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 مترجم پیشگفتار

 و (ـه 150متوفای ) ابوحنیفه اعظم اماماز  «اکبر فقه»های رساله پهلوی در نسفیعقائد 
در اعتقاد اهل رجع ترین ممهم ،(ـه 321متوفای ) طحاوی ابوجعفر اماماز  «الطحاویه عقیدة»

 رود.شمار میهماتریدی ب-ه در مذهب حنفیژویسنت و جماعت و به

 ـه 535سال در  (ـه 537متوفای )رساله را امام نجم الدین ابوحفص عمر نسفی این 
 ،مفسر ،متکلم ،فقیهالدین نسفی نجم . ه استلیف کردأبه درخواست سلطان سنجر سلجوقی ت

مجتهدین بزرگ مذهب  ۀو از جمل ،پنج و شش هجری در سمرقند بودادیب قرن محدث و 
 (ـه 508متوفای )مام ابوالمعین میمون نسفی انزد کسانی چون او رود. حنفی بشمار می

ی وِزدَفخراالسالم ابوالحسن بَ ،ماتریدی-در کالم حنفی «ةدلاأل ةتبصر»کتاب  ةنویسند
دوی سر بزصدراالسالم ابوالیُ ،الفقه حنفیدر اصول «کنز الوصول» ةنویسند (ـه 482متوفای )
 است.  هموختآعلم  «صول الدینأ»کتاب  ةنویسند (ـه 493متوفای )

صول أ»کوچک  ۀها رسالنآیکی از  ،ثار متعددی که امام نسفی نوشته استآمیان ز ا
 17 قرن تااست که بنام عقائد نسفی شهرت پیدا کرده است.  «الدین علی اعتقاد المهتدین

 از فهرستی چلبی کاتب چنانکه بود، شده نوشته اثر این بر حاشیه و شرح 50 از بیش میالدی،
 و شرح ده از بیش اقل حد اخیر، سال صد سه این در. است داده «الظنون کشف» در را هاآن

 بسوی بیشتر نسفی عقائد کالمی گرایش آنکه با. است شده نوشته آن بر نیز دیگر حاشیه
 بوده هاماتریدی و هاحنفی که تنها نه آن نویسانحاشیه و شارحان اما است، ماتریدی کالم
 نسفی، عقائد بر شرح مشهورترین .دارد دربر نیز را هااشعری و هامالکی و هاشافعی بلکه
 بربالنوبه . استنوشته ( هـ 792-722) هروی تفتازانی سعدالدین عالمه ست کهی اشرح
 . است شده نوشته دیگر شرح و حاشیه هاده تفتازانی شرح

 ابوحفص الدیننجم امام نام به رساله این ،(طبقات و هاتذکره) اولیه منابع تمامی در
 امام به اثر این نسبتِ در نویسانحاشیه از اندکی تعداد یک اما. است گردیده درج نسفی عمر

 داده نسبت نسفی میمون ابوالمعین امام به را آن هابعضی. اند ورزیده تردید نسفی ابوحفص
. است نسفی ابوالمعین نوشتۀ «التوحید لقواعد التمهید» خالصۀ کلی به نسفی عقائد زیرا اند،
 به او نزد زیرا باشد، بوده متأثر سخت نسفی ابوالمعین از نسفی ابوحفص که است طبیعی اما

 لقواعد التمهید و نسفی عقائد میان مشابهت همین آنکه با چلبی کاتب. است نشسته شاگردی
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 نداشته تردیدی نسفی ابوحفص به نسفی عقائد دادنِ نسبت در بازهم دانست،می را التوحید
 .است

 الدینبرهان به معروف نسفی محمد بن محمد ابوالفضل به را اثر این دیگر بعضی
 کهدرحالی. دهندمی نسبت – بود اشعری مکتب پیرو کالم در که –( هـ 687 متوفای) نسفی

 ازین پس قرن یک تنها و نسفی ابوحفص از پس سال دوصد تنها که که هروی تفتازانی امام
 تردیدی نسفی ابوحفص به اثر این نسبت در است، زیستهمی نامبرده نسفی الدینبرهان

 عقائد[ نامِ] به که مختصری کتاب این»: که نویسدمی صراحت به خود شرح در و نداشت،
 عمر والدین المله نجم اسالمی، علمای پیشوای بلندهمت، امامِ  از است اثری شود،می نامیده
 .«نسفی

 اندنموده تردید نسفی ابوحفص الدیننجم به اثر این نسبتِ به کهکسانی حال، هر به
 از هااین و. کردند طرح را مسئله این بعد قرن چندین و بودند اسالم جهان غرب از

 شاگرد ،هـ( 593متوفای ) مرغینانی الدینبرهان توسط که اثر این فارسی ترجمۀ موجودیتِ
 امام که کندمی حکایت مرغینانی الدینبرهان .نداشتند اطالعی است شده روایت نسفی، امام
 سال در سلجوقی سنجر سلطان تقاضای به پاسخ در را «نسفی عقائد» متنِ نسفی الدیننجم
 معلومات، این اساس بر. نمودند تصدیق آن زیر در سمرقند علمای همه و نوشت، هـ 535

 1.است شده نوشته – وفاتش از قبل سال دو یعنی – او عمر پایان در «نسفی عقائد»

                                                           
 حاکم و بود، رفته سمرقند به سلجوقی سنجر سلطان هـ 535 سال در که نویسدمی مرغینانی الدینرهانب 1

 شیوخ و قضات علما، با سنجر سلطان که مجلسی در. کردمی همراهی را او نیز ابوالفضل، امیر سیستان، والیت
 اهل اعتقاد بیانِ در ایرساله تا کرد درخواست سمرقند علمای و«  ائمه » از سیستان امیر داشت، سمرقند شهر

 خالف آنجا در هرکه و بَرَد سیستان به خود با را آن تا کنند، امضاء همه آن اخیر در و بنویسند، جماعت و سنت
 امام خواجه به ائمه همۀ و کردند، اجابت» را تقاضایش این سمرقند علمای. کند مجازاتش گوید، سخن آن

 ثبت آخر در خویش خطوط آن، تصویبِ در ائمه و بنوشت وی تا کردند، اشارت اهلل رحمه[ نسفی] الدیننجم
 که کند،می نقل کردند تصدیق و امضاء آن زیر در که را علمایی از تن یازده اسم رغینانی.م الدینبرهان «.کردند

ابوالقاسم ناصرالدین »و  «سمرقندی اسمندی عبدالحمید بن محمد عالءالدین االسالمشیخ» نام جمله آن در
 و. است شامل نیز  -لیفات متعدد و صاحب تأ 6علمای مشهور سمرقند در قرن  از جملۀ - «حسنی سمرقندی

 امام خواجه همان و – فمُصنِِّ بر و داشت، غنیمت به را نسخه این ضعیف بندة این و»: نویسدمی سپس
 «.کرد تصحیح و برخواند – است الدیننجم

 شده کتابت  ،«پارسا خواجه» به مشهور بخاری، حافظ محمد دست به هـ 795 سال در رساله این نسخۀ
 در حاال و گردید تثبیت و پیدا هرات در سلجوقی فکری توسط خورشیدی 1330 سال در نسخه این. است

متنِ کامل این رسالۀ فارسی را محمد عمر جویا تصحیح  .است موجود ایران اسالمی شورای مجلس کتابخانۀ
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المعارفی نجم الدین  ةهای دایرعربی این رساله در یکی از کتاب متنِ افزون بر آن،
که هیچ شک و شبهتی را در  ،درج گردیده است «النجوم ومجمع العلوممطلع »نسفی بنام 

 ۀ، رسالمطلع النجوم و مجمع العلومدر  گذارد.نسبت این رساله به نجم الدین نسفی باقی نمی
نوشته شده است. نسخۀ خطی « أصول الدین علی اعتقاد المهتدین»با عنوان  عقائد نسفی

انستتیوت ابوریحان البیرونی ، و فعالً در هـ در سمرقند کتابت شده 764ل مطلع النجوم در سا
 شود.نگهداری می 1462)جزو اکادمی علوم ازبکستان( در شهر تاشکند با شمارة 

******* 

 متنِ (1) ،یعنی – عقائد نسفی که در باال تذکر دادم ۀدو نسخ اساس برحاضر  ۀترجم
 «النجوم ومجمع العلوممطلع »المعارفی نجم الدین نسفی بنام  ةدایرکه در کتاب عربی رساله 
دین مرغینانی روایت فارسی عقائد نسفی که توسط برهان ال ۀنسخ (2)و  ،نقل گردیده

از  «عقائد نسفیشرح »معمول این رساله که در  متنِ و نیز با 1،گردیده است تهیه –گردیده 
 این سه نسخهدر متن که  یایهفاوتت نقل شده مطابقت داده شده است. 2نیسعدالدین تفتازا

 شوند. ها تذکر داده میدر پاورقی هابدلوجود دارند بحیث نسخه

فارسی  ۀنسخیعنی  – دوم ۀو نسخ ،اساس قرار داده شده ۀاولی بحیث نسخ ۀنسخ
گذاری نشان «ش  »با عالمت  تفتازانیشرح در  منقول و متنِ ،«فا  »عالمت  با –عقائد نسفی 
  گردیده اند.

 

 عمر جویادکتور 

 ش ـه 1402حمل  13

 

                                                                                                                                      
به نشر رسیده  (Bayyinat.org) اتدر وبسایت بین«  بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت» نموده و با عنوان 

 است.
 کمی معاصر خوانندگان برای و است شده نوشته کهن فارسی زبان به نسفی عقائد فارسی رسالۀ چون 1

( 1) شمارة در که عربی متنِ اساس بر را اثر این معاصر ترجمۀ تا گرفتم تصمیم اینجا در کند،می جلوه نامأنوس
 .دهم مطابقت( 2) رساله این فارسی متن با را آن نیز و کنم تهیه دادم تذکر

 به کمال علی تصحیح با م 2014 سال در( بیروت) العربی التراث إحیاء دار که «ۀالنسفی شرح العقائد» چاپ از 2
 .گردیده است استفاده است رسانده نشر

http://bayyinat.org/?page_id=831
http://bayyinat.org/?page_id=831
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 عقائد نسفی

 «أصول الدین علی اعتقاد المهتدین»
 فص عمر نسفیامام نجم الدین ابوح

 

 اهل حق گفته اند: 

 – 1انسوفسطائی [سخن] برخالف – آنثابت است، و علم به  چیزها قتیحق.[ 1]
 است. رپذی تحقق

 ، و عقل.راستاخباِر  2،پنجگانهبه سه گونه است: حواسِ  مردم یعلم برا اسباب.[ 2]

بوسیلۀ هر یک . ذائقه و المسه ،یاییوب ،بینایی ،واییشن 3:عبارت اند ازحواس .[ 3]
 توان بر آنچه که از برای آن آفریده شده اند آگاه شد.ها میازین

 و آن خبری است کهمتواتر  است؛  نخستین آن خبربه دو نوع است. .[ خبر راست 4]
 از حیث ایشان[ ی]دسته جمع ۀکه توطئطورید شده باش ثابتمردم ]تعداد انبوهی از[ از زبان 

 باررا به  ]و یقینی[ «یعلم ضرور» این نوع خبر. ]عقالً[ قابل تصور نباشددر آن  ییوغگودر
 یهانیسرزم علم دربارة ایو ،نیشیپ یهاپادشاهان گذشته در زمانه علم دربارةآورد، مانند یم

 دور. 

 نی، و اتائید گردیده باشداست که با معجزه  خبری ]از جانب[ پیامبرنوع دوم، .[ 5]
همانندِ علم شود میثابت ی که بوسیلۀ این نوع خبر آورد. علمیم به باررا « یاستدالل علم»

 باشد.، ازین لحاظ که بر یقین استوار است و ثابت میاست یضرور

علم » 4بگونۀ بدیهی ثابت گشته باشد. آنچه که باشدمیعلم  سببِ زیعقل ن.[ 6]
تر است. و اما بزرگ یشخو از جزو زیهر چ نکهیا علم بر، مانند شودنامیده می «یضرور

 . شودنامیده می «یعلم اکتساب»ثابت گردیده باشد آنچه که با استدالل 

                                                           
 کتاب حاضر مراجعه کنید. 2در بخش  20برای تعریف سوفسطائیان، به پاورقی شماره  1
 ش: حواسِ سالم. 2
 گونه اند.ش: حواس پنج  3
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 .ستین اءیاشکنه اسباب معرفت به  ۀ، الهام از جملنزد اهل حق.[ 7]

 لیو اعراض تشک انیاز اع چونآمده است،  دیآن از نو پد یبا همه اجزا جهان.[ 8]
جزئی غیر  ای، مرکب اند ایها آن؛ خود قائم اند به ذات]موجوداتی اند که[  انیشده است. اع

و  امو در اجس د،یخود نپا یِو اما عَرَض آنست که به خود 5.ندا – جوهر نییع – تجزیهقابل 
 .هایها و بومزه  6،اکوانها، ، مانند رنگدیآپدید جواهر 

ه، توانا، دانا، زند م،یقد گانه،ی[ یاست؛ ]آن خدا یتعال یجهان خدا ةدآورندیپد.[ 9]
  7کننده.و اراده وَرخواسته نا،یشنوا، ب

حد ، دارای صورت نیست، نیست جوهر ،نیست جسم، نیستعَرَض  .[ خداوند10]
ها و مرکب از اجزا نیست، او متناهی نیست، و دارای پاره]ذات او[  ،کمیت ندارد، ندارد

 موصوف به ماهیت و کیفیت نیست.

 9.جاری شونده نیستو زمان بر او  8،نیست هرندیجاگدر مکان .[ او 11]

 ست.ین مانندهبه او  یزیچ چیه.[ 12]

 نیست. رونیاز علم و قدرت او ب زیچ چیه.[ 13]

ذات او  خودِنه . این صفات باشندیکه قائم به ذات او م ،یراست صفات ازل او.[ 14]
 ذات او.  رِیاستند و نه غ

اراده،  ،یینایب ،ییشنوا ،ییتوانا ات،یحصفاتش عبارت اند از: علم، قدرت، .[ 15]
 . کالمدادن، و  یروز نش،ی، فعل، آفرخواست

                                                                                                                                      
 استوار باشد.« مقدمات کلی عقلی»یا « مقدمات بدیهی»یعنی، آنچه که بر  4
ها یا مرکب اند، که عبارت از جسم است، یا غیرمرکب اند مانند جوهر که جزئی غیرقابل تجزیه : آن ش 5

 است.
 این کتاب مراجعه کنید. 3.1در بخش  10برای تعریف اکوان، به پاورقی شماره  6
 .«محکیو » + :فا 7
وی متمکن در مکان نی، و با مکان نی، و بر مکان نی. و وی بُود و مکان نی، و مکان آفرید و وی را به »فا :  8

 «مکان حاجت نی.
ه زمان تغییر بر وی روا نی، و زمان را به وی تعلق نی. و وی بُود و زمان نی، و زمان آفرید و وی را ب»فا :  9

 «حاجت نی.
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و ف از جنس حر کالم اواست.  یصفت ازل ی است که وی راکالم.[ او متکلم به 16]
 . یو گُنگ یخاموش ةکنندینف ستیبلکه صفت ،آواز نیست

و خبر  ،کندهی مین کند،یامر م د؛یگو یبا کالم خود سخن م یتعال یخدا.[ 17]
 10.دهدیم

، ما یهاصحفمُ. قرآن نوشته شده در مخلوق رِیاست و غ وندکالم خدا قرآن.[ 18]
، ستما یهاگوش شنوده شده به، و ما یهازبان خوانده شده بر، های مایادگرفته شده در دل

 بیابد.ها حلول این بدون اینکه در

 یجهان و هر جزو آفرینشِرت از خداوند است، و آن عبا یصفت ازل.[ تکوین 19]
عینِ مکوِّن یا  نزد ما، تکوین یا آفرینش 11.تاس – حین موجود بودن آن –آن  یاز اجزا

 آفریده نیست.

 12.باشدیم یخداوند است، که قائم به ذات او تعال یاراده صفت ازل.[ 20]

لیل دواجب است.  از لحاظ عقل جائز و از لحاظ نقل یتعال یخدا دارید.[ 21]
مؤمنان ثابت  یرا در روز آخرت برا یتعال یخدا دارید وارده ]از قرآن و حدیث[ یسمع

  13.سازدیم

رو به رو ، نه بگونۀ نه در جهت، در مکان شود اما نه.[ پس خداوند دیده می22]
وجود داشته  یتعال یبنده و خدا انیم ینکه مسافتیا نه یا ،شعاع وستنِیدر اثر بهم پنه ، گشتن
 14.باشد

چه از  مان،یا ایافعال بندگان است؛ چه از کفر باشد  ةنندیآفر یتعال یخدا.[ 23]
 . انیعص ایطاعت باشد 

صورت  یاو تعال ریبندگان به اراده، خواست، حکم، قضا و تقد افعالهمه .[ 24]
  15.دنریگیم

                                                           
 «.و وعدکننده و وعیدکننده»فا : +  10
 ش: همانگونه که خداوند بودن آن را دانسته است و اراده کرده است. 11
 «ارادت و مشیت هردو یکی است.» +فا :  12
 «و ایشان در بهشت باشند.»فا : +  13
 «چگونه.چون و بیببینند مر خدای را عزوجل بی»فا : +  14
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 عذاب و شوندیآن پاداش داده م ی، که از برارا افعال اختیاری استبندگان .[ 25]
 .گردندیم

 زشتو کردار  باشند،می ی[ او تعالیبندگان به رضا ]و خشنود ویکیکردار ن.[ 26]
 د.نباشیاو نم یها به خشنودآن

که  ستای اتوانمندیو آن عبارت از  16،]همزمان[ استبا فعل  استطاعت.[ 27]
 .رودیز بکار میاندام نو  آالتاسباب، سالمتیِ  یبراواژه  نی. اگرددانجام میآن فعل بواسطۀ 

 ]یعنی، سالمتیِ آالت[ استطاعت نیهم بنابر[ به کردار نیک] تیمکلف.[ درستیِ 28]
 .باشد رونیاز توان او بمکلف نیست که  یکار یو بنده برا .است

شکست  ای د،یآیم دیانسان پد در وجود وارد شدنِ ضربهاز درد پس از  آنچه.[ 29]
همه توسط خداوند  ،مشابهدیگر آثار و  دهد،ینسان رخ مکه در اثر شکستاندنِ ا ایپیالهدر 

 ندارد. آفرینشی  هاو بنده در خلقت آن ،شوندآفریده میمتعال 

و ]انسان را[ تنها یک اجل  ،میردخویش می ]و مرگ[ اجل باشخص مقتول .[ 30]
  17است.

چه حالل  آورد،یرا بدست م شخود وزیاست. هرکس ر وزی[ رزی]ن حرام.[ 31]
اش را کسی دیگر روزی ای روزی خودش را نخوردکه انسان  ممکن نیستحرام. و چه شد با

 بخورد.

 .هدایت نماید آن را که خواهدو  .[ خدای عزوجل گمراه کند آن را که خواهد32]

کردنِ آن[ بر خداوند  تیرعا]باشد  نیصالح بندگان بهتر یکه از برا یکار.[ 33]
  متعال الزم نیست.

اهل طاعت در قبر، و  یِمومنان گنهکار، آسودگ یکافران و بعض یقبر برا عذاب.[ 34]
 اند.گشته ثابت  یدالئل سمع ر اساسِو منکر ب ریپرسش نک

                                                                                                                                      
 «.تدبیر وی و به»فا : +  15
 «استطاعتِ فعل، با فعل بُوَد. پیش از وی نی، و سپس از وی نی.»فا :  16
کسب  ایدر خلقت  یتداخل چی، و بنده هشودتوسط خداوند آفریده می است در مردهکه قائم و مرگ »: +  ش 17

 «آن ندارد.
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وزنِ  18نامۀ ]اعمال[ خواندن حق است، ،زنده شدن پس از مرگ حق است.[ 35]
حق  [های بندگانپروردگار از کردهو بد[ حق است، کتاب حق است، سوال ] کی]کردار ن

 .]پل[ صراط حق استو حوض حق است،  19ت،اس

بهشت و دوزخ آفریده شده اند و هردو بهشت حق است، و دوزخ حق است.  .[36]
 گردند.میفنا  هاآن و نه اهلها نه خود آنمانند، جاودان می و دوزخهشت ب .امروز موجود اند

خل سازد و او را به کفر داینم رونیب مانیمومن را از ا ةبند کبیره گناه.[ 37]
 سازد.ینم

را  کبیره و صغیرهگناه  از شرک هر ریبخشد، و به غیشرک را نم یتعال یخدا.[ 38]
 آمرزد. یکه بخواهد م یکس یبرا

را آن ]بنده[  کهیگناه بزرگ تا زمان دنوو بخشخورد عذاب کردن بخاطر گناه .[ 39]
 ت.[ کفر اسۀدانستنِ حرام ]از جمل حالل رایجواز دارد، ز ردحالل نشما

اخبار  بر اساس مرتکبین گناه کبیرهدر حق  دگانیو برگز غمبرانیپ شفاعت.[ 40]
 است.  ثابت

 20.مانندیدر دوزخ نم جاودان باشندیم کبیرهگناه  دچارکه  یمؤمنان.[ 41]

اقرار  و 21آمده است، یتعال یخدا از  دل است بدانچهقِیتصد عبارت از مانیا.[ 42]
 به آن. 

زیاد و  مانیا یول د،نابییم ادیذاتِ خود ازدهمانا طاعات است، که به  .[ اعمال43]
 22.گرددکم نمی

  23.ستا یکیهردو  و اسالم مانیا.[ 44]

                                                           
 فته، و در ش نیست.تنها در نسخۀ اساس و در نسخۀ فارسی تذکر ر« ]اعمال[ خواندن حق است ۀنام» 18
َوَرب َِّكَ﴿فرماید: پروردگار متعال می 19

ْْجَع يَََفَ
َ
لَنَُّهْمَأ ـ َ اَََكنُواَ﴿ ﴾لَنَْس و قسم به پروردگارت که » ﴾َيْعَملُونَََعمَّ

 [.93-92]الحجر: « کردند.البته از همۀ ایشان سوال کنیم. از آنچه می
 .رندیبم نیز با آنکه اگر بدون توبه کردن: +  ش 20
 : ایمان عبارت از تصدیق کردنِ آنچه است که از خدای تعالی به نبی علیه الصالة والسالم آمده است. ش 21
 در ش نیست. 22
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حقا من » .[ هرگاه از بنده تصدیق و اقرار درست شد، برایش روا است که بگوید44]
  24.«من مؤمنم إن شاء اهلل» دیکه بگو دیو نشا« مؤمنم

]و بدبخت[ گردد، و بدبخت ممکن  ی[ ممکن است شقبختکین ای] دیسع.[ 45]
 بختکینه در ن دهد،ی]بنده[ رخ م یِو بدبخت یبختکین در رییتغ نیگردد. ا بختکیاست ن

 و بر، از صفات خداوند استنددو  نیا رایز ،[از جانب خداوند] گردانیدنو بدبخت  گردانیدن
 25.دهدیرخ نمهرگز تغییر ]و دگرگونی[ و در صفات او  خداوند

مردم  انیرا از م امبرانیپ یتعال یاست. خدا یحکمت امبرانیفروفرستادن پ در.[ 46]
دنیا و دین ]دانستن از امور  هایی کهزیچ کنندةروشنو ه دهندمیو ب هدهندمژدهمردم،  یبرا
ی که ناقض روند عادی را با معجزات شانی، فروفرستاد. و اها برای مردم[ نیاز استآن

 .دیبخش یرای]طبیعت[ بودند 

 .بودند ملسو هيلع هللا ىلصمصطفی  ها محمدآن نیو واپس سالمال هیآدم عل امبرانیپ نینخست.[ 47]

که  نستیتر ااست، اما درست دهیگرد بیان ثیاحاد یدر بعض امبرانیتعداد پ .[48]
نَ﴿ :دیفرمایچون خداوند متعال م م،یعدد خاص محدود نساز کیرا به  شانتعداد  نُْهمَمَّ م 

َّْمََنْقُصَقََصْصنَاََعلََ نَل نُْهمَمَّ از انبیاء کسانی اند که قصۀ ایشان با تو گفتیم، » ﴾َعلَيَْكََْصَيَْكََوم 
 توانینم یو با ذکر کردن عدد [.78غافر: ]« از ایشان کسانی اند که قصۀ ایشان با تو نگفتیم

را  یکس ایو میها شامل سازآن انینباشد در م شانیا ۀرا که در جمل یبود که کس منیا نیاز ا
 26.میها شامل کنآن نینباشد در ب شانیکه از ا

 و پنددهندگانِ  یتعال یآورندگان و ابالغ کنندگان از جانب خدا امیپ انبیاء ۀهم.[ 49]
 راستگو بودند. 

 است.  ملسو هيلع هللا ىلصمصطفی  محمد امبرانیپ نیبرتر.[ 50]

                                                                                                                                      
ایمان و اسالم هردو یکی است؛ هرکه مؤمن بُوَد مسلمان بُوَد، و هرکه مسلمان بوَد مؤمن بوَد. و این نبوَد »فا :  23

 «د مؤمن نی.که کسی مؤمن بوَد مسلمان نی، یا مسلمان بوَ
زنِ وی طالق إن شاء »چه این تعلیق بُوَد، و تعلیق تحقیق را باطل کند. ]آیا[ نبینی اگر ]کسی[ گوید »فا : +  24
 «، آن طالق نه اُفتد و آن آزادی نی؟!«بندة وی آزاد إن شاء اهلل»یا « اهلل

 کنید.این کتاب دنبال  6.4در بخش « نفی شکاکیت در ایمان»این بحث را در فصل  25

 «، همه در آن اند و خطر زیادت و نقصان نبوَد.«به همۀ انبیا و رُسل گرویدم»و چون مطلق گویی که »فا : +  26
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مرد و  و به کنند،یاستند که به فرمان او عمل م یتعال یبندگان خدا فرشتگان.[ 51]
 .توانندیزن صفت شده نم

ها امر و فرستاده است. و در آن امبرانیپ هکه ب ستیی اهارا کتاب یتعال یخدا.[ 52]
 است. کرده انیخود را ب 27وعد و وعیدو  ،ینه

بردنِ شخصِ وی به آسمان، تا آنجا  ادر بیداری، ب ملسو هيلع هللا ىلصمحمد رسول اهلل  .[ معراج53]
 . که خواست، حق است

]و دوست  یول یبرارا کرامت خداوند متعال حق است.  اءیاول کرامات.[ 54]
مسافت  مودنیمانند پ ،آوردای که ناقض روند عادی ]طبیعت[ باشد پدید میبه گونه خویش[

راه رفتن بر  ،یازمندیدر موقع ن پوشاکنان و نوشابه و  پدید آوردنِزمان کوتاه، در مدت دور
آورده و رستن از چنگ دفِع بالی روی ،جماد و گنگ نِدر هوا، سخن گفت رفتنآب، روی 

 . هامانند اینو  28دشمنان،

کرامت  اشتاز ام یفرد یبرا است کهپیامبر  رایب یامعجزه .[ کرامت ]در واقع[55]
 یول یچگاهیهاو  چونخداوند است،  یکه او ول شودمی معلومین زیرا از. دست داده است

 اقرار کردن به رسالتِ همانا اشانتیخود راستکار نباشد، و د دیانتاگر در  تواندیبوده نم
 است. امبریپ

، سپس عمر فاروق، سپس عثمان قیابوبکر صد 29انبیاءپس از  انیآدم نیبهتر.[ 56]
 بیترت نیبه همنیز  شانیخالفت استند. ا رضی اهلل عنهم یمرتض یو سپس عل ن،یذوالنور

 بوده است. 

 و امارت بوده است. ی، و پس از آن پادشاهبودال س یسبرای مدت خالفت .[ 57]

اقامۀ ، احکام ذیتنف به تاداشته باشند  ]یا پادشاهی[ یامام دیبا ریناگز مسلمانان.[ 58]
سرکوب ، صدقاتاخذ ]و توزیع[ ، تجهیز لشکر، نگهداشت مرز ]کشور[، حدود ]دین[

ی که منازعاتحل و فصل ، یدهای آدینه و عنمازبرپای داشتنِ ، دزدان و راهزنان مهاجمین و

                                                           
 نوید و بیم. وعدة پاداش و وعدة عذاب. :وعد و وعید 27
در نسخۀ اساس و نسخۀ فارسی هردو تذکر رفته اند، اما «  و رستن از چنگ دشمنان آوردهیرو یدفعِ بال » 28
 ش نیست. در
 : پس از نبی ما. ش 29
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که  آنانیازدواج برگزاری  ،برای حقوق ]مردم[شهادت پذیرفتن ، دهدرخ می مردم میان
 . و وغیره کارها بپردازدها متیغنتوزیع ، ی ندارندسرپرست

مردم در انتظار آمدنش ]در  نکهیکه آشکار باشد و نه پنهان، و نه ا دیبایامام م.[ 59]
 نیا یباشد. ول قوم دیگریاز  روا نیستباشد، و  شیاز قوم قر دیان، او با[ باشند. همچنندهیآ

 اهلل عنه باشد.  یرض یاوالدگان عل یا از هاشمیاز بن مشخص نشده است که او

اهل  برترینِ نکهیانه شخص معصوم باشد و  ]یا پادشاه[ که امام ستیشرط ن.[ 60]
را داری[ والیت ]و دولت طلق و کاملِم یِستگیست که شابلکه شرط اینخود باشد.  ۀزمان

 یاز مرزها داشته باشد ورا تنفید احکام  ییباشد که توانا یاستمداریس ، وداشته باشد
 . بستاند بتواند را از ظالم مظلومحق  اسالم حفاظت کند، و نیسرزم

 .گرددمعزول نمی 30فسق ]دچار گشتن به[امام با .[ 61]

 کوکاریهر ن ]جنازة[ ، و برروا استو بدکردار  کارکویپُشت هر ن خواندن نماز.[ 62]
  شود.خوانده میو بدکار نماز 

که  یده صحاب به بهشتی بودنِما  31.تنها با نیکویی باید شودصحابه  یادآوری از.[ 63]
 32.میدهیم یداد گواه گانیرا به بهشت مژد شانیا ملسو هيلع هللا ىلص امبریپ

  34.میندایم رواسفر در و  33رضَحَ درمسح بر موزه را  ما.[ 64]

  36.میپنداریحرام نم را 35جَرَّه ذینب.[ ما 65]

                                                           
 : فسق و ظلم.  ش 30

 «.و کسی از ایشان عیبی نگوید»+ فا :  31

و گواهی دهد مر آن ده یار را که مصطفی علیه السالم مر ایشان را گواهی داد به بهشت و جزای بسیار: »فا :  32
و طلحه را، و زبیر را، و  ابوبکر صدیق را، و عمر فاروق را، و عثمان عفان را، و علی بن ابی طالب را،

 «عبدالرحمن بن عوف را، و سعد بن ابی وقاص را، و سعید بن زید را، و ابوعبیده بن جراح را، رضی اهلل عنهم.

 حضر: حضور داشتن در خانه یا شهر. 33

ن مسح بر موزه به این دلیل ذکر گردیده چون این امر بر اساس احادیث متواتر ثابت شده است. بنابراین، ای 34
 پذیریم.تذکر کنایه برای این است که ما احادیث متواتر را می

« نبیذ التمر» ذکر گردیده، ولیکن در نسخۀ ش « نبیذ جره » و در نسخۀ فارسی « نبیذ الجر» در نسخۀ اساس  35
 جره به معنیِ کوزه و سبوی است. یعنی نبیذ خرما ذکر گردیده است.
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که  رسدینم یبه مقام یچگاهی. و بنده هرسدنمی اءیبه درجه انب اصالً یول چیه.[ 66]
 شود.از گردن او ساقط  یامر و نه

 38هیکه باطن اییها به معانبرگرداندن آن 37.شودمی حملها ظاهر آن به نصوص.[ 67]
 و رد کردن نصوص کفر است. الحاد و کفر است. ادعا دارند

 39آن کفر است. ]حکم[ ، و سبک داشتناه کفر استدانستن گن .[ حالل68]

 کفر است.  عتیبر شر .[ استهزا69]

کفر  ]خود را[ ایمن دانستن از خداوندکفر است. و  خداوندبودن از  دیمون.[ 70]
 40است.

                                                                                                                                      
و آن را خرما یا کشمش در آب است،  تخمیر کردنآن عبارت از »نویسد: در شرح آن می سعدالدین تفتازانی 36

رسد که در آغاز جو است. به نظر میدر ظرف سفالی نگهدارند تا آنکه در آن مزة تیز پدید آید چنانکه در آب
. سپس منسوخ گشترفت. اما اسالم از نبیذ نهی شده بود، چون جره ]یا سبوی[ برای نگهداری شراب بکار می

قاعدة اهل سنت و جماعت تبدیل گشت خالفِ اهل تشیع. این ]حکم[ برخالفِ آن  بهپس عدم تحریم نبیذ 
شده باشد. زیرا حرام بودن آن، چه به مقدار کم یا چه به آور[ نشه یعنیمسکر ] قوی و ]نبیذی[ است که که

 «ا پذیرفته اند.مقدار زیاد آن، سخنی است که اکثریت اهل سنت و جماعت آن ر
 نویسد: در شرح آن می سعدالدین تفتازانی 37

ها را از ظاهر شان شود مگر اینکه دلیل قطعی آنها حمل مینصوص کتاب و سنت بر ظواهر آن»
نصوص  ها ازها مُشعر بر جسمانیت و مانند آن بوده باشد. و نباید گفت که اینبگرداند، مانند آیاتی که ظاهر آن

گوئیم که مراد از نص در اینجا، آن چیزی نیست که مقابل ظاهر نیستند، بلکه از آیات متشابه اند. زیرا ما می
 گیرد. است ویا مُفَسَّر و مُحکم است، بلکه اقسام نظم را بنابر آنچه متعارف است دربر می

و آنان مالحده یا  –کنند ا ادعا میها رای که اهل باطن آنها، یعنی از ظواهر، به معانیپس عدول از آن
ها را معانیِ باطنی هست، و آن را ها نیستند بلکه آنکنند که نصوص به معانی ظاهری آنو ادعا می –اند  باطنیه

طور کلی است و الحاد است، یعنی شناسد ]باطل است[. و قصد شان به این گفتار، نفی شریعت بهجز امام نمی
است در ]اِخبار[  ملسو هيلع هللا ىلصعدول از اسالم است و پیوند و اتصاف به کفر دارد، زیرا به نوعی تکذیب پیامبر میل و 

 دانست. آنچه که آمدنش را به ضرورت می

و اما آنچه بعضی از محققان بر این رفته اند که این نصوص محمول به ظواهر شان استند، و با این همه 
که مطابقت میان شود، طوری[ منکشف میو تصوف ب سلوک ]در عرفانها اشاراتی خفی است که بر اربادر آن

)شرح عقائد نسفی: ص « ها و ظواهرِ مورد نظر ممکن است، این از کمال ایمان و محض معرفت است.آن
153-154) 

 : اسماعیلیه. باطنیه 38
 : حالل داشتنِ گناه کفر است. فا 39



 (صول الدین علی اعتقاد المهتدینأ)عقائد نسفی  14

 کفر است. دهدخبر  بیاز غ هکاهن بدانچکردن  قیتصد.[ 71]

  41..[ معدوم، شیء نیست72]

نفع  مردگان را ها،آن یبرا شانمردگان و صدقه دادن  یزندگان برا یدعا در.[ 73]
 است.

 حاجات است. ةندبرآوربندگان است و  یهادعا ةاجابت کنند یتعال یخدا.[ 74]

االرض  دابةآمدن دجال،  رونیبمنجمله  – امتیق یهااز نشانه ملسو هيلع هللا ىلص امبریپ آنچه.[ 75]
 – غربمبرآمدن آفتاب از و السالم از آسمان،  هیعل یسیشدن ع نیو مأجوج، پائ أجوجیو 

 همه حق اند. ه است،داد خبر

 ، و شاید خطا کند.درست باشدشاید مجتهد .[ 76]

 وامِ از عبرتر فرشتگان  امبرانِیاند، و پ فرشتگان امبرانِیاز پبرتر  آدمیان امبرانِیپ.[ 77]
 اند.  فرشتگان از عوامِ برتر [منؤم] آدمیان اند، و عوامِ [منؤم] آدمیان

 .داندیو خداوند بهتر م

 

 

                                                                                                                                      
 .کفر است ]خود را[ ایمن دانستن از عذاب خداوندکفر است. و  خداوندز رحمت بودن ا دیمونش:  40
 در این کتاب بنگرید. 5.6در بخش « فصل اند باب معدوم»تر این مسئله را در شرح بیش 41


