
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تاسعةالمحاضرة ال

 األدب مع المالئكة الكرام

 عالقات المالئكة بالبشر متفاوتة

  منها عالقات الزمة: - 1

 أنها تكتب أعمال بني آدم: -أ

( يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن 11( ِكَراًما َكاتِبِيَن )10قال تعالى: }َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن )

وقال سبحانه: }َما يَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل إِالَّ لَدَْيِه َرقِيٌب  [.12: 10]االنفطار ({12)

 [.18({ ]ق: 18َعتِيدٌ )

: "يَتَعَاقَبُوَن فِيُكم َماِلئَكةٌ بِالليِل َوَماِلئَكةٌ -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

صِر، ثُم يَعُرُج الذيَن بَاتُوا فِيُكم بِالنَهاِر، َويَجتَِمعُوَن فِي َصالة الفَجِر َوَصالةِ العَ 

: َكيَف تََركتُم ِعبَاِدي؟ فَيَقُولُوَن: تََركنَاُهم َوُهم يَُصلوَن، -َوُهَو أَعلَُم بِِهم-فَيَسألُُهم 

 َوأَتَينَاُهم َوُهم يَُصلُّوَن". متفق عليه.

اْلقَْوَل َوَمْن  حراستهم البن آدم وحفظه، قال سبحانه: }َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرَّ  -ب

( لَهُ ُمعَق ِبَاٌت ِمْن بَْيِن يَدَْيِه 10َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنََّهاِر )

ِ{ ]الرعد  [.11: 10َوِمْن َخْلِفِه يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ

 قبض األرواح: -ج

ِدِه َويُْرِسُل َعلَْيُكْم َحفََظةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََحدَُكُم قال تعالى: }َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَا

ُطوَن { ]األنعام:  وقال سبحانه: }قُْل  [.61اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرُسلُنَا َوُهْم اَل يُفَر ِ

َل بُِكْم ثُمَّ إِلَى َرب ُِكْم تُْرَجعُوَن{ ]السجدة:  [.11 يَتََوفَّاُكْم َملَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوك ِ

 سؤالهم العبد في القبر: -د

: "إِنَّ -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أنس 

العَبدَ إِذَا ُوِضَع فِي قَبِرِه َوتََولَّى َعنهُ أَصَحابُهُ، َوإِنهُ لَيَسَمُع قَرَع نِعَاِلِهم، أَتاهُ 

ُجِل؟ لِ  د َملََكاِن فَيُقعدَانِِه فَيَقُوالِن: َما ُكنَت تَقُوُل فِي َهذَا الر  صلى هللا عليه  -ُمَحمَّ

، فَأما الُمؤِمُن فَيَقُوُل: أَشَهدُ أَنهُ َعبدُ هللاِ َوَرُسولُهُ، فَيُقَاُل لَهُ: انُظر إِلَى -وسلم 

َمقعَِدَك من الناِر، قَد أَبدَلََك هللاُ بِِه مقعدًا من الَجنَِّة فَيََراهَُما َجِميعًا، ويُفَسُح لَهُ فِي 

ُجِل؟ فَيَقُوُل: ال قَبِرِه، َوأَما الُمنَ افُِق َوالَكافُِر فَيُقَاُل لَهُ: َما ُكنَت تَقُوُل فِي َهذا الرَّ

أَدِري، ُكنُت أَقُوُل َما يَقُوُل الناُس. فَيُقَاُل: ال دَريَت َوال تَلَيَت، َويُضَرُب 

 لَيِن" .بَِمَطاِرَق من َحِديٍد َضربَةً، فَيَِصيُح َصيَحةً يَسَمعَُها َمن يَليِه َغيَر الثقَ 

 عالقات مشروطة: - 2



قال تعالى: }َوقُْرآَن  وهذه العالقات مشروطة مثاًل بمجالس الذكر والعبادة.

[ وذلك ألن المالئكة تشهد 78اْلفَْجِر إِنَّ قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهودًا{ ]اإلسراء: 

 هذه الصالة.

  َِماِلئَكةً يَُطوفُوَن فِي : "إِنَّ ِِلِ -صلى هللا عليه وسلم  -قال َرُسوُل هللا 

الطُرِق، يَلتَِمُسوَن أَهَل الذكِر، فإذا وَجدوا قوًما يَذُكُروَن هللا تَنَادَوا: َهلُموا إِلَى 

َوُهَو -َحاَجتُِكم. قال: فَيُحفُّونَُهم بِأجنَِحتِِهم إِلَى السَماِء الدنيَا. قال: فَيَسألُُهم َربُهم 

بَاِدي؟ قالُوا: يَقُولُوَن: يَُسب ُِحونََك ُويَكب ُِرونََك َويحمدونََك : َما يَقُوُل عِ -أَعلَُم ِمنُهم

دُونََك قال: فيقُوُل: َهل َرأَونِي؟ قال: فَيَقُولُوَن: ال َوهللاِ َما َرأَوَك. قال: ,  َويَمج ِ

َوأََشدَّ لََك فَيقُوُل: َوَكيَف لَو َرأَونِي؟ قال: يَقُولُوَن: لَو َرأَوَك َكانُوا أَشدَّ لََك ِعبَادةً، 

تَمِجيدًا َوتَحِميدًا، َوأَكثََر لََك تَسبِيًحا. قال: يَقُوُل: فََما يَسألُوني؟ قال: يَسألُوَنَك 

ِ َما َرأَوَها. قال:  الَجنةَ. قال: يَقُوُل: َوَهل َرأَوَها؟ قال: يَقُولُوَن: ال َوهللاِ يَا َرب 

ولُوَن: لو أنُهم َرأَوَها َكانُوا أََشد َعلَيَها يَقُوُل: فََكيَف لَو أَنَُّهم َرأَوَها؟ قال: يَقُ 

ِحرصاً، َوأََشد لََها َطلَباً، َوأَعَظَم فِيَها َرغبَةً. قال: فَِممَّ يَتَعَوذوَن؟ قال: يَقُولُوَن 

ِ َما َرأَوَها. قال:  ِمَن النار. قال: يَقُوُل: َوَهل َرأَوَها؟ قال: يَقُولُوَن: ال َوهللاِ يَا َرب 

فََكيَف لو َرأَوَها؟ قال: يقُولُوَن: لو َرأَوَها َكانُوا أََشد ِمنَها فَِراراً، َوأََشد لََها  يَقُوُل:

َمَخافَةً. قال: فَيَقُوُل: فأشِهدُكم أَن ِي قَد غفَرُت لَُهم. قال: يَقُوُل َملٌَك من الَماِلئَكِة: 

 لََساُء ال يَشقَى بِِهم َجِليُسُهْم".فِيِهم فاُلن لَيَس ِمنُهم إِنَما َجاَء ِلَحاَجٍة. قال: هُم الجُ 

 َما اجتََمَع قَوم فِي بَيٍت من بُيُوِت -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا و" :

هللاِ تَعَالَى، يَتلُوَن ِكتَاَب هللاِ َويتَداَرُسونَهُ بَينَُهم، إِال نََزلَت َعلَيِهم السِكينَةُ، 

 اِلئَكةُ، َوذََكَرُهم هللا فِيَمنَّ ِعندهُ".َوغِشيَتُهم الرحَمةُ، َوَحفتُهم المَ 

 إِنَّ المالئكة تَُصل ِي َعلَى أََحِدُكم -صلى هللا عليه وسلم  -قال َرُسوُل هللاِ و" :

َما دَاَم فِي َمجِلِسِه، تَقُوُل: اللُهم اغِفر لَهُ، اللهم ارَحمهُ، َما لَْم يُحِدث، َوأََحدُكم 

 ه".في صالةٍ َكانَت الصالة تَحبِسُ 

 إِذا َكاَن يَوُم الُجُمعَِة، َكاَن َعلَى ُكل -صلى هللا عليه وسلم  -قال النبِي  و" :

بَاٍب من أبَواِب المسِجِد الَماِلئَكةُ يَكتُبُوَن األوَل فَاألَوَل، فإِذا َجلَس اإلَماُم، َطَووا 

 الصُحَف َوَجاءوا يَستَِمعُوَن الذكَر".

 عالقات المحبة: - 3

الحب بين المالئكة وبين المؤمنين وال ندري ماهية هذا الحب، وهذه عالقة 

ولكن هذه الصفة في المالئكة ثابتة، فهذه المالئكة المكرمة العظيمة تحب 

 المؤمنين وتكره الكفار أعداء هللا، وتبغضهم.

 : "إذَا أََحب هللا العَبدَ، نَادَى ِجبِريَل: إِن هللاَ   -صلى هللا عليه وسلم  -النبِي  قال 

يُحب فاُلنًا فَأحبِوهُ، فَيِحبهُ ِجبِريُل َفيُنَاِدي ِجبِريُل فِي أَهِل السَماِء: إِن هللا يحب 

 فاُلنًا فَأِحبوهُ، فَيِحبهُ أَهُل السَماِء، ثُم يُوَضُع لَهُ القَبُوُل فِي األْرِض".



 األدب مع المالئكة

 معهم:المؤمن من يُحسن األدب مع المالئكة الكرام، ومن األدب 

 البعد عن إِيذائهم:و  محبتهم – 1

صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن جابر بن عبد هللا 

فاَل يَقَربَن َمسجدنَا، فَإن  -البََصَل َوالثوَم َوالكراتَ -: "من أَكَل من َهذِه البقلَِة -

 الَماِلئَكةَ تَتَأذى ِمما يَتَأذى ِمنهُ بَنُو آدم" .

  البعد عن الذنوب والمعاصي: - 2

: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن بريدة 

ُخ بالَخلوق".  "ثالثةُ ال تَقَربُهم المالئكةُ: الُجنُب، والسكراُن، والمتَضم ِ

 

 


