
330 
   

 

 

  ؟لهم بهكَّ صهم اهلل له وور بعض أنواعهم باعتبار ما هيَّ الكُ   س:

 :كثيرةٌ   هم باعتبار لل  أقسامٌ   ج:

 .♠يله  و  األمين جربوهد الر    ؛سلل بأداء الدالي إل  الر  دك  فمنَّلم المه  -

 .♠  وهد ميكا يله   ؛رهْ ل بالقَ دك  ومنَّلم المه  -

 .♠  سرافيله إوهد    ؛درل بال،  دك  ومنَّلم المه  -

 .ه  المدت وأددانه وهد ملَ   ؛بقبض األروا   لدك  ومنَّلم المه  -

 رام الكاتبد .وهم الكَ   ؛ل بأدمال العباددك  ومنَّلم المه  -

ََ  ل بحَِدك  ومنَّلم المه  -  بات.عقِّ وهم المه   ؛هالعبد من بين يديه ومن خل

 ومن معه.  ضدا ه وهم رَ   ؛َّلاٌ ونعيمَ ل بالجن دك  ومنَّلم المه  -

ٌَ ؤه ورؤسا،  بانيٌن معه من الز  ومَ   مالَ     وهم  ؛َّلاار ودذابَ ل بالن دك  المه   ومنَّلم -   هم تسع

 .دشرَ 

 ونَ   ر  كَ نْوهم مه   ؛ل بَتنٌ القربدك  ومنَّلم المه  -
 .ير  كَ

 ومنَّلم الملٌ العرَل. -

 د .ي  وبَ ره ومنَّلم الكَ  -

 َّلا.راد بَ يه   وكتابٌ ما  ،تتليقَّلان  مَ ؛  ف يف األرالامهَ ل بالن دك  ومنَّلم المه  -

-   ٌ   ال   ثم    ،ٍ  سْْْْبعد  ألف ملَ   يدمٍ  يدخله كل    ،المعمدر  يدخلد  البيَل   ومنَّلم مال ك

 .دليَّلم  ر ماَخ آليه  إيعددو   
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ٌ    ومنَّلم -  كر.د  يت بعد  مجالس الذِّ االه سي    مال ك

 رو .َته ال يَ    يام    ومنَّلم صَدِّ   -

 ال يرفعد .  د  ج  سه و  ع  ك  ومنَّلم ره  -

كَر،    نمير مومنَّلم   -  .ر[ثِّ ]المد    ائۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ه

 .تَ ٌ ال تَ ن ون،د  هذه األ سام من الكتاُ والس  

 
 

 

ا  كر  أتبعه سْاااًل يتعل   ببيا  أندادَّلم؛    ،الم،ْنِّف دليل اإليما  بالمال كٌ ومعناهلم 

لَّلم به.   بادتبار ما هي أهم اهلل له، وَوك 

عة  باعتباَرين:فالمالئكة ُجعِ  ا م وَّ  لوا أنواع 

درة دل  شيٍء أراده. َّليئٌ اهلل  تَ أحدهما:   ◆  لَّلم؛ أي ما َجعل لَّلم من القه

كَل إليَّلم مَن الدظا ف؛ أي واآلخر:  ◆  تي يقدمد  هبا.األدمال ال  بادتبار ما وه

 وهما جهتان مت:ابلتان:

 تتعل   باالبتداء.إحداهما:   -

 تتعل   باالنتَّلاء.واألخرى:   -

 وأدمالَّلم ووظا ََّلم تتعل   باالنتَّلاء.،  فتَّليئتَّلم تتعل   باالبتداء

د وظائفهم وكثرة أعمالهم: (؛كثيرةٌ   أقسامٌ )ولكر أنَّ المالئكة   لتعد 

(؛ فإ    ♠يله  و  األمين جربوهد الر    ؛ْسلل بأداء الدالي إل  الر  دك  المه  فم هم)
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 .ذي كا  ينزل بالدالي دل  أنبياء اهلل  جربيل هد ال  

و  األمين(؛ كما  ال اهلل   ْْ )الر  َرِّ بْ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿:  وده

 .عراء[]الش    ﴾ڻ ڻ ڻ

واًلا( بادتبار أ   ما ينزل به تح،ْْل به  ي )ره مِّ فإ   الدالي  ؛  الياة األروا  والقلدُفسْْه

 ذي تحيا به  لدُ الن ا  وأرواالَّلم.هد ندر الَّلدايٌ ال  

 ٌَ ي )أمينًا( لكمال اَلَظه أمان مِّ إليه مَن البالغ يف    البالغ؛ فأد ى ما َوَكله اهلل    وسْْه

ساالت ال   ٌٍ الرِّ سل أَتم  أداٍء وأكمَل أمان  .تي ينزل هبا دل  الر 

 ( بالياء.)جربيله :  وأشَّلرها؛ وهبا  هَرب يف القرآ  الكريم،  ة  دد    وفيه لغات  

ا، وتْارًة  ، و( أي بْالمهررهْ ل بْالقَ دكْ  المه   وم هم) ْال:   ا ونعيمًْ تْارًة يكد  الَقْهر ميثًْ

 يكد  دذاًبا أليًما.

ْْال:   ْْله )  ميكْْا ي  ♠  وهد 
ِّ
الن بي دن   ٌٍ ْْ ْْابت ث َْْث  أالْْادي ْْ  يف  َوي  ل ره ْْا  كم   (؛ 

♀. 

ن فيه دند بعث الَتل .(؛ وهد الَقْر  ال  درل بال،  دك  المه   وم هم) ال:   ََ  ذي يهن

ن فيه  )الَ:ْرن(و ََ ِّ ثم  يهن دت فيه  ديذا.  ،هد َ ْر  الث در؛ يهجد   فيكد  ال، 

ْْدو  َ ر  الث در؛ أل   العرُ كانل تعرِّ هذا؛   ْْ )الَقر ( يف هذا المقام يق،ْ   فَّلدفْْْْْ

فدنه ثم  ينَتد  فيه.وواسع  يف طرٍِّ   يف طرٍِّ   َضيِّ     ؛ فيهجدِّ

در  دالمو ل بال،  (؛ َثبل هذا يف  صحيُ  ♠  سرافيله إ)  - كما  كر الم،نِّف  -ك 

 «.مسلمٍ 
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 (.وأددانه  المدت  وهد ملَ   ؛األروا بض  بقَ   لدك  المه   وم هم) ال:  

ن اَلمل اآليات ال    )األددا (ر الم،ْْْنِّف  وَ ك َمع فيَّلا َ كتبًعا لغيره مم  ر مال كٌ  تي جه

، [97سْْاء:]النِّ  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿:  ؛ كما  ال اهلل   ن َّلم أددا  الملَ دل  أالمدت  

ذين  عْ ت؛ فْاآليتْا  تَيْدا   [61]األنعْام:  ﴾ڃ ڃ﴿:  وكْذلْ   ْال   الْ  د المال كٌْ  د 

 المدت وأددانه.  ب إل  أ   الَقبض هد لملَ هفَذهب َمن  ،   ف د  الَتلدَيت

  ﴾ىئ ی ی ی ی﴿:  ؛  ْال اهلل  ٍ  واالْدٍ أ   الَقبض هد لملَْ واألظهر:  

مد  ما َشر  فيه.،  [11جدة:]الس   ه يف الَعمل؛ أي يهتمِّ  وَيتبعه ميره

 ٍُ س المهمئنٌ   ال:    فَي الديث الرباء بن داز ا َ كر  بض النَ  يُق َكَما  لم  َفَتْخُرُ  َتـسِ

يُق  َماءِ َتـسِ َعُدوَن بَِها إَِلى الـسَّ ، َفَيصـْ ي َيِدِه َطْرَفَة َعْين 
َ:اِء، َفاَل َيْتُرُكوَنَها فِ « أي الَ:ْطَرُة ِمَن الـسِّ

ه مالمال كٌ؛ فيقبوَّلا ملَ  م  ل  ميره  ن المال كٌ.  المدت ابتداًء، ثم  يهتمِّ

َّلم القبض؛  ، واألددا  إن ما يكدند  بعد القبض؛ فليسْل وظيَت  المدت واالد  فملَ 

 .(1)  ما يكد  بعد القبض؛ فإ ا َ بوَّلا لم يرتكدها يف يده َطرفٌ دينٍ   وإن ما وظيَتَّلم تتميمه 

 

ار الت بأ   الت عْ   :واألظهر  (1) د ْبادتْب ٌ يف العْملعد  ار الَقبوأ،  يْ  ا ْبادتْب ه يض: ْفإمْ  ٍ  وااْلٍد؛ كْما لَْ متص  بتنْ 

 .[ 11جدة:]الس    ىئ ی ی ی ی:  ال  

:  عم  تكد  ْهذه الت بث ٍُ ٌ كْما ْجاء يف اْلدْيث الَبراء بن ْداز ةُ يْ  ا ال َّْفُس الُمْطَمئِ َـّ ُتـهَ ُ  الَمْوِ : َأيَّ   ؛ َفَيُ:وُل َملـَ

َوان   َ:اِء،    .اْخُرِجي إَِلى َمْغِفَرة  ِمَن اهللِ َوِرضــْ يُق الَ:ْطَرُة ِمَن الســِّ
يُق َكَما َتســِ َفاَل َيْتُرُكوَنَها فِي َيِدِه َقاَل: َفَتْخُرُ  َتســِ

اءِ  مـَ ا إَِلى الســــَّ ُدوَن بـِهَ عـَ ، َفَيصــــْ َة َعْين  ا أ« الْحدْيث؛ ْفإ...َطْرفـَ دكلد  بت   مْ  هم من رميم أمتْيأْخذه المال ْكٌ المه

ا أ  تأخذه مال كٌ العذاُ. المٌ، وإم   مال كٌ الر 

ــق: ا بْعده مض األروا  يتتص  بَمْل  المدت والْدَ ب    أ  ـفاأللــ ل من ت ه، وْم ا يجري دل  الميِّْ ٌ  تْم  ْم 

المٌ أو مال كٌ العذاُ أالداله بعد المدت  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .فَّلذا يجري مَن مال كٌ الر 
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ٌ ؛ منَّلمَدزرا يله   واســم مل  المو : يف    القاضْْْي َديا     ؛ َنقل اإلجما  دليه جماد

َا وَ كتاُ  الشِّ ُ  منَّلا شيء    يل يف  ل  أالاديثه «، وره  .ال ي،

(؛ كما جاء  ل  يف القرآ   رام الكاتبد وهم الكَ   ؛بأدمال العبادل  دك  المه  وم هم) ال:  

 الكريم.

د من بين يَْ   ل بحَِدكْ  المه   وم هم) ْال:   ه ومَ العْب اتعقِّ وهم المه   ؛هََْ لن خدْي (؛ أي  ْب

ذين يحَظد  العْبد ْبأمر اهلل؛ فال يتبعَّلم أاْلد  يف الت عقْيب دلْيه؛ أي ال يتلََّلم أاْلد  يف الْ  

 تدبير أمره.تغيير الاله أو  

ْْدا ه وهم رَ   ؛َّلاٌ ونعيمَ ل بالجن دك  المه   وم هم) ال:   م  أضْ َْْ اء، وتهوْ ْْر الر  ا؛  ( بكسْ ًْْ يوْ

ضدا (،   ا الَتُفيهقال: )َرضدا ، وره ٌ    أم  ٌ  رديئ  ، وليسل من الَ،يُ.فلغ

 .الجن ٌ( أي من َخَزنٌ  ن معهومَ  ال: )

(، و)مال كٌ   د  )َخَزنٌ الجنٌ  ا تَريد أسْْماء أولئ  الَتَزنٌ،  الجن ٌ(وهد وهم يهسْْم    أم 

وَ   .ي اسم )َرضدا ( يف الديٍث ضعيٍف فره

ة ـهذا االســــم   ـحَّ
ل ْبالجنْ ٌ هد اإلجْما ؛ نقْله  والُعـمدة يف إثـبا  لــــِ دكَْ أنْ ه الَمْل  المه

َا«.  القاضي َديا     يف كتاُ  الشِّ

ْْدا ( ثابتا  بهري   ْْم )َرضْ ْْم )َدزرا يل( واسْ ل دندنا أ   اسْ  ْْ اإلجما ؛ َنقله فتح،ْ

   القاضي ديا   
 
ه اإلجما  يف اسم    الَيح،بي َا«، وَنقل ميره  .)َدزرا يل(يف كتاُ  الشِّ

( أي مَن َخَزْنٌ  ْبانْيٌن الز  ن مْعه مَ ومَ   ْماْلَ     وهم  ؛َّْلاار وْدذابَ ل ْبالنْ  دكْ  المه   وم هم)ْ ال:  

ةٍ ؛  ند  الن ا ذين َيزبه جَّلن م ال   ًٌ ف،  أي يدفعدذم بْشد  دا )زباني م  ( ألن َّلم يدفعد  الَتْل  يف ْسه

ةٍ   .الن ار بشد 
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ٌَ ؤه ورؤسْْْا)   ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿:  (؛ وهم المذكدرو  يف  دله  دشْْْرَ   هم تسْْْع

 .ر[ثِّ ]المد  

ٌ القربدْك  المه   وم هم)  ونَ   ر  كَ نْم مه وهه   ؛ل بَتْن
ٍث  ير  كَ ،  التِّرْمذيِّ   دْند(؛ جْاء ْهذا يف الْدْي

 .وإسناده السن  

 الَمَلكان يف اسَميهما لغتان:وهذان  

نكر    :ا يتجريدهما مَن )أل(؛ فيهسم  األولى:  -  (.، ونكير  )مه

ا واألخرى:   - نكر، والن كير(.  :تحليتَّلما بْ )أل(؛ فيهسم   )المه

ل منَّلما َكسر ر يف األو 
كَ نَكر    كافه  و ه ر  أيًوا؛ فيهقال: )مه

نكَ  (.، ومه

ه   لْ   يف  جَ َكر  ْل  كه
 
نْعانَي  ْْ تْيل«؛ وهد شْْْْ مال،ْْ  ْْ ٌٍ يف أالدال القرب  رع الشْْ   منظدْم

يدطي اسمَّلا    أبيات الت ثبيل(. للس 

 وأشرته إل  هذه الل غات بقدلي:

َرا كِّْ نَْ َأْو  ْن  فَْ رِّ دَْ يْره 
كَْ نْ  َواْل ره  كَْ نْْ  مْه

 

َرا   َْْ َواْكسْْ هه  ْْْ ن حَْ تَْ افْْ َل  ااَلو  اَِّ  َْْ  َوك

 فيصير يف )ال َّكير( لغتان: 

 الن كير. ✓

 ونكير. ✓

 :ويف المل  الثَّاين أربع لغا   

نَكر(  بالت عريف ✓  .)المه

نكَر(  هوددمَ  ✓  .)المه
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نَكر    ر الكاِّسوك ✓  .()مه

ر    وفتحَّلا ✓
نكَ  .()مه

ا ؛ وهم  ▐ذين يحملد  درَل ربِّنا  (؛ ال  لٌ العرَلماَل ): وِمن المالئكة أيضـ 

  ٌ ًٌ أربع  .، ويكدند  يدم القيامٌ ثماني

وي  ،(د ي  وبَ ره الكَ   وم هم) أن ه الديث     واألشْْْْبهيف ثبدته؛    هم يف الديٍث متناَز ٍ  كره   وره

 .ضعيف  

 وبيِّين( على قولين:ف يف مع ى )الَكرُ واخُتلِ 

ُق: أن َّلم المال كٌ المأحدهما ◊ بد ؛ مأخد   مَن )َكره ُ  (:ر   .إ ا َ ره

ة األمر.وهد ش  ؛ُ()الَكرْ أن َّلم مال كٌ العذاُ؛ مأخد   مَن  والثَّاين:  ◊  د 

، ولم يثبل يف  ل  الديث.  وكالهما محتَمل 

اْبٌ ْما  ،يقَّْلاتلن تَ مَ ؛  ف يف األراْلامهَ الن ل بْ كْ  دالم  وم هم) (؛ وهد الدارد  َّْلااد بَ ريه   وكْت

هَ ك حيحين«؛ وفْي ه  ره يف الْدْيث ابن مسْْْْعدٍد يف  ال،ْْْْ  ا َ ك  أنْ   لمْ 
 
  ♀   ر الن بي

أ آدَم يف بهن  ابن  ه  ْْال:  ثهم   تتلي   ُق مِّْْ ــَ هِ   ُيرســـ ــْ اهلل ...ُ  الَملــَ   إَِلي ل  فَدكَْْ الحْْديْْث؛   »

 َلًكا فيما يتعل   بتتليقَّلا وكتابٌ ما يهراد هبا.بالن َهف يف األرالام م  ▐

ٌ    وم هم) ال:   حيحين«:  ( كما ثمدرعالم  يدخلد  البيل  مال ك َيْدُخُلُه بل يف  ال،ْْْْ 

 «.مْ ، ُثمَّ اَل َيُعوُدوَن إَِلْيِه نِخَر َما َعَلْيهِ ُكقَّ َيْوم  َسْبُعوَن َأْلَف َمَل   

ابعٌ اَلذاء الكعبٌو)البيت المعمور(:   ماء الس  ٌ   -  بناء  مرفد   يف الس  ،  أي يهحا ي الكعب

ي )م مِّ رونه بالعبادة واله ادٌ؛ فيدخله كمدًرا(؛ أل   المال كٌ َيععسْْه ل  يدٍم سْْبعد  ألف  مه

 ، ثم  ال يعددو  إليه آخر ما دليَّلم.َلٍ  م
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ٌ    وم هم ال: ) يت بعد  مجالس  )؛  يسْْيرو  يف األر ،  و ي ارسْْ ( أي د االي  سْْ   مال ك

كر.( أي يهلبد  الد دِّ دل  مجالس  كرالذِّ   الذِّ

ٌ  ج  ( أي مَن المال كٌرو ته َال يَ  ام  ي   َدِّ  صْْْ   وم هم) ال:   َّلم اهلل صَْْْدًفا  لعمال ك

 .لٍ ، ال ينقهعد  دن  ل  بَكلَ منت،بين  ياًما هلل 

ْْه و  ع  ك  ره   وم هم)ْ ال:   ( أي مَن المال ْكٌ َمن يكد  دل  ْهذه الْحال  ال يرفعد   د  ْج  سْْ

 يرفع.راكًعا هلل، أو ساجًدا له، ال 

كَر  وم هم)ثم   ْال:   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې : )ر  دلْه  ك(، ثم   مير َمن  ه

 (.ر[ثِّ ]المد    ى ى ائ

 وأشار الم،نِّف إل  هذا المعن  يف  الجدهرة الَريدة«؛ فقال:

مْ  هه ا   َوَميْْره َْْ َّل لَْمْه َيعْْ َليَْْس  نْهدٍد  جه  مَْن 

 

الْ   الْ إاَل   الْ َعلَيمه  ده  َتبَيره  ده اأْلَ َداالَْْ  الَْْ

ْْنٍ   و د َروى دبد اهلل بن أالمدَ   ْْناٍد السْ « بإسْ نٌ   ْْ دن دبد اهلل بن دمرو    يف كتاُ  السْ

ْْال:    ¶ ه    ْْ المال كٌْْ أن مَن  أكثَر  شْْْْيء   المال كٌْْ  ،  «ليس  ْْدل  دل  كثرة  ي وهد 

د وظا ََّلم وأدمالَّلم.عواختالِّ أندادَّلم، وت  د 

ْْ  ون،ْْْْد  هذه األ سْْْْام مَ )ثم   ال:   ( أي أ   أدل ٌ  ل   تَ ٌ ال تَ ن ن الكتاُ والسْْ

ٌ  ظاهرة  ب  .يِّن

القْْه ن ف َمن صْْْْ و ْْد صْْْْ  كن ف مَن  حَْْدثين  والمه ا يف األالْْاديْْث الداردةتدام   يف   بًْْ

 .المال كٌ

 
  


