
 ]الذاتية سيرةال[

 ة المختصرة السيرة الشخصيّ 
 (رض) محمد حسين فضل اهللا دمة المرجع السيّ سماحة العّال ل

 1935هـــــ/ املوافــــق 1354العــــام  رض) يف( الســــّيد حممــــد حســــني فضــــل اهللامساحــــة العّالمــــة ولــــد 
مـــام ىل اإلها إيعـــود نســـب ،ة معروفـــة بـــالعلم واألدبيف أســـرة علميّـــ ،يف مدينـــة الّنجـــف األشـــرف، ميالديّـــة

 احلسن (ع).
، (قـــده)، الّـــذي كـــان مــن أكـــابر علمـــاء جبـــل عامـــل د عبـــد الـــرؤوف فضــل اهللا: آيــة اهللا الســـيِّ والـــده

 بعيد. ر به إىل حدّ وتأثّ  ،ة بهذي كان للمرجع فضل اهللا عالقة خاصّ والّ 
ة املؤمنـة يف بلـدة ب دّ ميـة احلـاج حسـن بـّزي، الّـذي يُعـكر   :والدته  جنـوب-نـت جبيـل مـن الوجـوه اخلـريِّ

 .لبنان
والّــذي كــان يعــّد مــن العلمــاء الكبــار يف ذلــك الوقــت،  ،د حممــد ســعيد فضــل اهللا: آيــة اهللا الســيّ هعّمــ

 به. ر املرجع فضل اهللا كثرياً وقد تأثّ 
 مرحلة الّنشأة والّدراسة:

 ،ســـة(رض) مرحلــة الطّفولــة األوىل يف مدينـــة الّنجــف األشــرف املقدَّ  عــاش املرجــع الســّيد فضـــل اهللا 
، واجتاز فيها مرحلة قـراءة بدأ مساحته الّدرس يف "الكتاتيب"حيث  ،دةٍ متعدّ  يَ وتركت أثرها عليه يف مناح

 .القرآن الكرمي، وتعلُّم القراءة والكتابة، وبعض قواعد احلساب البسيطة
تـــدى "من مث انتقـــل بعـــد الكتاتيـــب الّـــيت مكـــث فيهـــا فـــرتة وجيـــزة، إىل مدرســـة عصـــريّة أنشـــأهتا مجعّيـــة

الـث، علـى أسـاس أّن علـى أن يكـون يف الّصـّف الثَّ  قـادره أنـَّ، حبسـب مـا يـذكر، الّـيت رأت إدارهتـاالّنشر"، 
ـــدة، وتؤهِّ  ـــداً،  .إىل الثّالـــثوالرتّفـــع األّول والثّـــاين  نيلـــه الجتيـــاز الصـــفّ معلوماتـــه كانـــت جّي وكـــان طالبـــاً جّي

رســـة ملتابعـــة الّدراســـة الدينيّـــة بـــاكراً وهـــو يف ســـنِّ واســـتطاع الّنجـــاح إىل الصـــّف الرابـــع، ومنـــه خـــرج مـــن املد
حيــث درس علــى (قــده)،  س الســّيد عبــد الــّرؤوف فضــل اهللاوالــده املقــدَّ  ،التاســعة، علــى يــد أســتاذه األّول

 .ة؛ من الّنحو، والبالغة، واملنطق، واألصول والفقهاملواّد احلوزويَّ  يديه



د لبحـث اخلـارج) علـى يـد علمـاء كبـار، كالسـيِّ االعايل (رس الّديّين (رض) الدَّ  وقد تابع مساحته ،هذا
الّـذي كانـت حركـة مرجعّيتـه منفتحـًة "د حمسـن احلكـيم (وهـو خـال والدتـه)، و"أبو القاسم اخلوئي"، والسـيِّ 

ومن  ."ةعلى الواقع اإلسالمّي العام، يف الوقت اّلذي كانت أغلب املرجعّيات تعيش يف دائرة مغلقة خاصَّ 
ــ أســاتذته أيضــاً: ومــن أســاتذته  .صــدرا القفقــازي ي، والّشــيخ حســني احلّلــي، واملــالَّ اهرودالســّيد حممــود الشَّ

 أيضاً، السّيد حممد سعيد فضل اهللا.
 مل ولذلك، العلمّي. الّتحصيل يف وقته كلّ  استغالل مل يكتف السّيد فضل اهللا بذلك، بل حاول

، حضوره ينوِّع أن حاول بل آنذاك، الطّالب عموم مقصد كانت اليت بالّدروس يكتفِ   :عرب العلميَّ
 عبّاس الّشيخ عند فحضر العطل، أيّام تُعَقد كانت اليت الّدروس يف العلماء بعض لدى احلضور ـ

 البجنوردي... احملّقق وعند الّرميثي،
 . احلوزويّ  الربنامج ضمن تدّرس ال اليت واألصوليَّة الفقهيَّة الكتب بعض يف منفردة مباحثات عقد ـ
 طــرح فيهــا يــتمّ  كــان والّــيت العطلــة، ليلــة ســهرات يف تعقــد كانــت الــيت العلميّــة املــذاكرات حضــور ـــ
 .العلميَّة املسائل

 إحدى آنذاك عمره وكان هـ،1363 سنة حواىل الدينّية احلوزة إىل انتسب )رض(مساحته  يذكر أنّ 
 النجف يف الدينّية وزةاحل يف دراسته أنّ  أي هـ،1385 سنة حىت دراسته استمّرت وقد سنة، عشرة

ىل بعد جميئه إ مواكبته للفقه واألصول وغريه تدريسًا وحبثاً  تو استمرّ  ،سنة وعشرين اثنتني حنو استغرقت
 .لبنان حىت قبيل وفاته (ره)

  :ثقافيةحركته األدبّية وال
عرب قراءته  ،عةوّ وحتصيل الثقافة املتن ،د باملعرفةديد لطلب العلم والتزوّ ه الشّ حبُّ هو  ،ز بهوما متيّ 

يصدرها أدباء وكتَّاب مشهورون،  ة، واّليت كان فات األدبيّ املبكرة للمجالت والّصحف العربّية واملؤلّ 
سالة)، وكان يقرأ ترمجات كثرية ألشعار ات" و"طه حسني"، ومنها جمّلة (املصري) وجمّلة (الرّ حسن الزيّ "ـك

 ...المارتني، وأناتول فرانس
ض)، وكــان يف ســنِّ احلاديــة عشــرة، مــع الّشــهيد الســّيد حممــد مهــدي احلكــيم، (ر  تعــاون مساحتــهلقــد 

 ".(قده)، بإصدار جمّلة "األدب ابن املرجع الّديين السّيد حمسن احلكيم



وقـد  ة.عائلـة فضـل اهللا هـي عائلـة شـعريّ  نَّ ، إذ إر مساحتـه مبحيطـهتـأثّ  إضافًة إىل هذا الّنشاط األدّيب،
، ونظم أوىل قصائده وهو يف العاشرة مـن عمـره، وكـان منفتحـاً علـى األجـواء يف وقت مبكرته ملعت شاعريّ 

 .ته مستقبالً كعامل مصلح، وأديب شاعر، وجمتهد مبدعالثّقافّية والسياسّية، ما انعكس على شخصيَّ 
ألمحـد شـوقي وحـافظ إبـراهيم وعلـي  فقـرأ ،عر احلـديثالّشـو عر القدمي الشّ على جتارب مساحته  لعاطّ و 

، ، وحممـــود حســـن إمساعيـــل وخليـــل مطـــران واليـــاس أبـــو شـــبكة وبشـــارة اخلـــوري وصـــالح لبكـــيحممـــود طـــه
كـاملتنيب   ،اءعراء القـدمالّشـاىل  إضـافةً  ،مـد مهـدي اجلـواهري وعلـي الشـرقيحمل ، كما قرأوغريهم من الشعراء

 .وغريه
الئكــة وبــدر جتربــة نــازك املكمــا يف  ،يف اخلمســينات عر احلــرّ الّشــى مــا يســمّ  ىل جتــاربإ تعــّرفكمــا 
 ...بوربور وعبد العزيز عبد الصّ اب وصالح عبد الصّ شاكر السيّ 

،"علـــى "قصـــائد اإلســـالم واحليـــاة" "يـــا ظـــالل اإلســـالم"،  ، وهـــيعردواويـــن مـــن الّشـــ ةصـــدر لـــه أربعـــ
وتضــمنت هـــذه الــدواوين قصـــائد كتبهــا يف النجـــف ويف  ،وأخــرياً "يف دروب الســـبعني" ،شــاطئ الوجـــدان"

  .عر احلرّ شّ الاملوزون و عر الشّ وّعت بني تن، وكذلك لبنان
مالء يف مرحلــة مبكــرة مــن كــان إصـدار صــحيفة خطيَّــة بالتَّعــاون مــع بعـض الــزّ   ،لــه ثقــايفٍّ  أوَّل نشـاطٍ و 

قايف، وقد انتخـب عضـواً يف اجملمـع الثقـايف شاط الثّ يف النجف األشرف يف النّ  اً العمر، كما كان مشاركا فذّ 
جــف يف، عنــدما أصــدر مجاعــة العلمــاء يف النّ احيف النجــف يف العمــل الّصــ ضــاً "ملنتــدى النشــر"، وشــارك أي

ــ األشــرف هـــ، بعــد االنقــالب علــى العهــد امللكــي، وهــي جملــة ثقافيَّــة إســالميَّة 1380ة "األضــواء" ســنة جمّل
در، والّشـيخ حممــد مهـدي مشــس ملتزمـة، فكـان أحــد املشـرفني عليهــا، هـو والشَّـهيد الســّيد حمّمـد بــاقر الّصـ

تها األوىل ، يكتب افتتاحيّ  تهادر، يف سنجف، فكان السّيد حممد باقر الصَّ ، وبعض العلماء من النّ  لدينا
 ة الثانية بعنوان "كلمتنا".د فضل اهللا يكتب االفتتاحيّ بعنوان "رسالتنا"، وكان مساحة املرجع السيّ 

 : عودته إلى لبنان
ة يف العمــــل الثقــــايف والعلمــــي ســــاهم بقــــوّ ف ،م1966 /هـــــ1386 لبنــــان مــــن العــــراق العــــام عــــاد إىل

ما خطــب ســيّ  الو روس (اخلطــب واحملاضــرات والــدّ  ملقيــاً  ،يين يف لبنــانوالسياســي واجلهــادي والتبليغــي والــدّ 
ــ لكثــريٍ  فــاً ومؤلّ  ،اجلمعــة) ومنهــا  ،ف)ئــة مؤلّــة (أكثــر مــن مة والسياســيّ ة والفكريّــة والدينّيــمــن الكتــب الفقهّي

ة مفـاهيم إسـالميّ " ة"،اإلسـالم ومنطـق القـوّ "، ": "خطوات علـى طريـق اإلسـالمعلى سبيل املثال ال احلصر



ـــ ،""تفســـري مـــن وحـــي القـــرآن فـــل"،باب"، "دنيـــا الطّ ة"، "دنيـــا املـــرأة"، "دنيـــا الّشـــعاّمـــ  ،دوة""موســـوعة الّن
 من أحباثه العالية.  اً عشرين كتاباً فقهيّ  أكثر منوكذلك صدر 
  الّتدريس

ال تسّلم من  ،ة ناقدة وجريئة ومعاصرةصاحب شخصيّ  كبرياً   ن أستاذاً وكا ،دّرس الفقه واألصول
 ،فمزج بني األصالة واملعاصرة ،بني الفقهاء مشهوراً  املوضوع حىت ولو كان ،ل وفحص وتدقيقدون تأمّ 
 .ة عاليةة وقرآنيّ بثقافة لغويّ  اً حومتسلّ  ،حلركة اجملتمع ةاالجتماعيّ  روفظّ من فهم واسع لل منطلقاً 
 حاجة هو ما بقدر العلمّية للتنمية ضروريّاً  باعتباره التَّدريس، عن يوماً  اهللا فضل السّيد ّقفيتو  مل

 . بللطّال 
رعي وهي "املعهد الشّ  ،علمّية حوزةً  أسَّس ،]م1966 /هـ1386[ىل لبنان سنة عند جميئه إ

 مع) ره( اخلوئي دللسيّ " الّتقريرات أجود"و والكفاية، واملكاسب الّرسائل دّرسي ناوك ،"اإلسالميّ 
 ...سنةً  وعشرين مخس منألكثر  اخلارج حبث دّرس مثّ  حاشيته،
كان يلقي دروسه أيضاً، حيث   سوريا، ويف من طلبة العلم والعلماء يف لبنانج على يديه كثري خترّ 

 يف اخلارج للبحث درساً  املاضي القرن من التسعينات أوائل منذ مساحته أقامفقد  ة.وحماضراته األسبوعيَّ 
 والسّيد الغريفي، اهللا عبد السّيد منهم أعالم، علماء حضره وقد ،)ع( زينب السّيدة مرقد جبوار سوريا،
 درَّس وقد. وآخرون احلسيين، حمّمد والسّيد البهسودي، األمحدي رضا حممد والشيخ وري،النّ  حسن

 .الفقه من عديدة أبواب يف مساحته
/  م2000 العام حّىت  ذلك يف واستمرَّ  عدَّة، وراتد األصول يف) ره( السيِّد درَّس ،كذلك

 املسائل بعض حبث يعيد وكان مستقّل، كبحثٍ  األصول تدريس عن توقَّف حيث ،هـ 1420-1421
 .تدريسه خالل الفقه أبواب يف احمّله يف

ومل يكـن ذلـك مببـادرة ذاتيّـة منـه، كمـا أعلـن هـو  هــ،1415م / 1995وقد أعلن مرجعّيته يف العام 
 ة. رسالته العمليَّ نتيجة ضغط من أكثر من مجاعة يف كلِّ أحناء العامل إلصدار  ه، بلنفس

 مسيرة الجهاد



ازداد نشــاطه  ،وبعــد جميئــه إىل لبنــان .ائم منــذ وجــوده يف العــراقه الــدّ ىل اإلســالم مهَّــكانــت الــّدعوة إ
ج علــى يديــه ختــرّ  حيــث ،ةبنانيّــخمتلـف األراضــي اللّ الّنبعــة و  يفنشــاطاته املتعــّددة ذلــك تشــهد علــى  وحركتـه،
 ني يف لبنان.الكثري من اإلسالميّ  وأفكاره

إذ كـــان  ،مـــا بعـــد هداء يفوالّشـــ كـــان لـــه الفضـــل األكـــرب يف ختـــريج الكثـــري مـــن اجملاهـــدين واملقـــاومني
ولطاملــا شــهد  ،ضــّد العــدّو الّصــهيوينّ  ةاعم واحلاضــن للمقاومــة واجملاهــدين منــذ بدايــة مســريهتم اجلهاديّــالــدّ 

ل قلقــاً للّصــهاينة وكــّل الّســائرين يف فلكهــم، حــّىت ســجد بئــر العبــد علــى خطبــه الّــيت كانــت هتــدر وتشــكِّ م
اّليت أودت بالعشرات بني  م 1985عام الرة بئر العبد متفجّ  كان أخطرها،  ض حملاوالت اغتيال عديدةتعرّ 

 .شهداء وجرحى
اّليت محلهـا حـّىت الّرمـق األخـري مـن عمـره  ةسطينيَّ ة الفلة اّليت مل تفارقه حلظة، فكانت القضيَّ أّما القضيَّ 

 الّشريف.
 ووحدوي صاحب مشروع إصالحيّ 

ر الــديين صــاحب مشــروع إصــالحي جتديــدي علــى مســتوى الفكــ )ره(فضــل اهللا الســيِّد كــان املرجــع 
ف واخلرافـــة، مقـــّدماً الـــدين عناصـــر التخلّـــ كـــلّ  ومواجهـــاً  ،األصـــالة مـــن حـــسّ  اّ والفكـــر بوجـــه عـــام، منطلقـــ

 ة.ديّ رية والسياسية واالجتماعية والعقبكلِّ أبعاده الفك ،بشكل حضاريّ 
 فتـواه املتعلقـة حبرمـة سـبّ  ،، ويـربز يف هـذا اإلطـاربـني املسـلمني الوحـدة علـى السـيد حرص ،كذلك

إلضــعاف  ةســتكباريّ إثارهتــا القــوى االالــيت حتــاول  ةودعوتــه الدائمــة لالبتعــاد عــن الفتنــة املذهبيّــ ،الصــحابة
  .ن اإلثارةبعيد م بأسلوب علميّ  ات بني املسلمنيومناقشة اخلالف ،لمنياملس

رفـــع مـــا حلـــق هبـــا مـــن ســـلبية  حمـــاوالً  ،بقـــوة مـــع قضـــايا املـــرأة وحقوقهـــا املشـــروعة وقـــف (رض) مـــاك
 ذلك. ليم والدقيق يف كلّ ىل الفهم القرآين السّ إاملستند مربزًا رأيه  ،ةة اإلسالميّ الذهنيّ باستحكمت 

خـارج لبنـان يف أوروبـا  الفكريـة والوحدويـة والدينيـةاإلسـالمية و ته يف العديد من املـؤمترات شارك مساح
 واهلند وغريها. إيران وأمريكا و 

ــــة علــــى تأســــيس مساحتــــه عمــــل ذلــــك،  ىل كــــلّ إ إضــــافةً  ــــة واملؤسَّ ات اخلرييّــــاملــــربّ مجعّي ة ســــات التكافلّي
قـد و الف مـنهم، سـات اآلاسـتفاد مـن هـذه املؤسّ  حيـث ،ةالفقراء واأليتام عنايته اخلاّصـ مولياً  ،ةاالجتماعيّ 



عـة يف عطاءاتـه املتنوّ  واسـتمرّ العديد من املدارس يف الكثري من املنـاطق الّلبنانيّـة،  افتتح على مدار الّسنوات
 ة.ديد بالعمل واملتابعة يف امليادين كافّ من املعروف عنه شغفه الشّ حيث كان  ،دون كلل أو ملل

  :وفاته
صـراع مـع املـرض،  بعـد ،م2010العـام  / يوليـومتوز 4 / املوافق:ه 1431رجب  22هللا يف اه اتوفّ 

 قضاه يف العلم والعطاء واجلهاد يف سبيل اهللا. طويلٍ  عمرٍ  وبعد
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