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س :ال ُكر بعض أنواعهم باعتبار ما ه َّيصهم اهلل له وو َّكلهم به؟
ج :هم باعتبار لل أقسا ٌم كثير ٌة:
المدكل بأداء الدالي إل الرسل؛ وهد الرو األمين جرب هيل ♠.
 فمنَّلم هالمدكل بال َق ْهر؛ وهد ميكا هيل ♠.
 ومنَّلم هه
سرافيل ♠.
المدكل بال،در؛ وهد إ
 ومنَّلم هالمدكل بقبض األروا ؛ وهد م َل المدت وأددا هنه.
 ومنَّلم هالمدكل بأدمال العباد؛ وهم الكَرام الكاتبد .
 ومنَّلم هَ
المع ِّقبات.
المدكل بحَِ العبد من بين يديه ومن خلَه؛ وهم ه
 ومنَّلم هَ
ونعيمَّلا؛ وهم َرضدا ه ومن معه.
المدكل بالجنٌ
 ومنَّلم هالمدكل بالنار ودذابََّلا؛ وهم مال َ و َمن معه من الزبانيٌ ،ورؤسا هؤهم تسع ٌَ
 ومنَّلم هدشر.
َ
المدكل بَتنٌ القرب؛ وهم همنْ َكر و َنكَير.
 ومنَّلم ه ومنَّلم الملٌ العرَل. ومنَّلم ال َك هروبَيد .المدكل بالن َهف يف األرالام؛ مَن تتليقَّلا ،وكتابٌ ما هيراد بََّلا.
 ومنَّلم هالبيل المعمدر ،يدخله كل يد ٍم سْْْْبعد ألف م َل ٍ  ،ثم ال
 ومنَّلم مال كٌ يدخلدَ
يعددو إليه آ َخر ما دليَّلم.
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االد يتبعد مجالس ِّ
الذكر.
 ومنَّلم مال كٌ سي ه ومنَّلم صَدِّ يام ال َيَ هترو . ومنَّلم هركع و هسجد ال يرفعد . ومنَّلم مير من ه كَر ،ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ [المد ِّثر].ون،د

هذه األ سام من الكتاُ والسنٌ ال َتتَ .

لما كر المْ،نِّف دليل اإليما بالمال كٌ ومعناه ،أتبعه س ً
ْااال يتعل ببيا أندادَّلم؛
ووكلَّلم به.
بادتبار ما هيأهم اهلل لهَ ،
باعتبارين:
فالمالئكة ُج ِعلوا أنواعا م َّوعة
َ

ٍ
شيء أراده.
◆ أحدهماَ :تَّليئٌ اهلل  لَّلم؛ أي ما َجعل لَّلم من ال هقدرة دل
◆ واآلخر :بادتبار ما هوكَل إليَّلم مَن الدظا ف؛ أي األدمال التي يقدمد هبا.
وهما جهتان مت:ابلتان:
 إحداهما :تتعل باالبتداء. واألخرى :تتعل باالنتَّلاء.فتَّليئتَّلم تتعل باالبتداء ،وأدمالَّلم ووظا ََّلم تتعل باالنتَّلاء.
أن المالئكة (أقسا ٌم كثير ٌة)؛ لتعدد وظائفهم وكثرة أعمالهم:
ولكر َّ
المدكل بأداء الدالي إل الرسْل؛ وهد الرو األمين جرب هيل ♠)؛ فإ
(فم هم ه

332

جربيل هد الذي كا ينزل بالدالي دل أنبياء اهلل .
و هد َرِّ بْ ْ (الرو األمين)؛ كما ال اهلل

﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [الشعراء].
والا) بادتبار أ ما ينزل به تحْْ،ل به الياة األروا والقلدُ؛ فإ الدالي
(ر ً
فسْ ِّمي ه
ه
هد ندر الَّلدايٌ الذي تحيا به لدُ النا

وأرواالَّلم.

وسْْ ِّمي (أمينًا) لكمال َالَظه أمان ٌَ البالغ؛ فأدى ما َوكَله اهلل  إليه مَن البالغ يف
ه
الرساالت التي ينزل هبا دل الرسل أ َتم ٍ
وأكمل ٍ
َ
أمانٌ.
أداء
ِّ
ه
(جربيل) بالياء.
وفيه لغات ددة؛ وهبا ه َرب يف القرآ الكريم ،وأشَّلرها:
المدكْل بْال َق ْهر) أي بْالمهر ،وتْار ًة يكد ال َق ْهر ً
ونعيمْا ،وتْار ًة
ميثْا
ً
ْال( :وم هم ه
أليما.
يكد دذا ًبا ً
ْْال( :وهد ميكْْا يْ هْل ♠)؛ كمْْا هر َوي ل ْ

ْث ثْْابتْ ٍ
يف أالْْاديْ َ
بي
الن
دن
ٌْ
ِّ

♀.
المدكل بال،در)؛ وهد ال َق ْر الذي هين ََن فيه دند بعث َ
التل .
ال( :وم هم ه
و(ال َْ :رن) هد َ ْر الثدر؛ هيجدِّ ثم هين ََن فيه ،فيكد ال،دت فيه د ذيا.
فْْْْْ ْ (ال َقر ) يف هذا المقام يقْْْ،دو َ ر الثدر؛ أل العرُ كانل تعرِّ هذا؛ فَّلد
ٍ
ٍ
جدفدنه ثم ينَتد فيه.
َض ِّي يف طرِّ وواسع يف طرِّ؛ ف هي ِّ
ه
سرافيل ♠)؛ َثبل هذا يف صحيُ
والمدكل بال،در  -كما كر الم،نِّف ( -إ
ٍ
مسلم».
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المدكل ب َقبض األروا ؛ وهد م َل المدت وأددانه).
ال( :وم هم ه
و َ كر المْْ،نِّف (األددا ) تب ًعا لغيره ممن َالمل اآليات التي هج َمع فيَّلا َكر مال كٌ
المدت دل أنَّلم أددا الم َل ؛ كما ال اهلل
وكْذلْ

ْال

﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [النِّسْْاء،]97:

﴿ :ﭶ ﭷ﴾ [األنعْام]61:؛ فْاآليتْا تَيْدا تعْدد المال كٌْ الْذين

التل َ ،
َ
فذهب َمن هب إل أ ال َقبض هد لم َل المدت وأددانه.
َيتدفد
ٍ
لملْ ٍ
واألظهر :أ ال َقبض هد َ
واالْد؛ ْال اهلل

 ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

تممد ما َشر فيه.
ميره يف ال َعمل؛ أي هي ِّ
[السجدة ،]11:و َيتبعه ه
ٍ
دازُ لما َ كر بض النَس المهمئنٌ الَ :فتَخْ ُر ُ َت ِسـ ُ
يق ك ََما
فَي الديث الرباء بن
ون بِ َها إِ َلى السـم ِ
يق ال َْ :طر ُة ِمن السـ َِ :
َت ِسـ ُ
اء» أي
اءَ ،ف َال َيت ُْركُون ََها فِي َي ِد ِه َط ْر َف َة َع ْينَ ،ف َي ْصـ َعدُ َ
َّ َ
َ َ ِّ
ميره من المال كٌ.
تمم ل
ه
المال كٌ؛ فيقبوَّلا م َل المدت ابتدا ًء ،ثم هي ِّ
فم َل المدت واالد ،واألددا إنما يكدند بعد القبض؛ فليسْل وظيَتَّلم القبض؛
تتميم ما يكد بعد القبض؛ فإ ا َ بوَّلا لم يرتكدها يف يده َطرفٌ ٍ
دين (.)1
وإنما وظيَتَّلم
ه
( )1واألظهر :أ التعْدد بْادتبْار التبعيٌْ يف العمْل ،وأمْا بْادتبْار ال َقبض :فْإنْه يتتص بم َلْ ٍ واال ٍْد؛ كمْا
ال

 :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ [السجدة.]11:

ِ
ثم تكد هْذه التبعيٌْ كمْا جْاء يف الْديْث ال َبراء بن د ٍ
ْازَُ :ف َي ُُ :
الم ْط َمئِ َّـ ُة؛
الم ْو َ :أ َّي ُت َهـا ال َّ ْف ُس ُ
ول َم َلـ ُ َ
يق ال َْ :طر ُة ِمن الس ـ َِ :
يق ك ََما ت َِس ـ ُ
اخ ُر ِجي إِ َلى َمغ ِْف َرة ِم َن اهللِ َو ِر ْض ـ َوانَ .ق َالَ :فتَخْ ُر ُ ت َِس ـ ُ
اءَ ،ف َال َيت ُْركُون ََها فِي َي ِد ِه
ْ
َ َ ِّ
ِ
المدكلد بتتميم أمرهم من
َط ْر َفـ َة َع ْينَ ،ف َي ْصـــ َعـدُ َ
الســـ َمـاء »...الحْديْث؛ فْإمْا أ يْأخْذه المال كٌْ ه
ون بِ َهـا إِ َلى َّ
مال كٌ الرالمٌ ،وإما أ تأخذه مال كٌ العذاُ.
بملْ المدت والْدَ ه ،ومْا بعْده ممْا يجري دل الم ِّيْل من تتمٌْ
فـاأللــــق :أ بض األروا يتتص َ
أالداله بعد المدت فَّلذا يجري مَن مال كٌ الرالمٌ أو مال كٌ العذاُ[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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واســم مل المو َ :دزرا هيل؛ نَقل اإلجما دليه جمادٌ؛ منَّلم القاضْْْي َديا

يف

ه
كتاُ ِّ
أالاديث ال ي ُ،منَّلا شيء.
ور َويل يف ل
الشَا» ،ه
المدكل بأدمال العباد؛ وهم الكَرام الكاتبد )؛ كما جاء ل يف القرآ
ال( :وم هم ه
الكريم.
َ
َ
المع ِّقبْات)؛ أي
المدكْل بحَِ العبْد من بين َيْديْه ومن خلَْه؛ وهم ه
ْال( :وم هم ه
الْذين يحَظد العبْد بْأمر اهلل؛ فال يتبعَّلم أالْد يف التعقيْب دليْه؛ أي ال يتلََّلم أالْد يف
تغيير الاله أو تدبير أمره.
َ
يوْ ْا؛
المدكل بالجنٌ
ونعيمَّلا؛ وهم َرضْْْدا ه ) بكسْْْر الراء ،و هت َوْ ْم أ ً
ال( :وم هم ه
ف هيقالَ :
ورضدا ) ،أما الَتُ فلغٌ رديئٌ ،وليسل من الَ،يُ.
(رضدا  ،ه
ال( :و َمن معه) أي من َخ َزنٌ الجنٌ.
َ
وهد وهم هيسْْمد َ
الت َزنٌ
(خ َزنٌ الجنٌ) ،و(مال كٌ الجنٌ) ،أما تَريد أسْْماء أولئ
ٍ
ٍ
هفر َوي اسم َ
ضعيف.
الديث
(رضدا ) يف
ِ
المد َْكل بْالجنٌْ هد اإلجمْا ؛ نقلْه
الملْ
ه
وال ُعمـدة يف إثبـا لـــ َّحـة هـذا االســــم أنْه َ
القاضي َديا يف كتاُ ِّ
الشَا».
فتحْ ْ،ل دندنا أ اسْْْم َ
(دزرا يل) واسْْْم َ
(رضْْْدا ) ثابتا بهري اإلجما ؛ نَقله
الشَا» ،ونَقل ميره اإلجما يف اسم َ
القاضي ديا ال َيح،بي يف كتاُ ِّ
(دزرا يل).
ه
المدكْل بْالنْار ودْذابََّلْا؛ وهم مْالَْ و َمن معْه مَن الزبْانيٌْ) أي مَن َخ َزنٌْ
ْال( :وم هم ه
َ
الت ْل يف
جَّلنم الذين َيز هبند النا ؛ أي يدفعدذم بشْد ٍة ،ف هسْمدا (زباني ًٌ) ألنَّلم يدفعد
النار بشد ٍة.
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(ورؤسْْْا هؤهم تسْْْع ٌَ دشْْ َْر)؛ وهم المذكدرو يف دله

﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

[المد ِّثر].
ٍ
َ
ْذي،
المدكْل بَتنٌْ القرب؛ ه
وهم همنْ َكر و َنكير)؛ جْاء هْذا يف الْديْث دنْد التِّرم ِّ
(وم هم ه
وإسناده السن.
اسميهما لغتان:
الم َلكان يف َ
وهذان َ
 األولى :تجريدهما مَن (أل)؛ ف هيسميا  ( :همنكر ،ونكير).(المنكر ،والنكير).
 واألخرى :تحليتَّلما بْ (أل)؛ ف هيسما  :هأيوا؛ ف هيقال ( :همن َكر ،و همنكَر).
و ه كَر يف األول منَّلما كَسر كافه ً
َ كَر لْ هكلْه الْ ْْ،نعْانَي يف جمع الشْْ ْتيْل»؛ وهد شْْ ْر منظدم ٌٍْ يف أالدال القرب
للسيدطي اسمَّلا أبيات التثبيل).
وأشرت إل هذه اللغات بقدلي:
ه
َ
يْر َدْ ِّر َفْ ْن َأ ْو نَْ ِّكْ َرا
همْنْْ َكْ هر َوالْنْكْ ه
فيصير يف (ال َّكير) لغتان:
✓ النكير.
✓ ونكير.
ويف المل ال َّثاين أربع لغا :
(المن َكر).
✓ بالتعريف ه
َ
(المنكَر).
✓ وددمه ه

اِّ ا َ
الو َل ا ْفْ َتْ َحْنْ ْ هه َواك َْسْْ ْ َرا
َو َك ْ َ
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✓ وكسر الكاِّ ( همن َكر).
✓ وفتحَّلا ( همنكَر).
ِ
ومن المالئكة أيضـاَ ( :الملٌ العرَل)؛ الذين يحملد درَل ر ِّبنا ▐؛ وهم
أربعٌ ،ويكدند يدم القيامٌ ثماني ًٌ.
ٍ
متناز ٍ يف ثبدته؛ واألشْْْْبه أنه الديث
كرهم يف
الديث َ
وروي ه
(وم هم ال َك هروبَيد ) ،ه
ضعيف.
واخت ُِلف يف مع ى (الك َُروب ِّيين) على قولين:

◊ أحدهما :أنَّلم المال كٌ المقربد ؛ مأخد مَن (ك هَرُ) :إ ا َ هرُ.
◊ وال َّثاين :أنَّلم مال كٌ العذاُ؛ مأخد مَن (ال َك ْرُ)؛ وهد شدة األمر.
محتمل ،ولم يثبل يف ل الديث.
وكالهما
َ
(وم هم المدكْل بْالن َهف يف األرالْام؛ مَن َتتليقَّلْا ،وكتْابٌْ مْا هيراد بََّلْا)؛ وهد الدارد

َكره يف الْديْث ابن مسْْْ ٍ
ْعدد يف الْ ْْ،حيحين»؛ وفيْه أنْه لمْا َ كر النبي ♀
ِ
فد َك ْل اهلل
الم َل ـ ُ  »...الحْْديْْث؛ َ
رســـ ـ ُق إِ َل ْي ـه َ
تتلي ابن آد َم يف بهن أ ِّم ْه ْْال :هثم ُي َ
▐ بالن َهف يف األرالام م َل ًكا فيما يتعل بتتليقَّلا وكتابٌ ما هيراد هبا.
ال( :وم هم مال كٌ يدخلد البيل المعمدر) كما ثبل يف الْ ْْ،حيحين»َ :يدْ ُخ ُل ُه
ون إِ َلي ِه ِ
ون َأ ْل َ
نخ َر َما َع َل ْي ِه ْم».
ك َُّق َي ْوم َس ْب ُع َ
ف َم َل ُ ،ث َّم َال َي ُعو ُد َ ْ
و(البيت المعمور) :بناء مرفد يف السماء السابعٌ َالذاء الكعبٌ  -أي هيحا ي الكعبٌ،
مدرا)؛ أل المال كٌ َيع همرونه بالعبادة والهادٌ؛ فيدخله كل يد ٍم سْْبعد ألف
هس ْ ِّمي (مع ً
م َل ٍ  ،ثم ال يعددو إليه آخر ما دليَّلم.
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ال( :وم هم مال كٌ سْياالد ) أي سْيارو  ،يسْْيرو يف األر

؛ (يتبعد مجالس

الذكر) أي يهلبد الد دِّ دل مجالس ِّ
ِّ
الذكر.
ال( :وم هم صَْْْدِّ يام ال َيَ هترو ) أي مَن المال كٌ مال كٌ جعلَّلم اهلل صَْْْد ًفا
منت،بين يا ًما هلل  ،ال ينقهعد دن ل ب َك َل ٍل.
ْال( :وم هم هركع و هسْْ ْجْد ال يرفعد ) أي مَن المال كٌْ َمن يكد دل هْذه الحْال
راك ًعا هلل ،أو ساجدً ا له ،ال يرفع.
ثم ْال( :وم هم مير َمن ه كَر) ،ثم كر دلْه

 ( :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ [المد ِّثر]).
وأشار الم،نِّف إل هذا المعن يف الجدهرة الَريدة»؛ فقال:
إَال ا ْلعلَيم ا ْل َتبَير ا ْلد َ
و َميْر ههم مَن جنْ ٍ
هدد َل ْيْ َس َيعْ َلْ همْ ََّل ْا
االْده ْاألَ َالْده
ه َ
َ ْه ْ ْ ه
َ ه
و د روى دبد اهلل بن أالمدَ يف كتاُ السْ ْنٌ» بإسْْ ٍ
ْناد السْْ ٍ
ْن دن دبد اهلل بن دمرو
َ
أكثر مَن المال كٌْْ» ،وهد يْْدل دل كثرة المال كٌْْ
¶ أن ْه ْْال :ليس شْْْْيء َ
واختالِّ أندادَّلم ،وتعدد وظا ََّلم وأدمالَّلم.
ثم ال( :ونْْْْ،د

هذه األ سْْْْام مَن الكتاُ والسْْ ْنٌ ال َتتَ ) أي أ أدلٌ ل

ظاهرة ب ِّينٌ.
و ْْد صْْ ْنف َمن صْْ ْنف مَن ه
والمحْْدَ ثين كت ًب ْا يف األالْْاديْْث الداردة يف
الق ْدام
ه
المال كٌ.

