


 سنّت  در تعامل با اهل سفارش امام صادق 

 گويد:عمر بن ابان مي

  شنيدم كه فرمود:  امام صادق : ازگويدن ميباا بن عمر

ماىند ،ىنگ ىباشود ييه ي زينت باشود و مايهاهل بوت هستود. پس براي ما مابه ما اي شوعوان ! شام منسوب »

حتام امام )مجاعت( و اذان گو و  ،باشود، كه هرگاه يكی از آن مردان در موان اهل سنّت بود اصحاب عىل 

 و در تشووع جنازه مردگان آهنا حضور پودا كنود ،به عوادت مريض هايشان برويد .اماىت دارشان می گشت

خدا قسم شام از آهنا و مراقب باشود در هوچ خريي از شام سبقت ىگريىد كه به  در مساجد آهنا ىامز بگذاريد

 «سزاوارتريد.

 

عمر بن أبان قال : سمعت أبا عبدالله  يقول : يا معشر الشيعة إنكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زينا ولا تكونوا ...
الرجل منهم ليكون في القبيلة فيكون إمامهم شينا ، كونوا مثل أصحاب علي  في الناس ، إن كان 

ومؤذنهم، وصاحب أماناتهم وودايعهم ، عودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وصلوا في مساجدهم ، 
 .ولا يسبقوكم إلى خير فأنتم والل  ه أحق منهم به

 

 111ص 88، ج مؤسسةالوفاء طحبار األنوار، 

 

 

 



 ي اموني در وحدت بػ اهل مذاهب اسالميكالم عالمه

باره هوچ فرقي بػ شوعوان و سلامىان را حمرتم شمرده و در اينآبرو و اموال مهه ي م ، جان ، خون،شوعوان 

 و آن برادري اسالمي كه در قرآن به آن ترصيح شده به تشّوع مقود ىشده است.  سنّت قائل ىوستند،اهل

والشيعة جمعاء تحترم نفوس المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم مطلقا من غير فرق بين السني 
 .عولم تقيد الأخوة الإسلامية المنصوصة عليها في الكتاب ال كريم بالتشي  ...والشيعي 

 868ص  3ج  الغدير،عالمه اميين،

 

 ي بوضاوي به عاّلمه حّغ ىامه

لة اجماعية صول مسأأ، و قد تقرر في الصولأك، أنت امام المجتهدين في علم الالل ه فواضليا مولانا جمال الدين أدام 
خلاف  ن  أى حجة بل يصير خلافه هو الحجة، لهي أن الاستصحاب حجة ما لم يظهر دليل على رفعه، و معه لا يبق

ن كان إها، فقد انتقضت بضد   جة، و هو ظاهر، و الحالة السابقة على حالة الشك  ذا عضده دليل صار هو الح  إالظاهر 
في رفع هذا الحدث، فيعمل على بقاء  حصل الشك   ه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة، ثم  را فقد ظهر أن  متطه  

رة ن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخ  إل، وو ألة الاستصحاب و بطل الاستصحاب الالحدث بأصا
صولي أن أال ي  صل فيها البقاء و كان الواجب على القانون الكل  ألفي ناقض هذه الطهارة و ا حصل الشك   عنه ثم  

 «مما تقد   يبقى على ضد  

 388ص  1ج  ،اخليام مطبعة مريزا عبد اهلل افندي ، رياض العلماء،

 



 ريشه ي مهه ي خويب ها !  ؛ اهل بوت

 نقل ميكند: ابن مسكان از امام صادق 

 ،خشم بردن فرو ،روزه ،ىامز ،توحود :ها خويب مجله از و ،زىد مي جواىه ما از ىوكي هر و هستوم خويب هر اصل ام»

 .است خوب اشخاص بشخصوت اعرتاف و مهسايه از بررد ،هتودست به رحم ،گناهكار از گذشت

 :آهنا مجله از ؛زىد مي جواىه آهنا از قبوحي و زشت كار هر و است بدي هر يريشه ىوز ما دشمن

، كرده امر خدا كه يحّد  از جتاوز ،يتوم مال خوردن ،خواري ربا ،خويشاوىدي قطع ،چوني سخن ،بخل ،ييدروغگو

 .ديگر زشت كار هر و دزدي ،زىا ،پنهان و ظاهر فواحش اىجام

 «.ما دشمنان بكارهاي زده چنگ اينكه با ورزد مي حمبت ما با است مدعي كه كيس گفته دروغ 

 

التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن  ، فمن البر  بر   خير ومن فروعنا كل   نحن أصل كل  
 قبيح كل   فروعهم ومن شر   كل   أصل ناوعدو   لأهله بالفضل قرارإوال لجارا دالمسئ ورحمة الفقير وتعه  

با وأكل والقطيعة والنميمة والبخل ال كذب فمنهم وفاحشة  الحدود تعدي و حقه بغير اليتيم مال وأكل الر
 القبيح من ذلك وافق ما وكل والسرقة والزنى بطن وما منها ظهر ما الفواحش وركوب الل  ه أمر التي

 .غيرنا بفروع متعلق وهو معنا أنه زعم من فكذب

 

  843-848ص  8ج الاكيف ط اإلسالمية، 

 

 



 حمّدثان مسجد كوفه راويان حديث از امام صادق

 حسن بن عغ بن زياد الوشاء به امحد بن حمّمد بن عويس گفت:

  «كردىدروايت ىقل مي من در مسجد كوفه هنصد ىفر را ديدم كه از جعفر بن حمّمد »

   شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد ي أدركت في هذا المسجد تسعمائةن  إف...

 
 44 ص ،،مؤّسسة النرش اإلساليمرجال انلجايش

 

 

 توثوق عمر بن سعد !

در كتاب خود با عنوان:  از ائمه ي جرح و تعديل اهل سنّت در قرن سوم هجري   العجغابو احلسن امحد بن عبد اهلل

 گويد:اص را ذكر كرده و ميعمر بن سعد بن ايب وقّ  ،«معرفة الثقات»

او مهان كيس هست، از پدرش روايت ىقل موكرد و از او ىوز مجاعتي روايت ىقل كرده اىد.  ثقهاو اهل مدينه و 

 ! را به قتل رساىد  است كه حسػ

 

 .نهعناس لكان يروي عن أبيه أحاديث وروي اأبي وق اص مدني ثقة  بن سعد بن رعم

  تل الحسينقذي لوهو ا 

 161-166ص  8معرفة اثلقات، عجيل، ج 








