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الطحاوية العقيدة
الطحاوي جعفر أبي للمإام

السوراق     جعفسر     أبسو     السإسلم     حجة     العلمإة     قال
الله:      رحمه     الطحاوي

علههى والجماعههة السههنة أهههل عقيههدة بيههان ذكههر هههذا
الكههوفي، ثههابت بههن النعمههان حنيفة أبو الملة، فقهاء مذهب

اللههه عبههد وأبههي النأصههاري، إبراهيههم بن يعقوب يوسف وأبو
أجمعيههن، عليهههم اللههه رضههوان الشيبانأي، الحسن بن محمد

العالمين. رب به ويدينون الدين أصول من يعتقدون وما

الله:      بتوفيق     مإعتقدين     الله     توحيد     في     نقول

يعجههزه ول مثلههه شههيء ول لههه، شريك ل واحد الله إن
يفنههى ل انأتهههاء، بل دائههم ابتههداء بل غيره. قديم إله ول شيء

تههدركه ول الوهههام تبلغههه يريههد. ل مهها إل يكههون ول يبيههد ول
مؤنأههة، بل رازق حاجههة، بل النأههام. خههالق يشههبه ول الفهههام

مشقة.  بل باعث مخافة، بل مميت

شيئا بكونأهم يزدد لم خلقه، قبل قديما بصفاته زال ما
ل كههذلك أزليهها بصههفاته كههان صفته. وكما من قبلهم يكن لم

"الخالق" ول اسم استفاد الخلق بعد أبديا. ليس عليها يزال
ول الربوبيهة معنهى له "الباري"، اسم استفاد البرية بإحداث

"محيههي أنأههه وكمهها مخلههوق، ول الخههالق ومعنههى مربههوب
إحيههائهم، قبههل السههم هههذا اسههتحق أحيهها، المههوتى" بعههدما

على بانأه إنأشائهم. ذلك "الخالق" قبل اسم استحق وكذلك
يسههير. عليههه أمر فقير. وكل إليه شيء وكل قدير شيء كل

السههميع وهههو شههيء كمثلههه {ليههس شههيء إلههى يحتههاج ل
البصير}. 

آجههال، لهههم ضرب أقدارا لهم وقدر بعلمه الخلق خلق
عههاملون هم ما وعلم يخلقهم، أن قبل شيء عليه يخف ولم
وكههل معصيته عن ونأهاهم بطاعته وأمرهم يخلقهم، أن قبل

مشههيئة ل تنفههذ، ومشههيئته. ومشههيئته بتقههديره يجري شيء
لههم يشههأ لههم ومهها كههان لهههم شههاء فما لهم، شاء ما إل للعباد
يكن. 
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مههن ويضههل فضههل، ويعههافي ويعصههم يشههاء مههن يهدي
بيههن مشههيئته فههي يتقلبون عدل. وكلهم ويبتلي ويخذل يشاء

راد ل والنأههداد، الضههداد عههن متعههال وهههو وعههدله، فضههله
لمره.  غالب ول لحكمه معقب ول لقضائه

عنده.  من كل أن وأيقنا كله بذلك آمنا

ورسههوله المجتههبى ونأبيه المصطفى عبده محمدا وأن
المرسههلين وسههيد التقياء وإمام النأبياء خاتم وأنأه المرتضى

وهههوى. فغههي بعده النبوة دعوى العالمين. وكل رب وخبيب
والههدى بهالحق الهورى وكافة الجن عامة إلى المبعوث وهو

والضياء.  وبالنور

وأنأزلههه قههول كيفيههة بل بهدأ منهه اللههه كلم القران وأن
وأيقنوا حقا، ذلك على المؤمنون وصدقه وحيا، رسوله على

البريههة، ككلم بمخلههوق ليههس بالحقيقههة تعالى الله كلم أنأه
اللههه ذمههه وقههد كفر، فقد البشر كلم أنأه فزعم سمعه فمن

أوعد سقر}. فلما قال:{سأصليه حيث سقر وأوعده وعابه
وأيقنا علمنا البشر}، قول إل هذا قال: {إن لمن بسقر الله
الله وصف البشر. ومن قول يشبه ول البشر خالق قول أنأه

كفر. فقد البشر معانأي من بمعنى

انأزجهر الكفهار قهول مثهل وعهن اعتهبر هذا أبصر فمن
كالبشر.  ليس بصفاته أنأه وعلم

كمها كيفيههة ول إحاطههة بغيههر الجنههة، لهل حق والرؤية
نأههاظرة}، ربها إلى نأاضرة يومئذ ربنا: {وجوه كتاب به نأطق

فههي جههاء مهها وكل وعلمه تعالى الله اراده ما على وتفسيره
عليههه اللههه صههلى الرسههول عههن الصههحيح الحههديث من ذلك

ذلههك فههي نأههدخل ل أراد، ما على ومعناه قال كما فهو وسلم
دينههه فههي سلم ما بأهوائنا. فإنأه متوهمين ول بآرائنا متأولين

وسههلم عليههه اللههه صههلى ولرسوله وجل عز لله سلم من إل
إل السلم قدم تثبت عالمه. ول إلى عليه اشتبه ما علم ورد

عنه حظر ما علم رام فمن والستسلم، التسليم ظهر على
خههالص عههن مرامههه حجبههه فهمههه بالتسههليم يقنههع ولم علمه

بيههن فيتذبههذب اليمههان وصههحيح المعرفههة وصههافي التوحيههد
والنأكههار والقههرار والتكههذيب والتصههديق واليمههان الكفههر

مكذبا.  جاحدا ول مصدقا مؤمنا ل شاكا تائها موسوسا

اعتبرها لمن السلم دار لهل بالرؤية اليمان يصح ول
كل - وتأويل الرؤية تأويل كان إذ بفهم، تأولها أو بوهم منهم
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التسههليم، ولههزوم التأويههل - بترك الربوبية إلى يضاف معنى
المسلمين.  دين وعليه

التنزيههه، يصههب ولم زل والتشبيه النفي يتوق لم ومن
منعههوت الوحدانأيههة، بصههفات موصههوف وعل جههل ربنهها فههإن

البريههة. وتعههالى مههن أحههد معناه في ليس الفردانأية، بنعوت
تحههويه ل والدوات، والعضاء والركان والغايات الحدود عن

المبتدعات.  كسائر الست الجهات

عليههه اللههه صههلى بهالنبي أسههري حههق. وقههد والمعراج
إلههى ثم ومن السماء إلى اليقضة في بشخصه وعرج وسلم
إليههه وأوحههى شههاء بما الله العل. وأكرمه من الله شاء حيث

عليههه اللههه فصههلى رأى}، مهها الفههؤاد كههذب أوحههى: {مهها ما
تعالى الله أكرمه الذي والولى. والحوض الخرة في وسلم

فههي روي كمهها حههق، لههه ادخرههها الههتي حههق. والشههفاعة بههه
الخبار. 

حههق. وذريتههه آدم مههن تعالى الله أخذه الذي والميثاق
وعدد الجنة يدخل من عدد يزل لم فيما تعالى الله علم وقد
ول العههدد ذلههك فههي يههزاد فل واحههدة، جملههة النار يدخل من

وكل يفعلوه، أن منهم علم فيما أفعالهم منه. وكذلك ينقص
سههعد مههن والسعيد بالخواتيم، له. والعمال خلق لما ميسر
الله.  بقضاء شقي من والشقي الله بقضاء

ذلههك علههى يطلههع لههم خلقه، في الله سر القدر وأصل
ذلهك فهي والنظهر مرسهل. والتعمهق نأهبي ول مقهرب ملهك
كههل الطغيان. فالحذر ودرج للحرمان وسلم للخذلن ذريعة
طوى تعالى الله ووسوسة. فإن وفكرا نأظرا ذلك من الحذر

فههي تعههالى قال كما مرامه عن ونأهاهم أنأامه عن القدر علم
سههأل: لههم فمن يسئلون}، وهم يفعل عما يسئل كتابه: {ل

مههن كههان الكتههاب حكم رد ومن الكتاب، حكم رد فقد فعل؟
الكافرين. 

أوليههاء من قلبه منور هو من إليه يحتاج ما جملة فهذه
العلههم لن العلههم، فههي الراسههخين درجههة وهههي تعههالى، الله

مفقههود. الخلههق فههي وعلههم موجود، الخلق في علمان: علم
كفههر. ول المفقههود العلم وادعاء كفر، الموجود العلم فإنأكار
العلههم طلههب وتههرك الموجههود العلههم بقبول إل اليمان يثبت

المفقود. 
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رقههم. فلههو قههد فيههه مهها وبجميع والقلم، باللوح ونأؤمن
أنأههه فيههه تعههالى اللههه كتبه قد شيء على كلهم الخلق اجتمع
كلهههم اجتمعههوا ولو عليه، يقدروا لم كائن غير ليجعلوه كائن
يقههدروا لم كائنا ليجعلوه فيه تعالى الله يكتبه لم شيء على

أخطههأ ومهها القيامههة، يههوم إلى كائن هو بما القلم عليه. جف
ليخطئه.  يكن لم أصابه وما ليصيبه يكن لم العبد

كههل فههي علمههه سههبق قد الله أن يعلم أن العبد وعلى
فيههه ليههس مبرمهها محكمها تقههديرا ذالك فقد خلقه، من كائن

مههن زائد ول نأاقص مغير. ول ول مزيل ول معقب، ول نأاقض
وأصههول اليمههان عقد من وذالك وأرضه، سماواته في خلقه

قههال وبربههوبيته،كمهها تعههالى الله بتوحيد والعتراف المعرفه
وقههال تقههديرا}، فقههدره شههْي كههل كتابه: {وخلق في تعالى

مقدورا}. قدرا الله أمر تعالى: {وكان

وأحضههر خصههيما، القهدر في تعالى لله صار لمن فويل
الغيههب فحص في بوهمه إلتمس لقد سليما، قلبا فيه للنظر

أثيما.  أفاكا فيه قال بما كتيما. وعاد سرا

وما العرش عن مستغن وهو حق، والكرسي والعرش
الحاطههة عههن أعجههز وقههد وفههوقه، شههيء بكل محيط دونأه،

خلقه. 

تكليما، موسى وكلم خليل إبراهيم اتخذ الله إن وتقول
والكتههب والنههبيين بالملئكة وتسليما. ونأؤمن وتصديقا إيمانأا

الحههق علههى كههانأوا أنأهههم المرسههلين. ونأشهههد علههى المنزلة
المبين. 

جاء بما داموا ما مؤمنين، مسلمين قبلتنا أهل ونأسمي
قههاله مهها بكههل ولههه معترفين وسلم عليه الله صلى النبي به

مصدقين.  وأخبر

ول اللههه، ديههن فههي نأمههاري ول اللههه، فههي نأخههوض ول
بههه نأههزل العههالمين رب كلم أنأههه ونأشهههد القران، في نأجادل
عليههه الله صلى محمدا المرسلين سيد فعلمه المين الروح

كلم مههن شههيء يسههاويه ل تعههالى اللههه كلم وسههلم. وهههو
المسلمين.  جماعة نأخالف ول بخلقه نأقول ول المخلوقين،

يسههتحله. لههم مهها بذنأب القبلة أهل من أحدل نأكفر ول
عمله. لمن ذنأب اليمان مع يضر نأقول: ل ول
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الجنههة ويههدخلهم عنهههم يعفههو أن للمحسههنين نأرجههوا
بالجنههة. ونأسههتغفر لهههم نأشهههد ول عليهههم نأههأمن ول برحمته

نأقنطهم.  ول عليهم ونأخاف لمسيئهم

الحق وسبيل السلم، ملة عن ينقلن والياس والمن
مهها بجحود إل اليمان من العبد يخرج القبلة. ول لهل بينهما
فيه. أدخله

بالجنههان. والتصههديق باللسههان القههرار هههو واليمههان
ن وسهلم عليهه اللهه صهلى الله رسول عن صح ما وجميع م
أصههله فههي وأهلههه واحههد واليمههان حههق، كله والبيان الشرع

الهههوى ومخالفههة والتقههى بالخشههية بينهههم سواء. والتفاضل
الولى.  وملزمة

اللههه عنههد وأكرمهههم الرحمههن أوليههاء كلهم والمؤمنين
للقران.  وأتبعهم أطوعهم

ورسههله وكتبههه وملئكتههه بههالله اليمههان هههو واليمههان
اللههه مههن ومههره وحلههوه وشههره خيههره والقههدر الخر واليوم

تعالى. 

رسههله، مههن أحد بين نأفرق ل كله بذلك مؤمنون ونأحن
به.  جاءوا ما على كلهم ونأصدقهم

في وسلم عليه الله صلى محمد أمة من الكبائر وأهل
يكونأههوا لههم وإن موحههدون، وهههم مههاتوا إذا يخلههدون ل النههار

مشههيئته في (مؤمنين) وهم عارفين الله لقوا أن بعد تائبين،
عههز ذكههر كمهها بفضههله، عنهم وعفا لهم غفر شاء إن وحكمه

شههاء وإن يشاء}، لمن ذلك دون ما كتابه: {ويغفر في وجل
وشههفاعة برحمتههه منههها يخرجهههم ثههم بعدله النار في عذبهم

بههأن وذلههك جنتههه، إلههى يبعثهم ثم طاعته أهل من الشافعين
كأهل الدارين في يجعلهم ولم معرفته أهل تولى تعالى الله

وليته.  من ينالوا ولم هدايته من خابوا الذين نأكرته

حههتى السههلم علههى ثبتنهها وأهلههه السلم ولي يا اللهم
به.  نألقاك

وعلى القبلة أهل من وفاجر بر كل خلف الصلة ونأرى
هد ول نأهارا، ول جنهة منههم أحد نأنزل منهم. ول مات من نأش

من شيء منهم يظهر لم ما بنفاق ول شرك ول بكفر عليهم
تعالى.  الله إلى سرائرهم ونأذر ذلك،
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ن أحد على السيف نأرى ول اللهه صهلى محمهد أمهة م
السيف.  عليه وجب من إل وسلم عليه

جههاروا وإن أمورنأهها وولة أئمتنهها علههى الخروج نأرى ول
من طاعتهم ونأرى طاعتهم من يدا نأنزع ول عليهم نأدعوا ول

ونأههدعوا بمعصههية، يأمروا لم ما فريضة، وجل عز الله طاعة
والمعافاة.  بالصلح لهم

والخلف الشههذوذ ونأتجنههب والجماعههة السههنة ونأتبههع
الجههور أهههل ونأبغههض والمانأههة العههدل أهههل والفرقة. ونأحب

والخيانأة. 

علمه.  علينا اشتبه  فيما"أعلم الله" ؛وقول

جاء كما والحضر السفر ي الخفين على المسح ونأرى
الثر.  في

المسههلمين من المر أولي مع ماضيان والجهاد والحج
ول شههيء يبطلهمهها ل السههاعة، قيههام إلههى وفههاجرهم برهههم

ينقضهما. 

علينهها جعلهههم قههد اللهه فههإن الكهاتبين، بالكرام ونأؤمن
أرواح بقبههض الموكههل المههوت بملههك حههافظين. ونأههؤمن

منكههر لههه. وسههؤال أهل كههان لمههن القههبر العالمين. وبعذاب
بههه جههاءت مهها علههى ونأههبيه، ودينههه ربههه عههن قبره في ونأكير

الصحابة وعن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الخبار
وأو الجنههة ريههاض مههن روضههة عليهههم. والقههبر اللههه رضوان

النيران.  حفر من حفرة

والعههرض القيامههة يههوم العمال وجزاء بالبعث ونأؤمن
والصههراط والعقههاب والثههواب الكتههاب وقههراءة والحسههاب
والميزان.

وأن تبيههدان، ول أبهدا تفنيان ل مخلوقتان والنار والجنة
أهل. فمههن لهمهها وخلههق الخلههق، قبههل والنار الجنة خلق الله
النههار إلههى منهههم شههاء ومن منه، فضل الجنة إلى منهم شاء
منه.  عدل

الههتي واىسههتطاعة العباد، على مقدران والشر والخير
يوصههف أن يجههوز ل الههذي التوفيههق نأحو من الفعل بها يجب

جهههة مههن السههتطاعة وأما الفعل، مع من فهي به المخلوق
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الفعههل قبههل فهههي اللت وسههلمة والتمكن والوسع الصحة
الله يكلف تعالى: {ل الله قال كما وهو الخطاب يتعلق وبها

وسعها}.  إل نأفسا

ولههم العبههاد، مههن وكسههب الله من خلق العباد وأفعال
كلفهم، ما إل يطيقون ول يطيقون، ما إل تعالى الله يكلفهم

بالله". إل قوة ول حول "ل تفسير وهو

مههن لحههد تحههول ول لحد حركة ول لحد حيلة ل نأقول
طاعههة إقامههة على لحد قوة ول الله، بمعونأة إل الله معصية

الله. بتوفيق إل عليها والثبات الله

وقضههاؤه وعلمههه تعالى الله بمشيئة يجري شيء وكل
الحيل قضاؤه كلها. وغلب المشيئات مشيئته وقدره. غلبت

كههل عههن تقههدس أبههدا، ظههالم غيههر وهو يشاء ما يفعل كلها،
يفعههل عمهها يسئل {ل وشين عيب كل عن وتنزه وحين سوء
يسئلون}.  وهم

واللههه للمههوات، منفعههة وصههدقاتهم الحياء دعاء وفي
كههل ويملههك الحاجههات ويقضههي الههدعوات يسههتجيب تعههالى
ومههن عيههن، طرفههة الله عن غنى ول شيء، يملكه ول شيء

الحين. أهل من وصار كفر فقد عين طرفة الله عن استغنى

الورى.  من كأحد ل ويرضى يغضب والله

ول وسههلم عليههه الله صلى الله رسول أصحاب ونأحب
من ونأبغض منهم أحد من نأتبرأ ول منهم أحد حب في نأفرط

وحبهههم بخيههر إل نأههذكرهم يذكرهم. ول الخير وبغير يبغضهم
وطغيان.  ونأفاق كفر وبغضهم وإحسان وإيمان دين

وسههلم عليه الله صلى الله ل رسو بعد الخلفة ونأثبت
وتقههديما لههه تفضههيل عنههه، اللههه رضي الصديق بكر لبي أول

ثههم عنههه، اللههه رضي الخطاب بن لعمر ثم المة، جميع على
طههالب أبههي بههن لعههي ثههم عنههه، الله رضي عفان بن لعثمان
المهديون.  والئمة الراشدون الخلفاء عنه. وهو الله رضي

اللههه صههلى اللههه رسههول سههماهم الههذين العشرة وأن
شهد ما على بالجنة، لهم نأشهد بالجنة وبشرهم وسلم عليه
وهههم: الحههق، وقوله وسلم عليه الله صلى الله ل رسو لهم
وسههعيد وسههعد والزبير وطلحة وعلي وعثمان وعمر بكر أبو
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أميههن وهههو الجههراح، بههن عبيدة وأبو عوف بن الرحمن وعبد
أجمعين.  عنهم الله رضي المة، هذه

اللههه صلى الله رسول أصحاب في القول أحسن ومن
وذريههاته دنأههس كههل مههن الطههاهرات وأزواجههه وسههلم عليههه

النفاق.  من برئ فقد رجس كل من المقدسين

مههن بعههدهم ومههن السههابقين مههن السههلف وعلمههاء
إل يهذكرون ل والنظهر الفقه وأهل والثر الخير أهل التابعين

السبيل.  غير على فهو بسوء ذكرهم ومن بالجميل،

عليهم النأبياء من أحد على الولياء من أحدا نأفضل ول
الولياء.  جميع من أفضل واحد ونأقول: نأبي السلم،

مههن الثقههات عههن وصههح كرامههاتهم من جاء بما ونأؤمن
رواياتهم. 

ونأههزول الههدجال خههروج مههن السههاعة بأشراط ونأؤمن
بطلههوع ونأههؤمن السههماء، مههن السلم عليه مريم بن عيسى

موضههعها. ول مههن الرض دابههة وخروج مغربها من الشمس
الكتههاب يخههالف شههيئا يههدعي مههن ول عرافا ول كاهنا نأصدق

المة.  وإجماع والسنة

وعذابا. ودين زيغا والفرقة وصوابا حقا الجماعة ونأرى
اللههه السههلم. قههال دين وهو واحد والسماء الرض في الله

لكم وقال: {ورضيت السلم}، الله عند الدين تعالى: {إن
التشههبيه وبيههن والتقصههير، الغلههو بيههن وهههو دينهها}، السههلم

والياس.  المن وبين والقدر، الجبر وبين والتعطيل،

إلههى بههرءاء ونأحههن وباطنهها، ظاهرا واعتقادنأا ديننا فهذا
وبيناه.  ذكرنأاه الذي خالف من كل من الله

بههه لنا ويختم اليمان، على يثبتنا أن تعالى الله ونأسأل
والمههذاهب المتفرقههة والراء المختلفة الهواء من ويعصمنا
والجبريههة والجهمبههة والمعتزلههة المشههبهة ؛مثههل الرديههة

والجماعههة السههنة خههالفوا الههذين مههن وغيرهههم والقدريههة
ضههلل عنههدنأا وهههم بههرءاء منهههم ونأحههن الضههللة، وحههالفوا
وأردياء.

والتوفيق العصمة وبالله
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