
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 اثبات مشروعیت تقلید

)ع(حضرت اباالفضلگروه خیمه   

 
 

 مخالف تقلید

وذلك لعدم ��ثّم إن التكلم في مفهوم التقلید ال یكاد أن یترتب علیه ثمرة فقهیة ، اللَُّهمَّ إالَّ في النذر ، 

فأما من كان من الفقهاء صائناً » نعم ، ورد في روایة االحتجاج . ��وروده في شيء من الروایات 

إال أنها �👈👈�«  لنفسه ، حافظاً لدینه ، مخالفاً على هواه ، مطیعاً ألمر مواله فللعوام أن یقلَّدوه 

 راویۀ مرسلۀ غیر قابلۀ لإلعتماد علیها.

اشت! مگر خدایا در نذر! )که کسی سپس به تحقیق که تکلم در مفهوم تقلید هیچ ثمره فقهی نخواهد د

نذر کند اگر در روایات دلیلی بر تقلید آمده باشد مثال صدقه بدهد( و آن به این خاطر است که چیزی 

پس آن کس از فقهاء که )��درباره تقلید در روایات وارد نشده! بله! وارد شده در روایت احتجاج 

ی نفس اش و مطیع امر موالیش است ، بر محافظ نفس خود است حافظ دین خود و مخالف با هوا

 عوام باد تقلید از او.

اما آن روایت مرسله بوده و غیر قابل اعتماد است!�👈�  

 

الوثقى تقریر ألبحاث السید أبو القاسم الموسوي الخویي ، التقلید، تألیف الشیخ التنقیح في شرح العروة 

61علي الغروي،)چاپ موسسه آقای خویی( ص  

 

توضیح بدید این رو میشه  

 

 جناب سید عباس:

 بله

 



توقیع وارد می کنند بحث سندی هستیکی از اشکاالتی که مخالفین تقلید به روایات تقلید و یا روایت   

 

که ما سابقا در گروه و در کانال و ایضا در مناضرات خود اینها را مفصال پاسخ گفته ایم و گفته ایم 

تقلید یا والیت فقیه بحث کنه و بعد پنبه روایات را بزنه ان هم کسی که می خواهد بیاید مثال در باب 

از جهت سند اوال باید برود علم رجال و مبانی رجال شیعه را بیاموزد و منهج علما در رجال را 

 بخواند و سپس بیاید بحث رجال بکنه این به عنوان مقدمه

 

که بر مخالفین تقلید وارد هست اینه  اما مطلب ذی مقدمه اینجا هست که همین ابتدا به ساکن اشکالی

شما برای باطل کردن روایت تقلید و یا توقیع مثال استدالل می کنید به سخن سید خوئی، ما هم می 

گویم افرین، اما اشکال اینجاست شما که اعتقادی به اجتهاد و تقلید ندارید انوقت چطوری می خواهد 

ی و اتقلید هست برای ضعف روایت بحث کنید و از نظر سید خوئی در باب رجال که بحث اجتهاد

استدالل و اجتجاج کنید؟ پس شما خودتان دچار تناقض هستید و اگر اعتقاد به تقلید دارید دیگر اشکال 

شما به معتقدین تقلید چیه؟ و اگر نه اعتقاد به اجتهاد و تقلید ندارید دیگه چرا به اجتهاد سید خوئی در 

ه و از کالم ایشون تقلید می کنید؟باب ضعف حدیث استدالل کرد  

 

مطلب بعد این هست شاید اقایان به ما بگویند ما به کالم سید خوئی از باب الزام استدالل می کنیم که 

ما در پاسخ می گوییم اوال اگر شما می خواهید ما را به کالم سید ملزم کنید می گوییم بر فرض سید 

عیف بداند اصال اشکالی وارد نیست زیرا خود سید اعتقاد این روایت را از جهت هم سند و هم متن ض

�😂😂👇👇👇�به تقلید دارد و در باب تقلید هم کتاب نوشته   

 

434صفحه :   1نام کتاب : كتاب االجتهاد والتقلید نویسنده : السید أبوالقاسم الخوئي    جلد :   

http://lib.eshia.ir/10115/1/434 

 

 

ایشان باشیم که ایشان اعتقاد به تقلید دارد و استدالل شما به ضعف روایت باطلهلهذا اگر ما ملزم به   

 

ثانیا مگر ما مقلد سید خوئی هستیم که بخواهیم به کالم او احتجاج کنیم و بگویم چون ایشان گفته 

 روایت ضعیفه ما هم بگویم بله درست شد پس روایت شد ضعیف؟

 



اد سید خوئی دارید ایشان خودشان مرجع بوده و کتاب در باب لذا می گوییم اگر شما اعتقاد به اجته

تقلید و اجتهاد نوشته چرا ازش تبعیت نمی کنید؟ اگر بگویند از باب الزام به او استدالل کردیم می 

�😂😂�گوییم خودشان اعتقاد به تقلید داشته لذا اشکالی بر ما و ایشان نیست   

 

ادندیعنی هر دو سر را بزنند خودشان باخت د  

 

 در مورد سند روایت توقیع ما قبال مفصل بحث کردیم که دیگر بر ان توقف نمی کنیم

 

 اما می رویم سر اموزش قواعد رجال به مخالفین تقلید

 

اوال اقایان باید بدانند که عقیده شیعه در رجال بر این مبنا هست وقتی روایتی ضعیف شد ولیکن علما 

انجبار از ضعف یعنی عمل علما و فقها جبران ضعف حدیث کرده بر ان عمل کردند به ان می گویند 

�👇👇�و شاید از نظر سند ضعیف بوده ولی از جهت متن مورد استدالل هست   

 

إن اعتبار الروایات الظنیه فی بحوث العقائد والمعارف الیتوقف والینحصر فی خصوص الصدور 

ات هو البیان العلمی والدالئل المشار الیها فی التعبدی واعتبار الطریق ، بل الشان االعظم فی الروای

 مضمون الروایة حیث تتفق مع اصول و قواعد وثوابت الکتاب والسنة القطعیة ..

 

معتبر بودن یک روایت فقط منحصر در این نیست که سند آن روایت صحیح باشد، بلکه باید به 

پس اگر روایت از لحاظ متنی  مضمون روایت ودالیلی که در روایت به کار گرفته شود نگاه کرد

 موافق قرآن وسنت قطعیه واصول باشد معتبر خواهد بود.

20صفحه :   1نام کتاب : الرجعة بین الظهور و المعاد نویسنده : الشیخ محمد السند    جلد :   

 

ضعیفه �👇👇�حاال اقایان می گویند سند روایت   

 

دینه ، مخالفاً على هواه ، مطیعاً ألمر مواله فللعوام أن فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً ل

 یقلَّدوه

 



خوب می گوییم کی گفته ضعیفه؟ می گویند سید خوئی، ما هم می گویم اگر سید خوئی گفته ضعیفه 

خیلی از مراجع ما هم گفتن صحیحه و ایضا گفتن مقبوله هست و ایضا گفتن قابل احتجاجه و بهش هم 

�👇👇�عمل کردن   

 

دیگه من از سید صادق شیرازی می اورم کسی که دیگه مو ال درزش نره که دیگه خود مخالفین هم 

�👇👇�او را قبول دارند و به جهت اطناب وقت از ذکر مابقی علما خودداری می کنم   

 

�👉�«فللعوام أن یقلّدوه»أدلّة التقلید مثل: �👈�  

جتهاد والتقلید( نویسنده : السید صادق الحسیني نام کتاب : بیان الفقه في شرح العروة الوثقى )اال

156صفحه :   3الشیرازي    جلد :   

 

 سید صادق اینجا می گوید اصال از ادله تقلید همین روایت هست لذا او به روایت عمل نموده

 

�👇👇👇�در جای دیگر تیر خالص می زنه  ️⬛  

 

�👉�فقهاء علیه.تصریح بعضهم بحّجیة التفسیر، و اعتماد أجالء من ال�👈�  

 

خوب اینجا باید یک نکته ای را عرض کنم این روایت در کتاب تفسیر امام حسن عسگری هست که 

سید صادق می گوید بعضی از علما قائل بر حجیت این تفسیر و صحت و سقم ان هستن چون عالمه 

د و میان فقهای مجلسی که بنده در این مورد هم مفصال سابقا کار کردم علی کل حال ایشان می گوی

شیعه اجالی فقها یعنی بزرگان فقهای شیعه بر این تفسیر اعتماد کرده اند لذا این استدالل را از باب 

این می اورد کسانی که به سند اشکال می کنند بدانند که این تفسیر مورد اعتماد بوده و حجت است لذا 

 روایت از جهت سند محل اتشکال نبوده 

 

�👇👇�وید در ادامه چنین می گ  

 

مضافا إلى إمكان أن یقال: إّن هذه القطعة من الروایة من قسم المعمول بها، المتلقّاة بالقبول من قبل 

 الفقهاء )قدّس سّرهم(.

 این روایت تقلید را بخش مورد نظر را فقهای شیعه متلقا در باب تقلید پذیرفته اند و قبول کرده اند



 

روة الوثقى )االجتهاد والتقلید( نویسنده : السید صادق الحسیني نام کتاب : بیان الفقه في شرح الع

49صفحه :   3الشیرازي    جلد :   

 

پس ثابت است از نظر فقهای نامی شیعه در گذشته و امروزه به این روایت عمل کردن و از جهت 

 سندی هم انرا معتبر دانسته و ایضا از جهت متن

 

ا فقها هستید پس قبول کنید که فقها به روایت عمل کردن ان هم حاال سوال اینجاست شما اگر پیرو اجته

 در باب اجتهاد و تقلید اگر پیرو فقها نیستید استدالل و احتجاج شما به کالم سید هم مطرود بوده

 

اما اقایان می گویند اینجا اهل بیت سخن از تقلید کردن، ما در جواب می گوییم جالب است که  شما به 

می گویید روایت با لفظ تقلید بیاورید ما هم اوردیم دیگه بهانه های بنی اسرائیلی چیه که معتقدین تقلید 

 منظور از تقلید اینجا چه و چه هست؟

 

 کار شما مگر شده کار عمریه؟

 

عمریه به ما می گویند برای علی علیه سالم روایت در باب خالفت و امامت بیاورید ما هم می اوریم، 

می گویند یعنی دوست لفظ امام می اوریم می گویند یعنی کسی که در نماز لفط ولی می اوریم 

 جماعت بهش اقامه کنیم لفظ خلیفه می اوریم می گویند که پیامبر خلیفه نصب نکرده

 

 خوب ما لفظ عام برای تقلید می اوریم می کویند لفظ خاص بیاورید

 

بیاوریم که قبول می شود؟ و ایضا که لفظ خاص می اوریم می گویند این لفظ هم قبول نیست پس چی 

 ترجمه تقلید هم در کالم سید سیستانی می اورم

 

مراد از تقلید چیست؟  -  ١س   

باسمه تعالى; مراد پیروى كردن از مجتهد در احكام است.  -ج  

http://rohanibook.com/View/en/Book/BookView/Image/314 

 

http://rohanibook.com/View/en/Book/BookView/Image/314


 مخالف تقلید

 

استاد سید عباس عزیز در بحث تقلید که عرض کردید بزرگوار علمای اصولیین امر بر وجوب تقلید 

گفتند و گفتند که تقلید بردهمه واجب هست در حالی که نص صریحی بر واجب بودن تقلید از معصوم 

اما اینکه  نداریم و ما در واجبات تقلید نمیکنیم ولی اخباریون به رجوع جاهل به عالم را قبول دارند

این عالم بر خالف نص صریحه اجتهاد وارد کند این جای سؤال است و مطلب بعدی اینکه اکثر علما 

 این روایات را دلیلی بر احتجاج نمیدونند مثل آقای مکارم

 

مصطلح  في أمر حادث ال یترتّب علیه ثمرة فقهیّة، وذلك ألّن هذا العنوان التقلید مفهوم في التكلّم أنّ 

ء الفقها  

إاّلفي مرسلة االحتجاج عن أبي محّمد العسكري علیه ��آیة وال روایة وال معقد إجماع  في لم یرد��

 السالم:

 

فأّما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه مخالفاً لهواه، مطیعاً ألمر مواله، فللعواّم أن »

«.یقلّدوه  

 

مؤیّدة لما ذكرنا ألّن الذّم الوارد فیها إنّما هو على  لكنّها مضافاً إلى ضعفها من ناحیة السند�👈👈�

 عملهم بفتاوي من ال یوثق به من علماء أهل الكتاب.

 

351 صفحه :  2 جلد :    ناصر مكارم شیرازى نویسنده : طریق الوصول إلى مهمات علم األصول  

 

http://lib.eshia.ir/10290/2/351 

 

 استاد سید عباس:

 

سید جان واقعا برای من عجیبه این حرف شما، می گویید نص صریح در مسئله تقلید نداریم پس این 

�👇👇�چیه؟ و به من بفرمائید نصب چیست و باید چگونه باشد؟   

 

ألمر مواله فللعوام أن أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدینه ، مخالفاً على هواه ، مطیعاً 

 یقلَّدوه

http://lib.eshia.ir/10290/2/351


 

 به من بفرمائید نص را تعریف کنید و این نق در مورد تقلید پس چه هست؟

 

 مخالف تقلید

 اگر به کتب علمای بزرگ اصولی رجوع کنیم میبینیم اونها رد کردند مانند سبحانی

 

 استاد سید عباس:

 چی رو رد کردن؟ تقلید رو رد کردن؟

 

 مخالف تقلید:

 بله

 

ً  الذین ذّمهم هللا تعالى بالتقلید لفسقة فقهائهم ، فأّما من كان من الفقهاء ً  ، لنفسه صائنا ، مخالفاً  لدینه حافظا

إلى آخره ، دّل بإطالقه على جواز  [ 1.«] على هواه ، مطیعاً ألمر مواله فعلى العوام أن یقلّدوه . . 

 تقلید المفضول ; وافق قوله قول األفضل أو ال .

 

مع كونه ضعیف السند ـ ��أّوال ـ وفیه  

،  �👉�أنّه ال إطالق له �👈�  

 

وأنّه لیس بصدد البیان من هذه الجهة حتّى یتمسّك بإطالقه ; إذ الكالم قد سیق لبیان الفرق بین �👈�

 علمائنا وعلمائهم ، 

 

وعدمه  ال لبیان لزوم التقلید للعوام حتّى یؤخذ بإطالقه في صورتي وجود األفضل�👈�️☝��️☝

�👉�.وموافقتهما وعدمها   

 

وثانیاً : أّن ظاهر الحدیث صّحة التقلید في االُصول والعقائد إذا أخذوها عّمن هو صادق في حدیثه غیر 

متجاهر بفسقه ، وال متكالب في اُمور الدنیا ; وأّن مذّمة الیهود لیس ألجل أنّهم قلّدوا علمائهم في اُصول 

قلّدوا علماء لیس لهم أهلیة .دینهم ، بل ألجل أنّهم   



 

 

 

جلد     تقریر بحث السید روح هللا الخمیني، الشیخ جعفر السبحاني نویسنده : تهذیب األُصول

634 صفحه :  3 :  

 

 در رد روایت

 

 این رو رد کردن

 

 استاد سید عباس

 اقا سید عزیز نمی دانم مطالب من را نمی خوانی یا داستان از چه قرار هست نمی دونم

 

 بنده برای شما ابتدا توضیح دادم قاعده رجال چیه

 

بعد هم گفتم در قاعده رجال عمل علما به روایت فقط در باب سند نیست و فقط به سند نظر نمی شود 

 بلکه علما به متن هم نظر می کنند

 

 شما از امام خمینی گفتید بنده به شما بگوید خود امام هم بعضی روایات را تضعیف کرده از جهت

سند اما از جهت متن به ان عمل کرده و به این می گویند انجبار از ضعف مانند مسئله والیت فقیه در 

 باب توقیع شریف

 

 لطفا مطالب را بخوانید

 

�👇👇👇�این رو هم االن جواب می دم   

 

 مخالف تقلید

 روایتی که علما بهش عمل کنند گرچه ضعیف باشه مورد احتجاج هست



 

فقها امر بر وجوب تقلید کردن و این جزوی از اعتقادات هست کهپما درمورد اعتقادت اما سید استاد 

 از اشخاص تقلید نمیکنیم

 

 ]الشرط الحادي عشر: اإلعراض عن الدنیا[

 

أن ال یكون مقبال على الدنیا و طالبا لها، مكبّا علیها، مجدّا  الحادي عشر مّما یشترط في مرجع التقلید: و

من كان من » المروي في تفسیر اإلمام العسكري)علیه السالم( الخبرفي تحصیلها ففي 

[.1] «لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا ألمر مواله، فللعوام أن یقلدوه حافظا لنفسه، صائنا الفقهاء  

 

 ��و كونه في األصول ال الفروع الّذي ��و هذا الخبر مّر سابقا االستدالل به، و ما أورد علیه سندا،

لبحث، هو محّط ا  

و كونه غیر داّل على أكثر من العدالة، الّتي أغنى ذكرها في شروط مرجع التقلید سابقا عن تكرار ��

 ذكرها بهذه الروایة.

 

.300)علیه السالم(: ص  تفسیر اإلمام العسكري [1]  

 

یني السید صادق الحس نویسنده : بیان الفقه في شرح العروة الوثقى )االجتهاد والتقلید( نام کتاب :

137 صفحه :  3 جلد :    الشیرازي  

 

 خود اقای شبرازی هم اعتراف کردن

 

 استاد سید عباس

 

بزگوار همان طور که پیشتر محضر حضرتعالی عارض شدم بنده گفتم این روایت رو بعضی از علما 

 از جهت سند تضعیف کرده اند اما از جهت متن قبول کرده اند

 

کنه به کالم امام خمینی نمی دانم چرا مبانی امام را نمی  برای من عجیب هست که کسی رجوع می

 خواند و جایی که به نفعش هست را بر می دارد و جایی که به ضررش هست را قیچی می کنه



 

�👇👇�خوب دقت کن سید من، امام خمینی هم مانند سید خوئی کتابی دارد به نام    

 

وح هللا الخمیني نام کتاب : االجتهاد والتقلید نویسنده : السید ر  

 

پس اوال خود امام قائل بر تقلید بوده و استدالل اقایان باز هم به مبانی رجال امام باطل است چجرا؟ 

 چون گفتیم ایا شما اجتهاد علما را قبول دارید یا خیر؟

 

 این سوال را مطرح کردیم و باید مخالفین پاسخ بگویند

 

دارید یا نه؟ اگر قبول دارید پس از احجتهاد انها تقلید می کنید  ایا شما اجتهاد امام و امثال امام را قبول

و به ان استدالل می کنید دیگر نگوید تقلید باطله  و اگر نه از باب الزام احتجاج می کنید ما هم می 

 گوییم امام اعتقاد به تقلید داشته لذا بهش عمل می کنیم

 

ال ذالکاما برویم سر اعتقاد امام به روایت یقلدوه و امث  

 

�👇👇👇�امام در کتاب مذکور خود در مورد روایت چنین فرموده   

 

اما به روایت فللعوام ان یقلدوه و بسیاری از روایات دیگر استدالل نموده و در ادامه می گوید درسته 

اثبات کنه بحث  که اینها از جهت سند مشکل داره اما در مجموعه جمع بین روایات باعثص شده

�👇👇�ت کنید فقهات رو دق  

 

 لكن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدرا متیقنا

  25صفحه :   1نام کتاب : االجتهاد والتقلید نویسنده : السید روح هللا الخمیني    جلد :  

 

و جالبه امام لفظ قدر متیقین به کار می برد که این از مصطلحات فقهی هست یعنی با تفحص و با 

طبق روایات کثبره ثابتهتحقیق می گویم بحث تقلید   

 



حاال سوال اینجاست چرا این کالم امام رو اقایان نمی گویند؟ انجا که به نفعشان هست را می گیرند؟ 

😂😂😂 

 

 مخالف تقلید:

 سید جناب سبحانی میگویند

 

 این روایت اطالق نداره جدای از ضعف سند 

 و این برای  فرق بین علمای ما و اونا روایت شده

 

برای بیان تقلید عوام تا اینکه اطالقی داشته باشه )چون نداره ثابت نیست(��و نه   

 

 استاد سید عباس:

 

اینجا هم که سید صادق بحث خاصی را نمی کنه ایشان گفته به این خبر سابقا استدالل کرده ایمن و 

�😂😂�استدالل او هم بر جواز تقلید هست حاال اقایان چه برداشت کردن از این کالمش؟   

 

 یک لحظه اجازه بده

 

پس تا اینجا ثابت شد سید خوئی و مابقی که ذکر شد و امام همه قائل بر تقلید هستند و مخالفین تقلید هم 

زحمت بسیار بر خود دادن که به اقوال انها احتجاج کردن زیرا گفتیم اگر اجتهادشان را قبول دارند 

دارند پس استدالل انها به مباحث رجالی انها باطل پس خودشان مقلد هستن و اگر اجتهاد فقها را قبول ن

 هست و ما رو هم نمی توانند ملزم کنند چون حضرات خودشان قائل بر جواز تقلید هستند

 

مطلب بعد بر این بود اقایان چرا به کالم علما که می رسند گزینشی عمل می کنند و جایی که به 

بگیرد؟ ضررشون بود رو نمی گویند تا مخاطب خودش تصمیم  

 

 مخالف تقلید:

و حاال اینکه تبعیت در روایت در از چکسانی هست کسانی که زکی النفس باشند نه اینکه اجتهاد 

 شخصی رو وارد کنن



 

در مورد این ها شما سیدناذاستدالل کردید اما واقعا باز میبینیم تکلیف خود علما بادخودشان روشن 

 میست

 

نکردبخاطر این هست که کالم متقنی پیدا   

 

 استاد سید عباس:

احسنتم پس دوستان من همه خوب دقت کنید پس تا چند دقیقه پیش مخالفین تقلید می گفتند ما دلیل برای 

تقلید نداریم االن بر اساس این اقرار شد طبق روایات تبعیت از فقیه در روایات امده فقط باید زکی 

ز هر کسی نمی توان تقلید کرد بلکه باید نفس باشند خوب ما هم همین را می گوییم ، گفته ایم ا

شروطی را طی کند پس مخالفین هم پذیرفتن اما پاسخ به سواالت ما داده نشد در مورد اجتهاد علما 

 در رجال

 

 مخالف تقلید 

 شما برای من بگید در کجای روایات ما امده فقها اجازه اجتهاد دارن

 

 همین روایت به ضرر مراجع هست

 

من قلّد مثل هؤالء فهو مثل الیهود الّذین ذّمهم هللا بالتقلید لفسقة علمائهم ، فأّما من كان من الفقهاء صائناً 

أن یقلّدوه ،  فللعوام لنفسه ، حافظاً لدینه ، مخالفاً على هواه ، مطیعاً ألمر مواله ،  

 

وذلك ال یكون إالّ ��️☝  

بعض فقهاء الشیعة�🁈�  

ال كلّهم ،  �🁈�  

 فإنَّ من ركب من القبایح والفواحش مراكب علماء العاّمة ، 

�👉�شیئاً ، وال كرامة ،�🁉�عنّا �🁈�فال تقبلوا منهم �👈�  

 

، �🁉�عنا أهل البیت لذلك �🁈�وإنّما كثر التخلیط فیما یتحمل   



 

ألنَّ الفسقة یتحّملون عنّا ، ��  

فیحّرفونه بأسره لجهلهم ،  ��  

ألشیاء على غیر وجهها لقلّة معرفتهم ،ویضعون ا�👈👈👈👈👈�  

 

وآخرون یتعّمدون الكذب علینا. الحدیث.   

 

 هیچ جای روایت نه قیاس امده نه اجتهاد

 

 استاد سید عباس

تکلیف علما مشخص است بلکه تکلیف  �😂😂�نه خیر چطور تکلیف خود علما مشخص نیست؟ 

مخالفین تقلید با خودشان مشخص نیست چون گفتیم علما سند را ضعیف دذانسته بلکه به متن عمل 

کرده اند و این هم قاعده رجال هست و کسی که بگوید انها اختالف کردن یعنی اصال مطالب من رو 

گفتیم علما به روایتی که سند ضعی باشه نخوانده چون قاعده رجال در باب انجبار ضعف را اوردم و 

 به متنش عمل کردن

 

این هم از بی سوادی مخالفین تقلید هست که هنوز نمی دانند نتنها نصی پیدا کردند بلکه کثرت نص 

پیدا کردند و نمونه کالم امام را اوردیم که از جمیع روایات حکم بر جواز تقلید کرده انوقت چطوری 

�😂😂😂�یدا نشده؟ می گویند کالم متقن پ  

 

خوب االن این کالم امام ادامه اصل روایت هست منظور من بر اینه ربطش و استدالل مخالفین بر چه 

 هست؟

 

اوال که ما وقتی روایت در باب اجتهاد می اوریمن که می گویند اجتهاد یعنی تالش و کوشش االن 

�😂😂�اینجا چطوری دنبال لفظ اجتهاد می گردند؟   

 

اینکع کجا لفظ اجتهاد امده در پاسخ می گویید وقتی که عوام جامعه را اهل بیت دستور داده اند از اما 

فقها تقلید کنند انها موظف هستند از فقها تقلید کنند از چه فقها تقلید کنند؟ از اجتهاد انها بر اساس نص 

ا بلکه مردم رو به حجدیث وگرنه تقلید معنا پیدا نمی کند و اهل بیت بهخ جای ارجاع مردم به فقه



ارجاع می دادند و نه فقیه لذا ارجاع به فقیه دلیل بر این هست که انها باید استنباط کنند و اجتهاد کنند 

 و مردم تقلید کنند همان طور که در روایات دیگر چنین امده

 

👇👇👇 

 

 مخالف تقلید:

 سید اجتهاد برذخالف نص رو این کجای روایات آمده

 

عباس استاد سید  

معصوم به فقها فرموده اند  علینا القاء االصول الیكم و علیكم التفریع ــــ بر عهده ي ماست القاء 

 اصول به شما و بر عهده ي شماست استخراج فروعات

 

 اقا ما به چه زبانی باید بگوییم فقیه که خالف نص اجتهاد بکنه اجتهادش باطله

 

معصوئم باشهما روایت دادیم که فقیه باید تابع   

 

 اما کالم معصوم را هرکسی در ان فهمش را ندارد چون فقیه

 

 االن شما باید مخالف تقلید سخن بگویی

 

 از علم رجال دو زار نمی فهمه

 

 مخالف تقلید:

امام میفرماید بلکه عده قلیلی از فقها به این درجه میرسند ایا ما واقعا این چنین مرجعی داریم که به 

 روایات عمل کند

مطیع امر موالی خود  باشد اینکه جریان بانک داری رو فرمودن اگر شورای اسالمی قبولدکند حالله 

 این چگونه حاللی ست که مرجع برذخالف نص صریح اجتهاد کرده

 



 استاد سید عباس 

 خوب کسی که از رجال چیزی نمی فهمه چطوری می خواهد در مورد فهم حدیث بگه

 

بکنیمخوب دوستان یک مروری   

 

�👇👇👇�خاطرمان باشد اینها رو جواب ندادند مخالفین تقلید و به نوعی از پاسخ فرار کردند   

 

�👇👇�خوب دقت کن سید من، امام خمینی هم مانند سید خوئی کتابی دارد به نام    

 

 نام کتاب : االجتهاد والتقلید نویسنده : السید روح هللا الخمیني 

 

ر تقلید بوده و استدالل اقایان باز هم به مبانی رجال امام باطل است چجرا؟ پس اوال خود امام قائل ب

 چون گفتیم ایا شما اجتهاد علما را قبول دارید یا خیر؟

 

 این سوال را مطرح کردیم و باید مخالفین پاسخ بگویند

 

د انها تقلید می کنید ایا شما اجتهاد امام و امثال امام را قبول دارید یا نه؟ اگر قبول دارید پس از احجتها

و به ان استدالل می کنید دیگر نگوید تقلید باطله  و اگر نه از باب الزام احتجاج می کنید ما هم می 

 گوییم امام اعتقاد به تقلید داشته لذا بهش عمل می کنیم

 

تقلیدمخالف   

اهلبیت هستروات احادیثنا یعنی چه یعنی کالم اهلبیت نه اینکه به خود شخص رجوع شود کالم   

 استاد سید عباس:

 احسنتم پس این هم سند دوم

 

 سید جان دقت کن

 

 مخالفین تقلید تا االن دو گاف دادند که واقعا جای تشکر دارد



 

�👇👇😂😂😂�گاف اول این بود که اجازه اجتهاد داده شده به فقیه ان هم به زکیه نفس   

 مخالف تقلید

چکسانی هست کسانی که زکی النفس باشند نه اینکه اجتهاد و حاال اینکه تبعیت در روایت در از 

 شخصی رو وارد کنن

 

 پپس اجازه اجتهاد و تقلید داده شده و مخالفین تقلیدفاتحه خود را خواندن و اساس خود را بر هم چیدند

 

�👇👇👇�گاف دوم این بود   

واقعا این چنین مرجعی داریم که به امام میفرماید بلکه عده قلیلی از فقها به این درجه میرسند ایا ما 

 روایات عمل کند

مطیع امر موالی خود  باشد اینکه جریان بانک داری رو فرمودن اگر شورای اسالمی قبولدکند حالله 

 این چگونه حاللی ست که مرجع برذخالف نص صریح اجتهاد کرده

تقلید کنند می رسند پس به زعم پس عده قلیلی از فقها به درجه اجتهاد و جواز فتوا برای اینکه مردم 

�😂😂😂�مخالفین تقلید با این دو گاف اصل تقلید ثصابت شد و باطل بودن تقلید هم رد شد   

 

 روات حدیث ربطی به روایت مذکور نداره و این هم فرار مخالفین تقلید هست که از بحث فرار کردند

 

همان طور که امام خمینی فرموده  در مورد روات حدیث اوال خود فقها گفتن منظور مراجع هستن

👇👇👇👇 

 

بل راوي الحدیث في زمانهم كان فقیها، فإن الظاهر من قوله: )ممن روى حدیثنا( أي كان شغله ذلك، 

 وهو الفقیه في تلك األزمنة

27صفحه :   1ام کتاب : االجتهاد والتقلید نویسنده : السید روح هللا الخمیني    جلد :   

 مخالف تقلید

اجتهاد برخالف نص رو بفرمایید جواب  

 استاد سید عباس

 جواب رو دادم جیگر طالی من گفتم کسی خالف نص اجتهاد کنه باطله

 



 

 

 والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته 

 گروه خیمه گاه حضرت اباالفضل علیه السالم

 


