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 املالئكة يوم بدراستشكال قتال 

 فايز قاعد عايد الرويلي

امعة امللك ج        لية الشريعة وأصول الدينك        وعلومه الكريم قسم القرآن
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 hotmail.com8241faez@ الربيد االلكرتوني:   

 ملّخص الدراسة

كريم على موطن ة يوم بدر، والوقوف بالقارئ اليتناول البحث: أقوال املفسرين يف قتال املالئك

ن أدلة.اإلشكال، ومن ثم عرض القول املعتمد وما يعضده م

 ومما يروم له هذا البحث من أهداف: 

 لتعريف مبشكل القرآن.التعريف باملشكل يف اللغة واالصطالح، ومن ثم ا 

ال قتال ة الثانية عشرة من سورة األنفالوقوف على موطن اخلالف بني املفسرين يف اآلي 

 املالئكة يوم بدر.

 بيان الراجح يف مسألة قتال املالئكة يوم بدر. 

 ة:اليوقد وقف الباحث يف نهاية حبثه على النتائج الت

  ؛ لوجود األدلة لكال الطريني.أن اخلالف يف قتال املالئكة يوم بدر خالف معترب

خبار املصرحة صلى اهلل عليه وسلم ؛ لصحة األ أن الراجح هو قتال املالئكة يوم بدر مع الرسول

 بذلك من رسول اهلل.

 أحد، وثبوت ذلك يف الصحيح. من النتائج أيضًا: التصريح بقتال املالئكة يوم

 غزوة بدر. -ملالئكةا –قتال  -استشكال ات مفتاحية :كلم
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Kaleidoscope angels fight on Badr 

 

Mobile / 

@hotmail.comfaezmail: -e

Abstract:
This research answers the question: How did the angels participate 
in Badr Day? Did they fight? And how? The answer is through the 
verses of the Noble Qur’an, the hadiths mentioned in it and the 

sayings of the commentators  

The participation of the angels in the battle was a sign of the 
support of God and his victory for his Prophet, peace be upon him 
and his companions - may God be pleased with them - and what is 
sure is a real participation in the fighting as indicated by the texts 
and traditions, and this indicates the greatness of those who sent 
them and His Majesty, and the virtues of the angels who witnessed 

Badr  

Key words: Questioning - fighting - angels - Battle of Badr. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

احلمد هلل الذي نزل الكتاب عىل عبده ليكون للعاملني نذيرًا، نحمده ونثني عليه اخلري كله، وهو   

، ال إله إال اهلل وحده ال رشيك لهن ينفد، وأشهد أللحمد وللثناء أهل، محدًا متواترًا متتابعًا، دائاًم ال 

وأشهد أن حممداً عبد اهلل ورسوله، وصفيه وخليله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه، وسلم تسلياًم كثرياً 

 إىل يوم الدين.

 أما بعد:

فأسأل اهلل جل وعال أن يلهمني ومن يقرأ الرشد والسداد، والتوفيق يف األمر كله، نعوذ به من 

ومن فتنة العمل، نعوذ به من أن َنضل  أو ُنضل، أو أن َنزل أو ُنزل، أو أن َنجهل أو ُُيهل  ،فتنة القول

 .علينا

ڈ )ثم إن هذا البحث من األمهية بمكان فهو مقدم حلل اإلشكال الوارد يف تفسري قوله تعاىل: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

فقد اختلف [ 21]األنفال:(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

سلم هل قاتلت مع الرسول صىل اهلل عليه و ،املفرسون يف تفسري هذه اآلية فيام خيتص باملالئكة

بب نزوهلم يف مع توجيهه لس ،لذلك وبني ناف   ،واملؤمنني يوم بدر أم مل تقاتل؟ فهم بني مثبت لقتاهلم

راجح وما هو القول ال ،ولعل الباحث يف ثنايا بحثه يعرض لإلشكال ومن استشكله ،تلك املعركة

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)فقد قال اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل ،الدافع هلذه االستشكاالت

صىل  -وقد أنزل اهلل عىل رسوله  ،[7]آل عمران: ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ه قال: فقد ثبت عنه صىل اهلل عليه وسلم أن ،شارحة للقرآن ومبينة له -اهلل عليه وسلم السنة املطهرة 
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 ،كام اجتهد الصحابة ريض اهلل عنهم يف بيانه ،(2)( إين أوتيُت الكتاَب ومثَله معه... احلديثأال )

فدفعوا  ،فبذلوا جهدهم يف بيان معانيه وما اشتبه منه ،ن هلم ساروا عىل ما سار عليه الركبووالتابع

ن اهلل سبحانه حلفظ م رير يسوكل ذلك ت .عنه االشتباه ودحضوا شبه املبطلني الذين يتبعون ما تشابه منه

 فلله احلمد واملنة. ،كتابه

 يروم هذا البحث حتقيق األهداف التالية. أهداف البحث:

 ومن ثم التعريف بمشكل القرآن. ،التعريف باملشكل يف اللغة واالصطالح -2

قتال  ،الوقوف عىل موطن اخلالف بني املفرسين يف اآلية الثانية عرشة من سورة األنفال -1

 املالئكة يوم بدر.

 بيان الراجح يف مسألة قتال املالئكة يوم بدر. -3

 منهج البحث:

فرسين يف من خالل تتبع أقوال امل ،يسري الباحث وفق املنهج االستقرائي والوصفي التحلييل  

كة ئوما يندرج معها من آيات أخر يف موضوع قتال املال ،تفسري اآلية الثانية عرشة من سورة األنفال

 يوم بدر.

 الدراسات السابقة:

بحث مستقل يف استشكال قتال املالئكة يوم بدر من خالل كتب  ىلمل أقف يف حدود علمي ع

منهم  ،عىل أن موضوع املشكل يف القرآن قد طرقه العلامء منذ القدم ،التفسري مع الرتجيح بني األقوال

أو من  ،هض له خالل تفسريأو من تعر   ،من تناوله بدراسة مستقلة كتأويل مشكل القرآن البن قتيبة

 ومن ،اوالسيوطي يف اإلتقان وغريمه ،جعله نوعًا من أنواع علوم القرآن كالزركيش يف برهانه

ابه وأنواعه أسباملعارصين الدكتور عبد اهلل املنصور يف رسالة علمية بعنوان مشكل القرآن الكريم 

 وهو بحث أجاد فيه صاحبه لكنه مل يستوعب من اإلشكاالت إال النزر اليسري. ،وطرق دفعه

                                                           

نَّة حديث ) ،سنن أيب داود أول كتاب السنة -2 سناده صحيح. إؤوط يف حتقيقه: اقال األرن ،(4064باب يف لزوم السُّ

(7 /23 .) 
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 وثالثة مباحث وخامتة: ،مقدمة وقد قسمت البحث إىل:

 والدراسات السابقة. ،وخطته ،ومنهجه ،املقدمة: وتشمل أمهية البحث وأهدافه

 ماهية اإلشكال. ،املبحث األول: تعريف املشكل

 املبحث الثاين: األقوال يف قتال املالئكة يوم بدر.

 يف رأي الباحث. ،املبحث الثالث: القول املعتمد وما يعضده من أدلة

 واهلل أسأل التوفيق والسداد.
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 المبحث األول

 اإلشكالتعريف المشكل وماهية  

: اسم مفعول، من الفعل الرباعي  أشَكل، واسم فاعل املُشكل تعريف املشكل يف اللغة:أوال : 

 مشكِل.

: مشتبه ملتبس. وَشاَكَل  "قال الفراهيدي:  وَأْشَكَل األمر، إذا اختلف. وأمر ُمْشكِلر شاكلر

 . (2)"أي: وافقه وشاهبه ،هذا ذاك من األمور

األشكل و ،معناه قد اختلط بغريه وقوهلم قد َأْشَكَل عيلَّ األمُر قال أبو بكر:"قال ابن األنباري: 

 . ( 1)"عند العرب اللونان املختلطان

)شكل( الشني والكاف والالم معظم بابه املامثلة. تقول: هذا شكل هذا، أي "قال ابن فارس: 

مثله. ومن ذلك يقال أمر مشكل، كام يقال أمر مشتبه، أي هذا شابه هذا، وهذا دخل يف شكل 

 . (3)"هذا

 ،وااللتباس ،واالشتباه ،واالختالف ،ة تدور عباراهتم يف املشكل حول املامثلةلامء اللغعفنجد 

 واملوافقة واملشاهبة.

 التعريف االصطالحي:ثانيا: 

، مأخوذ من قوهلم: أشكل هاملشكل: هو الداخل يف أشكاله أي أمثاله وأشباه"قال املناوي: 

                                                           

املحقق: د مهدي  ،هـ(276أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي )املتوىف:  ،العني -2

 ( مادة شكل.190 - 195/ 5) ،النارش: دار ومكتبة اهلالل ،املخزومي، د إبراهيم السامرائي

املحقق:  ،هـ(313ملحمد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري )املتوىف:  ،الزاهر يف معانى كلامت الناس - 1

 (.213/ 1) ،هـ2421 األوىل،: الطبعة ،وتبري –النارش: مؤسسة الرسالة  ،د. حاتم صالح الضامن

املحقق: عبد السالم  ،هـ(395ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  ،مقاييس اللغة - 3

 ( مادة )شكل(.164/ 3) ،هـ2399عام النرش:  ،النارش: دار الفكر ،حممد هارون
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 . (2)"حرمة أي صار ذا شكل، كام يقال: أحرم إذا دخل يف احلرم فصار ذا

فالتعريف األصويل خيتلف عن   ،وال شك أن التعريف االصطالحي خيتلف حسب كل فن

 ،شابه بعينهوإن كان بعضهم ُيعله املت ،كام هو احلال يف اختالفه عند املفرسين ،التعريف عند املحدثني

اه، سواء ومعنى املتشابه: ما أشكل معناه، ومل يبني مغز"كالشاطبي بقوله:  ،فيعرف املتشابه باملشكل

ضايف، أو من املتشابه اإل -وما يظهر من التشبيه  ،كاملجمل من األلفاظ -كان من املتشابه احلقيقي 

 . (1)"وهو ما حيتاج يف بيان معناه احلقيقي إىل دليل خارجي

 املراد باملشكل يف"عند األصوليني فقال:  وقد مجع عبد الوهاب خالف تعريفات املشكل

اصطالح األصوليني: اللفظ الذي ال يدل بصيغته عىل املراد منه، بل البد من قرينة خارجية تبني ما 

 . (3)"يراد منه، وهذه القرينة يف متناول البحث

قصري لأما ما يتعلق بالتعريف عند املحدثني بعد النظر يف تعاريفهم فقد أجاد الدكتور أمحد ا

يه صىل اهلل عل -وعليه فإن مشكل احلديث: هو احلديث املروي عن رسول اهلل "بذلك حيث قال: 

بسند مقبول، وُيوِهُم ظاهره ُمعارضَة آية  قرآنية، أو حديث  آخر مثله، أو ُيوِهُم ظاهره  -وسلم 

، أو قاعدة  رشعية  كلية  ثابتة،  ، أو قياس  ، ُمعارضَة ُمْعتَََب  ِمْن: إمجاع  أو أصل  لغوي، أو حقيقة  علمية 

، أو معقول    . (4)"أو ِحس 

                                                           

لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين  ،التوقيف عىل مهامت التعاريف -2

)ص:  ،هـ2426الطبعة: األوىل،  ،القاهرة -النارش: عامل الكتب  ،هـ(2632احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوىف: 

360.) 

حتقيق: سليم بن ،هـ(796إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتوىف:  ،االعتصام 1-

 (.730/ 1) ،هـ2421الطبعة: األوىل،  ،النارش: دار ابن عفان، السعودية ،عيد اهلاليل

عن . األزهر شباب  -النارش : مكتبة الدعوة  ،هـ(2375لعبد الوهاب خالف )املتوىف :   ،علم أصول الفقه - 3

 (.272الطبعة الثامنة لدار القلم )ص: 

النارش: دار  ،للدكتور أمحد بن عبد العزيز بن ُمْقِرن الُقَصرِي  ،األحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن الكريم - 4

 (.13)ص:  ،هـ2436الطبعة: األوىل،  ،ابن اجلوزي للنرش والتوزيع، اململكة العربية السعودية
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 ،هو ما يتعلق بتعريف املشكل عند املفرسين يف املقام األولولعلَّ الذي هيمنا يف هذا البحث 

لة عند أغلب املفرسين هي دفع اإلشكال فاملحِص  ،عىل االختالف عندهم يف النص عىل اإلشكال

أو كان يف اآلية غموض ال  ،معارضتها بآية أخرى أو حديث صحيح أو غريهالذي يطرأ عىل اآلية من 

 يدرك إال بدليل.

يات مشكل القرآن هو اآل"وقد مجع األقوال يف تعريف مشكل القرآن الدكتور القصري بقوله: 

القرآنية التي ُيوِهُم ظاهرها معارضة نص  آخر؛ من آية  قرآنية، أو حديث نبوي ثابت، أو ُيوِهُم 

، أو قاعدة  رشعية  كلية  ثابتة، أو أصل  لغوي، أو حقيقة  ظا ، أو قياس  هرها معارضة ُمْعتَََب  ِمْن: إمجاع 

، أو معقول   ، أو ِحس   .(2)"علمية 

 ماهية اإلشكال:ثالثا : 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )ذكر أهل التأويل عدة أقوال يف تفسري قوله تعاىل

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

[ وهذه األقوال ظاهرها التعارض وال يمكن اجلمع بني 21]األنفال:(   ں ں ڻ ڻ

 أو مل تقاتل؛ بل كان وجودها يف املعركة من ،فإما أن تكون املالئكة قد قاتلت يف معركة بدر ،األقوال

دم وغري ذلك من التوجيهات التي وجه هبا القائلون بع ،أو لتكثري املؤمنني ،باب التثبيت فحسب

 .قتاهلم

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )إلشكاالت أيضاً من املخاطب بقولهومن ا 

وما هو الدليل الذي اعتمد عليه كل صاحب  ،؟ ولعيل يف املبحث الثاين أعرض هلذه األقوال(ڻ

 قول؟ ثم أذكر بعده القول الراجح يف هذه املسألة.

  

                                                           

 (10املرجع السابق )ص:  - 2
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  المبحث الثاني

 ألقوال في قتال المالئكة يوم بدرا

 ،ال املالئكة ومل يورد سوى األقوال واآلراء املؤيدة ملا ذهب إليهتمن العلامء من ذهب إىل عدم ق

گ گ ڳ ڳ ڳ )القول يف تأويل قوله:  "قال: ،منهم الطَبي رمحه اهلل

يقول تعاىل  [.21]األنفال:(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 مألها فرًقا حتى ينهزموا عنكمافروا يب، أهيا املؤمنون، منكم، وذكره: َسأْرِعُب قلوب الذين ك

 . (2)"فارضبوا فوق األعناق"

 وقد رصح باآليات قبل هذه اآلية أن نزول املالئكة للتثبيت فقال:

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )القول يف تأويل قوله: 

يقول تعاىل ذكره: مل ُيعل اهلل إرداَف املالئكة "[: 210]آل عمران:(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

املؤمنون، مدًدا لكم )إال برشى لكم(، أي: بشارة لكم، بعضها بعًضا وتتابعها باملصري إليكم، أهيا 

تبرشكم بنرص اهلل إياكم عىل أعدائكم ، يقول: ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم، وتوقن بنرصة اهلل لكم 

)وما النرص إال من عند اهلل(، يقول: وما تنرصون عىل عدوكم، أهيا املؤمنون، إال أن ينرصكم اهلل 

وقواكم، بل بنرص اهلل لكم، ألن ذلك بيده وإليه، ينرص من يشاء من خلقه )إن عليهم، ال بشدة بأسكم 

اهلل عزيز حكيم( يقول: إن اهلل الذي ينرصكم، وبيده نرُص من يشاء من خلقه )عزيز(، ال يقهره يشء، 

وال يغلبه غالب، بل يقهر كل يشء ويغلبه، ألنه خلقه )حكيم(، يقول: حكيم يف تدبريه ونرصه من 

 . (1)"خذالنه من خذل من خلقه، ال يدخل تدبريه وهن وال َخللنرص، و

                                                           

ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطَبي )املتوىف:  ،جامع البيان يف تأويل القرآن - 2

 (.419/ 23) ،هـ2416الطبعة: األوىل،  ،النارش: مؤسسة الرسالة ،املحقق: أمحد حممد شاكر ،هـ(326

 (.423-427/ 23املرجع السابق ) -1
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 عاىل:قال: عند قوله ت ،ومن العلامء من جزم بقتال املالئكة يوم بدر كالطاهر ابن عاشور رمحه اهلل

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )

وجعل "[. 21]األنفال:(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

كة يوم اهلل عليه وسلم تلطفا به، إذ كانت هذه اآلية يف تفصيل عمل املالئ للنيب صلىاخلطاب هنا 

بدر، وما خاطبهم اهلل به فكان توجيه اخلطاب بذلك إىل النبيء صىل اهلل عليه وسلم أوىل ألنه أحق من 

يعلم مثل هذا العلم وحيصل العلم للمسلمني تبعا له، وأن الذي هيم املسلمني من ذلك هو نرص 

وإحياء اهلل إىل  ،[9]األنفال:  {إذ تستغيثون ربكم}ة إياهم وقد حصل اإلعالم بذلك من آية املالئك

املالئكة هبذا مقصود منه ترشيفهم وترشيف العمل الذي سيكلفون به، ألن املعية تؤذن إمجاال بوجود 

ا ميشء يستدعي املصاحبة، فكان قوله هلم: أين معكم مقدمة للتكليف بعمل رشيف ولذلك يذكر 

 تتعلق به املعية ألنه سيعلم من بقية الكالم، أي أين معكم يف عملكم الذي أكفلكم به.

ومن هنا ظهر موقع فاء الرتتيب يف قوله: فثبتوا الذين آمنوا من حيث ما دل عليه أين معكم من 

ثابتة لوإنام كان هذا العمل هبذه املثابة ألنه إبدال للحقائق ا ،التهيئة لتلقي التكليف بعمل عظيم

ني، واهللع ثباتا، يف جانب املؤمن باقتالعها ووضع أضدادها ألنه ُيعل اجلبن شجاعة، واخلوف إقداما

 ،وُيعل العزة رعبا يف قلوب املرشكني، ويقطع أعناقهم وأيدهيم بدون سبب من أسباب القطع املعتادة

 .(2)"فكانت األعامل التي عهد للمالئكة عملها خوارق عادات.

 ،والبغوي ،التفسري من ذكر اخلالف دون اجلزم بأحد األقوال مثل ابن عطيةومن علامء 

 .وابن كثري ،والسمرقندي

                                                           

طاهر بن ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد ال ،حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد - 2

-132/ 9) ،هـ2934: النرش سنة ،تونس –النارش : الدار التونسية للنرش  ،هـ(2393عاشور التونيس )املتوىف : 

136.) 
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مل باحلضور وحيت، حيتمل أن يكون بالقتال معهم عىل ما روي {فثبتوا  }وقوله "قال ابن عطية:  

روي يف ذلك ووهم بأقوال مؤنسة مقوية للقلب، تيف حيزهم والتأنيس هلم بذلك، وحيتمل أن يريد: فثب

أن بعض املالئكة كان يف صورة اآلدميني فكان أحدهم يقول للذي يليه من املؤمنني: لقد بلغني أن 

، ويقول آخر: ما أرى الغلبة والظفر إال لنا . ويقول لئن محل املسلمون علينا لننكشفن الكفار قالوا

و حممد: وحيتمل أيضًا أن يكون قال القايض أب .ن ، ونحو هذا من األقوال املثبتةآخر: أقدم يا فال

فار وُيري فر واحتقار الكم الظ  ته من توهِ التثبيت الذي أمر به ما يلقيه امللك يف قلب اإلنسان بلمَّ 

روا سألقي يف قلوب الذين كف }ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله تعاىل:  ،عليه من خواطر تشجيعه

ذا إذ هي ولكنه أشبه هب ، أي صورة كان التثبيتوإن كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت عىل {الرعب 

 من جنس واحد .

 {رعبين كفروا السألقي يف قلوب الذ }قال القايض أبو حممد: وعىل هذا التأويل ُييء قوله 

عن  ،ناه اخلَبومع ،لفظه لفظ األمر {فارضبوا فوق األعناق  }، ثم ُييء قوله تعاىل: خماطبة للمالئكة

حيث  فارضب بسيفك ،لقينا القوم وهزمناهم :إذا وصفت حربًا ملن ختاطبه كام تقول ،صورة احلال

 واقتل وخذ أسريك ، أي هذه كانت صفة احلال . ،شئت

 إىل آخر اآلية خَبًا خياطب به املؤمنني عام {سألقي  }قال القايض أبو حممد: وحيتمل أن يكون 

جيعاً هلم وحضاً هم برضب الرقاب والبنان تشيفعله يف الكفار يف املستقبل كام فعله يف املايض ، ثم أمر

 . (2) "عىل نرصة الدين

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )  قال السمرقندي رمحه اهلل عند قوله تعاىل:و

َوَما َجَعَلُه اهلل  }[ قال تعاىل: 210]آل عمران:(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

يعني: املدد من املالئكة. قال بعضهم: إن املالئكة مل تقاتل، وإنام بعثهم للبشارة  {إاِلَّ برشى َلُكْم 

                                                           

هـ( 540أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس املحاريب )املتوىف :  ،املحرر الوجيز - 2

 (.567/ 1) -هـ حتقيق عبدالسالم عبدالشايف حممد 2411 ،2ط -بريوت  ،دار الكتب العلمية
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 ،وتسكني قلوب املؤمنني، ألن يف قتال املالئكة مل يكن للمؤمنني فضيلة، وإنام كانت الفضيلة للمؤمنني

ذين يقاتلون وهيزمون الكفار، ولو كان ذلك ألجل اإلعانة لكان ملك واحد يكفيهم كام إذ كانوا هم ال

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )قال:تعاىل أال ترى أنه  ،فعل بقوم لوط

(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 }[ فجعل الفضيلة يف قلتهم يف أعني الكفار ونرصهتم بالغلبة، وهذا معنى قوله تعاىل: 44]األنفال:

إن  يعني تطمئن إليه قلوبكم. وقال بعضهم: {َولِتَْطَمئِنَّ ُقُلوُبُكْم بِهِ  } .{َوَما َجَعَلُه اهلل إاِلَّ برشى َلُكْم 

املالئكة كانوا يقاتلون، وكانت عالمة رضهبم يف الكفار ظاهرة، ألن كل موضع أصابت رضبتهم 

لذي مل ود: أنت ما قتلتني، إنام قتلني ااشتعلت النار يف ذلك املوضع، حتى إن أبا جهل قال البن مسع

يصل سناين إىل سنْبك فرسه وإن اجتهدت. وإنام كانت الفائدة يف كثرة املالئكة لتسكن قلوب املؤمنني، 

وألن اهلل تعاىل جعل أولئك املالئكة جماهدين إىل يوم القيامة، وكل عسكر من املسلمني صَبوا 

ن ويقال: الفائدة يف كثرة املالئكة أهنم كانوا يدعو ،معهم واحتسبوا تأتيهم تلك املالئكة ويقاتلون

 . (2)ويسبحون، وثواب ذلك للذين يقاتلون يومئذ

ني، الذين أمد هبم املؤمن {إذ يوحي ربك إىل املالئكة  "}قوله تعاىل:  :قال البغوي رمحه اهلل و

رهم أي: قووا قلوهبم. قيل: ذلك التثبيت حضو {فثبتوا الذين آمنوا  }بالعون والنرص،  {أين معكم }

بالنرص،  شروهم بوقال مقاتل: أي:  .املشركي معهم القتال ومعونتهم، أي: ثبتوهم بقتالكم معهم 

سألقي يف  }فإن اهلل نارصكم.  أبشيييييرواويقول:  ،أمام الصف يف صورة الرجل ميشييييي وكان امللك 

يل: ق {فارضبوا فوق األعناق }قال عطاء: يريد اخلوف من أوليائي،  {قلوب الذين كفروا الرعب 

                                                           

 (.369/ 2هـ( )373أليب الليث نرص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي )املتوىف :  ،بحر العلوم - 2
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 (2)."{فثبتوا الذين آمنوا}هذا خطاب مع املؤمنني. وقيل: هذا خطاب مع املالئكة، وهو متصل بقوله 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) ابن كثري رمحه اهلل عند قوله تعاىل:قال و

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

[  وهذه نعمة خفية أظهرها اهلل تعاىل هلم، ليشكروه عليها، وهو 21]األنفال:(   ں ڻ ڻ

، أوحى إىل املالئكة الذين أنزهلم لنرص نبيه ودينه وحزبه املؤمنني-تعاىل وتقدس وتبارك ومتجد -أنه 

 وحي إليهم فيام بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا.ي

روا سوادهم. وقيل: كان ذلك قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غريه: قاتلوا معهم. وقيل: كثِ 

يعني  -بأن امللك كان يأيت الرجل من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: سمعت هؤالء القوم 

ذلك، ، فيحدث املسلمون بعضهم بعضا ب "وا علينا لننكشفنواهلل لئن محل"يقولون:  -املرشكني 

 حكاه ابن جرير، وهذا لفظه بحروفه.  .فتقوى أنفسهم

ْعَب  }وقوله:   أي: ثبتوا أنتم املسلمني وقووا أنفسهم عىل {َسُأْلِقي يِف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ

ر عىل من خالف أمري، وكذب أعدائهم، عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعب واملذلة والصغا

 (1)رسويل

 فصل يف قتال املالئكة يوم بدر." قال ابن عادل صاحب اللباب:و

: نزل جَبيُل   الة وال -اختلفوا يف أنَّ املالئكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قومر الم عليه الصَّ  -سَّ

يها عيل بن أيب طالب وف ،وميكائيل يف مخسامئة عىل امليرسة ،وفيها أبو بكر ،يف مخسامئة ملك عىل امليمنة

                                                           

هـ( املحقق : 526ملحيي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )املتوىف :  ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن2 -  

 سليامن مسلم النارش : دار طيبة للنرش والتوزيع -عثامن مجعة ضمريية  -حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر 

 (.334/ 3هـ ) 2427الطبعة: الرابعة، 

هـ[ املحقق : سامي 774 - 766أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ] ،تفسري القرآن العظيم - 1

 (.15/ 4هـ )2416بن حممد سالمة النارش: دار طيبة للنرش والتوزيع الطبعة : الثانية 
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وقيل:  ،وا أطرافهم بني أكتافهم وقاتلواوقد أرَخ  ،عليهم ثياب بيض وعامئم بيض ،يف صورة الِرجال

 ويوم حنني. ،قاتُلوا يوم بدر ومل يقاتُلوا يوم األحزاب

: ِمْن أيَن كان الصَّ  
 ي ُكنَّا نسمُع وال نرى شخصًا؟ وت الذُروي أنَّ أب ا جهل قال البِن مسُعود 

: ُهم غلبوَنا ال أنتم.  قال: من املالئكة.  فقال أُبو جْهل 

يف أثر رجل من املرشكني إْذ سمع صوت رضبة  وروي أنَّ رجالً من املسلمني بينام هو يشتدُّ   

ْوط فوقه ث األنصار ،فنظر إىل املرشك وقد خرَّ مستلقيًا وُشق وجهه ،السَّ ىل اهلل يُّ رسول اهلل صفحدَّ

) 
ِ
امء و ،وقال آخرون مل ُيقاتُلوا. عليه وسلم فقال: ) َصدقَت ذاَك من مددِ السَّ اد وإنَّام كانوا يكثرون السَّ

أهلَك  -م عليه السال -وإالَّ فملك واحد كاف  يف إهالك أهل الدنيا كلهم فإنَّ جَبيل  ،ويثبتون املؤمنني

 حة واحدة.يوقوم صالح بص ،وأهلك بالد ثمود ،ط  بريشة  من جناحه مدائن قوم لو

م الكالُم يف كيفية هذا اإلمداد يف سورة آل عمران  ويدلُّ عىل أنَّ املالئكة مل يقاتلوا  ،وقد تقدَّ

ى } :قوله  إذا جعلنا الضمري عائدًا عىل اإلرداف. {َوَما َجَعَلُه اهللَُّ إاِلَّ ُبرْشَ

اُج:  وما جعل اهلل املردفنَي إال برشى وهذا أوىل؛ ألنَّ اإلمداَد باملالئكة حصل   جَّ قال الزَّ

 بالبرشى.

وا واملقصود التَّنبيه عىل أنَّ املالئكَة وإن كانُ  {َولِتَْطَمئِنَّ بِِه ُقُلوُبُكْم َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِد اهللَِّ } 

ون اعتامده بل ُيُب أن يك ،إالَّ أنَّ الواجب عىل املؤمِن أْن ال يعتمد عىل ذلك ،قد نزلوا يف موافقة املؤمنني

ةِ فيضعها يف  عىل اهللَِّ ونرصه وكفايته ؛ ألنَّ اهلل هو العزيُز الغالب احلكيم فيام ينزل من النُّرْصَ

 .(2)"موضعها

                                                           

دار النرش / دار  ،هـ336املتوىف بعد سنة  -أليب حفص عمر بن عىل ابن عادل الدمشقي احلنبيل  ،تفسري اللباب - 2

 (.404/ 9) ،الكتب العلمية بريوت
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محه ؤمنني كالقرطبي رومن العلامء من ذكر األقوال يف ذلك مرجحًا قتال املالئكة يوم بدر مع امل

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) حيث يقول القرطبي يف قوله تعاىل: ،حيان وأيب ،اهلل

(   ڻ   ........ک ک گ    

ل، أو احلضور معهم من غري قتا ،أو القتال معهم ،)فثبتوا الذين آمنوا( أي برشوهم بالنرص ...

لمون أنه ويظن املس ،فكان امللك يسري أمام الصف يف صورة الرجل ويقول: سريوا فإن اهلل نارصكم

ناق تندر عن األع وساً ؤفكانوا يرون ر ،منهم، وقد تقدم يف) آل عمران( أن املالئكة قاتلت ذلك اليوم

ان وقيل: ك ،وسمع بعضهم قائال يسمع قوله وال يرى شخصه: أقدم حيزوم ،من غري ضارب يرونه

اىل: )سألقي قوله تع ،هذا التثبيت ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم للمؤمنني نزول املالئكة مددا

 ،يف قلوب الذين كفروا الرعب( تقدم يف آل عمران بيانه. )فارضبوا فوق األعناق( هذا أمر للمالئكة

 (2)"مؤمنني، أي ارضبوا األعناقوقيل: لل

ثم غزوة بدر الكَبى وهي أعظم املشاهد فضال ملن شهدها، وفيها أمد " وقال كذلك رمحه اهلل:

 واملؤمنني يف قول مجاعة العلامء، وعليه يدل ظاهر اآلية، ال يف صىل اهلل عليه وسلم هاهلل بمالئكته نبيَّ 

ُكُم اهللَُّ بِبَْدر  ( إىل قوله:) يوم أحد. ومن قال: إن ذلك كان يوم أحد جعل ق وله تعاىل:) َوَلَقْد َنرَصَ

هذا قول عامر الشعبي، وخالفه الناس. تظاهرت الروايات بأن  ،َتْشُكُروَن( اعرتاضا بني الكالمني

ر: لو كنت بد املالئكة حرضت يوم بدر وقاتلت، ومن ذلك قول أيب أسيد مالك بن ربيعة وكان شهيد

رواه  ،عب الذي خرجت منه املالئكة، ال أشك وال أمرتيعي برصى ألريتكم الِش ن ببدر ومآلامعكم 

وعن الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون  ،عقيل عن الزهري عن أيب حازم سلمة بن دينار

                                                           

أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي  ،اجلامع ألحكام القرآن - 2

/ 7) هـ2334 - 1ط القاهرة –دوين وإبراهيم أطفي  النارش: دار الكتب املرصية هـ( حتقيق: أمحد الَب072)املتوىف: 

 وتندر: تسقط. (.373
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قتىل املالئكة ممن قتلوهم برضب فوق األعناق وعىل البنان مثل سمة النار قد أحرق به، ذكر مجيعه 

البيهقي رمحه اهلل. وقال بعضهم: إن املالئكة كانوا يقاتلون وكانت عالمة رضهبم يف الكفار ظاهرة، 

ن كل موضع أصابت رضبتهم اشتعلت النار يف ذلك املوضع، حتى إن أبا جهل قال البن مسعود: أل

 ني؟! إنام قتلني الذي مل يصل سناين إىل سنبك فرسه وإن اجتهدت.تقتلما أنت 

ولئك املالئكة ن اهلل تعاىل جعل أنت الفائدة يف كثرة املالئكة لتسكني قلوب املؤمنني، وألوإنام كا 

 حتسب تأتيهم املالئكة ويقاتلون معهم. اجماهدين إىل يوم القيامة، فكل عسكر صَب و

وقال ابن عباس وجماهد: مل تقاتل املالئكة إال يوم بدر، وفيام سوى ذلك يشهدون وال يقاتلون 

نون عددا أو مددا. وقال بعضهم: إنام كانت الفائدة يف كثرة املالئكة أهنم كانوا يدعون إنام يكو

ويسبحون، ويكثرون الذين يقاتلون يومئذ، فعىل هذا مل تقاتل املالئكة يوم بدر وإنام حرضوا للدعاء 

ف، ثم آالبالتثبيت، واألول أكثر. قال قتادة: كان هذا يوم بدر، أمدهم اهلل بألف ثم صاروا ثالثة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) صاروا مخسة آالف، فذلك قوله تعاىل:

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )[  وقوله9]األنفال:(   پ پ ڀ ڀ ڀ

ڃ چ چ )[وقوله214]آل عمران:(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

[ فصَب املؤمنون يوم بدر واتقوا اهلل فأمدهم اهلل بخمسة آالف من املالئكة 215]آل عمران:(   ڈ

 عىل ما وعدهم، فهذا كله يوم بدر. 

 .(2)"وقال احلسن: فهؤالء اخلمسة آالف ردء للمؤمنني إىل يوم القيامة

ک گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )قال أبو حيان يف قوله تعاىل:

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

                                                           

 (.291-294/ 4املرجع السابق ) -2



- 79 - 
 

هذا أيضًا من تعدد النعم إذ اإلحياء إىل املالئكة بأنه تعاىل معهم أي "[  21]األنفال:(   ڻڻ

ينرصهم ويعينهم وأمرهم بتثبيت املؤمنني واإلخبار بام يأيت بعد من إلقاء الرعب يف قلوب أعدائهم 

ر الغلبة والظفواألمر بالرضب فوق أعناقهم وكل  بنان منهم من أعظم النعم ، ويف ذلك إعالم بأن  

والذي يظهر أن ما بعد "، ثم ذكر كل األقوال الواردة يف تأويل اآلية ثم قال:  (2) "والعاقبة للمؤمنني

) ُيوِحى َربَُّك إىَِل املََْلئَِكِة( هو من مجلة املوحى به وأن املالئكة هم املخاطبون بتثبيت املؤمنني وبرضب 

 .(1)"فوق األعناق وكل بنان

 

 

  

                                                           

هـ( دار 745أليب حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان النحوي األندليس )املتوىف :  ،البحر املحيط -2

الشيخ عيل  -هـ  حتقيق : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود  2411 - 2لبنان/ بريوت ط -النرش : دار الكتب العلمية 

 (.403/ 4حممد معوض )

 (.404/ 4املرجع السابق ) - 1
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  الثالثالمبحث 

 في رأي الباحث ،القول المعتمد وما يعضده من أدلة

أقوال العلامء يف مسألة قتال املالئكة يوم بدر فإن املرتجح هو قتاهلم مع  معبعد هذه اجلولة 

 الرسول صىل اهلل عليه وسلم واملؤمنني وذلك لعدة أسباب سوف نوردها عىل شكل اإلمجال:

 هذه فاخلطاب رصيح يف ،وبعض اآلثار ،والسنة النبوية ،ثبوت ذلك يف رصيح القرآن أوهلا: 

الرضب فوق و ،وأمرهم جل وعال بتثبيت املؤمنني ،اآلية بأنه للمالئكة وأن اهلل سبحانه وتعاىل معهم

فال يكون من املالئكة إال االستجابة الرسيعة ألمر اهلل تعاىل برضب أعناق  ،األعناق وكلَّ بنان

دثني ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس يقول: ح ،يف السنة النبوية وثبت ذلك أيضاً  ،املرشكني

ف سلم إىل املرشكني وهم ألليه وعمر ابن اخلطاب قال:  ملا كان يوم بدر نظر رسول اهلل صىل اهلل ع

جعل فاستقبل نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم القبلة ثم مد يديه ف ،وأصحابه ثالثامئة وتسعة عرش رجال

اللهم آت ما وعدتني اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل  ،اللهم أنجز يل ما وعدتني هيتف بربه )

 ،كبيها يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن مناإلسالم ال تعبد يف األرض ( فام زال هيتف بربه ماد  

 ،ك مناشدتك ربكافاهلل ك وقال يا نبيَّ  ،ثم التزمه من ورائه ،فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه عىل منكبيه

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف  }فأنزل اهلل عز و جل  ،فإنه سينجز لك ما وعدك

ابن عباس قال: بينام رجل من املسلمني  عن[ فأمده اهلل باملالئكة. 9]األنفال:  {من املالئكة مردفني 

قدم بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أ ةبيومئذ يشتد يف أثر رجل من املرشكني أمامه إذ سمع رض

 ،حيزوم فنظر إىل املرشك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كرضبة السوط

فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال ) صدقت ذلك  ،فاخرض ذلك أمجع

  (2)رسوا سبعني. مدد السامء الثالثة ( فقتلوا يومئذ سبعني وأ

                                                           

ابوري النارش : سأليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي الني ،املسمى صحيح مسلماجلامع الصحيح  - 2

ة باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباح -كتاب اجلهاد والسري  -دار األفاق اجلديدة ـ بريوت   دار اجليل بريوت.

 (.4037) رقم حديث –الغنائم 
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ل وكان أبوه من أه -عن أبيه  يويف صحيح البخاري من حديث معاذ بن رفاعة بن رافع الزرق

قال: جاء جَبيل إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل  -بدر

 .  (2) قال: وكذلك من شهد بدرًا من املالئكة ،املسلمني أو كلمة نحوها

عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال يوم بدر وبسنده 

 (1).  هذا جَبيل آخذ برأس فرسه عليه أداة احلرب

جاء رجل من األنصار قصري بالعباس بن عبد املطلب ... ويف مسند اإلمام أمحد عن عيل، قال: 

اهلل ما أرسين، لقد أرسين رجل أجلح، من أحسن الناس أسريًا، فقال العباس: يا رسول اهلل، إن هذا و

سكت، ا "وجها، عىل فرس أبلق، ما أراه يف القوم، فقال األنصاري: أنا أرسته يا رسول اهلل، فقال: 

فل فأرسنا من بني عبد املطلب: العباس، وعقيالً، ونو "فقال عيل:  "فقد أيدك اهلل تعاىل بملك كريم

 .(3) "بن احلارث

ُكْم بَِأْلف  ِمَن املاََْلئَِكِة ُمْرِدفنِيَ } تعاىل: قال اهللَّ    {إِْذ َتْستَِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْستََجاَب َلُكْم َأيِن مُمِدُّ

                                                           

عيل بن ملحمد بن إسام ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور- 2

دار طوق النجاة  -هـ( املحقق : حممد زهري بن نارص النارص 150إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف : 

 (.  3991باب شهود املالئكة بدرا حديث رقم )  -هـ كتاب اجلمعة 2411 ،2ط

 (.3995حديث رقم ) ،باب شهود املالئكة بدراً  -كتاب اجلمعة  -بق املرجع السا -1

هـ( 142أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف :  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل - 3

سة النارش : مؤسإرشاف: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي  -عادل مرشد ، وآخرون  -ؤوط ااملحقق : شعيب األرن

مسند عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه حديث رقم  -مسند اخللفاء الراشدين  -هـ  2412الطبعة : األوىل ،  ،الرسالة

قال املحقق: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني غري حارثة بن مرضب، فمن  ،(102 - 159/ 1( )943)

جده أيب إسحاق يف غاية اإلتقان للزومه إياه وكان خصيصا به،  رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، وسامع إرسائيل من

 - 24/301. حجاج: هو ابن حممد املصييص األعور. وأخرجه ابن أيب شيبة 2/352 "الفتح"فيام قاله احلافظ يف 

 9/332و 3/170، والبيهقي 410-1/414 "تارخيه"( ، والطَبي يف 729( والبزار. )1005، وأبو داود ) 304

 عن إرسائيل، هبذا اإلسناد. ورواية أيب داود والبيهقي خمترصة.من طرق 
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 * َسَبُب النُُّزوِل:

 قال: حدثني عمر بن -َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم  -أخرج مسلم وأمحد والرتمذي عن عبد اهللَّ بن عبَّاس  

 إىل املرشكني وهم ألف، -َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم  -كان يوم بدر، نظر رسول اهللَّ  اخلطاب قال: ملا

قبلة ثم مد يديه ال -َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم  -وأصحابه ثالثامئة وتسعة عرش رجالً، فاستقبل نبي اهلل 

، اللهم إن هُتْلِك هذه العصابة من فجعل هيتف بربه )اللهم انجز يل ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني

ا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن  أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض( فام زال هيتف بربه، ماد 

منكبيه، فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه عىل منكبيه. ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي اهللَّ كفاك 

 : )إِْذ َتْستَِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْستََجاَب -َعزَّ َوَجلَّ  -فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل اهللَّ  !مناشدتك ربك

ُكْم بَِأْلف  ِمَن املاََْلئَِكِة ُمْرِدفنَِي( فأمده اهللَُّ باملالئكة.  (2) َلُكْم َأيِن مُمِدُّ

فمن  ،ة أحدوسلم يف معرك وقد ثبت كذلك يف الصحيح قتال املالئكة مع الرسول صىل اهلل عليه

ذلك ما ورد يف  صحيح مسلم من حديث سعد بن أبى وقاص قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمني 

وعن يساره رجلني عليهام ثياب بيض يقاتالن عنه كأشد القتال ما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 (1)رأيتهام قبل وال بعد.

 قوله: رأيت عن يمني -صىل اهلل عليه وسلم -معه بقتال املالئكة "  قال النووي رمحه اهلل:

 ،رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم وعن شامله يوم أحد رجلني عليهام ثياب بياض ما رأيتهام قبل وال بعد

 ،ويف الرواية األخرى أحدمها عن يمينه واآلخر عن يساره ،يعني جَبيل وميكائيل عليهام السالم

وإكرامه إياه  عىل اهلل تعاىل -صىل اهلل عليه وسلم -بيان كرامة النبي فيه  .يقاتالن عنه كأشد القتال

وهذا هو الصواب  ،وبيان أن املالئكة تقاتل وأن قتاهلم مل خيتص بيوم بدر ،بإنزال املالئكة تقاتل معه

                                                           

زيني خلالد بن سليامن امل ،املحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية - 2

 (.555/ 2هـ ( )2417النارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، )

 ،يوم أحد -صىل اهلل عليه وسلم- يالنب عن وميكائيل جَبيل قتال ىف ببا - الفضائل كتاب –صحيح مسلم  -1

 (. 0245حديث رقم ) 
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رؤية املالئكة  وأن ،وفيه فضيلة الثياب البيض ،فهذا رصيح يف الرد عليه ،اخالفا ملن زعم اختصاص

ئكة وفيه منقبة لسعد بن أيب وقاص الذي رأى املال ،تص باألنبياء بل يراهم الصحابة واألولياءال خت

 .(2) "واهلل أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

هـ( النارش 070أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف :  ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج -2

/ 25) - سلم و عليه اهلل صىل إكرامه باب - الفضائل كتاب 2391 ، 1ط – بريوت –: دار إحياء الرتاث العريب 

00.) 
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 اخلامتة

 هم النتائج:ألمما سبق نخلص 

 ال خالف يف مشاركة املالئكة يف غزوة بدر. .2

 .لكال الطرفنيأن اخلالف يف قتال املالئكة يوم بدر خالف معتَب لوجود األدلة  .1

أن الراجح هو قتال املالئكة يوم بدر مع الرسول صىل اهلل عليه وسلم لصحة  .3

 األخبار املرصحة بذلك من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

 من النتائج أيضًا الترصيح بقتال املالئكة يوم أحد وثبوت ذلك يف الصحيح. .4

حدا يكفي تعبريا عن عظمة يف مشاركة املالئكة هبذه األعداد الكبرية وإن كان وا .5

من أرسلهم وجالل سلطانه، وعظيم مؤازرته لنبيه وتأييده له. وفيه ترشيف هلم هبذه 

 ."بدري"املشاركة، كام حاز من شارك يف غزوة بدر بلقب 

 

 ،،،هذا جهد املقل فإن أصبت فلله احلمد واملنة وإن أخطأت فأستغفر اهلل تعاىل

 ورسوله حممد.وصىل اهلل وسلم عىل عبده        
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 مراجع البحث

ن للدكتور أمحد بن عبد العزيز ب ،األحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن الكريم .2

بعة: األوىل، الط ،النارش: دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع، اململكة العربية السعودية ،ُمْقِرن الُقَصرِي 

 هـ.2436

إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتوىف:  ،االعتصام .1

 هـ.2421الطبعة: األوىل،  ،النارش: دار ابن عفان، السعودية ،حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل،هـ(796

أليب الليث نرص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي )املتوىف :  ،بحر العلوم .3

 هـ( .373

أليب حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان النحوي األندليس  ،البحر املحيط .4

هـ  حتقيق : الشيخ  2411 - 2لبنان/ بريوت ط -هـ( دار النرش : دار الكتب العلمية 745)املتوىف : 

 .الشيخ عيل حممد معوض  -عادل أمحد عبد املوجود 

مد الطاهر بن ملح ،املجيدحترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب  .5

 –النارش : الدار التونسية للنرش  ،هـ(2393حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )املتوىف : 

 .هـ2934سنة النرش:  ،تونس

 - 766أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ] ،تفسري القرآن العظيم .0

هـ 2416هـ[ املحقق : سامي بن حممد سالمة النارش: دار طيبة للنرش والتوزيع الطبعة : الثانية 774

. 

وىف بعد سنة املت -أليب حفص عمر بن عىل ابن عادل الدمشقي احلنبيل  ،تفسري اللباب .7

 وت.دار الكتب العلمية بري ،هـ336

لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني  ،التوقيف عىل مهامت التعاريف .3

 ،القاهرة -عامل الكتب  ،هـ(2632بن عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوىف: 

 هـ.2426الطبعة: األوىل، 
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يل، أبو بن غالب اآلم ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري ،جامع البيان يف تأويل القرآن .9

الطبعة: األوىل،  ،مؤسسة الرسالة ،املحقق: أمحد حممد شاكر ،هـ(326جعفر الطَبي )املتوىف: 

 .هـ2416

أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم  ،اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم .26

 القشريي النيسابوري ، دار اجليل بريوت . دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت 

 ،ملسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامهاجلامع ا .22

هـ( املحقق : حممد 150ملحمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف : 

 هـ.2411 ،2دار طوق النجاة ط -زهري بن نارص النارص 

أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري  ،اجلامع ألحكام القرآن .21

هـ( حتقيق: أمحد الَبدوين وإبراهيم أطفي  ، دار 072اخلزرجي شمس الدين القرطبي )املتوىف: 

 . هـ2334 - 1ط القاهرة –الكتب املرصية 

 ملحمد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري ،الزاهر يف معانى كلامت الناس .23

الطبعة: األوىل،  ،بريوت –مؤسسة الرسالة  ،املحقق: د. حاتم صالح الضامن ،هـ(313)املتوىف: 

 هـ.2421

 -النارش : مكتبة الدعوة  ،هـ(2375لعبد الوهاب خالف )املتوىف :   ،علم أصول الفقه .24

 شباب األزهر . عن الطبعة الثامنة لدار القلم .

: بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي )املتوىفأليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد  ،العني .25

 النارش: دار ومكتبة اهلالل. ،املحقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي ،هـ(276

أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس  ،املحرر الوجيز .20

هـ حتقيق عبدالسالم 2411 ،2ط - بريوت ،هـ( دار الكتب العلمية540املحاريب )املتوىف : 

 عبدالشايف حممد.
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 ،املحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية .27

 هـ (.2417خلالد بن سليامن املزيني ، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، )

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل .23

إرشاف: د. عبد اهلل بن  -عادل مرشد ، وآخرون  -هـ( املحقق : شعيب األرنؤوط 142)املتوىف : 

 .هـ  2412الطبعة : األوىل ،  ،عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة

غوي )املتوىف حممد احلسني بن مسعود البملحيي السنة ، أبو  ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن .29

مسلم  سليامن -عثامن مجعة ضمريية  -هـ( املحقق : حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر 526: 

 هـ . 2427، دار طيبة للنرش والتوزيع الطبعة: الرابعة، 

 ،هـ(395 تألمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني ) ،مقاييس اللغة .16

 هـ.2399عام النرش:  ،دار الفكر ،املحقق: عبد السالم حممد هارون

أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي  ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج 

2391،  1ط – بريوت –هـ( دار إحياء الرتاث العريب 070 ت)


