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 امللخص

 .صفات املالئكة ووظائفهم يف القرآن الكريم موضوع البحث:

هيدف البحث إىل بيان صفات ووظائف املالئكة يف ضوء  أهداف البحث:

 القرآن الكريم.

 اعتمد الباحث يف بحثه عىل املنهج االستقرائي الوصفي التحلييل. منهج البحث:

إال  د أركان اإليامن الذي ال يتم  اإليامن باملالئكة عند أهل السنة أح أهم النتائج:

 .به، فمن مل يؤمن باملالئكة، أو آمن ببعضهم، فهو كافر باهلل سبحانه وتعاىل

وللمالئكة أجسام نورانية، ُأعطيت قدرًة عىل التشك ل والظهور بأشكال خمتلفة، وهلم 

 زون هبا عن اإلنس واجلن، وأهنم ال يترصف ون والة يتمي  صفات ووظائف خاص  

ون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم فهم ال يعُص  ، إال بأمر اهلليعملون عماًل 

 حون الليل والنهار ال يفرتون.سب  هلل سبحانه وتعاىل، يُ  أكثر اخللق عبادةً 

أويص الباحثني وطلبة العلم بدراسة خصائص وصفات  أهم التوصيات:

، حيث مل يأخذ هذا ةً موضوعي   ةً ووظائف املالئكة يف القرآن الكريم دراسة تفسريي  

ة الكافية خالف بقية العلوم من علمي العقيدة املوضوع نصيبه من الدراسة التفسريي  

 ة.ن  والس  

 وظائف املالئكة. - املالئكة صفات الكلمات املفتاحية:
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 قدمةامل
ن رشور أنفسنا، ومن نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل م إن احلمد هلل،

له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله  سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل  

 له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. إال اهلل وحده ال رشيك

 :أما بعد
ني: مجادات، وأحياء. وجعل األحياء ق جعلهم قسم  ق اخلل  ملا خل  فإن اهلل 

واإلنسان : »(1)ة، واإلنسان، والبهائم. يقول اإلمام الغزايلثالثة أنواع؛ هي: املالئك

تبة املالئكة؛ ودون رُ ، تبته فوق رتبة البهائم؛ لُقدرته بنور العقل عىل كرس شهوتهرُ 

 بمجاهدهتا، فكلام اهنمك يف الشهوات انحط   وكونه مبتىل ،الستيالء الشهوات عليه

 يني  ع الشهوات ارتفع إىل أعىل عل  لام قم  افلني والتحق بغامر البهائم، وكإىل أسفل الس  

ه والذي يقتدي هبم ويتشب  ،بون من اهلل واملالئكة مقر   ،والتحق بأفق املالئكة

بيه من القريب قريب، وليس القريب كقرهبم؛ فإن الش   بأخالقهم يقرب من اهلل

.(2)«ث م  باملكان بل بالصفات

ب إىل ي من درجة إىل درجة؛ فإنه ال يزال يتقر  يف الرتق   املالئكة   ق اإلنسانُ وفار  »

وليس لكل  ،اهلل تعاىل، فيستفيد مزيد  قربه. وباُب املزيد مسدوٌد عىل املالئكة 

ق ف عليه، وعبادته التي هو مشغول هبا ال ينتقل إىل غريها، واحد إال رُ  تبته التي هي و 

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري  ﴿ وال يفرت عنها
 .(3)«[20-19]األنبياء: ﴾ مت خت  حت جت هب مب خب

                                       
ة اإلسالم، فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي ج  حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطويس، أبو حامد، ُح  (1)

 :وهتافت الفالسفة. ينظر ،إحياء علوم الدين كتبه:هـ(. من 505وتويف سنة ) ،هـ(450ولد سنة ) ،مصنف
ان )، وفيات األعيان ل ك   (.4/10ابن العامد ) ،وشذرات الذهب ،(1/463ابن خ 

 (.1/236حامد الغزايل ) وأب ،إحياء علوم الدين (2)
 (.1/171) املرجع السابق  (3)
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ه طهر وصفاء ونقاء، فاملالئكة عامل غري عامل اإلنس وعامل اجلن، فهو عامل كريم، كل  

ة، يعبدون اهلل حق العبادة، ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به، وال يعصون ر  وهم كرام بر  

 اعة.، فهم جمبولون عىل الط، وال يعرفون طريق املعصية أصاًل (1)اهلل أبًدا

منهم ، رهم ملا أراد منهمخلقهم اهلل تعاىل من نور، وسخ   واملالئكة عامل غيبي  

لون ببني آدم، وخيتلفون اختالًفا كثرًيا وليس هم بالقوى  ،العابدون، ومنهم املوك 

 ري ٰى ين﴿: املادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك، بل هم أجسام، كام قال تعاىل
 حتجت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
ن   ،، وهم خملوقون من النور[1]فاطر: ﴾مج حج مث هت مت خت ونحن نؤمن بكل م 

منا بصفته، وما وراء ذلك من علم الغيب فال منا اسمه منهم، وبصفة كل من عل  عل  

 .(2)ندري عنه

لهم اهلل به من وقد ذكر أهل السنة عن املالئكة أقساًما كثريًة بالنسبة إىل ما وك  

 املالئكة له عمل خاص يف هذا الكون يأمره اهلل تعاىل به.من  فكل ملك أعامل ووظائف،

وقد دل  الكتاب والسنة عىل أصناف املالئكة، وأهنا »ابن أيب العز احلنفي:  يقول

بأصناف املخلوقات، وأنه سبحانه وك ل باجلبال مالئكًة، ووك ل بالسحاب  موكلة

خلقها، ثم وك ل  نطفة حتى يتم  واملطر مالئكًة، ووك ل بالرحم مالئكًة تدبر أمر ال

ل باملوت مالئكًة، ووك ل  بالعبد مالئكًة حلفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووك 

بالسؤال يف القرب مالئكًة، ووك ل باألفالك مالئكًة حيركوهنا، ووك ل بالشمس والقمر 

جلنة مالئكًة، ووك ل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعامرهتا مالئكة، ووكل با

 .(3)«وعامرهتا وغراسها وعمل آالهتا مالئكة

                                       
 (.8عمر األشقر )ص  ،عامل املالئكة األبرار (1)
 (.426حممد العثيمني )ص ، الشيخ ينيةلسفاررشح العقيدة ا (2)
 (.406، 2/405بن أيب العز احلنفي )ا ،رشح العقيدة الطحاوية (3)
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ي أهم اهلل تعاىل له : »(1)ويقول حافظ بن أمحد احلكمي ثم هم بالنسبة إىل ما ه 

وح ، وهو الر  ل بالوحي من اهلل تعاىل إىل رسله فمنهم املوك   لهم به عىل أقسام:ووك  

، وهو ث أمره اهلل ل بالقطر وتصاريفه إىل حيومنهم املوك   ،ل األمني جربي

، وله أعوان ورشف عند ربه  ،ومنزلة رفيعة ،ة، وهو ذو مكانة علي   ميكائيل

ومنهم  ،يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويرصفون الرياح والسحاب كام يشاء اهلل 

ل بقبض األرواح وهو ملك املوت ومنهم املوك   ، ور، وهو إرسافيلاملوكل بالُص 

ل بحفظ العبد يف حله وارحتاله ويف نومه ويقظته ويف كل حاالته، ملوك  ومنهم ا ،وأعوانه

، ، وهم الكرام الكاتبونورشر  ومنهم املوكل بحفظ عمل العبد من خرير  ،باتوهم املعق  

ضواز  لون بفتنة القرب، ومنهم خ  ومنهم املوك   ومنهم ، ن نة اجلنة، ومقدمهم ر 

باهلل  اعياذً  -ومنهم خزنة جهنم  ،وم القيامةويف ي ،ون للمؤمنني عند وفياهتماملبش  

الك -منها لون ومنهم املوك  ،  وهم الزبانية، ورؤساؤهم تسعة عش، ومقدمهم م 

احون يتبعون سي   ومنهم مالئكة ،لة العرش والكروبيونومنهم مح    ،حمبالنطفة يف الر  

ار البيت املعمو ،ل باجلبالومنهم املوك   ر،جمالس الذك ر الذي أقسم اهلل تعاىل وفيهم زو 

د ال ع وسج  ال يفرتون، وقيام ال يركعون، ورك   ومنهم مالئكة صفوف، به يف كتابه

.(2)«يرفعون، ومنهم غري ذلك

ووظائفهم يف القرآن الكريم  ،صفات املالئكة ويف هذا البحث سوف أتناول أهم  

ل اهلل  ن الفسيح يف الدنيا هبا مالئكته الكرام للقيام هبا يف هذا الكوالتي وك 

.واآلخرة، معتمًدا يف ذلك عىل نصوص الفرقان العظيم

                                       
مي، ولد بجازان سنة ) (1) ا بمكة املكرمة سنة  ،م(1923هـ/1342الشيخ حافظ بن أمحد عيل احل ك  تويف شابًّ

ستحرضه الكبار. من كتبه: ال ي كان فيه ذكاء عظيم وعلم واستحضار ،سنة 35وله  ،م(1958هـ/1377)
 :سؤال وجواب يف العقيدة. ينظر: الشيخ حافظ احلكمي 200و ،معارج القبول بشح سلم الوصول

 زيد املدخيل.، حياته وجهوده العلمية والعملية
 .( بترصف670-2/656)حافظ احلكمي  ،معارج القبول (2)
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عن  عدم وجود دراسة موضوعيةتكمن مشكلة البحث إىل  :مشكلة البحث
ز  ، يف ضوء القرآن الكريم مستقلة يف دراسةوصفات املالئكة ووظائفهم بشكل ُمرك 

ًضا يف كتب االعتقاد يف ثنايا اوإنام ير   ر  مثل ، وحلديث عن اإليامن باملالئكةد تناوهلا ع 
ل املحور ي صلة الباحث بالقرآن الكريم، وهو يمث  هذه الدراسات واألبحاث تقو  

 لكل العلوم اإلسالمية. األسايس
ستكون الدراسة دراسة موضوعية ملا تناولته اآليات القرآنية من  حدود البحث:

ورد من أقوال املفرسين مع االستدالل والشح ملا  ،صفات املالئكة ووظائفهم
 وغريهم من إيضاح وبيان.

بيان ، ويسعى هذا البحث إىل معرفة صفات املالئكة ووظائفهم :أهداف البحث
إبراز صلة املالئكة بحياة اإلنسان املؤمن مع  يف احلياة الدنيا وكذلك اآلخرةهم وظائف

 والكافر.
االستقرائي التحلييل املنهج املستخدم يف كتابة البحث هو املنهج  منهج البحث:

القائم عىل استقراء وحتليل نصوص القرآن الكريم الواردة يف صفات املالئكة 
 ووظائفهم وأعامهلم.

ومطالب، ، ومتهيد، ومبحثني ،يتكون هذا البحث من: مقدمة خطة البحث:
 وذلك عىل النحو التايل: وفهارس وخامتة،

 ،نسان، وخطة البحثوحتدثت فيها عن الفرق بني املالئكة واإل املقدمة:
 والدراسات السابقة.، ومنهجي يف إعداده

 وحتدثت فيه عن التعريف باملالئكة وحكم اإليامن هبم. التمهيد:
 .صفات املالئكة وعبادهتم املبحث األول:

 :ويشتمل عىل مطلبني
 : صفات املالئكة.املطلب األول
 عبادة املالئكة.: املطلب الثاين
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 .الئكة يف القرآناملبحث الثاين: وظائف امل
 :ويشتمل عىل مطلبني

 .وظائف املالئكة يف احلياة الدنيا :املطلب األول
 .وظائف املالئكة يف اآلخرة :املطلب الثاين

 أهم نتائج وتوصيات البحث. وتشمل اخلامتـــــة:
 الفهارس.

البحث بأين مل أقف عىل دراسة  مشكلةسبق أن قلت يف  :الدراسات السابقة
ز يف دراسة مستقل  ووظائفهم فات املالئكة عن ص موضوعية ة، وإنام يرد بشكل ُمرك 

ًضا يف كتب االعتقاد يف ثنايا احلديث عن اإليامن باملالئكة ر  ومن الكتب ، تناوهلا ع 
 :فة عن املالئكةاملؤل  
ا وهو كتاب مطبوع غالبً ، سليامن األشقر للدكتور عمر ،عامل املالئكة األبرار -1

 .ديائل واملوضوعات من اجلانب العق  ما يتناول املس
مطبوع يتناول املوضوع  ،صطفى عاشورمل ،عامل املالئكة )أرساره وخفاياه( -2

 ة النبوية.السن   من ناحية
ة النبوية، رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية عامل املالئكة يف ضوء السن   -4

 رين.بكلية أصول الدين بغزة، من إعداد: نبيل حممد أبو العم
اآلثار الواردة عن السلف يف اإليامن باملالئكة والكتب والرسل من تفسري  -5

عبد العزيز بن عمر الغامدي، رسالة دكتوراه: ل ،ودراسة اوترتيبً  اعً مج: الطربي
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

األحاديث الواردة يف )أحاديث العقيدة يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -6
سليامن بن حممد السدالن، رسالة ماجستري: ل ،ودراسة اوختريً  اترتيبً  :(الئكةامل

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
األحاديث واآلثار املتعلقة باإليامن باهلل ومالئكته وكتبه يف مصنف ابن أيب  -7
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دكتوراه: جامعة عبد اهلل بن عبد العزيز اخلضري، رسالة ل ،ةً ي  عقد   ودراسةً  اترتيبً  :شيبة
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

عبد العزيز بن صالح ل ،تفسري آيات القرآن عن عالقة املالئكة باإلنسان -9
 العبيد السلمي، رسالة دكتوراه: اجلامعة اإلسالمية.

الدريويش، رسالة  حمد بن سليامنمل عقيدة اإليامن باملالئكة وأدلتها -12
مد بن سعود اإلسالمية، قسم العقيدة واملذاهب ماجستري: جامعة اإلمام حم

 املعارصة.
عائشة حممد رشيف بن ل ،دراسة مقارنة: العوامل الثالثة املالئكة واجلن واإلنس -13

بمكة املكرمة، قسم الدراسات  عباس سيام، رسالة ماجستري: كلية الرتبية للبنات
 اإلسالمية.
فهد بن حممد الساعدي، رسالة ل ،ماملالئكة الكرام بني أهل السنة وخمالفيه -15

 ماجستري، جامعة أم القرى.
ناجي حممد داوود سامل سالم، رسالة ماجستري: ل ،املالئكة واإليامن هبم -16

 جامعة أم القرى.
املالئكة واجلن دراسة مقارنة يف الديانات الساموية الثالثة اليهودية  -17

لة دكتوراه، جامعة أم القرى، ي بنت حسن املدهون، رسامل والنرصانية واإلسالم
 قسم العقيدة.

 ا وقفت عليه من الدراسات السابقة عن املالئكة.ممهذا 
  

ُد هلِل َأوًَّل  َمح  َوآِخًرا َواْلح
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 التمهيد
 ويشتمل التعريف باملالئكة واإلميان بهم

 صطالحوال تعريف املالئكة يف اللغة :املطلب األول
ل ك. قال ابن فارس غة:املالئكة ل امليم والالم والكاف أصل صحيح : »(1)مجع م 

 .(2)«تهة يف اليشء وصح  يدل عىل قو  

وهو  ،«ملًكا»ثم ترصفوا يف لفظه لتخفيفه؛ فصارت « مألك»أصله  «وامللك»

الك يقال: القلب م   ،وم ال ك األمر: قوامه وخالصته، الرسالةمشتق من األلوكة؛ وهي: 

 .(3) «اجلسد

ٌك  أصله وامل ل ُك من املالئكة واحد ومجع، قال الكسائي:»:(4)قال اجلوهريو مأ ل 

ل   مت الالم فقيل م  (، ثم قلبت وُقد  ركت مهزته ثم تُ  ،كٌ بتقديم اهلمزة، من )األ ُلوك 

ل ٌك (، فلام مجعوه رد وها إليه فقالوا: )مالئكة ومالئُك  لكثرة االستعامل، فقيل )م 

 .(5)«(اأيًض 

                                       
اين وابن عباد  ،لرازييني اغوي أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزوالل   (1) ذ  قرأ عليه البديع اهل م 

ان ،أصله من قزوين ،ه(329ولد سنة ) ،وغريمها ذ  ثم انتقل إىل الري فتويف فيها سنة  ،وأقام مدة يف مه  
ووفيات  ،(392األنباري )ص  ، ابننزهة األلباء :ينظر .هـ(، وإليها نسبته. من كتبه: مقاييس اللغة395)

 (.1/35ان )ل ك  ابن خ   ،األعيان
 «.م ل ك»مادة  ،(352، 5/351ابن فارس ) ،مقاييس اللغة (2)
 ،وتاج العروس ،(10/492) ابن منظور ،لسان العرب ،(352، 5/351)ابن فارس  ،مقاييس اللغة (3)

ب يدي  «.م ل ك»مادة (، 27/346« )الز 
مصنف كتاب  ،دينة فارابهي م وأترار ،إمام اللغة، أبو نرص إسامعيل بن محاد الرتكي األتراري (4)

ا من سطح داره يً قال القفطي: مات اجلوهري مرتد   ،وأحد من يرضب به املثل يف ضبط اللغة ،«الصحاح»
 ، الذهبيوقيل: مات يف حدود سنة أربعامئة، سري أعالم النبالء ،يف سنة ثالث وتسعني وثالثامئة ،بنيسابور

(17/ 81.) 
 (.4/1611جلوهري )ا ،الصحاح (5)
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يت املالئكة مالئكة بالرسالة؛ ألهنا رسل اهلل بينه وبني م  فس  : »(1)قال الطربي

 .(2)«أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده

م   ومألكة؛ ألهنا تؤلك يف الفم، من قوهلم: يألك اللجام  يت الرسالة ألوكةوإنام س 

 .(3)ويعلكه

 :املالئكة اصطالًحا
رون، من نور، مربوبون مسخ   اهلل  خلٌق من خلق اهلل تعاىل، خلقهم» :مه 

فون بالذكورة أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ال يوصعباد مكرمون، ال يعصون اهلل ما 

ون وال يتعبون وال يتناكحون وال يعلم وال باألنوثة، ال يأكلون وال يرشبون، وال يمل  

 .(4)«عددهم إال اهلل

ل والظهور أجسام نورانية، أ عطيت قدر»وقد عرفها بعضهم بأهنا:  ًة عىل التشكُّ

 .(5)«بأشكال خمتلفة بإذن اهلل تعاىل

ل بأشكال خمتلفة»بأهنا:  (6)وعرفها اجلرجاين  .(7)«جسم لطيف نوراين، يتشكَّ

                                       
 ،هـ(224ولد يف آم ل طربستان سنة ) ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،اإلمام املفرس املؤرخ (1)

: أخبار كان جمتهًدا يف أحكام الدين ال يقلد أحًدا. من كتبه ،هـ(310وتويف هبا سنة ) ،واستوطن بغداد
 ،(1/456ابن َخل َكان )، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن. ينظر: وفيات األعيان ،الرسل وامللوك
 (.1/351لذهبي )، اوتذكرة احلفاظ

 (.1/447لطربي )، اجامع البيان (2)
 (.659)ص  نوخالد اجلعيد وآخر ،املسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع (3)
وعامل املالئكة  ،(78حلكمي )ص ا ،أعالم السنة املنشورةو ،(1/447لسفاريني )ا ،ألنوار البهيةلوامع ا (4)

 (.13)ص  عمر األشقر ،األبرار
 (.660املسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع )ص( 5)
ولد سنة  ،ربيةمن كبار العلامء بالع ،، فيلسوف«الرشيف اجلرجاين»عيل بن حممد بن عيل، املعروف بـ (6)

 :ورشح مواقف اإلجيي. ينظر ،هـ(. من كتبه: التعريفات816تويف سنة ) ،ودرس يف شرياز ،هـ(740)
 (.5/328لسخاوي )ا ،والضوء الالمع ،(125كنوي )ص للا ،الفوائد البهية

 (.284جلرجاين )ص ، االتعريفات (7)
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 .(2)وجممع اللغة العربية يف تعريف املل ك ،(1)وعنه نقل املناوي
 ،ة من نوركَ ت املالئِ قَ ُخلِ »:×قالت: قال رسول اهلل  وذلك حلديث عائشة 

 .(3)«من مارج من انر، وُخلق آدُم مما ُوصف لكم ُخلق اجلان  و 
لون بالساموات واألرض، فكل »بقوله:  (4)وعرفهم ابن أيب العز احلنفي املوك 

 .(5)«حركة يف العامل فهي ناشئة عن املالئكة
 اإلميان ابملالئكة عند أهل اإلسالم: املطلب الثاين

ركان اإليامن الذي ال يتم اإليامن إال به، اإليامن باملالئكة عند أهل السنة أحد أ
واملالئكة عند أهل  ،  يؤمن باملالئكة، أو مل يؤمن ببعضهم، فهو كافر باهللمل فمن

ًقا  ،رة بينه تعاىل وبني رسله ف  هم عباد اهلل املكرمون، والس  السنة  ل  الكرام خ 
  ، املطيعني هللوصفة وأفعااًل رة الطاهرين ذاًتا وُخُلًقا، والكرام عىل اهلل تعاىل، الرب   

 ، خلقهم اهلل تعاىل من النور لعبادته، ليسوا بناًتا هللوهم عباد من عباد اهلل 
 .(6)وال أوالًدا، وال رشكاء معه وال أنداًدا

 ، واملالئكة عند أهل السنة خملوقات نورانية موكلة بتدبري العامل بإذن من اهلل
                                       

 (. واملناوي هو: اإلمام العالمة زين الدين حممد675اوي)صـمنـل، افـاريـات التعـى مهمـف علـالتوقي (1)
 ،هـ(952ولد سنة ) ،من كبار العلامء بالدين والفنون ،لقاهرياوي اوف بن تاج العارفني املنؤالر عبد

هـ(. 1031وتويف سنة ) ،فمرض وضعفت أطرافه ،وكان قليل الطعام كثري السهر ،انزوى للبحث والتصنيف
احلموي  ،خالصة األثر :ورشح الشامئل للرتمذي. ينظر ،فيض القدير يف رشح اجلامع الصغري :من كتبه

(1/412-416.) 
 (.2/886عجم الوسيط، أخرجه: إبراهيم مصطفى وآخرون )امل (2)
 (.4/2294) ،(2996رقم احلديث ) ،باب: يف أحاديث متفرقة ،كتاب: الزهد والرقائق ،صحيح مسلم (3)
هـ(. كان قايض القضاة 731ولد سنة ) ،صدر الدين عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز احلنفي الدمشقي (4)

والتنبيه  ،هـ(. من كتبه: رشح العقيدة الطحاوية792تويف سنة ) ،ثم بدمشق ،يةاملرصثم بالديار  ،بدمشق
ابن العامد ، وشذرات الذهب ،(3/87ابن حجر ) ،الدرر الكامنة :عىل مشكالت اهلداية. ينظر

(6/326.) 
 (.2/405ابن أيب العز احلنفي )، رشح العقيدة الطحاوية (5)
 .(2/656) افظ احلكميح، معارج القبول (6)
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ل بالعااهلل سبح: »(1)يقول ابن القيم  العلوي والسفيل مالئكة، فهي ملانه وتعاىل وك 
 .(2)«ُتدبر أمر العامل بإذنه ومشيئته

وحركتهم طاعة اهلل بأمره  ،كل حركة يف العامل فسببها املالئكة»ويقول أيًضا: 

وإرادته، فريجع األمر كله إىل تنفيذ مراد الرب تعاىل رشًعا وقدًرا، واملالئكة هم 

وا مالئكة من األلوكة، وهي الرسالة، فهم رسل اهلل م  مره، ولذلك ُس ذون ذلك بأاملنف  

 .(3)«يف تنفيذ أوامره

املالئكة خملوقون من النور، ال يوصفون بذكورة : »(4)ويقول اإلمام ابن باديس

رون بإذن اهلل يف ون للطاعات، معصومون من املعايص، مسخ  وال بأنوثة، ميرس  

فظ العباد، وكتابة أعامهلم، أمناء عىل الوحي يف شئون اخللق وتدبري الكون، وح

 .(5)«حفظه وتبليغه

ل يف صورة البش، يقول شيخ اإلسالم ابن واملالئكة عند أهل السنة قد تتشك  

وقد أخرب اهلل عن املالئكة أهنم أتوا إبراهيم ولوًطا يف صورة البش حتى » :(6)ةتيمي  
                                       

ابن قيم »املعروف بـ ،اإلمام العالمة شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي احلنبيل (1)
تتلمذ لشيخ  ،هـ(751ووفاته فيها أيًضا سنة ) ،هـ(691مولده يف دمشق سنة ) ،أحد كبار العلامء ،«اجلوزية

وهو الذي  ،نترص له يف مجيع ما يصدر عنهبل ي ،حتى كان ال خيرج عن يشء من أقواله ،اإلسالم ابن تيمية
ابن كثري ، البداية والنهاية :والطرق احلكمية. ينظر ،ب كتبه ونش علمه. من كتبه: إعالم املوقعنيهذ  

 (.3/400ابن حجر ) ،والدرر الكامنة ،(14/234)
 .(2/130) ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (2)
 .(58ص )ابن القيم ، ملشتاقنيزهة اروضة املحبني ون (3)
رئيس مجعية العلامء املسلمني  ،اإلمام املجاهد عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي بن باديس اجلزائري (4)

كان  ،م(1887هـ/1305ولد يف قسنطينة باجلزائر سنة ) ،م( إىل وفاته1931باجلزائر من بدء قيامها سنة )
م(. من كتبه: تفسري القرآن 1940هـ/1359تويف بقسنطينة سنة ) ،فرنيسشديد احلمالت عىل االستعامر ال

يل )، األعالم :الكريم. ينظر ك  ر   (.3/289الز 
 (.98بن باديس، رواية: حممد الصالح رمضان )ص ، االنبويةالعقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث  (5)
اين  الدمشقي احلنبيلس أمحشيخ اإلسالم واملسلمني تقي الدين أبو العبا (6)  ،د بن عبد احلليم ابن تيمية احل ر 

ان سنة )  =تويف ،تعرض لكثري من الفتن يف حياته بسبب آرائه اجلريئة وُسجن بسببها ،هـ(661ولد يف حر 
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م هلم إبراهيم العجل، وكان جربيل  يف صورة دحية  ×أيت النبي ي قد 

يف  ×حتى رآه الصحابة، وقد رآه النبي  ، وأتاه مرة يف صورة أعرايب  (1)الكلبي

صورته التي خلق عليها مرتني مرة بني السامء واألرض ومرة يف السامء عند سدرة 

 .(2)«املنتهى

 يف تفضيل املالئكة على بين آدم:  واختلف العلماء
ألهنم ُخلقوا من نور، وألهنم يسبحون الليل والنهار ال إن املالئكة أفضل؛  فقيل:

فتتنوا بالدنيا،  يفرتون، وألهنم ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومل ي 
 وعىل ذلك فهم أفضل.

ر املالئكة هلم يف الدنيا ويف اآلخرة،  وقال آخرون: بل بنو آدم أفضل؛ ألن اهلل سخ 
بالفتن وصرب نال درجة الصرب، بخالف من  يلا، ومن ابتُ لوا بالفتن فصربوابتُ  وألهنم

مل ُيفتن، فدرجة الصرب عنده ضعيفة، وألن يف بني آدم الرسل والنبيني والصديقني 
 .(3)والشهداء
 :أن اهلل أمر املالئكة بالسجود آلدم فلوال فضله ملا أمروا بالسجود له :اوأيًض 

 ﴾حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ﴿
 لمته.ا: أن اهلل تعاىل خلق آدم بيده، وخلق املالئكة بك  وأيًض  ،[34]البقرة:

 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ :ا: قوله تعاىلدالئل التفضيل أيًض  ومن 
 ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمىم

                                       
البداية  :ومنهاج السنة النبوية. ينظر ،هـ( معتقاًل بقلعة دمشق. من كتبه: الفتاوى الكربى728سنة )=

 (.45-1/35حممد بن شاكر )، وفوات الوفيات ،(14/135ن كثري )اب، ةوالنهاي
كان ُيرضب  ،أول مشاهده اخلندق وقيل أحد ،صحايب مشهور ،دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي (1)

شهد دحيُة الريموك وعاش إىل خالفة معاوية.  ،وكان جربيل ينزل عىل صورته ،به املثل يف حسن الصورة
 (.2399( )2/381) ، ابن حجريز الصحابة متياإلصابة يف

 ويأيت بيان ذلك يف املطلب الثاين بمزيد من التفصيل. .(535، 2/534)ابن تيمية  ،منهاج السنة النبوية (2)
 (.446، 445بن عثيمني )ص ا ،رشح العقيدة السفارينية (3)
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م هلم إبراهيم العجل، وكان جربيل  يف صورة دحية  ×أيت النبي ي قد 

يف  ×حتى رآه الصحابة، وقد رآه النبي  ، وأتاه مرة يف صورة أعرايب  (1)الكلبي

صورته التي خلق عليها مرتني مرة بني السامء واألرض ومرة يف السامء عند سدرة 

 .(2)«املنتهى

 يف تفضيل املالئكة على بين آدم:  واختلف العلماء
ألهنم ُخلقوا من نور، وألهنم يسبحون الليل والنهار ال إن املالئكة أفضل؛  فقيل:

فتتنوا بالدنيا،  يفرتون، وألهنم ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومل ي 
 وعىل ذلك فهم أفضل.

ر املالئكة هلم يف الدنيا ويف اآلخرة،  وقال آخرون: بل بنو آدم أفضل؛ ألن اهلل سخ 
بالفتن وصرب نال درجة الصرب، بخالف من  يلا، ومن ابتُ لوا بالفتن فصربوابتُ  وألهنم

مل ُيفتن، فدرجة الصرب عنده ضعيفة، وألن يف بني آدم الرسل والنبيني والصديقني 
 .(3)والشهداء
 :أن اهلل أمر املالئكة بالسجود آلدم فلوال فضله ملا أمروا بالسجود له :اوأيًض 

 ﴾حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ﴿
 لمته.ا: أن اهلل تعاىل خلق آدم بيده، وخلق املالئكة بك  وأيًض  ،[34]البقرة:

 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ :ا: قوله تعاىلدالئل التفضيل أيًض  ومن 
 ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمىم

                                       
البداية  :ومنهاج السنة النبوية. ينظر ،هـ( معتقاًل بقلعة دمشق. من كتبه: الفتاوى الكربى728سنة )=

 (.45-1/35حممد بن شاكر )، وفوات الوفيات ،(14/135ن كثري )اب، ةوالنهاي
كان ُيرضب  ،أول مشاهده اخلندق وقيل أحد ،صحايب مشهور ،دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي (1)

شهد دحيُة الريموك وعاش إىل خالفة معاوية.  ،وكان جربيل ينزل عىل صورته ،به املثل يف حسن الصورة
 (.2399( )2/381) ، ابن حجريز الصحابة متياإلصابة يف

 ويأيت بيان ذلك يف املطلب الثاين بمزيد من التفصيل. .(535، 2/534)ابن تيمية  ،منهاج السنة النبوية (2)
 (.446، 445بن عثيمني )ص ا ،رشح العقيدة السفارينية (3)
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وهناك  فاخلليفة يفضل عىل من ليس خليفة. [30]البقرة: ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 .خرى فيكتفى بام ذكرأدالئل 

 وحتقيق القول يف ذلك:
املالئكة أفضل باعتبار البداية؛ ألهنم ُخلقوا من »ال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ق

نور، واصطفاهم اهلل لنفسه. وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية؛ ألهنم هم الذين يكونون 

 ٰى ين ىن﴿ يدخلون عليهم من كل باب ويقولون: يف جوار اهلل يف اجلنة، واملالئكة
 .(1)«اعتبار النهايةفهم أفضل ب [24]الرعد: ﴾ىي ني مي زيري

خالف يف أن الكفرة واملنافقني غري داخلني يف املفاضلة، فهؤالء أضل  : الاوأيًض 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل﴿ من البهائم
 ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جه

 .[179]األعراف:

 
 
 
 

 
 

                                       
 .(343، 4/342)ابن تيمية ، جمموع الفتاوى الكربى (1)
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 املبحث األول
 وعبادتهم صفات املالئكة

 صفات املالئكة: ألولاملطلب ا
 :صفات َخلحقية :أوًل 

املالئكة من نور كام جاء يف احلديث الذي ترويه عائشة بنت أيب بكر  خلق اهلل 
ق اجلاّن لِ قت املالئكة من نور، وخُ لِ خُ » :× قال -ريض اهلل عنها وعن أبيها-الصديق 

 .(1) «ف لكمصِ ق آدم مما وُ لِ من مارج من انر، وخُ 
خلقت املالئكة من »:(2)بأن املالئكة ُخلقت من نور، قال عكرمةويعلُم مما سبق 

 .(3) «نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة 
 (5) «لقت من روح اهللبلغني أن املالئكة ُخ » :(4)وقال يزيد بن رومان
 يوز األخذ به لعدم وجود نٌص رصيح صحيح عن النبي قلت: ما جاء عنهام ال

ولعلهم  ،ء العلامء األفاضل فهم غري معصومني، وعىل فرض صحته عن هؤال×
 قد استقوه من اإلرسائيليات.

وكان خلق املالئكة قبل خلق اإلنسان حيث جاء يف القرآن أن اهلل أخرب املالئكة 
 خم حم جم يل ىل مل خل ﴿: أنه سيجعل يف األرض خليفة هو اإلنسان

                                       
 (.2996حديث رقم ) ،(18/415باب يف أحاديث متفرقة ) ،تاب الزهديف ك رواه مسلم (1)
قيل: كان حلصني بن  ،الرببري األصل ،موالهم املدين ،أبو عبد اهلل القريش ،املفرس ،احلافظ ،هو: العالمة (2)

ث عن ابن عباس ،فوهبه البن عباس ،أيب احلر العنربي ن هلل بوعبد ا ،وابن عمر ،وأيب هريرة ،وعائشة ،حد 
 ،وأيب قتادة ،وأيب هريرة ،قال ابن املديني: سمع من عائشة ،وعيل بن أيب طالب ،وعقبة بن عامر ،عمرو

كان عطاء أعلمهم  ،وروى سعيد عن قتادة قال: كان أعلم التابعني أربعة ،وابن عمر ،وعبد اهلل بن عمرو
وكان احلسن  ×ة النبي م بسريوكان عكرمة أعلمه ،وكان سعيد بن جبري أعلمهم بالتفسري ،باملناسك

 (.5/13) ، الذهبيأعلمهم باحلالل واحلرام. سري أعالم النبالء
 (.3/72وذكره السيوطي يف الدر املنثور ) ،(313أخرجه أبو الشيخ يف كتاب العظمة حديث رقم ) (3)
مالك وحديثه  وى عنفقيه قارئ حمدث ر ،ثقة ثبت ،تابعي ،عامل ،يكنى أبا روح ،هو: يزيد بن رومان األسدي (4)

 (.2/381ابن اجلزري )، هـ(. غاية النهاية130تويف سنة ) ،مات سنة ثالثني ،يف الكتب الستة من أهل املدينة
 (.312الشيخ األصفهاين برقم ) وأب، كتاب العظمة (5)
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 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمىم مم
كام أمرهم أن يسجدوا له عندما  .[30]البقرة: ﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي

جر: ﴾مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع﴿ :خلقه، فقال يتم    [29]احل 
 م عىل خلق اإلنسان. لنا أن خلق املالئكة ُمقد  ومن هنا يتبني  

ل ُق املالئكة عظيم، قال تعاىل يف مالئكة النار  حس جس مخ جخ مح﴿ :وخ 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
طباعهم  )غالظ( أي:»: (1)ريقال ابن كث .[6]التحريم: ﴾حف مغجف جغ

تركيبهم يف غاية الشدة  :)شداد( أي ،د نزعت من قلوهبم الرمحة بالكافرينق ،ةغليظ

أي:  أي يف أجرامهم غلظة وشدة»وقال الزخمشي:  .(2)«والكثافة واملنظر املزعج

ة، أو يف أفعاهلم جفاء وخشونة  .(3) «جفاء وقو 

ماء من السَّ  ارأيته منهبطً »ربيل: قال يف ج ×ويف صحيح مسلم أن رسول اهلل 
 مي زي ري ﴿: وقال تعاىل يف وصفه .(4) «عظم خلقه ما بني السماء واألرض اساد  
واملراد  [19/20/21]التكوير: ﴾ مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي نيىي

 قال ابن كثري: .-سبحانه-رب العزة  بالرسول الكريم هنا جربيل وذي العرش:
شديد أي:  [5/6]النجم: ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  ﴿ :)ذي قوة(كقوله»

وجاء عند أيب داود يف السنن والطرباين يف األوسط  .(5)«اخللق شديد البطش والفعل
                                       

ي البُ  اإلمام احلافظ املفرس الفقيه املؤرخ عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش (1) و  رص  
ى الشام سنة ) ،الدمشقي الشافعي هـ(. من كتبه: البداية 774وتويف بدمشق سنة ) ،هـ(701ولد يف ُبرص  

وشذرات  ،(1/373بن حجر )، االدرر الكامنة :وجامع املسانيد. ينظر ،وتفسري القرآن العظيم ،والنهاية
 (.6/231ابن العامد )، الذهب

 (.391/ 4) ثري، ابن كتفسري القرآن العظيم (2)
 (.4/573لزخمشي )، االكشاف (3)
 (. 264رقم احلديث ) ،أخرجه مسلم يف كتاب اإليامن باب ذكر سدرة املنتهى (4)
 (.4/479) ، ابن كثريتفسري القرآن العظيم (5)
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لة العرش، رجاله يف ك من حَ ُأِذن يل أن ُأحدِّث عن ملَ » أنه قال: ×عن النبي 
األرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبني شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطري 

 .(1)«سبحانك حيث كنت -أي امللك- سبعمائة عام، يقول

واملالئكة يتفاوتون يف اخل ل ق واملقدار وليسوا عىل درجة واحدة، فبعض املالئكة 

 :وبعضهم له ثالثة ومن له أربعة، وجربيل له ستامئة جناح قال تعاىل ،له جناحان
 حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ﴿
إن املالئكة »شي: قال الزخم .[1]فاطر: ﴾مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب

ا أجنحتهم ثالثة وخلقً  ا أجنحتهم اثنان اثنان، أي: لكل واحد منهم جناحان،خلقً 

 هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ ﴿ ا أجنحتهم أربعة أربعةثالثة، وخلقً 
أي: يزيد يف خلق األجنحة، ويف غريه ما  [1]فاطر: ﴾ مج حج  مث هت مت خت حتجت

ثم الثالث والرابع  بمنزلة اليدين، واألصل اجلناحان: ألهنام، تقتضيه مشيئته وحكمته

 .(2)«زيادة عىل األصل، وذلك أقوى للطريان وأعون عليه

  .[164]الصافات: ﴾ ىق يف ىف  يث ىث نث ﴿ وهلم مقامات متفاوتة معلومة
ن ا م  »: (3)قال البغوي  .(4)«إال له مقام معلوم يف السموات يعبد اهلل فيه ٌك ل  أي ما م 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري﴿ :قال تعاىل ل،ـريـكة جبـمالئـم الـوأعظ
                                       

ء والبيهقي يف األسام ،(1730والطرباين يف األوسط برقم ) ،(4727حديث رقم ) ،أخرجه أبو داود يف السنن (1)
اهلل بن املنكدر. هو  قال اهليثمي: تفرد به عبد ،(478وأبو الشيخ يف العظمة برقم ) ،(398صفات ص )وال

 (.1/80هليثمي )ا ،وأبوه ضعيفان. انظر: جممع الزوائد
 (.3/604لزخمشي )، االكشاف (2)
ولد يف  ،ف الصالحالسل من أئمة ،هو املفرس املحدث حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي (3)

وذلك يف أوائل العقد الرابع من القرن اخلامس  ،وهي من بالد خراسان ،بلدة )بغشور أوبغ( وإليها نسبته
خلف مؤلفات  ،ورسوخ علمه بالكتاب والسنة وعلومهام ،أمجع علامء أهل السنة عىل جاللة قدره ،اهلجري

 (.19/439لذهبي )، اانظر: سري أعالم النبالء نزيل.ومعامل الت ،ومصابيح السنة ،كثرية منها رشح السنة
 (.2/795خمترص تفسري البغوي ) (4)
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 حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ﴿
إن املالئكة »شي: قال الزخم .[1]فاطر: ﴾مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب

ا أجنحتهم ثالثة وخلقً  ا أجنحتهم اثنان اثنان، أي: لكل واحد منهم جناحان،خلقً 

 هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ ﴿ ا أجنحتهم أربعة أربعةثالثة، وخلقً 
أي: يزيد يف خلق األجنحة، ويف غريه ما  [1]فاطر: ﴾ مج حج  مث هت مت خت حتجت

ثم الثالث والرابع  بمنزلة اليدين، واألصل اجلناحان: ألهنام، تقتضيه مشيئته وحكمته

 .(2)«زيادة عىل األصل، وذلك أقوى للطريان وأعون عليه

  .[164]الصافات: ﴾ ىق يف ىف  يث ىث نث ﴿ وهلم مقامات متفاوتة معلومة
ن ا م  »: (3)قال البغوي  .(4)«إال له مقام معلوم يف السموات يعبد اهلل فيه ٌك ل  أي ما م 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري﴿ :قال تعاىل ل،ـريـكة جبـمالئـم الـوأعظ
                                       

ء والبيهقي يف األسام ،(1730والطرباين يف األوسط برقم ) ،(4727حديث رقم ) ،أخرجه أبو داود يف السنن (1)
اهلل بن املنكدر. هو  قال اهليثمي: تفرد به عبد ،(478وأبو الشيخ يف العظمة برقم ) ،(398صفات ص )وال

 (.1/80هليثمي )ا ،وأبوه ضعيفان. انظر: جممع الزوائد
 (.3/604لزخمشي )، االكشاف (2)
ولد يف  ،ف الصالحالسل من أئمة ،هو املفرس املحدث حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي (3)

وذلك يف أوائل العقد الرابع من القرن اخلامس  ،وهي من بالد خراسان ،بلدة )بغشور أوبغ( وإليها نسبته
خلف مؤلفات  ،ورسوخ علمه بالكتاب والسنة وعلومهام ،أمجع علامء أهل السنة عىل جاللة قدره ،اهلجري

 (.19/439لذهبي )، اانظر: سري أعالم النبالء نزيل.ومعامل الت ،ومصابيح السنة ،كثرية منها رشح السنة
 (.2/795خمترص تفسري البغوي ) (4)
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 .(1)«ومنزلة رفيعةأل  أي: له مكانة عند اهلل»قال ابن كثري:  .[19/20]التكوير: ﴾هئ

عن رفاعة  .(2)«يف املنزلة» [20]التكوير: ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ﴿ وقال البغوي:

 اهد بدرً من شَ  ما تعد ونَ »: فقال × : أن جربيل جاء إىل النبي(3)بن رافع 
من املالئكة هم عندان خيار  هد بدرًامن شَ لُت: خياران، قال: وكذلك فيكم؟ ق
 .(4)«املالئكة

  .الرمحن( كام وصفهم اهلل تعاىل بل هم )عباد يوصفون بالذكورة واألنوثة واملالئكة ال
عىل بني آدم وحده بل يشمل احليوان والنبات  اوصف الذكورة واألنوثة ليس مقترًص و

قال  مثل الكهرباء منها املوجب والسالب، ،ع يف مجيع الكائناتء شائيش وهواجلامد، بل 
 مل خل  ﴿ وقال: [49 ]الذاريات: ﴾ خم حم  جم هل مل خل حل ﴿ :تعاىل
 هئ مئ خئ ﴿ :اأيًض - سبحانه وقال [45]النجم: ﴾ جم يل ىل
 .[36]يس: ﴾هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب

عىل  وإذا كان هذا احلكم املبني عىل القرآن الكريم يصدق عىل مجيع الكائنات
وقد وصفهم اهلل ، وهم مستثنون من هذا احلكم ،األرض فال يصدق عىل املالئكة

 حج مثهت مت خت حت جت  هب مب ﴿ :قال تعاىل بأهنم )عباد الرمحن(
خُرف: ﴾مخ جخ  مح جحمج  خض حض ﴿ :اوقال أيًض  .[19]الز 
 جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض
 مل خل خممم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك
 .[149/515]الصافات: ﴾خم حم جم يل ىل

 وإثاًم  ا، ثم ذكروا مقولة أعظم جرمً اومشكو العرب الذين زعموا أن املالئكة إناثً 
                                       

 (. 4/479ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (1)
 (.2/1002خمترص تفسري البغوي )( 2)
أخرج له البخاري وغريه من أهل  ،أبو معاذ األنصاري اخلزرجي ،هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن (3)

 (.3/537ابن حجر )، ات يف أول خالفة معاوية. اإلصابة يف متييز الصحابةم ،درب
 (.3992رقم احلديث ) ،(7/362أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب شهود املالئكة بدرًا )( 4)
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18 

فاسأل يا حممد أهل  ﴾حض ﴿» :البغوي قال فقالوا بأن  هؤالء اإلناث بنات اهلل.
وذلك أن  جهينة وبني  ﴾مظ حط مض خض﴿ -وهو سؤال توبيخ-مكة 
 -اكبريً  اعلوً  تعاىل اهلل عام يقولون- الدار زعموا أن  املالئكة بنات اهلل عبد يبنو سلمة

 .(1)«جعلوا هلل البنات وألنفسهم البنني
والقرآن الكريم ناقش هاتني القضيتني فبني  أهنم مل يعتمدوا يف هاتني القضيتني 
عىل دليل صحيح، وأن هذا القول قول متهافت باطل، وأهنم ينسبون البنات هلل 

وهو كظيم،  اباألنثى يظل وجهه مسودًّ  ويكرهونه ألنفسهم، وعندما ُيبش أحدهم
ى هذا إىل أن يدس  هذه املولودة وقد يتوارى من الناس من سوء ما ُبش  به، وقد يتعد  

يف الرتاب، ومع ذلك ينسبون هلل الولد ويزعمون أهنم إناث، وقد ناقش القرآن هذا 
هم عليها، الزعم يف اآليات السابقة ورد  عليهم وجعل قوهلم هذا شهادة سيحاسب

ملـ ا قالوا هذا » قال الكلبي ومقاتل: أعظم الذنوب القول عىل اهلل بغري علم. فإن من
قالوا: سمعنا من آبائنا  «؟ما يدريكم أهنم بنات اهلل» :فقال × القول سأهلم النبي

  .(2)«ونحن نشهد أهنم مل يكذبوا
السابقة بأهنم إذا: يب االقتصار عىل وصف املالئكة بام وصف اهلل يف اآليات 

فيجب التوقف عند حدود هذا الوصف وعدم جتاوزه إىل احلكم  ،الرمحن( )عباد
 باألنوثة أو الذكورة.

وجاء هذا يف القصة التي جاء فيها املالئكة  ،يأكلون وال يشبون واملالئكة ال
م هلم طعامً  م إبراهي  مح جح مج  ﴿ :مل يأكلوا، قال تعاىل ايف صورة بش، فلام قد 
  مع جع مظ حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
 مل خل حلجل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 جغ مع جع مظ حط  ﴿ ويف آية أخرى: .[24/28]الذاريات: ﴾مم خم حم جمهل

                                       
 (.2/794خمترص تفسري البغوي )( 1)
 (.2/83السابق ) املرجع (2)
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فاسأل يا حممد أهل  ﴾حض ﴿» :البغوي قال فقالوا بأن  هؤالء اإلناث بنات اهلل.
وذلك أن  جهينة وبني  ﴾مظ حط مض خض﴿ -وهو سؤال توبيخ-مكة 
 -اكبريً  اعلوً  تعاىل اهلل عام يقولون- الدار زعموا أن  املالئكة بنات اهلل عبد يبنو سلمة

 .(1)«جعلوا هلل البنات وألنفسهم البنني
والقرآن الكريم ناقش هاتني القضيتني فبني  أهنم مل يعتمدوا يف هاتني القضيتني 
عىل دليل صحيح، وأن هذا القول قول متهافت باطل، وأهنم ينسبون البنات هلل 

وهو كظيم،  اباألنثى يظل وجهه مسودًّ  ويكرهونه ألنفسهم، وعندما ُيبش أحدهم
ى هذا إىل أن يدس  هذه املولودة وقد يتوارى من الناس من سوء ما ُبش  به، وقد يتعد  

يف الرتاب، ومع ذلك ينسبون هلل الولد ويزعمون أهنم إناث، وقد ناقش القرآن هذا 
هم عليها، الزعم يف اآليات السابقة ورد  عليهم وجعل قوهلم هذا شهادة سيحاسب

ملـ ا قالوا هذا » قال الكلبي ومقاتل: أعظم الذنوب القول عىل اهلل بغري علم. فإن من
قالوا: سمعنا من آبائنا  «؟ما يدريكم أهنم بنات اهلل» :فقال × القول سأهلم النبي

  .(2)«ونحن نشهد أهنم مل يكذبوا
السابقة بأهنم إذا: يب االقتصار عىل وصف املالئكة بام وصف اهلل يف اآليات 

فيجب التوقف عند حدود هذا الوصف وعدم جتاوزه إىل احلكم  ،الرمحن( )عباد
 باألنوثة أو الذكورة.

وجاء هذا يف القصة التي جاء فيها املالئكة  ،يأكلون وال يشبون واملالئكة ال
م هلم طعامً  م إبراهي  مح جح مج  ﴿ :مل يأكلوا، قال تعاىل ايف صورة بش، فلام قد 
  مع جع مظ حط مض خض حض جضمص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
 مل خل حلجل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 جغ مع جع مظ حط  ﴿ ويف آية أخرى: .[24/28]الذاريات: ﴾مم خم حم جمهل

                                       
 (.2/794خمترص تفسري البغوي )( 1)
 (.2/83السابق ) املرجع (2)
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 .[70]هود: ﴾حل جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ
وقال  .(1)«ينكحون يأكلون وال يشبون وال املالئكة ال»الفخر الرازي يف تفسريه:  قال

كلونه، فلهذا رأى أة هلم إىل الطعام وال يشتهونه وال يمه   ئكة الالأن امل» ابن كثري:
ُهم  .(2)«حاهلم معرضني عام جاءهم به فارغني عنه بالكلية فعند ذلك ن ك ر 

، من غري اوهنارً  واملالئكة يقومون بعبادة اهلل وطاعته وتنفيذ أوامره، يعبدونه لياًل 

 :قال تعاىل يف وصفهم ،من ذلك شوال يدركهم ما يدرك الب ،ضيق أو ملل تعب أو
 ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  ﴿

ل ت:  جت هب﴿ وقال تعاىل: .(3)«ال يملون وال يفرتون»قال البغوي:  [38]ُفص 
صل دائم يف أي: تسبيحهم مت  » الزخمشي: قال . [20]األنبياء: ﴾مت خت حت

التسبيح »ار: بحوقال كعب األ .(4)«يتخلله فرتة بفراغ أو شغل آخر مجيع أوقاهتم، ال

 .(5)«س لبني آدم هلم كالنف  

ه مقامهم الرفيع عن مجيع ما حيط   هلم عن جليل  وهم معصومون وينـز  من رتبهم وينـز 

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ﴿: قال تعاىل قدرهم،
 ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
خرون عنه طرفة أتي أي مهام أمرهم به تعاىل يبادروا إليه ال»قال ابن كثري:  .[6]التحريم:

 ٌّ ٰى ٰر ﴿ تعاىل: وقال .(6)«وهم قادرون عىل فعله ليس هبم عجز عنه ،عني
، كام قال وال عماًل  خيالفونه قواًل  معناه أهنم ال[ 27]األنبياء: ﴾ُّ َّ ٍّ

                                       
 (.25/ 12لرازي )، امفاتيح الغيب (1)
 (.2/451ابن كثري )، القرآن العظيمفسري ت( 2)
 (.2/831خمترص تفسري البغوي ) (3)
 (.3/109لزخمشي )، االكشاف (4)
 (.2/588خمترص تفسري البغوي ) (5)
 (.4/391ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم( 6)
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فاآليتان السابقتان تتناوالن فعل املأمورات وترك املنهيات، ألن النهي أمر  .(1)البغوي

 .(2)املدح وهو حيصل بمجموعهام  ضربالرتك، وألنه سيق يف مع

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ﴿ :ومنازل املالئكة ومساكنهم يف السامء كام قال تعاىل
 ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ
 جف مغ  ﴿ هنم عندهأووصفهم اهلل تعاىل ب .[5]الشورى: ﴾رت يب
ل ت: ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف قال ابن  .[38]ُفص 
 جف مغ ﴿ :وقوله .(3)ة كئيعني املال ﴾مف  خف حف ﴿ والبغوي: كثري
عن الزلفى واملكانة  ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

 .(4)والكرامة عند رب العاملني
 مه جه   ﴿لت إليهم وينزلون إىل األرض بأمر اهلل لتنفيذ مهامت نيطت هبم، ووك  

 [64]مريم: ﴾ هش مش هس مس هثمث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خيحي جي ٰه
قال الضحاك بن مزاحم وقتادة  كلهذه اآلية كالتي يف الضحى، وكذ» قال ابن كثري:

أبطأ »وعن عكرمة قال:  .(5)«والسدي وغري واحد أهنا نزلت يف احتباس جربيل
ما نزلت » :×فقال له النبي ، ثم نزل اأربعني يومً  ×جربائيل النزول عىل النبي 

 ،إليك أشوق ولكني مأمور كنتا ، فقال له جربيل: بل أن«حىت اشتقت إليك
 هب مب هئ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه   ﴿ :ئيل أن قل لهافأوحى اهلل إىل جرب

 .(6) [64]مريم: ﴾ هش مش هس مس هثمث هت مت
 مث زث رث يت ىت نت مت زت ﴿ ويكثر نزوهلم يف املناسبات خاصة يف ليلة القدر

                                       
 (.2/589خمترص تفسري البغوي ) (1)
 (.25ص)مصطفى عاشور ، أرساره وخفاياه :عامل املالئكة (2)
 (.4/102ابن كثري )، وتفسري القرآن العظيم ،(2/831خمترص تفسري البغوي ) (3)
 (.4/206لزخمشي )، االكشاف (4)
 (.3/130ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (5)
 (.3/130) املرجع السابق  (6)
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فاآليتان السابقتان تتناوالن فعل املأمورات وترك املنهيات، ألن النهي أمر  .(1)البغوي

 .(2)املدح وهو حيصل بمجموعهام  ضربالرتك، وألنه سيق يف مع

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ﴿ :ومنازل املالئكة ومساكنهم يف السامء كام قال تعاىل
 ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ
 جف مغ  ﴿ هنم عندهأووصفهم اهلل تعاىل ب .[5]الشورى: ﴾رت يب
ل ت: ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف قال ابن  .[38]ُفص 
 جف مغ ﴿ :وقوله .(3)ة كئيعني املال ﴾مف  خف حف ﴿ والبغوي: كثري
عن الزلفى واملكانة  ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

 .(4)والكرامة عند رب العاملني
 مه جه   ﴿لت إليهم وينزلون إىل األرض بأمر اهلل لتنفيذ مهامت نيطت هبم، ووك  

 [64]مريم: ﴾ هش مش هس مس هثمث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خيحي جي ٰه
قال الضحاك بن مزاحم وقتادة  كلهذه اآلية كالتي يف الضحى، وكذ» قال ابن كثري:

أبطأ »وعن عكرمة قال:  .(5)«والسدي وغري واحد أهنا نزلت يف احتباس جربيل
ما نزلت » :×فقال له النبي ، ثم نزل اأربعني يومً  ×جربائيل النزول عىل النبي 

 ،إليك أشوق ولكني مأمور كنتا ، فقال له جربيل: بل أن«حىت اشتقت إليك
 هب مب هئ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه   ﴿ :ئيل أن قل لهافأوحى اهلل إىل جرب

 .(6) [64]مريم: ﴾ هش مش هس مس هثمث هت مت
 مث زث رث يت ىت نت مت زت ﴿ ويكثر نزوهلم يف املناسبات خاصة يف ليلة القدر

                                       
 (.2/589خمترص تفسري البغوي ) (1)
 (.25ص)مصطفى عاشور ، أرساره وخفاياه :عامل املالئكة (2)
 (.4/102ابن كثري )، وتفسري القرآن العظيم ،(2/831خمترص تفسري البغوي ) (3)
 (.4/206لزخمشي )، االكشاف (4)
 (.3/130ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (5)
 (.3/130) املرجع السابق  (6)
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ر: ﴾ اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث  . [3/4]القد 
 ىث نث مث زث رث ﴿ املالئكة فال يعلم عددهم إال اهلل الذي خلقهم أما عدد
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث
 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن
 خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ
ثر: ﴾  خص حص مس  من املالئكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار ال :يعني [31]املد 

 .(1)يعلم عدهتم إال اهلل 
ما منهم  ،إنَّ هلل مالئكة ترعد فرائصهم من خيفته» × وي عن رسول اهللورُ 

ر منه دمعة من عينه إل وقعت على َمَلٍك يصلي، وإن منهم مالئكة ٌك تقطُ لَ مَ 
وسهم ول يرفعوهنا إىل يوم ؤ منذ خلق هللا السموات واألرض مل يرفعوا ر  اسجودً 

وسهم منذ خلق هللا السموات واألرض ؤ مل يرفعوا ر  االقيامة، وإن منهم مالئكة ركوعً 
قالوا  وسهم نظروا إىل وجه هللا ؤ وا ر عففإذا ر  ،ول يرفعوهنا إىل يوم القيامة

بن مسعود  اهلل يف صحيح مسلم عن عبدو .(2)«سبحانك ما عبدانك حق عبادتك
 يؤتى جبهنَّم يومئذ هلا سبعون ألف زمام مع كل زمام » :×رسول اهلل  قال: قال

هل تسمعون ما »جللسائه:  ايومً  × وقال النبي .(3)«سبعون ألف ملك جيروهنا
ليس  ،أطَِّت السماء وحق هلا أن تئطَّ » :رسول اهلل؟ قال وا: وما تسمع يالاق أمسع؟

 مك لك اك ﴿  ثم قرأ ،أو راكع أو ساجد منها موضع قدم إل وعليها ملك قائم
 .(4) [165/166]الصافات: «﴾ ىل مل يك ىك

 .-إن شاء اهلل-ولكل ملك عمل موكل به كام سيأيت بيان ذلك يف املبحث الثاين 
                                       

 (.2/981خمترص تفسري البغوي )( 1)
 (.4/446بأس به ) وقال: إسناده ال ،اًل سذكره ابن كثري يف تفسري عن احلسن البرصي مر (2)
 (.2842رقم ) ،(18/306باب صفة أهل اجلنة ) ،كتاب اجلنة ونعيمها ،أخرجه مسلم يف صحيحه (3)
 ،والطرباين يف الكبري ،(6/296وأبو نعيم يف احللية ) ،(511حديث رقم ) ،أخرجه أبو الشيخ يف العظمة (4)

 (.1060الصحيحة ) سلسلةوذكره األلباين يف ال ،(3122حديث رقم )
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 ( يف ثالثة مواضع.اولفظ )مل كً  ك( يف القرآن يف عشة مواضع.ل  وُذكر لفظ )م  

ولفظ  .اولفظ )املالئكة(يف ثامنية وستني موضعً  كني( يف موضعني.ولفظ )املل  

 .)مالئكته(يف مخسة مواضع

ا ما هو ـها ما هو يف القرآن ومنهـسعة، منـنهم تـفقد ُعلم م أمسائهمـوأما ذكرهم ب

 .ةـيف السن

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث﴿ :يل وميكائيلب ج :يف القرآن
 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك
 ﴾حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
هام بالذكر من مجلة املالئكة مع دخوهلا يف قوله خص  »قال البغوي:  .[97/98]البقرة:

ألحد  ايعني من كان عدوً  ،)أو( ىبمعن والواو ،اوختصيًص  تفضياًل  ()ومالئكته

وجربيل هو الروح . (1)«الكافر بالواحد كافر بالكل نأل هؤالء فإنه عدو للكل،

 ﴾ري ٰى ين ىن نن زنمن  رن مم ام﴿ :املذكور يف قوله تعاىل األمني
 .وهكذا يف مجيع اآليات املقصود بالروح األمني هو جربيل  [193/194 ]الشعراء:
 ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي﴿ :خازن النار وهو :مالك
خُرف:  البغوي: وقال .(2)«خازن النارو وه ﴾ خي حي﴿»قال ابن كثري:  . [77]الز 

 ،ربك فنسرتيح ليمتنا ﴾يي ىي مي﴿ يدعون خازن النار، ﴾ خي حي﴿»

 .(3)«مقيمون يف العذاب﴾ٌّ ٰى ٰر ﴿نة، فيجيبهم مالك بعد ألف س

 ىل مل خل  ﴿ ىل:هام يف القرآن، قال تعايوساممها اهلل باسم :هاروت وماروت
 ىن من خن حن يمجن ىم ممخم حم جم يل

                                       
 (.1/38خمترص تفسري البغوي )( 1)
 (.4/135ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم( 2)
 (.2/89خمترص تفسري البغوي ) (3)
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 .(1)[021:رة]البق﴾مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين
يذكر بعض العلامء أن  من املالئكة من اسمه )رقيب وعتيد(  :وعتيد رقيب
 ٰر ٰذ يي   ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ﴿ :بقوله تعاىل استدالاًل 

فالرقيب والعتيد هنا  وما ذكروه غري صحيح ،[17/18]ق: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
( ملٌك يبرق)»قال الزخمشي: . (2)ين يسجالن أعامل العبادذ  كني الل  وصف للمل  

 .(3)«يرقب عمله )عتيد( حارض
 اللهم» قال: × يف دعائه ااالسم رصحيً  هذا جاء: إسرافيل ويف السنة:

 ،عامل الغيب والشهادة ،فاطر السماوات واألرض ،وميكائيل وإسرافيل جبائيل رب
 ،اهدين ملا اختلف فيه من اْلق إبذنك ،أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون

 .(4) «ي من تشاء إىل صراط مستقيمدهت إنك
ل ٌك يقال له رضوان، جاء مرصًح »ابن كثري:  قال :رضوان به يف  اوخازن اجلنة م 

 .(5) «بعض األحاديث

وفاضت األحاديث واشتهرت بذلك يف  ،× وقد سامهم النبي :ونكري منكر

 قالان، يُ رقأز إذا قب امليت أاته ملكان » :× قال النبي ذكرمها يف سؤال القرب منها:
ما   ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول ألحدمها: منكر، ولآلخر: نكري، فيقولن:

                                       
ورد خالف بني العلامء يف هل هاروت وماروت ملكان أو رجالن من البش؟ ذكر هذا اخلالف ابن كثري يف  (1)

ر من السلف إىل أهنام كانا ملكني من السامء وأهنام ُأنزال إىل ـثيب كـهذ»ال: ـح فقـر الراجـثم ذك ،تفسريه
فيكون اجلمع  :وقد ورد يف ذلك حديث مرفوع رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،أمرمها ما كان األرض فكان من

ام صًا هلبني هذا وبني ما ورد من الدالئل عىل عصمة املالئكة أن  هذين سبق يف علم اهلل هلام هذا فيكون ختصي
تفسري القرآن . «فال تعارض حينئذ كام سبق يف علمه من أمر إبليس ما سبق ويف قول إنه كان من املالئكة

 (.1/137ابن كثري )، العظيم
 (.18ص)عمر األشقر ، عامل املالئكة األبرار (2)
 (.4/388لزخمشي )، االكشاف (3)
 (.770( )1289الدعاء يف صالة الليل وقيامه رقم ) باب ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،أخرجه مسلم يف صحيحه (4)
 (.1/53ابن كثري )، البداية والنهاية (5)
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عبده ورسوله،  حممداإله إل هللا وأن  هللا ورسوله، أشهد أن ل كان يقول: هو عبد
يف سبعني،  امث يفسح له يف قبه سبعون ذراعً  ،فيقولن: قد كنا نعلم أنك تقول هذا

فيقولن: من كنومة  ،فيقول: أرجع إىل أهلي فأخبهم ،قال له: منيُ ف ه،ر له فيمث ينوَّ 
 .(1)«حىت يبعثه هللا من مضجعه ذلك ،يوقظه إل أحب أهله إليه العروس الذي ل

وال  ،وقد جاء يف بعض اآلثار تسمية ملك املوت باسم )عزرائيل( :(2)عزرائيل

ا جاء يف ـوإنم .(3)سماالا ذيف األحاديث الصحيحة تسميته هب يوجد يف القرآن وال

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل ﴿ :القرآن )ملك املوت( قال تعاىل
 .[11]السجدة: ﴾ من خن

د هذا قوله ويؤك   ،مجيعهم سيموتون ولن يبقى إال رب العزة واجلالل واملالئكة

 .[26/27]الرمحن: ﴾يب ىب نب مب زب  رب  يئ ىئ نئ مئ زئ   ﴿ :تعاىل

 ،األرض سيذهبون ويموتون أمجعونل أهخيرب تعاىل أن مجيع »ابن كثري:  قال

وال يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن  ،وكذلك أهل السموات إال من شاء اهلل

وأخرج ابن أيب الدنيا  .(4)«ايموت أبدً  بل هو احلي الذي ال ،يموت س الالرب تقد  

بلغني أن  آخر من يموت من املالئكة ملك املوت، » عن حممد بن كعب القرظي قال:

: يا ملك املوت مت، فيرصخ عند ذلك رصخة لو سمعها أهل السموات لهل يقا

 .(5)«، ثم يموتاواألرض ملاتوا فزعً 

                                       
وقال: حديث  ،(1071باب ما جاء يف عذاب القرب رقم احلديث ) ،كتاب اجلنائز ،رواه الرتمذي يف سننه (1)

 حسن غريب.

 ذكرته هنا الشتهار هذا االسم عىل ألسنة الناس. (2)

 (.1/50ابن كثري )، هايةوالن البداية (3)

 (.4/272ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (4)

 (.48ويف رشح الصدور ص) ،(154ذكره السيوطي يف احلبائك برقم )( 5)
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عبده ورسوله،  حممداإله إل هللا وأن  هللا ورسوله، أشهد أن ل كان يقول: هو عبد
يف سبعني،  امث يفسح له يف قبه سبعون ذراعً  ،فيقولن: قد كنا نعلم أنك تقول هذا

فيقولن: من كنومة  ،فيقول: أرجع إىل أهلي فأخبهم ،قال له: منيُ ف ه،ر له فيمث ينوَّ 
 .(1)«حىت يبعثه هللا من مضجعه ذلك ،يوقظه إل أحب أهله إليه العروس الذي ل

وال  ،وقد جاء يف بعض اآلثار تسمية ملك املوت باسم )عزرائيل( :(2)عزرائيل

ا جاء يف ـوإنم .(3)سماالا ذيف األحاديث الصحيحة تسميته هب يوجد يف القرآن وال

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل ﴿ :القرآن )ملك املوت( قال تعاىل
 .[11]السجدة: ﴾ من خن

د هذا قوله ويؤك   ،مجيعهم سيموتون ولن يبقى إال رب العزة واجلالل واملالئكة

 .[26/27]الرمحن: ﴾يب ىب نب مب زب  رب  يئ ىئ نئ مئ زئ   ﴿ :تعاىل

 ،األرض سيذهبون ويموتون أمجعونل أهخيرب تعاىل أن مجيع »ابن كثري:  قال

وال يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن  ،وكذلك أهل السموات إال من شاء اهلل

وأخرج ابن أيب الدنيا  .(4)«ايموت أبدً  بل هو احلي الذي ال ،يموت س الالرب تقد  

بلغني أن  آخر من يموت من املالئكة ملك املوت، » عن حممد بن كعب القرظي قال:

: يا ملك املوت مت، فيرصخ عند ذلك رصخة لو سمعها أهل السموات لهل يقا

 .(5)«، ثم يموتاواألرض ملاتوا فزعً 

                                       
وقال: حديث  ،(1071باب ما جاء يف عذاب القرب رقم احلديث ) ،كتاب اجلنائز ،رواه الرتمذي يف سننه (1)

 حسن غريب.

 ذكرته هنا الشتهار هذا االسم عىل ألسنة الناس. (2)

 (.1/50ابن كثري )، هايةوالن البداية (3)

 (.4/272ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (4)

 (.48ويف رشح الصدور ص) ،(154ذكره السيوطي يف احلبائك برقم )( 5)
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 :صفات ُخُلقية :ااثنيً 
ر اهلل املالئكة فأحسن صورهم و وصفهم يف القرآن بأهنم )كرام بررة(  صو 

ل قهم كريم حسن رشيف، وجاء يف وصف جربيل أنه :أي  ىي مي خي حي  ﴿ :خ 
ذو منظر » كام قال ابن عباس وقتادة: معنى )ذو مرة(و [.5/6النجم:] ﴾ ٰر ٰذ يي

 .(1)«حسن
ن ومشتهر بني الناس وصف املالئكة بصورة حسنة، وكذلك كل مجيل وحس  

 يل ىل مل خل ﴿ :يوسف بأنه مل ك هونه باملل ك، كام شب هت النسوةيشب  
 ىه مه جهين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 .[31]يوسف: ﴾ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه

أن  احلياء، عن عائشة  ×الرسول  ومن أخالق املالئكة التي أخربنا هبا
بكر  عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو ايف بيتها كاشفً  اكان مضطجعً  ×الرسول 

ث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك،  فأذن له وهو عىل تلك احلال، فتحد 
ث و  وس ×فتحدث، ثم استأذن عثامن فجلس الرسول  ى عليه ثيابه فدخل فتحد 

فلام خرج قالت عائشة: دخل أبوبكر فلم هتتش له، ومل ُتباله، ثم دخل عمر فلم 
 أل أستحيي منح »: يت ثيابك، فقالهتتش له ومل تباله، ثم دخل عثامن فجلست وسو  

 .(2) «ةتستحي منه املالئكَ  رجلٍ 
وقد حكى لنا  ،ومتنوعة دةديل بأشكال عقدرة عىل التشك   -بأمر اهلل- وللمالئكة

مع قومه إلقامة احلجة   سان يف قصة لوطح   ناب  القرآن ظهور املالئكة عىل شكل ُش 
 ام يل ىل مل يك  ىك  ﴿ :عىل قومه يف إتياهنم الذكران دون النساء قال تعاىل

 مل يك  ىك ﴿»البغوي:  قال . [77]هود: ﴾ين ىن نن من زن رن مم
                                       

وعزاه البن جرير وابن املنذر  ،(6/122وذكره السيوطي يف الدر املنثور ) ،(27/25رجه ابن جرير )ـأخ( 1)
 وابن أيب حاتم.

 (.2401رقم احلديث ) ،(15/545باب فضائل عثامن ) ،كتاب فضائل الصحابة لم يفأخرجه مس (2)
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 .(1)«مرد حسان الوجوه نلامجاءت هؤالء املالئكة عىل صورة غ: يعني ﴾ىل
إبراهيم إذ دخلوا عليه عىل هيئة بش وخفي عليه  جاء يف قصة ضيف اوأيًض 

 جسحس مخ جخ مح جح مج  ﴿ :قال تعاىل ،أمرهم حتى أظهروا له احلقيقة

 حفخف جف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جضمص خص حص مس خس

 ﴾مم خم حم جمهل مل خلحلجل مك خكلك حك جك مق حق مف
 .[28-24]الذاريات:
 زئ رئ ّٰ  ﴿ -بأمر اهلل- اإنسان ليهب هلا غالمً ة ورل ملريم يف صمتث   اوأيًض 
 نت مت  زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ
 ىك   مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث   نث مث زث رث يت ىت
إن مريم » قال عكرمة: .[19-16]مريم: ﴾زن رن مم ام يل  ىل مل يك

كانت تكون يف املسجد فإذا حاضت حتولت إىل بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت 

تغتسل من احليض قد جتردت إذ عرض هلا جربيل يف صورة  هي فبينام إىل املسجد،

 نت مت﴿ :فذلك قوله ،الشعر سوي اخللقة شاب أمرد ويضء الوجه جعد
 ».(2)عني جربيل ي ﴾مث زث رث يت ىت
ورة أعرايب، ومرة جاءه عىل صورة ـى صـعل ×ي ـى النبـإل ل ـريـبـاء جـوج

  .(3)ة الكلبيـدحي

رسول  عند بينام نحن جلوس»قال:   بعن عمر بن اخلطا ففي الصحيحني

إذ طلع علينا رجٌل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ال ُيرى عليه أثر  ،× اهلل

                                       
 (.1/21خمترص تفسري البغوي )( 1)
 (.2/553) املرجع السابق ( 2)
رضب به هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد الكلبي، صحايب مشهور، أول مشاهده اخلندق، كان يُ  (3)

 ،(3/381ابن حجر )، زل عىل صورته. انظر: اإلصابةـنـي ل ـريـان جبـورة، وكـسن الصـي حـاملثل ف
 (.2399ترمجة رقم )
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وأسند ركبتيه إىل ركبتيه،  × السفر، وال يعرفه منا أحٌد، فجلس إىل رسول اهلل

ن يه عىل فخذيه، وقال: يا حممد أخربين عن اإلسالم ثم سأله عن اإليامووضع كف  

فيام بعد أن السائل  ×وقد أخرب الرسول  .(1)«إلحسان والساعة وأماراهتا ...وا

 جربيل جاء يعلم الصحابة دينهم.

ف ة  اواضعً  ×النبي   وقد شاهدت عائشة ر  ع  فرس دحية الكلبي (2)يده عىل م 

 .(3) «المذاك جبيل وهو يقرئك السَّ »يكلمه، فلام سألته عن ذلك قال: 

يف صورة آدمي يف قصة الذي قتل تسعة وتسعني  كةئوكذلك جاءت املال

الثالثة الذين ابتالهم اهلل من بني إرسائيل األبرص واألقرع  يف قصة ا، وأيًض (4)انفًس 

 .(5)واألعمى
واملالئكة يتميزون بعلم كثري عل مهم اهلل إياه، ولكن ليس عندهم القدرة التي 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ :عطيت اإلنسان يف التعرف عىل األشياءأُ 
 رث يت ىت نت مت زت رت  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

هذا مقام ذكر اهلل » قال ابن كثري: .[32-31]البقرة: ﴾ىف يث ىث نث مثزث
دوهنم، وهذا كان  يشءتعاىل فيه رشف آدم عىل املالئكة بام اختصه من علم أسامء كل 

                                       
 ،(50رقم احلديث ) ،(1/140عن اإليامن ) ×باب سؤال جربيل النبي  ،أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن (1)

 (.1اإلحسان حديث رقم ) -القدرية-باب اإليامن  ،ومسلم يف كتاب اإليامن
 ( مادة )عرق(.4/1522الصحاح ) ،العنقموضع شعر  (2)
 ،وجاء ذكره يف الفوائد املنتقاه ،(146-6/74وأمحد يف مسنده ) ،(4/250أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) (3)

(، 3814حديث مرفوع. قلت: وللحديث شواهد يف صحيح البخاري رقم ) :( وفيه94حديث رقم )
 .( يف باب فضائل عائشة 6436ومسلم برقم )

باب  ،يف كتاب أحاديث األنبياء ،من حديث أيب سعيد اخلدري ،البخاري يف صحيحه صة أخرجهاه القهذ (4)
 ،ل وإن كثر قتلهـوبة القاتـول تـبـاب قــب ،ةـــوبـاب التـتـي كـلم فـسـوم ،(3470ث رقم )ـديـح ،(54رقم )

 (.2766حديث رقم )
يف كتاب أحاديث األنبياء )حديث  ،يرة يب هرمن حديث أ ،وقصة الثالثة أخرجها البخاري يف صحيحه (5)

 (.3277حديث رقم ) ،أبرص وأعمى وأقرع يف بني إرسائيل(
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ل عىل ذاك ملناسبة ما بني هذا املقام وعدم ضوإنام قدم هذا الف ،بعد سجودهم له
 حني سألوا عن ذلك فأخربهم تعاىل بأنه يعلم ما ال بحكمة خلق اخلليقة هملمع

 .(1)«آدم من علم به  رشف آدم عىل املالئكة بام فضل اهلليعلمون، وهبذا يتبني  
عىل األشياء واكتشاف سنن الكون،  فاإلنسان يتميز بالقدرة عىل التعرف

ولكن الذي علمهم اهلل إياه أكثر  . واملالئكة يعلمون ذلك بالتلقي املبارش عن اهلل

 زتمت رت يب﴿ ومن العلم الذي أعطوه علم الكتابة ،مما يعرفه اإلنسان

   .[12-10]االنفطار: ﴾مث زث رث   يت ىت نت
واملالئكة تتحاور فيام بينها فيام خفي عليها من وحي رهبا، ففي سنن الرتمذي 

تبارك وتعاىل  ريبأاتين الليلة » :قال × أن الرسول  ومسند أمحد عن ابن عباس
يف أحسن صورة، فقال: اي حممد هل تدري فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت: ل، 
فوضع يده بني كتفي، حىت وجدت بردها بني ثديي، فعلمُت ما يف السموات، وما 
يف األرض، فقال: اي حممد هل تدري فيم خيتصم األعلى؟ قلت: نعم يف الكفارات 

واملشي على األقدام  ساجد بعد الصلوات،ملا املكث يف والكفارات:، والدرجات
هذا حديث » :قال ابن كثري.(2)«...الخ الوضوء يف املكاره وإسباغ إىل اجلماعات،

ل ط، وهو يف السنن من طرق، وهذا احلديث  املنام املشهور، ومن جعله يقظة فقد غ 

 ح.حيحسن ص اهلل الياممي، به. وقال بعينه رواه الرتمذي من حديث جهضم بن عبد

 ىف يث ىث نث مث   ﴿ وليس هذا االختصام هو االختصام املذكور يف القرآن يف قوله:
فإن   [70-69]ص: ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يفىقيق

واالختصام املذكور يف القرآن  ،× ه الرسولاالختصام املذكور يف احلديث فرس  

                                       
 (.43 /4ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (1)
 ،(35_1/3وابن اجلوزي يف العلل املتناهية ) ،(3484برقم ) ،(5/437أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) (2)

وذلك النقطاعه  ،(. قال حمقق املسند: إسناده ضعيف3233مذي برقم )والرت ،(682وأخرجه عبد بن محيد )
 واضطرابه.
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 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ﴿: ته اآليات بعدهفرس  
 مث هت مت خت حت  جت هب مب   خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
 .(1)« [74-71]ص: ﴾جح مج حج

 قال،  أوامر اهللمون يف كل شؤوهنم يف عبادهتم وأعامهلم وتنفيذ واملالئكة منظ  
ون عند رهبم؟ املالئكة عند رهبا؟ قالوا: وكيف يصفّ  ون كما تصف  أل تصف  » :×
أتون ي مةويوم القيا  .(2)«ون يف الصفيكملون الصف األول فاألول ويرتاصّ  قال:

قال عطاء: يريد صفوف  .(3)[22:ر]الفج ﴾خم حم جم هل مل ﴿ منتظمة اصفوفً 
نزلوا يوم  سامء إذا أهل كل الضحاك: عىل حده، قال املالئكة، وأهل كل سامء صف  

وقال ابن  .(4)خمتلطني باألرض ومن فيها فيكون سبع صفوف اصفًّ  القيامة كانوا
ء كام يشاء واملالئكة ييئون بني ضالقلفصل ا -تبارك وتعاىل- فيجيء الرب» كثري:

 .(5)«اصفوفً  ايديه صفوفً 
 عبادة املالئكة: املطلب الثاين

بتكاليف ختتلف عن تكاليف اإلنس، ومن قال بأهنم ليسوا  فوناملالئكة مكل  
 مث هت ﴿ مأمورون بالعبادة والطاعة فهم فهو قول مردود، (6)امطلقً  بمكلفني
 .[50]النحل: ﴾جخ مح جح  مج حج

العبودية،  كام ذكرنا يف املطلب األول بأهنم عباد مكرمون يتصفون بكل صفاتة ئكواملال
أمر من  يعرتضون عىل ومن متام العبودية أهنم ال يتقدمون بني يدي رهبم مقرتحني، وال

 .[27 ]األنبياء: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ﴿  أوامره بل هم عاملون بأمره
                                       

 (.4/43ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (1)
 (.430رقم احلديث ) ،(5/114أخرجه مسلم يف كتاب الصالة باب السكون يف الصالة ) (2)
 (.24-23ألشقر ص )، عمر اعامل املالئكة األبرار (3)
 (.1/1017البغوي ) تفسريخمترص  (4)
 (.4/510ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (5)
 (.2/409السفاريني )، انظر: لوامع األنوار البهية (6)
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الفونه فيام أمرهم به، بل يبادرون خي اليتقدمون بني يديه بأمر و ال أي:» قال ابن كثري:

 ال» وقال البغوي: .(1) «خيفى عليهم منه خافية إىل فعله، وهو تعاىل علمه حميط هبم فال
 .(2) «عماًل  وال يتقدمونه بالقول وال يتكلمون إال بام أمرهم به، وال خيالفونه قواًل 

 ٰه مه جه  ﴿ فنزلت: ل:قا، «؟أل تزوران أكثر مما تزوران» جلربيل:×  قال رسول اهلل
 .(3) [64]مريم: ﴾هش مش هس مس هثمث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خيحي جي

منها: حرصهم الدائم واملستمر عىل تسبيح  بوسائل متعددة واملالئكة تعبد اهلل 

  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ﴿ :اهلل تعاىل
 مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ
 . [7]غافر: ﴾جغ مع جع

لة العرش األربعة ومن حوله بني من مح   الئكة املقر  ملا خيرب تعاىل عن» قال ابن كثري:
أي يتقربون بني التسبيح الدال  ،الكروبيني بأهنم يسبحون بحمد رهبم من املالئكة

سبحانه  اأيًض  وقال .(4)«عىل نفي النقائص والتحميد املقتيض إلثبات صفات املدح
 ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ﴿ وتعاىل يف تسبيح املالئكة:

 .[5]الشورى: ﴾رت يب ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
ويعترب التسبيح أفضل وسائل ذكر اهلل تعاىل، ولذا فإن املالئكة يقتفونه يف عبادهتم 

ما اصطفى ملالئكته » الم أفضل؟ قال:ـل: أي  الكـئـا سـعندم × لرهبم، قال النبي
 يف احلقيقةن حوهم هم املسبــرة تسبيحــولكث، (5)«دهــمـحـان هللا وبــحـاده: سبــبـلع أو

                                       
 (.3/176ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم( 1)
 (.2/589خمترص تفسري البغوي ) (2)
اب: وما نتنزل إال بأمر آن، بيف كتاب تفسري القر أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس  (3)

  (.4454ربك، حديث رقم )
  (. 4/71ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم( 4)
( 17/208أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل سبحان اهلل وبحمده ) (5)

(2731 .) 
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الفونه فيام أمرهم به، بل يبادرون خي اليتقدمون بني يديه بأمر و ال أي:» قال ابن كثري:

 ال» وقال البغوي: .(1) «خيفى عليهم منه خافية إىل فعله، وهو تعاىل علمه حميط هبم فال
 .(2) «عماًل  وال يتقدمونه بالقول وال يتكلمون إال بام أمرهم به، وال خيالفونه قواًل 

 ٰه مه جه  ﴿ فنزلت: ل:قا، «؟أل تزوران أكثر مما تزوران» جلربيل:×  قال رسول اهلل
 .(3) [64]مريم: ﴾هش مش هس مس هثمث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خيحي جي

منها: حرصهم الدائم واملستمر عىل تسبيح  بوسائل متعددة واملالئكة تعبد اهلل 

  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ﴿ :اهلل تعاىل
 مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حسجس مخ
 . [7]غافر: ﴾جغ مع جع

لة العرش األربعة ومن حوله بني من مح   الئكة املقر  ملا خيرب تعاىل عن» قال ابن كثري:
أي يتقربون بني التسبيح الدال  ،الكروبيني بأهنم يسبحون بحمد رهبم من املالئكة

سبحانه  اأيًض  وقال .(4)«عىل نفي النقائص والتحميد املقتيض إلثبات صفات املدح
 ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ﴿ وتعاىل يف تسبيح املالئكة:

 .[5]الشورى: ﴾رت يب ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
ويعترب التسبيح أفضل وسائل ذكر اهلل تعاىل، ولذا فإن املالئكة يقتفونه يف عبادهتم 

ما اصطفى ملالئكته » الم أفضل؟ قال:ـل: أي  الكـئـا سـعندم × لرهبم، قال النبي
 يف احلقيقةن حوهم هم املسبــرة تسبيحــولكث، (5)«دهــمـحـان هللا وبــحـاده: سبــبـلع أو

                                       
 (.3/176ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم( 1)
 (.2/589خمترص تفسري البغوي ) (2)
اب: وما نتنزل إال بأمر آن، بيف كتاب تفسري القر أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس  (3)

  (.4454ربك، حديث رقم )
  (. 4/71ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم( 4)
( 17/208أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل سبحان اهلل وبحمده ) (5)

(2731 .) 
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وما كثرة تسبيحهم إال  [166-165]الصافات: ﴾ىل مل يك  ىك مك لك اك ﴿
 التسبيح أفضل الذكر. ألن  

كام تقوم املالئكة بتأدية الصالة، فيقومون، ويركعون، ويسجدون، فعن حكيم بن 

قالوا: ما  أتسمعون ما أمسع؟» يف أصحابه إذ قال هلم: × حزام قال: بينام رسول اهلل

، وما فيها موضع : إين ألمسع أطيط السماء، وما تالم أن تئطّ قال ء،يشنسمع من 
 .(1) «و قائمأملك ساجد  شب إل وعليه

 جئ  ﴿ فقال: القرآن اهلل به يف ويف السامء السابعة البيت املعمور وأقسم
: يف حديث اإلرساء بعد جتاوزه للسامء السابعة × وقال النبي .[4]الطور: ﴾حئ

يعودون إليه  ل ات املعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفً بيالفع يب إىل مث رُ »
 ،هو بحيال الكعبة»أن البيت املعمور  وذكر ابن كثري يف تفسريه: .(2) «آخر ما عليهم

والذي يف السامء الدنيا يقال له بيت  ،ويف كل سامء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه

قال لعيل بن أيب  بن عرعرة أن رجاًل  لدخاوأخرج ابن جرير من طريق  .(3)«العزة

قال: بيت يف السامء يقال له الرُضاح، وهو بحيال  ما البيت املعمور؟» طالب 

رمة البيت يف األرض، يصيل فيه كل يوم رمته يف السامء كحُ الكعبة من فوقها، ُح 

س أنوقال قتادة والربيع بن  .(4)«امن املالئكة وال يعودون فيه أبدً  اسبعون ألفً 

هل تدرون ما البيت » :ألصحابه اقال يومً ×  ُذكر لنا أن رسول اهلل»والسدي: 
فإنه مسجد يف السماء حبيال الكعبة لو خرَّ قالوا اهلل ورسوله أعلم قال:  املعمور؟

يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه مل يعودوا آخر ما  ،خلرَّ عليها
                                       

حديث  ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،مط مسلرواه الطرباين يف الكبري، قال الشيخ األلباين: صحيح عىل رش (1)
 (.852رقم )

 (. 3207) (، رقم احلديث6/347أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق باب ذكر املالئكة، ) (2)
 (.4/239ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (3)
ه ثقات رجال (:1/236قال الشيخ األلباين يف األحاديث الصحيحة ) ،(27/10أخرجه ابن جرير الطربي ) (4)

 وله شواهد. :ثم قال ،غري خالد بن عرعرة وهو مستور
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فة من املالئكة يقال هلم اجلن من قبيلة إبليس ائط وزعم الضحاك أنه يعمره ،«عليهم

  .(1)«فاهلل أعلم
 هذه األمة القرآن الكريم وأعطى هلا األجر اجلزيل عىل قراءته  ومما أكرم اهلل به

أما  ،تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون فيه بكل حرف عشر حسنات» :×قال 
 .(2)«حرف يمومأان ل أقول )أمل( حرف ولكن ألف حرف ولم حرف 

 ؟وهل للمالئكة هذا األجر املوعود يف قراءة القرآن أم فقط مزية هلذه األمة املحمدية
فهي  ولذلك ،املالئكة فضل قراءة القرآن عط  مل تُ » قال ابن الصالح يف فتاويه:

 .(3)«عىل سامعه من اإلنس حريصة كل احلرص
عظيمة، قال  وخشيتهم له، لهوملا كانت معرفة املالئكة برهبم كبرية، كان تعظيمهم 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ﴿ اهلل فيهم:
 ﴾حم جم هل مل خل حل جل  ﴿ :وقال ،[28]األنبياء: ﴾رتزت

 .[57]املؤمنون:
 
 

 
 

                                       
ة مدلس وقد أرسل هذا احلديث قال حمقق تفسري ابن كثري: قتاد ،(4/239ابن كثري )، تفسري القرآن العظيم (1)

 .اأيًض 
 (.1/248أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ومعامله وآدابه ) (2)
 سائل املنثورة. ب املبا ،ذكره السيوطي يف احلبائك (3)
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 املبحث الثاني
 وظائف املالئكة

 وظائف املالئكة يف اْلياة الدنيا: املطلب األول
  حل عرش الرحن: -1

 ىث نثمث زث رث  ﴿ نية مالئكة كرام حتمله، قال تعاىل:اموك ل اهلل بعرشه ث
أما كيف محلهم للعرش، فال يعلم حقيقته  .[17]احلاقة: ﴾يق ىق يف ىف يث
 أنه قال يف وصف أحد هؤالء املالئكة: ×وي عن النبي ورُ  سبحانه وتعاىل. إال اهلل

 ةك من مالئكة هللا من حلة العرش، إن ما بني شحمث عن ملَ ُأذن يل أن ُأحدِّ »
 .(1)«أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام

  حراسة اإلنسان: -2
 من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك  ﴿ قال تعاىل:
 هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى   ين ىن  نن
 خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 .[10/11]الرعد: ﴾ حض  جض مص خص حص مس

اهلل ليحفظوا  مهبات من اهلل هم املالئكة، جعلأن املعق  » :وقد بني ابن عباس 
ر أن يصل إليه-فإذا جاء قدر اهلل  ،اإلنسان من أمامه ومن ورائه  .(2) «خلوا عنه -الذي قد 

ملك موكل بحفظه يف نومه ويقظته من اجلن  له ما من عبد إال  »وقال جماهد: 
إال يشء أذن اهلل فيه  ،واهلوام، فام منها يشء يأتيه إال قال له امللك: وراءك واإلنس
قتلك.  راد يريدونإن نفًرا من مُ  :رجل لعيل بن أيب طالب  وقال .(3) «هبيفيص

ي ا بينه  كني حيفظانه مماإن مع كل رجل مل  » : فقال عيل ل  ر، فإذا جاء القدر خ  مل يقد 
                                       

 (.4/232) ،(4727رقم احلديث ) ،باب: يف اجلهمية ،كتاب: السنة ،سنن أيب داود (1)
 (.4/375)ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم( 2)
 (.16/373لطربي )اجامع البيان،  (3)
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 .(1)«وبينه، إن األجل ُجن ة حصينة
  ٰىٰر ٰذ يي ىي ﴿ :واملعقبات املذكورة يف آية الرعد هي املرادة باآلية األخرى

 ﴾رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 فاحلفظة الذين يرسلهم اهلل حيفظون العبد حتى يأيت أجله املقدر له. .[61]األنعام:
 السفارة بني هللا ورسله وإنزال الوحي: -3

 قال تعاىل: فقط دون سواه من املالئكة.  ريلـك جبوهذه الوظيفة خاصة باملل  
 يل ىل مل  يك ىك مك يفىقيقاكلك ىف يث ىث﴿
 من زن  رن مم امُّ  ﴿ وقال تعاىل:، [97رة:قب]ال ﴾زنمن ممرن ام

 .[193/194]الشعراء: ﴾ري ٰى ين ىن نن 
كام يف احلديث الذي رواه ابن عباس  -وهذا قليل-وقد يأيت بالوحي غري جربيل 

 من فوقه، فرفع رأسه، (2)سمع نقيًضا × قال: بينام جربيل قاعد عند النبي

ك،  اليوم، فنزل منه ملَ لإهذا ابب من السماء فُتح اليوم، مل يفتح قط » فقال:
ين ك نزل إىل األرض مل ينزل قط إل اليوم، فسّلم، وقال: أبشر بنورَ فقال: هذا ملَ 

ُأوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك: فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حبرف 
م ك فسلَّ أاتين ملَ » قال: ×أن رسول اهلل   وعن حذيفة .(3)«منهما إل أعطيته

دا شباب أهل سيِّ  رين أن اْلسن واْلسني، نزل من السماء، مل ينزل قبلها، فبشّ يَّ عل
 .(4)«اجلنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة

                                       
 (.1/54البداية والنهاية، ابن كثري )  (1)
 (.6/91لنووي )، اهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاجاملن :النقيض: صوت كصوت الباب إذا ُفتح. ينظر (2)
باب: فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة واحلث عىل  ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،صحيح مسلم (3)

 (.1/554) ،(806رقم احلديث ) ،قراءة اآليتني من آخر البقرة
 ،(3/38) ،(2609رقم )ب ،ينلطرباواملعجم الكبري ل ،(1/218) ،(388) برقم ،ابن األعرايبمعجم   (4)

(. 13/208وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر ) ،(6/238) ،(6628رقم )باملعجم األوسط للطرباين، و
 «.إسناده حسن(: »16/158قال ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية )
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 .(4)«اجلنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة

                                       
 (.1/54البداية والنهاية، ابن كثري )  (1)
 (.6/91لنووي )، اهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاجاملن :النقيض: صوت كصوت الباب إذا ُفتح. ينظر (2)
باب: فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة واحلث عىل  ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،صحيح مسلم (3)

 (.1/554) ،(806رقم احلديث ) ،قراءة اآليتني من آخر البقرة
 ،(3/38) ،(2609رقم )ب ،ينلطرباواملعجم الكبري ل ،(1/218) ،(388) برقم ،ابن األعرايبمعجم   (4)

(. 13/208وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر ) ،(6/238) ،(6628رقم )باملعجم األوسط للطرباين، و
 «.إسناده حسن(: »16/158قال ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية )
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أما رأيت العارض الذي عرض » قال: × أيًضا أن رسول اهلل ة وعن حذيف
ة، ك من املالئكة مل يهبط األرض قبل هذه الليلفهو ملَ » قال: ،قلت: بىل «يل قبيل؟

، ويبشِّ  دا شباب أهل اجلنة، رين أن اْلسن واْلسني سيِّ فاستأذن ربه أن يسلم عليَّ
 .(1)«نساء أهل اجلنة وأن فاطمة سيدة

فروت أن احلارث × كيف كان يأيت الوحي رسول اهلل   وقد بي نت عائشة
 يا رسول اهلل، كيف يأتيك الوحي؟ فقال فقال:× سأل رسول اهلل   (2)بن هشام

، فـَُيفَصم عينِّ أ»: ×  وقد وعيُت حيااًن أيتيين مثل صلصلة اجلرس، وهو أشد ه عليَّ
فجربيل  .(3)«، فيكلمين، فأعي ما يقولقال، وأحيااًن يتمثَّل يل امللك رجاًل  عنه ما

واحلالة ، × ة، وهذه شديدة عىل الرسولوهو يف حالته امللكي  ×  كان يأيت الرسول
 .× لته امللكية إىل البشية، وهذه أخف عىل الرسولالثانية كان جربيل ينتقل من حا

جاهد املالئكة مع املسلمني وقاتلوا إىل جانبهم أعداء   فقد مع املؤمنني: اجلهاد -4
 نث﴿يقول اهلل تعاىل: ،يف بدر واخلندق ×فحاربوا مع رسول اهلل  ،اهلل من املشكني

 ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 ىن﴿ وقال تعاىل: ،[12]األنفال: ﴾ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين
 نب مب زب ربيئ  ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

                                       
ريض اهلل عنهام - ابني عيل بن أيب طالب فضائل احلسن واحلسني ،كتاب: املناقب ،النسائي ،السنن الكربى (1)

قال  .(38/354،353) ،(23329) برقم ،املسند لإلمام أمحدو ،(5/80) ،(8298)برقم  ،-وعن أبوهيام
 «.إسناده صحيح»الشيخ شعيب األرناؤوط: 

اطمة أخو أيب جهل وابن عم خالد بن الوليد وأمه ف ،هو: احلارث بن هشام بن املغرية القريش املخزومي (2)
حديثه يف  ،استشهد يف فتوح الشام ،أسلم يوم الفتح وكان من فضالء الصحابة ،بنت الوليد بن املغرية

 .(1514( )2/407) ، ابن حجراإلصابة ،الصحيحني )كيف يأتيك الوحي(
رقم  ،×باب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل  ،كتاب: بدء الوحي ،اجلامع الصحيح للبخاري (3)

يف الربد وحني  ×باب: عرق النبي  ،كتاب: الفضائل ،واملسند الصحيح ملسلم ،(1/18، )(2احلديث )
 (.4/1816) ،(2333رقم احلديث ) ،يأتيه الوحي
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 ىث   نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 رن مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث
 .  [123/126 : عمران ]آل ﴾زن

ملا رجع يوم اخلندق، ووضع السالح  ×أن رسول اهلل  وعن عائشة 
رأسه الغبار، فقال: وضعت  السالح، فواهلل  وقد عصب  واغتسل، فأتاه جربيل

إىل بني ُقريظة. قالت:  هنا. وأومأ قال: ها «فأين؟»: × فقال رسول اهلل ،ما وضعُته
 .(1) × فخرج إليهم رسول اهلل

 كتابة أعمال اإلنسان: -5
 بقوله ونهم املعني   بني آدم من خري ورش، وهؤالء املالئكة موكلون بحفظ أعامل

 .[12]االنفطار: ﴾ مث زث  رث  يت ىت  نت    مت زت رت يب  ﴿ تعاىل:
ين ال يفارقانه، حُيصيان عليه أعامله ني حارض  ك  وقد وك ل اهلل بكل إنسان مل  

 من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل   ﴿ قال تعاىل: وأقواله.
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي َّميىي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن
ب ـأي: مراق( دـيـعتب ـيـرق)د. وـرصـتـأي: م( دـيـعـق)ى ـومعن .[16/18]ق: ﴾ُّ
 د لذلك ال يرتك كلمة تفلت.ـمع

يكتب كل ما تكلم به من خري أو رش، حتى إنه ليكتب قوله:  :قال ابن عباس 
عرض قوله  حتى إذا كان يوم اخلميس ،أكلت، رشبت، ذهبت، جئت، رأيت

 هت﴿ منه ما كان فيه من خري أو رش، وألقى سائره؛ وذلك قوله تعاىل: وعمله، فأقر  
 .(2) [39]الرعد: ﴾جس مخ جخ محجح مج حج مث

ولذلك فإن  ،ن املالئكة كل ما يفعله اإلنسان، وال يرتكون منه شيًئا مطلًقاويدو  
اإلنسان يد كتابه قد حوى كل يشء صدر منه، ولذلك فإن الكفار ينادون حني 

                                       
 (.7/413) ،(2813) برقم ،باب: الغسل بعد احلرب والغبار ،والسري اجلهادكتاب:  ،اجلامع الصحيح للبخاري (1)
 (.4/224تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) (2)
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 نت مت  زت رت يب ىب ﴿ يرون كتاب أعامهلم يوم القيامة قائلني:
 مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت
 .[49]الكهف: ﴾رن مم ام يل ىلمل  يك ىك

أنه  (1)وذكر ابن كثري عن اإلمام أمحد أنه كان يئن  يف مرضه، فبلغه عن طاوس

 .(2)فلم يئن  أمحد حتى مات  ،«ي كتب امللُك كل يشء حتى األنني» قال:

 قبض أرواح البشر: -6
 هل  مل خل   ﴿ ك املوت. قال تعاىل:ك واحد هو مل  وهي وظيفة خاصة بمل  

 .[11]السجدة: ﴾من خن حن جن مم خم حم جم
 ك؛فالذين يقبضون األرواح أكثر من مل   ،وملك املوت ليس واحًدا كام ُيظن  

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي  ﴿ تعاىل: بدليل قوله
 يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
  .[61/62]األنعام: ﴾مث زث رث

أي دليل من   يرد فيهمل فهي تسمية ،«عزرائيل»أما عن تسمية ملك املوت بـ

احلافظ ابن كثري:  يقول الكتاب أو السنة الصحيحة، ولكنها مما اشتهر بني العلامء.

مل يثبت من هذه  ولكن .(3)«، وهو املشهور«عزرائيل»وقد ُسمي يف بعض اآلثار بـ»

اآلثار حديث صحيح، فكل ما ورد يف ذلك من املوقوف، وهذا ما ذكره 

                                       
اين (1) د  ين اهل م  ال  ان اخل و  ي س  من أكابر التابعني تفقًها يف الدين وروايًة  ،اإلمام الفقيه أبو عبد الرمحن طاوس بن ك 

ا باملزدلفة أو بمنى سنة ) ،ومولده ومنشأه يف اليمن ،هـ(33ولد سنة ) ،للحديث هـ(. قال 106تويف حاجًّ

نعيم األصفهاين  وأب، حلية األولياء :ينظر«. والثوري ،وطاوس ،و ذرمتجنبو السلطان ثالثة: أب»ابن ُعيينة: 

ان )، ووفيات األعيان ،(4/3) ل ك   (.1/233ابن خ 

 (.10/375البداية والنهاية، ابن كثري ) ،(4/224تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )( 2)

 (.3/599تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) (3)
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أن  (2)هيف حديث مرفوع، وورد عن وهب بن منب   مل يرد تسميته»، فقال: (1)السيوطي

وقد ُعلم أن وهب » :شهبة أبو قال .(3)«، رواه أبو الشيخ يف العظمة«عزرائيل»اسمه 

بن منبه أحد خيار التابعني، إال أنه كان ُيكثر من رواية أخبار أهل الكتاب، حتى ُعد  

قف فيام خُيرب به، خصوًصا التو أحد أكرب أسباب انتشارها يف كتب التفسري، لذا صح  

 .(4)«× مع عدم وجود اخلرب الثابت عن املعصوم
 تبشري املؤمنني والكافرين عند املوت: -7

يقول ، إذا نزل املوت بالعبد املؤمن، فإن املالئكة تتنزل عليه وتبشه برمحة اهلل وتثبته
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ﴿ اهلل تعاىل:
  مي خي حي جي  يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي
ل ت: ﴾رب يئ  يقول تعاىل:، كام تبش الكافرين بغضب اهلل والنار  .[32-30]ُفص 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من﴿
 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خسحس جس

                                       
إمام حافظ مؤرخ  ،هد جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي الشافعياإلمام العالمة املجت (1)

وخال بنفسه يف روضة  ،وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس ،هـ(849ولد سنة ) ،مصنف 600له نحو  ،أديب
وحسن  ،واألشباه والنظائر ،هـ(. من كتبه: اإلتقان يف علوم القرآن911وتويف سنة ) ،املقياس عىل النيل

 (.8/51ابن العامد )، شذرات الذهب :املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة. ينظر
اين الذماري (2) ن ع  ب بن ُمن ب ه األبناوي الص  ه   ،كثري األخبار عن الكتب القديمة ،املؤرخ اإلخباري أبو عبد اهلل و 

هـ( 34ولد سنة ) ،ه من أبناء الفرسأصل ،يف التابعني يعد   ،عامل بأساطري األولني وال سيام اإلرسائيليات
وفيات  :صحب ابن  عباس والزمه ثالث عشة سنة. ينظر ،هـ(114ومات فيها أيًضا سنة ) ،بصنعاء
ان )، األعيان ل ك   (.11/166ابن حجر العسقالين )، وهتذيب التهذيب ،(1/180ابن خ 

، الدر املنثور :وينظر أيًضا ،(425، 4/424السيوطي )، للنسائي« املجتبى»رشح السنن الصغرى  (3)
 (.42لسيوطي )ص ، اواحلبائك يف أخبار املالئك ،(5/188السيوطي )

 (.105أبو ُشهبة )ص ، اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري (4)



صفات المالئكة ووظائفهم في القرآن الكريم د. محمد إلياس محمد أنور
٢م

٠١
ر ٧

مب
سبت

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٨

ة 
حج

و ال
ذ

٤
العدد الرابع

57

 صفات املالئكة ووظائفهم يف القرآن الكرمي                              د. حممد إلياس حممد أنور

38 

أن  (2)هيف حديث مرفوع، وورد عن وهب بن منب   مل يرد تسميته»، فقال: (1)السيوطي

وقد ُعلم أن وهب » :شهبة أبو قال .(3)«، رواه أبو الشيخ يف العظمة«عزرائيل»اسمه 

بن منبه أحد خيار التابعني، إال أنه كان ُيكثر من رواية أخبار أهل الكتاب، حتى ُعد  

قف فيام خُيرب به، خصوًصا التو أحد أكرب أسباب انتشارها يف كتب التفسري، لذا صح  

 .(4)«× مع عدم وجود اخلرب الثابت عن املعصوم
 تبشري املؤمنني والكافرين عند املوت: -7

يقول ، إذا نزل املوت بالعبد املؤمن، فإن املالئكة تتنزل عليه وتبشه برمحة اهلل وتثبته
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ﴿ اهلل تعاىل:
  مي خي حي جي  يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي
ل ت: ﴾رب يئ  يقول تعاىل:، كام تبش الكافرين بغضب اهلل والنار  .[32-30]ُفص 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من﴿
 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حتجت هب مب خب  حب
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خسحس جس

                                       
إمام حافظ مؤرخ  ،هد جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي الشافعياإلمام العالمة املجت (1)

وخال بنفسه يف روضة  ،وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس ،هـ(849ولد سنة ) ،مصنف 600له نحو  ،أديب
وحسن  ،واألشباه والنظائر ،هـ(. من كتبه: اإلتقان يف علوم القرآن911وتويف سنة ) ،املقياس عىل النيل

 (.8/51ابن العامد )، شذرات الذهب :املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة. ينظر
اين الذماري (2) ن ع  ب بن ُمن ب ه األبناوي الص  ه   ،كثري األخبار عن الكتب القديمة ،املؤرخ اإلخباري أبو عبد اهلل و 

هـ( 34ولد سنة ) ،ه من أبناء الفرسأصل ،يف التابعني يعد   ،عامل بأساطري األولني وال سيام اإلرسائيليات
وفيات  :صحب ابن  عباس والزمه ثالث عشة سنة. ينظر ،هـ(114ومات فيها أيًضا سنة ) ،بصنعاء
ان )، األعيان ل ك   (.11/166ابن حجر العسقالين )، وهتذيب التهذيب ،(1/180ابن خ 

، الدر املنثور :وينظر أيًضا ،(425، 4/424السيوطي )، للنسائي« املجتبى»رشح السنن الصغرى  (3)
 (.42لسيوطي )ص ، اواحلبائك يف أخبار املالئك ،(5/188السيوطي )

 (.105أبو ُشهبة )ص ، اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري (4)
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 .[93]األنعام: ﴾جف مغ

 :القرآن ×مدارسة النيب  -8
 من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ﴿ :قال تعاىل
يف كيفية تلقيه الوحي  × لرسوله  هذا تعليم من اهلل .[61/18]القيامة: ﴾هن

  فإنه كان يبادر إىل أخذه، ويسابق جربيل يف قراءته، فأمره اهلل ، من جربيل

بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يمعه يف صدره، وأن   جربيل إذا جاءه

 ه عىل الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفرسه ويوضحه. ييرسه ألدائ

فاحلالة األوىل مجعه يف صدره، والثانية تالوته، والثالثة تفسريه وإيضاح معناه؛ 

 خم حم   ﴿ أي: بالقرآن، كام قال: ﴾مل خل حل جل مك لك  ﴿ وهلذا قال:
 . [114]طه: ﴾ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم

إذا نزل  × كان رسول اهللل: قا ابن عباس نع سعيد بن جبري عنويف الرتمذي 

 حل جل مك لك  ﴿ :عليه القرآن حيرك به لسانه، يريد أن حيفظه، فأنزل اهلل تبارك وتعاىل
 .(1)هشفتي سفيان وحرك ،فكان حيرك به شفتيه قال:﴾ مل خل

وكان جربيل يأيت  ،القرآن كل عام  يدارس جربيل ×كان النبي  اأيًض و

 يف رمضان يف كل ليلة من لياليه، فيدارسه القرآن.يف كل عام  × النبي حممد

أجود الناس، وكان أجود ما يكون  ×كان رسول اهلل  قال: فعن ابن عباس 

يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كل ليلة يف رمضان، فيدارسه القرآن، 

 .(2)فل رسوُل اهلل أجود باخلري من الريح املرسلة

                                       
 وقال: حديث حسن صحيح. ،(3329) برقمأخرجه الرتمذي يف سننه، باب: ومن سورة القيامة،  (1)
 ،(6) برقم ،×باب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل  ،: بدء الوحيكتاب ،لبخاريصحيح ا (2)

 ،أجود الناس باخلري من الريح املرسلة × باب: كان النبي ،كتاب: الفضائل ،وصحيح مسلم ،(1/30)
 (.4/1803) ،(2308رقم احلديث )
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 :حث اإلنسان على اخلري -9
 مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت خت  ﴿ قال تعاىل:
ى ـالـعـت - كـذلـني بـعـي» ر:ـفـو جعـأب الـق .[268]البقرة: ﴾حص مس خس حسجس

بالصدقة وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم  -الناس أهيا ﴾هت مت خت﴿ :-رهـذك

  يعني: ويأمركم بمعايص اهلل ﴾حج مث ﴿ أن تفتقروا-يف أموالكم

يعدكم أهيا املؤمنون   هللأن ا :يعني ﴾ مخ جخ مح جح ﴿ وترك طاعته

أن يسرت عليكم فحشاءكم بصفحه لكم عن عقوبتكم عليها، فيغفر لكم ذنوبكم 

من صدقتكم، يعني: ويعدكم أن خيلف عليكم  ﴾جس ﴿، بالصدقة التي تتصدقون

 .(1) «فيتفضل عليكم من عطاياه ويسبغ عليكم يف أرزاقكم
ل واهلل  ، فعنبكل إنسان قرينًا من املالئكة وقر وك     ابن مسعود ينًا من اجلن 

ما منكم من أحد إل وقد وكَّل به قرينه من اجلن، وقرينه » :× قال: قال رسول اهلل
وإايي، إل أن هللا أعانين عليه فأسلم، »رسول اهلل؟ قال:  وإياك يا قالوا:، «املالئكة من

جلن يتعاوران من ا وقرينه وقرين اإلنسان من املالئكة .(2)«فال أيمرين إل خبري

ابن  فعن اإلنسان، هذا يأمره بالش ويرغبه فيه، وذاك حيثه عىل اخلري ويرغبه فيه.

 فأما، َلمَّة اببن آدم، وللملك(3) إن للشيطان َلمَّةً » قال: ×أن رسول اهلل   مسعود
وأما َلمَّة امللك: فإيعاد ابخلري، وتصديق  ،فإيعاد ابلشر، وتكذيب ابْلق الشيطان: َلمَّة

ومن وجد األخرى،  ،من هللا، وليحمد هللا فمن وجد من ذلك شيًئا، فليعلم أنه ،ابْلق
  مجحج مث هت مت خت﴿ ثم قرأ: ،«فليتعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم

                                       
 (.5/571) الطربي ،جامع البيان (1)
باب: حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس وأن مع  ،ناركتاب: صفة القيامة واجلنة وال ،صحيح مسلم (2)

 (.4/2168) ،(2814رقم احلديث ) ،كل إنسان قرينًا
ة واخلطرة تقع يف القلب (3) ة: اهل م  فام كان من خطرات اخلري  ،أراد: إملام امللك أو الشيطان به والقرب منه ،الل م 

 «.ل م م»مادة  ،(4/273بن األثري )ا ،النهاية ،ن الشيطانوما كان من خطرات الش فهو م ،فهو من امللك
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  مجحج مث هت مت خت﴿ ثم قرأ: ،«فليتعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
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 «.ل م م»مادة  ،(4/273بن األثري )ا ،النهاية ،ن الشيطانوما كان من خطرات الش فهو م ،فهو من امللك
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  زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي
 ىت نت مت زت رت يب  ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 مل يك ىك  مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت

 .[102]البقرة: ﴾زي ري ٰى ينىن  نن من زن رن ممام يل ىل
ىل امتحن الناس بامللكني يف تعا اهللواألصح يف قصة امللكني: أن » قال البغوي:

ويعمل به فيكفر به، ومن  ،ويأخذه عنهام ،منهام ذلك الوقت فمن شقي يتعلم السحر

 سعد يرتكه فيبقى عىل اإليامن، ويزداد املعلامن بالتعليم عذابا، ففيه ابتالء للمعلم

 .(1)«وهلل أن يمتحن عباده بام شاء، فله األمر واحلكم واملتعلم

عىل تفسري  ومها يف حمل اخلفض رسيانيان اسامن ﴾مي خي﴿ : قوله

حتى يقوال له: إنام نعلمك ما يؤدي إىل الفتنة والكفر  امللكني، وما كانا يعلامن أحًدا

مل يأخذوا هبذه النصيحة  ولكن الناس فاعرفه واحذره، واجتنب العمل به.

ا امتحان واختبار ن هذوكا ،املرء وزوجهبه بني  قونفاستخدموا مما تعلموه منهام ما يفر  

 .وماروت للناس بواسطة امللكني هاروت  من اهلل
ى بمعن ﴾جي يه ىه مه ﴿ه: التي يف قول (ما) أن...» قال الطربي:

كيف يوز  قال: فإن قيل:، وأن هاروت وماروت مرتجم هبام عن امللكني، (الذي)

-ضاف إىل اهلل أن يوز ملالئكة اهلل أن تعلم الناس التفريق بني املرء وزوجه؟ أم كيف ي

عرف عباده مجيع  -جل ثناؤه-إنزال ذلك عىل املالئكة؟ قيل له: إن اهلل  -تبارك وتعاىل

ما أمرهم به ومجيع ما هناهم عنه، ثم أمرهم وهناهم بعد العلم منهم بام يؤمرون به 

 .ولو كان األمر عىل غري ذلك، ملا كان للمر والنهي معنى مفهوم ،وينهون عنه

هنى عباده من بني آدم عنه، فغري منكر أن يكون جل ثناؤه علمه امللكني  ا قدر ممفالسح

وجعلهام فتنة لعباده من بني آدم كام أخرب عنهام أهنام يقوالن  ،اللذين ساممها يف تنزيله
                                       

 .(1/39انظر: خمترص تفسري البغوي ) (1)
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 .[268]البقرة: .(1)«﴾ حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح
إذا أوى اإلنسان إىل » :× قال: قال رسول اهلل وعن جابر بن عبد اهلل 

ويقول الشيطان: اختم  ،شيطان، فيقول امللك: اختم خبريفراشه، ابتدره ملك و 
طرد امللُك الشيطاَن، وابت  - يعين: النوم - . فإذا ذكر هللا تعاىل حىت يغلبهشرّ بِ 

ويقول  ،فإذا استيقظ، ابتدره ملك وشيطان، فيقول امللك: افتح خبري ،يكلؤه
ا أماهتا، ومل ميتها هلل الذي أحيا نفسي بعدم فإن قال: اْلمد ،الشيطان: افتح بشر

يف منامها، اْلمد هلل الذي ميسك اليت قضى عليها املوت، ويُرسل األخرى إىل أجل 
مسمى، اْلمد هلل الذي مُيسك السماوات واألرض أن تزول، ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده، اْلمد هلل ميسك السماء أن تقع على األرض إل 

قال:  × أن النبي  وعن أيب هريرة .(2)«وظل يكلؤهالشيطاَن  طرد امللكُ  ،إبذنه
 ،خلًفا اينزلن، فيقول أحدمها: اللهم أعِط ُمنفقً  ما من يوم يصبح العباد فيه إل ملكان»

  .(3)«تلًفا ويقول اآلخر: اللهم أعِط مُمسًكا
 ابتالء اإلنسان: -10

ل يف قصة بعض مالئكته البتالء بني آدم واختبارهم كام هو احلا قد يرسل اهلل 
  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل   ﴿ هاروت وماروت قال تعاىل:

 جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن
                                       

كتاب:  ،والسنن الكربى للنسائي ،(5/219) ،(2988) برقم ،باب: ومن سورة البقرة ،جامع الرتمذي (1)
 «.هذا حديث حسن غريب»(. قال الرتمذي: 6/305) ،(11051) برقم ،باب: سورة البقرة ،التفسري

 ،(10623) برقم ،باب: ما يقول إذا انتبه من منامه ،كتاب: عمل اليوم والليلة ،لنسائي، االسنن الكربى (2)
 (: حديث ضعيف.346 )رقمقال الشيخ األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب  ،(9/315)

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ﴿: باب: قول اهلل تعاىل ،كتاب: الزكاة ،لبخارياصحيح  (3)
رقم احلديث اللهم أعط  منفق مال خلًفا،  ﴾    ۆ  ۈ  ۈ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 ،(1010) رقم احلديث ،باب: يف املنفق واملمسك ،كتاب: الزكاة ،وصحيح مسلم ،(3/304) ،(1442)
(2/700.) 
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ويعمل به فيكفر به، ومن  ،ويأخذه عنهام ،منهام ذلك الوقت فمن شقي يتعلم السحر

 سعد يرتكه فيبقى عىل اإليامن، ويزداد املعلامن بالتعليم عذابا، ففيه ابتالء للمعلم

 .(1)«وهلل أن يمتحن عباده بام شاء، فله األمر واحلكم واملتعلم

عىل تفسري  ومها يف حمل اخلفض رسيانيان اسامن ﴾مي خي﴿ : قوله

حتى يقوال له: إنام نعلمك ما يؤدي إىل الفتنة والكفر  امللكني، وما كانا يعلامن أحًدا

مل يأخذوا هبذه النصيحة  ولكن الناس فاعرفه واحذره، واجتنب العمل به.

ا امتحان واختبار ن هذوكا ،املرء وزوجهبه بني  قونفاستخدموا مما تعلموه منهام ما يفر  

 .وماروت للناس بواسطة امللكني هاروت  من اهلل
ى بمعن ﴾جي يه ىه مه ﴿ه: التي يف قول (ما) أن...» قال الطربي:

كيف يوز  قال: فإن قيل:، وأن هاروت وماروت مرتجم هبام عن امللكني، (الذي)

-ضاف إىل اهلل أن يوز ملالئكة اهلل أن تعلم الناس التفريق بني املرء وزوجه؟ أم كيف ي

عرف عباده مجيع  -جل ثناؤه-إنزال ذلك عىل املالئكة؟ قيل له: إن اهلل  -تبارك وتعاىل

ما أمرهم به ومجيع ما هناهم عنه، ثم أمرهم وهناهم بعد العلم منهم بام يؤمرون به 

 .ولو كان األمر عىل غري ذلك، ملا كان للمر والنهي معنى مفهوم ،وينهون عنه

هنى عباده من بني آدم عنه، فغري منكر أن يكون جل ثناؤه علمه امللكني  ا قدر ممفالسح

وجعلهام فتنة لعباده من بني آدم كام أخرب عنهام أهنام يقوالن  ،اللذين ساممها يف تنزيله
                                       

 .(1/39انظر: خمترص تفسري البغوي ) (1)



صفات المالئكة ووظائفهم في القرآن الكريم د. محمد إلياس محمد أنور

٢م
٠١

ر ٧
مب

سبت
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٨
ة 

حج
و ال

ذ

٤
العدد الرابع

62

 

43 

ليخترب هبام عباده الذين هناهم  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ :ملن يتعلم ذلك منهام

ص املؤمن برتكه التعلم منهام، وخيزي فيمححر، عن التفريق بني املرء وزوجه وعن الس

الكافر بتعلمه السحر والكفر منهام، ويكون امللكان يف تعليمهام من علامه ذلك هلل 

وقد عبد من دون اهلل مجاعة من  ،مطيعني، إذ كانا عن إذن اهلل هلام بتعليم ذلك من علامه

فكذلك امللكان  م به،إياهرهم مل يكن ذلك بأم ا إذأولياء اهلل، فلم يكن ذلك هلم ضائرً 

غري ضائرمها سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهام بعد هنيهام إياه عنه وعظتهام له 

 .(1)«إذ كانا قد أديا ما أمر به بقيلهام ذلك ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ :بقوهلام
حر يف أرض بابل من » :صالح الفوزان قال الشيخ وأن امللكني اللذين يعل امن الس 

من باب االبتالء واالمتحان للناس، مع أهنام ينصحان من ذلك الن العراق إنام يفع

أراد أن يتعلم منهام برتك التعل م؛ ألنه كفر، وأهنام إنام يعل امنه لالبتالء واالمتحان به، 

ال إقراًرا له، ثم مع هذه الن صيحة من امللكني؛ فإن الذين يتعلمون السحر منهام 

ه وهو كفر الوا خمالفتني: أواًل رتكب، فايستعملون السحر بام يرض  الناس يوز.  : تعل م 

ثم أخرب سبحانه أن األمر بيده سبحانه، وأنه ال ، استعامله لإلرضار بالناس وثانًيا:

ل عىل اهلل، ويعتمد عليه  ة؛ فعىل املؤمن أن يتوك  يكون نفع وال رضر إال بإذنه القدري 

حرة واملفسدين ن اليهود يعلمون أن تعل م  السحر نه أسبحاثم أخرب  ،يف دفع رش  الس 

نادً   .(2)«اكفر يوجب احلرمان من اجلنة يف اآلخرة، ومع هذا أقدموا عليه كفًرا وع 

إن ثالثة يف بين » يقول: ×ي أنه سمع النب  ويف السنة: عن أيب هريرة
 .(3)«إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، فأراد هللا أن يبتليهم، فبعث إليهم ملًكا

                                       
 (.1/360،359لطربي )، اانظر: جامع البيان (1)
 (.8349م الفتوى )رق ،نفتاوى الشيخ صالح الفوزا (2)
رقم  ،باب: ما ذكر عن بني إرسائيل ،كتاب: األنبياء ،اجلامع الصحيح للبخاريانظر: قصة هؤالء النفر يف  (3)

 ،(2964رقم احلديث ) ،كتاب: الزهد والرقائق ،وصحيح مسلم ،(6/500) ،(3464احلديث )
(4/2275.) 
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 ومبينة ملجمله ومفرسة ملشكله، والسنة  انت السنة النبوية شارحة لكتاب اهللا كومل
   [3/4]النجم: ﴾يه ىه مه جه ين   ىن من خن  حن جن ﴿ :والقرآن وحيان، قال تعاىل

 غنى وال وملا كان ال × فقد جاءت خصائص وأعامل للمالئكة يف سنة خري الورى
أعمال املالئكة يف السنة النبوية  ء يفأوردت بعض ما جا استغناء عن السنة النبوية

 :للفائدة وزيادة يف معرفة ما يتعلق باملالئكة فمن أعامهلم يف احلياة الدنيا اإمتامً 
قال:   فعن أيب ذر الغفاري كتابة نوع اإلنسان وعمله ورزقه ومصريه:-1

ر ابلنطفة اثنان وأربعون ليلة، بعث هللا إليها إذا م» يقول: × سمعت رسول اهلل
ظامها، مث قال: أي رب، ملًكا فصورها، وخلق مسعها وبصرها، وجلدها وْلمها وع

قال:   وعن ابن مسعود .(1)«أذكر أم أنثى؟ فيقضي رب ك ما شاء ويكتب امللك

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن » وهو الصادق املصدوق قال: × حدثنا رسول اهلل
يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث هللا  ، مّث يكون علقة مثل ذلك، مثاأمه أربعني يومً 

وشقي أو سعيد، مث  ورزقه، عمله أبربع كلمات، ويقال له: اكتب يؤمر اإليه ملكً 
وكَّل هللا ابلرحم ملًكا، »قال:  × عن النبي  وعن أنس .(2)«ينفخ فيه الروح

ي رب مضغة. فإذا أراد هللا أن يقضي فيقول: أي رب نطفة، أي رب َعَلَقة، أ
َخلحَقها قال: أي رب، ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما األجل؟ 

 .(3)«فيكتب كذلك يف بطن أمه

                                       
بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته  مي يفباب: كيفية خلق اآلد ،كتاب: القدر ،مسلم صحيح (1)

 (.4/2037) ،(2645رقم احلديث ) ،وسعادته
ومسلم يف  ،(6/203) ،(3208رقم احلديث ) ،باب: ذكر املالئكة ،كتاب: بدء اخللقأخرجه البخاري يف  (2)

رقم  ،تهوسعادباب: كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته  ،كتاب: القدر
 (.4/2036) ،(2643احلديث )

 ،كتاب: القدر ،وصحيح مسلم ،(11/477) ،(6595رقم احلديث ) ،كتاب: القدر ،لبخاريا صحيح (3)
 رقم احلديث ،باب: كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

(2646)، (4/2038.) 
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فهو من ،  وهذا العمل خاص بميكائيل :إنزال املطر وإخراج الزرع -2

على أي » : سأل جربيل × أن النبي ابن عباس  فعن، ُوك ل بالقطر والزرع
 .(1)فقال: عىل النبات والقطر « شيء ميكائيل؟

 «.ملك اجلبال»وهـذا خاٌص بملك واحد يلقب بـ القيام على أمر اجلبال: -3

 .(3)«وأما ملك اجلبال فلم أقف عىل اسمه»: (2)قال احلافظ ابن حجر

يف بداية البعثة ودعوته  إىل أهل الطائف ×وقد ورد ذكره يف حديث خروج النبي 

فإذا أان بسحابة قد أظلتين، » :× وفيه يقول النبي ،م، وعدم استجابتهم لهإياه
فنظرُت فإذا فيها جبيل، فناداين فقال: إن هللا قد مسع قول قومك لك وما ردوا 

فناداين ملك اجلبال،  ،عليك، وقد بعث هللا إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئَت فيهم
قد مسع قول قومك لك وأان ملك اجلبال وقد إن هللا  ،فسلم عليَّ مث قال: اي حممد

فقال ، «بعثين ربك إليك لتأمرين أبمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني

 بل أرجو أن خُيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحده ل يشرك به»: × النبي
ع ان .(4)«شيًئا ي ق   .(5)هالذي يقابل واألخشبان: مها جبال مكة: أبو ُقبيس وُقع 

                                       
 ،(2/700) يب الشيخأل ،والعظمة ،(11/379) ،(12061) ديثم احلرق ،املعجم الكبري للطرباين( 1)

وأخرجه بنحوه اإلمام أمحد يف  ،(1/315) ،(155رقم احلديث ) ،البيهقي ،واجلامع لشعب اإليامن
 «.إسناده صحيح»(. قال الشيخ شعيب األرناؤوط: 285، 4/284) ،(2483رقم احلديث ) ،مسنده

و الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن حجر الكناين العسقالين ين أبحافظ اإلسالم القايض شهاب الد (2)
ثم اعتزل. من  ،ويل قضاء مرص مرات ،هـ(852وهبا تويف سنة ) ،هـ(773ولد بالقاهرة سنة ) ،الشافعي

والدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة. ينظر: ترمجته هو لنفسه يف  ،كتبه: فتح الباري بشح صحيح البخاري
 (.2/36والضوء الالمع لتلميذه السخاوي ) ،(1/85إلرص عن قضاة مرص )رفع اكتابه: 

ل هبا. ينظر: فتح الباري البن حجر )«: ملك اجلبال»(. ومعنى 6/308فتح الباري ) (3)  (.6/316املوك 
باب: إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السامء فوافقت إحدامها  ،كتاب: بدء اخللق ،لبخاريصحيح ا  (4)

كتاب: اجلهاد  ،وصحيح مسلم ،(6/316)، (3231ى غفر له ما تقدم من ذنبه، رقم احلديث )األخر
 (.3/1420) ،(1795رقم احلديث ) ،من أذى املشكني واملنافقني ×باب: ما لقي النبي  ،والسري

 .(12/155رشح صحيح مسلم للنووي ) ،(6/316، 1/76ابن حجر )، فتح الباري (5)
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 قال: قال رسول اهلل  فعن أيب هريرة :شهود صالة اجلمعة وكتابة ثوابه -4

إذا كان يوم اجلمعة، وقفت املالئكة على ابب املسجد، يكتبون األول » :×
ر كمثل الذي يهدي بدنة، مث كالذي يهدي بقرة، مث كبًشا، مث  ،فاألول ومثل املهجِّ

 .(1) « وجلسوا يستمعون الذكر حفهمدجاجة، مث بيضة، فإذا خرج اإلمام طووا صُ 

قال:   فعن أيب هريرة :شهود الصلوات اخلمس والتأمني خلف اإلمام -5

نوا، فإنه من وافق أتميُنه أتمنَي املالئكة، » :× قال رسول اهلل إذا أمَّن اإلمام فأمِّ
 .(2)«ُغفر له ما تقدم من ذنبه

  عن أيب الدرداءف :الدعاء للمؤمن الذي يدعو ألخيه بظهر الغيب -6
مستجابة، عند رأسه  املسلم ألخيه بظهر الغيب دعوة» :×قال: قال رسول اهلل 

 .(3)«املوكل به: آمني، ولك مبثل ملك موكَّل، كلما دعا ألخيه خبري، قال امللك

رسول  قال: قال  فعن أنس بن مالك :حراسة مكة واملدينة من الدجال -7

نقب من  مكة واملدينة، وليس إل الدجال، سيطؤه وليس من بلد إل» :× اهلل
فرتجف املدينة ثالث ، (4)فينزل ابلسََّبَخة ني حترسها،أنقاهبا إل عليه املالئكة صافّ 

عن الدجال   حديث متيم الداري ويف .(5)«رجفات خيرج إليه منها كل كافر ومنافق

وإين أوشك  يقول الدجال:» وفيه: ،الذي رواه اإلمام مسلم عن فاطمة بنت قيس 

أن ُيؤذن يل يف اخلروج فأخرج، فأسري يف األرض، فال أدع قرية إال هبطُتها يف أربعني 
                                       

 (.2/369) ،(929رقم احلديث ) ،باب: االستامع إىل اخلطبة ،: اجلمعةكتاب ،لبخارياصحيح  (1)
 ،(2/264) ،(780رقم احلديث ) ،باب: جهر اإلمام بالتأمني ،كتاب: صفة الصالة ،لبخارياصحيح  (2)

 (.1/306) ،(410رقم احلديث ) ،باب: التسميع والتحميد والتأمني ،كتاب: الصالة ،وصحيح مسلم
 ،باب: فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب ،: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفاركتاب ،صحيح مسلم (3)

 (.4/2094) ،(2733رقم احلديث )
ة (4) ب خ  لة التي ال ُتنبت؛ مللوحتها :الس  م  ة. ينظر ،األرض الر  : وهذه الصفة خارج املدينة من غري جهة احلر 

 (.13/102ن حجر )اب، يوفتح البار ،(12/159لنووي )، ارشح صحيح مسلم
 (.2265 /4) ،(2943رقم احلديث ) ،باب: قصة اجلساسة ،كتاب الفتن وأرشاط الساعة ،صحيح مسلم (5)
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ليلة، غري مكة وط ي بة؛ فإهنام حمرمتان عيل  كلتامها، كلام أردُت أن أدخل واحدة أو 

ين عنها، وإن عىل كل نقب منها منهام، استقبلني ملك بيده السيف صلًتا يصد   اواحدً 

 ل يدخل املدينة رعب»قال:  ×عن النبي   وعن أيب بكر .(1)«حيرسوهنامالئكة 
 وعن أيب هريرة .(2)«املسيح الدجال، هلا يومئٍذ سبعة أبواب، على كل ابب ملكان

 أييت املسيح من قبل املشرق مهته املدينة، حىت ينزل »قال:  × عن رسول اهلل
 .(3)«اك يهلكدبر أحد، مث تصرف املالئكة وجهه قبل الشام، وهن

 :× قال: قال رسول اهلل  فعن أيب هريرة :حراسة املدينة من الطاعون -8

 .(4)«يدخلها الطاعون ول الدجال على أنقاب املدينة مالئكة، ل»

 وظائف املالئكة يف اْلياة اآلخرة: املطلب الثاين
 النفخ يف الصور إلفناء البشر وإحيائهم للحساب: -1

 حم جم يل ىل مل خل ﴿ قال تعاىل:  افيلوهذه وظيفة خاصة بإرس
 ﴾خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم

ر: م   فقد ثبتت تسميته هبذا االسم يف األحاديث الصحيحة،  إرسافيل أما .[68]الز 

اللهم رب جبائيل وميكائيل » إذا قام من الليل: × فقد كان من دعاء النبي
والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب  وإسرافيل،

خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من اْلق إبذنك إنك هتدي من تشاء  فيما كانوا فيه
                                       

 (.4/2261) ،(2942رقم احلديث ) ،باب: قصة اجلساسة ،كتاب: الفتن وأرشاط الساعة ،صحيح مسلم (1)
 (.13/94) ،(1879ديث )قم احلر ،باب: ال يدخل الدجال املدينة ،اجلامع الصحيح للبخاري (2)
عام يكون يف أمته  × باب: إخباره ،كتاب: التاريخ ،بن ُبل ب ان الفاريسا ،اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان (3)

ذكر اإلخبار عن البلد الذي هيلك  ،من الفتن واحلوادث ما ترك شيًئا يكون إىل أن تقوم الساعة إال حدث به
 «.صحيح عىل رشط مسلم»(. قال شعيب األرناؤوط: 15/221) ،(8106رقم احلديث ) ،الدجال به اهلل

 ، (1880) رقم احلديث ،باب: ال يدخل الدجال املدينة ،أبواب: فضائل املدينة ،اجلامع الصحيح للبخاري (4)
رقم  ،باب: صيانة املدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ،كتاب: احلج ،وصحيح مسلم ،(10/190)

 (.2/1005) ،(1379احلديث )
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ولكن إضافة النفخ إىل إرسافيل مما مل يثبت فيه دليل معتمد،  .(1)«إىل صراط مستقيم

حيث ذكره الطربي يف التفسري دون ذكر السند  منها ما، مقال إذ ال ختلو أسانيدها من

إن »أنه قال:  × والصواب عندنا ما تظاهرت به األخبار عن رسول اهلل» قال:
 .(2)«إسرافيل قد التقم الصور وحىن جبهته ينتظر مىت يُؤمر ابلنفخ

مجيع الروايات التي ورد فيها نسبة النفخ إليه. قال  وقد ضعف احلافظ ابن حجر
ي اإلمجاع، ووقع ونقل فيه احلليم  اشتهر أن صاحب الصور إرسافيل» :

الترصيح به يف حديث وهب بن منبه املذكور، ويف حديث أيب سعيد عند البيهقي، 
ويف حديث أيب هريرة عند ابن مردويه، وكذا يف حديث الصور الطويل الذي أخرجه 
عبد بن محيد والطربي وأبو يعىل يف الكبري والطرباين يف الطواالت، وعيل بن معبد يف 

ومداره عىل  ،ية، والبيهقي يف البعث من حديث أيب هريرةكتاب الطاعة واملعص
فرواه عن حممد بن كعب القرظي  ،إسامعيل بن رافع، واضطرب يف سنده مع ضعفه

وأخرجه إسامعيل بن  ،تارة بال واسطة، وتارة بواسطة رجل من األنصار مبهم أيًضا
عن حممد بن أيب زياد الشامي أحد الضعفاء أيًضا يف تفسريه عن حممد بن عجالن 

يف تضعيفه احلديث بإسامعيل بن  واعرتض ُمُغلطاي عىل عبد احلق ،كعب القرظي
 ،رافع، وخفي عليه أن الشامي أضعف منه، ولعله رسقه منه فألصقه بابن عجالن

وقال اخللييل: شيخ ضعيف شحن  .قطني: إنه مرتوك، يضع احلديث وقد قال الدار
افظ عامد الدين بن كثري يف حديث الصور: مجعه تفسريه بام ال ُيتابع عليه. وقال احل

إسامعيل بن رافع من عدة آثار، وأصله عنده أيب هريرة، فساقه كله مساًقا واحًدا. 
 يف وقد صحح احلديث من طريق إسامعيل بن رافع القايض أبو بكر بن العريب

فه قبله وقول عبد احلق يف تضعيفه أوىل، وضع   يف التذكرة. ، وتبعه القرطبي«رساجه»
                                       

 (.6/298) ،(1808رقم احلديث ) ،الليل باب: الدعاء يف صالة ،كتاب: صالة املسافرين وقرصها ،صحيح مسلم (1)
 ،(18/228) ،(11696رقم احلديث ) ،وينظر: املسند لإلمام أمحد ،(11/463لطربي )، اجامع البيان (2)

 «.إسناده ضعيف»قال الشيخ شعيب األرناؤوط: 
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فأعطاه إسرافيل،  إن هللا خلق الصور» البيهقي فوقع يف هذا احلديث عند عيل بن معبد:
وقد ذكرت ما جاء عن  .«...احلديثفهو واضعه على فيه شاخص ببصره إىل العرش

 .(1)«وهب بن منبه يف ذلك، فلعله أصله
ألمة وإن كان القول به مما اشتهر عند أهل العلم حتى ذكر القرطبي إمجاع ا

 «.الفتح»، وكذلك ُنقل عن احلليمي، كام ذكر احلافظ يف (2)عليه
 :القيام على اجلنة ونعيم املؤمنني -2

 حس جس مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت ﴿: قال تعاىل
ر: ﴾مض خض حض جض مص خص  حص مس خس م   . [73]الز 

ة حال السعداء املؤمنني حني يساقون عىل النجائب وفدا إىل اجلن وهذا إخبار عن
مجاعة بعد مجاعة: املقربون، ثم األبرار، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين  زمرا( أي:)

األنبياء مع األنبياء والصديقون مع أشكاهلم،  من يناسبهم: يلوهنم كل طائفة مع
والشهداء مع أرضاهبم، والعلامء مع أقراهنم، وكل صنف مع صنف، كل زمرة 

 مس خس حس جس مخ جخ ﴿ وقوله» :قال ابن كثري .اتناسب بعضها بعًض 
 يذكر اجلواب هاهنا، مل ﴾مض خض حض جض مص خص  حص

ا وها، وكانت هذه األمور من فتح األبواب هلم إكرامً ؤوتقديره: حتى إذا جا
، وتلقتهم املالئكة اخلزنة بالبشارة والسالم والثناء، ال كام تلقى الزبانية وتعظياًم 

وا وفرحوا، الكفرة بالتثريب والتأنيب، فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابوا، ورس
بقدر كل ما يكون هلم فيه نعيم. وإذا حذف اجلواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب 

 .(3)«يف الرجاء واألمل
 ﴾جض مص﴿ اهتنئة هلم وترحيبً  ﴾خص حص مس﴿» وقال الشيخ السعدي:

                                       
 (.11/368ابن حجر ) ،لباريفتح انقاًل عن  (1)
 (.7/20القرطبي ) ،اجلامع ألحكام القرآن (2)
 (.4/66تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )  (3)
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أي: طابت قلوبكم بمعرفة اهلل  ﴾حض﴿ أي: سالم من كل آفة ورش  حال عليكم
 خض﴿ ارحكم بطاعته فبسبب طيبكموحمبته وخشيته، وألسنتكم بذكره وجو

 .(1)«ألهنا الدار الطيبة وال يليق هبا إال الطيبون ﴾مض
يريد أن خزنة اجلنة ﴾  حض جض مص خص حص مس﴿» قال البغوي:

 .(2)«يسلمون عليهم ويقولون طبتم

 :القيام على النار وتعذيب الكافرين -3
 مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث  ﴿ تعاىل:اهلل ويف ذلك يقول 

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 هب مب خب حبجب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
ثر: ﴾خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت   .[31]املد 

ويف ذلك يقول  ،النار، وهم الزبانية، ورؤساؤهم تسعة عش خزنة مواملوكل بذلك ه

 مس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت﴿ تعاىل:
ر: ﴾مض خض حض جض مص خص  حص م   :ىلوقال تعا .[73]الز 
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿

 .[17/18]العلق: ﴾ٰذ يي ىي مي خي   ﴿ وقال تعاىل: [49]غافر: ﴾حل
 مي خي حي ﴿ ، كام جاء يف القرآن الكريم:«مالك»ورئيس مالئكة النار اسمه 

خُرف: ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي له، فعن  × وجاء يف السنة رؤية النبي، [77]الز 

ة بن ُجن ُدب ُمر  ليلة رجلني أتياين فقال: الذي يت الرأ» قال: × عن النبي  س 
 .(3)«يوقد النار مالك خازن النار، وأان جبيل، وهذا ميكائيل

                                       
 (.859لسعدي ص )، اتيسري الكريم الرمحن (1)
 (.816لبغوي )خمترص تفسري ا( 2)
لسامء فوافقت إحدامها يف ا واملالئكة ،باب: إذا قال أحدكم: آمني ،كتاب: بدء اخللق ،لبخارياصحيح  (3)

 (.10/589) ،(3236رقم احلديث ) ،ُغفر له ما تقدم من ذنبه ،األخرى
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  ةــاخلـامتـ
، وقد بذلُت «صفات املالئكة ووظائفهم يف القرآن الكرمي»تناول هذا البحث 

قصارى جهدي جلمع مجيع صفات ووظائف املالئكة يف القرآن الكريم، وقد 

 :تائج البحثية أثناء عميل، أريد أن أسجلها يف النقاط التاليةن النعدد م توصلُت إىل

 أُعطيت قدرًة عىل التشك ل والظهور بأشكال خمتلفة.أجسام نورانية،  املالئكة -1
اإليامن باملالئكة عند أهل السنة أحد أركان اإليامن الذي ال يتم اإليامن إال  -2

 كافر باهلل سبحانه وتعاىل.فهو  به، فمن مل يؤمن باملالئكة، أو مل يؤمن ببعضهم،
 .للمالئكة صفات خاصة يتميزون هبا عن اإلنس واجلن -3
اختلف العلامء يف تفضيل املالئكة عىل بني آدم، والراجح أن املالئكة أفضل  -4

 باعتبار البداية، وبني آدم أفضل باعتبار النهاية.
ل عرش م: محمن أعامل املالئكة يف احلياة الدنيا التي وردت يف القرآن الكري -5

السفارة بني اهلل ورسله وإنزال الوحي، اجلهاد مع  اإلنسان، الرمحن، حراسة

املؤمنني والكافرين عند  املؤمنني، كتابة أعامل اإلنسان، قبض أرواح البش، تبشري

 .حث  اإلنسان عىل اخلري ،املوت، مدارسة النبي القرآن
قرآن الكريم: كتابة نوع يف المن أعامل املالئكة يف احلياة الدنيا التي مل ترد  -6

اإلنسان وعمله ورزقه ومصريه، ابتالء اإلنسان، إنزال املطر وإخراج الزرع، 

شهود صالة اجلمعة وكتابة ثواب من حرض، شهود  القيام عىل أمر اجلبال،

الدعاء للمؤمن الذي يدعو ألخيه  الصلوات اخلمس والتأمني خلف اإلمام،

 .الدجال، حراسة املدينة من الطاعون نة منبظهر الغيب، حراسة مكة واملدي
من أعامل املالئكة يف احلياة اآلخرة التي وردت يف القرآن الكريم: النفخ يف  -7

الصور إلفناء البش وإحيائهم للحساب، القيام عىل اجلنة ونعيم املؤمنني، القيام 

 عىل النار وتعذيب الكافرين.
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وصفات ووظائف  صخصائ أويص الباحثني وطلبة العلم بدراسة :اوأخريً 

هذا املوضوع  مل يأخذ املالئكة يف القرآن الكريم دراسة تفسريية موضوعية، حيث

 .نصيبه من الدراسة التفسريية الكافية خالف بقية العلوم من علمي العقيدة والسنة

 

 . وآخر دعواان أن اْلمد هلل رب العاملني
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 فهرس املصادر واملراجع
ب انا ان برتتيب صحيح ابن حبان،اإلحس -1 ب ان، بن ُبل  الفاريس، حتقيق:  األمري عالء الدين عيل بن ُبل 

 م.1993هـ، 4141وط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، ؤشعيب األرنا

 حامد حممد بن حممد الشافعي، دار املعرفة، بريوت. وأب ، الغزايل،إحياء علوم الدين -2

بن حممد بن سويلم، مكتبة السنة، القاهرة،  ، أبو ُشهبة،عات يف كتب التفسريملوضو اإلسرائيليات وا -3

 .الطبعة الرابعة

حافظ بن أمحد عيل، خرج أحاديثه ، احلكمي، أعالم السنة املنشورة لعتقاد الطائفة الناجية املنصورة -4

 م.9881هـ، 1408وعلق عليه: حممد أبو النرص شلبي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة األوىل، 

ك يل ،األعالم -5 ر   م.1984هـ، 1404، 6طري الدين، دار العلم للماليني، بريوت، ، خالز 

الزرعي الدمشقي  شمس الدين حممد بن أيب بكر، ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -6

 .م1975هـ، 1395احلنبيل، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، 

عمر بن أمحد بن عثامن بن أمحد  ،ابن شاهني ،«ضمن جمموع فيه من مصنفات ابن شاهني» فراداأل -7

 م.1994هـ، 1415البغدادي، حتقيق: بدر البدر، دار ابن األثري، الكويت، الطبعة األوىل، 

حممد بن أمحد احلنفي، حتقيق: حممد مصطفى، اهليئة  ،بن إياس، ابدائع الزهور يف وقائع الدهور -8

 م.1982هـ، 1402ية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، املرص

الدمشقي الشافعي، مكتبة  الفداء إسامعيل بن عمر واحلافظ عامد الدين أب، بن كثريا البداية والنهاية -9

 م.1968هـ، 1388املعارف، بريوت، الطبعة األوىل، 
اا، اتج الرتاجم يف طبقات اْلنفية -10 ُلوُبغ  أيب الفداء قاسم السودوين احلنفي، لدين زين ا، بن ُقط 

 م.1992هـ، 1413حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 

ب يدي، اتج العروس من جواهر القاموس -11 الفيض جمد الدين حممد بن حممد احلسيني  وأب ،الز 

ب يدي»املعروف بـ خرين، طبعة وزارة اإلعالم، وي وآعبد الكريم العزبا احلنفي، حتقيق: «مرتىض الز 

 هـ.1406-1385الكويت، الطبعة األوىل، 

احلافظ أيب القاسم عىل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي، حتقيق:  ،بن عساكر، ااتريخ مدينة دمشق -12

 م.1995هـ، 1415عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بريوت، 

ثامن بن قايامز الشافعي، وبذيله: ذيل بن ع شمس الدين حممد بن أمحد، الذهبي،  تذكرة اْلفاظ -13
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للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين، دار الكتاب  حلية األولياء وطبقات األصفياء -25
 م.1985هـ، 1405العريب، بريوت، الطبعة الرابعة، 

 بن حمب احلموي، ل اهللحممد أمني بن فض ،املحبي ،خالصة األثر يف أعيان القرن اْلادي عشر -26
 (.416-1/412م، )1965هـ، 1284مطبعة الوهابية، القاهرة، 

دار جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الشافعي، ، السيوطي، الدر املنثور يف التفسري ابملأثور -27
 م.1983هـ، 1403الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 

بن عيل العسقالين الشافعي، حتقيق ومراقبة: أمحد  ، ابن حجر،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -28
 م.1972هـ، 1392، 2طيدر آباد، اهلند، ححممد عبد املعيد ضان، جملس دائرة املعارف العثامنية، 

برهان الدين إبراهيم بن عيل بن ، ابن فرحون، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -29
 أبو النور، دار الرتاث، القاهرة، د.ت. محديحممد األ.حممد املالكي، حتقيق وتعليق: د

مكتبة اخلانجي، أمحد بن عيل العسقالين الشافعي،  ، ابن حجر،رفع اإلصر عن قضاة مصر -30
 م.1988هـ، 1418القاهرة، الطبعة األوىل، 

شمس الدين حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ابن القيم،  ،روضة احملبني ونزهة املشتاقني -31
 م.1983هـ، 1403العلمية، بريوت، لكتب احلنبيل، دار ا

عبد الغفار البنداري وسيد كرسوي، دار . ، حتقيق: دبأمحد بن شعي، النسائي، السنن الكبى -32
 م.1991هـ، 1411الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

كتبة سليامن بن األشعث السجستاين، تعليق: حممد حميي الدين عبد احلميد، امل ،داود وأب ،  السنن -33
 م.1950هـ، 1370التجارية الكربى، القاهرة، الطبعة الثانية، 

عبد احلي الصاحلي احلنبيل، حتقيق: حممود  ،بن العامدا ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -34
 م.1986هـ، 1406وط، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل، ؤاألرنا

مطبوع بن أيب بكر الشافعي،  لرمحنالسيوطي، جالل الدين عبد ا ،«اجملتىب»شرح السنن الصغرى  -35
مع: السنن الصغرى للنسائي، ومعه: حاشية السندي عىل سنن النسائي، ترقيم: عبد الفتاح أبو غدة، 

 م.1985هـ، 1406دار البشائر اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، 
بن صالح حممد  ابن عثيمني، «الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية»شرح العقيدة السفارينية  -36

 م.2006هـ، 1426بن حممد العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة األوىل، 
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 م.1983هـ، 1403الثالثة، 
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عبد احلميد حممد بن باديس ، ابن باديس، العقائد اإلسالمية من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية -43

 الطبعة الثانية، د.ت. زائر،الصنهاجي، رواية: حممد الصالح رمضان، مكتبة الشكة اجلزائرية، اجل
إرشاف: الشيخ ، ابن حجر، أمحد بن عيل العسقالين الشافعي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري -44

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بتصحيح جتاربه 
 م.1959هـ، 1379هرة، وحتقيقه: حمب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية، القا

احلسنات حممد بن عبد احلي احلنفي، دار املعرفة،  وأب ،اللكنوي ،الفوائد البهية يف تراجم اْلنفية -45
 بريوت، د.ت.

حممد بن شاكر الكتبي، حتقيق: د/إحسان عباس، دار صادر، بريوت،  الكتبي، ،فوات الوفيات -46
 م.1973هـ، 1393
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تذكرة احلفاظ للذهبي، وذيل تذكرة احلافظ للحسيني، وذيل طبقات احلفاظ للسيوطي، حتقيق: الشيخ 

ن، اهلند، الطبعة  عبد الرمحن املعلمي ك  اليامين، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد الد 
 م.9571هـ، 1376الثالثة، 

مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم بن منظور األنصاري اإلفريقي ، ابن منظور، لسان العرب -48
 م.1994هـ، 1414املرصي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، 

 ،السفاريني، لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية -49
هـ، 1402محد بن سامل احلنبيل، مؤسسة اخلافقني، دمشق، الطبعة الثانية، بن أ شمس الدين حممد
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ة الثقافة والنش، جامعة اإلمام حممد بن سعود إدار حممد رشاد سامل،. حتقيق: دتيمية احلراين احلنبيل، 
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انا، عيان وإنباء أبناء الزمانات األوفي -65 ل ك  شمس الدين أمحد بن حممد الربمكي األربيل  ،بن خ 

 م.1968هـ، 1387إحسان عباس، دار صادر، بريوت، . الشافعي، حتقيق: د
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قسم  والقانونية-  الفقهية  الدراسات  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
(المنهج  بعنوان  أطروحته  وكانت  ا�ردنية،  البيت  آل  بجامعة  وعلومه  القرآن 

العقلي في القرآن الكريم).
القرآن  • حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة- قسم التفسير وعلوم 
بجامعة اليرموك ا�ردنية، وكانت أطروحته بعنوان (علوم القرأن عند ابن عاشور 

دراسة ونقد).
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 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د. عماد طه أحمد الراعوش
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