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در جمهوری اسالمی، همٔه برادران 
هم  با  و  هم  کنار  در  شیعه  و  سّنی 
مساوی هستند،  در حقوق  و  برادر 
کرد  تبلیغ  را  این  خالف  کس  هر 

دشمن اسالم و ایران است.
امام خمینی )رحمة الّلٰه علیه(



کلیه حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
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و نوع، بدون کسب مجوز از اين سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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فهرست



 
سخنى با دبیران و دانش آموزان 

مطالب  شامل  دارید  دست  در  هم اکنون  که  کتابى  عزیز  دانش آموزان  و  دبیران 
ضرورى مربوط به اصول و فروع دین از دیدگاه علما و فقهاى اهل سنت و احکام ویژهٔ  
این مذهب است. مطالب این کتاب به جاى بخش های اختصاصى کتاب های دین و زندگی، 
براى دانش آموزان اهل تسّنن تدریس مى گردد. از آنجا که در کشور اسالمى ما، گروهى 
از دانش آموزان اهل تسّنن در احکام و فروع دین پیرو مذهب امام ابوحنیفه و گروهى 
دیگر پیرو مذهب امام شافعى مى باشند، از این رو، در کتاب درسى در موارد اختالف، 

احکام بر مبناى نظرات فقهاى هر دو مذهب بیان شده است. 
نکتٔه قابل توجه در اینجا این  است که اختالف نظر مجتهدین و ائمٔه مذاهب در 
مسائل فرعى و احکام، هرگز نباید موجب تفرقه و جدایى میان مسلمانان گردد. اختالف 
نظر علمى و بحث هاى بدون تعصب و تنگ نظرى براى روشن شدن حقیقت، کارى نیکو 
و پسندیده است. علما و روشنگران دینى باید بدون توجه به وسوسه هاى دشمنان اسالم 
و سخنان متعصبان جاهل، با دیدگاهى وسیع و سعٔه صدر به قرآن مراجعه نمایند و با توجه 
سوِل«1، اختالف ها و  َو الـرَّ اللِّٰه  ِالَى  َفـُرّدوُه  َشىءٍ 

 
فى َتناَزعُتم  آیٔه شریفه »َفِان  به 

درگیرى هاى خود را با توجه به قرآن و سّنت حضرت رسول حل نمایند. 
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