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سخنى با دبیران و دانش آموزان
دبیران و دانش آموزان عزیز،

و  ازدیدگاه علما  دین  فروع  و  به اصول  مربوط  دارید شامل مطالب ضرورى  که در دست  کتابى 
فقهاى اهل سنت و احکام ویژٔه این مذهب است. مطالب این کتاب، به جاى بخش های اختصاصى 
)امامت( کتاب دین و زندگی )٢(، به دانش آموزان اهل سنت تدریس مى شود. در کشور اسالمى ما 
گروهی از دانش آموزان اهل تسّنن در احکام و فروع دین پیرو مذهب امام ابوحنیفه و گروهی دیگر 
پیرو مذهب امام شافعى هستند؛ از این رو، در کتاب درسى در موارد اختالف،احکام بر مبناى نظرات 
فقهاى هر دو مذهب بیان شده است. در اینجا نکتٔه قابل توجه این است که اختالف نظر مجتهدان 
و ائمٔه مذاهب درمسائل فرعى و احکام، هرگز نباید موجب تفرقه میان مسلمانان و جدایى آنها شود. 
اختالف نظر علمى و بحث هاى بدون تعصب و تنگ نظرى براى روشن شدن حقیقت، نیکو و پسندیده 
متعصبان  سخنان  و  اسالم  دشمنان  وسوسه هاى  به  توجه  بدون  باید  دینى  روشنگران  و  علما  است. 
با توجه به قرآن و سّنت  جاهل، با وسعت دید و سعهٔ  صدر به قرآن مراجعه، و درگیرى هاى خود را 

رسول اللّه  حل کنند.
توجه:

١ــ دروس این کتاب فقط جایگزین بخش امامت کتاب دین و زندگی )٢( تمامی رشته های پایه یازدهم 
می باشد و سایر قسمت های کتاب اصلی بین دانش آموزان اهل تشیع و اهل سنت مشترک است. 

٢ــ دروس پنجم و هفتم مختص علوم انسانی است و برای سایر رشته ها حذف می باشد. 
٣ــ در ارزشیابی مستمر این کتاب همانند کتاب اصلی دین و زندگی )٢( پایه یازدهم عمل شود. 

٤ــ احادیث و آیاتی که دارای عالمت ٭ می باشد باید توسط دانش آموز حفظ شود. 
کردن«،  »تکمیل  »نمونه یابی«،  تکمیلی«،  »دانش  »پیشنهاد«،  بدانیم«،  »بیشتر  قسمت های  ٥ ــ 
دانش آموزان  اطالعات  توسعه  برای  فقط  شما«،  سؤاالت  به  »پاسخ  و  »درس آموزی«  »بررسی«، 

می باشد و در امتحانات مستمر و پایانی نباید از آن سؤال طرح شود. 
نباید  ابتدایی درس برای قرائت در کالس است و به صورت شفاهی پرسیده می شود و  ٦ــ آیات 

هیچ گونه سؤالی در امتحانات کتبی، از این قسمت طراحی شود. 


