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ن یداخل كرده اند كه از د یزین خدا چیقائلند و در د یاس و رأیاهل سنت به ق»شبهه 
كرده اند. و اقوال اصحاب رسول را جاد ینبوده و چهار مذهب كه در زمان رسول خدا نبوده ا

 «.ده گرفته اندیناد
 

اس یعه، قائل به قیف شیاز طوا یكیه یدیرادها تمامًا بر خود شما وارد است اواًل زین ایجواب: ا
اس از یباشد. به اضافه قول به ق یاس میعه است قائل به قید كه از بزرگان شیاست. و ابن جن

 ی[ كسان1فقاهت و اجتهادند؛ ] یستند و مدعیه نیكه فق ید بهتر است، آن هم از كسانیتقل
و  یو شافع یهم چون مالك و ثور ینیمجتهد یكه در اجتهاد و فهم قرآن و سنت در درجه 

كه ذكرشان شد از دو امام  ین اشخاصیكه ا یستند، در حالید نیعب یاحمد بن حنبل و اب
شان یو مانند ا یا آن چه از مالك و شافعریباشند؛ ز یه تر میو مانند آنان عالم تر و فق یعسكر

 ده است.ین نرسییده از عسكریاز علوم رس
 

در رد شبهه: اواًل اگر اهل سنت چهار مذهب به وجود آوردند، شما  یشرح گفتار عالمه برقع
ب یع ید ولینیب یگران را میب دید چگونه است كه شما عیجاد كردیش از صد مذهب ایپ

خودتان را مانند كتاب  یا الاقل كتب علمایما كتاب ملل و نحل و د، شینیب یخود را نم یها
 یعه نوشته یا كتاب فرق الشیو  یقم یالمقاالت و الفرق نوشته سعد بن عبدالله اشعر

عه را كه در آن كتب شمرده اند ید. مذاهب شییعه بوده اند مطالعه فرمایكه هر دو ش ینوبخت
شان كه یره ایه ...... و غیه آقاخانیلیه بهره، اسماعیلیه، اسماعیه، عبدیلیمانند مذاهب: اسماع

 یائمه  یت درباره یت و الوهیربوب یرا حالل شمردند و مدع یاكثرشان محرمات اله
ك قرآن یشان را در احكام شریخود شدند و صفات خدا را به امامان دادند و ا یخودساخته 

 د.یر شد مراجعه نماكه در فوق ذك یمدرك بخواهد به كتب یشمردند. و هر كس
 
 یعه ائمه یش یداند، ول یب نمیخود را معصوم و عالم به غ یمذهب یا: اهل سنت ائمه یثان

شان گفته اند اگر هم بر خالف قرآن و یداند و هر چه ا یب و معصوم میخود را عالم به غ
 یخود را راو یمذهب یاهل سنت ائمه  یگذارند. ولیچشم م یرفته و رویعقل هم باشد پذ

 رند.یپذ یشان خطا رفته باشند نمیدانند و هر جا ا یث میحد
 

شان شفا و عطا و یمتعدده شمرده و از ا یخود را باب الحوائج و ارباب ها یعه ائمه یثالثا: ش
« كمیابهم إلیإ»و « كمیحساب الخلق عل»ند: یگو یشان میارت به ایخواهند و در ز یحاجت م
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دانند، مذاهب اهل سنت مردم را  یز نمیخود جا یائمه  یات را براین كفریاهل سنت ا یول
 یرا به مذهب خود دعوت نم یعه كسیخوانند و برخالف ش یبه كتاب خدا و سنت رسول م

 كنند.
ده است و هر یشان خمس تراشیاوالد ا یامامان خود سهم امام و برا یعه برایرابعًا: ش

 ن كارها را نكرده اند.یاهل سنت ا یپر درآمد كرده است. ول یده دكانیرا كه تراش یمذهب
 

 یهاشم و زمان رسول خدا و ابوبكر و عمر و عثمان و عل یو بن یان عترت نبویرا در میز
دانستند  یعشر نم یخود ائمه اثن یعشر باشد نبوده و حت یكه قائل به امامت ائمه اثن یكس

انستند كه امام پس د یز نمیشان نیه به وجود خواهد آمد و اصحاب خاص ایعشر یمذهب اثن
دند كه اگر یپرس یر ائمه میاست و مكرر از باقر و صادق و سا یاز امام زمانشان چه كس

 م؟!یبپرس یش را از چه كسید، پس از شما مسائل خویا رفتینكرده شما از دن یخدا
 

ر یا تكفینبود كه به نام مذهب، خلفاء را دشنام و  یدر زمان رسول و پس از او تا صد سال كس
ه بدون شك هم مخالف رسول و هم مخالف عترت و یرا معصوم بداند، پس امام یا امامیكند و 

زنند. اما مذاهب  ین حال به اهل سنت طعنه میباشند و با ا یهم مخالف اصحاب رسول م
ستند. كتب یچ كدام مخالف كتاب خدا و سنت رسول و مخالف اصحاب رسول نیاهل سنت ه

اهل  یتاب خدا و سنت رسول دعوت كرده اند و مذاهب اربعه شان تمامًا به متابعت كیا
ث ینشده اند بلكه سنت رسول و احاد یمدع یزیرا اختراع نكردند و از خود چ یسنت مطلب

ا یباشند و  یاو را جمع كرده اند به اضافه اهل سنت نگفته اند كه ائمه اربعه حجت م
ند باطل است. یگران بگویهرچه دشان است و یمعصومند و نگفته اند كه حق منحصر در ا

 داند. یعه، امامان خود را حجت میش یول
 

نا محمد یتمت بنب»د: یفرما یم 91 یمنسوب به او خطبه  یدر نهج البالغه  یو خود عل
د هر كس از اهل یگو یعه میغمبر خدا حجت را تمام كرد؛ و شی: با آمدن پیعنی« حجته

خالفهم )قول درست در مخالفت با  ید الرشد فیوگ ید قبول كرد و مید نبایبگو یزیسنت چ
كه  یث جعلیق محروم شده اند و هر چه احادیاز حقا یاریاهل سنت است(. و لذا از بس

ن گفته و بافته و یه در اصول و فروع دیعشر یاثن یان و كذابان و مجهوالن به نام ائمه یغال
 یه میبشان باشد حمل بر تقساخته و جعل كرده اند را قبول دارند و اگر بر خالف مذه

 [یكنند. ]برقع
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ن است یجوابش ا« ن خدا داخل كردندیاهل سنت بدعت ها در د»ند: یگو ین كه میو اما ا
عه یاده نكرده است، و شیاورده، و كم و زین ین خدا نوآوریمانند رافضه در د یچ فرقه ایكه ه
ف كرده یسنت دست بردند و تحربدتر بوده و آن قدر در كتاب و  ین كار از هر فرقه ایدر ا

ث یامبر دروغ بستند و احادیهفتاد من كاغذ گردد، و آن قدر بر پ یاند كه اگر ذكر شود مثنو
 یكه در سوره  19 یه یرون است، مثاًل در آیشان را رد كردند كه از حد و حصر بیح ایصح

 12 یه یو فاطمه. و در آ ین علیاِن( گفته اند مرج البحریْلَتقِ یِن یرحمن آمده )َمَر َج اْلَبْحَر 
ْحصَ یس )َوُكلَّ َش ی یسوره 

َ
بِ  یَناُه فِ یٍء أ  ین علی[ گفته اند منظور از امام مب2ٍن( ]یِإَماٍم مُّ

َجَر َة اْلَمْلُعوَنَة( م یسوره  60 یه یاست، و در آ ه، و صدها مانند یام یند: بنیگو یاسراء )َوالشَّ
ه در یلین جا است كه اسماعی[ و از هم3ه است. ]عه آمدیر شین ها كه در كتب و تفاسیا

 ف هستند.یتحر یه ائمه یآورده، و امام یل واجبات و محرمات رویتأو
 

 و اما اینكه اهل سنت اقوال اصحاب را مهمل گذاشتند
 یلیبوده است؟ خ ید گفت: از چه وقت مخالفت با صحابه نزد شما كار زشتیدر جواب با

م یا ما مخالف اصحاب رسول هستیو از اقوال صحابه است، آتعجب است، كتب اهل سنت ممل
 یه بدون شك، هم با اجماع عترت نبوید. امامیشمار یا شما كه تمام صحابه را مرتد می

 مخالفند و هم مخالف اجماع صحابه هستند.
ك مذهب متفق شدند و ین كه از مذاهب نام برده اگر قصد دارد كه اهل سنت همه بر یو اما ا

را كه مذاهب یآشكار بر آنان است؛ ز ین دروغیده اند، ایكرام مخالفت ورز یبه با صحا
د یز تقلین یگریبوده كه از د ین آنان كسیامده اند، و نه در بیك وقت به وجود نیچهارگانه در 

د كنند، یدادند كه از آنان تقل یاهل سنت مردم را دستور م یكرده است، و نه هم ائمه  یم
ات و یآ یخوانده و در روشن یآنان مردم را به متابعت كتاب و سنت فرا م بلكه هر كدام از

 كرده است. ی)در صورت لزوم( رد م یگریث بر دیاحاد
ن گفته صادق یكردند در ا یروین چهار امام پین باشد كه مسلمانان از ایو اگر منظور ا

مهور امت مخالفت عه با جیكه ش ید گفت: در هر مسأله ایعه بایش ی. و اما درباره یهست
را اختراع  ینیاربعه مسائل د یموده اند، و ائمه یكرده اند در آن مسأله حتما راه خطا را پ

ن مسائل ینموده اند و ا ینكرده اند كه قباًل وجود نداشته است، بلكه آن ها علم را جمع آور
دآورندگان گر یبه سو یثیحد ینكه كتاب هایاز آنان نسبت داده شده است، مانند ا یكیبه 
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شود، و چنان كه قراءات به  ی، امام مسلم و ابوداود نسبت داده میآن ها مثل امام بخار
 شود. یار كرده اند مانند نافع و عاصم نسبت داده میكه آن را اخت یكسان

 
چهارگانه حجت معصوم است،  یچ گاه ادعا نكرده اند كه اجماع ائمه یبر عالوه اهل سنت ه

آنان  یباشد و هر چه خارج از گفته  یآنان م یاند حق منحصر در گفته  و نه هم ادعا نموده
با هم اختالف نموده اند، و  یامبر گاهیپ ین امت در فهم فرموده یبود باطل است، و مجتهد

اس قائل بوده اند چنان كه از آنان یو ق یكرام ثابت است كه به رأ ین كه از صحابه یگر اید
اس مذموم همان یاست كه ق یهیذموم( را بد پنداشته اند، و بد)م یاس و رأیثابت شده كه ق

مشارك با اصل در مناط حكم  یكه فرع یاسین قیاست كه با نص در تعارض باشد، و هم چن
 ین فساد در برخی[ و ا4ن صورت فاسد است، ]یاس در ایست كه قین ینداشته باشد، و شك

 یت هایتواند، چنان كه وجود روا یاس را موجب شده نمیانواع ق یموارد فساد در همه 
 ر سوال ببرد.یرا ز یثیات حدیروا یتواند ارزش همه  یث نمین احادیو دروغ در ب یموضوع

 
---------- 

 نوشت: یپ
ده، و حال یكه از ائمه رس یریشود مگر با تفاس یده نمیند قرآن فهمیگو یعه اكثرًا میش یرا علمایز - 1

 یاتیات را كنار گذاشت و در آن آید آن آیشان بایده و به قول ایائمه نرس از یریات، تفسیآن كه در اكثر آ
ض است، و به یا آن كه ضد و نقیات است و ین كه آن مطالب مخالف آیا ایده یرس یریهم كه مطالب تفس

ه كه یامام یده باشد. حال علمایعه رسیش ین مورد از ائمه یدر ا یافتد كه مطلب درست یندرت اتفاق م
 یكیرا یه باشند؛ زیتوانند فق یكنند، چطور م ین اقرار افتخار میدانند و به ا یقرآن را قابل فهم نم اكثراً 

كه به اقرار خود  یرا از قرآن استخراج كند و كس یه، احكام الهیاربعه در فقه، قرآن است كه فق یاز ادله 
كنند.  ید میده تقلیهاد نرساجت یكه به درجه  یعه از كسانیه است؟! شید چگونه فقیقرآن را نفهم

 [ی]برقع
 
 یه یو اما آ«. یعل یناه فیأحص»ند یگو ینوشته شده م یاعمال است و در آن هر عمل یكه پرونده  - 2

و فاطمه نبوده، و حسن و  یالرحمن آمده در مكه نازل شده و آن جا ازدواج عل یفوق كه در سوره 
 [ین متولد نشده بودند. ]برقعیحس
 
فات مملو است یل تحرین قبیشان است از قول امامان خود از این كتاب ایكه بهتر ینیكل یفكتاب كا - 3

ه نتف وجوامع من یگر پس از آن، باب فیة، و باب دیالوال یل فیه نكت ونتف من التنزیخصوصًا باب ف
اد نموده و به دلخواه یف و كم و زیات خدا را تحریر از ائمه آیة، كه تا توانسته اند به نام تفسیالوال یه فیالروا
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ات قابل فهم ین روایند قرآن بدون ایگو یاست كه م ین ها مطالبیل نموده اند. و هكذا ایخودشان تأو
 [یشان وارد نموده اند. ]برقعینبوده و ا ین و كتب الهیاست كه در د ییزهاین ها چید گفت ایست. باین

ن شاگرد ینوشته اند، و هم چن یفاسد رساله ا اسیح و قیاس صحیان قیه در بیمیخ اإلسالم ابن تیش - 4
ن ابحاث را در ینموده است. و ما تمام ا یقات باارزشین موضوع تحقیم: در ایشان حافظ ابن قید ایرش

ه به چاپ یالسلف یم، و در مطبعه ی( گرد آورده ایالشرع اإلسالم یاس فیمستقل به اسم )الق یكتاب
 ب[ین الخطیده است. ]محب الدیرس


