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.. ومع الزميل عمر حبنجر خالل أحد اللقاءات العديدة التي خص بها سماحته »األنباء«سماحة آية اهلل العظمى الراحل السيد محمد حسني فضل اهلل  سماحة السيد الراحل مرحبا بالزميل عدنان الراشد في آخر لقاء صحافي جمع بينهما في مارس املاضي

آية اهلل الس�يد علي خامنئي )مرشد 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية(:

»صلوا خلف هذا الفيض اإللهي 
الكبير، السيد فضل اهلل، فهو علم 

من أعالم املذهب الشيعي«.

الرئي�س نبيه بري )رئيس مجلس 
النواب اللبناني(:

»املرجع الروحي السيد محمد 
حسني فضل اهلل، جزء أساسي 
من أنشودة املقاومة على أرض 
لبنان، وفي شتى املراحل وأبواب 

اجلهاد«.
املطران إلياس عودة )متربوليت بيروت 

وتوابعها للروم األرثوذكس(:
»إنه رجل التأليف واالئتالف، 
يدعو إلى التمييز حيث يترصد 
الناس جنوح إلى التشويش أو 
اخللط، وإلى االنس���جام حيث 
تتهدده���م نزعة إلى التبعثر أو 
ميل إلى االختزال. روحية احلوار 
عند العالمة فضل اهلل تخاطب 
القلب، ألنها جتيء من السماحة 
التي ما برح يستلهمها وقد دعي 

بحق صاحبها«. 

الكاتب واملفكر محمد حسنني هيكل:
»الس���يد فضل اهلل إنسان ال 
تس���تطيع أن تخت�����لف معه، 
وه������و مظل���وم أن يبق���ى في 
لبنان، ألنه مرجعية إسالم���ية 

كبرى«.

»الس���يد محمد حسني فضل 
اهلل، لدي���ه عق���ل يضاهي عقل 
لينني في قدرته على التخطيط، 
وإنني عندما زرت لبنان، استفاد 
اجلميع مني، ولكن أنا لم أستفد 
إال من املرجع السيد محمد حسني 

فضل اهلل«.

بولس نعمان  )رئيس الرهبانية املارونية 
األسبق(:

»يتميز السيد محمد حسني فضل 
اهلل برؤية سياسية نافذة، وإدراك 
موسوعي عميق لألمور، وانفتاح على 

كل األديان والتيارات الفكرية«. 

 الصحافي البريطاني روبرت فيسك:
»شخص مثل املرجع الديني 
الشيعي، الس���يد محمد حسني 
فضل اهلل، فيلسوف إلى جانب 

كونه داعية إسالميا عامليا«. 

أمني اجلميل:
»سماحة السيد فضل اهلل من 
املقامات الروحية التي يفتخر بها 
لبنان كله، هو نبع ال ينضب من 

الفكر والقيم«.

منصور الرحباني:
»يا سيد العلماء، متحدر أنت 
من س���اللة إضاءات الوجود في 
خير أمة أخرج���ت للناس، من 
تاري���خ عبيره س���يوف ودماء 

شهدت هلل واحلقيقة«.

محمد ناصر
عندما يأتي ذكر سماحة السيد محمد حسني فضل 
اهلل، رحمه اهلل، يستدعي العقل مباشرة ذكر بعض 
من فت����اواه التنويرية التي اقتحم خاللها مناطق 
لم يسبق الحد قبله اجلرأة على االفتاء بها وذلك 
مبجرد ان يتيقن يقينا كامال من صحتها ليقتحم 
كهوف التخلف في مغارات املاضي، فال يتوقف عند 
ما قاله االقدمون، بل يراه مشرعا امام النقد، فالقى 
في الساحة الفقهية الشيعية مساحات واسعة من 
النقاشات حول ما اعتبر نهجا جديدا في الفتاوى، 
فدعا الى اعتماد علم الفلك واالرصاد في اثبات بدء 
شهر رمضان وانتهائه، وافتى بتحرمي ختان االناث 
وحترمي جرائم الشرف، وحظر على الشيعة عادة 
ضرب الرؤوس بآالت حادة اثناء مراسم عاشوراء، 
وافتى بجواز تقليد غير االعلم وبطهارة كل انسان 
بغض النظ����ر عن معتقداته وديانته وافكاره الن 
االنسان مخلوق طاهر، واعتبر انه ال يتعني على 
املرأة املس����لمة االلتزام بالنقاب الن اهلل سبحانه 
وتعالى اس����تثنى من مسألة احلجاب ما حتتاجه 
املرأة في حياتها اخلاصة والعامة ككائن اجتماعي له 
حاجاته في املجتمع، وافتى بجواز تصوير وجتسيد 
االنبياء واالئمة والصاحلني واالولياء في السينما 
واملس����رح ش����ريطة ان يكون العمل مجسدا بكل 
العناصر الروحية واالنسانية واحلركية واجلهادية 
التي يتمثل فيها الشخص بحيث ال يكون ابرازه 
في العمل الروائي او في الصورة منافيا لطبيعة 

القداسة التي ميثلها.
كما افتى بحرمة اي حالة من حاالت التطبيع 
مع اسرائيل، مشددا على ان فلسطني كل فلسطني 
في حدودها التاريخية هي ارض عربية اسالمية، 
وال ميلك احد شرعية التفريط في شبر منها، مؤكدا 
ان حرمة التطبيع مع العدو تشمل كل مسلم، وان 

عدم شرعية التفريط في اي شبر من ارض فلسطني 
هو خط اسالمي شرعي ال ينطلق التنظير له من 

خصوصية مذهبية.

إيذاء العمال األجانب

من فتاواه أيضا عندما حرم إيذاء وظلم العمال 
األجانب حيث نبه الى وجود خلل اجتماعي وتربوي 
وشرعي وقانوني في التعاطي مع العمال األجانب 
العاملني في املنازل أو املؤسسات ونزعة عنصرية 
في اعتبار هذه الشرائح من مستوى انساني ثان 
أو ثالث، مؤكدا حرمة هذا النوع من التعاطي الدال 

على انحدار قيمي وخلقي وتخلف حضاري.
واعتبر ان ما يجمع العامل برب العمل هو عقد 
العمل بينهما والذي يوقع عليه كال الطرفني، وهو 
يشتمل على بنود وش����روط محددة، وبناء على 
القاعدة الشرعية املستقاة من قوله تعالى: )يأيها 
الذين آمن����وا اوفوا بالعقود( وال تختلف في ذلك 

عن القاعدة القانونية.

الغلو في اإلمام علي گ

كما نبه مرات عدي����دة الى ان الغلو في اإلمام 
علي گ كفر ويعتبر معتقده كافرا كبقية الكفار 
اآلخرين، ودعا اكثر من مرة املسلمني السنة والشيعة 
الى التوحد معتبرا انه قد نختلف على مسألة اإلمامة 

واخلالفة إال أنها تبقى مسألة تاريخية.
وذكر في أحد لقاءاته ان شد الرحال الى املراقد 
لم يرد فيه اي نص من قبل أئمة آل البيت بل هي 
حاالت والئية عاطفية تتحرك من خالل املسلمني 

الشيعة.

اإلساءة للصحابة

وافتى بالتحرمي حترميا مطلقا االس����اءة الى 

الصحابة وسبهم وبرأ السيدة عائشة من قضية 
اإلف����ك ألن اهلل برأها في ذل����ك وال يجوز اتهامها 
أو اته����ام اي زوجة من زوجات النبي ژ في هذا 
املوضوع كما انكر قضية كسر ضلع السيدة فاطمة 

الزهراء )عليها السالم(.
كما أفتى سماحته بجواز اإلفطار في شهر رمضان 
مبجرد س����قوط قرص الشمس خلف األفق ورأى 
عدم ضرورة االنتظار لغياب احلمرة املشرقية كما 
يفعل معظم الش����يعة ألن ذلك بنظره مبني على 
االحتياط حني االش����تباه وعدم التأكد من حتقق 
الغروب.وأكد أن اغلب املسلمني الشيعة ال يقولون 
بوالية الفقيه وال يرونها عامة على مس����توى ما 

يقرب من اإلمامة واخلالفة.

اختالف اآلذان

واعتبر ان ما يختلف عليه املس����لمون السنة 
والشيعة خارج نطاق اخلالفة، هو بعض األبحاث 
الكالمية وبعض االمور الفقهية، ألنه عندما تدرس 
اخلالفات الفقهية بني الفريقني، يظهر أن ما يلتقي 
عليه السنة والشيعة في اجلوانب الفقهية يصل 

الى مستوى %80.
وذكر في احد لقاءاته ان رأيه في االختالف في 
األذان بني السنة والشيعة الذين يضيفون عبارة 
»اش����هد ان عليا ولي اهلل« فقال انن����ا نعتبر ان 
تلك العبارة ليس����ت جزءا من األذان وقد بني ذلك 
في كتاب الفتاوى واعتبر ان ذكرها فقط للتبرك 

وليست جزءا من األذان.
كما أدان في عدة مرات العمليات االنتحارية ضد 

املدنيني في العاملني العربي واالسالمي.
وافتى عام 2007 باستطاعة املرأة رد عنف زوجها 
بعنف مضاد دفاعا عن النفس داعيا الى رفع العنف 
عنها سواء كان عنفا جسديا او اجتماعيا او تربويا 

او داخل البيت الزوجي واثارت الفتوى ردود فعل 
مضادة عنيفة من علماء اعتبروا ان ضرب املرأة 
لزوجها مخالف للفطرة، كما اعتبر في حديث له 

ان صوت املرأة ليس عورة.
لم تقتصر فتاوى السيد رحمه اهلل على الشأن 
الديني والسياسي واالجتماعي، بل ايضا تناولت 
البيئة، حي����ث افتى بحرمة كل ما من ش����أنه ان 
يضر بالبيئة او يمثل اعتداء عليها او يؤدي الى 
ازعاج الناس وترويعهم وتخويفهم باس����تخدام 
األساليب غير الحضارية للتعبير عن االحتجاج 

او االبتهاج.
وفي إشارة الى ظاهرة احراق الدواليب المطاطية 
واطالق الرصاص والمفرقعات اعتبر ان ما اعتاده 
بعض الناس في مجتمعاتنا من اشعال االطارات 
المطاطية في حاالت االحتجاج هو امر محرم شرعا، 
كما انه يمثل مظهرا من مظاهر التخلف الحضاري 
بالنظر الى ما يتسبب فيه من تلويث للبيئة، وبما 
يعود بالض��رر على الناس في صحتهم وفي سائر 
اوضاعه��م وانه ال يجوز ان يحتج االنسان على 
سوء إدارة الدول��ة لهذا المرفق الحيوي او ذاك بما 
يزيد من معان��اة الناس من خالل اس����تخدام هذه 
الوسائل، ب��ل يجب استخدام األساليب التعبيرية 
التي ت��ؤدي رس����التها من دون ان تتسبب بآالم 
واض��رار اضافية للناس. كما ادان عمليات خطف 
رهائن ابرياء.وقال ان ذلك يمثل قمة الوحش����ية 
والهمجية التي يرفضها االس����الم الذي هو بريء 
من كل هذه االعمال وم����ن القائمين بها ألنه دين 

الرحمة والشفقة اإلنسانية.
وكان رحمه اهلل قد نأى بنفسه عن قضية احتجاز 
رهائن غربيين من قبل جماعات إسالمية مسلحة 
في لبنان خالل فت����رة الثمانينيات قائال انه ضد 

عمليات الخطف ودعا مرارا الى االفراج عنهم.

آراء في مسيرتهالفتاوى الجريئة لسماحته التي اقتحم بها مغارات الماضي

رحيل آية اهلل العظمى السيد محمد حسين فضل اهلل بعد مسيرة طويلة من االجتهاد والتبحر في علوم الدين

سّيد االعتدال والتنوير في ذمة اهلل

ولد سماحة العالمة املرجع السيد محمد حسني فضل 
اهلل في النجف األش���رف عام 1935، فترعرع في أحضان 
احلوزة العلمية الكبرى في النجف األشرف، وبدأ دراسته 
للعلوم الدينية في سن مبكرة جدا.. وتدرج حتى انخرط 
في دروس اخلارج في سن السادسة عشرة تقريبا، فحضر 
على كبار أساتذة احلوزة آنذاك وقد أثر عن سماحة السيد 
فضل اهلل أنه كان من األوائل البارزين في جلسات املذاكرة، 
حتى برز من بني أقرانه ممن حضروا معه، فتوجهت إليه 
ش���رائح مختلفة من طالب العلم في النجف آنذاك، فبدأ 

عطاءه العلمي أستاذا للفقه واألصول.

العطاء العلمي

حضر عند سماحته في النجف الكثير من طالب العلم، 
من اللبنانيني والعراقيني والسوريني وقد كان كل أقرانه 
يش���هدون له باملكانة العلمية والتحصيل، حتى افتقدته 
الساحة اإلسالمية في العراق عندما عاد إلى لبنان في العام 
1966م، وهذا ما عبر عنه الس���يد محمد باقر الصدر حني 
قال: »كل من خرج من النجف خسر النجف إال السيد فضل 

اهلل، فعندما خرج من النجف خسره النجف«.

تجربة فقهية متميزة

متيز سماحة السيد بتجربة فقهية وأصولية متميزة 
جعلت منه مجددا في هذا العالم، متابعا ملسيرة السلف 

الصال���ح من الفقهاء، وممهدا الطريق نحو اجتهاد أصيل 
في فهم الكتاب والسنة، وقد ساعده على ذلك فهمه العميق 
للقرآن الكرمي، انطالقا من تفس���يره »من وحي القرآن«، 
وذوقه الرفيع في اللغ���ة العربية وآدابها، والذي يعتبر 
الركن األس���اس في فهم النص.  وباإلضافة إلى كل ذلك، 
امتلك سماحة الس���يد »رحمه اهلل« اجلرأة العلمية على 
طرح نظرياته الفقهية عندما يتوصل إلى قناعة ثابتة بها، 
ورأى أن���ه في ظل وضوح الرؤية لدى الفقيه، ليس ثمة 
مب���رر له في االحتياط، ألن االحتياط البد أن يرتكز على 
دراس���ة واقعية لظروف املكلفني ال لظروف املجتهد، ألن 
االحتياطات التي ال أساس علميا لها، أوقعت املكلف باحلرج 
واملشقة في كثير من املجاالت االبتالئية، ولذا أفتى سماحته 
بطهارة كل إنس���ان، وبجواز تقليد غير األعلم، وباعتماد 

علم الفلك واألرصاد في إثبات الشهور القمرية.

المشروع اإلسالمي المتكامل

كان واضحا أمام سماحة السيد »رحمه اهلل« منذ اللحظة 
األولى ملجيئه إلى لبنان، أنه البد من العمل لإلس���الم في 
إطار مشروع متكامل، فقد عمد سماحته إلى ترجمة البعد 
العاملي ملشروعه اإلسالمي األممي ميدانيا، عن طريق تلبية 
الدعوات املكثفة التي كانت تأتيه من مختلف دول العالم 
اإلس���المي والغربي، فكانت له جوالت سنوية على دول 
إسالمية، وأخرى غربية التقى خاللها نخبة من الشباب 

اإلسالمي امللتزم الواعي املدرك ألهمية التمسك باإلسالم في 
احلياة، وخاصة في بالد االغتراب، ومنها الواليات املتحدة 

األميركية وفرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى.
ذاع صيت س���ماحته في مختلف أصقاع العالم، وبدأ 
الطلب على محاضراته وخطبه يتوالى بشكل عكس احلاجة 
الشبابية امللحة إلى إسالم متحد غير منعزل، وإسالم قابل 
للحياة يتعامل مع الواقع بأدوات الواقع، ويتحرك بثقة 
كبي���رة، كغيره من األفكار التي كان���ت رائجة في العالم 
آنذاك ويعمل لها منظرون أفذاذ، كاملاركسية والرأسمالية 

واالشتراكية والقومية.

الحرب األهلية اللبنانية

األح���داث األمنية التي عصفت بلبنان مع مطلع العام 
1975، وضعت مش���روع سماحته التوعوي الفكري أمام 
حتد من نوع آخر فكان أن حدثت عدة محاوالت الغتيال 
سماحته، إحداها بقذيفة مدفع أصابت غرفة نومه، حيث 
كان يس���كن في منطقة الغبيري بعد انتقاله من مسكنه 
الس���ابق، إضافة إلى محاوالت اغتيال أخرى جرت على 
الطريق التي كان يسلكها سماحته إلى درس تفسير قرآني 
في منطقة الشياح، وأخرى على الطريق التي كان يسلكها 
إلى خطبة يوم اجلمعة في بئر العبد. لم تنل هذه احملاوالت 
الفاشلة من عزمية سماحة السيد، وكان لسان حاله دائما 
»إنني قد نذرت نفسي لإلسالم وال عودة إلى الوراء حتى 

لو أدى ذلك إلى استشهادي.. ونحن قوم املوت في عرفنا 
عادة وكرامتنا من اهلل الشهادة«.

بداية اإلفتاء

منذ ذلك الوقت، بدأت قطاعات واس���عة من الش���باب 
املثقف الواعي، تطلب من سماحته اإلفتاء في أمور التكاليف 
الشرعية، ألنهم يرونه أهال للتقليد كما هو أهل للقيادة، 
إال أن سماحته كان يأبى أن يتصدى لهذا املوقع، احتراما 
ملراجع التقليد من الصنف األول، بعد رحيل الصف األول 
من مراجع التقليد في العالم، لم يعد لسماحته ما يتذرع 
به أمام أجيال اإلسالم واحلركة اإلسالمية في العالم، من 
عدم التصدي للمرجعية. فطرح سماحته جملة أفكار بكر 
خلقت جدال واسعا في الساحة اإلسالمية الثقافية، فمقاالته 
في مجلت���ي »احلكمة« و»املنطلق« وغيرهما من املجالت 
الفكرية الت���ي تناولت موضوعات له���ا عالقة بالبرملان 
الكثير  والدميوقراطية واملشاركة السياس���ية، وغيرها 
والكثير من إشكاالت الفكر والسياسة احلداثية، تشهد على 
استشرافه املأزق الذي ميكن أن يواجه احلركة اإلسالمية 
العاملي���ة، وبات عليها أن تق���دم منوذجا متقدما يتجاوز 
التقاليد السياسية السائدة، وينأى بالتجربة اإلسالمية 
عن الوقوع في خانة األنظمة التي جتهد احلركة اإلسالمية 

في مقارعتها ومعاداتها.
وبحس القائد اإلسالمي العاملي الوحدوي، أطلق سماحته 

شعار الوحدة اإلسالمية، ألنه كان يرى بوضوح أن اإلرث 
التاريخي للعداء بني أنصار املذاهب اإلسالمية وتياراتها 
املتنوعة، قد يتحول إلى معوق حقيقي أمام حتقيق أهدافها. 
ولعل استشهاد العلماء واملفكرين واملثقفني من مختلف 
التيارات واملذاهب اإلسالمية بأقوال سماحته، لهو أفضل 
دليل على التوجه الوحدوي لسماحته، حتى قيل فيه إنه 
عالم دين وحدوي من الطراز الرفيع.. وصاحب املصداقية 
العاملية في هذا الشأن. وقد عرف سماحته مبمارسة متميزة 
للمرجعية، ابتعدت عن التقاليد املتعارفة للمرجعية، حيث 
كان يقرأ الدعاء للناس ويحاضر ويلتقي بالناس قدر ما 
تسمح به ظروفه، كما يستقبل الصحافيني ويخوض في 

القضايا السياسية من موقعه الفقهي والفكري.

الرعاية االجتماعية

وللسيد الراحل العديد من املؤلفات بينها 8 كتب فقهية 
و16 كتابا اسالميا و16 محاضرة و5 كتب في شرح القرآن 
الكرمي و5 كتب أدعية و8 كتب تتناول سيرة أهل البيت 
و4 كتب اجتماعية و3 دواوين ش���عر وعشرة كتب جمع 

فيها فتاويه.
وأسس فضل اهلل 6 مدارس و3 معاهد للتعليم الفني 
والتربوي والصحي و4 مبرات خيرية وقفية و3 مستشفيات 
ومركزا صحيا و3 مراكز لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 

ومركزين ثقافيني دينيني.

فقد لبنان والعالم العربي واإلسالمي احد ابرز وجوه التنوير واالعتدال سماحة العالمة آية اهلل 
العظمى السيييد محمد حسييني فضل اهلل، الذي لم يكن ضليعا في الفقه واالجتهاد فحسب، وإمنا 
كان أيضا رجال كبيرا من رجال الثقافة الواسييعة والفكر العميق في شتى املجاالت، اضافة لكونه 
مرجعا من مراجع املوقف السياسي. كان سماحة السيد محمد حسني فضل اهلل رحمه اهلل لبنانيا 
مخلصييا في تفكيره وتوجهه، ووطنيا ملتزما في إحاطته واهتمامه، وعربيا في انتمائه وتطلعاته، 
ومسييلما في سييلوكه وإميانه، وهو فوق كل هذا، إنسييان كبير، يأنس ذلك كل من تعرف إليه أو 
تعامل معه، وكل من جالسييه وحاوره، وكل من قصده في شييأن أو أمر، فكان كبيرا في تواضعه 
مع الناس، وتعاطفه مع عواطفهم، وتفهمه لشييجونهم فرضت مرجعيته وافكاره نفسها ليصبح 
مرجعية شيييعية عربية فحصلت تباينات عديدة بني الفكر املنفتح الذي قاده رحمه اهلل والبعض 
اآلخر وخاصة من قبل جماعة من اإلسييالميني املسيسني وأخرى من التقليديني املتزمتني. فتحت 
فتاواه آفاقا رحبة في الفقه الشيعي فكان ذاك الوجه املشرق العامر باالميان الذي لم يغيره ضغط 
السيينني وكان الصفحيية املنيرة في كتاب االجتهاد والفقه الشييغوف باملعرفة واملتبحر في علوم 
الدييين والراصد لكل جديد وتبيان جوازه من عدمه مما اعتبر في حينها نهجا جديدا في الفتاوى 
الدينية. لم تفارقه ابتسييامته الودودة في اشييد حلظات املرض ولييم يتخل عن ترحيبه بضيوفه 
العرب والعامليني في أي وقت ومن ضمنها »األنباء« التي خصها بأحاديث مطولة عديدة شرح فيها 
وجهات نظره حول العديد من القضايا اللبنانية والعربية والعاملية  عند التعريف عن نفسييه كان 
يقول: انا موكل باالسالم اتبعه وهو االسالم القرآني املنفتح لنقدم للعالم اسالما حضاريا منفتحا 
على العقل الن املشييكلة عنده كانت في التخلف االسييالمي في فهم االصول الفقهية والشييرعية 
لالسييالم الذي اراده اهلل سييبحانه وتعالى من خالل سيرة النبي والصحابة واهل البيت ان يكون 

معلما حضاريا منفتحا على احلياة كلها.
رغم كونه مرجعية شيييعية اال انه كان يؤكد دائما انه ال فرق بني السنة والشيعة ونادى دائما 
بالوحدة االسييالمية خيارا وحيدا النقاذ الواقع االسالمي بالوحدة وكان اكثر ما يضايقه ان معظم 
املسلمني يتعصبون للماضي وال يلتزمون احلاضر وان املوروثات العصبية بلغت مستوى يكفر 

فيه املسلم اخاه املسلم ويستحل املسلم دم املسلم.
مقت الطائفية بكل اشييكالها وتنييدر بالقول دائما »احمل مصباحييي ألرى لبنانيا فال ارى اال 
طائفيييا«، فكان كبيرا فييي محبته للناس ألي طائفة أو مذهب انتمو فحظي بتقدير ومكانة عاليني 
لييدى جميع الطوائف اللبنانية الذييين رأوا فيه رجل التأليف واإلئتييالف واعتبروه ثروة وطنية 
ال تقدر بثمن  إلدراكه املوسييوعي العميق لألمور والنفتاحه علييى كل األديان والتيارات الفقهية 
وحلرصه على تبيان القيم السييامية التي يلتقي عليها اإلسييالم واملسيحية فحلّق فوق املذهبيات 

الضيقة والعصبيات املتفشية في لبنان فكان صوتا هادرا باحلق اإلنساني.
كان ينظر نظرة تقدير للكويت ودعا عدة مرات الكويتيني للحفاظ على بلدهم وجتنيبه معاناة 
العصبية املذهبية التي ان انتشييرت حترق االخضيير واليابس ودعا الكويتيني للنظر الى واقعهم 
كأسييرة واحدة بعيدا عن االختالفات السياسييية والتنوعات املذهبية الن ذلك يسيياهم في حماية 
الوحدة الوطنية ويركز على مسيييرة السييلم ويفسح املجال واسييعا لنجاح املشاريع السياسية 
واالقتصادييية الداخلية التي من شييانها تعزيز فرص النجاح الداخلي على مختلف املسييتويات، 
وأشيياد عدة مرات في لقاءاته مع »األنباء« بالتجربة البرملانية الكويتية التي أتت برموز نسييائية 
إلييى الندوة البرملانية داعيا إلى إيالء الثقة باملييرأة وبقدراتها التي ال تقل عطاء وإبداعا عن قدرات 

الرجل واملكانة.

عالم دي�ن وح�دوي من ط�راز رفيع جع�ل الوح�دة اإلس�المية ش�عاره الدائم
دعا الكويتيين عبر »األنباء« لالبتعاد عن االختالفات السياس�ية  والتنوعات المذهبية
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رحيل آية اهلل العظمى السيد محمد حسين فضل اهلل بعد مسيرة طويلة من االجتهاد والتبحر في علوم الدين

)أ.ف.پ( جنل الراحل آية اهلل العظمى السيد محمد حسني فضل اهلل يتلقى التعازي 

علماء دين متأثرون برحيل العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل  )أ.پ(

)أ.پ( الرئيس اللبناني ميشال سليمان يقدم واجب العزاء إلى جنل الفقيد  

األمير أبرق معزياً.. واألوساط الكويتية نعت فقيد الوسطية
الدبوس: ال يسعنا في هذا املصاب 
اجللل سوى التضرع الى الباري 
عز وجل بأن يتقبل الفقيد بقبول 
حسن وأن يسكنه فسيح جناته 
ويلهم ذويه الصبر والسلوان )إنا 

هلل وإنا إليه راجعون(.
الفكرية  كذلك نعت األوساط 
الكويتية السيد فضل اهلل وأشادت 
مبناقبه حيث قال الكاتب اإلسالمي 
وليد األحمد: نعزي أنفسنا بالفقيد 
السيد حس���ن فضل اهلل خاصة 
انه اشتهر بالوسطية بن السنة 
والش���يعة ونحن نقرأ لكثير من 
املتشددين وكثير من املتعصبن 
ولكن إذا حتدثنا عن السيد فضل 
اهلل جند انه كان دائما يسعى الى 
التهدئة متى ما اشتعلت الطائفية 
واملذهبية ب���ن مختلف املذاهب، 
لذلك برز اسمه كأحد املش����ايخ 
الهادئ���ن الذين ال يس���عون الى 
ب���ل توضيح احلقائق  املواجهة 
كما يرونها من منظورهم الشرعي 
املذاهب  التطاول على  بعيدا عن 

األخرى.
من جهت���ه، قال رئيس مكتب 
العاملية  الرحمة  فلسطن بلجنة 
د.وليد العنجري: نعزي في العالمة 
السيد حسن فضل اهلل الذي كان 
معروفا بحرصه على التقارب بن 
السنة والش���يعة وتخفيف هوة 
اخلالف بينهم���ا وكان معروفا، 
رحمه اهلل، باحترامه للصحابة 
الكرام رضي اهلل عنهم وكان ينكر 
موضوع سب الصحابة والتطاول 
عليهم ونحن نذكر له هذه اخلصال 
الطيب���ة ونس���أل اهلل تعالى له 

الرحمة وألهله السلوان.
م���ن جانب���ه، نع���ى الداعية 
الفقيد  العنزي  اإلسالمي د.سعد 
بقوله: رحم اهلل العالمة الس���يد 
حسن فضل اهلل حيث كان يتخذ 
اجلانب الوسطي في آرائه وفتاواه 
في املذهب اجلعفري، رحمه اهلل 
وأسكنه فس���يح جناته ونعزي 
املس���لمن والشيعة في كل مكان 

بوفاته.
ب���دوره نعى رئي���س الهيئة 
اخليري���ة اإلس���المية العاملي���ة 
د.عبداهلل املعتوق العالمة السيد 
حسن فضل اهلل معتبرا ان الفقيد 
كان م���ن أبرز العلماء واملفكرين 
املعاصرين الذين عرفوا بالوسطية 
في طرحه ومعاجلته ملشاكل األمة 

اإلسالمية.

للوسطية واالعتدال.
النائب���ة  وبدوره���ا ع���زت 
د.معصومة املبارك األمة اإلسالمية 
بوفاة العالمة اجلليل حسن فضل 
اهلل الذي أثرى الفقه اإلس���المي 
فكرا واعتداال ووسطية، مؤكدة 
ان آراءه كانت تتسم بالعقالنية 

والطرح الراقي.
من جهته، عزى النائب عدنان 
عبدالصمد األمة االسالمية بوفاة 
فضل اهلل، موضحا انه أفنى حياته 
في سبيل تعزيز الوحدة اإلسالمية 
الدين االسالمي  واظهار سماحة 

واعتداله.
وقال النائب د.حسن جوهر ان 
الفقيد عمل من أجل وحدة املذاهب 
االسالمية وخسارته فاجعة كبيرة 
لألمة، وال ميكن ان ننسى دوره 
اللبنانية ضد  املقاومة  في دعم 
الكيان الصهيوني باالضافة الى 

دعمه للقضية الفلسطينية.
وأكد د.جوهر ان من يعرف 
سيرة العالمة يستذكر بكل فخر 
احلياة املستنيرة في تغذية الفكر 

املستنير ودعم خط االعتدال.
من جانبه، قال النائب عدنان 
املط���وع: ان فضل اهلل كانت له 
أثرت اإلس���الم  أف���كار وأعمال 

وعززت وحدته.
النائب  ومن ناحيته، تق���دم 
الس���ابق عصام الدب���وس بأحّر 
اللبناني  الش���عب  الى  التعازي 
العربي���ة  الش���قيق واألمت���ن 
واإلسالمية في وفاة العالمة السيد 
محمد حس���ن فضل اهلل، وقال 

عنه باألوساط االسالمية باالعتدال 
في طرح وجهات نظره االجتماعية 
الناس  التي تخ���دم  والقضاي���ا 
وكان يبعد عن الغلو ويدعو إلى 
التسامح ونبذ اخلالفات وترابط 
األمة االسالمية حماية حلقوقها.

بدوره، عزى النائب د.يوسف 
الزلزلة األمة االس���المية جمعاء 
بوفاة س���ماحة العالمة الس���يد 
محمد حسن فضل اهلل ووصف 
فكره باالعت���دال والعقالنية في 
كتبه وآرائه وانه اس���تخلص ما 
قدمه من القرآن والسنة وسيرة 

آل البيت.
وأضاف الزلزلة ان من يحملون 
فكر السيد فضل اهلل سيواصلون 
دورهم في انتهاج احلوار الهادئ 
العقل واملنطق،  الذي يتأتى من 
مبينا ان حب الكويت كان متأصال 
في نفسه اذ كان في كل لقاء يؤكد 
على توحيد الكلمة وتقوية اللحمة 
الوطنية ألنها جزء ال يتجزأ من 

حلمة األمة اإلسالمية.
من جانبه، عزى النائب فيصل 
الدويسان لبنان والعالم االسالمي 
بوفاة العالمة حسن فضل اهلل، 
مؤكدا انه كانت له خطوات ثانية 
عل���ى دروب التقارب الس���ني � 
الش���يعي س���ائال اهلل ان يتقبل 

علمه وعمله.
وأضاف الدويسان: لقد فقدت 
األمة االسالمية احد علمائها الذين 
أثروا الكتب باملفاهيم الوسطية 
وكان رحمه اهلل مثاال للتسامح 
الديني، والرقي في الطرح ونبراسا 

سامح عبدالحفيظ
الس���مو األمير  بعث صاحب 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
الى أس���رة املغفور له بإذن اهلل 
تعالى سماحة السيد محمد حسن 
فضل اهلل أعرب فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى 
س���ماحة السيد فضل اهلل سائال 
الفقيد  املولى تعال���ى ان يتغمد 
بواس���ع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وان يلهم األسرة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تعزية 

مماثلتن.
وقد نعت األوس���اط الدينية 
والفكرية الكويتية العالمة السيد 
محمد حسن فضل اهلل الذي وافته 
املنية أمس بعد 75 عاما قضاها 

في العلم والبحث.
وأشادت األوساط مبناقب الفقيد 

واعتداله في الفكر والفتاوى.
الدين والفكر  وأش���اد رجال 
والسياس���ة بحرص الفقيد على 
تعزيز الوحدة اإلسالمية والعمل 
بجد على إظهار س���ماحة الدين 

اإلسالمي.
وش���ددوا على الفراغ الكبير 
الراحل  العالمة  الذي س���يخلفه 
في عالم الفكر الديني الوس���طي 
املستنير، كما أشادوا بحب الفقيد 
للكويت وحرصه على الدعوة الى 
كل ما يعزز حلمته���ا ووحدتها 

الوطنية.
وقد أكد النائب مبارك اخلرينج 
ان األمة اإلسالمية فقدت املرجع 
الشيعي العالمة محمد حسن فضل 
اهلل الذي ش���كل غيابه خسارة 
للعالم العربي واإلسالمي لفقدانهما 
عالمة جليل سخر حياته خلدمة 
اإلس���الم واملس���لمن في علومه 

ومعارفه وفتاويه املعتدلة.
ولفت اخلرينج الى ان فضل 
اهلل رحم���ه اهلل أس���س املعهد 
اإلسالمي وشكل بذلك نقطة البداية 
الديني  العلم  لكثير من ط���الب 
كما كان يقوم برعاية الكثير من 
األنشطة اخليرية واالجتماعية 
التي تخدم املسلمن في مشارق 

األرض ومغاربها.
العالمة معروف  ان  وأوضح 

نواب ومفكرون أشادوا بمناقب الراحل وحرصه على الوحدة اإلسالمية

الخرافي عزى بري وأسرة الفقيد
بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تعزية 
ومواساة الى رئيس مجلس النواب في لبنان نبيه بري في 

وفاة سماحة العالمة السيد محمد حسن فضل اهلل.
وقال اخلرافي: بقلوب خاضعة ومستسلمة لقضاء اهلل 
وقدره تلقيت ببالغ األس���ى نبأ وفاة املغفور له بإذن اهلل 
تعالى س���ماحة العالمة الس���يد محمد حسن فضل اهلل � 

رحمه اهلل � الذي رحل بعد حياة حافلة بالعطاء.
واتض���رع الى املولى العلي القدي���ر »ان يتغمد الفقيد 
العزي���ز بفيض رحمته وواس���ع مغفرته ورضوانه، وان 
يس���كنه جنات الفردوس األعلى ن���زال خالدا فيها أبدا مع 
الصديقن واألبرار والصاحلن، وان يلهمكم جميل الصبر 
وحسن العزاء« كما بعث اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة 

الى عائلة فضل اهلل.

لبنان فقد نموذج التعايش وظهير المقاومة
بيروت ـ عمر حبنجر

غّيب املوت امس العالمة املرجع اية اهلل العظمى السيد 
محمد حسن فضل اهلل عن عمر ناهز اخلامسة والسبعن، 
حيث يش���يع جثمان الفقيد ظهر غ���د الثالثاء إلى مثواه 
األخير في مسجد احلس���نن في حارة حريك بالضاحية 

اجلنوبية لبيروت.
وكان السيد فضل اهلل عرضة لسلسلة ازمات صحية 
منذ بضعة اش���هر، انتهت الى نزيف في الكبد لم يستطع 

االطباء السيطرة عليها.
واعلنت الوفاة في مؤمتر صحافي في مسجد االمامن 
احلسنن، دون حتديد موعد التشييع ومكان دفن اجلثمان 
بانتظار املزيد من املشاورات مع وجود وجهتي نظر احداهما 
تتحدث عن دفنه في النجف االشرف واخرى تفضل مقاما 

له في لبنان.
وتولى احد كبار علماء البحرين السيد عبداهلل الغريفي 
اعالن الوفاة في مؤمتر صحافي عقده في مسجد اإلمامن 
احلسنن الذي بناه املرجع الراحل في منطقة حارة حريك في 
ضاحية بيروت اجلنوبية، بحضور حشد من الشخصيات 
السياس���ية والعلمائية، وبينها الرئيس السابق ملجلس 
النواب حسن احلسيني، والنواب: علي عمار، حسن فضل 

اهلل، عباس هاشم، والوزير محمد خليفة.
وقال الغريفي في بيان النعي: في زمن نحن احوج ما 
نك���ون اليه رحل هذا األب الكبير زارعا في قلوب احملبن 
احزان���ا جمعت كل احزان التاريخ ، وقد توقف نبض هذا 
القلب عند ال� 75 عاما قضاه���ا جهادا واجتهادا وانفتاحا 
والتزاما بقضاي���ا االمة، ومواجهة لكل قوى االس���تكبار 

والطغيان.
واضاف: لقد رحل السيد ويلتزم االسالم فكرا ومنهجا 
وحركة وقد كان العقل الذي اطلق املقاومة التي استمدت 
من فكرة روح املواجهة والتصدي واملمانعة وس���ارت في 
خط االجنازات واالنتصارات الكبرى في لبنان وفلسطن 

وفي كل بلد فيه للجهاد موقع.
وتابع يقول: على الدوام كانت قضايا العرب واملسلمن 
الكبرى من اولويات اهتماماته، وتبقى فلسطن الهم االكبر 
حلركته حتى الرمق االخير قائال: لن ارتاح اال عندما يسقط 

الكيان الصهيوني.
واشار البيان الى ان السيد فضل اهلل شكل عالمة فارقة 
اتفقت في جمهور االمة االمها وامالها ورسمت لهذا اجلمهور 
خط الوعي في مواجهة التخلف وحملت معه مس���ؤولية 
بناء املستقبل، وقد وقف بكل ورع وتقوى في مواجهة الفنت 
بن املسلمن رافضا ان يتآكل وجودهم بفعل العصبيات 
املذهبية الضيقة، معتبرا ان كل من يثير فتنة بن املسلمن، 
هو خائن هلل ورسوله، حارصا على ان تكون العالقات بن 
املسلمن واملسيحين في لبنان والعالم قائمة على الكالم 

السواء والتفاهم حول القضايا املشتركة.

ونوه البيان بتواضع السيد وانسانيته وخلقه الرسالي 
الرفيع، وقد اتسع قلبه للمحبن وغير احملبن، وقد اهتم 
بالفقراء واملستضعفن وبااليتام، وختم بالقول: اآلن ارتاح 
هذا اجلسد وهو يتطلع الى الكثير من اآلمال والطموحات 
على مستوى حاضر االمة ومستقبلها، وهو اذا كان رحل 

جسدا فسيبقى روحا وفكرا وخطا.
وتوالت بيانات نعي املجتهد الكبير من مختلف املراجع 
اللبنانية السياس���ية والدينية، ب���دءا من رئيس مجلس 
النواب نبيه بري مرورا برئيس احلكومة سعد احلريري 
فحزب اهلل ومفتى اجلمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، 
وامن الفتوى الشيخ امن الكردي، فنائب رئيس املجلس 

الشيعي االعلى الشيخ عبداالمير قبالن.

بري: كان نموذجًا للتعايش وظهيرًا للمقاومة

بدوره نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى األمتن 
العربية واإلسالمية وإلى اللبنانين عامة واملسلمن خاصة 
وإلى اإلنسانية جمعاء وإلى ابناء جبل عامل األشم سماحة 
املرجع االسالمي الكبير آية اهلل العظمى السيد محمد حسن 
فضل اهلل وجاء في بيان النعي: بفقدانه تفتقد األمة داعية 
من طالئع الدعاة الى الوحدة اإلس���المية، وصوتا مدويا 
من أجل نص���رة قضايا احلق والعدال���ة ومقاومة الظلم 
والع���دوان، وداعما من ابرز دعائم قي���ام لبنان منوذجا 
للتعايش بن احلضارات واألديان، وظهيرا للمقاومة ظل 

حتى الرمق األخير.
واضاف البيان عهدنا بكل املؤمنن على مساحة عاملنا 
العربي واإلسالمي ان يحفظوا للراحل الكبير سلوكه اإلمياني 
واألخالقي والسياسي الذي تركه فينا ذرية وفكرا وعلما 
وثقافة ومؤسسات والعزاء كل العزاء بأن الراحل الكبير 
هو واحد من اولئك الذين قال فيهم جده رسول اهلل محمد 

ژ: »العلماء ورثة األنبياء«.

الحريري: مرجعية وطنية وروحية كبرى

من جانبه، اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري 
بيانا نعى فيه العالمة الراحل السيد محمد حسن فضل 
اهلل، وقال: يخس���ر لبنان بغياب العالمة الس���يد محمد 
حسن فضل اهلل مرجعية وطنية وروحية كبرى، اسهمت 
اسهاما فعاال في ترسيخ قيم احلق والعدل ملقاومة الظلم 
واضافت الى الفكر االسالمي صفحات مميزة ستتوارثها 

األجيال جيال بعد جيل.
واض���اف: لقد عرف اللبنانيون واملس���لمون في غير 
مكان من العالم عن الفقيد الكبير قوة في املنطق وجرأة 
في املوقف وصالبة في االلتزام، وش���كل في كل املراحل 
والظروف صوتا لالعتدال وداعية لوحدة اللبنانين خصوصا 
واملسلمن عموما، يرفض الفتنة ويطلق الفتاوى لتحرميها 
ويتخذ من احلوار س���بيال إلعالء شأن العقل في معاجلة 

القضايا اخلالفية.
وختم: إننا إذ نشارك اللبنانين في نعي الراحل الكبير 
الى املسلمن في كل العالم، نتوجه الى محبيه واهله ومريديه 
بأحر التعازي القلبية، مبتهلن الى اهلل عز وجل ان يعوضنا 
عن غيابه بسيرته الطيبة وفكره املميز وأعماله في نشر 
اخلير والعلم، رحم اهلل العالمة السيد محمد حسن فضل 

اهلل وألهم ذويه وأتباعه الصبر والسلوان.

حزب اهلل: حداد لثالثة أيام

وفي هذا الس���ياق، اصدر ح���زب اهلل بيانا نعى فيه 
العالمة الراحل السيد محمد حسن فضل اهلل، جاء فيه: 
فقد لبنان واألمة اإلسالمية والعالم بأسره العالمة املجاهد 
آية اهلل سماحة الس���يد محمد حسن فضل اهلل، تغمده 
اهلل تعالى بواس���ع رحمته، العالم االسالمي الكبير الذي 
مأل الساحة بعلمه وجهاده ومواقفه وتربيته ومؤلفاته، 
وهو ال���ذي وقف بكل جرأة ووض���وح نصيرا للمقاومة 
ضد العدو الصهيوني وللمجاهدين االبطال حيث تشهد 
الس���احة حتديه وتصديه لالحت���الل وأفعاله االجرامية 
واالثم���ان التي دفعها نتيجة ملواقف���ه، وعبر عن رفضه 
ملؤامرات االستكبار لقد كان من ابرز الداعن الى الوحدة 
االسالمية محاربا التفرقة والفتنة، وعاش مع الناس في 
شؤونهم وش���جونهم وتوجيهاتهم. واضاف البيان انها 
خسارة كبرى لهذا الرمز الذي حتتاجه ساحتنا، واذا فقد 
العالم ثلمت ثلمة في االسالم ال يسدها شيء، وانا هلل وإنا 
إليه راجعون، وس���يبقى علمه وجهاده ومواقفه نبراسا 
للمجاهدي���ن االحرار، وختم: يقدم حزب اهلل بالغ العزاء 
لصاحب العصر والزمان في رحيل العالمة فضل اهلل إلى 
الرفيق األعلى، وألسرته وجميع احملبن في العالم، داعيا 
الى اوسع مشاركة في التعزية والتشييع، معلنا احلداد 

ثالثة ايام تعبيرا عن احلزن واملواساة.

مفتي لبنان: علمًا وعالمًا

من جهته، نعى مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني 
ودار الفتوى في اجلمهورية اللبنانية السيد محمد حسن 

فضل اهلل رحمه اهلل.
وقال املفتي د.الش���يخ قباني: لقد فقد لبنان والعالم 
العربي واالس���المي بوفاة العالمة الس���يد محمد حسن 
فضل اهلل علما وعاملا كبيرا من فقهاء املسلمن له مكانته 
ودوره في خدمة االسالم وكان مثال العالم الفقيه وصاحب 
االدب الرفيع في اخالقيات االميان واالس���الم، وس���اهم 
بنجاح في الكثي���ر من الطروحات املعاصرة على صعيد 
اخلطاب الديني، نس���أل اهلل سبحانه وتعالى ان يتغمد 
السيد محمد حسن فضل اهلل بواسع رحمته، وان يسكنه 
فسيح جناته، وان يجعل في أبنائه واسرته ومريديه خير 

خلف خلير سلف.

يوارى الثرى ظهر غد في مسجد الحسنين بالضاحية الجنوبية


