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المالئكة المقربون

بسم هللا الرحمن الرحیم

المقدمة

: الحمد  والصاله والسالم علي رسول هللا، وبعد
فأن االیمان بالمالئكة ركن عظیم من أركان االیمان، ال یتم للشخص ایمان وال اسالم اال بھ، قدم 

:علي سائر األركان في أكثر آى القرآن- بعد االیمان با-ھذا الركن
آمن الرسول بما أنزل الیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن با ومالئكتھ وكتبھ : ( قال تعالي*

وبین هللا سبحانھ كفر وضالل من كفر بھم، ).   ورسلھ ال نفرق بین أحد من رسلھ
).ومن یكفر با ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر فقد ضل ضالال بعیدا: ( فقال سبحانھ

ن بھم ما دمنا مسلمین، وعلي الوجھ الذي ذكره وبینھ رب العالمین في كتابھ فلزاما أن نؤم
: الكریم، اذ الناس في شأن المالئكة علي أقسام

.فمن الناس من ینكر وجود المالئكة أصال وھم قوم من أھل الكفر وااللحاد*
وجعلوا المالئكة : (ومن الناس من یعتقد اعتقادا فاسدا في شأنھم فیقول أنھم اناث، قال تعالي*

).الذین ھم عباد الرحمن اناثا أشھدوا خلقھم ستكتب شھادتھم ویسألون
ومن الناس من یسبون بعض المالئكة كالیھود، وطائفھ من الروافض، فالیھود قالوا عن *

انھ عدو الیھود من المالئكة، وطائفھ من الروافض وصفوه بالخیانة وأنھ : جبریل علیھ السالم
.علي محمد صلي هللا علیھ وسلم وكان األحق بھا علي بزعمھمنزل بالرسالة

ویوم یحشرھم جمیعا ثم یقول للمالئكة : ( وطائفة من أھل الشرك عبدوھم كما قال تعالي*
قالوا سبحانك أنت ولینا من دونھم بل كانوا یعبدون الجن > 40<أھؤالء ایاكم كانوا یعبدون 

).أكثرھم بھم مؤمنون
الحق توسطوا في شأن المالئكة فاعتقدوا أنھم عباد  مكرمون كما قال وطائفة وھم أھل *

یعلم ما بین > 27<ال یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعملون> 26<بل عباد مكرمون: ( تعالي
: كما قال تعالي). أیدیھم وما خلفھم وال یشفعون اال لمن ارتضي وھم من خشیتھ مشفقون

 وال المالئكة المقربون ومن یستنكف عن عبادتھ لن یستنكف المسیح أن یكون عبدا( 
ال یعصون هللا ما أمرھم : ( ، وكما قال تعالي]172: النساء). [ ویستكبر فسیحشرھم الیھ جمیعا

].6: التحریم). [ ویفعلون ما یؤمرون
ثم ان منھم جبریل األمین علیھ الصالة والسالم، وكذلك میكائیل، واسرافیل، ومنھم حملة *

.شالعر
فمنھم مالئكة رحمھ، ومنھم مالئكة عذاب، ومنھم مالئكة الموت، وملك : ثم ھم ذوو وظائف*

ومنھم المنكر الجبال، وملك موكل بالرحم، وخزنة للجنة، وخزنة للنار، وخزنة للسموات، 
......و.....من ربك؟ ومن نبیك؟ وما دینك؟: والنكیر اللذان یسأالن العبد في قبره

لي أبواب المساجد یكتب األول فاألول، ومنھم الذي یحرس مكة والمدینة ومنھم من یقف ع*
من الدجال، ومنھم الذي أرصده هللا عند أبواب القري، ومنھم من كلف بالبحث والسیاحة للبحث 

عن المصلین علي رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم وابالغ الرسول صلي هللا علیھ وسلم 
یلتمسون مجالس ) زائدون( ھ،ومنھم مالئكھ سیارة فضال بصلوات من یصلي علیھ وبتسلیمات

.الذكر، ویحفونھم بأجنحتھم حتي یملؤوا ما بینھم وبین سماء الدنیا 
.ومنھم غیرذلك...ثم ان منھم من یشھد الصلوات، ویستمع الخطب ویستمع الي قراءة القرآن*



ویلعنونھم ویدعون وأیضا فھم یحبون أقواما ویدعون لھم ویستغفرون، ویبغضون آخرین *
.علیھم

.وكذلك فھم یصفون عند ربھم، ویصلون، ویسبحون، ویركعون، ویسجدون*
.ثم ھم أقویاء كرام بررة مطھرون عندھم حیاء، وعفة، ونقاء*
وأیضا فھم بتولون أھل االیمان في الدنیا، وفي األخرة بأذن هللا، ویدافعون عنھم ویستغفرون *

. بأذن هللا عز وجللھم، بل ویقاتلون معھم أیضا 
هللا یصطفي المالئكة رسال ومن : ( ثم ھم متقاوتون في الفضل، والقدر، والقوة، قال تعالي*

.ألحد ایمان اال باألیمان بھم- كما قدمنا-، فلزاما أن نؤمن بھم وال ینعقد)الناس
.ولألیمان بھم انعكاس علي األعمال والتصرفات والحركات والسكنات*

ص أن ھناك  رقیب عتید یسجل األلفاظ، ویكتبھا ما أخرج من فیھ اال كل لفظ طیب فأذا علم الشخ
.......وجمیل 

.واذا علم أن المالئكة تثبتھ بأذن هللا لكان من الشجعان المغاویر
.واذا علم ان المالئكة یرونھ الستحیا منھم وضبط أمر نفسھ

.رص علي أن تكون رائحتھ طیبھآدم لحواذا علم أن المالئكة تتأذي مما یتأذي منھ بنو 
ولو علم أنھم یدعون للمنفق ان یخلف علیھ ویدعون علي البخیل أن یتلف هللا مالھ، لكان من 

.الكرماء والبتعد عن البخالء
.ولوعلم أنھا تقاتل معھ بأذن هللا، وتدافع عنھ بأمر هللا الطمأن وسكن

ستمرار وال یتھم ولعمل بمقتضي ذلك، ولو علم أنھم أولیاؤه في الدنیا واألخرة لحرص علي ا
.الي غیر ذلك من األثار الطیبة والجمیلة لألیمان بالمالئكة

فأردت من ثم أن أقرب أمرھم لنفسي واخواني من المسلمین وأخواتي من المسلمات مذكرا *
بھذا الركن من أركان األیمان، ومعرفا بھؤالء البررة الكرام في ھذا الكتیب، ومجتزءا في كل 

باب بما یؤدي الغرض ویثبت المطلوب، أسأل هللا أن ینفعني والمسلمین بھ، كما أسألھ سبحانھ 
أن یتوالنا ویجعل أولیاءنا مالئكتھ الكرام، مالئكة الرحمة في حیاتنا الدنیا وعند وفاتنا وبعد 

وا بالجنة ال تخافوا وال تحزنوا وأبشر: مماتنا وفي أخرنا، وأن تتنزل علینا المالئكة قائلین لنا
سالم علیكم ( التي كنتم توعدون، وأن تدخل علینا یوم القیامة الجنان مسلمة علینا من كل باب 

أسأل هللا أن ینفعني والمسلمین بھذا الكتیب الذي جمع آیات من ) بما صبرتم فنعم عقبي الدار
د بنبني علي كتاب ربنا، وأحادیث من أحادیث نبینا صلي هللا علیھ وسلم، ولنعم المعتقد معتق

.كتاب هللا وسنة رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم

ھذا وصلي هللا علي نبینا محمد وعلي آلھ وصحبھ وسلم

والحمد  رب العالمین

كتبھ
أبو عبدهللا

مصطفي بن العدوي شلبایھ
دقھلیة- أجا-منیة سمنود



وجوب االیمان بالمالئكة وضالل وكفر من كفر بھم

).ولكن البر من آمن با والیوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبیین: ( قال تعالي*
).اومن یكفر با ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر فقد ضل ضالال بعید: ( وقال تعالي*

*     *     *

االیمان بالمالئكة ركن من أركان االیمان

: عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ قال*
بینما نحن عند رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم ذات یوم، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، 

حتي جلس الي النبي صلي هللا شدید سواد الشعر، ال یري علیھ أثر السفروال یعرفھ منا أحد، 
فذكر الحدیث...یا محمد: علیھ وسلم فأسند ركبتیھ الي ركبتیھ، ووضع كفیھ علي فخذیھ، وقال

، ومالئكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم اآلخر، : فأخبرني عن االیمان، قال: ( وفیھ أن تؤمن با
).صدقت: ( قال) وتؤمن بالقدر خیره وشره

). فأنھ جبریل أتاكم یعلمكم دینكم: ( فذكر الحدیث وفیھ
صحیح] م[ 

*    *     *

خلقت المالئكة من نور

:قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن عائشة رضي هللا عنھا قالت*
).ج من نار وخلق آدم مما وصف لكمخلقت المالئكة من نور، وخلق الجان من مار( 

صحیح] م[
*     *    *

خلقت قبل آدم علیھ السالمالمالئكة 

).واذ قال ربك للمالئكة اني جاعل في األرض خلیفة: ( قال تعالي *

*     *    *

كثرة عدد المالئكة

).ما یلفظ من قول اال لدیھ رقیب عتید: (قال تعالي*
.فكل شخص لدیھ رقیب عتید

ان  تبارك وتعالي (: وعن أبي ھریره رضي هللا عنھ عن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال*
مالئكة سیارة فضال یتبعون مجالس الذكر، فأذا وجدوا مجلسا فیھ ذكر قعدوا معھم، وحف 

بعضھم بعضا بأجنحتھم، حتي یملؤا ما بینھم وبین السماء الدنیا، فأذا تفرقوا عرجوا وصعدوا 



جئنا من عند :من أین جئتم؟ فیقولون: فیسألھم هللا عز وجل وھوأعلم بھم: الي السماء، قال
: قال. عباد لك في األرض، یسبحونك، ویكبرونك، ویھللونك، ویحمدونك، ویسألونك

:قال! ال،أي رب: وھل رأوا جنتي؟ قالوا: قال. یسألونك جنتك: وماذا یسألوني؟ قالوا
!من نارك یارب: ومم یستجیروني؟ قالوا: قال. ویستجیرونك: فكیف لو رأوا جنتي؟ قالوا

:قیقول: قال. ویستغفرونك: فكیف لو رأوا ناري؟قالوا:قال. ال: ناري؟قالواوھل رأوا: قال
فیھم فالن عبد ! رب: فیقولون: قال. فأعطیتم ما سألوا وأجرتھم مما استجاروا. قد غفرت لھم

).ولھ غفرت؛ ھم القوم ال یشقیبھم جلیسھم: قیقول: قال.انما مر فجلس معھم. خطاء

صحیح] م[

.أي سیاحون في األرض یسیرون فیھا: سیارة) 1(
. ( أي زائدون علي الحفظة وغیرھم من المرتبین مع الخالئق، فھؤالء السیارة ال وظیفة لھم، وانما مقصودھم حلق الذكر: فضال) 2(

).نقال عن حاشیة مسلم
).خ(ولھ لفظ قریب عند )1(

فرفع لي البیت المعمور فسألت : ...عن أنس رضي هللا عنھ عن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال*
الیھ ھذا البیت المعمور یصلي فیھ كل یوم سبعون ألف ملك اذا خرجوا لم یعودوا : جبریل فقال

....).آخر ما علیھم
صحیح] خ، م [ 

بینما رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم في أصحابھ اذ قال  : عن حكیم بن حزام رضي هللا عنھ*
اني ألسمع أطیط السماء، وما تالم : ( قال. ما نسمع من شئ :قالوا) تسمعون ما أسمع؟: ( لھم

). أن تئط، وما فیھا من موضع شبر اال وعلیھ ملك ساجد أو قائم
صحیح لشواھده ] طب[

*     *    *

وصف المالئكة وتفاوتھم في الخلق وبیان طرفا من عبادتھم

الحمد  فاطر السوات واألرض جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثني وثالث : ( قال تعالي*
).رباع یزید في الخلق ما یشاءو

.فمنھم من لھ جناحان، ومنھم من لھم ثالث، ومنھم من لھم أربع
).هللا یصطفي من المالئكة رسال ومن الناس: ( وقال تعالي*
ال یسبقونھ بالقول ) 26( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانھ بل عباد مكرمون: ( وقال تعالي*

بین أیدیھم وما خلفھم وال یشفعون اال لمن ارتضي وھم من ما یعلم) 27(وھم بأمره یعلمون 
ومن یقل منھم اني ألھ من دونھ فذلك نجزیھ جھنم كذلك نجزي ) 28(خشیتھ مشفقون

).الظالمین
ولھ من في السوات واألرض ومن عنده ال یستكبرون عن عبادتھ وال : ( وقال تعالي*

.)یسبحون اللیل والنھار ال یفترون) 19(یستحسرون 
).فالذین عند ربك یسبحون لھ باللیل والنھار وھم ال یسأمون: (.... وقال تعالي*

*          *          *



تسبیح المالئكة بحمد ربھا واستغفارھم للمؤمنین

ربھم ویؤمنون بھ ویستغفرون الذین یحملون العرش ومن حولھ یسبحون بحمد: ( قال تعالي*
).للذین آمنوا

).والمالئكة یسبحون بحمد ربھم ویستغفرون لمن في األرض: ( يوقال تعال*
أي الكالم أفضل؟ : وعن أبي ذر رضي هللا عنھ، أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم سئل*

).سبحان هللا وبحمده: ما اصطفي هللا لمالئكتھ أو لعباده: ( قال
صحیح] م[

*    *   *
: ذكر بعض المالئكة علیھم السالم

.جبریل علیھ السالم

:وھو سید المالئكة وكبیرھم والمطاع فیھم
، )مطاع ثم أمین) 20(ذي قوة عند ذي العرش مكین) 19( انھ لقول رسول كریم: ( قال تعالي*

مكانة عند هللا عز وجل، ثم ھو مطاع تطیعھ المالئكة وھو جبریل علیھ السالم، فھو ذو قوة ولھ 
.ھناك في المأل األعلي، ثم ھو أمین علي الوحي، وعلي عموم ما استؤمن علیھ

: معناھا) ایل(عبد، و: معناھا) جبر: (عبد هللا، قالوا) جبریل(من العلماء من ذكر أن معني )1(
.عبدهللا: فجبریل : هللا، قالوا

.عبید هللا، وهللا أعلم: ید، فمعني میكائیلعب: معناھا) میك(و
وان تظاھرا علیھ فأن هللا ھو مواله وجبریل : ( وقد شرفھ هللا وخصھ بالذكر اذ قال سبحانھ*

).وصالح المؤمنین والمالئكة بعد ذلك ظھیر
نزل بھ الروح األمین : ( وھو الذین نزل بالقرآن علي النبي صلي هللا علیھ وسلم، قال تعالي*
،)قل نزلھ روح القدس من ربك بالحق: ( ، وقال تعالي)علي قلبك لتكون من المنذرین)193(

قل من كان عدو لجبریل فأنھ : ( وبین سبحانھ أن من عادي جبریل فقد عاداه هللا، اذ قال تعالي
من كان عدوا ) 97(نزلھ علي قلبك بأذن هللا مصدقا لما بین یدیھ وھدي وبشري للمؤمنین 

).ھ ورسلھ وجبریل ومیكال فأن هللا عدو للكافرینومالئكت
)1(.وسبب ذلك أن الیھود قالوا عن جبریل علیھ السالم أنھ عدو الیھود من المالئكة*

)2(: رحمھ هللا-قال الطبري
أجمع أھل العلم بالتأویل جمیعا علي أن ھذه اآلیة نزلت جوابا للیھود من بني اسرائیل اذ زعموا 

.، وأن میكائیل ولي لھمأن جبریل عدو لھم
:ففیھ وجوه) قل من كان عدوا لجبریل فأنھ نزلھ علي قلبك بأذن هللا : ( أما قولھ تعالي

أن من عادي جبریل فینبغي أال یعادیھ اذ ال وجھ لعداوتھ؛ ألنھ انما أنزل الكتاب :الوجھ األول
زل بالقرآن الذي ھو شفاء بأذن هللا ولم یتصرف من عند نفسھ، ثم ینبغي أیضا أل یعادیھ ألنھ ن

.لما في الصدور وھدي ورحمة فینبغي أن یشكر ویحب
أن من عادي جبریل فھو مبطل، وحق للمبطل أن یعادي جبریل ألن جبریل علیھ :الوجھ الثاني

السالم نزل بالكتاب علي نبوتك یا محمد ومصدقا لصدقك، وھم یكرھون ذلك فكیف ال یبغضون 
.ویكشف أكاذبیھمجبریل وقد نزل بما یفضحھم

من عادي جبریل فلیمت بغیظھ، وهللا أعلم: أي) فلیمت( أن الجواب محذوف وھو :الوجھ الثالث
).4480حدیث ( انظر البخاري )1(
).1/377( الطبري )2(



:وقد شھد جبریل القتال یوم بدر

جبریل آخذ ھذا: ( عن ابن عباس رضي هللا عنھ أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال یوم بدر*
).برأس فرسھ علیھ أداة الحرب

صحیح] خ [ 
مع أحدكما جبریل ومع اآلخر : ( قیل لعلي وألبي بكر یوم بدر: وعن علي رضي هللا عنھ قال*

).یشھد الصف: أو قال- میكائیل، واسرافیل ملك عظیم یشھد القتال
صحیح]حم،ویع،وعا[

.القائل ھو رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم كما في سائر الروایات)1(

:ومن شھد بدرا من المالئكة فھم من أفضلھم
بي صلي هللا علیھ وسلم جاء جبریل الي الن: عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي هللا عنھ قال*

وكذلك : (قال-أو كلمة نحوھا-)من أفضل المسلمین: ( قال) ما تعدون أھل بدر فیكم؟: ( فقال
).من شھد بدرا من المالئكة

صحیح] خ[ 

.كذلك ھم عندنا خیارنا من المالئكة: الق. خیارنا: ما تعدون من شھد بدرا فیكم؟ قالوا: ( فیروایة أحمد)1(

:وشھد جبریل غزوة الخندق كذلك

لما رجع النبي صلي هللا علیھ وسلم من الخندق ووضع : عن عائشة رضي هللا عنھا قالت*
قد وضعت السالح، وهللا ما وضعناه، فاخرج : ( السالح واغتسل، أتاه جبریل علیھ السالم فقال

وأشار الي قریظة؛ فخرج النبي صلي هللا علیھ وسلم ) ھاھنا: (قال)الي أین؟: ( قال). الیھم
.الیھم

صحیح] خ ، م [ 

كأني انظر الي الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، موكب جبریل : وعن أنس رضي هللا عنھ قال*
.وسلم الي بني قریظھحین سار رسول هللا صلي هللا علیھ

صحیح] خ[ 

:ضل جبریل ومنزلتھ ومكانتھ ما یليومما یدل علي ف

ان هللا اذا أحب : (قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال*
:فیحبھ جبریل، ثم ینادي في السماء فیقول: اني أحب فالنا فأحبھ، قال: لعبدا،دعا جبریل فقا

واذا أبغض . ثم یوضع لھ القبول في األرض:قال. ان هللا یحب فالنا فأحبھ، فیحبھ أھل السماء
ثم ینادي في أھل . فیبغضھ جبریل: قال. اني أبغض فالنا فأبغضھ: عبدا دعا جبریل فیقول

.ثم توضع لھ البغضاء في األرض. فیبغضونھ: نا فأبغضوه، قالان هللا یبغض فال: السماء
صحیح  ] م[ 

.أیضا بلفظ قریب) خ(وھو عند ) 1(



هللا صلي هللا وكذلك مما یدل علي منزلتھ ما ورد عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول*
اذھب فانظر الیھا، فذھب فنظر الیھا ثم جاء : لما خلق هللا الجنة قال لجبریل: ( علیھ وسلم قال

یا جبریل، اذھب فلنظر : أي رب وعزتك ال یسمع بھا أحد دخلھا، ثم حفھا بالمكاره ثم قال: فقال
فلما : قال. خلھا أحدأي رب، وعزتك لقد خشیت أن ال ید: الیھا،فذھب فنظر الیھا ثم جاء فقال

أي رب، وعزتك :ثم جاء فقالیا جبریل، اذھب فانظر الیھا فذھب فنظر الیھا: خلق هللا النار قال
یا جبریل، اذھب فانظر الیھا، فذھب فنظر : ال یسمع بھا أحد فیدخلھا، فحفھا بالشھوات ثم قال

).ھاأي رب وعزتك لقد خشیت أن ال یبقي أحد اال دخل: الیھا ثم جاء فقال
صحیح] د،ت،ن،حم[

عظم خلق جبریل علیھ السالم

یا أبا عائشة، ثالث من تكلم بواحدة منھن : كنت متكئا عند عائشة فقالت: عن مسروق؛ قال*
رأي ربھ من زعم أن محمدا صلي هللا علیھ وسلم: ما ھن؟قالت: قلت. فقد أعظم علي هللا الفریة

یا أم المؤمنین، أنظریني وال : وكنت متكئا فجلست فقلت: فقد أعظم علي هللا الفریة، قال
!؟)ولقد رآه نزلة أخري(، )ولقد رآه باألفق المبین: ( نعجلیني، ألم یقل هللا عزوجل

:هللا علیھ وسلم فقالأنا أول ھذه األمة سأل عن ذلك رسول هللا صلي : فقالت
رأیتھ منھبطا من : انما ھو جبریل، لم أره علي صورتھ التي خلق علیھا غیر ھاتین المرتین(

).السماء سادا عظم خلقھ ما بین السماء الي األرض
صحیح] م، خ[ 

احان، ومنھم من لھ ثالث، ومنھم من لھ أربعة، أما جبریل فلھ والمالئكة منھم من لھ جن*
: ستمائة جناح

رأي جبریل في : قال) لقد رأي من آیات ربھ الكبري: ( عن زر بن حبیش، عن عبدهللا قال*
.صورتھ، لھ ستمائة جناح

صحیح] خ، م [ 

.كما في روایة مسلم) ولقد رآه نزلة أخري: ( ، وقولھ)ولقد رآه باألفق المبین: (يتعني عن قولھ تعال)1(
.ابن مسعود رضي هللا عنھ: عبدهللا ھو)1(

*      *     *
ذكر میكائیل واسرافیل علیھما السالم

).من كان عدوا  ومالئكتھ ورسلھ وجبریل ومیكال فأن هللا عدو للكافرین: ( قال تعالي*
مع أحدكما جبریل، : ( دم قول النبي صلي هللا علیھ وسلم ألبي بكر وعلي رضي هللا عنھماوتق*

).ومع اآلخر میكائیل، واسرافیل ملك عظیم یشھد القتال
بأي شئ كان النبي : سألت عائشة أم المؤمنین: وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال*

:كان اذ فام من اللیل افتتح صالتھ: یل؟ قالتصلي هللا علیھ وسلم یفتتح صالتھ اذ قام من الل
اللھم رب جبرائیل ومیكائیل واسرافیل، فاطر السماوات واألرض، عالم الغیب والشھادة، أنت (

انك تھدي من بین عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون،اھدني لما اختلف فیھ من الحق بأذنكمتحك
.صحیح] م[ ).                       تشاء الي صراط مستقیم

.رحمھ هللا-وقد انتقده بعض العلماء علي مسلم)1(

حملة العرش



).ویحمل عرش ربك فوقھم یومئذ ثمانیة: (قال تعالي*
الذین یحملون العرش ومن حولھ یسبحون بحمد ربھم ویؤمنون بھ : ( وقال سبحانھ*

).ویستغفرون للذین آمنوا
أذن لي أن أحدث : ( عنھما، عن النبي صلي هللا علیھ وسلم قالعن جابر بن عبدهللا رضي هللا*

).عن مالئكة هللا من حملة العرش، ان ما بین شحمة أذنھ الي عاتقھ مسیرة سبعمائة عام
صحیح] د [ 

.ان حملة العرش في الدنیا أربع، ویتضاعف عددھم یوم القیامة: علماء من قالأي یوم القیامة، ومن ال)1(
*      *       *

ملك الجبال وقوتھ
ھل أتي علیك یوم كان أشد : عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت للنبي صلي هللا علیھ وسلم*

من قومك ما لقیت، وكان أشد ما لقیت منھم یوم العقبة اذ عرضت لقد لقیت : ( من یوم أحد؟ قال
ابن عبد یالیل بن عبد كالل فلم یجبني الي ما أردت، فانطلقت وأنا مھموم علي نفسي علي 

وجھي، فلم أستفق اال وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فأذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فأذا 
هللا قد سمع قول قومك لك وما ردوا علیك، وقد بعث هللا الیك ملك ان: فیھا جبریل، فناداني فقال

ذلك فیما : یا محمد، فقال: الجبال لتأمره بما شئت فیھم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال
بل أرجو أن : (فقال النبي صلي هللا علیھ وسلم). شئت، ان شئت أن أطبق علیھم األخشبین

).بد هللا وحده ال یشرك بھ شیئایخرج هللا من أصالبھم من یع
صحیح] خ ، م [ 

.ھو قرن المنازل: قرن الثعالب)1(

ملك موكل بالرحم
ان هللا عزوجل وكل بالرحم : (عن أنس رضي هللا عنھ، عن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال*
أذكر أم أنثي؟: یارب نطفة یارب علقة یارب مضغة فأذا أراد هللا أن یقضي خلقھ قال: ك یقولمل

).شقي أم سعید؟ فما الرزق واألجل؟ فیكتب في بطن أمھ
صحیح] خ،م[

الشقي من شقي في بطن أمھ والسعید : مسعود یقولوعن عامر بن واثلة أنھ سمع عبدهللا بن*
من وعظ بغیره، فأتي رجال من أصحاب رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم یقال لھ حذیفة بن أسید 

:وكیف یشقي رجل بغیر عمل؟ فقال لھ الرجل: فحدثھ بذلك من قول ابن مسعود فقال. الغفاري
اذا مر بالنطفة ثنتان : ( یھ وسلم یقولأتعجب من ذلك؟ فأني سمعت رسول هللا صلي هللا عل

سمعھا، وبصرھا، وجلدھا، ولحمھا، وعظامھاوأربعون لیلة بعث هللا الیھا ملكا فصورھا وخلق 
یارب، أجلھ فیقول : ویكتب الملك، ثم یقول. یارب، أذكر أم أنثي؟ فیقضي ربك ما شاء: ثم قال

بك ما شاء ویكتب الملك، ثم یخرج یارب،رزقھ فیقضي ر: ربك ما شاء ویكتب الملك، ثم یقول
).الملك بالصحیفة في یده فال یزید علي ما أمر وال ینقص

صحیح] م[ 
وھو الصادق - وعن ابن مسعود رضي هللا عنھ قال حدثنا رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم*

ان أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم : (قال-دوقالمص
اكتب عملھ ورزقھ وشقي : یكون مضغة مثل ذلك،ثم یبعث هللا ملكا یؤمر بأربع كلمات ویقال لھ

أو سعید ثم ینفخ فیھ الروح،فأن الرجل منكم لیعمل حتي ما یكون بینھ وبین الجنة اال ذراع 
ھ كتابھ یعمل بعمل أھل النار، ویعمل حتي ما یكون بینھ وبین النار اال ذراع، فیسبق فیسبق علی

).الكتاب فیعمل بعمل أھل الجنةعلیھ
صحیح] خ، م [ 



*      *     *
الكرام الكاتبون

:ھناك مالئكة یكتبون األعمال
).یعلمون ما تفعلون) 11(كراما كاتبین) 10( وان علیكم لحافظین: (تعاليقال *
).ان رسلنا یكتبون ما تمكرون: (وقال سبحانھ*
). أم یحسبون أنا ال نسمع سرھم ونجواھم بلي ورسلنا لدیھم یكتبون: ( وقال سبحانھ*
).ما یلفظ من قول اال لدیھ رقیب عتید: ( وقال سبحانھ*

:لكاتبین علي العبد یوم القیامةشھادة الكرام ا
:كنا غند رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم فضحك فقال: عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال*
: یقول.من مخاطبة العبد ربھ: ( قال. هللا ورسولھ أعلم: قلنا: قال) ھل تدرون مم أضحك؟( 

أجیز علي نفسي اال شاھدافأني ال: فیقول:بلي، قال: یقول: یارب، ألم تجرني من الظلم؟ قال
فیختم علي : قال. كفي بنفسك الیوم علیك شھیدا، وبالكرام الكاتبین شھودا: فیقول: قال.مني
:قیقول: قال. ثم یخلي بینھ وبین الكالم:قال. فتنطق بأعمالھ: قال. انطقي: فیقال ألركانھ.فیھ

).بعدا لكن وسحقا؛ فعنكن كنت أناضل
صحیح] م [ 

.فأذا أیقن المرء أن المالئكة تكتب قولھ وعملھ حفظ من ثم اللسان وأتقن بال شك العمل)1(

ذكر ملك الموت علیھ السالم

).قل یتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم: (قال تعالي*
.رهوأكثر العلماء علي أن ملك الموت لھ أعوان یعملون بأم*
).حتي اذا جاء أحدكم الموت توفتھ رسلنا وھم ال یفرطون: (قال تعالي*

.ولم أقف في حدیث ثابت أن اسمھ عزرائیل)1(

*         *         *
مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب

وا ان الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة أال تخافوا وال تحزن: ( قال تعالي *
نحن أولیاؤكم في الجیاة الدنیا وفي اآلخرة ولكم فیھا ) 30(وأبشروا بالجنة التي كنت توعدون

).نزال من غفور رحیم) 31(ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون

ولو تري اذ الظالمون في غمرات الموت والمالئكة باسطوا أیدیھم أخرجوا : (وقال تعالي *
علي هللا غیر الحق وكنتم عن آیاتھ ھون بما كنتم تقولونأنفسكم الیوم تجزون عذاب ال

).تستكبرون

ولوتري اذ یتوفي الذین كفروا المالئكة یضربون وجوھھم وأدبارھم وذوقوا : ( وقال تعالي*
).ذلك بما قدمت أیدیكم وأن هللا لیس بظالم للعبید)50(عذاب الحریق

:أن نبي هللا صلي هللا علیھ وسلم قالوفي حدیث قاتل المائة نفس، عن أبي سعید الخدري،*



كان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین نفسا، فسأل عن أعلم أھل األرض فدل علي ( 
.فقتلھ فكمل بھ مائة. ال: فھل لھ من توبة؟ فقال. انھ قتل تسعة وتسعین نفسا: فأتاه فقالراھب، 

ھ قتل مائة نفس فھل لھ من توبة ؟ان: ثم سأل عن أعلم أھل األرض فدل علي رجل عالم، فقال
نعم، ومن یحول بینھ وبین التوبة؟ انطلق الي أرض كذا و كذا؛ فأن بھا أناسا یعبدون هللا :فقال

فانطلق حتي اذا نصف الطریق أتاه . فاعبد هللا معھم، وال ترجع الي أرضك فأنھا أرض سوء
جاء تائبا مقبال : مالئكة الرحمةفاختصمت فیھ مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب، فقالت . الموت

فأتاھم ملك في صورة آدمي فجعلوه .انھ لم یعمل خیرا قط: بقلبھ الي هللا، وقالت مالئكة العذاب
قیسوا ما بین األرضین فالي أیتھما كان أدني فھو لھ، فقاسوه فوجدوه أدني الي : بینھم فقال

).األرض التي أراد، فقبضتھ مالئكة الرحمة
صحیح] خ، م [ 

*     *      *
مالئكة آخرون یأخذون الروح من ملك الموت بعد قبضھا

في جنازة رجل خرجنا مع النبي صلي هللا علیھ وسلم : عن البراء بن عازب رضي هللا عنھ قال*
حد فجلس رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم وجلسنا حولھ من األنصار فانتھینا الي القبر ولما یل

: :وكأن علي رءوسنا الطیر، وفي یده عود ینكت في األرض فرفع رأسھ فقال
ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع : (مرتین أوثالثا ثم قال- )استعیذوا با من عذاب القبر( 

اء بیض الوجوه كأن وجوھھم الشمس،من الدنیا وابال علي اآلخرة نزل الیھ مالئكة من السم
معھم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتي یجلسوا منھ مد البصر ثم یجئ ملك 

الموت علیھ السالم حتي یجلس عند رأسھ فیقول أیتھا النفس الطیبة اخرجي الي مغفرة من هللا 
ا فأذا أخذھا لم یدعوھا فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في السقاء، فیأخذوھ:ورضوان، قال

.....).في یده طرفة عین حتي یأخذوھا فیجعلوھا في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط
صحیح] حم [ 

*       *      *
ملكان یسأالن العبد في قبره

: عنھ، أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قالعن أنس رضي هللا*
أتاه ملكان فیقعدانھ-وانھ لیسمع قرع نعالھم–ان العبد اذا وضع في قبره وتواي عنھ أصحابھ (

أشھدأنھ : فأما المؤمن فیقول. ماكنت تقول في ھذا الرجل؟ محمد صلي هللا علیھ وسلم: فیقوالن
عدك من النار، قد أبدلك هللا بھ مقعدا من الجنة، فیراھما انظر الي مق: عبد هللا ورسولھ، فیقال لھ

:قال قتادة وذكر لنا انھ یفسح لھ في قبره، ثم رجع الي حدیث انس قال). جمیعا
كنت أقولال أدري،: ما كنت تقول في ھذا الرجل؟ فیقول: وأما المنافق والكافر فیقال لھ(

بمطارق من حدید ضربة فیصیح صیحةال دریت وال تلیت، ویضرب : ما یقول الناس، فیقال
).یسمعھا من یلیھ غیر الثقلین

صحیح] خ، م [ 
اذا قبر المیت أتاه ملكان : قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم:وعند الترمزي باسناد حسن عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال)1(

.ن أزرقان یقال ألحدكما منكر واآلخر النكیرأسودا

:خزنة السموات ولكل سماء خازن في حدیث المعراج
فرج عن سقف بیتي وأنا : (قالعن أبي ذررضي هللا عنھ،أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم*

بمكة فنزل جبریل ففرج صدري،ثم غسلھ بماء زمزم،ثم جاء بطست من ذھب ممتلئ حكمة 



رغھ في صدري ثم أطبقھ، ثم أخذ بیدي فعرج بي الي السماء الدنیا، فلما جئت الي وایمانا فأف
ھل معك : من ھذا؟ قال ھذا جبریل، قال: افتح، قال: السماء الدنیا قال جبریل لخازن السماء

صحیح] خ ، م [.نعم، معي محمد صلي هللا علیھ وسلم: أحد؟ قال

خزنة الجنة
وسیق الذین اتقوا ربھم الي الجنة زمرا حتي اذا جاءوھا وفتحت أبوابھا وقال لھم : (قال تعالي*

وقالوا الحمد  الذي صدقنا وعده وأورثنا ) 73(دینخزنتھا سالم علیكم طبتم فادخلوھا خال
وتري المالئكة حافین من حول ) 74(األرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین

).العرش یسبحون بحمد ربھم وقضي بینھم بالحق وقیل الحمد  رب العالمین
كم بما صبرتم فنعم عقبي سالم علی) 23(والمالئكة یدخلون علیھم من كل باب: (وقال تعالي*

).الدار
آتي باب الجنة یوم : (قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن أنس رضي هللا عنھ قال*

).بك أمرت الأفتح ألحد قبلك:محمد،فیقول: من أنت؟ فأقول: القیامة، فأستفتح فیقول الخازن

صحیح] م [ 

*      *      *
(*)خزنة النار

).ونادوا یا مالك لیقض علینا ربك قال انك ماكثون: (قال تعالي*
عدتھم اال وما جعلنا أصحاب النار اال مالئكة وما جعلنا ) 30(علیھا تسعة عشر : ( وقال تعالي*

).فتنة للذین كفروا
).سألھم خزنتھا ألم یأتكم نذیركلما ألقیفیھا فوج : ( وقال تعالي*
).وقال الذین في النار لخزنة جھنم ادعوا ربكم یخفف عنا یوما من العذاب: ( وقال تعالي*
یا أیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا وقودھا الناس والحجارة علیھا : ( وقال سبحانھ*

، وھذا یفید قوة ھؤالء الخزنة )ونمالئكة غالظ شداد ال یعصون هللا ما أمرھم ویفعلون ما یؤمر
.وشدتھم وغلظتھم

:وخازن النار ھو مالك
.وقد رآه النبي صلي هللا علیھ وسلم، وسلم علي النبي صلي هللا علیھ وسلم

لقد رأیتني في : ( عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال*
ن أسیاء من بیت المقدس لم أثبتھا فكربت كربة الحجر، وقریش تسألني عن مسراي فسألتني ع

فرفعھ هللا لي أنظر الیھ، ما یسألوني عن شئ اال أنبأتھم بھ، وقد رأیتني :ما كربت مثلھ قط، قال
في جماعة من األنبیاء فاذا موسي قائم یصلي، فاذا رجل ضرب جعد كأنھ من رجال شنوءة، 

ب الناس بھ شبھا عروة بن مسعود الثقفي، واذا عیسي بن مریم علیھ السالم قائم یصلي، أقر
فحانت الصالة ) یعني نفسھ(واذا ابراھیم علیھ السالم قائم یصلي أشبھ الناس بھ صاحبكم 

یامحمد، ھذا مالك صاحب النار فسلم علیھ، فالتفت : فأممتھم فلما فرغت من الصالة قال قائل
صحیح] م [ ).                                الیھ فبدأني بالسالم

:وقد رآه النبي صلي هللا علیھ وسلم وھو كریھ المنظر جدا*
ففي البخاري من حدیث سمرة بن حندب في الرؤیا التي رآھا رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم *

فانطلقنا فأتینا علي رجل كریھ المرآة كأكره ما أنت راء رجال : (......قال علیھ الصالة والسالم



فانھ مالك :( الحدیث، وفیھ...) ما ھذا: قلت لھما: واذا عنده نار یحشھا ویسعي حولھا،قالمرآة
).خازن جھنم

.واآلیات في الباب كثیرة متعددة، وكذا األحادیث، ولكنا أوردنا ما یتم بھ المراد من التعریف فقط(*)
علھ هللا فتنة للكفار، فیقول أھل الكفر بغباء وجھل اذا كان عدد أن عدد المالئكة الذي ھو تسعة عشر ج: والمعني، وهللا تعالي أعلم)1(

 ، فخفي علیھم أن الملك الخزنة تسعة عشر فنحن قادرون علي سحقھم واطفاء النار ودخول الجنة، ففتنوا بھذا العدد، والعیاذ با
.علي تدمیرھم جمیعا0باذن هللا-الواحد قادر

*       *      *
مالئكة تجر جھنم

:قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنھ قال*
).یؤتي بجھنم یومئذ لھا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك یجرونھا( 

)1(صحیح ] م [ 
*    *    *

.وقد أعلھ بعض العلماء بالوقف، وھو الصواب فیما یبدولي، اال أنھ ال یقال من قبیل الرأي)1(

تنزل المالئكة بأمر ربھا واذنھ
).تنزل المالئكة والروح فیھا باذن ربھم من كل أمر: ( قال تعالي*
:صلي هللا علیھ وسلم لجبریلقال رسول هللا: عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال*
)وما خلفناومانتنزل اال بأمر ربك لھ ما بین أیدینا: ( فنزلت: أال تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال( 

صحیح] خ [
*      *     *

مالئكة تتنزل ببشارات

ان الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا ( :قال تعالي*
نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة ولكم فیھا ) 30(وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون

).نزال من غفور رحیم) 31(ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون
*     *     *

سورة الفاتحھ وخواتیم سورة البقرةملك یبشر بفضل

بینما جبریل قاعد عند النبي  صلي هللا علیھ وسلم سمع : عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال*
لم یقتح قط اال الیوم، فنزل ھذا باب من السماء فتح الیوم، : (نقیضا من فوقھ، فرفع رأسھ، فقال

أبشر بنورین : اال الیوم، فسلم وقالھذا ملك نزل الي األرض، لم ینزل قط : منھ ملك فقال
أوتیتھما لم یؤتھما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، وخواتیم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منھا اال 

صحیح] م [ ).                                                             أعطیتھ

ملك ینزل ببشارة كبري للحسن والحسین رضي هللا عنھما

أما رأیت العارض الذي : (.... ذیفة رضي هللا عنھ، أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال لھعن ح*
، ھوملك من المالئكة لم یھبط الي األرض قط قبل ھذه اللیلة: (بلي، قال: قلت) عرض لي قبل؟

استأذن ربھ أن یسلم علي وبشرني أن الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة، وأن فاطمة 
نحس] ن[).                          ل الجنةسیدة نساء أھ



ملك علي باب قریة لبشارة من البشارات

رجال زار أخا لھ في قریة أن: ( عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، عن النبي صلي هللا علیھ وسلم*
ھذه أرید أخا لي في: أین ترید؟ قال:أخري، فأرصد هللا لھ علي مدرجتھ ملكا، فلما أتي علیھ قال

ال، غیر أني أحببتھ في هللا عزوجل:ھل لك علیھ من نعمة تربھا علیھ؟ قال: القریة، قال
صحیح] م [ ).      فاني رسول هللا الیك، بأن هللا قد أحبك كما أحببتھ فیھ: قال

المالئكة تقرئ بعض المؤمنین السالم

یا عائش، ھذا جبریل : (ھاعن عائشة رضي هللا عنھا أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال ل*
تري ما ال أري، ترید رسول هللا صلي وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ، : ، فقلت)یقرئك السالم

صحیح]خ، م [ .                          هللا علیھ وسلم

بشارة المالئكة لخدیجة وتسلیمھا علیھا

: هللا علیھ وسلم فقالأتي جبریل النبي صلي:وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال*
فاذا ھي أتتك فاقرأ یارسول هللا، ھذه خدیجة قد أتت معھا اناء  فیھ ادام أو طعام أو شراب، (

).علیھا السالم من ربھا ومني، وبشرھا ببیت في الجنة من قصب، ال صخب فیھ وال نصب 
صحیح] خ ، م [

تسلیم المالئكة علي بعض المؤمنین
.كانت المالئكة تسلم علي عمران بن حصین

وقد كان یسلم علي حتي اكتویت فتركت، ثم :....... عن عمران بن حصین رضي هللا عنھ قال*
صحیح] م [ .                                             تركت الكي فعاد

ل عند تالوة القرآنمالئكة تنز
فذكر الحدیث ..... عن أبي سعید الخدري رضي هللا عنھ، أن أسید بن حضیر بینما ھو لیلة یقرأ*

تلك المالئكة كانت تستمع لك، ولو قرأت ألصبحت : ( فقال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم:وفیھ
صحیح] م [ ).                          یراھا الناس ما تستتر منھم

تنزل المالئكة واحتفافھا بمجالس الذكر

عن أبي ھریرة وأبي سعید رضي هللا عنھما، أنھما شھدا علي النبي صلي هللا علیھ وسلم انھ *
اال حفتھم المالئكة، وغشیتھم الرحمة، ونزلت علیھم - عزوجل- ال یقعد قوم یذكرون هللا: (قال

صحیح] م [ ).                السكینة، وذكرھم هللا فیمن عنده

تنزل المالئكة في لیلة القدر



تنزل المالئكة والروح فیھا بأذن ربھم من كل ) 3(لیلة القدر خیر من ألف شھر: (قال تعالي*
). سالم ھي حتي مطلع الفجر)4(امر

تحدث المالئكة في السماء باألمر الذي یقضیھ هللا عزوجل

اذا قضي هللا األمر في : (غ بھ النبي صلي هللا علیھ وسلم قالعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ یبل*
السماء ضربت المالئكة بأجنحتھا خضعانا لقولھ كأنھ سلسلة علي صفوان، فأذا فزع عن 

صحیح] خ[).  الحق وھو العلي الكبیر: ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال: قلوبھم قالوا

نشھود المالئكة صالة الفجر واستماعھا للقرآ

).وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشھودا: (قال تعالي*
: عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي صلي هللا علیھ وسلم في قولھ تعالي*
صحیح]حم[.    تشھده مالئكة اللیل والنھار: قال) وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشھودا(

حضور المالئكة صالة العصر

یتعاقبون فیكم مالئكة : (عنھ، أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قالعن أبي ھریرة رضي هللا*
- باللیل والنھار،ویجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر،ثم یعرج الذین باتوا فیكم، فیسألھم

).                       تركناھم وھم یصلون، وأتیناھم وھم یصلون : كیف تركتم عبادي؟ فیقولون- وھو أعلم بھم
صحیح] خ، م [ 

استماع المالئكة خطبة الجمعة وكتابتھا الداخلین أوال بأول

من اغتسل یوم الجمعة غسل : (عن أبي ھریرة، أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال*
ي الجنابة، ثم راح فكأنماقرب بدنھ، ومن راح في الساعة الثانیة، فكأنما قرب بقرة، ومن راح ف

الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما فرب بیضة، فأذا خرج االمام حضرت المالئكة یستمعون 

صحیح] خ، م).                                                [ الذكر
.كغسلھ من الجنابة: أي)1(

مالئكة یحرسون مكة والمدینة
لیس من بلد اال : (قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال*

اال مكة والمدینة، ولیس نقب من انقابھا اال علیھ المالئكة صافین تحرسھا فینزل سیطؤه الدجال،
صحیح] خ،م[).  افر ومنافقبالسبخة، فترجف المدینة ثالث رجفات، یخرج الیھ منھا كل ك

.التي بھا ملح: األرض السبخة)1(



وقد تتمثل المالئكة بصورة البشر
).فأرسلنھا الیھا روحنا فتمثل لھا بشرا سویا: (قال تعالي في شان مریم علیھا السالم*
اذ طلع بینما نحن عند رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم ذات یوم : وعن عمر رضي هللا عنھ قال*

... علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر ال یري علیھ أثر السفر وال یعرفھ منا أحد
هللا ورسولھ : ، قال عمر)من السائل؟أتدري: (فذكر الحدیث الي قولھ علیھ الصالة والسالم

صحیح] م[).        فأنھ جبریل أتاكم یعلمكم دینكم: (أعلم، قال
فیھ األدلة، فقد تمثلت المالئكة بشر لبراھیم علیھ السالم وللوط علیھ وھذا باب قد تعددت *

.السالم، وتمثلت لألقرع واألبرص واألعمي، وغیر ذلك

دعاء المالئكة للمؤمنین

والمالئكة تصلي علي : (قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم:عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال*
اللھم صل علیھ، اللھم ارحمھ، مالم یحدث فیھ، مالم : ي فیھأحدكم ما دام في مصاله الذي یصل

صحیح] خ،م[).                                           یؤذ فیھ

دفاع المالئكة عن المؤمنین باذن هللا

:قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن ھشام بن عامر رضي هللا عنھ قال*
ق ثالث لیال فأنھما ناكبان عن الحق ما داما علي صرامھما ال یحل لمسلم أن یھجر مسلما فو(

وأولھما فیأ یكون سبقھ بالفئ كفارة لھ وان سلم فلم یقبل ورد علیھ سالمھ ردت علیھ المالئكة، 
اسناده صحیح]حم[). ورد اآلخر الشیطان، وان ماتا علي صرامھما لم یدخال الجنة جمیعا أبدا

ن حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن رجال شتم أبابكر والنبي صلي هللا علیھ وسلم جالس فجعل م) 2/436(وقد ورد عند أحمد )1(
: فقالالنبي صلي هللا علیھ وسلم یعجب ویبتسم، فلما أكثر رد علیھ بعض قولھ، فغضب النبي صلي هللا علیھ وسلم وقام، فلحقھ أبوبكر

انھ كان معك ملك یرد عنك فلما رددت علیھ : (قال! قولھ غضبت وقمتیارسول هللا كان یشتمني وأنت جالس فلما رددت علیھ بعض
).بعض قولھ وقع الشیطان، فلم أكن ألقعد مع الشیطان

).في اسناده ضعف: (قلت

حفظ المالئكة للمؤمنین

لھ معقبات من بین یدیھ ومن خلفھ یحفظونھ من أمرهللا ان هللا ال یغیر ما بقوم : (قال تعالي*
).ما بأنفسھم واذا أراد هللا بقوم سوءا فال مرد لھ وما لھم من دونھ من والحتي یغیروا 

).ان كل نفس لما علیھا حافظ: ( وقال تعالي*

قتال المالئكة مع المؤمنین

اذ یوحي ربك الي المالئكة أني معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذین : ( قال تعالي*
).عناق واضربوا منھم كل بنانكفروا الرعب فاضربوا فوق األ

).اذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف  من المالئكة مردفین:(وقال تعالي *



بلي ان تصبروا وتتقوا ویأتوكم من فورھم ھذا یمددكم ربكم بخمسة آالف من : (وقال تعالي*
).المالئكة مسومین

علیكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا علیھم ریحا یا أیھا الذین آمنوا اذكروا نعمة هللا: (وقال تعالي*
).وجنودا لم تروھا وكان هللا بما تعملون بصیرا

:حدثني عمر بن الخطاب قال: فقال- وھو یذكر غزوة بدر- وعن ابن عباس رضي هللا عنھما*
لما كان یوم بدر نظر رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم الي المشركین وھم ألف، وأصحابھ 

وتسعة عشر رجال، فاستقبل نبي هللا صلي هللا علیھ وسلم القبلة، ثم مد یدیھ فجعل ثالثمائة 
اللھم أنجز لي ما وعدتني، اللھم آت ما وعدتني، اللھم ان تھلك ھذه العصابة من : (یھتف بربھ

فما زال یھتف بربھ مادا یدیھ مستقبل القبلة، حتي سقط رداؤه )أھل االسالم التعبد في األرض
یانبي هللا، :فأتاه أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه علي منكبیھ، ثم التزمھ من ورائھ، وقالعن منكبیھ

اذ تستغیثون ربكم لكم أني :(فانھ سینجز لك ما وعدك، فأنزل هللا عزوجل. كذاك مناشدتك ربك
.، فأمده هللا بالمالئكة)ممدكم بألف من المالئكة مردفین

ما رجل من المسلمین یومئذ یشتد في أثر رجل من بین:فحدثني ابن عباس قال: قال أبو زمیل
أقدم حیزوم، فنظر الي : اذ سمع ضربة بالسوط فوقھ، وصوت الفارس یقول. المشركین أمامھ

المشرك أمامھ فخر مستلقیا فنظر الیھ فاذا ھو قد خطم أنفھ، وشق وجھھ كضربة السوط، 
صدقت، : (علیھ وسلم فقالفاخضر ذلك أجمع فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول هللا صلي هللا

صحیح] م [ ).                                 ذلك من مدد السماء الثالثة
ھذا جبریل : (وعن ابن عباس رضي هللا عنھما، أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال یوم بدر*

صحیح] خ [ ).                      آخذ برأس فرسھ علیھ أداة الحرب

ك ودعاؤه لمن یدعو ألخوانھ بظھر الغیبتأمین المل

ما من عبد مسلم : (قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم : عن أبي الدرداء رضي هللا عنھ قال*
صحیح] م[).                 ولك بمثل:یدعو ألخیھ بظھر الغیب اال قال الملك 

قدمت الشام : درداء قالوكانت تحتھ ال) وھوابن عبد هللا بن صفوان( وفي روایة عن صفوان*
.نعم: أترید الحج العام؟ فقلت: فأتیت أبا الدرداء في منزلھ فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت

دعوة المرء المسلم ألخیھ : (فادع هللا لنا بخیر؛فأن النبي صلي هللا علیھ وسلم كان یقول:قالت
آمین : ر قال الملك الموكل بھبظھر الغیب مستجابة، عند رأسھ ملك موكل كلما دعا ألخیھ بخی

صحیح] م[).                                        ولك بمثل

صالة المالئكة علي النبي صلي هللا علیھ وسلم وصالتھم علي أھل االیمان

ان هللا ومالئكتھ یصلون علي النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا : (قال تعالي*
).تسلیما

ھو الذي یصلي علیكم ومالئكتھ لیخرجكم من الظلمات الي النور وكان : ( عاليوقال ت*
).بالمؤمنین رحیما

تأیید جبریل علیھ السالم لحسان بن ثابت رضي هللا عنھ

سمعت رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم یقول لحسان : عن البراء بن عازب رضي هللا عنھ قال*
صحیح] خ ، م [).   اھجھم وجبریل معك : ( بن ثابت



یا حسان أجب عن : (وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال*
صحیح] خ ، م[).     رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم، اللھم أیده بروح القدس

دفاع المالئكة عن رسول هللا صلي هللا علبھ وسلم

لئن رأیت محمدا یصلي عند الكعبة ألطأن علي عنقھ، فبلغ : ھلعن ابن عباس، قال أبو ج*
صحیح] خ[).     لو فعلھ ألخذتھ المالئكة: (النبي صلي هللا علیھ وسلم فقال

: فقال. نعم: فقیل: ھل یعفر محمد وجھھ بین أظھركم؟ قال: أبو جھل: وعن أبي ھریرة، قال*
فأتي : تھ، أو ألغفرن وجھھ في التراب، قالوالالت والعزي، لئن رأیتھ یفعل ذلك ألطأن علي رقب

فما فجئھم منھ اال وھو : رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم وھو یصلي، زعم لیطأ علي رقبتھ، قال
ان بیني وبینھ لخندقا من نار وھوال : مالك؟ فقال: فقیل لھ:ینكص علي عقبیھ ویتقي بیدیھ، قال

.وأجنحة
صحیح]م[). لودنا مني الختطفتھ المالئكة عضوا عضوا(: فقال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم

تأمین المالئكة علي الدعاء

اذا حضرتم المریض، : قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن أم سلمة رضي هللا عنھا قالت*
صحیح] م[). أو المیت، فقولوا خیرا؛ فأن المالئكة یؤمنون علي ما تقولون

ودعاؤھا لھماستغفار المالئكة للمؤمنین

الذین یحملون العرش ومن حولھ یسبحون بحمد ربھم وؤمنون بھ ویستغفرون : (قال تعالي*
للذین آمنوا ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقھم عذاب 

ربنا وأدخلھم جنات عدن التي وعدتھم ومن صلح من آبائھم وأزواجھم وذریاتھم ) 7(الجحیم 
وقھم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتھ وذلك ھو الفوز ) 8(ك أنت العزیز الحكیم ان

).العظیم
والمالئكة یسبحون بحمد ربھم ویستغفرون لمن في األرض أال ان هللا ھو الغفور : (وقال تعالي*

).الرحیم

تأمین المالئكة مع المصلین

اذا أمن االمام فأمنوا، فأنھ : (علیھ وسلم قالعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، أن النبي صلي هللا*
وكان رسول هللا : ، وقال ابن شھاب)من وافق تأمینھ تأمین المالئكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ

صحیح] خ ، م[).                                آمین(:صلي هللا علیھ وسلم یقول

مع هللا لمن حمدهس: قول المالئكة ربنا ولك الحمد اذا قال االمام

سمع : اذا قال االمام0: عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال*
اللھم ربنا لك الحمد، فأنھ من وافق قولھ قول المالئكة غفر لھ ما تقدم : هللا لمن حمده فقولوا

صحیح] م، خ [).                                                  من ذنبھ



صالة المالئكة علي الصفوف األولي في الصالة

ان هللا عزوجل ومالئكتھ : ( سمعت النبي صلي هللا علیھ وسلم یقول: عن النعمان بن بشیر قال*
صحیح] حم[).   الصفوف األوليیصلون علي الصف األول أو

شفاعة المالئكة یوم القیامة ألھل االیمان بأذن ربھا

وكم من ملك في السموات ال تغني شفاعتھم شیئا اال من بعد أن یأذن هللا لمن : (يقال تعال*
).یشاء ویرضي

).وال یشفعون اال لمن ارتضي وھم من خشیتھ مشفقون: (وقال تعالي*

تواضع المالئكة ألھل العلم المؤمنین

سمعت رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن صفوان بن عسال رضي هللا عنھ قال*
ما من خارج یخرج من بیتھ في طلب العلم اال وضعت لھ المالئكة أجنحتھا رضا بما : (یقول

صحیح لشواھده] حم ، جھ [).                               یصنع

حیاء المالئكة من بعض المؤمنین

عن عائشة رضي هللا عنھا، أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال في شأن عثمان بن عفان *
صحیح] م [ ).    أال أستحیي من رجل تستحیي منھ المالئكة: (ي هللا عنھرض

مالئكة تبلغ رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم صالة من صلي علیھ وسالم من سلم

: قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنھ قال*
حسن] حم،ن،حب،ك[).  أمتي السالمان  في األرض مالئكة سیاحین یبلغوني من(

دعاء المالئكة للمحسنین ودعاؤھم علي البخالء

ما من یوم یصبح العباد : (عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال*
اللھم أعط منفقا خلفا، ویقول اآلخر اللھم أعط ممسكا : فیھ اال ملكان ینزالن فیقول أحدھما

صحیح] خ ، م [ ).    تلفا



تغسیل المالئكة بعض المؤمنین

سمعت رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم یقول عند قتل : عن عبدهللا بن الزبیررضي هللا عنھ قال*
حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقي ھو وأبوسفیان بن الحارث حین عاله شداد بن األسود 

ان صاحبكم تغسلھ المالئكة فسألوا : (فقال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلمالسیف فقتلھ،ب
، فقال رسول هللا صلي هللا علیھ )انھ خرج لما سمع الھائعة وھو جنب:صاحبتھ عنھ، فقالت

صحیح لشواھده] ك[).                    لذلك غسلتھ المالئكة: ( وسلم

اذ رضي هللا عنھحمل المالئكة جنازة سعد بن مع

:لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: عن أنس  بن مالك رضي هللا عنھ قال*
:ماأخف جنازتھ، وذلك لحكمھ في بني قریظة، فبلغ ذلك النبي صلي هللا علیھ وسلم فقال

صحیح] ت،طب).                    [وان المالئكة كانت تحملھ( 

رضي هللا عنھ بجناحیھ مع المالئكة بعد موتھطیران جعفربن أبي طالب 

السالم علیك یابن : (عن الشعبي، أن ابن عمر رضي هللا عنھما كان اذاسلم علي ابن جعفر قال*
صحیح] خ، ن).                                          [ ذي الجناحین

مر بي جعفر اللیلة : (وسلمقال رسول هللا صلي هللا علیھ: وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال*
صحیح لشواھده] ك[).   في مأل من المالئكة وھو مخضب الجناحین بالدم أبیض الفؤاد

رأیت جعفر بن أبي : (وقد ورد من طرق یقوي بعضھا بعضا أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال*
).طالب ملكا یطیر مع المالئكة بجناحین

المالئكة تلعن أقواما

ان الذین كفروا وماتوا وھم كفارا أولئك علیھم لعنة هللا والمالئكة والناس : (قال تعالي*
).أجمعین

من أشار الي : (قال أبو القاسم صلي هللا علیھ وسلم: سمعت أبا ھریرة رضي هللا عنھ یقول*
صحیح] م[).    أخیھ بحدیده، فأن المالئكة تلعنھ، حتي وان كان أخاه ألبیھ وألمھ

المدینة حرم من كذا الي كذا، ال : (عنھ، عن النبي صلي هللا علیھ وسلم قالعن أنس رضي هللا*
).                                              من أحدث حدثا فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین.یقطع شجرھا، وال یحدث فیھا حدث

صحیح] خ، م[ 

اشھ فأبتلعنة المالئكة علي من دعاھا زوجھا الي فر

اذا دعا الرجل امرأتھ الي : (عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، عن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال*
صحیح] خ،م[).         فراشھ،فأبت أن تجئ، لعنتھا المالئكة حتي الصبح



تأذي المالئكة مما یتأذي منھ بنو آدم

ل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجھ نھي رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم عن أك: عن جابر قال*
من أكل من ھذه الشجرة المنتنة فال یقربن مسجدنا؛ فأن المالئكة تأذي مما : (فقال. فأكلنا منھا

صحیح] م[).                                                  یتأذي منھ األنس

قرین من المالئكة

:قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ قال*
:وایاك یا رسول هللا؟ قال:قالوا). ما منكم من أحد اال وقد وكل بھ قرینھ من الجن(
صحیح] م[).وایاي،اال أن هللا أعانني علیھ فأسلم، فال یأمرني اال بخیر(

).وقد وكل بھ قرینھ من الجن، وقرینھ من المالئكة: (وي روایة عند مسلم أیضا

الرب سبحانھ وتعالي یباھي المالئكة ببعض عباده

ما أجلسكم؟ : خرج معاویة علي حلقة في المسجد فقال: عن أبي سعید الخدري قال*
أما اني لم: قال.وهللا ماأجلسنا اال ذاك: آ ما أجلسكم اال ذاك؟ قالوا: قال. جلسنا نذكر هللا:قالوا

أقل عنھ حدیثا ن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلموما كان أحد بمنزلتي م. أستحلفكم تھمة لكم
).منا أجلسكم؟: (مني، وان رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم خرج علي حلقة من أصحابھ فقال

آ ما أجلسكم اال : (جلسنا نذكر هللا ونحمده علي ما ھدانا لالسالم، ومن بھ علینا، قال:قالوا
أما اني لم أستحلفكم تھمة لكم، ولكنھ أتاني جبریل : (لقا. وهللا ما أجلسنااال ذاك: قالوا) ذاك؟

صحیح] م[).                    فأخبرني أن هللا عزوجل یباھي بكم المالئكة

تسلیمنا علي المالئكة في كل صالة

علم النبي صلي هللا علیھ وسلم أصحابھ التشھید وفیھ السالم علینا وعلي عباد هللا الصالحین،
.م اذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء واألرضانك:وقال لھم

السالم علي هللا،: كنا نقول في الصالة خلف رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: عن عبدهللا قال*
ان هللا ھو السالم، فاذا : (السالم علي فالن، فقال لنا رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم ذات یوم

ورحمة تحیات  والصلوات والطیبات، السالم علیك أیھا النبيال: قعد أحدكم في الصالة فلیقل
هللا وبركاتة، السالم علینا وعلي عباد هللا الصالحین، فاذا قالھا أصابت كل عبد  صالح في 

السماء واألرض، أشھد أن ال الھ اال هللا وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، ثم یتخیر من المسألھ 
صحیح] خ،م[).               ما شاء

الدیكة تري المالئكة

اذا سمعتم صیاح الدیكة :( عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال*
فأنھا رأت ملكا، واذا سمعتم نھیق الحمار فتعوذوا با من الشیطان؛فاسألوا هللا من فضلھ؛

صحیح] خ،م [ ).    فأنھا رأت شیطانا



مواطن ال تحضرھا المالئكة

:سمعت رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم یقول: عن أبي طلحة رضي هللا عنھ قال*
صحیح] خ،م[).            ال تدخل المالئكة بیتا فیھ كلب وال صورة(

صحیح] خ[ ).        وال صورة تماثیل: (وفي روایة

رضي هللا عنھا أنھا اشترت نمرقة فیھا تصاویر، فلما رآھا رسول هللا صلي هللا وعن عائشة *
.علیھ وسلم قام علي الباب فلم یدخل فعرفت في وجھھ الكراھة

یا رسول هللا أتوب الي هللا والي رسولھ صلي هللا علیھ وسلم، ماذا أذنبت؟: فقلت
).ما بال ھذه النمرقة؟: (صلي هللا علیھ وسلمفقال رسول هللا

.اشتریتھا لك لتقعد علیھا وتوسدھا: قلت
: ان أصحاب ھذه الصور یوم القیامة یعذبون، فیقال لھم: (فقال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم

).أحیوا ما خلقتم
صحیح] خ،م[).        ان البیت الذي فیھ الصور ال تدخلھ المالئكة: (وقال

تم بحمد هللا وتوفیقھ
وصل اللھم علي نبینا محمد وعلي آلھ

وصحبھ وسلم

كتبھ
أبو عبدهللا

مصطفي بن العدوي


