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اإلميان ابملالئكة
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لفضيلة الشيخ :علي قاسم
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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم ،حنمده وصصدلع علدس رهدوله الكدر -صدلس هللا عليده وعلدس هلده
وصحبه وهلم ،-مث أما بعه:
أركان التوحيه وأركان اإلهالم
رقدم  :3ديدن اإلهدالم بيمدوم علدس مراتد
عدداي حت ظهمهددم كددوي

ال دة؛ مرتبدة اإلهدالم ومرتبدة اإلميدان ومرتبدة اإلحسدان .وكمدان ييده  3أرقددام أان

جددها جددها ،توحيدده الربوبيددة ،واألوهيددة ،واأمسدداو والصددها دي أركددان التوحيدده .أركددان التوحيدده

ال ة .وكمان عاي حت ظهظ رقم  :5أركان اإلهالم مخسة .وكمان عداي حت ظهدظ رقدم  :6أركدان اإلميدان هدتة؛ اإلميدان ابهلل،
ومالئكته ،وكتبه ،ورهله ،واليوم اآلخر ،والمضاو والمهر خري وشر  .قال هللا -تبارحت وتعاىل -يف هيتني يف هدور البمدر ،
ِ ِ
ِ
َخ ِر والْم َالئِ َك ِدة وال ِ
ِ
ْكتَدا ِ َوالببِيِدني" البمدر  ،177:وقدال هللا
َ
قال هللا –تبارحت وتعاىلَ " :-ولَكن الِْب َم ْن ه ََم َن ِابَّلل َوالْيَد ْوم ْاآل َ َ
ول ِِبَا أُصْ ِ َل إِلَي ِه ِمن ربِ ِده والْم ِْْمبدو َن ُكدٌّ همدن ِاب ِ
َّلل َوَمالئِ َكتِ ِده َوُكتُبِ ِده َوُر ُهدلِ ِه
هم َن الر ُه ُ
ْ ْ َ َ ُ ُ
–تعاىل -يف خواتيم هور البمر َ " :
ََ
َحدده ِمد ْدن ُر ُهددلِه" البمددر  .285:أمددا عددن ركددن اإلميددان ابلمضدداو والمددهر يمدده بددني هللا -تعدداىل -أمهيتدده ووجوبدده؛
صدُ َهد ِر ُ بَد ْ َ
دني أ َ
يمال -هبحاصه" :-إِان ُكٌّ َش ْعو َخلَ ْمبَا ُ بَِم َهر" البمر .49:
ما معىن اإلميان ابملالئكة؟
أان هكلمكددم البهددارد عددن ركددن مددن أعمددم أركددان اإلميددان؛ أ وهددو اإلميددان ابملالئكددة .يعددإ إيدده إميددان ابملالئكددة؟ اإلميددان:
وشرعا :اإلميان :التصهيق ابلشعو عن ج م به ويمني .معىن اإلميان إن إصت تكون وا دق مدن إمياصد  ،مدا
ُمطلق التصهيقً ،
يتشككش إصسدان مدْمن يف إمياصده ،هدو د معدىن اإلميدان .يعدإ إيده إميدان ابملالئكدة؟ إميدان :يعدإ تصدهيق بوجدود املالئكدة،

تصددهيق معمددال املالئكددة ،ويمهددر كددٌّ د عليد وعلددس هددلوكيات وعلددس أخالقياتد  .طيد ويعددإ إيدده مالئكددة؟ قددالوا:
املالئكةَ :خلق من َخلق هللا -تبارحت وتعداىل -يف عدا الييد

صدراهم ،صعلدم كيهيدتهم ،صعلدم طريمدة وطبيعدة خلمهدم،

كٌّ اللع صعريه أهنم خملوقا صوراصية ،خلمهم هللا -تبارحت وتعاىل -لوظائف ،هذ الوظائف بيبها هللا -تبارحت وتعاىل.-
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ملاذا خلق هللا املالئكة؟
ِ
َحده * اَّللُ الص َدم ُه * َْ يَلد ْه َوَْ يُولَد ْه * َوَْ يَ ُك ْدن لَدهُ
دٌّ ُه َدو اَّللُ أ َ
املالئكة ليسوا ببا هلل؛ أصه لي هلل ببت و ولده" ،قُ ْ
َحه" اإلخالص .4:1إذن رببا خلق املالئكة ليه؟ أجا العلمداو أن هللا خلدق املالئكدة لشديئني؛ اأول :لطاعدة هللا
ُك ُه ًوا أ َ
-هبحاصه وتعاىل ،-اثصيًا :لتبهيذ أوامر هللا -هبحاصه وتعاىل.-

قددال هللا -تبددارحت وتعدداىل -عددن وصددف املالئكددة ،قددال –هددبحاصه" :-بددٌّ ِعبدداد ْم ْكرمددو َن * َ يسدبِ ُموصَه ِابلْ َمددو ِل وهددم ِمَمد ِرِ
َ ْ ُ ْ َُ ْ
َ
َُ
يَد ْع َملُون" اأصبياو  ،27:26وقال هللا -تبارحت وتعاىل -يف حمكم التب يٌّ عبهم ،قدال -هدبحاصه وتعداىل " :-يَد ْع ُ
صدو َن اَّللَ
َما أ ََم َرُه ْم َويَد ْه َعلُو َن َما يدُ َْْم ُرو َن" التحر .6:
طبيعة وصها املالئكة
ِِ
دود
طبيعة املالئكة ،صها املالئكة ،صها كتري ،أمهها :أهنم جبود هلل -هبحاصه وتعداىل-؛ قدال هللا –تعداىلَ " :-وَّلل ُجبُ ُ
الس َم َاوا ِ َو ْاأ َْر ِ
ض" الهتح .4:كذل  :املالئكة مالئكة قوية ،تستمه قوهتا من قو البداري ،اخلدالق -هدبحاصه وممده -

 .قددال هللا -تبددارحت وتعدداىل -يف حمكددم التب يددٌّ ،قددال هللا -تبددارحت وتعدداىل -يف بيددان عممددتهم وقددوهتم وقددهرهتم ،قددال هللا –
تعاىل" :-إِان أَرهلْبا علَدي ِهم صديحةً و ِ
احد َه ً يَ َكداصُوا َك َه ِش ِ
ديم ال ُْم ْحتَ ِمد ِر" الممدر .31:املالئكدة ِخلمدتهم عميمدة؛ قدال هللا –
ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ
ضج ِ
ِِ ِ
ِ
اع ِدٌّ ال َْم َالئِ َك ِدة ُر ُه ًدال أ ِ
ُوي
تعاىل -يف هية حمكمة وهع اآلية اأوىل يف هور ياطر" :ا ْْلَ ْم ُه َّلل يَاط ِر الس َدم َاوا َو ْاأ َْر ِ َ
ع" ياطر .1:بدٌّ يف وصدف هديهان جبيدٌّ أصده كدان لده هدتمائة جبدا - ،هدبحان هللا -كدٌّ جبدا
ىن َوَُال َ
َجبِ َحة مثْد َ ٰ
ث َوُرَاب َ
أْ
مثٌّ مه البصر.
وظائف املالئكة
وظددائف املالئكددة ،املالئكددة إ إخددواو وإ أخددوا ظددم وظددائف؛ مددبهم املوكلددون اب بددة ،واملوكلددون ابلبددار ،مددبهم املوكلددون
ِ
ابأجبة ،مبهم مالئكة اْليا ؛ كجبيٌّ -عليه السالم -املُوكٌّ ميدا الملدو عدن طريدق اأماصدة علدس الدوحع ،وكإهدراييٌّ
املُوكٌّ ابلبهخ يف الصور يف اْليا اأُخرويدة ،ومدبهم ميكائيدٌّ املُوكدٌّ ابأرزا واأمطدار ،وهدذا يف اْليدا الدهصيا ،يثال دتهم

موكلون ابْليا ؛ هواو أكاصت حيا الملو أو حيا اأبهان يف الهصيا أو يف اْليا يف اآلخر .

كذل من املالئكة محلة العدر ،،مدن املالئكدة أيضدا املوظهدون :مالئكدة ظمدٌّ اخلدري والدرز للعبداد ،مالئكدة هدياحون يف
اأرض يلتمسون أماكن الذكر ،يلتمسون ِحلدق العلدم ،يلتمسدون مدواطن الصدلوا وا هدتيهار ،ولكدبهم يدهخلون إىل
بيت ييه كل أو صور  ،يهخلون إىل بيت ييده أاداو ،يدهخلون إىل الكاييهدا  ،يدهخلون إىل مدواطن الهدواحش،
يهخلون إىل اأماكن اليت يكثر ييها اللهو الذي حرمه هللا ورهوله.
ضا من وظائف املالئكة :أن مدبهم مالئكدة تتعاقد يف الليدٌّ والبهدار ،تبد ل مالئكدة ابلليدٌّ ومالئكدة ابلبهدار ،تبد ل ييبدا
أي ً

مالئكة الليدٌّ يف صدال العصدر ،كيدف أتيدتم عبدادي؟ ييمولدون كمدا بدت يف الصدحيحني" :أتيبداهم وهدم يصدلون" صدحيح
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طبعددا د ك دان زمددان ،دلددوقيت نكددن صالقدديهم ه دني وانميددني ،ونكددن بعدده كدده تيجددع مالئكددة الصددبح،
البخدداري ومسددلمً ،
مالئكددة البهددار يف وقددت الهجددر ،كيددف أتيددتم عبددادي؟ يف اْلددهي " :أتيبدداهم وهددم يصددلون" ،ب د يف اْلميمددة كتددري مددن
املسلمني بيبموا انميني وشوارعهم زي املمابر ،و حول و قو إ ابهلل!
مالئكة برر  :مالئكة مالزمدني لنصسدان يوكوصده يف كدٌّ أحوالده إ وقدت قضداو اْلاجدة ومواطبده اخلاصدة ،كمدا وصدههم
ِ
ني" ا صهطار ،11:ووصههم هللا مهنم رقي وعتيه -هبحان هللا العميم.-
هللا –تعاىل -يمال عبهم" :ك َر ًاما َكاتِبِ َ
اْلياو من املالئكة
صستهيه إيه إ إخواو وإ أخدوا مدن اإلميدان ابملالئكدة؟ اإلميدان شدعو عمديم بيتوقدف عليده مصدري اإلصسدان مدن هدعاد أو
شماو ،اإلميان هو هب جنا يف الهصيا من ا ضطرا واْلري  ،ويف اآلخر -إن شاو هللا من البريان .-اإلميدان ابملالئكدة
هيخليددإ علددس اهددتحياو مددن هللا مث اهددتحياو مددن املالئكددة ،كيددف وهبدداحت كدرام كدداتبني يكتبدوا علددع كددٌّ مددا أقددوم بدده ،حد
البيا واملماصه بيكتبوهدا إ إخدواو .ا هدتحياو مدن املالئكدة هديكون هدب يف مراقبدة املالئكدة مث مراقبدة هللا -هدبحاصه
وتعاىل" ،-إِن اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا" البساو.1:
عاي حت يف هخر كلمة ليا يف هذا املمط ،،عاي حت تهتكر إن املالئكة اهدتحيت مدن هديهان عثمدان ملدا اهدتحيا مدبهم عثمدان،
وراق عثمان ر عثمان -هبحاصه وتعاىل.-
وهخددتم كلمدديت وهمددول لد  :احبددا عبددهان يف أمثالبددا الشددعبية ببمددول :للحيطددان ودان ،عدداي ين صسددتبهظا بكلمددة للمالئكددة
أقالم ،يبستحيع من املالئكة.
داهرا وابطبًدا ،هدو وي ذلد والمدادر عليده .أحدبكم يف هللا والسدالم
أهأل هللا تعاىل أن يرزقبا وإإكدم اْليداو مدن املالئكدة ظ ً

عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت ممه هللا

شاههوا الهرس للبشر علس البت يف قسم تهريغ الهروس يف مبتهإ الطريق إىل هللا وتهضلوا هبا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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