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 تاسوِ تؼالی

حثترتبسلسلههباایازخالصه

ات ها خوغ شذ آیت اهلل فاضل ٍ هالحظ ایشاتهشل ٍ هتمي هحمك خَئی ٍ فیاًات هفظّتحث ها دس استثاط تا هسلک تشتة تا ت

هاًٌذ کِ تضسگاى ًدف  س است ًمذ کشدین. هثٌای تحث تشتةهشَْ هثاًیاص کِ  ییٍ ها هسلک تشتة سا تش اساس سِ هثٌا

ِ خغاتات ػاهِ تَد ک ایيست: هثٌای اٍل سِ هثٌا ا کٌٌذ تش اساس ثؼیت هیدیگشاى ت ل ّستٌذ ٍلائخَئی ٍ هحمك ًائیٌی  هحمك

ػلن ٍ ایي تَد کِ  . هثٌای دٍمتلمی کٌین شخظیِ ین ٍ احکام ششػیِ سا اص ًَع خغاتاتتذاً شخظیهٌحل تِ خغاتات سا 

ٍ تٌدض داشتٌذ سُ هشحلِ التضا اى دستاتا آى اطالحاتی کِ آلای سا آخًَذهشحَم هشاتة حکن  ف تذاًین، لزالذست سا ششط تکلی

هلتضم شَین ٍ هثٌای  شاتة حکن استهٍ فؼلیت اص  ة حکن ًیست ٍلی دٍ هشتثِ اًشاءتء هشاض خضتٌدّگفتٌذ هشحلِ التضاء ٍ  ٍ

د  ط تِ عثسَم ایي َت تا ایي سِ ًکتِ  .گیشد غ طَست هییٌذ کِ تضاحن ًسثت تِ عثائٍَ تگ غ تذاًٌذائکِ هسألِ تضاحن سا هشَت

شا ایشاى صیهاى تیاى کشدین ًکات خَد فاضل سا تِ اضافِآیت اهلل کشدین ٍ فشهایشات هْوی سا تیاى تاص تِ تشتة اشکال هثٌایی 

تَلف تش اثثات اختالف ستثِ اطشاس داشتٌذ کِ هسلک تشتة ه هحمك خَئیسا صیشا  هحمك خَئیهالحظِ ًکشدًذ آى فشهایش 

تَلف تش ایي ٌوکِ هاهش تِ اّن ٍ هْن یکی تاشذ کوا ای هتَلف تش ایي است کِ صهاى تشتة َل داشتٌذ کِ هسلکٍلی لثًیست 

تؼضا شذ کِ ػظیاى خاسخی تِ شکل ششط هماسى تاشذ ٍ ها تا فشع ایي فضاّا ًمذ ّای خذی تِ فشهایشات هحمك خَئی ٍ 

لزا  یشاى ًاتوام هاًذ ٍاًاتوام دیذین ٍ هسلک  خَئی تیاى کشدًذ سا ای کِ هحمك هحمك ًائیٌی تیاى کشدین ٍ ثوشُفشهایشات 

 یک تحث تٌایی هفظلی سا اسائِ کشدین.ها  ٍ ػوال خَاب ًذاد ٍ هشکل داسدایاى ی تا هثاًی خَد آلػوال هسلک تشتة حت

درحلتساحناهنوههنرههبنایحضرتاهامخوینی

ًین تشاساس ایٌکِ است کِ دس ٍالغ تشتة سا غلظ تذاخویٌی اهام حضشت َد داسد کِ هسلک یک هسلک دیگشی ّن ٍخ

شَد  ویهٌحل ً ِشخظی اتتِ خغات ششػیِ ٍ تگَیین کِ خغاتاتتات ػاهِ سا هثٌا لشاس دّین هثال خغا ًی تشتة سا ًپزیشیناهث
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س تضاحن دین یا ٌخًَذ سا لثَل ًکهشحَم آٍ فؼلیت  هشاتة اًشاءظ ػاهِ تکلیف است ٍ یین کِ ػلن ٍ لذست اص ششاٌلثَل ًکیا 

ائل ّستٌذ کِ لتش اساس هثاًی حمِ دیگشی ن آى هَلغ اهام یک هسلک یٌلثَل ًکش ایي ّا سا اگ .ي ًذاًینهوک سا هشحلِ عثائغ

 .کٌین ششٍع دس تیاى آى هی

ٍ دٍم داًن  کِ ایي سا خَب ًوی ِ کلوات ایشاى استین تتمیکی هشاخؼِ هس ،اهام دٍ ساُ حل داسین حضشت هسلک تشای تیاى

ایشاى سا دًثال کٌین کِ دستاسُ تشتة عی کشدین یؼٌی فشهایش شاگشد تشخستِ  استهسیشی شثیِ تِ تش است  کاسی کِ دسست

دس ایٌدا ّن اتتذا تیاًات ، لزا تَد تیاى کٌینهحمك ًائیٌی  یشات استاد ایي شاگشد تشخستِ، یؼٌیدس تتوِ فشهاای  ٍ تؼذ اگش ًکتِ

کِ تْتشیي شاگشد اهام دس ایي تاسُ است ٍ تؼذ اگش  کٌین یشاى، آیت اهلل فاضل تشسسی هیشاگشد تشخستِ ااهام سا اص هدشای 

 .خَدهاى تیاى کٌین تَدای داشت کِ الصم تِ تیاى  تِ اضافًِک

فاضل ٍ دیگشی تا هشاخؼِ آیت اهلل  تلویز تشخستِ ایشاى، کٌین یکی تا تیاى حضشت اهام سا تشسسی هی دس دٍ پلِ فشهایش ىّکأ

 کِ خَاّذ آهذ. اهامحضشت تِ اطل کلوات 

هخظَطا . تِ خَتی آشٌا شَین شاگشداى اهام تا هسلک اهام ٍ سٍین تا تتَاًین پیش هیفاضل ٍ لزا ها ّن اٍال تا تیاى آیت اهلل 

سًذ کِ ها ایٌْا سا تؼذا تیاى دایت اهلل هَهي ّن کلوات ٍ دلائمی آلائل تِ ایي هثٌا است. خَدشاى ّن آیت اهلل فاضل کِ 

ٍ ّن کالهات اهام سا است ٍ ّن فتَاى دادُ است اس کشدُ یتّن اخایي هثٌا سا فاضل سا کِ آیت اهلل االى فشهایشات  4کٌین. هی

 کٌین. ح کشدُ است تیاى هیهٌمّ

لازهبنایحضرتاهامرهآیتاهللفاضتقریر

                                              
  1. نظرات ایشان درباره مبنای امام در کتاب تسدید االصول بیان شده است. فراجع
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تحثی داسًذ تحت ػٌَاى تحمیك پیشاهَى خَد ل دس ایي اطَل فمِ شیؼِ ٍ دس تمشیشات هفظّ سضَاى اهلل تؼالی ػلیِ اهلل فاضلآیت 

 کٌن. اتتذا ػثاسات ایشاى سا ًمل هیٌٌذ. ذ کِ هثاًی تشتة سا ًمذ کشدًتشتة ٍ سؼی کهسألِ 

سین کِ اص ًظش اٍخَب اصالِ ٍ یک ٍخَب طالت دکٌٌذ کِ ها دس تشتة یک  ایشاى اتتذا تمشیش هختظشی اص تشتة تیاى هی 

کِ « ى ػظیت فظلّإ»است ٍ تؼذ گفتِ  «صلأ»ت، اختالف داسًذ ٍ لزا هَلی دستَس دادُ اسصهاًی هماسى ّستٌذ ٍ اص ًظش ستثِ

حل کٌذ  اخَاّذ هشکل طالت س ٍ تکلیف ّن صهاى است ٍ ًظشیِ تشتت هیت ٍلی فؼلیت دصالِ اسطالت ٍخَتش هتأخش اص أ

تِ ایي طَست کِ اگش کسی  کٌذ ٍ یک اهش تشتثی دسست هیٌذ خَاّ یهسلک کساًی کِ دس طحت ػثادت اهش هحتی عثك 

 ستثی داسد.خش تأٍلی  تصل اسِ تاشذ ٍ ایي اهش صهاًا هماسى تا أتشد طالت اهش داشلِ سا هؼظیت کاصا

ششػی است یا ػملی؟ ّش دٍ فشع سا سد هی ششط هغشح است دس استثاط تا هْن یؼٌی طالت : ایي ششعی کِ رلک تحلیل

ایي  « ى ػظیت فظل ٍ یدة ػلیک الظالتإ»دسیؼٌی ششط ششػی تاشذ  ایي ششط، اگش فشهایذ هی ا تشتة خشاب شَد .کٌٌذ ت

تَضیح ًوی سد ٍلی اػملی ًیست صیشا ششط ػملی هٌاعی دساد کِ ایي ًذ ػظیت ششػی است یا ػملی. ایي ششط لغؼاإى »

هحمك خَئی گفتِ ایي ششط ػملی است ٍ ػمل کٌٌذ کوا ایٌکِ  ػملی هیي ششط سا ایتِ دلیل ایٌکِ تشتثی ّا دٌّذ ٍ هی گَیذ 

 سا ین ّن فشع ششػی ٍ ّن فشع ػملیکٌ سا هغشح هی وات آلایاى ّش دٍ فشعها تِ دلیل تسلظ تش کل است ایي سا لائل 

داشتِ ت تایذ ٍخَد دس کتاب ٍ سٌششط ششػی ایٌکِ  یشا ششط ششػی یک ضَاتغی داسد اٍلص ػی ًیست. ششکٌین تشسسی هی

اى استغؼت »« هي استغاع الیِ سثیال»دس کتاب ٍ سٌت ًیست هثال استغاػت ششط ششػی است تاشذ ٍ ها ّش چِ ًگاُ کشدین 

تاب ٍ سٌت ٍخَد داسد. صیشا دس ک تصٍال ششط ششػی اس دس کتاب ٍخَد داسد یا هثالشػی است صیشا ایي ششط ش « فحح

غلظ تَد کِ ششط ششػی تاشذ ٍ ها تایذ تِ خاعش یک آهذ  ى یک خظَطیتی داسد کِ اگش دس کتاب ّن هیثاًیا ایٌدا ػظیا

َسی است کِ ثثَتا هوتٌغ خ ایٌدا ػظیاى یک ىّکأ لزا تؼثیش خیلی هْوی داسد کِداشتین  ًکتِ ٍاضح دست اص ظاّش دلیل تش هی

ًیستٌذ تلکِ لائل ّستٌذ کِ اشتشاط ػظیاى سا  ششط  ششػی ششط خَد آًْا ّن لائل تِالثتِ  ).است ششط ششػی طالت تاشذ
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همذهِ سا یاد تگیشد هدثَس غ است. تشای تَضیح اهتٌاع ثثَتی سِ همذهِ داسًذ ٍ اگش کسی ایي سِ ٌتلزا ثثَتا هوػملی است( 

 . اص آى تشداسدچیضی تَد دست  ياگش دس سٍایتی چیٌیاست 

تضاحن کدا ٍالغ   همذهِ سَم: ؟اعالق یؼٌی چی  دٍم: همذهِ  تکالیف ششػی چیست؟هتؼلك   آى سِ همذهِ ایي است: همذهِ اٍل:

ت کِ ٌّش ایشاى ایي اسخیلی صیثا ایي سِ همذهِ سا دسست هی کٌٌذ تا ًشاى دٌّذ اشتشاط ششػی تِ چِ هؼٌا است.   شَد؟ هی

 دٌّذ. تَضیح هیاًی اهام سا سٍی هثٌا ثه

هی فشهایذ هتؼلك تکلیف عثیؼت ٍ هاّیت است ًِ خیلی هختظش تیاى هی کٌٌذ ٍ همذهِ اٍل کِ هتؼلك تکلیف چیست دستاسُ 

کِ گزسًذ.  هیاص همذهِ اٍل تظاس ٍ تِ ّویي اخ .تِ لیذ ٍخَد تِ اضافِ خظَطیات فشدیِهاّیت هاّیت تِ لیذ ٍخَد ٍ ًِ 

ٍ هی ُ تِ اضافِ خظَطیات فشدیِ َدُ ٍ دیگشی عثیؼت هَخَدهَخ احتوال داسد عثیؼت ٍ دیگشی عثیؼت هتؼلك تکلیف سِ

همذهِ دٍم، همذهِ اٍل سا تَضیح دس ٍلی خَب تَضیح ًوی دٌّذ ٍلی  فشهایذ حك ایي است کِ هتؼلك تکلیف عثیؼت است

 .نیکٌ اى هییکٌن ٍ تؼذ تش اساس آى تَضیحات همذهِ دٍم سا ّن ت ها اتتذا آى تَضیحات سا تیاى هی دٌّذ. تَضیح هی خَب

هي حیث ّی داسین ها یک هاّیت . هی فشهایذ: دٌّذ ای اعالق چیست ایي سا خَب تَضیح هیمذهِ کِ هؼٌیشاى دس تَضیح ها

ٍلتی دس هحکوِ یؼٌی خٌاب صیذ سا  تِ اضافِ خظَطیات فشدیِ داسین،ت هَخَدُ هاّی یکٍ هَخَدُ داسین ٍیک هاّیت 

ساى هَخَد است تؼذ اًساى هَخ تؼذ اًساى استیک  اص خْت هاّیتگَیذ صیذ  کٌیذ هی ػمل تکِ تکِ هی کِ کن  ی استَدًا

 اٍل ٍ فشق هشحلِتِ اضافِ خظَطیات فشدیِ کِ  شَد عثیؼی اًساى تِ اضافِ ٍخَد یس ٍالغ هٍ دخاص ٍ کیف خاص داسد. 

کٌیذ کِ دٍتا  کٌیذ هالحظِ هی اى سا تا ٍخَد هفَْها همایسِ هی. ٍلتی کِ اًسکِ هاّیت هغایش ٍخَد استایي است دٍم 

ساى غیش ٍخَ اًساى هؼذٍم  یاذ اًساى هَخَد است یٌسی ک سا تشس «ساى هَخَد استًا»لضیِ ػذم است ٍ اگش  د ٍّستٌذ ًا

سا ى ٍخَد ٍ ػذم  ٌذاست حول اٍلی ًیست ٍ ایٌْا سا دس فلسفِ ًِ ػذم ًِ ٍخَد است ٍ دس هاّیت اًساى  ٌذخَات ًویدس ًا

ساى حیَ اًساى اًساى است گفت خَب تَضیح دادین. اگش کسی حول اٍلی است صیشا اتحاد هاَّی گَیٌذ  هی استًاعك ى اٍ ًا

ساى اً ًذاُ دس فلسفِ تَضیح دادٍخَد داسد.  ساى حیَاى ًاعك استدس لضیِ ًا  تالف تِگضاسُ دٍم یک اخدس ،ساى است ٍ ًا
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ّوِ لثَل  ن تغایشی است ٍ لزا حول دسست است ٍیک تَّاست ٍ دس گضاسُ اٍل  ٍ هحوَلتیي هَضَع  یلاخوال ٍ تفظ

ست یا ًذاسًذ ٍ لزا اًساى هَخَد اٍخَد ی اتحاد هاَّاست اًساى ٍخَد یا ػذم دس ٍلی  داسًذکِ اتحاد هاَّی ٍخَد داسد

ا هي اطل ٍخَد است صیش ّن غیش ِیاص آى عشف خظَطیات فشد است. . پس ٍخَد غیش اص هاّیتخَاّذ یهؼذٍم است دلیل ه

ص اکٌن کِ ایي ٍخَد خ سألِ ٍخَد خاطی سا هغشح هیکٌن ٍیک تاس ه یک تاس هسألِ اًساى ٍخَد است سا هغشح هی

ساى کداست ٍ ًس .ظات فشدیِ داسدشخِه ذ کِ تشخض یا تِ چمذس است ٍ دس فلسفِ ثاتت کشدًسمف تا ثتش تا دیَاس یا ًا

ٍ ٍخَد اًساى ٍ ٍخَد خاص تِ  اًساىشَد  سِ پلِ هیٍخَد است یا تِ ػَاسع هشخظِ ٍلی تایذ حَاسواى خوغ تاشذ کِ 

 ًام صیذ.

د یا طالت هَخَدُ یا خَس ٍخَب تِ طالت هی «خثِاٍ الظالٓ» اطَل کِ هی گَیٌذ دس تش گشدین همذهِ اٍل سا دسست کٌین.

ثِ یؼٌی اخالظالت ٍٍلتی هی گَین است یا اًساى هَخَد است یا هثل صیذ است.  ىهثل اًسا سدخَ اسخی هیطالت خاص خ

ٍلتی  هَخَد یاخاسخی ِ یؼٌی طالت اخثگَین الظالت ٍ ٍلتی هییؼٌی هاّیت کِ ًِ دسًٍش ٍخَد است ٍ ًِ ػذم یا اًساى 

 .صیذ الظالت ٍاخثِ یؼٌی طالت خاص یؼٌی هی گَین

هحل دػَا ًیست صیشا هٌاط ًذاسد ٍ ٍخَب تاتغ هٌاعا است ٍ هظلحت یا دس هاّیت  ذ گفت هشخظات فشدیِدس کفایِ آخًَ

ا سدٍ ٍ دػَ خاسخی هحل دػَا ًیست صیشا هٌاط ًذاسد ٍ لزا پلِ سَم کٌاس هیٍلی لغؼا طالت خاص عثیؼی خاسخی است یا 

کِ هتؼلك  ی تسیاس هفظلی است دس ػلن اطَلهَخَد کِ دػَات خاسخی ّی ّی ٍ طال یؼی طالت هي حیثتیي عثسٍد  هی

 کِهٌاعی ًذاسد خاص خاسخی یؼٌی طالت ایي ًمغِ اص اتاق  تکلیف چیست؟ ٍلی لغؼا پلِ سَم هحل دػَا ًیست صیشا طالت

ایشاى کاسی تِ ٍخَد خاص خاسخی ًذاسد. هتؼلك تکلیف دٌّذ کِ  ا دس اطَل تزکش هیَاّذ هتؼلك تکلیف ٍالغ شَد ٍ لزتخ

کٌٌذ کِ هتؼلك تکلیف عثیؼی است ٍ دسست است کِ ٍخَد است کِ هٌاط داسد  یذ کِ هحممیي ثاتت هیَگ دس همذهِ اٍل هی

 تکلیف، گَیٌذ کِ هتؼلك هیّوِ افی تیي آخًَذ ٍ هحممیي است آًْا گیشد ٍ اخلت ٍلی تکلیف تِ عثیؼی تِ لیذ ٍخَد تؼلك ًوی

ایٌدا همذهِ دٍم ایي است کِ اعالق یؼٌی چی؟ شتة هؼتمذًذ کِ هتؼلك عثیؼی است. لیي تختاًِ ّوِ لائاست ٍ خَشثی عثیؼ
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دس اعالق تذلی ٍ تا شْیذ طذس اختالف شذیذ داسین  دس تحث هحمك خَئیتا  است کِ ها دس ایي تحث هحل هؼشکِ ًضاع 

د ٍ تؼذ هسألِ تضاحن سا تشسسی ٍ تِ کدا تش هیگشداگش هتؼلك تلکیف عثؼیی است اعالق یؼٌی چی؟  ؟اعالق یؼٌی چی شوَلی

خَاتیذُ  شَد کِ دسٍى ػظیاى یک تٌالضی هؼلَم هیشَد ٍ تؼذ  ای ٍالغ هی هؼلَم شَد کِ تضاحن دس چِ هشحلِ کٌین کِ هی

 کِ اطال اهکاى ًذاسد ػظیاى ششط ششػی تاشذ.  است

 همشّس: حسي هْاخشی


