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مرجعیت ووالیت فقیه    دهمنموداردرس 

کبری استمرار می یابد؟آیا این دو مسئولیت)مسئولیت پیامبر( در دورٔه غیبت 

 یا مردم به خود واگذار شده اند و دین در این زمینه برنامه ای ندارد؟

 تدبردرقرآن
نونَ  کانَ  ما وَ  ن نَفَرَ  فَلَوال کافَّةً، لِّیَنِّفروا الُمؤمِّ نُهم فِّرق ة ُکل ِّ  مِّ  َولِّیُنِّذروا الد ینِّ  فِّی لِّیَتَفَقَّهوا طاِّئفَةٌ، مِّ

ما َرَجعوا اذا قَوَمُهم  یَحذَرونَ  لَعَلَُّهم لَیهِّ
به فراگیری علم دین می ایشان، عده ای را تشویقبه نظر شما، چرا خداوند حتی در زمان پیامبر و با وجود حضور -1

کند؟

آیا آموختن عمیق دین و بیان تعالیم آن، اختصاص به زمان پیامبر دارد؟ چرا؟ -2

در وبه تفقه دم، وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنندخداوند در قرآن کریم دستور می دهد گروهی از مر
 ه شهرهای خود بروند و قوانین اسالم را به مردم بیاموزنددین بپردازند تا پس از کسب علم ب

 .تفقه به معنای تالش برای کسب معرفت عمیق است
 را از قرآن و  افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند و می توانند قوانین و احکام اسالم

مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی  و روایات به دست آوردندفقیه نامیده می شوند
 به ایشان، به این فقیهان مراجعه کنند

غیبت عصر در امامهای مسئولیت تداوم ضرورت

وری است که از آنجا که دین اسالم همیشگی و برای همٔه دوران هاست، عقالً ضر
 :در عصر غیبت ادامه یابد؛ زیرا)مرجعیت دینی()والیت ظاهری(این دومسئولیت

گر مرجعیت دینی ادامه نیابدمردم با وظایف خود آشنا نمی شوند ونمیا-1

.آن وظایف عمل کنندتوانند به 

اگروالیت ظاهری ادامه نیابد نمی توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند-2

پشتوانهٔ حکومتی است، در جامعه به اجرا درآوردمدیریت و 
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 و پیامبر راهکار

 عصر برای امامان

 غیبت
بودند در همان زمان ائمه ، مردمانی در شهرهای دوردست 

 که به امامان دسترسی نداشتند از این رو، آن بزرگواران

دانشمندانی را تربیت می کردند که در حد  توان به معارف و 

مختلف شهر خود  دست یابند این دانشمندان به نقاطاحکام دین 

و یا شهرهای دیگر می رفتند و احکام اسالم را به مردم می 

 .قرآن کریم استآموختند این روش، برگرفته از 

حال کسی که از امام خود دور افتاده و 

ل به او دسترسی ندارد، سخت تر از حا

پدر را از دست داده است؛  یتیمی است که

زیرا چنین شخصی، در مسائل زندگی، 

اگر  حکم و نظر امام را نمی داند. البته

یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما 

آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران 

ما آشنا نیستند، راهنمایی  را که به احکام

زش کند و دستورات دین را به آنها آمو

با  دهد. در این صورت، او در بهشت

 پیامبر)ص(     خواهدبودما

 تفکردرحدیث
مردمی که می خواهند براساس قوانین 

م زندگی کنند، اما به پیامبر و امام اسال
ندارند، باید به فقیهی که شرایط  دسترسی

 .ویژه ای دارد، مراجعه نمایند

َن الفُقَهاِّء   ا َمن کاَن مِّ فَاَم 

هصاِّئنًا  حاِّفًظا لدیِّنه لنَفسِّ

ر ُمخاِّلفًا لَهواهُ ُمطیعًا الَ  مِّ

 فَللعَوامِّ اَن یُقَل دوهُ َموالهُ 

صادق)ع(امام 

 فکردرحدیثت
فقیه کسی است که با مطالعهٔ 
دقیق منابع اسالمی به مرحله 

ای از تخصص در دین 
است و می تواند  رسیده

احکام اسالم را به دست 
 .آورد و برای مردم بیان کند

احادیثی از پیامبر 

اکرم و ائمٔه اطهار

ا الَحواِّدُث   َو اَمَّ
عُوا فیها  الواِّقعَة  فَارجِّ

   الٰی ُرواِِّ َحدیِّثنا 
تی َعلَیُکم  فَانَُّهم ُحجَّ
م ةُ اَّلٰلِّ َعلَیهِّ َواَنَا ُحجَّ

 امام عصر)عج(

 فکردرحدیثت
فقیه باید بتواند احکام 

مسائل و رویداهای جدید 
را نیز که در زمان پیامبر 
 اکرم وامامان اتفاق نیفتاده

 .است به دست آورد

این روایات بیانگر آن است که مسلمانان در غیبتِّ امام، نه تنها در احکام و مسائل فردی، بلکه در مسائل 
مراجعه کنند. روشن است که انجام چنین وظیفه ای، جز با نفی حاکمان طاغوت و فقیه  اجتماعی هم، باید به

 تبه رهبری فقیه میس ر نیس حکومت اسالمیکیل  تش
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کبریدرغیبت

ظاهریوالیت

فقیهوالیت

مقبولیت مشروعیت

شجاع مدیرومدبر

مجلس)غیرمستقیم

(خبرگان

زمان
شناس

راهپیماییمستقیم

عادل اباتقو

دینیمرجعیت

هفقیمرجعیت

اعلم
زمان
شناس

مشهورباشد

عادل

دونفرعادل
ومورداعتماد

باتقوا

کالسی فعالیت

اگر کسی که به سن  تکلیف رسیده است،مرجع تقلید خود را انتخاب نکند، اعمال وی چگونه 
خواهد بود؟

این شخص ممکن است نسبت به اصل موضوع بی توجه باشد و به دنبال آن نرود که اعمال-1

را  خود را به نحوصحیح انجام دهد. این بی مباالتی سبب می شود که او نتواند راه رستگاری
پیماید و خطاها و گناهانی رامرتکب می شود که به علت کوتاهی وی در انجام دادن احکام بوده ب

 .است
این شخص، ممکن است نسبت به اصل موضوع و عمل به احکام اسالمی توجه داشته باشد و.-2

ا مرجع تقلید را انتخاب نکند. او باید به گونه ای عمل کند بخواهد به آنها طمئن که م عمل کند امَّ
دستورات الهی انجام می دهد؛ یعنی باید به کیفیت عمل به احتیاط  باشد کارهای خود را مطابق با

عملی را حرام می دانند و عده ای دیگر آن را حرام  آشنا باشد؛ مثالً، اگر عده ای از مجتهدان
د و برخی دانن عملی را واجب می نمی دانند، آن عمل را انجام ندهد و اگر عده ای از مجتهدان

 .مستحب، آن را حتماً انجام دهد
ل به سرپیچی از احکام الهی می انجامد و حالت دوم شرایط سختی را  روشن است که حالت اوَّ

 .عمالً کمتر کسی می تواند این وضع را ادامه دهد پیش می آورد که
اشد یا از ببنابراین، تنها راه ممکن آن است که یا شخص، خود در احکام اسالمی متخصص 

 .بپرسد و از وی تقلید کند متخصص در احکام
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وظایف رهبر

تالش برای 
اجرای احکام 
ودستورات 
الهی 
درجامعه

حفظ استقالل 
ی کشوروجلوگیر
از نفوذبیگانه

یساده زیست

ی تصمیم گیر
براساس 
مشورت

اولویت دادن  به اهداف 
اجتماعی

استقامت وپایداری 
دربرابرمشکالت

مشارکت درنظارت همگانی

آگاهی های سیاسی 
واجتماعی

وحدت 
وهمبستگی
اجتماعی

مردم 
ورهبری

وظیفۀ کارگزاران

 .ملت خادمان و رهبرند به کنندگان کمک و قضائیه یاران و مجریه مقننه، قوه سه مسئوالن و مدیران

 روز به روز حکومت، به مردم اعتماد کنند، اجرا درستی به هم و بشناسند درستی به خودرا وظیفهٔ  جامعه، کارگزاران اگر
 .یابد می افزایش

.شد خواهد حکومت ناکارآمدی و مشکالت شدن انباشته و افزایش سبب کارگزاران، غلط همچنین عملکرد 
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 تفکیک
 عهدنامٔه مالک اشتر والی واستاندار سرزمين مصر  

 (وظايف کارگزاران حکومت اسالمی  ) 

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

 .اند: دسته ای برادر دينی تو و دسته ای ديگر در آفرينش همانند تو هستند

ايت عموم مردم سعی وتالش کن نه درجلب رضايت خواص؛که در به دست آوردن رض -2

رضايت خواص وجودرضايت عمومی،خشم خواص به تو آسيبی نمی رساند وباخشم عموم مردم، 

 .نمی بخشد سودی

 کسانی را که از ديگران عيب جويی می کنند، از خود دور کن؛ زيرا در نهايت مردم عيب هايی -3

 .ز همه در پنهان کردن آنها بکوشددارند و مدير جامعه بايد بيش ا

در قبول و تصديق سخن چين شتاب مکن؛ زيرا سخن چين در لباس نصيحت ظاهر می شود،اما  -4

 . نتکار استخيا

عده ای از افراد مورداطمینان را انتخاب کن تا دربارهٔ وضع طبقات محروم تحقیق کنند وبه تو  -5
عدالت به  عمل کن ...، زیرا این گروه پیش از دیگرانگزارش دهند. سپس برای رفع مشکالت آنها 

 .نیازمندند
شمن گاهی ازاین راه توراغافل اگربادشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش،که د  -6

 .گیرمی کند

  

 و اندیشه

 تحقیق

 مقصود از تقلید در احکام دینی چیست؟ -1

معنای مراجعه ی غیر متخصص و غیر کارشناس به فرد متخصص و تقلید در احکام دینی به 

برای انجام دادن صحیح وظایف دینی است؛ بنابراین، اگر کسی خود کارشناس و  کارشناس در احکام

 م باشد؛ نبایداز دیگری تقلید کندمتخصص در احکا

 تقلید برای چه کسانی الزم است و شامل چه زمینه هایی می شود؟ -2

کسانی الزم است که به سنَّ تکلیف رسیده و در احکام دین کارشناس و متخصص نباشند.  تقلید برای

در این اصول، اصول اعتقادی، یعنی توحید، معاد، نبوت، امامت و عدل مربوط نمی شود و  تقلید به

ورات که در حدَّ خود دارد، به یقین برسد. تقلید به فروع دین ، یعنی احکام و دست هرکس باید با دلیلی

که در این زمینه تخصص ندارند، باید به فقیه واجد شرایط مراجعه  عملی مربوط می شود. افرادی

 .کنند

 شناس باشد؟ چرا مرجع تقلید باید عادل و زما ن-3

باید عادل باشد یعنی در مرتبه ای از تقوا قرار دارد که در پی انجام دادن واجبات و دوری  مرجع تقلید

گناهان کبیره را انجام نمی دهد و گناه صغیره را تکرار نمی کند. این امر سبب می است و  از گناهان

اشد؛ یعنی، دادن از روی هوی کاهش یابد. همچنین مرجع تقلید باید زمان شناس ب شود که احتمال حکم

 جدیدی که در زمان او مطرح می شوند، آشنا باشد تا بتواند احکام دین را با نیازهای زمان و مسائل

 .کرده و برای مردم بیان کند متناسب با نیازهای زمان استنباط

انتخاب ولی  فقیه در کشور ما چگونه انجام م یگیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان  -4

 د؟دخالت دارن

ولی فقیه واجد شرایط از طریق خبرگانی که خود مجتهد و آشنای به دین هستند شناسایی می شود و به 

فی می گردد. برای شناخت فقیهی که واجد شرایط مرجعیت دینی باشد، باید از راه های معر مردم

 .کرد تعیین شده استفاده
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97تجربی پی دارد؟ سراسری درحاکمان کدام ثمره راچه کسانی بیش از دیگران به عدالت نیازمند هیتند ورضایت عمومی مردم از .255
می برد خشنودی نزدیکان را ازبین -مجرمان -2خشم خواص را بی اثر می کند        –مجرمان -1
خشنودی نزدیکان را ازبین می برد -محرومان -4خشم خواص را بی اثر می کند       -محرومان  -3

96مردم چیست؟سراسری خارج کشورباتوجه به آیات قرآن کریم ثمره ی هجرت گروهی ازمومنان باهدف تفقه برای  .256
ولوکره المشرکون-4جعلهم ائمه          ن-3الیاتیه الباطل                  -2لعلهم یحذرون             -1

با توجه به پیام کدام آیه ی شریفه امامان دانشمندانی را تربیت میکردند تا به شهرهای دوردست که خودشان حضور نداشتند  .257
95احکام اسالمی را به آنان بیاموزند؟سراسری هنربروند و 

ائمه و نجعلهم الوارثین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجمعلهم-1
ؤۡ  ماکان وَ  -2 مۡ  فۡرقة   ک لِِّ  نَفََرِمنۡ  کافَّةً فَلَۡوال لیَۡنفروا ِمنونَ اۡلم  الدِّینِ  فى لیَتَفَقَّهوا طِائفَة   ِمۡنه 
لمۡشرکونَ ا َکرهَ  لَۡو  ی وَ  ک لِّه الدِّینِ  َعلَی و ِلی ظِهَره  اۡلَحِقِّ  دینِ  وَ  و بِاۡله دیٰ  َرسولَه اَۡرسلَ  الَّذی ه وَ -3
وعدهللا الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم-4

شرایطی باشد تا از نظر دین مشروعیت رهبری داشته باشد و در غیر این یک مجتهد عالوه بر تخصص درفقه باید دارای چه  .258
95 صورت پیروی از دستوراتش چه حکمی دارد؟سراسری انسانی

الزم نیست.-باتقوا، عادل، زمان شناس، باتدبیر باشد و شجاعت و قدرت روحی داشته باشد-1
.حرام است-باشد داشته روحی قدرت و شجاعت و بوده باتدبیر شناس، زمان عادل، باتقوا، -2
حرام است.-نگهدارنده ی نفس خود، نگهبان دین خود و مخالفت کننده ی با هوی و هوس خود باشد-3
.نیست الزم -باشد خود هوس و هوی با ی کننده مخالفت و خود دین نگهبان خود، نفس ی نگهدارنده-4

والیت ظاهری به ترتیب توسط چه کسی ادامه می یابد و آیه ی شریفه ی } در عصر غیبت کبری مسئولیت های مرجعیت دینی و  .259

(94مه دادن کدام مسئولیت امام )ع( داللت دارد؟ )سراسری ریاضی وما کان المومنون لینفروا کافة فلوال نفر من کل فرقه..{ بر ادا

 والیت ظاهری -فقیه دارای شرایط -ولی فقیه-2والیت ظاهری                     -ولی فقیه-فقیه دارای شرایط-1

 دینیمرجعیت -قیه دارای شرایط-ولی فقیه-4                     مرجعیت دینی-ولی فقیه-فقیه دارای شرایط-3

( 93كرده ايم؟) سراسری تجربی  ترسيم را مورد كدام پيام نيست همگان وظيفه ي دين، تخصصي و عميق فهمبگوييم  اگر .260

يقلّدوه ان فللعوام مواله المر مطيعا   لهواه مخالفا   لدينه حافظا   لنفسه صائنا   الفقهاء من كانَ  من اما و-1

عليهم هللا حجة انا و عليكم حجتي فأنّهم احاديثنا ةروا ليا فيها فارجعوا قعةالوا الحوادث اما و -2

الدين في ليتفقّهوا ئفةطا منهم قةفر كلّ  من نفر فلوال كافّة   لينفروا المؤمنون كان ما و-3

كثيرا اختالفا   فيه لوجدوا هللا غير عند من كان لو و القرآن يتدبرون افال -4

کبری مسئولیت مربوط به امامت یعنی مرجعیت دینی چگونه ادامه می یابد ؟پاسخ قرآن به این اگر سوال شود دردوره ی غیبت  .261
(93است؟)سراسری انسانی سوال پیام کدام آیه ی شریفه 

ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض ونجعلهم ائمه-1
یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعوا الرسول واولی االمر منکم-2
فةئفلوال نفر من کان فرقة منهم طا و ما کان المؤمنین لینفروا کافة -3
علی الدین هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره-4

اگر بگوییم فقیه باید بتواند احكام مسائل ورویدادهاي جدید راكه درزمان پیامبر اكرم صلي هللا علیه وآله  وسلم وامامان معصوم  .262
 (92م اتفاق نیفتاده است به دست آورد پیام كدام آیه یاسخن پیشوایان دین را ترسیم كرده ایم؟)سراسري تجربيسالم هللا علیه

ونریدان نمن علي الذین استضعفوا في االرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین-1
علیهم  حجت هللا اعلیكم وان حدیثنا فانهم حجتي فیها الي رواه  واما الحوادث الواقعه فارجعوا-2
فاما من كان من الفقهاءصائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه تعلیما مواله فللعوام ان یقلدوه-3
ما كان من المومنون لینفروا كافه فلوالنفر من كل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهمو-4

  91)سراسری خارج از کشور  فه ی............مؤید آن است.قرآن کریم از جامعه اسالمی می خواهد که .........و آیه ی شری .263
الدین........{ن الحق لیظهره علی }هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دی-گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند-1
}هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین.......{-آن کس را که توانایی الزم برای برپایی حکومت دارد حمایت کنند-2

ن فرقة منهم.........{فة فلوال نفر من کالینفروا کا ما کان المؤمنین}-خود را صرف شناخت دقیق دین کنند گروهی وقت و همت -33
}ما کان المؤمنین لینفروا کافة فلوال نفر من کان فرقة منهم.........{-آن کس را که توانایی الزم برای برپایی حکومت دارد حمایت کنند-44

(   90رج کشور ین کنند؟)سراسری خاکدام عبارت از جامعه اسالمی می خواهد که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق د .264
}هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله........{-1
ی علیکم....... {ة حدیثنا فانهم حجت}و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روا-2
......{ه}فاما من کان من الفقهاء صاعنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا-3
فلوال نفر من کان فرقة منهم طاعفة.........{ المؤمنین لینفروا کافة}و ما کان -4
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لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوانهم طاعفة با توجه به آیه شریفه }ما کان المؤمنین لینفروا کافة فلوال نفرمن کان فرقة م .265
(  90)سراسری تجربی   .....استیحذرون{ کوچ کردن به قصد .....بر همگان واجب.......و هدف از این کوچ کردن الیهم لعلهم 

بر تفکر عمیق دین انذار مبتنی-نیست-تفقه در دین-1
انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین-نیست-فراگیری اصول دین-2
عمل به وظیفه ی خود در تحقق والیت ظاهری-است-تفقه در دین-3
عمل به وظیفه ی خود در تحقق والیت ظاهری -است-فراگیری اصول دین -4

*  (  90ه کسی می تواند رهبری جامعه ی اسالمی را بر عهده بگیرد؟  )سراسری انسانی چ .266
باشد. عالوه بر داشتن شرایط رهبری،مورد پذیرش مردم نیزکسی که -1
ور مستقیم یا غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب شود و رهبری را به دست آورد.طفقیهی که به -2
کسی که فقیه عادل باتقوا و زمان شناس باشد و بتواند احکام دینی را متناسب با نیاز های روز به دست آورد.-3
بردار خداوند باشدنفقیهی که نگه دارنده ی نفس خود،نگهبان دین خود،مخالف کننده با هوی و هوس خود و فرما-4

عصرغیبت حجت منتَظرالهی،مسئولیتهای رسالت دربعدوالیت معنوی،مرجعیت دینی ووالیت ظاهری به ترتیب به عهده  .267
(   9سراسری هنر*)ی.......،.......و........می باشد.   

ت منتَظر-1 ت منتَظر   -فقها-حجِّ ت منتَظر-3ولی فقیه-فقها-ولی فقیه-2حجِّ ت منتَظر -فقها-ولی فقیه-4ولی فقیه-فقها -حجِّ حجِّ
 :تنها والیتی که استمرار می یابد والیت معنوی است توسط امام زمان )عج(نکته
ینی به عهده ی.........و والیت ظاهری به عهده ی.........قرار می گیرد والیت معنوی........و مرجعیت د،در عصر غیبت کبری .268

(89)سراسری هنر که به دلیل قرآنی مرجعیت دینی........می باشد.
}لیتفقَّهوا فی الدِّین{-ولی فقیه-فقیه دارای شرایط-منقطع می شود-1
{}لیتفقَّهوا فی الدِّین-لی فقیهو-دارای شرایط فقیه-استمرارمی یابد-2
}ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم{-فقیه دارای شرایط-ولی فقیه-استمرارمی یابد-3
} ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم{-فقیه دارای شرایط-منقطع می شود ولی فقیه-4
رایط رهبریاشته باشد و با برخورداری از شرهبری و هدایت جامعه آن گاه میسر می گردد که مورد پذیرش مردم باشد و........د .269

*( 89)سراسری ریاضی  ،.......محقق می شود.
مقبولیت-مشروعیت -4     مشروعیت-مقبولیت-3مشروعیت      -مشروعیت-2مقبولیت   -مقبولیت-1
 برحذر یا برکنارداشتن نبایست هاست -3انذار که همان هشدار بایست هاست -2تفقه دردین-1است پیام آیه حاوی سه هدف نکته:
از دقت در آیه ی شریفه ی}وما کان المؤ  منون لینفروا کاف ةً...{مفهوم می گردد که وجوب کوچ کردن برای مؤمنان)به ترتیب(، .270

(  88اسری انسانی)سر ....،باهدف.......محقق شود.بدان منظور است که ......و.
هشدار دادن به بایست ها-تفقِّه دردین-انذار-2   هشدار دادن به بایست ها       -انذار-تفقِّه دردین-1
بر کنار داشتن از نبایست ها-انذار-ردینتفقِّه د-4ها     ن از نبایست بر کنار داشت-تفقِّه دردین-انذار-3
برخورداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات و سرسپردگی مردم در مقابل دستور های او به ترتیب، .271

  (88ریاضیری . )سراس.......امام در زمان غیبت،استمرار داردمسأله ی....... و........را تحقق می بخشد و والیت

معنوی -مقبولیت-مشروعیت-4ظاهری  -مقبولیت-مشروعیت-3ظاهری-مشروعیت-مقبولیت-2معنوی -مشروعیت-مقبولیت-1

(  87جامع علمی کاربردی  لشرایط می باشد،به استثناء مواردی که ........)د اهمه ی موارد از راه های شناخت فقیه واج .272
خود فرد از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقیه واجد الشرایط را تشخیص دهند،بپرسد.-1
تقلید بتواند بنابر تشخیص خود مرجع واجد شرایط را انتخاب کند. های عملیه مراجعله فرد با رجوع به رسا-2
یکی از فقها آنچنان مشهور باشد که انسان مطمعن شود و بداند که این فقیه دارای شرایط است.-3
خیص دهد.تش خود فرد به اندازه ای از علم فقه اطالع داشته باشد که بتواند فقیه دارای شرایط را بشناسد و-4

فقیه واجد شرایط و یا متخصص در فهم دین که مراجعه ی غیر متخصصان به خود را همراه دارد و مرجع تقلید مکلفان میگردد .273
 (87ؤلیت .................و.................را به عهده دارد)سراسری زبان ئ،مس

 ظاهری رهبری و والیت-مرجعیت دینی-2معنوی    رهبری و الیت -مرجعیت دینی-1
برقراری حکومت اسالمی-والیت معنوی رهبری و-4راری حکومت ظاهری برق-رهبری و والیت ظاهری-3

 مستحدثه یعنی مسائل جدید وتازه ایجادشده مسائلنکته: 
ن کل  فرقة  منهم طائفةٌ لِّیتفقُّهوا فی الد ین ولُ  .274 ینذروا قومهم اذا رجعوا پیام آیه ی شریفه ی} وما کان المؤمنون لینفروا کاف ةً فلوال نفر مِّ

 (87ری انسانیسراس)الیهم لعل هم یحذرون{کدام است؟
و انذار برای پاسداری از مرز دین اثبات تفقِّه-1
اثبات تکه داشتن دین بر فقاهت و تنزیه دامان دین از هر نوع خرافه ای-2
در دین برای تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری در عصر غیبتوجوب در حد رفع نیاز فقه -3
وجوب تفقه در دین برای پاسخ گویی به مسائل مستحدثه ی هر زمان و صیانت از مرجعیت دینی برای همگان-4
(    87ر )سراسری هن ی هر زمان وحی الهی و استمرار امامت در گستره ی زمان،از دقت در کدام مورد مفهوم میگردد؟گره گشای .275

دین کله{}هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی ال-11
}و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون{-22
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}و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم اعمة و نجعلهم الوارثین{- 3  3
کافة فلوال نفر من کل فرقة منهم طاعفة لیتفقهوا فی الدین{ }و ما کان المؤمنین لینفروا-4
 خاص امام معصوم است .:آیه مرجعیت دینی توسط فقیه واجد شرایط رابیان می کند ووالیت معنوی نکته
( 86لدین{کدام است؟)سراسری انسانی ا م طاعفة لیتفقهوافیپیام آیه شریفه }وماکان المؤمنین لینفروا کافة فلوالنفرمن کل فرقة منه .276

جبران والیت معنوی امام علی)ع( با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط-11
رجعیت دینی امام علی )ع(بامفتوح بودن باب اجتهاد و استنباطجبران م-22
استقرار مرجعیت دینی امام علی)ع(با بذل لطف او به دین مداران فقیه بهره مند از استنباط- 3 3
با بذل لطف او به دین مداران فقیه بهره مند از استنباط رار والیت معنوی امام علی)ع(استق-44

  (86)سراسری تجربی   یم از جامعه ی اسالمی می خواهد که گروهی....و امام عصر)عج(این افراد را...معرفی کرده است.قرآن کر .277
دژهای محکم اسالم-وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند-1

راویان حدیث ائمه-وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند-22
دژهای محکم اسالم -امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ی خود بدانند و عمل کنند-33

راویان حدیث ائمه -امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ی خود بدانند و عمل کنند-4
امامت را می خواهد. مسئولیت  حکومت اسالمی ورهبری اسالمی ووالیت فقیه همان والیت ظاهری است.وسوال سهنکته: 
نیست بلکه جامعه ی اسالمی نیازمند...و...و.... است.  کافی وجود کتاب الهی در میان مردم،به تنهایی برای تشکیل و تعالی نظام .278
(86)سراسری زبان   
رهبر اسالمی-والیت معنوی-والیت ظاهری -2حکومت اسالمی -مرجعیت دینی-والیت ظاهری-1

رهبر اسالمی-والیت فقیه-والیت معنوی-4 حکومت اسالمی-مرجعیت دینی-والیت معنوی-33
)سراسری خارج  برای رهبری جامعه ی اسالمی،به ترتیب،چگونه تحقق پیدا میکند؟« مقبولیت و مشروعیت»هر یک از دو عنوان .279

*86از کشور 
،کفایت وشجاعتعدالت-پذیرش مردم-2مردم                  پذیرش -شجاعتعدالت،کفایت و -1
عدالت،کفایت و زمان شناسی-شجاعت،قدرت روحی و درایت-4زمان شناسی،تدبیر و کفایت      -فقاهت،عدالت و تقوا-3

 حکومت ورهبری یک معنا دارد ومرجعیت همان مرجع تقلید است .-ولی فقیه -والیت نکته: 
و «برقراری حکومت اسالمی»توانایی الزم برای برپایی و اداره ی حکومت را دارد،...است و هر کدام از مسئؤلیت هایآن کس که  .280
*( 86)سراسری ریاضی  به ترتیب،متوجه........و.........است.«مرجعیت دینی»

مرجعیت-والیت-ولی فقیه-4والیت        -مرجعیت-ولی فقیه-3مرجعیت         -والیت-مرجع تقلید-2والیت          -مرجعیت-مرجع تقلید-1
لک اشتر حضرت علی )ع(می فرمایند: مردم دو دسته اند دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در با توجه به عهدنامه ی ما .281

(94تواند.....پس از آن حضرت چه دستوری در مورد معاشرت با مردم داده اند؟ )خارج از کشور  آفرینش همانند
اران به کار خیر بی رغبت می شوند.هرگز نیکوکار و بد کار در نظرت یکسان نباشند، زیرا در این صورت نیکوک-1

ربان باش.وبا همه دوست و مه خویش را نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار بدهدل -2

دوست داشتنی ترین چیزها نزد تو، آن چیزی باشد که در حق میانه ترین آن است.-3

باشد.مدیر و رهبر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مردم کوشا -4

 .دتشکیل حکومت اسالمی درعصر غیبت بدان جهت ضرورت دارد که......و بهای انسان را که......است به او تفهیم کنن .282
(90)سراسری تجربی

خدا-رخسار زیبایی احکام الهی را در تحقق مردم ساالری دینی نشان می هد-1
بهشت-نشان میدهدرخسار زیبایی احکام الهی را در تحقق مردم ساالری دینی -2
خدا-مؤمنان منتظر را فرصت می دهد که آن چه را  برای آمادگی ظهور الزم است،فراهم سازند-3
بهشت-ظر را فرصت میدهد که آن چه را برای آمادگی ظهور الزم است،فراهم سازندمؤمنان منت-4

حکومت جهانی حضرت ولی عصر می قلعه و حصار متین و استواری که عامل تشکل و آماده سازی منتظران،برای تحقق  .283
(89شود،همان.........است که فرصت...........را فراهم می کند.  )سراسری انسانی

دینی مردم ساالری-اسالمی حکومت-2آمادگی برای ظهور        -حکومت اسالمی-1
مردم ساالری دینی -صالح بودن منتظران-4آمادگی برای ظهو    -صالح بودن منتظران-3
 شهر نیز مورد توجه می باشد.نام نکته: 
دل خویش را نسبت به مردم تحت »حضرت علی)ع(در نامه ای به مالک اشتر که او را فرمانروایی..........برگزیده بود،فرمودند: .284

*( 89)سراسری تجربی «  حکومت مهربان قرار بده و با همه دوست و مهربان باش چراکه...........
نظام اسالمی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و نمی یابد.-مصر-1
نظام اسالمی بون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و نمی یابد.-بصره-2
واند.ای دیگر در آفرینش همانند ت مردم دو دسته اند؛دسته ای برادر دینی تو و دسته-بصره -3
مردم دو دسته اند؛دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.-مصر -4
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دو دسته بودن مردم،به بیان امام علی)ع(که دسته ای برادر دینی حاکم ودسته ی دیگر در آفرین،همانند او باشند،ایجاب می کند  .285
*(  87سری تجربی ............  )سراکه وی

رضایت و خشنودی خواص را برعوام ترجیح ندهد تا خشم خواص را بی اثر کند.-1
محبوب ترین چیزها در نظرش خشنودی خدا باشد تا به خوشنودی خلق بینجامد.-2
شته باشد وهمیشه،قدرت خدارا که برترین قدرت است،منظور دارد.تکبر و خود بزرگ بینی دا-3
نسبت به همه ی دوست و مهربان باشد و دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار دهد-4
(94کدام مورد در رابطه با ویژگی های حکومت مردم ساالر و نظام اسالمی درست است؟)سراسری زبان  .286

ساالر رای اکثریت مردم حاکم است،ولی درحکومت اسالمی فقط رهبروحاکم اسالمی تصمیم گیرنده خواهند بود.درحکومت اسالمی مردم -1
بر خالف دموکراسی های رایج در جهان حکومت اسالمی به دنبال خواسته های دنیوی مردم نیست و وظیفه ای الهی دارد.-2
ومردم با تعیین مستقیم رهبر در دو دوره پایبندی خود را نشان داده اند.رات دین تشکیل شده  نظام اسالمی بر مبنای دستو-3
تنظیم کنند. مردم با قیام خود جمهوری اسالمی را برپا کرده اند و قانون گذاران نمی توانند بر خالف دستورات الهی قانون-4

 اسالمی)بنابرقوانین اسالم( -)اکثریت مردم(2جمهوری-1نظام اسالمی دوخصوصیت داردنکته:
*(  91)سراسری تجربی  .نظام اسالمی حکومتی است......و......که این نظام را مردم ساالری دینی می نمامند .287
بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.-شحاکم آن فقیه عادل با تقوا،با کفایت و تدبیر با-1
بر مبنای قوانین اسالمی تشکیل می شود.-حاکم آن فقیه عادل با تقوا،با کفایت و تدبیر باش-2
بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد. -اکثریت مردم،نوع حکومت خود را تعیین کرده اند-3
بر مبنای قوانین اسالمی تشکیل می شود. -ت مردم،نوع حکومت خود را تعیین کرده انداکثری-4




