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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
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ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



همٔه  جمهورى اسالمى،  در 
برادران سّنى 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.
ُه« َس ِسُرّ امام خمىنى »ُقِدّ



پیشگفتار
سخنى با دبیران و دانش آموزان 

ــد شــامل مطالــب ضــرورى  ــى کــه هم اکنــون در دســت دارى ــز کتاب دبىــران و دانش آمــوزان عزى
مربــوط بــه اصــول و فــروع دىــن از دىــدگاه علمــا و فقهــاى اهــل ســنت و احــکام وىــژهٔ  اىــن مذهــب 
ــراى  ــی )١(، ب ــن و زندگ ــاب دى ــى کت ــای اختصاص ــاى بخش ه ــه ج ــاب ب ــن کت ــب اى ــت. مطال اس
ــى از  ــا، گروه ــالمى م ــور اس ــه در کش ــا ک ــردد. از آنج ــس مى گ ــّنن تدرى ــل تس ــوزان اه دانش آم
دانش آمــوزان اهــل تســنّن 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 اختــالف، احــکام بر   مبنــاى 

نظــرات فقهــاى هــر دو مذهــب بىــان شــده اســت. 
نکتــٔه قابــل توجــه در اىنجــا اىن اســت کــه اختــالف نظــر مجتهدىــن و ائمــٔه مذاهــب در مســائل 
فرعــى و احــکام، هرگــز نباىــد موجــب تفرقــه و جداىــى مىــان مســلمانان گــردد. اختــالف نظــر علمــى و 
بحث هــاى بــدون تعصــب و تنگ نظــرى بــراى روشــن شــدن حقىقــت، کارى نىکــو و پســندىده اســت. 
ــان  ــه وسوســه هاى دشــمنان اســالم و ســخنان متعصب ــدون توجــه ب ــد ب علمــا و روشــنگران دىنــى باى
جاهــل، بــا دىدگاهــى وســىع و ســعهٔ    صدر بــه قــرآن مراجعــه نماىنــد و بــا توجــه بــه آىــٔه شــرىفه »َفــِانْ 
ُسوِل«1؛ اختالف هــا و درگىرى هــاى خــود را بــا  وُه ِالـَـى الّلٰــِه َو الـــرَّ َتٰناَزْعُتــم فــی َشــىءٍ َفـــُردُّ

توجــه بــه قــرآن و ســّنت حضــرت رســول حــل نماىنــد.
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