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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                  

 ..احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

قد جعلهم علينا حافظني ونؤمن بملك املوت املوكل بقبض  ونؤمن بالكرام الكاتبني فإن اهلل) :قال املؤلف غفر اهلل له

 (.أرواح العاملني

فإن , فيهام الكالم عن الركن الثاين من أركان اإليامن وهو اإليامن باملالئكة -رمحه اهلل-هاتان الفقرتان أمجل الشيخ 

 قِبَلَ وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا أَنْ الْبِرَّ لَيْسَ)-  :اإليامن باملالئكة من أصول اإليامن ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل قد قال يف كتابه

  وقال سبحانه وتعاىل يف آخر سورة البقرة,  [711/البقرة] -(وَالْمَلَائِكَةِ الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آَمَنَ مَنْ الْبِرَّ وَلَكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ
وذكر ( اإليامن أن تؤمن باهلل ومالئكته) وقال نبيه ,  [582/البقرة] -( وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِاللَّهِ آَمَنَ كُلٌّ) -

 إال به, الباقي
ٍ
 .فاإليامن باملالئكة أصٌل من أصول اإليامن ال يتم إيامن امرء

وعامل اجلن والشياطني  ثم أهيا اإلخوة الكرام واألخوات الكريامت ومن بلغ عاملان غيبيان عامل املالئكة

والعجب أن شعور الناس بعامل اجلن والشياطني أقوى من شعورهم بعامل املالئكة مع أن حاجتهم 

إلستصحاب اإليامن باملالئكة أعظم بكثري من حاجتهم للجانب اآلخر فاهلل سبحانه وتعاىل قد عظم 

الصلة احلميمة الوثيقة بني املالئكة قد أفاض من النصوص التي تدل عىل  أمر اإليامن باملالئكة ونبيه 

واإلنسان ومع ذلك فإن املالحظ أن شعور كثرٍي من الناس وجود املالئكة ضعيف حتى لكأنام أن يكون 

من فضول العلم فال يشعرون بقلوهبم وال يستصحبونه يف خلواهتم وجلواهتم مع عظيم أثرهم كام 

 .سيتبني

 فمن املالئكة؟

فليست املالئكة ترى باألعني , نقول عاملٌ غيبي أي أنه ال يدخل يف عامل الشهادة املالئكة عاملٌ غيبي وحني

 لَا الْمَلَائِكَةَ يَرَوْنَ يَوْمَ)-  :بل إن اهلل تعاىل حجبهم عنا وملا طلب الكافرون ذلك رد اهلل تعاىل طلبهم وقال

فاألصل أن اإلنسان ال يرى املالئكة هذا هو األصل إال ,  [55/الفرقان] -(مَحْجُورًا حِجْرًا وَيَقُولُونَ لِلْمُجْرِمِنيَ يَوْمَئِذٍ بُشْرَى
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 يشاؤه اهلل تعاىل كرؤية النبي 
ٍ
 .جلربيل أو لغريه من املالئكة أو رؤية غريه من األنبياء بإستثناء

وليس ألحٍد أن يدعي ذلك وإال لنفتح الباب وكثرة  وأكثر ما يقع أن يتمثل املالئكة بصورة إنيس فرياه األدمي 

املخاريق والدعاوى وغري ذلك لكن ما دل الدليل عليه فإنا نؤمن به فنقول إن املالئكة عاملٌ غيبي خلقهم اهلل تعاىل 

ت خلق: )قال من نور فامدة خلقهم النور واهلل تعاىل خيلق كل جنٍس من خلقه مما يشاء ففي صحيح مسلم أن النبي 

 .أي من طني(املالئكة من نور وخلق اجلان من مارٍج من نار وخلق أبوكم آدم مما نعت لكم أو مما وصف لكم

مادة خلقهم النور فهم أجساٌم نورانية وحينام نقول أجسام نعني ما نقول بمعنى أن هلم حقائق وجودية فليسوا  :إذا  

حاول أن يزحلق العقائد اإلسالمية ويلبسها , ضارة املاديةعبارة  عن قوى معنوية كام ادعاه بعض املهزومني أمام احل

نيا  هربا  من هتمة اإليامن باملغيبات وكأن اإليامن باملغيبات ُسبة فأمام هجمة احلضارة املادية الغربية قال  لبوسا  عرصا

عة وغري ذلك من بعضهم إن املالئكة هم عبارة عن قوى اخلري املبثوثة يف الكون كحبوب اللقح والبكترييا الناف

الرتهات وهذا ال شك أنه باطل وبعضهم قال أهنم قوى اخلري املعنوية يف الكون كل هذا كالٌم باطٌل ال طائل من 

وكلفهم بأعامل  ورائه ملصادمته للنصوص فهم عاملٌ حقيقي خلقهم اهلل تعاىل من نور وسخرهم يف طاعته وعبادته

 .هكذا نقول عن املالئكة بشكٍل عام ووظائف يقومون هبا وأعطاهم القوة عىل ذلك

فمألك أي , وأصل املالئكة أو املالئك مجع مالك ومالك خمففة من مألك وأصلها مألك من األلوكة وهي الرسالة

فكلمة املالئكة مشتقٌة من األلوكة وهي الرسالة وذلك , رسول ثم حصل تفخيٌم وترقيق مألك ثم خففتٌ إىل مالك

م إال , [12/احلج] -(اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ )-  :تعاىلأهنم رسل قال اهلل  ال يتم اإليامن باملالئكة الكرا

باإليامن بعدة أمور أول هذه األمور ما أرشنا إليه آنفا  وهو اإليامن بوجودهم حقا  أي أهنم خلٌق حقيقي ليسوا قوى  

كال بل هم هلم خلٌق , الزاعمني أهنم قوى اخلري املفيدة يف الكون من املحسوسات معنوية وليسوا كام زعم بعض

فال يتم إيامن امرئ باملالئكة حتى يؤمن هبذه املسألة وأهنم خلٌق حقيقي خلقهم , حقيقي بأوصاٍف سيأيت ذكر بعضها

 .اهلل تعاىل من نور

نحن ال نعلم كثريا  من أسامء , لم اسمه فإنا نؤمن به إمجاال  اإليامن بامعلمنا من أسامئهم بإسمه ومن مل نع: األمر الثاين

فيل, ميكائيل, املالئكة نعلم ما أعلمنا اهلل تعاىل إياه فنعلم جربيل أو جربائيل رضوان , خازن النار ,مالك, إرسا

نعلمه منهم  هكذا أعلمنا اهلل بأسامء بعض مالئكته والذي ال, منكر ونكري كام جاء يف بعض األحاديث, خازن اجلنة



 

 أحمد القاضي   / فضيلة الشيخ الدكتورـــــ  ـــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (9)  العقيدة الطحاوية

 

 3صفحة  www.dwrah.com                               الدورة العلمية المتقدمة بجامع ابن سعدي
 

 -(وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ )-  :أضعاف ذلك وذلك أهنم خلٌق كثري ال حيصيه كثرة  إال اهلل عز وجل قال اهلل تعاىل

يدخله كل يوم سبعون ألف : )وقال صىل اهلل عليه وسلم ملا ذكر البيت املعمور يف السامء السابعة قال,  [17/املدثر]

يوميا  الطائفون بالبيت املعمور سبعون ألف , يعني التأتيهم النوبة مرة  أخرى( ون إليه آخر ما عليهمملك ال يرجع

أطت السامء : )ملك ثم ال تأتيهم النوبة مرة  أخرى فهذا يدل عىل كثرهتم ومما يدل أيضا  عىل كثرهتم قول النبي

فهذا يدل عىل كثرهتم البالغة ( ٌد أو راكٌع هلل تعاىلوحق هلا أن تئط ما فيها أربعة أصابع إال وملٌك قائٌم أو ساج

 .وبالتايل فإنا نؤمن إمجاال  ببقيتهم ومن علمنا اسمه بدليٍل صحيح من كتاٍب أو سنة آمنا به باسمه

فهو اإليامن بام علمنا من صفاهتم فقد أخربنا اهلل تعاىل عن بعض صفاته مما يدحض دعوى املدعني : أما املقام الثالث

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا )-  قوى  معنوية فمام أعلمنا اهلل تعاىل وأوقفنا عليه قوله أهنم

 من وليس أجنحة هلم وأن القضية ههبذ نؤمن أن علينا إذا   , [7/فاطر] -(أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ 

 املالئكة يصورون دائام   يرسموهنا التي ولوحاهتم كنائسهم يف النصارى يفعل كام األجنحة تلك نتصور أن ذلك

 .لخيا حمض هذا الطري كأجنحة أجنحة هلم أطفال بصورة

واإلنتقال نحو العلو أواهلبوط هذا املعنى يكفينا من لفظ األجنحة أهنا أداة للطريان  أجنحة هلم نعم الكرام فاملالئكة

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا ) - يكفي ولو مل نتصور حقيقة هذه األجنحة وأخرب أهنم متفاوتون يف هذه األجنحة

جناح قد سد األفق ويف بعضها يسقط منها مثل  جربيل عليه السالم له ستمئة حتى رأى النبي  ,[7/فاطر] -(يَشَاءُ 

من أوصافهم أثبتنا ذلك  فلهم أشكاٌل متفاوتة فام أعلمنا اهلل تعاىل أو رسوله  اليواغيت من هوهلا وعظمتها

أذن يل أن أحدث عن ملٍك من محلة العرش مابني شحمة أذنه وعاتقه خيفق الطري ) الوصف من ذلك قول النبي 

يتقارص اخليال عن تصوره واإلحاطة به لكننا ندرك هذا  ءهائل يش ءيش (فق الطريسبعامئة عامسبعامئة عام أو خم

هل هم موصوفون باجلامل وحسن الصورة أم , فاملالئكة الرمحن خلٌق حقيقي هلم أوصاٌف معينة, املعنى ونثبته ونقره

 ال؟ 

لو تأملت يف الفطر لوجدت كل إنسان جيد يف فطرته أن امللك خلٌق  مجيل يف أوصافه ما الدليل؟ هنم املالئكة خلق

ة العزيز ملا خرج عليهن يوسف ماذا قلن, مجيل وأن الشيطان خلٌق قبيح وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ )-  تأمل النسوة صوحيبات امرأ
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ك باجلامل واهلل تعاىل ملا ذكر جربيل عليه السالم فاقرتن لفظ املل,  [17/يوسف] -(مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

واملرة هي اهليئة احلسنة اجلميلة فاألصل يف املالئكة مجال الصورة ولذلك إذا  , [6/النجم] -(ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى)-  :قال

متثل بصورة  فحينام متثل جربيل بصورة رجٍل من أصحاب النبي , متثلوا بصورة البرش أتوا عىل صورٍة حسنة

وملا جاء املالئكة إىل إبراهيم ثم إىل لوط أتوا عىل هيئة شباٍن شباح الوجوه ألن الكلبي وكان رجال  حسن الصورة 

 .نسب واألقرب لطبيعتهمهذا هو األ

أن يكون من مالئكة الرمحن من خيلقه اهلل تعاىل عىل هيئٍة منفرٍة قبيحة عقوبة  ملن يتعاملون معها  علكن ال يمن

قد يكونوا مالئكة النار الذين جعلهم اهلل تعاىل قوامني عليها يعذبون املرشكني والكفرة عىل هيئٍة , صحاب الناركأ

قبيحة ليكون ذلك أبلغ يف تعذيبهم لكن من حيث اجلملة هم يوصفون باحلسن واجلامل يف حني أن الشياطني 

مع أن أحدا  مل يرى رأس الشيطان لكن  [62/الصافات] -(الشَّيَاطِنيِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ)- يوصفون بالقبح هلذا قال ربنا 

 .ألنه مستقٌر يف األفئدة والفطر أن الشياطني خلٌق دميم

 .وهذا جزء  من إيامننا بالغيب نؤمن بام وصفهم اهلل تعاىل به أو وصفهم به نبيه : إذا  

بع وهو أوسع املقامات اإليامن بام علمنا من أ عامهلم ووظائفهم التي وكلها اهلل تعاىل إليهم فإن اهلل تعاىل املقام الرا

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ )-  :بذات التسبيح يقول اهلل عز وجل أخربنا بأن هلم وظيفة عامة مشرتكة وهي عبادة اهلل وتسبيحه

فهم  [71/األنبياء] -(وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ)-  ويف موضع,  [18/فصلت] -(لَا يَسْأَمُونَ)-  ويف موضع,  [52/األنبياء] -(وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

فمالئكة الرمحن ألهمهم اهلل تعاىل تسبيحه وذكره ومحده , يف تسبيٍح مستمر هلم زجٌل بالتسبيح عليهم السالم

ضافة إىل هذه وتقديسه كام يلهم أحدنا النفس فهذا هو عيشهم جعلهم اهلل تعاىل خريا  حمضا  ال رش فيه لكن باإل

العبادة املشرتكة هلم وظائف متخصصة فقد أخربنا اهلل تعاىل عن وظائف مجاعية متخصصة ووظائف فردية فقال 

هذه مجاعاٌت من  [1-5-7/الصافات] -(فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا(*)فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا(*)وَالصَّافَّاتِ صَفًّا)- : سبحانه وتعاىل

  [7,5,1,1/النازعات] -(فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا(*)وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا(*)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا(*)وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا)-  :املالئكة قال تعاىل
 . [766/الصافات] -(وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ(*)وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ)-  مجاعاٌت من املالئكة تقوم عىل أعامٍل معينة

د وآحاد من املالئكة فيل وإنام نالوا : فأرشف املالئكة ثالثة, ثم هناك آماٌل موكولة يف أفرا جربائيل وميكائيل وإرسا
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وأرشفهم جربيل؛ ألن , هذا الرشف ألن الوظيفة املناطة هيم وظيفة احلياة واحلياة أرشف ما يكون من األوصاف

ذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا وَكَ)- عمله يتعلق بحياة القلوب وهو النزول بالوحي 

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ )- فسمى اهلل الوحي روحا  به حياة واملوكول بذلك هو جربيل عليه السالم   [25/الشورى] -(الْإِميَانُ 

فلام كانت هذه مهمته كان جربيل عليه السالم سيد , [ 711/الشعراء] -(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِنيُ)- , [725/النحل] -(مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ 

 .املالئكة برشف العمل الذي أنيط به

عن القطر عن إنزال املطر فهو املعني بذلك فال تنزل قطرٌة إال  ميكائيل وكل به حياة النبات واألرض ألنه مسؤوٌل 

 .بتدبريه بعد تدبري اهلل عز وجل

فيل موكوٌل بحياة األبدان إذ انه ينفخ يف الصور فتعود األرواح إىل األبدان التي كانت تعمرها يف الدنيا هلذا  وإرسا

: قال -رمحه اهلل-ولة ببعضهم كام ذكر الشيخ كان هؤالء الثالثة هم سادة املالئكة لكن ثم وظائف أخرى موك

م الكاتبني   [-77-75/اإلنفطار] -(يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)*(كِرَامًا كَاتِبِنيَ)-  :قال اهلل تعاىل (ونؤمن بالكرام الكاتبني) والكرا

وقد ظن ,  [78/ق] -(قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌمَا يَلْفِظُ مِنْ )-  هم احلفظة الذين جعلهم اهلل تعاىل عن يمني اإلنسان وشامله

نه يعني رقيب وعتيد يعني أ, بعض الناس أن رقيب وعتيد اسمني مللكني والصحيح أهنام وصفان وليس إسمني

فقد جعل اهلل تعاىل عن يمني اإلنسان وشامله ملكني حيصيان  ,فهو وصٌف ال اسم ءيرتقب ومعتد ومتهيئ هلذا اليش

عليه أعامله من احلسنات والسيئات وقد ورد يف حديث أن ملك اليمني يكتب احلسنات وملك الشامل يكتب 

حسنه بعض أهل العلم فيه أن العبد إذا أذنب فهم ملك الشامل بكتب سيئته قال له ملك اليمني  السيئات يف حديٍث 

ت ساعات فإن تاب وإال فأثبتها فهذا يدل عىل أن ملك اليمني يكتب احلسنات وملك الشامل يكتب س أمسك

 .السيئات إن صح احلديث

هل يكتبان فقط ما يتعلق بالثواب والعقاب من ألقوال وألعامل , ؟ وقد اختلف العلامء يف ذلكءوهل يكتبان كل يش

فمنهم من قال ال يكتبان إال ما يتعلق بالثواب , يات اليوميةأم يكتبان ما سوى ذلك من األمور العادية والنازل

بل يكتبان كل شيئ حتى قول اإلنسان أقوم وأقعد وأذهب وأجيئ وحتى قيل أهنام يكتبان : والعقاب وبعضهم قال

 عند اإلمام أمحد وهو يف فراش املوت وكان اإلمام أمحد يئن فساق بإسناده -رمحه اهلل-األنني وقد حرض الروزي 

 .-رمحه اهلل-حديثا  أن األنني يكتب فصمت اإلمام أمحد حتى مات مل يئن 
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 وهل تكتب املالئكة خطرات النفس؟

كل ذلك مما , هذا أيضا  ممل بحثه أهل العلم حينام يكون يف النفس داٍع إىل هوى أو داٍع إىل هدى هل يكتبانه أم ال

يَعْلَمُونَ مَا )*(كِرَامًا كَاتِبِنيَ)- : أهنم يكتبون قال اهلل تعاىلفإذا  من أشهر مهام املالئكة , جرى اخللف والبحث فيه

م وقال يف آيٍة أخرى,  [75-77/اإلنفطار] -(تَفْعَلُونَ  -(بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) - : ووصفهم اهلل تعاىل هبذا الوصف كرا

 . [56/األنبياء]

: فاهلل تعاىل كرمهم فحقيٌق بنا أن نكرمهم فهم حمل الكرامة ينزهون عن الظلم وهلذا يقول العبد يوم القيامة لربه

ظلمني كتبتك يريد أن ينافح عن نفسه فيقول اهلل عز وجل أرأيت إن بعثنا عليك شاهدا  من نفسك بل يقول قبل 

م الكاتبني شهودا   أرأيت إن بعثنا عليك شاهدا  من نفسك فيختم اهلل عىل  ذلك كفى بنا عليك شهودا  وكفى بالكرا

فيه وينطق جوارحه فيكون أول ما ينطق منه فخذه فيحدث بام وقع منه ثم خيىل بينه وبني الكالم فيقول خماطبا  

جوارحه بعدا  لكن وسحقا  فعنكن كنت أناضل واملقصود أن اهلل تعاىل برأ مالئكته من ظلم العباد فهم ال يظلمون 

أحدا  وإنام يكتبون ما يقع من العباد فإن اهلل قد جعلهم حافظني لذلك سموا حفظة وهلذا يقول اهلل عز وجل حاكيا  

مُ رَبُّكَ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِريَةً وَلَا كَبِريَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِ)-  عن الكفار يوم القيامة

 .فهذا من مهام املالئكة,  [11/الكهف] -(أَحَدًا

نعم ملك  (ونؤمن بملك املوت املوكل بقبض أرواح العاملني)من مهام املالئكة أيضا  ما ذكره الشيخ يف اجلملة الثانية 

أما تسميته بعزرائيل [ 77/السجدة] -(بِكُمْقُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ )-  :املوت هكذا سامه اهلل قال تعاىل

ئيليات لكن مل يثبت يف حديٍث صحيح مرفوٍع إىل النبي  أن اسمه عزرائيل وما دام أن  فهذا اليوجد إال يف اإلرسا

اهلل تعاىل قد سامه ملك املوت فإنا نسميه كام سامه اهلل ملك املوت وملك املوت هو الذي أخرب اهلل سبحانه وتعاىل 

فملك املوت يتوىل قبض روح كل إنسان وال  (املوكل بقبض أرواح العاملني): بأنه يتوىف األنفس وقال الشيخ هاهنا

هذا أمٌر نؤمن به وال نقيسه عىل حالنا فإن للمالئكة حاٌل  ,مجلة من الناس دفعة واحدة آالف يقولن قائل كيف يموت

ليست كحالنا فالقياس فاسد فنثبت بأنه هو الذي يقبض األرواح ولكن يكون من ورائه مالئكة الرمحة ومالئكة 

ئكة العذاب كذلك ال يدعون العذاب فمالئكة الرمحة ال يدعون روح املؤمن معه طرفة عني حتى يأخذوها ومال

 .بكٍل سبيله روح العبد الكافر معه طرفة عني حتى يأخذوها ثم يسلك
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 ومن مهام املالئكة أيضا  التي أخربنا اهلل تعاىل عنها املالئكة التي تتصور عىل األجنة يف بطون أمهاهتم فإن النبي 

امللك وشكله وخططه  وأخرب يف حديث عبد اهلل بن  أخرب بأنه إذا مىض عىل النطفة اثنتان وأربعون ليلة تصور عليه

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني : )مسعود حديث الصادق املصدوق زيادة عىل ذلك وذكر نفخ الروح فقال

يوما  نطفة ثم يكون علقة  مثل ذلك ثم يكون مضغة  مثل ذلك ثم يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 

وهذا يدل عىل أن امللك ينتاب اجلميع أكثر من مرة يف التخطيط ( تب رزقه وأجله وعمله وشقٌي أم سعيدبك: كلامت

 .أما نفخ الروح فال يكون إال بعد متام أربعة أشهر, والتصوير

 -(وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ)-  :ومن مهام املالئكة التي وكلها اهلل إليهم املعقبات قال اهلل تعاىل

وهم مالئكة حيولون بني اإلنسان وبني املخاطر التي حتدث به لكن إذا جاء أمر اهلل خلو بينه وبينه فهؤالء , [ 77/الرعد]

 .يقال هلم املعقبة

والنهار فيجتمعون يف صالة العرص ويف صالة يتعاقبون فيكم مالئكٌة يف الليل ) وهناك أيضا  املتعاقبون قال النبي

ومن املالئكة أيضا  سامهم النبي صىل اهلل عليه وسلم بالسياحني أهنم يسيحون يف األرض يبحثون عن , (الفجر

جمالس الذكر فإذا وجدوا جملسا  من جمالس الذكر تنادوا أن هلموا إىل بغيتكم حتى يبلغوا عنان السامء يبحثون عن 

 .ويئوون إىل املساجدجمالس الذكر 

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ )-  :ومن مهام املالئكة تثبيت املؤمنني يف املعارك قال اهلل عز وجل

وقد وقع ذلك كام , [ 75/األنفال] -(اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍآَمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَ

أخرب اهلل يف غزوة بدر حتى حدث بعض الصحابة أنه كان يطرد كافرا  يلحقه فلم يرى إال ورأسه يقع عىل األرض 

 .خيطبه امللك وشواهد هذا كثرية يف قتال املؤمنني ويف نرصة املالئكة هلم يف مواطن كثرية

هام املالئكة أيضا  سؤال امللكني للمقبور عن ربه وعن دينه وعن نبيه كام هو معلوٌم مشهور واملقصود أن ومن م

مالئكة الرمحن هلم أعامٌل كثر ال حتىص يف احلقيقة يف مقاٍم واحد جاءت هبا نصوٌص الكتاب ونصوص السنة مما يدل 

م لوجدنا أن صلة املالئكة , واستحضاره له عىل أنه ينبغى للمؤمن أن يعيد النظر يف إيامنه هبذا الركن لو تأملنا يا كرا

-  :ببني آدم صلة ضاربة يف أعامق التاريخ ابتدأت هذه الصلة منذ خلق أبينا آدم كام أخربنا ربنا عز وجل حني قال

فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ)
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ثم إن اهلل تعاىل أمر املالئكة بالسجود  ,فهذه أول صلة وعالقة بني املالئكة واإلنسان [12/البقرة] -(إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

عية  لرهبم وامتثاال  له وتكريام  هلذا املخلوق وهبذا متيزوا عن إبليس الذي أخذه الكرب هم بحكم  آلدم فسجدوا طوا

عبوديتهم هلل مل يستنكفوا أن يسجدوا آلدم وحني خلق اهلل آدم وأسكنه اجلنة علمته املالئكة السالم كيف يسلم 

 .السالم وحينام أهبط آدم إىل األرض ومات غسلته املالئكة وكيف يرد

تدل عىل أن هذه الصلة صلٌة قوية ثم لو تأملت صلة املالئكة باإلنسان من يقظته إىل يقظته لوجدت أشياء كثرية جدا  

ك يدعوا وحني يكون يف مصاله فاملل للغاية فمن حني أن يستيقظ اإلنسان ويذكر اهلل عز وجل تبدأ صلة امللك معه

له ما دام يف مصاله مهللا اغفر له مهللا ارمحه وحينام يسري يف الطرقات وحينام يفعل بعض الصاحلات وحينام خيرج 

كثري يتعلق هبذا حتى حينام يأيت بعض األمور األخرى  ءء يقال له كفيت ووفيت وهديت ويشمن بيته ويدعوا بالدعا

به فيجعل اهلل سبحانه وتعاىل للمالئكة تأثريا   فال بد لإلنسان أن , حسنا  عليه يف عرشته مع أهله ويف طعامه ورشا

م أن حيفزنا عىل حب  يستحرض هذه املعاين ويعتقد أهنا حق ويعتقد حب هؤالء املالئكة يعني يكفي أهيا الكرا

مْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَ)-  :املالئكة قول اهلل عز وجل

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي )*(وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ )*(الْحَكِيمُ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

 .[ 1-8-1/غافر] -(رَحِمْتَهُ 

ن له منة عليك واغتبطت يا أخي تأمل لو يقال لك أن فالن من الناس يقوم آخر الليل ويدعوا لك ألحببته رأيت أ

هؤالء مالئكة الرمحن حييطون بالعرش ويدعون للمؤمنني ويستغفرون ملن يف األرض فينبغي أن يوجب  ءهبذا اليش

ثمرات عظيمة جيب أن نقطفها جيب أن نتنعم هبا منها حمبة هذا  هذا لإلنسان حمبتهم هلذا كان اإليامن باملالئكة يثمر

اخللق الكريم ألن املحبة أمٌر إجيايب حينام يكون يف النفس فمن كامل حمبة اهلل حمبة أولياء اهلل وهم من أولياء الرمحن 

فأنت تتقرب إىل اهلل تعاىل بمحبة  [71/األنبياء] -(سِرُونَوَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْ) -  هم الذين عنده

إيامنك باملالئكة يشعرك باألنس أنك يف  ,أيضا  يا إخواين يف فائدة نفسية مهمة وهي األنس, أوليائه وتؤجر عىل حمبته

كوٍن مأنوس غري موحش فإذا خلوت كثري من الناس تسيطر عليه أفكار اخلوف والرهبة واخلياالت الفاسدة لكثرة ما 

 .يتكلم عن اجلن والشياطني حتى لكأنام هو حماط بعفاريت كام يقال
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ر املالئكة يشعرون كأنام مالئكة الرمحن حتيط هبم أما أهل اإليامن فإهنم من كثرة ما يقرؤون ويؤمنون يف أخبا

وتؤنسهم فال يشعرون بخوٍف أو وحشة أو غري ذلك مما يعرتي الناس فألجل ذلك كان ينبغي أن يعمق املؤمن 

اإليامن هبذا الركن ما كان عبثا  أن جيعله اهلل تعاىل الركن الثاين بعد اإليامن به إال لعظيم أثرهم عىل حياة بني آدم 

لعظيم ثمرات اإليامن هبم وهذه الصلة كام ترون ال تقترص عىل احلياة الدنيا تنتقل إىل حياة الربزخ من سؤال امللكني و

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ )-   :إىل من يؤنس اإلنسان يف قربه بل يف ساعة اإلحتضار قال اهلل عز وجل

حتى روي عن بعض الصاحلني ,  [12/فصلت] -(هِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَعَلَيْ

اجلس هاهنا اجلس هاهنا كأنام يستقبل أضيافه وجيلسهم يف مواطنهم واليرى من عنده : وهو حيترض أنه كان يقول

ون إال أنه يرى مالئكة الرمحن وعند البعث أيضا  تستقبلهم املالئكة بالطمئنة أنه ال خوٌف عليهم وال هم أحد فال ير

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ )-[  51/الرعد] -(وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ)-  حيزنون ثم بعد أن يدخلوا اجلنة

 .[ 51/الرعد] -(الدَّارِ فَنِعْمَ عُقْبَى
 .الصلة قديمٌة مستمرة فحرٌي هبذا األمر أن يكون حمل عناية املؤمن واستحضاره يف مجيع تقلباته :إذا  

بل هو مبحٌث سلفي وهو املفاضلة بني املالئكة  نختم هذا بمبحٍث يذكره العلامء وهي يف احلقيقة ليس مبحثا  كالبيا  

وصالح البرش فإن العلامء يعقدون هذه املسألة حل األفضل املالئكة أم صالح البرش وطبعا  هذا اخلالف قد استبعد 

الفساق والكفار وغري ذلك وإنام هو يف املفاضلة بني املالئكة وصالح البرش فذهب بعض أهل العلم إىل منه ابتداء  

املالئكة عىل صالح البرش وقال إن املالئكة خرٌي حمض واآلدميون فيهم فجوٌر وتقوى ومن كان متمحضا   فضل

 .للخري فهو أفضل ممن شابه رش

استدلوا بقول اهلل تعاىل  [ 12/البقرة] -(و حنَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ )-  وأيضا  املالئكة عند رهبم وهي منزلٌة عاليٌة رفيعة

فهذا ختيرٌي ( من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خرٍي منه: )يف احلديث القديس

للمالئكة عىل البرش ونحو هذا من األدلة وقابلهم آخرون بل صالح البرش خرٌي من املالئكة إذ أن املالئكة طبعهم اهلل 

صالح البرش مازالوا يعانون وجياهدون حتى ارتقوا بأنفسهم إىل طاعة اهلل وهذه املعاناة ال جيدها تعاىل عىل اخلري وأما 

 .املالئكة فهم خري من هذا الوجه

قالوا أيضا  أن اهلل سبحانه وتعاىل أسجد املالئكة آلدم وهل يسجد إال للفاضل فاملفضول يسجد للفاضل قالوا أيضا  
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سَلَامٌ عَلَيْكُمْ )-  [ 51/الرعد] -(وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ)- لبرش املالئكة أن اهلل تعاىل قد أخدم صالح ا

وأيضا  قالوا أن نبينا , املالئكة تسعى يف خدمة املؤمنني ونحو هذه األدلة  [51/الرعد] -(بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

إىل   وصل النبي , يف ليلة املعراج وقد صعد وجربيل أفضل املالئكة وحممد أفضل البرشصىل اهلل عليه وسلم 

وراء  ثم إن جربيل عليه السالم وقف وقال هذا مقاٌم ال أتجاوزه وتقدم النبي  مستوى يسمع فيه رصيف األقالم

 .ذلك فدل ذلك عىل فضل صالح البرش عىل املالئكة

-فكام ترون أن ثم أدلٌة متقابلٌة متقاوية يف هذه املسألة وقد جرى بحث هذه املسالة يف جملس عمر بن عبد العزيز 

إن املالئكة أفضل : هذه املسألة فقال -رمحه اهلل-وبحث فيها التابعون وحقق شيخ اإلسالم بن تيمية  -رمحه اهلل 

فاملالئكة أفضل بإعتبار البدايات لكوهنم خرٌي حمض , ل النهاياتبإعتبار البدايات وصاحلوا البرش أفضل بإعتبار كام

ال رش فيه والبرش فيهم اخلري والرش ويلتاثون بام يلتاث به بنوا آدم من النجاسات وغري ذلك واملالئكة هلم املنازل 

كة فلهذا ختدمهم الرفيعة الكريمة ولكن باعتبار كامل النهايات  املؤمنون يصلون إىل درجاٍت يفوقون فيها املالئ

 .املالئكة ويدخلون عليهم من كل باب

 ..هذا وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 


