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 امام نسفی معرفی مختصر

و ادیب، شاعر فقیه، مفسر، متکلم، محدث،  هـ( 537 – 461) الدین ابوحفص عمر نَسَفی حنفینجم

امامِ »هروی، او  فتازانیعالمه سعدالدین تَ به سخنِ قرن پنجم و ششم هجری بود. نویستاریخ

 عانیمِو به الفاظ ابوسعد سَ 1،«و دین ملت درخشانِ ، و ستارۀاسالمی بلندهمت، پیشوای علمای

 بود. 2«و ادب دین دانا درفرهیخته، و  فقیهِ امامِ»، وی شافعی

اصول » ، نویسندۀامام بَزدَوی فخراالسالم چون ،کسوت مذهب حنفیعلمای پیش نزدوی 

پیشگام ، متکلم نسفی ابومعینامام و  ؛در اصول الدین حنفی های اساسییکی از کتاب «بزدوی

، در این مکتب کالمی باشد از امام ابومنصور ماتریدیپس شاید دومین متکلم برجسته  ماتریدی که

داد که کتاب و آموزش  تعلیمرا  برهان الدین مرغینانین و به نوبۀ خود شخصیتی چوعلم آموخت. 

آن را  و ،در طول این مدت بوده ترین اثر فقهی در مذهب حنفیمطالعهشک پراو بدون « الهدایۀ»

االسالم امام  حجة« الوجیز»در مذهب مالکی و  ابن رشد« بدایة المجتهد» هایی چونکتاب طرازهم

 دانند.می در مذهب شافعی غزالی

الدین نسفی آثار زیادی در تفسیر، فقه، کالم و تاریخ دارد. در علم کالم، مشهوترین اثر او نجم

یکی از معتبرترین آثار « عقیدة الطحاویه»و « فقه اکبر»است که در پهلوی کتبی چون « عقائد نسفی»

وشته شده رود و تا امروز نزدیک به صد شرح و حاشیه بر آن نعقیدۀ اهل سنت و جماعت بشمار می

است. مشهورترین شرح بر عقائد نسفی از آنِ سعدالدین تفتازانی هروی است. در تفسیر، امام نسفی 

جلد به نشر  15دارد که درین اواخر در  -« التَیسیر فی التفسیر»به نام  –تفسیری مشرح به زبان عربی 

ع و موزون نوشته است رسیده است. همچنان، امام نسفی ترجمۀ فارسیِ قرآن مجید را به نثر مسج

                                                           
الکلیات األزهریه،  ةمکتبالسقا،  يحجاز، به تصحیِح احمد «شرح العقائد النسفیة للعالمة سعدالدین التفتازاني» 1

ام، قدوة علماء اإلسالم، نجم الملة والدین، عمر النسفي، أعال الله درجته في دار »: میالدی 1987القاهره:  إمام الهمَّ
 «.السالم

م.  1975غداد: ، برئاسة دیوان األوقافسالم،  ی، به تصحیحِ منیره ناجی، عبدالکریم السمعان«المعجم الکبیر یالتحبیر ف» 2

 (514)شمارۀ مورد: 
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القند »نویسی، کتاب چندین بار چاپ گردیده است. در تاریخ و تذکره« تفسیر نسفی»که تحت عنوان 

باشد. همچنان چندین اثری در علم حدیث دارد که امروز از آنِ امام نسفی می« فی ذکر علماء سمرقند

 به دسترس نیست.

شرح مدار »امام کرخی شرحی نوشته است بنام « األصول»الدین نسفی بر در علم فقه، نجم

منظومه »همچنان، سه اثر مشهور دیگر از امام نسفی نیز امروز به چاپ رسیده است. یکی آن «. األصول

 در را ، شافعی و مالکزُفر، شیبانی ابویوسف، ،ابوحنیفه اختالف نظر آن دراست که « فی الخالفیات

 مشهورترینِ  این اثر نوشته شده که بر شرح ده از بیش .است کرده بیان منظوم شکل به بیت 2669

المصفی فی منظومة » بنام( هـ 710 متوفای) نسفی الدینحافظ ابوالبرکاتاست از  شرحی آن
در « منار األنوار»در فقه، « کنز الدقائق»نویسندۀ آثار مشهوری چون  حافظ الدین نسفی. «الخالفیات

 .باشدمشهور گشته( می« تفسیر نسفی»)که امروز بنام « حقائق التأویلمدارک التنزیل و »اصول الفقه، و 

« حصر المسائل و قصر الدالئل»الدین نسفی در فقه که در عصر حاضر به چاپ رسیده، اثر دوم نجم

ِطلبة الطلبه فی »خودش. سومین اثر او، « منظومه فی الخالفیات»است که در واقع شرحی است بر 
شرح داده شده است، و  حنفی مذهب فقهی اصطالحاتِ است. در این کتاب، «یههاإلصطالحات الفق

 مورد درسی کتاب بحیث هند و شام ترکیه، عراق، خراسان، ماوراءالنهر، هایمدرسه در هاقرن طی

 .گرفتمی قرار استفاده

 «عقائد نسفی»های عربی و فارسی معرفیِ نسخه

 «نسفیالعقائد »یا  «عقائد النسفیهال»نسخۀ عربی: . 1

فقه »رود. در پهلوی های مرجع در اعتقاد اهل سنت و جماعت به شمار میاین اثر یکی از کتاب

 ترین اثر درمهم« عقائد نسفی»، امام ابوجعفر طحاوی« عقیدة الطحاویه»و  امام اعظم ابوحنیفه« اکبر

  است.عقیدۀ اهل سنت و جماعت  بیانِ

 شرح و حاشیه بر این اثر نوشته شده بود، چنانکه کاتب چلبی 50میالدی، بیش از  17تا قرن 

. در این سه صد سال اخیر، حد اقل بیش از ده شرح داده است «کشف الظنون»ها را در فهرستی از آن
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با آنکه گرایش کالمی عقائد نسفی بیشتر بسوی کالم ماتریدی وشته شده است. و حاشیه دیگر بر آن ن

ها ها و مالکیها بوده بلکه شافعیها و ماتریدینویسان آن نه تنها که حنفیاست، اما شارحان و حاشیه

 . دربر داردها را نیز و اشعری

هـ(  792-722هروی ) مشهورترین شرح بر عقائد نسفی، شرح عالمه سعدالدین تفتازانی

ها حاشیه و پیرو کالم اشعری بود. بر شرح تفتازانی دهمذهب و شافعیکه خودش درحالی ،است

الدین شمسبر شرح تفتازانی، حاشیۀ  شهورترین حواشیماز جملۀ  نوشته شده است. دیگرشرح 

االسالم زکریا انصاری ، و حاشیۀ شیخ«حاشیۀ خیالی»هـ( بنام  870توفای رومی حنفی )م احمد خیالی

ی از جملۀ شروح بر شرح تفتازانی، شرح رمضان أفندی )متوفا .باشندهـ( می 926مصری )متوفای 

و شاه  هـ( 1067)متوفای از جملۀ علمای هند، عبدالحکیم سیالکوتی  .است هـ( مشهور 1017

جالل نویسی نموده اند. همچنان، هـ( نیز بر شرح تفتازانی حاشیه 1239)متوفای  عبدالعزیز دهلوی

( احادیث شرح هـ 1014مکی )متوفای  هـ( و مال علی قاری هروی 911-849) الدین سیوطی

به نشر « تخریج احادیث شرح العقائد النسفیه»های شان بنام تخریج کرده اند و کتابتفتازانی را 

 رسیده اند.

های های مختلف در دههحاشیه بگونۀ مستقل ویا هم باتفتازانی بارها  نسفیالشرح عقائد 

بشکل جزوی از  همهای مشهوری را که در باال ذکر کردیم، . حاشیهبه چاپ رسیده است اخیر

به نشر رسیده  بشکل آثار جداگانه ، و همهای چندجلدی شروح و حواشی بر شرح تفتازانیمجموعه

 3همچنان، شرح عقائد تفتازانی چندین بار به فارسی ترجمه گردیده و نشر شده است. اند.

 یابوحفص عمر نسف نیالداثر به نام امام نجم نیو طبقات(، اها )تذکره هیمنابع اول یدر تمام

 یاثر به امام ابوحفص نسف نیدر نسبتِ ا سانینوهیاز حاش یتعداد اندک کیاست. اما  دهیدرج گرد

به  ینسف ائدعق راینسبت داده اند، ز ینسف مونیم نیآن را به امام ابومع هایاند. بعض دهیورز دیترد

 نیچنانکه در بخش سوم ا یاست. ول ینسف نیابومع ۀنوشت «دیالتمهید لقواعد التوح» ۀخالص یکل

سخت  ینسف نیاز ابومع یاست که ابوحفص نسف یعیطب م،یذکر کرد«( او وخیاستادان و ش)»رساله 

                                                           
دیدگاه کالمی اهل سنت: ترجمۀ »های این کتاب توسط آقای احمد امینی صورت گرفته که با عنوان یکی از ترجمه 3

 در ایران به نشر رسیده است.  1388، توسط انتشارات امام ربانی، در سال «شرح عقاید تفتازانی و نسفی
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عقائد  انیم ابهتمش نیبا آنکه هم ینشسته است. کاتب چلب ینزد او به شاگرد رایمتأثر بوده باشد، ز

 یبه ابوحفص نسف یبازهم در نسبت دادنِ عقائد نسف دانست،یرا م دیو التمهید لقواعد التوح ینسف

 نداشته است. یدیترد

 ینسف نیالدمعروف به برهان یاثر را به ابوالفضل محمد بن محمد نسف نیا گرید یبعض

 امام تفتازانیکه درحالی .دهندمی نسبت –بود  یمکتب اشعر روپی کالم در که –هـ(  687 ی)متوفا

هروی که که تنها دوصد سال پس از ابوحفص نسفی و تنها یک قرن پس ازین ابوالفضل نسفی 

زیسته است، در نسبت این اثر به ابوحفص نسفی تردیدی نداشت، و در شرح خود به نامبرده می

امامِ شود، اثری است از میعقائد نامیده ]نامِ[ به  که کتاب مختصریاین »نویسد که: صراحت می

 «. بلندهمت، پیشوای علمای اسالمی، نجم المله والدین عمر نسفی

اند از غرب الدین ابوحفص نسفی تردید نمودهکه به نسبتِ این اثر به نجمبه هر حال، کسانی

رسی ها از موجودیتِ ترجمۀ فاجهان اسالم بودند و چندین قرن بعد این مسئله را طرح کردند. و این

 ی، روایت شده است اطالعی نداشتند.، شاگرد امام نسفانیالدین مرغینکه توسط برهاناین اثر 

را در پاسخ « عقائد نسفی»الدین نسفی متنِ کند که امام نجمحکایت می الدین مرغینانیبرهان

و همه علمای سمرقند در زیر آن تصدیق هـ نوشت،  535سلجوقی در سال  به تقاضای سلطان سنجر

 –یعنی دو سال قبل از وفاتش  –در پایان عمر او « عقائد نسفی»نمودند. بر اساس این معلومات، 

 است. شده نوشته

 « اهل سنت و جماعت بیانِ اعتقاد»نسخۀ فارسی: . 2

الدین نسفی، یعنی ، که توسط شاگرد ممتاز امام نجماست« عقائد نسفی» متنِ فارسیِاین کتاب 

 است.  ، روایت شدهانی مرغینانیبکر رُشتالدین علی بن ابوبرهان

فقیه و محدث مشهور مذهب حنفی است. او آثار زیادی در فقه و الدین مرغینانی برهان

شناسند، که بنابر او در فقه حنفی می« الهدایۀ » اما او را بیشتر از بابتِ کتاب حدیث تألیف کرده، 

در « الهدایه»ها در این کتاب، جامع بودن این کتاب و در عین زمان منظم بودن و کوتاه بودن بحث

ترین کتب فقهی حنفی در طول تاریخ مبدل گشت. بر همین اساس، مدت کوتاهی به یکی از پرمطالعه
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 حجة« الوجیز»ابن رشد در مذهب مالکی و « بدایة المجتهد»هایی چون طراز کتابهمرا « الهدایه»

 4دانند.در مذهب شافعی می االسالم امام غزالی

 هـ سلطان سنجر 535نویسد که در سال میدر مقدمۀ این رساله  الدین مرغینانیبرهان

در کرد. را همراهی می او، نیز ابوالفضلحاکم والیت سیستان، امیر و ، رفته بودسلجوقی به سمرقند 

و « ائمه » ، امیر سیستان از سمرقند داشتسلطان سنجر با علما، قضات و شیوخ شهر  مجلسی که

ای در بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعت بنویسند، و در اخیر درخواست کرد تا رساله علمای سمرقند

آن همه امضاء کنند، تا آن را با خود به سیستان َبرَد و هرکه در آنجا خالف آن سخن گوید، مجازاتش 

 الدین ]نسفی[اجابت کردند، و همۀ ائمه به خواجه امام نجم»علمای سمرقند این تقاضایش را  کند.

 5«رحمه اهلل اشارت کردند، تا وی بنوشت و ائمه در تصویبِ آن، خطوط خویش در آخر ثبت کردند.

ده ای یا دستخطی از علمای سمرقند طلب کرکه حاکم سیستان چنین رسالهاین لیدلشاید 

 خواستیم ریام نموده بودند، و داینفوذ پ ستانیدر س هیحنابله و کرامدر آن زمان بوده باشد که  نیا

 ند.خالف آن سخن گفته نتوا یداشته باشد تا کس در دست یاسالم متبحر یاز علما ییتا فتوا

اسم یازده تن از علمایی را که در زیر آن امضاء و تصدیق کردند نقل  الدین مرغینانیبرهان

نیز   6«سمرقندی اسمندی االسالم عالءالدین محمد بن عبدالحمیدشیخ»، که در آن جمله اسمِ کندمی

 –و این بندۀ ضعیف این نسخه را به غنیمت داشت، و بر مُصنِِّف »نویسد: و سپس می شامل است.

 «برخواند و تصحیح کرد. –الدین است و همان خواجه امام نجم

                                                           
فی، نشرِ دارالنفائس، ، ابوحفص نس«طلبۀ الطلبه فی اإلصطالحات الفقهیه»حمن العک، در بنگرید به مقدمۀ خالد عبدالر 4

 (11م. )صفحه  1995بیروت: 

 .66در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران. برگۀ  11-13613نسخۀ خطی شماره  5

« سالفطریقة الخالف فی الفقه بین األئمة األ»هـ(، نویسندۀ کتاب  552سمرقندی )متوفای  عالءالدین اسمندی 6

و به تصحیح زکی عبدالبر به نشر رسیده است. او را نویسندۀ  مکتبة دارالتراثمیالدی توسط  2007باشد که در سال می

امام نجم الدین « منظومة فی الخالفیات»بر دانند. اسمندی همچنان نیز می« مختلف الروایه»کتاب مشهوری دیگر به نام 

 «. عون الدرایة والمختلف فی شرح منظومة النسفیه»نسفی شرحی نوشته است به نام 
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  7،«خواجه پارسا»، مشهور به محمد حافظ بخاریهـ به دست  795نسخۀ این رساله در سال 

کتابت شده است. این نسخه که شکل یک دفترچه را دارد حاوی چهار متن یا رساله است، که رسالۀ 

اسحاق سمرقندی حنفی،  ای از حکیم ابوالقاسمدوم آن همین عقائد نسفی، و رسالۀ چهارم آن رساله

  8باشد.یکی از شاگردان امام ابومنصور ماتریدی، می

  10در هرات پیدا و تثبیت گردید  9خورشیدی توسط فکری سلجوقی 1330این نسخه در سال 

   11و حاال در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران موجود است.

و  آقایان محمد خوانساریبرای اولین بار توسط « نسفیالعقائد »موجودیت رسالۀ فارسی 

گزارش  هـ ش  1335سال  در –با نشر متنِ کامل این رساله  –ای در مقالهآلبرت ناپلئون کمپانیونی 

اما آنچه که ایشان متوجه نگردیدند این است که روایت کنندۀ این متن که نام خود را   12داده شد.

                                                           
ر بخارا زاده د . خواجه پارسابود« نقشبند نیخواجه بهاءالد» نیاز اصحاب مشهور و سپس جانشخواجه پارسا یکی  7

ام دارد که در ن« خواجه ابونصر پارسا»هـ در مدینه وفات کرد. پسرش  822شده بود و در حین سفرش به حج در سال 

افغانستان  هـ درگذشت. امروز مزار خواجه پارسای ولی در شهر بلخ 865بلخ سکونت گزید و در همانجا در سال 

 مربوط به ابونصر پسر خواجه پارسا است. 

 نیاله به عهرچهار رس یتمام یچهارم آمده است، ول ۀرسال ریکتابت آن در اخ خیم خواجه محمد پارسا و تارنا 8

 فته است.هـ توسط خواجه محمد پارسا صورت گر 795ند. پس کتابت متن عقائد نسفی نیز در سال باشیدستخط م

غانستان بود که با عالمه صالح الدین عبدالرؤوف فکری سلجوقی از دانشمندان، نویسندگان و شاعران هرات اف 9

 خورشیدی در کابل وفات نمود.  1347هروی رابطۀ عموزادگی داشت. فکری سلجوقی در سال  سلجوقی

 1330ر سال د ران،یا یکتابخانه مل سیو رئ انگذاریبن ،یانیب یمهد یبه آقا یسلجوق یفکر ینسخه را آقا نیا 10

 . رجوع کنید به:دیبخش خورشیدی

انشکدۀ ادبیات، د، دکتر مهدی بیانی، مجلۀ «ترین نثر فارسی موجودیک نمونۀ نثر فارسی از دورۀ رودکی یا قدیمی»

 هـ ش. 1338شمارۀ سوم و چهارم، 

 .66در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران. برگۀ  11-13613نسخۀ خطی شماره  11

فرهنگ  ،یونیانو آلبرت ناپلئون کمپ ی، محمد خوانسار«اعتقاد اهل سنت و جماعت انِیدر ب یابوحفص نسف ۀرسال» 12

 هـ ش. 1335، سال 4شماره  ن،یزمرانیا
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نویسد، همان شاگرد معروف امام نسفی است که می  13«علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الرشدانی»

 .مشهور است.« مرغینانی» و« فرغانی»های نسببیشتر به 

فرغانی و او را   14است.« علی بن ابوبکر بن عبدالجلیل» غینانیالدین مراسم کامل برهان

یا « رشدان»ترکستان بود. و  الیت یا سرزمین فرغانۀو مرغینان شهری در چون اندمرغینانی خوانده

در جوار مرغینان بوده باشد. « رشتان»و بایست که این روستای   15روستایی در فرغانه بود« رشتان»

نیز نامیده شده « رشتانی»با آنکه او را بیشتر با انساب فرغانی و مرغینانی می شناسند، در بعضی منابع 

 الدین مرغینانی به دست ما رسیده است.پس متنِ فارسی عقائد نسفی به روایت برهان  16است.

آید اینست که انگیزۀ نوشتنِ این الدین مرغنینانی برمیدهی برهانزارشآنچه که از محتوای گ

ای بود. گیریم که امام نسفی چنین رساله هـ 535در سال  رساله همان تقاضای حکمرانِ سلطان سنجر

کرد که گویا ای میشارها الدین مرغینانیداشت، می بایست که برهانبه زبان عربی از قبل نگاشته می

که هیچ چنین امام نسفی فالن رساله یا کتاب خویش را به فارسی برای شان برگردان نمود. درحالی

است که امام نسفی پس از یادآوری از جانب مرغینانی صورت نگرفته است. بر این اساس، محتمل 

مودن مقدمۀ مختصری به شکل متنِ فارسی برای حاکم سیستان، آن را به عربی و با اضافه ن کتابت

 ای درآورده باشد. رساله

                                                           
مام اجل زاهد گوید بندۀ ضعیف علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الرشدانی.... که این کتابی است که خواجه امی» 13

ل سنت و النسفی رحمه اهلل جمع کرده است در بیان اعتقاد اهالدین ابوحفص عمر بن محمد بن حمد حجاج نجم

 «جماعت به پارسی.

الدین ذهبی شمس« سیر أعالم النبالء»(، 383 /1الدین عبدالقادر قرشی )محی« الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه» 14

 (.141 /1عالمه لکنوی )« الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه»(، و 383 /15)

 /2الدین عبدالقادر قرشی )محی« الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه»نامۀ دهخدا )رشتان و فرغانه(، به لغتبنگرید  15

ک از ایشان گفته در سوانح دو شخص آمده است که هر ی« الجواهر»(. در 123 /6ابوسعد سمعانی )« األنساب»(، و 311

 (.399 /1و  14 /2« )صاحب الهدایه را در رشدان دیدم»اند که 

ول، )جلد ا 2016 الدین مرغینانی، اسالم آباد:برهان« الهدایه»مقدمۀ عمران احسن خان نیازی در ترجمۀ انگلیسی  16

 (.7صفحه 
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یابیم که تنها تشریحات مقدماتی درمی نسفیالمطابقت دادن متنِ فارسی با متنِ عربی عقائد  با

در متنِ گردد می« حواسِ سالم، اخبارِ درست، و عقل»که شامل « اسبابِ علم»امام نسفی در مورد 

پردازد. فراتر از آن، تنها متنِ فارسی مستقیم به بیان ارکانِ اعتقادی می گنجانیده نشده است، وفارسی 

شوند که قابل مالحظه های فارسی و عربی دیده میها میان نسخههای جزئی در بعضی از بحثتفاوت

 .نیستند
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 الدین مرغینانی[]مقدمۀ برهان

م 
ْ

ح
ه َ
ِ الر ِحيِ  نِ بِْسِم اّلَله

ه َ
 الر

وِل اّلَله 
ُ
س

ه
لهوة عىل ر ه والَصه مُد ّلِلَ

ه
بکر بن عبدالجلیل الرشدانی گوید بندۀ ضعیف علی بن ابیمی .الح

 17که این کتابی است که خواجه امامِ اجل، زاهد حجاج، –طیِّب اهلل تُربَته و رفع فی الجنان رُتبته  –

بیانِ اعتقاد جمع کرده است در  –اهلل رحمه  –الدین ابوحفص عمر بن محمد بن احمد النسفی نجم

 به پارسی.  اهل سنت و جماعت

شاه رحمه اهلل به و سببِ این جمع آن بُود که در عهدی که سلطانِ اعظم سنجر بن ملک

با امیر  وسال پانصد و سی و پنج،  بسمرقند آمد با لشکر و امراِء اهلِ اسالم، در دهمِ ماه رج

تغمدهم  – قندامام لقب درخواست کرد از ائمۀ اجِلِّۀ سمر رسیده بود. امیرابوالفضلِ سیستان امامی 

نویسید و خطوط خود بر ی بچیزیانِ اعتقاد اهلِ سنت و جماعت باید که در بکه می –اهلل برحمته 

ل به مذهب آرم آنجا ثبت کنید، تا با خود بدان والیت بَرَم و هرکه برخالفِ این گوید به زجر و نکا

 ق اهلل تعالی.به توفی

الدین رحمه اهلل اشارت کردند تا وی بنوشت و اجابت کردند و همۀ ائمه به خواجه امام نجم

حیا ائمه در تصویبِ آن خطوط خویش در آخر ثبت کردند. و کبار ائمه رحمهم اهلل در آن تاریخ در اَ

اجلِّ  ةالقضاقاضیالدین علی بن اسماعیل السبجانی، و االسالم والمسلمین جاللبودند چون شیخ

الدین محمد بن نصر بن منصور المَدَنی، و عمادالدین علی بن عبدالوهاب، و دهقانِ امامِ زاهد شمس

عالءالدین عمر بن عثمان االِفرِنکَدی، و قاضی امامِ اجلِّ صدرالدین محمد النَّوقَدی، و  ةالقضاقاضی

                                                           
امروز این لفظ را به «. کرانۀ خورشید»یا « بسیار حجت آورنده»:  حَجاج )با فتحِ ح( یا حَجَّاج )با فتحِ ح و شدِِّ ج( 17

که این لقب به دو معنی پندارند، که جمعِ آن حُجاج )با ضمِ ح( است. درحالیحاجی میاشتبها به معنیِ حج کرده یا 

و « حجةا  »( دیگری برگرفته از 2، و )«بسیار حجت آورنده»، به معنیِ «ةجح  »( یکی، برگرفته از 1تواند: )بوده می

یعنی آنچه که از آفتاب بار اول در وقت « حاِجبُ الشمس»چنانکه در عربی گویند « کرانۀ خورشید»، به معنیِ «حَجَج»

 شود. طلوع پیدا می
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حمد بن الفَرَج بن عبدالعزیز بن ابی الهَیثم االسالم والمسلمین زین الحق والدین ابوالمحامد بن اشیخ

الشریعه محمد بن محمد بن الحَس، و خواجه امام اجل زاهد الساغرجی، و خواجه امام اجل منهاج

امام اجل سیِّدِ محرِّم  ةالقضاعزِّ الدین محمد بن عبدالخالق بن عبدالوهاب الکندی، و قاضی

االسالم والمسلمین عالءالدین محمد بن میِّ، و شیخالعیاضی المَسلَبکر الدین ابونصر بن ابیشهاب

، و سید امام اجل ناصرالحق والدین «مختلف الروایه»عبدالحمید بن الحسین االسمَندی صاحبِ 

 ابوالقاسم بن یوسف بن محمد الحسنی.

الدین و همان خواج امام نجم –و این بندۀ ضعیف این نسخه را به غنیمت داشت، و بر مصنف 

 برخواند و تصحیح کرد، و آغازِ کتاب این است: –است 
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 [تاعتقاد اهل سنت و جماع انیب]

 مه اهلل:الدین ابوحفص عمر بن محمد بن احمد النسفی رحنجم گفت خواجه امامِ اجل، زاهد حَجاج،

آن است که به دل اعتقاد کنی  –و آن مذهب اهل سنت و جماعت است  –بدان که دینِ حق 

 19که:  18و به زبان مُقر آیی

 22وی، و جواهر وی و اَعراض وی.  21است، کلِ وی و ابعاض  20[ عالَم مُحدَث1]

                                                           
 .مقر آمدن: اقرار کردن 18

ر زیر ترجمۀ آن دداده است که  «اسبابِ علم»، امام نسفی توضیحات مقدماتی در مورد «عقائد نسفی»در نسخۀ عربی  19

 کنیم:را نقل می

 – گفتندیم  انسوفسطائی که آنچه برخالف –آنها  قتیثابت است، و علم به حق اءیاش قتیاهل حق گفته اند: حق »

 است. رپذی تحقق

 خلق به سه گونه است : حواسِ سالم، اخبارِ درست، و عقل. یعلم برا اسباب

آنچه که  یه[ براحواس ]پنجگان نیاز ا کیو بسودن . هر دن،یچش دن،ییبو دن،ید دن،یاما حواس سالم پنج است: شن و

 .ییایو بو ییچشا ،ییهمچون شنوا مانند،یشده اند پابرجا م دهیآفر

دم گزارش شده باشند از مر یکه از زبان گروه یآن اخبار متواتر  است؛ اخبار یاما اخبار درست به دو نوع است. اول و

 یم انیرا به م « یعلم ضرور»  یاخبار نی. و چنردیدر آن نپذ ییدروغگو ی[ مردم را برای]دسته جمع ۀکه عقل توطئ

 ملسو هيلع هللا ىلص امبریم، اخبار پدور. نوع دو یها نیدانستنِ سرزم ایو نیشیپ یآورد، مانند دانستنِ پادشاهان گذشته در زمانه ها
نوع  نیم ثابت شده از اآورد. و عل یم انیرا بم«  یعلم استدالل» نوع اخبار  نیاست، و ا افتهی تیاست که با معجزه تقو

 باشد.یاستوار م نیقی[ که بر نیاست ]اما با تفاوت ا یاخبار همانندِ علم ضرور

ست، مانند ا یعلم ضرور زین  گرددیاز اسباب علم است. آنچه که بدون تفکر و تأمل از آن ثابت م یکی زیعقل ن

علم »  گردد،یت ماز جزو خود بزرگتر است. و اما آنچه که با استدالل ]و تفکر[ از عقل ثاب زیهر چ نکهیدانستن ا

 «.ستین اءیاسباب معرفت به ُکنه اش ۀدر نزد اهل حق ، الهام از جمل ی. ولشودیگفته م«  یاکتساب

 مُحدَث: از نو پدید آمده، ایجاد شده، احداث شده. 20

 ها.ها یا پارهخشبه معنیِ ب«. بعض » : جمعِ  ابعاض 21

 شده است.  لیراض تشکو اع انیاز اع رایآمده است، ز دیآن از نو پد یجهان با همه اجزا »در متنِ عربی عقائد نسفی:  22
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و   23[ و صانعِ وی یک خدای قدیم است، که حی و قادر و علیم است، و سمیع و بصیر و مُرید2]

 حکیم است.

نی، و مصور نی، و محدود نی، و معدود نی، و [ و وی عَرَض نیست، و جوهر نی، و جسم 3]

 نی. و او را ماهیت نی، و کیفیت نی.  26نی، و مترکب نی، و مَُتناهی  25نی، و متجزی  24متبعض

ان آفرید و [ و وی متمکن در مکان نی و با مکان نی و بر مکان نی. و وی ُبود و مکان نی، و مک4]

 وی را به مکان حاجت نی.

آفرید و وی را  روا نی، و زمان را به وی تعلق نی. و وی بُود و زمان نی، و زمان[ و تغییر بر وی 5]

 به زمان حاجت نی.

درتِ وی ق[ و هیچ چیز به وی مانِنده نی، و وی به هیچ چیز ماننده نی. و هیچ چیز از علم و 6]

 بیرون آینده نی.

  28وِد[ وی است و نه غیرِ وی.صفات ازلی است قائم به ذاتِ وی. و آن صفات نه ]خ  27[ و مر ورا7]

و آن صفاتِ علم است و قدرت، و حیات است و قوت، و سمع است و بصر، و ارادت است و 

  29مَشِیَّت، و فعل و تکوین و تخلیق و اختراع است و احداث.

                                                           
د مانند جوهر. و جوهر ان رِمرکبیغ ایمرکب اند، مانند جسم،  ایاند که[ به ذات خود قائم اند. آنها  ی]موجودات انیاع

 . ریقسمت ناپذ ستیجزو

ها و ، مزههایو جواهر موجود است، مانند رنگها، هست امو در اجس د،یخود نپا یِو اما عََرض آنست که به خود

 «.هایبو

 : اراده کننده. صاحبِ اراده. مُرید 23

 های تشکیل شده.متبعض: پاره پاره گردیده، از پاره 24

 : از اجزا تشکیل شده. متجزی 25

 پایانی و نهایت داشته.متناهی: به پایان رسنده.  26

 : وی را، او را. ورا 27

 یعنی صفات خداوند نه عینِ ذات او هستند و نه غیرِ ذات او. 28

 نیز ذکر گردیده است.« روزی دادن » در نسخۀ عربی، صفتِ  29
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ف و [ و او را کالم است، و وی متکلم است به کالمی که صفِت وی است ازلی، از جنسِ حرو8]

 یدکننده.ای عزوجل متکلم است بدان کالم، و آمر و ناهی مُخبر و وعدکننده و وعاصوات نی. و خد

 و نا حادث و نا مُحدَث.   30[ و قرآن کالمِ خداوندست تعالی، نامخلوق و نامختلق،9]

های های ما، شنوده شده به گوشهای ما، خوانده شده به زبان[ و وی نوشته شده است در ُمصحَف10]

   31ها.های ما، ]اما[ نه فرود آینده بدینده به دلما، یاد گرفته ش

ست مر خدای را تعالی، قائم به ذات وی. و آن تکوین، هست کردن است [ و تکوین صفتی ازلی11]

نیست، و تخلیِق مخلوق   32عالم را، و مر هر جزوی را از وی به وقتِ وجودِ وی. و تکوین مُکَوَّن

 نیست.

دو مر خدای را عزوجل، قائم به ذات وی. و ارادت و مشیت هر[ و ارادت صفتی ازلی است 12]

 یکی است.

اخبار  [ و دیدار خداوند تعالی جائز است در عقل، و واجب است به نقل: در قرآن هست و به13]

 آمده است ثبوتِ رؤیتِ مؤمنان ]از خداوند[، و ایشان در بهشت باشند.

یا ثبوتِ   33در جهت، نه به مقابله با اتصال شعاع،[ و دیده شود خدای تعالی نه در مکان، و نه 14]

 چگونه.چون و بیشده. ببینند مر خدای را عزوجل بیمسافت میان بیننده و دیده

نچه طاعت آ[ و خدای تعالی آفرینندۀ اعمال بندگان است، آنچه کفر است و آنچه ایمان است، و 15]

به  ت خدای است عزوجل و ارادت وی، واست و آنچه عصیان است. و همۀ افعالِ بندگان به مشی

 حکم وی و قضیت وی، و به تقدیر وی و تدبیر وی.

 شوند.  [ و مر بندگان ]را[ افعال است اختیاری، که بدان ثواب یابند، و بدان عقوبت کرده16]

                                                           
 : تمام خلق شده، نیک ساخته شده. مختلق 30

گفتند(، و قرآن در ها میآنچه که بعضی از حنبلی یابد )برخالفِیعنی قرآن در مُصحف، زبان، گوش، و دل حلول نمی 31

 گردد.ها احتوا نمیاین

 مکون )با فتحِ واو(: هست شده، پیدا کرده شده، به وجود آورده شده. 32

 تابشِ نور در چشم. 33
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خدای تعالی است، و آنچه زشت است نه به رضای خدای تعالی   34[ و آنچه نیکوست به رضای17]

 است. 

و همه به خدای تعالی حوالت کردن، و فعلِ بنده نادیدن، مذهب جَبَریان است. و همه به بنده  [18]

اضافت کردن، و از خدای تعالی تقدیر و تخلیق نادیدن، مذهب مُعتزلیان است. و بنده را فعل گفتن، 

 35و از خدای تعالی مشیت و آفریدن دیدن، مذهب سنیان است.

ل ُبَود. پیش از وی نی، و سپس از وی نی. و این در حقیقت، قدرت فعل با فع  36[ و استطاعتِ 19]

ها افتد. و است که فعل به وی ُبوَد. و نیز نام قدرت و استطاعت بر سالمتِ اسباب و آالت و اندام

 37درستیِ تکلیف بنابر]هم[ین قدرت است، یعنی سالمت آالت.

بر   39او را بزنند، و شکسته شدن آبگینه کس کهسپسِ زدن، در آن  38[ آنچه موجود است از اَلَم20]

اثر شکستنِ شکننده، و دیگر آثار بر همین اعتبار، آنها همه آفریدۀ خدای تعالی است عزوجل، نه فعلِ 

 نیست.  40کس که اول آن کار کرد. بنده را در آثار صنعیآن

 41است.شود، و اجل یکی میرد، و به اجلِ خویش هالک می[ ُکشته به مرگِ خویش می21]

ورت ص[ و حرام ]نیز[ روزی است، و هرکسی روزیِ خویش خورَد، اگر حرام است یا حالل. و 22]

 نبندد که کسی روزی خویش نخورد، یا کسی دیگر روزی او خورد. 

                                                           
 رضا: خشنودی. 34

 د.نداراین بند/ ماده در تفکیک آرای جبریه و معتزله و اهل تسنن در نسخۀ عربی عقائد نسفی وجود  35

 خود انجام دهد. اریرا بنده به اخت یتا عمل کندخلق میکه خداوند در وجود بنده  ییتوانا 36

عت است، و بنده استطا نی[ بخاطر همنیک اعمال و کرداربه ] تیمکلف»در نسخۀ عربی با شرح کمی بیشتر آمده است:  37

 «گردد.یاست مکلف نم رونیاز توان او ب کهیکار یبرا

 درد.:  الم 38

 آبگینه: پیاله. 39

 صنع )با فتحه یا با ضمه(: کردن یا ساختن چیزی، آفرینش. 40

 کند.یم یکشته شدن، نف یگریمرگ و د یکیشخص مقتول دو اجل دارد،  ایها را که گویمعتزل ۀجمله گفت نیا 41
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[ و خدای عزوجل گمراه کند آن را که خواهد، و راه راست دهد آن را که خواهد. و اصلح بنده 23]

 42بر خدای واجب نیست.

تنِ مُطیعان [ و عذابِ گور جملۀ کافران را و بعضی عاصیانِ مؤمنان را حق است. و به راحت داش24]

 در گور حق است. و سوالِ مُنکر و نکیر حق است.

کوثر  گان به قیامت حق است، و نامه ]اعمال[ خواندن حق است. و حوض[ و زنده کردنِ مرده25]

 حق است، و صراط حق است.

 ان حق است از آنچه کرده اند. و حساب کردن با ایشان حق است. [ و سؤالِ بندگ26]

 و[ و بهشت حق است و دوزخ حق است. و بهشت و دوزخ هردو امروز مخلوق اند و موجود. 27]

 یایند.نهردو را بقاست که هرگز سپری نشوند. و اهلِ هردو جاودان بمانند، و نمیرند و بیرون 

]خداوند[ بیامرزد  ان بیرون نیارد. و هرچه جز شرک است روا بُوَد که[ و گناه کبیره بنده را از ایم28]

 چون بخواهد، از صغائر و کبائر.

 ی که آمده است. [ و شفاعت ثابت است مر پیغامبران را و گزیدگان را در حقِ اهلِ کبائر، به اخبار29]

 [ و اهلِ کبائر از مؤمنان جاودان نمانند در دوزخ.30]

ها عمال آناقِ دل است بدانچه از خدای تعالی آمده است، و اقرار بدان. و اما [ و ایمان تصدی31]

 طاعت است. و طاعت زیادت شود، فاَمِّا ایمان را زیادت و نقصان نبُوَد.

ُبوَد مؤمن ُبوَد.  [ و ایمان و اسالم هردو یکی است، هرکه مؤمن بُوَد مسلمان بُوَد، و هرکه مسلمان32]

 مؤمن بُوَد مسلمان نی، یا مسلمان بُوَد مؤمن نی. و این نَبُوَد که کسی

شاید گفتن ن، و «من مؤمنم حقا»[ و چون بنده را تصدیق و اقرار درست شد، روا بُوَد که گوید 33]

ی اگر گوید زنِ وی چه این تعلیق بُوَد، و تعلیق تحقیق را باطل کند. نه بین«. شاءاهللمن مؤمنم ان»که 

 شاءاهلل، آن طالق نه اُفتد و آن آزادی نی.دۀ وی آزاد انشاءاهلل، یا بنطالق ان

د، نه ]در بختی و بدبختی بُوَبخت شود. و تغیُّر بر نیکبخت بدبخت شود، و بدبخت نیک[ و نیک34]

ها[ از صفات خداوند بخت گردانیدن و بدبخت گردانیدن چه ]ایناثرِ تغییر در ارادۀ خداوند[ بر نیک

 صفاتِ خداوند تغیُّر روا نبود.است عزوجل، و بر 

                                                           
ذاب و عقوبت را خداوند عیست، وگرنه بر خداوند متعال انجام آن واجب نبنده است  و صالح ریبه خ که آنچهیعنی،  42

 آفرید.در دنیا و آخرت نمی
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دمیان [ و ]در[ فرستادنِ رسوالن به خلقان حکمت است، و خدای عزوجل رسوالن فرستاد از آ35]

نِ آن چیزی را که به فرمانان را، و بیان کردبه آدمیان، مر بشارت دادنِ فرمانبرداران را و ترسانیدنِ بی

 ن را.وی حاجت است از کارهای دینی و دنیاوی مر خلقا

 را. [ و مر انبیاء را صلوات اهلل علیهم اجمعین مُعجزها داد، مر تصحیحِ دعویِ ایشان36]

 [ و اول ایشان آدم پیغامبر بود، و آخر ایشان محمد مصطفی علیهم السالم.37]

ولی آن بُوَد که [ و در بعضی اخبار بیانِ عددِ ایشان آمده است که نبی چند بود، و رسول چند. و ا38ُ]

م َمهن ﴿دد ذکر نکنی، چه خداوند تعالی در قرآن بیان کرده است که: ع
ُ
ْ
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ه
لهْيكه و ه
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ه
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ْ
ص

ه
م َمهن قهص

ُ
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ْ
ص
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ْ
هْم نهق از انبیاء کسانی اند که قصۀ ایشان با تو گفتیم، و ازیشان کسانی ». گفتا [78]غافر:  ﴾لَ

ن را به عدد رد و معلوم نگردانید، پس دیگراچون ورا همه یاد نک«. اند که قصۀ ایشان باتو نگفتیم

ودند، یا کم بمعلوم کی شود]؟![ و چون عدد گویی، امان نبُوَد از آنکه به زیادت کرده شود برآنکه 

آن اند و خطر  ، همه در«به همۀ انبیا و رُسُل گرویدم»کرده شوند از آنکه بودند. و چون مطلق گویی 

 زیادت و نقصان نبود.

د و ناصحان. و نبیاء رساننده بودند آن را که ایشان را فرمان بود. و همه صادقان بودن[ و همۀ ا39]

 ترین انبیاء محمد مصطفی بود صلی اهلل علیه وسلم.فاضل

. و ایشان را [ و خداوند را تعالی فرشتگان اند، همه بندگانِ وی و مخلوقانِ وی و مُطیعانِ وی40]

 را دوست داری.گی، و همه صفت نکنی به نری و ماده

ه در آنجا هاست که فرستاده شده است به پیغامبران خویش. و بیان کرد[ و خدای را تعالی کتاب41]

 امر و نهی خویش، و وعده و وعید خویش.

ی به آسمان، [ و معراج مر محمد رسول اهلل را صلی اهلل علیه وسلم در بیداری به بردنِ شخصِ و42]

 تا آنجا که خواست، حق است.

 [ و کرامات اولیا حق است.43]

مسافتی دور در مدتِ اندک، و طعام  43[ کرامت پدید آرد برخالفِ عادت مر ولی را، چون ُبریدن44ِ]

و شراب پدید آوردن در جایی که معتاد نُبوَد، و رفتن به روی آب، و رفتن در هوا، و سخن گفتنِ 

                                                           
 است.« پیمودن » در اینجا، منظور  43
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ن از چنگ دشمنان، و مانند آن. این کرامت بیان، و دفعِ بالی روی آورده، و رَستجماد و حیوان بی

  44بُوَد مر ولی را، و معجزه ُبوَد مر پیغامبر ورا، یعنی همین پیغامبر را که ولی از اُمت وی ُبوَد.

عمر فاروق بود،  ترین آدمیان بعد از انبیا و رُسُل علیهم السالم، ابوبکر صدیق بود، باز[ و فاضل45]

بر همین  ی مرتضی بود، رضی اهلل عنهم. و خالفتِ ایشان ثابت استباز عثمان عَفان بود، باز عل

 ترتیب.

 سی سال بود. بعد از آن، مَلِک و امارت شد.[ ملسو هيلع هللا ىلص[ و خالفت ]پس از پیامبر46]

[ و مر مسلمانان را چاره نیست از خلیفتی که قیام کند به تنفیذ احکام، و اقامتِ حدود ]دین[، و 47]

به جهادِ کافران، و گرفتنِ صدقاتی که بر مؤمنان است   46هادنِ برگستوانو فرستا  45داشِت ثغور،نگاه

های آدینه و نمازهای و رسانیدنِ آن به مستحقان، و قهر کردنِ دزدان و راه داران، و برپای داشتنِ نماز

 و قسمت ]کردن[ غنائم میان غازیان.  47ولی،گانِ بیعید، و تزویج نارسیده

ظاهر ُبوَد، پنهان نی. و از قریش ُبوَد. و از جز  –که امامِ مؤمنان شود  –[ و باید که این خلیفه 48]

و شرط نیست که از بنی   48«.األئمه من قریش»قریش روا نبود، چه رسول علیه السالم گفته است 

 هاشم بُوَد، یا از اوالد علی رضی اهلل عنه. 

                                                           
از امت او  یفرد یبه رسول اهلل که کرامت برا ستیامعجزه نیو ا »در نسخۀ عربی، با شرح کمی بیشتر آمده است:  44

خود  ینداریاگر در د تواندیبوده نم یلاو و یچگاهیخداوند است، و ه یکه او ول سازدیم انینما نیا رای. زدهدیرخ م

 «است. امبریاو اقرار کردن به رسالت پ ینداریراستکار نباشد، و د

 ثغور: مرز و سرحد میان سرزمین کفر و اسالم. 45

ه معنای افراد جنگی افگندند. در متن باال، بمی زیاند و بر اسب ن دهیپوش یبود که در روز جنگ م یپوششبرگستوان:  46

 باشد.باش به جنگ میو آماده و مسلح

 سرپرست.یعنی انجام دادن ازدواج و عروسی افراد مجرد بی 47

نیامده است.  ثیحد ۀگانشش حیکتب صحیا « صحاح سته»این حدیث در «. امام یا پادشاه باید از قریش باشد»یعنی  48

(، احمد بن حنبل در مسند 6962(، حاکم نیشاپوری در سنن خود )3521« )المعجم األوسط»این حدیث را طبرانی در 

در شرح این حدیث  ( روایت کرده اند. عالمه سعدالدین تفتازانی5942« )السنن الکبری»(، و نسائی در 12329خود )

 فرماید:می
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 خویش باشد. ترینِ اهلِ زمانِاه[ معصوم بُوَد، و نه آنکه فاضل[ و شرط نیست که ]امام یا پادش49]

ن. و خلیفه و]لیکن[ شرط آنست که والیت تواند نگاه داشتن، و مظلوم را از ظالم تواند انصاف داد

 به فسق معزول نگردد.

 49[ و روا بُوَد نماز از پسِ هر ]فردِ[ نیکی و بدی.50]

 از ایشان عیبی نگوید.  50به خیر یاد نکند، و کسی [ و یاران رسول را علیه السالم جز51]

بهشت و  [ و گواهی دهد مر آن ده یار را که مصطفی علیه السالم مر ایشان را گواهی داد به52]

را، و طلحه  جزای بسیار: ابوبکر صدیق را، و عمر فاروق را، و عثمان عفان را، و علی بن ابی طالب

و ابوعبیدۀ  ف را، و سعد بن ابی وقاص را، و سعید بن زید را،را، و زبیر را، و عبدالرحمن بن َعو

 جراح را، رضی اهلل عنهم.

 52و سفر.  51[ و مسح بر موزه روا دارد در حضر53]

                                                           
به وسیلۀ آن بر انصار احتجاج کرد، کسی  چه خبر واحد و غیرمشهور است، اما وقتی دیدند که ابوبکراین حدیث اگر»

شرح عقائد « )»او را انکار نکرد، پس این دلیل قاطع شد که جز خوارج و برخی از معتزله در آن مخالفت نکردند.

 ی(، ترجمۀ احمد امین«النسفی

 «.میکنی[ نماز مردیمیمو بدکار ]که  کوکاریهر ن یو برا»در نسخۀ عربی، اضافتاً به نماز جنازه نیز اشاره شده است:  49

 آمده است.« از کسی»در اصلِ نسخه:  50

 حضر: خانه یا شهر. 51

 در این باره: خالصۀ شرح امام سعدالدین تفتازانی 52

آن چیزی است که در کتاب خدا، قرآن، آمده است، اما مسح با حدیثِ مشهور ثابت شده اگرچه مسح، زیاده بر »

کردند، به همین جهت ام که مصح بر خَُفین میگفته است: هفتاد نفر از صحابه را دیده است..... و حسن بصری

م تا اینکه دربارۀ مسح دلیلی همچون روشنایی خورشید یافتم. و گفته است: من مسح بر خفین را تائید نکرد ابوحنیفه

شمارد، زیرا احادیثی که دربارۀ ترسم که مسح بر خفین را جائز نمینیز گفته است: من از کافر شدن کسی می کرخی

د، اهل بدعت است. دانمسح بر خفین آمده است در جای تواتر قرار دارد. خالصه کسی که مسح خفین را جائز نمی

]بن مالک[ دربارۀ نشانۀ اهل سنت و جماعت بودن سؤال شد که وی گفت: آن است که ابوبکر و عمر را  حتی از انس

 امینی(، ترجمۀ احمد «شرح عقائد النسفی« )»دوست داشته باشد، عثمان و علی را طعنه نزند، و مسح بر خفین بکند.
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 54را حرام نگوید.  53[ و نبیذ جَرَّه54]

 [ و هیچ ولی را به درجۀ نبی نرساند.55]

 برخیزد. [ و بدانکه هیچ بنده بدان محل نرسد که امر و نهی از وی56]

را بر ظاهر راندنی است، و ظاهر ماندن و تأویالت باطن کردن باطل است.   55[ و همۀ نصوص57]

 گویند کفر و الحاد است.می  56و آنچه باطنیان

 [ و رد نصوص کفر است.58]

 [ و حالل داشتنِ گناه کفر است.59]

 [ و فسوس بر شریعت کفر است.60]

  57ت.[ و ایمنی از خدای عزوجل کفر اس61]

 [ و نومیدی از خدای عزوجل کفر است.62]

 بدانچه از غیب خبر دهد کفر است.  58[ و تصدیق کردنِ کاهن63]

 [ و معدوم، شیء نیست و مرئی نی.64]

 [ و در دعاءِ زندگان، مردگان را نفع است.65]

 [ و خدای تعالی اجابت کند دعوات را، و روا کند حاجات را.66]

                                                           
 : کوزه، سبوی. جره 53

و آن اینست که خرما یا کشمش را در آب بیندازند، و در کوزۀ سفالین قرار دهند که از آن لذتی پدید آید که » 54

همچون آبِ جَو است..... البته این برخالفِ شرابی است که درِ ]کوزه[ آن بسته شده باشد و مست کننده است، که 

« اخیر چه کم و چه بسیار آن، چیزی است که بسیاری از اهل سنت بر آن متفق هستند. سخن بر حرام بودن این نوعِ

 ، ترجمۀ احمد امینی(«شرح عقائد النسفی»، )سعدالدین تفتازانی

 جمعِ نص، یعنی قرآن و حدیث. 55

 باطنیه: اسماعیلیه یا تعلیمیه.  56

 اشتن از عذاب خداوند کفر است.یعنی خود را ایمن پند 57

 جادوگر و فالبین. 58



 21 بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت )عقائد نسفی(

األرض،  دابةاز بیرون آمدنِ دجال، و  – 59السالم خبر داده از اشراط ساعت[ و آنچه رسول علیه 67]

 –و یأجوج و مأجوج، و فرود آمدنِ عیسی علیه السالم از آسمان، و برآمدنِ آفتاب از جانبِ مغرب 

 اینها همه حق است. 

  60[ و مجتهد خطا کند و صواب یابد.68]

تر از عوامِ آدمیان، و فرشتگان، و رسوالنِ فرشتگان فاضلتر از رسوالنِ [ و رسوالنِ آدمیان فاضل69]

 تر از عوامِ فرشتگان ]اند[.عوامِ آدمیان فاضل

  

 

                                                           
 های قیامت.اشراط ساعت: نشانی 59

 «درست باشد. گاهیاشتباه کند، و  است گاهی مجتهد ممکن»در نسخۀ عربی:  60


