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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 ونؤمن بالكرام الكاتبين  (61)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ..احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك  ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن اهلل) :قال المؤلف غفر اهلل له

 (.الموت الموكل بقبض أرواح العالمين
فيهما الكالم عن الركن الثاين من أركان اإلميان وهو اإلميان  -رمحه اهلل-هاتان الفقرتان أمجل الشيخ 

 َأنْ  اْلِبر  لَْيسَ }  :فإن اإلميان باملالئكة من أصول اإلميان ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل قد قال يف كتابه, باملالئكة
وقال , [611: البقرة]{  َواْلَماَلِئَكةِ  اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللرهِ  آَمنَ  َمنْ  اْلِبر  َوَلِكنر  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تُ َولُّوا

صلى وقال نبيه,  [582: البقرة]{  َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  بِاللرهِ  آَمنَ  ُكل  } سبحانه وتعاىل يف آخر سورة البقرة  
فاإلميان باملالئكة أصٌل من أصول اإلميان ال يتم إميان , وذكر الباقي( اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته) اهلل عليه وسلم

 .امرٍء إال به
ة وعامل اجلن والشياطني مث أيها اإلخوة الكرام واألخوات الكرميات ومن بلغ عاملان غيبيان عامل املالئك

 الستصحابوالعجب أن شعور الناس بعامل اجلن والشياطني أقوى من شعورهم بعامل املالئكة مع أن حاجتهم 
 اإلميان باملالئكة أعظم بكثري من حاجتهم للجانب اْلخر فاهلل سبحانه وتعاىل قد عظم أمر اإلميان باملالئكة ونبيه 

الصلة احلميمة الوثيقة بني املالئكة واإلنسان ومع ذلك فإن املالحظ أن  قد أفاض من النصوص اليت تدل على
وجود املالئكة ضعيف حىت لكأمنا أن يكون من فضول العلم فال يشعرون بقلوهبم وال يف شعور كثرٍي من الناس 

 .يستصحبونه يف خلواهتم وجلواهتم مع عظيم أثرهم كما سيتبني
 فمن المالئكة؟

فليست املالئكة ترى , وحني نقول عاملٌ غييب أي أنه ال يدخل يف عامل الشهادة المالئكة عالٌم غيبي
 اَل  اْلَماَلِئَكةَ  يَ َرْونَ  يَ ْومَ }: باألعني بل إن اهلل تعاىل حجبهم عنا وملا طلب الكافرون ذلك رد اهلل تعاىل طلبهم وقال

فاألصل أن اإلنسان ال يرى املالئكة هذا هو , [55: الفرقان]{  احَمُْجورً  ِحْجرًا َويَ ُقوُلونَ  لِْلُمْجرِِمنيَ  يَ ْوَمِئذٍ  ُبْشَرى
جلبيل أو لغريه من املالئكة أو رؤية غريه من  صلى اهلل عليه وسلماألصل إال بإستثناٍء يشاؤه اهلل تعاىل كرؤية النيب 

 .األنبياء
وليس ألحٍد أن يدعي ذلك وإال لنفتح الباب  وأكثر ما يقع أن يتمثل املالئكة بصورة إنسي فرياه األدمي 

عالٌم غيبي خلقهم اهلل وكثرة املخاريق والدعاوى وغري ذلك لكن ما دل الدليل عليه فإنا نؤمن به فنقول إن املالئكة 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

صلى  فمادة خلقهم النور واهلل تعاىل خيلق كل جنٍس من خلقه مما يشاء ففي صحيح مسلم أن النيب تعالى من نور
خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من مارٍج من نار وخلق أبوكم آدم مما نعت لكم أو مما : )قاليه وسلم اهلل عل

 .أي من طني(وصف لكم
مادة خلقهم النور فهم أجساٌم نورانية وحينما نقول أجسام نعين ما نقول مبعىن أن هلم حقائق وجودية  :إذا  

حاول أن يزحلق العقائد اإلسالمية , املهزومني أمام احلضارة املاديةفليسوا عبارًة عن قوى معنوية كما ادعاه بعض 
ويلبسها لبوساً عصرانياً هرباً من هتمة اإلميان باملغيبات وكأن اإلميان باملغيبات ُسبة فأمام هجمة احلضارة املادية 

والبكترييا النافعة وغري ذلك  الغربية قال بعضهم إن املالئكة هم عبارة عن قوى اخلري املبثوثة يف الكون كحبوب اللقح
من الرتهات وهذا ال شك أنه باطل وبعضهم قال أهنم قوى اخلري املعنوية يف الكون كل هذا كالٌم باطٌل ال طائل من 

وكلفهم بأعمال  وسخرهم في طاعته وعبادتهورائه ملصادمته للنصوص فهم عاملٌ حقيقي خلقهم اهلل تعاىل من نور 
 .هكذا نقول عن املالئكة بشكٍل عام اهم القوة على ذلكووظائف يقومون بها وأعط

, وأصل املالئكة أو املالئك مجع مالك ومالك خمففة من مألك وأصلها مألك من األلوكة وهي الرسالة
إىل مالك فكلمة املالئكة مشتقٌة من األلوكة وهي , فمألك أي رسول مث حصل تفخيٌم وترقيق مألك مث خففت ٌ

ال يتم ,[12: احلج]{ النراسِ  َوِمنَ  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  َيْصطَِفي اللرهُ }:  سل قال اهلل تعاىلالرسالة وذلك أهنم ر 
اإلميان باملالئكة الكرام إال باإلميان بعدة أمور أول هذه األمور ما أشرنا إليه آنفاً وهو اإلميان بوجودهم حقاً أي أهنم 

, ا زعم بعض الزاعمني أهنم قوى اخلري املفيدة يف الكون من احملسوساتخلٌق حقيقي ليسوا قوًى معنوية وليسوا كم
فال يتم إميان امرئ باملالئكة حىت يؤمن هبذه املسألة , كال بل هم هلم خلٌق حقيقي بأوصاٍف سيأيت ذكر بعضها

 .وأهنم خلٌق حقيقي خلقهم اهلل تعاىل من نور
حنن ال  ,ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمال   علمنا من أسمائهم بإسمه اإليمان بما: األمر الثاني

 ,مالك, إسرافيل, ميكائيل, نعلم كثرياً من أمساء املالئكة نعلم ما أعلمنا اهلل تعاىل إياه فنعلم جبيل أو جبائيل
ه هكذا أعلمنا اهلل بأمساء بعض مالئكت, منكر ونكري كما جاء يف بعض األحاديث, رضوان خازن اجلنة, خازن النار

 َوَما}:  والذي ال نعلمه منهم أضعاف ذلك وذلك أهنم خلٌق كثري ال حيصيه كثرًة إال اهلل عز وجل قال اهلل تعاىل
: وقال صلى اهلل عليه وسلم ملا ذكر البيت املعمور يف السماء السابعة قال, [16: املدثر]{ ُهوَ  ِإالر  َربِّكَ  ُجُنودَ  يَ ْعَلمُ 

يومياً الطائفون , يعين التأتيهم النوبة مرًة أخرى( ال يرجعون إليه آخر ما عليهميدخله كل يوم سبعون ألف ملك )
بالبيت املعمور سبعون ألف ملك مث ال تأتيهم النوبة مرًة أخرى فهذا يدل على كثرهتم ومما يدل أيضاً على كثرهتم 

ابع إال وملٌك قائٌم أو ساجٌد أو أطت السماء وحق هلا أن تئط ما فيها أربعة أص: )صلى اهلل عليه وسلم قول النيب
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فهذا يدل على كثرهتم البالغة وبالتايل فإنا نؤمن إمجاالً ببقيتهم ومن علمنا امسه بدليٍل صحيح من  ( راكٌع هلل تعاىل
 .كتاٍب أو سنة آمنا به بامسه
مما يدحض فقد أخبنا اهلل تعاىل عن بعض صفاته  فهو اإليمان بما علمنا من صفاتهم: أما المقام الثالث

 َواأْلَْرضِ  السرَماَواتِ  فَاِطرِ  لِلرهِ  احلَْْمدُ }دعوى املدعني أهنم قوًى معنوية فمما أعلمنا اهلل تعاىل وأوقفنا عليه قوله  
 هبذه نؤمن أن علينا إذاً , [6: فاطر]{  َيَشاءُ  َما اخْلَْلقِ  يف  يَزِيدُ  َورُبَاعَ  َوُثاَلثَ  َمثْ ىَن  َأْجِنَحةٍ  أُويل  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكةِ  َجاِعلِ 
 اليت ولوحاهتم كنائسهم يف النصارى يفعل كما األجنحة تلك نتصور أن ذلك من وليس أجنحة هلم وأن القضية
 .خيال حمض هذا الطري كأجنحة أجنحة هلم أطفال بصورة املالئكة يصورون دائماً  يرمسوهنا

اهلبوط هذا املعىن  حنو العلو أو واالنتقاليكفينا من لفظ األجنحة أهنا أداة للطريان  أجنحة هلم نعم الكرام فاملالئكة
 اخْلَْلقِ  يف  يَزِيدُ  َورُبَاعَ  َوُثاَلثَ  َمثْ ىَن }يكفي ولو مل نتصور حقيقة هذه األجنحة وأخب أهنم متفاوتون يف هذه األجنحة 

ق ويف جناح قد سد األف ةستمائجبيل عليه السالم له  وسلمصلى اهلل عليه حىت رأى النيب, [6: فاطر]{  َيَشاءُ  َما
صلى اهلل فلهم أشكاٌل متفاوتة فما أعلمنا اهلل تعاىل أو رسوله  يت من هوهلا وعظمتهاقبعضها يسقط منها مثل اليوا

أذن يل أن أحدث عن ملٍك ) صلى اهلل عليه وسلممن أوصافهم أثبتنا ذلك الوصف من ذلك قول النيب  عليه وسلم
شيء هائل شيء  (من محلة العرش مابني شحمة أذنه وعاتقه خيفق الطري سبعمائة عام أو خمفق الطريسبعمائة عام

فاملالئكة الرمحن خلٌق حقيقي هلم , يتقاصر اخليال عن تصوره واإلحاطة به لكننا ندرك هذا املعىن ونثبته ونقره
 اجلمال وحسن الصورة أم ال؟ هل هم موصوفون ب, أوصاٌف معينة

هنم املالئكة خلق مجيل يف أوصافه ما الدليل؟ لو تأملت يف الفطر لوجدت كل إنسان جيد يف فطرته أن 
تأمل النسوة صوحيبات امرأة العزيز ملا خرج عليهن يوسف ماذا قلن  , امللك خلٌق مجيل وأن الشيطان خلٌق قبيح

فاقرتن لفظ امللك باجلمال واهلل تعاىل ملا , [16: يوسف]{  َكرِيٌ  َمَلكٌ  ِإالر  َهَذا ِإنْ  َشرًابَ  َهَذا َما لِلرهِ  َحاشَ  َوقُ ْلنَ }
واملرة هي اهليئة احلسنة اجلميلة فاألصل يف  , [1: النجم]{ فَاْستَ َوى ِمررةٍ  ُذو}:  ذكر جبيل عليه السالم قال

فحينما متثل جبيل بصورة رجٍل من , املالئكة مجال الصورة ولذلك إذا متثلوا بصورة البشر أتوا على صورٍة حسنة
متثل بصورة الكليب وكان رجالً حسن الصورة وملا جاء املالئكة إىل إبراهيم مث إىل  صلى اهلل عليه وسلمأصحاب النيب 

 .ط أتوا على هيئة شباٍن شباح الوجوه ألن هذا هو األنسب واألقرب لطبيعتهملو 
لكن ال مينع أن يكون من مالئكة الرمحن من خيلقه اهلل تعاىل على هيئٍة منفرٍة قبيحة عقوبًة ملن يتعاملون معها  

ملشركني والكفرة على هيئٍة قد يكونوا مالئكة النار الذين جعلهم اهلل تعاىل قوامني عليها يعذبون ا, كأصحاب النار
قبيحة ليكون ذلك أبلغ يف تعذيبهم لكن من حيث اجلملة هم يوصفون باحلسن واجلمال يف حني أن الشياطني 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

مع أن أحداً مل يرى رأس [ 12: الصافات]{  الشرَياِطنيِ  ُرُءوسُ  َكأَنرهُ  طَْلُعَها}يوصفون بالقبح هلذا قال ربنا  
 . األفئدة والفطر أن الشياطني خلٌق دميمالشيطان لكن ألنه مستقٌر يف

 .وهذا جزًء من إمياننا بالغيب صلى اهلل عليه وسلمنؤمن مبا وصفهم اهلل تعاىل به أو وصفهم به نبيه: إذاً 
المقام الرابع وهو أوسع المقامات اإليمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي وكلها اهلل تعالى 

:  نا بأن هلم وييفة عامة مشرتكة وهي عبادة اهلل وتسبيحه بذات التسبيح يقول اهلل عز وجلفإن اهلل تعاىل أخب  إليهم
ويف موضع  ,  [18: فصلت]{ َيْسَأُمونَ  اَل }ويف موضع  , [52: األنبياء]{ يَ ْفتُ ُرونَ  اَل  َوالن رَهارَ  اللرْيلَ  ُيَسبُِّحونَ }
فمالئكة الرمحن , فهم يف تسبيٍح مستمر هلم زجٌل بالتسبيح عليهم السالم[ 61: األنبياء]{  َيْسَتْحِسُرونَ  َواَل }

أهلمهم اهلل تعاىل تسبيحه وذكره ومحده وتقديسه كما يلهم أحدنا النفس فهذا هو عيشهم جعلهم اهلل تعاىل خرياً 
تعاىل عن ويائف  حمضاً ال شر فيه لكن باإلضافة إىل هذه العبادة املشرتكة هلم ويائف متخصصة فقد أخبنا اهلل

 ذِْكرًا فَالترالَِياتِ ( 5) َزْجرًا فَالزراِجرَاتِ ( 6) َصفًّا َوالصرافراتِ }:  مجاعية متخصصة وويائف فردية فقال سبحانه وتعاىل
( 5) َنْشطًا َوالنراِشطَاتِ ( 6) َغْرقًا َوالنرازَِعاتِ }:  هذه مجاعاٌت من املالئكة قال تعاىل [1 - 6: الصافات]{ 

ًقا فَالسراِبَقاتِ ( 1) َسْبًحا السراِِبَاتِ وَ   -مجاعاٌت من املالئكة تقوم على أعماٍل معينة    [4 - 6: النازعات]{  َسب ْ
 . [611 ,612: الصافات]{ اْلُمَسبُِّحونَ  لََنْحنُ  َوِإنرا( 612) الصرافُّونَ  لََنْحنُ  َوِإنرا}

 جبائيل وميكائيل وإسرافيل وإمنا نالوا: فأشرف املالئكة ثالثة, املالئكةموكولة يف أفراد وآحاد من  مالعأمث هناك 
وأشرفهم جبيل؛ ألن , م وييفة احلياة واحلياة أشرف ما يكون من األوصافهبهذا الشرف ألن الوييفة املناطة 

َنا وََكَذِلكَ } ِبياة القلوب وهو النزول بالوحي عمله يتعلق  َواَل  اْلِكَتابُ  َما َتْدرِي ُكْنتَ  َما أَْمرِنَا ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  َأْوَحي ْ
ميَانُ   ُروحُ  نَ زرَلهُ  ُقلْ }فسمى اهلل الوحي روحاً به حياة واملوكول بذلك هو جبيل عليه السالم    [25: الشورى]{ اإْلِ
فلما كانت هذه مهمته كان , [611: الشعراء]{  اأْلَِمنيُ  الرُّوحُ  ِبهِ  نَ َزلَ }, [625: النحل]{ بِاحلَْقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلُقُدسِ 

 .جبيل عليه السالم سيد املالئكة بشرف العمل الذي أنيط به
ميكائيل وكل به حياة النبات واألرض ألنه مسؤوٌل عن القطر عن إنزال املطر فهو املعين بذلك فال تنزل 

 .قطرٌة إال بتدبريه بعد تدبري اهلل عز وجل
موكوٌل ِبياة األبدان إذ انه ينفخ يف الصور فتعود األرواح إىل األبدان اليت كانت تعمرها يف الدنيا  وإسرافيل

: قال -رمحه اهلل-هلذا كان هؤالء الثالثة هم سادة املالئكة لكن مث ويائف أخرى موكولة ببعضهم كما ذكر الشيخ 
[ 65 ,66: االنفطار]{ تَ ْفَعُلونَ  َما يَ ْعَلُمونَ ( 66) ِبنيَ َكاتِ  ِكرَاًما}:  قال اهلل تعاىل (ونؤمن بالكرام الكاتبين)

 َرِقيبٌ  َلَدْيهِ  ِإالر  قَ ْولٍ  ِمنْ  يَ ْلِفظُ  َما}والكرام الكاتبني هم احلفظة الذين جعلهم اهلل تعاىل عن ميني اإلنسان ومشاله
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

يعين , ا وصفان وليس إمسنيوقد ين بعض الناس أن رقيب وعتيد امسني مللكني والصحيح أهنم,  [68: ق]{ َعِتيدٌ 
فقد جعل اهلل تعاىل عن ميني اإلنسان  ,هلذا الشيء فهو وصٌف ال اسم ءعتيد يعين أنه يرتقب ومعتد ومتهيرقيب و 

ومشاله ملكني حيصيان عليه أعماله من احلسنات والسيئات وقد ورد يف حديث أن ملك اليمني يكتب احلسنات 
وملك الشمال يكتب السيئات يف حديٍث حسنه بعض أهل العلم فيه أن العبد إذا أذنب فهم ملك الشمال بكتب 

ت ساعات فإن تاب وإال فأثبتها فهذا يدل على أن ملك اليمني يكتب س سيئته قال له ملك اليمني أمسك
 .احلسنات وملك الشمال يكتب السيئات إن صح احلديث

هل يكتبان فقط ما يتعلق بالثواب والعقاب من , وهل يكتبان كل شيء؟ وقد اختلف العلماء يف ذلك
فمنهم من قال ال يكتبان إال ما , يات اليوميةألقوال وألعمال أم يكتبان ما سوى ذلك من األمور العادية والنازل

وحىت قيل  ءل اإلنسان أقوم وأقعد وأذهب وأجيحىت قو  ءبل يكتبان كل شي: قاب وبعضهم قاليتعلق بالثواب والع
عند اإلمام أمحد وهو يف فراش املوت وكان اإلمام أمحد يئن  -رمحه اهلل-روزي أهنما يكتبان األنني وقد حضر امل

 .-رمحه اهلل-ه حديثاً أن األنني يكتب فصمت اإلمام أمحد حىت مات مل يئن فساق بإسناد
 وهل تكتب املالئكة خطرات النفس؟

كل , ِبثه أهل العلم حينما يكون يف النفس داٍع إىل هوى أو داٍع إىل هدى هل يكتبانه أم ال اهذا أيضاً مم
 َكاتِِبنيَ  ِكرَاًما}:  أهنم يكتبون قال اهلل تعاىل فإذاً من أشهر مهام املالئكة, ذلك مما جرى اخللف والبحث فيه

 َبلْ }ووصفهم اهلل تعاىل هبذا الوصف كرام وقال يف آيٍة أخرى, [65 ,66: االنفطار]{ تَ ْفَعُلونَ  َما يَ ْعَلُمونَ ( 66)
 . [51: األنبياء]{ ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ 

: فاهلل تعاىل كرمهم فحقيٌق بنا أن نكرمهم فهم حمل الكرامة ينزهون عن الظلم وهلذا يقول العبد يوم القيامة لربه
يلمين كتبتك يريد أن ينافح عن نفسه فيقول اهلل عز وجل أرأيت إن بعثنا عليك شاهداً من نفسك بل يقول قبل 

أرأيت إن بعثنا عليك شاهداً من نفسك فيختم اهلل على  ذلك كفى بنا عليك شهوداً وكفى بالكرام الكاتبني شهوداً 
فيه وينطق جوارحه فيكون أول ما ينطق منه فخذه فيحدث مبا وقع منه مث خيلى بينه وبني الكالم فيقول خماطباً 

جوارحه بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل واملقصود أن اهلل تعاىل برأ مالئكته من يلم العباد فهم ال يظلمون 
أحداً وإمنا يكتبون ما يقع من العباد فإن اهلل قد جعلهم حافظني لذلك مسوا حفظة وهلذا يقول اهلل عز وجل حاكياً 

 َواَل  َحاِضرًا َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَها ِإالر  َكِبريَةً  َواَل  َصِغريَةً  يُ َغاِدرُ  اَل  اْلِكَتابِ  َهَذا َمالِ }عن الكفار يوم القيامة  
 .فهذا من مهام املالئكة[41: الكهف]{  َأَحًدا َربُّكَ  مُ َيْظلِ 

 ..هذا وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 


