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 الركن الثاني: اإليمان بالمالئكة

هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء ، خلقهم  عامل غييب خملوقون ، عابدون هلل تعاىل ، ليس )املالئكة
يعصون اهلل ما  ال﴿قال اهلل تعاىل  ،  التام ألمره ، والقوة على تنفيذه اهلل تعاىل من نور ، ومَنحهم االنقياد

َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوال َيْسَتْحِسُرون * ُيَسبُِّحوَن  َوَمْن ِعنَدُه ال، وقال ﴿ 1﴾يؤمرونأمرهم ويفعلون ما 
 .2َوالن ََّهاَر ال يَ ْفتُ ُروَن﴾ اللَّْيلَ 

أنس رضي اهلل عنه يف قصة املعراج  وهم عدد كثري ال حيصيهم إال اهلل تعاىل ، ففي الصحيحني من حديث
املعمور يف السماء ، فسأل جِبيل عنه فقال: هذا البيت املعمور ، ُيصلِّي فيه كل  ه البيترُفع ل أن النيب 

  3.عليهم يوم سبعون ألف َمَلٍك ، إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما
 أمور: ستةواإليمان بالمالئكة يتضمن 

 اإلميان بوجودهم. :األول
َمن َكاَن َعُدوًّا لِّّلِه َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجِْبِيَل ﴿ تعاىل: قال اهللفهو كافر، ومن عاداهم حمبتهم،  :الثاني

 .4﴾الّلَه َعُدوٌّ لِّْلَكاِفرِين َوِميَكاَل فَِإنَّ 
 نعلم امسه فنؤمن هبم إمجاال. كجِبيل ، وأما من ملاإلميان مبن عِلمنا امسه منهم ، : الثالث
على صفته اليت  أنه رآه ، فقد أخِب النيب  جِبيلل َخلقية ، كصفة اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ا :الرابع

 5.ُخلق عليها وله ست مئة جناٍح قد سدَّ األفق
حني أرسله اهلل تعاىل إىل مرمي فتمثل  جلِبيل وقد يتحول ال َمَلُك بأمر اهلل تعاىل إىل هيئِة رجٍل ، كما حصل

هو جالس يف أصحابه ، جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب ، و  هلا بشًرا سويًا ، وحني جاء إىل النيب 
، فأسند  يعرفه أحد من الصحابة ، فجلس إىل النيب  شديد سواد الشعر ، ال يرى عليه أثر السفر ، وال

عن اإلسالم واإلميان واإلحسان والساعة  ركبتيه ووضع كفيه على فِخذيه ، وسأل النيب  ركبتيه إىل

                                              
 . 6: سورة التحرمي 1
 «.تفسري الطِبي»يستحسرون﴾ أي ال يتعبون وال يسأمون. انظر  ال﴿، ومعىن  22 – 11: سورة األنبياء 2
 .(164لم )( ومس3223أخرجه البخاري ) 3

صفا﴾ ، وقال  والصافات﴿ىل هم من صالة وغريها ، قال تعا وا لطاعة رب   فون صفوفا إذا قامهم يصُ  : وقد جاء وصفهم يف التنزيل بأنفائدة
 لنحن الصافون﴾. وإنا﴿تعاىل على لسان املالئكة 

  . 19سورة البقرة:  4
 ( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.133،  134( ، ومسلم )3233،  3232البخاري )رواه  5
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هذا جِبيل ، جاء ليعلم عنه قال:  ، فانطلق ، مث ملا سأل الصحابة النيب  النيب  وأماراهتا ، فأجابه
 1الناس دينهم.

 .2(صورة رجال وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهلل تعاىل إىل إبراهيم ولوط كانوا يف
وال يشربون، وإمنا  ألهنم ال يأكلونملا أكرمهم إبراهيم عليه السالم رأى أيديهم ال تصل إىل الطعام، هلذا و 

 متثلوا إلبراهيم بصورة رجال.
 ولكن هذا التحول من هيئة إىل هيئة ال يكون إال بأمر اهلل عز وجل.

وأعظم املالئكة وْصفًا يف َخْلقه وُخ  ُلقه هو جِبيل عليه السالم ، فقد وصفه اهلل بأنه ﴿رسول كرمي * ذي 
، أي ُمطاٍع عند  4﴿ُمطاٍع ثَ مَّ أمني﴾مث قال ، ، أي ذو مكانة عند ربه  3قوة عند ذي العرش مكني﴾

 .سائر املالئكة ، أمني على الوحي
أي أن ،  5﴾فاستوىشديد القوى * ذو ِمّرة  مهعلَّ ﴿عن نبيه حممد َوصَفُه اهلل بالقوة ال َخلقية يف قوله كما 

،  ة الظاهرة والباطنةأي: شديد القو الذي علَّم حممدا الوحي هو جِبيل ، وصفه اهلل بأنه شديد القوى ، 
ه من اختالس ، ومنعِ  ، قوي على إيصال الوحي إىل الرسول  قوي على تنفيذ ما أمره اهلل بتنفيذه

، أن أرسله مع هذا الرسول القوي  ، وهذا من حفظ اهلل لوحيه ، أو إدخاهلم فيه ما ليس منه الشياطني له
 6األمني.
سالمة والصحة من اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنة ، وذلك يستلزم  هي الال ِم   ّرُة ،  ﴾ذو ِم  رَّةٍ ﴿وقوله 

كمال ال ِخلقة وحسنها ومجاهلا ، فهي القوة والصحة املتضمنة صحة ومجاال ، قال ذلك ابن القيم يف 
 .3«اإلغاثة»

عن   النيبودليل ذلك قول احلياء،  اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ال ُخ لُ ق ية، ومن ذلك صفةالخامس: 
 9عثمان رضي اهلل عنه: أال أستِحي من رجل تستحي منه املالئكة.

                                              
 (.9رواه مسلم ) 1
 ، بتصرف يسري. 11 – 12البن عثيمني ، ص « شرح ثالثة األصول» 2
 . 22 - 11وير: سورة التك 3
 . 21سورة التكوير:  4
 . 6 - 5سورة التكوير:  5
 بن سعدي.ن    الرمحللشيخ عبد « يف تفسري كالم املنانن    الرمحتيسري الكرمي »انظر  6

 ( ، حتقيق الفقي.2/121) 3
 ( عن عائشة رضي اهلل عنها.2421رواه مسلم ) 9
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الَِئَكُة بَ ْيًتا :  تكره ما يكرهه اهلل تعاىل، فإهنا ال تدخل بيتا فيه كلب أو متثال، قال واملالئكة 
َ
اَل تَْدُخل امل

 1.مَتَاثِيلفِيِه َكْلٌب، َوالَ ُصورَُة 
ربان اث من قُ رَّ     الكُ  وأالثوم  وأالبصل من أكل  م، فقد هنى النيب واملالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آد

: َمْن َأَكل الَْبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّاَث َفاَل يَ ْقرََبنَّ  قال أصحاب الروائح الكريهة،  وُيلحق هبماملسجد، 
 2.آَدمُنو َمْسِجَدنَا، فَِإنَّ اْلَماَلِئَكَة تَ َتَأذَّى ممَّا يَ َتَأذَّى ِمْنُه ب َ 

اليت يقومون هبا امتثاال ألمر اهلل تعاىل ، فأما العامة  اإلميان مبا عِلمنا من أعماهلم العامة واخلاصة :السادس
 .3﴾فالتاليات ذكرا﴿، قال تعاىل عنهم  وهنارًا بدون ملل وال فتور فكتسبيح اهلل ، وال  تَّعبُّد له ليال

 على وحي اهلل تعاىل ، يرسله اهلل به إىل األنبياء األمنيِ ِبيَل ج ، مثل وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة
، 4﴾نذراذكرا * عذرا أو  لقياتمُ  فال﴿والرسل ، وقد يتنزل أفراد من املالئكة بشيء من الوحي ، قال تعاىل 

 ، أو اإلنذار. -وهو قطع العذر بالتبليغ  –أي: تُلقي الذِّكر على األنبياء ألجل اإلعذار 
 5.ئيَل املوَك   ُل بالقْطِر ، أي بإن زال املطرميكا ومثل
 ، والصُّور قرٌن يُ   نفُخ فيه كما 3، واملشهور أن امسه إسرافيل 6ال َمَلِك املوَكُل بالنفِخ يف الصُّور ومثل

  

                                              
 واللفظ للبخاري.رضي اهلل عنه، أيب طلحة عن  (2126( ومسلم )3225البخاري )رواه  1

: يستثىن من االقتناء احملرم للكالب ما كان حلاجة مثل كلب الصيد أو احلراسة أو احلرث أو املاشية، أما اقتناء الكالب ألجل الرتفه تنبيه
 فحرام.

 عن جابر رضي اهلل عنهما. (564)مسلم رواه  2

 . 3سورة الصافات:  3
 . 6 – 5سورة املرسالت:  4
( ، عن ابن 1/234( ، وأح مد )1224، ك تاب عشرة النساء ، باب كيف تؤنث املرأة ، )« الكِبى»رواه النسائي يف اء هذا يف حديث ج 5

 «.املسند»( ، وكذا حمققو 1/242عباس رضي اهلل عنهما ، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي مبجموع طرقه كما يف حتقيقه لتفسري ابن كثري )
قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب الَقرن الَقرن،  ( عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ، أن النيب 3/3( وأمحد )3243روى الرتمذي ) 6

قال: قولوا: حسبنا اهلل ونعم الوكيل ، توكلنا  قال املسلمون: فكيف نقول يا رسول اهلل؟ وحىن جبهته ، وأصغى مسعه ، ينتظر أن يؤمر فينُف خ؟
  قال سفيان: على اهلل توكلنا.على اهلل ربنا ، ورمبا 

 «.املسند»( ، وكذا حمققو 1231وصححه األلباين كما يف الصحيحة ) قال الرتمذي: هذا حديث حسن.
 (.69)اآلية:  ﴾األرضيف الصور فصعق من السماوات ومن يف  ونفخ﴿جزم به ابن جرير رمحه اهلل كما يف تفسري آية الزَمر  3

 (.33)األنعام:  ﴾الصورامللك يوم ينفخ يف  وله﴿هذه اآلية ، وكذا عند قوله تعاىل  وانظر كالم علم اء التفسري عند
إن ملكا من محلة »( بلفظ: 433،  299)برقم « العَظمة»وقد ورد أن إسرافيل أحد محلة العرش ، كما روى ذلك أبو الشيخ يف كتاب 

الرياض ،  –قق الكتاب رضا اهلل املباركفوري ، الناشر: دار العاصمة ، ولكنه ضعيف اإلسناد كما قال ذلك حم...« العرش يقال له إسرافيل 
 ه .. 1411الطبعة األوىل 
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 .اخللق ، وذلك عند قيام الساعة وبعث 1جاء يف احلديث
 وهؤالء الثالثة هم أعظم املالئكة.

عند افتتاح صالة الليل يتوسل بربوبية اهلل على هؤالء املالئكة أن يهديه ملا اختلف من  وقد كان النيب 
 احلق بإذنه ، فعن أيب سلمة بن عبد الرمح  ن بن عوف قال: سألُت عائشة أم املؤمنني: بأيِّ كان نيب اهلل 

 يفتتح صالته إذا قام من الليل؟
 قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صالته: 

للهم ربَّ جِبائيَل وميكائيَل وإسرافيل ، فاطَر السماوات واألرض ، عامَل الغيب والشهادة ، أنت حتكم ا
بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ، إنك هتدي من تشاء إىل 

 2صراط مستقيم.
ٌل بالوحي الذي فيه حياة القلوب ، وميكائيل ُموَك  ٌل وهؤالء املالئكة ُموَكلون مبا فيه حياة ، فجِبيل ُموَك  

 بالقطر الذي يف حياة األرض ، وإسرافيل ُموَك  ٌل بالنفخ يف الصور ، وعنده تكون حياة األجساد يوم املعاد.
يتوفاكم ملك  قل﴿، قال تعاىل  ومن املالئكة أيضا َمَلُك املوت ، وهو ال ُموَكُل بقبض األرواح عند املوت

 3.﴾ترجعونوت الذي وُكِّل بكم مث إىل ربكم امل
ِإِذ الظَّالُِموَن يف َغَمَراِت اْلَمْوِت واملالئكة  وملك املوت له أعوان من املالئكة ، قال اهلل تعاىل ﴿َوَلْو تَ َرى

َر احلَْقِّ وَُكنُتْم َعْن  ُكنُتمْ  أَْيِديِهْم َأْخرُِجوْا أَنُفَسُكُم الْيَ ْوَم ُُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن مبَا بَاِسُطواْ  تَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َغي ْ
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم  وهو﴿، وقال تعاىل  4َتْسَتْكِبُوَن﴾ آيَاِتهِ 

 5.﴾طونرِّ فَ     يُ املوت توفته رسلنا وهم ال 
 ِكَل إليهم من مهام.ومعىن يُفرِّطون أي يُ  َضيِّعون ، أي ال يُ  َضيِّعون ما ُو 

                                              
( واللفظ له عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: قال أعرايب: يا رسول اهلل ، ما الصور؟ 3244( والرتمذي )4342روى أبو داود ) 1

 قال: قَ رٌن يُنفُخ فيه. 
 (.1292« )الصحيحة»يف  وصححه األلباين كما

 (.332رواه مسلم ) 2
 

 . 13 :سورة األنعام 4
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ومنهم املالئكة السياحون يف األرض ، يلتمسون ِحَلَق الذِّكر ، فإذا وجدوا َحْلَقَة علٍم وذكٍر تناَدوا وجلسوا 
 1وَح  فُّوا أصحاب احلْلقِة بأجنحتهم إىل السماء الدنيا.

أشهٍر يف بطن أمه ، فعندئذ ُيرسل اهلل  ةُ باألِج   نَّة يف األرحام إذا متَّ لإلنسان أربع ال ُموَك لوناملالئكة  ومنهم
 2.سعيد إليه َمَلًكا ، ويأمرُه ِبَك    ْتِب رزِقِه وأجِله وعمِله ، وشقي هو أم

ومنهم املالئكة ال ُموَكلون حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها ، لكل شخص ملكان ، أحدمها عن ميينه واآلخر 
ان عن اليمني وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إال لديه يتلقى املتلقي إذ﴿عن مشاله ، كما قال تعاىل 

 .4﴾تفعلونعليكم حلافظني * كراما كاتبني * يعلمون ما  وإن﴿، وقال تعاىل  3﴾عتيدرقيب 
 5.املالئكة ال ُموَكلون بسؤال امليت إذا وضع يف قِبه ، ويسأالنه عن ربه ودينه ونبيه ومنهم

مة أهل اجلنة ، وهم خزنتها أي املؤمتنون عليها ، قال تعاىل يف أهل اجلنة ومنهم املالئكة ال ُموَكلون خبد
الَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعلَْيِهم من ُكلِّ ﴿

َ
 .6﴾الدَّار بَاٍب * َسالٌَم َعلَْيُكم مبَا َصبَ ْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقَب  َوامل

 أي املؤمتن عليها ، قال تعاىل على خازن النار ،، مالك هو ومنهم املالئكة ال ُموَكلون بالنار ، ورئيسهم 
 .3﴾ماكثونيا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم  ونادوا﴿لسان أصحاب النار 

بعدما القى من قومه ما القى ، فقال له: إن شئَت  ومن املالئكة َمَلَك اجلبال ، الذي أتى النيب 
 .9أطبقُت عليهم األخشبني

 1ىل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ، ال يشرك به شيئا.: بل أرجو أن خيرج اهلل تعا فقال النيب 
 .12﴾فالزاجرات زجرا﴿ومنهم املالئكة الزاجرات للسحاب ، تسوقه إىل حيث يريد اهلل تعاىل ، قال تعاىل 

 .لتدبري أمور الكون فاحلاصل أن املالئكة تقوم بأمر اهلل الذي وَك  َلها به حبسبها
 .11﴾وهيعلم جنود ربك إال  وما﴿واملالئكة خلق كثري ، ال حيصيهم إال اهلل تعاىل ، قال تعاىل 

                                              
 (.2691( ، ومسلم )6429انظر صحيح البخاري ) 1
 ( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.2643( ومسلم )3229انظر ما رواه البخاري ) 2
 .  19 - 13 :سورة ق 3
 . 12-12 :سورة االنفطار 4
  (.1334ي رواه البخاري )انظر حديث أنس بن مالك الذ 5
 . 24 -23 :سورة الرعد 6
 . 33سورة الزخرف:  3
 األخشبان جبالن عظيمان مبكة. 9
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 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

 

 

وقد س مَّى اهلل تعاىل املالئكَة ُرُسال ، ألهنا تقوم مبا أرسلها اهلل به من وظائف ، قال تعاىل يف سورة فاطر 
بالوحي ، فاملالئكة مرسلة  1﴾أجنحةأويل  رسالهلل فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة  احلمد﴿

 وَك ْتِب أعماِل بين آدم وغري ذلك. –أي َسْوقها  –وقبض األرواح وتسخري الرِّياح والسَّحاب 
 .همشأن املالئكة وما تقوم به ؛ أقسم اهلل هبم فقال ﴿فَاْلُمَدب َِّراِت أَْمرًا﴾ ، فدل هذا على شرفظم   عِ   ولِ 
السماُء وُح   قَّ هلا أن  2: أطَّت قال النيب  على الدوام ، كما من املالئكة من هم قائمون بعبادة اهللو 

 3تَ   ِئطَّ ، ما فيها موضع أربع أصابع إال ومَلٌك واضٌع جبهته ساجدا هلل.
 4ملالئكة ، فسبحان اهلل العظيم.لُع   بَّاد من افإهنا تضيق باعلى سعتها السماء تأمل أيها املؤمن كيف أن ف
الذين حيملون العرش ﴿ هلم، قال سبحانه عن محلة العرش: وتستغفرهلم،  وتدعوؤمنني، ملحتب ااملالئكة و 

يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به و ومن حوله 
 ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم ومن صلح* فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم 

ومن تِق السيئات يومئذ فقد رمحته  م السيئاتهِ وقِ * من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم إنك أنت العزيز احلكيم 
 .5﴾وذلك هو الفوز العظيم

 6واملالئكة تستغفر ملن ينتظر الصالة يف املسجد تقول: اللهم اغفر له ، اللهم ارمح ه.
: إن اهلل   يف املسجد، كما قال األوىل وففيف الصُيصلون واملالئكة تدعو باملغفرة والرمحة للذين 

 3صلون على الصفوف األول.ومالئكته يُ 
 :  واملالئكة ُتصلي على معلمي الناس اخلري، أي تدعو له، فعن َأيب أَُماَمَة الَباِهِليِّ قال: قَاَل َرُسول  اهلِل 

                                              
 . 1سورة فاطر:  1

ظهور اإلبل من اخلشب وحنوه ليكون كالكرسي للراكب ، واملعىن أن كثرة املالئكة قد أثقل  األطيط هو صوت األقتاب ، وهو ما يوضع على 2
 «.النهاية»السماء حىت أطَّ   ت. انظر 

 «.املسند»( وكذا حمققو 1322« )الصحيحة»( ، وحسنه األلباين يف 133؟5( وأمحد )4112( وابن ماجه )2312رواه الرتمذي ) 3
 دة املراجع التالية:وانظر للمزيد من االستفا 4

، الناشر: املكتب اإلسالمي  321 – 211يف اإلميان باملالئكة ، ص « شرح العقيدة الطحاوية». ما قاله ابن أيب العز احلنفي يف كتابه 1
 بريوت. –

 بريوت. -( ، الناشر: دار الكتاب العريب 35 - 1/33« )روضة احملبني». ما قاله ابن القيم رمحه اهلل يف 2
 قاله الشيخ عبد الرمح  ن بن سعدي رمحه اهلل يف أول تفسري سورة النازعات. . ما3

 . 3سورة غافر:  5
( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، وصححه األلباين رمحه 311( ، وابن ماجه )333( ، والنسائي )332( ، والرتمذي )461رواه أبو داود ) 6

 اهلل.

 رضي اهلل عنه، وصححه األلباين رمحه اهلل.الِباء بن عازب عن ( 113ماجه ) ( وابن646والنسائي )( 463رواه أبو داود ) 3
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َحىتَّ النَّْمَلَة يف ُجْحرَِها َوَحىتَّ احُلوَت لَُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِِّم النَّاِس َوَأْهل السََّمَواِت َواألََرِضنَي  َوَمالَِئَكَته  ِإنَّ اللََّه 
 1اخلرَْي.

 األعلى وهم املالئكة. علم الناس اخلري تعين الثناء عليه يف امللِ ن اهلل على مُ والصالة مِ 
قَال أَبُو رضي اهلل عنه قال:  َرةَ َأيَب ُهرَي ْ  فعن، املسلم واملالئكة تلعن من رفع حديدة أو سالحًا على أخيه

 2مِِّه.: َمْن َأَشاَر ِإىَل َأِخيِه حِبَِديَدٍة فَِإنَّ اْلَماَلِئَكَة تَ ْلَعُنُه َحىتَّ َيَدَعُه، َوِإْن َكاَن َأَخاُه أِلَبِيه َوأُ  اْلَقاِسِم 
 .3َفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن الْ ﴿مع املؤمنني املالئكة تشهد صالة الفجر و 

أي: صالة الفجر، ومسيت قرآنا ملشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غريها، ﴾ وقوله ﴿وقرآن الفجر
 4.شهدها مالئكة الليل ومالئكة والنهارتولفضل القراءة فيها حيث 

 :5واإليمان بالمالئكة يثمر  ثمرات جليلة منها
  سبحانه. املخلوق تدل على عظمة اخلالق وقوته وسلطانه ، فإن عظمةالعلم بعظمة اهلل تعاىل  :أوال
املالئكة من يقوم حبفظهم وكتابة  شكر اهلل تعاىل على عنايته ببين آدم ، حيث وكََّل من هؤالء :ثانيا

  .أعماهلم وغري ذلك من مصاحلهم
  .حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهلل تعاىل :ثالثا
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