اإلمجاع ىلع أن

﴿أأمنتم من ف السماء﴾
ليس املراد به جربيل

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،وىلع آهل،
وصحبه ،ومن وااله.
اللهم رب جربيل ومياكل وإرسافيل ،فاطر السموات واْلرضنيَ ،علم
الغيب والشهادة ،أنت حتكم بني عبادك فيما َكنوا فيه َيتلفون.
وبعد:
ف هذه اْلسطر اليسرية أنقل لكم عن مخس وعرشين َعملا ،من
أهل السنة ،ومن علماء الفرق اْلخرى ،آخرهم تويف َعم 437ه .لكهم

متفقني ىلع أن قوهل تعاىل﴿ :أأمنتم من ف السماء﴾ [سورة امللك] أي

أأمنتم اهلل تعاىل ،وليس جربيل عليه السالم ،حىت ظهرت بدعة
القول بأن املراد جربيل ،وذلك ف منتصف القرن اخلامس اهلجري.

ولما اتفق اهل السنة ىلع أن املراد :اهلل تعاىل اذلي ف السماء ،بل
وحىت أهل ابلدع اذلين اجتهدوا ف حتريف معىن اآلية نليف علو اهلل
تعاىل ،إال أنه لم يقل أحد منه ف تلك اْلزمة أن املقصود جربيل،

فاكن القول بأن املراد باآلية "جربيل" بدع منكرة خمالفة ،وخرق
لإلمجاع.
ً
ولم أجد بعد ابلحث الطويل ،وانلظر ف كتب أهل ابلدع حبثا عن
ً
()1
سلف هلم ف هذا القول فلم أجد انهم ذكروا هلم سلفا.
وقبل ذكر انلقول أنبه إىل أين نقلت عمن تكلم ف معىن اآلية بليان
بدعية القول بأن املراد جربيل ،ولست انقل ف إثبات من تكلم عن
علو اهلل تعاىل ،وهناك فرق كبري ،فاملثبتون لعلو اهلل تعاىل أكرث،

وإمجاعهم أرصح.

( )1تنبيه :قد يشلك ىلع بعض القراء ما جاء ف تفسري منسوب للطرباين ،فلو افرتضنا جدال صحة نسبة هذا اتلفسري هل،
فهو تويف بعد منتصف القرن الرابع ،وقد خرق به إمجاع من قبله ،وهذا ال يفعله الطرباين ،فهو إمام ي ّ
سِّن معروف ،وهو
يثبت علو اهلل تعاىل ،ىلع خالف ما ف هذا الكتاب املنتحل ،واجلهمية َكنوا يسمونه حشوي ،ولو َكن هذا الكتاب هل ملا

قالوا فيه ما قالوا ،وجتد الالكم عنه وعن عقيدته ف كتاب الب منده ،عنوانه " :جزء فيه ذكر أيب القاسم سليمان بن أمحد

بن أيوب الطرباين وبعض مناقبه ومودله ووفاته وعدد تصانيفه" .فهذا اتلفسري قطعا ليس هل ،ففيه نقول عن أناس ماتوا

بعد الطرباين بكثري ،وقد تكلم ادلكتور بشار عواد معروف ،وغريه من املحققني ف خطأ هذه النسبة.

نبدأ ىلع بركة اهلل:

 -1عبد اهلل بن عباس (ت68ه)
انلص﴿ :أأمنتم من ف السماء﴾ أي عذاب من ف السماء إذا عصيتموه

الكتاب :موسوعة اتلفسري املأثور ج22ص77

انلارش :دار ابن حزم

الطبعة :اْلوىل (1439ـه 1017 -م)

 -2جماهد بن جرب (ت104ه)
انلص﴿ :أأمنتم من ف السماء﴾ قال :اهلل تعاىل.

الكتاب :موسوعة اتلفسري املأثور ج22ص77
انلارش :دار ابن حزم

الطبعة :اْلوىل (1439ـه 1017 -م)

 -3مقاتل بن سليمان (ت150ه)
انلص﴿ :أأمنتم﴾ عقوبة ﴿من ف السماء﴾ يعِّن الرب تبارك وتعاىل نفسهْ ،لنه
ف السماء العليا.

الكتاب :موسوعة اتلفسري املأثور ج22ص77

انلارش :دار ابن حزم

الطبعة :اْلوىل (1439ـه 1017 -م)

 -4الشافيع (ت204ه)
انلص :ثم معىن قوهل ف الكتاب﴿ :من ف السماء﴾ اآلية ،أي :من فوق السماء

ىلع العرش.

الكتاب :تفسري اإلمام الشافيع .ج3ص1397

انلارش :دار اتلدمرية  -اململكة العربية السعودية

الطبعة اْلوىل 2006 - 1427 :م

 -5أمحد بن حنبل (ت241ه)
انلص اْلول:
وقد أخربنا أنه ف السماء ،فقال﴿ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم
اْلرض﴾

انلص اثلاين:
قال اخلالل :أخربنا احلسن بن صالح العطار ،حدثنا هارون بن يعقوب اهلاشيم،
سمعت أيب يعقوب بن العباس ،قال :كنا عند أيب عبد اهلل عن قول ابن املبارك.

قيل هل :كيف نعرف ربنا؟ قال" :ف السماء السابعة ،ىلع عرشه ،حبد" فقال اإلمام
أمحد :هكذا ىلع العرش ،استوى حبد.

فقلنا هل :ما معىن قول ابن املبارك :حبد؟ قال :ال أعرفه ،ولكن هلذا شواهد من
القرآن ف مخسة مواضع﴿ :إَله يصعد الَكم الطييب﴾ ﴿أأمنتم من ف السماء﴾

﴿تعرج المالئكة و ُّ
الروح إَله﴾ وهو ىلع العرش ،وعلمه مع لك يشء.
الكتاب :اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ج3ص / 302ص312
انلارش :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث

الطبعة :اْلوىل 1430 ،ـه 2009 -م

 -6احلارث املحاسيب (ت243ه)
انلص اْلول:

ّ
وكذلك قوهل جل وعز ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ وقوهل ﴿الرمحن ىلع العرش

استوى﴾ وقال ﴿أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض﴾
انلص اثلاين:

وأما قوهل ﴿ىلع العرش استوى﴾ ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ و ﴿أأمنتم من ف
السماء﴾ ﴿إذا البتغوا إىل ذي العرش﴾ فهذه وغريها مثل قوهل ﴿إَله يصعد
الَكم﴾ وقوهل ﴿ثم يعرج إَله ف يوم﴾ فهذا مقطع يوجب أنه فوق العرش
انلص اثلالث:
وقال ﴿أأمنتم من ف السماء﴾ ثم فصل فقال ﴿أن َيسف بكم اْلرض﴾ ولم
يصله بمعىن فيشتبه ذلك فلم يكن ذللك معىن إذ فصل بقوهل ﴿ف السماء﴾ ثم
استأنف اتلخويف باخلسف إال أنه ىلع العرش فوق السماء
الكتاب :فهم القرآن ومعانيه .ص / 346ص / 349ص / 350ص355
املؤلف :احلارث بن أسد املحاسيب ،أبو عبد اهلل (املتوىف243 :ه)

املحقق :حسني القوتل

انلارش :دار الكندي  ,دار الفكر  -بريوت
الطبعة :اثلانية1398 ،

 -7ابلخاري (ت256ه)

انلص :وقال :جبري بن مطع ٍم ،عن انل ي
يب صَّل اهلل عليه وسلم« :إن اَّلل ىلع عرشه

فوق سماواته ،وسماواته فوق أراضيه مثل القبة» وقال ابن مسعو ٍد ،ف قوهل﴿ :ثم
استوى ىلع العرش﴾ قال« :العرش ىلع الماء ،واَّلل فوق العرش ،وهو يعلم ما
هل ويف اْلرض إ ٌ
أنتم عليه» وقال قتادة ،ف قوهل﴿ :وهو اذلي ف السماء إ ٌ
هل﴾ قال:

اس﴿ :يدبير اْلمر من السماء
«يعبد ف السماء ،ويعبد ف اْلرض» وقال ابن عب ٍ
ُّ
إىل اْلرض ثم يعرج إَله ف يومٍ َكن مقداره ألف سن ٍة مما تعدون﴾ قال« :من

أيام السنة»  ،وقال اَّلل﴿ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض فإذا ِه
تمور ،أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبًا﴾

الكتاب :خلق أفعال العباد ص43

املؤلف :حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية ابلخاري ،أبو عبد اهلل (املتوىف256 :ه)

املحقق :د .عبد الرمحن عمرية

انلارش :دار املعارف السعودية  -الرياض

 -8عثمان بن سعيد ادلاريم (ت280ه)

ٌّ
انلص اْلول :فمن ادَع أنه ليس هلل حد فقد رد القرآن ،وادَع أنه ال يش ٌء؛
ْلن اهلل حد ماكنه ف مواضع كثري ٍة من كتابه فقال﴿ :الرمحن ىلع العرش

استوى﴾ ﴿أأمنتم من ف السماء﴾ ﴿َيافون ربهم من فوقهم﴾

انلص اثلاين :ذكر أنه فوق العرش ،والعرش فوق السماوات ،وقد عرف ذلك
ري من النيساء و ي
كث ٌ
الصبيان ,فكيف من ي
الرجال؟! قال اهلل تعاىل﴿ :الرمحن ىلع
العرش استوى﴾ ﴿أأمنتم من ف السماء﴾

ُّ
الكتاب :الرد ىلع اجله يمية ص / 46ص182

يد ادل ي
اريم
يد عثمان بن سع ٍ
املؤلف :أيب سع ٍ
املحقق :أبو َعصم الشو ّ
ايم اْلثري
انلارش :املكتبة اإلسالمية ،القاهرة  -مص

الطبعة :اْلوىل 1431 ،ـه 2010 -م

 -9الم ي
ربد (املتوىف285 :ه)

انلص :و ُّ
السؤال عن لك ما يعقل بمن كما قال عز وجل ﴿أأمنتم من ف السماء

أن َيسف بكم اْلرض﴾ فمن هلل عز وجل كما قال ﴿أمن ُييب المضطر إذا
دَعه﴾

الكتاب :املقتضب ج2ص52

املؤلف :حممد بن يزيد بن عبد اْلكرب اثلماىل اْلزدي ،أبو العباس ،املعروف باملربد (املتوىف285 :ه)

املحقق :حممد عبد اخلالق عظيمة.

انلارشَ :علم الكتب - .بريوت

 -10عثمان بن أيب شيبة (ت297ه)
انلص :وتارة َيرب بأنه ف السماء ،كقوهل تعاىل﴿ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف
ً
بكم اْلرض فإذا ِه تمور أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبا﴾
فذكر السماء دون اْلرض.

الكتاب  :العرش وما روي فيه ص149

املؤلف  :أبو جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة العبيس (املتوىف 297 :ه)

املحقق  :حممد بن خليفة بن يلع اتلمييم

انلارش  :مكتبة الرشد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية
الطبعة  :اْلوىل1418 ،ه1998/م

 -11ابن جرير الطربي (ت310ه)
انلص :يقول تعاىل ذكره﴿ :أأمنتم من ف السماء﴾ أيها الاكفرون ﴿أن َيسف

بكم اْلرض فإذا ِه تمور﴾ يقول :فإذا اْلرض تذهب بكم وجتيئ وتضطرب
﴿أم أمنتم من ف السماء﴾ وهو اهلل

الكتاب :جامع ابليان ف تأويل القرآن ج23ص513

املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلمل ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :ه)

املحقق :أمحد حممد شاكر

انلارش :مؤسسة الرسالة

الطبعة :اْلوىل 1420 ،ـه 2000 -م

 -12ابن خزيمة (ت311ه)
انلص :باب ذكر ابليان أن اَّلل عز وجل ف السماء كما أخربنا ف حمكم
تْنيله وىلع لسان نبييه عليه السالم ...قال اَّلل تعاىل﴿ :أأمنتم من ف السماء

أن َيسف بكم اْلرض﴾ وقال اَّلل تعاىل﴿ :أم أمنتم من ف السماء أن
يرسل عليكم حاصبًا﴾ أفليس قد أعلمنا  -يا ذوي احلجا  -خالق

السماوات واْلرض ،وما بينهما ف هاتني اآليتني :أنه ف السماء
الكتاب :كتاب اتلوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل .ج1ص255

املؤلف :أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح بن بكر السليم انليسابوري

(املتوىف311 :ه)

املحقق :عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان

انلارش :مكتبة الرشد  -السعودية  -الرياض
الطبعة :اخلامسة1414 ،ـه1994 -م

 -13أبو احلسن اْلشعري (ت324ه)
انلص :وقال تعاىل﴿ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض﴾ فالسماوات
فوقها العرش ،فلما َكن العرش فوق السماوات قال﴿ :أأمنتم من ف السماء﴾

ْلنه مستو ىلع العرش اذلي فوق السماوات

الكتاب :اإلبانة عن أصول ادليانة ص 106ص107

املؤلف :أبو احلسن يلع بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موىس بن أيب

بردة بن أيب موىس اْلشعري (املتوىف324 :ه)
انلارش :دار اْلنصار  -القاهرة

الطبعة :اْلوىل1397 ،

نقل ثان:

انلص :باب ذكر ما أمجع عليه السلف من اْلصول ...وأنه تعاىل فوق سماواته
ىلع عرشه دون أرضه وقد دل ىلع ذلك بقوهل﴿ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف
بكم اْلرض﴾ وقال﴿ :إَله يصعد الَكم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾
الكتاب :رسالة إىل أهل اثلغر ص232

املؤلف :أبو احلسن يلع بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موىس بن أيب

بردة بن أيب موىس اْلشعري (املتوىف 324 :ه)
انلارش :مكتبة العلوم واحلكم

سنة النرش 1409 :ـه 1988 -م

 -14أبو منصور املاتريدي (ت333ه)
انلص :ثم قوهل( :من ف السماء) أراد نفسه تعاىل

()2

الكتاب :تفسري املاتريدي (تأويالت أهل السنة) ج10ص117

املؤلف :حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور املاتريدي (املتوىف333 :ه)

املحقق :د .جمدي باسلوم

انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت ،بلنان

الطبعة :اْلوىل 1426 ،ـه 2005 -م

 -15أمحد القصاب الكريج (ت360ه)
انلص اْلول :وينكرون [اجلهمية] أنه ىلع العرش سبحانه وتعاىل عما يقولون
علوا كبريا .وكيف يكون كما يقولون  -لعنهم اهلل  -وهو يقولَ﴿ :يافون ًربهم
من فوقهم﴾ ويقول﴿ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض فإذا ِه
تمور  أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاص ًبا فستعلمون كيف
نذير﴾

انلص اثلاين :قوهل﴿ :أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبًا﴾ زوال
لك لبسة وريب ،يرتابون به  -أنه كما قلناه  -ف السماء ىلع العرش ،وعلمه ف

اْلرض حميط بها.

الكتاب :انلكت ادلالة ىلع ابليان ف أنواع العلوم واْلحاكم32 .ص / 71ج4ص376

املؤلف :أمحد حممد بن يلع بن حممد الكريج القصاب (املتوىف :حنو 360ه)

دار النرش :دار القيم  -دار ابن عفان
الطبعة :اْلوىل  1424ـه 2003 -م

( )2تنبيه :حاول حتريفها ف مواضع أخرى ،ولكن لم يقل ان املقصود جربيل.

 -16حممد بن احلسني اآلجري (ت360ه)

ٌ ُّ
انلص :قال حممد بن احلسني رمحه اَّلل :ويف كتاب اَّلل عز وجل آيات تدل ىلع
أن اَّلل تبارك وتعاىل ف السماء ىلع عرشه  ,وعلمه حم ٌ
يط جلميع خلقه قال اَّلل
عز وجل{ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض فإذا ِه تمور أم أمنتم
من ف السماء أن يرسل عليكم حاص ًبا فستعلمون كيف نذير﴾ وقال عز وجل:

﴿إَله يصعد الَكم الطييب والعمل الصالح يرفعه﴾
الكتاب :الرشيعة ج3ص1078

املؤلف :أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلج ير ُّي ابلغدادي (املتوىف360 :ه)
املحقق :ادلكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان ادلميج

انلارش :دار الوطن  -الرياض  /السعودية
الطبعة :اثلانية 1420 ،ـه 1999 -م

 -17السمرقندي (ت373ه)
انلص :ثم خوفهم ،فقال عز وجل﴿ :أأمنتم من ف السماء﴾ قال الَكيب ،ومقاتل:
يعِّن :أأمنتم عقوبة من ف السماء؟ يعِّن :الرب تعاىل إن عصيتموه.
الكتاب :حبر العلوم ـ موافق للمطبوع ج3ص454

املؤلف :أبو الليث نص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي (املتوىف 373 :ه)

عدد اْلجزاء3 :

دار النرش :دار الفكر  -بريوت

 -18أبو احلسني املطي (ت377ه)
انلص :قال أبو َعصم وأنكر جهم أن يكون اهلل ف السماء دون اْلرض وقد
ّ
دل ف كتابه أنه ف السماء دون اْلرض ...وقال ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما
خلقناكم أول ّ
مرة﴾ وقال ﴿أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض فإذا
ِه تمور أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف

نذير﴾ وقال {ثم إىل ربكم مرجعكم﴾
الكتاب :اتلنبيه والرد ىلع أهل اْلهواء وابلدع

املؤلف :حممد بن أمحد بن عبد الرمحن ،أبو احلسني الملطي العسقالين (املتوىف377 :ه)
املحقق :حممد زاهد بن احلسن الكوثري

انلارش :املكتبة اْلزهرية للرتاث  -مص

 -19ابن بطة العكربي (ت387ه)
انلص :وقد أخربنا اَّلل تعاىل أنه ف السماء ىلع العرش ،فقال {أأمنتم من ف
السماء أن َيسف بكم اْلرض فإذا ِه تمور ،أم أمنتم من ف السماء أن يرسل
عليكم حاصبًا}
الكتاب :اإلبانة الكربى البن بطة .ج7ص138

املؤلف :أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان العكربي املعروف بابن بطة العكربي
(املتوىف387 :ه)

املحقق :رضا معطي ،وعثمان اْلثيويب ،ويوسف الوابل ،والوَلد بن سيف انلص ،ومحد اتلوُيري

انلارش :دار الراية للنرش واتلوزيع ،الرياض

 -20ابن أيب زمنني (ت399ه)

وهذا احلديث بني أن اَّلل عز وجل ىلع عرشه ف السماء دون اْلرض ،وهو أي ًضا
يٌ
يث عن رسول اَّلل صَّل اَّلل عليه وسلم .قال
بني ف كتاب اَّلل ،ويف غري ما حد ٍ
اَّلل عز وجل﴿ :يدبير اْلمر من السماء إىل اْلرض ثم يعرج إَله﴾ وقال﴿ :أأمنتم

من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض﴾ وقال﴿ :أم أمنتم من ف السماء أن
يرسل عليكم حاص ًبا﴾ وقال﴿ :إَله يصعد الَكم الطييب والعمل الصالح
يرفعه﴾

الكتاب :أصول السنة ،ومعه رياض اجلنة بتخريج أصول السنة ص113

املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيىس بن حممد املري ،اإلبلريي املعروف بابن أيب زمنني

املاليك (املتوىف399 :ه)

حتقيق وختريج وتعليق :عبد اهلل بن حممد عبد الرحيم بن حسني ابلخاري

انلارش :مكتبة الغرباء اْلثرية ،املدينة انلبوية  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :اْلوىل 1415 ،ه

 -21اجلرجاين (ت403ه)
انلص اْلول :وقد قال اهلل عز وجل{ :أأمنتم من ف السماء} وهو يريد نفسه
وليس ذلك ىلع أنه حمصور فيها.

انلص اثلاينْ :لن اهلل عز وجل وصف نفسه بأنه ف السماء ،فقال﴿ :أم أمنتم
من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض ،فإذا ِه تمور .أم أمنتم من ف السماء
أن يرسل عليكم حاصبًا﴾
الكتاب :املنهاج ف شعب اإليمان ج1ص138

املؤلف :احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم ابلخاري اجلرجاين ،أبو عبد اهلل احللييم (املتوىف403 :

ه)

املحقق :حليم حممد فودة

انلارش :دار الفكر

الطبعة :اْلوىل 1399 ،ـه 1979 -م

 -22ابن فورك (ت406ه)
انلص :وأعلم أنه ليس ينكر قول من قال إن اهلل ف السماء ْلجل أن لفظ
الكتاب قد ورد به وهو قوهل {أم أمنتم من ف السماء}
الكتاب :مشلك احلديث وبيانه ص390

()3

املؤلف :حممد بن احلسن بن فورك اْلنصاري اْلصبهاين ،أبو بكر (املتوىف406 :ه)

املحقق :موىس حممد يلع

انلارشَ :علم الكتب  -بريوت
الطبعة :اثلانية1985 ،م

( )3ثم حرف املعىن كعادة اْلشاعرة ،ولكن لم يقل انه جربيل

 -23هبة اهلل ،الاللاكيئ (ت418ه)
انلص :سياق ما روي ف قوهل تعاىل ﴿الرمحن ىلع العرش استوى﴾ وأن اَّلل ىلع
عرشه ف السماء وقال :عز وجل ﴿إَله يصعد الَكم الطييب والعمل الصالح
يرفعه﴾ وقال﴿ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض﴾
الكتاب :رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ج3ص429

املؤلف :أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللاكيئ (املتوىف418 :ه)

حتقيق :أمحد بن سعد بن محدان الغامدي

انلارش :دار طيبة  -السعودية

الطبعة :اثلامنة1423 ،ـه2003 /م

 -24اثلعليب (ت427ه)
انلص﴿ :أأمنتم من ف السماء﴾ وقال ابن عباس :أمنتم عذاب من ف السماء أن

عصيتموه.

()4

الكتاب :الكشف وابليان عن تفسري القرآن ج9ص359

املؤلف :أمحد بن حممد بن إبراهيم اثلعليب ،أبو إسحاق (املتوىف427 :ه)

حتقيق :اإلمام أيب حممد بن َعشور

مراجعة وتدقيق :اْلستاذ نظري الساعدي

انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان

الطبعة :اْلوىل  ،1422ـه 2002 -م

 -25ميك بن أيب طالب (ت437ه)
انلص :ثم قال تعاىل﴿ :أأمنتم من ف السماء أن َيسف بكم اْلرض﴾ أي:

أأمنتم  -أيها الاكفرون  -اهلل اذلي ف السماء أن َيسف بكم اْلرض عقوبة
ىلع كفكركم به؟! ﴿فإذا ِه تمور﴾ أي :تضطرب﴿ .أم أمنتم يمن ف السماء﴾
( )4وحرف املعىن بعدها ،لكن لم يقل :جربيل.

وهو اهلل.

الكتاب :اهلداية إىل بلوغ انلهاية ف علم معاين القرآن وتفسريه ،وأحاكمه ،ومجل من فنون علومه
املؤلف :أبو حممد ميك بن أيب طالب ّ
محوش بن حممد بن خمتار القييس القريواين ثم اْلندليس القرطيب

املاليك (املتوىف437 :ه)

املحقق :جمموعة رسائل جامعية بكلية ادلراسات العليا وابلحث العليم  -جامعة الشارقة ،بإرشاف

أ .د :الشاهد ابلوشيخ

انلارش :جمموعة حبوث الكتاب والسنة  -لكية الرشيعة وادلراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة

الطبعة :اْلوىل 1429 ،ـه 2008 -م

** تم واحلمد هلل **
مجعه :حممد بن شمس ادلين

