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1393/06/05

20. احکام تقلید
اول «رساله ي آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاواي حضرت آیت اهللا العظمی خامنه اي مدظله العالی تهیه، تنظیم و آنچه در زیر می آید، دروس "اول، دوم و سوم" از جلد 

منتشر شده است.

 مقدمه
مکلف باید مسایلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد،  مانند
مسایل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معامالت و غیر آن، و اگر یاد نگرفتن احکام به ترك

واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار خواهد بود.
توجه:

 مکلف به کسی گفته می شود که واجد شرایط تکلیف باشد:
1. بلوغ
2. عقل

3. قدرت
 نشانه هاي بلوغ یکی از سه چیز است:

1. روییدن موي درشت زیر شکم باالي عورت(شرمگاه)
2. احتالم (بیرون آمدن منی)

3. تمام شدن 15 سال قمري در پسر و تمام شدن 9 سال قمري در دختر
 تا زمانی که یکی از نشانه هاي بلوغ در فردي تحقق پیدا نکرده شرعًا حکم به بلوغ او نمی شود و

مکلف به احکام شرعی نیست.
 صرف احتمال این که انبات (رویش موي درشت زیر شکم) یا احتالم زودتر از سن تکلیف ظاهر

شده اند براي حکم به بلوغ کفایت نمی کند.
 خونی که دختر قبل از اتمام نه سالگی می بیند عالمت شرعی بلوغ نیست.

اساس سال تولد بر  که  در صورتی  و  قمري است  بلوغ،سال  در سن  گفتیم معیار  که   همانطور 
بین سال اختالف  محاسبه  از طریق  قمري  اساس سال  بر  را  آن  توان  باشد می  معلوم  شمسی 
قمري و سال شمسی به دست آورد. (هر سال قمري 10 روز و 21 ساعت و 17 ثانیه کمتر از سال

شمسی است.)
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 راههاي شناخت احکام
مکلف براي شناخت احکام دین و عمل به آنها سه راه دارد:

1. اجتهاد
نزد قطعی که  و منابع  از مدارك  قوانین الهی  استخراج احکام شرعی و  استنباط و  اجتهاد یعنی 

فقهاي اسالم مقرر و ثابت شده است.
2. احتیاط

است، داده  را انجام  وظیفه ي شرعی خود  که مطمئن شود  به طوري  یعنی عمل کردن  احتیاط 
مثًال کاري را که بعضی از مجتهدین حرام می دانند و بعضی دیگر حـرام نمی دانند به جا نیاورد و

کاري را که بعضی واجب می دانند و بعضی دیگر واجب نمی دانند، انجام دهد.
3. تقلید

طبق بر  دیگر  عبارت  به  و  کردن،  مراجعه  جامع الشرائط  به مجتهد  دین  احکام  در  یعنی  تقلید 
تشخیص و فتواي او اعمال شرعی را به جا آوردن.

توجه:
 تقلید، عالوه بر این که ادله ي لفظی دارد، عقل نیز حکم می کند که شخص ناآگاه به احکام دین

باید به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند.
 مکلف اگر در احکام دین مجتهد نیست باید از کسی که مجتهد است تقلید کند و یا به احتیاط

رفتار نماید.
 از آن جایی که عمل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر

است، بهتر آن است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند.
 تقلید بر کسی واجب است که واجد سه شرط باشد:

1. مکلف باشد.
2. مجتهد نباشد.
3. محتاط نباشد.

 اقسام تقلید
تقلید از یک نظر بر دو قسم است:

او از  وي  حیات  زمان  در  قبًال  که  آن  بدون  مرده  مجتهد  از  کردن  تقلید  ابتدایی: (یعنی   .1
تقلیدکرده باشد) که بنا به احتیاط(واجب) جایز نیست.

تقلید کرده از او  زمان حیات وي  مرده یی که در  از مجتهد  بودن بر تقلید  2. بقایی: (یعنی باقی 
است) که در همه ي مسایل حتی در مسایلی که تا کنون مکلف به آنها عمل نکرده جایز و مجزي
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است) که در همه ي مسایل حتی در مسایلی که تا کنون مکلف به آنها عمل نکرده جایز و مجزي
است.
توجه:

 در تقلید بقایی، فرقی نیست بین آن که مجتهد میت، اعلم باشد یا نباشد، در هر صورت جایز
است، ولی سزاوار است که احتیاط در بقا بر تقلید میت اعلم ترك نشود.

 تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقا بر تقلید او و حدود آن، باید به تقلید از مجتهد زنده و بنابر
فقهاي عصر اتفاق  مورد  میت،  تقلید  بر  بقا  که جواز  در صورتی  بلی  باشد.  اعلم  واجب  احتیاط 

حاضر باشد اجازه از اعلم واجب نیست.
 افرادي که در زمان حیات مجتهد جامع الشرائط غیر بالغ بوده اند ولی به نحو صحیح از او تقلید

کرده اند، می توانند بعد از فوت آن مجتهد همچنان بر تقلید وي باقی بمانند.
از مجتهد دیگري فوت او در بعضی از مسایل   شخصی که از مجتهدي تقلید می کرده و بعد از 
تقلید کرده است و این مجتهد نیز وفات نموده، می تواند مانند گذشته بر تقلید از مجتهد اول در
مسایلی که از او عدول نکرده باقی بماند، همچنان که مخّیر است در مسایلی که عدول نموده بر

فتواي مجتهد دوم باقی بماند و یا به مجتهد زنده عدول کند.

 اعمال بدون تقلید
اعمال افرادي که تقلید نمی کنند یا تقلید صحیح ندارند در صورتی محکوم به صحت است که:

1. موافق احتیاط باشد.
2. یا مطابق واقع باشد.

3. یا مطابق با نظر مجتهدي باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند.

 شرایط مرجع تقلید
توجه:

 از کسی باید تقلید کرد که شرایط آن را داشته باشد:
1. مرد باشد.
2. بالغ باشد.

3. عاقل باشد.
4. شیعه ي 12 امامی باشد.

5. حالل زاده باشد.

6. بنابر احتیاط (واجب) زنده باشد.
7. عادل باشد.
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7. عادل باشد.
8. با توجه به حساسیت و اهمیت منصب مرجعیت در فتوا، بنابر احتیاط واجب، قدرت تسلط بر

نفس سرکش را داشته و حرص به دنیا نداشته باشد.
9. مجتهد باشد.

10. بنابر احتیاط واجب اعلم باشد.

7. عادل باشد
باشد که تقوایی داشته  که باعث می شود انسان همیشه  عبارت از حالت نفسانی است  1. عدالت 

مانع از ترك واجبات یا انجام محرمات شرعی بشود.
به پرهیزکاري او  است که  عبارت دیگر کسی  و به  داشته باشد،  عدالت  است که  عادل کسی   .2

حدي رسیده باشد که از روي عمد مرتکب گناه (ترك واجب یا انجام حرام) نشود.
3. براي اثبات و احراز عدالت، حسن ظاهر کافی است.

9. مجتهد باشد
الف) اجتهاد از یک نظر بر دو قسم است:

نظر و  فتوا  داراي  فقهی  ابواب  تمام  در  آن  صاحب  که  گویند  را  اجتهادي  مطلق:  اجتهاد   .1
اجتهادي است. صاحب اجتهاد مطلق را «مجتهد مطلق» نامند.

2. اجتهاد متجزي: به اجتهادي گفته می شود که صاحب آن در برخی از ابواب فقهی، مثل نماز و
روزه داراي فتوا و نظر اجتهادي است. صاحب اجتهاد تجزي را «مجتهد متجزي» می گویند.

و کنند،  تقلید  او  از  می توانند  و دیگران هم  است  براي خودش حجت  مطلق  ب) فتواي مجتهد 
همچنین فتواي مجتهد متجزي،گرچه احتیاط مستحب در ترك تقلید از مجتهد متجزي است. 

10. بنا بر احتیاط واجب اعلم باشد
است که دیگر کسی  عبارت  به  و  باشد،  تواناتر  دین  احکام  استنباط  بر  که  یعنی کسی  اعلم   .1
احکام بتواند  بهتر  باشد و  داشته  الهی  احکام  بر شناخت  بیشتري  مراجع، قدرت  به سایر  نسبت 
شرعیه را از ادله، استنباط کند، و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداري که در تشخیص

موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است آگاهتر باشد.
2. دلیل وجوب تقلید از اعلم، بناي عقال و حکم عقل است.

فتواي غیر اعلم که فتواي اعلم با  احتیاط واجب در مسایلی است  از اعلم بنا به  3. وجوب تقلید 

اختالف دارد.
4. به صرف احتمال عدم وجود شرایط معتبر در اعلم، جایز نیست بنا به احتیاط واجب در مسایل



9/13/2014 نسخھ قابل چاپ - ٢٠. احکام تقلید

http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=27271 5/7

4. به صرف احتمال عدم وجود شرایط معتبر در اعلم، جایز نیست بنا به احتیاط واجب در مسایل
مورد اختالف از غیر اعلم تقلید کرد.

 چند نکته در ارتباط با شرایط مرجع تقلید
شرط عملیه  رساله ي  داشتن  یا  مرجعیت  تصدي  الشرائط،  جامع  مجتهد  از  تقلید  صحت   در 
نیست، لذا اگر براي مکلف ثابت شود مجتهدي که متصدي مقام مرجعیت نبوده و رساله ي عملیه

هم ندارد جامع الشرائط است می تواند از او تقلید کند.
 در تقلید از مجتهد جامع الشرائط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف و یا ساکن در محل

سکونت او باشد.
مرجع باید  که  را  خود  رسیده ي  تکلیف  سن  به  تازه  فرزندان  دارند  وظیفه  مادران  و   پدران 
تقلیدي انتخاب کنند و به خاطر دشوار بودن درك مسأله ي تقلید نمی توانند به تنهایی وظیفه ي

شرعی خود را در این باره تشخیص دهند، ارشاد و راهنمایی نمایند.

 تبعیض در تقلید
1. تبعیض در تقلید یعنی تقلید را قسمت قسمت کردن و در هر قسمت از احکام، از مجتهد آن

قسمت تقلید کردن.
مهارت و  تبحر  آن قسمت  در  که  مجتهدي  از  را  احکام شرعی  از  هر قسمت  می تواند  مقلد   .2
بیشتري دارد تقلید کند، مثًال عبادات را از مجتهدي و معامالت را از مجتهد دیگري تقلید نماید
یا احکام فردي را از یکی و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادي را از دیگري تقلید کند، بلکه اگر
او تقلید کند محرز بنا دارد در آن مسایل از  از مجتهدین در مسایلی که مکلف  اعلمیت هر یک 
شود، بنا بر احتیاط (واجب)، تبعیض در تقلید در صورت اختالف فتوا در مسایل مورد نیاز مقلد

واجب است.

 راه هاي شناخت مجتهد جامع الشرائط
از دو راه می توان مجتهد حایز شرایط را شناخت:

1. اطمینان، چه از راه شهرت فراگیر میان مردم و چه از راه تجربه ي شخصی و چه از راه دیگر.
2. شهادت دو نفر عادل از اهل خبره، هر چند موجب اطمینان نشود.

توجه:
بودن و جامع الشرائط  بر صالحیت  اهل خبره)  عادل و  دو نفر  (مثل شهادت  بینه ي شرعی   اگر 

مجتهدي اقامه شود، تا زمانی که بینه ي شرعی دیگري که معارض آن باشد پیدا نشود، آن بینه
این در  و  نباشد،  اطمینان  حصول  اگر چه موجب  می شود،  اعتماد  آن  به  و  است  حجت شرعی 
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این در  و  نباشد،  اطمینان  حصول  اگر چه موجب  می شود،  اعتماد  آن  به  و  است  حجت شرعی 
صورت جستجو از بینه ي معارض و احراز عدم وجود آن الزم نیست.

 راه هاي به دست آوردن فتواي مجتهد
راههاي دستیابی به فتواي مجتهد

1. شنیدن از خود مجتهد.
2. شنیدن از دو یا یک نفر عادل.

3. شنیدن از یک نفر مورد اطمینان.
4. دیدن در رساله ي مجتهد در صورتی که رساله ي وي مصون از اشتباه باشد.

توجه:
ولی نیست،  از مجتهد شرط  داشتن  اجازه  بیان حکم شرعی،  و  فتواي مجتهد  نقل  تصدي   در 
کسی که دچار خطا و اشتباه می شود جایز نیست متصدي این کار شود، و اگر در موردي اشتباه
کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نماید. به هر
حال، بر مستمع جایز نیست تا اطمینان به صحت گفتار گوینده پیدا نکرده، به نقل او عمل کند.

 احکام عدول
الف) مواردي که عدول به غیر اعلم جایز است

1. در مسایلی که مجتهد اعلم، فتوا ندارد و غیر اعلم در آن مسأله احتیاط نکرده و فتواي صریح
دارد. (البته با رعایت ترتیب االعلم فاالعلم بنابر احتیاط واجب).

2. در مسایلی که فتواي غیر اعلم مخالف فتواي اعلم نباشد.
3. در مسایلی که فتواي اعلم مخالف احتیاط است و فتواي غیر اعلم موافق احتیاط.

ب) مواردي که عدول جایز نیست
احتیاط واجب جایز نیست مگر این که وي فاقد 1. عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر بنا به 
یکی از شرایط مرجعیت با شد،  مثًال مرجع دوم، اعلم از مرجع اول و فتواي او در مسأله یی مخالف

فتواي مجتهد اول باشد.
جایز عدول شده  که  مسایلی  در  زنده  به مجتهد  او  از  عدول  از  بعد  میت  مجتهد  به  رجوع   .2

نیست.
توجه:

 صرف گمان به ناهماهنگی فتاواي مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشواري عمل

به فتاواي او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمی شود.
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 مسایل متفرقه ي تقلید
مسأله یی پیش بیاید که حکم آن را نمی داند، جایز است به مکلف در اثناي نماز  1. هرگاه براي 
برساند، ولی پس از نماز آن را می دهد عمل کند و نماز را به آخر  یکی از دو طرفی که احتمال 
باید مسأله را بپرسد و اگر آنچه عمل کرده موجب بطالن نمازش شده باشد، نماز را دوباره بخواند.

2. جاهل از یک نظر بر دو قسم است:
1. جاهل قاصر: کسی است که اصًال متوجه جهل خود نیست و یا راهی براي برطرف کردن جهل

خود ندارد.
2. جاهل مقصر: به کسی گفته می شود که متوجه جهل خود بوده و راههاي رفع جهالت خود را

هم می داند ولی در آموختن احکام کوتاهی می کند.
مقلــد واجب  احتیاط  در  احتیاط.  باب  از  فعلی  ترك  یا  انجام  یعنی وجوب  واجب  احتیاط   .3
فاالعلم االعلم  ترتیب  با رعایت  دارد  فتواي صریح  و  نکرده  احتیاط  دیگر که  به مجتهد  می تواند 

رجوع کند.
کار فقهی به  در کتب  اشکال» که  یخلو من  «فیه اشکال»، «مشکل»،« ال  4. همه ي عبارت هاي 

می روند، داللت بر احتیاط دارند مگر عبارت «ال اشکال فیه» که فتوي است.
5. در مقام عمل فرقی بین «جایز نیست» و «حرام است» وجود ندارد.

آموزشی غناي  بر  تا  است،  گرفته شده  بهره  نیز  معظم له  فقه  خارج  دروس  از جزوه هاي  اضافه و  نیز  استفتائات جدید  اإلستفتائات»،  «اجوبۀ  رساله ي  در  موجود  بر موارد  عالوه  آموزشی،  مجموعه ي  این  در 

مجموعه،  بر طبق اسلوب و بیان معظم له اضافه شود.

شایان ذکر است که دفتر استفتائات حضرت آیت اهللا العظمی خامنه اي این رساله ي آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزي اعالم کرده است.

پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR، دروس این رساله ي آموزشی را براي استفاده مقلدان، به مرور منتشر می کند.

پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت هللا العظمی سیدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) - مؤسسه پژوھشی فرھنگی انقالب اسالمی


