اإليمان بالمالئكة
"المُّكٌ " ؽً أشل اللػٌ جمع ملَكَ وهو مستق من األلوكٌَ أي :الرزالٌَ أو مستق من
الملك بؾتد الميم وتزكين الّمَ وهو األذذ بقوةَ أما تعريؾوم ؽً السرع " :ؽوً أجزام لطيؾٌَ
أعطيت قدرة علٍ التسكلَ بأسكال مذتلؾٌَ ومزكنوا الزموات " وعلٍ هذا جموور العلماءَ كما
نقل ذلك الخاؽظ ابن خجر .
وجوب آيمان بالمُّكٌ :
آيمان بالمُّكٌ؛ هو اِعتقاد الجازم بوجودهمَ وأنوم مذلوقون هلل زبخانىَ قال تعالٍ{ :
ولكن البرْ من آمن باهلل واليوم اآلذر والمُّكٌ {(البقرة.)177:
وآيمان بالمُّكٌ :ركن من أركان آيمانَ ؽّ يشد إيمان العبد إِ بىَ وقد دلت علٍ ذلك
نشوص الكتاب والزنٌ وإجماع المزلمينَ قال تعالٍ } :آمن الرزول بما أنزل إليى من ربى
.)285
(البقرة:
والمؤمنون كل آمن باهلل ومُّكتى وكتبى ورزلى {
وؽً خديث جبريل المسوورَ قال  -شلٍ هللا عليى وزلم  -عندما زُل عن آيمان ( :آيمان أن
) رواه مزلم َ وأجمع
تؤمن باهلل ومُّكتىَ وكتبىَ ورزلىَ واليوم اآلذرَ والقدر ذيره وسره
المزلمون قاطبٌ علٍ وجوب آيمان بالمُّكٌَ وعليى ؽمن أنكر وجود المُّكٌ من غير جول
يعذر بى ؽقد كؾرَ لتكذيبى القرآن ؽً نؾً ما أثبتىَ وقد قرن هللا عز وجل الكؾر بالمُّكٌ بالكؾر بىَ
قال تعالٍ }:ومن يكؾر باهلل ومُّكتى وكتبى ورزلى واليوم اآلذر ؽقد ضل ضِّ بعيدا { ( النزاء:
.)136
وآيمان بالمُّكٌ ليس علٍ درجٌ واخدةَ ؽوناك آيمان المجملَ وهو آيمان بوجودهمَ
وأنوم ذلق من ذلق هللا زبخانىَ وهذا ال َقدْر من آيمان بالمُّكٌ واجب علٍ عموم المكلؾينَ
وهناك آيمان التؾشيلًَ وذلك بمعرؽٌ ما يتعلق بالمُّكٌ مما ورد بى السرع المطورَ وطلب هذا
واجب علٍ الكؾايٌَ ؽّ يطالب بى كل مكلفَ بل هو واجب علٍ مجموع األمٌَ بخيث إذا قام بى
البعضَ وخشلت بوم الكؾايٌَ زقط عن اآلذرين.
مرتبٌ المُّكٌ عند ربوم
لعل من أعظم اآلياتَ التً تدل علٍ عظم مكانٌ المُّكٌ عند ربومَ قولى تعالٍ { :سود هللا
أنى ِ إلى إِ هو والمُّكٌ وأولو العلم قاُما بالقزط ِ إلى إِ هو العزيز الخكيم }(آل عمرانَ)18:
ووجى الدِلٌ؛ أن هللا اختح بسوادتوم علٍ أعظم مسوود علٍ آطّقَ وهو توخيده زبخانىَ
وقرن سوادتوم بسوادتىَ وهللا ِ يزتسود من ذلقى إِ من عظم قدره عندهَ ؽوذه اآليٌ تدل علٍ
علو قدرهم ومكانتوم.
شؾات المُّكٌ الذلقيٌ والذُلقيٌ :
ذلقت المُّكٌ من نورَ كما ثبت ذلك ؽً شخيد مزلم من خديث عاُسٌ رضً هللا عنواَ
ل علٍ ذلك ما قشى القرآن علينا من قشٌ ذلق آدم
وكان ذلقوم متقدما علٍ ذلق البسرَ كما د ّ

عليى الزّمَ قال تعالٍ  } :وإذا قال ربك للمُّكٌ إنً جاعل ؽً األرض ذليؾٌ {
ؽاآليٌ واضخٌ الدِلٌ علٍ أن وجود المُّكٌ زابق لوجود البسر .

(البقرة.)30:

وتسير النشوص إلٍ عظم ذلق المُّكٌ من خيث الجملٌَ كما ؽً وشف المُّكٌ الموكلٌ
} ذي قوة {
بالنار }:غّظ سداد { (التخريم .)6 :وقال تعالٍ ؽً وشف جبريل عليى الزّم:
(التكوير . )20 :
وقال شلٍ هللا عليى وزلم ؽً وشف جبريل أيض ًا ( :رأيتى منوبط ًا من الزماءَ زادًا عظم
ذلقى ما بين الزماء إلٍ األرض ) رواه مزلم .
ووشف النبً شلٍ هللا عليى وزلم أخد خملٌ العرشَ ؽقال ( :أذن لً أن أخدث عن أخد
خملٌ العرشَ ما بين سخمٌ أذنى وعاتقىَ مزيرة زبعماٌُ عام ) رواه أبو داود وشخخى الخاؽظ
ابن خجر .
وهم علٍ عظم ذلقوم ِ يأكلون وِ يسربونَ ولوم قدرة علٍ التسكلَ كما دلت علٍ ذلك
قشٌ إبراهيم مع المُّكٌَ عندما أتوه ؽً شورة سبانَ ؽقدم لوم الطعامَ ؽلم يأكلواَ قال تعالٍ}:
هل أتاك خديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دذلوا عليى ؽقالوا زّما قال زّم قوم منكرون ؽراغ
إلٍ أهلى ؽجاء بعجل زمين ؽقربى إليوم قال أِ تأكلون ؽأوجس منوم ذيؾٌ قالوا ِ تذف وبسروه
بػّم عليم { ( الذاريات .)28-24 :
ومما يدل علٍ ذلك أيضاَ مجيُوم لوط ًا عليى الزّم ؽً شورة سبان خزان الوجوهَ قال
تعالٍ } ولما جاءت رزلنا لوطا زًء بوم وضاق بوم ذرعا وقال هذا يوم عشيب } (هودَ)77 :
ومجًء جبريل عليى الزّم إلٍ مريم عليوا الزّم ؽً شورة بسرَ قال تعالٍ } :ؽتمثل لوا بسرا
زويا { (مريم . )17 :
وكذلك كان جبريل عليى الزّم يأتً النبً  -شلٍ هللا عليى وزلم  -ؽً شورة الشخابً
دخيٌ الكلبً َ كما ؽً شخيد مزلم َ وؽً شورة أعرابًَ كما ؽً خديث جبريل المسوور ؽً
شخيد مزلم .
(ؽاطر ,)1:ومن شؾاتوم
ووشؾوم هللا زبخانى بأنوم } :أولً أجنخٌ مثنٍ وثّث ورباع {
الذَ لقيٌ أنوم ِ يوشؾون بذكورة وِ أنوثٌَ ؽمن وشؾوم باألنوثٌ من غير جول ؽقد كؾر؛ لتكذيبى
القرآن ؽً نؾً ذلكَ قال تعالٍ {:أؽأشؾاكم ربكم بالبنين واتذذ من المُّكٌ إناثا إنكم لتقولون قوِ
عظيما }(آزراء َ)40:ومن وشؾوم بالذكورةَ ؽقد جاء بدعا من القول وزوراَ ٓثباتى ما لم يثبت
سرعاَ ونؾً أن يكونوا إناثا ِ يلزم أن يكونوا ذكوراَ ؽإن المُّكٌ ذلق يذتلف عن ذلق آنس
والجن .
وأما شؾاتوم الذُ لُقيٌَ ؽوم من أعظم الذ ْلق ذُلق ًاَ ؽقد وشؾوم الرب زبخانى بأنوم } :كرام بررة
الذي يقرأ
{(عبس َ)16:ووشؾوم النبً  -شلٍ هللا عليى وزلم  -باألوشاف ذاتوا خين قال(:
القرآن وهو ماهر بى مع الزؾرة الكرام البررة  ) ...رواه الترمذي وقال :خديث خزن شخيد .

ومن شؾاتوم :أنوم معشومون من الذنوب والمعاشً ِ يقربونواَ قال تعالٍ ِ {:يعشون
هللا ما أمرهم ويؾعلون ما يؤمرون }(التخريم .)6:وهم مع عشمتوم من الذنوب والمعاشً داُمو
الطاعٌ هلل زبخانىَ قال تعالٍ { :يزبخون الليل والنوار ِ يؾترون }(األنبياء.)20:
ومن أذّقوم الخياءَ ؽؾً الخديث أن أبا بكر و عمر رضً هللا عنواَ دذّ علٍ النبً -
شلٍ هللا عليى وزلم  -وهو كاسف ؽذذهَ ؽلم يزترهاَ ؽلما دذل عثمان جلس النبً شلٍ هللا عليى
وزلم وزوى ثيابىَ ؽزألتى عاُسٌ رضً هللا عنوا عن ذلكَ ؽقال (:أِ أزتخً من رجل تزتخً
منى المُّكٌ ) رواه مزلم .
مزلم عن جابر
ومن شؾاتوم أيضا أنوم يتأذون من الرواُد الكريوٌَ كما ثبت ؽً شخيد
رضً هللا عنىَ قال :نوٍ رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم عن أكل البشل والكراثَ ؽػلبتنا
الخاجٌ ؽأكلنا منواَ ؽقال ( :من أكل من هذه السجرة المنتنٌ ؽّ يقربن مزجدناَ ؽإن المُّكٌ تأذى
مما يتأذى منى آنس ).
وأما عددهم ؽّ يعلمى إِ هللا زبخانىَ خيث ردّ علم ذلك إلٍ نؾزىَ ؽقال }:وما يعلم جنود ربك
إِ هو { (المدثر.)31:
وجاء ؽً شؾٌ البيت المعمور أنى ( :يدذلى ؽً كل يوم زبعون ألف ملكَ ِ يعودون إليى آذر
ما عليوم ) رواه مزلم .
وع ّد شلٍ هللا عليى وزلم المُّكٌ الذين يأتون بجونم بأربع مليار وتزعماٌُ مليون ملكَ كما
دل علٍ ذلك خديث  ( :يؤتً بجونم يومُذ لوا زبعون ألف زمام مع كل زمام زبعون ألف ملك )
رواه مزلم  .وقال شلٍ هللا عليى وزلم ألشخابى يوما ( :إنً أرى ما ِ ترونَ وأزمع ما ِ
وخقْ لوا أن تُطَ ما ؽيوا موضع أربع أشابع إِ وملك واضع جبوتى
تزمعونَ أطّت الزماء ُ
زاجدا هللَ وهللا لو تعلمون ما أعلم لضخكتكم قليّ ولبكيتم كثيراَ وما تلذذتم بالنزاء علٍ الؾرشَ
ولذرجتم إلٍ الشعدات تجأرون إلٍ هللا ) رواه الترمذي وخزنى السير األلبانً َ ؽوذه األخاديث
وغيرها تدل علٍ كثرة عدد المُّكٌ َ وأنى ِ يخشً عددهم إِ هللا َ ؽليس أمام المزلم أمام هذا
الملكوت العظيمَ إِ أن يزبد هللا بخمدهَ ويزألى عؾوه ولطؾى علٍ التقشير والتؾريط .
أعمال المُّكٌ
وشف هللا أعمال بعض المُّكٌ بقولى } :ؽالمدبرات أمرا { ( النازعات  )5 :قال الخزن :
"هً المُّكٌ تدبر األمر من الزماء إلٍ األرض" َ وقال تعالٍ  } :ؽالمقزمات أمرا { ( الذاريات :
 )40جاء ؽً تؾزيرها :هً المُّكٌ تقزم األعمال عليواَ من الذشب والجدب والمطر والموت
والخوادث .
وقد ذكر هللا تعالٍ بعض األعمال التً كلف بوا مُّكتىَ ؽمن ذلك قولى تعالٍ } لى معقبات
من بين يديى ومن ذلؾى يخؾظونى من أمر هللا { ( الرعد  َ)11 :ؽوذه مُّكٌ تخؾظ آنزان من
السرور بأمر هللا زبخانىَ ختٍ إذا جاء القدر ذلو عنىَ وقال زبخانى } وهو القاهر ؽوق عباده
ويرزل عليكم خؾظٌ ختٍ إذا جاء أخدكم الموت توؽتى رزلنا وهم ِ يؾرطون { (األنعام )61:ؽذكر
ؽً هذه اآليٌ أن المُّكٌ هً التً تتولٍ نزع روخى .

ومن ذلك أن المُّكٌ هم من يخملون عرش الرخمن زبخانىَ قال تعالٍ{ :
العرش ومن خولى يزبخون بخمد ربوم }(غاؽر. )7:

الذين يخملون

ومن أعمال المُّكٌ اِزتػؾار للمؤمنينَ قال تعالٍ { :ويزتػؾرون للذين آمنوا ربنا وزعت
كل سًء رخمٌ وعلما ؽاغؾر للذين تابوا واتبعوا زبيلك وقوم عذاب الجخيم }( غاؽر. )7:
وجاء ؽً الزنٌ ما يدل علٍ عنايٌ هللا بآنزان ؽً بدء تكوينى وتذلقى ؽً الرخمَ ؽقد روى
البذاري عن أنس بن مالك  -رضً هللا عنى  -عن النبً  -شلٍ هللا عليى وزلم  -أنى قال ( :إن
هللا عز وجل و ْكل بالرخم ملكا يقول :يا رب نطؾٌَ يا رب علقٌَ يا رب مضػٌَ ؽإذا أراد أن
يقضً ذلقىَ قال  :أذكر أم أنثٍ ؟ سقً أم زعيد ؟ ؽما الرزق واألجل ؟ ؽيكتب ؽً بطن أمى ).
وجاء ؽً الزنٌ أيضا أن هللا وكل مُّكٌ بتشوير األجنٌ ؽً أرخامواَ ونؾر الروح ؽيواَ ؽعن
إذا مرّ بالنطؾٌ
خذيؾٌ  -رضً هللا عنى  َ-عن رزول هللا  -شلٍ هللا عليى وزلم  -أنى قال( :
اثنتان وأربعون ليلٌَ بعث هللا إليوا ملكا ؽشورهاَ وذلق زمعواَ وبشرهاَ وجلدهاَ ولخمواَ
وعظاموا ) رواه مزلم .
ومن أعمال المُّكٌ كتابٌ وإخشاء أعمال المكلؾين من ذير أو سرَ قال تعالٍ { :ما يلؾظ من
قول إِ لديى رقيب عتيد }(ق َ)18:قال تعالٍ { :كراما كاتبين يعلمون ما تؾعلون }(اِنؾطار-11:
.)12
خلَ َ
ق الذِّ ْكرَ ؽقد روى البذاري
ومن األخاديث ما يدل علٍ أن من المُّكٌ من هو موكل بتتبع ِ
عن أبً هريرة قال :قال رزول هللا  -شلٍ هللا عليى وزلم  ( : -إن هلل مُّكٌ يطوؽون ؽً الطرق
يلتمزون أهل الذكر .ؽإذا وجدوا قوما يذكرون هللا تنادوا هلموا إلٍ خاجتكم ).
ودلت األخاديث علٍ أن من المُّكٌ من يجاهد مع المؤمنينَ قال تعالٍ { :إذ تزتػيثون ربكم
ؽازتجاب لكم أنً ممدكم بألف من المُّكٌ مردؽين }(األنؾال َ)9:قال الربيع بن أنس " :كان الناس
يوم بدر يعرؽون قتلٍ المُّكٌ – أي الذين قتلتوم المُّكٌ من الكؾار  -من قتلٍ الناسَ بضرب
ؽوق األعناقَ وعلٍ البنانَ مثل :وزم النار " رواه البيوقً .
ودلت األدلٌ علٍ أن المُّكٌ تسؾع يوم القيامٌ ؽً المذنبين من الموخدينَ قال تعالٍ { :وكم
من ملك ؽً الزموات ِ تػنً سؾاعتوم سيُا إِ من بعد أن يأذن هللا لمن يساء ويرضٍ
}(النجم َ)26:ؽؾً الخديث ( :ؽتسؾع المُّكٌ والنبيون والشديقون ) رواه ابن خبان .
ومن األخاديث ما يدل علٍ أن من المُّكٌ من هو موكل بخؾظ األماكن المقدزٌ من الدجال َ
كما روى البذاري عن أنس بن مالك  -رضً هللا عنى  -عن النبً شلٍ هللا عليى وزلمَ قال( :
ليس من بلد إِ زيطؤه الدجال إِ مكٌ والمدينٌَ ليس لى من نقابوا نقب إِ عليى المُّكٌ شاؽين
يخرزونوا .) ..
ومن األخاديث ما يدل علٍ أن المُّكٌ ِ تدذل بيتا ؽيى كلب وِ شورةَ ؽعن عن أبً طلخٌ
األنشاري  -رضً هللا عنى  -أن رزول هللا  -شلٍ هللا عليى وزلم  -قال ( :إن المُّكٌ ِ تدذل
بيتا ؽيى كلب وِ شورة ) رواه أخمد .

ؽوذه بعض أعمال المُّكٌ التً ذكرت ؽً الكتاب والزنٌ دون تعيين أشخابوا من المُّكٌ.
وؽً المقابل ورد ؽً الكتاب والزنٌ ذكر أعمال معينٌ مشرخا بأزماء أشخابواَ ومن أعظم
المُّكٌ الذين شرح الكتاب والزنٌ بذكرهم وذكر أعمالوم؛ جبريل عليى الزّم أمين الوخًَ
وميكال أمين القطرَ وكّهما موكل بالخياة ؽجبريل موكل بخياة القلوبَ وميكال موكل بخياة
} من كان عدوا هلل
األبدانَ وبوما ( الوخً والقطر ) تقوم الخياة وتنعم البسريٌَ قال تعالٍ:
ومُّكتى ورزلى وجبريل وميكال ؽإن هللا عدو للكاؽرين { (البقرة. )98:
وممن ورد ذكره ؽً القرآن مشرخا بازمى مالك ذازن النارَ قال تعالٍ:
ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون{ (الزذرف. )77:

} ونادوا يا مالك

ومن المُّكٌ الذين شرح القرآن بأزماُوم ( هاروت وماروت ) عليوما الزّمَ قال تعالٍ} :
وما أنزل علٍ الملكين ببابل هاروت وماروت { (البقرة.)102 :
وقد ذكر ؽً الزنٌ بعض أزماء المُّكٌ وأعمالومَ ؽممن شرخت الزنٌ بازمىَ إزراؽيل
عليى الزّم وهو الموكل بالنؾر ؽً الشورَ ؽقد روى أخمد و الترمذي عن أبً زعيد الذدري
رضً هللا عنى قال :قال رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم  ( :كيف أنعم ؟ وشاخب القرن قد التقم
القرنَ وخنٍ جبوتىَ وانتظر أن يؤذن لى  .قالوا  :كيف نقول يا رزول هللا ؟ قال قولوا  :خزبنا
هللا ونعم الوكيلَ علٍ هللا توكلنا )َ وقد ورد ؽً روايٌ التشريد بأن ( إزراؽيل هو شاخب
الشور ) .
وممن ذكر ازمى ؽً الزنٌ المطورة أيض ًا منكر ونكير عليوما الزّمَ وهما الملكان
الموكّن بزؤال العبد ؽً قبره وقد ورد ذكرهما عند الترمذي عن أبً هريرة رضً هللا عنى قال
 :قال رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم ( إذا قبر أخدكم أتاه ملكان أزودان أزرقان يقال ألخدهما
المنكر واآلذر النكير .) ..
وقد استور علٍ ألزنٌ الناس أن ازم ملك الموت عزراُيلَ وهذا التزميٌ – كما يقول العلماء
 لم ترد ؽً خديث شخيدَ وقد ذكره هللا تعالٍ بوظيؾتى ِ بازمىَ ؽقال زبخانى { :قل يتوؽاكم ملكالموت الذي وكل بكم  ( } ..الزجدة) 11:
ؽوذه بعض أعمال المُّكٌ التً وردت ؽً الكتاب والزنٌ َ وهً تدل  -كما يقول ابن القيم -
علٍ " أن هللا زبخانى وكل بالعالم العلوي والزؾلً مُّكٌَ ؽوً تدبر أمر العالم بإذنى ومسيُتى
وأمرهَ ؽلوذا يضيف التدبير إلٍ المُّكٌ تارة؛ لكونوم هم المباسرين للتدبيرَ كقولى } :ؽالمدبرات
أمرا { َ ويضيف التدبير إليىَ كقولى } :إن ربكم هللا الذي ذلق الزموات واألرض ؽً زتٌ أيام ثم
ازتوى علٍ العرش يدبر األمر } َ ؽوو المدبر أمرا وإذنا ومسيٌَُ والمُّكٌ المدبرات مباسرة " .
أثر آيمان بالمُّكٌ ؽً خياة المزلم
لٔيمان بالمُّكٌ آثار عظيمٌ علٍ زلوك آنزانَ وعّقتى بربىَ من تلك اآلثار:
 -1بذل العبد جوده ؽً طاعٌ ربى زبخانىَ اقتداء بالمُّكٌ الكرامَ الذين يتؾانون ؽً طاعتى
إن الذين عند ربك ِ
مع عشمتوم من الذنوبَ وقربوم من ربوم جّ وعَّ قال تعالٍ{ :
يزتكبرون عن عبادتى ويزبخونى ولى يزجدون }(األعراف.)206:

 -2دؽع الػرور عن النؾسَ واِؽتذار بالعملَ ؽالمُّكٌ علٍ دوام طاعتوم ذاضعين لى
زبخانى} يزبخون الليل والنوار ِ يؾترون } (األنبياء َ)20 :وهم مع ذلك يزألونى الشؾد والمػؾرة
عن التقشير ؽً العملَ كما ثبت ذلك ؽً الخديث الذي رواه الخاكم وشخخى السير األلبانً أن
المُّكٌ تقول لربوا يوم القيامٌ ( :زبخانك ما عبدناك خق عبادتك )َ والمزلم موما بلؼ ؽً عبادتىَ
ؽلن يبلؼ مقدار عبادة المُّكٌَ ؽوو أولٍ بنبذ الكبر واِغترار بالعمل .
 -3اِجتواد ؽً البعد عما خرمى هللاَ ذوؽا من هللا أوًَِ ثم خياء من المُّكٌ الذين ِ
يؾارقون بنً آدمَ ويكتبون ويزجلون أعمالومَ وِ زيما أن هللا وشؾوم بأنوم كرامَ كما قال
 َ)12-10ؽإن
تعالٍ }:وإن عليكم لخاؽظين  .كرامًا كاتبين  .يعلمون ما تؾعلون { ( اِنؾطار :
آنزان قد تزتولً عليى السووةَ ويػؾل عن مراقبٌ هللا لىَ ؽإذا علم أن معى من ِ يؾارقى من
المُّكٌ الكرامَ كان ذلك باعثا لى علٍ الخياءَ واِنكؾاف عما هو مقدم عليى من معشيٌ هللا
تعالٍ .

 -4اِقتداء بوم ؽً خزن نظامومَ وإتقان أعمالوم :ؽقد روى مزلم  :عن جابر بن زمرة -
رضً هللا عنى  -أن النبً  -شلٍ هللا عليى وزلم  -قال ( :أِ تشؾون كما تشف المُّكٌ عند
ربواَ ؽقلنا :يا رزول هللاَ وكيف تشف المُّكٌ عند ربوا ؟ قال :يتمون الشؾوف األولَ
ّ
ؽخث النبً  -شلٍ هللا عليى وزلم -الشخابٌ علٍ اِشطؾاف ؽً
ويتراشون ؽً الشف )
الشّةَ كما تشف المُّكٌ عند ربواَ وذلك لخزن نظامومَ عند وقوؽوم بين يدي ربوم .
إن المُّكٌ مع عظيم ذلقومَ وسدة بأزومَ ما هم إِ ذلق من ذلق هللاَ وإن هذا الكون
بإبداعىَ وإبداع من ؽيىَ لوو أعظم دليل علٍ وخدانيٌ هللا تعالٍَ وازتخقاقى مطلق العبادة .
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