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بسم الّله الرحمن الرحیم
سخنی با دبیران ارجمند

درس احکام یکی از سه شاخٔه اصلی آموزه های دین در کنار اعتقادات و اخالقیات است. یکی از دروس اصلی رشتٔه علوم 
و معارف اسالمی است. و یکی از مهم ترین اهداف آموزشی این رشتٔه تحصیلی است.

دبیر ارجمند احکام!
با توجه به گستردگی مسائل شرعی در موضوعات مختلف فقهی از یکسو و محدودیت ساعات     درسی احکام از سویی دیگر، 
در مجموعٔه حاضر سعی شده از تمام ظرفیت های موجود در بیان احکام و مسائل مورد نیاز دانش آموزان عزیز با هّمت مضاعف 

شما استفاده شود.
مسائل مهم و کلیدی هر موضوع در متن اصلی درس نهفته شده و برخی دیگر از مطالب در قالب »تحقیق کنید« و »دّقت و 
تفّکر« آمده است و در نهایت، موضوعات تکمیلی در قالب »بیندیشید و پاسخ دهید« در پایان هر درس مطرح شده که الزم است 

دبیران ارجمند، دانش آموزان را در هر سه جهت هدایت و یاری نمایند تا هدف آموزشی هر درس به آسانی تفهیم و محقق شود.
مجموعٔه حاضر، حاصل تالش گستردٔه جمعی از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی است که طی مراحل زیر به نگارش در 

آمده است:
1ــ تدوین سر فصل های آموزشی احکام با توجه به نیاز مقطع تحصیلی اّول دبیرستان توسط دفتر تألیف کتاب های درسی 

ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش.
2ــ نگارش کتاب بر اساس مصوبات با تحقیق و مطالعٔه گستردٔه کتب فقهی و آموزشی

3ــ نقد و بررسی محتوای آموزشی پس از نگارش کتاب در شورای تألیف.
4ــ تدریس آزمایشی در برخی مدارس توسط دبیران مجرب و آموزش دیده و بررسی نقاط قّوت و احیاناً ضعف کتاب.

5ــ جمع بندی دیدگاه های مختلف دبیران و دانش آموزان، بررسی نهایی و تصحیح کتاب.
از  یاری  بر خدا؛ و  توکّل  با  بهینه  انتظار می رود شما دبیر ارجمند زحمات و تالش های گستردٔه فوق را در جهت تدریس 

حضرات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم به کارگیرید.
الزم به ذکر است که کتاب پیش روی شما نسبت به کتب مشابه امتیازات و ویژگی های خاصی دارد که تالش شما را کاربردی تر 

می سازد.
برخی از آنها عبارت اند از:

1ــ تفکیک کتاب آموزشی دختران و پسران بر اساس نیازهای درسی آنان.
2ــ استفاده از آیات و روایات مرتبط با هر درس و پیوند مسائل شرعی آن درس با آنها.

3ــ آشنایی دانش آموزان با جایگاه احکام در مجموعٔه دین در قالب »برای مطالعه« در پایان هر درس.
4ــ ارائٔه فعالیت های علمی دانش آموزان در خارج از کالس، در قالب »دّقت و تفّکر« در البه الی هر درس.

5  ــ آشنا کردن دانش آموزان با ضرورت ارتباط آنها با مراجع تقلید در قالب »استفتائات« متعدد و متنوع و آموزش غیر مستقیم 
این ارتباط.

6ــ رابطٔه معنادار احکام با دیگر آموزه های دین از قبیل اعتقادات، اخالقیات و فلسفٔه احکام.
7ــ دسته بندی مطالب مهم در قالب جدول های مختلف و آسان سازی تدریس و تفهیم مطالب.

همچنین در بیان مسائل شرعی سعی شده است از آوردن اختالف فتاوا خودداری شود و در استفتائات از مراجع، سعی شده 
سؤاالتی انتخاب شود که پاسخ آن مورد اتفاق بقیٔه مراجع عظام نیز باشد.

مورد رضایت  و  بندد  نقش  دانش آموزان  ذهن  در  احکام  از درس  ارجمند، خاطره ای خوش  دبیر  با همت شما  امیدواریم 
حضرت حق عّزوجل قرار گیرد.

موفق و پیروز باشید



سخنی با دانش آموز

دانش آموز عزیز سالم
از اینکه عالقه مند به آشنایی با معارف دین مبین اسالم و عمل نمودن به احکام نورانی آن هستید 

به شما تبریک می گوییم
تحصیل در رشتٔه علوم و معارف اسالمی انتخاب شایستٔه شماست

همان طور که می دانید، هدایت بشریت به جایگاه سعادت و کمال انسانی خواستٔه تمام انبیای 
الهی بوده است و احکام نورانی اسالم، بهترین و کامل ترین قوانین است که مسیر کمال و سعادت را به 

روشنی نشان می دهد
و  عملی  احکام  از  قسمتی  کرد  خواهید  مطالعه  احکام  زمینٔه  در  جدید  سال  در  که  کتابی 
انسان ساز اسالم در بخش عبادات است، اما بدیهی است برای دستیابی به جزئیات بیشتر احکام و 
مسائل مورد نیاز خود عالوه بر مطالعٔه دقیق و مفید کتاب حاضر، نیازمند رسالٔه مرجع تقلید خود نیز 

می باشید
درخواست ما از شما دانش آموز عزیز این است که با مطالعٔه هر درس، پیام آن درس را در ذهن 
خود مرور کنید، ضمن آنکه »نکات قابل توجه«، »تحقیق و تفکر« و »بیندیشیم و پاسخ دهیم« هر درس 
را با همراهی دبیر ارجمند احکام یا امام جماعت مدرسه یا مسجد محل سکونت خود پیگیری نموده تا 
مباحث احکام برای شما کاربردی تر شود و همواره در حافظٔه شما باقی بماند که نیاز امروز و فردای ما 

دانستن و عمل نمودن به احکام حیات بخش و سعادت آفرین اسالم است
همواره در زیر سایۀ پرچم برافراشته اسالم ناب باشید


