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عصًح املالئكــح ـ رؤيح عقذيح
(*)

د .بشار شعالى عور النعيوي

يهخص انثحث

اإليماف بالمبلئكة ركف مف أركاف اإليماف باهلل تعالى ،فمف آمف باهلل تعالى يتحتـ عميو

اإليماف بالمبلئكة كبكؿ ما كرد بو الدليؿ عنيـ مف القرآف الكريـ أك ىدم النبي عميو أفضؿ
الصبلة كأتـ التسميـ.

كلقد اختمفت عقائد الناس في إثبات كجكد المبلئكة كفؽ اآلتي:

بناء عمى إيمانيـ باألنبياء كالرسؿ ،كغير المتبعيف
إف الناس المتبعكف لؤلنبياء آمنكا بالمبلئكة ن
لؤلنبياء اختمفكا في المبلئكة :فمنيـ مف لـ يتعرض لممبلئكة بنفي أك إثبات ،كمنيـ مف أثبت كجكد

المبلئكة ،لكنيـ اختمفكا في طريقة إثباتيـ لممبلئكة ،فالركحانيكف أثبتكا كجكدىـ عف طريؽ
المكاشفات كالمشاىدات ،كالفبلسفة أثبتكا كجكدىـ عف طريؽ القسمة العقمية.

كمف المعمكـ ضركرة أف لممبلئكة ألقابا عديدة ،كىذه األلقاب تمثؿ بعض أصناؼ المبلئكة

الركح األميف ،حممة العرش كغير ذلؾ،
كصفاتيـ ككظائفيـ ،فمثاؿ األلقاب التي تمثؿ صنفياٌ :
كحانيكف ،الصافات ،كغير ذلؾ ،كأما األلقاب التي تمثؿ
الر ٌ
كمثاؿ األلقاب التي تمثؿ صفاتيـٌ :
بعض كظائفيـ منيا :الحفظة ،الزبانية ،كغير ذلؾ.

كمما البد مف العمـ بو أف المبلئكة مخمكقة كسائر المخمكقات ،فيي ليا حياة كباقي األحياء

كاف اختمفت أسباب حياتيا كبقائيا ،إذ أنيا ال تعتمد في حياتيا عمى األسباب المادية مف الغذاء
كالشراب كغير ذلؾ مف أسباب بقاء الكائنات الحية ،كاهلل تعالى أعمـ بذلؾ ،لكف الذم ينبغي عممو

الجف كاإلنس ،فيـ
أف حياة المبلئكػ ػ ػة ليا نياية ميما ط ػ ػ ػ ػ ػاؿ أمدىا ،كأف مآلػ ػ ػ ػ ػيـ يختمؼ عف م ػآؿ ٌ
(*) هدرس في قسن العقيدة والفكر االسالهي /كلية العلوم االسالهية  /جاهعة الووصل .
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 أك أف ليـ ألكانان خاصان مف التنعـ في الجناف كفؽ عمـ اهلل،إما ال يحاسبكف مطمقان لعدـ تكميفيـ

.تعالى

 كلـ، أثبت البحث ثبكت عصمتيـ (عمييـ السبلـ) عصمة تامة،فيما يتعمؽ بعصمة المبلئكة

، كقد دؿ عمى ذلؾ اآليات البينات القاطعات،يثبت بأم طريؽ كقكع الذنب منيـ بأم شكؿ كاف

 ككميا،كليس ىناؾ ما يخالؼ ذلؾ سكل شبو ضعيفة أكردىا المشكككف في عصمة المبلئكة

.منتقضة باألدلة كالحجج

Dr.bashar shalain omar .

ABSTRACT
Faith in Angels is a corner of Pillar,s faith in Almighty, one who
beliewho believe in Almighty must believe in Angels that is mentioned
Holy in Qur,an and byprophet Mohammed (peace be upon him).
The People,s ideologies differed to Prove the existence of the Angels
as follow People who follow the Prophets believe in Angels and onesewho
not follow the Prophets differ if they are Angels or not Spiritualists prove
the existence of the Angles by dectors and the Philosophers prove by
brain.
As you know the Angels have many surnames and these represent
the types of angels, their features and their fiction for example the faithful
spirit, the Angels bearing the Throne and the Surnames that represent their
features as the ranged rank and the surnames represent their fiction as the
Angels, who keep the person.
What must you know is that the Angles are creatures as any
creatures that they have life but their Lives are different . They do not eat
or drink Like us and Almighty know about them also their Lives will end
but their end differ from the Man and jinns Either they do not Punish
because they haven,tSins or they go to Paradise without any punishment.
As they are Malacca they have n,t any guilt completely as it prove
in holy Quran but the people with weak spirit doubt about Malacca, but
they have no any proof or guide.
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املقذيـح

الحمد هلل رب العالميف  ..كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف كآلو الطيبيف الطاىريف

..كصحبو الغر المياميف ..

كبعد  ..فإف مف تماـ نعمة اهلل عمى عباده المسمميف أف أرشدىـ إلى كؿ طريؽ قكيـ كصراط

مستقيـ ،فأباف ليـ الحؽ جميان كاضحان كضكح الشمس في كبد السماء الصافية ،كسيؿ ليـ طريؽ
الكصكؿ إلى سبيؿ الحؽ بما أقامو ليـ مف حجج في الديف تضمنيا القرآف الكريـ كىدم النبي

فبيف ليـ ذلؾ تبيانان ال يخالطو الباطؿ ،ككاف في
المصطفى عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـٌ ،
مقدمة ذلؾ مسائؿ االعتقاد التي جاءنا بيا اإلسبلـ ،كنقمت إلينان نقبلن متكات انر قطعيان في جميع

قضايا ىذا العمـ الشريؼ ،كألزمنا اهلل تعالى باإليماف إيمانان تامان بكؿ ما جاء بو الحبيب المصطفى
صمى اهلل عميو كسمـ ،الذم أكضح لنا أف أركاف اإليماف ستة :كىي اإليماف باهلل تعالى ،كاإليماف

بمبلئكتو ،ككتبو ،كرسمو ،كاليكـ اآلخر ،كالقدر خيره كشره ،كأمرنا باإليماف بيا إيمانان جازمان ،ال

مساغ لمظنكف كالشككؾ فيو ،ككاف مف ىذه األركاف آنفة الذكر اإليماف بالمبلئكة الكراـ البررة،

الذيف جعميـ اهلل تعالى قائميف عمى شؤكف أمره كخمقو ،كقد يكتب في بياف صفاتيـ كأصنافيـ
ككظائفيـ العدد الكبير جدان مف المؤلفات العقدية ،بيد أنني لـ أجد بيف ىذه الكتب مباحث تفصيمية
تعنى بقضية ميمة كىي (عصمة المبلئكة) ،فكتب العقيدة تذكر بعض ما يتعمؽ بيذا العنكاف عمى
تنكع كاختبلؼ ،فجاء ىذا البحث ليقدـ دراسة شاممة لمكضكع عصمة المبلئكة بإيجاز غير مخؿ

بجكانب ىذا المكضكع الجميؿ.

كقد سمكت في ىذا البحث مسمؾ التنكع في المصادر كالمراجع ما بيف المغكية منيا كالعقدية

كالتفسيرية حسب متطمبات المدخبلت العممية لمككنات البحث ،كلـ أيقدـ فيو عمى الطريقة المعركفة
في بياف األدلة التفصيمية كاختيار رأم منيا دكف آخر ،لكني نحكت فيو منحى التكفيؽ ما أمكف

بيف اآلراء ،كاختيار قكؿ جامع شامؿ لجميع األقكاؿ ما أمكنني السبيؿ إلى ذلؾ.
ىذا كقد تألؼ البحث مف مقدمة كمبحثيف كخمسة مطالب كفؽ اآلتي:

المبحث األكؿ :تكممت فيو عمى حقيقة المبلئكة كألقابيـ كمآليـ ،كتضمف ثبلثة مطالب:
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المطمب األكؿ :أكضحت فيو ماىية المبلئكة في المغة كاالصطبلح ،ثـ ذكرت فيو عقيدة الناس
عمكمان بالمبلئكة.

المطمب الثاني :تحدثت فيو عف ألقاب المبلئكة مف حيث اشتماليا عمى صفات المبلئكة
كأصنافيـ ككظائفيـ.

المطمب الثالث :جعمتو خاصان بالحديث عف نياية حياة المبلئكة كمآليـ بعد ذلؾ.

المبحث الثاني :بينت فيو بيانان كافيان حقيقة عصمة المبلئكة كدالئؿ ىذه العصمة ،كبعض الشبو
التي أثارىا المشكككف في عصمة المبلئكة ،كتضمف مطمبيف:

المطمب األكؿ :تحدثت فيو عف حقيقة عصمة المبلئكة كثبكتيا في حقيـ عمييـ الصبلة كالسبلـ.
ردت الشبو الرئيسة التي اعتمدىا المشكككف
المطمب الثاني :ذكرت فيو دالئؿ عصمة المبلئكة كأك ٌ
في عصمة المبلئكة ،مع الرد عمييا.
ثـ كانت الخاتمة كالتي ذكرت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ البحث في عصمة
المبلئكة.

كاهلل تعالى كلي العناية كالتكفيؽ

املثحث األًل

حقيقح املالئكح ًأنقاتيى ًيآهلى

املطهة األًل :ياىيح املالئكح:
تعزيف املالئكح نغح:

ؾ :الكاحد مف المبلئكة ،كاألصؿ ىم ٍألىؾ ،فقدمكا البلـ كأخركا اليمزة ،فقالكا :مؤلؾ ،كىك
الممى ي
ى
ىمزه ،كىك مأخكذ مف (األلكؾ كالمألىكة كالمألي ً
كة) ،كىي
فعؿ مف األلكؾ كىك الرسالة ،ثـ تيرؾ ي
ىم ى
ً
كممى ٍيكان ك ًمٍمكاف ،كسميت :مبلئكة ،لتبميغيا رسائؿ اهلل ػ ػ عز كجؿ ػ ػ
الرسالة ،ىكقد ٌ
سمت اٍل ىع ىرب مالكان ي
إلى أنبيائو صمكات اهلل عمييـ ،كقيؿ لرجؿ مف عبد القيس جاىمي يمدح بعض الممكؾ:
ً
ً
ً ً و
ىفمىس ى ً
كب
ص ي
ٍ
ت ًإل ٍنس ٍّي ،ىكلىك ٍف ل ىمؤلىؾ تىىن َّز ىؿ م ٍف ىج ِّك السَّماء ىي ي
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ثـ تركت ىمزتو لكثرة االستعماؿ فقيؿ ممؾ ،فمما جمعكه ردكىا فقالكا :مبلئكة ،كمبلئؾ .

ؾ أكثر مف المبلئكة ،كبيانو أف الكاحد إذا أريد بو الجنس ػ ػ كالجنسية قائمة كحداف
الممى ي
كقيؿ :ى
الجنس كميا ػ ػ لـ يخرج منو شيء ،كأما الجمع فبل يدخؿ تحتو إال ما فيو الجنسية مف الجمكع(ِ).

ً
تعزيف املالئكح اصطالحا:

المبلئكة أجساـ لطيفة كأركاح مبرأة عف جميع الرذائؿ كاآلفات النظرية منيا كالعممية ،تظير

في صكر مختمفة ،مككمة في إدارة شؤكف الكائنات المادية كصكرىا ،مطمعة عمى أسرار الغيب
دكف غيرىا ،قكية عمى األفعاؿ العجيبة كالخارقة ،كىـ عباد مكرمكف يكاظبكف عمى الطاعة

كالعبادة ،سابقة إلى الخيرات كالمبرات كمكاظبة عمى محاسف األفعاؿ ،ال يأكمكف كال يشربكف ،كال

يكصفكف بذككرة كال أنكثة ،كليـ أجنحة كحكاس(ّ).

كلئلماـ الرازم تعريؼ تفصيمي لممبلئكة عند أىؿ الحؽ كمخالفييـ ،إذ قاؿ في تعريفيـ كبياف

ماىيتيـ" :اختمفكا في ماىية المبلئكة كحقيقتيـ ،كطريؽ ضبط المذاىب أف يقاؿ :المبلئكة ال بد
كأف تككف ذكاتا قائمة بأنفسيا ،ثـ إف تمؾ الذكات إما أف تككف متحيزة أكال تككف:
أما األكؿ :كىك أف تككف المبلئكة ذكات متحيزة فينا أقكاؿ:

أحدىا :أنيا أجساـ لطيفة ىكائية تقدر عمى التشكؿ بأشكاؿ مختمفة مسكنيا السمكات ،كىذا

قكؿ أكثر المسمميف.

كثانيا :قكؿ طكائؼ مف عبدة األكثاف :كىك أف المبلئكة ىي الحقيقة في ىذه الككاكب

المكصكفة باإلسعاد كاإلنحاس فإنيا بزعميـ أحياء ناطقة ،كأف المسعدات منيا مبلئكة الرحمة،

كالمنحسات منيا مبلئكة العذاب.

كثالثيا :قكؿ معظـ المجكس كالثنكية كىك أف ىذا العالـ مركب مف أصميف أزلييف كىما النكر

كالظممة ،كىما في الحقيقة جكىراف شفافاف مختاراف قادراف متضادا النفس كالصكرة ،مختمفا الفعؿ

كالتدبير ،فجكىر النكر فاضؿ خير نقي طيب الريح كريـ النفس ،يسر كال يضر ،كينفع كال يمنع،
كيحيي كال يبمي ،كجكىر الظممة عمى ضد ذلؾ ،ثـ إف جكىر النكر لـ يزؿ يكلد األكلياء كىـ

المبلئكة ال عمى سبيؿ التناكح بؿ عمى سبيؿ تكلد الحكمة مف الحكيـ كالضكء مف المضيء،
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كجكىر الظممة لـ يزؿ يكلد األعداء كىـ الشياطيف عمى سبيؿ تكلد السفو مف السفيو ال عمى سبيؿ
التناكح ،فيذه أقكاؿ مف جعؿ المبلئكة أشياء متحيزة جسمانية.

القكؿ الثاني :أف المبلئكة ذكات قائمة بأنفسيا كليست بمتحيزة كال بأجساـ فيينا قكالف:
أحدىما :قكؿ طكائؼ مف النصارل كىك أف المبلئكة في الحقيقة ىي األنفس الناطقة

المفارقة ألبدانيا عمى نعت الصفاء كالخيرية ،كذلؾ ألف ىذه النفكس المفارقة إف كانت صافية

خالصة فيي المبلئكة ،كاف كانت خبيثة كدرة فيي الشياطيف.

كثانييما :قكؿ الفبلسفة :كىي أنيا جكاىر قائمة بأنفسيا كليس بمتحيزة البتة ،كأنيا

بالماىية مخالفة ألنكاع النفكس الناطقة البشرية ،كأنيا أكمؿ قكة منيا كأكثر عممان منيا ،كأنيا

لمنفكس البشرية جارية مجرل الشمس بالنسبة إلى األضكاء ،ثـ إف ىذه الجكاىر عمى قسميف :منيا

ما ىي بالنسبة إلى أجراـ األفبلؾ كالككاكب كنفكسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا ،كمنيا ما ىي ال
عمى شيء مف تدبير األفبلؾ بؿ ىي مستغرقة في معرفة اهلل كمحبتو كمشتغمة بطاعتو ،كىذا

القسـ ىـ المبلئكة المقربكف ،كنسبتيـ إلى المبلئكة الذيف يدبركف السمكات كنسبة أكلئؾ المدبريف
إلى نفكسنا الناطقة .فيذاف القسماف قد اتفقت الفبلسفة عمى إثباتيما ،كمنيـ مف أثبت أنكاعا أخر

مف المبلئكة كىي المبلئكة األرضية المدبرة ألحكاؿ ىذا العالـ السفمي"(ْ).
(ٓ)

كقد أنكر أكائؿ المعتزلة

المبلئكة ،كعممكا ذلؾ بأنيا إف كانت أجسامان لطيفة كجب أف ال

تككف قكية عمى شيء مف األفعاؿ ،كاف كانت أجسامان كثيفةن كجب أف نراىا ،كاال ألمكف أف تككف

بحضرتنا أجساـ كأشكاؿ ال نراىا ،كأيجيب عف ذلؾ بأف كجو الجكاز في ككنيا لطيفة ىك بمعنى
عدـ المكف ال بمعنى رقة القكاـ ،كاذا سممنا أنيا كثيفة لـ نسمـ أنيا كاجبة الرؤيا ،ألف رؤية الكثيؼ

عند الحضكر غير كاجب(ٔ).

عقيذج انناس تاملالئكح قثم اإلسالو:

اختمفت عقائد الناس في المبلئكة كفؽ اآلتي:
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بناء عمى
أوالً :الناس المتبعكف لؤلنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ،كىذا الصنؼ آمف بالمبلئكة ن
إيمانيـ باألنبياء كالرسؿ الذم أخبركا الناس بكجكد المبلئكة كاإليماف بيـ ،كقد نادل األنبياء
كالرسؿ كدعكا الناس إلى اإليماف بالمبلئكة إيمانان الزمان.

ثانياً :الناس الغير المتبعيف لؤلنبياء ،كىؤالء اختمفكا في المبلئكة كفؽ اآلتي:
ُ .صنؼ منيـ لـ يتعرض لممبلئكة بنفي أك إثبات.

ِ .صنؼ منيـ أثبت كجكد المبلئكة ،لكنيـ اختمفكا في طريقة إثباتيـ لممبلئكة ،كىـ الركحانيكف
كأكثر الفبلسفة ،أما الركحانيكف فقد أثبتكا كجكدىـ عف طريؽ المكاشفات كالمشاىدات ،كأما

الفبلسف ة فقد أثبتكا كجكدىـ عف طريؽ القسمة العقمية ،كفي بياف ذلؾ يقكؿ اإلماـ الرازم رحمو
اهلل " :كاختمؼ أىؿ العمـ في أنو ىؿ يمكف الحكـ بكجكدىا مف حيث العقؿ أك ال سبيؿ إلى إثباتيا
إال بالسمع ؟ أما الفبلسفة فقد اتفقكا عمى أف في العقؿ دالئؿ تدؿ عمى كجكد المبلئكة ،كلنا معيـ

في تمؾ الدالئؿ أبحاث دقيقة عميقة ،كمف الناس مف ذكر في ذلؾ كجكىا عقمية إقناعية كلنشر
إلييا .

أحدىا :أف المراد مف الممؾ الحي الناطؽ الذم ال يككف ميتا ،فنقكؿ :القسمة العقمية تقتضي

كجكد أقساـ ثبلثة  ،فإف الحي إما أف يككف ناطقا كميتا معا كىك اإلنساف ،أك يككف ميتا كال يككف
ناطقا كىك البيائـ ،أك يككف ناطقا كال يككف ميتا كىك الممؾ ،كال شؾ أف أخس المراتب ىك الميت

غير الناطؽ ،كأكسط ػيا الناطؽ الميت ،كأشرفيا الناطؽ الذم ليس بميت ،فإذا اقتضت الحكمػ ػة
اإلل ػيية إيجاد أخس المراتب كأكسطيا ،فؤلف تقتضي إيجاد أشػ ػ ػرؼ المراتب كأعبلىا كاف ذلؾ
أكلى .

كثانييا :أف الفطرة تشيد بأف عالـ السماكات أشرؼ مف ىذا العالـ السفمي ،كتشيد بأف الحياة

كالعقؿ كالنطؽ أشرؼ مف أضدادىا كمقابمتيا ،فيبعد في العقؿ أف تحصؿ الحياة ،كالعقؿ كالنطؽ

في ىذا العالـ الكدر الظمماني ،كال تحصؿ البتة في ذلؾ العالـ الذم ىك عالـ الضكء كالنكر
كالشرؼ.
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كثالثيا :أف أصحاب المجاىدات أثبتكىا مف جية المشاىدة كالمكاشفة  ،كأصحاب الحاجات
كالضركرات أثبتكىا مف جية أخرل  ،كىي ما يشاىد مف عجائب آثارىا في اليداية إلى المعالجات

النادرة الغريبة ،كتركيب المعجكنات كاستخراج صنعة الترياقات ،كمما يدؿ عمى ذلؾ حاؿ الرؤيا
الصادقة ،فيذه كجكه إقناعية بالنسبة إلى مف سمعيا كلـ يمارسيا ،كقطعية بالنسبة إلى مف جربيا
كشاىدىا كاطمع عمى أسرارىا ،كأما الدالئؿ النقمية فبل نزاع البتة بيف األنبياء عمييـ السبلـ في

إثبات المبلئكة ،بؿ ذلؾ كاألمر المجمع عميو بينيـ ،كاهلل أعمـ"(ٕ).

املطهة انثاني :أنقاب املالئكح:

لممبلئكة ألقاب كردت في القرآف الكريـ كبعض األحاديث النبكية الشريفة ،كىذه األلقاب تمثؿ

بعض صفات المبلئكة الكراـ كبعض أصنافيا ككظائفيا ،كقد اعتمدت الحديث عف ىذه األلقاب

بدالن مف الكبلـ عمى صفات المبلئكة كأصنافيـ ألف ىذا المجاؿ قد تطرؽ إليو الباحثكف كثي انر

كفصمكا فيو كأطنبكا ،كرأيت أف أبعد عف التكرار في البحث ،كأف أسعى جاىدان لتقديـ الجديد
ٌ
المبتكر ما أمكنني ذلؾ ،كقد تناكلت ألقاب المبلئكة كرتبتيا أبجديان ألف األلقاب ىي المستيدفة مف
البحث كليست اآليات التي كردت فييا ،كفيما يأتي بياف ليذه األلقاب كمكاطف ذكرىا كمجمؿ

معانييا:

ُ .األشهاد:

كرد ذكر ىذا المقب بقكؿ اهلل عز كجؿ:ﮋﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﮊ(ٖ)،يقكؿ اإلماـ الطبرم" :األشياد :المبلئكة ،يشيدكف عمى بني آدـ بأعماليـ"(ٗ).
ِ .التاليات:
يذكر ىذا المقب بقكلو سبحانو :ﮋﭗ ﭘ ﮊ(َُ) ،قاؿ أبك حياف" :كالتاليات :القارئات،

(ُُ)
أف ىذه األلفاظ ال يجكز
قاؿ مجاىد :المبلئكة يتمكف ذكره"  ،كذىب أبك مسمـ األصفياني إلى ٌ
حمميا عمى المبلئكة؛ ألنيا مشعرة بالتأنيث ،كالمبلئكة مبرؤكف عف ذلؾ ،كأجيب بكجييف:
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األول :أنيا جمع الجمع ،فإنو يقاؿ جماعة تالية ،ثـ يجمع عمى تاليات.

والثاني :أنيـ مبرؤكف عف التأنيث المعنكم ،كأما التأنيث المفظي فبل ،ككيؼ كىـ يسمكف بالمبلئكة
مع أف عبلمة التأنيث حاصمة؟(ُِ).

ًّ .
الجنػَّة:

قاؿ اهلل تعالى :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﮊ(ُّ) ،في معنى
الجف ،فعمى األكؿ يككف
قكلو سبحانو :ﮋ ﭧ ﮊقكالف :أحدىما :أنيـ المبلئكة ،كالثاني ،أنيـ
ٌ
معنى قكلو عز كجؿ :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ أف المبلئكة عممكا ىؤالء المشركيف

الذيف جعمكا بيف اهلل تعالى كبيف المبلئكة نسبان لمحضركف في النار ،كعمى القكؿ الثاني يككف

الجف أنفسيـ عممكا أنيـ محضركف لمحساب(ُْ).
معنى اآلية الكريمة أف ٌ
ْ .الحفظة:

كرد ىذا المقب بقكلو تبارؾ كتعالى:ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ(ُٓ) ،كالحفظة ىـ المبلئكة الذيف يتعاقبكف في
الناس ليبلن كنيا انر ،يحفظكف أعماليـ كيحصكنيا ،كال يفرطكف في حفظ ذلؾ كاحصائو كال يضيعكف
أم شيء منيا(ُٔ) ،كىـ المككمكف ببني آدـ ،ممكاف بالميؿ كممكاف بالنيار ،يكتب أحدىما الخير
كاآلخر الشر ،فإذا مشى يككف أحدىما بيف يديو كاآلخر خمفو ،فإذا جمس يككف أحدىما عف يمينو
كاآلخر

عف

شمالو،

كفي

ذلؾ

قاؿ

اهلل

تعالى:

ﮋﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﮊ(ُٕ)،كيقاؿ :لكؿ إنساف
خمسة مف المبلئكة اثناف بالميؿ ،كاثناف بالنيار الخامس ال يفارقو بالميؿ كال بالنيار(ُٖ).

ٓ .حممة العرش:

استعمؿ القرآف الكريـ ىذا المقب لصنؼ مف المبلئكة ،كفييـ قاؿ اهلل تعالى :ﮋ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮊ(ُٗ) ،كقاؿ سبحانو :ﮋ
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ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(َِ)،حممة العرش ىـ سادة المبلئكة كيسمكف
الكركبيكف) ،كفي بعض التفاسير :أف أقداميـ في تخكـ األرضيف ،كاألرضكف كالسمكات إلى
(
ٌ
حجزىـ ،كىـ يقكلكف :سبحاف ذم العز كالجبركت ،سبحاف ذم الممؾ كالممككت ،سبحاف الحي

الذم ال يمكت ،سبكح قدكس رب المبلئكة كالركح(ُِ).

الركح األميف:
ٌ .6
كرد ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكلو سبحانو :ﮋ ﮘ ﮙ

ﮚ

ﮛ ﮊ(ِِ)،الركح

محمد ،كىك جبريؿ عميو السبلـ(ِّ)،كىك أميف عمى
األميف ىك الذم نزؿ بالقرآف عمى النبي ٌ

كحي اهلل تعالى إلى أنبيائو(ِْ).
ٕ .الرسؿ:

كرد ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكلو جؿ كعز :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﮊ(ِٓ)،ىـ ممؾ المكت كأعكانو ،أم المبلئكة الذيف مع ممؾ المكت ،قاؿ ابف عباس:
لممؾ المكت أعكاف مف المبلئكة ،يي ً
خرجكف الركح مف الجسد فيقبضيا ممؾ المكت إذا انتيت إلى
الحمقكـ(ِٔ).

كحانيكف:
الر ٌ
ٌ .8
الركحانييف بضـ الراء كفتحيا؛ أما الضـ فؤلنيـ
قاؿ اإلماـ السيكطي :إف المبلئكة يسمكف ٌ
أركاح ليس معيا ماء كال نار كال تراب ،كمف قاؿ ىذا قاؿ :الركح جكىر ،كقد يجكز أف يؤلِّؼ اهلل

أركاحان فيجسميا ،كيخمؽ منيا خمقان ناطقان عاقبلن ،فيككف الركح مخترعان ،كالتجسيـ كضـ النطؽ
كالعقؿ إليو حادثان ،كيجكز أف يككف أجساـ المبلئكة عمى ماىي عميو اليكـ مخترعة كما اخترع

عيسى (عميو السبلـ) كناقة صالح (عميو السبلـ) ،كأما الفتح فبمعنى أنيـ ليسكا محصكريف في

الركحانيكف ػ ػ بفتح الراء
األبنية كالظمؿ ،كلكنيـ في فسحة كبساط ،كقد قيؿ :إف مبلئكة الرحمة ىـ َّ

ػ ػ مف الركح(ِٕ).

 .9الزاجرات:
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ذكر ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكلو سبحانو :ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ(ِٖ)،اختمؼ العمماء في
معناىا ،فقاؿ مجاىد كالسدم :ىي المبلئكة التي تزجر السحاب كغير ذلؾ مف مخمكقات اهلل
تعالى ،كقاؿ قتادة :ىي آيات القرآف المتضمنة النكاىي الشرعية ،كبنحك ذلؾ ذكر اإلماـ ابف

الجكزم إذ قاؿ :كفي الزاجرات قكالف :أحدىما :أنيا المبلئكة التي تزجر السحاب ،قالو ابف عباس
كالجميكر .كالثاني :أنيا زكاجر القرآف ككؿ ما ينيى كيزجر عف القبيح ،قالو قتادة(ِٗ).

َُ .الزبانية:
جاء ذكر ىذا المقب في آيات الذكر الحكيـ بقكؿ اهلل عز كجؿ :ﮋ ﯮ ﯯﮊ(َّ)،
الزبانية خزنة جينـ ،كىـ أعظـ المبلئكة خمقان كأشدىـ بطشان ،كيطمؽ الزبانية عمى مف اشتد بطشو،
كىـ الذيف قاؿ اهلل تعالى في كصفو ـ:ﮋﯥﯦﯧﯨﮊ(ُّ) ،قاؿ ابف عباس :سمكا
بذلؾ ألنيـ يدفعكف أىؿ النار إلييا؛ كمف صفاتيـ أنيـ غبلظ القمكب ال يرحمكف إذا استرحمكا،

كحِّبب إلييـ عذاب الخمؽ كما يحِّبب لبني آدـ أكؿ الطعاـ كالشراب(ِّ).
يخمقكا مف الغضب ،ي
ُُ .السابحات:

كرد ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكلو سبحانو :ﮋ ﮨ ﮩﮊ(ّّ) ،ىـ المبلئكة الذيف
ٌن رقيقان كيترككنيا حتى تستريح ،ثـ يستخرجكنيا كالسابح في
يقبضكف أركاح الصالحيف ،يسمكنيا سبل

الماء يتحرؾ فيو برفؽ كلطافة ،كقيؿ :ىي المبلئكة ينزلكف مف السماء مسرعيف كالفرس الجكاد إذا

أسرع في جريو يقاؿ لو :سابح (ّْ).
ُِ .السابقات:

ذكر ىذا المقب بقكؿ اهلل تعالى :ﮋ ﮫ ﮬ ﮊ(ّٓ) ،ذكر اإلماـ الرازم كبلمان جامعان في

تكجيو معنى (السابقات) فقاؿ رحمو اهلل :منيـ مف فسره بمبلئكة قبض األركاح يسبقكف بأركاح
الكفار إلى النار ،كبأركاح المؤمنيف إلى الجنة ،كمنيـ مف فسره بسائر طكائؼ المبلئكة ،ثـ ذكركا

في ىذا السبؽ كجكىا:
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أحدها :قاؿ مجاىد :إف المبلئكة سبقت ابف آدـ باإليماف كالطاعة ،كال شؾ أف المسابقة في
الخيرات درجة عظيمة ،قاؿ تعالى :ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﮊ(ّٔ).
ثانيها :قاؿ الفراء كالزجاج :إف المبلئكة تسبؽ الشياطيف بالكحي إلى األنبياء؛ ألف الشياطيف كانت
تسترؽ السمع.
كيحتمؿ

ثالثها:

أف

المراد

يككف

أنو

تعالى

كصفيـ

فقاؿ:

ﮋﭬﭭﭮﭯﭰﭱﮊ(ّٕ) ،يعني قبؿ اإلذف ال يتحرككف كال
ينطقكف تعظيمان لجبلؿ اهلل تعالى كخكفا مف ىيبتو ،كىاىنا كصفيـ بالسبؽ يعني إذا
جاءىـ األمر ،فإنيـ يتسارعكف إلى امتثالو كيتبادركف إلى إظيار طاعتو(ّٖ).

ُّ .السفرة:

جاء ذكر ىذا المقب في آيات الذكر الحكيـ بقكلو سبحانو :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ(ّٗ) ،السفرة مبلئكةه مككمكف باألسفار مف كتب اهلل عز كجؿ(َْ)،

الفراء :السفرة المبلئكة الذيف يسفركف بالكحي بيف اهلل كبيف رسمو ،مف السفارة
كنقؿ الكاحدم عف ٌ
كىي السعي بيف القكـ(ُْ).
ُْ .صاحب القرف:

كرد ىذا المقب في الحديث النبكم الشريؼ الذم قاؿ فيو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ« :

ً
كحنى جبيتو كأصغى سمعو ينتظر أف يؤمر أف ينفخ
القرف
كيؼ أنعـ كقد التقـ صاحب
القرف ى
ى
(ِْ)
أف صاحب الصكر إسرافيؿ عميو السبلـ،
فينفخ » ،قاؿ اإلماـ ابف حجر رحمو اهلل :اشتير ٌ
كنقؿ فيو الحميمي اإلجماع(ّْ) ،كسمي (إسرافيؿ) لكثرة أجنحتو(ْْ).

ُٓ .الصافات:
كرد ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكؿ اهلل عز كجؿ :ﮋ ﭑ ﭒﮊ(ْٓ) ،ذكر السمعاني
ثبلثة أقكاؿ في بياف معنى (الصافات) :ركل مسركؽ عف ابف مسعكد ،كعكرمة عف ابف عباس:
أنيـ المبلئكة ،كركل الضحاؾ عف ابف عباس :أنيـ عباد السماء ،كعف بعضيـ :أف المراد منو
77

هجلة كلية العلوم اإلسالهية
العدد()8/81

الوجلد العاشر

8419هـ  1081 -م

صفكؼ المسمميف في الجماعات ،كأشير األقاكيؿ ىك القكؿ األكؿ ،كالمبلئكة صفكؼ في السماء
يذكركف اهلل تعالى كيذكرىـ ،كيقاؿ :إف معنى اآلية أف المبلئكة تصؼ أجنحتيا إذا نزلت إلى

األرض(ْٔ).

ُٔ .الفارقات:
جاء ذكر ىذا المقب بقكلو تعالى :ﮋ ﮚ ﮛﮊ(ْٕ) ،ذكر اإلماـ ابف الجكزم أربعة أقكاؿ
في بياف معنى الفارقات فقاؿ :كفي (الفارقات) أربعة أقكاؿ:

أحدها :المبلئكة تأتي بما يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ ،قالو األكثركف.

الثاني :آم القرآف فرقت بيف الحبلؿ كالحراـ ،قالو الحسف ،كقتادة ،كابف كيساف.

الثالث :الريح تفرؽ بيف السحاب فتبدده ،قالو مجاىد.
الرابع :الرسؿ ،حكاه الزجاج(ْٖ).

ُٕ .الكتبة:

كرد ىذا المقب بصيغة الفعؿ في آيتيف مف القرآف الكريـ :األكلى بقكلو عز كجؿ :ﮋ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ(ْٗ) ،كبقكلو سبحانو :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ(َٓ) ،الكتبة المبلئكة سمكا بذلؾ ألنيـ يكتبكف أعماؿ العباد صغيرىا ككبيرىا ،بؿ
يكتبكف جميع ما يصدر عف الناس مف قكؿ أك فعؿ(ُٓ).

ُٖ .كراـ بررة:

كرد ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكؿ اهلل تعالى :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ(ِٓ)،المبلئكة الذيف يحصكف عمى الناس أعماليـ (كراـ) يعني كرامان عمى اهلل

تعالى ،ك(بررة) أم :مطيعكف هلل تعالى ،أك بررة مف الذنب بمعنى ال ذنب ليـ (ّٓ).
ُٗ .الكركبيكف:

كىـ

الكركبيكنأعمى طبقات المبلئكة كأكليـ كجكدان،كىـ سادة المبلئكة كجبرائيؿ كاسرافيؿ كغيرىـ،
المقربكف

مف

كرب
ي

إذا

قرب،
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و
صفكؼ كىـ
ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ(ْٓ) ،قاؿ :ىـ اليكـ أربعة كيكـ القيامة ثمانية
الكركبيكف ،كىك تبارؾ كتعالى الذم يحمميـ كيمسكيـ بقدرتو ليس ىـ يحممكنو ،كلكنو عظٌـ بذلؾ

نفسو(ٓٓ).

عف جابر بف عبد اهلل ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ«:أذف لي أف أحدث عف ممؾ

مف مبلئكة اهلل مف حممة العرش :إف ما بيف شحمة أذنو إلى عاتقو مسيرة سبع مئة عاـ»(ٔٓ).
َِ .المدبرات:

كرد ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى :ﮋﮮﮯﮊ(ٕٓ) ،قاؿ ابف
فكرؾ :ىي المبلئكة ،تدبر األشياء بأمر اهلل ،كتدبيرىا فيما ككمت بو مف الرياح كاألمطار كنحك
ذلؾ مف األمكر(ٖٓ) ،كقاؿ ابف عطية :ال أحفظ خبلفا أنيا المبلئكة ،كمعناه أنيا تدبر األمكر
التي سخرىا اهلل تعالى كصرفيا فييا(ٗٓ).
ُِ .المرسبلت:

جاء ذكر ىذا المقب بقكلو تعالى :ﮋﮑﮒﮊ( ،)60قاؿ الطبرم :ىي المبلئكة التي ترسؿ
بالعرؼ ،كىي الرسؿ ترسؿ بالمعركؼ ،فتأكيؿ الكبلـ :كالمبلئكة التي أرسمت بأمر اهلل كنييو ،كذلؾ

ىك العرؼ(ُٔ) ،كنقؿ ابف عطية عف عبد اهلل بف مسعكد ( :المرسبلت) المبلئكة المرسمة

بالكحي ،كبالتعاقب عمى العباد طرفي النيار(ِٔ) ،كقاؿ الرازم :المرسبلت ىـ المبلئكة الذيف

أرسميـ اهلل إما بإيصاؿ النعمة إلى قكـ أك إليصاؿ النقمة إلى آخريف(ّٔ).
ِِ.المطيٌركف:
ىذا
كرد

المقب

في

القرآف

الكريـ

بقكؿ

اهلل

عز

كجؿ:

ﮋﭙﭚﭛﭜﮊ(ْٔ)،المطيركف مف الذنكب كىـ المبلئكة الذيف في السماء(ٓٔ)،
كقاؿ الكاحدم :أكثر المفسريف عمى أف الكناية في قكلو :ﮋﭙﭚﮊتعكد إلى الكتاب المكنكف،
كالمطيركف ىـ المبلئكة ،أم:ال يمس ذلؾ المكح المحفكظ إال المبلئكة ،الذيف كصفكا
بالطيارة(ٔٔ) ،كربط ابف كثير ربطان لطيفان بيف طيارة المبلئكة كطيارة المسمميف في لمس
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المصحؼ فقاؿ :كليذا استنبط العمماء مف ذلؾ أف المحدث ال يمس المصحؼ؛ ألف المبلئكة
يعظمكف المصاحؼ المشتممة عمى القرآف في المؤل األعمى ،فأىؿ األرض بذلؾ أكلى كأحرل ،ألنو
نزؿ عمييـ ،كخطابو متكجو إلييـ ،فيـ أحؽ أف يقابمكه باإلكراـ كالتعظيـ ،كاالنقياد لو بالقبكؿ

كالتسميـ(ٕٔ).

ِّ .المعقبات:
جاء

ذكر

ىذا

المقب

في

القرآف

الكريـ

بقكؿ

اهلل

سبحانو:

ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮊ(ٖٔ)،الصحيح أف المعقبات ىـ المبلئكة الذيف
يختمفكف إلى أىؿ األرض يكتبكف أعماليـ ،كسميت معقبات ألف بعضيـ يعقب بعضان(ٗٔ).

ِْ .المقسمات:

ذكر ىذا المقب بقكؿ اهلل عز كجؿ :ﮋﯭﯮﮊ(َٕ)،ىي المبلئكة التي تقسـ األمكر
الخٍمؽ في األرحاـ ،كأمر الرياح ،كغير ذلؾ(ُٕ).
الغيبية مف األمطار كاألرزاؽ كاآلجاؿ ،ك ى
ِٓ .المؤل األعمى:
كرد

ىذا

المقب

في

القرآف

الكريـ

بقكؿ

اهلل

جؿ

كعز:

كسمكا بذلؾ ألنيـ يسكنكف
ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ(ِٕ) ،ىـ المبلئكة
ٌ
السماء ،كاإلنس كالجف ىـ المؤل األسفؿ ألنيـ سكاف األرض(ّٕ) ،كقيؿ :ىـ قريش ،قاؿ ابف
عطية :كىذا قكؿ ضعيؼ ال يتقكل(ْٕ).

ِٔ .الممقيات:
ذكر ىذا المقب بقكؿ اهلل تعالى :ﮋﮝﮞﮊ(ٕٓ) ،الممقيات ىـ المبلئكة ،تمقي كتاب
اهلل إلى األنبياء(ٕٔ) ،قاؿ الثعالبي :الممقيات ذك انر ،ىي في قكؿ الجميكر المبلئكة ،كقاؿ آخركف:

ىي الرسؿ(ٕٕ).

ِٕ .النازعات:
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كرد ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى :ﮋﮢﮣﮊ(ٖٕ) ،النازعات ىي
المبلئكة تنزع النفس(ٕٗ) ،قاؿ ابف فكرؾ :الجاذبات الشيء مف أعماؽ ما ىك فيو ،كقيؿ :ىي
المبلئكة تنزع األركاح مف األبداف ،مركم عف ابف عباس كابف مسعكد(َٖ).
ِٖ .الناشرات:

جاء ذكر ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكؿ اهلل سبحانو :ﮋﮗﮘﮊ(ُٖ) ،قاؿ ابف
عطية :الناشرات طكائؼ المبلئكة التي تباشر إخراج المكتى مف قبكرىـ لمبعث فكأنيـ يحيكنيـ(ِٖ)،
كقيؿ :المبلئكة تنشر صحؼ العباد باألعماؿ(ّٖ) ،كقاؿ ابف عجيبة :الناشرات أجنحتيا في الجك
عند انحطاطيا بالكحي ،أك :الناشرات لمشرائع نش انر في األقطار(ْٖ).
ِٗ .الناشطات:

ذكر ىذا المقب في القرآف الكريـ بقكؿ اهلل سبحانو :ﮋﮥﮦﮊ(ٖٓ) ،ذىب الطبرم
إلى القكؿ بعدـ تخصيص المفظ بمعنى دكف آخر ،فاختار تعميـ المصطمح عمى تخصيصو،

فقاؿ :كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندم أف يقاؿ :إف اهلل جؿ ثناؤه أقسـ بالناشطات كىي التي
تنشط مف مكضع إلى مكضع فتذىب إليو ،كلـ يخصص اهلل بذلؾ شيئا دكف شيء ،بؿ عـ القسـ

بجميع الناشطات ،كالمبلئكة تنشط مف مكضع إلى مكضع ،ككذلؾ المكت ،ككذلؾ النجكـ أيضا

تنشط(ٖٔ).

قاؿ ابف عطية :كاختمؼ المتأكلكف في الناشطات ،فقاؿ ابف عباس كمجاىد :ىي المبلئكة؛

النفكس عند المكت ،أم :تحميا كحؿ العقاؿ ،كتنشط بأمر اهلل ،أم :حيث كاف(ٕٖ).
ألنيا تىنشط
ى

املطهة انثانث :يٌخ املالئكح ًيآهلى:

تدؿ النصكص القرآنية عمى فناء جميع المخمكقات ،كىذه النصكص الكريمة دلت عمى ذلؾ

بعمكميا ،كأحيانان تخص بني آدـ بذكر المكت ،أما مكت المبلئكة فقد ذكر القرآف مكتيـ ضمف

مكت المخمكقات عمكمان ،فقاؿ اهلل تعالى :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
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السمرقندم عف الكمبي أنو لما نزؿ قكؿ اهلل سبحانو كتعالى :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ(ٖٗ)،قالت المبلئكة:
ىمؾ أىؿ األرض ،فمما نزؿ ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ ،أيقنت المبلئكة أنيا تيمؾ معيـ(َٗ) ،كنقؿ ذلؾ

اإلماـ الرازم عف ابف عباس فقاؿ :ركم عف ابف عباس أنو قاؿ :لما نزؿ قكلو تعالى :ﮋ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮊقالت المبلئكة :مات أىؿ األرض ،كلما نزؿ قكلو تعالى :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ ،قالت
المبلئكة :متنا(ُٗ).

كمما يدؿ عمى مكت المبلئكة أيضان عمكـ قكؿ اهلل سبحانو كتعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ(ِٗ) ،الصعؽ ىك المكت الذم يترتب
الجف ،كالذيف يصعقكف في
نتيجة عف النفخ في الصكر ،فالذيف يصعقكف في األرض ىـ اإلنس ك ٌ
السماء ىـ المبلئكة ،كيستثني اهلل تعالى مف يشاء مف ذلؾ(ّٗ).
كقد اختمؼ أىؿ التأكيؿ بالمعني باالستثناء في اآلية الكريمة ،قاؿ اإلماـ الماكردم(ْٗ) :فيو

ثبلثة أكجو:

أحدىا :جبريؿ كميكائيؿ كاسرافيؿ كممؾ المكت عمييـ السبلـ .كممؾ المكت يقبض أركاحيـ بعد
ذلؾ ،قالو السدم.

الثاني :الشيداء  ،قالو سعيد بف جبير.
الثالث :ىك اهلل الكاحد القيار  ،قالو الحسف.

كذىب اإلماـ الرازم إلى القكؿ بأف المراد إال مف ٌثبت اهلل قمبو مف المبلئكة ،قالكا :ىـ جبريؿ
كميكائيؿ كاسرافيؿ ،كممؾ المكت ،كقيؿ :الشيداء ،كعف الضحاؾ :الحكر كخزنة النار كحممة

العرش ،كعف جابر :مكسى منيـ؛ ألنو صعؽ مرة ،كليس فيو خبر مقطكع ،كالكتاب إنما يدؿ عمى

الجممة(ٓٗ).

كقاؿ اإلماـ اإليجي :كبعض السمؼ :ىـ الشيداء ال يصؿ إلييـ الفزع أحياء عند ربيـ ،أك

جبريؿ كميكائيؿ كاسرافيؿ كممؾ المكت ،ال يصؿ إلييـ الفزع ثـ يقبض أركاحيـ ،أك مكسى بدؿ
صعقتو في الدنيا ،أك الحكر كرضكاف كمالؾ كالزبانية ،كقيؿ غير ذلؾ(ٔٗ).
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مفصؿ جامع لؤلقكاؿ الماضية،
كبلـ
كلئلماـ ابف حجر العسقبلني في فتح البارم
ٌ
ه
فقاؿ(ٕٗ) :كحاصؿ ما جاء في ذلؾ عشرة أقكاؿ:
األول :أنيـ المكتى كميـ لككنيـ ال إحساس ليـ فبل يصعقكف.
الثاني :عف سعيد بف جبير مكقكفان :ىـ الشيداء.

الثالث:ىـ األنبياء ،كالى ذلؾ جنح البييقي في تجكيزه أف يككف مكسى (عميو السبلـ)ممف استثنى
اهلل.

الرابع :قاؿ يحيى بف سبلـ في تفسيره بمغني أف آخر مف يبقى جبريؿ كميكائيؿ كاسرافيؿ كممؾ
المكت ثـ يمكت الثبلثة ثـ يقكؿ اهلل لممؾ المكت مت فيمكت.

الخامس :يمكف أف يؤخذ مما في القكؿ الرابع.
السادس :األربعة المذككركف كحممة العرش.
السابع :مكسى عميو السبلـ كحده.
الكلداف الذيف في الجنة كالحكر العيف.
الثامن :ي
التاسع:ىـ خزاف الجنة كالنار ،كما فييا مف الحيات كالعقارب.
العاشر :العاشر المبلئكة كميـ جزـ بو ا بف حزـ.
فيذه األقكاؿ جامعة لمخبلؼ في المعني بالمستثنى مف نفخة الصعؽ ،فاألقكاؿ التسعة دالة

عمى مكت المبلئكة كاف استثنى اهلل تعالى في بعضيا أصنافان مف المبلئكة ،أما القكؿ العاشر فيك
مذىب ابف حزـ في نفي المكت عف المبلئكة ،إذ يرل أف المبلئكة أركاح ال أركاح فييا ،فعنده أف

المبلئكة ال تمكت أصبلن.

لكف جميكر المفسريف كالعمماء ذىبكا إلى أف المبلئكة تمكت ،ألنيا خمؽ مف الخبلئؽ ،كمما

يدؿ عمى ذلؾ ما كرد مف أقكاؿ المفسريف كالعمماء كمنيا:

ما قالو اإلماـ الحميمي في بياف مكت المبلئكة(ٖٗ)" :كاإليماف بالمبلئكة ينتظـ معاني

أحدىما :التصديؽ بكجكدىـ ،كاآلخر :إنزاليـ منازليـ كاثبات أنيـ عباد اهلل كخمقة كاإلنس كالجف،
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مأمكركف مكمفكف ال يقدركف إال عمى ما يقدر ليـ اهلل تعالى ،كالمكت جائز عمييـ كلكف اهلل جعؿ

ليـ أمدان بعيدان ،فبل يتكفاىـ حتى يبمغكه".

كقاؿ اإلماـ ابف تيمية(ٗٗ) :الذم عميو أكثر الناس أف جميع الخمؽ يمكتكف حتى المبلئكة

كحتى عزرائيؿ ممؾ المكت ،كالمسممكف كالييكد كالنصارل متفقكف عمى إمكاف ذلؾ كقدرة اهلل عميو،
كانما يخالؼ في ذلؾ طكائؼ مف المتفمسفة أتباع أرسطك كأمثاليـ ممف زعـ أف المبلئكة ىي

العقكؿ كالنفكس ،كأنو ال يمكف مكتيا بحاؿ؛ بؿ ىي عندىـ آلية كأرباب ىذا العالـ ،كالقرآف كسائر

الكتب تنطؽ بأف المبلئكة عبيد َّ
مدبركف.

كقاؿ اإلماـ ابف كثير(ََُ) :إف جميع أىؿ األرض سيذىبكف كيمكتكف أجمعكف ،ككذلؾ

أىؿ السماكات إال مف شاء اهلل ،كال يبقى أحد سكل كجيو الكريـ ،فإف الرب تعالى كتقدس ال يمكت
بؿ ىك الحي الذم ال يمكت أبدا.

فخمص مما مضى مف األقكاؿ أف المبلئكة تمكت كتنتيي حياتيا كفؽ األعمار التي قضاىا

اهلل تعالى ليـ ،ثـ يحيييـ بعد إماتتيـ إلظيار قدرتو تعالى كتفرده باأللكىية المطمقة كسيادة الككف
كبينو النبي الكريـ عميو
بكؿ ما فيو ،أما تفصيؿ ذلؾ فمـ يرد بياف إال ما أجممو القرآف الكريـ ٌ
أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ.
أما مآؿ المبلئكة كمحاسبتيـ فيي قضية عقدية ينبغي الكقكؼ عندىا كتبدر حيثياتيا ،فقد

يراكد النفس حديث عف مآؿ المبلئكة كحسابيـ ،كىؿ يثابكف عمى األعماؿ الصالحة أـ ال؟ كاف

كانكا يثابكف فما جزاء ىذه المثكبة عند اهلل تعالى؟

كبعد البحث كالتقصي عف ذلؾ كجدت يبغيتي بيف صفحات كتاب المنياج لئلماـ الحميمي
رحمو اهلل تعالى ،إذ ذكر جكابان كافيان كافيان لما يدكر في الخمد مف تمؾ األسئمة ،فقاؿ(َُُ) :إف
المبلئكة أمناء ال يعصكف اهلل ما أمرىـ ،كأنيـ مف خشيتو مشفقكف ،كىـ ال يزيدكف كال ينقصكف كال

يحرفكنو ،كال يغمطكف كال ينسكف ،فبل حجة عمييـ في مكقؼ العرض كالحساب.
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كقاؿ في مكضع آخر(َُِ) :فإف سأؿ سائؿ عف المبلئكة ،ىؿ تكتب أعماليـ؟ كىؿ يحاسبكف
كيثابكف ؟قيؿ لو :إف المبلئكة ىـ الذيف يكتبكف أعماؿ الناس ،كلك كتبت أعماؿ المبلئكة الحتاج

كؿ ممىؾ إلى كاتب أك اثنيف ،كذلؾ الكاتب إلى مثؿ ذلؾ إلى ما ال يتناىى ،كالقكؿ بذلؾ فاسد.

كالمحاسبة أيضا ال معنى ليا ،ألنيـ ال يخمطكف الحسنات بالسيئات ،كما أكثر مف ال يحاسب

مف بني آدـ ،فبل تككف المبلئكة أدنى منزلة منيـ.

كأما اإلثابة فقد قيؿ :ييرفىع التكميؼ عنيـ فيتنعمكف بالراحة كيتمذذكف بالدعة ،كليسكا مف أىؿ
المطاعـ كالمشارب ،فيكردكف مكارد بني آدـ مف الجنة ،كيحتمؿ أف يككف قد أكضع التكميؼ
غيرىـ نعمة أعدىا اهلل ليـ كال تبمغيا أفيامنا كعقكلنا ،كاذا جاز أف يعد اهلل لمناس الثكاب المغيب،

فأكلى أف يككف ذلؾ لممبلئكة.

املثحث انثاني

حقيقح عصًح املالئكح ًدالئهيا ًرد شثو عنيا
املطهة األًل :حقيقح عصًح املالئكح:

العصمة في كبلـ العرب :المنع ،كعصمة اهلل عبده :أف يعصمو مما يكبقو ،عصمو يعصمو

عصمان :منعو ككقاه(َُّ).

كالعصمة اصطبلحان كرد في معناىا عدة تعاريؼ أكردىا عمى سبيؿ البياف اإلجمالي مف

بعض كتب عمـ االصطبلح ثـ أذكر تعريفيا مف كتب العقيدة إلثبات حقيقتيا ،قاؿ اإلماـ
الجرجانيً " :
العصمة :ممكة اجتناب المعاصي مع التمكف منيا"(َُْ) ،كقاؿ اإلماـ السيكطي:

"العصمة :ممكة نفسانية تمنع عف الفجكر"(َُٓ) ،كقاؿ اإلماـ الكفكم :العصمة :عدـ القدرة عمى
المعصية ،أك خمؽ مانع منيا غير ممجئ بؿ ينتفي معو االختيار(َُٔ).

كىذه التعاريؼ الثبلثة ىي التي تكضح معنى العصمة في حؽ المبلئكة ،لكف تحتاج إلى

بياف بعض العبارات التي ال ينطبؽ فحكاىا عمى المبلئكة ،فتعريؼ اإلماـ الجرجاني ينطبؽ عمى

المبلئكة في شطره األكؿ دكف الثاني ،فقكلو" :مع التمكف منيا" ال ينطبؽ عمى المبلئكة؛ ألف اهلل
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تعالى لـ يخمؽ فييـ القدرة عمى المعصية أصبلن كما سيأتي بيانو في دالئؿ العصمة ،ككذلؾ الحاؿ

مع قكؿ اإلماـ السيكطي ،إذ إف قكلو" :تمنع عف الفجكر" ال تنطبؽ عمى المبلئكة؛ ألف المبلئكة

اليـ بو ،ككذلؾ أيضان يستثنى قكؿ اإلماـ الكفكم" :بؿ ينتفي
ليس ليـ القدرة عمى إرادة الفجكر ك ٌ
معو االختيار"؛ ألف المبلئكة ليس ليـ إرادة كاختيار.
أما عمماء العقيدة فقد عرفكا العصمة تعريفان مجمبلن يشمؿ عصمة األنبياء كيشمؿ المبلئكة

في بعض حيثياتو ،كمف ذلؾ تعريؼ اإلماـ الجرجاني إذ قاؿ :العصمة أف ال يخمؽ فييـ ذنبان،

كىي عند الحكماء ػ ػ بناء عمى ما ذىبكا إليو مف القكؿ باإليجاب كاالعتبار كاستعداد القكابؿ ػ ػ ممكة

تمنع مف الفجكر ،كتحصؿ بالعمـ بمثالب المعاصي كمناقب الطاعات ،فإنو الزاجر عف المعصية

كالراعي إلى الطاعة(َُٕ).

مبرأة عف الرذائؿ كاآلفات النظرية
كقد ذىب اإلماـ ابف عرفو إلى أف المبلئكة أركاح ٌ
كالعممية(َُٖ).

كذكر عبارة (ممكة) نقبلن
فتعريؼ اإلماـ الجرجاني يظير أف المبلئكة ال يخمؽ اهلل فييـ ذنبان ،ي
عف قكؿ بعض الحكماء يراد بيا ىنا الممكة النفسانية ،لكنيا في حؽ المبلئكة ىي ممكة ربانية ال

نفسانية ،ألف الممكة النفسانية تعكد إلى النفس القابمة لممعصية ،فيحجزىا اهلل عف المعصية عصمة

ليا منيا ،أما الممكة الربانية فيك اصطفاء رباني بأف ال تككف قابمة شرعان لممعصية أصبلن ،كىك ما
يدؿ عميو تعريؼ اإلماـ ابف عرفة لعصمة المبلئكة.

كقد اختمؼ العمماء في ثبكتيا كنفييا ،فأثبتيا بعضيـ كنفاىا البعض اآلخر ،كسأذكر بعض

النصكص الكاردة في ذلؾ ثـ أحمؿ األقكاؿ لمكصكؿ إلى قدر مشترؾ لمتكفيؽ بيف األقكاؿ المختمفة

في ذلؾ.

لئلماـ أبي منصكر الماتريدم (رحمو اهلل) رأم في ثبكت العصمة لممبلئكة إذ يقكؿ:

المعصية مف المبلئكة ممكف محتمؿ؛ فدؿ ذلؾ عمى أنيـ مختاركف في ذلؾ غير مجبكليف عميو،

إذ العقؿ ال ينكر كقكع المعصية مف المبلئكة ،كيكجد منيـ خبلؼ ما كمفكه ،كيخمؽ فييـ
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الشيكات ،إذ في قدرة اهلل تعالى كؿ مكىكـ ،كلكف كقكع ىذا الجائز ال يدرؾ إال بالسمع كلـ

يصح(َُٗ).

كيقكؿ اإلماـ ابف حزـ رحمو اهلل" :كالمبلئكة كحكر العيف معصكمكف لـ يخمؽ اهلل تعالى فييـ

معصية أصبلن ،ال طاعة كال معصية"(َُُ).

كقاؿ في مكضع آخر" :ك ٌأنو ال يعصي ممؾ مف المبلئكة أصبلن ،ال بخطأ كال نسياف"(ُُُ).
كيقكؿ القاضي عياض رحمو اهلل :أجمع المسممكف عمى أف المبلئكة مؤمنكف فضبلء ،كاتفؽ

أئمة المسمميف أف حكـ المرسميف منيـ حكـ النبييف ،كأنيـ في حقكؽ األنبياء كالتبميغ إلييـ،

كاألنبياء مع األمـ.

كاختمفكا في غير المرسميف منيـ ،فذىبت طائفة إلى عصمة جميعيـ عف المعاصي ،كذىبت

طائفة :إلى أف ىذا خصكص لممرسميف منيـ كالمقربيف كاحتجكا بأشياء ذكرىا أىؿ األخبار

كالتفاسير.

كالصكاب :عصمة جميعيـ ،كتنزيو نصابيـ ،الرفيع عف جميع ما يحط مف رتبتيـ كمنزلتيـ

عف جميؿ مقدارىـ(ُُِ).

كيقكؿ اإلماـ الرازم رحمو اهلل تعالى :اختمفكا في أف المبلئكة ىؿ ىـ قادركف عمى المعاصي

كالشركر أـ ال؟ فقاؿ جميكر الفبلسفة :إنيـ خيرات محض كال قدرة ليـ البتة عمى الشركر كالفساد،

كقاؿ جميكر المعتزلة :إنيـ قادركف عمى األمريف.

كالجميكر األعظـ مف عمماء الديف اتفقكا عمى عصمة كؿ المبلئكة عف جميع الذنكب(ُُّ).

كيقكؿ اإلماـ التفتازاني" :كاستقر الخبلؼ بيف المسمميف في عصمتيـ ،كفي فضميـ عمى

األنبياء ،كال قاطع في أحد الجانبيف"(ُُْ).

كيقكؿ أبك المحاسف القاكقجي" :كالعصمة كاجبة ليـ كاألنبياء ،كفعؿ المعاصي مستحيؿ

عمييـ ،كالشيكات البشرية"(ُُٓ).

ىذه بعض أقكاؿ العمماء في إثبات عصمة المبلئكة كنفييا ،كمف خبلؿ ىذه األقكاؿ يمكف

إجماؿ مضامينيا بما يأتي:
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اتفؽ جميع العمماء عمى أف رسؿ المبلئكة معصكمكف عصمة تامة ،كأثبتكا ليـ العصمة كما

أثبتكىا لرسؿ البشر عمييـ الصبلة كالسبلـ ،كذىب جميكر أىؿ العمـ إلى القكؿ بعصمة سائر
المبلئكة ،كذىب بعضيـ إلى القكؿ بأنيـ غير معصكميف ،كلكف ىناؾ كجكه عدة إلى قكؿ ذلؾ،

يجكز كقكع
فمنيـ مف يجعؿ جكاز كقكع المعصية منيـ أم انر مناطان إلى العقؿ ،أم إف العقؿ ٌ
المعصية منيـ ،كاف كاف لـ يثبت شرعان كقكعيا مف المبلئكة ،كمنيـ مف يجعؿ جكاز كقكع

المعصية منيـ مناطان إلى القدرة عمى المعصية ،فالمبلئكة ػ ػ برأييـ ػ ػ قادركف عمى المعصية
كقدرتيـ عمى الطاعة ،لكنو لـ يثبت كقكع المعصية منيـ ،كذىب بعض أىؿ العمـ في عصرنا إلى

القكؿ بأف المبلئكة معصكمكف مف الخطيئة كليسكا معصكميف مف الخطأ ،كاستدؿ عمى ذلؾ

بكجكد كقائع ألناس ماتكا ثـ عادكا إلى الحياة تارة أخرل بعد المكت ،كلعؿ المستند في ذلؾ ىك
(مف عاش بعد المكت) لئلماـ ابف أبي الدنيا ،بيد أني قرأت ذلؾ الكتاب كمو فما كجدت فيو
كتاب ى
شيئان مف ذلؾ ،ال نصان كال إشارة ،كغاية ما كجدت فيو إما معجزات ألنبياء ،أك كرامات ألكلياء

رؤل صالحة كقعت لبعضيـ ،ألف المبلئكة ال تخطئ في قبض األركاح ،لقكلو
صالحيف ،أك ن

تعالى :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﮊ(ُُٔ)،يقكؿ اإلماـ الرازم:
"المبلئكة المككمكف بقبض األركاح ال يقصركف فيما أمركا بو"(ُُٕ)،كيقكؿ المظيرم في تفسيره:

"أم ال يقصركف بالتكاني كالتأخير ،كال يقدركف عمى قبض األركاح إال بعد إذنو تعالى"(ُُٖ).

كلئلماـ اآلمدم ػ ػ رحمو اهلل ػ ػ عبارات لطيفة في تمخيص غاية الخبلؼ في عصمة المبلئكة،

إذ يقكؿ" :كبالجممة :فيذه المسألة ظنية سمعية ،كالترجيح فييا لكؿ حسب ما يتفضؿ اهلل ػ ػ تعالى ػ ػ

عميو مف المنة كجكدة القريحة ،كما في غيرىا مف المسائؿ االجتيادية"(ُُٗ).

ّ
املطهة انثاني :دالئم عصًح املالئكح ًرد تعض انشثو حٌهلا:
ً
أًال :دالئم عصًح املالئكح:

استدؿ العمماء عمى عصمة المبلئكة بأدلة مف اآليات القرآنية الكريمة أذكر أىميا مع و
بياف

لكجو االستدالؿ فييا:
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الدليل األول :قاؿ اهلل تعالى :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(َُِ).
وجه االستدالل:

أف البياف يتناكؿ جميع المبلئكة في فعؿ جميع المأمكرات ،كترؾ جميع المنييات؛ ألف كؿ

ما نيي عف فعمو فقد أيمر بتركو ،كذلؾ يدؿ عمى عدـ المعصية في حقيـ؛ ألف المعصية إما
بمخالفة األمر أك النيي ،كال جائز أف يقاؿ :إنيا في حقيـ بمخالفة األمر؛ إذ ىك خبلؼ النص،

كال جائز أف يقاؿ :إنيا بمخالفة النيي؛ ألف النيي عف الشيء أمر بأحد أضداده ،كمخالفة النيي
إنما تككف بارتكاب المنيي عنو ،كارتكاب المنيي عنو يمزـ منو أف ال يككف قد تمبس بضد مف

أضداد المنيي ،كفيو مخالفة األمر ،كىك خبلؼ مدلكؿ اآلية(ُُِ).

الدليل الثاني:

يشيد عمى عصمة المبلئكة قكؿ اهلل سبحانو كتعالى :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ(ُِِ).
وجه االستدالل:
كصؼ اهلل تعالى المبلئكة الكراـ بالقرب كالشرؼ كالتكاضع ،كخصيـ بالكرامة المطمقة

كاالمتثاؿ ،كأخبر أف المبلئكة معصكمكف عف مخالفة أمره سبحانو ،فيـ ال يتكممكف إال بما يأمرىـ
بو ربيـ ،كيعممكف ما يأمرىـ بو ،حذركف أف يعصكه ،كيخالفكا أمره كنييو ،كىذا البياف اإلليي

صريح في براءتيـ عف المعاصي ،كككنيـ متكقفيف في كؿ األمكر إال بمقتضى األمر كالكحي

(ُِّ).

الدليل الثالث:

كمما يدؿ عمى عصمة المبلئكة ما كرد في القرآف الكريـ بقكلو سبحانو كتعالى :ﮋ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ(ُِْ).
وجه االستدالل:
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المبلئكة ال يمحقيـ نكـ العيكف ،كال سيك العقكؿ ،كال غفمة األبداف ،طعاميـ التسبيح،

كشرابيـ التقديس كالتحميد كالتيميؿ ،كتنفسيـ بذكر اهلل ،كفرحتيـ بخدمة اهلل ،متجردكف مف العبلئؽ
البدنية  ،فاآلية الكريمة تبيف أف المبلئكة ال تعترييـ فترات انقطاع عف تسبيح اهلل تعالى ،ال في
الميؿ كال في النيار ،كمف كانت ىذه صفتو في جميع أكقاتو فكيؼ يصدر عنو ذنب أك تقع منو

معصية؟!(ُِٓ).

الدليل الرابع:

كيدؿ عمى عصمة المبلئكة قكلو اهلل عز كجؿ :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦﮊ(ُِٔ).
وجه االستدالل:

إف الممؾ قد يرسؿ إلى ممؾ آخر أك يرسؿ إلى البشر ،كفي كبل الحاليف ىـ رسؿ ،كالرسؿ

معصكمكف؛ ألنو تعالى قاؿ في تعظيميـ :ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ(ُِٕ) ،كىك يفيد
المبالغة التامة في التعظيـ ،فيككنكف أتقى الناس ،كاآلية أشارت إلى إرساؿ عمكـ المبلئكة،

فالمبلئكة جميعان ىـ رسؿ اهلل ،كبثبكتيـ رسبلن هلل تعالى ثبتت عصمتيـ تبعان لمعصمة في حؽ

المرسؿ مف اهلل عز كجؿ(ُِٖ).

ً

ثانيا :رد تعض انشثو عن عصًح املالئكح:

أثار الطاعنكف بعصمة المبلئكة عدة شبو لمتشكيؾ كالتضميؿ ،كابعاد الناس عف العقيدة

الحقة في ثبكت العصمة لممبلئكة عمييـ السبلـ ،كىي شبو عديدة ال يسع نطاؽ البحث استيفاءىا

جميعان ،بيد أنني سأتناكؿ شبيتيف رئيستيف مف تمؾ الشبو ،كأذكر فحكل الشبية ثـ أكرد األدلة

القاطعة عمى بطبلنيا.

انشثيح األًىل :قصح ىارًخ ًيارًخ:

ذكر اإلماـ السيكطي ىذه القصة في تفسيره ،كأكردىا بركايات غريبة ،كخبلصة ىذه القصة

كما ذكرىا السيكطي:
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إف آدـ لما أىبطو اهلل تعالى إلى األرض قالت المبلئكة :أم رب ﮋﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﮊ(ُِٗ) ،قالكا :ربنا
نحف أطكع لؾ مف بني آدـ ،قاؿ اهلل لممبلئكة :ىممكا ممكيف مف المبلئكة حتى نيبطيما إلى

األرض ،فننظر كيؼ يعمبلف ،فقالكا :ربنا ىاركت كماركت ،قاؿ فاىبطا إلى األرض فتمثمت ليما
الزىرة امرأة مف أحسف البشر ،فجاءتيما فسأالىا نفسيا فقالت :ال كاهلل حتى تتكمما بيذه الكممة مف

اإلشراؾ ،قاال :كاهلل ال نشرؾ باهلل أبدان ،فذىبت عنيما ثـ رجعت بصبي تحممو ،فسأالىا نفسيا
فقالت :ال كاهلل حتى تقتبل ىذا الصبي ،قاال :ال كاهلل ال نقتمو أبدان ،فذىبت ثـ رجعت بقدح مف

خمر ،فسأالىا نفسيا فقالت :ال كاهلل حتى تشربا ىذا الخمر ،فشربا فسك انر فكقعا عمييا كقتبل

فخي ار
الصبي ،فمما أفاقا قالت المرأة :كاهلل ما تركتما شيئان أبيتماه عمي قد فعمتماه حيف سكرتما ،ي
عند ذلؾ بيف عذاب الدنيا كاآلخرة فاختا ار عذاب الدنيا(َُّ).

اجلٌاب عهى ىذه انشثيح:

إف ىذه القصة مخالفة لمعقؿ كالنقؿ ،أما مخالفتيا لمعقؿ فقد ثبت بما مر عرضو في ىذا

البحث عصمة المبلئكة ،فأيلزـ العقؿ بالنقؿ في إثبات ىذه العصمة ،كتصديؽ ىذه القصة خركج
لمعقؿ عف نطاقو السكم ،كأما مخالفتيا لمنقؿ فقد نص غير كاحد مف األئمة عمى سقميا ،كبعضيـ

نص عمى كضعيا ،كمنيـ اإلماـ السيكطي في كتابو (الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة)

إذ قاؿ بعد أف ذكر حديثان فيو خبلصة القصة :مكضكعه(ُُّ).

كقاؿ القاضي عياض رحمو اهلل :إف ىذه األخبار لـ يرك منيا شيء ال سقيـ كال صحيح عف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كليس ىك شيئان يؤخذ بقياس ،كالذم منو في القرآف اختمؼ

كثير مف السمؼ ،كىذه األخبار مف كتب الييكد
المفسركف في معناه ،كأنكر ما قاؿ بعضيـ فيو ه
كافترائيـ كما نصو اهلل تعالى أكال آليات مف افترائيـ بذلؾ عمى سميماف كتكفيرىـ إياه ،كقد انطكت
القصة عمى شنع عظيمة(ُِّ).
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كأما االحاديث المرفكعة التي نقمت ىذه القصة فيي مف المركيات اإلسرائيمية التي نقميا

كعب األحبار ،كلعؿ أدؿ شيء عمى ذلؾ ما ذكره اإلماـ المحقؽ ابف كثير (رحمو اهلل) إذ قاؿ:
كقد ركل في قصة ىاركت كماركت عف جماعة مف التابعيف كمجاىد كالسدم كالحسف البصرم
كقتادة كأبي العالية كمقاتؿ كغيرىـ ،كقصيا خمؽ مف المفسريف مف المتقدميف كالمتأخريف،

كحاصميا راجع في تفصيميا إلى أخبار بني إسرائيؿ ،إذ ليس فييا حديث مرفكع صحيح متصؿ

اإلسناد إلى الصادؽ المصدكؽ المعصكـ الذم ال ينطؽ عف اليكل ،كظاىر سياؽ القرآف إجماؿ
القصة مف غير بسط كال إطناب ،فنحف نؤمف بما كرد في القرآف عمى ما أراده اهلل تعالى ،كاهلل

أعمـ بحقيقة الحاؿ(ُّّ).

كالمسمؾ الصحيح في بياف ىذه القصة أف السحرة كانكا يتمقكف الغيب مف الشياطيف ،ككانكا

يمقكنيا فيما بيف الخمؽ ،ككاف ذلؾ تشبييان بالكحي النازؿ عمى األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ،فاهلل
تعالى أمر الممىكيف بالنزكؿ إلى األرض حتى يعمما الناس كيفية السحر ،ليظير بذلؾ الفرؽ بيف

كبلـ األنبياء كبيف كبلـ السحرة ،كالى ذلؾ أشار اهلل تعالى بقكلو سبحانو :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ(ُّْ) ،أم :نحف إنما نعممكـ السحر لتتكصمكا بو إلى الفرؽ
بيف المعجزة كالسحر ،فبل ينبغي أف تستعممكا ىذا السحر في أغراضكـ الباطمة ،فإنكـ إف فعمتـ

ذلؾ كفرتـ.

كالحاصؿ أف اهلل تعالى أنزليما ليتبيف مف خبلؿ إرشادىما الفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ ،كبيف

المعجزة كالسحر ،كالجياؿ قمبكا القصة ،كجعمكا ذلؾ سببان لمطعف في ىذيف المعصكميف ،كذلؾ

جيؿ عظيـ(ُّٓ).

انشثيح انثانيحً :عيذ اهلل تعاىل نهًالئكح:

استدؿ المشكككف في عصمة المبلئكة بكعيد اهلل تعالى لممبلئكة عمى جكاز كقكع الذنب

منيـ ،كلكال ذلؾ لما تكعدىـ بالعذاب ،كذلؾ بقكلو عز كجؿ :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍﮊ(ُّٔ) ،كىذا يقتضي أف المبلئكة مزجكركف ممنكعكف(ُّٕ) ،فيـ يركف أف
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الممدكح عمى ترؾ الشيء ال بد كأف يقدر عميو ،فبل يتصكر منو الفعؿ ،كال يحسف مدحو عمى
تركو في العرؼ ،كلك فعؿ ذلؾ فاعؿ عد فعمو مستقبحان عرفان ،كأف اهلل تعالى تكعدىـ عمى تقدير
صدكر الذنب ،كمف ال يتصكر منو صدكر الذنب ال يتكعد عميو(ُّٖ).

اجلٌاب عهى ىذه انشثيح:

ليس في اآلية الكريمة دليؿ عمى كقكع الذنب مف المبلئكة؛ كذلؾ ألف بعض أىؿ التفسير

الجف ،كمنيـ اإلماـ الماتريدم رحمو اهلل تعالى ،إذ قاؿ في تفسيره:
كجو المراد باآلية نحك اإلنس ك ٌ
في ىذه اآلية داللة أنو عصـ مبلئكتو عف عمد ما يستكجبكف بو جينـ ،كخص اإلنساف كالجف
فيما يمؤل بيما جينـ(ُّٗ) ،كمف المفسريف مف ذكر أف المقصكد مف اآلية ىك إبميس ،كاإلماـ
الطبرم ،إذ قاؿ في بياف المراد مف اآلية الكريمة " :ىي خاصة بإبميس "(َُْ).

فاآلية تطرؽ تفسيرىا االحتماؿ في حصر المراد بيا ،فبل يصح االستدالؿ بيذه اآلية عمى

جكاز كقكع المعصية في حؽ المبلئكة؛ ألف الدليؿ إذا تطرقو االحتماؿ بطؿ بو االستدالؿ.

ىذا مف جية ،كمف جية أخرل يجابكف بأف الكعيد عمى الفعؿ ال يدؿ عمى صدكر ذلؾ

محمد صمى اهلل عميو كسمـ :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ
الفعؿ عنيـ ،كما قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى لحبيبو ٌ
ﭘﮊ(ُُْ) ،كقكلو سبحانو تعالى :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(ُِْ) ،ال يدؿ عمى أنو أطاع
الكافريف ،كال عمى أنو (حاشاه صمى اهلل عميو كسمـ) أشرؾ باهلل تعالى.

كما أجمؿ ما قالو اإلماـ الزممكاني في الكبلـ عمى ىذه األدلة ،إذ قاؿ رحمو اهلل " :كاعمـ أف

األدلة في ىذه المسألة ليست سالمة عف المعارضة كالمناقضة مف الجانبيف ،كليست كبيرة الجدكل

بعد استقرار العصمة "(ُّْ).

اخلامتح ًاننتائج

تكصمت مف خبلؿ مضاميف البحث في قضية عصمة المبلئكة إلى عدد مف النتائج ،كفي

أدناه بياف لمجمؿ ىذه النتائج:
ُ .اختمفت عقائد الناس في المبلئكة كفؽ اآلتي:
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بناء
أوالً :الناس المتبعكف لؤلنبياء كالرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ ،كىذا الصنؼ آمف بالمبلئكة ن
عمى إيمانيـ باألنبياء كالرسؿ.
ثانياً :الناس غير المتبعيف لؤلنبياء كالرسؿ ،كىؤالء اختمفكا في المبلئكة كفؽ ما يمي:
أ ػ ػ صنؼ منيـ لـ يتعرض لممبلئكة بنفي أك إثبات.

ب ػ ػ صنؼ منيـ أثبت كجكد المبلئكة ،لكنيـ اختمفكا في طريقة إثباتيـ لممبلئكة ،كىـ الركحانيكف
كأكثر الفبلسفة ،أما الركحانيكف فقد أثبتكا كجكدىـ عف طريؽ المكاشفات كالمشاىدات ،كأما

الفبلسفة فقد أثبتكا كجكدىـ عف طريؽ القسمة العقمية ،فالفبلسفة اتفقكا عمى أف في العقؿ
دالئؿ تدؿ عمى كجكد المبلئكة ،كأصحاب المجاىدات أثبتكىا مف جية المشاىدة كالمكاشفة،
كأصحاب الحاجات كالضركرات أثبتكىا مف جية ما يشاىد مف عجائب آثارىا في اليداية إلى

المعالجات النادرة الغريبة.

ِ  .لممبلئكة (عمييـ السبلـ) ألقاب عديدة ،كىذه األلقاب تمثؿ بعض أصناؼ المبلئكة كصفاتيـ
الركح األميف ،حممة العرش ،الرسؿ ،الكتبة،
ككظائفيـ ،فمثاؿ األلقاب التي تمثؿ صنفيا منياٌ :
كحانيكف ،الصافات ،كراـ بررة ،كغير
الر ٌ
كغير ذلؾ ،كمثاؿ األلقاب التي تمثؿ صفاتيـ منياٌ :
ذلؾ ،كأما األلقاب التي تمثؿ بعض كظائفيـ منيا :الحفظة ،الزاجرات ،الزبانية ،السابحات،

كغير ذلؾ.

ّ .بالنسبة لحياة كمكت المبلئكة فالذم عميو أكثر الناس أف جميع الخمؽ يمكتكف حتى المبلئكة
كحتى عزرائيؿ ممؾ المكت ،كالمسممكف كالييكد كالنصارل متفقكف عمى إمكاف ذلؾ كقدرة اهلل

عميو ،كانما خالؼ في ذلؾ طكائؼ مف المتفمسفة أتباع أرسطك كأمثاليـ ممف زعـ أف المبلئكة
ىي العقكؿ كالنفكس ،كأنو ال يمكف مكتيا بحاؿ ،فالمبلئكة تمكت حاليا حاؿ المخمكقات

األخرل ،لكنيا تعيش أعما انر طكيمة ال يعمميا إال اهلل قد تمتد إلى قياـ الساعة.

ىذا فيما يتعمؽ بمكتيـ ،كأما مآليـ بعد المكت كخضكعيـ لمحساب اإلليي ،فاألدلة

أظيرت أف محاسبة المبلئكة ال معنى ليا ،ألنيـ ال يخمطكف الحسنات بالسيئات ،كما أكثر
مف ال يحاسب مف بني آدـ ،فبل تككف المبلئكة أدنى منزلة منيـ.
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كأما اإلثابة فقد قيؿ :إف التكميؼ ييرفىع عنيـ فيتنعمكف بالراحة كيتمذذكف بالدعة ،كليسكا
مف أىؿ المطاعـ كالمشارب ،فيكردكف مكارد بني آدـ مف الجنة.

ْ .فيما يتعمؽ بعصمة المبلئكة فقد اتفؽ جميع العمماء عمى أف رسؿ المبلئكة معصكمكف عصمة
تامة ،كذىب جميكر أىؿ العمـ إلى القكؿ بعصمة سائر المبلئكة ،كذىب بعضيـ إلى القكؿ

بأنيـ غير معصكميف ،فمنيـ مف يجعؿ جكاز كقكع المعصية منيـ أم انر مناطان إلى العقؿ،
كمنيـ مف يجعؿ جكاز كقكع المعصية منيـ مناطان إلى القدرة عمى المعصية ،فالمبلئكة ػ ػ
برأييـ ػ ػ قادركف عمى المعصية كقدرتيـ عمى الطاعة ،لكنو لـ يثبت كقكع المعصية منيـ،

كذىب بعض أىؿ العمـ في عصرنا إلى القكؿ بأف المبلئكة معصكمكف مف الخطيئة كليسكا
معصكميف مف الخطأ ،كاستدؿ عمى ذلؾ بكجكد كقائع ألناس ماتكا ثـ عادكا إلى الحياة تارة

أخرل بعد المكت ،في إشارة إلى كقكع الخطأ منيـ في قبض األركاح ،لكف ذلؾ لـ يثبت ال
نصان كال إشارة ،بؿ النص كرد بخبلفو كىك قكلو سبحانو كتعالى:ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﮊ.

اهلٌايش
)ُ) ينظر :كتاب العيف ،الفراىيدمَّٖ/ٓ :؛ إصبلح المنطؽ ،البف السكيت :صٗٓ؛ جميرة المغة ،ابف دريد:
ُِٖٗ/؛ الزاىر في معاني كممات الناس ،األنبارمِْٓ/ِ :؛ لساف العرب ،البف منظكر.ْٗٔ/َُ :
)ِ) ينظر :الكشاؼ لمزمخشرمّٖٓ/ُ :؛ الكميات ،الكفكم :صٕٕٔ.
)ّ) ينظر :مطالع األنظار شرح طكالع األنكار ،أبك الثناء األصفياني:صُِِ؛ شرح المقاصد ،التفتازاني:
ُّّٗ/؛ دستكر العمماء ،األحمد نكرمَُْٓ/ِ :؛ كشاؼ اصطبلحات الفنكف ،التيانكم.ُُْٗ/ِ :

)ْ) مفاتيح الغيب ،الرازم.ّٖٓ/ِ :
)ٓ) المعتزلة :اسـ يطمؽ عمى أكؿ مدرسة كبلمية كاسعة ظيرت في اإلسبلـ ،نشأت في البصرة في نياية المائة
األكلى لميجرة ،كضمت اتجاىات فكرية متعارضة ،كىـ أتباع كاصؿ بف عطاء ،كاف تمميذان لمحسف البصرم ،كقد
كفر يخرج بيا
دخؿ عميو رجؿ فقاؿ :يا إماـ ،لقد ظير في زماننا جماعة يكفٌركف أصحاب الكبائر ،كالكبيرة عندىـ ه
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مرتكبيا عف الممٌة كىـ الخكارج ،كجماعة ييرجئكف أصحاب الكبائر ،كالكبيرة عندىـ ال تضر مع اإليماف ،بؿ العمؿ
عمى مذىبيـ ليس ركنان مف اإليماف ،كال يضر مع اإليماف معصية ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة ،كىـ مرجئة

األمة ،فكيؼ تحكـ لنا في ذلؾ اعتقادان؟ ففكر الحسف في ذلؾ ،كقبؿ أف يجيب قاؿ كاصؿ بف عطاء :أنا ال أقكؿ
إف صاحب الكبيرة مؤمف مطمؽ كال كافر مطمؽ بؿ ىك في منزلة بيف منزلتيف ال مؤمف كال كافر ،ثـ قاـ كاعتزؿ
فسمي ىك كأصحابو بالمعتزلة ،كىـ الذيف قالكا بنفي الصفات
يقرر ما أجاب بو ،فقاؿ الحسف :اعتزؿ عنا كاصؿٌ ،
القديمة عف اهلل أصبلن ،كاتفقكا عمى نفي رؤية اهلل ػ تعالى ػ باألبصار في دار القرار ،كاتفقكا عمى أف العبد خالؽ

ألفعالو خيرىا كشرىا ،كغير ذلؾ [ .ينظر :الممؿ كالنحؿ ،الشيرستانيٕٓ/ُ :؛ دراسات في الفرؽ كالعقائد،د.
عرفاف عبد الحميد :صََُكَُُ].
)ٔ) ينظر :مطالع األنظار ،أبك الثناء األصفياني :صُّٔ.
)ٕ) مفاتيح الغيبّٖٓ/ِ :؛ كينظر :العقيدة اإلسبلمية كأسسيا ،حبنكة الميداني :صِٔٔ.ِٕٔ ،
)ٖ) سكرة ىكد.ُٖ :
)ٗ) جامع البياف ،الطبرم.ِّٖ/ُٓ :
)َُ) سكرة الصافات.ّ :
)ُُ) البحر المحيط ،أبك حياف.َٗ/ٗ :
)ُِ) ينظر :المباب في عمكـ الكتاب ،ابف عادؿ.ِّٕ/ُٔ :
)ُّ) سكرة الصافات.ُٖٓ :
)ُْ) ينظر :زاد المسير ،ابف الجكزمٓٓٓ/ّ :؛ تفسير العز بف عبد السبلـ ،العز بف عبد السبلـ.ٖٔ/ّ :
)ُٓ) سكرة األنعاـ.ُٔ :
)ُٔ) ينظر :جامع البياف ،الطبرم.ِٖٖ/ٗ :
)ُٕ)سكرةؽ.ُٖ ،ُٕ :
)ُٖ) ينظر :بحر العمكـ ،السمرقندم.ْٕٓ/ُ :
)ُٗ) سكرة غافر :مف اآلية ٕ.
)َِ) سكرة الحاقة :اآلية ُٕ.
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)ُِ) ينظر :تفسير القرآف ،السمعاني.ٕ/ٓ :
)ِِ) سكرة الشعراء.ُّٗ :
)ِّ) ينظر :جامع البياف ،الطبرم.ُْٔ/ُٕ :
)ِْ) ينظر :زاد المسير ،ابف الجكزم.ّْٖ/ّ :
)ِٓ) سكرة األنعاـ.ُٔ :
)ِٔ) ينظر :مدارؾ التنزيؿ ،النسفي ،ُٕ/ِ :التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ،ابف جزم ،ِْٔ/ُ :تفسير القرآف العظيـ،
ابف كثير.ِّٗ/ّ :
)ِٕ) ينظر :الحبائؾ في أخبار المبلئؾ ،السيكطي :صُِٓ.
)ِٖ) سكرة الصافات.ِ:
)ِٗ) ينظر :المحرر الكجيز ،ابف عطيةْٔٓ/ْ :؛ زاد المسير.ّٓٓ/ّ :
)َّ) سكرة العمؽ.ُٖ :
)ُّ) التحريـ :مف اآلية ٔ.
)ِّ) ينظر :تفسير القرآف ،السمعانيِٓٗ/ٔ:؛ معالـ التنزيؿ ،البغكمُْٖ/ٖ:؛ تفسير القرآف ،العز بف عبد
السبلـُْٕ/ّ:؛ الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي.ُٗٔ/ُٖ :
)ّّ) سكرة النازعات.ّ :
)ّْ) ينظر :بحر العمكـ ،السمرقندمُٓٗ/ّ :؛ لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ،الخازف.َِٓ/ٕ :
)ّٓ) سكرة النازعات.ْ :
)ّٔ) سكرة الكاقعة.ُُ ،َُ :
)ّٕ) سكرة األنبياء.ِٕ :
)ّٖ) ينظر :مفاتيح الغيب.ِٗ/ُّ :
)ّٗ) سكرة عبسُّ :ػ ػ ُٔ.
)َْ) ينظر:تفسير ابف فكرؾ ،ابف فكرؾ.ُُٓ/ّ :
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)ُْ) ينظر:الكسيط.ِّْ/ْ :
)ِْ) الحديث ركاه الترمذم في سننو كقاؿ :ىذا حديث حسف[ .سنف الترمذم ،أبك عيسى محمد ابف عيسى ابف
سكرة الترمذم (تِٕٗق) ،كتاب تفسير القرآف ،باب سكرة الزمر ،بالرقـ ِّّْ.]ِّٕ/ٓ :
)ّْ) ينظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم.ّٖٔ/ُُ :
)ْْ) ينظر :الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج ،السيكطي.ّٕٕ/ِ :
)ْٓ) سكرة الصافات.ُ :
)ْٔ) ينظر :تفسير القرآني ،السمعاني.ُّٗ/ْ :
)ْٕ) سكرة المرسبلت.ْ :
)ْٖ) ينظر :زاد المسير.ّّٖ/ْ :
)ْٗ) سكرة يكنس.ُِ :
)َٓ) سكرة الزخرؼ.َٖ :
)ُٓ) ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثيرُِِ/ٕ :؛ فتح القدير ،الشككانيٓٔٔ/ْ :؛ تفسير المراغي ،أحمد
المراغي.ُُِ/ِٓ :
)ِٓ) سكرة عبسُّ :ػ ػ ُٔ.
)ّٓ) ينظر:جامع البياف ،الطبرمّٔٔ/ِِ :؛ بحر العمكـ ،السمرقندمِٓٓ/ّ :؛ الدر المنثكر ،السيكطي:
ُٓ.ِْٓ/
)ْٓ) سكرة الحاقة :مف اآلية ُٕ.
)ٓٓ) ينظر:أصكؿ السنة ،ابف أبي زمنيف :صُٗ؛معالـ التنزيؿ ،البغكمُّٗ/ٕ :؛ أنكار التنزيؿِٓ/ٓ :؛ حاشية
الشياب عمى البيضاكم ،شياب الديف الخفاجي.َُِ/ٖ :
)ٔٓ) ركاه أبك داكد بإسناد جيد ،سنف أبي دكاد ،أكؿ كتاب السنة ،باب في الجيمية ،بالرقـ (ِْٕٕ).َُٗ/ٕ :
)ٕٓ) سكرة النازعات.ٓ :
)ٖٓ) ينظر :تفسير ابف فكرؾ.ُّٕ/ّ :
)ٗٓ) ينظر :المحرر الكجيز.ُّْ/ٓ :
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)َٔ) سكرة المرسبلت.ُ :
)ُٔ) ينظر :جامع البياف.ِٖٓ/ِّ :
)ِٔ) ينظر :المحرر الكجيز.ُْٔ/ٓ :
)ّٔ) ينظر :مفاتيح الغيب.ْٕٔ/َّ :
)ْٔ) سكرة الكاقعة.ٕٗ :
)ٓٔ) ينظر :الكشؼ كالبياف ،الثعمبي.ُِٗ/ٗ :
)ٔٔ) ينظر :الكسيط.ِّٗ/ْ :
)ٕٔ) ينظر :تفسير القرآف العظيـ.ََِ/ٕ :
)ٖٔ) سكرة الرعد.ُُ :
)ٗٔ) ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبيِٕٗ ،ِّٗ/ٗ :؛ التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ،ابف جزم.َُْ/ُ :
)َٕ) سكرة الذاريات.ْ :
)ُٕ) ينظر :جامع البياف ،الطبرمِْٖ/ُِ :؛ البحر المديد ،ابف عجيبةِٖٗ/ٕ :؛ ركح المعاني ،اآللكسي:
ِٕ.ِ/
)ِٕ) سكرة الصافات.ٖ :
)ّٕ) ينظر :تفسير مقاتؿ ،مقاتؿ بف سميمافٗٓ/ّ :؛ الكسيط ،الكاحدمِِٓ/ّ :؛ مدارؾ التنزيؿ ،النسفي:
ْ.ُٔ/
)ْٕ) ينظر :المحرر الكجيز.ُْٓ/ْ :
)ٕٓ) سكرة المرسبلت.ٓ :
)ٕٔ) ينظر :تفسير ابف فكرؾ ،ابف فكرؾ.ُُٔ/ّ :
)ٕٕ) ينظر :الجكاىر الحساف.ّٕٓ/ٓ :
)ٖٕ) سكرة النازعات.ُ :
)ٕٗ) بحر العمكـ ،السمرقندم.ُْٓ/ّ :
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)َٖ) ينظر :تفسير ابف فكرؾ.ُّٔ/ّ :
)ُٖ) سكرة المرسبلت.ّ :
)ِٖ) ينظر :المحرر الكجيز.ُْٕ/ٓ :
)ّٖ) ينظر :البحر المحيط ،أبك حياف.ّٗٓ/ٖ :
)ْٖ) البحر المديد.ُّٓ/ٖ :
)ٖٓ) سكرة النازعات.ِ :
)ٖٔ) ينظر :المحرر الكجيز.َّْ/ٓ :
)ٕٖ) ينظر :جامع البياف.ُٔ/ِْ :
)ٖٖ) سكرة العنكبكت.ٕٓ :
)ٖٗ) سكرة الرحمف.ِٔ :
)َٗ) ينظر :بحر العمكـ.ِٔٗ/ُ :
)ُٗ) مفاتيح الغيب.ِْٓ/ٗ :
)ِٗ) سكرة الزمر :مف اآلية ٖٔ.
)ّٗ) ينظر :تفسير مقاتؿ ،مقاتؿ بف سميمافْٖ/ُ :؛ جامع البياف ،الطبرمَٗ/َُ :؛ ركح المعاني،
اآللكسي.ِِٖ/ُِ:
)ْٗ) ينظر :النكت كالعيكف.ُّٓ/ٓ :
)ٓٗ) ينظر :مفاتيح الغيب.ْٕٓ/ِْ :
)ٔٗ) ينظر :جامع البياف ،اإليجي.ِّّ/ّ :
)ٕٗ) ينظر :فتح البارم.ُّٕ ،َّٕ/ُُ :
)ٖٗ) المنياج في شعب اإليماف.َِّ/ُ :
)ٗٗ) ينظر :مجمكع الفتاكل.ّْ/ُٔ :
)ََُ) ينظر :تفسير القرآف العظيـ.ْٓٔ/ٕ :
)َُُ) ينظر :المنياج في شعب اإليماف ،الحميمي.ِّٖ/ُ :
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)َُِ) ينظر :المصدر نفسو.ُْٔ/ُ :
)َُّ) لساف العرب ،ابف منظكر.َّْ/ُِ :
)َُْ) التعريفات.َُٓ :
)َُٓ) معجـ مقاليد العمكـ في الحدكد كالرسكـ.ْٕ :
)َُٔ) الكميات.ْٔٓ :
)َُٕ) ينظر :شرح المكاقؼ.َّٔ/ٖ :
)َُٖ) ينظر :المختصر الكبلمي.ٖٗٔ :
)َُٗ) ينظر :تأكيبلت أىؿ السنة ،الماتريدمّّٗ/ٕ:؛ الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي.ِٓ/ِ :
)َُُ) الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ.ِٔ/ّ :
)ُُُ) الدرة فيما يجب اعتقاده.ُّّ :
)ُُِ) ينظر :الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى.ّٖٗ ،ّٕٗ/ِ :
)ُُّ) ينظر :مفاتيح الغيب.ّّٗ ،ّٖٗ/ِ :
)ُُْ) شرح المقاصد.ُّٗ/ّ :
)ُُٓ) مختصر االعتماد في االعتقاد.َِ :
)ُُٔ) سكرة األنعاـ :مف اآلية ُٔ.
)ُُٕ) مفاتيح الغيب.ُٔ/ُّ :
)ُُٖ) التفسير المظيرم.ِْٖ/ّ :
)ُُٗ) أبكار األفكار.ِِْ/ْ :
)َُِ) سكرة النحؿ :اآلية َٓ.
)ُُِ) ينظر :األربعيف في أصكؿ الديف ،الرازمُُِ/ِ :؛ عصمة األنبياء ،الرازم :صْٕ؛ أبكار األفكار،
اآلمدمُِِ/ْ :؛ الحبائؾ في أخبار المبلئؾ ،السيكطي :صِّٓ.
)ُِِ) األنبياء :اآليتاف ِٔ.ِٕ ،
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)ُِّ) ينظر :جامع البياف ،الطبرمِّٓ ،ُِٓ/ُٔ :؛ بحر العمكـ ،السمرقندمِْْ/ِ :؛ لطائؼ اإلشارات،
القشيرمْٗٗ/ِ :؛ مفاتيح الغيب،الرازمّٖٗ/ِ:؛ شرح المقاصد ،التفتازاني.ٔٗ/ٓ :
)ُِْ) سكرة األنبياء :اآليةَِ.
)ُِٓ) ينظػ ػػر :أبكػ ػػار األفكػ ػػار ،اآلمػ ػػدمَِِ/ْ :؛ مفػ ػػاتيح الغيػ ػػب ،ال ػ ػرازمُْْ/ِ :؛ شػ ػػرح المكاقػ ػػؼ ،اإليجػ ػػي:
َّٖٖ/؛ الحبائؾ في أخبار المبلئؾ ،السيكطي :صِِٓ.
)ُِٔ) سكرة فاطر :مف اآليةُ.
)ُِٕ) سكرة األنعاـ :مف اآليةُِْ.
)ُِٖ) ينظر :تأكيبلت أىؿ السنة،الماتريدمْٔٔ/ٖ :؛ األربعيف في أصكؿ الديف ،الرازم؛ أنكار التنزيؿ،
البيضاكمِِٕ/ّ :؛ الحبائؾ ،السيكطي :صُِٔ.
)ُِٗ) سكرة البقرة :مف اآليةَّ.
)َُّ) ينظر :الدر المنثكر.ُُٓ ،ُُْ/ُ :
)ُُّ) ينظر :الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة.ُْْ/ُ :
)ُِّ) ينظر :الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى.ُٕٕ/ِ :
)ُّّ) ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير.ِْٔ/ُ :
)ُّْ) سكرة البقرة :مف اآليةَُِ.
)ُّٓ) ينظػ ػ ػػر :األربعػ ػ ػػيف فػ ػ ػػي أصػ ػ ػػكؿ الػ ػ ػػديف ،ال ػ ػ ػرازم :صُُِِٕٖ ،؛ شػ ػ ػػرح المقاصػ ػ ػػد ،التفتػ ػ ػػازانئٓ/ٓ :؛
اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير ،أ.د .محمد بف محمد أبك شيبة :صُِّ ػ ػ ػ ِّّ.
)ُّٔ) سكرة األنبياء :مف اآليةِٗ.
)ُّٕ) ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازم.ّّٗ/ِ :
)ُّٖ) ينظر :الحبائؾ ،السيكطي :صِِٓ.
)ُّٗ) ينظر :تأكيبلت أىؿ السنة.ّّٔ/ٖ :
)َُْ) جامع البياف.ِْٓ/ُٔ :
)ُُْ) سكرة األحزاب :مف اآليةُ.
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)ُِْ) سكرة الزمر :مف اآليةٓٔ.
)ُّْ) تحقيؽ األكلى مف أىؿ الرفيؽ األعمى.ٕٓ/ُ :
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