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 أ 

 دیدگاه در مورد کتاب

و الصهه ة و السهه م سلههی سههید  الحمدللههه رب العهها یلع العاللههة للمتقههیلع

 ا رسلیلع و سلی آله و صحله أجمعیلع اما بعد:

کهه رشح « الروضة الندیة رشح العقیهدة الطحاویهة» دریترجمه کتاب حارض 

ی طحاوی استع نوشته محرتم شیخ محمهد أحمهد سهاموه کوتاهی بر کتاب سقیده

یاست محرتم اکادمی و با در نظرداشت اهمیتی بلندی که داردع از جانب ر باشدمی

بهرای  «محرتم مفتی محمد امین مدقق اِرغاایی»برای ترجمه برگزیده شده و به سلوم افغانستان 

معاون رسمحقه  اصهحاب الهدیل رح نهی ترجمه به زبان فارسی سپرده شد و بعد توسط 

 به ویرایش سلمی گرفته شده برای چاپ و نرش آماده گردید.

ههای کتهاب امهام طحهاوی رحمهه اللهه فقرهدریل اثرع به رشح و توضیح همه 

ی ایشهان و سهپب بهه رشح روان پرداخته شده کهه در او  متتیهی از زندگینامهه

کتاب پرداخته است. همه مسایل شامل دریل کتابع مطاب  سقیده ناب اهل سهنت 

بوده و لدم به لدم بر بیناد بینش ایل مذهب ملارک به پیش رفته شهده اسهت. مه:  : 

همتا و رشیک و مانند نداردع و مسهایلی ازیهل دسهته کهه ا  یکتا و بیخداوند متع

 هر یکی به شکل واضح و روشل رشح و توضیح داده شده است.

مطالب ایل کتاب به شکل فصل و باب نهع بلکه به شهکل یکنواخهت و کلهی 

ی بیهان که منت اصلی سربی ایل کتهاب نیهز چنهیل اسهت. سلسهلهشده است نوشته 

د و حدانیت الله متعا  آغازع و به سایر موارد استقهادی کهه بایهد ههر سقایدع از وجو 

مسل نی به آنها ای ن داشته باشدع به پایان رسیده است. او  از موضوساتی کهه در 

مورد الله متعا  استع و سپب به موضوساتی در مورد رسو  اللهه صهلی اللهه سلیهه 

ان و سهایر مهواردی ازیهل وسلم استع و سپب در مورد کتابههای آسه نیع پیهام  

 سقاید باطل را نقد و رد کرده است.دست پراخته و 



 ب 

منلع غنهیع جهامع و ی اس میع کتاب العقیدة الطحاویة یک اندر باب سقیده

همه جانله است که بدیل سلب مورد توجه سل ی زیادی لهرار گرفتهه و رشوحها  

احمهد سهاموه نیهز بهه زیادی بر آن نوشته و تحقی  گردیده است و از آنجمله شهیخ 

ایل شهکار پرداخته و خصوصیاتی کتاب ایشان دارد اینست کهه در ههر لهدمی بهر 

م برداشته و هر بح:ی را به شهکل خ صهه و اد ارزشهای اهل سنت و ج ست گابنی

ای کهه بهه زبهان فارسهی شهدهع نیهز از شهیوایی و و ترجمههشیوا به بیان گرفته است. 

ز پیچیهدگی سلهارا  و گن هی کله   سهاری س ست خوبی برخهوردار اسهت و ا

 کند.است و خوانندگانش را بیشرت به خواندن توشی  می

ایل کتاب به دلیل ارزشمندی شایانع به فارسی ترجمه شد و به خهدمت شه  

گردد تا تشن ی سلمی ش  را برطرف کند و سزیزان و خوانندگان گرامی تقدیم می

 تان بیفزاید.به دانش

 با احرتام

 مهست مرکز ترجریا

 اکادمی سلوم افغانستان
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 ج 

 ی مرتجم مقدمه

إن الحمد للهع نحمده ونستعينهع ونستغفرهع ونعوذ باللهه مهل رشور أنفسهنا ومهل 

سيئا  أس لناع مل يهِده الله ف  مضل لهع ومل يُضلل فه  ههاد ل لههع وأشههد أن   

 .ورسولهإله إ  الله وحده   رشيك لهع وأشهد أن محمدا  سلده 

خدا را نهایت سپاس زارم که بنده را توفی  بتشید تها ایهل کتهاب ارزشهمند را کهه از 

طرف ریاست محرتم اکادمی سلوم افغانستان بهه بنهده سهپرده شهده بهود از زبهان سربهی بهه 

ی اههل سهنت سهن  سقیهدهبر کتهاب گهران ایل کتاب از آنجاییکهفارسی برگردانی کنم. 

مه الله اسهتع بهه حاثر گرانلهای امام ابوجعفر طحاوی ر « طحاویةالعقیدة ال»وج ست بنام 

ی اسهه می و انههدرباب سقیههده تعریفههاتیخههواهم ی ترشههیح و تفسههیر درآمههدهع مههیرشهته

مواردی مربوط به آن را برای خوانندگان گرامی بنویسم باشد که مفیهد آیهد و راِه شهناخت 

 فزاید.اشان دانشی سقیده را به آنها بن ید و به سلم و دانش

 تعریف عقیده در لغت و اصطالح

باشهد و بهه  سقیده در لغت از سقد به معنی محکم کردن با لو  و لهدر  می

شودع لهذا سقیهده آن چیهزی  سهد و پی ن و تأکید منودن سوگند نیزع سقد گفته می

 بندد. است که انسان دلش را بطور لطعی بدان می

کارشناسان سلم سقاید اسه میع س می و ده در اصط ح سل ی امت اسقیو 

سلار  است از: ایه ن لطعهی بهه خهدا و آنچهه در الوهیهت و ربوبیهت و اسه   و 

ها و پیام ان و روز آخر  و لضها  صفاتش واجب است و ای ن به م ئکه و کتاب

و لدر و خیر و رش آن و به هر آنچه نصوص صحیح در مسائل اصو  دیهل و امهور 

اند و تسهلیم شهدن بهه  آن و آنچه سلف صهالح بهر آن جمهع شهده و خ های یغیل



 د 

 نامند. را سقیده می خداوند متعا  در حکم و امر و لدر و رشع

 چرخد؟علم عقاید اسالمی روی چه مواردی می

ست شامل سقیده از دیدگاه اهل سنت و ج ست از آن جهت که یک سلم ا

لدرع اخلارع اصو  احکام لطعیع ع نلو ع یع امورا  غیلموضوسا : توحیدع ای ن

ادیهان و  سهایرو اههل بهدست و    دیهل و سقیهده و رد و ابطها  اههل ههوابقیه اصو 

 باشد. ها می ع گیری در مقابل آنهای گمراه و چ ون ی موِض  گروه

 غرض علم عقاید اسالمی چیست؟

ی انه غرض و هدف سلم سقاید اس میع ه نا رهن یی کهردن انسهان بهه راه 

بهاور معرفی کردن همه مواردی که بر مها واجهب اسهت بهه آنهها ایه ن و  درست و

 کامل داشته باشیم. 

 ی اسالمی چیست؟های مشهور علم عقیدهیام

شهود کهه  های دی ری نیز کهه مهرادف آن اسهت خوانهده می سلم سقیده با نام

ههای ایهل  در مورد آن نامها اخت ف دارند که از جمله نام هاسایر فرلهاهل سنت با 

 سلم نزد اهل سنت سلارتند از:

های ایل سلم است که به سقیده سلف و سقیده اهل اثر  سقیده یکی از نام .1

 و ام:ا  آن یاد شده است.

های ایل سلم نزد اهل سنت است چون ایل سلهم  توحید یکی دی ر از نام .2

زنهد لهذا  بر توحیهد اللهه تعهالی در الوهیهت و ربوبیهت و اسه   و صهفا  دور می
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 ه 

باشهد ایهل سلهم در نهزد  تریل ملاحث سلهم سقیهده و ههدف آن می توحیدع رشیف

 سلف در بیشرت موارد توحید نامیده شده است.

نامهاست و به خاطر پیهروی و تلعیهت از شهیوه و  سنت یکی دی ر از ایل .3

و اصهحاب او بهه سقیهده سهلفع نهام سهنت  وسهلمسلیههاللهصلی روش رسو  خدا

ی غازیل و ط یهاط ق شده است و ایل نام یک کاربرد سام و فراگیر در سه لرن آ 

 .استبوده اس م 

باشهد کهه منظهور هه ن  های ایهل سلهم اصهو  دیهل می یکی دی ر از نام .4

رکان ای ن و اس م و مسائل لطعی دیل و چیزهایی است که امامان هدایت یافتهه ا

 بر آن اج ع منوده اند. 

فقه اک  که مرادف اصو  دیل و در مقابل فقهه اصهغر کهه هه ن احکهام  .5

  باشد بکار رفته است. اجتهادی می

ههای  اند یعنی آنچه را که الله تعهالی و رسهولش از راه به آن رشیعت گفته .6

 اند.  ها اصو  دیل است ترشیع کرده تریل آن هدایت که سظیم

 .1ای ن که شامل بقیه امورا  استقادی است .7

ههای اههل سهنت و ج سهت اسهت کهه در مهورد سلهم  ها مشهورتریل نام ایل

و در سایر کتابهای استقهادی ایهل گهروه ملهارک و منصهور نیهز اند  سقیده بکار برده

 وجود دارد. 

ههای دارم کهه از بنهده بهه طریقههالله متعا  ساجزانه الهت   مهیع از اخیردر  

پایان ب یرد و ایل همه ی دیل سزیز خدما  شایان و بیمتتلف برای نرش و اشاسه

                                                           
 ای مرتجم از کتب سقاید و ک م اس می.حاصلی از مطالعا  میدانی و کتابتانه  1



 و 

 ی تدریب و دسو  و ترجمه و نوشته و تحقیه  انجهام دادهکارهایی که در سرصه

 اش للو  فرماید. آمیل!نیازیبه دربار بی ام

 با سرض حرمت

 حمد امیل مدل  اِرغانیم

 خورشیدی 1441/7/11
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 ز 

 ی یویسنده مقدمه

الحمدلله رب العا یل وأشهد أن   إله إ  الله و حده   رشیک لهع ا لک 

مل التل  أجمعیلع  دنا محمدا  سلده و رسوله و صفوتهالح  ا لیل و أشهد أن سی

أللهم صل وسلم سلی سیدنا محمد و آله و صحله أجمعیلع أما بعد: اینک رشح 

کرده  اش نام ذاری« الروضة الندیة»متتی و دلی  بر منت سقیدة الطحاوی که به 

مسئلت دارم که کار بنده را للو  بفرماید و خاص برای رضای امع و از الله متعا  

خواندع  را که با للب پاک و سامل ایل کتاب را میخودش گردانیده و هرکسی 

 مستفید ب رداند. 

 « حو  و  لوة إ  بالله العلی العظیم»

 محمد احمد ساموه
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