
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

:چرا تقلید کنیم متن سخنرانی حجت االسالم سید اباصالح راجی پیرامون  

ران امده است قبول داریم لطفا در این مورد عده ای می گوین ما مراجع تقلید رو قبول نداریم و هر چی در ق

 کمی صحبت نمایید.

ِر  َمأ ُسوَل َو أُولِی اْلأ َ َو أَطیُعوا الرَّ َها الَّذیَن آَمُنوا أَطیُعوا َّللاَّ خداوند متعال در سوره شریفه نسا آیه ای دارد یا أَیُّ

کُم  اطاعت کنید خدا و رسول خدا و اولی االمر رو   ِمنأ

 (م السالملیه)عکه مراد حضرات معصومین  استهستن بین شیعه ها اتفاق نظر  مر چه کسانیاالاولی در این که 

بلکه بعضی از علمای عامه از جمله جناب فخر راضی در تفسیر کبیرشون ذیل این ایه می فرماین که است 

و رسول خدا قرار گرفته عتش در ردیف اطاعت خدا کسی هست باید معصوم باشد چون اطااالمر هر  اولی این

و معصومین هم طبق نص هستن  االمر معصومیناولی است. لذا کثیری از عامه هم قبول می کنند که 

صحیح قرآن در آیه شریفه احزاب اختصاص به چهارده معصوم علیهم السالم دارد إِنَّما ُيِريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الر ِْجَس 

َرُكْم تَْطِهيرا   اگه اهل تسنن خودشون رو به گمراهی نزنند، متوجه می شوند که مراد از این ایه  أَْهَل اْلبَْيِت َو ُيطَه ِ

امده است که بعد از نزول شان کتاب درهستن که  علیهم السالم نیستن بلکه حضرات معصومینهمسران پیامبر 

دقل بابا  ماه روزی چند مرتبه به خانه حضرت فاطمه می رفتن و  6تا   صل اهلل علیه وآله این ایه اقا رسول خدا

مراد همگان را متوجه سازن اهل بیت می فرمودن السالم علیک یا اهلبیت نبوه که می خواستن می کردن و 

می باشد علیه السالم و اوالد علی علیه اسالم  علی  



 از جانب مثال در حدیثی که  ،در علم راویانمعصومین باید رجوع کنیم به وده خود در زمان ما طبق فرم

ا اْلَحواِدُث اْلواقَِعُه َفاْرِجعُوا فيها إِلى ُرواِه َحدیثِنا، َفإِنَُّهْم ُحجَّتی  حضرت ولی عصر عج اهلل تعالی  رسیده که فرمودن:  أَمَّ

ُه الل ِه َعلَْيِهمْ   در زمان غیبت من رجوع کنید به راویان در علم و اونها دلیل هستن بر شما، چون و  َعلَْيُكْم َوأَنَا ُحجَّ

حجت هستم بر اونها چرا نیارین و بگوین چشم و من  

 در بین مراجع باید اعلم رو انتخاب کنیم

 در بینلذا من هم باید پیش متخصص روح برم و  ، می رویم پیش متخصص ویم،وقتی می خواهیم دکتر بر

لذا از خود قران می شود برداشت کرد که در زمان غیبت رجوع کرد  را انتخاب کردمجتهدین هم باید اعلم 

.جع تقلیدبه مرا  

نگوییم من از یک لذا اطاعت از مرجع تقلید اطاعت از امام است و اطاعت از امام اطاعت از خداست پس 

مثال طرف هنوز در استخر بلد نیست شنا کند می خواهد برود در اقیانوس شنا کند، ، ممرجع اطاعت نکرد

ی بری تو اقیانوس خنده دار است این حرف چرا چون تو از اب می ترسی از حوض می ترسی بعد می خواه

؟نیشنا ک  

بعضی ها به حرف مرجع تقلید نمی کنند بعد می گویین امام زمان کجای، مرجع هر چی گفتن بگوییم 

چشم، اگرگفتن این وام ربوی هست بگوییم چشم، ریشت رو نزن بگویی چشم، کسی که مطیع مرجعش بود 

می انجامد یکی از دالیلش همین است.چرا ظهور به طول  ،اللهم عجل لولیک الفرجمی تواند ادعا کند   

.شدان چه که نباید  کوفیان به مسلم بن عقیل نگفتن چشم، و کشتنش  



از  022در زمان حضرات معصومین دیگه هم مراجع تقلید بودن،در زمان امام صادق علیه السالم اقا 

کیل از طرف امام، مردم نگفتن ما ببینیم امام صادق چی می گوید، شاگردانشون در بالدهای دیگر فرستادن و

 واهم اما عملی که انجام می دهم اینجوراون موقع غیبت مکانی بوده و االن غیبت زمانی دلیل هم حتی نخ

دهم و اما اگر دلیل نداشت ترکش کنم، طبق نقل شخصی امد خدمت نباشد که اگه دلیل داشت انجامش ب

شستم چرا برای  قا علی بن موسی بن رضا علیه السالم، عرض داشت اقا من حمام بودم و کامال خودم روا

نماز باید االن وضو بگیرم حضرت طیق نقل در جوابش فرمودن خدا می خواهد ببیند چقدر مطیع هستم، 

رو دادن. طرفدالیل زیادی هم هست اما اقا اینجوری جواب   

 پس مرجع تقلیدمون هر چی گفتن بگوییم چشم و اگه اشتباه هم باشد گردن ما نیست.

آل محمدلواتی بر محمد و ص  

امعجحکام اسمی رایت سکاری از   

www.sraj.ir. 

 

 

 

 


