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 آيات نزول المالئكة في القرآن الكريم

 ير العتيبي سلطان بن بد
 جامعة جدة-كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية -قسم علوم القرآن 
  aboalwaled2009@gmail.com البريد اإللكتروني:

 :مستخلص
تمثلت أهمية البحث في كونه يناقش موضوًعا حيوًيا من الموضوعات 

 اإليمانية الغيبية وهو اإليمان بالمالئكة.
يان اآليات التي تناولت نزول المالئكة في وقد هدفت الدراسة إلى ب 

القرآن. وقد ُقّسم البحث إلى مقدمة تتضمن موضوع البحث ومشكلته وأهميته 
وأهدافه ومنهجيته والدراسات السابقة، ثم التمهيد: ويتناول التعريف بالمالئكة 

 وأصنافهم وصفاتهم وضرورة اإليمان بهم، يليه:
 ا يخص المؤمنين.الفصل األول: نزول المالئكة فيم 
 الفصل الثاني: نزول المالئكة فيما يخص الكافرين. 

 الفصل الثالث: نزول المالئكة فيما يخص البعث والحساب.
وأخيرا الخاتمة: وجاء فيها أهم نتائج البحث وتوصياته، ومن أهم نتائج  

، البحث أن المالئكة تنزل على األنبياء لتبليغ الوحي وللتأييد والنصر والتبشير
كما تنزل على بعض البشر للتكريم والتشريف واإلنذار واالبتالء، ولحفظ بني 

ولمواجهة  آدم، والمالئكة تنزل على الكافرين إلهالك المكذبين وللعنة الكافرين
الكفار والعصاة، أما فيما يخص نزول المالئكة إلحصاء األعمال وعند الموت 

بة اإلنسان وكتابة أعماله، ولقبض والبعث فإنها تتمثل في نزول المالئكة لمراق
أرواح المؤمنين والكافرين العصاة ولرعاية أهل الجنة واالختفاء بهم ولعذاب 

 أهل النار والتنكيل بهم.
آيات ،نزول المالئكة، القرآن الكريم، اإليمانية  الكلمات المفتاحية:

 الغيبية.
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Abstract: 

The research is deemed to be important because it addresses a vital 

theme concerning faith-based occultism issues (Al Ghaib), namely, 

belief in angels. The study aims to clarify the verses described the 

descending of angels in Quran. The research has been divided into 

an Introduction, involving subject, questions, importance, 

objectives and methodology of the research and literature. Then, 

the Preamble: indicating the definition, type and characteristics of 

angels and the necessity to have belief in them. After that, Chapter 

One: Descending of Angels with respect to Believers; Chapter Two: 

Descending of Angels with respect to Disbelievers; Chapter Three: 

Descending of Angels with respect to the Resurrection and 

Judgement; and finally, the Conclusion: summarizing the most 

significant findings and recommendations of the research.  

One of the most important findings of the research is that the 

angels descend upon prophetsas messengers conveying the 

revelation (Wahy), for support, advocacy and proselytism. They 

also descend upon some people for honor, privilege, warning and 

trial and to save children of Adam. Angels descend upon the 

disbelievers to doom the deniers, curse the disbelievers and 

confront the unbelievers and disobedient people. Concerning the 

descending of angels so as to record the persons’ deeds for the Day 

of Resurrection and Judgment, this is represented in descending of 

the angels to monitor the person and record his deeds, take the soul 

of the believers and disbelievers, the disobedient people, to welcome 

and celebrate the dwellers of paradise and to torture and punish 

dwellers of hell. 

Keywords: Verses, The Revelation Of Angels, The Noble 
Qur’an, The Occult Fideistic 
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 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى آله 
 وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد:
فإن اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان وجزء من عقيدتنا ومن الغيبيات 

ئكة من التي أمرناه اهلل تعالى باإليمان بها حيث إن البحث في موضوع المال 
األمور العقائدية المهمة نتناول فيه أمورا غيبية ال مجال فيها لألهواء والميول 
بل البد من االستناد إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومما الشك فيه 
أن الدراسات التطبيقية العملية في مجال علم العقيدة من أهم الدراسات التي 

تطبيق والفكر المجرد إلى واقع عملي تطبيقي  تسهم في تحويل النظرية إلى
سلوكي وقد جاء هذا البحث ليضع لبنة في محاولة تحويل النظرية العقدية إلى 
واقع عملي سلوكي من خالل ركن من أركان اإليمان وهو اإليمان بالمالئكة 
وذلك من خالل تناول آيات نزول المالئكة في القرآن الكريم وكيفية االستفادة 

 ك اآليات وتحويل تلك االستفادة إلى سلوكيات يتمسك بها المؤمن.من تل
 مشكلة البحث:

 تحاول الدراسة الحالية أن تجيب عن األسئلة اآلتية:
ما أهمية النصوص التي جاءت في القرآن الكريم والتي تناولت نزول  -

 المالئكة؟ وما تأثيرها على المسلم؟
مالئكة من حيث المخاطب بتلك اآليات ما تقسيم اآليات التي تناولت نزول ال -

 ومن حيث موضوع تلك اآليات؟
 حدود البحث:

ستكون الدراسة دراسة موضوعية تطبيقية تفسيرية لما تناولته اآليات القرآنية 
من أمر نزول المالئكة مع االستدالل والشرح لما ورد في أقوال المفسرين 

 .وغيرهم من إيضاح وبيان
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 أهداف البحث:
 البحث إلى: يهدف هذا

بيان أوصاف ووظائف المالئكة للكشف عن أسرار هذا العالم العظيم  -
 وعالقته باإلنسان.

بيان اآليات التي تناولت نزول المالئكة في القرآن وعالقتها بالمخاطبين  -
 وتصنيفاتها من حيث األهداف والموضوعات.

متأنية تستهدف دراسة اآليات القرآنية التي تناولت نزول المالئكة دراسة  -
 خدمة األمة اإلسالمية من خالل دراسة قرآنية.

 أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في كونه يناقش موضوًعا حيوًيا من الموضوعات اإليمانية 
الغيبية وهو مهم في حياة اإلنسان المؤمن، كما أن اإليمان بالمالئكة يمثل 

عالم المالئكة من حيث  في التعرف على عاماًل مهًما في بناء عقيدة المسلم
أصل الخلقة ورتبهم وأسماءهم وأهم األعمال التي يقومون بها من خالل 

 اآليات القرآنية. 
فتح باب جديد من أبواب اإليمان بالمالئكة وهو بيان آيات النزول كذلك 

 للمالئكة ووظائفها وتأثيرها في سلوك المخاطب.
 منهجية البحث:

 تمثلت فيما يلي:اتخذ الباحث منهجية في البحث 
المنهج االستقرائي الجزئي: جمع النصوص التي تناولت نزول المالئكة في 

 القرآن الكريم.
المنهج التحليلي: تحليل تلك اآليات وما ذكره العلماء من تفسير أو أوجه 

 استدالل لتلك النصوص.
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المنهج االستنباطي: استنباط ما تدل عليه اآليات من حقائق حول موضوع 
سة من تصنيفات للمالئكة من حيث الموضوع والمخاطب واألثر على الدرا

 المسلم في حياته
المنهج التطبيقي: يتم تطبيق االستفادة من اآليات التي تختص بنزول المالئكة 

 على الواقع العملي السلوكي للمسلم.
 الدراسات السابقة:

ان، لعبد العزيز الدراسة األولى: تفسير آيات القرآن عن عالقة المالئكة باإلنس
صباح العبيدي، وهي رسالة دكتوراه غير منشورة بقسم التفسير بكلية القرآن 

 هـ.1111الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عام 
تطرق الباحث إلى عالقة المالئكة من خالل اآليات القرآنية، واشتملت الدراسة 

 على مقدمة وبابين. 
 كة باإلنسان بالدنيا، وفيه ثمانية فصول. الباب األول: عالقة المالئ

 الباب الثاني: عالقة المالئكة باإلنسان باآلخرة، وفيه أربعة فصول. 
 وقد توصل الباحث إلى النتائج اآلتية: 

 أن عالقة المالئكة باإلنسان طويلة طواًل ال يقدر بالسنين.  -1
 قوة عالقة المالئكة باإلنسان.  -2
 بالمالئكة. يجب علينا أن نؤمن  -3
 علينا أن نقتدي بالمالئكة في طاعتهم هلل.  -1
 علينا أن نتأدب مع المالئكة ونتجنب أذيتهم؛ ألنهم مالزمون لنا.  -5

الدراسة الثانية: المالئكة واإليمان بهم، لناجي محمد داود، رسالة مقدمة لدرجة 
 هـ.1141/1142الماجستير فرع العقيدة، جامعة أم القرى للعام الجامعي 

تعرضت هذه الدراسة إلى مباحث في المالئكة واإليمان بهم، وقسم الباحث 
رسالته إلى: مقدمة، وتمهيد، وبابين: الباب األول: التعريف بالمالئكة، وفيه 
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ثالثة فصول. الباب الثاني: في صفات المالئكة وأعمالهم، وفيه ثالثة فصول، 
 والخاتمة تعرض فيها أهم نتائج بحثه. 

الثالثة: اإليمان بالمالئكة حقيقته وتأثيره في حياة المؤمن، وهي ورقة  الدراسة
علمية للباحث الحضرمي أحمد الطلبي، بمركز السلف للبحوث والدراسات، 

 هـ. 1131تاريخ النشر عام 
تعرض الباحث إلى معنى المالئكة وحقيقة اإليمان بهم، ثم تعرض العتقادات 

إليمان بالمالئكة، ثم إلى مظاهر اإليمان غير المسلمين بهم، ثم إلى وجوب ا
بالمالئكة وبّين أن اإليمان بهم يكون جملة وتفصياًل، ثم تعرض إلى التشبه 
بهم في العبادة باعتقاد أن ما عندهم من الكمال هو من فضل اهلل؛ يتطلب 

 دعاءهم واستغفارهم. 
يات آداب الدراسة الرابعة: عناية المالئكة باإلنسان، نور هشام عبود، حول

 م.2412، سبتمبر 14عين شمس، جامعة عين شمس كلية اآلداب، مج
حيث تناول الباحث موضوع عقائدي مهم يتحدث عن عناية المالئكة 
باإلنسان، واستند فيه إلى األدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وكان الهدف 

ه منذ كان من الدراسة بيان عالقة المالئكة باإلنسان في جميع مراحل حيات
جنيًنا في بطن أمه حتى مماته ومن خالل البحث تبين أن هناك نوعين من 
المالئكة: نوع واجبهم االستغراق في عبادة اهلل وتقديسه وليسوا مكلفين بخدمة 
البشر وهم المقربون، ونوع واجبهم خدمة اإلنسان، كالقيام عليه عند خلقه، 

، وابتالئه، ونزع روحه حين يحين وحراسته، ومراقبته، وحفظه، وكتابة أعماله
آجاله، أما عن عالقة المالئكة باإلنسان المؤمن فإنها تحب المؤمنين، ومن 
ثمرات هذا الحب صالتهم عليهم، واالستغفار له، وقتالهم معهم لتثبتهم في 
الحروب، وتشهد جنازتهم، أما الكفار فإنها تلعنهم بل وتلعن كل من يعمل عمل 

له، وتنزل العذاب بهم بأمر من اهلل تعالى، واإليمان ال يرضي اهلل ورسو 
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بالمالئكة واجب علينا ألنه ركن من أركان اإليمان، وله آثار عظيمة وهي شكر 
 اهلل تعالى على عنايته بنا، حيث جعل من المالئكة من يقوم بحفظنا وحمايتنا. 

خ صالح الدراسة الخامسة: التشبه بالمالئكة تأصيال وتطبيقا، شريف بن الشي
، مارس 1، ع 12أحمد الخطيب، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، مج

 م.2411
يتوجه البحث إلى الحديث عن ركن من أركان اإليمان، والذي ينبني عليه عمل 
المسلم وسلوكه، وهو اإليمان بالمالئكة، من حيث تأصيل فكرة التشبه 

ماء في وجه االستدالل بهذه بالمالئكة من الكتاب والسنة، وبيان ما قاله العل
اآليات واألحاديث في التشبه بالمالئكة وتم إيراد بعض النماذج لهذا التشبه، 
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى تمهيد ومبحثين، جاء في التمهيد: 
التعريف بالمالئكة ووجوب اإليمان بهم وحكمته. بينما تحدث المبحث األول 

از التشبه بالمالئكة، أما المبحث الثاني فتناول: عن: التأصيل الشرعي لجو 
نماذج من التشبه بالمالئكة، وكان من أهم النتائج لهذا البحث أن البشر يمكن 
أن يتشبهوا بالمالئكة في أفعالهم التكليفية، وبما ال يتعارض مع طبيعتهم 

 البشرية وبقدر وسعهم وطاقتهم. 
كريم: دراسة عقائدية، معالم سالم المالئكة في القرآن ال الدراسة السادسة:

يونس المشهداني، فرح قاسم كريم، مجلة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة 
 م.2412، 11، ع1الموصل، مج

ن االعتقاد بوجود المالئكة جزء من عقيدة اإلسالم أ وقد أوضحت الدراسة
ت وأركان اإليمان، فأصول الدين اإلسالمي ثالثة أقسام هي اإللهيات والنبوا

والسمعيات، ومن السمعيات الثابتة بالنقل الصحيح في الكتاب والسنة اإليمان 
بالمالئكة وأحوالها وصفاتها وأسمائها ومهامها، ولقد بين كتاب اهلل تعالى 
تفاصيل هذا الركن، ووجوب اإليمان به كما جاء من عند اهلل تعالى، فهي 
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ثمرات طيبة ومباركة  مسألة توفيقية ال اجتهاد عقلي فيها، ولإليمان بها
تنعكس في أحوال المؤمنين بها، وهي من الغيب الذي ينال الهدى ويفلح من 

 يؤمن به في اآلخرة. 
الدراسة السابعة: عصمة المالئكة: رؤية عقدية، بشار شعالن عمر النعيمي، 

 م.2412، 12، ع14مجلة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الموصل، مج
الدراسة أن اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان  وقد بين الباحث في هذه

 باهلل تعالى، 
فمن آمن باهلل تعالى يتحتم عليه اإليمان بالمالئكة وبكل ما ورد به الدليل 

 عنهم من القرآن الكريم أو هدي النبي عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. 
 تي: ولقد اختلفت عقائد الناس في إثبات وجود المالئكة وفق اآل

إن الناس المتبعون لألنبياء آمنوا بالمالئكة بناًء على إيمانهم باألنبياء 
والرسل، وغير المتبعين لألنبياء اختلفوا في المالئكة: فمنهم من لم يتعرض 
للمالئكة بنفي أو إثبات، ومنهم من أثبت وجود المالئكة، لكنهم اختلفوا في 

توا وجودهم عن طريق المكاشفات طريقة إثباتهم للمالئكة، فالروحانيون أثب
 والمشاهدات، والفالسفة أثبتوا وجودهم عن طريق القسمة العقلية. 

ومن المعلوم ضرورة أن للمالئكة ألقابًا عديدة، وهذه األلقاب تمثل بعض 
أصناف المالئكة وصفاتهم ووظائفهم، فمثال األلقاب التي تمثل صنفها: الروح 

ومثال األلقاب التي تمثل صفاتهم: األمين، حملة العرش وغير ذلك، 
الروحانيون، الصافات، وغير ذلك، وأما األلقاب التي تمثل بعض وظائفهم 

 منها: الحفظة، الزبانية، وغير ذلك. 
أما فيما يتعلق بعصمة المالئكة، فقد أثبت البحث ثبوت عصمتهم )عليهم 

كل كان، السالم( عصمة تامة، ولم يثبت بأي طريق وقوع الذنب منهم بأي ش
وقد دل على ذلك اآليات البينات القاطعات، وليس هناك ما يخالف ذلك سوى 
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شبه ضعيفة أوردها المشككون في عصمة المالئكة، وكلها منتقضة باألدلة 
 والحجج. 

الدراسة الثامنة: صفات المالئكة ووظائفهم في القرآن الكريم، محمد إلياس 
العربية، جامعة األمير سطام بن عبد محمد أنور، مجلة العلوم الشرعية واللغة 

 م.2411، سبتمبر 1العزيز، ع
وقد هدف البحث إلى بيان صفات ووظائف المالئكة في ضوء القرآن الكريم، 
واعتمد الباحث في بحثه على المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي، وكانت 

الذي ال يتم أهم النتائج: اإليمان بالمالئكة عند أهل السنة أحد أركان اإليمان 
إال به، فمن لم يؤمن بالمالئكة، أو آمن ببعضهم، فهو كافر باهلل سبحانه 

 وتعالى.
وللمالئكة أجسام نورانية، ُأعطيت قدرًة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة، 
ولهم صفات ووظائف خاصة يتميزون بها عن اإلنس والجن، وأنهم ال 

، فهم ال يعُصون اهلل ما أمرهم ويفعلون يتصرفون وال يعملون عماًل إال بأمر اهلل
ما يؤمرون، وهم أكثر الخلق عبادًة هلل سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار 

 ال يفترون.
وقد أوصت الدراسة الباحثين وطلبة العلم بدراسة خصائص وصفات ووظائف 
المالئكة في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعية، حيث لم يأخذ هذا 

ضوع نصيبه من الدراسة التفسيرية الكافية خالف بقية العلوم من علمي المو 
 العقيدة والسنة.

الدراسة التاسعة: الحبائك في أخبار المالئك للحافظ جالل الدين السيوطي، 
 تحقق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن الكريم للطباعة والنشر، القاهرة.

م على مبحث واحد من مباحث اقتصر اإلمام السيوطي رحمه اهلل في كتابه القي
المالئكة المتعددة حيث تكلم عن عدد من أسماء المالئكة واألعمال التي أوكلت 
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بهم، وكثرتهم ورؤسائهم، حيث تناول رحمه اهلل أكثر الشواهد من كتاب 
 العظمة ألبي الشيخ رحمه اهلل. 

الدراسة العاشرة: اإليمان بالمالئكة، علي محمد محمد الصالبي، مكتبة 
 م.2411، 1اإليمان، القاهرة، ط

وهذه الدراسة تهتم بالمعرفة التفصيلية بالمالئكة ألنها ترسخ اإليمان بهم 
وتعمقها وتجدد المحبة والمودة والصحبة مع عباد اهلل األبرار الذين ال يعصون 
اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين تربطنا بهم تحقيق العبودية 

 عظيم جل في عاله. الخالصة لخالقنا ال
بعد، فإن هذه الدراسات السابقة غلب عليها الجانب العقدي، وما ُذكر في و 

القرآن الكريم فهو عام في المالئكة، فأردت في هذا البحث التركيز على آيات 
نزول المالئكة على طريقة التفسير الموضوعي، من خالل آيات نزول 

 المالئكة.
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 خطة البحث:
 دمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة:قسمت بحثي إلى مق

المقدمة: وتتضمن موضوع البحث ومشكلته وأهميته وأهدافه ومنهجيته 
 والدراسات السابقة.

التمهيد: ويتناول التعريف بالمالئكة وأصنافهم وصفاتهم وضرورة 
 اإليمان بهم.

 الفصل األول: آيات نزول المالئكة فيما يخص المؤمنين.
 ل المالئكة فيما يخص الكافرين.الفصل الثاني: آيات نزو

الفصل الثالث: آيات نزول المالئكة إلحصاء األعمال وعند الموت 
 والبعث والحساب.

 الخاتمة: وجاء فيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
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 التمهيد:
 التعريف بالمالئكة وأصنافهم وصفاتهم وضرورة اإليمان بهم

 مدخل:
ن بالمالئكة فال يصح إيمان المسلم من أركان العقيدة اإلسالمية اإليما  

حتى يسلم بما صح من أخبارهم وأوصافهم وأعمالهم وأسماء من وردت 
أسماؤهم مثل كونهم عباد هلل تعالى ال يعصون ولهم أجسام وهم ذوو أجنحة 
ويكتبون ويصعدون وينزلون ويطوفون وغير ذلك من النصوص القطعية 

لمالئكة وأصنافهم وصفاتهم وسوف نتناول في هذا التمهيد التعريف با
 وأعدادهم وضرورة اإليمان بهم والحكمة من ذلك وآثار اإليمان المالئكة.

 أوال: التعريف بالمالئكة:
 المالئكة لغة:  -1

)جمع ملك، وأصله "مألك"، وقيل: "مألك" على وزن مفعل، فنقلت حركة 
ك" إذا أرسل الهمزة إلى الالم، وأسقطت، فوزن "ملك": فعل، وقيل مأخوذ من "أل 

"فمألك" مفعل، ثم نقلت الحركة وسقطت الهمزة فـ "ملك" على وزن "فعل". وقيل 
 . (1)غير ذلك(
 
 
 
 

                                 
( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، مكتبة 1)

، القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادى، تحقيق 1/12م، 1121لبنان، 
ة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسال

 . 3/321م، 2445، 2لبنان، ط
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 المالئكة شرعا واصطالحا:  -2
)المالئكة عالم لطيف غيبي غير محسوس، ليس لهم وجود جسماني 
يدرك بالحواس، وهم من عوالم ما وراء الطبيعة، أو غير المنظور التي ال يعلم 

 . (1)يقتها إال اهلل( حق
وأيضًا )هم مطهرون من الشهوات الحيوانية، ومبرؤون من الميول 

 . (2)النفسية، ومنزهون عن اآلثام والخطايا(
)وهم أرواح قائمة في أجسام نورانية، قد طهرهم اهلل عن الشهوات 
الحيوانية، فهم ال يتناكحون وال يتناسلون، ونزههم من ارتكاب الخطايا واآلثام 
فال يعصون هلل أمرًا وجردهم من االختيار فال يملكون اختيارًا أو شيئًا منه عما 

 . (3)يملك البشر، بل خلقهم اهلل مقصورين على طاعتهم( 
قال الفخر الرازي: )والمالئكة أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل 

 . (1)بأشكال مختلفة مسكنها السموات، وهذا قول أكثر المسلمين(
أجسام علوية قائمة بأنفسها، قادرة على التشكيل بالقدرة اإللهية، )وهم 

ذوو قدرات خارقة ال حصر لهم، ال يأكلون، وال يشربون وال ينكحون، مقربون 

                                 
م، 1141، 1( العقائد اإلسالمية، السيد سابق، دار الكتب العربي، مصر، ط1)

 . 111ص
 . 111( العقائد اإلسالمية، السيد سابق، ص2)
 ،1تموز، الموصل، ط 34( إيماننا الحق بين النظر والدليل، إبراهيم النعمة، مكتبة 3)

 . 24م، ص1123
م، 1121، 1( مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(، فخر الدين الرازي، دار الفكر، ط1)

2/144 . 
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طائعون، ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وليس لهم من 
 . (1)خصائص الربوبية، واأللوهية شيء(

 أصناف المالئكة:  -3
كة أصناف كثيرة بحسب ما نيط بهم من أعمال ونجملها هنا )والمالئ

فنقول: منهم حملة العرش، ومنهم سكان السموات السبع يعمرونها بعبادة 
ۓ ۓ ڭ ڭ چ دائمة، لياًل ونهارًا صباحًا ومساء كما قال تعالى:

[، ومنهم الذين يدخلون البيت المعمور زمرة بعد 24]األنبياء:  چڭ ڭ
ألف ملك، ومنهم من وكل بالجنان حيث يعدون الكرامة زمرة كل يوم سبعون 

ألهلها ويهيئون الضيافة لساكنيها من مالبس ومساكن.... ومنهم الموكلون 
[، 11]الرعد:  چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ بحفظ بني آدم

]المدثر:  چڎ ڎ ڈ ڈچ ومنهم الموكلون بالنار ومقدموهم تسعة عشر
 . (2)دائمًا والقائم دائًما( [، ومنهم الراكع دائمًا والساجد34

قال ابن القيم: )وقد دل الكتاب والسنة على أصناف المالئكة، وأنها 
موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه تعالى وكَّل الجبال مالئكة، ووكل بالسحاب 
والمطر مالئكة ووكل بالرحم مالئكة تدبر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل 

حصائه وكتابته. ووكل بالشمس والقمر بالعبد مالئكة لحفظ ما يعمله  وا 
يقادها وتعذيب أهلها وعمارتها مالئكة ووكل بالجنة  مالئكة. وكل بالنار وا 
وعمارتها وغراسها وعمل األنهار فيها مالئكة... ومنهم مالئكة الرحمة 

                                 
( الواسطة بين اهلل وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم، المرابط بن محمد يسلم 1)

 .145م، ص2443، 1الشنقيطي، دار الفضيلة، الرياض، ط
 . 54، 51م، ص1111، 2معارف، بيروت، ط( البداية والنهاية، ابن كثير، مكتبة ال2)
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ومالئكة العذاب، ومالئكة قد وكلوا بحمل العرش ومالئكة قد وكلوا بعمارة 
 . (1)التقديس( السموات والتسبيح و 

 أعداد المالئكة: -1
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ إن عدد المالئكة ال يحصيها إال اهلل تعالى، قال تعالى:

[، )أي وما يعلم عدد المالئكة، وقوتهم وضخامة خلقهم، 31]المدثر:  چۉې
 . (2)وكثرتهم إال اهلل رب العالمين(

اهلل وفي حديث اإلسراء عن أنس بن مالك )رضي اهلل عنه( أن رسول 
... فإذا أنا بإبراهيم صلى اهلل عليه وسلم مسندًا »صلى اهلل عليه وسلم قال: 

ذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون  ظهره إلى البيت المعمور وا 
 . (3)«إليه...

 ثانيا: صفات المالئكة:
)عالم المالئكة عالم غيبي ال يعلم حقيقته إال اهلل سبحانه، ال يأكلون وال 

بون، وال ينامون وال يتصفون بذكورة وال أنوثة.. خلقهم اهلل سبحانه من يشر 
 . (1)نور، كما خلق الجان من مارج من نار(

 ومما سبق نستطيع بيان صفات المالئكة في النقاط التالية:
 مخلوقون من نور: - 1

                                 
 . 124م، ص1111، 1( تبسيط العقائد اإلسالمية، حسن أيوب، ط1)
( صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، 2)

 . 11/14م، 1111، 1القاهرة، ط
عليه وسلم إلى  ( صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل3)

 . 121، رقم 2/14من حديث أنس بن مالك، السموات وفرض الصلوات، 
م، 1121( عالم المالئكة أسراره وخفاياه، مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، 1)

 .2ص
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عن عائشة رضي اهلل عنها قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
كة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وُخلق آدم مما ُخلقت المالئ»

 . (1)«ُوصف لكم
 ذوو خلقة كبيرة وقوة عظيمة: - 2

)للمالئكة أحجام كبيرة تفوق أحجام المخلوقات األخرى التي اعتدنا 
 . (2)رؤيتها(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ قال تعالى:

 [. 4]التحريم:  چې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
سير هذه اآلية: )أنهم غالظ القلوب شداد األبدان وهم من جاء في تف

. )يدل على ذلك (3)القوة بحيث ال تضرهم النار التي تذيب الحديد والحجارة(
 . (1)إهالكهم لقرى قوم لوط، وجعل عاليها سافلها(

 يتأذون مما يتأذى منه ابن آدم: - 3
ه وسلم عن نهى رسول اهلل صلى اهلل علي -رضي اهلل عنه  -فعن جابر 

أكل البصل، والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: )من أكل من هذه 

                                 
صحيح مسلم، باب في أحاديث متفرقة، من حديث عائشة رضي اهلل عنها، ( 1)

 ( . 152الصحيحة برقم )، وأورده األلباني في السلسلة 1421، رقم 11/23
 .11، 13( عالم المالئكة أسراره وخفاياه، مصطفى عاشور، ص2)
( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير( ، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق 3)

 . 1/341م، 1111، 2سامي بن محمد السالمة، دار طيبة، ط
م، 1121، 1ر الفكر، ط( مفاتيح الغيب )تفسير الرازي( ، فخر الدين الرازي، دا1)

2/141 . 
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ا، فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه نة فال يقرب مسجدالمنتنالشجرة 
 . (1)اإلنس(

)وللمالئكة أحاسيس، فهم يخشون اهلل، وينفعلون فزعًا من رهبة 
 .(2)المواقف والتجليات اإللهية(

 جنحة:لهم أ - 1 
)ميز اهلل المالئكة عن بني آدم باألجنحة التي يستطيعون الطيران بها 
بين السموات واألرض بسرعة هائلة تفوق كل ما عرفه اإلنسان في هذه الحياة 

 . (3)الدنيا من ماديات(
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ )قال تعالى:

[، أي: منهم من 1]فاطر:  چھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 . (1)ناحان ومنهم من له ثالثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر(له ج

ذا رأت المالئكة طالب العلم فإنها تتوقف عن الطيران وتخضع  وا 
بأجنحتها رضًا بما يصنع كما جاء ذلك في حديث صفوان بن عسال عن النبي 

                                 
باب نهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أكل  ،المساجد تابك ،مسلم صحيح( 1)

 . 1224، رقم1/34ثومًا أو بصاًل، 
( الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، أحمد عبد الوهاب، مكتبة 2)

 .11م، ص2412، 2وهبة، ط
يهود والنصارى والفالسفة والوثنيين في المالئكة ( معتقد فرق المسلمين وال3)

م، 2442، 1المقربين، محمد بن عبد الوهاب العقيل، مكتبة أضواء السلف، ط
 .42ص

 . 3/514( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، 1)
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بما  إن المالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً »صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 . (1) «يطلب

 لهم القدرة على التشكل: - 5
)التمثل والتشكل هو التصور بالصور المختلفة وهذا التصور قد ميز اهلل 
به المالئكة عن بني آدم فإن اإلنسان ال يستطيع أن يغير طبيعته التي خلقه 
اهلل عليها بخالف المالئكة فقد مكنهم اهلل من التصور بغير صورتهم التي 

 . (2)يها(خلقوا عل
)فقد وهب اهلل تعالى المالئكة قدرة عالية على التصور بالصور 

 . (3)المختلفة، والتشكل بعديد من األشكال المتنوعة(
فقد تظهر المالئكة في صورة رجال من البشر، ولكن هذا ال يعني ) 

أنها تمارس ما يمارسه البشر من طبائع وغرائز، مثل األكل والشرب وغيره. 
بريل الروح األمين إلى مريم لينفذ مشيئة اهلل بمولد المسيح منها ولقد جاء ج

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ بنفخة قدسية، وكان متمثاًل صورة رجل من البشر:

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڌ ڎ ڎ چ) . قال ابن كثير رحمه اهلل:(1)[(11-14]مريم:  چڎ ڈ

  .(5)أي: على صورة إنسان تام كامل( چڈ

                                 
، رقم سنن الترمذي، باب في فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة اهلل( 1)

3212 ،13/15 . 
( معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفالسفة والوثنيين في المالئكة 2)

 .14المقربين، محمد بن عبد الوهاب العقيل، ص
 .11( عالم المالئكة أسراره وخفاياه، مصطفى عاشور، ص3)
 .12ص ( الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، أحمد عبد الوهاب،1)
 . 3/115( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، 5)
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 عل الكالم:لهم القدرة  - 4
فقد دلت النصوص على أن المالئكة عليهم السالم يتكلمون وكالمهم 
يسمع، وصفة الكالم مالزمة لهم حتى في حال تمثلهم بصورة بني آدم. قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ  تعالى:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

هي صفة كمال وال [. )فمن صفات المالئكة الجسدية الكالم و 34]البقرة: چڦ 
 . (1)شك فيجب اعتقاد ذلك واإليمان به ووصفهم عليه السالم بذلك(

 ذوو حياء: - 1
)الحياء خلة شريفة وخلق عظيم يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح 

 .(2)ودناءة األخالق، وبحث على استعمال مكارم األخالق ومعاليها(
ليه وسلم عن عطاء أن عائشة قالت: كان رسول اهلل صلى اهلل ع

مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخديه، أو ساقيه فاستأذن أبو بكر. فأذن له، 
وهو على تلك، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم 
استأذن عثمان فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسوى ثيابه...... فلما 

اله ثم دخل عمر فلم خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ولم تب
أال أستحي »تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: 

 . (3) «من رجل تستحي منه المالئكة

                                 
( معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفالسفة والوثنيين في المالئكة 1)

 . 15المقربين، محمد بن عبد الوهاب العقيل، ص
، مؤسسة ( جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب األرناؤوط2)

 . 121هـ، ص1122، 1الرسالة، ط
( صحيح مسلم، باب من فضائل عثمان بن عفان، من حديث عائشة رضي اهلل 3)

 . 1/114، 4342عنها، رقم 
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قال النووي رحمه اهلل: )فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجاللته عند المالئكة 
 . (1)وأن الحياء صفة جميلة من صفات المالئكة(

 يحبون ويبغضون: - 2
إن اهلل إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال إني »اهلل عليه وسلم:  قال صلى

 أحب فالنًا 
فأحبه. قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء فيقول: إن اهلل يحب فالناً 
ذا أبغض  فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم وضع له القبول في األرض. وا 

ال: فيبغضه جبريل. ثم عبدًا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فالنًا فابغضه. ق
ينادي في أهل السماء: إن اهلل يبغض فالنًا فابغضوه. قال: فيبغضونه. ثم 

 . (2)«توضع له البغضاء في األرض
 ال يوصفون بذكورة وال أنوثة: - 1

)فإنهم ال يوصفون بالذكورة أو األنوثة؛ ألن كل ما ذكره اهلل عنهم هم 
ے ۓ چ  األنوثة، قال تعالىأنهم عباد، ولم يصفهم ال بالذكورة وال ب

]الزخرف:  چۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
11)](3) . 

                                 
( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج )صحيح مسلم بشرح النووي( ، محيي 1)

، هـ1312، 2الدين شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
15/141 . 

باب إذا أحب اهلل عبدًا حببه إلى عباده،  ،البر والصلة واآلداب صحيح مسلم، كتاب( 2)
 . 4213، رقم 11/121

 .15( عالم المالئكة أسراره وخفاياه، مصطفى عاشور، ص3)
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)فقد ميز اهلل عز وجل المالئكة بأنهم جنس يخلق كل واحد منهم بذاته، 
وال يوصفون بذكورة وال أنوثة وهم باقون على أصل خلقتهم التي خلقهم اهلل 

 . (1)عليها، هذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة(
 عظم سرعتهم: -14

)أعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء وهو ينطلق بسرعة 
( ألف ميل في الثانية الواحدة، أما سرعة المالئكة فهي فوق ذلك، وهي 124)

سرعة ال تقاس بمقاييس البشر، كان السائل يأتي إلى الرسول صلى اهلل عليه 
جواب من رب العزة سبحانه وسلم فال يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بال

وتعالى، واليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة الضوء، فإنها تحتاج إلى 
)مليار( سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في آفاق هذا الكون 

 . (2)الواسع الشاسع(
 ال يحتاجون لألكل والشرب: - 11

ۆ چ  ون، قال تعالى:يشير القرآن إلى أن المالئكة ال يأكلون وال يشرب

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی 

 [. 22 -22]الذاريات:  چیی جئ حئ مئ ىئ 

                                 
( معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفالسفة والوثنيين في المالئكة 1)

 . 12الوهاب العقيل، صالمقربين، محمد بن عبد 
م، 1124، 1( عالم المالئكة األبرار، عمر سليمان األشقر، مكتبة الفالح، ط2)

 . 22ص
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وكون المالئكة ال يأكلون الطعام أمر أطبق عليه العلماء، قال القرطبي: 
 . (1))قال علماؤنا: ولم يأكلوا ألن المالئكة ال تأكل(

حمه اهلل: )وذلك أن المالئكة ال همة لهم إلى الطعام وال قال ابن كثير ر 
يشتهونه وال يأكلونه فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه 

 . (2)بالكلية فعند ذلك نكرهم(
 ذوو جمال: - 12

ٹ ٹ چ  خلقهم اهلل على صور جميلة كريمة، قال تعالى في جبريل:

 [. 4 -5]النجم:  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ذو منظر حسن، وقال قتادة: ذو خلق طويل  چڤ ڤ چ  ل ابن عباس:)قا

حسن، وقيل: ذو قوة. وال منافاة بين القولين، فهو قوي وحسن المنظر وقد 
تقرر عند الناس وصف المالئكة بالجمال كما تقرر عندهم وصف الشياطين 

سوة بالقبح، ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك، انظر ما قالته الن
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ      ٿ ٿ ٿ چ : في حق يوسف الصديق عندما رأينه

 .(1)[(15]يوسف:  چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
 ثالثًا: اإليمان بالمالئكة:

اإليمان بالمالئكة أحد أصول أركان اإليمان، والتي ورد ذكرها في الحديث 
الصحيح: روى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال: بينما نحن 

                                 
( الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(، شمس الدين القرطبي، دار الكتب 1)

 . 1/42م، 1141، 2المصرية، القاهرة، ط
 . 2/151ن عمر بن كثير، ( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل ب2)
م، 2441، 1( دراسات في التفسير الموضوعي، زاهر األلمعي، مكتبة الملك فهد، ط3)

 . 221ص
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د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض عن
الثياب، شديد سواد الشعر، ال ُيرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى 
جلس إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه 

أن تؤمن »ان. قال: على فخذيه... الحديث. وفيه: قال: فأخبرني عن اإليم
 . (1)«باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

)فاإليمان بهم يعني: التصديق الجازم بأن هلل مالئكة موجودين مخلوقين 
من نور وأنهم كما وصفهم اهلل عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار ال 

هم ويفعلون ما يؤمرون. وأنهم قائمون يفترون، وأنهم ال يعصون اهلل ما أمر 
 .(2)بوظائفهم التي أمرهم اهلل بالقيام بها(

أن )اإليمـان بالمالئكة  -رحـمه اهلل تعـالى- (3)وبين اإلمـام البـيـهـقي
يتـطلب منـا أن نوقـن بـأن منهم رساًل يرسلهم اهلل إلى من يشاء من البشر، 

 . (1)كما أنه يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض(

                                 
، من سؤال جبريل النبي عن اإليمان واإلسالم باب ،اإليمانصحيح البخاري، كتاب ( 1)

 .54، رقم 1/11حديث أبي هريرة، 
دة الواسطية، عبد العزيز محمد ( مختصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقي2)

 . 11م، ص1115، 5السلمان، ط
( هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اهلل بن موسى البيهقي الخرساني 3)

هـ، وصفه اإلمام الذهبي بقوله: هو 152هـ، وتوفي سنة 321الشافعي، ولد سنة 
م النبالء، شمس الحافظ العالمة، الثبت، الفقيه، شيخ اإلسالم. انظر: سير أعال

م، 1125، 3الدين الذهبي، تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد الَعكري 12/143

م، 1124، 1الحنبلي، تحقيق محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط
3/341 . 
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)اإليمان بالمالئكة هو الركن الثاني من أركان اإليمان الستة التي ال 
يصح إيمان عبد وال يقبل إال بتحقيقه، والقرآن مملوء بذكر المالئكة وأصنافهم 
ومراتبهم، واألمر باإليمان بهم والتحذير من الكفر بهم وبيان أحوالهم مع اهلل 

يقرن اسمه باسمهم ويجعل اإليمان ومع الناس وبيان مراتبهم وأعمالهم، فتارة 
 . (2)به مستلزم بهم وأن البر ال ينال إال باإليمان بهم(

فإن النصوص القرآنية الواردة في أمر المالئكة تدعونا إلى ضرورة 
 اإليمان بهم، وبعالقتهم الوطيدة باإلنسان في شتى مراحل حياته. 

الوسيلة والسفرة  )وكيف ال وهم قرناء لإلنسان، رقباء على أفعاله، وهم
الذي أنزلوا رسالة اهلل، ولقد أوجب اهلل اإليمان بهم واعتبر إنكارهم كفرًا وضالاًل 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ بعيدًا، وذلك في قوله سبحانه:

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . (1)[(511]النساء:  چک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
دعو المؤمن إلى )وذلك يدل على أن في اإليمان بهم دافعًا وحافزًا ي

 .(1)التشبه بهم، من لزوم الطاعة واجتناب المعصية(

                                                                             
يق مختار أحمد الندوي، عبد العلي ( الجامع لشعب اإليمان، أبو بكر البيهقي، تحق1)

، الحبائك في أخبار 1/145م، 2443، 1عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، ط
المالئك، جالل الدين السيوطي، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار 

 . 14م، ص1125، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
، 1ان، القاهرة، ط( اإليمان بالمالئكة، علي محمد الصالبي، مكتبة اإليم2)

 .11م، ص2411
 .24( الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، أحمد عبد الوهاب، ص3)
 . 111م، ص2443( تعريف عام بدين اإلسالم، علي طنطاوي، دار المنارة، 1)
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المالئكة عباد اهلل اختارهم واصطفاهم ولهم مكانة  )ومما سبق نجد أن
عند ربهم، والمؤمن الذي يعبد اهلل ويتبع رضوانه ال مناص له من أن يتولى 
المالئكة بالحب والتوقير، ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم 

 .(1)ويؤذيهم(
 :الحكمة من اإليمان بالمالئكة 

، ولعل من بينها: -عز وجل -)لإليمان بالمالئكة حكم كثيرة يعلمها اهلل 
 إطالع عباد اهلل 

على جزء من عالم الغيب، الذي يتشوف العبد إلى معرفته،  -عز وجل -
ها وبذلك يتجنب المؤمن بوحي اهلل الوقوع في الخرافات واألوهام التي يقع في

المشركون، الذين ال يستمدون الغيب من وحي اهلل تعالى، ومن ثم تكمل 
المعرفة اإلنسانية بشقيها: الغيب والشهادة ولعل من الحكم أيضًا ابتالء العباد 
باإليمان بالمالئكة وهم من عالم الغيب، ومن الحكم كذلك التشبيه بأعمال 

 . (2)المالئكة وصفاتهم والتأثر بهم(
 ن بالمالئكة:آثار اإليما 

 لإليمان بالمالئكة آثار عظيمة في حياة المؤمن، نذكر منها ما يلي: 
العلم بعظمة اهلل وقوته وكمال قدرته، فإن عظمة المخلوق من  -

عظمة الخالق، فيزيد المؤمن تقديرًا هلل وتعظيمًا له، حيث يخلق 
 اهلل تعالى من النور مالئكة ذوي أجنحة. 

                                 
 .42( عالم المالئكة األبرار، عمر سليمان األشقر، ص1)
، شريف بن الشيخ صالح أحمد الخطيب، ( التشبه بالمالئكة تأصيال وتطبيقا2)

م، 2411، مارس 1، ع12مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، مج
 .2241ص
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هلل تعالى، فمن آمن بأن المالئكة تكتب االستقامة على طاعة ا -
أعماله كلها فإن هذا يوجب خوفه من اهلل تعالى، فال يعصيه، ال 

 في العالنية، وال في السر. 
االستقامة على طاعة اهلل، والشعور باألنس والطمأنينة. عندما  -

يوقن المؤمن أن معه في هذا الكون الفسيح ألوفًا من المالئكة 
 على أحسن حال وأكمل شأن.  تقوم بطاعة اهلل

شكر اهلل تعالى على عنايته ببني آدم، حيث جعل من المالئكة  -
 من يقوم بحفظهم. 

االنتباه إلى أن هذه الدنيا فانية ال تدوم حين يتذكر ملك الموت  -
المأمور بقبض األرواح حين يتوفاها اهلل، ومن ثم يحرص على 

 . (1)الصالح االستعداد لليوم اآلخر باإليمان والعمل

                                 
( عناية المالئكة باإلنسان، نور هشام عبود، حوليات آداب عين شمس، جامعة 1)

 .111م، ص2412، سبتمبر 14عين شمس، كلية اآلداب، مج
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 الفصل األول: آيات نزول المالئكة فيما يخص المؤمنين
 مدخل:

المالئكة كائنات روحانية لها قدرات هائلة فطرها اهلل على الطاعة 
والعبادة والخضوع المطلق ووكل بها أعماال كثيرة في الكون عامة وفي عالم 

المهام  البشر خاصة وزودها سبحانه وتعالى بطاقات وخصائص تناسب تلك
الجسام التي كلفها اهلل بها، وفي هذا الفصل سوف نتناول آيات نزول المالئكة 

 فيما يخص المؤمنين.
 نزول المالئكة على األنبياء لتبليغ الوحي: -1

من أهم الوظائف المنوطة بالمالئكة هو قيامهم بتبليغ الوحي إلى أنبياء 
ين الرسل في تبليغ الوحي اهلل، ورسله، فالمالئكة واسطة بين اهلل تعالى وب

والشرائع، ويكون الملك واسطة بين الرسول وبين ربه، والرسول واسطة بين 
الملك وقومه، وما يؤديه الملك إلى الرسول ليؤديه الرسول إلى قومه ضربان: 
قرآن ووحي، فقد اصطفى اهلل سبحانه وتعالى من بني آدم أفرادًا شرفهم بنبوته 

ئكة منه يبلغونهم أوامر اهلل سبحانه وتعالى دينه، ورسالته وأرسل إليهم مال 
 عليهم الصالة والسالم.  -وهؤالء المصطفون هم األنبياء والرسل 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  چ قال تعالى:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 چڇ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ
 [. 53 -51]الشورى: 
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يقول: أو يرسل اهلل  چجب حب خب چ) جاء في تفسير اإلمام الطبري:
ما غيره(  .(1)من مالئكته رسواًل، إما جبرائيل، وا 

 چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ  وقال تعالى:
 [. 111 -113]الشعراء: 

َيِة الآَكِريَمِة َأنَّ َهَذا  الآُقرآآَن الآَعِظيَم َتنآِزيُل َربِّ )َأكََّد َجلَّ َوَعاَل ِفي َهِذِه اآلآ
َِميُن، الَِّذي ُهَو ِجبآِريُل َعَلى َقلآِب َنِبيَِّنا  وُح األآ َصلَّى  -الآَعاَلِميَن، َوَأنَُّه َنَزَل ِبِه الرُّ

 .(2)ِلَيُكوَن ِمَن الآُمنآِذِريَن ِبِه( -اللَُّه َعَليآِهَما َوَسلََّم 
كل بالوحي الذي فيه حياة القلوب قال العالمة ابن القيم: )جبريل مو 

. وقال الحافظ ابن حجر: )وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به (3)واألرواح(
 . (1)اإلصالح العام(

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ وقال تعالى:

 [. 71]البقرة:  چڳ ڳ ڳ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ وقال تعالى:

 [. 512]النحل:  چىئ ىئ ی ی 

                                 
الطبري(، محمد بن جرير الطبري، تحقيق ( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير 1)

 . 21/552م، 2444، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين بن محمد المختار 2)

 . 4/11م، 1115الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
ن، ابن قيم الجوزية، مجمع الفقه اإلسالمي، ( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطا3)

، شرح العقيدة الطحاوية، الشيخ صالح بن عبد 2/122هـ، 1132، 1جدة، ط
 . 344العزيز آل الشيخ، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة، ص

( فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقالني 1)
 . 4/341هـ، 1311، بيروت، الشافعي، دار المعرفة
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يعني جبريل، نزل بالقرآن  چۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ قال القرطبي: )قوله
كلِّه ناسخه ومنسوخه. وروي بإسناد صحيح عن عامر الشَّعآِبّي قال: ُوكِّل 
إسرافيل بمحمد صلى اهلل عليه وسلم ثالث سنين، فكان يأتيه بالكلمة والكلمة، 
ثم نزل عليه جبريل بالقران. وفي صحيح مسلم أيضًا أنه نزل عليه بسورة 

 .(1)لم ينزل إلى األرض َقطُّ(َمَلك « الحمد»
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ چ  وقال تعالى:

 [. 11]الحج:  چڎ ڎ ڈ 
قال ابن جرير: )يقول تعالى ذكره: اهلل يختار من المالئكة رساًل كجبريل، 
وميكائيل اللذين كان يرسلهما إلى أنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني 

 -أيضاً  -لمالئكة رساًل ومن الناس آدم، ومعنى الكالم: اهلل يصطفي من ا
 . (2)رساًل(

وقد سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم عن كيفية إتيان الوحي إليه فقال: 
أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليَّ فيفصم عني وقد وعيت »

. قالت «عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجاًل فيكلمني فأعي ما يقول
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد »: -اهلل عنهما رضي -عائشة 

ن جيينه ليتفصد عرقاً   . (3) «البرد فيفصم عنه وا 

                                 
 . 14/111( الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(، شمس الدين القرطبي، 1)
، 1/114( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري، 2)

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )تفسير السعدي(، عبد الرحمن بن 
 السعدي، تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة ناصر بن عبد اهلل

 . 5/142م، 2444، 1الرسالة، ط
، 1/1صحيح البخاري، باب كيف بدأ الوحي، من حديث عائشة رضي اهلل عنها، ( 3)

 . 2رقم 
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 نزول المالئكة على األنبياء للتأييد والنصر: -2
لقد كانت المالئكة مع رسول اهلل في هجرته من مكة إلى المدينة، وهم 

ۀ چ  تله والتخلص منه:الذين تكفلوا بإحباط كل مؤامرات المشركين لق

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ 

 [. 21]التوبة:  چوئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
أي من  چۉ ۉ ې ې چ قال القرطبي: )قوله تعالٰى: 

 .(1)المالئكة(
وهم المالئكة.  چۉ ې ې چ) وقال ابن الجوزي في زاد المسير:

 يه قوالن:ومتى كان ذلك؟ ف
 أحدهما: يوم بدر، ويوم األحزاب، ويوم حنين، قاله ابن عباس. 
والثاني: لما كان في الغار، َصرفت المالئكة وجوه الكفار وأبصارهم عن  

 .(2)رؤيته، قاله الزجاج(
 چۉ ې ې  چ) وجاء في تفسير القرآن البن عبد السالم:
إخفاء أثره في الغار لما المالئكة، أو الثقة بوعده واليقين بنصره وتأييده ب

 .(3)طلب، أو بمنعهم من التعرض له لما هاجر(

                                 
 . 2/111( الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي( ، شمس الدين القرطبي، 1)
ر، جمال الدين بن الجوزي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار ( زاد المسير في علم التفسي2)

 . 3/111هـ، 1122، 1الكتاب العربي، بيروت، ط
( تفسير القرآن، العز بن عبد السالم، تحقيق عبد اهلل بن إبراهيم الوهبي، دار ابن 3)

 . 2/211م، 1114، 1حزم، بيروت، ط
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 نزول المالئكة على األنبياء للتبشير: -3
فقد أرسل اهلل عز وجل مالئكته ليبشروا إبراهيم بغالم بعد طول انتظار 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ  وانقطاع أمل، فقال:

ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 -21]الذاريات:  چىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ ېئ ېئ ېئ 
22 .] 

تفخيم للحديث وتنبيه على  چۆ ۆچ) قال الزمخشري في الكشاف:
نما عرفه بالوحي.  أنه ليس من علم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وا 
والضيف للواحد والجماعة كالزور والصوم ألنه في األصل مصدر ضافه، وكانوا 

عاشرهم جبريل. وقيل ثالثة جبريل، وميكائيل،  اثني عشر ملكًا. وقيل تسعة
وملك معهما. وجعلهم ضيفًا ألنهم كانوا في صورة الضيف حيث أضافهم 
كرامهم أّن إبراهيم خدمهم بنفسه،  إبراهيم. أو ألنهم كانوا في حسبانه كذلك. وا 

 .(1)وأخدمهم امرأته، وعجل لهم الِقرى أو أنهم في أنفسهم مكرمون(
ٿ چ  ئكة زكريا بيحيى عليهما السالم، فقال تعالى:)كما بشرت المال 

 . (2)[(31]آل عمران:  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
أي: خاطبته  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ) قال ابن كثير:

المالئكة شفاها خطابا أسمعته، وهو قائم يصلى فى محراب عبادته، ومحل 
ڤ ڤ چ  :خلوته، ومجلس مناجاته وصالته، ثم أخبر عما بشرته به المالئكة

                                 
مخشري، دار الكتاب العربي، ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم الز 1)

 . 4/111هـ، 1141، 3بيروت، ط
 .52( عالم المالئكة أسراره وخفاياه، مصطفى عاشور، ص2)
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أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره إنما  چڤ ڤ 
 .(1)سمي يحيى ألن اهلل أحياه باإليمان(

نزول المالئكة على بعض البشر للتكريم والتشريف واإلنذار  -1
 واالبتالء:

)يخبرنا القرآن الكريم أن اهلل سبحانه وتعالى أرسل بعض المالئكة 
تعالى إلى أشخاص من البشر ليسوا بأنبياء، تشريفًا لهم  المقربين، واسطة منه

وتكريمًا، وأن أولئك المالئكة عليهم السالم جاءت وساطتهم بالبشارة، والنذارة، 
 . (2)واالبتالء لهؤالء األشخاص(

)فالمالئكة قد يأتون غير األنبياء، وهذا يحدث كثيرًا؛ فكما جاء جبريل 
 عليه وسلم أمام الصحابة، أتى أيضًا من في شكل أعرابي إلى النبي صلى اهلل

قبل إلى مريم ليهب لها عيسى، وقبل هذا وذاك جاء إلى أم إسماعيل حين نفد 
 . (3)الطعام والماء منها وهي بمكة عندما تركها إبراهيم عليه السالم(

)وأخبرنا القرآن الكريم أن اهلل سبحانه وتعالى أرسل بعض المالئكة 
ه تعالى إلى أشخاص من البشر ليسوا بأنبياء، تشريفًا لهم المقربين، واسطة من

وتكريمًا، وأن أولئك المالئكة عليهم السالم جاءت وساطتهم بالبشارة والنذارة 
 . (1)واالبتالء لهؤالء األشخاص(

                                 
 . 1/124( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير( ، إسماعيل بن عمر بن كثير، 1)
( الواسطة بين اهلل وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم، المرابط بن محمد يسلم 2)

 .124نقيطي، صالش
 .11( عالم المالئكة أسراره وخفاياه، مصطفى عاشور، ص3)
 .115( اإليمان بالمالئكة، علي محمد الصالبي، ص1)
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ومن األمثلة على ذلك نزول المالئكة على سارة زوجة إبراهيم عليه 
يئ  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئچ السالم: قال تعالى:

 [. 15]هود:  چ
قال البيضاوي في أنوار التنزيل: )وتوجيه البشارة إليها للداللة على أن 
الولد المبشر به يكون منها ال من هاجر وألنها كانت عقيمة حريصة على 

 .(1)الولد(
ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ چ وقال تعالى: 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جثمث ىث يث حج 

 . [11 -22]الذاريات:  چمج جح 
سارة إلى بيتها وكانت  چيئ جب چ  )قال البيضاوي في أنوار التنزيل: 

 .(2)في صيحة من الصرير( چحب خب چ. في زاوية تنظر إليهم
چ أي مثل قولنا في البشارة  چمت ىتچ )وجاء في تفسير الجاللين: 

 .(1)(بخلقه چمجچ في صنعه  چيت جثمث ىث يث حج
سارة بواسطة هؤالء فتبين من هاتين اآليتين أن اهلل تعالى أوحى إلى 

المالئكة الذين بشروها بأنها ستلد إسحاق رغم كبر سنها، وشيخوخة بعلها، 
 وأن إسحاق سيولد له ولد يسمى يعقوب. 

                                 
( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، تحقيق محمد عبد الرحمن 1)

 . 3/142هـ، 1112، 1المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 . 5/221نوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، ( أ2)
( تفسير الجاللين، جالل الدين المحلي، وجالل الدين السيوطي، دار الحديث، 3)

 . 14/243، 1القاهرة، ط
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ومنها نزول المالئكة على مريم ابنة عمران فقد اقتضت حكمة اهلل 
سبحانه وتعالى أن يولد عيسى ابن مريم عليه السالم من أم دون أب، ليكون 

ياًل مشاهدًا على عظم قدرة اهلل عز وجل، ولما كانت مريم عليهما السالم ذلك دل
هي األم قدر اهلل والدتها لهذا النبي الوجيه أرسل إليها المالئكة مرارًا، وقد بينت 

ڻ ڻ ۀ چ  آيات القرآن الكريم ذلك في عدة مواضع، فمن تلك اآليات:

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 [.21 -22: ]آل عمران چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
يعني  چڻ ڻ ۀچجاء في معالم التنزيل للبغوي: )قوله تعالى: 

قيل من مسيس الرجال  چہ چ اختارك  چۀ ہ ہ ہچجبريل 
وقيل من الحيض والنفاس، قال السدي: كانت مريم ال تحيض، وقيل: من 

قيل: على عالمي زمانها، وقيل: على  چھ ھ ھ ھچ الذنوب 
دت بال أب، ولم يكن ذلك ألحد من النساء، جميع نساء العالمين في أنها ول

 .(5)وقيل: بالتحرير في المسجد ولم تحرر أنثى(
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ وقال تعالى:  

 -51]مريم:  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
51 .] 

ڃ ڃ چ ، في القرآن،  چڄ ڄ ڄ چ )قال البغوي في معالم التنزيل: 

أي: ،  چچ چ چ ، قومها من،  چڃ چ چ ، تنحَّتآ واعتزلت،  چڃ

                                 
م، 1121( معالم التنزيل )تفسير البغوي(، الحسين بن مسعود البغوي، دار طيبة، 1)

1/131 . 
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مكانًا في الدار مما يلي المشرق، وكان يومًا شاتيًا شديد البرد، فجلست في 
 .(5)مشرقة تفلي رأسها(

ڌ ڎ ڎ ڈ چ ، يعني: جبريل عليه السالم، چڍ ڍ ڌ چ )

وقيل: المراد من الروح عيسى عليه السالم، جاء في صورة بشر فحملت ، چ
ژ چ : جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد، فـبه. واألول أصح فلما رأت مريم 

 .(2)مؤمناً مطيعًا( چژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
وتوارت فأرسل اهلل تعالى إليها جبريل  -قومها-)أي استترت منهم 

 . (3))عليه السالم( فتمثل لها بشرًا سويًا، أي على صورة إنسان تام كامل(
جعل ، چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ )فقال لها جبريل عليه السالم:

 .(1)الهبة من قبله لما كان اإلعالم بها من قبله(
 نزول المالئكة لتثبيت قلوب المؤمنين والقتال معهم: -5

)كما حصل في عدد من الغزوات، فقد شاركوا في قتال المشركين في 
بدر، واألحزاب وقريظة وغيرها، وقد سجل القرآن الكريم بعض تلك المشاركات، 

ده المؤمنين من نصرتهم وتأييده سبحانه ليبين لهم عظيم نعمته على عبا
 . (5)وتعالى لهم(

                                 
 . 5/25( المرجع السابق، 1)
 . 1/223( المرجع السابق، 2)
 . 3/112( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، 3)
( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية، تحقيق عبد 1)

 . 1/355هـ، 1122، 1السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
( دراسات في العقيدة اإلسالمية، أحمد جلي، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 5)

 . 111م، ص2445
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)حيث تتدخل المالئكة في الحرب لتحقق النصر، كما حدث مع المسلمين 
في غزوة بدر وفي غزوة األحزاب ويكون تدخلهم غالبًا بتثبيت المنتصرين 

 . (1)وتوجيههم إلى وسائل تحقيق النصر(
 .رومن األمثلة على ذلك ما حدث في غزوة بد

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ چ : قال تعالى

 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
 [. 52]األنفال: 

يحتمل أن يكون  چک چ قال ابن عطية في المحرر الوجيز: )وقوله 
بالقتال معهم على ما روي، ويحتمل بالحضور في حيزهم والتأنيس لهم بذلك، 

ب، وروي في ذلك أن بعض ويحتمل أن يريد: فثبوتهم بأقوال مؤنسة مقوية للقل
المالئكة كان في صورة اآلدميين فكان أحدهم يقول للذي يليه من المؤمنين: 
لقد بلغني أن الكفار قالوا لئن حمل المسلمون علينا لننكشفن، ويقول آخر: ما 
أرى الغلبة والظفر إال لنا. ويقول آخر: أقدم يا فالن، ونحو هذا من األقوال 

 .(2)المثبتة(
وهم  چڑ ڑچ وقال ابن الجوزي في زاد المسبر: )قوله تعالى: 

 چک ک گگ چ . بالعون والنصرة چک کچالذين أمدَّ بهم المسلمين. 
فيه أربعة أقوال، أحدها: قاتلوا معهم، قاله الحسن، والثاني: بشِّروهم بالنصر، 
فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل، ويقول: أبشروا فان اهلل 

                                 
 .22( الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، أحمد عبد الوهاب، ص1)
( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية، 2)

3/151 . 
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ركم، قاله مقاتل، والثالث: ثبِّتوهم بأشياء ُتلآُقونها في قلوبهم َتقوى بها. ناص
 .(5)ذكره الزجاج، والرابع: صححوا عزائمهم ونياتهم على الجهاد، ذكره الثعلبي(

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ: وقال تعالى

 [. 522]آل عمران:  چڃ ڃ ڃ 
عدهم بخمسة آالف فوعدهم بثالثة آالف من المالئكة مددًا لهم ثم و  (

  (2)إن صبروا ألعدائهم واتقوا(
مت يوم بدر بالصُّوف األبيض في نواصي الخيل  ( وكانت المالئكة قد سوِّ

 .(1)وأذنابها، ثمَّ صبر المؤمنون يوم بدر فُأمّدوا بخمسة آالف من المالئكة(
)ففي غزوة بدر كان المسلمون قلة في العدد والتسليح ال يتميزون إال 

أنت به قلوبهم من عقيدة التوحيد الخالص والثقة في نصر اهلل، الذي بما اطم
 . (2)سعوا إليه بالعزم الصادق والتضرع الخالي من الغرور والكبرياء(

فقد دلت هذه اآليات صراحة على اشتراك المالئكة في معركة بدر ضد 
 الكفار. 

 وخيار المالئكة هم الذين شهدوا بدرًا. 
جاء جبريل إلى النبي صلى »رافع الزرقي قال:  فعن معاذ بن رفاعة بن

أو  -اهلل عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين 
 .(5)«قال: وكذلك من شهد بدرًا من المالئكة -كلمة نحوها

                                 
 . 3/11لم التفسير، جمال الدين بن الجوزي، ( زاد المسير في ع1)
( لباب التأويل في معاني التنزيل )تفسير الخازن(، عالء الدين الخازن، تحقيق عبد 2)

 . 1/153م، 2441، 1السالم محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية ط
( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق صفوان عدنان 3)

 .1/142م، 1115، 1وودي، دار القلم، طدا
 .22( الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، أحمد عبد الوهاب، ص1)
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وكان ما فعلته  -وفي غزوة األحزاب تدخلت المالئكة لصالح المسلمين 
چ وبهم من الرعب كفياًل بردهم خائبين منهزمين: بالكافرين، وما ألقته في قل

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 

 [. 7]األحزاب:  چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
المالئكة. قال المفسرون بعث اهلل  چچ چ چڇ چ )والمراد بقوله 

عليهم المالئكة فقلعت األوتاد، وقطعت أطناب الفساطيط، وأطفأت النيران، 
خيل بعضها في بعض، وأرسل اهلل عليهم الرعب، وأكفأت القدور، وجالت ال

 .(2)وكثر تكبير المالئكة في جوانب العسكر(
هم المالئكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب  چچ چ چڇ چ (

والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول يا بني فالن ِإلي، فيجتمعون ِإليه، فيقول 
 .(1)من الرعب(النجاء، النجاء لما ألقى اهلل عز وجل في قلوبهم 

فالمالئكة هم المثبتون للعبد المؤمن بإذن اهلل، والمعلمون له ما ينفعه، 
والمقاتلون الذابون عنه، وهم أولياؤه في الدنيا واآلخرة، وهم الذين يرونه في 

 منامه ما يخافه ليحذره، وما يحبه ليقوى قلبه ويزداد شكرًا. 
ڻۀ  ں ں ڻ ڻ ڻچ وكذلك في غزوة حنين قال تعالى: 

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

                                                                             
من حديث رفاعة بن  باب شهود المالئكة بدرًا، ،المغازي، كتاب البخاريصحيح ( 1)

 . 3112، رقم 13/353رافع الزرقي، 
هـ، 1111، 1ابن كثير، دمشق، ط ( فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، دار2)

1/314 . 
 . 3/424( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، 3)
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ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ 

 [. 21 -21]التوبة:  چ
)يقول اهلل تعالى: ثم من بعد ما ضاقت عليكم األرض بما َرُحبت 
ليتكم األعداء أدباركم، كشف اهلل نازل البالء عنكم، بإنزاله السكينة وهي  وَتوآ

 .(5)كم(األمنة والطمأنينة علي
هم المالئكة. وقد اختلف في عددهم  چۅ ۉ ۉ ې چ قوله  (

على أقوال قيل خمسة آالف. وقيل ثمانية آالف، وقيل ستة عشر ألفًا. وقيل 
 .(2)غير ذلك، وهذا ال يعرف إال من طريق النبّوة(

فقد بين القرآن الكريم أن اهلل أمد نبيه محمدًا صلى اهلل عليه وسلم 
 . بالمالئكة في حنين

)إن إمداد اهلل تعالى للمؤمنين بالمالئكة أمر قطعي ثابت، ال شك فيه، 
ن الحكمة من هذا اإلمداد تحصيل ما يكون سببًا النتصار المسلمين، وهذا  وا 
ما حصل عند نزول المالئكة، فقد قاموا بكل ما يمكن أن يكون سببًا لنصر 

ي قلوبهم، من بواعث المسلمين، من تبشيرهم بالنصر، من تثبيتهم بما ألقوه ف
األمل في نصرهم، والنشاط في قتالهم، وبما أظهروه لهم من أنهم معانون من 
اهلل تعالى، وأيضًا بما قام به بعضهم من االشتراك الفعلي في القتال، وال شك 
أن هذا االشتراك الفعلي في القتال قوى قلوبهم وثبتهم في القتال، وهذا ما دلت 

 . (1)األحاديث النبوية(عليه اآليات وصرحت به 

                                 
( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري، 1)

11/121 . 
 . 3/231( فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، 2)
لقرآن للدعوة والدعاة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، ( المستفاد من قصص ا3)

 . 132، 2/131م، 1112، 1ط
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 نزول المالئكة لحفظ بني آدم: -4
)لقد جعلت المالئكة رحمة لإلنسان. تحفظه من األذى، وتحميه من فعل 

 .(5)األرواح الشريرة، وتحفظ عليه حياته إلى أن يقضي اهلل أمرًا كان مفعواًل(
ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ قال تعالى: 

 . [15]األنعام:  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
واهلل الغالب خلقه العالي عليهم : چٹ ڤ چ )يقول اهلل تعالى: 

چ بقدرته، ال المقهور من أوثانهم وأصنامهم المذلل المغلوب عليه لذلته. 

وهي مالئكته الذين يتعاقبونكم لياًل ونهارًا، يحفظون  چڦ ڦ ڦ 
حصائه وال يضيع(  .(2)أعمالكم ويحصونها، وال يفّرطون في حفظ ذلك وا 

أي: وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجالله  چڤ ڤ ڤڤ ٹ چ )
أي: من المالئكة يحفظون  چڦ ڦ ڦ چ وعظمته وكبريائه كل شيء 

 . (1)بدن اإلنسان(
فما من إنسان إال له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
واإلنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إال حذره الملك، ما عدا شيء أذن اهلل 

 به. فيه فيصي
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ دليل ذلك ما جاء في القرآن: 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ 

                                 
 .21( الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم، أحمد عبد الوهاب، ص1)
( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري، 2)

11/142 . 
 . 2/21تفسير ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، ( تفسير القرآن العظيم )3)
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

 [. 11 -14]الرعد:  چې ې ې ې 
قال ابن عباس في تفسير هذه اآلية: )مالئكة يحفظونه من بين يديه 

 . (5)(ومن خلفه، فإذا جاء قدر اهلل خلوا عنه
)وقال رجل لعلي بن أبي طالب: إن نفرًا من مراد يريدون قتلك، فقال )أي 
علي(: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه 

 . (2)وبينه، إن األجل جنة حصينة(
ظهار لعناية اهلل به.   ففي حفظ المالئكة البن آدم تكريم له وا 

الئكة موكلون باإلنسان يحفظونه ويحوطونه مما )فالحفظة والمعقبات م
يضره من األعداء المشاهدين وغير المشاهدين، فإذا قدر عليهم شيء أسلموه 
لقدر اهلل بأمر اهلل وهم كما دلت النصوص غير الكتبة، فللكتبة مهمة خاصة 
وهي الكتابة، وللحفظة مهمة خاصة وهي الحفظ، وهم غير مالزمين لإلنسان 

 . (1)تبة بل يتعاقبون عليه ويخلف بعضهم بعضًا عليه(مالزمة الك
 

                                 
، 11/ 13( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري، 1)

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جالل الدين السيوطي، تحقيق عبد اهلل بن 
، 1مية، طعبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسال

 . 1/11م، 2443
 .1/51( البداية، 2)
( معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفالسفة والوثنيين في المالئكة 3)

 .124، 111المقربين، محمد بن عبد الوهاب العقيل، ص
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 الفصل الثاني: آيات نزول المالئكة فيما يخص الكافرين
 مدخل:

تناولنا في الفصل السابق اآليات الخاصة بنزول المالئكة فيما يخص 
المؤمنين وكيف أنها تساندهم وتنصرهم وتسدد خطاهم وتنزل على األنبياء 

يد والنصر التبشير، كما تنزل على بعض البشر للتكريم لتبليغ الوحي وللتأي
والتشريف واإلنذار واالبتالء، ولحفظ بني آدم أما في هذا الفصل سنتناول آيات 

 نزول المالئكة فيما يخص الكافرين.
 نزول المالئكة إلهالك المكذبين: -1

هالك األمم  ومن المهام المنوطة بالمالئكة، إنزالهم للعذاب الشديد، وا 
ۈ ٴۇ ۋ چ المكذبة للرسل بأمر اهلل تعالى، وقد ورد في قوله تعالى: 

ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ 

 [. 51]يونس:  چوئ 
)أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم 
به من البينات والحجج الواضحات، ثم استخلف اهلل هؤالء القوم من بعدهم، 

 .(5)واًل لينظر طاعتهم له، واتباعهم رسوله(وأرسل إليهم رس
فالمالئكة هم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ، وبعد البعث.. وهم 

 الموكلون بعمل آالت النعيم والعذاب... 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب چ 

يب جت حت ختمت ىت يت جث مثىث يث حج مججح مح جخ حخ مخ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 [. 21 -25]هود:  چٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

                                 
 . 2/532( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير( ، إسماعيل بن عمر بن كثير، 1)
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)فقد أخبرت المالئكة لوطا أنهم رسل اهلل ِإليهم، وأنهم ال وصول لهم إليه 
وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل،  چىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ چ 

أي ِإذا  چمب ىب يب جتچ وأن يتبع أدبارهم، أي يكون ساقة ألهله 
مروا سمعت ما نزل بهم وال تهولنكم تلك األصوات المزعجة، ولكن است

  .(5)ذاهبين(
قال البيضاوي: )لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا فهون عليك ودعنا 
ياهم، فخالهم أن يدخلوا فضرب جبريل عليه السالم بجناحه وجوههم فطمس  وا 

 .(2)أعينهم وأعماهم، فخرجوا يقولون: النجاء النجاء فإن في بيت لوط سحرة(
مه على التكذيب كان اهلل )فعندما كان ُيكذَّب رسول من الرسل ويصر قو 

ينزل في كثير من األحيان بهم عذابه، وكان الذي يقوم بالتعذيب أحيانًا 
 . (1)المالئكة(

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ چ قال جل وعال: 

 [. 11]األنفال:  چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ چ قوله عز وجل 

يتوفاهم  )أحدهما: :فيه قوالن ذكرهما الماوردي في النكت والعيون چۆ
ملك الموت عند قبض أرواحهم، قاله مقاتل، والثاني: قتل المالئكة لهم حين 

تأويله على القول األول:  چۇ ۆ ۆچ  قاتلوهم يوم بدر،
يضربون وجوههم يوم القيامة إذا واجهوهم، وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار، 

م ببدر لما أحدهما: يضربون وجوهه :وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين

                                 
 . 2/514لعظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، ( تفسير القرآن ا1)
 . 3/111( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، 2)
 .14( عالم المالئكة األبرار، عمر سليمان األشقر، ص3)



 

 
5111 

قاتلوا، وأدبارهم لما انهزموا، والثاني: أنهم جاءوهم من أمامهم وورائهم، فمن 
 .كان من أمامهم ضرب وجوههم، ومن كان من ورائهم ضرب أدبارهم

فدلت اآلية على أن المالئكة حال توفى الكفار يضربون وجوههم 
اآلية عامة في وأدبارهم ويبشرونهم بعذاب جهنم التي يصلونها يوم القيامة، و 

 . (5)كل كافر وليست مخصصة بأهل بدر كما قال بعضهم(
 نزول المالئكة لمواجهة الكفار والعصاة: -2

من المسائل الهامة التي تتعلق بموضوعنا "المالئكة في مواجهة الكفار 
والعصاة": مسألة طلب الكفار لرؤية المالئكة حتى يؤمنوا بصدق األنبياء، 

 بهم لحكمة وضحتها اآليات اآلتية: ولكن اهلل لم يجب طل
ٱ ٻ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چ 

 [. 7 -2]األنعام:  چٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
)قال هؤالء المكّذبون بآياتي العادلون بي األنداد واآللهة: ... هال نزل 
عليك ملك من السماء في صورته يصدّقك على ما جئتنا به، ويشهد لك 

  .(2)اهلل أرسلك إلينا(بحقيقة ما تّدعي من أن 
المعنى أنا إذا جعلنا  چپ پ پ پ ڀ چ)قوله تعالى:  

الملك في صورة البشر فهم يظنون كون ذلك الملك بشرًا فيعود سؤالهم أنا ال 
نرضى برسالة هذا الشخص، وتحقيق الكالم أن اهلل لو فعل ذلك لصار فعل اهلل 

نما كان ذلك تلبيس ًا ألن الناس يظنون أنه بشر نظيرًا لفعلهم في التلبيس، وا 

                                 
( روى ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، انظر: جامع البيان في تأويل القرآن 1)

 . 14/22ري(، محمد بن جرير الطبري، )تفسير الطب
 1/111( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري، 2)

 باختصار. 
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نما كان فعلهم تلبيسًا ألنهم يقولون لقومهم إنه بشر  مع أنه ليس كذلك، وا 
 .(5)مثلكم والبشر ال يكون رسواًل من عند اهلل تعالى(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ 

 [. 555]األنعام:  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
حياء الموتى )فبين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إن زال المالئكة وا 

حتى كلموهم بل لو زاد في ذلك ما ال يبلغه اقتراحهم بأن يحشر عليهم كل 
 .(2)شيء قباًل ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهلل(

نآ تعاَلتآ َفَمنآ َقَصَمتآه الِعزَّةُ  نآ توالت، وشموس البرهان وا  )ألن اآليات وا 
ه ذلك إال  .(1) حيرة وضالاًل، ولم يستنجز إال للشقوة حااًل(وَكَبسآته الِقسمة لم َيِزدآ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ

 [. 71]اإلسراء:  چی ی ی
لو كان  سبحانه )فالجنُس إلى الجنِس أميُل، والشكُل بالشكِل آَنُس، فقال

سكاُن األرِض مالئكُة َلَجَعلآنا الرسوَل إليهم َمَلكًا، فلمَّا كانوا َبَشرًَا فال ينبغي أن 
َتَبعَد إرساُل البشِر إلى البشِر(  .(2)ُيسآ

صلى اهلل  -)فقد طلب الكفار رؤية المالئكة للتدليل على صدق الرسول 
فأخبرهم اهلل أن اليوم الذي يرون فيه المالئكة يوم شؤم عليهم،  -عليه وسلم

إذ الكفار يرو المالئكة عندما يحلُّ بهم العذاب، أو عندما ينزل باإلنسان 

                                 
 . 4/221( مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(، فخر الدين الرازي، 1)
 . 4/111( المرجع السابق، 2)
وازن بن عبد الملك القشيري، ( لطائف اإلشارات )تفسير القشيري(، عبد الكريم بن ه3)

 . 2/214م، 2444، 3تحقيق إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط
( لطائف اإلشارات )تفسير القشيري(، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، 1)

1/311 . 
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چشف عنه الغطاء: الموت ويك

ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 . (5)[(22 -25]الفرقان:  چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

                                 
 .11( عالم المالئكة األبرار، عمر سليمان األشقر، ص1)
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 الفصل الثالث
 آيات نزول المالئكة إلحصاء األعمال وعند الموت والبعث والحساب

تناولنا في الفصل السابق نزول المالئكة فيما يخص الكافرين وبينا أن 
ولمواجهة  زل على الكافرين إلهالك المكذبين، وللعنة الكافرينالمالئكة تن

الكفار والعصاة وفي هذا الفصل سنتناول نزول المالئكة إلحصاء األعمال وعند 
 الموت والبعث على النحو اآلتي:

 نزول المالئكة لمراقبة اإلنسان وكتابة أعماله: -1
ؤالء هم المالئكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، وه

 چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچالمعنيون بقوله تعالى: 

 [. 52 -51]االنفطار: 
)وأجري على المالئكة الموّكلين بإحصاء أعمالهم أربعُة أوصاف هي: 

 .(5)الحفظ، والكرم، والكتابة، والعلم بما يعلمه الناس(
)وممَّا تجدر اإلشارة إليه، أن في وصف الحفظة هنا بهذه الصفات، من 

نهم حافظين كرامًا يعلمون، فاجتمعت لهم كل صفات التأهيل، ال على درجات كو 
 .(2)الكناية من حفظ وعلو منزلة، وعلم بما يكتبون(

قال أبو جعفر الطحاوي رحمه اهلل: )ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن اهلل قد 
 . (1)جعلهم علينا حافظين(

                                 
، 1لتنوير، الطاهر بن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط( التحرير وا1)

 . 14/112م، 2444
( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين بن محمد المختار 2)

 . 1/14الشنقيطي، 
( شرح العقيدة الطحاوية، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، نسخة الكترونية 3)

 . 114ص من المكتبة الشاملة،
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كل ببني آدم مالئكة أي: )أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن اهلل قد و 
كرامًا يحفظون أعمالهم وأقوالهم ويكتبونها في صحف حقيقية يقرأها اإلنسان 

 . (5)يوم القيامة(
 چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ قال تعالى: 

 [. 21]الزخرف: 
)يقول اهلل تعالى : بل نحن نعلم ما تناجوا به بينهم، وأخفوه عن الناس 

م، يعني عندهم يكتبون ما نطقوا به من منطق، من سّر كالمهم، وحفظتنا لديه
 .(2)وتكلموا به من كالمهم(
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ وقال سبحانه: 

]ق:  چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
51- 52 .] 

أي هو أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقى أي ،  چڀچ )قوله تعالى 
إيذان بأنه غني عن استحفاظ الملكين فإنه يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به، وفيه 

أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما، لكنه لحكمة اقتضته وهي ما فيه 
من تشديد يثبط العبد عن المعصية، وتأكيد في اعتبار األعمال وضبطها 

لزام للحجة يوم يقوم االشهاد(  .(1)للجزاء وا 

                                 
( معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفالسفة والوثنيين في المالئكة 1)

 .141المقربين، محمد بن عبد الوهاب العقيل، ص
( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري، 2)

21/411 . 
 . 5/224( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، 3)
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عة كان على كل باب إذا كان يوم الجم»فقد قال صلى اهلل عليه وسلم: 
من أبواب المسجد المالئكة يكتبون األول فاألول. فإذا جلس اإلمام طووا 

 . (5)« الصحف وجاءوا يستمعون الذكر
قال الحسن البصري رحمه اهلل: )يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل 
بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك واآلخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك 

اتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو فيحفظ حسن
أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج 
يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا اقرأ كتابك فقد عدل واهلل من جعلك حسيب 

 . (2)نفسك(
ئكة عليهم فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الكرام الكاتبين من المال 

السالم مالزمون لإلنسان ليله ونهاره وأنهم يكتبون أقواله وأعماله القلبية 
 والظاهرة كتابة حقيقية في صحف حقيقية. 

 نزول المالئكة لقبض األرواح: -2
)اختص اهلل بعض مالئكته بنزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم التي 

مئ ىئ يئ جب ی ی ی ی جئ حئ چقدرها اهلل لهم، قال تعالى: 

 .(1)[(55]السجدة:  چحب

                                 
، من حديث أبي هريرة، بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، باب البخاري صحيح( 1)

 . 3431، رقم 3/1115
( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري، 2)

24/151 . 
 .54( عالم المالئكة األبرار، عمر سليمان األشقر، ص3)
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)فملك الموت يقبض األرواح ويعاونه على ذلك جماعة من المالئكة وهم 
صنفان: مالئكة رحمة، ومالئكة عذاب، وهم مع ملك الموت وهم المقصودون 

 . (5)[(15]األنعام:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ بقوله سبحانه: 
ة يقبضونها عند وقد ثبت في الكتاب والسنة أن اهلل وكل بالروح مالئك

 الموت في آيات كثيرة. 
ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ قال تعالى: 

 [. 15]األنعام:  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
يعني ال  چڃ ڃ چ چيعني ملك الموت وأعوانه  چڃ ڃ چ )

 .(2)يؤخرون طرفة عين( 
وقال ابن كثير أي: )مالئكة موكلون بذلك، قال ابن عباس وغير واحد: 

من المالئكة، يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملك لملك الموت أعوان 
 .(1)الموت إذا انتهت إلى الحلقوم(

 چی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب چوقال تعالى: 
 [.55]السجدة: 
 قبض أرواح المؤمنين: -3

حين يتعرض المؤمنون لغمرات الموت فإن المالئكة تبشرهم بالخيرات، 
بون وهم ينتقلون من هذه الحياة وتبعث في نفوسهم األمن والسكينة فال يضطر 

 الفانية إلى أطوار تلك الحياة الباقية. 

                                 
 .34اه، مصطفى عاشور، ص( عالم المالئكة أسراره وخفاي1)
 . 2/11( بحر العلوم، نصر السمرقندي، تحقيق محمود مطرجي، 2)
 . 2/124( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، 3)



 

 
5111 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ قال تعالى: 

 [. 11]فصلت:  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن، أو  چپ پ چ )

 .(5)عند الموت أو الخروج من القبر( 
 .(2)خير()فيبشرونهم بذهاب الشر، وحصول ال

يبشرون عند الموت وفي  چپ پ ڀ چ )وفي قوله: 
 .(1)القبر، ويوم خروجهم من قبورهم(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ وقال تعالى:  

 [. 511]األنبياء:  چٿ ٿ ٹ ٹ 
چ ومن ذلك تسليمهم على المؤمنين في سكرات الموت كما قال تعالى: 

 چڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
 [. 12]النحل: 

كثير رحمه اهلل: )أخبر تعالى عن حال المؤمنين عند االحتضار قال ابن 
أنهم طيبون، أي: مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء وأن المالئكة تسلم 

 . (2)عليهم وتبشرهم بالجنة(
فإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فإن المالئكة تتنزل عليه تبشره 

 وتثبته. 

                                 
 باختصار.  5/112( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، 1)
 . 1/125بن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، ( تفسير القرآن العظيم )تفسير ا2)
( اليوم اآلخر في القرآن العظيم، عبد المحسن زبن المطيري، دار البشائر اإلسالمية، 3)

 . 41م، ص2442، 3ط
 . 2/542( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل بن عمر بن كثير، 1)
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 قبض أرواح الكافرين والعصاة: -1
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ تعالى:  قال

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 [. 71]األنعام:  چوئ وئ ۇئ 
 چڭ ڭ چ أي: كرباته وسكراته، وقوله:  چۇ ۆ ۆ چ )قوله: 

جوابه محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمًا، وهذه عبارة عن التعنيف في السياق 
 . (5)والشدة وفي قبض األرواح(

: )يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى اهلل عليه -رحمه اهلل-قال الطبري 
وسلم ولو ترى يا محمد حين يغمر الموت بسكراته هؤالء الظالمين العادلين 
بربهم اآللَهة واألنداد، والقائلين ما أنزل اهلل على بشر من شيء، والمفترين 

لين على اهلل كذبًا، الزاعمين أن اهلل أوحى إليه ولم يوَح إليه شيء، والقائ
سأنزل مثل ما أنزل اهلل فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات الموت، ونزل بهم أمر 
اهلل، وحان فناء آجالهم، والمالئكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم، 
باَرهم ذلَك  ِرُبوَن ُوُجوَهُهمآ وأدآ كما قال جل ثناؤه: َفَكيآَف إَذا َتَوفَّتآُهُم الَمالِئَكُة َيضآ

(بأنَُّهمآ اتَّ  ِرُجوا أنآفَسُكمآ َواَنُه يقولون لهم: أخآ َخَط الّلَه َوّكرُِهوا ِرضآ َبُعوا ما أسآ
(2). 

 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ وقال تعالى: 
 أي حرام ومحرم عليكم دخول الجنة.[، 22]الفرقان: 

                                 
جزي الكلبي، تحقيق محمد سالم هاشم،  ( التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن1)

 . 1/314م، 1115دار الكتب العلمية، 
( جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، محمد بن جرير الطبري، 2)

11/531 . 
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ وقال تعالى: 

ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 

 [. 27 -22]النحل:  چڌ ڎ ڎ 
 .(5)أي: الذين ظلموا أنفسهم بالشرك باهلل تعالى(  چڤ ڤڤ چ )

)حيث يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم 
 .(2)ومجيء المالئكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة(

ۋ ۋۅ چ وهي تبشر الكفرة بالنار وغضب الجبار وتقول لهم: 

 [. 71]األنعام:  چۅ ۉ ۉ ې 
 

                                 
 . 2/142( بحر العلوم، نصر السمرقندي، تحقيق محمود مطرجي، 1)
 . 2/111ن عمر بن كثير، ( تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، إسماعيل ب2)
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات
في ختام هذا البحث أحمد اهلل تعالى أن وفقني إلتمامه وقد توصلت إلى 

 النتائج اآلتية:
حصر آيات نزول المالئكة في القرآن ثم دراستها دراسة تفسيرية تمأل  -

 القلب إيماًنا وعظمة بقدرة اهلل وعظم خلقه.
هذا العلم العقدي من  التركيز على آيات نزول المالئكة تحديًدا يرسخ -

ناحية قرآنية فريدة تجعل الذهن متأمال في خصائص النزول 
 المالئكي تحديًدا.

المالئكة عباد اهلل خلقهم من نور وأعطاهم القدرة على التشكل  -
 وجعلهم متفرغين لعبادته.

للمالئكة صفات خاصة يتميزون بها عن اإلنس والجن، كما أن لهم  -
 أي مخلوقات أخرى.قدرات خاصة بهم ال توجد ب

اإليمان بالمالئكة أصل من أصول اإليمان وركن من أركانه الستة  -
حيث يرد ذكر المالئكة مقدما على ذكر الكتب والرسل لتوقف 
اإليمان بالكتب المرسلة وبالرسل المبعوثين بها على اإليمان 
بالمالئكة ال يصح إيمان العبد إال به وقد دلت على ذلك النصوص 

 السنة النبوية.القرآنية و 
لإليمان بالمالئكة آثار عظيمة في حياة المؤمن منها العلم بعظمة  -

 الخالق وكمال قدرته واالستقامة على طاعته.
المالئكة تنزل على األنبياء لتبليغ الوحي وللتأييد والنصر والتبشير،  -

كما تنزل على بعض البشر للتكريم والتشريف واإلنذار واالبتالء، 
 .ولحفظ بني آدم
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المالئكة تنزل على الكافرين إلهالك المكذبين، وللعنة الكافرين  -
 ولمواجهة الكفار والعصاة.

أما فيما يخص نزول المالئكة إلحصاء األعمال وعند الموت والبعث  -
فإنها تتمثل في نزول المالئكة لمراقبة اإلنسان وكتابة أعماله، 

الجنة  ولقبض أرواح المؤمنين والكافرين العصاة ولرعاية أهل
 واالختفاء بهم ولعذاب أهل النار والتنكيل بهم.
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 التوصيات:
أوصي الباحثين وطلبة العلم بضرورة دراسة خصائص وصفات ووظائف 
المالئكة في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعية حيث لم يأخذ هذا 
الموضوع نصيبه من الدراسة التفسيرية كما أخذه من الدراسة العقدية فقد 

صرت دراستي هنا على آيات النزول فقط إذ أن القرآن مملوء بالحديث عن ح
 المالئكة في الجوانب األخرى.
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