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فروشگاه اینترنتی ایران عرضه           احکام شرعی یاستخدام نمونه سواالت

رهبری و فقیه والیت  

 والیت فقیه به چه معناست؟  -1

یجامعه  رهبری  در  فقیه  والیت   .شناس  دین  و   عادل  فقیه  حکومت  یعنی  فقیه  والیت

 ی حقه  مذهب  ارکان  از   زمان  و  عصر  هر   در   اسالمی  ملت  اجتماعی  امور  یاداره   و  اسالمی

 . دارد امامت  اصل در  ریشه که است  عشری  اثنی

 فقیه موجب چه میشود؟  والیت به اعتقاد عـدم  -2

غیبت  عصر  در  تقلیـد،  یا  باشـد  اجتهاد  اثـر  بر  که  این  از  اعم  فقیه،  والیت  به  اعتقاد  عـدم

نظر  به  کسی  اگر   و   شود، نمی  اسالم  دین   از   خروج  و   ارتداد   موجب (  عج)حجت   حضرت 

ولی   است،  معذور   باشد  رسیده  آن  به  اعتقاد   لزوم  عدم   به  برهان   و   استدالل  اساس   بر   خود 

 .نیست جایز  او  برای مسلمانان بین تفرقه و اختالف ترویج

 فقیه ضرورت دارد؟  آیا وجود والیت -3

استمرار  قیامت  روز  تا  و  است  آسمانی  دین  آخرین  که  اسالم  حنیف  دین  که  جا  آن  از

 اسالمی  یجامعه   طبقات  یهمه  لذا  است،  جامعه  امور  یاداره   و  حکومت   دین  و  دارد

اسالم   دشمنان  شر  از  را  اسالمی  امت  تا  هستند  رهبر  و  حاکم  و  امر  ولی   داشتن  از  ناگزیر

بر  آن  در   را  عدالت  و   نموده  پاسداری  اسالمی  یجامعه  نظام  از  و  نماید،  حفظ  مسلمین  و

 شکوفایی  و   پیشرفت   وسایل  و   نماید،   جلوگیری   ضعیف   بر   قوی   تعدی  و  ظلم   از  و   قرار 

 .کند تأمین را  اجتماعی   و  سیاسی فرهنگی،
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فروشگاه اینترنتی ایران عرضه           احکام شرعی یاستخدام نمونه سواالت

 فقیه چیست؟  ولی والیی   وظیفه مسلمانان در قبال اوامر -4

و   نموده  اطاعت   فقیه  ولی  حکومتی  دستورات  و  والیی  اوامر  از  باید  مسلمانان  یهمه 

 مقلدین  به  رسد   چه  شودمی  هم  عظام  فقهای  شامل  حکم  این.  باشند  او  نهی  و  امر  تسلیم

 . آنان

 در زمان غیبت نیز واجب است؟   اجرای حدود آیا  -5

بر  والیت  و  است،   واجب  هم  غیبت  زمان  در (  سرقت  و  زنا   حد  مثل)   حدود   اجرای  بله،  

 . دارد مسلمین امر  ولی   به اختصاص آن

 امت مقدم است؟  آحاد اختیارات  بر فقیه ولی   آیا اختیارات -6

مسلمین   و   اسالم   عمومی   مصالح  به  مربوط   که  مواردی  در   فقیه  ولی  اختیارات  و   تصمیمات 

امت،   آحاد  تصمیمات  و  اختیارات  بر  مردم،  آحاد  اختیار  و  اراده  با  تعارض  صورت  در  است،

 . است حاکم  و مقدم

 فقیه جایز است؟  ولی ینماینده دستورات   از  در چه صورتی اطاعت -7

و   صالحیت  قلمرو   اساس  بر   را   خود   دستورات   که  صورتی  در   فقیه   ولی   ینماینده

آنها با مخالفت باشد  کرده صادر است   شده واگذار او  به فقیه ولی طرف از   که اختیاراتی

 .نیست جایز
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توجھ! 

این فایل تنھا بخشي از محصول بوده و 
براي آشنایي خریداران با محتواي محصول 
"آنچھ در مصاحبھ استخدامی میپرسند " بھ 

صورت رایگان ارائھ شده است. 

لطفاً جھت دریافت نسخھ كامل، محصول را 
خریداري نمایید.

د. برای خرید کلیک نمایی
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