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با توجه به اینکه پیش بینی می شود سواالت و شبهات مختلفی از سوی دانش آموزان مطرح خواهد شد و ممکن است سیر ی طرح درس، قبل از ارائه
خواهم هر جا در طول آنها میکنم و از ارائه ی مطالب ناقص بماند از این جهت تعدادی برگه سفید را به قطعات کوچک درآورده و بین آنها پخش می

 روی آن بنویسند تا در آخر کالس به آنها پاسخ دهیم. بحث سوالی برایشان مطرح شد،
 

 شروع:

 م:یبیت شعر آغاز می کن را با یک انابتدای کارم -* 

 هم سوال از علم خیزد هم جواب      همچنان که خار و گل از خاک و آب



 

آفرینش انسان، وجود داشته است، مثال هنگامی که خداوند فرمود که من می خواهم آدم را در روی زمین خلیفه و پرسشگری و سوال کردن، از آغاز 
 جانشین خود قرار دهم، فرشته ها سوال کردند: که خدایا چرا موجودی رو روی زمین قرار می دهی که فساد کند ؟

خدایا چرا موجودی مثل من که از جنس آتشم، باید به موجودی  )شیطان( گفت: بلیس، اکنند خدا دستور داد که همه به آدم سجدهیا مثال وقتی که 
 که از خاک آفریده شده سجده کنم؟

 پس سوال پرسیدن از اول خلقت بوده است.

لسوال علم، من )من احسن ا .های خوبی می پرسد، سوالکه عالم باشد شود. و هر کسامام علی )ع( می فرمایند: هر کس سوال نیکو بپرسد، عالم می
 علم احسن السوال.(

های حکیمانه دریافت کند، به رشد و شکوفایی های خوبی بپرسد و پاسخاگر انسان سوال هایش آسمانی باشد، به دانش  می رسد.بله، هر کس سوال
 می رسد.

چرا از هر گروهی از آنان طایفه ای کوچ  کنند،فرماید: شایسته نیست که مومنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ سوره ی توبه می 122خب آیه ی 
آنها را بیم دهند؟ شاید از نافرمانی از پروردگارشان بترسند و  و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، تا در دین آگاهی یابندنمی کند 

 خودداری کنند!
گوییم که سه حرف اصلی آن کشیم و میقهوا{ خط میی }لیتفخواهیم که آیه را روی تخته بنویسد و دور واژهاز یکی از دانش آموزان می

 ی }فقیه{ است.های این واژه، واژهخانوادهخواهیم هم خانواده های آن را بگویند، یکی از همچیست؟}ف ق ه { و می
 از افراد برن و فقیه بشن؟!! فرماید که از هر قومی تعدادیبر حضور داشتن توی جامعه، خدا میها به نظر شما چرا در زمانی که پیامبچه سوال:*

 گوییم:شنویم و بعد میها را میجواب

کردند و به مناطقی که به امام دسترسی ی اطهار)ع( در زمان خودشان افرادی فقیه و آگاه به احکام و معارف اسالمی را تربیت میپیامبر و ائمه
 قوانین دین را برای آنها بیان کنند.های دینی مردم باشند و فرستادند تا پاسخگوی سوالنداشتند، می

کنم یه سوالی پیش کردن، ولی شاید برای من که توی ایران زندگی میعلی )ع(، ایشون توی شهر کوفه حکومت می مها، مثال زمان اماببینید بچه
ئله رو ارائه داده و گفته که از هر قومی کردم؟؟؟ پس خدا توی قرآن راهکار این مسپرسیدم، حاال باید چیکار میومد که باید از امامم میامی

 یه عده باید باشن که برن و فقیه بشن توی مسائل دین، تا بتونن به مردم کمک کنن.
، ما به صورت مستقیم به ایشون دسترسی نداریم که بریم و از خودشون مسائلمون رو امام زمانمون از نظرها غائب هستنما، که  االن در زمانه

 د چیکار کنیم؟بپرسیم، پس بای

اگه قرار باشه ما با هم به یه مسافرتی بریم اونم با "برای من یه سوالی پیش اومده که خیلی ذهنمو مشغول کرده و اونم این هست که: مثال االن 
آیا باید نخونیم و  بخونیم؟)آیا باید صبر کنیم تا برسیم بعد نماز  ی ما چیه؟ی توقف نده، وظیفهقطار، اگه رئیس قطار برای نماز خوندن اجازه

 خره؟(الاقضاشو بخونیم؟ یا چیکار کنیم ب
بله اگر به  )نظر همه مراجع: مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد، گوییم.دهد و در آخر جواب درست را میهر کدام از دانش آموزان جوابی می

در حال حرکت نماز بخواند، باید استقرار و قبله را در حد ممکن واسطه تنگی وقت یا ضرورت دیگری، ناچار باشد که در هواپیما یا ترن 
 رعایت کند و در حال چرخش به طرف قبله، چیزی نخواند.(

 
 هایی از این دست، چکار باید کرد؟ها برای پاسخگویی به این سوال و سوالخب بچه

 
یان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت ما بر شما هستند و من حجت خدا فرمایند: و در مورد رویدادهای زمان، به راوزمان )عج( در حدیثی می م*اما

 بر آنان هستم.
آورند و در اختیار رفتن از عقل، احکام را به دست میشن فقیهانی که با تفکر در آیات و روایات و با کمک گخب مصداق این حدیث و اون آیه می

کنند و مطابق با راهنمایی آنان دینی متخصص نیستند، به این متخصصان مراجعه میکسانی هم که خودشان در احکام  دهند.مردم قرار می



 

پس تقلید در اینجا یعنی مراجعه به متخصص، و چنین فقیهی را در اصطالح،  شود.یا پیروی گفته می تقلیدکنند، به این مراجعه ، عمل می
 نامند.می مرجع

 
 تونیم بهشون مراجعه کنیم رو نام ببرید؟چنین مواقعی می تونید مراجع فعلی که ما درها میسوال: بچه*

 ی پیروی ست؟آیا هر فقیهی شایسته شود پیروی کرد؟*سوال: خب حاال ببینیم که از چه فقیهی می
در -3روز استخراج کند   زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای -2با تقوا و عادل باشد  -1: فقیه باید این شرایط را دارا باشد

 )یعنی معارف و احکام دینی( از دیگران داناتر باشد )اعلم باشد(. ی تخصصی خودرشته
 

 از کجا بشناسیم و تشخیص بدیم؟ های شناخت فقیه واجد شرایط چیه؟*راه
مورد هم باید تحقیق کنیم و یکی از  همانطوری که ما برای پیدا کردن یک پزشک خوب و مورد اعتماد، تحقیق و پرس و جو می کنیم، در این

 های زیر رو در پیش بگیریم:راه
 ای از علم فقه اطالع داشته باشیم که بتوانیم تشخیص دهیم چه کسی اعلم است.خود ما به اندازه -1

 از دونفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند اعلم را تشخیص دهند، بپرسیم. -2

 سان مطمئن شود و بداند که این فقیه، اعلم است.یکی از فقیهان آنچنان مشهور باشد که ان -3

 
 تواند ما را مجبور کند که از فقیه خاصی پیروی کنیم؟آیا کسی می*

 تواند این را بر ما تحمیل کند. مالک تشخیص خود ما هستیم البته بر مبنای قوانین دین.خیر ، کسی نمی
 

 وجود دارد؟ی واحد، اختالف نظر چرا بین فقها گاهی در یک مسئله*
همانطور که بین پزشکان مختلف در مورد یک بیماری ممکن است اختالف نظر باشد، فقیهان هم همین گونه هستند به هر حال علم ما کامل نیست 

ما با هزاران و فقها معصوم نیستند اما آنها نسبت به ما علم و آگاهی بیشتری در دین دارند و عقل حکم می کند که در راه پر پیچ و خم زندگی که 
 مانیم.کسانی باشند که به پاسخ دهند، در غیر اینصورت در سردرگمی و بال تکلیفی می هزار سوال مواجه می شویم،

 
 شود؟تقلید چه زمانی بر ما واجب می حاال از چه زمانی باید تقلید کنیم؟*

شان تمام شد، سال قمری 15شان تمام شد و پسران وقتی قمری سال 9یعنی کی؟ دختران وقتی  از زمانی که مکلف بشویم و به سن تکلیف برسیم.
عالمت بالغ خب بنظرتون سن بلوغ با سن تکلیف فرقی داره؟  اند و باید برای خودشان مرجع تقلید انتخاب نمایند.شده مکلّفاین یعنی اینکه آنها 

از عالیم بلوغ دخترها: عادت ماهیانه )پریود(، رشد  کنیم.(بیان میپرسیم و در نهایت عالیم درست را )عالیم را از دانش آموزان می شدن چیه؟
 ها، جوش روی صورت، تعریق شدید و... سینه

 
 چطور می توانیم نظر مراجع را بدانیم و مطلع شویم؟*

شویم و طبق آن از نظر او مطلع می کنیم ومان مراجعه میی مرجعای که برایمان پیش آمد به رسالهدر هر مسئله ی مرجع تقلیدمان.با خواندن رساله
 :مثل آید را بهتر است یاد بگیریم.دانیم زیاد برایمان پیش میاما مسائلی که می )آیا الزم است کل رساله را بخوانیم؟ خیر نیازی نیست. کنیم.عمل می

 مسائل مربوط به نماز، وضو و غسل و...(.

 چرا؟ و دارند؟ دوستبیشتر از همه  را یکس چهکه توی این دنیای به این بزرگی  پرسم یم ها بچه از و دارم دوستت سمینو یم تخته یرو*

 ... سمینو یم تخته یرو را نظرات از یبعض

  ؟یدده یم نشان مقابل طرف به را خود داشتن دوست چطور
 دوست او که یکار دارم دوستش بدهم نشان نکهیا یبرا ، چون دلسوز و مهربان است؛کشدیم زحمت من یبرا چون. دارم دوست را مادرم:  مثال
 . دهمیم انجام دارد



 

 

 ی ما با هم اونو دوست داریم، و اون خداست.اما با این وجود یکی هست که همه های متفاوتی را دوست داریم، چون متفاوتیم؛ی ما آدمهمه
کنیم دیم، حاال برای خدایی که اییییییین همه ادعا میانجام می ومدادویم و هر کاری که از دستمون برمیواسه کسایی که دوستشون داریم فوری می

 کنیم؟ یه بار از خدا پرسیدیم که خدایا تو چی دوست داری که من انجام بدم؟؟؟؟که دوستش داریم، چیکار می
 و پرسیده باشه؟ر کسی هست تا حاال از خدا این سوال

 اما همین جوری؟؟؟؟ یاال بریم نماز...... !گم: چشم، هر چی که تو بخواینماز بخون! میی من من نماز رو خیلی دوست دارم، بندهگه خدا می
واسه نماز خوندن هم باید به  رسه...کنه، به خودش میخواد با یه شخصیت مهمی صحبت کنه، خودشو آماده میمعلومه که نه!!!  آدم وقتی می

 گن: غسل و وضو و تیمم...طهارت به چیا می خودمون برسیم، باید آماده بشیم، چه جوری؟ با طهارت.
 خب  

 که خیلی بهش نیاز داریم چقدر بلد هستیم و مراجع چی در این باره گفتن؟ طهارتی همین نیمحاال بریم ببی

 کنیم و روش درست راخواهیم که بیاید و وضو بگیرد و همزمان توضیح دهد، اگر وضویش مشکلی داشت اصالح می}از یکی از دانش آموزان می
 دهیم.{انجام می و بعد تیمم و غسل را هم به همین صورت توضیح داده ودهیم توضیح می

 


