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  :دراسة قول اهللا تعاىل 

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم(
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  دراسة عقدية

 هـ١٤٣٦منهجية الدكتوراه 

  

  
  تقدیم الطالبة

 میادة أحمد حمود الطالب
    

  إشراف فضیلة األستاذ الدكتور
 عبد اهللا الدمیجي
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  -:تمهيد 

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى 
  وبعد........... آلھ وصحبھ وسلم 
 َوْجُھ اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ ُتَولُّوا َفَثمََّوِللَِّھ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْیَنَما : (ھذه دراسة بعنوان

 أجمع فیھا أغلب التفاسیر المتعلقة ١١٥/ اآلیة رقم / سورة البقرة ) یٌمَواِسٌع َعِل
باآلیة وأسباب نزولھا وعالقتھا بآیات االستواء واألحادیث التي ذكرت فیھا والحكم 
علیھا بالصحة أو الضعف حسب قواعد أصول علم الجرح والتعدیل وإبراز األدلة 

قیم وشیخھ ابن تیمیة وتبیین القول القویة في اآلیة وإثبات الخالف بین ابن ال
الراجح عندھما وعالقة األیة بصالة السفر أم بالتوجھ إلى القبلة أو المقصود ھو 

  .  إثبات صفة الوجھ هللا تعالى واهللا المستعان 
وھذه الدراسة تتكون من تمھید ومقدمة وعدة مطالب وخاتمة ونتائج للبحث ثم 

  .الفھارس العامة للرسالة 
  :مقدمة 

  .نص األیة وتفسیرھا : لمطلب األول ا
  .أسباب نزول اآلیة : المطلب الثاني 

عالقة اآلیة بغیرھا من آیات العلو واالستواء مع ذكر األیات : المطلب الثالث 
  .وعالقة األیات باآلیة موضوع البحث 

  .فقھ اآلیة وأحكامھا : المطلب الرابع 
  : الخاتمة

  :أھم النتائج التي توصلنا إلیھا 
  .الفھارس العامة 
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  المقدمة
إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ من یھده اهللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادى لھ     « 

  .»وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ أما بعد 
  فإن خیر الحدیث كتاب اهللا وخیر الھدى ھدى محمد وشر األمور محدثاتھا وكل

  .     وكل ضاللة في النار وما توعدون آلت وما أنتم بمعجزین ,بدعة ضاللة
                                     أما بعد                                                    

  )َعِل���یٌمَوِللَّ���ِھ اْلَم���ْشِرُق َواْلَمْغ���ِرُب َفَأْیَنَم���ا ُتَولُّ���وا َف���َثمَّ َوْج���ُھ اللَّ���ِھ ِإنَّ اللَّ���َھ َواِس���ٌع       (
.. إن توحید القبلة لیس معناه أكثر من أن یكون للمسلمین اتج�اه واح�د ف�ي ال�صالة                 

فیج�ب أن تف�رق ب�ین اتج�اه ف�ي ال�صالة واتج�اه ف�ي         .. وذلك دلیل على وحدة الھدف  
اتجاه في الصالة نكون جمیعا متجھین إلى مكان محدد إختاره اهللا لنا .. غیر الصالة

.. ناس تصلي في جمیع أنحاء العالم متجھ�ة إل�ى الكعب�ة           وال.. لنتجھ إلیھ في الصالة   
.. ولكن اتجاھنا إلیھا من بقاع األرض ھو الذي یتغیر.. الكعبة مكانھا واحد ال یتغیر

ك�ل  .. فواحد یتجھ شماال وواحد یتجھ جنوبا وواحد یتج�ھ ش�رقا وواح�د یتج�ھ غرب�ا        
ولكنن�ا جمیع�ا   . .ضمنا یتجھ اتجاھا مختلفا حسب البقعة التي یوجد علیھ�ا م�ن األر       

  .مك�ان واح�د     نتجھ إلى الكعبة رغم اختالف وجھاتنا إال أننا نلتقي في اتجاھن�ا إل�ى               
فال نظن أن المشرق    " وِهللا المشرُق   : " اهللا جل جاللھ یریدنا أن نعرف أننا إذا قلنا        

فك��ل مك��ان ف��ي األرض ل��ھ .. إتج��اه واح��د ب��ل إن الم��شرق یختل��ف ب��اختالف المك��ان 
فإذا أشرقت الشمس في مكان فإنھا في نفس الوقت تغرب في           . .مشرق ولھ مغرب  

وبعد دقیقة تشرق عند قوم وتغ�رب   .. تشرق عندي وتغرب عند غیري    .. مكان آخر 
ف���إذا نظ��رت إل���ى ال��شرق وإل���ى الغ��رب بالن���سبة ل��شروق ال���شمس     .. عن��د آخ��رین  

.. تجد أن المشرق والمغرب ال ینتھیان من على سطح األرض.. الظاھري وغروبھا
  .ي كل دقیقة شروق وغروبف

  اطب اول

رو ص ا  

  :نص اآلية : أوالً
سورة ) َوِللَِّھ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْیَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ واِسٌع َعِلیٌم(

  ١١٥/ اآلیة رقم /البقرة 
  :أقوال بعض المفسرين فيها : ثانياً

لوال بیان أسباب النزول ألباح الناس ألنفسھم التوجھ فى الصالة الى : قال مقاتل 
َوِللَِّھ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب : الناحیة التي یرغبون فیھا، عمال بالمتبادر من قولھ تعالى

  )١(َفَأْیَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ اللَِّھ
                                                 

ألبي الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر األزدي البلخى ) ٥/١٥٠ (انظر تفسیر مقاتل) ١(
:  بیروت الطبعة–دار إحیاء التراث : عبد اهللا محمود شحاتھ ط: تحقیق) ھـ١٥٠: المتوفى(

  ھـ١٤٢٣ -األولى 
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، هللا ملكھم��ا ) مغ��ربوهللا الم��شرق وال: (یعن��ي ج��ل ثن��اؤه بقول��ھ   : ق��ال أب��و جعف��ر  
: ف�ذلك قول�ھ  . أنھ�ا ل�ھ، ملك�ا   : ، یعن�ي بھ�ا   "لف�الن ھ�ذه ال�دار     :"وتدبیرھما، كم�ا یق�ال    

  .، یعني أنھما لھ، ملكا وخلقا) وهللا المشرق والمغرب(
لموضع : ھو موضع شروق الشمس، وھو موضع طلوعھا، كما یقال        " المشرق"و

  . آنفا" لمساجدا"بكسر الالم، وكما بینا في معنى" مطلع"طلوعھا منھ
وهللا : (أو م��ا ك��ان هللا إال م��شرق واح��د ومغ��رب واح��د، حت��ى قی��ل     : ف��إن ق��ال قائ��ل  

: إن معنى ذلك غیر ال�ذي ذھب�ت إلی�ھ، وإنم�ا معن�ى ذل�ك               : ؟ قیل ) المشرق والمغرب 
. وهللا المشرق الذي تشرق منھ الشمس كل یوم، والمغرب الذي تغرب فیھ ك�ل ی�وم               

 ما بین قطري المشرق، وما بین قطري المغرب، إذ    وهللا: فتأویلھ إْذ كان ذلك معناه    
كان شروق الشمس كل یوم من موضع منھ ال تعود لشروقھا منھ إلى الحول ال�ذي       

  .بعده، وكذلك غروبھا كل یوم
!  الخل�ق خلق�ھ  )٢(أو لیس وإن كان تأویل ذلك ما ذكرت، فللھ ك�ل م�ا دون�ھ            : فإن قال 

رب ب�الخبر عنھ�ا أنھ�ا ل�ھ ف�ي ھ�ذا          فكیف خص المشارق والمغا   : فإن قال ! بلى: قیل
قد اختلف أھل التأوی�ل ف�ي ال�سبب ال�ذي     : الموضع، دون سائر األشیاء غیرھا؟ قیل     

ونح�ن مبین�و ال�ذي ھ�و       . من أجلھ خص اهللا ذكر ذلك بما خصھ بھ في ھذا الموضع           
خص اهللا جل ثناؤه ذلك : فقال بعضھم. أولى بتأویل اآلیة بعد ذكرنا أقوالھم في ذلك

م�ن أج�ل أن الیھ�ود كان�ت توج�ھ ف�ي ص�التھا وجوھھ�ا قب�ل بی�ت المق�دس،             بالخبر،  
. وك��ان رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم یفع��ل ذل��ك م��دة، ث��م حول��وا إل��ى الكعب��ة        

م�ا والھ�م ع�ن    : فاستنكرت الیھود ذلك من فعل النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم، فق�الوا           
لمشارق والمغارب كلھا لي، ا: قبلتھم التي كانوا علیھا؟ فقال اهللا تبارك وتعالى لھم      

  )٣(.أصرف وجوه عبادي كیف أشاء منھا، فحیثما ُتَولوا فثم وجھ اهللا
  :اختلف في تفسیره على أربعة أوجھ: وقال ابن أبي حاتم في تفسیره 

  .من جعلها محكمة وصرفها إلى حد الضرورة : فأحد ذلك: القول األول
یمان، أنب�أ أب�و الربی�ع ال�سمان     حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا س�عید ب�ن س�ل         

  :أشعث بن سعید، أنبأ عاصم بن عبید اهللا عن عبد اهللا بن ربیعة عن أبیھ قال
 ف�ي س�فر ف�ي لیل�ة مظلم�ة، فنزلن�ا من�زال            -كنا مع رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم          

فجعل الرجل یأخذ الحج�ارة فیجعلھ�ا م�سجدا ی�صلي فی�ھ، فلم�ا أص�بحنا إذا نح�ن ق�د                   
لیلتن�ا لیل�ة ب�اردة ف�أنزل اهللا ع�ز وج�ل وهللا              . یا رس�ول اهللا   : قبلة، فقلنا صلینا لغیر ال  

  )١(المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجھ اهللا

                                                 
 .، أي كل ما سواه من شيء"فللھ كل ما دونھ: "قولھ) ٢(
محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن ل): ٢/٥٢٧(جامع البیان في تأویل القرآن : انظر ) ٣(

مؤسسة : أحمد محمد شاكر ط: تحقیق) ھـ٣١٠: المتوفى(غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 
 ٢٤:  م عدد األجزاء٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢٠األولى، : الرسالة الطبعة

،، لمحمد بن عی�سى  ٢٩٥٧/ رقم) ١٨٨ / ٥(أخرجھ الترمذي كتاب التفسیر : إسناده حسن  ) ١(
ب�شار ع�واد    : تحقی�ق ) ھـ٢٧٩: المتوفى(بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى        بن َسْورة   
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  .بأن اآلية محكمة وتفسيرها في صالة السفر تطوعا: والقول الثاني

حدثنا أبو سعید األشج ثنا ابن فضیل عن عبد الملك بن أبي سلیمان ع�ن س�عید ب�ن              
  فأینما تولوا فثم وجھ اهللا أن تصلي: لما نزلت ھذه اآلیة:  عمر قالجبیر عن ابن

 إذا  -أینما توجھت راحلتك في السفر تطوعا، كان رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم               
    .)٢(رجع مكة یصلي على راحلتھ تطوعا، یومئ برأسھ نحو المدینة

  .وتفسيرها استقبال الكعبة. أنها محكمة: والقول الثالث 
الحسن ب�ن محم�د ب�ن ال�صباح ثن�ا حج�اج ب�ن محم�د األع�ور ع�ن اب�ن ج�ریج                        حدثنا  

فأینما تولوا ف�ثم وج�ھ اهللا حیثم�ا    : أخبرني إبراھیم بن أبي بكر عن مجاھد في قولھ  
  وروي عن الحسن نحو ذلك . كنتم فلكم قبلة تستقبلونھا الكعبة

  :أنها منسوخة: والقول الرابع 
حجاج بن محمد أنبأ ابن جریج وعثم�ان ب�ن   حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا       

أول م�ا ن�سخ م�ن الق�رآن فیم�ا ذك�ر لن�ا واهللا        : عطاء عن عطاء عن ابن عباس ق�ال   
هللا الم��شرق والمغ��رب فأینم��ا تول��وا ف��ثم وج��ھ اهللا فاس��تقبل   : أعل��م ش��أن القبل��ة ق��ل 

.  فصلى نحو بی�ت المق�دس، وت�رك البی�ت العتی�ق        - صلى اهللا علیھ وسلم    -رسول اهللا 
ومن حیث خرجت فول وجھك شطر : فھ اهللا إلى البیت العتیق، فنسخھا وقالثم صر

وروي ع�ن  : المسجد الحرام، وحیث ما كنتم فولوا وج�وھكم ش�طره ق�ال أب�و محم�د            
أب��ي العالی��ة، والح��سن وعط��اء الخراس��اني، وعكرم��ة وقت��ادة، وال��سدي، وزی��د ب��ن   

   .)١(أسلم نحو ذلك 

                                                                                                                          
ح�دیث  : وق�ال  ٦:  م ع�دد األج�زاء     ١٩٩٨:  بیروت سنة النشر   –دار الغرب اإلسالمي    : معروف ط 

  حسن غریب 
 أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم ١٠٢٠/رقم  ) ١/٣٢٦(وابن ماجة في الصالة     

 -دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة : محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي ط: تحقی��ق) ھ��ـ٢٧٣: لمت��وفىا(أبی��ھ یزی��د 
كالھما من طریق عبد اهللا بن عامر بن ربیعة عن أبیھ       : فیصل عیسى البابي الحلبي عدد األجزاء     

 فذكره ....
ح�دیث ح�سن   : وق�ال ٢٩٥٨رق�م  )١٨٩/ ٥(أخرجھ الترم�ذي كت�اب التف�سیر     : إسناده صحیح   ) ٢(

 ألب�ي عب�د اهللا أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن           ٤٤٧٦/ رق�م   ) ٥/٢٠٥(ف�ي م�سنده     وأحمد  .صحیح
 ع�ادل مرش�د، وآخ�رون       -ش�عیب األرن�ؤوط     : تحقی�ق ) ھ�ـ ٢٤١: المت�وفى (ھالل بن أسد ال�شیباني      

 - ھ�ـ  ١٤٢١األول�ى،  : مؤس�سة الرس�الة الطبع�ة    : د عبد اهللا بن عبد المحسن الترك�ي ط        : إشراف
  فذكره..... جبیر عن ابن عمر كالھما من طریق سغید بن  م٢٠٠١

  
 أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا    ٣٠٦٠/ رقم  ) ٢٦٧/ ٢( أخرجھ الحاكم كتاب التفسیر   ) ١(

ب��ن محم��د ب��ن حمدوی��ھ ب��ن ُنع��یم ب��ن الحك��م ال��ضبي الطھم��اني النی��سابوري المع��روف ب��ابن البی��ع  
:  بی�روت الطبع�ة  –العلمی�ة  دار الكت�ب    : مصطفى عب�د الق�ادر عط�ا ط       : تحقیق) ھـ٤٠٥: المتوفى(

 أحم���د ب���ن ٢٠٧٩/رق���م  ) ١٢ / ٢(  ، والبیھق���ي ٤:  ع���دد األج���زاء١٩٩٠ – ١٤١١األول���ى، 
  )ھـ٤٥٨: المتوفى(الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي 
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تدل على تجویز التوج�ھ إل�ى أي جھ�ة أری�د،       إن فسرنا اآلیة بأنھا      :ويقول الرازي   

فاآلی��ة من��سوخة وإن ف��سرناھا بأنھ��ا ت��دل عل��ى ن��سخ القبل��ة م��ن بی��ت المق��دس إل��ى  
  .فاآلیة ناسخة، وإن فسرناھا بسائر الوجوه فھي ال ناسخة وال منسوخةالكعبة 

وهللا الم��شرق والمغ��رب الم االخت��صاص أي ھ��و : ال��الم ف��ي قول��ھ تع��الى: ث��م یق��ول 
] ١٧: ال��رحمن[َربُّ اْلَم��ْشِرَقْیِن َوَربُّ اْلَمْغ��ِرَبْیِن  : ومالكھم��ا، وھ��و كقول��ھ خالقھم��ا 

، َربُّ اْلَم����ْشِرِق َواْلَمْغ����ِرِب ] ٤٠: المع����ارج[ِب����َربِّ اْلَم����َشاِرِق َواْلَمَغ����اِرِب : وقول���ھ 
ثم إنھ سبحانھ أشار بذكرھما إلى ذكر من بینھما من المخلوقات، كما   ] ٩: المزمل[

 اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِھَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَھا َوِلْلَأْرِض اْئِتَیا َطْوًعا َأْو َكْرًھا َقاَلَت�ا   ُثمَّ: قال
  .)٢(] ١١: فصلت[َأَتْیَنا َطاِئِعیَن 

  :ويقول القرطبي 
" والمغ�رب ." موض�ع ال�شروق   " الم�شرق "" وهللا المشرق والمغ�رب   :" قولھ تعالى 

ا بینھم��ا م��ن الجھ��ات والمخلوق��ات باإلیج��اد  موض��ع الغ��روب، أي ھم��ا ل��ھ مل��ك وم�� 
واالختراع، وخصھما بالذكر واإلضافة إلیھ تشریفا، نحو بیت اهللا، وناقة اهللا، وألن    

ش�رط، ول�ذلك ح�ذفت الن�ون،        " فأینما تولوا :" وقولھ تعالى . سبب اآلیة اقتضى ذلك   
" تول�وا " وقرأ الح�سن  ". فثم وجھ اهللا  " زائدة، والجواب " ما" العاملة، و " أین" و

في موضع نصب على الظرف، ومعناھا " ثم" و. بفتح التاء والالم، واألصل تتولوا
البعد، إال أنھا مبنیة على الفتح غیر معربة ألنھا مبھمة، تكون بمنزلة ھناك للبع�د،     

   .)٣(.فإن أردت القرب قلت ھنا
 األرض، أي ل�ھ      َوِللَّ�ِھ اْلَم�ْشِرُق َواْلَمْغ�ِرُب یری�د بھم�ا ن�احیتي             :ويقول البيـضاوي    

األرض كلھ��ا ال یخ��تص ب��ھ مك��ان، دون مك��ان، ف��إن منع��تم أن ت��صلوا ف��ي الم��سجد    
َفَأْیَنما ُتَولُّوا ففي أي مكان فعلتم      . الحرام، أو األقصى فقد جعلت لكم األرض مسجداً       

التولی��ة ش��طر القبل��ة َف��َثمَّ َوْج��ُھ اللَّ��ِھ أي جھت��ھ الت��ي أم��ر بھ��ا ف��إن إمك��ان التولی��ة ال  
أي ھ��و ع��الم مطل��ع بم��ا یفع��ل فی��ھ ِإنَّ اللَّ��َھ : أو َف��َثمَّ ذات��ھ. سجد أو مك��انیخ��تص بم��

                                                                                                                          
 - ھ�ـ   ٤٢٤لثة،الثا:  لبنات الطبعة  –دار الكتب العلمیة، بیروت     : محمد عبد القادر عطا ط    : تحقیق
حدیث صحیح علي ش�رط  : بھ وقال الحاكم  .... م كالھما من طریق عطاء عن ابن عباس          ٢٠٠٣

 الشیخین، ولم یخرجاه بھذه السیاقة
ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن  ) :٢/٣٠٢(التفسیر الكبیر= انظر مفاتیح الغیب   ) ٢(

دار : ط) ھ��ـ٦٠٦: المت��وفى(خطی��ب ال��ري الح��سین التیم��ي ال��رازي الملق��ب بفخ��ر ال��دین ال��رازي  
 ١٦:  ھـ عدد المجلدات ١٤٣٢ -األولى : سید عمران  الطبعة:  القاھرة  تحقیق –الحدیث 

ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األن�صاري  ) ٢/٧٩(تفسیر القرطبي  : انظر) ٣(
بردون�ي وإب�راھیم أطف�یش    أحم�د ال : تحقی�ق ) ھ�ـ ٦٧١: المت�وفى (الخزرجي شمس الدین القرطب�ي      

 ٢٠:  م عدد األج�زاء    ١٩٦٤ -ھـ  ١٣٨٤الثانیة،  :  القاھرة الطبعة  –دار الكتب المصریة    : الناشر
  ) مجلدات١٠في (جزءا 
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أو برحمت��ھ یری��د التوس��عة عل��ى عب��اده َعِل��یٌم بم��صالحھم . واِس�ٌع بإحاطت��ھ باألش��یاء 
  )١(وأعمالھم في األماكن كلھا

للَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم      ِفی�ِھ َت�ْسِلَیٌة ِللرَُّس�وِل َص�لَّى ا        -َواللَّ�ُھ َأْعَل�مُ   - َوَھ�َذا    :قال ابـن كثيـر      
َوَأْصَحاِبِھ الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن َمكََّة َوَفاَرُقوا َمْسِجَدُھْم وُمَصالھم، َوَقْد َكاَن َرُسوُل اللَِّھ     

َفَلمَّ�ا َق�ِدَم   . َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُی�َصلِّي بمك�َة ِإَل�ى َبْی�ِت اْلَمْق�ِدِس والكعب�ُة َب�ْیَن َیَدْی�ھِ         
ْلَمِدیَنَة ُوجھ ِإَلى َبْیِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر َشْھًرا، َأْو َسْبَعَة َع�َشَر َش�ْھًرا، ُث�مَّ َص�َرَفُھ              ا

َوِللَِّھ اْلَم�ْشِرُق َواْلَمْغ�ِرُب َفَأْیَنَم�ا ُتَولُّ�وا َف�َثمَّ           {: اللَُّھ ِإَلى اْلَكْعَبِة بعُد، َوِلَھَذا َیُقوُل َتَعاَلى      
  )٢(}َوْجُھ اللَِّھ

َوِللَِّھ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب، َفَأْیَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ اللَِّھ، ِإنَّ اللََّھ واِس�ٌع      : وقال القاسمي   
وف��ي ذل��ك . َعِل��یٌم بی��ان ل��شمول ملكوت��ھ لجمی��ع اآلف��اق، المت��سبب عن��ھ س��عة علم��ھ  

َأْن َتْنُف�ُذوا ِم�ْن   ِإِن اْس�َتَطْعُتْم  : وقولھ تعالى. تحذیر من المعاصي وزجر عن ارتكابھا 
، وكقول�ھ  ] ٣٣: ال�رحمن [َأْقطاِر السَّماواِت َواْلَأْرِض َفاْنُفُذوا ال َتْنُفُذوَن ِإلَّا ِب�ُسْلطاٍن         

وقولھ ما َیُكوُن ِمْن َنْجوى َثالَثٍة ِإلَّ�ا ُھ�َو   ] ٤: الحدید[َوُھَو َمَعُكْم َأْیَن ما ُكْنُتْم  : تعالى
، ] ٧: غ�افر [َربَّنا َوِس�ْعَت ُك�لَّ َش�ْيٍء َرْحَم�ًة َوِعْلم�ًا            : ،وقولھ] ٧: المجادلة[راِبُعُھْم  

  .)٣(أي عم كل شيء بعلمھ وتدبیره وإحاطتھ بھ وعلوه علیھ

ب اطا  

    أب زول ا وم  ام ان  و ذه

  -:قال الماوردي 

ُب َفَأْیَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ واِسٌع َعِلیٌم َوِللَِّھ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِر{ :قولھ تعالى 
  :على سبعة أقاویل, وسبب نزولھا , اختلف أھل التأویل في تأویلھا } 

ك�ان ی�ستقبل ب�صالتھ بی�ت     , أن النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم         ,  أن سبب ذلك     :أحدها
: حت�ى قال�ت الیھ�ود   , ش�ھرا  أو سبعة عشر , المقدس بعد ھجرتھ ستة عشر شھرا     

ف���أمرھم اهللا تع���الى , م���ا دروا أی���ن قبل���تھم حت���ى ھ���دیناھم , إن محم���دا وأص���حابھ 

                                                 
لناصر الدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر ) : ١/١٠٢(أنوار التنزیل وأسرار التأویل : انظر ) ١(

: محمد عبد الرحمن المرعشلي ط: تحقیق) ھـ٦٨٥: المتوفى(بن محمد الشیرازي البیضاوي 
  ھـ١٤١٨ -األولى :  بیروت الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 

ألبیالفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ) : ١/٣٤٢(تفسیر القرآن العظیم : انظر ) ٢(
 -دار الحدیث: سید إبراھیم صادق وآخرون ط: تحقیق) ھـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي 

 ٨:  م عدد األجزاء٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣األولى : القاھرة الطبعة
لمحمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق ) : ١/٣٨٠(محاسن التأویل : انظر ) ٣(

 بیروت –دار الكتب العلمیھ : محمد باسل عیون السود ط: تحقیق) ھـ١٣٣٢: المتوفى(القاسمي 
   ھـ١٤١٨ - األولى : الطبعة
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وھ��ذا ق��ول اب��ن , ف��أنزل اهللا تع��الى ھ��ذه اآلی��ة , فتكلم��ت الیھ��ود , باس��تقبال الكعب��ة 
   )١(.عباس
 فأباح لھم أن یتوجھوا ,  أن ھذه اآلیة نزلت قبل أن یفرض استقبال القبلة           :والثاني

  .وھذا قول قتادة وابن زید, بصالتھم حیث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب 
وللخائف حیث تمكن من ,  أنھا نزلت في صالة التطوع للسائر حیث توجھ :والثالث

لم�ا  : روى س�عید ب�ن جبی�ر عن�ھ أن�ھ ق�ال      , وھذا ق�ول اب�ن عم�ر    , مشرق أو مغرب  
أن تصلي أینما توجھ�ت ب�ك راحلت�ك     } َوْجُھ اللَِّھ   َفَأْیَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ    { نزلت ھذه اآلیة    

كان رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم إذا رج�ع م�ن مك�ة ی�صلي            , في السفر تطوعا    
  . )٢(یومئ برأسھ نحو المدینة, على راحلتھ تطوعا 

فصلوا إلى  , ولم يعرفوا جهتها    , فيمن خفيت عليهم القبلة     , أنها نزلت   : والرابع
  .جهات مختلفة

كن�ا م�ع   : عن أبیھ ق�ال , عن عبد اهللا بن عامر بن ربیعة , عاصم بن عبد اهللا    روى  
فجعل الرج�ل یأخ�ذ   , فنزلنا منزال , رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في لیلة مظلمة         

فلما أصبحنا إذا نحن قد صلینا إلى غیر القبلة , فیعمل مسجدا یصلي فیھ , األحجار 
ف�أنزل اهللا تع�الى ھ�ذه       , یلتنا ھ�ذه إل�ى غی�ر القبل�ة          یا رسول اهللا لقد صلینا ل     : فقلنا, 

   )٣(.اآلیة
وروى أب�و قت�ادة أن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ               ,  أنھ�ا نزل�ت ف�ي النجاش�ي           :والخامس
  ق�الوا ن�صلي عل�ى رج�ل    )٤()إن أخ�اكم النجاش�ي ق�د م�ات ف�صلوا علی�ھ      : (وس�لم ق�ال  

ما أنزل إلیكم وما وإن من أھل الكتاب لمن یؤمن باهللا و       {: قال فنزلت , لیس بمسلم   
فإنھ ك�ان ال ی�صلي      : قالوا] ١٩٩: سورة آل عمران اآلیة   [} أنزل إلیھم خاشعین هللا   

وهللا الم��شرق والمغ��رب فأینم��ا تول��وا ف��ثم وج��ھ      {: ف��أنزل اهللا تع��الى , إل��ى القبل��ة  
  .)١(}اهللا

                                                 
من طریق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وابن ابي طلحة لم ) ٢/٥٢٧(بري في تفسیره بإسناد ضعیف رواه الط) ١(

 یسمع من ابن عباس التفسیر فإسناده ھنا منقطع
تقدم تخریجھ من طریق سعید عن ابن عمر وأزید أنھ جاء من طریق عبد اهللا بن دینار وھومتفق علیھ ) ٢(
 ومسلم ١٠٤٥/حدیث رقم) ١/٣٧١" (اإلیماء علي الدابة " باب " ة تقصیر الصال" أخرجھ البخاري في كتاب :

كالھما من طریق ) ١/٤٨٧/٧٠٠(جواز صالة النافلة علي الدابة في السفر " باب " صالة المسافرین " في كتاب 
 بھ ........عبد اهللا دینار

 تقدم تخریجھ) ٣(
) ٢/٦٥٧/٩٥٣(في التكبیر على الجنازة " باب " الجنائز " من كتاب " صحیحھ " أخرجھ مسلم في :صحیح )٤(

 ) ٣/٣٥٧" ( ما جاء في صالة النبي صلى اهللا علیھ وسلم على النجاشي " باب " الجنائز " و الترمذي في كتاب
 قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجھ وقد رواه أبو قالبة عن عمھ أبي ١٠٣٩/ حدیث رقم 

أبو المھلب اسمھ عبد الرحمن بن عمرو ویقال لھ معاویة بن عمرو  والنسائي في المھلب عن عمران بن حصین و
" باب " الجنائز "  وابن ماجھ في ١٩٧٥/ حدیث رقم ) ٤/٧٠" (الصفوف على الجنائز " باب " الجنائز " كتاب 

یعا من جم)  ٤/٤٣٩" (مسنده "  واحمد في ١٥٣٥/ حدیث رقم ) ١/٤٩١"  (ما جاء في الصالة على النجاشي 
 بھ......طریق أبي المھلب عن عمران بن حصین قال قال رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم

عن قتادة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ) ٧/٤٩٧(رواه الطبراني كامال في تفسیره ھكذا ) ١(
 مرسال.....
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} ادع�وني أس�تجب لك�م   {: أن سبب نزولھ�ا أن اهللا تع�الى لم�ا أن�زل قول�ھ             : والسادس
   .] ١١٥: البقرة[} فأینما تولوا فثم وجھ اهللا{: أین؟ فنزلتقالوا إلى 
, فلك��م قبل��ة ت��ستقبلونھا , أن معن��اه وحیثم��ا كن��تم م��ن م��شرق أو مغ��رب  : وال��سابع

   )٢(.وھذا قول مجاھد, یعني جھة إلى الكعبة 
معن�اه ف�ثم    : أح�دھما : ت�أویالن } ف�ثم وج�ھ اهللا    {: ویجيء من ھذا االختالف في قول�ھ      

: كم��ا ق��ال تع��الى , ویك��ون الوج��ھ عب��ارة عن��ھ  , ف��ثم اهللا تع��الى : لث��انيوا. قبل��ة اهللا
فھ�و لف�ظ ی�ستعلم ف�ي اإلش�ارة إل�ى       } ثم{وأما ] . ٢٧: الرحمن[} ویبقى وجھ ربك {

   .)٣()ھناك زید: (وإن كان بعیدا قیل, ) ھنا زید: (فإن كان قریبا قیل, مكان 
: من�صور المن�صوري ق�ال   فأخبرن�ا أب�و   . اختلف�وا ف�ي س�بب نزولھ�ا      :وقال الواح�دي    

ح�دثنا  : ح�دثنا أب�و محم�د إس�ماعیل ب�ن عل�ي ق�ال       : أخبرنا علي بن عمر الحافظ ق�ال      
ح��دثنا أحم��د ب��ن عبی��د اهللا ب��ن الح��سن   : الح��سن ب��ن عل��ي ب��ن ش��بیب العم��ري ق��ال   

حدثنا عطاء بن : وجدت في كتاب أبي، حدثنا عبد الملك العرزمي قال     : العنبري قال 
 - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -بع�ث رس�ول اهللا   : اهللا ق�ال أبي رباح، ع�ن ج�ابر ب�ن عب�د       

قد عرفنا القبلة  : سریة كنت فیھا فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا          
القبل��ة ھاھن��ا قب��ل  : ھ��ي ھاھن��ا قب��ل ال��شمال، ف��صلوا وخط��وا خطوط��ا وق��ال بع��ضنا   

وط الجنوب فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخط�    
 ع�ن ذل�ك،   - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -لغیر القبلة فلما قفلن�ا م�ن س�فرنا س�ألنا النب�ي             

  }وهللا المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجھ اهللا{: فسكت فأنزل اهللا تعالى
حدثنا محمد  : أخبرنا یحیى بن صاعد قال    : أخبرنا علي قال  : أخبرنا أبو منصور قال   

حدثنا أشعث السمان، عن عاصم ب�ن  : قال. عحدثنا وكی : بن إسماعیل األحمسي قال   
 -كن�ا ن�صلي م�ع النب�ي     : عبید اهللا، عن عبد اهللا بن عامر بن ربیع�ة، ع�ن أبی�ھ ق�ال               

 في السفر في لیلة مظلمة، فلم ندر كی�ف القبل�ة، ف�صلى ك�ل            -صلى اهللا علیھ وسلم     
 - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -النب�ي   رجل منا على حالھ، فلم�ا أص�بحنا ذكرن�ا ذل�ك إل�ى          

وم�ذھب اب�ن عم�ر أن اآلی�ة نازل�ة ف�ي التط�وع        } فأینما تولوا فثم وجھ اهللا {: فنزلت
  . بالنافلة

حدثنا محمد  : حدثنا محمد بن عبد اهللا الحافظ قال      : أخبرنا أبو القاسم بن عبدان قال     
ح�دثنا أب�و   : حدثنا أبو البختري بن عبد اهللا بن محمد بن ش�اكر ق�ال  : بن یعقوب قال 

أنزل�ت  : لك بن سلیمان عن س�عید ب�ن جبی�ر، ع�ن اب�ن عم�ر ق�ال                أسامة عن عبد الم   
  .أن تصلي حیث توجھت بك راحلتك في التطوع} فأینما تولوا فثم وجھ اهللا{

                                                 
ل  من طریق النضر بن عربي قا٣٣٧٧/ رقم ) ١/٢٩٥(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ ) ٢(

 فذكره.....سمعت مجاھدا یقول 
ألبي الحسن علي بن محمد ) :١٧٧- ١/١٧٥(النكت والعیون = تفسیر الماوردي : انظر ) ٣(

السید ابن : تحقیق) ھـ٤٥٠: المتوفى(بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
 وانظر ٦: دد األجزاءلبنان ع/  بیروت - دار الكتب العلمیة : عبد المقصود بن عبد الرحیم ط

 لفخر الدین الرازي ) :٣٠٣-  ٢/٣٠٢(التفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب 
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 ص�لى   -إن النجاشي لما توفي قال جبریل للنب�ي         : وقال ابن عباس في روایة عطاء     
هللا علیھ  صلى ا- إن النجاشي توفي، فصل علیھ، فأمر رسول اهللا        -اهللا علیھ وسلم    

 وق��ال - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم - أن یح��ضروا وص��فھم ث��م تق��دم رس��ول اهللا -وس��لم 
ف��صلى " إن اهللا أمرن��ي أن أص��لي عل��ى النجاش��ي وق��د ت��وفي ف��صلوا علی��ھ    : "لھ��م

 ص�لى  - وھ�م علی�ھ، فق�ال أص�حاب رس�ول اهللا          - صلى اهللا علیھ وس�لم       -رسول اهللا   
جل م�ات، وھ�و ی�صلي عل�ى غی�ر      كیف نصلي على ر :  في أنفسھم  -اهللا علیھ وسلم    

قبلتنا؟ وكان النجاشي یصلي إل�ى بی�ت المق�دس حت�ى م�ات وق�د ص�رفت القبل�ة إل�ى              
وم�ذھب قت�ادة أن ھ�ذه اآلی�ة       } فأینما تولوا ف�ثم وج�ھ اهللا      {: الكعبة، فأنزل اهللا تعالى   

فھذا ق�ول اب�ن عب�اس       } وحیثما كنتم فولوا وجوھكم شطره    {: منسوخة بقولھ تعالى  
: أول م�ا ن�سخ م�ن الق�رآن ش�أن القبل�ة ق�ال اهللا تع�الى             : اساني وقال عند عطاء الخر  

 نح�و  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -فصلى رس�ول اهللا   : قال} فأینما تولوا فثم وجھ اهللا    {
  .بیت المقدس وترك البیت العتیق، ثم صرفھ اهللا تعالى إلى البیت العتیق

 -لى اهللا علیھ وسلم    ص -إن رسول اهللا    : وقال في روایة علي بن أبي طلحة لوالبي       
وكان أكثر أھلھا الیھود، أمره اهللا أن یستقبل بیت المق�دس،          . لما ھاجر إلى المدینة   

 ص�لى اهللا علی�ھ   -فاس�تقبلھا ب�ضعة ع�شر ش�ھرا وك�ان رس�ول اهللا              . ففرحت الیھ�ود  
 یح��ب قبل��ة إب��راھیم، فلم��ا ص��رفھ اهللا تع��الى إلیھ��ا ارت��اب م��ن ذل��ك الیھ��ود    -وس��لم 
فأینم�ا تول�وا ف�ثم    {: عن قبلتھم التي كانوا علیھا، فأنزل اهللا تعالى  ما والھم   : وقالوا

  )١(}وجھ اهللا
   -:قول ابن تیمیة في مسألة الوجھ في ھذه اآلیة ومخالفة تلمیذه ابن القیم فیھا 

أي قبل�ة   } وهللا المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجھ اهللا       {: قولھ: قال ابن تیمیة    
جمھور السلف وإن ع�دھا بع�ضھم ف�ي ال�صفات وق�د ی�دل              اهللا ووجھة اهللا ھكذا قال      

أي تتول��وا أي } فأینم��ا تول��وا{: عل��ى ال��صفة بوج��ھ فی��ھ نظ��ر وذل��ك أن معن��ى قول��ھ 
: ول�ي وت�ولى  : ونظی�ر . تتوجھوا وتستقبلوا یتعدى إلى مفعول واحد بمعن�ى یتوالھ�ا     

بفاحشة {: وقال} ال تقدموا بین یدي اهللا ورسولھ {: قدم وتقدم وبین وتبین كما قال     
وهللا الم�شرق  {: ف�إن قول�ھ  . وھو الوجھ الذي هللا وال�ذي أم�ر اهللا أن ن�ستقبل       } مبینة

یدل على أن وجھ اهللا ھناك من المشرق والمغرب ال�ذي ھ�و هللا كم�ا ف�ي              } والمغرب
سیقول السفھاء من الناس ما والھم عن قبل�تھم الت�ي ك�انوا علیھ�ا ق�ل          {: آیة القبلة 

فلم�ا س�ألوا ع�ن س�بب       } شاء إل�ى ص�راط م�ستقیم      هللا المشرق والمغرب یھدي من ی�      
  .التولي عن القبلة أخبر أن لھ المشرق والمغرب

فق��د یظ��ن أی��ضا أن��ھ } ولك��ل وجھ��ة ھ��و مولیھ��ا{: مث��ل قول��ھ" وجھ��ة " وأم��ا لف��ظ 
مصدر كالوجھ كالوعدة م�ع الوع�د وأنھ�ا ترك�ت ص�حیحة فل�م تح�ذف فاؤھ�ا ول�یس                 

                                                 
ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ): ١/٣٧(أسباب نزول القرآن ) ١(

دار : عصام بن عبد المحسن الحمیدان الناشر: تحقیق) ھـ٤٦٨: المتوفى(النیسابوري، الشافعي 
  مام الد-اإلصالح 

  م واألحادیث تم تخریجھا آنفا١٩٩٢ -  ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة
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وكان یقال ولكل جھة أو وج�ھ  . لجھةألنھ لو كان مصدرا لحذفت واوه وھو ا   . كذلك
م�ا  : فالقبل�ة . وإنما الفعلة ھنا بمعنى المفعول كالقبل�ة والبدع�ة والذبح�ة ونح�و ذل�ك              

م�ا ذب�ح؛ ولھ�ذا ص�ح     : ما ابت�دع والذبح�ة  : ما توجھ إلیھ والبدعة: استقبل والوجھة 
ولم تحذف فاؤه؛ ألن الحذف إنما ھو من المصدر ال منبقیة األسماء كال�صفات وم�ا     

  )١(ھـ بتصرف.أ.شبھھا مثل أسماء األمكنة واألزمنة واآلالت والمفاعیل وغیر ذلكی
  ویقول ابن القیم في الوجھ الثامن عشر 

أن تفسیر وجھ اهللا بقبلة اهللا وإن قالھ بعض السلف كمجاھد وتبعھ الشافعي، فإنم�ا            
ْلَمْغ�ِرُب َفَأْیَنَم�ا   َوِللَّ�ِھ اْلَم�ْشِرُق َوا  {: قالوه في موضع واحد ال غیر، وھو قول�ھ تع�الى       

فھ��ب أن ھ�ذا ك�ذلك ف��ي ھ�ذا الموض�ع، فھ��ل     ] ١١٥: البق�رة [} ُتَولُّ�وا َف�َثمَّ َوْج��ُھ اللَّ�ھِ   
یصح أن یق�ال ذل�ك ف�ي غی�ره ف�ي المواض�ع الت�ي ذك�ر اهللا تع�الى فیھ�ا الوج�ھ، فم�ا                         

َوَقْوِل�ِھ  ] ٢٧: رحمنال� [} َوَیْبَقى َوْجُھ َربَِّك ُذو اْلَجَلاِل َواْل�ِإْكَرامِ      : یفیدكم ھذا في قولھ   
} ِإنََّم��ا ُنْطِعُمُك��ْم ِلَوْج��ِھ اللَّ��ھِ   {َوَقْوِل��ِھ ] ٢٠: اللی��ل[} ِإلَّ��ا اْبِتَغ��اَء َوْج��ِھ َربِّ��ِھ اْل��َأْعَلى    {
أن��ھ ] ١١٥: البق��رة[}  َف��َثمَّ َوْج��ُھ اللَّ��ِھ{: َعَل��ى َأنَّ ال��صَِّحیَح ِف��ي َقْوِل��ِھ] ٩: اإلن��سان[

یھ��ا الوج��ھ، فإن��ھ ق��د اط��رد مجیئ��ھ ف��ي الق��رآن  كقول��ھ ف��ي س��ائر اآلی��ات الت��ي ذك��ر ف
والسنة مضافا إلى الرب تعالى على طریقة واحدة ومعنى واحد، فلیس فیھ معنی�ان              

{ : مختلفان في جمیع المواضع غیر الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وھو قولھ
جھ��ة، وال وھ��ذا ال یتع��ین حمل��ھ عل��ى القبل��ة وال ] ١١٥: البق��رة[}  َف��َثمَّ َوْج��ُھ اللَّ��ِھ  

ھـ بتصرف ش�دید حی�ث اجتھ�د اب�ن الق�یم ف�ي              .أ.یمتنع أن یراد بھ وجھ الرب حقیقة      
  )٢(ھذه األیة الثبات حقیقة الوجھ في أكثر من ثمانیة وعشرین وجھا 

  

                                                 
لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن ): ٤٣٠- ٢/٤٢٩(مجموع الفتاوى : انظر ) ١(

مجمع الملك فھد : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط: تحقیق) ھـ٧٢٨: المتوفى(تیمیة الحراني 
: لسعودیة عام النشرنة النبویة، المملكة العربیة الطباعة المصحف الشریف، المدی

 م١٩٩٥/ھـ١٤١٦
لمحمد بن أبي بكر بن ): ١/٤٠٨(مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة ) ٢(

محمد بن محمد بن : اختصره) ھـ٧٥١: المتوفى(أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
سید : تحقیق) ھـ٧٧٤: المتوفى(ن الموصلي عبد الكریم بن رضوان البعلي شمس الدین، اب

 ١: م عدد األجزاء٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢األولى، :  مصر الطبعة–دار الحدیث، القاھرة : إبراھیم ط
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  اطب اث

ت ور اذ  واءو وات ان آ ر ا  تا 

   ووع اث

وحیث أن التأویل الصحیح في إثبات الوجھ هللا تعالى في ھذه اآلیة فالبد أن   : نقول  
تكون ھناك عالقة بینھا وبین آیات العلو هللا تعالى فإن كان هللا وجھ وعینان وسمع                

ویدین وكف وأصابع وقدم فلل�ھ أی�ضا العل�و عل�ى س�مواتھ وھوم�ستو عل�ى عرش�ھ                  
 في الصحیحین وغیرھم�ا     كما صرحت اآلیات بذلك وجاءت نصوص كثیرة صحیحة       

ف��ي ص��فات اهللا وعل��وه عل��ى خلق��ھ واس��توائھ عل��ى عرش��ھ ول��وال تحدی��د البح��ث          
. ألسردت كل صفة هللا تعالى مع دلیلھا من الكتاب وال�سنة وأق�وال أھ�ل العل�م فیھ�ا                     

فصفات اهللا تعاى ثابتة من غی�ر تمثی�ل وال تأوی�ل وال ت�شبیھ وال تعطی�ل فھ�و ل�یس                  
بصیر ف�اهللا ع�ز وج�ل ف�وق س�مواتھ م�ستو عل�ى عرش�ھ         كمثلھ شیئ وھو السمیع ال 

  بائن من خلقھ 
َأَأِمْن�ُتْم َم�ْن ِف�ي     "ھناك آیات قرآنیة تصرح بكون اهللا ف�ي ال�سماء، مث�ل قول�ھ تع�الى           

السََّماِء َأْن َیْخِسَف ِبُكُم اْل�َأْرَض َف�ِإَذا ِھ�َي َتُم�وُر َأْم َأِمْن�ُتْم َم�ْن ِف�ي ال�سََّماِء َأْن ُیْرِس�َل                        
ی�دّبر األم�ر م�ن    " :، وقول�ھ )١٧-١٦: الملك" (ُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَن َكْیَف َنِذیِر َعَلْی

" س��نة مّم��ا تع��ّدون ال��ّسماء إل��ى األرض ث��ّم یع��رج إلی��ھ ف��ي ی��وم ك��ان مق��داره أل��ف 
والت�ي ی�شھد لھ�ا قول�ھ      فلماذا االعتراض عل�ى ھ�ذه الفك�رة القرآنی�ة،    ) ٥: السجدة(

ِإَلْی��ِھ َی��ْصَعُد اْلَكِل��ُم   "، وقول��ھ)٥: ط��ھ" (ش اس��توىال��رحمن عل��ى الع��ر : " س��بحانھ
أی��دینا نح��و ال��سماء  ، ویؤی��دھا رف��ع)١٠: ف��اطر" (الطَّیِّ��ُب َواْلَعَم��ُل ال��صَّاِلُح َیْرَفُع��ُھ

ع��رج ب��ھ إل��ى    الس��تجابة دعواتن��ا، وح��ین ع��رج ب��النبي علی��ھ ال��صالة وال��سالم      
ق�اب قوس�ین   " ش، وبل�غ السماوات السبع، ووصل إلى السماء ال�سابعة، وإل�ى الع�ر   

: وال�سالم  من ربھ؟ وی�دل عل�ى ذل�ك أی�ضا م�ن ال�سنة قول�ھ علی�ھ ال�صالة         " أو أدنى
 ، وف�ي ح�دیث الجاری�ة الت�ي    )١("ارحموا من في األرض یرحمكم م�ن ف�ي ال�سماء   "

أن�ا؟   وم�ن : ف�ي ال�سماء، ث�م ق�ال لھ�ا     : أی�ن اهللا؟ قال�ت  : امتحنھ�ا رس�ول اهللا ف�سألھا   
  )٢(.ھا فإنھا مؤمنةأعتق: قال. رسول اهللا: قالت

                                                 
) ٤/٢١٠٤/٢١٠٥" (في الرحمة " باب " األدب " صحیح  أخرجھ أبو داود في كتاب ) ١(

  " في رحمة المسلمین ما جاء " باب " البر والصلة "  والترمذي في كتاب ٤٩٤١/حدیث رقم
" ھذا حدیث حسن صحیح  واإلمام أحمد في :  قال أبو عیسي١٩٢٤/حدیث رقم) ٤/٢٨٥(

 ٥٩١/حدیث رقم) ٢/٢٦٩" (مسنده "  والحمیدي في ١٦٩٤/حدیث رقم) ٢/١٦٠" (مسنده 
 بھ............جمیعا من طریق سفیان

كالم في الصالة تحریم ال" باب " المساجد " أخرجھ مسلم في كتاب : صحیح ) ٢(
" تشمیث العاطس في الصالة " باب " الصالة " وأبو داود في كتاب ) ١/٣٣/٣٨١"(
) ٣/١٩" (الكالم في الصالة " باب " السھو "  والنسائي في كتاب ٩٣٠/حدیث رقم) ١/٤٠٧(

جمیعا ) ٢/٧٧٦" (الموطأ " ومالك في )  ٥/٤٤٧" (مسنده "  وأحمد في ١٢١٧/حدیث رقم
 بھ........عن ھالل
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: المعتزلة زعموا أن ھناك آیات تدل على أنھ لیس في جھة معینة، مثل قولھ تعالى   
، وآی��ات ظاھرھ��ا ی��دل عل��ى } َوِلّل��ِھ اْلَم��ْشِرُق َواْلَمْغ��ِرُب َفَأْیَنَم��ا ُتَولُّ��وْا َف��َثمَّ َوْج��ُھ اِهللا{

، ھكذا } َأِمنُتم مَّن ِفي السََّماءَأ{، } ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش{: الجھة مثل قولھ تعالى
  )١(.زعموا، ما أفسده من زعم، وما أفظعھ من جھل مركب جريء

أن اآلی�ة ل�و احتمل�ت ك�ل واح�د م�ن         : وقال ابن القیم في الوجھ الخامس والع�شرون       
ألن الم��صلي ; األم��رین لك��ان األول��ى بھ��ا إرادة وجھ��ھ الك��ریم ذي الج��الل واإلك��رام  

بھ، فكان من المناس�ب أن ی�ذكر أن�ھ إل�ى أي الجھ�ات ص�لیت         مقصوده التوجھ إلى ر   
فأنت متوجھ إلى ربك، لیس في اختالف الجھات ما یمنع التوجھ إلى ربك، فج�اءت              

} وهللا الم�شرق والمغ�رب فأینم�ا تول�وا ف�ثم وج�ھ اهللا             {: اآلیة وافیة بالمق�صود فق�ال     
ة والشرع أن اهللا فأخبر أن الجمیع ملكھ وقد خلقھ، وقد علم بالفطر] ١١٥: البقرة[

تعالى فوق العالم محیط بالمخلوقات عال علیھا بكل اعتبار، فمن استقبل وجھة من 
الشرق إلى الغرب أو الشمال أو الجنوب أو بین ذلك فإنھ متوج�ھ إل�ى رب�ھ حقیق�ة،              
واهللا تعالى قبل وجھھ إلى أي جھة صلى، وھ�و م�ع ذل�ك ف�وق س�ماواتھ ع�ال عل�ى                

ین األمرین بل اجتماعھما ھو الواقع، ولھذا عامة أھل         عرشھ، وال یتوھم تنافي ھذ    
إن اهللا تع�الى  : اإلثبات جعل اآلیة من آیات الصفات وذكرھ�ا م�ع الوج�ھ، م�ع ق�ولھم             

  .فوق سماواتھ على عرشھ
وھذه اآلیة من أقوى الدالئل عل�ى نف�ي التج�سیم وإثب�ات التنزی�ھ؛            : وقال أبوحفص   

 جسماني لكان مختصًا بجان�ب مع�ین وجھ�ٍة    ألنھ لو كان اهللا تعالى جسمًا، ولھ وجھ       
وألن الوج�ھ ل�و ك�ان       } َفَأْیَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُھ اهللا    {: معینة، ولو كان كذلك لكان قولھ     

محاذیًا للمشرق الستحال في ذلك الزمان أن یكون محاذیًا للمغرب أی�ضًا، وإذا ثب�ت           
جھت�ھ الت�ي ارت�ضاھا ِقْبَل�ٌة وأم�ر          » َوْج�ُھ اهللاِ  «ھذا، فال بد فیھ من التأوی�ل، ومعن�ى          

، أو ] ٦٨: الق�صص [} ُك�لُّ َش�ْيٍء َھاِل�ٌك ِإالَّ َوْجَھ�ھُ    {: بالتوجھ نحوھ�ا، أو ذات�ھ نح�و      
ھ�و وج�ھ الق�ول، أو یك�ون         : َفَثمَّ جالل اهللا وعظمتھ من قولھم     : المراد بھ الَجاُه، أي   

  )٢(صلًة زائدًا، ولیس بشيء
  :أقوال أهل العلم في صفة الوجه

اآلیة من أقوى ال�دالئل عل�ى نف�ي التج�سیم وإثب�ات التنزی�ھ، وبیان�ھ                 :  الرازي   یقول
وهللا المشرق والمغرب فبین أن ھ�اتین الجھت�ین   : أنھ تعالى قال: من وجھین، األول  

                                                 
الصفات اإللھیة في الكتاب والسنة النبویة في ضوء اإلثبات والتنزیھ : انظر ) ١(
المجلس العلمي : ط) ھـ١٤١٥: المتوفى(ألبي أحمد محمد أمان بن علي جامي علي ):١/١٤٣(

ھـ عدد ١٤٠٨األولى، : بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة الطبعة
 ١ :األجزاء

ألبي حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي ): ٢/٤١٥(اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي : تحقیق) ھـ٧٧٥: المتوفى(الدمشقي النعماني 

م عدد ١٩٩٨- ھـ ١٤١٩األولى، : لبنان الطبعة/  بیروت -دار الكتب العلمیة : محمد معوض ط
  ٢٠: األجزاء
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مملوكتان لھ وإنما كان كذلك ألن الجھة أمر ممتد في الوھم طوال وعرضا وعمق�ا،               
ھو مؤل�ف مرك�ب، وك�ل م�ا ك�ان ك�ذلك         وكل ما كان كذلك فھو منقسم، وكل منقسم ف        

فال بد ل�ھ م�ن خ�الق وموج�د، وھ�ذه الدالل�ة عام�ة ف�ي الجھ�ات كلھ�ا، أعن�ي الف�وق                          
والتحت، فثبت بھذا أنھ تعالى خالق الجھات كلھا، والخالق متقدم عل�ى المخل�وق ال    
محالة، فقد كان الباري تعالى قبل خلق العالم منزھا عن الجھ�ات واألحی�از، فوج�ب            

  . بعد خلق العالم كذلك ال محالة الستحالة انقالب الحقائق والماھیاتأن یبقى
فأینما تولوا ف�ثم وج�ھ اهللا ول�و ك�ان اهللا تع�الى ج�سما             : أنھ تعالى قال  : الوجھ الثاني 

ولھ وجھ جسماني لكان وجھھ مختصا بجانب معین وجھ�ة معین�ة فم�ا ك�ان ی�صدق             
عالى على ذلك علمنا أنھ تعالى منزه فأینما تولوا فثم وجھ اهللا فلما نص اهللا ت    : قولھ

أن اآلی�ة ت�دل عل�ى ثب�وت     : عن الجسمیة واح�تج الخ�صم باآلی�ة م�ن وجھ�ین، األول       
أن��ھ تع�الى وص��ف  : الث�اني . الوج�ھ هللا تع�الى والوج��ھ ال یح�صل إال لم��ن ك�ان ج��سما    

أن الوج��ھ : والج��واب ع��ن األول. نف��سھ بكون��ھ واس��عا، وال��سعة م��ن ص��فة األج��سام
 اللغة عبارة عن العضو المخصوص لكنا بینا أنا لو حملناه ھاھنا وإن كان في أصل

فأینما تولوا فثم وجھ اهللا ألن الوجھ لو ك�ان محاذی�ا   : على العضو لكذب قولھ تعالى   
للمشرق الستحال في ذلك الزمان أن یك�ون محاذی�ا للمغ�رب أی�ضا، ف�إذن ال ب�د فی�ھ               

 كإضافة بیت اهللا وناق�ة اهللا،  أن إضافة وجھ اهللا: األول. من التأویل وھو من وجوه   
  :والمراد منھا اإلضافة بالخلق واإلیجاد على سبیل التشریف، فقولھ

فثم وجھھ الذي وجھكم إلیھ ألن المشرق والمغرب لھ بوجھیھما، : فثم وجھ اهللا أي
فأي وجھ من وجوه العالم    / والمقصود من القبلة إنما یكون قبلة لنصبھ تعالى إیاھا        

أن یكون الم�راد م�ن      : الثاني. لخلق واإلیجاد نصبھ وعینھ فھو قبلة     المضاف إلیھ با  
  :الوجھ القصد والنیة قال الشاعر

  رب العباد إلیھ الوجھ والعمل... أستغفر اهللا ذنبا لست أحصیھ 
: األنع�ام [ِإنِّ�ي َوجَّْھ�ُت َوْجِھ�َي ِللَّ�ِذي َفَط�َر ال�سََّماَواِت َواْل�َأْرَض               : ونظیره قولھ تع�الى   

إنم��ا : أن یك��ون الم��راد من��ھ ف��ثم مرض��اة اهللا، ونظی��ره قول��ھ تع��الى  : ثال��ثال] . ٧٩
ك��ل ش��يء ھال��ك إال  : یعن��ي لرض��وان اهللا، وقول��ھ ] ٩: اإلن��سان[نطعمك��م لوج��ھ اهللا 

یعن��ي م��ا ك��ان لرض��ا اهللا، ووج��ھ االس��تعارة أن م��ن أراد      ] ٨٨: الق��صص[وجھ��ھ 
لك م�ن یطل�ب مرض�اة    الذھاب إلى إنسان فإنھ ال یزال یقرب من وجھھ وقدامھ، فك�ذ  

: الرابع. أحد فإنھ ال یزال یقرب من مرضاتھ، فلھذا سمي طلب الرضا بطلب وجھھ            
كل شيء ھال�ك إال وجھ�ھ ویق�ول الن�اس ھ�ذا وج�ھ األم�ر ال                  : أن الوجھ صلة كقولھ   

یریدون بھ شیئا آخ�ر غی�ره، إنم�ا یری�دون ب�ھ أن�ھ م�ن ھاھن�ا ینبغ�ي أن یق�صد ھ�ذا                   
ر صحیح ف�ي اللغ�ة إال أن الك�الم یبق�ى، فإن�ھ یق�ال لھ�ذا              األمر، واعلم أن ھذا التفسی    

فثم وجھ اهللا مع أنھ ال یجوز علیھ المكان فال بد م�ن             : فما معنى قولھ تعالى   : القائل
ف�ثم قبلت�ھ الت�ي یعب�د بھ�ا، أو ث�م رحمت�ھ ونعمت�ھ وطری�ق ثواب�ھ             : تأویلھ بأن المراد  
  )١(.والتماس مرضاتھ

                                                 
 )٣٠٧- ٣٠٦/ ٢(نظر التفسیر الكبیر ا) ١(
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ویل الوجھ الم�ضاف إل�ى اهللا تع�الى ف�ي الق�رآن      اختلف الناس في تأ   :  قال القرطبي   
ذل��ك راج��ع إل��ى الوج��ود، والعب��ارة عن��ھ بالوج��ھ م��ن مج��از  : وال��سنة، فق��ال الح��ذاق

ق�د  : وقال اب�ن ف�ورك  . الكالم، إذ كان الوجھ أظھر األعضاء في الشاھد وأجلھا قدرا         
الن رأیت علم ف: تذكر صفة الشيء والمراد بھا الموصوف توسعا، كما یقول القائل

الیوم، ونظرت إلى علمھ، وإنما یرید بذلك رأیت العالم ونظرت إلى العالم، كذلك إذا         
:" وعلى ھذا یتأول قولھ تع�الى . ذكر الوجھ ھنا، والمراد من لھ الوجھ، أي الوجود   

:" هللا ال�ذي ل�ھ الوج�ھ، وك�ذلك قول�ھ      : ألن المراد ب�ھ   " » ٢«إنما نطعمكم لوجھ اهللا     
الوج��ھ : ق��ال اب��ن عب��اس. أي ال��ذي ل��ھ الوج��ھ" » ٣«ى إال ابتغ��اء وج��ھ رب��ھ األعل��

". » ١«ویبق�ى وج�ھ رب�ك ذو الج�الل واإلك�رام            :" عبارة عن�ھ ع�ز وج�ل، كم�ا ق�ال          
تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبھ العقول من ص�فات    : وقال بعض األئمة  

 وضعف أبو المع�الي ھ�ذا الق�ول، وھ�و ك�ذلك ض�عیف،       : قال ابن عطیة  . القدیم تعالى 
. المراد بالوجھ ھنا الجھة الت�ي وجھن�ا إلیھ�ا أي القبل�ة       : وقیل. وإنما المراد وجوده  

  :الوجھ القصد، كما قال الشاعر: وقیل
  رب العباد إلیھ الوجھ والعمل... أستغفر اهللا ذنبا لست محصیھ 

 أي لرض�ائھ  "إنما نطعمكم لوجھ اهللا:" المعنى فثم رضا اهللا وثوابھ، كما قال      : وقیل
من بنى مسجدا یبتغي بھ وج�ھ هللا  : (وطلب ثوابھ، ومنھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم     

یجاء یوم القیامة بصحف مختمة فتنصب بین   : (وقولھ). بنى اهللا لھ مثلھ في الجنة     
ی��دي اهللا تع��الى فیق��ول ع��ز وج��ل لمالئكت��ھ ألق��وا ھ��ذا واقبل��وا ھ��ذا فتق��ول المالئك��ة    

ال خیرا وھو أعلم فیقول إن ھذا كان لغیر وجھي وال أقب�ل        وعزتك یا ربنا ما رأینا إ     
: وقی��ل. )١(أي خال��صا ل��ي، خرج��ھ ال��دارقطني ) م��ن العم��ل إال م��ا ابتغ��ي ب��ھ وجھ��ي  

قال�ھ الكلب�ي والقتب�ي،      ". وھ�و معك�م   :" المراد ف�ثم اهللا، والوج�ھ ص�لة، وھ�و كقول�ھ           
  .)٢(ونحوه قول المعتزلة

  :بعض أقوال السلف في تأويل هذه اآلية
َأْیَنَم�ا  {أنھا لیست من آیات الصفات، وإنما الم�راد بھ�ا القبل�ة والجھ�ة     : قول األول ال

القبل�ة الت�ي یقب�ل اهللا ع�ز     . قبل�ة اهللا : ، یعن�ي }َف�َثمَّ َوْج�ُھ اهللاِ   {تتجھون یعني،   } ُتَولُّوْا
: وجل صالتكم إلیھا، أو الجھ�ة الت�ي یقب�ل اهللا ع�ز وج�ل ال�صالة إلیھ�ا لقول�ھ تع�الى          

إًذا المراد بوجھ اهللا ھن�ا ف�ي ھ�ذه اآلی�ة            ]. ١٤٨: البقرة[} ِوْجَھٌة ُھَو ُمَولِّیَھا  َوِلُكلٍّ  {
ف�ثم الجھ�ة    : ف�ثم جھ�ة اهللا، أي     : جھة اهللا، وھي القبلة، فالمراد بالوج�ھ الجھ�ة، أي         

                                                 
 والطبراني في الكبیر ١٣٢/ رقم ) ١/٧٧(أخرجھ الدارقطني في سننھ : إسناده ضعیف ) ١(
 جمیعا من طریق ١٥٤/ رقم ) ١/١٦٨( والتوبیخ والتبیھ ألبي الشیخ ٢٦٠٣/ رقم ) ٣/٩٧(

قال رسول اهللا صلى اهللا : ل الحارث بن غسان ، نا أبو عمران الجوني ، عن أنس بن مالك ، قا
  فذكره.................علیھ وسلم

رواه الطبراني في األوسط بإسنادین ورجال : وقال ) ١١/٢٨٢(وأورده الھیثمي في المجمع 
وھذا إسناد ضعیف فیھ أبو عمران الجوني قال الحافظ في . أحدھما رجال الصحیح، ورواه البزار

 ) ٥١٥٤(عفھ األلبابني في السلسلة الضعیفة التقریب صدوق یخطئ وقد تفرد بھ وض
 )٨٤- ٢/٨٣(تفسیر القرطبي : أنظر ) ٢(
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وھ�ذا م�ذھب ال�شافعي، واخت�اره اب�ن تیمی�ة       . التي یقبل اهللا عز وج�ل ص�التكم إلیھ�ا      
ض�عھ، ورواه اب�ن جری�ر ع�ن مجاھ�د، ق�ول لل�سلف         رحمھ اهللا تع�الى ف�ي بع�ض موا        

 خالف لفظي، بمعنى أن ھؤالء یثبتون صفة الوجھ  - ال تخافوا    -اختالف لفظي ھنا    
لو كان المخالف ھنا ال یثبت صفة الوجھ لجعلنا الخالف جوھریا عقدیا، لكن ھؤالء 

ال��صفة ال ل��یس الم��راد بھ��ا : یثبت��ون ص��فة الوج��ھ، حینئ��ٍذ إذا ق��الوا ف��ي آی��ة واح��دة 
إشكال ال خالف، خالف لفظي لیس جوھریا، إًذا كون ھ�ذا الق�ول لل�شافعي واخت�اره          
ابن تیمیة رحمھ اهللا تعالى ال یدل على أنھم خالفوا منھج السلف ف�ي ب�اب المعتق�د،          

. }َوَیْبَق�ى َوْج�ُھ َربِّ�كَ   {: ... ال، ألنھم یثبتون صفة الوجھ، حینئٍذ یثبتون بقولھ تعالى        
ل�یس الم�راد بھ�ا وج�ھ اهللا     :  وھذه اآلیة على جھة الخصوص یقول�ون  صفة الوجھ، 

  .تعالى
أنھ��ا م��ن آی��ات ال��صفات، وت��دل عل��ى ص��فة الوج��ھ هللا تع��الى، كاآلی��ة  : الق��ول الث��اني

، إًذا ھذه من آیات ال�صفات، واخت�اره ال�دارمي ف�ي رده              }َوَیْبَقى َوْجُھ َربِّكَ  {السابقة  
، واب��ن الق��یم رحم��ھ اهللا ))التوحی��د((ب��ھ عل�ى ب��شر المری��سي، واب��ن خزیم��ة ف�ي كتا  

، وك�ذلك ال�شیخ اب�ن عثیم�ین رحم�ھ           ))مختصر الصواعق المرس�لة   ((تعالى كما في    
َفَأْیَنَما ُتَولُّ�وْا  {، اختاروا أن ھذه اآلیة من آیات الصفات        ))الواسطیة((اهللا تعالى في    
ع�ز وج�ل، وھ�ذا الق�ول     ال�صفة الذاتی�ة خبری�ة الت�ي ُتثب�ت هللا      : یعن�ي } َف�َثمَّ َوْج�ُھ اهللاِ  

أرجح، القول الثاني أرجح من الق�ول األول، لم�اذا؟ ألن�ھ ی�دل علی�ھ األص�ل، ألن م�ا               
أضافھ اهللا عز وجل لنفسھ ولم یكن قائًما بنفسھ مخلوًق�ا فاألص�ل أن�ھ ص�فة هللا ع�ز              

ھ��ذه اآلی��ة م��ن آی��ات ال��صفات، : وج��ل ھ��ذا ھ��و األص��ل، فحینئ��ٍذ ط��رًدا لألص��ل نق��ول
إل��ى اهللا تع��الى، وفی��ھ احتی��اط وس��د لب��اب التحری��ف، ف��المراد  وألنھ��ا ص��فة أض��یفت 

َفَثمَّ َوْجُھ {إلى أي جھة تتجھون : بالوجھ في اآلیة ھنا وجھ اهللا تعالى الحقیقي، أي      
  ص��لى اهللا-س��بحانھ ألن اهللا تع��الى مح��یط بك��ل ش��يء، وألن��ھ ثب��ت ع��ن النب��ي   } اِهللا

لى ِقَبل وجھھ، كھذا جاء ال�نص       أن المصلي إذا قام یصلي فإن اهللا تعا        -علیھ وسلم   
إذا قام المصلي ی�صلي ف�إن اهللا        : " فیھ، كما في الحدیث المتفق علیھ عن ابن عمر        

واهللا تعالى محیط بكل شيء، حینئٍذ ال یمتنع أن یكون المصلي          ". تعالى ِقَبَل وجھھ    
متجًھ��ا للقبل��ة الت��ي أم��ر اهللا ع��ز وج��ل وأن یك��ون اهللا ع��ز وج��ل قبال��ة وجھ��ھ، وأن  

ھ��ذا ال م��انع فالن��صوص حینئ��ٍذ تك��ون  : نق��ول. ن وج��ھ اهللا تع��الى ُقَباَل��ة وجھ��ھ یك��و
 أن - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  -متح��دة وبع��ضھا یخ��دم بع��ًضا، ولھ��ذا نھ��ي الرس��ول    

، ھ��ذا تأیی��ًدا لآلی��ة الت��ي  )١(یب��صق الم��صلي أم��ام وجھ��ھ ألن اهللا تع��الى ِقَب��ل وجھ��ھ  
ون صفة الوجھ هللا تعالى، لكن ھذه      جاءت، والخالف ھنا یسیر كما ذكرنا ألنھم یثبت       

                                                 
أخرجھ البخاري في كتاب المساجد  باب حك البزاق بالید من المسجد  : متفق علیھ ) ١(
ومسلم في كتاب المساجد  باب النھي عن البصاق في المسجد في الصالة ٤٠٦/ رقم ) ١/١١٢(

ھما من طریق نافع ، عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا كال) ٢/٧٥/١٢٥١(وغیرھا  
علیھ وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكھ ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم یصلي فال 

 یبصق قبل وجھھ
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اآلی��ة خ��صوًصا ف��سروھا بالقبل��ة أو الجھ��ة، وأی��ًضا المعنی��ان غی��ر متن��افیین، ف��إذا     
توجھت إلى اهللا في صالتك فھي جھة التي یقبل اهللا ص�التك إلیھ�ا، ف�َثمَّ أی�ًضا وج�ھ            

. }وْا َف�َثمَّ َوْج�ُھ اهللاِ  َفَأْیَنَم�ا ُتَولُّ�  {: اهللا حقا، إًذا ال تنافي أن یك�ون الم�راد بقول�ھ تع�الى           
الجھة التي یقبل اهللا عز وجل صالتك إلیھا، وَثمَّ وجھ اهللا حقیق�ة، ال م�انع م�ن       : أي

، }ِإلَّ��ا َوْجَھ��ُھ{ف��اٍن، : أي. }ُك��لُّ َش��ْيٍء َھاِل��كٌ {: ھ��ذا وذاك، ومث��ل اآلی��ة قول��ھ تع��الى 
ال ذاتھ المتصفة إ: والمعنى كل شيء َفاٍن وزائل إال وجھ اهللا تعالى فإنھ باقي، وقیل 

ُك�لُّ  {یعن�ي   . بالوجھ، وال بأس ب�ھ، أم�ا م�ن أنك�ر ص�فة الوج�ھ ف�سره بال�ذات فباط�ل                    
ھذا أیًضا كذلك مما وقع فیھ الخالف لكنھ ی�سیر، والمخ�الف          } َشْيٍء َھاِلٌك ِإلَّا َوْجَھھُ   

إال ذات�ھ، لم�ن أثب�ت الوج�ھ الخ�الف مع�ھ       } ِإلَّ�ا َوْجَھ�ھُ  {ھنا من الخلف أكثر، فالمراد   
خ��الف لفظ��ي، وال��ذي نف��ى الوج��ھ الخ��الف مع��ھ خ��الف ج��وھرّي، ونق��ول كم��ا قلن��ا    

أضافھ فاألولى أن یك�ون م�ن آی�ات ال�صفات، إًذا ھ�ذا م�ا یتعل�ق                  } ِإلَّا َوْجَھھُ {: سابًقا
 .)١(.}َوَیْبَقى َوْجُھ َربَِّك{: بالصفة األولى التي أشار إلیھا بقولھ

راب اطا  

وأ ا   

  :حكم الصالة لغير القبلة لعذر كالغيم وغيره: أوالً 
إذا ص�لى ف�ي    :  وقد ذھب أكثر أھل العل�م إل�ى ھ�ذا، ق�الوا            :قال القرطبي في تفسیره     

الغیم لغیر القبلة ثم استبان ل�ھ بع�د ذل�ك أن�ھ ص�لى لغی�ر القبل�ة ف�إن ص�التھ ج�ائزة،               
فة ومالك، وھو قول أبي حنی: قلت. وبھ یقول سفیان وابن المبارك وأحمد وإسحاق

تستحب لھ اإلعادة في الوقت، ولیس ذلك بواجب علیھ، ألنھ ق�د            : غیر أن مالكا قال   
أدى فرضھ على ما أمر، والكمال یستدرك في الوقت، اس�تدالال بال�سنة ف�یمن ص�لى         
وحده ثم أدرك تلك الصالة في وقتھا في جماعة أنھ یعید معھم، وال یعید في الوقت      

بلة أو شرق أو غ�رب ج�دا مجتھ�دا، وأم�ا م�ن تی�امن أو               استحبابا إال من استدبر الق    
ال : وقال المغیرة وال�شافعي . تیاسر قلیال مجتھدا فال إعادة علیھ في وقت وال غیره       

وما قالھ مال�ك أص�ح، ألن جھ�ة القبل�ة           . یجزیھ، ألن القبلة شرط من شروط الصالة      
  .فرتبیح الضرورة تركھا في المسایفة، وتبیحھا أیضا الرخصة حالة الس

  :صالة النافلة على الراحلة : ثانیًا 
ال خالف ب�ین العلم�اء ف�ي ج�واز النافل�ة عل�ى الراحل�ة لح�دیث ك�ان النب�ي ص�لى اهللا               
علیھ وسلم یصلي وھو مقبل من مكة إلى المدین�ة عل�ى راحلت�ھ حی�ث ك�ان وجھ�ھ،                    

وأجمع��وا عل��ى أن��ھ ال یج��وز ألح��د  ".فأینم��ا تول��وا ف��ثم وج��ھ اهللا" وفی��ھ نزل��ت: ق��ال
  ح أن یصلي فریضة إال باألرض إال في الخوف الشدید خاصة  صحی
  :جواز الصالة إیماء : ثالثًا 

یجوز لكل راكب وماش حاضرا كان أو مسافرا أن یتنفل عل�ى دابت�ھ           : وقال الطبري 

                                                 
 ألبي عبد اهللا، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي) :٢١-٨/١٩(شرح لمعة االعتقاد ) ١(
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   .)١ (].باإلیماء[وراحلتھ وعلى رجلیھ 
  )٢(جواز الصالة على الدابة في النوافل حیث توجھت : رابعًا

رأی�ت النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم  ی�صلي       : " ن ربیعة رض�ي اهللا عن�ھ  عن عامر ب 
  )٣(.متفق علیھ" على راحلتھ حیث توجھت بھ 

یومىء برأسھ قبل أي وجھ توجھ، ولم یكن یصنع ذلك في : " وفي روایة للبخاري  
أن رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  ك��ان   : " واب��ن عم��ر )٤(".ال��صالة المكتوب��ة 

ل��ى راحلت��ھ حی��ث توجھ��ت ب��ھ ی��ومىء إیم��اء ص��الة اللی��ل، إال    ی��صلي ف��ي ال��سفر ع 
وف��ي روای��ة   )٥(.متف��ق علی��ھ، ولفظ��ھ للبخ��اري  " الف��رائض، وی��وتر عل��ى راحلت��ھ   

 )٦(".في ھذا نزلت : ، وقال} فأینما تولوا فثم وجھ اهللا   {ثم تلى ابن عمر     : " لمسلم
حم�ار، وھ�و   رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ی�صلي عل�ى    : " وفي روایة لھ  

بعثن�ي النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم  ف�ي       : " وعن جابر ق�ال  )٧(".متوجھ إلى خیبر  
" حاجة فجئت وھو یصلي على راحلتھ نحو المشرق، السجود أخفض من الرك�وع   

  )٨(".حسن صحیح : " وقال. رواه أبو داود، والترمذي
  

                                                 
ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رح                  ): ٨٤-٢/٨٣(لقرطبي  تفسیر ا : انظر  ) ١(

أحمد البردوني وإب�راھیم    : تحقیق) ھـ٦٧١: المتوفى(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي      
:  م ع�دد األج�زاء   ١٩٦٤ -ھ�ـ   ١٣٨٤الثانی�ة،   :  القاھرة الطبعة  –دار الكتب المصریة    : أطفیش ط 

 ) مجلدات١٠في ( جزءا ٢٠
ألب��ي زكری��ا محی��ي ال��دین ) : ١/٣٣٦(الص��ة األحك��ام ف��ي مھم��ات ال��سنن وقواع��د اإلس��الم خ) ٢(

مؤس��سة : ح��سین إس��ماعیل الجم��ل ط  : تحقی��ق) ھ��ـ٦٧٦: المت��وفى (یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي  
 ٢: م عدد األجزاء ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ االولى ،:  بیروت الطبعة – لبنان -الرسالة 

 تقدم تخریجھ) ٣(
/ رق��م ) ٢/٥٦(ب��اب اإلیم��اء عل��ى الداب��ة  .   بخ��اري ف��ي كت��اب التق��صیرأخرج��ھ ال: ص��حیح ) ٤(

من طریق عبد اهللا ب�ن ع�امر ب�ن ربیع�ة أن ع�امر ب�ن ربیع�ة أخب�ره ق�ال رأی�ت رس�ول اهللا                       ١٠٩٧
 الحدیث.............صلى اهللا علیھ وسلم

م�ن  ٩٥٥/ رقم  ) ١/٣٣٩(باب الوتر في السفر     .   أخرجھ البخاري في كتاب الوتر    : صحیح  ) ٥(
 الحدیث.............كان النبي صلى اهللا علیھ و سلم: طریق نافع عن ابن عمر قال 

أخرجھ مسلم في كتاب صالة المسافرین  باب َج�َواِز َص�َالِة النَّاِفَل�ِة َعَل�ى الدَّابَّ�ِة ِف�ى               : صحیح  ) ٦(
 ق�ال ك�ان رس�ول    من طریق سعید بن جبیر عن ابن عم�ر ) ٢/١٤٩/١٦٤٦. (السََّفِر َحْیُث َتَوجََّھتْ 

 فذكره............. یصلى-صلى اهللا علیھ وسلم-اهللا 
" ج��واز ص��الة الناقل��ة عل��ى الداب��ة " ب��اب " ص��الة الم��سافرین " أخرج��ھ م��سلم ف��ي كت��اب :ص��حیح ) ٧(
ح���دیث ) ٢/٩"(التط���وع عل���ي الراحل���ة   " ب���اب " ال���صالة " وأب���و داود ف���ي كت���اب   )  ١/٤٨٧/٧٠٠(

ح���دیث ) ١/٥٠٣" (ال���صالة عل���ي الحم���ار   " ب���اب " لم���ساجد ا"  والن���سائي ف���ي كت���اب   ١٢٢٦/رق���م
 فذكره.......جمیعا من طریق عمرو بن یحیي المازني ن سعید بن یسار ، عن ابن عمر قال٧٣٩/رقم

) ٢/٥٢٩"(الفریضة علي الراحلة من عذر " باب " الصالة " أخرجھ أبو داود في كتاب : صحیح ) ٨(
ة   باب ماجاء في الصالة على الدابة حیث ما توجھت بھ    والترمذي في كتاب الصال١٢٢٨/حدیث رقم

رقم ) ٣/٣٣٢( وقال أبو عیسى حدیث جابر حدیث حسن صحیح وأحمد في مسنده ٣٥١/ رقم ) ٢/١٨٢(
 /١٤٥٩٥  

 فذكره..........یر ، عن جابر قالجمیعا من طریق أبي الزب
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  الخاتمة

كالت التي اختلف فیھا أھل بعد ھذا البحث البسیط اتضح لنا أن ھذه اآلیة من المش
العلم من السلف وغیره حتى الذین یقولون بتأویل الصفات وافترق أھل العلم فیھا 
إلى جماعات مختلفة في تفسیر اآلیة حتى أنھم اختلفوا في الكالم على الوجھ وقد 
بینا فیھا جمیع اآلراء مع أننا مع الذین قالوا بإثبات صفة الوجھ هللا تعالى لقوة 

 وعالقة الصفة بباقي صفات الذات العلیة التي ال یمكن تصریفھا عن أصلھا األدلھ
َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء (الحقیقي في إثباتھا هللا عز وجل من غیر تأویل لھا وال تشبیھ 

  ١١/ سورة الشورى  ) َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر
  :أھم النتائج التي توصلنا إلیھا 

  .اآلیة  اختالف أھل التفسیر في -١
  . اختالف أھل العلم في صفة الوجھ -٢
 مخالفة ابن القیم شیخھ في ھذه المسألة وھذا من القلیل في مخالفة التلمیذ -٣

  .لشیخھ
  . جواز صالة النافلة راكبا دون الفریضة -٤
  .  إباحة الصالة على الدابة وعدم االلتزام بالقبلة -٥
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  فھارس المصادر والمراجع
  القرآن الكریم : أوًال 

محم��د : لمحم��د ب��ن إس��ماعیل أب��و عب��داهللا البخ��اري الجعف��ي تحقی��ق :  ص��حیح البخ��اري-١
مصورة عن ال�سلطانیة بإض�افة ت�رقیم ت�رقیم     (دار طوق النجاة : زھیر بن ناصر الناصر ط 

  )محمد فؤاد عبد الباقي
  ٩: ھـ عدد األجزاء١٤٢٢األولى، : الطبعة

: المت��وفى(ج أب��و الح��سن الق��شیري النی��سابوري  لم��سلم ب��ن الحج��ا : :  ص��حیح م��سلم -٢
 بی��روت ع��دد –دار إحی��اء الت��راث العرب��ي : محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي ط : تحقی��ق) ھ��ـ٢٦١

  ٥: األجزاء
أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد ب�ن عم�رو   :  سنن أبو داود  -٣

  اھیم وآخرون سید إبر: تحقیق) ھـ٢٧٥: المتوفى(األزدي السَِِّجْستاني 
  ٥: دار الحدیث، القاھرة  عدد األجزاء: ط
 سنن الترمذي ، لمحمد بن عی�سى ب�ن َس�ْورة ب�ن موس�ى ب�ن ال�ضحاك، الترم�ذي، أب�و                       -٤

 –دار الغ��رب اإلس��المي  : ب��شار ع��واد مع��روف ط  : تحقی��ق) ھ��ـ٢٧٩: المت��وفى(عی��سى 
  ٦:  م عدد األجزاء١٩٩٨: بیروت سنة النشر

أبو عبد الرحمن أحمد بن ش�عیب ب�ن    : لسنن الصغرى للنسائي    ا=  المجتبى من السنن     -٥
دار : س��ید إب��راھیم وآخ��رون ط : تحقی��ق) ھ��ـ٣٠٣: المت��وفى(عل��ي الخراس��اني، الن��سائي  

  ٨:  القاھرة عدد األجزاء–الحدیث 
 سنن ابن ماج�ة ف�ي ال�صالة أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي، وماج�ة اس�م أبی�ھ                     -٦

 -دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة     : محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي ط        :  تحقی�ق  )ھـ٢٧٣: المتوفى(یزید  
  ٢: فیصل عیسى البابي الحلبي عدد األجزاء

 مسند اإلمام أحمد ألبي عبد اهللا أحمد بن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن ھ�الل ب�ن أس�د ال�شیباني                        -٧
د عبد اهللا   :  عادل مرشد، وآخرون إشراف    -شعیب األرنؤوط   : تحقیق) ھـ٢٤١: المتوفى(

   م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: بد المحسن التركي طبن ع
 المستدرك للحاكم كتاب التفسیر، أبو عبد اهللا الح�اكم محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن            -٨

: المت�وفى (حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المع�روف ب�ابن البی�ع             
:  بی��روت الطبع��ة –دار الكت��ب العلمی��ة  : در عط��ا طم��صطفى عب��د الق��ا : تحقی��ق) ھ��ـ٤٠٥

   ، ٤:  عدد األجزاء١٩٩٠ – ١٤١١األولى، 
 سنن البیھقي  ألحمد بن الحسین بن عل�ي ب�ن موس�ى الُخ�ْسَرْوِجردي الخراس�اني، أب�و         -٩

دار الكت�ب العلمی�ة،     : محم�د عب�د الق�ادر عط�ا ط        : تحقی�ق ) ھ�ـ ٤٥٨: المتوفى(بكر البیھقي   
   م٢٠٠٣ - ھـ ٤٢٤الثالثة،: عة لبنات الطب–بیروت 

أبو بكر عبد اهللا بن الزبیر بن عیسى بن عبید اهللا القرشي األسدي            :  مسند الحمیدي    -١٠
ح��سن س��لیم أس��د  : حق��ق ن��صوصھ وخ��رج أحادیث��ھ ) ھ��ـ٢١٩: المت��وفى(الحمی��دي المك��ي 

  ٢:  م عدد األجزاء١٩٩٦األولى، :  سوریا  الطبعة–دار السقا، دمشق : الدَّاَرانّي ط
) ھ��ـ١٧٩: المت��وفى(مال��ك ب��ن أن��س ب��ن مال��ك ب��ن ع��امر األص��بحي الم��دني   :  لموط��أ-١١

مؤسسة زاید بن سلطان آل نھی�ان لألعم�ال الخیری�ة         : محمد مصطفى األعظمي ط   : تحقیق
:  م ع�دد األج�زاء     ٢٠٠٤ - ھ�ـ    ١٤٢٥األول�ى،   :  اإلمارات الطبعة  – أبو ظبي    -واإلنسانیة  

  ) للفھارس٣منھم مجلد للمقدمة، و  (٨
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أب��و الح��سن عل��ي ب��ن عم��ر ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي ب��ن م��سعود ب��ن   :  س��نن ال��دارقطني -١٢
حقق��ھ وض��بط ن��صھ وعل��ق   ) ھ��ـ٣٨٥: المت��وفى(النعم��ان ب��ن دین��ار البغ��دادي ال��دارقطني   

: شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف ح�رز اهللا، أحم�د برھ�وم ط               : علیھ
:  م  ع�دد األج�زاء  ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٤ األولى،   : لبنان الطبعة  –مؤسسة الرسالة، بیروت    

٥  
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطی�ر اللخم�ي ال�شامي، أب�و القاس�م               :  المعجم األوسط    -١٣

عب�د المح�سن ب�ن      , طارق بن عوض اهللا بن محم�د        : تحقیق) ھـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني  
  ١٠:  القاھرة عدد األجزاء–دار الحرمین : إبراھیم الحسیني  ط

أب��و محم��د عب��د اهللا ب��ن محم��د ب��ن جعف��ر ب��ن حی��ان األن��صاري         : لت��وبیخ والتنبی��ھ  ا-١٤
: مج�دي ال�سید إب�راھیم ط      : تحقی�ق ) ھ�ـ ٣٦٩: المت�وفى (المعروف بأِبي الشیخ األص�بھاني      

  ١:  القاھرة عدد األجزاء–مكتبة الفرقان 
یمان أبو الحسن نور ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن س�ل       :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -١٥

مكتبة القدسي، القاھرة ع�ام  : حسام الدین القدسي ط : تحقیق) ھـ٨٠٧: المتوفى(الھیثمي  
  ١٠:  م عدد األجزاء١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤: النشر

   سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة-١٦
أب��و عب��د ال��رحمن محم��د ناص��ر ال��دین، ب��ن الح��اج ن��وح ب��ن نج��اتي ب��ن آدم، األش��قودري       

 الممكل���ة العربی���ة -دار المع���ارف، الری���اض : دار الن���شر) ھ���ـ١٤٢٠: المت���وفى(لب���اني األ
  ١٤:  م عدد األجزاء١٩٩٢/  ھـ ١٤١٢األولى، : السعودیة الطبعة

: المت��وفى( تف��سیر مقات��ل ألب��ي الح��سن مقات��ل ب��ن س��لیمان ب��ن ب��شیر األزدي البلخ��ى  -١٧
األول�ى  :  بی�روت الطبع�ة  –لت�راث  دار إحیاء ا: عبد اهللا محمود شحاتھ ط    : تحقیق) ھـ١٥٠

   ھـ١٤٢٣ -
لمحمد بن جریر بن یزید ب�ن كثی�ر ب�ن غال�ب اآلمل�ي،      :  جامع البیان في تأویل القرآن    -١٨

مؤس�سة الرس�الة    : أحم�د محم�د ش�اكر ط      : تحقی�ق ) ھ�ـ ٣١٠: المت�وفى (أبو جعفر الطب�ري     
  ٢٤:  م عدد األجزاء٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة

ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن عم��ر ب��ن الح��سن ب��ن       :التف��سیر الكبی��ر  =  مف��اتیح الغی��ب  -١٩
: ط) ھ�ـ ٦٠٦: المت�وفى (الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر ال�دین ال�رازي خطی�ب ال�ري           

 ھـ عدد المجل�دات  ١٤٣٢ -األولى : سید عمران  الطبعة   :  القاھرة  تحقیق     –دار الحدیث   
 :١٦ 

 أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ف��رح األن��صاري    تف��سیر القرطب��ي  ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن  -٢٠
أحم��د البردون�ي وإب��راھیم  : تحقی�ق ) ھ�ـ ٦٧١: المت��وفى(الخزرج�ي ش�مس ال��دین القرطب�ي    

 م ١٩٦٤ -ھ��ـ ١٣٨٤الثانی��ة، :  الق��اھرة الطبع��ة–دار الكت��ب الم��صریة : أطف��یش الناش��ر
  ) مجلدات١٠في ( جزءا ٢٠: عدد األجزاء

 ال�دین أب�و س�عید عب�د اهللا ب�ن عم�ر ب�ن محم�د                  لناص�ر :  أنوار التنزیل وأسرار التأویل    -٢١
دار : محم�د عب�د ال�رحمن المرع�شلي ط        : تحقیق) ھـ٦٨٥: المتوفى(الشیرازي البیضاوي   
  ھـ١٤١٨ -األولى :  بیروت الطبعة–إحیاء التراث العربي 

ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرش�ي الب�صري ث�م    :  تفسیر القرآن العظیم   -٢٢
 -دار الح��دیث: س��ید إب��راھیم ص��ادق وآخ��رون ط  : تحقی��ق) ھ��ـ٧٧٤: لمت��وفىا(الدم��شقي 

  ٨:  م عدد األجزاء٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣األولى : القاھرة الطبعة



 - ٤١٦٨ -

 
لمحم��د جم��ال ال��دین ب��ن محم��د س��عید ب��ن قاس��م الح��الق القاس��مي    :  محاس��ن التأوی��ل-٢٣

 بی�روت  –دار الكت�ب العلمی�ھ   : محمد باسل عی�ون ال�سود ط     : تحقیق) ھـ١٣٣٢: المتوفى(
   ھـ١٤١٨ -األولى : الطبعة

ألبي حفص سراج الدین عمر بن علي ب�ن ع�ادل   ): ٢/٤١٥( اللباب في علوم الكتاب   -٢٤
ال�شیخ ع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود          : تحقیق) ھـ٧٧٥: المتوفى(الحنبلي الدمشقي النعماني    

 األول��ى،: لبن��ان الطبع��ة /  بی��روت -دار الكت��ب العلمی��ة  : وال��شیخ عل��ي محم��د مع��وض ط  
  ٢٠: م عدد األجزاء١٩٩٨- ھـ ١٤١٩

ألب�ي زكری�ا محی�ي    ) : ١/٣٣٦( خالصة األحكام في مھم�ات ال�سنن وقواع�د اإلس�الم         -٢٥
: ح�سین إس�ماعیل الجم�ل ط        : تحقی�ق ) ھ�ـ ٦٧٦: المتوفى  (الدین یحیى بن شرف النووي      

م ع�دد األج�زاء   ١٩٩٧ -ھ�ـ  ١٤١٨االول�ى ،  :  بیروت الطبع�ة  – لبنان -مؤسسة الرسالة  
 :٢  

ألب�ي الطی��ب محم��د ص�دیق خ��ان ب��ن   ): ١/١٦( نی�ل الم��رام م��ن تف�سیر آی��ات األحك��ام   -٢٦
: تحقی�ق ) ھ�ـ ١٣٠٧: المت�وفى (حسن بن علي اب�ن لط�ف اهللا الح�سیني البخ�اري الِقنَّ�وجي             

: دار الكت���ب العلمی���ة ت���اریخ الن���شر  :  أحم���د فری���د المزی���دي ط -محم���د ح���سن إس���ماعیل  
  ١:  عدد األجزاء٣٠/٠١/٢٠٠٣
ات اإللھی����ة ف����ي الكت����اب وال����سنة النبوی����ة ف����ي ض����وء اإلثب����ات والتنزی����ھ        ال����صف-٢٧

المجل�س  : ط) ھ�ـ ١٤١٥: المت�وفى (ألبي أحمد محمد أمان بن علي جامي علي        ):١/١٤٣(
األول�ى،  : العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة الطبع�ة        

  ١: ھـ عدد األجزاء١٤٠٨
ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن   :النك��ت والعی��ون  = ي  تف��سیر الم��اورد-٢٨

ال�سید اب�ن عب�د    : تحقی�ق ) ھـ٤٥٠: المتوفى(حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي    
  لبنان/  بیروت -دار الكتب العلمیة : المقصود بن عبد الرحیم ط

دي، ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الواح��   :  أس��باب ن��زول الق��رآن -٢٩
ع��صام ب��ن عب��د المح��سن الحمی��دان  : تحقی��ق) ھ��ـ٤٦٨: المت��وفى(النی��سابوري، ال��شافعي 

   الدمام-دار اإلصالح : الناشر
   م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة

لتق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحران�ي                      :  مجموع الفتاوى  -٣٠
مجمع الملك فھد لطباع�ة     : مد بن قاسم ط   عبد الرحمن بن مح   : تحقیق) ھـ٧٢٨: المتوفى(

: الم�����صحف ال�����شریف، المدین�����ة النبوی�����ة، المملك�����ة العربی�����ة ال�����سعودیة ع�����ام الن�����شر 
  م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

لمحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب            :  مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة      -٣١
محم�د ب�ن    محمد ب�ن    : اختصره) ھـ٧٥١: المتوفى(بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة        

: تحقی�ق ) ھ�ـ ٧٧٤: المت�وفى (عبد الكریم بن رضوان البعلي ش�مس ال�دین، اب�ن الموص�لي        
م ع�دد   ٢٠٠١ -ھ�ـ   ١٤٢٢األولى،  :  مصر الطبعة  –دار الحدیث، القاھرة    : سید إبراھیم ط  

  :األجزاء
  ألبي عبد اهللا، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي: شرح لمعة االعتقاد  -٣٢
  




