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زمان   هر  در.  است  دینی   علوم  تحصیل،   وظایف  این  انجام  صحیح   نحوه   به  دستیابی  های  راه   از یکی

و   مطالعه  ،   تحصیل  ها  سال  از  پس  و  روند  می  علمیه  ه هایحوز  به  صصُّ تخ   و  دانش  کسب برای  افرادی، 

.  گویند می  فقیه  یا  مجتهد،   دین  در  صمتخصّ  افراد  به.  یابند  می  دست  صتخصُّ به  دینی  علوم  در  تحقیق

در   را  خداوند  دستورات انجام  صحیح   شیوه   و  بیاورند  دست  به  را  دینی احکام  تمام  توانند  می  مجتهدان

.کنند روشن موضوعی هر

تقلید  مرجع و تقلید

. شود  می   گفته  تقلید،   کار  این  به  که  است   دین  احکام  در  ص متخصُّ  به  مراجعه  ؛   احکام  شناخت  راه 

.گویند می  تقلید مرجع ، می کنند مراجعه او به احکام یادگیری برای  مردم که مجتهدی به

:تقلید  مرجع شرایط

،باشد زنده -1

، باشد امامی دوازده  شیعه-2

، کند دوری گناهان  از و کند عمل  دینی واجبات به یعنی؛ باشد عادل-3

. باشد داناتر مجتهدان سایر از  یعنی؛  باشد اعلم-4

 مرجع  آنان  مشورت  با  توانند  می  مردم  و  است  پذیر  امکان  دینی  عالمان  برای ،   تقلید  مرجع  شناخت

    .کنند  انتخاب را خود تقلید

 9 درس

به سوی پاکی                

موجب   و  باشد  آور  زیان   مردم  سالمتی  برای  که  را  چیزی  هر  حکیم  خداوند  امام رضا )ع( می فرماید:

.است کرده  ،حالل باشد مفید آنها سالمتی برای  را آنچه و کرده  حرام شود  آنان نابودی و هالکت

رعایت .  است  نجاسات  ، داده   دستور  آنها  از   دوری  و   اجتناب  به   را  ما  خداوند  که  مواردی  از   یکی 

قبولی  شرط و مقدمه بلکه شود،  می ما روح و جسم سالمتی موجب تنها نه نجاسات از دوری و طهارت

.هست نیز عبادات برخی

نجاسات

.است نجس نیز دندار جهنده   خون که حیواناتی ،خون انسان  خون بر عالوه : خون
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نیز  موش  و  گربه  مانند  دارند،   جهنده   خون  که  گوشتی  حرام  حیوانات  مدفوع  و  ادرار:  مدفوع  و  ادرار

.نیستند نجس گوسفند و گاو مانند،  گوشت حالل های حیوان مدفوع و ادرار اما؛ است نجس

 نجس آن  های رطوبت و  (استخوان  و پوست  ناخن،  مو، )خوک  و سگ  بدن  اجزای  تمام:  خوک و  سگ

محل   از  دور،   آن  نگهداری  محل  باید  ،ولی  کرد  استفاده   شکار  یا  و  نگهبانی  برای  توان  می سگ  از.  است

.باشد انسان زندگی

زیاد   چه  و  کم  چه  را  شراب  نوشیدن  کریم  قرآن.  است  نجس  آوری  مستی  مایع   هر  و   شراب:  شراب

.است شمرده   گناهان بزرگترین از  یکی و کرده  اعالم حرام

:راتمطهّ

جاری آب  – 2 -قلیل (ب رکُ( الف: راکد آب– 1: آب

و   قنات  ،   چشمه  آب  مانند؛  دارد   جریان   و  جوشد  می  زمین  از  که   است  آبی   جاری  آب:  جاری  آب

باران نیز حکم آب جاری را دارد.  آب. رودخانه

 آب   منبع،   آب  همانند  ،   شود  می  گفته  رکُ  آب  آن   به،   باشد  لیتر  384  حداقل  آب  مقدار  اگر:  رکُ  آب

؛زیرا به منبع آب واستخر که به این مقدار برسد.آب لوله کشی ساختمان ها،حکم آب کُر را دارد حوض

شهر یا روستا متصل است که مقدار آن بیش از آب کُر است. 

بویش  یا رنگ،  نجاست وسیله به اینکه مگر . شود نمی نجس،  تسنجا با برخورد در  رکُ و جاری آب

.بگیرد خود به را خون رنگ مثال ؛کند تغییری

،   لیوان  آب  مانند،  شود  می  گفته   قلیل  آب  آن  به،   باشد  کمتر   لیتر  384  از   آب  مقدار   اگر:  قلیل  آب

آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند ،نجس می شود؛گر چه نجاست اندک باشد،مثل    .آفتابه  و  پارچ

آنکه ذرّه ای خون درسطل آب بریزد. 

 طهیربا آب رااز کتاب های درسی وبزرگترها بیشتر یادبگیرید. ت  شیوه 

 یکی دیگر از مطهّرات زمین است. 

که   دهیم  ادامه  مقداری  به  را  رفتن  راه   اگر  ،   شود  نجس  رفتن  راه   هنگام  کفش  کف  یا  پا  کف  هرگاه 

را   کفشی  ته  یا  و  پا  کف  که  است  مطهرات  از  یکی  زمین   بنابراین؛شود   می  پاک،   شود  برطرف ها  آلودگی

باشد،   پاک  زمین  خود  :اول:  شرط  چهار  با  البته  کندمی    پاک  باشد،   شده   نجس  رفتن راه   واسطه  به  که
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زمین :  چهارم،   شود   برطرف  کامال  زمین  روی  رفتن  راه   با  نجاست   عین: سوم  باشد،   خشک  زمین:  دوم

 .نباشد فرش یا  موکت ،  زار سبزه 

10 درس

دین  ستون

 آنان  از  و  آموخت  پیامبرانش  تمام  به  را  آن  که  است  ارزشمند  خداوند  نزد   آنقدر  نماز  داشتن  برپا

.کنند سفارش نماز داشتن برپا به نیز را مردم خواست

نمازش   پایان  تاایستد  می  نماز  به  ایمان،   با  انسان  که  آنگاه »:  فرماید  می  باره   این  در  (ص)اکرم  پیامبر

او  به و  گیرند می را او اطراف فرشتگان. گستراندمی  او سر بر را رحمتش و کند می توجه او به خداوند

 می مناجات  کسی چه با  و ای گرفته قرار کسیچه  هتوجّ  مورد دانستیمی  اگر نمازگزار،  ای: گویند می

«کردی نمی  رها را نماز هرگز کنی، 

صورتی   به،   شود  خوانده   وقت  اول  در   که  نمازی»:  فرماید  می   وقت  اول   نماز  ارزش  درباره   (ع)باقر  امام

حفظ  را  تو  هم  خداوند  کردی،   حفظ  خوب  مرا  تو  می گوید:  و  گردد برمی  صاحبش   سوی  به  درخشان

«کند

:نماز واجبات

واالتمُ- ترتیب-سالم -دتشهّ-ذکر-قرائت-سجود-رکوع– االحرام ةتکبیر- قیام-تنیّ

را   آنها  نمازگزار  اگر  که  است  نماز  از   هایی  قسمت:  ارکان.  شود  می  نامیده   نماز  ارکان  ،   اول  مورد  پنج 

فراموش   را  دیگر  واجبات  اگر  ولی،   شد   خواهد  باطل  نمازش  دهد،   انجام  اضافه،   اشتباه   به یا  کند   فراموش

و   درسی   کتاب  از  را  نماز  اقامه  شیوه  .شد  نخواهد  باطل   نمازش  دهد،   انجام اضافه،   اشتباه   به  یا  کند

کسی که نمازش رابدون دلیل به تاخیر بیندازد،دعوت خداوند دربرپایی     .بگیرید  یاد  بیشتر  بزرگترها

 نماز راسبک شمرده وبه آن بی احترامی کرده است. 
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