ّ
الف  :خود شخص(مقلد) یقین کند؛ مثل آن که خودش اهل علم باشد و بتواند مجتهد و

تغییر (عدول) از غیر اعلم به اعلم ،بنابر احتیاط ،واجب اتت.

اعلم را تشخیص دهد.
ُ
ب  :گواهى دو نفر عادل اهلخبره به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفتهی آنان
ِ
مخالفت نکنند.

عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر که از نظر علمى با هم مساوی هستند ،جایز نییسیت،
عدول از اعلم به غیر اعلم ،جایز نیست.

ج  :از گفته عدهای از اهل علم (که مىتوانند اعلم را تشخیص دهند) یقین یا اطمییینیان

عدول از مجتهدی که مدتى از او تقلید مىکرده و اکنون معلوم شده اتت کیه اهیلیییت

پیدا شود.
ّ
 بر مکلف واجب است که جهت شناختن مجتهد اعلللج ججلتلجلح و ل ل ل ل
( ف ّ ص) کند.

فتوی نداشته ،واجب اتت.

ّ َ
 چنانچه دو یا چند مجتهد از نظر علمى با هم مساوی باشند شخص مقلد ُمخ ّییر اتیت
به هر کدام از آنان که بخواهد رجوع کند .همچنانکه مىتواند بعضى از مسیالیل را از
یکى و بعضى دیگر را از دیگری تقلید کند.
ً
اگر دو مجتهد هر یک در بخشى از احکام اعلم باشند مثال یکى در احکام عبادات اعلم
ّ
اتت و دیگری در معامالت مکلف باید بنابر احتیاط واجب در هر بخش از اعلم تیقیلییید
کند.
 وظیفه مکلف ،در صورتى که احتمال اعلمیت منحصر در دو نفر اتت و ییقییین بیه آن
ممکن نیست .اگر:
الف :اگر عمل به احتیاط یا به احواط اقوال ممکن اتت ،بنابر احتیاط واجب باید چنییین

کند.
ب :اگر عمل به احتیاط ممکن نیست ،به فتوای هر کدام که بخواهد مىتواند عمل کند.
 فرد مکلف در تقلید مستقل بوده و تابع دیگری نیست؛ افراد خانواده در صورتى میى-

در صورتى که به فتوای آن مجتهد عمل کرده باشد.

اگر عدهای از علما به اعلم بودن مجتهدی شهادت دهنید

فراموشى به او دتت داده ،به مجتهد جامع الشرایط :واجب اتت.
عدول از مجتهدی که تاکنون از او تقلید مى کرده و اکنون از دنیا رفته اتت به میجیتیهید
زنده ،جایز ،بلکه احتیاط مستحب اتت.
مجموعه دتتورهای دین که وظیفهی انسانها را در زندگى و کارهای روزمیره مشیخیص
مىکند به آنها »احکام« گفته مىشود ،پنج دتته هستند:
واجب :کاری که باید انجام داد و ترک آن گناه دارد .مانند نمازخواندن و روزه گرفتن
حرام :کاری نباید انجام داد و انجام آن گناه دارد .مانند دروغگفتن و دزدی
مجت ب :کاری که انجام دادن آنها بهتر اتت و ثواب دارد .میانینید مسیواک زدن و
گفتن بسم اهلل در ابتدای غذا
مکروه:کاری که انجام ندادن آن بهتر اتت و ترک آن ثواب دارد .مانند خیوردن غیذای
داغ و فوت کردن به غذا

بیشتری دارد از مرجعى باید تقلید کند که احتمال اعلمیت او را مى دهد.
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آیت ا ...العظمی مکارم شیرازی

خودی خود نه ثواب دارد و نه گ ناه
مباح :کاری که انجام دادن و انجام ندادن آن به
ِ
دارد .مانند راهرفتن و نشستن .البته اگر کار مباح را با ّنیتى الهى انیجیام دهیییم ثیواب

آیت ا ...العظمی وحید خراسانی

مىبریم مانند درس خواندن برای خدمت به جامعه اتالمى.

آیت ا ...العظمی نوری همدانی
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آیت ا ...العظمی جوادی آملی

آیت ا ...العظمی صافی گلپایگانی

**شنیدن از خود مجتهد

**شنیدن از دو یا یک نفر عادل

نباشد دو حالت برای مکلف ایجاد مى شود:

که بیشتر باشد ،نظر آنها مقدم اتت و اگر نتوانست بداند که کیدام گیروه تیخیصیص

سایت مراجع عظام تقلید

آیت ا ...العظمی سیستانی

* اگر برای انسان از طریق تلفن ،تایت،جزوه،نشریه یا وتیله دیگری که معتبر و منسوب
به مرجع تقلید اتت ،اطمینان پیدا شود ،برای او ّ
حجت اتت و همچنین مىتواند برای

به اختیار خود ،تقلید کند .فقط آیت الله تیستانى مى فرمایند که تخصص هر گیروه

سامانه پیامکی اینترنتی:

شماره تماس رایگان04690:

آیت ا ...العظمی خامنه ای

و در مقابل آنها ،گروهى شخص دیگری را اعلم بدانند طوری که تشخیص اعلم میمیکین

 .2آنان را از نظر علمی با هج مجاوی می داند :در این صورت مى تواند از هر کدام

مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی

مجموعه سایت های پرسمان دانشجویی

**شنیدن از یک نفر مورد اطمینان **دیدن در رتالهی مجتهد که اشتباه نداشته باشد.

 .1احتمال اعلم ت یکی از مجتهدان را می دهد :از او تقلید کند.

انتخاب مرجع تقلید

ً
عدول از مجتهدی که یکى از شرایط مرجعیت را از دتت داده؛ میثیال دییوانیه شیده ییا

e

توانند در تقلید از یک مجتهد جامعالشرایط از ترپرتت خانواده تبعیت کنند کیه بیه
ّ
صحت و درتتى تحقیق او در انتخاب اعلم اطمینان داشته باشند.

راهنمای

آیت ا ...العظمی سبحانی
آیت ا ...العظمی شبیری زنجانی

دیگران نیز بازگو نماید.
منابع و مآخذ:
آموزش فقه فالح زاده
رتاله ُم ّ
صور
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پایگاه م اومت بج ج

کانحن فرهنگی هنری محعحد(عج)

امام جعفر صادق (ع)

مججد امام حجن مجتبی (ع)

جهان آخرت در ِگرو عمل به برنامههای اتالمى و تطیبیییق
تعادت بشر در این جهان و
ِ
ّ
روزمره در تمام زوایای آن (چه فردی و چه اجتماعى) بر قوانین نجات بخیش
برنامههای
اتالم اتت .برنامه های اتالم به ته دتته تقسیم مى شود:
الف :برنامه های اعتقادی (اصول دین).
ُ
روع دین یا احکام).
ب :دتتورهای عملى (ف ِ
ج :مسالل روانى (اخالق).

َّ
الف :برنامه هایى که در رابطه با تالم تازی فکر و اعتقاد ان سان اتت و مُ کل ف
باید نسبت به آنها ی ن کند و آنها را از روی دلیل بیذیذییرد و چیون ایین بیخیش از
برنامه های اتالم اعتقادی اتت و نیاز به یقین دارد پیروی از دیگران (تقلید) در آنهیا
راه ندارد گرچه مىتوان از راهنمایى دیگران برای تحصیل یقین بهرهمند گردید.
ب :برنامه های عملى اتت ،مشتمل بر بایدها و نبایدهایى اتت که با انجام و ترک
َ ُّ
آنها (همراه با اعتقاد صحیح) اطاعت الهى ت َحقق مىیابد میانینید خیوانیدن نیمیاز و
پرداخت زکات و پرهیز از غیبت و دزدی.
مت روان آد مى ا تت که
ج :برنامه هایى در را ب طه با پرورش روح و تال ِ
شیوه ی تقویت صفات پسندیده مانند عدالت ،تخاوت ،شیجیاعیت و عیزت در نیهیاد
انسانها و مبارزه با صفات ناپسند و زشت مانند حسد ،بخل و نفاق را بیان مىکند.
ّ
شخص مکلف بیرای شینیاخیت و پیى بیردن بیه آن
امر و نهىها یا باید اجتهاد کند و از منابع مربوط به آنها (منابع فقه) دتت یابید ییا از
کسى که با اجتهاد احکام را اتتنباط کرده ل د کند و یا به احت اط عمل نماید.

نیازمندیهایى که انسان در محیط زندگى خود دارد و فعالیتهایى که برای رفع آنها بایید
انجام دهد ،به قدری زیاد اتت که یک انسان معمولى قادر به شمردن و نام بردن نام آنها
نیست ،تا چه برتد به این که در همه آنها تخصص پیدا کرده و اطالع کافى به دتتآورد.
از طرف دیگر چون انسان کارهای خود را از روی فکر و اراده انجام مى دهد و در جایى که
مىخواهد تصمیم بگیرد ،باید اطالع کافى داشته باشد و اگر اطالع کافى نداشته بیاشید،
ُ
نمىتواند تصمیم بگیرد ،لذا باید یا خود در کارهایش متخصص (خبره) و صیاحیب نیظیر
ُ
باشد یا از افراد آگاه و متخصص (اهل خبره) بذرتد و با دتتور آنان وارد میرحیلیه عیمیل
شود؛ چنان که برای معالجه بیماریها به پزشک مراجعه مىکنیم و برای نقشه تاختمیان
به مهندس تاختمان اعتماد مىکنیم.
پس ما پیوتته جز در موارد بسیار ناچیزی ،زندگى خود را با تقلید مىگذرانیم.
واضح اتت که بدتت آوردن همه معارف دینى از کتاب و ُت َّنت ،کار هرکسیى نیییسیت و
برای همه افراد مسلمان ُم َی ّسر نمىباشد بلکه جز برای گروهى معدود امکان ندارد.

این ته امر اتت:

* احتیاط عبارت اتت از عمل کردن به احکام به گونه ای که مکلف یقین داشته باشد به
وظیفه اش عمل کرده اتت .مثال کاری که بعضى از مجتهدین حرام مىدانند و بعضیى
دیگر حرام نمىدانند به جا نیاورد و کاری را که بعضى واجب مىدانند و بعیضیى دییگیر
واجب نمىدانند انجام دهد( .احتیاط ممکن اتت به یکى از حاالت ترک عمل ،انیجیام
عمل یا تکرار عمل باشد)
* دانشمندی که احکام دینى را از راه اتتدالل به دتت مى آورد مجتهد و علمش را اجتللهللاد
ّ
مىگویند و کسى را که به مجتهد مراجعه مى کند ُم لد و مراجعه به او را ل د مى نامند.
* رتیدن به اجتهاد کار هرکسى نیست و بیش از ده تا پانزده تال کیار عیلیمیى مسیتیمیر و
بىوقفه مى خواهد.
* کتب فقهى که با تالش شبانه روزی دانشیمینیدان اتیالمیى بیه رشیتیه تیحیرییر درآمیده
ُ
ّ
روع دین) از مسالل دینى اتت که احکام نیام
دربردارندهی دتته دوم (دتتورهای عملى یا ف ِ
دارد.
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اتت و کرامت مسئولیت تکالیف الهى به او ارزانى شده که با عمل به آنها بیه تیعیادت
ابدی خواهد رتید.

ّ
افرادی که دارای شرایط ذیل باشند مکلف به آن تکالیف شرعى خواهند بود:
 ::بلوغ  ::عقل  ::قدرت( .یعنى بالغ باشد ،عاقل باشد ،قدرت انجام تکالیف را داشته باشد).

بنابراین فرد عاقل و بالغ که قادر بر انجام وظایف شرعى باشد در مقابل امرها و نهىهیای
الهى مسئولیت دارد و در صورت ترپیچى از آنها عذاب خواهد شد و به پاداش اطاعت
از آن فرامین هم خواهد رتید.
نشانههای بلوغ در پسران و دختران ته چیز اتت و البته هیرییک
از این ته نشانه به تنهایى عالمت بلوغ و رتیدن به ّ
تکلیف شرعى محسوب مىشود:
حد
ِ
 روییدن مو زیرشکم (اطراف آلت تناتلى)
 بیرون آمدن َمنى (خروج منى در مردی که تالم اتت و مریض نیست ،دارای ته نشانه اتت:
 .1همراه با شهوت باشد .2 .با جستن بیرون آید .3 .بدن تست شود .اگر هیچ یک از نشیانیه

تقلید مشروع عالوه بر این که دلیلهای شرعى دارد در واقع ،رجوع جاهل به عالم؛ غیر-
َ
مجتهد به مجتهد و غیرمتخصص به متخصص اتت که اصلى ُعقالیى شمرده مىشیود و
همواره در میان انسانها وجود داشته و دارد و اینگونه تقلید و پیییرویهیای عیاقیالنیه و
منطقى محور زندگى انسانها را در مسالل تخصصى تشکیل مىدهد .از این رو ،تیقیلییید

های ته گانه و یا یکى از آنها را نداشت ،حکم به منى نمى شود؛ مگر آن که از راه دیگری یقین
کند که منى اتت).

 تمام شدن تن  11تال قمری در پسران و  9تال قمری در دختران
تن بلوغ بر مبنای تال شمسى در پسر» 11تال و  6ماه و  22روز« و در دختر » 8تال و  8ماه و  22روز«

غیرمجتهد از مجتهد در احکام ،رجوع کردن به متخصص اتت .به جهت آنکیه درییافیت

به مجتهدی که دیگران از او تقلید مىکنند »مرجع تقلید «گویند.

فروع دین یا احکام عملى تخصصى اتت و در صورتى که انسان به درجه اجتهاد و قیدرت

مرجع تقلید باید دارای این شرایط باشد:

اتتخراج (اتتنباط) احکام الهى نرتیده باشد ،الزم اتت از مجتهد پیروی و تقلید نماید.

اجتهاد ،عقل ،بلوغ ،عدالت ،مرد بودن ،زنده بودن ،حالل زادگى ،شیعهی دوازده امامیى

کسى که مجتهد نیست و در کارهای دینى خود از کارشناتان دینى پییروی نیمیىکینید،

بودن و بنابر احتیاط واجب اعلم بوده و حریص به دنیا نباشد.
*عادل به کسى گویند که دارای ّ
قوهی عدالت باشد و عدالت حالتى درونى و نیفیسیانیى

*بنابراین وظیفه شخصى که به تکلیف رتیده نسبت به برنامه های عملى اتالم یکى از
» ::اجتهاد« » ::تقلید« » ::احتیاط«

ّ
تعقل و ّ
قوهی انتخاب و اختیار از دیگر موجودات متماییز
آدمى با گوهر گرانبهای تفکر و

اعمالش مبنای صحیحى ندارد و باطل اتت؛ حتى گاهى ممکن اتت برخیالف نیظیر و
فتوای همهی مراجع تقلید باشد .چنین کسى در اعمالش هیچگونه ُح َّجتى نیزد خیدای
ُمتعال ندارد؛ چرا که برای اعمال خود دلیل و برهانى ندارد.

اتت که انسان را به تقوا واداشته و از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره بیاز
مىدارد.
*اعلم کسى اتت که قواعد و مدارک مسأله را بهتر بشناتد و بر نظایر آن مسأله و اخیبیار

وظ فهی کجی که بدون ل د عمل کرده یا ل دش ص ح

اطالع بیشتر داشته باشد و همچنین اخبار را بهتر بفهمد .به طور خالصه اعیلیم کسیى

نبحده :کسى که مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام داده در صورتى که بف همد:
ً ً
 به وظیفه واقعى خود عمل کرده؛مثال بعدا مجتهد شود و وظیفهی واقعى خود را بفهمد

اتت که در اتتخراج (اتتنباط) و به دتت آوردن احکام از دیگران اتتادتر باشد.
ملیت و زبان و ّ
*در شرایط مرجع تقلیدّ ،
تن و تال مطرح نیست ،لذا در تقلید از مجتهد
ّ
جامع الشرایط الزم نیست که کشور و محل تکونت مرجع تقلید با مقلدین یکى باشد ییا
ّ
تن او از تایر مجتهدین بیشتر باشد.

 یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفهاش تقلید از او بوده مطابق بوده اتت
 یا با فتوای مجتهدی که هماکنون باید از او تقلید کند مطابق اتت
در تمام این صورتها اعمال گذشتهاش صحیح اتت.

* تقلید در اصول دین و مسالل اعتقادی جایز نیست ،بلکه انسان در اصیول دیین بیایید

ّ
عریف ی ن» :یقین در لغت ،به معنای شک نداشتن در یک امر و محقق بودن آن اتت .یقین یعنى علیم بیه

چیزی همراه با قطع به این که خالف آن هرگز صحیح نخواهد بود .یقین اعتقاد و باور محکم و اتتواری اتیت

خودش به ی ن برتد.

که مطابق با حقیقت باشد و به هیچ وجه امکان زوال و احتمال خالف در او راه ندارد«.

3

4

