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سخنی با دبيران محترم
از  آن  آموزش  و  بوده  اسالمی  معارف  و  علوم  رشته ی  اصلی  دروس  از  يکی  احکام  درس 
نظام  فهم  شرع،  دستورات  احکام و  عمل به  آشنايی و  گذشته از  رشته می باشد.  اين  اهداف  مهم ترين 
فقهی اسالم و آشنايی با فلسفه ی برخی دستورات، می تواند موجب فهم عميق تر دين و برقراری ارتباط 
بهتر دانش آموز با مسائل فقهی گردد. آميختن مباحث «فلسفه فقه» با «درس احکام» ضمن کاستن از 
خستگی اين درس و تسهيل امر آموزش، به دقت بخشی در مطالعه ی مباحث دينی و زدودن شبهات 

احتمالی پيرامون آن، کمک بسزايی خواهد نمود.
کتابی که پيش رو داريد قسمت دوم و پايانی مجموعه کتاب احکام است که طبيعتاً شامل مباحث 
نماز، تقليد، روزه و ديگر مباحث کتاب نخست نمی باشد. محتوای اين کتاب بر طبق برنامه  مصوب در 
دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی تهيه گرديده است و مؤلف 
ملزم به رعايت مواد آن برنامه و لحاظ چارچوب های معمول کتاب های رسمی بوده است. لذا با توجه به 
محدوديت های ساعات درسی و حجم کتاب و برخی مالحظات ديگر، مباحث مطرح شده صرفاً جنبه ی 
آشنايی با احکام را داشته و به هيچ وجه شامل تمام مسائل مربوط به آن بحث نمی شود. دبير مربوطه، در 
صورت لزوم و به اقتضای شرايط، می تواند توضيحات و مثال های تکميلی را به دانش آموزان ارائه و يا 

آنان را به رساله و ديگر کتب مرتبط راهنمايی نمايد.
در اين کتاب سعی گرديده تا همان روالی که در درس دين و زندگی اجرا شده است دنبال شود 
و هر درس، شامل فعاليت، نکاتی برای مطالعه و پرسش هايی جهت مشارکت فعال دانش آموز در کالس 
باشد. همچنين ترجمه ی برخی آيات و روايات نيز بر عهده ی دانش آموز گذاشته شده است تا در سايه ی 
آن، به طور غير مستقيم، ادبيات عرب و نيز فهم قرآنی دانش آموز توسعه يابد. الزم به ذکر است که اين 
گرديده  طراحی  آموزش  ديده  و  مجرب  دبير  توسط  تدريس  جهت  بلکه  «خودآموز»،  به عنوان  نه  کتاب 
است، و پاسخگويی به سؤاالت هر درس، مستلزم کمک و هدايت دبير مربوطه است. جهت هماهنگی 
و مساعدت بيشتر، عالوه بر تدوين و توزيع کتاب راهنمای معلم، برگزاری دوره های ويژه جهت دبيران 

محترم، در دستور کار سازمان قرار داشته است.
آوردن  از  است،  محترم  مؤلف  نهايی  نگارش  و  جمعی  نظر  حاصل  که  کتاب،  اين  تأليف  در 
ارجاع  خود  تقليد  مرجع  رساله ی  به  دانش آموزان  لزوم،  صورت  در  و  شده  خودداری  فتوا  اختالف 
داده می شود. هر چند محتوای دروس متشکل از متون مندرج در رساله های عمليه است ليکن استناد 
احکام مذکور به شماره ی مسائل رساله، با توجه به اختالف رساله های گوناگون، ذکر نگرديده است. 



البته يافتن شماره مسئله و صفحه ی مربوط به هر مبحث، با توجه به مختصر بودن نوع مسائل در رساله، 
بسيار آسان خواهد بود.

اما  باشد  مفيد  می تواند  معارف  رشته  دانش آموز  برای  گرچه  فقهی  اصطالحات  با  آشنايی 
از  درس،  اين  نسبی  سختی  گرفتن  نظر  در  با  و  احکام  درس  ناخوشايند  خاطره  از  جلوگيری  جهت 
و  محتوا   بر  تمرکز  جای  به  دانش آموز  تا  آمد  عمل  به  ممانعت  فقهی  تخصصی  اصطالحات  آوردن 
مضمون، در    دام صعوبت الفاظ و به خاطرسپاری آن ها گرفتار نيايد. همچنين به صالحديد شورا، از 
ذکر مستحبات و مکروهات و احکام مفصل خودداری گرديده و همت اصلی بر واجبات و اصول هر 

بحث متمرکز گشت.
اسالمی»  معارف  و  «علوم  رشته   در  اکنون  که  زندگی»  و  «دين  درس  که  است  ذکر  به  الزم 
رشته  اين  از  عقايد»،  «اصول  و  «اخالق»  «احکام»،  کتاب های  تدريجی  انتشار  با  می شود  تدريس 
حذف خواهد شد. بنابراين همپوشانی های احتمالی اين کتاب و کتاب «دين و زندگی» جای اشکال و 

نگرانی نخواهد بود.
اميد است با مطالعه و در ميان گذاشتن نظرات پيشنهادی خود، ما را در جهت ارائه هرچه بهتر 

کتاب های درسی ياری نماييد.
خداوند هميشه يار و ياورتان باشد



دانش آموزان گرامی
سالم بر شما

انسان  به  نيز  را  آن  به  رسيدن  راه  داده،  قرار  انسان  نهايی  منزلگاه  را  بهشت  که  منان  خداوند 
آموخته است؛ راهی که خوشبختی دنيا را نيز به همراه دارد.

و آفرين بر شما
که در رشته ای تحصيل می کنيد که شناخت پيام نجات بخش الهی هدف آن است.

کتابی که پيش رو داريد سعی دارد گوشه ای از احکام عملی اسالم را به ما بياموزد، احکامی 
که در قالب رساله ی عمليه با آن آشنا هستيد. قطعاً احکامی که روشنی بخش راه زندگانی ماست بسيار 
فراتر از آن است که در صفحاتی محدود بگنجد، هر کدام از ما نيز مرجع تقليدی داريم که منبع ما در 
شناخت احکام است. پس در هر مسئله ای بايد به رساله ی عمليه ی مرجع تقليدتان نيز مراجعه کنيد و 

از دبير گرامی کمک بگيريد.
احکام الهی مبتنی بر علم و حکمت است و قطعاً آنچه خدا از ما خواسته در رشد و بالندگی ما 

نقش دارد. سعی کنيم هميشه اين را در خاطر داشته باشيم و با ميل و رغبت به احکام عمل نماييم.
احکام الهی موضوعی است که در همه ی زندگی با آن سروکار داريم و بايد آن ها را بکار گيريم؛ 
خواه دانش آموز باشيم و خواه دبير، خواه بخواهيم اين رشته را ادامه بدهيم خواه نه. پس چه بهتر که 

از اين فرصت به بهترين نحو استفاده کنيم و آن را به کاملترين شکل بياموزيم.
موفق باشيد و خدا يارتان باد


