
 درس دهم

 مرجعیت و والیت فقیه

واليت 》و 》 مرجعيت دينی》ضرورت تداوم دو مسئوليت  داليل■            

 :در عصر غيبت 》ظاهری

نفی عدم تداوم مرجعيت دينی :مردم با وظايف خود آشنا نميشوند، مردم الف(نتايج م

 نميتوانند به وظايف دينی خود عمل کنند.

ب(نتيجه عدم تداوم واليت ظاهری :نميتوانند احکام اجتماعی اسالم را در جامعه اجرا 

 کرد .

سی شيوه پيامبر و امامان نيز در زمان حياتشان برای مردمی که به ايشان دستر ■

نداشتند تربيت دانشمندانی بود که احکام و معارف را برای مردم بيان کرده و پرسش 

 ها يشان پاسخ دهد

 تفقه :تالش برای کسب معرفت عميق  ■

فقيه:کسی که به معرفت  عميق در دين رسيده و ميتواند قوانين اسالم را از قرآن و    

 روايات به دست آورد 

 مهارت نداريم به متخصص ان رجوع کنيم .تقليد:در چيزی که تخصص و    

مرجع تقليد:فقيهی که احکام را در اختيار مردم قرار ميدهد او متخصص احکام دين    

 است.

ولی فقيه: فقيهی است که توانايی سرپرستی و واليت جامعه را دارد او عهده دار    

 .حکومت است و قوانين الهی را در جامعه اجرا ميکند

عصر مسئوليت مرجعيت دينی ايشان در قالب مرجعيت فقيه توسط در عصر امام ■

مراجع تقليد و مسئوليت واليت ظاهری ايشان در قالب واليت فقيه و توسط ولی فقيه 

 انجام ميشود.

 شرايط مرجع تقليد :اعلم ،باتقوا،عادل،زمان شناس■

 مقبوليت،شرايط ولی فقيه:مشروعيت■



ير ومدبر تا جامعه را در شرايط پيچيده جهانی :باتقوا ،عادل،زمان شناس ،مدمشروعيت

رهبری کند ،شجاعت و قدرت روحی داشته باشد با دشمنان مبارزه کند احکام دين را 

 اجرا کند در مقابل تهديد ها بايستد.

 :مردم به صورت مستقيم و غير مستقيم ولی فقيه را بپذيرند.مقبوليت

 راه های شناخت و انتخاب مرجع تقليد:■ 

نفر عادل و مورد اعتماد مشورت گرفت ،يکی از فقها در ميان اهل علم آن چنان  از دو

 مشهور باشد که مطمئن شويم او دارای شرايط است 

 انتخاب ولی فقيه :■

امام خمينی:مشروعيت ايشان توسط مراجع تقليد تاييد شده بود،مقبوليت ايشان به طور 

 يد شد.مستقيم و به واسطه حظور مردم در اجتماعات تاي

امام خامنه ای :مردم ابتدا نمايندگان خبره خود را انتخاب کردند سپس اين نماينده 

 ای را تاييد کردند  مشروعيت امام خامنه

 وظايف رهبر جامعه:■

ساده زيستی،تصميم گيری بر اساس مشورت ،حفظ استقالل کشور و جلوگيری از نفوذ 

 الهی در جامعه.بيگانگان ،تالش برای اجرای احکام و دستورات 

در جامعه  اسالمی رهبر جامعه انسان پيشروی است که با قدم گذاشتن در مسير ■

خواند و مردم نيز او را همراهی ميکنند ودر کمال و عدالت مردم را به اين فرا می

 سختی ها تنها نمی گذارند

 اساس پيشرفت حکومت اسالمی مشارکت و همراه مردم است ■

 مسئوليت مردم :■

 حدت و همبستگی اجتماعی :و(1

 نتايج:) قوی شدن کشور ،ياری رهبری برای اجرای قوانين اسالم( 

 آيد،سلطه گران بر کشور مسلط می شوند (عواقب تفرقه:)حکومت از پا در می

 استقامت و پايداری در برابر مشکالت (2

 افزايش آگاهی سياسی و اجتماعی(3

 مشارکت در نظارت همگانی    (4



 ت دادن به اهداف اجتماعی اولوي (5

مقننه، کارگزاران مديران و مسئوالن جامعه اند که در جمهوری اسالمی سه قوه ■ 

 را تشکيل می دهندمجريه ،قضاييه 

 کارگزاران :■

 _وظايف خود را بشناسند و عمل کنند اعتماد مردم به حکومت افزايش می يابد.1

 و ناکارآمدی حکومت ميشود_عملکرد غلط داشته باشند سبب افزايش مشکالت 2

 عهد نامه مالک اشتر: ■

 _حضرت علی اين نامه را به مالک اشتر نوشت1

 _اين نامه نشانه فکر و درايت امام در کشور داری است 2

 _ وظايف کارگزاران را باعلت به انها گوشزد ميکند3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


