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مقدمة املؤسسة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل عىل ما أنعم ،وله ّ
والصالة والسالم
الشكر بام أهلم ،وال ّثناء بام قدّ مّ ،

أتم النّعم وأفضلها ،حممد وآله األخيار.
عىل ّ
أ ّما بعد:

لقد شغل موضوع املالئكة يف الفكر اإلسالمي ح ّيز ًا ال يستهان به وذلك

لكونه مقدّ مة لإليامن بالكتب الساموية وبعث األنبياء عليهم السالم ،ومن ثم
يعدُّ اإليامن هبم من أركان اإليامن باهلل تعاىل ،فض ً
ال عن أثر هذا اإليامن يف حتقيق

منظومة اإليامن بالغيب الذي جعله القرآن الكريم أحد مكونات التقوى ،وأول
َ َ ْ َ ُ
اب َل َر ْي َب فِيه ُه ًدى ل ِلْ ُم َّتق َ
ني
صفات املتقني ،قال تعاىل﴿ :الم ( )1ذل ِك الكِت
ِ
ِ
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ
ُ ُ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ
ب َوي ِقيمون الصلة َومِما َرزقناه ْم ين ِفقون﴾ (( (.
ي
( )2الِين يؤمِنون بِالغ ِ
من هنا:
فإن احلديث عن املالئكة كان له من األثر اإليامين والنفيس يف املؤمنني ،ما

جيعله يعيد النظر يف املاديات وما حييط به من ظواهر حياتية وشهودية وينقله إىل
عامل الغيب وعامل الطهر والنور والرمحة ،وإن كان من بني مهام بعض املالئكة
(( ( البقرة.3 - 1 :
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 ...............................................................املالئكة يف هنج البالغة

نزول العذاب؛ إال أن املرتكز يف األذهان واملالئم للقلوب هو اجلانب الرمحاين

والنوراين كلام ورد ذكر املالئكة عليهم السالم.

وألن خري ما نستعني به عىل معرفة هذا العامل اخلاص بعد كتاب اهلل وحديث

رسوله صىل اهلل عليه واله وسلم هو حديث أمري املؤمنني عيل عليه السالم ،ال

تضمن العديد من األحاديث الطويلة
سيام فيام ورد يف كتاب هنج البالغة فقد
ّ
والقصرية التي اختصت باملالئكة ،وألمهية هذا املوضوع ارتأت مؤسسة علوم

هنج البالغة طباعة هذا البحث القيم للباحث األخ حممد محزة احلفاجي فقد

بذل فيه جهده وعىل اهلل أجره.
واحلمد هلل أوالً وآخر ًا.

السيد نبيل احلسني

رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة

مقدمة الكتاب

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وحبيب إله

العاملني أيب القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين.
أما بعد:

فاحلديث عن هذه املخلوقات حديث شيق ،إذ إننا نتكلم عن كائنات

منزهة ،خلقها اهلل من نور وليس للشيطان عليها من سلطان ،فهي خالصة
ّ
خملصة لعبادة اهلل وطاعته ،فمنذ بدء خلق آدم عليه السالم بانوا عىل حقائقهم

وما منهم إال وسجد آلدم عليه السالم فكان ذلك السجود طاعة وعبودية هلل
تعاىل الذي أمرهم بذلك.

وقد تناولنا يف هذا الكتاب مجيع ما ذكره أمري املؤمنني عليه السالم عن بديع

خلق املالئكة وعصمتها وقرهبا وعددها وسكنها.

وقد اعتمدت عىل مجيع خطب هنج البالغة التي تتحدث عن هذه الكائنات

ومنها:
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قال أمري املؤمنني:

ِِ ِ ِ
إل ْسك ِ
( ُث َّم َخ َل َق ُس ْب َحا َن ُه ِ
الص ِفيحِ األَ ْع َل ِم ْن َم َلكُوتِ ِه،
َان َس َم َواته ،وع َم َرة َّ
وج فِ َج ِ
َخ ْلق ًا َب ِديع ًا ِم ْن َم َلئِكَتِ ِهَ ،م َ
اج َهاَ ،و َح َشى ِبِ ْم ُفت َ
ُوق َأ ْج َوائِ َها،
أل ِبِ ْم ُف ُر َ
ح ِ
ِ
وبي َفجو ِ
س ،وس ُت ِ
ِ
ِِ
ات تِ ْل َ
ات
ك ا ْل ُف ُروجِ  ،ز ََج ُل ا ُْل َس ِّب َ
َْ َ َ َ
ني من ُْه ْم ف َح َظائر ا ْل ُقدُ ِ ُ َ
ِ
ِ ِ
ال ُج ِ
ُْ
الر ِجيجِ  ،ا َّل ِذي ت َْست ُّ
وو َر َاء َذلِ َ
َك ِمنْ ُه األَ ْس َم ُع،
وساد َقات ا َْل ْجدَ ،
ك َّ
بَ ُ ،
اس َئ ًة ع َل حدُ ِ
ف َخ ِ
ُور تَردع األَبصار عن ب ُل ِ
وغ َهاَ ،فت َِق ُ
ود َهاَ ،أن َْش َأ ُه ْم َع َل
ُس ُب َح ُ
َ ُ
ات ن ٍ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
ول َأجنِح ٍة تُسبح ج َل َل ِعزَّتِ ِهَ ،ل ينْت ِ
وأ ْقدَ ٍار م َت َف ِ ٍ
متَلِ َف ٍ
اتَ ،
ُص َو ٍر ُ ْ
ون َما
َح ُل َ
اوتَاتُ ،أ ِ ْ َ َ ِّ ُ َ
َ
ُ
َظ َه َر ِف َْ
ال ْل ِق ِم ْن ُصن ِْع ِهَ ،
ون َأ َّنُ ْم َ ْ
ون َش ْيئ ًا َم َع ُه ِمَّا ا ْن َف َر َد بِ ِهَ ،ب ْل ِعبا ٌد
ي ُل ُق َ
ول َيدَّ ُع َ
َْ ُ َُ َْ
ُْ َْ ََْ ُ َ
ِ
ِ
(( (
َ
ون﴿ ،ال يسبِقونه بِالق ْو ِل وهم بِأم ِره ِ يعملون﴾ َ ،ج َعل ُه ُم اهللُ ف َيم ُهنَال َ
ك
ُمك َْر ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونْيِ ِه ،و َع َص َم ُه ْم ِم ْن
وح َل ُه ْم إِ َل ا ُْل ْر َسل َ
ني َو َدائ َع َأ ْم ِره َ
َأ ْه َل األَ َمانَة َع َل َو ْحيِهَّ َ ،
الشبه ِ
وأ َمدَّ ُه ْم بِ َف َوائِ ِد ا َْل ُعون َِةَ ،
يل َم ْر َضاتِ ِهَ ،
َر ْي ِ
اتَ ،ف َم ِمن ُْه ْم زَائِغٌ َع ْن َسبِ ِ
وأ ْش َع َر
ب ُّ ُ َ
ال إِ َل َت ِ ِ ِ
ِ
السكِين َِة ،و َفت ََح َُل ْم َأ ْب َواب ًا ُذ ُل ً
وب ْم ت ََو ُ
ب َُل ْم َمنَار ًا
اجيده ،ون ََص َ
َ
اض َع إِ ْخ َبات َّ
ُق ُل َ ُ
ات اآل َثامِِ َ ،
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َ
ب ال َّل َي ِ
ال
وص ُ
ول ْ ت َْر َت ْل ُه ْم ُع َق ُ
َواض َح ًة َع َل أ ْع َل ِم ت َْوحيدهَ ،ل ْ ُت ْثق ْل ُه ْم ُم َ
ِ
ُون ع َل مع ِ
ِ
يم َة إِ َيم ِ ِن ْمَ ،
واألَ َّيامَِ ،
الشك ُ
ول ْ ت َْر ِم ُّ
اق ِد
ول ْ َت ْع َ ِتك ال ُّظن ُ َ َ َ
ُوك بِن ََو ِازع َها َع ِز َ
ت َق ِ
اد َح ُة ا ِ
ول َس َل َبت ُْه ُم َْ
إل َح ِن فِ َيم َب ْين َُه ْمَ ،
َي ِقين ِ ِه ْمَ ،
ال ْ َي ُة َما َل َق ِم ْن َم ْع ِر َفتِ ِه
ول َقدَ َح ْ
بِ َضمئِ ِر ِهم ،وما سكَن ِمن ع َظمتِ ِه وهيب ِة ج َل َلتِ ِه ِف َأ ْثن ِ
َاء ُصدُ ِ
ور ِه ْمَ ،
ول ْ َت ْط َم ْع
َ َْ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
اوس َف َت ْق َ ِتع بِرينِها ع َل فِك ِْر ِهمِ ،
فِ ِ
ومن ُْه ْم َم ْن ُه َو ِف َخ ْل ِق ا ْلغ ََم ِم الدُّ َّلحِ ،
يه ُم ا ْل َو َس ِ ُ
َ َْ َ َ
ْ
وف َق ْت ِة ال َّظ َل ِم األَبمِِ ،
ال َب ِ
الش َّمخِ ِ ،
وف ِع َظ ِم ِْ
ِ
ال ُّ
ت َأ ْقدَ ُام ُه ْم
ومن ُْه ْم َم ْن َقدْ َخ َر َق ْ
َْ
َ
ار ِق َْالو ِ
ض الس ْف َلَ ،ف ِهي كَراي ٍ
م ِ
ات بِ ٍ
يض َقدْ َن َف َذ ْت ِف َ َ
يح
اءْ َ ،
َ
وتت ََها ِر ٌ
َ َ َ
ُ ُتو َم األَ ْر ِ ُّ
ود ا ُْل َتن ِ
الدُ ِ
ت ِم َن ُْ
َه َّفا َف ٌة َ ْتبِ ُس َها َع َل َح ْي ُ
َاه َي ِةَ ،ق ِد ْاس َت ْف َر َغت ُْه ْم َأ ْشغ َُال ِع َبا َدتِ ِه،
ث ا ْنت ََه ْ
َْ َ ٌ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ َُ َْ
ُ َْ ََْ ُ َ
(( ( األنبياء ،27 :واآلية هكذا ﴿ ...بل عِباد مك َرمون * ل يسبِقونه بِالق ْو ِل َوه ْم بِأم ِره ِ يعملون﴾.

مقدمة الكتاب ......................................................................
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ِ
ي َم ْع ِر َفتِ ِه ،و َق َط َع ُه ُم ا ِ
ان بِ ِه إِ َل ا ْل َو َل ِه إِ َل ْي ِهَ ،
وو َص َل ْ
إلي َق ُ
ت َح َقائ ُق ِاإل َيم ِن َب ْين َُه ْم و َب ْ َ
َ
ول ْ
ِ
ات ْم َما ِعنْدَ ُه إِ َل َما ِعنْدَ َغ ْ ِي ِهَ ،قدْ َذا ُقوا َح َل َو َة َم ْع ِر َفتِ ِهِ َ ،
وش ُبوا بِا ْلك َْأ ِ
س
ُ َتاو ْز َر َغ َب ُ ُ
ِ
َت ِمن سويدَ ِ
يج ُة ِخي َفتِ ِهَ ،ف َحن َْوا بِ ُط ِ
اء ُق ُل ِ
م َّبتِ ِهَ ،
ول ال َّطا َع ِة
الر ِو َّي ِة ِم ْن َ َ
وبِ ْم َوش َ
وت َ َّكن ْ ْ ُ َ ْ
َّ
ِ
ِ ِ
ا ْعتِدَ َال ُظ ُه ِ
َض ِع ِه ْمَ ،
ور ِه ْمَ ،
ول ْ ُين ِْفدْ ُط ُ
يم
ول َأ ْط َل َق َعن ُْه ْم َعظ ُ
ول َّ
الر ْغ َبة إِ َل ْيه َما َّد َة ت َ ُّ
ال ُّز ْل َف ِة ِرب َق ُخ ُش ِ
ول ْ َيت ََو َُّل ُم ا ِ
ف ِمن ُْه ْمَ ،
وع ِه ْمَ ،
اب َف َي ْس َتكْثِ ُروا َما َس َل َ
َت
ول ت ََرك ْ
إل ْع َج ُ
َ
ِ
ول َ ْت ِر ا ْل َف َت ُ ِ
يهم َع َل ُط ِ
ِ
ِ ِ ِ
َُل ُم ْاستِكَا َن ُة ا ِ
ول
ات ف ِ ْ
إل ْج َلل نَصيب ًا ف َت ْعظي ِم َح َسنَاتِ ْمْ َ ،
َ
ِ
ِ
ِ
ف لِ ُط ِ
ول َ ِ
ُدؤُ ِ
ت َّ
َاج ِاة
ول ا ُْلن َ
وبِم ومل تَغ ْض ر َغ َب ُ ُ
اتمَ ،ف ُيخَ ال ُفوا َع ْن َر َجاء َر ِّبِ ْمْ َ ،
س ُْ ِ ِ َ
ول َم َل َكت ُْه ُم األَ ْشغ َُال َف َت ْن َقطِ َع ِ َب ْم ِ
َأ َس َل ُت َأ ْل ِسنَتِ ِه ْمَ ،
ات ْمَ ،
ال َؤار إِ َل ْيه أ ْص َو ُ ُ
ول ْ
ِ
ِ
ول ي ْثنُوا إِ َل ر ِ
ِ ِ
ف ِف َم َق ِ
اب ْمَ ،
َ ْتتَلِ ْ
ول
َ َ
احة ال َّت ْقص ِري ِف َأ ْم ِره ِر َق َ ُ
او ِم ال َّطا َعة َمنَاك ُب ُه ْمَ ْ َ ،
الشهو ِ
ِ
ول َتنْت َِض ُل ِف ِ ِ
َتعدُ و ع َل ع ِزيم ِة ِجدِّ ِهم ب َلد ُة ا ْل َغ َف َل ِ
تَ ،
ات،
هم ِه ْم َخدَ ائ ُع َّ َ َ
ْ َ َ
َ
ْ َ َ َ
ِ
ش َذ ِخ َري ًة لِ َي ْو ِم َفا َقتِ ِه ْم ،و َي َّم ُمو ُه ِعنْدَ ان ِْق َطا ِع َْ
ات ُذوا َذا ا ْل َع ْر ِ
َق ِد َّ َ
ني
ال ْل ِق إِ َل ا َْلخْ ُلوق َ
ون َأ َمدَ َغا َي ِة ِع َبا َدتِ ِهَ ،
ول َي ْر ِج ُع ِبِ ُم ِال ْستِ ْهت َُار بِ ُلزُو ِم َطا َعتِ ِه ،إِ َّل
بِ َر ْغ َبتِ ِه ْمَ ،ل َي ْق َط ُع َ
ِ
وبِم َغ ِي منْ َقطِع ٍة ِمن رجائِ ِه َ َ ِ ِ
ِ
اب َّ
الش َف َق ِة ِمن ُْه ْم،
وما َفتهَ ،ل ْ َتنْ َقط ْع َأ ْس َب ُ
َ ْ َ َ
إِ َل َم َوا َّد م ْن ُق ُل ِ ْ ْ ُ
يك السع ِي ع َل ِ ِ ِ
ِ
ِ
َفينُوا ِف ِجدِّ ِهمِ ْ َ ،
ْ
س ُه ُم األَ ْط َمع َف ُي ْؤث ُروا َوش َ َّ ْ َ
ْ
َ
ول ْ تَأ ْ
اجت َهاده ْمَ ،ل ْ
ك َلنَس َخ الرجاء ِمنْهم َش َف َق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات
َّ َ ُ ُ ْ
َي ْس َت ْعظ ُموا َما َم َض م ْن َأ ْع َمل ْم ،و َل ِو ْاس َت ْع َظ ُموا َذل َ َ
يتَلِ ُفوا ِف ربِم بِاستِحو ِ
الش ْي َط ِ
ان َع َل ْي ِه ْمَ ،
َو َجلِ ِه ْمَ ،
ول ْ َ ْ
اذ َّ
وء ال َّت َقا ُطعِ،
َ ِّ ْ ْ ْ َ
ول ْ ُي َف ِّر ْق ُه ْم ُس ُ
ِ
ول ت ََش َّع َبت ُْه ْم َم َص ِ
الر َي ِ
بَ ،
اس ِدَ ،
َ
اف
ول ا ْقت ََس َمت ُْه ْم َأ ْخ َي ُ
ار ُ
ف ِّ
ول ت ََو َّل ُه ْم غ ُّل الت ََّح ُ
ِ
ُ
ول َونًى َ
ول َ
س ُاء إِ َيم ٍن َل ْ َي ُفك َُّه ْم ِم ْن ِر ْب َقتِ ِه َز ْيغٌ َ
ول ُعدُ ٌ
ُور ،و َل ْي َس
ول ُفت ٌ
ْال َممَِ ،ف ُه ْم أ َ َ
ِف َأ ْط َب ِ
ك َس ِ
الس َم ِء َم ْو ِض ُع إِ َه ٍ
اب إِ َّل و َع َل ْي ِه َم َل ٌ
ون َع َل
اجدٌ َ ،أ ْو َسا ٍع َحافِدٌ َ ،ي ْز َدا ُد َ
اق َّ
ُط ِ
ول ال َّطا َع ِة بِ َر ِّبِ ْم ِع ْل ًام ،و َت ْز َدا ُد ِع َّز ُة َر ِّبِ ْم ِف ُق ُل ِ
وبِ ْم ِع َظ ًام) (( (.
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،91 :ص.130 -128
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وقال:

( ُثم َفت ََق ما بي السمو ِ
ات ا ْل ُع َلَ ،ف َم َ
أل ُه َّن َأ ْط َوار ًا ِم ْن َم َلئِكَتِ ِهِ ،من ُْه ْم ُس ُجو ٌد َل
َ َ ْ َ َّ َ َ
َّ
ونَ ،ل
ون َل َي ْس َأ ُم َ
وم َس ِّب ُح َ
ون َل َي َتزَا َي ُل َ
وصا ُّف َ
ُوع َل َينْت َِص ُب َ
َي ْر َك ُع َ
ونَ ،
ورك ٌ
ونُ ،
ونُ ،
انِ ،
ِ
اه ْم ن َْو ُم ا ْل ُع ُي ِ
ول َغ ْف َل ُة الن ِّْس َي ِ
ول َف ْت ُة األَ ْبدَ ِ
ونَ ،
انَ ،
ومن ُْه ْم
َيغ َْش ُ
ول َس ْه ُو ا ْل ُع ُقولَ َ ،
ال َف َظ ُة لِ ِعب ِ
وأم ِر ِهِ ،
ِِ
َاء َع َل َو ْحيِ ِهَ ،
ومن ُْه ُم َْ
وأ ْل ِسنَ ٌة إِ َل ُر ُسلِ ِهْ ُ ،
اد ِه،
ومتَلِ ُف َ
َ
ون بِ َق َضائه َ ْ
ُأ َمن ُ
ِ
ِِ ِ
الس ْف َل َأ ْقدَ ُام ُه ْم ،وا َْل ِ
والسدَ َن ُة ألَ ْب َو ِ
ار َق ُة ِم َن
اب ِجنَانه ،ومن ُْه ُم ال َّثابِ َت ُة ِف األَ َرض َ
ني ُّ
َّ
ار َأركَانم ،وا ُْلن ِ
ِ
وال ِ
َاس َب ُة لِ َق َوائِ ِم ا ْل َع ْر ِ
الس َم ِء ا ْل ُع ْل َيا َأ ْعنَا ُق ُه ْمَْ ،
ش
ار َج ُة م َن األَ ْق َط ِ ْ ُ ُ ْ
َّ
َ ِ ِ
ي
َأ ْكتَا ُف ُه ْم ،نَاكِ َس ٌة ُدو َن ُه َأ ْب َص ُار ُه ْمُ ،م َت َل ِّف ُع َ
ضو َب ٌة َب ْين َُه ْم و َب ْ َ
ون َ ْت َت ُه بِأ ْجن َحت ِه ْمَ ،م ْ ُ
ِ
ب ا ْل ِعز َِّةَ ،
ون َر َّ ُب ْم بِالت َّْص ِو ِيرَ ،
ون
ي ُر َ
ه َ
ونُ ْم ُح ُج ُ
َم ْن ُد َ
ول ُ ْ
وأ ْست َُار ا ْل ُقدْ َرةَ ،ل َيت ََو َّ ُ
ِ
ِ ِ ِ
يدُّ و َن ُه بِاألَ َماكِ ِنَ ،
نيَ ،
ون إِ َل ْي ِه بِالنَّ َظائِ ِر) (( (.
ول ُي ِش ُري َ
َع َل ْيه ص َفات ا َْل ْصنُوع َ
ول َ ُ

وقال:
ِ
ك ُه ْم َأ ْع َل ُم َخ ْل ِق َ
ور َف ْعت َُه ْم َع ْن َأ ْر ِض َ
(م ْن َم َلئِك ٍَة َأ ْس َكنْت َُه ْم َس َم َواتِ َ
ك
كَ ،
كَ ،
كَ ،
ول ْ ُي َض َّمنُوا األَ ْر َحا َمَ ،
ْك َل ْ َي ْس ُكنُوا األَ ْص َل َبَ ،
وأ ْق َر ُ ُب ْم ِمن َ
وأ ْخ َو ُف ُه ْم َل َ
بِ َ
ول ْ
ي َل ُقوا ِمن م ٍ
ب ا َْلن ِ
اء َم ِه ٍ
ُون وإِ َّنُ ْم َع َل َمك ِ ِ
نيَ ،
ُْ
َان ْم ِمن َ
ومن ِْز َلتِ ِه ْم
ول ْ َيت ََش َّع ْب ُه ْم َر ْي ُ
ْك َ
ْ َ
كِ ،
ِ
يك ،و َك ْث َر ِة َطا َعتِ ِه ْم َل َ
واستِ ْج َم ِع َأ ْه َوائِ ِه ْم فِ َ
وق َّل ِة َغ ْف َلتِ ِه ْم َع ْن َأ ْم ِر َكَ ،ل ْو
عنْدَ َكْ ،
َعا َينُوا ُكنْ ًه َما َخ ِف َي َع َل ْي ِه ْم ِمن َ
ْك َل َّق ُروا َأ ْع َم َُل ْم ،و َلز ََر ْوا َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم ،و َل َع َر ُفوا َأ َّنُ ْم
كَ ،
ول ْ ُيطِي ُع َ
َل ْ َي ْع ُبدُ َ
وك َح َّق َطا َعتِ َ
وك َح َّق ِع َبا َدتِ َ
ك) (( (.
وقال:
ل ْذ َع ِ
(واِ ْست َْأ َدى َاهللُ ُس ْب َحا َن ُه َا َْلالَئِ َك َة َو ِدي َع َت ُه َلدَ ْيِ ْم َو َع ْهدَ َو ِص َّيتِ ِه إِ َل ْي ِه ْم ِف َا ْ ِ
ان
َ

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،1ص.41

(( ( هنج البالغة :اخلطبة ،109 :ص.159
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ََ َ َ َ ُ
ُْ ُ ُ
بِالسج ِ
ود َل ُه َو َا ُْلشو ِع لِ َتك ِْر َمتِ ِه َف َق َال ُس ْب َحا َن ُه ﴿اسجدوا ِلدم فسجدوا إِال
ُّ ُ
ْ َ
إِبلِيس﴾ (( ( (( (.
وقال:

ِّ
ومجوب ِ
(َ ...ف َق َال سبحانَه وهو ا ْلع ِال بِم ْضمر ِ
ات ا ْل ُغ ُي ِ
ات ا ْل ُق ُل ِ
وب ﴿إِن
وبَ ُ ْ َ ،
ُ ْ َ
ُ َ َ ُ ُ ََ
َ
َ
َ
ْ
ٌ ََ ً ْ
َ َّ ْ ُ َ َ ْ ُ
وح ف َق ُعوا ل ساجد َ
ت فِيه مِن ُر ِ
ين
ِني  فإِذا سويته ونفخ
ط
ِن
خال ِق بشا م
ِ ِ
ٍ
َ
َّ
ْ َ
َ ُ ُ ُّ ُ ْ ْ َ ُ َ
َ َ َ َ َْ
يس﴾ (( ( ،ا ْع َت َضتْه َْ
ال ِم َّي ُةَ ......و َل ْو
 فسجد المالئ ِكة كهم أجعون إِل إِبلِ
ي ُل َق آ َد َم ِم ْن ن ٍ
ول ُر َواؤُ ُه َوطِ ٍ
ف َا ْلَ ْب َص َار ِض َياؤُ ُه َو َي ْب َه ُر َا ْل ُع ُق َ
ُور َ ْ
َأ َرا َد َاهللُ َأ ْن َ ْ
ي َط ُ
يب
اضع ًة و َل َّف ِ
ِ
ت َل ُه َا ْلَ ْعن ُ
ت َا ْل َب ْل َوى فِ ِيه
اس َع ْر ُف ُه َل َف َع َل َو َل ْو َف َع َل َل َظ َّل ْ
َاق َخ َ َ
َي ْأ ُخ ُذ َا ْلَ ْن َف َ

ون َأص َله َتيِيز ًا بِ ِ
اال ْختِ َب ِ
َع َل َا َْلالَئِك َِة َو َلكِ َّن َاهللَ ُس ْب َحا َن ُه َي ْبت َِل َخ ْل َق ُه بِ َب ْع ِ
ار
ض َما َ ْ
ي َه ُل َ ْ ُ ْ
َُلم َو َن ْفي ًا لِ ِ
ال ْستِ ْك َب ِ
ار َعن ُْه ْم َوإِ ْب َعاد ًا لِ ْلخُ َيال َِء من ُْه ْم) (( (.
ْ
وقال:

ف لِوص ِ
ِ
ك َف ِص ْ ِ
يل َو ِميكَائِ َ
بائِ َ
ف َر ِّب َ
يل
( َب ْل إِ ْن ُكن َ
ْت َصادق ًا َأ ُّ َيا َا ُْل َت َك ِّل ُ َ ْ
فجَْ
ِ
وجنُود َا َْلالَئِك َِة َا ُْل َقربِني ِف حجر ِ
ات َا ْل ُقدُ ِ
ِّني ُمت ََو َِّل ًة ُع ُق ُ
يدُّ وا
س ُم ْر َجحن َ
َّ َ
َ ُ َ
ول ْم َأ ْن َ ُ
ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َفات َذ ُوو َا َْل ْيئَات َو َا ْلَ َد َوات َو َم ْن َينْ َقض إِ َذا َب َلغَ
َأ ْح َس َن َا َْلالق َ
ني َفإِن ََّم ُيدْ َر ُك بِ ِّ
َأمدَ حدِّ ِه بِا ْل َفن ِ
ال ٍم َو َأ ْظ َل َم بِ ُظ ْل َمتِ ِه ك َُّل ن ٍ
اء بِن ِ
ُور ِه ك َُّل َظ َ
َاء َف َ
ُور) (( (.
َ َ
ال إِ َل َه إِالَّ ُه َو َأ َض َ
وقد تقسم الكتاب عىل وفق ما ذكره اإلمام عليه السالم عن املالئكة وكان

عىل ستة مباحث:

(( ( سورة البقرة.34 :

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة االوىل ،ص.42
(( ( ص.74 -71 :

(( ( هنج البالغة ،خطبة القاصعة ،خطبة  ،192ص.286
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،182 :ص.262

َّ
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املبحث األول( :املالئكة يف اللغة ،والقرآن ،والسنّة املطهرة).

		

		

		

املسألة األوىل( :املالئكة يف اللغة).

املسألة الثانية( :املالئكة يف القرآن).

املسألة الثالثة( :املالئكة يف السنة املطهرة).

املبحث الثاني( :املالئكة :خلقهم ،عددهم ،سكنهم).
املسألة األوىل( :خلق املالئكة).

		

			

أوالً–بديع خلق املالئكة:

ثاني ًا–تعدد أشكال املالئكة:

			

			

			

		

ثالث ًا–املالئكة أجسام لطيفة:
رابع ًا -كيفية خلق املالئكة:

املسألة الثانية( :كثرة املالئكة).

		

املسألة الثالثة( :سكن املالئكة).

		

املسألة األوىل( :أحوال املالئكة).

		

املسألة الثالثة( :وظائف املالئكة).

		

املسألة األوىل( :مفهوم العصمة).

املبحث الثالث( :احوال املالئكة ،وصفاهتم ،ووظائفهم).

		

املسألة الثانية( :صفات املالئكة).

املبحث الرابع( :عصمة املالئكة).

		

املسألة الثانية( :املالئكةعبادمكرمونال يسبقون اهلل بالقولوالفعل).
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املسألة الثالثة( :عصمهم اهلل من ريب الشبهات).

		

املسألة اخلامسة( :مقومات عصمة املالئكة).

		

		

املسألة الرابعة( :رعاية اهلل للمالئكة).

املسألة السادسة( :املالئكة منزهون عن كل صفة ذميمة).

املبحث اخلامس( :اختبار املالئكة).

		

املسألة األوىل( :إختبار املالئكة بالسجود آلدم.)

		

املسألة الثانية( :إختبار املالئكة بطينة آدم.)

		

املسألة األوىل( :علم املالئكة).

املبحث السادس( :علم املالئكة ،وخوفهم ،وقرهبم من اهلل).

		

		

املسألة الثانية( :خوف املالئكة).
املسألة الثالثة( :قرب املالئكة).

املؤلف

التمهيد
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ ِ
السال ُم َعىل
السالم َعىل َمالئكة اهللِ ا ُملنْز َ
َلنيَّ ،
(السال ُم َعىل َمالئكة اهللِ ا ُمل َق َّربنيّ ،
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
مني).
السال ُم عىل مالئكة اهللِ ا ُمل َس ِّو َ
َمالئكَة اهلل ا َمل ْرد َ
فنيَّ ،
وبعد..
املالئكة خلق خيتلف عن باقي املوجودات االخرى؛ كاجلن ،واالنس ،وغريها

من املخلوقات ،إذ خلقهم اهلل من نور وهذا ما أشار إليه اإلمام الصادق بقوله:
( ...إن اهلل عز وجل خلق املالئكة من نور) (( (.

أما اجلان فخلقوا من نار ،وأما االنس فقد خلقهم اهلل من طني ،قال تعاىل:
ْ َ
َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ
ن
ِن
م
ج
ار
م
ِن
م
ان
ال
ق
ل
خ
و
ار﴾ (( (.

ار
خ
ٍِ
﴿خلق ِ
النسان مِن صلص ٍ
ال كلف ِ
ٍ
وكذلك ختتلف املالئكة من حيث طاعتهم هلل ،فهم عباد مكرمون ال خيالفون
ٍ
عاص ،أما اجلن ،فمن اجلن من هو كافر ،ومنهم
اهلل بأي يشء فال يوجد منهم

املؤمن وكذلك بنو البرش.

ويعد عامل املالئكة عامل ًا غري مرئي ،فنحن ال نستطيع رؤيتهم كام هو احلال مع

اجلان ،وقد جردهم اهلل من مجيع الغرائز كغريزة اجلنس وغريزة اجلوع وغريها
(( ( بحار األنوار ،ج ،11ص.102
(( ( الرمحن.15–14 :
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من الغرائز األخرى ،مما ساعدهم عىل أن يكونوا معصومني فهم ال خيطؤون وال
يتحاسدون وال يتباغضون وال توجد فيهم أي صفة ذميمة ،بل هم كرام منزهون

ومطهرون من دنس الشيطان.

وكون املالئكة خلقوا بأعداد كثرية ،فاهلل سبحانه وتعاىل قد أو كل ٍ
لكل منهم

وظيفة خاصة ،قال تعاىل:
ْ
َ ُْْ َ َ
َ َّ َ َ ْ ً َ ْ َ َ
َ
ًُْ
َ ْ ً
َ َ
ات
ف
ال
ف

ا

ا
ف
ص
ع
ات
ف
اص
ع
ال
ف

ا
ف
ر
ع
ت
ل
﴿والمرس
ش
ن
ات
اش
انل
و
ِ
ِ
ارق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُْ
ُ ْ
ًَْ َ ُْ ْ َ
ات ذِك ًرا * عذ ًرا أ ْو نذ ًرا﴾ (( (.
فرقا * فالمل ِقي ِ

وقول تعاىل:
َ َّ َ
َ َّ
َْ ً
َْ ً
َ
الس َ
﴿وانلَّاز َع َ ْ ً َ َّ
َ
ات
ات نشطا  و
ات سبحا  فالسابِق ِ
اب ِ
ت غرقا  وانلا ِشــط ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ ً َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ
ً
(( (
ات أمرا﴾ .
سبقا * فالمدبر ِ

وقد جعل اهلل لكل ملك مقام ًا خاص ًا ،قال تعاىل:
َ َ َّ َّ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ٌ
﴿وما مِنا إِل لُ مقام معلوم﴾ (( (.
حيث ختتلف منازل املالئكة بعضهم عن االخر ،أي كام أن هنالك منازل بني

األنبياء واألولياء كذلك هنالك اختالف بني منازل املالئكة مثل اختالف اشكاهلا

وأحجامها.

وجوب اإلميان باملالئكة:
إن كثري ًا من األمور الغيبية التي مل نرها ،إنام هي حقائق جيب علينا أن نعتقد

هبا ونؤمن بوجودها؛ كاجلنة والنار ،وكذلك البعث والنشور وكل ما وعد به اهلل

يف كتابه الكريم هو حق ،قال تعاىل:
(( ( املرسالت.6–1 :
(( ( النازعات.5–1 :
(( ( الصافات.164 :
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َّ َ ُ َ ُ َ َ ٌ
﴿إِنما توعدون ل َواق ِع﴾ (( (.

وما ذكره اهلل يف كتابه الكريم من خملوقات من جن ومالئكة فهي باحلقيقة

موجودات ،ولكن اهلل جعل بيننا وبينهم حجب ًا ،فمن الواجب أن نؤمن هبا كام آمن

الرسول والذين سبقونا ،قال تعاىل:
َ َ َّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ
ََ َ
ْ ِّ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ َ
الرسول بِما أن ِزل إ ِ ْل ِه مِن َرب ِه َوالمؤمِنون ك آ َم َن بِاهللِ َوملئ ِكتِ ِه
﴿آ َمن
َ
َ
َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ
ْ ُ
َ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ
ي أح ٍد مِن ُرسلِ ِه َوقالوا س ِمعنا َوأطعنا غف َرانك َربنا
وكتبِ ِه ورسلِ ِه ل نفرق ب
َ َْ َ
ك ال ْ َم ِص ُ
ري﴾ (( (.
وإِل
فالرسول آمن بكل ما جاءه من عند اهلل ،هلذا نال هذه املكانة العظيمة،
والقرآن الكريم كثري ًا ما يتكلم عن غيبيات وامور مل نرها ،بل سمعنا هبا ونحن
يكفينا ذكر هذه املوجودات هبذا الكتاب املقدس الذي ُأنزل عىل النبي حممد،

فالكتاب والسنة مها معتقدنا ودليلنا اىل احلق ،واهلل خلق العقل وجعل فيه
استيعاب ًا لكل يشء؛ فام أخربنا اهلل به من خالل هذا الكتاب املقدس انام هي دالئل
وبراهني واضحة ،فكل يوم يكتشف العلم شيئ ًا من خالل هذا الكتاب املقدس؛

فهو معجزة وقد شهد بإعجازه حتى املعاندون ،وقد ذكر سبحانه يف كتابه الكريم

وجوب اإليامن باملالئكة ،فمن مل يؤمن باملالئكة فقد ضل ضالالً بعيد ًا بنص

القرآن الكريم ألهنم رسل اهلل إىل األنبياء قال تعاىل:
َّ
َ ْ َ
ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ َ ُ
َ َ ََ ُ
ِ
اب الِي ن َّزل ع َرس ِ
ِت
ك
ال
و
ِ
ول
س
ر
و
هلل
ا
ب
وا
ِن
م
َ
آ
وا
ن
﴿يا أيها الِين آ َم
ولِ
ِ ِ
ِ
َّ
ََْ َ ْ َْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
َ ْ َ
َ ََ َ َُُ َ ُ ُ
ْ
اب الِي أنزل مِن قبل ومن يكفر بِاهللِ وملئ ِكتِ ِه وكتبِ ِه ورسلِ ِه
والكِت ِ
َ َْْ ْ
َ َ ْ َ َّ َ َ ً َ ً
خ ِر فقد ضل ضلل ب ِعيدا﴾ (( (.
و
الو ِم ال َ ِ
(( ( املرسالت.7 :
(( ( البقرة.285 :

(( ( النساء.136 :
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فهذه اآلية تدل عىل وجوب االيامن باملالئكة والرسل ،وان عداوهتام جهل

وضياع ،فقد جاء يف تفسري اإلمام احلسن العسكري إن النبي حممد قال
ألحد علامء بني ارسائيل:

( ....ومل اختذتم جربئيل عدوا؟ قال :ألنه ينزل بالبالء والشدة عىل بني

إرسائيل ،ودفع دانيال عن قتل «بخت نرص» حتى قوى أمره ،وأهلك بني إرسائيل.

وكذلك كل بأس وشدة ال ينزهلا إال جربئيل ،وميكائيل يأتينا بالرمحة .فقال رسول
اهلل :وحيك أجهلت أمر اهلل تعاىل وما ذنب جربئيل إن أطاع اهلل فيام يريده بكم؟

أرأيتم ملك املوت؟ أهو عدوكم وقد وكله اهلل بقبض أرواح اخللق الذي أنتم منه؟
أرأيتم اآلباء واألمهات إذا وجروا األوالد األدوية الكرهية ملصاحلهم ،أجيب أن
يتخذهم أوالدهم أعداء من أجل ذلك؟ ال ،ولكنكم باهلل جاهلون ،وعن حكمته

غافلون ،أشهد أن جربئيل وميكائيل بأمر اهلل عامالن ،وله مطيعان ،وأنه ال يعادي

أحدمها إال كمن عادى اآلخر ،وأن من زعم أنه حيب أحدمها ويبغض اآلخر فقد
كذب ،وكذلك حممد رسول اهلل وعيل أخوان ،كام أن جربئيل وميكائيل أخوان،
فمن أحبهام فهو من أولياء اهلل ،ومن أبغضهام فهو من أعداء اهلل ،ومن أبغض

أحدمها وزعم أنه حيب اآلخر فقد كذب ،ومها منه بريئان.( (( )....

وألمهية هذا املوضوع وما يرتتب عليه من حتديد ملصري اإلنسان يف اآلخرة

كان الدافع بدراسة ما ورد عىل لسان أمري املؤمنني يف كتاب هنج البالغة،
وذلك ملا كشفه باب مدينة علم النبي عن هذا اخللق وشؤونه وهو مامل يتوفر عن
غريه هبذا البيان الواسع واملتعدد اجلوانب.

واهلل ويل التوفيق

(( ( تفسري االمام احلسن العسكري ،ص ،408ح.277

املبحث األول
املــالئكة
يف ال��ل��غ��ة وال���ق���رآن
والســــنة املطـهرة

املبحث األول
املالئكة يف اللغة ،والقرآن ،والسنة املطهرة
بام إن اإلعتقاد باملالئكة من رشائط اإليامن فإننا نرى من الالزم التعرف عىل

ماهيتهم وأدوارهم ولذلك أخذنا عىل عاتقنا يف هذا الكتاب بيان هذا النوع من
اخللق ،وذلك من خالل املسائل اآلتية:

املسألة األوىل
املالئكة يف اللغة
وردت يف كثري من املعاجم اللغوية مفردة املالئكة ولغرض بيان هذه املفردة

نورد ما ذكر عند بعضهم:

 -1قال اجلوهري( :املالئكة :مجع مالك ،يف األصل ،ثم حذفت مهزته،

لكثرة االستعامل ،فقيل :ملك ،وقد حتذف اهلاء فيقال :مالئك ،وقيل :أصله:
مألك ،بتقديم اهلمزة ،من األلوك :الرسالة ،ثم قدمت اهلمزة ومجع ،وقد تكرر

يف احلديث ذكر «امللكوت» وهو اسم مبنى من امللك ،كاجلربوت والرهبوت ،من
اجلرب والرهبة ،وىف حديث جرير «عليه مسحة ملك» أي أثر من اجلامل ،ألهنم أبدا

يصفون املالئكة باجلامل) (( (.
(( ( الصحاح ،ج ،4ص.359
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 -2قال الطرحيي( :امللك من املالئكة واحد ومجع ،وأصله مألك ،فقدم

الالم وأخر اهلمزة ووزنه مفعل من األلوكة وهي :الرسالة ثم تركت اهلمزة لكثرة
االستعامل فقيل ملك؛ فلام مجعوه ردوه إىل أصله فقالوا مالئك ،فزيدت التاء

للمبالغة أو لتانيث اجلمع ،وملكته اليشء متليكا :أي جعلته ملكا له ،ومتلكه أي
ملكه قهرا ،وعبد مملكة ومملكة بفتح الالم وضمها إذا ملك ومل يملك أبواه ،ويف
اخلرب مل يدخل اجلنة سيئ امللكة أي سيئ الصنع إىل مماليكه ،يقال فالن حسن
امللكة :إذا كان حسن الصنعة إىل مماليكه .وهو يملك نفسه عند شهوهتا أي يقدر

عىل حبسها ،وهو أملك لنفسه أي أقدر عىل منعها) (( (.
املالئكة يف االصطالح:

قال الطرحيي( :اختلف يف حقيقة املالئكة ،فذهب أكثر املتكلمني–ملا أنكروا

اجلواهر املجردة–إىل أن املالئكة واجلن أجسام لطيفة قادرة عىل التشكل بأشكال
خمتلفة ،ويف رشح املقاصد :املالئكة أجسام لطيفة نورانية كاملة يف العلم والقدرة

عىل األفعال الشاقة شأهنا الطاعات ومسكنها الساموات وهم رسل اهلل إىل األنبياء
يسبحون الليل والنهار ال يفرتون ،ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،

ونقل عن املعتزلة أهنم قالوا :املالئكة واجلن والشياطني متحدون يف النوع،
وخمتلفون باختالف أفعاهلم ،أما الذين ال يفعلون إال اخلري فهم املالئكة ،وأما

الذين ال يفعلون إال الرش فهم الشياطني ،وأما الذين يفعلون اخلري تارة والرش
أخرى فهم اجلن ،ولذلك عد إبليس تارة يف اجلن وتارة يف املالئكة) (( (.

وعليه :فإن مصدر املالئكة مصدر مأخوذ من املألك أو األلوكة وهي الرسالة؛

فهم رسل اهلل والواسطة بني اهلل ورسله.

(( ( جممع البحرين ،الشيخ فخر الدين الطرحيي ،ج ،5ص.292
(( ( املصدر نفسه ،ص..293
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املسألة الثانية
املالئكة يف القران
وردت لفظة املالئكة يف القرآن الكريم يف عدة آيات ولكل آية بيان خاص

ملفهوم املالئكة ،فمنها ما خيتص بخلقهم ومنها ما خيتص بعصمتهم ،وتسبيحهم،
ومهامهم ،وغريها ،فمن خالل هذه املسألة نبني مفهوم هذه اآليات املباركة:

قال تعاىل:
َ
َّ
َْ َ َ ُ ُ ً ُ َ ْ َ
َ
َْ ْ ُ
اوات َو ْالَ ْ
الس َم َ
َّ
ِ
ل
د
﴿الم
ول أجنِح ٍة
أ
ل
س
ر
ة
ِك
ئ
ل
م
ال
ِل
ع
ا
ج
ض
ر
ِر
ط
ا
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ِّ
ََْ َُ َ َ َ َ ُ
ش ٍء َق ِد ٌ
ك َ ْ
مثن َوثلث َو ُرباع ي ِزيد ِف الل ِق ما يشاء إِن اهلل ع
ير﴾ (( (.
فهذه اآلية ختص خلق املالئكة وتبني اختالفهم من حيث الشكل واحلجم

ولتوضيح هذه اآلية بصورة أدق سنبينها يف موضوع خلق املالئكة.

وقال تعاىل:
َ
َ
َ
َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
ْ َ
ون بِأسماءِ
ئ
﴿وعلم آدم السماء كها ثم عرضهم ع الملئ ِك ِة فقال أنبِ ِ
َ
ْ
َّ
ََُ ْ ُُْ َ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َ َ
ِني  قالوا سبحانك ل عِل َم لَا إِل ما علمتنا إِنك أنت
هؤلءِ إِن كنت ْم صا ِدق
َ َ ََ
َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
ْ َ ُ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ
ِيم  قال يا آدم أنبِئه ْم بِأسمائ ِِه ْم فلما أنبأه ْم بِأسمائ ِِه ْم قال أل ْم
العلِيم الك
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َ ُُْ َ َ ُُْ
َ ُ ْ َ ُ ْ ِّ ْ َ ُ َ ْ َ َّ
الس َم َ
ات َوال ْر ِض َوأعل ُم ما تبدون َوما كنت ْم
او
أقل لكم إِن أعلم غيب
ِ
َ ُُْ َ
تكتمون﴾ (( (.
وقال تعاىل:
َ
َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ ْ َُْ َْ َ َ ْ ُ ُ
ب َوكن
﴿وإِذ قلنا ل ِلملئ ِك ِة اسجدوا ِل َدم فسجدوا إِل إِبلِيس أب واستك

(( ( فاطر.1 :

(( ( البقرة.33-31 :
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م َِن الْ َكف ِر َ
ين﴾ (( (.
ِ

إن سجود املالئكة دليل عىل طاعتهم وأهنم عباد مكرمون ال خيالفون اهلل أما

ابليس فاتضح أنه ليس منهم وأنه من املتكربين.

وقال تعاىل:
َ
ْ
َ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ِّ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ
ُْ َ َ َ
نلَا علي ِه ْم م َِن
﴿قل ل ْو كن ِف ال ْر ِض ملئ ِكة يمشون مطمئِنني ل
َّ َ َ َ ً ُ ً
السماءِ ملك َرسول﴾ (( (.
جاء يف تفسري القمي عن أيب جعفر قال:

بينام رسول اهلل جالس وعنده جربئيل إذ حانت من جربئيل نظرة ِق َب َل

السامء فامتقع لونه حتى صار كأنه كركمة ،ثم الذ برسول اهلل ،فنظر رسول

اهلل إىل حيث نظر جربئيل فإذا يشء قد مأل ما بني اخلافقني مقبال حتى كان
كقاب من األرض ( ( ( ،ثم قال :يا حممد إين رسول اهلل إليك أخربك أن تكون

ملكا رسوال أحب إليك أو تكون عبدا رسوال فالتفت رسول اهلل إىل جربئيل
وقد رجع إليه لونه ،فقال جربئيل :بل كن عبدا رسوال ،فقال رسول اهلل :بل

أكون عبدا رسوال ،فرفع امللك رجله اليمنى فوضعها يف كبد السامء الدنيا ثم رفع
األخرى فوضعها يف الثانية ثم رفع اليمنى فوضعها يف الثالثة ثم هكذا حتى انتهى
إىل السامء السابعة كل سامء خطوة وكلام ارتفع صغر حتى صار آخر ذلك مثل

الذر ،فالتفت رسول اهلل إىل جربئيل فقال :لقد رأيتك ذعرا وما رأيت شيئا
كان أذعر يل من تغري لونك ،فقال :يا نبي اهلل ال تلمني أتدري من هذا؟ قال:
(( ( البقرة.34 :

(( ( اإلرساء.95 :

(( ( أي مقدار نصف القوس.
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ال ،قال :هذا إرسافيل حاجب الرب ومل ينزل من مكانه منذ خلق اهلل الساموات
واألرض ،فلام رأيته منحطا ظننت انه جاء بقيام الساعة ،فكان الذي رأيت من

تغري لوين لذلك ،فلام رأيت ما اصطفاك اهلل به رجع إيل لوين ونفيس) (( (.

فهذه الرواية تبني أيض ًا أن منزلة النبي أعىل وأجل من منزلة املالئكة.

وقال تعاىل:
َ َّ َ ْ ُ ُ َّ
ْ َ ْ
َ َ ُ
ْ َ َ ْ ُ ُ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
اهلل قالوا
يه ْم َومِن خل ِف ِه ْم أل تعبدوا إِل
د
ِ
﴿إِذ جاءتهم الرسل مِن ب ِ
ي أي ِ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َّ َ
لو ش
اء َربنا لن َزل ملئ ِكة فإِنا بِما أ ْر ِسلت ْم ب ِ ِه كف ُِرون﴾ (( (.
جاء يف تفسري األصفي عن قوله (ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال) ملثلناه

رجال ،كام مثل جربئيل يف صورة دحية ،فإن القوة البرشية ال تقوى عىل رؤية

امللك يف صورته( .وللبسنا عليهم ما يلبسون) :وخللطنا عليهم ما خيلطون عىل

أنفسهم ،فيقولون :ما هذا اال برش مثلنا ،وكذبوه كام كذبوك .ورد( :انه قيل

لرسول اهلل :لو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده ،بل لو أراد
اهلل أن يبعث إلينا نبيا لكان انام يبعث إلينا ملكا ال برشا مثلنا ،فنزلت هذه اآلية،

فقال للقائل :امللك مل يشاهده حواسكم ،ألنه من جنس هذا اهلواء ألعيان

منه ،ولو شاهدمتوه ،بأن يزاد يف قوى أبصاركم لقلتم :ليس هذا ملكا بل هذا

برش ،ألنه انام كان يظهر لكم بصورة البرش الذي ألفتموه ،لتفهموا عنه مقالته
وتعرفوا خطابه ومراده ،فكيف كنتم تعلمون صدق امللك ،وأن ما يقوله حق؟
بل انام بعث اهلل برشا وأظهر عىل يده املعجزات التي ليست يف طبائع البرش

الذين قد علمتم ضامئر قلوهبم ،فتعلمون بعجزكم عام جاء به أنه معجزة ،وأن
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.28 -27
(( ( فصلت.14 :
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ذلك شهادة من اهلل بالصدق له ،ولو ظهر لكم ملك وظهر عىل يده ما يعجز

عنه البرش ،مل يكن يف ذلك ما يدلكم أن ذلك ليس يف طبائع سائر أجناسه من
املالئكة حتى يصري ذلك معجزا ،أال ترون أن الطيور التي تطري ليس ذلك منها

بمعجز ،ألن هلا أجناسا يقع منها مثل طرياهنا ،ولو أن آدميا طار كطرياهنا كان
ذلك معجزا ،فاهلل تعاىل سهل عليكم األمر وجعله مثلكم بحيث يقوم عليكم

حجته ،وأنتم تقرتحون عمل الصعب الذي ال حجة فيه) (( (.

وقال تعاىل:
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ
ون ِبَ ْم ِد َر ِّب ِه ْم َوقُ ِ َ
ض
﴿وترى الملئ ِكة حافني مِن حو ِل العر ِش يسبح
َ ْ َ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ
ال ْم ُد ِل َّ َر ِّب الْ َعالَم َ
ِيل ْ َ
بينهم بِالق وق
ني﴾ (( (.
ِ
ِ
حافني أي حميطني به يسبحون اهلل ملا أعطاهم اهلل من منزلة عظيمة ،فحملة

العرش هم من املالئكة املقربني وهم أشد خوف ًا من غريهم لقرهبم ،ويف حديث

رسول اهلل ،يف سؤال عبد اهلل بن سالم ،قال:

(وأما الستة عرش فستة عرش صفا من املالئكة حافني من حول العرش ،وذلك

قوله تعاىل:
َْ
َ ِّ َ ْ َ
ني مِن ح ْو ِل الع ْر ِش) (( (.
حاف

عن قتادة يف تفسري قوله تعاىل:
َ
َْ
َ َ َ ِّ َ ْ َ
َْ
ني مِن ح ْو ِل الع ْر ِش﴾ اآلية.
﴿وت َرى المالئ ِكة حاف
قال أنس :قال رسول اهلل:

(( ( التفسري األصفي ،الفيض الكاشاين ،ج ،1ص.311
(( ( الزمر.75 :

(( ( الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص ،736ح.4
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(ملا كانت ليلة املعراج نظرت حتت العرش أمامي ،فإذا أنا بعيل بن أيب طالب

قائم أمامي حتت العرش ،يسبح اهلل ويقدسه ،قلت :يا جربئيل سبقني عيل بن أيب

طالب؟ قال :ال ،لكني أخربك يا حممد ،أن اهلل عز وجل يكثر من الثناء والصالة عىل
عيل بن أيب طالب فوق عرشه ،فاشتاق العرش إىل رؤية عيل بن أيب طالب،
فخلق اهلل تعاىل هذا امللك عىل صورة عيل بن أيب طالب حتت عرشه ،لينظر إليه

العرش ،فيسكن شوقه ،وجعل تسبيح هذا امللك وتقديسه وحتميده ثوابا لشيعة
أهل بيتك ،يا حممد) (( (.

وقال تعاىل:
َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ً
ار إِل ملئ ِكة﴾ (( (.
﴿وما جعلنا أصحاب انل ِ

وقال تعاىل:
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ٌ
ٌ
َ ٌ
َْ ُ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ
َ ََْ َ
اهلل ما أم َره ْم َويفعلون ما
﴿عليها ملئ ِكة غِلظ ِشداد ل يعصون
ُْ َ َ
يؤم ُرون﴾ (( (.
جاء يف تفسري امليزان عن قوله تعاىل:
َ
ُ
ْ
َ ََْ َ َ َ ٌ َ ٌ
َ ٌ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اهلل ما أم َره ْم َويفعلون ما
﴿عليها ملئ ِكة غِلظ ِشداد ل يعصون
ُْ َ َ
يؤم ُرون﴾.
أي وكّل عليها إلجراء أنواع العذاب عىل أهلها مالئكة غالظ ًا شداد ًا،

والغالظ مجع غليظ ضد الرقيق واألنسب للمقام كون املراد بالغلظة خشونة
َ
ار َوال ْ ُم َنافق َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ
﴿جا ِهد الْ ُك َّف َ
ني َواغلظ علي ِهم﴾ ( ( (،
العمل كام يف قوله اآليت:
ِ
ِِ
(( ( الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص ،736ح.5
(( ( املدثر.31 :

(( ( التحريم.6 :
(( ( التوبة.73 :
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والشداد مجع شديد بمعنى القوي يف عزمه وفعله) (( (.

وقال تعاىل:
َ
ْ
َ
َ
َّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ
َ
ََ َُْ َْ
ِك ُة َو ُه َو قائ ٌِم يُ َص ِّل ف ال ِم ْح َ
اب أن اهلل يب
ر
ئ
ل
م
﴿فنادته ال
شك بِيح َي
ِ
ِ
ُ َ ِّ ً
َ َ ِّ ً َ َ ُ ً َ ًّ
َّ
َ َ
ال َ
ورا َونبِيا م َِن الص ِ
مصدقا بِكلِم ٍة م َِن اهللِ وسيدا وحص
ِني﴾ (( (.
املالئكة رسل اهلل اىل األنبياء تبرشهم بعطاء اهلل وكذلك تتنزل املالئكة عىل

السيدات الطاهرات كمريم ،والصديقة فاطمة الزهراء ،وام موسى ،وساره

أما مريم فقوله تعاىل:
ْ َ َ َْ َ َ
َ َ ُْ ْ ُ ُ َْ ُ
ِك ُة يَا َم ْريَ ُم إ َّن َ
اهلل يُبَ ِّ ُ
ت الملئ
شكِ بِكلِم ٍة مِنه اسمه الم ِسيح
﴿إِذ قال ِ
ِ
َ ْ ُ َََْ َ ً
ادل ْن َيا َو ْالخ َرة ِ َوم َِن ال ْ ُم َق َّرب َ
يها ف ُّ
ني﴾ (( (.
ِ
ج ِ
عِيس ابن مريم و ِ
ِ
وقال تعاىل:
ُ
َّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ
َ
﴿إِن ُرسلنا يكتبون ما تمك ُرون﴾ (( (.

إن اهلل سبحانه وتعاىل وكّل لكل شخص ملكني يكتبون ما يقوله العبد

وحيفظون له أعامله فهم شهود عليه يوم القيامة ،وللتفصيل أكثر سوف نذكر ما

يتعلق بالكرام الكاتبني يف موضوع وظائف املالئكة.

وقال تعاىل:
ْ
َ َ ْ َ َّ
ََ َ
ِكته َو ُك ُتبه َو ُر ُسله َو ْ َ ْ
َ َ ْ َ ْ ُْ
خ ِر فقد ضل
الو ِم ال ِ
ِِ
ِِ
﴿ومن يكفر بِاهللِ َوملئ ِ ِ
َ َ ً َ ً
ضلل ب ِعيدا﴾ (( (.
(( ( تفسري امليزان ،ج ،19ص.334
(( ( آل عمران.39 :
(( ( آل عمران.45 :
(( ( يونس.27 :

(( ( النساء.136 :
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فاإليامن باهلل ومالئكته ورسله وكتبه الساموية واليوم األخر واجب ومن

يكفر بذلك فقد ظل ظالالً بعيدا.

وقال تعاىل:
ُ َ َّ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ
الظلُ َمات إ َل انلُّ
ور
﴿هو الِي يصل عليكم وملئ ِكته ِلخ ِرجكم مِن
ِ
ِ
ِ
ََ َ ُْ ْ َ َ ً
حيما﴾ (( (.
وكن بِالمؤ ِمنِني ر ِ
(اآلية تفيد قوله :وكان باملؤمنني رحيام ،يف موقع العلة لقوله :هو الذي يصيل

عليكم ،واملعنى إنه إنام يصيل عليكم ،وكان من الالزم املرتقب ذلك ،ألن عادته
جرت عىل الرمحة باملؤمنني ،وأنتم مؤمنون فكان من شأنكم أن يصيل عليكم حتى

يرمحكم) (( (.

عن إسحاق بن فروخ موىل آل طلحة ،قال :قال أبو عبد اهلل:

(يا إسحاق بن فروخ ،من صىل عىل حممد وآل حممد عرشا صىل اهلل ومالئكته

عليه مائة مرة ،ومن صىل عىل حممد وآل حممد مائة مرة صىل اهلل عليه ومالئكته ألف

مرة ،أما تسمع قول اهلل عز وجل:
َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ
ُ َ َّ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ ْ َ
الظلُمات إ َل انلُّ
ور
ِن
م
م
ك
ج
ر
خ
ل
ِ
ه
ت
ِك
ئ
ال
وم
﴿هو الِي يصل عليكم
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ ُْ ْ َ َ
حيما﴾ (( (.
واكن بِالمؤ ِمنِني ر ِ
فاملالئكة تصيل عىل املؤمنون فقط كوهنم خصوا هبذا اللطف االهلي.

وقال تعاىل:
َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ِّ َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ
ِين آمنوا صلوا علي ِه
﴿إِن اهلل وملئ ِكته يصلون ع انل ِب يا أيها ال

(( ( األحزاب.43 :

(( ( تفسري امليزان ،ج ،1ص.361

(( ( الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،4ص ،474ح.3
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َ ِّ ُ َ ْ ً
َوسلموا تسلِيما﴾ (( (.

قال :صلوات اهلل عليه تزكية له وثنا ًء عليه ،وصالة املالئكة مدحهم له
وصالة الناس دعاؤهم له والتصديق واالقرار بفضله وقوله( :وسلموا تسليام)

يعني سلموا له بالوالية وبام جاء به) (( (.

فاملالئكة يف مدح دائم لرسول اهلل وألهل بيته.
املسألة الثالثة
املالئكة يف السنة املطهرة

املطهرة أحاديث كثرية حول املالئكة تتحدث عن أشكاهلا
وردت يف السنة ّ

وأحجامها ومهامها وتسبيحها وأهنا تتنزل عىل أهل البيت وتتربك هبم ومنها:
( – 1املالئكة تستشفع بالنيب والعرتة الطاهرة).
عن جماهد ،قال :قال ابن عباس :سمعت رسول اهلل يقول:

(إن هلل تبارك وتعاىل ملكا يقال له «دردائيل» كان له ستة عرش ألف جناح ،ما

بني اجلناح إىل اجلناح هواء ،واهلواء كام بني السامء واألرض فجعل يوما يقول يف
نفسه :أفوق ربنا جل جالله يشء؟ فعلم اهلل تبارك وتعاىل ما قال ،فزاده أجنحة

مثلها ،فصار له اثنان وثالثون ألف جناح ،ثم أوحى اهلل عز وجل إليه أن طر ،فطار
مقدار مخسامئة عام ،فلم ينل رأسه قائمة من قوائم العرش ،فلام علم اهلل عز وجل
إتعابه أوحى إليه :أهيا امللك عد إىل مكانك فأنا عظيم فوق كل عظيم ،وليس فوقي

يشء وال أوصف بمكان فسلبه اهلل أجنحته ومقامه من صفوف املالئكة ،فلام ولد
احلسني هبط جربئيل يف ألف قبيل من املالئكة لتهنئة النبي فمر بدردائيل
(( ( األحزاب.56 :

(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.196
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فقال له :سل النبي بحق مولوده أن يشفع يل عند ريب ،فدعا له النبي بحق

احلسني فاستجاب اهلل دعاءه ورد عليه أجنحته ،ورده إىل مكانه) (( (.

فهذا الرواية تبني لنا عظمة أهل البيت وأن منزلتهم تفوق اخلالئق ،فكام

شفع اهلل آلدم النبي هبذه األسامء كذلك شفع اهلل هلذا امللك.
( -2اختالف املالئكة من حيث الشكل).
عن اإلمام الصادق:

(خلق اهلل املالئكة خمتلفة ،وقد رأى رسول اهلل جربئيل وله ستامئة جناح،

عىل ساقه الدر مثل القطر عىل البقل ،قد مأل ما بني السامء واألرض ،وقال :إذا أمر
اهلل ميكائيل باهلبوط إىل الدنيا صارت رجله اليمنى يف السامء السابعة ،واألخرى

يف األرض السابعة ،وإن هلل مالئكة أنصافهم من برد وأنصافهم من نار ،يقولون:
يا مؤلف بني الربد والنار ،ثبت قلوبنا عىل طاعتك ،وقال :إن هلل ملكا بعد ما بني
شحمة أذنه إىل عينيه مسرية مخسامئة عام خفقان الطري ،وقال :إن املالئكة ال يأكلون

وال يرشبون وال ينكحون ،وإنام يعيشون بنسيم العرش ،وإن هلل مالئكة ركعا إىل
يوم القيامة ،وإن هلل مالئكة سجدا إىل يوم القيامة ،ثم قال أبو عبد اهلل :قال
رسول اهلل :ما من يشء خلقه اهلل أكثر من املالئكة ،وإنه ليهبط يف كل يوم ويف
كل ليلة سبعون ألف ملك ،فيأتون البيت احلرام فيطوفون به ،ثم يأتون رسول

اهلل ثم يأتون أمري املؤمنني فيسلمون عليه ،ثم يأتون احلسني فيقيمون عنده،
فإذا كان السحر وضع هلم معراج إىل السامء ،ثم ال يعودون أبدا) (( (.

إن املالئكة خمتلفة األشكال ،فكل ملك أو طائفة من املالئكة تشبه شيئ ًا معين ًا

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،185ح.27
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.206

 ............................................................... 32املالئكة يف هنج البالغة

من اخللق كامللك الذي يشبه الديك وقد تكون هنالك طائفة ال تشبه أي خملوق

بل خلقها اهلل بخصوصية خمتلفة كام هو احلال يف الكائنات البحرية كاألسامك
والضفادع واحليتان واالخطبوط فكل له شكله اخلاص.

وكذلك ختتلف املالئكة باحلجم فإن لكل ملك حجم خاص وهنالك من

املالئكة ما يفوق حجم األرض وهذا النوع هم جنس وليسوا بأفراد فكيف

نتصور سعة الكون الذي يستوعب هذا الكم اهلائل من املالئكة من حيث العدد
واحلجم أم أن املالئكة تتداخل فيام بينها فإن مل تتداخل فإن سعة الكون وامتداده

ال يصل له أي خيال) (( (.

فهذه املالئكة ال يصفها اال الذي خلقها ،لذا نجد أمري املؤمنني يف أحد

خطبه يقول ملن يصف اهلل عز وجل:
ف لِوص ِ
ِ
ك َف ِص ْ ِ
يل َو ِميكَائِ َ
بائِ َ
ف َر ِّب َ
يل
( َب ْل إِ ْن ُكن َ
ْت َصادق ًا َأ ُّ َيا َا ُْل َت َك ِّل ُ َ ْ
فجَْ
ِ
وجنُود َا َْلالَئِك َِة َا ُْل َقربِني ِف حجر ِ
ات َا ْل ُقدُ ِ
ِّني ُمت ََو َِّل ًة ُع ُق ُ
يدُّ وا
س ُم ْر َجحن َ
َّ َ
َ ُ َ
ول ْم َأ ْن َ ُ
ُ ُ َ
َات و َا ْلَدو ِ
ِ
ِ
ِِ
ات َو َم ْن َينْ َق ِض إِ َذا َب َلغَ
َأ ْح َس َن َا َْلالق َ
الص َفات َذ ُوو َا َْل ْيئ َ َ َ
ني َفإِن ََّم ُيدْ َر ُك بِ ِّ
َأمدَ حدِّ ِه بِا ْل َفن ِ
ال ٍم َو َأ ْظ َل َم بِ ُظ ْل َمتِ ِه ك َُّل ن ٍ
اء بِن ِ
ُور ِه ك َُّل َظ َ
َاء َف َ
ُور) (( (.
َ َ
ال إِ َل َه إِالَّ ُه َو َأ َض َ
( -3اختالف املالئكة بالتسبيح).
عن مجيل بن دراج قال :سألت أبا عبد اهلل هل يف السامء بحار؟ قال :نعم،

أخربين أيب ،عن أبيه عن جده ،قال :قال رسول اهلل:

(إن يف الساموات السبع لبحارا عمق أحدها مسرية مخسامئة عام ،فيها مالئكة

قيام منذ خلقهم اهلل عز وجل ،واملاء إىل ركبهم ،ليس فيهم ملك إال وله ألف
(( ( ينظر موسوعة أهل البيت الكونية ،ج ،3ص131
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،181 :ج ،2ص.291
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وأربعامئة جناح ،يف كل جناح أربعة وجوه ،يف كل وجه أربعة ألسن ،ليس فيها

جناح وال وجه وال لسان وال فم إال وهو يسبح اهلل عز وجل بتسبيح ال يشبه نوع
منه صاحبه) (( (.

نفهم من كالمه أن هذه املالئكة ثابتة ال تتغري أحواهلا فهم قيام منذ خلقهم

اهلل ،وألحوال املالئكة مسألة خاصة سوف نبني فيها مجيع أحوال املالئكة.

ونفهم أيض ًا من كالمه أن املالئكة ختتلف يف التسبيح كام ختتلف يف

األشكال ،فهذا امللك له ألف وأربعامئة جناح ،وكل جناح أربعة وجوه ،وكل

وجه أربعة ألسن ،وكل لسان يسبح اهلل عز وجل بتسبيح ،ال يشبه نوع منه صاحبه؛
وهذا التسبيح هو نسيمهم ،فهم ال يأكلون وال يرشبون وال يتناكحون.
( -4املالئكة تتنزل على أهل البيت وتزورهم وتتربك بهم).
عن عبداهلل بن محاد عن املفضل بن عمر قال:

(دخلت عىل أيب عبداهلل ،فبينا انا جالس عنده إذ أقبل موسى ابنه وىف رقبته

قالدة فيها ريش غالظ فدعوت به فقبلته وضممته إيل ،ثم قلت أليب عبداهلل

جعلت فداك أي يشء هذا الذى يف رقبة موسى؟ فقال :هذا من اجنحة املالئكة،
قال فقلت وإهنا لتأتينكم؟ قال :نعم اهنا لتأتينا وتتعفر يف فرشنا وان هذا الذي يف
رقبة موسى من اجنحتها) (( (.

بام أن املالئكة ال ترى عند عامة الناس كوهنا خلقت من نور فبال شك أن

ريش املالئكة ال يرى أيض ًا كون املالئكة أجسام لطيفة ،فهذا الريش هو جزء
من جسم امللك ،وقد حيول اهلل هذا النور وهذا اجلسم اللطيف اىل جسم مادي
(( ( التوحيد ،الشيخ الصدوق.281 ،
(( ( املصدر نفسه.

 ............................................................... 34املالئكة يف هنج البالغة

لبيان أمر مهم وهو أن املالئكة تزور احلجج وتتربك هبم يف حياهتم وكذلك
ختدمهم يف مماهتم عند أرضحتهم وهذا احلديث يبني عظمة األئمة وأهنم أعىل
منزلة من املالئكة.

فعن أيب اليسع قال :دخل محران بن أعني عىل أيب جعفر وقال له:

(جعلت فداك يبلغنا ان املالئكة تنزل عليكم فقال :ان املالئكة واهلل لتنزل

علينا تطأ فرشنا أما تقرأ كتاب اهلل تعاىل إن الذين قالوا ربنا اهلل ،ثم استقاموا تتنزل
عليهم املالئكة ّأل ختافوا وال حتزنوا وأبرشوا باجلنة التي كنتم توعدون) (( (.
( -5خلق بعض املالئكة قبل خلق السماء).
عن عبد الواحد عمن حدثه عن معاذ بن جبل أنه قال:

(كنت رديف رسول اهلل إذ رفع رأسه إىل السامء ،فقال :احلمد هلل الذي

ثم قال :يا معاذ قلت :لبيك يا رسول اهلل سيد املؤمنني ،قال:
يقيض يف خلقه ما أحبَّ ،

يا معاذ قلت له لبيك يا رسول اهلل إمام اخلري ونبي الرمحة ،فقال أحدثك بحديث ما

حدث نبي أمته ،إن حفظته نفعك عيشك ،وإن سمعته ومل حتفظه انقطعت حجتك
(ثم قال) :إن اهلل خلق سبعة أمالك قبل أن خيلق الساموات فجعل يف كل
عند اهللَّ ،
سامء ملكا قد جللها بعظمته وجعل عىل كل باب من أبواب الساموات ملكا بوابا
فيكتب احلفظة عمل العبد ،وله نور كنور الشمس حتى إذا بلغ سامء الدنيا فتزكيه

وتكثره فيقول امللك الذي يف السامء الدنيا :قفوا وارضبوا هبذا العمل وجه صاحبه

أنا ملك الغيبة ،فمن اغتاب ال أدع عمله جياوزين إىل غريي أمرين بذلك ريب،
ثم جتيء احلفظة من الغد ومعه عمل صالح فتزكيه وتكربه حتى
(ثم قالَّ :
قالَّ :

يبلغ السامء الثانية فيقول امللك الذي يف السامء الثانية قفوا وارضبوا هبذا العمل
(( ( بصائر الدرجات ،حممد بن احلسن ،ص.113
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وجه صاحبه وظهره إنام أراد هبذا غرض الدنيا أنا صاحب الدنيا ال أدع عمله
ثم يصعد احلفظة بعمل العبد مبتهجا بصدقة وصالة
جياوزين إىل غريي( ،قال)َّ :
فتعجب به احلفظة وجتاوزه السامء الثالثة فيقول امللك :قفوا وارضبوا هبذا العمل

وجه صاحبه وظهره ،أنا ملك صاحب الكرب فيقول :إنه عمل وتكرب عىل الناس

يف جمالسهم أمرين ريب أن ال أدع عمله جياوزين إىل غريي( ،قال) :وتصعد احلفظة
بعمل العبد يزهر كالكوكب الدري يف السامء ،له دوي بالتسبيح والصوم واحلج
فيمر به إىل السامء الرابعة فيقول هلم امللك :قفوا وارضبوا هبذا العمل وجه صاحبه

وبطنه ،أنا ملك العجب أنه كان يعجب بنفسه وأنه عمل وأدخل نفسه العجب
أمرين ريب أن ال أدع عمله جياوزين إىل غريي( ،قال) :وتصعد احلفظة بعمل العبد
كالعروس املزفوفة إىل أهلها فتمر به إىل ملك السامء اخلامسة باجلهاد والصدقة ما

بني الصالتني ولذلك العمل ضوء كضوء الشمس فيقول امللك :قفوا ،أنا ملك

احلسد ارضبوا هبذا العمل وجه صاحبه وحيمله عىل عاتقه ،إنه كان حيسد من يتعلم

أو يعمل هلل بطاعته ،وإذا رأى ألحد فضال يف العمل والعبادة حسد ووقع فيه،
فيحمله عىل عاتقه ويلعنه عمله (قال) وتصعد احلفظة فيتجاوز إىل السامء السادسة
فيقول امللك :قفوا ،أنا صاحب الرمحة ارضبوا هبذا العمل وجه صاحبه واطمسوا

عينيه ألن صاحبه مل يرحم شيئا ،إذا أصاب عبد من عباد اهلل ذنبا يف اآلخرة أو

رضا يف الدنيا شمت به ،أمرين ريب أن ال أدع عمله جياوزين (قال) وتصعد احلفظة
بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع وله صوت كالرعد وضوء كضوء الربق ومعه
ثالثة آالف ملك فيمر هبم إىل ملك السامء السابعة ،فيقول امللك :قفوا وارضبوا

هبذا العمل وجه صاحبه ،أنا ملك احلجاب أحجب كل عمل ليس هلل إنه أراد

رفعة عند الفؤاد وذكرا يف املجالس وصيتا يف املدائن ،أمرين ريب أن ال أدع عمله
جياوزين إىل غريي ما مل يكن هلل خالصا (قال) وتصعد احلفظة بعمل العبد مبتهجا
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به من حسن خلق وصمت وذكر كثري تشيعه مالئكة الساموات واملالئكة السبعة
بجامعتهم فيطؤون احلجب كلها حتى يقوموا بني يديه سبحانه فيشهدوا له بعمل

ودعاء فيقول :أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب عىل ما يف نفسه إنه مل يردين هبذا
ثم بكى معاذ وقال:
العمل عليه لعنتي فيقول املالئكة :عليه لعنتك ولعنتنا (قال) َّ

قلت يا رسول اهلل ما أعمل؟ قال اقتد بنبيك يا معاذ يف اليقني قال :قلت أنت
رسول اهلل وأنا معاذ قال :فإن كان يف عملك تقصري يا معاذ فاقطع لسانك عن
إخوانك وعن محلة القرآن ولتكن ذنوبك عليك ال حتملها عىل إخوانك وال تزك

نفسك بتذميم إخوانك ،وال ترفع نفسك بوضع إخوانك ،وال تراء بعملك ،وال

تدخل من الدنيا يف اآلخرة وال تفحش يف جملسك لكي حيذروك بسوء خلقك وال
تناج برجل وأنت مع آخر وال تتعظم عىل الناس فتنقطع عنك خريات الدنيا ،وال
َّاش ِ
متزق الناس فيمزقك كالب أهل النار ،قال اهلل تعاىل« :والن ِ
طات ن َْشط ًا» أفتدري
َ

ما الناشطات؟ إهنا كالب أهل النار تنشط اللحم والعظم ،قلت :ومن يطيق هذه
اخلصال؟ قال يا معاذ :إنه يسري عىل من يرس اهلل عليه ،قال وما رأيت معاذا يكثر
تالوة القرآن كام يكثر تالوة هذا احلديث) (( (.
( -6املالئكة تستغفر لفاعل اخلري).
عن أيب جعفر قال:

(أ ّيام مؤمن عاد مؤمنا خاض الرمحة خوضا ،فإذا جلس غمرته الرمحة ،فإذا

انرصف وكّل اهلل به سبعني ألف ملك يستغفرون له ويسرتمحون عليه ويقولون:

طبت وطابت لك اجلنة إىل تلك الساعة من غد ،وكان له يا أبا محزة خريف يف
اجلنة ،قلت :ما اخلريف جعلت فداك؟ قال زاوية :يف اجلنة يسري الراكب فيها
(( ( روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه ،حممد تقي املجليس ،ج ،2ص.44 -42
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أربعني عاما) (( (.

فمن وظائف املالئكة أهنا تستغفر لفاعل اخلري وهذا دليل عىل عصمتهم

كوهنم جمردين من الذنوب ،ولو كانوا يذنبون الستغفروا ألنفسهم.
وقال::

(إذا تصدق الرجل بنية امليت أمر اهلل جربئيل أن حيمل إىل قربه سبعني ألف

ملك ،يف يد كل ملك طبق فيحملون إىل قربه ،ويقولون :السالم عليك يا ويل اهلل،
هذه هدية فالن بن فالن إليك فيتألأل قربه وأعطاه اهلل ألف مدينة يف اجلنة ،وزوجه

ألف حوراء ،وألبسه ألف حلة ،وقىض له ألف حاجة) (( (.

(( ( املصدر نفسه ،ج ،1ص.367

(( ( وسائل الشيعة (آل البيت) ،ج ،2ص ،445ح.9

املبحث الثاني
امل��ل��ائ�����ك�����ة
خلقهم ،عددهم ،سكنهم

املبحث الثاني
املالئكة
خلقهم ،عددهم ،سكنهم

يف هذا املبحث نبني ثالثة أمور مهمة ،أوهلا بيان خلق املالئكة أي بيان معدهنا

ومن أي يشء خلقها اهلل ،وبام أهنا هبذه األعداد اهلائلة كذلك علينا بيان كيفية

تكاثرهم ،فهل املالئكة كالبرش وباقي املخلوقات األخرى يف عملية التكاثر أم
أن هنالك طريقة خاصة خيلقهم اهلل هبا؟ وهل املالئكة سكان السامء فإذا كانوا
سكان السامء فلامذا تواجد بعض املالئكة يف األرض؟ فمن خالل هذا البحث

سيتم التعرف عىل مجيع ما مر ذكره.

املسألة األوىل
خلق املالئكة
قال اإلمام عيل:

ِِ ِ ِ
ل ْسك ِ
(َ ...خ َل َق ُس ْب َحا َن ُه ِ ِ
لص ِفيحِ َا ْلَ ْع َل (( ( ِم ْن َم َلكُوتِ ِه
َان َس َم َواته َوع َم َرة َا َّ
َخ ْلق ًا َب ِديع ًا ِم ْن َمالَئِكَتِ ِه) (( (.
(( ( الصفيح :السامء ،ينظر :تاج العروس ،الزبيدي ،ج ،4ص.122

(( ( هنج البالغة ،حتقيق حممد عبده ،خطبة االشباح ،ج ،1ص.148
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قبل أن خيلق اهلل الساموات واألرضني واملالئكة ،خلق اهلل الرسول وعرتته قبل

كل يشء وهذا ما ورد عن أهل البيت كمثل ما نقل عن اإلمام الباقر قال:

(يا جابر كان اهلل وال يشء غريه وال معلوم وال جمهول ،فأول ما ابتدأ من

خلق خلقه أن خلق حممدا وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته ،فأوقفنا
أظلة خرضاء بني يديه حيث ال سامء وال أرض وال مكان وال ليل وال هنار وال
شمس وال قمر ،يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس ،نسبح
اهلل تعاىل ونقدسه ونحمده ونعبده حق عبادته ثم بدا هلل تعاىل أن خيلق املكان،

فخلقه وكتب عىل املكان :ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،عيل أمري املؤمنني
ووصيه ،به أيدته ونرصته) (( (.

وروي أيض ًا عن عيل بن حممد عن سهل عن حممد بن عيل بن إبراهيم عن عيل

بن محاد عن املفضل قال:

(قلت أليب عبد اهلل كيف كنتم حيث كنتم يف األظلة فقال :يا مفضل كنا

عند ربنا ليس عنده أحد غرينا يف ظلة خرضاء نسبحه ونقدسه وهنلله ونمجده

وما من ملك مقرب وال ذي روح غرينا حتى بدا له يف خلق األشياء فخلق ما شاء
كيف شاء من املالئكة وغريهم ثم أهنى علم ذلك إلينا) (( (.
ومثل هذه الروايتني كثري

(( (

مضموهنا أن أهل البيت خلقوا قبل

أن خيلق اهلل كل يشء ،والغاية من ذكر هذه الروايات هو بيان أفضلية أهل

البيت عىل مجيع اخللق حيث خلقهم اهلل من نوره قبل أن خيلق املالئكة
والسامء وكل املوجودات.

(( ( مستدرك سفينة البحار ،ج ،2ص.19
(( ( الكايف ،ج ،1ص ،441ح.7

(( ( ينظر بحار األنوار ،ج ،15ص ،10باب( )1بدء خلقه وما جرى له يف امليثاق ،وبدء نوره وظهوره.
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وبام أن املالئكة خلقوا من نور فال بد هلذا النور من مصدر ،وقد روي عن

النبي األكرم أن املالئكة خلقوا من نور اإلمام عيل ومنها ما روي يف تفسري

الربهان عن أنس بن مالك قال النبي لعمه العباس:

( ...إن اهلل تعاىل خلقني وعليا وفاطمة واحلسن واحلسني قبل أن خيلق اهلل

تعاىل آدم ،حيث ال سامء مبنية ،وال أرض مدحية ،وال ظلمة وال نور ،وال جنة

وال نار ،وال شمس وال قمر ،قال العباس :وكيف كان بدء خلقكم ،يا رسول

اهلل؟ قال :يا عم ،ملا أراد اهلل تعاىل أن خيلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا ،ثم تكلم
بكلمة فخلق منها روحا ،فمزج النور بالروح ،فخلقني وأخي عليا وفاطمة

واحلسن واحلسني ،فكنا نسبحه حني ال تسبيح ،ونقدسه حني ال تقديس ،فلام

أراد اهلل تعاىل أن ينشئ الصنعة فتق نوري ،فخلق منه نور العرش ،فنور العرش
من نوري ،ونوري من نور اهلل ،ونوري أفضل من نور العرش ،ثم فتق نور أخي
عيل بن أيب طالب ،فخلق منه نور املالئكة ،فنور املالئكة من نور عيل ،ونور
عيل من نور اهلل ،وعيل أفضل من املالئكة ،ثم فتق نور ابنتي فاطمة ،فخلق منه

نور الساموات واألرض ،فالساموات واألرض من نور ابنتي فاطمة ،ونور ابنتي
فاطمة من نور اهلل عز وجل ،وابنتي فاطمة أفضل من الساموات واألرض ،ثم
فتق نور ولدي احلسن ،وخلق منه نور الشمس والقمر ،فنور الشمس والقمر

من نور احلسن ،ونور ولدي احلسن من نور اهلل ،واحلسن أفضل من الشمس

والقمر ،ثم فتق نور ولدي احلسني ،فخلق منه اجلنة واحلور العني ،فنور اجلنة

واحلور من نور ولدي احلسني ،ونور ولدي احلسني من نور اهلل ،وولدي احلسني
أفضل من اجلنة واحلور العني) (( (.

فضل اهلل مالئكته عىل كثري من خلقه اذ خلقهم من نوره ،وهذا التفضيل
فقد ّ

(( ( الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص .126مدينة املعاجز ،السيد هاشم البحراين ،ج ،3ص.223
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ال يأيت اال باستحقاق ،عن أيب عبد اهلل قال:

(إن اهلل تبارك وتعاىل كان وال يشء فخلق مخسة من نور جالله ،و [جعل]

لكل واحد منهم اسام من أسامئه املنزلة ،فهو احلميد وسمى النبي حممدا ،وهو
األعىل وسمي أمري املؤمنني عليا ،وله األسامء احلسنى فاشتق منها حسنا وحسينا،

وهو فاطر فاشتق لفاطمة من أسامئه اسام ،فلام خلقهم جعلهم يف امليثاق فإهنم عن
يمني العرش ،وخلق املالئكة من نور ،فلام أن نظروا إليهم عظموا أمرهم وشأهنم
ولقنوا التسبيح فذلك قوله( :وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن املسبحون) (( (.

فمن مظاهر قدرة اهلل سبحانه وتعاىل يف خلق املالئكة أنه سبحانه خلقهم من

نور وزاد يف خلقهم مجاالً وقو ًة بأن جعل هلم أجنحة مثنى وثالث ورباع وهذا يزيد

يف عظمتهم واختالفهم عن باقي املخلوقات ،فإن دقة املصنوع تدل عىل عظمة
الصانع ،فاملالئكة خملوقات عظيمة وعجيبة فهي بأحجام خمتلفة؛ حتى وصل األمر

ببعضهم أن رأسه يف العرش ورجله خرقت األرضني السبع وعىل الرغم من أعداد
املالئكة وأحجامها اهلائلة إال أننا ال نقدر أن نراها فهي أجسام لطيفة ،ففي خلق

املالئكة أرسار ولبيان عظيم خلق املالئكة نقف فيها عىل عدة نقاط:
أو ًال :بديع خلق املالئكة:
قوله:
(خ ْلق ًا َب ِديع ًا ِم ْن َمالَئِكَتِ ِه).
َ

فاملالئكة هي أحد املخلوقات التي أبدع اخلالق يف انشائها؛ أي كام ابتدع اهلل

خلقا عجيب ًا من خمتلف صور األطيار وباقي املوجودات األخرى كذلك أبدع

أيض ًا يف خلق املالئكة وهذا دليل عىل قدرته وعظمته يف اجياد اخللق ،وقد أشار
(( ( تفسري فرات الكويف ،ص.56
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اإلمام اىل بديع صنعة اهلل بقولهَ :
(خ ْلق ًا َب ِديع ًا ِم ْن َمال َِئكَتِ ِه) ،فلو فكرنا يف

عظيم قدرة اهلل وبديع خلقه لدلتنا الدالئل عىل وجوده سبحانه ،فقد روي يف
كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رمحه اهلل ،عن زيد بن وهب ،قال :سئل أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب عن قدرة اهلل تعاىل جلت عظمته ،فقام خطيبا فحمد

اهلل وأثنى عليه ،ثم قال:

(إن هلل تبارك وتعاىل مالئكة لو أن ملكا منهم هبط إىل األرض ما وسعته لعظم

خلقه وكثرة أجنحته ،ومنهم من لو كلفت اجلن واإلنس أن يصفوه ما وصفوه
لبعد ما بني مفاصله وحسن تركيب صورته ،وكيف يوصف من مالئكته من
سبعامئة عام ما بني منكبيه وشحمة أذنيه ،ومنهم من يسد األفق بجناح من أجنحته

دون عظم بدنه ،ومنهم من الساموات إىل حجزته ،ومنهم من قدمه عىل غري قرار يف
جو اهلواء األسفل و األرضون إىل ركبتيه ،ومنهم من لو ألقي يف نقرة إهبامه مجيع
املياه لوسعتها ،ومنهم من لو ألقيت السفن يف دموع عينيه جلرت دهر الداهرين،

فتبارك اهلل أحسن اخلالقني) (( (.

فاملالئكة هلا دموع إذا فهي أجسام ولو كشف اهلل لإلنسان احلجب لرأى

املالئكة كام كان األنبياء واألولياء والصاحلون يروهنا فيعرفون عظيم القدرة ،عن

أيب جعفر يف تفسري هذه اآلية.

(عن هشام عن أيب عبد اهلل قال :كشط له عن األرض ومن عليها وعن

السامء ومن فيها وامللك الذي حيملها والعرش ومن عليه ،وفعل ذلك برسول
اهلل وأمري املؤمنني.( (( )

(( ( التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ص ،278ح.3
(( ( تفسري القمي ،ج ،1ص.205
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فقد يعجز االنسان عن التفكر هبذه املخلوقات التي من الصعب وصفها،

وهنالك إعجاز يف تركيب بعض املالئكة؛ فسبحان من خلقها ،حيث خلقها

من الثلج والنار ومها مادتان متضادتان ،فعن اإلمام الصادق (..إن هلل مالئكة
أنصافهم من برد وأنصافهم من نار) ،جاء يف موسوعة أهل البيت الكونية (...

أن النور تقع حتته أنواع عدة ،وهذا يدفعنا إىل أن نتصور أن املالئكة خلقوا من
مركبات النور ،مثلام أن اإلنسان خلق من مركبات الرتاب ،التي ترتكب بدورها
من عدد كبري من العنارص ،كالكاربون ،واهليدروجني واحلديد واألمالح ومن

العنارص التي توجد يف الرتاب .وعليه فإن املالئكة يمكن أن يكونوا قد خلقوا من

أصل نوري مركب ،وهذا يقودنا للبحث عن العالقة بني النور واألجسام.

فقد أثبت العلم أن النور واألجسام وجهان ليشء واحد ،فاإللكرتونات

حني تنفجر تتحول إىل ضوء وحرارة ،وهنالك أنواع من األشعة ليست منفصلة

عن املادة بل هي ذات طبيعة مشرتكة .والضوء عبارة عن فوتونات عرفت بأهنا
جسيامت يقودها يف سريها جمال موجي ،فهنالك أيض ًا جسيامت تسلك وكأهنا

أشعة ،وهكذا فإن الفاصلة بني اجلسيم واألشعة تتقلص ولكن هذا ال يعني أهنا
تضيع متام ًا ،بل هنالك حدود جتعل لكل منها وجوده املستقل ،لكن املهم يف ذلك
أن «العامل كام تبني أخري ًا ،بدأ كله من فوتونات ثم حتولت هذه الفوتونات إىل كل
هذا الغنى الذي حتدثنا عنه» (( (.

ومهام يكن فاملالئكة أجسام شاهدهتا األنبياء وقد وصفها لنا أمري املؤمنني

يف بعض خطبه وهذه امليزة قد خصها اهلل بأنبيائه وأوليائه ،فمن كالم له يف الرد

عىل كل من يصف اهلل قال:

(( ( موسوعة أهل البيت الكونية ،عبد اهلل الفرجيي ،ص.40
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ف لِو ص ِ
ِ
ك َ ،ف ِص ْ ِ
يل َو ِميكَائِ َ
بائِ َ
ف َر ِّب َ
يل
( َب ْل إِ ْن ُكن َ
ْت َصاد ق ًا َأ ُّ َيا َا ُْل َت َك ِّل ُ َ ْ
فجْ َ
ِ
وجنُود َا َْلالَئِك َِة َا ُْل َقر بِني ِف حجر ِ
ات َا ْل ُقدُ ِ
ِّني ُمت ََو َِّل ًة ُع ُق ُ
ول ْم َأ ْن
س ُم ْر َجحن َ
َّ َ
َ ُ َ
ُ ُ َ
َات و َا ْلَدو ِ
ات َذوو َا َْليئ ِ
َيدُّ وا َأحسن َا َْلالِ ِقني َفإِنَّم يدْ ر ُك بِالص َف ِ
ات َو َم ْن
َ ََ
ُ
ِّ
ْ َ َ
ُ
ْ
َ َ ُ َ
ي ْن َق ِض إِ َذ ا ب َلغَ َأمدَ حدِّ ِه بِا ْل َفن ِ
اء بِن ِ
ُور ِه ك َُّل َظ َ
َاء َف َ
ال ٍم َو َأ ْظ َل َم
َ َ
َ
َ
ال إِ َل َه إِالَّ ُه َو َأ َض َ
بِ ُظ ْل َمتِ ِه ك َُّل ن ٍ
ُور) ( ( (.
فهذه املالئكة هي خلق من خلق اهلل عز وجل ،ال يقدر اإلنسان أن يصفها،

فكيف بالذي خلقها وخلق هذا الكون؟! روي يف كتاب التوحيد للشيخ الصدوق

عن سلامن الفاريس رمحه اهلل يف حديث طويل يذكر فيه قدوم اجلاثليق املدينة مع
مائة من النصارى بعد وفاة النبي ،وسؤاله أبا بكر عن مسائل مل جيبه عنها ،ثم

أرشد إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب فسأله عنها فأجابه ،فكان فيام سأله

أن قال له :أخربين عن وجه الرب تبارك وتعاىل ،فدعا اإلمام عيل بنار وحطب
فأرضمه؛ فلام اشتعلت قال اإلمام عيل :أين وجه هذه النار؟! قال النرصاين:

هي وجه من مجيع حدودها :قال عيل :هذه النار مدبرة مصنوعة ال يعرف

وجهها ،وخالقها ال يشبهها( ،وهلل املرشق واملغرب فأينام تولوا فثم وجه اهلل) (( (.
ثانيًا :تعدد اشكال املالئكة:
قال أمري املؤمنني:

اوت ٍ
متَلِ َف ٍ
(وأن َْش َ
وأ ْقــدَ ٍار ُم َت َف ِ
ات َ
َ
ــو ٍر ُ ْ
ــأ ُه ْم َع َ
َــات ُأ ِ
ول َأ ْجن ِ َح ٍة ت َُســ ِّب ُح
ــى ُص َ
َج َل َل ِع َّزتِه) ( ( (.
(( ( هنج البالغة ،حممد عبده ،ج ،2اخلطبة ،181 :ص.290
(( ( التوحيد ،ص ،182ح.16

(( ( هنج البالغة ،خطبة االشباح ،ج ،1ص.148
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إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق املالئكة خمتلفة من حيث الشكل واحلجم ،فبعض

املالئكة له جناحان ومنهم ما زاد عىل ذلك ،قال النبي:

(املالئكة عىل ثالثة أجزاء :جزء له جناحان ،وجزء له ثالثة أجنحة وجزء له

أربعة أجنحة) (( (.

وعن النبي :قال( :خلق اهلل املالئكة من نور ،وإن منهم ملالئكة أصغر من

الذباب) (( (.

قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم:
َ
َّ
َْ َ َ ُ ُ ً ُ َ ْ َ
َ
َْ ْ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ِّ
ََْ َُ َ َ َ َ ُ
ش ٍء َق ِد ٌ
ك َ ْ
مثن َوثلث َو ُرباع ي ِزيد ِف الل ِق ما يشاء إِن اهلل ع
ير﴾ (( (.
فاهلل سبحانه وتعاىل خلق املالئكة بمختلف األشكال واألحجام ،وجعل

لكل واحد منهم مزايا خاصة وقوة وقدرة عجيبة.

قال الطربيس رمحه اهلل (جاعل املالئكة رسال) إىل األنبياء بالرساالت والوحي

(أويل أجنحة مثنى وثالث ورباع) ...وإنام جعلهم أويل أجنحة ،ليتمكنوا هبا من
العروج إىل السامء ،ومن النزول إىل األرض ،فمنهم من له جناحان ،ومنهم من له

ثالثة أجنحة ،ومنهم من له أربعة أجنحة ،عن قتادة قال :ويزيد فيها ما يشاء ،وهو

قوله( :يزيد يف اخللق ما يشاء) ،قال ابن عباس ،رأى رسول اهلل جربائيل ليلة
املعراج ،وله ستامئة جناح ،وهذا اختيار الزجاج ،والفراء ،وقيل :أراد بقوله (يزيد

يف اخللق ما يشاء) :حسن الصوت ،عن الزهري ،وابن جريج ،وقيل :هو املالحة
(( ( الكايف ،ج ،8ص ،272ح.403

(( ( ميزان احلكمة ،ج ،4ص ،2930كنز العامل ،ج ،6ص.142
(( ( فاطر.1 :
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يف العينني ،عن قتادة ،وروى أبو هريرة عن النبي قال( :هو الوجه احلسن،
والصوت احلسن ،والشعر احلسن) (( (.

وعن األصبغ بن نباتة ،قال :جاء ابن الكواء إىل أمري املؤمنني فقال:
(يا أمري املؤمنني واهلل إن يف كتاب اهلل عز وجل آلية قد أفسدت عيل قلبي

وشككتني يف ديني ،فقال له اإلمام عيل :ثكلتك أمك وعدمتك وما تلك
اآلية؟ قال :قول اهلل تعاىل:
َ َّ ْ ُ َ َّ ُ ٌّ َ ْ َ
َ َ َُ َْ َ ُ
ات ك قد علِ َم صلته َوتسبِيحه﴾ (( (.
﴿والطي صاف ٍ

فقال له أمري املؤمنني :يا ابن الكواء إن اهلل تبارك وتعاىل خلق املالئكة يف

صور شتى ،إال أن هلل تبارك وتعاىل ملكا يف صورة ديك أبلج أشهب ،براثنه يف

األرض السابعة السفيل وعرفه مثني حتت العرش ،له جناحان جناح يف املرشق
وجناح يف املغرب واحد من نار وآخر من ثلج ،فإذا حرض وقت الصالة قام عىل
براثنه ثم رفع عنقه من حتت العرش ،ثم صفق بجناحيه كام تصفق الديوك يف

منازلكم ،فال الذي من النار يذيب الثلج وال الذي من الثلج يطفئ النار ،فينادي
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا سيد النبيني وأن وصيه
سيد الوصيني ،وأن اهلل سبوح قدوس رب املالئكة والروح ،قال :فتخفق الديكة
بأجنحتها يف منازلكم ،فتجيبه عن قوله وهو قوله تعاىل (والطري صافات كل قد

علم صالته وتسبيحه) من الديكة يف األرض) (( (.

فهذا امللك يشبه الديك وهذا يدفعنا عىل أن نتصور أن من املالئكة ما يشبه

(( ( تفسري جممع البيان ،الشيخ الطربيس ،ج ،8ص.231
(( ( النور.41 :

(( ( التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ص.282
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بعض الطيور االخرى وكذلك منها ما يشبه البرش ،وعن أيب عبد اهلل يف خرب
املعراج قال :النبي:

( ..قال :ثم مررنا بمالئكة من مالئكة اهلل عز وجل ،خلقهم اهلل كيف شاء،

ووضع وجوههم كيف شاء.( (( )...

وإن بعض املالئكة ال حتتاج اىل قوة جسامنية كالكرام الكاتبني أما بعض

املالئكة التي خلقها اهلل سبحانه هبيئات كبرية ملا هلا من مسؤولية كبرية ختتلف عن
غريها كحملة العرش فقد روي عن أيب عبد اهلل ،قال:

(ان محلة العرش ملا ذهبوا ينهضون بالعرش مل يستقلوه فأهلمهم اهلل "ال حول

وال قوة اال باهلل" فنهضوا به.( (( )..

ولو تتبعنا كالم أمري املؤمنني يف الرواية السابقة نجد أن للنور أشكاالً

خمتلفة وليس شك ً
ال واحد ًا وهذا ما ب ّينه اإلمام بقوله:

(له جناحان جناح يف املرشق وجناح يف املغرب واحد من نار وآخر من ثلج).
أي كام أن البرش مجيعهم خملوقون من الطني إال أهنم خمتلفون ،فصنف أبيض،

وصنف أسود ،وصنف أشقر وهكذا ،كذلك النور فاهلل خلق املالئكة من نور
ولكنه سبحانه خلق النور بعدة أشكال فهذا يشبه الثلج وهذا يشبه النار ،وهذا

النوع من املالئكة ليس فرد ًا وإنام هنالك جنس من املالئكة خلقهم اهلل هبذا
الشكل (( ( ،فعن أيب عبد اهلل قال:

(...إن هلل مالئكة أنصافهم من برد وأنصافهم من نار يقولون يا مؤلفا بني

(( ( تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب ،ج ،7ص ،313الربهان ،ج ،3ص.476
(( ( اخلصال ،ج ،1ص ،41ح.53

(( ( ينظر موسوعة أهل البيت الكونية ،ج ،3ص.123
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الربد والنار ثبت قلوبنا عىل طاعتك) (( (.

فهذا اجلنس من املالئكة خلق اهلل أنصافهم من برد والنصف اآلخر من نار،

فكيف جتتمع النار مع الثلج يف جسم واحد فسبحان اهلل أحسن اخلالقني.
وقال أبو جعفر:

(ان اهلل خلق إرسافيل وجربائيل وميكائيل من تسبيحة واحدة وجعل هلم

السمع والبرص وجودة العقل ورسعة الفهم) (( (.

فاآليات والروايات التي وردت بخصوص املالئكة تؤكد أن املالئكة متعددة

األشكال وليس هلا شكل واحد ،واملالئكة تسمع وترى وتعقل بل جعل اهلل هلا
فه ًام وادراك ًا عجيب ًا ،حيث تتلقى األوامر بشكل رسيع ،ثم تعمل به بال زيادة وال

نقصان.

واملالئكة قادرة عىل أن تغري يف أشكاهلا بإذن اهلل ،قال االمام الصادق:

(خلق اهلل املالئكة خمتلفة ،وقد رأى رسول اهلل جربئيل وله ستامئة جناح

عىل ساقه الدر مثل القطر عىل البقل ،قد مأل ما بني السامء واألرض) (( (.

جاء يف تفسري األمثل ،قال بعضّ :
إن النبي قد رأى جربائيل يف صورته

مرتني ،األوىل عند بداية البعثة النبوية املباركة ،حيث ظهر له يف األفق
احلقيقية ّ
النبي بعظمة هيئته ،وال ّثانية رآه عند
األعىل وقد غطى الرشق والغرب حتى ُبر ّ

معراجه إىل الساموات ال ُعىل واعتربوا اآلية املبحوثة إشارة لتلك الرؤيتني) (( (.
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.206
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.207
(( ( املصدر نفسه ،ج ،2ص.206

(( ( تفسري األمثل ،ج ،19ص.465
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فذاك اجلسم الكبري الذي انبهر به الرسول حممد يتحول بلحظات اىل

حجم اآلدمي ومن شواهد ذلك قوله تعاىل:
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ً َ ًّ َ َ ْ ِّ َ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ
﴿فتمثل لها بشا س ِويا * قالت إِن أعوذ بِالرح ِن مِنك إِن كنت ت ِقيا  قال
َ َ َ َ ُ َ ً َ ًّ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ِّ
(( (
ك غلما زك ِيا﴾ .
ك ِلهب ل ِ
إِنما أنا رسول رب ِ
وحينام أراد اهلل سبحانه أن هيلك قوم لوط أهبط إليهم جربائيل واملالئكة معه
وكانوا بأحسن صورة اآلدميني ،عن أيب عبد اهلل صلوات اهلل عليه قال :ملا جاءت
املالئكة يف هالك قوم لوط ،مضوا حتى أتوا لوطا ،وهو يف زراعة له قرب املدينة

فسلموا عليه ،فلام رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعاميم بيض ،فقال

هلم :املنزل ،قالوا :نعم فتقدمهم ومشوا خلفه ،فندم عىل عرضه عليهم املنزل،
فالتفت إليهم فقال إنكم تأتون رشارا من خلق اهلل ،وكان جربئيل قد قال اهلل له
ال تعذهبم حتى تشهد عليهم ثالث شهادات ،فقال جربئيل :هذه واحدة ثم مشى

ساعة فقال :انكم تأتون رشارا من خلق اهلل ،فقال هذه اثنتان ،ثم مشى ،فلام بلغ
املدينة التفت إليهم فقال :انكم تأتون رشارا من خلق اهلل ،فقال جربئيل :هذه
ثالث ،ثم دخل ودخلوا معه منزله فلام أبرصت هبم امرأته أبرصت هيئة حسنة،
فصعدت فوق السطح ،فصفقت فلم يسمعوا ،فدخنت فلام رأوا الدخان أقبلوا

هيرعون إليه حتى وقفوا بالباب ،فقال لوط(:فاتقوا اهلل وال ختزوين يف ضيفي) ثم
كابروه حتى دخلوا عليه قال :فصاح جربئيل يا لوط دعهم يدخلوا قال :فدخلوا

فأهوى جربئيل إصبعيه) وهو قوله تعاىل( :فطمسنا أعينهم) ثم قال جربئيل( :انا

رسل ربك لن يصلوا إليك) (( (.
(( ( مريم.18 – 17 :

(( ( قصص األنبياء ،قطب الدين الراوندي ،ص.123 -122
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ثالثًا :املالئكة اجسام لطيفة:
(لقد نصت األحاديث عىل أن املالئكة ذوو أجسام ،وأهنا مكونة من نور

وهذا هو الذي جعل البعض يقولون أهنم أجسام لطيفة بدون حتديد دقيق ملا

تعنيه ،فإن كان النظر إىل كوهنم غري مرئيني من قبل البرش فإن اللطافة تعني عدم
قدرة األعصاب البرصية عىل حتسس األطوال املوجية التي تصدر عنهم ،أو أنه ال

تصدر عنهم أطوال موجية ،أو إذا كان املقصود هو قدرهتم عىل التشكيل بأشكال
غري حمددة ،فإن هذا معارض باألحاديث التي تؤكد وجود أجزاء ومفاصل
وأحياء ثابته ،وهلذا يمكن أن يكون تقبل التغيري املؤقت وتعود من جديد إىل

وضعها السابق كاألجسام املطاطية.

وقد يكون املقصود هبا أهنا غري متحيزة ،أو أهنا قابلة للتداخل فيمكن أن

يشغل اثنني منها أو أكثر حيز ًا واحد َا بام يشبه السحابة من النور ،وليس بالرضورة
أن تكون حمكومة بالقوانني املعروفة لدينا ،ولعلها فقط تكون كذلك حني هتبط اىل
السامء الدنيا ،حيث تراعي يف وجودها قوانني املادة ،وهلذا يمكن تصور حالة تشبه
التي َتَدَّ َ
ث عنها انشتاين يف نظريته النسبيتة ،إذ ال يكون املكان والزمان مستقلني

عن املادة ،وهلذا يمكن افرتاض حيز خاص خمتلف عن احليز الذي حيكم املادة
لدينا ،أما اذا قلنا أن الضوء أو النور هو ليس هذا النور الذي ينتمي اىل مادتنا بل

هو جمرد تقريب للتصور ويف هذه احلالة علينا أن نفرتض أن النور الذي أوجد
املالئكة هو نور آخر ال يمكن لنا احلديث عنه إال بصورة تقريبية.

أما لو كانت من نفس النور ،فإننا ففي هذه احلالة ال بد من افرتاض وجود

طبقة من الوجود ختتلف يف احكامها ،فمث ً
ال إن النور يمكنه أن يعرب من الذرة،
وهكذا يمكن له أن يتخلل املادة دون أن يترضر أو يوقع رضر ًا باملادة خصوص ًا
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اذا افرتضنا أن العامل ما دون الذرة أو ما دون االجرام الذرية حيتفظ بفضاء كذلك

يتيح لألجرام الصغرية جد ًا العبور ببساطة خصوص ًا اذا افرتضنا أن املجال الذي

يربط بني أجزاء امللك أقوى من املجاالت بحيث ال ينتهي إىل تفكك أحدمها) (( (.
رابعًا :كيفية خلق املالئكة:
إن خملوقات اهلل منها جسامنية ،كالبرش وغريها من املخلوقات االخرى،

ومنها نورانية كاملالئكة ،واهلل سبحانه وتعاىل حينام خلق اإلنسان جعله يف مراحل

وهذا ما أشارت إليه اآلية يف سورة املؤمنون ،قال تعاىل:
َََ ْ َ َْ َ ْ َْ َ
ان م ِْن ُس َللَة م ِْن طِني ُ ث َّم َج َعلْ َناهُ ُن ْط َف ًة ف َق َ
ار
ر
النس
ٍ
ِ
﴿ولقد خلقنا ِ
ٍ
ٍ
ْ
ْ
ُ َ َْ َ ْ َ َ َ ََ ً َ َ َْ َ َ ََ َ ُ ْ َ ً َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ ً
َ
ِني * ث َّم خلقنا انلُّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عِظاما
مك
ٍ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
(( (
فكسونا ال ِعظام لما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهلل أحسن الال ِ ِقني﴾ .
قال :رسول اهلل :
(خلــق املالئكــة من نور ،وخلــق اجلان من مــارج من نار ،وخلــق آدم مما

وصف لكم) (( (.

فاهلل سبحانه مل خيلقهم عن طريق األصالب واألرحام ألهنم خلقوا من نور،

فهم خيتلفون عن جنس البرش وغريها من املخلوقات االخرى ،قال اإلمام عيل
يف وصف املالئكة:

(مل يسكنوا األصالب ومل يضمنوا األرحام ،ومل خيلقوا من ماء مهني) (( (.
(( ( موسوعة أهل البيت الكونية ،ج ،3ص.387 – 386
(( ( املؤمنون.14–12 ،

(( ( ميزان احلكمة ،حممد الريشهري ،ج ،4ص .2930كنز العامل ،ج ،6ص.136
(( ( هنج البالغة ،ج ،1خطبة ،109 :ص.182
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فاملالئكة ال يتكاثرون كام يتكاثر بنو البرش عن طريق اجلامع ومل يمروا بعامل

األصالب واألرحام ومل خيلقوا من نطفة؛ فهم خيتلفون إطالقا عن بقية املوجودات

حتى يف الغذاء ،وهذا ما أشار إليه اإلمام الصادق إذ قال:

(إن املالئكــة ال يأكلــون ،وال يرشبون ،وال ينكحون ،وإنام يعيشــون بنســيم

العرش) (( (.

وكون املالئكة مل يمروا يف عامل األصالب واألرحام ،ومل خيلقوا من ماء؛ فهذا

يدفعنا اىل سؤال ،وهو كيف يكون خلق املالئكة ،فهل خلقهم اهلل بكن أم هنالك

طريقة اخرى؟

ورد يف بعض االحاديث ،أن هنالك طريقة يف خلق املالئكة ،ومنها ما روي

عن الرسول األكرم قال إن يف اجلنة لنهرا ما يدخله جربيل من دخلة فيخرج
فينتفض إال خلق اهلل من كل قطرة تقطر ملكا * وأخرج أبو الشيخ عن أيب العالء

ابن هارون قال :جلربيل يف كل يوم انغامسة يف هنر الكوثر ثم ينتفض؛ فكل قطرة

ُيلق منها ملك) (( (.

وعن أيب جعفر قال:

(إن يف اجلنة هنرا يغتمس فيه جربئيل كل غداة ثم خيرج منه فينتفض؛

فيخلق اهلل عز وجل من كل قطرة تقطر منه ملكا) (( (.

جاء يف رشح أصول الكايف (فينتفض) أي :يتحرك ليزيل ما عليه من املاء

يقال نفض الثوب إذا حركه لينتفض( ،خيلق اهلل من كل قطرة يقطر منه ملكا)
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.206

(( ( الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،جالل الدين السيوطي ،ج ،1ص.93
(( ( الكايف ،ج ،8ص ،272ح.404
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الظاهر أن هذا من خواص جربئيل ،وأنه تعاىل خيلق بعض املالئكة من يشء

وبعضها ال من يشء ،خيلق اهلل ما يشاء كيف يشاء ويفعل ما يريد) (( (.
املسألة الثانية
كثرة املالئكة

نبي
بينا يف املسألة األوىل من هذا البحث خلق املالئكة ويف هذه املسألة ّ
للقارئ الكريم كثرة املالئكة قال أمري املؤمنني:
وج فِ َج ِ
وم َ َ
اج َها َو َح َشا ِبِ ْم ُفت َ
ُوق َأ ْج َوائِ َها
ل ِبِ ْم ُف ُر َ
(ثم خلق سبحانهَ .....
ح ِ
ِ
وبي َفجو ِ
س وس ُت ِ
ِ
ِِ
ات تِ ْل َ
ات
ك َا ْل ُف ُروجِ ز ََج ُل َا ُْل َس ِّب َ
ََْ َ َ َ
ني من ُْه ْم ف َح َظائر َا ْل ُقدُ ِ َ ُ َ
اد َق ِ
ب وس ِ
ك َا َّلر ِجيجِ َا َّل ِذي ت َْست ُّ
ات َا َْل ْج ِد َو َو َر َاء َذلِ َ
ات
َك ِم ْن ُه َا ْلَ ْس َم ُع ُس ُب َح ُ
َا ُْل ُج ِ َ ُ َ
اس َئ ًة ع َل حدُ ِ
ف َخ ِ
ُور تَردع َا ْلَبصار عن ب ُل ِ
وغ َها َفت َِق ُ
ود َها) (( (.
َ ُ
ن ٍ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
املعنى اللغوي:

(فروج :ال ُف ُروج :يعني ال ُّث ُغور (( ( ،فِ َج ِ
اج َها ،الفج :الطريق الواسع يف قبل

جبل ونحوه ،وجيمع فجاجا (( (ُ ،فتُوق ،فتق :ال َفتْق :الشق ،واجلمع ُفتُوق (( (،
احلظِريةُ :
زجل ،الزجل :رفع الصوت (( (َ ،ح َظائِرَ ،
احل ْجرة (( (،القدس بسكون
(( ( رشح اصول الكايف ،موىل حممد صالح املازندراين ،ج ،12ص.384
(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ج ،1ص.149
(( ( لسان العرب ،ج ،2ص.342
(( ( لسان العرب ،ج ،6ص.24

(( ( ينظر لسان العرب ،ج ،10ص.296
(( ( العني ،ج ،6ص.67

(( ( املخصص ،ج ،1ص.136
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الدال وضمها الطهر اسم ومصدر ومنه قيل للجنة حظرية القدس (( ( ،وس َُت ِ
ات
َ ُ

السرتة :ما استرتت به من يشء كائنا ما كان ،وهو الستار والستارة (( (َ ،ا ُْل ُج ِ
ب

احلجب :كل يشء منع شيئا من يشء فقد حجبه حجبا ( ( (،الرسادق :واحد

الرسادقات التي متد فوق صحن الدار ،وكل بيت من كرسف فهو رسادق (( (،
َا َّلر ِجيجِ  ،رج الراء واجليم أصل يدل عىل االضطراب (( ( ،سك :السني والكاف
أصل مطرد يدل عىل ضيق وانضامم وصغر من ذلك السكك وهو صغر األذن
وهذه أذن سكاء ويقال استكت مسامعه إذا صمت) (( (.

يتوضح لنا من كالم اإلمام ،أن أعداد املالئكة كثرية بحيث ال تقاس

مع أعداد البرش وال الشجر ،وال أي يشء يف الوجود ،وجاء يف بعض الروايات
الواردة عن أهل البيت أن عددهم ال يقاس حتى مع الذر ،عن محاد بن عيسى

قال :سأل رجل أبا عبد اهلل فقال:

(املالئكة أكثر أو بنو آدم؛ فقال :والذي نفيس بيده ملالئكة اهلل يف الساموات أكثر

من عدد الرتاب ،وما يف السامء موضع قدم إال وفيه ملك يقدس له ويسبح ،وال يف
األرض شجرة وال مثل غرزة إال وفيها ملك موكل هبا ،يأيت كل يوم بعملها واهلل

أعلم هبا ،وما منهم واحد إال ويتقرب إىل اهلل يف كل يوم بواليتنا أهل البيت ويستغفر
(( ( خمتار الصحاح ،ص.271
(( ( العني ،ج ،7ص.236

(( ( املصدر نفسه ،ج ،3ص.86
(( ( الصحاح ،ج ،4ص.1496

(( ( معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص.384
(( ( املصدر نفسه ،ج ،3ص.58
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ملحبينا ويلعن أعداءنا ويسأل اهلل أن يرسل عليهم من العذاب إرساال) (( (.

فال يستطيع أحد أن حييص مالئكة السامء واألرض إال اهلل ،قال تعاىل:
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ِّ َ َّ ُ
﴿وما يعل ُم جنود َربك إِل ه َو﴾ (( (.
وقال أمري املؤمنني:

(ليس يف أطباق السامء موضع إهاب (( ( إال وعليه ملك ساجد ،أو ساع حافد) (( (.
فاهلل سبحانه وتعاىل مأل الساموات السبع واألرضني بعدد هائل من مالئكته،

فعن أيب عبد اهلل قال:

(ليس خلق أكثر من املالئكة ،إنه لينزل كل ليلة من السامء سبعون ألف ملك

فيطوفون بالبيت احلرام ليلتهم وكذلك يف كل يوم) (( (.

وعن داود الرقي ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول:

(ما خلق اهلل خلقا أكثر من املالئكة) (( (.

فام من مكان إال ووضع اهلل فيه ملك ًا يسبحه حتى يف الغامم ،وهذا الصنف

من املالئكة قد يشبه خلقة الغاممة ،وهو موظف لنرش السحاب وهطول األمطار،

قال تعاىل:
َ
َ َْ َ
ات ن ْ ً
ات َع ْص ًفا َ وانلَّ ِ َ
شا﴾ (( (.
﴿فالع ِ
اصف ِ
اش ِ

(( ( بصائر الدرجات ،حممد بن احلسن بن فروخ ،ص ،89ح.9
(( ( املدثر.31 :

(( ( إهاب :أي طبقاهتا املختلفة .توضيح هنج البالغة السيد حممد احلسيني الشريازي ،ج ،2ص.70
(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ج ،1ص.151
(( ( الكايف ،ج ،8ص ،272ح.402
(( ( كامل الزيارات ،ص.224
(( ( املرسالت.3 -1 :
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جاء يف تفسري امليزان و«الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا»

وآيات مفتتح سورة املرسالت« :واملرسالت عرفا فالعاصفات عصفا والنارشات

نرشا فالفارقات فرقا فامللقيات ذكرا» وهي تصف املالئكة يف امتثاهلم ألمر اهلل غري

أهنا تصف مالئكة الوحي ،واآليات يف مفتتح هذه السورة تصف مطلق املالئكة
يف تدبريهم أمر العامل بإذن اهلل (( (.

وكذلك توجد املالئكة يف اجلبال ،وهذا ما أشار إليه اإلمام بدعائه:

(والقوام عىل خزائن الرياح واملوكّلني باجلبال فال تزول).
ّ

وليس فقط يف اجلبال وحتى يف الظالم الدامس الذي ال يرى منه يشء ،عن

أيب ذر قال:

(قال رسول اهلل :إين أرى ماال ترون وأسمع ما ال تسمعون ،أطت

السامء وحق هلا أن تئط ،ما فيها موضع أربعة أصابع ،إال وملك واضع جبهته هلل

ساجدا ،واهلل لو تعلمون ما أعلم ،لضحكتم قليال؛ ولبكيتم كثريا ،وما تلذذتم
بالنساء عىل الفرش ،وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهلل .لوددت أين كنت

شجرة تعضد) (( (.

بيان( :أطت السامء «قال يف النهاية :األطيط صوت األقتاب ،وأطيط اإلبل

أصواهتا وحنينها ،أي إن كثرة ما فيها من املالئكة قد أثقلها حتى أطت ،وهذا مثل
وإيذان بكثرة املالئكة وإن مل يكن ثم أطيط ،وإنام هو كالم تقريب أريد منه تقرير

عظمة اهلل ،وقال :الصعدات :الطرق ،مجع صعد ،وصعد مجع صعيد كطريق
وطرق وطرقات وقيل :هي مجع» صعدة؛ كظلمة وهي فناء باب الدار و ممر الناس
(( ( تفسري امليزان ،ج ،20ص.181
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.199
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بني األندية) (( (.
وقيل (حول العرش سبعون ألف صنف من املالئكة ،يطوفون به مه َّللني

صف قيام ،قد وضعوا أيدهيم عىل عواتقهم،
مكبين ،ومن ورائهم سبعون ألف ّ
ّ

صف قد وضعوا
رافعني أصواهتم بالتهليل والتكبري ،ومن ورائهم مائة ألف
ّ
األيامن عىل الشامئل ،ما منهم أحد َّإل وهو يس ّبح بام ال يس ّبح به اآلخر) (( (.

وروي يف بحار األنوار للعالمة املجليس رمحه اهلل (أن النبي حني عرج

به رأى املالئكة يف موضع بمنزلة سوق بعضهم يميش جتاه بعض ،فسأل رسول
اهلل عنهم إىل أين يذهبون؟ فقال جربئيل :ال أدري إال أين أراهم منذ
خلقت ،وال أرى واحدا منهم قد رأيته قبل ذلك ،ثم سألوا واحدا منهم ،وقيل

له :منذ كم خلقت؟ فقال :ال أدري غري أن اهلل تعاىل خيلق كوكبا يف كل أربعامئة

ألف سنة ،فخلق مثل ذلك الكواكب منذ خلقني أربعامئة ألف كوكب) (( (.

(ان كثرة املالئكة مل تبلغ حدا يمكن تصوره تفصيال أو إمجاال ،وهلم طبقات

وأصناف :منها :طبقات املالئكة األرضية ومنها املالئكة الساموية .ومنها :محلة

العرش العظيم ومنها :املسلسلون .ومنها :املهيمنون ..وغري ذلك مما مل نسمع

اسمهم ورسمهم ،وال حييط هبم إال اهلل–سبحانه–فكل صنع من صنائع اهلل يف
األرض والسامء ال خيلو عن ملك أو مالئكة موكلني به .فانظر كيف وكلهم اهلل بك

فيام يرجع إىل األكل واالغتذاء الذي كالمنا فيه ،دون ما جياوز ،وذلك من صنائع

اهلل وأفعاله ،ومن الوحي إىل األنبياء واهلداية واإلرشاد وغريها ،فإن استقصاء
(( ( املصدر نفسه.

(( ( زبدة التفاسري ،املىل فتح اهلل الكاشاين ،ج ،6ص.117
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.206
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ذلك ليس من مقدورات البرش .فنقول :إن كل جزء من أجزاء بدنك ،بل من
أجزاء النبات ،ال يغتذي إال بأن يوكل به سبعة من املالئكة ،هم أقل األعداد إىل
عرشة إىل مائة ،إىل أكثر من ذلك بمراتب) (( (.

املسألة الثالثة
مساكن املالئكة
حينام فتق اهلل الساموات السبع خلق فيها هذه املخلوقات الكريمة الطاهرة

املنزهة عن اخلطأ واملنغمسة بالطاعة والعبادة هلل الواحد األحد ،حيث أسكنهم

هذه الساموات كي تسبحه وتقدسه.

فاألصل من سكن املالئكة هي السامء ،وإن كان هنالك من املالئكة ما يسكن

األرض؛ فهذا ال ينايف قولنا؛ ألننا نتحدث عن األصل من سكنهم ،وإنام تواجد

بعض منهم يف األرض ليؤدوا بعض املهام التي كلفهم اهلل هبا ،كالكرام الكاتبني،
واحلفظة وغريهم ،فاملالئكة عىل طوائف خمتلفة.
الطائفة األوىل :سكان السماء.
فهذه الطائفة من املالئكة هم سكان السامء الثابتون الذين ال يربحون أماكنهم

اطالق ًا ،قال:
ِ
ك َو َر َف ْعت َُه ْم َع ْن َأ ْر ِض َ
(م ْن َمالَئِك ٍَة َأ ْس َك ْنت َُه ْم َس َم َواتِ َ
ك) (( (.

فهؤالء هم سكنة السامء ال هيبطون اىل األرض ،ومنهم من يسكن السامء األوىل،

ومنهم يسكن الثانية حتى السامء السابعة ومنهم محلة العرش ،فقد روي عن ميرسة

قالّ :
(إن محلة العرش ارجلهم يف األرض السفىل ،ورؤوسهم قد خرقت العرش
(( ( جامع السعادات ،ج ،3ص.212

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،109 :ج ،1ص.182
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السابعة ،وأهل
السامء ّ
وهم خشوع ال يرفعون طرفهم ،وهم أشدّ خوفا من أهل ّ

السادسة ،وهكذا إىل سامء الدنيا) (( (.
السامء ّ
السابعة أشدّ خوفا من أهل ّ
السامء ّ
ّ

وروي عن ابن عباس أن رسول اهلل خرج عىل أصحابه ،فقال( :ما مجعكم

فقالوا :اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر يف عظمته ،فقال :لن تدركوا التفكر يف عظمته! أال

أخربكم ببعض عظمة ربكم؟ قيل :بىل يا رسول اهلل قال :إن ملكا من محلة العرش
يقال له (إرسافيل) زاوية من زوايا العرش عىل كاهله ،قدماه يف االرض السابعة

السفىل ،ورأسه يف السامء السابعة العليا ،يف مثله من خليقة ربكم تبارك وتعاىل) (( (.

وجاء يف قوله تعاىل:
َْ
َ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ِّ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ
ُْ َ َ َ
نلَا علي ِه ْم م َِن
﴿قل ل ْو كن ِف ال ْر ِض ملئ ِكة يمشون مطمئِنني ل
َّ َ َ َ ً ُ ً
السماءِ ملك َرسول﴾ (( (.
أي :ساكنني قاطنني (لنزلنا عليهم من السامء ملكا رسوال) منهم ،عن

احلسن ،وقيل :معناه مطمئنني إىل الدنيا ولذاهتا ،غري خائفني ،وال متعبدين برشع،

ألن املطمئن :من زال اخلوف عنه) (( (.

فقوله:
َ
ْ
ََ َ ٌ َْ ُ َ
َ َ َ
ون ُم ْط َمئنِّ َ
﴿ل ْو كن ِف ال ْر ِض ملئ ِكة يمش
ني﴾.
ِ

هذا يدل عىل عدم اطمئنان املالئكة يف األرض ألن السكن احلقيقي للمالئكة

(( ( تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم ،السيد حيدر اآلمايل،
ج ،2ص .247الدر املنثور،ج ،5ص.374

(( ( الدر املنثور ،ج ،5ص .347بحار االنوار ،ج ،55ص ،20ح.30
(( ( اإلرساء.95 :

(( ( تفسري جممع البيان ،الشيخ الطربيس ،ج ،6ص.294
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هي السامء وقد يكون عدم اطمئناهنم بسبب ذنوب العباد ألن املالئكة معصومون
ٍ
عاص.
ال يوجد فيهم
عن أيب عبد اهلل يف خرب املعراج قال النبي :وصعد جربائيل،

وصعدت معه إىل السامء الدنيا ،وعليها ملك يقال له «إسامعيل» وهو صاحب

اخلطفة الذي قال اهلل عز وجل «إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب» وحتته

سبعون ألف ملك حتت كل ملك سبعون ألف ملك ،ثم مررت–وساق احلديث
إىل قوله–حتى دخلت السامء الدنيا؛ فام لقيني ملك إال ضاحكا مستبرشا ،حتى

لقيني ملك من املالئكة مل أر خلقا أعظم منه ،كريه املنظر ظاهر الغضب فقلت:
من هذا يا جربئيل؟ قال :هذا مالك خازن النار–ثم ساق احلديث إىل قوله–ثم
مررت بملك من املالئكة جالس عىل جملس وإذا مجيع الدنيا بني ركبتيه ،وإذا

بيده لوح من نور مكتوب فيه كتاب ينظر فيه ،ال يلتفت يمينا وال شامال ،مقبال
عليه كهيئة احلزين ،فقلت :من هذا يا جربئيل؟ فقال :هذا ملك املوت ،فقال

رسول اهلل ثم رأيت ملكا من املالئكة جعل اهلل أمره عجيبا ،نصف جسده
النار والنصف اآلخر ثلج ،فال النار تذيب الثلج وال الثلج يطفئ النار ،وهو
ينادي بصوت رفيع ويقول :سبحان الذي كف حر هذه النار؛ فال تذيب الثلج،

وكف برد هذا الثلج فال يطفئ حر هذه النار ،اللهم يا مؤلف بني الثلج والنار،
ألف بني قلوب عبادك املؤمنني؛ فقلت :من هذا يا جربئيل؟ فقال :ملك وكله

اهلل بأكناف السامء وأطراف األرضني ،وهو أنصح مالئكة اهلل ألهل األرض

من عباده املؤمنني ،يدعو هلم بام تسمع منذ خلق ،ورأيت ملكني يناديان يف
السامء :أحدمها يقول :اللهم أعط كل منفق خلفا ،واآلخر يقول :اللهم أعط

كل ممسك تلفا ،ثم مررنا بمالئكة من مالئكة اهلل عز وجل خلقهم اهلل كيف
شاء ،ووضع وجوههم كيف شاء ،ليس يشء من أطباق أجسادهم ،إال وهو
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يسبح اهلل وحيمده من كل ناحية بأصوات خمتلفة ،أصواهتم مرتفعة بالتحميد
والبكاء من خشية اهلل ،فسألت جربئيل عنهم ،فقال :كام ترى خلقوا ،إن امللك

منهم إىل جنب صاحبه ما كلمه كلمة قط ،وال رفعوا رؤوسهم إىل ما فوقها،
وال خفضوها إىل ما حتتها ،خوفا هلل وخشوعا ،ثم صعدنا إىل السامء الثانية فإذا

فيها من املالئكة وعليهم اخلشوع ،وقد وضع اهلل وجوههم كيف شاء ليس
منهم ملك إال يسبح اهلل وحيمده بأصوات خمتلفة ،وكذا السامء الثالثة ثم صعدنا
إىل السامء الرابعة وإذا فيها من املالئكة اخلشوع مثل ما يف الساموات؛ فبرشوين

باخلري يل وألمتي ،ثم رأيت ملكا جالسا عىل رسير ،وحتت يديه سبعون ألف
ملك ،حتت كل ملك سبعون ألف ملك–وساق احلديث إىل قوله–ثم صعدنا
إىل السامء السابعة .قال :ورأيت من العجائب التي خلق اهلل وصور عىل ما

أراده ديكا ،رجاله يف ختوم األرضني السابعة ،ورأسه عند العرش ،وهو ملك
من مالئكة اهلل ،خلقها اهلل كام أراد ،رجاله يف ختوم األرضني السابعة ثم أقبل
مصعدا حتى خرج يف اهلواء إىل السامء السابعة ،وانتهى فيها مصعدا حتى انتهى

قرنه إىل قرب العرش وهو يقول :سبحان ريب حيث ما كنت ال تدري أين ربك
من عظم شأنه وله جناحان يف منكبيه إذا نرشمها جاوز املرشق واملغرب ،فإذا

كان يف السحر نرش جناحيه وخفق هبام ورصخ بالتسبيح يقول :سبحان اهلل
امللك القدوس ،سبحان اهلل الكبري املتعال ال إله إال اهلل احلي القيوم ،وإذا قال

ذلك سبحت ديوك األرض كلها ،وخفقت بأجنحتها وأخذت بالرصاخ ،فإذا

سكت ذلك الديك يف السامء سكنت ديوك األرض كلها ،ولذلك الديك زغب

أخرض ،وريش أبيض كأشد بياض رأيته قط ،وله زغب أخرض أيضا حتت ريشه
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األبيض كأشد خرضة رأيتها قط) (( (.
الطائفة الثانية( :سكان األرض).
بام أن املالئكة مسؤولة عن إدارة أعامل الكون فقد وكل اهلل تعاىل بكل ملك

مهمة خاصة وهذه املهمة حتدد مكانه؛ كاملالئكة املوكلني عىل اجلبال والتالل

وغريها ،قال أمري املؤمنني يف خطبة األشباح:
ِ
(ومن ُْهم م ْن ُه َو ِف َخ ْل ِق َا ْلغَم ِم َالدُّ َّلحِ (( (َ ،و ِف ِع َظ ِم َا ِْل َب ِ
ال َا ُّ
لش َّمخِ (( (َ ،و ِف َق َْت ِة
ْ َ
َ
ت َأ ْقدَ ُام ُه ْم ُتو َم (( ( َا ْلَ ْر ِ
َال َّظ َ
لس ْف َلَ ،ف ِه َي
ال ِم (( ( األَ َْي ِم (( (َ ،و ِمن ُْه ْم َم ْن َخ َر َق ْ
ض َا ُّ
ِ
كَراي ٍ
م ِ
ات بِ ٍ
يضَ ،قدْ َن َف َذ ْت ِف َ َ
يح َه َّفا َف ٌة (( (َْ ،تبِ ُس َها َع َل
ار ِق َا َْل َواء (( (َ ،و َْتت ََها ِر ٌ
َ َ
ود َا ُْل َتن ِ
ت ِمن َا ُْلدُ ِ
حي ُ ِ
َاه َي ِة) (( (.
ث ا ْنت ََه ْ َ
َْ
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.173

(( ( َالدُّ َّلح :دلح البعري فهو دالح إذا تثاقل يف مشيه من ثقل احلمل ،والسحابة تدلح يف سريها من
كثرة مائها ،كأنام تنخزل انخزاال ،العني ،ج ،3ص.183

(( ( َا ُّ
لش َّمخ ،شمخ :جبل شامخ طويل يف السامء ،وجيمع :شوامخ ،وقد شمخ شموخا ،وشمخ فالن
بأنفه ،وشمخ أنفه ،إذا رفعه عزا ،العني ،ج ،4ص.174

(( ( َق َْتة ،قرت :القاف والتاء والراء أصل صحيح يدل عىل جتميع وتضييق من ذلك القرتة بيت
الصائد وسمى قرتة لضيقه وجتمع الصائد فيه واجلمع قرت واإلقتار التضييق ،معجم مقاييس

اللغة ،ج ،5ص.55

(( ( األَ َْي ُمَ ،
ب ال َّط ِو ُيل ،الذي ال ُي ْر َت َقى ،تاج العروس ،ج ،17ص.780
الص ْع ُ
اجل َب ُل َّ
رضي من احلدود وا َمل ِ
عالُ ،تومها ُحدو ُدها ،لسان العرب ،ج،12
(( ( ُتوم ،التُّخو ُم :ال َف ْصل بني َاأل َ ْ
ص.64

(( ( اخلرق :الشق يف حائط ،أو ثوب ونحوه فهو خمروق ،العني ،ج ،4ص.149
(( ( َه َّفا َف ٌةَ ،ه ّفافة وهفهافة :رسيعة ا َمل ّر ،لسان العرب ،ج ،9ص.348
(( ( هنج البالغة،خطبة االشباح ،ج،1ص.149
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فام من مكان يف هذه األرض إال وجعل اهلل فيه سكنا ملالئكته ،وحتى يف

البحار ،فعن جعفر بن حممد ،عن آبائه–يف وصية النبي لعيل–قال:

(وكره اهلل ألمتي الغسل حتت السامء إال بمئزر ،وكره دخول األهنار إال بمئزر فإن
فيها سكانا من املالئكة) (( (.

كذلك املساجد وأرضحة أهل البيت–صلوات اهلل وسالمه عليهم–فاملالئكة

املوكلون بقرب النبي والعرتة الطاهرة كثري ،فمنهم من ال يربح هذا املكان فقد

صارت هذه األرضحة الطاهرة سكنهم.

وقد وكل اهلل سبحانه وتعاىل بقرب سيد الشهداء مالئكة يبكونه اىل يوم القيامة،

فصار سكنهم قرب احلسني فهم يستغفرون لزوار ايب عبد اهلل ويقضون

حوائج الناس بإذن اهلل ،عن هارون بن خارجة قال( :سمعت أبا عبد اهلل يقول:
(وكّل اهلل بقرب احلسني أربعة آالف ملك شعث غرب يبكونه إىل يوم القيامة،

فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه وإن مرض عادوه غدوة وعشية

وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إىل يوم القيامة) (( (.
وعنه:

(إن أربعة آالف ملك عند قرب احلسنيشعث غرب يبكونه إىل يوم القيامة،

رئيسهم ملك يقال له :منصور فال يزوره زائر إال استقبلوه وال يودعه مودع

إال شيعوه وال مرض إال عادوه وال يموت إال صلوا عىل جنازته واستغفروا

له بعد موته) (( (.

(( ( وسائل الشيعة (آل البيت) احلر العاميل ،ج ،2ص ،42ح.3
(( ( الكايف ،ج ،4ص ،581ح.6
(( ( املصدر نفسه ،ح.7
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وعنه قال:

(وكّل اهلل تعاىل باحلسني سبعني ألف ملك ،يصلون عليه كل يوم شعثا

غربا منذ يوم قتل إىل ما شاء اهلل–يعني بذلك قيام القائم.( (( 

ونقول يف وداع احلسني والشهداء( السالم عىل من يف احلائر منكم ورمحة

اهلل وبركاته ،السالم عىل مالئكة اهلل الباقني املقيمني املسبحني الذين هم بأمر اهلل

مقيمون) (( ( ،فعن أيب عبد اهلل قال:

(اذا زرتم ابا عبد اهلل فالزموا الصمت إال من خري ،وان مالئكة الليل

والنهار من احلفظة حترض املالئكة الذين باحلائر ،فتصافحهم فال جييبوهنم من
شدة البكاء فينتظروهنم حتى تزول الشمس وحتى ينور الفجر ،ثم يكلموهنم

ويسألوهنم عن اشياء من أمر السامء ،فأما ما بني هذين الوقتني فإهنم ال ينطقون
وال يفرتون عن البكاء والدعاء ،وال يشغلوهنم يف هذين الوقتني عن اصحاهبم،
فإنام شغلهم بكم اذا نطقتم.

قلت :جعلت فداك وما الذي يسألوهنم عنه ،أهيم يسال صاحبه ،احلفظة

او اهل احلائر؟ قال :اهل احلائر يسألون احلفظة ،الن اهل احلائر من املالئكة
ال يربحون ،احلفظة تنزل وتصعد ،قلت :فام ترى يسألوهنم عنه؟ قال :اهنم

يمرون اذا عرجوا باسمعيل صاحب اهلواء فربام وافقوا النبي وعنده فاطمة
واحلسن واحلسني واالئمة من مىض منهم فيسألوهنم عن اشياء وعمن حرض
منكم احلائر ،ويقولون :برشوهم بدعائكم ،فتقول احلفظة :كيف نبرشهم وهم
ال يسمعون كالمنا؟ فيقولون هلم :باركوا عليهم وادعوا هلم عنا فهي البشارة منا
(( ( كامل الزيارات ،ص ،172ح.5

(( ( مصباح املتهجدين ،الشيخ الطويس ،ص.728
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فاذا انرصفوا فح ّفوهم بأجنحتكم حتى حيسوا مكانكم وإنا نستودعهم الذي ال

تضيع ودائعه؛ ولو يعلمون ما يف زيارته من اخلري ويعلم ذلك الناس ألقتتلوا عىل

زيارته بالسيوف ،وباعوا امواهلم ىف اتيانه ،وان فاطمة اذا نظرت إليهم و معها

الف نبي والف صديق والف شهيد من الكروبيني الف الف يساعدوهنا عىل
البكاء ،واهنا لتشهق شهقة فال يبقى يف الساموات ملك اال بكى رمحة لصوهتا ،وما

تسكن حتى يأتيها النبي فيقول :يا بنية قد ابكيت اهل الساموات وشغلتهم

عن التسبيح والتقديس فكفي حتى يقدسوا ،فإن اهلل بالغ أمره ،وإهنا لتنظر اىل

من حرض منكم فتسأل اهلل هلم من كل خري ،وال تزهدوا يف اتيانه فإن اخلري يف
إتيانه اكثر من أن حيىص) (( (.

الطائفة الثالثة( :املرتددين بني السماء واألرض).
ومنهم املالئكة التي تتنزل بليلة القدر ،قال تعاىل:
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُّ ُ َ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ِّ َْ
﴿تنل الملئ ِكة والروح فِيها بِإِذ ِن رب ِهم مِن ك أم ٍر﴾ (( (.

(تنزل املالئكة) أي تتنزل املالئكة (والروح) يعني جربائيل (فيها) أي يف ليلة

القدر إىل األرض ،ليسمعوا الثناء عىل اهلل ،وقراءة القرآن ،وغريها من األذكار،

وقيل :ليسلموا عىل املسلمني بإذن اهلل أي بأمر اهلل ،وقيل :ينزلون بكل أمر إىل
السامء الدنيا حتى يعلم ذلك أهل السامء الدنيا ،فيكون لطفا هلم وقال كعب،

ومقاتل بن حيان :الروح طائفة من املالئكة ،ال تراهم املالئكة ،إال تلك الليلة،

ينزلون من لدن غروب الشمس إىل طلوع الفجر ،وقيل :الروح هو الوحي ،كام

قال( :وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) أي تنزل املالئكة ،ومعهم الوحي
(( ( كامل الزيارات ،ص178 -177
(( ( القدر.4 :
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بتقدير اخلريات واملنافع( .بإذن رهبم) أي بأمر رهبم ،كام قال( :وما نتنزل إال بأمر

ربك) وقيل :بعلم رهبم ،كام قال (أنزله بعلمه)( .من كل أمر) أي بكل أمر من
اخلري والربكة ،كقوله( :حيفظونه من أمر اهلل) أي بأمر اهلل ،وقيل :بكل أمر من أجل

ورزق إىل مثلها من العام القابل) (( (.

وعن عبد اهلل بن عباس ،قال :إن اهلل تعاىل يأمر املالئكة يف هذه الليلة ،يعني

ليلة القدر ،أن هيبطوا مع جربئيل وميكائيل ،من سدرة املنتهى إىل االرض ،يف
أربعة مواطن :عىل سطح الكعبة ،وعىل قرب رسول اهلل ،ويف بيت املقدس،
وطور سيناء ،ثم يقول جربئيل :تفرقوا ،فيتفرقون ،فال يبقى دار وال حجرة فيها

مؤمن أو مؤمنة ،إال وتأتيه املالئكة ،إال بيتا فيه كلب ،أو خنزير ،أو مخر ،أو صورة،

وهيللون ويسبحون ويستغفرون كل الليل ألمة حممد ،فإذا جاء وقت صالة
الصبح ،يصعدون إىل السامء ،فيستقبلهم ساكنو السامء ،ويقولون هلم :من أين

جئتم؟ فيقولون :من االرض ،فإن البارحة كانت ليلة القدر ،فيقولون :ما فعل اهلل
بحوائج أمة حممد؟ فيقولون :إن اهلل غفر لصاحليها ،وشفع لطاحليها ،فريفع
مالئكة السامء أصواهتم ،بالتسبيح والتهليل والثناء عىل اهلل تعاىل ،وشكره بام فعل

بأمة حممد ،وساق يف اخلرب صعودهم سامء سامء ،إىل العرش ،هبذه الكيفية–إىل

أن قال–فيقول اهلل تبارك وتعاىل :وألمة حممد عندي ،ما ال عني رأت ،وال أذن

سمعت ،وال خطر عىل قلب برش) (( (.

وكذلك تتنزل املالئكة عىل بيت اهلل ليطوفوا فيه ،وكذلك يف أرضحة أهل

البيت فإهنا خمتلف املالئكة ،قال:

(( ( تفسري جممع البيان ،الشيخ الطربيس ،ج ،10ص.409

(( ( مستدرك الوسائل ،مريزا حسني النوري الطربيس،ج ،7ص،460ح(.16باب استحباب اجلد
واالجتهاد يف العبادة ،وأنواع اخلري ،يف ليلة القدر ،ويف العرش األواخر)
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(نحن شجرة النبوة ،وحمط الرسالة ،وخمتلف املالئكة) (( (.

فاملالئكة تنزل وتصعد بمختلف طوائفها اىل هذه االرضحة املقدسة وتتربك

بالنبي وعرتته الطاهرة.

عن داود الرقي قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول:

(ما خلق اهلل خلقا أكثر من املالئكة وإنه ينزل من السامء كل مساء سبعون

ألف ملك يطوفون بالبيت ليلتهم حتى إذا طلع الفجر انرصفوا إىل قرب النبي

فسلموا عليه ثم يأتون قرب أمري املؤمنني فيسلمون عليه ثم يأتون قرب احلسن
فيسلمون عليه ثم يأتون قرب احلسني فيسلمون عليه ثم يعرجون إىل السامء قبل

أن تطلع الشمس ،ثم تنزل مالئكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت

احلرام هنارهم ،حتى إذا دنت الشمس للغروب انرصفوا إىل قرب رسول اهلل

فيسلمون عليه ثم يأتون قرب أمري املؤمنني فيسلمون عليه ثم يأتون قرب احلسن
فيسلمون عليه ثم يأتون قرب احلسني فيسلمون عليه ثم يعودون إىل السامء قبل
ان تغرب الشمس) (( (.

وعن أيب عبد اهلل قال:

(ما بني قرب احلسني بن عيل إىل السامء السابعة خمتلف املالئكة) (( (.

وروي يف األمايل للشيخ الصدوق رمحه اهلل عن أيب احلسن عيل بن موسى

الرضا أنه قال:

(إن بخراسان لبقعة يأيت عليها زمان تصري خمتلف املالئكة ،فال يزال فوج ينزل

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،109 :ج ،1ص.186

(( ( ثواب االعامل ،ص ،96ثواب من زار قرب احلسني.
(( ( ثواب االعامل ،ص.97
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من السامء وفوج يصعد إىل أن ينفخ يف الصور.

فقيل له :يا ابن رسول اهلل ،وأية بقعة هذه؟ قال :هي بأرض طوس ،وهي واهلل

روضة من رياض اجلنة ،من زارين يف تلك البقعة كان كمن زار رسول اهلل،
وكتب اهلل تبارك وتعاىل له بذلك ثواب ألف حجة مربورة وألف عمرة مقبولة،
وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة) (( (.

وكذلك تتنزل املالئكة لألنبياء واألولياء حني حلول األجل فتغسلهم

وتشارك يف محل جنازهتم ،قال:

يت ُغس َله ،ص َّل اهلل ع َلي ِه وآلِ ِه ،وا َْل َلئِ َك ُة َأعو ِانَ ،ف َضج ِ
ت الدَّ ُار
َّ
َْ
(و َل َقدْ ُو ِّل ُ ْ ُ َ
َ ْ
وم ٌ
واألَ ْفن ِ َي ُة َم ٌ
ون َع َل ْي ِه َحتَّى
وما َف َار َق ْ
ت َس ْم ِعي َه ْين ََم ٌة ِمن ُْه ْم ُي َص ُّل َ
أل َي ْع ُر ُجَ ،
أل َ ْيبِ ُط َ
َو َار ْينَا ُه ِف َ ِ
ضحيِ ِه) (( (.

(( ( االمايل :الشيخ الصدوق ،ص ،120ح.7

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،196 :ج،2ص.338

املبحث الثالث
أحـــوال املــالئكة
وص����ف����ات����ه����م
ووظ����ائ����ف����ه����م

املبحث الثالث
أحوال املالئكة ،وصفاتهم ،ووظائفهم
من خالل تتبعنا لكالم اإلمام عيل يف موضوع املالئكة ،وجدنا أن

أحوال املالئكة خمتلفة؛ فمنهم ركع ال يسجدون ومنهم سجد ال يركعون ومنهم
صافون ال يتفارقون ،وإن اهلدف من ذكر أحوال املالئكة هو بيان مدى طاعتهم
وعبوديتهم هلل سبحانه وتعاىل ،وكذلك بيان مقاماهتم فكل ملك يف السامء له

مقام معلوم ،قال تعاىل:
َ َ َّ َّ َ َ َ ٌ َ ْ ُ ٌ
﴿وما مِنا إِل لُ مقام معلوم﴾ (( (.
فهم ال يتجاوزون مقاماهتم ،عن أيب عبد اهلل قال:

(ملا أرسي برسول اهلل وحرضت الصالة أذن جربئيل وأقام الصالة ،فقال

يا حممد تقدم ،فقال له رسول اهلل :تقدم يا جربئيل ،فقال له :إنا ال نتقدم عىل

اآلدميني منذ أمرنا بالسجود آلدم) (( (.

وقد جعل اهلل سبحانه لكل ملك تسبيحة يسبح هبا ،فهذه الطاعة تبني حال

املالئكة وخضوعهم لعظمته وعدم تكربهم عىل عبادته ،وللمالئكة صفات ختتلف
(( ( الصافات.164 :

(( ( علل الرشائع ،ج،1ص ،8ح.4
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عن باقي املخلوقات ،فهم ال ينامون وال تصيبهم حالة الفتور ،فقد أعطاهم اهلل
هذه القدرة اهلائلة ملا هلم من مهام ووظائف مهمة ودقيقة؛ لذلك اختارهم اهلل يف

تأديتها كوهنم مؤهلني لتلك املهام وإال ملا اختارهم؛ فمنهم األمناء عىل الوحي،
ومنهم احلفظة ،ومنهم الكرام الكاتبون ،ومنهم املختصون بنرش السحاب؛
فللمالئكة مهام كثرية سوف نبينها من خالل بحثنا هذا.
املسألة األوىل
أحوال املالئكة
قال أمري املؤمنني:

ِ( ُثم َفت ََق ما بي َالسمو ِ
ال َف َم َ َ
ل ُه َّن َأ ْط َوار ًا ِم ْن َمالَئِكَتِ ِهِ ،من ُْه ْم ُس ُجو ٌد الَ
ات َا ْل ُع َ
َ َ ْ َ َّ َ َ
َّ
ِ
ون) (( (.
ون الَ َي ْس َأ ُم َ
ونَ ،و ُم َس ِّب ُح َ
ون الَ َي َتزَا َي ُل َ
ونَ ،و َصا ُّف َ
ُوع الَ َينْتَص ُب َ
َي ْر َك ُع َ
ونَ ،و ُرك ٌ
قوله:

( َف َم َ َ
ل ُه َّن َأ ْط َوار ًا).

ياف عىل حاالت
وار،
والناس َأ ْط َو ٌار َأي َأ ْخ ٌ
ُ
قال ابن منظور« :مجع ال َّط ْو ِر َأ ْط ٌ
شتَّى ،وال ِّط ْورُ :
ضوب ًا
احلال ،ومجعه َأ ْط ٌ
وار ،قال اهلل تعاىل :وقد َخ َلقكُم َأ ْط َوار ًا؛ معناه ُ ُ
و َأحواالً خمتلف ًة؛ وقال ثعلبَ :أ ْطوار ًا َأي ِخ َلق ًا خمتلفة ُّ
كل واحد عىل حدة» (( (.
نفهم من كالم اإلمام أن من املالئكة ما تكون يف حالة ثابتة ال تتغري ،فمن

هذه األحوال التي ذكرها اإلمام:
 – 1سجد ال يركعون:

فمعنى ال يركعون أي :ال يرفعون رؤوسهم عن السجدة فهم يف حالة
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة األوىل ،ص.25
(( ( لسان العرب ،ج ،4ص.507
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السجود ،قال اإلمام الصادق:

سجدا إىل يوم القيامة) (( (.
(إن للّ مالئكة ركّعا إىل يوم القيامةّ ،
ّ
وإن هلل مالئكة ّ
وقال يف خطبة األشباح:
ِ
ول ي ْثنُوا إِ َل ر ِ ِ
ِ ِ
ف ِف َم َق ِ
َ
(ول ْ َ ْتتَلِ ْ
اب ْم) (( (.
َ َ
احة ال َّت ْقص ِري ِف َأ ْم ِره ِر َق َ ُ
او ِم ال َّطا َعة َمنَاك ُب ُه ْمَ ْ َ ،
فاملالئكة مطيعون ال يتجاوزون حدود اهلل وال يتخطون حملهم ،فإن أمر اهلل

طائفة من املالئكة بأن تبقى ساجدة اىل يوم القيامة فال مانع لدهيم عىل ذلك ويثبت

ذلك قول اإلمام ،وجاء يف تفسري امليزان عن أيب العالء بن سعد أن رسول
اهلل قال يوما جللسائه :أطت السامء وحق هلا أن تئط ليس منها موضع قدم إال
عليه ملك راكع أو ساجد ،ثم قرأ:

«وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن املسبحون» (( (.
ّ -2
وركوع ال ينتصبون:

أي ال يقومون من الركوع ليسجدوا ،عن ابن جبري أن عمر سأل النبي

عن صالة املالئكة فلم يرد عليه شيئا ،فأتاه جربئيل ،فقال:

(إن أهل الســاء الدنيا ســجود إىل يــوم القيامة يقولون :ســبحان ذي امللك

وامللكوت ،وأهل الســاء الثانية ركوع إىل يوم القيامة يقولون :سبحان ذي العزة
واجلربوت ،وأهل الســاء الثالثة قيام إىل يوم القيامة يقولون :سبحان احلي الذي
ال يموت) (( (.

(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.206

(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ج ،1ص.150
(( ( تفسري امليزان ،ج،17ص.9

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،198ح.66
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–3ص ُّ
ون َال ي ََت َزايَُل َ
اف َ
ون:
َ
ال يتزايلون ،أي :ال يتفارقون ،فاملالئكة صافون ال يفارقون مكاهنم كام هو

احلال يف صالة اجلامعة ولكن الفرق بيننا وبينهم أهنم باقون عىل هذا احلال ينزهون
اهلل عام ال يليق به ،ويف تفسري القمي قال جربائيل يا حممد:
(إنا نحن الصافون وإنا لنحن املسبحون) (( (.

وقوله تعاىل:
َ َّ َّ
َ ًّ
ات صفا﴾ (( (.
﴿والصاف ِ

فقد جاء يف بحار األنوار أن املالئكة يقفون صفوفا ،إما يف الساموات ألداء

العبادات كام أخرب اهلل تعاىل عنهم أهنم قالوا «وإنا لنحن الصافون» وقيل :إهنم

يصفون أجنحتهم يف اهلواء ويقفون منتظرين وصول أمر اهلل إليهم ،وحيتمل أيضا

أن يقال :معنى كوهنم صفوفا أن لكل واحد منهم مرتبة ودرجة معينة يف الرشف
والفضيلة ،أو يف الذات والعلية وتلك الدرجات املرتتبة باقية غري متغرية ،وذلك

نسبة الصفوف) (( (.

َس َأم َ
ُسبِّ ُح َ
ُون:
ون َال ي ْ
–4وم َ
قال تعاىل:
َ
َ َّ َ ْ َ َ ِّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ُ َّ ْ َ َّ َ
ُ َ َْ ُ َ
ار َوه ْم ل يسأمون﴾ (( (.
ه
﴿فالِين عِند ربك يسبحون ل بِاللي ِل وانل ِ

الَ َي ْس َأ ُم َ
ون ،أي ال يملون من التسبيح وال من عبادة اهلل سبحانه؛ فهم عىل
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.228
(( ( الصافات.1 :

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.156
(( ( فصلت.38 :
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الدوام بذكر اهلل ،وجاء يف الصحيفة السجادية عن اإلمام زين العابدين–يف
الصالة عىل محلة العرش وكل ملك مقرب:

(اللهم ومحلة عرشك الذين ال يفرتون من تسبيحك ،وال يسأمون من تقديسك،

وال يستحرسون من عبادتك ،وال يؤثرون التقصري عىل اجلد يف أمرك.( (( )...

وقال:
ف لِ ُط ِ
(ول َ ِ
َاج ِاة َأ َس َل ُت َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم (( (َ ،
ت َّ
ول َم َل َكت ُْه ُم َاأل ْشغ َُال َف َتنْ َقطِ َع
ول ا ُْلن َ
َْ
س ُْ ِ ِ َ
ِ َب ْم ِ
ات ْم).
ال َؤار إِ َل ْيه أ ْص َو ُ ُ
عن النبي حممد ،قال:

(إن هلل تبارك وتعاىل مالئكة ليس يشء من أطباق أجسادهم إال وهو يسبح اهلل

عز وجل وحيمده من ناحية بأصوات خمتلفة ،ال يرفعون رؤوسهم إىل السامء وال

خيفضوهنا إىل أقدامهم من البكاء واخلشية هلل عز وجل) (( (.

ويف القمي عن شهاب بن عبد ربه قال :سمعت الصادق يقول:

(يا شهاب نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة ،ونحن

عهد اهلل وذمته ونحن ودايع اهلل وحجته ،كنا أنوارا صفوفا حول العرش نسبح؛
فيسبح أهل السامء بتسبيحنا إىل أن هبطنا إىل األرض فس ّبحنا؛ فس ّبح أهل األرض

بتسبيحنا وإنا لنحن الصافون ،وإنا لنحن املسبحون ،فمن وىف بذمتنا فقد وىف بعهد

اهلل عز وجل وذمته ومن خفر (( ( ذمتنا فقد خفر ذمة اهلل عز وجل وعهده) (( (.
ِ
ِ
ش وك ُِّل َم َل ٍك ُم َق َّر ٍ
الص َل ِة َع َل َح َل ِة ا ْل َع ْر ِ
ب).
(( ( الصحيفة السجادية( .36 :م ْن ُد َعائهِ ف َّ
(( ( أسلة اللسان :طرف شباته ،أي :مستدقه.العني ،ج ،7ص.301
(( ( التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ص ،280ح.6

(( ( يف البحار خفر ،أي :ومن نقض ذمتنا فقد نقض ذمة اهلل وعهده .ج ،24ص.88
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.228
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املسألة الثانية
(صفات املالئكة)
قال أمري املؤمنني:

ي َوالَ س ْه ُو َا ْل ُع ُق ِ
ان َوالَ َغ ْف َل ُة َالن ِّْس َي ِ
ول َوالَ َف ْت ُة َا ْلَ ْبدَ ِ
اه ْم ن َْو ُم َا ْل َع ْ ِ
ان) (( (.
(الَ َيغ َْش ُ
َ
َ
إن للمالئكة صفات وميزات ختتلف عن باقي املوجودات االخرى؛ كوهنا

جمردة من مجيع الغرائز التي تتمتع هبا بعض املخلوقات؛ كغريزة اجلنس وغريها

من الغرائز االخرى املوجودة يف االنسان؛ مما ساعدها عىل أن تكون خمتلفة يف

طبيعتها وحياهتا وقدرهتا اهلائلة عىل غريها من املخلوقات؛ ولذلك اختلفت يف
العبادة والطاعة ويف تنفيذ املهام.

فمن أهم الصفات التي ذكرها اإلمام حول املالئكة ما ييل:

–1ال ي ْ
َ
َي:
َغ َشا ُه ْم َن ْو ُم اَ ْلع ْ ِ

قد يستغرق اإلنسان وقتا طويال يف العبادة ومهام أراد االستمرار بذلك؛

فال بد له من وقت حمدد حيث يصيبه التعب ويستويل عليه النعاس؛ فحينها

حيتاج اىل وقت للنوم بسبب ذلك املجهود الذي بذله يف عبادة اهلل ،وليس فقط

بالعبادة كذلك حينام يعمل اإلنسان أو يقرأ كتاب ًا وحتى لو مل يفعل شيئ ًا فإن
جسم اإلنسان بطبيعته حيتاج اىل الراحة والنوم ،أما املالئكة؛ فال يصيبها هذا
النعاس وال يغلب عليهم التعب فهم ال يفرتون ،بل هم قائمون دائمون يف
العبادات يسبحون الليل والنهار ،ولكن عىل الرغم من أهنم بعيدون كل البعد

عن هذه العوارض التي حتصل مع بني البرش فإن هذا ال يعني أهنم ال ينامون،
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة األوىل ،ص.25
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فقد روي عن داود بن فرقد العطار قال :قال يل بعض أصحابنا :أخربين عن

املالئكة أينامون؟ قلت :ال أدري ،فقال :يقول اهلل عز وجل« :يسبحون الليل

والنهار ال يفرتون» ،ثم قال :أال أطرفك عن أيب عبد اهلل فيه بيشء؟ [قال]:

فقلت :بىل ،فقال :سئل عن ذلك فقال :ما من حي إال وهو ينام ما خال اهلل
وحده عز وجل ،واملالئكة ينامون ،فقلت :يقول اهلل عز وجل« :يسبحون الليل

والنهار ال يفرتون» فقال :أنفاسهم تسبيح) (( (.

ُسئل الصادق عن املالئكة :يأكلون ويرشبون وينكحون؟ فقال:

(الّ ،إنم يعيشون بنسيم العرش؛ فقيل له :فام الع ّلة يف نومهم؟ فقال :فرقا

ألن ا ّلذي ال تأخذه سنة وال نوم هو اهلل تعاىل) (( (.
بينهم وبني اهلل تعاىلّ ،
َال َس ْه ُو اَ ْلع ُ
–2و َ
ول:
ُق ِ

والس ْهوةُ :نِ ْس ُ
والس ْه ُو يف الصالة:
«الس ُ
يان اليشء والغفلة عنهَّ ....
هو َّ
سهاَّ :
ُ
الرجل يف صالتِه» (( (.
الغفلة عن يشء منها ،سها
فاملالئكة ال يسهون كام هو احلال مع األنبياء واملعصومني ،ومن دعاء اإلمام

السجاد يف وصف املالئكة:

(وال يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفالت) (( (.

فهذه القدرة العقلية اهلائلة موجودة عند املالئكة وال سيام املالئكة املقربون،

قال أبو جعفر:

(( ( كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص.666
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،193ح.54
(( ( لسان العرب ،ج ،14ص.406

ِ
ِ
ش وك ُِّل َم َل ٍك ُم َق َّر ٍ
الص َل ِة َع َل َح َل ِة ا ْل َع ْر ِ
ب)
(( ( الصحيفة السجادية ،ص( .38م ْن ُد َعائهِ ف َّ

 ............................................................... 82املالئكة يف هنج البالغة

(ان اهلل خلق إرسافيل وجربائيل وميكائيل من تسبيحة واحدة وجعل هلم

السمع والبرص وجودة العقل ورسعة الفهم) (( (.

حيث أعطاهم اهلل قدرة عقلية تستوعب كل الوجود؛ فهم ال يسهون وال

يغفلون ،ولوال ذلك ملا جعلهم اهلل أمناء عىل الوحي ،فكام أن هنالك تفاوت ًا يف عقول

البرش كذلك هنالك تفاوت بني املالئكة يف جودة العقل؛ فمثل جربائيل وميكائيل
وارسافيل ،اختلفوا عن غريهم وإن كان مجيع املالئكة ال يسهون لكن اهلل اعطاهم

رسعة يف الفهم؛ ملا هلم من مهمة كبرية عىل عاتقهم متيزهم عن بقية املالئكة ،كوهنم

يوصلون األحكام اإلهلية لألنبياء والرسل؛ فهذه من أصعب املهام وأمهها.
–3و َ
َال َف ْ َت ُة اَ ْ َل ْب َد ِان:
وقال:

(ول َ ْت ِر ا ْل َف َت ُ ِ
يهم َع َل ُط ِ
ول ُدؤُ ِ
وبِم (( ( ومل ت َِغ ْض ر َغ َب ُاتمَ ،ف ُيخَ الِ ُفوا َع ْن
ات ف ِ ْ
َْ
َ
رج ِ
اء َر ِّبِ ْم) (( (.
َ َ
فتور األبدان يعني الضعف والتعب والقصور عن العمل؛ فإن اهلل سبحانه

وتعاىل خلق املالئكة من نور؛ فرتكيبة املالئكة ختتلف عن تركيبة اإلنسان كون
اإلنسان خلق من تراب؛ فهذا الفتور من لوازم اجلسم احليواين أما املالئكة فال

تتعب وال تضعف ،قال تعاىل:
ُ َ ِّ ُ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
تون﴾ (( (.
﴿يسبحون الليل وانلهار ل يف
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.207

(( ( املبالغة فيه واالجتهاد :توضيح هنج البالغة ،السيد حممد احلسيني الرشيرازي ،ج ، 2ص.67
(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ج ،1ص.150
(( ( األنبياء.20 :
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وروي عن عيل بن احلسني حديث طويل يف صفة خلق العرش يقول فيه:

(له ثامنية أركان ،عىل كل ركن منها من املالئكة ما ال حييص عددهم إال اهلل ع ّز ّ
وجل،

يسبحون الليل والنهار ال يفرتون) (( (.

فاهلل سبحانه وتعاىل كام أعطاهم جودة العقل كذلك أعطاهم قوة بدنية كبرية

هائلة ،فقد جاء يف بحار األنوار يف وصف قدرهتم وذلك عىل عدة وجوه ومنها:

األول :أن محلة العرش وهم ثامنية حيملون العرش والكريس الذي هو أصغر

من العرش أعظم من محلة الساموات السبع لقوله تعاىل:
َْ َ
َ َ ُ ْ ُّ ُ َّ َ َ
ات َوال ْرض﴾ (( (.
﴿و ِسع كر ِسيه السماو ِ

والثاين :أن علو العرش يشء ال حييط به الوهم ،ويدل عليه ،قوله تعاىل:
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُّ ُ َ
َْ َ َ ْ َ ُُ َْ َ ََْ َ َ
الروح إ ِ ْل ِه ِف يومٍ كن مِقداره خ ِس
ني ألف سن ٍة﴾ (( (.
﴿تعرج الملئ ِكة و
ثم إهنم لشدة قدرهتم ينزلون منه يف حلظة واحدة.

الثالث :قوله تعاىل:
َُ َ
ُّ
ور﴾ (( (.
﴿ون ِفخ ِف الص ِ

فصاحب الصور بلغ يف القوة إىل حيث إن بنفخة واحدة منه يصعق من يف

الساموات واألرض ،وبالثانية منه يعودون أحياء.

الرابع :أن جربئيل بلغ من قوته أن قلع جبال آل لوط وبالدهم دفعة واحدة (( (.

(( ( تفسري نور الثقلني ،ج ،3ص ،417ح.21
(( ( البقرة.255 :
(( ( املعارج.4 :
(( ( يس.51 :

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.208
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-4و َ
ان:
َال َغ ْفَل ُة اَلنِّ ْس َي ِ
فالقدرة العقلية التي متتلكها املالئكة ،جتعلهم ال ينسون وال يغفلون عن أي

يشء كلفوا به؛ فهذه الصفات هي :من صفات املعصومني؛ مما جعلهم منزهني
ومقربني ،ولعصمة املالئكة مبحث خاص ،وقد ب ّينا يف احلديث السابق أن اهلل أعطى

للمالئكة املقربني جودة العقل ورسعة الفهم كذلك سائر املالئكة االخرى وإن كان

هنالك فوارق يف الفهم لكن اليشء املهم أن مجيعهم ال يغفلون وال ينسون.

فلوا افرتضنا أن املالئكة تنسى وتغفل فذلك سوف يسبب خل ً
ال كبري ًا يف

الكون ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل جعل املالئكة مسؤولة عن إدارة أعامله؛ لذا
اعطاهم جودة يف الفهم واالدراك فهم ال ينسون وال يغفلون ،لكي ال يكون

هنالك خلل بالنظام الكوين.

املسألة الثالثة
(وظائف املالئكة)
قال أمري املؤمنني:
ِ
َاء َع َل َو ْحيِ ِه َو َأ ْل ِسنَ ٌة إِ َل ُر ُسلِ ِه َو ُ ْ
ون بِ َق َضائِ ِه َو َأ ْم ِر ِه َو ِمن ُْه ُم
متَلِ ُف َ
َ
(ومن ُْه ْم ُأ َمن ُ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِِ
لسدَ َن ُة ِلَ ْب َو ِ
لس ْف َل َأ ْقدَ ُام ُه ْم
اب ِجنَانه َومن ُْه ُم َال َّثابِ َت ُة ِف َا ْلَ َرض َ
ني َا ُّ
َا َْل َف َظ ُة لع َباده َو َا َّ
ار َأركَانم و َا ُْلن ِ
ار َق ُة ِمن َالسم ِء َا ْلع ْليا َأعنَا ُقهم و َا َْل ِ ِ
َو َا َْل ِ
َاس َب ُة لِ َق َوائِ ِم
ار َج ُة م َن َا ْلَ ْق َط ِ ْ ُ ُ ْ َ
ُ َ ْ ُ ْ َ
َ َّ َ
َ ِ ِ
َا ْل َع ْر ِ
ضو َب ٌة َب ْين َُه ْم
ش َأ ْكتَا ُف ُه ْم نَاكِ َس ٌة ُدو َن ُه َأ ْب َص ُار ُه ْم ُم َت َل ِّف ُع َ
ون َ ْت َت ُه بِأ ْجن َحت ِه ْم َم ْ ُ
ب َا ْل ِعز َِّة َو َأ ْست َُار َا ْل ُقدْ َر ِة) (( (.
َو َب ْ َ
ونُ ْم ُح ُج ُ
ي َم ْن ُد َ
هنا يبني لنا اإلمام وظائف املالئكة؛ فكل ملك وله وظيفة معينة جيب عليه

تأديتها بالشكل املطلوب ،ومن الوظائف التي ذكرها اإلمام:
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة األوىل ،ص.25
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–1االمناء على الوحي:
قال:
ِ
َاء َع َل َو ْحيِ ِه).
َ
(ومن ُْه ْم ُأ َمن ُ

وقوله:

ِ
ِ
ِ
(ج َع َل ُه ُم َاهللُ فِ َيم ُهنَالِ َ
ني َو َدائِ َع
ح َل ُه ْم إِ َل َا ُْل ْر َسل َ
َ
ك َأ ْه َل َا ْلَ َمانَة َع َل َو ْحيِه َو َ َّ
َأ ْم ِر ِه َو َنْيِ ِه).

قبل معرفة من هم األمناء عىل الوحي؛ جيب أن نبني ما هو الوحي؟ فقد جاء يف
اللغة إعالم يف َخ ٍ
لسان العرب( :الوحي يف ِ
صار ْ
َ
اإللا ُم ُي َس َّمى َو ْحي ًا،
فاء،
َ ْ
ولذلك َ
ْ ٌ
ِ
األزهري :وك َ
والكتا َب ُة ت َُس َّمى َو ْحي ًا،
اإلشار ُة واإليام ُء ُي َس َّمى َو ْحي ًا،
َذلك
قال ْ
َ
كان ل َب َ ٍ
ش َأن يك ِّل َم ُه اهلل إالَّ َو ْحي ًا َأو ِمن َوراء ِح ٍ
عز َّ
وجل( :وما َ
جاب) َم ْعنا ُه
وقول ُه َّ
ِ
إالَّ ْ
ش أنَّه َأ ْع َل َمه ،إ َّما ْإلام ًا َأو ُر ْؤيا ،وإ َّما أن
أن ُي َ
وحى إليه َو ْحي ًا ف ُي ْعل َمه َبم َي ْع ُ
لم ال َب َ ُ
موسىَ ،أو ُقرآن ًا ُيتْىل عليه كام أن َْزله عىل س ِّي ِدنا حممد،
ُين ِْزل عليه كتاب ًا كام ُأن ِْزل عىل َ
صىل اهلل عليه وسلم ُّ
وكل هذا إ ْعال ٌم وإن ْ
بابا والكَال ُم فيها) (( (.
اخت َل َف ْت َأ ْس ُ
فهذا الصنف من املالئكة جعلهم اهلل امناء عىل الوحي؛ فهم الواسطة بني اهلل

وبني األنبياء الذين كلفوا بتبليغ هذه الرسالة الساموية ،ومنهم :جربائيل؛ فهو

أمني وحي اهلل تعاىل ،مطاع يف امللكوت األعىل ،قال تعاىل:
ُ َّ ْ َ
َْْ َ
ك
م
ش
ر
ع
ال
ِي
ذ
د
﴿ذِي قو ٍة عِن
ِني﴾ (( (.
ِ
ٍ

جاء يف بحار األنوار للمجليس رمحه اهلل (أن رسول اهلل قال جلربئيل :ما

أحسن ما أثنى عليك ربك« :ذي قوة عند ذي العرش مكني * مطاع ثم أمني» فام
(( ( لسان العرب ،ج ،15ص.381
(( ( التكوير.20 :
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كانت قوتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال :أما قويت فإين بعثت إىل مدائن قوم لوط
وهي أربع مدائن يف كل مدينة أربعامئة ألف مقاتل سوى الذراري ،فحملتهم من
األرض السفىل حتى سمع أهل الساموات أصوات الدجاج ونباح الكالب ،ثم

هويت هبن فقلبتهن ،وأما أمانتي فإين مل أؤمر بيشء فعدوته إىل غريه) (( (.
ِ
ِ
ش وك ُِّل َم َل ٍك ُم َق َّر ٍ
ح َل ِة ا ْل َع ْر ِ
ب قال اإلمام
الص َل ِة َع َل َ َ
وم ْن ُد َعائهِ ف َّ

السجاد:

ِ ِ
ِ
وح ِ
كَ ،
ني ِم ْن َم َلئِكَتِ َ
ال
الر ْو َحان ِّي َ
وأ ْه ِل ال ُّز ْل َفة عنْدَ َكَّ ُ ،
( َف َص ِّل َع َل ْي ِه ْم و َع َل َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ا ْل َغ ْي ِ
ني َع َل َو ْحيِ َ
ب إِ َل ُر ُسلِ َ
اخت ََص ْصت َُه ْم
ين ْ
ك ،وا ُْل ْؤ َتَن َ
ك و َق َبائ ِل ا َْل َلئكَة ا َّلذ َ
لِنَ ْف ِس َ
ك) (( (.
فمن وظيفة جربائيل ،وميكائيل ،وارسافيل أن اهلل سبحانه وتعاىل جعلهم

امناء عىل التنزيل ،وهي :من أعظم املهام ،فهم يتنزلون بأحكام اهلل عىل الرسل من
حالل وحرام وما ختص امور الدنيا واآلخرة؛ فتقوم الرسل بتبليغها للعباد ،عن

ابن عباس ،قال :قال عبد اهلل بن سالم للنبي فيام سأله:

(من أخربك؟ قال النبي :جربئيل ،قال :عمن؟ (قال) قال :عن ميكائيل،

قال :عمن؟ (قال) قال :عن إرسافيل ،قال :عمن؟ (قال) قال :عن اللوح املحفوظ،

قال :عمن؟ قال :عن القلم ،قال :عمن قال :عن رب العاملني ،قال :صدقت،

فأخربين عن جربئيل يف زي االناث أم يف زي الذكور؟ قال :يف زي الذكور ،قال:
فأخربين ما طعامه قال :طعامه التسبيح ،ورشابه التهليل .قال :صدقت يا حممد،
فأخربين ما طول جربئيل؟ قال :إنه عىل قدر بني املالئكة ،ليس بالطويل العايل
(( ( بحار األنوار ،ج ،18ص.171

(( ( الصحيفة السجادية ،اإلمام زين العابدين ،ص..36
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وال بالقصري املتداين له ثامنون ذوابة ،وقصة جعدة ،وهالل بني عينيه ،أغر أدعج

حمجل ،ضوؤه بني املالئكة كضوء النهار عند ظلمة الليل ،له أربعة وعرشون

جناحا خرضاء مشبكة بالدر والياقوت خمتمة باللؤلؤ ،وعليه وشاح بطانته الرمحة،

وأزراره الكرامة ظهارته الوقار ريشه الزعفران ،واضح اجلبني ،أقنى االنف ،سائل
اخلدين مدور اللحيني ،حسن القامة ،ال يأكل وال يرشب ،وال يمل وال يسهو ،قام
بوحي اهلل إىل يوم القيامة .قال :صدقت يا حممد–ثم ساق احلديث إىل أن قال–وما

الثالثة؟ قال :جربئيل ،وميكائيل ،وإرسافيل ،وهم رؤساء املالئكة ،وهم عىل

وحي رب العاملني) (( (.

وجاء يف تفسري قوله تعاىل ولقد رآه قيل :ولقد رأى رسول اهلل جربئيل،

باألفق املبني سئل :ما األفق املبني؟ قال:

(قاع بني يدي العرش ،فيه أهنار تطرد ،فيه من القدحان عدد النجوم) (( (.

ومن الوظائف األخرى التي كان يقوم هبا جربيل أنه كان يع ّلم الناس

كيف يغتنمون الفرص عند جلوسهم مع النبي ،فكان يأيت الرسول بشكل
اآلدميني وجيلس عند النبي ويسأله عن أمور الدين ،فقد روي يف بحار األنوار

عن ابن عباس قال:

(جلس رسول اهلل جملسا فأتاه جربئيل فجلس بني يدي رسول اهلل

واضعا كفيه عىل ركبتي رسول اهلل ،فقال :يا رسول اهلل حدثني عن االسالم،
قال :االسالم أن تسلم وجهك هلل عز وجل ،وأن تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله .قال :فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت ،فقال :يا
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،253ح.16

(( ( التفسري األصفى ،الفيض الكاشاين ،ج ،2ص.1413
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رسول اهلل حدثني عن االيامن ،قال :االيامن أن تؤمن باهلل واليوم اآلخر واملالئكة
والكتاب والنبيني واملوت واحليوة بعد املوت ،وتؤمن باجلنة والنار واحلساب
وامليزان ،وتؤمن بالقدر كله خريه ورشه ،قال :فإذا فعلت ذلك فقد آمنت .قال :يا
رسول اهلل حدثني ما االحسان؟ قال :االحسان أن تعمل هلل كأنك تراه ،فإن مل يكن
تراه فإنه يراك) (( (.

وعن أنس قال:

(بينام رسول اهلل جالسا مع أصحابه إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر يتخلل

الناس حتى جلس بني يدي رسول اهلل فوضع يده عىل ركبة رسول اهلل
فقال :يا حممد ما االسالم؟–وساقوا احلديث مثل ما مر إىل قوهلم–:يا رسول اهلل

متى الساعة؟ قال :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ،وأدبر الرجل فذهب .فقال

رسول اهلل :عيل بالرجل ،فاتبعوه يطلبونه فلم يروا شيئا ،فقال رسول اهلل :ذلك
جربئيل ،جاءكم ليعلمكم دينكم) (( (.

ومن املهام األخرى التي يقوم هبا جربائيل حينام تعيص العباد نبيهم ،فعندها

ينزل جربائيل ومعه مالئكة بغضب من اهلل فيهلكوهنم ،عن أيب عبد اهلل ،قال:

(إن اهلل تبارك وتعاىل بعث أربعة أمالك يف إهالك قوم لوط :جربئيل ،وميكائيل،
وإرسافيل ،وكروبيل فمروا بإبراهيم وهم معتمون ،فسلموا عليه ،فلم

يعرفهم ورأى هيئة حسنة ،فقال :ال خيدم هؤالء أحد إال أنا بنفيس ،وكان صاحب
أضياف فشوى هلم عجال سمينا حتى أنضجه ،ثم قربه إليهم ،فلام وضعه بني

أيدهيم ورأى أيدهيم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ،فلام رأى ذلك
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.260
(( ( املصدر نفسه ،ص.261
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جربئيل حرس العاممة عن وجهه وعن رأسه فعرفه إبراهيم ،فقال :أنت هو؟ فقال:

نعم ،ومرت امرأته سارة فبرشها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب .فقالت :ما
قال اهلل؟ فأجابوها بام يف الكتاب العزيز ،فقال إبراهيم[ هلم] :فبامذا جئتم؟

قالوا له :يف إهالك قوم لوط–وساق احلديث إىل أن قال  :-فأتوا لوطا وهو يف
زراعة له قرب املدينة فسلموا عليه وهم معتمون؛ فلام رآهم رأى هيئة حسنة

عليهم عامئم بيض وثياب بيض فقال هلم :املنزل ،فقالوا :نعم ،فتقدمهم ومشوا
خلفه ،فندم عىل عرضه عليهم املنزل ،وقال :أي يشء صنعت! آيت هبم قومي وأنا

أعرفهم؟! فالتفت إليهم فقال :إنكم تأتون رشارا من خلق اهلل–وساق إىل قوله–
فلام رأهتم امرأته رأت هيئة حسنة ،فصعدت فوق السطح وصفقت فلم يسمعوا
فدخنت ،فلام رأوا الدخان أقبلوا هيرعون إىل الباب–وساق إىل قوله–فكاثروه

حتى دخلوا البيت فأهوى جربئيل نحوهم بإصبعه ،فذهبت أعينهم–وساق إىل

قوله -:ثم اقتلعها جربئيل بجناحه من سبع أرضني ،ثم رفعها حتى سمع
أهل السامء الدنيا نباح الكالب وصياح الديكة ،ثم قلبها وأمطر عليها وعىل من
حول املدينة حجارة من سجيل) (( (.
 -2وََأ ْل ِس َن ٌة ِإ َل ُر ُسِل ِه:

قال تعاىل:
َْ َ َ ُ ً
ُ َ ْ َ
﴿اهلل يصط ِف م َِن الملئ ِك ِة ُرسل﴾ (( (.

فهؤالء الرسل هم لسان اهلل الناطق باحلق ،قال تعاىل:
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ً َ ًّ
َ َ ْ ِّ ُ ُ َّ ْ َ
﴿فأرسلنا إِلها روحنا فتمثل لها بشا س ِويا  قالت إِن أعوذ بِالرحن
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.257
(( ( احلج.75 :
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َ َ َ َ ُ ً َ ًّ
ُ َ َ ًّ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ِّ
َ
ك غالما زك ِيا﴾ (( (.
ل
ب
ه
أل
ك
ب
ِ
مِنك إِن كنت ت ِقيا  قال إِنما أنا رسول ر ِ

فهذا امللك هو أحد مالئكة اهلل العظام وهو املتحدث عن اهلل سبحانه وتعاىل

ووظيفته ايصال ما أراد اهلل بيانه سواء أكان حك ًام رشعي ًا أو يرسل معه بشارة

لألنبياء والصاحلني ومن وفقه اهلل ليصل اىل هذه الكرامة ومريم هي احدى
السيدات التي وفقت يف أن حيدثها وحي من اهلل ،فهذه الكرامة خاصة لألنبياء

واحلجج األطهار ،إضاف ًة اىل السيدات الطاهرات وما يدل عىل صحة هذا الكالم

هذه اآلية وغريها كقوله تعاىل:
ََ
ْ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ
َ َّ
اهلل اصطفاكِ َوطه َركِ َواصطفاكِ ع
ت الملئ ِكة يا مريم إِن
﴿وإِذ قال ِ
ْ
َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ِّ َ ْ ُ
َ ْ
الراكع َ
اركع َم َع َّ
ني﴾ (( (.
ِِ
ن ِساءِ العال ِمني * يا مريم اقن ِت ل ِرب ِ
ك واسج ِدي و ِ

وقوله تعاىل:
َ
َ
َ
ُ
ْ َ ِّ َ َ
َ َْ َ ْ
َ َ ْ
ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ ُ َ
ْ
ت علي ِه فأل ِقي ِه ِف الم ول
﴿وأوحينا إِل أم موس أن أر ِض ِعي ِه فإِذا ِ
خف ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُّ
ادوهُ إ َ ْلك َو َجاعِلُوهُ م َِن ال ْ ُم ْر َسل َ
ني﴾ (( (.
ت ِاف ول تز ِن إِنا ر
ِ
ِ ِ
روي عن عبد اهلل بن احلسن املؤدب ،عن أمحد بن عيل األصبهاين ،عن إبراهيم

بن حممد الثقفي ،عن إسامعيل بن بشار قال :حدثنا عيل بن جعفر احلرضمي بمرص
منذ ثالثني سنة قال :حدثنا سليامن قال :حممد بن أيب بكر ملا قرأ (وما أرسلنا من
قبلك من رسول وال نبي وال حمدث ،وهل حيدث املالئكة إال األنبياء) قال مريم

مل تكن نبية وكانت حمدثة ،وأم موسى بن عمران كانت حمدثة ومل تكن نبية ،وسارة
امرأة إبراهيم قد عاينت املالئكة فبرشوها بإسحاق ،ومن وراء إسحاق يعقوب
(( ( مريم.19-17 :

(( ( آل عمران.43 – 42 :
(( ( القصص.7 :
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ومل تكن نبية ،وفاطمة بنت رسول اهلل كانت حمدثة ومل تكن نبية) (( (.
وجاء يف علل الرشائع عن أيب عبد اهلل قال:

(إنام سميت فاطمة حمدثة ألن املالئكة كانت هتبط من السامء فتنادهيا كام

تنادي مريم بنت عمران فتقول :يا فاطمة إن اهلل اصطفاك وطهرك واصطفاك عىل
نساء العاملني ،يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعني ،فتحدثهم

وحيدثوهنا ،فقالت هلم ذات ليلة :أليست املفضلة عىل نساء العاملني مريم بنت

عمران؟ فقالوا :إن مريم كانت سيدة نساء عاملها ،وإن اهلل عز وجل جعلك سيدة
نساء عاملك وعاملها وسيدة نساء األولني واآلخرين) (( (.
 – 3املختلفون بالقضاء واألمر:
قوله:
(و ُ ْ
ون بِ َق َضائِ ِه َو َأ ْم ِر ِه).
متَلِ ُف َ
َ

جاء يف البحار (وخمتلفون بقضائه) ،أي :مقتضياته كام يأتون به يف ليلة القدر

وغريها( ،وأمره) أي أحكامه ،أو االمور املقدرة ،كام قال تعاىل:
﴿بِإِ ْذ ِن َر ِّبِ ْم ِم ْن ك ُِّل َأ ْم ٍر﴾.

فاألحكام داخلة يف السابقتني ،ويمكن ختصيص االخري بغري الوحي أي

خيتلفون لتمشية قضائه وأمره وتسبيب أسباهبام) (( (.

وقال الشيخ نارص مكارم الشريازي يف رشحه هذا املقطع من كالم اإلمام

(ونفهم من هذه العبارة ّ
أن السفارة اإلهلية ال تقترص عىل جربئيل ،بل هو يف
(( ( علل الرشائع :ج ،1ص.183
(( ( املصدر نفسه ،ص ،182ح.1

(( ( بحار األنوار ،ج ،54ص.190
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احلقيقة زعيم سفراء اهلل ،والقرآن بدوره أشار إىل هذا الصنف من املالئكة:
َ ِّ
ْ َ ِّ َ
ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ُ ُ ُ
احلق﴾ (( (.
﴿قل نزل روح القد ِس مِن ربك ب ِ
وقال يف آية ُاخرى:
ُ ْ َ ْ َ َ ُ ّ ً ِ ْ َ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ
ذن اهللِ﴾ (( (.
بيل فإِنه نزل ع قلبِك بِإ ِ ِ
﴿قل من اكن عدوا ِ
ل ِ

كام أشار أحيان ًا إىل املالئكة من محلة الوحي فقال:
ُ َ ِّ ُ َ
َ َ ُّ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
(( (
نل المالئ ِكة بِالروح مِن أم ِره ِ ع من يشاء مِن عِبا ِده ِ﴾ .
﴿ي

كام أشارت بعض الروايات اإلسالمية وسائر خطب هنج البالغة إىل هذا املعنى

أيض ًا ،وهنا البدّ من اإلشارة إىل ّ
أن املراد بالقضاء واألمر اإلهلي الوارد يف العبارة
التي نخوض فيها هو :األحكام واألوامر الدينية الرشعية ،ال القضاء واألوامر

التكوينية التي احتملها البعض من شارحي هنج البالغة ،وذلك لعدم انسجام هذا
االحتامل والعبارات السابقة التي طرحت مسألة ُأمناء الوحي ،أ ّما خمتلفون هنا فقد
جاءت من مادة االختالف بمعنى الذهاب واالياب والرتدد عىل األماكن) (( (.
–4احلفظة لعباده:
وينقسمون عىل قسمني:
أ–املالئكة الذين حيرسون العبد من األذى:
فهذه الطائفة من املالئكة حيفظون العبد من اهلالك حتى حلول أجله ،قال تعاىل:
َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ
اء أحدك ُم
﴿وهو القاهِر فوق عِبا ِده ِ وير ِسل عليكم حفظة حت إِذا ج
(( ( النحل.102 :
(( ( البقرة.97 :
(( ( النحل.2 :

(( ( نفحات الوالية ،ج ،1ص.101
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ْ َ ُ َ َّ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ
الم ْوت ت َوفته ُرسلنا َوه ْم ل يف ِّرطون﴾ (( (.

فاإلنسان معرض لكثري من احلوادث ،ولوال رعاية اهلل له ملا استطاع العيش

ولكن اهلل وكل له مالئكة حترسه من الباليا وكثري من أمور الدنيا التي ال يعلمها

اال هو سبحانه ،قال أمري املؤمنني قال:
ِِ
(إِ َّن َم َع ك ُِّل إِن َْس ٍ
ان َم َلك ْ ِ
اء ا ْل َقدَ ُر َخ َّل َيا َب ْينَ ُه و َب ْينَ ُه ،وإِ َّن األَ َج َل
َي َ ْ
ي َف َظانهَ ،فإِ َذا َج َ
ُجنَّ ٌة َح ِصينَ ٌة) (( (.
وعنه:

(ليس أحد من الناس إال ومعه مالئكة حفظة حيفظونه من أن يرتدى يف بئر،

أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء ،فإذا حان أجله خلوا بينه وبني ما يصيبه) (( (.
وجاء يف تفسري جممع البيان عن قوله تعاىل:
َ ُ ُ َ ِّ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ
ْ َ ْ ََْ ُ َُ ْ َْ
ي يدي ِه َومِن خل ِف ِه يفظونه مِن أم ِر اهللِ﴾ (( (.
﴿ل معقبات مِن ب ِ

أي :يطوفون به كام يطوف املوكل باحلفظة ،وقيل :حيفظون ما تقدم من عمله،

وما تأخر إىل أن يموت فيكتبونه ،عن احلسن ،وقيل :حيفظونه من وجوه املهالك
واملعاطب ،ومن اجلن واإلنس واهلوام.

وقال ابن عباس :حيفظونه مما مل يقدر نزوله ،فإذا جاء املقدر ،بطل احلفظ،

وقيل :من أمر اهلل أي :بأمر اهلل ،عن احلسن ،وجماهد ،واجلبائي ،وروي ذلك عن
ابن عباس ،وهذا كام يقال هذا األمر بتدبري فالن ،ومن تدبري فالن ،وقيل :معناه
(( ( األنعام.61 :

(( ( هنج البالغة ،ج ،4باب احلكم ،احلكمة.102 :
(( ( التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ص.368
(( ( الرعد.11 :

 ............................................................... 94املالئكة يف هنج البالغة

حيفظونه عن خلق اهلل ،فتكون من بمعنى عن كام يف قوله( * :وآمنهم من خوف)
* أي :عن خوف ،قال كعب :لوال أن اهلل وكل بكم مالئكة ،يذبون عنكم يف

مطعمكم ،ومرشبكم ،وعوراتكم ،لتخطفنكم اجلن) (( (.

وروي يف بحار األنوار أهنا قرئت عند أيب عبد اهلل فقال لقارئها :ألستم

عربا؟ كيف تكون املعقبات من بني يديه وإنام املعقب من خلفه؟ فقال الرجل:
جعلت فداك كيف هذا؟ فقال:

(إنام نزلت «له معقبات من خلفه ورقيب من بني يديه حيفظونه بأمر اهلل» ومن

الذي يقدر أن حيفظ اليشء من أمر اهلل؟! وهم املالئكة املوكلون بالناس) (( (.

ومل تقترص مهام هذه املالئكة احلفظة بحفظ االنسان فقط وإنام وكل اهلل

مالئكة حتفظ النباتات من األذى ،قال أبو جعفر:

( ....إن هلل عز وجل مالئكة ،وكلهم بنبات األرض من الشجر والنخل،

فليس من شجرة وال نخلة إال ومعها من اهلل عز وجل مالئكة حتفظها ،وما كان

فيها ،ولو ال أن معها من يمنعها ألكلها السباع وهوام األرض ،إذا كان فيها ثمرها،

قال :وإنام هنى رسول اهلل أن يرضب أحد من املسلمني خباءه حتت شجرة أو

نخلة قد أثمرت ،ملكان املالئكة املوكلني هبا ،قال :ولذلك يكون الشجر والنخل
أنسا إذا كان فيه محلة ،ألن املالئكة حترضه) (( (.
ب – الكرام الكاتبون:

هم املالئكة الذين حيصون أعامل العبد وحيفظوهنا ،فاهلل سبحانه وتعاىل وكّل

بكل عبد ملكني ،واحد ًا عن يمينه يكتب احلسنات واآلخر عن يساره يكتب
(( ( جممع البيان ،ج ،6ص.18

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،179ح.17

(( ( الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،5ص ،196ح.25
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السيئات ،قال تعاىل:
َ ً َ َ َْ َُ َ َ َْ َُ َ
َ
َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ني  يعلمون ما تفعلون﴾ (( (.
﴿وإِن عليكم لاف ِِظني  ك ِراما كتِبِ

وقوله تعاىل:
َ
َْ ُ ُ َْ ْ ُ َ
َََ ْ َ َْ َ ْ َْ َ َْ َ َ ُ ْ ُ
ْ
النسان َونعل ُم ما ت َوس ِوس ب ِ ِه نفسه َون ُن أق َرب إ ِ ْل ِه مِن
﴿ولقد خلقنا ِ
ْ
ْ
َ
ِّ
َّ
ِّ َ َ ٌ َ َ ْ ُ
َ َ
َح ْبل ال ْ َوري ِد  إ ْذ َي َتلَق ال ُم َتلق َيان َعن َ
ال ق ِعيد  ما يل ِفظ
م
ال
ِ
ني وع ِن الشم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
ْ
ْ
ٌ
َ
َ
مِن قو ٍل إِل لي ِه رقِيب عتِيد﴾ (( (.
عن املفضل بن عمر قال:

(سألت أبا عبداهلل عن العلة التي من أجلها وجب التسليم يف الصالة

قال :ألنه حتليل الصالة قلت :فألي علة يسلم عىل اليمني وال يسلم عىل اليسار؟
قال :ألن امللك املوكل الذي يكتب احلسنات عىل اليمني والذي يكتب السيئات

عىل اليسار والصالة حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلم عىل اليمني دون

اليسار ،قلت :فلم ال يقال السالم عليك وامللك عىل اليمني واحد ولكن يقال
السالم عليكم؟ قال :ليكون قد سلم عليه وعىل من عىل اليسار وفضل صاحب
اليمني عليه بااليامء إليه ،قلت :فلم ال يكون االيامء يف التسليم بالوجه كله ولكن
ال باألنف ملن يصيل وحده وبالعني ملن يصيل بقوم؟ قال :ألن مقعد امللكني من
ابن آدم الشدقني فصاحب اليمني عىل الشدق االيمن وتسليم املصيل عليه ليثبت

له صالته يف صحيفته قلت :فلم يسلم املأموم ثالثا؟ قال :تكون واحدة ردا عىل
االمام وتكون عليه؛ وعىل ملكيه وتكون الثانية :عىل من عىل يمينه وامللكني

املوكلني به وتكون الثالثة :عىل من عىل يساره وملكيه املوكلني به ومن مل يكن عىل
(( ( سورة اإلنفطار.11 :
(( ( ق 16 :اىل .18
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يساره أحد مل يسلم عىل يساره إال أن يكون يمينه إىل احلائط ويساره إىل مصىل معه

خلف االمام فيسلم عىل يساره قلت :فتسليم االمام عىل من يقع؟ قال :عىل ملكيه
واملأمومني يقول ملالئكته اكتبا سالمة صاليت ملا يفسدها ،ويقول ملن خلفه سلمتم

وأمنتم من عذاب اهلل عز وجل ،قلت :فلم صار حتليل الصالة التسليم؟ قال :ألنه
حتية امللكني ،ويف اقامة الصالة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سالمة

للعبد من النار ،ويف قبول صالة العبد يوم القيامة قبول سائر اعامله؛ فاذا سلمت
له صالته سلمت مجيع اعامله ،وان مل تسلم صالته وردت عليه رد ما سواها من

االعامل الصاحلة) (( (.

ففائدة تواجد املالئكة الكاتبني ليس أن اهلل عاجز عن حفظ ما يقول العبد؛

وإنام ليعلم العبد أن عليه رقيب ًا يكتب ما يقول فيشعره باملسؤولية أكثر ،واملالئكة

الكاتبون هم :أحد احلجج التي وضعها اهلل عىل العباد لكي ال يكون للعبد أي
حجة عىل اهلل يوم القيامة قال أمري املؤمنني يف بعض خطبه:
َ
س ْرت ُْم َعلِ َمه وإِ ْن َأ ْع َلنْت ُْم َك َت َبهَ ،قدْ َوك ََّل بِ َذلِ َ
ون
ك َح َف َظ ًة كِ َرام ًا َل ُي ْس ِق ُط َ
(إِ ْن أ ْ َ
َح ّق ًا َ
ُون َباطِ ًل) (( (.
ول ُي ْثبِت َ

فمن عمل حقا أو باط ً
ال جيده مكتوب ًا يف صحيفة أعامله ،فهم ال يغادرون

السالم :ما ع ّلة
صغرية وال كبرية وال خيالفون أمر اهلل ،وقد سئل الصادق عليه ّ
الرس وما هو أخفى؟ قال
املالئكة املوكّلني بعباده يكتبون عليهم وهلم ،واهلل عامل ّ

السالم) :استعبدهم بذلك ،وجعلهم شهودا عىل خلقه ،ليكون العباد
(عليه ّ
ملالزمتهم إ ّياهم أشدّ عىل طاعة اهلل مواظبة ،وعن معصيته أشدّ انقباضا ،وكم
(( ( علل الرشائع ،ج ،2ص ،360ح ،1علة التسليم يف الصالة.
(( ( هنج البالغة ،خ.183

املبحث الثالث :أحوال املالئكة ،وصفاهتم ،ووظائفهم 97 ...............................

عيل
هيم بمعصيته ،فذكر مكاهنم فارعوى
ّ
وكف فيقولّ :
عبد ّ
رب يراين ،وحفظتي ّ
بذلك تشهدّ ،
وإن اهلل برأفته ولطفه أيضا وك ّلهم بعباده يذ ّبون عنهم مردة الشيطان

وهوا ّم األرض وآفات كثرية من حيث ال يرون بإذن اهلل إىل أن جيي ء أمر اهلل) (( (.
سؤال :هل خيفى عىل امللكني املوكلني يشء أم هم مطلعون عىل مجيع اخلفايا؟

اجلواب:

إن املالئكة تسجل وحتيص الذنوب واحلسنات التي تراها وتسمعها قال تعاىل:
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ ٌ َ ٌ
﴿ما يل ِفظ مِن قو ٍل إِل لي ِه رق
ِيب عتِيد﴾ (( (.

ولكن بعض اخلفايا التي يضمرها االنسان يف نفسه كاخلواطر السيئة واألفكار

الفاسدة فمن املمكن أن ختفى عىل املالئكة ،فاهلل سبحانه وحده الذي ال يعزب

عنه يشء فكل حركة او سكنة يعلمها ويعلم ما توسوس كل نفس ،قال تعاىل:
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ِّ َّ َ ْ َ
﴿وإِن تهر بِالقو ِل فإِنه يعلم
الس َوأخف﴾ (( (.
روي يف الكايف عن إسحاق بن عامر قال:

إيل بوجه قاطب ،فقلت :ما الذي غريك
(دخلت عىل أيب عبد اهلل ،فنظر َّ

يل؟ قال :الذي غريك إلخوانك ،بلغني يا إسحاق أنك أقعدت ببابك بوابا ،يرد
عنك فقراء الشيعة؟ فقلت :جعلت فداك إين خفت الشهرة ،فقال :أفال خفت

البلية ،أوما علمت أن املؤمنني إذا التقيا فتصافحا أنزل اهلل عز وجل الرمحة عليهام
فكانت تسعة وتسعني ألشدمها حبا لصاحبه ،فإذا توافقا غمرهتام الرمحة فإذا قعدا
يتحدثان قال احلفظة بعضها لبعض :اعتزلوا بنا فلعل هلام رسا وقد سرت اهلل عليهام،
(( ( اإلحتجاج ،الشيخ الطربيس ،ج ،2ص.95
(( ( ق.18 :
(( ( طه.7 :
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فقلت :أليس اهلل عز وجل يقول« :ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد»؟ فقال:
يا إسحاق إن كانت احلفظة ال تسمع فإن عامل الرس يسمع ويرى) (( (.

فعامل الرس حينام جعل حد ًا هلذين امللكني يف الوصول اىل أعامق البرش انام هو

رمحة منه لعباده ومن رمحته السرت؛ فاهلل سبحانه وتعاىل يسرت ذنوب عباده حتى عىل

املالئكة ،وقد ذكر هذا يف احدى فقرات دعاء كميل بن زياد:
ح ْف ِ
باتا ا ْلكِرام ا ْلكاتِبني ا َّلذين و َّك ْلتَهم بِ ِ
ِ ِ
ُون
ظ ما َيك ُ
َ
َ َ ُ ْ
َ
(َ ..وك َُّل َس ِّيئَة َا َم ْر َت بِا ْث َ
ِمنّي َو َج َع ْلت َُه ْم ُش ُهود ًا َع َل َم َع َج ِ
قيب َع َ َّل ِم ْن َورائِ ِه ْم،
ْت َان َ
وارحيَ ،و ُكن َ
الر َ
ْت َّ
َّ
ِ
ِ
و ّ ِ ِ ِ
ك َا ْخ َف ْي َت ُهَ ،وبِ َف ْضل َ
حت َ
ت َت ُه).
َ
الشاهدَ لا َخف َي َعن ُْه ْمَ ،وبِ َر ْ َ
ك َس َ ْ
فقد روي عن معاوية بن وهب قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول:

(إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه اهلل فسرت عليه يف الدنيا واآلخرة ،فقلت:

وكيف يسرت عليه؟ قال :ينيس ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ويوحي إىل

جوارحه :اكتمي عليه ذنوبه ويوحي إىل بقاع األرض اكتمي ما كان يعمل عليك
من الذنوب ،فيلقى اهلل حني يلقاه وليس يشء يشهد عليه بيشء من الذنوب) (( (.

وهذه من أعظم نعم اهلل عز وجل وهي سرت العيوب ،حيث يسرت اهلل عيوب

عباده لكي ال يكونوا مهانني عند امللكني ،فهذا الفضل ال يؤتى اال من لدن كريم

عظيم رؤوف بعباده غفور رحيم.

فالسرت هو أحد العلل التي جعلت اهلل سبحانه وتعاىل حيجب عن امللكني ما

يضمره االنسان يف نفسه.

وكذلك بيان قدرته وعظمته بأنه يستطيع أن حييص عدد أنفاس البرش وما

(( ( الكايف ،ج ،3ص ،182ح.14

(( ( الكايف ،ج ،2ص ،431ح( ،1باب التوبة).
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خيفون يف صدورهم بدون أن يستعني بأحد من خلقه ،وإنام جعل علينا مالئكة
موكلني لكي يشعر االنسان أنه مراقب من قبلهم وأهنم شهود علينا يوم القيامة،
وكذلك يبني اهلل عز وجل أنه مل خيلق شيئ ًا عبثا وإنام خلقهم ليؤدوا وظيفتهم وهذه

الوظيفة هي عبادهتم وهي تنقسم عىل قسمني ،التسبيح والدعاء والقسم الثاين،
العبادة العملية ،ومثلها املالئكة املوكلون بحفظ العبد ومحايته من املخاطر وكذلك
املالئكة املوكلة بنرش السحاب وهطول االمطار وغريهم (( (.
اجلوارح شهود مع املالئكة:
قال أمري املؤمنني يف بعض خطبه:
(ا ْع َل ُموا ِع َبا َد َاهللِ َأ َّن َع َل ْيك ُْم َر َصد ًا ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم َو ُع ُيون ًا ِم ْن َج َو ِار ِحك ُْم َو ُح َّف َ
اظ
َ ِ
ِ
ي َف ُظ َ َ
تك ُْم ِمن ُْه ْم ُظ ْل َم ُة َل ْي ٍل َداجٍ َو الَ ُيكِنُّك ُْم
صدْ ٍق َ ْ
ون أ ْع َم َلك ُْم َو َعدَ َد أ ْن َفاسك ُْم الَ ت َْس ُ ُ
ِ
اب ُذو ِرتَاجٍ ) (( (.
من ُْه ْم َب ٌ
مل جيعل اهلل املالئكة وحدها رقيب ًا عىل االنسان وإنام جعل جوارحه شاهد ًا

اخر ،قال تعاىل:
َ
َ
َ
َْ َ َْ َ ُ َ َْ ْ ْ َُُ ْ َ ْ
ُ ُُ َ َ ُ ََْ ُ َ
يه ْم َوأ ْرجله ْم بِما كنوا يعملون﴾ (( (.
﴿يوم تشهد علي ِهم أل ِسنتهم وأي ِد ِ

فهذه اآلية تشري اىل أن االلسن تشهد عىل مقرتيف الذنب وكذلك األيدي

واألرجل ،فكل هذه اجلوارح جعلها اهلل شهود ًا مع املالئكة لكي ال يكون

لإلنسان أي حجة عىل اهلل ،ألن االنسان من طبيعته االعرتاض واملجادلة وإن كان
عىل خطأ ،قال تعاىل:

(( ( ومن أراد التوسعة أكثر فلرياجع املجلد الثالث من موسوعة أهل البيت الكونية.
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،156 :ج ،2ص.248
(( ( النور.24 :
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َ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
َََْ ُْ َ ُ َ ْ َ
ُ
ار فهم يوزعون  حت إِذا ما جاءوها ش ِهد
﴿ويوم يش َ أعداء اهللِ إِل انل ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ون َ وقالوا ِ ُ
للو ِده ِْم ل َِم
علي ِهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بِما كنوا يعمل
َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َْ
ش ِهدتم علينا قالوا أنطقنا اهلل الِي أنطق ك ش ٍء وهو خلقكم أول مر ٍة وإِل ِه
ُْ َ ُ َ َ َ ُُْ ْ َْ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََ َْ َ ُ ُ َ
ارك ْم َول
ترجعون  وما كنتم تست ِتون أن يشهد عليكم سمعكم ول أبص
ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ً َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ
كمُ
كن ظننتم أن اهلل ل يعلم كثِريا مِما تعملون  وذل ِكم ظن
جلودكم ول ِ
َ
َ
ْ
َ
َّ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
الاس َ
الِي ظننتم بِربكم أرداكم فأصبحتم مِن
ين﴾ (( (.
ِِ
وها َش ِهدَ َع َل ْي ِه ْم
اء َ
وجاء يف تفسري القمي ،عن قوله تعاىلَ :
﴿حتَّى إِ َذا َما َج ُ
ون﴾ فإهنا نزلت يف قوم تعرض
َس ْم ُع ُه ْم َو َأ ْب َص ُار ُه ْم َو ُج ُلو ُد ُه ْم بِ َم كَانُوا َي ْع َم ُل َ
عليهم أعامهلم فينكروهنا فيقولون ما عملنا منها شيئا ،فتشهد عليهم املالئكة
الذين كتبوا عليهم اعامهلم ،فقال الصادق فيقولون هلل :يا رب هؤالء

مالئكتك يشهدون لك ثم حيلفون باهلل ما فعلوا من ذلك شيئا وهو قول اهلل:
ون َلك ُْم﴾ وهم الذين غصبوا حق
يلِ ُف َ
﴿ َي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اللَُّ َجِي ًعا َف َي ْحلِ ُف َ
ون َل ُه ك ََم َ ْ
أمري املؤمنني ،فعند ذلك خيتم اهلل عىل ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد
السمع بام سمع مما حرم اهلل ويشهد البرص بام نظر به إىل ما حرم اهلل وتشهد

اليدان بام أخذتا وتشهد الرجالن بام سعتا فيام حرم اهلل ويشهد الفرج بام ارتكب

مما حرم اهلل ثم انطق اهلل ألسنتهم (وقالوا) هم (جللودهم مل شهدتم علينا قالوا
انطقنا اهلل الذي انطق كل يشء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون وما كنتم

تسرتون) اي من اهلل (ان يشهد عليكم سمعكم وال ابصاركم وال جلودكم)
واجللود الفروج (ولكن ظننتم أن اهلل ال يعلم كثريا مما تعملون وذلكم ظنكم
الذي ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من اخلارسين) (( (.
(( ( فصلت.23–19 :

(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.264
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وقوله( :اليوم نختم عىل افواهم–إىل قوله–بام كانوا يكسبون) قال :إذا مجع

اهلل اخللق يوم القيامة دفع إىل كل إنسان كتابه فينظرون فيه فينكرون اهنم عملوا

من ذلك شيئا فتشهد عليهم املالئكة فيقولون يا رب مالئكتك يشهدون لك ثم

حيلفون اهنم مل يعملوا من ذلك شيئا وهو قوله « يوم يبعثهم اهلل مجيعا فيحلفون

له كام حيلفون لكم « فاذا فعلوا ذلك ختم اهلل عىل ألسنتهم وتنطق جوارحهم (بام

كانوا يكسبون) (( (.

فهذه اآليات خري دليل عىل أن اهلل يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يلقي احلجج

عىل عباده وإنام وكّل املالئكة لبيان طاعتهم له ومنزلتهم وهذا سبب اخر لتوظيفهم.
 -3حراس اجلنان:
قوله:

(وسدنة ابواب اجلنان).

«سدنة» مجع «سادن» بمعنى اخلادم والبواب (( (.

فاهلل سبحانه وتعاىل وكّل يف كل باب من أبواب جنانه مالئكة ،هم خزاهنا

وحراسها ،قال تعاىل:
َ َ َّ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ً َ َّ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
اءوها َوفتِحت أب َوابها
﴿و ِسيق الِين اتقوا ربهم إِل الن ِة زمرا حت إِذا ج
َ َ َُ َ ََُ َ َ ٌ َ َْ ُ ُْ َ ْ ُ ُ َ َ
ال َ
َوقال له ْم خ َزنتها سلم عليك ْم طِبت ْم فادخلوها خ ِ
ِين﴾ (( (.
وقد وردت أحاديث عن أهل البيت تشري إىل للجنّة هلا ثامنية أبواب ،فعن

أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل قال:
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.216

(( ( نفحات الوالية ،ج ،1ص.102
(( ( الزمر.73 :
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(إن للجنة ثامنية أبواب باب يدخل منه النبيون والصديقون ،وباب يدخل منه

الشهداء والصاحلون ،ومخسة أبواب يدخل منها شيعتنا وحمبونا ،فال أزال واقفا

عىل الرصاط أدعو وأقول :رب سلم شيعتي وحم ّبي وأنصاري ،ومن توالين يف دار

الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت يف شيعتك ويشفع
كل رجل من شيعتي ،ومن توالين ونرصين وحارب من حاربني بفعل أو قول يف
سبعني ألف ًا من جريانه وأقربائه ،وباب يدخل منه سائر املسلمني ممن شهد أن ال إله

إال اهلل ومل يكن يف قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت) (( (.
وعن أيب جعفر قال:

(أحسنوا الظن باهلل ،واعلموا أن للجنة ثامنية أبواب عرض كل باب منها

مسرية أربعني سنة) (( (.

وكام أن للجنان مالئكة حترسها ،كذلك جلهنم حراس وخزان ،قال:
ِ
ِ
َ ِ
ب َع َل الن ِ
َّارَ ،ح َط َم َب ْع ُض َها َب ْعض ًا لِغ ََضبِه ،وإِ َذا
(أ َعل ْمت ُْم َأ َّن َمالك ًا إِ َذا َغض َ
ابا َجزَع ًا ِم ْن ز َْج َرتِه) (( (.
ز ََج َر َها ت ََو َّث َب ْ
ت َب ْ َ
ي َأ ْب َو ِ َ

و قال تعاىل:
َ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ ً َ َّ َ َ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ
اءوها فتِحت أب َوابها َوقال
﴿و ِسيق الِين كفروا إِل جهنم زمرا حت إِذا ج
َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ٌ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ
كمْ
ات ربكم وين ِذرون
لهم خزنتها ألم يأت ِكم رسل مِنكم يتلون عليكم آي ِ
ْ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ
ت َك َم ُة الْ َع َذاب َع الكف ِر َ
كن حق
ين﴾ (( (.
ِ
ل ِقاء يومِكم هذا قالوا بل ول ِ
ِ
ِ
(( ( اخلصال ،الشيخ الصدوق ،ص ،408ح.6
(( ( املصدر نفسه ،ح.7

(( ( هنج البالغة ،،اخلطبة ،182:ج ،2ص.294
(( ( الزمر.71 :
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وقال تعاىل:
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ َ
َُ ْ
َّ َ
َ ََ َ َ َْ َ
اك َما َس َق ُر  ل ُت ْبق َول تَذ ُ
ش
ب
ِل
ل
ة
اح
و
ل

ر
ر
د
أ
ا
م
و

ر
ق
س
ه
ي
ل
ص
﴿سأ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ علَ ْي َها ت ِْس َع َة َع َ َ
ش﴾ (( (.
جاء يف بحار األنوار عن تفسري قوله تعاىل« :سأصليه سقر» أي سأدخله

جهنم وألزمه إياها ،وقيل :سقر :دركة من دركات جهنم؟ وقيل :باب من أبواهبا

«وما أدراك» أهيا السامع «ما سقر» يف شدهتا وهوهلا وضيقها «ال تبقي وال تذر»
أي ال تبقي هلم حلام إال أكلته ،وال تذرهم إذا أعيدوا خلقا جديدا ،وقيل :ال تبقي

شيئا إال أحرقته ،وال تذر أي ال إبقاء عليهم بل يبلغ جمهودهم يف أنواع العذاب
«لواحة للبرش» أي مغرية للجلود ،وقيل :الفحة للجلود حتى تدعها أشد سواد ًا
من الليل «عليها تسعة عرش» من املالئكة ،هم خزنتها :مالك ومعه ثامنية عرش،

أعينهم كالربق اخلاطف وأنياهبم كالصيايص ،خيرج هلب النار من أفواههم ،ما
بني منكبي أحدهم مسرية سنة ،تسع كف أحدهم مثل ربيعة ومرض ،نزعت منهم
الرمحة ،يرفع أحدهم سبعني ألفا فريميهم حيث أراد من جهنم ،وقيل :معناه:

عىل سقر تسعة عرش ملكا فهم خزان سقر ،وللنار ودركاهتا األخر خزان آخرون،
وقيل :إنام خصوا هبذا العدد ليوافق اخلرب ملا جاء به األنبياء قبله وما كان يف الكتب
املتقدمة ،ويكون يف ذلك مصلحة للمكلفني ،وقال :بعضهم يف ختصيص هذا

العدد :إن تسعة عرش جيمع أكثر القليل من العدد وأقل الكثري منه ،الن العدد آحاد
وعرشات ومئون وألوف ،فأقل العرشات عرشة ،وأكثر اآلحاد تسعة ،قالوا :وملا

نزلت هذه اآلية قال أبو جهل لقريش :ثكلتكم أمهاتكم أتسمعون ابن أيب كبشة

خيربكم أن خزنة النار تسعة عرش وأنتم الدهم ،والشجعان ،أفيعجز كل عرشة
منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ قال أبو األسد اجلمحي :أنا أكفيكم
(( ( املدثر.30 – 26 :
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سبعة عرش ،عرشة عىل ظهري ،وسبعة عىل بطني ،فاكفوين أنتم اثنني ،فنزل« :وما
جعلنا أصحاب النار إال مالئكة» عن ابن عباس وقتادة والضحاك ،ومعناه :وما
جعلنا املوكلني بالنار املتولني تدبريها إال مالئكة ،جعلنا شهوهتم يف تعذيب أهل

النار ،ومل نجعلهم من بني آدم كام تعهدون أنتم فتطيقوهنم «وما جعلنا عدهتم إال
فتنة للذين كفروا» أي مل نجعلهم عىل هذا العدد إال حمنة وتشديدا يف التكليف

للذين كفروا نعم اهلل ،وجحدوا وحدانيته حتى يتفكروا فيعلموا أن اهلل سبحانه
حكيم ال يفعل إال ما هو حكمة ،ويعلموا أنه قادر عىل أن يزيد يف قواهم ما
يقدرون به عىل تعذيب اخلالئق ،ولو راجع الكفار عقوهلم لعلموا أن من سلط
ملكا واحدا عىل كافة بني آدم لقبض أرواحهم فال يغلبونه قادر عىل سوق بعضهم
إىل النار وجعلهم فيها بتسعة عرش من املالئكة) (( (.
 -4محلة العرش:
قوله:
ِ
ِ
ب َا ْل ِعز َِّة َو َأ ْست َُار َا ْل ُقدْ َر ِة).
(ومن ُْه ُم َال َّثابِ َت ُة ِف َا ْلَ َرض َ
لس ْف َل َأ ْقدَ ُام ُه ْمُ ....ح ُج ُ
َ
ني َا ُّ

قال تعاىل:
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ِّ
َ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ
ُْ ُ َ
ِين ي ِملون الع ْرش َومن ح ْولُ يسبحون ِبَم ِد َرب ِه ْم َويؤمِنون ب ِ ِه
﴿ال
ْ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
ْ ًَْ
َْ َْ
َ َ ُ َّ َ
َ َ ُ
َ
ً
ْ َ
ِين آمنوا َربنا َو ِسعت ك
َويستغ ِف ُرون ل ِل
ِين تابوا
ش ٍء َرحة َوعِلما فاغ ِف ْر ل ِل
َ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ
اب ْ َ
واتبعوا سبِيلك وق ِِهم عذ
يم﴾ (( (.
ال ِ
ح ِ
وقوله تعاىل:
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ
ون ِبَ ْم ِد َر ِّب ِه ْم َوقُ ِ َ
ض
﴿وترى الملئ ِكة حافني مِن حو ِل العر ِش يسبح

(( ( بحار االنوار ،ج ،8ص – 271ص.272
(( ( غافر.7 :

املبحث الثالث :أحوال املالئكة ،وصفاهتم ،ووظائفهم 105 ...............................

َ ْ َ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ ْ
ال ْم ُد ِل َّ َر ِّب الْ َعالَم َ
َ
بينهم بِالق وقِيل
ني﴾ (( (.
ِ
ِ

فحملة العرش هم مالئكة كرام مقربون ،يعبدون اهلل وينزهونه عن كل ما ال

يليق به سبحانه ،وحيملون عرشه الذي منه تظهر األوامر ،وتصدر األحكام اإلهلية

التي هبا يدبر العامل ،قال تعاىل:
َ
َّ َّ ُ َّ ْ َ َ َ َ
َ َْْ َ
َ َ َ َّ َ َ
ع الْ َع ْر ِش يُ َدبِّرُ
ات والرض ِف ِست ِة أيامٍ ثم استوى
﴿خلق السماو ِ
َْْ
الم َر﴾ (( (.

فحملة العرش هم املالئكة املسؤولون عن تلقي األوامر االهلية لتدبري أمر

هذا العامل بأمر منه سبحانه ،وقال تعاىل:
َ َ ْ ُ َ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ٌ
﴿و ي ِمل ع ْرش َربك فوقهم يومئِ ٍذ ثمانِية﴾ (( (.
فقد روي يف اخلصال ،عن الصادق:

(إن محلة العرش ثامنية أحدهم :عىل صورة ابن آدم يسرتزق اهلل لولد آدم،

والثاين :عىل صورة الديك يسرتزق اهلل للطري ،والثالث :عىل صورة األسد يسرتزق
اهلل للسباع ،والرابع :عىل صورة الثور يسرتزق اهلل للبهائم ،ونكس الثور رأسه منذ
عبد بنو إرسائيل العجل ،فإذا كان يوم القيامة صاروا ثامنية) (( (.
ويف الكايف عن أيب محزة ،عن أيب عبد اهلل قال:

(محلة العرش–والعرش :العلم ثامنية :أربعة منا وأربعة ممن شاء اهلل) (( (.
(( ( الزمر.75 :
(( ( يونس.3 :

(( ( احلاقة.17 :

(( ( اخلصال ،ص ،407ح.5

(( ( الكايف ،ج ،1ص ،123ح.6
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جاء يف اخلصال عن أيب عبد اهلل ،قال:
(ان محلة العرش ملا ذهبوا ينهضون بالعرش مل يستقلوه فأهلمهم اهلل «ال حول

وال قوة اال باهلل» فنهضوا به.( (( )..

عن أمحد بن حممد الربقي ،رفعه ،قال:
(سأل اجلاثليق أمري املؤمنني ،فقال له :أخربين عن اهلل عز وجل ،حيمل

العرش أم العرش حيمله؟ فقال :أمري املؤمنني :اهلل تعاىل حامل العرش

والساموات واألرض ،وما فيهام وما بينهام ،وذلك قول اهلل:
َ َ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ
ُ ْ ُ َّ
َّ
ْ
ماوات واأل ْرض أن ت ُزوال ول ِئ زالا إِن أمسكهما مِن
﴿إِن اهلل يم ِسك الس
ِ
َ َ ً َ ُ ً
ْ َ ْ َّ
َ َ
أح ٍد مِن بع ِده إِنه اكن حلِيما غفورا﴾
قال :فأخربين عن قوله:
َ ْ ُ َ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ٌ
﴿وي ِمل ع ْرش َربك فوقهم يومئِ ٍذ ثمانِية﴾.

فكيف قال ذلك ،وقلت :إنه حيمل العرش والساموات واألرض؟ فقال

أمري املؤمنني :إن العرش خلقه اهلل تعاىل من أنوار أربعة :نور أمحر منه امحرت
احلمرة ،ونور أخرض منه اخرضت اخلرضة ،ونور أصفر منه اصفرت الصفرة،
ونور أبيض منه ابيض البياض ،وهو العلم الذي مح ّله اهلل احلملة ،وذلك نور من

عظمته ،فبعظمته ونوره أبرص قلوب املؤمنني ،وبعظمته ونوره عاداه اجلاهلون،
وبعظمته ونوره ابتغى من يف الساموات واألرض ،من مجيع خالئقه إليه الوسيلة
باألعامل املختلفة ،واألديان املشتبهة ،وكل حممول حيمله اهلل بنوره وعظمته

وقدرته ،ال يستطيع لنفسه رضا وال نفعا ،وال موتا وال حياة وال نشورا فكل يشء
(( ( اخلصال ،ج ،1ص ،41ح.53
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حممول ،واهلل تبارك وتعاىل املمسك هلام أن تزوال ،واملحيط هبام) (( (.

ومن املهام التي تقوم هبا هذه املالئكة الكرام هو االستغفار ،قال تعاىل:
َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ َ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ون ل َِم ْن ف ْالَ ْرض َأ َل إ َّن اهللَ
﴿والملئ ِكة يسبحون ِبم ِد رب ِهم ويستغ ِفر
ِ
ِ
ِ
ح ُ
ُه َو الْ َغ ُف ُ
ور َّ
يم﴾ (( (.
الر ِ
ولكن هل يشمل هذا االستغفار مجيع الناس ام هذا االستغفار للخاصة ،ففي

سورة غافر توضح لنا اآلية املباركة أن هذا االستغفار خيص املؤمنني:
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ
ِين آمنوا﴾ (( (.
﴿..ويستغ ِفرون ل ِل

فهذا االستغفار خيص فئة معينة من الناس وهم الذين أمنوا بالنبي واتبعوا

وصاياه ومن أهم تلك الوصايا االقتداء بالعرتة الطاهرة والسري عىل خطاهم

فال يسمى االنسان مؤمن ًا حتى حيب علي ًا ،فحب عيل وأهل البيت هو

السبيل اىل النجاة.

ومن وظائف املالئكة االخرى تقسيم األرزاق عىل العباد بأمر منه سبحانه،

قال تعاىل:

﴿فاملقسمات امرا﴾.

جاء يف بحار األنوار أن ابن الكواء سأل أمري املؤمنني وهو خيطب عىل املنرب

فقال( :ما الذاريات ذروا؟ قال الرياح ،قال :فاحلامالت وقرا؟ قال :السحاب
قال :فاجلاريات يرسا؟ قال :السفن ،قال :فاملقسامت أمرا؟ قال :املالئكة) (( (.
(( ( الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،3ص.751
(( ( الشورى.5 :
(( ( غافر.7 :

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.165
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وال تقترص مهام املالئكة عىل يشء معني ،وإنام كلفوا بشمولية األعامل لعامل

الوجود ،فكل ملك وله وظيفة معينة؛ فمنهم ما كلف بنرش الرياح والسحاب،
ومنهم الذين يصدون هجوم الشياطني ومكائدهم عىل أفكار املؤمنني ،ومنهم ما

كلف بقبض األرواح ،قال تعاىل:
ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َّ
ِّ َ ُ ُ َ ِّ ُ ُ َ ُ َ
ت الِي ُوك بِك ْم ث َّم إِل َربك ْم ت ْرجعون﴾ (( (.
﴿قل يتوفاكم ملك المو ِ
واملالئكة الذين ينزلون يف ليلة القدر.

فعىل الرغم من قدرة اهلل وعظمته يف تدبري األمور وحده ،إال أنه سبحانه

وتعاىل وكل بكل ملك وظيفة خاصة به واحلكمة يف ذلك نبينها يف النقاط اآلتية:

–1اشارة اىل النظام الساموي املتقن يف إدارة األعامل وتقسيم الوظائف ،فإن

بني البرش لو اتبعوا هذا النظام يف كل يشء؛ لوصلوا اىل قمة التطور سواء كان يف

تقسيم األرزاق أو أي جانب من جوانب احلياة ،ولو رجعنا اىل التاريخ وقرأنا
خالفة اإلمام عيل وما قام به أمري املؤمنني يف تدبري أحوال الناس؛ لوجدنا

أن باالمكان أن تطلق عىل هذه احلقبه التي حكم هبا اإلمام بـ (دولة العدل
اإلهلي) ،حيث اتبع اإلمام نظام اهلل العادل يف تقسيم بيت املال بالتساوي،
فلم حيتج يف زمانه أي أحد إىل املال وهذا ما شهد له الناس ،ومل يظلم يف حكومته

أحد ًا ،فام حكم به اإلمام كان مرجعه اىل الكتاب والسنة النبوية املطهرة ،وأما

نظامه يف احلروب فلم هيزم أمري املؤمنني يف أي معركة ،فاهلل أرادنا أن نعيش
منتظمني كي هننأ بعيشنا وأن نحب النظام وال نخالفه لكي ال تكون حياتنا عبثا،
قال تعاىل:
َ
َ
َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
(( (
﴿أفح ِسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إِلنا ل ترجعون﴾ .
(( ( السجدة.11 :

(( ( املؤمنون.115 :
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 -2ترتيب املنازل وإعطاء كل ذي حق حقه؛ فنحن نعلم أن كل املالئكة

معصومون ولكن هنالك تفاوت ًا يف املنازل؛ كجربائيل وميكائيل وكذلك محلة
العرش؛ فهؤالء جعلهم اهلل أقرب مالئكته ،لشدة طاعتهم وقرب منزلتهم من

اهلل ،كذلك علينا أن نتعلم من هذا النظام الدقيق بأن نجعل من هو أقرب اىل اهلل

أن يكون هو املتويل ألمور املسلمني ،واهلل سبحانه وتعاىل مل يرتكنا يف األرض بال
خليفة ،وإنام جعل فيها من هو أعظم وأطهر من املالئكة وهم :األنبياء واألولياء
واحلجج األطهار وأمرنا بإتباعهم ،ولكن أعداء الدين وأتباع الشياطني ،الذين

اتبعوا أهواءهم؛ كوهنم ال حيبون النظام بل حيبون اهلرج واملرج والفساد والظلم،
فقتلوا األنبياء والصاحلني وال زالوا يف عرصنا هذا يسفكون الدم املحرم ويعثوا يف
األرض مفسدين ،ولكنه سبحانه وعد الذين امنوا أن يستخلفهم يف األرض كام

استخلف السابقني الذين حكموا وأظهروا العدل يف زماهنم ومنهم :النبي يوسف
والنبي داود وسليامن ،وإن اهلل كام نرش القسط والعدل يف السامء سوف ينرشه يف

األرض عىل يد أكرم اخللق وأطهرهم بعد النبي وهو اإلمام املهدي ،قال تعاىل:
َْ
َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ُ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ
ْ
ات ليستخلِفنه ْم ِف الر ِض
ِين آمنوا مِنك ْم َوع ِملوا الص ِ
﴿وعد اهلل ال
ال ِ
َّ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ ِّ ُ
َْ َ ُ
َُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َّ ُ
ارتض له ْم َولُبدلَّه ْم
ن له ْم دِينه ُم الِي
كما استخلف الِين مِن قبلِ ِهم ولمك
ُ
ْ َْ َ ْ ْ ًَْ َُُْ َ َ ُْ
َ ًْ
َ
شكون ِب شيئا﴾ (( (.
مِن بع ِد خوف ِِهم أمنا يعبدون ِن ل ي ِ
وقد سئل اإلمام الصادق:

(يا ابن رسول اهلل قد روي لنا أخبار عن آبائك يف الغيبة وصحة كوهنا فأخربنا

بمن تقع؟ فقال :إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي ،وهو الثاين عرش من األئمة

اهلداة بعد رسول اهلل أوهلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وآخرهم القائم باحلق
(( ( النور.55 :
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بقية اهلل يف األرض وصاحب الزمان ،واهلل لو بقي يف غيبته ما بقي نوح يف قومه ،مل

خيرج من الدنيا حتى يظهر فيمأل األرض قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام) (( (.

 -3إن وضع املالئكة ك ً
ال بوظيفته وحسب اختصاصه مما جيعلنا ننتبه اىل يشء

مهم وهو وضع الشخص يف مكانه الصحيح ،أي :وضع الشخص املناسب يف
املكان املناسب ،ومن الشواهد عىل ذلك ما روي يف بحار األنوار للعالمة املجليس

عرفها اهلل
(من صحائف إدريس النبي ،قال يف صفة خلق آدم :إن األرض ّ
جل جالله أنه خيلق منها خلقا ،فمنهم من يطيعه ومن يعصيه ،فاقشعرت األرض
واستعطفت اهلل ،وسألته ال يأخذ عنها من يعصيه ويدخل النار ،وأن جربئيل أتاها

ليأخذ منها طينة آدم فسألته بعزة اهلل أن ال يأخذ منها شيئا حتى تترضع إىل اهلل

تعاىل وترضعت فأمره اهلل تعاىل باالنرصاف عنها ،فأمر اهلل ميكائيل فاقشعرت
وترضعت وسألت ،فأمره اهلل تعاىل باالنرصاف عنها ،فأمر اهلل إرسافيل بذلك
فاقشعرت وسألت وترضعت فأمره اهلل باالنرصاف عنها ،فأمر عزرائيل
فاقشعرت وترضعت فقال :قد أمرين ريب بأمر أنا ماض له ،رسك ذاك أم ساءك،

فقبض منها كام أمر اهلل ،ثم صعد هبا إىل موقفه فقال اهلل له :كام وليت قبضها من
األرض وهي كارهة كذلك تيل قبض أرواح كل من عليها وكل ما قضيت عليه

املوت من اليوم إىل يوم القيامة) (( (.

فعزرائيل اختصه اهلل بقبض األرواح كونه اختلف عن باقي املالئكة يف تنفيذ

هذه املهمة ،فلو اتبعت األمم هذا النظام الدقيق باختيار من هو كفؤ يف إدارة اعامل
الدولة ملا سبب اهنيار كثري من الدول يف هذا الزمان وغريها من األزمنة املاضية.
(( ( بحار األنوار ،ج ،51ص .145كامل الدين ومتام النعمة ،الشيخ الصدوق ،ص.33
(( ( بحار األنوار ،ج ،11ص.121
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املبحث الرابع
عصمة املالئكة
إن من الرضوري أن يتصف املالئكة بالعصمة؛ كوهنم رسل اهلل اىل العباد،

فهم الواسطة بني اهلل واألنبياء ،وهم أمناء اهلل عىل الوحي ،ولوال أمانتهم ملا

جعلهم اهلل واسطته ،قال تعاىل:
َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ ِّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ي ذل ِك َوما
﴿وما نتنل إِل بِأم ِر ربك ل ما بي أي ِدينا وما خلفنا وما ب
َ َ ُّ َ َ ًّ
كن َربك ن ِسيا﴾ (( (.
والعصمة معناها :عدم ارتكاب املعايص صغريها وكبريها وهي حالة غري

جربية وإنام اختيارية ،فالذي أحاط علمه كل يشء علم أن من عباده منزهني عن

ارتكاب املعايص فلهذا صار االختيار ،قال تعاىل:
ُ ً
َْ َ َ
َّ َ َ ٌ
ُ َ ْ َ
يع بَ ِص ٌ
ري 
اس إِن اهلل س ِم
﴿اهلل يصط ِف م َِن الملئ ِك ِة ُرسل َوم َِن انلَّ ِ
َْ َُ َ َْ َ َْ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ
ُْ َ ُ ْ ُُ
ُ
(( (
يهم وما خلفهم وإِل اهللِ ترجع المور﴾ .
يعلم ما بي أي ِد ِ
أي :كام اصطفى اهلل تعاىل من البرش رسال كذلك اصطفى من املالئكة رسال،
وكام أن هنالك صفات خاصة عند األنبياء متيزهم عن غريهم من البرش كذلك
توجد صفات خاصة متيز جنس املالئكة عن باقي املوجودات ،ولكن دور األنبياء
(( ( مريم.64 :

(( ( احلج.76 – 75 :
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أصعب من دور املالئكة ،فاإلنسان فيه غرائز ال توجد يف املالئكة؛ فهم ال يأكلون
وال يرشبون ،وال يوجد عندهم حب الشهوات؛ فهم جمردون من مجيع دوافع

املعصية ،وهم عىل متاس مستمر مع عامل الغيب مما يساعدهم هذا يف اداء وظيفتهم

بالشكل التام ،فعصمة املالئكة أمر مهم ال بد منه؛ كون املالئكة هي التي تدبر امور
الكون من أرزاق العباد وكل ما يتعلق من امور الدين والدنيا ،فهي الواسطة بني عامل

الغيب والشهود ،فإن كلمة املالئكة مشتقة من كلمة (رسالة) (( ( ،فاملالئكة رسل اهلل
اىل العباد فإن جاز هلا ارتكاب املعايص فقد اختل نظام الكون؛ كوهنا مسؤولة عن
نظامه وهذا مستحيل ،كام هو احلال مع الرسل واحلجج ،فاهلل اختارهم لعلمه هبم

اهنم اناس منزهون عن اخلطأ ،فك ّلفهم بتأدية هذا الدور الرسايل ،كذلك املالئكة

إنام اختارهم لعلمه اهنم عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وال بالفعل ،جاء يف عيون
اخبار الرضا للصدوق رمحه اهلل قال اإلمام احلسني بن عيل :حدثني أيب عن

جدي عن الرضا عن آبائه عن عيل قال :قال رسول اهلل:

(ان اهلل عز وجل اختارنا معارش آل حممد واختار النبيني واختار املالئكة

املقربني وما اختارهم إال عىل علم هبم اهنم ال يواقعون ما خيرجون عن واليته

وينقطعون به عن عصمته وينتمون به إىل املستحقني لعذابه ونقمته ،قاال :فقلنا

له :قد روي لنا :ان عليا ملا نص عليه رسول اهلل باإلمامة عرض اهلل عز

وجل واليته يف السامء عىل فيام من الناس وفيام من املالئكة؛ فأبوها فمسخهم اهلل
ضفادع! فقال :معاذ اهلل! هؤالء املكذبون لنا املفرتون علينا املالئكة هم رسل
اهلل فهم كسائر أنبياء اهلل ورسله إىل اخللق ،أفيكون منهم الكفر باهلل؟ قلنا :ال قال:

فكذلك املالئكة ،إن شأن املالئكة لعظيم وان خطبهم جلليل) (( (.
(( ( ينظر الصحاح ،ج ،4ص.359

(( ( عيون اخبار الرضا ،الشيخ الصدوق ،ج ،1ص.224
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املسألة األوىل
مفهوم العصمة
العصمة يف اللغة:
(العصمة يف كالم العرب :ا َملنْعِ ،
ِ
وع ْصم ُة اهلل َع ْبدَ ه :أن َي ْع ِص َمه مما ُيوبِ ُقه،
ُ
ْ
ِ
وو َقاه ،ويف التنزيل:
َع َصمه َي ْعص ُمه َع ْص ًام :منَ َعه َ
َ ْ َْ
َ ْ َ
َ
ح َم﴾ (( (.
اعصم ايلوم مِن أم ِر اهلل إال من ر ِ
﴿ال ِ
أي :ال معصوم إال ا َملرحوم ،وقيل :هو عىل النَسب أي ذا ِعص ٍ
مة ،وذو
ْ
ْ ُ
َْ َ
مة يكون مفعوالً كام يكون فاعالًِ ،
العص ِ
ِ
فمن هنا قيل :إن معناه ال َم ْعصو َم ،وإذا
ْ
كان ذلك فليس ا ُملستثنى هنا من غري نوع األَول ،بل هو من ِ
نوعه ،وقيل :إال َم ْن
َّ
ر ِحم مستثنى ليس من نوع األَول ،وهو مذهب سيبويه ،واالسم ِ
الع ْصم ُة؛ قال
َّ
ُ
ً
َ َ ُ
ِ
ٍ
العاصم ،وا َمل ْرحو ُم َمعصو ٌم،
خالف
نصب؛ ألَن املعصو َم
الفراءَ :م ْن يف موضع
ُ
ِ
ِّباع الظ ِّن.
فكان ْ
نص ُبه بمنزلة قوله تعاىل :ما َل ُ ْم به م ْن عل ٍم إال ات َ
فالن باهلل إذا امتنع به ،والعصمةِ :
وا ْعت ََص َم ٌ
احلفظ ،يقالَ :ع َص ْمتُه فا ْن َع َص َم،
َ ْ
وا ْعت ََص ْم ُت باهلل إذا امتن ْع َت ب ُل ْط ِفه من ا َمل ْع ِصية) (( (.
العصمة يف االصطالح:
(لطف يفع ُل ُه اهللُ
بأنا:
ٌ
عرف الشيخ املفيد العصمة يف االصطالح الرشعي ّ
ّ

تعاىل باملك ّلف ،بحيث متنع منه وقوع املعصية ،وترك الطاعة ،مع قدرته عليهام).
ِ
وم ْن هنا قالوا بأ ّن ُه( :ليس معنى العصمة ّ
جيب ُه عىل ترك املعصية ،بل
أن اهلل ُ
(( ( هود.43 :

(( ( لسان العرب ،ج ،12ص.404
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يفعل به ألطاف ًا ،يرتك معها املعصية ،باختياره ،مع قدرته عليها) ،ولذا قال الشيخ
املفيد قدس رسه( :العصمة من اهلل حلججه هي التوفيق ،وال ّلطف ،واالعتصام

من احلجج هبام عن الذنوب والغلط يف دين اهلل.

تفضل من اهلل تعاىل عىل من علم أنّه يتمسك بعصمته ،واالعتصام
والعصمةّ :

فعل املعتصم) (( (.

وقال السيد عيل امليالين يف اعتقاداتنا( :أننا نشرتط يف العصمة أن يكون

املعصوم منزها عن السهو واخلطأ والنسيان أيضا ،ال منزها عن املعايص

والذنوب فقط) (( (.

املسألة الثانية
املالئكة عباد مكرمون ال يسبقون اهلل بالقول والفعل
قال اإلمام عيل:
اوت ٍ
متَلِ َف ٍ
وأ ْقدَ ٍار ُم َت َف ِ
اتَ ،
َ
(أن َْش َأ ُه ْم َع َل ُص َو ٍر ُ ْ
َاتُ ،أ ِ
ول َأ ْجن ِ َح ٍة ت َُس ِّب ُح َج َل َل
ِعزَّتِهَ ،ل ي ْنت ِ
ون َما َظ َه َر ِف َْ
ال ْل ِق ِم ْن ُصن ِْعهَ ،
ون َأ َّنُ ْم َ ْ
ون َش ْيئ ًا َم َعه
ي ُل ُق َ
ول َيدَّ ُع َ
َح ُل َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ
ون ﴿ال يسبِقونه بِالق ْو ِل وه ْم بِأم ِره يعملون﴾ (( (.( (( ،
ِمَّا ا ْن َف َر َد بِه َب ْل ِعبا ٌد ُمك َْر ُم َ
املعنى اللغوي:
َأ ْقدَ ارَ ،قدَ ر اليشء باليشء ي ْقدُ ره َقدْ ر ًا و َقدَّ ره :قاسه (( ( َ،ل ينْت ِ
ون ،انتحل
َح ُل َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ
َ

(( ( العصمة حقيقتها أدلتها ،مركز الرسالة ،ص.12

(( ( حمارضات يف االعتقاد ،السيد عيل احلسيني امليالين ،ج ،2ص.507
(( ( األنبياء.27 :

(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ص.148
(( ( لسان العرب ،ج ،5ص.76

املبحث الرابع :عصمة املالئكة 117 .......................................................

كذا إذا تعاطاه وا ّدعاه (( (.
قوله:

متَلِ َف ٍ
َ
(أن َْش َأ ُه ْم َع َل ُص َو ٍر ُ ْ
ات ...ت َُس ِّب ُح َج َل َل ِعزَّتِه).

قد مر الكالم عن خلق املالئكة وإنه سبحانه خلقهم خمتلفني فمنهم من له

جناحان ومنهم من زاده عىل ذلك ،وبعضهم خلق نصفه من نار ونصفه اآلخر من
ثلج ،وب ّينا كيف خيلق اهلل بعض ًا من مالئكته ،أما قوله( :ال ينتحلون...بأمره

يعملون) فهذه ختص عصمتهم ،فقد ّنزه اهلل مالئكته عن كل ذنب وكل خطيئة،

قال تعاىل:
َ
َ
َ
َّ ُ
َ َ ْ َ َْ ْ َْ َ ْ َ ُ
َ ْ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ
ول إِل ن ِ
ون
وح إِل ِه أنه ل إِل إِل أنا فاعبد ِ
﴿وما أرسلنا مِن قبلِك مِن رس ٍ
َ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ً ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٌ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ
ُ
لا سبحانه بل عِباد مك َرمون  ل يسبِقونه بِالق ْو ِل َوه ْم
 وقالوا اتذ الرحن و
َ
َّ
َ
ْ
َْ ََْ ُ َ َْ َُ َ ََْ ْ
َ َ َُ
َ َْ َ
َْ َ ُ َ
ارتض
يه ْم َوما خلفه ْم َول يشفعون إِل ل ِم ِن
د
ِ
بِأم ِره ِ يعملون * يعلم ما بي أي ِ
َ َ َ َْ
َ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ِّ
ُ
ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
ْ ُ
َوه ْم مِن خشيتِ ِه مش ِفقون َ ومن يقل مِنه ْم إِن إِلٌ مِن دون ِ ِه فذل ِك ن ِزي ِه
َّ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ
الظالِم َ
جهن َم كذل ِك ن ِزي
ني﴾ (( (.
ِ
فالذي أحاط علمه بجميع املوجودات ،انام خلقهم ليعلموا هم مدى طاعتهم

ومدى خمالفتهم خلالقهم ال ليعلم هو سبحانه؛ فعامل الغيب والشهادة أراد أن يظهر

هلم ما يكمن يف نفوسهم سواء كان خريا او رشا ليتم احلجة عليهم؛ فاملخلوق
رغم عصيانه إال انه يعرتض وجيادل يوم القيامة لذا تشهد عليهم جوارحهم،
واهلل حينام اخترب املالئكة بالسجود آلدم كان عارفا هبم اهنم يسجدون له ،ولكنه
سبحانه أراد أن يبني هلم أن ابليس ليس منهم ،بل هو شيطان غوي رجيم ،وهذا
(( ( معجم مقاييس اللغة ،ج ،5ص.403
(( ( األنبياء 25 :اىل .29
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من أنباء الغيب ال يعلمه إال هو ،لذا جعل اهلل املالئكة منهم األمناء ومنهم احلفظة،

كوهنم معصومني عن كل خطأ ،فهذا اجلنس من اخللق عباد طائعون معصومون،

وقوله(:ال ينتحلون )...فـ (انتحل اليشء وتنحله :إذا ادعاه لنفسه وهو
لغريه ،أي :ال يدعون الربوبية ألنفسهم كام يدعيه البرش هلم وألنفسهم؛ فتكون
هذه الفقرة لنفي ادعاء االستبداد والثانية لنفي ادعاء املشاركة ،أو األوىل :لنفي

ادعائهم اخلالقية فيام هلم مدخل يف وجوده بأمره تعاىل ،والثانية لنفي ذلك فيام
خلقه اهلل سبحانه بمجرد أمره وإرادته( .مكرمون) بالتخفيف من االكرام ،وقرئ

بالتشديد من التكريم ،والالم يف قوله (بالقول) عوض عن املضاف إليه ،أي ال

يسبقون اهلل بقوهلم ،بل هم تابع لقوله سبحانه كام أن علمهم تابع ألمره) (( (.

وكون املالئكة يمتلكون عق ً
ال بال شهوة فإن ذلك ساعدهم يف طاعة اهلل بال

تكرب وال استنكاف ،قال تعاىل:
َ ْ َْ َْ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً
َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ ْ
﴿لن يستنكِف الم ِسيح أن يكون عبدا هلل ول الملئ ِكة المقربون ومن
َْ َْ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ً
شه ْم إ ِ ْل ِه جِيعا﴾ (( (.
يستنكِف عن عِبادت ِ ِه ويستك ِب فسيح

فكل أقوال املالئكة وأفعاهلا طاعة هلل؛ فمنهم الصافون ومنهم املسبحون،

وكل عمل يعملونه إنام هو طاعة هلل وعبودية له؛ وهذه من صفات العصمة.

وقد يسأل البعض كيف جيوز للمالئكة االعرتاض عىل اهلل بقوهلم:
َ ََْ ُ
َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َ
اء َون ُن نسبح ِبَم ِدك
﴿ ..أتعل فِيها من يف ِسد فِيها ويس ِفك ادلم
ُ َ ِّ ُ َ َ
َونقدس لك﴾.
ونحن نقول يف عصمتهم ،وكذلك تقول اآلية املباركة:
(( ( بحار األنوار ،ج ،54ص.135
(( ( النساء.172 :
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َْ َ ٌ ُ ْ َ ُ َ َ َْ ُ َُ َْ ْ َ ُ ْ َْ َْ َ ُ َ
﴿بل عِباد مكرمون  ل يسبِقونه بِالقو ِل وهم بِأم ِره ِ يعملون﴾.
فظاهر هذه اآلية تشري اىل أن هذا اعرتاض منهم.

واجلواب عىل ذلك :إن هذا ال يسمى اعرتاض ًا وإنام هو سؤال استفساري لكي

يصلوا اىل علة األمر وليس اعرتاض ًا عىل قضاء اهلل وقدره ،وإن كان اعرتاضهم

عىل اهلل فهو ينايف قوله تعاىل:
َ َْ ُ َُ َْ
ُ َْ ََْ ُ َ
﴿ ل يسبِقونه بِالق ْو ِل َوه ْم بِأم ِره ِ يعملون﴾.

روي يف التبيان (ان خلقا يقال هلم اجلان كانوا يف االرض فأفسدوا وسفكوا

الدماء ،فبعث اهلل تعاىل مالئكة أج َلت ُْهم من االرض وقيل :ان هؤالء املالئكة كانوا

سكان االرض بعد اجلان فقالوا :يا ربنا أجتعل يف االرض من يفسد فيها ويسفك
الدماء عىل وجه االستخبار منهم واالستعالم عن وجه املصلحة ،واحلكمة ال عىل

وجه االنكار كأهنم قالوا ان كان هذا كام ظننا فعرفنا وجه احلكمة فيه) (( (.

قال تعاىل:
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ
ِّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
﴿إِن أعلم ما ل تعلمون  وعلم آدم السماء كها ثم عرضهم ع
َ َ ُ ُْ َ َ َ َ
َْ َ َ َ َ َ َْ ُ
َ ْ َ ََُ ْ ُُْ َ
ِني  قالوا سبحانك ل
ون بِأسماءِ هؤلءِ إِن كنت ْم صا ِدق
ئ
الملئ ِك ِة فقال أنبِ ِ
َ
ْ
ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ
الك ُ
ت الْ َعلِ ُ
يم َ
ِيم﴾ (( (.
عِلم لا إِل ما علمتنا إِنك أن
ففهمت املالئكة حكمة اهلل يف هذا األمر وبان هلا عظمة هذا اخلليفة.

فاملالئكة حريصة عىل عمل اخلري وهي حتب أن تنرش السالم يف األرض
ٍ
عاص ،فهم كرام طيبون يسبحون اهلل
كام هو يف السامء حيث ال يوجد فيهم
ويعملون ملرضاته لذا قالوا هلل إجعلنا خلفاء يف األرض لننرش األمن والسالم
(( ( التبيان ،الشيخ الطويس ،ج،1
(( ( البقرة.32 – 30 :

 ...............................................................120املالئكة يف هنج البالغة

ونسبحك ونقدسك وال جتعل من يفسد ويسفك الدماء كام كان بنو اجلان
يفسدون فنحن أوىل منهم ،فهذا احلوار مع اهلل إنام غايته اإلصالح ،فلام علموا

علة األمر خضعوا هلل فعرفوا أن آدم خليفة اهلل يف األرض وهو أعىل رتب ًة منهم
فسجدوا آلدم وكذلك علموا أن اهلل سبحانه وتعاىل أحرص عىل عباده منهم

حيث جعل خلفاءه سادات الكون الذين هم يف صلب النبي آدم لذا حاسبهم
اهلل عىل هذا السؤال ،فقد جاء يف تفسري القمي وهو حديث طويل نأخذ منه حمل

الشاهد ،قال أبو عبد اهلل:

(فقالــت املالئكــة يــا ربنا افعل ما شــئت (ال علــم لنا اال مــا علمتنا إنك

أنــت العليــم احلكيم) قــال فباعدهم اهلل من العرش مســرة مخــس مائة عام،

قــال فالذوا بالعرش وأشــاروا باألصابع فنظر الرب عز وجــل إليهم ونزلت
الرمحــة فوضع هلــم البيت املعمور فقال طوفوا به ودعوا العرش فإنه يل رىض،
فطافــوا به وهــو البيت الــذي يدخله كل يوم ســبعون الف ملــك ال يعودون

أبــدا ،فوضع اهلل البيت املعمور توبة ألهل الســاء ووضــع الكعبة توبة ألهل
األرض ،فقــال اهلل تبارك وتعاىل «اين خالق برشا من صلصال من محأ مســنون
فــإذا ســويته ونفخت فيه من روحــي فقعوا له ســاجدين» قال وكان ذلك من

اهلل تعــاىل يف آدم قبل ان خيلقــه واحتجاجا منه عليهم (قــال) فاغرتف ربنا عز

وجــل غرفة بيمينــه من املاء العــذب الفرات وكلتــا يديه يمــن فصلصلها يف
كفــه حتى مجدت فقال هلــا منك أخلق النبيني واملرســلني وعبــادي الصاحلني

واألئمــة املهتديــن والدعــاة إىل اجلنة وأتباعهــم إىل يوم القيامــة وال أبايل وال
أســأل عام أفعل وهم يسألون) (( (.
(( ( تفسري القمي ،ج ،1ص.37
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املسألة الثالثة
عصمهم اهلل من ريب الشبهات
قال:

ِ
ِ
(ج َع َل ُه ُم اهلل فِ َيم ُهنَالِ َ
ني َو َدائِ َع
وح َل ُه ْم إِ َل ا ُْل ْر َسل َ
َ
ك َأ ْه َل األَ َمانَة َع َل َو ْحيِهَّ َ ،
الشبه ِ
ونْيِه ،و َع َص َم ُه ْم ِم ْن َر ْي ِ
اتَ ،ف َم ِمن ُْه ْم زَائِغٌ َع ْن َسبِ ِ
يل َم ْر َضاتِه) (( (.
ب ُّ ُ َ
َأ ْم ِره َ
املعنى اللغوي:
(و َدائِ َع ،واحدة الودائع ،يقال أودعته ماال ،أي دفعته إليه يكون وديعة عنده،
َ

وأودعته أيضا ،إذا دفع إليك ماال ليكون وديعة عندك فقبلتها ،وهو من األضداد،
الشبه ِ
ات ،اشتبه
واستودعته وديعة ،إذا استحفظته إياها (( ( ،الريب :الشك (( (َ ُ ُّ ،
األمر ،أي :اختلط ،وتقول :إين لفي شبهة منه (( ( ،زَائِغٌ  ،الزيغ :امليل) (( (.
قوله:

ني َو َد ِائ َع
وح َل ُه ْم إِ َل ا ُْل ْر َس ِل َ
(ج َع َل ُه ُم اهلل فِ َيم ُهنَالِ َك َأ ْه َل األَ َمان َِة َع َل َو ْح ِيهَّ َ ،
َ
ونْ ِيه) ،قال تعاىل:
َأ ْم ِره َ
َْ َ َ ُ ً
ُ َ ْ َ
﴿اهلل يصط ِف م َِن الملئ ِك ِة ُرسل﴾ (( (.
لقد تكلمنا عن وظائف املالئكة فمنهم من جعله اهلل امينا عىل التنزيل

(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ص.148
(( ( الصحاح ،ج ،3ص.1296
(( ( العني ،ج ،8ص.287
(( ( العني ،ج ،3ص.404

(( ( الصحاح ،ج ،4ص.1320
(( ( احلج.75 :
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كجربائيل ،فاهلل سبحانه وتعاىل اصطفاه واختاره من بني املالئكة ،ليكون امينا

عىل التنزيل؛ فقد أودع اهلل جربائيل هذه األمانة الثقيلة ،وهو يعلم أن يف هذه
الوديعة أحكام ًا رشعية ودستور ًا ساموي ًا خيص العباد بكل ما يتعلق هبم من امور
الدنيا واآلخرة ،وهو حريص عىل ايصال هذا التكليف بالشكل التام ولوال ذلك

ملا أودعه اهلل هذه األمانة ،واهلل سبحانه وتعاىل أكد ذلك أتم التأكيد ،بقوله:
﴿مطاع ثم أمني﴾.

فمعناه :أنه مطاع يف املالئكة ،وأمني عىل وحي اهلل ،فليس هنالك من املالئكة

من هو مائل منحرف عن طاعة اهلل ومرضاته؛ فاهلل عصمهم من كل شك وريب؛
فهم منقادون اىل اهلل انقياد ًا تام ًا.

قال االمام:
الشبه ِ
(و َع َص َم ُه ْم ِم ْن َر ْي ِ
اتَ ،ف َم ِمن ُْه ْم زَائِغٌ َع ْن َسبِ ِ
يل َم ْر َضاتِه) ،وقال تعاىل:
ب ُّ ُ َ
َ َْ ُ َ َ َ ََ ُ َْ َ ُ َ َ ُْ َ َ
اهلل ما أم َره ْم َويفعلون ما يؤم ُرون﴾ (( (.
﴿ل يعصون
فهم موحدون هلل حق توحيده ال يعدلون عن احلق وال جيعلون مع اهلل رشيك ًا

له يف امللك ،ولقد سأل هشام اإلمام الصادق عن معنى املعصوم ،قال:

(املعصوم هو املمتنع باهلل من مجيع حمارم اهلل ،وقال اهلل تبارك وتعاىل( :ومن

يعتصم باهلل فقد هدي إىل رصاط مستقيم) (( (.

أما قصة هاروت وماروت فقد روي يف تفسري القمي عن حممد بن قيس عن أيب

جعفر قال سأله عطاء ونحن بمكة عن هاروت وماروت؛ فقال أبو جعفر :ان
املالئكة كانوا ينزلون من السامء إىل األرض يف كل يوم وليلة حيفظون أوساط أهل
(( ( التحريم.6 :

(( ( معاين األخبار ،الشيخ الصدوق ،ص.132
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األرض من ولد آدم واجلن ويكتبون اعامهلم ويعرجون هبا إىل السامء قال :فضج

أهل السامء من معايص أهل األرض فتوامروا (( ( فيام بينهم مما يسمعون ويرون من
افرتائهم الكذب عىل اهلل تبارك وتعاىل وجرأهتم عليه ونزهوا اهلل مما يقول فيه خلقه

ويصفون ،فقال طائفة من املالئكة «يا ربنا ما تغضب مما يعمل خلقك يف أرضك

ومما يصفون فيك الكذب ويقولون الزور ويرتكبون املعايص وقد هنيتهم عنها ،ثم

أنت حتلم عنهم وهم يف قبضتك وقدرتك وخالل عافيتك؟ « قال أبو جعفر
ويعرف املالئكة ما م َّن
فأحب اهلل أن يري املالئكة القدرة ونافذ أمره يف مجيع خلقه ّ

به عليهم ومما عدله عنهم من صنع خلقه وما طبعهم عليه من الطاعة وعصمهم
من الذنوب ،قال :فأوحى اهلل إىل املالئكة ان انتخبوا منكم ملكني حتى أهبطهام
إىل األرض ،ثم اجعل فيهام من طبايع املطعم واملرشب والشهوة واحلرص واألمل

مثل ما جعلته يف ولد آدم ،ثم أختربمها يف الطاعة يل ،فندبوا إىل ذلك هاروت
وماروت وكانا من أشد املالئكة قوال يف العيب لولد آدم واستيثار غضب اهلل

عليهم ،قال :فأوحى اهلل إليهام ان اهبطا إىل األرض فقد جعلت فيكام من طبايع
الطعام والرشاب والشهوة واحلرص واألمل مثل ما جعلته يف ولد آدم ،قال :ثم
أوحى اهلل إليهام انظرا أن ال ترشكا يب شيئا وال تقتال النفس التي حرم اهلل وال تزنيا

وال ترشبا اخلمر ،قال :ثم كشط عن الساموات السبع لريهيام قدرته ثم أهبطهام إىل
األرض يف صورة البرش ولباسهم فهبطا ناحية بابل؛ فوقع هلام بناء مرشق فأقبال

نحوه فإذا بحرضته امرأة مجيلة حسناء متزينة عطرة مقبلة مسفرة نحومها ،قال فلام

نظرا إليها وناطقاها وتأمالها وقعت يف قلوهبام موقعا شديدا ملوقع الشهوة التي
جعلت فيهام ،فرجعا إليها رجوع فتنة وخذالن وراوداها عن نفسهام؛ فقالت هلام:

ان يل دينا أدين به وليس أقدر يف ديني عىل أن أجيبكام إىل ما تريدان إال أن تدخال
(( ( اي تشاوروا وتكلموا فيام بينهم.
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يف ديني الذي أدين به ،فقاال هلا :وما دينك؟ قالت يل آله من عبده وسجد له كان

يل السبيل إىل أن أجيبه إىل كل ما سألني ،فقاال هلا وما إهلك قالت اهلي هذا الصنم،

قال :فنظر أحدمها إىل صاحبه ،فقال :هاتان خصلتان مما هنانا عنهام الرشك والزنا
ألنا ان سجدنا هلذا الصنم وعبدناه أرشكنا باهلل وإنام نرشك باهلل لنصل إىل الزنا
وهو ذا نحن نطلب الزنا وليس نخطأ اال بالرشك فائتمرا بينهام فغلبتهام الشهوة
التي جعلت فيهام ،فقاال هلا فإنا نجيبك ما سألت ،فقالت :فدونكام فارشبا هذا

اخلمر فإنه قربان لكام عنده به تصالن إىل ما تريدان ،فائتمرا بينهام فقاال :هذه

ثالث خصال مما هنانا ربنا عنها الرشك والزنا ورشب اخلمر وإنام ندخل يف رشب
اخلمر والرشك حتى نصل إىل الزنا فائتمرا بينهام ،فقاال ما أعظم البلية بك قد

أجبناك إىل ما سألت ،قالت :فدونكام فارشبا من هذا اخلمر واعبدا هذا الصنم
واسجدا له ،فرشبا اخلمر وعبدا الصنم ثم راوداها من نفسها فلام هتيأت هلام وهتيئا

هلا دخل عليهام سائل يسأل ،فلام رآمها ورأياه ذعرا منه فقال :هلام انكام المرءان
ذعران فدخلتام هبذه املرأة العطرة احلسناء ،انكام لرجال سوء وخرج عنهام فقالت

هلام ال وإهلي ال تصالن اآلن إيل وقد اطلع هذا الرجل عىل حالكام وعرف مكانكام
وخيرج اآلن وخيرب بخربكام ولكن بادرا إىل هذا الرجل فاقتاله قبل ان يفضحكام
ويفضحني ،ثم دونكام فاقضيا حاجتكام وأنتام مطمئنان آمنان ،قال فقاما إىل الرجل

فأدركاه فقتاله ثم رجعا إليها فلم يرياها وبدت هلام سوأهتام ونزع عنهام رياشهام
واسقط يف أيدهيام ،قال فأوحى اهلل إليهام إنام أهبطتكام إىل األرض مع خلقي ساعة

من النهار فعصيتامين بأربع من معايص كلها قد هنيتكام عنها ،فلم تراقباين فلم

تستحيا مني وقد كنتام أشد من نقم عىل أهل األرض للمعايص واستسجز أسفي
وغضبي عليهم ،وملا جعلت فيكام من طبع خلقي وعصمتي إياكام من املعايص

فكيف رأيتام موضع خذالين فيكام؟ اختارا عذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة ،فقال
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أحدمها لصاحبه نتمتع من شهواهتا يف الدنيا إذ رصنا إليها إىل أن نصري إىل عذاب
اآلخرة ،فقال اآلخر ان عذاب الدنيا له مدة وانقطاع وعذاب اآلخرة قائم ال

انقضاء له فلسنا نختار عذاب اآلخرة الدائم الشديد عىل عذاب الدنيا املنقطع
الفاين قال فاختارا عذاب الدنيا وكانا يعلامن الناس السحر يف ارض بابل ثم ملا

علام الناس السحر رفعا من األرض إىل اهلواء فهام معذبان منكسان معلقان يف

اهلواء إىل يوم القيامة) (( (.

املسألة الثالثة
رعاية اهلل للمالئكة
قوله:

ِ
(وأ َمدَّ ُه ْم بِ َف َوائِ ِد ا َْل ُعون َِةَ ،
َ
وب ْم ت ََو ُ
السكِين َِة ،و َفت ََح َُل ْم
اض َع إِ ْخ َبات َّ
وأ ْش َع َر ُق ُل َ ُ
اضح ًة ع َل َأع َل ِم تَو ِح ِ
ِ
َأبواب ًا ُذ ُل ًل إِ َل َت ِ ِ
يده) (( (.
ْ
ب َُل ْم َمنَار ًا َو َ َ ْ
اجيده ،ون ََص َ
َْ
َ
نحن نعلم إن اهلل ال يظلم العباد وال يفرق بني عبد وآخر إال بالتقوى والطاعة

له سبحانه؛ لذلك نجد أن اهلل تعاىل حينام عصم املالئكة إنام وجدهم طائعني؛
فهؤالء جنس من اخللق احبوا العبادة واختاروا أن يكونوا معصومني ففتح اهلل

هلم أبواب رمحته وتلطف عليهم ومن ألطافه سبحانه:
َد ُه ْم ِب َف َواِئِد ْالَع َ
أو ًالَ :أم َّ
ُونِة:

املعونة :اإلعانة ،يقال :ما عندك معونة ،وال معانة ،وال عون (( (.

من أهم الفوائد التي امدها اهلل ملالئكته هو انتزاع حب الشهوات منهم ألن

(( ( تفسري القمي،ج ،1ص.57–55

(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ص.148
(( ( الصحاح ،ج ،6ص.2168
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الشهوة اساس كل خطيئة ،فبهذه النعمة التي أنعم اهلل عليهم قد أعاهنم عىل العصمة

وعدم ارتكاب املعايص فال يالقون صعوبة يف عبادهتم وال يصل هلم رجس.
عن أيب عبد اهلل قال:

(إن اهلل إذا أحب عبدا عصمه).

َر ُقُلوَب ُه ْم َت َو ُ
كي َنِة:
ات َّ
ثانيًاَ :أ ْشع َ
الس ِ
اض َع ِإ ْخ َب ِ

َ
(أ ْش َع َر شعرته ،أي :عقلته وفهمته (( ( ،واالخبات اخلشوع ،يقال :أخبت هلل،
(( (
الس ِكين َِة :والوقار) (( (.
وفيه خبتة ،أي تواضع َّ ،
وبي هلا عظمته وأرى تلك القلوب
واملعنى أن اهلل قد أشعر قلوهبم حبه ّ

نور جالله فصارت هذه القلوب عاقلة عارفة بحقه ،خاشعة طائعة مقرة به ،قال
الصادق قال رسول اهلل:

( ....ال يصح االعتبار إال ألهل الصفاء والبصرية قال اهلل تعاىل:
َ ُ
ْ َْ َ
َ َْ ُ
ص
ب
ال
ول
أ
ار﴾ (( (.
ِ
﴿فاعت ِبوا يا ِ

قال تعاىل أيضا:
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ
ُّ ُ
د
الص
ف
ت
ور﴾ (( (.
﴿فإِنها ل تعم البصار ول ِ
كن تعم القلوب ال ِ ِ
ِ

فمن فتح اهلل عني قلبه وبصريته باالعتبار فقد أعطاه منزله رفيعه وملكا عظيام) (( (.
(( ( العني ،ج ،1ص.251

(( ( الصحاح ،ج ،1ص.247
(( ( العني ،ج ،4ص.57
(( ( احلرش.2 :

(( ( احلج.46 :

(( ( مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة ،املنسوب لإلمام الصادق ،ص.201
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واهلل سبحانه وتعاىل ال ينظر إىل اجسام املخلوقات وانام ينظر إىل قلوهبم ،فإذا

أراد اهلل بعبده خري ًا ّنور قلبه وجعله واعي ًا بصري ًا لكي يشعره التواضع والتذلل
الرسول األكرم:
فيكون القلب خاضع ًا خاشع ًا ،يقول ّ
( .....وأعمى العمى عمى القلب،( (( )...

وقال تعاىل يف حق من عمت قلوهبم:
َُ ْ ُ ُ ٌ َ َْ َ ُ َ َ ََُ ْ َ ْ ُ ٌ َ ُْ ُ َ َ َُ َ ٌ َ
صون بِها َوله ْم آذان ل
﴿لهم قلوب ل يفقهون بِها ولهم أعي ل يب ِ
ْ
َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ُ َ ُ َ
يسمعون بِها أول ِك كلنع ِ
ام بل ه ْم أضل أول ِك ه ُم الغاف ِلون﴾ (( (.
فالقلوب حينام تعقل فإهنا ال تغفل فتكون مرتبطة باهلل.
ثالثًاَ :ف َت َح َُ
ل ْم َأ ْب َوابًا ُذُل ًل ِإ َل َ َ
يده:
اج ِ
تِ

اج ِ
ُذ ُل ًل :الذل مصدر الذلول أي املنقاد (( (َ ،ت ِ
يده ،جمد :املجد :نيل الرشف،

وقد جمد الرجل ،و جمد :لغتان ،و أجمده كرم فعاله ،ومتجد (بفعاله) ،وجمده خلقه

متجيدا أي تعظيام (( (.

أي جعلهم اهلل منقادين إليه بال صعوبة ،فهم يعظمونه ويسبحونه يف

كل وقت ،فهذه االبواب التي فتحها اهلل للمالئكته هي ابواب اهلداية والرمحة
والشكر ،ومن ادعية اإلمام السجاد:
اضع ًاَ ،خ ِ
ِ
ِ
ِ
ي َيدَ ْي َ
اشع ًا) (( (.
(َ ..و َها َأنَا َذا َب ْ َ
ك َصاغر ًاَ ،ذليالًَ ،خ َ
(( ( الكايف ،ج ،8ص ،82ح.39
(( ( األعراف.179 :

(( ( العني ،ج ،8ص.176
(( ( العني ،ج ،6ص.89

(( ( الصحيفة السجادية ،ص.260
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رابعًاَ :ن َص َب َُ
يده.
ْح ِ
َاض َح ًة َعَلى َأ ْع َلِم َتو ِ
ل ْم َم َناراً و ِ
املعنى اللغوي:

املنار :مجع منارة ،وهي العالمة جتعل بني احلدين .ومنار احلرم :أعالمه التي

رضهبا اخلليل عىل أقطاره ونواحيه وامليم زائدة (( (.

فعالئم التوحيد واضحة لدهيم بال شك وال ريب وقد أمدّ هم اهلل بكل العلوم

واملعارف كام هو احلال مع األنبياء واألولياء فهم يرون اهلل بقلوهبم وال يفارق

اسمه السنتهم ،قال تعاىل:
ََْ ُْ ََ ْ
َ َ ُْ ُُ
َ َ َّ َّ َ َ ُ
َ َْ َ ُ
ْ
خلهم ِف رح ٍة مِنه وفض ٍل
﴿فأما الِين آمنوا بِاهللِ واعتصموا ب ِ ِه فسيد ِ
ََْ ْ َ
َ ً ُ ْ َ ً
صاطا مست ِقيما﴾ (( (.
يهم إ ِ ْل ِه ِ
ويه ِد ِ
وعن أمري املؤمنني قال:

(من أهلم العصمة أمن الزلل) (( (.
وعنه قال:

(اعتصم يف أحوالك كلها باهلل ،فإنك تعتصم منه سبحانه بامنع عزيز) (( (.

فمن اعتصم باهلل نجا من الذنوب املهلكة واملورطة التي تدخل صاحبها

جهنم ،وعنه:

(من اعتصم باهلل مل يرضه شيطان) (( (.

(( ( النهاية يف غريب احلديث ،ج ،5ص.125
(( ( النساء.175 :

(( ( عيون احلكم واملواعظ ،عيل بن حممد الليثي الواسطي ،ص.449

(( ( مستدرك الوسائل ،مريزا حسني النوري الطربيس ،ج ،11ص.215
(( ( مستدرك الوسائل ،ج ،11ص.215
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فمن عصمه اهلل من الشيطان فقد أنعم اهلل عليه أفضل النعم ،والشياطني ال

تطمع يف إغواء املالئكة كوهنم جمردين عن الشهوة وباقي الغرائز االخرى ،مما
ساعدهم ذلك يف دحر الشياطني ،ومن أدعية اإلمام السجاد قال:

(إهلي خلقت يل جسام ،وجعلت يل فيه آالت أطيعك هبا وأعصيك ،وأغضبك

هبا وأرضيك ،وجعلت يل من نفيس داعية إىل الشهوات ،وأسكنتني دارا قد ملئت

من اآلفات ،ثم قلت يل :انزجر ،فبك أنزجر ،وبك أعتصم ،وبك أستجري ،وبك

أحرتز وأستوفقك ملا يرضيك) (( (.

املسألة الرابعة
مقومات عصمة املالئكة
قوله:
ات اآل َثامِِ َ ،
ِ
َ ِ
ال واألَ َّيامَِ ،
الشك ُ
ب ال َّل َي ِ
ول ْ ت َْر ِم ُّ
ُوك
ص ُ
ول ْ ت َْر َت ْل ُه ْم ُع َق ُ
(ل ْ ُت ْثق ْل ُه ْم ُم ْؤ َ
ِ
ت َق ِ
ُون ع َل مع ِ
ِ
اق ِد َي ِقين ِ ِه ْمَ ،
يم َة إِ َيم ِ ِن ْمَ ،
اد َح ُة
ول َقدَ َح ْ
ول ْ َت ْع َ ِتك ال ُّظن ُ َ َ َ
بِن ََو ِازع َها َع ِز َ
ِ ِ
ِ
ِ
ا ِ
ول َس َل َبت ُْه ُم َْ
إل َح ِن فِ َيم َب ْين َُه ْمَ ،
وما َسك ََن ِم ْن
ال ْ َي ُة َما َل َق م ْن َم ْع ِر َفته بِ َض َمئ ِره ْمَ ،
ِ ِ
ِ ِ َ ِ
ِ
ِ
يه ُم ا ْل َو َس ِ
ول َت ْط َم ْع فِ ِ
او ُس َف َت ْق َ ِت َع بِ َر ْين ِ َها
َع َظ َمته َ
وه ْي َبة َج َل َلته ف أ ْثنَاء ُصدُ وره ْمْ َ ،
َع َل فِك ِْر ِه ْم) (( (.
املعنى اللغوي:
ِ
ب ال َّل َي ِ
ال واألَ َّيامِ ،أي
ص ُ
ات ،اإلرص :الثقل ،واألرص :احلبس ( ( (ُ ،ع َق ُ
ُم ْؤ َ
خلفه ،وكل يشء يعقب شيئا فهو عقيبه كقولك :خلف خيلف بمنزلة الليل والنهار
(( ( الصحيفة السجادية ،ص .425دعاؤه يف املناجاة هلل عز وجل.
(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ص.149
(( ( العني ،ج ،7ص.147
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إذا قىض أحدمها عقب اآلخر فهام عقيبان كل واحد منهام عقيب صاحبه ،ويعتقبان
ويتعاقبان :إذا جاء أحدمها ذهب اآلخر (( ( ،بِن ََو ِاز ِع َها[ ،نزع] نزعت اليشء من
مكانه أنزعه نزعا :قلعته (( (َ ،ت ْع َِت ِك ،من مادة (عرك) االزدحام ،ا ْع َتكت ِاإلبل
يف ِ
الورد :ازدمحت ،وما ٌء َم ْع ٌ
روك َأي ُم ْز َدحم عليه (( (ِ ،اإل َح ِنَ ،أي ُ
احل ُقو ُد (( ( ،قرع

يقرع أي :سمعن قرع سهم بقوس (( (.

إن من أهم مقومات العصمة هي:
 – 1حفظهم من الذنوب:

قوله:
ِ
َ ِ
ات اآل َثامِ).
ص ُ
(ل ْ ُت ْثق ْل ُه ْم ُم ْؤ َ

إن الذنوب حتبس الدعاء وجتعل بني العبد واملعبود حجب ًا فهي محل ثقيل

وكبري عىل كل خملوق فإن سلم منها نجا يف الدنيا واآلخرة ،فاملالئكة مل تثقلهم هذه

الذنوب كوهنم معصومني عن الزلل ،حيث ال سبيل للذنب فانشغاهلم بالتسبيح

والتهليل عىل طول الوقت يعصمهم من كل خطأ.
جير اهلل عليهم تعاقب الليالي وااليام:
 -2مل ِ
قوله:
َ ِ
ب ال َّل َي ِ
ال واألَ َّيامِ).
(ول ْ ت َْر َت ْل ُه ْم ُع َق ُ
(( ( العني ،ج ،1ص.179

(( ( الصحاح ،ج ،3ص.1289

(( ( لسان العرب ،ج ،10ص.465
(( ( املصدر نفسه ،ج ،12ص.282
(( ( العني ،ج ،8ص.287
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من االمور التي ختتلف فيها املالئكة عن جنس البرش ان املالئكة مل ُيتس ّلط

عليهم تعاقب الليايل وااليام فتفنيهم وهترمهم كام هو احلال مع بني البرش؛ فهم
يأتون اىل الدنيا من ضعف ثم بعد الضعف قوة ،ثم بعد القوة ضعف ًا وشيبة حتى
يصل االنسان اىل سن اهلرم وهذا بسبب تعاقب األيام؛ فاإلنسان حينام يكرب

يضعف شيئ ًا فشيئ ًا ،أما املالئكة فال.

وكالمه:
َ ِ
ب ال َّل َي ِ
ال واألَ َّيامِ)
(ول ْ ت َْر َت ْل ُه ْم ُع َق ُ

ال يعني اهنم ال يموتون ،إنام اشارة اىل أن املالئكة ال هيرمون وال يتغريون

بسبب تعاقب الليايل وااليام كام هو احلال مع بقية املخلوقات وحتى احليوانات

تكرب وتتغري يوم ًا بعد يوم.

أما بخصوص املالئكة فإهنا تفنى ال حمال ويدركها املوت كام هو احلال مع

بقية العباد ،قال تعاىل:

﴿لك من عليها فان﴾ (( (.

قال حذيفة :كان الناس يسألون رسول اهلل ،عن اخلري ،وكنت أسأله عن

الرش ،فقال النبي:

«يكون يف آخر الزمان فتن كقطع الليل املظلم ،فإذا غضب اهلل عىل أهل

األرض ،أمر اهلل سبحانه وتعاىل إرسافيل أن ينفخ نفخة الصعق ،فينفخ عىل غفلة

من الناس ،فمن الناس من هو يف وطنه ،ومنهم من هو يف سوقه ،ومنهم من هو

يف حرثه ،ومنهم من هو يف سفره ،ومنهم من يأكل فال يرفع اللقمة إىل فيه حتى
خيمد ويصعق ،ومنهم من حيدث صاحبه فال يتم الكلمة حتى يموت ،فتموت
(( ( الرمحن.26 :
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اخلالئق كلهم عن آخرهم ،وإرسافيل ال يقطع صيحته حتى تغور عيون األرض

وأهنارها وبناؤها وأشجارها وجباهلا وبحارها ،ويدخل الكل بعضهم يف بعض يف
بطن األرض ،والناس مخود ورصعى ،فمنهم من هو رصيع عىل وجهه ،ومنهم

من هو رصيع عىل ظهره ،ومنهم من هو رصيع عىل جنبه ،ومنهم من هو رصيع
عىل خده ،ومنهم من تكون اللقمة يف فيه فيموت ،فام أدرك به أن يبتلعها ،وتنقطع

السالسل التي فيها قناديل النجوم ،فتسوى باألرض من شدة الزلزلة ،ومتوت
مالئكة الساموات السبع واحلجب والرسادقات والصافون واملسبحون ومحلة

العرش والكريس ،وأهل رسادقات املجد والكروبيون ،ويبقى جربئيل وميكائيل
وإرسافيل وملك املوت.

فيقول اجلبار جل جالله :يا ملك املوت من بقي؟ وهو أعلم ،فيقول ملك

املوت :سيدي وموالي ،بقي إرسافيل ،وبقي جربئيل ،وبقي ميكائيل ،وبقي عبدك
الضعيف ملك املوت وهو خاضع خاشع ذليل ،قد ذهبت نفسه لعظم ما عاين من
األهوال ،فيقول اجلبار تبارك وتعاىل :انطلق إىل جربئيل فاقبض روحه فينطلق

ملك املوت إىل جربئيل ،فيجده ساجدا وراكعا ،فيقول له :ما أغفلك عام يراد
بك يا مسكني ،قد مات بنو آدم وأهل الدنيا واألرض والطيور والسباع واهلوام

وسكان الساموات ومحلة العرش والكريس والرسادقات وسكان سدرة املنتهى،
وقد أمرين املوىل بقبض روحك .فعند ذلك يبكي جربئيل ،ويقول مترضعا إىل

هون عيل سكرات املوت ،فيضمه ملك املوت ضمة يقبض فيها
اهلل تعاىل :يا اهللِّ ،

روحه ،فيخر جربئيل منها ميتا رصيعا.

فيقول اجلبار جل جالله :من بقي يا ملك املوت؟ وهو أعلم ،فيقول :يا سيدي

وموالي أنت أعلم بمن بقي ،بقي ميكائيل وإرسافيل وعبدك الضعيف ملك
املوت .فيقول اجلبار جل جالله :انطلق إىل ميكائيل فاقبض روحه فينطلق ملك
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املوت إىل ميكائيل ،كام أمره اهلل تعاىل ،فيجده ينظر إىل املاء يكيله عىل السحاب،
فيقول له :ما أغفلك يا مسكني عام يراد بك ،ما بقي لبني آدم رزق وال لألنعام

وال للوحوش وال للهوام ،قد مات أهل الساموات وأهل األرض وأهل احلجب

والرسادقات ومحلة العرش والكريس ورسادقات املجد والكروبيون والصافون
واملسبحون ،وقد أمرين ريب بقبض روحك .فعند ذلك يبكي ميكائيل ويترضع

هيون عليه سكرات املوت ،فيحتضنه ملك املوت ،ويضمه
إىل اهلل تعاىل ويسأله أن ِّ
ضمة يقبض فيها روحه ،فيخر رصيعا ميتا ال روح فيه.

فيقول اجلبار عز وجل :من بقي يا ملك املوت؟ وهو أعلم ،فيقول :موالي

وسيدي ،أنت أعلم بمن بقي ،بقي إرسافيل وعبدك الضعيف ملك املوت ،فيقول

اجلبار تبارك وتعاىل :انطلق إىل إرسافيل فاقبض روحه ،فينطلق ملك املوت إىل
إرسافيل ،كام أمره اجلبار ،فيقول له :ما أغفلك يا مسكني عام يراد بك ،قد مات
اخلالئق كلهم ،وقد أمرين ريب وموالي أن أقبض روحك فيقول إرسافيل :سبحان

عيل
من قهر العباد باملوت ،سبحان من تفرد بالبقاء ،ثم يقول :موالي ِّ
هون ّ
هون عيل مرارة املوت،
هون عيل سكرات املوت ،موالي ِّ
سكرات املوت ،موالي ِّ
فيضمه ملك املوت ضمة يقبض فيها روحه ،فيخر ميتا رصيعا.

فيقول اجلبار جل جالله :من بقي يا ملك املوت؟ وهو أعلم ،فيقول :أنت

أعلم يا سيدي وموالي بمن بقي ،بقي عبدك الضعيف ملك املوت .فيقول اجلبار:
وعزيت وجاليل ألذيقنك مثل ما أذقت عبادي ،انطلق بني اجلنة والنار ومت،
فينطلق بني اجلنة والنار فيصيح صيحة ،فلوال أن اهلل تبارك وتعاىل أمات اخلالئق

ملاتوا عن آخرهم من شدة صيحة ملك املوت ،فيموت ،فتبقى الساموات خالية من
أمالكها ،ساكنة أفالكها ،وتبقى األرض خالية من إنسها وجنها وطريها وهوامها

وسباعها وأنعامها ،ويبقي امللك هلل الواحد القهار الذي خلق الليل والنهار ،فال
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يرى أنيس ،وال حيس حسيس ،قد سكنت احلركات ،ومخدت األصوات ،وخلت

من سكاهنا األرض والساموات.( (( )....
 -3ليس هلم نزاع وصراع مع النفس:
قوله:

ِ
َ
الشك ُ
(ول ْ ت َْر ِم ُّ
يم َة إِ َيم ِ ِن ْم).
ُوك بِن ََو ِازع َها َع ِز َ

هنالك دوافع للشك ومن أهم الدوافع التي تسبب الشكوك هو ضعف

العزيمة وضعف االيامن فتبدأ الوساوس والشكوك واالرتياب ،أما املالئكة فلم
ِ
ترم ِهم سهام الشكوك فتصدهم عن احلق ،بل عزيمتهم ثابتة وايامهنم راسخ ال
يتغري جتاه اخلالق عكس االنسان فتارة يقوى ايامنه وتارة يضعف بسبب الشكوك
التي تعرتيه وهذه السهام يرميها ابليس وهي أحد مكائده ليظل العباد.
 - 4متيقنني باهلل:
قوله:
ُون ع َل مع ِ
ِ
َ
اق ِد َي ِقين ِ ِه ْم).
(ول ْ َت ْع َ ِتك ال ُّظن ُ َ َ َ
عنه:
(آفة الدين سوء الظن) (( (.

فاملالئكة ال توجد فيهم هذه اآلفة الكربى كي تضعف عزيمتهم.

واملخلوق حينام ينكشف عنه الغطاء يصل اىل درجة اليقني فال هيزمه ظن وال

ريب وال أي يشء من تلك الوساوس التي حتدث يف النفس ،فاملالئكة موقنون

ومطمئنون ،لذا جتدهم عىل الدوام يسبحون ويقدسون اهلل ال يفرتون حلظة عن

عبادته مما جعلهم مقربني.

(( ( الربهان يف تفسري القرآن ،السيد هاشم البحراين ،ج ،4ص.731 -730
(( ( عيون احلكم واملواعظ ،ص.182
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 -5جتردهم من احلسد والتباغض فيما بينهم:
قوله:

ت َق ِ
اد َح ُة ا ِ
َ
إل َح ِن فِ َيم َب ْين َُه ْم).
(ول َقدَ َح ْ

فكوهنم معصومني عن كل رذيلة ال بد من جتردهم عن التحاسد فيام بينهم؛

كون احلسد من أسوأ األمور ،بل هو اساس كل خطيئة وهذا ما جعل ابليس يطرد
من رمحة اهلل عندما حسد آدم عىل منزلته ،أما املالئكة فإهنم عندما سجدوا آلدم
فهذا دليل قاطع عىل اهنم ال يتحاسدون وال يتباغضون فيام بينهم وحتى مع بني
البرش؛ فصفاهتم تدل عىل كل خري فهذه القلوب الصافية الطاهرة املتنورة بنور اهلل
ال تدخلها هذه األمراض واألحقاد.

 -6املالئكة راسخون يف العقيدة واالميان باهلل:
قوله:

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
(ول َس َل َبت ُْه ُم َْ
َ
وه ْي َب ِة
وما َسك ََن م ْن َع َظ َمته َ
ال ْ َي ُة َما َل َق م ْن َم ْع ِر َفته بِ َض َمئ ِره ْم َ
ج َل َلتِه ِف َأ ْثن ِ
َاء ُصدُ ِ
ور ِه ْم).
َ
فبعض الناس يتحريون باهلل بعد معرفته كونه ال يدرك باألبصار وانام يدرك

باألفعال ،أما املالئكة فال يتحريون باهلل ابد ًا فعقيدهتم به راسخة ال تتغري وعظمته

يف قلوهبم ثابتة مما جعلهم متصلني معه عىل الدوام فإهنم هيابونه ويعظمونه وال

يزول ذلك من صدورهم ،ومن كالم له يف وصف املالئكة قال:
ِ
اس ِدَ ،والَ َش َع َبت ُْه ْم َم َص ِ
ف
ار ُ
َ
وء َال َّت َقا ُطعَِ ،والَ ت ََوالَّ ُه ْم غ ُّل َالت ََّح ُ
(و َل ْ ُي َف ِّر ْق ُه ْم ُس ُ
ب ،والَ اِ ْقتَسمتْهم َأ ْخي ُ ِ
ُ
س ُاء إِ َيم ٍن َل ْ َي ُفك َُّه ْم ِم ْن ِر ْب َقتِ ِه َز ْيغٌ َ ،والَ
َا ِّلر َي ِ َ
َ َ ُ ْ َ
اف َا ْل َممَِ ،ف ُه ْم أ َ َ

ُعدُ ٌ
ُور) (( (.
ول َوالَ َونًى َوالَ ُفت ٌ
(( ( خطبة األشباح ،ص.151
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فغاية املالئكة غاية واحدة وهي :عبادة اهلل وطاعته حيث ال شكوك وال

ظنون وال حتاسد ،بل عبا ٌد طيبون هدفهم الوحيد طاعة اهلل ،وهبذه الطاعة وصلوا
اىل مرضاته فحفظهم اهلل من كل شيطان رجيم ومن مجيع املضالت الدنيوية،

حيث ال مال وال جاه يشغلهم عن ذكر اهلل وال غريزة؛ فيتبعون شهواهتم فكل
هذه املغريات انام هي من مصائد الشيطان واتباع النفس االمارة بالسوء.
 -7صونهم عن مس الشيطان ووساوسه:
قوله:

يه ُم ا ْل َو َس ِ
(ول َت ْط َم ْع فِ ِ
او ُس َف َت ْق َ ِت َع بِ َر ْين ِ َها َع َل فِك ِْر ِه ْم).
َْ

إن أحدى الطرق التي يستخدمها الشيطان ليضل هبا العباد هي الوسوسة

يف الصدور وهو كالم خفي بحيث يصل مفهومه للشخص بدون سامع
الصوت كي يدعوه اىل حزبه ،فهذه الوساوس حتدث مع بني البرش ،والشياطني

قد توسوس يف نفوس البرش مجيعها باستثناء املعصومني وإن أرادوا ذلك فهم

يعلمون أهنم عاجزون عن أي تأثري وذلك ألن الشيطان ال سلطان له عىل
املؤمنني ،قال تعاىل:
َّ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ٌ َّ َ َّ َ َ َ
ك م َِن الْ َغاو َ
﴿إِن عِبادِي ليس لك علي ِهم سلطان إِل م ِن اتبع
ين﴾ (( (.
ِ

وكذلك املالئكة كوهنم معصومني فال يصل هلم الشيطان وال يطمع يف

التقرب منهم ،ألنه يعلم اهنم مصونون بقدرة اهلل من نزغاته وكذلك الوحي

مصون عن املس ،قال تعاىل:
َ
َّ
َ
َ
َ َُّ
َ
ْ
َ ْ َ
ْ َ ُ
َ ُ َْْ ََ ُْ ُ َ
َ ً
ع
ب فل يظ ِهر
ول فإِنه
س
ر
ِن
م
ض
ت
ار
ن
م
ل
إ

ا
د
ح
أ
ه
ب
ي
غ
ِ
ِ
﴿عل ِم الغي ِ
ِ
ٍ
َ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َْ ُ ُ ْ َْ ََْ َ ْ َ
ْ َ ْ ْ ْ ُ
ِّ
َ
َ َ ً
ت َرب ِه ْم
ي يدي ِه ومِن خل ِف ِه رصدا َ ِ لعلم أن قد أبلغوا ِرسال ِ
يسلك مِن ب ِ
(( ( احلجر.42 :
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َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ ً
وأحاط بِما لي ِهم وأحص ك
ش ٍء عددا﴾ (( (.

وجاء يف بعض كالمه يف حق املالئكة:
يتَلِ ُفوا ِف ربِم بِاستِحو ِ
لش ْي َط ِ
(و َل ْ َ ْ
اذ َا َّ
ان َع َل ْي ِه ْم) (( (.
َ ِّ ْ ْ ْ َ
َ

روي عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل:

(ان الشيطان واضع خطمه (( ( ،عىل قلب ابن آدم فإذا ذكر اهلل خنس ،وإذا

نيس التقم فذلك الوسواس اخلناس.( (( )..
عن أيب عبد اهلل قال:

(ما من مؤمن إال ولقلبه أذنان يف جوفه :اذن ينفث فيها الوسواس اخلناس ،واذن

ينفث فيها امللك ،فيؤيد اهلل املؤمن بامللك ،فذلك قوله :وأيدهم بروح منه) (( (.
ويف أمايل الصدوق ،بإسناده إىل اإلمام الصادق قال:

(ملا نزلت هذه اآلية «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل

فاستغفروا لذنوهبم» صعد إبليس جبال بمكة يقال له ثوير فرصخ بأعىل صوته

بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا :يا سيدنا مل دعوتنا؟ قال :نزلت هذه اآلية فمن هلا؟
فقام عفريت من الشياطني فقال :أنا هلا بكذا و كذا .قال :لست هلا فقام آخر فقال

مثل ذلك فقال لست هلا .فقال الوسواس اخلناس :أنا هلا .قال :بام ذا؟ قال :أعدهم
و أمنيهم حتى يواقعوا اخلطيئة فإذا واقعوا اخلطيئة أنسيتهم االستغفار فقال :أنت
(( ( اجلن.28 – 26 :

(( ( خطبة األشباح ،ص.151

(( ( اخلطم :أنف االنسان ومن الدابة :مقدم أنفها وفمها.
(( ( تفسري نور الثقلني ،الشيخ احلويزي ،ج ،5ص.725
(( ( الكايف ،ج ،2ص ،267ح.3
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هلا فوكله هبا إىل يوم القيامة) (( (.
املسألة اخلامسة
انشغال املالئكة بالعبادة
قال:
ت َح َقائِ ُق َا ْ ِ
ي َم ْع ِر َفتِ ِه،
( َق ِد اِ ْس َت ْف َر َغت ُْه ْم َأ ْشغ َُال ِع َبا َدتِ ِه َو َو َّص َل ْ
ل َيم ِن َب ْين َُه ْم َو َب ْ َ
ِ ِ
لي َق ُ ِ
ِ
َو َق َط َع ُه ُم َا ْ ِ
ات ْم َما ِعنْدَ ُه إِ َل َما ِعنْدَ َغ ْ ِي ِه
ان بِه إِ َل َا ْل َو َله إِ َل ْيهَ ،و َل ْ ُ َتاو ْز َر َغ َب ُ ُ
َت ِمن سويدَ ِ
س َالر ِوي ِة ِمن َ َ ِ ِ
َقدْ َذا ُقوا َحال ََو َة َم ْع ِر َفتِ ِهَ ،و َ ِ
اء
ش ُبوا بِا ْلك َْأ ِ َّ َّ ْ
م َّبته َو َت َ َّكن ْ ْ ُ َ ْ
ِ
يج ُة ِخي َفتِ ِهَ ،ف َحن َْوا بِ ُط ِ
ول َال َّطا َع ِة اِ ْعتِدَ َال ُظ ُه ِ
ُق ُل ِ
ور ِه ْمَ ،و َل ْ ُين ِْفدْ ُط ُ
ول
وبِ ْم َوش َ
ِ
َالر ْغب ِة إِ َلي ِه ماد َة ت َ ِ
ِ ِ
ِِ
َّ َ ْ َ َّ
َضع ِه ْمَ ،والَ َأ ْط َل َق َعن ُْه ْم َعظ ُ
ُّ
يم َال ُّز ْل َفة ر َب َق ُخ ُشوعه ْمَ ،و َل ْ
َت َُل ُم اِ ْستِكَا َن ُة َا ْ ِ
َيت ََو َُّل ُم َا ْ ِ
اب َف َي ْس َتكْثِ ُروا َما َس َل َ
ل ْجال َِل
ف ِمن ُْه ْمَ ،والَ ت ََرك ْ
ل ْع َج ُ
ِ
َاتِم ،و َل َ ْت ِر َا ْل َف َت ُ ِ
يهم َع َل ُط ِ
ِ
ِ ِ
ول ُد ِ
ؤوبِ ْم َو َل ْ ت َِغ ْض
ات ف ِ ْ
نَصيب ًا ف َت ْعظي ِم َح َسن ْ َ ْ
َ
ول َا ُْلنَاج ِ
ر َغب ُاتمَ ،فيخَ الِ ُفوا عن رج ِ
ف لِ ُط ِ
اء َر ِّبِ ْمَ ،و َل َ ِ
ت َّ
َت َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم
اة َأ َسال ُ
َ
َ ْ َ َ
َ َ ُْ ُ
ْ
ف ِف َم َق ِ
ِ ِ َ
َوالَ َم َل َكت ُْه ُم َا ْلَ ْشغ َُال َف َتنْ َقطِ َع ِ َب ْم ِ
ات ْمَ ،و َل ْ َ ْتتَلِ ْ
او ِم
س َا ُْل َؤار إِ َل ْيه أ ْص َو ُ ُ
ِ
ِ
َال َّطاع ِة منَاكِبهم و َل ي ْثنُوا إِ َل ر ِ
يم ِة
َ َ
اب ْمَ ،والَ َت ْعدُ و َع َل َع ِز َ
احة َال َّت ْقص ِري ِف َأ ْم ِره ِر َق َ ُ
َ َ ُُ ْ َ َْ
الد ُة َا ْل َغ َفال ِ
ِ
َت) (( (.
ِجدِّ ه ْم َب َ َ
من االمور التي ام َت َّن هبا اهلل سبحانه عىل املالئكة أنه تعاىل جعل أوقاهتم كلها

يف طاعته ،فهم يسبحون اهلل عىل الدوام فال شاغل يشغلهم عن اهلل ،فهم ال يأكلون
فتشغلهم التجارة والعمل عن عبادته وال يتناكحون فينشغلون بملذاهتم ،وإنام
جعلوا أوقاهتم كلها هلل يف عبادته وطاعته وتنفيذ أوامره ونواهيه ،وهبذا االنشغال
(( ( االمايل الشيخ الصدوق ،ص.551
(( ( خطبة األشباح ،ص.149
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وصلوا اىل العصمة؛ فكل خملوق جيعل وقته يف ذكر اهلل يعصمه اهلل من كل خطيئة
وهذا االنشغال قد أوصل املالئكة اىل:
 – 1حقيقة اإلميان به تعاىل:
قوله:

ت َح َقائِ ُق َا ْ ِ
ي َم ْع ِر َفتِ ِه).
(و َو َّص َل ْ
ل َيم ِن َب ْين َُه ْم َو َب ْ َ
َ
والوصول اىل حقيقة االيامن باهلل هي:

أ–التصديق بوجوده:
(إن االيامن لغة هو التصديق كام هو املنقول عن أهل اللغة والظاهر إن مرادهم

بالتصديق ليس هو اليقني واملعرفة بل عبارة عن التسليم واإلذعان ،بدليل اشتقاقه

من األمن الذي هو سكون النفس واطمئناهنا لعدم ما يوجب اخلوف ،وملا ذكروه

من أنه يتعدى بالباء نحو (آمنت باهلل وبرسله) باعتبار معنى اإلقرار والتسليم،
ويتعدى بالالم نحو (ما أنت بمؤمن لنا) باعتبار اإلذعان والقبول ،وعليه يرجع

االيامن لغة إىل عقد القلب.

وأما رشعا فالظاهر أنه مل ينقل عن معناه اللغوي املذكور ،وإنام ق ّيد متعلقه

باهلل وبرسله وغري ذلك دون مطلق األشياء ،ويدلك عىل ذلك ما عرفته من داللة
اآليات والروايات من أن املطلوب رشعا هو عقد القلب يف العقائد دون يشء

آخر؛ فيكون هو االيامن املطلوب رشعا ويؤيد ذلك من أنه عند الرشع مستعمل

يف معناه اللغوي ،وإنام خيتلف يف متعلقه ما روي أنه سئل النبي عن االيامن
فقال:

(األيامن أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله).

حيث اكتفى الرسول بمعناه اللغوي دون أن يفرس له اإليامن بيشء آخر وإنام
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ذكر متعلقه ،ومما يدل عىل ذلك هو أن أكثر املسلمني عىل أن االيامن الرشعي هو
التصديق واإلذعان باهلل وحده ،وصفاته ونبوة نبينا حممد وبام علم بالرضورة

جميئه من اهلل تعاىل ال ما وقع اخلالف فيه .وزاد املعتزلة التصديق بالعدل ،وزاد
اإلمامية التصديق بالعدل والتصديق بإمامة األئمة.( (( )
ب–نفي الصفات اجلسمانية عنه:
فهو ال يرى وال يلمس وال يوصف بأي يشء أي ليس كمثله يشء فكالمه

خلق من خلقه وقد سأله ذعلب اليامين فقال–هل رأيت ربك يا أمري املؤمنني؟

فقال:

اهدَ ِة
(أفأعبد ما ال أرى؟ فقال :وكيف تراه؟ فقالَ :ل تُدْ ِركُه ا ْل ُع ُي ُ
ون بِ ُم َش َ
إليم ِنَ ،ق ِريب ِمن األَ ْشي ِ
ِ
ِ
ا ْل ِع َي ِ
اء َغ ْ َي ُم َلبِ ٍ
س،
ٌ َ
ان ،و َلك ْن تُدْ ِركُه ا ْل ُق ُل ُ
َ
وب بِ َح َقائ ِق ا ِ َ
َب ِعيدٌ ِمن َْها َغ ْي ُم َبايِ ٍنُ ،م َت َك ِّل ٌم َل بِ َر ِو َّي ٍةُ ،م ِريدٌ َل ِبِ َّم ٍةَ ،صانِ ٌع َل بِ َج ِ
ار َح ٍةَ ،لطِ ٌ
يف
َ
ال ِ ِ
ف بِ َْ ِ ِ
ف بِ َْ ِ
وص ُ
وص ُ
وص ُ
يم َل
ال َفاءَ ،بص ٌري َل ُي َ
ال َفاءَ ،كبِ ٌري َل ُي َ
َل ُي َ
اسةَ ،رح ٌ
ف بِ َْ َّ
الر َّق ِةَ ،ت ْعنُو ا ْل ُو ُجوه لِ َع َظ َمتِه َ ِ
وب ِم ْن َ َ
وص ُ
ما َفتِه) (( (.
ُي َ
ب ا ْل ُق ُل ُ
وت ُ
ف بِ ِّ

ومن كالم له قال:
ِ
ِ
َ
ي َم ْن
ضو َب ٌة َب ْين َُه ْم و َب ْ َ
(ومن ُْه ُم ال َّثابِ َت ُة ِف األَ َرض َ
ني ُّ
الس ْف َل أ ْقدَ ُام ُه ْمَ ،....م ْ ُ
ِ
ب ا ْل ِعز َِّةَ ،
ون َر َّ ُب ْم بِالت َّْص ِو ِيرَ ،
ون َع َل ْيه
ي ُر َ
ه َ
ونُ ْم ُح ُج ُ
ُد َ
ول ُ ْ
وأ ْست َُار ا ْل ُقدْ َرةَ ،ل َيت ََو َّ ُ
ِ
ِ ِ
يدُّ ونَه بِاألَ َماكِ ِن َ
نيَ ،
ون إِ َل ْيه بِالنَّ َظائِ ِر) (( (.
ول ُي ِش ُري َ
ص َفات ا َْل ْصنُوع َ
ول َ ُ

فبهذه احلقائق ازدادت معرفتهم باهلل فزادهتم هذه املعرفة شوقا لعبادته وطاعته.

(( ( النور الساطع يف الفقه النافع ،الشيخ عيل كاشف الغطاء ،ج ،2ص.121
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،178 :ج ،2ص.285
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة األوىل ،ص.25
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 -2الوصول اىل اليقني القاطع:
قوله:

(و َق َط َع ُه ُم َا ْ ِ
ان بِ ِه إِ َل َا ْل َو َل ِه (( (إِ َل ْي ِه)
لي َق ُ
َ

فاملالئكة قد بلغوا درجة اليقني وهذا اليقني يبعدهم عن كل الشكوك واالوهام،

فاملخلوق إذا وصل اىل هذه الدرجة تنكشف عنه احلجب وتظهر عليه آثار عجيبة،
ومن آثارها أنه يتجرد من املعايص والذنوب صغريها وكبريها ،واملتيقن باهلل واملؤمن

به يعرف أنه تعاىل مستحق للتسبيح ،والتهليل ،والتحميد ،والتمجيد ،والثناء ،فهذا
اإليامن الصادق وهذه املعرفة وهذا اليقني باهلل قد أوصل املالئكة اىل َا ْل َو َل ِه به.
 -3الرغبة اىل اهلل ال إىل غريه:

قوله:
ِ
ات ْم َما ِعنْدَ ُه إِ َل َما ِعنْدَ َغ ْ ِي ِه).
َ
(و َل ْ ُ َتاو ْز َر َغ َب ُ ُ
ألن غاية املالئكة ورغباهتم إنام هي القربى والثواب واملنزلة الرفيعة ،ولوال

ذلك ملا اختارهم اهلل واصطفاهم فهم يعرفون اهلل حق معرفته وهلذا مل يسألوا أي
خملوق؛ ألن ما عند املخلوقات ليس ما تتمناه املالئكة وإنام يسألون اهلل ويطلبون

منه ،ألهنم يريدون القربى ال غري ذلك ،فاملنازل الرفيعة والدرجات العىل ال توجد
إال عند واحد أحد.
 -4حب اهلل:
قوله:

(و َ ِ
ش ُبوا بِا ْلك َْأ ِ
م َّبتِ ِه).
س َا َّلر ِو َّي ِة ِم ْن َ َ
َ

(( ( «وله» تعني احلرية من شدة احلزن حتى يفقد صاحبها عقله ،ثم اطلق عىل العشق املفرط الذي
يسلب اإلنسان استقراره .ينظر كتاب نفحات الوالية ،ج ،4ص.64
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فهذه العبادة وهذا التسبيح والتهليل املستمر عىل طول الوقت دون انقطاع هو

كاسهم الذي ُملئ بحالوة الطاعة واملعرفة؛ فام من يشء أمجل وألذ من معرفة اهلل؛ فهذه
هي احلياة الصحيحة واجلميلة لدى العباد والزهاد واملحبني والعارفني والطائعني هلل.
 -5اخلوف من اهلل:
قوله:

ِ
َت ِمن سويدَ ِ
اء ُق ُل ِ
يج ُة ِخي َفتِ ِه).
وبِ ْم َوش َ
َ
(و َت َ َّكن ْ ْ ُ َ ْ

والسويداء :حبة الشونيز وسواد القلب وسواديه وأسوده وسوداؤه :حبته.

يقال :رميته فأصبت سواد قلبه ،فإذا صغروه ردوه إىل سويداء ،وال يقولون:

سويد قلبه ،كام يقولون :حلق الطائر يف كبد السامء وكبيداء السامء وال يقولون :يف
ِ
يج ُة ،وشج :وشجت العروق واألغصان ،وكل يشء يشتبك
كبيد السامء (( (َ ،وش َ
فهو واشج ،وقد وشج يشج وشيجا ،والوشيج من القنا والقصب ما ينبت يف
األرض معرتضا ملتفا ،دخل بعضه يف بعض (( (.

فهذه القلوب املحبة هلل ختافه ايض ًا ،كون احلب بال خوف وال حرص يؤدي

اىل الغفلة وعدم املعرفة بمن حيب؛ ألن معرفة اهلل بعدالته ونظامه وحماسبته جيلب

لكل من عرفه واراد التقرب منه اخلوف ،فيكون حريص ًا عىل بقاء هذه القربى
لكي ال يفقد هذه املكانة واملنزلة الرفيعة.
 -6االحنناء هلل واخلضوع له تعاىل:
قوله:
( َف َحن َْوا بِ ُط ِ
ول َال َّطا َع ِة اِ ْعتِدَ َال ُظ ُه ِ
ور ِه ْم).
(( ( العني ،ج ،7ص.282
(( ( العني ،ج ،6ص.157
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فاملالئكة خاضعة هلل ،بحيث حنوا تلك الظهور املعتدلة من أجل طاعته

وعبادته وقد يكون انحناؤهم لطول الدهر ،كام أرشنا يف املباحث السابقة عن
أحوال املالئكة فمنهم سجدٌ ال يركعون ،ومنهم ركع ال يسجدون؛ فهذا احلال

مستمر عىل مدى ال يعلمه إال هو ،وقد تكون هذه حياهتم األبدية فيا هلذه الغرابة

يف كيفية العبادة ومدى الطاعة!.

 -7عدم امللل من التضرع هلل:
قوله:
ِ ِ
(و َل ْ ُين ِْفدْ ُط ُ
َض ِع ِه ْم).
َ
ول َا َّلر ْغ َبة إِ َل ْيه َما َّد َة ت َ ُّ

إن أغلب العباد حينام يتوجهون هلل تعاىل يف طلب احلاجة وتطول املدة يف

استجابتها يشعرون بضعف العزيمة بسبب تأخرها ،بالعكس من املالئكة؛ فهم

ال يملون كوهنم يريدون الدرجات الرفيعة ،وهذا املطلب هو من أعظم املطالب
لذا نجدهم ال يسأمون من العبادة والطاعة كون املطلب عظي ًام يستحق ذلك.
 -8كلما تقربوا اىل اهلل زادوا خشوعًا:
قوله:

(والَ َأ ْط َل َق عنْهم عظِيم َال ُّز ْل َف ِة ِرب َق (( ( ُخ ُش ِ
وع ِه ْم).
َ
َ
َ ُ ْ َ ُ

حينام يتقرب انسان من زعيم أو رئيس ،ترفع بعض احلواجز التي تكون بينهام،

أما املالئكة فعىل الرغم من درجة القربى التي وصلت إليها املالئكة بخالقهم ،إال

أهنم باقون عىل هذا اخلشوع ،وهذا الترضع ،وهذا يأيت عن معرفة بأهنم قريبون
(( ( الربق بالكرس :حبل فيه عدة عرى ،تشد به البهم ،الواحدة من العرى :ربقة .ويف احلديث« :خلع
ربقة االسالم من عنقه» واجلمع ربق وأرباق ورباق .وىف احلديث« :لكم العهد ما مل تأكلوا
الرباق» .الصحاح اجلوهري ،ج ،4ص.148
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من إله جبار متكرب عظيم قوي ،وهذا احلال حيدث مع األنبياء فكلام كان النبي

أقرب كان اخشع وأكثر تواضع ًا هلل.

( -9تواضعهم يف عبادتهم وطاعتهم هلل).
قوله:

(و َل ْ َيت ََو َُّل ُم َا ْ ِ
اب َف َي ْس َتكْثِ ُروا َما َس َل َ
َت َُل ُم اِ ْستِكَا َن ُة
ف ِمن ُْه ْم َوالَ ت ََرك ْ
ل ْع َج ُ
َ
ِ
َاتِم ،و َل َ ْت ِر َا ْل َف َت ُ ِ
يهم َع َل ُط ِ
ِ
ِ ِ ِ
َا ْ ِ
ول ُد ُء ِ
ات ف ِ ْ
ل ْجالَل نَصيب ًا ف َت ْعظي ِم َح َسن ْ َ ْ
وبِ ْم َو َل ْ
َ
ت َِغ ْض ر َغب ُاتم َفيخَ الِ ُفوا عن رج ِ
ف لِ ُط ِ
اء َر ِّبِ ْمَ ،و َل َ ِ
ت َّ
َت َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم
َاج ِاة َأ َسال ُ
ول َا ُْلن َ
َ ْ َ َ
َ َ ُْ ُ
ْ
ف ِف َم َق ِ
ِ ِ َ
َوالَ َم َل َكت ُْه ُم َا ْلَ ْشغ َُال َف َتنْ َقطِ َع ِ َب ْم ِ
ات ْمَ ،و َل ْ َ ْتتَلِ ْ
او ِم
س َا ُْل َؤار إِ َل ْيه أ ْص َو ُ ُ
ِ
ِ
َال َّطاع ِة منَاكِبهم و َل ي ْثنُوا إِ َل ر ِ
يم ِة
َ َ
اب ْمَ ،والَ َت ْعدُ و َع َل َع ِز َ
احة َال َّت ْقص ِري ِف َأ ْم ِره ِر َق َ ُ
َ َ ُُ ْ َ َْ
الد ُة َا ْل َغ َفال ِ
ِ
َت).
ِجدِّ ه ْم َب َ َ
إن العجب من صفات املتكربين لذا اختلفت املالئكة عن ابليس هبذه

الصفة ،وابليس عليه اللعنة مل يعجب بخلقه فقط وإنام كان معجب ًا بعبادته ،فأراد
اهلل سبحانه أن يظهر ذلك ملالئكته املقربني فبان هلم ابليس وما كان خيفي ،أما
املالئكة فلم يعجبوا اطالق ًا لذلك نجدهم ال يملون وال يكسلون بل يسبحون اهلل

وال يسأمون وال متل ألسنتهم من التسبيح والتهليل فال توجد هلم أشغال شخصية

وإنام كل شغلهم وشاغلهم هو ذكر اهلل وعبادته وقوله:
ِ
ِ
ف ِف َم َق ِ
(و َل ْ َ ْتتَلِ ْ
اح ِة َال َّت ْق ِص ِري ِف َأ ْم ِر ِه
او ِم َال َّطا َعة َمنَاك ُب ُه ْم (( ( َو َْل َي ْثنُوا إِ َل َر َ
َ
الد ُة َا ْل َغ َفال ِ
ِ
ِر َقابم ،والَ َتعدُ و ع َل ع ِز ِ
َت).
يمة ِجدِّ ه ْم َب َ َ
َُ ْ َ ْ َ َ َ
ذكرنا هذا املقطع يف مسألة أحوال املالئكة ،ويف هذا الوصف بيان طاعة

املالئكة فهم ال يبدلون منكب ًا بمنكب لغاية االسرتاحة بل هم باقون عىل هذا
احلال وهم ال يسهون وال يغفلون وال يتعدون حدود اهلل وما أمرهم به.
(( ( املنكب :جممع عظم العضد والكتف ،العني،ج،5ص.385
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املسألة السادسة
(املالئكة منزهون عن كل صفة ذميمة)
قال:

لشهو ِ
ِ
(والَ َتنْت َِض ُل ِف ِ ِ
اتَ ،ق ِد اِ َّ َت ُذوا َذا َا ْل َع ْر ِ
ش َذ ِخ َري ًة لِ َي ْو ِم
هم ِه ْم َخدَ ائ ُع َا َّ َ َ
َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ون َأ َمدَ َغا َي ِة
ني بِ َر ْغ َبتِ ِه ْم الَ َي ْق َط ُع َ
َفا َقت ِه ْمَ ،و َي َّم ُمو ُه عنْدَ انْق َطا ِع َا َْل ْل ِق إِ َل َا َْلخْ ُلوق َ
ِع َبا َدتِ ِه َوالَ َي ْر ِج ُع ِبِ ُم َا ِال ْستِ ْهت َُار بِ ُلزُو ِم َطا َعتِ ِه إِالَّ إِ َل َم َوا َّد ِم ْن ُق ُل ِ
وبِ ْم َغ ْ ِي ُمنْ َقطِ َع ٍة
ِْ
ِ ِ ِ
ما َفتِ ِهَ ،ل َتنْ َقطِع َأسباب َا َّ ِ ِ
ِم ْن َر َجائِ ِه َو َ َ
س ُه ُم
ْ ْ َ ُ
لش َف َقة من ُْه ْم َف َينُوا ف جدِّ ه ْمَ ،و َل ْ تَأ ْ
ْ
يك َالسع ِي ع َل اِجتِه ِ
ِ
ِ
اد ِه ْمَ ،و َل ْ َي ْس َت ْعظِ ُموا َما َم َض ِم ْن َأ ْع َم ِل ْم
َا ْلَ ْط َم ُعَ ،ف ُي ْؤث ُروا َوش َ َّ ْ َ ْ َ
ك َلنَس َخ َالرجاء ِمنْهم َش َف َق ِ
ِ
ِ
ات َو َجلِ ِه ْم).
َّ َ ُ ُ ْ
َو َل ِو ا ْس َت ْع َظ ُموا َذل َ َ
فاملالئكة منزهون عن كل الصفات الذميمة فهم:

–1ال ينخدعون بالشهوات:
قوله:

لشهو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات).
(والَ َتنْتَض ُل (( ( ِف َهم ِه ْم َخدَ ائ ُع َا َّ َ َ
َ

عنه:

(ليس يف املعايص أشد من اتباع الشهوة ،فال تطيعوها فتشغلكم عن اهلل) (( (.

بام أن املالئكة بعيدة كل البعد عن هذه الشهوات ومتجردة منها ،فال يشغلهم

يشء عن ذكر اهلل عز وجل فنفوسهم طاهرة منزهة عن الشهوة والغفلة.

لذا ال ينخدعون بالشهوات وال يتنازعون وال هيمون إىل ارتكاب أي معصية،

(( ( نضل :نضل فالن فالنا أي فضله يف مراماة فغلبه ،و انتضل القوم :إذا تفاخروا ،العني ،ج ،7ص.43
(( ( مستدرك الوسائل ،ج ،11ص.347
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عكس االنسان املذنب فهو يف نزاع مستمر مع النفس األمارة بالسوء املنغمسة يف

حب الشهوة ،وقد يصل اإلنسان اىل مراتب سامية أعىل من مراتب املالئكة إذا
ترك هذه الشهوة وانشغل بالعبادة وذكر اهلل كثري ًا ،جاء يف اخلرب أن اإلمام زين
العابدين صىل أربعني سنة صالة الصبح بوضوء املغرب ،ودعواته صلوات

اهلل عليه تدل عىل كامالته» (( (.

روي يف كتاب عيون أخبار الرضا يف بيان عصمة املالئكة قال يوسف بن

حممد بن زياد وعيل بن حممد سيار عن أبوهيام اهنام قاال :فقلنا للحسن بن عيل:

فإن قوما عندنا يزعمون أن هاروت وماروت ملكان اختارمها اهلل املالئكة ملا كثر

عصيان بني آدم ،وانزهلام مع ثالث هلام إىل دار الدنيا واهنام افتتنا بالزهرة وارادا
الزنا هبا ورشبا اخلمر ،وقتال النفس املحرمة ،وان اهلل عز وجل يعذهبام ببابل وان
السحرة منهام يتعلمون السحر وان اهلل تعاىل مسخ تلك املرأة هذا الكوكب الذي
هو الزهرة فقال اإلمام:

معاذ اهلل من ذلك! ان مالئكة اهلل معصومون حمفوظون من الكفر والقبائح

بألطاف اهلل تعاىل ،قال اهلل عز وجل فيهم( :ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما
يؤمرون) وقال اهلل عز وجل( :وله من يف الساموات واألرض ومن عنده) يعني

املالئكة (ال يستكربون عن عبادته وال يستحرسون يسبحون الليل والنهار ال
يفرتون) وقال عز وجل يف املالئكة أيضا( :بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول

وهم بأمره يعملون يعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتىض
وهم من خشيته مشفقون) ،ثم قال :لو كان كام يقولون كان اهلل عز وجل قد
جعل هؤالء املالئكة خلفاءه يف األرض وكانوا كاألنبياء يف الدنيا أو كاألئمة،
(( ( روضة الواعظني ،يف رشح من ال حيرضه الفقيه ،حممد تقي املجليس (األول) ،ج ،13ص.264
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فيكون من األنبياء واألئمة قتل النفس والزنا؟ ثم قال :أولست تعلم أن اهلل

عز وجل مل خيل الدنيا من نبي قط أو امام من البرش أوليس اهلل عز وجل يقول( :وما
أرسلنا قبلك) من رسول يعني إىل اخللق (إال رجاال يوحى إليهم من أهل القرى)
فأخرب انه مل يبعث املالئكة إىل األرض ليكونوا أئمة وحكاما وإنام كانوا أرسلوا
إىل أنبياء اهلل قاال :فقلنا له :فعىل هذا أيضا مل يكن إبليس أيضا ملكا فقال :ال بل

كان من اجلن أما تسمعان اهلل عز وجل يقول( :وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا الدم
فسجدوا إال إبليس كان من اجلن) فأخرب عز وجل انه كان من اجلن وهو الذي قال

اهلل عز وجل( :واجلان خلقناه من قبل من نار السموم) (( (.
 -2اختذوا اهلل وسيلتهم ليوم فاقتهم:
قوله:
( َق ِد اِ َّ َت ُذوا َذا َا ْل َع ْر ِ
ش َذ ِخ َري ًة لِ َي ْو ِم َفا َقتِ ِه ْم).

يوم فاقتهم أي يوم احتياجهم إليه؛ فجميع املخلوقات حمتاجة اىل رعاية اهلل

وحفظه من الباليا وخصوص ًا من عرفه ،قال تعاىل:
َ ً
َ ََْْ َ
َْ
﴿لبتغوا إِل ذِي الع ْر ِش سبِيل﴾ (( (.

أي :طلبوا سبيال إليه ليغلبوه عىل ما له من امللك ،والتعبري عنه تعاىل بذي

العرش وهو من الصفات اخلاصة بامللك للداللة عىل أن ابتغاءهم السبيل إليه،

إنام هو لكونه ذا العرش وهو ابتغاء سبيل إىل عرشه ليستقروا عليه) (( (.

وجاء يف التفسري الصايف إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال لطلبوا إىل مالك

(( ( عيون اخبار الرضا ج ،1ص ،224ح.1
(( ( االرساء.42 :

(( ( تفسري امليزان ،ج ،13ص.107
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امللك سبيال بالتقرب والطاعة كام يأيت يف هذه السورة:

﴿أوئلك اذلين يدعون يبتغون إىل ربهم الوسيلة أيهم أقرب﴾ (( (.
﴿سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا  تسبح هل.( (( ﴾..

وقرأ بالتاء السموات السبع واالرض ومن فيهن وإن من يشء إال يسبح

بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم يف الكايف والعيايش عن الصادق تنقض

اجلدر تسبيحها .وعنه ما من طري يصاد إال بتضييعه التسبيح وعن الباقر

إنه سئل أتسبح الشجرة اليابسة؟ فقال نعم أما سمعت خشب البيت كيف ينقض

وذلك تسبيحه هلل فسبحان اهلل عىل كل حال) (( (.

وهذه اآلية تشري اىل أن اهلل تعاىل جعل له سبي ً
ال وقد جاء يف الروايات أن أهل

البيت هم السبيل اىل اهلل سبحانه وتعاىل ،فقد روى القمي عن ايب جعفر يف

قوله « وان هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله «
قال نحن السبيل .)..وروي عن إبراهيم بن شعيب امليثمي ،قال :سمعت أبا عبد
اهلل يقول :ان احلسني بن عيل ملا ولد أمر اهلل عز وجل جربئيل أن هيبط يف

ألف من املالئكة فيهنئ رسول اهلل من اهلل ومن جربئيل ،قال :وكان مهبط
جربئيل عىل جزيرة يف البحر ،فيها ملك يقال له :فطرس ،كان من احلملة،

فبعث يف يشء فأبطأ فيه ،فكرس جناحه والقي يف تلك اجلزيرة يعبد اهلل فيها ستامئة
عام حتى ولد احلسني ،فقال امللك جلربئيل :أين تريد.

قال :ان اهلل تعاىل أنعم عىل حممد بنعمة فبعثت أهنيه من اهلل ومني ،فقال :يا

(( ( االرساء.57 :

(( ( االرساء.44–43 :

(( ( التفسري الصايف ،الفيض الكاشاين ،ج ،3ص.194
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جربئيل امحلني معك لعل حممدا يدعو اهلل يل .قال :فحمله ،فلام دخل جربئيل

عىل النبي وهنأه من اهلل وهنأه منه و أخربه بحال فطرس ،فقال رسول اهلل:
يا جربئيل ادخله فلام أدخله أخرب فطرس النبي بحاله ،فدعا له النبي وقال

له :متسح هبذا املولود وعد إىل مكانك.

قال :فتمسح فطرس باحلسني وارتفع ،وقال :يا رسول اهلل اما ان

أمتك ستقتله وله عيل مكافأة ان ال يزوره زائر إال بلغته عنه ،وال يسلم عليه مسلم

إال بلغته سالمه ،وال يصيل عليه مصل إال بلغته عليه صالته ،قال :ثم ارتفع) (( (.
وقد يسأل البعض كيف تكون املالئكة معصومة وقد عاقب اهلل فطرس واهلل

ال يعاقب إال بسبب.

واجلواب عىل ذلك أن اهلل سبحانه تعاىل قد حاسب بعض األنبياء ال ألهنم

أذنبوا ،وإنام بسبب تركهم باب األوىل وخري مثال عىل ذلك ما حدث مع النبي

يوسف حينام استعان بأحد اخلدم بقوله اذكرين عند ربك ،فاهلل حاسبه عىل
استعانته بغريه ،فلبث بسبب ذلك سبع سنني يف السجن وكذلك ما حدث مع

النبي يونس حينام دعا عىل قومه وأراد هالكهم ،قال تعاىل:
ْ َ َ َ َُ ً
﴿و َذا انلُّ
َ
اضبا﴾ (( (.
ون إِذ ذهب مغ ِ
ِ
وقال اهلل لرسوله الكريم بقوله:
ََ َ ُ ْ َ َ
ْ ُ
وت﴾.
ح
ا
ص
﴿ول تكن ك
ِ
ب الح ِ
ِ

يعني وال تكن يف استعجال عقاهبم ،فالنبي يونس حينام طلب من اهلل

تقديم العقاب وهالك قومه فهذا ال يعني أن النبي يونس أراد هالكهم بال
(( ( كامل الزيارات ،جعفر بن حممد بن قولويه ،ص.141
(( ( األنبياء.87 :
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سبب بل دعاهم وصرب عليهم فلم يستجيبوا لقوله فطلب من اهلل إهالكهم

ولكنه ملا عرف أن قومه تابوا ورجعوا اىل رشدهم قال:
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ِّ ُ ْ ُ َ َّ
َ
(( (
﴿أن ل إِل إِل أنت سبحانك إِن كنت مِن الظال ِ ِمني﴾ .

فاهلل سبحانه وتعاىل حياسب املعصوم باختالف عن بقية اخللق ألن اهلل يريد

له بقاء هذه املكانة الرفيعة واملنزلة ،وكون املالئكة معصومني فقد حاسب اهلل هذا
امللك الطاهر لبطئه يف تنفيذ األمر ال لعدم امتثاله ألمر اهلل.

وكذلك حينام يريد اهلل أن يرفع عبد ًا من عبيده حياسبه عىل ابسط االمور

فيتجه العبد له بالدعاء والتوسل فيعوضه اهلل بعطاء أكرب وهذا ما حصل لفطرس
فقد جعله اهلل من خدام سيد الشهداء وهذه مكانه رفيعة ألن املالئكة تتوسل باهلل

لكي تزور االمام احلسني فكيف وأنت يف حرمه ومن املقربني لديه.

وقد ّبي اهلل من خالل ما حدث لفطرس أن أهل البيت هم السبيل إليه

وهم الشفعاء جلميع اخللق وهم رمحته يف السامء ورمحته يف األرض.
 -3قصدوا اهلل بالرغبة والرجاء:
قوله:

(ويمموه (( ( ِعنْدَ اِن ِْق َطا ِع َا َْل ْل ِق إِ َل َا َْلخْ ُل ِ
وق َني بِ َر ْغ َبتِ ِه ْم).
َ َ َّ ُ ُ

فاملالئكة ال ترجو سوى اهلل سبحانه وتعاىل وهذا يأيت من باب معرفتهم

به فهم ال يقصدون أي خملوق سواه ،عكس املخلوقات األخرى ،فهم يرجون

ويتوكلون بعضهم عىل البعض ويرغبون اىل غريه يف قضاء حوائجهم.
(( ( االنبياء.87 :

(( ( يممه :قصده ،القاموس املحيط ،ج ،4ص.193
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 -4ال تنتهي عبادتهم مهما طالت املدة حتى يصلوا الغاية:
قوله:

ون َأ َمدَ َغا َي ِة ِع َبا َدتِ ِه).
(الَ َي ْق َط ُع َ

فهم يعبدون اهلل وال ينقطعون عن عبادته ولو طالت هذه العبادة لسنني

واعوام فهم ال زالوا عىل هذه احلال حتى يطمأنوا بأهنم بلغو الغاية.
 -5استمرارية طاعتهم بال تهاون وكسل:
قوله:

(والَ َي ْر ِج ُع ِبِ ُم َا ِال ْستِ ْهت َُار بِ ُلزُو ِم َطا َعتِ ِه).
َ

معنى االستهتار التولع الزائد ،فاملالئكة وولعهم ولزومهم الطاعة مل يسبب

هلم رجوعا عن العبادة فهم ال يغفلون وال يكسلون ،فالطاعة مرتسخة يف قلوهبم

ومالزمة هلم ال ينفكون عنها.

 -6مل يقطعوا رجاءهم وخوفهم من اهلل:
قوله:

(إِالَّ إِ َل َم َوا َّد ِم ْن ُق ُل ِ
وبِ ْم َغ ْ ِي ُمنْ َقطِ َع ٍة ِم ْن َر َجائِ ِه َو َ َ
ما َفتِ ِه).

مواد مجع مادة وهي التي متد اليشء ،واالستثناء منقطع ،أي اهنم كلام أطاعوا إذ

دارت فيهم بواعث اإلطاعة من الرغبة والرهبة املوجودتني يف قلوهبم ،واحلاصل

انه ال يرجع ولع املالئكة بالطاعة ،إال إىل الزيادة ،وذلك للمواد املوجودة يف

قلوهبم املوجبة للزيادة) (( (.

(( ( توضيح هنج البالغة ،السيد حممد احلسيني الشريازي ،ج ،2ص.68

 ...............................................................152املالئكة يف هنج البالغة

 -7مل تنقطع منهم دوافع اخلوف:
قوله:

ِ
َ
اب َا َّ
لش َف َق ِة (( ( ِمن ُْه ْم َف َينُوا (( ( ِف ِجدِّ ِه ْم).
(ل ْ َتنْ َقط ْع َأ ْس َب ُ

إن خوف املالئكة مالزم هلم ال ينفك عنهم ،وهذا يأيت من املعرفة والقرب،

فمن عرف اهلل خافه أكثر وكلام زادت املعرفة زاد اخلوف لدهيم وهذا اخلوف حيثهم

عىل العمل ملرضاته ،مما جعلهم جمدين يف عبادهتم وطاعتهم فلم يكسلوا بل زادت

طاعتهم يوما بعد يوم.

 -8مل متتلكهم االطماع فتغري سعيهم يف الطاعة:
قوله:

يك (( ( َالسع ِي ع َل اِجتِه ِ
ِْ
س ُه ُم َا ْلَ ْط َم ُع َف ُي ْؤثِ ُروا َو ِش َ
اد ِه ْم).
َّ ْ َ ْ َ
َ
(و َل ْ تَأ ْ

من أهم األمور واألسباب التي ساعدت املالئكة عىل اجلد واالجتهاد يف الطاعة

ورضا اهلل ،هو عدم طمعهم بأي يشء سوى التقرب من الباري عز وجل ،قال تعاىل:
َ ْ ُ َ َّ ُ َ ً َ َ ً
ََ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ َْ َ
ج ِع يدعون َربه ْم خ ْوفا َوطمعا﴾ (( (.
﴿تتجاف جنوبهم ع ِن المضا ِ
فاملالئكة تطمع بأن تكون قريبة من اهلل ألن الطمع واألماين يف غري ذلك

يعمي البصرية ويفسد العمل ويقلل السعي يف طلب اخلري؛ فينشغل املخلوق يف

مغريات الدنيا فكان سعيهم الوحيد هو الطاعة والعبادة ،وعن اإلمام الكاظم
(( ( اخلوف ،ينظر لسان العرب ،ج ،10ص.179

(( ( (فينّوا) من (ونى) بمعنى كسل وضعف .ينظر تاج العروس ،ج ،20ص.317
(( ( وشيك:أي رسيع ،العني ،ج ،5س.390
(( ( السجدة.16 :
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قال–هلشام وهو يعظه–:

(إياك والطمع ،وعليك باليأس مما يف أيدي الناس ،وأمت الطمع من

املخلوقني ،فإن الطمع مفتاح للذل ،واختالس العقل ،واختالق املروات ،وتدنيس

العرض ،والذهاب بالعلم) (( (.
 -9تواضعهم يف العبادة:
قوله:

(و َل ْ َي ْس َت ْعظِ ُموا َما َم َض ِم ْن َأ ْع َم ِل ْم َو َل ِو اِ ْس َت ْع َظ ُموا َذلِ َ
اء ِمن ُْه ْم
َ
ك َلن ََس َخ َا َّلر َج ُ
َش َف َق ِ
ات َو َجلِ ِه ْم).
فكلام استصغر املخلوق عمله زاد عند اهلل أجره وعظم أكثر ،والعكس اذا

استعظم ذلك فهو يقل عند اهلل ويصغر ،قال اإلمام عيل:
وء َك َخ ْي ِعنْدَ اهلل ِم ْن َح َسن ٍَة ُت ْع ِ
ج ُب َ
ك) (( (.
َ
(س ِّي َئ ٌة ت َُس ُ
ٌ
ويف الكايف عن َأ ِب َع ْب ِد اهللَ ق َال:

ِ
ِ
يس و َع َل ْيه ُب ْرن ٌُس ُذو َأ ْل َو ٍ
َق َال َر ُس ُ
ان
وسىَ جالس ًا إِ ْذ َأ ْق َب َل إِ ْبل ُ
ول اهللَ ب ْين ََم ُم َ
ِ
وسى َم ْن
وسى َف َس َّل َم َع َل ْيه َف َق َال َله ُم َ
بن َُس و َقا َم إِ َل ُم َ
َف َل َّم َدنَا م ْن ُم َ
وسىَ خ َل َع ا ْل ُ ْ
ِ
ْت ُأل َس ِّل َم
يسَ ،ق َالَ :أن َ
َأن َ
ْت َف َل َق َّر َب اهلل َد َار َك (( (َ ،ق َال إِ ِّن إِن ََّم ِجئ ُ
ْت؟ َف َق َالَ :أنَا إِ ْبل ُ
ك َل ِكَانِ َ ِ
َع َل ْي َ
بن ُُس؟ َق َال :بِه َأ ْختَطِ ُ
ف
ك م َن اهلل َق َال َف َق َال َله ُم َ
وسىَ ف َم َه َذا ا ْل ُ ْ
وب َبنِي آ َد َم (( (َ ،ف َق َال ُم َ َ
الذن ِ
ب ِن بِ َّ
ْب ا َّل ِذي إِ َذا َأ ْذ َن َبه ا ْب ُن آ َد َم ْاست َْح َو ْذ َت
ُق ُل َ
وسى َفأ ْخ ِ ْ
(( ( الوايف ،الفيض الكاشاين ،ج ،26ص.281
(( ( هنج البالغة ،احلكمة ،46 :ج ،4ص.512
(( ( أي ال قربك اهلل منا أو من أحد.

(( ( اختطف أي استلب .وكأن األلوان يف الربنس كانت صورة شهوات الدنيا وزينتها.
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وصغ َُر ِف َع ْينِه َذ ْن ُبه.
واس َت ْك َث َر َع َم َلهَ ،
َع َل ْيه َق َال إِ َذا َأ ْع َج َبتْه َن ْف ُسه ْ
ِ
ش ا ُْل ْذنِبِني َ ِ
و َق َال َق َال اهلل لِدَ ُاو َدَ :يا َد ُاو ُد َب ِّ ِ
ني َق َال َك ْي َ
ف
الصدِّ يق َ
َ
وأنْذ ِر ِّ
ِ
ِ
ُأب ِّش ا ُْل ْذنِبِني ُ ِ
ني َأ ِّن َأ ْق َب ُل الت َّْو َب َة َ
ني؟ َق َالَ :يا َد ُاو ُد َب ِّ ِ
وأ ْع ُفو
ش ا ُْل ْذنبِ َ
الصدِّ يق َ
َ
وأنْذ ُر ِّ
َ ُ
يقني َأ َّل يعجبوا بِ َأعم ِلم َفإِنَّه َليس عبدٌ َأن ِْصبه لِ ْل ِ
ِ
ْب َ ِ
ح َس ِ
الذن ِ
َع ِن َّ
اب
الصدِّ َ
ُ
ْ َ َْ
ُْ َ ُ
وأنْذ ِر ِّ
َْ ْ
إِ َّل َه َل َ
ك) (( (.
فاملخلوق إذا استعظم عمله تغلب رجاؤه عىل خوفه ،واإلنسان ال يصل اىل

الكامل إال أن يكون خوفه من اهلل بقدر رجائه منه سبحانه ،وهذا املعنى أشار إليه

بقوله:

ك َلنَس َخ َالرجاء ِمنْهم َش َف َق ِ
ِ
ِ
ات َو َجلِ ِه ْم).
َ
َّ َ ُ ُ ْ
(و َل ِو ا ْس َت ْع َظ ُموا َذل َ َ

ومعنى وجلهم أي :خوفهم؛ فكل هذه الصفات تؤكد عصمة املالئكة.

(( ( الكايف ،ج ،2ص ،314ح.8

املبحث اخلامس
اخ������ت������ب������ار
امل��ل��ائ�����ك�����ة

املبحث اخلامس
اختبار املالئكة
إن موضوع اختبار املالئكة مرتبط بموضوع العصمة اال أننا احببنا أن نفرده

بمبحث خاص ذلك لبيان درجات العصمة وكذلك أخذ العرب والدروس من هذا
االختبار ،فاهلل سبحانه وتعاىل وإن كان أعلم بخلقه من أنفسهم إال أنه ال حياسب

عباده إال بعد اختبارهم كي تظهر فعاهلم فتكون تلك الفعال حجة عليهم ،فبها
يستحق العبد الثواب أو العقاب فإن كان خري ًا نال جزاءه وان كان رش ًا نال جزاءه

أيض ًا ،قال تعاىل:
َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ًّ َ
﴿فمن يعمل مِثقال ذر ٍة خيا يره  ومن يعمل مِثقال ذر ٍة
شا ي َرهُ﴾ (( (.

وهذا االمتحان الذي جيري عىل العباد إما يكون بال ًء ظاهري ًا أو يكون بال ًء
خفي ًا وهذا أصعب ذلك أن العبد ال يعلم مدى خطورة هذا البالء.
وهذا ما حصل مع املالئكة حيث أمرهم اهلل بالسجود آلدم فكانوا جاهلني يف

بادئ األمر من هو آدم كام جاء يف قوله تعاىل:
َْ
َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ِّ َ ٌ
َ َ ً َ ُ َ ََْ ُ َ
﴿وإِذ قال َربك ل ِلملئ ِك ِة إِن جاعِل ِف ال ْر ِض خلِيفة قالوا أتعل فِيها
(( ( الزلزلة.8–7 :

157

 ...............................................................158املالئكة يف هنج البالغة

َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ
اء َون ُن نسبح ِبَم ِدك َونقدس لك قال إِن أعل ُم
من يف ِسد فِيها ويس ِفك ادلم
َ َ َْ َُ َ
ما ل تعلمون﴾ (( (.

وكذلك اختربهم بخلق آدم كونه خملوق من طني وهي مادة ظاهرها بسيط

بالنسبة خللقهم ولكن اهلل جعل فيها ارسار ًا ،ومل يكشف اهلل تعاىل هلم عظمة هذه
الطينة وما حتوي من ارسار؛ لذا كان ذلك اختبارهم فهم جيهلون أمور ًا كثرية ،قال

أمري املؤمنني:

ِ ِ
ك مالَئِ َك َته َا ُْل َقربِ ِ ِ
ِ
ني ِمن ُْه ْم ِم َن َا ُْل ْس َتك ِ ِ
ين؛
( ُث َّم ْ
ني ،ل َيمي َز َا ُْلت ََواضع َ
ُ َّ َ
ْب َ
َب بِ َذل َ َ
اخت َ َ
مجوب ِ
َف َق َال سبحا َنه وهو َا ْلع ِال بِم ْضمر ِ
ات َا ْل ُغ ُي ِ
ات َا ْل ُق ُل ِ
وب:
وب َو َ ْ ُ َ
ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ََ
ْ
ِّ َ ٌ َ َ ً ْ
َ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
وح َف َق ُعوا َلُ
ت فِي ِه مِن ُر ِ
ِني  فإِذا سويته ونفخ
ط
ِن
﴿إِن خال ِق بشا م
ٍ
َ
َّ
ُّ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َُ َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َْ
ين  فسجد الملئ ِكة كه ْم أجعون  إِل إِبلِيس﴾ (( ().( (( ،
ج ِد
سا ِ
املسألة األوىل
اختبار املالئكة بالسجود آلدم
قال اإلمام عيل:
ل ْذ َع ِ
(واِ ْست َْأ َدى َاهللُ ُس ْب َحا َن ُه َا َْلالَئِ َك َة َو ِدي َع َت ُه َلدَ ْيِ ْم َو َع ْهدَ َو ِص َّيتِ ِه إِ َل ْي ِه ْم ِف َا ْ ِ
ان
َ
بِالسج ِ
ود َل ُه َو َا ُْلنُو ِع لِ َتك ِْر َمتِ ِه َف َق َال ُس ْب َحا َن ُه:
ُّ ُ
َّ ْ َ
ََ َ َ َ ُ
ُْ ُ ُ
﴿اسجدوا ِلدم فسجدوا إِال إِبلِيس﴾ (( () (( (.
(( ( البقرة.30 :

(( ( ص.74–71 :

(( ( هنج البالغة ،خطبة القاصعة،ص.313
(( ( البقرة.34 :

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة االوىل ،ص.26
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املعنى اللغوي :اإلذعان أي :االنقياد ،اخلنوع أي :التذ ّلل.

إن اهلل تبارك وتعاىل اخترب املالئكة بالسجود آلدم بعد وصيته هلم وأمرهم

بالسجود له بعد متام خلقه ونفخ الروح فيه ،قال تعاىل:
ْ ََ َ ْ ُ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ِّ َ ٌ َ َ ً ْ َ ْ َ
ون 
ن
س
م
إ
ح
ِن
م
ال
ص
ٍ
﴿وإِذ قال ربك ل ِلملئ ِك ِة إِن خال ِق بشا مِن صل ٍ
ٍ
ْ
َ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
وح َف َق ُعوا َلُ َساجد َ
ت فِي ِه مِن ُر ِ
فإِذا سويته ونفخ
ين﴾ (( (.
ِ ِ
فقد أ ّدى املالئكة ما كلفوا به من قبل اهلل تعاىل وتعدوا االختبار وهو السجود

آلدم قال تعاىل:
َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ ْ َ ُ َ
َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
﴿فسجد الملئ ِكة كه ْم أجعون  إِل إِبلِيس أب أن يكون مع
َّ
الساجد َ
ين﴾ (( (.
ِ ِ
فكان هذا السجود طاعة هلل عز وجل ،وتكريام آلدم ملا فضله اهلل عىل سائر

خلقه ،حيث جعل بصلبه أقدس املوجودات ،جاء يف علل الرشائع للشيخ

الصدوق رمحه اهلل ،روي عن رسول اهلل قال:

(إن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر املالئكة بالسجود له تعظيام

لنا واكراما ،وكان سجودهم هلل عز وجل عبودية وآلدم إكراما وطاعة لكوننا يف
صلبه ،فكيف ال نكون أفضل من املالئكة وقد سجدوا آلدم كلهم أمجعون) (( (.

قال الشيخ الطويس رمحه اهلل( :إن أمر اهلل تعاىل للمالئكة بالسجود آلدم

يدل عىل تفضيله عليهم ،وإن كان السجود هلل تعاىل ال آلدم ،ألن السجود عبادة،

الجيوز أن يفعل إال هلل ،فأما املخلوقات فال تستحق شيئا من العبادة بحال ،ألن
(( ( احلجر.29–28 :

(( ( احلجر .31 – 30

(( ( علل الرشائع ،الشيخ الصدوق ،ج ،1ص ،6ح.1
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العبادة تستحق بأصول النعم وبقدر من النعم ال يوازهيا نعمة منعم.

وقال قوم :ان سجود املالئكة آلدم كان كام يسجد إىل جهة الكعبة–وهو قول

اجلبائي–والصحيح االول ،ألن التعظيم الذي هو يف أعىل املراتب حاصل هلل ال

آلدم بإسجاد املالئكة له .ولو مل يكن األمر عىل ما قلناه من أن يف ذلك تفضيال

آلدم عليهم ،ملا كان المتناع إبليس من السجود له وجه ،و ملا كان لقوله:
ََ َ ٌْ ْ ُ َ َْ َ
ْ َ َ َ َْ َُ ْ
ط
ِن
م
ه
ت
ق
ل
خ
و
ار
ن
ِن
م
ن
ت
ِني﴾ (( ( .وجه.
ٍ
﴿أنا خي مِنه خلق ِ
ٍ

فلام احتج إبليس بأنه أفضل من آدم–وإن أخطأ يف االحتجاج–علمنا أن

موضوع األمر بالسجود آلدم عىل جهة التفضيل ،وإال كان يقول اهلل البليس :إين
ما فضلته عىل من أمرته بالسجود آلدم وإنام السجود يل ،وهو بمنزلة القبلة ،فال

ينبغي أن تأنف من ذلك) (( (.

َ
َ ْ َُْ َْ َ َ ْ ُ ُ
﴿وإِذ قلنا ل ِلملئ ِك ِة اسجدوا ِل َدمَ﴾ وذلك ملا كان
وجاء يف تفسري الصايف

يف صلبه من أنوار نبينا وأهل بيته املعصومني وكانوا قد فضلوا عىل املالئكة

باحتامهلم األذى يف جنب اهلل ،فكان السجود تعظيام وإكراما هلم وهلل سبحانه
عبودية وآلدم طاعة) (( (.

قال عيل بن احلسني حدثني أيب عن أبيه عن رسول اهلل قال:

يا عباد اهلل إن آدم ملا رآى النور ساطعا من صلبه إذ كان اهلل قد نقل أشباحنا

من ذروة العرش إىل ظهره رأى النور ومل يتبني األشباح فقال :يا رب ما هذه األنوار
فقال عز وجل( :أنوار وأشباح نقلتهم من أرشف بقاع عريش إىل ظهرك ولذلك
(( ( األعراف.12 :

(( ( التبيان يف تفسري القرآن ،الشيخ الطويس ،ج ،7ص.214
(( ( التفسري الصايف،ج ،1ص.115
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وعاء لتلك األشباح ،فقال آدم يا رب لو
أمرت املالئكة بالسجود لك ،إذ كنت
ً
ب ّينتها يل ،فقال اهلل عز وجل :انظر يا آدم إىل ذروة العرش فانطبع فيه صور أنوار

أشباحنا التي يف ظهره كام ينطبع وجه االنسان يف املرآة الصافية فرأى أشباحنا ،فقال

ما هذه األشباح يا رب؟ فقال اهلل :يا آدم هذه أشباح أفضل خالئقي وبريايت ،هذا
حممد وأنا احلميد املحمود يف فعايل ،شققت له اسام من اسمي ،وهذا عيل وأنا
العيل العظيم شققت له اسام من اسمي ،وهذه فاطمة وأنا فاطر الساموات واألرض
فاطم أعدائي من رمحتي يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عام يعرهم ويشينهم،

فشققت هلا اسام من اسمي وهذا احلسن وهذا احلسني وأنا املحسن املجمل شققت

أسميهام من اسمي ،هؤالء خيار خليقتي وكرام بريتي ،هبم آخذ وهبم أعطي وهبم
أعاقب وهبم أثيب ،فتوسل هبم إيل يا آدم وإذا دهتك داهية فاجعلهم إيل شفعاءك،
فإين آليت عىل نفيس قسام حقا أن ال أخيب هبم آمال وال أرد هبم سائال فلذلك حني

زلت منه اخلطيئة دعا اهلل عز وجل هبم فتيب عليه) (( (.
املسألة الثانية
اختبار املالئكة بطينة آدم
قال أمري املؤمنني:

ومجوب ِ
( َف َق َال سبحانَه وهو ا ْلع ِال بِم ْضمر ِ
ات ا ْل ُغ ُي ِ
ات ا ْل ُق ُل ِ
وب (إِ ِّن
وبَ ُ ْ َ ،
ُ ْ َ
ُ َ َ ُ ُ ََ
وحي َف َقعوا َله ِ ِ
ت فِيه ِمن ر ِ
خالِ ٌق َب َش ًا ِم ْن طِ ٍ
ينَ ،ف َس َجدَ
نيَ ،فإِذا َس َّو ْيتُه و َن َفخْ ُ
ساجد َ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ت َضتْه َْ
ال ِم َّي ُةَ ......و َل ْو َأ َرا َد َاهللُ َأ ْن َ ْ
ي ُل َق آ َد َم
ج ُع َ
ون إِ َّل إِ ْبل َ
ا َْلالئ َك ُة ُك ُّل ُه ْم َأ ْ َ
يس) ،ا ْع َ َ
ِم ْن ن ٍ
ول ُر َواؤُ ُه َوطِ ٍ
ف َا ْلَ ْب َص َار ِض َياؤُ ُه َو َي ْب َه ُر َا ْل ُع ُق َ
ُور َ ْ
ي َط ُ
اس َع ْر ُف ُه
يب َي ْأ ُخ ُذ َا ْلَ ْن َف َ
اضع ًة و َل َّف ِ
ِ
ت َل ُه َا ْلَ ْعن ُ
ت َا ْل َب ْل َوى فِ ِيه َع َل َا َْلالَئِك َِة َو َلكِ َّن
َل َف َع َل َو َل ْو َف َع َل َل َظ َّل ْ
َاق َخ َ َ
(( ( تفسري الصايف ،ج ،1ص.116
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ِ ِ
ار َُلم َو َن ْفي ًا لِ ِ
ال ْستِ ْك َب ِ
َاهللَ ُس ْب َحا َن ُه َا ْبت ََل َخ ْل َق ُه بِ َب ْع ِ
ار
ي َه ُل َ
ض َما َ ْ
ون َأ ْص َل ُه َتْيِيز ًا بِاال ْخت َب ِ ْ
َعن ُْه ْم َوإِ ْب َعاد ًا لِ ْلخُ َيال َِء َعن ُْه ْم) (( (.

املعنى اللغوي:
(م ْضمر ِ
ات( :ضمر) الضاد وامليم والراء أصالن صحيحان أحدمها يدل
ُ ََ
عىل دقة يف اليشء واآلخر يدل عىل غيبة وتسرت (( (ُ ،ر َواؤُ ُه ،الرواء :حسن املنظر

يف البهاء واجلامل ( ( ( ،العرفَ :ع ْر ُف ُه ،ريح طيب ،تقول :ما أطيب عرفه ( ( (،
لِ ْلخُ يال َِء :أي ِ
الك ْب) (( (.
َ
إن اهلل سبحانه وتعاىل خيترب خلقه ببعض األمور التي جيهلوهنا ،فيكون من

الصعب عليهم متييز احلق من الباطل وهذا االختبار يصعب عليهم املهمة أكثر،

فالنبي آدم خلق من طني ونحن نعلم أن املالئكة خلقت من نور ،كام ورد لنا

يف الروايات وكون النور من أوضح املوجودات وأقدسها لذلك رضب لنا أمري
املؤمنني يف ذلك مثال ،فلو خلق اهلل آدم من نور لبانت عظمة هذا املخلوق الطاهر
ولكن اهلل جعل نورانية آدم يف قلبه وأخفى عليهم جوهره احلقيقي؛ ألن أغلب

املوجودات تنظر لظاهر اخللق ،أما الباطن فهذا ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعاىل؛
فخلقه من هذه املادة الصامء وهي الرتاب ،قال تعاىل:
َ ّ
ْ َ َ ُّ َ َ
ٌ ََ ً ْ
ِن
م
ا
ش
ب
ِق
ل
خا
ن
إ
ة
ِك
ئ
ال
ِلم
﴿و إذ قال ربك ل
طني﴾ (( (.
ِ
ِ
ٍ
(( ( هنج البالغة :خطبة القاصعة ،ص.286
(( ( معجم مقاييس اللغة ،ج ،3ص.371
(( ( العني ،ج ،8ص.311

(( ( املصدر نفسه ،ج ،2ص.122

(( ( لسان العرب ،ج ،11ص.228
(( ( ص.71 :
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حيث ال رائحه متأل املكان ،وال أي بريق خيطف األبصار ،فلم تظهر هلم قداسة

هذا اخلليفة ،ولكن رغم هذا كله حينام أمرهم اهلل بالسجود سجدت املالئكة مجيع ًا
إال ابليس مل يسجد كونه من اجلن وهذا االختبار قد وضح حقيقة املالئكة ،فهم

عباد مطيعون ال يعصون اهلل بكل يشء ،أما ابليس مل يسجد كونه قاس بني خلق

الطني والنار فافتخر بخلقه عىل آدم ،قال تعاىل:
َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ْ
ب َو َك َن م َِن الْ َكف ِرينَ
اس َت ْك َ َ
﴿فسجد الملئ ِكة كهم أجعون  إِل إِبلِيس
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ
ت مِنَ
 قال يا إِبلِيس ما منعك أن تسجد ل ِما خلقت بِيدي أستكبت أم كن
َْ َ َ َ ََ َ ٌْ ْ ُ َ َْ َ
ْ َ َ َ َْ َُ ْ
ط
ِن
م
ه
ت
ق
ل
خ
و
ار
ن
ِن
م
ن
ت
ِني﴾ (( (.
ٍ
العال ِني  قال أنا خي مِنه خلق ِ
ٍ
عن أيب عبد اهلل قال:

(إن إبليس قاس نفسه بآدم فقال :خلقتني من نار وخلقته من طني ،ولو قاس

اجلوهر الذي خلق اهلل منه آدم بالنار ،كان ذلك أكثر نورا وضياء من النار) (( (.

يتصور ّ
أن النّار أفضل من الرتاب،
وجاء يف تفسري األمثل (وكأن إِبليس كان
ّ

وهذه هي أكرب أغالطه وأخطائه ،ولع ّله مل يقل ذلك عن خطأ والتباس ،بل كذب

عن وعي وفهم ،ألنّنا نعلم ّ
مصدر أنواع الربكات ،ومن َب ُع مجيع املواد
أن الرتاب
ُ
احلياتية ،وأهم وسيلة ملواصلة املوجودات احلية حياهتا ،عىل حني أن األمر بالنسبة
إِىل النّار ليس عىل هذا الشكل.
صحيح ّ
أن النّار أحد عوامل التجزئة والرتكيب يف الكائنات املوجودة يف هذا

الكون ،ولكن الدور األصيل واألساس هو للمواد املوجودة يف الرتاب ،وتعدّ
النّار وسيلة لتكميلها فقط.
(( ( ص.76 - 73 :

(( ( الكايف ،ج ،1ص ،58ح.18
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وصحيح أيض ًا ّ
أن الكرة األرضية انفصلت يف بداية أمرها عن الشمس،

وكانت عىل هيئة كرة نارية فربدت تدرجي ًا ،ولكن جيب أن نعلم أن األرض مادامت
حي ،وإِنّام ظهرت احلياة عىل سطح هذا
مشتعلة ،وحارة مل يكن عليها أي كائن ّ
الكرة عندما ّ
حل الرتاب والطني حمل النّار.

هذا مضاف ًا إِىل ّ
أن أية نار ظهرت عىل سطح األرض كان مصدرها مواد
نمو األشجار ،واألشجار مصدر ظهور
ثم إِ ّن الرتاب مصدر ّ
مستفا َدة من الرتابّ ،

النّار ،وحتى املواد النفطية أو الدهون القابلة لالشتعال ِ
واإلحرتاق تعود أيض ًا إِىل
الرتاب أو إِىل احليوانات التي تتغذى من املواد النباتية.
أن ميزة ِ
عىل ّ
اإلنسان بغض النظر عن كل هذه األُمور مل تكن يف كونه من
الرتاب ،بل إِ ّن ميزته األصلية تكمن يف «الروح ِ
اإلنسانية» ويف خالفته هلل تعاىل.

أن مادة الشيطان األصلية كانت أفضل من مادة ِ
وعىل فرض ّ
اإلنسان ،فإِن
ذلك ال يعني تسويغ عدم السجود ِ
لإلنسان الذي خلق بتلك الروح ،ووهبه اهلل
تلك العظمة ،وجعله خليفة له عىل األرض.

والظاهر ّ
أن الشيطان كان يعرف بكل هذه األُمور ،ولكن التكرب ،واألنانية

مها اللذان منعاه عن امتثال أمر اهلل ،وكان ما أتى به من العذر حجة داحضة،
وحمض حتجج وتع ّلل) (( (.

وقال :يف اخلطبة نفسها املعروفة بالقاصعة:

(..ولو كانت األنبياء أهل قوة ال ترام وعزة ال تضام ...لكان ذلك أهون

عىل اخللق يف االعتبار وأبعد هلم يف االستكبار ...ولكن اهلل سبحانه أراد أن يكون
االتباع لرسله والتصديق بكتبه واخلشوع لوجهه واالستكانة ألمره واالستسالم
(( ( األمثل ،ج ،4ص.577
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لطاعته أمورا له خاصة ال تشوهبا من غريها شائبة ،وكلام كانت البلوى واالختبار
أعظم كانت املثوبة واجلزاء أجزل) (( (.

ومثلام اخترب اهلل املالئكة وابليس يف بادئ األمر يف خلق آدم وبساطته بالنسبة

لباقي املوجودات وما أعطاهم اهلل من قوة وقدرة ظاهرة ومنظر مجيل ،كذلك
اخترب الناس باألنبياء حيث اختار هلم ضعف احلال والفقر واجلوع كي يتبعهم

اصحاب البصرية ،أما الذين أض ّلتهم الدنيا واستهوهتم الشياطني ال ينظرون ملثل

هؤالء الطيبني املتواضعني املتعففني ،وإنام ينظرون للظاهر ،فهذا االختبار يشبه
ذاك االختبار ولكن اختلف اجلنس ،فجنس املالئكة خيتلف عن جنس البرش

وكذلك اجلان ،فثبت أن املالئكة مطيعون هلل ،ال يعصون أوامره ،أما بنو البرش

فمنهم مؤمن ومنهم كافر وكذلك اجلان ،واهلل سبحانه وتعاىل أراد أن يبني لنا يف
هذا االمتحان أمور ًا كثرية ومنها:

1 .1بيان طاعة املالئكة وإهنم خيتلفون عن باقي املوجودات ،فكل املالئكة
معصومون ومنزهون عن اخلطأ.

2 .2عزل ابليس عن املالئكة وإيضاح نواياه الفاسدة.

3 .3جعل هذا احلدث عربة لكل معترب كي يبتعد مجيع العباد من إنس وجن
ومالئكة عن التكرب والعصبية وأن ال جيادلوا اهلل فهو خالقهم وهو أعلم

هبم من انفسهم.

ٍ
خيطئ وهذا القياس يأيت
4 .4االبتعاد عن القياس ،فاملخلوق حينام يقيس
من باب التفضيل كام فضل ابليس نفسه عىل آدم من حيث اخللق فقاس

بني خلق الطني والنار ،فكل قياس يأيت من باب التفضيل خطأ ،قال
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة :القاصعة.
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أمري املؤمنني( :وأما األغنياء من مرتفة األمم فتعصبوا آلثار مواقع

النعم .فقالوا" :نحن أكثر أمواال وأوالدا وما نحن بمعذبني" فإن كان
ال بد من العصبية فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال ،وحمامد األفعال،
وحماسن األمور التي تفاضلت فيها املجداء والنجداء من بيوتات العرب

ويعاسيب القبائل باألخالق الرغيبة ،واألحالم العظيمة ،واألخطار
اجلليلة ،واآلثار املحمودة).

فإن أغلب العباد تظن أن اهلل سبحانه وتعاىل حينام ينعم عليهم من املال واجلاه

والولد ،فبهذا العطاء فضلهم عىل غريهم حيث أعطاهم وحرم غريهم ،ومن كالم

له يوضح فيه عكس ذلك قال:

( ..ولقد كان يف رسول اهلل ما يدلك عىل مساوي الدنيا وعيوهبا ،إذ جاع

فيها مع خاصته ،وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته ،فلينظر ناظر بعقله أكرم

اهلل حممدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والعظيم ،وإن قال أكرمه
فليعلم أن اهلل قد أهان غريه حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه،
فتأسى متأس بنبيه ،واقتص أثره ،وولج موجله ،وإال فال يأمن اهللكة فإن اهلل جعل

حممدا علام للساعة ،ومبرشا باجلنة ،ومنذرا بالعقوبة ،خرج من الدنيا مخيصا،

وورد اآلخرة سليام ،مل يضع حجرا عىل حجر حتى مىض لسبيله ،وأجاب داعي
ربه ،فام أعظم منة اهلل عندنا حني أنعم علينا به سلفا نتبعه ،وقائدا نطأ عقبه ،واهلل

لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها ،ولقد قال يل قائل أال تنبذها؟
فقلت اغرب عني فعند الصباح حيمد القوم الرسى) (( (.

فإن كان رسول اهلل حبيبه قد زويت عنه الدنيا إذ ًا ال يقاس رضا اهلل باملال

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،159 :ج ،2ص.254
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واجلاه والسلطان وإنام يقاس رضا اهلل بالعلم واملعرفة ،فتظهر بسلوك االنسان من

خالل تعامله ،ولو قسنا أن العطاء باألفضلية لكان رسول اهلل أكثر الناس ماالً

وأكثرهم استحقاق ًا جلميع ملذات احلياة وكذلك سائر األنبياء واحلجج ولكنه

سبحانه أراد هلم ذلك النعيم األبدي الذي ال نفاد له وال انقطاع فيه ،فهذا هو
النعيم احلقيقي ،ومن مناجاته تعاىل حلبيبه وسيد رسله قال تعاىل ...( :يا أمحد،
اللهم ال ،قال :أ ّما العيش اهلنيء
وأي حياة أبقى؟ قال:
أي عيش أهنا ّ
هل تدري ّ
ّ

هو الذي ال يفرت صاحبه عن ذكري ،و ال ينسى نعمتي عنّي ،وال جيهل ح ّقي،
يطلب رضاي ليله وهناره ،و أ ّما احلياة الباقية فهي التي يعمل صاحبها لنفسه حتّى

هتون عليه وتصغر يف عينه ،وتعظم اآلخرة عنده ،و يؤثر هواي عىل هواه ،ويبتغي
حق عظمتي ،ويذكر علمي به ،ويراقبني بالليل والنهار عند
مرضايت ،ويعظم ّ

كل معصية ،وينقي قلبه عن ّ
ّ
كل ما أكره ،ويبغض الشيطان ووسواسه ،وال جيعل
إلبليس عىل قلبه سلطانا وسبيال ،فإذا فعل ذلك أسكنت فيه ح ّبا حتّى أجعل قلبه

مهه وحديثه من النعمة التي أنعمت هبا عىل أهل حم ّبتي من
يل وفراغه واشتغاله و ّ

خلقي ،وأفتح عني قلبه وسمعه حتّى يسمع بقلبه وينظر بقلبه بجاليل وعظمتي،
ّ
فأض ّيق عليه الدنيا و أبغض إليه ما فيها من ّ
فاحذره من الدنيا وما فيها
اللذات،

كام ّ
يفر من الناس فرارا و ينقل
حيذر الراعي غنمه من مراتع اهللكة ،فإذا كان هكذا ّ
من دار الفناء إىل دار البقاء و من دار الشيطان إىل دار الرمحن.

يا أمحد ،وألزيننّه باهليبة والعظمة ،فهذا هو العيش اهلنيء واحلياة الباقية ،هذا

أعرفه شكرا ال خيالطه
مقام الراضني ،فمن عمل برضاي ُالزمه ثالث خصالّ :
اجلهل ،وذكرا ال خيالطه النسيان ،و حم ّبة ال يؤثر عىل حم ّبتي حم ّبة املخلوقني.

فإذا أح ّبني أحببته وح ّببته ،وأفتح عني قلبه إىل نور جاليل ،فال أخفي عليه
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خاصة خلقي ،وأناجيه يف ظلم الليل ونور النهار حتّى ينقطع حديثه مع املخلوقني
ّ

الرس الذي سرتته عن
وجمالسته معهم ،واسمعه كالمي و كالم مالئكتيّ ،
وأعرفه ّ
خلقي ،وألبسه احلياء حتّى يستحي منه اخللق و يميش عىل األرض مغفورا له،

وأعرفه ما
وأجعل قلبه واعيا و بصريا ،وال أخفي عليه شيئا من جنّة و ال نار،
ّ
يمر عىل الناس يوم القيامة من اهلول و الشدّ ة ،وما احاسب به األغنياء والفقراء
ّ

وأنومه يف قربه وأنزل عليه منكرا ونكريا حني يسأالن ،وال يرى
واجلهال والعلامءّ ،
ّ
وال يرى غم املوت وظلمة القرب واللحد وهول املطلع ،ثم أنصب له ميزانه وأنرش

له ديوانه وأضع كتابه يف يمينه فيقرأه منشورا ،ثم ال أجعل بيني وبينه ترمجانا،
وهذه صفات املحبني.

(( (

فالناسجتمعلدنياهمواألنبياءوالصاحلونجيمعونآلخرهتمومنحكمهَ ق َال:
ت ،واجعوا لِ ْل َفن ِ
َادي ِف ك ُِّل يومٍ :لِدُ وا لِ ْلمو ِ
(إِ َّن لَِّ م َلك ًا ين ِ
َاء ،وا ْبنُوا
َُْ
َْ
َْ
ُ
َ
لِ ْلخَ َر ِ
اب) (( (.
روي عن األصبغ بن نباته قال :إن سلامن–ريض اهلل عنه–قال يل :اذهب يب

إىل املقربة ،فإن رسول اهلل قال يل:

يا سلامن! سيكلمك ميت إذا دنت وفاتك .فلام ذهبت به إليها ونادى املوتى

أجابه واحد منهم ،فسأله سلامن عام أرى من املوت وما بعده فأجابه بقصص طويلة،

وأهوال جليلة وردت عليه–إىل أن قال  :-ملا ودعني أهيل وأرادوا االنرصاف من

قربي أخذت يف الندم فقلت :يا ليتني كنت من الراجعني! فأجابني جميب من جانب
القرب :كال! إهنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون ،فقلت له :من
(( ( اجلواهر السنية ،ص.200 -198

(( ( هنج البالغة ،احلكمة ،133 :ج ،4ص.530
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أنت؟ قال :أنا منبه أنا ملك وكلني اهلل عز وجل بجميع خلقه ألنبههم بعد مماهتم

ليكتبوا أعامهلم عىل أنفسهم بني يدي اهلل عز وجل ،ثم إنه جذبني وأجلسني وقال
يل :اكتب عملك ،فقلت :إين ال أحصيه ،فقال يل :أما سمعت قول ربك « أحصاه
اهلل ونسوه « ثم قال يل :أكتب وأنا أميل عليك فقلت :أين البياض؟ فجذب جانبا من
كفني ،فإذا هو ورق فقال :هذه صحيفتك ،فقلت :من أين القلم؟ فقال :سبابتك،

عيل ما فعلته يف دار الدنيا ،فلم يبق من
قلت :من أين املداد؟ قال :ريقك ،ثم أمىل ّ

أعاميل صغرية وال كبرية إال أمالها كام قال تعاىل «ويقولون يا ويلتنا ما هلذا الكتاب
ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حارضا وال يظلم ربك

أحدا» ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوقه يف عنقي فخيل يل أن جبال الدنيا
مجيعا قد طوقوها يف عنقي فقلت له :يا منبه! ومل تفعل يب كذا؟ قال :أمل تسمع قول

ربك « وكل انسان ألزمناه طائره يف عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا « فهذا ختاطب به يوم القيامة ويؤتى بك

وكتابك بني عينيك منشورا تشهد فيه عىل نفسك .ثم انرصف عني) (( (.

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،235الفضائل ،ص.89

املبحث السادس
ع��ل��م امل�لائ��ك��ة
وخ�����وف�����ه�����م
وق��رب��ه��م م��ن اهلل

املبحث السادس
علم املالئكة ،وخوفهم ،وقربهم من اهلل

قال أمري املؤمنني:
ك َو َأ ْق َر ُ ُب ْم ِمن َ
ك َو َأ ْخ َو ُف ُه ْم َل َ
ك بِ َ
(ه ْم َأ ْع َل ُم َخ ْل ِق َ
ْك) (( (.
ُ

نبي علم املالئكة ،وخوفهم ،وقرهبم من اهلل سبحانه
يف هذا املبحث سوف ّ

وتعاىل ،فكلام زاد املخلوق عل ًام زادت معرفته به سبحانه ،ألن العلم نور واهلل
سبحانه يقذف هذا النور بقلب من يشاء ؛ أي :من يريد اهلداية والقربى من اهلل
واملالئكة من املخلوقات التي اختارت أن تكون من املقربني.

فالعلم دليل العقل حيث يدله عىل الرصاط املستقيم؛ فال يدرك يشء إال به؛

ألنه أصل العبادة ،وال تأيت اخلشية من اهلل إال عن العلم واملعرفة به سبحانه؛ فنجد
العلامء أكثر خوفا من اهلل من غريهم مما عظم ذلك درجتهم عنده سبحانه؛ ففضل
العامل ودرجته ختتلف؛ ألهنم عقالء ال ُي ْغ ِض ُبون اهلل ويكون خوفهم بقدر رجائهم

به سبحانه ،فمن كان أعلم كان اخشى من غريه ،عن أيب عبد اهلل قال:

(إن أعلم الناس باهلل أخوفهم هلل وأخوفهم له اعلمهم به وأعلمهم به

أزهدهم فيها) (( (.

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،109 :ج ،1ص.182
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.146
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فكلام زاد العلم زادت نورانية العبد وتقربه اىل اهلل ،وكلام أحاط املخلوق بعلم

اهلل ازداد تيقنا به سبحانه ،ألن عظمة اهلل تظهر وتتضح له أكثر ،قال ابن عباس:

إنام خيشى اهلل من عباده العلامء قال :كان عيل خيشى اهلل ويراقبه ويعمل بفرايضه،
وجياهد يف سبيله وكان اذا صف يف القتال كأنه بنيان مرصوص يقول اهلل :ان اهلل

حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص يتبع يف مجيع امره مرضاة

اهلل ورسوله ،وما قتل املرشكني قبله أحد (( (.

ومن خالل هذا املبحث سوف نحاول اإلجابة عن اسئلة مهمة وهي:

السؤال األول :هل املالئكة أعلم اخللق أم هنالك من هو أعلم منهم؟

السؤال الثاين :هل املالئكة اكثر خشية من سائر اخللق ام هنالك من هو

اخشى منهم؟

السؤال الثالث :هل املالئكة اقرب اخللق اىل اهلل أم هنالك من هو أقرب منهم؟

فكل هذه أسئلة حتتاج اىل أجوبة سوف نبينها إن شاء اهلل من خالل اآليات

واألحاديث الرشيفة الواردة عن أهل البيت.
املسألة األوىل
علم املالئكة
قال:

(هم أعلم خلقك بك).

فتواجدهم جنب ذلك امللكوت األعىل وإحاطتهم به مما جيعلهم أعلم اخللق

باهلل عز وجل ،فض ً
ال عن جتردهم من مجيع امللذات ،حيث ال شاغل يشغلهم عن
(( ( روضة الواعظني ،الفتال النيسابوري ،ص.105
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اهلل فيغفلون عنه ،قال اإلمام:

(يزدادون عىل طول الطاعة علام برهبم وتزداد عزة رهبم يف قلوهبم عظمة) (( (.
فهذه الطاعة التامة هلل تزيدهم عل ًام ومعرفة بخالقهم وكلام زادت معرفة اهلل

زادت عظمته يف قلوهبم.

وقد يتبادر إىل أذهان البعض سؤال وهو هل ان املالئكة أعلم من مجيع اخللق

مما يشمل األنبياء واألولياء واحلجج األطهار أم هم مستثنون؟

واجلواب عىل هذا السؤال توضحه اآلية املباركة ،قال تعاىل:
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
َ ْ َ
ون بِأسماءِ
ئ
﴿وعلم آدم السماء كها ثم عرضهم ع الملئ ِك ِة فقال أنبِ ِ
َ
ََُ ْ ُُْ َ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ
ِني  قالوا سبحانك ل عِل َم لَا إِل ما علمتنا إِنك أنت
هؤلءِ إِن كنت ْم صا ِدق
ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ال َألَمْ
العلِيم الكِيم  قال يا آدم أنبِئهم بِأسمائ ِِهم فلما أنبأهم بِأسمائ ِِهم ق
َ َْ
ُ
ْ
ََ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ ُ ْ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ
ون َو َما كن ُتمْ
ْ
َ
ات والر ِض وأعلم ما تبد
أقل لكم إِن أعلم غيب السماو ِ
َ ُُْ َ
تكتمون﴾ (( (.
فحينام اخترب اهلل مالئكته هبذه األسامء مل يعرفوها؛ فأنبأهم آدم بتلك

األسامء فاتضح للمالئكة أن النبي آدم أعلم منهم وهم ال يملكون تلك القدرة
العلمية التي يمتلكها؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل أودعه علم النبوة وهذا العلم يشمل
مجيع املعارف الكونية ،فعن أيب العباس عن أيب عبد اهلل سألته عن قول اهلل

«وعلم آدم األسامء كلها» ماذا علمه؟ قال:

(األرضني واجلبال والشعاب واألودية ،ثم نظر إىل بساط حتته فقال :وهذا

البساط مما علمه).

(( ( هنج البالغة ،خطبة األشباح ،ص.151
(( ( البقرة.31 :
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قال تعاىل:
ُ
ُ ٌّ ْ ْ ِّ َ َ َ َّ َّ َّ ُ
ْ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
َ َّ ُ َ
﴿و
الرا ِسخون ِف ال ِعل ِم يقولون آ َمنا ب ِ ِه ك مِن عِن ِد َربنا َوما يذك ُر إِل أولو

ْ َْ
َ
اب﴾ .
الل ِ
(( (

عن عبد اهلل بن محاد ،عن بريد بن معاوية ،عن أحدمها يف قوله اهلل عز وجل:

«وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم» فرسول اهلل أفضل الراسخني

يف العلم ،قد علمه اهلل عز وجل مجيع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ،وما كان
اهلل لينزل عليه شيئا مل يعلمه تأويله ،وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله ،والذين ال

يعلمون تأويله إذا قال العامل فيهم بعلم ،فأجاهبم اهلل بقوله «يقولون آمنا به كل من

عند ربنا» والقرآن خاص وعام وحمكم ومتشابه ،وناسخ ومنسوخ ،فالراسخون

يف العلم يعلمونه) (( (.

وهنا يأيت سؤال آخر وهو :ما هي األسامء التي عرضها اهلل عىل املالئكة ومل

يعرفوها وعرفها آدم؟.

جاء يف تفسري اإلمام العسكري إن األسامء التي علمها آلدم هي

(أسامء أنبياء اهلل ،وأسامء حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،والطيبني
من آهلام وأسامء خيار شيعتهم وعتاة أعدائهم (ثم عرضهم–عرض حممدا وعليا
واألئمة–عىل املالئكة) أي عرض أشباحهم وهم أنوار يف األظلة( ،فقال أنبئوين

بأسامء هؤالء إن كنتم صادقني) ان مجيعكم تسبحون وتقدسون وأن ترككم ههنا
أصلح من إيراد من بعدكم أي فكام مل تعرفوا غيب من [يف] خاللكم فاحلري أن

ال تعرفوا الغيب الذي مل يكن ،كام ال تعرفون أسامء أشخاص تروهنا.
(( ( آل عمران.7 :

(( ( الكايف ،ج ،1ص ،213ح( .2باب ان الراسخني يف العلم هم األئمة)
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قالت املالئكة( :سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم)

[العليم] بكل يشء ،احلكيم املصيب يف كل فعل.

قال اهلل عز وجل( :يا آدم) أنبئ هؤالء املالئكة بأسامئهم :أسامء األنبياء

واألئمة ،فلام أنبأهم فعرفوها أخذ عليهم العهد ،وامليثاق بااليامن هبم ،والتفضيل

هلم.قال اهلل تعاىل عند ذلك( :أمل أقل لكم إين أعلم غيب الساموات واألرض–
رسمها–وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) [و] ما كان يعتقده إبليس من اإلباء
عىل آدم إن أمر بطاعته ،وإهالكه إن سلط عليه ومن اعتقادكم أنه ال أحد يأيت

بعدكم إال وأنتم أفضل منه ،بل حممد وآله الطيبون أفضل منكم ،الذين أنبأكم آدم

بأسامئهم) (( (.

فاملالئكة معصومون عن أي خطأ ،أما ابليس وامتناعه عن السجود؛ فهذا ال

ينايف قولنا يف عصمة املالئكة كون ابليس ليس من جنس املالئكة ،وإنام هو من

اجلان ،قال تعاىل:
ْ
َ ْ َُْ َْ َ َ ْ ُ ُ
َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ
ال ِّن
﴿وإِذ قلنا ل ِلملئ ِك ِة اسجدوا ِلدم فسجدوا إِل إِبلِيس كن مِن ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ
(( (
ففسق عن أم ِر رب ِه﴾ .
األئمة هم من َعَّلم املالئكة التسبيح:

بام أن اهلل خلق نور حممد وأهل بيته صلوات اهلل عليهم قبل اخللق ،فهذا
يعطيهم األولوية بكل يشء من حيث املنزلة والرفعة والعلم ،فبهم ُعبِدَ اهللُ حق

عبادته ،ويف حديث الكساء بيان عظيم هلؤالء اخلمسة الذين هم حتت الكساء
قال تعاىل ملالئكته....( :يا مالئكتي وياسكان ساموايت إين ما خلقت سامء مبنية
(( ( تفسري اإلمام العسكري ،ص ،217ح.100
(( ( الكهف.50 :

 ...............................................................178املالئكة يف هنج البالغة

وال أرضا مدحية وال قمرا منريا وال شمسا مضيئة ال فلكا يدور وال بحرا جيري

وال فلكا يرسي إال يف حمبة هؤالء اخلمسة الذين هم حتت الكساء ،فقال األمني
جربائيل يا رب ومن حتت الكساء؟ فقال :هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة

هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ،فقال جربائيل :يا رب أتأذن يل أن أهبط إىل
األرض ألكون معهم سادسا؟ فقال اهلل :نعم قد أذنت لك ،فهبط األمني جربائيل

وقال السالم عليك يا رسول اهلل العيل األعىل يقرئك السالم وخيصك بالتحية
واإلكرام ويقول لك وعزيت وجاليل إين ما خلقت سامء مبنية وال أرضا مدحية

وال قمرا منريا وال شمسا مضيئة وال فلكا يدور وال بحرا جيري وال فلكا يرسي

إال ألجلكم وحمبتكم وقد أذن يل أن أدخل معكم فهل تأذن يل يا رسول اهلل فقال

رسول اهلل وعليك السالم يا أمني وحي اهلل ،إنه نعم قد أذنت لك ،فدخل جربائيل

معنا حتت الكساء ،فقال أليب إن اهلل قد أوحى إليكم يقول إنام يريد اهلل ليذهب

عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا) (( (،

وقد وردت يف السنة املطهرة روايات كثرية تبني أن النبي والعرتة الطاهرة

عليهم افضل الصالة والسالم هم من َع َّلم املالئكة التسبيح ومن هذه الروايات.
–1عن أمري املؤمنني قال:

( ...إين ألعرف بطرق الساموات من طرق األرض ،نحن االسم املخزون

املكنون ،نحن األسامء احلسنى التي إذا سئل اهلل عز وجل هبا أجاب ،نحن األسامء
املكتوبة عىل العرش ،وألجلنا خلق اهلل عز وجل السامء واألرض والعرش

والكريس واجلنة والنار ،ومنا تعلمت املالئكة التسبيح والتقديس والتوحيد

والتهليل والتكبري ،ونحن الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه) (( (.
(( ( مفاتيح اجلنان ،الشيخ عباس القمي ،ص.869

(( ( الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،3ص ،678ح..3
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–2جاء يف كتاب علل الرشائع إن حبيب بن مظاهر األسدي (بيض اهلل

وجهه) قال للحسني بن عيل بن أيب طالب :أي يشء كنتم قبل ان خيلق اهلل عز
وجل آدم؟ قال:

(كنا أشباح نور ندور حول عرش الرمحان ،فنع ّلم املالئكة التسبيح والتهليل

والتحميد ،وهلذا تأويل دقيق ليس هذا مكان رشحه وقد ب ّيناه يف غريه) (( (.

فهذه الروايات تؤكد أن اهلل سبحانه وتعاىل أودع أهل بيته علمه ومكنون

أرساره ،قال أمري املؤمنني يف حق أهل البيت:

(هم عيش العلم وموت اجلهل خيربكم حلمهم عن علمهم) (( (.

فمنذ أن خلقهم اهلل سبحانه كانوا يعلمون املالئكة التسبيح فعلموا أهل

السامء ،ومن ثم قذفهم اهلل بصلب آدم فعلموا أهل األرض.
املسألة الثانية
خوف املالئكة
قوله:

(وأخوفهم لك)

قال تعاىل:
ْ
َ
َّ َ َ ْ
ي َش َ
اهلل م ِْن ع َِبا ِده ِ ال ُعل َم ُ
﴿إِنما
اء﴾ (( (.

فكلام زادت املعرفة باهلل زاد املخلوق خوف ًا منه سبحانه ،ففي املبحث السابق

قد أرشنا إىل علم املالئكة وأن اخلوف مرتبط بالعلم ،فاجلاهل ال خياف اهلل؛ ألنه
(( ( علل الرشائع ،الشيخ الصدوق ،ج ،1ص ،23ح.1
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة  ،239ص.358
(( ( فاطر.28 :
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ال يعرفه حق معرفته ،ألن املالئكة هم أعلم اخللق بعد الرسل واحلجج؛ فهم أشد

املخلوقات خوف ًا.

فاخلوف يأيت عن طريق املعرفة باهلل واالحاطة بعلمه ،كونه سبحانه ال

يقبل الظلم وال اخلطأ وال يرىض لعباده السوء ،بل حيب هلم أن يكونوا طائعني
متواضعني؛ فإبليس عليه اللعنة وما حدث له وطرده وعزله عن املالئكة أكرب دليل

عىل احلذر من مكر اهلل فقد صار عربة لكل خملوق طائع هلل؛ فتلك العبادة التي

عبدها قد ضيعها بتكربه ،فاملالئكة ختشى اهلل كثري ًا ،قال تعاىل:
َْ
ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ
َ
َ َْ ُ ُ َ
ْ
َّ َ َ
ات َوما ِف الر ِض مِن داب ٍة والملئ ِكة وهم ل
﴿و ِلِ َّ يسجد ما ِف السماو ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ
َْ َ ُ َ َ ُْ َ َ
بون  يافون َربه ْم مِن ف ْوق ِِه ْم َويفعلون ما يؤم ُرون﴾ (( (.
يستك ِ
جاء يف تفسري جممع البيان (من فوقهم) * من صفة املالئكة ،واملعنى أن

املالئكة من فوق بني آدم ،وفوق ما يف األرض من دابة ،خيافون اهلل مع علو

رتبتهم ،فلئن خيافه من دوهنم أوىل ،وقد صح عن النبي أنه قال :إن هلل تعاىل
مالئكة يف السامء السابعة ،سجودا منذ خلقهم إىل يوم القيامة ،ترعد فرائصهم من

خمافة اهلل تعاىل ،ال تقطر من دموعهم قطرة إال صارت ملكا ،فإذا كان يوم القيامة،

رفعوا رؤوسهم ،وقالوا :ما عبدناك حق عبادتك) (( (.

وروي أن جربئيل أتى النبي وهو يبكي ،فقال له :ما يبكيك؟ قال:

(مايل ال أبكي؟ فواهلل ما جفت يل عني منذ خلق اهلل النار خمافة أن أعصيه

فيقذفني فيها .وقال :ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار) (( (.
(( ( النحل.50 – 49 :

(( ( تفسري جممع البيان ،الشيخ الطربيس ،ج ،6ص.164
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،260ح.32
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ويف الكايف عن أيب جعفر قال:

(كل عني باكية يوم القيامة غري ثالث :عني سهرت يف سبيل اهلل وعني فاضت

من خشية اهلل وعني غضت عن حمارم اهلل) (( (.
وعنه قال:

(ما من عني إال وهي باكية يوم القيامة إال عينا بكت من خوف اهلل وما

اغرورقت عني بامئها من خشية اهلل عز وجل إال حرم اهلل عز وجل سائر جسده
عىل النار وال فاضت عىل خده فرهق ذلك الوجه قرت وال ذلة وما من يشء إال وله
كيل ووزن إال الدمعة ،فإن اهلل عز وجل يطفئ باليسري منها البحار من النار ،فلو

أن عبدا بكى يف أمة لرحم اهلل عز وجل تلك األمة ببكاء ذلك العبد) (( (.

وبام أن املالئكة عىل طوائف خمتلفة فقد تتفاوت درجة اخلوف فيام بينهم،

فكلام كان مقام امللك أكرب وأعظم زاد خوفه من اهلل أكثر عن ميرسة ّ
(أن محلة
العرش ارجلهم يف األرض السفىل ،ورؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع

السابعة
السامء ّ
السابعة ،وأهل ّ
السامء ّ
ال يرفعون طرفهم ،وهم أشدّ خوفا من أهل ّ
السادسة ،وهكذا إىل سامء الدنيا) (( (.
السامء ّ
أشدّ خوفا من أهل ّ

فحملة العرش أشد خوفا من أهل السامء السابعة ذلك أهنم أقرب اىل اهلل من

حيث املنزلة وكذلك باقي املالئكة ،فكلام كان امللك أقرب كان أشد خوفا ممن
دونه من املالئكة ،وقال الشارح البحراين (وكنى بنكس أبصارهم عن كامل
خشيتهم هلل تعاىل واعرتافهم بقصور أبصار عقوهلم عن إدراك ما وراء كامالهتم
(( ( الكايف ،ج ،2ص ،80ح.2

(( ( الكايف ،ج ،2ص ،482ح.2

(( ( تفسري املحيط األعظم والبحر اخلظم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم ،السيد حيدر اآلمايل،
ج ،2ص .247الدر املنثور،ج ،5ص.374
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عم ال حيتمله من أنوار اهلل وعظمة املشاهدة يف خلق عرشه
املقدّ رة هلم وضعفها ّ
فإن شعاع أبصارهم ٍ
وما فوقهم من مبدعاتهّ ،
عزة اهلل.
منته واقف دون حجب ّ
الرقايش ّ
يسمون املخلخلني جتري
وعن بريد
أن هلل تعاىل مالئكة حول العرش ّ
ّ
أعينهم مثل األهنار إىل يوم القيامة يميدون كأنّام تنقضهم الرياح من خشية اهلل

الرب جل جالله مالئكتي ما ا َّلذي خييفكم فيقولون :ر ّبنا لو
تعاىل فيقول هلم
ّ
ّ
عزتك وعظمتك عىل ما ا َّطلعنا عليه ما ساغوا
أن أهل األرض ا َّطلعوا من ّ
طعاما وال رشابا وال انبسطوا يف فرشهم وخلرجوا إىل الصحراء خيورون كام

خيور الثور) (( (.

ويف احلديثّ :
(إن اهلل تعاىل أمر مجيع املالئكة أن يغدوا ويروحوا بالسالم عىل

محلة العرش ،تفضيال هلم عىل سائر املالئكة) (( (.

وقد ب ّينا يف املسألة األوىل من هذا املبحث أن األنبياء واحلجج فاقوا املالئكة

من حيث العلم فكلام كان املخلوق أعلم كلام زاد خوفه أكثر فالعلامء أشد خشي ًة،
وبام أن أهل البيت هم من ع َّلم املالئكة التسبيح فهم أشد خوف ًا من املالئكة

وكذلك سائر األنبياء واألولياء ،قال أمري املؤمنني( :أعلمكم أخوفكم) (( (،
وعنه قال( :أخوفكم أعرفكم) (( (.

روي يف اخلصال عن إسامعيل بن أيب زياد ،عن أيب عبد اهلل ،عن أبيه قال:
(بكى أبو ذر رمحه اهلل من خشية اهلل عز وجل حتى اشتكى برصه ،فقيل له :يا

(( ( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،ج ،1ص.166
(( ( زبدة التفاسري ،ج ،6ص.116

(( ( عيون احلكم واملواعظ ،ص.113
(( ( املصدر نفسه.
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أبا ذر لو دعوت اهلل أن يشفي برصك ،فقال :إين عنه ملشغول وما هو من أكرب مهي،

قالوا :وما يشغلك عنه؟ قال :العظيمتان :اجلنة والنار ،الدنيا كلمتان ودرمهان) (( (.
فهذا أبو ذر صحايب جليل ومن املقربني ،خيشى اهلل هبذه اخلشية فكيف بالنبي

والعرتة ،فعن محزة بن محران ،عن أبيه عن أيب جعفر قال:

(كان عيل بن احلسني  يصيل يف اليوم والليلة ألف ركعة كام كان يفعل أمري

املؤمنني ،كانت له مخسامئة نخلة وكان يصيل عند كل نخلة ركعتني ،وكان إذا

قام يف صالته غشى لونه لون آخر ،وكان قيامه يف صالته قيام العبد الذليل بني يدي
امللك اجلليل ،كانت أعضاؤه ترتعد من خشية اهلل ،وكان يصيل صالة مودع يرى
أن ال يصيل بعدها أبدا.( (( )..

فالنبي حممد كان أكثر إنسان يف الوجود خيشى اهلل ومن بعده عيل وسائر

االئمة ،ولو م ّيزنا بني خوف النبي والعرتة الطاهرة عن خوف املالئكة لعرفنا السبب
يف تفضيل اهلل للنبي والعرتة عليهم أفضل الصالة والسالم قال أمري املؤمنني:

(ما عبدتك خوف ًا من نارك وال طمع ًا يف جنّتك ولكن وجدتك أه ً
ال للعبادة

فعبدتك) (( (.

وروي يف رشح ابن ميثم قال:

(ما عبدتك خوفا من عقابك وال طمعا يف ثوابك بل وجدتك أهال للعبادة

فعبدتك) (( (.

(( ( اخلصال ،الشيخ الصدوق ،ص ،40ح.25
(( ( وسائل الشيعة ،ج ،4ص ،99ح.6

(( ( روض اجلنان يف رشح إرشاد االذهان ،الشهيد الثاين ،ج ،1ص.87
(( ( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،ج ،5ص.361
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فالنبي وعيل وسائر العرتة صلوات اهلل وسالمه عليهم رهبتهم رهبة اجالل

ومهابة وعظمة له سبحانه ال من نار وعقاب ،فاهلل سبحانه خالق النار وهو أعظم

من كل يشء وأقوى لذا هو من يستحق هذه الرهبة وهذا ما وصل له حممد وعيل
وأهل البيت.

املسألة الثالثة
قرب املالئكة
قال أمري املؤمنني:

(وأقرهبم منك).

إن حقيقة القرب من اهلل سبحانه وتعاىل هو القرب الروحي والقلبي ،وقرب

املالئكة ال يعني كوهنم يف السامء مما جيعلهم مقربني إىل اهلل إنام عصمتهم وتنزهيهم

هلل عن كل ما ال يليق به مما جعلهم مقربني ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ال حيد بمكان

بل هو موجود يف كل مكان ،قال تعاىل:
َّ َ َ ٌ َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ َّ َ ْ ُ
ٌ
(( (
﴿فأينما تولوا فثم وجه اهللِ إِن اهلل وا ِسع علِيم﴾ .

وإبليس خري دليل عىل كالمنا ،فعىل الرغم من تواجده مع املالئكة إال أنه

ملعون ،وقد تبني للمالئكة ان ابليس ليس منهم حينام مل يسجد آلدم فأظهر اهلل

نواياه وما كان خيفي بداخله.

ففي هذا الكالم أردنا بيان أن قرب منزلة املالئكة لكوهنا نابعة من القلب،

فلهذا أسكنهم سامواته وحفها هبم وحفظها من كل شيطان رجيم ،وهنا يأيت
سؤال :هل ان املالئكة أقرب اخللق اىل اهلل؟

فقد ب ّينا علم املالئكة يف املسألة األوىل وأن النبي آدم كان أعلم منهم وقد

(( ( البقرة.115 :
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سجدت له مجيع املالئكة ،فهذا دليل ٍ
كاف عىل أنه أعلم من املالئكة وأقرب اىل اهلل

منهم ،قال تعاىل:
ُ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ
ُ
ُْ َْ َْ َ
ِين ل يعلمون إِنمــا يتذك ُر أولو
﴿قل هل يســت ِوي الِين يعلمــون وال
َ
ْال ْ َ
اب﴾ (( (.
ل
ِ
أسجدَ له املالئكة ،فكلام زاد اإلنسان عل ًام كان أقرب اىل
فلوال قربه من اهلل ملا َ

اهلل ،والقرب اىل اهلل يأيت من خالل الطاعة واإلمتثال ألوامره ونواهيه ،فهنالك من
البرش من فاق طاعة املالئكة كالرسول األكرم ،وكذلك سائر األنبياء واحلجج
وحتى املؤمنني كوهنم يمتلكون غرائز ال توجد باملالئكة ،ورغم هذه الغرائز إال

اهنم مطيعون هلل يف كل يشء مما جيعل هلم األولوية بالقرب من اهلل ،عن عبد اهلل بن

سنان قال :سألت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق فقلت :املالئكة أفضل أم

بنو آدم؟ فقال :قال :أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:

(إن اهلل ركَّب يف املالئكة عقال بال شهوة ،وركب يف البهائم شهوة بال عقل،

وركب يف بني آدم كلتيهام ،فمن غلب عق ُله شهوته فهو خري من املالئكة ،ومن

غلب شهوته عقله فهو رش من البهائم) (( (.

وروي عن عيل بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن

حممد عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن أبيه احلسني بن عيل عن أبيه

عيل بن أيب طالب قال :قال :رسول اهلل ما خلق اهلل خلقا أفضل مني وال

أكرم عليه منى ،قال :عيل فقلت يا رسول اهلل فأنت أفضل أم جربئيل فقال
(( ( الزمر.9 :

(( ( علل الرشائع ،الشيخ الصدوق ،ج ،1ص ،5ح( ،1باب  :6العلة التي من أجلها صار يف الناس
من هو خري من املالئكة).
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فضل أنبياءه املرسلني عىل مالئكته املقربني وفضلني
يا عيل ،ان اهلل تبارك وتعاىل َّ

عىل مجيع النبيني واملرسلني ،والفضل بعدي لك يا عيل ولألئمة من بعدك ،وان
املالئكة خلدامنا وخدام حمبينا .يا عيل ،الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون

بحمد رهبم ويستغفرون للذين آمنوا بواليتنا ،يا عيل لوال نحن ما خلق اهلل آدم
وال حواء وال اجلنة وال النار ،وال السامء وال األرض ،فكيف ال تكون أفضل

من املالئكة ،وقد سبقناهم إىل معرفة ربنا وتسبيحه وهتليله وتقديسه ،ألن أول
ما خلق اهلل عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وحتميده ،ثم خلق املالئكة
فلام شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم املالئكة إنا خلق

خملوقون ،وانه منزه عن صفاتنا ،فس َّبحت املالئكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا،
فلام شاهدوا عظم شأننا هللنا ،لتعلم املالئكة أن ال إله إال اهلل وإنا عبيد ولسنا بآهلة
كبنا لتعلم
جيب ان نعبد معه أو دونه ،فقالوا :ال إله إال اهلل ،فلام شاهدوا كرب حملنا ّ

املالئكةأن اهلل أكرب من أن ينال عظم املحل إال به ،فلام شاهدوا ما جعله اهلل لنا من

العز والقوة قلنا ال حول وال قوة إال باهلل لتعلم املالئكة أن الحول لنا وال قوة إال

باهلل ،فلام شاهدوا ما أنعم اهلل به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا احلمد هلل

لتعلم املالئكة ما حيق هلل تعاىل ذكره علينا من احلمد عىل نعمته ،فقالت املالئكة:
احلمد هلل ،فبنا اهتدوا إىل معرفة توحيد اهلل وتسبيحه وهتليله وحتميده ومتجيده،

ثم إن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر املالئكة بالسجود له تعظيام

لنا واكراما .وكان سجودهم هلل عز وجل عبودية وآلدم إكراما وطاعة لكوننا يف
صلبه ،فكيف ال نكون أفضل من املالئكة وقد سجدوا آلدم كلهم أمجعون ،وانه

ملا عرج يب إىل السامء أ ّذن جربئيل مثنى مثنى ،وأقام مثنى مثنى ،ثم قال يل تقدم يا
فضل
حممد ،فقلت له يا جربئيل أتقدم عليك؟ فقال :نعم ،ألن اهلل تبارك وتعاىل ّ

وفضلك خاصة ،فتقدمت فصليت هبم وال فخر،
أنبياءه عىل مالئكته أمجعنيّ ،
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فلام انتهيت إىل حجب النور قال يل جربئيل تقدم يا حممد وختلف عني ،فقلت يا
جربئيل يف مثل هذا املوضع تفارقني؟ فقال يا حممد :ان انتهاء حدي الذي وضعني

اهلل عز وجل فيه إىل هذا املكان ،فإن جتاوزته احرتقت أجنحتي بتعدي حدود ريب

فزج يب يف النور زجة حتى انتهيت إىل حيث ما شاء اهلل من علو ملكه،
جل جاللهَّ ،
فنوديت يا حممد ،فقلت :لبيك ريب وسعديك تباركت وتعاليت ،فنوديت يا حممد
أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وعيل فتوكل ،فإنك نوري يف عبادي ورسويل إىل
خلقي وحجتي عىل بريتي ،لك وملن أتبعك خلقت جنتي ،وملن خالفك خلقت
ناري ،وألوصيائك أوجبت كرامتي ،ولشيعتهم أوجبت ثوايب ،فقلت يا رب:

ومن أوصيائي ،فنوديت يا حممد :أوصياؤك املكتوبون عىل ساق عريش ،فنظرت

وأنا بني يدي ريب جل جالله إىل ساق العرش فرأيت اثني عرش نورا ،يف كل نور

سطر أخرض عليه اسم ويص من أوصيائي ،أوهلم :عيل بن أيب طالب ،وآخرهم
مهدي أمتي ،فقلت يا رب هؤالء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت يا حممد هؤالء

أوليائي وأوصيائي وحججي بعدك عىل بريتي وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري
خلقي بعدك ،وعزيت وجاليل ،ألُظهر َّن هبم ديني وألُ ِ
ي هبم كلمتي وألُ َط ِّه َر َّن
عل َّ َ
َ
ِ
وألسخ َّر َن له
األرض بآخرهم من أعدائي ،وألمكنّن ُه مشارق األرض ومغارهبا،
وألنص َّن ُه بجندي
الرياح ،وألذلِ َل َّن له السحاب الصعاب ،وألر ُق َينّ ُه يف األسباب،
ُ َ
ألديم َّن
وألمدَ َّن ُه بمالئكتي حتى تعلو دعويت وجيتمع اخللق عىل توحيدي ،ثم
َ
ملكه ،وألداو َل َّن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة) (( (.
فقوله( أقرب خلقك بك) تشمل عامة اخللق ال اخلاصة ،فاملالئكة أقرب من

كثري من املخلوقات ما عدا املستثنني ،كاألنبياء واحلجج واملؤمنني ،فهؤالء هلم خاصية

عند اهلل كام بينتها األحاديث السابقة وقد ّبي اإلمام ذلك يف تكملة اخلطبته بقوله:
(( ( علل الرشائع ،ج ،1ص( ،6 – 5باب –7العلة التي من أجلها صارت األنبياء والرسل).
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ِ ِ
(وإِ َّنُ ْم َع َل َمك ِ ِ
واستِ ْج َم ِع َأ ْه َوائِ ِه ْم فِ َ
َان ْم ِمن َ
يك ،و َك ْث َر ِة
ومن ِْز َلت ِه ْم عنْدَ َك ْ
ْكَ ،
ك ِ
وق َّل ِة َغ ْف َلتِ ِه ْم َع ْن َأ ْم ِر َكَ ،ل ْو َعا َينُوا ُكنْه َما َخ ِف َي َع َل ْي ِه ْم ِمن َ
َطا َعتِ ِه ْم َل َ
ْكَ ،ل َّق ُروا
كَ ،
ول ْ ُيطِي ُع َ
َأ ْع َم َُل ْم و َلز ََر ْوا َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم ،و َل َع َر ُفوا َأ َّنُ ْم َل ْ َي ْع ُبدُ َ
وك َح َّق ِع َبا َدتِ َ
وك
َح َّق َطا َعتِ َ
ك) (( (.
املالئكة املقربون:
قال أمري املؤمنني:
ف لِوص ِ
ِ
ك َف ِص ْ ِ
يل َو ِميكَائِ َ
بائِ َ
ف َر ِّب َ
يل
( َب ْل إِ ْن ُكن َ
ْت َصادق ًا َأ ُّ َيا َا ُْل َت َك ِّل ُ َ ْ
فجَْ
ِ
وجنُود َا َْلالَئِك َِة َا ُْل َقربِني ِف حجر ِ
ات َا ْل ُقدُ ِ
ِّني ُمت ََو َِّل ًة ُع ُق ُ
يدُّ وا
س ُم ْر َجحن َ
َّ َ
َ ُ َ
ول ْم َأ ْن َ ُ
ُ ُ َ
َات و َا ْلَدو ِ
ِ
ِ
ِِ
ات َو َم ْن َينْ َق ِض إِ َذا َب َلغَ
َأ ْح َس َن َا َْلالق َ
الص َفات َذ ُوو َا َْل ْيئ َ َ َ
ني َفإِن ََّم ُيدْ َر ُك بِ ِّ
َأمدَ حدِّ ِه بِا ْل َفن ِ
ال ٍم َو َأ ْظ َل َم بِ ُظ ْل َمتِ ِه ك َُّل ن ٍ
اء بِن ِ
ُور ِه ك َُّل َظ َ
َاء َف َ
ُور) (( (.
َ َ
ال إِ َل َه إِالَّ ُه َو َأ َض َ
املعنى اللغوي (يف حجرات القدس) أي النزاهة والطهارة ،واملراد باحلجرات

مقشعرين ،خوفا ووجال منه تعاىل ،من ارجحن ،بمعنى
أماكنهم (مرجحنّني) أي
ّ
متحية (عقوهلم ان حيدّ وا أحسن اخلالقني) ّ
فان
مال يمينا وشامال (متوهلة) أي
ّ

تتحي يف وصفه سبحانه ،وال جتد لذلك سبيال) (( (.
عقوهلم ّ

قد تناولنا هذه اخلطبة يف املبحث الثاين يف مسألة خلق املالئكة وهنا نأخذ منها

حمل الشاهد وهم املالئكة املقربون.
من هم املالئكة املقربون:

إن أقرب املالئكة إىل اهلل سبحانه وتعاىل هم أربعة :جربائيل ،وارسافيل،
(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،109 :ص.183

(( ( هنج البالغة ،اخلطبة ،181 :ج ،2ص.291

(( ( توضيح هنج البالغة ،السيد حممد احلسيني الشريازي ،ج ،3ص.96
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وميكائيل ،وملك املوت عزرائيل ،وهذا البيان اورده رسول اهلل والعرتة

الطاهرة ومنها:

–1قال رسول اهلل:

(إن اهلل تبارك وتعاىل اختار من كل يشء أربعة :اختار من املالئكة جربئيل

وميكائيل وإرسافيل وملك املوت.( (( )..
 -2عن أيب جعفر أنه قال:

(إن اهلل خلق املالئكة روحانيني هلم أجنحة يطريون هبا حيث يشاء اهلل،

فأسكنهم فيام بني أطباق الساموات يقدسونه الليل والنهار ،واصطفى منهم

إرسافيل و ميكائيل وجربئيل) (( (.

 -3ويف خرب املعراج قال جربائيل:

(أقرب اخللق إىل اهلل أنا وإرسافيل) (( (.

 -4وعن عكرمة قال :سأل رسول اهلل جربئيل عن أكرم اخللق عىل اهلل

فعرج ثم هبط فقال :أكرم اخللق عىل اهلل جربئيل وميكائيل وإرسافيل وملك

املوت ،فأما جربئيل فصاحب احلرب وصاحب املرسلني ،وأما ميكائيل فصاحب

كل قطرة تسقط ،وكل ورقة تنبت ،وكل ورقة تسقط ،وأما ملك املوت فهو موكل
بقبض روح كل عبد يف بر أو بحر ،وأما إرسافيل فأمني اهلل بينه وبينهم) (( (.
–5قال رسول اهلل:

(( ( اخلصال ،الشيخ الصدوق ،ص ،225ح.58
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،252ح.11
(( ( تفسري القمي ،ج ،2ص.10

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،260ح.33
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(أفضل املالئكة جربئيل) (( (.

فاهلل سبحانه وتعاىل اصطفى من بني املالئكة أربعة هم أقرب املالئكة إىل

اهلل وأفضلهم من بني عدد هائل ،حيث ان أعداد املالئكة ال تعد وال حتىص

وقد ب ّينا ذلك يف املباحث السابقة وعىل الرغم من كثرهتم إال ان جربائيل
وميكائيل وارسافيل وعزرائيل هم من اختارهم اهلل أن يكونوا مقربني منه

وهذا رشف عظيم ومرتبة رفيعة ،وقد اتضح لنا من خالل الروايات الرشيفة

أن جربائيل نال األولوية من بني هذه املالئكة األربعة ومن ثم ارسافيل كام

هو احلال مع األنبياء ،فهم مجع طاهر من األنبياء ولكن النبي حممد ًا هو من
تصدر املجموعة فصار األقرب اىل اهلل ومن ثم عيل واحلجج األطهار من
بعده ،فهذه منازل عظيمة ودرجات رفيعة ال يناهلا إال ذو حظ عظيم ،فنسأل اهلل

بحق املقربني أن يم َّن علينا بطاعته وأن يلحقنا هبم يف منازل العليني والشهداء
والصاحلني ،فهذا جربائيل قد نال رشف القربى من اهلل ولبيان شأنه عند اهلل

نروي ما جاء يف تفسري امليزان عن عبد اهلل بن عباس قال :ان رسول اهلل ملا

أرسي به إىل السامء انتهى به جربئيل إىل هنر يقال له النور ،وهو قوله( :جعل
الظلامت والنور) فلام انتهى به إىل ذلك قال له جربئيل :يا حممد اعرب عىل بركة

اهلل فقد َّنور اهلل لك برصك ومر لك امامك ،فإن هذا هنر مل يعربه أحد ال ملك

مقرب وال نبي مرسل ،غري أن يل يف كل يوم اغتامسة فيه ثم اخرج منه فانفض
أجنحتي فليس من قطرة تقطر من أجنحتي إال خلق اهلل تبارك وتعاىل منها ملكا
مقربا له عرشون ألف وجه وأربعون الف لسان ،كل لسان يلفظ بلغة ال يفقهها

اللسان اآلخر) (( (.

(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص ،258ح.23

(( ( تفسري امليزان ،السيد الطباطبائي ،ج ،13ص.18
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ومن كرامات اهلل جلربائيل وبيان أفضليته نذكر بحديث الكساء ،ودخوله مع

اخلمسة الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ،حيث

اختارهم اهلل من بني البرش ان يكونوا هبذا الكساء ،كذلك جربائيل فقد اختاره اهلل

أن يكون الوحيد من املالئكة حتت هذا الكساء ،جاء يف خطبة القاصعة قال أمري
املؤمنني:

َان َفطِي ًام َأع َظم م َل ٍ
ك ِم ْن َم َلئِكَتِهَ ،ي ْس ُل ُ
ك بِه
(و َل َقدْ َق َر َن اهلل بِهِ م ْن َلدُ ْن َأ ْن ك َ
ْ َ َ
َارمِِ َ َ ،
َط ِر َيق ا َْلك ِ
ونَ َاره) (( (.
وماس َن َأ ْخ َل ِق ا ْل َع َالِ َل ْي َله َ
أما ارسافيل فهو أحد املالئكة املقربني وقد ورد يف األحاديث السابقة هو ثاين

املالئكة بعد جربائيل وهو حاجب الرب وصاحب النفخة ،قال تعاىل:
ََْ َُْ ُ
ُّ
ور﴾ (( (.
﴿يوم ينفخ ِف الص ِ

جاء يف تفسري الصايف روي أن النبي سئل عنه ،فقال قرن من نور التقمه
إرسافيل فوصف بالس َع ِة والضيق ،واختلف يف أن أعاله ضيق وأسفله واسع أو

بالعكس ،ولكل وجه ،وورد ان فيه ثقبا بعدد كل انسان ثقبة فيها روحه ففزع من
يف الساموات ومن يف األرض من اهلول (( (.

وروي عن جابر عن ايب جعفر قال:

(بينام رسول اهلل جالس وعنده جربئيل إذ حانت من جربئيل نظرة قبل

السامء؛ فامتقع لونه حتى صار كأنه كركمة ،ثم الذ برسول اهلل ،فنظر رسول

اهلل إىل حيث نظر جربئيل ،فاذا يشء قد م َ
أل ما بني اخلافقني مقبال حتى كان
(( ( هنج البالغة ،خطبة القاصعة ،ج ،2ص.325
(( ( طه.102 :

(( ( تفسري الصايف ،ج ،4ص.78
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كقاب من االرض ثم قال :يا حممد إين رسول اهلل إليك أخربك أن تكون ملكا رسوال
أحب اليك او تكون عبدا رسوال؟ فالتفت رسول اهلل إىل جربئيل وقد رجع
إليه لونه ،فقال جربئيل :بل كن عبدا رسوال ،فقال رسول اهلل :بل أكون عبدا

رسوال ،فرفع امللك رجله اليمنى فوضعها يف كبد السامء الدنيا ثم رفع األخرى

فوضعها يف الثانية ثم رفع اليمنى فوضعها يف الثالثة ثم هكذا حتى انتهى إىل السامء
السابعة كل سامء خطوة وكلام ارتفع صغر حتى صار آخر ذلك مثل الذر ،فالتفت

رسول اهلل إىل جربئيل فقال :لقد رأيتك ذعرا وما رأيت شيئا كان أذعر يل من
تغري لونك ،فقال :يا نبي اهلل ال تلمني أتدري من هذا؟ قال :ال ،قال :هذا ارسافيل
حاجب الرب ومل ينزل من مكانه منذ خلق اهلل الساموات واالرض ،فلام رأيته منحطا

ظننت انه جاء بقيام الساعة ،فكان الذي رأيت من تغري لوين لذلك ،فلام رأيت ما
اصطفاك اهلل به رجع إيل لوين ونفيس ،أما رأيته كلام ارتفع صغر انه ليس يشء يدنو
من الرب إال صغر لعظمته ان هذا حاجب الرب وأقرب خلق اهلل منه واللوح بني

عينيه من ياقوتة محراء ،فاذا تكلم الرب تبارك وتعاىل بالوحي رضب اللوح جبينه
فنظر فيه ثم يلقيه إلينا فنسعى به يف الساموات واالرض ،إنه ألدنى خلق الرمحن منه

وبينه سبعون حجابا من نور تقطع دوهنا األبصار ما ال يعد وال يوصف وإين ألقرب

اخللق منه وبيني وبينه مسرية الف عام) (( (.

أما ميكائيل فقد ورد يف الصحيفة السجادية من ادعية اإلمام السجاد يف

االحرتاز عن املخافة:

(اللهم إين أسألك بحق العرش وعظمته ...وبحق ميكائيل وطاعته) (( (.
فهذا امللك الكريم هو أحد املالئكة املقربني والطائعني هلل عز وجل.

(( ( تفسري القمي ،ج،2ص.28

(( ( الصحيفة السجادية ،ص ،399الدعاء 180 :دعاؤه يف االحرتاز.
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وكذلك عزرائيل هو املختص بقبض األرواح وهو أحد املالئكة املقربني،

عن أيب عبد اهلل قال :قال رسول اهلل :ملا أرسي يب إىل السامء رأيت ملكا من
املالئكة بيده لوح من نور ال يلتفت يمينا وال شامال مقبال عليه ثبة كهيئة احلرير
فقلت :من هذا يا جربئيل؟ فقال :هذا ملك املوت مشغول يف قبض األرواح

فقلت :أدنني منه يا جربئيل ألكلمه ،فأدناين منه ،فقلت له :يا ملك املوت أكل

من هو مات أو هو ميت فيام بعد أنت تقبض روحه؟ قال :نعم ،قلت :وحترضهم
بنفسك؟ قال :نعم ،ما الدنيا كلها عندي فيام سخره اهلل يل ومكنني منها إال كدرهم

يف كف الرجل يقلبه كيف يشاء ،وما من دار يف الدنيا إال وأدخلها يف كل يوم مخس
مرات وأقول إذا بكى أهل البيت عىل ميتهم :ال تبكوا عليه ،فإن يل إليكم عودة

وعودة حتى ال يبقى منكم أحد .قال رسول اهلل :كفى باملوت طامة يا جربئيل!
فقال جربئيل :ما بعد املوت أطم وأعظم من املوت! (( (.

وقد جاء يف تفسري االمام العسكري أهنم صاروا أقرب املالئكة؛ ألهنم أشد

حبا لعيل ،فعن رسول اهلل قال:

(إن املالئكة أرشفها عند اهلل أشدها لعيل بن أيب طالب حب ًا ،وإن قسم

املالئكة فيام بينهم :والذي رشف علي ًا عىل مجيع الورى بعد حممد املصطفى) (( (.
ويقول مرة [أخرى]:

« إن مالئكة الساموات واحلجب ليشتاقون إىل رؤية عيل بن أيب طالب كام

تشتاق الوالدة الشفيقة إىل ولدها البار الشفيق آخر من بقي عليها بعد عرشة دفنتهم»،
النصاب يقولون :إىل متى يقول حممد :جربئيل وميكائيل واملالئكة؟ كل
فكان هؤالء ّ
(( ( بحار األنوار ،ج ،56ص.446

(( ( تفسري اإلمام العسكري ،ص.452

 ...............................................................194املالئكة يف هنج البالغة

ذلك تفخيم لعيل وتعظيم لشأنه؟ ويقول اهلل تعاىل لعيل خاصة من دون سائر اخللق؟
برئنا من رب ومن مالئكة ومن جربئيل وميكائيل هم لعيل بعد حممد مفضلون.
وبرئنا من رسل اهلل الذين هم لعيل بن أيب طالب بعد حممد مفضلون) (( (.

قال الشيخ الصدوق–رمحه اهلل -يف كتاب االعتقادات :اعتقادنا يف األنبياء

والرسل واحلجج صلوات اهلل عليهم أهنم أفضل من املالئكة ،وقول املالئكة هلل

عز وجل ملا قال هلم:
َْ
ِّ َ ٌ
َ َ ً َ ُ َ ََْ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ َْ ُ
﴿إِن جاعِل ِف ال ْر ِض خلِيفة قالوا أتعل فِيها من يف ِسد فِيها َويس ِفك
ِّ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ َ
ادلم
اء َون ُن نسبح ِبَم ِدك َونقدس لك﴾ (( (.
هو التمني فيها ملنزلة آدم ،ومل يتمنوا إال منزلة فوق منزلتهم ،والعلم

يوجب فضله).
َ
ْ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
قال اهلل تعاىل﴿ :وعلم آ َدم السم
اء كها ث َّم ع َرضهم ع الملئ ِك ِة فقال
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ
َْ ُ
َْ َ ََُ ْ ُُْْ َ
ون بِأسماءِ هؤلءِ إِن كنتم صا ِدقِنيقالوا سبحانك ل عِلم لا إِل ما علمتنا
أنبِئ ِ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
إِنك أنت العلِيم الكِيمقال يا آ َدم أنبِئهم بِأسمائ ِِهم فلما أنبأهم بِأسمائ ِِهم قال
َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ
ََ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
ون َو َما ُك ْن ُتمْ
ْ
ات والر ِض وأعلم ما تبد
ألم أقل لكم إِن أعلم غيب السماو ِ
َ ُُْ َ
تكتمون﴾ (( (.
فهذا كله يوجب تفضيل آدم عىل املالئكة ،وهو نبي هلم ،بقول اهلل تعاىل:

(أنبئهم بأسامئهم) .وملا ثبت تفضيل آدم عىل املالئكة أمر اهلل تعاىل املالئكة
بالسجود آلدم ،لقوله تعاىل:

(( ( املصدر السابق نفسه ،ص452
(( ( البقرة.30 :

(( ( البقرة.33 -31 :
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َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
﴿فسجد الملئ ِكة كهم أجعون﴾ .
(( (

ومل يأمرهم اهلل بالسجود إال ملن هو أفضل منهم ،وكان سجودهم هلل تعاىل

عبودية وطاعة ،وآلدم إكراما ملا أودع اهلل صلبه من النبي واألئمة صلوات اهلل

عليهم أمجعني.

وقال النبي( :أنا أفضل من جربئيل وميكائيل وإرسافيل ،ومن مجيع

املالئكة املقربني ،ومن محلة العرش وأنا خري الربية ،وأنا سيد ولد آدم).

وأما قوله تعاىل:
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ ُ ُ َ
َ ْ َْ َْ َ َ ُ َ ُ َ َ ً
َ
﴿لن يستنكِف الم ِسيح أن يكون عبدا ِلِ َّ َول الملئ ِكة المق َّربون﴾ (( (.
فليس ذلك بموجب لتفضيلهم عىل عيسى ،وإنام قال تعاىل ذلك ،ألن الناس

منهم من كان يعتقد الربوبية لعيسى ويتعبد له وهم صنف من النصارى ،ومنهم

من عبد املالئكة وهم الصابئون وغريهم ،فقال اهلل عز وجل لن يستنكف املسيح
واملعبودون دوين أن يكونوا عبادا يل.

واملالئكة روحانيون ،معصومون ،ال يعصون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما

يؤمرون ال يأكلون ،وال يرشبون ،وال يأملون ،وال يسقمون ،وال يشيبون ،وال

هيرمون ،طعامهم ورشاهبم التسبيح والتقديس ،وعيشهم من نسيم العرش،
وتلذذهم بأنواع العلوم ،خلقهم اهلل أنوارا وأرواحا كام شاء وأراد ،وكل صنف

منهم حيفظ مما خلق اهلل تعاىل .وقلنا بتفضيل من فضلناه عليهم ،ألن احلال التي
يصريون إليها أفضل من حال املالئكة واهلل أعلم وأحكم) (( (.

(( ( احلجر.30 :

(( ( النساء.172 :

(( ( االعتقادات يف دين االمامية ،الشيخ الصدوق ،ص.89
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ويف اخلتام نذكر دعاء االمام السجاد وكان من دعائه يف الصالة عىل

محلة العرش وكل ملك مقرب.

يفتون من تسبيحك ،وال َيسأمون من
(اللهم ومحلة عرشك الذين ال ُ ُ
تقديسك ،وال يستحرسون من عبادتك وال يؤثرون التقصري عىل اجلد يف
الص ْو ِر ،الشاخص
أمرك ،وال يغفلون عن الوله إليك ،وإرسافيل صاحب ُ
الذي ينتظر منك اإلذن ،وحلول األمر ،فينبه بالنفخة رصعى رهائن القبور،

وميكائيل ذو اجلاه عندك واملكان الرفيع من طاعتك ،وجربيل األمني عىل

وحيك ،املطاع يف أهل سامواتك ،املكني لديك ،املقرب عندك ،والروح
َّ
فصل عليهم
الذي هو عىل مالئكة احلجب ،والروح الذي هو من أمرك،

وعىل املالئكة الذين من دوهنم من سكان سامواتك ،وأهل األمانة عىل
رساالتك ،والذين ال تدخلهم سأمة من دؤوب ،وال إعياء من لغوب وال

فتور ،وال تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ،وال يقطعهم عن تعظيمك سهو

الغفالتَّ ،
اخلش ِع األبصار ،فال يرومون النظر إليك ،النواكس األذقان ،الذين

قد طالت رغبتهم فيام لديك ،املستهرتون بذكر آالئك ،واملتواضعون دون
عظمتك وجالل كربيائك ،والذين يقولون إذا نظروا إىل جهنم تزفِ ُر عىل أهل
َّ
فصل عليهم وعىل الروحانيني
معصيتك ،سبحانك ما عبدناك حق عبادتك،

وحال الغيب إىل رسلك ،واملؤمتنني عىل
من مالئكتك وأهل الزلفة عندكَّ ُ ،
وحيك ،وقبائل املالئكة الذين اختصصتهم لنفسك ،وأغنيتهم عن الطعام
والرشاب بتقديسك ،وأسكنتهم بطون أطباق سامواتك ،والذين عىل أرجائها

إذا نزل األمر بتامم وعدك ،وخزان املطر وزواجر السحاب ،والذي بصوت

سم ُع َز ُ
صواعق
ت
ت به حفيفة السحاب الت ََم َع ْ
جل الرعود ،وإذا َس َب َح ْ
ُ
زجره ُي َ

الربوق ،ومش ِّيعي الثلج والربد ،واهلابطني مع قطر املطر إذا نزل ،وال ُق َّوام عىل
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خزائن الرياح ،واملوكَّلني باجلبال فال تزول ،والذين عرفتهم مثاقيل املياه،
ِ
ِ
ِ
ور ُس ُلك من املالئكة إىل أهل
لواع ُج
َو َك ْي َل ما حتويه
األمطار وعوال ُ
ـجهاُ ،
الب َرة،
األرض بمكروه ما ينزل من البالء وحمبوب الرخاءَّ ،
والس َف َرة الكرام َ َ
ِ
ور ِ
َ
ومان َفتَّان
وم َلك املوت وأعوانه ،ومنكر ونكريُ ،
واحل َف َظة الكرام الكاتبنيَ ،
القبور ،والطائفني بالبيت املعمور ،ومالِ ِ
وسدَ نَة اجلنان،
ك واخلزنة،
َ
ورضوان َ
َ َََ ُْ ََْ َ ُ َ َ ُْ َُ َ
َ َْ ُ َ
(( (
والذين﴿ :ل يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ والذين
َ َ ٌ َ َْ ُ
ب ُت ْم َفن ْع َم ُع ْق َب َّ
ك ْم ب َما َص َ ْ
ار﴾ (( ( ،والزبانية الذين
ادل
يقولون﴿ :سلم علي
ِ
ِ
ِ
ُ َّ ْ َ َ َ ّ ُ
ُ ُ ُ َ ُ ُّ ُ
ح
يم صلوهُ﴾ ( ( ( ابتدروه رساعا ،ومل
إذا قيل هلم﴿ :خذوه فغلوه  ثم الج ِ
ِ
أوهنا ذكره ،ومل نعلم مكانه منك ،وبأي ٍ
أمر و َّك ْلتَه ،وسكان
ُينظروه ،ومن ُ ْ
ُ ُّ َ ْ
ِّ
فصل عليهم يوم تأيت ﴿ك نف ٍس
اهلواء واألرض واملاء ومن منهم عىل اخللق،
َََ َ ٌ َ ٌ
ّ
وصل عليهم صالة تزيدهم كرامة عىل كرامتهم
معها سائ ِق َوش ِهيد﴾ ( ( (،
وطهارة عىل طهارهتم ،اللهم وإذا صليت عىل مالئكتك ورسلك ،وبلغتهم
ِّ
فصل علينا بام فتحت لنا من حسن القول فيهم ،إنك جواد
صالتنا عليهم،
كريم) (( (.

(( ( التحريم.6 :
(( ( الرعد.24 :

(( ( احلاقة.31-30 :
(( ( ق.21 :

(( ( الصحيفة السجادية ،ص.35 -33

 -القرآن الكريم

املصادر

1 .1هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل (عليه السالم) ،حتقيق :صبحي الصالح( ،ت:
 )40ط1967 - 1387 ،1م.

2 .2بحار األنوار /العالمة املجليس/حتقيق :الشيخ عبد الزهراء العلوي سنة الطبع:
 1983–1403املطبعة :النارش :دار الرضا–بريوت – لبنان.

3 .3تفسري اإلمام العسكري املنسوب إىل اإلمام العسكري الوفاة/260 :
حتقيق :مدرسة اإلمام املهدي األوىل حمققة سنة الطبع :ربيع األول 1409
املطبعة :مهر–قم املقدسة النارش :مدرسة اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه الرشيف–

قم املقدسة.

4 .4الصحاح /اجلوهري/الوفاة393 :هـ/حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار/الطبعة:
الرابعة/سنة الطبع /1407 :املطبعة النارش:دار العلم للماليني – بريوت.

5 .5جممع البحرين /الشيخ فخر الدين الطرحيي/الوفاة/1085 :الثانية سنة الطبع:
شهريور ماه  1362ش.

6 .6تفسري القمي /عيل بن إبراهيم القمي/الوفاة :نحو 329هـ/حتقيق :تصحيح
وتعليق وتقديم :السيد طيب املوسوي اجلزائري/الطبعة :الثالثة/سنة الطبع:

صفر /1404املطبعة :النارش :مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش–قم – ايران.

 7 .7التفسري األصفى /الفيض الكاشاين/الوفاة /1091 :حتقيق :مركز األبحاث
200

والدراسات اإلسالمية /األوىل /سنة الطبع1418 :م– 1376ش /املطبعة:

مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي /النارش :مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم

اإلسالمي.

 8 .8الربهان يف تفسري القرآن /السيد هاشم البحراين/الوفاة 1107 :حتقيق :قسم
الدراسات االسالمية/مؤسسة البعثة – قم.

 9 .9تفسري امليزان /السيد الطبطبائي/الوفاة /1402مؤسسة النرش االسالمي مجاعة
املدرسني بقم املرشفة.

 1010كشف الغمة يف معرفة األئمة /عيل بن أيب الفتح اإلربيل /الوفاة/693 :
الطبعة :الثانية/سنة الطبع 1985–1405 :م/النارش :دار األضواء–بريوت –

لبنان.

 1111التوحيد /الشيخ الصدوق/الوفاة/381 :حتقيق :تصحيح وتعليق :السيد
هاشم احلسيني الطهراين/النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
بقم املرشفة.

 1212بصائر الدرجات /حممد بن احلسن بن فروخ (الصفار) الوفاة /290 :حتقيق:

تصحيح وتعليق وتقديم :احلاج مريزا حسن كوچه باغي /سنة الطبع–1404 :

 1362ش/املطبعة :مطبعة األمحدي – طهران/النارش :منشورات األعلمي –

طهران..مالحظات :أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ الصفار املتوىف سنة 290
من أصحاب اإلمام احلسن العسكري.

 1313عدة الداعي ونجاح الساعي /ابن فهد احليل/الوفاة 841 :حتقيق :تصحيح:
امحد املوحدي القمي/املطبعة :النارش :مكتبة وجداين – قم.

 1414وسائل الشيعة آل البيت /احلر العاميل/الوفاة/1104 :مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث.

 1515الكايف /الشيخ الكليني/الوفاة/329 :حتقيق :تصحيح وتعليق :عيل أكرب
201
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الغفاري/الطبعة :اخلامسة/سنة الطبع 1363 :ش املطبعة :حيدري النارش :دار
الكتب اإلسالمية–طهران.

 1616تفسري فرات الكويف /فرات بن إبراهيم الكويف/الوفاة/352 :حتقيق :حممد
الكاظم األوىل/سنة الطبع 1990–1410 :م/النارش :مؤسسة الطبع والنرش
التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي – طهران.

 1717موسوعة أهل البيت الكونية/تأليف وإعداد عبد اهلل الفرجيي /ارشاف
فاضل الصفار/املجلد الثالث /املالئكة ومهامها التدبريية /األوىل  1423ه

 2002م/النارش لبنان مؤسسة الفكر اإلسالمي بريوت ،سوريا ،مكتب الرسول

األعظم /ايران مكتب أهل البيت قم املقدسة.

 1818ميزان احلكمة /حممد الريشهري/حتقيق :دار احلديث/الطبعة :األوىل/
املطبعة :دار احلديث.

 1919تفسري جممع البيان /الشيخ الطربيس/اجلزء/5 :الوفاة /548 :حتقيق
وتعليق :جلنة من العلامء واملحققني األخصائيني/الطبعة :األوىل سنة الطبع:

 1995–1415م /النارش :مؤسسة األعلمي للمطبوعات–بريوت – لبنان.

 2020تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب /الشيخ حممد بن حممد رضا القمي
املشهدي /الوفاة1125 :

2121حتقيق :حسني درگاهي /األوىل /سنة الطبع :نيمه شعبان  1366–1407ه.
ش /النارش :مؤسسة الطبع والنرش وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي.

 2222اخلصال /الشيخ الصدوق /حتقيق وتصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري /
الطبعة :سنة الطبع 18 :ذي القعدة احلرام  1362–1403ش/املطبعة :النارش:

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

 2323األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل الشيخ نارص مكارم الشريازي/

 2424قصص األنبياء /قطب الدين الراوندي/الوفاة /573 :حتقيق :املريزا غالم
رضا عرفانيان اليزدي اخلراساين /األوىل /سنة الطبع 1376–1418 :ش
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املطبعة :مؤسسة اهلادي.

 2525الدر املنثور يف التفسري باملأثور /جالل الدين السيوطي الوفاة/911 :
املطبعة/:النارش :دار املعرفة للطباعة والنرش–بريوت – لبنان.

 2626رشح أصول الكايف /مويل حممد صالح املازندراين الوفاة/1081 :حتقيق

مع تعليقات :املريزا أبو احلسن الشعراين/ضبط وتصحيح :السيد عيل عاشور/

الطبعة :األوىل/سنة الطبع 2000–1421 :م/املطبعة :دار إحياء الرتاث العريب

للطباعة والنرش والتوزيع/النارش :دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش
والتوزيع–بريوت – لبنان.

 2727لسان العرب /ابن منظور/الوفاة711 :هـ/سنة الطبع :حمرم /1405
املطبعة :النارش :نرش أدب احلوزة.

 2828العني /اخلليل الفراهيدي/الوفاة/175 :حتقيق :الدكتور مهدي املخزومي–
الدكتور ابراهيم السامرائي/الطبعة :الثانية سنة الطبع/1409 :املطبعة :النارش:
مؤسسة دار اهلجرة.

 2929النهاية يف غريب احلديث واألثر /جمد الدين ابن األثري الوفاة /606 :حتقيق:
حممود حممد الطناحي/الطبعة :الرابعة/سنة الطبع /1364 :النارش :مؤسسة

إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع–قم – ايران.

 3030املخصص /ابن سيده/الوفاة 458 :حتقيق :جلنة إحياء الرتاث العريب املطبعة:
النارش :دار إحياء الرتاث العريب–بريوت – لبنان.

 3131خمتار الصحاح /حممد بن أيب بكر الرازي /الوفاة721 :هـ /حتقيق :ضبط
وتصحيح :أمحد شمس الدين /األوىل /سنة الطبع1994–1415 :م /املطبعة:

النارش :دار الكتب العلمية–بريوت – لبنان.

 3232معجم مقاييس اللغة /أمحد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) الوفاة/395 :
حتقيق :عبد السالم حممد هارون/الطبعة :سنة الطبع/1404 :املطبعة :مكتبة

اإلعالم اإلسالمي/النارش :مكتبة اإلعالم اإلسالمي.
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 3333كامل الزيارات /جعفر بن حممد بن قولوي /الوفاة367 :هـ /حتقيق :الشيخ
جواد القيومي /جلنة التحقيق األوىل /سنة الطبع :عيد الغدير  /1417املطبعة:

مؤسسة النرش اإلسالمي النارش :مؤسسة نرش الفقاهة.

 3434زبدة التفاسري /املال فتح اهلل الكاشاين/الوفاة /988 :حتقيق :مؤسسة
املعارف /األوىل /سنة الطبع /1423 :املطبعة :عرتت /النارش :مؤسسة املعارف
اإلسالمية–قم – ايران.

 3535جامع السعادات /مال حممد مهدي النراقي /الوفاة /1209 :حتقيق وتعليق:

السيد حممد كالنرت/تقديم :الشيخ حممد رضا املظفر /املطبعة :مطبعة النعامن–

النجف األرشف /النارش :دار النعامن للطباعة والنرش.

 3636تفسري املحيط األعظم والبحر اخلظم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم/

السيد حيدر اآلميل/الوفاة/782 :حتقيق :السيد حمسن املوسوي التربيزي/

الطبعة :الرابعة/سنة الطبع/1428 :املطبعة :األسوة/النارش :مؤسسه فرهنگى

و نرش نور عيل نور.

 3737تاج العروس/الزبيدي/الوفاة/1205 :حتقيق :عيل شريي/الطبعة :سنة
الطبع1994–1414 :م/املطبعة :دار الفكر – بريوت النارش :دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع – بريوت.

 3838مصباح املتهجد /الشيخ الطويس /الوفاة /460 :األوىل /سنة الطبع:
 1991–1411م /النارش :مؤسسة فقه الشيعة–بريوت – لبنان.

 3939مستدرك سفينة البحار /الشيخ عيل النامزي الشاهرودي /الوفاة/1405 :
حتقيق :حتقيق وتصحيح :الشيخ حسن بن عيل النامزي /سنة الطبع1418 :

النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

 4040ثواب األعامل /الشيخ الصدوق /الوفاة /381 :حتقيق :تقديم :السيد حممد

مهدي السيد حسن اخلرسان /الثانية /سنة الطبع 1368 :ش /املطبعة :أمري –

قم /النارش :منشورات الرشيف الريض قم.
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 4141األمايل /الشيخ الصدوق /الوفاة/381 :حتقيق :قسم الدراسات اإلسالمية–
مؤسسة البعثة – قم/الطبعة :األوىل/سنة الطبع /1417 :النارش :مركز الطباعة

والنرش يف مؤسسة البعثة.

 4242علل الرشائع /الشيخ الصدوق/الوفاة/381 :حتقيق :تقديم :السيد حممد
صادق بحر العلوم /سنة الطبع 1966–1385 :م/املطبعة :النارش :منشورات
املكتبة احليدرية ومطبعتها–النجف األرشف.

 4343الصحيفة السجادية /اإلمام زين العابدين الوفاة /94 :األوىل /سنة
الطبع /1418 :النارش :دفرت نرش اهلادي.

 4444كامل الدين ومتام النعمة الشيخ الصدوق/الوفاة381 :سنة الطبع :حمرم
احلرام  1363–1405ش /النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة

املدرسني بقم املرشفة.

 4545تفسري نور الثقلني /الشيخ احلويزي/الوفاة/1112 :الطبعة :الرابعة/
سنة الطبع 1370–1412 :ش /املطبعة :مؤسسة إسامعيليان النارش :مؤسسة
إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع – قم.

 4646نفحات الوالية رشح هنج البالغة /لسامحة آية اهلل نارص مكارم الشريازي/
دار جواد األئمة/الطبعة الثانية1430/هـ 2009 -م.

 4747كتاب :االحتجاج /الشيخ الطربيس/الوفاة /548 :حتقيق وتعليق
ومالحظات :السيد حممد باقر اخلرسان/سنة الطبع 1966–1386 :م/النارش:

دار النعامن للطباعة والنرش.

 4848اخلصال /الشيخ الصدوق/الوفاة/381 :حتقيق :تصحيح وتعليق :عيل أكرب
الغفاري/الطبعة :سنة الطبع 18 :ذي القعدة احلرام  1362–1403ش /النارش:

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

 4949عيون أخبار الرضا /الشيخ الصدوق/الوفاة /381حتقيق الشيخ حسن
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األعلمي/مؤسسة االعلمي بريوت–لبنان.

 5050العصمة حقيقتها – أدلتها /مركز الرسالة/االوىل/سنة الطبع/1420 :
النارش :مركز الرسالة – قم.

 5151حمارضات يف فقه اإلمامية (الزكاة) /السيد حممد هادي امليالين/الوفاة:
/1395حتقيق :مجعها وعلق عليها فاضل احلسيني امليالين.

 5252التبيان يف تفسري القرآن /الشيخ الطويس /الوفاة /460 :حتقيق وتصحيح:

أمحد حبيب قصري العاميل األوىل /األوىل /سنة الطبع :رمضان املبارك /1409

املطبعة :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي /النارش :مكتب اإلعالم اإلسالمي.

 5353معاين األخبار الشيخ الصدوق/الوفاة/381 :حتقيق :تصحيح وتعليق :عيل
أكرب الغفاري سنة الطبع 1338–1379 :ش النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي

التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

 5454مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة /املنسوب لإلمام الصادق الوفاة:
 /148حتقيق :األوىل /سنة الطبع1980–1400 :م /النارش :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات بريوت – لبنان.

 5555عيون احلكم واملواعظ /عيل بن حممد الليثي الواسطي الوفاة :ق /6حتقيق:
الشيخ حسني احلسيني البريجندي/الطبعة :األوىل املطبعة :دار احلديث.

 5656مستدرك الوسائل /مريزا حسني النوري الطربيس/الوفاة/1320 :حتقيق:

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث /األوىل املحققة /سنة الطبع–1408 :
 1987م /النارش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث–بريوت – لبنان.

 5757النور الساطع يف الفقه النافع /الشيخ عيل كاشف الغطاء/الوفاة 1253 :سنة
الطبع 1961–1381 :م/املطبعة :مطبعة اآلداب.

 5858روضة الواعظني /الفتال النيسابوري/الوفاة/508 :حتقيق :تقديم :السيد
حممد مهدي السيد حسن اخلرسان /النارش :منشورات الرشيف الريض – قم.

املصادر 207 .............................................................................

 5959التفسري الصايف /الفيض الكاشاين /الوفاة/1091 :حتقيق :صححه وقدم له

وعلق عليه العالمة الشيخ حسني األعلمي الثانية /سنة الطبع :رمضان –1416

 1374ش /املطبعة :مؤسسة اهلادي–قم املقدسة النارش :مكتبة الصدر – طهران.

 6060توضيح هنج البالغة /السيد حممد احلسيني الشريازي /النارش :دار تراث
الشيعة–طهران – ايران.

 6161اجلواهر السنية /احلر العاميل /الوفاة/1104 :سنة الطبع1964–1384 :
م /املطبعة :النعامن–النجف األرشف.

 6262مفاتيح اجلنان (عريب) /الشيخ عباس القمي (مرتجم :نجفي) الوفاة:
 /1359حتقيق :تعريب :السيد حممد رضا النوري النجفي /الثالثة/سنة الطبع:
 1385ش– 2006م/املطبعة :البعثة – قم/النارش :مكتبة العزيزي.

 6363روض اجلنان يف رشح ارشاد األذهان (ط.ج) /الشهيد الثاين /الوفاة/965 :
حتقيق :مركز االبحاث والدراسات االسالمية /االوىل /سنة الطبع/1422 :

النارش :بوستان كتاب قم.

 6464رشح هنج البالغة /ابن ميثم البحراين/الوفاة 679 :حتقيق :عني بتصحيحه
عدد من األفاضل وقوبل بعدة نسخ موثوق هبا/الطبعة :األوىل/سنة الطبع:

تابستان  1362ش/املطبعة :چاپخانه دفرت تبليغات اسالمي /النارش :مركز النرش
مكتب االعالم االسالمي–احلوزة العلمية–قم – ايران.

 6565االعتقادات يف دين اإلمامية /الشيخ الصدوق /الوفاة /381 :حتقيق :عصام
عبد السيد/الطبعة :الثانية/سنة الطبع 1993–1414 :م/النارش :دار املفيد
للطباعة والنرش والتوزيع–بريوت – لبنان.

احملتويات
مقدمة املؤسسة 5 ......................................................
مقدمة الكتاب7 ........................................................
التمهيد 15 ...........................................................
املبحثاألول:املالئكةيفاللغة،والقرآنوالسنة21.........................
املبحثالثاين:املالئكة:خلقهم،عددهم،سكنهم41.......................
املبحثالثالث:أحوالاملالئكة،وصفاهتم،ووظائفهم75..................
املبحث الرابع :عصمة املالئكة 113 ......................................
املبحث اخلامس :اختبار املالئكة 157 ....................................
املبحثالسادس:علماملالئكة،وخوفهموقرهبممناهلل173................
نتائج البحث 197 ......................................................
املصادر 200 .......................................................

208

