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سخنى با دبىران و دانش آموزان
دبىران و دانش آموزان عزىز کتابى که هم اکنون در دست دارىد شامل مطالب
وىژه
ضرورى مربوط به اصول و فروع دىن از دىدگاه علما و فقهاى اهل سنت و احکام ٔ
اىن مذهب است .مطالب اىن کتاب به جاى بخشهای اختصاصى کتابهای دین و زندگی،
براى دانش آموزان اهل تس ّنن تدرىس مى گردد .از آنجا که در کشور اسالمى ما ،گروهى
از دانش آموزان اهل تس ّنن در احکام و فروع دىن پىرو مذهب امام ابوحنىفه و گروهى
دىگر پىرو مذهب امام شافعى مى باشند ،از اىن رو ،در کتاب درسى در موارد اختالف،
احکام بر مبناى نظرات فقهاى هر دو مذهب بىان شده است.
ائمه مذاهب در
نکته قابل توجه در اىنجا اىن است که اختالف نظر مجتهدىن و ٔ
ٔ
مسائل فرعى و احکام ،هرگز نباىد موجب تفرقه و جداىى مىان مسلمانان گردد .اختالف
نظر علمى و بحث هاى بدون تعصب و تنگ نظرى براى روشن شدن حقىقت ،کارى نىکو
و پسندىده است .علما و روشنگران دىنى باىد بدون توجه به وسوسه هاى دشمنان اسالم
سعه صدر به قرآن مراجعه نماىند و با توجه
و سخنان متعصبان جاهل ،با دىدگاهى وسىع و ٔ
نازع ُتم فى َشىءٍ َفـرد ِ
ِٰ
الـرسو ِل» ،1اختالف ها و
آىه شرىفه « َف ِان َت َ
به ٔ
ُّ ُ
وه الَى اللّه َو َّ
درگىرى هاى خود را با توجه به قرآن و س ّنت حضرت رسول حل نماىند.
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