
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٥(سورة األنفال 
  

خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
ثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم َأنِّي مِمدكُم ِبَألٍْف ِإذْ تَستَِغي{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 ِدِفينرآلِئكَِة مالْم نم * اللّه ِعنِد اللِّه ِإن ِإالَّ ِمن را النَّصمو كُمِبِه قُلُوب ِئنِلتَطْمى وشْرِإالَّ ب اللّه لَهعا جمو
ِكيمح ِزيز١٠- ٩(سورة األنفال[ }ع([.  

فَِإن اللّه {:  إلى قوله }ِإذْ تَستَِغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم    {:  باب قول اهللا تعالى    "كتاب المغازي "قال البخاري في    
شـهدت مـن    ":  قـال  -رضي اهللا تعالى عنه   -مسعود  ابن   ثم روى عن     ،)١(])١٣(سورة األنفال [}شَِديد الِْعقَابِ 

 وهو  - وسلم صلى اهللا عليه  - أتى النبي    ،ن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به       المقداد بن األسود مشهداً أل    
ولكنا نقاتل   ])٢٤(سورة المائدة [ }فَاذْهب َأنتَ وربك فَقَاِتال   {ال نقول كما قال موسى      : يدعو على المشركين فقال   

     ه وجهـه وسـر    أشـرق    -صلى اهللا عليه وسلم   - فرأيت النبي    ،عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك      
  . )٢("يعني قوله-

:  يوم بدر-صلى اهللا عليه وسلم-قال النبي :  قال-ماي اهللا تعالى عنهرض-ثم روى عن ابن عباس 
:  فخرج وهو يقول،كحسب:  فقال، فأخذ أبو بكر بيده)) اللهم إن شئت لم تعبد،اللهم أنشدك عهدك ووعدك((
  .نسائي ورواه ال،)٣())سيهزم الجمع ويولون الدبر((

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 االسـتغاثة   }ِإذْ تَستَِغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم َأنِّي مِمدكُم ِبَألٍْف من الْمآلِئكَِة مرِدِفين          {: -تبارك وتعالى -فقوله  
اللهم أنجز لي مـا  ((:  ويقول يهتف بربه ويسأله النصر، كان-ليه وسلمصلى اهللا ع-هي طلب الغوث، والنبي     

: فقولـه  ،)٤()) ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد في األرض              ِتآوعدتني، اللهم   
} تَِغيثُونعليـه  صـلى اهللا - سبيل التعظيم، ويقصد بـه النبـي   ى بالجمع، يحتمل أن يكون قال ذلك عل  }ِإذْ تَس 

                                                
 ).٤/١٤٥٥(صحيح البخاري  - 1

فَِإن اللّه {:  إلى قوله}تَستَِغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُمِإذْ {:  باب قول اهللا تعالى،، كتاب المغازي)٣٧٣٦(رواه البخاري برقم - 2
 .}شَِديد الِْعقَاِب

فَِإن اللّه {:  إلى قوله}ِإذْ تَستَِغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم{: ، كتاب المغازي، باب قول اهللا تعالى)٣٧٣٧(رواه البخاري برقم  - 3
 .  }سيهزم الجمع ويولون الدبر{ :، باب قوله تعالى)١١٥٥٧( والنسائي في السنن الكبرى برقم، }شَِديد الِْعقَاِب

 كتاب الجهاد والسير، باب اإلمداد بالمالئكة في -رضي اهللا عنه-، من حديث عمر بن الخطاب )١٧٦٣(رواه مسلم برقم - 4
 .غزوة بدر وإباحة الغنائم
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موسـى  ل -عز وجل - كما قال اهللا     ،ن داعٍ نوا على دعائه، والمؤم   ، ويحتمل أيضاً أن يكون الصحابة أم      -وسلم
والذي كـان يـدعو موسـى،       ،  ])٨٩( سورة يونس [} قَد ُأِجيبت دعوتُكُما  {: -عليهما الصالة والسالم  -وهارون  

    يتـضرعون إلـى اهللا    ايات في السير، أنهم كانوا       وهذا جاء في بعض الرو     ،ويحتمل أن يكون الصحابة دعوا    
ِإذْ تَـستَِغيثُون ربكُـم     {نقـل،    ويسألونه النصر، وهذا أمر يقع عادة من أهل اإليمان، وإن لـم ي             -عز وجل -

       ِدِفينرآلِئكَِة مالْم نكُم ِبَألٍْف مِمدَأنِّي م لَكُم ابتَجلَـى  {: -تبارك وتعالى-  وفي سورة آل عمران قال اهللا    }فَاسب
               ِمينوـسآلِئكَـِة مالْم نِة آالٍف مسكُم ِبخَمبر كُمِددمذَا يه ِرِهمن فَوْأتُوكُم ميتَتَّقُواْ وواْ وِبرسـورة آل   [ }ِإن تَص

 ِإذْ تَقُوُل ِللْمْؤِمِنين     *قُواْ اللّه لَعلَّكُم تَشْكُرون   ولَقَد نَصركُم اللّه ِببدٍر وَأنتُم َأِذلَّةٌ فَاتَّ      {:  قبلها قالو ،])١٢٥(عمران
    ِليننزآلِئكَِة مالْم نكُم ِبثَالَثَِة آالٍَف مبر كُمِمدَأن ي كِْفيكُممن أهل العلم مـن  ])١٢٤-١٢٣(سورة آل عمران[ }َألَن ي ،

  *د نَصركُم اللّه ِببدٍر وَأنتُم َأِذلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تَشْكُرون         ولَقَ{: ن اهللا قال  أن هذه اآلية في غزوة بدر أل      فهم  
  ْؤِمِنينواْ    { يعني في بدر، ثم بعد ذلك        ، يكفيكم للمؤمنين ألن واذكر إذ تقول    : أي }ِإذْ تَقُوُل ِللْمِبرلَـى ِإن تَـصب{ 

نـه  إ :- في أول األمر   -عز وجل -قال اهللا   : آالف، فقالوا بشرط الصبر والتقوى يزيد المدد فيصل إلى خمسة         
فألف يعني أنهم يردفون بغيرهم من المالئكة،        }ِفينمرد{ممدهم بألف مردفين، في القراءة األخرى قراءة نافع         

هذا وجه الجمع بين اآليـة      :  أردفوا بغيرهم صاروا ثالثة آالف، ثم بعد ذلك يصيرون خمسة آالف، وقالوا            إذا
إن هـذه  :  وآية آل عمران، ومن أهل العلم من قال])٩(س ورة األنف ال  [  }نِّي مِمدكُم ِبَألٍْفأ{ ورة األنفال هذه  في س 

وِإذْ { هـذه اآليـة  وسـياق   }ِإذْ تَستَِغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم َأنِّي مِمدكُم  {اآلية في غزوة بدر كما هو السياق        
    ِلكَأه تَ ِمنوِللِْقتَالِ   غَد قَاِعدم ْؤِمِنينُئ الْموسورة آل عمـران    ففي يوم أحد قطعاً،     ] )١٢١(سورة آل عمران  [ }تُب

 ِإذْ همـت     *وِإذْ غَدوتَ ِمن َأهِلك تُبوُئ الْمْؤِمِنين مقَاِعد ِللِْقتَاِل واللّـه سـِميع عِلـيم             {تتكلم عن غزوة أحد     
ولَقَد نَصركُم اللّه ِببـدٍر وَأنـتُم َأِذلَّـةٌ     * م َأن تَفْشَالَ واللّه وِليهما وعلَى اللِّه فَلْيتَوكَِّل الْمْؤِمنُون        طَّآِئفَتَاِن ِمنكُ 

   ونتَشْكُر لَّكُملَع فَاتَّقُواْ اللّه *           بر كُمِمـدَأن ي كِْفـيكُمَألَـن ي ْؤِمِنينسـورة آل   [ }كُـم ِبثَالَثَـِة آالَفٍ    ِإذْ تَقُوُل ِللْم
 }ولَقَد نَصركُم اللّه ِببدٍر وَأنـتُم َأِذلَّـةٌ       {: قوله تعالى وليس في بدر، و   هذا في أحد،    :  قالوا ،])١٢٤ -١٢١(عمران

 }قُواْ اللّه لَعلَّكُـم تَـشْكُرون  ولَقَد نَصركُم اللّه ِببدٍر وَأنتُم َأِذلَّةٌ فَاتَّ{هذه جملة للتذكير، ثم رجع السياق في أحد،      
ِإذْ تَقُوُل ِللْمـْؤِمِنين َألَـن   {في غزوة أحد     }ِإذْ تَقُولُ {هذه جاءت للذكرى، ثم رجع الكالم عن غزوة أحد          : قالوا

بلَـى ِإن   *  كَـِة منـزِلين   من الْمآلئِ { هذا في أحد     ])١٢٤(سورة آل عمران  [ }يكِْفيكُم َأن يِمدكُم ربكُم ِبثَالَثَِة آالَفٍ     
ـ             ِة آالٍف مـسكُم ِبخَمبر كُمِددمذَا يه ِرِهمن فَوْأتُوكُم ميتَتَّقُواْ وواْ وِبرتَص    وـسآلِئكَـِة مالْم نسـورة آل   [ }ِمين

 } اللّه ِإالَّ بشْرى لَكُـم وما جعلَه{: مين بعالمات يعرفون بها، ثم قال في آل عمران       علَّمأي   ،])١٢٥-١٢٤(عمران
 وهذه اآلية في غزوة بـدر،  ،تلك في أحد: إلى آخره، قال به طائفة من أهل العلم، قالوا      ])١٢٦(سورة آل عمران  [

فالكالم في سورة آل عمران في غزوة أحد، والمالئكـة          وإال  ر بدر كان للتذكير فقط في سياق آيات أحد،          وذكْ
ف العلماء في قتال المالئكة، هل قاتلوا في كل الغزوات أو ال؟ والراجح الـذي               نزلوا في غزوة أحد، وإن اختل     

عليه المحققون أنهم قاتلوا في غزوة بدر، ويدل على هذا أدلة، ولم ينزلوا فقط للتثبيت، وأنهم في غزوة أحـد                    
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   أن النبـي  -رضي اهللا عنهمـا   -عن ابن عباس    و ،)٥(، وكذلك زلزل جبريل بني قريظة     نزلوا ولكنهم لم يقاتلوا   
 فجاءت المالئكـة    )٦())هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب       ((:  قال يوم بدر   -صلى اهللا عليه وسلم   -

 ،])٩(سورة األحـزاب [ }فََأرسلْنَا علَيِهم ِريحا وجنُودا لَّم تَروها  {: -عز وجل - اهللا   أيضاً في غزوة الخندق، وقال    
ثُم َأنَزَل اللّه سِكينَتَه علَـى      {ل العلم أن المالئكة أيضاً نزلوا ولكنهم لم يقاتلوا،          وفي حنين أيضاً ذكر بعض أه     

ويـوم  {:  حينما قـال   ،])٢٦(سورة التوبة [} رسوِلِه وعلَى الْمْؤِمِنين وَأنزَل جنُودا لَّم تَروها وعذَّب الَِّذين كَفَرواْ         
  تْكُمبجٍن ِإذْ َأعنَيح             ِبِريندتُم ملَّيو تْ ثُمبحا رِبم ضاَألر كُملَياقَتْ عضًئا وشَي نكُمتُغِْن ع فَلَم تُكُمَأنَـزَل     * كَثْر ثُم 

  .ة حنينوي غز هذا ف])٢٦ -٢٥(سورة التوبة[}اللّه سِكينَتَه علَى رسوِلِه وعلَى الْمْؤِمِنين وَأنزَل جنُودا لَّم تَروها
 كما قال هارون بن هبيرة عن ابن ، يردف بعضهم بعضاً: أي}ِبَألٍْف من الْمآلِئكَِة مرِدِفين{: وقوله تعالى

  . متتابعين}مرِدِفين{: -مارضي اهللا تعالى عنه-عباس 
 عليه صلى اهللا-وأمد اهللا نبيه :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

 وميكائيل في ، فكان جبريل في خمسمائة من المالئكة مجنِّبة، والمؤمنين بألف من المالئكة-وسلم
  .خمسمائة مجنِّبة

  .مجنِّبة:  والميسرة يقال لها،مجنِّبة:  الميمنة يقال لها، يعني على جانب الجيش،إي مجنبة
بينا :  حديثاً فيه-مضي اهللا تعالى عنهر-مام أبو جعفر بن جرير ومسلم عن ابن عباس عن عمر وروى اإل

 إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس ،رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه
ق طم أنفه وشُفنظر إليه فإذا هو قد خُ:  قال، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً،"أقدم حيزوم": يقول

 - صلى اهللا عليه وسلم- فجاء األنصاري فحدث ذلك رسول اهللا ، فاخضر ذلك أجمع،وجهه كضربة السوط
  .)٧())ذلك من مدد السماء الثالثة صدقت((: قال
 أن المالئكة باشرت القتال مع المسلمين يوم بدر، وجاء في بعض ه األدلة صريحة في الداللة علىهذ

يخضر، فكضربة السوط يضرب أنه بالروايات أنهم كانوا يعرفون من قتل على يد المالئكة من المشركين 
بعضهم رأى رجاالً على خيل، وبصفة لم ،  فيسقط قبل أن يصل إليه السيف،الرجل يتبع المشركوكان 

يشاهدها ولم تكن معهم في عسكرهم، فكل هذا يدل على أن المالئكة باشرت القتال معهم، وأما باقي الغزوات 
 ن،و يوم أحد لما انهزم المسلموهباشروا القتال، ولو باشرفال يوجد دليل بهذه الصراحة يدل على أن المالئكة 

  .كفرس الملَ اسم "حيزوم"و
 رفاعة بن رافع ىثم رو ،)٨(باب شهود المالئكة بدراً:  وقال البخاري،فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين

 -ليه وسلمصلى اهللا ع-جاء جبريل إلى النبي :  قال،من أهل بدر وكان -رضي اهللا تعالى عنه-الزرقي 
وكذلك من شهد ((:  قال، أو كلمة نحوها))من أفضل المسلمين((:  قال،))؟ما تعدون أهل بدر فيكم((: فقال

                                                
 ).٢/٧٤(الطبقات الكبرى البن سعد : انظر - 5

 .، كتاب المغازي، باب شهود المالئكة بدرا)٣٧٧٣(رواه البخاري برقم  - 6

 .، كتاب الجهاد والسير، باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم)١٧٦٣(رواه مسلم برقم  - 7

 ).٤/١٤٦٦(صحيح البخاري  - 8
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 اه الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج  وقد رو،انفرد به البخاري. )٩())بدراً من المالئكة
  . واهللا أعلم، والصواب رواية البخاري، وهو خطأ)١٠(-رضي اهللا تعالى عنه-

:  قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة-صلى اهللا عليه وسلم-وفي الصحيحين أن رسول اهللا 
  .)١١())اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:  وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال،إنه قد شهد بدراً((

 وما جعل اهللا بعث المالئكة وإعالمه إياكم بهم إال : أي، اآلية}اللّه ِإالَّ بشْرىه وما جعلَ{: وقوله تعالى
وما {:  ولهذا قال، وإال فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك،}وِلتَطْمِئن ِبِه قُلُوبكُم{ ،بشرى

ِقيتُم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتَّى ِإذَا َأثْخَنتُموهم فَشُدوا فَِإذا لَ{: كما قال تعالى ،}صر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّهالنَّ
 لُوبلَِكن لِّيو مِمنْه رلَانتَص شَاء اللَّهي لَوو ا ذَِلكهارزَأو برالْح عتَّى تَضاء حا ِفدِإمو دعا بنا مثَاقَ فَِإمالْو

كُم ِببضعبمالَهمِضلَّ َأعِبيِل اللَِّه فَلَن يقُِتلُوا ِفي س الَِّذينٍض وع*   مالَهب ِلحصيو ِديِهمهينَّةَ  *سالْج مِخلُهديو
ما لَهفَهرالَِّذیَن آَمُنوْا َوَیتَِّخَذ َوِتْلَك األیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن النَّاِس َوِلَیْعَلَم الّلُھ{: وقال تعالى ،])٦-٤(سورة محمد[ }ع 

-١٤٠(سورة آل عمران[ } َوِلُیَمحَِّص الّلُھ الَِّذیَن آَمُنوْا َوَیْمَحَق اْلَكاِفِریَن *لّلُھ َال ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَنِمنُكْم ُشَھَداء َوا
عاقب األمم السالفة  وقد كان تعالى إنما ي، اهللا جهاد الكفار بأيدي المؤمنين ألجلهاعرشَم كَ فهذه ِح،])١٤١

 ، األولى بالدبوراً وعاد، قوم نوح بالطوفانكأهل كما ،المكذبة لألنبياء بالقوارع التي تعم تلك األمم المكذبة
 فلما بعث اهللا تعالى ، وقوم شعيب بيوم الظلة، وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل،وثمود بالصيحة

 ، ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار،اليمموسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في 
ولَقَد آتَينَا موسى الِْكتَاب ِمن بعِد ما َأهلَكْنَا {:  كما قال تعالى،واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك

نة للكافرين وأشفى لصدور ل المؤمنين للكافرين أشد إهاوقتْ ،])٤٣(سورة القصص[ }بصاِئر الْقُرون الُْأولَى
قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللّه ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينصركُم علَيِهم {:  كما قال تعالى للمؤمنين من هذه األمة،المؤمنين

ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيلذين ينظرون  ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم ا،])١٤(سورة التوبة[ }و
 فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة ، اإليمانلصدور حزبلهم وأشفى  أنكى مزدرائهاإليهم بأعين 

 -لعنه اهللا- كما مات أبو لهب ،الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك
بالعبحيث لم يقربه أحد من أقاربه،سةد .  
دويموت صاحبه مثل ،-عز وجل- تعدي بإذن اهللا ،ور في الجسمذ مثل الب،ل العدسةرة مثذ مرض ب،سةالع 

  . جسدهواأرعندما  يقتربوا منهألنهم خافوا أن هم رموا عليه الحجارة  إن:ولذلك يقولون ،الطاعون
 ،بعيد بحيث لم يقربه أحد من أقاربه إنما غسلوه بالماء قذفاً من ،سة بالعد-لعنه اهللا-كما مات أبو لهب 
لمؤمنين بهما في الدنيا ل له العزة ولرسوله و:أي }ِإن اللّه عِزيز{:  ولهذا قال تعالى،ورجموه حتى دفنوه

سورة [ }ِإنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَِّذين آمنُوا ِفي الْحياِة الدنْيا ويوم يقُوم الَْأشْهاد{:  كقوله تعالى،واآلخرة

                                                
 .ة بدرا، كتاب المغازي، باب شهود المالئك)٣٧٧١(رواه البخاري برقم  - 9

 ).٤٤١٢(، برقم )٤/٢٧٧(رواه الطبراني في المعجم الكبير  - 10

     ، كتاب فضائل الصحابة )٢٤٩٤(، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، ومسلم برقم )٢٨٤٥(رواه البخاري برقم  - 11
 . وقصة حاطب بن أبي بلتعة-رضي اهللا عنهم-، باب من فضائل أهل بدر - رضي اهللا تعالى عنهم-
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سبحانه -فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهالكهم بحوله وقوته  }ِكيمح{ ])٥١(غافر
  .-وتعالى
 الخبر اً تستعمل في غالب والبشرى نزول المالئكة،:أي }ه اللّه ِإالَّ بشْرىوما جعلَ{: -تبارك وتعالى-قوله 

 يظهر أثر السرور ،بشَّرعلى بشرة المأحياناً ثره  لظهور أ: وقيل له ذلك، بهسرالذي تطمئن إليه النفوس، وتُ
وهذا الذي  ،])١٠(سورة األنفال[} ِإالَّ بشْرى وِلتَطْمِئن ِبِه قُلُوبكُم وما النَّصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه{والفرح والبهجة 

ه اللّه وما جعلَ{: لهم بهذا، قالن اهللا حصر العلة في نزوإو ،يقاتلوام إنهم ل: أخذ منه بعض أهل العلم ممن قال
فَثَبتُواْ الَِّذين آمنُواْ سُألِْقي ِفي قُلُوِب {: -عز وجل-هي مجرد بشرى لطمأنينة القلوب، وقال ف ،}ِإالَّ بشْرى

هذا الخطاب :  قالوا،])١٢(سورة األنفال[ }الَِّذين كَفَرواْ الرعب فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق واضِربواْ ِمنْهم كُلَّ بنَاٍن
ن نزولهم للتبشير إ والمالئكة لم تقاتل، إن :قالواللمؤمنين وليس للمالئكة، حتى تفهم وجه االحتجاج، 

جل و ، تعليم من اهللا عز}فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق{:  للتثبيت، وقوله ،}فَثَبتُواْ الَِّذين آمنُواْ{: والطمأنينة، وقوله
وما {هذا ليس بحجة في أن المالئكة لم تقاتل، للمؤمنين مواضع النكاية وكيف يفتكون ويثخنون في العدو، و

 للتثبيت والبشرى والطمأنينة، وليس المالئكة  المؤمنين أن نزولهم بشرى للقتال مع:أي }ه اللّه ِإالَّ بشْرىجعلَ
وما النَّصر ِإالَّ { :-عز وجل-النصر من اهللا ف أيديهم إطالقاً، الذين يقلبون كفة المعركة، ويتحقق النصر على

 بل ،الكفار عددهم ألف، وأهل اإليمان ثالثمائة وبضعة عشر رجالًف ،])١٢٦(سورة آل عمران[ }ِمن ِعنِد اللِّه
 ئاًشياوي ال يس  فعددهم الروم جمعوا مائتي ألف لقتال المؤمنين،-صلى اهللا عليه وسلم-حتى في عهد النبي 

 يبتلي الناس على قدر ما عندهم من -عز وجل-، فاهللا -عزوجل-مقابل الكفار، ولكن النصر من اهللا 
 فتجد ثالثمائة وستة عشر أو سبعة عشر أو أربعة عشر، يقابلهم ألف، ، وما أعطاهم من قدر،إمكانات
  .ع ونحو ذلكوف ودرو رماح وسنان وسي:واآلالت

   عن ف ، يمكن أن يقلب األرض عليهم قلباًك الواحدالملَو، الكفار عددهم ألفو ،ألف من المالئكة ونزول 
 أن أحدث عن ملك يأذن ل((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- ي، عن النب-رضي اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا 

سنة، هذه  سبعمائة )١٢())من مالئكة اهللا من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام
 يساوي أبو سفيان فال،  معهموميكائيلوهو له ستمائة جناح،   من أعظم المالئكةالمسافة لملك واحد، وجبريل

 يعلم خبايا النفوس، وما ركبت عليه -عز وجل-، لكن اهللا  أمام واحد منهمئاً شيوال جيشهماوال أبو جهل 
تقوى النفوس ويصبح اإلنسان  اآلن ألف من المالئكة الصادق أنه قد تنزل وجبلت عليه، فإذا جاء هؤالء الخبر

 يمكن أن يرسل -عز وجل-رتفع المعنويات، وإال فاهللا وت ال يبالي بشيء، يضرب في الكفار بسيفه، اًماقدم
 ،فال يستطيعون القتال وال المشي وال الحركة بأنفسهم، ينشغلونف عليهم  المطرأن ينزلإليهم ملكاً، ويمكن 

 إذا }وما النَّصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه{يتعقلها، ويتأملها اإلنسان أن على يجب ، فهذه أمور ؟الئكةفكيف بنزول الم
، فال يلتفت إليهم وال يركن إليهم، وال يحسن الظن ؟كان هؤالء المالئكة ال يملكون النصر، فكيف بالبشر

   . واهللا المستعان،بأعداء اهللا أن ينصروه، ففي هذا عبرة بالغة
                                                

حة ي، كتاب السنة، باب في الجهمية والمعتزلة، وصححه األلباني في السلسلة الصح)٤٧٢٧(ه أبو داود برقم ارو - 12
 ).١٥١(، برقم )١/١٥٠(
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  :فائدة
ه وما جعلَ{ ، وفي آية األنفال}لَكُم ه اللّه ِإالَّ بشْرىوما جعلَ{:  في سورة آل عمران-قال اهللا تبارك وتعالى

، }ِبِهوِلتَطْمِئن قُلُوبكُم { :وفي سورة آل عمران قال ،}وِلتَطْمِئن ِبِه قُلُوبكُم{: ، بدون لكم، وقال}اللّه ِإالَّ بشْرى
وما النَّصر ِإالَّ ِمن ِعنِد { :وقال، ])١٢٦(سورة آل عمران[ }وما النَّصر ِإالَّ ِمن ِعنِد اللِّه الْعِزيِز الْحِكيِم{: وقوله

ِكيمح ِزيزع اللّه هذا الفن يسمى المتشابه اللفظي، وتكلم عليه بعض العلماء في ])١٠(سورة األنفال[ }اللِّه ِإن ،
سكافي، والبرهان كتب خاصة مثل كتاب مالك التأويل للغرناطي، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل لإل

  .-واهللا تعالى أعلم-للكرماني وغيرها، وبعض ما يذكرون ال يخلو من تكلف 
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