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نبذة عن حياتو

مكانتو لدى اإلماـ الخميني(قدس سره)والمناصب التي توالَّىا
نشاطو وجهاده السياسي

في مجاؿ التدريس
في مجاؿ اإلفتاء

نبذة عن حياتو

ولد آية اللّو العظمى الصانعي عاـ 6531ىػ6351/ـ ،في قرية نيك آباد من توابع مدينة اصفهاف في أحضاف أسرة علمية .ج ّده آية اللّو الحاج الملَّى يوسف،

ممن تتلمذ في الفلسفة على يد جهانگيرخاف ،وفي الفقو على يد آية اللّو العظمى الميرزا حبيب اللّو الرشتي .وكاف من
كاف من العلماء المتقين الورعين في زمانوَّ ،

يروج لو ،وكاف رجالً حراً أبياً يقف بوجو الخونة والحكاـ المتسلطين آنذاؾ.
عّ
شاؽ الميرزا الشيرازي قائد حركة التنباؾ ،وكاف ّ

يحث ولده باستمرار على الدراسة في الحوزة العلمية ،ولهذا دخل الشيخ الحوزة
والده حجة االسالـ الشيخ محمد علي الصانعي ،كاف عالماً زاىداً ورعاً ،وكاف ّ

العلمية في اصفهاف عاـ 6513ىػ 6391 /ـ ،حتى اذا تل ّقى فيها الدروس التمهيدية والمقدمات من محضر علماء تلك الحوزة ،قصد بلدة قم وحوزتها العلمية في

عاـ 6511ىػ 6336 /ـ ليواصل دراستو فيها ،فكاف ذكاؤه وجديتو ،منذ أوائل عهده ىناؾ ،قد صنّفاه في عداد الطالب الناجحين والمحترمين لدى شخصيات
الحوزة آنذاؾ.

لقد ناؿ الشيخ المرتبة األولى في امتحانات مرحلة السطوح العالية في الحوزة عاـ 6513ىػ 6333 /ـ ،فأخذ بتشجيعو المرحوـ آية اللّو العظمى

البروجردي(قدس سره).

تفرد بها درسو .واستطاع بذكائو
وفي ذلك العاـ ،أخذ يحضر دروس البحث الخارج للسيد اإلماـ الخميني(قدس سره) لما رأى فيو من خصوصيات وامتيازات ّ

وحزمو أف يواصل دراسة األصوؿ والفقو لدى اإلماـ حتى عاـ 6535ىػ 6315 /ـ ليصبح أحد أبرز طالبو.

كاف حضور الشيخ دروس اإلماـ الخميني(قدس سره) على مدى سنين واستقاؤه من معين بحثو ،قد جعلو يقف على اآلراء الفقهية واألصولية للسيد

اإلماـ(قدس سره) إلى ح ّد تجاوز مجرد العلم والمعرفة إلى مستوى اللمس والشعور على حسب تعبير الشيخ نفسو.

وقد استطاع بحزمو وذكائو وتوفيق اللّو لو أف يناؿ درجة االجتهاد وىو في الثانية والعشرين .وباإلضافة إلى تل ّقيو دروس اإلماـ ،نهل الشيخ من معين أساتذة

عظاـ آخرين ،كآية اللّو العظمى البروجردي ،وآية اللّو العظمى المحقق الداماد ،وآية اللّو العظمى األراكي(رحمهم اللّو).

في عاـ 6533ىػ  6313/ـ أخذ الشيخ بتدريس البحث الخارج بشكل رسمي مبتدأً بكتاب الزكاة ،وذلك في مدرسة الحقاني (الشهيدين) ،ومحاضرات

دروسو مكتوبة بقل م اثنين من طالبو .وبابتداء دروس البحث الخارج للشيخ ،راح عدد كبير من طالب الحوزة ينهلوف العلم منو ،حيث أصبح العديد منهم من
الباحثين المرموقين في الحوزة ،وناؿ بعض آخر درجة االجتهاد ليعملوا في الحوزات العلمية أو في مؤسسات الدولة في الجمهورية اإلسالمية.

مكانتو لدى اإلماـ الخميني(قدس سره)والمناصب التي توالَّىا

إف مواصلة الشيخ لحضور دروس السيد اإلماـ(قدس سره)ومثابرتو على استيعاب رؤى اإلماـ(قدس سره) وأفكاره ،أدَّى إلى أف يحظى الشيخ بمكانة خاصة

لديو .فكاف لهذه العناية األبوية من اإلماـ أثرىا في صقل الشخصية العلمية واألخالقية وإثراء الرؤية االجتماعية لطالب متميز كسماحة آية اللّو العظمى الصانعي،

حتى أف قائد الثورة اإلسالمية الكبير السيد اإلماـ الخميني(قدس سره) ،قاـ بتاريخ  5ربيع الثاني 6911ىػ ]6331/0/01ـ[ بعد نحو سنة من انتصار الثورة

اإلسالمية المباركة ،بتعيين تلميذه ونصيره آية اللّو الشيخ يوسف الصانعي عضواً في مجلس صيانة الدستور الذي تعتبر عضويتو إحدى أىم المسؤوليات العلمية

والتنفيذية في البالد .وكاف ذلك عن إحاطة كاملة من اإلماـ(قدس سره) بمقتضيات ىذا المنصب والكفاءات التي يستلزمها ،وقد قاؿ لو اإلماـ(قدس سره) في حكم

التعيين:

حياة المرجع الكبير سماحة آية اهلل العظمى الشيخ يوسف الصانعي داـ ظلو

3

يقرر البند الحادي والتسعين من دستور الجمهورية اإلسالمية تشكيل مجلس باسم مجلس الصيانة ،مهمتو حراسة األحكاـ اإلسالمية والدستور من ناحية عدـ

إلي تعيين ستة من الفقهاء العدوؿ العارفين بمقتضيات العصر في ىذا المجلس .من ىنا تم تعيين سماحتكم أحد
مخالفة قررات مجلس الشورى لهما ،حيث أُوكل ّ

الفقهاء األعضاء الستة في مجلس صيانة الدستور .أرجو من اللّو لك دواـ التوفيق)ٔ(.

إ ّف تعيين الشيخ في مجلس الصيانة كاف أوؿ سمة رسمية ومسؤولية تنفيذية لو من قبل السيد اإلماـ الخميني(قدس سره) .وكما يالحظ في حكم التعيين ،أف

قائد الثورة الكبير كاف يراه منذ أوائل الثورة فقيهاً كفوءاً عادالً عارفاً بظروؼ الثػورة وقضايا العصر ومفيداً للمجتمع والشعب االيراني.

تنحى آية اللّو الصانعي من مجلس صيانة الدستور في  09ربيع الثاني 6915ىػ
وبعد نحو من ثالث سنين من العمل الدؤوب في ىذا المنصب الحساسّ ،

ولما كاف اإلماـ(قدس سره) يوليو أىمية خاصة ،قاؿ(قدس سره) في اليوـ نفسو عند لقائو رئيس الديواف األعلى وقضاة مجلس القضاء األعلى
]6335/6/3ـ[ ّ
وشعب الديواف األعلى للقضاء كالـ قاؿ فيو:

تحملوا المتاعب وعانوا سنتين أو ثالثاً وق ّدموا خدمات ،ولم يكونوا قد جاءوا لنيل منصب أو مقاـ .إنهم من
إني أشكر مجلس القضاء األعلى السابق ،لقد ّ

أكابر علماء الدين ،جاءوا من موضع سكونهم وراحتهم إلى محيط مملوء بالمتاعب والمعاناة والعمل ،ومسؤوليتو أماـ اللّو أكبر .وطبعاً ليس مهماً بالنسبة إلى رجل

الدين ،الذي يحمل روحية اإلسالـ ،أف يكوف رئيس الديواف األعلى للقضاء أو النيابة العامة أو أي عمل آخر إني أريد اآلف أف أُلقي ىذا العناء على عاتق الشيخ

وأعرفو للسادة .لقد ربيت الشيخ الصانعي كابن لي ،ىذا الشيخ الصانعي عندما كاف يحضر على مدى سنين طويلة في البحوث التي
يوسف الصانعي كنائب عاـ ّ

دارت بيننا ،كاف ياتي بالخصوص ويتحدث معي وكنت ألت ّذ بمعلوماتو .إنو رجل بارز بين علماءالدين ورجل عالم وواع)ٕ(.

وبهذا الشكل أخذ الشيخ يواصل جهوده الحثيثة على مػدى دورة طويلة نسبياً ،حتى اذا ق ّدـ استقالتو ،قاؿ االماـ الخميني في تاريخ  63شواؿ 6913ىػ
]6333/1/1ـ[ :
إنّى آسف ومتألم لذىاب الشيخ الصانعي .آمل أف يكوف رجالً فعاالً مؤثراً أينما كاف ،أشكره على الجهود التي بذلها .لقد عرفتو على مدى سنين طواؿ ،إنو
رجل عالم ملتزـ َح ِرؾ)ٖ(.
وجههو إلى أعضاء الديواف األعلى للقضاء ومسؤولي السلطة
كما جاء في حديث آخر لإلماـ(قدس سره) بتاريخ  01شواؿ 6913ىػ ]6333/1/3ـ[ َّ

القضائية:

 ...النيابة العامة ػ كما تعرفوف جميعاً ػ من القضايا الصعبة والحساسة جداً ،والشيخ الصانعي عالم فاضل عرفتو عن قرب على مدى سنين وأعتبره عنصراً فعاالً
مفيداً حمل ىذا المنصب إلى اآلف ،وإني أشكر لو الجهود التي بذلها)ٗ(.
وقد تولَّى الشيخ مسؤوليات تنفيذية أخرى من قبيل :ممثل اإلماـ الخميني (قدس سره) في المجلس األعلى إلعمار مناطق الحرب ،عضو الدورة األولى
لمجلس خبراء القيادة كنائب عن مدينة طهراف في انتخابات  05صفر 6915ىػ ]6330/60/61ـ [ بأكثر من مليوني صوت.

نشاطو وجهاده السياسي

أبرز جهاد الشيخ السياسي ونشاطو الثوري ،قبل انتصار الثورة االسالمية ،تمثّل في الجهود التي بذلها في مجاؿ الثقافة واإلعالـ .وىذه الجهود تأتّت من خالؿ

التبليغ والخطابة والمشاركة في المسيرات وإصدار البيانات .ففي المجلد الثالث من كتاب (وثائق الثورة اإلسالمية) يالحظ توقيع آية اللّو العظمى الصانعي في ذيل

وجهها العلماء في قم إلى قائد الثورة الكبير اإلماـ الخميني بعد انتقالو من تركيا إلى النجف األشرؼ ،ىذه
ما يقرب من ثالثين بياناً سياسياً وثورياً ،كاف أولها رسالة َّ
الرسالة نشرت في جمادى الثانية من عاـ 6533ىػ 6313 /ـ.

كما كاف آخر بياف ،يوشحو اسم الشيخ وتوقيعو إلى جانب بقية رفاؽ الثورة ،ىو بياف معارضة حكومة بختيار الذي صدر بتاريخ  3صفر  6533ىػ

]6313/6/1ـ[ وطبعاً لم ترد في الكتاب المذكور أعاله جميع البيانات الصادرة آنذاؾ.

إ ّف أبرز وأقوى بياف لعلماء قم كاف حوؿ (خلع الشاه من ح كومة ايراف) الذي أيدتو ثلة من العلماء األفاضل واألساتذه في الحوزة العلمية لقم ،حيث يالحظ في

ذيلو اسم وتوقيع آية اللّو الصانعي .محتوى ىذا البياف ،كغيره من البيانات يومذاؾ ،كاف في غاية الحساسية والخطورة ،ولم يكن يجرأ على التوقيع عليو أحد سوى
ولعل ىذا ىو الذي
الثوريين الحقيقيين واألنصار الشجعاف لإلماـ الخميني .ذلك أ ّف بيانات كهذه كانت تعتبرىا حكومة الشاه جريمة التغتفر ،يستحق فاعلها القتلَّ .

جعل عدد العلماء الموقعين على بياف (خلع الشاه) يسيراً جداً.
(ٔ) صحيفة اإلماـ.

(ٕ) المصدر السابق .ٕٖٔ :ٔٚ
(ٖ) المصدر السابق .ٖٜٓ :ٜٔ
(ٗ) المصدر السابق.ٖٔٔ :
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لقد كاف أقطاب الحكم البهلوي يحاولوف باستمرار النيل من مرجعية اإلماـ الخميني للحيلولة دوف تعاظم زخم الثورة اإلسالمية ،فكانوا يحاولوف تشكيك الرأي

العاـ في صالحية اإلماـ من الناحية العلمية والسياسية والدينية .ولذلك كانت ثلة من العلماء واألفاضل في الحوزة العلمية ،ومنهم سماحة آية اللّو الصانعي ،توظّف

جانباً من طاقاتها الفكرية والسياسية إلحباط ىذه المؤامرة وتثبيت مرجعية اإلماـ الخميني.

في مجاؿ التدريس
باإلضافة إلى نشاطاتو المتنوعة ،يولي الشيخ الصانعي أىمية بالغة للبحث والتدريس في الحوزة العلمية منذسنين طويلة ،بحيث إنو إلى جانب تردده االسبوعي

إلى طهراف للتبليغ مدة ثماني عشرة سنة ،كاف يلقي يومياً ثالثة دروس على طالب الحوزة في قم :درس المكاسب في مسجد اإلماـ الحسن العسكري(عليو
السالـ) ،ودرسي كفاية األصوؿ والبحث الخارج في الفقو في مدرسة الحقاني.

وتبحره العلمي من ناحية ،ورغبة
لقد قاـ الشيخ بتدريس معظم الكتب المتعارفة في مرحلتي المقدمات والسطوح ،كما أف حبّو للتعليم وقدرتو على التدريس ّ
درس كفاية األصوؿ ،ذلك الكتاب القيّم الثمين،
يدرس بعض الكتب المنهجية في الحوزة عدة مرات ،حتى أنو ّ
الطالب في درسو من ناحية اخرى دفع بو إلى أ ْف ّ

خمس عشرة مرة.

يدرس بعض كتب مرحلة السطوح ،أخذ في عاـ 6535ىػ 6315 /ـ بتدريس أصوؿ الفقو على مستوى
وبعد ثماني سنين تقريباً ،بينما كاف الشيخ اليزاؿ ّ
البحث الخارج في مدرسة الحقاني ،وفرغ منو بعد اثنين وعشرين سنة في عاـ 6963ىػ 6339 /ـ.

إ ّف وقوؼ الشيخ على الرؤى األصولية والفقهية لإلماـ الخميني (قدس سره) ،الستغراقو في الدراسة لدى اإلماـ على مدى سنوات ،قد أضفى على درسو في

البحث الخارج سمة خاصة ،فمنذ خمس وعشرين سنة من تدريسو للبحث الخارج ،جعل محور درسو كتاب اإلماـ الخميني (تحرير الوسيلة).

وإلى جانب اىتمامو في البحث بالرؤى الفقهية للعلماء بشكل عاـ ،يولي اىتماماً خاصاً برؤى وآراء اإلماـ الخميني .وىذا أمرلو قيمتو في الحوزة العلمية .إ ّف
رؤية الشيخ الواضحة وأسلوبو النقدي مع احترامو وإجاللو للسلف الصالح والسنة الفقهية في الحوزات ،باإلضافة إلى آرائو العلمية الرصينة التي تفتح اآلفاؽ ،كل

ذلك يش ّكل بالنسبة إلى مئات الطالب الحاضرين أمراً ذا قيمة علمية ،وال سيما في اإلسهاـ بحل قضايا المجتمع وتقديم صورة ناصعة عن الفقو ،فدرس الشيخ
يمتاز برؤية اجتماعية واضحة ومنطقية ،تفتح آفاقاً جديدة ،واىتماـ بواقع المجتمع والعرؼ إلى جانب الوقوؼ على األصوؿ المسلَّمة في الفقو ،ودقة في فقو
الحديث وعناية بتقويم األسانيد ومتابعة آلراء الفقهاء.

ممن يستنيروف بعلمو .واستطاع إلى اآلف تدريس كتاب الزكاة ،الخمس ،الحج،
وباإلضافة إلى دروسو العامة ،يلتقي الشيخ باستمرار جمعاً من أفاضل الحوزة َّ

القضاء ،الحدود ،الديات ،النكاح ،الطالؽ ،اإلرث ،القصاص ،وىو يقوـ حالياً بتدريس كتاب الشهادات .ىذا باإلضافة إلى أنو تناوؿ بالبحث قسماً من كتاب

منجزات المريض ،التقية ،قاعدة (الضرر) ،الحجر ،المسائل المستحػدثة وغيرىا ،حيث يتم حالياً كتابة ىػذه البحػوث.
الوقف ،صالة المسافرّ ،
إ ّف حرص األستاذ على أف يتولَّى فضالء الحوزة مهاـ الثورة والنظاـ ا إلسالمي ،باإلضافة إلى اىتمامو بالحركة الفقهية األخالقية الثورية للحوزة ،جعلت طالبو
يجدوف أنفسهم في مناسبة وأخرى أماـ مسؤوليات اجتماعية وسياسية عظمى إلى جانب دراستهم للفقو واألصوؿ والرجاؿ.
درس األستاذ الذي ملؤه اإلجالؿ للفقو ولجهود الفقهاء السابقين من ناحية ،وتقويمو الدقيق لألدلَّة وال سيما اآليات والروايات من ناحية أخرى ،دعت إلى

حل المشاكل.
قوت فيهم روح ّ
ترسيخ إيماف الطالب بعمق الفقو الشيعي ،كما ّ
التفحص وتقويم أقواؿ السابقين واالعتقاد بانفتاح الفقو وقدرتو على ّ

احتكاؾ الشيخ بعامة الناس ،ووقوفو على طبيعة العال قات االجتماعية والعرفية ،واطالعو على حاجات المجتمع وواقع العصر ،وإدراكو العميق للرؤى الرصينة

لإلماـ الراحل(قدس سره) إلى جانب المحافظة على الموازين واألطر الفقهية واالعتناء باألدلة الشرعية المتينة ،كل ذلك ،باإلضافة إلى معطياتو في مجاؿ اإلفتاء،

ويعزز فيهم الشعور بمدى قوة االُسس التي يقوـ عليها الفقو الشيعي ،وأنو فقو حي منفتح .كما أ ّف تشجيع األستاذ المتواصل لذوي
يفتح آفاقاً جديدة أماـ الطالبّ ،
القابليات من الطالب يعتبر مدعاة لتفتح قدراتهم ومواىبهم.

في مجاؿ اإلفتاء

إ ّف تتبع األستاذ الدقيق وعدـ تساىلو في البحث والتحقيق ،وال سيما في فقو الحديث ،لم يمنعو من أف يكوف سمحاً على مستوى اإلفتاء ،ذلك أنو ينظر في

فهم اآليات والروايات وأصوؿ االستنباط إلى مبدأ السهولة في اإلسالـ ،واضعاً بين عينيو باستمرار وصية المرحوـ صاحب (الجواىر) للشيخ األنصاري في أ ْف «يقلّل
من احتياطاتو ألف اإلسالـ شريعة سهلة».

والشيخ ،إلى جانب طرحو المسائل الفقهية المهمة بمحضر الكثير من الطالب والفضالء الذين يجتمعوف في داره كل يوـ ،قاـ بتشكيل لجنة استفتاء من أجل

التعاوف العلمي وتبادؿ اآلراء.
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المؤلفات المطبوعة لألستاذ إلى اآلف ىي :رسالة (توضيح المسائل)( ،مناسك الحج)( ،مجمع المسائل)( ،منتخب األحكاـ)( ،االستفتاءات الطبية)( ،مصباح

المقلدين)( ،أحكاـ النساء)( ،فقو الثقلين ػ الطالؽ)( ،فقو الثقلين ػ القصاص) ،كما أ ّف لو حاشية بالعربية على (تحرير الوسيلة) و(العروة الوثقى) .ومن مؤلفاتو
األخرى :محاضرات السيد اإلماـ الخميني في البحث الخارج( ،رسالة في قاعدة الفراغ والتجاوز)( ،رسالة في التقية)( ،رسالة الضرر) من القواعد الفقهية.
ونظراً لكثرة المراجعين واألسئلة المطروحة على األستاذ ،فقد أجاب إلى اآلف عن آالؼ االستفتاءات.

والملفت في كتابو (مجمع المسائل) ،ىو أف أجوبتو جاءت على طريقو المرجع الكبير الميرزا القمي(قدس سره) ،إذ يشير أحياناً بعد الفتوى إلى شيء من

األدلة ،األمر الذي يقدـ فائدة علمية كبيرة للباحثين في الحوزة والمتخصصين في الفقو.

وعلى الرغم من كل اإلجالؿ الذي يكنّو الشيخ للفقهاء وآرائهم ،وال سيما المشهور منها ،ودعوتو المستمرة لطالبو إلى معرفتهم وإجاللهم ،وذكره لهم بكامل

التقدير واالحتراـ والثناء الجميل على آرائهم ،إال أف حريتو وسعة ثقافتو الفقهية ونظره المتميز إلى األدلة واستناده إلى مبادىء علمية متقنة في األصوؿ وفي الفقو

بشكل خاص ،كل ذلك دعاه إلى أف يبتكر فتاوى وآراء جديدة على مستوى عمل المكلفين والمقلدين.

ىذه الفتاوى التي تصدر جميعاً في إطار االُصوؿ والمعايير الفقهية في الحوزة ،استطاعت في كثير من المجاالت أف تفتح آفاقاً لحل مشاكل المكلف على
المستوى الفردي واالجتماعي .ولعل رجوع المهتمين والمتخصصين إلى تفاصيل ىذه الفتاوى ومستنداتها ،سيتيح فهماً أفضل وأدؽ ،ويفتح باباً إلى س ّد حاجات

المجتمع وحل مشاكلو.

بعض من آرائو الفقهية

أي مجتهد جامع للشرائط يعتبر منصوباً للوالية ،ومشروعية القياـ بما تقتضيو المصالح العامة ،التي لم يحدد لها اإلسالـ
 6ػ يقوؿ سماحتو في والية الفقيوّ :

حكماً خاصاً ،يرجع أمره إلى الناس وأغلبيتهم فقط .والمشروعية تتوقف على آراء الناس ورضاىم بشكل عاـ أو عن طريق األكثرية ،والتنفيذ العملي لذلك تقوـ بو
والية الفقيو بشكل مباشر أو غير مباشر.

يرجح الشيخ موثقة عمار الساباطي التي تعتبر ش رط السن ىو الثالثة عشرة ويقوؿ :تبلغ الفتيات سن التكليف في الثالثة عشرة
 0ػ بالنسبة إلى بلوغ الفتياتّ ،

اذا لم تحػرز عالئم البلوغ االُخرى المذكورة في النصوص والفتاوى.

 5ػ بالنسبة إلى عمل النساء بالقضاء يقوؿ :ال خصوصية للذكورة في القضاء ،وليس لدينا حجة شرعية على ذلك ،وإطالؽ أدلة القضاء حجة على العموـ

والشموؿ ،فكما أف الرجاؿ مجازوف من قبل األئمة المعصومين في التصدي للقضاء ،كذلك النساء مجازات من قبلهم ،وال سيما في شؤوف المرأة وحقوقها.

 9ػ في الوالية على الصغير وأموالو ،يرى الشيخ أ ّف االُـ ىي الولي المباشر في حاؿ فقداف األب ،إذ تشملها أدلة اإلحساف والمعروؼ والخير والبر ،والوالية
على الصغير ليست شيئاً غير البر واإلحساف ،واآلية الشريفة( :واُولُوا األَر ِ
ض ُه ْم أ َْوىل بِبَ ْعض)(٘) تقضي بتقديم االُـ على الجد لألب ،وفي حاؿ فقداف االُـ يصبح
حام بَ ْع ُ
ْ
َ
الجد لألب ىو القيم.
 3ػ في مسألة االختالؼ بين دية ال رجل والمرأة يقوؿ :الرجل والمرأة متساوياف في دية الخطأ وشبو العمد ،وذلك ما يستفاد من إطالؽ أدلة الدية مع انعداـ

الحجة المعتبرة على التقييد والتفصيل.

 1ػ في مسألة كثيرالسفر يقوؿ :من يداوـ على السفر مسافة أربعة فراسخ قبل اإلقامة عشرة أياـ (سواء لعمل أو لغيره) ،وال يبقى في مكاف عشرة أياـ ،يعتبر

كثير السفر ،ومػن يسافر للزيارة كذلك ،يصلي تماماً ويصح منو الصوـ.

وأي صوت وغناء وموسيقى ال تدعو إلى التحلّل واالنحراؼ وال تسيء إلى اإلسالـ،
 1ػ ورأيو في الموسيقي ىو أف حرمة الموسيقي والغناء ألجل محتواىماّ ،

فهي ليست حراماً.
بى منهم ،الذي يحارب المسلمين بسبب إسالمهم وعقيدتهم (ال لسبب
 3ػ وفي خصوص الكفار يقوؿ :األظهر ىو طهارتهم ،كطهارة المسلمين .نعم ،الحر ّ
آخر) ،يعتبر معانداً لدينهم ،وىم القليل من الكفار الذين استيقنوا الحق في اإلسالـ وأصػروا على إنكاره ،فهوالء محكوموف بالنجاسة.
 3ػ وعن الربا يقوؿ :تحريم الربا الذي جاء في اآليات والروايات ،يختص بالربا االستهالكي ،ال الربا االنتاجي االستثماري.

أي إنساف محترـ الدـ يعيش تحت ظل الحكومة اإلسالمية ،بال فرؽ بين المسلم والكافر في القاتل والمقتوؿ.
 61ػ يرى شيخنا شموؿ القصاص لقتل ّ
ِ ()ٙ
القصاص حياة ألولي األلبابَ ( :ولَ ُك ْم ِِف الْ ِق ِ
صاص َحياةٌ يا اُ ِوىل االْ ََلْباب) وىذا الرأي يستند إلى إطالقات وعمومات القصاص وبعض األخبار في المسألة ،األمر
الذي يعتبر حجة في بابو.
 66ػ ال يشترط الشيخ الذكورة في الوالية والحكم والمرجعية وسائر شؤوف الفقيو ،والمعيار لديو ىو الفقو والتقوى.
(٘) سورة االنفاؿ .ٚ٘ :ٛ
( )ٙسورة البقرة ٕ.ٜٔٚ :
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وأخيراً يرى أ ّف الحقوؽ في اإلسالـ ،كما ال تعرؼ التمييز العنصري بين األسود واالبيض ،كذلك ال تعرؼ التمييز بين جنس وآخر أو جنسية وأخرى ،كما أف

اء أخرى تحكي عن عدـ التمييز ،تجدوف تفاصيلها في كتبو ورسائلو العملية ،وال سيما كتابو (منتخب األحكاـ).
لمساحتو آر ً

بعض سجاياه األخالقية واالجتماعية

يُعرؼ الشيخ بوجده وحبّو العميق ألىل بيت النبي األطهار ،وال سيما للسيدة الزىراء (صلوات اللّو عليهم أجمعين) األمر الذي كاف وال زاؿ ُّ
يمد الحوزة
والزائرين من األساتذة والطالب والمراجعين من عامة الناس ،بشحنات من الحركة والنشاط العلمي.
تواضع سماحتو للناس ،وال سيما ألىل العلم ،وإكرامو للطالب ،وإجاللو لألساتذة والفضالء ،وتأكيده على احتراـ وجهاء الحوزة ،تع ّد من الخصوصيات
المشهودة للشيخ .حبّو الصادؽ للناس وشفقتو عليهم ،وال سيما أصحاب المشاكل منهم ،وإكرامو وتقديره لعوائل الشهداء ومعوقي الحرب ،واىتمامو بالمحرومين
من طبقات الشعب وإدراكو العميق لمشكالتهم ،وبساطة عيشو واحتياطو الشديد في استخداـ االمواؿ الشرعية ،كل ذلك جعل الكثير من الطالب والفضالء وعامة

الناس يلتقي سماحتو بسهولة ويطرحوف عليو مسائلهم.

وكل ىذا وما س بق ذكره لم يشغل سماحتو عن االىتماـ المسؤوؿ بالثورة ونظاـ الجمهورية إالسالمية وصيانتو ودعمو ،وعن اتخاذ مواقف تجاه قضايا العالم

والتحرؾ السياسي واإلجتماعي ،واالعتناء بمصالح اإلسالـ والثورة والنظاـ ،والتعاوف من أجل تخطّي الثورة والنظاـ للمشاكل والعقبات ،بل وكانت خصالو
اإلسالمي
ّ

تلك دافعاً ومح ّفزاً لمثل ىذه المواقف.

تحرؾ سماحتو الفقهي والسياسي واالجتماعي يعيد إلى الذاكرة ما قالو اإلماـ الخميني(قدس سره) من أ ّف« :األنبياء عملهم السياسة والديانة ،تلك السياسة
إ ّف ّ

التي تحرؾ الجماىير من مواضعها وتهديهم إلى كل ما فيو صالح االُمة والناس».

سماحتو يرى أ ّف العالقة بين المرجعية والسياسة تنبعث من روح الثقافة الدينية وتعاليم الشريعة اإلسالمية.

نبتهل إلى المولى الجليل بدواـ العز والسالمة لهذا الفقيو الكبير ،ونرجو في ظل ىذا النظاـ اإلسالمي المبارؾ واألنفاس الطيبة لإلماـ الراحل(قدس سره) أف

يدوـ للحوزة والمجتمع اإلسالمي رجاؿ من أمثاؿ سماحة آية اللّو العظمى الصانعي.
والسالـ عليكم و رحمة اللّو و بركاتو

