
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (10عقيدة السفاريني ) نظم شرح
 فصل في إيمان المقلد

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 وعلى آله وأصحابه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:
 : فصل في ذكر الخالف في صحة إيمان المقلد، في صحة إيمان المقلد: -تعالى هللارحمه -فيقول الناظم 

 يقول: 
 وكللللللللب مللللللللا ي  لللللللل   يلللللللل  ال لللللللل م 

 

  منلللللللللللل  تق يللللللللللللد  لللللللللللل ا  حللللللللللللتم 
 

: يعني مسائل االعتقاد التي ال يكتفى فيها بالظن، مبنية على أدلة تقتضي الجزم، وال "ال  م  كب ما ي     ي"
ن الراجح الغالب، إنما العقيدة ال بد أن تكون مجزومًا بها ال تحتمل النقيض، ال يكفي في مسائل االعتقاد الظ

حينئذ، ال بد  اً تحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فإذا وجد شك أو تردد في مسائل االعتقاد فإنه ال يسمى اعتقاد
ال ففا  سد.فيه من الجزم، فإن كان االعتقاد المجزوم به مطابقًا للواقع فاعتقاد صحيح وا 

 هذه هو مسائل العقيدة. "ما ي     ي  ال  م"
نما على اإلنسان أن يتوصل إلى ما يجزم به من مسائل " من  تق يد   ا  حتم" : يعني ال يجوز فيه التقليد، وا 

 االعتقاد بنفسه، ال بد من االجتهاد في جميع مسائل االعتقاد لجميع المسلمين، بما في ذلك العوام
  م وكللللللللب مللللللللا ي  لللللللل   يلللللللل  ال لللللللل

 

  منلللللللللللل  تق يللللللللللللد  لللللللللللل ا  حللللللللللللتم 
 

لكن هل التكليف بهذا بالنسبة لمن ليست لديه أهلية النظر واالجتهاد ومعرفة النصوص، هل هذا متصور؟ هل 
يمكن تصور هذا؟ ال شك أنه تكليف بما ال يطاق، تأتي إلى عامي ال يقرأ وال يكتب تقول: مسائل االعتقاد ال 

 عند أهل الكالم، هذا قول معروف يلزمون به.يكفي فيها التقليد، هذا قول معتبر 
 وكللللللللب مللللللللا ي  لللللللل   يلللللللل  ال لللللللل م 

 

  منلللللللللللل  تق يللللللللللللد  لللللللللللل ا  حللللللللللللتم 
 

هذا الذي جزم به المؤلف في البيت األول، وسيذكر القول الثاني، وهو القول المعروف عند أهل العلم، وهو الذي 
ير منهم ال يقرأ القرآن وال من يمكن تصوره، أما هذا ال يمكن تصوره، يعني عوام ال يعرفون، قد يكون كث

المصحف، وال يستحضر أدنى نص، نعم اإليمان اإلجمالي يكفيه هذا ال يلزم بالتفاصيل، لكن مع ذلك حتى 
اإليمان اإلجمالي يعني مقتضاه أنه تقول لعامي من عوام المسلمين: اذكر أركان اإليمان وما دليلك؟ يمكن ما 

ذا سئل عنها أجاب، لكن ال يذكرها بنفسه، وال يذكر دليلها،  يعرف، يؤمن باهلل ومالئكته إذا سئل عن المالئكة، وا 
 فإلزامه بمثل هذا حقيقة حرج كبير عليه.

 .. ال :.....
 هاه؟



  ال :.......
كل ما يطلب فيه الجزم، شوف وكل ما يطلب فيه الجزم فيمنع التقليد فيه حتى على العامي، بذاك حتم، فمنع 

ذا قول معروف عند طوائف من المتكلمة والفالسفة وغيرهم، يقولون: ما يكفي التقليد، العقيدة تقليد بذاك حتم، وه
ن جاء الظن في هذا الباب فالمراد به الجزم،  الَِّ يَن َيُظنُّوَن }األصل فيها أن تكون مجزومًا بها، مقطوعًا بها، وا 

لبعث، ال بد فيه من الجزم، وال بد حتمًا، يعني ال يتردد اإلنسان، يعني هذا ا [( سورة البقرة46)] َأنَُّهم مُّاَلُقو َربِ ِهْم{
 فإذا حصل منه أدنى تردد أو شك، ما نفع.

 ثم قال بعد ذلك:
 ألنلللللللللللللللل    يكتفلللللللللللللللل  بللللللللللللللللالظن

 

 .................................. 
 .ال تفيد إال الظن يعني ما يكفي في مسائل االعتقاد األدلة الظنية التي أحاديث اآلحاد منها عندهم؛ ألنها

 ألنلللللللللللللللل    يكتفلللللللللللللللل  بللللللللللللللللالظن
 

 لللل ل الح للل   لللي قلللو  أ لللب الفلللن 
 

لكن المقرر والصحيح عند أهل العلم أن ما يكفي في العبادات يكفي في العقائد، وما تثبت به العبادات 
اًل إلى أو نزل عن ذلك قلي -صلى هللا عليه وسلم- والمعامالت تثبت به العقائد، وهو ما صحت نسبته إلى النبي

في دائرة القبول حجة ملزمة في جميع أبواب الدين، العقائد والعبادات والمعامالت درجة الحسن، المقصود أنه 
فإذا ثبتت العبادات  -كما يقول أهل العلم–والفضائل كلها شرع، والشرع من عند هللا، وكله متساوي األقدام 

ن لم يبلغ حد التواتر ويفيد العلم  فإنه تثبت به العقائد ،القطعي بالحديث الصحيح وا 
 ألنلللللللللللللللل    يكتفلللللللللللللللل  بللللللللللللللللالظن

 

 لللل ل الح للل   لللي قلللو  أ لللب الفلللن 
 

-هذه علة منع التقليد؛ ألنه ال يكتفى فيها، بل ال بد فيها مما يفيد العلم وال يحتمل النقيض، ولذلك قالوا في قوله 
قالوا: فيما يشترط له العلم، فيما يشترط له  [س،سورة يون( 36)] َإنَّ الظَّنَّ َ  ُيْغِني ِمَن اْلَحقِ  َشْيًئا{}: -جل وعال

العلم، معناه أنهم فيه أبواب يشترط لها العلم، وهذه األبواب هي أبواب االعتقاد يشترط فيها العلم، وال يكتفى فيها 
من كونه أكذب الحديث، يبدأ  لكن الظن، الظن درجاته متفاوتة، يبدأ َإنَّ الظَّنَّ َ  ُيْغِني ِمَن اْلَحقِ  َشْيًئا{}الظن، ب

من كونه أكذب الحديث، وينتهي إلى المقطوع به المجزوم به، فهو درجات يطلق على أكذب الحديث الظن، 
 الَِّ يَن َيُظنُّوَن َأنَُّهم مُّاَلُقو َربِ ِهْم{}ويطلق أيضًا على المجزوم به،  ))إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث((

 ، وبين ذلك مراتب.[( سورة البقرة46)]
  ألنلللللللللللللللل    يكتفلللللللللللللللل  بللللللللللللللللالظن

 

 ل ل الح   ....................... 
 لصاحب العقل

................................... 
 

 ................  ي قو  أ ب الفن  
 

ن والشك، والوهم، تطلق على المعلوم، فإن كان هذا المعلوم ال يحتمل النقيض، سموه علماً  ،الظن، والعلم ، وا 
ن كان مرجوحًا  كان يحتمل النقيض فإما أن يكون راجحًا، أو مرجوحًا، أو مساويًا، فإن كان راجحًا فهو الظن، وا 

ن كان مساويًا فهو الشك، فهو الشك، وقيل: يكفي، هذا القول الثاني.  فهو الوهم، وا 
  بملللللا إ ماعلللللاً  ال للللل م يكفلللللي وقيلللللب

 

 عنللللللد بللللللل  الل مللللللا  يلللللل  ي  لللللل  
 



 سواءً ، يكفي الجزم، تجزم فيه يطلب   بما إجماعا الجزم يكفي :وقيل ،" ي  ي    بما إ ماعاً    مال يكفي وقيب"
ء، يعني يكفي الجزم العلما بعض عندكان مستند هذا الجزم العلم القطعي اليقيني أو الظن، أو التقليد، أو التقليد، 

، هل هذا ينقض الخالف السابق، القول السابق، في أصول الدين، ولو تقليدًا، طيب إجماعًا، يكفي الجزم إجماعاً 
 أو أنه الجزم ال بد منه، لكن مستند الجزم هو الذي يكون فيه الخالف؟ وهذا الكالم هو الظاهر.

  بملللللا إ ماعلللللاً  ال للللل م يكفلللللي وقيلللللب
 

  ......................... يلل  ي  لل  
 

ولو تقليدًا، المقصود أنك تجزم، إذا سمعت مسألة  يعني بما يطلب فيه الجزم، لكن مستند هذا الجزم ولو تقليدًا،
من مسائل االعتقاد ال بد أن تجزم بها، وال تتردد فيها، سواًء توصلت إلى هذه المسالة بنفسك من خالل األدلة 
أو بتقليد غيرك، كما تقلد، كما يقلد من فرضه التقليد في مسائل العبادات والمعامالت وجميع أبواب الدين، 

 ئغ في باب في أبواب العبادات والمعامالت.سائغ في باب االعتقاد، كما هو سا فالتقليد
  الل ما بل  عند.................  ...................................

ْكِر }وهذا هو الصحيح؛ ألن العامي فرضه سؤال أهل العلم؛ ألن العامي فرضه سؤال أهل العلم،  َ اْسَأُلوْا َأْ َب ال ِ 
، فرضه سؤال أهل العلم، ولو كلف أن يجتهد ولو في مسألة واحدة لما [ل( سورة النح43)] ن ُكنُتْم َ  َتْلَ ُموَن{إِ 

 استطاع، فضاًل عن أن يجتهد في مسائل.
   لبشاااااااا  عاااااااا     اااااااا  فاجلااااااااا    

 

  ألثاااااااا  أهاااااااا  عناااااااا  فمساااااااا م   
 

 مون.الجازمون من عوام البشر، ولو كان جزمهم بواسطة التقليد فإنهم مسل
هذه واقعة في جواب، أو في خبر الجازمون، وأل هنا، أل هذه الموصولة، أل الموصولة، الذين يجزمون،  :الفاء

والموصول فيه شوب من الشرط، الذي يقوم فله كذا، الذي يقوم فله كذا، كأنك قلت: من قام فله كذا، وكأن 
، وهؤالء هم العمدة في هذا الباب "أ ب األثر مس مون عند "الناظم قال: من جزم من عوام البشر فهو مسلم، 

وهم المعول عليهم الذين يعتمدون اآلثار يعتمدون األثر والنص، وليس المعول على أهل الكالم الذين قدوتهم 
الفالسفة المتقدمون من يسمونهم بالحكماء، ال، ينبغي أن يكون عمدة هذا الفن من أوله إلى آخره النص، واألثر، 

ذا كان المعول في العبادات والمعامالت على األثر، وهذا هو األصل فيها، واالجتهاد فرع عن فإذا كانت، إ
األثر، والقياس على ما جاء في األثر يعني إذا جاز التوسع في أبواب الدين األخرى فألن يقتصر في هذا الباب 

ذا كان األم فالمعول عليه في هذا ر كذلك الذي هو باب االعتقاد على ما جاء في األثر هذا هو المتعين، وا 
 الباب هم أهل األثر.

ن كان مقلدًا، على  ن كان مقلدًا، اآلتي بالشهادتين مؤمن حقًا وا  يقول النووي: اآلتي بالشهادتين مؤمن حقًا وا 
مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، وقد تظاهرت بذلك األحاديث الصحاح التي يحصل بمجموعها 

 القطعي. التواتر والعلم
أول ما يجب على المكلف النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك، يعني لو أجبنا مثل هذا  ،اآلن أهل الكالم

خرجنا ألعلى العوام، وقلنا: إنه ال يصح إيمان المقلد إال بالنظر، يعني ما قلنا على وجه األرض عامي مسلم، 
-ن يقوله عاقل إطالقًا، فعوام المسلمين حتى في عصره جميع العوام من دائرة اإلسالم، وهذا كالم ال يمكن أ



الشعر ظنته قرآنًا، فكيف بلما سمعت  رواحةهللا بن ال يعرفون التفصيالت، امرأة عبد  -عليه الصالة والسالم
 مثل هذه بهذه المقدمات الكالمية؟ تكلف

أصل له في الشرع، وال  خواص المسلمين قد يصعب عليهم بعض هذه المقدمات، ال شك أن هذا التكليف ال
مؤمنون، ولو لم يصلوا إلى هذه المسائل  طل، مردود، فعوام المسلمين مسلمون يسنده عقل، فهو قول محدث با

 وهذه األقوال باجتهاداتهم.
عوام المسلمين يكفيهم اإليمان اإلجمالي دون تفاصيل؛ ألنهم ال يطيقون هذه التفاصيل، وقد ال يستوعبونها، وقد 

 ونها، ويبقى أن بحث هذه الدقائق من خاصة أهل العلم، وطالب العلم.ال يستوعب
 وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وهللا أعلم


