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وعلى آله ، والصالة والسالم على من النيب بعده  ،احلمدهللا وحده الشريك له 

  ،وبعد  ، وصحبه 
ألقيتها يف طالب السنة الثالثة بكليات اجلامعة اإلسالمية  كنت قد  هذه حماضراتف 

هـ ١٤١٦باملدينة املنورة يف سنوات متكررة، حىت اجتمع هلا طالب كلية احلديث يف عام 
م، وتداول الطالب والزمالء هذه املذكرة فقيدوها يف مذكرة، حرروها خبطوط عدد منه

أضعها بني يدي  ذه طبعة عنها مع شيء من التهذيبوه ،وعندي نسخة منها  لسنوات،
وقد كان طلب مين عدد من الطالب والزمالء ، طالب العلم بعد مضي كل تلك السنوات 

، ذلك ومضت السنون واهلمة خامدة عن ، طبع هذه احملاضرات يف كتاب يتداوله الناس 
  .وكل شئ بقدر حىت العجز والكيس ، فسبحان الذي بعثها يف هذه األيام خاصة 

خصصته يف )  خلْق املالئكة عليهم السالم ( وقد كنت أفردت كتابا بعنوان ، هذا 
وحررت مادته بتهذيب وتوثيق ، وجردت مباحثه من حماضرايت املذكورة ، مباحث خلقهم 

وأعددته للطبع يف عام ، ب اليت قيدوا احملاضرات فيها أمت مما هي عليه يف مذكرة الطال
ولعل ، هـ ١٤٣١عام هذا ال نشر طبعته األوىل إال يف أوائل يتهيأ يل مث مل ، هـ ١٤١٨

فإن ذلك الخيلو ) ة خلق املالئك( قارئ هذه احملاضرات يف هذه الطبعة أن يضم إليها كتاب 
    .بل هو كذلك ، من فائدة أمت

يكون هذا من العلم النافع الذي يبقى يل بعد املمات  وأن، ه وثوابه أسأل اهللا فضل 
ا الوهاب ذو الفضل  ،وما أجزاها من جتارة ، حسنته  جتري علي رأس ماهلا هبة تفضل

وريعها جار ، علم بغايته إال أنه من ذي فضل ال حياط بفضله علما رحبها الو،العظيم سبحانه 
واستر واعفو ، فاللهم بلَّغنا ما نرجوه من فضلك ، سبحانه  أجراه احلي القيومغري مقطوع 

  .عما يبلغه علمك 
  . وآخرا الشريك لكلك احلمد أوال ، وصل اللهم على النيب وسلم تسليما  

  حممد بن عبد الرمحن أبو سيف اجلهين / .د.أ 
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  هـ٧/٥/١٤١٦يف  –احملاضرة األوىل 

  
لقد بدأنا باحلديث عن  :على اإلميان بالكتبالبدء باإلميان باملالئكة وتقدميه سبب 

   : اإلميان باملالئكة قبل احلديث عن اإلميان بالكتب والرسل ألسباب جنملها فيما يلي
قد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه ف: يف البدء مبا بدأ اهللا به ����تباع هدي النيب إ - ١
 ��z��y��x��w��v���uz}�: الصفا قرأ قوله تعاىلمن دنا وملا توجه للسعي  �أن النيب 

مبا بدأ اهللا بذكره يف القرآن، واهللا  البدُء �فسنة املصطفى . )٢(»بدأ اهللا بهمبا أبدأ «: مث قال )١(
  : عز وجل قدم ذكر املالئكة يف القرآن، وذلك يف آيات عديدة منها

������s��r��q}�: قوله تعاىل � �p��on��m��l���k���j��i��h��g

u���tz )وقوله تعاىل، )٣ :{�����c��b��a��`��_��~������}��|

g��f��� �e��dz )فاهللا عز وجل قدم ذكر املالئكة على الكتب والرسل، ولذلك ؛ )٤
جاء ذكره مقدما يف القرآن الكرمي بدأنا احلديث عن املالئكة قبل  يف تقدمي ما �اتباعا للنيب 

  . احلديث عن الكتب وغريها من أركان اإلميان
إن املالئكة متقدمون يف اخللق فقد خلقوا قبل البشر، ولذلك ف :تقدمهم يف اخللق - ٢

  .  عليهم السالم قبل احلديث عن األنبياءيف الذكر والكالم من املناسب أن نبدأ م 
، ن اهللا يرسل املالئكة بالكتب إىل الرسلإف :يف ذات األمر لترتيب الواقعا - ٣

   .أن نبدأ م يف الكالم يب إىل الرسل، وهذا أيضا يقتضالكت يبلغونفاملالئكة هم الذين 
  "باب اإلميان باملالئكة"

 أن يفسروا ألفاظ من أبواب العلم  عند إنشاء الكالم يف بابقد جرت عادة أهل العلم 

                                                 
  . ١٥٨: البقرة (١)
  ).١٢١٨: �حجة النيب : احلج، ب: ك(صحيح مسلم  (٢)
   ٢٨٥: البقرة (٣)
   ١٣٦: النساء (٤)
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ننشئ الباب الذي ترمجة رد فيه، ويليعطوا تصورا عاما عن الباب وما  ،ترمجة هذا الباب 
  . واملالئكة ،اإلميان: على كلمتني ةمشتملالكالم فيه اليوم 

   ) : اإلميان (كلمة  معىن
من األمن، الذي هو ضد اخليانة، " أَمن"مشتق من فعل اإلميان  :لغةيف الاإلميان معىن 

  . تصديق خمصوص: من، فاإلميان يف اللغة مع األالتصديق : ومعناه
ال يستعمل إال يف تصديق األمور أن لفظ اإلميان : والفرق بني مطلق التصديق واإلميان

صدقْنا ذلك، وال : فنقول له .الشمس طالعة: املغيبة، فلو قال شخص مثال يف وضح النهار
إما لرؤيتنا الشمس طالعة أو لتحققنا  ،ألنه مل يؤمتن على شيء يف خربه. بذلك آمنا: نقول له

كان التحقق من ذلك من وقوع ذلك ألمارات معلومة وإن مل نشاهد طلوع الشمس، أو إلم
 ؛لغائب هو الذي يؤمتن عليه املخرب، فيقال لتصديق خربه إميانفاألمر ا. حال وقوع اخلرب

  . الئتمانه على صحة اخلرب
تصديق : قد اصطلح السلف وأهل السنة على أن اإلميان هو :معىن اإلميان اصطالحا

يق اللسان يكون باإلقرار، تصديق القلب يكون باالعتقاد، وتصد. واجلوارح ،واللسان ،القلب
  . إذا أطلق) اإلميان(اسم  هي مسمى جمتمعةوتصديق اجلوارح يكون بالعمل، فهذه األمور 

  ) املالئكة( كلمة معىن 
  :املالئكة مجع، مفرده ملَك، وألهل العلم يف اشتقاقه قوالن:    لغة )املالئكة ( معىن 

" مالئكة"، مهموز األصل، وامليم فيه زائدة، فيكون "أَلَك"إنه مشتق من  :القول األول
  . وهذا قول مجهور أهل العلم". مفاعلة"على وزن 

  .الرسالةوهو  ،"لوكاأل"من  أصلهلفظ املالئكة ف
  : ل الشاعراق

  أبلغ النعمان عين مألكاً
  . يعىن رسالة    

  : وقال آخر
  .أعلمهم بنواحي اخلربألكين إليها وخري الرسول    

  . أرسلين: يعين" ألكين"
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 ؛مسيت املالئكة ذا االسم للرسالةالرسل، و: فمعىن لفظ املالئكة على هذا االشتقاق
  . لتنفيذ أوامره يف تدبري الكون ورسله ،ألا رسل اهللا بينه وبني أنبيائه

فيكون زائدة،  غري مهموز األصل، واهلمزة فيه" ملَك"إنه مشتق من  :القول الثاين
وهو األخذ بالقوة، من " كاملل" :أصلهعلى هذا ، فلفظ املالئكة "فعائلة"على وزن " مالئكة"
شددت : ، أيالعجني تكْلَم: الذي يدل على قوة يف الشيء وشدة، ومنه قوهلم" ملَك"فعل ال

  . عجنه
، وقد وصفهم اهللا بذلك يف كتابه، قال ألم أولوا قوة وشدة ؛ومسيت املالئكة به

�}: تعاىل ��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»���º��¹��¸z )وأعماهلم اليت . )١
     . يقومون ا حتتاج إىل قوة وشدة

يرسلهم اهللا إىل من شاء من رسل اهللا، هم ؛ فمؤتلفان يف املالئكة تمعانواملعنيان جم
يدبرون بأمر اهللا شئون الكون  ،وة وشدةهم أولوا قعباده، وما شاء من أمر يدبرونه، و

، وهذه األعمال اليت يقومون موكلون باجلمادات واحليوانات والنباتات واألرض والسموات
  . ا حتتاج إىل قوة وشدة

؛ ألنه يشهد له الشاهد وهو األرجح ،والقول األول هو قول األكثرين، وهو األشهر
  : ذلكوفيما يلي تفصيل وهو الذي يؤيده املقتضى املعنوي، اللغوي والشاهد الشرعي، 

" ملك"باهلمزة، وإمنا قالوا " مألك"أصل كلمة ملك إن ف :الشاهد اللغوي ماأ
: العرب تستخف ما تستثقله، واهلمزة مستثقلة، فلذلك ألقوها ختفيفا، وقالوافيف، إذللتخ

  : ، ومنه قول الشاعراًهموزالعرب إجراء مفرده على األصل م ملك، وقد ورد يف كالم
  .فلست إلنسي ولكن ملألك   حتدر من جو السماء يصوب

 ؛لكثرة ما جيري يف الكالم ؛وإمنا كان استعماله بغري اهلمز أكثر وأشهر يف كالم العرب
  . فألزموه التخفيف

وصفهم بالرسالة يف القرآن الكرمي يف مواضع عدة تعاىل إن اهللا ف :الشاهد الشرعي وأما
  : وجوه، وهي كما يليمن 

                                                 
  ٦: التحرمي  (١)
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���u��t��s��r��q}�: قال تعاىل :رسالاهللا مساهم  - ١ �p� �o

�{� �z� �y� �x� � �w� �vz )وقال تعاىل ،)١ :{������o��n� � �m� �l

pz)وقال تعاىل، )٢ :{� �j��i��h��g��� � �f��e��d��c��b��az )٣( ،
��Õ��Ô}: قال تعاىلو �Ó�� � � �Ò� �Ñz)وقال تعاىل ،)٤ :{� ���W� �V��U��T

Xz)قال تعاىلو ،)٥ :�{��x� �w� � � � � �v� � ut� �s� �r� � � � q� �p� �o� �n

yz)وقال تعاىل ،)٦ :� {�©� �¨� �§� �¦� �¥z )وقال تعاىل، )٧ :
{E�����D��C��B��Az)وقال تعاىل ،)٨ :�{��i��h��g��f�� �e

k� �jz)وقال تعاىل ،)٩ :{m� �l� � k� � j� �iz)وقال تعاىل ،)١٠ :
{� � � �b� �az )قال تعاىلسفرة، فمساهم اهللا عز وجل كذلك و ،)١١ :�{� �{� �zz 

  . هي الرسالة: السفارةو ،)١٢(
����j}: قال تعاىل :أخرب أنه أرسلهم ويرسلهم - ٢ �i� �h��g� � �f��e

                                                 
  ١: فاطر  (١)
    ٧٥: احلج  (٢)
  ٦١: األنعام  (٣)
  ٣٧: األعراف  (٤)
   ٢١: يونس (٥)
   ٨٠: الزخرف (٦)
   ٦٩: هود (٧)
   ٣١: العنكبوت (٨)
  ٣١: العنكبوت  (٩)

   ٦١: احلجر (١٠)
    ١: املرسالت (١١)
   ١٥: عبس (١٢)
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m��l��kz )١(، وقال تعاىل :{`��_��^���]\��[����Z��Yz�)٢(.  
: �ت املالئكة لنيب اهللا لوط قال :أنفسهم بأم رسل اهللا وصف املالئكةُ - ٣

{�Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����� �Î��Íz )ملرمي عليها السالم �جربيل قال و، )٣: {� ���e���d
�k��j��i��h��g���fz)٤(.  

��º���¹«��¼��½��}�: قال تعاىل: أخربت املالئكة عن أنفسهم بأم أُرسلُوا - ٤
Ë���Ê��� � �É��È���� � � �Ç��Æ��Å��Ä��� ÃÂ��Á��À��¿��¾z )وقال تعاىل ،)٥ :

{v��u�������t��s����x��wz )٦(  .  
  .)٧( �q��p��o��n��mz}�: قال تعاىل :وصفهم األنبياء بالرسالة - ٥

من  شعر به اللفظهذا االشتقاق أرجح أيضا من جهة ما يفإن  :املقتضى املعنوي وأما
، به أمر اهللا الذي أرسلهمإمناينفذون هم رسل ، وأم  إمنا ؛ فإنه يدل على أن املالئكةمعىن 

، وهذا املعىن ينبغي فوق هذا  الرسالة فقط، وأنه ليس هلم من األمر شيء وأم يبلغون
وهم أن األمر إنه حبمله على االشتقاق من امللك الذي هو القوة والشدة  قد يف ؛االعتداد به

ينفذون علم أم رسل من اهللا تعاىل، وأم ولكنه إذا  ،وأن التدبري تدبريهم هم   ؛هم هم بيد 
فهو أصون ،انقطع عنه هذا التوهم، ولذلك كان هذا املعىن أوىل وأرجح فقطأمر املرسل 

  . اهللا أعلمو ،لالعتقاد
 هذه التاء ها التاء، وألهل العلم يفت، مث حلق"مالئك"إن كلمة املالئكة أصلها  :تنبيه

  :قوالن

                                                 
  ٩: األحزاب  (١)
  ٦١: األنعام  (٢)
   ٨١: هود (٣)
   ١٩: مرمي (٤)
   ٧٠: هود (٥)
   ٥٨: احلجر (٦)
   ٥٧: احلجر (٧)
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لكوا مجعا، ومعلوم أن كل مجع  وأدخلت على الكلمةهي تاء التأنيث، : فقيل - ١
 استعمال لفظ املالئكة على وجهي ، ولذلك ورد)١(ؤنث يف لغة العربحكم املمكسر يف 

����l}� :تعاىلفمن التذكري قوله التذكري والتأنيث،  �k��j��i���h��gz )هلووق ،)٢ 
����Â} :تعاىلمن التأنيث قوله و ،)٣( z»��¬��®}: تعاىل �Á��À

��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ãz )٤(
 .  

: كما يقالتدل على املبالغة يف الصفة اليت تضمنها االسم، وهي تاء املبالغة، : وقيل - ٢
الذين بلغوا الغاية يف أداء : رحالة، فيكون معىن املالئكة ال، وللفاهم فهامة، وللرحعالمةللعامل 

الرسالة، فيؤدوا كما ينبغي أن يكون األداء، دون تقصري أو جماوزة، وهذا متسق مع وصف 
  . )٥(��a��`���_��^��]��\z}: اهللا تعاىل إياهم بأم

أفادت على املبالغة ت محلإذا  األ ؛وكون التاء هنا للمبالغة أوىل من كوا للتأنيث
بدوا،  اللة على اجلمع، واللفظ دال عليهالتأنيث فغايتها الدإذا محلت على معىن جديدا، وأما 

   . اهللا أعلمو والتأسيس أوىل من التأكيد، فال جديد فيها،
   :صطالحاإ) املالئكة  (املراد بـ 

وه على بل أمرللمالئكة،اصطلحوا عليه تعريف وضع مل ينقل عن السلف وأهل السنة 
 ما جرت عادم به يف األلفاظ الشرعية أن يطلقوها على ما أطلقهها عليه الشرع من غري

إيراد ملتكلمني انشأ عند ولكن  ، تكلف وضع ألفاظ تفسريية جيعلوا تعريفا مصطلحا عليه 
اصطلحوا ف ؛املتأخرين يف  من جهتهمواشتهر  ،كتبهم وضع يتخذ تعريفا للمالئكة ودونوه يف

 ،أجسام لطيفة نورانية هلا القدرة على التشكل بأشكال خمتلفة(: على تعريف املالئكة بأم

                                                 
  وبقتلي حتدثوا.. حتزبوا  إن قومي : ومن اللطائف يف هذا قول الناشد              (١)

  كل مجع مؤنث.. ال أبايل جبمعهم                                                
   ٢٣: الرعد (٢)
   ٩٣: األنعام (٣)
  ٤٥: آل عمران  (٤)
   ٢٧: األنبياء (٥)
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  .)ومسكنها السموات
    . هذا التعريف عليه مالحظات إمجالية وتفصيليةلكن و

هو ن منشأ هذا التعريف إمنا هو من أهل الكالم، وأ فهي ،املالحظة اإلمجالية العامةأما 
أما الشرع فألم ، وهم جهة مشبوهة غري مأمونة على الشرع وال على اللغة ،  مأخوذ عنهم

، ! فكيف يؤمتن على تفسري األلفاظ الشرعية من أمره مردود يف الشرع؟، مبتدعة  أمرهم رد 
ومن كان منهم عريب النسب فليس هو من أهل ، وأما اللغة فألم ليسوا من أهل العربية 

محلوا ألفاظا يف ، أدخلوا يف العربية ماليس منها بوازع من اعتقادام وألم ، االحتجاج بلغته 
العربية على معان مل تعرف يف العربية فهي ليست يف لغة العرب ؛ مل تسمع منهم وال حتتملها 

كما هو معروف يف مواضع _ وإمنا فعلوا ذلك لتقرير عقائد باطلة اعتقدوها ، قياسات لغتهم 
وهو معىن ال يعرف يف ، لينفوه عن اهللا ) استوىل(على معىن ) ستواءاال( كحملهم لفظ ، عدة 

فكيف _ ، العربية المساعا وال قياسا كما قرر اخلليل وابن األعرايب وغريمها من أئمة اللغة 
  .    ! يؤمتن على اللغة من يلعب فيها هواه ؟

   :وأما املالحظات التفصيلية فمن وجوه، وهي كما يلي
ألن لفظ اجلسم هذه بدعة لغوية، و ،"أجسام"املالئكة بأم  تعريف إم قالوا يف - ١
من أئمة  ، كما نقله اجلوهري واألصمعي وأبو زيد وغريهموالبدن واجلثة اجلسدهو  يف اللغة

وهي التسمي الروح جسما وال اهلواء جسما وال النور جسما وال حنوذلك مما مل يكن  ،اللغة
 ؛املالئكة أرواحإن ف ،لغة  إطالق لفظ اجلسم على املالئكةفعلى هذا ال يصح  ،جثة وجسدا 

�����َ �َ��� ������ً ���ِ���ً {قال اهللا يف وصف جربيل عليه السالم َ�َ� ����� !" ���#�َ�ِ$ ���ْ&��#"َ'َ�{)١(  ،

وهذا وإن كان يف ذكر جربيل إال إن جنس املالئكة ،  )٢(}2�3َ4َ �1ِ- ���0 /! ��ْ'َ.-,!{: وقال 
   . واحد

  
  ،فإن الشرع استعمل لفظ اجلسم استعمال اللغة مل يتجاوزه ، وهو بدعة شرعية أيضا 

                                                 
 .١٧: مرمي          ( ١ )  

 .١٩٣: الشعراء      (٢)
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  : يف موضعنياجلسم يف كتابه  لفظذكر اهللا قد  و
�}: تعاىل، وذلك يف قوله عند إخباره عن طالوت: أحدمها ���{���z��y��� �x

���~��}��|���¡z )١(.  
��µ���´³��²��±��°¶��¸��}: عن املنافقنييف قوله تعاىل : واآلخر

½��¼��������»��º¹z )البدن: املراد باجلسم يف كال املوضعنيو. )٢.  
والروح ليست جسما ، قط بل هم أرواح كما تقدم  لفظ اجلسميف املالئكة  ذكرومل ي

  . يف اللغة 
ال يوافق  والشرع إىل معىن آخر يف اصطالحوال يصح نقل لفظ عن معناه يف اللغة  

ومن دافعنا عن اللغة اليت تفسر ا األلفاظ وعن الشرع الذي يتدين ، استعمال اللغة والشرع 
  . به فقد بطلت حجته 

فلم يتفقوا على معىن ، أن املتكلمني أنفسهم اختلفوا يف ضبط تعريف لفظ اجلسم  - ٢
هو املركب من : ومنهم من يقول، هو مايشار إليه  :فمنهم من يقول ، واحد اصطلحوا عليه 

ومنهم من يقول غري ، هو املركب من اجلواهر املفردة : ومنهم من يقول ، املادة والصورة 
  .اصطلحوا على تعريف للجسم أوال مث ننظر يف وجه وصف املالئكة به : فنقول . هذا 

يف كتابه القول فيها صل اهللا إن هذا التعريف مل يتضمن أمورا هامة عن املالئكة، ف - ٣
ومسكنهم  ،ووظائفهم، وإمنا اشتمل على ذكر خلقهم ،، وهي أعدادهم�وعلى لسان رسوله 

  .فقط، وأغفل ذكر مهامهم، وهو أوىل وأهم
فإن دعت حاجة علمية ، لفظ معلوم معناه املستعمل فيه من أدلة الشرع ) املالئكة(و

خلْق (: عل األنسب أن يقال يف تعريف املالئكة بأمفلشرعية لتحريز مدلوله بتعربف ضابط  
 .)من نورٍ، ال يعلم عددهم إال اهللا، قائمون على عبادة اهللا وتدبري شئون الكون بأمره سبحانه

وعلى بيان  ،وعلى بيان كثرم ،فهذا التعريف مشتمل على بيان خلقتهم من حيث اجلملة
واهللا ، املشتهر املنقول عن املتكلمني  وظائفهم اليت خلقوا من أجلها، ولذلك كان أوىل من

                                                 
  ٢٤٧: البقرة  (١)
   ٤: املنافقون (٢)
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   .أعلم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هـ٨/٥/١٤١٦احملاضرة الثانية يف 
  

  :معىن اإلميان باملالئكة
 وجود ويكون تصديق القلب باعتقاده . ممعناه تصديق القلب واللسان واجلوارح

ويكون . املالئكة، وبتصديقه مبا ورد يف شأم يف الكتاب والسنة تصديقا جازما ال شك فيه
ومبا ورد يف شأم يف الكتاب والسنة، والتحدث بذلك، تصديق اللسان بإقراره بوجودهم 

وتصديق اجلوارح يكون . واإلخبار عنه، وتعليمه، وتعلمه، وغري ذلك مما يكون باللسان
   . ضى ما وقر يف القلب وجرى على اللسانبالعمل مبقت

فيعمل املؤمن كما االقتداء م يف أعمال اإلميان، : ومن صور إميان اجلوارح باملالئكة 
وهناك أمثلة كثرية توضح ذلك، وفيما يلي تعمل املالئكة، وذلك مشروع بالكتاب والسنة؛ 

  : ذكر بعضها
�}�: قال تعاىلفأمر املؤمنني إن اهللا  - ١ �_��~gf��e��d��c��b��a��`z 
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\��[��^��}: فقال تعاىل املالئكةبه املؤمنني قد وصف به اهللا وهذا الذي أمر  )١(
a��`���_z )٢(

فهم قدوة ، تعاىل أمرنا بأمر عليه املالئكة فهذا دليل على أن اهللا 
  .فيه

��m��l��k���j��i��hg��f���e��d��c��b}��: قال تعاىل - ٢

�o��nz )باالقتداء باملالئكة يف الصالة يف هذه اآلية الكرمية أمر اهللا املؤمنني قد ف؛ )٣
  . �على النيب 
أال تصفون كما « :فقال ،�خرج علينا رسول اهللا : قال �عن جابر بن مسرة  - ٣

 :وكيف تصف املالئكة عند را؟ قال !يا رسول اهللا :فقلنا »تصف املالئكة عند را؟
يتماُأل ون الصفوفلَو أمر باالقتداء باملالئكة يف إقامة  �فالنيب  .)٤(»ون يف الصفويتراص

   .الصفوف وإمتامها
رضي اهللا  عن جابر بن عبدف ،صوره أيضا مراعاة االحتراز عنما فيه إيذاء هلم ومن 
 من أكل البصلَ« :وقال مرة- الثومِ من أكل من هذه البقلة«: قال �عن النيب اهللا عنهما 

؛ )٥(»فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ؛فال يقربن مسجدنا  - والكراثَ والثوم
ملن أكل ثوما أو بصال أو كراثا؛ وعلل النهي بأن حضور املسجد ى عن  �فالنيب 

    . فهذه صور من صور جريان العمل على اجلوارح. املالئكة تتأذى من ذلك
  :مرتلة املالئكة

املالئكة خلق جليل، وهلم مرتلة عظيمة عند اهللا تعاىل، وقد ذكرهم اهللا يف كتابه، 
. ووصفهم بأوصاف محيدة وأفعال عظيمة تدل على علو مرتلتهم ومكانتهم عند اهللا تعاىل

                                                 
   ١: احلجرات (١)
   ٣١: األنبياء (٢)
   ٥٦: األحزاب (٣)
  ).  ٤٣٠: ح...األمر بالسكون يف الصالة: الصالة، ب: ك(أخرجه مسلم  (٤)
ي من أكل ثوما وبصال أو كراثا أو : املساجد ومواضع الصالة، ب: ك(أخرجه مسلم  (٥)

  ). ٥٦٤: حنوها ح
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  :  وفيما يلي بيان ذلك
���c��b}�: قال تعاىل: وصفهم اهللا بأم املقربون - ١ �a�� �`��_

h��g��f��e��dz )فهم مقربون إىل اهللا تعاىل مكانا ومكانة ؛)١ .  
{�~��}�: وقال تعاىل، )٢(t���sz}�: قال تعاىل :وصفهم اهللا بأم كرام - ٢

z)وقال تعاىل ،)٣ :{Z��Y��X�� � WV��UT��S��R��Qz)وقال  ،)٤
�}�: تعاىل �¯����®��¬��«��ª��©z)لُقاً، وكرام على  ؛)٥لْقاً وخفهم كرام خ

املرته : وطهرهم من الدنس والنقائص والرذائل، والكرمي هو ،اهللا، كرمهم اهللا سبحانه وتعاىل
  .اجلامع للخري والفضائل والشرفو ،عن النقائص والعيوب

�}� :قال تعاىل :وصفهم اهللا بأم بررة - ٣  ���~��������}z)وصفطهرون ذاتا مفهم ؛ )٦ات 
ألم خملوقون من نور، وصفام محيدة كرمية عالية، وأفعاهلم كلها حسنة وأفعاال،  اتوصف

  . وطاعة وعبادة هللا عز وجل
�}�: قال تعاىل :وصفهم بأم املأل األعلى - ٤ �g��f��e��d��cz )وقال  )٧

  . ؛ فهم األعلون مكانا ومكانة)٨( ��z���������y��xz}��|��{��~�������_������`���}� :تعاىل
: قال تعاىل: هو سبحانه ال يقسم إال بعظيمو ،يف غري آيةقد أقسم اهللا م ل - ٥

{��C��B��Az )٩( وقال تعاىل :�{��c���b��az )١( .  

                                                 
   ١٧٢: النساء (١)
   ١١: االنفطار (٢)
   ١٦ :عبس (٣)
  ٢٦: األنبياء  (٤)
   ٢٤: الذاريات (٥)
   ١٦: عبس (٦)
   ٨: الصافات (٧)
   ٦٩: ص (٨)
   ١: الصافات (٩)
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على أمور  يف مواضع كثرية يف القرآن الكرمي قرن اهللا تعاىل ذكرهم بذكره - ٦ 
   :، وفيما يلي ذكرهاعظيمة
���b���a���`_��^��]��\��[��Z�����Y���X���W�����V��U���T}�: قال تعاىل - أ

��g��f��e��d����cz )م بشهادته على ألوهيته سبحانه )٢فقرن اهللا شهاد .  
����i}�: قال تعاىل - ب � hg��f� � ed� �c� � �b� �a� �`� �_

jz  )م بشهادته على أن القرآن من عنده سبحانه )٣فقرن شهاد.  
���à}�: قال تعاىل - ج �ß��Þ� � �Ý��Ü��Û��Ú� � �Ù� �Ø
áz )وقال تعاىل ،)٤ :�{��l��k���j��i��hg��f�� �e��d��c��b

���o��n��mz)م بصالته على النيب واملؤمنني؛ )٥فقرن اهللا صال.  
 ،حببه إياهم ،فمرتلتهم عظيمة جليلة، وهلذا جيب على املسلم أن يعظم قدرهم وجيلهم

��n��m}�: قال تعاىلوعداوم كفر،  ،تنقصهم؛ فمواالم إميان والتأدب يف ذكرهم وعدم

x��w� �v� �u��t�� �s��r��q��p� �oz)فيجب  ؛)٦
حمبتهم ومواالم والتأدب يف ذكرهم وعدم تنقصهم، ألن تنقصهم يعد من صفات الكافرين، 

  .)I��H��G��F��E��D��C��B��Az٧}�: قال تعاىل
  :وفيما يلي ذكر شيء من ذلك ؛�وقد شرع اهللا التأدب معهم على لسان رسوله 

 الثومِ من أكل من هذه البقلة«: قال �عن النيب رضي اهللا عنهما اهللا  عن جابر بن عبدف

                                                                                                                                            
   ١: املرسالت (١)
   ١٨: آل عمران (٢)
   ١٦٦: النساء (٣)
   ٤٣: األحزاب (٤)
   ٥٦: األحزاب (٥)
   ٩٨: البقرة (٦)
   ٢٧: النجم (٧)
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فإن املالئكة تتأذى مما  ؛فال يقربن مسجدنا  - والكراثَ والثوم من أكل البصلَ« :وقال مرة- 
ى عن حضور املسجد ملن أكل ثوما أو بصال أو كراثا؛  �؛ فالنيب )١(»يتأذى منه بنو آدم

  . وعلل النهي بأن املالئكة تتأذى من ذلك
إذا قام أحدكم إىل الصالة فال يبصق أمامه فإمنا « :قال �عن النيب  �هريرة  أيب نعو

أو حتت  ،وليبصق عن يساره ،وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكا ،يناجي اهللا ما دام يف مصاله
  . للملك وتأدبا معهى املصلي عن البصاق يف جهة ميينه إكراما  �فالنيب  .)٢(»فيدفنها ،قدمه

عدم التقدم بني كوملرتلتهم جعلهم الشرع قدوة للمؤمنني يف كثري من أعمال اإلميان 
، وإقامة الصوف يف الصالة وغريها من األعمال �والصالة على النيب  ،يدي اهللا ورسوله

  .وقد سبق احلديث عن ذلك مع ذكر األدلة هلا بشيء من التفصيل. احلةالص
أمجعوا على : (ومن التأدب معهم الصالة والسالم عليهم إذا ذكروا، قال النووي 

، وكذلك أمجع من يعتد به على جوازها واستحباا على سائر �الصالة على نبينا حممد 
  .)٣()األنبياء واملالئكة استقالال

فينبغي التأدب معهم وتعظيمهم التعظيم الشرعي، بال إفراط وال تفريط، فال جيوز الغلو 
يف تعظيمهم غلوا جياوز احلد كما فعل الكفار الذين عبدوهم من دون اهللا، وال جيوز جفاؤهم 

   . جفاء ينقص من مقامهم كما فعل الكفار الذين اختذوهم أو بعضهم أعداء هلم
  :خلق املالئكة

خلقت املالئكة من «: �قال رسول اهللا :  قالت �فعن عائشة املالئكة خلقوا من نور،  
»نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم

وأما صفة هذا النور الذي  .)٤(
   .الذي خلقت منها املالئكة فهي جمهولة غري معلومة لنا فال ينبغي اخلوض فيها

وقد روي عن بعض الصحابة والسلف الكالم عن هذا النور وصفته، فروي عن عبد 
                                                 

ي من أكل ثوما وبصال أو كراثا أو : املساجد ومواضع الصالة، ب: ك(أخرجه مسلم  (١)
  ). ٥٦٤: حنوها ح

  ). ٤١٦: دفن النخامة يف املسجد ح: الصالة، ب: ك(أخرجه البخاري  (٢)
  ). ٢٠٧: الصالة على األنبياء وآهلم تبعا هلم صلى اهللا عليهم وسلم ص: باب(األذكار (٣)
  . )٢٩٩٦: يف أحاديث متفرقة  ح: الزهد والرقائق، ب : ك(أخرجه مسلم  (٤)
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املالئكة عز وجل خلق اهللا : "أنه قالموقوفا عليه اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما 
  :وعلى هذه الرواية مأخذان ،)١("من نور الصدر والذراعني

روة عن أبيه عن عبداهللا بن أا من طريق أيب أسامة الكويف عن هشام بن ع: األول 
وهشام عرف بالتسهل ألهل العراق ، فهي من رواية العراقيني عن هشام عن أبيه ،  وعمر

يف ما يرويه عن أبيه فكان بعد أن صار إليهم حيدث فيهم عن أبيه مبا كان مسعه من غري 
فنقم ،  ذلكوقد أنكر عليه أهل بلده يف احلجاز ، أبيه عن أبيه ومل يسمعه هو من أبيه 

فالرواية فيها تدليس هشام ألنه ، مالك عليه حديثه ألهل العراق وإرساله عن أبيه فيهم 
  .فهي ضعيفة السند ، رواها عن أبيه بالعنعنة والراوي عنه عراقي 

الصدر والذراعني ( أن الرواية ذاا خمرجة من ذات الطريق وليس فيها لفظ :الثاين 
  .لوهم وهذا اختالف يوجب حصول ا ،)٢()

تصريح بأن الصدر والذراع هو ال افيه رواية ضعيفةابن عمرو عن  تذكروقد  
ويف متنها  ،يدها مقال ناسأكلها يف الواردة بذلك صدر اهللا وذراعه، ولكن الروايات 

وهذا نظري قول النصارى يف  ؛ ألن فيها أن املالئكة جزء من اهللا تعاىل،شديدة نكارة
  .وهو كفر ، املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم 

فهو مل يرفعها  من اإلسرائيليات، عن ابن عمرو فهي هذه الروايات لئن صحت  و
ا من كتب األوائل، فكان ينظر موسقني فيهكان قد أصاب يوم الريموك  ه قد ثبت أنو

حدثنا مما مسعت من رسول : ا يقولون لهحىت كانو وعرف ذلك عنه،  فيها وحيدث منها
  . اهللا، وال حتدثنا مما وجدت يوم الريموك

 )٣("خلقت املالئكة من نور العزة: " وروي عن عكرمة موىل ابن عباس أنه قال
ولكن سنده ضعيف، وكذلك روي عن يزيد بن رومان أنه بلغه أن املالئكة خلقت من 

                                                 
وابن مندة يف الرد على اجلهمية  ١٠٨٤ح٢/٤٧٥عبد اهللا بن أمحد يف السنة  أخرجه (١)
  . ٣١٥ح٢/٧٣٣و أبو الشيخ يف العظمة ،٣٤ح٩١

 .٢٤٧٥ح٦/٤٤٠أخرجها البزار ) ٣(    

  ). ٢/٧٢٨(أخرجه أبو الشيخ يف العظمة  (٣)
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  . ف وهو مقطوع، ولكن سنده أيضا ضعي)١(عز وجل روح اهللا
وقد رويت أحاديث مرفوعة ولكنها موضوعة أو ضعيفة جدا، وكذلك ذكرت     

أن املالئكة ختلق من جربيل أو من ملك : آثار موقوفة على بعض الصحابة وبعض السلف
آخر يغتسل يف ر اجلنة أو يف احلمراء أو يف الكوثر مث ينتفض، فيخلق من كل قطرة ملك، 

من كل قطرة ملك، وعللوا ذلك حسب زعمهم  ،املالئكةدموع أو أن املالئكة ختلق من 
بأا نطفة خشية وليست نطفة شهوة، أو أن املالئكة ختلق من تسبيح بعض املالئكة، من 

وال عن من  �، لعدم ثبوته عن املعصوم باطل ومردود هكلهذا كل تسبيحة ملك، ولكن 
  .علم به فمن املناسب ال، وإمنا ذكرنا ذلك لوروده ، إليهم  حكيت عنهم ونسبت

  :خلق املالئكة زمن

���E}�: ال شك أن املالئكة خلقوا قبل البشر، قال تعاىل �D��C��B� �A
��T�� �S� �R��Q��P� �O��N� �M� �L��K�� � JI��H��G� �F

���^��]��\��[��Z��Y��XW��V��Uz)��³��²}: قال تعاىلو ،)٢��±��°

��Å��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��� �¸��¶��µ��´

È��Ç��Æ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��Í��Ì��Ë���Ê��Éz 
  .على أن املالئكة خلقت قبل البشر فهذا كله دليل واضح ؛)٣(

خلقت املالئكة من نور، «: �، وذلك لقوله املالئكة خلقت قبل اجلن أيضالعل و
»وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم

فقد يستفاد منه ترتيب زمن  ؛)٤(
  .اخللق أيضا فيكون خلق املالئكة قبل خلق اجلن، واهللا أعلم

عن أيب هريرة فقام الدليل الصحيح على أن املالئكة خلقت قبل خلق اجلنة والنار، قد و
فذهب فنظر  .اذهب فانظر إليها :ملا خلق اهللا اجلنة قال جلربيل« :قال �أن رسول اهللا  �

                                                 
  ). ٢/٧٢٧(أخرجه أبو الشيخ يف العظمة  (١)
   ٣٠: البقرة (٢)
   ٣١- ٢٨: احلجر (٣)
  :     ). ص(حديث صحيح، أخرجه مسلم، وقد سبق خترجيه يف  (٤)
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 :مث قال ،مث حفها باملكاره .أي رب وعزتك ال يسمع ا أحد إال دخلها :مث جاء فقال ،إليها
أي رب وعزتك لقد خشيت  :مث جاء فقال ،فذهب فنظر إليها .يا جربيل اذهب فانظر إليها

 ،يا جربيل اذهب فانظر إليها :فلما خلق اهللا تعاىل النار قال« :قال .»أن ال يدخلها أحد
فحفها  ،فيدخلها ،أي رب وعزتك ال يسمع ا أحد :مث جاء فقال ،فذهب فنظر إليها

أي رب  :مث جاء فقال ،فذهب فنظر إليها .يا جربيل اذهب فانظر إليها :مث قال ،بالشهوات
فهذا احلديث دليل واضح على أن خلق  ؛)١(»وعزتك لقد خشيت أن ال يبقى أحد إال دخلها

  . املالئكة متقدم على خلق اجلنة والنار
ما يل مل أر ميكائيل «: �أنه قال جلربيل  �عن أنس بن مالك عن رسول اهللا و

  .)٢(»ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار :قال ؟ضاحكا قط
أن املالئكة خلقت يوم األربعاء، لف كأيب العالية والربيع بن أنس ونقل عن بعض الس

أخذ :  قال �ولكن ال نعلم هلم مستندا يف ذلك، وقد يستأنس لذلك حبديث أيب هريرة 
خلق اهللا عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها اجلبال يوم األحد، «: بيدي فقال �رسول اهللا 

   . )٣(احلديث »...وم األربعاءوخلق الشجر يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق النور ي
أخرب أن املالئكة خلقت من نور، وأخرب أن النور خلق يوم األربعاء،  �والشاهد هنا أن النيب 

إن كان هذا النور هو الذي خلقت منه املالئكة ؛ وكانت خلقت يوم خلق النور ؛ فهو دليل ف
  . أن املالئكة خلقت يوم األربعاء، واهللا تعاىل أعلم صحة دعوى 

يف ذلك دليل مل يرد  : دفعة واحدة أم على دفعات متفرقة؟املالئكة هل خلقت 
أا  صريح ولكن قد وردت األحاديث املوضوعة والضعيفة اليت  ذكرنا بعضها قبل قليل 

إىل أن  اخلاطر مييل بالنظر خلقت دفعة واحدة، وورد يف بعضها أا خلقت شيئا فشيئا، و

                                                 
صفة : ك(، والترمذي )٤٧٤٤: يف خلق اجلنة والنار ح: السنة، ب: ك(أخرجه أبوداود  (١)

هذا حديث : "، وقال)٢٥٦٠: ح حفت اجلنة باملكاره، وحفت اجلنة بالشهوات: اجلنة، ب
، واحلاكم )٣٧٦٣: احللف بعزة اهللا تعاىل ح: األميان والنذور، ب: ك(، والنسائي "حسن صحيح
  .  ، وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب)٧٢- ٧١: اإلميان ح: ك(يف املستدرك 

  . عيف اإلسنادوغريه ولكنه حديث ض) ١٣٣٤٣: ح ٢١/٥٥(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (٢)
  ). ٢٧٨٩: ح �ابتداء اخللق وخلق آدم : صفة القيامة واجلنة والنار، ب: ك(أخرجه مسلم  (٣)
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ألم هم املكلفون بتدبري شؤون الكون، فيناسب أن يكونوا ؛ املالئكة خلقت مرة واحدة 
ميل خاطر حملض قد خلقوا مجلة واحدة، ليقوموا بشؤون الكون مجلة واحدة، ولكن هذا 

الذي العلم فيه معترب إال ماورد يف اخلرب  يف هذا الباب الغييب معتربا علماال يكون نظر ف
  .الثابت 

  :الدينمرتلة اإلميان باملالئكة من 
اإلميان باملالئكة واجب، وهو أحد أركان اإلميان، وركن الشيء هو ما ال يقوم الشيء إال  

: �أنه قال للنيب  :وفيه،  حديث جربيل املشهورودليل ركنيته ذكره يف أركان اإلميان يف  به،
 ،واليوم اآلخر ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،أن تؤمن باهللا«: �فقال له النيب. أخربين عن اإلميان

  .اإلميان إال باإلميان باملالئكةفال يصح  .)١(»القدر خريه وشرهتؤمن بو
  : وجوه منها مندالة على وجوب اإلميان م قد جاءتاألدلة و
����P��O��N��M��L��K}�: قال تعاىل :بني اهللا أن اإلميان م من الرب - ١ �J

��S���R��Qz )٢(. 

اإلميان  اليت امتدحهم ا، و استحقوا هلا اسم اإلميان املؤمننيبني اهللا أن من صفات  - ٢
���r}�: قال تعاىل ،باملالئكة  �q� � � � � �p� � on��m� �l� � �k� � �j� �i� �h� �g

��u���t��sz )٣(  .  
�} :قال تعاىل :بني اهللا سبحانه أن الكفر باملالئكة ضالل بعيد - ٣ ���~� � � � � �}� �|

g��f����e��d���c��b��a��`��_z )٤(  . 

��C��B��A}�: قال تعاىل :بني اهللا سبحانه أن انتقاص املالئكة من عمل الكافرين - ٤

                                                 
سؤال : اإلميان، ب: ك( ،�من حديث أيب هريرة ، أخرجه البخاري �جزء من حديث جربيل  (١)

بيان اإلميان : اإلميان، ب: ك(سلم وم، )٥٠: عن اإلميان واإلسالم واإلحسان ح �جربيل عن النيب 
  .واللفظ له ،)٨: ح ٣٧- ١/٣٦وأيضا من حديث عمر بن اخلطاب  ٩: ح…  واإلسالم واإلحسان

   ١٧٧: البقرة (٢)
   ٢٨٥: البقرة (٣)
   ١٣٦: النساء (٤)
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I��H��G��F��E��Dz١(  .  
��n��m}�: قال تعاىل: بني اهللا سبحانه أن من عادى املالئكة فهو عدو هللا كافر - ٥

x��w��v��u��t���s��r��q��p��oz )فمعاداة . )٢
  . املالئكة معاداة هللا وكفر به، وهذا يدل مبفهومه أن حمبة املالئكة ومواالم إميان

  
فهي أخبار ،  وجوب اإلميان ملدليل فيهاذكر للمالئكة  وكل آية وحديث فيها 

   .جيب اإلميان ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  هـ١٤/٥/١٤١٦احملاضرة الثالثة يف 

                                                 
   ٢٧: النجم (١)
   ٩٨: البقرة (٢)
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  :باملالئكةعلى العبد صفة اإلميان الواجب 

اإلميان باملالئكة جيب إمجاال وتفصيال، فما أمجل نؤمن به على وجهه الذي ورد به من  
  . نؤمن به على وجهه الذي ورد به من التفصيل لَصاإلمجال، وما فُ

مما خيص املالئكة ميكن إمجاله يف أربعة  �ومجيع ما جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله 
  : أصول هامة، وهي

  أعدادهم- ٢      أمساؤهم - ١                         
  .أعماهلم ووظائفهم- ٤أوصافهم      - ٣

ه الذي ورد وكل واحد من هذه األصول فيه إمجال وتفصيل، فنؤمن بامل على وجه 
 نشرع اآلن يفالتفصيل، و ه الذي ورد عليه مناإلمجال، ونؤمن باملفصل على وجه عليه من

  :هوإيضاحذلك بيان 
  :أمساء املالئكة: أوال

ذكر أوال ما فن. وجه اإلمجال ووجه التفصيل: نيإن أمساء املالئكة جاءت على وجه 
  : أقولف ،مث يأيت احلديث عما جاء منها مفصال ،جاء منها على وجه اإلمجال

  : هناك أمساء أطلقت على املالئكة، وهي أمساء عامة هلم، فمنها: إمجاال أمساء املالئكة
  . وقد تقدم الكالم عنه :املالئكة - ١
     .واملراد بامللك هنا جنس املالئكة ،)١(x��w��vz}� :قال تعاىل :الْملَك - ٢
���������y��x}� :وقال تعاىل ،)٢(�g��f��e��d��cz}�: قال تعاىل :املأل األعلى - ٣

`��� � � �_� � � � � � �~��}��|��{� �zz)؛ واملأل يف لغة العرب يطلق على األشراف والرؤساء )٣
المتالئهم بالفضائل  مون، مشتق من االمتالء، وإمنا مسي األكابر واملقدمون  مًأل  واملقد

وقد مجع اهللا إىل ، تسمية الالئكة مأل  هلذا املعىن فيهم عليهم السالم والشرف والكرامة، و

                                                 
   ١٧: احلاقة (١)
   ٨: الصافات (٢)
   ٦٩: ص (٣)
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والعلو املراد هنا علو  ؛�g��fz}: باألعلى، فقال تسميتهم ذا االسم الشريف وصفه 
  . واملكان فهم من أشراف اخللق الذين سكناهم السماوات املكانة 
�}�: قال تعاىل :جنود الرب - ٤ �́ � � � � � � �³��²��±��� � � �°��¯z)وقال تعاىل ،)١ :�{��̂

�m��l� �k��j��i��h��g�� �f��e� �d��c� �b��a�� �̀ � �_z)٢(
 

واجليم والنون والدال أصل يدل على التجمع والنصرة، وإمنا مسوا بذلك لوجود معىن التجمع 
فيهم ولكثرم، وألن اهللا تعاىل جندهم يف تدبري شئون الكون وسخرهم لتنفيذ أوامره 

  . سبحانه
 ،)٣(�É���È�����Ç��Æ��Å��Ä��Ãz}: قال تعاىل :األشهاد - ٥

�}�: وقال تعاىل �X��W��� �V��U_��^��]�� � � � � �\��[��Z��Yz)٤(، 
  .)٥( �v�{��z��y����x���������������wz}�: وقال تعاىل
    . هم احلفظة من املالئكة: وقال مقاتل. املالئكة: األشهاد: جماهد والسدي: قال

كما دلت عليه  وهذه التسمية مأخوذة ،) األشهاد ( املالئكة  من أمساءفوعلى هذا 
عىن احلضور، ألم حيضرون وهو مب ،اإلخبار مبا وقع، و من الشهود من الشهادة، وهي اآليتان
  .املوقف
ولكن الذي يظهر من اآليتني السابقتني أن هذا االسم ليس خاصا باملالئكة، وإمنا  

}�: املقصود به كل من يشهد يوم القيامة، سواء كان املالئكة أو النبيون أو غريهم، قال تعاىل

� �� �� �� �{��z��y����x��w���b��a��`��_��~������}��|z)وقال تعاىل ،)٦ :�{

                                                 
   ٣١: املدثر (١)
  ٩: األحزاب (٢)
  ١٨: هود  (٣)
    ٥١: غافر (٤)
   ٢١: ق (٥)
   ٤١: النساء (٦)
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|�{��z��y��x��w��v��u��tz)فالذين يشهدون يوم القيامة ليسوا  ،)١
هم املالئكة فقط بل يشاركهم يف ذلك غريهم أيضا، وكذلك إذا أخذنا املعىن الثاين له وقلنا 

الئكة بل كل من ليس خباص باملبأن األشهاد مأخوذ من الشهود مبعىن احلضور فهذا أيضا 
  .مون أشهادا، واهللا أعلم بالصوابضر املوقف من املالئكة وغريهم يسحي

   :أمساء املالئكة بالتفصيل
  . تسمية طوائف وتسمية أفراد: أمساؤهم املفصلة الواردة يف الكتاب والسنة على وجهني

هناك أمساء أطلقت على بعض طوائف املالئكة : أمساء بعض طوائف املالئكة
  : ومنهاومجاعام، 
اليت تتوىل خزانة جنهم،  وهو اسم خلزنة النار، وهي اجلماعة من املالئكة :الزبانية - ١

�: قال تعاىل {Á� �Àz)م يزبنون أهل النار يف النار .)٢زبنا، أي ومسوا بذلك أل :
  . يدفعوم فيها دفعا شديدا

��k��j��i��h��g��f��e�����d��c�����b��a}: قال تعاىل :املعقبات - ٢

z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p��o����n���m��lz )٣(.   
يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة «: قال �أن رسول اهللا  �عن أيب هريرة و
  .)٤(احلديث» ...وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر ،بالنهار

  :لوجهني ومسوا باملعقبات 
  .على العبد من بني يديه ومن خلفهم يتعاقبون كو - ١
  .خيلف بعضهم بعضاوم يتعاقبون يف الليل والنهار كو - ٢
   

                                                 
   ٢٤: النور (١)
   ١٨: العلق (٢)
   ١٢-١١: الرعد (٣)
: ك(، ومسلم )٥٥٥: فضل صالة العصر ح: مواقيت الصالة، ب: ك(أخرجه البخاري  (٤)

  ). ٦٣٢: فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما ح: املساجد ومواضع الصالة، ب
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���]��\[���^��_��`�}�: قال تعاىل :احلفظة - ٣ �Z��Yz)وقال  ،)١
��z}: تعاىل � � � �y� �x� � � � � �wz )فمن املالئكة من يقوم حبفظ بين آدم بأمر اهللا تعاىل، . )٢

وسيأيت إن شاء اهللا يف الكالم على وظائف املالئكة ذكر أقوال أهل . ولذلك مسوا باحلفظة
   .العلم يف احلفظة هل هم املعقبات أنفسهم أم غريهم ؟

�}�}�: قال تعاىل :السفرة - ٤ �zz)وهم طائفة من املالئكة، يتولون حفظ  ،)٣
تقول  ، وهو مشتق من السفارة  مبعىن اإلصالح الصحف والكتب اليت ترتل على األنبياء، 

ألم يتولون ما فيه إصالح  فسموا به أصلحت بينهم، : سفرت بني القوم؛ أي: العرب
   . وهو الوحي الذي فيه مراد اهللا من خلقه ، مع رم أحوال الناس 

يف حديث  �هذا االسم مل يرد يف الكتاب، ومل يرد مرفوعا إىل النيب  :الكروبيون - ٥
يف  قالنقل عنه أنه حيث موقوفا على بعض الصحابة كابن عباس  ذكرهولكنه ورد صحيح، 

وهم أكثر  ،يأيت الرب تبارك وتعاىل يف الكروبيني...: (حديث جتلي الرب وإتيانه يوم القيامة
  .وهو مشهور عند أهل العلم تداولته كتب العلم  .)٤( )...السبع واألرضنيمن أهل السموات 

روى الطربي عن أيب العالية املالئكة ومحلة العرش ومن حوله، والكروبيون هم سادات 
  . جربيل من الكروبيني: أنه قال

إنه مشتق من كرب مبعىن قرب : فقيل: وهذا اللفظ قد اختلقوا يف اشتقاقه على قولني
مشتق من كرب، : وقيل . مسوا بذلك لقرم قرب مكانةوالكاف مبدلة من القاف،  ودنا،

كون تسميتهم تعلى هذا وقوية وشديدة، : مفاصل مكربة؛ أي: ومنه يقالمبعىن اشتد وقوي، 
                                                 

   ٦١: األنعام (١)
   ١٢: الرعد (٢)
   ١٥: عبس (٣)
األهوال : ك(، واحلاكم يف املستدرك )٥٣: ص(أخرجه الدارمي يف الرد على بشر املريسي  (٤)
رواة هذا احلديث عن آخرهم حمتج م غري علي بن زيد بن جدعان : (وقال) ٨٦٩٩: برقم

! إسناده قوي: وقال الذهيب). القرشي، وهو إن كان موقوفا على ابن عباس، فإنه عجيب مبرة
مداره على علي بن زيد بن : (يف سورة القرفان) ٣/٣١٦(ثري يف تفسريه وقال احلافظ ابن ك

  ).   جدعان، وفيه ضعف يف سياقاته غالبا، وفيها نكارة شديدة
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  .  و اخلُلُقيةاخلَلْقية صفام  لقوم وشدم، وهذه القوة والشدة يف هب
وهم املالئكة الذين يسريون يف األرض، ويلتفون حول حلق  :سيارة وسياحون - ٦

الذكر، ولذلك مسوا بالسيارة لسريهم يف األرض، والسياحون من السياحة، وهي االنتشار 
  . فهم ينتشرون يف األرض

  : اهمن، ف وأما أمساء األفراد منهم
 وهو أمني املالئكة ومقدمهم ورئيسهم، وقد كثر ذكره يف كتاب اهللا :جربيل - ١

، وكان مالزما له �وذلك ألنه هو الذي نزل بالقرآن على سيدنا ونبينا حممد ، �وسنة نبيه 
��{��}�: ، وكان يرتل عليه كثريا، واآليات اليت ذكر فيها هي قوله تعاىل� �|��{� � �z

��j� �i� �h� �g� �f� �e� � � d� �c� �b� �a� �`� �_� �~

��w� �v� �u� �t� � �s�r�q�p� �o�nmlk

xz )وقوله تعاىل ،)١:��{���t� � �s��rq��p��o��n��m��l��k
v��uz )٢( .  

  . ال تكاد حتصىفكثرية جدا وأما مواضع ذكره يف السنة النبوية 
من حيث املعىن للغة العرب،  موافقةٌفيه ، وقعت ة سريانيةأعجميكلمة جربيل لفظ و

  .لوحي الذي حيصل به اإلصالح العامألن اجلرب هو إصالح ما وهى، وجربيل موكل با
مشتق من : ، مشتق من اجلرب، وهو القهر، ومنه جربوت اهللا، وقيلإنه عريب :وقيل 

  .أنعم صباحا أيها اجلرب: منه يقالاجلرب الذي هو مبعىن الرجل الشجاع، و
بأن لفظ جربيل عريب بعيد عن الصواب، ومما يدل على أن لفظ جربيل ولكن القول  

  : األمور التالية-  أعجمي، وليس عربيا
  . اتفاق علماء اللغة على منعه من الصرف للعلمية والعجمة - ١
ا إذا العرب أعادة  علىحىت بلغت ما يقارب ثالثة عشر لغة،  فيهاللغات كثرة  - ٢

   .نطقت باألعجمي خلَّطت فيه 
                                                 

   ٩٨- ٩٧: البقرة (١)
   ٤: التحرمي (٢)
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، فإنه على "يلرِبجِ"ن مجيع أوزان لغاته ليست على أوزان لغة العرب إال لفظ أ - ٣
   . لغتهم منأخضعوه ألوزام، ليسهل نطقه يف كالمهم، ال ألنه وزن قنديل، 

مخس، أربعة منها وردت ا القراءات املتواترة ، واخلامسة جرت على فيه أهم اللغات و
  : هي وردت ا القراءات املتواترة ، واألربعة اليت�لسان رسول اهللا 

   .ويسهلهامحزة يف الوقف فقط  ،جبرئيل، وهي قراءة الكوفيان محزة والكسائي: األوىل
  . عن عاصم ل، وهي رواية شعبةجبرئ: الثانية
  .ورواية حفص عن عاصم ، وابن عامر ، ، وأبو عمروجِبرِيل، وهي قراءة نافع : الثالثة
  . ل، وهي قراءة ابن كثري املكيجبرِي: الرابعة

ثبت يف صحيح مسلم عن فقد ل، جبرائي: هي  �ن رسول اهللا اليت صحت ع اخلامسةو
 �بأي شيء كان نيب اهللا  :سألت عائشة أم املؤمنني: الرمحن بن عوف قال أيب سلمة بن عبد

 يلَائرباللهم رب ج« :كان إذا قام من الليل افتتح صالته :يفتتح صالته إذا قام من الليل؟ قالت
وموإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك  ائيلَكَي

اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك دي من تشاء إىل صراط  ،فيما كانوا فيه خيتلفون
  . »لجِبرِي«: روايات أخرى بلفظيف وقد ورد احلديث . )١(»مستقيم

  . قد مساه اهللا عز وجل بأمساء أخرى يف القرآن الكرمي �وجربيل 
��g}�: قال تعاىلو ،)٢( ��µz¶��¸��¹}�: قال تعاىل: فسماه بالروح

k��j��i��hz)وقال تعاىل ،)٣ :�{������������[� �Z� �Y� � �X� �W� � �V��U��T

\z )هذه ثالثة أحوال شريفة ذُف ؛)٤ر فيها الروح على وجه اخلصوص من بني املالئكة، ك
العروج إىل الرب سبحانه، والرتول باألمر من اهللا إىل األرض، والقيام لرب العاملني يوم : وهي

دل على عظيم يف هذه اآليات على وجه اخلصوص من بني املالئكة يالروح  وذكر .القيامة

                                                 
  ).٧٧٠: الدعاء يف صالة الليل وقيامه ح: صالة املسافرين وقصرها، ب: ك(أخرجه مسلم  (١)
   ٤: املعارج (٢)
  ٣٨: النبأ  (٣)
   ٤: القدر (٤)
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  .قدره عند اهللا تعاىل
وذكر  ،يف الترتيب ج والرتول ومها من أمور الدنيا مؤخراويالحظ أنه ذكر يف العرو 
، ويف ذلك داللة لطيفة على عظيم قدره ام لرب العاملني يوم القيامة مقدما يف الترتيب يف القي

 متأخرا بعد املالئكة ألنالتدبري والتنفيذ يكون الدنيا املتعلقة ب ألنه يف أمور؛ وشريف مقامه 
لكن عند القيام لرب العاملني و،  إشراف فيكون من ورائهمو ةمالحظاملقام مقام متابعة و

  . فله فيه الصدارة إمامةألن املقام مقام رئاسة و متقدما عليهم أوال يكون
على الصحيح من أقوال أهل العلم بالتفسري،  �واملراد بالروح يف هذه اآليات جربيل  

��}: فقال تعاىل ،ملراد فيها ا�خالف يف أنه هو خر ال اضع أوقد مساه اهللا بذلك يف مو
� �x���w��v��u��t����� �s���rz )١(  ،وقال: �{k�����j�����i��hz )قالو )٢ :

هو الذي أرسل إىل مرمي وهو الذي  �وجربيل، )٣( z ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ}�
  . نزل بالقرآن على قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، مضافا إىل القدس بالروح موصوفا باألمني مرة و �ويف اآليتني األخريتني تسميته 
  .إن شاء اهللا أيت الكالم يف ذلك يف الصفاتوسي

وذكر ،  �جربيل  وليس هو ، ملك مستقل وقد نقل عن بعض السلف أن الروح 
  .)٤(غري ثابت عنهم ولكن ذلك من صفاته غري الوارد يف جربيل 

  
قال . وهو امللك املوكل بالقطر، وقد ورد ذكره يف الكتاب والسنة :ميكائيل - ٢

���w}: تعاىل �v� �u� �t� � �s� �r� �q��p� �o� �n� �m

xz )٥(.  

                                                 
   ١٧: مرمي (١)
  ١٩٣: الشعراء (٢)
   ١٠٢: النحل (٣)
  .٣/٣٦٣أنظر العظمة      (٤)
   ٩٨: البقرة (٥)
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إذا قام من الليل كان  �رضي اهللا عنها أن النيب عائشة أم املؤمنني وجاء يف حديث 
 . »...وإسرافيل فاطر السماوات واألرض ائيلَكَيوم لَيائرباللهم رب ج« :افتتح صالته

  .قبل قليل  روذكاملاحلديث 
 الذي يوقد النار مالك :قاالف ،رأيت الليلة رجلني أتياين«: �قال النيب : عن مسرة قالو

   .)١(»وهذا ميكائيل ،وأنا جربيل ،خازن النار
فقعد جربيل عن  ،جربيل وميكائيلأتاين  «: قال �عن النيب  �بن كعب عن أيب و

 :قال ميكائيلف ،اقرأ القرآن على حرف! يا حممد :فقال جربيل ،وميكائيل عن يساري ،مييين
زدين، : استزده، فقلت: ميكائيل: اقرأه على ثالثة أحرف، فقال: زدين، فقال: فقلت ،استزده

كر إىل غري ذلك من األحاديث اليت ورد فيها ذ )٢(احلديث» ...حىت بلغ سبعة أحرفكذلك 
  . �ميكائيل 

 : ويف لفظ ميكائيل لغات عديدة، ثبتت ثالثة منها يف القراءات املتواترة، وهي

  . حفص عن عاصمورواية أيب عمرو ميكَال، وهي قراءة - ١                   
  . ميكَائل، وهي قراءة نافع - ٢                   
، وحلمزة التسهيل يف الوقف  الباقني من القراءميكَائيل، هي قراءة  - ٣                  

  . مع املد والقصر
وجاء ذكره يف األحاديث النبوية وهو امللك املوكل بالنفخ يف الصور،  :إسرافيل - ٣

 :إذا قام من الليل افتتح صالتهكان  �رضي اهللا عنها أن النيب  عائشة أم املؤمننيومنها حديث 
»اللهم رب جبرائلَي وموإسرافيل فاطر السماوات واألرض ائيلَكَي...« .  

روي عن ابن عباس وعكرمة  ، وقد"يلإ: "ه األمساء جيد يف مجيعها لفظوالناظر يف هذ
 لف يف تركيبه، ولكن اخت فهو معبد هللا عز وجل بالعربانية" يلإ"وغريمها  أن كل اسم فيه 

  : على قولني 
                                                 

  ).  ٣٢٣٦: ح...إذا قال أحدكم آمني: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)
: صفة الصالة، ب: ك(والنسائي ) ٢١١٣٢:ح ٣٥/٦٩(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (٢)

، وغريمها، واحلديث مروي عن مجاعة من الصحابة، وقد )٩٤١: جامع ما جاء يف القرآن ح
  ). ٨٤٣: ح(ويف السلسلة الصحيحة ) ٧٨: ح(صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 
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و " ميك " و " جرب " فـ  ،فاظ تعبيدألوما قبله  "هللا" معناه " يلإ"إن : فقيل 
   .عبد اهللا وعبيد اهللا وعباد اهللا وحنوه : وهذا كما تقول يف العربية ، ألفاظ تعبيد "  إسراف"

كما  ،وما قبله اسم هللا عز وجل  " عبد " معناه " يلإ"إن : عكس ذلك؛ أي: وقيل
  .عبداهللا وعبد الرمحن وعبد الرحيم : تقول يف العربية 

قدم فيه املضاف إليه ويؤيد القول الثاين أن االسم املضاف يف لغة غري العرب غالبا يت 
والعلم ذا حيمل على ، وأن تعدد أمساء اهللا أكثر جدا من تعدد ألفاظ التعبيد ، على املضاف  

  .كل لغة بال ريب 
}� :قال تعاىل، وقد ورد ذكره يف الكتاب والسنة  النار، خازنوهو اسم  :مالك - ٤

^���� � � � �]��\�� [Z��Y�� � �X��W��Vz)رأيت «: �قال النيب : مسرة قالعن و .)١
، »وهذا ميكائيل ،وأنا جربيل ،خازن النار الذي يوقد النار مالك :قاالف ،الليلة رجلني أتياين

  .وهذا احلديث يف صحيح البخاري، وقد سبق ذكره قريبا
 "مالِيا " : ورويت عن علي ابن مسعوديف قراءة و ، إثبات الكاف يف امسه هي القراءةو

ما أشغل أهل النار عن الترخيم؟ : يعين بالترخيم، ويذكر عن بعض السلف أنه ملا مسعها قال
سهم، وأم ال يستطيعون وأجيب باحتمال أم يقتطعون بعض االسم لضعفهم وانقطاع نفَ

  . األليم العذابالنكال الشديد وإمتام الكلمة لشدة ما هم فيه من 
مها امسان مللكني جعلهما اهللا فتنة للعباد يف تعليم  السحر،  :هاروت وماروت - ٦و٥
�������R��Q���P��O��N}�: قال تعاىل �M��L��K���J��I

��c��b��a��`��_��^��]��\��[��Z���YX��W��V��U��T��S

�dz)٢(.  
أو - إذا قرب امليت « :�قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة  :نكرياملنكر وال - ٨و٧

 :فيقوالن ،النكري :واآلخر ،املنكر ،يقال ألحدمها ،أتاه ملكان أسودان أزرقان - أحدكم :قال

                                                 
   ٧٧: الزخرف (١)
   ١٠٢: البقرة (٢)
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  . )١(احلديث»...ما كنت تقول يف هذا الرجل؟
لة على شدة مهمتهم وهوهلا وعظم شأا حىت إنه ناسب هلا أن وهذه التسمية فيها دال

  .يكون هذان مها امسيهما 
 ،بعض الناس هذين االمسني بدعوى أما امسان منكران وال يليقان بامللكنيوقد أنكر 

وأجيب عن ذلك بأما منكران من حيث أن امليت ال يعرفهما، ال لكوما منكرين يف 
ذواما، وهذا مثل ما جاء يف القرآن الكرمي عن املالئكة الذين جاءوا إىل إبراهيم وإىل لوط 

: وقال تعاىل ،)٢(��º��¹��¸��¶µ��´��³��²��±z«}�: عليهما السالم، قال تعاىل
�{��r��q��p���o��n��m��l��k��j��iz)٣(.  

كالمها قاال للمالئكة الذين جاءوا إليهما بأم قوم منكرون  �ولوط  �فإبراهيم 
وكذا  وما ذلك إال ألما ما كانا يعرفام، فكذلك حال املنكر والنكري بالنسبة للميت،

جهة صفتهما اليت يأتيان عليها للعبد كما سيأيت ذكره إن شاء اهللا يف الكالم على  منكران من
  .الصفات 

وقد ذكر ابن يونس من الشافعية أن اسم ملكي املؤمن اللذين يفتنانه يف القرب مبشر 
  :وليس هلذا دليل كما قال السيوطي يف أرجوزته ، وبشري  

  أدري فيه من خالف فلست..  وضبط منكر بفتـح الكاف            
  أن اللـذين يأتيان املؤمنـا..  وذكر ابن يونس من صحبنا             
  و مل أقف يف ذا على ما يؤثر..  امسهـما البشـري واملبشـر            

  .وحنن كذلك ال نعلم يف هذا رواية وال قول قائل غري ابن يونس هذا 
قالوا ، الجيوز تسمية مالئكة اهللا مبنكر ونكري وحكى ابن القيم عن املعتزلة دعواهم أنه 

وهذا شأن املعتزلة ال ، والنكري تقريع امللكني له ، إمنا املنكر ما يبدو من تلجج العبد إذا سئل : 

                                                 
وغريه، واحلديث ) ١٠٧١: ما جاء يف عذاب القرب ح: اجلنائز، ب: ك(أخرجه الترمذي  (١)

  ). ١٣٩١: ح(حسنه األلباين، وأورده يف السلسلة الصحيحة 
   ٢٥: الذاريات (٢)
   ٦٢- ٦١: احلجر (٣)



  ' ا�&�%����# �! �$# ا��ح�! أ� س	

  .نعوذ باهللا من أقواهلم ومنهج اعتقادهم 
يف حديث  جاء،  يف القيام بشؤون القطر

 ؟الرعد هذا ما أخربنا :  وسألوه أسئلة منها قوهلم
 نار من خمراق - يده يف أو-

 :قال ؟يسمع الذي الصوت
خطأ تسمية صوت هذا  ويف احلديث داللة على

   .فإن هذا امسه هو وما يسميه الناس رعدا إمنا هو صوته 
  : �ومن األمساء اليت ذكرت للمالئكة ومل ترد يف القرآن الكرمي، ومل تثبت عن النيب 

   . )٢(بذِّويف سندها متروك وقد كُ

  

ذهب بعض أهل العلم إىل أن املالئكة تسمى جنا، وأن اسم اجلن يصح أن يطلق علما 
��[��Z��YX������W��V��U��T

العرب تعرف يف لغتها : قالوا
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نعوذ باهللا من أقواهلم ومنهج اعتقادهم ، يأون إن صادموا قول صاحب الشرع مبا يكذبه 
يف القيام بشؤون القطر � وهو أحد أعوان ميكائيل :الرعد 

وسألوه أسئلة منها قوهلم �أن اليهود جاءوا إىل النيب 
- بيده بالسحاب موكل جل و عز اهللا مالئكة 

الصوت هذا فما :قالوا »اهللا أمر حيث يسوقه ،السحاب
ويف احلديث داللة على،  )١(احلديث.... صدقت 
فإن هذا امسه هو وما يسميه الناس رعدا إمنا هو صوته ، " الرعد 

ومن األمساء اليت ذكرت للمالئكة ومل ترد يف القرآن الكرمي، ومل تثبت عن النيب 
  . وهو اسم خازن اجلنة ،رضوان
  . وهو ملك املوت، وقد ورد هذا موقوفا عزرائيل،
ويف سندها متروك وقد كُ ،أيب سعيد مرفوعا ورد يف رواية عن  إمساعيل،

  هـ١٥/٥/١٤١٦احملاضرة الرابعة يف 
  

  هل تسمى املالئكة جنا أم ال؟ 
ذهب بعض أهل العلم إىل أن املالئكة تسمى جنا، وأن اسم اجلن يصح أن يطلق علما 

��Z��YX������W��V��U��T]��}�: قوله سبحانهوقد استندوا يف ذلك إىل 

^��]��\z )قالواو .املراد باجلنة يف اآلية املالئكة: فقالوا )٣

                                         
  ).٢٤٨٣:ح ٢٨٥- ٤/٢٨٤(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند 

  .٣/٨٦١أنظر العظمة 
 :١٥٨   
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يأون إن صادموا قول صاحب الشرع مبا يكذبه 
الرعد  - ٩

أن اليهود جاءوا إىل النيب  �ابن عباس 
 من ملك« :قال

السحاب به يزجر
 :قالوا .»صوته«

الرعد " امللك بـ 
ومن األمساء اليت ذكرت للمالئكة ومل ترد يف القرآن الكرمي، ومل تثبت عن النيب 

رضوان - ١
عزرائيل، - ٢
إمساعيل، - ٣
  
  

  
احملاضرة الرابعة يف 

هل تسمى املالئكة جنا أم ال؟ : مسألة
ذهب بعض أهل العلم إىل أن املالئكة تسمى جنا، وأن اسم اجلن يصح أن يطلق علما 

وقد استندوا يف ذلك إىل على املالئكة، 
^��]��\

                                                

أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (١)
أنظر العظمة  )      (٢

: الصافات (٣)
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  : املالئكة، ومنه قول األعشىإطالق اجلن على 
  .وسخر من جن املالئك تسعة        قياما لديه يعلمون بال أجر

افق موفأطلق على املالئكة اسم اجلن، وكذلك املالئكة مستورون عن األبصار، وهذا 
     . إطالق صحيح - حسب رأيهم- إطالق اسم اجلن على املالئكة ولذلك ، تسميتهم باجلنل

اجلن علم على اجلنس املعروف، أن املالئكة ال تسمى جنا، فإن : املختارولكن الصحيح 
به اجلنس املعروف ال القرآن والسنة فاملراد إذا أطلق اجلن يف ووال يصح إطالقه على املالئكة، 

اجلن واملالئكة يف موضع واحد مع تغاير يف املعىن، قال : ، وقد ورد اجلمع بني اللفظنياملالئكة
��M��L��K��J�����I��H��G��F��E��D��C��B��A}�: تعاىل

�Z��Y��X��WV��U��� � � � � � �T�� � �S� � RQ��P��O��Nz )فهذه اآلية تدل  ؛)١
  .أن اجلن جنس آخر غري املالئكةعلى 

على صحة تسمية املالئكة  �����X������W��V��U��Tz}�: وأما استدالهلم بقوله تعاىل
: باجلن فغري صحيح، ألن املراد باجلنة يف اآلية اجلن، والنسب املذكور هو ما زعمه املشركون

: يقولوناملشركون ولذلك كان  ،أن اجلن أصهار اهللا، وأن املالئكة نتجت من هذه املصاهرة
   .املالئكة بنات اهللا وأمهام سروات اجلن

اجلن لفظ غة غري سليم، ألنه ال يعلم يف لغة العرب إطالق لذلك بالل ماحتجاجهكذا و
   .على املالئكة

من باب الصفة ال من باب العلمية،  فيهفقد ذكر الشاعر لفظ اجلن املذكور؛ البيت  أماو
مساهم بامسهم مل يكتف بوصفهم باجلن بل ، ولذلك واالستتار فهو وصفهم باالجتنان

  .ليتعني املوصوف  املعروف
 للداللة على االستتار اجلنلفظ واملالئكة فيهم معىن االستتار، وإذا أردنا أن نصفهم ب 

فال بد من قرينة تبني أن املراد م املالئكة، فال يصح القول بإطالق لفظ اجلن عليهم من باب 
   .العلمية، واهللا أعلم

   ملالئكة؟هل يشرع تسمية اآلدميني بأمساء ا

                                                 
   ٤١-٤٠: سبأ (١)
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  : هل العلميف هذه املسألة قوالن أل
وذكر اآلدميني بأمساء املالئكة مثل جربائيل وميكائيل، تسمية كره ي :القول األول
كره ذلك، وذهب إىل هذا القول اإلمام مالك وحميد بن زجنويه  �البغوي أن عمر 

مل يأتنا عن أحد من الصحابة وال التابعني أنه مسى : غريهم من أهل العلم، وقالواالبغوي وو
وكره بعضهم العجمة يف التسمية وأمساء املالئكة ،  املالئكة باسم أحد منولدا له 
وكره ، عن الرطانة  �نهي عمربفاحتج مالك لكراهة التسمي بأمساء املالئكة ، أعجمية

املسمى بأمساء  من وجوه الكراهة أنو. الشافعي ملن  عرف العربية أن يسمي بغريها 
أن النيب ورد يف حديث  قدأمساء املالئكة، وتنقص قد يتعرض للسب والشتم فيقع املالئكة 

البخاري  القكما  نظرولكن هذا احلديث يف إسناده » ال تسموا بأمساء املالئكة«: قال �
  .)١(الكبري هيف تارخي

هذا مستحب، وقد استظهر هذا ال بأس يف تسمية اآلدميني باملالئكة بل  :القول الثاين
استحباب التسمي يف ذلك القول احلارث بن مسكني ومحاد بن أيب سليمان، ومستندهم 
ملا : قال �املغرية بن شعبة بأمساء األنبياء والصاحلني، ويدل على ذلك ما جاء يف حديث 

 وموسى قبل عيسى بكذا، )٢(����b��az}�: نوإنكم تقرؤ :قدمت جنران سألوين فقالوا
إم كانوا يسمون بأنبيائهم « :فقال ،سألته عن ذلك �فلما قدمت على رسول اهللا  .وكذا

   .)٣(»والصاحلني قبلهم
بتسمية ابنه  �وهذا من شرع من قبلنا، ومل يرد يف شرعنا نسخ له بل أيده النيب 

  .إبراهيم، وال شك أن املالئكة من الصاحلني، فيستحب التسمي بأمسائهم
مالك أو ملكة، ولكن حيرم تسمية النساء بأمساء املالئكة، ومن ذلك تسمية البنت 

علوا  ألن فيها مضاهاة للمشركني يف جعلهم املالئكة بنات اهللا، تعاىل اهللا عن قوهلموذلك 

                                                 
  ).٦٣: يف ترمجة عبد اهللا بن جراد برقم ٥/٣٥(التاريخ الكبري  (١)
   ٢٨: مرمي (٢)
النهي عن التكين بأيب القاسم، وبيان ما يستحب من األمساء : اآلداب، ب: ك(أخرجه مسلم  (٣)

  ).٢١٣٥: ح
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  . كبريا
امسه ، ورمحه اهللا  إن ممن كره التسمي بأمساء املالئكة اإلمام مالك :مالحظة لطيفة

ومع العلم بأن تسميته به مل تكن منه لنفسه إذ هي تسمية  ، ن أمساء املالئكةاسم م "مالك"
والعلم بأن املنقول عنه رمحه اهللا إمنا هو كراهة التسمي بـ جربيل وحنوه من  ،والديه له 

فإن من لطيف العلم يف التسمي باسم مالك أنه اليلزم أن يكون من التسمي ، األعجمي  
  : وجهنيبأمساء املالئكة ل

  . قبل نزول القرآن االسم ن العرب كانت تسمي ذاأ- ١
  . ، معناه معروف يف لغة العربن اسم مالك عريب االشتقاقأ - ٢

  . السم من أمساء املالئكة ليس إال ةوافقتقع به املإمنا فالتسمي به  
   

  .أعداد املالئكة: ثانيا
  . جممل ومفصل: إن النصوص يف أعداد املالئكة جاءت على وجهني

فقد دلت النصوص على أن عددهم كثري جدا، وال يعلم عددهم إال اهللا  أما امل
  )١( z¯��°������±����������³��²´�}�: تعاىل، قال تعاىل

 :فقال ،فسألت جربيل ،فرفع يل البيت املعمور «: وجاء يف حديث اإلسراء املتفق عليه
إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما  ،يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ،هذا البيت املعمور

 مث خرج فالبيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، وإذا دخل أحدهم. )٢( »...عليهم
ال يعود عليه الدور مرة أخرى، فتأمل كم دخل البيت املعمور من املالئكة منذ خلقه اهللا تعاىل 
إىل اآلن، وكم سيدخله إىل يوم القيامة، ال شك أن عددهم كبري جدا، ال يتخيله عقل وال 

   . حيسبه إنسان، وال يعلم عددهم إال اهللا تعاىل

                                                 
   ٣١: املدثر (١)
، )٣٢٠٧: ذكر املالئكة صلوات اهللا عليهم ح: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (٢)

: إىل السموات وفرض الصلوات ح �اإلسراء برسول اهللا : اإلميان، ب: ك(واللفظ له، ومسلم 
١٦٢  .(  
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إين ألمسع أطيط : قال. ا نسمع من شيءم: أتسمعون ما أمسع؟ قالوا«: ويف حديث آخر
ويف بعض . )١(»، وما تالم أن تئط، وما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ساجد أو قائمالسماء

  . ، فهذا احلديث أيضا مما يدل على كثرة املالئكة»من السماء الدنيا«: ألفاظ احلديث
 الذي يقومون فقد وردت النصوص بذكر أعداد معينة حمصاة للمالئكة  وأما املفصل  

  :بأعمال خاصة، وفيما يلي ذكر ذلك وبيانه
لطائفة  ، فهذا عدد معني حمصور)٢( ��zz}��|��{��~��_��}: قال تعاىل

هم اليوم أربعة، «: وقد ورد يف حديث ضعيف خمصوصة من املالئكة، وهم محلة العرش،
  .»نيةويوم القيامة مثا
�}�: قال تعاىل � �x��w��vz )على ا لنار تسعة عشر ملكا، وهذا أيضا عدد : يعين )٣

خمصوص لطائفة خمصوصة من املالئكة، وهناك قول ضعيف بأم تسعة عشر صفا ولكن 
الراجح أم تسعة عشر ملكا؛ ألم إذا كانوا تسعة عشر صفا ال حتصل به الفتنة، وقد قال 

�}: اهللا تعاىل �� �g��f���e����d��c��b��a��`_���� �~��}���� � ��|��{��zz )فقد زعم  )٤
فكان فتنة هلم، ومما  بعض املشركني أم يستطيعون أن يغلبوا على هذا العدد املعني احملدود

صفا فيكون عددهم غري حمصور، وقد حصرهم  عشر يؤكد ضعفه أيضا أم إذا كانوا تسعة
  . اهللا تعاىل يف تسعة عشر

، وهلم أعوان لتسعة عشر ليسوا هم مجيعا خزنة جهنم، وإمنا هم رؤساؤهماذا العدد وه
بن مسعود  اهللا عبد عنفي صحيح مسلم من حديث كثريون، منهم الذين جيرون جهنم، ف

 زمام كل مع زمام ألف سبعون هلا يومئذ جبهنم يؤتى«: � اهللا رسول قال: قال �

                                                 
هذا احلديث مروي عن غري واحد من الصحابة منهم حكيم بن حزام وأنس بن مالك  (١)

  ).  ١٠٦٠و١٠٥٩و ٨٥٢: ح(سلة الصحيحة السل: وغريمها، انظر
   ١٧: احلاقة (٢)
   ٣٠: املدثر (٣)
   ٣١: املدثر (٤)
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املالئكة التسعة عشر الذين جاء ذكرهم يف اآلية هم رؤساء  .)١(»جيروا ملك ألف سبعون
  . خزنة جنهم وكرباؤهم
أتاه  - أحدكم :أو قال- إذا قرب امليت «: �رسول اهللا  قال: قال �وعن أيب هريرة 
ما كنت تقول يف  :فيقوالن ،النكري :واآلخر ،املنكر ،يقال ألحدمها ،ملكان أسودان أزرقان

ومساهم  �فالذين يتولون فتنة امليت يف قربه أحصاهم رسول اهللا . احلديث »...هذا الرجل؟
  . املنكر والنكري، وهذا احلديث قد تقدم ذكره مع شيء من التفصيل حول تسميتهما بذلك

  
  
  
  
  
  
  

  .هـ٢١/٥/١٤١٦احملاضرة اخلامسة يف 
  

  :املالئكة صفات: ثالثا
  . فصلجممل وم: وردت النصوص يف صفات املالئكة على وجهني

كثرية وفيما يلي ذكر مجلة فهي املالئكة  اليت يتماثل فيهاوأما الصفات العامة املة 
  : منها

قال : قالت �عن عائشة فقد ثبت يف صحيح مسلم  :أم خملوقون من نور - ١
خلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم مما «: �رسول اهللا 
»وصف لكم

  .احلديث قد سبق ذكره وخترجيه عند احلديث عن خلق املالئكةوهذا  

                                                 
يف شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، : اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ب: ك(أخرجه مسلم  (١)

  ). ٢٨٤٢: وما تأخذ من املعذبني ح
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دا ال أجواف هلم،  وهو مروي عن حيىي مخلقوا صاملالئكة  وورد عن بعض السلف أن
بن أيب كثري بسند ضعيف مقطوع ولعلها من اإلسرائيليات ولكن ظواهر النصوص الشرعية 

  : ووجه ذلك ،تشهد لصحة هذا القول وتؤيده
كما دل على ذلك قصة ضيف إبراهيم، وذلك  ،املالئكة ال يأكلون وال يشربونأن  - أ

  .يشهد لصحة كوم صمدا ال أجواف هلم، ألنه ال بد ملن يأكل ويشرب أن يكون له جوف
ألن اهللا ال يتناكحون وال يتناسلون، ظواهر النصوص الشرعية أن املالئكة  دلت - ب

���Y}�: ذكورة، وإمنا وصفهم بقوله سبحانهتعاىل نفى عنهم األنوثة ومل يصفهم بال �X
Zz )م صمدا، أيضا مما يوافق وهذا ، )١م ال أجواف هلم، كوواهللا أعلموأ.  

 عددمقدار اليتفاوتون يف عددها، وقد يشترك مجاعة يف وهم  أويل أجنحةاملالئكة  - ٢
���w��v��u��t��s��r��q��p��o}��:قال تعاىل: الذي له  األجنحة من

y��x��©��¨���������§��¦��¥����¤��£¢��¡�����~��}��|{��zz )٢(.  
من سلك طريقا يطلب فيه علما « :يقول �رسول اهللا مسعت : قال �وعن أيب الدرداء 

 »...وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ،سلك اهللا به طريقا من طرق اجلنة
  .)٣(احلديث
 ،إن هللا مالئكة يطوفون يف الطرق« :�قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة و

 :قال. هلموا إىل حاجتكم :فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا تنادوا ،يلتمسون أهل الذكر
  .)٤(»...فيحفوم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا

                                                 
   ٢٦: األنبياء (١)
   ١: فاطر (٢)
: ك(، والترمذي )٣٦٤١: احلث على طلب العلم ح: العلم، ب: ك(أخرجه أبو داود  (٣)

وغريمها، وهو حديث حسن على أقل ) ٢٦٨٢: ما جاء يف فضل الفقه على العبادة ح: العلم، ب
  .  تقدير
، واللفظ له، )٦٤٠٧: فضل ذكر اهللا عز وجل ح: الدعوات، ب: ك(أخرجه البخاري  (٤)

  ).  ٢٦٨٩: فضل جمالس الذكر ح: دعاء والتوبة واالستغفار، بالذكر وال: ك(ومسلم 
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ملا قتل أيب جعلت أكشف الثوب عن : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قالو
: �ال ينهاين، فجعلت عميت فاطمة تبكي، فقال النيب  � وجهه أبكي، وينهوين عنه والنيب

  .)١(»تبكني أو ال تبكني ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حىت رفعتموه«
أجنحة فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن املالئكة هلم أجنحة، وهي 

: يف لغة العربأصل لفظها  و، يف من كانت له مبرتلة اليد من اإلنسان حقيقية ، واألجنحة 
قد قال ، ويدل على أا حقيقية تعددها فعن جانيب املتصف ا  من جنح مبعىن مال، ألا متيل

�}: اهللا تعاىل عنها بأا �|{� �z� �yz ،ا  » لتضع أجنحتها«: �قوله ويدل على أ
ه إبطال لقول من ادعى أن املقصود باألجنحة ذلك كل حقيقة يف خلقتها، ويفحقيقية توضع 

  .كما زعم بعض املتأخرينال أن هلم أجنحة على احلقيقة  القدرة والقوة  معىن هو
ضربه  �ويدل على ذلك أن ملك املوت ملا جاء إىل موسى  :املالئكة هلم أعني - ٣
كوكبان كأن عينيه «: �قوله  �وجاء يف وصف إسرافيل   .على عينه فقفأها �موسى 
       .)٢(»دريان

بن مسعود عن عبد اهللا وقد دلت على ذلك أدلة منها ما جاء  :املالئكة يسمعون - ٤
إن اهللا إذا تكلم بالوحي مسع أهل السماء للسماء صلصلة كجر «: �قال رسول اهللا : قال �

   .)٣( »...فال يزالون كذلك حىت يأتيهم جربيل ،فيصعقون ،السلسلة على الصفا
إن اهللا تبارك وتعاىل إذا أحب عبدا نادى « :�قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة و

                                                 
: الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج يف أكفانه ح: اجلنائز، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)

من فضائل عبد اهللا بن عمرو بن : فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، ب: ك(، ومسلم )١٢٤٤
  ).  ٢٤٧١: حرام، والد جابر، رضي اهللا تعاىل عنهما ح

هذا حديث صحيح اإلسناد : وقال) ٨٦٧٦: األهوال ح: ك(أخرجه احلاكم يف املستدرك  (٢)
  ).  ١١/٣٦٨(ومل خيرجاه، وصححه الذهيب على شرط مسلم، وحسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح 

، وابن حبان كما يف )٤٧٣٨: يف الرد على اجلهمية ح: السنة، ب: ك(أبو داود أخرجه  (٣)
��A}� :قول اهللا تعاىل: التوحيد، ب: ك(، وذكره البخاري يف )٣٧: ح ٢٢٤- ١/٢٢٣(اإلحسان 

���Y��X��W��VU��T��SR��Q��P��O��N���M��L��K��J��IH��G��F��E��D��C���Bz 

   . �تعليقا بصيغة اجلزم موقوفا على ابن مسعود   ]٢٣: سبأ[
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إن اهللا قد  :مث ينادي جربيل يف السماء ،فيحبه جربيل ،إن اهللا قد أحب فالنا فأحبه :جربيل
والنداء ال . )١(»ويوضع له القبول يف أهل األرض ،فيحبه أهل السماء ،أحب فالنا فأحبوه
  . يكون إال ملن يسمع

إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب «: �قال رسول اهللا  :لقا �هريرة  أيب نعو
وا ءوجا ،فإذا جلس اإلمام طووا الصحف ،يكتبون األول فاألول ،من أبواب املسجد مالئكة

   .)٢(احلديث» ...يستمعون الذكر
قتضي ، وهؤالء املالئكة وظيفتهم تالعبادن بكتابة أعمال ومالئكة موكلهناك كذلك و

املقتضية تقييد مايرى من أعمال العباد ميكنهم أداء وظيفتهم  أم يسمعون ويبصرون وإال مل
  .وما يسمع من أقواهلم 

النبوية النص الواضح الصريح على أن املالئكة قد جاء يف السنة  :املالئكة هلم آذان - ٥
أذن يل أن أحدث عن « :قال � عن النيبرضي اهللا عنهما عن جابر بن عبد اهللا فهلم آذان؛ 

إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة  :ملك من مالئكة اهللا من محلة العرش
وهذا وإن كان يف معني من املالئكة إال أن لفظ احلديث مشعر بأن األذن صفة يف ،  )٣(»عام

مل يعلقه ببيان اختصاص هذا ) شحمة أذنه :( سياق احلديث يف �فقوله ، جنس املالئكة 
وما اختص بذكره هنا يف هذا ، بل ورد يف صورة العهد بأن للمالئكة آذان ، املعني باألذن 

 .امللك املعني إمنا هو ذكر بعد مابني أذنه وعاتقه
: ومما يدل على أن املالئكة هلم أيد وأكف قوله تعاىل :املالئكة هلم أيد وأكف - ٦

{°��̄ ��®��¬��«������ª��©��̈ ��§������¦��¥��¤z )٤(.   
                                                 

: كالم الرب تعاىل مع جربيل، ونداء اهللا املالئكة ح: التوحيد، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)
٧٤٨٥ .(  

، )٣٢١١: ذكر املالئكة صلوات اهللا عليهم ح: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (٢)
  ). ٨٥٠:فضل التهجري يوم اجلمعة ح: اجلمعة، ب: ك(ومسلم 

، واحلديث صححه األلباين يف )٤٧٢٧: همية حيف اجل: السنة، ب: ك(أخرجه أبو داود  (٣)
  ). ١٥١: ح(السلسلة الصحيحة 

   ٩٣: األنعام (٤)
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 :�قال رسول اهللا  :قال - �وكان من كتاب رسول اهللا  -  يديسعن حنظلة اُألو
لصافحتكم املالئكة  ،ويف الذكر ،لو تدومون على ما تكونون عندي إنْ !والذي نفسي بيده«

 . )١(احلديث» ...ويف طرقكم ،على فرشكم
لو أنكم تكونون على كل حال على  «:  �رسول اهللا قال : قال �وعن أيب هريرة 

   .)٢( »...احلال اليت أنتم عليها عندي لصافحتكم املالئكة بأكفهم ولزارتكم يف بيوتكم
  . فهذا كله مما يدل على أ ن املالئكة هلم أيد وأكف

�}: يدل على ذلك قوله تعاىل :املالئكة هلم قلوب - ٧ ���O��N���M��L��K� �J
�Y��X��W��VU��T��SR��Q��Pz )٣(.  

 عن جابر بن عبدجاء  وقد دلت على ذلك أدلة منها ما :املالئكة يشمون الروائح - ٨
أكل  من« :وقال مرة-  الثومِ من أكل من هذه البقلة«: قال �عن النيب رضي اهللا عنهما اهللا 

؛ »فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ؛فال يقربن مسجدنا  - والكراثَ والثوم البصلَ
، فإن هذا هو معىن تأذيها فهذا احلديث يدل مبنطوقه على أن املالئكة يشمون الروائح الكريهة 

، ويدل مبفهومه أم يشمون يف ذلك  من شم الريح  يتأذون فقد مثله بتأذي بين آدم وإمنا 
أنه أمر بالتسوك لقراءة القرآن وعند حضور الصالة،  �الروائح الطيبة أيضا، وورد عن النيب 

 وأخرب أن املالئكة حتضر، فيكون أمره بالتسوك احترازا من أن يظهر من الفم رائحة كريهة
من الطيب يتطيب ويتسوك من أحسن ما يكون  �، وكان النيب املالئكة اتتأذى منه

 ،كان سلمان أصاب مسكا من بلنجر: وقال الشعيب، �والسواك، ألنه كان يناجي جربيل 
فأتته  ،هو هذا :قالت ؟أين الذي كنت استودعتك :فلما حضر قال هلا ،فأعطاه امرأته ترفعه

 ،وال يشربون الشراب ،فإنه يأتيين خلق من خلق اهللا ال يأكلون الطعام ؛رشيه حويل :قال .به

                                                 
  ).  ٢٧٥٠: فضل دوام الذكر ح: التوبة، ب: ك(أخرجه مسلم  (١)
، وابن حبان كما يف اإلحسان )٨٠٤٣:ح ١٣/٤١٠(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (٢)

  .  ، ويف اإلسناد ضعف ولكن احلديث صحيح بطرقه وشواهد)٧٣٨٧: ح ١٦/٣٩٦(
   ٢٣: سبأ (٣)
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فهذا كله مما يدل على أن املالئكة يشمون  ،ووجدان الريح هو معىن مشه ، )١(ن الريحجيدو
  . الروائح
منها قوله كثرية من الكتاب والسنة، وقد دلت على ذلك أدلة  :املالئكة يكتبون - ٩

  .)٢( �t���sz}�: تعاىل
، فلما رفع رأسه �كنا يوما نصلي وراء النيب : قال �وعن رفاعة بن رافع الزرقي 

ربنا ولك احلمد محدا طيبا مباركا : قال رجل وراءه. »مسع اهللا ملن محده«: من الركعة قال
رأيت بضعة وثالثني ملكا «: قال. أنا: قال. »من املتكلم؟«: فلما انصرف قال. فيه

»يبتدروا أيهم يكتبها أول
)٣(.   

إن «: و الصادق املصدوق، وه�حدثنا رسول اهللا : قال �وعن عبد اهللا بن مسعود 
أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني  يوما، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل 

فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أم :  ذلك، مث يبعث اهللا إليه ملكا بأربع كلمات
  .)٤(احلديث  »...سعيد، مث ينفخ فيه الروح

يقفون يوم اجلمعة ويأتون وكذلك يدل على ذلك ما سبق ذكره قريبا من أن املالئكة 
فهذا كله يدل داللة واضحة صرحية على أن  األول،فعند أبواب املساجد ويكتبون األول 

  . املالئكة يكتبون
ال شك أن املالئكة يتكلمون، فقد وردت يف ذلك أدلة  :املالئكة يتكلمون - ١٠

  : وفيما يلي ذكر وجوه منها �هللا وسنة رسوله كثرية يف كتاب ا
إن املالئكة يتكلمون مع اهللا عز وجل، وقد  :كالم املالئكة مع الرب عز وجل - أ

: دلت على ذلك أدلة كثرية ومن أوضح تلك األدلة ما ذكره اهللا تعاىل عنهم فقال سبحانه
                                                 

  .  ، بإسناد ال يقل عن درجة احلسن)٦١٤٢: برقم ٣/٤١٥(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  (١)
   ١١: االنفطار (٢)

  »ربنا لك احلمد! اللهم«: فضل: األذان، الباب الذي بعد باب: ك(خرجه البخاري أ) ٣(

  ). ٧٩٩:ح
، واللفظ له، و مسلم ) ٣٣٣٢: خلق آدم وذريته  ح: أحاديث األنبياء، ب: ك(أخرجه البخاري  (٤)
  ).  ٢٦٤٣: ح ... كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه: القدر، ب: ك(
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٤٢ 

 

{��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��E��D��C��B��A
��`��_���^��]��\��[��Z��Y�� XW��V��U��T���S��R��Q
��n��� �m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a

�����|��{��z��y��xw��v��u��t��s��r��q���p��oz )١(.   
ومالئكة  يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل«: قال �أن رسول اهللا  �عن أيب هريرة و
وهو –، مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر ،بالنهار

تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: - أعلم م
وكالم املالئكة يكون على هيئات الكالم فيه سؤال وجواب واسم وفعل  .)٢(»يصلون

  . وحرف وصوت
©����ª»��¬��}� :قال تعاىل :الئكة مع األنبياء عليهم السالمكالم امل - ب

��À��¿���� � � � �¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶µ��´��³��²��±���°��¯����®
��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á
��â�� � �á��à��ß��� � � � �Þ��Ý��Ü��Û��Ú��� � � �Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó

���é��è��ç��æ��� �å��äã����L��� � � �K�� �J���� � � �I��H��G��F��E��D��C��B

�X���W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��Mz )وقال تعاىل ،)٣:��{��¥
��º���¹��¸��¶������µ��´��³��²��±��°¯��®��¬«����ª��©��¨��§��¦
��Ì��Ë���Ê��� � �É��È���� � � �Ç��Æ��Å��Ä��� ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»

�Ô��Ó��Ò��� � � �Ñ��Ð��Ï���Î��Í���� �� � �Ö��Õ��D��C��B��A
���V��U��TS��R��Q��P��O��N��M��L��� �K��J�� IH��G��F��E

                                                 
   ٣٢- ٣١: البقرة (١)
: ك(، ومسلم )٥٥٥: فضل صالة العصر ح: مواقيت الصالة، ب: ك(أخرجه البخاري  (٢)

  ). ٦٣٢: فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما ح: املساجد ومواضع الصالة، ب
   ٣٤-٢٤: الذاريات (٣)




	�� ا���م� �  ' ا�&�%����# �! �$# ا��ح�! أ� س	. د.أ                              �����ات �� ا����ن ������

 

٤٣ 

 

��f��e��d��c��b�� � �a��`��_��^��]�� � �\� � [Z��Y��X��W
��z��y��x������ � �w��vu��t��s��r��q��p��o��n����m��l���k��j��i��h��g
��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`��_��~��}��|{

�o��n���m��l���{��zy��x����� � � � � � � � � � � � �w��v��u��t��s��r��q��p
���¯��®��¬��«��ª©��¨��§���¦��¥��¤��� £¢��¡�����~��}��� � � �|
�����È��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°
��Ú��Ù��Ø���� � � � �×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��� � � �Î��Í���Ì��Ë��Ê��É

� �Ü��Û��ë��ê�� éè��ç��æ� � åä��ã� � � �â��á� � àß�� �Þ� �Ý
ìz )وبني لوط وأهله، وبني املالئكة  �فهذا حوار دار بني املالئكة وبني إبراهيم  ؛)١

�.   
هل أتى عليك يوم  !يا رسول اهللا :�أا قالت لرسول اهللا : �ن عائشة زوج النيب عو

 ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ،لقد لقيت من قومك« :كان أشد من يوم أحد؟ فقال
فانطلقت وأنا  ،فلم جيبين إىل ما أردت ،إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كالل

 ،فإذا أنا بسحابة قد أظلتين ،فرفعت رأسي ،فلم أستفق إال بقرن الثعالب ،مهموم على وجهي
مسع قول قومك لك وما ردوا  إن اهللا عز و جل قد :فقال ،فناداين ،فإذا فيها جربيل ،فنظرت
فناداين ملك اجلبال وسلم  :قال ،وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم ،عليك
وقد بعثين ربك  ،وأنا ملك اجلبال ،إن اهللا قد مسع قول قومك لك !يا حممد :مث قال ،علي
 :�فقال له رسول اهللا  ؛لتأمرين بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ؛إليك

فهذا حوار  .)٢( »بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئا«
وكذلك من املعلوم الثابت أن جربيل كان يأيت . وبني جربيل وملك اجلبال �جرى بني النيب 

                                                 
   ٨١- ٦٩: هود (١)
: ك(م ، ومسل)٣٢٣١: ح...آمني: إذا قال أحدكم: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (٢)

  ). ١٧٩٥: من أذى املشركني واملنافقني ح �ما لقي النيب : اجلهاد والسري، ب
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٤٤ 

 

   .عليهم السالمء فهذا كله يدل على كالم املالئكة مع األنبيا وكان حيادثه بالوحي، �النيب 
: مما يدل على كالم املالئكة مع الصاحلني قوله تعاىل :كالم املالئكة مع الصاحلني - ج

{��b��a�����������`��_��~��}��|�������{��z��y��x���w��v��u��t������s���r
��s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e�� �d��c

��� � � � � � � � � �z��y��x��w��v��u��� �t��� �����¥��¤��£��¢��¡���~��� �}��|��{
¦z )وكذلك مما يدل على كالم املالئكة مع بعض الناس من الصاحلني وغريهم قصة . )١

واحلديث  .، وكالمه معهمواألقرع األبرص واألعمى: نفر من بين إسرائيلإىل جميء امللك 
  . )٢( خمرج يف الصحيحني

�~��_���}�: مما يدل على ذلك قوله تعاىل :كالم املالئكة مع أهل اجلنة - د �}

��p��o��n��m��l�� � � � � � � �k��j��i���h��g��fe��d��c��b��a��`

��v���u��t��s��rqz )٣(.  
��Y����X��W��V}�: مما يدل عليه قوله تعاىل :كالم املالئكة مع أهل النار - هـ

��^��������]��\��[Zz  )وقال تعاىل )٤ :�{��È��Ç��Æ����Å��Ä��Ã��Â��Á

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��JI�� � �H��GF��E��D��C��B��A
����S��R���Q��P��O��N��ML��Kz )٥(.  

فيدل عليه أن اجلن كانوا يسترقون السمع من السماء،  :كالم املالئكة فيما بينهم - و

                                                 
   ٢١-١٧: مرمي  (١)
حديث أبرص وأعمى وأقرع يف بين إسرائيل : أحاديث األنبياء، ب: ك(صحيح البخاري  (٢)

  ). ٢٩٦٤: الزهد والرقائق ح: ك(، ومسلم )٣٤٦٤: ح
   ٢٤-٢٣: الرعد (٣)
   ٧٧: الزخرف (٤)
  ٥٠- ٤٩: غافر (٥)
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����������z��y��x}|��{���~�����¡��¢��£��¤�}�: كما قال تعاىل �� � �w��vz )١(. 
  .فهذا يدل على أم يتكلمون يف السماء

فهذه أدلة ومناذج خمتلفة لكالم املالئكة فهم يتكلمون مع الرب جل وعال ويتكلمون 
مع األنبياء واملرسلني ويتكلمون مع الصاحلني ويتكلمون فيهما بينهم ويتكلمون مع أهل اجلنة 

املالئكة تتكلم بلسان احلال دون ويف ذلك رد بالغ على من زعم أن . ويتكلمون مع أهل النار
  . املقال

إن املالئكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم  :املالئكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم - ١١
، سواء كان هذا الشيء وهذا على العموم فكل شيء يتأذى منه بنو آدم تتأذى منه املالئكة

ال تدخل املالئكة بيتا «: �يتأذون من املعاصي، ويدل على ذلك قوله  حسيا أو معنويا فهم 
  . »تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمإن املالئكة «: قد تقدم حديثو.)٢(»فيه كلب وال صورة

مـن صـفات   هـي  إن احلياء صفة خلُقيةٌ كرمية، و :املالئكة متصفون باحلياء - ١٢
عـن   �حديث أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، وفيه قول النيب ى ذلك يدل عل املالئكة، 

»أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة«: �عثمان بن عفان
 )٣( .  

 يدل على ذلك مما و :من صفات املالئكة عظم خلقتهمو: املالئكة خلق عظيم - ١٣
أن أحدث عن ملك أذن يل « :قال � عن النيبرضي اهللا عنهما عن جابر بن عبد اهللا ما جاء 

 .)٤(»إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عـام  :من مالئكة اهللا من محلة العرش

                                                 
   ٩: اجلن (١)
حترمي تصوير صورة : اللباس والزينة، ب: ك( �أخرجه مسلم من حديث أيب طللحة  (٢)

احليوان، وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بالفرش وحنوه، وأن املالئكة عليهم السالم ال 
  ). ٢١٠٦: يدخلون بيتا فيه صورة وال كلب ح

 �من فضائل عثمان بن عفان : فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، ب: ك(أخرجه مسلم  (٣)
  ).٢٤٠١: ح

، واحلديث صححه األلباين يف )٤٧٢٧: يف اجلهمية ح: السنة، ب: ك(أخرجه أبو داود  (٤)
  ). ١٥١: ح(السلسلة الصحيحة 
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وقالت أم املؤمنني . )١(رأى جربيل، له ستمائة جناح �أن النيب  �وعن عبد اهللا بن مسعود 
من زعم أن حممد رأى ربه فقد أعظم، ولكن قـد رأى جربيـل يف   : عائشة رضي اهللا عنها

  .)٢(صورته وخلْقه سادا ما بني األفق
ومن صفات املالئكة املة قدرم على  :قدرة املالئكة على التمثل والتشكل - ١٤

أدلة كثرية من الكتاب على ذلك قد دلت ، ويف صور غري صورهم األصلية التمثل والتشكل
¾��¿������Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å���Ä��ÃÂ��Á���À}�: تعاىل قولهوالسنة، منها 

���ÌI���H��G��F��E��D��C��B��Az )قوله تعـاىل ، و)٣ :
{��x���w��v��u��t������s���rz )وقد ذكر املفسرون أنه جاءها يف صـورة   )٤

وكانوا قـد متثلـوا يف    )٥(��ª��©z»��¬��®����¯�}�: شاب، وقوله تعاىل
يف  �كان يـأيت الـنيب    �وجاء يف السنة النبوية أن جربيل  .صورة شباب حسان الوجوه

الـذي  امللك قد سبق ذكر قصة ، وأنه جاءه مرة يف صورة أعرايب، و�صورة دحية الكليب
واألعمـى يف   ،يف صـورته  ، فجاء األبـرص يف صور خمتلفة إىل ثالثة من بين إسرائيلجاء 

وجاء يف األحاديث أن املالئكة الذين يقبضون األرواح يأتون يف صورته،  واألقرعصورته، 
العبد حبسب عمله، إن كان حمسنا ففي أحسن هيئة وأمجل صورة بأعظم بشارة، وإن كان 

فهذا كله يدل على أن املالئكة لديهم قـدرة علـى    مسيئا ففي أشنع صورة وأفضع منظر، 
 ،ة أحيانا، ويف صور قبيحة أحياناوأم يتمكنون من ذلك يف صور حسن ،التمثل والتشكل

  .   وحبسب ما يقتضيه املقام به، حبسب ما يؤمرون
مل يرد يف ذلك شيء يف كتاب اهللا عز وجل، وال يف  :ومتثلهماملالئكة  كيفية تشكل

بـني أن    �يف خرب ختيري النيب  حديث ابن عباسولكن ورد يف  �صحيح سنة رسول اهللا 

                                                 
   ).٣٢٣٢: ح» ...إذا قال أحدكم آمني«: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)
   ).٣٢٣٣: ح» ...إذا قال أحدكم آمني«: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (٢)
  ٩-٨: األنعام (٣)
   ٢١-١٧: مرمي  (٤)
  ٢٤: الذاريات (٥)
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: ( بسند يصل بالشواهد واملتابعات إىل درجة الصـحة   اليكون ملكا رسوال أو عبدا رسو
فإن صح هذا اللفظ فهـو  ) يدنو من األرض ويدخل بعضه يف بعض ويتضاءل فأقبل جربيل 

   .القول يف كيفية تشكل املالئكة 
ويرى اجلويين أن ذلك يكون بإزالة ما فضلهم اهللا وزادهم به عـن اخللـق، وقـال    

يكون بالفناء، وذهب بعضهم إىل أن ذلك يكون بالتضاؤل واالنتفـاش،  أن ذلك : بعضهم
ورجح احلافظ ابن حجر أن ذلك يكون باخلفاء على كالقطن إذا مجع بعد أن كان منتفشا، 

   .)١(الرائي
والصحيح أن هذا األمر من األمور املغيبة، وهذه األقوال ال تستند إىل دليـل ميكـن   

  .يف ما بابه حمض اخلرب آراء حمضة االعتماد عليه، فهي 
وأشد منه بطالنا قول املعتزلة الذين يزعمون أن املالئكة ال قدرة هلا علـى التشـكل   
مطلقا، وإمنا ذلك ختيل للرائي حسب زعمهم، وقد حنا منحاهم بعض أهل العلم، واستدلوا 

يت إن أحدا ال يستطيع أن يتحول عن صورته ال: (ذكر عنده الغيالن فقال �بأن عمر لذلك 
هذا ظاهره : قالوا   )٢( )خلقه اهللا عليها ولكن هلم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذِّنوا

ألنه جاء يف واقعة معينـة   ؛ظاهره التعميم فتدخل فيه املالئكة أيضا، ولكن ال حجة هلم فيه
قد روى  �كيف وعمر   ، فاملقصود حمصور يف املذكور دون تعميم  وهي قضية ا لغيالن،

وفيها حتول حقيقي ، صف الصورة اليت جاء جربيل عليها املشهور وقد و �حديث جربيل 
  !.ظاهر عن صورته اليت خلقه اهللا عليها ؟

  
  
  
  

                                                 
  ).١/٢١(فتح الباري : انظر (١)
أخرجه ابن أيب شيبة يإسناد : وقال) ٦/٣٤٤(ذكره احلافظ ابن حجر يف فتح الباري  (٢)

  .  صحيح
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  .هـ٢٢/٥/١٤١٦احملاضرة السادسة يف 

  
  التفصيلصفات املالئكة على 

  :بدأ بذكر صفات طوائف منهمن

�����¹}: قال تعاىل خمربا عن خزنة جهنم: من صفات خزنة جهنم: أوال �̧ �¶
�Â��Á� �À��¿��¾� �½� �¼��»� � �ºz )فهم يدفعون أهل النار إليها دفعا،  ؛)١

والغلظة صفة خلُقية، فطباعهم غليظة، قد نزعت من قلوم الرمحة بأهل ويسحبوم فيها سحبا، 
واملنظر املزعج، وقد ورد عن  تركيبهم يف غاية الشدة والكثافة: النار، والشدة صفة خلْقية، أي

أم سود الوجوه، كاحلة أنيام، قد نزع اهللا الرمحة من قلوم، ليس يف قلب واحد : عكرمة
  .وغلظة هؤالء املالئكة وشدم تناسب عملهم الذي يقومون به .منهم مثقال درة من الرمحة

                                                 
  ٦: التحرمي (١)
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لكني املوكلني املورد يف صفة : من صفات امللكني املوكلني بالسؤال يف القرب: ثانيا
إذا قرب « :�قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة أما أسودان أزرقان؛ فبالسؤال يف القرب 

 :واآلخر ،املنكر ،يقال ألحدمها ،أتاه ملكان أسودان أزرقان - أحدكم :أو قال- امليت 
بأما أسودان أزرقان، ولكن ما وجه اجلمع بني اللونني؟  �فوصفهم النيب  .»...النكري
أما أسودان، ألن األزرق إذا  دكانتهال يظهر زرقة شديدة كاحلة حىتإما أزرقان : فنقول

ولذا قال اهللا يف ، وهذا كاألخضر إذا اشتد ودكنت خضرته ، أسود وكأنه اشتد لونه بدا 

  . �تا من شدة اخلضرة كما روي عن ابن عباس أي قد اسود }.!6.��7#8�5�َِ{: اجلنتني 
: ابن أيب الدنيا يف كتاب القبور عن عطاء بن يسار قال  هأخرجومما ورد يف صفتهما ما 

يا عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك : (  �لعمر بن اخلطاب  �قال رسول اهللا 
فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القرب منكر ونكري أصواما كالرعد : ( إىل أن قال ..) قومك

) ...بأنياما جيران أشعارمها ويبحثان القرب، وبصائرمها كالربق اخلاطف ، القاصف 
    .)١(احلديث

  : املالئكة أفرادومن صفات 
  : ����جربيل ة صف: أوال

  .)٢( ��Z���Y���X��W��Vz]������\}�: بقوله سبحانه  وصف اهللا جربيل - ١
. شديد األعضاء: هي عقد احلبل، ومعىن شديد القوى: القوى يف أصل لغة العربو

  : ففي معناه أقوال ��Zz]�����}�: وأما قوله
قوي ذو مرة، وهذا رجل : رجل مرير؛ أي: يقال. ذو قوة: ذو مرة؛ أي: فقيل - أ

وال  ،ال حتل ا لصدقة لغين«: �ويدل عليه قوله . جماهد وابن زيد والسديذهب إليه قول ال

                                                 
وقد : ( قال البيهقي ،  ٢٣أخرجه ابن أيب الدنيا هكذا مرسال ورجاله ثقات  يف القبور ص  )١(    

 �ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النيب ، رويناه من وجه آخر عن ابن عباس 
، )وصله ابن بطة يف اإلبانة من حديث ابن عباس: ( قال العراقي ،  - ٢٢٣االعتقاد  –) مرسال 

  . وقد أخرجه البيهقي موصوال عن عمر من رواية مفضل بن صاحل تفرد به وهو ضعيف 
  ٦- ٥: النجم (٢)




	�� ا���م� �  ' ا�&�%����# �! �$# ا��ح�! أ� س	. د.أ                              �����ات �� ا����ن ������

 

٥٠ 

 

  : ، ومنه قول العباس بن مرداس»ي مرة سويلذ
  ترى الرجل اخلفيف فتزدريه    وحشو ثيابه أسد مرير

  : ومنه قول خفاف بن ندبة
  اخلطوب صليبإين امرؤ ذو مرة فاستبقين   فيما ينوب من 

قوي، فقد قلع مدائن قوم لوط على جناح من أجنحته مث قلبها  �وال شك أن جربيل 
�}�: تفسري قوله تعاىلولكن  .عليهم، وصاح بثمود فأصبحوا خامدين � �� �[� �Zz  بذي قوة

�}�: يف اآلية قبلها بصفة القوة فقال هوصف قد ه؛ ألنضعيف �X��W��Vz�  فإذا كان معىن
  .كان ذلك تكرارافحسب ذو مرة ذا قوة 

ذو منطق حسن، وعقل راشد ورأي حصيف، وهذا القول : وقيل معىن ذو مرة - ب
ذو مرة، : مروي عن ابن عباس، ولعل أصله أن العرب تقول لكل جزل الرأي شديد العقل

  : قال الشاعر
  قد كنت قبل لقاكم ذا مرة    عندي لكل خماصم ميزانه

أن اهللا : جربيل وحصافة عقلهللغة وجار عليها، ومن حسن منطق وهذا التفسري مالئم 
بالوحي،  �عز وجل ائتمنه على الوحي إىل مجيع أنبيائه ورسله، وهو الذي كان يأيت النيب 

  .وكان يتلو عليه القرآن ويدارسه، وال سيما يف رمضان
العرب و وهذا املعىن مروي عن قتادة،ذو خلْقٍ عظيم حسن، : وقيل معىن ذو مرة - ج

ومنه احلديث يف عدم حل الصدقة لذي مرة ، ذو مرة : السوي الذي ال عاهة فيه تقول للرجل
   .سوي 

 ذي" فيقال ا مجيعها يف معىن ،�وهذه املعاين كلها صحيحة يف وصف جربيل 
ذو الصحة : املذهب األوىل يف املشترك محله على مجيع معانيه، فيقال يف معناهو ،"مرة

كل اآلفات احلسية واملعنوية، وهذا يستلزم كمال خلقته وحسنها ومجاهلا والسالمة من 
   . وقوا، ويستلزم كمال عقله وحسن منطقه وحصافة رأيه، واهللا تعاىل أعلم

��k��j����i}�: قوله سبحانهه يف ما وصفه اهللا تعاىل ب ����ومن صفات جربيل  - ٢
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��w��v���u��t��s��r��q��p��o��n��m�������������lz )١(.  
بأنه رسوله، وبأنه كرمي عنده، املذكورة ات يف اآلي �فاهللا عز وجل وصف جربيل 
أنه من  بهرمن كرمه عند ف،  حب إليهاألعنده و كرماألواهللا عز وجل ال خيتار لرسالته إال 

  .أقرب املالئكة إليه 
ويؤيده حديث كمرتلة احلاجب من امللك،  ربه مرتلة جربيل من: قال بعض السلف 

ومثله ، تكلم اهللا بالوحي فإن فيه أن جربيل أول من يسمع مث هو يبلغ الوحي للمالئكة 
  . هو الواسطة بني اهللا ورسله  �وكذا كونه ، حديث إذا أحب اهللا عبدا 

: عند ذكر قوله تعاىلقبل قليل بأنه ذو قوة، وهو نفس الوصف الذي تقدم  وصفه اهللا و
�{��X��W��Vz )٢(.  

أن : إن له مكانة عالية عند اهللا، ومن مكانته عند اهللا: بأنه مكني عنده؛ يعينووصفه اهللا 
  .اهللا تعاىل جعله أمينا على وحيه إىل األنبياء واملرسلني

ما جاء يف حديث : ووصفه اهللا بأنه مطاع يف السموات، ومن طاعة املالئكة له
له، وأمر خازن النار أن  ، ففتحها�رسول اهللا لأن يفتحها  املعراج أنه أمر خازن اجلنة

أن اهللا : أنه ينادي أهل السماء: ، ومن طاعتهم لهففتح �يفتحها ليطلع عليها رسول اهللا 
  . فيحبونه ؛حيب فالنا فأحبوه

ومن أمانته أن اهللا ائتمنه على الوحي للرسل، واألمانة ضد ووصفه اهللا بأنه أمني، 
هذا الوصف يقتضي صدقه ونصحه وإلقاءه إىل الرسل ما أمر اهللا به بأمانة كاملة من و اخليانة،

  . غري زيادة وال نقصان
وهذه  .فجمع اهللا له يف آيات التكوير بني املكانة واألمانة والقوة والقرب منه تعاىل 

كانة والقرب وبعضها معنوي كامل الصفات بعضها خلْقية كالقوة، وبعضها خلُقية، كاألمانة 
  .و اإلمارة
رأى جربيل على هيئته الـيت   �ما جاء أنه  ومن صفات جربيل الواردة يف السنة - ٣

                                                 
  ٢١- ١٩: التكوير (١)
  ٥: النجم (٢)
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رأى  �أن الـنيب   �فعن عبد اهللا بن مسعود  خلقه اهللا عليها مرتني، سادا بعظم خلقه األفق،
أنه  �وقالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا . )١(جربيل، له ستمائة جناح

ويف مسند اإلمام أمحد عن ابن مسعود  .)٢(رأى جربيل يف صورته وخلْقه سادا ما بني األفق
ر ثاملنتهى، عليه ست مئة جناح، ينت رأيت جربيل عند سدرة«:  �قال رسول اهللا : قال �

كل جناح منها قـد سـد    «: وهو يف رواية بلفظ  )٣(»الدر والياقوت: من ريشه التهاويل
األشياء : والتهاويل ،  )٤(»األفق، يسقط من جناحه التهاويل والدر ولياقوت ما اهللا به عليم

  . �قه وصورته لْحسن خعظم ووهذا كله يدل على  ،املختلفة األلوان 
ما أخرجه احلاكم يف املستدرك من  �جاء يف وصفه  :����صفة إسرافيل : ثانيا

فهذا يف . )٥(»كأن عينيه كوكبان دريان«: �يف إسرافيل  �وفيه قوله  �حديث أيب هريرة 
فلك من األفالك، وهذا الوصف إما لعظمها أو لشدة نورها، : صفة عينيه، والكوكب

  . ة، فهذا التشبيه مجع بني وصف عينيه بالعظم وشدة اإلضاء شديد اإلضاءة الدريو
يف صفة ملك من محلة العرش ما رواه لقد ثبت : صفة ملك من محلة العرش: رابعا

أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة « :قال � عن النيبرضي اهللا عنهما جابر بن عبد اهللا 
   . )٦(»إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام :اهللا من محلة العرش

  :وظائف املالئكة: رابعا

                                                 
   ).٣٢٣٢: ح» ...إذا قال أحدكم آمني«: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)
   ).٣٢٣٣: ح» ...إذا قال أحدكم آمني«: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (٢)
قال عنه احلافظ ابن كثري يف تفسريه ) ٣٩١٥: ح ٧/٣١(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (٣)

  .هذا إسناد جيد قوي): ٤/٢٥١(
ابن كثري يف تفسريه قال عنه احلافظ ) ٣٧٤٨: ح ٦/٢٩٤(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (٤)

  .إسناده حسن أيضا): ٤/٢٥١(
هذا حديث صحيح اإلسناد : وقال) ٨٦٧٦: األهوال ح: ك(أخرجه احلاكم يف املستدرك  (٥)

  ).  ١١/٣٦٨(ومل خيرجاه، وصححه الذهيب على شرط مسلم، وحسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح 
، واحلديث صححه األلباين يف )٤٧٢٧: يف اجلهمية ح: السنة، ب: ك(أخرجه أبو داود  (٦)

  ). ١٥١: ح(السلسلة الصحيحة 
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مجيع ما تقدم ذكره من لعلكم الحظتم أن هذا املوضوع من أهم مسائل هذا الباب، و
  .فيه تعلق بالوظائفاألوصاف واألعداد واألمساء 

  . جممل ومفصل: أيضا على قسمني املالئكة  والكالم يف وظائف 
. اليت يشتركون فيها مجيعاهي الوظائف ذكر وظائفهم من حيث اجلملة و: فامل

: مجيع املالئكة، ومهامع فاملالئكة لكل واحد منهم وظيفتان جمملتان عامتان يشترك فيهما 
  :والقيام بتدبري شؤون الكون، وإليكم بيان ذلك وتفصيله ،القيام بعبادة اهللا تعاىل

عن عبادة املالئكة له  تعاىلاهللا قال  :تعاىلسبحانه وعبادة اهللا قيام املالئكة ب: أوالف
����}��|��{��~�����¡��¢��£����}�: سبحانه �z����y��x��w

¥��¤z)وقال تعاىل، )١ :�{�����È� �Ç� � � � �Æ� �Å� � � �Ä� �Ã��Â� � � �Á� �À

Éz�)بيان عدة أمور مهمة فهذه وظيفتهم كلهم بال استثناء، وقد تضمنت اآليتان  )٢
  : ، وهيتتعلق بعبادة املالئكة

أم يتذللون يف عبادم هللا عز وجل، وأعظم العبادة غاية : أم ال يستكربون؛ أي - ١
  . الذل مع غاية احملبة

  .حبالال ينقطعون عن العبادة : أم ال يستحسرون؛ أي - ٢
  . احلسيال يقطعهم الفتور، وهو الوهن والضعف : أم ال يفترون؛ أي - ٣
  . وهو الوهن املعنوي، بادةال ميلون من الع: أم ال يسأمون؛ أي - ٤

وهو الفتور  ،سبب حسياهللا فالعبادة وظيفة مجيع املالئكة، وال يقطعهم عن عبادة 
هللا سبب معنوي، وهو السأم وامللل، فعبادم   هاال يقطعهم عن واألعضاء، القوى و ووهن 

 دائماال تتفاوت بل هي ال تضعف وعلى وترية واحدة سبحانه مستمرة متصلة، وتكون 
فإنه يكون منهم إقبال ، وهذا على خالف حال بين آدم ، يف قوة واحدة وإقبال واحد تكون 

وقد يكون منهم ، النفس ورغبتها يف العبادة ولكن يقطعهم عنها تعب اجلسد وفتور األعضاء 
   .  نشاط اجلسد ووفور قوته على العبادة ولكن يقطعهم عنها سأم النفس ونفورها

                                                 
   ٢٠-١٩: األنبياء (١)
  ٣٨: فصلت (٢)
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إن املالئكة يتعبدون اهللا سبحانه وتعاىل بأنواع من العبادات، وقد  :ةأنواع عبادة املالئك
  :ذكر بعض العبادات اليت تتعبد ا املالئكة را تعاىل ومنها جاء يف الكتاب والسنة 

فسألت  ،فرفع يل البيت املعمور«:  يف حديث اإلسراء املتفق عليه :الصالة - ١
إذا خرجوا مل  ،يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ،هذا البيت املعمور :فقال ،جربيل

وقد وردت  أحاديث مرفوعة وموقوفة  فيها أن البيت ،  )١( »...يعودوا إليه آخر ما عليهم
وأن حرمته ، وأنه حبيال الكعبة من فوقها ، وأنه يقال له الضراح ، املعمور مسجد يف السماء  

  .صح شئ منها يف السماء كحرمة البيت يف األرض ولكن مل ي
   :وورد يف النصوص تفصيل بعض صفة صالم   
`��}: وقال تعاىل، )٢( �B��Az}�: ورد أم يصفون عند رم، قال تعاىلف

��b��az )عن د ذلك ما جاء لصف هنا صف املالئكة للصالة، ويؤيولعل املقصود با ،)٣
كما تصف املالئكة عند أال تصفون « :فقال �خرج علينا رسول اهللا : قال �جابر بن مسرة 

 لَواُأل ون الصفوفمتي :وكيف تصف املالئكة عند را؟ قال !يا رسول اهللا :فقلنا »را؟
فهي قرينة ، وكان ورود هذا احلديث حال االصطفاف للصالة  ،  )٤(»ون يف الصفويتراص

  . فهمويتراصون يف صفو ،ويتمون الصفوف األول ،، فاملالئكة يصلون بالصفوفة لاد
���c��b}�: قال تعاىل: وورد أم يسجدون ويركعون ويقومون �a� � � � �`� �_

����i���h��g��f���e��dz )٥(
��j��i���h����g���f��e��d��c}�: وقال تعاىل 

��n��m��l��kz )وقال تعاىل )٦ :�{��|��{��z��y��x��w��v�����u��t

                                                 
، واللفظ )٣٢٠٧: ذكر املالئكة صلوات اهللا عليهم ح: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)

    ).١٦٢: إىل السموات وفرض الصلوات ح �سول اهللا اإلسراء بر: اإلميان، ب: ك(له، ومسلم 
  ١: الصافات (٢)
  ١٦٥: الصافات (٣)
  ).  ٤٣٠: ح...األمر بالسكون يف الصالة: الصالة، ب: ك(أخرجه مسلم  (٤)
  ١٥: الرعد (٥)
   ١٨: احلج (٦)
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� �¢��¡�����~���}z )وقال تعاىل )١ :�{��Ë���Ê�����É���È��Ç��Æ��Å

�����Ï��Î��Í��Ìz)٢(   
. ما نسمع من شيء: أتسمعون ما أمسع؟ قالوا«: قال للصحابة �وقد ثبت أن النيب 

، وما تالم أن تئط، وما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ساجد إين ألمسع أطيط السماء: قال
أطت السماء وحق هلا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع «: ، وهو يف رواية بلفظ»أو قائم

فهذا كله بيان لصفة وهيئة من هيئات صالم . )٣( »إال وملك واضع جبهته هللا ساجدا
  . وصفتها، وحيتمل أن يكون هذا يف غري الصالة، ويكون للعبادة مطلقا، ولكن األول أظهر

الناطقات واملرددات بالذكر، ومن : ؛ أي)٤( ��H��Gz}: قال تعاىل: الذكر - ٢
�}�: ومن أنواع ذكرهم التسبيح، ورد ذلك يف قوله تعاىل �e��d��c��bz 

�: باملالئكة، ويضاف إىل ذلك قوله تعاىل افهذا التسبيح ورد خاص ؛)٥( {��Å� �Ä

�É�� �È� �Ç�� � � � �Æz )٦(
�}: ، وقوله تعاىل  ���V��U��T� � �S

Wz)تسبيحهم ضمن قد و، )٧ رقال تعاىل، يف آيات كثرية تسبيح مجيع املخلوقاتذُك :{��£
{��¹��̧ ��¶µ��́ ��³���²����������±��°̄ ��®��¬��«��ª��©���̈ ��§��¦�������¥������¤��£

»��ºz)٨( ،وقال تعاىل:����{��È�������Ç������Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿z)وقال � ،)٩

                                                 
   ٤٩: النحل (١)
   ٢٠٦: األعراف (٢)
كيم بن حزام وأنس بن مالك هذا احلديث مروي عن غري واحد من الصحابة منهم ح (٣)

  ).  ١٠٦٠و١٠٥٩و ٨٥٢: ح(السلسلة الصحيحة : وغريمها، انظر
  ٣: الصافات (٤)
  ٥: الشورى (٥)
   ١٣: الرعد (٦)
  ٣٠: البقرة (٧)
  ٤١: النور (٨)
  ٢٤: احلشر (٩)
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�:قال تعاىلو، )١(������L����K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��Az}�: وقال تعاىل
�{�s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��ih��g��f��e����d���c��bz 

)٢(.  
���p}: قوله تعاىلويدل على ذلك سبحانك ، : ومن ألفاظ تسبيح املالئكة قوهلم
w��v��u��t��s��r��qz��)وقوله تعاىل، )٣ :{��W��V��U��T���Sz�

z�)٤(، وقوله تعاىل :��{�Q��P��O��N��M��Lz )٥(.  
��q��p��o}�: قال تعاىل: اخلوف واخلشية هللا عز وجل - ٣ �nz )٦(، 

  .)٧( ����É���È��Çz}: وقال تعاىل
وجربيل  ،مررت ليلة أسري يب باملأل األعلى«: �قال النيب : وعن جابر بن عبد اهللا قال

. ما يبسط وجيلس عليه من فرش وحنوه: ، واحللس هو)٨(»تعاىلكاحللس البايل من خشية اهللا 
، صعقة من خشية اهللا عز وجلجاء يف حديث تكلم اهللا بالوحي أن املالئكة تأخذها كذلك و

واملالئكة مع خشيتهم هللا عز وجل حيبونه سبحانه، واجتماع كمال الذل مع  .وقد سبق ذكره
  . هو حقيقة العبادةكمال احلب 

املالئكة ال جياهدون جهادا مستقال ولكنهم إذا دعت  :اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل - ٤
والتأييد والتثبيت احلاجة يشاركون املؤمنني يف قتال أعدائهم، ويكون قتاهلم من باب النصرة 

                                                 
  ١: اجلمعة (١)
  ٤٤: اإلسراء (٢)
  ٣٢: البقرة (٣)
  ٣٠: البقرة (٤)
   ٤١: سبأ (٥)
  ٢٨: األنبياء (٦)
   ١٣: الرعد (٧)
، )٥٨٦٤: ح(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )٥/٦٤/٤٦٧٩(أخرجه الطرباين يف األوسط  (٨)

  . احلديث مبجموع الطريقني حسن أو صحيح): ٢٢٨٩: ح ٥/٣٦٣(وقال يف السلسلة الصحيحة 
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��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A}: للمؤمنني، قال تعاىل

��Kz)وقال تعاىل ،)١ :�{����d��c��b��a��`��_��^������]��\��[

�g������f���u��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��ji��h

��h��g��f���e����d��cb��a��`��_��~������}��|��{��z��y���x��w��v

k��j��iz)وقال تعاىل عن مشاركة املالئكة يف غزوة األحزاب ،)٢ :�{���_��^

���p��o��nm��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`

�s��r��qz )٣(.  
ألحد  �ما يدل على مشاركة املالئكة يف غزوة بدر وقال النيب  �وقد صح عن النيب 

: األنصار ملا أخربه عن بعض ما كان من املالئكة من الضرب والقتل للمشركني يف غزوة بدر
ما يدل على مشاركة  �، وكذلك صح عن النيب )٤( »صدقت، ذلك مدد السماء الثالثة«

  . ظة وغريمهااملالئكة يف غزوة أحد وقري
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  ٩: األنفال (١)
   ١٢٦-١٢٤: آل عمران (٢)
   ٩: األحزاب (٣)
: اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم ح: اجلهاد والسري، ب: ك(أخرجه مسلم  (٤)

١٧٦٣.(  
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  .هـ٢٨/٥/١٤١٦احملاضرة السابعة يف 
  
ما من حركة يف الكون إال وهي ناشئة  :بأمر اهللا  تدبري املالئكة لشؤون الكون: ثانيا

عن املالئكة، فهم موكلون بالسماء وجنومها وكواكبها والشمس والقمر وباألرض والنبات، 
يه موكلون ببين آدم منذ كونه نطفة حىت ينفخ ففهم . والريح واجلبال وبين آدم وغري ذلك
 ،يف القرب فتنتهمث  ،أعماله يف احلياة، مث قبض روحه ةباكتالروح، وخيرج إىل احلياة، مث حفظه و

   :على أمرين ال بد من التنبيه ويف البدء ،   مث إدخاله اجلنة أو النار
الرب سبحانه فهو من إذا كان تدبري املالئكة لشئون الكون تنفيذا منهم ألوامر  :فاألول

لفرق بني إن هذا : فنقول ،عبادم هللا ؛ فلم جعلناه قسيما لتعبدهم يف إمجال وظائفهم ؟ 
، وأما تدبريهم لشؤون هو  أن عبادم هللا عز وجل الزمة هلم غري متعدية إىل غريهم القسمني 
  . ه متعد إىل غريهمأثر هالكون فإن

: فقال سبحانه وتعاىل ؛إن اهللا سبحانه وتعاىل أضاف التدبري إىل املالئكة :واألمر الثاين
�{���~z )وأضاف التدبري إىل نفسه فقال تبارك وتعاىل ،)١ :�{��g��f� �e��d

t��s�� rq��p��o��n� �m��l��k� � � � �j��i��hz )وقال جل وعال ،)٢: 
{����`����_��~����}�������|��{z )فهو سبحانه املدبر أمرا وإذنا ومشيئة، واملالئكة ؛ )٣

 وامتثاال، وهذا كما أضاف اهللا التويف إليهم تارة فقالوتنفيذا وطاعة مدبرات مباشرة 
وأضاف إىل نفسه تارة  ،)٤( ���j��i��h��g�����f��e��d��c��bz}: سبحانه

                                                 
   ٥: النازعات (١)
  ٣: يونس (٢)
  ٥: السجدة (٣)
  ٦١: األنعام (٤)
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  . وهلذا نظائر أخرى كثرية. )١(  ��Z�����Y���X��Wz]��}: تعاىل فقال
وصف اهللا عز وجل تدبري املالئكة للكون بأوصاف  :أوصاف تدبري املالئكة للكون

  : عظيمة تدل على دقة عملهم وكرب مهتهم، وفيما يلي بيان ذلك وتوضيحه
 )٢( �a��`���_��^��]��\z}�: قال تعاىل :التزام األمر - ١

�: فهذا وصف هليئة تدبريهم يف اجلملة، ومعىن قوله {�^� �]��\zال : ؛ أي
�}: يفعلون فعال مل يؤمروا به، ومعىن قوله ��a��`�� �_zوا فعلوا : ؛ أيرإذا أُم

حانه متام املأمور، دون زيادة أو نقص، فهم يفعلون ما أمرهم اهللا تعاىل، ويلتزمون بأوامره سب
وإذا أمروا التزموا املأمور على صورة ، ى أمر اهللا بفعل مل يؤمروا به فال يتقدمون عل، االلتزام 

  .األمر بغري أدىن خمالفة 
��Â��Á}�: قال تعاىل :امتثال األمر - ٢ �À��¿��¾� �½� �¼��»z )٣(، 

أم ال يتركون شيئا مما أمرهم اهللا به معصية له :  z«��¼��½��¾��¿��}�: ومعىن قوله
�}�: سبحانه، ومعىن قوله � � �Â��Á��Àz  :م ال يتركون شيئا مما أمرهم اهللا بهعجزا  أ

  . فهم ال يتركون شيئا مما أمرهم اهللا به يف حال من األحوال ؛وقصورا
�}�: قال تعاىل: السرعة يف التنفيذ- ٣ � � �|� �{z )ا تسبق لفعل ما : ؛ أي)٤أ

�}: أمرت به، وقال تعاىل � � � �e��dz )أن املالئكة : ومعناه يف قول بعض املفسرين  )٥
، ويف ذلك دليل على أن ، فتنفذه سريعا بدون بطئ وال تأخريتعصف باألمر الذي تؤمر به
ال تأخري فيه عن زمن األمر فهو يقع منهم على الفور بال تسويف تدبري املالئكة للكون تدبري 

   .وال تراخ

                                                 
   ٤٢: الزمر (١)
  ٢٧: األنبياء (٢)
   ٦: التحرمي (٣)
  ٤: النازعات (٤)
  ٢: املرسالت (٥)
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�}�: قال تعاىلو :الدقة وحسن التنظيم - ٤ �~��}��|�� � � � � � �{� � �z��yz )كل : أي؛ )١
واحد منهم عمله الذي أمر به ومقامه الذي عني فيه معلوم لديه، فال أحد منهم يتدخل يف 

اآلخر، وال يتصرف تصرفا مل يؤمر به بل كل واحد منهم مقبل على شأنه، ويفعل ما   عمل
  . الدقة وحسن التنظيم يف تدبري املالئكة لشئون الكون أمر به، وهذا يدل على 

   يف تدبري الكون أعمال املالئكة
وقد ذكرنا أنه ما من حركة يف الكون ، أعمال املالئكة كثرية جدا وال ميكن حصرها 
  :ولكن أهم أعماهلم ثالثة، إالوهي ناشئة عنهم عليهم السالم  

  . اوحيا تبليغ الوحي الذي فيه صالح األرواح- ١
  . القطر والنبات الذي فيه صالح األبدان وحياامباشرة شؤون - ٢
  . ياة اآلخرةفناء احلياة مث  بعثها  حلالنفخ يف الصور الذي فيه - ٣

، جمل حركة حياة بين آدم يف الوجود هذه األمور الثالثة أهم وظائفهم، ألا تتعلق مب
  . وفيما يلي شيء من التفصيل لذلك. وهلذا وكل ذه األعمال كبار املالئكة

رتل املالئكة بكالم اهللا املتضمن أوامره ونواهيه وأخباره معناه أن ت :تبليغ الوحي: أوال
  .إىل أنبيائه ورسله

ما جاء عن ابن  ، وهو خمتص ا، دل على ذلك�وهذه الوظيفة هي وظيفة جربيل  
: من وليك من املالئكة؟ قال: فقالت �إن اليهود سألت النيب  :هللا عنهما قالعباس رضي ا

  .)٢(»، ومل يبعث اهللا نبيا قط إال هو وليه�إن وليي جربيل«
�|����������}�: قال تعاىل �شيئا من القرآن سوى جربيل  �ومل يبلغ النيب  �{� � �z

���d��c��b��a��`��_��~��}z )وقال تعاىل، )٣: �{��m��l��k�����j�����i��h

�q� �p� �o� �nz )وقال تعاىل ،)٤ :� {��Ç� �Æ� �Å� �Ä� �Ã� �Â

                                                 
  ١٦٤: الصافات (١)
  . ، ويف إسناده ضعف ولكن له طرق يتقوى به)٢٥١٤:ح ٤/٣١٢(مسند اإلمام أمحد  (٢)
  ٩٧: البقرة (٣)
  ١٩٤- ١٩٣: الشعراء (٤)
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Èz)وكان بعد التبليغ ،  ا لنيب  �هو الذي نزل بالقرآن كله على �فجربيل  ؛)١
  .ويعارضه �يراجعه مع النيب 

يف أول األمر مث وكل به  �ل بالنيب وكَّ �قد ورد عن بعض السلف أن إسرافيل و
قد أخرج اإلمام أمحد  ويعقوب بن سفيان الفسوي وابن سعد والبيهقي وابن ف ،�جربيل

قرن به إسرافيل ثالث سنني،  �إن النيب (: أنه قال بسند صحيح إليه  عن الشعيب عبدالرب 
يعلمه الكلمة والشيء، ومل يرتل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت ثالث سنني قرن بنبوته 

  . )على لسانه عشرين سنةجربيل، فرتل عليه القرآن 
  : ال يصلح لالعتماد عليه؛ ألمور منهااخلرب ولكن هذا 

فهو خرب معضل أو مقطوع،  ؛�مل يسنده إىل النيب  إال أنه الشعيب ه وإن صح عنأن - ١
  .يصح االحتجاج به ملا يف سنده من السقط واالنقطاعفال 

يف  �هو الذي جاء إىل النيب  �أنه خمالف ملا ثبت يف السرية النبوية أن جربيل  - ٢
   .أول أمره، وكان ذلك يف غار حراء، وهذا هو الثابت املعروف

 إن طرف صاحب«:  �قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة ملا جاء معارض أنه  - ٣
وصاحب  )٢(»الصور مذ وكل به مستعد ينظر حنو العرش خمافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه

 �ال ميكن أن يكون مع النيب ف، وإذا كان هذا حاله وشغله وشأنه �الصور هو إسرافيل 
  . ثالث سنني

 �وكل بالنيب  �املعروف عند أهل العلم من أهل احلديث والتاريخ أن جربيل  - ٤
  . منذ ابتداء األمر، ومل يوكل به إسرافيل، ذكره الواقدي

 نزول يفورد ه من املالئكة، كما غري الوحي أثناء تبليغه �ولكن قد يرافق جربيل 
سورة األنعام أا ملا نزلت نزل معها سبعون ألف ملك يشيعوا، وذكر بعض املفسرين يف 

رأيت « :قوله �وقد صح عن النيب معه مالئكة آخرون، و �جربيل  مأ �ضيف إبراهيم 

                                                 
   ١٠٢: النحل (١)
هذا حديث صحيح اإلسناد : وقال) ٨٦٧٦: األهوال ح: ك(أخرجه احلاكم يف املستدرك  (٢)

  ).  ١١/٣٦٨(ومل خيرجاه، وصححه الذهيب على شرط مسلم، وحسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح 
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   .)١(»وهذا ميكائيل ،وأنا جربيل ،خازن النار مالكالذي يوقد النار  :قاالف ،الليلة رجلني أتياين
، كما جاء التبليغ يف مهمة يؤديهاعند تبليغه الوحي  �وقد يكون ملن يرافق جربيل 

 ،فقعد جربيل عن مييين ،جربيل وميكائيلأتاين « : قال �عن النيب  �بن كعب عن أيب 
 :قال ميكائيلف ،على حرفاقرأ القرآن ! يا حممد :فقال جربيل ،وميكائيل عن يساري

زدين، : استزده، فقلت: ميكائيل: اقرأه على ثالثة أحرف، فقال: زدين، فقال: فقلت ،استزده
ففيه مرافقة ميكائيل جلربيل ،  وقد سبق ذكره ،احلديث» ...حىت بلغ سبعة أحرفكذلك 

   .لالستزادة �تأديته مهمة توجيه النيبو
وقد يأيت غري جربيل بشيء من الوحي غري القرآن، ويكون هو الذي يبلغه حبضرة 

بينما جربيل قاعد : ابن عباس رضي اهللا عنهما قالجربيل، ومما يدل على ذلك ما جاء عن 
هذا باب من السماء فتح اليوم، مل : مسع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال �عند النيب 

. هذا ملك نزل إىل األرض، مل يرتل قط إال اليوم: نه ملك فقاليفتح قط إال اليوم، فرتل م
فاحتة الكتاب وخواتيم سورة : أبشر بنورين أوتيتهما، مل يؤما نيب قبلك:  فسلم وقال

   .)٢(البقرة، لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته
  :فهذا احلديث فيه أمران

  .�ن هذا التبليغ كان حبضرة جربيل أ: األول 
  . ن ما بلغه امللك مل يزد عن كونه بشارة، ومل يتلو تلك اآلياتأ: والثاين
الشيء من الوحي بغري  �يبلغ النيب قد  �ما يدل على أن غري جربيل أيضا وورد 

قال رسول : قال �حذيفة بن اليمان حضرة جربيل ولكن يكون ذلك غري القرآن؛ فعن 
فهو ملك «: قال. بلى: قلت: قال »أما رأيت العارض الذي عرض يل قُبيلُ؟«: :  �اهللا 

من املالئكة مل يهبط األرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه أن يسلم علي، ويبشرين أن 
»احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة

 )٣(.  
                                                 

  ).  ٣٢٣٦: ح...إذا قال أحدكم آمني: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)
  ).٨٠٦: فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة ح: صالة املسافرين، ب: ك(أخرجه مسلم  (٢)
: ك(، واللفظ له، والترمذي )٢٣٣٢٩: ح ٣٥٤- ٣٨/٣٥٣(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (٣)

هذا حديث حسن : (، وقال)٣٧٨١: مناقب احلسن واحلسني عليهما السالم ح: املناقب، ب
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هو املكلف بتبليغ الوحي، وهو الذي بلغ القرآن لكن قد يأيت  �ن جربيل فاحلاصل أ
  .معه أعوان، وقد يبلغ غريه الشيء من الوحي غري القرآن حبضرته أو بغري حضرته

�������Ø��×��Ö��Õ}�: وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسري قوله تعاىل � �Ô

�� � �Û��Ú��Ùz )١(
ما نزل جربيل بشيء من الوحي إال ومعه أربعة حفظة من (: أنه قال 

يرتل معه مالئكة آخرون حيفظون  �ملا ذكرنا بأن جربيل  دليل  وهف؛ فإن صح ) املالئكة
  . الوحي من االستراق

��Y��X��W���V��U��T��S}�: ا جاء يف قوله تعاىلوهذا ال يعارض مب

�f��e��d��c��b��a�� �`�� �_��^���]��\��[��Zz )بأن هذا  )٢
 �ألن املقصود باملالئكة جربيل  ،خاصة  �جربيل فال يكون تبليغ الوحي وظيفة  مجع 

فناداه جربيل، وهذا نظري : ، ويشهد له قراءة ابن مسعودخاصة فهو من اجلمع املراد به املفرد 
�}�: قوله تعاىل �Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��Àz )فقد بني اهللا يف آية أخرى أن  )٣

  .لغة العرب القائل هو جربيل، وذلك يف سورة مرمي، وإطالق اجلمع على الواحد معروف يف
وكذلك تدل هذه اآلية على أن اهللا سبحانه إذا أراد تبليغ أحد من خلقه غري األنبياء  

  . �بطريق إرسال رسول يكون عن طريق جربيل 
أنه هو املوكل بتبليغ الوحي للمالئكة، كما يدل على ذلك  ما بل قامت األدلة على 

اهللا تبارك وتعاىل إذا أحب عبدا نادى إن « :�قال رسول اهللا : قال �أيب هريرة جاء عن 
إن اهللا قد  :مث ينادي جربيل يف السماء ،فيحبه جربيل ،إن اهللا قد أحب فالنا فأحبه :جربيل

  .»ويوضع له القبول يف أهل األرض ،فيحبه أهل السماء ،أحب فالنا فأحبوه

                                                                                                                                            
معرفة : ك(، واحلاكم يف املستدرك )ه إال من حديث إسرائيلغريب من هذا الوجه ال نعرف

، وذكر مناقب حذيفة بن ٤٧٢٢- ٤٧٢١: ح  �الصحابة، ذكر مناقب فاطمة بنت رسول اهللا 
  .ووافقه الذهيب) هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: (، وقال)٥٦٣٠: ح �اليمان 

  ٢٧: اجلن (١)
  ٣٩: آل عمران (٢)
  ٤٥: آل عمران (٣)
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حي مسع إن اهللا إذا تكلم بالو«: �قال رسول اهللا : قال �بن مسعود عبد اهللا وعن 
فال يزالون كذلك حىت  ،فيصعقون ،أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا

  . واحلديثان صحيحان، وقد سبق ذكرمها من قبل .»...يأتيهم جربيل
  : له وظائف أخرى غري تبليغ الوحي، منها �إن جربيل  :تنبيه

يف القتال مع ما ورد يف بعض األحاديث واآلثار أنه صاحب احلرب، وأنه شارك 
وكان قائد املالئكة  حنني وغريهاأحد واألحزاب وبين قريظة واملؤمنني يف غزوة بدر و

  . املشاركني
عيسى  ام بالنفخ يف فرج مرمي، يف خلقوقد جاء يف عدة مواضع من كتاب اهللا أنه ق

�}�: ، قال تعاىل� �G��F� �E��D��C��B���A�z)وقال تعاىل ،)١: 
{��Á��À��¿��¾��½��¼�����»��º���¹��¸z )٢( .  

  . إهالك قوم لوط ن اإلسرائيليات بأنه هو الذي توىلوورد يف بعض اآلثار وقيل إا م
تبليغ الوحي ليس خمتصا بتبليغ ما يكون كالما بل قد يكون بالفعل، إن  :تنبيه آخر
  . أوقات الصالة �م النيب وعلَّ �كما نزل جربيل 

ومعناه أن امللك املوكل ا موكل بكل ما يتعلق  :القطر والنبات شؤونمباشرة :ثانيا
وشرب األرض املاء، وإنبات  ،ونزول القطر إىل األرض ،وسوق السحاب ،والرياح ،باملطر

  . كل ما يتعلق بذلكه، وإخراج مثره، والنبات، ومنو
رضي اهللا عند الطرباين عن ابن عباس ورد وهذه الوظيفة هي وظيفة ميكائيل، فقد 

 . )٣(»على النبات والقطر«: قال »على أي شيء ميكائيل؟«: � قال جلربيل �أنه عنهما 
أمر ربه، ويصرفون الرياح وان كثريون يفعلون ما يأمرهم به  من ذلك، وله أع فهو القائم على

والسحاب كما يشاء اهللا عز وجل، وقد جاء يف بعض اآلثار أنه ما من قطرة ترتل من السماء 

                                                 
  ٩١: األنبياء (١)
   ١٢: التحرمي (٢)
، ولكن يف إسناده حممد بن )١٢٠٦١: ح ١١/٣٧٩(أخرجه ا لطرباين يف املعجم الكبري  (٣)

  ). ٦/٣٠٧(فتح الباري : عبد الرمحن بن أيب ليلى وقد ضعف لسوء حفظه، انظر
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  .  ومعها ملك يقررها يف موضعها من األرضإال
بينا رجل بفالة من « :قال �عن النيب  �وقد جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

فأفرغ ماءه يف  ،فتنحى ذلك السحاب ،اسق حديقة فالن :فسمع صوتا يف سحابة ،األرض
فتتبع املاء فإذا رجل قائم يف  ،فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء كله ،حرة

فالن لالسم الذي مسع يف  :اهللا ما امسك؟ قال يا عبد :فقال له ،حديقته حيول املاء مبسحاته
 .)١( احلديث» ...السحابة

الرعد، وهو موكل بزجر السحاب وسوقه إىل حيث شاء اهللا عز : ومن أعوان ميكائيل
 :  وسألوه أسئلة منها قوهلم �أن اليهود جاءوا إىل النيب  �وجل، ففي حديث ابن عباس 

 يف أو- بيده بالسحاب موكل جل و عز اهللا مالئكة من ملك« :قال ؟الرعد هذا ما أخربنا
 الصوت هذا فما :قالوا »اهللا أمر حيث يسوقه ،السحاب به يزجر نار من خمراق -يده

 إن الربق هو أثر سوطه: وقيل .)٢(احلديث.... صدقت :قالوا .»صوته« :قال ؟يسمع الذي
  . ، وهذا حمتمل، واهللا أعلمإذا زجر به السحاب 

، وقد �ورد يف بعض األحاديث الضعيفة أنه مهمة إسرافيل  :النفخ يف الصور: ثالثا
إن «:  �قال رسول اهللا : قال �بني احلديث الصحيح صفة النفخ يف الصور فعن أيب هريرة 

الصور مذ وكل به مستعد ينظر حنو العرش خمافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه  طرف صاحب
ويف بعض األحاديث أنه التقم الصور، وهو ينفخ يف  )٣(»، كأن عينيه كوكبان دريانطرفه

  . الصور ثالث نفخات أو نفختني على خالف، وشذ من قال بأربع نفخات
لقد تعرفنا فيما مضى من الكالم على ثالثة أعمال مهمة من : وظائف أخرى للمالئكة

  : أعمال املالئكة، وهناك أعمال وظائف أخرى للمالئكة، وفيما يلي ذكرها باختصار
من أهم وظائف املالئكة وظيفة كتابة أعمال العباد، وهي  :كتابة أعمال العباد: أوال

                                                 
  ).٢٩٨٤: الصدقة يف املساكني ح: الزهد والرقائق، ب: ك(أخرجه مسلم  (١)
  ).٢٤٨٣:ح ٢٨٥- ٤/٢٨٤(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (٢)
هذا حديث صحيح اإلسناد : وقال) ٨٦٧٦: األهوال ح: ك(أخرجه احلاكم يف املستدرك  (٣)

  ).  ١١/٣٦٨(ومل خيرجاه، وصححه الذهيب على شرط مسلم، وحسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح 
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p�o��t���s��rq���x��w��vu}: وظيفة الكرام الكاتبني، قال تعاىل

z)إن املالئكة يعلمون ما تفعلونه فيكتبونه، وقال تعاىل: ؛ أي)١ :�{��r�� � �q� �p� �o��n

�y� �x� �w� � v� ut� �sz)وقال تعاىل)٢ ، :{� ���W� �V� �U� � T

Xz)٣(.   
 ،واملالئكة تكتب األعمال كلها، وتكتبها بالتفصيل، وال تكتبها باالختصار وال باملعىن

وتنسخه نسخا كما ترى وتسمع، وقد دل على ذلك  ،تامةبدقة  كل شيء بل إا تكتب
�}�: الكتاب والسنة، قال اهللا تعاىل �a� �`��_� � � �^� �]� �\� �[� �Zz )يراقب : ، رقيب)٤

  . جاهز متهيئ للكتابة: مراقبة شديدة ال يفوته شيء، وعتيد
  .)٥(�X��W��V��U��T���S��R���Q��P��Oz}�: وقال تعاىل
��x��w��v��u��t��s��r�����q��p����o��n}��:وقال تعاىل

�`��_���~��}��|��{��z���yz )كل صغرية وكبرية من قول أو : ؛ أي)٦
: وقال تعاىلفعل، واإلحصاء هو اإلتيان على الشيء حبذافريه، واإلحاطة به من كل وجه، 

{�Á����� � � � � � � � �À��¿���¾����� � � � � �½��¼��»º��¹���¸���� � � � �¶��µz )نقل الشيء : والنسخ )٧
على ما هو عليه، فدل على أم ينقلون األعمال على هيئتها، القول كما قيل، والفعل كما 

  .وال باالختصار المجإلال يكتبون باملعىن وال باففُعل، ال يدخل يف ذلك اجتهاد منهم، 
  .ويف احملاضرة القادمة مزيد تفصيل لوظيفة الكتابة إن شاء اهللا 

  
                                                 

  ١٢- ١٠: االنفطار (١)
   ٨٠: الزخرف (٢)
   ٢١: يونس (٣)
   ١٨: ق (٤)
   ٥٣- ٥٢: القمر (٥)
  ٢٢٥: الكهف (٦)
   ٢٩: اجلاثية (٧)
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  .هـ١/٦/١٤١٦احملاضرة الثامنة يف 
  

�: فقال تعاىل بني اهللا سبحانه دقة كتابة املالئكة الكاتبني أعمالَ بين آدم  {��w

�c��b��a��`��_��~��}��|���{��z��y��xz )وهاتان  ،)١
اآليتان تتضمنان وظيفة الكتابة وإن مل يصرح ا، ومما يدل عليه ذكر اجلزاء يف اآلية، وإمنا 

، والتعبري بالذرة وهي اجلزء الصغري الذي ال يرى يدل على معباد على ما كتب عليهجيازى ال
  . دقة كتابتهم

وبني اهللا سبحانه  وتعاىل يف كتابه شيئا من كتابتهم على التفصيل واإلحصاء، قال 
��y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n���m��l��k}�: تعاىل

d��c��b��a��`����_��~��}|��{�����z�����j��i��h��g��f��e

                                                 
   ٨-٧: الزلزلة (١)
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��x�� � � �w� � �v�� � � � � �u��t��s��r��q� �p��o��n��� � � � �m��l��k
��©��¨��� �§��¦��¥��¤��£�� �¢��¡������~��}� �|��{�� zy

µ���´��³��²��±����°��¯��®������¬��«���ªz )١( 
فاآليتان فيهما  

ب ظمأه، ونصبه كل شيء يف جهاده، تكت بيان ملا تكتبه املالئكة من جهاد العبد، فهي تكتب
  .وتعبه وجوعه، واملكان الذي يطأه، والنفقة اليت ينفقها، وغري ذلك

مث مشى إىل بيت من  ،من تطهر يف بيته« :�قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة و
واألخرى  ،كانت خطوتاه إحدامها حتط خطيئة ،ليقضي فريضة من فرائض اهللا ؛بيوت اهللا

  .)٢(»ترفع درجة
أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إىل قرب : قالرضي اهللا عنهما اهللا  عبدعن جابر بن و
إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب « :فقال هلم، �فبلغ ذلك رسول اهللا  ،املسجد
ب تكْكم تديار !يا بين سلمة« :فقال ،نعم يا رسول اهللا قد أردنا ذلك :قالوا .»املسجد

كمآثار، دياركْكم تتوإيابا تكتب لكم  خطواتكم إىل املسجد ذهابا: إي .)٣( »كمب آثار
  . وتؤجرون عليها، فدل هذا على كتابتهم العمل بالتفصيل

: وكما أا تكتب تفاصيل العمل الصاحل فهي تكتب تفاصيل العمل السيئ، قال تعاىل
�{��P��O� �N� �M�� � LK� �J� �I� �H� �G� �F� �E��D� �C� �B� �A

S�����R��Qz )م يكتبون قوهلم وفعلهم ؛)٤قال تعاىل. فبني اهللا سبحانه أ :{��A

��Q��P����O��N��M����L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B

                                                 
   ١٢١-١٢٠: التوبة (١)
: فضل كثرة اخلطا إىل املساجد ح: املساجد ومواضع الصالة، ب: ك(أخرجه مسلم  (٢)
٦٦٥ .(  
: املساجد ح فضل كثرة اخلطا إىل: املساجد ومواضع الصالة، ب: ك(أخرجه مسلم  (٣)
٦٦٥ .(  
  ١٨١: آل عمران (٤)
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�[� �Z��Y��X� �W��V��U� �T��� SRz)وقال تعاىل ،)١:�{���¡���

�®��¬���«��ª©��¨��§¦��¥��¤��£��¢z )وقال تعاىل ،)٢ :
�{��^�� �]��\��[Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O

�_z )فتسمعه املالئكة أو ما يعقدونه يف   ما يتحدثون به فيما بينهم: ومعىن يبيتون ،)٣
قلوم فتعلمه املالئكة وتكتبه، فدل هذا على أن املالئكة تكتب النوايا والعزائم وأعمال 

  . القلوب
 فمن األدلة العامة ،دلت عليه أدلة عامة وأدلة خاصة ،كتابة املالئكة ألعمال القلوب

  : ما يلي
�}�: قال تعاىل � �x��w��v��u���� � � � � � �t���s��r��q��p��oz )؛ والفعل )٤

  . يشمل عمل القلب واللسان واجلوارح
��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p}��|�������{��~��}��:وقال تعاىل

�l�����k��j��i��h��g��f��e�������d��c����b��a��`��_z )والباطن يشمل ما فُ،  )٥يف  لَع
  .السر وأعمالَ القلوب، وإن كان سبب الرتول غري هذا فالعربة بعموم اللفظ

  : ووردت أدلة صرحية يف ذلك ومنها ما يلي
�}�: قال تعاىل �y��x��w��v�ut��s��r����q��p��o��nz )؛ أي)٦ :

  .يكتبون سرهم وجنواهم
، فجعل العذاب )٧( ���d��c��b��a���`��_��^��]��\z}�: وقال تعاىل

                                                 
  ٧٩- ٧٧: مرمي (١)
   ١٩: الزخرف (٢)
   ٨١: النساء (٣)
  ١٢- ١٠: االنفطار (٤)
  ٣٣: األعراف (٥)
   ٨٠: الزخرف (٦)
  ٢٥: احلج (٧)




	�� ا���م� �  ' ا�&�%����# �! �$# ا��ح�! أ� س	. د.أ                              �����ات �� ا����ن ������

 

٧٠ 

 

  . العذاب على جمرد اإلرادة، والعذاب مرتب على ما كتبته املالئكة
إذا هم عبدي بسيئة  :قال اهللا عز و جل« :�قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة و

فإن  ،وإذا هم حبسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ،فإن عملها فاكتبوها سيئة ،فال تكتبوها عليه
  . وهذا صريح يف كتابة املالئكة أعمال القلوب .)١(»عملها فاكتبوها عشرا

  كيف تطلع املالئكة على أعمال القلوب وأعمال القلوب غيب؟ : ةلمسأ
املوكلة  القلوب غيب بالنسبة لنا، وليست غيبا بالنسبة للمالئكةأعمال : فاجلواب

فهي قادرة على كتابة أعمال ، وتقدم أن املالئكة ال يتركون أي عمل عجزا، بكتابتها 
  . القلوب بال شك ولكن مل يرد ما يبني كيفية اطالعهم عليها

ويعلمانه من رائحة ورد عن سفيان بن عيينة أن امللكني الكاتبني يكتبان هم العبد، و
رائحة حسنة وإذا هم بسيئة شم هلا رائحة  هلا تفوح من هم العبد، وأنه إذا هم حبسنة شم

ن مثله ال ، وحيتمل أن يكون سفيان قد وقف على أثر يف ذلك؛ ألوهذا أمر حمتمل ،)٢(سيئة
  .يعلم إال بطريق اخلرب

كيف تكتبه ، نفسه  اجلل يذكر اهللا يف: قلت أليب معشر : وقال حجاج بن دينار 
  .)٣(جيدون الريح : قال ، املالئكة ؟ 

وهو ال يعين ، ولكن جمرد شم الرائحة إمنا يدل على نوع اهلم حسنا كان أم سيئا  
   . واهللا أعلم ، والظاهر أن املالئكة تكتب تفاصيل اهلم ال جمرد نوعه العام ، ذات اهلم ماهو 

فلمة امللك  ،وللشيطان ملة ،إن للملك ملة«: مرفوعا وموقوفا �وروي عن ابن مسعود 
  . )٤(»الشر وحتذير من اخلريبوملة الشيطان إيعاد  ،وحتذير من الشر ،اخلريبإيعاد 

كل بكل إنسان قرين من مو هأن �أخرب النيب  قدمراده بامللك امللك املوكل بالعبد فو

                                                 
: إذا هم العبد حبسنة كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب ح: اإلميان، ب: ك(أخرجه مسلم  (١)
١٢٨ .(  
سعد : ، حتقيق)٧١: ، املناظرة١٩٦: ص(عيون املناظرات أليب علي عمر السكوين، : نظرأ (٢)

  .  م١٩٧٦غراب، منشورات اجلامعة التونسية 
  .وأبو معشر نفسه ضعيف ، وهو مقطوع ،  ٣/١٠٠٢أخرجه أبو الشيخ يف العظمة         (٣)
  ).٢٠٢٧: ح ٥/٣٩٤(، ومسندا لبزار )٨٥٣٢: ح ٩/١٠٤(املعجم الكبري  (٤)
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املالئكة، فإن كانت احلسنة اليت انعقدت يف قلب العبد من إلقاء امللك فإن طريق معرفتها له 
  . واضح ألنه هو الذي ألقاها

هذا ما ورد يف توضيح كيفية اطالعهم على عمل القلب، وما عدا ذلك مل يرد به خرب، 
  . فنحن جنهل كيفيته، ونكل علمه إىل اهللا تعاىل

املالئكة تكتب ما كان يفعله العبد وإن : تابة العمل املعتاد إذا قام سبب منع منهك
إذا مرض العبد «: �قال رسول اهللا  :لاموسى ق أيبانع من املوانع، فعن كان قد انقطع عنه مل

   .)١(»أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا
إن املالئكة ال تكتب األعمال فقط بل هي تكتب  :كتابة األجور وآثار األعمال

قال اهللا عز « :�قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة ، فها أيضا مع زياداا وتضاعيفهاجورأ
وإذا هم حبسنة فلم  ،فإن عملها فاكتبوها سيئة ،إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه :و جل

  .)٢(»فإن عملها فاكتبوها عشرا ،يعملها فاكتبوها حسنة
بعد اليت قد متتد إىل ما وال تكتب أعمال العبد حال حياته فقط بل تكتب آثار أعماله 

�´����µ¶�}: موته، قال تعاىل � �³z )قال : قالبن عبد اهللا  عن جرير، و)٣
وأجر من عمل ا بعده من غري  ،من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها«: �رسول اهللا 

ووزر من  ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ،أن ينقص من أجورهم شيء
   .)٤(»عمل ا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء

أن املالئكة الكاتبني يكتبون ما عليه اجلزاء من أعمال العبد،  على وقد اتفق أهل العلم
وحنوه من  جيري عليها اجلزاء كاألكل والشرب ال أعماله اليتكتابة يف اختلفوا  همولكن

  : عادات احلياة وضرورا
                                                 

: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة ح: اجلهاد والسري، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)
٢٩٩٦.(  

: إذا هم العبد حبسنة كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب ح: اإلميان، ب: ك(أخرجه مسلم  (٢)
١٢٨ .(  
  ١٢: يسن (٣)
  ). ١٠١٧: ح...احلث على الصدقة ولو بشق مترة: الزكاة، ب: ك(أخرجه مسلم  (٤)
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  . عن ابن عباس ومواله عكرمة وقتادة أنه ال يكْتب إال ما عليه اجلزاء فروي
  . وروي عن ابن عباس وجماهد وطاووس ومالك أنه يكْتب كل شيء

����Z]��\�}�: وورد يف تفسريه قوله تعاىل �a��`��_�� � �^��]z )عن ابن عباس  )١
  . أكلت وشربت: يكتب امللكان كل شيء يقوله حىت قوله: رضي اهللا عنهما قال

 يفما جاء ألنه أوفق مع عموم األدلة املتقدمة، ويؤيده  ؛والقول الثاين هو األرجح
يلقي هلا إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال « :قال �عن النيب  �أيب هريرةحديث 

وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي ا  ،باال يرفع اهللا ا درجات
  .)٢(»يف جهنم

أنه يظن أا ال تبلغ : ؛ إما مبعىن يستصغرها مع نيته هلا؛ أي»ال يلقي هلا باال«:  �فقوله 
جتري على لسانه، ويشهد هلذا : أنه ال ينويها أصال، أي :أو معناها. يف اخلري أو الشر ما بلغت

من «: للصحابة ملا كانوا حيلفون بالالت والعزى مع عدم قصدهم العقد على احللف �قوله 
وهذا فيه جتديد صورة . )٣(»ال إله إال اهللا :فليقل ،والالت والعزى :حلف فقال يف حلفه

إن املالئكة تكتب : دليل على صحة قول من قالاإلسالم، وإذا كان هذا معىن احلديث، ففيه 
  .كل شيء

امللكان الكاتبان إذا كتبا تعرض  :املالئكة الكتبة ترفع األعمال كل اثنني ومخيس
 �أيب هريرة كتابتهما على الرب سبحانه مرتني يف كل أسبوع يومي االثنني واخلميس، فعن 

فأحب أن يعرض عملي وأنا  ،واخلميسثنني تعرض األعمال يوم اال« :قال �أن رسول اهللا 
  .)٤(»صائم

ملكان موكالن بكتابة أعماله،  هكل إنسان مع :عدة املالئكة املوكلون بالعبد للكتابة
                                                 

   ١٨: ق (١)
  ).٦٤٧٨: حفظ اللسان ح: الرقاق، ب: ك(أخرجه البخاري  (٢)
ال يحلَف بالالت : األميان والنذور، ب: ك( �أخرجه البخاري، من حديث أيب هريرة  (٣)

  ).٦٦٥٠: والعزى، وال بالطواغيت ح
، )٧٤٧: ما جاء يف صوم يوم االثنني واخلميس ح: الصوم، ب: ك(أخرجه الترمذي  (٤)

  ).٩٤٩: ح٤/١٠٤(إرواء الغليل : واحلديث صحيح، وانظر




	�� ا���م� �  ' ا�&�%����# �! �$# ا��ح�! أ� س	. د.أ                              �����ات �� ا����ن ������

 

٧٣ 

 

�����T}�: هذا هو املشهور، وعليه عامة أهل العلم، ويدل عليه ظاهر قوله تعاىل ��� � � � �S���R��Q

�X��� � � � � �W��� �V��Uz)هم مخسة، : اثنان بالليل واثنان بالنهار، وقيلهم أربعة، : قيلو  . )١
النهار، ولكن  اثنان بالليل واثنان بالنهار، وواحد منهم مالزم ال يفارقه يف الليل وال يف

  . الصحيح هو القول األول، وأم اثنان، واحد عن اليمني وواحد عن الشمال، كما يف اآلية
�}�: قال تعاىل :مكاما من اإلنسان � �S���R��Q�� � � � � ��X�� � � � � � �W��� �V��U��Tz)٢( .

فهذه اآلية تدل أن أحدمها يكون عن اليمني واآلخر يكون عن الشمال، وجاء يف حديث أيب 
كاتب احلسنات على ميني الرجل، وكاتب السيئات على «: �قال رسول اهللا : قال �أمامة 

كتبها صاحب يسار الرجل، وكاتب احلسنات أمري على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة 
دعه سبع ساعات لعله : اليمني عشرا؛ وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمني لصاحب الشمال

فالظاهر أن كاتب احلسنات يكون عن ميني اإلنسان وكاتب السيئات  .)٣(»يسبح أو يستغفر
منسوبة إىل بعض أخرى يف حتديد مكانيهما من اإلنسان أقوال  ترديكون عن مشاله، وقد و

إما : إما على ناجذي العبد، وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادمها، وقيل: ل فقيالسلف، 
إما على احلنك حتت الشعر، ولكن هذه األقوال كلها ضعيفة، والصحيح : على ثنيتيه، وقيل

  .ما جاء يف اآلية واحلديث واهللا أعلم
: األحوال، قال تعاىليف حال من وال يفارقانه ال خيليانه وعبد الالزمان يالكاتبان امللكان 

�{�X������ � �W����V��U��T������ � � � �S���R��Qz)وقال تعاىل .)٤ :�{��`��_����^��]��\��[��Z

� �az )فهما مالزمان للعبد، يراقبانه يف كل أحواله، ويكونان مستعدين لكتابة ما وكل  )٥

                                                 
  ١٧: ق (١)
  ١٧: ق (٢)
، ويف إسناده ضعف وله طرق أخرى ال )ق: ، سورة٥/١٣٣(أخرجه البغوي يف تفسريه  (٣)

إىل درجة احلسن، وقد ذكر بعضه األلباين يف  ختلو من كالم فيها،  ولعلها مبجموعها تصل
  ).١٢٠٩: ح ٣/٢١٠: (السلسلة الصحيحة، انظر للتفصيل

  ١٧: ق (٤)
   ١٨: ق (٥)
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  . إليهما
قضاء احلاجة من البول العبد يف حال يفارقان وقد روي عن احلسن البصري أن امللكني 

ولكن ال نعلم مستنده يف ذلك، وقد جزم ابن وضاح واخلطايب  والرباز، ويف حال اجلماع،
  .أما ال خيليانه حىت عند غائطه ومجاعه

؛ مؤمنهم وكافرهم، لعموم األدلة، والظاهر أا والكتبة تكتب أعمال مجيع بين آدم
، فإن إن عقد هلا نية التقرب إىل اهللا وغريمهااحلسنة كالصدقة والصلة تكتب للكافر أعماله 

أنه قال لرسول اهللا أسلم كتب له ثواب ذلك، ويدل على ذلك ما جاء عن حكيم بن حزام 
أو عتاقة أو صلة رحم  ةنت أحتنث ا يف اجلاهلية من صدقأرأيت أمورا ك !أي رسول اهللا :�

فبني أن ما حتنث به  )١( »خريأسلمت على ما أسلفت من « :�أفيها أجر؟ فقال رسول اهللا 
دليل على أن الكافر تكتب له  فهو ،هللا من أعمال اخلري يف اجلاهلية مكتوب له بإسالمه 

بعد إسالمه  يف حال كفره، ويؤجر عليها اليت عقد هلا نية التقرب إىل اهللا  أعماله احلسنة
}�: مل يسلم تذهب أعماله كلها هباء منثورا، قال تعاىلولكنه إن مات على حال الكفر 

�j��i���h��g��f��e��d������c��bz )أي : ، قال بعض أهل العلم يف تفسريه)٢
  . ما عمله من عمل صاحل جعله اهللا يوم القيامة هباء منثورا ألجل كفره

رفع « :قال �أن رسول اهللا  عائشة رضي اهللا عنهاظاهر حديث  : كتابة أعمال الصيب
 ،)٣(» وعن الصيب حىت يكرب ،وعن املبتلى حىت يربأ ،عن النائم حىت يستيقظ :القلم عن ثالثة

  .ه القلم مرفوع عنفإن هذا معىن كون ، دال على أن الصيب ال يكتب له وال عليه
وروى ابن  وذكر بعض أهل العلم أنه يكتب للصيب حسناته ولكن ال يكتب عليه،

تكتب للصغري حسناته وال تكتب : ( أنه قال  �مر بن اخلطاب عبدالرب يف التمهيد عن ع

                                                 
  ).١٢٣: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ح: اإلميان، ب: ك(أخرجه مسلم  (١)
  ٢٣: الفرقان (٢)
وابن ماجه ) ٤٣٩٨: يف انون يسرق أو يصيب حدا ح: احلدود، ب: ك(أخرجه أبو داود  (٣)

، وغريمها وهو حديث صحيح )٢٠٤١: طالق املعتوه والصغري والنائم ح: الطالق، ب: ك(
  . مشهور
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رفعت : ابن عباس رضي اهللا عنهما قال وقد يورد لكتابة حسنات الصيب حديث ) ١()سيئاته 
هذا حج  لكنو .)٢(»أجر نعم ولك«: أهلذا حج؟ قال !يا رسول اهللا :فقالت ،امرأة صبيا هلا

وكانتفاع امليت بصدقة  وقع للصيب بعقد النية له من الكبري، كحج الكبري من الكبري بالنيابة،
فكتابة حسنات للصيب لعمل  فاعتباره وكتابته مرتبط بانعقاد النية له من الكبري، ، احلي عنه 

  . هلذه الدالئل الشرعية الكبري عنه تكتب والريب 
فإنه ؛   فمقتضى النظر أا ال تكتب له الصيب نفسه أما احلسنات اليت تقع من عمل

فهي كالعادات اليت  ،اليعقد هلا نية وال يتوجه منه قصد التقرب ا إىل اهللا فهو ال يعقل ذلك 
ولكن فضل اهللا أوسع من أن يقصره  ، يباشرها العبد لضرورته وحاجاته من غري نية تقرب 

   .وأعظم من أن يدركه نظر ، رأي 
وسجالت، وكتب، الكاتبون يكتبون أعمال العباد يف صحائف، وبطاقات، والكرام

  . اليوم اآلخر بإذن اهللا تعاىل  دراسة بابذلك عند  وستأيت األدلة  على
  

منها بل   اليت تكتبها املالئكة على ابن آدم ال متحى بتوبتهوذكر ابن رجب أن الذنوب 
فيتبني له  فيقرؤها يف كتابه  يوم القيامة توبته منها ليوقف عليهاتبقى مكتوبة ويكتب معها 

  . ويظهر له عظيم عدله سبحانه ،وحمو ذنبه  فضل اهللا عليه بقبول توبته
وقد روي عن بعض السلف أن الكاتبني مها اللذان يتوليان سؤال امليت يف قربه يف فتنة 

   .وال نعلم دليال له ، القرب فهما يكتبان أعماله ومها يتوليان سؤاله فيها 
  
  
  
  
  

                                                 
 .١/١٠٥أنظر التمهيد         (١)

  ).١٣٣٦: صحة حج الصيب، وأجر من حج به ح: احلج، ب: ك(أخرجه مسلم  (٢)
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  هـ٥/٦/١٤١٦احملاضرة التاسعة يف 
  

الكالم على هذه الوظيفة عند ذكر اسم  بعض تقدم :وظيفة حفظ بين آدم: ثانيا
����s}: قال تعاىلاملعقبات من أمساء املالئكة، وهم املكلفون حبفظ بين آدم،  �r� �q��p

z��� � �y��x��� � � �w��v��u��tz )وقال تعاىل)١ ، :�{�^��� ]\��[��� �Z��Y�

`��_z)وقال تعاىل)٢ ،:� ��{�Q��P��O��N������ � � � �M��Lz)أن رسول  �عن أيب هريرة و )٣
وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة  ،يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار«: قال �اهللا 

فاملالئكة يتعاقبون على العبد من بني يديه ومن خلفه، ويتعاقبون عليه  .)٤(احلديث» ...العصر
  .يف الليل والنهار، وحيفظونه بأمر اهللا تعاىل، وهذا احلفظ يشمل كل إنسان

فسره بأمر اهللا، : ؛ أي)٥( �z�����y��x������wz}: قال تعاىل :بين آدم كيفية حفظهم
جماهد، وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن احلفظة حيفظون العبد من اجلن واهلوام 

فهم . والسباع وغريها حىت إذا قدر اهللا عليه أن يصيبه من هذا شيء خلوا بينه وبني قدر اهللا
  . حيفظونه مما مل يقدره اهللا عليه

�}إن معىن : وقيل � �z�� � � �yzهذا  من أمر اهللا، وعلىت عملهم وحفظهم املعقبا: ؛ أي
فإن صح ذلك  )٦(  È��Ç��Æ��Å��Äz}�: جيهل كيفية حفظهم للعبد، كما قال تعاىل

                                                 
   ١٢: الرعد (١)
   ٦١: األنعام (٢)
  ٤: الطارق (٣)
: ك(، ومسلم )٥٥٥: فضل صالة العصر ح: مواقيت الصالة، ب: ك(أخرجه البخاري  (٤)

  . )٦٣٢: فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما ح: املساجد ومواضع الصالة، ب
   ١٢: الرعد (٥)
  ٨٥: اإلسراء (٦)
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  . واهللا تعاىل أعلم ،نالفيكون حفظهم جمهول الصفة 
، وقوله )١( ��q��pz}: دل عليه لفظ اجلمع يف قوله تعاىل عة،امجوهؤالء احلفظة 

�}: تعاىل � �`� �_� �^z)فال حتديد » ...يتعاقبون فيكم مالئكة«: �، وقوله )٢
  .للجنس فهذا وصف )٣(�Q��P��O��N����������M��Lz}���:تعاىلألعدادهم، وأما قوله 

عموم حفظ املالئكة لبين آدم مؤمنهم وكافرهم، وتدل اآلية تدل على كذلك هذه و 
على فساد قول من قال بأن الكافر ال حافظ له، ألن اهللا تعاىل خلق املؤمن والكافر، فكما أن 
املالئكة تتوىل الكافر يف الرحم، وتوكل برزقه وغري ذلك، فليس هناك ما مينع من حفظهم 

  . ؤمن فقط، واآلية رد صريح على ذلكللكافر، فال وجه ملن خصص حفظ املالئكة بامل
�: واستدلوا لذلك بقوله تعاىل زعم بعض أهل العلم أن احلفظة هم الكتبة، {��o

���t���s��r��q��pz�)م ليسوا )٤ألنه مجع بني احلفظ والكتابة، والذي يظهر أ ،
  : كذلك، وذلك ألمور، وهي كما يلي

الكتبة يكتبون األعمال وحيصوا، واحلفظة حيفظون ألن اختالف الوظيفتني،  - ١
  .)٥( ���z��yz}��������|��{��~�}�: وقد قال تعاىل فالوظيفتان خمتلفتان، ذاته،اإلنسان نفسه و

���r��q��p}: فقد قال اهللا عن احلفظة املعقباتاختالف مكام من اإلنسان،  - ٢

z�� � � �y� �x� � � � � �w��v��u��t��sz )وأما الكتبة فهم يكونون عن ميني اإلنسان )٦ ،
   . وعن مشاله، فالتفريق بني جهام ومواقعهم يقتضي اختالفهم

����������W}�: قال تعاىلاثنان، الكتبة مع كل شخص  - ٣ � �V� �U��T�� � � � � � � � �S���R��Q

                                                 
   ١٢: الرعد (١)
   ٦١: األنعام (٢)
  ٤: الطارق (٣)
  ١١- ١٠: االنفطار (٤)
  ١٦٤: الصافات (٥)
   ١٢: الرعد (٦)
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Xz)وأما احلفظة فهم مجاعة، قال تعاىل .)١ :{�������w��v��u��t��s��r��q��p

����y��x�zz )٢(، وقال تعاىل :{`��_��^z)٣(.  
أن  �أيب هريرة فعن ، من كل أسبوع األعمال يومي االثنني واخلميس فعالكتبة تر - ٤

فأحب أن يعرض عملي وأنا  ،ثنني واخلميستعرض األعمال يوم اال« :قال �رسول اهللا 
فع أحوال بين آدم كل يوم مرتني، ويدل على ذلك حديث ترفهي احلفظة وأما . )٤(»صائم

 ،يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار«: قال �أن رسول اهللا  �أيب هريرة 
  .)٥(احلديث» ...وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر

�}�: قال تعاىل - ٥ �a��`��_�� � �^� �]��\� �[��Zz )وصفهم اهللا تعاىل فالكتبة  ؛)٦
، فهم خمتصون بالكتابة ال بغري ذلك مقتضيان عدم انشغاهلهاتان الصفتان تو ،باملراقبة والتهيؤ

  . املقام هنا ال يتسع لوظيفة أخرى، واهللا أعلمفغري، 
وال يتركونه وال يفارقونه البتة، وأما احلفظة  ،الكتبة يالزمون اإلنسان يف كل وقت - ٦

  . فهم يتعاقبون بالليل والنهار
احلفظ فاملراد ب ،)٧(����t���s��r��q��p��oz}�: وله تعاىل عن الكتبةوأما ق

فهم حيفظون اإلنسان نفسه،  ،حفظ أعمال بين آدم وكتابتها خبالف حفظ احلفظةهنا احلفظ ب
  . )٨( �z�����y��x������wz}�:قال تعاىل

                                                 
  ١٧: ق (١)
   ١٢: الرعد (٢)
   ٦١: األنعام (٣)
، )٧٤٧: ما جاء يف صوم يوم االثنني واخلميس ح: الصوم، ب: ك(أخرجه الترمذي  (٤)

  ).٩٤٩: ح٤/١٠٤(إرواء الغليل : واحلديث صحيح، وانظر
: ك(، ومسلم )٥٥٥: فضل صالة العصر ح: مواقيت الصالة، ب: ك(أخرجه البخاري  (٥)

  ). ٦٣٢: فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهما ح: املساجد ومواضع الصالة، ب
   ١٨: ق (٦)
  ١١- ١٠: االنفطار (٧)
   ١٢: الرعد (٨)
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ولكن ذهب بعض ، ووظيفة احلفظة تقتضي مالزمتهم للعبد يف مجيع أحواله بال استثناء 
كما لو ، أهل العلم إىل القول بأم يفارقونه  يف األحوال اليت ورد أن املالئكة ال تكون فيها 

ال تدخل املالئكة بيتا : ( حلديث البخاري ومسلم ، كان العبد يف بيت فيه كلب أو صورة 
والكتبة ال يفارقون العبد  وجزم ابن وضاح واخلطايب أن احلفظة،  ) وال صورة فيه كلب 

  .وأن املراد باملالئكة يف هذا احلديث مالئكة الرمحة والربكة ، حىت يف هذه األحوال 
 )التدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ( يف حديث  "الكلب"ـ املراد ب :فائدة

" الصورة"واملراد بـ ، املباح اقتناؤه كاملعلم للصيد فليس مبراد  الكلب الذي مل يبح اقتناؤه أما
ويشهد ألن املراد ، وهو ماكان فيه روح ما مل يقطع رأسه أو مل ميتهن ، ماحيرم اقتناؤه 

ال تدخل املالئكة بيتا فيه : ( بالصورة الصورة احملرمة لفظ رواية للحديث عند مسلم فيها 
  . واهللا أعلم، ففسرها ، " صورة" مكان لفظ " متاثيل"  فجاء لفظ، ) كلب وال متاثيل 

  
دلت األحاديث النبوية على وظيفة ملك الرحم داللة  :وظيفة ملك الرحم: ثالثا

وكل اهللا بالرحم « :قال �عن النيب  �عن أنس بن مالك تفصيلية، وفيما يلي ذكر بعضها؛ ف
فإذا أراد اهللا أن يقضي  .مضغة !أي رب .علقة !أي رب .نطفة !أي رب :فيقول ،ملكا

فيكتب كذلك  ؟فما األجل ؟فما الرزق ؟أشقي أم سعيد ؟ذكر أم أنثى !أي رب :خلقها قال
  .)١(»يف بطن أمه

إذا مر بالنطفة « :يقول �مسعت رسول اهللا : قالالغفاري  �حذيفة بن أسيد  نعو
 ،وحلمها ،وجلدها ،وبصرها ،وخلق مسعها ،فصورها ،ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكا

يا  :مث يقول ،ويكتب امللك ،يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء :مث قال ،وعظامها
 ،فيقضي ربك ما شاء ،مث يقول يا رب رزقه ،ويكتب امللك ،فيقول ربك ما شاء ،رب أجله

   . )٢(»فال يزيد على ما أمر وال ينقص ،مث خيرج امللك بالصحيفة يف يده، ويكتب امللك
                                                 

كيفية : لقدر، با: ك(، ومسلم )٦٥٩٥: القدر، الباب األول، ح: ك(أخرجه البخاري  (١)
  ). ٢٦٤٦: اخللق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ح

كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله : القدر، ب: ك(أخرجه مسلم  (٢)
  ). ٢٦٤٥: وشقاوته وسعادته ح
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إن «: ، وهو الصادق املصدوق�حدثنا رسول اهللا : قال �وعن عبد اهللا بن مسعود 
علقة مثل ذلك، مث يكون يف ذلك أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني  يوما، مث يكون 

كتب ب: أربع كلماتفينفخ فيه الروح، ويؤمر ب لكيرسلُ املمضغة مثل ذلك، مث يف ذلك 
  .)١(احلديث »...سعيد وأ، وشقي عمله، وأجله، ورزقه

فهذه األحاديث فيها داللة تفصيلية لوظيفة ملك الرحم بأنه يتابع خلق اجلنني يف بطن 
أمه، وأنه يتوىل تصوير خلق اإلنسان وتركيب أعضائه يف الرحم بأمر اهللا وتقديره سبحانه 

  . ويكتب جممل رؤوس مقاديره ، وينفخ فيه الروح ،  وتعاىل
وهذه وظيفة ملك املوت، املوكل بقبض األرواح، قال  :األرواحوظيفة قبض : رابعا

فيها دليل فهذه اآلية  ،)٢(���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Îz}�: تعاىل
  .، فهو الذي يتوىف الناس بأمر اهللا تعاىل وحكمهملك املوت موكل بقبض األرواحعلى أن 
�©��}��:قال تعاىلو � �¨� �§�� ¦¥�� � �¤� �£� � � � � ¢� �¡� � ��

�®� �¬� �«� �ªz)وقال تعاىل ،)٣:�� {��t� � � � � �s� �r� �q� �p

uz )٤( ،وقال تعاىل :�{¨��§���¦��¥z)٥(
����c��b��a}: وقال تعاىل،  

j��i� �h� �g� � � � �f� �e��dz)وقال تعاىل ،)٦ :{��Ô� � �Ó�� � � �Ò� �Ñ

�Õz)وقال تعاىل ،)٧ :{��¬�«�ª�©�¨�§�¦� �¥� �¤

                                                 
: ك(، و مسلم ) ٣١٥٤: ه ح خلق آدم وذريت: أحاديث األنبياء، ب : ك(أخرجه البخاري  (١)

  . واللفظ له، )٢٦٤٣: ح... كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه: القدر، ب
  ١١: السجدة (٢)
  ٥٠: األنفال (٣)
  ٩٧: النساء (٤)
   ٣٢: النحل (٥)
  ٦١: األنعام  (٦)
  ٣٧: األعراف  (٧)
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°��¯��®z )إىل وظيفة قبض األرواح ويف هذه اآليات أضاف اهللا . )١
   فكيف اجلمع بني هذه اآليات واليت قبلها؟  مجاعة من املالئكة،

يساعدونه أن ملك املوت املوكل بقبض األرواح واحد فقط ولكن له أعوان واجلواب 
  . ومالك خازن النار ، كالشأن يف ميكائيل املوكل بالقطر ، يف ذلك ويأمترون بأمره 

  : فيه ثالثة أقوال ألهل العلم من الذي يباشر قبض الروح؟: مسألة
عن قتادة والنخعي أن الرسل واألعوان هم الذين يباشرون قبض الروح، مث  - ١

  . يدفعوا إىل ملك املوت
مث يدفعها إىل  ،ليب أن ملك املوت هو الذي يتوىل قبض الروحروي  عن الك - ٢
  . الرمحة إن كان مؤمنا، ومالئكة العذاب إن كان كافرا مالئكة

، املالئكة الذين يقرنون بالناس هم الذين يتوفوم  أن: عن وهب بن منبه  روي - ٣
فهو كالعشار ، وت مث يدفعوا إىل ملك امل، يكتبون هلم آجاهلم فإذا كان يوم كذا توفته 

  . وهو أغرب األقوال وأشذها .يؤدي إليه من حتته 
والصحيح أن ملك املوت هو الذي يتوىل قبض الروح، مث يدفعها إىل املالئكة؛ ملا صح 

يف جنازة رجل من  �خرجنا مع النيب   :قال �من حديث الرباء بن عازب  �عن النيب 
إن «: مث قال...، وجلسنا حوله�األنصار، فانتهينا إىل القرب، وملا يلْحد، فجلس رسول اهللا 

العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة، نزل إليه مالئكة من السماء 
اجلنة، بيض الوجوه،كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان اجلنة، وحنوط من حنوط 

: حىت جيلس عند رأسه، فيقول - عليه السالم - حىت جيلسوا منه مد البصر، مث جيئ ملك املوت
فتخرج تسيل كما تسيل «: قال. »اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان! أيتها النفس الطيبة

القطرة من يف السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت يأخذوها، 
وإن العبد الكافر إذا «: قال. »...وها يف ذلك الكفَن، ويف ذلك احلنوط فيصعدون افيجعل

كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة، نزل إليه من السماء مالئكة سود الوجوه، معهم 
يا أيتها :  املُسوح، فيجلسون منه مد البصر، مث جيئ ملك املوت حىت جيلس عند رأسه، فيقول

                                                 
   ٩٣: األنعام (١)
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فتفرق يف جسده، فينتزعها كما ينتزع . اخرجي إىل سخـط من اهللا وغضب! بيثةالنفس اخل
السفود من الصوف املبلول، فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف 

  .)١(احلديث »...تلك املسوح فيصعدون ا
 :قال اهللا ، آيتني ويف احلديث تفصيل صفة قبض أرواح بين آدم اليت أمجلها اهللا يف 

واملراد املالئكة تقبض أرواح بين آدم فمنهم من  } �����6?-<َ�;- #�َ4<�ً*   �����6=ِ>��;- :�9#�ًَ{
  ترتع روحه نزعا ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأمنا حلته من نشاط

   
 تباعدت أماكنهم  أرواح بين آدممجاعة من لك املوت قبض مل يتهيؤكيف : مسألة

ما تقول يف أمر : فقال - رضي اهللا عنهما–روي أن سائال سأل ابن عباس  ؟  حلظةواحدة يف 
وواحد يف  ،واحد يف املشرق ،نفسان اتفق موما يف طرفة عني :قال ؟غمين واهتممت به

ما قدرة ملك املوت على  !الذي نفسي بيده( : ل قا ؟كيف قدر عليهما ملك املوت ،املغرب
يتناول من  ،والظلمات والنور والبحور إال كقدرة الرجل على مائدته أهل املشارق واملغارب

ت يتناول منها حيث سحويت له األرض، فجعلت له مثل الطُّ: وقال جماهد. )٢()أيها شاء
  . )٣(شاء

اهللا سبحانه سأل عنها بكيف، وواألصل أن هذا من األمور املغيبة اليت ال ينبغي أن ي
  . وتعاىل قد وكل ملك املوت بذلك فال بد أن يكون قد خلق فيه القدرة على تنفيذه

يا رسول  :�لرسول اهللا  عائشة رضي اهللا عنها قالت :وظيفة ملك اجلبال: خامسا
وكان أشد ما  ،لقد لقيت من قومك« :هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال !اهللا

                                                 
ذكر (وابن مندة يف اإلميان ، )١٨٥٣٤: ح ٥٠٣- ٣٠/٤٩٩(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (١)

هذا إسناد متصل مشهور : (، وقال)١٠٦٤: ح ٢١١- ٣/٢٠٨وجوب اإلميان بالسؤال يف القرب 
هذا حديث : (، وقال)٣٩٥: ح ٣٥٧- ١/٣٥٥(؛ والبيهقي يف شعب اإلميان )رواه مجاعة عن الرباء

   ).شك فيهاحلديث صحيح ال ): (٩٣- ٩٢: ص ( ؛ وقال ابن القيم يف الروح )صحيح اإلسناد
  ). ٣/٨٩٤(كتاب العظمة أليب الشيخ : انظر (٢)
  ). ٨٩٥- ٣/٨٩٤(كتاب العظمة أليب الشيخ : انظر (٣)
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فلم جيبين إىل ما  ،إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كالل ،لقيت منهم يوم العقبة
فإذا  ،فرفعت رأسي ،فلم أستفق إال بقرن الثعالب ،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ،أردت

مسع  إن اهللا عز و جل قد :فقال ،فناداين ،فإذا فيها جربيل ،فنظرت ،أنا بسحابة قد أظلتين
 :قال ،وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم ،قول قومك لك وما ردوا عليك

وأنا ملك  ،إن اهللا قد مسع قول قومك لك !يا حممد :مث قال ،فناداين ملك اجلبال وسلم علي
 ؛لتأمرين بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ؛وقد بعثين ربك إليك ،اجلبال

بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به « :�سول اهللا فقال له ر
  .فهذا ملك موكل بشؤون اجلبال  .)١( »شيئا

  املالئكة عقالء مميزون  
  : وظائف املالئكة يتقرر ما يليصفات و ومن خالل استعراض ما تقدم من 

يعقلونه ومييزونه فينفذونه، وقد فإن املالئكة عقالء مميزون مدبرون يأمرهم اهللا باألمر 
فإن التخاطب  تقدم أم يتكلمون، وخياطبون بين آدم واألنبياء، فهذا كله مما يدل على ذلك،

ويدل على  ،اليكون إال مع عقل األلفاظ ومعانيها فهما من املتكلم وجوابا من املخاطب 
ا وتسعني نفسا، فكان العذاب يف الذي قتل تسعمالئكة ذلك أيضا اختالف مالئكة الرمحة و

  .يدل على عقلهم ومتييزهم وإدراكهمكل منهم يورد أدلته على أن الرجل هلم، فهذا 
�}�:قال تعاىل  �� �ª��©��¨z )وقال تعاىل )٢ :�{Ü����� � � � �Û����Ú��Ù��Øz )؛ )٣

فينفذونه حسب ما يأمرهم به  األمراألمر هو التكليف، فاهللا عز وجل يكلفهم ويأمرهم بو
  .ملا متكنوا من تنفيذ ما طلب منهم مميزين ولو كانوا غري مدركني سبحانه

    .وقد حكى ابن حزم يف الفصل إمجاع أهل العلم على أن املالئكة عقالء
  .هل متثل املالئكة يف صورغري صورهم يستلزم تغريا يف إدراكام وعقوهلم؟: مسألة

                                                 
: ك(، ومسلم )٣٢٣١: ح...آمني: إذا قال أحدكم: بدء اخللق، ب: ك(أخرجه البخاري  (١)

  ). ١٧٩٥: من أذى املشركني واملنافقني ح �ما لقي النيب : اجلهاد والسري، ب
  ٥٠: حلالن (٢)
   ٦٤: مرمي (٣)
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تصورهم يف أشكال غري صورهم األصلية ال يستلزم تبدل عقوهلم إن : اجلواب و
يف كثري من األحوال يف صورة دحية  �كان يأيت إىل النيب  �وبيام، ودليل ذلك أن جربيل 

الكليب، وهو يتلو عليه كالم اهللا، وال يلحقه مع متثله يف صورة غري صورته األصلية تبدل يف 
  . عقله وال يف بيانه
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  هـ٦/٦/١٤١٦احملاضرة العاشرة يف 

  معصومون املالئكة مكلفون
ظاهر نصوص الشريعة اليت عرضنا بعضا منه يف احملاضرات السابقة دال على أن املالئكة عليهم 

وال يترتلون إال ، وال يفعلون إال ما أمروا به ، فهم يؤمرون بالقيام بأعماهلم ، السالم مكلفون 
  .وهذا ظاهر جدا ال نطيل فيه ، واألمر تكليف  ، بأمررم 

والشواهد على ، نعم هم خمتارون : واجلواب ، ؟ أم هم مضطرون ، هل هلم اختيار ، ولكن 
  :منها ، ذلك عديدة 

ألن االضطرار ال حاجة معه ، ن ؛ وإمنا يفعلون باألمر ؛ دليل اختيارهم مأموريكوم  •
  .لتوجيه تكليف 

�-���� {: قال اهللا تعاىل  • ُ��A#BَCَD ��ُ��َ9 ًEَF�-&�G ِH#"َ'ْ�� I-� ٌ�-<��K IL4ِ$ -EَM-NO��ْ&-� �P0��" َ2�َ9 ْQِ$� 
 R ��. !�َ&#<َD IL4ِ$ َ2�َ9 �Pَ� !ST8َUُ4�  َV-8#��Wِ� !XTY��ُ4 !�#Wَ4�  �Z��.T8�� !P-F#����  ����-� !8-�ْF!� #��.

�5�!�َ&#AَC{)م االهذا االستفهام و،  )١ستكشاف عن احلكمة من املالئكة من دالئل أ
 .ألنه من لوازم االختيار ، خمتارون 

اختالف مالئكة الرمحة ومالئكة  الذي فيه ثبت يف الصحيح احلديث املتقدم ذكره  •
 .واالختالف من لوازم االختيار ،  العذاب يف الرجل الذي قتل مائة نفس 

وهذا من دالئل ، فهو من علة االمتثال يف قيامهم بأمره وصفهم اهللا باخلوف منه  •

�َ�#9-�ِ�#{: اهللا قال  ،االختيار  #�-. #�!�5�ُ "���6��َ[�� ��. �5�ُ&�AْF���  �5 !��.#\!�{)]( . 
ولكن اهللا عصمهم عن أن خيتاروا ، فللمالئكة اختيار هو من لوازم كوم عقالء مكلفني 

فال تكون منهم املعصية ، يارهم على املعصية قط اليقع اخت، فال خيتارون إال الطاعة ، املعصية 
  .واملعصوم من عصمه اهللا ، لعصمة اهللا إياهم عنها 

                                                 
  .٣٠: البقرة  )       (١

 .٥٠: النحل          (٢)
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  :وهاهنا زلَّ فريقان 
وأم ال يعصون اهللا ما  ،عن املعصيةة املالئكة عصم يف هنظر غلب الفريق األول       

فزعموا أن املالئكة خلق مسخر كالشمس والقمر، وأنه ليس هلم عقل وال متييز، أمرهم البتة، 
 يفقوله تعاىل  وانظر ، كما تقدم  والصحيح أم مييزون ويدركون ويعقلون ،باطلقول وهذا 

  . ذو العقل السديد احلصيف الرأي: ؛ أي)١( ��Zz]����}�: �جربيل 
كون املالئكة مكلفني مأمورين، فزعموا أن املعصية  يف هنظرغلب ف وأما الفريق الثاين

،  املتكلمني من املعتزلة واألشعرية ال به بعضوأم ليسوا مبعصومني منها، وق ،منهم ممكنة
  :منها استدالالت ملا ذهبوا إليه  وقد أوردوا 

�}�: تعاىل هلوق - ١ ������������_��~}���|��{��z��y�� � �x��w��v��u��t
a��`z)أن اخلطاب موجه إىل املالئكة، وهو متضمن للوعيد، و: الداللةوجه  ،)٢ 

  . أما من ال يعصي حبال فإنه ال خياطب بالوعيد ، الوعيد ال يكون إال ملن متكن منه املعصية 
���K}�: تعاىل هلوقو - ٢ � � JI��H��G� �F��E� �D��C��B� �A

��[��Z��Y��XW��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L
^��]��\z)هذا اعتراض على اهللا تعاىل، واالعتراض على اهللا معصية: لواقا )٣ .  

ألن  عندهم ؛ ، وإبليس من املالئكة�عصيان إبليس وامتناعه عن السجود آلدم  - ٣
  . متصال زعموه  ستثناء، بااهللا استثناه من املالئكة

����Z]��\��}�: قوله تعاىل - ٤    � YX��W��V��U��T��S��R

�d��c��b��a��`��_��^��]z )أن استدلوا مبا ورد يف تفسري اآلية  من قد و. )٤
هاروت وماروت كانا ملكني، فأراد اهللا أن ميتحنهما، فركب فيهم الشهوة، مث عصوا بعد 

                                                 
  ٦: النجم (١)
  ٢٩: األنبياء (٢)
  ٣٠: البقرة (٣)
   ١٠٢: البقرة (٤)
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ممكنة، مث  هاروت وماروت كانا ملكني، وقد عصيا اهللا، فاملعصية من املالئكة: ذلك، فقالوا
  . إن اهللا أخرب بأما علَّما الناس السحر، وتعليم السحر معصية

  : ومها كما يلي ،ومفصل من وجهني، جممل االستدالالتب عن هذه واجلوا
 لصريحكن منهم املعصية مصادمة دعوى أن املالئكة مت: فيقال :اجلواب جممال: أوال

�}� :القرآن الكرمي، قال تعاىل �¿��¾��½��¼��»Â��Á��Àz)فهذه اآلية فيها  ،)١
�: نفي جلنس املعصية عن املالئكة، وقال تعاىل {��`� � � _� �^� �]� � \

az )٢(، وقال تعاىل :�{���~��}��|��{�����z����y��x��wz )٣( ،
، الئكة وبراءم منها كل الرباءة املعاصي عن املصرحية يف نفي القرآنية واضحة فهذه األدلة 

   .حمل للنظر فيه فضال عن أن يقال بهوما صادم القرآن فال 
  : اجلواب مفصال: ثانيا

�}�: اجلواب عن استدالهلم باآلية األوىل، وهي قوله تعاىل- ١ �����x��w��v��u��t
a��`���_��~}���|��{��z��yz)والشرط ال ، هذا شرط : فنقول ،)٤

هم معصوم ، إين إله من دون اهللا : وال يقع قط من املالئكة أن يقول أحدهم ،يلزم وقوعه 
���~��_��`��������a}�: وهذا نظري قوله تعاىل  ، عن أدىن من هذا عليهم السالم  � � �}��|��{

�bz )وقوله تعاىل ،)٥ :�{��ª��©��¨������§��¦��¥��¤��£���¢��¡���

®��¬��«z)أن يشرك باهللا  �فال ميكن أن يكون هللا ولد، وال ميكن للرسول ؛ )٦
  .الكالم لبيان عظم استحالة وقوع هذا املشروط وهذا األسلوب يف ،   جل وعال

ففيه تقرير ، واملقصود أن الوعيد يتوجه إن فعلوا ؛ وهم ال يفعلون فال يلحقهم وعيد   
                                                 

   ٦: التحرمي (١)
    ٢٧: األنبياء (٢)
   ١٩: األنبياء (٣)
  ٢٩: األنبياء (٤)
  ٨١: الزخرف (٥)
   ٦٥: الزمر (٦)
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واإليذان ، اإلقناط الكلي للكفرة من أن تكون لعبادم املالئكة من دون اهللا معذرة :  أمرين 
   . بغاية شناعة ادعاء األلوهية 

�: وهي قوله تعاىل واجلواب عن استدالهلم باآلية الثانية،  {� A���C� � B
��R��Q��P��O��N� �M��L��K�� � JI��H��G� �F��E��D

W��V��U��T�� �Sz)االستفهام يف لغة العرب يأيت ملعان عديدة، : فيقال ؛)١
فيأيت لالستفهام واالستعالم واالعتراض والتعجب والتقرير، فحمل االستفهام على واحد منها 

ألن ، حجمله على االعتراض ألبتة ال يصح والدليل قاض بأن االستفهام حيتاج إىل دليل، 
ولو كان استفها إعتراض ملا ، واملالئكة معصومون عن أدىن منه ، االعتراض على اهللا كفر 

مجع اهللا بني ذكره يف كتابه مع تزكيته ملالئكته فيه تزكية عالية كما تقدم يف مرتلتهم عند 
  .رم عليهم السالم 
وذا مفهوم من السياق وبه  ، شاف للحكمة هنا استفهام استعالم واستكواالستفهام  

وقد يكون سؤال تعجب من كمال علم اهللا وإحاطة حكمته مبا خفي عن ، قال أهل العلم 
من يفسد فيها وحنن نسبح حبمدك ونقدس : (  أين التعجب مع قوهلم : فإن قيل  ،خلقه 

��َ`َ&�� #8َ9�  abOُ: I-� !5�ُM�4َD T_�" َ2�َ9  �I-̂�{: �نظري  ما ذكره اهللا عن زكريا  هو: قيل ، ) لك
!Z����� ��. ُ��AْF�� !1�&�� �P-�َcَd َ2�َ9 a�-9��< I-CَD��#.��  !��Y-Mْ��{)شر  � سأل  قدو )٢هذا السؤال حني ب

وقد بلغين الكرب : بالولد وهو الذي كان  قد دعا اهللا يطلب أن يهبه الولد فما موقع قوله 
  .وامرأيت عاقر إال  تعليل وجه التعجب ؟ 

؟ ... أجتعل فيها : قالوا ، تقريرا خرج خمرج السؤال  سؤال املالئكة هذا وقد يكون  
فيكون ، ك ونقدس لك لكمال قدرتك وحكمتك وحنن نسبح حبمد، إنك تفعل ذلك : أي

  :  جرير ميدح عبدامللك بن مروانكقول 
  وأندى العاملني بطون راح...   ألستم خري من ركب املطايا          

                                                 
  ٣٠: البقرة (١)
  ٤٠: آل عمران (٢)
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       .   وإال مل يكن مدحا فهو تقرير ، أنتم كذلك : أي 
ال جيوز ان عديدة، واالعتراض واحد منها، ولكن فاالستفهام يرد يف اللغة العربية ملع
يه النصوص واألليق حبال املالئكة وما دلت عل،   محل االستفهام يف اآلية على االعتراض

اليت حيتملها وليس منها محل السؤال يف اآلية على معانيه  الشرعية املتضمنة لعصمتهم 
  .االعتراض ألبتة 

وهو عصيان إبليس مع كونه من املالئكة  الثالث،واجلواب عن استدالهلم بالدليل 
  : إن إبليس ليس من املالئكة، وذلك ألدلة كثرية منها: فنقول. حسب زعمهم

��w��v��u��������t�����s����r��q���p���o����n��m��l}�: قال تعاىل - ١
��¨��§��¦��� ¥¤��£��¢��¡�����~��}��|���{z��� � �y��xz)١( 

  . ل الرتاع بأن إبليس من اجلن، وأنه مل يكن من املالئكةفهذه اآلية نص قاطع يف حم
�}�: الفاء يف قولهمث إن  {z�� � � �y��x��wz  إنه : أيفهي لبيان السبب،  سببية،فاء ال

  . كان من اجلن ولذلك فسق عن أمر ربه، ولو كان من املالئكة ملا أمكن منه املعصية
وكذلك أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية بأن إبليس له نسل وذرية، وهذا دليل على أن 
إبليس من اجلن، وليس من املالئكة؛ ألنه لو كان من املالئكة ملا كان له نسل وذرية كما هو 

  . حال املالئكة
عند ذكر أمرهم فما وجه استثنائه منهم ؟ وملاذا أفردت املالئكة بالذكر : فإن قيل 

  ومل يذكر إال يف االستثناء ؟، سجود ومل يذكر أنه أمر إبليس به بال
ومل ، وجه استثنائه من املالئكة أنه كان مأمورا معهم بالسجود وليس هو منهم : قيل 

  : وجوه  يذكر معهم عند ذكر األمر بالسجود لثالثة
عدم إال اهللا يعلم  فإنه كان جنيا واحدا مع مجاعة املالئكة الذين ال، التغليب : األول 

  .فهو مغمور بينهم ، لكثرم 
  .االستغناء بداللة استثنائه على أنه مأمور عن تكرار ذلك : الثاين 

  . فذكر يف موضع االنتقاص ومل يذكر يف مقام التكرمي ، حط قدره : الثالث 

                                                 
  ٥٠: الكهف (١)
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���w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j}: قال تعاىل - ٢

y��xz )فهذه اآلية تدل على أن إبليس له نسل وذرية، وأما املالئكة فمعلوم ومقرر  ؛)١
بأنه ال نسل هلم وال ذرية، ألم ال يتناكحون وال يتناسلون، فإبليس جنس غري جنس 

  . املالئكة
��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��HG��F��E���D��C��B��A}�: قال تعاىل - ٣

�Rz )ا خلقت من نور، ففرق بني فإبليس خملوق من نار، و ؛)٢املالئكة قد ثبت يف السنة أ
  أحدمها من اآلخر ، فال يصح أن يقال بأن من نور  ، واآلخرمن نار املخلوقني، فأحدمها 

أن إبليس ليس من املالئكة علم أن االستثناء املذكور يف اآلية ليس متصال بل  علمفإذا 
ستثناء الوارد يف اآلية على كون إبليس من املالئكة، استدالهلم باالسقط هو منقطع، وبذلك 

  . وتبني ضعف استدالهلم وسقوطه وبعده عن الصواب
وأما ما نقل عن بعض السلف بأن إبليس كان من املالئكة مث كفر فأصبح شيطانا فهذا 

مل يوردها من أوردها من أهل العلم لالحتجاج و ،عربة هلا كله من اإلسرائيليات اليت ال 
   .وهذا جهم يف ذكرهم االسرائيليات ، العتماد بل إمنا أوردوها للعلم ا وا

هاروت وماروت كانا اآلية بأن وهو ما ذكر يف تفسري  ،وأما استدالهلم بالدليل الرابع
ركب اهللا فيهما الشهوة فحصلت منهما املعصية فيجاب بأن ما ورد عن تركيب ملكني 

ن اإلسرائيليات املوضوعة املردودة اليت ال صحة هلا، فال الشهوة فيهما وعن معصيتهما كله م
  .يصح االحتجاج ا

ألن اهللا عز  ؛على معصيتهما فغري مستقيم وأما االستدالل بتعليمهما الناس السحر
وجل جعلهما فتنة للعباد، فكان تعليمهما السحر بأمر اهللا تعاىل، ليبتلي به عباده فال معصية 

ما ما كان يعلمان أحدا وظيفتهما هذه اليت كُلفا ا بأمر اهللا   أ ومن متاما يف ذلك، ممنه
خطورة السحر وأنه كفر، وهذا من متام تنفيذمها ألوامر اهللا سبحانه  إىلالسحر حىت ينبهانه 

  .وتعاىل
                                                 

  ٢٧: األعراف (١)
  ١٢: األعراف (٢)
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 ونأن املالئكة مكلفون تكليفا اختياريا، فهم  عقالء مميزون مدرك رتقروبذلك ي
وهذا من متام عقوهلم ، فال خيتارون إال الطاعة ،  املعصية اختيار ، و معصومون منخمتارون 
  .ورشدها

  
  
  
  
  
  
  

  
  .هـ١٢/٦/١٤١٦احملاضرة احلادية عشرة يف 

  
  تفاضل املالئكة

ميان ومرتلة اإل، واجب هلم على املسلم وال، م تقدم الكالم عن مرتلة املالئكة عند ر
وهم متفاضلون ، أفضلهم أشرف اخللق و هم من، فاملالئكة خلق فاضل  ،من الدين م 

بل هو تفاضل بني  ، نقص املفضول وتفاضلهم ال يستلزم   ، بعضهم أفضل من بعض 
كاملفاضلة  وهو التفاضل بني األنبياء، والتفاضل بني صفات الرب جل وعال،ك هذاو، أفاضل

مفاضلة بني أمور كله هذا ففي  الشجاعة أفضل من العفو، : بني اخلصال الكرمية، فتقول مثال
  .اضالت نقص يف املفضول أو عيب فيهكلها فاضلة، وال يستلزم يف هذه املف

  :والتفاضل بني املالئكة ثابت يف الشرع، ومما يدل على ذلك 
��:قوله تعاىل - ١ {��g� �f� �e� �d� �c� �b� �a� � �`� �_

hz )فاجلمهور على أن املقصود بـ ؛)١��{h��gz طائفة من املالئكة ،
                                                 

  ١٧٢: النساء (١)
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فيكون ختصيصهم بالذكر يف اآلية ، روبيون، وهم محلة العرش ومن حوله املالئكة الكوهم 
   .دليل تقدمهم يف الفضل على سائر املالئكة 

ما تعدون « :فقال �إىل النيب  �جاء جربيل : قال �عن رفاعة بن رافع الزرقي  - ٢
وكذلك من شهد بدرا  :قال - أو كلمة حنوها- . »من أفضل املسلمني« :أهل بدر فيكم؟ قال

  .من املالئكة
فهذا احلديث يدل داللة واضحة صرحية على التفاضل بني املالئكة، وأن املالئكة الذين 

، كما أن الصحابة الذين الذين مل يشاركوا فيها شاركوا يف غزوة بدر هم من أفضل املالئكة
  .حضروا غزوة بدر هم أفضل من غريهم من الصحابة الذين مل حيضروها

أفضلهم هم املقربون الكروبيون : ألهل العلم كالم يف ذلك، فقيل من أفضل املالئكة؟
جربيل وميكائيل وإسرافيل، : محلة العرش ومن حوله، وأفضل هؤالء املقربني ثالثة، وهم

اللهم «: خصهم بالذكر يف دعاء االستفتاح لصالة الليل حيث كان يقول �وذلك ألن النيب 
رب جبرائلَي ومهؤالء  �فتخصيص النيب . )١(»...وإسرافيل فاطر السماوات واألرض ائيلَكَي

  .الثالثة بالذكر دون من سواهم يدل على فضلهم على غريهم
وكذلك مما يدل على فضل جربيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السالم على غريهم 

موكل بالوحي  �، فجربيل كما تقدم  اختصاص هؤالء الثالثة بوظائف متعلقة بأنواع احلياة
الذي به حياة القلوب واألرواح، وميكائيل موكل بالنبات والقطر الذي به حياة األبدان 

موكل بالنفخ يف الصور الذي به حياة األموات وقيامهم للبعث بعد  �واألجسام، وإسرافيل 
  . فشرف وظائفهم يدل على شرفهم وفضلهم على من سواهم. املوت

بناء على التخصيص بالذكر فيكون جربيل وميكائيل أفضل التفضيل مسلك وإذا سلكنا 
��q��p��o��n��m}�: من إسرافيل؛ ألن اهللا تعاىل خصهما بالذكر يف قوله تعاىل

x��w� �v� �u� �t� � �s� �rz)فخص اهللا جربيل وميكائيل  ؛)٢
  . بالذكر دون إسرافيل وذلك يقتضي فضلهما عليه بناء على ما ذكر

                                                 
  ).٧٧٠: الدعاء يف صالة الليل وقيامه ح: صالة املسافرين وقصرها، ب: ك(أخرجه مسلم  (١)
  ٩٨: البقرة (٢)
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بتقدمي جربيل مث ميكائيل مث إسرافيل  وعلى  �وقد ورد ترتيبهم يف الذكر يف دعاء النيب 
    . هذا يكون ترتيبهم يف الفضل 

أفضل املالئكة على اإلطالق؛ ألن اهللا عز وجل خصه بالذكر يف مواضع  �جربيل و
تارة ذكره مبفرده، وتارة ذكره مقرونا مع غريه من املالئكة، فذكره كثرية من القرآن الكرمي، 

����{��~��_��`����e���d��c��b��a}�:  قوله تعاىلمبفرده يف  � �� � � �|��{���z

k��j��i��h��g��fz )وقوله تعاىل ،)١ :�{��o��n��m��l��k
q��pz )ا أحدا من املالئكة ممل يذكر اهللا فيهن من القرآن الكرمي ان موضعافهذ )٢

  . وتقدمه على غريه من املالئكة ، وذلك دليل على فضله وشرفه�سوى جربيل 
: فقال تعاىل ؛من القرآنعديدة املالئكة يف مواضع غريه من مع  تعاىل مث ذكره اهللا

{\�� �[� �Z� �Y�� �X��W� � �V��U��Tz )وقال تعاىل، )٣ :�{��¶��µ

¹��¸z )وقال تعاىل، )٤ :�{� �h��g��k��j��iz )فهذه ثالثة مواضع من  ؛)٥
  . من بني املالئكة خمصوصا بالذكر - �وهو جربيل - القرآن الكرمي ذُكر فيها الروح 

يف القرآن الكرمي تارة مبفرده وتارة مقرونا مع غريه من املالئكة  �فذكر اهللا جربيل 
  .يقتضي فضله على غريه من املالئكة

  : وقد قامت أدلة صرحية تدل على فضل جربيل على سائر املالئكة، فيما يلي ذكرها
إن اهللا تبارك وتعاىل إذا أحب عبدا « :�قال رسول اهللا : قال �عن أيب هريرة  - ١

إن اهللا  :مث ينادي جربيل يف السماء ،فيحبه جربيل ،إن اهللا قد أحب فالنا فأحبه :نادى جربيل
فاهللا عز  .)٦(»ويوضع له القبول يف أهل األرض ،فيحبه أهل السماء ،قد أحب فالنا فأحبوه

                                                 
   ٩٧: البقرة (١)
  ٤: التحرمي (٢)
   ٤: القدر (٣)
   ٤: املعارج (٤)
  ٣٨: النبأ  (٥)
: كالم الرب تعاىل مع جربيل، ونداء اهللا املالئكة ح: التوحيد، ب: ك(أخرجه البخاري  (٦)




	�� ا���م� �  ' ا�&�%����# �! �$# ا��ح�! أ� س	. د.أ                              �����ات �� ا����ن ������

 

٩٤ 

 

وجل خياطب جربيل أوال باألمر مث يقوم جربيل بنقل هذا األمر الذي أمره به ربه بنقله إىل 
  . أهل السماء من املالئكة

إن اهللا إذا تكلم بالوحي مسع «: �قال رسول اهللا : قال �بن مسعود عن عبد اهللا  - ٢
فال يزالون كذلك حىت  ،فيصعقون ،السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاأهل 

فتخصيص جربيل بنقل الوحي إىل املالئكة دون غريه فيه تفضيل له  .)١( »...يأتيهم جربيل
  . عليهم

����v}�: قال اهللا تعاىل - ٣ �u��t��s��r��q��p��o��n��m���� � � � � � � � � �l��k��j��� �i

��wz )بالرسالة والكرم والقوة واملكانة  �جربيل اهللا عز وجل فيها وصف فهذه اآليات ؛ )٢
فأهل السماء عليهم الطاعة، وله ذي العرش واألمانة، ووصف بأنه مطاع يف السماء،  عند

 اآليات واألحاديثهذا هو الظاهر من . دهم وأفضلهمعليهم اإلمرة، فهو أمري املالئكة وسي
  .النبوية

بني املالئكة عليهم السالم إمنا هو راجع إىل تفاوت وظائفهم ومنازهلم،  فوجه التفاضل 
  .    فكلما كان امللك أقرب إىل اهللا تعاىل فهو أفضل، وكلما كانت وظيفته أشرف كان أفضل

وإذا تبني أن املالئكة متفاوتون يف الفضل، وأن بعضهم أفضل من بعض، وأم مجيعا 
والشرف بل هم فيما بينهم متفاوتون ومتفاضلون، تقرر  ليسوا على درجة واحدة يف الفضل

وتفاضلهم يف اإلميان، وهذا  وهو املفاضلة بني املؤمنني لدينا أصل عظيم من أصول االعتقاد،
هو ، ويهدم أصل املرجئة الذين يزعمون أنه ال تفاضل بني املؤمنني، وأنه ال تفاوت يف اإلميان

اضل بني املالئكة يدل على إثبات التفاضل بني أصل بدعي واضح البطالن، وإثبات التف

                                                                                                                                            
٧٤٨٥ .(  

، وابن حبان كما يف )٤٧٣٨: يف الرد على اجلهمية ح: السنة، ب: ك(أبو داود أخرجه  (١)
��A}� :قول اهللا تعاىل: التوحيد، ب: ك(، وذكره البخاري يف )٣٧: ح ٢٢٤- ١/٢٢٣(اإلحسان 

��C���B���Y��X��W��VU��T��SR��Q��P��O��N���M��L��K��J��IH��G��F��E��Dz 

   . �تعليقا بصيغة اجلزم موقوفا على ابن مسعود   ]٢٣: سبأ[
   ٢١- ١٩: التكوير (٢)
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  . فكال اجلنسني مكلفون مؤمنوناملؤمنني، 
الكالم يف هذه املسألة واجلدال فيها مل يكن معروفا  :)١(املفاضلة بني املالئكة والبشر

عند السلف، وإمنا عرف ذلك يف كتب املتأخرين من املتكلمني ومن حنا حنوهم، وقد وردت 
ضعيفة وبعضها موضوعة، تدل على أن البشر أفضل من املالئكة، ومنها ما أحاديث بعضها 

  : يلي
ولكن يف سنده متروك، » املؤمنون أكرم على اهللا من بعض املالئكة«: حديث - ١

  . واحلديث ضعيف جدا
جعلت الدنيا لبين آدم، وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك، : قالت املالئكة«: حديث - ٢

  . كن يف سنده كذاب متروكول» ...فاجعل لنا اآلخرة
وال املالئكة يا رسول : مل خيلق اهللا خلقا أكرم عليه من بين آدم، فقيل«: حديث - ٣

  . ولكنه حديث موضوع» وال املالئكة: قال !اهللا
ولكنه حديث معلول . ألصحابه �قاله النيب » أنتم أفضل من املالئكة«: حديث - ٤
  . ففيه علل

قد استظهر  و  املعىن كلها دائرة بني شدة الضعف والوضع،فاألحاديث الواردة يف هذا 
واوين اإلسالم من غري نكري من األئمة على اهللا من ورود هذه األحاديث يف د ابن تيمية رمحه

 وهي قد دلت على أن صاحل البشر أفضل من املالئكة ؛، ما دلت عليه وإن نقدوا أسانيدها 
  .أن هذا هو مذهب السلف 

يف هذه املسألة ما جاء يف تاريخ دمشق البن  ارآه مباحثةوذكر ابن كثري أن أقدم 
عساكر حيث ذكر حادثة وقعت يف جملس عمر بن عبد العزيز، واستدل فيها على تفضيل 

  . صاحل البشر على املالئكة
بتفضيل صاحل البشر على  أنه كان يقولوذكر ابن متيم احلنبلي بسنده إىل اإلمام أمحد 

  .الئكةامل

                                                 
أما الكفار       ، فهو من العام املخصوص ، املؤمنون من البشر خاصة ) البشر ( املراد بقولنا هنا  )١(    

 .املفاضلة وال كرامة إن هم إال كاألنعام بل هم أضل فال يدخلون يف 
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واستدل كل فريق بأدلة من كتاب اهللا  ،عند املتأخرين  املسألة كثر فيها األخذ والردو 
ودعم كل فريق أدلته من الوحي  ،وصحيح سنة رسول اهللا االستدالل ا حيتمل قوله 

ونقض كل فريق على استدالالت اآلخر احتماالته بوجوه  ،باستدالالت عقلية مقبولة حمتملة 
وتتبعا النقض بالنقض حىت طال اجلدل بال خامتة بينة ينتهي إليها  النظر ، من النقض مقبولة 

للمالئكة : فقال بعض مفضلي املالئكة ، خمرج املنافرة رج اجلدل إىل حىت أخو، اليتجاوزها  
وقال بعض مفضلي . د و أبوجهل وأساطني الكفرة ؟أليس منكم فرعون والنمرو: أن تقول 

  . ألستم خدمنا يف اجلنة ؟: للبشر أن يقولوا : البشر 
فتحصلت  ،إىل التوقف يف املسألة  ت اطمأنف رأت طائفة أن أدلة الفريقني متكافئة و 

  :ثالثة مذاهب يف املسألة
، ومجهور )١(تزلةمذهب يقول بتفضيل املالئكة على البشر مطلقا، وهو مذهب املع - ١

  . األشعرية، وإليه ذهب ابن حزم يف كتابه الفصل، وبه قال بعض أهل السنة
  

  .هـ١٣/٦/١٤١٦احملاضرة الثانية عشرة يف 
  
مذهب يقول بتفضيل صاحلي البشر واملؤمنني على املالئكة، وإليه ذهب الصوفية،  - ٢

  . ومجهور أهل السنة واجلماعة وبعض األشعرية
  . ومجاعة من األشعرية ،وهو مروي عن مجاعة من أهل السنة مذهب التوقف، - ٣
أهل العلم إىل أن هذه املسألة من فضول املسائل، وأنه ال مثرة هلا  كثري منذهب  قدو

يف شعب فقد ذكر البيهقي . وأنه ال فائدة من معرفتها إال معرفة الشيء على ما هو عليه
، وذكر تاج الدين )٢( )بهالشيء على ما هو ليس فيه من الفائدة إال معرفة (بأنه اإلميان 
بدع علم الكالم اليت مل يتكلم فيها الصدر األول من األمة، وال أن هذه املسألة من : الفزاري

                                                 
هذا مذهب املعتزلة مع أن الزخمشري يقول بتفضيل األنبياء على املالئكة، وقد ذكر ذلك يف  (١)

  . تفسريه فيكون قد خالف مذهب املعتزلة يف هذه املسألة
  ).  ١/١٨١(شعب اإلميان  (٢)
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من بعدهم من أعالم األئمة، وال يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، وال يتعلق ا من 
طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من األمور الدينية كثري من املقاصد، وهلذا خال عنها 

كنت ترددت يف الكالم على هذه : وقال شارح الطحاوية. الكالم فيها مجاعة منا األعيان
فالسكوت عن الكالم يف هذه املسألة نفيا وإثباتا ...املسألة لقلة مثرا، وأا قريب مما ال يعين

بعض الكتب وولوال أن الناس تكلموا فيها لوال أنه وجدها يف  ذكر أنه واحلالة هذه أوىل، مث 
إن هذه املسألة من فضول املسائل وهلذا مل : بعد متام كالمه فيها مث قال. ملا تكلمت عنها

  .)١( يتعرض هلا كثري من أهل األصول
 املتكلمني يف املسألة   ت استدالالولعل سبب هذا اإلعراض أن مجيع األدلة الواردة يف 

لى األفضلية، وقد تقدم أن ثبوت فضيلة لشيء ال ع ائللة دالة على الفضال خترج عن كوا أد
خيتص ا كل جنس عن  خصائصبني  األقوم ال تكونمطلقا، واملفاضلة ا  هتفضيلال يستلزم 

يكون يف شيء اشترك فيه وإمنا   ،اآلخر فهي مما خيصه ويتقيد به ال يشاركه فيه اآلخر 
، وإذا نظرنا إىل مسألتنا هذه جند أن املالئكة ه لى اآلخر فيوزاد أحدمها ع املفاضل بينهما 

  .العبودية هي مورد املفاضلة بينهمتكون والبشر يشتركان يف شيء، وهو العبودية، ف
مقياس املفاضلة يف الشرع يرجع إىل العبودية، فكل من حقق العبودية هللا وكانت إن  مث

  .عبوديته هللا تعاىل أمت وأكمل فهو أفضل
  .قياس تكون هلا مثرة عظيمة ذا امل يف  املسألة نظرنا  إذاف 
ألا موضع اشتراكهما وأا  بني املالئكة والبشر يف املفاضلة  العبودية  وبالنظر مبقياس 

  : ة املالئكة من وجهنييدوالبشر أفضل من عب عبوديةأن  جندمورد املفاضلة يف الشرع 
غري معصوم من الوقوع يف املعصية، فهو البشر عبادة من مكلف  أن العبادة من - ١

بأن  �جياهد نفسه على الصرب على الطاعة وترك املعصية اليت متيل نفسه إليها، كما أخرب النيب 
  . النار حفت بالشهوات واجلنة حفت باملكاره

وأما املالئكة فعبادم عبادة مكلف معصوم من الوقوع يف املعصية، فعلى هذا تكون 

                                                 
ما ذكره الفزاري، وما قاله شارح الطحاوية يف شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز : انظر (١)

  .  أمحد حممد شاكر، طبع وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة: بتحقيق) ٢٩٠-٢٨١: ص(
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املعصية فال حتتاج املالئكة فيها اهدة أنفسها كما حتتاجه  من ذات األمر أصون يفعبادم 
  . والعبادة مع املشقة أفضل، البشر 

منها ماهو أحب إىل اهللا و، للمالئكة  البشر أنواعا من العبادة ال تتهيأُ يف عبادة نأ - ٢
  .كالتوبة واالستغفار، من غريه 

أنك إذا علمت أنك بعبوديتك هللا تكون  وهذا يترتب عليه فائدة عظيمة جدا، وهي
أفضل من املالئكة؛ ذلك اخللق العظيم اجلليل املكرم عند اهللا تعاىل واملقرب إليه سبحانه يظهر 
من ذلك فضل التوحيد وعظمته، وإذا قام يف نفسك اليقني بفضل التوحيد وعظمته أدى ذلك 

: حصلنا من هذه املفاضلة على مثرتنيفنكون قد  إىل زيادة العمل وحتقيق العبودية هللا تعاىل،
مثرة يف جانب االعتقاد، وهو معرفة فضل التوحيد وأمهيته، ومثرة يف جانب العمل، وهو 
االندفاع إىل العمل والعبادة، واجلد واالجتهاد يف اإلكثار من العمل الصاحل ليال وارا ويف 

  .كل وقت وحني
أنتجه  فضل من أن األخذ والرد الذيمن املسألة بفوائد عظيمة، وهذا أ خنرجوبذلك 

النظر يف اخلصائص اليت ختص كل جنس فال يشاركه فيها اجلنس اآلخر وهي من ضرورة 
ككون املالئكة من نور والبشر من طني مث املناظرة على تفضيل  ،وجوده ال اختري له فيها 

    .فيهفائدة ذات قيمة  يف ما ال خوضفهو  مث كان ماذا ؟ ، النور أو الطني 
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  هـ١٩/٦/١٤١٦احملاضرة الثالثة عشرة يف 
  

  عليهم السالم اإلميان باملالئكةباب بعض ما وقع من الباطل يف ذكر 
  :من جهتنيورد الباطل يف هذا الباب 

  .ومن أهل القبلة، طوائف من منتحلي امللة : األوىل 
   .أهل األديان وامللل غري اإلسالم: الثانية 

  : قولفن من اجلهتنيوسوف نستعرض مناذج ملا وقع 
   :ادعته طوائف من منتحلي امللة ومن أهل القبلة  الباطل الذيبعض : أوال

  : وهؤالء قد وقعوا يف أمور تتفاوت بني البدعة والكفر، فمن أعظم ما وقع عند هؤالء
ما أحدثه الفالسفة كابن سينا وغريه من أن املالئكة هي نوازع اخلري يف اإلنسان،  - ١

ليست يتخيلها النيب وصور   املالئكة إن : وأما املالئكة الذين يأتون األنبياء فإم يقولون
  .  خملوقات موجود خارج نفس النيب 

حيصلها النيب ، وة مكتسبة إن النب: ، فهم يقولونالنبوةوقوهلم هذا مبين على قوهلم يف 
اليت تقوم على قمع اجلسم بالتجويع ، بثالث صفات يكتسبها  اكتسابا بالرياضات الروحية 

والتعرض للشمس وحنو ذلك حىت ختف الروح فتصفو حلصول هذه الصفات الثالث اليت هي 
  : وهي ، حقيقة النبوة  

قوة حدس متكنه ون عند النيب يك وهي أن  ، القوة احلدسية ويسموا العلمية أيضا  - أ
  . معرفة العلوم بغري معلممن 

- هي املسماة باملالئكة –متكنه من ختيل صور يراها ، أن تكون عنده قدرة ختيلية  - ب
  . - هي املسماة بالوحي  –وأصوات يسمعها ،

فيستطيع أن يلقي ، متكنه من التأثري يف هيويل العامل  ، أن تكون عنده قوة تأثريية  - ج
وأن يضع يده يف املاء فيزداد ، وأن يضرب البحال بعصى فبفلقه طودين ، صى فيقلبها حية الع
  .وحنو ذلك مما يسمى باآليات ، 

وقد سعى كثري من أصحاب هذه املقالة للنبوة فأكوا أجساده باجلوع والتعرض 
  .للشمس وحنوه حىت ذهبت عقوهلم 
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ا يذكرون املالئكة يف كتبهم مثبتني هذا إنكار وجود املالئكة، وإمن هذه املقالة وحقيقة 
. يثبتون ما جاءت به  اللفظ، ويعتقدون به املعىن الذي ذكرناه ليومهوا الناس أم على امللة

األلفاظ اليت جاءت ا الشريعة قاصدين ا  يثبتونوهذه طريقتهم يف نفي ما جاء عن األنبياء، 
  .  املعاين الباطلة

امللة؛ ألن اإلميان باملالئكة ركن من أركان اإلميان، واملالئكة وهذا القول كفر خمرج من 
ال يؤمن م أصحاب هذا القول، وهو قول يرده مجيع ما  أوجب الشرع اإلميان مالذين 

  . تقدم من بيان خلق املالئكة، وصفام، وعددهم، وأفعاهلم، ووظائفهم
ال يتميزون إال باالسم م أإن املالئكة واجلن جنس واحد، و: وهو قول من يقول - ٢

وهذا مصادم للثابت يف الكتاب والسنة  .املالئكة هو اجلنس النقي من اجلن: والسكىن، وقالوا
وقد استدلوا  ،فهما جنسان خمتلفان ، من أن املالئكة خلق من نور واجلن خلق من نار 

  : بأدلة منها دعواهم هذهل
االستدالل به هلذا وقد سبق ذكر وجه  )١( X������W��V��U��Tz}�: قوله سبحانه

  . عند الكالم على تسمية املالئكة جنة  والرد عليه بالتفصيل القول 
������w��v��u}�: قوله تعاىلو � � � �t��� � �s����r��q���p���o����n��m��l
z�����y��xz)٢( وقد سبق أن بيهذا االستثناء منقطع، وأن اجلنسني خمتلفانا أن ن .  

�}�: وقوله تعاىل �}��|��{� �zz)وجه و ،)٣ ذه اآلية أن اهللا استدالهلم
واملالئكة عقالء مكلفون اجلن واإلنس فقط،  إال  ذكري ملتعاىل خاطب فيها من يعقل، و

  . فيشملهم اخلطاب وإمنا مل يذكروا بامسهم ألم طائفة من اجلن فذكروا يف ذكر جنسهم 
،  واملالئكة ليسوا خماطبني ا �أن هذا للمخاطبني بشريعة النيب : واجلواب عن ذلك 

وهو خطاب إلقامة احلجة على مكلفني متكن منهم املعصية واملالئكة المتكن منهم املعصية وال 
   .حاجة حملاجتهم 

                                                 
   ١٥٨: الصافات (١)
  ٥٠: الكهف (٢)
  ٣٤: الرمحن (٣)
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  .أجنحة املالئكة، أحدمها حمدث واآلخر قدمييف وهناك قوالن ضاالن  - ٣
أنه ليس : وحاصل قوله وزعمه ،)١(ث منهما فهو قول حممد فريد وجديفأما احملد

ألجنحة املالئكة فائدة معقولة، وأن املقصود باألجنحة عند املالئكة القوى، وأن تفاوت أعداد 
  .األجنحة مثل تفاوت الفولت الكهربائي يف املاكينات

وال يصرف عن ،  وهذا قول فاسد باطل؛ فإن معىن األجنحة يف اللغة العربية معروف
معناه املعروف إال بدليل، وال دليل على ذلك، وأما دعواه بأنه ليس ألجنحة املالئكة فائدة 
معقولة فمردودة أيضا، فكون املتكلم ال يعقل فائدة ال يعين عدم وجودها، واهللا سبحانه 

  .وتعاىل ال يفعل شيئا إال حلكمة يظهرها لنا أحيانا وخيفيها عنا تارة أخرى
أن كون عدد أجنحة : )٢(القول القدمي فهو ما نقله اجلاحظ عن بعض املتكلمني وأما

وعدم ،  اخللقة بل فيه عدم استقامةغري معقول، فكوا فرديا  أمااملالئكة زوجيا معقول املعىن 
  . استطاعة الطريان فيصري يذهب بعضه إىل أسفل وبعضه إىل أعلى 

#KَD I-� ُD�eE�W- .��ْ�̂�   {يف املالئكة هذا قول باطل، املعارضة به تكذيب لقول اهللا ولكن 
a��-8َ9 eZ#I�? L�ُd ^َ&�< �1�&�� 65ِ$ !Z����� ��. ِfْ&َ[ْ�� I-� !8�ِ3�� �g���!"�  �hOُi� {)فيه ) ثالث ( فقوله  ،)٣

   . اد ضمنا فيه اإلفر) يزيد يف اخللق ما يشاء ( وقوله ، اإلفراد نصا 
وعلى  وال يكون بلسان املقال، ،إن كالم املالئكة يكون بلسان احلال:قول القائل  - ٤

وماهي إال داللة احلال يعرب عنها ، هذه املقالة فال مقال هلم يأخذ حكم التكلم حبرف وصوت 
، وشبهه )٤(أنه احتمله حممد رشيد رضا عن شيخه حممد عبده وهذا القول نقل ، باملقال 

  .)٥( ��Â��Áz}: بقول السموات واألرض
أن كالم املالئكة يكون حبرف وصوت  وقد قررت النصوص الشرعية كما قدمنا

                                                 
  ).١/٤٩٩(دائرة معارف القرن العشرين : انظر (١)
  ).٢٣٤-٣/٢٣١(كتاب احليوان للجاحظ : انظر (٢)
 .١: فاطر  )        (٣

  ).١/٢٥٦(تفسري املنار : انظر (٤)
  ١١: فصلت (٥)
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واإلنشاء، وأا تتخاطب فيما بينها، وأا  ،واإلخبار ،يسمع، وأن فيه األمر والنهي، والقصص
تتكلم مع اهللا عز وجل، ومع أهل اجلنة والنار، ومع األنبياء واملرسلني وغريهم، بل دلت 

وكانت حتادث كل واحد  ،فقد كانت تأيت األنبياءبلغات خمتلفة، أن املالئكة تتكلم األدلة 
والقول ، حبرف ينطق وصوت يسمع ، فكالمهم كالم حقيقي بلسان املقال     منهم بلغته،

   . باحتمال أن يكون بلسان املقال ساقط ال حمل له ألبتة 
ودعوى أن كالم السماوات واألرض الوارد يف آية سورة فصلت املذكورة  هو بلسان 

املتأخرين مل يعرف عند السلف ومتقدمي فهي قول قال به بعض املفسرين ، احلال ال املقال 
فإن هذا هو ظاهر  معىن قول ، لم على أما تكلمتا حقيقة بلسان املقال و أهل العاملفسرين 

ل اهللا قوهلا حبروفه وهو وقد فص، كالما حقيقيا وقول القائل اليكون إال ،  }9َ��َ�َ� {: اهللا 

 :} �,-A-N�َj ���#�َCَD{  ،ا جوابا لقول اهللا هلما ، وهذه حروف مركبة منطوقة وقد نطقا :} 
���-�ْN�  ً�7#�َd # َD ً�<#�َj{  مث ما ، فهو حوار بني متخاطبني يتكلمان بكالم منطوق مسموع

وقدرة اهللا أمت من أن مننع إنطاقه ، الشئ يدفعه ، ! الذي يدفع أن يكون كالمهما مقاال ؟
ب ووكما أنطق اجلبال تؤ، جذع النخلة احلجر و �السماوات واألرض كما أنطق لرسوله 

  . نطق األيدي واألرجل يوم القيامة وكما ي،  �مع داود 
  : وهم على قسمني :األديان واملللأهل  باطل : ثانيا

وهم الذين ال يثبتون املالئكة بالكلية، وهم املالحدة املاديون الذين ال  :القسم األول
   .أهل السفسطة بالعقليات يؤمنون إال باحملسوسات، 

  :وهم طوائف، هلم فيهم عقائد باطلةلكن و ،الئكةوهم الذين يقرون بامل :القسم الثاين
وهم يعرفون املالئكة، ويعرفون بعض التفاصيل عنهم، ويعرفون الكرام  :املشركون - أ

  : الكاتبني، كما جاء يف شعر األعشى
  ة     علي شهيد، شاهد اِهللا فاشهدكافرا لك نعم فال حتسبين

  : ويعرفون محلة العر ش، ومن ذلك قول أمية بن الصلت
  كبريا أمسى السماء يف ربنا     أهل للمجد فهو اهللا جمدوا
  سريرا السماء فوق وسوى س     النا ر الذي العايل بالناء




	�� ا���م� �  ' ا�&�%����# �! �$# ا��ح�! أ� س	. د.أ                              �����ات �� ا����ن ������

 

١٠٣ 

 

  صورا املالئك حوله ترى ين     العـ بصر يناله ال شرجعا
  : منها فيهم، ومع ذلك هلم فيهم عقائد باطلة �وهذا من بقايا ملة إبراهيم 

يذحبون هلا القرابني لتشفع هلم عند اهللا كانوا ف اختاذهم املالئكة آهلة من دون اهللا،: أوال
��:اىل على عبادة املشركني للمالئكة، فقال تعاىلوقد نبه اهللا تع .تعاىل � � � ��{���¡���

®��¬���«��ª©��¨��§¦��¥��¤��£��¢z )ل تعاىلاوق. )١ :
�{I��H��G��F��E��D��C��B��Az )ل تعاىلاوق. )٢:�� � � ��{��R��Q

Z��Y��X���WV��UT��Sz )٣( .  
  : وهذه الدعوى منهم تضمنت ضاللتني عظيمتني

، فنفى الولد يف قد فصل اهللا اجلواب عن هذه الدعوىدعوى الولد هللا عز وجل، و - ١
��L��K}�: اجلملة، فقال تعاىل � �J��Iz )ونفى عن نفسه أسباب الولد، فقال )٤ ،

  . التبينبن زوجة وال م ليس له ولد  ؛)٥( ��b��a��`����_��^��]��\����[��Zz}�: تعاىل
 ��ºz«��¼��½��¾��¿�}�: يف قوله تعاىل أصل األمروقد حسم اهللا سبحانه 

   . وال ينبغي له   فاختاذ الولد ال يليق باهللا عز وجل، )٦(
  :بنات اهللا، وقد فندها اهللا تعاىل من وجوه كثرية، منها دعوى أن املالئكة - ٢
نفى عن املالئكة وصف البنات باجلملة، ونعت واصفهم بذلك بأنه ال يؤمن، فقال  - أ

  .)٧( I��H��G��F��E��D��C��B��Az}�:  تعاىل
��L��K}: علم، فقال تعاىل عنبني اهللا أن دعواهم هذه ال حجة فيها وليست  –ب 

                                                 
  ١٩: الزخرف (١)
  ٢٧: النجم (٢)
  ٢٦: األنبياء (٣)
   ٤: اإلخالص (٤)
  ٣: اجلن (٥)
  ٩٢: مرمي (٦)
  ٢٧: النجم (٧)
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� �Q� � PO��N��M�\��[�� �Z��Y��X� �W��V�� UT��S��Rz )وقال يف آية أخرى )١ :{��

®��¬���«��ª©��¨z )٢(.  
 : قال تعاىل ،من املالئكة إىل الناس ال يكون إال الرسول ادعاء املشركني أن : ثانيا

�{���£��¢��¡�������~������}��|��{��z��y�����x�����w��v��u��t���s��r��q��p

�ª��©�� � � �¨� �§� �¦��¥� �¤z )وقال تعاىل، )٣ :�{��e� �d� � �c��b��a

�s��r��q��p��o��n��ml��k��j����i��h���g��fz )دعواهم  توليس ،)٤
   .ال دليل عليه وال يقتضيه عقل  جمرد  استبعاد هذه إال

بني اهللا عز وجل يف الرد عليهم وجوه احلكمة القاضية أن يكون الرسول إىل الناس وقد 
   :فقرر اهللا هاهنا أمورا ،  تعود على االستبعاد بالتسفيه والنقضوهي حكم ، بشرا مثلهم 

)    ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ          ۆئ  ۇئ  ۇئ}����������:قال تعاىل - ١

)z )وال قدرة للبشر ، سبحانه أن املالئكة مل خيلقوا الستيطان األرض والعيش فيها  بني ، ف)٥
وحاجة الرسالة واملرسل إليهم قاضية بأن ،م للبشر يف حتمل األخذ عن املالئكة واألنس 

وجيدونه عند حاجتهم للفتوى واحلكم ، يكون الرسول مقيما بني أظهرهم يداوم تعليمهم 
مث إن شأن املالئكة يف ذوام ويف  ، وأن يأنسوا به وإليه ويستطيعوا التعايش معه ،ن اوالبي

يهم قاضية بأن يكون املرسل قدوة وحاجة الرسالة واملرسل إل، قدرام غري شأن البشر 
فظهرت أن حاجة الرسالة ، ا منه ويتابعونه على صوراليت أرسل لتعليمها يقتدون بأفعاله  

ولو كان من املالئكة ملا استطاعوا التلقي ، واملرسل إليهم يف أن يكون  الرسول منهم أنفسهم 
  .ن ويتعايشوا وإن استطاعوا فلن يستطيع وهم أن يتالزموا يف املكا، عنه 

                                                 
  ٢٨: النجم (١)
  ١٩: الزخرف (٢)
  ٢٤: املؤمنون (٣)
  ١٤: فصلت (٤)
   ٩٥: اإلسراء (٥)
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�: قال تعاىل - ٢ {���H� �G� � F� � E� � D� � C� � B� � A

Iz)لو كان الرسول فال بد من أن يرسله اهللا على صورة رجل، هفبني اهللا أن؛ )١ 
وما أمكنهم التمييز، ولقالوا هذا  ،وإذا فعل ذلك اللتبس عليهم األمر ،ليمكنهم التلقي عنه 

  . رجل، وليس مبلك
�: قال تعاىل - ٣ {� �À� �¿� �¾���Ê� �É� �È� �Ç� �Æ� �Å� � �Ä� � ÃÂ� �Á

Ëz)حىت ينظروا وخيتاروا م إليهم  ملكا ملا أمهله الرسول فبني أنه لو جعل: أي؛ )٢
تكون قد لزمتهم ألول وهلة فال  ألن احلجةعصيام ما جاء به ولعاجلهم بالعذاب فور 

والتبين ، ه التدبر ويف هذا أعظم املشقة عليهم ؛ إذ الميكنهم معه تدبر الرسالة أفق، حميص هلم 
   .وال قمع الشهوات أمكن القمع ، وال معاجلة الشبه أجنع املعاجلة ،احلجج أوضح البيان

ولذلك امنت ا  ،منه سبحانه على عباده الرسول من البشر منة عظيمةاهللا اختيار ففي 
��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P��O��N}�: عليهم، فقال تعاىل

� �b��a��`��_�� �^� � � � � � � � � � � � � � � � �]� �\��[��Zz )وقال تعاىل ،)٣  :�{��¸� �¶��µ� �´

������Å��Ä��Ã��Â��Á��À������¿��¾��½��¼��»��º��¹

�Í��Ì��Ë��Ê��É���� � � � � � �È��Ç��Æz)وقال تعاىل ،)٤ :�{�{��z��y

z )وقال تعاىل، �)٥ :�{�p��o��nm��l�x��w��v��u��� �t�� sr��qz)فكون  ؛)٦
م مع منة عظيمة من اهللا سبحانه، ألنه أدعى لقبوهل، الرسول من البشر، يعرفونه ويعيشون معه 
  . ، وأيسر هلم يف املتابعة واالقتداءتدبراحلجج  وزوال الشبه وقمع الشهوات 

                                                 
  ٩: األنعام (١)
  ٨: األنعام (٢)
  ٢: اجلمعة (٣)

   ١٦٤: آل عمران(٤)  
  ٢٢: التكوير (٥)
  ١٨٤: األعراف (٦)
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فهم  ،وجاءوا يف تناقضهم بأمر عجيب  واملشركون يف قوهلم هذا متناقضون جدا،
وال تضر، وال تعقَل ألوهيتها  يعبدون األصنام واألحجار اليت ال تسمع، وال تبصر، وال تنفع،

استبعدوا كون البشر املدرك العاقل مبلغا عن اهللا، ومل يستبعدوا أن يكون احلجر إهلا  مث، لبتة أ
  .  من دون اهللا تعاىل

 تاحتجب اوهم يقرون بوجود املالئكة، ويزعمون أ :كبالصابئة عبدة الكوا - ب
يف السماء مع الرب تبارك وتعاىل، ويعتقدون أن املالئكة جثث، ولذلك صنعوا من األحجار 
واألخشاب صورا زعموا أا على هيئة أشكال املالئكة، وعبدوها من دون اهللا تعاىل، 

  . الئكةإمنا هي من آثار املويعتقدون أن الكواكب يف السماء 
وهذا اعتقاد باطل، يرده ثبوت ألوهيته سبحانه، وأما دعواهم أن املالئكة جثث فهي 
باطلة، وقد سبق البيان بأن املالئكة أرواح ، وكذلك تصويرهم للمالئكة وحنتهم األصنام 
واألحجار على أشكال املالئكة حسب زعمهم فاسد أيضا، ألن أشكال املالئكة ال يعلمها 

  . سوى األنبياء الذين رأوهم على صورهم احلقيقية من البشر أحد
  من عقائدهم الباطلة: اليهود - ج 

•  عند إبراهيم وا أكلم ما ورد يف التوراة احملرفة أن املالئكة يأكلون ويشربون، وأ
� ، وأم أكلوا فطريا عند لوط)١(حماخلبز والزبد واللنب والل�

باطل كله ، وهذا )٢(
��º���¹«��¼��½��}: قوله تعاىلفاسد يكفي لبيان فساده وبطالنه أنه يتصادم مع 

Ë���Ê�����É��È�������Ç��Æ��Å��Ä���ÃÂ��Á��À��¿��¾z )٣(.   
وكذلك من عقائدهم الباطلة نسبتهم العبث واللهو واللعب إىل املالئكة وزعمهم أا • 

أن ملكا نزل من السماء : ترتل على األنبياء وتعبث وتلهو معهم، فقد جاء يف التوراة احملرفة
إىل طلوع الفجر وملا رأى أنه ال يقدر عليه ضرب حق فخذه فاخنلع حق  �فصارع يعقوب 

ال أطلقك إن مل : أطلقين ألنه قد طلع الفجر، فقال: رعته معه، وقالفخذ يعقوب يف مصا

                                                 
  ).٨-١٨/٤(سفر التكوين : انظر (١)
  ).٣-١٩/٢(سفر التكوين : انظر (٢)
  ٧٠: هود (٣)
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  .)١(وباركه هناك... تباركين 
وهذا االعتقاد باطل ال يليق مبقام املالئكة وال مبقام األنبياء، وكالمها مشغول عن هذا 

ن له قدرة العبث واللهو بالقيام بأوامر اهللا وتبليغ رسالته، ومما يرد هذه القصة أن امللك إذا كا
  فكيف استطاع يعقوب أن يغلبه؟  خيلع حق فخذ يعقوب على أن

واختاذهم  �كراهيتهم جلربيل متييزهم بني املالئكة، ووكذلك من عقائدهم الباطلة • 
��{��}�: وقد ذكر اهللا ذلك يف كتابه ورد عليهم فقال سبحانه،إياه عدوا  � � � � � � � �|��{�� �z

h��g��f��e���d��c��b��a��`��_��~����l�k��j��i

x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��mz )٢(.  
تعظيما يصل  � ميكائيلأم يعظمون الباطلة وأعماهلم فمن اعتقادام  :النصارى - د

م يسمونه عيد ميكائل، وإىل حد الشرك حيث يذحبون له الذبائح ويقربون له النذور، يف ي
  . وذلك ليشفع هلم عند اهللا تعاىل

وهي عقيدة فاسدة تشبه عقيدة أهل اجلاهلية الذين كانوا يعبدون املالئكة، وقد سبق 
  . ذكرها مع بيان بطالا والرد عليها بالتفصيل

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤- ١٢/٣(، وهوشع )٢٩- ٣٢/٢٤(سفر التكوين : انظر (١)
  ٩٨- ٩٧: البقرة (٢)
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  هـ٢٠/٦/١٤١٦احملاضرة الرابعة عشرة يف 
  

  سلوك العبد واعتقاده يفأثر اإلميان باملالئكة 
 اعتقادهئكة له أثر على العبد يف إميانه  يف ورد عن املالهذا باب واسع ال حد له، ألن كل ما 

  . يف سلوكه العملي وتعبده ربه و العلمي 
، ه وسأذكر يف كل رأس من رؤوس املباحث مناذج ألثر اإلميان باملالئكة يف اعتقاد العبد وعمل

    :يتبني لكم من ذلك  ب منكم أن تذكروا أنتم مامث أطل
من يزيد إميانه باهللا وبصفاته، وذلك من وجوه عديدة، فاإلميان بأن املالئكة ترتل  - أ

يدل على علو اهللا وسبحانه، وعظم خلقهم وحسن تنظيمهم يدل على عند اهللا وتعرج إليه 
عظمة اهللا سبحانه وتعاىل، وخماطبتهم الرب وخماطبة الرب إياهم يدل على تكلم اهللا بصوت 

  . يسمع
ميانه بالكتب، فإنه إذا علم أن الكتب مرتلة من عند اهللا بواسطة امللك زادت يزيد إ - ب

  . ثقته بأن ما فيها من عند اهللا تعاىل، وأنه حق وصدق
فإنه إذا علم أن املالئكة تأتيهم بالوحي، وحتفظهم وتنصرهم : يزيد إميانه بالرسل - ج

  . هزاد إميانه ويقينه بصدق الرسل، وأم يبلغون عن اهللا شرع
فعلمه بأن املالئكة هي اليت تقبض روح العبد، وهي اليت : يزيد إميانه باليوم اآلخر - د

  . يزيد يف إميانه باليوم اآلخر تتوىل نعيمه وجحيمه
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فإنه إذا علم أن هناك معقبات من بني يديه ومن خلفه : يزيد يف إميانه بالقدر - هـ
ما يصيبه وهو يف بطن أمه علم وأيقن أن حيفظونه من أمر اهللا، وعلم أن ملك الرحم كتب له 
  . ما أصابه مل يكن ليخطئه، ورضي بقضاء اهللا وقدره له

  . اإلميان باملالئكة حيقق اإلميان بالغيب؛ ألم غيب مل نرهم - و
فإنه إذا علم كتابتها لعمله احترز مما : اإلميان باملالئكة له أثر على سلوك العبد - ز

ما يكتب له، وإذا علم أا حتضر جمالس العلم زاد حرصه  يكتب عليه، وحرص وأقبل على
وإقباله عليها، وإذا علم أا تتأذى مما يتأذى منه الناس ابتعد عما تؤذي، وإذا علم فضل موافقة 

  .وهكذا... تأمينه تأمني املالئكة حرص على التأمني
  اليت أدىل ا الطالب  فوائد اإلميان باملالئكة  هذه بعضو

  . نشاط العبد يف الطاعة أسوة باملالئكة - ١       
جيعله أشد حتفظا مما يقول ويعمل، وتعظم مراقبته  علم العبد بوظيفة الكرام الكاتبني - ٢

  . هللا عز وجل
العلم بأن اهللا يرسل املالئكة لنصرة عباده املؤمنني يدفعه إىل اجلهاد ويزيده ثقة  - ٣
  . بنصر اهللا
إذا علم عظم خلق املالئكة وقوم اهلائلة، وعلم أم مع تعظيم اهللا حق قدره، فإنه  - ٤

ذلك خاضعون ومطيعون ومنقادون لرم أداه ذلك إىل تعظيم اهللا حق قدره يف كل أموره 
  . ومجيع أعماله وأفعاله وأقواله

عزمية الصرب والتجلد عند املصائب؛ فإنه إذا علم أن املالئكة حتفظه، وتؤمن على  - ٥
  . دعائه، فيدعو هذا العلم والشعور اإلنسان إىل الدعاء باخلري بدال من الغضب والتسخط

يدعوه إىل اإلكثار من  �إميان العبد بأن املالئكة تبلغ صالته وتسليمه إىل النيب  - ٦
ال يعلم الغيب يف قربه،  �وكذلك يستفاد من هذا أن النيب . �ى النيب الصالة والسالم عل

  . �ويستفاد منه ضالل من يلزم نفسه التوجه إىل القرب واستقباله عند الصالة والسالم عليه 
اإلميان برتول املالئكة وصعودها إىل السماء دليل على إثبات صفة العلو هللا سبحانه  - ٧
  .وتعاىل

ئكة حيث العبد على حضور جمالس الذكر وحلق العلم لشهود املالئكة اإلميان باملال - ٨
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  .  تلك االس، وألن املالئكة حتف احلاضرين، وتغشاهم الرمحة
هذا وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

  . الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  )حماضرات يف اإلميان باملالئكة( فهرس كتاب 
  .هـ٧/٥/١٤١٦يف  –احملاضرة األوىل          

  ...سبب البدء باإلميان باملالئكة وتقدميه على اإلميان بالكتب
  )...................................اإلميان ( معىن كلمة 
  )..................................املالئكة ( معىن كلمة 

  ...........................اصطالحا) املالئكة ( املراد بـ
  هـ٨/٥/١٤١٦احملاضرة الثانية يف 

  ....................................معىن اإلميان باملالئكة
  ...........................................مرتلة املالئكة
  ............................................خلق املالئكة

  ......................................زمن خلق املالئكة
  ............................مرتلة اإلميان باملالئكة من الدين
  هـ١٤/٥/١٤١٦احملاضرة الثالثة يف 

  ...................صفة اإلميان الواجب على العبد باملالئكة
  ......................................أمساء املالئكة: أوال

  .....................................أمساء املالئكة إمجاال
  ................................أمساء املالئكة بالتفصيل

  هـ١٥/٥/١٤١٦احملاضرة الرابعة يف 
  ..................هل تسمى املالئكة جنا أم ال؟: مسألة
  ..............يشرع تسمية اآلدميني بأمساء املالئكة؟هل 
  ...................................أعداد املالئكة: ثانيا

  هـ٢١/٥/١٤١٦احملاضرة اخلامسة يف 
  ..................................صفات املالئكة: ثالثا

  ..........................كيفية تشكل املالئكة ومتثلهم
  ................هـ٢٢/٥/١٤١٦احملاضرة السادسة يف 
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  ..........................صفات املالئكة على التفصيل
  ...........................من صفات خزنة جهنم: أوال
  .......من صفات امللكني املوكلني بالسؤال يف القرب: ثانيا

  .............................صفات أفراد املالئكة
  .................................�صفة جربيل : أوال
  ...............................�صفة إسرافيل : ثانيا
  .......................صفة ملك من محلة العرش: ثالثا
  ................................وظائف املالئكة: رابعا
  ............وتعاىلقيام املالئكة بعبادة اهللا سبحانه : أوال

  هـ٢٨/٥/١٤١٦احملاضرة السابعة يف 
  ................تدبري املالئكة لشؤون الكون بأمر اهللا: ثانيا

  ...............................صفة تدبري املالئكة للكون 
  ............................أعمال املالئكة يف تدبري الكون

  ............................................تبليغ الوحي
  .............................مباشرة شؤون القطر والنبات

  ........................................النفخ يف الصور
  .....................................كتابة أعمال العباد

  .هـ١/٦/١٤١٦احملاضرة الثامنة يف 
  .............................كتابة املالئكة أعمال القلوب

  .......كيف تطلع املالئكة على أعمال القلوب وهي غيب؟ 
  ....................كتابة العمل املعتاد إذا قام سبب منع منه

  ...............................كتابة األجور وآثار األعمال
  ..............املالئكة الكتبة ترفع األعمال كل اثنني ومخيس

  ...................املالئكة املوكلني بكتابة أعمال العبد عدة
  ......................................مكاما من اإلنسان
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  .........الكتبة تكتب أعمال مجيع بين آدم مؤمنهم وكافرهم
  .......................................كتابة أعمال الصيب

  هـ٥/٦/١٤١٦احملاضرة التاسعة يف 
  ....................................وظيفة حفظ بين آدم
  ....................................وظيفة ملك الرحم

  ..............................وظيفة قبض األرواح: رابعا
بين آدم تباعدت أماكنهم  يف  كيف يتهيؤ مللك املوت قبض مجاعة من أرواح: مسألة

  ..........حلظةواحدة؟
  ..............................وظيفة ملك اجلبال : خامسا

  ...................................املالئكة عقالء مميزون
يف إدراكام  هل متثل املالئكة يف صورغري صورهم يستلزم تغريا: مسألة

  .............................وعقوهلم؟
  هـ٦/٦/١٤١٦احملاضرة العاشرة يف 

  ................................الئكة وعصمتهمتكليف امل
  .هـ١٢/٦/١٤١٦احملاضرة احلادية عشرة يف 

  ...........................................تفاضل املالئكة
  .......................................من أفضل املالئكة؟

  ...............................املفاضلة بني املالئكة والبشر
  .هـ١٣/٦/١٤١٦احملاضرة الثانية عشرة يف 

  ................تتمة الكالم يف املفاضلة بني املالئكة والبشر 
  هـ١٩/٦/١٤١٦احملاضرة الثالثة عشرة يف 

  ......ذكر بعض ما وقع من الباطل يف باب اإلميان باملالئكة 
  .....ما ادعته طوائف من منتحلي امللة ومن أهل القبلة : أوال

  ............................باطل  أهل األديان وامللل: انياث
 .............................................املشركون  -  أ
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  ................................الصابئة عبدة الكواكب  -  ب
  ................................................اليهود  -  ج

  ...............................................النصارى - د
  هـ٢٠/٦/١٤١٦احملاضرة الرابعة عشرة يف 

 ..................أثر اإلميان باملالئكة يف سلوك العبد واعتقاده

  


