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 زمین، روی در خدا هایحجت عنوان به آنان و شد منتقل اطهار ائمه به ایشان از پس، )ص(خدا رسول هایمسئولیت از مورد دو

 برپایی برای و برخاستند مردم هدایت به و گرفتند برعهده را هامسئولیت این

 الهي هایحکومت 

 عدل، و قسط اقامۀ  

 .كردند مبارزه و جهاد  

 روبرو هستيم: سؤال دو با درس اين در

یابد؟می استمرار کبری غیبت دورة در یتمسئول دو این آیا 

ندارد؟ ایبرنامه زمینه این در دین و اندشده واگذار خود به مردم یا 

  اِذا قَوْمَهُمْ لیُنْذِروا الدّینِ وَ فى ليَتَفَقَّهوا طاِئفَةٌ مْمِنْهُ فِرْقَّة کُلِّ مِنْ نَفَرَ فَلَوْل كافَةًلیَنْفِروا  الْمُؤمِنُونَ کانَ ما وَ.7

 الَیْهُمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرونَ رَجَعوا     

 مردم و اموزند،یب نید دانش تا ها،آناز جمعى گروهى، هر ازرا نشاید که همگی بیرون روند پس چرا کوچ نکنند  مؤمنان و 

 ها باز گردند. شاید که بترسند و توجه کنند. گاه که به سوی آن. آندهند انذار را شیخو
   

                                 

 .    هاستانذار نبایستکار فقیه                

              

 مفتوح بودن باب اجتهاد                
 

 طور عمیق و شخصی فرا گیرند، تا سایر مردم توانند دانش دین را بهاست، چون همة مردم نمی واجب کفاییتفقَّه               

 دست آوردن احکام به آنان مراجعه کنند. برای به              

                                 

 تداوم مرجعیت دینی در دوره غیبت کبری توسط فقیهان و والیت ظاهری.               

              

 دهد )واجب( گروهی از مردم)کفایی( به شناخت دقیق دین برسند)تفقَّه( قرآن دستور می              

 ( تفقَّه در دین1                                                      
                        

 انذار مردم  (2                                                      

                            

 الزمة ایمان است.     شناخت دینهجرت برای                

              

 « سِهفْلنَ صاِئنًا»تناسب مفهومی دارد )ع(با حدیث امام صادق              
 

های مربوط مسئولیت ادر زمان غیبت کبری و ندارد امامان و )ص(پیامبر زمان به اختصاص الهی دستورات و اسالم دین ازپیروی 

 ؟یابدبه امامت)مرجعیت دینی و والیت ظاهری( چگونه ادامه می

 مرجعیت  و والیت فقیه – دهم درس

 الف

 ب

 ج

 د

 ه

 وظیفه فقیه در عصر غیبت 

 و

 ز
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 در این زمینه )ص(حدیثي از پیامبر:   

 زیرا است.  داده دست از را پدر که است یتیمی حال از ترسخت ،ندارد دسترسی او به و افتاده دور خود امام از که کسی حال»

 وجود آشناست، ما دانش و علوم به که ما پیروان از یکی اگر البته. داندنمی را امام نظر و حکم زندگی مسائل در شخصی، چنین

 این در دهد. آموزش هاآن به را دین دستورات و کند راهنمایی نیستند، آشنا ما احکام به که را دیگرانی باید باشد، داشته

 . بود خواهد ما با بهشت در او صورت،

 

 

 

 

 کند؟می دین علم فراگیری تشویق به را ای عده ایشان، حضور وجود با و )ص(پیامبر زمان در حتی خداوند چرا شما، نظر به .1

ها را از ایشان دسترسی نداشتند تا احکام دین را یاد بگیرند وجود داشته باشند و مردم سؤال )ص(زیرا کسانی که به پیامبر

 بپرسند. 

 چرا؟ دارد؟ )ص(پیامبر زمان به اختصاص آن، تعالیم بیان و دین عمیق آموختن آیا .2

ای در زمینة دین متخصص شوند و به دیگران باید عده الزم است. به همین دلیل هاهمة دورهخیر، زیرا آموزش احکام دین در 

 آموزش دهند. 

 

غیبت عصر در امام هایمسئولیت ضرورت تداوم 

يابد؟ ادامه غيبت عصر در چرا بايد دو مسئوليت مرجعيت ديني و واليت ظاهری 

 اسالم دین چون

 هميشگي  

 هاست؛ دورانهمة  برای 

 مرجعيت ديني 

 واليت و رهبری 
 

 بداند را دین احکام که                                                                                    

  کند بیان مردم برای              نباشد متخصصي یعنی نیابد، ادامه دینی اگر مرجعیت(7

 نباشد، دین احکام با مطابق جدید مسائل پاسخگوی                                                                                  

 .شوندنمی آشنا خود وظایف با مردم 

 .کنندنمی عمل وظایف به 

 نیازمند که را اسالم اجتماعی احکام توان نمی                                                                                      

  است، حكومتي پشتوانة و مديريت       نشود، تشکیل اسالمی حکومت و نیابد ادامه ظاهری والیتاگر (0

 .درآورد اجرا بهجامعه  در                                                                                      

پرسش  

دسترسي دين، قوانين و احكام به راهي چه از مسلمانان و يابدمي ادامه چگونه امامت، به مربوط هایمسئوليت 

 شود؟مي پياده جامعه در چگونه قوانين اين و کنندمي پيدا

 روش پيامبر)ص( و امامان)ع( برای عصر غيبت، برای آموزش احكام کساني که به امام دسترسي نداشتند چه

 بود؟ 
 .یابند دست دین احکام و معارف به توان حدّ در که کردندمی تربیت را دانشمندانی( 1

 ها سؤال

  مسئولیت دو این که است ضروری عقالً، 

  در عصر غیبت ادامه یابد،زیرا:
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 .آموختندمی مردم به را اسالم احکام و رفتندمی دیگر شهرهای یا و خود شهر مختلف نقاط به دانشمندان این( 2

 .دادندمی پاسخ پرسش آن به داشتند، روایات و کریم قرآن از که دانشی براساس آنان داشتند، پرسشی مردم گرا (3
 

                                 

           

 روشن .کنند مراجعه«فقيه»به باید هم، اجتماعي مسائل در بلکه ،فردی مسائل و احکام در تنهانه  امام، غیبت در مسلمانان

 ای،وظیفه چنین انجام که است

  طاغوت حاکمان نفی                                           

 با جز                         

 نیست میسر فقیه رهبری به اسالمی حکومت تشکیل                                           
 

 

 خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و  وقت و همّتخواهد که گروهی ( قرآن کریم ابتدا از جامعة اسالمی می1            

 در دین را وظیفة اصلی خود قرار دهند.  «تفقَّه»                

 اند، فقیه                   رسیدهدین  در معرفت عمیقاین است، به افرادی که به تفکر عمیقمعنای به «تفقَّه»جا که ( از آن2            

 گویند.می                

                        

 کردند و به مناطقی که به امام می تربیتبه احکام و معارف اسالمی را  آگاهو  فقیهدر عصر خود افرادی  )ع(ائمة اطهار              

 را برای آنان بیان کنند.   قوانین دینهای دینی مردم باشند و گوی سؤالفرستادند تا پاسخ، مینداشتنددسترسی              

                                 

 و  با تقوابه فقیهان « والیت ظاهری»و « دینی مرجعیت»، وظایف مربوط به غیبتپشتوانه، در عصر  دوبا تکیه بر              

 گیرد.   شود و بار امانت بر دوش آنان قرار میسپرده می زمانآگاه به  شناسانسالما             

 قرآن کریم  پشتوانة اول    

 برای اجتهاد را تبیین  اصول و مبانی الزماست که با تعالیم خود  )ع(و ائمة اطهار  ص()سیره و سنت پیامبر پشتوانة دوم   

 کردند و راه را برای فقیهان هموار ساختند.                       

مرجعیت »واجد شرایط دو مسئولیتِ « فقیه»،ایشان از نیابت به و )عج(زمان امام فرمان بنابه، غیبت در دورة .2

، این جمله را شرح )عج(، با ذکر یک سند روایتي از امام زمان دارد برعهده را« رهبری و ولیت ظاهری»و « دیني

 دهید. 

  سؤال غیبت عصر «رویدادهای جدید» دربارة که یعقوب بن اسحاق نام به خود یاران از یکى پاسخ در)عج(عصر امام             

 : فرمود نمود،می جوت وجس را راه چاره و کردمی             

   

 یْهِمْ.عَلَ اهللِ حُجَّةُ اَنَا وَ عَلَیكُمْ حُجَّتى فَاِنَّهُمْحَدیِثنا  اةِرُوّلي اِ فیهارْجِعوا فَا الْواِقعَةُ حَواِدثُلْا اَمَّا وَ

 باشم.                                مى هاآن بر خدا حجّت من شمایند. و بر من حجّت آنان کنید که رجوع ما حدیث راویان باید بهزمان  رویدادهاى مورد در

   ایشان در عصر غیبت. معنویتداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری، قلمرو ( 1پيام:       
  شناس بودن.زمان( 2              

 ارتباط مفهومی دارد.  نَفَرَ فَلَوْل كافَةًلیَنْفِروا  الْمُؤمِنُونَ کانَ ما وَ( با آیة3            

 و « مرجعیت دینی»مسئولیتِ دو واجد شرایط « فقیه»ایشان، از نیابت به و )عج(زمان امام فرمان بنابه غیبت، دورة در              

  رهبرى و هدایت الهى اهداف مسیر در را اسالمى ةجامع ،توان حد در و دارد برعهده را« رهبری و والیت ظاهری»            

 کند.مى             

 فقیه کیست؟

 الف

 ب

 ج

 الف

 ب
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                       روایات و آیات( 1                                       
                        

 عقل  دقیق موازین از گرفتن کمك با و (2                                       

 

 شناس بودن فقیه    زمان             

            
 

 

 .نمایندمى عمل آنان راهنمایى با مطابق و کنندمى مراجعه متخصصان این به ،نیستند متخصص دینى احکام در خود که کسانی

:نتیجة اول  

 .نامندمى مرجع نیز را فقیهى چنین. است متخصص به رجوع معناى به ،جااین در تقلید پس،

 

                                 

              

 گیردمى دست به را جامعه رهبرى دارد، را ادارة حکومت و برپایى براى الزم توانایى که کس آن شرایط، داراى فقیهان میان از

 .شودمى نامیده ولیّ فقیه دارد، برعهده را مسئولیت این که فقیهى  کند.مى اقدام جامعه در الهى قوانین کردن پیاده به و

 

 .یابدمى ادامه فقیه مرجعیّت شکل در دینی مرجعیت                                              

                                      مهّم          

 .کندمى پیدا استمرار فقیه والیت چهارچوب در اسالمى حکومت                                              
 

 که کسي فقيهان ميان از چنينهم
 دارد، را جامعه والیت و سرپرستی توانایی 

 شودمی حکومت دار عهده 

 آورددرمی اجرا به جامعه در را الهی قوانین 

 گیردیم برعهده را مسئولیت این 

 

در عصر غيبت؟« ظاهری واليت»و « ديني مرجعيت»تداوم دو مسئوليتداليل ضرورت  بندی:جمع 

 )معلول(شوندنمی آشنا خود دینی وظایف با الف( مردم                                                                      

 )علت(( نتایج منفی عدم تداوم مرجعیت دینی1

 )معلول(کنند عمل شاندینی وظایف به توانندنمیمردم  (ب                                                                      
 

 )معلول( کرد. اجرا جامعه را در اسالم اجتماعی احکام تواننمی  ( )علتوالیت ظاهری( نتایج منفی عدم تداوم 2
 

 است .  عقليدالیل باال 

خالصه 

 =ولی فقیه اختیارات حاکم اسالمی پویایی و روز آمد بودن تعالیم دین اسالم،= تالش برای كسب معرفت عمیق تفقه   

 مردم اختیار در و آورندمى دست به را احکام

 .دهندمى قرار  
  در تفكر با فقیهان،

 ج

 د

 یست؟چ تقلید

 یست؟چفقیه تعریف ولي 
 ه

:نتیجة دوم                   

فقیه ولي

 گویند. مي
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 دست آورد. روايات بهقرآن و تواند قوانین اسالم را از كسي كه به معرفت عمیق در دين رسیده و ميفقیه               

 كنیم. در چیزی كه تخصص نداريم به متخصص آن رجوع ميتقلید           

 . دهد، او متخصص احکام دين استكه احکام را در اختیار مردم  قرار ميفقیهي مرجع تقلید     

  قوانینو . است كه توانايي سرپرستي  و واليت جامعه را دارد، او عهده دار حکومت استفقیهي ولي فقیه       

  . آوردرا در جامعه به اجرا در مي(اسالمي -اجتماعي)الهي                                     
 

 

 
 

  باتقوا( 1

  عادل (2

.آورد دست به روز، نیازهای با متناسب را دین احکام بتواند که باشد شناسزمان (3

 یْهِمْ.عَلَ اهللِ حُجَّةُ اَنَا وَ عَلَیكُمْ حُجَّتى فَاِنَّهُمْحَدیِثنا  اةِرُوّلي اِ فیهارْجِعوا فَا الْواِقعَةُ حَواِدثُلْا اَمَّا وَ

 باشم.                                مى هاآن بر خدا حجّت من شمایند. و بر من حجّت آنان کنید که رجوع ما حدیث راویان باید بهزمان  رویدادهاى مورد در
 

 .باشد ترعالم همه از فقها میان از یعنی باشد؛ اعلم (4

 

 

 
 

 های شناخت فقیه واجد شرایط را بنویسید.راه.3
 

 است. دیگر متخصص هر شناخت مانند دین، احکام در متخصص شناخت               

          

  کنیم،مى وجو جست و تحقیق ،مورد اعتماد مهندس یا معمار یا پزشكیك  یافتن براى که طورهمان ما              
 

 بگيريم: پيش را زير هاىراه از يكى و نماييم تحقيق بايد در اين مورد نيز

 .بپرسیم دهند، تشخیص را شرایط واجد فقیه بتوانند که اعتماد مورد و عادل نفر دو از (1

 .است شرایط واجد فقیه، این که بداند و شود مطمئن انسان که باشد مشهور چناننآ علم اهل میان در فقیهان، از یكی (2
 

  در رابطه با آیه  زیر را کامل کنید. عبارتدو 

پس بايد گروهي وقت و همت خود را صرف شناخت دقيق  کنند تحقیقو  تفقهتوانند دربارة احکام دین مسلمانان نمی همة جا کهاز آن -

  اصلي خود قرار دهند. وظيفة در دين را  تفقّه دين کنند و

 اند، دین و احکام دینی رسیده  که تفقّه در دين کنند يعني تفكر عميق، به افرادی که به اين معرفت عميق در   این افراد وظیفه دارند - 

 گویند. فقیه می    
 

  :دقت کنيد 

 بايد داشته باشد.  اهل علمشهرت كافي نیست شهرت در میان                                          

 شرایط مرجع تقلید

 های شناخت مرجع تقلیدراه

 ثانیاً

 اولً
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:فعالیت کالسی 
 

 بود؟ خواهد وی چگونه اعمال نكند، انتخاب را خود تقليد مرجع است، رسيده تكليف سنّ به که کسي اگر (7

 نباشد.  کنداعمالش اشتباه و باطل خواهد بود اگر مطابق دستور مرجع تقلیدی که بعداً انتخاب می

 

 

  

                   باشد با تدبیر و کفایت                                  

 باشد «یلنَفْسِه صاِئنًا»عادل                                    

  باشد با تقوا                                   

              باشد« الحوادث فَاَمّا »شناسزمان                                   

  باشد داشته شجاعت و قدرت روحی                                  

 مردم داده رهبری اجازة او به دین یعنی                                                                                                     

  باشدمی مشروع دارد، رامورد( 5) فوق شرایط که فقیهی رهبری و حکومت

 او  دستورات از پیروی صورت، این غیر در                                                                                                     

  .است حرام                                                                                                     

                                                                                 

 مردم داده رهبری اجازة او به دین مشروعیت                                  مشروع باشد=                                              

 بر اساس  اسالمی حکومت تشکیل

 و به پیش او بروند.  مردم اور ا پذیرفتهمقبولیت                                    مقبول باشد=                                              

 

چرا انتخاب ولي فقيه مانند مرجع تقليد باشد؟ 

 است، اسالم اجتماعی مقرَّرات و قوانینکنندة  بیان                          

  فقیهولی  خود برای جداگانه طور به هرکس باشد؛که تقلید مرجع انتخاب مانند واندتنمی او انتخاب                          

 وگرنه  است؛ پذیرامکان رهبری یك و قوانين مجموعه یك با تنها جامعه ادارة زیرا کند؛ انتخاب                          

 .آیدمی پیش مرج و هرج                          

 

 دسته جمعی، فقیه دارای شرایط را انتخاب کنند.                             

 بپذیرند، او را شناخت و آگاهیبا                مردم باید

 بسپارند.او  به را جامعه رهبری و کنند اعتماد او به                            

 
 انتخاب امام خمینی)ره(                     راهپیمایی  مستقیم                                               

 ای   آیت اهلل خامنه حضور در انتخابات خبرگان   غیر مستقیم                                               

                                   

 :كند يک ضرورت اساسي در اجرای كه به صورت سه قوه)مقننه، مجريه، قضائیه( جلوه مي حکومت واليت فقیهوجود ( 1 توجه 

 احکام اسالمي است.                          

 توان راه را از بیراهه شناخت. چراغ هدايتي است كه در پرتو آن مي« مرجعیت و واليت فقیه»( 2                    

  شرایط ولی فقیه  

  چگونگی انتخاب  ولی فقیه  

 استوار است یعني 

 شرایط ولي فقیه

 چون ولي فقیه 
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 پردازند. سازی و تشکّل خود ميكه منتظران در آن، به آماده قلعه و حصار متین و محکمي است: يت و حکومتوال( 3                    

 است كه با الهام از تعالیم انبیاء برای  داراننحاكمیت ديدر عصر غیبت به معنای ارائه الگو از  حکومت اسالمي( تشکیل 4                    

 كنند. ها تالش ميادت دنیا و آخرت انسانسع                        

 است. عهدة مجلس خبرگانويژگي را داشته باشد به  5كه رهبر جامعه آن ( تشخیص اين5                   

 كنند.( به روش غیر مستقیم )رأی گیری( مردم ، نمايندگان مجلس خبرگان را انتخاب مي6                   

 )شرايط تعیین شده در دين را دارا باشد( و هم مشروعیت تواند رهبری جامعة اسالمي را بر عهده بگیرد كه( فقیهي مي7                  

 (  مقبولیتمورد پذيرش مردم باشد)                       

               

 

  شود اداره دین دستورات با مطابق جامعه                                                                                   

  جامعه در الهي دستورات و احکام اجرای برای تالش -1
 نشوند خارج الهی قوانین مسیر از مردم                                                                                    

 

 خواهنداز طرق مختلف سلطه بر سایر کشورها را می بیگانه، کشورهای                                                     

 .است روانی و اقتصادی فشار هاشرو از یکی                                                     

 سلطه، هایهرا بستن و استقامت به مردم دعوت با رهبر                                                     

 کندمی کشور استقالل و عزت برای تالش                                                     

 

 هایاندیشه از گرفتنبهره ، عدالت و پیشرفت سوی ،جامعه شرط حرکت                                                       

  .است میسر متخصصان                                                       

  تشخیص مجمع :مانند بگیرد را الزم هایتصمیم نخبگان از مشورت با رهبر            مشورت براساس گیری تصمیم-3

 ، جامعة مدرسین حوزة علمیه قم ملی امنیت عالی شورای نظام، مصلحت                                                        

 علمیه هایحوزه عالی شورای                                                       

                                     

 باشدصحیح نمی برای رهبر مشروعاز طریق  حتی اشرافی زندگی                                

 زیستي ساده -4

 کندرهبر با الگو قرار دادن اولیای دین زندگی را دنبال می                                  

 

 اسالمي، هر کدام چه نقشي در رسيدن جامعه به سعادت دارند؟ در جامعة و مردم رهبر

 .بپیمایند اسالم قوانین سایة در را راه رستگاری خواهندمی که دارد برعهده را کسانیجامعة اسالمی ، رهبری  رهبری 

 است متفاوت رهبران سایر با رهبری مسئولیت                     

 دارند رهبر به نگاه متفاوت مردم                     

 خواندمی فرا راه پیمودن به را مردم ساير و همعدالت، و کمال مسیر در خود راهم  رهبر                     

  همراهی و مشارکت اسالمی، حکومت و نظام درچون  هاتیسخ در خصوصهب کنندمی همراهی را رهبر مردم                     

 .است پیشرفت اساس و پايه مردم                     

 

 برخي از وظایف رهبر)ولي فقیه(

 كشور استقالل حفظ-2

 نفوذ از جلوگیری و

 بیگانگان
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 کندمی مسلط کشور بر را گرانهسلط و آورددرمی پای از را حکومت،تفرقه                                          

 کندمی قوی را کشور اجتماعی، تگیهمبس            همبستگي و وحدت (7

 درآورد اجرا به را اسالمی هایمهبرنا که دهدمی امکان رهبری به                                          
 

  دشمنان تهاجممثل  شودمی رو روبه مشکالت با استقالل به رسیدن مسیر در کشوری هر                                        

      در پايداری و استقامت (0

  رهبر برای را خارجی و داخلی مشکالت با مقابله توان و فرصت خود، استقامت با باید مردم             مشكالتبرابر            

 کنند فراهم                                        

 

  اجتماعی و سیاسی شرایط از اطالع دنیا، ستمگر هایقدرت برابر در صحیح گیری تصمیم برای                                        

 مآنان بزنی ةافکنان تفرقه هاینقشه و مستکبران به را ضربه ترینبیشتا  است ضروری جهان،           هایيآگاه فزايش( ا3

 .ببینیم را آسیب ترینکمو           اجتماعي و سياسي    

 معیارهای از یکی تواند می ما، رفتار از آنان شادی و خوشحالی یا ما عمل از دشمنان ناراحتی                                        

 .باشد ما عملکرد نادرستی و درستی                                        
   

 اندمسئول یکدیگر به نسبت اسالمی جامعة افراد همة خداوند، فرمان براساس                                                  

 کارانهگن                                                                                           

 شوندمی عذاب                               یابد           رواج جامعه دری گناه اگر       همگاني نظارت در مشارکت(4

 اندکرده سکوت که کسانی                                                    امر به معروف و نهي از منكر=   

 درست روش با کنیممنکر از نهی و معروف به امر باید گناهمشاهدة  صورت در ما                علت پشتيباني از رهبر =  

             برای اسالمی وظایف ویس به جامعه هدايت ،بیابد خود پشتیبان را همة رهبر، اگر                                                 

 .شودمی رتآسان رهبر                                                 
 

 بگذریم فردی منافع از بایددر برابر هم قرار گرفتند.  اجتماعی و فردی منافعهر گاه                                               

 کنیم. تالش اجتماعی اهداف برای و             اهداف به دادن اولويت (5

 هش بیکاری  کا                                                                       اجتماعي             

 سبب           کمك به حکومت  )علت(ایرانی کاالی خرید                                           

  شودمی تر جامعهبرای ادارة موفق رهبریبه  کمك                                                                                             

 
 

 (قضائیه و مجریه مقننه،)اندجامعه مسئوالن و مدیران                               

 رهبر به کنندگانكکم                               

 بشناسند                                                                                  
 یابدمی افزایش روز به روز حکومت، به مردم اعتماد                      خود را به درستی وظایف کارگزاران اگر                            

 کنندعمل     مشکالت افزایش       علت                                              

  کارگزاران غلط عملکرد                            
  حکومت ناکارآمدی                                                                  

 های مردم نسبت به رهبرمسئولیت


 

 کارگزاران وظیفة

 

 

 همان کارگزاران،

 معلول 
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باش              مهربان و همه دوست با                    اند،دسته دو مردم درای دیگر دسته و تو دینى برادر ایدسته 

 تو هستند. همانند آفرینش                                                                         
 

             در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی با و رساندنمی آسیبی تو به خواص خشم عمومی، رضایتبا  

 .دبخشنمی سودی خواص رضایت مردم، عموم خشم                         و تالش کن نه در جلب رضایت خواص   
 

کنجویان را از خود دور عیب.                              همه از بیش باید جامعه مدیر و هایی دارندعیب مردم نهایت در 

 .بکوشد آنها کردن پنهان در                                                                           
 

 ای افراد مورد اطمینان را انتخاب کن.        عده          .افراد محروم بیش از دیگران به عدالت نیازمندند                    

          تا دربارة وضع طبقات محروم تحقیق کنند و به تو 

         ها عمل کنگزارش دهند و برای رفع مشکالت آن  

    

دشمن شکنیپیمان از بستی پیمان دشمن با اگر         کندمی گیرغافل را تو راه این از گاهی دشمن. 

 .نباش غافل   

 

 اندیشه و تحقیق 

  چیست؟ دینی احکام  »تقلید«از مقصود( 1
 .نامندمى مرجع نیز را فقیهى چنین. است متخصص به رجوع معناى به تقلید،

 .نمایندمى عمل آنان راهنمایى با مطابق و کنندمى مراجعه متخصصان این به ،نیستند متخصص دینى احکام در خود که کسانی

 شود؟ می هایی زمینه چه شامل و است الزم کسانی چه برای تقلید (2
  باشد. فروع دین جایز می باشند. تقلید درهای اعتقادی نمیمتخصص دینی نباشد، به سن تکلیف نرسیده باشند و شامل زمینه

  باشد؟  »شناسزمان«و  »عادل «باید تقلید مرجع چرا( 3
را انجام ندهد، گناهان صغیره را  گناهان کبیرهدر پی انجام واجبات و دوری از گناهان باشد،  مرجع تقلید باید عادل باشد که

 تکرار نکند، و حکم دادنش از روی هوی و هوس نباشد.

استنباط  ،و زمان روز نیازهای با متناسب را، یعنی با مسائل جدید آشنا باشد تا بتواند احکام دین زمان شناس باشد چنینهم

 کرده و برای مردم بیان کند. 

 دارند؟ دخالت ایشان انتخاب در طریقی چه از مردم و گیردمی انجام چگونه ما کشور در فقیه ولیّ انتخاب (4
 مشروعیت او توسط مراجع تقلید تأیید شده باشد.                                                

 مستقیم                           

 ها تأیید شده باشد.  مسئولیت او به طور مستقیم و به واسطة حضور مردم در راهپیمایی                                               

                                            

 را تأیید  مشروعیت رهبرخبرگان  کنندرا انتخاب می نخبرگا مردم نمایندگانغیر مستقیم                             

 کنند.می                                                                                                              

 علت پیشنهاد تفکیك

 چگونگی

 انتخاب  ولی فقیه    

                                            عهدنامة مالك اشتر
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