ّمة
جم ّلةةدور
جم ّل
حمككّمة
علم ّي ّيةةحم
دور ّي ّيةة علم
يتع ّل ّلقق هبام
النبو َّي َّيةةوما
والسنةنةالنبو
القرآن َّي
راسات
الد
بحوث ِّ
القرآنة َّية ُّ
وما يتع
راسات
بنرشبنرش
ُتعنى تُعنى
بحوث الدِّ
والس ُّ
هبام

1

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :

ردمد1658 - 774 x:

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
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ْن ،وقف تعظيم َ
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َم َجلّ ُة َت ْع ِ
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حي اهلدا -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة00966148493009 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@Journaltw :
موقع املجلة WWW.JOURNALTW.COM :
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َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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د .أمحد بن سعد بن حامد املاليك
األستاذ املساعد يف التفسري وعلوم القرآن بجامعة امللك خالد بأهبا
abumalik2@gmail.com
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موضوع البحث:
اإلشكاالت التي أوردها املفرسون يف اآلية املذكورة.

أهداف البحث:
اإلجابة عن هذه اإلشكاالت  ،وتوضيحها بجواب علمي رصني.

مشكلة البحث:
كيفية اجلواب عن اإلشكاالت التالية:
أليس هلل إال مرشق ومغرب واحد حتى يذكره يف اآلية؟
ما احلكمة يف ختصيص املرشق واملغرب وهلل سائر األشياء غري املرشق واملغرب؟
قوله تعاىل  :ﮋﮚ ﮛ ﮜﮊ هل املراد به إثبات صفة الوجه هلل ؟

أهم نتائج البحث:

أنــه خــص املــرق واملغــرب بالذكــر دون غريمهــا مــن املخلوقــات ألنــه جــاء يف ســبب النــزول

الصحيــح؛ وكذلــك ال يمنــع مــن ذكــر أسـ ٍ
ـباب أخــرى هلــذا التخصيــص.
أن الراجح اعتبار ّ
ّ
أن اآلية تدل عىل القبلة ،وعىل الصفة لزا ًما.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

السلف.
مشكل القرآنِّ ،
الصفات ،علوم القرآنَّ ،
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F
ّ
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا مــن

هيــده اهلل فــا مضـ ّـل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه،
وأشــهد أن حممــدً ا عبــده ورســوله . 

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [آل عمران.] 102 :

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [النســاء. ] 1 :

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﮊ [األحــزاب] 71-70 :

أما بعد:

()1

فهذا بحث خمترص عن مشكل

قوله تعاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [البقرة] 115 :

وسوف يكون تناويل هلذا ملوضوع يف املباحث التالية:
املبحث األول :ذكر اإلشكال.
املبحث الثاين :وجه اإلشكال.
املبحث الثالث :من ذكره واستشكله.
املبحث الرابع :حل اإلشكال.
خامتة وتشمل عىل أهم النتائج والتوصيات.
املصادر واملراجع.
(( (1هــذه خطبــة احلاجــة كان النبــي  يعلمهــا أصحابــه كــا ذكــر ذلــك ابــن مســعود  أخرجهــا الرتمــذي يف ســننه،
()1105؛ وأبــوداود ،)2118( ،كالمهــا يف كتــاب النــكاح بــاب خطبــة النــكاح؛ وقــال الرتمــذي :حديــث حســن ،وللشــيخ
نــارص الديــن األلبــاين  كتــاب يف خطبــة احلاجــة.

9

أمــا الدراســات الســابقة :فــا أعلــم مــن تكلــم عــن هــذه اآليــة ببحــث وتقــي ،ومجــع ألقــوال

العلــاء واملفرسيــن فيهــا ،وبيــان وجــه اإلشــكال فيهــا  ،واجلــواب عــن ذلــك.

وتــرز أمهيــة هــذه الدراســة يف موضوعهــا الــذي تتناولــه :وهــو الدفــاع عــن القــرآن الكريــم

ببيــان ،وحــل اإلشــكاالت التــي تــرد عــى بعــض آياتــه ،واملقصــد الــذي حتققــه يف نفــس كل مســلم
مــن التعظيــم للمصــدر األول للوحــي اإلهلــي املنـ ّـزل عــى خاتــم األنبيــاء واملرســلني.

وأســأل اهلل التوفيــق والســداد ،وأن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه ،وقارئــه وأن يكتــب يل بــه رضــاه

عنــده ،إنــه ســميع جميــب.

وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه والتابعني
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اإلشكال األول:

املبحث األول
ذكر اإلشكال

أليس هلل إال مرشق ومغرب واحد حتى يذكره يف اآلية؟

اإلشكال الثاين:
ما احلكمة يف ختصيص املرشق واملغرب وهلل سائر األشياء غري املرشق واملغرب؟

اإلشكال الثالث:
قولــه  :ﮋﮚ ﮛ ﮜﮊ هــل املــراد بــه إثبــات صفــة الوجــه هلل ؟ فــإن كان كذلــك فقــد ورد عــن

بعــض الســلف تأويــل هــذه اآليــة بغــر إثبــات الصفــة ،فهــل يعــد ذلــك تأويـ ٌـل لصفــة الوجــه هلل

تعــاىل؟

ُ
ثالث إشكاالت ترد عىل هذه اآلية الكريمة.
فهذه

11

وجه اإلشكال األول:

املبحث الثاين
وجه اإلشكال

كيــف يقــال ّ
رب املشـــرقني واملغـــربني
أن لــه املرشق واملغرب ،وقـــد ورد عنه ســبحانه وتعاىل أنه ٌّ

رب املشــارق ،واملغــارب فقــال:
فقــال :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [الرمحــن ، ] 17 :وكذلــك ورد عنــه أنــه ٌّ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [املعــارج ،] 40 :أو َمــا كان لــه إال مشـــرق ،ومغــرب واحــد حتــى
يذكــره يف هــذه اآليــة؟

وجه اإلشكال الثاين:
خصهــا بالذكــر
وهــو يرتتــب عــى اإلشــكال األول وهــو :إن كان هلل املشــارق واملغــارب؛ فلــاذا ّ

مــع ّ
أن مــا دوهنــا مــن األشــياء لــه ســبحانه وتعــاىل؟

وجه اإلشكال الثالث:
ّ
أن هــذه اآليــة إن كانــت يف إثبــات صفــة الوجــه هلل تعــاىل فقــد ورد عــن بعــض الســلف  -كــا

ســيأيت  -أهنــا يف غــر إثبــات صفــة الوجــه هلل ،وهــذا مشـ ٌ
ـكل يف تقريــر منهــج الســلف يف التعامــل مــع
الصفــات ،فكيــف يكــون اجلــواب عــن ذلــك؟
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املبحث الثالث
من ذكره واستشــكله

اإلشكال األول:

ذكره الطربي يف تفسريه حيث قال:
" إن قــال قائــل :أو مــا كان هلل إال مــرق واحــد ،ومغــرب واحــد حتــى قيــل :ﮋ ﮔ ﮕ

ﮖﮊ ".

()1

اإلشكال الثاين:
ذكره  -أيضا  -الطربي حيث قال:
" فــإن قــال :أو ليــس وإن كان تأويــل ذلــك مــا ذكــرت فللــه كل مــا دونــه اخللــق خلقــه؟ قيــل:

بــى فــإن قــال :فكيــف خــص املشــارق واملغــارب باخلــر عنهــا أهنــا لــه يف هــذا املوضــع دون ســائر
األشــياء غريهــا؟ ".

()2

اإلشكال الثالث:
استشــكله كثــر مــن املفرسيــن الذيــن هلــم اجتــاه أشــعري يف بــاب الصفــات ،وهــم أغلــب

املفرسيــن ومنهــم:

الرازي  -وتبعه عىل ذلك كثري  -حيث يقول:
" اآلية من أقوى الدالئل عىل نفي التجسيم ،وإثبات التنزيه» ثم بني ذلك من وجهني:
األولّ :
أن البــاري ســبحانه منــزه عــن اجلهــات ،واألحيــاز قبــل خلــق العــامل؛ فوجــب أن يبقــى

بعــد خلــق العــامل كذلــك...

(( (1جامع البيان ،للطربي ،)449/2( ،طبعة دار هجر.
(( (2املصدر السابق.
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خمتصــا بجهــة وجانــب معــن ،فــا
الثــاين :أنــه لــو كان جسـ ًـا ولــه وجــه جســاين؛ لــكان وجهــه ً

كان يصــدق قولــه :فأينــا تولــوا فثــم وجــه اهلل ،فلــا نــص اهلل تعــاىل عــى ذلــك علمنــا أ ّنــه تعــاىل منــزه
عــن اجلســمية ...ثــم قــال « :فــإذن ال بــد فيــه مــن التأويــل " )1(.وذكــر أوجــه التأويــل.
وتبعه عىل ذلك ابن عادل احلنبيل )2( ،وابن عرفة املالكي.

()3

ومنهم أبو حيان األندليس حيث يقول:
" وحيــث جــاء الوجــه مضافـ ًا إىل اهلل تعــاىل  ،فلــه حممــل يف لســان العــرب  ،إذ هــو لفــظ يطلــق

عــى معــان  ،ويســتحيل أن حيمــل عــى العضــو  ...فالوقــوف مــع ظاهــر اللفــظ الــدال عــى التجســيم

ومترصفاهتــا يف كالمهــا  ،وحجــج العقــول التــي مرجــع
غبــاوة ،وجهــل بلســان العــرب ،وأنحائهــا،
ّ
محــل األلفــاظ املشــكلة إليهــا ".

()4

ومنهــم ابــن عطيــة األندلــي حيــث يقــول " :واختلــف النــاس يف تأويــل الوجــه الــذي جــاء

مضافــا إىل اهلل تعــاىل يف مواضــع مــن القــرآن ،فقــال احلــذاق :ذلــك راجــع إىل الوجــود ،والعبــارة عنــه

بالوجــه مــن جمــاز كالم العــرب ،إذ كان الوجــه أظهــر األعضــاء يف الشــاهد وأجلهــا قــدرا." ...

()5

وتبعه عىل ذلك القرطبي.

()6

ومنهم ابن عاشور التونيس حيث يقول:
" ووجــه اهلل بمعنــى الــذات ،وهــو حقيقــة لغويــة ،وهــو هنــا كنايــة عــن عملــه ،فحيــث أمرهــم

باســتقبال بيــت املقــدس؛ فرضــاه منــوط باالمتثــال لذلــك ،وهــو أيضــا كنايــة رمزيــة عــن رضــاه
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(( (1مفاتيح الغيب ،للرازي ،)21/4( ،دار إحياء الرتاث.
(( (2اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل ،)415/2( ،حتقيق :عادل عبد املوجود.
(( (3تفسري ابن عرفة ،البن عرفة.)402/1( ،
(( (4البحر املحيط ،أليب حيان ،)531/1( ،طبعة دار الكتب العلمية.
(( (5املحرر الوجيز ،البن عطية.)200/1 ( ،
(( (6اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ( ، )83/2دار عامل الكتب.
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هبجــرة املؤمنــن يف ســبيل الديــن ".

()1

وغري ذلك...
وهــذا التأويــل للصفــة قــد جــاء عن ابــن عبــاس  :فقــد أخــرج ابــن أيب حاتم يف تفســره

قــال :حدثنــا أبــو ســعيد األشــج ثنــا عبــدة بــن ســليامن الــكاليب عــن نــر بــن العــريب عــن عكرمــة
عــن ابــن عبــاس  :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮊ " قبلــة اهلل أينــا توجهــت رشقـ ًا أو غر ًبــا ".

()2

وكذلــك جــاء عــن جماهــد بــن جــر  فقــد أخــرج الطــري يف تفســره قــال :ثنــا وكيــع،

عــن أيب ســنان ،عــن الضحــاك ،والنــر بــن عــريب ،عــن جماهــد :يف قــول اهلل  :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮊ قــال " :قبلــة اهلل ،فأينــا كنــت مــن رشق أو غــرب فاســتقبلها ".

()3

وكذلــك ذكــر البيهقــي يف الســنن الكــرى عــن الشــافعي  يف قولــه :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ

فثــم الوجــه الــذي وجهكــم اهلل إليــه ".
يعنــى - :واهلل أعلــمّ " -

()4

فهــذه اآلثــار عــن بعــض الســلف يف تأويــل صفــة الوجــه يف هــذه اآليــة يشــكل عــى مــا تقــرر

مــن مذهـ ٍ
ـب للســلف يف عــدم تأويــل الصفــات.

(( (1التحرير والتنوير ،البن عاشور ، )683/1( ،الدار التونسية.
(( (2تفسري ابن أيب حاتم ،الرازي.)212/1( ،
(( (3جامــع البيــان للطــري ، )457/2( ،دار هجــر؛ وأخرجــه كذلــك ابــن أيب شــيبة  ،و َعبــد بــن َُحيــد ،والرتمــذي ،و البيهقــي يف
«س ـنَنِه»  ،عــن جماهــد قالــه الســيوطي يف الــدر املنثــور.)566/1 ( ،
ُ
(( (4السنن الكربى ،للبيهقي ، )12/2( ،رقم ( .)2338
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حل اإلشكال األول:

املبحث الرابع
حل اإلشكال

ّ
إن لفظــة املــرق واملغــرب اســم جنــس أي :مصــدر ،وبذلــك تعــم املفــرد ،واملثنــى ،واجلمــع

واملذكــر ،واملؤنــث قــال الشــنقيطي :

"واجلــواب ّ
أن قولــه هنــا :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ املــراد بــه :جنــس املــرق واملغــرب ،فهــو صادق

بــكل مــرق مــن مشــارق الشــمس التــي هــي ثالثامئــة وســتون ،وكل مغــرب مــن مغارهبــا التــي هــي

كذلــك ،كــا روي عــن ابــن عبــاس وغــره".

()1

وقد أجاب الطربي كذلك عن هذا اإلشكال فقال:
"قيــلّ :
إن معنــى ذلــك غــر الــذي ذهبــت إليــه ،وإنـ ّـا معنــى ذلــك :وهلل املــرق الــذي تــرق

منــه الشــمس كل يــوم ،واملغــرب الــذي تغــرب فيــه كل يــوم فتأويلــه إذا كان ذلــك معنــاه :وهلل مــا بــن

قطــري املــرق ،ومــا بــن قطــري املغــرب ،إذ كان رشوق الشــمس كل يــوم مــن موضــع منــه ال تعــود
لرشوقهــا منــه إىل احلــول الــذي بعــده ،وكذلــك غروهبــا كل يــوم ".

()2

وســبب هــذا اإلشــكال هــو اجلهــل بلســان العــرب قال ابــن عطيــة األندلــي" :املصــدر يوصف

بــه املذكــر ،واملؤنــث ،واملفــرد ،واجلمــع بلفظ واحــد".

()3

حل اإلشكال الثاين:
ســبب هــذا اإلشــكال هــو اجلهــل بســبب نــزول اآليــة عــى مــا قالــه كثــر مــن املفرسيــن قــال

الطــري " :اختلــف أهــل التأويــل يف الســبب الــذي مــن أجلــه خــص اهلل ذكــر ذلــك بــا خصــه بــه يف
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(( (1دفع إهيام االضطراب ،للشنقيطي( ،ص ، )22مكتبة ابن تيمية.
(( (2جامع البيان ،للطربي ، )449/2 ( ،دار هجر.
(( (3املحرر الوجيز ،البن عطية.)273/3( ،

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

هــذا املوضــع ." ...

()1

قال ابن عطية " :وخصهام بالذكر ّ
ألن سبب اآلية اقتىض ذلك ".

()2

قــال مكــي بــن أيب طالــب " :وإنــا خــص اهلل  -تعــاىل ذكــره  -ذا أ ّنــه لــه ،وإن كان كل يشء لــه؛

أل ّنــه نــزل يف أمــر معــن ".

()3

لقــد تعــددت أقــوال املفرسيــن يف بيــان ســبب النــزول هلــذه اآليــة ،وتباينــت تباينـ ًا كبــر ًا فقــد

قيــل يف ســبب نزوهلــا:

أن الصحابــة كانــوا مــع رســول اهلل  يف غــزوة يف ليلــة مظلمــة ،فلــم يعرفــوا
« ّ

القبلــة ،فجعــل كل واحــد منهــم مســجد ًا بــن يديــه وصــى ،فلــا أصبحــوا إذا هــم عــى غــر القبلــة،
فذكــروا ذلــك لرســول اهلل ؛ فأنــزل اهلل تعــاىل هــذه اآليــة ».
رواه عامر بن ربيعة عن أبيه  مرفو ًعا.

()4

وروي عن جابر بن عبد اهلل ّ « :Lأنا يف رسية بعثها النبي .» 
ُ

()5

(( (1جامع البيان ،للطربي.)449/2( ،
(( (2املحرر الوجيز ،البن عطية.)200/1( ،
(( (3اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي.)408/1( ،
(( (4أخرجــه ابــن جريــر الطــري)54/2( ،؛ وابــن أيب حاتــم)211/1( ،؛ والرتمــذي ، ) 450/1( ،برقــم ( ، )345بــاب :مــا جــاء
الرجــل يصــي لغــر القبلــة يف الغيــم  ،ويف بــاب مــن ســورة البقــرة ( )55/5برقــم ( )2957؛ وابــن ماجــه ،برقــم ( )1020؛ و
السـ َّـان ،عــن عاصــم بــن عبيــد اللَِّ،
الدارقطنــي )7/2( ،برقــم ( )1065؛ وغريهــم مــن طريــق أشــعث بــن ســعيد أيب الربيــع َّ
َع ـن َعبـ ِ
ـد اللَِّ ْبـ ِ
ـن عامــر بــن ربيعــة ،عــن أبيــه مرفوع ـ ًا.
ْ ْ
قــال الرتمــذي (" :)205/5هــذا حديــث ليــس إســناده بــذاك ،وال نعرفــه إال مــن حديــث أشــعث الســان ،وهــو يضعــف يف
احلديــث".
قــال ابــن القطــان" :احلديــث معلــول بأشــعث وعاصــم ،فأشــعث مضطــرب احلديــث ينكــر عليــه أحاديــث وأشــعث الســان
يسء احلفــظ ،يــروي املنكــرات عــن الثقــات وقــال فيــه عمــرو بــن عــي :مــروك "انظــر :نصــب الرايــة ،للزيلعــي.)304/1( ،
قال ابن حجر يف التقريب( ،ص " :)285عاصم ابن عبيد اهلل ابن عاصم ابن عمر ابن اخلطاب العدوي املدين ضعيف".
قال العقييل يف الضعفاء )140/1 ( ،برقم (" :)89و َأما حديث ِ
عامر بن َربي َعة فليس ُيروى َمتنُه ِمن وجه َيث ُب ُت".
َ
(( (5أخرجــه الدارقطنــي )6/2( ،برقــم ()1062؛ ومــن طريقــه الواحــدي يف أســباب النــزول( ،ص)23؛ والبيهقــي يف الســنن الكربى،
(  )11/2برقــم (  ، )2335مــن طريــق أمحــد بــن عبيــد اهلل بــن احلســن ال َعنْــري ،قــال :وجــدت يف كتــاب أيب :ثنــا عبــد امللــك
العرزمــي ،عـن ع َطـ ِ
ـن َعبـ ِ
ـاحَ ،عـ ْن َجابِـ ِ
ـاء ْبـ ِ
ـن َأ ِب َر َبـ ٍ
ـد اللَِّ مرفوعـ ًا.
َ ْ َ
َْ َ
ـر ْبـ ِ ْ
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وقيلّ « :أنا نزلت يف التطوع بالنافلة يف السفر» قاله ابن عمر .

()1

ـون َأس ـت ِ
ـمﮊ [غافــر ، ] 60 :قالــوا :إىل أيــن؟
َج ْ
ب َل ُكـ ْ
وقيــل " :أ ّنــه ملــا نــزل قولــه تعــاىل :ﮋ ا ْد ُعـ ِ ْ

فنزلــت هــذه اآليــة " قالــه جماهــد.

()2

ـي  بالصــاة عليــه قالوا :إنــه كان ال
وقيــل " :أ ّنــه ملــا مــات النجــايش ،وأمرهــم النبـ ّ

يصــي إىل القبلــة فنزلــت هــذه اآليــة " قالــه قتــادة ،وابن جريــج.

()3

وقيــلّ « :أنــا نزلــت ر ًّدا عــى اســتنكار اليهــود عــى حتويــل القبلــة » رواه ابــن عبــاس ،وجــاء

عنــه أيض ـ ًا أهنــا أول مــا نســخ مــن شــأن القبلــة.

()4
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صحيحــا قو ًيــا؛ وذلــك ّ
ألن عاصــم بــن عبيــد اهلل بــن عمــر العمــري ،وحممــد بــن عبيــد
قــال البيهقــي ":وال نعلــم هلــذا احلديــث إســناد ًا
ً
اهلل العرزمــي ،وحممــد بــن ســامل الكــويف كلهــم ضعفــاء ،والطريــق إىل عبــد امللــك العرزمــي غــر واضــح ملــا فيــه مــن الوجــادة
وغريهــا ".
قــال الزيلعــي يف نصــب الرايــة ")305/1( ،قــال ابــن القطــان :ومهــا حديثــان خمتلفــان يروهيــا جابــر :أحدمهــا :كان يف غــزوة كان فيهــا
رســول اهلل  واآلخــر :رسيــة بعثهــا رســول اهلل  ،وعلــة أحدمهــا غــر علــة اآلخــر ،قــال :وأخطــأ أبــو
حممــد عبــد احلــق حيــث جعلهــا حدي ًثــا واحــد ًا ،قــال :ويمكــن اجلمــع بــن الروايتــن لــو صحتــا ،بـ ّ
ـأن الرسيــة كانــت جريــدة
جردهــا رســول اهلل  مــن العســكر ،فمــر فيهــا جابــر ،واعرتاهــم مــا ذكــر ،وملــا قفلــوا منهــا إىل عســكر النبــي
 ســألوه ،أو تكــون اجلريــدة مل جتتمــع مــع النبــي  إال يف املدينــة ،حتــى يكــون قولــه :كنــا مــع رســول
اهلل  وقولــه :بعــث رســول اهلل  رسيــة صادقــن ،انتهــى كالمــه ".
بعضا ".
ومع ذلك فقد قال ابن كثري يف تفسريه " :)394/1 ( ،وهذه األسانيد فيها ضعف ،ولعله يشد بعضها ً
وقــال ابــن تيميــة يف رشح العمــدة " :)546/4 ( ،وبعــض هــذه الطــرق ممــا يغلــب عــى القلــب ّ
أن احلديــث لــه أصــل ،و هــو حمفــوظ".
ولذلــك حســن األلبــاين يف إرواء الغليــل ،حديــث عامــر بــن ربيعــة حيــث قــال (" :)354/1وباجلملــة فاحلديــث هبــذا الشــاهد
مــع طرقــه الثــاث عــن عطــاء يرقــى إىل درجــة احلســن إن شــاء اهلل تعــاىل".
وقال يف الثمر املستطاب " :)843/2( ،وهذا احلديث وإن كان فيه مقال عند املحدثني؛ ولكن له شواهد تقويه " .واهلل أعلم
(( (1أخرجــه مســلم يف صحيحــه )486/1( ،برقــم (  ، )700كتــاب صــاة املســافرين وقرصهــا بــاب :جــواز صــاة النافلــة عــى
الدابــة يف الســفر حيــث توجهــت.
(( (2أخرجــه الطــري يف تفســره)225/3( ،)457/2( ،؛ وابــن املنــذر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور )566/1( ،مقطوع ـ ًا عــى
جماهــد.
(( (3ذكــر الســيوطي يف الــدر املنثــور ، )195/4 ( ،أن ابــن جريــر الطــري أخرجــه وابــن املنــذر ،ولقــد وجدتــه عند الطــري ()329/6
 ،عــن ابــن جريــج بــدون زيــادة " :قالــوا :مــا كان يســتقبل قبلتــه وإن بينهــا البحــار ،فنزلــت (فأينــا تولــوا فثــم وجــه اهلل) " ،
وعــن قتــادة ( ، )455/2وعــى ّ
كل فالســند منقطــع ال يصــح كونــه ســب ًبا لنــزول اآليــة.
(( (4أخرجــه الطــري ، )450/2( ،عــى أهنــا نزلــت ر ًّدا عــى ارتيــاب اليهــود عــى حتويــل القبلــة مــن طريــق معاويــة بــن صالــح عــن
عــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس بــه ،وجــاء عنــه أهنــا منســوخة باألمــر بالتوجــه إىل الكعبــة كــا أخرجــه أبــو عبيــد القاســم
بــن ســام يف الناســخ واملنســوخ( ،ص)18؛ وابــن أيب حاتــم يف التفســر)212/1( ،؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )267/2( ،وقــال:

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

ّ
ـوع عــن النبــي  يف الترصيــح
إن هــذه األســباب كــا تــرى مل يصــح فيهــا يشء مرفـ ٌ

بالســببية إال مــا كان مــن حديــث عامــر بــن ربيعــة  ،فإ ّنــه َحســن بالشــواهد كــا ذكــر ذلــك
ابــن تيميــة وابــن كثــر ،واأللبــاين رمحهــم اهلل؛ وهلــذا قــال أبــو حيــان األندلــي « :وقــد روي ذلــك
أن ذلــك وقــع لرسيــة ،وعــن عامــر بــن ربيعــة ّ
يف حديــث عــن جابــرّ ،
أن ذلــك جــرى مــع رســول اهلل

ـح ذلــك ،مل يعــدل إىل ســواه مــن هــذه األقــوال املختلفــة املضطربــة
 يف الســفر  ،ولــو صـ ّ
» )1(.وقــد حســنه بعــض أهــل العلــم ،فيمكــن اعتبــاره ســبب ًا يف نــزول اآليــة.

صحيحــا  -فليــس فيــه التصـــريح بالســببية،
أمــا حديــث ابــن عمــر  فهــو  -وإن كان
ً

وإنــا كان اســتدالالً منــه عــى فعــل النبــي  هبــذه اآليــة مــن طريــق العمــوم ،فقــد أخرج

الرتمــذي يف ســننه عــن ابــن عمــر ،قــال« :كان النبــي  يصــي عــى راحلتــه تطو ًعــا حيثــا
توجهــت بــه وهــو جـ ٍ
ـاء مــن مكــة إىل املدينــة » ثــم قــرأ ابــن عمــر ،هــذه اآليــة :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮊ
اآليــة .فقــال ابــن عمــر « :ففــي هــذا أنزلــت هــذه اآليــة» :قــال الرتمــذي " :هــذا حديــث حســن

صحيــح ".

()2

أمــا مــا جــاء عــن جماهــد ،وقتــادة ،وابــن جريــج مــن أســباب للنــزول؛ فــا يصــح فيهــا يشء؛

النقطــاع الســند بــن الــراوي ،وزمــن النــزول.

أمــا مــا جــاء عــن ابــن عبــاس  فقــد جــاء بلفظــن خمتلفــن :مــرة ألجــل ارتيــاب

واســتنكار اليهــود عــى حتويــل القبلــة ،ومــرة لبيــان ّ
أن اآليــة منســوخة باألمــر بالتوجــه للقبلــة ،ولعــل

أن اآليــة منســوخة باألمــر بالتوجــه للقبلــة؛ ّ
أن اللفــظ املحفــوظ هــو لبيــان ّ
الراجــح ّ
ألن رواهتــا أكثــر

كــا ســبق بيانــه.

حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل خيرجــاه هبــذه الســياقة ،ووافقــه الذهبــي ،والبيهقــي يف الســنن الكــرى  )12/2( ،برقــم
( ، )2337مــن طريــق حجــاج بــن حممــد عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء عــن عطــاء اخلراســاين عــن ابــن عبــاس بــه؛ وجــاء
عــن قتــادة القــول بالنســخ أخرجــه الطــري يف تفســره.)452 ،451/2( ،
(( (1البحر املحيط ،أليب حيان ، )530/1( ،دار الكتب العلمية.
(( (2سنن الرتمذي )205/5( ،برقم (  ، )2958حتقيق أمحد شاكر.
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بــأن اآليــة منســوخة ال يصــح؛ ّ
إن القــول ّ
ّ
ألن النســخ ال يثبــت باالحتــال قــال أبــو جعفــر

النحــاس:

"والصــواب أن يقــال :ليســت اآليــة ناســخة وال منســوخة؛ ّ
ألن العلــاء قــد تنازعــوا القــول

فيهــا وهــي حمتملــة لغــر النســخ ،ومــا كان حمتمــا لغــر النســخ مل يقــل فيــه ناســخ وال منســوخ إال

بحجــة جيــب التســليم هلــا ،فأمــا مــا كان حيتمــل املجمــل ،واملفــر ،والعمــوم ،واخلصــوص فعــن
النســخ بمعــزل ،وال ســيام مــع هــذا االختــاف".

()1

وعليــه فيمكــن توجيــه قــول ابــن عبــاس  بشــأن النســخ عــى مــا كان عليــه اصطــاح

الســلف يف لفظــة النســخ مــن مطلــق الرفــع :بـ ّ
ـأن اإلطــاق يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ
[البقــرة ] 115 :بالتقييــد يف قولــه  :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ

[البقــرة.] 144 :

قال أبو حيان األندليس" :وهو قول حسن ".

()2

قلــت :هــذا عنــد مــن مل َيثبــت عنــده ســبب النــزول لآليــة ،أ ّمــا وقــد ثبــت ســبب النــزول،

فحمــل املطلــق عــى املقيــد فيــه نظــر؛ ّ
ألن الســبب يف عــدم اســتقبال القبلــة يف اآليــة هــو وجــود املانع،
وهــو الظلمــة  -عــى مــا جــاء يف ســبب النــزول  -واحلكــم هــو جــواز عــدم اســتقبال القبلــة واحلالــة
هــذه ،أمــا الســبب يف قولــه :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ هــو

يف حــال عــدم وجــود املانــع ،واحلكــم هــو وجــوب اســتقبال القبلــة؛ فاختلــف الســبب ،واختلــف
احلكــم؛ فــإذا كان ذلــك كذلــك ،فــا خــاف يف عــدم محــل املطلــق عــى املقيــد )3(.واهلل أعلــم.
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(( (1الناسخ واملنسوخ ،للنحاس( ،ص ، )78مكتبة الفالح.
(( (2البحر املحيط ،أليب حيان.)530/1 ( ،
(( (3مذكرة يف أصول الفقه ،للشنقيطي ( ،ص.)279

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

وبعد هذا التحرير يف بيان سبب النزول؛ فيمكن اإلجابة عن اإلشكال السابق بام ييل:
األول :خــص املــرق واملغــرب بالذكــر؛ ّ
ألن ســبب النــزول اقتــى ذلــك ،وهــذا متجــه ،وقــد

ســبق ذكــر أقــوال املفرسيــن.

الثاين :لرشفهام حيث جعال هلل تعاىل.

()1

الثالث :أن يكون من حذف املعلوم للعلم أي :هلل املرشق واملغرب وما بينهام.

()2

وســواء قلنــا :بـ ّ
ـأن اآليــة نزلــت عــى ســبب ،أو عــى غــر ســبب؛ فليــس لذلــك أثــر عــى داللــة

اآليــة عــى العمــوم؛ أل ّنــه عــى القــول األول :العــرة بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب ،وعــى
الثــاين يبقــى اللفــظ عــى األصــل للعمــوم؛ وعليــه فــا جيــوز قــر اآليــة بمــن نزلــت فيهــم ،أو بمــن

كان مثــل حاهلــم ،أو بالتطــوع عــى الراحلــة ،أو غــر ذلــك؛ بــل يبقــى حكــم اآليــة عــى العمــوم؛

املخصــص ،وحتــى مــن قيدهــا باألمــر بالتوجــه للقبلــة :كأيب حيــان األندلــي ،فــا
لعــدم وجــود
ّ
يســلم لــه محــل املطلــق عــى املقيــد؛ الختــاف الســبب واحلكــم ،وملخالفتــه ملــا ثبــت يف حــال عــدم
االهتــداء إىل القبلــة :كــا يف حديــث عامــر بــن ربيعــة ،وجابــر ؛ وملــا ثبــت مــن قــول ابــن

عمــر  يف حــال التطــوع عــى الراحلــة يف الســفر واهلل أعلــم .

حل اإلشكال الثالث:
ّ
إن الســلف مل يكــن مــن مذهبهــم تأويــل الصفــات؛ بــل كان مذهبهــم إثبــات املعنــى الــذي

وتنزهيــا بــا تعطيــل ،ولقــد ضـ ّـل يف ذلــك
يليــق بــاهلل تعــاىل مــع تفويــض الكيفيــة إثباتـ ًا بــا متثيــل،
ً
طوائــف :منهــم مــن ينكــر األســاء والصفــات البتــة ،وهــؤالء هــم اجلهميــة ،ومنهــم مــن ينكــر

الصفــات دون األســاء ،وهــؤالء هــم املعتزلــة ،ومنهــم مــن يثبــت بعــض الصفــات وينكــر الباقــي
(( (1اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل احلنبيل.)413/2 ( ،
(( (2املصدر السابق.
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مــع إثباتــه لألســاء ،وهــم األشــاعرة .

()1

املؤولــة دليـ ً
ا هلــم عــى تأويــل الصفــات،
لقــد جــاء عــن بعــض الســلف مــا يتخــذه النفــاة ،أو ّ

أو نفيهــا منهــا :مــا جــاء يف صفــة الوجــه فـ ّ
ـإن الســلف يثبتــون هــذه الصفــة عــى مــا يليــق بجاللــه

ويفوضــون الكيفيــة؛ ولكــن وقــع اإلشــكال يف هــذه اآليــة ،فقــد جــاء عــن ابــن عبــاس  يف
ِّ

قولــه :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ قــال " :قبلــة اهلل أينــا توجهــت رشقــ ًا ،أو غر ًبــا ".

()2

وكذلــك مــا جــاء عــن جماهــد يف قولــه :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮊ قــال " :قبلــة اهلل ،فأينــا كنــت

مــن رشق ،أو غــرب فاســتقبلها ".

()3

وكذلك ما جاء عن الشافعي قوله يف هذه اآلية " :فثم َّالوجه الذي وجهكم اهلل إليه".

()4

ّ
إن ســبب وقــوع اإلشــكال يف اآليــة إنــا هــو اعتقــاد أمــر خمالــف للكتــاب ،والســنة يف بــاب

الصفــات.

أمــا اجلــواب فنقــول :إ ّنــه ال إشــكال يف اآليــة؛ ّ
ألن مــن قــال ذلــك مــن الســلف ال ينفــي صفــة

الوجــه هلل تعــاىل؛ بــل يثبتهــا لــه يف غــر هــذه اآليــة؛ ّ
ألن هــذه اآليــة ليســت مــن آيــات الصفــات،
ألن الظاهــر يف معنــى الوجــه هنــا  :الوجهــة؛ ّ
وليــس فيهــا تأويـ ٌـل لصفــة الوجــه؛ ّ
ألن الوجهــة هــي

التــي تســتقبل ،وهــذا ليــس فيــه خمالفــة لظاهــر اللفــظ ،وظاهــر اآليــة إمــا أن يــراد بــهّ :
أن وجــه اهلل
ـم ،فعــى األول أقـ ّـرت عــى ظاهرهــا ،و ال يلــزم
ـم ،أو كليهــا ثـ ّ
ـم ،أو أن القبلــة ثـ ّ
الــذي هــو الصفــة ثـ ّ

مــن ذلــك ّ
أن وجــه اهلل يف نفــس األجســام املســتقبلة فيكــون املعنــى :أينــا يســتقبل العبــد فإنــا يســتقبل

فــإن اهلل فــوق عرشــه عــى ســمواته ،وهــو حميــط بالعــامل كلــه ،فأينــا وىل العبــد ّ
وجــه اهلل ّ
فــإن اهلل
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(( (1مقــاالت اإلســاميني ،أليب احلســن األشــعري)130/1 ( ،)114/1 ( ،؛ منهــج األشــاعرة يف العقيــدة ،للشــيخ الدكتــور ســفر بــن
عبــد الرمحــن احلــوايل( ،ص.)80
(( (2تفسري ابن أيب حاتم ،الرازي.)212/1( ،
(( (3جامــع البيــان ،للطــري ، )457/2( ،دار هجــر؛ وأخرجــه كذلــك ابــن أيب شــيبة  ،و َعبــد بــن َُحيــد والرتمــذي و البيهقــي يف
«ســنَنِه» عــن جماهــد قالــه الســيوطي يف الــدر املنثــور.)566/1 ( ،
ُ
(( (4السنن الكربى للبيهقي )12/2( ،رقم ( .)2338
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يســتقبله ،وفيــه حديــث عــن عبــد اهلل بــن عمــر  قــال « :بينــا النبــي  يصــي رأى

إن أحدكــم إذا كان يف الصــاة فــإن اهلل حيــال
يف قبلــة املســجد نخامــة فحكهــا بيــده فتغيــظ ثــم قــالّ :

وجهــه فــا يتنخمــن حيــال وجهــه يف الصــاة » )1(.وغــره مــن األحاديــث.

وعــى الثــاين يكــون املعنــى :أينــا تولوا فثــم وجهــة اهلل أي :قبلتــه ،وقد يســمى الوجــه بالوجهة،

واهلل ســمى القبلــة وجهــة ،ومل يســمها وجهـ ًا ،وهــذا ليــس فيــه خمالفة لظاهــر لفظــة الوجه.

ـم جهتــه التــي يصــي إليهــا،
وعــى الثالــث :أ ّنــه يتنــاول الصفــة ،والقبلــة فيكــون املعنــى :فثـ ّ

ـم وجهــه الــذي يســتقبله املصــيّ ،
وكل ذلــك موجــود يف توجــه العبــد؛ وليــس يف ظاهــر القــرآن ّ
أن
وثـ ّ

اهلل تعــاىل يف جــوف املخلوقــات ،و ال جيــوز محــل اآليــة عــى أحــد املعنيــن دون الثــاين )2(.وهــذا مــا

رجحــه الشــيخ ابــن عثيمــن .

()3

اخلالصــةّ :
أن مــن قــال ذلــك مــن الســلف مل يــرد نفــي صفــة الوجــه هلل تعــاىل ،أل ّنــه يثبتهــا ،ومل

يــرد رصف لفظــة الوجــه عــن حقيقتهــا ؛ ّ
ألن مــا فرسهــا بــه فرسهــا عــى حقيقتهــا بخــاف منهــج

املؤولــة ،أو النفــاة فهــم ينفــون الصفــة مطل ًقــا ،أو يتأولوهنــا عــى غــر حقيقتهــا؛ فظهــر بذلــك الفــرق

بــن الطريقــن ،واملنهجــن .واهلل أعلــم

(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه )27/8 ( ،برقم (  ، )1611كتاب :اجلمعة باب :من انتظر حتى تدفن.
(( (2بيان تلبيس اجلهمية ،البن تيمية ، )81 ،71/6( ،بترصف كثري.
(( (3رشح العقيدة الواسطية ،البن عثيمني ( ،ص.)288
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A
وتتضمن النتائج والتوصيات التالية:
أما النتائج فهي:
األوىل :أن سبب وقوع اإلشكال يف اآليات أغلبه من قلة العلم بالعلوم العربية ،والرشعية.
الثانيــةّ :
ـر
أن اجلــواب عــن القــول :مــا احلكمــة مــن ذكــره مرش ًقــا ومغر ًبــا واحــدً ا؟ هــو أنــه عـ ّ

بذلــك عنــه باملصــدر ،وهــو يشــمل اجلمــع ،واملفــرد ،واملذكــر ،واملؤنــث.

الثالثــة :أن اجلــواب عــن ســبب ختصيــص املــرق واملغــرب بالذكــر دون غريمها مــن املخلوقات
هــو مــا جــاء يف ســبب النــزول مــن حديــث عامــر بــن ربيعــة عــن أبيــه  ،وحديــث جابــر
بــن عبــد اهلل  ،وأثبتــت الدراســة صحــة اعتبــار هــذا الســبب ،وحتســن بعــض العلــاء هلــذا
الســبب ،وكذلــك ال يمنــع ذكــر أسـ ٍ
ـباب أخــرى هلــذا التخصيــص :كرشفهــا ،أو عــى تقديــر حمــذوف

عــى مــا بينتــه الدراســة.
الرابعــة :أن اجلــواب عــا استشــكله البعــض مــن ورود أقــوال عــن بعــض الســلف يف تأويــل

املؤولــة ،والنّفــاةّ ،
صفــة الوجــه يف اآليــةّ :
وأن الســلف مل يكــن عندهــم
أن ذلــك عــى غــر منهــج ّ

وأن الراجــح اعتبــار ّ
ألنــم مل خيالفــوا يف ذلــك ال ّظاهــرّ ،
أن اآليــة تــدل عــى القبلــة،
تأويــل يف ذلــك؛ ّ

ألن اهلل حميـ ٌ
وعــى الصفــة لزا ًمــا؛ ّ
ـط بــكل يشء ،ومــن اســتقبل القبلــة؛ فبالــرورة يكــون مســتقب ً
ال

وأن ذلــك عــى وجـ ٍ
لوجــه اهلل كــا جــاءت بذلــك األحاديــثّ ،
ـه يليــق بــاهلل تعــاىل بــدون تكييــف ،ويف
ـع بــن القولــن .واهلل أعلــم.
هــذا مجـ ٌ
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أما التوصيات فهي:
األوىل :دعــوة الباحثــن املتخصصــن يف جمــال علــوم القــرآن الكريــم لتخصيــص اآليــات

املشــكلة خاصــة العقديــة منهــا بمزيــد مــن البحــث والدراســة.

الثانيــة :نــر مثــل هــذه الدراســات املتخصصــة بــن املســلمني مــن خــال الوســائل احلديثــة

حتــى يتحصــن املســلم مــن الشــبهات التــي يثريهــا أعــداء اإلســام.

الثالثــة :عقــد الــدورات والنــدوات العلميــة للدعــاة إىل اهلل تعــاىل ،وطلبــة العلــم يف جمــال

االنتصــار للقــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة.

واهلل أعلم وأحكم
وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا.
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1.إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين ،املكتــب
اإلســامي ،ط1405 ،2هـــ.

2.أســباب النــزول أليب احلســن عيل بــن أمحد الواحــدي (ت486:هـ) ،مؤسســة احللبــي ورشكاؤه
بالقاهــرة ،توزيــع دار البــاز بمكة املكرمــة ،دار اإلحتاد العــريب للطباعــة ،ط1388 1هـ.

3.البحــر املحيــط ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف األندلــي ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود
وآخــرون ،دار الكتــب العلميــة ،ط1422 ،1هـ.

4.بيــان تلبيــس اجلهميــة يف تأســيس بدعهــم الكالميــة ،لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة ،حتقيــق:
جمموعــة مــن املحققــن ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،ط1426 ،1هـــ.

5.التحرير والتنوير ،ملحمد الطاهر بن عاشور (ت ،)1393:تونس :دار سحنون 1997 ،م.
6.تفســر ابــن أيب حاتــم ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم الــرازي ،حتقيــق :أســعد حممــد
الطيــب ،صيــد :املكتبــة العرصيــة.

7.تفســر اإلمــام ابــن عرفــة ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن عرفــة التونــي ،حتقيــق :حســن املناعــي،
تونــس :مركــز البحــوث بالكليــة الزيتونيــة  ،ط1986 ،1م.

8.تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر الدمشــقي (ت ،)774:حتقيــق :ســامي حممــد ســامة ،دار
طيبــة ،ط1420 ،2هـ.

9.تقريــب التهذيــب ،البــن حجــر العســقالين ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب
العلميــة ،ط1415 ،2هـ.

10.الثمــر املســتطاب يف فقــه الســنة والكتــاب ،لنــارص الديــن األلبــاين ،غــراس للنــر والتوزيــع،
ط1422 ،1هـ.
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	11.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر الطــري (ت ،)310:حتقيــق :عبــداهلل
بــن عبــد املحســن الرتكــي ،الريــاض :دار عــامل الكتــب  ،ط1424 ،1هـ.

	12.اجلامــع ألحــكام القــرآن أليب عبــد اهلل القرطبــي ،حتقيــق :هشــام بخــاري ،دار عــامل الكتــب،
1423هـ.

	13.خطبــة احلاجــة التــي كان رســول اهلل  يعلمهــا أصحابــه ،لنــارص الديــن األلبــاين،
مكتبــة املعــارف ،ط1421 ،1هـ.

	14.الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،للسيوطي ،بريوت :دار الفكر 1993 ،م.
	15.دفــع إهيــام االضطــراب عــن آيــات الكتــاب ،ملحمــد األمــن الشــنقيطي ،القاهــرة :مكتبــة ابــن
تيميــة  ،ط1417 ،1هـ.

	16.ســنن ابــن ماجــة ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي املعــروف بابــن ماجــة (ت،)273:
بيــت األفــكار الدوليــة.

17.ســنن أيب داود ،أليب داود ســليامن بــن األشــعث السجســتاين (ت ،)275 :اعتنــى بــه :أبــو عبيدة
مشــهور بن حســن آل ســلامن ،مكتبــة املعــارف ،ط.2

18.ســنن الرتمــذي ،أليب عيســى حممــد بــن ســورة الرتمــذي (ت279 :هـــ) ،مرص:مكتبــة البــايب
احللبــي  ،ط1395 ،2هـــ.

19.ســنن الدارقطنــي ،أليب احلســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي( ت385 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب
األرنــاؤوط وآخــرون ،بريوت:مؤسســة الرســالة  ،ط1442 1هـــ.

20.الســنن الكــرى ،أليب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهقــي (ت458:هـــ) ،اهلنــد :مطبعــة جملــس
دائــرة املعــارف النظاميــة حيــدر آبــاد 1344 ،هـــ.
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	21.رشح العقيــدة الواســطية ،ملحمــد بــن صالــح بــن عثيمــن ،حتقيــق :ســعد بــن فــواز الصميــل،
دار ابــن اجلــوزي ،ط1419 ،5هـ.

	22.رشح العمــدة يف الفقــه ،لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة ،حتقيــق :ســعود العطيشــان ،مكتبــة
العبيــكان ،ط1413 ،1هـــ.

	23.الضعفــاء ،أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى العقيــي (ت322:هـــ) ،حتقيــق :مــازن
الرسســاوي ،مــر :دار ابــن عبــاس  ،ط1428 ، 2هـــ.

	24.اللبــاب يف علــوم الكتــاب،أليب حفــص عمــر بــن عــي بــن عــادل احلنبــي ،حتقيــق :عــادل
أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد معــوض ،بــروت :دار الكتــب العلميــة  ،ط1419 ،1هـــ.

	25.املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة
األندلــي (ت ،)542 :حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد ،لبنــان :دار الكتــب العلميــة
 ،ط1413 ،1هـ.

	26.مذكــرة يف أصــول الفقــه ،ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار الشــنقيطي (ت1293:هـ)،املدينــة
املنــورة :مكتبــة العلــوم ،ط 1420 ، 5هـــ.

27.املســتدرك عــى الصحيحــن ،أليب عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري ،بــإرشاف :يوســف عبــد
الرمحــن املرعشــي ،بــروت :دار املعرفــة.

28.املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عن العــدل إىل رســول اهلل  ،أليب احلســن
مســلم بــن احلجــاج النيســابوري (ت261:هـــ) ،حتقيــق :حممد فــؤاد عبــد الباقي ،بــروت :دار
إحيــاء الــراث العريب.

29.مفاتيــح الغيــب ،لفخــر الديــن حممــد بــن عمــر الــرازي (ت 606:هـــ) ،بــروت :دار إحيــاء
الــراث العــريب ،ط3،1420هـــ.
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30.مقــاالت اإلســاميني واختــاف املصلــن ،أليب احلســن عــي بــن إســاعيل األشــعري
(ت ،)330:حتقيــق :نعيــم زرزور ،بــروت :املكتبــة العرصيــة ،ط1426، 1هـــ .

	31.منهــج األشــاعرة يف العقيــدة ،لســفر بــن عبــد الرمحــن احلــوايل ،املدينــة املنــورة :منشــورات
اجلامعــة اإلســامية  ،عــام 1404هـــ.

	32.الناســخ واملنســوخ يف القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن ،أليب عبيــد القاســم بــن
ســام اهلــروي (ت244:هـــ) ،حتقيــق :حممــد صالــح املديفــر ،مكتبــة الرشــد ،ط1411 ،1هـ..

	33.الناســخ واملنســوخ يف القــرآن الكريــم ،أليب جعفــر حممــد بــن أمحــد بــن إســاعيل النحــاس
(ت338 :هـــ) ،مكتبــة الفــاح الكويــت ،ط 1408 ، 1هــــ.

	34.نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة ،جلــال الديــن عبــد اهلل بــن يوســف الزيلعــي احلنفــي
(ت762:هـــ) ،حتقيــق :حممــد عوامــة ،مؤسســة الريــان ،ط1418 ،1هـــ.

	35.اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره ،وأحكامــه ،ومجــل مــن فنــون علومه،
أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي القــرواين (ت437 :هـــ) ،جامعــة الشــارقة :جمموعــة

رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي  ،جامعــة الشــارقة :نــر جمموعــة

بحــوث الكتــاب والســنة  -كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية  ، -ط1429 ،1هـ.

30

Research on the Ambiguity in the saying of Allah: “And to Allah belong
the east and the west, so wherever you turn yourselves or your faces
there is the face of Allah. Surely! Allah is All-Sufficient, All-Knowing”An
Inductive and Deductive Study
Dr. Ahmad bin Sa’d bin Hamid al-Maliki

Research Topic:
Ambiguities cited by scholars of Quran exegesis in the afore-mentioned
verse.

Research Objective:
Responding to these Ambiguities and clarifying them with firm academic
response.

Research Problem:
How to respond to the following ambiguities:
1. Doesn’t Allah possess except one east and west that He should mention it
in the verse?
2. What is the wisdom behind specifying the east and west while Allah possesses other things apart from the east and west?
3. The saying of Allah: “there is the face of Allah”, does this means affirmation
of the Face as an attribute of Allah?

Prominent research findings:
1. That Allah specifically mentioned the east and west because they were
mentioned the authentic reason behind the revelation of the verse and this
does not negate other reasons for this specification.
2. The most authentic opinion is that this verse indicates the Qibla and the
attribute by extension.

Keywords:
Ambiguities of the Quran, Attributes, Science of the Quran, Pious predecessors.
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