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مقدمة اللجنة العلمية
مل حتظَ مفردة من األمهية ما حظيت بـه مفـردات الغيـب، الـربزخ،         
القيامة، اجلنة، النـار، املالئكـة، ولعـل مفـردة املالئكـة شـكّلت حـضوراً                

أوسـع يف األحاديـث النبويـة،    باهتمامت مهماً يف اآليات القرآنية، وحظي   
سجل الدراسات اإلسـالمية ذلـك احلـضور هلـذه املفـردة بالغـة          تمل   أنهاال  

األمهية يف تشكيلة العقل اإلسالمي، ويف ترتيبة الثقافة الدينيـة سـوى مـا              
حظيت به هذه املفردة من االهتمـام يف حبـوٍث غـري مـستقلة لـدى علمـاء         

سريي نال من هـذا املفهـوم قـسطاً جيـداً لكنـه           املسلمني، ولعل اجلهد التف   
على سبيل االستطراد وليس االستقالل، وهو ما جعل البحث يف مفردة           
املالئكة يشكّل هاجـساً لـدى الكـثري يف البحـث عـن أسـسها وبأبعادهـا،                 

.. وبقيت تتراوح دراسات خمتـصرة ـــ اسـتطرادية يف تنـاول هـذا البحـث               
علـى االحاديـة احلديثيـة حالـت دون     والظاهر ان اعتماد بعـض البـاحثني     



٧.......................................................................................اللجنۀ العلمیۀمقدمۀ

االنفتاح على مثل هذه املعلومة املهمة، يف حـني بقـي تـراث أهـل البيـت        
عـاد مثـل هـذه    بعليهم السالم بعيداً عن اهتمامات بعضهم ممـا أدى إىل إ      

ــا حــد     ــة، مم ــوعية البحثي ــة واملوض ــة العلمي ــن الواقعي ــذه االدراســة ع 
حادية احلديثيـة،  لتزامها منهج األالدراسات أن تبتعد عن الواقعية بسبب ا   

يف حني أعطت أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السالم أمهيـة واسـعة يف               
التعرف علـى املفـردات الغيبيـة سـلطت األضـواء علـى الكـثري مـن هـذه                 
املفاهيم مما تنسجم واحلاجة إىل ذلك، وـذا فكـان االعتمـاد علـى هـذه             

خـصوصاً ـــ الدراسـات الغيبيـة     ية دراسة ــ سة احلديثية أن أعطى أل   االدر
اهتماماً واسعاً، وموضوعية خاصة، وهـذا مـا جـاءت بـه دراسـة الـشيخ           

املالئكــة يف التــراث االســالمي ــــ دراســة  «حــسني النــصراوي املوســومة 
فجاءت دراسة علمية شيقة تضيف للمكتبة اإلسالمية ما افتقدته   » حتليلية

ناســب وحاجــة اليــوم مــن هــذه الدراســات، ولتــشكّل منعطفــاً علميــاً يت
للكشف عن كثري من االهتمامات اليت أولتها تراثيات أهل البيت علـيهم             

..السالم وعززها القرآن الكرمي
عن اللجنة العلمية

السيد محمد علي الحلو



٨

بسم اهللا الرمحن الرحيم

املقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم علـى سـيدنا حممـد وآلـه            

.هرينالطيبني الطا

عادةً ما يتجه دارسو التراث اإلسالمي إىل املواضيع التارخيية، وما      
يتفرع عنها من قضايا عقائديـة أساسـية كقـضية النبـوة وقـضية اإلمامـة،           

يهتمون بغريهـا، واحلـال أنّ التـراث اإلسـالمي زاخـر بـالكثري مـن                وقلّما  
.املواضيع والقضايا اجلديرة باالهتمام والدراسة والبحث

وهـي  -الحظت من خـالل تتبعـي القليـل أنّ قـضية الغيـب          وقد  
مل تلـق اهتمامـاً   -قضية مهمة يف الفكر اإلسالمي وهلـا جوانـب متعـددة            

كافياً، ومل تبحـث بالـشكل املطلـوب يف بعـض جوانبـها، مـع العلـم أنـه                  
مـن الروايـات الـيت    -إن مل نقل اآلالف -يوجد يف تراثنا احلديثي املئات    

ات الغيب كاجلن واملالئكة والعرش والكرسي واللـوح       تتحدث عن مفرد  



٩.......................................................................................................المقدمۀ

.والقلم واحلجب والسماوات واجلنة والنار واألحالم والروح وغريها

ولقلــة االهتمــام مبثــل هــذه املواضــيع كتابــة وخطابــة بــت مغرمــاً  
.بالبحث فيها واالستقصاء عنها من خالل التراث اإلسالمي الغين

      ل       على أنّ بعض هذه املواضيع قد بحثت ونوِقـشت بـشكل مفـص
وجيد، إال أنّ بعضها اآلخر مل يعر كثري اهتمام، ومل يبحث ويناقش بشكل 

ومن مجلة ،-حبسب اطالعي -ضمن دراسات مستقلة يفعلمي مفصل
.القضايا الغيبية اليت يقلّ االهتمام بدراستها وحبثها قضية املالئكة

والـيت  وأطوارها وعاملها،    تلك املخلوقات اخلفية العجيبة يف خلقها     
خلقها اهللا سبحانه، وكلفها بأعمـال ومهـام معينـة، وحـدثنا عنـها وعـن         
حاالا من خالل القرآن الكرمي والروايات الشريفة، وسيأيت الكالم عـن      

.أمهية هذه املخلوقات، وملاذا نتحدث عنها حبول اهللا تعاىل
عوائـق  ومن خالل سعيي يف حبث هذا املوضوع صـادفتين بعـض ال      

اًواحـد  اًبني يدي إال كتابـ     هأمهها عدم توفّر دراسات علمية منهجية حول      
، وهو عبارة عن دراسة ملـا ورد يف كتـاب حبـار األنـوار            )املالئكة(بعنوان  

بلّغـت بوجـود كتـابني حـول هـذا          عن املالئكة، وليس حبثـاً عامـاً، وقـد          
يف مثل هذه املوضوع إال أين مل أحصل عليهما، وقد أسلفت أنّ األحباث     

املواضيع قليلة، ولكن هذا هو الذي شدين أكثر ودفعين للخوض يف مثل         
هذا املوضوع لعلّي أوصل شيئاً جديداً ومفيداً للناس، ويف الوقـت نفـسه    
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.أؤدي خدمة بسيطة لديين احلنيف أرجو ا ثواب اهللا تعاىل

وهلــذا فــإين اعتمــدت علــى املــصادر احلديثيــة والتفــسريية بالدرجــة 
تعليقــات احملــدثني واملفــسرين، وبــذلت جهــداً يف  األوىل، مــع مالحظــة 

املقارنة واملوازنة واستخالص النتيجة النهائية والرأي السليم، إذ كما هـو    
معلوم أنّ مثل هؤالء األعالم ال يستقصون عادةً كـل جوانـب القـضية،         

سـة  وإمنا يكتفون بتعليق بسيط أو إشارة خمتصرة، ألم ليسوا بـصدد درا          
متكاملة حول املوضوع، ومن هنا كان علي أن أرتب البحث وأجعل لـه       

       أناقش وأحلـل  منهجية خاصة من غري االستعانة بباحث سبقين، ومن ثَم
.أللتقط بعدها النتيجة النهائية

وقد اعتمدت يف حبثي أيضاً على بعـض الكتـب العقائديـة، والـيت              
.عاكتفت يف الغالب بإشارات عابرة إىل املوضو

واملصدر األساس له هـو كتـاب حبـار    يوكان العمود الفقري لبحث   
حبار حبق، إذ مجع  -لعمري   -، وهو   قدس سره األنوار للعالمة السي    

فيه شتات الكتب واملصادر ونسقها ورتبها بشكل يوضح للباحث الطريق 
لقيمة عليقاته اتويجلّي له السبيل، ولقد زين تلك ااميع من األحاديث ب     

.وبيناته اجللية املُفيدة
كما استفدت من كتـايب جممـع البيـان وتفـسري الـرازي كمـصدرين              
أساسني يف التفسري العام، ومن كتايب تفسري الربهان والدر املنثور كمصدرين 



١١.....................................................................................................لمقدمۀا

.أساسني يف التفسري باحلديث

والدراسة خمتصرة حبسب الطلب ولكنها جامعة إىل حد مـا ألهـم            
:وانبه، وهي تنقسم إىل قسمني رئيسنيمفاصل املوضوع وج

يبدأ مـن الفـصل األول وينتـهي بالفـصل الثالـث،            : القسم األول 
.وهو يتحدث عن املالئكة بشكل عام

يبدأ بالفصل الرابع وينتهي بالسادس، وهو يتحدث عن : القسم الثاين
.أقسام املالئكة وأصنافها كل صنف على حدة، ويركّز على مهامها وأعماهلا

:يترتبت هذه الدراسة على فصول وحماور بالشكل اآلوقد 
:وينقسم إىل ثالثة حماور: الفصل األول

.املعىن اللغوي لكلمة املالئكة: أوهلا
.ملاذا احلديث عن املالئكة: وثانيها
.طبيعة املالئكة: وثالثها
:، وهيأيضاًوينقسم إىل ثالثة حماور: الثاينالفصل

.أشكال املالئكة: أوالً
.حاالت املالئكة: ياًثان

.كثرة املالئكة: ثالثاً
:وفيه حموران: الفصل الثالث

.عصمة املالئكة: األول
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.شبهات حول عصمة املالئكة: يناوالث
ويبدأ من هذا الفصل احلديث عن أصناف املالئكة : الفصل الرابع

:ومهامها، وفيه حموران أيضاً
.محلة العرش: األول
.شاحلافون حول العر: الثاين

:حماورةعن أكابر املالئكة وفيه ستفيهواحلديث يدور: الفصل اخلامس
.أكابر املالئكة: األول
.عليه السالمإسرافيل: الثاين

.عليه السالمجربائيل: الثالث
.عليه السالمميكائيل: الرابع

.عليه السالمعزرائيل: اخلامس
.عليه السالمالروح: السادس

:حماورةوفيه مخس: الفصل السادس
.املالئكة املوكلون بالناس: أوهلا

.ملكا القرب: وثانيها
.مالئكة اجلنة والنار: وثالثها
.املالئكة الذين حيفظون السماء الدنيا: ورابعها

.املالئكة املدبرة لشؤون العامل: وخامسها



١٣

متهيد

الغيب والشهود

:من الواضح أنه يوجد لدينا يف اخلارج عاملان

.الشهودعامل-١

.عامل الغيب-٢

حبواسـنا اخلمـس، فكـلُّ شـيء        وعامل الشهود هو كلُّ شيء ندركه       
أو نتذوقه أو نراه أو نسمعه أو نلمسه هو من عـامل الـشهود، وكـلُّ     نشمه  

.ما ال خيضع هلذه احلواس ولكنه موجود فعالً فهو من عامل الغيب

ــدان     ــت بالوج ــشهود تثب ــامل ال ــودات يف ع ــالل  واملوج ــن خ أي م
إدراكها بإحدى احلواس، فهي ال حتتاج إىل برهان ودليل بل هي بديهية،      
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يف حــني أنَّ املوجــودات يف عــامل الغيــب ال تثبــت إال مــن خــالل الــدليل 
.والربهان، ألننا ال نستطيع أن حنسها بإحدى احلواس اخلمس

وعاملُ الغيب أوسع من عامل الشهود وأعظـم مـن دون شـك، ألنَّ        
مـن احلقـائق   وإنْ كان هناك الكـثري     -الشهود معروف وحمدود نسبياً      عامل

يف حـني أنَّ عـامل الغيـب غـري        -اليت مل يتوصل إليها العلم يف هـذا العـامل           
إال مبقدار بـسيط، مـن خـالل مـا وصـلنا عنـه مـن         (حمدود وغري معروف    

.)طريق الوحي

:لغيب قسمان غيب مادي، وغيب معنويوا

كل ما غاب عن احلواس لسبٍب ما، إما لبعـده           هو: املاديالغيب  
كبعض الكواكب البعيدة، أو لقربه، ككرويـة األرض، فإنـا لـشدة قربنـا              

أو لعـدم حـضوره، كجرميـة حتـصل يف     منها ال نراهـا بـشكلها الكـروي،       
ومـن ذلـك   فإا غيب بالنسبة لنـا ألننـا مل حنـضرها،        ،مكاٍن ما من العامل   

علـى نبينـا وآلـه وعليـه الـصالة        (قـصة زكريـا     بعد أن ذكر     -قوله تعاىل   
: -عليها السالموكالم املالئكة مع مرمي ) والسالم

Pبِ نُوحِيهِ إَِليكاء الَْغيأَنب مِن ذَِلكO)١(.
.أي إنه كان غائباً عن حواسكم ألنكم مل تشهدوه

 



١٥......................................................................................................تمهید

هو كل ما غاب عن احلواس وال ميكنها إدراكه، : والغيب املعنوي
.يس وموازين أخرى ختتلف عن عامل املادةألنّ له مقاي

  كلمة الغيب فإننا نقـصد املعـىن الثـاين مـن دون         نطلق   حينماوحنن
.)١(شك

والغيب عامل واسع ال يعلم مداه وحقيقته إال اهللا تعاىل، وحنـن ال            
نستطيع التعرف عليه إال من خالل الوحي، ألنه ال ميكن الوصـول إليـه             

.ه خارج عن سيطرا وحتكّمهانإبالوسائل التجريبية حيث 
ولذا علينا أن نسلّم مبا جاءنا من ناحية الوحي من دون اعتراض،    
إذ كثري من جوانب الغيب ال نستطيع أن نـدركها أو نفهمهـا متامـاً وذلـك      

وهذا هو اخلطأ الكـبري  لقصور عقولنا، وألننا نقيس كلّ شيء بعامل املادة،  
مقاييس عامل الغيـب ومعـايريه ختتلـف    الذي يقع فيه الكثري من الناس، إذ      
.فمن اخلطأ قياس أحدمها على اآلخرعن مقاييس عامل املادة ومعايريه، 

: وأول صفة للمؤمنني هي اإلميان بالغيب، قال تعاىل

PاملQ   ـتَّقِنيى لِّلْمدفِيهِ ه بيالَ ر الْكِتَاب ذَلِكQ  الَّـِذين
.)٢(Oيؤِمنون بِالَْغيِب


 

– 
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وأعظـم غيـب، فهـو غيـب الغيـوب           غيـب  سبحانه هو أكـرب    واهللا
: الذي ال يعلم ما هو إال هو، ألن عامل الغيب مراتب، وأعلى مرتبة هي

).اهللا تبارك وتعاىل(

ومن أعظم عوامل الغيب الـيت أوجـدها اهللا سـبحانه وتعـاىل، عـامل          
تعيش فيه خملوقات رفيعـة الـشأن عاليـة املكانـة،     واسع رحب كبري جداً،     

.تسمى املالئكة
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١٩

احملور األول

)املالئكة(املعنى اللغوي لكلمة 
واختلـف يف    ،واملالئكـة مجـع ملـك     : (جاء يف تفسري جممـع البيـان      

وقـال  ي الرسـالة،  اشتقاقه، فذهب أكثر العلماء إىل أنه مـن اآللوكـة وهـ       
: وقال غـريه  الرسالة وهي املألَكة واملألُكة على مفْعلة،       : اآللوك: اخلليل

ألنها تولك يف الفم أي تمضغُ، والفرس تألك ،إمنا سميت الرسالة آلوكاً
.)١()اللجام وتعلك

الرسالة، وهي املألُكـة علـى مفْعلـة،    : األلوك: (ويف لسان العرب 

 



ل األولالفص/ المالئکۀ فی التراث اإلسالمی....................................................٢٠

الفـرس يألُـك    : يؤلك يف الفم، مشتق من قول العـرب       مسيت ألوكاً ألنه    
.)١()ميضغ: اللُّجم، واملعروف يلوك أو يعلُك، أي

: وأُلوكة وأُلوكـاً ومألكـاً، وآلـك إالكـةً         ألْكاً: ألك: (ويف املنجد 
.)٢()أبلغ األلوكة

الرسالة، وكذلك املألُك واأللوكة،    : األلوك: (ويف جممع البحرين  
.)٣()بضم الالم فيهما

إذن فيمكننا أن خنلص من كل ذلك إىل أنّ االشتقاق يتطابق متامـاً      
مع عمل املالئكة اليت هي رسل اهللا تعاىل، املكلفة بأداء أعمـال معينـة يف     

: مواقع خمتلفة، يقول سبحانه وتعاىل

Pِ ــد ــ مـــــةِ   الْح ــلِ الْملَائِكـَ ــ ــاطِرِ الـــــسماواتِ واألَرضِ جاعـِ ــ فـَ
.)٤(Oرسلًا

 
 
 
 



٢١

احملور الثاني

!ملاذا احلديث عن املالئكة؟
ال شك أنّ اآليات الكرمية والروايات الشريفة قد حتدثت كثرياً عن   

: هذه املخلوقات، وهنا قد يسأل سائل

 ملاذا يذا الشكل الكبري عن املالئكة؟ ومـاذا نـستفيد   الوحي ناثحد
؟ذاهكحنن من حديث

:هوإنّ احلديث عن املالئكة : اجلواب

: من أجل اإلميان بوجودها، قال تعاىل: أوالً

P    ن كُلٌّ آمـ ونِمنؤالْمهِ وبِه ِمن را ُأنزِلَ إَِليوُل ِبمسالر نآم
.)١(Oِبالّلهِ ومآلِئكَِتهِ وكُُتبِِه ورسلِِه
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.فاإلميان باملالئكة إذن مطلوب من اإلنسان املسلم

ملالئكة واتساعه وعظمة هذه املخلوقات احلديث عن عامل ا   : وثانياً
هو دافع لإلنسان حىت يتعرف ويدرك مدى قـدرة اهللا وعظمتـه، ويتـضح        

حينمـا سـِئلَ عـن    عليـه الـسالم  هذا من خالل ما ورد عن أمـري املـؤمنني   
: فقام خطيباً فحمد اهللا وأثىن عليه مثّ قالعز وجلقدرة اهللا 

S    مالئكة  ) تبارك وتعاىل (إن ملكاً منهم هـبط  لو أن
ومنهم مـن  إىل األرض ما وسعته لعظم خلقه وكثرة أجنحته،  

لو كُلِّفت اجلن و اإلنـس أن يـصفوه مـا وصـفوه لبعـد مـا بـني              
    وصف ِمـني ن تركيب صورته، وكيفسمفاصله وح
مالئكته من سـبعمائة عـام مـا بـني منكبيـه وشـحمة أذنيـه،         

حتـه دون عِظـم بدنـه،    ومنهم من يسد األفق جبنـاٍح مـن أجن        
ن قدمـه علـى غـري             جزتـه، ومنـهم مـن الـسماوات إىل حومنهم م
قرار يف جو اهلواء األسفل واألرضـون إىل ركبتـه، ومنـهم مـن      
ــعتها، ومنــهم مــن لــو أُلقيــت     لــو أُلقــي يف إهبامــه مجيــع امليــاه لوسِ

جلـــرت دهـــر الـــداهرين، فتبـــارك ا  الـــسفن يف دمـــوع عينيـــه  
.)١(Rقنيأحسن اخلال

 



٢٣........................................................!المالئکۀ؟عنالحدیثلماذا: المحور الثانی

:هم جنوداً له، يقول تعاىلدإنّ اهللا تعاىل ع: وثالثاً

Pاهوَتر ا لَّمودنلَ جَأنزوO)١(.
:نه م يدير شؤون مملكته ويدبرها، يقول تعاىلإحيث 

Pاراتِ أَمربدَفالْمO)٢(.
.ومن أجل كل هذا فنحن نتحدث عنهم واحلديث عنهم يهمنا

، صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      القرآن والرسول    وكلُّ ما حتدث عنه   
علينـا أن نأخـذه بعـني االعتبـار،     هـو مهـم،   عليهم الـسالم وأهل البيت   

واملفروض أن نقرأ ونـدرس هـذا التـراث، ونفهـم تلـك املعـارف، إذ إنّ               
أو عـن املالئكـة أو عـن العـرش     عليهم الـسالم حديث الرسول واألئمة   

و للتـسلية أو ألنّ عنـدهم فراغـاً يف      الكرسي أو مـا شـابه مل يكـن بطـراً أ           
الوقت، أبداً بل كل ما يتحدثون به من ورائه هدف وحكمة وغاية، كما         

:ورد يف الزيارة اجلامعة

Sكالمكم نورR)٣(.

 
 
 



٢٤

حملور الثالثا

طبيعة املالئكة
،)١(هلـا حريـة التـصرف      املالئكة خملوقات حية عاقلة عاملـة مطيعـة       

:معليه السالفعن أيب جعفر

S   خلــق إســرافيل وجربئيــل وميكائيــل مــن تــسبيحة ا إن
ــرعة      ــل وســ ــودة العقــ ــسمع والبــــصر وجــ ــم الــ ــل هلــ ــدة، وجعــ واحــ

.)٢(Rالفهم
املالئكة هي القوى العاملة    ): (من هدى القرآن  (وقد ورد يف تفسري     

 
– 



٢٥........................................................................المالئکۀطبیعۀ: المحور الثالث

ومما يدل على علمهـا مـا ورد عـن أمـري املـؤمنني         .)١()الشاعرة املطيعة هللا  
:إحدى خطبهيف عليه السالم

S..     ــهم عــــن مــــن مالئكــــة أســــكنتهم مساواتــــك ورفعتــ
.)٢(R..أرضك، هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك

واهللا تبارك وتعاىل خلقهم من نور، فقد روى مـسلم يف صـحيحه             
:أنه قالصلى اهللا عليه وآله وسلم عن عائشة عن النيب

S           مـن مـارج مـن اجلـان ق خلقت املالئكـة مـن نـور، وخلـِ
.)٣(Rق آدم مما وصف لكمنار وخلِ

: أنه قالعليه السالمومن طرقنا روي عن اإلمام الصادق

Sعز وجلّ خلق املالئكة من نور إن اR)٤(.
وحقيقة هذا النور ال يعلمها إال اهللا تعاىل، ولكن النور بشكل عام 

: ن اهللا سبحانه شبه نفسه بالنور، فقالإيعرب عن اهلدى واخلري حىت 

Pاَألللَّااِت واومالس نُور ضِهرO)٥(.

 
– 
– 
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ومبا أم خملوقون من نور، والنور مادة كالنار والتراب، فاملالئكـة          
عبارة عن أجسام مادية وليست جمردة كما زعم الفالسفة، إال أنّ مادم 
مادة لطيفة وليـست كثيفـة، وإىل هـذا القـول ذهـب أكثـر املـسلمني كمـا             

قدس سرهبل ادعى عليه العالمة السي ،)١(صرح بذلك الفخر الرازي 
بـل مجيـع املـسلمني إال مـن شـذّ           أمجعت اإلمامية   : (اإلمجاع، حيث قال  

ــسفني   ــن املتفل ــهم ِم ــة     ..من ــسام لطيف ــم أج ــة وأ ــود املالئك ــى وج عل
.)٢()..نورانية

ــزيل  ــد املعت ــن أيب احلدي ــال اب ــون : (وق ــال أصــحابنا املتكلم إنّ : ق
يسوا من حلم ودم وعظام كما خِلق البشر مـن        املالئكة أجسام لطاف، ول   

.)٣()..هذه األشياء

:القول أقواالً أخرى منهااوذكر الفخر الرازي إىل جانب هذ

أنّ املالئكــة هــي احلقيقــة يف هــذه الكواكــب املوصــوفة      : (أوالً
أحيـاء  -أي القـائلني ـذا القـول     -باإلسعاد واإلحناس، فإا بـزعمهم      

ات منــها مالئكــة الرمحــة واملنحــسات منــها مالئكــة  ناطقــة، وأنّ املــسعد
.، ونسب هذا القول إىل طوائف من عبدة األوثان)العذاب

 
– 
 



٢٧........................................................................المالئکۀطبیعۀ: المحور الثالث

وهو أنّ هذا العامل مركّب من ،قول معظم اوس والثنوية  (: ثانياً
أصلني أزلـيني ومهـا النـور والظلمـة، ومهـا يف احلقيقـة جـوهران شـفّافان            

مث إنّ   ..ة خمتلفـا الفعـل والتـدبري      خمتاران قادران متـضادا الـنفس والـصور       
جوهر النور مل يزل يولّد األولياء وهم املالئكة ال على سبيل التناكح بـل          

، وجـوهر  ءكمـة مـن احلكـيم، والـضوء مـن املـضي          على سـبيل تولـد احل     
الظلمة مل يزل يولّد األعداء وهم الشياطني على سـبيل تولـد الـسفه مـن                 

.)١()..السفيه

هلا وال دليل عليهـا كمـا هـو واضـح، وأمـا      وهذه األقوال ال قيمة  
قول الفالسفة بتجرد املالئكة فهو رد لظـاهر اآليـات الكرميـة والروايـات            

تتحدث عن املالئكة على أا أجسام ال على أا رموز أو           املتواترة، اليت   
والقـول بتجـردهم    : (قـدس سـره   معاٍن أو قوى، قـال العالمـة الـسي          

فوس الفلكيـة والقـوى والطبـائع وتأويـل اآليـات           وتأويلهم بالعقول والن  
واألخبار املتواترة تعويالً على شبهات واهية واستبعادات ومهية   املتضافرة

.)٢()زيغٌ عن سبيل اهلدى واتباع ألهل اجلهل والعمى
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احملور األول

أشكال املالئكة
ــشكل األســاس ــث إــم   ال ــور، حي ــشكل الطي للمالئكــة شــبيه ب

: تعاىلحيث قال،ميتلكون أجنحة كما صرح بذلك القرآن الكرمي

Pِ ــدمــلِ الْ  الْح ــسماواتِ واألَرضِ جاعِ ــاطِرِ ال ةِ ئِكَــ مالفَ
السثْ  أُ رةٍ منِحثُال ولِي أَج ى وا  نفِي الْخَلْقِ م زِيدي اعبرو ث
.)١(Oيشاء

ومم تتكون، وعلى إال أننا ال ندرك حقيقة هذه األجنحة وكنهها، 
عضها له بالعدد نفسه من األجنحة، فكل حال فاملالئكة ليست كلها متتلك 
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وبعضها أربعة، وبعضها أكثر من ذلك، فإنّ بعض جناحان وبعضها ثالثة، 
، وآخر له اثنا )١(ات ذكرت أن أحد املالئكة له ستة عشر ألف جناحالرواي

.)٣(، وآخر له ستمائة جناح)٢(عشر ألف جناح

صـلى اهللا عليـه   ولكن روي عن عبد اهللا بن طلحة رفعه عن النيب       
:وآله وسلم

S       املالئكة على ثالثة أجزاء، جزء له جناحان، وجزء لـه ثالثـة
.)٤(Rأجنحة، وجزء له أربعة أجنحة

وهو يدل على أنه ليس هناك من املالئكة من ميتلك أجنحـة أكثـر          
.من أربعة

، األغلـب إنّ هذا التقسيم حممول على : وميكن أن يقال يف جوابه   
.مالئكة متتلك أجنحة أكثرال ينافيه وجودف

فهذا هو الشكل األصلي للمالئكة، ولكن مبا أنّ هـذه املخلوقـات     
) طول وعرض وعمق(أي ليس هلا أبعاد   ليست من ذوات املادة الكثيفة،    

فهي قادرة على التشكل باألشكال املختلفـة، والظهـور بالـصور املتنوعـة        



– 
 



٣٣........................................................................المالئکۀأشکال: المحور األول

أجـسام لطيفــة  : (عـن املالئكـة  هاملتغـايرة، قـال الفخـر الـرازي يف حديثـ     
هوائية، تقدر على التشكل بأشـكال خمتلفـة، مـسكنها الـسماوات، وهـو         

قادرون : (أم قدس سره السي  وعن العالمة    ،)١()قول أكثر املسلمني  
على التشكل باألشكال املختلفة، وأنه سـبحانه يـورد علـيهم بقدرتـه مـا           
يشاء من األشكال والصور على حسب احلكم واملـصاحل، وهلـم حركـات       

.)٢()..صعوداً وهبوطاً

املالئكـة أجـسام لطيفـة    : وقـال احملقـق الـدواين يف شـرح العقائـد     (
ظـاهر الكتـاب    : فـة، وقـال شـارح املقاصـد       قادرة على التشكالت املختل   

والسنة وهو قول أكثر األمة أنّ املالئكة أجسام لطيفة نورانية، قادرة على 
.)٣()..التشكالت بأشكال خمتلفة، كاملة يف العلم والقدرة

ومن األشكال اليت ذُكر أن املالئكة تـشكّلت ـا شـكل اإلنـسان،           
بـصورة  هللا عليـه وآلـه وسـلم    صلى احيث ورد أنّ جربئيل كان يأيت النيب     

ويف األحاديـث الــصحيحة أنَّ  : (وقـال ابـن أيب احلديـد   ،)٤(دحيـة الكلـيب  
على صورة دحية   صلى اهللا عليه وآله وسلم       جربئيل كان يأيت رسول اهللا    
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الكليب، وأنه كان يوم بدر على فرس امسه حيزوم، وأنه سِمع ذلك اليوم       
.)١()أقِْدم حيزوم: صوته

: تعاىل املسلمني باملالئكة يوم بدر، يقول اهللا تعاىلوقد أمد اهللا

P     كُمــد ــم أَنِّـــي ممـِ ــتَجاب لَكـُ فَاسـ ــم ــستَغِيثُون ربكـُ إِذْ تـَ
     ِدفِنير آلئِكَـةِ مـاْلم نِبأَلٍْف مـQ     ىرش إِالَّ بـ اللّـه لَـهعا ج مـو

ِمــن ِعنــدِ الّلــهِ ِإن الّلــه ولَِتطْمــئِن ِبــهِ قُُلــوبكُم ومــا النــصر إِالَّ 
كِيمح زِيزعO)٢(.

لقد رأيـت يـوم بـدر رجـاالً         S: وورد عن سهيل بن عمرو أنه قال      
ــٍق بـــني الـــسماء واألرض معِلمـــني، يقِْبلـــون   )٣(بيـــضاً علـــى خيـــٍل بلـ

: عليه السالموعن أيب جعفر.)٤()ويأسرون

Sبدركانت على املالئكة العمايم البيض املرسلة يومR)٥(.
أنـه قـال يـوم    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     ويف البخاري عن النيب 

: بدر

 
– 
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Sهذا جربيل آخذٌ برأسِ فرسه، عليه أداة احلربR)١(.
ويظهر مما نقل عن سهيل بن عمرو أنّ املالئكة قاتلـت يـوم بـدر،          

ما قاتلت ولكـن    : (ومل يقتصر دورها على التشجيع والتبشري فقط، وقيل       
حكـي هـذا القـول    ،)٢()سواد املسلمني وبشرت بالنـصر     شجعت وكثّرت 

.)٣(عن اجلبائي

ــنفس   ــرجح يف ال ــذي يت ــامل -ولكــن ال ــت،  -واهللا الع ــا قاتل أ
: فإضافة إىل ما تقدم من حديث ابن عمرو، روي عن ابن عباس

.)٤()أن املالئكة قاتلت يوم بدر وقتلت(
: ونقل عنه أنه قال أيضاً

.)٥()إال يوم بدرمل تقاتل املالئكة (
أنه سأله أبو جهل، من أيـن كـان يأتينـا      : (وروي عن ابن مسعود   

.)٦()من ِقبل املالئكة: الضرب وال نرى الشخص؟ قال

–
 
 
 
 
 
– 
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إضافة إىل ،)١()إمنا أمدهم بألف مقاتل من املالئكة    : (وعن جماهد 
روايات تارخيية كثرية نقلها الواقدي، حكاها عنه ابن أيب احلديد املعتـزيل،   

.)٢(أراد فلرياجعفمن

ومن املوارد اليت متثلت فيها املالئكة يف صورة اإلنسان أيضاً حينما           
، والقرآن الكرمي )عليه وعلى نبينا وآله الصالة والسالم(قدموا إىل إبراهيم 

: يروي لنا القصة بقوله

P     مِنيـر ـراهِيم الْمكـْ فِ إِبـــي ـدِيث ضَ ـاكَ حـ ــلْ أَتـَ هQ ْـوا  إِذ دخلـُ
لَيال  عا  هِ فَقَالُوا سال مقَالَ سوننكَرم مقَو مQ اءلِهِ فَجاغَ إِلَى أَهفَر

ــمٍِني ــلٍ سبِعِجQقَــالَ أَال َف هِمــي ــه إِلَ بقَرَتــأْكُلُونQــأَو جس ِمــنهم فَ
.)٣(Oتَخَف وبشروه بِغُلَامٍ علِيٍمخِيفَةً قَالُوا ال

إلهـالك قومـه،     عليـه الـسالم    ىل قرية لوط  وهؤالء كانوا ذاهبني إ   
:لّما سأهلمعليه السالمألنّ إبراهيم

P  ـلُون سـرــا الْم هأَي كُمطْــبــا خ فَمQ    ٍمـو ـى قـَ ــْلنا إِلـَ ــالُوْا إِنَّــا أُرسِ قَ
رِمِنيجمQن طٍِنيم ةارِحج هِملَيِسلَ عرلِنO)٤(.

 
– 
– 
– 
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وط كان هلم لقاء معه، حيث وكذلك ملا اجتهوا ألجل إهالك قوم ل
: تصوروا بصورة البشر

P       ِلـكـرِ بَِأهَفأَس ـكصُِلواْ إَِلي لَن يـ كبلُ رسا ُلوُط إِنَّا رَقالُوْا ي
     ــه ــك إِنَّـ ــد إِالَّ امرأَتـَ أَحـ ــنكُم ــت مـِ ــلِ والَ يلْتَفـِ اللَّيـ ــن ــعٍ مـ بِقِطـْ

   ــــد ــــابهم إِن موعـِ ــــا أَصـ ا مـهــــصِيب مـ   حبالـــــص ســــي هم الـــــصبح أَلـَ
.)١(Oبِقَِريٍب
: عليه السالموعن الصادق

S       القريـة، فـسلّموا بجاءت املالئكة لوطاً، وهو يف زراعـة قُـر
ــائم     عليـــــه، ورأى هيئـــــة حـــــسنة، علـــــيهم ثيـــــاب بـــــيض وعمـــ

.)٢(R..بيض
بـصورة  عليـه الـسالم  وقد صرح القرآن الكـرمي بتمثّـل جربئيـل     

، قــال عليهـا الــسالم حينمــا بعثـه اهللا تعــاىل إىل مــرمي  إنـسان، وذلــك 
:تعاىل

Pاوِيا سرشا بثَّلَ لَها َفتَمنوحا رها إَِليلْنسفََأرO)٣(.

 
 
 



٣٨

احملور الثاني

حاالت املالئكة
أو تشرب؟املالئكةهل تأكل 

.وإمنا تعيش بنسيم العرشال،: اجلواب

.وهل تتزوج؟ ال

: عليه السالمم الصادقروي عن اإلما

S ،املالئكة ال يأكلون وال يشربون وال ينكحون إن
.)١(Rوإمنا يعيشون بنسيم العرش

: عليه السالمومن دعاء لإلمام زين العابدين

)سِكابِ بِتَْقدِيرامِ والشنِ الطَّعع متَهيأَْغن٢()و(.
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إذن كيف تتكاثر املالئكة؟ 

، وإمنـا هـي     لـيس فيهـا جنـسان حـىت تتكـاثر         إنّ املالئكة   : اجلواب
ها ئجنس واحـد، ولـذا فهـي ال تتكـاثر، وإمنـا اهللا تعـاىل هـو الـذي ينـِش                   

: عليه السالممباشرة، فعن أمري املؤمنني

S نــام، ومل ختلقهـــم مل يـــسكنوا األصـــالب، ومل تتـــضم هم األرحـ
من ماءٍ مهني، أنشأهتم إنشاءR)١(.

كمـا  -بحانه مباشرةً ومن دون وسائط  فإذن املالئكة خيلقها اهللا س    
ــسان   ــهم وعظــم   -هــو حــال اإلن ــى شــرف مرتلت ــلٌ عل ــه دلي وهــذا لعل

هي خلقة ) على نبينا وآله وعليه السالم   (م  مكانتهم، فخلقتهم كخلقة آد   
وهي كخلقة الـروح حيـث إنّ اهللا تعـاىل أنـشأ األرواح مباشـرة            مباشرة،  

:وليس بوساطة التوالد، كما قال تعاىل

Pيـا ُأوِتيـتُم            ومي و بـرِ ر أَمـ ِمـن وحوِح ُقـِل الـرِن الـر عـ أَلُونَكس
ن الِْعلْمِ إِالَّ َقلِيالمO)٢(.

يـذكر  حيث إنّ من ضمن األقوال اليت وردت يف تفسري اآلية قـوالً      
: أنّ املقصود من قوله تعاىل
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Pيبِر رَأم مِنO.
مبعـىن أنَّ هنـاك   ،)١()بأمره، وهو قولـه للـشيء كـن فيكـون         : (أي

أشياء يوجدها اهللا تعاىل بأسباب طبيعية كتكـوين جـسم اإلنـسان وغـريه              
كـن، ومنـها الـروح    : من املاديات، وأشياء يوجدها مبجـرد األمـر بكلمـة    

وكذلك املالئكة، وقـد يـدعى بـأنَّ مـا ينـشئه اهللا تبـارك وتعـاىل مباشـرة                 
.)٢(طمما ينشئه من خالل الوسائأعظم وأشرف 

:عليه السالموورد يف رواية عن الباقر

S منه خيرج يف اجلنة هنراً يغتمس فيه جربئيل كلَّ غداة، ثم إن
.)٣(Rفينفض، فيخلق ا  من كلّ قطرة ملكًا

: صلى اهللا عليه وآله وسلمويف رواية أيب سعيد عن النيب 

S  ،يف اجلنـــة لنـــهراً مـــا يدخلـــه جربيـــل مـــن دخلـــة فيخـــرج إن
ــتف ــه     فينــــ ــر منــــ ــرة تقطــــ ــل قطــــ ض إال خلــــــق ا مــــــن كــــ

.)٤(Rملكاً
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!هل اِّـالئكة بنات اهللا؟

املالئكة إناثاً، وأنهـا بنـات       عدواأوردها الكفار، حيث     وهنا شبهة 
:قوله تعاىلوذلك يفسبحانه، والقرآن الكرمي يرد على ذلك بشدة،اهللا 

P   الْب ـــــم لَهـو ـــــات نـالْب ـــــك بـأَلِر ـــــتَفْتِهِم فَاســــــون نـQ  ـــــا لَقْنـخ أَم
.)١(Oئَِكةَ ِإنَاًثا وهم شاهِدوناْلمال

: ويقول

Pِن إَِناثًامحالر ادعِب مه لَائَِكةَ الَِّذينلُوا اْلمعجوO)٢(.
:وكما قلنا بأنّ املالئكة ليس فيها جنسان حىت نقول

ست بنـاتٍ  إنّ فيها إناثاً، كما أـا خملوقـات عابـدة هللا تعـاىل، وليـ      
.تعاىل عن ذلك علُواً كبرياً!! له

!هل تنام اِّـالئكة؟

هل تنام املالئكة؟ :بقي السؤال
:يقول اهللا تعاىل: أوالً: اجلواب على ذلك

P  ونسِرتَحسال يتِهِ وادعِب نع ونتَْكبِرسال ي هعِند نمو
Qْفتُرال ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسيونO)٣(.

– 
 
– 
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:عليه السالمأمري املؤمننيعن: ثانياً

Sاألبدان ال يغشاهم نوم العيون، وال سهو العقول، وال فرتةR)١(.
فهم إذن ال يسأمون وال ميلون وال يتعبون وال ينامون، وإمنـا هـم             

والتعــب وامللــل والنــوم إمنــا هــي مــن  دائمــة ومــستمرة، يف حالــة عبــادة 
ال أجسام ماديـة كثيفـة هلـم كمـا بينـا،      عوارض اجلسم الكثيف، وهؤالء   
:عليه السالمويؤيده ما ورد عن اإلمام الصادق

S..   ــة، وإن ــاً إىل يـــــــوم القيامـــــ وإن  مالئكـــــــةً ركّعـــــ
.)٢(Rمالئكة سجداً إىل يوم القيامة

:يف ج البالغةعليه السالموما ورد عن أمري املؤمنني

S.. ِالـــسماوات مـــا بـــني فتـــق ــواراً مـــن  ثـــم العلـــى فمألهـــن أطـ
مالئكته، منهم سجود ال يركعون، وركوع ال ينتصبون، 

.)٣(R..وصافّون ال يتزايلون، ومسبحون ال يسأمون
فإنّ كون بعضهم ركّعاً وبعضهم سجداً، وبعِضهم اآلخر صافاً ال       
يزول، وآخرين مسبحني ال يسأمون يقتضي أم يف حالة يقظة دائمة، ال     

: عليه السالموورد عن اإلمام السجاد.لها رقدة وال غفلةتتخلّ

 
 
– 
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S .. ٍوبدؤ ةٌ مِنأْمس ملُهخال تَد الَّذِينوٍب    ،و اء مـِن لُغـُ يـالَ إعو
    ــم هْقطَعال يو ،اتوهالــش بِيحِكتَــس ــن ع مغَلُهــش ــور، والَ تَ والَ فُتُ

 ظِيمِــكتَع ــنعـــال االَبــصاِر فــال يرومــونتِ، الْخُــشعِســهو الْغَفَ
ــكإَلي َظــرــواكِسِ،الناألالن  مــتُهْغبر طَالَــت قَــد ذْقــانِ الَّــذِين
كيا لَدِفيم..R)١(.

إال أنه ورد أيضاً عن اإلمام .وكل هذا يؤيد أنّ املالئكة ال ينامون     
:عليه السالمفقالأنه سئلَ عن املالئكة ينامون؟عليه السالمالصادق

S    ــال ا ــام خـ ــو ينـ ــيٍّ إال وهـ ــا مـــن حـ ــل مـ ــز وجـ ــة عـ ، واملالئكـ
ينامون، فقلت : عز وجليقول ا:
Pونْفتُرال ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسيO.

.)٢(Rأنفاسهم تسبيح: قال
: ما العلة يف نومهم؟ فقالS: ويف رواية أنه سئلَ

    الذي ال تأخذه سِنةٌ وال نوم وجلعز فرقاً بينهم وبني ا ألن ،
هو اR)٣(.
تؤول اآليـة الكرميـة وتـذكر أنـه       -وكذلك اليت قبلها   -وهذه الرواية 
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ينامون ولكن أنفاسهم تسبيح، فإذا متّ سند مليس معناها أم ال ينامون، فه
: لسالمعليه اوأما رواية اإلمام عليإحدى الروايتني فنقبلُها مفسرة لآلية، 

Sال يغشاهم نوم العيونR.
ــة، فنقــول    ــق مــع هــذه الرواي ــا بــشكل يتواف إنّ : فالبــد أنْ نؤوهل

أي كنايــة عــن عــدم ): ال يغــشاهم نــوم العيــون: (املقــصود مــن مجلــة
.واقعاًفتورهم عن التسبيح هللا تبارك وتعاىل، ال أم ال ينامون

مـا دامـوا   : ولفنأخذ بظـاهر اآليـة الكرميـة، ونقـ    يتم السندولو مل   
يسبحون ليالً واراً فهذا يالزمه عدم النوم، ويؤيـده الروايـات األخـرى      

ال يغشاهم نوم Sنومهم، إضافة إىل رواية اليت نستفيد منها باملالزمة عدم    
.الصرحية يف أم ال ينامونRالعيون

إنّ النــوم مــن عــوارض اجلــسم الكثيــف، كمــا أنّ  : مثّ كمــا قُلنــا
نّ منهم من هـو موكّـل بـاألرزاق،    إتقتضي أال يناموا، إذ  وظيفة املالئكة   

فلـو فتـروا حلظـة      -كمـا سـيأيت     -ومنهم من لـه عمـل يف تـدبري الكـون            
ــام  ــلّ النظ ــن    .الخت ــضاً م ــرض أي وكــذلك املالئكــة ال ميرضــون ألنّ امل

:عليه السالمأعراض أجسامنا، فعن أمري املؤمنني

S..بَتهم اآلفات، ووقيَتهم البلياتوجن..R)١(.

 



٤٥

احملور الثالث

كثرة املالئكة
وأما بالنسبة لعدد املالئكة فهو عدد هائـل جـداً ال يتـصوره عقـل               
إنسان، وال يقدر على إحصائهم إال الذي خلقهم سبحانه، فإننا لو تأملنا 

عجباً، وهؤالء وجدنايف عدد املالئكة الذين يطوفون حول العرش فقط ل
ملالئكة، وإليكم هذه الرواية الـيت وردت عـن   عبارة عن قسم من أقسام ا     

: عن خلق العرشوهو يتحدث فيها ،صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب 

S ملـــا خلـــق العـــر ا ــتني ألـــف  شإن خلـــق لـــه ثالمثائـــة وسـ
ركـن، وخلـق عنـد كـلّ ركـن ثالمثائـة وسـتني ألــف        
ملـك، لــو أُذن ألصــغرهم فـالتقم الــسماوات الــسبع واألرضــني    

ــه إال كالرملــة يف املفــازة    الــسبع مــا كــ   ان ذلــك بــني هلوات
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الفضفاضة، فقال هلم ا : يا عبادي، احتملوا عرشي هذا، فتعاطوه
مع كلِّ عز وجلا لم يطيقوا محله وال حتريكه، فخلق ف

ــم يقــدروا أن يزعزعــوه، فخلــق ا مــع    واحــدٍ منــهم واحــداً،   فل
فخلق ا كلِّ واحدٍ منهم عشرة فلم يقدروا أن حيركوه،

    بعــــدد كــــلِّ واحــــدٍ منــــهم مثــــل مجاعتــــهم، فلــــم يقــــدروا أن
  خلّـوه : جلمــيعهمعـز وجــل حيركـوه، فقــال ا أُمــسكْه علــي

ثم قال لثمانيـة  .بقدرتهعز وجلفخلَّوه، فأمسكه ا   .بقدرتي
يـا ربنـا، مل نطقـه حنـن وهـذا اخللـق        : فقـالوا  .امحلوه أنـتم  : منهم

عــز  فقــال ا ؟، فكيــف نُطيقــه دوهنــم  الكــثري واجلــم الغفــري  
ألنــي أنــا ا املقــرب للبعيــد، واملــذلِّل للعبيــد، واملخفِّــف   : وجــل

ــسهل للعــسري، أفعــلُ مــا أشــاء،       وأحكــم مــا أريــد،   للــشديد، واملُ
ومـا  : قـالوا .أعلمكم كلمات تقولوهنا خيف هبا علـيكم  

ال قوة بسم ا الرمحن الرحيم، وال حولَ و: تقولون: هي؟ قال
.إال با العلي العظيم، وصلَّى ا على محمدٍ وآلهِ الّطيبني

فقالوهــــا، وخــــف علــــى كواهلــــهم كــــشعرة نابتــــة علــــى        
ــدٍ قــوي    لــسائر تلــك  عــز وجــل فقــال ا .كاهــلِ رجــلٍ جلِ

خلُّــوا علــى هــؤالء الثمانيــة عرشــي ليحملــوه، وطوفــوا    : األمــالك
  ــدوني وقد ـ حوني وجمـــب ــه وســ ــتم حولــ ــادر   أنــ ــا ا القــ ــوني، فأنــ ســ
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.)١(Rاملطلق على ما رأيتم، وعلى كلِّ شيء قدير
إنّ هذا العدد املذكور يف الرواية عدد كـبري جـداً، إذ ميكـن تقـديره             

املليارات املليارات، وهذا إنْ دلَّ على شيء فيدلُّ علـى العظمـة       مبليارات  
وجربوتـه  اإلهلية، وصغر حجم اإلنسان ومكانته، إذ هو مع كل تغطرسه        

: ال يشكِّل شيئاً أمام هذا اخللق العظيم، يقول تبارك وتعاىل

P ..مإِّالو كبر ودنج لَمعا يوهO)٢(.
هل املالئكـة أكثـر أم       عليه السالم  سئلَ اإلمام الصادق  روي أنه   و

: بنو آدم؟ فقال

S     يف الــسماوات أكثــر مــن والــذي نفــسي بيــده، ملالئكــة ا
ب يف األرض، ومــا يف الــسماء موضــع قــدمٍ إال وفيهــا ملــك    عــدد الــرتا 

   إال وفيهـــا ملـــك روال مـــد وال يف األرضِ شـــجر ،ســـهقده ويحــسب يـ
موكَّلٌ هبـا يـأتي ا كـلَّ يـومٍ بعملـها، وا أعلـم هبـا، ومـا منـهم              
   بواليتنــا أهــل البيــت، ويــستغفر ب كــلَّ يــوم إىل اإال ويتقــر أحــد

ـــَل علـــيهم العــــذاب    حملبينـــا،  ويلعـــن أعــــداءنا، ويـــسألُ ا أن يرسـِ
.)٣(Rإرساًال
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:عليه السالموعنه

ليس خلق أكثر من املالئكة، إنه لينـزل كـلَّ ليلـة مـن           «
الــسماء ســبعون ألــف ملــك، فيطوفــون بالبيــت احلــرام ليلتــهم،        

.)١(»وكذلك يف كلِّ يوم
:صلى اهللا عليه وآله وسلموعن النيب 

S تـئط، مـا فيهـا موضـع قـدم إال وفيـه          أطَّت السم هلا أن اء وحق
.)٢(Rملك ساجد أو راكع
أنَّ بين آدم عشر اجلن، واجلن وبنو S: ونقل الرازي يف تفسريه أنه روي

 شآدم ع      ـشر     ر حيوانات الرب، وهؤالء كلهم عـشر الطيـور، وهـؤالء كلـهم ع
كلني ـا، وكـلّ    وهؤالء كلـهم عـشر مالئكـة األرض املـو         حيوانات البحر،   

،)٣(هؤالء عشر مالئكة مساء الدنيا، وكل هؤالء عشر مالئكة السماء الثالثـة           
السماء السابعة، مث الكل يف مقابلة مالئكـة الكرسـي          وعلى هذا الترتيب إىل     

نزر يسري، مث كل هؤالء عشر مالئكة السرادق الواحد من سرادقات العـرش      
مـون  وهـؤالء يف مقابلـة املالئكـة الـذين حي      مث كل  ..اليت عددها ستمائة ألف   

.)٤(Rحول العرش كالقطرة يف البحر، وال يعلم عددهم إال اهللا
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احملور األول

عصمة املالئكة
 أنَّّ   ال شك املالئكة خملوقات مطيعة هللا تعاىل عاملةٌ بـأمره،       وال ريب

ا معصومة أا تـستطيع املخالفـة إال   إا معصومة عن املعصية، ومعىن   إأي  
وذلك لعدم توفر دواعي املعصية عنـدها فقـد ذكرنـا       أا مستحيلة يف حقها،     

، بأنَّ اهللا تعاىل خلق املالئكة كائنات عاقلة، إذن فقد منحهـا العقـل والفهـم              
شـهوات  لـديها وذكرنا بأا ال تأكل، وال تشرب، وال تتـزوج، فـإذن لـيس             

.تدفعها إىل املعصية، ومن هنا فإنَّ عصمتها أمر طبيعي ومنطقي

ولذلك فاإلنسان الذي حيمـل يف داخلـه الـشهوات والرغبـات إىل            
يعـِص، باعتبـار أنـه    من أفضل من املالئكة إذا التزم ولَ  جانب العقل يكو  

لى شهواته ورغباته ونزعاته النفسية، وكبحها ومنعها بقوِة عقلِه      تغلَّب ع 
.وإميانه فهو أفضل وأرفع من املالئكة
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وبالعكس فاإلنسان الذي ينحدر مع شهوته، مهّه األكل والـشرب      
واجلنس ومجع املال من دون مراعاة احلـالل واحلـرام، فهـذا يـصبح أدون         

شـهوته فهـو معـذور، ألنـه ال      من احليوان، ألنَّ احليوان حني يسري خلف        
ميلك إال الشهوة والغريزة، ليس عنده نور العقل، أما اإلنسان فقد كرمه    
اهللا سبحانه، ورفعه بنور العقل، فلو مل يستعمل هذا النور صار أقل رتبـةً   

.من احليوانات

:إذن املالئكة معصومون، واألدلة على عصمتهم من القرآن الكرمي

الَِّذين ِعند ربك الَ يستَْكبِرون عن ِإنP: قال تعاىل-١
وندجسي َلهو وَنهحبسيِتهِ وادِعبO)١(.

سجد مـا فِـي الـسماواتِ ومـا ِفـي األَرِض           P: قال تعاىل  -٢ لِّلـِه يـو
ــةٍ والْمآل آبـــن د ــستَكْبِرون مـِ الَ يـ ــم هـــةُ و ــافُونQ ئِكـَ يخـَ

.)٢(Oمن فَوقِِهم ويفْعلُون ما يؤمرونربهم

ومن عِنده ال يستَْكبِرون عن عِبادتِهِ وال    P: قال تعاىل  -٣
ونسِرتَحسيQونْفتُرال ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسيO)٣(.

 
– 
– 
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ــبP : قــال تعــاىل-٤ ا سلَــدو نمحقَــالُوا اتَّخَــذَ الــرو ــاد ــلْ ِعبب انَهح
ونمْكرمQالُلونمعرِهِ يم بَِأمهلِ وبِالَْقو بُِقوَنهسيO)١(.

صون اللَّـه   ا ملَائِكَـٌة غَِلـاٌظ ِشـداد ال      علَيهـ P: قال تعاىل  -٥ عـي
ونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَممO)٢(.

ــال تعـــاىل-٦ ــستَنكِفP: قـ لَّـــن يـ ــون ــسِيح أَن يكـُ الْمـ
ونبَقرآلئَِكةُ الْمالَ اْلمداً لِّّلهِ وبعO)٣(.

إـم  : (عـن املالئكـة   كـالم لـه   يف   قـدس سـره   قال الـشيخ املفيـد      
: وقـال الفخـر الـرازي   .)٤(.).معصومون مما يوجـب هلـم العقـاب بالنـار         

ة عـن  اجلمهور األعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل املالئكـ        (
.)٥()مجيع الذنوب، ومن احلشوية من خالف يف ذلك

ومما يؤيد عصمتهم أيضاً أم لو أمكـن يف حقهـم املخالفـة لكـان               
ذلك موجباً الضطراب الكون واخـتالل نظامـه، إذ هـم مـسؤولون عـن              

.تدبريه وتسيريه بإذن اهللا تعاىل

– 
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نعم هناك فرق بني عصمتهم وعصمة األنبياء يظهر من خالل مـا            
قبل قليل، فعصم   بي األنبيـاء مـع تـوفر       ة األنبياء أرقى وأعلى رتبـةً، إذ      ناه

الــشهوة والغريــزة يف نفوســهم إال أنهــم ال يــسمحون هلــا بــاخلروج عــن  
حدها، بل وصلوا إىل درجة يستحيل يف حقهم أن يـسمحوا هلـا بتجـاوز              

مـا  األوامر اإلهلية، يف حـني أنَّ املالئكـة ال غرائـز لـديهم وال شـهوات ك             
.ذكرنا

هل اِّـالئكة مجبورة على أعمالها؟

مبعــىن أــم ،واملالئكــة خمتــارون يف تــصرفام ال جمبــورون عليهــا
يستطيعون املخالفة، ولكنهم ال خيالفون، وهـذا معـىن العـصمة، أمـا لـو               

واملـدر كانوا جمبـورين ملـا كـان معـىن لعـصمتهم وألصـبحوا مثـل احلجـر           
    ـا     والشجر وغريها من األمور املسيرة، فهذه األشـياء ال ختـالف لـيس أل

ولكن ألا جمربة، ولو كان حال املالئكة حال هذه األشياء ملـا        ،معصومة
إذ األشـياء اـربة ال تتوعـد، وملـا كـان معـىن             ،كان معىن لتوعدها بالنـار    

اخلري إذ املسيرات لفعل اخلري ال تتمكن من تركـه، وكـل   ملدحها على فعل   
واليت دلت علـى عـصمتهم دلـت علـى     -ليت ذكرناها   ا -اآليات الكرمية   

ــة علــى ذلــك، فهــي تقــول   إــم ال : اختيــارهم، وهــي واضــحة الدالل
ه بالقول وهم بأمره نقووال يعصون، وال يستنكفون، وال يسبيستكربون،
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يعملون، فهم إذن يستطيعون االستكبار والعصيان واالستنكاف والـسبق     
.بالقول وعدم العمل باألمر

يظهــر ضـعف قــول مـن زعــم بـأنَّ املالئكــة مــضطرون إىل    وـذا  
.أراديت حيركها اإلنسان كيفاآللة المبرتلةأعماهلم جمربون عليها فهم 

إنَّ : أقــول: (يف كتــاب املقــاالتقــدس ســرهقــال الــشيخ املفيــد 
عوتكلَّفون وموعودون ومون، قال تبارك وتعاىلاملالئكة مد:

P  ِإ مهـن ـن يقُــلْ مـِ مـو       مـن هـزِيــهِ جنَج ـذَلِك ـهِ فـَ ـن دونـِ مـ ـه نِّــي إِلـَ
زِي الظَّاِلمِنينَج كَذَِلكO)١(.

وأقول إم معصومون مما يوجب هلم العقاب بالنار، وعلى هذا القول 
مجهور اإلمامية وسائر املعتزلة وأكثر املرجئة ومجاعة من أصـحاب احلـديث،          

املالئكـة مكلفـني، وزعمـوا أـم إىل     وقد أنكر قوم مـن اإلماميـة أنْ يكـون         
.)٢()األعمال مضطرون، ووافقهم على ذلك مجاعة من أصحاب احلديث

حكي عن قوم مـن احلـشوية أـم    : (وقال ابن أيب  احلديد املعتزيل   
إنّ املالئكة مضطرون إىل مجيع أفعاهلم، وليسوا مكلفني، وقال         : يقولون

.)٣()إم مكلَّفون: مجهور أهل النظر

 
– 
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اختلفـوا يف أنَّ املالئكـة هـل هـم قـادرون       : (ل الفخـر الـرازي    وقا
على املعاصي والـشرور أم ال؟ فقـال مجهـور الفالسـفة وكـثري مـن أهـل                  

وال قـدرةَ هلـم البتـة علـى الـشرور والفـساد،         )١(إم خريات حمضة  : اجلرب
: إـم قـادرون علـى األمـرين       : وقال مجهور املعتزلة وكـثري مـن الفقهـاء        

:من األدلةةمبجموعمث استدل ،)٢()ى ذلك بوجوهواحتجوا عل

: قول املالئكة-١

Pاءمالد فِكسيا وِفيه ْفسِدن يا مُل ِفيهعَأتَجO)٣(.
فإنّ قـوهلم هـذا إمـا أن يكـون معـصية أو مـن بـاب تـرك األوىل،              

.وعلى كال احلالني فهم قادرون

: قوله تعاىل-٢

Pِإ مهقُْل ِمنن يمومنهزِيهِ جنَج وِنهِ فَذَِلكن دم نِّي إَِلهO.
: الدال على توعدهم، وقوله تعاىل

Pِتِهادعِب نع ونتَْكبِرسال يO.
.الذي يدل على أم قادرون على االستكبار
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لو مل يكونوا قـادرين علـى تـرك اخلـريات ملـا كـانوا ممـدوحني                -٣
ن على فعـل املعاصـي ملـا كـانوا ممـدوحني          ولو مل يكونوا قادري   ،)١(بفعلها

بتركها، ألنّ من ال يستطيع فعلَ شيء ال يصلح مدحـه لتركـه، ومـن ال              
يستطيع ترك شـيء ال يـصلح مدحـه لفعلـه، أال تـرى أنَّ اهللا سـبحانه مل            

.ميدح اجلمادات ويثين عليها كما أثىن على املالئكة وذلك أا غري خمتارة

ملالئكة خمتـارون قـادرون علـى املخالفـة إال     فيظهر لنا مما تقدم أنَّ ا  
.أم معصومون، ال جتوز يف حقهم املخالفة

 



٥٨

احملور الثاني

شبهات حول عصمة املالئكة
تطرح بالنسبة لعصمة املالئكة، ميكن أن هناك بعض الشبهات اليت   

: منها

-حبسب الظـاهر  -ما صدر عن بعض املالئكة من أعمال خمالفة         
عليه هلية، مثل قصة امللك فطرس، فقد روي عن أيب عبد اهللا    لألوامر اإل 

: السالم

S          بـالعرش فتلكَّـأ يف شـيٍء كان يطوف فطرس ملك إن
ــص جناحــه، ورمــي بــه علــى جزيــرة مــن       مــن أمــرِ ا تعــاىل فقُ

ــا ولِــد احلــسني   هــبط جربئيــل إىل عليــه الــسالمجزائــر البحــر، فلم
 عليـه وآ    رسول ا يـه بـوالدة احلـسني   لـه وسـلم   صـلى اعليـه  يهن
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صـلى ا  ٍدقد بعِثت إىل حمم: ، فمر به، فعاذ جبربئيل، فقال السالم
فــإن شِــئت محلتــك ألهنيــه مبولــود وِلــد لــه،  عليــه وآلــه وســلم  

صلى فحمله، فوضعه بني يدي رسول ا   .قد شئت : لفقا .إليه
ه، فقــال لــه رســول ا  ، فبــصبص بإصــبعه إليــ ا عليــه وآلــه وســلم 

ــك حبــسني : صــلى ا عليــه وآلــه وســلم   فمــسح .امــسح جناح
.)١(R، فعرجعليه السالمجناحه حبسني

فإنَّ هذه الرواية تشري إىل أنَّ فطرس قد خالف اهللا تبارك وتعاىل يف 
.شيء أمره به

واجلواب عن هذه القضية وأشباهها أا من بـاب تـرك األوىل، إذ             
ثبتت لدينا عصمة املالئكة بالقطع جيب علينا تأويـل كـل مـا              ننا بعد أن  إ

على خالف ظاهره، خصوصاً أنَّ هـذا     -ويظهر منه خالف ذلك      -يرد  
ال تفيدنا أكثـر مـن الظـن، فهـي     اًآحاداًاخلرب وأمثاله ال تعدو كوا أخبار     

.إذن ال ميكن أن تصمد يف مقابل ما ثبت بالقطع

قضية هاروت وماروت

هــاروت ومــاروت، فقــد كثــر الكــالم واألخــذ والــرد  وأمــا قــصة 
حوهلا، ولكننا نذكرها ملخصةً أوالً حسب ما ورد يف روايـات عـن أهـل       
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.، مث ننتقل إىل التفاصيلعليهم السالمالبيت 

أما ملكان بعثهما اهللا تعاىل ألجل تعليم النـاس         :والقصة باختصار 
الزمـان، وألنَّ تعلـيم      نّ السحرة كثروا يف ذلك    إحيث   ،طريقة إبطال السحر  

ــسحر     ــةَ إبطــال الــسحر ال ميكــن إال بعــد تعلــيمهم قواعــد ال ــاس طريق الن
.، فكان البد من تعليم الناس السحر أوالًوأصوله

أنَّ هـذين  عليـه الـسالم  وتذكر الرواية الواردة عن اإلمام الصادق  
وأدى امللكني بعثهما اهللا إىل نيب ذلك الزمان فعلماه السحر وما يبطل به،

ذلك النيب بدوره ما تعلمه منهما إىل الناس، وأمر النيب امللكني أن يظهـرا             
فـإذن هـذا   .للناس بصورة بـشرين ويعلمـاهم مـا علمهمـا اهللا ويعظـاهم      

.وليس من عند امللكني أنفسهمااألمر كان بتوجيه وأمر من اهللا تعاىل، 

: يقول القرآن الكرمي

Pا تَتْلُواْ الشواْ معاتَّبوانمَليلِْك سلَى مع اطِنييO)١(.
اتبعـوا الـسحر الــذي   -ألن الكـالم كـان عنـهم    -نَّ اليهـود  إأي 

، حيـث  )على نبينا وآلـه وعليـه الـسالم   (قرأته الشياطني يف زمن سليمان   
، ليتصور عليه السالمنّ إبليس كتب السحر ودفنه حتت كرسي سليمان     إ

كانـة مـن خـالل الـسحر، وزعمـت      الناس أنّ سليمان نال ما نال مـن امل       
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:الشياطني ذلك أيضاً

Pوْاكََفر اِطنييالش لَِكنو انمَليس ا كَفَرموO.
وإنمـا  ، )١(الكفـر مبرتلـة فسليمان ليس له عالقة بالسحر الذي هـو       

: الشياطني هم الذين نسبوه إليه

P  ْــى ال ــا أُنـــزِلَ علـَ مـو رحالـــس ــاس النـ ـون لِّمـعــلَ ي ــينِ بِبابـِ ملَكـَ
.Oهاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن َأحٍد

.أي هاروت وماروت

Pَتكْفُر ةٌ فَالفِتْن نا َنحقُوَال إِنَّمتَّى يحO.
إما إذ السحر سالح ذو حدين، ،أي تعليمنا لكم السحر هو ابتالء

السحر، وهـو    و لعمل أن تستخدموه إلبطال السحر وهو اجلانب اخلير، أ       
إنَّ : ب السيئ، كما يعلم الطبيب تلميذه أنواع السموم، مثّ يقول له         اجلان

دواء السم الفالين هو كذا، ودواء السم الفالين كذا، فإنـه ال يقـصد مـن       
ذلك إرشاده إىل سم الناس، وإمنـا يقـصد إرشـاده إىل عـالج النـاس لـو               

.)٢(تعرضوا لذلك السم

S
R 


– 
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، علـيهم الـسالم   قضية كما وردت عن أهل البيت       فهذه هي حقيقة ال   
ولكن هناك قـصة أخـرى ذُِكـرت هلـاروت ومـاروت قـد تتنـاىف مـع عـصمة                  

:املالئكة، وملخص تلك القصة

أنَّ هاروت وماروت ملكان اختارما املالئكة ملا كثُر عصيان بـين    (
زهرة آدم، وأنزهلما اهللا تعاىل مع ثالـث هلمـا إىل الـدنيا، وأمـا افتتنـا بـال             

وأرادا الزنا ـا، وشـربا اخلمـر، وقـتال الـنفس احملرمـة، وأنَّ اهللا يعـذّما              
ببابل، وأنَّ السحرة منهما يتعلمـون الـسحر، وأنَّ اهللا تعـاىل مـسخ تلـك         

.)١()املرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة

ــه وقــد روي أنَّ هــذه الكــالم طُــرح علــى اإلمــام العــسكري   علي
: فقالالسالم

S مـن ذلـك، إن املالئكـة معـصومون مـن اخلطــأ      معـاذ ا
.Rحمفوظون من الكفر والقبائح بألطاف ا تعاىل

.)٢(بعض اآليات اليت تدل على عصمتهمعليه السالممث ذكر

، )اللذان سـأال اإلمـام الـسؤال األول       : (وباملناسبة طرح السائالن  
عليـه  لقـد روي لنـا أنَّ عليـاً    : شبهة أخرى عن عـصمة املالئكـة، فقـاال        

– 
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بالواليـة  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          ملـا نـص عليـه رسـول اهللا         السالم
واإلمامـة عـرض اهللا يف الــسماوات واليتـه علـى فئــام وفئـام وفئـام مــن       

: فقال.املالئكة، فأبوها فمسخهم اهللا تعاىل ضفادع

S إىل هؤالء املكذبون علينا، املالئكة هم رسل ا معاذ ا
ــاء ا، أفيكــون منــهم الكفــر    اخللــق، فهــم كــسائر    أنبي

ــا؟ ــة، إن شــــأن   : قــــال.ال: قلنــــا! بــ فكــــذلك املالئكــ
.)١(Rاملالئكة عظيم، وإن خطبهم جليل

مسعت املأمون يـسأل  : وروي عن علي بن حممد بن اجلهم أنه قال   
عما يرويـه النـاس مـن أمـر الزهـرة،      عليه السالم الرضا علي بن موسى   

ن ا هاروت وماروت، وما يروونه من أمـر سـهيل،        وأا كانت امرأة فُِت   
: عليه السالموأنه كان عشاراً باليمن، فقال

S  إهنمـا كوكبــان، وإمنـا كانتـا دابــتني    : كـذبوا يف قـوهلم
وغلط الناس وظنوا أهنما كوكبان، وما ،من دواب البحر

كــان ا تعــاىل ليمــسخ أعــداءه أنــواراً مــضيئة ثــم يبقيهمــا مــا     
ء واألرض، وإن املسوخ مل تبق أكثر من ثالثة  بقيت السما 

أيام حتى ماتت وما تناسل منها شيء، وما على وجه األرض اليوم 

– 
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وأمــا هــاروت ومــاروت فكانــا ملكــني علمــا النــاس    . .مــسخ
السحر ليحرتزوا به مـن سـحر الـسحرة، ويبطلـوا بـه كيـدهم،           

فـال  إمنـا حنـن فتنـٌة   : وما علما أحداً من ذلك شـيئاً إال قـاال لـه     
.)١(Rتكفر، فكفر قوم باستعماهلم ملا أمروا باالحرتاز منه

، وغريهم ما  عليهم السالم إال أنه ورد أيضاً من طريق أهل البيت         
رواية تشرح عليه السالميدلّ على صحة هذه القصة، فعن اإلمام الباقر       

واحتمـل العالمـة     .بشكل يقرب ممـا مـر سـابقاً       ،)٢(القصة بشكل مفصل  
يف البحار أن تكون حممولة علـى التقيـة ألنَّ الـذي سـأل اإلمـام                 السي

السيما وأنَّ قدماء ،)٣(عن هذه القصة كان من علماء العامةعليه السالم
.فلعلها كانت ثابتة عندهم،)٤(مفسري العامة رووا هذه القصة

حينمـا سـأله   ،عليه الـسالم ووردت رواية أخرى عن أمري املؤمنني    
، وفيهـا تفـصيل     -ويقصد ا الزهـرة      -الكوكبة احلمراء   ابن الكواء عن    

.)٥(مع اختالف بسيطعليه السالموسرد شبيه مبا ورد عن الباقر

 
–– 
 
 
– 
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وإضافة إىل هاتني الروايتني نِقلَ عن علل الشرائع واخلـصال عـدة      
:روايات يظهر منها تأييد صحة هذه القضية من دون تفصيل

صـلى اهللا  عن الـنيب  السالمعليهم عن الصادق عن آبائه      :فأوهلا
: عليه وآله وسلم

S هرة فكانت امرأة نصرانية، وكانت لبعض ملوكوأما الز
بــين إســرائيل، وهــي الــيت فُــتِن هبــا هــاروت ومــاروت، وكــان   

.)١(Rامسها ناهيد
: ، قالعليهم السالمعن الصادق عن أبيه عن جده :وثانيها

Sــال  إىل-املــسوخ مــن بــين آدم ثالثــة عــشر     إن وأمـــا : -أن ق
     الزهــرة فكانــت امــرأة فتنــت هــاروت ومــاروت فمــسخها ا

.)٢(Rكوكبًا
: عليهم السالمعن الصادق عن أبيه عن جده : وثالثها

S      وأما الزهرة فكانت امرأة فتنت هاروت ومـاروت، فمـسخها
.)٣(Rا زهرة
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أنـه عـد املـسوخ إىل أنْ    : عليـه الـسالم   عـن أيب احلـسن    : ورابعها
:قال

S       هبـــا هـــاروت ــتِن ــسخت الزهـــرة ألهنـــا كانـــت امـــرأة فـُ ومـ
.)١(Rوماروت

: عليه السالمعن الصادق: وخامسها

S      هرة فإهنا امرأة كانت تسمى ناهيـد، وهـي الـيت تقـولوأما الز
.)٢(Rالناس إنه افتنت هبا هاروت وماروت

فهذه هي الروايات اليت عثرت عليها يف املقام من طـرق اإلماميـة،        
.سيأيت احلديث عما ورد من طرق غريهمو

حينمـا  قدس سرهولعل الرواية األخرية تؤيد ما ذهب إليه السي    
على التقية، إذْ اإلمامعليه السالماحتمل إمكان محل رواية اإلمام الباقر 

هنا مل يتنب هذا القـول الـذي تقولـه النـاس وهـو أنَّ الزهـرة         عليه السالم 
    ر بقوله     كانت امرأة فُِتنا هاروت وماروت، ولذا عب :S   وهي اليت تقول

، فلو كان ما تقول الناس حقاً ملا كان مانع من أنْ يلقيه مـن دون     Rالناس
.نسبة
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أنْ تكــون هــذه القــصة مــن  ) املالئكــة(واحتمــل صــاحب كتــاب 
: وقـال البيـضاوي  ،)١(علـيهم الـسالم  اإلسرائيليات املنـسوبة إىل األئمـة      

ال بشرين وركِّب فيهما الشهوة، فتعرضا المـرأة يقـال   وما روي أما مث (
هلا زهرة فحملتهما علـى املعاصـي والـشرك، مثَّ صـعدت إىل الـسماء مبـا           

ال  هيهود، ولعلـه مـن رمـوز الـدالئل وحلُّـ          تعلمت منهما فمحكي عن ال    
.)٢()خيفى على ذوي البصائر

د علـى  تطابق ما عند اليهـو . .فهذه القصة : (وقال صاحب امليزان  
مـا قيــل مــن قــصة هــاروت ومــاروت، تلــك القــصة اخلرافيــة الــيت تــشبه  

.)٣()خرافات يونان يف الكواكب والنجوم
): هاروت ومـاروت (وقال صاحب تفسري الكاشف عند تفسري آية   

تكلم املفسرون هنا، وأطالوا، وال مستند ألكثرهم سوى اإلسـرائيليات           (
.)٤()اليت ال يقرها عقلٌ وال نقل

وغــض النظــر عمــا ورد مــن -إلقــاء التهمــة علــى اليهــود إالّ أنَّ
رد أنَّ القصة تشابه مـا ورد عنـدهم غـري مقبـول، فمـا أكثـر            -روايات  

وبــين عليـه الـسالم  القـصص الـيت ذكرهـا القــرآن الكـرمي يف أمـر موســى     
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!إسرائيل وهي تشابه ما ورد عندهم، فهل معىن هذا أا حمرفة؟

أنَّ : (أنـه رأى يف بعـض التفاسـري   دس سـره قوعن الشيخ البهائي  
الـروح والقلـب، فإمـا مـن العـامل الروحـاين             :املراد بامللكني املـذكورين   

أُهبطا إىل العامل اجلسماين إلقامة احلق، فافتتنا بزهرة احلياة الـدنيا، ووقعـا          
يف شبكة الشهوة، فشربا مخـر الغفلـة، وزنيـا ببغـي الـدنيا، وعبـدا صـنم                 

نفسهما حبرماما من النعيم البـاقي فاسـتحقا ألـيم النكـال         اهلوى، وقتال   
واحتمـل اآللوسـي يف تفـسريه أيـضاً أن تكـون هـذه              .)١()وقطيع العذاب 

القصة من باب الرموز واإلشارات، وذكـر مـا يقـرب ممـا حكـاه البـهائي                 
.وقد مر احتمال البيضاوي لذلك،)٢(قدس سره

فـال يـصار إليـه إال مـع       إال أنَّ مثل هـذا التوجيـه خـالف الظـاهر            
القرينة والدليل ومها منتفيان يف املقام، ولو فرضنا وجود دليل علـى هـذا     

نَّ آليـات  إالكالم لكان من باب التأويـل وهـو ال يتنـاىف مـع التفـسري، إذْ          
.القرآن الكرمي تفسرياً وتأويالً، فالنتيجة أنَّ املشكلة تبقى غري حملولة

كثري منها )٣(أكثر من عشرين حديثاًوأما من طرق العامة فقد رووا
عليه السالمينتهي إىل ابن عمر وبعضها إىل ابن عباس، وبعضها إىل علي
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وفيها أحاديث صرح وابن مسعود وعائشة وعمر وكعب األحبار وغريهم،
.)١(بعض علمائهم بصحة أسانيدها

وكلها تصب يف معىن واحد وهو إثبـات صـحة هـذه القـصة، وأنَّ         
.بسبب الزهرةلالحنرافامللكني تعرضا هذين

ولكن مجاعة من علماء العامة أنكروا صحة هذه القصة وزيفوهـا            
أنّ (-حبسب ما نقل عنـه اآللوسـي    -منهم القاضي عياض الذي ذكر      

ما ذكره أهل األخبار ونقله املفسرون يف قصة هاروت وماروت مل يرد منه 
. .صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  شيء ال سقيم وال صحيح عن رسول اهللا       

.)٢()ال يصح منه شيءأنَّ مجيع ذلك ) البحر(وذكر يف 

هذا كله ضـعيف وبعيـد عـن    : (وعلق القرطيب على القضية بقوله    
ابن عمر وغريه، ال يصح منه شيء، فإنه قولٌ تدفعه األصول يف املالئكة      

.)٣()الذين هم أمناء اهللا على وحيه وسفراؤه إىل رسله

-لشهاب العراقي يف اإلنكار إىل حـد الـشطط حيـث نـص     وبالغ ا 
من اعتقد يف هاروت وماروت أما ملكان      : (على أنَّ  -كما حكي عنه    

يعذَّبان على خطيئتهما مـع الزهـرة فهـو كـافر بـاهللا تعـاىل العظـيم، فـإنّ           

– 
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.)١()املالئكة معصومون

: قالوأما الفخر الرازي فإنه بعد أن نقل الرواية عن ابن عباس،         
واعلم أنَّ هذه الرواية فاسدة مردودة غري مقبولـة، ألنـه لـيس يف كتـاب        (

:اهللا ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من وجوه

ما تقدم من الدالئل الدالة على عصمة املالئكة عـن كـلِّ          : األول
.املعاصي

إما خيرا بني عذاب الـدنيا وعـذاب اآلخـرة       : أنّ قوهلم : وثانيها
ـر             فاسدرا بني التوبة والعـذاب، ألنَّ اهللا تعـاىل خيخيبل كان األوىل أنْ ي

.من أشرك به طول عمره، فكيف يبخل عليهما بذلك؟

إمـا يعلمــان النــاس  : أنَّ مــن أعجـب األمــور قــوهلم : وثالثهمـا 
.)٢()السحر يف حال كوما معذَّبني، ويدعوان إليه ومها يعاقبان

كما نقـل  -رد على هذه الوجوه  قدس سره ولكن الشيخ البهائي  
:ويف كلٍّ من هذه الوجوه نظر: (بقوله-عنه العالمة السي 

فألنه مل يثبت بقاؤمها على العصمة بعد أنْ مثلهما اهللا          : أما األول 
سبحانه بصورة البشر، وركَّب فيهما قويت الـشهوة والغـضب، وجعلـهما        

 
– 
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.كسائر بين آدم كما يظهر من القصة

ــاينو ــة والعــذاب وإن كــان هــو   : أمــا الث فــألنَّ التخــيري بــني التوب
األصلح حباهلما لكن فعل األصلح مطلقاً غري واجب عليه سبحانه علـى            
مذهب هذا املفسر، بل فعل األصلح الذي من هـذا القبيـل غـري واجـب                 

-عندنا أيضاً، فإنا ال نوجب عليه سبحانه كل ما هو أصلح حبال العبد            
وشنعوا علينا مبا شنعوا، بل إمنا نوجب عليه سبحانه -الفونا كما ظنه خم 

احلواشـي الـيت   كلَّ أصلح لو مل يفعلْه كان مناقضاً لغرضه كمـا ذكرتـه يف         
ــضاوي، ولعلــه   ــة، ) ســبحانه(علقتهــا علــى تفــسري البي مل يلــهمهما التوب

علـى  ) سـبحانه (فال خبلَ منـه  وأغفلهما عنها ملصلحة ال يعلمها إال هو،     
.هذا التقدير

كمـا أنَّ  .)١()فألنَّ التعليم حال التعـذيب غـري ممتنـع        : وأما الثالث 
كوما كانا يعلِّمان حال التعذيب موجود يف روايات العامة، وأما روايـة            

فيظهر منها أنَّ التعلـيم كـان قبـل التعـذيب، والروايـة      عليه السالم  الباقر
.نقطةليس فيها تعرض هلذه المعليه السالالثانية املروية عن أمري املؤمنني

ويف النهاية يصل البهائي إىل نتيجة وهي أنّ هذه القصة كما رواها    
علماء العامة عن ابن عباس فقد رواهـا علماؤنـا عـن اإلمـام أيب جعفـر            

أنّ هذه القصة مروية من طرقنا وطـرق العامـة   : (، فاحلاصلعليه السالم 

– 
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.)٢()سندةامل)١(معاً، وليس من مجلة احلكايات غري

ويظهر من السيوطي أيضاً وهو من علماء العامة امليل إىل تصحيح 
اإلمـام  : (بـأنَّ هـا هذه القصة، فقد نِقل عنه أنه اعتـرض علـى مـن أنكر    

أمحد وابن حبان والبيهقي وغريهم رووها مرفوعـة وموقوفـة علـى علـي           
بأسـانيد  )رضـي اهللا تعـاىل عنـهم    (وابن عباس وابن عمر وابـن مـسعود         

ــ ــوة     عدي ــرة وق ــصحتها لكث ــا يقطــع ب ــف عليه ــاد الواق دة صــحيحة، يك
.)٣()خمرجيها

الـيت  (الروايات إننا حىت لو قبلنا هذه      : والتحقيق يف املقام أن يقال    
هنـاك مـا يعارضـها، ومـع التعـارض          فقد ذكرنـا أن     ) تؤكد صحة القصة  
ويبقـى   -لو فرضنا تعادل األسانيد يف كال القسمني         -تتساقط الروايات   

ل الثابت القطعي الدال على عصمة املالئكة، ولو تنازلنـا ورجحنـا        األص
إذْ ميكـن أنْ  هذه الروايات على الروايـات النافيـة فـاألمر سـهلٌ كـذلك،          

ما للبشر إنَّ هذين امللكني ملا نزال إىل األرض وأعطامها اهللا تعاىل  : نقول
حتـوال  -كما يظهر من الروايات  -من القوى الشهوية والغرائز احليوانية      

.عن حالة امللكية، وأصبحا إنسانني، وذا يرتفع اإلشكال
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علينـا بعـدم    نوتبقى هنا معركتنـا مـع الفالسـفة الـذين سيـشكلو           
بأنَّ قدرة اهللا تبارك وتعاىل عامةٌ : إمكان انقالب املاهيات، ولكننا جنيبهم

.عليهم السالموشاملة، ويؤيد ذلك املعاجز الصادرة عن املعصومني 

لو سلمنا بإشكال الفالسـفة، وأنَّ املاهيـات يـستحيل انقالـا،             مثَّ
فقد أشرنا سابقاً إىل أنه هناك جمال حلمل الروايات على التقية، أما رواية          

فبقرينة كون الـسائل فيهـا مـن علمـاء العامـة،            عليه السالم  اإلمام الباقر 
هـاروت  فألنه نسب حكايـة فتنـة   عليه السالم  وأما رواية اإلمام الصادق   

ن وأمثاهلما مـن   ان الروايت اوماروت بالزهرة إىل الناس، وهكذا تكون هات      
.الروايات غري مسوقة لبيان القضية واقعاً

مثَّ لو مل يسلِّم اخلصم بكلِّ هذا وأصر على صـحة الروايـات وأـا         
ألا  ؛مسوقة لبيان القضية واقعاً فإا ال ميكن أن تنقض عصمة املالئكة          

ال تفيدنا قطعاً، وقـد بينـا أنَّ العـصمة ثبتـت            اًآحاد اًوا أخبار ال تعدو ك  
.بالدليل القطعي
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احملور األول

محلة العرش
: يقول سبحانه وتعاىل

P ْكم ـــاد ـــلْ عِبـ بــــون مـرQ    ِرِهـــأَم ـــم بـِ هـلِ وـــالْقَو ـــسبِقُونَه بـِ ال يـ
لُونمعيO)١(.

فماذا تعمل املالئكة؟ وما شغلها؟

: فئات أو أصناف متعددة، وأمههاميكن أن نقسم املالئكة إىل 

.محلة العرش-١

.احلافون من حول العرش-٢

– 
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.أكابر املالئكة-٣

.املالئكة املوكلة بالناس-٤

.ملكا القرب-٥

.مالئكة اجلنة ومالئكة النار-٦

.املالئكة اليت حتفظ السماء الدنيا-٧

.املالئكة املدبرة لشؤون العامل-٨

:ولنبدأ أوالً باحلديث عن محلة العرش

روايـة خلـق   ) كثـرة املالئكـة  (نـا يف بـاب      بوهم مثانية، وقـد مـرت       
هؤالء الثمانية ليحملـوا  العرش، ومن خالهلا يظهر كيف اختار اهللا تعاىل    

عرشه من بني ذلك اجلمـع الغفـري والعـدد الكـثري الـذي ال يعلمـه إال اهللا                
تبارك وتعاىل، وذلك بعد أن عجزت كل تلك األعداد اهلائلة من املالئكة 
عـن محلــه، فحملــه هــؤالء الثمانيــة بقــدرة اهللا ســبحانه بعــد أنْ علَّمهــم  

.كلمات معينة

أجسامهممكانة حملة العرش وعظمة

وميكن أن ندرك عظمة هؤالء املالئكـة احلملـة ومـدى قـرم إليـه            
سبحانه حيث اختارهم دون غريهم، ومحلهم عرشه الذي هو رمز عزتـه        

. وجربوته وقدرته سبحانه
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وقد وردت اإلشارة إىل محلة العـرش يف القـرآن الكـرمي أكثـر مـن                
: قال سبحانه: مرة

Pرالْع مِلُونحي الَِّذينشO)١(.
: وقال عز من قائل

Pٌةانِيئٍِذ َثمموي مقَهفَو كبر شرِملُ عحيوO)٢(.
ــرش       ــة الع ــة محل ــة إىل عظم ــرش املتقدم ــق الع ــة خل ــشري رواي وت

فعـن   .وضخامة أجسامهم، وقد ورد يف هذا اال العديد مـن الروايـات           
:عليه السالمأيب عبد اهللا

S  ــَة العــرش مثانيــة نــهم لــه مثانيــة أعــني،    ، كــلّ واحــدٍ م إن محل
.)٣(Rالدنياكلّ عني طباقُ

أبو يعلى وابن مردويه بسند صـحيح عـن        أخرج   :ويف الدر املنثور  
: صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : أيب هريرة قال

S   ث عـــن ملـــك قـــد مرقـــت رجـــاله األرضأحـــد يل أن أُذِن
ســبحانك أيــن : لالـسابعة، والعــرش علـى منكبيــه، وهــو يقـو   
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.)١(Rكنت وأين تكون
صـلى  وأخرج أبو داود ومجاعة بسنٍد صحيح عن جابر عـن الـنيب         

: ، قالاهللا عليه وآله وسلم

S   مـــن ــة ا أُذِن يل أن أحـــدث عـــن ملـــك مـــن مالئكـ
ــبعمائة     ــا بـــني شـــحمة أذنـــه إىل عاتقـــه مـــسرية سـ محلـــة العـــرش مـ

.)٢(Rسنة
بـني مـوق أحـدهم إىل        محلـة العـرش مثانيـة مـا       : (وعن ابن عمـر   

.)٣()مؤخر عينيه مسرية مخسمائة عام
محلــة العــرش مثانيــة أقــدامهم مثبتــة يف : (وعــن حبــان بــن عطيــة

قد جاوزت السماء الـسابعة، وقـروم مثـل    مورؤوسهاألرض السابعة،  
.)٤()طوهلم عليها العرش

عدد حملة العرش وأشكالهم

العـرش مثانيـة، إال    لنا من خالل هذه الروايات أنَّ محلة      وقد ظهر   
أنَّ روايات أخرى تشري إىل أنَّ عددهم اآلن أربعة فإذا كـان يـوم القيامـة                 
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صاروا مثانية، ولعل يف اآلية الكرمية اليت مرت إشارة إىل هذا املعىن حيث     
: قالت

Pٌةانِيئٍِذ َثمموي مقَهفَو كبر شرِملُ عحيوO.
.ن عددهم اآلن أربعةأي يوم القيامة، فيمكن أن يكو

وهذه الروايات اليت تشري إىل أم أربعة تذكر هلـم أشـكاالً خاصـة        
: قالعليه السالمالصادقعنمرسالًي ومهمة خاصة، فقد رو

S  ــة العـــــرش ــورة ابـــــن آدم    إن محلـــ ــى صـــ ــدهم علـــ ــة، أحـــ مثانيـــ
ا لولـد آدم، والثـاني علـى صـورة الـديك يــسرتزقُ     يـسرتزقُ 

ــسباع،   ا للطـــري، والثالـــ ث علـــى صـــورة األســـد يـــسرتزقُ ا للـ
والرابع على صورة الثور يـسرتزُق ا للبـهائم،، ونكَّـس الثـور       
ــوم القيامــة       رأســه منــذ عبــد بنــو إســرائيل العجــل، فــإذا كــان ي

.)١(Rصاروا مثانية
ومن خالل هذه الرواية ميكن لنا أن جنمع بني الروايات اليت تقـول   

يت تقول إن عددهم مثانيـة، بـأنَّ الروايـات         إن عددهم أربعة والروايات ال    
تشري إىل ما سيؤولون إليه يف النهاية، وال ينايف ذلك ) مثانية(اليت تذكر عدد 

-عليـه الـسالم  والدليل على ذلك أنَّ اإلمـام الـصادق  أم اآلن أربعة،   
.أطلق أنّ عددهم مثانية أوالً مثَّ فصل املسألة-حبسب ما روي عنه هنا 
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محلــة العــرش اليــوم أربعــة، فــإذا كــان يــوم : (وهــبوروي عــن
آدم ينالقيامة أُيدوا بأربعة آخرين، ملك منهم يف صورة إنـسان يـشفع لـب        

    منهم يف صورة نسر يشفع للطّري يف أرزاقهـم، وملـك يف أرزاقهم، وملك
منهم يف صورة ثور يـشفع للبـهائم يف أرزاقهـم، وملـك يف صـورة أسـد                   

قهم، فلمـا محلـوا العـرش وقعـوا علـى ركبـهم مـن        يشفع للسباع يف أرزا 
عظمة اهللا تعاىل، فلُقِّنوا ال حولَ وال قـوةَ إال بـاهللا فاسـتووا قيامـاً علـى                   

.)١()أرجلهم
ومبناسبة احلديث عـن محلـة العـرش مـن اجليـد أن نـشري إىل محلـة                   

.)٢(الكرسي، حيث روي أنّ له أيضاً مالئكة حتمله، وهم أربعة

 
 



٨٣

لثانياحملور ا

احلافون من حول العرش
ــارات    وهــم تلــك اموعــة الــضخمة الــيت قــدرناها مبليــارات امللي
املليارات من املالئكـة، الـذين يطوفـون حـول العـرش، والـذين حتـدثت                

.عنهم رواية خلق العرش

ــسبحون اهللا تعــاىل ويقدســونه     ــم، ي ــة طــواف دائ وهــؤالء يف حال
: بقولهوميجدونه، وقد أشار إليهم القرآن الكرمي

P      هِـمبـدِ رمبِح ونحبس يـ لَهوح نمو شرالْع مُِلونحي الَِّذين
ــا وِســعت كُــلَّ       نبــوا ر نآم لِلَّــِذين ونتَْغفِرــس يــهِ و ــون ِب ِمنؤيو
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    ــم ــِبيَلك وقِِه ــوا س عاتَّبوا وَتــاب لِلَّــِذين ــاغِْفر ــا َف عِْلمــًة و محٍء رــيش
.)١(Oعذَاب الْجحِيمِ

:وقال سبحانه

P      ونحبــس شِ يـــر لِ الْعـــو حـ ــن ــافِّني مـِ ــةَ حـ ــرى الْمالئِكـَ وتـَ
      بلِلَّــــهِ ر ـــد مـــلَ الْح ـــالْحق وقِيــ ـــنهم بـِ يـب ــضِي ـ ـــم وقـُ ــدِ ربهـِ ـ مـبِح

الَمِنيالْعO)٢(.
هنـا مـن   والعرش يطلق ويراد بـه معـاٍن متعـددة، ولكـن املقـصود           

ذلك اجلسم العظيم الذي خلقـه اهللا  : العرش الذي تطوف حوله املالئكة 
سبحانه فوق السماوات السبع، وهو يعبر عـن العظمـة اإلهليـة والتـسلط            
والعلو الرباين، إذْ هو حمـل صـدور أوامـره وأحكامـه وتقديراتـه سـبحانه          

.)٣(وتعاىل

الرابعـة،  وهو مربع كالكعبة وكالبيت املعمور الـذي يف الـسماء       
، وللبحـث عنـه حـديثٌ طويـل لـيس هـذا            )٤(ويقع فوق الكعبـة متامـاً     

.حمله
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٨٧

احملور األول

أكابر املالئكة
من الواضح أنَّ املالئكة على درجـات متفاوتـة مـن ناحيـة املكانـة           

وليسوا سواء، فمنهم املقربون ذوو املكانة العاليـة     والقرب من اهللا تعاىل،     
)لعز وجـ (تعاىل، ومنهم من هو دون ذلك، يقول         هواملرتلة الرفيعة عند  
: عن لسان املالئكة

P ّـا إِال ـا مِنـ مـو  ـوم ـام معلـُ ـه مقـَ ـنحن الــصافُّونQ  لـَ وإِنَّــا  Qوإِنَّــا لـَ
ونحبساْلم نحَلنO)١(.

وفيهم املطيع وفيهم املطاع، ألنّ اهللا سـبحانه قـد وصـف جربئيـل              

– 
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: يف قوله تعاىل) مطاع(بالـعليه السالم

Pأَِم َطاٍع َثمٍنيمO)١(.
ــد     ــوع والقائ ــابع واملتب ــارك وتعــاىل جعــل فــيهم الت ــا أنّ اهللا تب كم
واملقود، وسيتضح هذا األمر من خالل احلـديث عـن األصـناف القادمـة              
من املالئكة، وكيف أنّ اهللا تعاىل جعل أشخاصاً معينني منهم أمراء على 

.أعداد كبرية من عامتهم

: ومن هنا نقول.اضحهو أمر جلي ووإذنالتفاوت يف املكانةف
، أو )سـادة املالئكـة  (ن املالئكة وهم املعبر عنهم بـإن هناك جمموعة م  

هؤالء هلم مكانة خاصة تتفـوق     ) أكابر املالئكة (، أو   )زعماء املالئكة (
وهـم  : وميكن حصر هؤالء يف أربعـة      .على مكانة غريهم من املالئكة    

).تملك املو(إسرافيل، وجربئيل، وميكائيل، وعزرائيل 

: صلى اهللا عليه وآله وسلمفقد روي عن النيب 

S   تبــارك وتعــاىل اختــار مــن كــلّ شــيء أربعــة، اختــار ا إن
ــرافيل، وملــــك    مــــن املالئكــــة جربئيــــل، وميكائيــــل، وإســ

.)٢(Rاملوت

 
 



٨٩........................................................................المالئکۀأکابر: المحور األول

علـى  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     يف أجوبتـه   -ويف رواية أخرى    
: قال-أسئلة ابن سالم 

S  رافيل، وهـم رؤسـاء املالئكـة، وهـم     جربئيل، وميكائيل، وإسـ
.)١(Rعلى وحي رب العاملني

عـن جربئيـل  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          ويف حديث عن النيب   
: ، قالعليه السالم

S      ،ــل، وميكائيـــل، وإســـرافيل أكـــرم اخللـــق علـــى ا جربئيـ
.)٢(Rوملك املوت

وســوف نتحــدث عــن كــل واحــد منــهم بــشيء مــن التفــصيل يف  
.األحباث اآلتية

 
 



٩٠

احملور الثاني

عليه السالمإسرافيل
كما ورد يف روايـة عـن       ) حاجب الرب وأقرب خلق اهللا منه     (وهو  
وورد يف رواية ،)١(عليه السالمعن لسان جربئيلعليه السالماإلمام الباقر

: أنهصلى اهللا عليه وآله وسلم مرفوعة إىل سلمان الفارسي عن النيب

Sسيد املالئكةR)٢(.
لذي ينفخ يف الصور مرتني مـرة متـوت ـا اخلالئـق،            ولذلك فهو ا  

: واملرة الثانية تقوم لرب العاملني، قال تعاىل

 





 



٩١................................................................السالمعلیهإسرافیل: المحور الثانی

Pمن فِي السم ِعقوِر َفصِفي الص ُنفِخضِ ون فِي األَرماتِ واو
ــــاء اللَّـــــهإِّال ــــن شـ ١(مـ(   ــام ــ ــــم قِيـ ــــإِذَا هـ ــــرى فـَ فِيـــــهِ أُخـ ــــخ ــــم نُفـِ ثـُ

وننظُريO)٢(.
: عليه السالمدعاء اإلمام زين العابدينويف

)     ــك مِنـ ــر ــذِي ينتَظـِ ــشاخِص الَّـ ــاحِب الـــصورِ، الـ لُ صـــرافِي إسـو
.)٣()مرِ، َفينبه بِالنْفخَِة صرعى رهاِئنِ الُْقبوِرْذن وحلُولَ األَاإلِ

.)٤(والصور هو قرنه ينفخ فيه

أوامـر اهللا تعـاىل إىل املالئكـة مـن     وإسرافيل أيضاً هو الذي تظهـر    
اللوح احملفوظ يف جبهته، فإذا تكلـم اهللا تعـاىل    ) شاشة(حيث إنّ    ،خالله

ه فيلقــي األوامــر إىل املالئكــة فيــبــالوحي ضــرب اللــوح جبينــه، فينظــر  
.يسعون ا يف السماوات واألرض لينفذوها

: عليه السالمفعن أيب جعفر

S عليـه وآلــه وســلم  صــلى اقـال جربئيــل لرســول ا  وصــف يف




 
 
v 
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، واللـوح  )١(هذا حاجـب الـرب وأقـرب خلـق ا منـه         : إسرافيل
بني عينيه من ياقوتة محراء، فـإذا تكلـم الـرب تبـارك وتعـاىل          
بالوحي ضرب الوحي جبينه فنظر فيه ثم ألقى إلينا نـسعى بـه يف       

ــ      ــه، وبينـ ــق الـــرمحن منـ ــى خلـ هالـــسماوات واألرض، إنـــه ألدنـ
ومـا يعـد   من نور يقطع دوهنـا األبـصار،  حجاباً  تسعون   )٢(وبينه

.)٣(Rألف عاموال يوصف وإني أقرب اخللق منه، وبيين وبينه 
: ومن طرق العامة عن أنس بن مالك

إن اللــــــوح احملفــــــوظ الــــــذي ذكــــــره ا تعــــــاىل يف جبهــــــة  (
.)٤()إسرافيل

عـن لـسان    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           وورد يف رواية عن الـنيب     
ويفهم منها أنـه املـسؤول   ،)٥(صاحب الثمانية محلة العرش  : أنهإسرافيل  

.عنهم ورئيسهم، وإن مل يكن منهم


 

–
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وأورد الفخر الـرازي يف تفـسريه روايـة فيهـا ِذكْـر مالئكـِة اللـوح،            
وبنـاًء علـى هـذا يكـون أتبـاع إسـرافيل        ،)١(وذكرت أم أشياع إسرافيل   
.محلة العرش ومالئكة اللوح

:أنه قالعليه السالمهللاروي عن أيب عبد ا

S ــول ا ــا كـــان رسـ ــه وســـلم  بينـ ــه وآلـ جالـــساً صـــلى ا عليـ
ــل  ــده جربئي ــه الــسالم وعن ــل نظــرة قِبــلَ     علي إذ حانــت مــن جربئي

الذ برسول السماء فانتقع لونه حتى صار كأنه كركم، ثم
ــه وســــلم    ا ــول ا إىل حيــــث   صــــلى ا عليــــه وآلــ ، فنظــــر رســ
شـيء قـد مــأل مـا بـني اخلـافقني مقـبال حتــى       فـإذا ،جربئيـل )٢()نظـر (

يـا حممـد، إنـي رسـول ا     : كان كقاب من األرض، ثم قال   
إليك أخيرك أن تكون ملكاً رسوالً أحب إليك أو 

  عليــه  أن تكــون عبــداً رســوالً، فالتفــت رســول ا صــلى ا
بـــل : إىل جربئيـــل وقــد رجـــع إليــه لونــه فقـــال جربئيــل    وآلــه وســلم   

: صلى ا عليه وآلـه وسـلم  ، فقال رسول ا    كن عبداً رسوًال  
بل أكون عبداً رسوالً، فرفع امللك رجله اليمنى فوضعها يف     
كبد السماء الدنيا، ثم رفع األخرى فوضعها يف الثانية، ثم رفع 
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اليمنــى فوضــعها يف الثالثــة، ثــم هكــذا حتــى انتــهى إىل الــسماء    
غُر حتـى صـار   وكلما ارتفـع صـ  السابعة بعد كلّ مساء خطوة،  

ر١(آخر ذلك مثل الص(،عليه وآله فالتفت رسول ا صلى ا
قد رأيتك َذعِراً وما رأيـت : فقالعليه السالم  إىل جربئيل وسلم  

ـر لونــك، فقــال      ال  : شــيئاً كــان أذعــر يل مــن تغيـ يــا نــيب ا
هــذا إســرافيل حاجــب : ال، قــال: تلمــين، أتــدري مــن هــذا؟ قــال 

ــزل مــــ  ــه منــــذ خلــــق ا الــــسماوات   الــــرب، ومل ينــ ن مكانــ
واألرض، وملا رأيته منحطّاً ظننت أنه جاء بقيام الساعة فكان 

.)٢(Rالذي رأيت من تغير لوني


–

 



٩٥

لثاحملور الثا

عليه السالمرئيلـجب
هو ملك عظيم مقرب، من أفـضل املالئكـة   عليه السالم  وجربئيل

.ضلها على اإلطالقوأعالها شأناً وأرفعها مرتلةً، إن مل يكن أف

: فقد وصفه اهللا تعاىل يف كتابه باألمني حيث قال

P   ـــني ـــهِ الـــــروح األَمـِ ـــزلَ بـِ ــــنQ   نـَ ـــون مـِ ــــك لِتَكـُ ـــى قَلْبـِ علـَ
نذِِرينالْمO)١(.

: ووصفه أيضاً بالشدة والقوة

P  ىالْقُو ِديدش هلَّمعليـه   يعين جربئيل علم الرسـول  (ع صـلى ا
.)٢(Oوهو بِاألُفُقِ األَعلَىQذُو ِمرٍة َفاستَوى، )وآله وسلم

– 
– 
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أي ظهـر علـى صـورته       : نّ جربئيل ذو قوة وشدة، واسـتوى      إأي  
وجربئيل باألفق األعلـى، حيـث   صلى اهللا عليه وآله وسلم   احلقيقية للنيب 

سأل جربئيل أن يريه صـورته  صلى اهللا عليه وآله وسلم       أنّ النيب : ذكروا
.)١(يها، فأراه نفسه مـرتني مـرة يف الـسماء ومـرة يف األرض          اليت خِلق عل  

: أنهعليه السالموروي عن الصادق

S  عليه وآله وسلم  رأى رسول ا جربئيـل ولـه سـتمائة    صلى ا
جنــاح علــى ســاقه الــدر مثــل القطــر علــى البقــل، قــد مــأل مــا بــني          

.)٢(Rالسماء واألرض

ملالئكة، وهو ال يقل عن فإذن مكانة جربئيل هي مكانة متميزة بني ا
:عليه السالمفقد ورد يف خرب املعراج عن لسان جربئيل،إسرافيل فضالً

Sأنا وإسرافيل أقرب اخللق إىل اR)٣(.

ــل أفــضل    ــأنّ جربئي ــة التــصريح ب وورد يف بعــض الروايــات العامي
: صلى اهللا عليه وآله وسلماملالئكة، حيث رووا عن ابن عباس عن النيب 

 


–
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Sليالئكة جربئأفضل املR)١(.
: وعن موسى بن أيب عائشة

.)٢()بلغين أن جربيل إمام أهل السماء(
وميكن أن يستدل على أفضليته وسيادته للمالئكة بقولـه تعـاىل يف         

: شأن هذا امللك العظيم

P ولٍ َكرِيٍمسُل رلَقَو إِنَّهQ كِـٍنيِش مرذِي الْع ةٍ ِعندذِي قُو
Q َطاٍع َثمَأمٍِنيمO)٣(.

فإنّ كونه مطاعاً يف أهل السماوات يدل على أفضليته عليهم، إال      
إنه مل تثبت من اآلية إطاعة مجيـع أهـل الـسماوات لـه، فلعلـه              : أن يقال 

مطاع يف جنـوده فقـط، وقـد أورد الـرازي يف تفـسريه روايـةً تـصرح بـأنَّ                  
.)٤(جلربئيل جنوداً من املالئكة

عليه قه القرآن الكرمي من الثناء على جربئيلوعلى كل حال فإنَّ ما سا
، وما خصه به من اآليات اليت جاءت للحديث عنه وحـده دون بقيـة        السالم

.املالئكة يدل بوضوح على رفعة مرتلته ومسو مقامه عند اهللا تبارك وتعاىل

 
 
– 
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صلى اهللا قال رسول اهللا : ويف الدر املنثور عن معاوية بن قرة قال       
: ئيلجلربعليه وآله وسلم 

Sما أحسن ما أثنى عليك ربك !

Pكٍِنيِش مرذِي الْع ةٍ ِعندذِي قُوQ)َطاٍعَأمٍِني)١()م ثَمO.

أمــا قــوتي : فمــا كانــت قوتــك، ومــا كانــت أمانتــك؟ قــال  
ــع مـــدائن، ويف كـــل    فـــإني بعِثـــت إىل مـــدائن لـــوط، وهـــي أربـ
تُهم مــن      مدينـة أربعمائــة ألـف مقاتــل سـوى الــذراري، فحملـْ

ألرض الــسفلى حتــى مســع أهــل الــسماء أصــوات الــدجاج ونبــاح     ا
مـر بـشيءٍ   ؤالكالب، ثم هويت هبـم فقتلتـهم، وأمـا أمـانيت فلـم أ        

.)٢(Rفعدوتُه إىل غريه
، قـال  سوروح القـد ،وأطلق على جربئيل يف القرآن الكرمي الروح 

: تعاىل

P ارشا بثَّلَ لَها َفتَمنوحا رها إَِليلْنسافََأروِيسO)٣(.
: -عز من قائل -لاوق
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Pاألَمِني وحلَ ِبهِ الرَنزO)١(.
: وقال سبحانه

Pِسوحِ الُْقدبِر َناهدأَياتِ ونياْلب ميرم نى ابا ِعيسنآتَيوO)٢(.
عليــه جربئيــل: أنــه) صــلوات اهللا عليــه(فعــن اإلمــام العــسكري 

: ، وقال تعاىل)٣(السالم

Pــ ــذِين    قـُ ــت الَّـ ثَبـلِي قــالْح ــك بـِ بـــن ر ــدسِ مـِ ــه روح الْقـُ لْ نَزلـَ
.)٤(Oآمنوْا

املقـصود جربئيـل  أنّ) صـلوات اهللا عليـه    (كذلك ورد عن أيب جعفـر       
.)٥(عليه السالم

:واختلف يف سبب هذه التسمية على وجوه
ديـان  أنه مسي روحاً ألنه حييي مبا يأيت بـه مـن البينـات األ             : أحدها

.كما حتيا باألرواح األبدان
أنه سمي بـذلك ألن الغالـب عليـه الروحانيـة، وكـذلك             : وثانيها

.تشريفاً لهاالسمبقية املالئكة، وإمنا خص ذا 
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أنه سمي به وأُضيف إىل القـدس ألنـه كـان بتكـوين اهللا              : وثالثها
عليـه  ويف حـديث أيب جعفـر     ،)١(تعاىل مباشرة مـن غـري والدة مـن والـد          

.)٢(الطاهر: أنّ القدسالسالم

عليه السالمرئيلـمهمة جب

وأما وظيفة جربئيل فهي الرتول بالوحي من اهللا تعاىل إىل األنبياء،           
وقــد ورد يف أكثــر مــن روايــة أنــه يأخــذ مــن ميكائيــل الــذي يأخــذ مــن  

، والقلم  )٣(إسرافيل، وإسرافيل يأخذ من اللوح، واللوح يأخذ من القلم        
.عز وجلهللا يأخذ من ا

وله وظيفة أخرى وهي الرتول بالعذاب على بعض األمم املتمـردة       
عـن جربئيـل  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    وإهالكها، ففي رواية عن النيب    

: عليه السالم

Sفأما جربئيل فصاحب احلرب وصاحب املرسلنيR)٤(.

 
 





– 
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-كمـا مـر   -)١(ولذا فإن جربئيل هو الذي نزل إلهالك قوم لوط   
)٣(وشـارك أيـضاً يف إهـالك قـوم هـود     ،)٢(هـالك قـوم صـاحل    إلوكذلك    

).على نبينا وآله ومجيع من ذكرناهم من األنبياء أفضل الصالة والسالم(

أعين الـرتول  -عليه السالموبسبب هذه املهمة املوكلة إىل جربئيل   
عــدواً، ورفـض أن يقبــل  عـده فـإنّ الــبعض  -إلهـالك األمـم العاصــية   

إال ألنَّ جربئيـل هـو     ال لـشيء  اهللا عليـه وآلـه وسـلم        صـلى    برسالة النيب 
أنّ ابــن صــوريا : (الـذي يــرتل عليــه بـالوحي مــن اهللا تعــاىل، فقـد روي   

فـسألوه عـن   صلى اهللا عليه وآله وسـلم  ومجاعة من يهود فدك أتوا النيب    
خصلة واحدة إن قلتها آمنت بـك  : مسائل فأجام، فقال له ابن صوريا  

: مبا أنزل اهللا إليك؟ فقالواتبعتك، أي ملك يأتيك

.جربئيل
ذلك عدونا، ويرتل بالقتال والشدة واحلرب، وميكائيل يـرتل     : قال

.)٤()باليسر والرخاء فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آلمنا بك

: فعند ذلك نزلت هذه اآلية الكرمية

– 
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P       َلـى َقع َلهنَز ِريَل َفإِنَّها لِِّجبودع ن َكانِبـِإذِْن   قُْل م ْلبِـك

       ِمنِنيؤ ى ِللْمـرش بـى ود هـهِ و يـدي ني ـا بـقاً لِّمدصاللِّه مQ  نمـ

ــالَ   ــلِهِ وجِبرِيـــلَ ومِيكـَ سـرــهِ و ــدوا لِّلّـــهِ ومآلئِكَتـِ عـ ــان كـَ

لِّْلكَافِِرين ودع الّله فَِإنO)١(.

مـن عنـد نفـسه وال    فإذن اآلية تريد أن تبين أنّ جربيـل مل يـرتل    
أنزله الرسول مثالً، وإمنا نزل بإذن اهللا وبأمره سبحانه، وأمر اهللا تعاىل 

وأمـا كـون جربئيـل يـرتل     جيب أن يطـاع ويـسلَّم لـه وال ينـاقَش فيـه،           
إنــه يـرتل بـذلك علــى مـن يـستحقون مــن     فبـاحلرب والـشدة والقتـال    

اهللا ومشيئته، ال مبعزٍل العصاة املردة ال على املؤمنني، ثُم إنه يرتل بأمر
عنها، ولكن هؤالء بالرغم من علمهم بأنّ هذا األمـر مـن اهللا تعـاىل              

: وبإذنه مل يسلّموا له ومل يقبلوا

Pماَلهمَط أَعبَفأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَِره مِبأَنَّه ذَِلكO)٢(.
بقي شيء من املناسب أن أذكره هنا وهو عمر جربئيل، فقـد جـاء           

: سألهصلى اهللا عليه وآله وسلم يف رواية أنّ النيب

S مــن  : كــم عمــرك يــا جربئيــل؟ فقــال يطلــع جنــم يــا رســول ا
– 
 



١٠٣...............................................................السالمعلیهجبـرئیل: المحور الثالث

العرش كل ثالثني ألف سنة مرة، وقد شاهدته طالعـاً ثالثـني         
.)١(Rألف مرة

.عام) ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ذلك الوقت عليه السالمفيكون عمره

عظـيمني إسـرافيل وجربئيـل    ومن طريف ما ورد بالنسبة للملكني ال   
صلى اهللا عليه مسعت رسول اهللا: قالرضي اهللا عنهما روي عن أيب ذر   

: يقولوآله وسلم 

S منك: فقالافتخر إسرافيل على جربئيل قال.أنا خري : أنت ولِم
ألنـــي صـــاحب الثمانيـــة محلـــة العـــرش، وأنــــا      : خـــري مـــين؟ قـــال   

.ة إىل ا تعـاىل صاحب النفخة يف الـصور، وأنـا أقـرب املالئكـ       
؟بِم أنت خري مين: فقال.أنا خري منك : عليه السالم  قال جربئيل 

ألني أمني ا على وحيه، وأنا رسوله إىل األنبياء واملرسلني،     : قال
وأنــا صــاحب اخلــسوف والقــذوف، ومــا أهلــك ا أمــةً مــن   

: فــأوحى إليهمــا فاختــصما إىل ا تعــاىل،  .األمــم إال علــى يــدي 
.تا، فوعزتي وجاليل لقـد خلقـت مـن هـو خـري منكمـا       اسك

قـال ا  يا رب، أو ختلق خرياً منا وحنن خلِقنـا مـن نـور؟      : قاال
ــاىل ــدرة   : تعـــــ ــى إىل حجـــــــب القـــــ .انكـــــــشفي: نعـــــــم، وأوحـــــ
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ال إله : فانكشفت، فإذا على ساق العرش األمين مكتوب
   حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني خـري خلـق ا ،إال ا.

يا رب، فإني أسألك حبقهـم إال جعلـتين خـادمهم،     : فقال جربئيل 
ــال ا تعـــاىل  ــت، وإنـــه     .قـــد جعلـــت : قـ فجربئيـــل مـــن أهـــل البيـ

.)١(Rخلادمنا

– 



١٠٥

احملور الرابع

عليه السالمميكائيل
هو من عظماء املالئكة، وروي    : (قدس سره قال العالمة السي    

، كمالئكـة الـسحب والرعـود    أنه رئيس املالئكة املـوكلني بـأرزاق اخللـق        
.)١()والربوق والرياح واألمطار وغري ذلك

: عليه السالمويف احلديث املروي عن لسان جربئيل

S      وأمـا ميكائيـل فــصاحب كـلّ قطـرة تــسقط، وكـل ورقــة
.)٢(Rتنبت وكل ورقة تسقط

جربئيـل صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           ويف رواية أخرى سأل الـنيب     
: عليه السالم

Sعلى النبات والقطر: أي شيء ميكائيل؟ قالعلىR)٣(.
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احملور اخلامس

عليه السالمعزرائيل
وهو ملـك املـوت الـذي كلفـه اهللا سـبحانه بقـبض األرواح، قـال            

: تعاىل

P    إَِلــى ُثــم كِّــلَ بُِكــمتِ الَّـذِي وــوالْم َلــكفَّــاكُم مَتوقُـلْ ي
ونعجُتر كُمبرO)١(.

اهللا سبحانه هو املتصرف احلقيقي يف الكون، وأنـه ال           وال شك أنَّ  
املختلفـة وتـدبريها، إال أن أرادتـه      هحيتاج إىل أحد يعينه على إدارة شؤون      

شاءت وحكمته اقتضت أن جيعلَ له جنوداً يقومون بالتدبري بأمره، وذلك     
وهو الغـين،    -حاشاه   -إظهاراً لعظمته، وتبييناً لقدرته، ليس عجزاً منه        
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كنه تعاىل كما جعل عرشاً وكرسياً ولوحاً وقلماً فإنـه جعـل مالئكـة،          ول
فاملالئكة وسائط حيقق اهللا تعاىل بعض إرادته من خالهلا، هكذا شاء اهللا، 
وهكذا اقتضت حكمته، اقتضت أن جيعل الوحي بيد جربئيل ويرتلـه مـن           

على أنبيائه، واقتضت أن جيعل الـرزق بيـد ميكائيـل، وأن جيعـل                هخالل
قبض األرواح بيد عزرائيل، فهل معىن هذا أن اهللا تعاىل حيتاج إىل هؤالء 

فاهللا تعاىل هو الذي أبداً،..!أو أنَّ هؤالء يتصرفون مبعزل عنه سبحانه؟  
تعاىل هو الـذي يـرزق وميكائيـل واسـطة،     يوحي وجربئيل واسطة، واهللا  

إن اهللا فـ واهللا تعاىل هو الذي يقبض األرواح وعزرائيل واسطة، وكذلك          
ميكن له أن يوكّل أي خملوق مبا شاء، بأن يعطيه القدرة على الرزق تعاىل 

كما أعطـى بعـض هـذه القـدرات لعيـسى       أو اإلماتة أو اإلحياء أو اخللق     
: بنص الكتاب الكرمي) على نبينا وآله وعليه السالم(

P     ٍةجِئْتُكُم بِآي ائِيلَ أَنِّي قَدرنِي إِسوًال إِلَى بسرو كُمبن رم
ــأَنفُخ فِيـــهِ         ــرِ فـَ ــةِ الطَّيـ ــن الطِّـــنيِ كَهيئـَ ــم مـ ــق لَكـُ أَنِّـــي أَخلـُ
    صـــر واألَبـ ـــه األكْمـ ــرِىء أُبـــإِذْنِ اللّــــهِ و ـــرا بـِ طَيـ ــون فَيكـُ

.)١(Oوأُحيِي الْموتَى بِإِْذنِ اللّهِ
الـيت ال  فملك املوت إذن هو ضابط وجندي مـن جنـود اهللا تعـاىل      

.رادته ال خيالف قيد أمنلةإوفق أمره وعلىيعلمها إال هو، وهو يعمل
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امللـك وإمرتـه أعـداداً       احتت سـيطرة هـذ    ) سبحانه(وقد جعل اهللا    
: املالئكة يساعدونه يف عمله، يقول تعاىلكبرية من 

Pاُلنسر فَّْتهَتو تواْلم ُكمداء َأحِإذَا ج تَّىحO)١(.
: ويقول عز من قائل

Pالِئكَُة ظَاِلمِي َأنفُِسهِماْلم مفَّاهتََتو الَِّذينO)٢(.
: ويقول سبحانه

Pبِنيآلئَِكةُ َطياْلم مفَّاهتََتو الَِّذينO)٣(.
إنه قد ميـوت يف الـساعة الواحـدة أعـداد           : وهذا جواب من يقول   

كبرية من الناس يف مجيع اآلفاق، فكيف يقبض ملك املوت أرواحهم؟

إن ملـك املـوت لـه أعـوان يبعـثهم ليقبـضوا األرواح مث               : جلوابا
منهم، مثّ يسلم ما قبضه منهم مع ما يقبضه بنفسه إىل اهللا تعاىل،     ايقبضه

فيقبض اهللا سـبحانه األرواح مـن ملـك املـوت، إذ هـو املتـويف احلقيقـي،             
: يقول اهللا تعاىل

Pاِتهوم حِني فَّى األَنفُسَتوي اللَّهO)٤(.
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: عليهما السالمفعن الصادق جعفر بن حممد 
S   ــاىل جعـــــل مللـــــك املـــــوت أعوانـــــاً مـــــن إن ا تبـــــارك وتعـــ

املالئكة يقبضون األرواح مبنزلة صاحب الشرطة له أعوان 
مـن اإلنــس يبعــثهم يف حوائجـه، فتتوفــاهم املالئكــة، ويتوفــاهم    

         عـز  ملك املوت من املالئكة مع مـا يقـبض هـو، ويتوفاهـا ا
.)١(Rملك املوتمنوجل

سلطة ملك اِّـوت

وقد أعطى اهللا تبارك وتعاىل ملك املوت سلطات واسعة، وسـهل         
: يف حديث لهعليه السالمله السبل، فقد روي عن الصادق

S  الدنيا بني يدي كالقصعة بني يـدي     : قال ملك املوت إن
منها ما يشاء، والـدنيا عنـدي كالـدرهم يف      أحدكم، يتناول   

أحدكم ي قلِّبه كيف شاءكفR)٢(.
: عليه السالمبل ورد عنه

S   مـا مــن أهــل بيــت شــعر وال وبــر إال وملــك املــوت يتــصفّحهم
.)٣(Rيف كلّ يوم مخس مرات
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، صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وقريب منه ما رواه العامة عن النيب     
: قال له ملك املوتأنه

S          ما يف األرض بيت مدر وال شـعر يف بـر وحبـر إال وأنـا  واعلم أن
.)١(Rأتصفحهم يف كل يوم مخس مرات

ملك املوت له زيارات يومية لكل بيت يتصفّح الناس فيهـا،           فإذن
أنّ ذلـك يف مواقيـت     صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم         وقد روي عن الرسول   

: الصالة، قال

S        إمنا يتصفحهم يف مواقيت الصالة، فـإن كـان ممـن يواظـب
ال إلــه إال ا وأن حممــداً عليهــا عنــد مواقيتــها لّقنــه شــهادة أن 

.)٢(Rرسول ا، وحنّى عنه ملك املوت إبليس
ملـك املـوت مـن خـالل     وميكن لنا أن منيز اللحظة اليت حيضر فيها     

حينما سـأله  -كما روي عنه -عليه السالمعالمة يذكرها اإلمام الباقر   
: جابر عن حلظة ملك املوت، قال

S    النــاس يكونـون جلوسـًا فــتعرتيهم الـسكتة، فمــا  أمـا رأيـت
.)٣(Rفتلك حلظة ملك املوت حني يلحظهم،يتكلم منهم أحد
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إذن ملك املوت قريب منا، وكأنَّ هـذه األحاديـث تريـد أنْ تنبهنـا      
أن ال نغفل عنه، فهذا امللك ال يزورنا وقت املوت فقط، بل يف كل يـوم        

تبـه ونراعـي هـذا    له زيارات متكررة، فاهللا سبحانه يريد منا أن نلتفت ونن 
.امللك وحنترمه ونضع يف حسباننا أنه ميكن يف أية حلظة أن يقبض أرواحنا

فإذن ظهر من خالل ما تقدم مدى سـيطرة ملـك املـوت وتـسلطه          
: على أرواح الناس وهذا ما يشري إليه القرآن الكرمي حينما يقول

P  ُكنــتُم َلــوو تــوالْم ِرككُّمــد ــا َتكُوُنــوْا يمنوجٍ أَيــر ِفــي ب
.)١(Oمشيدٍة

.فال أحد يستطيع اهلرب من ملك املوت

عـن جانـب آخـر مـن     عليـه الـسالم   ويتحدث لنا أمـري املـؤمنني     
جوانب سلطة ملك املوت، حينما يتحدث عن قبضه لـروح اجلـنني يف    

:عليه السالمبطن أمه، يقول

S  بـــه إذا دخـــل منــزالً؟ ــس بـــل ! ؟أم تـــراه إذا تـــوفى أحـــدًا! هــل تُحـِ
ــه مــن بعــض    ! كيــف يتــوفى اجلــنني يف بطــن أمــه؟    ــج علي أيلِ

ساكن معه أم هو ! أم الروح أجابته بإذن رهبا؟! جوارحها؟
ـه مــن يعجــز عــن صــفةِ      ! يف أحــشائها؟ كيــف يــصف إهلـَ
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.)١(R!خملوقٍ مثله؟
روي أنـه   إىل الـسماء  صلى اهللا عليه وآله وسـلم        وملا أسري بالنيب  
ح مـن نـور ال يلتفـت ميينـاً وال مشـاالً، فـسأل            لـو رأى ملك املوت وبيده     

:جربيل

S      هـذا ملـك املـوت مـشغولٌ يف قـبض       : من هذا يا جربئيـل؟ فقـال
.)٢(Rاألرواح

منؤقبض أرواح الكفار واِّـ

                وملك املوت يستطيع أن يتمظهـر مبظـاهر خمتلفـة ملـن يريـد قـبض
، وقـد يظهـر مبظهـر حـسن    فيظهر مبظهر قبيح مرعب مخيـ  دفقروحه،

عليـه  روي أنَّ إبـراهيم اخلليـل  .روحـه يل، فاملسألة ترتبط مبن تقـبض     مج
: قال مللك املوتالسالم

هل تستطيع أن ُتريين صورتك اليت تقبض فيها روح الفـاجر؟      (
فأعرض عنه، .فأعرِض عين: قال.بلى: ال تطيق ذلك، قال   : قال

خيرج ،أسود الثياب،مننت الريح،قائم الشعر،فإذا هو برجل أسود
،من فيه ومنـاخره هليـب النـار والـدخان، فغـشي علـى إبـراهيم           
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لو مل يلق الفاجر عند موته إال صورة وجهك : ثم أفاق، فقال
.)١()لكان حسبه

:قالعليه السالمويف رواية عن أيب عبد اهللا

S عليه(إن أمري املؤمنني اشتكى عينه، فعاده النيب) صلوات ا
صـلى ا  فإذا هو يصيح، فقال له الـنيب  وسلم صلى ا عليه وآله  

يا رسول ا، ما وجعت : أجزعاً أم وجعاً؟ فقال: عليه وآله وسلم
يــا علــي، إن ملــك املــوت إذا نــزل    : فقــال.وجعــاً قــطُّ أشــد منــه  

ــار فنــزع روحــه بــه        لقــبض روح الكــافر نــزل معــه ســفود مــن ن
يا رسول : جالساً فقالعليه السالمفاستوى علي.فتصيح جهنم

هل : ثم قال.ا أعد علي حديثك، فقد أنساني وجعي ما قلت
نعــم، حــاكم جــائر،  : قــال؟يــصيب ذلــك أحــداً مــن أمتــك 

.)٢(Rوآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور

فـإنّ ملـك املـوت يأتيـه         ،األمر خمتلف متاماً  ولكن بالنسبة للمؤمن    
:آله وسلمصلى اهللا عليه والرسول عنكما جاءبصورة أخرى 

S       من املؤمن عند موته موقف العبد ملك املوت ليقف إن
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ال يــدنو منــه حتــى يبــدأ  ،الــذليل مــن املــوىل، فيقــوم هــو وأصــحابه  
.)١(Rبالتسليم ويبشره باجلنة

مـا يـأيت املـؤمن ليقـبض     حينوتذكر روايـة أخـرى أنّ ملـك املـوت       
: روحه جيزع من ذلك، فيقول له ملك املوت

Sال عليــه وآلــه جتــزع، فوالــذي بعــث حممــداً يــا ويل ا صــلى ا
ــلم  ألنـــــا أبـــــر وأشـــــفق عليـــــك مـــــن والـــــد رحـــــيم لـــــو        وســـ

.)٢(Rحضرك
فهكذا يتعامل ملك املوت مع املؤمنني إال أنـه بـالرغم مـن ذلـك،          
فإن نزع الـروح لـيس بـاألمر الـسهل، باعتبـار أنّ الـروح تعـودت علـى                    

اً، وأصبح مـن الـصعب عليهـا أن      مرافقة البدن، وارتبطت به ارتباطاً قوي     
ألي علـة إذا خـرج الـروح    : عليه السالم تفارقه، وعندما يسأل الصادق   

:لوقيمن اجلسد وجد له مساً، وحيثُ ركِّبت مل يعلم به؟ 

Sألنه منا عليها البدنR)٣(.
،أي حصلت العلقة الوثيقة واالنـشداد الكـبري بـني البـدن والـروح         

قة بعد تلك املالصـقة الطويلـة، فقـد وردت روايـة     ومن هنا تصعب املفار 
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مفادها أنّ مجاعة من أنبياء بين إسرائيل سألوا عليه السالمعن أيب جعفر 
اهللا يف إحيــاء ميــت، فخــرج أبــيض الــرأس واللحيــة، يــنفض رأســه مــن 

لقد سكنت يف قربي : (التراب فزعاً شاخصاً بصره إىل السماء، فقال هلم     
ا ذهـب عـين أمل املـوت وال كربـه وال خـرج مـرارة           وتسعني سنة، م   اًتسع

.)١()طعم املوت من حلقي
وكـل إنـسان يتـأمل إال أنـه     ،فإذن التأمل من املوت هو حالـة طبيعيـة   

ميكن أن خيفف اهللا تعاىل آالم املـوت عـن املـؤمنني اخلُلّـص الـذين لـيس             
، عليهم شيء يف الدنيا يستحقون عليه التشديد عند املوت، وقليلٌ ما هم

.وهذا حبثٌ يطول وليس هنا حمله

اِّـوت حق على كل حي

، فاهللا سبحانه قضى على كل ذي نفس أن واملوت حق على كل حي
:عليه السالمميوت حىت األنبياء، ومما يذكر يف هذا اال عن أمري املؤمنني

S  روح إبـــراهيم ــبض ــاىل قـ ــا أراد ا تبـــارك وتعـ عليـــه الـــسالم ملـ

: قـــال.الـــسالم عليـــك يـــا إبـــراهيم : قـــالأهـــبطَ ملـــك املـــوت، ف 

بــل داعٍ يــا  : قــال؟وعليــك الــسالم يــا ملــك املــوت، أداعٍ أم نــاعٍ    

 خليلـه     : قال إبـراهيم .إبراهيم، فأجب ميـتي خلـيال ؟فهـل رأيـت
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ــال ــني يـــدي ا     : قـ ــع ملـــك املـــوت حتـــى وقـــف بـ ــل (فرجـ جـ

إهلي قد مسعت ما قال خليلك إبراهيم، فقـال ا  : فقال ):جالله

هـل رأيـت حبيبـًا    : يا ملك املوت، اذهب إليه، وقل لـه :عز وجل 
.)١(Rإن احلبيب حيب لقاء حبيبه؟يكره لقاء حبيبه

كلـف باإلماتـة،   املفالكل إذن ميوت، بل حىت ملـك املـوت، وهـو          
: صلى اهللا عليه وآله وسلمفعن رسول اهللا

S    يــا  : مللــك املــوت عــز وجــل إذا كــان يــوم القيامــة يقــول ا

لـك املــوت، وعزتــي وجــاليل، وارتفــاعي يف علــوي ألذيقنــك   م

.)٢(Rطعم املوت كما أذقت عبادي

:عليه السالمويف رواية عن الصادق

S          ميـوت أهـل الـسماء إنه ميوت أهـل األرض حتـى ال يبقـى أحـد، ثـم

ــة العــرش وجربئيــل        حتــى ال يبقــى أحــد إال ملــك املــوت ومحل

يقــوم بــني يــدي  فيجــيء ملــك املــوت حتــى   : وميكائيــل، قــال 

 قــال لــهعــز وجــلابقــي: في ــنيــا رب مل : وهــو أعلــم، فيقــول؟م
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يبــق إال ملــك املــوت ومحلــة العــرش وجربئيــل وميكائيــل،      
.فليموتاقل جلربئيل وميكائيل : فيقال

.يـا رب، رسـوالك وأمينـاك     : عنـد ذلـك    )١(فيقول املالئكة 

ثــم إنـي قــد قـضيت علــى كـل نفــس فيهـا الــروح املـوت،     : فيقـول 

.عز وجلملك املوت حتى يقف بني يدي ا جييء 

ــه  ــال لـ ــول   : فيقـ ــم، فيقـ ــو أعلـ ــي؟ وهـ ــق إال  : مـــن بقـ ــا رب، مل يبـ يـ

.قـل حلملـة العـرش فليموتـوا    : ملك املوت ومحلة العرش، فيقـول   

ــن : ثـــم جيــيء كئيبـــاً حزينــاً ال يرفـــع طرفــه، فيقـــال لــه    : قــال  مـ

ت يـا   : يقـال لـه  ف.يا رب مل يبق إال ملـك املـوت   : فيقول بقي؟ مـ

فيمــــوت، ثــــم يأخــــذ األرض بيمينــــه والــــسماوات  .ملـــك املــــوت 

أيــن الــذين كــانوا يــدعون معــي شــريكاً،  : بيمينــه، ويقــول

.)٢(Rأين الذين كانوا جيعلون معي إهلاً آخر
إىل هنا ننهي احلديث عن ملـك املـوت، وبـه ينتـهي احلـديث عـن                 

مـالك األربعـة العظمـاء      أكابر املالئكة، إال أنـين سأضـيف إىل هـؤالء األ          
الروح(ذكر وهو ملكاً خامساً قلّما ي.(


 



١١٨

سداساحملور ال

عليه السالمالروح
هـو  وهـذا امللـك  ،  )١(إنه أعظم ملك من مالئكة اهللا تعـاىل       : قيل

: املشار إليه بقوله تعاىل

P   ا ّالــف الئَِكــةُ صاْلمو وحالــر ــوم ــوم يُق إِّالي ــون تَكَلَّمــي م ن
.)٢(Oأَِذن َله الرحمن وَقالَ صوابا

فقد نقل صاحب جممع البيان يف تفسري هـذه اآليـة أقـواالً منـها               
مـن املالئكـة، مـا خلـق اهللا خملوقـاً          إنّ الروح ملك    : (عن ابن عباس  
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أعظم منه، فإذا كان يوم القيامـة قـام وحـده صـفاً، وكانـت املالئكـة            
.)١()لقه مثل صفهمكلهم صفاً واحداً، فيكون ِعظم خ

: وقوله تعاىل

P            ـا ُأوِتيـتُممي و بـرِ ر أَمـ ِمـن وحوِح ُقـِل الـرِن الـر عـ أَلُونَكسيو
ن الِْعلْمِ إِالَّ َقلِيالمO)٢(.

: عليه السالمفقد روي عن علي

S       ملك من املالئكة له سـبعون ألـف وجـه، لكـل وجـه
وعـن ابـن   ،)٣(Rا جبميع ذلكسبعون ألف لسان يسبح     

.)٤()الروح ملك: (عباس
: وقوله تعاىل

P الالْم جــر تَعـ       هارـــد ــومٍ كَـــان مِقـْ ــي يـ ــهِ فـِ إِلَيـ وحالـــرــةُ و ئِكـَ
.)٥(Oخمسِني أَلْف سنٍة

ومـن  صلى اهللا عليه وآله وسـلم        وهذا امللك هو الذي أُيد به نبينا      
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يف عليـه الـسالم  املـؤمنني ، فقـد ورد عـن أمـري    عليهم السالم بعده أئمتنا   
صـلى اهللا عليـه وآلـه    حديثه عن الرسول خطبته املسماة بالقاصعة خالل    

: وسلم

S بــه ــه وســلم   ولقــد قــرن ا ــه وآل مــن لــدن  صــلى ا علي
أن كان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن مالئكتـه، يـسلك         
ــه       ــ ــامل ليلـَ ــالق العـــ ــن أخـــ ــارم وحماســـ ــق املكـــ ــه طريـــ بـــ

.)١(Rوهناره
: بسند صحيح يف قوله تعاىلعليه السالموروي عن الصادق

Pوِحِن الرع أَُلوَنكسيوO.
: قال

هو ملك أعظم من جربئيل وميكائيـل كـان مـع رسـول       «
.)٢(»Eوهو مع األئمةصلى ا عليه وآله وسلم 

إال أنه ورد أيضاً ما يفهم منه أنّ الروح ليس من جـنس املالئكـة،        
يـسأله  عليه السالمأتى أمري املؤمننيوإمنا من جنس آخر، روي أن رجالً    
: عليه السالمعن الروح أليس هو جربئيل؟ فقال

 
 



١٢١..............................................................السالمعلیهالروح: المحور السادس

Sجربئيل من املالئكة، والروح غري جربئيلR.
بقولـه   عليـه الـسالم    مث ملا مل يقتنع هذا السائل استشهد لـه اإلمـام          

: تعاىل

Pوِحآلئَِكةَ ِبالْرلُ اْلمزنيO)١(.
: مث قال

Sاملالئكةوالروح غريR)٢(.
: يف قوله تعاىلعليه السالموعن أيب عبد اهللا

Pيبِر رَأم مِن وحوِح ُقلِ الرِن الرع أَُلوَنكسيوO.
: أنه قال

S  أعظم من جربئيل وميكائيل خلق،  كان مـع رسـول ا
ــلى ا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم     وهـــــو مـــــع األئمـــــة وهـــــو مـــــن     صـــ

.)٣(Rامللكوت
.املعىن عدة رواياتووردت ذا 

إال أنّ الرواية األخرية وأشـباهها ليـست نـصاً يف أنّ الـروح مغـاير            

 
– 
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غري دالة على ) خلق(جنساً جلربئيل وميكائيل، إذ مل تصرح بذلك، وكلمة 
.تغاير اجلنس داللة قطعية

األنبيـاء كمـا روي، فعـن أيب    وهذا الروح مل يكن مع غري نبينا مـن    
: عليه السالمعبد اهللا

S عليـه وآلـه    أحد ممن مضى غري حممـد   مع مل يكن صـلى ا
يــسددهم، ولــيس كلمــا علــيهم الــسالم، وهــو مــع األئمــة وســلم

جِدو طُلِبR)١(.
أُطلقت يف القرآن الكـرمي علـى    ) الروح(وقد ذكرنا سابقاً أنّ كلمة      

أيـضاً، وورد ذكـر ملـك آخـر يف دعـاء اإلمـام زيـن            عليه السالم  جربئيل
يقـال لـه الـروح، وهـذا الـروح األخـري هـو رئـيس         ليه السالم ع العابدين

: عليه السالممالئكة احلجب، حيث قال

)   و الَّذِي هـ وحالربِ، وجالِئكَِة الْحَلى مع والَّذِي ه وحالرو
.)٢()مِن َأمرَِك


–
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احملور األول

املالئكة املوكلون بالناس

)الكرام الكاتبون(اِّـالئكة الحفظة : أوًال

م الـذين يـسجلون األعمـال الـسيئة واحلـسنة لإلنـسان، يقـول              وه
: تعاىل

Pافِظِنيلَح كُملَيع إِنوQا َكاِتبِنيامكِرQ ام ونلَمعي
لُونتَفْعO)١(.
: وقال سبحانه

Pفََظًةكُم حَليِسلُ عريادِِه وقَ ِعبفَو الْقَاهِر وهوO)٢(.

– 
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لإلنـسان  ) احلارسـة (ذه اآلية املالئكة احلافظة إنّ املقصود   : وقيل
وعــن قتــادة (املــراد مــا يــشمل الــصنفني، : والــيت ســيأيت ذكرهــا، وقيــل

مـا ورد يف  ويؤيد هذا القول الثالث   ،)١()حيفظون العمل والرزق واألجل   
: عليه السالمأيب اجلارود عن أيب جعفر الباقررواية

S وأما قولهPَقَفو الْقَاهِر وهفَظًَةوكُم حَليِسلُ عريادِِه وِعبO ،
يعـــــــــين املالئكـــــــــة الــــــــــذين حيفظـــــــــونكم، ويــــــــــضبطون    

.)٢(Rأعمالكم
: ولكل إنسان ملكان يسجالن أعماله وأقواله، قال سبحانه

P     الِ قَعِيــدمـنِ الــش عـمِِني وـِن الْــي ـانِ عـ تَلَقِّيـتَلَقَّــى الْمِإذْ يQ ـا مـ
.)٣(Oَلديهِ رقِيب عتِيديلْفِظُ مِن قَولٍ إِّال

: عليه السالمفعن الصادق

Sمها امللكانR)٤(.
عـن  : قيـل (واملقـصود علـى الـيمني قعيـد وعلـى الـشمال قعيـد،        


 

 
– 
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: قال اآللوسي.)١()اليمني كاتب احلسنات، وعن الشمال كاتب السيئات
وقيـل علـى الـذقن، وقيـل يف الفـم ميينـه       واملشهور أما على الكـتفني،     (
.)٢()يسارهو

حينمـا سـئلَ عـن امللكـني       عليه الـسالم   ويف الرواية عن أيب جعفر    
: قال

Sها هنا واحد، وها هنا واحد، يعين شدقيهR)٣(.
،)٤()ملكـان بالنـهار، وملكـان بالليـل     (إم أربعة أمـالك،     : وقيل

بـن عمـار    إسـحاق ملا سأله    -عليه السالم  ولذا ورد عن اإلمام الصادق    
: أنه قال-يت يف صالة الفجر عن أفضل املواق

S ا يقولعز وجلمع طلوع الفجر، إن :

Pاودهشم رِ َكانالْفَج آنقُر رِ ِإنالَْفج آنُقروO)٥(.

يعــين صــالة الفجــر تــشهده مالئكــة الليــل ومالئكــة النــهار،  
فإذا صلى العبد الصبح مع طلـوع الفجـر ُأثبتـت لـه مـرتني، أثبتـها             
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.)١(Rليل ومالئكة النهارمالئكة ال
وورد يف الروايــات أنَّ ملــك الــسيئات ال يكتــب الــسيئة إىل ســبع  
ساعات، فإن استغفر اإلنسان قبلها مل يكتـب عليـه شـيء، ففـي الروايـة         

: أنَّ

صاحب اليمني أمري على صاحب الشمال، فـإذا عمـل حـسنة      (
ــه صــاحب الــيمني بعــشر أمثاهلــا، وإذا عمــل ســيئة       كتبــها ل

: احب الــشمال أن يكتبــها قــال صــاحب الــيمني   فــأراد صــ 
اسـتغفر ا منـها   نإأمسك، فيمسك عنه سبع ساعات، ف      

مل يكتب عليه شيء، وإن مل يستغفر ا كتب له سيئة 
.)٢()واحدة
: عليه السالموعن الصادق

S       قـال َل فيها سبع ساعات مـن النـهار، فـإنمن عملَ سيئة ُأج :
، ثــالث مــرات مل )هــو احلــي القيــوم ســتغفر ا الــذي ال إلــه إالأ(

.)٣(Rتكتب له
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اِّـالئكة الحافظة لإلنسان: ثانيًا

وهؤالء غري احلفظة الـذين يـسجلون األعمـال، فهـؤالء وظيفتـهم            
: األخطار والباليا، يقول اهللا تعاىلحفظ اإلنسان من
P   ِمــ ــه ــِه يحَفظُوَن ــهِ وِمــن خلِْف يدنِ يــي ــن بم ــاتقِّبعم ــرِ َلــه أَم ن

.)١(Oاللّهِ
: عليه السالمفعن اإلمام الباقر

S ــي ــه حـــائط أو  )٢(بـــأمر ا، مـــن أن يقـــع يف ركـِ أو يقـــع عليـ
يــصيبه شــيء حتــى إذا جــاء القــدر خلّــوا بينــه وبينــه يدفعونــه إىل          
املقادير، ومها ملكـان حيفظانـه بالليـل وملكـان حيفظانـه       

.)٣(Rبالنهار يتعاقبانه
جاء رجلٌ من مـراد إىل علـي    : قال أبو جملز  : (ثريويف تفسري ابن ك   

احترس، فإنَّ ناساً مـن مـراد يريـدون    : وهو يصلي، فقالرضي اهللا عنه 
:فقال.قتلك
S   ر، فــإذا جــاءقــدمــع كــلِّ رجــلٍ ملكــني حيفظانــه ممــا مل ي إن

.)٤(Rخّليا بينه وبينه، إن األجَل جنٌة حصينةرالقد
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احملور الثاني

)قعيدا القرب(القرب ملكا
ومها اللذان يسأالن اإلنسان يف القرب عن عقيدته وعمله يف الدنيا،           
فيسأالنه عن ربه وعن نبيه وعـن إمامـه وعـن كتابـه وعـن عمـره كيـف              

.قضاه وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه

ــة     ــدة مــن طــرق اإلمامي ــات عدي ــاب رواي وقــد وردت يف هــذا الب
ه القـضية وكوـا حقـاً، وهـي املعبـر عنـها       وغريهم تدل على صـحة هـذ     

).لة منكر ونكري يف القربءمسا(بـ

جاءت اآلثار الصحيحة عـن الـنيب      : (قدس سره قال الشيخ املفيد    
أنّ املالئكة ترتل على املقبـورين فتـسأهلم عـن          صلى اهللا عليه وآله وسلم      

.)١()أديام
 



١٣١.............................................................)القبرقعیدا(القبرملکا: المحور الثانی

: عليه السالمفعن علي

S  العبــد إذا أدخــلَ حفرتــه ــاه ملكــان امسهمــا منكــر    إن أت
يسأالنه عن ربه ثم عن نبيه ثم وليـه فـإن     )١(ونكري، فأول ما  

مـا ملـن عـرف ربـه     : فقال له رجل.أجاب جنا وإن عجز عذّباه   
ــه؟ فقــــال  هــــؤالء وال إىل مذبــــذب ال إىل: ونبيــــه ومل يعــــرف وليــ

ــضْلِلِ اPُهــؤالء،  ــن يمو ــبِيال س ــه ــد لَ ذلــك ال ،)٢(Oفَلَــن تَجِ
.)٣(Rبيَل لهس

: عليهما السالمومن موعظة لعلي بن احلسني 

S       واقــتحم فيــه ملكــاَك منكــر ونكــري ملــساءلتك وشــديد
امتحانــــك، أال وإن أول مــــا يــــسأالنك عــــن ربــــك الــــذي      
كنت تعبده، وعن نبيك الذي أُرسـلَ إليـك، وعـن دينـك      
      الــذي كنــت تـــدين بــه، وعــن كتابـــك الــذي كنـــت

    تتـواله، ثـم عـن عمـرك فـيم      تتلوه، وعن إمامك الذي كنـت
.)٤(Rأتلفتهأفنيته، ومالك من أين اكتسبته، وفيم
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: صلى اهللا عليه وآله وسلموعن أيب هريرة قال رسول اهللا 

S قال ألحدمهاامليت، أتاه ملكان أسودان أزرقان، ي إذا ُقبِر
مــا كنــت تقــول يف هــذا  : منكــر، واآلخــر نكــري، فيقــوالن 

ــنيب : أي(الرجـــل؟  ــلى االـ ــلم صـ ــه وآلـــه وسـ ــا : ، فيقـــول) عليـ مـ
عبــد ا ورســوله، أشــهد أن ال إلــه إال ا،    كــان يقــول، هــو   

.)١(Rوأشهد أن حممداً عبده ورسوله
مـن ربـك؟   : وإنّ املؤمن جيلس يف قربه، فيسأل  S: وعن أيب هريرة  

مـاذا  : حممد نبيـي، فيقـال  : فيقول ؟من نبيك : ريب اهللا، ويسأل  : فيقول
.)٢(Rديين اإلسالم، فيفتح له باب يف قربه:قال؟عن دينك

: عليه السالمويف كيفية جميء هذين امللكني، روي عن أيب عبد اهللا

S  ــدفَ   جيــيء امللكــان يـ ن، منكــر ونكـــري إىل امليــت حــني
ــصارمها كـــــالربق      أصـــــواتُهما كالرعـــــد القاصـــــف، وأبـــ

.)٣(Rاخلاطف، خيطان األرض بأنياهبما
: لعمرصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللاقال رسول: وعن أيب هريرة

Sمنكراً ونكرياً؟ قال وما منكر : كيف أنت إذا رأيت

 
 
 



١٣٣.............................................................)القبرقعیدا(القبرملکا: المحور الثانی

ــري؟ قـــال  ــرب، أصـــواهتما كالرعـــد القاصـــف،    : ونكـ فتّانـــا القـ
ــالربق اخلـــــــاطف، يطـــــــآن يف أشـــــــعارمها،   وأبـــــــصارمها كـــــ

.)١(Rوحيفران بأنياهبما، معهما عصا من حديد
فيه الـروح إىل حقويـه، وذلـك    وحني يأيت امللكان إىل امليت يلقيان  

: ؤمنمبالنسبة للعليه السالممن أجل سؤاله، فقد روي عن الصادق

S        ــرب منكـــر ــدا القـ ــا قعيـ ــا القـــرب، ومهـ ــربه ملكـ ــه يف قـ ــدخل عليـ ويـ
.)٢(R..ونكري، فيلقيان فيه الروح إىل حقويه، فيقعدانه فيسأالنه

.وكذلك األمر بالنسبة للكافر كما ورد يف الرواية نفسها

ولكن ورد يف بعض األخبار إىل جانب منكر ونكري ذكر مبشر وبشري،           
.)٣(ِن يأتيان الكافر منكر ونكرياِن يأتيان املؤمن مبشر وبشري واللذافاللذَ

يف دعائه يف الصالة عليه السالمعن اإلمام زين العابدينجاءفقد 
: على محلة العرش واملالئكة

.)٤()ورومان فَتَّانِ الْقُبوِر،ر وبشريومبش،ومنكَرٍ ونَكٍِري(

– 
 
v
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ولكــن أكثــر الروايــات أشــارت إىل أنّ ملكــي القــرب امسهمــا منكــر 
اسـم امللكـني اللـذَيِن      : (ونكري للمؤمن والكافر، وعـن ابـن عبـاس قـال          

.)١()يأتيان يف القرب منكر ونكري

لعـل منكـراً ونكـرياً اللـذين يأتيـان املـؤمن       : وحلل اإلشكال نقـول  
ألما يبـشرانه باجلنـة والثـواب والرضـا          ؛طلق عليهما اسم مبشر وبشري    أُ

من اهللا سبحانه، ولكـن امسهمـا األصـلي منكـر ونكـري، وـذا ال تكـون                  
: صلى اهللا عليه وآله وسلموقد روي عن النيب منافاة بني التسميتني، 

S   ره ملك املوت باجلنة ثمآل حممد بش أال ومن مات على حب
.)٢(Rنكريمنكر و

ومبناسبة ذكر هـذين امللكـني نـشري إىل ملـك ثالـث مـر ذكـره قبـل             
نه يـأيت قبلـهما إىل امليـت كمـا ورد يف روايـة      إقليل، وامسه رومان، حيث   

نقلها العالمة السي عن كتاب زهرة الرياض عن عبد اهللا بن سالم أنه     
قبـل  سألت رسول اهللا عن أول ملـك يـدخل يف القـرب علـى امليـت         : قال

: صلى اهللا عليه وآله وسلمنكري ومنكر، قال 

S يا بن سالم، يدخل على امليت ملك قبل أن يدخل منكر

 
 



١٣٥.............................................................)القبرقعیدا(القبرملکا: المحور الثانی

ونكري يتألأل وجهه كالشمس،  امسه رومان، فيدخُل علـى   
اكتــب مــا عملــت : امليــت، فيــدخِلُ روحــه ثــم يقعــده، فيقــول لــه 

بـأي شـيء أكتـب؟ أيـن قلمـي،      : فيقـول .مـن حـسنة وسـيئة   
قلمــك إصــبعك، ومــدادك ريقــك،    : دواتــي؟ فيقــول وأيــن 

على أي شيء أكتبه، وليس معي صحيفة؟ : فيقول.اكتب
.اكتــب فيهــا  : فيمــزقُ قطعــةً مــن كفنــه، فيقــول لــه     : قــال

ما عمل يف الـدنيا مـن حـسنة، فـإذا بلـغ سـيئة اسـتحيا         فيكتب  
يــا خــاطئ، أفــال كنــت تــستحي مــن    :منــه، فيقــول لــه امللــك  

ــها يف   ــين؟  خالقـــــك حيـــــث عملتـــ الـــــدنيا، واآلن تـــــستحي مـــ
    يطويــه      فيكتــب فيهــا مجيــع أن يــأمره حــسناته وســيئاته، ثــم

: بــأي شــيء أختمــه ولــيس معــي خــامت؟ فيقــول    : وخيتمــه، فيقــول 
 اختمها بظفرك، ويعلّقها يف عنقه إىل يوم القيامة، كما قال ا

ـاه طَــآئِره فِــي عنقِــِه    P: تعــاىل نـمانٍ أَلْزكُــلَّ إِنــسوO  ــم ــة، ث اآلي
.)١(Rيدخل بعد ذلك منكر ونكري

فإذن نستطيع أن نستخلص من هذه الرواية أنَّ وظيفـة هـذا امللـك     
هي التهيئة يء منكر ونكري، واحملاسبة على األعمال تكون منهما، فهـو      

.مبرتلة املعلم الذي يرتب طالبه وينظمهم لكي يلقاهم املدير ويسأهلم

 



١٣٦

احملور الثالث

ئكة اجلنة ومالئكة النارمال

مالئكة الجنة: أوًال

: قال سبحانه

P  ٍـــاب ـــلِّ بـ ـــن كـُ هِم مــــي ـــدخلُون علـَ ــةُ يـ ـــالمQ واملَالئِكـَ سـ
.)١(Oعَليكُم بِما صبرتُم فَِنعم عقْبى الداِر

وهــؤالء هــم املالئكــة املــسؤولون عــن اجلنــة وهــم أعــداد كــبرية    
.)٢(جلنانيتزعمهم رضوان خازن ا

– 
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مالئكة النار: ثانيًا

: قال تعاىل

P ــقَر ــا سـ اكَ مـرـا أَد مـوQ ــذَر ـي وال تـَ ــشِرQال تُبقـِ ــةٌ لِّْلبـ احـَلوQ
  رشةَ ععا تِسهلَيعQ ّارِ إِالالن ابحا أَصلْنعا جمالوما ِئكَةً وم
وما يعلَـم  ) إىل أن يقول(كََفروافِتْنًة لِّلَِّذين  جعْلنا عِدتَهم إِّال  

بر ودنإِّالج إِّالك ا ِهيمو وِرهشى لِْلبذِْكرO)١(.
صلى اهللا عليه    روي أن النيب   وقد،)٢(زعيمهم مالك خازن النريان   

صـلى اهللا عليـه وآلـه    ليلة املعـراج يف مسـاء الـدنيا، يقـول        رآه  وآله وسلم   
: جهيف حديثه عن معراوسلم 

S    إال ــدنيا، فمــا لقــيين ملــك ضــاحكاً حتــى دخلــت الــسماء ال
مستبشرًا حتى لقـيين ملـك مـن املالئكـة مل أر خلقـاً أعظـم          

من هذا يـا جربئيـل؟   : منه، كريه املنظر ظاهر الغضب، فقلت  
.)٣(Rهذا مالك خازن النار: قال

مالك ومعه مثانية عشر،    : (ويف جممع البيان وصف هلؤالء املالئكة     
نــهم كــالربق اخلــاطف، وأنيــام كالــصياصي، خيــرج هلــب النــار مــن  أعي

– 
 
– 
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أفواههم، ما بني منكيب أحدهم مسرية سنة، تسع كف أحدهم مثل ربيعة  
فريميهم حيث أراد ومضر، نِزعت منهم الرمحة، يرفع أحدهم سبعني ألفاً 

.)١()من جهنم

ن هلـم مـ  -الذين هم خزنة النار      -إنّ هؤالء التسعة عشر     : وقيل
القــادة مبرتلــةفهــم إذن ،)٢(األعــوان واجلنــود مــا ال يعلمــه إال اهللا تعــاىل

وحتت إمرم أعداد كبرية من املالئكة، وذا يفسر قوله تعاىل          ) الضباط(
: يف اآلية نفسها

Pمإِّالو كبر ودنج لَمعا يوهO.
جـداً ال  نّ عدد املالئكة املسؤولني عن تعذيب أهل النار كـبري     إأي  

.يعلمه إال الذي خلقهم

 
 



١٣٩

احملور الرابع

املالئكة الذين حيفظون السماء الدنيا
: قال سبحانه،)١(وزعيمهم إمساعيل، وهو صاحب اخلطفة

P    اكِــِبـةٍ الَْكو ا ِبزِينـنْياء الــدمـا الــس نـإِنَّــا زَيQ  ــنــا م وِحفْظً
ــــارِدٍ  طَانٍ مـــــي ــــلِّ شـ ــــسمعالQكـُ ــــإلِيـ ــــى الْمـ ــى ون إِلـَ ــ األَعلـَ

َذاب واصِـبQ    ويْقذَُفون مِن كُلِّ جاِنـٍب   عـ م َلهـا وور حـدQ

.)٢(Oمن خِطف الَْخطْفََة َفأَْتبعه شِهاب َثاِقبإِّال
،)٣(وحتته سبعون ألف ملك، حتت كلِّ ملك سـبعون ألـف ملـك             

).٤٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠(أي عددهم 

 
– 
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ملالئكة أن مينعوا الشياطني من اسـتراق الـسمع ملـا        ووظيفة هؤالء ا  
ان االقتـراب بـأن   طجيري يف املأل األعلـى بـني املالئكـة، فـإذا حـاول شـي            

فإنه يرمـى بـشهاب ثاقـب، أي نـار حمرقـة         ) خِطف الْخطْفَةَ (وثب خلسة   
.مضيئة



١٤١

احملور اخلامس

املالئكة املدبرة لشؤون العامل
زاء هذا الكون له مالئكة مسؤولة عن   أنَّ كل جزء من أج    ال شك 

: تدبريه وحفظ مسريته كما أرادها اهللا تبارك وتعاىل، قال سبحانه

Pاراتِ أَمربدَفالْمO)١(.
إذْ إنّ اهللا تعاىل كما كلّف بعـض مالئكتـه بـأمور تتعلـق بالتـشريع       
اإلهلي كتسجيل احلسنات والسيئات، وسؤال املوتى والرتول بالوحي، فقد 

لّف مالئكةً أخرى بأمور هلا عالقة بالتكوين، فهذه املالئكة تدبر الكون، ك
: وهذا ال ينايف أنَّ اهللا سبحانه هو املدبر احلقيقي من ورائها، يقول سبحانه

Pراألَمو اْلخَلْق أَالَ لَهO)٢(.
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:ومن هذه املالئكة

مالئكة النباتات: أوًال

: عليه السالمعن أيب جعفر

S تبارك وتعاىل مالئكة وكّلهم بنبات األرض من إن
     الشجر والنخل، فليس من شجرة وال خنلـة إال ومعهـا مـن ا

ملــك حيفظهــا ومــا كــان منــها، ولــوال أن معهــا     عــز وجــل 
مــن مينعهــا ألكلتــها الــسباع وهــوام األرض إذا كــان فيهــا    

.)١(Rمثرهتا

ملك الرعد: ثانيًا

صـلى اهللا عليـه وآلـه    ىل الـنيب أقبلت يهود إ: (عن ابن عباس قال   
: يا أبا القاسم، أخربنا عن الرعد ما هو؟ قال: فقالواوسلم 

ملك من املالئكة موكل بالسحاب، معه خماريق من نار    
فما هذا الصوت الذي : يسوق هبا السحاب حيث شاء ا، فقالوا

.)٢()أمرزجره السحاب حتى ينتهي إىل حيث: نسمع؟ قال

 
– 
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: وقيل يف قوله

Pاراتِ زَجاِجرَفالزO)١(.
.)٢()إا املالئكة املوكلة بالسحاب تزجرها وتسوقها(

: ويف قوله سبحانه

Pِخيَفتِِه ئَِكةُ مِنالاْلمدِِه ومبِح دعالر حبسيوO)٣(.
إن الرعد هو امللك الذي يسوق السحاب ويزجـره بـصوته، وهـو             

.)٤(يسبح اهللا تعاىل وحيمده

ملك البحار: ثالثًا

عليـه الـسالم  روي أنَّ رجالً مـن أهـل الـشام سـأل أمـري املـؤمنني          
عليـه  جمموعة من األسئلة منها سـؤال عـن املـد واجلـزر، مـا مهـا؟ فقـال              

: السالم

S            قـاُل لـه رومـان، فـإذا وضـع قدميـه يفملك موّكٌل بالبحـار ي
.)٥(Rالبحر فاض، وإذا أخرجهما غاض
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ملك الزالزل: رابعًا

سألته عن الزلزلة، : ، قال عليه السالم  يل عن أيب عبد اهللا    عن مج 
: فقال

S  قـال رسـول   : ، قـال عليهم الـسالم أخربني أبي عن أبيه عن آبائه
 عليه وآله وسلما إن ذا القرنني ملا انتهى إىل السد : صلى ا

جاوزه فدخل يف الظلمة فإذا هو مبلك قائم طوله مخسمائة ذراع، 
ن خلفـك مـسلك،   ا ذا القـرنني  أمـا كـا      يـ : فقال له امللـك   

أنـا ملـك مـن مالئكـة     ومن أنت؟ قال  : فقال له ذو القرنني   
          عـز  الرمحن، موكّلٌ هبذا اجلبـل، ولـيس مـن جبـل خلقـه ا

ا أن يزلزل مدينة دإال وله عرقٌ إىل هذا اجلبل، فإذا أراوجل
فزلزلتهاأوحى إيلR)١(.

مالئكة الرياح: خامسًا

: عليه السالمعن أيب جعفر

S  جنــوداً مــن الــريح، يعــذب هبــا مــن عــصاه،       عــز وجــل إن
فأمـا الريـاح األربـع    . .موكل بكل ريـح منـهن ملـك مطـاع      


 



١٤٥.................................................العالملشؤونالمدبرةالمالئکۀ: المحور الخامس

الشمال، واجلنوب، والصبا، والدبور، وعلى : فإهنا أمساء املالئكة
.)١(Rكل ريح منهن ملك موكل هبا

اِّـلكان الخالقان: سادسًا

: رواية مفادهاالسالمعليه ورد عن اإلمام الباقر

أن  تعــاىل ملكـــني خالقـــني يقتحمــان بطـــن املـــرأة مـــن    
فمها، ويدخالن الرحم، وفيها الروح القدمية املنقولة يف أصالب 

ــاء   ــات، فينفخـــان روح احليـــاة والبقـ ــام األمهـ ــال وأرحـ ثـــم . .الرجـ
اكتبا عليه قـضائي وقـدري ونافـذ    S: يوحي ا إىل امللكني 

.)٢(Rأمري
يف الـصالة    عليـه الـسالم    يف دعاء اإلمـام زيـن العابـدين        وقد ورد 

: على محلة العرش واملالئكة

) عمسرِهِ يتِ زَجواّلذِي بِصابِ، وحاِجرِ السزَوَطرِ وانِ اْلمزخو
ابِ الْتَمعت صواعِق ازَجلُ  حـفِيفَةُ السبِهِ ح تحبإذَا سدِ، ووعلر

روِق  اْلبـ .دِ   ور اْلبـالْـثَلْجِ و عِييش َطـر َإذَا     . مـَقطْـرِ اْلم ع مـ اِبطِني الْهـو
. املُوكَِّلني ِبالِْجباِل فَال تَزوُلعَلى خزائِِن الرياحِ، ونَزلَ، واْلقُواِم

– 
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مطَارِ والَِّذين عرفَْتهم مثَاقِيلَ الِْمياهِ، وَكيَل ما تَحِويِه لَواِعج اَأل 
ــــلِ األَ     ــــى أهـ ــةِ إلـَ ــ ــــن الْمالئِكـَ ــلِك مـِ ــ سـرــا، و ــ هـالِجوعضِ ور

ا   . .ِءابالءِ، ومحبوِب الرخِبمْكروِه ما ينزُِل ِمن اْل   نـمهأو ـنمو
ــك، وبـــأ     مِنـ ــه ــم مكَانـَ ــم نَعلـَ ــره، ولـَ ــه ذِكـْ ــرٍ وكَّلْتـَ أمـ ي .

.)١()ِءاوالْمرضِِء واَألااْلهووسّكاِن
فهــذه هــي أهــم أصــناف املالئكــة والــيت حتــدثت عنــها الروايــات  

.وغريهمعليهم السالماإلسالمية الواردة عن أهل البيت 
وأشارت الروايـات إىل أصـناف أخـرى مـن املالئكـة كـالكروبيني             

وكملـك   ،)٢(جعلـهم اهللا خلـف العـرش      وهم جمموعة من اخللق األول،      
صلى اهللا عليه وآله ن نار ونصفه من ثلج، رآه النيبالصلح الذي نصفه م

: ليلة املعراج وهو ينادي بصوت رفيعوسلم 

سـبحان الــذي كــف حــر هــذه النــار فــال تــذيب الــثلج،   (
وكـف بـرد هـذا الــثلج فـال يطفـئ حـر هــذه النـار، اللـهم يــا         
مؤلـــــف بـــــني الـــــثلج والنـــــار ألِّـــــف بـــــني قلـــــوب عبـــــادك        

.)٣()املؤمنني
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ــامللكني ا ،)١(ملــوكلني برفــع مــن تواضــع ووضــع مــن تكــرب      وك
وكـامللكني اللـذَين يقـول    ،)٢(عليه الـسالم   وكاملالئكة املوكلة بقرب احلسني   

: أحدمها

.)اللهم أعطِ كلّ منفق خلفًا(
: واآلخر

.)٣()اللهم أعطِ كلّ ممسكٍ تلفًا(
.وغريهم

 
 
 



١٤٨

هناية املطاف
:أيتلص إىل ما يويف النهاية ميكن لنا أن نلخص البحث، وخن

املالئكــة هــي خملوقــات غيبيــة، والغيــب يتوصــل إليــه عــن : أوالً
.طريق الوحي فقط، فليس للعقل فيه جمال وال للخرافات والتكهنات

إنّ لفظ املالئكة لغوياً يساوق لفـظ الرسـل، وهـذا ينـسجم             : ثانياً
.رسالً هللا تعاىلبوصفهامع واقع املالئكة 

الئكة ضروري من أجل اإلميان ـا، وإدراك        احلديث عن امل  : ثالثاً
القدرة اإلهلية من خالل التعرف عليهـا، وألنّ املالئكـة جنـود اهللا تبـارك             

.وتعاىل

،املالئكـة خملوقــات عاقلـة عاملــة مطيعـة خِلقــت مـن نــور    : رابعـاً 
.أجسامها أجسام لطيفة

متتلك املالئكة أجنحة كـالطيور، وهلـا القـدرة علـى الظهـور             : خامساً



١٤٩.............................................................................................المطافنهایۀ

.ختلف األشكال، وقد وقع منها أن تشكلت بشكل اإلنسان مرات عديدةمب

ال تأكل املالئكة، وال تشرب، وال تنكح، وال تتعب، وال : سادساً
.، ألا ليست من ذوات اجلسم الكثيف)١(تسأم، وال مترض، وال تنام

املالئكة قادرة خمتارة، وليست جمربة على أعماهلـا، إال أـا       : سابعاً
.عن املخالفةمعصومة 

ما ورد من شبهات حـول عـصمتها مـردود، ألن عـصمتها           : ثامناً
.ثبتت بالدليل القطعي

:أمهها: تصنف املالئكة إىل أصناف متعددة: تاسعاً
كإسرافيل، (محلة العرش، واحلافون حول العرش، وأكابر املالئكة 

كـا  ، واملالئكـة املوكلـة بالنـاس، ومل   )وجربئيل، وميكائيل، وملك املـوت  
القرب، ومالئكة اجلنـة ومالئكـة النـار، واملالئكـة احلافظـة للـسماء الـدنيا،               

.واملالئكة املدبرة لشؤون العامل

.وذا نكون قد انتهينا من حبثنا املختصر حول املالئكة

أسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يتقبله مين خالصاً لوجهـه الكـرمي، وأن            
.يغفر يل بربكته وللمؤمنني

رب العاملني، وصلى اهللا على سـيدنا حممـد وعلـى آلـه             واحلمد هللا   
.الطيبني الطاهرين







١٥١

املصادر واملراجع
.الكرميالقرآن-١

) املفيـد (د بن حممـد بـن النعمـان         الشيخ حمم : أوائل املقاالت  -٢
.م١٩٨٣،هـ١٤٠٣دار الكتاب اإلسالمي :بريوتهـ،٤١٣ت

ــ ١١١١ت لسيالشيخ حممد باقر ا   : األنوارحبار   -٣ ، ٢ط،ه
.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣مؤسسة الوفاء :بريوت

الـشيخ حممـد بـن حممـد     : تصحيح االعتقاد بصواب االنتقـاد  -٤
-هـــ١٤٠٣،دار الكتــاب اإلســالمي:بــريوت،)املفيــد(بــن النعمــان ا

.م١٩٨٣

:بريوت،هـ١١٠٧ت السيد هاشم البحراين: الربهانتفسري -٥
.م١٩٩٩-هـ١٤١٩ميمنشورات مؤسسة األعل
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أبــو ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر بــن حممــد : البيــضاويتفــسري -٦
ــض ــشريازي البي ـــ،٧٩١اوي تال ــريوت١طه ــة :، ب ــب العلمي دار الكت

.م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

ــرآن إىل األذهــان -٧ ــسري تقريــب الق ــسيد حممــد احلــسيين  : تف ال
.م١٩٨٠-هـ١٤٠٠،مؤسسة الوفاء:، بريوت١طالشريازي،

٩١١ت احلـافظ جـالل الـدين الـسيوطي    : تفسري الدر املنثور  -٨
.حممد أمني دمج: الناشر:بريوت،هـ

ي البغـدادي   شهاب الدين حممود اآللوسـ    : تفسري روح املعاين   -٩
.دار إحياء التراث العريب:بريوتهـ،١٢٧٠ت

١٠٩١ت )الفـيض الكاشـاين  (املوىل حمسن : تفسري الصايف  -١٠
.م١٩٨٢-هـ١٤٠٢،مؤسسة األعلمي:وتبري، ٢ط،هـ

حممــد بــن مــسعود بــن عيــاش الــسلمي   : تفــسري العياشــي-١١
املكتبـة العلميـة     :، طهـران  هـ ٣٢٠ت   )العياشي(السمرقندي املعروف بـ  

.اإلسالمية

مساعيل بن كـثري القرشـي      أبو الفداء إ  : تفسري القرآن العظيم   -١٢
.م١٩٦٦-هـ١٣٨٨،رفةدار املع:بريوتهـ،٧٤٤الدمشقي ت 

٦٧١ت   حممد بن أمحد األنصاري القرطيب    : تفسري القرطيب  -١٣



١٥٣.......................................................................................والمراجعالمصادر

.م١٩٩٧-هـ١٤١٨،دار الكتاب العريب:، بريوت١ط،هـ

ــ  ٣٢٩ت   علي بن إبراهيم القمـي    : تفسري القمي  -١٤ :قـم  ،ه
.مؤسسة دار الكتاب

:بريوت ،٢ط الشيخ حممد جواد مغنية،   : التفسري الكاشف  -١٥
.م١٩٧٨،دار العلم للماليني

الدين لإلمام فخر ): املعروف بتفسري الرازي  (التفسري الكبري    -١٦
.دار الكتب العلمية:، طهران٢ط،هـ٦٠٦ت الرازي

الشيخ أبو علي الفضل : تفسري جممع البيان يف تفسري القرآن     -١٧
.دار مكتبة احلياة:بريوت،هـ٥٤٨ت بن احلسن الطربسي

:إيرانالسيد حممد تقي املدرسي،   : تفسري من هدى القرآن   -١٨
.مكتب العالمة املدرسي: الناشر

ــسري امليــزان -١٩ ــد حــسني الطباطبــائي،   : تف ، ٣طالــسيد حمم
.م١٩٧٣-هـ١٣٩٣،مؤسسة األعلمي:بريوت

الـشيخ عبـد علـي بـن مجعـة العروسـي       : تفسري نور الثقلني   -٢٠
١٤٢٢،مؤسـسة التـاريخ العـريب      :، بريوت ١ط ،هـ ١١١٢ت   احلويزي

.م٢٠٠١-هـ

٤٦٠ن الطوسي تاحلسالشيخ حممد بن: ذيب األحكام-٢١
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دار :، طهـران ٤ط السيد حسن املوسوي اخلرسـان،    : حتقيق وتعليق  هـ،
.الكتب اإلسالمية

أبـو عيـسى حممـد بـن     ): رمـذي تسـنن ال  (اجلامع الـصحيح     -٢٢
سالمية للتحقيق، إبراهيم عطوة   هـ، املكتبة اإل   ٢٩٧عيسى بن سورة ت   

.عوض

ــ ١٣٥٩ت  احملدث الشيخ عباس القمي    :سفينة البحار  -٢٣ ،ه
.هـ١٤١٤،دار األسوة للطباعة والنشر:، إيران١ط

، ٧طالشيخ حممد رضا احلكيمي،: سلوين قبل أن تفقدوين-٢٤
.م١٩٨٥-هـ١٤٠٥منشورات األعلمي للمطبوعات :بريوت

ت بـن أيب احلديـد املعتـزيل   احلميـد  عبد : لبالغةشرح ج ا -٢٥
ــ ١٣٨٥،دار إحياء التـراث العـريب  :، بريوت٢ط ،هـ ٦٥٦ ١٩٦٥-ه

.م

أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخـاري        : صحيح البخاري  -٢٦
.الدكتور مصطفى البغا: ، حتقيقهـ٢٥٦ت اجلعفي

أبـو احلـسني مـسلم بـن احلجـاج القـشريي           : صحيح مـسلم   -٢٧
مؤســسة عــز الــدين للطباعــة  :، بــريوت١ط،هـــ٢٦١ت النيــسابوري

.م١٩٨٧-هـ١٤٠٧،والنشر



١٥٥.......................................................................................والمراجعالمصادر

عليـه   لإلمام علي بن احلـسني    : الصحيفة السجادية اجلامعة   -٢٨
مؤسـسة  : حتقيـق ونـشر   ، بإشراف الـسيد حممـد بـاقر األبطحـي،         السالم

.هـ١٤١١: ، قم١، طعليه السالماإلمام املهدي

الكليين الرازيإسحاقشيخ حممد بن يعقوب بن    ال: الكايف -٢٩
دار صـعب ودار  :، بـريوت ٣علي أكرب الغفاري، ط :هـ، تعليق  ٣٢٩ت  

.هـ١٤٠١،التعارف

أبو الفضل مجال الدين حممد بـن مكـرم بـن        : لسان العرب  -٣٠
.هـ١٤٠٥:ط،هـ٧١١ت ر اإلفريقي املصريومنظ

ــ ١٠٨٥ت   فخر الدين الطرحيـي   : جممع البحرين  -٣١ ، ٢ط،ه
.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،مؤسسة الوفاء:بريوت

: بريوت،هـ٢٤١ت أمحد بن حنبل: مسند أمحد بن حنبل-٣٢
.دار صادر

عبـد احلــسني  : الــشيخ حممـد تقــي فلـسفي، ترمجــة  : املعـاد -٣٣
ــي، ــريوت١طالكاش ــي   :، ب ــسة األعلم ــشورات مؤس ـــ١٤١٤من -ه

.م١٩٩٣

ــان -٣٤ ــاتيح اجلن ــشيخ ع: مف ــي، ال ــاس القم ــريوت١طب :، ب
.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤مؤسسة الفكر اإلسالمي 
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): الكونيةعليهم السالممن موسوعة أهل البيت (املالئكة   -٣٥
، ١ط فاضـل الـصفار،    الشيخ عبد اهللا الفرجيي، إشراف   : تأليف وإعداد 

.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣،سحر للطباعة والنشر:بريوت

علي بن احلـسني بـن   حممد بن  الشيخ  : من ال حيضره الفقيه    -٣٦
، ٢علـي أكـرب الغفـاري، ط   : تصحيح وتعليقهـ، ٣٨١بايويه القمي ت  

.مؤسسة النشر اإلسالمي:قم

: ، شـرح  هـ ٤٠٦ت   السيد الشريف الرضي  : ج البالغة  -٣٧
.دار التعارف للمطبوعات:بريوت،الشيخ حممد عبده



١٥٧

الفهرس
٥.......................................................اإلهداء

٨........................................................املقدمة

١٣........................................................متهيد

١٣..............................................هودالغيب والش

الفصل األول
١٩...................)املالئكة(املعىن اللغوي لكلمة : احملور األول

٢١.......................!ملاذا احلديث عن املالئكة؟:احملور الثاين

٢٤..................................طبيعة املالئكة:احملور الثالث



١٥٨

الفصل الثاني
٣١.................................أشكال املالئكة:احملور األول

٣٨.................................ت املالئكةحاال:احملور الثاين

٤١..............................................! هل املالئكة بنات اهللا؟  
٤١...................................................! هل تنام املالئكة؟ 

٤٥...................................كثرة املالئكة:احملور الثالث

الفصل الثالث
٥١.................................عصمة املالئكة:احملور األول

٥٤.....................................هل املالئكة جمبورة على أعماهلا؟   

٥٨.....................شبهات حول عصمة املالئكة:احملور الثاين

٥٩...............................................قضية هاروت وماروت   



١٥٩

الفصل الرابع
٧٧....................................محلة العرش:احملور األول

٧٨.................................مكانة محلة العرش وعظمة أجسامهم  
٨٠..........................................عدد محلة العرش وأشكاهلم 

٨٣........................احلافون من حول العرش:احملور الثاين

الفصل اخلامس
٨٧...................................أكابر املالئكة:احملور األول

٩٠............................عليه السالمإسرافيل:احملور الثاين

٩٥...........................عليه السالمجبـرئيل:احملور الثالث

١٠٠.........................................عليه السالم مهمة جبـرئيل 

١٠٥..........................عليه السالمميكائيل:احملور الرابع

١٠٦........................عليه السالمعزرائيل:احملور اخلامس

١٠٩..................................................سلطة ملك املوت  
١١٢.......................................واملؤمنني  قبض أرواح الكفار

١١٥...........................................املوت حق على كل حي 

١١٨.........................عليه السالمالروح:احملور السادس



١٦٠

الفصل السادس
١٢٥......................املالئكة املوكلون بالناس:احملور األول

١٢٥............................) الكرام الكاتبون (املالئكة احلفظة : أوالً
١٢٩.....................................املالئكة احلافظة لإلنسان : ثانياً

١٣٠.......................)لقبـرقعيدا ا(ملكا القبـر :احملور الثاين
١٣٦....................مالئكة اجلنة ومالئكة النار:احملور الثالث

١٣٦.................................................مالئكة اجلنة  : أوالً
١٣٧.................................................مالئكة النار   : ثانياً

١٣٩............املالئكة الذين حيفظون السماء الدنيا:احملور الرابع
١٤١.................املالئكة املدبرة لشؤون العامل:احملور اخلامس

١٤٢.............................................مالئكة النباتات   : أوالً
١٤٢..................................................ملك الرعد : ثانياً
١٤٣.................................................ملك البحار  : ثالثاً
١٤٤...............................................ملك الزالزل  : رابعاً

١٤٤............................................مالئكة الرياح  : خامساً
١٤٥...........................................امللكان اخلالقان : سادساً

١٤٨...............................................اية املطاف

١٥١...........................................املصادر واملراجع

١٥٧..................................................الفهرس
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