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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة   
احلمد هلل الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعاملني نذيرًا، حنمده ونثين عليه اخلري    

ال إله إال ن أهل، محدًا متواترًا متتابعاً، دائمًا ال ينفد، وأشهد أكله، وهو للحمد وللثناء 
هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبد هللا ورسوله، وصفيه وخليله، صلى هللا 

 عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثريًا إىل يوم الدين.
 أما بعد: 

لسداد، والتوفيق يف األمر كله، نعوذ فأسأل هللا جل وعال أن يلهمين ومن يقرأ الرشد وا
به من فتنة القول، ومن فتنة العمل، نعوذ به من أن َنضل  أو ُنضل، أو أن نَزل أو نُزل، 

 .أو أن ََنهل أو ُُيهل علينا
مقذذدم حلذذل الشذذكال الذذوارد يف تفسذذري  ولذذه  مذذن األةيذذة  كذذان فهذذو مث إن هذذذا البحذذ  

ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) تعذذذذذذذذذذذذذذذذاىل:

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

فقذذد اختلذذف املفسذذرون يف تفسذذري هذذذه اتيذذة فيمذذا  ذذت   ملالئكذذة هذذل [ 12]األنفذذال:
 اتلت مذ  الرسذول صذلى هللا عليذه وسذلم واملذومنني يذوم بذدر أم   تقاتذلم فهذم بذني مثبذت 
 لقتذذا,م، وبذذني ذل لذذذلك، مذذ  توجيهذذه لسذذبك نذذزو,م يف تلذذك املعركذذة، ولعذذل الباحذذ  يف

ومذذذذا هذذذذو القذذذذول الذذذذراج  الذذذذداف  ,ذذذذذه  ،ثنذذذذاه يثذذذذه يعذذذذر  لتشذذذذكال ومذذذذن است ذذذذكله
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) االست ذذكاال ، فقذذد  ذذال هللا تعذذاىل يف حمكذذم التنزيذذل

[، و ذذذذد أنذذذذزل هللا علذذذذى 7]آل عمذذذذران: ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
نذه شذارحة للقذرآن ومبينذة لذه فقذد ثبذت ع -صلى هللا عليه وسلم السنة املطهرة  -رسوله 
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، كمذا (1)( أال إين أوتيذُت الكتذاَب ومثلَذه معذه... احلذدي )صلى هللا عليه وسذلم أنذه  ذال: 
اجتهد الصحابة رضي هللا عنهم يف بيانه، والتابعني ,م سذاروا علذى مذا سذار عليذه الركذك، 
فبذلوا جهدهم يف بيان معانيه وما اشتبه منه، فدفعوا عنه االشتباه ودحضوا شبه املبطلني 

ريًا مذذن هللا سذذبحانه حلفذذه كتابذذه، فللذذه احلمذذد يسذذيتبعذذون مذذا ت ذذابه منذذه وكذذل ذلذذك تالذذذين 
 واملنة.
 .التالية األهدال حتقيق البح  هذا يروم: البح  أهدال

 .القرآن   كل التعريف مث ومن واالصطالح، اللغة يف  مل كل التعريف -1
 األنفذال سذورة مذن ع ذرة الثانيذة اتيذة يف املفسذرين بذني اخلذالل موطن على الو ول -2

 .بدر يوم املالئكة  تال
 .بدر يوم املالئكة  تال مسألة يف الراج  بيان -3

 :البح  منهج
 أ ذوال تتبذ  خذالل مذن، التحليلذي والوصذفي االسذتقرائي املنهج وفق الباح  يسري سول

 خذرأ آه  مذن معهذا ينذدر  ومذا األنفذال سذورة من ع رة الثانية اتية تفسري يف املفسرين
 .بدر يوم املالئكة  تال موضوع يف

 :السابقة الدراسا 
 مذذن بذذدر يذذوم املالئكذذة  تذذال است ذذكال يف مسذذتقل يذذ  علذذى علمذذي حذذدود يف أ ذذف  

  ذد القذرآن يف امل ذكل موضذوع أن علذى، األ ذوال بذني الرتجذي  مذ  التفسذري كتذك خالل
 البذذن القذرآن م ذكل كتأويذل مسذتقلة بدراسذة تناولذذه مذن مذنهم، القذدم منذذ العلمذاء طر ذه
 القذذذرآن علذذذوم أنذذذواع مذذذن نوعذذذاً  جعلذذذه مذذذن أو، تفسذذذريه خذذذالل لذذذه تعذذذر   مذذذن أو،  تيبذذذة

 هللا عبذذد الذذدكتور املعاصذذرين ومذذن، وغريةذذا التقذذان يف والسذذيوطي، برهانذذه يف كالزرك ذذي

                                 
ؤوط ا(, قال األرن4604سنن أبي داود أول كتاب السنة, باب في لزوم السُّنَّة حديث ) -1

 (. 13/ 7سناده صحيح. )إفي تحقيقه: 



 

 
2119 

 وهذو، دفعذه وطذر  وأنواعذه أسذبابه الكذرم القذرآن م كل بعنوان علمية رسالة يف املنصور
 .اليسري النزر إال الشكاال  من يستوعك   لكنه صاحبه فيه ادأج ي 

 مقدمة، وثالثة مباح  وخامتة: و د  سمت البح  إىل:
 املقدمة: وت مل أةية البح  وأهدافه، ومنهجه، وخطته، والدراسا  السابقة.

 املبح  األول: تعريف امل كل، ماهية الشكال.
 ئكة يوم بدر.املبح  الثاين: األ وال يف  تال املال

 املبح  الثال : القول املعتمد وما يعضده من أدلة، يف رأي الباح .
 وهللا أسأل التوفيق والسداد. 

 املبح  األول: تعريف امل كل وماهية الشكال.
 تعريف امل كل يف اللغة:أوال : 

 ذذال الفراهيذذدي: شوال :ذذكثل: املثذذل، يقذذال: هذذذا علذذى َشذذكثل هذذذا، أي: علذذى مثذذل 
ذك ل  هذا. وف َكَل األمر، إذا اختلذف. وأمذر ُم ث ُل فالن، أي: مثله يف حاالته، وَأشث الن شكث

 . (1)شاكل : م تبه ملتبس. وَشاَكَل هذا ذاك من األمور، أي: وافقه وشاهبهش
ذَكَل علذي: األمذُر  ذال أبذو بكذر: معنذاه  ذد اخذتل    ال ابن األنباري: شو ذو,م  ذد َأشث

 . ( 2)وذن املختلطانشواألشكل عند العرب الل ،بغريه
 ذذال ابذذن فذذارك: ش)شذذكل( ال ذذني والكذذال والذذالم مع.ذذم  بذذه املماثلذذة. تقذذول: هذذذا 
شكل هذا، أي مثله. ومن ذلك يقال أمر م ذكل، كمذا يقذال أمذر م ذتبه، أي هذذا شذابه 

                                 
العين, ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  -1

رائي, الناشر: دار ومكتبة هـ(, المحقق: د مهدي المخزومي, د إبراهيم السام170)المتوفى: 
 ( مادة شكل.296 - 295/ 5الهالل, )

الزاهر في معانى كلمات الناس, لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار, أبو بكر  - 2
 –هـ(, المحقق: د. حاتم صالح الضامن, الناشر: مؤسسة الرسالة 328األنباري )المتوفى: 

 (.123/ 2هـ, )1412بيروت, الطبعة: األولى, 
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 . (1)هذا، وهذا دخل يف شكل هذاش
ختالل، واالشتباه، لماء اللغة تدور عباراهتم يف امل كل حول املماثلة، واالعفنجد 

 وااللتباك، واملوافقة وامل اهبة.
 التعريف االصطالحي:اثنيا: 

، مأخوذ من ه ال املناوي: شامل كل: هو الداخل يف أشكاله أي أمثاله وأشباه
 و,م: أشكل أي صار ذا شكل، كما يقال: أحرم إذا دخل يف احلرم فصار ذا 

 . (2)حرمةش
ف حسك كل فن، فالتعريف األصويل وال شك أن التعريف االصطالحي  تل

 تلف عن  التعريف عند احملدثني، كما هو احلال يف اختالفه عند املفسرين، وإن كان 
كال اطيب بقوله: شومعىن   ،بعضهم ُيعله املت ابه بعينه، فيعرل املت ابه  مل كل

اجململ من ك  -املت ابه: ما أشكل معناه، و  يبني مغزاه، سواء كان من املت ابه احلقيقي 
أو من املت ابه الضايف، وهو ما حيتا  يف بيان معناه  -وما ي.هر من الت بيه  ،األلفاظ

 . (3)احلقيقي إىل دليل خارجيش
و د مج  عبد الوهاب خالل تعريفا  امل كل عند األصوليني فقال: شاملراد 

، بل البد  مل كل يف اصطالح األصوليني: اللفه الذي ال يدل بصيغته على املراد منه

                                 
مقاييس اللغة, ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي, أبو الحسين )المتوفى:  - 1

هـ, 1399هـ(, المحقق: عبد السالم محمد هارون, الناشر: دار الفكر, عام النشر: 395
 ( مادة )شكل(.204/ 3)
التوقيف على مهمات التعاريف, لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  -2

هـ(, 1031بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  العارفين
 (.306هـ, )ص: 1410القاهرة, الطبعة: األولى,  -الناشر: عالم الكتب 

االعتصام, إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  3-
دار ابن عفان, السعودية, الطبعة: األولى,  هـ(,تحقيق: سليم بن عيد الهاللي, الناشر:790

 (.736/ 2هـ, )1412
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 . (1)من  رينة خارجية تبني ما يراد منه، وهذه القرينة يف متناول البح ش
أما ما يتعلق  لتعريف عند احملدثني بعد الن.ر يف تعاريفهم فقد أجاد الدكتور أمحد 
القصري بذلك حي   ال: شوعليه فإن م كل احلدي : هو احلدي  املروي عن رسول 

بسند مقبول، ويُوه ُم ظاهره ُمعارضَة آيٍة  رآنية، أو  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
: إمجاٍع، أو  ياٍك، أو  اعدٍة شرعيٍة   حديٍ  آخر مثله، أو يُوه ُم ظاهره ُمعارضَة ُمعثتَذََبٍ م نث

ٍس، أو معقوٍلش  . (2)كليٍة اثبتة، أو أصٍل لغوي، أو حقيقٍة علميٍة، أو ح 
ألوىل هو ما يتعلق بتعريف امل كل عند ولعل: الذي يهمنا يف هذا البح   لدرجة ا

املفسرين، على االختالل عندهم يف الن  على الشكال، فاحملصلة عند أغلك 
املفسرين هي دف  الشكال الذي يطرأ على اتية من معارضتها آبية أخرى أو حدي  

 صحي  أو غريه، أو كان يف اتية غمو  ال يدرك إال بدليل.
م كل القرآن الدكتور القصري بقوله: شم كل القرآن  و د مج  األ وال يف تعريف

هو اته  القرآنية اليت يُوه ُم ظاهرها معارضة نٍ  آخر؛ من آيٍة  رآنية، أو حدي  
: إمجاٍع، أو  ياٍك، أو  اعدٍة شرعيٍة كليٍة  نبوي اثبت، أو يُوه ُم ظاهرها معارضة ُمعثتَذََبٍ م نث

ٍس، أو معقوٍلشاثبتة، أو أصٍل لغوي، أو حقيقٍة علمي  .(3)ٍة، أو ح 
 ماهية الشكال:اثلثا : 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )ذكر أهل التأويل عدة أ وال يف تفسري  وله تعاىل 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

                                 
هـ(, الناشر : مكتبة الدعوة 1375علم أصول الفقه,  لعبد الوهاب خالف )المتوفى :  - 1
 (.171عن الطبعة الثامنة لدار القلم )ص: . شباب األزهر  -
حمد بن عبد العزيز بن األحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم, للدكتور أ - 2

ُمْقِرن الُقَصيِّر, الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, 
 (.23هـ, )ص: 1430الطبعة: األولى, 

 (26المرجع السابق )ص:  - 3
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[ وهذه األ وال ظاهرها 12األنفال:](   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
ركة بدر، التعار  وال ميكن اجلم  بني األ وال، فإما أن تكون املالئكة  د  اتلت يف مع

أو   تقاتل؛ بل كان وجودها يف املعركة من  ب التثبيت فحسك، أو لتكثري املومنني، 
 .وغري ذلك من التوجيها  اليت وجه هبا القائلون بعدم  تا,م

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) ومن الشكاال  أيضًا من املخاطك بقوله 

الذي  ولعلي يف املبح  الثاين أعر  ,ذه األ وال، وما هو الدليل؟  (ں ڻ
 اعتمد عليه كل صاحك  ولم مث أذكر بعده القول الراج  يف هذه املسألة.

 املبح  الثاين: األ وال يف  تال املالئكة يوم بدر.
ال املالئكة و  يورد سوى األ وال واتراء املويدة ملا تمن العلماء من ذهك إىل عدم  

گ گ ڳ )  وله:القول يف أتويل ش منهم الطَبي رمحه هللا،  ال: ،ذهك إليه

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
يقول تعاىل ذكره: َسأرثع ُك  لوب الذين كفروا يب، أيها املومنون، منكم،  [.12]األنفال:

 .( 1)وأمألها فر ًا حىت ينهزموا عنكم شفاضربوا فو  األعنا ش
 و د صرح  ته   بل هذه اتية أن نزول املالئكة للتثبيت فقال:

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) ه:القول يف أتويل  ول

[: شيقول تعاىل ذكره:   ُيعل هللا 126]آل عمران:(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
إرداَل املالئكة بعضها بعًضا وتتابعها  ملصري إليكم، أيها املومنون، مدًدا لكم )إال 
ب رى لكم(، أي: ب ارة لكم، تب ركم بنصر هللا إهكم على أعدائكم ، يقول: ولتسكن 

                                 
جامع البيان في تأويل القرآن, لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي, أبو  - 1

هـ(, المحقق: أحمد محمد شاكر, الناشر: مؤسسة الرسالة, 310بري )المتوفى: جعفر الط
 (.429/ 13هـ, )1420الطبعة: األولى, 
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 جيئها إليكم، وتو ن بنصرة هللا لكم )وما النصر إال من عند هللا(، يقول: وما   لوبكم
تنصرون على عدوكم، أيها املومنون، إال أن ينصركم هللا عليهم، ال ب دة أبسكم 
و واكم، بل بنصر هللا لكم، ألن ذلك بيده وإليه، ينصر من ي اء من خلقه )إن هللا عزيز 

نصركم، وبيده نصُر من ي اء من خلقه )عزيز(، ال يقهره حكيم( يقول: إن هللا الذي ي
شيء، وال يغلبه غالك، بل يقهر كل شيء ويغلبه، ألنه خلقه )حكيم(، يقول: حكيم يف 
تدبريه ونصره من نصر، وخذالنه من خذل من خلقه، ال يدخل تدبريه وهن وال 

 .( 1)َخللش
ابن عاشور رمحه هللا،  ال: عند ومن العلماء من جزم بقتال املالئكة يوم بدر كالطاهر 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )  وله تعاىل:

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
وجعل اخلطاب هنا للنيب صلى هللا عليه وسلم تلطفا به، إذ كانت [. "12]األنفال:

هذه اتية يف تفصيل عمل املالئكة يوم بدر، وما خاطبهم هللا به فكان توجيه اخلطاب 
لنيبء صلى هللا عليه وسلم أوىل ألنه أحق من يعلم مثل هذا العلم وحيصل بذلك إىل ا

العلم للمسلمني تبعا له، وأن الذي يهم املسلمني من ذلك هو نصر املالئكة إههم و د 
[، وإحياء هللا إىل 9حصل العالم بذلك من آية }إذ تستغيثون ربكم{ ]األنفال: 

ف العمل الذي سيكلفون به، ألن املعية توذن املالئكة هبذا مقصود منه ت ريفهم وت ري
إمجاال بوجود شيء يستدعي املصاحبة، فكان  وله ,م: أين معكم مقدمة للتكليف بعمل 
شريف ولذلك يذكر ما تتعلق به املعية ألنه سيعلم من بقية الكالم، أي أين معكم يف 

 عملكم الذي أكفلكم به.
ثبتوا الذين آمنوا من حي  ما دل عليه أين ومن هنا ظهر مو   فاء الرتتيك يف  وله: ف

وإمنا كان هذا العمل هبذه املثابة ألنه  ،معكم من التهيئة لتلقي التكليف بعمل ع.يم

                                 
 (.418-417/ 13املرج  السابق ) -1
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إبدال للحقائق الثابتة   تالعها ووض  أضدادها ألنه ُيعل اجلنب شجاعة، واخلول 
ب امل ركني، ويقط  وا,ل  ثباات، يف جانك املومنني، وُيعل العزة رعبا يف  لو  إ داما

فكانت األعمال اليت عهد  ،أعنا هم وأيديهم بدون سبك من أسباب القط  املعتادة
 (.1)للمالئكة عملها خوار  عادا .ش

ومن علماء التفسري من ذكر اخلالل دون اجلزم أبحد األ وال مثل ابن عطية، والبغوي، 
حيتمل أن يكون  لقتال  والسمر ندي، وابن كثري،  ال ابن عطية: شو وله } فثبتوا {

وحيتمل  حلضور يف حيزهم والتأنيس ,م بذلك، وحيتمل أن يريد: ، معهم على ما روي
فثبتوهم أب وال مونسة مقوية للقلك، وروي يف ذلك أن بعض املالئكة كان يف صورة 
اتدميني فكان أحدهم يقول للذي يليه من املومنني: لقد بلغين أن الكفار  الوا لئن محل 

ملسلمون علينا لننك فن، ويقول آخر: ما أرى الغلبة وال.فر إال لنا . ويقول آخر: ا
 ال القاضي أبو حممد: وحيتمل أيضًا أن  أ دم ه فالن ، وحنو هذا من األ وال املثبتة.

يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه امللك يف  لك النسان بلمته من توهم ال.فر 
ويقوي هذا التأويل مطابقة  وله تعاىل:  ،ه من خواطر ت جيعهواحتقار الكفار وُيري علي

} سألقي يف  لوب الذين كفروا الرعك { وإن كان إلقاء الرعك يطابق التثبيت على أي 
 صورة كان التثبيت ولكنه أشبه هبذا إذ هي من جنس واحد .

كفروا  ال القاضي أبو حممد: وعلى هذا التأويل ُييء  وله } سألقي يف  لوب الذين  
الرعك{ خماطبة للمالئكة، مث ُييء  وله تعاىل: } فاضربوا فو  األعنا  { لف.ه لفه 

لقينا القوم  :كما تقول إذا وصفت حرً  ملن ختاطبه  ،عن صورة احلال ،ومعناه اخلَب ،األمر

                                 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, لمحمد الطاهر  - 1

هـ(, الناشر : الدار 1393)المتوفى :  بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي
 (.280-281/ 9هـ, )1984تونس, سنة النشر:  –التونسية للنشر 

 



 

 
2125 

وا تل وخذ أسريك ، أي هذه كانت صفة  ،فاضرب بسيفك حي  شئت ،وهزمناهم
 احلال .

مد: وحيتمل أن يكون } سألقي { إىل آخر اتية خَبًا  اطك به  ال القاضي أبو حم
املومنني عما يفعله يف الكفار يف املستقبل كما فعله يف املاضي ، مث أمرهم بضرب الر اب 

 . (1) والبنان ت جيعاً ,م وحضاً على نصرة الدينش
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )   ال السمر ندي رمحه هللا عند  وله تعاىل:و 

[  ال تعاىل: } َوَما 126]آل عمران:(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ گ
َجَعَلُه هللا إ ال: ب رى َلُكمث { يعين: املدد من املالئكة.  ال بعضهم: إن املالئكة   تقاتل، 
وإمنا بعثهم للب ارة وتسكني  لوب املومنني، ألن يف  تال املالئكة   يكن للمومنني 

إذ كانوا هم الذين يقاتلون ويهزمون الكفار، ولو   ،نيفضيلة، وإمنا كانت الفضيلة للمومن
أال ترى أنه تعاىل  ،كان ذلك ألجل العانة لكان ملك واحد يكفيهم كما فعل بقوم لوط

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )  ال:

[ فجعل الفضيلة 44]األنفال:   (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
 وله تعاىل: } َوَما َجَعَلُه هللا إ ال: يف  لتهم يف أعني الكفار ونصرهتم  لغلبة، وهذا معىن 

} َول َتطثَمئ ن:  ُذُلوُبُكمث ب ه { يعين تطمئن إليه  لوبكم. و ال بعضهم: إن  ب رى َلُكمث {.
املالئكة كانوا يقاتلون، وكانت عالمة ضرهبم يف الكفار ظاهرة، ألن كل موض  أصابت 

ل  ال البن مسعود: أنت ما ضربتهم اشتعلت النار يف ذلك املوض ، حىت إن أ  جه
 تلتين، إمنا  تلين الذي   يصل سناين إىل سنثبك فرسه وإن اجتهد . وإمنا كانت الفائدة 
يف كثرة املالئكة لتسكن  لوب املومنني، وألن هللا تعاىل جعل أولئك املالئكة جماهدين 

                                 
المحرر الوجيز, ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية  - 1

هـ 1422, 1ط -هـ( دار الكتب العلمية, بيروت 546األندلسي المحاربي )المتوفى : 
 (.507/ 2) -م عبدالشافي محمد تحقيق عبدالسال
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الئكة ويقاتلون إىل يوم القيامة، وكل عسكر من املسلمني صَبوا واحتسبوا أتتيهم تلك امل
ويقال: الفائدة يف كثرة املالئكة أهنم كانوا يدعون ويسبحون، وثواب ذلك للذين  ،معهم

 . (1)يقاتلون يومئذ
 وله تعاىل: ش} إذ يوحي ربك إىل املالئكة { الذين أمد هبم  : ال البغوي رمحه هللا و 

ي:  ووا  لوهبم.  يل: املومنني، } أين معكم {  لعون والنصر، } فثبتوا الذين آمنوا { أ
 ذلك التثبيت حضورهم معهم القتال ومعونتهم، أي: ثبتوهم بقتالكم معهم امل ركني.
 ،و ال مقاتل: أي: ب روهم  لنصر، وكان امللك مي ي أمام الصف يف صورة الرجل

ويقول: أب روا فإن هللا ذصركم. } سألقي يف  لوب الذين كفروا الرعك {  ال عطاء: 
من أوليائي، }فاضربوا فو  األعنا  {  يل: هذا خطاب م  املومنني. يريد اخلول 

(2)و يل: هذا خطاب م  املالئكة، وهو متصل بقوله }فثبتوا الذين آمنوا{ش.
 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )  ال ابن كثري رمحه هللا عند  وله تعاىل: و 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ظهرها هللا تعاىل ,م، [  وهذه نعمة خفية أ12]األنفال:(   ں ں ڻ ڻ
أوحى إىل املالئكة الذين أنز,م -تعاىل وتقدك وتبارك ومتجد -لي كروه عليها، وهو أنه 

 لنصر نبيه ودينه وحزبه املومنني، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا.
و يل: كان روا سوادهم.  ال ابن إسحا : وازروهم. و ال غريه:  اتلوا معهم. و يل: كث   

ذلك أبن امللك كان أييت الرجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: مسعت 

                                 
بحر العلوم, ألبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى :  - 1

 (.309/ 1هـ( )373
معالم التنزيل في تفسير القرآن, لمحيي السنة , أبو محمد الحسين بن مسعود 2 -  

عثمان  -د عبد اهلل النمر هـ( المحقق : حققه وخرج أحاديثه محم510البغوي )المتوفى : 
 1417سليمان مسلم الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة,  -جمعة ضميرية 

 (.334/ 3هـ )
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يقولون: شوهللا لئن محلوا علينا لننك فنش ، فيحدث  -يعين امل ركني  -هوالء القوم 
 املسلمون بعضهم بعضا بذلك، فتقوى أنفسهم  حكاه ابن جرير، وهذا لف.ه يروفه.

  ُذُلوب  ال:ذ يَن َكَفُروا الرععثَك { أي: ثبتوا أنتم املسلمني و ووا أنفسهم و وله: } َسأُلثق ي يف  
على أعدائهم، عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعك واملذلة والصغار على من خالف 

 (1) أمري، وكذب رسويل
 شفصل يف  تال املالئكة يوم بدر.   ال ابن عادل صاحك اللباب:و 
عليه الص:الة  -ل  اتلوا يوم بدر م فقال  وم : نزل جَبيُل اختلفوا يف أن: املالئكة ه 

يف مخسمائة ملك على امليمنة، وفيها أبو بكر، وميكائيل يف مخسمائة على  -والس:الم 
عليهم ثياب بيض وعمائم بيض،  ،وفيها علي بن أيب طالك يف صورة الر  جال ،امليسرة
:  اتُلوا يوم بدر و  يقاتُلوا يوم األحزاب، وا أطرافهم بني أكتافهم و اتلوا، و يلو د أرخَ 

 ويوم حنني.
ُروي أن: أ   جهل  ال البن  مسُعوٍد: م نث أيَن كان الص:و  الذي ُكن:ا نسمُ  وال نرى  

ٍل: ُهم غلبوَذ ال أنتم.  شخصاً م   ال: من املالئكة.  فقال أبُو جهث
ثر رجل من امل ركني إذث مس  صو  وروي أن: رجاًل من املسلمني بينما هو ي تد يف أ  

ضربة الس:وثط فو ه، فن.ر إىل امل رك و د خر: مستلقيًا وُشق وجهه، فحد:ث األنصاريع 
و ال آخرون . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: ) َصد َت ذاَك من مدد  الس:ماء  (

وإال: فملك واحد كاٍل يف إهالك   يُقاتُلوا وإمن:ا كانوا يكثرون الس:واد ويثبتون املومنني، 
أهلَك بري ٍة من جناحه مدائن  وم لوٍط،  -عليه السالم  -أهل الدنيا كلهم فإن: جَبيل 

 وأهلك بالد مثود، و وم صاحل بصيحة واحدة.

                                 
 700تفسير القرآن العظيم, ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ] - 1
شر والتوزيع الطبعة : هـ[ المحقق : سامي بن محمد سالمة الناشر: دار طيبة للن774 -

 (.25/ 4هـ )1420الثانية 
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و د تقد:م الكالُم يف كيفية هذا المداد يف سورة آل عمران، ويدلع على أن: املالئكة    
َرى { إذا جعلنا الضمري عائدًا على الردال.يقاتلوا  وله }وَ   َما َجَعَلُه اَّلل:ُ إ ال: ُب ث

 ال الز:ج:اُ :  وما جعل هللا املردفنَي إال ب رى وهذا أوىل ؛ ألن: المداَد  ملالئكة  
 حصل  لب رى.

ملقصود الت:نبيه على أن: املالئكَة }َول َتطثَمئ ن: ب ه   ُذُلوُبُكمث َوَما الن:صثُر إ ال: م نث ع ند  اَّلل: { وا 
وإن كانُوا  د نزلوا يف موافقة املومنني، إال: أن: الواجك على املومن  أنث ال يعتمد على 
ذلك، بل ُيُك أن يكون اعتماده على اَّلل:  ونصره وكفايته ؛ ألن: هللا هو العزيُز الغالك 

 .(1)اشاحلكيم فيما ينزل من النعصثَرة  فيضعها يف موضعه
ومن العلماء من ذكر األ وال يف ذلك مرجحًا  تال املالئكة يوم بدر م  املومنني  

ڈ ژ ژ ) كالقرطيب رمحه هللا، وأبو حيان، حي  يقول القرطيب يف  وله تعاىل: ش:

 (   ڻ   ........ڑ ڑ ک ک ک ک گ    
ر معهم من غري )فثبتوا الذين آمنوا( أي ب روهم  لنصر، أو القتال معهم، أو احلضو  ...

 تال، فكان امللك يسري أمام الصف يف صورة الرجل ويقول: سريوا فإن هللا ذصركم، 
وي.ن املسلمون أنه منهم، و د تقدم يف) آل عمران( أن املالئكة  اتلت ذلك اليوم، 

وسا تندر عن األعنا  من غري ضارب يرونه، ومس  بعضهم  ائال يسم  ؤ فكانوا يرون ر 
صه: أ دم حيزوم، و يل: كان هذا التثبيت ذكر رسول هللا صلى هللا  وله وال يرى شخ

عليه وسلم للمومنني نزول املالئكة مددا،  وله تعاىل: )سألقي يف  لوب الذين كفروا 

                                 
المتوفى بعد  -تفسير اللباب, ألبي حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي  - 1

 (.464/ 9هـ, دار النشر / دار الكتب العلمية بيروت, )880سنة 
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الرعك( تقدم يف آل عمران بيانه. )فاضربوا فو  األعنا ( هذا أمر للمالئكة، و يل: 
 (1)للمومنني، أي اضربوا األعنا ش

شمث غزوة بدر الكَبى وهي أع.م امل اهد فضال ملن شهدها،  ك رمحه هللا:و ال كذل
وفيها أمد هللا  الئكته نبيه واملومنني يف  ول مجاعة العلماء، وعليه يدل ظاهر اتية، ال 
ٍر (  يف يوم أحد. ومن  ال: إن ذلك كان يوم أحد جعل  وله تعاىل:) َوَلَقدث َنَصرَُكُم اَّلل:ُ ب َبدث

ُكُروَن( اعرتاضا بني الكالمني، هذا  ول عامر ال عيب، وخالفه الناك. إىل  وله :) َت ث
ت.اهر  الرواه  أبن املالئكة حضر  يوم بدر و اتلت، ومن ذلك  ول أيب أسيد 

ن ببدر ومعي بصرى ألريتكم ال عك بدر: لو كنت معكم أت مالك بن ربيعة وكان شهيد
رتي، رواه عقيل عن الزهري عن أيب حازم الذي خرجت منه املالئكة، ال أشك وال أم

سلمة بن دينار، وعن الربي  بن أنس  ال: كان الناك يوم بدر يعرفون  تلى املالئكة ممن 
ألعنا  وعلى البنان مثل مسة النار  د أحر  به، ذكر مجيعه  تلوهم بضرب فو  ا

البيهقي رمحه هللا. و ال بعضهم: إن املالئكة كانوا يقاتلون وكانت عالمة ضرهبم يف 
الكفار ظاهرة، الن كل موض  أصابت ضربتهم اشتعلت النار يف ذلك املوض ، حىت إن 

 الذي   يصل سناين إىل سنبك ينم! إمنا  تلينت تلما أ  جهل  ال البن مسعود: أنت 
 فرسه وإن اجتهد .

ن هللا تعاىل جعل أولئك وإمنا كانت الفائدة يف كثرة املالئكة لتسكني  لوب املومنني، وأل 
املالئكة جماهدين إىل يوم القيامة، فكل عسكر صَب وأحتسك أتتيهم املالئكة ويقاتلون 

 معهم. 

                                 
اري الجامع ألحكام القرآن, ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنص - 1

براهيم أطفيش 671الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى:  هـ( تحقيق: أحمد البردوني وا 
 (.378/ 7هـ )1384 - 2القاهرة ط –الناشر: دار الكتب المصرية 

 



 

 
2130 

إال يوم بدر، وفيما سوى ذلك ي هدون وال  و ال ابن عباك وجماهد:   تقاتل املالئكة
يقاتلون إمنا يكونون عددا أو مددا. و ال بعضهم: إمنا كانت الفائدة يف كثرة املالئكة 
أهنم كانوا يدعون ويسبحون، ويكثرون الذين يقاتلون يومئذ، فعلى هذا   تقاتل املالئكة 

 تادة: كان هذا يوم بدر، يوم بدر وإمنا حضروا للدعاء  لتثبيت، واألول أكثر.  ال 
ٱ ) أمدهم هللا أبلف مث صاروا ثالثة آالل، مث صاروا مخسة آالل، فذلك  وله تعاىل:

(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )[  و وله9]األنفال:

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )و وله[124]آل عمران:(   ڃ ڃ ڃ

]آل (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
ومنون يوم بدر واتقوا هللا فأمدهم هللا خبمسة آالل من املالئكة [ فصَب امل125عمران:

 على ما وعدهم، فهذا كله يوم بدر. 
 .(1)و ال احلسن: فهوالء اخلمسة آالل ردء للمومنني إىل يوم القيامةش

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )  ال أبو حيان يف  وله تعاىل:

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

هذا أيضًا من تعدد النعم إذ الحياء إىل املالئكة أبنه [  ش12]األنفال: (  ڻ ڻ
تعاىل معهم أي ينصرهم ويعينهم وأمرهم بتثبيت املومنني والخبار  ا أييت بعد من إلقاء 
الرعك يف  لوب أعدائهم واألمر  لضرب فو  أعنا هم وكل  بنان منهم من أع.م النعم 

، مث ذكر كل األ وال الواردة  (2) للمومننيش ، ويف ذلك إعالم أبن  الغلبة وال.فر والعا بة

                                 
 (.192-194/ 4المرجع السابق ) -1
البحر المحيط, ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النحوي  -2

 - 1لبنان/ بيروت ط -هـ( دار النشر : دار الكتب العلمية 745توفى : األندلسي )الم
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ى رَبعَك إ ىَل الثَمَلئ َكة ( هو من مجلة  يف أتويل اتية مث  ال: شوالذي ي.هر أن ما بعد ) يُوح 
املوحى به وأن املالئكة هم املخاطبون بتثبيت املومنني وبضرب فو  األعنا  وكل 

 .(1)بنانش
 

 عضده من أدلة، يف رأي الباح .املبح  الثال : القول املعتمد وما ي
أ وال العلماء يف مسألة  تال املالئكة يوم بدر فإن املرتج  هو  تا,م  م بعد هذه اجلولة 

م  الرسول صلى هللا عليه وسلم واملومنني وذلك لعدة أسباب سول نوردها على شكل 
 المجال:

ر، فاخلطاب صري  يف أو,ا: ثبو  ذلك يف صري  القرآن، والسنة النبوية، وبعض اتاث 
هذه اتية أبنه للمالئكة وأن هللا سبحانه وتعاىل معهم، وأمرهم جل وعال بتثبيت 
املومنني، والضرب فو  األعنا  وكل: بنان، فال يكون من املالئكة إال االستجابة السريعة 
 ألمر هللا تعاىل بضرب أعنا  امل ركني، وثبت ذلك أيضًا يف السنة النبوية، ففي صحي 
مسلم من حدي  ابن عباك يقول: حدثين عمر ابن اخلطاب  ال:  ملا كان يوم بدر ن.ر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل امل ركني وهم ألف وأصحابه ثالمثائة وتسعة ع ر 
رجال فاستقبل نيب هللا صلى هللا عليه و سلم القبلة مث مد يديه فجعل يهتف بربه ) اللهم 

للهم آ  ما وعدتين اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل السالم ا ،أَنز يل ما وعدتين
ال تعبد يف األر  ( فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حىت سق  رداؤه عن 

و ال ه نيب  ،مث التزمه من ورائه ،فأاته أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ،منكبيه
فأنزل هللا عز و جل } إذ  ،ك ما وعدكفإنه سينجز ل ،اك مناشدتك ربكفهللا ك

                                                                             
/ 4الشيخ علي محمد معوض ) -هـ  تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  1422
463.) 

 (.464/ 4المرجع السابق ) - 1
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[ 9تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم أبلف من املالئكة مردفني { ]األنفال: 
 فأمده هللا  ملالئكة. 

ابن عباك  ال: بينما رجل من املسلمني يومئذ ي تد يف أثر رجل من امل ركني  عن 
دم حيزوم فن.ر إىل امل رك  لسوط فو ه وصو  الفارك يقول أ  ةأمامه إذ مس  ضرب

 ،أمامه فخر مستلقيا فن.ر إليه فإذا هو  د خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط
فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فاخضر ذلك أمج 

  (1)فقال ) صد ت ذلك مدد السماء الثالثة ( فقتلوا يومئذ سبعني وأسروا سبعني. 
وكان أبوه  -من حدي  معاذ بن رفاعة بن راف  الزر ي عن أبيه ويف صحي  البخاري 

 ال: جاء جَبيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر  -من أهل بدر
فيكمم  ال: من أفضل املسلمني أو كلمة حنوها،  ال: وكذلك من شهد بدرًا من 

 .  (2) املالئكة
لوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباك حدثين إبراهيم بن موسى أخَبذ عبد ا

رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم  ال يوم بدر هذا جَبيل آخذ برأك فرسه 
 (3).  عليه أداة احلرب

                                 
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم, ألبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم  - 1

كتاب  -ري الناشر : دار الجيل بيروت + دار األفاق الجديدة ـ بيروت  القشيري النيسابو 
باحة الغنائم  -الجهاد والسير  حديث رقم  –باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر وا 

(4687.) 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه - 2

هيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد اهلل )المتوفى : وأيامه, لمحمد بن إسماعيل بن إبرا
هـ كتاب 1422, 1دار طوق النجاة ط -هـ( المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر 256

 (.  3992باب شهود المالئكة بدرا حديث رقم )  -الجمعة 
 (.3995باب شهود المالئكة بدرًا, حديث رقم ) -كتاب الجمعة  -المرجع السابق  -3
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جاء رجل من األنصار  صري  لعباك بن ... ويف مسند المام أمحد عن علي،  ال: 
، إن هذا وهللا ما أسرين، لقد أسرين رجل عبد املطلك أسريًا، فقال العباك: ه رسول هللا

أجل ، من أحسن الناك وجها، على فرك أبلق، ما أراه يف القوم، فقال األنصاري: أذ 
أسرته ه رسول هللا، فقال: ش اسكت، فقد أيدك هللا تعاىل  لك كرمش فقال علي: ش 

 .(1) فأسرذ من بين عبد املطلك: العباك، وعقياًل، ونوفل بن احلارثش
َلثٍف م َن الثَماَلئ َكة   َتَجاَب َلُكمث َأين   ممُ دعُكمث أب  َتغ يُثوَن رَب:ُكمث فَاسث  ال اَّلل: تعاىل: }إ ذث َتسث

 ُمرثد ف نَي{ 
:  * َسَبُك النذعُزول 

ُهَما  -أخر  مسلم وأمحد والرتمذي عن عبد اَّلل: بن عب:اٍك  َي اَّلل:ُ َعنذث  ال: حدثين  -َرض 
إىل  -َصل:ى اَّلل:ُ َعَليثه  َوَسل:َم  -ب  ال: ملا كان يوم بدر، ن.ر رسول اَّلل: عمر بن اخلطا

ُ  -امل ركني وهم ألف، وأصحابه ثالمثائة وتسعة ع ر رجاًل، فاستقبل نيب هللا  َصل:ى اَّلل:
 القبلة مث مد يديه فجعل يهتف بربه )اللهم اَنز يل ما وعدتين، اللهم آ  -َعَليثه  َوَسل:َم 

ل ك هذه العصابة من أهل السالم ال تعبد يف األر ( فما زال  ما وعدتين، اللهم إن تُذهث

                                 
د اإلمام أحمد بن حنبل, أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد مسن - 1

 -عادل مرشد , وآخرون  -هـ( المحقق : شعيب األرنؤوط 241الشيباني )المتوفى : 
إشراف: د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة, الطبعة : األولى , 

مسند علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه حديث رقم  -ين مسند الخلفاء الراشد -هـ  1421
(, قال المحقق: إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين 261 - 259/ 2( )948)

غير حارثة بن مضرب, فمن رجال أصحاب السنن, وهو ثقة, وسماع إسرائيل من جده أبي 
افظ في "الفتح" إسحاق في غاية اإلتقان للزومه إياه وكان خصيصا به, فيما قاله الح

 - 14/362. حجاج: هو ابن محمد المصيصي األعور. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/351
, 426-2/424( , والطبري في "تاريخه" 719( والبزار. )2665, وأبو داود ) 364

من طرق عن إسرائيل, بهذا اإلسناد. ورواية أبي داود  9/331و 3/276والبيهقي 
 والبيهقي مختصرة.
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يهتف بربه، مادًّا يديه، مستقبل القبلة، حىت سق  رداؤه عن منكبيه، فأاته أبو بكر. 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. مث التزمه من ورائه و ال: ه نيب اَّلل: كفاك مناشدتك 

َتغ يُثوَن رَب:ُكمث -َعز: َوَجل:  -ز لك ما وعدك فأنزل اَّلل: ربك فإنه سينج : )إ ذث َتسث
َلثٍف م َن الثَماَلئ َكة  ُمرثد ف نَي( فأمده اَّلل:ُ  ملالئكة. َتَجاَب َلُكمث َأين   ممُ دعُكمث أب   (1) فَاسث

عركة و د ثبت كذلك يف الصحي   تال املالئكة م  الرسول صلى هللا عليه وسلم يف م
أحد فمن ذلك ما ورد يف  صحي  مسلم من حدي  سعد بن أىب و اص  ال: لقد رأيت 

وعن يساره رجلني عليهما ثياب  -صلى هللا عليه وسلم-يوم أحد عن ميني رسول هللا 
 (2)بيض يقاتالن عنه كأشد القتال ما رأيتهما  بل وال بعد.

 وله: رأيت عن  - عليه وسلمصلى هللا -شبقتال املالئكة معه    ال النووي رمحه هللا:
ميني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وعن مشاله يوم أحد رجلني عليهما ثياب بيا  ما 
رأيتهما  بل وال بعد، يعين جَبيل وميكائيل عليهما السالم، ويف الرواية األخرى أحدةا 

صلى هللا  -لنيب عن ميينه واتخر عن يساره يقاتالن عنه كأشد القتال، فيه بيان كرامة ا
على هللا تعاىل وإكرامه إهه إبنزال املالئكة تقاتل معه، وبيان أن املالئكة  -عليه وسلم

تقاتل وأن  تا,م    ت  بيوم بدر، وهذا هو الصواب خالفا ملن زعم اختصاص، فهذا 
بل  صري  يف الرد عليه، وفيه فضيلة الثياب البيض، وأن رؤية املالئكة ال ختت   ألنبياء

                                 
ي أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية, المحرر ف - 1

/ 1هـ ( )1427لخالد بن سليمان المزيني الناشر: دار ابن الجوزي, الطبعة: األولى, )
555.) 

صلى اهلل -باب فى قتال جبريل وميكائيل عن النبى  -كتاب الفضائل  –صحيح مسلم  -2
 (. 6145م ) يوم أحد, حديث رق -عليه وسلم
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 يراهم الصحابة واألولياء، وفيه منقبة لسعد بن أيب و اص الذي رأى املالئكة وهللا أعلمش
(1). 
 
 
 
 

                                 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  -1

 1392,  2ط –بيروت  –هـ( الناشر : دار إحياء التراث العربي 676النووي )المتوفى : 
 (.66/ 15) -باب إكرامه صلى اهلل عليه و سلم  -كتاب الفضائل 
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 اخلامتة
 هم النتائج:ألمما سبق خنل  

 أن اخلالل يف  تال املالئكة يوم بدر خالل معتَب لوجود األدلة لكال الطرفني. .1
 عليه وسلم لصحة أن الراج  هو  تال املالئكة يوم بدر م  الرسول صلى هللا .2

 األخبار املصرحة بذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 من النتائج أيضاً التصري  بقتال املالئكة يوم أحد وثبو  ذلك يف الصحي . .3

 

 هذا جهد املقل فإن أصبت فلله احلمد واملنة وإن أخطأ  فأستغفر هللا تعاىل،،،
 د.وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حمم       
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 مراج  البح 
األحادي  امل كلة الواردة يف تفسري القرآن الكرم، للدكتور أمحد بن عبد  .1

، الناشر: دار ابن اجلوزي للن ر والتوزي ، اململكة  العزيز بن ُمقثر ن الُقَصري  
 .هذ1430العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

ال هري  ل اطيب عتصام، لبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرذطي اال .2
هذ(،حتقيق: سليم بن عيد ا,اليل، الناشر: دار ابن عفان، 790)املتوىف: 

 .هذ1412السعودية، الطبعة: األوىل، 
ير العلوم، أليب اللي  نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمر ندي )املتوىف  .3

 .هذ( 373: 
حيان النحوي البحر احملي ، أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  .4

لبنان/ بريو   -هذ( دار الن ر : دار الكتك العلمية 745األندلسي )املتوىف : 
ال يخ علي  -هذ  حتقيق : ال يخ عادل أمحد عبد املوجود  1422 - 1ط

 .حممد معو  
حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد، حملمد  .5

هذ(، 1393ر بن عاشور التونسي )املتوىف : الطاهر بن حممد بن حممد الطاه
 .هذ1984تونس، سنة الن ر:  –الناشر : الدار التونسية للن ر 

تفسري القرآن الع.يم، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدم قي  .6
هذ[ احملقق : سامي بن حممد سالمة الناشر: دار طيبة للن ر 774 - 700]

 هذ .1420ة والتوزي  الطبعة : الثاني
املتوىف  -تفسري اللباب، أليب حف  عمر بن على ابن عادل الدم قي احلنبلي  .7

 .هذ، دار الكتك العلمية بريو 880بعد سنة 
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التو يف على مهما  التعاريف، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤول بن ات   .8
: العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتوىف

 .هذ1410القاهرة، الطبعة: األوىل،  -هذ(، عا  الكتك 1031
جام  البيان يف أتويل القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالك  .9

هذ(، احملقق: أمحد حممد شاكر، 310اتملي، أبو جعفر الطَبي )املتوىف: 
 .هذ1420موسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

مسلم، أليب احلسني مسلم بن اجلام  الصحي  املسمى صحي   .10
فا  دار ات .دار اجليل بريو  ، احلجا  بن مسلم الق ريي النيسابوري 

 اجلديدة ذ بريو  
اجلام  املسند الصحي  املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه  .11

وسلم وسننه وأهمه، حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد 
دار طو  النجاة  -هذ( احملقق : حممد زهري بن ذصر الناصر 256 : هللا )املتوىف

 هذ.1422، 1ط
اجلام  ألحكام القرآن، أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  .12

هذ( حتقيق: أمحد 671فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف: 
 .هذ 1384 - 2رة طالقاه –دار الكتك املصرية  ،الَبدوين وإبراهيم أطفيش 

الزاهر يف معاىن كلما  الناك، حملمد بن القاسم بن حممد بن ب ار،  .13
هذ(، احملقق: د. حامت صاحل الضامن، موسسة 328أبو بكر األنباري )املتوىف: 

 هذ.1412بريو ، الطبعة: األوىل،  –الرسالة 
هذ(، الناشر 1375علم أصول الفقه،  لعبد الوهاب خالل )املتوىف :  .14

 .عن الطبعة الثامنة لدار القلم . شباب األزهر  -بة الدعوة : مكت
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العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي  .15
هذ(، احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، 170البصري )املتوىف: 

 الناشر: دار ومكتبة ا,الل.
غالك بن عبد الرمحن بن متام احملرر الوجيز، أليب حممد عبد احلق بن  .16

 -هذ( دار الكتك العلمية، بريو  546بن عطية األندلسي احملاريب )املتوىف : 
 .هذ حتقيق عبدالسالم عبدال ايف حممد1422، 1ط
احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتك التسعة دراسة  .17

زي، الطبعة: دار ابن اجلو ، األسباب رواية ودراية، خلالد بن سليمان املزيين 
 .هذ (1427األوىل، )

مسند المام أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن  .18
عادل  -هذ( احملقق : شعيك األرنووط 241هالل بن أسد ال يباين )املتوىف : 

موسسة  ،إشرال: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي -مرشد ، وآخرون 
 .هذ  1421الرسالة، الطبعة : األوىل ، 

معا  التنزيل يف تفسري القرآن، حمليي السنة ، أبو حممد احلسني بن  .19
هذ( احملقق : حققه وخر  أحاديثه حممد عبد هللا 510مسعود البغوي )املتوىف : 

دار طيبة للن ر والتوزي   ،سليمان مسلم  -عثمان مجعة ضمريية  -النمر 
 .هذ  1417الطبعة: الرابعة، 

بن فارك بن زكرهء القزويين الرازي، أبو احلسني مقاييس اللغة، ألمحد  .20
هذ(، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، عام الن ر: 395)املتوىف: 
 .هذ1399

املنها  شرح صحي  مسلم بن احلجا ، أليب زكره حميي الدين حيىي  .21
 2ط –بريو   –هذ( دار إحياء الرتاث العريب 676بن شرل النووي )املتوىف : 

 ،1392 . 
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