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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه
و نماز  یمانند مسائل اصل یرد،روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگ یشرع یفرا که انجام تکال یمسائل یدمکلف با

گناهکاار  یانجامادارتکااب حارام ب یانگرفتن احکام به ترک واجب  یادآن، و اگر  یرمعاملات و غ یروزه و طهارت و برخ
 خواهد بود.

. 3، . عقال2، . بلاوغ1و شرایط تکلیف عبارتناد از:  باشد. یفتکل یطکه واجد شرا شودیگفته م یبه کس توجه: مکلف
 1.قدرت

 بلوغ یهانشانه

 پسراندر 

 2چیست؟در پسران بلوغ شرعی  یهانشانه

. تمام 3 (.یآمدن من یرون. احتلام )ب2 عورت)شرمگاه(. یشکم بالا یردرشت ز یمو ییدن. رو1نشانه های بلوغ:  -
)امام  است. یکمتر از سال شمس یهثان 17ساعت و  21روز و  11 یهر سال قمر در پسر. یسال قمر 15شدن 
 ای(خامنه

 ییدنرو :دوم عورت. یشکم، بالا یردرشت در ز یمو ییدنرو :اول است: یرچهار مورد ز از یکینشانه بلوغ در پسر  -
تمام شدن پانزده  :چهارم .یداریچه در خواب و چه در ب ی،آمدن من یرونب :سوم درشت در صورت و پشت لب. یمو

 کم کنند. یسال شمس 15روز از اتمام  162 است یکاف، پسراندر  یبه قمر یسال شمس یلتبد یبرا ی.سال قمر
 )آیت الله سیستانی(

سالگى است؛ هر سال شمسى  16سال قمرى و وارد شدن در  15هاى بلوغ در پسران کامل شدن از نشانه  یکی -
روز بیشتر از سال قمرى است بنابر این با محاسبه این تفاوت و احتساب سال کبیسه، زمان بلوغ در پسران به  11

روییدن موى درشت بالاى  یمنى و آخر مدنبیرون آ یگریباشد. دروز مى 21ماه و  6سال و  11سال شمسى حدوداً 
 )آیت الله مکارم( عورت که هر کدام زودتر ظاهر شود فرد بالغ شده است.

 روییدن مو زیر بغل و درشت شدن صدا

 3است؟ دندر پسران، نشانه بالغ ش ینهابغل و درشت شدن صدا و مانند ا یرو ز ینهمو در س ییدنروآیا 

 )آیت الله سیستانی( .خیر نشانه بلوغ نیست -

 ینمگر ا یست،بر بلوغ پسران ن یلموى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دل ییدندرشت شدن صدا و رو -
 )آیت الله مکارم( به بالغ شدن حاصل شود. یقینراه  ینکه از ا

                                                                                 

 .1. امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس 1

 ، سایت آیت الله مکارم:1. توضیح المسائل جامع، م1امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس ؛ 2252، م 2مراجع، ج المسائلیحتوض . 2
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=252858&catid=27117 

 آیت الله مکارم: .2. آیت الله سیستانی، توضیح المسائل جامع، م 3
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=7861&mid=252871 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=252858&catid=27997
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=7860&mid=252870
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 دختراندر 

 1؟یستران چدختبلوغ در  یشرع یهانشانه

. تمام 3 (.یآمدن من یرون. احتلام )ب2 عورت)شرمگاه(. یشکم بالا یردرشت ز یمو ییدن. رو1بلوغ:  نشانه های -
)امام  است. یکمتر از سال شمس یهثان 17ساعت و  21روز و  11 یهر سال قمر در دختر. یسال قمر 1شدن 
 ای(خامنه

 17است یکاف ،در دختران یبه قمر یمسسال ش یلتبد یبرا؛ است ینشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمر -
 . )آیت الله سیستانی(کم کنند سال شمسی 1اتمام روز از 

سالگى است. هر سال شمسى  11سال قمرى و وارد شدن در  1از نشانه هاى بلوغ در دختران کامل شدن  یکی -
 8سه، زمان بلوغ در دختران روز بیشتر از سال قمرى است بنابر این با محاسبه این تفاوت و احتساب سال کبی 11

موى درشت بالاى عورت که هر کدام  نرویید یبیرون آمدن منى و آخر یگریروز مى باشد. د 25ماه و  8سال و 
 )ایت الله مکارم( زودتر ظاهر شود فرد بالغ شده است.

 بزرگ شدن پستان

 2کند؟ یختران دلالت بر بلوغ آنها مددر  یاز اعضا یبعض یرشد جسمان یاآ

طول قد، بزرگ شدن پستانها، باسن ها و مانند آن، علامت بلوغ )دختران( محسوب  یشجسمانى، مانند افزا درش -
 )آیت الله مکارم( نمى شود.

 سالگی 9قبل از  حکم خون

 3اگر دختری قبل از بلوغ خون ببیند آیا می تواند علامت بلوغ باشد؟

، آیت الله امام خامنه ایحضرت امام، ) .یستبلوغ ن یشرععلامت  بیندیم یکه دختر قبل از اتمام نه سالگ خونی -
 (سیستانی، آیت الله مکارم

 بلوغ مراتب

 :حسب ادّله شرع، چهار مرحله دارد بلوغ به
 )بلوغ در مانحن فیه( واجب و حرام و انجام نماز و مانند آن. یتو رعا یفالف( بلوغ به معناى سنّ تکل

 پسران و دختران نشود. یمارىو ب یانضرر و ز یهبطورى که ما ( بلوغ به معناى آمادگى براى روزه،ب
 یگارى( بلوغ براى ازدواج، بطورى که دختران از نظر جسمى آمادگى کافى داشته باشند، و خطر إفضاء و نقائص دج

 در کار نباشد.
 1ارم()آیت الله مک( بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى، بطورى که در معاملات مغبون نشوند. د

 

                                                                                 

 . سایت آیت الله مکارم:1امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس؛  2252، م 2مراجع، ج المسائلیحتوض.  1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=27117&mid=266181 

 . سایت آیت الله مکارم: 2
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=25135&mid=252867 

 . سایت آیت الله مکارم:516. تحریر الوسیله، فصل فی الحیض، توضیح المسائل جامع، م 3
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=15162&mid=257318 

 الله مکارم: یتآ یتسا.  1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=521&mid=262778 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=25435&mid=252867
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=520&mid=262778
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 شناخت احکام یراهها
 و عمل به آنها سه راه دارد: ینشناخت احکام د یمکلف برا

 1 .ید. تقل3   .یاط. احت2    . اجتهاد.1

 اجتهاد

 تعریف

با تحمل رنج همراه باشد. در اصطلاح فقه عباارت  کهیاگونهاست؛ به ییتلاش تا سرحد توانا یمعنادر لغت به« اجتهاد»

 ها و منابع مربوط به آن.از راه یآوردن احکام شرعدستدر راه به یشفتن تلاش خوکارگراست از: به

 اقسام اجتهاد

 نظر بر دو قسم است: یکاجتهاد از 

است. صاحب  یفتوا و نظر اجتهاد ییتوانا یدارا یکه صاحب آن در تمام ابواب فقه یندرا گو یاجتهاد مطلق: اجتهاد. 1

 امند.ن« مجتهد مطلق»اجتهاد مطلق را 

فتوا  ییتوانا یمثل نماز و روزه دارا ی،از ابواب فقه یکه صاحب آن در برخ شودیگفته م ی: به اجتهادیاجتهاد متجز. 2

 2)امام خامنه ای(. گویندیم «یمجتهد متجز»را  یاست. صاحب اجتهاد تجز یو نظر اجتهاد

 تقلید از مجتهد متجزی

 3آیا از مجتهد متجزی می شود تقلید کرد؟

 (. یاست )حضرت امام و امام خامنه ا یزجاکه اجتهاد دارد،  یدر موضوع یاز مجتهد متجز لیدتق -
مقدار معتدٌبه از احکام را  کهیهم درصورت یگراند یو برا کندخودش عمل  یبه فتوا تواندیم یمجتهد متجز -

 یمخالف فتوا یالف مجتهد اعلم مخا یشانا یفتوا یمکن یداعلم پ ینکهاست؛ مگر ا یزجا یشانا یبداند، عمل به فتوا
 (. یستانیسآیت الله است ) یمساو یشاناست که با ا یکس

 (.مکارماللهیتآ). یستاز ابواب اجتهاد دارد خالى از اشکال ن یکه در بعض یاز مجتهد یدتقل -

 وجوب اجتهاد

 .لیف از دیگران ساقط استقدر کفایت( بر این امر اقدام کردند، تک است و اگر افرادی )به کفاییاجتهاد، واجب  -
 1امام(.حضرت )

                                                                                 

 .1. امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس 1

 .2درس ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا.  2

. 22، م«نکناد یادتقل یمساتحب از مجتهاد متجاز یااطباه احت»المسائل،  یرتحر ی،اخامنه یدعلیس ؛22م ید،، تقل1ج ی،عروۀ الوثق یزدی، ییطباطبا یدمحمدکاظمس.  3
 سایت:  یرازی؛؛ ناصر مکارم ش22م ید،، تقل1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س یدعلیس

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=252871&catid=11121 

 ؛ 21الله خمینی، آموزش فقه، ص. سیدروح1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=252874&catid=44421
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 کسی که اهلیت فتوا ندارد

سیستانی، )حضرت امام و آیات عظام  .که اهلیت فتوادادن ندارد )غیرمجتهد(، فتوادادن بر او حرام استکسی -
 1(مکارم

 احتیاط

 مراد از احتیاط

 2مراد از احتیاط چیست؟

خود  ةکه مکلف مطمئن شود به وظیفطورىت فقهى است؛ بهاحتمالا ةآن، رعایت هم اضعمراد از احتیاط در مو -
 )امام خامنه ای(. .عمل کرده است

آن عمل را انجام ندهد و  یست،حرام ن گویندیم یگرو عدّه د دانندیرا حرام م یعمل یناز مجتهد یامثلاً اگر عدّه -
 یاطو به احت یستندکه مجتهد ن یس کسانآن را به جا آورد. پ دانند،یمستحب م یواجب و بعض یرا بعض یاگر عمل
 )آیت الله سیستانی( .یندنما لیدعمل کنند، واجب است از مجتهد تق توانندیهم نم

یعنى در اعمال خود طورى رفتار نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلًا اگر بعضى از مجتهدین  -
دانند آن را  ک کند و یا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مىدانند آن را ترکارى را حرام و بعضى مباح مى

اطّلاعات نسبتاً وسیعى از مسائل فقهى دارد، راه  حتماً به جا آورد، ولى چون عمل به احتیاط مشکل است و احتیاج به
 )آیت الله مکارم( براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدین و تقلید از آنهاست.

 که می توانند احتیاط کنند کسانی

 چه کسانی می توانند احتیاط کنند؟

عمل به احتیاط برای همه جایز است؛ ولی باید مواضع احتیاط را بشناسد و البته افراد اندکی این مواضع را  -
 ها کار دشواری است و مستلزم اطلاع کامل دربارۀ کیفیت آن )در احتیاط، انسان بایدشناسند؛ چون شناخت آنمی

 3مجتهد باشد یا در همین احتیاطش، تقلید کند( )حضرت امام(.

ن است که ایبهتر  ،و چگونگى احتیاط و صرف وقت بیشتر است ضعچون عمل به احتیاط مستلزم شناسایى موا -
 )امام خامنه ای (. الشرایط تقلید کندف در احکام دین از مجتهد جامعلمک

؛ ولی معرفت مواضع احتیاط غالباً برای عوام متعذر یا متعسر است )آیت اقوا جواز ترک تقلید و عمل به احتیاط است -
 الله سیستانی(.

کند  تقلید مجتهد از آن عدم و احتیاط به عمل جواز اصل در یا باشد مجتهد باید کند، احتیاط خواهدمى کهکسى -
 )آیت الله مکارم(.

 های زیر است:احتیاط به یکی از روش

 دادن عملی؛انجام 

                                                                                 

 لحین؛.؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصا13، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج1

 سایت آیت الله مکارم: .3. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1و تحریر المسائل، م 3ای، اجوبة الاستفتائات، س. سیدعلی خامنه2
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=1121&mid=252851 

 و 2ای، اجوبة الاستفتائات، س؛ سیدعلی خامنه1، م1الله خمینی، تحریر الوسیله، ج؛ سیدروح66و م 2، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج3
 ؛3، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س یدعلیس .11تحریرالمسائل، م
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 ملی؛ترک ع 

 کردن دو عمل؛ مانند جمع بین نماز ظهر و جمعه، جمع بین قصر و اتمام؛جمع 

 که قبله معلوم نیست؛ تکرار عمل؛ مانند به چند جهت نمازخواندن در جایی 

 که وقات تناب باشاد و ترک احتیاط: مثلاً در تسبیحات اربعه احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود؛ اما درصورتی
تبه گفتن، بعض نماز خارج از وقت خوانده شود، احتیاط، بلکه لازم، ترک این احتیاط است )حضرت اماام و علت سه مربه

 1آیات عظام سیستانی، مکارم(.

 تقلید

 یفتعر

 دهدیفتوا م یکردن به آنچه مجتهد در مسائل شرععمل یعنی ی،است و در اصطلاح فقه یرودنباله یمعنابه تقلید. 
 استنباط احکام را  یو نادرست یدرست یتو مسئول کندیمجتهد استفاده م یحاصل تلاش علماست که از  یمقلد کس

 .گذاردیمجتهد م ۀبر عهد

 ضرورت

و در مسائل  یبکه در مسائل طبى به طب یلبه متخصص است. به همان دل یرمتخصصمعناى رجوع غبه تقلید -
 یهبه فق یدبا یز. در احکام اسلام نیمکنمراجعه مى آن ۀکارها به اهل خبر یرساختمانى به مهندس ساختمان و در سا

 یزى)اگر چ اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ  اسْئَلُوافَ :یدمى فرما یداست. قرآن مج ینمتخصص در د یه. فقیممراجعه کن
 .(یداز اهل اطلاع سؤال کن ید،دانرا نمى

ب.  ی: الاف. فتاوباشدیبه سه صورت م یبه طور اجمال کندیر مذک یشالمسائل خو یحمجتهد در توض یککه  ینظرات

 2مستحب. یاطلازم ج. احت یاطاحت یاواجب  یاطاحت

 3محدودۀ تقلید

 )اجماع( .جایز نیستتقلید در اصول دین الف( 

 تقلید در فروع دین:ب( 

 نماز و روزه: نیاز نیست )اجماع( تقلید در ضروریات دین؛ مانند اصل وجوب .1

 ات دین: واجب است. )اجماع(ضروری غیر .2

تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است )مشهور مراجع( )البته تفصیلاتی دارد  .3

                                                                                 

 .66و3، تقلید، م1. عروۀ الوثقی، ج1

 .7. توضیح المسائل جامع، م 2

؛ 5اجوبة الاستفتائات، س ی،اخامنه یدعلیس یرازی؛ناصر مکارم ش ینی؛خم اللهیدروحس ؛67، 21و م6م ید،، تقل1ج ی،عروۀ الوثق یزدی، ییطباطبا یدمحمدکاظمس.  3
 شود؛ینم یاستنباط جار مبادیو نه در مسائل اصول فقه و نه در  یندر اصول د یداست؛ پس تقل یهعمل یةو مورد آن، احکام فرع یدمحل تقل» یستانی؛س یدعلیس

 یاخمر است  یاشک کرد که آ یعیو نه در موضوعات صرفه. پس هرگاه مقلد مثلاً در ما یهلغو یا یهعرف ةدو و نه در موضوعات مستنبط ینف و مانند امثل نحو و صر
مراجع،  المسائلیح.توض1، م1ج ین،(؛ منهاج الصالح11و1س ید،، تقل1استفتائات، ج ینی،خم اللهیدروح)س «یستن یزاو جا یدسرکه و مجتهد گفت که آن خمر است، تقل

 یله،الوس یرتحر ینی،خم اللهیدروح؛ س1مراجع، م المسائلیح. توض1س یرمجاز،مجاز و غ ید،تقل یت،سا یرازی،؛ ؛ ناصر مکارم ش1استفتائات، ج ینی،خم اللهیدروح؛ س1م
 .3، س3ج ،استفتائات یرازی،؛ ناصر مکارم ش1م ید،، تقل1ج
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 شود(بیان می«  ر احکام پنج گانهتقلید د»که در بحث 

ن در اداماه یح آکه توضامکارم( آیت الله عهدۀ خود مکلف است )حضرت امام، امام خامنه ای و در موضوعات به .1

 می آید.

 1نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه یا صرفه

 کنند نظرخواهى عرف، از باید باشد، اختلاف مقلد و مجتهد بین اگر و است تشخیص موضوعات محضه عرف میزانِ -
 کند. )حضرت امام( عمل خود نظر به هریک است، چنین عرف که است مدعى هریک اگر و
مگر  ؛واجب نیست آن خود مکلف موکول است و متابعت از مجتهد در تشخیص ظرِ، به نمحضه تشخیص موضوع -

)امام  .که به آن تشخیص اطمینان پیدا کند یا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخیص آن به استنباط نیاز دارداین
 مکارم(. آیت الله خامنه ای،

 المسائل یحمجتهد در توض یکنظرات 

 فتواالف( 

است،  یناست، ظاهر ا یناست، اظهر ا ینا یاقو یست،ن یزاست، جا یزب است، حرام است، جاواج»مانند  یعبارات -
و اگر مجتهد اعلم در  نمایدیکه مقلّد بر طبق آن عمل م شودیمحسوب م یفتو «یستن یداست، بع یناقرب ا
 2 .عمل کند یگرد هدمجت یدر آن مسأله به فتوا تواندیدهد، مقلِّد نم یفتو یامسأله

 الفاظ دال بر فتوا
. یجب علی 1 . بنا بر اقوا.3 . الاقوی ذلک و ان لم یخل عن اشکال.2 . بعید نیست.1برخی از الفاظ فتوا عبارتند از:  -

 3 . جایز است، جایز نیست.11 . حرام است.1 . اقوا آن است.8 . اظهر آن است.7 . اقوا.6 . لا اشکال فیه.5 اشکال.
 فاضل ذکر شده است:اللهمسائل آیتالفاظ زیر فقط در جامع ال

. 1 . لا تخلو من الاشکال و ان لا تخلو من قوۀ.3 . بعید است.2. . محل اشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوۀ1 -
. بل الظاهر 1 . محل نظر بل منع.8 . فیه نظر بل منع.7 . الاحوط کذا، بل لا یبعد ذلک.6 . بنا بر اظهر.5 لازم است.

. بل لا 15 . خالی از وجه نیست.11 . فیه نظر بل منع.13 . باید.12 یبعد. . لا11 کفایتها لا تخلو عن قوۀ. .11 العدم.
. و ان کان فی 11 . هو الاقرب.18 . فیه اشکال بل منع.17 . الاشتراط لا یخلو عن وجه بل عن قوۀ.16 یخلو عن قوۀ.

 1وتها بالعدل الواحد اشکال بل منع.. فی ثب22 . ظاهراً.21 . یجب علی تأمل.21 غایة البعد

 5فتوا و حکم فرق

                                                                                 

 ییطباطبا یدمحمدکاظم؛ س1م المسائل،یحتوض ی،خراسان یدوح ینحس؛ 5اجوبة الاستفتائات، س ی،اخامنه یدعلی. س11س ید،، تقل1ات، جاستفتائ ینی،خم اللهیدروحس.  1
 .3س ید،عمل بدون تقل ید،تقل یت،سا یرازی،؛ ناصر مکارم ش67م ید،، تقل1ج ی،عروۀ الوثق یزدی،

 .7. سید علی سیستانی، توضیح المسائل جامع، م 2

؛ 31س، 3ج محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل،.11تحریر المسائل، م و 51ای، اجوبة الاستفتائات، سسیدعلی خامنه ؛17، تقلید، م1الله خمینی، استفتائات، جسیدروح .3
، 1ی گلپایگانی، مجمع المسائل، ج. سیدمحمدرضا موسو18، م1؛ جواد تبریزی، استفتائات جدید، ج7المسائل مراجع، م؛ سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح11و س

 .31، تقلید، م2جسیدابوالقاسم خویی، وحید خراسانی، منهاج الصالحین؛  ؛31، تقلید، م1منهاج الصالحین، ج .7، م1. سیدعلی سیستانی، رسالة جامع، ج37س

 .31، س1و ج 31، س2و ج 11و31و12س، 3ج محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل،. 1

 سایت: یرازی،ناصر مکارم ش، 1311/11/11 ، تاریخ: 616311سوالات سامانه جامع  مسائل متفرقه  سوال شماره ای، سادیت ادمین،  امام خامنه.  5
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11121&mid=252181 

استفاده کرده است؛ ولى حکم، انشا و دستورى است در موضوع خاص جزئى که مجتهد  کلى که مجتهد آن را از کتاب و سنت یحکم یانفتوا عبارت است از ب 
 (صافیاللهیتکند )آصادر مى یطالشراجامع

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44429&mid=252984
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دهد به حرام بودن  مثلاً مجتهد بعد از بررسى مستندات شرعى فتوا مى ی،شرع یحکم کل یانفتوا عبارت است از ب -
شراب. ولى حکم عبارت است تطبیق حکم فتوا بر مصادیق، مثل اینکه فقیه حکم کند به وجوب جهاد در تاریخ فلان. 

و  یالاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعاو لازم  قلدانه بر این فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و معلاو
بر خود فقها و  یبر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حت یکه حکم حاکم اسلام یاست، در حال آوریفتکل

 )امام خامنه ای( لازم الاطاعة است. یزن یگرمراجع د

 یقاز مصاد یاستفاده کنند و حکم حاکم آن است که بعض یفدرباره تکال یهرا از ادله شرع یزیآن است که چ فتوا -
 یرزایمرحوم م یتنباکو از سو یممانند حکم به تحر یدبر آن مصداق الزام نما رادهد و مردم  یصمهم را تشخ

 م(.مکارآیت الله ) .ییدما مراجعه نما «اههانوارالفق»به کتاب  یدتوان یم یشترکسب اطلاعات ب ی. برایرازیش

 احتیاط واجبب( 

 1وظیفه مکلف در جایی که مرجع در مسئله احتیاط کرده باشد چیست؟

آن است که فلان طور عمل شود،  یاطاحت یدندهد و بفرما یفتو یافرد( در مسأله یداگر مجتهد أعلم )مرجع تقل -
مجتهد  یمسأله به فتوا یندر ا یالازم نام دارد عمل کند و  یاطاحت یاواجب  یاطکه احت یاطاحت ینبه ا یدبا یامقلِّد 

 عنوان مثال: ه. بید، عمل نما2الأعلم فالأعلم یتبا رعا یگری،د
ساوره  یکواجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوم نماز بعد از حمد  یاط: احتید. اگر مجتهد اعلم بفرماالف

. یادالأعلم فالأعلم، عمال نما یتبا رعا یگری،مجتهد د یبه فتوا یاعمل کند و  یاطاحت ینبه ا یدبا یابخواند، مقلِّد 
نموده و خواندن سوره  یدمسأله از او تقل یندر ا تواندیفرد م د،بدان یفقط خواندن حمد را کاف یگرپس اگر مجتهد د

 .را ترک کند
داشته باشد  یکند گرد و غبار یمّمبر آن ت خواهدیکه فرد م یئیواجب ش یاط: بنابر احتید. اگر مجتهد اعلم بفرماب

 یبه فتوا یا یدنما یزکه غبار ندارد پره یبر سنگ یمّمعمل کند و از ت یاطاحت ینبه ا یدبا یاکه به دست بچسبد. مقلِّد 
 یحبر سنب بادون غباار را صاح یممت یگر. پس اگر مجتهد دیدنما لالأعلم فالأعلم، عم یتبا رعا یگری،مجتهد د

 )مشهور مراجع( ید.نما یمّمنموده و بر سنب بدون گرد و غبار ت یدمسأله از او تقل یندر ا تواندیداند فرد مب
کاه  یلىاز آب قل یدبا یاطگفته شود : بنا بر احت ینکهبه کار رفته است؛ مثل ا یدىق یچبدون ه یاط،که احت یىدر جا

شاود، اجتنااب  یو از آن جدا ما یزندر یروى آن منجس  یزچ یدننجاست براى آب کش ینبعد از برطرف شدن ع
شارط  یاتباا رعا یگار،عمل نکند؛ بلکه مطابق فتاواى مجتهاد د یاطتواند به احت یمطلق، مقلد م یاطکرد. در احت

 یادکاه ق ییدر جاا البتاه رود یمطلق به کار ما یاطدر احت یزنسبى رفتار کند. عبارت محل اشکال است ن یتاعلم
واجاب نمااز خوانادن در مکاان  یاطشود، مثل آنکه گفته شود: بنابر احت یدهد یاطمراه احته« واجب» یا «یوجوب»

. رجاوع نماود یگریمجتهد د یتوان در آن به فتوا یواجب بوده و نم یاط،احت ینگونهباطل است. عمل به ا یغصب
 )آیت الله شبیری زنجانی(

 الفاظ دال بر احتیاط واجب یا در حکم احتیاط واجب

. هو 5 .خالی از اشکال نیست.1 . فیه تأمل، فیه اشکال، المشهور کذا، قیل کذا.3 . محل اشکال.2 أمل.. محل ت1 -
 . فی قوته اشکال.1 . مشکل کذا.8 . فیه اشکال، مشکل، لا یخلو من اشکال.7 . وجوبه مبنی علی الاحتیاط.6 مشکل.

                                                                                 

 لله شبیری زنجانیتوضیح المسائل آیت ا .8. سید علی سیستانی، توضیح المسائل جامع، م 1

 یکه مجتهد مساو یباشد و در صورت یفرد از نظر علم یدکه هم رتبه با مرجع تقل یدمراجعه انتخاب نما یرا برا یمجتهد یدمکّلف با یعنیالأعلم فالأعلم  یترعا.  2
)اصطلاحاً به او مجتهد  یدنما یداز او تقل ولاتر است مراجعه کرده مجتهدان با یرتر و از سا یینخودش پا یداز مرجع تقل یکه از نظر علم ینشد، به مجتهد یافت

 (.شودیفالاعلم گفته م
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. الاحوط لزوماً )احتیاط 13 وط وجوباً )احتیاط واجب(.. الاح12 فیه اشکال. اشکال دارد. . مشکل،11. . القوۀ ممنوعة11
 1. بنا بر احتیاط، بنا بر احوط.11 لازم(.

 فاضل ذکر شده است:اللهالمسائل آیتاین الفاظ در جامع

. 5. علی اشکال فیها.1یخلو من الاشکال.. لا 3. محل تأمل و اشکال.2.مشکل و کذا فی الثانی بل هو اشد اشکالاً . 1 -
. 1 . اشتراط هذا الامر مشکل.8 . فی اطلاقه اشکال.7. و فی ایجابه لکذا اشکال و الاحوط کذا.6یته اشکال.فی کفا

یخلو . لا13 یخلو عن وجه.. العفو لا12 . محل تأمل و الاحوط فیه الاعادۀ.11 . تشکل صحتها.11 محل نظر و اشکال.
 3سیستانی: در حکم احتیاط واجب است(.اللهرب )آیتیخلو من قهذا هو الاحوط لو لم یکن اقوی، لا 2عن تأمل.

 واجب رجوع در احتیاطنکاتی در باب 
 رعایت الاعلم فالاعلم -1

 4آیا برای رجوع در احتیاطها رعایت الاعلم فالاعلم لازم است؟

 )حضرت امام، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم( لازم است. -
 رجوع بعد از اتمام عمل -2

لازم بوده است ترک نموده  یوجوب یاطآن بنابراحت یترا که رعا یامسأله ی،سبب ندانستن حکم شرع اگر مقلّد به

هم اکنون به  تواند ینکرده است م یتمذکور را در آن رعا یاطحکم به صحّت عمل سابقش که احت یبرا یااست، آ

 5ید؟مراجعه نما یگریمجتهد د

 یت الله سیستانی()آ است. یزالأعلم فالأعلم، رجوع جا یتبا رعا -

 رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع -3

ای فتوا نداده و تنها احتیاط واجب کرده است، ولی فالاعلم، آن احتیاط را ندارد، آیا لازم پرسش: اگر اعلم در مسئله

ر مقدام کده داست مقلد اعلم، بداند مرجعش احتیاط واجب کرده است و باید نیت رجوع به فالاعلم کندد یدا همین

عبارت دیگر اگر اعلم مثلاً در احرام از انجام وظیفۀ شرعی بوده و عملش طبق فتوای فالاعلم است، کافی است؟ به

مکۀ قدیم احتیاط واجب دارد، ولی فالاعلم چنین احتیاطی ندارد و مقلد اعلم، از مکۀ جدیدد محدرم شدده و بعدد از 

 6ای دارد؟ته، آیا عملش صحیح است؟ اکنون چه وظیفهاعمال حج، فهمیده است که اعلم چنین احتیاطی داش

یح و توانست از او تقلید کند، صحاگر عمل او در هنگام صدور از وی مطابق با فتوای کسی بوده است که شرعاً می -
 مجزی است. )امام خامنه ای(

او رجوع کند.  هتواند بکه می تواند از او تقلید کند، مطابقت داشته باشد، الان میاگر با فتوای کسی -
 سیستانی(الله)آیت

اده لازم نیست. کند و چون عمل گذشتة او با آن هماهنب است، اعبعد از اعمال حج، به فالاعلم رجوع می -
 مکارم(الله)آیت

                                                                                 

.سیدعلی سیستانی، 11تحریر المسائل، م و 51ای، اجوبة الاستفتائات، س. سیدعلی خامنه11تحریر المسائل، م و 17، تقلید، س1جالله خمینی، استفتائات، سیدروح .1
سیدمحمدرضا موسوی  .31، تقلید، م1جسیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین؛ حسین وحید خراسانی و ؛31، تقلید، م1ج اج الصالحین،منه .8، م1رسالة جامع، ج

 .33و31، س2و ج 12و31س، 3محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج؛ 37، م1الله صافی گلپایگانی، هدایة العباد، جگلپایگانی و لطف
 .33و31، س2و ج 12و31س، 3، جامع المسائل، جمحمد فاضل لنکرانی. 2
سیستانی، استفتای کتبی الله؛ آیت21، س18، ص1فاضل، صراط النجاه، جاللهآیات عظام خویی و تبریزی؛ آیت ؛12، س3. محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج3

 خصوصی.

 .7. توضیح المسائل مراجع، م 1

 . 6سوال. سید علی سیستانی، کتاب استفتائات، 5

 ، فتاوی مقام معظم رهبری.1351، احکام تقلید، م1386، 3، احکام تقلید، فتاوی آیات عظام سیستانی، مکارم ؛ مناسک حج، چ1311، 3. مناسک حج، چ6
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 «فتوا در احتیاط» با «احتیاط به فتواى» تفاوت
 1چیست؟ «در فتوا یاطاحت»با  «یاطفتواى به احت»تفاوت 

 دانىمى و دارد وجود آب ظرف دو اگر» :بگوید مثلاً بدهد؛ احتیاط به دستور مجتهد که است این احتیاط به فتواى -
 فتوا در احتیاط ولى.« کنى اجتناب دو هر از و کرده احتیاط باید شناسى،نمى را نجس اما است، نجس دو آن از یکى
 سه که است این احتیاط و دارد اشکال ارمچه و سوم رکعت در اربعه تسبیح یک به اکتفا» :بگوید مثلاً که است این

 مکارم(.الله)آیت «بخوانى مرتبه

 احتیاط مستحبج( 

 نماز چهارم و سوم رکعت در اربعه تسبیحات بار است یک گفته مثلاً دارد؛ صریحى فتواى مجتهد که جایى است در -
 احتیاط» را این «بگویند. مرتبه سه که است این احتیاط»: گویدمى و کندمى احتیاط آن وجود با و کندمى کفایت

 .است مستحب بلکه نیست؛ واجب احتیاط این به عمل. گویندمى «مستحب

 احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا
ظرف نجس را که یک مرتبه در »اگر مجتهد اعلم بعد از اینکه در مسئله فتوا داده است، احتیاط کند، مثلاً بفرماید  -

تواند در آن مسئله به فتواى مقلد او نمى« د، اگرچه احتیاط این است که سه مرتبه بشویندشوآب کر بشویند پاک مى
گویند؛ مجتهد دیگر رفتار کند؛ بلکه باید یا به فتوا عمل کند یا به احتیاط بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب مى

 3مکارم( 2آیات عظام سیستانی، تر به احتیاط باشد( )حضرت امام و)مگر اینکه فتواى مجتهد دیگر نزدیک

 الفاظ احتیاط مستحب
 1 برخی از الفاظ دال بر احتیاط مستحب را بیان نمایید.

همانطور که گفته شد احتیاط همراه فتوا احتیاط مستحب است ولی برخی الفاظی که مراجع برای این احتیاط بیان  -
الاولی و الاحوط ، ینبغی ،کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه و ان، یجوز علی اشکال، یجوز علی تأملکرده اند عبارتند از: 
 ا.کذا، الاحوط الاولی کذ

 از احکام یعلت اختلاف نظر مراجع در بعض

 یدگاهاز آنان د یکمتفاوت است، و هر  یندرباره موضوعات و مسائل د یدچرا در زمان فعلى نظر مراجع بزرگوار تقل

 5دارد؟ ىخاصّ

اختلاف به خاطر  ینا یاً،است. ثان یّاتفتوا دارند، و اگر اختلافى هست در جزئ یکمسائل  در اصول یداوّلا، مراجع تقل -
 یلهکه از آن بزرگواران نقل شده، به وس یاتىروا یراالسلام( است ز یهم)علیندور ماندن ما از زمان حضرات معصوم

را مطمئن ندانند. البتّه مراجع و بعضى ممکن است همه آنها  مطمئن،اشخاصى است که بعضى، آن اشخاص را افراد 
نباشد. به علاوه فهم  یکسانکوشش خود را در شناخت آنان انجام مى دهند، ولى ممکن است نظر همه  یتنها

                                                                                 

 .18، سایت، تقلید، اصطلاحات فقهی، س12، س3. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج1

 .31لید، م، تق1ج، . سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین2

؛ متن داخل پرانتز را آیات عظام محمدتقی بهجت و ناصر مکارم شیرازی 61، تقلید، م1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج ؛8المسائل مراجع، م. توضیح3
 .3ندارند؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، اصطلاحات فقهی، س

الله صافی ؛ سیدمحمدرضا موسوی، هدایة العباد؛ لطف17، ش12، س3. محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج؛31لید، م، تق1. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1
 .37، م1گلپایگانی، ج

 . سایت آیت الله مکارم: 5
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11132&mid=252117 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44432&mid=252997
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ن، یمى شود. و ا یداو گاه در آن اختلاف نظر پ یست،همه زمان آسان ن ینالسلام( با گذشت ا یهم)علینکلمات معصوم
 مکارم( )آیت الله رمز اختلاف فتاواست.

 مجتهدمسائلی مربوط به 

 شرایط مجتهد
 1شرایط مجتهد را بیان نمایید.

و از  بوده عادل و زنده زاده وحلال و امامىدوازده شیعة و عاقل و بالغ و مرد که کرد تقلید باید مجتهدى از -
 )حضرت امام( .باشد مجتهدان دیگر اعلم

)واجب(  یاط. بنابر احت6 زاده باشد.. حلال5 باشد. یامام 12 یهیع. ش1 . عاقل باشد.3 . بالغ باشد.2 . مرد باشد.1 -
قدرت تسلط  واجب، یاطدر فتوا، بنابر احت یتمنصب مرجع یتو اهم یت. با توجه به حساس8 . عادل باشد.7 زنده باشد.

)امام  اشد.واجب اعلم ب یاط. بنابر احت11 . مجتهد باشد.1 .باشد نداشته یابر نفس سرکش را داشته و حرص به دن
 خامنه ای(

که  یدر صورت و زاده، عادل و زنده باشد.حلال  ی،دوازده امام یعهکرد که مرد، بالغ، عاقل، ش یدتقل یدبا یاز مجتهد -
دارند هرچند مورد اختلاف  یبا هم اختلاف فتو ینمجتهد آید،یم یشپ یشکه برا یبداند در مسائل یفرد به طور اجمال

حکم خدا و  یدنبوده و در فهم یشترب یهعلمش از بق یعنیکند که أعلم باشد،  یدتقل یاز مجتهدنظر را نداند لازم است 
 )آیت الله سیستانی( زمان خود تواناتر باشد. یشرع از تمام مجتهدها وشده، به حکم عقل  یینتع یفوظا

دوازده امامى، حلال زاده و  ی مجتهدى که از او تقلید مى کند باید داراى صفات زیر باشد: مرد، بالغ، عاقل، شیعه -
 )آیت الله مکارم( .ابراحتیاط واجب عادل و زنده باشدهمچنین بن

 عدالت

 2عدالت چیست؟

 کند ترک است، حرام او بر کاه را کارهایى و آورد به جا است، واجب او بر که را که کارهایى است کسى عادل -
 )حضرت امام(.

داشته باشد که مانع از ترک  ییتقوا یشهانسان هم شودیباعث ماست که  یعدالت عبارت است از حالت نفسان -
 ()امام خامنه ای بشود. یانجام محرمات شرع یاواجبات 

را که بر او حرام است ترک کند و  ییرا که بر او واجب است به جا آورد و کارها ییاست که کارها یعادل کس -
گناه  ینب یامر، فرق ینو در ا یستمرتکب شود، عادل نرا  یحرام یارا ترک کرده  یواجب ی،که بدون عذر شرع یکس
 سیستانی(اللهیست. )آیتن یرهو کب یرهصغ

. داردمى باز صغیره گناه بر اصرار و کبیره گناه انجام از را او که دارد باطنى خداترسى حالت که است کسى عادل -

                                                                                 

؛ تحریر المسائل، 15، ص2ای، رساله آموزشی، تقلید، درس؛ سیدعلی خامنه22، تقلید، م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج2المسائل مراجع، م. توضیح1
 .3م، توضیح المسائل آیت الله مکارم، 1. توضیح المسائل جامع، م21م

ای، رساله ؛ سیدعلی خامنه28الله خمینی، تحریر الوسیله، تقلید، م؛ سیدروح23، تقلید، م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج2المسائل، متوضیح .2
 .5، م1یستانی، توضیح المسائل جامع، جس یدعلیس .21؛ تحریر المسائل، م2آموزشی درس
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 مکارم(الله)آیت

 اعلمیت

 1معنای اعلم

مراجع،  یراست که نسبت به سا یکس یگرتواناتر باشد، و به عبارت د یناحکام دکه بر استنباط  یکس یعنیاعلم  -
 ینرا از ادله، استنباط کند، و همچن یهداشته باشد و بهتر بتواند احکام شرع یبر شناخت احکام اله یشتریقدرت ب

ست آگاهتر باشد. مؤثر ا یو ابراز نظر فقه حکامموضوعات ا یصکه در تشخ ینسبت به اوضاع زمان خود به مقدار
 )امام خامنه ای(

 (باشد )سیستانی تواناتر الهى احکام استنباط در یعنى -

 )آیت الله مکارم( استادتر باشد. یگراعلم کسى است که در استخراج احکام )از منابع آن( از مجتهدان د -

 وجوب تقلید از اعلم

 2آیا تقلید از اعلم واجب است؟

 )حضرت امام، آیت الله مکارم( تقلید کند.« اعلم»دارند باید از  در مسائلى که مجتهدین اختلاف نظر -
 بنابر احتیاط واجب باید اعلم باشد. )امام خامنه ای( -
دارند  یبا هم اختلاف فتو ینمجتهد آید،یم یشپ یشکه برا یبداند در مسائل یکه فرد به طور اجمال یدر صورت -

بوده و در  یشترب یهعلمش از بق یعنیکند که أعلم باشد،  یدتقل یهدهرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجت
)آیت الله  زمان خود تواناتر باشد. یشرع از تمام مجتهدها وشده، به حکم عقل  یینتع یفحکم خدا و وظا یدنفهم

 سیستانی(

 های شناخت اعلمراه

 3از چه راههایی می توان مرجع اعلم را شناخت؟

 بشناسد )اجماع(. را اعلم و مجتهد بتواند و باشد علم اهل از اینکه مثل کند؛ یقین انسان خود .1

 کنند؛ تصدیق را کسى بودناعلم یا مجتهدبودن دهند، تشخیص را اعلم و مجتهد توانندمى که عادل عالم نفر دو .2
 مکارم(آیت الله رت امام و امام خامنه ای، نکنند )حض مخالفت آنان گفتة با دیگر عادل عالم نفر دو اینکه شرطبه

 تصادیق را کساى باودناعلم یا مجتهدبودن دهند، تشخیص را و اعلم مجتهد توانندمى که عادل و عالم نفر دو .3
 اعلمیات یا اجتهاد که است این ظاهر نکنند. مخالفت آنان گفتة با دیگر عادلِ و عالم نفر دو اینکه شرطبه کنند؛
 سیستانی( الله)آیت شودمى ثابت نیز باشد موثق که نفر یک به گفتة کسى

 شاود،مى پیادا اطمیناان آناان گفتاة از و دهناد تشاخیص را اعلام و مجتهاد توانندمى که علم اهل از اىعده .1
 سیستانی(آیت الله کنند )حضرت امام،  تصدیق را کسى بودن اعلم و مجتهدبودن

                                                                                 

 ی،عروۀ الوثق یزدی، ییطباطبا یدمحمدکاظمس یشتر؛ب یحات: توضیستانیس یدعلی،؛ س8م ید،، تقل1ج ین،؛ منهاج الصالح2م المسائل،یحتوض، 1 . رساله آموزشی، درس 1
 سایت آیت الله مکارم: .17م ید،، تقل1ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11122&mid=252113 
 

 .1، توضیح المسائل آیت الله مکارم، م1آیت الله سیستانی، توضیح المسائل جامع، م، 2. توضیح المسائل مراجع، م 2

 یدعلی؛س11م ید،، تقل1ج یله،الوس یرتحر ینی،خم اللهیدروح؛ س21م ید،، تقل1ج ی،عروۀ الوثق یزدی، ییطباطبا یدمحمدکاظم؛ س3و  5مراجع، م  المسائلیحتوض.  3
 یدِ مف شهرتهرچند از  یقین، یلتحص یاامتحان  یلةوسبه یدمرجع تقل یتاحراز اجتهاد و اعلم: »27و25و21الاستفتائات، س اجوبة.3رساله آموزشی، درس ی،اخامنه
ج ؛ منها3م المسائل،یحتوض یستانیالله س یتآ یرازی؛؛ ناصر مکارم ش3م المسائل،یحتوض ؛«گیردیم با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت یا یناناطم یاعلم 

 ؛21م ید،، تقل1ج ین،الصالح
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 حاصال اطمیناان یاا علم انسان براى شهرت، و شیوع آن از که باشد شایع حدىبه شخصى بودن اعلم و اجتهاد .5
 مکارم(آیت الله شود )حضرت امام، 

برای شناختن مجتهد حائز شرایط، باید خود مکلف اطمینان پیدا کند؛ چه از راه شهرت فراگیر مردم و چاه از راه  .6
یناان جب اطمتجربة شخصی و چه از راه دیگر، یا باید دو نفر خبرۀ عادل به این مطلب شهادت دهند؛ هرچند مو

 نشود )امام خامنه ای(

     :را شناخت یطمجتهد حائز شرا توانیاز دو راه م .7
 .یگرو چه از راه د یشخص یمردم و چه از راه تجربه یانم یرچه از راه شهرت فراگ یناان،. اطم1 
 م خامنه ای()اما نشود. ینان. شهادت دو نفر عادل از اهل خبره، هر چند موجب اطم2 

 پاسخی کاربردی:
 است؛ ینانبه اطم یدناز آن راهها رس یکیانتخاب مرجع ذکر شده است که  یبرا ییالمسائل راهها یحدر توض

پرسش از اهل علم و  یادارند(  یمراجع آگاه یعلم یگاهاگر مکلف با پرسش از اهل خِبره )که از جا ینا بنابر
 یبه اعلم بودن مرجع یناناطم یشبرا ییعقلا یحاز هر راه صح یا)ولو با فرستادن واسطه(،  ینیطلاب علوم د

 )مشهور مراجع تقلید( است. یحصح یاز و یدحاصل شود تقل

 اهل خبره

 1مراد از اهل خبره در مسئله قبل چیست؟

 با دارند و صلاحیت را را تقلید مرجع صلاحیت و استعداد و علمى مقام تشخیص قدرت که اندعالمانى خبره اهل -
 .کنندمى احراز وى علمى هاىکتاب بررسى و مطالعه با یا او اصولِ  و فقه خارج هاىبحث در شرکت

 و غیرمجتهد از را مجتهد بتوانند که باشند علم مرتبة از حدى در باید باشند؛ ولى مجتهد خود، خبره، اهل نیست لازم
 دهند. )اجماع( تشخیص غیراعلم از را اعلم

 دربارۀ اعلم خبره اهل شهادت تعارض
 2خبره تعارض داشته باشد وظیفه مکلف چیست؟ اگر گفته اهل

که احتمال اصابت طوریدرصورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی پذیرفته است که خبرویت بیشتری دارند؛ به -
تر باشد و دودلیِ ناشی از واقع در شهادت آن گروه از اهل خبره، از احتمال اصابت واقع در شهادت گروه دیگر قوی

روه از اهل خبره، تنها به یک طرف منصرف شود و گفتار گروه دیگر در مقایسه با گروه معارض، تعارض گفتار دو گ
 سیستانی(اللهید محسوب شود. )آیتعرفاً خالی از ترد

کند.  تقلید خواست، هرکدام از است مخیر مقلد مجتهدان، دربارۀ اعلمیت خبره اهل شهادت تعارض درصورت -
 )مکارم(

 ورد اعتماد محلم یرجوع به روحانحکم 
توانند بده روحدانى با توجه به این که اکثر مکلّفین عادتاً دسترسى به اهل خبره ندارند، آیا براى تشخیص اعلم مى

 3محلى ثقه رجوع کرده و به گفته او اعتماد کنند؟
                                                                                 

اجوبة الاستفتائات،  ی،اخامنه یدعلی؛ س3م المسائل،یحتوض ی،خراسان یدوح ینحس؛ 3م المسائل،یحتوض نوری،اللهیت؛ آ18، س2و ج 56استفتائات، س یزی،جواد تبر.  1
 یرازی،؛ ناصر مکارم ش7س قلید،ت استفتائات، یی،خو یدابوالقاسمس؛ 3مراجع، م المسائلیح؛ توض11، س2جامع المسائل، ج ی،؛ محمد فاضل لنکران25و21س

 .8، س3استفتائات، ج

 ید،، تقل1جامع المسائل، ج ی،. محمد فاضل لنکران21، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س یدعلی؛ س21م ید،، تقل1ج ی،عروۀ الوثق یزدی، ییطباطبا یدمحمدکاظمس.  2
 .21و7، س1ج یگانی،گلپا یموسو یدمحمدرضا؛ مجمع المسائل، س1شناخت اعلم، س یهاراه یت،؛ سا8، س3ت، جاستفتائا یرازی،؛ ناصر مکارم ش8س

 . سایت آیت الله مکارم: 3
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 )آیت الله مکارم( توانند به روحانى محل، که مورد اعتماد آنهاست، رجوع کنند.آرى مى -

 شناخت اعلممشکل بودن 

 1کسی تقلید کنیم؟اگر شناختن اعلم مشکل باشد، از چه

 اگر بلکه دارد؛ گمان او بودن اعلم به که کند تقلید کسى از واجب باید احتیاط به باشد، مشکل اعلم شناختن اگر -
 کند تقلید او از باید واجب احتیاط به نیست، اعلم او از دیگرى بداند و است اعلم کسى که بدهد هم ضعیفى احتمال

 )حضرت امام(.
 میسر اعلم شخص شناختن ولى، معلوم باشد اجمالاً  ابتلا، هرچند محل مسائلِ در بیشتر یا مجتهد دو اختلاف اگر -

 ،ثابت نشودهم ورعیت اها ثابت شود، باید از او تقلید کند و اگر ورعیت یکی از آنا چنانچهیا مساوی باشند،  نباشد
. بر تکلیف یا حجت اجمالی علم اجمالیمصادیق مگر در  کند؛فتوای هرکدام تطبیق  مخیر است عمل خود را با

 سیستانی(الله)آیت .دکنرا رعایت  اباید هر دو فتومکلف  ،بنا بر احتیاط واجب صورتدراین

ارد. د گمان او بودناعلم به که کند تقلید کسى از است این احتیاط نشود، ممکن قطع طوربه اعلم شناختن هرگاه -
 مکارم(الله)آیت .تواند تقلید کندها، از هرکدام که بخواهد، میدرصورت شک میان چند مجتهد و عدم ترجیح آن

 2بالغوظیفۀ والدین در انتخاب مرجع برای فرزندان تازه
ى خود شرع ةتواند وظیفتنهایى نمىبهو تقلید براى او دشوار است  ةرسد و درک مسئلبه سن تکلیف مىای اگر بچه -

 )امام خامنه ای( راهنمایى اوست والدین ةتشخیص دهد، وظیف انتخاب مرجعرا در 
او را راهنمایی کنند و اطلاعاتشان را رسیده است، سالگی تعیین مرجع تقلید دختری که به نهبرای  لازم است والدین -

 مکارم(الله)آیتعمل کند  تواندمی ،در اختیار وی بگذارند و اگر دختر از سخن والدین اطمینان پیدا کرد

 وظیفه در فرض تساوی

 3یست؟چ یفباشند، تکل یاگر چند مجتهد مساو

کند )حضرت  تواند تقلیدمی از آنان از هریک باشند، مساوى یکدیگر با و دیگران از اعلم مقلد، نظر در نفر اگر چند -
 امام(.

یا  1مخیر است مگر در مصادیق علم اجمالی منجزاگر یکی اورع بود، تقلید از او واجب است و اگر مساوی بودند،  -

                                                                                                                                                                                                                                                             

https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=21&catid=11122 
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11122&mid=252111 

؛ ناصر مکارم 1المسائل، م؛ توضیح8، م1131 ،1. منهاج الصالحین، ج21، تقلید، م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج1المسائل مراجع، م. توضیح1
 :و سایت 15، س2و ج17، س1؛ و استفتائات، ج6، م15چالمسائل جدید، شیرازی، توضیح

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11122&mid=252815 
 .1س شناخت اعلم، یهاراه یت،سا یرازی،. ناصر مکارم ش27المسائل، م یرو تحر 1اجوبة الاستفتائات، س ی،اخامنه یدعلیس.  2

ر احکاام عمال واحاد؛ الله خمینی: بنابر احتیاط مساتحب، از اورع تقلیاد کناد و همچناین تبعایض در تقلیاد جاایز اسات؛ حتای د؛ سیدروح1المسائل مراجع، م. توضیح3
، 2و ج 13، س1؛ هزارویاک مسائلة فقهای، ج5تقلیاد، م ،1الله خمینی، تحریر الوسیله، ج؛ سیدروح65و13، تقلید، م1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج

 ؛6المسائل، م؛ آیت الله مکارم، توضیح8، تقلید، م1ج . سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین،1س

به طور مشخص کدام اسات،  یفکه آن تکل ینبر او واجب شده امّا ا یعمل داندیدارد و م یفبه اصل تکل یقیناست که مکلّف  یموارد ینجادر ا یر از علم اجمالمنظو.  1
 یادبا دانادیفارد م ینجاادر ا اناد،دینماز کامل را واجاب م یگرینماز شکسته و مجتهد د ی،از موارد سفر، مجتهد یدر بعض ید. مثال: فرض کنیستمعلوم ن یشبر ا
ماورد خااص،  یاکمثلااً در  باشادینم یقینای یف،اصل تکل ی. امّا گاهباشدیم یاز موارد علم اجمال یامسأله ینکامل. چن یاشکسته است  داندیبخواند امّا نم ینماز

 .باشدینم ید از موارد علم اجمالمور ین. اداندیدر همان مورد خمس را واجب نم یگرو مجتهد د داندیخمس را واجب م یمجتهد
لاازم اسات باه  یااط،عدم لازوم احت یالزوم  یقاطّلاع از موارد دق یو برا یستلازم ن یاطها احتاز آن یمتفاوت بوده ودر بعض یذکر است حکم موارد علم اجمال شایان

 .12توضیح المسائل جامع، م از اهل علم سؤال شود. یامراجعه شده و  یتخصّص یکتب فقه

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=44422
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44422&mid=252910
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44422&mid=252895
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 )آیت الله سیستانی( ای که بنا بر احتیاط واجب، باید در عمل جمع کند.در خصوص مسئله 1حجت اجمالی منجز
که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم داشته باشیم، به فتوای کسی عمل اگر دو مجتهد مساوی بودند، درصورتی -

 مکارم(الله. )آیتتر باشد؛ وگرنه مخیر هستیمنزدیک کنیم که به احتیاطمی

 تبعیض در تقلید

اگر دو مرجع تقلید باشند که یکی مثلاً در عبادات و دیگری در معاملات اعلم باشند، در اینجا تبعیض در تقلید )فتوا  -
  2)حضرت امام، آیات عظام مکارم، سیستانی(. .یا احتیاط که بحث اعلم گذشت( واجب است

کند،  یددارد تقل یشتریکه در آن قسمت تبحر و مهارت ب یرا از مجتهد یهر قسمت از احکام شرع تواندید ممقل -
و  یو احکام اجتماع یکیرا از  یاحکام فرد یا یدنما یدتقل یگریو معاملات را از مجتهد د یمثلاً عبادات را از مجتهد

که مکلف بنا دارد در  یدر مسائل یناز مجتهد یکهر  یتعلمکند، بلکه اگر ا یدتقل یگریرا از د یو اقتصاد یاسیس
در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد  یددر تقل یض)واجب(، تبع یاطکند محرز شود، بنا بر احت یدآن مسائل از او تقل

 3)امام خامنه ای(مقلد واجب است.  یازن

 وظیفۀ انسان تا زمان انتخاب مرجع

انتخاب مرجع واجب است در اعمالش احتیاط کند )حضرت امام و آیات  وجو برایبر هر شخصی در زمان جست -
 1عظام  سیستانی، مکارم: یا احوط اقوال را اخذ کند(.

 :عدول از مجتهد زنده به زندۀ

 5اعلم:الف( 

 )حضرت امام و امام خامنه ای(. .بنا بر احتیاط واجب است -
 (سیستانی)آیت الله  .واجب است -

 6ب( غیراعلم:

 )حضرت امام و امام خامنه ای( .یاط جایز نیستبنا بر احت -
 )آیات عظام سیستانی، مکارم( .جایز نیست -

                                                                                 

از آن  یارویخاود( کاه پ یقایناز  یر)غ یگرید یلندارد، بلکه به دل یفبه اصل تکل یقینمکلّف، خود،  ینجاتفاوت که در ا یناست با ا یمانند علم اجمال یحجّت اجمال.  1
 یحاو وجاود دارد. توضا یبارا -ذکار شاد  یکه در قسمت علم اجمال یحاتیبا همان توض - یفیبر او ثابت شده که تکل -مجتهد  یمثل فتوا -بر او لازم است  یلدل

 .12المسائل جامع، م

؛ سایدعلی سیساتانی؛ ناصار مکاارم شایرازی؛ «بنا بر احتیاط لازم واجاب اسات»الله خمینی: ؛ سیدروح17، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج2
و اجوباة  17ای، رساالة آموزشای، تقلیاد، ص. سایدعلی خامناه17و16، س3ازی، اساتفتائات، ج؛ ناصر مکاارم شایر152تقلید، س ،1محمدتقی بهجت، استفتائات، ج

 .28و تحریر المسائل، م 18الاستفتائات، س

 .2. امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس 3

یاا  مجتهاد پیاداکردن و فحص مشغول کهدر زمانی است واجب عامی مکلف بر»الله خمینی: ؛ سیدروح51، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج1
 در آورد و باه دسات را الاعلمیاهمحتمل مجتهاد چند فتوای است کافی است، اعلم از وجوجست درحال که دوم فرض و در کند عمل احتیاط به است، اعلم تشخیص

 (.21، تقلید، س1، استفتائات و ج1، تقلید، م1الوسیله، ج)تحریر « باشد نزدیک احتیاط به که کند عمل فتوایی آن به یعنی کند؛ احتیاط هاآن
؛ سیدمحمدکاظم 13و1؛ وسیلة النجاه، تقلید، م26؛ آموزش فقه، ص13الله خمینی، تحریر الوسیله، تقلید، م؛ سیدروح15و11ای، اجوبة الاستفتائات، س. سیدعلی خامنه5

 .31و12و11، تقلید، م1طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج

الله خمینی، تحریر الوسیله، تقلید، ؛ سیدروح15و31ای، اجوبة الاستفتائات، س؛ سیدعلی خامنه31و22و11، تقلید، م1یدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، جس .6
 ؛ 26؛ آموزش فقه، ص13م
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 1:مساوی ج(

 امام خامنه ای( )حضرت امام و .بنا بر احتیاط واجب جایز نیست -
جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف؛ مانند اختلاف در قصر و اتمام. در این  -

 سیستانی(الله. )آیتف باید بنا بر احتیاط لازم، احتیاط کنداختلا
مگر اینکه ثابت شود مرجع جدید از  ؛جایز نیستاست، تغییر مرجع تقلید در مسائلی که به فتوای او عمل کرده  -

از مرجع است، تواند در مسائلی که هنوز به فتوای مرجع تقلیدش عمل نکرده اما می ؛ستااعلم او مرجع فعلی 
 مکارم(الله. )آیتتقلید کند ،ردیف اوستیگری که همد

 فوت مجتهد

 میتاز تقلید ابتدایی حکم 

 2احتیاط واجب(.م سیستانی، مکارم، امام خامنه ای: بنابر)حضرت امام و آیات عظا .جایز نیست -

 یتآ) .کرده باشدن یدبوده باشد هر چند بالغ نبوده و تقل یزآن مجتهد مم یاتدر زمان ح ینکهاست به شرط ا یزجا -
 ید( الله وح

بر  یلیدل یاست. ول یززمان حیات او ممیز بوده،جا دررفته و مکلف  یااز مجتهد جایز التقلیدی که از دن ییتقلیدابتدا -
 ی(الله زنجان )آیتاو را هم درک نکرده وجود ندارد.  ییزکه در زمان تم یاز مجتهد یدصحت تقل

 بر تقلید میت ءبقاحکم 

 3 :استاعلم  . میت1

 بقا جایز است )حضرت امام، امام خامنه ای( -

 سیستانی(.بقا واجب است )آیات عظام مکارم،  -

  4:. زندۀ اعلم است2

سزاوار  یاست، ول یزنباشد، در هر صورت جا یااعلم باشد  یت،آن که مجتهد م ینب یستن یفرق یی،بقا یددر تقل -
 ()امام خامنه ای اعلم ترک نشود. یتم یددر بقا بر تقل یاطاست که احت

 بقا جایز نیست )آیات عظام مکارم، سیستانی( -

                                                                                 

زاده ؛ آقای فلاح13و1؛ وسیلة النجاه، تقلید، م26؛ آموزش فقه، ص13و1مالله خمینی، تحریر الوسیله، تقلید، ؛ سیدروح15و31ای، اجوبة الاستفتائات، س. سیدعلی خامنه1
آمده است؛ ولی بارها از ‘ یجوز العدول...’های کتاب تحریر الوسیله، تعبیر در برخی از چاپ»گونه توضیح داده است: ، این11، چاپ21، ص3هم در آموزش فقه، درس

در کتاب تفصیل الشریعه شرح تحریر « فتوای ایشان عدول در فتوا به مجتهد مساوی جایز نیست.و فرمودند به خمینی سؤال شداعضای محترم شورای استفتای امام
. ناصر مکارم شیرازی، 8المسائل، مو توضیح 11و8، تقلید، م1وجود دارد. آیت الله سیستانی، منهاج الصالحین، ج« لا یجوز»الله فاضل لنکرانی هم عبارت الوسیله آیت

 .8و7و5و1تقلید، تغییر مرجع، س سایت،
، تقلیاد، 1و تحریار الوسایله، ج 1المساائل، مالله خمینای، توضیح؛ سایدروح13مو تحریر المسائل،  22، س«بنا بر احتیاط واجب»ای، اجوبة الاستفتائات، . سیدعلی خامنه2

 11م  یله زنجان، رسا6م 2ج یدمنهاج وح .6، تقلید، م1؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج13م

ای، اجوبة الاستفتائات، ؛ سیدعلی خامنه23تا21، تقلید، س1و استفتائات، ج 12، تقلید، م1الله خمینی، تحریر الوسیله، جسیدروح ؛1المسائل، مالله خمینی، توضیح. سیدروح3
. سایدعلی سیساتانی، منهااج 37117838، کد پیگیاری: 17صی، ، استفتای خصو«احتیاط مستحب بقای بر تقلید میت اعلم است»، 11و13؛ تحریر المسائل، م35س

 ؛.8المسائل، مو توضیح 7، تقلید، م1الصالحین، ج
؛ ناصر مکارم شیرازی، 7، تقلید، م1و منهاج الصالحین، ج 8المسائل، م. سیدعلی سیستانی، توضیح37117838، کد پیگیری: 17. امام خامنه ای، استفتای خصوصی، 1

 .2و سایت، بقای بر تقلید میت، س 15، س3و ج 6، س2و ج 1س، 1استفتائات، ج
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 1 :. هر دو مساوی باشند3

 بقا جایز است )امام خامنه ای، آیت الله مکارم(. -
دادن و استنباط نقش دارند،  یکه در فتو یدر امور معنا که یناز آنها ثابت شود، به ا یکیتر بودن چنانچه با ورع -

است  یّرتر بودن هم ثابت نشود مخکند و اگر با ورع یداز او تقل یدباشد با یو بررس یقتحق کند و اهل یاطاحت یشترب
 یاطکه بنابر احت یفبر تکل 3یحجّت اجمال یا 2یدر موارد علم اجمال رمگ ید،نما یقهر کدام تطب یعمل خود را با فتوا

 سیستانی(الله)آیت. یدرا بنما یهر دو فتو یترعا یدواجب، مکلّف با

 4 دانیم کدام اعلم است:. نمی4

مانند صورت  ممکن است باهم مساوی باشند یا نباشند و احتمال اعلمیت دربارۀ هر دو مجتهد یکسان است.  -
 ()آیت الله سیستانی .تساوی است

 5ء بر میتدامنۀ بقا

واند در همة تکه در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده است، بعد از مردن آن مجتهد میدرصورتی -
ندارد. صورت فرقی بین مسائلی که عمل کرده و مسائلی که عمل نکرده است، وجود مسائل از او تقلید کند. دراین

 )حضرت امام(

کرده است و  یدتقل یگریاز مسائل از مجتهد د یو بعد از فوت او در بعض کردهیم یدتقل یکه از مجتهد یشخص -
 یکه از او عدول نکرده باق یاز مجتهد اول در مسائل یدمانند گذشته بر تقل تواندیوفات نموده، م یزمجتهد ن ینا

به مجتهد زنده  یابماند و  یمجتهد دوم باق توایکه عدول نموده بر ف یاست در مسائل یّربماند، همچنان که مخ
 )امام خامنه ای( عدول کند.

بودنش است و ، حکم بعد از فوت او حکم زنده شده التزام داشته استکه به متابعت از فتواى مجتهد فوتدرصورتی -
 سیستانی(اللهنکرده نیست. )آیتلکرده و عمفرقی بین مسائل عمل

 مکارم(الله)آیت و مسائل آن باب را. یاتجزئ یگرباشند نه د یکه عمل کرده اند باق یفقط بر خصوص مسأله ا یدبا -

                                                                                 

؛. آیات 37117838، کد پیگیری: 17؛ استفتای خصوصی، 13و تحریر المسائل، م 35ای، اجوبة الاستفتائات، سسیدعلی خامنه ؛1المسائل، مالله خمینی، توضیح. سیدروح1
 .12الله سیستانی، تضیح المسائل جامع، م

به طور مشخص کدام اسات،  یفکه آن تکل ینبر او واجب شده امّا ا یعمل داندیدارد و م یفبه اصل تکل یقیناست که مکلّف  یموارد ینجادر ا یاجمالمنظور از علم .  2
 یادبا دانادیفارد م ینجاااناد، در ادینماز کامل را واجاب م یگرینماز شکسته و مجتهد د ی،از موارد سفر، مجتهد یدر بعض ید. مثال: فرض کنیستمعلوم ن یشبر ا
ماورد خااص،  یاکمثلااً در  باشادینم یقینای یف،اصل تکل ی. امّا گاهباشدیم یاز موارد علم اجمال یامسأله ینکامل. چن یاشکسته است  داندیبخواند امّا نم ینماز

 .باشدینم ید علم اجمالمورد از موار ین. اداندیدر همان مورد خمس را واجب نم یگرو مجتهد د داندیخمس را واجب م یمجتهد
لاازم اسات باه  یااط،عدم لازوم احت یالزوم  یقاطّلاع از موارد دق یو برا یستلازم ن یاطها احتاز آن یمتفاوت بوده ودر بعض یذکر است حکم موارد علم اجمال شایان

 از اهل علم سؤال شود. یامراجعه شده و  یتخصّص یکتب فقه

از آن  یارویخاود( کاه پ یقایناز  یر)غ یگرید یلندارد، بلکه به دل یفبه اصل تکل یقینمکلّف، خود،  ینجاتفاوت که در ا یناست با ا یمانند علم اجمال یحجّت اجمال.  3
 او وجود دارد. یبرا -ذکر شد  یکه در قسمت علم اجمال یحاتیبا همان توض - یفیبر او ثابت شده که تکل -مجتهد  یمثل فتوا -بر او لازم است  یلدل

حسین وحید خراسانی، ؛ منهاج الصالحین، 26و22، س1و استفتائات، ج 7، م1جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج ؛8و7، تقلید، م1یدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج. س1
 .111، س1؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج7، تقلید، م2سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج؛ 7، م2ج

و  1المسائل، م؛ نوری همدانی، توضیح12المسائل، ممحمد فاضل لنکرانی، توضیح ؛1درس 1ج یرساله اموزشای، خامنه امام؛ 1المسائل، مینی، توضیحالله خم. سیدروح5
، 3و ج 1و2س ،1و استفتائات، ج 11المسائل، مناصر مکارم شیرازی، توضیح .12، مجامع المسائلسیدعلی سیستانی، توضیح .6، س1هزارویک مسئلة فقهی، ج

 و سایت: .15س
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11121&mid=252132 
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 بقا بر میت، بدون رجوع به زنده

یت باقی باشد، بدون اینکه در این مسئله به مجتهد زنده رجوع کرده باشد، عمل این شخص اگر شخصی بر تقلید م -
 1مانند کسی است که بدون تقلید، اعمالی را انجام داده است. )حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم(.

 بر میت با فوت مرجع دوم ءاجازۀ بقا

 دنیا از نیز او کند، تقلید دیگر مجتهدى از آنگاه برود، دنیا از مجتهد آن سپس و کند تقلید از مجتهدى اگر مکلف -
 بر است، واجب بقا که باشد این او فتواى اگر کند، تقلید سوم مجتهد از میت تقلید بر بقا مسئلة در ناچاربه و برود
 تقلید بر یبقا بین است مخیر مکلف است، جایز بقا که باشد این فتوایش اگر و ماندمی باقى اول مجتهد تقلید

 2زنده )حضرت امام(. به مجتهد رجوع بین و دوم مجتهد
اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و آن مجتهد از دنیا برود، آنگاه در بعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید کند،  -

بماند و در تواند در مسائلی که از مجتهد اول عدول نکرده است، بر او باقی سپس مجتهد دیگر نیز بمیرد، مکلف می
 3)امام خامنه ای (. .مسائلی که به دومی عدول کرده است، بین بقا بر دومی یا عدول به مجتهد زنده مخیر است

کند که به جواز  تقلید دیگر مجتهدى از آنگاه برود، دنیا از مجتهد آن سپس و کند تقلید از مجتهدى اگر مکلف -
وایی که از مرجع اول یاد نگرفته است، قائل است، پس به عدول به حی یا وجوب عدول مطلقاً یا در خصوص فتا

زنده عدول کرد و بعدازآن این مرجع هم فوت کرد، در اینجا در مسئلة بقا بر میت، باید از اعلم احیا تقلید کرد. نظر ما 
که اگر مجتهد این است که درصورت علم به اختلاف فتاوا بین آنان، باید از اعلم این سه مرجع تقلید کرد؛ مانند این

 1سیستانی(.الله)آیت اول اعلم باشد، باید به او عدول کرد و بر او باقی ماند
 دنیا از نیز او کند تقلید دیگر مجتهدى از آنگاه برود، دنیا از مجتهد آن سپس و کند تقلید از مجتهدى اگر مکلف -

 تقلید بر است، واجب بقا که باشد این او اىفتو اگر کند، تقلید سوم مجتهد از میت تقلید بر بقای مسئلة در و برود
 و دوم مجتهد تقلید بر بقا بین است مخیر مکلف است، جایز بقا که باشد این فتوایش اگر و ماندمی باقى دوم مجتهد

 5مکارم(.اللهزنده )آیت به مجتهد رجوع بین

 تقلید میت بعد از تقلید از زنده

 کند، رفتار زنده مجتهد فتواى به مسئله همان در او مردن از بعد و ندک عمل مجتهدى فتواى به اىمسئله در اگر -
 فتوا اىمسئله در زنده مجتهد اگر ولى دهد انجام است، رفته دنیا از که مجتهدى فتواى مطابق را آن تواندنمى دوباره
است،  رفته دنیا از که ىمجتهد فتواى به تواندمى دوباره کند، عمل احتیاط آن به مدتى مقلد و کند احتیاط و ندهد
 6سیستانی( حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اللهکند ) عمل

                                                                                 

، ساایت، 3، س1؛ ناصر مکارم شایرازی، اساتفتائات، ج13، تقلید1الله خمینی، تحریرالوسیله، ج؛ سیدروح52، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج1
 .5د، میت، سبقای بر تقلی

 ، 61، تقلید، م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج11، تقلید، م1الله خمینی، تحریر الوسیله، ج. سیدروح2

 .17ای، تحریر المسائل، م. سیدعلی خامنه3

 .16م ،1؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج61، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج1

 ؛ ناصر مکارم شیرازی.61، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج5

 یدعلی؛ سا35المساائل، م یارو تحر 31و38اجوباة الاساتفتائات، س ی،اخامنه یدعلی؛ س35س ید،، تقل1استفتائات، ج ینی،خم اللهیدروح؛ س11مراجع، م المسائلیحتوض.  6
عاروۀ  یازدی، ییطباطبا یدمحمدکاظم؛ س11م ید،، تقل2ج یی،خو یدابوالقاسمس ین؛منهاج الصالح ی،خراسان یدوح ینحس؛ 11م ید،، تقل1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س

در  ییوخا یدابوالقاسامس اللاهیت؛ نظار آ11م المساائل،یحتوض ی،خراساان یادوح ینحسا؛ 15س ،2جامع المساائل، ج ی،؛ محمد فاضل لنکران11م ید،، تقل1ج ی،الوثق
اسات  یزمن جا یالان برا یابودم سابقاً. سپس به شما رجوع کردم مطلقاً. آ یمحک یدمحسنس اللهیتپرسش: بنده از مقلدان مرحوم آ: »18استفتائات متفاوت است، س

 یناور ین؛ حسا«تاا الاان دانساتیدیم یشااناز ا نیشاا یاتحکم را در زمان ح یناگر ا توانید،ی)کافر اهل کتاب( رجوع کنم؟ پاسخ: بله، میدر طهارت کتاب یشانا به
 .11، م1العباد، ج یةهدا یگانی،گلپا یموسو یدمحمدرضا؛ س11، م1ج ین،منهاج الصالح ی،زی؛ جواد تبر16، س1ج ی،فقه ةمسئل یکهزارو ی،همدان
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 چهارم و رکعت سوم در را «اکبر الله و الله الا اله لا و لله الحمد و الله سبحان» مرتبه یک گفتن مجتهدى اگر مثلاً
 مجتهد و برود دنیا از مجتهد آن نچهچنا بگوید، مرتبه یک و کند عمل دستور این به مدتى مقلد و بداند نماز کافى

 تواندمى بگوید، مرتبه سه و کند عمل احتیاط این به مدتى مقلد و بداند گفتن مرتبه سه در را واجب احتیاط زنده
 .بگوید مرتبه یک و است، برگردد رفته دنیا از که مجتهدى فتواى به دوباره

 

، ولى قبدل از عمدل بده فتدواى آن نموده یداز مجتهدى تقل یدششخصى پس از فوت مرجع تقل

فدوق الدذکر  یفعدول با توصد یاکرده است، آ یدمجتهد مجدداً از مرجع قبلى که فوت نموده تقل

 ینمقلّد هم ید،که در بعضى از مسائل از جمله در مسائل تقل ینمى باشد؟ با در نظر گرفتن ا یزجا

 مى باشد. ندهمجتهد ز
تواند در  یاعلم بوده، م یّتو اگر م یستن یزو بازگشت از آن جا یحصحچنانچه مجتهد زنده اعلم بوده، عدولش  -

 یزبه اختلاف جا یلىتفص یااز مجتهد زنده در موارد علم اجمالى  یدشبماند و تقل یکه عمل کرده باق یمسائل
 1)آیت الله مکارم( نبوده است.

 اجازه و اذن و وکالت، بعد از فوت

 با قاصراست، افراد اموال در تصرف یا هاوصیت یا اوقاف در تصرف در ونمأذ یا وکیل مجتهدى طرف از کهکسی -
 باشد، بوده منصوب او ناحیة از اگر اما ؛(شودمى باطل داشت، که اذنى و وکالت و) شودمى منعزل مجتهد آن مرگ
 مجتهد مرگ با ییمبگو نیست بعید باشد، کرده قاصر فردى بر قیم را وى یا نصب اوقافى تولیت به را او مجتهد مثلاً

کند  تحصیل جدید نصبى یا اجازه زنده مجتهد از یعنى کند؛ احتیاط که است این ولی سزوار شود؛نمى منعزل
 2)حضرت امام و آیت الله مکارم(.

که شود و بنا بر اظهر، کسانیاجازۀ مجتهد و وکالت در تصرف اوقاف و اموال قاصران، بعد از فوت او باطل می -
 3شوند )آیت الله سیستانی(.شوند، عزل میصوب میازجانب او من

 فوت مرجع تقلید بچۀ ممیز

بچه ممیزی که مرجع تقلید انتخاب کرده، ولی قبل از بلوغ مرجعش فوت می کند. آیا بعد از بلوغ می تواند به تقلید 

 1از او باقی باشد؟

هدی تقلید کند، سپس آن مجتهد قبل از تقلید بچة ممیز صحیح است؛ بنابراین چنانچه بچة نابالغ ممیز از مجت -
 بلوغش فوت کند، حکم تقلید وی مانند سایر بالغان است )امام خامنه ای(.

تقلید بچة ممیز صحیح است؛ بنابراین چنانچه بچة نابالغ ممیز از مجتهدی تقلید کند، سپس آن مجتهد قبل از  -
اگر »ربارۀ علم اجمالی منجز که در بحثی با عنوان بلوغش فوت کند، حکم تقلید وی مانند سایر بالغان است؛ مگر د

 سیستانی(.اللهبیان شد )آیت« چند مجتهد مساوی باشند، تکلیف چیست؟

 )آیت الله مکارم( اگر بچه ممیزی باشد که عباداتش صحیح است، می تواند باقی باشد. -
                                                                                 

 . سایت آیت الله مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11125&mid=252115 

 ؛ مکارم شیرازی.51، تقلید، م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج15، تقلید، م1الله خمینی، تحریر الوسیله، ج. سیدروح2
 ؛ «شوندشوند، عزل میکه ازجانب وی منصوب میبنا بر احتیاط واجب، کسانی: »25، تقلید، م1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج .3

 سایت آیت الله مکارم: .5م ید،، تقل1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س یدعلیس؛ 16ای، مدعلی خامنه. سی1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=11121&mid=252126 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44424&mid=252926
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 ینمربوط به مقلد یمسائل
 ها واجب استمسائلی که یادگرفتن آن

 باید مسائلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره، به دانستن آن وابسته است، فرا بگیرد؛ مانند مسائل اصلی نماز  مکلف
اسات  گناهکار بینجامد، حرام ارتکاب یا واجب ترک به احکام نیاموختن و روزه و طهارت و برخی معاملات و غیر آن. اگر

 1)امام خامنه ای(.
 2(.و مکارم بگیرد )حضرت امام و آیات عظام سیستانی یاد است واجب دارد، احتیاج هاآن به غالباً انسان که را مسائلى 
  بر هر مکلفی واجب است اجزا و شروط و موانع و مقدمات عبادات را هرچند اجمالاً بداند )حضرت امام و آیات عظاام

 3سیستانی، مکارم(.
 که باه شاک و  1ت، واجب است؛ ولی اگر مطمئن باشدمقداری که غالباً محل ابتلاسیادگرفتن مسائل شک و سهو به

شود، عملش صحیح است؛ هرچناد باه احکاام شاک و ساهو علام پیادا نکارده باشاد )حضارت اماام و سهو مبتلا نمی
 5مکارم(.اللهآیت
 الاجزاء و الشرایط استها واجب است و علم اجمالی به اینکه عباداتش تامیادگیری اجزای عبادات واجب و شروط آن ،

کند و علم تفصیلی لازم نیست. یادگرفتن مسائل شک و سهوی که در معرض ابتلای مکلف است، واجب است کفایت می
 6)آیت الله سیستانی(.

 را انجاام  یحراما یاارا ترک کرده  ینگرفتن آنها واجب یادبه علّت  دهدیرا که احتمال م یبر مکلّف لازم است مسائل
 7ستانی()آیت الله سی .یردبگ یاددهد، 

 ای فتوا نداشتمرجع در مسئله اگر

ای فتوا نداشت، اخذ فتوای غیراعلم با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است؛ هرچند احتیاط ممکن هرگاه اعلم در مسئله -

                                                                                 

 .1تحریر المسائل، م و 6و اجوبة الاستفتائات، س 11، ص1زشی، درس . رسالة آمو1

؛ سیدعلی سیساتانی، منهااج الصاالحین، 12المسائل، م؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح15و73تقلید، س ،1ج الله خمینی، استفتائات،؛ سیدروح11المسائل مراجع، متوضیح. 2
 ؛ 11، تقلید، م1ج

 ؛ 27، تقلید، م1دی، عروۀ الوثقی، ج. سیدمحمدکاظم طباطبایی یز3

 ،.28، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج1

 .23تقلید، م ،1الله خمینی، تحریر الوسیله، ج؛ سیدروح28، تقلید، م1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج .5

 .28، تقلید، م1؛ منهاج الصالحین، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج11و18، تقلید، م1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج .6

 .15. توضیح المسائل جامع، م 7
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 1باشد )حضرت امام و آیات عظام سیستانی، مکارم(.
احتیاط نکرده است و فتواى صریح دارد،  در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسئله -

 2)امام خامنه ای (. با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم اشکال ندارد

 جاهل قاصر و مقصرعبادت 

 و باشد کرده واقع درک امیداست، به کردهمى هرچه اینکه مگر است؛ باطل تقلید بدون ملتفت مقصرِ  جاهل عمل -
 یا قاصر جاهل عمل همچنین است. جایز او از تقلید که باشد داده انجام هم مجتهدى فتواى مطابق یا واقع مطابق
 که باشد مجتهدى فتواى با یا واقع با مطابق کهشرطىبه است؛ است، صحیح داشته قربت قصد اگر غافل، مقصر
 3است )حضرت امام(. جایز او از تقلید

باید از او تقلید  1ا با فتوای مجتهدی که اکنونکه به مطابقت آن با واقع یعمل جاهل )همة اقسام جاهل( درصورتی -
شود؛ بلکه همین حکم در جایی که در مطابقت آن عمل با واقع شک دارد، جاری کند، علم پیدا کند، به آن اکتفا می

علت این است که در کیفیت عملی که از او صادر شده است، شک دارد. مگر در بعضی جاها؛ مانند است. این حکم به
دهد آن جزء یا شرط را غفلتاً اتیان کرده مکلف بنایش بر مانعیت جزء یا شرطی بوده است و احتمال می جایی که

که بر آن مخالفت، اثری غیر از وجوب قضا مترتب نباشد، به وجوب قضا حکم جا هم درصورتیباشد. در همین
 5سیستانی(.اللهشود )آیتشود و به همان عمل قبلی اکتفا مینمی

دلیل این است که آن عمل، که موافق واقع باشد، صحیح است. این صحت بههل مقصر ملتفت درصورتیعمل جا -
که این مسئله به قصد قربت نیاز نداشته است و اگر به قصد قربت نیاز داشته، قصد قربت حاصل شده است؛ همچنان

ی است. مطالبی که ذکر شد، برای زمانی است افتد؛ زیرا تقلید، مانند اجتهاد، فقط طریقبرای بعضی از عوام، اتفاق می
که شخص، عالم به واقع باشد؛ در غیر این صورت، طریق به واقع، نظر مجتهدی است که اکنون باید از او تقلید کند؛ 

 6مکارم(.اللهکه حکم آن مرجع برای او منجز است؛ حتی درخصوص حکم قضای اعمال گذشته )آیتدرستیپس به

 قاصر جاهلِ و مقصر جاهلِتعریف 

 7 جاهل قاصر و مقصر را تعریف کنید.

جاهل  برطرف کردن جهل خود ندارد. یبرا یراه یاو  یستاست که اصلاً متوجه جهل خود ن یجاهل قاصر: کس -
در  یول داندیرفع جهالت خود را هم م یکه متوجه جهل خود بوده و راهها شودیگفته م یمقصر: به کس

 )امام خامنه ای( .ندکیم یآموختن احکام کوتاه
تعبیر و به داند و در فراگیری آن کوتاهی نکرده استحکم شرعی را نمی ،که ازروی عذر فردی است رجاهل قاص -

کرده میدلیل و حجتی استناد  در فعل یا ترک چیزی به وکه در ندانستن حکم شرعی معذور است است کسی  دیگر،

                                                                                 

الله خمینی، تحریر سیدروح ؛«یا استعلام فتوا حین ابتلا برای مکلف ممکن نباشد»؛ سیدعلی سیستانی: 11، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج1
 ؛ 11، تقلید، م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج«ندانستن فتوا هم مانند همین است»؛ ناصر مکارم شیرازی: 17، تقلید، م1سیله، جالو

 .8ای، اجوبة الاستفتائات، سسیدعلی خامنه .2

، تقلیاد، 1الله خمینی و سیدمحمدکاظم طباطباایی یازدی، عاروۀ الاوثقی، جسیدروح ؛32، تقلید، س1ج ؛ استفتائات،21، تقلید، م1الله خمینی، تحریر الوسیله، ج. سیدروح3
 .16م

 .مطابقه مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر. 1
 ؛16، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج5

 .16، تقلید، م1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج .6
 آیت الله مکارم: یتسا، یاصطلاحات فقه یبرخ فقه برای غرب نشینانآیت الله سیستانی،  ،3ساله آموزشی، درسرای، خامنه امام. 7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=11&lid=1&mid=118262&catid=1 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=44&lid=0&mid=418262&catid=1
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ولی در  ؛که امکان آموختن مسائل را داشته فردی است جاهل مقصر شود. هرچند که خطای آن بعداً آشکاراست؛ 
که مانند کسی ؛که در ندانستن حکم شرعی معذور نیست است کسیتعبیر دیگر، و به فراگیری آن کوتاهی کرده است

آن قادر نیست، فراگیری  بهشک دارد و عملی فردی که در حکم شرعی باشد. در آموختن مسائل دینی، سستی کرده 
شود مطابق با احتیاط را ترک کند، مقصر محسوب میاش احتیاط است و چنانچه با امکان احتیاط، عمداً عملِ وظیفه

 سیستانی(الله)آیت .شودآید؛ بلکه جاهل مقصر محسوب میو داخل در عنوان جاهل قاصر به حساب نمی

به منابع  یو عدم امکان دسترس به خاطر دور بودن شخص از مراکز علم یگاه ی،جهل انسان به حکم شرع -
را نمى دهد.  یشکه احتمال اشتباه بودن کارها یبه خاطر فرو رفتن در غفلت و سهو و خطاست به طور یا یقاتیتحق
به منابع و اسباب  یکه امکان آموختن مسائل و دسترس یمقابل کس در شود. یگفته م« جاهل قاصر»شخص  ینبه ا

 مکارم(الله)آیت است.« جاهل مقصر»مانده، اهى کرده است و در جهل ن کوتعلم را داشته ولى در فراگیرى آ
 حکم اعمال بدون تقلید

 واقعى وظیفة به بفهمد که است صحیح او اعمال درصورتى دهد، انجام تقلید بدون را خود اعمال مدتى مکلف اگر -
 فعلاً  که مجتهدى فتواى با است یا بوده وا از تقلید اشوظیفه که مجتهدى فتواى با او یا عمل است کرده رفتار خود

 2(.1باشد )حضرت امام مطابق کند، تقلید او باید از

موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدى باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به  ،اگر اعمال -
 3(.)امام خامنه ای است تحص

 به مجتهد آن کهدرصورتى کند، تقلید مجتهدى از سپس ،دهد انجام تقلید بدون را خود اعمال مدتى مکلف اگر -
 1مکارم(.اللهاست )آیت بطلان به وگرنه محکوم است؛ صحیح اعمال آن، کند حکم گذشته اعمال صحت

 تفصیل آیت الله سیستانی در مسئله

 :دشویاو فرض م یانجام دهد، سه حالت برا یداعمال خود را بدون تقل یاگر مکلّف مدّت
 یفهوظ یاو باشد و و یدمرجع تقل تواندیانجام شده که هم اکنون م یمجتهد یفتوا یا. اگر اعمال او مطابق با واقع 1 

 است. یحصورت اعمال گذشته او صح یندر ا ید،نما یددارد از او تقل
 ر صورت دارد:ذکر شد( نباشد، چها 1)که در قسمت  یمجتهد ینچن یفتوا یا. اگر اعمال او مطابق با واقع 2

 یرۀنمازگزار تکب ینکهصورت آن عمل باطل است. مثل ا ین. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد، در االف
بوده آن را نشسته به جا آورده باشد  یستادهنماز ا اشیفهکه وظ ییدر جا یارکوع را انجام نداده باشد  یاالاحرام 

 ل خوانده باشد.باط یمّمت یاغسل  یانماز را با وضو  یا
و  یمسأله کوتاه یادگیریدر  یعنی. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد ب

ذکر رکوع  یانمازگزار حمد و سوره  ینکهاست. مثل ا یحصورت آن عمل صح یننکرده باشد، در ا یسهل انگار
نکرده و در  یو سهل انگار وتاهیها کآن یریگ ادیتشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در  یاذکر سجده  یا

و در  گذاشتهینم ینزم یانگشت بزرگ پا را رو یانمازگزار در حال سجده، دست  یاندانستن آن مقصّر نباشد. 
 مسأله مقصّر نباشد. یننگرفتن ا یادندانستن و 

مسأله و ندانستن  یادگیریدر  عنییفرد جاهل مقصّر باشد ) ی. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولج
                                                                                 

 باید با اجازۀ مرجع زنده باشد. شده در مسئلة بقا، از درجة اعتبار ساقط است. بقامراجع فوت. فتاوای 1

 .32تا27و18و7و5تقلید، س ،1؛ استفتائات، ج11الله خمینی، م؛ سیدروح7، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج2

 .18یر المسائل، متحر و 7ای، اجوبة الاستفتائات، س. سیدعلی خامنه3

 .8و1و1س عمل بدون تقلید، تقلید، ؛ سایت،15، س1؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج11المسائل، م. توضیح1
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باشد عمل اشتباهِ جاهل مقصّر باعث باطل شدن آن باشد، در  یکرده است( و مورد هم از موارد یآن کوتاه
مسأله  یریگ یادکه در  گزاریقسمت )ب(، نسبت به نماز یهاصورت آن عمل باطل است مانند مثال ینا

 کرده و مقصّر است. یکوتاه
باشد  یفرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از موارد یهت ارکان و مانند آن نباشد ول. اشکال عمل از جد

صورت آن  یندر ا شود،یهم باعث باطل شدن عمل نم یرتقص یندانستن مسأله بدون عذر از و رو یکه حت
به عنوان  .باشدیگناهکار م یشخو یازنگرفتن مسأله مورد ن یاد یلبه دل یفرد یناست هرچند چن یحعمل صح

که به  یمرد یا خواندهیکه به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند م یزن یامثال، مرد 
أربعه  یحاتکه تسب یفرد یا خواندهیعلّت ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز مغرب و عشا را آهسته م

 یادگیریاست هرچند فرد در  یحکه خوانده صح ینماز خوانده،یم درا به علّت ندانستن مسأله بلن یشنمازها
 کرده و مقصّر باشد. یمسأله کوتاه

 خواندهیم یحصح یوهبلوغ نمازش را به ش یلدر اوا آیدینم یادش ینکهاعمال گذشته را نداند مثل ا یفیت. اگر فرد ک3
به جا  یحآن اعمال را به طور صح که دهدیاحتمال معقول م ینه، ول یا گرفتهیم یحاش را بر طور صحروزه یانه،  یا

منهاج »موارد که در کتاب  یجز در بعض آیدیبه حساب م یحصح یاعمال گذشته و یزصورت، ن ینآورده باشد، در ا
 1)آیت الله سیستانی(ذکر شده است.  «ینالصالح

 وظیفۀ وکیل و وصی در انجام اعمال

 وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟

شده  وکیل کفاره یا زکات یا خمس پرداخت یا ایقاع یا عقد اجراى ازقبیل کارى انجام براى غیر ازطرف کهیکس -
 مطابق تقلید نه بدهد، انجام خود موکل تقلید درصورت اختلاف فتوای وکیل و موکل، باید این اعمال را مطابق است،

 اقوا دهد، انجام میت از نیابتبه را آن نظیر عبادتى یا نماز که باشد شده اجیر ولى یا وصى ناحیة از اگر اما خودش.
 2ولى را )حضرت امام(. یا وصى تقلید نه و میت تقلید نه بکند، را خود تقلید مراعات که است این

شده  وکیل کفاره یا زکات یا خمس پرداخت یا ایقاع یا عقد اجراى ازقبیل کارى انجام براى غیر ازطرف کهکسی -
که وکیل خودش؛ البته در جایی  تقلید نه دهد، انجام خود موکل تقلید مطابق را عمل آن که استب واجاو  بر است،

در غیر این صورت، باید مراعات فتوای هر دو  3شرعاً در قبال نفس عمل خارجی یا در قبال آثار عمل مسئول نباشد.
 1سیستانی(.اللهمرجع را بکند. در وصی هم حکم همین است )آیت

ها کنند؛ زیرا هر دوی آنخصوص، طبق نظر مراجع خودشان عمل میست در اینکه موکل و موصی دراینشکی نی -
مأمور به نتیجه هستند؛ اما طریق رسیدن به آن نتیجه، به تشخیص خودشان موکول است؛ مگر اینکه موکل و 

 5مکارم(.للهاصورت واجب است طبق همان انجام شود )آیتموصی طریق خاصی را معین کنند. دراین

                                                                                 

 .18. توضیح المسائل جامع، م 1

 .15، س1و استفتائات، ج 32، م1له، جالله خمینی، تحریر الوسیالله خمینی؛ سیدروح، سیدروح51، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج2

تواناد چاک موکال را باه داند. در اینجا وکیل نمیداند؛ اما مرجع وکیل آن را حرام می. مثال نفس عمل خارجی: مرجع موکل، فروش چک به شخص ثالث را حلال می3
ند و مرجع موکل عقد به فارسی را صحیح بداند، اما مرجع وکیل صحیح شخص ثالث بفروشد. مثال آثار عمل خارجی: اگر پسری پدر خویش را وکیل در امر ازدواج ک

تواند آثار محرمیت را بر همسر فرزندش بار کند؛ زیرا هرچند خواندن عقد به فارسی اشاکالی نادارد، ایان نداند، در اینجا اگر وکیل )پدر( عقد را به فارسی بخواند، نمی
 شود.رو آثار زوجیت بار نمیشود؛ ازاینة زوجیت برای موکل نمینظر مرجع تقلید وکیل باعث ایجاد علقعقد به

 .21، م1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج ؛51، تقلید، م1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج 1
 ؛ ناصر مکارم شیرازی.51، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج5
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 اگر در عقود، فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود

متفااوت  ینظار یموضوع فقها یکدو نفر هر کدام بر سر  یددو نفر است اگر مراجع تقل ینمثل ازدواج که ب یدر موارد

 1نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟ یدو با یستچ یفداشته باشند تکل

به صحت معاطات یا صحت عقد به فارسی قائل است و مشتری، مقلد مرجعی  اگر بایع، مقلدِ مرجعی باشد که مثلاً  -
حضرت امام، امام خامنه ای و آیت ) .باشد که به بطلان قائل است، بیع برای بایع، صحیح و برای مشتری باطل است

 الله سیستانی(

 2()آیت الله مکارم است اجرا شود. یاطکه موافق احت ینظر مرجع یدبا -

 ولایت فقیه 

 3عنای ولایت فقیهم
ولایت فقیه در رهبرى جامعة اسلامى و ادارۀ  1شناس )امام خامنه ای (.ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین -

امور اجتماعى ملت اسلامى، در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقة اثناعشرى است. ولایت فقیه ریشه در اصل 
اعم از اینکه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت  امامت دارد. اعتقادنداشتن به ولایت فقیه،

نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به شود و اگر کسى بهموجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی
 (م خامنه ایراى او جایز نیست )اماآن رسیده باشد، معذور است؛ ولى ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان ب

باشد  یدتقل یطکه جامع شرا یهیهر فق یشود برا یخوانده م یهامور حسب -به اصطلاح فقها  -در آن چه  یتولا -
به  یطو هم در شرا یهبر آنها متوقف است هم در شخص فق یثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلام

 . )آیت الله سیستانی(یننزد عامه مؤمن دنبول بومعتبر است از جمله مق یگریامور د یتکار بستن ولا

 معنای مطلقه بودن

 یتبه رعا یّدبحث کرده اند، حتّى امام راحل)قدس سره( آن را مق یهفق یتظاهراً تمام کسانى که در رابطه با ولا -
ح حق دارد حکم به صل یهجنب است، فق یناگر مصلحت مسلم: »یدکس نمى گو یچنموده اند. ه ینمصالح مسلم

براى حفظ  یتولا یناصولا ا«. جنب بدهد رحق دارد برخلاف آن، دستو یهصلح است، فق ینکند، و اگر مصلحت مسلم
مشخّص مى شود. و  یهفق یتمحدوده ولا یریم،اصل را بپذ یناست، نه بر خلاف آن. وقتى ا ینمصالح اسلام و مسلم

مسأله  یزالسلام( ن یهم)علیناست. حتّى درباره معصوم نیمصالح اسلام و مسلم یرهمنظور از مطلقه، همان مطلقه در دا
السلام( به  یه)علینصلح کرد. و امام حس ینالسلام( به خاطر مصالح اسلام و مسلم یه. امام حسن)علیستن یناز ا یرغ

 السلام( را به خاطر ترک اولى، که به یه)علیونسشد. خداوند حضرت  یدو شه ید،جنگ ینخاطر مصالح اسلام و مسلم
)آیت الله  .مختصر نمى گنجد یندر ا بیشترواجبه امّت مربوط مى شد، در شکم ماهى زندانى کرد. شرح  یرمصالح غ

                                                                                 

 .25652661، کد رهگیری: 25ای، استفتای خصوصی، استفتای؛. سیدعلی خامنه55، تقلید، م1دی، عروۀ الوثقی، ج. سیدمحمدکاظم طباطبایی یز1

 یسال سن دارم نم 31 یطرف گفت من بالا ینکهشود. به محض ا یسوال م یادالله مکارم ز یتسال طبق نظر ا 31 یبه طور مثال در مورد ازدواج دختر باکره بالا.  2
 ازدواج را بدهد. ینتواند عقد کند که مرجع طرف مقابل هم اجازه ا یم یبلکه در صورت یندار یبه اجازه ول یازن ییمبگو یمتوان

 /https://www.sistani.org/persian/qa/11183سایت آیت الله سیستانی،  .61و51و56. اجوبة الاستفتائات، س3
 .61و51و56. اجوبة الاستفتائات، س1
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 1مکارم(

 یهفق یتضرورت ولا
 یحکومات و اداره یاناساتمرار دارد و د یامتاست و تا روز ق یآسمان یند یناسلام که آخر یفحن ینآن جا که د از

 یامر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسالام یاز داشتن ول یرناگز یاسلام یبقات جامعهط یامور جامعه است، لذا همه
نموده و عدالت را در آن بر قرار و  یپاسدار یاسلام یجامعه مو از نظا ید،حفظ نما ینرا از شر دشمنان اسلام و مسلم

 ینرا تأم یو اجتماع یاسیس ی،گفرهن ییو شکوفا یشرفتپ یلو وسا ید،نما یریجلوگ یفبر ضع یقو یاز ظلم و تعد
 2)امام خامنه ای(کند. 
وجود  ییمصداق آن روش عقلا یینو در تع باشد،یم یزعقل ن ییداست که مورد تأ یتعبد یحکم شرع یه،فق ولایت

 شده است. یانب یرانا یاسلام یجمهور یدارد که در قانون اساس

 حکم عدم اعتقاد به ولایت فقیه
حضرت حجت)عج( موجب  یبتدر عصر غ یاد،تقل یاکه بر اثار اجتهاد باشاد  یناعم از ا یه،فق یتعادم اعتقاد به ولا -

به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن  یو اگر کس شود،یاسلام نم ینارتداد و خروج از د
 3)امام خامنه ای(. یستن یزجااو  یمسلمانان برا بیناختلاف و تفرقه  یجترو یباشد معذور است، ول یدهرس

 قلمرو ولایت فقیه

 یهفق یول یی. اوامر ولا1

حکم  یناو باشند. ا یامر و نه یماطاعت نموده و تسل یهفق یول یو دستورات حکومت ییاز اوامر ولا یدمسلمانان با یهمه

 1)امام خامنه ای( آنان. ینچه رسد به مقلد شودیعظام هم م یشامل فقها

 :توجه

در  یان. ایدتر است، مخالفت نما یستهبهانه که خودش شا ینبه ا یتامور ولا یکه با متصد یستن یزجا یکس یچه برای

 5)امام خامنه ای( باشد. یدهرس یتشناخته شده به مقام ولا یقانون یاز راهها یتمنصب ولا یاست که متصد یصورت

 یهفق یول یی. احکام ولا2

اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان اساتمرار دارد و نافاذ  ینامر مسلم یف ولو انتصابات صادره از طر ییولا احکام

 6)امام خامنه ای( .آنها را نقض کند و ینددر نقض آنها بب یمصلحت یدامر جد یکه ول ینخواهد بود، مگر ا

                                                                                 

  =mid=16171&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&251727م:. سایت آیت الله مکار 1

 .3درس ی،رساله آموزش.  2

 .3. رساله آموزشی، درس 3

 .3. رساله آموزشی، درس 1

 .3. رساله آموزشی، درس 5

 .3. رساله آموزشی، درس 6
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 حدود ی. اجرا3

 دارد. ینامر مسلم یتصاص به ولبر آن اخ یتهم واجب است، و ولا یبتحدود ) مثل حد زنا و سرقت( در زمان غ اجرای

 1)امام خامنه ای(

 آحاد امت یاراتبر اخت یهفق یول یارات. مقدم بودن اخت4

است، در صورت تعارض با اراده  یناسلام و مسلم یکه مربوط به مصالح عموم یدر موارد یهفق یول یاراتو اخت تصمیمات

 2)امام خامنه ای( .قدم و حاکم استآحاد امت، م یماتو تصم یاراتآحاد مردم، بر اخت یارو اخت

 یگروه یهارسانه ی. اداره5

و نشار  ینباشد و در جهت خدمت به اسلام و مسالم ینامر مسلم یتحت امر و اشراف ول یدبا یگروه یهارسانه یاداره

و اتحااد و حال مشاکلات آن  یاسلام یجامعه یفکر یشرفتدر جهت پ یزبه کار گمارده شود، و ن یمعارف ارزشمند اله

  3)امام خامنه ای(. شودیگونه امااور از آن استفاده م ینا لو امثا ینمسلم یاندر م یمسلمانان و گسترش اخوت و برادر

 یهفق یتسه نکته در ارتباط با قلمرو ولا

که دساتورات خاود را بار اسااس قلمارو  یدر صورت یهفق یول یینده: نمایهفق یول ییندهاز دستورات نما اطاعت -1

 .یستن یزبه او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جا یهفق یکه از طرف ول یاراتیو اخت یتصلاح

لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون  ی)به معنا یادار یتبه عنوان ولا یزیچ یاسلام یم: در مفاهیادار ولایت -2

 یزصادر شده باشد جا یادار یکه بر اساس ضوابط و مقررات قانون یمخالفت با اوامر ادار یحق اعتراض( وجود ندارد، ول

 .     یستن

 )ع( دارد.ینامر اختصاص به معصوم ینندارد. ا 1ینیتکو یتولا یه،فق یّ: ولینیتکو ولایت -3

 نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلیداختلاف
اختلاف در مسائل مربوط به ادارۀ کشور و در در اموری که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر این  -

امورى باشد که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، مانند دفاع از اسلام و مسلمانان برضد کفار و مستکبران متجاوز، باید 
نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود. اگر در مسائل فردى محض است، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى 

 5م خامنه ای (.)اما کند
شود در مسائل مربوط به حکومت، از نظر ولى فقیه و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروى مى -

                                                                                 

 .3. رساله آموزشی، درس 1

 .3. رساله آموزشی، درس 2

 .3ی، درس. رساله آموزش 3

بار تماام  یحااکم اسالام یاتولا یابر کودک نابالغ  یپدر و جد پدر یتمانند ولا ی،قانون اله یو سرپرست یتحاکم یعنی: یعیتشر یت( ولاالف بر دو قسم است: یتولا.  1
( به فرماان و اذن خداوناد و قادرت باه ینش)آفر ینیتصرف کردن در جهان تکو ییتوانا یعنی: ینیتکو یت( ولاب .یکشور اسلام یمسائل مربوط به حکومت و اداره 

 زنده کردن مردگان. یاقابل علاج  یرغ یمارانعالم اسباب، مانند شفا دادن ب یعیطب یانوجود آوردن حوادث بر خلاف عادت و جر

 .1حکم و فتوا، س و سایت، تقلید، 11، ص3؛ مکارم، استفتائات جدید؛ ج53و52. اجوبة الاستفتائات، س5
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 1مکارم(.الله)آیت

 حکم حاکم

 الشرایطحکم حاکم جامع

که خطاى او ظاهر شود الشرایط جایز نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانیکردن حکم حاکم جامعنقض -
 2مکارم(.و آیت الله  )حضرت امام

که مخالفت آن با قرآن و الشرایط جایز نیست، حتی برای مجتهد دیگر؛ مگر زمانیکردن حکم حاکم جامعنقض -
 3سیستانی(.اللهسنت، قطعی باشد )آیت

 گومسائل مربوط به پاسخ

 گفتنگو در پاسخوظیفۀ پاسخ

 تصدی نقل فتوا برای کسی که دچار اشتباه می شود

که دچار خطا و  یکس یول یست،اجازه داشتن از مجتهد شرط ن ی،حکم شرع یانمجتهد و ب ینقل فتوا یدر تصد -
 1. )امام خامنه ای(کار شود ینا یمتصد یستن یزجا شودیاشتباه م

 دادن طبق مرجع خودشجواب

 سخ دهد؟ن پاابه مقلد ،صورت احتیاطتواند مسائل را بهآیا میاست، مسائل شرعی  یگوکه پاسخکسی. 1

 آیا پرسیدن نام مرجع تقلید ایشان لازم است؟. 2

 مرجع تقلید خودش جواب بدهد؟ رظتواند طبق نآیا می. 3

 ؟داردموجب پرداخت خمس بیشتر شود، آیا حکم تفاوتی  مثلاً ،که احتیاطدرصورتی. 1

 اشکال ندارد. ،گونه عمل کنیداگر بگوید احتیاط در این است که این :1 و 1پاسخ  -
تواند طبق نظر مرجع تقلید خودش کننده نظر مرجع خاصى را نپرسیده است، در پاسخ مىاگر سؤال :3و  2اسخ پ

 5(.امام خامنه ای) پاسخ دهد
تواند می د.مخاطب را جویا شو مرجع تقلیدِ  نیست، لازم پرسیده شودگو یا غیر آن مسئله یا ای از روحانیگر مسئلها -

 6مکارم(.الله)آیتب دهد براساس فتوای مرجع خود جوا

                                                                                 

 .1حکم و فتوا، س و سایت، تقلید، 11، ص3مکارم شیرازی، استفتائات، ج . ناصر1

مگر اینکه خطایش قطعاً آشکار شود یا طریق وصول به آن خطا باشد و منظور »؛ ناصر مکارم شیرازی: 57، تقلید، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج2
 .2و سایت، حکم و فتوا، س 22، س1الله خمینی؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، جیدروح؛ س«از طریق وصول، موازین حکم یا اجتهاد است

 .57، تقلید، م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج26، تقلید، م1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج .3
 .3. امام خامنه ای، رساله اموزشی درس 1

 .13221811صی، کد رهگیری: ای، استفتای خصو. سیدعلی خامنه5

 .3سهای دستیابی به فتوای مجتهد، راه . ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید،6
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 جاهل به حکم ارشاد وجوب

شود، به حکم مسئله نادان اگر مسئله محل اختلاف نباشد، ولى احتمال داده شود شخصى که آن را مرتکب مى -
، ظاهر این است که امرونهى او واجب است؛ مخصوصاً اگر )در ندانستن حکم( مقصر باشد. احتیاط این است که باشد

به حکم مسئله ارشاد کند؛ آنگاه اگر به آن اصرار کرد، انکارش کند؛ مخصوصاً اگر )جاهل( قاصر باشد  اولاً او را
 1)حضرت امام(.

سبب ندانستن مسئلة شرعی، واجبی را ترک یا اطلاع باشد و بهبیحکم شرعی ای، از مسئله درچنانچه فردی  -
وی  ارشاد، وجود داشته باشد نیز ی است و احتمال تأثیرجاهل درصدد فراگیرکه فردِ درصورتی حرامی را مرتکب شود،

 .چشمگیریا ضرر  ناپذیرتحمل عسر و حرجِ هنگام مگر در  ؛واجب است یاددادن مسئلة شرعی به او و
 دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام استیا گوشداند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است که نمیکسی ،بنابراین
نماز آیات در وقت زلزله واجب داند نمییا و مصافحه با نامحرم هرچند از خویشاوندان باشد، حرام است  دادنیا دست

سبب جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محل یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به است
 2سیستانی(.اللهالعالم )آیت. واللهواجب استبالا ط وشدن شرارشاد او با جمع کند،ابتلایش احکام مذکور را رعایت نمی

 3مکارم(.اللهارشاد جاهل در واجبات و محرمات واجب است )آیت -

 وجوب ارشاد جاهل به موضوع

کردن جهل او واجب نیست؛ مثل اینکه نماز را ازروى اگر فاعل به موضوع جاهل باشد، نه انکار او و نه برطرف -
کننده است( بنوشد. داند )که مستاى را از باب اینکه موضوع را نمىکنندهع مستغفلت یا فراموشى ترک کند یا مای

ولى اگر مطلب از چیزهای بااهمیت باشد و مولا مطلقاً به فعل یا ترک آن رضایت نداشته باشد، واجب است آن را 
 1برپا دارد و او را امر یا نهى کند؛ مانند قتل نفس محترمه )حضرت امام(.

دربارۀ که احراز شود شارع مقدس به وقوع آن کار هرچند  جاییمگر در  5؛در موضوعات لازم نیستجاهل  ارشاد -
)آیات عظام که قتل او جایز است با کسی ،که قتل او حرام استمثل اشتباه کسی ؛به موضوع رضایت ندارد جاهلِ 

 سیستانی(. مکارم، 

 شدن فتوای مجتهدعوض

 که دهد خبر او به نیست شود، لازم عوض مجتهد آن فتواى چنانچه بگوید، ىدیگر به را مجتهدى فتواى کسى اگر -
 6شده است )حضرت امام و آیت الله سیستانی(. ایشان عوض فتواى

                                                                                 

 .3م معروف، القول فی شرایط وجوبهما،کتاب امربه، 1الله خمینی، تحریر الوسیله، جسیدروح .1

 . استفتای کتبی خصوصی.2
 . استفتای کتبی خصوصی.3

سیدعلی  ؛2لزوم فراگیری احکام، سناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید،  .3م معروف، القول فی شرائط وجوبهما،کتاب امربه، 1حریر الوسیله، جالله خمینی، تسیدروح .1
 ازمنکر، القول فی شرائطها، الرابع.معروف و نهی، امربه1سیستانی، منهاج الصالحین، ج

خواند سمتی نماز میداند باید رو به قبله نماز بخواند، اما اشتباهاً بهیا فردی می خوانداست و با لباس مذکور نماز می فردی اطلاع ندارد لباسش نجسوقتی مثال، برای . 5
 را آگاه کند. ویلازم نیست  ،، بر دیگری که از این امر مطلع استکه قبله نیست

و همچنین اسات اگار مجتهاد در نقال فتاوا خطاا »الله خمینی: ؛ سیدروح58، تقلید، م1ج ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی،13المسائل مراجع، م. توضیح6
؛ منهااج الصاالحین، سایدعلی سیساتانی، منهااج 31تقلیاد، م ،1، ج«باید به هرکسی که از او یاد گرفته است، اطلاع دهد»الله خمینی، تحریر الوسیله: ؛ سیدروح«کند

و همچنین است اگر مجتهد در نقال فتاوا خطاا »، سیدعلی سیستانی: 58و18، تقلید، م1اظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج؛ سیدمحمدک27، تقلید، م1الصالحین، ج
 «کند.
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 1مکارم(.الله)آیت اطلاع دهد ،ن است که اگر اطلاع پیدا کردایاحتیاط واجب درصورت تغییر فتوای مرجع تقلید،  -

 ۀخواستم بدانم چرا در مسئلمی ،احتیاط واجب است ابودید اعلام تغییر فتو فرمودهبا توجه به اینکه طی استفتایی 

  .ایدرا لازم ندانسته ااعلام تغییر فتو ،رساله 15

بلکه مدارک جدیدی پیدا ، خطایی سر نزده ،اما اگر طبق موازین ؛باید اعلان کند ،خطا باشد سبببه اهرگاه تغییر فتو -
 2مکارم(.الله)آیتاعلام آن لازم نیست  کرده،ر و فتوای او تغییاست کرده 

 اشتباه گفتن فتوای مجتهد
 3ید چه وظیفه ای دارد؟مجتهد را اشتباه بگو یفتوا یاگر شخص -

 که از او یاد گرفته است، اطلاع دهد )حضرت امام (.اگر شخصی فتوای مجتهد را اشتباه بگوید، باید به هرکسی -
 جایز شود،مى خطا دچار کهکسى ولى نیست؛ شرط داشتناجازه شرعى، احکام انبی و مجتهد فتواى نقل تصدى در -

 شنونده است واجب او بر شد، خود اشتباه متوجه چنانچه کرد، ای اشتباهمسئله در اگر و شود کار این متصدى نیست
 نقل به نکرده است، پیدا اناطمین گوینده گفتار صحت به تا نیست جایز مستمع بر هرحال،به. کند آگاه اشتباه آن از را
 کند )امام خامنه ای (. عمل او

 اشیشرع یفهکه آن شخص بر خلاف وظ شودیبفهمد اشتباه کرده و گفته او موجب آن م ی،اگر بعد از گفتن فتو -
 )آیت الله سیستانی(. لازم، اشتباه را در صورت امکان برطرف کند. یاطبنابر احت یدعمل کند، با

 و منبر در اگر و بگوید را آن صحیحِ اطلاع، از بعد است، باید کرده اشتباه مجتهدى فتواى قلن در کسى هرگاه -
 اگر اما در آیند. اشتباه از اند،افتاده اشتباه به کهکسانى تا کند تکرار مختلف جلسات در را آن است، باید گفته سخنرانى

 مکارم(.اللهیست )آیتن لازم او بر تغییر اعلام کرده است، تغییر مجتهد آن فتواى

 

                                                                                 

 .1های دستیابی به فتوای مرجع، س. ناصر مکارم شیرازی، سایت، راه1
 .1س لزوم فراگیری احکام،. ناصر مکارم شیرازی، سایت، تقلید، 2

و همچنین است اگر مجتهد در نقل فتاوا خطاا »الله خمینی: ؛ سیدروح58و18، تقلید، م1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروۀ الوثقی، ج ؛13اجع، مالمسائل مر. توضیح3
منهااج  ،17م ئل جاامع،المساایحتوض یستانی،س یدعلیس. 32و تحریر المسائل، م 28ای، اجوبة الاستفتائات، س(؛ سیدعلی خامنه31تقلید، م ،1)تحریر الوسیله، ج« کند

 15م المسائل،یح: توضمکارماللهیت؛ آ27م ید،، تقل1ج ین،الصالح


