
1 

 

  
  

وعالماته  أهمية اإلميان باملالئكة
  النفسية واالجتماعية واخللقية

 
 
 

  سعدات محمود فتوح محمد. د
  عین شمسجامعة  -أستاذ مشارك

  
  

  ھـ1433

  
  
  
  
  
  
  
  

 



2 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



3 

 

  
  فھرس الموضوعات

  
  الصفحة  الموضوع  المبحث
  3   فھرس الموضوعات  مقدمة الدراسة

  4  فھرس الجداول
  5  مقدمة

  6  ص الدراسةملخ
مدخل : المبحث األول 

  إلى الدراسة
  8  : المقدمة

  9  مشكلة الدراسة  
  10  أھمیة الدراسة  
  10  أھداف الدراسة 
  10  منھج الدراسة 

  10  مصطلحات الدراسة
أسماء : المبحث الثاني

  :المالئكة ووظائفھم
  14  أسماء المالئكة ووظائفھم:أوال
  19  :عبادة المالئكة: ثانیا

وصف : لثالمبحث الثا
  :المالئكة 

  

  20  صفاتھم الَخلقیة : أوًال 
  24  :صفاتھم الُخلقیة : ثانیًا 

: المبحث الثالث
  المالئكة واألنبیاء

  

  26  علیھ السالم والمالئكة -آدم ) أ(
  27  والمالئكة إبراھیم ) ب(
  27  والمالئكة موسى ) ج(
  28  :والمالئكة محمد ) د(

: المبحث الرابع
  المالئكة والمؤمنین

  29  ادوار المالئكة تجاه المؤمنین: أوال
  39  واجب المؤمنین تجاه المالئكة:ثانیا

: المبحث الخامس
أھمیة اإلیمان 

  :بالمالئكة

  40  متطلبات اإلیمان بالمالئكة: أوًال
  41  أھمیة اإلیمان بالمالئكة: ثانیا
  43  ئكة في حیاة المسلمأثر اإلیمان بالمال: ثالثا

: سداسالالمبحث 
عالمات اإلیمان 

  :بالمالئكة

  44  لدى المؤمن عالمات تتعلق بالنواحي النفسیة: أوال
  46   :عالمات تتعلق بعبادة المؤمن: ثانیا
  49  لدى المؤمن عالمات تتعلق بالنواحي األخالقیة: ثالثا 

  51  لدى المؤمن عالمات تتعلق بالنواحي االجتماعیة: رابعا 
نتائج : بعاسالمبحث ال

  .الدراسة وتوصیاتھا
  53  نتائج الدراسة: أوال
  54  توصیات الدراسة: ثانیا

  55 المراجع المراجع
  
  
  

 



4 

 

  
  

  فھرس الجداول
  

  الصفحة  الجدول
  

  یوضح أسماء المالئكة ووظائفھم) 1(جدول
  ادوار المالئكة تجاه المؤمنینیوضح ) 2(جدول 

  

  

15  
29  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



5 

 

  
  

  الرحمن الرحیم بسم اهللا
  

  :مقدمة
إن الحمد هللا نحمده ونستعین بھ ونستغفره ونستھدیھ،  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا ، إنھ من یھدي اهللا فال مضل لھ ، ومن یضلل فال ھادي لھ،  وأشھد أن ال إلھ اهللا 

  .وحده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ
كة ھو الركن الثاني من أركان اإلیمان في اإلسالم، وال یصح إیمان العبد اإلیمان بالمالئ

، بھ، فیؤمن بوجودھم، وبما ورد في القرآن الكریم والسنة النبویة من صفاتھم وأفعالھم حتى یقّر
ّن المالئكة خلق من خلق اهللا في عالم الغیب، الطاھرین ذاتًا وصفًة بأ مسلمحیث یؤمن كل 

وأفعاًال؛ لیس لھم من خصائص الربوبّیة واأللوھیة شيء، كما لیس لھم إال االنقیاد الّتام ألمره عز 
یقولون ما أمرھم بھ، . وحده وال یعصونھ فیما یأمرھم بھ اهللایعبدون . وجل والقوة على تنفیذه

ا َبْیَن َأْیِدیِھْم َلا َیْسِبُقوَنُھ ِباْلَقْوِل َوُھم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلوَن، َیْعَلُم َم  : عنھم اهللاویعملون بما أمرھم؛ یقول 
-٢٧اآلیات :سورة األنبیاء [  َوَما َخْلَفُھْم َوَلا َیْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى َوُھم مِّْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَن

وھم في سریرتھم وعالنیتھم ال یستنكفون أن یكونوا عبیدًا هللا، بل ھم معترفین بعبودیتھم ،] ٢٨
َلْن َیْسَتْنِكَف اْلَمِسیُح َأْن َیُكوَن َعْبًدا ِللَِّھ َوَلا  : تعالى عنھم في القرآن الكریم بقولھ اهللاكما أخبر 

 .]١٧٢آیة  :سورة النساء [ اْلَمَلاِئَكُة اْلُمَقرَُّبوَن
 حین تناول في، مدخل إلى الدراسةمباحث األول تناول  سبعةاشتمت الدراسة على وقد 

 ،بینما تناول المالئكة واألنبیاء: المبحث الثالث اول،وتن المبحث الثاني أسماء المالئكة ووظائفھم
 ،أھمیة اإلیمان بالمالئكة المبحث الخامسفي حین تناول  ، المالئكة والمؤمنین المبحث الرابع

نتائج الدراسة  بعاسالمبحث ال تناول وأخیرا ،عالمات اإلیمان بالمالئكة سداسالمبحث ال وتناول
  .وتوصیاتھا

  واهللا ولى التوفیق

  سعدات محمود فتوح محمد. د
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  أھمیة اإلیمان بالمالئكة وعالماتھ النفسیة واالجتماعیة والخلقیة: ملخص بحث
  عین شمسجامعة  - مشاركأستاذ  – سعدات محمود فتوح محمد. د

  
الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد 

  :آلھ وصحبھ أجمعین ، أما بعد وعلى 
اإلیمان بالمالئكة ھو الركن الثاني من أركان اإلیمان، والذي ال یصح إیمان عبد حتى 

تسعى الدراسة  ، لذایقر بھ، فیؤمن بوجودھم، وبما ورد في الكتاب والسنة من صفاتھم وأفعالھم
وقد استخدم  .جتماعیة والخلقیةأھمیة اإلیمان بالمالئكة وعالماتھ النفسیة واالالحالیة إلى توضیح 

الباحث في الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لوصف موضوع الدراسة، وتحلیل 
وقد توصلت . یحدثھا بین مكوناتھ، واآلراء التي تطرح حولھ ، واآلثار التي بیاناتھ، وبیان العالقة

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا
 ومن ھؤالء  ،المالئكة التي وردت أسماؤھم في الكتاب أو في السنة بالتفصیلیجب اإلیمان ب

وھو الملك الموكل بالقطر (علیھ السالم میكائیل،و)وھو الملك الموكل بالوحي(علیھ السالم جبریل
وھو الملك الموكل بالنفخ في  (علیھ السالم  إسرافیل،و )الذي بھ حیاة األرض والنبات و الحیوان

وھو (علیھ السالم  مالك،)بقبض األرواحوھو الملك الموكل  (لك الموت علیھ السالم ، وم)الصور
وأما المالئكة الذین لم یرد ذكرھم فیجب أن ورضوان علیھ السالم خازن الجنة،  ،)خازن النار

ونؤمن  ،فمثال نؤمن بالكرام الكاتبین الذین جعلھم اهللا علینا حافظین ،نؤمن بھم بصورة إجمالیة
 ،وبالمالئكة الموكلون بالنار ،ونؤمن بحملة العرش ،لموت الموكل بقبض أرواح العالمینبملك ا

  .والمالئكة الموكلون بالجنان وغیرھم
 التصدیق بوجودھم وأنھم أجسام نوراّنیة كما قال علیھ الصالة والسالم وإلیمان بالمالئكة ، ا

رواه " آدم مما وصف لكم  خلقت المالئكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار وخلق:"
وكان جبریل علیھ السالم . وھم قادرون على التشكیل بأشكال حسنة وعلى األفعال الشاقة . مسلم 

یأتي إلى النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم في صفات متعددة فتارةً  یأتي بصورة رجل اسمھ دحیة بن 
وقد جاءت المالئكة إلى . یھا خلیفة وتارةً  في صورة أعرابي وتارةً  على صورتھ التي خلق عل

والمالئكة ال یأكلون وال یشربون وال یتناكحون ، . نبي اهللا لوط في صور حسنة من بني البشر 
  .وال یوصفون بذكورة وال بأنوثة عباد مكّرمون ال یعصون اهللا ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون

 ِكرت في الكتاب والسنة، وھىَخلقیة ، ُذالبمجموعة من الصفات  یتصف المالئكة علیھم السالم :
ال یوصفون بذكورة و ال و ،ال حاجة لھم لألكل والشرب و ، أن لھم أجنحةو ، أنھم خلقوا من نور

السماء  مومساكنھ ھممنازلوان  ،تفاوتھم في الخلق والمقدار و ، الموتو ،قوتھم وشدتھم ،وأنوثة 
أنھم و ، عظم سرعتھمو ، على التشكلالھائلة قدرتھم  ، ال یعلمھ إال اهللا عزَّ وجلَّ ھمأعدادوان  ،

  .القدرات الخارقةوامتلك  الحسن ، جمالھمو ، مخلوقون قبل الساللة البشریة
 ُخلقیة، ُذِكرت في الكتاب والسنة، وھىالبمجموعة من الصفات  یتصف المالئكة علیھم السالم :

 ، االنتظام في الصفوفو ، الىخوفھم من اهللا تعو ، طاعاتھم هللا تعالىو ،قربھم من اهللا تعالى 
اختصام و ،ستحیاء الاو ، كرام بررةوأنھم  ، ال تتعب وال تفتر من عبادتھم هللا عز وجل اھوأن

َیَٰٓأیَُّھا ٱلَِّذیَن  : قولھ تعالى في وصفھم لیفعلون ما یؤمرون ألنھم معصومون وأنھم  ، المأل األعلى
َناًرۭا َوُقوُدَھا ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمَلِٰٓئَكٌة ِغَلاٌظۭ ِشَداٌدۭ لَّا َیْعُصوَن ٱللََّھ  َءاَمُنوا۟ ُقٓوا۟ َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم

َلا َیْسِبُقوَنُھۥ ِبٱْلَقْوِل : وقولھ تعالى ]  6آیة : التحریم سورة [  َمٓا َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن
  .] 27 آیة : األنبیاءسورة [ َوُھم ِبَأْمِرِهۦ َیْعَمُلوَن

  محبتھم للمؤمنینو ، تسدید المؤمنین :من أھمھا تجاه المؤمنینتوجد ادوار عدیدة للمالئكة ، 
 ، حمایتھم لمكة والمدینة من الدجالو ، صالتھم على المؤمنینو ، التأمین على دعاء المؤمنینو
شھودھم مجالس العلم وحلقات و ، شھودھم جنازة الصالحینو ، تبشیرھم لعباد اهللا المؤمنینو

تنزّلھم و ، استغفارھم للمؤمنینو ، الذین یحضرون الجمعةالمصلین تسجیل المالئكة و ، الذكر
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یبّلغون الرسول و ، تبشیرھم المؤمنینو ، تعاقب المالئكة فیناو الكریم ، عندما یقرأ المؤمن القرآن
مع  ، والقتال رسول صلى اهللا علیھ وسلملا ، والدفاع عن صلى اهللا علیھ وسلم عن أمتھ السالم

المالئكة الذین جاؤوا و ، حمایتھم للمدینة ومكة من الدجالو ، في حروبھم وتثبیتھمالمؤمنین 
تأمین  ، المالئكة باسطة أجنحتھا على الشامو ، شھود المالئكة لجنازة الصالحینو ، بالتابوت
 .اللھا للشھید بأجنحتھاإظ ،ظھور المالئكة في الرؤیا بالمنامو ، المالئكة

  لیس لھم من : عدة متطلبات یجب أن یضعھا المؤمن في اعتباره ، وھى اإلیمان بالمالئكةیتطلب
أي  وتفصیال اإلیمان بھم إجماًالو ،اإلیمان بوجودھمو ،خصائص الربوبّیة واأللوھیة شيء

كصفة (ُعلم من صفاتھم اإلیمان بما و ، علمُنوبما لم ) كجبریل (أسمائھم نعلم من اإلیمان بما 
جبریل التي رآھا النبي في صورتھ التي خلقھ اهللا علیھا ولھ ستمائة جناح قد سّد األفق، وقد 
یتحول الملك بأمر اهللا إلى ھیئة بشریة في صورة رجل كما حصل لجبریل حین أرسلھ اهللا إلى 

مون بھا بأمر اهللا كتسبیحھ اإلیمان بما ُعلم من أعمالھم التي یقو ، )مریم فتمثل لھا بشرًا سویًا
 .والتعبد لھ لیًال ونھارًا بدون ملل وال فتور

 أن یعلم اإلنسان سعة علم اهللا تعالى وعظم  :إن في وجود المالئكة واإلیمان بھم حكمًا متعددة منھا
قدرتھ وبدیع حكمتھ، وذلك أنھ سبحانھ خلق مالئكة كرامًا ال یحصیھم اإلنسان كثرة وال یبلغھم 

اإلیمان بالمالئكة ،وان طاھم قوة التشكل بأشكال مختلفة حسبما تقتضیھ مناسبات الحالقوة وأع
علیھم السالم ھو ابتالء لإلنسان باإلیمان بمخلوقات غیبیة عنھ، وفي ذلك تسلیم مطلق لكتاب اهللا 

یاء أن یعلم اإلنسان أن اهللا تعالى خلق مالئكة أنقیاء أقوو ،وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
لكٍل منھم لھ وظیفة بأمر من اهللا تعالى إظھارًا لسلطان ربوبیتھ وعظمة ملكھ، وأنھ الملك الملیك 

نفخ الروح في األجنة ومراقبة أعمال : الذي تصدر عنھ األوامر، من الوظائف التي أمروا بھا
ه مواقف أن یعلم اإلنسان ما یجب علیھ تجا،والبشر، والمحافظة علیھا وقبض األرواح وغیر ذلك

 المالئكة معھ وعالقة وظائفھم المتعلقة بھ، فیرعاھا حق رعایتھا ویعمل بمقتضاھا وموجبھا
وشھادتھم ،فإن من یؤمن برقابة المالئكة ألعمالھ وأقوالھ ،على أمر اهللا عز و جل ،واالستقامة

 ،الصبر،وفإنھ یتجنب مخالفة اهللا و معصیتھ في السر وفي العالنیة،على كل ما یصدر منھ
وذلك بمعرفة أن المالئكة جنود اهللا معھ وأنھ لیس ،وعدم الیأس،ومواصلة الجھاد في سبیل اهللا

 .وحده في الطریق
  عالمات تتعلق ،ویتمیز المؤمن بالمالئكة بأربعة عالمات ، وھي عالمات تتعلق بالنواحي النفسیة

العبادیة  تعلق النواحيعالمات ت، و عالمات تتعلق النواحي االجتماعیةو ، النواحي األخالقیة
 .لدیھ
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  أھمیة اإلیمان بالمالئكة وعالماتھ النفسیة واالجتماعیة والخلقیة
  عین شمسجامعة  -مشارك أستاذ  – سعدات محمود فتوح محمد. د

   :مدخل إلى الدراسة:المبحث األول
  :مقدمة

ً  أولي أج نحة مثنى وثالث الحمد اهللا فاطر السموات واألرض جاعل المالئكة رسال
والصالة والسالم على أكرم الخلق . ورباع یزید في الخلق ما یشاء إّن اهللا على كّل شيٍء قدیر

اللھم صلّي . سیدنا محمد المؤید بالنصر من اهللا سبحانھ ، سّخر لھ مالئكتھ فنصره على من عاداه 
  :بعد وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله أما ،وسّلم علیھ حق قدره ومقداره العظیم 

ھو الركن الثاني من أركان اإلیمان، والذي ال یصح إیمان عبد حتى اإلیمان بالمالئكة 
 :  قال اهللا تعالى .یقر بھ، فیؤمن بوجودھم، وبما ورد في الكتاب والسنة من صفاتھم وأفعالھم

سورة  [    الّلِھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھآَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیِھ ِمن رَّبِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِب
َمن َكاَن َعُدوا لِّّلِھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُرُسِلِھ َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل َفِإنَّ الّلَھ  :  وقال تعالى،  ]285 اآلیة :البقرة

بالكفر على من أنكر وجود وقد حكم اهللا عز وجل . ]98 اآلیة :البقرةسورة  [   َعُدوٌّ لِّْلَكاِفِریَن
َوَمن َیْكُفْر ِبالّلِھ َوَمَالِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم  :  المالئكة؛ ولم یؤمن بھم، فقال تبارك وتعالى

المالئكة ھم الموكلون بالسماوات ،و ]136 اآلیة :لنساءسورة ا[  اآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعیًدا
  [  َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا :  ركة في العالم فھي ناشئة عن المالئكة، كما قال تعالىواألرض، فكل ح

وھم المالئكة عند أھل ]4 اآلیة :الذاریاتسورة  [   َفاْلُمَقسَِّماِت َأْمًرا، ]5 اآلیة :النازعاتسورة 
ولفظ الملك . النجوم ھي: اإلیمان وأتباع الرسل، وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فیقولون

یشعر بأنھ رسول منفذ ألمر مرسلھ، فلیس لھم من األمر شيء، بل األمر كلھ للواحد القھار، وھم 
وال یشفعون إال  .یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم. ال یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعملون: ینفذون أمره

لون ما یؤمرون فھم عباد لمن ارتضى وھم من خشیتھ مشفقون یخافون ربھم من فوقھم ویفع
مكرمون، منھم الصافون، ومنھم المسبحون، لیس منھم إال لھ مقام معلوم، وال یتخطاه، وھو على 
عمل قد أمر بھ، ال یقصر عنھ وال یتعداه، وأعالھم الذین عنده ال یستكبرون عن عبادتھ وال 

جبرائیل ومیكائیل : ثة، ورؤساؤھم األمالك الثال1یستحسرون یسبحون اللیل والنھار ال یفترون
وإسرافیل، الموكلون بالحیاة، فجبرائیل موكل بالوحي الذي بھ حیاة القلوب واألرواح، ومیكائیل 
موكل بالقطر الذي بھ حیاة األرض والنبات والحیوان، وإسرافیل موكل بالنفخ في الصور الذي بھ 

بینھ وبین عباده، ینزلون األمر فھم رسل اهللا في خلقھ وأمره، وسفراؤه . حیاة الخلق بعد مماتھم
من عنده في أقطار العالم، ویصعدون إلیھ باألمر، قد أطت السماوات بھم، وحق لھا أن تئط، ما 
فیھا موضع أربع أصابع إال وملك قائم أو راكع أو ساجد هللا، ویدخل البیت المعمور منھم كل یوم 

وء بذكر المالئكة وأصنافھم ومراتبھم، والقرآن ممل. سبعون ألفًا ال یعودون إلیھ آخر ما علیھم
اسمھ باسمھم، وصالتھ بصالتھم، ویضیفھم إلیھ في مواضع التشریف، : فتارة یقرن اهللا تعالى

وتارة یذكر حفھم بالعرش وحملھم لھ، ومراتبھم من الدنو، وتارة یصفھم باإلكرام والكرم، 
ُكلٌّ آَمَن ِبالّلِھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ :  قال تعالى. 2والتقریب والعلو والطھارة والقوة واإلخالص

 [   َشِھَد الّلُھ َأنَُّھ َال ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلم   ،]285 اآلیة :البقرةسورة  [   َوُرُسِلِھ
 ِلُیْخِرَجُكم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ُھَو الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمَلاِئَكُتُھ  ،]18 اآلیة :آل عمرانسورة 

الَِّذیَن َیْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُھ ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوُیْؤِمُنوَن   ،]43 اآلیة :سورة األحزاب[
ِئَكَة َحافِّیَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش َوَتَرى اْلَمَلا  ،]7 اآلیة :سورة غافر[  ِبِھ َوَیْسَتْغِفُروَن ِللَِّذیَن آَمُنوا

   26 اآلیة :ألنبیاءاسورة  [  َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن، ]75 اآلیة :سورة الزمر[  ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم
 :األعرافسورة  [   َنِإنَّ الَِّذیَن ِعنَد َربَِّك َال َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ َوُیَسبُِّحوَنُھ َوَلُھ َیْسُجُدو  ]

                                                        
  بائك في أخبار المالئك ،  تحقیق وتعلیق، مصطفى عاشور، مكتبة القرآن القاھرةالح):ت.د(السیوطي  1

2 http://www.dorar.net. 
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 [  َفِإِن اْسَتْكَبُروا َفالَِّذیَن ِعنَد َربَِّك ُیَسبُِّحوَن َلُھ ِباللَّْیِل َوالنََّھاِر َوُھْم ال َیْسَأُموَن   ،]206 اآلیة
 :عبسسورة  [   ِكَراٍم َبَرَرٍة]  11 اآلیة :االنفطار[  ِكَراًما َكاِتِبیَن،   ]38:فصلتسورة 

ال َیسَّمَُّعوَن ِإَلى اْلَمِإل اَألْعَلى ،]21 اآلیة :المطففینسورة  [  َیْشَھُدُه اْلُمَقرَُّبوَن   ]  16 اآلیة
. ، وكذلك األحادیث النبویة طافحة بذكرھم]8 اآلیة :الصافاتسورة  [  َوُیْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب

، لذا تحاول الدراسة  أركان اإلیمان فلھذا كان اإلیمان بالمالئكة أحد األصول الخمسة التي ھي
  .أھمیة اإلیمان بالمالئكة وعالماتھ النفسیة واالجتماعیة والخلقیةالحالیة التعرف على 

  
 :مشكلة الدراسة

ق اهللا         ن خل ق م ة خل ى أنَّ المالئك لمین عل اع المس نة وإجم اب والس وص الكت ت نص دل
اطقون  سبحانھ وتعالى خلقھم لعبادتھ كما خلق الجنَّ واإلنس، ة   . وھم أحیاء عقالء ن الم المالئك وع

عالم كریم طاھر اصطفاه اهللا في الدنیا لتنفیذ أوامره الكونیة والشرعیة، وجعل اهللا المالئكة رسلھ 
الى        ال تع ذلك، فق ذا ووصفھم ب أكرمھم اهللا بھ َذ    : وسفراءه إلى خلقھ إلبالغ وحیھ؛ ف اُلوا اتََّخ َوَق

ونَ   } 26{ ُھ َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَنالرَّْحَمُن َوَلدًا ُسْبَحاَن َأْمِرِه َیْعَمُل م ِب ُم  } 27{ ال َیْسِبُقوَنُھ ِباْلَقْوِل َوُھ َیْعَل
ِفُقونَ      َیِتِھ ُمْش ْن َخْش م مِّ ْل   } 28{ َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم َوال َیْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى َوُھ ن َیُق َوَم

 29-26اآلیات  :سورة األنبیاء[  ِإَلٌھ مِّن ُدوِنِھ َفَذِلَك َنْجِزیِھ َجَھنََّم َكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِمیَنِمْنُھْم ِإنِّي 
رمھم        ] . امھم، وأك ع مق ھ، ورف م لعبادت ریم خلقھ ق ك وتشیر ھذه اآلیات حقیقة المالئكة، و أنَّھم خل

ة، وال یس   ع      لكنھم مع ھذا اإلكرام لم یخرجوا عن مقام العبودی ك م و ادَّعى أحدھم ذل تطیعون، ول
ولًدا من المالئكة، كمن -تعالى وتقدس-رًدا على من زعم أن لھ علو مقامھ لعاقبھ اهللا بالنار ، وھذا 

اء [ ُسْبَحاَنُھ َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن  :  إن المالئكة بنات اهللا، فقال: قال ذلك من العرب : سورة األنبی
ده،  المالئكة عب: أي] 26اآلیة  ي         اد اهللا مكرمون عن ھ ف م ل امیة، وھ ات س ة ومقام ازل عالی ي من ف

والً  ة ق ة الطاع ًال غای ن     ،وفع ي حس م ف ائل، وھ ون بالفض ون مخصص اد اهللا مقرب ة عب فالمالئك
  .3 طاعتھم ال یتكلمون إال بما یأمرھم بھ ربھم، وال یعملون عمال حتى یأذن لھم

ومن أركان  ،لتي یجب أن نؤمن بھا بالضرورةاإلیمان بالمالئكة من اإلیمان بالكلیات ا 
َآَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل    :العقیدة اإلسالمیة اإلیمان بالمالئكة قال تعالى في صفة عقیدة المؤمنین
ُق َبْیَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِھ َوَقاُلوا ِإَلْیِھ ِمْن َربِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َلا ُنَفرِّ

وقد قال اهللا تعالى مثبتا .]285اآلیة :سورة البقرة [   َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر
َتاِب الَِّذي َنزََّل َعَلى َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َآِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َواْلِك   :ضالل من یكفر بالمالئكة

ِم اْلَآِخِر َفَقْد َضلَّ َرُسوِلِھ َواْلِكَتاِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َیْكُفْر ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْو
إلیمان وإنكار اإلیمان بالمالئكة ركن أساسي في ا. ]136اآلیة :سورة النساء[  َضَلاًال َبِعیدًا

و قد جاء الحدیث عن المالئكة في القرآن الكریم في مناسبات مختلفة  ،المالئكة أحد أبواب الكفر
 .4السالم طائفة كثیرة فیھا ذكر للمالئكةحادیث النبي علیھ الصالة وكما جاء في أ ،

 ھي ما: التساؤل التالي فيضوء ما سبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة  في و
  ؟ھمیة اإلیمان بالمالئكة وعالماتھ النفسیة واالجتماعیة والخلقیةأ
  

                                                        
  . 338ص /  5تفسیر القرآن العظیم ،البن كثیر ، ج  - 3

4 http://www.nabulsi.com 
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  :أھمیة الدراسة
  :تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا        
  أھمیة اإلیمان بالمالئكة توضیح تمثل إضافة متواضعة ُتضاف إلى الجھود التي ُتبذل في

اني من أركان اإلیمان، الركن الث، والذي یعد وعالماتھ النفسیة واالجتماعیة والخلقیة
 .والذي ال یصح إیمان عبد حتى یقر بھ، فیؤمن بوجودھم

  بھم اإلیمان والذي یعدعلیھم الصلوات وعبادتھم  المالئكةأعمال تلقي األضواء على 
  .المسلم عقیدة بناء في مھًما عامال

 في ضوء ما ورد في القران الكریم والسنة النبویة المالئكة عالم عن صورة إعطاء 
  .الشریفة

  
  : أھداف الدراسة 

 : تسعى الدراسة لتحقیق األھداف التالیة        
  وعالماتھ النفسیة واالجتماعیة والخلقیة أھمیة اإلیمان بالمالئكةتوضیح.  
 ُذِكرت في الكتاب والسنة للمالئكة والتيالُخلقیة والصفات الَخلقیة التعریف ب.  
 المالئكة تجاه المؤمنین التعریف بادوار.  
  المسلمین حول ھذا الركن من أركان اإلیمانتفید  التي تمجموعة من التوصیا إلىالتوصل.  

  
  :منھج الدراسة

استخدم الباحث في الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لوصف موضوع الدراسة، 
  .یحدثھا تيبین مكوناتھ، واآلراء التي تطرح حولھ ، واآلثار ال وتحلیل بیاناتھ، وبیان العالقة

  
  :مصطلحات الدراسة

  :المالئكة مفھوم: أوال
قد اختلفوا حول المفھوم اللغوي الباحثین نجد العلماء :المفھوم اللغوي للمالئكة ) أ(

جمع مفرده ملك فھو  ھللمالئكة و حول وزنھ واشتقاقھ، فنجد لسان العرب البن منظور یرى أن
  .5وعلى ھذا فال حذف في المفرد. ة فعل من الملك وھو القوة وجمعھ على وزن فعائل

المفرد َمألك والھمزة زائدة نقلت حركة الھمزة إلى  أنفي حین یرى القاموس المحیط 
وقیل المفرد مشتق ، 6الالم وحذفت الھمزة تخفیفًا ، وجاء ھذا الجمع على أصل المفرد فھو فعائلة

ضع العین فصار مألك على وزن من ألك وأصلھ مألك قلبت العین إلى موضع الفاء والفاء إلى مو
أما الجمع فقد . َفَعَل : َفْعفل ، ثم نقلت حركة الھمزة إلى الالم وحذفت الھمزة تخفیفًا ، فوزن ملك 

 . 7جاء على األصل حیث ردت الھمزة فوزنھ فعاِفلة
نھ مشتق من ألك بمعنى أرسل فأصل ویرى شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ا

ثم انتقلت حركة الھمزة إلى الالم ، وحذفت الھمزة تخفیفًا ، وجاء الجمع على ھذا المفرد مألك 
 . 8األصل برد الھمزة فوزنھ مفاعلھ

من الكھ یلوكھ بمعنى أداره ، فأصل ملك على  ھامشتق أنھاویعتبرھا القاموس المحیط 
علة في األصل وانفتح ما تقلبت حركة الواو إلى الالم فصار َمَلْوك ، تحرك حرف ال ھذا َملَِْوك فان

                                                        
  .491،ص القاھرة، دار الحدیث لسان العرب، ):م 2003(أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكي ابن منظور  5

  .398ص/ 3القاموس المحیط ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ج): م1999(اإلمام مجد الدین محمد یعقوب بن محمد بن إبراھیم الفیروز آبادي الشیرازي الشافعي 6

  . 935ص/ 1القاموس المحیط ،الرج السابق،ج): م1999(لفیروز آبادي الشیرازي الشافعياإلمام مجد الدین محمد یعقوب بن محمد بن إبراھیم ا 7

  . 6366ص/ 9، ج 6366ص/ 9م ، ج1999شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، ، تحقیق حسین بن عبد العمري وآخرین ، دار الفكر ): م 2003(نشوان بن سعید الحمیري الیماني  8
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، ثم حذفت األلف تخفیفًا فوزنھ فعل ، وأصل الجمع )مالك(قبلھ ما في اللفظ ، فقلب ألفًا ، فصار 
 .9وھذا خارج عن القیاس.. على ھذا مالِوكة على فاعلھ 

اشتقاق لھذا اللفظ عند العرب ، وھو مما فات یوجد ال ویرى اللباب في علوم الكتاب انھ 
  .   10اء في المالئكة لتأنیث الجمع أو للمبالغةعلمھ ، والھ

والَّذي نستفیده من . 11"والملك في اللغة حامل األلوكة و ھي الرسالة: "وقال ابن تیمیة
  . 12أن المالئكة ھم سفراء اهللا إلى أنبیائھ ورسلھ في تبلیغ الوحي والشرائع: التعریف اللغوي 

والمالئكة جمع مألك : ِلْلَمالِئَكِة َربَُّك َقاَل َوِإْذ: ویقول أبو جعفر في تأویل قولھ تعالى 
وذلك أنھم یقولون في .  غیر أن أحدھم بغیر الھمز أكثر وأشھر في كالم العرب منھ بالھمز 

ملك من المالئكة فیحذفون الھمزة منھ ویحركون الالم التي كانت مسكنھ لو ُھمز االسم : واحدھم 
ون حركة الھمز التي فیھ بسقوطھا إلى الحرف الساكن قبلھا، ، وإنما یحركونھا بالفتح ألنھم ینقل

  .13مالئكة : فإذا جمعوا واحدھم ، رّدوا الجمع إلى األصل وھمزوا فقالوا 
، الملك أصلھ من الرسالة ، یقال ألكني إلیھ أي أرسلني إلیھ  أن إلىتفسیر الرازي ویشیر 

حذفت الھمزة وألقیت حركتھا على ما » مألكة«وأصلھ الھمزة من  ، والمألكة واأللوكة الرسالة
  .14قبلھا طلبًا للخفة لكثرة استعمالھا 

المالئك جمع مألك على األصل كالشمائل في جمع شمأل " أن إلى الكشاف ویشیر 
  . 15"وإلحاق التاء لتأنیث الجمع

وجاء في نظم الدر أن جمع مالك مقلوب من مألك من األلك وھي الرسالة ، فتكون المیم 
، ویكون الملك من الملك وھو إحكام ما منھ التصویر ، من ملكت  لھعافمویكون وزنھ زائدة 

العجین ، وجمعھ أمالك ، تكون فیھ المیم أصلیة ، فلیكن اسم مالئكة جامعًا للمعنیین المیم أصلیة ،  
فكثیرًا ما یوجد ذلك في أسماء الذوات الجامعة كلفظ إنسان بما ظھر فیھ من أنھ من األنس 

 .16نسیان معًا وال
  

المالئكة جمع مألك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق التاء لتأنیث  أنویعتبر تفسیر النسفي 
  .الجمع 

المالئكة جمع مألك على األصل في حین یعتبر أنوار التنزیل و أسرار التأویل أن  
ة ، ألنھم الرسال: كالشمائل جمع شمأل، والتاء لتأنیث الجمع ، وھو مقلوب مألك من األلوكة وھي 

  أو كالرسل إلیھم . وسائط بین اهللا تعالى  وبین الناس ، فھم رسل اهللا 
المالئكة جماعة الملك وھذا اللفظ في تفسیر الكتاب العزیز أن   الوجیزالمحرر وقال 

مالئكة بالھمزة ویقال للواحد ملك بغیر ھمز وإنما قیل ذلك ألنھ في : على غیر القیاس ألنھ یقال 
  . 17ألك بالھمز فأسقط الھمز للتخفیفاألصل كان م

  .18"وھو الرسالة ) أوكًا ( من ألك یألك المالئكة  وقال بحر العلوم أن  وأصل
                                                        

 . 935ص/ 1،جالقاموس المحیط، الطبعة األولى ، دار الكتب بیروت  ):م1999(الفیروز آبادي 9

اللباب في علوم الكتاب ، تحقیق وتعلیق الشیخ عادل أحمد الموجود و الشیخ علي محمد معوض ،الطبعة األولى   ):م1998(عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي - 10

 . 495ص/1،بیروت ، ج ،دار الكتب العلمیة

 . 257، ص ، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة1تحقیق عبد العزیز صالح،ط  النبوات ،):م2000(ى العباس احمد ابن تیمیة أب - 11

 . 284وأثره على العبید، بیت األفكار الدولیة ، لبنان، ص ):م2005(خمیس السعید التوحید  12

  . 235 – 234ص 1/الطبري،جامع البیان في تأویل القرآن ، ج 13

  . 436ص/ 1ج المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب ،  دار الفكر للطباعة والنشر،  الرازي الفخر تفسیر): ھـ1410(اإلمام محمد الرازي فخر الدین ضیاء الدین عمر 14

  .80ص /1جوه التأویل ،  دار الفكر للطباعة والنشر ،جعن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في و لكشافا):ھـ1399(أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 15

  53ص /  1الكتب العلمیة بیروت  ج نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، الطبعة األولى ، دار ):م1995(البقاعي 16

الشامي ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة،  ملسالالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق عبد ا): م2001(األندلسيأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة   17

  . 116ص 1/بیروت ج

  . 108 – 107ص 1/، دار الكتب العلمیة ، ج 1زكریا عبد المجید النوني ، ط بحر العلوم، تحقیق): م1993(أبي اللیث نصر بن محمد أحمد بن إبراھیم السمرقندي 18
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 ان 20وتفسیر اللباب للخازنوتفسیر األلوسي 19كل من صاحب تفسیر البیضاوي  ویرى
رسالة من األلوكة وھي ال.. شمائل وشمأل وھو مقلوب مألك . جمع ملئك على وزن  ھيالمالئكة 

والتاء لتأنیث ... ، ویدور معناه مع القوة والشدة )  ملك( ، منھم رسل إلى الناس وكالرسل إلیھم 
  .21للمبالغة: الجمع وقیل 

في أصل اللغة جمع مَلك وھو مشتق من األلوكة أي " المالئكة  مما سبق یتضح لنا أن
توافق ،وھو ما یشر الى ذ بقوة الرسالة، أو مشتق من الملك بفتح المیم وتسكین الالم ،وھو األخ

المعنى اللغوي مع حقیقة المالئكة ، فھي تتصف بالقوة والشدة كما ذكر سبحانھ في سورة التحریم 
 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمَلاِئَكٌة : قال تعالى 

وكذلك معنى ] .6آیة  :سورة التحریم[ ِغَلاٌظ ِشَداٌد ال َیْعُصوَن اللََّھ َما َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن
اْلَحْمُد ِللَِّھ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َجاِعِل اْلَمَلاِئَكِة  :تعالى  ولھقلالرسالة فالمالئكة رسل اهللا 

 َحٍة مَّْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع َیِزیُد ِفي اْلَخْلِق َما َیَشاُء ِإنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌرُرُسًال ُأوِلي َأْجِن
، وقولھ ] 1آیة  :سورة المرسالت[  َواْلُمْرَسالِت ُعْرفًا  :ولقولھ تعالى، ] 1آیة  :سورة فاطر[

 :سورة الزخرف[  َوَنْجَواُھم َبَلى َوُرُسُلَنا َلَدْیِھْم َیْكُتُبوَن َأْم َیْحَسُبوَن َأنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّھْم: تعالى 
َوُھَو اْلَقاِھُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُیْرِسُل َعَلْیُكم َحَفَظًة َحتََّى ِإَذا َجاء َأَحَدُكُم : ، وقولھ تعالى]  80 اآلیة

  ] . 61 اآلیة :األنعام سورة[ اْلَمْوُت َتَوفَّْتُھ ُرُسُلَنا َوُھْم َال ُیَفرُِّطوَن
َقاُلوا } 31{ َقاَل َفَما َخْطُبُكْم َأیَُّھا اْلُمْرَسُلوَن: لقولھ تعالىمرسلون  وسماھم إبراھیم 

ُمَسوََّمًة ِعنَد َربَِّك } 33{ِلُنْرِسَل َعَلْیِھْم ِحَجاَرًة مِّن ِطیٍن} 32{ ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوٍم مُّْجِرِمیَن
  ] .34- 31اآلیات  :سورة الذاریات[ یَنِلْلُمْسِرِف

  
  :للمالئكة االصطالحيالمفھوم )ب(

یرى المراغي أن المالئكة من عالم الغیب ال نعرف حقیقتھم ، والكتاب الكریم یرشد إلى 
، أنھم أصناف لكل صنف عمل ، وقد جاء في لسان الشرع إسناد إلھام الحق والخیر إلى المالئكة 

فالمالئكة ... وإسناد الوسوسة إلى الشیطان ، لمریم علیھا السالم كما یستفاد من خطابھم 
والشیاطین أرواح لھا اتصال بأرواح الناس ال نعرف حقیقتھ ، بل نؤمن بما ورد فیھ وال نزید 

  . 22علیھ شیئًا آخر
قادرة ، محمد بن أحمد السفاریني أن المالئكة علیھم السالم ذوات قائمة بأنفسھا وقال 

غیر واحد  حكيوقد ...  بالقدرة اإللھیة كما ثبت في األحادیث الصحیحة عن النبي على التشكل 
ربون وال ینكحون، یسبحون اللیل من محققي العلماء االتفاق على أن المالئكة ال یأكلون وال یش

  . 23النھار ال یفترونو
ى المالئكة أجسام نورانیة لطیفة، أعطیت قدرة علأن الجرجاني فقال  حین یرى في 

إنھا الكواكب أو إنھا األنفس الخیرة : التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنھا السماوات، وأبطل من قال
  . 24الَّتي فارقت أجسادھا، وغیر ذلك من األقوال الَّتي ال یوجد في األدلة السمعیة شيء منھا

 ، أنھم خلق أخبرنا اهللا تعالى بوجودھم وبعض عملھمويرى سيد محمد رشيد رضا 
وال یتوقف ذلك على معرفة حقیقتھم ، فنفوض علمھا إلى اهللا تعالى ، ، ینا اإلیمان بھم فیجب عل

                                                        
تفسیر القاضي البیضاوي، صححھ وخرج آیاتھ، محمد عبد القادر شاھین ، الطبعة ):  م1999(یضاوي الشیرازي بو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي البا 19

 .493 – 490ص/ 1األولى ،دار الكتب العلمیة بیروت ، ج

  . 41- 40فة، بیروت ، صمعاني التنزیل ،  شرح النسبي دار المعر لباب التأویل في):  ت.د) (الخازن(علي بن حمد بن إبراھیم البغدادي الصوفي  20

 .219-218ص/ 1روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، دار إحیاء التراث بیروت، ج): ت.د(شھاب الدین السید محمود اآللوسي البغدادي 21

  . 86ص/ 1تفسیر المراغي ، الطبعة الثالثة ،القاھرة، ج):  1946(أحمد مصطفى المراعي  22

و الشیخ سلیمان بن  لوامع األنوار البھیة و سواطع األسرار األثریة شرح الدرة المضّیة في عقیدة الفرقة المرضیة، علق علیھا الشیخ عبد الرحمن أبا بابطین):1946(ن سلیمان السفاریني محمد بن أحمد ب 23

 . 467ـ  466ص  1/سحمان، المكتب اإلسالمي،    الطبعة الثالثة ،   بیروت، ج

 .299التعریفات،للجرجاني ، تصحیح جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، بیروت، ص ):ھـ1403( بن محمد الجرجاني الشریف بن علي 24
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فإذا أورد أن لھم أجنحة نؤمن بذلك ولكننا نقول إنھا لیست أجنحة من الریش ونحوه كأجنحة 
وإذا ورد أنھم موكلون بالعوالم الجسمانیة كالنبات والبحار ، الطیور إذ لو كانت كذلك لرأیناھا 

وأن لھ عالقة ، الكون عالمًا آخر ألطف من ھذا العالم المحسوس  في ننا نستدل بذلك على أنفإ
  .25والعقل ال یحكم باستحالة ھذا بل یحكم بإمكانھ، بنظامھ وأحكامھ 

في حقیقتھم بعد اتفاقھم على أنھم اختلفوا العقالء  أن ويرى أبي السعود محمد العمادي
ذھب أكثر المتكلمین إلى أنھا أجسام لطیفة قادرة على التشكیل ف، ذوات موجودة قائمة بأنفسھا 

وذھب الحكماء إلى أنھا ، مستدلین بأن الرسل كانوا یرونھم كذلك علیھم السالم ، بأشكال مختلفة 
وأنھا أكمل منھا قوة وأكثر علمًا تجري منھا ، جواھر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقیقة 

قسم شأنھ االستغراق في معرفة الحق والتنزه : ء منقسمة إلى قسمین مجرى الشمس من األضوا
وھم العلیون ، عن االشتغال بغیره كما نعتھم اهللا عز وجل بقولھ یسبحون اللیل والنھار ال یفترون 

وھم ، وقسم یدبر األمر من السماء إلى األرض حسبما جرى علیھ قلم القضاء والقدر ، المقربون 
  .26"فمنھم سماویة ومنھم أرضیة ، المدبرات أمرًا 
مجبولة على ، المالئكة مخلوقات نورانیة سماویة أن  محمد طاهر بن عاشور ویرى

وألن أجزاءه ال ، ألن النور قابل للتشكیل في كیفیات ، الخیر قادرة على التشكیل في خرق العادة 
وإنما تتشكل إذا ، ضي فلذلك ال تضيء إذا اتصلت بالعالم األر، ونورھا ال شعاع لھ ، تتزاحم 

وقد جعل اهللا تعالى لھا ، أراد اهللا أن یظھر بعضھم لبعض رسلھ وأنبیائھ على وجھ خرق العادة 
ولھذه التوجیھات الملكیة حیثیات  ،قوة التوجھ إلى األشیاء التي یرید اهللا تكوینھا فتتولى التدبیر لھا

فالخواطر الخیریة من ، الشیاطین  وھي مضادة لتوجیھات، ومراتب كثیرة تتعذر اإلحاطة بھا 
  .  27"وبعكسھا خواطر الشر ، توجھات المالئكة وعالقتھا بالنفوس البشریة 

ویرى حمد سمیر الشاولي أن المالئكة ھم أجسام لطیفة نورانیة ، قادرة على التشكیل ، ال 
ما یؤمرون  یأكلون وال یشربون وال یتناسلون وال ینامون، وال یعصون اهللا ما أمرھم ویفعلون

من یكون بیننا ، ،ومن خالل ھذا التعریف نلحظ أن المالئكة أجسام ولیسوا بأرواح مجردة ،منھم 
  . 28"ویروننا من حیث ال نراھم ،وأنھم مخلوقون من نور ، أنھم ال یأكلون وال یشربون

م إال اهللا س  : ویرى ابن باز أن  اإلیمان بالمالئكة  بحانھ وھم عالم من عالم الغیب ال یعلمھ
اًال             یھم أعم ل إل ھ ، أوك ي مخلوقات ره ف ذ أوام ھ وتنفی ور ، لعبادت ن الن الى م وتعالى ، خلقھم اهللا تع

ات   . 29... " یقومون بھا وینفذونھا في مخلوقاتھ منھم الموكل بالوحي ومنھم الموكل بالقطر والنب
الم فھي ناش      ي الع ة ف ة   وان المالئكة ھم الموكلون بالسموات واألرض ، فكل حرك ئة عن المالئك

ره   ] 5آیة :سورة النازعات [  َأْمًرا َفاْلُمَدبَِّراِت :  كما قال تعالى ھ وأم ، فمنھم رسل اهللا في خلق
األمر             ھ ب الم ، ویصعدون إلی ار الع ي أقط ده ف األرض عن ون ب اده ، ینزل ین عب . وسفراؤه بینھ وب

ن       م م یس لھ ھ هللا      ولفظ الملك یشعر بأنھ رسول منفذ ألمر مرسلھ ، فل ر كل ل األم يء ، ب ر ش األم
ِبُقوَنھُ  ال الواحد القھار ، وھم ینفذون أمره اْلَقْولِ  َیْس مْ  ِب َأْمِرهِ  َوُھ ونَ  ِب اء   [ َیْعَمُل ورة األنبی ة  :س آی

27[ 30 .  

مما سبق یتبین لنا أن أنَّ المالئكة خلق من خلق اهللا سبحانھ وتعالى خلقھم لعبادتھ كما 
وھم منظمون ، قادرون على التشكل بأمر اهللا ، أحیاء عقالء ناطقونخلق الجنَّ واإلنس، وھم 

                                                        
  .255-254ص/ 1تفسیر القرآن الحكیم الشھیر بتفسیر المنار ، الطبعة الثانیة ، دار المعرفة ، بیروت ، ج):1946(سید محمد رشید رضا  25

  .80ص/1ج إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان،):ت.د(محمد العمادي أبي السعود  26

  .398ص/1تفسیر التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع ، تونس، ج):ت.د(محمد طاھر بن عاشور  27

  . 103،دار المحبة ، دمشق  ، ص  1ط كبرى الحقائق في العقیدة اإلسالمیة،):ت.د(محمد سمیر الشاولي  28

  . 239، دار ابن الھیثم ، القاھرة، ص 1شرح العقیدة الطحاویة ،  شرح ابن أبي العز الحنفي الدمشقي ، ط ):م2005(أبي جعفر الطحاوي  29

 .181،  دار الصحابة، بیروت، ص1المنحة اإللھیة في تھذیب شرح الطحاویة،  ط ):م1995(عبد اآلخر حماد الغیي  30
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وعالم المالئكة عالم كریم طاھر . ولكل  عمل معلوم ، وأخرى سماویة ، ولھم رتب منھا أرضیة 
اصطفاه اهللا في الدنیا لتنفیذ أوامره الكونیة والشرعیة، وجعل اهللا المالئكة رسلھ وسفراءه إلى 

َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلدًا  : كرمھم اهللا بھذا ووصفھم بذلك، فقال تعالى خلقھ إلبالغ وحیھ؛ فأ
َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم } 27{ ال َیْسِبُقوَنُھ ِباْلَقْوِل َوُھم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلوَن} 26{ ُسْبَحاَنُھ َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن
َوَمن َیُقْل ِمْنُھْم ِإنِّي ِإَلٌھ مِّن } 28{ لَّا ِلَمِن اْرَتَضى َوُھم مِّْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَنَوَما َخْلَفُھْم َوال َیْشَفُعوَن ِإ

  .] 29-26اآلیات  :سورة األنبیاء[  ُدوِنِھ َفَذِلَك َنْجِزیِھ َجَھنََّم َكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِمیَن
  

   :اإلیمان بالمالئكةمفھوم :ثانیا
أن اإلیمان باهللا ورسولھ ھو التصدیق الجازم باهللا ومالئكتھ وكتبھ  یرى الحافظ ابن رجب

ولم أقف على ... اإلیمان بذلك في حدیث سؤال جبریل لھ  ورسلھ والیوم اآلخر كما فسر النبي 
كالم للحافظ یفید ضد ذلك من إنكارھم أو معظمھم أو التشكیك بھم أو بعضھم ، بل جرى كالمھ 

" ألحادیث مجرى التصدیق بھم واإلیمان بوجودھم وأسمائھم وأعمالھم منھم من خالل اآلیات وا
31.  

  :اإلیمان بالمالئكة ینتظم في معاني أن البیھقي  في حین یرى
  التصدیق بوجودھم : أحدھما.  
  إنزالھم منازلھم ، وإثبات أنھم عباد اهللا وخلقھ كاإلنس والجن ، مأمورون مكلفون : الثاني.  
 منھم رسل اهللا یرسلھم إلى من یشاء من البشر ، وقد یجوز أن یرسل  االعتراف بأن: الثالث

  .32بعضھم إلى بعض
  

التصدیق بوجودھم وأنھم كما وصفھم اهللا في  یعنى: اإلیمان بالمالئكة أنابن تیمیة یرى و
- 26اآلیات  :سورة األنبیاء[  َیْعَمُلوَن ِبَأْمِرِه َوُھْم ِباْلَقْوِل َیْسِبُقوَنُھ ال) 26( ُمْكَرُموَن ِعَباٌد  كتابھ
وقد دل الكتاب والسنة على أصناف المالئكة وأوصافھم ، وأنھم موكلون بأعمال یؤدونھا ]  27

  .33 ھم اهللا ، فیجب اإلیمان بذلك كلھكما أمر
ممَّا سبق یتضح لنا أنَّ المالئكة نوع من المخلوقات الغیبیة، خلقھم اهللا عز وجل، وأوكل 

ھمات والوظائف، واإلیمان بھم والتصدیق بوجودھم جزء من عقیدة إلیھم القیام ببعض الم
  .وركن من أركان اإلیمان ال یصح إیمان العبد إال بھالمؤمن، 

  
  :أسماء المالئكة ووظائفھم :المبحث الثاني

  :أسماء المالئكة ووظائفھم:أوال
هللا نص القرآن الكریم على بعض أسماء المالئكة ، فمنھم جبریل ومیكائیل صلوات ا

َمن َكاَن َعُدّوا ّللَِّھ َوَملِئَكِتِھ َوُرُسِلِھ َوِجْبِریَل ومیكال َفِإنَّ اهللا َعُدوٌّ للكافرین  : علیھما لقولھ تعالى 
  ] وتقوم المالئكة بأعمال ووظائف عظیمة ومتنوعة تنفیذًا ألمر اهللا أو . ] 98آیة :سورة البقرة

ولیكتمل تصور مفھوم . لكون، ومنھا ما یتعلق بالبشر تعبدًا لھ، منھا ما یتعلق بتدبیر شؤون ا
  .المالئكة البد لنا من التعرف على أسماء المالئكة ووظائفھم كما ھو واضح بالجدول التالي

  
  
  
  

                                                        
  .397،  396الریاض ، صمنھج الحافظ بن رجب الحنبلي في العقیدة ، دار الصحیحي ،):ت.د(بن أحمد بن رجب بن الحسن السالمي البغدادي  نالحافظ عبد الرحم 31

32 http://library.islamweb.net 

 . 13لمعارف الریاض ،صشرح العقیدة الواسطیة البن تیمیة ، الطبعة الثانیة ، مكتبة ا):م1999( نصالح الفوزا 33
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  یوضح أسماء المالئكة ووظائفھم) 1(جدول

  

  وظائفھم أسماء المالئكة
علیھ ( جبــریــــــــل

  )السالم
.. سبحانھ وتعالى بأمور  ھوصف،الغ الوحي إبب  جبــریــــــــلیختص 

َنَزَل ِبِھ الروح األمین : تعالى ولھ قلأنھ صاحب الوحي إلى األنبیاء : األول 
أنھ تعالى : ، الثاني  34] 194،  193 :سورة الشعراء اآلیات[  على َقْلِبَك

سورة [   ُقْل َمن َكاَن َعُدّوا لِِّجْبِریَل ذكره قبل سائر المالئكة في القرآن 
، وألن جبریل صاحب الوحي والعلم ، ومیكائیل صاحب ]  97آیة   :البقرة

األرزاق واألغذیة ، والعلم الذي ھو الغذاء الروحاني أشرف من الغذاء 
سماه روح : أشرف من میكائیل الثالث الجسماني فوجب أن یكون جبریل 

سورة المائدة [ القدس ِإْذ َأیَّدتَُّك ِبُروِح     :القدس قال في حق عیسى 
ِإنَُّھ َلَقْوُل : أنھ تعالى مدحھ بصفات ست في قولھ : ، الرابع 35]  110آیة :

 :سورة التكویر[  العرش َمِكیٍن مطاع َثمَّ َأِمیٍن  ذيُقوٍَّة ِعنَد  ذيَرُسوٍل َكِریٍم 
إلى جمیع األنبیاء ، فجمیع األنبیاء  فرسالتھ أنھ رسول اهللا ]  20-19آیة 

الرسل أمتھ ، وكرمھ على ربھ أنھ جعلھ واسطة بینھ وبین أشرف عباده وھم و
األنبیاء ، وقوتھ أنھ رفع مدائن قوم لوط بطرف جناحھ إلى السماء وقلبھا ، 

 : ومكانتھ عند اهللا أنھ بدأ بھ بعد اهللا عز وجل في الوالیة  في قولھ تعالى 
، وكونھ مطاعًا أنھ إمام المالئكة اْلُمْؤِمِنیَنَفِإنَّ اللََّھ ُھَو مواله َوِجْبِریُل وصالح 

َنَزَل ِبِھ الروح األمین على َقْلِبَك  : ومقتداھم ، وأما كونھ أمینًا فھو قولھ 
  ] .  193آیة :سورة الشعراء [  ِلَتُكوَن ِمَن المنذرین 

علیھ ( میكــــائیــــل
  )السالم

، وقد ورد  المطر وإنبات النباتبإنزال ) علیھ السالم ( یختص میكــــائیــــل
اللَُّھمَّ َربَّ ِجْبَراِئیَل َوِمیَكاِئیَل ( قولھ تعالى في  )علیھ السالم( میكــــائیــــلاسم 

َوِإْسَراِفیَل َفاِطَر السََّمَواِت َواَألْرِض َعاِلَم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َأْنَت َتْحُكُم َبْیَن ِعَباِدَك 
َیْخَتِلُفوَن اْھِدِنى ِلَما اْخُتِلَف ِفیِھ ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنَك ِإنََّك َتْھِدى َمْن  ِفیَما َكاُنوا ِفیِھ

  إنزال المطر وإنبات النباتیختص ب . 36)َتَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم 
       إســـرافیــــــل

  )علیھ السالم( 
نصت السنة ة ، وبالنفخ في الصور یوم القیام)علیھ السالم(  إسرافیلیختص 

النبویة على اسم إسرافیل في صحیح مسلم، عن عائشة رضي اهللا عنھا َقاَلْت 
اللَُّھمَّ َربَّ ِجْبَراِئیَل َوِمیَكاِئیَل َوِإْسَراِفیَل ( ِمَن اللَّْیِل اْفَتَتَح َصَالَتُھ  َكاَن ِإَذا َقاَم 

َھاَدِة َأْنَت َتْحُكُم َبْیَن ِعَباِدَك ِفیَما َفاِطَر السََّمَواِت َواَألْرِض َعاِلَم اْلَغْیِب َوالشَّ
َكاُنوا ِفیِھ َیْخَتِلُفوَن اْھِدِنى ِلَما اْخُتِلَف ِفیِھ ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنَك ِإنََّك َتْھِدى َمْن َتَشاُء 

قد دلت األخبار على أنھ صاحب  وإسرافیل .  37)ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم 
كیف أنعم وصاحب (قال رسول اهللا  :خدري قالعن أبي سعید ال،ف 38الصور 

القرن قد التقم القرن ،واستمع اإلذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ ،فكأن ذلك ثقل 
 على أصحاب النبي ، فقال لھم قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكیل على اهللا توكلنا

                                                        
، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة األولى ، تحقیق سالم مصطفي  البدري ، الجامع ألحكام القرآنتفسیر ):م2000(أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  34

  . 281ص/18، جلبنان

 . 347ص/3تفسیر القرآن العظیم ، البن كثیر ، ج 35

 . 534ص/ 1ج).1847(رقم الحدیث  عالم الكتب ، لبنان، ،الطبعة األولى،صحیح مسلم ):م1998( و الحسن القشیري النیسابوريمسلم بن الحجاج أب 36

 . 534ص/ 1ج).1847(رقم الحدیث  المرجع السابق،،صحیح مسلم ):م1998( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 37

  .180ص/ 1ج مرجع سبق ذكره،ة الطحاویة ،  شرح العقید):م2005(أبي جعفر الطحاوي  38
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 ).1079(رواه الترمذي وصححھ األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة رقم 
األرض  في السموات َوَمن  في الصور َفَصِعَق َمن  في َوُنِفَخ  : الى وقال تع

 اآلیة :سورة الزمر [ ِإالَّ َمن َشاء اهللا ُثمَّ ُنِفَخ ِفیِھ أخرى َفِإَذا ُھْم ِقَیاٌم َینُظُروَن
68  [.  

مــــــــلك 
علیھ ( المـــــــــوت

  )السالم

قبض األرواح ولھ أعوان من ب)سالمعلیھ ال( مــــــــلك المـــــــــوت یختص 
یقول بعض الناس أن عزرائیل ھو الملك الموكل بقبض األرواح، و. المالئكة

والثابت أن الذي . ولكن لم یثبت ھذا ال في القرآن وال في السنة الصحیحة 
یباشر قبض األرواح ملك واحد ھو مــــــــلك المـــــــــوت ،ولھ أعوان من 

ـــــــلك المـــــــــوت من المالئكة الكرام الواجب علینا ویعد مـ. المالئكة 
 : تعالى  ولھقلاإلیمان بھم وقد نص القران الكریم والسنة النبویة على ذلك، 
سورة السجدة [ ُقلُْ َیَتَوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم ُتْرَجُعوَن

َحتََّى ِإَذا َجاء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُھ ُرُسُلَنا َوُھْم َال  : بحانھ ، وقال س]  11آیة 
 في َوَلْو َتَرى ِإْذ َیَتَو: ، و قال سبحانھ ]  61آیة   :سورة األنعام[ ُیَفرُِّطوَن

 اَب اْلَحِریِقالَِّذیَن َكَفُروْا اْلَمآلِئَكُة َیْضِرُبوَن ُوُجوَھُھْم َوَأْدَباَرُھْم َوُذوُقوْا َعَذ
الَِّذیَن َتَتَوفَّاُھُم اْلَمالِئَكُة َظاِلِمي   :، وقال سبحانھ ]  50سورة األنفال آیة [

 َأنُفِسِھْم َفَأْلَقُوْا السََّلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمن ُسوٍء َبَلى ِإنَّ الّلَھ َعِلیٌم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن
الَِّذیَن َتَتَوفَّاُھُم اْلَمآلِئَكُة َطیِِّبیَن : لھ تعالى ، إلى قو]  28آیة   :سورة النحل[

  ]. 32آیة  :سورة النحل[ َیُقوُلوَن َسالٌم َعَلْیُكُم اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن
علیھ ( رضــــــوان

  )السالم
بن ، لما روى عن عبد اهللا خازن باب الجنة) علیھ السالم( رضــــــوان یعد

یوما على أصحابھ  -صلى اهللا علیھ وسلم  - خرج رسول اهللا : قال  في أبى أو
الجنة وقدر منازلكم  في اهللا اللیلة منازلكم  أرانيیا أصحاب محمد لقد : فقال 
یا على أال ترضى أن تكون منزلك : فقال  "على "، ثم أقبل على منزليمن 

فإن  : یا رسول اهللا قال ميوأأنت  بأبيبلى : الجنة فقال  في  منزليمقابل 
إنى ألعرف : ، ثم أقبل على أبى بكر فقال  منزليالجنة مقابل  فيمنزلك 

رجال باسمھ واسم أبیھ وأمھ إذا أتى باب الجنة لم یبق باب من أبوابھا وال 
إن ھذا لغیر : مرحبا مرحبا فقال لھ سلمان : غرفة من غرفھا إال قال لھ 

أبو بكر بن أبى قحافة ، ثم أقبل على عمر فقال  ھو: خائف یا رسول اهللا فقال 
الجنة قصرا من درة بیضاء شرفھ من لؤلؤ أبیض  في یا عمر لقد رأیت : 

لفتى  :یا رضوان لمن ھذا القصر فقال : حسنھ فقلت  فأعجبنيمشید بالیاقوت 
یا محمد ھذا لعمر : رضوان  ليمن قریش ، فظننتھ لى فذھبت ألدخلھ فقال 

أعلیك : قال  فلوال غیرتك یا أبا حفص لدخلتھ ، فبكى عمر ثمبن الخطاب ، 
 في رفیقا  نبيیا عثمان إن لكل : أغار یا رسول اهللا ثم أقبل على عثمان فقال 

یا طلحة ویا : الجنة ، ثم أقبل على طلحة والزبیر فقال  في  رفیقيالجنة وأنت 
لرحمن بن عوف حوارى وأنتما حوارى ، ثم أقبل على عبد ا نبيزبیر إن لكل 

یا عبد الرحمن لقد بطؤ بك عنى حتى خشیت أن تكون قد ھلكت ثم  : فقال
ما بطأ بك عنى لقد خشیت أن تكون : جئت وقد عرقت عرقا شدیدا ، فقلت لك 

، ما زلت موقوفا محتبسا أسأل عن  ماليیا رسول اهللا كثرة  : قد ھلكت ، فقلت
یا رسول اهللا : بد الرحمن وقال من أین اكتسبتھ وفیما أنفقتھ فبكى ع:  مالي

اللیلة علیھا من تجارة مصر فأشھدك أنھا بین أرامل  جاءتنيھذه مائة راحلة 
لك الیوم أخرجھ ابن عساكر أھل المدینة وأیتامھم لعل اهللا یخفف عنى ذ

)35/26 (  
ِئِھْم َوَأْزَوِٰجِھْم َوُذرِّیَِّٰتِھْم ۖ َجنَُّٰت َعْدٍنۢ َیْدُخُلوَنَھا َوَمن َصَلَح ِمْن َءاَبٓا :قال تعالى   خزنة الجنة
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 َوٱْلَمَلِٰٓئَكُة َیْدُخُلوَن َعَلْیِھم مِّن ُكلِّ َباٍبۢ َسَلٌٰم َعَلْیُكم ِبَما َصَبْرُتْم ۚ َفِنْعَم ُعْقَبى ٱلدَّاِر
 ]24-23آیة  :سورة الرعد . [  

َوَناَدْوْا یا مالك ِلَیْقِض  :عالى تلقولھ  خازن النار )علیھ السالم( یعد مالك   )علیھ السالم( مالك 
  ] . 77آیة  :سورة الزخرف[ َعَلْیَنا َربَُّك 

. ھم تسعة عشر ملك وّكلھم اهللا تعالى بالنار فھم خزنتھا یقومون بتعذیب أھلھا  الــــزبــــــانیــــــــة
سورة [ نیة َفْلَیْدُع َناِدَیُھ َسَنْدُع الزبا :وأسماء جملتھم الزبانیة لقولھ تعالى 

  ]  18-17آیة  :العلق
َوَما  َعَلْیَھا ِتْسَعَة َعَشَر : لقولھ تعالىخزنة جھنم ورؤساؤھم تسعة عشر   خزنة جھنم

َتْیِقَن َجَعْلَنٓا َأْصَحَٰب ٱلنَّاِر ِإلَّا َمَلِٰٓئَكًةۭ ۙ َوَما َجَعْلَنا ِعدََّتُھْم ِإلَّا ِفْتَنًةۭ لِّلَِّذیَن َكَفُروا۟ ِلَیْس
ِذیَن ُأوُتوا۟ ٱْلِكَتَٰب َوَیْزَداَد ٱلَِّذیَن َءاَمُنٓوا۟ ِإیَمًٰنۭا ۙ َوَلا َیْرَتاَب ٱلَِّذیَن ُأوُتوا۟ ٱْلِكَتَٰب ٱلَّ

َوٱْلُمْؤِمُنوَن ۙ َوِلَیُقوَل ٱلَِّذیَن ِفى ُقُلوِبِھم مََّرٌضۭ َوٱْلَكِٰفُروَن َماَذٓا َأَراَد ٱللَُّھ ِبَھَٰذا َمَثًلۭا 
ِضلُّ ٱللَُّھ َمن َیَشٓاُء َوَیْھِدى َمن َیَشٓاُء ۚ َوَما َیْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإلَّا ُھَو ۚ َوَما ۚ َكَذِٰلَك ُی

   .]31-30آیة  :سورة المدثر[  ِھَى ِإلَّا ِذْكَرىٰ ِلْلَبَشِر
شھود مجالس العلم 

  حلقات الذكرو
ي ھریرة فعن أبتوجد مالئكة  یطلق علیھم شھود مجالس العلم وحلقات الذكر 

  قال رسول اهللا :  قال  ): إن هللا مالئكة یطوفون في الطرق یلتمسون
قال . أھل الذكر ، فإذا وجدوا قوما یذكرون اهللا تنادوا ھلموا إلى حاجتكم 

فیحفونھم بأجنحتھم إلى السماء الدنیا ، قال فیسألھم ربھم وھو أعلم منھم ما 
یحمدونك ویمجدونك قال یقول عبادي ؟ قال تقول یسبحونك ویكبرونك و

فیقول ھل رأوني ؟ قال فیقولون ال واهللا ما رأوك ، قال فیقول وكیف لو 
رأوني ؟ قال یقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجیدا وأكثر لك 
تسبیحا قال یقول فما یسألونني ؟ قال یسألونك الجنة قال یقول وھل رأوھا ؟ 

رأوھا ، قال یقول فكیف لو أنھم رأوھا ؟ قال قال یقولون ال واهللا یا رب ما 
یقولون لو أنھم رأوھا كانوا أشد علیھا حرصا وأشد لھا طلبا وأعظم فیھا رغبة 
، قال فمم یتعوذون ؟ قال یقولون من النار ، قال یقول وھل رأوھا ؟ قال 
یقولون ال واهللا یا رب ما رأوھا ، قال یقول فكیف لو رأوھا ؟ قال یقولون لو 

ھا كانوا أشد منھا فرارا وأشد لھا مخافة ، قال فیقول فأشھدكم أني قد رأو
. قال یقول ملك من المالئكة فیھم فالن لیس منھم إنما جاء لحاجة . غفرت لھم

  مسلمو 39البخاري رواه )قال ھم الجلساء ال یشقى بھم جلیسھم
40.  

حمـلـــــــــــــة 
  الـــــعرش

لسموات وفوقھا ، والرحمن مستٍو علیھ ، العرش أعظم المخلوقات ،محیط با
َوٱْلَمَلُك َعَلىٰٓ َأْرَجٓاِئَھا ۚ َوَیْحِمُل  : ویحملھ من المالئكة ثمانیة،  قال تعالى 

وجاء في وصف ] 17آیة  :سورة الحاقة[  َعْرَش َربَِّك َفْوَقُھْم َیْوَمِئٍذۢ َثَمِٰنَیٌةۭ
هللا رضي اهللا عنھما عن عظم خلقة حملة العرش ما روي عن جابر بن عبد ا

أذن لي أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا من حملة : (قال   رسول اهللا 
رواه أبو داود ). العرش أن ما بین شحمة أذنیھ إلى عاتقیھ مسیرة سبعمائة عام

 43"األوسط"والطبراني في   42رواه أبو داود 41"السلسلة الصحيحة"قال األلباني في و
  . 44"حديثه عن النسائي"وفي 

                                                        
  .  208ص /11، ج) 6408(، رقم دار ومطابع الشعب،القاھرة صحیح البخاري  ،):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  39

  )  .2689( ، رقمبنانعالم الكتب ، ل ،الطبعة األولى،صحیح مسلم ):م1998( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 40

  .232ص/1ج سلسلة األحادیث الصحیحة ، الطبعة الرابعة ، المكتب اإلسالمي بیروت ، لبنان،):ھـ1405(محمد ناصر الدین األلباني  41

  .)4727(،مرجع سبق ذكره،سنن أبي داود):ت.د(سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني 42

  .2ص/6، ج،تحقیق محمود الطحان ، الطبعة األولى ،  مكتبة المعارف، الریاضالمعجم األوسط ):م1985(الحافظ الطبراني  43

 .  2/217ج لبنان ،: السنن الكبرى النسائي ، تخریج حسن شلبي ، الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة،  بیروت ):م2001(أبي عبد الرحمن بن شعیب النسائي  44
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عن خضوعھم وتسبیحھم هللا عز وجل فما روي عن َعْبَد اللَِّھ ْبَن َعبَّاٍس  وأما
ِمَن اَألْنَصاِر   النبيَرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب  أخبرنيرضي اهللا عنھما أنھ َقاَل 

اَل َلُھْم َرُسوُل ُرِمَى ِبَنْجٍم َفاْسَتَناَر َفَق َأنَُّھْم َبْیَنَما ُھْم ُجُلوٌس َلْیَلًة َمَع َرُسوِل اللَِّھ 
َقاُلوا اللَُّھ . »اْلَجاِھِلیَِّة ِإَذا ُرِمَى ِبِمْثِل َھَذا  فيَماَذا ُكْنُتْم َتُقوُلوَن «  اللَِّھ 

َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم ُكنَّا َنُقوُل ُوِلَد اللَّْیَلَة َرُجٌل َعِظیٌم َوَماَت َرُجٌل َعِظیٌم َفَقاَل َرُسوُل 
 ُیْرَمى ِبَھا ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِلَحَیاِتِھ َوَلِكْن َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َفِإنََّھا َال« اللَِّھ 

اْسُمُھ ِإَذا َقَضى َأْمًرا َسبََّح َحَمَلُة اْلَعْرِش ُثمَّ َسبََّح َأْھُل السََّماِء الَِّذیَن َیُلوَنُھْم َحتَّى 
ْنَیا ُثمَّ َقاَل الَِّذیَن َیُلوَن َحَمَلَة اْلَعْرِش ِلَحَمَلِة َیْبُلَغ التَّْسِبیُح َأْھَل َھِذِه السََّماِء الدُّ

َفَیْسَتْخِبُر َبْعُض َأْھِل  - َقاَل  -اْلَعْرِش َماَذا َقاَل َربُُّكْم َفُیْخِبُروَنُھْم َماَذا َقاَل 
َطُف اْلِجنُّ السَّْمَع السََّمَواِت َبْعًضا ، َحتَّى َیْبُلَغ اْلَخَبُر َھِذِه السََّماَء الدُّْنَیا ، َفَتْخ

َفَیْقِذُفوَن ِإَلى َأْوِلَیاِئِھْم َوُیْرَمْوَن ِبِھ ، َفَما َجاُءوا ِبِھ َعَلى َوْجِھِھ َفُھَو َحقٌّ َوَلِكنَُّھْم 
  .45)َیْقِرُفوَن ِفیِھ َوَیِزیُدوَن

الحافَّون حول 
  العرش

ِمْن َحْوِل العرش  َوَتَرى المالئكة َحاّفیَن :لقولھ تعالىالحافَّون حول العرش 
  ] .75آیة  :سورة الزمر[ ُیَسّبُحوَن ِبَحْمِد َرّبِھم 

لقولھ  وحمایتھ من الجان والشیطان والعاھات والنوازل اإلنسانعملھم حفظ   الــــحفظــــــــة
سورة [ َوِإنَّ َعَلْیُكْم لحافظین ِكَرامًا كاتبین َیْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن  : تعالى

  ].13-10آیة  :راالنفطا
ویعد الــــحفظــــــــة مالئكة موكلون بحفظ العبد في حلھ وارتحالھ وفي نومھ 

َلُھ معقبات ّمن َبْیِن َیَدْیِھ  : قال تعالى 46.ویقظتھ وفي كل حاالتھ وھم المعقبات
 : وقولھ تعالى ] . 11آیة  :سورة الرعد[ َوِمْن َخْلِفِھ َیْحَفُظوَنُھ ِمْن َأْمِر اهللا 

َوُھَو اْلَقاِھُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُیْرِسُل َعَلْیُكم َحَفَظًة َحتََّى ِإَذا َجاء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُھ 
ُثمَّ ُردُّوْا ِإَلى الّلِھ َمْوَالُھُم اْلَحقِّ َأَال َلُھ اْلُحْكُم َوُھَو } 61{ُرُسُلَنا َوُھْم َال ُیَفرُِّطوَن 

وورد في الحدیث الصحیح ]  62-61آیة  :سورة األنعام[  َأْسَرُع اْلَحاِسِبیَن
نزع   47الحدیث) إن هللا مالئكة یعاقبون فیكم ، مالئكة باللیل ومالئكة بالنھار (

ُقْل َیَتَوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم  : األرواح قال تعالى 
َوُھَو اْلَقاِھُر َفْوَق ِعَباِدِه  : وقولھ تعالى ]. 11آیة  :ةسورة السجد[ ُتْرَجُعوَن

َوُیْرِسُل َعَلْیُكم َحَفَظًة َحتََّى ِإَذا َجاء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُھ ُرُسُلَنا َوُھْم َال ُیَفرُِّطوَن 
 ُھَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبیَن ُثمَّ ُردُّوْا ِإَلى الّلِھ َمْوَالُھُم اْلَحقِّ َأَال َلُھ اْلُحْكُم َو} 61{
غایة لما دل  ِإَذا َجاء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت : وقولھ ] 62-61آیة  :سورة األنعام[

علیھ اسم الحفظة من معنى اإلحصاء ، أي فینتھي اإلحصاء بالموت فإذا جاء 
  .الوقت الذي ینتھي إلیھ أجل الحیاة توفاه المالئكة المرسلون لقبض األرواح 

ــكرام الــ
  الكــــــاتبـــــون

كتابة أعمال البشر وإحصاؤھا علیھم فعلى یمین كل عبد مكلف ملك یكتب 
وھم الكرام الكاتبون لقولھ  صالح أعمالھ وعن یساره ملك یكتب سیئات أعمالھ

 یٌد َعِت  َعِن الیمین َوَعِن الشمال َقِعیٌد مَّا َیْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْیِھ َرِقیٌب: تعالى
ویرى بعض العلماء ان رقیب وعتید اسمین لملكین . ]18-17آیة  :سورة ق[

والصحیح أنھما لیسا اسمین،بل ھما وصفان للملكین الموكلین بحفظ أعمال 
بني آدم فرقیب معناه أنھما یراقبان اإلنسان وعتید أي أعدا العدة وھیئا أنفسھما 

  .  لكتابة كل ما یفعلھ أو یقولھ اإلنسان
                                                        

   36ص/ 7،ج) 5955(ان الكاھن، رقم كتاب السالم، باب الكھانة وإتی ،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  -45

المكرمة ، ء ،مكة مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحید  ، اختصار أبو عاصم ھشام بن عقدة ،الطبعة التاسعة، دار طیبة الخضرا):م2005(حافظ بن أحمد الحكمي  46

  190-189ص

 .65مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحید  ، مرجع سبق ذكره،ص):م2005(حافظ بن أحمد الحكمي  47
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قال صلى اهللا .وقد جاء ذكرھما في السنة .48ھما  اللذان یساالن العبد في قبره  كر ونكیرمن
إذا ُوضع العبد في قبره، أتاه ملكان أحدھما منكر واآلخر نكیر، :" علیھ وسلم

  .أبي داود وابن ماجھرواه ." …فیقعدانھ فیقوالن من ربك، من نبیك، ما دینك
َوٱتََّبُعوا۟   :تعالى فى قولھفي القرآن  ھاروت وماروت ة الملكینجاءت تسمی  ھاروت وماروت

َما َتْتُلوا۟ ٱلشََّیِٰطیُن َعَلىٰ ُمْلِك ُسَلْیَمَٰن ۖ َوَما َكَفَر ُسَلْیَمُٰن َوَلِٰكنَّ ٱلشََّیِٰطیَن َكَفُروا۟ 
َوَمُٰروَت ۚ َوَما ُیَعلُِّموَن ٱلنَّاَس ٱلسِّْحَر َوَمٓا ُأنِزَل َعَلى ٱْلَمَلَكْیِن ِبَباِبَل َھُٰروَت 

وَن ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّىٰ َیُقوَلٓا ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌةۭ َفَلا َتْكُفْر ۖ َفَیَتَعلَُّموَن ِمْنُھَما َما ُیَفرُِّق
ِبِھۦ َبْیَن ٱْلَمْرِء َوَزْوِجِھۦ ۚ َوَما ُھم ِبَضٓارِّیَن ِبِھۦ ِمْن َأَحٍد ِإلَّا ِبِإْذِن ٱللَِّھ ۚ 

َتَعلَُّموَن َما َیُضرُُّھْم َوَلا َینَفُعُھْم ۚ َوَلَقْد َعِلُموا۟ َلَمِن ٱْشَتَرىُٰھ َما َلُھۥ ِفى َوَی
ۦٓ َأنُفَسُھْم ۚ َلْو َكاُنوا۟ َیْعَلُموَن سورة  [ ٱْلَءاِخَرِة ِمْن َخَلٍٰقۢ ۚ َوَلِبْئَس َما َشَرْوا۟ ِبِھ

تبع ما ُتَحدِّث الشیاطیُن بھ الیھود اوتدل اآلیة على أن  ،]102آیة   :البقرة 
وما كفر سلیمان وما َتَعلَّم السِّحر، . السحرَة على عھد ملك سلیمان بن داود

. ولكنَّ الشیاطین ھم الذین كفروا باهللا حین علَّموا الناس السحر؛ إفساًدا لدینھم
وكذلك اتبع الیھود السِّحر الذي ُأنزل على المَلَكین ھاروت وماروت، بأرض 

؛ امتحاًنا وابتالء من اهللا لعباده، وما یعلِّم الملكان من أحد "العراق"في  "بابل"
ال تكفر بتعلم السِّحر : حتى ینصحاه ویحذِّراه من تعلم السحر، ویقوال لھ

فیتعلم الناس من الملكین ما ُیْحِدثون بھ الكراھیة بین . وطاعة الشیاطین
ا بھ أحًدا إال بإذن اهللا وال یستطیع السحرة أن یضرو. الزوجین حتى یتفرقا

وما یتعلم السحرة إال شًرا یضرھم وال ینفعھم، وقد نقلتھ الشیاطین . وقضائھ
ولقد علم الیھود أن من . إلى الیھود، فشاع فیھم حتى فضَّلوه على كتاب اهللا

ولبئس ما . اختار السِّحر وترك الحق ما لھ في اآلخرة من نصیب في الخیر
حر والكفر عوًضا عن اإلیمان ومتابعة الرسول، لو باعوا بھ أنفسھم من الس

ذكر المفسرون أن ما ُأنزل على  .كان لھم ِعْلٌم یثمر العمل بما ُوِعظوا بھ
، ال یقتضي وال یلزم أنھما كانا كافرین أو كانا ھاروت وماروت  الملكین

تعالى لقولھ یدعیان إلى السحر، فھم بأمر اهللا نزلوا وعلموا الناس السحر، 
 ["…وما ُیعلمان من أحد حتى یقوالن إنما نحن فتنة فال تكفر:" ى لسانھمعل

  .ولكن أنزلھم اهللا فتنة للناس بإذنھ  ]102: البقرة سورة 
  

  :عبادة المالئكة: ثانیا
َیَٰٓأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوا۟ ُقٓوا۟ :" أنھم ال یعصون لھ أمرا، فقال عنھم:وعدم عصیانھ  ذكر اهللا تعالى ) 1
لََّھ َمٓا َأَمَرُھْم نُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َناًرۭا َوُقوُدَھا ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمَلِٰٓئَكٌة ِغَلاٌظۭ ِشَداٌدۭ لَّا َیْعُصوَن ٱلَأ

  :وذكر اهللا عبادات متعددة لربھم مثل  ]201 :البقرة  ["َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن
بأنھم یخافونھ ألنھ سبحانھ مالك ذواتھم وبیده مقالید أمورھم،  یصف اهللا مالئكتھ :الخوف -أ

وخوفھم، خوف إجالل وإعظام وإن كانوا آمنین من عذاب اهللا تعالى، وإن خوفھم من اهللا نشأ 
سورة [ یخافون َربَُّھْم ّمن َفْوِقِھْم :قولھ تعالى ویدل علي ذلك ،لعلمھم باهللا عز وجل وبحقھ

    .]50آیة  :النحل
یصف اهللا مالئكتھ بأنھم یخشونھ ألنھ سبحانھ مالك ذواتھم وبیده مقالید أمورھم،  :الخشیة -ب

من اهللا نشأ  خشیتھمإجالل وإعظام وإن كانوا آمنین من عذاب اهللا تعالى، وإن  خشیة، وخشیتھم
سورة [ َنَوُھْم ّمْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقو  :قولھ تعالى ویدل علي ذلك  ،لعلمھم باهللا عز وجل وبحقھ

  ].28آیة  :األنبیاء
                                                        

 . 271ص/ 2طبقات الحنابلة، عقیدة اإلمام أحمد بن حنبل وأصل مذھبھ ، المكتبة الظاھریة ، ج):ت.د(أحمد بن حنبل  48
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بأنھم داومون على عبادة اهللا كما أمرھم تعالى   وقد وصف اهللا طاعاتھم:  التسبیح لیًال ونھارا) 2

وال یتعبون بل دأبھم الطاعة واالستمرار علیھا، وحالھم ، التسبیح الدائم وال ینثنون وال یكلون
قولھ تعالى حكایة ل .التسبیح والتمجید هللا تعالىنشاطھم عن التسبیح في اللیل والنھار فال یتوقف 

َوِإنَّا َلَنْحُن الصافون  : وقال سبحانھ في موضع آخر . َوَنْحُن ُنَسّبُح ِبَحْمِدَك َوُنَقّدُس َلَك : عنھم 
َوَلُھۥ َمن  : وقال سبحانھ في موضع آخر  ].166آیة  :سورة الصافات[ َوِإنَّا َلَنْحُن المسبحون

َمَٰوِٰت َوٱْلَأْرِض ۚ َوَمْن ِعنَدُهۥ َلا َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھۦ َوَلا َیْسَتْحِسُروَن ُیَسبُِّحوَن ٱلَّْیَل ِفى ٱلسَّ
  ] .20-19آیة   :سورة األنبیاء [  َوٱلنََّھاَر َلا َیْفُتُروَن

  
سورة  [  نَّا َلَنْحُن ٱْلُمَسبُِّحوَنَوِإنَّا َلَنْحُن ٱلصَّٓافُّوَن َوِإ  :تعالىقال  :الصالة فھم یصّلون) 3

وفي الواقفون صفوًفا في عبادة اهللا وطاعتھ،  ، الصافون أي المصلون] 166-165آیة   :الصافات
أال تصفون كما تصف المالئكة عند ربھا، قالوا :" الصحیح عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال

یتمون الصف األول فاألول  ویتراصون في  یا رسول اهللا كیف تصف المالئكة عند ربھا قال
  .وھذا یدل على أنھم ُیصلون" ُجعلت صفوفنا كصفوف المالئكة:" ، وقال أیضًا "الصف

  .حجھم إلى البیت المعمور، فیدخلون ویطوفون فیھ وال یعودون مرة أخرى: الحج) 4
  

  :وصف المالئكة  :المبحث الثالث
  :، وھىُخلقیة، ُذِكرت في الكتاب والسنةالقیة وَخلالصفات بمجموعة من اللمالئكة یتصف ا

  :صفاتھم الَخلقیة : أوًال 
التي وردت في القران الكریم والسنة النبویة الَخلقیة تتصف المالئكة بالعدید من الصفات 

  :الشریفة وھى
 ُسوُل اللَِّھ فَعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَل َرإّن المادة التي خلقوا منھا ھي النور؛ :أنھم خلقوا من نور - 1
ولما . 49)ُخِلَقِت اْلَمَالِئَكُة ِمْن ُنوٍر َوُخِلَق اْلَجانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر َوُخِلَق آَدُم ِممَّا ُوِصَف َلُكْم ( :

كانت المالئكة أجسامًا نورانیة لطیفة، فإن العباد ال یستطیعون رؤیتھم، خاصة أن اهللا لم یعط 
ولم یر المالئكة في صورھم الحقیقیة من ھذه األمة إال الرسول  .رؤیةأبصارنا القدرة على ھذه ال

صلى اهللا علیھ وسلم، فإنھ رأى جبریل مرتین في صورتھ التي خلقھ اهللا علیھا، وقد دلت 
 .النصوص على أن البشر یستطیعون رؤیة المالئكة، إذا تمثل المالئكة في صورة بشر

ل علیھ السالم على صورتھ المالئكیة التي خلقھ اهللا رأى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جبری
، ] 23آیة   :التكویر [  َوَلَقْد َرآُه ِباُألُفِق اْلُمِبیِن    :علیھا مرتین، ھما المذكورتان في قولھ تعالى

آیة   :النجم[  َمْأَوىَوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَھى ِعنَدَھا َجنَُّة اْل   :تعالى وفي قولھ
أن عائشة رضي اهللا  :وقد ورد في صحیح مسلم.، عندما عرج بھ إلى السموات العال] 15- 13

إنما ھو : عنھا سألت الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عن ھاتین اآلیتین فقال صلى اهللا علیھ وسلم
بطًا من السماء، ساّدًا رأیتھ منھ.جبریل، لم أره على صورتھ التي ُخلق علیھا غیر ھاتین المرتین

  .ِعَظُم َخْلقھ ما بین السماء إلى األرض
إنما : ، فقالت]8: النجم[  ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى   :وسئلت عائشة رضي اهللا عنھا عن قولھ تعالى 

ذلك جبریل علیھ السالم، كان یأتیھ في صورة الرجال، وإنھ أتاه في ھذه المرة في صورتھ، التي 
  .أفق السماء ھي صورتھ، فسّد

رأى محمد صلى اهللا علیھ : (وورد في صحیح البخاري عن عبد اهللا بن مسعود أنھ قال
َلَقْد َرَأى ِمْن آَیاِت َربِِّھ  :  وقال ابن مسعود أیضًا في قولھ تعالى). وسلم جبریل لھ ستمائة جناح

الرفرف الذي سّد األفق ھو  وھذا . (أي رفرفًا أخضر قد سّد األفق  ].18آیة   :النجم[ اْلُكْبَرى 

                                                        
 .  226ص /8ج) 768(صحیح مسلم ،مرجع سبق ذكره، رقم):م1998( ج أبو الحسن القشیري النیسابوريمسلم بن الحجا - 49
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ما كان علیھ جبریل، فقد ذكر ابن حجر أن النسائي والحاكم رویا من طریقھما عن ابن مسعود 
أبصر نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جبریل علیھ السالم على رفرف قد مأل ما بین السماء : (قال

  .50)واألرض
اِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َجاِعِل اْلَمَلاِئَكِة ُرُسًال ُأوِلي اْلَحْمُد ِللَِّھ َف : قال تعالى  :أن لھم أجنحة- 2

سورة فاطر [ َأْجِنَحٍة مَّْثَنى َوُثَلاَث َوُرَبـاَع َیِزیُد ِفي اْلَخْلـِق َما َیَشاُء ِإنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
 ]. 1آیة 

َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا .لقولھ تعالىوالشرب ال حاجة لھم لألكل  :ال حاجة لھم لألكل والشرب - 3
َفَلمَّا َرَأى َأْیِدَیُھْم َلا َتِصُل ) 69(ِإْبَراِھیَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َسَلاًما َقاَل َسَلاٌم َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنیٍذ 

 ] .70، 69آیة   :ھود[ ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم ُلوٍط  ِإَلْیِھ َنِكَرُھْم َوَأْوَجَس ِمْنُھْم ِخیَفًة َقاُلوا َلا َتَخْف 
لھم إلى الطعام وال یشتھونھ وال یأكلونھ فلھذا رأى حاجة  وذلك أن المالئكة ال: "قال ابن كثیر     

 51"حالھم     معرضین عما جاءھم بھ فارغین عنھ بالكلیة فعند ذلك نكرھم  
وصف المشركون المالئكة بأنھم بنات اهللا، فناقشھم القرآن  :ال یوصفون بذكورة و ال أنوثة  - 4

َوَجَعُلوا اْلَمَلاِئَكَة الَِّذیَن ُھْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإَناثًا َأَشِھُدوا َخْلَقُھْم  : الكریم وأبطل اعتقادھم، قال تعالى 
َفاْسَتْفِتِھْم َأِلَربَِّك اْلَبَناُت :ھ وقال سبحان]. 19سورة الزخرف آیة [َسُتْكَتُب َشَھاَدُتُھْم َوُیْسَأُلوَن 

َأال ِإنَُّھم مِّْن ِإْفِكِھْم َلَیُقوُلوَن } 150{َأْم َخَلْقَنا اْلَمَلاِئَكَة ِإَناثًا َوُھْم َشاِھُدوَن } 149{َوَلُھُم اْلَبُنوَن 
ماَلُكْم َكْیَف َتْحُكُموَن }َ 153{ْلَبِنیَناْلَبَناِت َعَلى ا في َأْصَط} 152{َوَلَد اللَُّھ َوِإنَُّھْم َلَكاِذُبوَن } 151{
 ].  156-149آیة  :سورة الصافات[ َأْم َلُكْم ُسْلَطاٌن مُِّبیٌن } 155{َأَفَلا َتَذكَُّروَن } 154{
 
أن حملة العرش وھم ثمانیة یحملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذي  :قوتھم وشدتھم  - 5

َوِسَع ُكْرِسیُُّھ السموات  : سموات السبع لقولھ تعالى ھو أصغر من العرش أعظم من جملة ال
كما وصف مالئكة النار .فانظر إلى نھایة قدرتھم وقوتھم ]. 255آیة  :سورة البقرة[ واألرض

اُس َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَھا النَّ  :بالغلظة والشدة في قولھ تعالى 
سورة [َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمَلاِئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد ال َیْعُصوَن اللََّھ َما َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن 

  ] . 6آیة  :التحریم
  
الَخلقیة أنھم یموتون، وقد أجمع العلماء على موت المالئكة قبل  المالئكة من صفات: الموت - 6

سورة [ َوَیْبَقى َوْجُھ َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواِإلْكَراِم } 26{ُكلُّ َمْن َعَلْیَھا َفاٍن: عالىیوم البعث، لقولھ ت
َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمن واختلف العلماء في المستثنى من الصعق ]. 27- 26آیة  :الرحمن

سورة [ ُنِفَخ ِفیِھ ُأْخَرى َفِإَذا ُھم ِقَیاٌم َینُظُروَن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اَألْرِض ِإال َمن َشاء اللَُّھ ُثمَّ 
َوُنِفَخ ِفي  : عن قولھ تعالى  -رحمھ اهللا-قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة عندما سئل ]. 68آیة  :الزمر

َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اَألْرِض  مات من الفزع وشدة الصوت : ، قال المفسرون   الصُّوِر 
َوُنِفَخ : أنھ سأل جبریل عن ھذه اآلیة :  عن رسول اهللا  عن أبي ھریرة   َمن َشاء اللَُّھِإال 

، من الذي لم یشأ اهللا أن ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اَألْرِض ِإال َمن َشاء اللَُّھ
وھذا قول سعید بن جبیر، وعطاء . ھم الشھداء متقلدین سیوفھم حول العرش : یْصَعَقھم ؟ قال 

ُثمَّ  . ھو جبریل ومیكائیل، وإسرافیل، وملك الموت: وقال مقاتل والسدي والكلبي . وابن عباس 
ما یقال لھم، وما  َینُظُروَنالخلق كلھم قیام على أرجلھم : ، یعني  ُنِفَخ ِفیِھ ُأْخَرى َفِإَذا ُھم ِقَیاٌم 

  .وتون والراجح أنھم یم52.) یؤمرون بھ 
المالئكة لیسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار ، فبعض :الخلق والمقدار تفاوتھم في   - 7

المالئكة لھ جناحان ،وبعضھم لھ ثالثة ، وجبریل لھ ستمائة جناح ، ولھم عند ربھم مقامات 
                                                        

50 http://www.dorar.net/enc/aqadia 

 .451ص/2تفسر القرآن العظیم، البن كثیر، ج - 51

 .123ص /  4ج ) التفسیر(مجموع فتاوى ابن تیمیة  - 52
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وقال في ]164: الصافات سورة [  َوَما ِمنَّٓا ِإلَّا َلُھۥ َمَقاٌمۭ مَّْعُلوٌمۭ :لقولھ تعالىمتفاوتة معلومة 
]  20-19: لتكویر اسورة  (  ذي قوٍة عند ذي العرش مكیٍن ،إنَّھ لقول رسوٍل كریٍم  : جبریل 

 . ؛ أي لھ مكانة ومنزلة عالیة رفیعة عند اهللا
َفطَّْرَن َتَكاُد ٱلسََّمَٰوُٰت َیَت  :منازل المالئكة ومساكنھا السماء ، كما قال تعالى  :منازل المالئكة  - 8

َھ ُھَو ٱْلَغُفوُر ِمن َفْوِقِھنَّ ۚ َوٱْلَمَلِٰٓئَكُة ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوَیْسَتْغِفُروَن ِلَمن ِفى ٱْلَأْرِض ۗ َأَلٓا ِإنَّ ٱللَّ
َفِإِن ٱْسَتْكَبُروا۟ :  في كتابة العزیز فقالوقد وصفھم اهللا تعالى .] 5: الشورى سورة [ ٱلرَِّحیُم

وینزلون إلى .] 38: فصلت سورة [ ٱلَِّذیَن ِعنَد َربَِّك ُیَسبُِّحوَن َلُھۥ ِبٱلَّْیِل َوٱلنََّھاِر َوُھْم َلا َیْسـَُٔموَنَف
َوَما َنَتَنزَُّل ِإلَّا ِبَأْمِر َربَِّك ۖ   :لقولھ تعالىاألرض بأمر اهللا لتنفیذ مھمات نیطت بھم ، ووكلت إلیھم 

ویكثر نزولھم ] .  64: مریم سورة [ یَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبْیَن َذِٰلَك ۚ َوَما َكاَن َربَُّك َنِسیۭاَلُھۥ َما َبْیَن َأْیِد
َلْیَلُة ٱْلَقْدِر َخْیٌرۭ مِّْن َأْلِف َشْھٍرَۢتَنزَُّل ٱْلَمَلِٰٓئَكُة َوٱلرُّوُح   :لقولھ تعالىفي مناسبات خاصة كلیلة القدر 

 .] 4-3: القدر سورة [  م مِّن ُكلِّ َأْمٍرِۢفیَھا ِبِإْذِن َربِِّھ
إن عدد المالئكة ال یعلمھ إال اهللا عزَّ وجلَّ، فھم ال یحصون في  :علیھم السالم أعداد المالئكة - 9

اهللا  فقال. خلق كثیر ال یعلم عددھم إال الذي خلقھم  فالمالئكة. علم المخلوقات لكثرتھم الكاثرة 
وإذا أردت أن تعلم كثرتھم ، فاسمع ] . 31: المدثرسورة [ ُنوَد َربَِّك ِإال ُھَوَوَما َیْعَلُم ُج: تعالى

ما قالھ جبریل عن البیت المعمور ، عندما سألھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عنھ عندما بلغھ في 
ھذا البیت المعمور یصلي فیھ في كل یوم سبعون ألف ملك ال یعودون إلیھ آخر ما : ( اإلسراء 

یؤتى بجھنم : ( وفي صحیح مسلم عن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ). علیھم
فعلى ذلك فإن الذین یأتون  .)یومئذ لھا سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك یجرونھا

 :كما قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. بجھنم یوم القیامة أربعة ملیارات وتسعمائة ملیون ملك
  ."أطت السماء، وُحقَّ لھا أن تئط، ما فیھا موضع قدم إال وفیھ ملك ساجد أو راكع"

ما في السماوات السبع موضع قدم وال شبر وال كفٍّ إال : وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
 ما عبدناك حق عبادتك إال أّنا ال: وفیھ ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان یوم القیامة قالوا جمیعًا

  .رواه الطبراني وغیره" نشرك بك شیئًا
أعطى اهللا المالئكة القدرة على أن یتشكلوا بغیر أشكالھم ، فقد  :على التشكلالھائلة قدرتھم - 10

واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أھلھا مكانًا   اهللا جبریل إلى مریم في صورة بشرأرسل 
قالت إني أعوذ  –ھا روحنا فتمثَّل لھا بشرًا سویًا فأرسلنا إلیفاتخذت من دونھم حجابًا –مشرفًا 

: مریم سورة [ قال إنَّما أنا رسول ربك ألھب لك غالمًا زكّیًا  –بالرَّحمن منك إن كنت تقّیًا 
جاَءتھ المالئكة في صورة بشر ،ولم یعرف أنھم مالئكة  –علیھ السالم  –وإبراھیم .  ]19- 16

َوَلَقْد َجٓاَءْت ُرُسُلَنٓا ِإْبَرِٰھیَم ِبٱْلُبْشَرىٰ  :ما جاء في قولھ تعالىك حتى كشفوا لھ عن حقیقة أمرھم ، 
ِھ َنِكَرُھْم َوَأْوَجَس َقاُلوا۟ َسَلًٰمۭا ۖ َقاَل َسَلٌٰمۭ ۖ َفَما َلِبَث َأن َجٓاَء ِبِعْجٍل َحِنیٍذۢ َفَلمَّا َرَءٓا َأْیِدَیُھْم َلا َتِصُل ِإَلْی

وجاؤوا إلى لوط في :70-69 ]. ھودسورة [ ا۟ َلا َتَخْف ِإنَّٓا ُأْرِسْلَنٓا ِإَلىٰ َقْوِم ُلوٍطۢ ِمْنُھْم ِخیَفًةۭ ۚ َقاُلو
صورة شباب حسان الوجوه ، وضاق لوط بھم ،وخشي علیھم قومھ ، فقد كانوا قوم سوء یفعلون 

ُسُلَنا ُلوًطۭا ِسٓىَء َوَلمَّا َجٓاَءْت ُر :كما جاء في قولھ تعالى السیئات ، ویأتون الذكران من العالمین
 :   77 ] .ھودسورة [   ِبِھْم َوَضاَق ِبِھْم َذْرًعۭا َوَقاَل َھَٰذا َیْوٌم َعِصیٌبۭ

 وقد كان جبریل یأتي الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في صفات متعددة ، فتارة یأتي في
وقد  . ابي، وتارة في صورة أعر) صحابي كان جمیل الصورة ( صورة دحیة بن خلیفة الكلبي 

بینما : في الصحیحین عن عمر بن الخطاب قال  . شاھده كثیر من الصحابة عندما كان یأتي كذلك
نحن عند رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذات یوم ، إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب ، شدید 

ي صلى اهللا علیھ سواد الشعر ، ال یرى علیھ أثر السفر ، وال یعرفھ منا أحد ، حتى جلس إلى النب
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یا محمد ، أخبرني عن : وسلم ، وأسند ركبتیھ إلى ركبتیھ ، ووضع كفیھ على فخذیھ ، وقال 
وقد أخبر الرسول .وفي الحدیث أنھ سألھ عن اإلیمان واإلحسان والساعة وأماراتھا" . اإلسالم 

 .صلى اهللا علیھ وسلم فیما بعد أن السائل جبریل ، جاء یعلم الصحابة دینھم
  

) 186(أعظم سرعة یعرفھا البشر ھي سرعة الضوء ، فھو ینطلق بسرعة :عظم سرعتھم- 11
،أّما سرعة المالئكة فھي فوق ذلك ، وھي سرعة ال تقاس بمقاییس  ألف میل في الثانیة الواحدة

البشر ، كان السائل یأتي إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فال یكاد یفرغ من سؤالھ حتى یأتیھ 
لجواب من رّب العزة سبحانھ وتعالى ، والیوم لو ُوجدت المراكب التي تسیر بسرعة جبریل با

سنة ضوئیة حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في آفاق ھذا ) ملیار ( الضوء ، فإنھا تحتاج إلى 
 . الكون الواسع الشاسع

رة التي أعطیت ، ولكن لیس عندھم القدالمالئكة عندھم علم وفیر عّلمھم اهللا إّیاه  :علمھم- 12
َوَعلََّم َءاَدَم ٱْلَأْسَمٓاَء ُكلََّھا ُثمَّ َعَرَضُھْم   :كما جاء في قولھ تعالىلإلنسان في التعرف على األشیاء 

ٓا ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنٓا ۖ ِإنََّك َلَنَعَلى ٱْلَمَلِٰٓئَكِة َفَقاَل َأنِۢبٔـُوِنى ِبَأْسَمٓاِء َھُٰٓؤَلٓاِء ِإن ُكنُتْم َصِٰدِقیَن َقاُلوا۟ ُسْبَحَٰنَك َلا ِعْلَم 
ِبْئُھم ِبَأْسَمٓاِئِھْم ۖ َفَلمَّٓا َأنَۢبَأُھم ِبَأْسَمٓاِئِھْم َقاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّٓى َأ َأنَت ٱْلَعِلیُم ٱْلَحِكیُم ْعَلُم َغْیَب َقاَل َیٰٓـَٔاَدُم َأنۢ

فاإلنسان یتمیز بالقدرة  ]33-31:البقرة [  َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن ٱلسََّمَٰوِٰت َوٱْلَأْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن
على التعرف على األشیاء ، واكتشاف سنن الكون ، والمالئكة یعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن 

ولكّن الذي علمھم اهللا إیاه أكثر مما یعرفھ اإلنسان ، ومن العلم الذي أعطوه . اهللا سبحانھ وتعالى
 َیْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن ِكَراًمۭا َكِٰتِبیَن َوِإنَّ َعَلْیُكْم َلَحِٰفِظیَن: كما جاء في قولھ تعالىة علم الكتاب

  . ]12- 10: االنفطارسورة [

من صفاتھم أنھم مخلوقون قبل ھذه الساللة من البشر  :أنھم مخلوقون قبل الساللة البشریة- 13
َك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِلیَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفیَھا َمْن َوِإْذ َقاَل َربُّ :تعالى ولھدلیل قوال53

سورة [   ُیْفِسُد ِفیَھا َوَیْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َلا َتْعَلُموَن
  .]30: البقرة اآلیة

خلقتھم حسنة وجمیلة وفي ھذا یقول اهللا تعالى على لسان النسوة اللواتي : الحسن جمالھم -14
 " حاش هللا ما ھذا بشرا إن ھذا إال ملٌك كریم" لیوسف نالعزیز في وصفھ امرأةكن في مجلس 

ا َوَءاَتْت ُكلَّ َوِٰحَدٍةۢ مِّْنُھنَّ َفَلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِھنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْیِھنَّ َوَأْعَتَدْت َلُھنَّ ُمتََّكـًۭٔ: لقولھ تعالى
ِھ َما َھَٰذا َبَشًرا ِإْن َھَٰذٓا ِسكِّیًنۭا َوَقاَلِت ٱْخُرْج َعَلْیِھنَّ ۖ َفَلمَّا َرَأْیَنُھۥٓ َأْكَبْرَنُھۥ َوَقطَّْعَن َأْیِدَیُھنَّ َوُقْلَن َحَٰش ِللَّ

َوُھَو ِبٱْلُأُفِق  ُذو ِمرٍَّةۢ َفٱْسَتَوىٰ:" ھ تعالى عن جبریلوقول. ] 31اآلیة :سورة یوسف   [ِإلَّا َمَلٌكۭ َكِریٌمۭ
أي ھیئة وخلقة :   ذو مرة :وقال ابن عباس.  ] 8-6آیة  :سورة النجم [   ٱْلَأْعَلىٰ ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّىٰ

  .حسنة
ة في فقد ثبت للمالئك ,ومن صفاتھم أن لھم قدرات خارقة :القدرات الخارقة التي امتازوا بھا- 15

فمنھم على قلة عددھم یحملون  ,القرآن الكریم و السنة المطھرة قدرات عجیبة حسب اهللا لھم
َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَھا * َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِھَي َیْوَمِئٍذ َواِھَیٌة   :قال تعالى في سورة الحاقة 54العرش

 :وفي الحدیث الشریف .]17 - 16: سورة الحاقة اآلیة[ َثَماِنَیٌة َوَیْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُھْم َیْوَمِئٍذ 
 ِمْن َمالِئَكِة َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُأِذَن ِلي َأْن ُأَحدَِّث َعْن َمَلٍك "

ومنھم من ینفخ . " َشْحَمِة ُأُذِنِھ ِإَلى َعاِتِقِھ َمِسیَرُة َسْبِع ِماَئِة َعاٍماللَِّھ ِمْن َحَمَلِة اْلَعْرِش ِإنَّ َما َبْیَن 
                                                        

53 http://www.nabulsi.com 

54 http://www.nabulsi.com 
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نفخة یصعق لھا من في السموات واألرض وقد أشار القرآن إلى ذلك بقولھ تعالى في سورة 
َشاَء اللَُّھ ُثمَّ ُنِفَخ ِفیِھ َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َمْن  :الزمر

قلبوا  ،رسل سیدنا لوط وھم مالئكةو .]68: سورة الزمر اآلیة[ ُأْخَرى َفِإَذا ُھْم ِقَیاٌم َیْنُظُروَن 
َفَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلَنا َعاِلَیَھا َساِفَلَھا   :أرض قومھ عالیھا سافلھا دفعة واحدة ھذه أعمال خارقة

  .]82: سورة ھود اآلیة[ َعَلْیَھا ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّیٍل َمْنُضوٍد  َوَأْمَطْرَنا
  

  :صفاتھم الُخلقیة : ثانیًا 
التي وردت في القران الكریم والسنة النبویة الُخلقیة ن الصفات متتصف المالئكة بالعدید 

  :وھىالشریفة 
  قال تعالى :قربھم من اهللا تعالى : ُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ َوال َیْسَتْحِسُروَنَوَمْن ِعْنَدُه ال َیْسَتْكِب * 

َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَماُن َوَلًدا : وقال تعالى ]20، 19: األنبیاء[ ُیَسبُِّحوَن اللَّْیَل َوالنََّھاَر ال َیْفُتُروَن
َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم * َیْعَمُلوَن  ال َیْسِبُقوَنُھ ِباْلَقْوِل َوُھْم ِبَأْمِرِه* ُسْبَحاَنُھ َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن 

وقد وصفھم اهللا في  ]28 26: األنبیاء [  َوال َیْشَفُعوَن ِإال ِلَمْن اْرَتَضى َوُھْم ِمْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَن
ذلك یكون أمرھم تعالى، وبذلك یشیر ھذه اآلیات بأنھم مقربون یداومون على عبادة اهللا كما 

َوَمْن ِعْنَدُه َال َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ   :القرب ھو القرب بالشرف وھو المراد من قولھ تعالى 
]19آیة  :سورة األنبیاء [ وقولھ سبحانھ :  َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن ]26آیة :سورة األنبیاء . [

  ]. 20آیة  :سورة األنبیاء[ ُیَسّبُحوَن اللیل والنھار َال َیْفُتُروَن  : وقولھ 
 بأنھم داومون على عبادة اهللا كما أمرھم تعالى وال   وقد وصف اهللا طاعاتھم :طاعاتھم هللا تعالى

ینثنون وال یكلون وال یتعبون بل دأبھم الطاعة واالستمرار علیھا، وحالھم التسبیح في اللیل 
وقد ُوِصف طاعاتھم هللا تعالى في  .والنھار فال یتوقف نشاطھم عن التسبیح والتمجید هللا تعالى

  :القرآن الكریم من وجوه 
وقال سبحانھ . َوَنْحُن ُنَسّبُح ِبَحْمِدَك َوُنَقّدُس َلَك : التسبیح الدائم، قولھ تعالى حكایة عنھم :  األول

واهللا ]. 166آیة  :سورة الصافات[ َوِإنَّا َلَنْحُن الصافون َوِإنَّا َلَنْحُن المسبحون : في موضع آخر 
  . تعالى ما كذبھم في ذلك فثبت بھا مواظبتھم على العبادة 

 َفَسَجَد المالئكة ُكلُُّھْم َأْجَمُعوَن : مبادرتھم إلى امتثال أمر اهللا تعظیمًا لھ، قال تعالى:  الثاني
سورة [ َما ُیْؤَمُروَن َال َیْعُصوَن اللََّھ َما َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن : وقولھ تعالى ].27آیة  :سورة الحجر[

  .  ]6آیة :التحریم 
 َال َیْسِبُقوَنُھ بالقول َوُھْم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلوَن :أنھم ال یفعلون شیئًا إال بوحیھ وأمره، قال تعالى:  الثالث

   .]27آیة  :سورة األنبیاء[
 مالك ذواتھم وبیده  یصف اهللا مالئكتھ بأنھم یخافونھ ویخشونھ ألنھ سبحانھ :خوفھم من اهللا تعالى

مقالید أمورھم، وخوفھم، خوف إجالل وإعظام وإن كانوا آمنین من عذاب اهللا تعالى، وإن خوفھم 
  :عدةوجوه  ویدل علي ذلك  .من اهللا نشأ لعلمھم باهللا عز وجل وبحقھ

یكونون خائفین وجلین حتى كأن  البتةأنھم مع كثرة عباداتھم وعدم إقدامھم على الزالت :  األول
آیة  :سورة النحل[ َیَخاُفوَن َربَُّھم مِّن َفْوِقِھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن: عبادتھم معاٍص قال تعالى 

  ].28آیة  :سورة األنبیاء[ َوُھْم ّمْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَن: وقال سبحانھ]  . 50
 َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوْا الحق َوُھَو العلى الكبیرحتى ِإَذا ُفّزَع َعن ُقُلوِبِھْم َقاُلوْا :قولھ تعالى:  الثاني

روي في التفسیر أن اهللا تعالى إذا تكلم بالوحي سمعھ أھل السموات مثل ]. 23آیة :سورة سبأ [
صوت السلسلة على الصفوان ، ففزعوا ، فإذا انقضى الوحي قال بعضھم لبعض ماذا قال ربكم 

  . قالوا الحق وھو العلي الكبیر 
 المالئكة منظمون في عبادتھم ، وقد حثنا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  :االنتظام في الصفوف

یا رسول اهللا ، : أال تصّفون ما تصّف المالئكة عند ربھا ؟ قالوا : على االقتداء بھم في ذلك فقال 
 ناأخبرو. یتمون الصفوف ، ویتراصون في الصف: وكیف تصف المالئكة عند ربھا ؟ قال 
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َوَجاء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا :رآن الكریم أنھم یأتون یوم القیامة في صفوف منتظمة، قال تعالىالق
َیْوَم َیُقوُم  : و یقفون صفوفًا بین یدي اهللا تعالى قال تعالى ]. 22آیة  :سورة الفجر[ َصّفًا 

]. 38آیة  :سورة النبأ[ َلُھ الرْحَمُن َوَقاَل َصَوابًاالرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصّفًا ال َیَتَكلَُّموَن ِإال َمْن َأِذَن 
َوِإنَّا َلَنْحُن } 165{َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّافُّوَن } 164{َوَما ِمنَّا ِإال َلُھ َمَقاٌم مَّْعُلوٌم  : قولھ سبحانھ و

 وفي حدیث تسویة الصفوف في الصالة قول]. 166-164آیة  :سورة الصافات[ اْلُمَسبُِّحوَن
َفُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَكْیَف َتُصفُّ . »َأَال َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َربَِّھا : (  النبي 

  .55)الصَّفِّ  في ُیِتمُّوَن الصُُّفوَف اُألَوَل َوَیَتَراصُّوَن « اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َربَِّھا َقاَل 
 فالمالئكة علیھ السالم ال یصیبھم تعب من  :عبادتھم هللا عز وجل المالئكة ال تتعب وال تفتر من

عبادة اهللا تعالى وال فتور وال كلل من تسبیحھ سبحانھ وتمجیده، بل حیاتھم ودأبھم ھي طاعة اهللا 
وَن ِلَمْن َواْلَمالِئَكُة ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوَیْسَتْغِفُر: وقال تعالى .تعالى وعبادتھ وتسبیحھ وتحمیده

فھم یستغفرون لمن أذن اهللا ، ]5 آیة :شورىسورة ال[ ِفي اَألْرِض َأال ِإنَّ اللََّھ ُھَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم
  .أن یستغفروا لھ، فیجیب اهللا استغفارھم لمن في األرض، ألنھ ھو الغفور الرحیم

 وصف اهللا المالئكة بأنھم كرام بررة  :كرام بررة :  بررٍة  كرام –بأیدي سفرٍة  ] عبسسورة : 
المالئكة ؛ ألنھم سفراء اهللا إلى رسلھ وأنبیائھ ، قال : ؛ أي القرآن بأیدي سفرة ، أي  [ 15-16آیة 

إذا نزلت  –أصلحت بینھم ، وجعلت المالئكة :المالئكة واحدھم سافر ، سفرُت : سفرة : البخاري 
وقد وصف اهللا تعالى ھؤالء المالئكة . لقومكالسفیر الذي یصلح بین ا –بوحي اهللا تعالى وتأدیتھ 

خلقھم كریم حسن شریف ، وأخالقھم وأفعالھم بارة ظاھرة كاملة ، : ؛ أي ) كرام بررٍة ( بأنھم 
وى البخاري ور. ومن ھنا ینبغي لحامل القرآن أن یكون في أفعالھ وأقوالھ على السداد والرشاد

مثل الذي یقرأ القرآن : اهللا صلى اهللا علیھ وسلمقال رسول : قالت  –رضي اهللا عنھا  –عن عائشة 
وھو حافظ لھ مع السفرة الكرام ، ومثل الذي یقرأ القرآن وھو یتعاھده ، وھو علیھ شدید ، فلھ 

 .أجران
  من أخالق المالئكة التي أخبرنا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بھا الحیاء ؛ ففي :استحیاء المالئكة

أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان : صحیحھ عن عائشة  الحدیث الذي یرویھ مسلم في
بكر ، فأذن لھ وھو على تلك الحال  مضطجعًا في بیتھا ، كاشفًا عن فخذیھ أو ساقیھ ، فاستأذن أبو

، فتحدث ، ثّم استأذن عمر ، فأذن لھ وھو كذلك ،فتحدث ، ثم استأذن عثمان ، فجلس الرسول 
دخل أبو بكر ، فلم : فدخل ،فتحدث ، فلما خرج قالت عائشة  صلى اهللا علیھ وسلم وسّوى ثیابھ ،

تھتش لھ ، ولم ُتَبالِھ ، ثم دخل عمر ، فلم تھتش لھ ولم تبالھ ، ثم دخل عثمان ، فجلست ، وسویت 
 .56 الصحیح في مسلم أخرجھ )أال استحیي من رجل تستحیي منھ المالئكة: ( ثیابك ، فقال 

 مالئكة فیما بینھا فیما خفي علیھا من وحي ربھا ، ففي سنن التتحاور  :اختصام المأل األعلى
أتاني اللیلة : ( أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قال : الترمذي ،ومسند أحمد عن ابن عباس 

یا محمد ،ھل : فقال  – في المنام: أحسبھ قال : قال  –في أحسن صورة  –تبارك وتعالى  –ربي
فوضع یده بین كتفّي ،حتى وجدت بردھا  : قال. ال : قلت :  تدري فیم یختصم المأل األعلى ؟ قال

ھل تدري فیم یختصم ! یا محمد  :فقال . بین ثدیّي ، فعلمت ما في السماوات ، وما في األرض
المكث في المساجد بعد الصالة : نعم ، في الكفارات والدرجات ، والكفارات :المأل األعلى ؟ قلت 

إفشاء السالم : ماعات ، وإسباغ الوضوء في المكاره ، والدرجات األقدام إلى الج والمشي على، 
صدقت ، ومن فعل ذلك عاش بخیر ، ومات : قال  . ،وإطعام الطعام ، والصالة باللیل والناس نیام

اللھم إني أسألك : یا محمد ، إذا صلیت فقل : وقال  . بخیر ، وكان من خطیئتھ كیوم ولدتھ أمھ
كرات ،وحّب المساكین ، وأن تغفر لي ، وترحمني ، وتتوب علّي ، فعل الخیرات ، وترك المن

 .) وإذا أردت بعبادك فتنة ،فاقبضني إلیك غیر مفتون

                                                        
  .29ص/2ج)996(، كتاب الصالة ، باب األمر بالسكون في الصالة ، رقم الحدیث  ،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  - 55

  ).٢٤٠١ ح ١٨٦٦ ص٤ ج( عفان بن عثمان فضائل باب –بةالصحا فضائل كتاب ،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  56
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المشھور ، ومن جعلھ  حدیث المنامھذا : " قال ابن كثیر في ھذا الحدیث بعد ذكره لھ 
جھضم بن عبد من حدیث  رواه الترمذيیقظة فقد غلط ، وھو في السنن من طرق ، وھذا الحدیث 

صحیح ، ولیس ھذا االختصام ھو االختصام المذكور في القرآن : الحسن وقال . اهللا الیمامي بھ
 ِإن ُیوَحىٰٓ ِإَلىَّ ِإلَّٓا َأنََّمٓا َأَنا۠ َنِذیٌرۭ مُِّبیٌن َما َكاَن ِلَى ِمْن ِعْلٍمۭ ِبٱْلَمَلِإ ٱْلَأْعَلىٰٓ ِإْذ َیْخَتِصُموَن  :في قولھ 

فإن االختصام المذكور في الحدیث ، قد فسره الرسول صلى اهللا علیھ ،]70- 69 آیة :ص سورة [ 
ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلِٰٓئَكِة ِإنِّى َخِٰلٌقۢ َبَشًرۭا : في القرآن فسرتھ اآلیات بعده  واالختصام المذكور . وسلم

ِإلَّٓا  َفَسَجَد ٱْلَمَلِٰٓئَكُة ُكلُُّھْم َأْجَمُعوَن ُعوا۟ َلُھۥ َسِٰجِدیَنمِّن ِطیٍنۢ َفِإَذا َسوَّْیُتُھۥ َوَنَفْخُت ِفیِھ ِمن رُّوِحى َفَق
 فاالختصام المذكور في القرآن كان.] :  71-74ص سورة [ ِإْبِلیَس ٱْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن ٱْلَكِٰفِریَن

 . لھ علیھلھ ، ومحاجتھ رّبھ في تفضی وامتناع إبلیس من السجود –علیھ السالم  –في شأن آدم 
  أسباب عدة المالئكة معصومون ، والدلیل علیھ :عصمة المالئكة : 

وقولھ تعالى ]  6 آیة :التحریم سورة [ ویفعلون ما یؤمرون  : قولھ تعالى في وصفھم  : األول
 :  وھما یتناوالن فعل المأمورات وترك ]  27 آیة :األنبیاء سورة ) [وھم بأمره یعملون

 .لنھي أمر بالتركالمنھیات ؛ ألن ا
وھو یفید  ]20آیة :األنبیاء سورة [ ُیَسبُِّحوَن ٱلَّْیَل َوٱلنََّھاَر َلا َیْفُتُروَن: قولھ تعالى :  الثاني

  .المبالغة التامة في االشتغال بالعبادة ، وھو یفید المطلوب
والرسل  ]1آیة  :طر اسورة ف[ جاعل المالئكة رسًال  : المالئكة رسل اهللا لقولھ تعالى  : الثالث

، وھو یفید ] 124:األنعام  ( اهللا أعلم حیث یجعل رسالتھ : معصومون ؛ ألنھ قال في تعظیمھم 
ومن تمام عبودیة المالئكة أنھم ال یتقدمون بین یدي ربھم مقترحین ،  .المبالغة التامة في التعظیم 

َلا   : مسارعون مجیبونوال یعترضون على ما أمر من أوامره ، بل ھم عاملون بأمره ، 
، وھم ال یفعلون إال ما یؤمرون بھ ]  27: األنبیاء سورة [ َیْسِبُقوَنُھۥ ِبٱْلَقْوِل َوُھم ِبَأْمِرِهۦ َیْعَمُلوَن

اهللا قال رسول : ، واألمر یوقفھم ، ففي صحیح البخاري عن ابن عباس قال  فاألمر یحركھم، 
وما نتنزَّل إالَّ : فنزلت : قال  ( تزورنا ؟ رنا أكثر مماأال تزو: ( اهللا علیھ وسلم لجبریل  صلى

 .]64 آیة :مریم سورة [ بأمر ربك لھ ما بین أیدینا وما خلفنا وما بین ذلك وما كان ربُّك نسّیًا 
  

  المالئكة واألنبیاء: المبحث الثالث
بأّن المالئكة إّنما ھم عباد اهللا المكرمون، وھم الرسل بینھ تعالى  المسلمینیؤمن كل 

اْلَحْمُد ِللَِّھ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض  :لقولھ تعالى وبین رسلھ وأنبیائھ علیھم الصالة والسالم 
ُثَلاَث َوُرَباَع َیِزیُد ِفي اْلَخْلِق َما َیَشاُء ِإنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ َجاِعِل اْلَمَلاِئَكِة ُرُسًال ُأوِلي َأْجِنَحٍة مَّْثَنى َو

ھم الرسل بینھ تعالى وبین رسلھ وأنبیائھ وبذلك یعد المالئكة ،]1آیة  :سورة فاطر [َشْيٍء َقِدیٌر 
  :بعض األمثلة على ذلك یلي، وفیما علیھم الصالة والسالم

  :المالئكةوعلیھ السالم  -آدم  )أ(
ِإنِّي   للمالئكة –تعالى  -قبل خلقھ، حینما قال اهللا  -علیھ السالم  -بدأت عالقة المالئكة بآدم 

َقاُلوا َأَتْجَعُل  :، وجاء الرد المبدئي من المالئكة]30: البقرةسورة  [   َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِلیَفًة
علیھ  -ثم حینما أراد اهللا أن یخلق آدم  ]. 30: البقرة  [سورة ِفیَھا َمْن ُیْفِسُد ِفیَھا َوَیْسِفُك الدَِّماَء

سیدنا آدم، وظلَّ بین ا لیقبض قبضة من التراب، ثم خلق من تراب األرض، أرسل ملًك -السالم 
َفِإَذا َسوَّْیُتُھ َوَنَفْخُت ِفیِھ ِمْن  :إلى المالئكة -سبحانھ  -الماء والطین حیًنا من الدھر، ثم أوحى اهللا 

وألن المالئكة ال َیعُصون أمر اهللا؛ سجدوا ] .29: الحجرسورة   [ُروِحي َفَقُعوا َلُھ َساِجِدیَن
وتوطیًدا لصالت طیبة : ولنا أن نقول - سبحانھ  -بمجرد صدور األمر اإللھي؛ تعظیًما ألمر اهللا 
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 -الروَح في سیدنا آدم  - سبحانھ - وقد ُروي أنھ عندما نفخ اهللا  .بإذن اهللا -بني آدم مستقبًال  مع
  .57."یرحمك اهللا: "، فقالت لھ المالئكة"الحمد هللا: "عطس آدم وقال -علیھ السالم 

  :المالئكةو إبراھیم ) ب(
وأبو األنبیاء في شكل إنسان وال یعرفھا حتى  خلیل اهللا إبراھیم تأتى إلى المالئكة كانت 

َوَلَقْد َجاَءْت   :یخبروه بذلك ، فقد ذكر القرآن الكریم قصتھ المشھورة مع المالئكة ، فقال تعالى 
َفَلمَّا َرَأى َأْیِدَیُھْم َلا ) 69(اًما َقاَل َسَلاٌم َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنیٍذ ُرُسُلَنا ِإْبَراِھیَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َسَل

َواْمَرَأُتُھ َقاِئَمٌة ) 70(َتِصُل ِإَلْیِھ َنِكَرُھْم َوَأْوَجَس ِمْنُھْم ِخیَفًة َقاُلوا َلا َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم ُلوٍط  
َقاَلْت َیا َوْیَلَتا َأَأِلُد َوَأَنا َعُجوٌز َوَھَذا ) 71(ْرَناَھا ِبِإْسَحاَق َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاَق َیْعُقوَب َفَضِحَكْت َفَبشَّ

 َقاُلوا َأَتْعَجِبیَن ِمْن َأْمِر اللَِّھ َرْحَمُة اللَِّھ َوَبَرَكاُتُھ َعَلْیُكْم َأْھَل) 72(َبْعِلي َشْیًخا ِإنَّ َھَذا َلَشْيٌء َعِجیٌب 
  ] .73-69آیة :سورة ھود [ اْلَبْیِت ِإنَُّھ َحِمیٌد َمِجیٌد 

وتأتي قصة مرور المالئكة علیھم السالم بإبراھیم صلوات اهللا وسالمھ علیھ في ثالثة 
وسورة الصافات ) 51(وسورة الحجر ) 73-69( منھا سورة ھود : مواضع من القرآن الكریم 

فجأة على إبراھیم ) ثالثة أو أربعة ( ظھور رجال  فجمیع اآلیات تتحدث عن .وسورة الذاریات
  ال یرى علیھم أثر السفر فرآھم إبراھیم  في حقلھ لم ینتظر لیسألھم من أین جاءوا

وانطلق مسرعًا لیكرم ضیفھ ، وأدخلھم داره ، ومع ھذا كان مستغربًا لھیئتھم الجمیلة التي ال یرى 
ِإْذ َدَخُلوا َعَلْیِھ ) 24(اَك َحِدیُث َضْیِف ِإْبَراِھیَم اْلُمْكَرِمیَن َھْل َأَت  :علیھا أثر السفر قال تعالى 

َفَقرََّبُھ ِإَلْیِھْم َقاَل ) 26(َفَراَغ ِإَلى َأْھِلِھ َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِمیٍن ) 25(َفَقاُلوا َسَلاًما َقاَل َسَلاٌم َقْوٌم ُمْنَكُروَن 
َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُھ ِفي ) 28(ِخیَفًة َقاُلوا َلا َتَخْف َوَبشَُّروُه ِبُغَلاٍم َعِلیٍم  َفَأْوَجَس ِمْنُھْم) 27(َأَلا َتْأُكُلوَن 

سورة [ َقاُلوا َكَذِلِك َقاَل َربُِّك ِإنَُّھ ُھَو اْلَحِكیُم اْلَعِلیُم) 29(َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَھَھا َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقیٌم 
في نفسھ ولكنھ التزم آداب الضیافة ، وھو قمة  ھم إبراھیم أستنكر]. 30- 24 :الذاریات اآلیات

في الكرم ، فراغ في مجلسھ معھم وأحضر عجًال سمینًا وقربھ إلیھم ، رأى األیدي ممتنعة عن 
الوصول إلیھ ، ومن عادة الضیوف أن یأكلوا عند من یقدم لھم األكل فإن امتنعوا فتلك عالمة شر 

ال لھم أال تأكلون ؟ فأخبروه بأنھم لیسوا بشرًا یأكلون وضحكت ، وق ، وازداد توجس إبراھیم 
سارة من انزعاج زوجھا وخوفھ ، وقیل ضحكت أي حاضت ، ألن من أسماء الحیض الضحك ، 
وأعلن المالئكة البشارة بأنھا ستلد غالمًا نبیًا من األنبیاء،  وستشھد سارة وإبراھیم والدة یعقوب 

  . 58ابنھ علیھم السالم
  :المالئكةو وسى م) ج( 

كان ملك الموت یأتي الناس عیانًا فأتى موسى   قال رسول اهللا : قال  روي عن أبي ھریرة 
بعثتني إلى موسى فلطمني فذھب بعیني فلوال : فلطمھ فذھب بعینھ ، فعرج إلى ربھ عز وجل فقال 

ر فلھ بكل شعرة لیضع یده على ثو: ارجع إلى عبدي فقل لھ : كرامتھ علیك لشققت علیھ ، قال 
اآلن فشمھ : الموت قال : ما بعد ذلك ، قال : وارت كفھ سنة یعیشھا ، فأتاه فبلغ ما أمره بھ فقال 

، )59شمة قبض روحھ فیھا ، ورد اهللا على ملك الموت بصره، فكان بعد ال یأتي الناس إال خفیة
لو كنت ثم  اهللا  سأل ربھ أن یدنیھ من األرض المقدسة رمیة بحجر ، فقال رسول(وفي مسلم 

  .60) ألریتكم قبره إلى جانب الطریق بجنب الكثیب األحمر

                                                        
57 http://www.alukah.net 

  .226-225ص 2،، جلبنان –دار القرآن الكریم، بیروت  ،مختصر تفسیر ابن كثیر ):1981(محمد علي الصابوني  58

  .449ص/1ج. باب من أحب الدفن لیال في األرض المقدسة أو نحوھا،تاب الجنائز ك،  فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، دار المعرفة ، بیروت):ت.د(الحافظ بن حجر العسقالني  59

  ،449ص/1، ج)1274(، حدیث رقم  باب الدفن باللیلكتاب الجنائز،  مرجع السابق، الفتح الباري بشرح صحیح البخاري ، ):ت.د(الحافظ بن حجر العسقالني  60

حدیث رقم 99ص/7، ج َفَضاِئِل ُموَسى ن باب م  ، كتاب الفضائل ،صحیح مسلم ،الطبعة األولى، عالم الكتب ، لبنان):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

)2372 .(   
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وھذا الحدیث حكم أھل الحفظ بصحتھ وحملھ أھل السنة على ظاھره ، وأن ذلك الفعل كان من 
  . 61فعل ذلك باإلذن ، وهللا تعالى أن یأذن فیما یشاء: على الحقیقة ، وقالوا  موسى 

قد أنكر بعض المالحدة ھذا الحدیث وأنكر تصوره ، قالوا كیف و "قال النووي في شرح مسلم 
  : وأجاب العلماء عن ھذا بأجوبة : فقء عین ملك الموت ؟ قال  یجوز على موسى 

قد أذن اهللا تعالى لھ في ھذه اللطمة ، ویكون ذلك  أنھ ال یمنع أن یكون موسى :  أحدھا   
  .ل في خلقھ ما شاء ، ویمنعھم بما أراد امتحانًا للملطوم ، واهللا سبحانھ وتعالى یفع

ناظره وحاّجھ فغلبھ بالحجة ، قال وفي  أن ھذا على المجاز ، والمراد أن موسى : الثاني   
  .فإن قیل أراد حجتھ كان بعیداً  ) فرد اهللا عینھ (   ھذا ضعف لقولھ 

ه یرید نفسھ فدافعھ لم یعلم أنھ ملك من عند اهللا ، وظن أنھ رجل قصد أن موسى :  الثالث  
وھذا جواب اإلمام أبي بكر بن خزیمة  .عنھا،  فأدت المدافعة إلى فقء عینھ ال أنھ قصدھا بالفقء 

رجحان القول  في ، قلت وال یخ 62" وغیره من المتقدمین ، واختاره المازري والقاضي عیاض
یس ھذا غریبًا ، فإن لم یعلم أنھ ملك الموت وأنھ مرسل من عند ربھ ول الثالث وھو أن موسى 

كما  ،الرسل قبلھ كإبراھیم ولوط على الجمیع السالم لم یعلموا حقیقة المالئكة الذین أرسلوا إلیھم
َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِھیَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َسَلاًما َقاَل  :جاء في قولھ تعالى ـ في قصة إبراھیم 

َفَلمَّا َرَأى َأْیِدَیُھْم َلا َتِصُل ِإَلْیِھ َنِكَرُھْم َوَأْوَجَس ِمْنُھْم ِخیَفًة ) 69(َء ِبِعْجٍل َحِنیٍذ َسَلاٌم َفَما َلِبَث َأْن َجا
  ] .70- 69آیة  :سورة ھود[ َقاُلوا َلا َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم ُلوٍط 

ھم من المالئكة وفي قصة لـوط أیضًا عندما خشي على ضیوفھ من قومھ وھو ال یعلم أن
َقاُلوا َیا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل ) 80(َقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة َأْو َآِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِدیٍد  :كما في قولھ تعالـى
  ] .81- 80آیة  :سورة ھود[ َربَِّك َلْن َیِصُلوا ِإَلْیَك

َقْرَیٍة ُأْخَرى َفَأْرَصَد اللَُّھ َلُھ َعَلى  في َزاَر َأًخا َلُھ  َأنَّ َرُجًال( قال  وَعْن َأِبى ُھَرْیَرَة َعِن النَِّبىِّ 
َقاَل َھْل َلَك َعَلْیِھ ِمْن . َمْدَرَجِتِھ َمَلًكا َفَلمَّا َأَتى َعَلْیِھ َقاَل َأْیَن ُتِریُد َقاَل ُأِریُد َأًخا ِلي ِفي َھِذِه اْلَقْرَیِة

َقاَل َفِإنِّي َرُسوُل اللَِّھ ِإَلْیَك ِبَأنَّ اللََّھ َقْد َأَحبََّك . ى َأْحَبْبُتُھ ِفي اللَِّھ َعزَّ َوَجلَِّنْعَمٍة َتُربَُّھا َقاَل َال َغْیَر َأنِّ
  .63)َكَما َأْحَبْبَتُھ ِفیِھ

  
  :المالئكةو محمد  )د( 

في غار حراء في أول یوم من أیام نبوتھ، ورآه  على الرسول محمد  نزل جبریل        
یتشوق للقاء جبریل ویطلب منھ عدم التأخر في  تي خلقھ اهللا علیھا ، وكان النبي في صورتھ ال

أال تزورنا أكثر مما : قال رسول اهللا لجبریل : الزیارة ، فعن ابن عباس رضي اهللا عنھ قال 
ن یدخل وكا] . 64آیة :سورة مریم[ َوَما َنَتَنزَُّل ِإال ِبَأْمِر َربَِّك:قولھ تعالىفنزل : تزورنا قال 

یا (قال لھا   علیھ بیتھ ویقرؤه نساءه سالم اهللا وسالمھ ، عن عائشة رضي اهللا عنھا أن النبي 
) وعلیھ السالم ورحمة اهللا وبركاتھ ، ترى وال أرى: عائشة ھذا جبریل یقرأ علیك السالم فقالت 

الذي  ، وحضر معھ بعض غزواتھ وأمھ في صالتھ ودارسھ القرآن في كل رمضان وفي العام64
القرآن على سبعة أحرف ، وھو  دارسھ القرآن مرتین ، وھو الذي أقرأ النبي  مات فیھ 

الذي نزل یرقیھ لما سحر ، وھو أعظم المالئكة وأفضلھم عند اهللا عز وجل ، فمن واجبنا 
َعُدوا  ُقْل َمْن َكاَن: اإلیمان بھ ومحبتھ ، ولكن الیھود الحاقدین أعلنوا العداء لجبریل فقال تعالى 

                                                        
ار المعرفة د ،محمد فؤاد عبد الباقي :رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ ،فتح الباري شرح صحیح البخاري):ھـ1379(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي 61

 .443ص/6، جبیروت –

  . 128،129ص/ 15،ج،القاھرةط المصریة القدیمة ،صحیح مسلم بشرح النووي):ت.د(یحیى بن شرف النووي محي الدین أبو زكریا 62

  ).6714(،  12ص/ 8ي اهللا ، ج، كتاب البر والصلة واآلداب، باب الحب ف،مرجع سبق ذكرهصحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  63

 .1177ص/3ج) 3046(  ،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  64
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َمْن ) 97(ِنینَِ ِلِجْبِریَل َفِإنَُّھ َنزََّلُھ َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن اللَِّھ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ َوُھًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِم
- 97آیة  :سورة البقرة[  اِفِریَنَكاَن َعُدوا ِللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُرُسِلِھ َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل َفِإنَّ اللََّھ َعُدوٌّ ِلْلَك

؟ قال .من یأتیك من المالئكة : فقالوا  أقبلت الیھود إلى النبي : وجاء في سبب النزول  ] .98
 أخرجه أحمد أذاك ینزل بالحرب والقتال ذاك عدونا فنزلت ھذه اآلیة والتي تلیھا: جبریل فقالوا : 

  .67والنسائي، 66والترمذي  65

نزل عمر بالروحاء فرأى ناسا : (عن الشعبي قال :ذه العداوة ومما روي یؤكد صحة ھ
سبحان : صلى إلى ھذه األحجار فقال  ما ھذا ؟ فقالوا یقولون إن النبي : یبتدرون أحجارا فقال

إني كنت : إال راكبا مر بواد فحضرت الصالة فصلى ثم حدث فقال  اهللا ما كان رسول اهللا 
ألنك تأتینا قلت وما ذاك . ما من أصحابك أحد أكرم علینا منك : أغشى الیھود یوم دراستھم فقالوا

إال أني أعجب من كتب اهللا كیف یصدق بعضھا بعضا كیف تصدق التوراة الفرقان والقرآن 
وأنا أكلمھم یوما فقلت نعم فقلت أنشدكم باهللا وما تقرؤون من كتابھ أتعلمون  التوراة فمر النبي 

لم نھلك : ھلكتم واهللا تعلمون أنھ رسول اهللا ثم ال تتبعونھ فقالوا : م فقلت نع: أنھ رسول اهللا ؟ قالوا 
عدونا جبریل ألنھ ینزل بالغلظة والشدة والحرب والھالك : ولكن سألناه من یأتیھ بنبوتھ ؟ فقال 

میكائیل ینزل بالقطر والرحمة وكذا قلت : ومن سلمكم من المالئكة ؟ فقالوا : ونحو ھذا فقلت 
أحدھما عن یمینھ واآلخر من الجانب اآلخر ،  فقلت إنھ ال : لتھما من ربھما ؟ قالوا وكیف منز

یحل لجبریل أن یعادي میكائیل ، وال یحل لمیكائیل أن یسالم عدو جبریل ، وإني أشھد أنھما 
وربھما سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا ، ثم أتیت النبي صلى اهللا علیھ و سلم وأنا أرید أن 

من كان { : بلى یا رسول اهللا فقرأ : أال أخبرك بآیات أنزلت علي ؟ فقلت : فلما لقیتھ قال   أخبره،
قلت یا رسول اهللا واهللا ما قمت من عند الیھود إال إلیك } الكافرین { حتى بلغ } عدوا لجبریل

دین اهللا  فلقد رأیتني وأنا أشد في: ألخبرك بما قالوا لي وقلت لھم فوجدت اهللا قد سبقني قال عمر 
  .68)من الحجر

  
  المالئكة والمؤمنین: المبحث الرابع

  :المالئكة تجاه المؤمنین ادوار: أوال
  :التاليالجدول  فيما یتضح  أھمھامن  تجاه المؤمنینتوجد ادوار عدیدة للمالئكة 

  المالئكة تجاه المؤمنینادوار یوضح ) 2(جدول 
  

ادوار المالئكة 
  تجاه المؤمنین

  الدلیل

اللھّم : أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم دعا لھ، فقال: عن حّسان بن ثابت  لمؤمنینتسدید ا
: وفي الصحیح أیضًا عن أبي ھریرة قال.69البخاري رواه أیده بروح القدس

ألطوفّن اللیلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غالما : قال سلیمان علیھ السالم(
ن شاء اهللا، فلم یقل، ونسي، فأطاف إ :قل: فقال لھ الملك. یقاتل في سبیل اهللا

                                                        
  .  274ص/1، جمرجع سبق ذكره، مسند اإلمام أحمد بن حنبل،):ھـ1414(أحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشیباني  65

  ).3117(مرجع سبق ذكره، ، )سنن الترمذي (الجامع الصحیح الترمذي ): م1992(رةأبي عیسى محمد بن عیسى بن سو 66

 .190ص ،لبنان: السنن الكبرى النسائي ، تخریج حسن شلبي ، الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة،  بیروت ):م2001(أبي عبد الرحمن بن شعیب النسائي  67

  . 470ص /  2ج ،كنز العمال في سنن األقوال واألفعال للعالمة ، مؤسسة الرسالة،  بیروت ):م1989(عالء الدین المتقي بن حسام الدین الھندي   68
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 :قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم  ).بھّن، ولم تلد إال امرأة منھّن نصف إنسان
 70البخاري رواه إن شاء اهللا لم یحنث، وكان أرجى لحاجتھ: لو قال
  .فالملك سدد نبي اهللا سلیمان وأرشده إلى األصوب واألكمل.71ومسلم

محبتھم 
  :للمؤمنین

إذا  :ة، رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالعن أبي ھریر
فینادي  .إن اهللا یحب فالنًا فأحببھ، فیحبھ جبریل: جبریل ناديأحب اهللا عبدًا 

إن اهللا یحّب فالنًا فأحبوه، فیحبھ أھل السماء، ثّم : جبریل في أھل السماء
  .73ومسلم 72البخاري هروا یوضع لھ القبول في األرض

ى التأمین عل
  :دعاء المؤمنین

تؤمن المالئكة على دعاء المؤمن وبذلك یكون الدعاء أقرب إلى اإلجابة، ففي 
صحیح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي الدرداء عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

دعوة المرء المسلم ألخیھ بظھر الغیب مستجابة، عند رأسھ ملك، كلما  :قال
وابن ،74مسلم رواه )مین، ولك بمثلآ: دعا لھ بخیر قال الملك الموكل بھ

ولما كان الدعاء المؤّمن علیھ حرّیًا باإلجابة، فإنھ ال ینبغي للمؤمن . 75ماجة
قال رسول : أن یدعو على نفسھ بشر، ففي صحیح مسلم عن أم سلمة قالت

ال تدعوا على أنفسكم إال بخیر، فإن المالئكة  :اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .76مسلم رواهیؤمنون على ما تقولون 

صالتھم على 
 :المؤمنین

  

ِإنَّ اللََّھ  :  أخبرنا اهللا أن المالئكة تصلي على الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
وھم یصلون على  ] 56 آیة :األحزاب  [ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ

ِلُیْخِرَجُكم مَِّن الظُُّلَماِت  ُھَو الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمالِئَكُتُھ   :المؤمنین أیضًا
والصالة من  . ]43 آیة :األحزابسورة  [ ِإَلى النُّوِر َوَكاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن َرِحیًما

اهللا تعالى ثناؤه على العبد عند مالئكتھ، حكاه البخاري عن أبي العالیة صحیح 
ستغفار ، وأّما الصالة من المالئكة فبمعنى الدعاء للناس، واال 77البخاري

   :یليلھم،  ومن األعمال التي تصلي المالئكة على صاحبھا ما 
 إن المالئكة :" والدلیل قولھ صلى اهللا علیھ وسلم :الذي یقصد المسجد

ُتصلي على الذي یأتي في المسجد للصالة وتقول اللھم اغفر لھ اللھم صلي 
  .رواه مسلم "علیھ اللھم ارحمھ ما لم یؤذ فیھ ما لم یحدث فیھ

 والدلیل قولھ صلى اهللا علیھ وسلم :اكث في المصلى بعد الصالةالم ":
ُتصلي المالئكة على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فیھ ما لم ُیحدث فیھ 

إن أحدكم في صالة ما دام في مصّاله الذي :"، وفي روایة أخرى"أو یقم منھ
وھذا ". رحمھصلى فیھ وإن المالئكة ُتصلي علیھ تقول اللھم اغفر لھ اللھم ا

یدل على أن العبد یكون في صالة والمالئكة ُتصلي علیھ من حین خروجھ 
                                                        

 .)5242(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  70
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  .)2637(ذكره،،مرجع سبق صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  73

 .)2732(،المرجع السابق ،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  74

 .)2358(، مرجع سبق ذكره،سنن ابن ماجة):ت.د(محمد بن یزید القزویني أبو عبد اهللا ابن ماجة 75
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 .)6/111(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  77
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  .من بیتھ إلى ما بعد الصالة ما دام جالسًا في مصّاله
 روى الترمذي في سننھ عن أبي أمامة أن الرسول :معّلم الناس الخیر

إن اهللا ومالئكتھ وأھل السموات واألرض حتى  :صلى اهللا علیھ وسلم قال
 رواه ملة في جحرھا، وحتى الحوت، لیصلون على معلم الناس الخیرالن

  .78الترمذي
 قال : في صحیح مسلم عن أبي ھریرة قال:الذین ینتظرون صالة الجماعة

إن المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في )) :رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .79مسلم هروا ما لم یحدث. اللھّم اغفر لھ، اللھم ارحمھ: مجلسھ، تقول

 أن : عن البراء بن عازب رضي اهللا عنھ:الذین یصلون في الصف األول
إن اهللا ومالئكتھ یصلون على الصفوف  :رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

 على الصفوف المتقدمةوفي سنن النسائي . 81واحمد 80أبو دواد رواه األول
ي سنن ابن وف. 82صحیح سنن النسائي في  لبانيألاوصححھ  النسائي رواه

إن اهللا ومالئكتھ  :ماجة من حدیث البراء، وحدیث عبد الرحمن بن عوف
  .83ابن ماجة رواه یصلون على الصف األول

 قال رسول اهللا : عن عائشة قالت:الذین یسّدون الفرج بین الصفوف
إن اهللا ومالئكتھ یصلون على الذین یصلون الصفوف،  :صلى اهللا علیھ وسلم

 .84ابن ماجة رواه  بھا درجةومن سّد فرجة رفعھ اهللا
أن رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنھما:الذین یتسحرون
ابن  رواه إن اهللا تعالى ومالئكتھ یصلون على المتسحرین :علیھ وسلم قال

  .)3467) (8/245(حبان
 عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ عن النبي :الذین یعودون المرضى

ما من رجل یعود مریضًا ممسیًا، إال خرج معھ  :م قالصلى اهللا علیھ وسل
سبعون ألف ملك یستغفرون لھ حتى یصبح، وكان لھ خریف في الجّنة، ومن 
أتاه مصبحًا خرج معھ سبعون ألف ملك، یستغفرون لھ حتى یمسي، وكان لھ 

 .85أبو دواد  رواه خریف في الجنة
 بن ربیعة بإسناد  عن عامر :الذي یصلي على النبي صلى اهللا علیھ وسلم

ما من عبد یصلي علّي إال  :أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال: حسن
 رواه صلْت علیھ المالئكة، ما دام یصلي علّي، فلیقّل العبد من ذلك أو لیكثر

  .86احمد 
وقد جعل اهللا من صالتھم الخیر واألجر الجزیل للعبد المؤمن، ومن ذلك 

ُھَو الَِّذي ُیَصلِّي   :النور، والدلیل قولھ تعالىأنھا ُتخرجھم من الظلمات إلى 
 آیة :ألحزاباسورة  [   َِعَلْیُكْم َوَمالِئَكُتُھ ِلُیْخِرَجُكم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّور

فبھذه الصالة یخرج بھا العبد بإذن اهللا من ظلمات الجھل والضالل إلى ] 43
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, واألقوال, في األفعال: قنور اإلیمان والمعرفة الذي یدلنا على الح
  .واألشخاص

 والدلیل قولھ تعالى :استغفارھم لعباد اهللا المؤمنین:   َتَكاُد ٱلسََّمَٰوُٰت
َیَتَفطَّْرَن ِمن َفْوِقِھنَّ ۚ َوٱْلَمَلِٰٓئَكُة ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوَیْسَتْغِفُروَن ِلَمن ِفى 

 .] 5 آیة :الشورى سورة [ ٱْلَغُفوُر ٱلرَِّحیُم ٱْلَأْرِض ۗ َأَلٓا ِإنَّ ٱللََّھ ُھَو
 فقد جاء في حدیث أبي الدرداء أن النبي  :أنھا تضع أجنحتھا لطالب العلم

وإن المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم :" صلى اهللا علیھ وسلم قال
   .رواه الترمذي "رضًا بما صنع

 صلى اهللا علیھ وسلم  والدلیل قولھ :أنھا تنزل بالسكینة على قارئ القرآن
في قصة ُاسید ابن حظیر حیث كان في لیلة من اللیالي یقرأ  سورة الكھف، 
وبالقرب منھ فرس وبجانبھ ابنھ، فكان یقرأ فجالت الفرس فسكت ثم قرأ 
فجالت فسكت حتى اقتربت من ابنھ، فقام وأخذ ابنھ بعیدا عنھا ثم نظر إلى 

اهللا علیھ وسلم وأخبره الخبر، فجاء إلى النبي صلى .  السماء فرأى ظلة
تلك السكینة تنزلت لقرائتك القرآن وفي روایة تلك المالئكة نزلت :" فقال

  ".تستمع لقرائتك، ولو مضیت ألصبحت الناس تراھا في الطرقات
 إذا كان یوم :"قال صلى اهللا علیھ وسلم :تسجیل الذین یحضرون الجمعة

ئكة یكتبون األول الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد مال
راوه  "فإذا دخل اإلمام طوت الصحف وجلست تسمع الذكر..…فاألول

  .البخاري
 ألن الملحمة التي ستكون بین الیھود  :المالئكة تبسط أجنحتھا على الشام

یا طوبى للشام یا :" والمسلمین ستكون في الشام، قال صلى اهللا علیھ وسلم
  .رواه الترمذي "حتھا علیھاطوبى للشام، إن مالئكة اهللا باسطة أجن

 كما بشروا إبراھیم علیھ الصالة والسالم  :تبشیرھم لعباد اهللا المؤمنین
، وكما بشروا زكریا بیحیى، )إسحاق(وغالم علیم ) إسماعیل(بغالم حلیم 

  .ومریم بشروھا بعیسى علیھ الصالة والسالم
عث اهللا لھ في اهللا في قریة فب خاأزار رجل :" قال صلى اهللا علیھ وسلم

أین ترید فقال أخا لي، قال فھل لھ من نعمة تربُّھا : في مدرجھ ملكا، فسألھ
إني رسول اهللا إلیك ُأبشرك أن : علیھ، قال ال غیر إني أحبھ في اهللا فقال لھ

  .رواه مسلم "اهللا یبك بما أحببتھ لحبك إیاه
ومن ذلك تبشیر خدیجة رضي اهللا عنھا بالجنة فقد قال صلى اهللا علیھ 

أتاني جبریل فقال یا رسول اهللا، ھذه خدیجة قد أتتك بإناء فیھ إدام :" وسلم
فأقرأھا السالم من اهللا ومني وبشرھا ببیت في الجنة من قصب ال ) طعام(

  .، أما عائشة فجاءھا السالم من جبریل فقط"صخب فیھ وال نصب
 قال صلى اهللا علیھ وسلم في جنازة سعد بن  :شھودھم جنازة الصالحین
وھو الذي اھتز عرش  رواه النسائي "وشھده سبعون ألفًا من المالئكة:" عاذم

  .الرحمن لموتھ
حمایتھم لمكة 
والمدینة من 

  :الدجال

المدینة مالئكة ولیس من بلد ) مداخل(على أنقاب :" قال صلى اهللا علیھ وسلم
لك ، لیس لھم نقب من أنقابھا إال وفیھ م"إال سینالھ الدجال إال مكة والمدینة

  .یمنعھ

وغالم علیم ) إسماعیل(كما بشروا إبراھیم علیھ الصالة والسالم بغالم حلیم تبشیرھم لعباد 
، وكما بشروا زكریا بیحیى، ومریم بشروھا بعیسى علیھ الصالة )إسحاق(

 



33 

 

لھ في اهللا في قریة فبعث أخا زار رجل :" قال صلى اهللا علیھ وسلم .والسالم  :اهللا المؤمنین
أین ترید فقال أخا لي، قال فھل لھ من نعمة تربُّھا : ھ ملكا، فسألھاهللا في مدرج

إني رسول اهللا إلیك ُأبشرك أن : علیھ، قال ال غیر إني أحبھ في اهللا فقال لھ
  .رواه مسلم "اهللا یبك بما أحببتھ لحبك إیاه

ومن ذلك تبشیر خدیجة رضي اهللا عنھا بالجنة فقد قال صلى اهللا علیھ 
ریل فقال یا رسول اهللا، ھذه خدیجة قد أتتك بإناء فیھ إدام أتاني جب:" وسلم

فأقرأھا السالم من اهللا ومني وبشرھا ببیت في الجنة من قصب ال ) طعام(
  .، أما عائشة فجاءھا السالم من جبریل فقط"صخب فیھ وال نصب

شھودھم جنازة 
  :الصالحین

عون ألفًا من وشھده سب:" قال صلى اهللا علیھ وسلم في جنازة سعد بن معاذ
  .وھو الذي اھتز عرش الرحمن لموتھ رواه النسائي "المالئكة

شھودھم مجالس 
العلم وحلقات 

  الذكر

إن هللا :قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
مالئكة یطوفون في الطرق، یلتمسون أھل الذكر، فإذا وجدوا قومًا یذكرون 

 رواه فیحفونھم بأجنحتھم إلى السماء الدنیا :قال .ى حاجتكمھلموا إل: اهللا تنادوا
 .88ومسلم 87البخاري

 :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
وما اجتمع قوم في بیت من بیوت اهللا یتلون كتاب اهللا، ویتدارسونھ بینھم إال 
نزلت علیھم السكینة، وغشیتھم الرحمة، وحّفتھم المالئكة، وذكرھم اهللا فیمن 

  .89مسلم رواه عنده
إن  :سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: وعن أبي الدرداء قال

؛ أي   90الترمذي رواه م رضًا بما یصنعالمالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العل
تقرب المالئكة منا، وتقربنا  - كما ترى  -فاألعمال الصالحة  .تتواضع لھ

منھم، ولو استمر العباد في حالة عالیة من السمو الروحي، لوصلوا إلى 
درجة مشاھدة المالئكة ومصافحتھم كما في الحدیث الذي یرویھ مسلم، عن 

والذي  :عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالحنظلة األسیدي رضي اهللا 
نفسي بیده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لصافحتكم 

  .91مسلم رواه المالئكة على فرشكم وفي طرقكم
لو  :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وفي روایة الترمذي عن حنظلة قال

  .92الترمذي رواه ئكة بأجنحتھاأنكم تكونون كما تكونون عندي ألظلتكم المال
تسجیل المالئكة 

الذین المصلین 
یحضرون 

 :الجمعة

قال : فعن أبي ھریرة قال. یسجل المالئكة الذین یؤمون الُجَمع األول فاألول
إذا كان یوم الجمعة وقفت المالئكة على باب  :رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

مام طووا صحفھم، وجلسوا المسجد یكتبون األول فاألول، فإذا خرج اإل
ویسجلون ما یصدر . 94ومسلم 93البخاري رواهمتفق علیھ یستمعون الذكر 

                                                        
  .)6408(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  87

 .)2689(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(سلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري م 88

 .)2699(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  89

  .)2682(بق ذكره،مرجع س ، )سنن الترمذي (الجامع الصحیح الترمذي ): م1992(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة 90

  .)2750(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  91

 .)2452(مرجع سبق ذكره، ، )سنن الترمذي (الجامع الصحیح الترمذي ): م1992(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة 92

 .)929(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  93

 .)850(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  94

 



34 

 

عن العباد من أقوال طیبة، ففي صحیح البخاري وغیره عن رفاعة بن رافع   
كنا یومًا نصلي وراء النبي صلى اهللا علیھ وسلم فلما رفع رأسھ  :الزرقي قال

ربنا ولك الحمد حمدًا : قال رجل وراَءه سمع اهللا لمن حمده، :من الركعة، قال
لقد : قال. أنا: من المتكلم؟ قال: فلما انصرف، قال. كثیرًا طیبًا مباركًا فیھ

أبو  95البخاري رواه رأیت بضعة وثالثین ملكًا یبتدرونھا أیھم یكتبھا أول
فھؤالء الكتبة من المالئكة غیر الملكین اللذین یسجالن صالح أعمالھ ، 96دواد

  .ھا بالتأكید؛ لكونھم بضعة وثالثین ملكًاوطالح

استغفارھم 
 :للمؤمنین

  

َتَكاُد السََّماَواُت َیَتَفطَّْرَن  : أخبرنا اهللا أن المالئكة یستغفرون لمن في األرض
ا ِإنَّ ِمْن َفْوِقِھنَّ َواْلَمَلاِئَكُة ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوَیْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اْلَأْرِض َأَل

كما أخبرنا اهللا أن حملة .]5: الشورىسورة  .[اللََّھ ُھَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم
العرش والمالئكة الذین حول العرش ینزھون ربھم، ویخضعون لھ، 
ویخصون المؤمنین التائبین باالستغفار، ویدعونھ بأن ینجیھم من النار، 

الَِّذیَن َیْحِمُلوَن   :ویدخلھم الجنة، ویحفظھم من فعل الذنوب والمعاصي
اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُھ ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوُیْؤِمُنوَن ِبِھ َوَیْسَتْغِفُروَن ِللَِّذیَن آَمُنوا 
َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر ِللَِّذیَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبیَلَك َوِقِھْم 

  . ]9-7 آیة :غافرسورة  [  اْلَجِحیِم َعَذاَب

تنزّلھم عندما 
یقرأ المؤمن 

 :الكریم القرآن
  

قرأ  :تتنّزل المالئكة من السماء حین یقرأ القرآن؛ فعن البراء بن عازب قال
رجل سورة الكھف، وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فإذا ضبابة أو سحابة قد 

 السكینةاقرأ فالن، فإنھا : فقال. سلمغشیتھ، قال فذكر للنبي صلى اهللا علیھ و
  .97مسلم رواه تنزلت عند القرآن، أو تنزلت للقرآن

أن أسید بن حضیر بینما ھو في )) :وعن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ
جالت  لیلة یقرأ في مربده، إذ جالت فرسھ، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، ثم

فخشیت أن تطأ یحیى، فقمت إلیھا، فإذا مثل الظلة فوق : قال أسید. أیضًا
فغدوت  :قال . رأسي، فیھا أمثال السرج، عرجت في الجّو حتى ما أراھا

یا رسول اهللا، بینا أنا البارحة من : على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فقلت
سول اهللا صلى اهللا علیھ جوف اللیل أقرأ في مربدي، إذ جالت فرسي، فقال ر

فقرأت، ثّم جالت أیضًا، فقال رسول اهللا صلى : اقرأ ابن حضیر، قال: وسلم
فقرأت، ثم جالت أیضًا، فقال رسول : اقرأ ابن حضیر، قال: اهللا علیھ وسلم

فانصرفت، وكان یحیى قریبًا : اقرأ ابن حضیر، قال: اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
مثل الظلة فیھا أمثال السرج، عرجت في الجّو منھا، خشیت أن تطأه، فرأیت 

تلك المالئكة كانت تسمع : فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم .حتى ما أراھا
 98البخاري رواهلك، ولو قرأت ألصبحت یراھا الناس ما تستتر منھم 

  .99ومسلم
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تعاقب المالئكة 
 :فینا

  

والجماعات  یطوف المالئكة في الطرق یلتمسون الذكر، ویشھدون الجمع
یتعاقبون فینا، فطائفة تأتي، وطائفة تذھب، وھم یجتمعون في صالة الصبح، 

أن رسول اهللا صلى اهللا : وصالة العصر، فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ
إن هللا مالئكة یتعاقبون فیكم، مالئكة باللیل ومالئكة بالنھار،  :(علیھ وسلم قال

یعرج الذین باتوا فیكم،  ویجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر، ثم
تركناھم وھم : كیف تركتم عبادي؟ فیقولون: فیسألھم ربھم، وھو أعلم بھم
ولعل ھؤالء ھم . 101ومسلم 100البخاري رواه )یصلون، وأتیناھم وھم یصلون

عن أبي موسى األشعري رضي اهللا الذین یرفعون أعمال العباد إلى ربھم، ف
إّن اهللا : علیھ وسلم بخمس كلمات، فقالقام فینا رسول اهللا صلى اهللا : عنھ قال

عّز وجّل ال ینام، وال ینبغي لھ أن ینام، یخفض القسط ویرفعھ، ُیرفع إلیھ 
  .103ومسلم 102البخاري رواه عمل اللیل قبل النھار، وعمل النھار قبل اللیل

تبشیرھم 
  :المؤمنین

َحِدیُث  َھْل َأَتاَك :فقد حملوا البشرى إلى إبراھیم بأنھ سیرزق بذریة صالحة
َضْیِف ِإْبَراِھیَم اْلُمْكَرِمیَن ِإْذ َدَخُلوا َعَلْیِھ َفَقاُلوا َسالًما َقاَل َسالٌم َقْوٌم مُّنَكُروَن 
َفَراَغ ِإَلى َأْھِلِھ َفَجاء ِبِعْجٍل َسِمیٍن َفَقرََّبُھ ِإَلْیِھْم َقاَل َأال َتْأُكُلوَن َفَأْوَجَس ِمْنُھْم 

-24 آیة :لذاریاتسورة ا[ َوَبشَُّروُه ِبُغالٍم َعِلیٍم ِخیَفًة َقاُلوا ال َتَخْف
َفَناَدْتُھ اْلَمآلِئَكُة َوُھَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب  : وبشرت زكریا بیحیى.]28

ولیس ھذا مقصورًا .] 39 آیة :آل عمرانسورة   [َأنَّ اللََّھ ُیَبشُِّرَك ِبَیْحَیـى
د تبشر المؤمنین، فعن أبي ھریرة عن النبي على األنبیاء والمرسلین، بل ق

إّن رجًال زار أخًا لھ في قریة أخرى، فأرصد اهللا  :صلى اهللا علیھ وسلم قال
أرید أخًا : أین ترید؟ قال: ملكًا، فلما أتى علیھ، قال - طریقھ-لھ على مدرجتھ 

ال، غیر أني : ھل لك علیھ من نعمة ترّبھا؟ قال: لي في ھذه القریة، قال
فإني رسول اهللا إلیك بأن اهللا قد أحبك كما  :تھ في اهللا عّز وجّل، قالأحبب

  .104مسلم رواه أحببتھ فیھ
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

ھذه خدیجة قد أتتك معھا إناء فیھ ! یا رسول اهللا: أتاني جبریل، فقال :وسلم
أتتك، فاقرأ علیھا السالم من رّبھا أو شراب، فإذا ھي قد , ِإدام أو طعام

 رواهومني، وبشرھا ببیت في الجنة من قصب، ال صخب فیھ وال نصب 
  .106ومسلم 105البخاري

یبّلغون الرسول 
صلى اهللا علیھ 
وسلم عن أمتھ 

إن هللا )) :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن عبد اهللا بن مسعود قال
ابن   107النسائي رواه غوني عن أمتي السالممالئكة سیاحین في األرض یبل

  .صحیح سنن النسائي في بانى اللوصححھ ا) 195/3(حبان
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  :السالم

 الدفاع عن
لرسول صلى اهللا ا

 : علیھ وسلم
  

ھل یعفر محمد وجھھ بین : قال أبو جھل :عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
ك ألطأّن والالت والعزى، لئن رأیتھ یفعل ذل: نعم، فقال: فقیل: أظھركم؟ قال

فأتى رسول اهللا صلى اهللا : قال .على رقبتھ، أو ألعفرّن وجھھ في التراب
فما فجأھم منھ إال وھو : قال .علیھ وسلم وھو یصلي، زعم لیطأ على رقبتھ

إن بیني وبینھ : ما لك؟ فقال: فقیل لھ: ینكص على عقبھ، ویتقي بیدیھ، قال
لو دنا :  صلى اهللا علیھ وسلمفقال رسول اهللا. لخندقًا من نار، وھوًال وأجنحة

  .108مسلم رواه مني الختطفتھ المالئكة عضوًا عضوًا

مع  القتال
المؤمنین 
في  وتثبیتھم
  :حروبھم

َیا  :وقد حاربت المالئكة في غزوة الخندق إذ أرسل اهللا مالئكتھ لقولھ تعالى
َجاءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم ِریًحا  َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ

والمراد بالجنود التي لم یروھا ،]9 آیة :ألحزابسورة ا[  َوُجُنوًدا لَّْم َتَرْوَھا
أن جبریل جاء الرسول صلى  :المالئكة، كما ثبت في الصحاح وفي غیرھا

 اهللا علیھ وسلم بعد رجوعھ صلى اهللا علیھ وسلم من الخندق وقد وضع
سالحھ واغتسل، فأتاه جبریل وھو ینفض رأسھ من الغبار، فقال للرسول 

فقال  .وضعت السالح؟ واهللا ما وضعناه، أخرج إلیھم: صلى اهللا علیھ وسلم
 رواه فأین؟ فأشار إلى بني قریظة: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

 .110ومسلم 109البخاري
أنظر إلى الغبار كأني  :وفي صحیح البخاري عن أنس رضي اهللا عنھ قال

ساطعًا في زقاق بني غنم، موكب جبریل حین سار رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
  . 111البخاري رواه وسلم إلى بني قریظة

: لقولھ تعالى :وقد أمد اهللا المؤمنین بأعداد كثیرة من المالئكة في معركة بدر
 ُُّكم ِبَأْلٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمْرِدِفیَنِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمد 

َوَلَقْد َنَصَرُكُم اللَُّھ ِبَبْدٍر َوَأنُتْم َأِذلٌَّة : لقولھ تعالىو،]  9 آیة :األنفالسورة [
م ِبَثَالَثِة َفاتَُّقوْا اللََّھ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ِإْذ َتُقوُل ِلْلُمْؤِمِنیَن َأَلن َیْكِفیُكْم َأن ُیِمدَُّكْم َربُُّك

آَالٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمنَزِلیَن َبَلى ِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َوَیْأُتوُكم مِّن َفْوِرِھْم َھـَذا 
 آیة :آل عمرانسورة  [  ُیْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة آالٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِِّمیَن

ى اهللا علیھ وسلم قال في یوم أن الرسول صل: وعن ابن عباس] . 125- 123
  . 112البخاري رواه ھذا جبریل آخذ برأس فرسھ، علیھ أداة حرب: بدر

والغایة من ھذا اإلمداد، وھو تثبیت المؤمنین، والمحاربة  الحكمةوقد بین اهللا 
َوَما َجَعَلُھ  :ھم لقولھ تعالىمعھم، وقتال األعداء، وقتلھم بضرب أعناقھم وأیدی

اللَُّھ ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِھ ُقُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز 
ِإْذ ُیوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمآلِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم : ،ولقولھ تعالى]10: األنفال[ َحِكیٌم
الَِّذیَن آَمُنوْا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروْا الرَّْعَب َفاْضِرُبوْا َفْوَق  َفَثبُِّتوْا

وقال في سورة ] . 12 آیة :ألنفالسورة ا[ اَألْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُھْم ُكلَّ َبَناٍن
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وُبُكم ِبِھ َوَما النَّْصُر ِإالَّ َوَما َجَعَلُھ اللَُّھ ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُل : آل عمران
ِمْن ِعنِد اللَِّھ اْلَعِزیِز اْلَحِكیِم ِلَیْقَطَع َطَرًفا مَِّن الَِّذیَن َكَفُروْا َأْو َیْكِبَتُھْم َفَینَقِلُبوْا 

وقد سمع أحد المقاتلین من  .]127- 126: ل عمرانآسورة  [  َخآِئِبیَن
كفار، وصوتھ وھو یزجر المسلمین صوت ضربة ملك، ضرب بھا أحد ال

بینما رجل من المسلمین یومئٍذ : عن ابن عباس قالفرسھ، ففي صحیح مسلم 
یشتّد في أثر رجل من المشركین أمامھ إذ سمع ضربة بالسوط فوقھ، وصوت 

أقدم حیزوم، فنظر إلى المشرك أمامھ، فخّر مستلقیًا، فنظر : الفارس یقول
ھ، كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، إلیھ، فإذا ھو قد ُخطم أنفھ، وشّق وجھ

صدقت، : فجاء األنصاري، فحدث بذلك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال
  .113مسلم رواه ذلك من مدد السماء الثالثة

حمایتھم للمدینة 
 :ومكة من الدجال

  

یدخل الدجال عندما یخرج كل بلد إال مكة والمدینة؛ لحمایة المالئكة لھما، 
حیح مسلم من حدیث فاطمة بنت قیس من قصة تمیم كما ثبت ذلك في ص

إني أنا المسیح الدجال، وإني أوشك أن یؤذن لي في : أن الدجال قال :الداري
الخروج، فأخرج فأسیر في األرض، فال أدع قریة إال ھبطتھا في أربعین 
لیلة، غیر مكة وطیبة، فھما محرمتان علّي كلتاھما، كلما أردت أن أدخل 

ًا منھما، استقبلني ملك بیده السیف صلتًا، یصدني عنھما، وإن واحدة، أو أحد
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : قالت. على كل َنْقب منھا مالئكة یحرسونھا

: یعنيھذه طیبة، ھذه طیبة، ھذه طیبة : وسلم، وطعن بمخصرتھ في المنبر
  .114مسلم رواهالمدینة 

ال یدخل  :علیھ وسلم قالوعن أبي بكرة رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا 
 المدینة رعب المسیح الدجال، ولھا یومئٍذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان

 .115البخاري رواه
على أنقاب المدینة  :أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قال: وعن أبي ھریرة

  .117ومسلم 116البخاري رواه مالئكة، ال یدخلھا الطاعون وال الدجال

المالئكة الذین 
 :لتابوتجاؤوا با

  

أخبرنا اهللا ، أن المالئكة جاءت بني إسرائیل، في تلك الفترة، بتابوت تطمینًا 
ویطیعوُه , لھم وتثبیتًا؛ كي یعلموا أن طالوت مختار من اهللا تعالى، فیتابعوُه

ِكیَنٌة مِّن َوَقاَل َلُھْم ِنِبیُُّھْم ِإنَّ آَیَة ُمْلِكِھ َأن َیْأِتَیُكُم التَّاُبوُت ِفیِھ َس  :لقولھ تعالى
 :البقرةسورة [  رَّبُِّكْم َوَبِقیٌَّة مِّمَّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َھاُروَن َتْحِمُلُھ اْلَمآلِئَكُة

  . ]248 آیة

شھود المالئكة 
لجنازة 

ھذا الذي تحّرك لھ  :قال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في سعد بن معاذ
وشھده سبعون ألفًا من المالئكة، لقد ُضّم  العرش، وفتحت لھ أبواب السماء،
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 :الصالحین
  

النسائي  وصححھ  رواهرواه النسائي عن ابن عمر ضمة، ثّم فّرج عنھ 
  .118صحیح سنن النسائي في  لبانيألا

المالئكة باسطة 
أجنحتھا على 

 :الشام
  

سمعت رسول اهللا صلى اهللا : عن زید بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنھ قال
یا رسول اهللا وبم : قالوا. ا طوبى للشام، یا طوبى للشامی)) :علیھ وسلم یقول

  119الترمذي رواه تلك مالئكة اهللا باسطوا أجنحتھا على الشام: ذلك؟ قال
  .120واحمد

إذا أّمن اإلمام  :ثبت في الصحیحین أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال  :تأمین المالئكة
 رواه كة غفر لھ ما تقدم من ذنبھفَأمِّنوا، فإنھ من وافق تأمینھ تأمین المالئ

آمین، وقالت : إذا قال أحدكم :وفي صحیح البخاري. 122ومسلم  121البخاري
 آمین، فوافقت إحداھما األخرى، غفر لھ ما تقدم من ذنبھ: المالئكة في السماء

  . 123البخاري رواه
أن النبي صلى اهللا : وفي صحیح البخاري عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ

اللھّم ربنا لك : سمع اهللا لمن حمده، فقولوا: إذا قال اإلمام :لعلیھ وسلم قا
 رواه الحمد، فإنھ من وافق قولھ قول المالئكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ

  . 124البخاري
ظھور المالئكة 

في الرؤیا 
  :بالمنام

  

كان الرجل في حیاة النبي صلى : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما، قال
إذا رأى رؤیا قّصھا على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم،  اهللا علیھ وسلم

فتمنیت أن أرى رؤیا فأقصھا على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وكنت 
غالمًا شابًا، وكنت أنام في المسجد على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
وسلم، فرأیت في النوم كأن ملكین أخذاني فذھبا بي إلى النار، فإذا ھي 

كطّي البئر، وإذا لھا قرنان كقرني البئر، وإذا فیھا أناس قد عرفتھم،  مطویة
لم ترع : فلقیھما ملك آخر، فقال لي: أعوذ باهللا من النار، قال: فجعلت أقول

  .؛ أي ال تخف 126ومسلم 125البخاري رواه

إظاللھا للشھید 
 :بأجنحتھا

  

ھ وسلم وقد جيء بأبي إلى النبي صلى اهللا علی :عن جابر رضي اهللا عنھ قال
مثل بھ، ووضع بین یدیھ، فذھبت أكشف عن وجھھ، فنھاني قومي، فسمع 

فقال النبي صلى اهللا علیھ  . أو أخت عمرو -ابنة عمرو : صوت نائحة، فقیل

                                                        
 .)441/2(مرجع سبق ذكره، السنن الكبرى النسائي ، تخریج حسن شلبي ،):م2001(أبي عبد الرحمن بن شعیب النسائي  118
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  .)781(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  123

 .)796(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  124

 .)1121(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  125
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 رواهلَم تبكي، أو ال تبكي، ما زالت المالئكة تظلھ بأجنحتھا : وسلم
  .127البخاري

نزول عیسى 
 :بصحبة ملكین

  

في ذكره حدیث : ن عن النبي صلى اهللا علیھ وسلمعن النواس بن سمعا
فبینما ھو كذلك إذ ھبط عیسى ابن مریم علیھ السالم بشرقي  :الدجال وفیھ

 دمشق، عند المنارة البیضاء، بین مھرودتین، واضعًا َیَدْیِھ على أجنحة ملكین
  .129ومسلم 128 الترمذي رواه

  
  :واجب المؤمنین تجاه المالئكة:ثانیا

  :یليالقیام بما  منین تجاه المالئكةالمؤ یجب على
 إن اإلیمان بالمالئكة من الواجبات اإلعتقادیة، قال اهللا  :وجوب اإلیمان بالمالئكة علیھم السالم

ُسِلِھ ال آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیِھ ِمْن َربِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّھ َوَمالِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُر: تعالى
 آیة: البقرةسورة [ ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِھ َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر

285.[ 
 نھى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عن البصاق عن :البعد عن البصاق عن الیمین في الصالة

لمصلي إذا قام یصلي یقف عن یمینھ ملك، ففي صحیح البخاري الیمین في أثناء الصالة؛ ألن ا
إذا قام أحدكم إلى الصالة، فال یبصق أمامھ، :عن أبي ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

فإنما یناجي اهللا ما دام في مصاله، وال عن یمینھ؛ فإن عن یمینھ ملكًا، ولیبصق عن یساره، أو 
 .130ريالبخا رواه تحت قدمھ فیدفنھا

 على المسلم أن یحب جمیع المالئكة، فال یفرق في ذلك بین ملك وملك؛ یجب :جمعیاالمالئكة  حب
ألنھم جمیعًا عباد اهللا عاملون بأمره، تاركون لنھیھ، وھم في ھذا وحدة واحدة، ال یختلفون وال 

لھم،  وقد زعم الیھود أن لھم أولیاء وأعداء من المالئكة، وزعموا أن جبریل عدو. یفترقون
 : وأخبر أن المالئكة ال یختلفون فیما بینھم -في مدعاھم  - ومیكائیل ولي لھم، فأكذبھم اهللا تعالى

ُھًدى َوُبْشَرى ُقْل َمن َكاَن َعُدوا لِِّجْبِریَل َفِإنَُّھ َنزََّلُھ َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن اللَِّھ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ َو
سورة  [ َمن َكاَن َعُدوا لِّّلِھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُرُسِلِھ َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل َفِإنَّ اللََّھ َعُدوٌّ لِّْلَكاِفِریَنِلْلُمْؤِمِنیَن 

  .131] 98-97آیة : البقرة
  البعد عن الشرك  المؤمنین تجاه المالئكة یجب على :الذنوب والمعاصيو الشركالبعد عن 

ظم ما یؤذي المالئكة ، ولذا فإن أعظم ما ُیْھَدى للمالئكة أعمن  ألنھا الذنوب والمعاصي و
ولذا فإنَّ المالئكة ال تدخل األماكن  .ویرضیھم أن یخلص المرء دینھ لربھ، ویتجنب كل ما یغضبھ

, ھا ما یكرھھ اهللا یبغضھ، كاألنصابیوالبیوت التي یعصى فیھا اهللا تعالى، أو التي یوجد ف
عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ لما روى ،)1/55(والنھایة ابن كثیر البدایة (والصور،, والتماثیل

 132أبو دواد رواه وال ُجنب ،وال كلب ،ال یدخل المالئكة بیتًا فیھ صورة: وسلم أنھ قال
 في مد حبن ا عبد اهللا رواه وال بول :وفي روایة عن عاصم بن ضمرة عن علي،  133والنسائي

                                                        
  .)2816(ذكره، ،مرجع سبقصحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  127

 .)2240(مرجع سبق ذكره، ، )سنن الترمذي (الجامع الصحیح الترمذي ): م1992(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة 128

 .)2937(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  129

  ).416(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  130

 .68،عمان،صدار النفائس للنشر والتوزیع ،ة،الطبعة السابع األبرارعالم المالئكة ):1995(األشقرعمر سلیمان  131

 ).228(،مرجع سبق ذكره،سنن أبي داود):ت.د(سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني 132

 ).185/5(مرجع سبق ذكره، لسنن الكبرى النسائي ، تخریج حسن شلبي ،ا):م2001(شعیب النسائي أيب عبد الرمحن بن  133
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ال تدخل المالئكة بیتًا فیھ كلب  :عن أبي سعید مرفوعًا، وفي روایة رافع )146/1(زوائد المسند
: ، وفي روایة ذكوان أبي صالح السماك عن أبي ھریرة قال135واحمد  134الترمذي رواه أو تمثال

  .136مسلم رواه ال تصحب المالئكة رفقة معھم كلب أو جرس :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ثالث ال تقربھم  :هللا علیھ وسلم قالأن الرسول صلى ا: عن بریدة رضي اهللا عنھ

  .)159/5(مجمع الزوائد في  البزار هروا والجنبالسكران، والمتضمخ بالزعفران، : المالئكة
جیفة : ثالثة ال تقربھم المالئكة :عن عمار بن یاسر أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قالو

  .سنن أبو دواد في   137ادأبو دو رواه الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إال أن یتوضأ
 ثبت في األحادیث ،فقد المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ ابن آدم:البعد عن الرائحة الكریھة، واألقذار

, الصحیحة أن المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ بنو آدم، فھم یتأذون من الرائحة الكریھة، واألقذار
, والبصل, من أكل الثوم :لیھ وسلم قالن جابر بن عبد اهللا عن النبّي صلى اهللا ع،فع واألوساخ

 138البخاري رواه والكراث، فال یقربّن مسجدنا؛ فإن المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ بنو آدم
 .139ومسلم

  
  :أھمیة اإلیمان بالمالئكة :الخامسالمبحث 

  :اإلیمان بالمالئكةمتطلبات : أوًال
  :ن في اعتباره ، وھىالمؤم ھاضعییتطلب اإلیمان بالمالئكة عدة متطلبات یجب أن 

اإلیمان بالمالئكة ھو الركن الثاني من :لیس لھم من خصائص الربوبّیة واأللوھیة شيء ) أ(
أركان اإلیمان في اإلسالم، وال یصح إیمان العبد حتى یقّر بھ، فیؤمن بوجودھم، وبما ورد في 

بأّن المالئكة خلق من  مسلمحیث یؤمن كل ، القرآن الكریم والسنة النبویة من صفاتھم وأفعالھم
خلق اهللا في عالم الغیب، الطاھرین ذاتًا وصفًة وأفعاًال؛ لیس لھم من خصائص الربوبّیة واأللوھیة 

وحده وال  اهللایعبدون . یذهشيء، كما لیس لھم إال االنقیاد الّتام ألمره عز وجل والقوة على تنف
َلا َیْسِبُقوَنُھ  : عنھم اهللایقولون ما أمرھم بھ، ویعملون بما أمرھم؛ یقول . یعصونھ فیما یأمرھم بھ

َتَضى َوُھم مِّْن ِباْلَقْوِل َوُھم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلوَن، َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم َوَلا َیْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْر
ستنكفون أن وھم في سریرتھم وعالنیتھم ال ی] ٢٨-٢٧اآلیات :سورة األنبیاء [  َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَن

   : تعالى عنھم في القرآن الكریم بقولھ اهللایكونوا عبیدًا هللا، بل ھم معترفین بعبودیتھم كما أخبر 
 .]١٧٢آیة : سورة النساء [  َلاِئَكُة اْلُمَقرَُّبوَنَلْن َیْسَتْنِكَف اْلَمِسیُح َأْن َیُكوَن َعْبًدا ِللَِّھ َوَلا اْلَم

إیمانًا جازمًا بال شك، المالئكة  اإلیمان بوجودالمؤمن یجب على  :المالئكة اإلیمان بوجود)ب( 
وال یصح  وال ریب، لثبوت األمر بذلك في القرآن الكریم والسنة النبویة، فاإلیمان بھم واجب

ِبالّلِھ آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیِھ ِمن رَّبِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن   : تعالى لقولھإیمان العبد إال بھ؛ 
َوَمن َیْكُفْر ِبالّلِھ َوَمَالِئَكِتِھ  : وقولھ تعالى ].٢٨٥آیة  :سورة البقرة [  َوَمآلِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ

 لجبری، وفي حدیث ]١٣٦آیة  :سورة النساء[  َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعیًدا
اإلیمان أن تؤمن باهللا ومالئكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم : (عندما سئل عن اإلیمان :المشھور، قال 

 .140رواه مسلم) اآلخر، والقدر خیره وشره
                                                        

 ).2805(مرجع سبق ذكره، ، )سنن الترمذي (الجامع الصحیح الترمذي ): م1992(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة 134

  ).11876() 90/3(مرجع سبق ذكره، مسند اإلمام أحمد بن حنبل،):ھـ1414(أحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشیباني  135

 ).2113(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  136

  ).4180(،مرجع سبق ذكره،سنن أبي داود):ت.د(سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني 137

 ).855(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  138

 ).564(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  139

140 http://ar.wikipedia.org 
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في نفي ما أثبتھ، وقد  القرآنوعلیھ فمن أنكر وجودھم من غیر جھل یعذر بھ فقد كفر، لتكذیبھ 
َوَمْن َیْكُفْر ِباللَِّھ َوَمالِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ  : قرن اهللا عز وجل الكفر بالمالئكة بالكفر بھ، یقول تعالى

  .]١٣٦آیة  :سورة النساء[     َبِعیدًاَواْلَیْوِم اآلِخِر َفَقد َضلَّ َضالال
، بمعنى أنھ یجب إجماًالبالمالئكة  اإلیمانیجب على المؤمن  :إجماًال  بالمالئكةاإلیمان  )ج(

اإلیمان بجمیع المالئكة الذین لم یرد ذكر ألسمائھم ال في القرآن وال في السّنة، بصورة إجمالیة، 
  .من أصنافھم وأعمالھموكذلك نؤمن بما ذكر 

، بمعنى أنھ یجب تفصیالبالمالئكة  اإلیمانیجب على المؤمن  :تفصیال  بالمالئكةاإلیمان ) د(
جبریل علیھ السالم، (اإلیمان بجمیع من وردت أسمائھم من المالئكة في القرآن والسنة بالتفصیل

 ،ومالك علیھ السالم  ،لسالم علیھ ا ،وملك الموت علیھ السالم ، وإسرافیلعلیھ السالم ومیكائیل 
، وكذلك ) ومنكر ونكیر علیھ السالم ، وھاروت وماروت علیھما السالم ،ورضوان علیھ السالم 

  .141نؤمن بما ذكر من صفاتھم واألعمال الموكلین بھا
المالئكة خلقتھم عظیمة، المالئكة بالعدید من الصفات ،ف فتص:اإلیمان بما ُعلم من صفاتھم) ھـ(

ن لھ أكثر من ذلك، وثبت ھ جناحان، ومنھم من لھ ثالثة، ومنھم من لھ أربعة، ومنھم ممنھم من ل
الَحْمُد هللا َفاِطِر السََّمَواِت َواَألْرِض َجاِعِل الَمالِئَكَة ُرُسًال : وقال اهللا .لھ ستمائة جناح أن جبریل

 ا َیَشاُء ِإنَّ اهللا َعَلى ُكلِّ شيء َقِدیرُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباع َیِزیُد ِفي الَخْلِق َم
وھم جند من جنود اهللا، قادرون على التمثل بأمثال األشیاء، والتشكل بأشكال جسمانیة؛ ،]1:فاطر[

 .حسبما تقتضیھا الحاالت التي یأذن بھا اهللا سبحانھ وتعالى وھم مقربون من اهللا ومكرمون
مالئكة موكلون بالتسبیح والتعبد المالئكة فمنھم  أعمال تتعدد :اإلیمان بما ُعلم من أعمالھم )و( 

الرسول مالئكة موكلون بالسیاحة في األرض لیعرضوا على هللا لیًال ونھارًا بدون ملل وال فتور، و
الئكة موكلون بالسیاحة باألرض ومصالة المصلِّین وسالم المسلِّمین وصالتھم علیھ،  محمد

، ومالئكة موكلون بزیارة المؤمنین الصالحین لینفحوھم بنفحات خیر، لیدوروا على مجالس الذكر
ثیر والكثیر التي ال یحصى عددھم ومالئكة للریح وللمطر والبرق والرعد، وغیرھم وغیرھم الك

 .وال أعمالھم والتي ال یعلمھا إال المولى عز وجل
  

  :أھمیة اإلیمان بالمالئكة: ثانیا
ان       ان اإلیم اني من أرك ركن الث تجمع كتب العقیدة على القول بأن اإلیمان بالمالئكة ھو ال

الى   142 ھ تع م، لقول َن الرَّ  :  ، ال یصح إیمان عبد ما لم یؤمن بھ ِھ       آَم ن رَّبِّ ِھ ِم ِزَل ِإَلْی ا ُأن وُل ِبَم ُس
وْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِبالّلِھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َال ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد مِّن رُُّسِلِھ َوَقاُل

ویتضمن اإلیمان بھم إجماًال وتفصیًال ، ] . 285سورة البقرة آیة [ ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر 
م      القول وھ بقونھ ب ون ال یس فیؤمن المسلم بأن هللا مالئكة خلقھم لطاعتھ ووصفھم بأنھم عباد مكرم

ون  أمره یعمل َیِتھِ        ب ْن َخْش ْم ِم ِن اْرَتَضى َوُھ َفُعوَن ِإال ِلَم ْم َوال َیْش ا َخْلَفُھ ِدیِھْم َوَم ْیَن َأْی ا َب ُم َم  َیْعَل
ِفُقوَن اء[  ُمْش ورة األنبی رة]   28 ةاآلی :س ناف كثی م أص رش ،  وھ ل الع ون بحم نھم الموكل ، م

اد    ظ العب ي وردت     و. ومنھم خزنة النار والجنة ، ومنھم الموكلون بحف ة الت ان بالمالئك یجب اإلیم
الم   ومن ھؤالء جبریل ،أسماؤھم في الكتاب أو في السنة بالتفصیل ھ الس ك ال  (علی و المل ل  وھ موك

الوحي ل،و)ب الم  میكائی ھ الس ات و    (علی اة األرض والنب ھ حی ذي ب القطر ال ل ب ك الموك و المل وھ
الم   )الحیوان ور      ( ،وإسرافیل علیھ الس ي الص النفخ ف ل ب ك الموك و المل ھ    )وھ وت علی ك الم ، ومل
بض األرواح  ( السالم  ل بق الم    )وھو الملك الموك ھ الس ك علی ار   (،مال و خازن الن وان   ،)وھ ورض
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ھ السالم خازن الجنة، وأما المالئكة الذین لم یرد ذكرھم فیجب أن نؤمن بھم بصورة إجمالیة، علی
ل بقبض         وت الموك ك الم ؤمن بمل افظین، ون ا ح فمثال نؤمن بالكرام الكاتبین الذین جعلھم اهللا علین

ون   ،وبالمالئكة الموكلون بالنار ،أرواح العالمین، ونؤمن بحملة العرش ان  والمالئكة الموكل بالجن
    .143وغیرھم

   :إن في وجود المالئكة واإلیمان بھم حكمًا متعددة منھا

  بالمالئكة علیھم السالم  یؤدى إیمان اإلنسان:أن یعلم اإلنسان سعة علم اهللا تعالى وبدیع حكمتھ
سعة علم اهللا تعالى وبدیع حكمتھ، وذلك أنھ سبحانھ خلق مالئكة كرامًا ال یحصیھم معرفتھ ب إلى

   .ن كثرة وال یبلغھم قوة وأعطاھم قوة التشكل بأشكال مختلفة حسبما تقتضیھ مناسبات الحالاإلنسا
 اإلیمان بالمالئكة علیھم السالم ھو ابتالء  :بمخلوقات غیبیة عنھ اختبار درجة إیمان اإلنسان

 لإلنسان باإلیمان بمخلوقات غیبیة عنھ، وفي ذلك تسلیم مطلق لكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى
   .اهللا علیھ وسلم

 أن یعلم اإلنسان أن اهللا تعالى خلق مالئكة أنقیاء أقویاء :تعریف اإلنسان ببعض وظائف المالئكة
لكٍل منھم لھ وظیفة بأمر من اهللا تعالى إظھارًا لسلطان ربوبیتھ وعظمة ملكھ، وأنھ الملك الملیك 

ح في األجنة ومراقبة أعمال نفخ الرو: الذي تصدر عنھ األوامر، من الوظائف التي أمروا بھا
 البشر، والمحافظة علیھا وقبض األرواح وغیر ذلك

 أن یعلم اإلنسان ما یجب علیھ تجاه مواقف المالئكة معھ : أن یحسن اإلنسان حسن معاملتھم
أن : مثال ذلك .مل بمقتضاھا وموجبھاوعالقة وظائفھم المتعلقة بھ، فیرعاھا حق رعایتھا ویع

علیھ ملكًا رقیبًا یراقبھ وعتیدًا حاضرًا ال یتركھ، متلقیًا عنھ ما یصدر منھ، اإلنسان إذا علم أن 
فعلیھ أن یحسن اإللقاء واإلمالء لھذا الملك المتلقي عنھ والمستملي عنھ الذي یدون على اإلنسان 

ِبَنْفِسَك  ي فاْقَرْأ ِكَتاَبَك َك: قال اهللا تعالىو .كتابھ ویجمعھ ثم یبسطھ لھ یوم القیامة وینشره لیقرأه
   ]14 آیة :اإلسراءسورة [ اْلَیْوَم َعَلْیَك َحِسیًبا

  منزلة الشرائع اإللھیة وشرف العلوم الربانیة الموحاة إلى عظم النبوة والرسالة، ورفعة إظھار
وقد اقتضت حكمة اهللا سبحانھ وتعالى أن یجعل مالئكة كرامًا :  األنبیاء والمرسلین علیھم السالم

ُیَنزُِّل اْلَمالِئَكَة ِبالرُّوِح ِمْن : بینھ وبین أنبیائھ ورسلھ علیھم السالم قال اهللا تعالىوسطاء سفرة 
وفي ذلك  ]2 آیة :النحلسورة [ َأْمِرِه َعَلى َمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأنِذُروا َأنَُّھ ال ِإَلَھ ِإال َأَنا َفاتَُّقوِني

فعة منزلة الشرائع اإللھیة وشرف العلوم الربانیة الموحاة إلى تنبیھ إلى عظم النبوة والرسالة، ور
األنبیاء والمرسلین علیھم السالم، وإن شرائع اهللا تعالى مجیدة كریمة، ألن الذي شرعھا ھو العلیم 
الحكیم الذي أحكم للناس أحكامھا ووضع لھم نظامھا على وجھ یضمن مصالح العباد وسعادتھم 

فالجدیر بالشرائع اإللھیة وحكمة أحكامھا وبدیع انتظامھا أن  .ھم اآلدمیةوعزتھم اإلنسانیة وكرامت
تتنزل بھا أشراف المالئكة وساداتھا على أشراف الخلیقة اإلنسانیة وساداتھا أال وھم األنبیاء 

   144.علیھم السالم
 على  شھادتھمو،أقوالھو یؤمن برقابة المالئكة ألعمالھ فإن من :على أمر اهللا عز وجل االستقامة

 .فإنھ یتجنب مخالفة اهللا و معصیتھ في السر وفي العالنیة،كل ما یصدر منھ
  ومواصلة  ،الصبر حث اإلنسان على :ومواصلة الجھاد في سبیل اهللا ،الصبر اإلنسان علىحث

و ذلك بمعرفة أن المالئكة جنود اهللا معھ وأنھ لیس وحده في ،وعدم الیأس،الجھاد في سبیل اهللا
  .الطریق
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  أن اهللا جنبنا بما علمنا من أمر المالئكة  :الوقوع في الخرافات واألوھاماإلنسان من حمایة
  .الوقوع في الخرافات واألوھام التي وقع فیھا من ال یؤمنون بالغیب

 المؤمن اإلنسان في قلب الشعور بالطمأنینة بث:  المؤمن اإلنسان في قلب الشعور بالطمأنینة بث 
اهللا لھ، فقد جعل اهللا علیھ حافًظا یحفظھ من الجن والشیاطین ومن كل ،فالمسلم مطمئن إلى حمایة 

 :الرعد سورة [ لھ معقبات من بین یدیھ ومن خلفھ یحفظونھ من أمر اهللا : شر ، لقولھ تعالى
  .]11آیة 

 حب اهللا عز وجل،فالمسلم عندما یؤمن بالمالئكة وأعمالھم ویرى كیف أن اهللا : حب اهللا عز وجل
الخ .. كَّل مالئكة بالسماء، ومالئكة باألرض، ومالئكة بالجبال، ومالئكة بالسحاب و -عز وجل-

وكل ذلك من أجل اإلنسان وراحتھ یتوجھ إلى اهللا بالشكر فتزداد محبة اهللا في قلبھ ویعمل على 
  .طاعتھ

 كة بالمالئ یؤدى إیمان اإلنسان :التشبھ بالمالئكة في مداومتھم على طاعة اهللا دون ملل أو كلل
التشبھ بالمالئكة في مداومتھم على طاعة ، ومعرفتھ بأعمالھم وعبادتھم إلى محاولة علیھم السالم 

  .اهللا دون ملل أو كلل

  فما أضعف اإلنسان حین یصر على معصیة اهللا  :وقوتھ وسلطانھ - عز وجل- العلم بعظمة اهللا
ملك، وأن َمَلًكا واحًدا  وھو یعلم أن البیت المعمور في السماء یصلي فیھ كل یوم سبعون ألف

وخلق اإلنسان : قال تعالى. أن یطبق جبلي مكة على من فیھا من المشركین -بقدرة اهللا-یستطیع 
ولكن المؤمن یعرف عظمة اهللا ویقدره حق قدره فال یعبد ]. 28 آیة :النساءسورة    [ضعیًفا

  145.غیره، وال یطیع سواه

  
  :المسلمأثر اإلیمان بالمالئكة في حیاة  :ثالثا

تجعل التي طمأنینة ، الو سعادةبال الشعوراإلنسان ،  نفس علىاإلیمان بالمالئكة  یضفى
من حیاتھ منبعا لألعمال الصالحة ، واإلیمان بالمالئكة جزء من ذلك اإلیمان الذي یھذب النفوس 

حیاة أثر اإلیمان بالمالئكة في یمكن تلخیص و .الخلق القویم ، والعمل الصالح  ویربیھا على
  :فیما یلي  المسلم

ذین ال      -1 ة ال ن المالئك اء م م حی االجتھاد في البعد عما حرمھ اهللا ونھى عنھ خوفا من اهللا أوال ، ث
افظین    : یفارقون بني آدم ، والسیما أن اهللا وصفھم بأنھم كرام ، كما قال تعالى  یكم لح . وإن عل

ون    . كراًما كاتبین  ا تفعل ون م ورة  [ یعلم ار  س ة  : االنفط د تستولي      ]12-10آی ان ق إن اإلنس ، ف
ان       رام ، ك ة الك ن المالئك ھ م علیھ الشھوة ویغفل عن مراقبة اهللا لھ ، فإذا علم أن معھ من ال یفارق

  .ذلك باعثا لھ على الحیاء واالنكفاف عما ھو مقدم علیھ من معصیة اهللا 
ى دو  -2 ة عل ل ، فالمالئك ار بالعم ن االفتخ نفس م ن ال رور ع ع الغ ھ دف عین ل اعتھم ، خاض ام ط

ُروَن     سبحانھ  اَر ال َیْفُت َل َوالنََّھ ورة  [ ُیَسبُِّحوَن اللَّْی اء س ة   20:األنبی ألونھ      ]آی ك یس ع ذل م م ،وھ
ححھ       اكم وص ذي رواه الح ي الحدیث ال الصفح والمغفرة عن التقصیر في العمل ، كما ثبت ذلك ف

ة  أن المالئكة تقول لربھا یوم القی الشیخ األلباني ك      ( ام دناك حق عبادت ا عب لم   ،)سبحانك م والمس
  .مھما بلغ في عبادتھ فلن یبلغ مقدار عبادة المالئكة ، فھو أولى بنبذ الكبر واالغترار بالعمل 
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،فالمسلم مطمئن إلى حمایة اهللا لھ، فقد جعل  بث الشعور بالطمأنینة في قلب اإلنسان المؤمن - 3
لھ معقبات من بین  : شیاطین ومن كل شر ، لقولھ تعالىاهللا علیھ حافًظا یحفظھ من الجن وال
  ] 11.146آیة : سورة الرعد [ یدیھ ومن خلفھ یحفظونھ من أمر اهللا

ع      -4 ھ م ي طاعت انون ف ذین یتف رام ، ال ة الك داء بالمالئك بحانھ ، اقت ة اهللا س ي طاع د ف ذل الجھ ب
  .عصمتھم من الذنوب، وقربھم من ربھم جلَّ وعال 

الھم     المالئكة باالقتداء  -5 ان أعم امھم وإتق لم    ،في حسن نظ د روى مس ن سمرة     : فق عن جابر ب
ال    لم ق ا       : ( رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وس د ربھ ة عن ف المالئك ا تص أال تصفون كم

یتمون الصفوف األول ویتراصون في : فقلنا یا رسول اهللا وكیف تصف المالئكة عند ربھا ؟ قال 
ف  ث النب) الص لمفح ھ وس لى اهللا علی ف   ي ص ا تص الة كم ي الص طفاف ف ى االص حابة عل الص

م   ة     . المالئكة عند ربھا وذلك لحسن نظامھم ، عند وقوفھم بین یدي ربھ ار العقدی ذه بعض اآلث فھ
ھ ،    ى رب د إل رب العب ة تق ار عظیم ا آث ك أنھ الم ، وال ش یھم الس ة عل ان بالمالئك لوكیة لإلیم والس

  .147وتشعره بحالوة اإلیمان 
    

 :عالمات اإلیمان بالمالئكة: سداسالمبحث ال
  : یتمیز المؤمن بالمالئكة بأربعة عالمات ، وھي

   :لدى المؤمن عالمات تتعلق بالنواحي النفسیة: أوال
  :یتمیز المؤمن بالمالئكة  عن غیره بمجموعة العالمات النفسیة ، من أبرزھا

 1  اهللا لھ، فقد جعل اهللا علیھ حافًظا یحفظھ من الجن  المسلم مطمئن إلى حمایة :والصالبة الثبات ـ
لھ معقبات من بین یدیھ ومن خلفھ یحفظونھ من أمر  : والشیاطین ومن كل شر ، لقولھ تعالى

یكون ثابتا ال تزعزعھ  أنیترتب على إیمان المؤمن بالمالئكة ،لذا ]11آیة  :سورة الرعد [ اهللا
قضاء الّلھ وقدره ، ویتمسك بعروة الصبر في الحوادث ویستسھل كل صعب بقلب مطمئن ب

مواطن الخطر ، وقور ال یخرج عن طوره ، شاكرا لربھ قانعا برزقھ ، یؤثر راحة اآلخرین 
كم یعد دلیل قوة عز وجل،  - دلیل كمال اإلیمان وحسن التوكل على اهللا الثباتویعد  .على راحتھ

ا وعلى تكالیفھا حتى الممات تأٍس النفس ورباطة الجأش ،وتمكن حب العقیدة والصبر علیھ
رضي اهللا عنھم، فالثبات ھو من -وصحابتھ الكرام  - صلى اهللا علیھ وسلم - بالرسول الكریم

  .السبل الھادیة إلى الجنة

ِھ        : قولھ تعالى الواردة في الثباتالقرآنیة ن اآلیات وم زَِّل َعَلْی ا ُن ُروا َلْوَل ِذیَن َكَف اَل الَّ َوَق
 : وقولھ تعالى .]32 آیة :الفرقانسورة [ َلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِھ ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتیًلااْلُقْرآُن ُجْم

َعُل الّلُھ ِمیَن َوَیْفُیَثبُِّت الّلُھ الَِّذیَن آَمُنوْا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اآلِخَرِة َوُیِضلُّ الّلُھ الظَّاِل
َت       :وقولھ تعالى. ]27آیة  :إبراھیمسورة [  َما َیَشاء اْلَحقِّ ِلُیَثبِّ َك ِب ن رَّبِّ ُدِس ِم ُقْل َنزََّلُھ ُروُح اْلُق

ة   :النحلسورة [ الَِّذیَن آَمُنوْا َوُھًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَن الى  . ]102آی ھ تع اَك    وقول ْوَال َأن َثبَّْتَن َوَل
ا         * دتَّ َتْرَكُن ِإَلْیِھْم َشْیًئا َقِلیًال َلَقْد ِك َك َعَلْیَن ُد َل مَّ َال َتِج اِت ُث ْعَف اْلَمَم اِة َوِض ْعَف اْلَحَی ِإذًا لََّأَذْقَناَك ِض

ْا َا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقیُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوي : وقولھ تعالى .  ] 74-73 آیة :اإلسراء سورة[  َنِصیًرا
ْیِھْم    : وقولھ تعالى. ]45آیة  :األنفال سورة[  َواْذُكُروْا الّلَھ َكِثیًرا لََّعلَُّكْم ُتْفَلُحوَن ا َعَل َوَلْو َأنَّا َكَتْبَن
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ْا َما ُیوَعُظوَن ِبِھ َلَكاَن َأِن اْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوْا ِمن ِدَیاِرُكم مَّا َفَعُلوُه ِإالَّ َقِلیٌل مِّْنُھْم َوَلْو َأنَُّھْم َفَعُلو
  ]66آیة  :النساءسورة [  َخْیًرا لَُّھْم َوَأَشدَّ َتْثِبیًتا

رضي اهللا،  فعن -من األحادیث الواردة في الثبات حدیث النواس بن سمعان الكالبي 
: یقول -صلى اهللا علیھ وسلم-سمعت رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنھ-النواس بن سمعان الكالبي 

وكان رسول اهللا ). من قلب إال بین إصبعین من أصابع الرحمن إن شاء أقامھ وإن شاء أزاغھ ما(
  .148یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینك: (یقول -صلى اهللا علیھ وسلم-

إذا عمل  -صلى اهللا علیھ وسلم-كان رسول اهللا : أنھا قالت - رضي اهللا عنھا- عن عائشة 
وما رأیت : قالت. أو مرض صلى من النھار ثنتي عشرة ركعة, اللیل وكان إذا نام من. عمًال أثبتھ
رواه ) وما صام شھرًا متتابعًا إال رمضان, قام لیلة حتى الصباح - صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا 

  .149مسلم
  

 یمان بالمالئكةعن اإل ةجتانال والصالبة الثباتاتصاف المؤمن بترتب على ی :الثقة بالنفس  ـ 2
ثابتا ال تزعزعھ الحوادث ویستسھل كل صعب المؤمن واثقا من نقسھ یكون  أن) كرهالسابق ذ(

  .بقلب مطمئن بقضاء الّلھ وقدره
المؤمن بالمالئكة  ال یندفع بغریزتھ إلى آفاق تبعده عن  : الحق عند الّرضا والغضب التزامـ  3

تى ال تجره إلى مھاوي ساحة الحق ، كما أنھ یقاوم بال ھوادة نزعة الغضب الكامنة في نفسھ ح
وعلیھ فالمؤمن بالمالئكة  من  ،الباطل ، وفي حالة امتالكھ القوة أو القدرة یتجنب الظلم والعدوان

أّن القوة الحقیقیة ھي  یبلغ مرحلة من السمّو الروحي والتھذیب الوجداني بحیث ال یخرج الصواب
یقین ، تلك القوة التي یتمیز بھا المؤمن القوة النفسیة التي یصنعھا اإلیمان بالمالئكة  ویرسخھا ال

والتي یتمكن من خاللھا من كبح عواطفھ المتأججة عند نشوة الحب وثورة الغضب وسكرة القوة 
 التي تغري صاحبھا بالجموح والغطرسة 

على  انشراح الصدرھي ظھور للمؤمن بالمالئكة   مات األخرىمن العال : ـ انشراح الصدر 4
وقد ورد عن .  وانشراحھنھ في أعماق قلبھ كما إّنھ یمتاز بسعة الصدر وجھھ أما حزنھ فیدف
، المؤمن دعٌب لعٌب ، والمنافق قطب غضب  : وسلم أّنھ قال  وآلھ علیھ اهللا الرسول األكرم صلى

المؤمن النفسیة ، نجد أّن اإلسالم یحث  ماتأحد عال والمالحظ أنھ في الوقت الذي ُیعتبر المزاح
وقد كان الرسول . فیھ بحیث یصل إلى حد السخف والسفاھة أو تجافي الحق فاإلسراعلى عدم 

السالم ویحب إدخال السرور على الجمیع  وسلم یمازح أصحابھ وأھل بیتھ علیھم  وآلھ علیھ اهللا صلى
 .، ولكن ال یقول إّال حقا ، وال یخرج عن طوره ، وال یخل بوقاره وھیبتھ

 
ھي من عالمات المؤمن بالمالئكة  الرئیسیة التي یتمكن من خاللھا  قوة اإلرادة : ـ قوة اإلرادة 5

من كبح شھواتھ والسیطرة على غرائزه ، فاإلنسان بال إرادة كالسفینة بال بوصلة سرعان ما 
تنحرف عن المسیر فاإلرادة ھي الخیط المتین الذي یكبح جموح النفس ویمّكنھا من السیطرة على 

 !ـ إذن ـ یكون حالھ كقارب تمزقت حبال مرساتھ في بحر ھائج مائج فمن یفتقد اإلرادة .رغباتھا
َوَلُھۥ َمن ِفى ٱلسََّمَٰوِٰت  :  كتابة العزیزفي تعالى قال سبحانھ  :ـ االستغالل األمثل للزمن 6

 َن ٱلَّْیَل َوٱلنََّھاَر َلا َیْفُتُروَنَوٱْلَأْرِض ۚ َوَمْن ِعنَدُهۥ َلا َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھۦ َوَلا َیْسَتْحِسُروَن ُیَسبُِّحو
 ] ومعرفتھ لطبیعة یترتب على إیمان المؤمن بالمالئكة ،لذا ] 20-19آیة   :سورة األنبیاء

أعمالھم والتزامھم بالنظام وحرصھم على قضاء الوقت في عبادة اهللا إلى أن یقتدي بھم المؤمن 
  .والعمل المثمر واللذَّة المباحة ، فیقّسم أوقاتھ بین العبادة الحقة  في عبادتھ 
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ومعرفتھ لطبیعة  عبادتھم هللا والتي ال إیمان المؤمن بالمالئكة یترتب على  :تحمل المصائب- 7
امتالكھ القدرة على تحمل المصائب دون السعي إلى وتصیبھم بالتعب أو الملل إلى االقتداء بھم 

من مصائب لیس ضربات  بھ ما ینزل نأعبادتھا فھو یعرف  فيملل كما تفعل المالئكة  أوكلل 
ة إلھیة ، عجماء وال خبط عشواء ولكنھا وفق قدر معلوم ، وقضاء مرسوم ، وحكمة أزلیة ، وكتاب

َما َأَصاَب ِمْن  :  تعالى ولھقل،  لیخطئھ ، وما أخطأه لم یكن لیصیبھلم یكن  فآمن بأنَّ ما أصابھ
سورة [ ْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَھا ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیٌرُمِصیَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُك

ِإنَّ   : تعالى ولھقلمن شاء ل یقدر فیلطف ، ویبتلي ویخففكما یعرف بان اهللا  ]22اآلیة   :الحدید
َفِإنَّ َمَع   : تعالى ولھقو ]100: رة یوسف اآلیة سو[ َربِّي َلِطیٌف ِلَما َیَشاُء ِإنَُّھ ُھَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم 

أن ھذه الشدائد ، ویعرف أیضا  ]6- 5: سورة الشرح اآلیة [ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسرًا * اْلُعْسِر ُیْسرًا 
مثل : دروس قیمة وتجارب نافعة لدینھ ودنیاه، تنضج نفسھ ، وتصقل إیمانھ وتذھب صدأ قلبھ 

 .لوعكة من البالء كمثل الحدیدة تدخل النار فیذھب خبثھا ویبقى طیبھا المؤمن الذي تصیبھ ا
المسلم مطمئن إلى حمایة اهللا لھ، فقد جعل اهللا علیھ حافًظا یحفظھ من  :الشعور بالطمأنینة - 8

لھ معقبات من بین یدیھ ومن خلفھ یحفظونھ من  : الجن والشیاطین ومن كل شر ، لقولھ تعالى
  ] 11.150آیة : رعد سورة ال[ أمر اهللا

  
  :عالمات تتعلق بعبادة المؤمن: ثانیا

 
یمتلئ بھ قلب  وخاصة عندما،  للمؤمن اإلیمان ھو المنطلق ، وھو األساس والمرتكزیعد 

والتوكل علیھ ، واالستعانة بھ ،  -عز وجل  - على اهللا ه، العتمادوالسرورالرضا فیشعر ب
 ولھقلمان في قلب الفرد والمجتمع ، استقر كثیرا ، اإلی  إذا وجدف ، 151وتفویض جمیع األمور إلیھ

اآلیة : سورة الرعد [  الَِّذیَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُھْم ِبِذْكِر اللَِّھ َأَلا ِبِذْكِر اللَِّھ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب  :تعالى
ذلك فروع اإلیمان ،  ثم یأتي بعد –عز وجل  - فأول ما یؤسس الطمأنینة ، ھو اإلیمان باهللا ، ]28

اإلیمان باهللا ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر والقدر ، خیره وشره ، والیوم اآلخر ، إلى آخر 
أو بضع  -اإلیمان ِبضع وسبعون « : قال  - صلى اهللا علیھ وسلم  -شعب اإلیمان ، قال النبي 

ألذى عن الطریق ، والحیاء شعبة شعبة ، فأفضلھا قول ال إلھ إال اهللا ، وأدناھا إماطة ا - وستون 
 .153ومسلم 152البخاريرواه  من اإلیمان

العبادة ھي التجسید الحقیقي لإلیمان بالمالئكة وتحتل مركز الصدارة في الكشف عن وتعد 
حقیقة إیمان اإلنسان ، فمن آمن بالّلھ تعالى حقا علیھ أن یتقرب إلیھ بطقوس عبادیة تكشف عن 

التي تتصف باالستمرار  بعبادة المالئكة مقتدى في ذلكحمده لخالقھ ،عبودیتھ ، وتعبر عن شكره و
وخیر كاشف عن مصداقیة اإلیمان بالمالئكة ھو أداء ، دون أن یصبھم الكلل أو التعب والدوام 

اإلنسان لما افترضھ الّلھ علیھ من صالة وصیام وحج البیت الحرام وما إلى ذلك من فرائض 
عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بالل حدثني حدثني محمد بن  دقف. عبادیة

قال رسول اهللا إن اهللا قال من :شریك بن عبد اهللا بن أبي نمر عن عطاء عن أبي ھریرة قال 
عادى لي ولیا فقد آذنتھ بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علیھ وما 

ى أحبھ فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ وبصره الذي یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حت
 استعاذتيیبصر بھ ویده التي یبطش بھا ورجلھ التي یمشي بھا وإن سألني ألعطینھ ولئن 
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 ألعیذنھ وما ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن نفس المؤمن یكره الموت وأنا أكره مساءتھ
ان والعبادة ، كلما ازداد إیمان العبد كلما أقبل وھناك عالقة طردیة بین اإلیم. 154البخاريرواه 

  . التفاعل معھا واالنفعال بھا عالماتعلى العبادة أكثر فأكثر ، وظھرت علیھ 
  

  :ھيو ، تھتتعلق بعبادالتي عالمات بمجموعة من التمیز المؤمن بالمالئكة  عن غیره ی
 المالئكة، فال یفرق في ذلك على المسلم أن یحب جمیع یجب :بھم اإلیمانو جمعیاالمالئكة  حب

بین ملك وملك؛ ألنھم جمیعًا عباد اهللا عاملون بأمره، تاركون لنھیھ، وھم في ھذا وحدة واحدة، ال 
وقد زعم الیھود أن لھم أولیاء وأعداء من المالئكة، وزعموا أن جبریل . یختلفون وال یفترقون

وأخبر أن المالئكة ال یختلفون فیما  - اھم في مدع -عدو لھم، ومیكائیل ولي لھم، فأكذبھم اهللا تعالى
ُھًدى ُقْل َمن َكاَن َعُدوا لِِّجْبِریَل َفِإنَُّھ َنزََّلُھ َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن اللَِّھ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ َو : بینھم

 [ ِھ َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل َفِإنَّ اللََّھ َعُدوٌّ لِّْلَكاِفِریَنَوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنیَن َمن َكاَن َعُدوا لِّّلِھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُرُسِل
اإلیمان الن  اإلیمان بالمالئكة علیھم السالمعلى المسلم یجب و .155] 98-97آیة : البقرةسورة 

ْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیِھ ِمْن َربِِّھ َواْلُم: تعالى ولھقلمن الواجبات اإلعتقادیة،  ھمب
ُغْفَراَنَك َربََّنا  آَمَن ِباللَِّھ َوَمالِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ ال ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِھ َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا

 ].285آیة: البقرةسورة [ َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر
  ذكر اهللا تعالى الحرص على ى المسلم علیجب  :وعدم عصیانھ  ذكر اهللا تعالى الحرص على 

ال یعصون لھ أمرا، فقال  أنھموجل ب زلمولى عوصفھم ا الذيبالمالئكة   وعدم عصیانھ مقتدى
ٌة ِغَلاٌظۭ ِئَكَیَٰٓأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوا۟ ُقٓوا۟ َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َناًرۭا َوُقوُدَھا ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمَلٰٓ  :عنھم

 .]201 آیة :البقرة سورة  [ ِشَداٌدۭ لَّا َیْعُصوَن ٱللََّھ َمٓا َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن
 الحرص على المداومة على طاعة اهللا مقتدىعلى المسلم یجب   :المداومة على طاعة اهللا 

ِفى ٱلسََّمَٰوِٰت َوٱْلَأْرِض ۚ َوَمْن  َوَلُھۥ َمن  :فقال عنھم الذي وصفھم المولى عز وجلبالمالئكة  
سورة  [  ِعنَدُهۥ َلا َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھۦ َوَلا َیْسَتْحِسُروَن ُیَسبُِّحوَن ٱلَّْیَل َوٱلنََّھاَر َلا َیْفُتُروَن

  ] .20- 19آیة   :األنبیاء
 الذي وصفھم المالئكة  ب مقتدى خوف من اهللا تعالىال على المسلمیجب  :من اهللا تعالى خوفال

آیة  :سورة النحل[ َیَخاُفوَن َربَُّھم مِّن َفْوِقِھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن  :فقال عنھم وجل زالمولى ع
50  [. 
  الذي وصفھم المولى عز بالمالئكة   مقتدى اهللا تعالىخشیة  على المسلمیجب  :اهللا تعالىخشیة

  ].28آیة  :سورة األنبیاء[ َیِتِھ ُمْشِفُقوَنَوُھْم ّمْن َخْش :فقال عنھم وجل
   حثنا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على االقتداء  :وااللتزام بالنظام في أدائھاالعبادة  أوقاتتنظیم

یا رسول اهللا ، وكیف تصف : أال تصّفون ما تصّف المالئكة عند ربھا ؟ قالوا : بھم في ذلك فقال 
القرآن الكریم أنھم  ناأخبرو. تمون الصفوف ، ویتراصون في الصفی: المالئكة عند ربھا ؟ قال 

 :سورة الفجر[ َوَجاء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفًا َصّفًا :یأتون یوم القیامة في صفوف منتظمة، قال تعالى
َصّفًا ال  َیْوَم َیُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة : و یقفون صفوفًا بین یدي اهللا تعالى قال تعالى ]. 22آیة 

َوَما ِمنَّا  : قولھ سبحانھ و]. 38آیة  :سورة النبأ[ َیَتَكلَُّموَن ِإال َمْن َأِذَن َلُھ الرْحَمُن َوَقاَل َصَوابًا
 :سورة الصافات[ َوِإنَّا َلَنْحُن اْلُمَسبُِّحوَن} 165{َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّافُّوَن } 164{ِإال َلُھ َمَقاٌم مَّْعُلوٌم 

َأَال َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ : (  وفي حدیث تسویة الصفوف في الصالة قول النبي ]. 166-164آیة 
ُیِتمُّوَن الصُُّفوَف « َفُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَكْیَف َتُصفُّ اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َربَِّھا َقاَل . »اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َربَِّھا 
 .156)الصَّفِّ   فياُألَوَل َوَیَتَراصُّوَن 

                                                        
  .)6137(،مرجع سبق ذكره،صحيح البخاري ):ت.د(غرية البخاري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن امل 154

 .68،عمان،صدار النفائس للنشر والتوزیع ،ة،الطبعة السابع األبرارعالم المالئكة ):1995(األشقرعمر سلیمان  155

  .29ص/2ج)996(باب األمر بالسكون في الصالة ، رقم الحدیث ، كتاب الصالة ،  ،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  - 156
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  الحرص على المسلمعلى یجب  :األعمال التي تصلي المالئكة على صاحبھاالحرص على أداء 
 :أھمھا، ومن األعمال التي تصلي المالئكة على صاحبھاأداء 

 :روى الترمذي في سننھ عن أبي أمامة أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قال:معّلم الناس الخیر -
ل السموات واألرض حتى النملة في جحرھا، وحتى الحوت، لیصلون على إن اهللا ومالئكتھ وأھ

  .157الترمذي رواه معلم الناس الخیر
قال رسول اهللا صلى اهللا : في صحیح مسلم عن أبي ھریرة قال:الذین ینتظرون صالة الجماعة-

لھم اللھّم اغفر لھ، ال: إن المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسھ، تقول)) :علیھ وسلم
  .158مسلم رواه ما لم یحدث. ارحمھ

إن اهللا  :أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال: عن ابن عمر رضي اهللا عنھما:الذین یتسحرون-
  .)3467) (8/245(ابن حبان رواه تعالى ومالئكتھ یصلون على المتسحرین

أن رسول اهللا : عن عامر بن ربیعة بإسناد حسن:الذین یصلون على النبي صلى اهللا علیھ وسلم-
ما من عبد یصلي علّي إال صلْت علیھ المالئكة، ما دام یصلي علّي،  :صلى اهللا علیھ وسلم قال

  .159احمد  رواه فلیقّل العبد من ذلك أو لیكثر
أن رسول اهللا صلى اهللا : عن البراء بن عازب رضي اهللا عنھ:الذین یصلون في الصف األول-

وفي . 161واحمد 160أبو دواد رواه لون على الصفوف األولإن اهللا ومالئكتھ یص :علیھ وسلم قال
صحیح سنن  في  لبانيألاوصححھ  رواه النسائي على الصفوف المتقدمةسنن النسائي 

إن اهللا  :وفي سنن ابن ماجة من حدیث البراء، وحدیث عبد الرحمن بن عوف. 162النسائي
  .163ابن ماجة رواه ومالئكتھ یصلون على الصف األول

إن اهللا  :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن عائشة قالت:الفرج بین الصفوف الذین یسّدون-
ابن  رواه ومالئكتھ یصلون على الذین یصلون الصفوف، ومن سّد فرجة رفعھ اهللا بھا درجة

  .164ماجة
 
  شھودھم الحرص على  على المسلمیجب  :شھودھم مجالس العلم وحلقات الذكرالحرص على

قال النبي صلى اهللا علیھ : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قالف الذكر مجالس العلم وحلقات
إن هللا مالئكة یطوفون في الطرق، یلتمسون أھل الذكر، فإذا وجدوا قومًا یذكرون اهللا :وسلم
 .166ومسلم 165البخاري رواه فیحفونھم بأجنحتھم إلى السماء الدنیا :قال .ھلموا إلى حاجتكم: تنادوا

وما اجتمع قوم في بیت  :قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم:  عنھ قالوعن أبي ھریرة رضي اهللا
من بیوت اهللا یتلون كتاب اهللا، ویتدارسونھ بینھم إال نزلت علیھم السكینة، وغشیتھم الرحمة، 

  .167مسلم رواه وحّفتھم المالئكة، وذكرھم اهللا فیمن عنده
  المالئكة تتنّزل من ف ،الكریم القرآنالحرص على  على المسلمیجب  :الكریم القرآنالحرص على

قرأ رجل سورة الكھف، وفي الدار دابة،  :السماء حین یقرأ القرآن؛ فعن البراء بن عازب قال

                                                        
 ).2685(مرجع سبق ذكره، ، )سنن الترمذي (الجامع الصحیح الترمذي ): م1992(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة 157

 .)649(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  158

 .)15718) (3/445(مرجع سبق ذكره، مسند اإلمام أحمد بن حنبل،):ھـ1414(أبي عبد اهللا الشیباني أحمد بن حنبل  159

  .)664(،مرجع سبق ذكره،سنن أبي داود):ت.د(سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني 160

 .)18666(مرجع سبق ذكره، مسند اإلمام أحمد بن حنبل،):ھـ1414(أحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشیباني  161

 .)89/2(مرجع سبق ذكره، السنن الكبرى النسائي ، تخریج حسن شلبي ،):م2001(أبي عبد الرحمن بن شعیب النسائي  162

 ).825(،)823(، مرجع سبق ذكره،سنن ابن ماجة):ت.د(محمد بن یزید القزویني أبو عبد اهللا ابن ماجة 163

 .)821(، المرجع السابق ،ن ماجةسنن اب):ت.د(محمد بن یزید القزویني أبو عبد اهللا ابن ماجة 164

  .)6408(،مرجع سبق ذكره،صحیح البخاري ):ت.د(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  165

 .)2689(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  166

 .)2699(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  167
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اقرأ : فقال. فجعلت تنفر، فإذا ضبابة أو سحابة قد غشیتھ، قال فذكر للنبي صلى اهللا علیھ وسلم
 .168مسلم رواه تنزلت عند القرآن، أو تنزلت للقرآن السكینةفالن، فإنھا 

  
  :لدى المؤمن عالمات تتعلق بالنواحي األخالقیة: ثالثا 

 

توجد عالقة وثیقة بین اإلیمان واألخالق ، فكّلما سما المؤمن في إیمانھ كّلما حسنت 
واألخالق ـ بدورھا ـ . رفیعأخالقھ وعلیھ فالمؤمن المتسلح بإیمان عمیق نجد أنھ یتصف بخلق 

وھناك خصلة .  ھي السور الواقي الذي یصون المؤمن من التردي في مھاوي الضالل والرَّذیلة
  :أخالقیة تمیز المؤمن بالمالئكة  عن غیره ھي

  من أخالق المالئكة التي أخبرنا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بھا الحیاء ؛ ففي  :خصلة الحیاء
أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كان : مسلم في صحیحھ عن عائشة  الحدیث الذي یرویھ

مضطجعًا في بیتھا ، كاشفًا عن فخذیھ أو ساقیھ ، فاستأذن أبو بكر ، فأذن لھ وھو على تلك الحال 
، فتحدث ، ثّم استأذن عمر ، فأذن لھ وھو كذلك ،فتحدث ، ثم استأذن عثمان ، فجلس الرسول 

دخل أبو بكر ، فلم : ثیابھ ، فدخل ،فتحدث ، فلما خرج قالت عائشة  صلى اهللا علیھ وسلم وسّوى
تھتش لھ ، ولم ُتَبالِھ ، ثم دخل عمر ، فلم تھتش لھ ولم تبالھ ، ثم دخل عثمان ، فجلست ، وسویت 

  .169 الصحیح في مسلم أخرجھ )أال استحیي من رجل تستحیي منھ المالئكة: ( ثیابك ، فقال 

إلى محاولتھ التحلي بصفاتھم لینال لقرب من اهللا كما تنالھ الئكة بالمیؤدى إیمان المؤمن 
ُیَسبُِّحوَن اللَّْیَل  * َوَمْن ِعْنَدُه ال َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ َوال َیْسَتْحِسُروَن : تعالى لقولھالمالئكة 

  .]20 - 19 آیة :األنبیاء[ َوالنََّھاَر ال َیْفُتُروَن
  

،  األخرىصفتان متالزمتان یؤدي زوال أحدیھما إلى زوال  واإلیمان والواقع أّن الحیاء
المؤمن ، قال مات عال تشّكل مع الحیاء أبرز. وھناك خصال أخالقیة ُأخرى كالفھم والرأفة

 وأّما عالمة المؤمن فإنَّھ یرأف ویفھم ویستحي  ... » :وسلم  وآلھ علیھ اهللا الرسول األكرم صلى
 الق المؤمن أن یحسد الناس على ما آتاھم الّلھ من فضلھ ، عن أبي عبدأضف إلى ذلك لیس من أخ

ألنَّ المؤمن یعلم جیدا  «إنَّ المؤمن یغبط وال یحسد والمنافق یحسد وال یغبط  » :السالم   الّلھ علیھ
نقمة  أّن الرزق بید الّلھ تعالى یقسمھ وفق علمھ وحكمتھ وما صرف عنھ قد یكون رحمًة بھ ال

 .علیھ
  

 قولھ تعالى في وصفھم  المالئكة معصومون ، والدلیل علیھ : م اإلساءة إلى اآلخرینعد : 
سورة ) [وھم بأمره یعملون  : وقولھ تعالى ]  6 آیة :سورة التحریم [ ویفعلون ما یؤمرون 

 كذلل، وھما یتناوالن فعل المأمورات وترك المنھیات ؛ ألن النھي أمر بالترك]  27 آیة :األنبیاء 
المؤمنین أنھم ال یسیئون إلى مات من أبرز عالعدم اإلساءة إلى اآلخرین، ف نیجب على المؤم

  .اآلخرین حتى یعتذروا منھم ، على عكس المنافقین الذین دیدنھم اإلساءة ثم االعتذار 
  
 كتابة العزیزقال سبحانھ في  :التواضع  :  ِعنَدُهۥ َلا َوَلُھۥ َمن ِفى ٱلسََّمَٰوِٰت َوٱْلَأْرِض ۚ َوَمْن

آیة   :سورة األنبیاء [  َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھۦ َوَلا َیْسَتْحِسُروَن ُیَسبُِّحوَن ٱلَّْیَل َوٱلنََّھاَر َلا َیْفُتُروَن
ال ف ، بھم  یقتدي أن وأعمالھمالعبد بالمالئكة ومعرفتھ لصفاتھم  إیمانیترتب على ،لذا ] 20- 19

 نسب وال مال وال جاه وال إمارة وال وزارة وال غیر ذلك؛ بل الواجب على غیره، بعلم والیترفع 

                                                        
 .)796(،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  168

  ).٢٤٠١ ح ١٨٦٦ ص٤ ج( عفان بن عثمان فضائل باب –الصحابة فضائل كتاب ،مرجع سبق ذكره،صحیح مسلم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  169
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على المرء أن یخفض جناحھ للمؤمنین، أن یتواضع لھم كما كان أشرف الخلق وأعالھم منزلة 
عند اهللا؛ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یتواضع للمؤمنین، حتى إن الصبیة لتمسك بیده لتأخذه 

وقد وردت آیات كثیرة تدعوالى  170. حاجتھا علیھ الصالة والسالم إلى أي مكان ترید فیقضي
 )215:الشعراء (َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن  :التواضع ، فال تعالى

لَُّھ ِبَقْوٍم ُیِحبُُّھْم َوُیِحبُّوَنُھ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِھ َفَسْوَف َیْأِتي ال  :وقال تعالى
َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم   :وقال تعالى.  )  54:المائدة (َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِریَن

سورة  (  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ
 ).32: النجمسورة  ( َفال ُتَزكُّوا َأْنُفَسُكْم ُھَو َأْعَلُم ِبَمِن اتََّقى  :وقال تعالى ). 13:الحجرات

ى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَناَدى َأْصَحاُب اْلَأْعَراِف ِرَجاًال َیْعِرُفوَنُھْم ِبِسیَماُھْم َقاُلوا َما َأْغَن : وقال تعالى
َأَھُؤالِء الَِّذیَن َأْقَسْمُتْم ال َیَناُلُھُم اللَُّھ ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنََّة ال َخْوٌف َعَلْیُكْم َوال ، َوَما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُروَن

 .)48-49 آیة :األعرافسورة  ( َأْنُتْم َتْحَزُنوَن
 كة على دعاء المؤمن وبذلك یكون الدعاء أقرب إلى تؤمن المالئ :نیالدعوة بالصالح للمؤمن

 :اإلجابة، ففي صحیح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي الدرداء عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
دعوة المرء المسلم ألخیھ بظھر الغیب مستجابة، عند رأسھ ملك، كلما دعا لھ بخیر قال الملك 

  . 172ن ماجةواب،171رواه مسلم آمین، ولك بمثل: الموكل بھ
 قال : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال ف اإلیمانعالمات صلة الرحم من تعد  :صلة الرحم

من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیكرم ضیفھ ، ومن كان   : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
أو لیصمت یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیصل رحمھ ، ومن كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیقل خیرًا 

  .رواه البخاري] 
قال رسول اهللا : عن أنس رضي اهللا عنھ قالفسبب للبركة في الرزق والعمر كما أنھا 

من أحب أن یبسط لھ في رزقھ ، وینسأ لھ في أثره ، فلیصل رحمھ  رواه  : صلى اهللا علیھ وسلم
  .البخاري

عن النبي صلى اهللا  سبب لصلة اهللا تعالى وإكرامھ عن عائشة رضي اهللا عنھا ،كما أنھا 
من وصلني وصلھ اهللا ، ومن قطعني قطعھ اهللا : الرحم متعلقة بالعرش تقول : علیھ وسلم أنھ قال 

  .رواه مسلم
یأیھا الناس : [ فعن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال  173من أسباب دخول الجنةكما أنھا 

] الناس نیام ، تدخلوا الجنة بسالم أفشوا السالم أطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا باللیل و
  .ماجھ رواه أحمد والترمذي وابن

إن اإلساءة إلى األرحام ، أو التھرب من أداء حقوقھم صفة من صفات الخاسرین الذین 
  .قطعوا ما أمر اهللا بھ أن یوصل بل إن ذلك جریمة وكبیرة من كبائر الذنوب

فھل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في : تعالى ولھقل قاطع الرحم ملعون في كتاب اهللاویعد 
 :سورة محمد [ أولئك الذین لعنھم اهللا فأصمھم وأعمى أبصارھم . األرض وتقطعوا أرحامكم 

. وما یضل بھ إال الفاسقین  : تعالى ولھقل قاطع الرحم من الفاسقین الخاسرینو. ] 33-32 آیة
اهللا بھ أن یوصل ویفسدون في األرض  الذین ینقضون عھد اهللا من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر

صلوا :فعن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال  .]27- 26 آیة :البقرة[ أولئك ھم الخاسرون

                                                        
170 http://www.4muhammed.com 
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أرحامكم فإنه أبقى لكم في الحياة الدنيا وخير لكم في آخرتكم رواه عبد بن حميد عن ابن 
  .174عباس

 الى في وصفھمقولھ تع المالئكة معصومون ، والدلیل علیھ :الصِّْدَق :  وھم بأمره یعملون 
لذلك یجب على المؤمن عدم الكذب على اآلخرین، فمن أبرز ، ]  27 آیة :سورة األنبیاء [

الصدق وحده ، لو تحقق في األمة ، لكان لھا شأن عظیم ، عالمات المؤمنین أنھم صادقون،ف
صِّْدِق ، َفِإنَّ الصِّْدَق َیْھِدي ِإَلى اْلِبرِّ ، َوِإنَّ َعَلْیُكْم ِبال« :  -صلى اهللا علیھ وسلم  -وتأملوا قول النبي 

ِصدِّیًقا ، اْلِبرَّ َیْھِدي ِإَلى اْلَجنَِّة ، َوَما َیَزاُل الرَُّجُل َیْصُدُق ، َوَیَتَحرَّى الصِّْدَق ، َحتَّى ُیْكَتَب ِعْنَد اِهللا 
اْلُفُجوِر ، َوِإنَّ اْلُفُجوَر َیْھِدي ِإَلى النَّاِر ، َوَما َیَزاُل الرَُّجُل  َوِإیَّاُكْم َواْلَكِذَب ، َفِإنَّ اْلَكِذَب َیْھِدي ِإَلى

 .176ومسلم 175رواه البخارى َیْكِذُب ، َوَیَتَحرَّى اْلَكِذَب ، َحتَّى ُیْكَتَب ِعْنَد اِهللا َكذَّاًبا
 سلم قالعن أبي ھریرة، رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ و :في اهللا محبتھم للمؤمنین: 

فینادي جبریل في أھل  .إن اهللا یحب فالنًا فأحببھ، فیحبھ جبریل: جبریل ناديإذا أحب اهللا عبدًا 
 هروا إن اهللا یحّب فالنًا فأحبوه، فیحبھ أھل السماء، ثّم یوضع لھ القبول في األرض: السماء

 .178ومسلم 177البخاري
 وذلك إتباع ما یلي میقتضى احترامھ إن اإلیمان بالمالئكة :احترام المالئكة: 

ثبت في ،فقد المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ ابن آدم:البعد عن الرائحة الكریھة، واألقذار -
األحادیث الصحیحة أن المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ بنو آدم، فھم یتأذون من الرائحة الكریھة، 

, من أكل الثوم :یھ وسلم قالن جابر بن عبد اهللا عن النبّي صلى اهللا عل،فع واألوساخ, واألقذار
 رواه والكراث، فال یقربّن مسجدنا؛ فإن المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ بنو آدم, والبصل
 .180ومسلم 179البخاري

 .والمعاصيالبعد عن ارتكاب الذنوب  -
نھى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عن البصاق عن :البعد عن البصاق عن الیمین في الصالة -

ء الصالة؛ ألن المصلي إذا قام یصلي یقف عن یمینھ ملك، ففي صحیح البخاري الیمین في أثنا
إذا قام أحدكم إلى الصالة، فال یبصق أمامھ، :عن أبي ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

فإنما یناجي اهللا ما دام في مصاله، وال عن یمینھ؛ فإن عن یمینھ ملكًا، ولیبصق عن یساره، أو 
 .181البخاري رواه فنھاتحت قدمھ فید

  
  :لدى المؤمن عالمات تتعلق بالنواحي االجتماعیة: رابعا 

،  یترتب على إیمان المؤمن بالمالئكة  مجموعة العالمات التي تتعلق بالنواحي االجتماعیة
   : أھمھاومن 

  یترتب على إیمان المؤمن بالمالئكة الحرص على زیارة  :الحرص على زیارة المریض
لھ من فضل كبیر واجر عظیم،فعن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ عن النبي المریض  لما 

ما من رجل یعود مریضًا ممسیًا، إال خرج معھ سبعون ألف ملك  :صلى اهللا علیھ وسلم قال
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یستغفرون لھ حتى یصبح، وكان لھ خریف في الجّنة، ومن أتاه مصبحًا خرج معھ سبعون ألف 
 .182 رواه أبو دواد ان لھ خریف في الجنةملك، یستغفرون لھ حتى یمسي، وك

 المؤمن یتحبب إلى الناس ، ویسعى لكسب رضاھم ، فالمؤمن ال یعیش منعزًال  إن :مداراة الناس
خلف األسوار العالیة ، بل یتفاعل مع الناس ویحرص على مداراتھم والترَّفق بھم ، وقد اعتبر 

اراة الناس نصف اإلیمان ، والرفق بھم نصف مد » : وسلم أّن وآلھ علیھ اهللا الرسول األكرم صلى
  . العیش

إذا أحب اهللا عبدًا  :عن أبي ھریرة، رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالو
إن اهللا یحّب : فینادي جبریل في أھل السماء .إن اهللا یحب فالنًا فأحببھ، فیحبھ جبریل: جبریل نادي

  183البخاري هروا ّم یوضع لھ القبول في األرضفالنًا فأحبوه، فیحبھ أھل السماء، ث
  
 من األمور الھامة التي تكشف عن مدى إیمان الفرد بالمالئكة  شعوره نحو أبناء جنسھ  :المبادرة

 فالمؤمن الواقعي ال یعرف الالمباالة بل یتحسس معاناة الناس ویمد ید العون لھم ، . وعالقتھ معھم
عن شخصیاتھ، توخیا للثواب الجزیل  رص على عدم الكشفویقّدم العون للفقراء والمعوزین ویح
  .على صدقة السر ، وُبعدا عن الریاء

 اهللا تعالى قال إذا أحسن المؤمن  إلى جاره كشف عن عمق إیمانھ، فقد :اإلحسان إلى الجار:  
ي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلـَمَساِكیِن َواْلـَجاِر َواْعُبُدوْا الّلَھ َوَال ُتْشِرُكوْا ِبِھ َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِبِذ

 ُیِحبُّ َمن ِذي اْلُقْرَبى َواْلـَجاِر اْلـُجُنِب َوالصَّاِحِب ِبالَجنِب َواْبِن السَِّبیِل َوَما َمَلَكْت َأْیـَماُنُكْم ِإنَّ الّلَھ َال
  .]36اآلیة  :النساءسورة [ َكاَن ُمْخَتاًال َفُخوًرا

ھ    أوصى اإل ة، وأوجب ل سالم بالجار خیرًا في كثیر من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبوی
ي         ا جاء ف اره، كم ان بج ع اإلنس ي تجم حقوقًا كثیرة، تتعدد وتتنوع تبعًا لنوع العالقة والرابطة الت

جار لھ حق واحد، وجار لھ : الجیران ثالثة : حیث یقول -صلى اهللا علیھ وسلم -الحدیث عن النبي
ان،  ق              حق ك ح ھ علی افر، ل ار الك و الج ق واحد فھ ھ ح ذي ل ار ال ا الج وق، فأم ة حق ھ ثالث ار ل وج

الجوار، وأما الجار الذي لھ حقان فجار مسلم، لھ حق الجوار واإلسالم، وأما الجار الذي لھ ثالثة 
ي            زار، وجاء ف ام الب رحم أخرجھ اإلم وار و اإلسالم وال ھ حق الج حقوق فجار مسلم ذو رحٍم، ل

ن        : قال -صلى اهللا علیھ وسلم -آخر أن رسول اهللاحدیث  ر فلیحس وم اآلخ اهللا والی ؤمن ب ان ی ن ك م
ر          وم اآلخ اهللا والی ؤمن ب ان ی ن ك إلى جاره، ومن كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیكرم ضیفھ، وم

  184أخرجھ الشیخان فلیقل خیرًا أو لیسكت
لم    -وجعل الرسول ھ وس ار م     -صلى اهللا علی ى الج ھ   اإلحسان إل ان لقول ات اإلیم  ن عالم

و              : صلى اهللا علیھ وسلم ال أب نَّ؟ فق ُل بھ ن یعم م م نَّ أو ُیَعلِّ ل بھ ات فیعم ذه الكلم ي ھ ُذ عنِّ ن یأخ م
اس، وارض     :قلت أنا یا رسول اهللا، فأخذ بیدي فعدَّ خمسًا فقال: ھریرة د الن ن أعب اتق المحارم تك

تكن مؤمنًا، وأحّب للناس ما تحّب لنفسك تكن بما قسم اهللا لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك 
 .أخرجھ الترمذي(مسلمًا، وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلب 

ل       ھ وتحم ة حقوق ة حسنة، ورعای وما من شك في أن اإلحسان إلى الجار ومعاملتھ معامل
ار ال یس     ع، فالج راد المجتم تغناء  أذاه، یؤدي إلى حصول المحبة واأللفة والمودة بین أف تطیع االس

دة                  ي الش ھ ف ون ل دیم الع ھ، وتق ر ب اره الّب ى ج ار عل ن حق الج وال، فم ع األح ي جمی اره ف عن ج
  .والرخاء، فیشاطره حزنھ، ویفرح لما یسره
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ي لم -والنب ھ وس لى اهللا علی ان    -ص ة اإلنس ى خیری ة عل ار عالم ى الج ان إل ل اإلحس جع
ھ  ك قول ن ذل الحھ، م ى ص ارة عل ھ  -وأم لى اهللا علی لمص الى «: -وس د اهللا تع حاب عن ر األص خی

  .أخرجھ الترمذي خیرھم لصاحبھ، وخیر الجیران عند اهللا تعالى خیرھم لجاره
ن         ھ م ال یمنع ادة اهللا، ف ي عب ًا باستغراقھ ف ومن الجدیر بالذكر أن المسلم قد یكون معروف

ھ وسلم  صلى اهللا ع  -دخول الجنة ویدفعھ إلى النار سوى إیذائھ جاره، فقد قیل للنبي ة  «: لی إن فالن
ول اهللا     ال رس انھا، فق ا بلس ھ    -تقوم اللیل، وتصوم النھار، وتتصدق، وتؤذي جیرانھ صلى اهللا علی

ادة        : -وسلم ن العب ؤدي م لم ال ی ون المس د یك اكم، وق ال خیر فیھا، ھي في النار أخرجھ أحمد والح
ل   -حمھم أي ال یقسو على جیرانھ بل یر -سوى الفرائض، لكنھ ال یؤذي جیرانھ  فیدخل الجنة، قی

ن        : -صلى اهللا علیھ وسلم -للنبي أثوار م ان، وتتصدق ب وم رمض ة، وتص إن فالنة تصلي المكتوب
ال    -أي صدقة ھیِّنة  -أقط  ا، ق ؤذي جیرانھ ة   : وال ت ي الجن اري   ھي ف ون    .أخرجھ البخ ذا یك وھك

  .185الجنةإیذاء الجار سببًا في دخول النار، واإلحسان إلى الجار سببًا في دخول 
  

  .نتائج الدراسة وتوصیاتھا: بعاسالالمبحث 
  :نتائج الدراسة: أوال

  :توصلت الدراسة الحالیة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا
 ومن ھؤالء  ،یجب اإلیمان بالمالئكة التي وردت أسماؤھم في الكتاب أو في السنة بالتفصیل

وھو الملك الموكل بالقطر (علیھ السالم لمیكائی،و)وھو الملك الموكل بالوحي(علیھ السالم جبریل
وھو الملك الموكل بالنفخ في  (علیھ السالم  إسرافیل،و )الذي بھ حیاة األرض والنبات و الحیوان

وھو (علیھ السالم  مالك،)بقبض األرواحوھو الملك الموكل  (، وملك الموت علیھ السالم )الصور
وأما المالئكة الذین لم یرد ذكرھم فیجب أن  ورضوان علیھ السالم خازن الجنة، ،)خازن النار

ونؤمن  ،فمثال نؤمن بالكرام الكاتبین الذین جعلھم اهللا علینا حافظین ،نؤمن بھم بصورة إجمالیة
 ،وبالمالئكة الموكلون بالنار ،ونؤمن بحملة العرش ،بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمین

  .والمالئكة الموكلون بالجنان وغیرھم
 التصدیق بوجودھم وأنھم أجسام نوراّنیة كما قال علیھ الصالة والسالم ومان بالمالئكة ، إلیا

رواه " خلقت المالئكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم :"
وكان جبریل علیھ السالم . وھم قادرون على التشكیل بأشكال حسنة وعلى األفعال الشاقة . مسلم 

النبي صّلى اهللا علیھ وسّلم في صفات متعددة فتارةً  یأتي بصورة رجل اسمھ دحیة بن  یأتي إلى
وقد جاءت المالئكة إلى . خلیفة وتارةً  في صورة أعرابي وتارةً  على صورتھ التي خلق علیھا 

والمالئكة ال یأكلون وال یشربون وال یتناكحون ، . نبي اهللا لوط في صور حسنة من بني البشر 
  .وصفون بذكورة وال بأنوثة عباد مكّرمون ال یعصون اهللا ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرونوال ی

 َخلقیة ، ُذِكرت في الكتاب والسنة، وھىالبمجموعة من الصفات  یتصف المالئكة علیھم السالم :
ال یوصفون بذكورة و ال و ،ال حاجة لھم لألكل والشرب و ، أن لھم أجنحةو ، أنھم خلقوا من نور

السماء  مومساكنھ ھممنازلوان  ،تفاوتھم في الخلق والمقدار و ، الموتو ،قوتھم وشدتھم ،وة أنوث
أنھم و ، عظم سرعتھمو ، على التشكلالھائلة قدرتھم  ، ال یعلمھ إال اهللا عزَّ وجلَّ ھمأعدادوان  ،

  .القدرات الخارقةوامتلك  الحسن ، جمالھمو ، مخلوقون قبل الساللة البشریة
 ُخلقیة، ُذِكرت في الكتاب والسنة، وھىالبمجموعة من الصفات  الئكة علیھم السالمیتصف الم :

 ، االنتظام في الصفوفو ، خوفھم من اهللا تعالىو ، طاعاتھم هللا تعالىو ،قربھم من اهللا تعالى 
اختصام و ،ستحیاء الاو ، كرام بررةوأنھم  ، ال تتعب وال تفتر من عبادتھم هللا عز وجل اھوأن

َیَٰٓأیَُّھا ٱلَِّذیَن  : قولھ تعالى في وصفھم لیفعلون ما یؤمرون ألنھم معصومون وأنھم  ، األعلى المأل
 لَّا َیْعُصوَن ٱللََّھ َءاَمُنوا۟ ُقٓوا۟ َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َناًرۭا َوُقوُدَھا ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمَلِٰٓئَكٌة ِغَلاٌظۭ ِشَداٌدۭ

                                                        
185 http://www.ebnmaryam.coml 
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َلا َیْسِبُقوَنُھۥ ِبٱْلَقْوِل : وقولھ تعالى ]  6آیة : التحریم سورة [  ُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَنَمٓا َأَمَر
  .] 27 آیة : األنبیاءسورة [ َوُھم ِبَأْمِرِهۦ َیْعَمُلوَن

  محبتھم للمؤمنینو ، تسدید المؤمنین :من أھمھا تجاه المؤمنینتوجد ادوار عدیدة للمالئكة ، 
 ، حمایتھم لمكة والمدینة من الدجالو ، صالتھم على المؤمنینو ، أمین على دعاء المؤمنینالتو
شھودھم مجالس العلم وحلقات و ، شھودھم جنازة الصالحینو ، تبشیرھم لعباد اهللا المؤمنینو

تنزّلھم و ، استغفارھم للمؤمنینو ، الذین یحضرون الجمعةالمصلین تسجیل المالئكة و ، الذكر
یبّلغون الرسول و ، تبشیرھم المؤمنینو ، تعاقب المالئكة فیناو الكریم ، یقرأ المؤمن القرآن عندما

مع  ، والقتال لرسول صلى اهللا علیھ وسلما ، والدفاع عن صلى اهللا علیھ وسلم عن أمتھ السالم
ؤوا المالئكة الذین جاو ، حمایتھم للمدینة ومكة من الدجالو ، في حروبھم وتثبیتھمالمؤمنین 
تأمین  ، المالئكة باسطة أجنحتھا على الشامو ، شھود المالئكة لجنازة الصالحینو ، بالتابوت
 .إظاللھا للشھید بأجنحتھا ،ظھور المالئكة في الرؤیا بالمنامو ، المالئكة

  لیس لھم من : عدة متطلبات یجب أن یضعھا المؤمن في اعتباره ، وھى اإلیمان بالمالئكةیتطلب
أي  وتفصیال اإلیمان بھم إجماًالو ،اإلیمان بوجودھمو ،بّیة واأللوھیة شيءخصائص الربو

كصفة (اإلیمان بما ُعلم من صفاتھم و ، علمُنوبما لم ) كجبریل (أسمائھم نعلم من اإلیمان بما 
جبریل التي رآھا النبي في صورتھ التي خلقھ اهللا علیھا ولھ ستمائة جناح قد سّد األفق، وقد 

بأمر اهللا إلى ھیئة بشریة في صورة رجل كما حصل لجبریل حین أرسلھ اهللا إلى یتحول الملك 
اإلیمان بما ُعلم من أعمالھم التي یقومون بھا بأمر اهللا كتسبیحھ  ، )مریم فتمثل لھا بشرًا سویًا

 .والتعبد لھ لیًال ونھارًا بدون ملل وال فتور
 أن یعلم اإلنسان سعة علم اهللا تعالى وعظم  :اإن في وجود المالئكة واإلیمان بھم حكمًا متعددة منھ

قدرتھ وبدیع حكمتھ، وذلك أنھ سبحانھ خلق مالئكة كرامًا ال یحصیھم اإلنسان كثرة وال یبلغھم 
اإلیمان بالمالئكة ،وان قوة وأعطاھم قوة التشكل بأشكال مختلفة حسبما تقتضیھ مناسبات الحال

بمخلوقات غیبیة عنھ، وفي ذلك تسلیم مطلق لكتاب اهللا علیھم السالم ھو ابتالء لإلنسان باإلیمان 
أن یعلم اإلنسان أن اهللا تعالى خلق مالئكة أنقیاء أقویاء و ،وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

لكٍل منھم لھ وظیفة بأمر من اهللا تعالى إظھارًا لسلطان ربوبیتھ وعظمة ملكھ، وأنھ الملك الملیك 
نفخ الروح في األجنة ومراقبة أعمال : ن الوظائف التي أمروا بھاالذي تصدر عنھ األوامر، م

أن یعلم اإلنسان ما یجب علیھ تجاه مواقف ،والبشر، والمحافظة علیھا وقبض األرواح وغیر ذلك
 المالئكة معھ وعالقة وظائفھم المتعلقة بھ، فیرعاھا حق رعایتھا ویعمل بمقتضاھا وموجبھا

وشھادتھم ،فإن من یؤمن برقابة المالئكة ألعمالھ وأقوالھ ،و جلعلى أمر اهللا عز  ،واالستقامة
 ،الصبر،وفإنھ یتجنب مخالفة اهللا و معصیتھ في السر وفي العالنیة،على كل ما یصدر منھ

وذلك بمعرفة أن المالئكة جنود اهللا معھ وأنھ لیس ،وعدم الیأس،ومواصلة الجھاد في سبیل اهللا
 .وحده في الطریق

 عالمات تتعلق ،ولمالئكة بأربعة عالمات ، وھي عالمات تتعلق بالنواحي النفسیة یتمیز المؤمن با
العبادیة  عالمات تتعلق النواحي، و عالمات تتعلق النواحي االجتماعیةو ، النواحي األخالقیة

 .لدیھ
  

  :الدراسة توصیات: ثانیا
  :یليتوصى الدراسة الحالیة بما 

  من المخلوقات الغیبیة، خلقھم اهللا عز وجل، وأوكل إلیھم  لم بأنَّ المالئكة نوعسالم إیمانضرورة
ألنھ جزء من عقیدتھ ، وركن القیام ببعض المھمات والوظائف، واإلیمان بھم والتصدیق بوجودھم 

 في ، وقد خلقھم اهللا وجبلھم على الطاعة والعبادة، ونمن أركان اإلیمان ال یصح إیمان العبد إال بھ 
نة والجماعة یقررون وجوب اإلیمان بوظائفھم حسبما جاءت بھ وأھل الس. عنھم المعصیة

عنھم أنھم بنات اهللا، تعالى اهللا عن ذلك علوًا كبیرًا، كما زعم  في النصوص الصحیحة، وین
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َوَجَعُلوا اْلَمَلاِئَكَة الَِّذیَن ُھْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإَناثًا  : المشركون ذلك و أوضح كذبھم بقولھ تعالى
  .]19آیة  :سورة الزخرف[  ُدوا َخْلَقُھْم َسُتْكَتُب َشَھاَدُتُھْم َوُیْسَأُلوَنَأَشِھ
  إنزال المالئكة منازلھم ، وإثبات أنھم عباد اهللا وخلقھ كاإلنس والجن ، مأمورون مكلفون.  
 االعتراف بأن منھم رسل اهللا یرسلھم إلى من یشاء.  

  
  المراجع

 القران الكریم.  
 الكشاف عن حقائق ):ھـ1399(محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  أبو القاسم جار اهللا

  .التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل ،  دار الفكر للطباعة والنشر
 تفسیر القاضي ):  م1999(سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي البیضاوي الشیرازي  أبو

، الطبعة األولى ،دار الكتب العلمیة البیضاوي، صححھ وخرج آیاتھ، محمد عبد القادر شاھین 
  .بیروت

  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، دار إحیاء التراث، ):ت.د(أبي السعود محمد العمادي
  .بیروت، لبنان

  الجامعة 1النبوات ،  تحقیق عبد العزیز صالح،ط):م2000(أبى العباس احمد ابن تیمیة ،
  .اإلسالمیة، المدینة المنورة

 لسان العرب، دار الحدیث ، ):م 2003(بي الفضل جمال الدین محمد بن مكي ابن منظور أ
  .القاھرة 

 بحر العلوم، تحقیق زكریا عبد ): م1993(أبي اللیث نصر بن محمد أحمد بن إبراھیم السمرقندي
  .، دار الكتب العلمیة 1المجید النوني ، ط

  لسنن الكبرى للبیھقي ، تحقیق حمد عبد ا):م1999(أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البیھقي
 .القادر عطا ، دار الكتب العلمیة،  بیروت ، لبنان 

  شرح العقیدة الطحاویة ،  شرح ابن أبي العز الحنفي الدمشقي ، ):م2005(أبي جعفر الطحاوي
  .، دار ابن الھیثم ، القاھرة 1ط
  ئي ، تخریج حسن شلبي ، السنن الكبرى النسا):م2001(أبي عبد الرحمن بن شعیب النسائي

 .لبنان : الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة،  بیروت 
  تفسیر الجامع ألحكام القرآن، تحقیق ):م2000(أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي

  . 281ص/18سالم مصطفي  البدري ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، ج
 سنن الترمذي( الجامع الصحیح الترمذي ): م1992(یسى بن سورةأبي عیسى محمد بن ع ( ،

 .تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمیة ، لبنان 
 المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ): م2001(أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة األندلسي

  .العلمیة، بیروتالعزیز، تحقیق عبد السالم الشامي ، الطبعة األولى ، دار الكتب 
  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، الطبعة الثانیة ، ):ھـ1414(أحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشیباني

 .توزیع مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة 
 فتح الباري شرح صحیح ):ھـ1379(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي

  .بیروت –دار المعرفة  د فؤاد عبد الباقي،محم :رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھالبخاري، 
  تفسیر المراغي ، الطبعة الثالثة ،القاھرة):  1946(أحمد مصطفى المراغي.  
 م1999(اإلمام مجد الدین محمد یعقوب بن محمد بن إبراھیم الفیروز آبادي الشیرازي الشافعي :(

  .القاموس المحیط ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة بیروت
 تفسیر الفخر الرازي المشتھر ): ھـ1410(مام محمد الرازي فخر الدین ضیاء الدین عمراإل

  .بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب ،  دار الفكر للطباعة والنشر
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  نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ):م1995(البقاعي
  .بیروت  

  ع الجوامع أو الجامع الكبیر للعالمة ، الھیئة المصریة العامة جم):ت.د(جالل الدین السیوطي
 .للكتاب، القاھرة 

  المعجم األوسط ،تحقیق محمود الطحان ، الطبعة األولى ،  مكتبة ):م1985(الحافظ الطبراني
 .المعارف، الریاض 

  مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول ):م2005(حافظ بن أحمد الحكمي
في التوحید  ، اختصار أبو عاصم ھشام بن عقدة ،الطبعة التاسعة، دار طیبة الخضراء ،مكة 

 . المكرمة 
  فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، دار المعرفة ، بیروت):ت.د(الحافظ بن حجر العسقالني.  
  منھج الحافظ بن ):ت.د(الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السالمي البغدادي

  .جب الحنبلي في العقیدة ، دار الصحیحي ،الریاضر
 الحبائك في أخبار المالئك ، للسیوطي، تحقیق و تعلیق، مصطفى عاشور، مكتبة القرآن القاھرة. 
  وأثره على العبید، بیت األفكار الدولیة ، لبنان):م2005(خمیس السعید التوحید. 
  الكتاب و السنة، الطبعة الثانیة، دار  عقیدة أھل السنة في ضوء):ت.د(سعید بن مسفر القحطاني

  .طیبة الخضراء مكة المكرمة
 محمد ناصر الدین : سنن أبي داود، المحقق):ت.د(سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني

 .مشھور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،القاھرة -األلباني 
  كیم الشھیر بتفسیر المنار ، الطبعة الثانیة ، دار تفسیر القرآن الح):1946(سید محمد رشید رضا

  .المعرفة ، بیروت
  الحبائك في أخبار المالئك ،  تحقیق وتعلیق، مصطفى عاشور، مكتبة القرآن ):ت.د(السیوطي

  القاھرة
  التعریفات،للجرجاني ، تصحیح جماعة من ):ھـ1403(الشریف بن علي بن محمد الجرجاني

 .ة، الطبعة األولى، بیروتالعلماء، دار الكتب العلمی
 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ): ت.د(شھاب الدین السید محمود اآللوسي البغدادي

 .المثاني ، دار إحیاء التراث بیروت
  شرح العقیدة الواسطیة البن تیمیة ، الطبعة الثانیة ، مكتبة المعارف ):م1999(صالح الفوزان

  .الریاض
 یان في تأویل القرآنالطبري،جامع الب  
  دار 1المنحة اإللھیة في تھذیب شرح الطحاویة،  ط ):م1995(عبد اآلخر حماد الغیي  ،

 .الصحابة، بیروت
 اإلتحافات السنیة باألحادیث  ):ت.د(الرؤوف بن تاج العارفین بن زین العابدین الحدادي عبد

  .لبنان ،مؤسسة الرسالة  ،القدسیة
  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال للعالمة ):م1989(الدین الھندي عالء الدین المتقي بن حسام

 .، مؤسسة الرسالة،  بیروت 
  لباب التأویل في معاني التنزیل ،  ):  ت.د) (الخازن(علي بن حمد بن إبراھیم البغدادي الصوفي

  .شرح النسبي دار المعرفة، بیروت
 لباب في علوم الكتاب ، تحقیق وتعلیق ال):  م1998(عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي

الشیخ عادل أحمد الموجود و الشیخ علي محمد معوض ،الطبعة األولى ،دار الكتب 
  .العلمیة،بیروت

 القاموس المحیط، الطبعة األولى ، دار الكتب بیروت ): م1999(الفیروز آبادي.  
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  قھ بشار عواد الموطأ ، روایة أبي مصعب الزھري المدني ، حق):م1991(مالك بن أنس
 .معروض ، الطبعة األولى ، بیروت

  لوامع األنوار البھیة و سواطع األسرار األثریة ):1946(محمد بن أحمد بن سلیمان السفاریني
 .شرح الدرة المضّیة في عقیدة الفرقة المرضیة ، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة ،   بیروت

 صحیح البخاري  ، دار ومطابع ):ت.د(بخاري محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة ال
  .الشعب،القاھرة

 محمد فؤاد عبد : سنن ابن ماجة، المحقق):ت.د(محمد بن یزید القزویني أبو عبد اهللا ابن ماجة
 .الباقي ، دار إحیاء الكتب العربیة ،القاھرة

  دمشق   ،دار المحبة  1كبرى الحقائق في العقیدة اإلسالمیة، ط):ت.د(محمد سمیر الشاولي ،.  
  تفسیر التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع ، تونس):ت.د(محمد طاھر بن عاشور.  
 لبنان –دار القرآن الكریم، بیروت  ،مختصر تفسیر ابن كثیر ):1981(محمد علي الصابوني.  
  سلسلة األحادیث الصحیحة ، الطبعة الرابعة ، المكتب):ھـ1405(محمد ناصر الدین األلباني 

  .اإلسالمي بیروت ، لبنان 
  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السيء في ):م1992(محمد ناصر الدین األلباني

 .األمة ، الطبعة األولى ، مكتبة المعارف الریاض 
  صحیح مسلم ،الطبعة األولى، عالم ):م1998(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري

 .الكتب ، لبنان
 شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، تحقیق ): م 2003(ان بن سعید الحمیري الیماني نشو

  .م 1999حسین بن عبد العمري وآخرین ، دار الفكر 
 صحیح مسلم بشرح النووي، ط المصریة ):ت.د(یحیى بن شرف النووي محي الدین أبو زكریا

 .القدیمة،القاھرة
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