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  ؟ة َّ ليق على اإليمان بالمالئكة من الكتاب والس  ما الدَّ   س:

 : ل  من الكتاُ كثيرة  ٌ  أدل    ج:

ْْا   ْْه  مْْنَّْْل  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿  : ْْدل

 .[5درى:]الش  

ْْه   ْْدل ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿:  و 

 .]األدراِّ[ ﴾ی

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: و دله  

 .]البقرة[ ﴾ہ ہ

 .هوميرَ  يف الديث جربيَل   ٌن َّلم من الس  م اإليما  بَ وتقد   

 .ن ندرٍ خلقَّلم مَ  اهلل    أ     «صحيُ مسلمٍ  ويف 

 .َّلم كثيرة  واألالاديث يف شأنَ 

 
 

 

ا فرغ الم،نِّف ل من أركا  اإليما   من    ؒلم  كن األو  كن    ،الر  أتبعه بَذكر الر 

 .الث اين؛ وهد اإليما  بالمال كٌ

ًٌ م ن  لْيل دل  اإليْما  ْبالمال ْكٌ مَ ْما اْلد  ن األسْْْْئْلٌ؛ ابْتدأْها بقدْله: )ْفأورد فْيه جمْل

 (.ٌ ن الكتاُ والس  
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الْ  كثيرة    ٌ  ل أدلْ  )ثم   كر أ     ٌ الد  نْ ٌ الن بدي ٌ مملدءا  باألدل   ْْ ٌ  (؛ فالقرآ  الكريم والسْْ

 دل  اإليما  بالمال كٌ، وإثبات وجددهم.

 ًفا منَّلا؛ فذكر ما  كر من اآليات، ثم  أتبعَّلا بأالاديَث.رط   ؒالم،نِّفر كو 

(، وفيَّلا  [5درى:]الشْْْ   ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿: )فَذَكر مَن اآليات  دله  

 الت ،ريُ بالمال كٌ.

( ــا:  ه ـ  ْْه  وـم دل (،  [206:  ]األدْراِّ ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿:  ْ 

 .▐ذين دند اهلل  المال كٌ؛ فإن َّلم هم ال  : والمراد  م

: ]البقرة ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿:   دله  وم ها: )

ا؛ وهما جربيل مثم  َ كر َمَلَكْين منَّلم باسمَّل،  المال كٌ كلَِّّلم إجمااًل فَي اآليٌ َ كر (؛ [98

الم -وميكال   كر بعد العامِّ -  دليَّلما الس  تبتَّلما.  دِّ لفَّلما وده ر؛ لبيا  ش، وأهفَردا بالذِّ  ره

امِّ فِمن قواـعد الكالم العربيِّ  ْْل  ْل ؛  ؛ ل: أ   إفراد التْا ِّ بْعد َ كر الْع ٌٍ ا توْْ نهكْت

ل  منزلته، ونحدهما. دِّ كَشرفه، وده

ا األحاديث الواردة عن ال َّب  :  ♀ يِّ وأمَّ

م  -(  اْلدْيث جربْيَل )فِمن لـل :   حيحين« مَن اْلدْيث أبي  -  وْ د تْقد  ، وهد يف  ال،ْْْْ 

 .◙مسلٍم والده مَن الديث دمَر   ددن  ◙هريرَة 

ََّلر الديٍث لجربيَل   ٌ  ♠وهد أْشْ ٌ  ْشريَ تبته ْسامي اه مَن  ، وره اه َمن ْسم  ؛ الت   ْسم 

(؛ أل     نٌ  ين الث اللأهل الَعلم بْْْْْْْْ )أمِّ السْْْ  )اإلسْْْالم،    :الحديث  هكَرت فيه مراتب الدِّ

 
 
اها الن بي  يف آخر الحديث )دينًا(.  ♀  واإليما ، واإلالسا (، وسم 
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ٌَ  وِمن لل :  وهذا معن   دل الم،ْنِّف:  ،  «يف  صْحيُ مْسلمٍ   ▲الديث دا ْش

ٌَ ن ندرٍ خلقَّلم مَ  اهلل    أ     «صْحيُ مسْلمٍ  ويف ) : وفيه؛  (؛ فَّلد يشْير إل  الديث دا شْ

 «.ُنور    الَماَلئَِكُة ِمنْ   ُخِلَ:ِت وَ  

ه ابْتدأ  :  الـحدـيثومع ى   َّلم مخلأي أنْ  ْْام  نه وليس المراد،  ن ندرٍ قه ٌ  : أن َّلم أجسْْ ؛  درانيْ 

ٌَ يف أجسْْْام المال كٌ،   ابتداء    وإن ما يَيد أ   فالحديث المذكدر ال يَيد إثبات هذه ال،ِّْْْ

 .نا كا  مَن طينٍ ، كما أ   ابتداء َخْلقَ َّلم كا  مَن ندرٍ َخْلقَ 

ب إلْيه َْْ ٌه   ،فكْما أ   أاْلَدْنا اآل  ال يهاَنس مْنه الهِّين وال يهنسْْ ليسْْْْل    فْكذْل  المال ْك

 ًٌ  َّلم مَن الن در.ما ابتهدب َخْلقه ، وإن  أجسامَّلم ندرانَي 

ْْعدٍد  :  ويدل  على هذا حيحين« من الديث ابن مسْ  ْْ ہ    ﴿ ال:   ◙ما يف  ال،ْ

ت ما ٌ َجناٍ   :[الن جم]  ﴾ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ    ؛ فَذكر «؛  رأى َجربيَل يف صْْدرتَه له سَْْ

  ٌ دَرك .أ   هذه صدرته، وأ   مه  ، ولم يذكر أن َّلا ندر 

دى اهلل   ؛ وما ددا  ل  مَن المتلد ات  ▐وال يدصْف شْيء  بكدنه ندًرا سَْ

 فإن ه ال يهدَصف به.

 
ِّ
ا«أن ه  ال:    ♀  وو ع يف  صحيُ مسلٍم« يف دداٍء دن الن بي  . َواْجَعْل ِي ُنور 

حيحين«:  والمحفو :  الَِ  ال،  ي ُنور 
د وأههَدى  « أي ارز ني ندًرا أسرتَش َواْجَعْق لِ

 به.

وايٌ ال   ا الرِّ وهذه  ،  اهلل أ  يجعل المتلدى ندًرا  سْْْْااله   فمعناها  تي انَرد  ا مسْْْْلم  أم 

  ٌ ا لقدل اهلل   وإن مْا المحَدظ؛  ملط    رواْي ه ندًرا؛ ت،ْْْْديقًْ ه أ  يجعْل ْل د ربْ  سْْْْاال العْب

ڳ ڳ ڳ ﴿  :، و دله  [40در:]الن   ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿:  ▐
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  ﴾ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 ، يف آٍي أهَخر.[122]األنعام:

وال   -  والده، وال يهقال دن المال كٌ ۵فالمتلدى ال يكد  ندًرا، وْصٌَ )الن در( هلل  

ٌ  : )هم أجسام  نه -  دن ميرهم  .(1)  (درانَي 

 

 

 

  

 

ٌ  بالت ،نيف، ومنَّلا: كتاُ  الَحبا   يف   (1) ا، و د أفرده جماد واألالاديث يف أجسام المال كٌ كثيرة  جدذ

؛ فإن ه َجمع فأود  يدطيِّ  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .أخبار المال  « للس 
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  ؟ما مع ى اإليمان بالمالئكة  س:

  ، رو ت  سْْْْ دبد  مربمَ   ،ن خل  اهللمَ   َّلم خل   وأن    ،هد اإل رار الجْْازم بدجددهم  ج:

ْْاء[  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿و ْْي ْْب ،  ]األن

د  دن دبْْادتْْه وال ال يسْْْْتنكََ  ،[6حريم:]الت    ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿

ْْ ي رو سْْْ َْْ ْْكْْب ْْاء[  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿  ،ت ْْي ْْب يَ   ،]األن ْْ وال  والسْْْ  أمْْد  

  .روَس حْ تَ ْس يَ 

 
 

 

ا   بعه بسْااٍل يتعل   به؛ فقال:  تأ  ،ن دليل اإليما  بالمال كٌر الم،ْنِّف ما سْب  مكلم 

 (. ما معن  اإليما  بالمال كٌ)

 (.جددهمداإل رار الجازم ب)ثم  أجاُ دنه بأن ه  

م أنَّ )الج اسن. زم( ُيراد به:وت:دَّ  اليقين الث ابل الر 

شْْْْتمْل  دل    ل  راسْْْْن  ال يتلجلج؛ وهْذه القيقٌْ    ،اإليقْا  والَجزمفَّلد إ رار  مه اْب ْث

 .(اإليما )

سَْب  اإلنباه إل  أ   اال ت،ْار يف بيا  القيقٌ )اإليما ( دل  الت ،ْدي  دو    ؛ومَن هنا

الحَْيد يف كْتاُ  اإليْما «، وأنْ ه ال بْهد    ٌَ هَّْلا ابن تيميْ  ن وجدٍه؛ بسْْْْ م: ملط  مزَّْلا ْبالجنَ ر 

ن  تارة إل  أ   الت ،ْْدي  ت،ْْدي   راسْْن  مر الجزم؛ لإلشْْ مَن َ ك ، وليس ت،ْْديًقا دابًرا َيق 
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 .يزول بأدن  سبٍب 

المالئـكة(: ان ـب أ   فِمن مع ى )اإليـم د أ      اإل رار الجْازم بدجددهم؛ أي ْب د العْب يعتْق

 .و مدجدد  اهلل   مَن َخلهذا الَتل

  ، فْاهللى  ؛ إ  ليس يف الدجدد إال  خْال   ومتلد۵  (  اهلللْ ن َخ مَ      لْ َّلم َخ وأن  ) ْال:  

ه  : المال كٌ.۵  اهلل  ، ومَن َخلمتلدى    التال ، وميره

َْْ دبد  مه ربه مَ )  -  كْما ْ ال  -م  هو قَ رو ت  سْْ و  هلل  (؛ أي مه ٌ، ْخاضْْْْعد     ۵ر  بدبيْ  ْبالر 

 ره.مأل

اهلل    -م  وه ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿)  -دنَّلم    ۵كمْْا أخرب 

ْْيْْْاء[  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ْْبْ   ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿،  ]األنْ

 (.[6حريم:]الت  

ا يقع يف كالم الم م أ   ْم د  ْْارٍة إل   ْل   وتْق ات أو األالْادْيث دو  إشْْ تكلِّم مَن اآلْي

 بنحد ) ال اهلل  
 
ا ل(: أن ه يهسْْْم   يف د♀  ( أو ) ال الن بي (،  م البديع )ا تباسًْْْ

ا يتعل   باإليما  بالمال كٌ.  ومنه  الدا ع هنا فيما  كره الم،نِّف مم 

( أي ال يمتنعد  دنَّلا؛  د  دن دبادته وال يسْْتكبَرو ال يسْْتنكََ)َتَّلم:  ثم   ال يف صْْ 

ًٌ إل  ميرهْا،   ادة اهلل وال يسْْْْتكبَرو )رمْب ا  دن دْب (: أي ال يحملَّلم الكرَب دل  االمتْن

▐. 

أي ال يعرتيَّلم كْلل  يحملَّلم دل     (]األنبْياء[  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿)

 االنقها .

رو .أي ال يَمل د  وال يهق  ( روَس حتسي  أمد  والْس وال يَ ) ِّ، 
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َرفَّلم،   تبَرة دن كمال َخْلقَّلم، وشَْْ َات المه َات المذكدرة كل َّلا مَن ال،ِّْْ وهذه ال،ِّْْ

   وَرْفعٌ مرتبتَّلم، وأ   اهلل َجعلَّلم دل  هذه الحال.

ٌة ال بـ وَبِ:ـيت تت المالئـكةدَّ ِمن ِلكـمَّ ان ـب وهي أ   منَّلم َمن ينزل    (؛رـها يف مع ى )اإليـم

 .ر اهللمبالدالي دل  األنبياء بأ

ٌ  فَّلذه الت ت ٌ الزم سعا يرتت ب دليَّلا مَن بلَم  ؛م    لث الر 
(1). 

ا ْكا  الَتل ه لْم  إنْ  إليَّلم    ۵اهلل    ثبعْ   ،دليَّلم  ۵  ْداجزين دن معرْفٌ ْما يجْب هلل  ْف

سْْْْلَّلم البالغَ   تحمْيَل   َل عْ وَج ،  اًل منَّلمسْْْْ ر ن المال ْكٌ،  لِّغَّلم ْهذا البْيا  مْبإنزال َمن يهب  ره

 .♥م جربيل  اس  المعروِّ بوهد الَملَ 

كَر   د  أ   اإليْما  ْبالمال ْكٌْفإ ا  ه ذَكر هْ   فال بْه ٌَْ ال  تْه تعل ْقات  ذه الدظي تي هي مَن أهمِّ مه

أهي  َّلم، واإليمْا  بَ  اء ْب الدالي دل  األنبْي أل   مْا و ع يف ؛  ۵ر اهلل  مأ   منَّلم َمن ينزل ْب

ر  يف اآلْيات أو األاْلادْيث َجرى فْيه تْقديم اإليْما  ْباهلل، ثم  ْبالمال ْكٌ، ثم    خْهاُ الشْْْْ 

ْسل؛ فالمال كٌ ه ماء إل  الن ا  بالر  م المأل األدل ، ومنَّلم ي،ْ بالر  ذين  ل ال  سْ ل خرب الْس 

 

ٌٍ من مايات وجددهم؛ وهد كدنهَّلم م   هذه الت تفإ  (1) ٌٍ دظيم ٌ  لبيا  ماي ٌ الزم ٌَ اهلل  بم  ْْال إل    ۵لِّغين رس

 .▐اهلل   بأمرقه من األنبياء لمن َخ   ۵َمن اصهَاه اهلل  

   منَّلم   اهلل، وأد  مَن َخلكَرمن َّلم دباد  مه أ  يهقال: )اإليما  بأ  -كما سْْب   -ا  اإليما  بالمال كٌ  وَجم

 ر اهلل(.مي دل  األنبياء بأالينزل بالد َمن 

ْْل اإليْما  بََّلمْفإ وْما ْددا  ْل  مَن وْظا ف المال ْكٌ ْْل مَن أصْْ ن ْما هي زاْ دة  دل   ْل ؛  ، وإن َّْلا ليسْْ

دَكل  بالَقْهر، وأ دَكل  بق   َملَ كمعرفٌ َأ   إسرافيَل مه ا.م  جلض األروا ، وهب  المدت مه  رذ

ٌَ ي ٌ: أ  َتعلم أن ما أدظم المهالب اإليمانوإ لِّغدهم بي دل  األنبياء؛ ليالالن زول بالد     من وظا ف المال ك

ٌَ اهلل    عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   إليَّلمرسال
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 م.إليَّل  ▐يبعثَّلم اهلل  

 

 

  


