
؟ توضيح دهيد.«حضور»است يا  «ظهور»  در مقابل «غيبت»  -736

مي نامند؟« غايب»و چرا ايشان را غيبت امام عصر)عج( به چه معناست -737

چه کساني مي توانند ياران راستين امام باشند؟-738

 چه تاثيري در شخص منتظرمي گذارد؟اعتقاد انتظار ظهور امام زمان)عج( -739

پويايي جامعه ي شيعه ناشي از چه عامل هايي است؟ -741

را از اهداف تشکيل حکومت امام عصر)عج( توضيح دهيد؟« شکوفايي عقل و علم»-741

«منتظران مصلح خود بايد صالح باشند.»اين جمله را تحليل کنيد:-742

را توضيح دهيد؟« امنيت کامل»از اهداف تشکيل حکومت امام عصر)عج( -743

: مرجعيت و والیت فقيه درس دهم

نکات

و ارشاد به -1راستا: همين در و گرفتند برعهده را ها تمسئولي اين زمين، روي در خدا هاي حجت عنوان به)ع(ائمه اطهار-744

 .کردند مبارزه و جهاد عدل، و قسط ي اقامه و الهي حکومت برپايي براي -2 برخاستند مردم هدايت

 »رهبري و واليت «مسئوليت دو اين که است ضروری عقالً هاست، دوران ي همه براي و هميشگي اسالم ندي که آنجا از-745

يابد. ادامه غيبت عصر در» ديني مرجعيت « و

غيبت: عصر در امام هاي مسئوليت تداوم ضرورت-746

.کنند عمل وظايف آن به ندتوان ونمي شوند نمي آشنا خود وظايف با مردم  نيابد، ادامه «ديني مرجعيت «گرا-الف(

و مدیریت نيازمند که را اسالم اجتماعي احکام توان نمي نشود، تشکيل اسالمي حکومت و نيابد ادامه » ظاهري واليت »اگر -ب(

 .درآورد اجرا به جامعه در است، حکومتی ی پشتوانه

و  احکامکه با رفتن به شهرهاي ديگر، کردند تربيت را دانشمندانيائمه اطهار)ع(«--غيبت عصر براي امامان و پيامبر راهکار-747

  .آموختند مي مردم به را اسالمدين  معارف

.است عميق معرفت کسب براي تالش معناي به،تفقّه-748

 »فقيه «آورند. دست به روايات و قرآن از را اسالم احکام و قوانين توانند مي و رسند مي دين در عميق معرفت به که افرادي-749

  .شوند مي يدهنام



 

 

 .کنند مراجعه فقيهان اين به ايشان، به دسترسي امکان عدم يا امامان غيبت زمان در دارند وظيفه مسلمانان-751

 .کنند مراجعه» فقيه « بايد هم، اجتماعي در مسائل بلکه فردي، مسائل و احکام در تنها نه امام، غيبت در مسلمانان-751

 .نيست ميسر فقيه رهبري به« اسالمي حکومت» تشکيل و طاغوت حاکمان نفي با جز ،بت به فقهامراجعه مسلمانان در زمان غي-752

 .نامند يم تقليد مرجع نيز را فقيهي چنين  .است متخصص به رجوع معناي به احکام، در تقليد-753

 به جامعه در را الهي قوانين و دشو مي حکومت دار عهده دارد، را جامعه واليت و سرپرستي توانايي که کسي فقيهان ميان از-754

 مي گويند.« فقيه وليّ «آورد. درمي اجرا

 :غيبت عصر در-755

 .يابد مي ادامه » فقيه مرجعيت» شکل در «ديني مرجعيت  « 

  .کند مي پيدا استمرار » فقيه واليت « صورت به« ظاهري واليت «

 تقليد: مرجع شرايط-756

 باشد؛ اعلم -4 .آورد دست به روز، نيازهاي با متناسب را دين احکام بتواند و باشد نشناس زما -3 .باشد  عادل -2 .شدبا  باتقوا -1

 .باشد تر عالم همه از فقها ميان از يعني

 تقليد: مرجع شناخت ههاي را -757

 .بپرسيم دهد، تشخيص را شرايط واجد فقيه بتواند که اعتماد مورد و عادل نفر دو از-1

 .است شرايط واجد فقيه، اين که بداند و شود مطمئن انسان که باشد مشهور نچنان آ علم اهل ميان در فقيهان، از يکي-2

 :فقيه وليّ شرايط-758

 مدبر و مدير -4  .آورد دست به روز نيازهاي با متناسب را دين احکام بتواند و باشد نشناس زما -3 .باشد عادل -2  .باشد باتقوا-1

 در واهمه، و ترس بدون و باشد داشته روحي قدرت و شجاعت -5  .کند رهبري جهاني پيچيده شرايط در را جامعه بتواند و باشد

 .کند پايداري و بايستد تهديدها مقابل در قدرت، با و نترسد کسي از دين احکام اجراي در .بايستد دشمنان خواهي زياده برابر

 ولي فقيه هم بايد مشروعيت و هم مقبوليت داشته باشد.-759

 يعني باشد؛ تقليد مرجع انتخاب مانند،تواند نمي وي انتخاب است، اسالم اجتماعي مقرّرات و قوانين ي کننده بيان فقيه، وليّ-761

 یك و قوانين مجموعه یك با تنها جامعه ي اداره زيرا کند؛ انتخاب فقيه وليّ خود براي جداگانه طور به هرکس که شود ينم

 .است نپذير امکا رهبری



 

 

 سياسي دنياست. م هاي نظا تمام در بديهي و روشن امر يک اين، و مي آيد پيش پراکندگي و تفرقه و مرج و صورت،هرج اين درغير -761

 :فقيه وليّ انتخاب در مردم-762

 و اعتماد وي به بپذيرند، شناخت و آگاهي با دارد، رهبري شرايط که را فقيهي و کنند اقدام جمعي دسته صورت به بايد -الف(

 واليت امام خميني)ره(-)شيوه مستقيم.بسپارند وي به را جامعه رهبري و کنند اطمينان

 براي که را کسي آن فقها ميان از نيز خبرگان آن و کنند يم انتخاب را خود ٔ  خبره نمايندگان ابتدا مردمبنا به قانون اساسي -ب(

 آيت اهلل خامنه اي( -تقيم)غير مس.کنندي م اعالم جامعه به دهند، تشخيص تر شايسته رهبري

 نفوذ از جلوگيري و کشور استقالل حفظ-جامعه در الهي دستورات و احکام اجراي براي تالش-1:)فقيه وليّ(رهبر وظايف-763

 زيستي ساده -مشورت براساس گيري تصميم-3بيگانگان 

 :رهبر به هايي مردم نسبت تمسئولي  -764

 مشکالت  برابر در پايداري و ستقامتا-2    اجتماعي همبستگي و وحدت-1

 همگاني نظارت در مشارکت -4اجتماعي     و سياسي هاي آگاهي زايشاف-3

 اجتماعي اهداف به دادن اولويت-5 

 .دارند رابرعهده قضائيه و مجريه مقننه،  قوه سه امور امروزه که اند جامعه مسئوالن و مديران همان کارگزاران،-765

 است: کرده بيان را کارگزاران مسئوليت عالمانه و حکيمانه » اشتر الکم عهدنامه»رد«علي اميرالمؤمنين «-766

 باش مهربان و دوست همه، با و کن مهربان مردم، به نسبت را خويش دل-1

 خواص رضايت جلب در نه کن تالش و سعي مردم عموم رضايت آوردن دست به در-2

 کن دور ودخ از کنند،ي م جويي عيب ديگران از که را کساني-3

 .دهند گزارش تو به و کنند تحقيق محروم طبقات وضع درباره تا کن انتخاب را مورداطمينان افراد اي عده-4

 نباش غافل دشمن شکني پيمان از بستي پيمان دشمن با اگر-5

 سواالت چند گزینه ای:-



 

 

 ميشود؟ برگزيده چگونه فقيه ولي ـ767

         الهي مشروعيت با( الف

 عامّه مقبوليت با( ب 

   )عج(عصر امام طرف از خاص انتصاب با( ج

 عامه مقبوليت و الهي مشروعيت با( د

 دارد؟ وجود تفاوتي چه مرجع و فقيه وليّ انتخاب ميان ـ768

 .ميشود انتخاب خبرگان مجلس بوسيله مرجع اما است شخصي وظيفه يک فقيه ولي انتخاب( الف

 .ميشود انتخاب خبرگان مجلس بوسيله فقيه ولي اما است شخصي وظيفه يک مرجع انتخاب( ب

 .ميگيرد صورت الهي مشروعيت بوسيله فقيه ولي انتخاب اما. ميگيرد صورت عامه مقبوليت بوسيله مرجع انتخاب( ج

 .نيست درکار انتخابي پس.ميکنند دواطاعت ازآن فقط مردم ميپذيرد صورت الهي نصب ازطريق فقيه وولي مرجع انتخاب( د

 دارد؟ مطابقت( ص)پيامبر قلمروهاي از يک کدام با زير آيه ـ769

 «قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا الدِّینِ فِی لِيَتَفَقَّهُوا طائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ کُلِّ نَفَرَمِنْ فَلَوال »

 معنوي واليت(د     ظاهري واليت(ج    علمي مرجعيت(ب    وحي وابالغ دريافت(الف

 .گويند مي.......  ها آن به اصطالحاً کنندکه دين وعميق دقيق شناخت صرف را خود وهمّت وقت بايدگروهي قرآن، متعالي طبق-771

 فقيه ولي( د      رهبر(ج     تقليد مرجع( ب    خبرگان مجلس(الف

 گويند؟ مي...... اصطالحاً را شرعي مسايل در متخصص به غيرمتخصص رجوع-771

 تقليد( د       فقيه( ج        رجعم( ب       اجتهاد( الف

 است؟ کدام شرايط واجد فقيه شناخت راه ـ

 .دهد تشخيص را شرايط واجد فقيه بوده خبره اهل خودانسان(الف

 .نمايند معرفي را شرايط واجد فقيه اعتماد مورد نفرعادل دو(ب

 .است شرايط واجد او،شود مطمئن انسان که شود مشهور چنان فقيهي( ج

 .است شرايط واجد فقيه شناخت راههاي از مورد سه ره(د



 

 

 فقيه؟ ولي وهم باشد تقليد مرجع هم همزمان تواند مي فقيه آيا ـ772

 . ندارد وجود شرع در جوازي چنين(ب            خير(الف

 .باشد مرجع تواند مي مردم راي درصورت فقيه وليّ(د              بلي(ج

 صاديق کدام يک از وظايف مردم در مقابل رهبر جامعه اسالمي مي باشد؟از م«خريد کاالهاي ايراني»-773

 الف(اولويت دادن به اهداف اجتماعي

 ب(مشارکت در نظارت همگاني

 ج(افزايش آگاهي هاي سياسي و اجتماعي

 د(استقامت و پايداري در برابر مشکالت

 آیات بخش-

 به سواالت زير پاسخ دهيد؟ (122/توبه)«قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا الدِّینِ فِی لِيَتَفَقَّهُوا طائِفَةٌ مِنْهُمْ قَةٍفِرْ کُلِّ نَفَرَمِنْ فَلَوال»  آيهبا توجه به  -774

 کند؟ مي دين علم فراگيري به تشويق را اي عده ايشان، حضور وجود با و پيامبر زمان در حتيالف(به نظر شما چرا خداوند 

 چرا؟ دارد؟ پيامبر زمان به اختصاص آن، ليمتعا بيان و دين عميق آموختن آياب(

 بنويسيد؟را  «قَوْمَهُمْ لِيُنْذِرُوا وَ الدِّینِ فِی لِيَتَفَقَّهُوا طائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ کُلِّ نَفَرَمِنْ فَلَوال کافة لينفروا المؤمنون کان ما و»ي آيه پيام -775

 چگونه مي داند؟ندارد، دسترسي او به و فتادها دور خود امام از که را کسي حال)ص(پيامبر -776

 چيست؟«حَدیِثنا رُواِة  الی فيها فَارجِعوا الواِقعَة الحَواِدثُ وَاَمَّا »مقصود از حوادث الواقعه در حديث -777

 :دهيد تشخيص را درست پاسخ-

 گويند؟ مي......  اصطالحاً را شرعي مسايل در متخصص به غيرمتخصص رجوع ـ778

 تقليد(ب                جتهادا(الف

 ؟ باشد تقليد مرجع انتخاب مانند تواند مي فقيه انتخاب آيا -779

 است. پذير امکان آنان وجود با جامعه اداره چون تواند، مي بلي(الف

 . است اسالم اجتماعي مقرّرات و قوانين کننده بيان فقيه ولي چون تواند، نمي خير(ب

 

 ......که، کند اداره را کشور و بگيرد عهده بر را اسالمي جامعه ريرهب تواند مي فقيهي-781



 

 

 . باشد دارا را دين در شده تعيين شرايط(الف

 .باشد داشته مقبوليت وهم مشروعيت هم(ب 

 .کنيد مشخّص( غ/ ص) با  را زیر های گزاره نادرستی یا درستی-

 .باشد مي شرايط واجد فقيه شناخت هاي راه از  علم اهل ميان در فقيه بودن مشهور-781

 هم و باشد دارا را دين در شده تعيين که،شرايط کند اداره را کشور و بگيرد عهده بر را اسالمي جامعه رهبري تواند مي فقيهي-782

 .باشد  مردم پذيرش مورد

 مي فقيه ولي ها آن به اًاصطالح کنندکه دين وعميق دقيق شناخت صرف را خود وهمّت وقت بايدگروهي قرآن، تعاليم طبق-783

 .گويند

 .بايستد تهديدها مقابل در تا باشد، «کفايت با و تدبير با»  بايد دارد عهده بر را اسالمي جامعه رهبري که فقيه ولي-784

 مرجعيت ديني در زمان غيبت در قالب واليت فقيه استمرار مي يابد.-785

 راي بازگويي احکام دين به شهرهاي دور دست مي رفتند.در زمان امامان نيز عده اي از دانشمندان ب-786

 فقيه کسي است که در احکام دين به تخصص دست يافته است.-787

 راويان حديث بايد رويدادهاي زمان جديد را بشناسند.-788

 و مديريت نيازمند که را اسالم اجتماعي احکام توان مي شود، تشکيل اسالمي حکومت و يابد ادامه » ظاهري واليت «اگر-789

 .درآورد اجرا به جامعه در است، حکومتي ي پشتوانه

  کنند. مراجعه» فقيه »بايد به ،اجتماعي مسائل و احکام در تنها امام، غيبت در مسلمانان -791

 جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.-

 .گويند مي..... ها آن به اصطالحاً که کنند دين عميق و يقدق شناخت صرف را خود وهمّت وقت گروهي بايد قرآن، تعاليم طبق-791

 .باشد داشته.... ... و..... .. شرط دو بايد،دارد عهده بر را اسالمي جامعه رهبري که فقيه ولي-792

 .است.......... معناي به دين احکام در تقليد-793

 .کند مي پيدا استمرار...... چوب چهار در اسالمي حکومت-794

 .يابد مي ادامه......  شکل در ديني مرجعيت-795



 

 

 .آورد دست به نيفتاده اتفاق امامان و( ص)پيامبر زمان در که نيز را....... و... ....بتوانداحکام بايد فقيه-796

 .دارد عهده بر را ‹واليت و يرهبر› و›.....‹ مسئوليت دو شرايط واجد... ايشان. از نيابت به و( عج)زمان امام فرمان به بنا غيبت دوره در-797

 .سازد خنثي را دين دشمنان هاي نقشه تابتواند باشد..... .... با بايد دارد عهده بر را اسالمي جامعه رهبري که فقيه ولي-798

 ....... و ........مي باشد. آيد، مي دست به  روايات کريم، قرآن از که اسالمي ٔ  جامعه رهبر وظايف از-799

 ....... و .......مي باشد.رهبر به نسبت مردم يها ئوليتمساز -811

 .است ضروري ،..... و..... از اطالع دنيا، ستمگر هاي قدرت برابر در صحيح گيري تصميم براي-811

 سواالت کوتاه پاسخ:-

 .کنيد تعريف را فقيه وليّ مشروعيّت-812

 داشته باشد.يعني چه؟ «مقبوليت »،کهدگير عهده بر را اسالمي جامعه رهبري تواند مي فقيهي-813

 . ببريد نامرا دارد، را اسالمي جامعة رهبري شايستگي که کسي ويژگي دو-814

 کنيد؟ ذکر را فقيه ولي و تقليد مرجع مشترک شرايط از مورد دو-815

 شود؟ مي گفته کسي چه به تقليد مرجع-816

 گويند؟مي  ‹فقيه وليّ› کسي چه به-817

  ؟ گويند مي فقيه کسي چه به-818

 معناست؟ چه به تفقّه-819

 ؟ببريد نام فقط،گيرد مي انجام هايي شيوه چه به فقيه وليّ انتخاب-811

 مرجعيت ديني به چه شکلي در عصر غيبت استمرار مي يابد؟-811

 از مسئوليت هاي مردم را نسبت به رهبر بيان کنيد؟ « مورد2»-812

 و گزارش از وضع   براي تحقيق  را مورداطمينان افراد اي عدهيادآور مي شود،عهد نامه مالک اشتر در )ع(امير مؤمنانچرا-813

 کند؟ انتخابطبقات محروم 

 :کامل سواالت پاسخ-

 .کنيد مقايسه يکديگر با( ع)اطهار ائمّه حضور زمان در و غيبت عصر در را فقهاء نقش-814



 

 

 ؟اند داده نشان غيبت عصر در  ظاهري واليت و علمي مرجعيت تداوم رايب حلي راه چه ديني پيشوايان و قرآن ـ815

 چرا؟ گيرد؟ مي قرار ديگري شخص ي عهده بر( عج)عصر امام معنوي واليت ، غيبت عصر در آيا-816

 گيرد؟ مي انجامبه چه شکلي  مسلمانان «ظاهري واليت »و «علمي مرجعيت »،(عج)عصر امام فرمان به بنا غيبت، عصر در ـ817

 باشد؟ «کفايت با و تدبير با»  بايد دارد عهده بر را اسالمي جامعه رهبري که فقيه ولي  چرا-818

 باشد؟ برخوردار«  روحي قدرت و شجاعت از»  بايد  را اسالمي جامعه رهبري و فقيه ولي  چرا -819

 ميشود؟ هايي زمينه چه شامل و است الزم کساني چه براي تقليد –821

 کدامند؟،دارد اساسي نقش تقليد مرجع درانتخاب که عاملي ود-821

  بنويسيد را شرايط واجد فقيه شناخت هاي راه–288

 .دهيد شرح کامل طور به و برده نام را دو آن گيرد، مي انجام روش دو به ما کشور در فقيه ولي انتخاب-823

 . دهيد يحتوض گيرد؟ مي انجام هايي شيوه چه به فقيه وليّ انتخاب-824

 دادند؟ مي پاسخ مردم مسائل به چگونه خود عصر در( ع)اطهار ي ئمها-825

 باشد؟ «زمانشناس» و« عادل» بايد تقليد مرجع چرا ـ826

 دارد؟ وجود تفاوتي چه «تقليد مرجع» و« فقيه وليّ» انتخاب ميان-827

  کنند؟ نتخابا فقيه وليّ خود براي جداگانه طور به توانند نمي افراد چرا -828

 ؟ چيست او هاي مسئوليّت و رسد مي کسي چه به ايشان نيابت غيبت، دورة در( عج) زمان امام فرمان بر بنا-829

  ؟ است اسالمي جامعة رهبر شرايط از« روحي قدرت و شجاعت» و« کفايت و تدبير» چرا -831

 . بنويسيد را است پيروي شايسته که فقيهي و مرجع شرايط ، احاديث به توجّه با-831

 عزت نفس:درس یازدهم


