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 إىداء

ضحية لصبلح أمور األبناء: إىل كالدم اٟتبيب كاتباف بن جائز تإىل من سعى بكل حب ك 
رٛتو اهلل رٛتة كاسعة كغفر لو ذنوبو كأسكنو الفردكس األعلى، كإىل كالديت اٟتبيبة سارمي بنت 

يف الدنيا كاألخرل، كإىل  سوتو كييونو أطاؿ اهلل بقائها يف طاعة اهلل ا١توىل كأحسن عاقبتها
 .عامي اٟتبيب كاغمُت أطاؿ اهلل بقائو يف طاعة اهلل ا١توىل كأحسن عاقبتو يف الدنيا كاألخرل

 
إىل رفيقة درب حيايت زكجيت الغالية عاطفة أـ إبراىيم كٚتيع أكالدم )إبراىيم البدر كسكينة 

 اهلل كخاصتو. ىم أىلكحكيمة( جعلهم اهلل من الصاٟتُت من أىل القرآف الذين 
 

  للعلم النافع كالعمل الصا..كفقهما اهلل رٛتة إىل أخوم الشقيقُت كجيي آبادم كباسوكي
 

كطلبة، كفقهم إىل معهد ا٢تداية اإلسبلمي التابع ١تؤسسة إحياء الًتاث األثرم أساتذة كموظفُت 
 اهلل ٠تدمة األمة.

 
 .إىل ىؤالء أىدم ىذا اٞتهد ا١تتواضع

 
 

 

 

 



 

 والتقديركلمة الشكر 
 

النهار ال إلو إال ىو الواحد القهار، كلو الثناء على الليل  مكّوراٟتمد هلل العلي الغفار 
على مننو الغزيرة كلو الشكر على نعمو الكثَتة. كيشكره الباحث شكر عبد لربو على توفيقو 

ا١تختار كعلى إ٧تاز ىذه الرسالة العلمية. كالصبلة كالسبلـ على ٤تمد النيب كعونو على كىدايتو 
آلو األطهار كصحبو األبرار كمن اتبعهم بإحساف يف ٚتيع األقطار كاألمصار على مر األدىار 

 كاألعصار.
إف ىذه الرسالة ال تتم إال بفضل من اهلل مث بفضل من كثَت من السادة كاألحبة 

تقدير لكل كٚتيل ال كاإلخوة كال يسع للباحث بعد شكر اهلل إال أف يقدـ جزيل الشكر كالعرفاف
 من قد مّد يد العوف كاإلسهاـ كأخص مهنم بالذكر:

جامعة رادين إنتاف اإلسبلمية اٟتكومية ٤تمد مكرم مدير  كتوراألستاذ الد فضيلة  -ٔ
 كلكل الكادر العامل هبا أساتذة كمسئولُت كموظفُت. المبونج

إنتاف  امعة رادينقسم الدراسات العليا ّتمدير األستاذ الدكتور إدىاـ خالد  فضيلة -ٕ
 كلكل الكادر العامل بو أساتذة كمسئولُت كموظفُت. اإلسبلمية اٟتكومية المبونج

بكلية الدراسات العليا الدكتور سوىاندم رئيس قسم علـو القرآف كالتفسَت  فضيلة -ٖ
كلكل الكادر العامل بو أساتذة  اإلسبلمية اٟتكومية المبونجّتامعة رادين إنتاف 
 كمسئولُت كموظفُت.

على الباحث بالتوجيو  ٓتارم عبد الصمد، ا١تشرؼ األكؿ الذم منّ  دكتورال فضيلة -ٗ
 قو ١تا حيبو كيرضاه.كاإلرشاد يف إعداد ىذه الرسالة، فجزاه اهلل خَتا ككفّ 

على الباحث بالتوجيو  الدكتور يوسف بيهقي، ا١تشرؼ الثاين الذم منّ  فضيلة -٘
 قو ١تا حيبو كيرضاه.كاإلرشاد يف إعداد ىذه الرسالة، فجزاه اهلل خَتا ككفّ 

على الباحث بالتوجيو كاإلرشاد يف  تفّضل، الذم عبد ا١تلك غزايلالدكتور  فضيلة -ٙ
 قو ١تا حيبو كيرضاه.إعداد ىذه الرسالة، فجزاه اهلل خَتا ككفّ 



 

يف قسم علـو القرآف كاإلفادة ٚتيع أعضاء ىيئة التدريس الذين قاموا بالتعليم  -ٚ
 اإلسبلمية اٟتكومية المبونجّتامعة رادين إنتاف  بكلية الدراسات العلياكالتفسَت 

 قهم ١تا حيبو كيرضاه.فجزاىم اهلل خَتا ككفّ 
بكلية ٚتيع الزمبلء األحباء يف الفصل زمن الدراسة يف قسم علـو القرآف كالتفسَت  -ٛ

قهم اهلل للعلم النافع كالعمل الصا. كخدمة اإلسبلـ ، كفّ الدراسات العليا
 كا١تسلمُت.

ىم كمد يد العوف للباحث يف ىذه الدراسة كيف إ٧تاز ىذه الرسالة، كلكل من سا -ٜ
 فجزاه اهلل خَتا. 

ىذا، كإف ىذه الرسالة جهد متواضع من طالب قليل العلم كا٠تربة قصَت الفهم 
كاإلدراؾ، فمن كجد فيها من خلل كزلة فبل يبخل لو بالنصح كالتوجيو كاإلرشاد. كالباحث إذ 

ؿ اهلل أف يوفقو لئلخبلص فيها كيبارؾ لو فيها كينفع هبا معدىا كمن قرأىا، يُِعدُّ ىذه الرسالة يسأ
 إنو كيل ذلك كالقادر عليو.
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    ير العباد خ: توحيد االتباع في كتابي سبيل الرشاد في ىدي  الرسالة عنواف
 (ة مقارنةسا)در  وتفسير المنار 

تها استكماال ١تتطلبات اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَت يف علـو قدمأقر بأف ىذه الرسالة اليت 
 أعدهتاالدراسات العليا ّتامعة رادين إنتاف اإلسبلمية اٟتكومية المبونج،  بكلية القرآف كالتفسَت

. كإذا إال فيما عزكت إىل مصادره أليف اآلخرتككتبتها بنفسي كما زّكرهتا من إبداع غَتم أك 
ة على يست من ْتثي فأنا أٖتمل ا١تسئولية على ذلك، كلن تكوف ا١تسئوليتبُت مستقببل أهنا ل

 .الدراسات العليا ّتامعة رادين إنتاف اإلسبلمية اٟتكومية المبونج كلية أك على ُتا١تشرف

 .ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت ا٠تاصة كمل جيربين أحد على ذلك

 م 2222ديسمبر  22 باندار المبونج،

 ا١تقر
 
 
 فخر الدين ٣تيد 

 

  



 

 مستخلص البحث

 

 (6001616771فخر الذيه مجيذ، )رقم التسجيل:  

 "توحيذ االتباع في كتابي سبيل الرشاد في هذي خير العباد وتفسير المىار)دراسة مقاروة("

تٓدف ْرِ انسسانت نًؼسفت يفٕٓو تٕحٛد االتباع أٔ تصٕزِ فٙ انقسآٌ انكسٚى يٍ خالل أفكاز اإلياَيٍٛ 

 سبيل الرشاد في هذي خير العبادانًفسَسٍٚ انشٛخ يحًد تقٙ اندٍٚ انٓالنٙ ٔانشٛخ يحًد زشٛد زضا فٙ كتابًٛٓا 

انباحث يٍ يظاْس فٙ شأٌ انتدٍٚ انر٘ ًٚازسّ اَطالقا يًا ٔجدِ بتفسير المىار، انشٓٛس  فسير القرآن الحكيموت

 ٔاإلفساط. انًسهًٌٕ فٙ ٔاقغ انحٛاة انًؼاصسة، يا بٍٛ انتفسٚظ 

حث إنٗ أٌ يفٕٓو تٕحٛد االتباع ػُد انٓالنٙ ٔزشٛد اًغ انبٛاَاث ٔانتحهٛم ٔانًقازَت تٕصم انبجٔبؼد 

فٙ أيٕز اندٍٚ بصفتّ كًبٍٛ نهٕحٙ انر٘ أَزل  باالقتداء ٔاالقتفاء ملسو هيلع هللا ىلصزضا ػهٗ ٔجّ اإلجًال ْٕ إفساد زسٕل هللا 

باقتفاء فٓى انسهف ٔسٛستٓى يٍ غٛس بدػت ٔال تقهٛد ٔال تًرْب، أٔ بؼبازة أخسٖ ْٕ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا كًا كاٌ ػهّٛ زسٕل هللا 

سفت ْٕ انسبٛم انٕحٛد نًؼ ملسو هيلع هللا ىلصإفساد انٕحٙ انًُزل باالقتداء ٔاالقتفاء فٙ أيٕز اندٍٚ. ٔيغ اتفاقًٓا ػهٗ أٌ زسٕل هللا 

اندٍٚ إال أٌ زشٛد زضا بُاء ػهٗ حصسِ يؼُٗ انسُت فٙ انسُت انفؼهٛت دٌٔ غٛسْا فًصدز انحكى يٍ انسُت ػُدِ ْٕ 

 . يصدز انحكى ملسو هيلع هللا ىلصانر٘ اػتبس كم يا صدز ػٍ انُبٙ  يا كاٌ يٍ فؼهّ فقظ خالفا نهٓالنٙ

، كاٌ يتأثسا بانفكس االػتزانٙٔتؤكد ْرِ انسسانت أٌ اتجاِ انٓالنٙ فٙ تفسٛسِ اتجاِ سهفٙ، ٔأيا زشٛد فقد 

إضافت إنٗ   ٔنكٍ زشٛد زضا تساجغ ػٍ زأّٚ فٙ يفٕٓو انسُت فٙ أٔاخس حٛاتّ ٔقال بقٕل جًٕٓز انؼهًاء فٙ ذنك.

ال ٚتصادو يغ انتقدو انحضاز٘ يغ تطٕز انزياٌ بم ْٕ أساس انتقدو  ملسو هيلع هللا ىلصتؤكد أٚضا ْرِ انسسانت أٌ اتباع انُبٙ ذنك 

 .انحضاز٘ نالَساَٛت 

 تفسير المىار ،سبيل الرشاد في هذي خير العباد ، توحيذ االتباعكلمات الرئسية: ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Fahrudin Majid (NPM: 6001616771) 

Tauhid Ittiba’ in Sabil Ar Rasyad Fii Hadyi  Khair Al Ibad and Tafsir Al Manar 

(Comparative Study) 

 

 

 This thesis aims to explore the concept of tauhid ittiba’ in the Al Quran from 

the perspective of two interpreters, namely Dr. Muhammad Taqiyuddin Al Hilali and 

Muhammad Rasyid Ridha in the books of Tafsir Sabil Ar Rasyad Fii Hadyi Khairi Al 

'Ibad and Tafsir Al Manar. 

 After collecting data, analyzing and comparing, this study concludes that the 

concept of tauhid ittiba' in the perspective of Al Hilali and Rashid Ridha globally is to 

overwhelm the Prophet to be followed and imitated in religious matters through his 

character as an explanation for the revelations that Allah sent down as practiced by the 

Prophet and salaf without bid'ah, taqlid and tamadzhub. Or in other words, making 

revelation the only way to be followed and imitated in religious matters. Even though 

they agreed that the Prophet was the only way to know religious matters, Rasyid was 

pleased with the view that the Prophet's sunnah became the source of  law only in the 

form of the Prophet's actions, in contrast to Al Hilali who considered everything that 

came from the Prophet as a source of law. 

 This thesis confirms that the tendency of Al Hilai's thinking in his 

interpretation is salafi, while Rashid is influenced by muktazilah thoughts. However, at 

the end of his life Rasyid changed his view of the concept of sunnah as the view of the 

majority of scholars. In addition, following the Prophet was not at odds with the 

progress of civilization along with the times, in fact he was the principle for the 

advancement of civilization. 

 

KEY WORD: Tauhid Ittiba’ , Sabil Ar Rasyad Fii Hadyi  Khair Al Ibad , Tafsir Al 

Manar  

 

 

  



 

ABSTRAK 

Fahrudin Majid (NPM: 6001616771) 

Tauhid Ittiba’ dalam Kitab Sabil Ar Rasyad Fii Hadyi  Khair Al Ibad dan Tafsir 

Al Manar (Studi Perbandingan) 

 

Tesis ini bertujuan mengekplorasi konsep tauhid ittiba' dalam Al Quran dari 

perspektif pemikiran dua tokoh penafsir yaitu Dr. Muhammad Taqiyuddin Al Hilali dan 

Muhammad Rasyid Ridha dalam kitab Tafsir Sabil Ar Rasyad Fii Hadyi Khairi Al 'Ibad 

dan Tafsir Al Manar. 

Setelah mengumpulkan data, menganalisa dan membandingkan, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa konsep tauhid ittiba' dalam perspektif Al Hilali dan Rasyid Ridha 

secara global adalah mengesakan Rasulullah untuk diikuti dan diteladani dalam perkara 

keagamaan dalam sifat beliau sebagai penjelas wahyu yang Allah turunkan seperti yang 

dipraktekkan Rasulullah dan para salaf tanpa bid'ah, taqlid dan tamadzhub (bermazhab). 

Atau dengan kata lain menjadikan wahyu sebagi satu-satunya  yang wajib diikuti dan 

diteladani dalam perkara-perkara keagamaan. Meskipun mereka sependapat bahwa Nabi 

adalah jalan satu-satunya untuk mengetahui urusan agama, namun Rasyid ridha 

berpandangan bahwa sunnah Nabi yang menjadi sumber hukum adalah yang berupa 

perbuatan Nabi saja, berbeda dengan Al Hilali yang menilai semua yang berasal dari 

Nabi adalah sumber hukum. 

 Tesis ini menegaskan bahwa kecendrungan pemikiraan Al Hilai dalam tafsirnya 

adalah salafi, sedangkan Rasyid terpengaruh pemikiran muktazilah. Namun demikian, di 

akhir masa hidupnya Rasyid berubah pandangan mengenai konsep sunnah seperti 

pandangan mayoritas ulama. Selain itu, mengikuti Nabi itu tidak berseberangan dengan 

kemajuan peradaban seiring perkembangan zaman, bahkan ia merupakan asas bagi 

kemajuan peradaban. 

KATA KUNCI:  Tauhid Ittiba’, Sabil Ar Rasyad Fii Hadyi  Khair Al Ibad, Tafsir  Al 

Manar  
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث - ت

كثانيهما  وعبادتوتوحيد اهلل مبٍت على أصلُت عظيمُت أك٢تما دين  اإلسبلـا ىذ إفّ 
)ال إلو إال اهلل ٤تمد  كىذا ما يُقصد بو من كلمةفي طريقة العبادة وكيفيتها.  ورسولاتباع 

، ال يعبده ورسول يعة بشر كأف اليعبده إالأف ال يعبد ا١ترء إال اهلل كحده، كىو  رسوؿ اهلل(
 ٔبالبدع.

كىي العناية -لبشرية ل ىدايةن سول نزؿ ما أ ملسو هيلع هللا ىلص٤تمد القرآف الذم أُكحي إىل  ىذاك 
كلقد قاؿ سبحانو ٥تربا . يرشدىم إىل ما فيو صبلحهم كسعادهتم يف األكىل كاآلخرة ٕ-األكىل

ِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيبَ . الم﴿: عن شأف كتابو آمرا باتباعو   ُٖىًدى لِّْلُمتَِّقيَن﴾ ۛ   ِفيوِ  ۛ   ذََٰ
َذا بـََياٌن لِّلنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعظٌَة :كقاؿ ىدل كبياف كموعظة فالقرآف . ٗ﴾ لِّْلُمتَِّقينَ ﴿ ىََٰ

فمن أعرض عنو فإف الضبللة يف قلبو مستقرة كالشقاكة يف نفسو مبلزمة كاٟتياة الطيبة  ٘.كبشرل
َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم مِّنِّي ُىًدى َفَمِن اتَـَّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل ﴿: تفارقو كعنو مبتعدة كما قاؿ ربنا

كعليو، . ٙ﴾َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمىَٰ . َيْشَقىَٰ 
. فإف ا٢تداية كالسعادة ال تتماف إال باتباع ىذا الكتاب اٟتكيم، إذ ىو أساس النجاة كالنجاح

صرح فيو أنو مل يكن خلُقو  سبحانو كإف من ىدايات القرآف كبيانو للناس كإرشاداتو ٢تم أف اهلل
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بل أكضج سبحانو كتعاىل أف يف ذلك حكمة أرادىا كغرضا شاءه  ٛكسدل ٚاإلنَس كاٞتَن عبثا
 ٔٔ.ة اهلليف عباد ملسو هيلع هللا ىلصكاتباع سنة رسولو  ٓٔكذلك بتوحيده ٜكىو عبادتو

 تناشهاد تضمنتوالذم ىو ا١تعٌت يف ٚتيع أمور الدين  ملسو هيلع هللا ىلص ا١تصطفى ٤تمد اتباع النيب
بتوحيد االتباع مشاكلة على توحيد الفضبلء عرّب عنو بعض العلماء  كقدأن محمدا رسول اهلل، 

فهو أف ال  أم معٌت توحيد االتباع أما معناه ٕٔأن ال إلو إهلل. تناشهادتضمنتو العبادة الذم 
، ملسو هيلع هللا ىلص ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت ٤تمد بن عبد اهلل األميرسوؿ ذلك اليتبع ا١ترء يف شؤكف الدين إال 

ال يطلب معرفة ك  إىل شريعتو،إال  نزاع، كال يتحاكم عند الملسو هيلع هللا ىلص إيّاهال يطيع طاعة مستقلة إال ك 
اإلماـ  ٝتّاهكىذا النوع من التوحيد  ٖٔ، كأف يكوف ىو ا١تتبوع األكحد.بابو كسبيلوالدين إال من 
 ٙٔ.ملسو هيلع هللا ىلصالكرًن رسوؿ العرّب عنو بتوحيد متابعة  كما ٘ٔبتوحيد الطريق ٗٔابن قيم اٞتوزية

                                                             
 115[ : 23] سورة ا١تؤمنوف: انظر ٚ
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تفسَت ؛ ابن كثَت، 422 ص، 1978( دار الكتب العلمية، : بَتكت) تفسَت غريب القرآفعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، :انظر ٓٔ
 223ص  13ـ ج 2000مؤسسة قرطبة،  : القاىرة القرآف العظيم

 206ص  1ج  1987دار الكتب العلمية ، : بَتكت الفتاكل الكربلابن تيمية،  ٔٔ
،  1 -ط 1987- 1408دار الكتب العلمية،   : بَتكت توحيد االتباعالدكتور ٤تمد األمُت بن الشيخ بن فريد ا١توريتاين،  ٕٔ

  9 ص،
 نفس ا١تصدر  ٖٔ
العبلمة الكبَت اجملتهد ا١تطلق ا١تصنف . ىو الدمشقي٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد اٝتو أبو عبد اهلل،  ،مشس الدينىو  ٗٔ

بحر يف معرفة مذاىب السلف ككاف ذا فنوف من العلـو كخاصة متـ  ٖٓ٘ٔ - ٕٜٕٔىػ =  ٔ٘ٚ - ٜٔٙا١تشهور مولده ككفاتو يف دمشق 
؛  ٛٙص  ٔط  ٖٜٖٔبَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي، الرد الوافر لو تصانيف عديدة كتآليف قيمة. انظر: ابن ناصر الدين، ك التفسَت كاالصوؿ 

؛ كخَت الدين ٖٗٔص،  ٕبَتكت: دار ا١تعرفة ج، البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع  ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكاين، ك 
  ٙ٘ص،  ٙج،  ٘ٔ، -ـ، ط ٕٕٓٓدار العلم للمبليُت، األعبلـ، بن ٤تمود الزركلي، 

ع من التوحيد يف بيتُت كأشار ابن قيم اٞتوزية  ىذا النو .  750 دار ا١تعرفة ص، : يركتالتبياف يف أقساـ القرآف ابن قيم اٞتوزية،  ٘ٔ
 : من نونيتو

 والسنة المثلى لسالكها فتو *** حيد الطريق األعظم السلطاني 
 فلواحد كن واحدا في واحد *** أعني سبيل الحق واإليماني 

 
  750 ص، 1 ق،ػ ج، 1428دار عامل الفوائد ، : مكة ا١تكرة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجيةابن قيم اٞتوزية، : انظر

 2 ق،ػ ج، 1416دار الكتاب العريب ، : بَتكت الناجيةمدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت ابن قيم اٞتوزية،  ٙٔ
 366 ص،



 

كما  ٚٔكعليو، فإف توحيد االتباع من أعظم مسّلمات الدين كأحد ركائزه كأساسياتو.
 ،يّدعوف اتباعو ال بد أهنم ٚتاعة من اٞتماعات اإلسبلميةإف كّل نبّيو، ك  من مسلم إال كحيب

إذ ىو من األمور ا١تعلومة من الدين بالضركرة. كلكن ا١تشكلة ىي أف اٖتاد كال غرابة يف ىذا 
كلكنهم ال  واالدعاء من اٞتميع ال يعٍت اٖتاد ا١تفهـو يف االتباع. فقد مَثّ ٚتاعات يدعوف اتباع

فبُت مفرطُت كمفّرطُت كخَت األمور أكسطها. فليس الشأف  ملسو هيلع هللا ىلصالعظيم النيب ىذا يسلكوف طريقة 
: رب العزةلو ما قايف االدعاء كلكن الشأف يف صدؽ الربىاف على ىذا االدعاء، كمصداؽ ذلك 

ِإن   بـُْرَىاَنُكمْ  َىاُتواَأَمانِيـُُّهْم ُقْل َوَقالُوا َلن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُىوًدا َأْو َنَصاَرىَٰ تِْلَك ﴿
فلو كاف الشأف ٔتجرد االدعاء ألشبو ذلك ٔتا يف بيت من الشعر ما  ٛٔ.ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾

 نصو:

 ٢ٜٔتم بذاكاككل يدعي كصبل بليلى *** كليلى ال تقر 
يف  ٕتعلهايعانوف من مشاكل كثَتة ٦تا  الذم نعيشو زمافىذا الإف األمة اإلسبلمية يف 

قوهتم ، أذلة قد فرت منهم ىيبتهم. صورهتم  ةىباذ األخرل ضعفت أماـ األمم ر،ا١تتحدّ  الوضع
كغربا يف األمة اإلسبلمية شرقا عند األمم كصارت هبا تُنَعت. كإهنا لواقعة مؤ١تة أصابت  شوىاء

أزمنة ال تقصر. كمن سوء حظها لضعفها فقد ٕترأ األعداء على التطاكؿ على مقدساهتا كالطعن 
 يف دينها كملتها بل فقد نالوا من نبيهم ما ال يرضاه أم مسلم.

بوقوعها  ملسو هيلع هللا ىلصإف ىذه الواقعة اليت ذّقت مرارهتا األمة اإلسبلمية اليـو فقد أشار النيب 
، حيث أخرب أنو ستكوف ىذه األمة كثَتة العدد لكنها غثاء رو الدىمن مضت  قركفعليها منذ 

إف ما كقع با١تسلمُت من ضعف كذىاب ك  ٕٓمثل غثاء السيل منتزعة ا١تهابة كقد أصاهبا الوىن.
ا١تهابة كما حصل ٢تم من ذلة كمهانة سببو األساسي ىو بُعدىم عن دينهم كل البعد ك٥تالفتهم 

٥تالفة تعاليم الدين الصحيح كعدـ اتباعها ىي اليت جّرت باألمة لشريعة نبيهم أم ٥تالفة. فإف 
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فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخالُِفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ﴿فقاؿ:  ىذهكقد حّذر اهلل األمة من ، إىل الفتنة كاحملنة
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   ٕٔ.﴾ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

، فقد كقع بعضهم يف أمور متفاشيةإف ٥تالفة ا١تسلمُت لتعاليم الدين اإلسبلمي ظاىرة 
موبقات من الشرؾ كالكفراف كالبدع كالتقليد األعمى كالتعصب كالتحزب كالتفرؽ. فهناؾ 
أضرحة تُعبد كأفكار من الكفر كالضبلؿ تُػتَّبع كدماء ُتسفك نتيجة عدـ اتباع ىداية القرآف 

يف ا٨تراؼ ك٥تالفة يف الفكر  ا١تسلمُت٦تا يوقع  اتباع ىداية القرآف كالسنةفعدـ كالسنة. 
كاالعتقاد كالعمل. ظهور من يدعي النبوة كظهور الفرؽ الضالة كانتشار فكرة التطرؼ يف فهم 
اإلسبلـ لدل بعض أبناء ا١تسلمُت أك الفكرة اللربالية يف فهم اإلسبلـ كفشو التقليد األعمى يف 

اجملتمع ككثرة التضارب بُت الطوائف تعصبا كٖتزبا كل ىذه سببها البعد عن  تدين كثَت من
فا١توضوع يف غاية األمهية إذ اتباع الوحي ىداية الوحي كعدـ اتباعها. كبناء على ىذا، 

 كالتمسك بالدين ٧تاة من تلك ا١تهلكة. 
بالقرآف تفسَتا  كلقد كانت يف القرآف أدلة كبراىُت على توحيد االتباع. فقد اىتم العلماء

كإيضاحا ١توضوع االتباع. فكاف منهم عبلّمة ا١تغرب احملدث الفقيو األصويل اللغوم ا١تفسر 
. فقد فّسر الشيخ القرآف تفسَتا موضوعيا محمد تقي الدين بن عبد القادر الهالليالدكتور 

سبيل الرشاد ه "تناكؿ فيو مباحث التوحيد فأّلف كتابا فّسر فيو القرآف يف موضوع التوحيد ٝتّا
٤تمد تقي الدين بن عبد القادر ا٢تبليل الكبلـ حوؿ  فيو الدكتور تكلم. في ىدي خير العباد"

 مستقل أطاؿ فيو كفّصل. موضوعيف توحيد االتباع 
بد  كانطبلقا من ىذا فإف موضوع توحيد االتباع جدير بالعناية كحرم باالىتماـ كال

عن توحيد االتباع يف تفسَته ا١تذكور أف يعتٌت هبا بالدراسة  تقي الدين ا٢تبليلألفكار الدكتور 
كالبحث كخاصة يف ىذا الزماف الذم نعيشو ككثَت من ا١تسلمُت يف غفلة كنـو عميق خيالفوف 

 تعاليم الدين. 
كمَثَّ عامل آخر كاف يلقي اىتماما يف موضوع االتباع يف تفسَته كىو اإلماـ ٤تمد رشيد 

بتفسَت ا١تنار. كقد كاف تفسَت ا١تنار من دركس التفسَت لؤلستاذ اإلماـ رضا يف كتابو ا١تشهور 

                                                             
 63[: 24] سورة النور  ٕٔ



 

قاـ ٤تمد  ٤ٕٕتمد عبده اليت ألقاىا يف جامع األزىر باقًتاح من ٤تمد رشيد رضا كإٟتاح منو.
 فلما توىف اهلل ٖٕرشيد رضا بتدكين ما ألقاه كترتيبو كمراجعتو لو مع إضافة منو كبياف كإيضاح.

ككل من الدكتور ٤تمد  ٕٗستقّل السيد ٤تمد رشيد رضا يف عمل التفسَت.٤تمد عبده ا الشيخ
تقي الدين ا٢تبليل كالسيد ٤تمد رشيد رضا من األعبلـ ا١تشهود ٢تم بالعلم كالفضل كاالىتماـ 
باألمة اإلسبلمية يف عصره كلكل مهنم دكر كبَت يف نشر العلم كالدعوة إىل اهلل يف ُدَكؿ العامَل 

مد تقي الدين ا٢تبليل فقد التقى بالسيد ٤تمد رشيد رضا كاجتمع معو يف بل إف الدكتور ٤ت
 كأفاد. بعضهما بعضا ٣تالسو يف مصر كاستفاد 

سبيل الرشاد في ىدي خير العباد وتفسير فيكوف عندنا اآلف كتاباف يف التفسَت مها 
فة كمن مدرسة كيف كليهما اىتماـ ٔتوضوع االتباع كلكن كل منهما نشأ من خلفية ٥تتل ،المنار
٤تمد عبده الذم دييل إىل شيء اإلماـ مد رشيد رضا تأثر بشيخو لسيد ٤تفقد كاف ل ،متباينة

 ٤تمد تقي الدين كاف سلفيا كمع ذلك فقد اٖتدا يف الركح كا١تعٌت. الدكتور من االعتزاؿ بينما 
يف  ن العا١تُت كمن ىنا اجتذب الباحث لدراسة ىذا ا١توضوع دراسة مقارنة بُت ىذي

ضافة إىل قيمة الكتابُت ا١تذكورين العلمية باإلفع الباحث لدراسة ىذا ا١توضوع كتابيهما. ك٦تا يد
من  ما نشاىده يف اآلكنة األخَتة من الطموحات الواسعة كالغَتةىو  كمكانة مؤلفيهما ا١ترموقة

مة كصحوهتا، عبلمات هنضة األ نرل اليـويف شىت اجملاالت.  هلالج لجالشباب ا١تسلمُت إلقامة دين اهلل
ضبط حىت تسَت على جادة اٟتق فبل نكلكن ركح النهضة ال بد أف ت .م يف يقظة علميةإهنف

تذىب دينة إىل الغلو كاإلفراظ كال تذىب يسرة إىل اإلمهاؿ كالتفريط. فاتباع تعاليم الدين 
ليأمن جيب أف يكوف على البصَتة ال ٣ترد اٟتماسة كالغَتة  اإلسبلمي كإقامتها يف أرض الواقع

 من اال٨تراؼ. 
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 مشكلة البحث  - ث
 تحديد المشكلة -ٔ

 ٦تا سبق بيانو يوّد الباحث ذكر ٖتديد ا١تشكلة يف ىذا البحث كىو ما يلي: 

ىناؾ مسافة بُت تعاليم اإلسبلـ كبُت تطبيقاهتا يف حياة ا١تسلمُت تتجسد يف  - أ
العامل. ىذه ا١تخالفة يف التدين يف كاقع اٟتياة ٦تا يشوه كجو اإلسبلـ يف نظر 

 ا١تخالفة إما يف االعتقاد كالفكر كإما يف التطبيق العملي.
من الشباب ا١تسلمُت يف  هلالج لج الطموحات الواسعة كالغَتة إلقامة دين اهلل ظهور - ب

عبلمات هنضة األمة  اٟتياة الذم ىو من اآلكنة األخَتة يف شىت ٣تاالت
سَت على جادة حىت تْتاجة إىل معامل من العلم كالفهم الصحيح كصحوهتا، 

  يسرة إىل اإلمهاؿ كالتفريط. اٟتق فبل تذىب دينة إىل الغلو كاإلفراظ كال تذىب
الشيخ ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل كالسيد ٤تمد رشيد رضا من ا١تفسرين ا١تهتمُت  - ج

هبذا اٞتانب يف تفسَتمها لنشر العلم كدعوة ٚتيع الناس كا١تسلمُت خاصة 
يف كاقع اٟتياة. كعلى ذلك حيسن بنا كاتباع تعاليمو إلقامة الدين اإلسبلمي 

االطبلع كالنظر كالدراسة لتفسَتمها يف آيات توحيد االتباع ١تعرفة مفهـو كتصور 
 توحيد االتباع يف نظرة ىذين ا١تفسرين اٞتليلُت.

 
 حدود البحث -2

دكدا االتباع سيكوف ىذا البحث ٤تتوحيد نظرا لكثرة اآلم يف الذكر اٟتكيم الدالة على 
 سبيل الرشاد في ىدي خير العباد١تقارنة بُت كتاب التزاف ايف بعض اآلم منها، مراعاة 

. كيعٍت بذلك أف الدكتور ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل قد جعل قسما مستقبل تفسير المنارككتاب 
 يف تفسَته ا١توضوعي ٖتت عنواف توحيد االتباع كذكر اآليات ا١تتعلقة بو يف نظره ْتيث أخذ من

ٚتيع السور مقتطفات من اآليات اليت دلت على توحيد االتباع أك ٢تا مناسبة بو. ىكذا فعل 
إىل النهاية من القرآف. فلما كاف ىذا البحث يقـو على دراسة مقارنة بُت الكتابُت جعل 
الباحث اآليات الىت فّسرىا ا٢تبليل يف سبيل الرشاد مقابلة ٔتا فّسرىا ٤تمد رشيد رضا يف تفسَت 



 

١تنار. كلكن تفسَت ا١تنار مل يكن تفسَتا كامبل من أكؿ القرآف إىل آخره بل ىو ما دّكنو ٤تمد ا
مل يكتب اهلل لو إ٘تاـ تفسَته كما  حيث  ٖ٘رشيد رضا من سورة الفاٖتة إىل سورة يوسف اآلية 

 كاف يرجوه ألنو سبحانو قبض ركحو رٛتهم اهلل ٚتيعا. 
الدكتور  يات الدالة على توحيد االتباع اليت ذكرىا١تقارنة إذف تكوف يف اآللدراسة كافا

 ره صاحب ا١تنار كىي اآليات التالية: ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل من سورة الفاٖتة إىل آخر ما فسّ 
 

 4الجدول. 
 اآليات الدالة على توحيد االتباعجدول 

 
 أسئلة البحث -3

 نع ليجيب -إف شاء اهلل-كعلى ما تقدـ من حدكد البحث يتم ىذا البحث 
 :سؤاؿ

ما مفهـو توحيد االتباع كتصوره عند الشيخ ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل كالشيخ ٤تمد  -ٔ
 كتايب سبيل الرشاد يف ىدم خَت العباد كتفسَت ا١تنار؟  رشيد رضا من خبلؿ

 ىل اتباع النيب يف ٚتيع نواحي اٟتياة يبلئم التقدـ اٟتضارم؟ -ٕ
 

 عدد اآليات أرقام اآليات ةالسور  الرقم

 2 7، 6 الفاٖتة 1

 3 170، 79، 42 البقرة 2

 2 115 ،65 النساء 3

 1 3 ا١تائدة 4

 3 158-157، 3 األعراؼ 5

 11 المجموع



 

 الدراسات السابقة   -ج

ىناؾ دراسات تكلمت كْتثت يف موضوع توحيد االتباع كأفكار الشيخ ٤تمد 
على حدكد  -تقي الدين ا٢تبليل كأفكار الشيخ ٤تمد رشيد رضا كلكن مل جيد الباحث 

سبيل اع في كتابي تب" توحيد االْتثا سابقا هبذا العنواف كهبذا ا١توضوع كىو  -علمو 
كمن تلك الدراسات (". )دراسة مقارنة ارالرشاد في ىدي خير العباد و تفسير المن

 ما يلي:
 

 في االتباع: - أ
االتباع في الكتاب رسالة الدكتوراه كتبها إدريس حامد ٤تمد بعنواف:  -4

جامعة القرآف الكرًن كالعلـو اإلسبلمية شعبة من  ـ ٕٓٓٓعاـ  والسنة
فيها تكلم كاتبها عن االتباع يف القرآف كالسنة . التفسَت كعلـو القرآف

النبوية على كجو التوسع. أما ىذا البحث فهو يرتكز يف موضوع توحيد 
من خبليل  ٤تمد رشيد رضاتقي الدين ا٢تبليل ك  ٤تمداالتباع يف نظر 

 تفسَتيهما، فيختلف بذلك عن الرسالة ا١تذكورة.
االتباع أنواعو وآثاره في كتاب ألفو ٤تمد بن مصطفي السيد بعنواف:  -2

. ىذا ىػ  ٖٕٗٔطبعتو مؤسسة صبلح السليم عاـ بيان القرآن 
الكتاب خيتلف عن ىذا البحث كما ىو ظاىر من العنواف، فهو يتكلم 

. أما ىذا البحث فهو عن نوعُت لبلتباع احملمود كا١تذمـو يف القرآف
بليل ك٤تمد ٤تمد تقي الدين ا٢تيرتكز يف موضوع توحيد االتباع يف نظر 

 .رشيد رضا
ىػػ  ٙٔٗٔربيع األكؿ شهر  ٜٔ ىاعددمقالة نشرىا ٣تلة البياف يف  -3

ىػ  كتبها فيصل بن علي البعداين  ٙٔٗٔربيع اآلخر شهر  ٕٜكالعدد 
 الكبلـ يف ىذه ا١تقالة عن اتباع اتباع النبي في ضوء الوحيين.بعنواف: 

رسوؿ اهلل يف الكتاب كالسنة كلكنها خيتلف عن ىذا البحث يف كونو 



 

٤تمد تقي الدين ا٢تبليل ك٤تمد يرتكز يف موضوع توحيد االتباع يف نظر 
 .رشيد رضا

 الشيخ محمد تقي الدين الهالليفي أفكار  - ب
رسالة ا١تاجستَت يف قسم العقيدة باٞتامعة اإلسبلمية با١تديينة ا١تنورة   -ٔ

محمد جهود العالمة ٛتن بن ٤تمد عميساف بعنواف: كتبها عبد الر 
تقي الدين الهاللي الحسيني في تقرير عقيدة السلف والرد على 

يف  ٤تمد تقي الدين ا٢تبليلتكلم فيها كاتبها عن إتاه  المخالفين.
أمور العقيدة بالتفصيل. أما ىذا البحث كإف كاف ْتثا عقديا فإنو 

ـ فيو عن أفكار ا٢تبليل يف توحيد خيتلف عن ىذه الرسالة ألف الكبل
االتباع من خبلؿ تفسَته مع ا١تقارنة بأفكار ٤تمد رشيد رضا من خبلؿ 

 تفسَته.
رسالة ا١تاجستَت يف قسم القرآف كعلومو كلية أصوؿ الدين ّتامعة اإلماـ  -ٕ

٤تمد ين سعود اإلسبلمية بالرياض كتبها  ٤تمد بن عبد اهلل بن موسى 
محمد تقي الدين الهاللي في جهود الشيخ آؿ حسُت بعنواف: 

 \ٕٖٗٔيف العاـ الدراسي التفسير وعلوم القرآن ومنهجو فيهما 
 يف التفسَت كعلـو ا٢تبليل. تكلم معد ىذه الرسالة عن منهج ىػ ٖٖٗٔ
كجهوده يف ذلك بينما يكوف ىذا البحث مرتكزا يف موضوع  القرآف

ة ٔتا يف نظر ٤تمد رشيد رضا توحيد االتباع يف نظر ا٢تبليل مقابلة مقارن
 من خبلؿ تفسَتيهما.

رسالة ا١تاجستَت يف كلية اآلداب كاللغات يف قسم اللغة العربية كآداهبا  -ٖ
الدراسات اللغوية ّتامعة منتورم قسنطينة كتبها فارس كبوءم بعنواف: 

يف محمد تقي الدين الهاللي وأثرىا في تحليل الخطاب الديني ل
لرسالة تكلمت عن الداسة اللغوية كاألصولية، . ىذه اىػ ٖٖٗٔالعاـ  

  فهي بذلك ٗتتلف عن ىذا البحث.



 

 Georgetown)باللغة اإل٧تلزية ّتامعة جورج توف مكتوبة رسالة الدكتوراه  -ٗ

University)  كتبها ىنرم لوزرم اليت  يف أمريكا(Henri Lauziere)  عاـ
 : وعنوانك ـ  ٕٛٓٓ

The Evolution Of The Salafiyya In The Twentieth Century 

Through The Life and Thought Of Taqi Al Din Al Hilali 

)تطور السلفية يف القرف العشرين من خبلؿ حياة ك أفكار تقي الدين 
 ا٢تبليل(

يف القرف تكلمت ىذه الرسالة عن تغَت إتاه السلفية كتطورىا من 
ىذا البحث  من العصرية إىل التصفية. فهي بذلك ٗتتلف عن العشرين

 الذم بُت أيدينا.
 

 في تفسير المنار - ح

أما البحوث كالدراسات حوؿ تفسَت ا١تنار كمؤلفو فكثَتة كلكن الباحث مل جيد 
 ْتثا حولو يف موضوع توحيد االتباع هبذا العنواف.  –يف حدكد علمو  -
 

 أىداف البحث  -دـ 

 منها:ىناؾ بعض األىداؼ يركمها الباحث من القياـ هبذا البحث 
ىذا البحث مقدـ الستكماؿ ا١تتطلبات للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت يف  -ٔ

 قسم علـو القرآف كالتفسَت.
 معرفة تفسَت آم القرآف ا١تتعلقة بتوحيد االتباع. -ٕ
معرفة أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ يف مفهـو توحيد االتباع كتصوره عند اإلماـ  -ٖ

سبيل الرشاد يد رضا يف كتاب ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل كاإلماـ السيد ٤تمد رش
 يف ىدم خَت العباد ككتاب تفسَت ا١تنار.

البحث عن اٟتل للمشكلة اليت يواجهها األمة اإلسبلمية اليـو من الضعف  -ٗ
 كا١تهانة.



 

 فوائد البحث  -ىـ 

النتائج من ىذا البحث تكوف ٢تا فوائد كمنافع عامة كخاصة كىي يف النقاط 
 التالية:

ىذا البحث لزيادة ا١تعرفة كالثقافة اإلسبلمية من حيث النظرية يكوف  -ٔ
للناس عموما كا١تسلمُت خاصة لصلة ىذا ا١توضوع بأساسيات الدين 

 كمسلماتو فهو ثاين األصلُت للدين القيم كأنو مبسوط يف القرآف العظيم.
يكوف البحث من ا١تسامهة يف بياف الناس كدعوهتم إىل اتباع اٟتق  -ٕ

 كالتمسك بو.
٠تاص يكوف البحث لتزكيد الباحث نفسو العلـو من حيث النفع ا -ٖ

 كا١تعارؼ كاألفكار يف حياتو ا٠تاصة كيف عملو الًتبوم كالدعوم.
 

 فكرياإلطار ال - ي

اإلطار الفكرم فيو تصور يبُت خطة العمل يف القياـ هبذا البحث. ىذا التصور قد 
الباحث اإلطار يكوف شرحا أك تصورا فكريا الذم يبديو الباحث. كيف ىذا البحث جيعل 

 الفكرم كما يأيت يف الرسم البياين اآليت:

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خبلؿ ىذا الرسم البياين تتبُت خطوات البحث اليت يسَت عليها الباحث ليصل إىل نتيجة 
 البحث بشكل صحيح.

  

 سبيل الرشاد كتفسَت ا١تنار ع اآليات ا١تتعلقة بتوحيد االتباع يف كتايبٚت

القياـ بالتحليل كا١تقارنة لآليات ا١تختارة ذات الداللة على التوحيد كاالتباع كتايب سبيل 
 الرشاد كتفسَت ا١تنار

على التوحيد كاالتباع يف   تفسَت ا٢تبليل كرشيد رضا يف اآليات ا١تختارة ذات الداللة عرض
 كتايب سبيل الرشاد كتفسَت ا١تنار

 اختيار اآليات ذات الداللة على التوحيد كاالتباع يف كتايب سبيل الرشاد كتفسَت ا١تنار

ا٢تبليل كالسيد ٤تمد رشيد  الشيخ ٤تمد تقي الدينمعرفة تصور كمفهـو توحيد االتباع عند 
 كمعرفة إتاه كل منهما  رضا



 

 منهج البحث - س

من القواعد  ٣تموعةاٟتقيقة يف العلـو بواسطة  طريقة تؤدم إىل كشفمنهج البحث 
كىو يف أساسو طريقة  ٕ٘إىل نتيجة. للوصوؿ اؿ كٖتدد عملياهتو هتيمن على سَت العق كالضوابط

 ٕٙلفائدة ما. علمية للحصوؿ على معلومة ما ٢تدؼ ما أك

كنوع ىذه  ٕٚا١تنهج الذم يسَت عليو الباحث يف ىذه الدراسة ىو ا١تنهج الوصفيك 
كتايب سبيل الرشاد الدراسة دراسة مكتبية من خبلؿ ٚتع تفسَت آيات توحيد االتباع من  

ع البيانات ا١تتعلقة با١توضوع باإلضافة إىل ٚت ٕٛعلى منهج التفسَت ا١توضوعي كتفسَت ا١تنار
ثيقة ا١تراد دراستها كخصوصا ٦تا يف كتب التفاسَت كالعقائد كاألصوؿ إذ ىذا البحث لو عبلقة ك 

 هبذه الكتب.

كأما مصادر البحث فهي تنقسم قسمُت: مصدر أكيل كمصدر ثنائي. أما ا١تصدر 
تأليف ٤تمد تقي الدين سبيل الرشاد في ىذي خير العباد  ان ىمافكتاباألكيل ٢تذا البحث 

أما ا١تصدر الثنائي فكتب أخرل متنوعة تأليف ٤تمد رشيد رضا. وكتاب تفسير المنار  ا٢تبليل
٤تمد تقي الدين ا٢تبليل خاصة كتب التفاسَت كالعقائد كاألصوؿ ككذلك مؤلفات أخرل للشيخ 

 للسيد ٤تمد رشيد رضا ٦تا ٢تا صلة با١توضوع. مؤلفات أخرلذات الصلة با١توضوع ك 

نهج التحليلي كيف طريقة ٖتليل البيانات اعتمد الباحث على ا١تنهج االستقرائي كا١ت
ا١تقارف حيث يقـو الباحث بوصف أفكار اإلمامُت ا١تفسرين ا١تتعلقة با١توضوع من تفسَتيهما 

                                                             
 103 ص، 1 -ـ،  ط 1996 -ىػػ  1417مكتبة مكة الثقافية ، : ديب ا٠تبلصة يف مناىج البحثالدكتور علي مشاعل،   ٕ٘

26 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013 
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تمّيزة ١تنهج ضوابطعلى ال ستندتتحقيق للفهم، العمليُة ىو  ٕٚ
ُ
كانت اجتماعية   ما كشف مشكلةبالبحث العلمي اليت تقـو  يةا١ت

ىو طريقة لدراسة ظاىرة أك مشكلة علمية من خبلؿ القياـ بالوصف كالتحليل كالتفسَت بطريقة علمية. انظر: الدكتور علي أك إنسانية. ك 
 ٖٓٔص،  ٔ، -ـ  ط ٜٜٙٔ -ىػػ  ٚٔٗٔمشاعل، ا٠تبلصة يف مناىج البحث ديب: مكتبة مكة الثقافية ، 

 ياتاآلطريق ٚتع بغاية يف العٌت أك ا١ت ليت تتحد يفم اكيقضايا القرآف اٟتيبحث يف الذم علم ال ذلك التفسَت ا١توضوعي ىو ٕٛ
عبد : انظر. رابط جامعشيء ها كاستخراج عناصرىا كربطها بينامع تبيُتبشركط ٥تصوصة لك ٥تصوصة  قواعدفيها على  كالتأمل النظرمث ا١تتفرقة 

20 ، ص، 1991 - 1411،  2 -دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية، ط: بور سعيد ،ا١تدخل إىل التفسَت ا١توضوعيالستار فتح اهلل سعيد، 
  



 

١تعرفة البناء الفكرم ٢تما عن توحيد  كمن مصادر آخرل مث يقـو بتصنيفها إىل موضوعات
ؼ مث يواصلها ٔتقارنة أفكارمها يف تلك ا١توضوعات ١تعرفة كجوه االتفاؽ كاالختبلاالتباع 

 فطريقة التحليل يف ىذا البحث تسَت على منهج ٖتليل احملتول.ا١توجودة يف تفسَتيهما. 

 
 ترتيب البحث - خ

ا١تقدمة حيتوم على ف الباب األول ينتظم ىذا البحث كيتكوف من ٜتسة أبواب. أما
 ،كالدراسات السابقة ،كأسئلة البحث، حدكد البحثك  ،كٖتديد مشكلة البحث ،خلفية البحث

كترتيب البحث ٤تتويات ، كمنهج البحث فكرم،كفوائد البحث كاإلطار ا١ت ،كأىداؼ البحث
 البحث.

كيتكوف  عند العلماء  توحيد االتباعللمصطلحات العامة المتعلقة بالباب الثاني و 
 من:

 تعريف توحيد االتباع - ت
 توحيد االتباع يف القرآف الكرًن - ث
 أمهية توحيد االتباع كحكمو - ح
  من حيث االتباع  ملسو هيلع هللا ىلصأفعاؿ النيب  - ذ

 مصطلحات ذات الصلة  -ىػ 
 التقليد -ٔق.
 البدعة -ٕق.
 التمذىب -ٖق.

 فعرض البيانات ويتكون من: الباب الثالثأما 
 ترجمة المفسرين وخصائص تفسيريهما - ت

 ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل  -4ا.

 خصائص تفسَت سبيل الرشاد -2ا.

 رشيد رضا٤تمد السيد  -3ا.



 

 خصائص تفسَت ا١تنار -4ا.
 تفسير آيات توحيد االتباع في تفسير سبيل الرشاد و تفسير المنار - ث

 االتباع أصل من أصَلْي الدين توحيد -4ب.

  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حقيقة طاعة  -2ب.

  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب التحكيم إىل  -3ب.

 مع فهم السلف  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب طلب معرفة الدين من  -4ب.

 االبتداع ينايف االتباع  -5ب.

 التقليد ك التمذىب ينافياف االتباع   -6ب.

 توحيد االتباع عند الهاللي ورشيد رضا فالتحليل والمقارنة للبيانات عن الباب الرابعأما 
 ويكون في نقاط:

 شرؾ غلّوا كاستغناء اتباع غَت الوحي ا١تنزؿ - ت
 ٣تاالت توحيد االتباع يف األمور الدينية - ث
 بيل الوحيد ١تعرفة الدين ىو الس صلى اهلل عليو كسلمرسوؿ اهلل   -ج 
 كاجب إدياين كحل ٝتاكم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسوؿ التحكيم بشريعة  - ذ

 البدعة نوع من إنكار كماؿ الدين.  -ىػ 
 التقليد كالتمذىب  - ك

 وفيو: لخاتمة ل الباب الخامسو 
 نتائج البحث  - أ

 التوصيات - ب
 
 

  



 

 الباب الثاني
 عند العلماء  توحيد االتباع 

 
بل مع ىذا التنوع فكلكن  ٜٕمتنوعة تقسيم التوحيديف ا١تسلمُت عبارات علماء إف 

مشاحة يف االصطبلح ما دامت متفقة يف ا١تضموف كال تفضي إىل مفسدة، كما أفاده ابن قيم 
درج عليو العلماء يف جعل تقسيم  كمع تنوع العبارات يف التقسيم فإف ا١تفاد على ما ٖٓاٞتوزية.

. ية )توحيد العبادة( وتوحيد األسماء والصفاتتوحيد الربوبية وتوحيد األلوىالتوحيد ثبلثا: 
 التقسيم العبلمة فقد أّكد ىذا ٖٔ.ي مبٍت على االستقراء التاـ للقرآف العظيمثكىذا التقسيم الثبل

 القرآف يف تفسَته أضواء البياف يف إيضاح ٤ٖٕتمد األمُت الشنقيطي األصويل ا١تفّسر اللغوم
 ٖ٘عبارات تفسَته.بعض ىذا التقسيم يف  ٖٗطربمكمن قبُل فقد أشار بن جرير ال ٖٖبالقرآف.

                                                             
أما التقسيم الثنائي لو فعلى عبارات ٥تتلفة، منهم من  . من العلماء من جعل التوحيد قسمُت كمن ىم من جعلو ثبلثة أقساـ ٜٕ

التوحيد العلمي الخبري والتوحيد كمنهم من جعلو قسمُت بعبارة أخرل مها  بتوحيد المعرفة واإلثبات وتوحيد القصد والطلب،عرب 
٤تمد بن . د: انظر. بتوحيد السيادة وتوحيد العبادةكما عرب بعضهم   بالتوحيد القولي والتوحيد العمليكمنهم من عرب اإلرادي الطلبي 
 ص،  1 -ـ ، ط1999\ىػ1419 مكتبة أضواء السلف،: الرياض، معتقد أىل السنة كاٞتماعة يف توحيد األٝتاء كالصفاتخليفة التميمي، 

37-40  
 3 ىػ، ج، 1416دار الكتاب العريب ، : بَتكت الناجيةمدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت ابن قيم اٞتوزية، ٖٓ

 296ص ، 
ىذا التقسيم ا١تبٍت على االستقراء كالتأمل لنصوص الشريعة موجود عند العلماء ا١تتقدمُت، فمثلو كمثل االستقراء عند النحويُت   ٖٔ

الردكد بكر بن عبد اهلل أبو زيد، : انظر. اسم كفعل كحرؼ، كمل يعتب عليهم فيو أحد: كاللغوين إذ قسموا كبلـ العرب إىل ثبلثة أقساـ 
  331 ، ص، 1-ىػ،  ط 1414عاصمة، دار ال: الرياض

ىو ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبد القادر بن ٤تمد بن أٛتد بن نوح بن ٤تمد بن سيدم أٛتد بن ا١تختار  اٞتكٍت   ٕٖ
عملو التدريس يف  ىو العبلمة ا١تفسر اللغوم الفقيو األصويل الشاعر األديب جاء من موريتانيا كنرؿ ا١تملكة العربية السعودية كمن. الشنقيطي

ىػ يف تنبو من أعماؿ كيفا موريتانيا كتويف يف  1325كلد عاـ . ا١تسجد النبوم كاٞتامعة اإلسبلمية ككاف من أعضاء ىيئة كبار العلماء با١تملكة 
البياف يف إيضاح  ترٚتة الشيخ ٤تمد األمُت الشنقيطي يف مقدمة كتاب أضواء: انظر. ىػ كصلي عليو يف ا١تسجد اٟتراـ 1393ذم اٟتجة  17

دار عامل الفوائد، : مكة ا١تكرمة أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآفبالقرآف ضمن مشركع آثار العبلمة الشنقيطي ٤تمد األمُت الشنقيطي، 
-171 ، ص،1 ج، 4 -دار الشواؼ ط: الرياض علماء كمفكركف عرفتهم، ٤تمد اجملذكب،  39-19 ص، 3 ج، 1، -ىػ،  ط1426

191  
 3 ، ج،1 -ق،ػ ط1426دار عامل الفوائد، : مكة ا١تكرمة أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف٤تمد األمُت الشنقيطي،   ٖٖ

 488 ص،
ـ استوطن بغداد كمات فيها  ٜٖٛ\ىػ ٕٕٗىو أبو جعفر ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت الطربم كلد يف آمل طربستاف عاـ  ٖٗ

ـ. كىو اإلماـ، العلم، اجملتهد، عامل العصر،ا١تؤرخ، ا١تفسر حافظ لكتاب اهلل، عارؼ بالقراءات كاللغة العربية، بصَت  ٖٕٜ \ىػ  ٖٓٔعاـ  
اـ القرآف، عامل بالسنن كطرقها، صحيحها كسقيمها، كناسخها كمنسوخها، عارؼ بأقواؿ الصحابة كالتابعُت، عارؼ با١تعاين، فقيو يف أحك



 

 ٖٙتوحيد االتباع.كزاد بعض العلماء ا١تتأخرين قسما رابعا على األقساـ الثبلثة ٝتّاه: 
كال تعارض بُت ىذا التقسيم كبُت ما سبق ذكره يف ا١تقدمة من أف اإلسبلـ مبٍت على األصلُت: 

 توحيد العبادة كتوحيد االتباع.
 االتباعتعريف توحيد  - أ

توحيد االتباع مركب من لفظُت: توحيد ك اتباع. كالتوحيد لغة يرجع إىل لفظة 
كالتوحيد مصدر َكحََّد يُػَوحُِّد ،  ٖٚأصل كاحد يدؿ على االنفراد" "فالواك كاٟتاء كالداؿ)كحد(،

التاء كالباء أما االتباع فهو لغة يرجع إىل لفظة )تبع( "ك ك  ٖٛالشيء يعٍت جعلو كاحدا. ككّحد
كاالتباع مصدر اتّبع  ٜٖكالعُت أصل كاحد ال يشذ عنو من الباب شيء، كىو التلو كالقفو."

كيكوف االتباع باٞتسم تارة كباالقتداء يف  ٓٗء إذا سار خلفو كقفاه كتطلبو.ييّتِبع، كاتبع الش
كمن األمثلة لبلتباع باٞتسم يف القرآف قولو  ٕٗ.أم باالرتساـ كاالئتمار ٔٗاٟتكم تارة أخرل

َنا ِإَلىَٰ ُموَسىَٰ َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكم مُّتَّبَـُعوَن﴾ىل: تعا َبَع َسَبًبا  :كقولو تعاىل ٖٗ﴿َوَأْوَحيـْ ﴿ثُمَّ أَتـْ
ىنا ٔتعٌت اإلدراؾ كاللحوؽ. كأما من األمثلة لبلتباع باالقتداء يف اٟتكم فقولو  كا١تراد ٗٗ،﴾

 ٘ٗ﴾ َفَمن تَِبَع ُىَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُىْم َيْحَزنُونَ َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم مِّنِّي ُىًدى  :﴿تعاىل

                                                                                                                                                                                   

دار العلم للمبليُت، األعبلـ بأياـ الناس كأخبارىم. كلو تآليف عديدة دلت على غزارة علمو كسعة معرفتو. انظر:  خَت الدين بن الزركلي، 
 ٜٙص،   ٙج،  ٘ٔ،-ـ ، ط ٕٕٓٓ

جامع البياف عن تأكيل كغَتىا كثَت. انظر: ٤تمد بن جرير الطربم،  ٖكمن عباراتو يف ذلك قولو عند تفسَت سورة يونس اآلية  ٖ٘
 ٗٔٔص،  ٕٔج،  ٔ -ـ ، ط ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔالقاىرة: دار ىجر،  آم القرآف

 215 ص، 6 ج، 1 -ق،ػ ط 1420 دار القاسم،: الرياض ٣تموع فتاكل كمقاالت متنوعةعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز،  ٖٙ
   ٜٓص،  ٙـ، ج،  ٜٜٚٔ-ىػ ٜٜٖٔدمشق: دار الفكر،  معجم مقاييس اللغةأٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم،  ٖٚ
 ٛ -ـ، ط ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،  القاموس احمليط٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادل،  ٖٛ

 ٕٖٗص، 
  ٕٖٙص،   ٔج،  ا١تصدر السابق،أٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم،  ٜٖ
بَتكت: دار لساف العرب ؛ انظر: ابن منظور، ٔٛص،   ٔدار الدعوة،  ج،  ا١تعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٓٗ

 ٕٛص،   ٛج،  ٖ -ىػ،  ط ٗٔٗٔصادر، 
 ٘ٚبَتكت: دار ا١تعرفة ص،  ا١تفردات يف غريب القرآف الراغب األصفهاىن، ٔٗ
 5 ص،   2000رسالة الدكتورة ، ا٠ترطـو ، السوداف، " االتباع يف الكتاب كالسنة"إدريس حامد ٤تمد  ٕٗ

 52[: 26] سورة الشعراء  ٖٗ
 92[ : 18] سورة الكهف   ٗٗ
  38[: 2] سورة البقرة  ٘ٗ



 

َقِلياًل مَّا  ۗ   اتَِّبُعوا َما أُنِزَل ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم َواَل تـَتَِّبُعوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياءَ  ﴿كقولو تعاىل: 
  ٚٗ َٙٗتذَكَُّروَن ﴾

ال خيرج معٌت توحيد االتباع يف اصطبلح العلماء عن مدلولو اللغوم. كينقسم معٌت ك 
عملية فكرية ديزج "االتباع يف االصطبلح قسمُت: عاـ كخاص. أما معناه العاـ اصطبلحا فهو 

 أف ٤تمد الطاىر بن عاشوراإلماـ  عندك  ٛٗ."فيها بُت الوعي كاالنتماء كاحملاكاة كاالعتزاز
 ٜٗيف قبوؿ الفكر ١تا يقاؿ كما خيطر للفكر من اآلراء كاألدلة كتقلُّد ذلك."٣تاز "االتباع 
كأما االتباع اصطبلحا ٔتعناه ا٠تاص أم يف عرفو الشرعي االعتقادم الذم حيويو ىذا  

ف فذكركا يف كتبهم كتفاسَتىم معٌت االتباع  و البحث فقد تناكلو العلماء كا١تفسركف كالباحث
 منهم ما يلي: كتنوعت عباراهتم فيو، ف

 . -رحمو اهلل-ابن تيمية  -4
على  ملسو هيلع هللا ىلصبأف االتباع ىو أف يفعل العبد مثل ما فعلو النيب  -رٛتو اهلل-عّرؼ ابن تيمية 

 ٓ٘فعل. ملسو هيلع هللا ىلصالوجو الذم فعل ألجل أنو
 

 .-رحمو اهلل-ابن كثير  -2
يف ٚتيع أقوالو  كدينو ملسو هيلع هللا ىلصاتباع شريعة النيب ٤تمد بأنو  -رٛتو اهلل-اإلماـ ابن كثَت  فوعرّ 

 ٔ٘كأحوالو.
 الدكتور طو جابر فياض العلواني -3

اهلل بو كرسولو  عّرؼ الدكتور طو جابر فياض العلواين بأف االتباع ىو "االئتمار ٔتا أمرك 
 ٕ٘كترسم أفعالو كأحوالو صلى اهلل عليو كآلو كسلم لبلقتداء هبا." ملسو هيلع هللا ىلص

 
                                                             

  3[: 7] سورة األعراؼ  ٙٗ
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 82 ص،  1 -ط ـ، 1979-ىػ 1399دار األنصار،  االجتهاد كالتقليد يف اإلسبلـطو جابر فياض العلواين،  ٕ٘



 

 فيصل علي البعداني -4
 نشرهتا ٣تلة البياف بأف االتباع ىو االقتداء كالتأسيكعّرفو فيصل علي البعداين يف مقالة 

يف االعتقادات كاألقواؿ كاألفعاؿ كالًتكؾ، بعمل مثل عملو على الوجو الذم عملو  ملسو هيلع هللا ىلصبالنيب 
كيبدك من  ٖ٘من إجياب أك ندب أك إباحة أك كراىة، مع توفر القصد كاإلرادة يف ذلك.  ملسو هيلع هللا ىلص

٣تلة البياف ىو أكثر ره فيصل علي البعداين يف العبارات ا١تذكورة أف تعريف االتباع الذم ذك
 كضوحا.

إفراد النبي توحيد )أم: توحيد االتباع( يكوف تعريفو  كإذا أضيف إىل االتباع لفظ
ىذا التعريف ذكره ٤تمد بن عبد  ٘٘دون غيره من المخلوقات. ٗ٘في االتباع ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

الدكتور ٤تمد األمُت بن كبُت . التوحيدالوىاب الوصايب اليمٍت يف كتابو القوؿ ا١تفيد يف أدلة 
 ملسو هيلع هللا ىلصىو أف ال يتبع ا١ترء يف شؤكف الدين إال رسوؿ اهلل توحيد االتباع الشيخ بن فريد ا١توريتاين أف 

 ملسو هيلع هللا ىلصكأف ال يتحاكم عند التنازع إال إىل رسوؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكأف ال يطيع طاعة مستقلة إال رسوؿ اهلل 
ىو ا١تتبوع  ملسو هيلع هللا ىلصكأف يكوف رسوؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكأف ال يطلب معرفة الدين إال من رسوؿ اهلل 

 ٙ٘األكحد.
في  ملسو هيلع هللا ىلصإفراد النبي محمد كعلى ىذا يتبُت لنا أف توحيد االتباع أك توحيد ا١تتابعة ىو 

من االعتقادات واألقوال واألفعال والتروك، بمثل ما ىو شؤون الدين االقتداء والتأسي في 
 في ذلك. يةالنعليو من إيجاب أو ندب أو إباحة أو كراىة، مع توفر 

ليس إال اتباع الكتاب كالسنة كذلك  ملسو هيلع هللا ىلصكمن اٞتدير بالذكر ىنا أف اتباع النيب ٤تمد 
كالعمل  ملسو هيلع هللا ىلصىو العمل بكل ما جاء يف القرآف باعتباره كحيا من اهلل إليو  ملسو هيلع هللا ىلصألف ا١تراد باتباعو 

َأاَل ِإينِّ أُكتِيُت اْلِكَتاَب َكِمثْػَلُو نفسو: )) ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ٤تمد كمستند ىذا األمر قوؿ  ٚ٘بسنتو ا١تطهرة.

                                                             
                                                     8ىػ، 1416ربيع األكؿ،  91 ٣تلة البياف ،"  يف ضوء الوحيُت ملسو هيلع هللا ىلصاتباع النيب "فيصل علي البعداين  ٖ٘
 ص،  1 -ط ـ، 2006-ىػ 1427مكتبة اإلرشاد، : ٤تمد بن عبد الوىاب الوصايب، القوؿ ا١تفيد يف أدلة التوحيد، صنعاءٗ٘
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 ٗٗمكتبة الفرقاف،  ص،   تفسَت سورة الفاٖتة  ضمن رسائل يف التوحيدٛتاد بن ٤تمد األنصارم، ٘٘
 1 -ط ، 1987- 1408دار الكتب العلمية،   : الدكتور ٤تمد األمُت بن الشيخ بن فريد ا١توريتاين، توحيد االتباع بَتكتٙ٘

  9 ص، 
 8ىػ، 1416ربيع األكؿ،  91 ٣تلة البياف ،"  يف ضوء الوحيُت ملسو هيلع هللا ىلصاتباع النيب "فيصل علي البعداين  ٚ٘



 

القياـ بطاعتو كطاعتو اتباع  ملسو هيلع هللا ىلص٤تمد فاتباع النيب  َٛ٘مَعُو، َأاَل ِإينِّ أُكتِيُت اْلُقْرآَف َكِمثْػَلُو َمَعُو((.
كعلى ىذا ا١تسلك عّرؼ الدكتور ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل توحيد االتباع  ٜ٘الكتاب كالسنة.

اتباع الكتاب والسنة في جميع أمور الدين من عقيدة "أف مراده  ادسبيل الرشحيث قاؿ يف 
 ٓٙ."وأعمال وأخالق ومعامالت

 
 توحيد االتباع في القرآن الكريم - ب

توحيد االتباع يف القرآف الكرًن يفهم من بعض اآليات، كذلك أف فيو أمرا باتباع النيب 
كعليو، فالعباد   ٗٙكاتباع الصراط ا١تستقيم. ٖٙكاتباع ا٢تدل، ٕٙكاتباع الوحي ا١تنزؿ، ٔٙ، ملسو هيلع هللا ىلص

كالعباد مأموركف باتباع الوحي ا١تنزؿ من عند اهلل قرآنا  نفسو كىو ،ملسو هيلع هللا ىلص٤تمد مأموركف باتباع النيب 
ككل ىذا يسّمى ىدل اهلل كصراطو ا١تستقيم الذم جيب عليهم اتباعو كحيـر عليهم  ٘ٙكسنة.

ىو اتباع ما أنزؿ اهلل إليو من الوحي  ملسو هيلع هللا ىلص٤تمد لنيب اإذف، حقيقة توحيد اتباع   ٙٙ اتباع ما سواه.

                                                             
انظر: أبو عبد ٗٚٔٚٔرقم اٟتديث  عن ا١تقداـ بن معدم كرب الكندمركاه أٛتد يف مسنده يف مسند الشاميُت من حديث  ٛ٘

 -ـ ، ط ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالرسالة،بَتكت: مؤسسة مسند اإلماـ أٛتد بن حنبلاهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين ، 
 ٓٔٗص،   ٕٛج،  ٔ

، ا١تملكة العربية السعودية: دار مسند الدارميأبو ٤تمد عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن الفضل بن هَبراـ بن عبد الصمد الدارمي،  ٜ٘
 ٜٕٚص،   ٔج،  ٔ -ـ ، ط ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔا١تغٍت للنشر كالتوزيع، 

 ص،  3 ج، 2 -ـ ، ط 2008-ىػ 1429الدار األثرية، : ، عمافالرشاد يف ىدم خَت العبادسبيل ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل،  ٓٙ
5 

سورة آؿ عمراف َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾  ۛ   ﴿ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ انظر قولو:   ٔٙ
 ۛ   اَل ِإلَََٰو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َويُِميتُ  ۛ   ﴿ ُقْل يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اللَِّو ِإلَْيُكْم َجِميًعا الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرضِ كقولو  ٖٔ[: ٖ]

  ٛ٘ٔ[: ٚسورة األعراؼ ] ِو َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن﴾.فَآِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو النَِّبيِّ اأْلُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن بِاللَِّو وََكِلَماتِ 
 ﴿، كقولو:  ٙٓٔ[: ٙ. سورة األنعاـ ]﴿ اتَِّبْع َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن ﴾انظر قولو   ٕٙ

  ٖ[: ٚسورة األعراؼ] ﴾ ۗ   رَّبُِّكْم َواَل تـَتَِّبُعوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياءَ اتَِّبُعوا َما أُنِزَل ِإلَْيُكم مِّن 
َها َجِميًعا َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمنِّي ُىًدى َفَمْن تَِبَع ُىَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل انظر قولو:  ٖٙ سورة ﴾  ُىْم َيْحَزنُونَ ﴿ قـُْلَنا اْىِبُطوا ِمنـْ

 ٖٛ[: ٕالبقرة]
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ انظر قولو   ٗٙ [: ٙ.سورة األنعاـ ]﴾ ۛ   َواَل تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلوِ  ۛ   ﴿ َوَأنَّ ىََٰ

ٖٔ٘ 
  ٖٕٔ[: ٕ. سورة البقرة ]ِحْكَمِة ﴾﴿ َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكْم َوَما أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َوالْ انظر قولو:   ٘ٙ
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ انظر قولو   ٙٙ [: ٙ. سورة األنعاـ ]﴾ ۛ   َواَل تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلوِ  ۛ   ﴿ َوَأنَّ ىََٰ

ٖٔ٘ 
 



 

كىو القرآف كالسنة اللذاف مها مصدراف ٢تذا الدين ا١توصل إىل اهلل كىو الصراط ا١تستقيم. 
.  فالعبلقة بُت ىذه األكامر باالتباع عبلقة التبلـز

سورة ك  ٖاآلية  سورة األعراؼيف  ملسو هيلع هللا ىلصقولو كلعل أصرح اآليات بيانا لتوحيد االتباع 
أمر اهلل باتباع الوحي ا١تنزؿ من عنده مقًتنا  ٖاآلية  سورة األعراؼ. ففي ٖ٘ٔاآلية   األنعاـ

ىو  َما أُنِزَل ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم ﴾ ﴿بنهي عن ضده كىو اتباع من دكنو. كا١تراد من قولو 
كأما عودة  ٜٙ.ملسو هيلع هللا ىلص ٤تمدلكوف السنة من الوحي الذم أنزؿ إىل  ٛٙكقيل القرآف كالسنة ٚٙ،القرآف

أك إىل )ما  ملسو هيلع هللا ىلص ٓٚفإىل الرب ﴾ۗ   َواَل تـَتَِّبُعوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياءَ  ﴿الضمَت )ا٢تاء( يف قولو 
كمعٌت النهي باعتبار عودة الضمَت إىل الرب ىو ال تتبعوا من دكف اهلل أكلياء. كأما  ٔٚنزؿ(.أُ 

تاب كالسنة أكلياء. كليس مَثَّ معناه باعتبار عودة الضمَت إىل )ما أنزؿ( ىو ال تتبعوا من دكف الك
 تعارض بُت ىذين التفسَتين، ألف الذم أنزؿ الوحي ىو الرب.

فهذه اآلية تدؿ داللة كاضحة على األمر بإفراد اتباع الوحي كالنهي عن اتباع غَته. 
الذم جاء  ملسو هيلع هللا ىلص ٤تمد آثار النيب األميأمر العباد باقتفاء  ملسو هيلع هللا ىلصكذكر ابن كثَت أف معناىا أف اهلل 

 ٤تمدبو الرسوؿ  ىمعما جاءكقرنو بالنهي عن ا٠تركج  ملسو هيلع هللا ىلصرب المن  همأنزؿ إليالذم كتاب الب
 ملسو هيلع هللا ىلص ٤تمدالرسوؿ  بأف معٌت توحيد االتباع ىو إفرادكىنا عبارة ابن كثَت أصرح  ٕٚ.إىل غَته ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف أمور الدين بناء على الوحي ا١تنزؿ عليو من عند اهلل  باالقتفاء كاالقتداء
دين اهلل القوًن ىو  ٖ٘ٔاآلية  سورة األنعاـا١تستقيم ا١تأمور اتباعو يف ا١تراد بالصراط ك 

كىذا . ملسو هيلع هللا ىلص ٤تمداجملتىب  نبيورسولو ا١تصطفى ك طرقو على لساف  كىو الذم الذم ال اعوجاج بو
 األخرل اتباع السبلضده كىو بالنهي عن  الواحد متأّكداباتباع ىذا السبيل  قلُتٞتميع الث أمر

                                                             
-ىػ 1420مؤسسة الرسالة، : ، بَتكتتفسَت كبلـ ا١تنافتيسَت الكرًن الرٛتن يف عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم،  ٚٙ

 318 ص،  1 -ط ـ، 2000
، ك٤تمد ٘ٛٔص،   ٗٔج،  ٖ -ىػ،  ط ٕٓٗٔبَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  مفاتيح الغيبانظر: فخر الدين الرازم،  ٛٙ 

، كأبو عبد اهلل ٤تمد القرطيب،  ٕٚٙص،   ٕج،  ٖ -ـ ، ط ٕ٘ٓٓ-ىػ ٕٙٗٔالرياض: دار الندكة العا١تية،  فتح القديربن علي الشوكاين، 
  ٔ٘ٔص،   ٜج،  ٔ -ـ ، ط ٕٙٓٓ-ىػٕٛٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،  اٞتامع ألحكاـ القرآف

  7: ك سورة اٟتشر 3-2: سورة النجم: انظر ٜٙ
 ٕٚٙص،   ٕج،  ٖ -ـ ، ط ٕ٘ٓٓ-ىػ ٕٙٗٔالرياض: دار الندكة العا١تية،  فتح القديرانظر: ٤تمد بن علي الشوكاين،  ٓٚ 

 ص،  10  ج، 1 -ـ ، ط 2001-ىػ 1422دار ىجر، : القاىرة جامع البياف عن تأكيل آم القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  ٔٚ
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 387ص،  3 ج، 2 -ـ ، ط 1999-ىػ1420دار طيبة للنشر كالتوزيع، : الرياض تفسَت القرآف العظيمابن كثَت، ٕٚ



 

غَت  األخرل للا١ت كتلك السبل ا١تنهي عن اتباعها ىي. كا١تخالفة لو بيل الواحد٢تذا الس ا١تفارقة
 غَت اإلسبلـاتباع طريق ىو  كالنهي فيهاكالبدع كالضبلالت كالطرؽ التابعة للهول. اإلسبلـ ملة 

 ٖٚ.ابتغاء دين خيالفوك ه اسو كركوب منهج 
لفظة السبيل ا١تأمور  كاألمر بتوحيد االتباع يف اآلية كاضح كضوح الشمس حيث أفردت

 ملسو هيلع هللا ىلصتفسَت رسوؿ اهلل ا حباتباعو كٚتعت لفظة السبل ا١تنهي عن السلوؾ عليها. كيزيد ىذا كضو 
نو سبيل اهلل مث خط عن ديينو كيساره خطوطا إ٢تا حيث خط خطا كاحدا كأشار إليو قائبل 

﴿  ٗٚبل ىذه اآليةمث تهنا سبل متفرقة على كلٍّ منها شيطاف إليو يدعو، إكىو يقوؿ  امشَتا إليه
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ  سورة  ﴾ ۛ   َواَل تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلوِ  ۛ   َوَأنَّ ىََٰ

 ٖ٘ٔ: [ٙ] األنعاـ

 
 أىمية توحيد االتباع وحكمو - ج

 ٘ٚبالغة كىي كثَتة لكن أمهها أنو أحد أصلُت لدين اإلسبلـ إف لتوحيد االتباع أمهيات
كأما  ٚٚكما أنو برىاف ٤تبة العبد ربو كدليل صدقها.  ٙٚكأنو من الشركط األساسية لقبوؿ العمل

                                                             
 ٜج،  ٔ -ـ ، ط ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔالقاىرة: دار ىجر،  جامع البياف عن تأكيل آم القرآفانظر: ٤تمد بن جرير الطربم،  ٖٚ

 ٚٔٔص،   ٜج،  ٔ -ـ ، ط ٕٙٓٓ-ىػٕٛٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،  اٞتامع ألحكاـ القرآف، كأبو عبد اهلل ٤تمد القرطيب،  ٜٙٙص،  
 ٛٔٗٔدار إحياء الًتاث العريب، أنوار التنزيل كأسرار التأكيل بَتكت: ، كناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن ٤تمد الشَتازم البيضاكم، 

القاىرة: دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  رًنالتفسَت الوسيط للقرآف الك، ٤تمد سيد طنطاكم،  ٜٛٔص،   ٕج،  ٔ -ىػ،  ط
 ٕٕٔص،   ٘ج،  ٔ -ط ٜٜٛٔ

انظر: أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىبلؿ بن  ٕٗٔٗرقم اٟتديث \مسند عبد اهلل بن مسعود \ركاه أٛتد يف مسنده ٗٚ
  ٕٚٓص،   ٚج،  ٔ -ـ ، ط ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،مسند اإلماـ أٛتد بن حنبلأسد الشيباين ، 

ىذا الدين اإلسبلمي مبٍت على األصلُت العظيمُت مها شهادة أف ال إلو إال اهلل كشهادة أف ٤تمدا رسوؿ اهلل. كأف حقيقة   ٘ٚ
كإخبلص الدين لو دكف من سواه. كأما حقيقة شهادتو بأف شهادة ا١ترء بأنو ال إلو إال اهلل كإديانو بو تنعكس يف إفراده سبحانو كتعاىل بالعبادة 

با١تتابعة. كعليو فبل يتحقق اإلدياف كال اإلسبلـ كامبل إال باإلخبلص كاالتباع كاإلتياف  ملسو هيلع هللا ىلص٤تمدا رسوؿ اهلل كإديانو بو تنعكس يف إفراده 
تتحقق إال هبما كمها توحيداف ال ٧تاة ألحد إال هبما: فالعبودية ال . ٓٔٔٔتقتضامها. كقد قرر ا١تفسركف ىذا يف تفسَت سورة الكهف اآلية 

ربيع األكؿ،  ٜٔ ٣تلة البياف ،يف ضوء الوحيُت"   ملسو هيلع هللا ىلصفيصل علي البعداين "اتباع النيب  انظر:. ملسو هيلع هللا ىلصتوحيد اهلل ا١ترِسل كتوحيد متابعة ا١ترَسل 
، عبد ٕ٘ٓص،   ٘ج،  ٕ -ـ ، ط ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔالرياض: دار طيبة للنشر كالتوزيع،  تفسَت القرآف العظيم، ك ابن كثَت، ٛىػ، ٙٔٗٔ

 ٔ -ـ ، ط ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔالرٛتن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم، تيسَت الكرًن الرٛتن يف تفسَت كبلـ ا١تناف، بَتكت: مؤسسة الرسالة، 
 ٛج،  ٔ -ط ٜٜٛٔ: دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن، ٤تمد سيد طنطاكم، ٜٛٗص،  
ـ ، ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔبَتكت: دار الكتاب العريب،  مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت، ك ابن قيم اٞتوزية ، ٚٛ٘ص،  

 ٕٕٛص،   ٔج،  ٓٔ -ـ ، طٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،  شرح العقيدة الطحاكية، ابن أيب العز اٟتنفي ، ٔج،  ٖ -ط
 205 ص،  5 ج، 2 -ـ ، ط 1999-ىػ1420دار طيبة للنشر كالتوزيع، : الرياض تفسَت القرآف العظيمابن كثَت، ٙٚ



 

ألنو ال سبيل ، أمر معلـو من الدين بالضركرة حكمو فليس ٓتاؼ على اٞتميع أنو كاجب كىو
من عند اهلل من الشريعة كا٢تداية.  ملسو هيلع هللا ىلصللوصوؿ إىل اهلل إال سبيل كاحد كىو ما جاء بو رسوؿ اهلل 

قل كما نُ  ٜٚالكرًن ا١تطهرة رسولو يف سنة يتجلىكما  ٛٚالعزيز اهلل كتابيف   الوجوبيتجلى ىذا 
 ٕٛ .تيمية كابن ٔٛالشافعي اإلماـ اإلٚتاع ىذا ذكر ك٦تن ٓٛ.من اإلٚتاع
 

  من حيث االتباع  ملسو هيلع هللا ىلصأفعال النبي  -د
األصوليوف يقولوف إنو العلماء إف العباد مكلفوف باألحكاـ ا١تًتٚتة يف األمر كالنهي، ك 

متعلق التكليف يف األمر كالنهي ال يكوف إال فعبل كال معٌت ذلك أف ك ال تكليف إال بفعل. 

                                                                                                                                                                                   
٤تبة اهلل شأهنا عظيم كمكانتها عالية ككل منا يدعي ٤تبتو سبحانو كلكن احملبة ال تكفي ٔتجرد االدعاء كالزعم. إف احملبة ْتاجة   ٚٚ

يدع إىل برىاف كمفتقرة إىل دليل كبينة ليعلم صدؽ ىذا االدعاء. فمحبة اهلل أقدس من أف يدعيها أحد ببل دليل. إف ىذا األمر أمر عظيم كمل 
]سورة آؿ َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾. ۛ  ﴿ُقل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  إال كبينو يف القرآف فقاؿ: لنا اهلل

 ٕٙص،   ٕج،  ٕ -ـ ، ط ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔالرياض: دار طيبة للنشر كالتوزيع،  تفسَت القرآف العظيم[. انظر: ابن كثَت، ٖٔ[: ٖعمراف ]
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ : ملسو هيلع هللا ىلصكثرت األدلة من الكتاب على كجوب توحيد االتباع، منها قولو   ٛٚ َواَل تـَتَِّبُعوا  ۛ   ﴿ َوَأنَّ ىََٰ

ِلُكْم َوصَّاُكم بِِو َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقو  ۛ   السُُّبَل فَـتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلوِ  [. قاؿ ا١تفسركف عن ىذه اآلية الكردية إف  ٖ٘ٔ[: ٙ. ]سورة األنعاـ ]َن ﴾ذََٰ
. كاهلل أمر الناس باتباع ملسو هيلع هللا ىلصا١تراد بالصراط ا١تذكور فيها دين اهلل القوًن الذم ال اعوجاج بو كىو دين اإلسبلـ الذم طرقو على لساف نبيو ٤تمد

٢تذا السبيل الواحد. كتلك السبل ا١تنهي عن اتباعها ىِت األدياف األخرل كالبدع ىذا السبيل كيتأكد األمر بالنهي عن اتباع السبل ا١تخالفة 
٤تمد  كالضبلالت كالطرؽ التابعة للهول. فاهلل هنى العباد عن اتباع طريق سواه كهنى عن ركوب منهج غَته كما هنى عن ابتغاء دين خيالفو انظر:

، كأبو عبد اهلل  ٜٙٙص،   ٜج،  ٔ -ـ ، ط ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔاىرة: دار ىجر، الق جامع البياف عن تأكيل آم القرآفبن جرير الطربم، 
، كناصر الدين أبو سعيد  ٖٚٔص،   ٚج،  ٔ -ـ ، ط ٕٙٓٓ-ىػٕٛٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،  اٞتامع ألحكاـ القرآف،٤تمد القرطيب، 

ص،   ٕج،  ٔ -ىػ،  ط ٛٔٗٔدار إحياء الًتاث العريب، : كتبَت  أنوار التنزيل كأسرار التأكيل،عبد اهلل بن عمر بن ٤تمد الشَتازم البيضاكم، 
ص،   ٘ج،  ٔ -ط ٜٜٛٔالقاىرة: دار هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن،، ٤تمد سيد طنطاكم،  ٜٛٔ
ٕٕٔ 

ِبِكَتاٍب َأَصابَُو ِمْن بَػْعِض ملسو هيلع هللا ىلصُعَمَر ْبَن ا٠تَْطَّاِب، أََتى النَّيِبَّ ٦تا يدؿ على كجوب توحيد االتباع ما ركم َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َأفَّ  ٜٚ 
ةن، اَل َتْسأَُلوُىْم  نَِقيَّ فَػَغِضَب َكقَاَؿ:  أَُمتَػَهوُِّكوَف ِفيَها يَا اْبَن ا٠تَْطَّاِب، َكالَِّذم نَػْفِسي بَِيِدِه َلَقْد ِجْئُتُكْم هِبَا بَػْيَضاءَ ملسو هيلع هللا ىلصَأْىِل اْلُكُتِب ، فَػَقَرأَُه َعَلى النَّيبُّ 

ُقوا ِبِو، َكالَِّذم نَػْفِسي بَِيِدِه َلْو أَ  بُوا ِبِو، َأْك بَِباِطٍل فَػُتَصدِّ فَّ ُموَسى َكاَف َحيِّا، َما َكِسَعُو ِإالَّ َأْف يَػتَِّبَعٍِت . ركاه أٛتد يف َعْن َشْيٍء فَػُيْخربُكُكْم ْتَقٍّ فَػُتَكذِّ
مسند انظر: أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين ،  ٙ٘ٔ٘ٔرقم اٟتديث  مسنده يف مسند جابر بن عبد اهلل

 ٜٖٗص،   ٖٕج،  ٔ -ـ ، ط ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،اإلماـ أٛتد بن حنبل
عها كا١تصَت إليها كال اإلٚتاع ىو اتفاؽ اجملتهدين من أمة ٤تمد يف عصر على حكم شرعي. كاإلٚتاع حجة شرعية جيب اتبا ٓٛ

، إلٚتاعجيوز ٥تالفتها كتركهادد كإمها٢تا ألنو أحد مصادر التشريع اإلسبلمي بعد الكتاب كالسنة. انظر: يعقوب بن عبدالوىاب الباحسُت، ا
 ٕٖص،   ٔ -ـ ، ط ٕٛٓٓ-ىػ ٜٕٗٔالرياض: مكتبةالرشد، 

  ٕٚٛص،   ٚـ ج، ٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔبَتكت: دار ا١تعرفة،  ، األـ،٤تمد بن إدريس الشافعي ٔٛ
  ٕٖٕص،  ٕٓج،  ٜٜ٘ٔ-ٙٔٗٔا١تدينة النبوية: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف،  ٣تموع الفتاكل،ابن تيمية،  ٕٛ



 

ى إشكاؿ يف أف ا١تكلف ٥تاطب باألمر إذ أف مقتض ليس َٙتّةك  ٖٛيطلب من ا١تكلف إال فعل.
كقد يشكل يف أف ا١تكلف ٥تاطب بالنهي، فما ىو الفعل  .إجياد فعل مأمور ىذا األمر ىو

 ٗٛا١تكلف بو العبد من خطاب النهي؟ يقوؿ األصوليوف إف العبد ٥تاطب يف النهي بالًتؾ
إذ بتلبسو بضده يكوف تاركا  ذلك بكف النفس عن ا١تنهي عنو، كقيل بضد ا١تنهي عنويكوف ك 

  ٘ٛلو.
إذ ىذا ٣تاؿ االتباع ال  يف األمور الدينية ملسو هيلع هللا ىلص اتباع فعل النيب ا١تطلوب ىو كإمنا االتباع

 النبوية ًتكؾالك  ويةفعاؿ النباألكعلى ذلك يكوف الكبلـ يف ىذا الفصل عن  يف األمور الدنيوية.
من حيث االتباع كالتأسي تنقسم إىل  النبويةاألفعاؿ  قد بُّت العلماء أف. ك من حيث االتباع

كأما ما تركو  ٛٛ.واألفعال التعبدية ٚٛواألفعال الخاصة ٙٛاألفعال الجبلية أقساـ كىي ثبلثة
. كقد ذكر العلماء أيضا أف ما كان مقدورا عليو ملسو هيلع هللا ىلصعدم فعل النبي هو فالًتؾ النبوم النيب أك 

                                                             
ج،  ٔ -ـ  ط ٜٚٛٔىػ /  ٚٓٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،  شرح ٥تتصر الركضة،سليماف بن عبد القوم بن الكرًن الطويف،   ٖٛ

 ٕٕٗص،   ٔ
    ٘ٚص،   ٔ -ىػ،  ط ٖٙٗٔالرياض: مكتبة دار اٟتجاز،  ٖترير معٌت البدعةصبلح ٤تمد ٤تمد اإلتربم،   ٗٛ
ج،  ٔ -ـ،  ط ٜٚٛٔىػ /  ٚٓٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،  شرح ٥تتصر الركضةسليماف بن عبد القوم بن الكرًن الطويف،   ٘ٛ

  ٕٕٗص،   ٔ
كىذا القسم من حيث . اٞتبلة البشرية بطبيعتها؛ كالقياـ كالقعود كاألكل كالشرب كالنـو كغَتىا ىي األفعاؿ اليت تقتضيها ٙٛ  

فهو بذلك يشرع التأسي كاالقتداء . أك٢تما نوع جاء النص ا٠تارج من الفعل بإجيابو أك ندبو، كاألكل باليد اليمٌت كالشرب قاعدا: التأسي نوعاف
ذىب بعض . كىذا النوع مل يفعل للتشريع كالتأسي. مشركعيتو، فيكوف باقيا على األصل كىو اٞتوازكثانيهما نوع مل يأت نص يدؿ على  .بو

اتباع "فيصل علي البعداين : انظر. ملسو هيلع هللا ىلصيف ىذا النوع مندكب بينما اٞتمهور قالوا إنو ال يشرع فيو التأسي بو  ملسو هيلع هللا ىلصالعلماء إىل أف التأسي بالنيب 
أضواء البياف يف إيضاح القرآف ، ك٤تمد األمُت الشنقيطي، 106-105  ىػ1416ربيع األكؿ،  91 ٣تلة البياف ،"  يف ضوء الوحيُت ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 72-71 ص،  5 ج، 1 -ىػ،  ط1426دار عامل الفوائد، : مكة ا١تكرمة بالقرآف
كحرمة أكل كوجوب صبلة التهجد عليو كاحملرمات   دكف غَته من األمة من األمور الواجبات ملسو هيلع هللا ىلصكىي األفعاؿ اليت ٗتتص بالنيب  ٚٛ

 ملسو هيلع هللا ىلصاتباع النيب "فيصل علي البعداين  : انظر. كىذا النوع ال يشاركو فيو أحد كال يتأسى بو فيو. الصدقة كا١تباحات كجواز الزيادة على أربع نسوة
 القرآف بالقرآفأضواء البياف يف إيضاح ، ك٤تمد األمُت الشنقيطي، 106-105  ىػ1416ربيع األكؿ،  91 ٣تلة البياف ،"  يف ضوء الوحيُت

 72-71 ص،  5 ج، 1 -ىػ،  ط1426دار عامل الفوائد، : مكة ا١تكرمة
لقولو  ملسو هيلع هللا ىلصكىذه األفعاؿ ىي األصل يف أفعاؿ الرسوؿ . كىي األفعاؿ غَت اٞتبلية كال ا٠تاصة بل ىي األفعاؿ التشريعية احملضة ٛٛ

 110[: 33] سورة األحزاب]﴾  ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّو َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثيًرا ﴿  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ : تعاىل
، ك٤تمد األمُت الشنقيطي، 107  ىػ1416ربيع األكؿ،  91 ٣تلة البياف ،"  يف ضوء الوحيُت ملسو هيلع هللا ىلصاتباع النيب "فيصل علي البعداين :  انظر[. 

  72 ص،  5 ج، 1 -ىػ،  ط1426دار عامل الفوائد، : مكة ا١تكرمة القرآف بالقرآفأضواء البياف يف إيضاح 



 

والترك  ٜٓوالترك المطلق ٜٛالمسببالترك  كىي على ثبلثة أقساـ ينقسم الًتؾ النبوم
 ٜٔالعدمي.

 مصطلحات ذات الصلة -ىـ 
بعض ا١تصطلحات ٢تا صلة بلفظة االتباع ١تا كاف ىذا البحث عن االتباع كقد مَثّ 

من ىذه ، جيدر بنا ذكر ىذه ا١تصطلحات. ك كمعرفتها تعطي زيادة البياف كاإليضاح ١تعٌت االتباع
ىي التقليد كالبدعة  ا١تهمة اليت ال يستغٍت عنها أحد لفهم مفهـو االتباع ا١تصطلحات

 ما يلي:ك –باختصار  –كالتمذىب. كىي
 

 التقليد -4ىـ.
يأيت  ذا الفعلكى(. قّلد يقّلد تقليدا)فعل ليد لغة مصدر على كزف تفعيل من التق
كاإلحاطة بالعنق كالشعار كالعبلمة  ٜٗكالتحمل ٖٜكالتعليق ٕٜمنها اللزكـكثَتة على معاف  

                                                             
فيو، كال بد  فيو من اعتبار السبب لكي  ملسو هيلع هللا ىلصبالنيب  مع بياف سببو، كجيب على ا١تسلم التأسي ملسو هيلع هللا ىلصفهو الًتؾ الذم نُقل عن النيب   ٜٛ

ٖترير معٌت صبلح ٤تمد ٤تمد اإلتربم، : انظر. ملسو هيلع هللا ىلصيشرع فيها تأٍس بو من أسباب للًتكؾ فبل  ملسو هيلع هللا ىلصتتم صورة ا١تتابعة إال فيما اختص بو النيب 
   96، 94, 83 ص،  1 -ىػ،  ط 1436مكتبة دار اٟتجاز، : الرياض البدعة

الًتؾ اجملرد أم الذم مل يتناكلو أمر كال هني كمل  1: دكف بياف سببو، كىو على ثبلثة أنواع ملسو هيلع هللا ىلصىو الًتؾ الذم نُقل عن النيب   ٜٓ
ىي إف كاف ا١تًتكؾ عبادة ٤تضة فالًتؾ ىنا دليل على ا١تنع، كإف كاف ا١تًتكؾ يصح كقوعو على  الترك المجردكداللة . ع البيافيكن يف موض

كىذا النوع يستفاد حكمو من . الًتؾ الذم تناكلو بياف قويل كاألمر بالًتؾ أك النهي عن الفعل 2. غَت معٌت التعبد فالًتؾ دليل على الكراىة
صبلح ٤تمد ٤تمد اإلتربم، : انظر. الًتؾ الذم كقع بو بياف ٣تمل، كىذا الًتؾ ال جيوز الزيادة عليو أك النقصاف منو 3. ٣ترد الًتؾالقوؿ ال 

 100-99 ص،  1 -ىػ،  ط 1436مكتبة دار اٟتجاز، : الرياض ٖترير معٌت البدعة
. كالًتؾ العدمي ينقسم إىل قسمُت: أّك٢تما الًتؾ مع عدم نقل أن النبي فعل فعال ما مما كان مقدورا لوفهو  الترك العدمي ٜٔ

كجود ا١تقتضي للفعل كانتفاء ا١تانع كىو يكوف يف جانب العبادات كا١تعامبلت. كثانيهما الًتؾ مع عدـ كجود ا١تقتضي للفعل كىو يكوف يف 
ة مع كجود ا١تقتضي للفعل كانتفاء ا١تانع يدؿ على منع جانب ا١تعامبلت. أما داللة الًتؾ العدمي فهي: إف ما تركو النيب من جنس العبادة احملض

مث إف العبادة ال بد من  ٕ، ملسو هيلع هللا ىلصلوكانت تلك الفعلة احملدثة عبادة تقرب إىل اهلل لكاف ذلك مقتضيا كافيا ألف يفعلها الرسوؿ  ٔالفعل، بدليل 
كعدـ فعلو لو كاؼ يف ا١تنع منو. كإف ما تركو  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ  كبعد ذلك إف عدـ النقل ىنا دليل على أف ذلك الفعل مل يفعلو ٖالدليل يف إثباهتا،

النيب من جنس ا١تعامبلت مع كجود ا١تقتضي للفعل كانتفاء ا١تانع يدؿ على منع الفعل أيضا. كأما الًتؾ مع عدـ كجود ا١تقتضي للفعل يف 
 ٖٙٗٔالرياض: مكتبة دار اٟتجاز،  ر معٌت البدعةٖتريجانب العادات كا١تعامبلت فداللتو على اإلباحة. انظر: صبلح ٤تمد ٤تمد اإلتربم، 

  ٔٔٔ-ٜٓٔ، ٖٓٔص،  ٔ -ىػ،  ط
 ٖٙٙص،   ٖج،  ٖ -ىػ،  ط ٗٔٗٔبَتكت: دار صادر، لساف العرب ابن منظور،  ٕٜ
 ٜٔص،   ٘ـ ج،  ٜٜٚٔ-ىػ ٜٜٖٔدمشق: دار الفكر،  معجم مقاييس اللغةأٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم،  ٖٜ
  367ص،   3ابن منظور، ا١تصدر السابق، ج،  ٜٗ



 

أما يف االصطبلح فقد ُعرِّؼ بعبارات عدة بعضها ك  ٜ٘كاالنقياد كالتفويض كاحملاكة كا١تشاهبة.
كقد قّسمها الشيخ األستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثرم إىل ٣تموعات حسب  ،يشابو بعضا

االتباع كااللتزاـ. فقد كاف من اعتبارات: القبوؿ كاألخذ كالعمل ك  ةقّسمها على ٜتس .أصو٢تا
أرباب األصوؿ من اعترب التقليد قبوال كمنهم من اعتربه أخذا كمنهم من اعتربه عمبل كمنهم من 

 ٜٙاعتربه اتباعا كمنهم من اعتربه التزاما.
كالباحث ىنا دييل إىل ما رّجحو الشيخ سعد بن ناصر الشثرم حيث اعتربه التزاما 

"التقليد اصطالحا التزام المكلف في حكم شرعي مذىَب  كىوكلو عبارة خاصة يف تعريفو 
الشيخ سعد بن ناصر الشثرم أف اعتبار التقليد التزاما  ذكرك  ٜٚمن ليس قولو حجة في ذاتو".

" فيو أٚتع ألنو يشمل المكلفمنو من غَته لكوف االلتزاـ من معٌت التقليد لغة. كذكر " أقربُ 
" ليخرج ما حكمو القاضي بشهادة الشهداء. كأما يبحكم شرعالرجاؿ كالنساء. كالتقييد "

" فهو أٚتع ألنو يشمل القوؿ كالعمل كاالعتقاد كخيرج عمل القاضي بشهادة مذىبذكر "
ليس تقليدا. مث قولو  ملسو هيلع هللا ىلصألف اتباعو  ملسو هيلع هللا ىلص" اتباع النيب من ليس قولو حجةالشهداء. كخيرج بقولو "

 ٜٛحجة فيذاتو.كخيرج بو اتباع اإلٚتاع ألنو  " لُيدِخل اتباع قوؿ اجملتهد يف حق العاميفي ذاتو"
 كعليو يكوف ىذا التعريف جامعا مانعا.

كالصلة اليت بُت االتباع كبُت التقليد ىو أف كبل اللفظُت حيمل معٌت احملاكة كا١تتابعة 
كا١تشاهبة، كالعلماء سوغ كا االتباع كمنعوا التقليد، فبل بد من التفريق بينهما. كالفرؽ بينهما أف 
االتباع ىو االقتداء ٔتا ثبت عليو حجة؛ فهو مبٍت على أساس ما اتضح لو من دليل على صحة 

مث   ٜٜقولو؛ بينما التقليد التزاـ ا١تكلف مذىب غَته ببل حجة كاحملاكة دكف معرفة الدليل كا١تعٌت.
ـو كبينهما من حيث ا١تعٌت عم ٓٓٔمن حيث اللغة إف االتباع أمر عاـ كالتقليد جزء من أجزاءه.

                                                             
: ؛ انظر80-79ص،   1 -ـ ، ط 1979-ىػ 1399دار األنصار،  االجتهاد كالتقليد يف اإلسبلـطو جابر فياض العلواين،  ٜ٘

 12-11 ص،  1 -ىػ،  ط 1416دار الوطن، : الرياضالتقليد كأحكامو سعد بن ناصر الشثرم، 
 16 ص،  1 -ىػ،  ط 1416دار الوطن، : الرياضالتقليد كأحكامو سعد بن ناصر الشثرم،  ٜٙ
 29 ص،  نفس ا١تصدر ٜٚ
 30-29 ص،  1 -ىػ،  ط 1416دار الوطن، : الرياض التقليد كأحكامو،سعد بن ناصر الشثرم،  ٜٛ
، سعد بن  1149. ص 1. ج 2. ـ،  ط 2001-ىػ1422دار الفكر، : ، دمشقأصوؿ الفقو اإلسبلميكىبة الزحيلي،  ٜٜ

 32- 31. ص 1. ىػ، ط 1416دار الوطن، : الرياض، ا١تصدر السابقناصر الشثرم، 
  33. ص 1. ىػ،  ط 1416دار الوطن، : الرياضالتقليد كأحكامو، سعد بن ناصر الشثرم،  ٓٓٔ



 

ك٦تا جاء يف  ٔٓٔكخصوص إذ التقليد مطلق ا١تتابعة كاالتباع ا١تتابعة فيما قاـ عليو الدليل.
أبو عبد اهلل بن خواز منداد البصرم ا١تالكي: " كل من اتبعت قولو توضيح الفرؽ بينهما ما قالو 

ح من غَت أف جيب عليك قبولو لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، كالتقليد يف دين اهلل غَت صحي
ككل من أكجب عليك الدليل اتباع قولو فأنت متبعو كاالتباع يف الدين مسوغ كالتقليد 

 ٦ٕٔٓتنوع."
ثبلثة  إىلالناس من حيث أىلية النظر كاالستدالؿ كقدرة االستنباط ينقسم ك 

هبا كاالستدالؿ  يف النصوص الشرعية أىلية ٘تكنهم من النظرك  ملكة علمية أصناؼ: صنف ٢تم
صنف ليس ٢تم أىلية كال ، ىم اجملتهدكف كىم قُػُللىؤالء ك  منها. الستنباطك٢تم كقدرة على ا

كمَثَّ  ،ىم العامة ا١تقلدكف كىم كثرىؤالء ملكة علمية ٘تكنهم من النظر كاالستدالؿ االستنباط ك 
ليس ٢تم قدرة على االستقبلؿ يف البحث كفهم األدلة كاستنباط  الصنفُت صنف آخر بُت

يبلغوا رتبة االجتهاد لكنهم يعرفوف اٟتجة كيفهموف الدليل كموقعو كيصلح مل ك  األحكاـ منها
ال يليق هبم .كىذا الصنف الثالث فهمم للًتجيح با١ترجحات ا١تعتربة يف ٖتقيق ا١تناط ك٨توه

تسميتهم مقلدين ١تعرفتهم الدليل كما ال يليق هبم تسميتهم ٣تتهدين لعدـ استقبل٢تم بالنظر. 
 ٖٓٔهنم متبعُت.بعض العلماء يسمُّو 

 البدعة  -ٕىػ.
الباء كالداؿ كالعُت أصبلف: البدعة لغة اسم ىيئة على كزف ِفعلة من مادة )بدع( ك)

فالبدعة على ىذا  ٗٓٔأحدمها ابتداء الشيء كصنعو ال عن مثاؿ، كاآلخر االنقطاع كالكبلؿ(.
﴿بَِديُع اىل:كمن ىذا ا١تعٌت قولو تع ٘ٓٔاألصل األكؿ ىو الشيء ا١تخًتع على غَت مثاؿ سابق.

كأبدعهما كاخًتعهما على  كأكجدمها ىو الذم أنشأمهاأم أف اهلل  ٙٓٔ﴾السََّماَواِت َواأْلَْرِض 

                                                             
 82. ص 1. ـ، ط 1979-ىػ 1399، دار األنصار،  االجتهاد كالتقليد يف اإلسبلـطو جابر فياض العلواين،  ٔٓٔ
 173. ص 2. ج11. ىػ،  ط 1435دار ابن اٞتوزم، : ، الدماـجامع بياف العلم كفضلوابن عبد الرب،  ٕٓٔ
: ، السعوديةاالعتصاـ؛ الشاطيب، 32. ص 1. ق، ط 1416دار الوطن، : الرياض التقليد كأحكامو،سعد بن ناصر الشثرم،  ٖٓٔ
 858. ص 1. ـ، ط 1992-ىػ 1412دار ابن عفاف، 
 ٕٓٔص،   ٔـ ج،  ٜٜٚٔ-ىػ ٜٜٖٔدمشق: دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة،زكرياء القزكيٍت،  أٛتد بن فارس بن ٗٓٔ
 15 ىػ ص،  1432دار ابن اٞتوزم، : الدماـمعيار البدعة، ٤تمد بن حسُت اٞتيزاين،  ٘ٓٔ
  117[: 2] سورة البقرة ٙٓٔ



 

﴿ُقْل َما كمنو قولو تعاىل:  ٛٓٔالذم خلقهما على غَت مثاؿ سابق.كىو  ٚٓٔغَت حد كال مثاؿ
الرُُّسُل ِمْن َأْم: )لست بأكؿ رسوؿ طرؽ العامل بل َجاَءِت  ٜٓٔ﴾ُكنُت ِبْدًعا مَِّن الرُُّسلِ 

 ٓٔٔقَػْبِلي(.
كتعريف البدعة اصطبلحا تعددت عبارات العلماء فيو لكنهم على إتاىُت 

كعرّب  ٔٔٔمشهورين: إتاه ديثلو العز بن عبد السبلـ كمن كافقو كآخر ديثلو الشاطيب كمن كافقو.
بعض الباحثُت عن ىذين االٕتاىُت بإتاىي التضييق كالتوسيع أم تضييق معٌت البدعة 

 ٕٔٔكتوسيعو.
أما العز بن عبد السبلـ اٟتنفي فعرفها بأهنا )فعل ما مل يعهد يف عصر رسوؿ اهلل 

 ٗٔٔ(.ملسو هيلع هللا ىلصإحداث ما مل يكن يف عهد رسوؿ اهللككافقو عليو النوكم إذ عرفها بأهنا ) ٖٔٔ(.ملسو هيلع هللا ىلص
 ٘ٔٔكٔتثلو قاؿ ابن اٞتوزم: ))كالبدعة عبارة َعْن فعل مل يكن فابتدع((.

عبارة عن طريقة يف أما الشاطيب فقد عّرؼ البدعة بتعريفُت، عّرفها يف موضع بأهنا )
كعّرفها  ٙٔٔالدين ٥تًتعة، تضاىي الشرعية يقصد بالسلوؾ عليها ا١تبالغة يف التعبد هلل سبحانو(.

ة يف الدين ٥تًتعة، تضاىي الشرعية، يقصد بالسلوؾ عليها ما يقصد يف موضع أخر بأهنا )طريق
كقد كافق ىذا التعريف تعريف أبن تيمية ٢تا إذ قاؿ إف )البدعة ما مل  ٚٔٔبالطريقة الشرعية(.

ما ككافقو أيضا تعريف ابن رجب ٢تا إذ قاؿ: ))كا١تراد بالبدعة  ٛٔٔيشرعو اهلل من الدين(.
                                                             

 ص،  2 ج، 1 -ـ ، ط 2006-ىػ1428مؤسسة الرسالة، : بَتكتاٞتامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد اهلل ٤تمد القرطيب،  ٚٓٔ
335 

 398 ص،  1 ج، 2 -ـ ، ط 1999-ىػ1420دار طيبة للنشر كالتوزيع، : الرياض تفسَت القرآف العظيم،ابن كثَت،  ٛٓٔ
 9[: ٙٗ] سورة األحقاؼ  ٜٓٔ
  276 ص،  7 ج، 2 -ـ ، ط 1999-ىػ1420دار طيبة للنشر كالتوزيع، : الرياض تفسَت القرآف العظيم،ابن كثَت،  ٓٔٔ
 170 ص،  1 -ىػ،  ط 1436مكتبة دار اٟتجاز، : الرياض ٖترير معٌت البدعة،صبلح ٤تمد ٤تمد اإلتربم،  ٔٔٔ
 1433دار الفتح للدراسات ك النشر، : عماف مفهـو البدعة كأثره يف اضطراب الفتاكل ا١تعاصرة،عبد اإللو بن حسُت العرفج،  ٕٔٔ

 69 ص،  2 -ـ ، ط 2012-ىػ
ىػ  ٗٔٗٔالقاىرة: مكتبة الكليات األزىرية،  قواعد األحكاـ يف مصا. األناـ،أبو ٤تمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ،  ٖٔٔ

  ٕٗٓص،   ٕـ ج،  ٜٜٔٔ -
 ٕٕص،   ٖبَتكت: دار الكتب العلمية ج،  هتذيب األٝتاء كاللغات،حيِت بن شرؼ النوكم،  ٗٔٔ
  ٕٙص،   ٔ -ط ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔدار الكتاب العريب ،  :بَتكت إبليس،تلبيس عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد،  ٘ٔٔ
 ٓ٘ص،   ٔ -ـ ، طٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔالسعودية: دار ابن عفاف،  إلعتصاـ،الشاطيب، ا ٙٔٔ
 نفس ا١تصدر ٚٔٔ
 ٕٗص،  ٔج،  ٕ -ـ ، ط ٜٜٔٔ-ىػ ٔٔٗٔالرياض: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود، االستقامة، ابن تيمية،  ٛٔٔ



 

الشريعة يدؿ عليو، فأما ما كاف لو أصل من الشرع يدؿ عليو، فليس أحدث ٦تا ال أصل لو يف 
 ٜٔٔ ببدعة شرعا، كإف كاف بدعة لغة((.

 التمذىب  -3ىـ.
التمذىب مصدر على كزف َ٘تَْفُعل من الفعل )٘تذىب يتمذىب ٘تذُىبا(. كمعرفة 

ة مشتق معٌت التمذىب تتوقف على معرفة معٌت ا١تذىب الرتباطو بو لفظا كمعٌت. فا١تذىب لغ
مصدر على كزف َمْفَعل كما أنو اسم مكاف كاسم زماف منو. فهو ٔتعٌت  من "َذَىَب" كىو

زماف الذىاب  ٔتعٌتك  ،موضع الذىاب على أنو اسم مكافٔتعٌت ك  ،الذىاب على أنو مصدر
كثانيهما  ٕٓٔعلى أنو اسم زماف. كمادة "ذىب" ٢تا معنياف يف اللغة أك٢تما اٟتسن كالنضارة،

أما ا١تذىب فيأيت على معاف منها مكاف الذىاب كا١تعتقد كالطريقة  َٕٔٔت كا١تركر.ا١تضي كالس
 ٕٕٔكالسَتة كاألصل.

منو على كجو العمـو فيو، فأما ا١تذىب يف االصطبلح فقد تعددت تعبَتات العلماء 
٣َتُْموَعة كمنها على كجو ا٠تصوص. فقد جاء تعريفو يف ا١تعجم الوسيط على كجو العمـو بأنو )

اآلراء كالنظريات العلمية كالفلسفية اْرتبط بَػْعضَها بِبَػْعض ارتباطا جَيَْعلَها كحدة من 
كعرِّؼ يف ا١توسوعة ا١تيسرة يف األدياف كا١تذاىب كاألحزاب ا١تعاصرة بأنو )٣تموعة ٖٕٔمنسقة(.

 ٕٗٔاآلراء كاألفكار اليت يراىا أك يعتقدىا إنساف ما، حوؿ عدد من القضايا العلمية كالسلوكية(.
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تعريفو على كجو ا٠تصوص أم عند الفقهاء فقد تنوعت عباراهتم فيها أيضا كأما 
أقوال اإلمام في المسائل الشرعية االجتهادية وماجرى ىو )كخبلصة القوؿ فيو أف ا١تذىب 

 ٕ٘ٔ(.مجرى قولو وقواعد االستنباط التي سار عليها وما خرِّج على قولو أو على أصلو
فهلّم نرجع إىل تعريف التمذىب حيث معرفتو تتوقف كبعد أف عرفنا تعريف ا١تذىب 

على معرفة ا١تذىب كما سبق ذكره. التمذىب مصدر على كزف َ٘تَْفُعل من فعل ٘تذىب 
 ٕٙٔمعناه أخذ مذىبا كاتبعو.ك  يتمذىب ٘تذُىبا

 ر أيضا فيو أقواؿ العلماء. كقد عّرفو الدكتورأما تعريف التمذىب يف االصطبلح فقد كثُ 
بن ٤تمد الركيبع  بعد مناقستو لستة عشر من عبارات العلماء يف تعريف  خالد بن مساعد

التمذىب فقاؿ ىو ))التزاـ غَت العامي مذىب ٣تتهد معُت يف األصوؿ كالفركع أكيف أحدمها أك 
 ٕٚٔانتساب ٣تتهد إليو((.
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 ـ ٜٜٓٔ-ىػ ٔٔٗٔا١تكرمة: دعوة اٟتق، 
 النور مؤسسة: عنيزة التفسير، على المنير الضوء ،علي الصاٟتي، ٤تمد، ٛتد، -ٜٙ

 ،بدكف سنة  كالتجليد للطباعة
دار االعبلـ،  ،، المفيد في مهمات التوحيدعبد القادر، بن ٤تمدا ،عطا، صويف -ٓٚ

  ٔىػ ط ٖٕٗٔ -ىػٕٕٗٔ



 

القاىرة: دار ىجر،  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن٤تمد،  ،بن جرير، االطربم -ٔٚ
 ٔ -ـ ط ٕٔٓٓ-ىػ ٕٕٗٔ

القاىرة: دار هنضة مصر  ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم٤تمد، ، سيد، طنطاكم -ٕٚ
  ٔ -ط ٜٜٛٔللطباعة كالنشر كالتوزيع، 

بَتكت:  ،شرح مختصر الروضة ،سليماف ،بن عبد القوما ،بن الكرًنا الطويف، -ٖٚ
  ٔ -ـ  ط ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔمؤسسة الرسالة، 

   ٖـ ط  ٜٛٛٔالدار اٟتداثة،  ،اإلسالم والنصرانية مع العلم والمدنية  ،٤تمد، عبده -ٗٚ
 مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرةعبد اإللو، ، بن حسُت، االعرفج -٘ٚ

  ٕ -ـ ط ٕٕٔٓ-ىػ ٖٖٗٔعماف: دار الفتح للدراسات ك النشر، 
كزارة الشؤكف اإلسبلمية الرياض: ، إسالمية ال وىابية ،العقل، ابن عبد الكرًن، ناصر،  -ٙٚ

 ٖ-، طىػ ٕٖٗٔ، كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

الرياض: دار الوطن ، مجمل أصول أىل السنة والجماعة في العقيدة ،------- -ٚٚ
 ٕ-ػ طى ٕٔٗٔللنشر، 

 ٜٜٖٔدار األنصار،  ،، االجتهاد والتقليد في اإلسالمطو ،جابر ،فياض ،العلواين -ٛٚ
  ٔ-ـ ط ٜٜٚٔ-ىػ

بَتكت: مؤسسة الرسالة،  ،٤تمد، القاموس احمليط، بن يعقوب، االفَتكزآبادل -ٜٚ
  ٛ -ـ ط ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔ

ربيع  ٜٔ ٣تلة البياف ،  في ضوء الوحيين" ملسو هيلع هللا ىلص"اتباع النبي فيصل علي البعداين  -ٓٛ
 ٛىػ ص ٙٔٗٔاألكؿ، 

 ٕٙٓٓ-ىػٕٛٗٔبَتكت: مؤسسة الرسالة،  ،الجامع ألحكام القرآن٤تمد، ، القرطيب -ٔٛ
  ٔ -ط ،ـ

بَتكت: مؤسسة ، مشكلة الغلو في الدينابن معبل، عبد الرٛتن،  ،اللوحيق -ٕٛ
 ٕ -ـ ، ط ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔالرسالة،

 ٗ -الرياض: دار الشواؼ ط ،علماء ومفكرون عرفتهم٤تمد ، ، اجملذكب -ٖٛ



 

 ٣تلة ا١تنار  -ٗٛ
 دار الدعوة،   ،، المعجم الوسيط٣تمع اللغة العربية بالقاىرة -٘ٛ
دار اٟتديث : القاىرة، تفسير الجاللين ،السيوطيجبلؿ الدين  ك ،جبلؿ الدين،احمللي -ٙٛ

  ٔ -بدكف سنة ط
الشيخ محمد تقي الدين في التفسير  جهود" حسُت آؿ موسى بن عبداهلل بن ٤تمد -ٚٛ

" رسالة ا١تاجستَت ، الرياض ، ا١تملكة العربية السعودية ، وعلوم القرآن ومنهجو فيهما
   ىػ ٖٖٗٔ/  ٕٖٗٔ

بَتكت: ٚتعية ا١تعارؼ  ،البحث العلمي: قواعده ومناىجومركز نوف للتأليف كالًتٚتة،  -ٛٛ
  ٔ-ـ  ط ٕٙٔٓ-ىػ ٖٚٗٔاإلسبلمية الثقافية ،

ىػػ  ٚٔٗٔديب: مكتبة مكة الثقافية ،  ،، الخالصة في مناىج البحثعلي ، مشاعل -ٜٛ
  ٔ-ـ  ط ٜٜٙٔ -

بَتكت: دار الكتب  ،توحيد االتباع٤تمد األمُت ،  ،بن الشيخ بن فريد، اا١توريتاين -ٜٓ
 ٔ-ط ٜٚٛٔ- ٛٓٗٔالعلمية،   

دمشق: دار الفكر،  ،، أصول التربية اإلسالمية وأساليبهاعبد الرٛتن، النحبلكم -ٜٔ
 ٕ-ط ، ٕٛٓٓ

الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب ، الندكة العا١تية للشباب اإلسبلمي -ٕٜ
ىػ  ٕٓٗٔ، كالنشر كالتوزيعدار الندكة العا١تية للطباعة :الرياض، واألحزاب المعاصرة

  ٗ -ط
، دار الكتب العلمية: بَتكت ،تهذيب األسماء واللغات ،حيِت ،بن شرؼ، االنوكم -ٖٜ

 ٖ-، طـٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ
تفسَت ا١تنار" رسالة الدكتورة يف ىاجر ٤تمد أٛتد شبو " منهج السيد ٤تمد رشيد رضا  -ٜٗ

   ٕٗٓٓ، ا٠ترطـو ، السوداف، 
: عماف بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف،ا٢تبليل، ابن عيد، سليم،  -ٜ٘

  ٖ -ـ ط ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔمكتبة الفرقاف، 
  ،كتاب الدعوة إلى اهلل في أقطار مختلفةتقي الدين ،  ، ٤تمدا٢تبليل -ٜٙ



 

 - ىػ ٜٕٗٔعماف: الدار األثرية،  ،سبيل الرشاد في ىدي خير العباد،------- -ٜٚ
 ٕ -ـ ط ٕٛٓٓ

 الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية ،------- -ٜٛ
، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي، بن أٛتد، ابن ٤تمدا ،بن علي، االواحدم -ٜٜ

  ٔ -ط ىػ ٘ٔٗٔالشامية،  دار القلم , الدار: دمشق، بَتكت
الكويت: ، الموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت ،  -كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية  -ٓٓٔ

 ٕ -ـ ط ٜٜٛٔ-ىػ ٜٓٗٔدارالسبلسل، 
حكم االحتفال بالمولد النبوي بين اليافعي، ابن صا. قديس، عبد الفتاح ،  -ٔٓٔ

 ـ ٕٙٔٓصنعاء: مركز ا٠تَتات، ، المجيزين والمانعين دراسة مقارنة
 

، صنعاء: مكتبة القول المفيد في أدلة التوحيد، ٤تمد ،بن عبد الوىاب ،الوصايب -ٕٓٔ
  ٔ -طـ  ٕٙٓٓ-ىػ ٕٚٗٔاإلرشاد، 

 معٌت دعوة اٟتقموقع الدكتور ٤تمد تقي الدين ا٢تبليل.  -ٖٓٔ
(http://www.alhilali.net/maqalat/39--1 , اٟتقمعٌت-دعوة Agustus, 2020) 

الرٝتي لفضيلة الشيخ أيب عبد ا١تعز ٤تمد على فركوس. خا٘تة يف االجتهاد  ا١توقع  -ٗٓٔ
 كالتقليد كاالتباع

(http://www.ferkous.com/home/?q=alfath-almaamoul-3-5,  8 November 2020) 
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