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مقدمه

فرزندان مان  به  دادن  اهمیت  ما  دین  سفارش های  از  یکی 
جسمی،  نظر  از  روحی.  نظر  از  و هم  جسمی  نظر  از  است. هم 

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

؛ �نِ ْ �ی
َ
�نِ كاِمل ْ �ی

َ
ْولاَدُه�نَّ َحْول

أَ
ْع�نَ � ْر�نِ ُ و�ِلد��تُ �ی

ْ
»َو�ل

د.« 1  هن ومادرانفرزندانخودرادوسالکاملشیرد
»حق  می فرمایند:  صادق؟ع؟  امام  که  تربیتی  و  روحی  نظر  از 

فرزند بر والدینش این است که کتاب خدا را به او یاد دهد.«2 
دهید،  خود  فرزندان  یاد  را  احادیث   « می فرمایند:  همچنین   

قبل از آن که به گروه های دیگر جذب شوند. «3
تکلیف  به  تازه  فرزندان  نیاز  مورد  احکام  شامل  که  کتابی  نبود 
رسیده باشد، احساس می  شد؛ کتابی که بیشتر احکام مبتالبه 
فرزندان مان را به زبانی ساده بیان کرده باشد. اگر چه نویسندگان 
 به یک 

ً
محترمی در این زمینه فعالیت هایی کرده  اند، ولی غالبا

موضوع خاص مثل نماز یا روزه پرداخته اند.
استفاده ی  مورد  که  گردد  تدوین  کتابی  تا  برآمدیم  لذا درصدد 
جهت  پسران  همچنین  و  رسیده  تکلیف  سن  به  تازه  دختران 

آمادگی ورود به سن تکلیف باشد.
جماعت  امام  امر  در  ساله  چندین  تجربه ی  به  توجه  با  بنده 
مدارس در نقاط مختلف کشور و سواالت و مسائلی که دانش 
رساله  این  نوشتن  به  اقدام  دارند،  برخورد  آن  با   

ً
غالبا آموزان 

نمودم.
با توجه به مخاطب خاص این کتاب از والدین گرامی و مربیان 
 آنها را مطالعه فرمایند. 

ً
محترم تقاضامندم قبل از استفاده حتما

لذا نکاتی را قبل از مطالعه متذکر می شوم:

1.بقره، 332
2.کافی، ج6،ص94

3. همان.
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1ـ این رساله ی آموزشی جهت استفاده ی دانش آموزان از 9 تا 
12 سال به نگارش درآمده است و بعد از آن برای پاسخ سواالت 

از دیگر کتب آموزشی استفاده شود.
2ـ دانش آموزان را تشویق کنیم که پاسخ سواالت شان را خود از 
کتاب پیدا کنند تا در سنین باالتر با نحوه ی استفاده از رساله ی 

توضیح المسائل آشنا شوند.
ندارند  آن  به  احتیاج  سنین  این  در  فرزندانمان  که  مسائلی  3ـ 
جنابت،  مانند  است.  نشده  آورده  می  آید،  پیش  ندرت  به  یا 
مس میت، احکام مخصوص بانوان و ... لذا در صورت نیاز به 

مسائل دیگر، اولیا و مربیان راهنمایی نمایند.
نیاز دانش آموزان آورده شده است؛  4ـ مطالب در حد فهم و 

چون مطالب مفصل  تر در سنین باالتر به دست می  آید.
است؛  شده  حذف  برانگیز  حساسیت  اصطالحات  برخی  5ـ 

مانند حالل زاده بودن مجتهد که از شرایط اجتهاد است.
6ـ اموری که در حد توان دانش آموز نیست، حذف شده است؛ 

مانند آزمودن مجتهد.
شده  حذف  برانگیز  وسواس  و  ضروری  غیر  احتیاط های  7ـ 

است.
شکیات  از  استفاده  و  نیاز  غیر  شکیات  از  بسیاری  حذف  8ـ 

مبتالبه دانش آموز.
تا حد امکان حذف  9ـ مسائل اختالفی بین مجتهدین گرامی 

شده است.
از اولیا و مربیان محترم خواهشمندم نظریات خود را انعکاس 
دهند تا در چاپ  های بعدی این رساله ی آموزشی لحاظ گردد.

کتاب  این  نگارش  امر  در  را  بنده  که  کسانی  همه  از  پایان  در 
کمک کرده اند، صمیمانه تشکر می کنم. امیدوارم پرچمدار لوای 
توحید، حضرت رسول اکرم؟ص؟ و اهل بیت مطهرش؟ع؟ شافع 

و دستگیر همه ی ما باشند.

عباس احمدیان
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احکام پنج گانه

گناه  آن  انجام ندادن  و  دهیم  انجام  باید  که  کارى  واجب:   .1
است؛ مانند: نماز، روزه ی ماه رمضان.

2. حرام: کارى که نباید انجام دهیم و انجام دادن آن گناه است؛ 
مانند: دروغ، مسخره کردن.

انجام دهیم و خدا دوست  بهتر است  کارى که  3. مستحب: 
تسبیحات  ذکر  مانند:  ندارد؛  گناه  آن  انجام  ندادن  ولی  دارد، 

حضرت زهرا؟س؟ بعد از نماز، عطر زدن هنگام نماز.
انجام  اگر  ولی  ندهیم،  انجام  است  بهتر  که  کارى  مکروه:   .4
و  نماز  در  سیاه  لباس  پوشیدن  مانند  نکرده ایم؛  گناه  دادیم 

صحبت کردن در دستشویی.
5. مباح: کارى که انجام  دادن یا انجام  ندادن آن فرقی نمی کند 
می دهد  پاداش  نه  براى هیچ کدام  و مساوى است.  خداوند 
و نه گناه می نویسد؛ مانند:خیلی از کارهایی که انجام می دهیم 

مثاًل بازى کردن، نقاشی کشیدن.
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سن تکلیف

در  و  است  قمرى1  9سال  تمام شدن  دختران  در  تکلیف  سن 
پسران تمام شدن 15 سال قمرى است. هم پسران و هم دختران 
قبل از رسیدن به سن تکلیف باید مواظب باشند کارهاى حرام 

انجام ندهند و کارهاى واجب شان را انجام دهند.

1. سال قمرى در آخر کتاب توضیح داده شده است.
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تقلید

انجام  نمی توانند  یا  نیستند  بلد  که  کارى  در  انسان ها  همه ی 
دهند، به کسی مراجعه می کنند که در آن کار استادند و آن را بلد 
هستند ؛ مثاًل موقع مریض شدن به دکتر مراجعه می کنیم و یا در 

هنگام خراب شدن ماشین به مکانیك مراجعه می کنیم.
چه  و  واجب  چیزى  چه  بدانیم  این که  برای  دین  کارهاى  در 
و  استاد است  کار  این  در  که  به کسی  باید  حرام است،  چیزى 
زیاد  سال هاى  که  کسی  کنیم.  مراجعه  است  کشیده  زحمت 
از ما چه  بفهمد خداوند  توانسته است  درس خوانده است و 

می خواهد. به این فرد »مجتهد« یا »مرجع تقلید« می گویند.
براى  است،  سخت  خیلی  دین  درباره ی  درس خواندن  چون 

همین مجتهد یا مرجع تقلید کم هستند.

  چند شرط مرجع تقلید
1. مرد باشد: بنابراین اگر خانمی تالش کرد و توانست در دین 
مجتهد شود، فقط خود او می تواند از آن استفاده کند؛ ولی سایر 

افراد باید از مرد تقلید کنند.
2. زنده باشد: اگر مجتهدى از دنیا رفت، نمی توان از آن تقلید 
کرد؛ مگر این که موقع زنده بودنش، از آن تقلید می کردیم. حاال 
همان  از  زنده،  مجتهد  یك  بااجازه ی  است،  رفته  دنیا  از  که 

مجتهد فوت شده تقلید می کنیم.
انجام  بدى  کار  این که  به  را  او  مردم  یعنی  باشد:  عادل   .3

نمی دهد، قبول دارند و گناه نمی کند.
4. شیعه باشد.

  راه هاى تشخیص و انتخاب مجتهد
پرسیدن از کسانی که مجتهدین را تا حدودى می شناسند؛ مانند 

پدر و مادر، روحانی مسجد یا مدرسه، بزرگترهاى فامیل.
عده اى از علماى کارشناس، مرجع تقلید را معرفی کنند.
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طهارت

هرجور  با  پاك  بودن  این  و جان.  روح  پاك شدن  یعنی  طهارت 
شستنی به وجود نمی آید. اگر یك ساعت هم در حمام و آب و 
صابون باشیم و بدن را تمیز کنیم؛ ولی مثل دستور اسالم، خود 

را نشوییم طهارت به دست نمی آید.

  راه هاى به دست آمدن طهارت
1. وضو

2. ُغسل
3. تیّمم.
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وضو

مانند  بگیریم؛  وضو  است  الزم  دین  کارهاى  برخی  براى 
نمازخواندن، قرآن خواندن.

  مراحل وضو
1. نّیت     2. شستن صورت               3. شستن دست راست

5. مسح سر 4. شستن دست چپ 
7. مسح پاى چپ. 6. مسح پاى راست. 

1. نّیت
نّیت می کنیم که به خاطر خدا وضو می گیریم.

2. شستن صورت
ـ از جایی که موى سر روییده است تا پایین چانه، کاماًل صورت 

را می شوییم.
ـ شستن باید از باال به پایین باشد.

ـ شستن داخل بینی و گوش الزم نیست.
ـ اگر چیزى به صورت چسبیده باشد، باید قبل از شستن صورت 

آن را برداریم؛ مانند چسب، رنگ.
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3. شستن دست راست و چپ
ـ از آرنج تا نوك انگشتان باید شسته شود. پسرها بهتر است آب 
را پشت آرنج بریزند؛ ولی دخترها بهتر است آب را روى ساعد 

بریزند.
ـ اگر چیزى وجود دارد که نمی گذارد آب به بدن برسد، آن را پاك 

می کنیم؛ مانند الك  ناخن.
ـ شستن صورت و دست ها براى بار اول واجب است، بار دوم 

مستّحب است؛ ولی نمی توان سه بار شست.
بلکه  از شستن صورت و دست ها آب  ریختن نیست؛  ـ منظور 
آن  قبل  اگر  حتی  است،  دست  پایین  تا  باال  از  شستن  منظور 

چندبار به صورت یا دست های مان آب ریخته باشیم.
و  دست ها  صورت،  و  دست ها  شستن  از  قبل  نیست  الزم  ـ 

صورت مان خشك باشند.

4. مسح سر
ـ جاى مسح سر روى سر است تا محل روییدن موهاى جلوى 

سر.
ـ اگر موها بلند باشد )مانند دخترخانم ها( باید فرق سر را باز کنند.

ـ مقدار مسح سر به طول یك انگشت کافی است.
ـ نباید هنگام مسح کشیدن دستمان روى پیشانی بیاید.

 باید سرمان خشك باشد به خالف 
ً

ـ براى کشیدن مسح سر حتما
صورت و دست ها که الزم نیست خشك باشند.



13

5. مسح پاها
ـ جاى مسح پا روى پا است از سر انگشت تا برآمدگی وسط پا 

ولی اگر تا مچ پا کشیدیم اشکالی ندارد.
ـ پاها قبل از مسح باید خشك باشند.

ـ اگر نوك دستمان قبل از مسح سر و پا خشك شد، نمی توانیم 
دستمان را با شیر آب خیس کنیم؛ بلکه باید به کمك آب صورت 

یا دست آن را تر کنیم.
ـ اگر یکی از انگشتان پایمان را الك زده بودیم، اشکالی ندارد و 

می توان مسح پا را روى بقیه ی انگشتان کشید.
ـ نمی توان روى جوراب مسح پا کشید.

13

5. مسح پاها
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  چند نکته
ـ هنگام وضوگرفتن در مصرف آب اسراف نکنیم.

ـ دخترخانم ها باید مواظب باشند هنگام وضوگرفتن نامحرمی 
دست و موى آن ها را نبیند.

ـ عادت کنیم بعد از هر بار دستشویی  رفتن وضو بگیریم.
ـ آبی که براى وضو استفاده می کنیم، باید مطمئن باشیم صاحب 
براى  نمی دانیم  که  آبی  یا  آن راضی است؛ مثاًل آب سردکن ها 

چه کسی است.
با  را  از وضوگرفتن، دست و صورت مان  بعد  ـ مستحب است 

حوله خشك نکنیم و بگذاریم خودش خشك شود.

  وضوى جبیره اى
ـ اگر دست مان زخم شده بود و روی آن چسب زخم یا پانسمان 
باز  اگر نمی توانستیم  اما  باز کنیم.  را  باید آن  باشد، هنگام وضو 
کنیم )چون مثاًل خون می آمد( براى وضوگرفتن به جاى شستن 
چسب زخم یا پانسمان، با دست  تر روى آن را به آرامی دست 
می کشیم. به این روش وضوگرفتن، وضوى َجبیره اى می گویند.

  چه چیزهایى وضو را باطل مى كند:
1. دستشویی رفتن.

2. خارج شدن باد شکم )چه بی صدا و چه باصدا(.
3. خوابیدن.
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نجس ها و پاك كننده ها

پاك  بودن  به  نظافت،  به  اهمیت  دادن  بر  عالوه  اسالم  در 
هم اهمیت داده شده است. پاك  بودن غیر از نظافت است. 

ممکن است چیزى تمیز و نظیف باشد، ولی پاك نباشد.
مثاًل لباسی که براى نمازخواندن استفاده می شود، ممکن است 
نو و تمیز باشد، ولی نمی توان با آن نماز خواند؛ زیرا پاك نیست.

چیزهاى  باید  اول  چه،  یعنی  پاك  بودن  بدانیم  این که  براى 
نجس را بشناسیم؛ زیرا پاك  بودن یعنی روى بدن یا لباس مان 

چیز نجس نباشد.

  چیزهاى نجس
1. ادرار 1

2. مدفوع 2
3. خون
4. سگ

5. شراب
6. حیوانی که خودش مرده باشد؛ مانند: مرغ و گوسفند و گاو.

  ادرار و مدفوع
سگ،  گربه،  مانند:  حرام گوشت؛  حیوان  هر  مدفوع  و  ادرار  ـ 

نجس است.
نجس  می خوریم  را  آن  گوشت  که  حیواناتی  مدفوع  و  ادرار  ـ 

نیست. مثل گاو، گوسفند، مرغ و خروس، گنجشك، کبوتر.
مدفوع و ادرار اسب و االغ پاك است.

از  قبل  باید  ریخت،  لباس مان  روى  ادرار  دستشویی  در  اگر  ـ 
نمازخواندن آن را بشوییم یا عوض کنیم.

1. جیش
2. همان دستشویی کردن بزرگ است، دستشویی شماره 2
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را  آن  باید  ریخت،  لباس مان  روى  کوچك  بچه ی  ادرار  اگر  ـ 
بشوییم یا عوض کنیم.

شد،  خیس  خودمان  یا  کوچك  بچه ی  ادرار  با  دست مان  اگر  ـ 
این  به  که  را شست  آن  باید  و  نجس شده است  این که  یعنی 
کار پاك کردن می گویند؛ یعنی دست  یا لباس مان را پاك می کنیم.

 باید انجام دهیم، این است که 
ً

 حتما
ً

ـ یکی از کارهایی که حتما
آب  با  خوب  خوِب  را  خودمان  می رویم  دستشویی  به  وقتی 
بشوییم. باید خوب مواظب باشیم که لباس، جوراب، کفش، 
پا و دست مان با این چیزها نجس نشود. اگر نجس شد، باید 

خوب بشوییم.
نجس  ما  بدن  و  لباس  نشوییم،  را  خودمان  ادرار  از  بعد  اگر  ـ 

می شود و نمی توانیم با آن نماز بخوانیم.
ـ اگر نتوانستیم لباس مان را تمیز کنیم، از بزرگترها کمك بگیریم.
ـ بعد از تمام شدن دستشویی، دستان مان را خوب بشوییم.

  خون
ـ خون انسان و خون حیوانات نجس است، مثل مرغ و گاو و 

گوسفند.
نیست  الزم  یعنی  نیست؛  نجس  ماهی  پشه،  مگس،  خون  ـ 
آن را بشوییم. اگر روى لباس مان بود و نماز خواندیم، نمازمان 

صحیح است.
ـ اگر خون دماغ یا زخم روى بدن یا لباس مان ریخت، باید آن را 

قبل از نماز بشوییم.
ـ اگر دهان مان خونی شد، باید دهان مان را بشوییم.

  سگ
ـ اگر بدن مان خیس باشد و به سگ بخورد، نجس می شود.

نجس  می کند،  خیس  که  را  جایی  هر  باشد،  خیس  سگ  اگر  ـ 
می شود و باید شسته و پاك شود.
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برخى گناهان

   دروغ
حتی  بگوییم  دروغ  نباید  و  است  دروغ  بزرگ  گناهان  از  یکی 
را  درس مان  یا  ننوشتیم  منزل  در  را  تکالیفمان  اگر  به شوخی. 
نخواندیم، نباید دروغ بگوییم که مهمان داشتیم یا چیز دیگرى.

   غیبت
دوست مان کارى را انجام داده و کسی خبر ندارد. اگر ما کار او را 
به کسی بگوییم، غیبت است. مثاًل دوستم به من گفته دیشب 
دروغ گفتم. اگر من به دیگر دوستانم بگویم، این غیبت است. 

غیبت یکی از گناهان بسیار بسیار بزرگ است.
اگر کسی نماز نمی خواند یا گناهی را انجام می دهد و فقط ما خبر 

داشته باشیم، نمی توانیم به بقیه بگوییم.
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   تهمت
یعنی این که کارى را که دیگران انجام نداده اند، بگوییم انجام 
نیستیم  مطمئن  ما  و  نکرده  دزدى  کسی  وقتی  مثاًل  داده اند. 
یا  کرده اى.  دزدى  تو  بگوییم  او  به  نه،  یا  کرده  را  کار  این  او  که 
کارى را کرده و بگوییم انجام نداده است. مثاًل بگوییم تو نماز 
یکی  نه.  یا  می خواند  نماز  نمی دانیم  که  حالی  در  نمی خوانی؛ 
موضوعی  مورد  در  وقتی  است.  تهمت  خدا  بزرگ  گناهان  از 
مطمئن نیستیم آن را به دوست مان نسبت ندهیم. اگر به کسی 
 از او عذرخواهی 

ً
تهمت زدیم و فهمیدیم اشتباه کرده ایم، حتما

کنیم.

صب
َ

   غ
اجازه ی  بدون  یا  بگیرد  به زور  را  دیگران  وسیله ی  کسی  این که 

آن ها از وسایل شان استفاده کند.
ـ اگر کسی براى نماز جا گرفته باشد، نمی توانیم جاى او بنشینیم؛ 

چون این غصب است.
ـ اگر لوازم التحریر یا کفش یا چیز دیگرى را بدون اجازه برداریم، 

غصب است.
ـ اگر براى گرفتن چیزى در صف هستیم و بخواهیم جلو بزنیم، 

این غصب است.
ـ غصب گرفتن حق دیگران است و گناه بزرگی است.
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اصول دین اسالم

   اصول دین اسالم
1. توحید: یعنی هر مسلمان باید قبول داشته باشد که خداوند 

یگانه و بی همتاست.
2.نبوت: یعنی هر مسلمان باید قبول داشته باشد که خداوند 
فرستاده  پیامبر  هزار   124 انسان ها  راهنمایی  و  هدایت  براى 
است که اولین آن ها حضرت آدم و آخرین آن ها حضرت محمد 

صلی اهَّلل علیه و آله و سلم است.
روز  در  که  باشد  داشته  قبول  باید  مسلمان  هر  یعنی  معاد:   .3
قیامت همه ی انسان ها پاداش کارهاى خوب و جزاى کارهاى 

بد را می بینند.
4. عدل: یعنی هر مسلمان باید قبول داشته باشد که خداوند 

ظلم نمی کند.
5. امامت: یعنی هر مسلمان باید قبول داشته باشد که بعد از 
پیامبر، دوازده امام داریم که اولین آن ها امام علی علیه السالم و 

آخرین آن ها امام زمان علیه السالم است.
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   فروع دین اسالم
فروع  به  اگر کسی  که  این است  با اصول دین  فروع دین  فرق 
و  نیست  کاملی  مسلمان  ولی  است؛  مسلمان  نکند،  عمل 

دینش ناقص است و گناه کرده است.
1. نماز

2. روزه
3. حج: برخی مردم که می توانند باید براى حج به مکه بروند.

زیادى  مال  یا  شتر  یا  گوسفند  انسان  به  خداوند  اگر  زکات:   .4
داده، باید مقدارى از آن را به فقرا بدهد.

5. ُخمس: یعنی کسانی که کار می کنند و درآمد دارند با شرایطی 
او  که  هرکس  یا  مرجع تقلید  به  را  خود  درآمد  پنجم  یک  باید 

می گوید بدهد.
6. جهاد: جنگیدن با کافران و کسانی که خدا را قبول ندارند.

7. امر به معروف
8. نهی از منکر

به ما  را که خداوند دوست شان دارد و  ی: یعنی کسانی 
ّ
تول  .9

دستور داده است دوست شان بداریم، دوست بداریم. مانند 
امامان.

را دشمن می دارد و دوست  از کسانی که خدا آن ها  تبرى:   .1۰
مشرکین،  مثل  نباشیم.  دوست  آن ها  با  و  کنیم  دورى  ندارد، 

کسانی که امامان را به شهادت رساندند.
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دوازده  امام

امام اول: امام علی؟ع؟
امام دوم: امام حسن مجتبی؟ع؟

امام سوم: امام حسین؟ع؟
امام چهارم: امام سجاد؟ع؟، زین العابدین، علی بن الحسین؟ع؟

امام پنجم: امام محمد باقر؟ع؟
امام ششم: امام جعفر صادق؟ع؟
امام هفتم: امام موسی کاظم؟ع؟

امام هشتم: امام علی بن موسی الرضا؟ع؟
امام نهم: امام جواد؟ع؟، محمد تقی؟ع؟

امام دهم: امام هادى؟ع؟، علی النقی؟ع؟
امام یازدهم: امام حسن عسکرى؟ع؟

امام دوازدهم: امام زمان؟ع؟، مهدى ؟ع؟
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چهارده معصوم

ما شیعیان 14 معصوم داریم. یعنی آن ها هیچ گاه کارى نمی کنند 
که خدا را ناراحت کنند و گناه نمی کنند.

1. حضرت محمدصلی اهَّلل علیه و آله و سلم
2. حضرت زهراعلیهاالسالم

3. 12 امام 
 جمع آن ها 14 می شود که همان چهارده معصوم هستند.

مرقد و حرم امامان

امام علی؟ع؟: نجف، کشور عراق.
امام حسن؟ع؟: قبرستان بقیع، در شهر مدینه، کشور عربستان

امام حسین؟ع؟: کربال، کشور عراق.
امام سجاد؟ع؟: قبرستان بقیع، در شهر مدینه، کشور عربستان

امام باقر؟ع؟: قبرستان بقیع، در شهر مدینه، کشور عربستان
امام صادق؟ع؟: قبرستان بقیع، در شهر مدینه، کشور عربستان

امام موسی کاظم؟ع؟: کاظمین، کشور عراق.
امام رضا؟ع؟: مشهد، ایران.

امام جواد؟ع؟: کاظمین، کشور عراق.
امام هادى ؟ع؟: سامرا، کشور عراق.

امام حسن عسکرى؟ع؟: سامرا، کشور عراق.
امام زمان؟ع؟: ایشان به خواست و قدرت خداوند هنوز زنده 
هستند. روزى قیام خواهند کرد و زمین را از وجود ظالمان پاك 

خواهند کرد. ان شاءاهَّلل.
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ماه هاى قمرى

سال ما مسلمانان قمرى است که عبادات ما براساس ماه هاى 
آن سال انجام می شود. سال قمرى دوازده ماه دارد که با آمدن 

»محرم« آغاز می شود و آخرین ماه آن »ذى الحجة« است.
1. ُمحرم
2. َصَفر

3. َربیع االول
4. َربیع الثانی

5. َجمادى االول
6. َجمادى الثانی

7. َرَجب
8. شعبان
9. رمضان

۰1. َشوال
11. ذى الَقْعده

21. ذى  الحجة


