
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  پيروی از مجتهداحکام  

مبانی  ، بلكه بایدکند از دیگری پيروی در اصول دین نبایدمسلمانى فرد  هيچ ـ1مسأله 

  خصوص  دراما .  حال خویش ـ بداندتناسبرا از روى دليل ـ به  دین و مذهب خود  اساسی 

 متخصص و صاحبنظر در   یعنى(فروع دین یعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد 

به عقيده )  را از روى دليل به دست آوردشرعی بتواند احكام استنباط احکام شرعی باشد و

 آند،  که واجد شرایط باشد پيروی باید از مجتهدى ، و اگر مجتهد نباشد.آند خود عمل مى

 ندارند،  در  امورى آه تخّصص و اّطالع   همه خردمندان بر اساس حکم عقل،   گونه آه   همان

 همچنين شخص . نمایند آنند و از آنها پيروى مى اهل اّطالع مراجعه مى متخصصان و به 

تواند عمل به احتياط آند، یعنى در اعمال خود طورى رفتار نماید آه یقين آند  مىیادشده 

 خود را انجام داده است، مثًال اگر بعضى از مجتهدین آارى را حرام و بعضى    شرعی تكليف

دانند آن را ترك آند و یا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب  مباح مىن کار را دیگر آ

  . انجام دهددانند آن را  مى

به    مجتهد است، فتوایاستنادعملى به به معنای  در احكام، پيروی از مجتهد ـ2مسأله 

  .انجام دهد مجتهد فتوای بر مبنای اعمال خود را این معنا که
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د باید داراى صفات نآن  مى پيرویاز او  شيعيان دوازده امامی    مجتهدى آه ـ3مسأله 

  : زیر باشد

  . باشد  و زندهزاده  حالل، ، شيعه دوازده امامى بالغ ، قلعادل ، عا

را به عنوان مرجع خود انتخاب   مجتهدى ابتدائا  شخصی بخواهد  هرگاه   -4 مسأله 

براین ، ابتداء به پيروی از مجتهدی که  بنا . نماید ، باید آن مجتهد زنده و در قيد حيات باشد

  .از دنيا رفته است جایز نيست

   ؛ ادامه پيروی از او   از دنيا برودمی کند   پيرویاومجتهدی که از    هرگاه-5مسأله 

در مسائلی که به آنها عمل کرده یا ملتزم به عمل به آنها بوده ، در صورت تساوی او با 

 مجتهد زنده از مرجع پيشين او اعلم باشد، نمی تواند  بر  ولی اگر ؛جایز استمجتهد زنده ، 

 و اگر مجتهد پيشين او از مجتهدانی که زنده هستند       پيروی از مجتهد قبلی خود باقی بماند ؛

، ادامه پيروی از وی در مسائلی که به آنها عمل نموده و یا ملتزم به عمل به     بوده است اعلم 

 زمينه دیگر مسائل و یا مسائل جدید باید از مجتهدی ولی در. آنها بوده است  واجب است  

   .زنده که واجد شرایط باشد  پيروی کند

یعنی  (»اعلم« باید از است، مجتهدین فتاوایی که مورد اختالف ميان در ـ 6 مسأله

 پيروی   )مجتهدی که دارای احاطه بيشتری به مبانی الزمه جهت استنباط احکام شرعی باشد

  .آند

  :بدین شرح است »اعلم« و »مجتهد«اه های شناخت ر ـ7 مسأله
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و بتواند مجتهد و  و آگاه به مبانی باشد  اهل علم باشد  شخص ،آه خود   این  -الف

 از طریق تاليفات وی یا حضور کارشناسانه در محضر درس او و یا از راه پرسش و   اعلم را

  .پاسخ  تشخيص دهد

آه    دهند، به شرط اینبه مبانی گواهی و آشنا عادل از اهل علم  شخص آه دو    این  -ب

  .دیگر برخالف گفته آنها شهادت ندهندعادل دو نفر عالم 

به   و محافل علمى دانشمندان علوم دینیآنچنان در ميان مجتهد مذکور  آه   این  -ج

  .حاصل شودانسان یقين از گفته آنان برای مشهور باشد آه اجتهاد یا اعلميت 

  استاحتياط در آن، ميسر نگردد ی قطعبه صورت  »اعلم« اگر تشخيص ـ 8 مسأله

 آند، آه گمان به اعلم بودن او دارد و در صورت شك ميان چند مجتهد    پيروی مجتهدی از که

  . آندپيرویتواند   از هرآدام بخواهد مى،و عدم ترجيح آنها

ست  احتياط آن ا:گویدب، بلكه ندهد فتوا تحراصبا   در مسأله ای مجتهداگر ـ 9 مسأله

 به آن عمل  شخص می تواند و است »احتياط واجب«آه فالن گونه عمل شود، این احتياط   

فالن امر :  ؛ مثال بگویدبدهدفتوا صراحتا  اّما اگر . مراجعه نمایدیآند و یا به مجتهد دیگر

 » احتياط مستحّب« احتياط آن است آه ترك نشود، این را  :بگوید سپس  ومستحب است 

 یا »ظاهر چنين است« اّما اگر بگوید .تواند به آن عمل آند یا نكند مى شخص و نامند مى

برطبق آن  باید قلمداد می گردد و شخصفتوا به عنوان ها عبارت، این »اقوى چنين است«

  .نماید عمل
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 مورد احتياج او نوعًا  آه   شرعی باید مسائلفرد مسلمان مکلف، هرـ10مسأله 

  . آن را بداند درحتياطیا طریقه او  یاد گيرد ميباشد را

 و   انجام دادهپيروی از مجتهد مّدتى اعمال خود را بدون  اگرشخصی برای ـ11 مسأله

، مطابق فتواى این پيشين او اعمال چنانچه، سپس بنا را بر پيروی از مجتهدی بگذارد

آن اعمال را مطابق فتوای مجتهد  باید خواهد بود و در غير این صورت، مجتهد باشد صحيح 

  .نمایداده اع

عمل اوبه فتواى جدید پيروان وی  باید ، تغيير آندی  فتواى مجتهداگر ـ 12 مسأله

الزم  صحيح است و او انجام داده اند مطابق فتواى سابق  قبالاعمالى را آهد؛ ولی نماین

  .شوداعاده نيست 
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