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همه
در جمهورىاسالمىٔ ،
برادران س ّنى و شىعه در کنار
هم و با هم برادر ،و در حقوق،
مساوى هستند ،هرکس خالف
اىن را تبلىغ کرد دشمن اسالم
و اىران است.

امامخمىنى«رحمةاللّه علیه»

پیشگفتار
سخنى با دبىران و دانش آموزان
دبىــران و دانش آمــوزان عزىــز کتابــى کــه هم اکنــون در دســت دارىــد شــامل مطالــب ضــرورى
ـژه اىــن مذهــب
مربــوط بــه اصــول و فــروع دىــن از دىــدگاه علمــا و فقهــاى اهــل ســنت و احــکام وىـ ٔ
اســت .مطالــب اىــن کتــاب بــه جــاى بخشهــای اختصاصــى کتــاب دیــن و زندگــی ( ،)١بــراى

دانش آمــوزان اهــل تســ ّنن تدرىــس مى گــردد .از آنجــا کــه در کشــور اســامى مــا ،گروهــى از
دانش آمــوزان اهــل تسـ ّنن در احــکام و فــروع دىــن پىــرو مذهــب امــام ابوحنىفــه و گروهــى دىگــر پىــرو
مذهــب امــام شــافعى مى باشــند ،از اىــن رو ،در کتــاب درســى در مــوارد اختــاف ،احــکام بر   مبنــاى

نظــرات فقهــاى هــر دو مذهــب بىــان شــده اســت.
نکتـ ٔـه قابــل توجــه در اىنجــا اىن اســت کــه اختــاف نظــر مجتهدىــن و ائمـ ٔـه مذاهــب در مســائل

فرعــى و احــکام ،هرگــز نباىــد موجــب تفرقــه و جداىــى مىــان مســلمانان گــردد .اختــاف نظــر علمــى و

بحث هــاى بــدون تعصــب و تنگ نظــرى بــراى روشــن شــدن حقىقــت ،کارى نىکــو و پســندىده اســت.
علمــا و روشــنگران دىنــى باىــد بــدون توجــه بــه وسوســه هاى دشــمنان اســام و ســخنان متعصبــان
ـعه    صدر بــه قــرآن مراجعــه نماىنــد و بــا توجــه بــه آىـ ٔـه شــرىفه « َفـ ِـانْ
جاهــل ،بــا دىدگاهــى وســىع و سـ ٔ

از ْع ُتــم فــی َشــىءٍ َفـــرد ِ
ِ
ـر ُسو ِل»1؛ اختالف هــا و درگىرى هــاى خــود را بــا
َت ٰن َ
ُ ُّ ُ
وه الَــى ال ّلٰــه َو الــ َّ

توجــه بــه قــرآن و سـ ّنت حضــرت رســول حــل نماىنــد.
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