
 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف االنبٌاء والمرسلٌن امابعد:

قال المصنف رحمه هللا فً بداٌتها قال االمام ابو جعفر احمد الطحاوي الوراق هذا 

العقٌدة ذكر بٌان معتقد اهل السنة والجماعة على فقهاء الملة هذه العقٌدة تسمى 

مصنفها رحمه هللا وهو االمام احمد بن دمحم بن سالم االزدي من ازد الطحاوٌة نسبة ل

الطحاوي نسبة الى قرٌة فً مصر اسمها طحا وهو من اعالم االسالم قال عنه 

قال االمام الثقة واثنى علٌه ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة قال االمام الذهبً رحمه هللا 

لحفاظ واالمام ابو جعفر فقٌه ومحدث حجة وقال وهو احد الجهابذة اامام ثقة عدل 

ومما صنف فً العقٌدة فمن مصنفاته مثال فً الحدٌث مشكل االثار كتاب معانً 

االثار اٌضا وفً الفقه نوادر الفقهاء وفً العقٌدة العقٌدة الطحاوٌة ومما ٌمٌز هذا 

هللا مام الطحاوي رحمه المصنف اوال انه من المتون المتقدمة جدا فً هذه االمة فاال

واجمعت االمة  123ٌعنً ٌكاد ٌكون قد شارف القرون المفضلة  123سنة  توفً

على جاللته والثناء علٌه ومدحه رحمه هللا والن المصنف رحمه هللا حنفً وعاش 

اٌها االحناف من  فً بٌئة حنفٌة صدر عقٌدته بان هذه العقٌدة هو ماٌعتقده ائمتكم

سف ودمحم بن الحسن الشٌبانً كانه ٌقول هذا امامهم ابً حنٌفة ومن تلمٌذٌه ابً ٌو

ماٌعتقده االمام ابوحنٌفة وتالمذته فخذوه هذا المعتقد واعتقدوه وهذه المٌزه االولى 

للطحاوٌة انها متقدمة والمٌزة الثانٌة انها مختصرة فلٌست عقٌدة طوٌلة وانما هً 

ة واضحة لٌس مختصرة شاملة جامعة االمر الثالث انها سهلة الحفظ الفاظها سهل

كٌف شاملة؟شاملة لموضعٌن اثنٌن ذكرها فٌها صعوبة االمر الرابع انها شاملة 

المصنف رحمه هللا فً المقدمة قال معتقدٌن فً اصول الدٌن مثل االٌمان باهلل والٌوم 

االخر والمالئكة والكتب والنبٌٌن لذلك قال معتقدٌن فً اصول الدٌن واالمر الثانً 

ة والجماعة فً االسماء والصفات وغٌرها فً االسماء والصفات فً معتقد اهل السن

والشٌئ مثله واثبات هللا عزوجل ٌتكلم كماسٌاتً وشملت اٌضا اصول الدٌن من 

اركان االٌمان الستة وغٌرها فشملت احكام السحرة والكهان ونحوذلك كما سٌاتً 

ول فحفظها طالب فهً شاملة هذا مما ٌمٌزهذه العقٌدة وكتب هللا عزوجل لها القب

وشرحا لفظٌا لغزٌر فائدتها العلم على مر العصوروتسابقوا على شرحها تصنٌفا 

وجزالة الفاظها رحمه هللا واذا قٌل ما  هو موضوع العقٌدة الطحاوٌة موضوعها 

امرٌن االمر االول هو ما ذكره قال هذا ذكر بٌان معتقد اهل السنة والجماعة ثم بعد 

قال وما موضوع الذي شمله وهو ما ٌعتقدونه فً اصول الدٌن ذلك ذكر ما هو هذا ال

ٌعتقدون من اصول الدٌن فهذا هو موضوع العقٌدة الطحاوٌة اصول الدٌن ذكر 

اصول الدٌن وذكر معتقد اهل السنة والجماعة فً غٌر اصول الدٌن كما ٌظهر فً 

والجماعة على  ةالعقٌدة الطحاوٌة كما سٌاتً لذلك قال هذا ذكر بٌان معتقد اهل السن

على فقهاء ملة االسالم وكانه ٌقول لهم هذا معتقد  على فقهاء الملةفقهاء الملة ٌعنً 



االمام االمام ابً حنٌفة وتالمذته فخذو به قال االمام ابً حنٌفة النعمان بن ثابت 

الكوفً والٌه ٌنسب المذهب وهوامام عظٌم جلٌل نفع هللا عزوجل به قال االمام 

ن فقٌه فً ٌده محبرة اال واالمام ابً حنٌفة له علٌه فضل واخذبارائه ثلة الشافعً مام

كثٌرة من المسلمٌن وهو رحمه هللا من كبار العباد اضافة الى انه من العلماء قال 

وابً ٌوسف ٌعقوب بن ابراهٌم االنصاري هذا تلمٌذ االمام ابً حنٌفة وقد كان 

ال ٌصح لكن لقب بعصره بهذا اللفظ ظ قاضٌا ولقب بقاضً القضاة وان كان هذا اللف

ٌعنً رئٌس القضاة فً عصره وكان من قضاة الحذاق االذكٌاء قال وابً عبدهللا دمحم 

بن الحسن الشٌبانً هذا من تالمٌذ اٌضا ابً حنٌفة وهذان من ابرز طالبه وتالمٌذ 

 ابً حنٌفة رحمه هللا قال رضوان هللا علٌهم اجمعٌن وهذه اللفظة تصح للصحابة

ولغٌر الصحابة لكن اصطلح انها تكون للصحابة الن هللا قال عن الصحابة رضً 

هللا عنهم ورضوا عنه ومعنى رضوان هللا علٌهم اجمعٌن ٌعنً ٌارب ارض عنهم 

فهو دعاء وٌصح ان تقول لصاحبك هللا ٌرضى عنك او رضً هللا عنك ٌعنً ٌارب 

الدعوة لٌست خاصة  ارض عن هذا الرجل وهو دعاء مافٌه باس ٌعنً ان هذه

بالصحابة فقط بل تجوز لمن بعدهم من باب الدعاء ال الخبر اما الصحابة من باب 

الخبر وتدعوا وقد فعل هللا ٌعنً تقول ٌارب ارض عنهم وقد اخبرتنا فً كتابك بانك 

قد رضٌت عنهم قال وماٌعتقدون من اصول الدٌن هذا مما ذكر فً العقٌدة الطحاوٌة 

هنا اصول الدٌن من اٌمان باهلل والٌوم االخر والمالئكة  والجماعة االول اهل السنة

والكتاب والنبٌٌن والقدر قال وماٌعتقدون من اصول الدٌن وٌدٌنون به رب العالمٌن 

ٌعنً اعتقدوا واتخذوا ذلك دٌنا لهم اعتقدوا اصول الدٌن واعتقدوا مذهب اهل السنة 

ذكر بٌان ذكر مذهب اهل السنة والجماعة والجماعة واتخذوه دٌنا لهم واعلنوه فقوله 

وذكر اصول الدٌن قال وان هذٌن االمرٌن قد دانوا به هؤالء ابو حنٌفة وابو ٌوسف 

ودمحم بن الحسن الشٌبانً فاحتذوا حذوهم قال فتقول فً توحٌد هللا معتقدٌن بتوفٌق هللا 

ٌمان مع العمل هنا امران االمر االول القول واالمر الثانً االعتقاد وهذا هو اال

بالجوارح نقول ونعتقد فاالٌمان البد من اقرار وال بد من اعتقاد مع عمل بالجوارح 

فنقول ذلك ونحن معتقدون ونعمل بالجوارح اٌضا نقول فً توحٌد هللا معتقدٌن 

عز وجل علٌنا فٌه من التوفٌق لهذا الدٌن والسداد له هللا  بتوفٌق هللا ٌعنً بما من  

رون بذلك قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فلٌفرحوا هو خٌر مما نقول ونحن مفتخ

ٌجمعون ان هللا واحد الشرٌك له نقول ونعتقد ونعمل بما تضمنته تلك الكلمة وذلك 

وما امروا اال لٌعبدوا هللا  االعتقاد نقول ان هللا واحد الشرٌك له كما قال سبحانه

نهم كانوا اذا قٌل لهم ال اله اال مخلصٌن له الدٌن ولو كره الكافرون وقال سبحانه ا

والنبً صلى هللا علٌه وسلمكان ٌقول دبر صالة الفجر ال اله اال هللا  هللا ٌستكبرون

وحده ال شرٌك له له الملك وله الحمد وهو على كل شٌئ قدٌر عشر مرات وفً لفظ 

ة اخر من قالها مئة مرة حصل له كذ كذا كذا اجاره هللا من الشٌطان وكتبت له مئ



حسنة وحطت عنه مئة خطٌئة كان له عتق عدل عشر رقاب قوله ان هللا واحد واحد 

فنعتقد بان هللا واحد كما قال سبحانه قل هو هللا احد وقال وهو الواحد القهار سبحانه 

المعبود بحق سواه الشرٌك له تاكٌد للجملة االولى فاذا كان واحد معناه ال شرٌك له 

الشرٌك له من باب التاكٌد كما قال سبحانه وماامروا اال لكن صٌغت هذه الكلمة 

لٌعبدوا الها واحدا ال اله اال هو سبحانه عما ٌشركون وقال سبحانه قل ان صالتً 

ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن الشرٌك له وبذلك امرت وانا اول 

ٌئ مثله كما المسلمٌن ان هللا واحد الشرٌك له وال شٌئ مثله والشٌئ ٌعجزه والش

قال سبحانه لٌس كمثله شٌئ وهو السمٌع البصٌر لٌس كمثله شٌئ فً ذاته وال فب 

اسمائه وصفاته وال فً افعاله فً هذه االمور الثالثة قال سبحانه لٌس كمثله شٌئ 

والكاف هنا للتاكٌد ولٌس للتشبٌه ٌعنً لٌس شٌئ مثله البتة سبحانه لٌس كمثله شٌئ 

ال سبحانه والم ٌكن له كفوا احد هللا لٌس له مكافئ وال مثٌل وهو السمٌع البصٌر وق

والنظٌروالشٌئ مثله وال شٌئ ٌعجزه وال شٌئ ٌعجزه ٌعنً هو القوي قال سبحانه 

ذا  وهو القوي العزٌز وقال ان هللا هو الرزاق ذو القوة المتٌن وقال انما امره ا

سبحانه هو الجبار المتكبر  اراد شٌئا ان ٌقول له كن فٌكون وقال وهو الجبار وقال

بحان هللا عما ٌشركون وقال ان هللا على كل شٌئ قدٌر والجن عجبت من ذلك س

وقالت وانا ظننا ان لن نعجز هللا فً االرض ولن نعجزه هربا فظننا ذلك وهللا عز 

وجل الٌعجزه شٌئً اتً بما ٌخطر على العقول وبما الٌخطر على العقول 

ما لٌس بمعتاد كاالٌات والمعجزات والشٌئ ٌعجزه وال اله وٌاتٌباالمر المعتاد وب

غٌره قوله وال اله غٌره تاكٌد للجملة االولى ان هللا واحد هنا وال اله غٌره ٌعنً 

فالنه الشٌئ مثله والشٌئ ٌعجزه فال اله غٌره اعتقادا جازما ال اله  مستحق للعبادة

سماء اله وفً االرض اله  أي غٌره ٌعنً المعبود سواه قال سبحانه وهوالذي فً ال

قالوه فً السماء معبود فً السماء ومعبود فً االرض ٌعنً ٌعبده من فً السماوات 

وٌعبده اهل االرض وقال سبحانه ال اله اال هو سبحانه عما ٌشركون وقال سبحانه 

قل هو هللا احد وهو اٌضا وال اله غٌره رفٌع الدرجات ذو العرش وقال سبحانه 

ار وهكذا فتبٌن مما سبق ان المصنف رحمه هللا وضع هذه العقٌدة الواحد القه

على معتقد اهل السنة والجماعة وذكر فٌها اصول الدٌن  شاملةالجامعة المختصرة ال

 وذكر فً صدرها ومطلعها اصول الدٌن وهللا اعلم .


