
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 األنفال سورة من 9 اآلية مع عمران آل سورة من 321و 321 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين

  أما بعد: ،أجمعين
 اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.فسالم 

َوَلَقْد َنَصَرُكُم المَُّو ِبَبْدٍر }وذلك من اآليات التي لربما ُيستشكل فيميا:  ،في سورة آل عمران -عز وجل-يقول اهلل 
َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَُّكْم َربُُّكْم ِبَثالَثِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن * ِإْذ َتُقوُل ِلْمُمْؤِمِنيَن أََلْن 

ِميَن * ُمْنَزِليَن * َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف مِ  َن اْلَمالِئَكِة ُمَسوم
ْقَطَع َطَرفاا ِمَن ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُموُبُكْم ِبِو َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد المَِّو اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم * ِليَ  َوَما َجَعَمُو المَّوُ 

{ َب َعَمْيِيْم َأْو ُيَعذمَبُيْم َفِإنَُّيْم َظاِلُمونَ الَِّذيَن َكَفُروا َأْو َيْكِبَتُيْم َفَيْنَقِمُبوا َخاِئِبيَن *  َلْيَس َلَك ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء َأْو َيُتو 
فييا باإلمداد  -عز وجل-، فيذه اآليات حيث وعد اهلل -عز وجل-، إلى آخر ما ذكر اهلل [321-321آل عمران:]

 لين.بثالثة آالف من المالئكة ُمنز  
ِمينَ َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِ }ثم قال:  آل ] {ِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمَسوم
 .[321عمران:

ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنمي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفيَن * }وفي سورة األنفال في اآلية التاسعة: 
، [31-9األنفال:] {يٌز َحِكيمٌ َجَعَمُو المَُّو ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِو ُقُموُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد المَِّو ِإنَّ المََّو َعزِ َوَما 

الف في سورة آل عمران، ىل ذلك اآلالف والخمسة اآلفيذه األعداد المذكورة األلف في سورة األنفال، والثالثة 
 ةالف كانت في وقعاآلكمو في وقعة واحدة في وقعة بدر؟ أو أن الذي نزل األلف كانت في وقعة بدر والسبعة 

َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىْم َىَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف ِمَن }الف اآلُأحد؟ وىل نزلت الخمسة 
بيذه األعداد الثالثة المذكورة في ىذه اآليات قد ُيستشكل فيميا، وقد يمتبس عمى  ،[321آل عمران:] ؟{اْلَمالِئَكةِ 

 .من قرأ في مثل ىذه السور أو اآليات
َوَلَقْد }ىو أن ذلك جميعًا في غزوة بدر، وذلك أن اهلل يقول في سورة آل عمران:  -واهلل تعالى أعمم-والذي يظير 
َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا المََّو }، ضعفاء، ثالثمائة وأربعة عشر تقريبًا، [321آل عمران:] {َبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلَّةٌ َنَصَرُكُم المَُّو بِ 
 ، واذكر[321آل عمران:] {ِإْذ َتُقوُل ِلْمُمْؤِمِنيَن أََلْن َيْكِفَيُكمْ }نصركم }ِإْذ َتُقوُل{ ، [321آل عمران:] {َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ 

عز -، فاهلل [321آل عمران:] {أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَُّكْم َربُُّكْم ِبَثالَثِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْنَزِلينَ } :حينما قمت لممؤمنين
وكانوا يعرفون قتمى المشركين الذين قتميم المالئكة  ،كما في سورة األنفال أمدىم بألف، ىذه نزلت وقاتمت -وجل

الذين قتميم  ،يميل إلى الُزرقة أو نحو ذلك، ىؤالء ىم قتمى المالئكة ،بمثل ضرب السوط يتغير لون الجمد معو
، [32األنفال:] {ِذيَن آَمُنواِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمالِئَكِة َأنمي َمَعُكْم َفثَبمُتوا الَّ }: -عز وجل-المالئكة، كما قال اهلل 



ِبَأنَُّيْم َشاقُّوا  َسأُْلِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اأَلْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُيْم ُكلَّ َبَناٍن * َذِلكَ }التثبيت 
رقبة وىو تحت العظم الذي تحت األعناق أعمى ال، ىذا كمو في بدر، اضربوا فوق [31-32األنفال:] {المََّو َوَرُسوَلوُ 

فيو ُيعمميم أين محال الضرب الموجع، وكيف يقطعون أطرافيم فيتعطمون ال ذن بو إذا ُضرب طار الرأس، األ
: يعني {َوَلَقْد َصَدَقُكُم المَُّو َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّوَنُيمْ }في ُأحد:  -عز وجل-يقدرون عمى حمل السالح، كما قال اهلل 
بإذنو الكوني أو بعممو، أو بإذن الشرعي؛ ألنو ىو  {ِإْذ َتُحسُّوَنُيْم ِبِإْذِنوِ }تصرمونيم صرمًا تقتمونيم قتاًل ذريعًا، 

ِمْنُكْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما َأرَاُكْم َما ُتِحبُّوَن }في ُأحد،  {َحتَّى ِإَذا َفِشْمُتمْ }الذي أذن بحسيم، 
، صرف وجوىكم عنيم فوليتم [312آل عمران:] {َمْن ُيِريُد الدُّْنَيا َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد اآلِخَرَة ثُمَّ َصَرَفُكْم َعْنُيْم ِلَيْبَتِمَيُكمْ 

 ،فالمقصود أن ىذه اآليات عمى األرجح جميعًا ىي في وقعة بدر أنزل ألفاً  ،منيزمين ووقع البالء الذي تعرفون
يعني: يردفيم غيرىم، من ىؤالء الذين يردفونيم؟ ىم ، [9األنفال:] {َأنمي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفينَ }عد و 

ي: أ، [321آل عمران:] {َبَمى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىمْ }لين، يعني: فوق األلف، ثالثة آالف ُمنز  
الفوران حيث  ،الفور الغضب ،أو من غضبتيم ىذه ،يأتون من ىذه الناحية، من ىذا الوجو الذي خرجن و المشرك

، [321آل عمران:] {َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْورِِىمْ } ،إنيم خرجوا انتصارًا لقتالىم وىزيمتيم في يوم بدر فخرجوا في يوم ُأحد
ذا قيل بأنيا نزلت في بدر بعمى القول  ن ناحيتيم ىذه، أو المدد الذي م "من فورىم ىذا"أنيا نزلت في ُأحد، وا 

حيث وعدىم بعض زعماء العرب فما  -مدد المشركين-فما جاء المدد  ،دوا بو، إذا جاء المدد نزل مدد السماءعوُ 
    .الفاآلخمسة الجاء المدد الزائد وىم 

الف والخمسة اآلوالعمماء مختمفون في نزول الثالثة  ،نزل األلف قطعاً  ،في يوم بدرفالحاصل أن المالئكة نزلت 
الف؛ ألنيا معمقة عمى شرط، وأيضًا ىؤالء الذين نزلوا من المالئكة قاتموا بال شك، ونزل المالئكة في يوم اآل

ا اْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنو } :-عز وجل-الخندق لكنيم لم يقاتموا كما قال اهلل 
ا َوُجُنوداا َلْم َتَرْوَىا ، فالجنود ىؤالء ىم المالئكة لكن ما حصل قتال في يوم [9األحزاب:] {َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريحا

فإني )): -عميو الصالة والسالم- جبريلالخندق، فألقوا الرعب في قموبيم وزلزلوا بيم، وكذلك في ُقريظة لما قال 
صمى -، ىذا جبريل يقول لمنبي (2)((وضعتم السالح، واهلل إن المالئكة لم تضع أسمحتيا))، وقال: (3)((مزلزل بيم

زلزل فإني م))وضع سالحو، فقال:  -عميو الصالة والسالم-بعد األحزاب، لما دخل يغتسل  -اهلل عميو وسمم
ُثمَّ َأنَزَل المَُّو }فزلزلوا بيم في يوم ُقريظة، وكذلك في يوم حنين لما حصل ما حصل من اليزيمة قال:  ،((بيم

 {زَاُء اْلَكاِفِرينَ َسِكيَنَتُو َعَمى َرُسوِلِو َوَعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َوَأنَزَل ُجُنوداا َلْم َتَرْوَىا َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك جَ 
دفاعًا  -صمى اهلل عميو وسمم-توا أىل اإليمان، أما في ُأحد فثبت أنيم قاتموا بين يدي النبي ، فيؤالء ثب  [22التوبة:]

ال لما وقعت اليزيمة  اوذب   عنو، ولكن الذي يظير أنو لم ينزل مالئكة كما نزلوا في بدر وقاتموا مع المسممين وا 
 .كما ثبت ذلك في الروايات الصحيحة -عميو وسممصمى اهلل -أصاًل، لكان كانوا يقاتمون بين يدي النبي 

                                                           

 (.221/ 2) األنف والروض ،(33/ 1) لمبييقي النبوة ودالئل ،(211/ 2) ىشام ابن سيرة: انظر - 3
 وبقيتيم رجالو، من سممة بن حماد مسمم، شرط عمى صحيح إسناده: "محققوه وقال ،(21991) برقم المسند، في أحمد أخرجو - 2

 ".الشيخين رجال من ثقات



 {َوَما َجَعَمُو المَُّو ِإالَّ ُبْشَرى}عمران وفي سورة األنفال قال:  نى وىي: أن اهلل في سورة آلوىنا لفتة بعدما تبين المع
، فالنصر ال [31األنفال:] {المَّوِ َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد }، ىذا نزول المالئكة ىو ُبشرى فقط ال غير، [31األنفال:]

عدوا بثالثة آالف يكون من المالئكة، ثم انظروا في بدر كان عدد المسممين ثالثمائة وأربعة عشر ونزل ألف ووُ 
دمر ىؤالء جميعًا، ولكن اهلل ة ميما كان ممك واحد يستطيع أن يفالمسأل ،وبخمسة آالف، وعدد المشركين ألف

ولكن اهلل  ،أو غير مالئكة ،، فال تتعمق القموب بأحد من المخموقين سواء كانوا مالئكةيثبت أىل اإليمان بما شاء
، تارة بإنزال -عز وجل-بالطريقة التي شاءىا  -سبحانو وتعالى-يرسل جنوده فيحصل مراده  -عز وجل-

ا َوُجُنوداا َلْم َتَرْوَىا}المالئكة، وتارة بالريح  -صمى اهلل عميو وسمم-، ويقول النبي [9األحزاب:] {َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريحا
التي تيب من المشرق، والدبور ىي الريح التي ، والصبا ىي الريح (1)((ُنصرت بالصبا، وُأىمكت عاد بالدبور)): 

، وتارة باألمراض الغريبة التي ال يعرفونيا -تبارك وتعالى-من المغرب، فالرياح شرقية وغربية كميا من جند اهلل 
من قبل، وتارة بألوان اليوام والدواب والحشرات التي ال ُيعرف مثميا ونظيرىا، وتارة بالماء الرقيق السيال الذي 

منو حياة كل شيء يكون ىائجًا مدمرًا عنيفًا ال ُيبقي وال يذر بأسماء مختمفة تارة كارتينا،  -عز وجل-جعل اهلل 
وحزبو فيحصل بيم نكاية وُيري  ،جنود إبميس ،بيا جنود الظالم -عز وجل-دمر اهلل ا، ويرة أسماء كثيرة جد  وتا
فال تستطيع تمك المفاعالت والُقدر  ،عباده المؤمنين تمك اآليات العجيبة في ضعف الخمق -عز وجل-اهلل 

، فالتوكل يكون عميو -عز وجل-ذه جنود اهلل  تستطيع، فيال ،اليائمة واإلمكانات وترسانة األسمحة أن ترد الماء
وحده، والثقة تكون بو وحده، ال تكون الثقة بالمخموق، وال التوكل عمى المخموق، وال االعتماد عمى المخموق، 

نما اهلل    ىو الذي يستحق ذلك وحده دون سواه. -عز وجل-وا 
 .سأل اهلل أن ينفعنا بالقرآن الكريمأ
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