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   املقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .   ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني

  :   أما بعد

،  ، إذ هو األساس الذي تبىن عليه السعادة يف الدنيا واآلخرة فإن اإلميان أمره عظيم

، سأله    يف حضرة أصحابه، فإن جربيل ملّا جاء إىل النيب   فهو من أعظم مراتب الدين

:   اإلسالم {:   أخربين عن اإلسالم قال:   يا حممد:  عن اإلسالم واإلميان واإلحسان فقال

، وتصوم   ، وتؤيت الزكاة  ، وتقيم الصالة  شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللاأن ت

ففسر اإلسالم على أنه اإلتيان ذه .   )١( }، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً  رمضان

، وحج  ، وصوم رمضان ، وإيتاء الزكاة  ، وإقام الصالة الشهادتني:  األركان اخلمسة

،  أن تؤمن باهللا:  اإلميان {:  ، قال ، فأخربين عن اإلميان صدقت:  قال.  البيت

ففسر اإلميان على أنه .  )٢( }، وأن تؤمن بالقدر خريه وشره   ، ورسله  ، وكتبه ومالئكته

،  ، واليوم اآلخر ، ورسله ، وكتبه ، ومالئكته  اإلميان باهللا:  ان الستةالتصديق ذه األرك

  .  والقدر خريه وشره

، فإن مل   أن تعبد اهللا كأنك تراه:  اإلحسان {:  قال.   أخربين عن اإلحسان:  قال

أن تعبد اهللا كأنك :   فبين أن اإلحسان ركن واحد وهو.  )٣( }ه يراك تكن تراه فإن

  .   ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك تراه

                                     
، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن ) ١(

  .  )٢/٤٢٦(، أمحد  )٦٤(
،  )٦٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٥٠(البخاري اإلميان ) ٢(

  .  )٢/٤٢٦(أمحد 
، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن ) ٣(

  .  )٢/٤٢٦(، أمحد  )٦٤(
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، وكل مرتبة منها هلا  اإلسالم مث اإلميان مث اإلحسان:   فهذه هي مراتب الدين الثالث

  .  أركان

،   م عليه، هو جانبه الذي يقو ، فركن البيت جانبه الذي يقوم عليه:   وركن الشيء

، فإذا سقط منها ركن مل يكن اإلنسان مؤمًنا به   فاإلميان يقوم على هذه األركان الستة

  .  ألنه فَقَد ركًنا من أركان اإلميان

، وهذه   ، كما ال يقوم البنيان إال على أركانه فاإلميان ال يقوم إال على أركانه

كما .  يًعا وتارة يذكر بعضها، تارة تذكر مج األركان الستة مذكورة يف القرآن الكرمي

Å3≈9uρ §É9⎯£  {:   قال تعاىل ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ { )١( .

وقال سبحانه .   يف هذه اآلية الكرمية مخسة أركان من أركان اإلميان- جلّ وعال -ذكر 

z⎯tΒ#u™ ãΑθ  {:  وتعاىل ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯Ïµ În/§‘ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ ⎯Ïµ Î7çFä.uρ 

⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ { )واليوم اآلخر قال  اإلميان باهللا:  ، وتارة يذكر منها اثنني  ذكر منها أربعة. )٢ ،

β¨  {:  جلّ شأنه Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρßŠ$yδ 3“t≈|Á̈Ζ9$#uρ š⎥⎫Ï↔Î7≈¢Á9$#uρ ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ 

ÌÅzFψ$# { )واليوم اآلخر اإلميان باهللا:  ذكر يف هذه اآلية ركنني. )٣ ،  .  

 .)٤( } ∪®⊇∩ /ΡÎ) ¨≅ä. >™ó©x« çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î̄$  {:  وأما اإلميان بالقدر فقد ذكره يف قوله تعاىل
,t  {:   ويف قوله n= yz uρ ¨≅ à2 &™ ó© x« … çν u‘ £‰ s) sù # \ƒ Ï‰ ø) s? ∩⊄∪ { )٥( .  

                                     
  .  ١٧٧:  سورة البقرة آية) ١(
  .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ٢(
  .  ٦٢:  سورة البقرة آية) ٣(
  .  ٤٩:  سورة القمر آية) ٤(
  .  ٢:  سورة الفرقان آية) ٥(
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  معىن اإلميان باملالئكة 

باملالئكة الذي هو ركن من أركان اإلميان اإلميان :  واملوضوع الذي حنن بصدده هو

  .  التصديق بوجودهم والتصديق بأعماهلم اليت يقومون ا يف هذا الكون:  ومعناه

، فاهللا يرسل   ، وتنفيذ أوامره يف الكون ، خلقهم لعبادته خلق من خلِق اهللا:  فاملالئكة

ولكن نؤمن م إمياًنا جازًما ال ، فهم خلق من عامل الغيب ال نراهم  املالئكة لتنفيذ أوامره

 إخباًرا ، ألن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب عنهم كما أخرب عنهم رسوله  يتطرق إليه شك

  .  قطعًيا جيعلنا نؤمن م
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  ِممَّ خلق اهللا املالئكة

 خلق املالئكة من - سبحانه -، كما جاء يف احلديث أن اهللا  واملالئكة خِلقُوا من نور

  .   ، وخلق املالئكة من نور لشياطني من نار وخلق اآلدميني من طنينور فقد خلق ا

  صفات املالئكة 

   أعظم جنود اهللا :أوالً

  .   ، وال يعلم عددهم وكيفيتهم وخلقتهم إال اهللا سبحانه من عامل الغيب

  :  ومن صفاهتم

uρ ßŠθ!¬  {:   هم أعظم جنود اهللا قال تعاىل:  أوالً ãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )١(   .

$  {:   ، ذكر  وملا ذكر خزنة النار pκ ö n= tæ sπ yè ó¡ Î@ u |³ tã ∩⊂⊃∪ { )وقال سبحانه وتعاىل.  )٢  :

}  $ tΒ uρ !$ uΖù= yè y_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ   $ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ öΝåκsE£‰Ïã ω Î) Zπ uΖ÷FÏù t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. { )٣(  .  

زنوا ، خي ، أي على جهنم من املالئكة تسعة عشر ملكًا خزنة النار:  وأصحاب النار

  .  ويقومون حبفظها وإيقادها ويتوكلون بشؤوا

أنا :    وقال- وكأنه استهان ذا العدد -قال بعض الكفار ملا مسع بعدد خزنة النار 

، سيقاوم ويتغلب عليهم وخيرج من  ، يعين أنه إذا دخل النار أكفيكم منهم كذا وكذا

$  {:   تعاىل بقوله، فرد اهللا وذلك من باب السخرية واالستهزاء.  النار tΒ uρ !$ uΖù= yè y_ |=≈ pt õ¾r& 

Í‘$ ¨Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ   { )أي ليسوا من البشر.  )٤  .  

                                     
  .  ٤:  سورة الفتح آية) ١(
  .  ٣٠:  سورة املدثر آية) ٢(
  .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٣(
  .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٤(
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يطيق أحًدا ، فإنه ال  ، وأنه يطيق عدًدا من البشر فإن كان هذا يزعم بنفسه أنه قوي

$  {:  قال تعاىل.  من املالئكة tΒ uρ !$ uΖù= yè y_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ   { )أي مل جيعلهم . )١

$  {.   بشًرا أو جنا tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ öΝ åκ sE £‰ Ïã ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©# Ï j9 (#ρ ã x x. z⎯ É) øŠ tF ó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

yŠ# yŠ ÷“ tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ $ YΖ≈ uΚƒ Î)   Ÿω uρ z>$ s? ö tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# { )٢(   .}  tΑθ à) u‹ Ï9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

’ Îû Ν Íκ Í5θ è= è% ÖÚ z #!  {.   الكافرون:   أي.   )٣( } ∆£ sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ pκ Í5 Wξ sW tΒ 4 { )فهم . )٤

كيف أن هذه النار العظيمة اليت ا كل هذه .   يفترون وذا يتقالُّون هذا العدد

  .   اخلالئق ال يقوم عليها إال تسعة عشرة

$  {:  قال تعاىل tΒ uρ $ uΖù= yè y_ öΝåκsE£‰Ïã ω Î) Zπ uΖ÷FÏù t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. { )فما يعلم عظمة املالئكة . )٥

، ال يعلمهم هؤالء الكفار وال  وما يعلم ما عند اهللا من جنود السماوات واألرض إال اهللا

  .  غريهم

                                     
  .  ٣١:  سورة املدثر آية) ١(
  .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٢(
  .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٣(
  .  ٣١:   سورة املدثر آية)٤(
  .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٥(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٧

  واملالئكة ِخلْقَُتهم عظيمة :  ثانًيا

ß‰ôϑ  {:   فقد ذكر اهللا تعاىل ذلك يف قوله pt ø:$# ¬! ÌÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ Ïã% y` 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖ ô_ r& 4‘ oΨ ÷V ¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 { )له جناحانمنهم من :  يعين.  )١  ،

 جربيل وله  ، فقد رأى النيب ، ومنهم من له أكثر من ذلك الثة أو أربعة أجنحةومن له ث

وصفه اهللا بأنه ،  ، هذا ملك واحد من املالئكة ، كل جناح منها سد األفق ستمائة جناح

يعين جربيل عليه السالم .  )٢( } ∪∋∩ çµuΗ©>tã ß‰ƒÏ‰x© 3“uθà)ø9$#…  {:  شديد القوى فقال تعاىل

ρ  {:  وقوله تعاىل èŒ ;ο §ÏΒ 3“ uθ tG ó™ $$ sù ∩∉∪ { )يعين ذو قوة وهيئة حسنة.  )٣  .  

  واملالئكة هلم قوة عظيمة بإذن اهللا :  ثالثا

 فيهلك ، ، فإنه يصيح يف العامل أن الواحد منهم إذا أمره اهللا:  ومن دالئل عظمتهم

، صاح م جربيل صيحة  ، حيث أخذهتم الصيحة كما حدث مع قوم مثود.   اخللق

ت قلوم يف فقطع. )ΡÎ) $uΖù=y™ö‘r& öΝÍκön=tã Zπysø‹|¹ Zοy‰Ïn≡uρ (#θçΡ%s3sù ÉΟ‹Ï±yγx. ÌÏàtGósçRùQ$# ∩⊂⊇∪ { )٤̄$!  { واحدة

  .  أجوافهم فماتوا وصاروا كهشيم احملتِظر

، وجيعلون حظائر ألغنامهم  من عادة العرب إذا نزلوا يف مرتل جيمعون احلطب

، فثمود على قوهتم وجربوهتم أصبحوا  ، فهذه احلظائر تيبس وتصبح هشيًما ومواشيهم

  .  كهشيم احملتظر على أثر صيحة واحدة من ملك من املالئكة

 وهي سبع مداين فيها من اآلدميني -ا جربيل أمره اهللا أن يرفع قُرى قوم لوط وهذ

، ورفعها حىت مسعت املالئكة   محلهم على طرف جناحه-واملباين واألمتعة واحليوانات 

  .  ، وخسف اهللا م األرض ، مث قلبها عليهم  ، وصياح ديوكهم نباح كالم

                                     
  .  ١:  سورة فاطر آية) ١(
  .  ٥:  سورة النجم آية) ٢(
  .  ٦:  سورة النجم آية) ٣(
  .  ٣١:  سورة القمر آية) ٤(
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  .  مهذا منوذج من قوة املالئكة عليهم السال

القرن الذي :  ، والصور معناه  املوكل يف النفخ يف الصور- عليه السالم -إسرافيل 

،  ، مث ينفخ إسرافيل نفخة واحدة يف الصور  جتمع فيه أرواح بين آدم من أوهلم آلخرهم

، هذه نفخة البعث وقبلها ينفخ نفخة  ، وتطري إىل أجسامها  فتطري األرواح من هذا القرن

  : }  y‡ÏçΡuρ ’Îûقال .  كل من يف السماوات واألرض إال من شاء اهللا، فيموت  الصعق

Í‘θ Á9$# t,Ïè |Á sù ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ⎯tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) ⎯tΒ u™!$ x© ª!$# ( { )تاملو:  والصعق هو. )١  .  

*sŒÎ#  { مث نفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البعث sù öΝèδ ×Π$ uŠÏ% tβρ ãÝàΖtƒ ∩∉∇∪ { )٢( .  

، إذن  ، وهذا عمل من أعماله اليت يأمره اهللا ا هذا ملك واحد من مالئكة الرمحن

≅ö  {:  ، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره قال تعاىل ئكة خلق عظيم من خلق اهللافاملال t/ ×Š$ t6 Ïã 

šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çµ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ ⎯Íν ÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪ ãΝn= ÷è tƒ $tΒ t⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& $tΒuρ öΝßγxù=yz 

Ÿωuρ šχθãèxô±o„ ωÎ) Ç⎯yϑÏ9 4©|Ós?ö‘$# Νèδuρ ô⎯ÏiΒ ⎯ÏµÏGuŠô±yz tβθà)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪ { )للمالئكة )٣ هذا وصف  .  

                                     
  .  ٦٨:  سورة الزمر آية) ١(
  .  ٦٨:  سورة الزمر آية) ٢(
  .  ٢٨ -٢٦:  اتياآلسورة األنبياء ) ٣(
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  أعمال املالئكة املكلفني هبا 

، ال يتأخر عنه بل يقوم به بأمر اهللا  فكل منهم له عمل موكل به واملالئكة هلم أعمال

$  {:  ، قال تعاىل وال يعصي اهللا pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© ω tβθ ÝÁ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθ è= yèøtƒ uρ 

$ tΒ tβρâs∆ ÷σãƒ ∩∉∪ { )١(  .  

  :  فمن أعماهلم

  ممن يقوم على جهن  أوالً

  .  ، أي املوكلون بالنار وتعذيب أهلها وهم من يسمون خبزنة جهنم

   ثانًيا ومنهم املالئكة املوكّلون حبمل العرش

⎪⎦t  {:    قال تعاىل-  سبحانه وتعاىل - عرش الرمحن  Ï% ©! $# tβθ è= Ïϑ øt s† z¸ ö yè ø9 $# ô⎯ tΒ uρ 

… çµ s9 öθ ym tβθ ßs Î m7 |¡ ç„ Ï‰ ôϑ pt ¿2 öΝ Íκ Í h5 u‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ ⎯ Ïµ Î/ tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ $ uΖ −/ u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 

&™ ó© x« Zπ yϑ ôm §‘ $ Vϑ ù= Ïã uρ ö Ï øî $$ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ç/$ s? { )وقال تعاىل. )٢   :}  ã≅ Ïϑ øt s† uρ z¸ ó tã y7 Î n/ u‘ 

öΝ ßγ s% öθ sù 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ×π uŠ ÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ { )٣(   .  

  :  عدد محلة العرش

، والعرش أعظم  ، مث يزداد عددهم يوم القيامة فيصريون مثانية محلة العرش أربعة

 قوة امللك حيث إن هؤالء حيملون هذا ، مما يدل على املخلوقات حيمله يوم القيامة مثانية

، وهذا يدل على قوهتم وعلى عظم  العرش العظيم الذي هو أكرب وأعظم املخلوقات

  .  خلقتهم

                                     
  .  ٦:   التحرمي آيةسورة) ١(
  .  ٧:  سورة غافر آية) ٢(
  .  ١٧:  سورة احلاقة آية) ٣(
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 ١٠

  ثالثًا ومنهم املوكّلون بالوحي 

ãΑÍi”t∴ãƒ sπ  {:  كما قال سبحانه s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Çyρ”9$$ Î/ ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÌøΒ r& 4’n?tã ⎯tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯Íν ÏŠ$ t6 Ïã ÷β r& 

(#ÿρ â‘ É‹Ρr& …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθ à)¨?$$ sù ∩⊄∪ { )١( .  

، كما املطر الذي حتىي به  ، ألنه حتىي به القلوب  ، يسمى روًحا  والروح مبعىن الوحي

  .   وح املخلوقة حتىي به أبدان احليوانات، كما أن الر  األرض

y7  {:   يقول سبحانه وتعاىل لنبيه:  الروح مبعىن القرآن Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) % [nρ â‘ ô⎯ÏiΒ 

$ tΡÌøΒ r& 4 { )فكما حتىي األرض  ، ألنه حتىي به قلوب أهل اإلميان القرآن:  روًحا يعين. )٢ ،

  .  باملطر كذلك قلوب املؤمنني حتىي بالقرآن

،  ، وأشرفهم ، وأفضلهم  وهو أعظم املالئكة- عليه السالم -والروح مبعىن جربيل 

 ∪⊃®⊆∩ #$}tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”9$# ß⎦⎫ÏΒF  {:   قال جلّ شأنههو الذي نزل بالقرآن من عند اهللا على حممد 

4’n?tã y7Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘É‹Ζßϑø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β ∩⊇®∈∪ { )فالقرآن نزل به جربيل على . )٣

≅ö  {:   ويف آية أخرى.    والرسول بلّغه ألمتهقلب النيب  è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ⎯ ÏΒ 

š Î i/   .   ويعين جربيل وهو روح القُدس. )٤( } ‘¢

                                     
  .  ٢:  سورة النحل آية) ١(
  .  ٥٢:  سورة الشورى آية) ٢(
  .  ١٩٥ -١٩٣:  اتياآلسورة الشعراء ) ٣(
  .  ١٠٢:  سورة النحل آية) ٤(
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 ١١

   صفات جربيل عليه السالم

 ∪∋⊆∩ /Iξsù ãΝÅ¡ø%é& Ä§̈Ζèƒø:$$Î  {:  فقال جلّ وعز:  وكذلك وصف اهللا جربيل بأوصاف عظيمة

Í‘# uθ pgø: $# Ä§̈Ψ ä3ø9$# ∩⊇∉∪ È≅ ø‹©9$#uρ #sŒÎ) }§yè ó¡tã ∩⊇∠∪ Ëx ö6Á9$#uρ #sŒÎ) }§¤uΖs? ∩⊇∇∪ …çµ ¯ΡÎ) ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ìx. ∩⊇®∪ 

“ ÏŒ >ο §θ è% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ öyè ø9$# &⎦⎫Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ•Β §ΝrO &⎦⎫ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ { )١( .  

ÏŒ >ο§θè% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä“  {:  قال تعاىل:   القوة: الصفة األوىل ö̧yèø9$# &⎦⎫Å3tΒ ∩⊄⊃∪ { )٢( .}  “ÏŒ 

Ä ö̧yèø9$# { )صاحب العرش وهو اهللا : )٣ و  }  “ÏŒ >ο§θè% { )هذه صفة جربيل عليه )٤ 

  .  السالم

، ال يصل إليها   يعين ذو مكانة عند اهللا)٥( } ∪⊂⊅∩ Å3tΒ⎫⎦&  {:    املكانة: الصفة الثانية

  .  غريه

$8í  {:   الطاعة: الصفة الثالثة sÜ•Β { )تطيعه املالئكة مجيًعا بأمر اهللا سبحانه)٦   .  

ÏΒ⎫⎦&  {:  األمانة:  الصفة الرابعة r& ∩⊄⊇∪ { )على الوحي أال يزيد يف القول أو :   أي)٧

  .  ، وإمنا يبلغه كما أوحاه اهللا إليه ينقص فيه

                                     
  .  ٢١ - ١٥:  اتياآلسورة التكوير ) ١(
  .  ٢٠:  سورة التكوير آية) ٢(
  .  ٢٠:  سورة التكوير آية) ٣(
  .  ٢٠:  سورة التكوير آية) ٤(
  .  ٢٠:  سورة التكوير آية) ٥(
  .  ٢١:  سورة التكوير آية) ٦(
  .  ٢١:  سورة التكوير آية) ٧(
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 ١٢

  : جلربيل عليه السالم رؤية حممد 

$  {:  قال تعاىل tΒ uρ /ä3ç6 Ïm$ |¹ 5βθãΖôf yϑ Î/ ∩⊄⊄∪ { )كما قال الكفار. )١  :}  ô‰s)s9uρ çν#u™u‘ 

È,èùW{$$ Î/ È⎦⎫Î7çRùQ$# ∩⊄⊂∪ { )رأى حممد . )٢جربيل باألفق مرتني   :  

، كل   ، رفع رأسه فرآه يف عنان السماء له ستمائة جناح   يف بطحاء مكة: ىلاملرة األو

  .  جناح منها سد األفق

‰ô  { :  واملرة الثانية s) s9 uρ çν# u™ u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“ t ÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Íο u‘ ô‰ Å™ 4‘ yγ tFΖ çR ùQ $# ∩⊇⊆∪ { )٣(   .
  .  قته اليت خلقه اهللا عليها يف السماواتليلة املعراج رآه على خل

…  {:   ، وقوله سبحانه  فهذه من أوصاف جربيل عليه السالم çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 

5Οƒ Ì x. ∩⊆⊃∪ { )سب إىل   القرآن كالم اهللا سبحانه:  أي. )٤؛ ألنه هو  جربيل هنا، ولكن ن
، وهو   مبلًِّغا عن اهللا  فقد قاله لرسولنا حممد فهو مبلّغ عن اهللا د الذي بلغه حملم

، لكنه  ، ال ملن قاله مبلًِّغا مؤدًيا  والكالم إمنا يضاف إىل من قاله مبتدئًاكالم اهللا 
  .   أضيف إليه من باب البالغ

   هناك مالئكة موكّلون بأعمال أخرى  :رابًعا

، يسوقه ويرتل حيث أمره سبحانه  الذي يرتل من السماء ميكائيل موكّلٌ بالقطر - ١

  .  وتعاىل

،  ، عندما يريد اهللا تعاىل بعث اخلالئق من القبور  وإسرافيل موكّل بالنفخ يف الصور- ٢

، عند ذلك ينفخ إسرافيل  ، تتكامل ومل يبق إال الروح وتنبت األجساد من القبور

، اليت نبتت من هذه القبور  ىل األجسادبأمر اهللا يف هذا القرن فتطاير األرواح إ

  .  ، مث ميشون حيث أمرهم اهللا وقامت

                                     
  .  ٢٢:  سورة التكوير آية) ١(
  .  ٢٣:  سورة التكوير آية) ٢(
  .  ١٤ - ١٣:  تانياآلسورة النجم ) ٣(
  .  ٤٠:  ة آيةسورة احلاق) ٤(
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 ١٣

tΠöθ  {:   قال تعاىل tƒ tβθ ã_ ãøƒ s† z⎯ÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# % Yæ# uÅ  öΝåκ̈Ξr( x. 4’ n< Î) 5=ÝÁ çΡ tβθ àÒÏùθ ãƒ ∩⊆⊂∪ { )١( .

÷‰tβθã_ãøƒs† z⎯ÏΒ Ï^#y  {:  جلّ من قائلويقول  F̀{$# öΝåκ̈Ξr(x. ×Š#ty_ ×Å³tFΖ•Β ∩∠∪ t⎦⎫Ïè ÏÜôγ •Β ’ n< Î) Æí#¤$! $# ( 

ãΑθ à)tƒ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ îΠöθ tƒ ×Å£tã ∩∇∪ { )٢( .  

،  فجربيل موكّل بالوحي الذي به حياة القلوب:  موكّلون باحلياةهؤالء املالئكة الثالثة 

، وإسرافيل موكّل بالنفخ يف   وميكائيل موكّل بالقطر الذي به حياة األرض بعد موهتا

 يقول يف االستفتاح إذا قام من ، وهلذا كان النيب  الصور الذي به حياة األجساد

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر  {:   الليل بعد أن يكرب تكبرية اإلحرام

  .   إخل الدعاء)٣( }.  .  السماوات واألرض

  .  فهؤالء أعظم املالئكة لعظم أعماهلم

  وهناك مالئكة موكّلون باألجنة يف بطون اإلناث:  خامًسا

 وهو الصادق حدثنا رسول اهللا :  بد اهللا بن مسعود قالكما يف حديث ع

، مث يكون علقة مثل  إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما نطفة {:  املصدوق

، بكتب  رسل إليه امللك ويؤمر بأربع كلمات، مث ي ، مث يكون مضغة مثل ذلك ذلك

  .  )٤( }، وشقي أو سعيد  ، وعمله  ، وأجله رزقه

  .  هذا امللك يرسله اهللا إليه يف هذه املهمة العظيمة

                                     
  .  ٤٣:  سورة املعارج آية) ١(
  .  ٨ ، ٧: اآليتان سورة القمر ) ٢(
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٣٤٢٠(، الترمذي الدعوات  )٧٧٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(

  .  )٦/١٥٦(، أمحد  )١٣٥٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٦٢٥(
، أبو داود السنة  )٢١٣٧(، الترمذي القدر  )٢٦٤٣(، مسلم القدر  )٣٠٣٦( اخللق البخاري بدء) ٤(

  .  )١/٤٣٠(، أمحد  )٧٦(، ابن ماجه املقدمة  )٤٧٠٨(
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 ١٤

   وهناك مالئكة موكلون بقبض األرواح  :سادًسا

 .)١( } ö≅è% Νä39©ùuθtGtƒ à7n=̈Β ÏNöθyϑø9$# *  {:  ، فهناك ملك املوت قال تعاىل حني ينتهي األجل
%!™sŒÎ) u#  { حتى:  قال تعاىل.   وملك املوت معه أعوان له y` ãΝä.y‰tnr& ÝV öθ yϑ ø9 $# çµ ÷F ©ù uθ s? $ uΖ è= ß™ â‘ 

öΝ èδ uρ Ÿω tβθ èÛ Ì h x ãƒ ∩∉⊇∪ §Ν èO (# ÿρ –Š â‘ ’ n< Î) «! $# ãΝ ßγ9 s9 öθ tΒ È d, ys ø9 والتويف أضيف إىل املالئكة . )٢( } 4 #$

ª!$# ’®ûuθ {.  وإىل ملك املوت وإىل اهللا tG tƒ }§àΡF{$# t⎦⎫Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ { )أضيف إىل اهللا ألنه . )٣

؛ ألم هم الذين يباشرون  ، وأضيف إىل املالئكة ، سبحانه وتعاىل  هو الذي أمر به

، وأضيف إىل ملك  ، جيمعون الروح ويسوقوا من جسد اإلنسان حىت تبلغ احللقوم ذلك

ö≅è% Νä39©ùuθ *  {:  املوت tG tƒ à7 n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# { )ألنه هو الذي يتوىل قبضها عندما جتتمع .  )٤

  .   يف آخر مرحلة

  وهناك مالئكة موكّلون حبفظ أعمال بين آدم : سابًعا 

وقال .  )٥( }يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار  {:  كما يف احلديث

β¨  {:  تعاىل Î)uρ öΝä3ø‹n= tæ t⎦⎫ÏàÏ≈ pt m: ∩⊇⊃∪ $YΒ#tÏ. t⎦⎫Î6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθçΗ s>ôè tƒ $ tΒ tβθè= yè øs? ∩⊇⊄∪ { )٦( .  

  :كل إنسان معه ملكان 

، ملك عن ميينه يكتب احلسنات وآخر عن   نا معه ملكان موكّالن بهوكل إنسان م

’  { ِإذْ:   ، قال تعاىل  مشاله يكتب السيئات ¤+ n= tG tƒ Èβ$ u‹ É e) n= tG ßϑ ø9 $# Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# Ç⎯ tã uρ ÉΑ$ uΚ Ï e±9 $# 

                                     
  .  ١١:  سورة السجدة آية) ١(
  .  ٦٢ -٦١:  تانياآلسورة األنعام ) ٢(
  .  ٤٢:  سورة الزمر آية) ٣(
  .  ١١:  سورة السجدة آية) ٤(
، أمحد  )٤٨٥(، النسائي الصالة  )٦٣٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٣٠(واقيت الصالة البخاري م) ٥(

  .  )٤١٣(، مالك النداء للصالة  )٢/٤٨٦(
  .  ١٢ - ١٠:  ياتاآلسورة االنفطار ) ٦(
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 ١٥

Ó‰‹ Ïè s% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )هؤالء احلفظة يالزمون اإلنسان . )١

، يالزمونه وال يتخلون عنه  ، يف صالته وسجوده ، ويف مجيع أحواله  يف سفره وجلوسه

  .  ، فهم يكتبون أقواله وأعماله كحال قضاء احلاجة:  إال يف األحوال اخلاصة

    :واملقاصداملالئكة يكتبون النيات 

، لذلك  ، وما ينوي أن يفعله  وقد ورد أم يكتبون نيات اإلنسان ومقاصده القلبية

، ويعاقب على النية السيئة ألن النية عمل  ، ألا عمل قليب  يثاب اإلنسان على النية احلسنة

قليب   .  

هم ، و فهؤالء موكّلون باإلنسان من حني بلوغه سن التكليف إىل أن يتوفاه اهللا

  .  يكتبون عليه ما عمله يف احلياة من نيات وأعمال وأقوال وغري ذلك

  مرتلة صاليت الفجر والعصر بني الصلوات 

عون يف صالة ، جيتم  ، ومالئكة بالنهار  يتعاقبون عليكم مالئكة بالليل { قال 

قال .   ، وهلذا كانت هاتان الصالتان أفضل الصلوات  )٢( }العصر ويف صالة الفجر 

#tβ  {:   تعاىل u™ ö è% uρ Ì ôf x ø9 β¨  {،    يعين صالة الفجر)٣( } ) #$ Î) tβ# u™ ö è% Ì ôf x ø9 $# šχ% x. 

# YŠθ åκ ô¶ tΒ ∩∠∇∪ { )جيتمعون يف صالة الفجر   حتضره مالئكة الليل ومالئكة النهار. )٤ ،

، وجيتمعون يف صالة العصر   مع املسلمني ويستمعون إىل القرآن الذي يتلى يف الصالة

،   جئناهم وهم يصلون:   ؟ قالوا  ، كيف تركتم عبادي  م اهللا وهو أعلمفيسأهل

،   ، وحضروا معنا الصالة  نزلوا وحنن نصلي العصر:   ، يعين  وتركناهم وهم يصلون

  .   وصعدوا وحنن نصلي الفجر

                                     
  .  ١٨ - ١٧:  تانياآلسورة ق ) ١(
، أمحد  )٤٨٥(، النسائي الصالة  )٦٣٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٣٠(البخاري مواقيت الصالة ) ٢(

  .  )٤١٣(، مالك النداء للصالة  )٢/٤٨٦(
  .  ٧٨:  سورة اإلسراء آية) ٣(
  .  ٧٨:  سورة اإلسراء آية) ٤(
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θ#)  {:   وبذلك كانت صالة العصر هي الوسطى اليت حثّ اهللا عليها قال تعاىل ÝàÏ≈ ym 

’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# { )ا حتضرها مالئكة الليل  صالة العصر:  يعين.  )١أل ،

  .  ) احلفظة (ومالئكة النهار 

  دعوة للمقصرين 

 يشاهدون هذا املشهد فأين الذين يتخلّفون عن صالة الفجر وينامون على فرشهم وال

:  وخيرب مالئكة الرمحن عنهم يف املأل األعلى! ؟  العظيم يف كل ليلة مع مالئكة الرمحن

  .  جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون

؟ وماذا أفاد هذا الذي تكاسل  ماذا أفاد هذا الذي ختلف عن صالة الفجر وآثر النوم

  ؟   األخرى، وآثر النوم أو األعمال عن صالة العصر

.  )٢( }من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله  {:  لقد جاء يف احلديث أن

، فإذا أخرجها  أخرجها عن وقتها:  يعين.  )٣( }فقد حبط عمله  {:  ويف حديث آخر

  .  عن وقتها فقد فاتت

    وهناك مالئكة موكّلون حبفظ اإلنسان من املهالك:   ثامًنا

، ولكن اهللا وكَّل مالئكته حتفظه من األخطار يف هذه احلياة  فاإلنسان ميشي يف أخطار

، فيها  ، فيها سباع  خماطروهذه األرض اليت يعيش عليها اإلنسان فيها.  اليت قدرها اهللا له

، ولكن هذه املالئكة  ، وظَلَمة ، ومعتدون ، فيها طغاة من البشر ، فيها عقارب حيات

                                     
  .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ١(
، سنن  )٦٢٦(، صحيح مسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة  )٣٤٠٧(صحيح البخاري كتاب املناقب ) ٢(

، مسند  )٦٨٥(، سنن ابن ماجه كتاب الصالة  )٤٧٩(، سنن النسائي كتاب الصالة  )١٧٥(اب الصالة الترمذي كت
،  ١٢٣٠(، سنن الدارمي كتاب الصالة  )٢١(، موطأ مالك كتاب وقوت الصالة  )٢/١٤٥،  ٢/١٠٢(أمحد 
١٢٣١(  .  

  .  )٥/٣٥٧(، أمحد  )٦٩٤(ة ، ابن ماجه الصال )٤٧٤(، النسائي الصالة  )٥٢٨(البخاري مواقيت الصالة ) ٣(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ١٧

حيفظونه . )١( } çµs9 ×M≈t7Ée)yèãΒ .⎯ÏiΒ È⎦÷⎫t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ô⎯ÏΒuρ ⎯ÏµÏù=yz…  {:  قال تعاىل.  جعلها اهللا معقبات

،  ، وال يصل إليه أحد ِبشر ، فهذه املالئكة تدافع عنه ، فما دام اهللا كاتًبا له السالمة بأمر اهللا

 χÎ) ©!$# Ÿω çÉitóãƒ $tΒ {.  ، واحد من أمامه وواحد من خلفه فإذا أراد اهللا اية أجله ختلّوا عنه

BΘöθs)Î/ 4©®Lym (#ρçÉitóãƒ $tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ 3 !#sŒÎ)uρ yŠ#u‘r& ª!$# 5Θöθs)Î/ #[™þθß™ Ÿξsù ¨ŠttΒ …çµs9 4 { )جاء القدر وأراد وإذا )٢

هذه .  ا ال ترد عنه أمر اهللا، أل اهللا هالك هذا اإلنسان فإن املالئكة املعقبات تتخلى عنه

  .   املالئكة املعقبات

   وهناك مالئكة موكّلون يف هذا الكون بأعمال ال يعلمها إال اهللا:  تاسًعا

، ومالئكة موكّلون  ، ومالئكة موكّلون باألار هناك مالئكة موكّلون بالبحار

  .  ، وآخرون موكّلون بأعمال كثرية بالرياح

فيه هذه األحداث وتتعاقب فيه هذه األمور هذه كلها يف هذا الكون الذي جتري 

  .  ، واملالئكة تقوم بتنفيذ ما أمرها به  تقدير اهللا سبحانه وتعاىل

                                     
  .  ١١:  سورة الرعد آية) ١(
  .  ١١:  سورة الرعد آية) ٢(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ١٨

  وجوب اإلميان باملالئكة وبكل أعماهلم 

.   واملالئكة منها ما مساه اهللا لنا كجربيل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار

}  (#÷ρ yŠ$ tΡuρ à7 Î=≈yϑ≈ tƒ ÇÙø)u‹Ï9 $ uΖøŠn= tã y7•/u‘ ( { )لنا وحنن نؤمن بكل . )١ ومنهم من مل يسم

، ونؤمن بأعماهلم اليت يقومون ا بأمر    من عرفنا امسه ومن مل نعرف امسهمالئكة اهللا 

  .  اهللا تعاىل

، ما من موضع شرب يف  سماوات بالعبادة بالركوع والسجودفهناك مالئكة يعمرون ال

، فهناك مالئكة ال يعلمهم إال اهللا فنحن نؤمن  السماوات إال وعليه ملك راكع أو ساجد

،   ، وحنبهم وهم أنصح اخللق لبين آدم ، وتفصيالً مبا سمِّي لنا م إمجاالً مبا مل يسم لنا

⎪⎦t  {:  ال تعاىلألا تأمرهم باخلري وتستغفر هلم ق Ï% ©!$# tβθ è= Ïϑ øt s† z¸ öyè ø9$# ô⎯tΒ uρ …çµ s9öθ ym tβθßs Îm7|¡ç„ 

Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ uρ ⎯Ïµ Î/ tβρãÏøó tG ó¡o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u™ { )٢( .  

                                     
  .  ٧٧:  سورة الزخرف آية) ١(
  .  ٧:  سورة غافر آية) ٢(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ١٩

  االختالف بني عمل املالئكة وعمل الشياطني أوجه 

، فهم  ، ويستغفرون ملن يف األرض  املالئكة يسبحون حبمد رم: الوجه األول

، والشيطان أغش اخللق لبين آدم ألن الشيطان تعهد بإضالل بين  أنصح اخللق لبين آدم

  .  ، وإغوائهم وإهالكهم ما استطاع إىل ذلك سبيالً آدم

  . )١( } ∪∠⊅∩  }  $̄ΡÎ) $uΖù=yèy_ t⎦⎫ÏÜ≈uŠ¤±9$# u™!$u‹Ï9÷ρr& t⎦⎪Ï%©#Ï9 Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒقال 

، وتأمرهم  ، والشياطني حتثهم على الشر  واملالئكة تأمر العباد باخلري:  الوجه الثاين

⎯  {،   به tΒ uρ ß· ÷è tƒ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙ Í h‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© uθ ßγ sù … çµ s9 Ö⎯ƒ Ì s% ∩⊂∉∪ { )٢( .

.  شيطاًنا يكون قريًنا له، بأن يقيض له  فالذي يعرض عن القرآن الكرمي يعاقبه اهللا سبحانه

©# ∪∠⊃∩ öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝåκtΞρ‘‰ÝÁu‹s9 Ç⎯tã È≅‹Î6¡¡9$# tβθç7|¡øts†uρ Νåκ̈Ξr& tβρß‰tGôγ•Β  {:  قال تعاىل ¨L ym # sŒ Î) $ tΡ u™ !% y` tΑ$ s% 

|M ø‹ n=≈ tƒ © Í_ øŠ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ y‰ ÷è ç/ È⎦ ÷⎫ s% Î ô³ yϑ ø9 $# }§ ø♥ Î7 sù ß⎦⎪ Ì s) ø9 وال يعصم اإلنسان من . )٣( } ∪∇⊃∩ #$

  .  الشيطان إال ذكر اهللا

  .   أن ذكر اهللا يطرد الشياطني عن اإلنسان وحيضر املالئكة عنده: الوجه الثالث

، فإذا ترك اإلنسان ِذكْر اهللا جاءه  ولذلك سمِّي الشيطان بالوسواس اخلناس

ما اجتمع قوم يف بيت  {:  احلديث، وإذا ذكر اهللا حفّت به املالئكة كما يف   الشيطان

من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة 

  .  )٤( }وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده 

                                     
  .  ٢٧:  سورة األعراف آية) ١(
  .  ٣٦:  سورة الزخرف آية) ٢(
  .  ٣٨ - ٣٧:  تانياآلسورة الزخرف ) ٣(
، أبو داود الصالة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(بة واالستغفار مسلم الذكر والدعاء والتو) ٤(

  .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٤٥٥(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٠

  كن اليت تردها املالئكة األما

:  ، يطلبون ِحلَق الذكر فإذا رأوا حلقة ذكر قالوا هناك مالئكة سياحون يف األرض

  .  هلموا إىل حاجتكم

  :  وذكر اهللا سبحانه وتعاىل أنواع كثرية منها

  .  ، فالذي يقرأ القرآن يذكر اهللا تعاىل  قراءة القرآن- ١

  .   ومن يصلي يذكر اهللا- ٢

، وتبتعد عنه   ، فتجتمع عنده املالئكة  يسبح ويستغفر ويكرب ويهلل يذكر اهللا والذي- ٣

  .   الشياطني

 والذين يطالعون يف كتب العلم وجيلسون يف احللق ويتفقهون يف الدين هؤالء - ٤

  .  ، فتجتمع عندهم املالئكة  يذكرون اهللا



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢١

  األماكن اليت تردها الشياطني 

، وجتتمع عليهم   غاين واملزامري فهؤالء حتف م الشياطني الذين يشتغلون باللهو من األ-١

  .  وتبتعد عنهم املالئكة

إن املالئكة ال  {:   الذي جيعل الصور يف بيته ال تدخله املالئكة كما يف احلديث-٢

مالئكة الرمحة ال تدخل البيوت اليت فيها ف.  )١( }تدخل بيًتا فيه كلب وفيه صور 

صور سواء املعلقة على اجلدران أو احملفوظة يف براويز وصناديق للذكريات أو لتجميل 

  .  اجلدران والبيوت

، هذه تطرد املالئكة فاملالئكة ال تدخل هذا البيت  فهذه الصور صور ذوات األرواح

ا القتنائها للضرورة كحفيظة النفوس ، لكن الصور املرخص  الذي فيه مثل هذه الصور

،  ، وهذه مل تتخذ لتعظيمها  وجواز السفر والبطاقة الشخصية هذه رخِّص ا للضرورة

، وكذلك الصور اليت تداس يجلس عليها إمنا الكالم عن الصور اليت  فمثل هذه تستثىن

ذه جتلب الشياطني ، هي املمنوعة اليت ال ضرورة هلا فه  تعلق للذكرى وحتفظ للمباهاة ا

  .  إىل البيوت ومتنع من دخول املالئكة

                                     
،  )١/١٠٧(، أمحد  )٣٦٥٠(، ابن ماجه اللباس  )٢٢٧(، أبو داود الطهارة  )٢٦١(النسائي الطهارة ) ١(

  .  )٢٦٦٣(الدارمي االستئذان 



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٢

  أثر اإلميان باملالئكة يف حياة اإلنسان 

،  اإلميان باملالئكة له أثر عظيم يف حياة اإلنسان فإذا شعر اإلنسان بذلك فإنه يتحفّظ

ا عليه ، فإنه يتحفّظ أن يكتبو وإذا عرف أنه موكّل به مالئكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار

، أال يتحفظ خشية أن ميسكوا عليه   ، فلو درى أن هناك مباحث تتابعه شيئًا ال يليق به

  ! ؟  كالًما أو فعالً يتضرر بعاقبته

، الذي يراقبك تأخذ  البشر تراهم! ؟  إذن كيف ال يتحفظ من املالئكة وهو ال يراهم

، قد تدخل  حصن منهم، البشر ممكن أن تت ، لكن املالئكة تراك وال تراها حذرك منه

، لكن املالئكة يدخلون معك يف كل  البيت أو تغلق على نفسك مكاًنا وال يدرون عنك

،   القدرة يف أن يصلوا إىل أي مكان أمرهم اهللا بالوصول إليه، أعطاهم اهللا  مكان

. )١( } ∪⊅⊆∩ ?βÎ)uρ öΝä3ø‹n=tæ t⎦⎫ÏàÏ≈ptm: ∩⊇⊃∪ $YΒ#tÏ. t⎦⎫Î6ÏF≈x. ∩⊇⊇∪ tβθçΗs>ôètƒ $tΒ tβθè=yèøs¨  {:  وهلذا نبهنا فقال اهللا

  .   لنتنبهقاهلا اهللا 

وهذه مثرة اإلميان باملالئكة أنّ اإلنسان حيصن نفسه من األقوال واألعمال السيئة اليت 

  .   ، وحياسب عنها يوم القيامة  تكتب عليه

                                     
  .  ١٢ - ١٠:  اتياآلسورة االنفطار ) ١(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٣

  عاىل ال شيء خيفى على اهللا ت

 }  βقال  Î) ‘≅ ä. <§øtΡ $ ®R°Q $ pκö n= tæ ÔáÏù% tn ∩⊆∪ { )وقال تعاىل. )١  :}  ß⎯øt wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9 Î) 

ô⎯ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ { )؟ وريد اإلنسان هو العرق الذي يف جانب   أتعلمون ما الوريد. )٢

، وواحد يف اليسار يف جانيب الرقبة وفيهما الدم  ، واحد يف اليمني الرقبة جيري فيه الدم

  .  الذي يغذّي اجلسم

ß⎯øt  {:  اهللا يقول wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ô⎯ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ { )٣(  .  

uθ  {:  كما قال تعاىل èδ ãΑ̈ρ F{$# ãÅz Fψ$#uρ ãÎγ≈ ©à9$#uρ ß⎯ÏÛ$ t7ø9$#uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ >™ó© x« îΛ⎧ Î= tæ ∩⊂∪ { )٤( .

اآلخر فليس بعدك أنت األول فليس قبلك شيء وأنت  {:   يف تفسري ذلكقال النيب 

  .   )٥( } شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء

، أو يف   ، يف صحراء  ، يف قعر بيته  يف بر أو حبرفى على اهللا ، ال شيء خي إذن

، يف حمل الطاعات  ، يف كل مكان  ، وحمالت اللهو ، يف املسرح ، يف مسجد  سوق

 ملا سأله جربيل ، لذلك قال  ، ال خيفى على اهللا شيء وال حيجب شيء عنه واملعاصي

،   اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه {:   ، قال   أخربين عن اإلحسان-  عليه السالم - 

:   فإذا شعر اإلنسان بأن معه مالئكة وأن اهللا يقول.   )٦( }فإن مل تكن تراه فإنه يراك 

}  ß⎯ øt wΥ uρ Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9 $# ∩⊇∉∪ øŒ Î) ’ ¤+ n= tG tƒ Èβ$ u‹ É e) n= tG ßϑ ø9 $# Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# Ç⎯ tã uρ ÉΑ$ uΚ Ï e±9 $# 

                                     
  .  ٤:  سورة الطارق آية) ١(
  .  ١٦:  سورة ق آية) ٢(
  .  ١٦:  سورة ق آية) ٣(
  .  ٣:  سورة احلديد آية) ٤(
، أبو داود األدب  )٣٤٨١(، الترمذي الدعوات  )٢٧١٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٥(

  .  )٢/٥٣٦(، أمحد  )٣٨٣١(، ابن ماجه الدعاء  )٥٠٥١(
، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن ) ٦(

  .  )٢/٤٢٦(، أمحد  )٦٤(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٤

Ó‰‹ Ïè s% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )١( .}  ÷Πr& tβθ ç7 |¡ øt s† $ ¯Ρ r& Ÿω ßì yϑ ó¡ nΣ 

öΝ èδ § Å  Ο ßγ1 uθ øg wΥ uρ 4 4’ n? t/ $ uΖ è= ß™ â‘ uρ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ ∩∇⊃∪ { )فاهللا يسمع .  املالئكة:  ورسلنا.   )٢

  .   الئكةوهذا من آثار اإلميان بامل.   ، واملالئكة تكتب السر والنجوى

                                     
  .  ١٨ - ١٦:  اتياآلسورة ق ) ١(
  .  ٨٠:  سورة الزخرف آية) ٢(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٥

  تذكر املالئكة من أجل حمبتهم 

، وإمنا  كما تقرأ التاريخ وغريه.  وليس ذكر املالئكة من باب العلم بالشيء فقط

 - نذكر املالئكة من أجل أن نستعد وحنذر من أن يكتبوا علينا شيئًا حناسب عليه عند اهللا 

 وحنن حنبهم ألم أبر ،   أحبهم- تعاىل - بل نذكرهم من أجل حمبتهم ألن اهللا -تعاىل 

Θ#tÏ. ;ο¤  { اخللق إىل اهللا u‘ tt/ ∩⊇∉∪ { )١( .  

، أما من عادى  ، ألن اهللا حيبهم  املهم أن نعرف قدر املالئكة ومكانتهم وحنبهم

صلح له ، وال ي  ، ومن عاداه اهللا فإنه ال تقوم له قائمة ؛ فإن اهللا عدو له  املالئكة وأبغضهم

  .  حال
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Aρ ß‰tã z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩®∇∪ { )هللا عدو لهفمن عاداهم فا. )٢  .  

 أن يرزقنا وإياكم اإلميان الصادق والعلم النافع والعمل الصاحل وصلى وأسأل اهللا 

  .  اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم

                                     
  .  ١٦:  سورة عبس آية) ١(
  .  ٩٨:  سورة البقرة آية) ٢(



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٦

 

  فهرس اآليات
  ١٤...........................................إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد

  ١٥................س إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجرأقم الصالة لدلوك الشم
  ٧.........................احلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة

  ٣...................الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف
  ١٨، ٩........الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون

  ١٤.............................نفس حني موا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليتاهللا يتوىف األ
  ٢٤..........................أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
  ٣..........................آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته

  ٣.......................إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم
  ٢٣...............................................................فس ملا عليها حافظإن كل ن

  ٧..........................................إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم احملتظر
  ٣...................................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر
  ١٢....................................................................إنه لقول رسول كرمي

  ١٦..................................حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني
  ١٣.....................................خشعا أبصارهم خيرجون من األجداث كأهنم جراد منتشر

  ٧...........................................................................ذو مرة فاستوى
  ١١................................................................لعرش مكنيذي قوة عند ذي ا
  ٧..........................................................................علمه شديد القوى
  ٥.........................................................................عليها تسعة عشر
  ١١..........................................................................فال أقسم باخلنس

  ١٠.......قل نزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني
  ١٤....................................قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون

  ٢٥................................................................................كرام بررة
  ١٧............................... إن اهللا الله معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا

  ٣.........................ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٧

  ١١.............................................................................مطاع مث أمني
  ٢٥..................من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين

  ١٠.......................................................................نزل به الروح األمني
  ٢٣...................................هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

  ٥............................سكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إمياهنمهو الذي أنزل ال
  ٩................................وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية

  ٢٢، ١٤..................................................................وإن عليكم حلافظني
  ١٩............................................وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون
  ٨...........................................وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

  ١٠..................نا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميانوكذلك أوحينا إليك روحا من أمر
  ٢٣....................ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل

  ١٢.....................................................................ولقد رآه باألفق املبني
  ١٢....................................................................ولقد رآه نزلة أخرى

  ٦، ٥.......................وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدم إال فتنة للذين
  ١٢.....................................................................وما صاحبكم مبجنون

  ١٩................................ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرينومن يعش عن 
  ١٨......................................ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

  ٨.....................ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا
  ١٤....................وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت

  ٩......................... نارا وقودها الناس واحلجارةياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
  ١٩..........................يابين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما
  ١٠........................يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه

  ١٣.................................يوم خيرجون من األجداث سراعا كأهنم إىل نصب يوفضون



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٨

  فهرس األحاديث
  ٢٣، ٢............................ك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأن

  ٢.....................اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة،
  ٢................اإلميان أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وأن تؤمن بالقدر خريه وشره

  ١٣...........................اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض
  ١٣...............مع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك،إن أحدكم جي

  ٢١..............................................إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب وفيه صور
  ٢٣............أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس

  ١٦...........................................................................فقد حبط عمله
  ١٩......................همما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بين

  ١٦................................................من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله
  ١٥...............يتعاقبون عليكم مالئكة بالليل، ومالئكة بالنهار، جيتمعون يف صالة العصر

  ١٤...............................................يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار

  



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٢٩

  الفهرس

  ٢....................................................................................املقدمة

  ٤.......................................................................معىن اإلميان باملالئكة

  ٥.......................................................................ِممَّ خلق اهللا املالئكة

  ٥............................................................................صفات املالئكة
  ٥..................................................................أعظم جنود اهللا: أوالً 
  ٧..........................................................واملالئكة ِخلْقَتهم عظيمة: ثانًيا 
  ٧..................................................واملالئكة هلم قوة عظيمة بإذن اهللا : ثالثا

  ٩.................................................................أعمال املالئكة املكلفني هبا
  ٩................................................................من يقوم على جهنم أوالً

  ٩................................................ثانًيا ومنهم املالئكة املوكّلون حبمل العرش
  ١٠...........................................................ثالثًا ومنهم املوكّلون بالوحي

  ١٢............................................. موكّلون بأعمال أخرىهناك مالئكة: رابًعا 

  ١٣................................وهناك مالئكة موكّلون باألجنة يف بطون اإلناث: خامًسا 

  ١٤.........................................وهناك مالئكة موكلون بقبض األرواح: سادًسا 

  ١٤.....................................وهناك مالئكة موكّلون حبفظ أعمال بين آدم: سابًعا 

  ١٦.................................وهناك مالئكة موكّلون حبفظ اإلنسان من املهالك:  ثامًنا

  ١٧....................وهناك مالئكة موكّلون يف هذا الكون بأعمال ال يعلمها إال اهللا:  تاسًعا

  ١٨....................................................وجوب اإلميان باملالئكة وبكل أعماهلم

  ١٩........................................أوجه االختالف بني عمل املالئكة وعمل الشياطني

  ٢٠...............................................................األماكن اليت تردها املالئكة

  ٢١.............................................................طنياألماكن اليت تردها الشيا

  ٢٢......................................................أثر اإلميان باملالئكة يف حياة اإلنسان



 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة 

 ٣٠

  ٢٣..............................................................ال شيء خيفى على اهللا تعاىل

  ٢٥............................................................تذكر املالئكة من أجل حمبتهم

  ٢٦...........................................................................فهرس اآليات

  ٢٨........................................................................فهرس األحاديث

  ٢٩.................................................................................الفهرس

  


