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 11خالصه ونکات درس 

ای که داده است حق شود)یعنی وعدهنمی باطل دراین کتاب چه پیش وچه بعدازآن وارد پیام آیات:

 حکیم است . و دهدباطل انجام نمی داکار بیهوده وخاست(چون 

های ارسال پیامبراسالم برای هدایت برای اشکارسازی دین حق وپیروزی دین حق برتمامی دین -2

 .آیدپیروزی دین حق بدشان می مشرکان از -دیگراست

ها برای فهم الف آیه نفر= همه برای فهم الزم نیست که مهاجرت کنند بلکه فقط یک گروه ازآن -3

دین به فهم عمیق رسیدند باید به میان قوم خویش  بعد ازاین که فقها در -بهتردین بروند بهتراست.  ب

 نیز توجه کنند.دهند ومردم  بازگشته ومردم را انذار

 ی متن درس :خالصه

جاودانه است واطاعت و پیروی الهی اختصاص  پیامبر اسالم خاتم النبیین وکتاب حضرت وقرآن و -4

 تربیت دانشمندان برای فهم    : الف: مرجعیت دینی : اقدامات ائمه امام ندارد.                      به زمان پیامبر

 احکام دین از منابع                                                عصرغیبت :  های امام درمسئولیت -5

 تفقهب: والیت ظاهری : دستور قرآن :

 الحات :طاص -6
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 فقه :ت

 نفس ینگهدار -1 فقیه :

 نگهبان دین اسالم -2هایی دارند:       باتوجه به فرمایش امام صادق فقها چه ویژگی -7

 مخالفت هوای نفس -3

 اری خدانبردفرما -4

 نمائیم .با توجه به فرمایش امام صادق در قضاوت به چه کسی مراجه  -8

 باتوجه به مرقومه حضرت امام عصردر رویدادها به چه کسی مراجعه نمائیم . -9

 ی فقیهان است .های امام درغیبت برعهدهمسئولیت -11

 تقلید: -11

 تقلید: عجمر -12

 شرایط مرجع : -13

 الف: متخصص درفقه

 ب: باتقوا : از نظر دینی مشروعیت

 ج: عادل  : قبول ازطرف مردم .مقبولیت

 ح: باتدبیر وکفایت

 د : شجاعت داشته باشد .

 حق         شته :خالصه درس گذ

 باطل    رئوس مطالب :دوجبهه درطول تاریخ :        
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 پیروزی ازآن کدام جبهه است . این موضوع ریشه دربینش انسانها دارد.

 تاریخ آینده روشنی ندارد. مادیون :

کندوآیند از آن حق های خدا است وخدا باحکمت خودجهان را اداره میحق یکی از نامالهیون : 

 وباطل شکست میخورد واداره جهان از آن حق پرستان خواهد بود.

 ی تاریخ :طرح پیامبران از آینده

جهان یاداره -3حکومت عادالنه    ایجاد  -2ظهور ولی الهی    -1:   اندازطرح خاص سخن گفته

 براساس دین خدا

های پیامبران قبل ازپیامبراسالم :دراصل الهی بودن پایان تاریخ وظهور ولی خدا باوجود تحریف آموزه

 برای ایجادحکومت جهانی عادالنه اتفاق نظرداردند.

 سل فاطمه هنوز به دنیا نیامده است .اهل تسنن : امام عصرازن -1موعوددراسالم : 

دهدوبا اذن عسگری به حیات خود باعنایت الهی ادامه میتشیع: امام دوازدهم وفرزند امام حسن -2

 کند.خداظهورمی

 نظر مشترک :هردو گروه معتقدند از نسل پیامبر امام عصر ظهور میکند وتشکیل حکومت عادالنه میدهد.

 )عج( :فواید زنده بودن امام عصر

 خورند.جلوی فریب کاران وماجراجویان گرفته شده ومردم هوشیارفریب نمی-1

 های خود میدانند.پیروان آن حضرت ایشان راحاضروناظربرمجاهدت وفداکاری -2

حرف بزنند خواسته  بخواهندبا ایشان دردسترس بودن امام وحاضروناظر بودن امام یعنی هروقت -3

 ش کنند.ای کسب رضایت حضرت باامیدونشاط و پویایی تالگذارندبرایشان درمیان باخودرا

 استفاده ازهدایت معنوی حضرت. -4
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 الف : اصل انتظار                  ب: انسان منتظر                    ج: جامعه منتظر:  انتظارموعود

 آینده سبز -2           گذشته سرخ        -1پویائی جامعه شیعه ازنظرجامعه شناسان :       

 ایمان ومحبت به امام تقویت معرفت -1رد منتظر:        فمسئولیت های 

 پیروی از امام عصر )عج( -2

 ایجادآمادگی درخودوجامعه -3

 دعا برای ظهور امام -4

 کنیم .وجو میپرسمعموالًبرای شناخت متخصص هررشته راههای شناخت مرجع تقلید: -11

 باید برای شناخت فقیه نیز:

 ن وتشخیص خودیالف : یق

 پرسش ازدوعادل -ب

 مشهوریت فقیه -ج

 مرجع تقلید امرشخصی است. -

 ولی ولی فقیه مجری قوانین اسالم است امرجمعی است. -فرق انتخاب ولی فقیه بامرجع تقلید:     -15

آیداین اداره جامعه باقوانین ورهبری یک نفر ممکن است درغیر این صورت هرج ومرج پیش می -16

روش در تمامی نظامهای سیاسی دنیا پذیرفته شده است که رهبررا به صورت جمعی انتخاب 

 نمایندوجامعه رابه اوبسپارندوبه وی اعتماد کنند.

 انتخاب ولی فقیه : -11

 درزمان انقالب باحضورمردم در راهپیمایی سراسری انتخاب حضرت امام خمینی:الف : مستقیم :

 دم       انتخاب مجلس خبرگان خبرگان       ازمیان خود فرد خبره =مرب:غیر مستقیم :
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 ای و تشخیص فرد خبره بر عهده مجلس خبرگان .خامنه آیت الهاولین فردانتخاب 

 پس از خواندن این درس دانش آموز باید بدانند.هدفهای رفتاری :

 نظر قرآن درخصوص عصر غیبت درهرجامعه چیست .-1

 وال یت فقیه ومرجع تقلید راتعریف نمایند. تفقه واصطالحات فقه و -2

 های ولی فقیه رابنویسید.باتوجه به احادیث ویژگی -3

 د.یفرق مقبولیت ومشروعیت ا توضیح ده -4

 وظایف مرجع تقلیدورهبری را تفکیک دهد. -5

 راههای انتخاب ولی فقیه رابداند وضع کنونی را دراین خصوص ارزیابی نمایند. -6

 ای عاطفی وحرکتی:ههدف

 رهبر دوره غیبت اهمیت داده وعالقه نشان دهد.ی هابه بحث مسئولیت-1

 .نظر خویش رادرخصوص فقیه ومرجعیت تقلید بیان نماید -2

 برای خود مرجع تقلید انتخاب کند. -3

 برای انتخاب خبرگان اعالم آمادگی کند. -4

نمایند وموارد رابا امروز تطبیق  همراجع های قانون اساسی درمورد بحث ووالیت فقیهبه اصل -5

 نمایند.

 ایجاد انگیزه :

در درس اول متوجه شدم که ازنیازهای بنیادین مهمترینش کشف راه درست زندگی است که عقل در 

مورد آن کافی نیست پس نیازمندهدایت وپیامبری به عنوان چراغ بیرون هستیم وبعد از اثبات هدایت 

ر زمان امامان ادامه دارد های پیامبر)ص(جز وحی دآن ثابت کردیم مسئولیتوجامعیت دین اسالم وقر
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وبعد درخصوص انتخاب امام دانستیم وبعد در خصوص غیبت امام عصر مفصال یاد گرفتیم حال 

پرسش اینجاست اگردین اسالم دین کامل است پس باید برای همه زمانها و مکانها پیش بینی الزم را 

 ی کیست .ها بنماید پس درزمان غیبت اداره جامعه بر عهدهزندگی انساندرخصوص مهمترین بخش 

 

 


