
  حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد 

اخلليفة الثاني للمسيح املوعود واإلمام املهدي 

 

محد نعيمأ رمجة: حممدت

 

اهللمالئكة اهلل مالئكة 

�



 مالئكة اهللاسم الكتاب: 

م2019هـ املوافق لـ 1440: لوىالطبعة األ

Malaa’ikatullah
 (Angels of Allah) 

(Arabic translation)

Written by: 

Hazrat Mirza Basheer-ud-din Mahmud Ahmad 

Second Successor to the Promised Massiah (on whom be peace)

Translated from Urdu by: Muhammad Ahmad Naeem 

 First Published in UK in 2019

© Islam International Publications Ltd.

Published by: 

Islam International Publications Ltd 

Unit 3, Bourne Mill Business Park, 

Guildford Road, Farnham, Surrey,GU9 9PS 

United Kingdom 

Printed in UK at:

Raqeem Press  

Farnham, Surrey 

GU9 9PS 

For further information please contact:

Phone: +44 1252 891330 

Fax:     +44 1252 821796 

www.alislam.org 

www.islamahamadiyya.net

ISBN: 978-1-84880-790-7   

http://www.alislam.org/
http://www.alislam.org/






                                



 

اتفهرس احملتوي

 صفحة عنوان

أالناشرمقدمة
2أسلوبحفظاألمر

3عنداالستماعجيباالنتباهالتام
5أمهيةاملوضوع

6اإلميانابملالئكةمناإلميانيات
7 إميانالعامةابملالئكة
7ملاذااإلميانابملالئكة

9املالئكةاخلياليةعندمسلميالوقتاحلاضر
10أليسللمالئكةوجود؟!

11ذكراملالئكةيفالدايانتاألخرى
12الزرادشتيةذكراملالئكةيف

16ذكراملالئكةيفكتباليهود
17اهلندوسيةذكراملالئكةيف



20حقيقةاملالئكة
34وظائفاملالئكة

48اإلنساُناملالئكة هلينفع
49الشواهدالعقليةعلىوجوداملالئكة

54ضرورةاملالئكة
58الردعلىاالعرتاضاتعلىوجوداملالئكة

66ملاذاأمِّرانابإلميانابملالئكة
71ابلناسمأقساماملالئكةوعالقته

78م ناألفضل؟امللكأماإلنسان
83باتتمةاخلط

87كيةمتناميةئةاملالاللم 
94مااملرادمنالشيطان

95كيةواللمةالشيطانيةتنتجانعناحلالةالقلبيةلإلنسانئاللمةاملال
98طريقةاملقارنةبَّياللنمةاملالئكيةواللمةالشيطانية









أ             مقدمة الناشر


وعلى عبده املسيح املوعود   حنمده ونصلي على رسوله الكريم

 الناشر مقدمة
 

يسعدانأننقدملقراءالعربيةترمجةكتابمهملسيدانمرزابشريالدين
وهو،اخلليفةالثاينلإلماماملهديواملسيحاملوعودحممودأمحد

"مالئكةهللا".
الكتابخطابزاخرابحلقائقواملع ارفالسماويةألقاهحضرتههذا

 29-28يف ديسمرب األول/ مبناسبة1920كانون نور مسجد يف
اجللسةالسنويةبقاداين.

إنموضوعمالئكةهللامناإلميانيات،ومعأنهذااملوضوعدقيقجدا
لكنحضرتهقدمهأبسلوبسلسوسهلجداوببصريةالعارفاجملر ِّب.

 حضرته سلط -فقد القرآن حقيقة-الكرميمن على الضوء
املختلفة، األداين يف وذْكرهم وفرائضهم وأنواعهم وضرورهتم املالئكة

إضافةإىلدحضبعضالشبهاتعنهم.
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حضرتهشىتالوسائلإلنشاءالعالقةابملالئكة. يفهنايةالكتاببَّين

والنصوصأن نذكرأنبقي الكتابيفالواردةالتارخييةاحلديثية
.نصًّاالابملعىنعموًمامذكورة

حممد األمحدي اإلسالمي الداعية الكتاب هذا بتعريب حظي لقد
وصدرإبشرافاملكتبالعريباملركزيبتعاونعددمناإلخوةأمحدنعيم

العربالذينأسهموايفأعمالاملراجعةوالتدقيق،وخنصابلذكرالسيد
والدكتوروسامالرباقياحملرتمَّي.والسيدحسامالنقيبأابحيان،

نتقدمخبالصالشكرلكلمنساهميفنشرهذاالكتابداعَّيأن
زانحسناهتم،كمانسألهللاتعاىلجيزيهمهللاأحسناجلزاءوجيعلهيفمي

هلداية سببا وجيعله الكنـز هذا من لالستفادة الكرام القراء يوفق أن
الباحثَّيعنصراطهللااملستقيم،آمَّي.

الناشر





1                مالئكة اهلل

 
 ألقاه ابخط

 سيدنا مرزا بشري الدين حممود أمحد 

 اخلليفة الثاني للمسيح املوعود 

 مبناسبة اجللسة السنوية

  1920/ 12/  28يوم بعد ظهر 

 بقاديان  يف مسجد نور

 

 عبده حممدا أن وأشهد له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن أشهد
هللا الرمحن  بسم الرجيم يطانالش من ابهلل فأعوذ بعد أما. ورسوله

ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَمنَي  َمح يَن  *الرهمححََن الرهَحيَم  *الرحيم* اْلح *َماَلَك يَ وحَم الدَ 
َتَعنُي  َك َنسح َك نَ عحُبُد َوَإَّيه َتَقيَم  *َإَّيه َدََن الصَ رَاَط الحُمسح َصرَاَط الهَذيَن *اهح

َت َعَليحَهمح َغْيحَ ا آمني  لحَمغحُضوَب َعَليحَهمح َواَل الضهالَ نيَ أَن حَعمح

اهللمالئكة اهلل مالئكة 



2  مالئكة اهلل                                
 

األمر حفظ أسلوب

السابقة، وأشرت مرارًا  السنويةات جللسلقد سبق يل أن نصحتكم يف ا 
على من يود ون حفظ األمور بشكل خاص أن يكتبوها، ألن هللا تعاىل قد 

 األشياء يف الذاكرة بقدر ما نوظف يف ليخز َنخلق الدماغ اإلنساين 
إدراكها من اْلواس. فالشيء الذي ندركه حباسة واحدة يكون أتثْيه أقل 
ابلقياس إىل ذاك الذي نكتشفه حباستني، فحني يستمع املرء إىل شيء 
ويسجله آبن واحد فإنه يستخدم قوتني، مث إذا استمر يف النظر إىل ما كتبه 

ًغا. لكنين ال ، فإنه سيرتك يف دماغه أثرًا ابلواإلرادة اْلماسابإلضافة إىل 
أقصد من الكتابة، كتابة الصحفيني، إذ ال يكون مبقدورهم حفظ ما 
يكتبون لكثافته، ومبا أهنم يكتبون لآلخرين، فإهنم يكونون حريصني على 

كان غْي هؤالء يكتبون   ملاأن يسجلوا كل كلمة قدر املستطاع. لكن 
 بعدد . وعندما يسجلون بعاملوضوع يف اإلمعان يستطيعون لذا ملخصا

اإلمعان يف املوضوع فال شيء ميكن أن ينفلت من ذاكرهتم، مث حني يستقر 
نظرهم على ما يكتبون فإنه يرتسخ يف ذاكرهتم أكثر. وهلذا السبب فقد  
كان من دأب أسالفنا أهنم مل يكونوا يسمحون حبضور دروسهم ملن مل 

درساً  يكن معه قلم ودفرت. فقد ورد يف ذلك أن اإلمام الشافعي حضر مرة
لإلمام مالك يف املدينة املنورة، وكان الشافعي قد قصده من مكة وهو 
صغْي مل يتجاوز الثالثة عشر من عمره وحني الحظ اإلمام مالك أنه حضر 
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الدرس منذ يومني أو ثالثة وليس معه قلٌم ودفرت، سأله ابستياء: ملَ حتضر؟ 

وهب الشافعي  وكان هللا تعاىل قد -وذلك حني رآه ال يسجل املالحظات
فأجاب قائال: جئت ألتعلم.  -ذاكرة خارقة، إذ كان إذا مسع شيًئا حفظه

عندئذ سأله اإلمام مل ال تكتب إذن؟! فأجاب قائالً: إن كل ما يتناهى إىل 
أمساعي خيتزن يف ذاكريت. فطلب منه اإلمام أن ُيسمعه ما قد مسع، ففعل. 

ب كانت حتوي أخطاًء، يقول تالميذ اإلمام مالك إن دفاتر مجيع الطال
 لكن الشافعي مل خيطئ.

لكن ال ميلك كل واحد منا ذهًنا مثل الشافعي، لذا جيب أن نتخذ 
منهًجا من شأنه أن يعو َض ضعف الذاكرة، وهو أن يكتب املرء ما 

له فائدة مزدوجة، فيحفظ ما كتب سىن يسمعه أبسلوب خاص، فتت
ابالستذكار. 

 تام ال االنتباهاالستماع جيب  عند

اآلن أريد أن أسدي إليكم نصيحة أخرى، وهي أنه جيب عليكم أن 
أثناء االستماع إليه، ألن استيعاب  تعْيوا االنتباه التام للموضوع يف

األمور العلمية وحفظها ليس أمرًا سهاًل هيًنا، ولسوف خيرج املرء من 
 اجللسة صفر اليدين ما مل يوَل املوضوع اهتماًما كاماًل.

م القرآن الكرمي يف حق أمثال هؤالء الناس كلمات قاسية، لقد استخد
وملا كان ذلك مثاال فال أبس من ذكره. فقد ورد أن املنافقني كانوا 
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، مث يتساءلون فيما بينهم بعد اخلروج من عنده حيضرون جملس النيب 

 (.17)حممد:  َماَذا قَاَل آنًَفاقائلني: 
صغوا إىل ما جيري فيها من إذ كان هؤالء حيضرون اجللسة دون أن ي

أحاديث، واْلقيقة أن املرء حني يكون يف جملس يدور فيه اْلديث عن 
الدين فإن الشيطان يذهب به مذاهب شىت يف تفكْيه لكيال ينتفع هبذه 

األحاديث.
مثة كثْي من الناس حيضرون االجتماع وال يعْيون ملا يُقرأ على 

عما جرى يف اجللسة يقولون:  مسامعهم أمهيًة، وعندما ُيسألون أحياَن
وهللا كان اْلديث شي  ًقا جدًّا، لكننا مل حنفظه، والواقع أن متعة هؤالء ال 
تكون َنمجة عن إصغائهم، وإمنا عن هتافات الناس وإشادهتم جبودة 

 املوضوع واستمتاعهم ابخلطاب. 
فاستمعوا ملا يقال لكم آبذان صاغية، ومن كان معه قلم ودفرت وهو 

أثناء مساع  لى الكتابة فليكتب، أما الذين مل يعتادوا الكتابة يفمتعود ع
اخلطبة فليمتنعوا عنها لكي ال يفوهتم املوضوع. وإنين أحثكم على 
الكتابة ألنه كثْيًا ما تطرأ ظروف تفرض علينا أتجيل نشر هذه اخلطب. 

 تنمحيوإن النقوش اليت تكون قد انطبعت يف األذهان يف أثناء اخلطبة 
بعد، ويف مثل هذه األحوال يتيسر على من كان قد سجل هذه  فيما

اخلطب يف الدفرت أن يستفيد منها ابملذاكرة.        
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ولقد تناولت يف السنة املاضية مبناسبة االجتماع السنوي مسألة هامة 
من اإلميانيات، وصادف أن طرأت ظروف أخهَرتحنا عن نشرها يف حينه، 

ومن قرأها اآلن منشورًة شعَر وكأهنا موضوع واآلن متكهن ا من نشرها، 
جديد. لكن الذي كان قد سجل املالحظات حني االستماع إليها فمن 

 املؤكد أنه استفاد منها.

 أهمية املوضوع

اآلخر هام جًدا ويدخل يف أسس اإلسالم  موضوع خطبيت اليوم هو
اضية ومعدود ضمن اإلميانيات ودقيق للغاية. لقد شرحت لكم يف السنة امل

حبَث "القدر اإلهلي"، ومع كونه عويًصا فقد كان إدراكه سهالً، وذلك 
الهتمام الناس به وانتباههم إليه. لكنين أتناول اليوم حبثًا ال ينتبه الناس إليه 
عادة مع كونه من اإلميانيات، وذلك ألن كلمة القدر شائعة ومتداولة 

ا كان مقدرًا يل من ظفر به قال: هذ لدرجة أنه كلما خسر أحد شيًئا أو
، هكذا شاءت األقدار. وكان تكرار هذه الكلمة مرارًا يف تلك هللا 

اخلطبة يسرتعي انتباه الناس وجيذب اهتمامهم، وملا كان الناس يثْيون 
التساؤالت عن القدر اإلهلي على الدوام فقد استمعوا إىل ما ُصبه على 

 ر القدر اإلهلي كل يوم.مسامعهم إبصغاء، ومل يتغافلوا عنه، وذلك لظهو 
لكن املوضوع الذي أتناوله اليوم ال يظهر ابلتكرار يف حياة الناس 
اليومية على كونه من اإلميانيات، وال يدرك الناس سبب كونه معدوًدا 
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 ضمن اإلميانيات، لذا جيدر بكم االنتباه إليه بصورة خاصة، أال وهو

 موضوع "مالئكة هللا". 

 إلميانياتا من باملالئكة اإلميان

اإلميان ابملالئكة من اإلميانيات، وإن الذي ال يؤمن هبم يبقى   لقد عد  هللا
 كافرًا مع إميانه ابلكتب والرسل واآلخرة، وكما أن الذي ال يؤمن ابلنيب 

اآلخر يعترب من الكافرين، فمثل من ينكر  يُعد  كافرًا، فإن منكر املالئكة هو
يرفض البعث بعد  كتب السماوية أووجود املالئكة كمثل الذي ينكر ال

املالئكة انتباههم من املسلمني  املوت. ومن املؤسف أن الذين لفت وجودُ 
 هم قليلون، وقليالً ما أوىل املسلمون هلذه املسألة االهتمام املناسب.

فهم ال يعرفون من هم املالئكة وملاذا نطاَلب ابإلميان هبم، وما هي 
 ان هبم.. هم يعرفون أن اإلميان ابلرسول الفوائد اليت ترتتب على اإلمي

وابلقرآن الكرمي يهدي إىل اْلسنات، وإن مارسها اإلنسان أمكن له 
الوصول إىل املدارج العالية، وأن اإلميان ابآلخرة يدفع اإلنسان إىل 

 أن إىل نظرااإلقالع عن الذنوب ويبعثه على القيام أبعمال صاْلة، 
العقاب، كما أنه سيُثاب على األعمال  اقرتاف السيئات سوف جيره إىل

اْلسنة. ومن اجللي البني  أن املرء إذا آمن أبن هللا تعاىل رزاق خالق رحيم  
كرمي فإن إميانه هذا سوف ميك نه من االنتفاع بصفاته هذه. أما املالئكة 

 فمن هم لنؤمن هبم؟ وما هي املنفعة اليت تتحقق ابإلميان هبم؟!
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 ةإميان العامة باملالئك

لنفكر؛ لو جترد الناس عن اعتقادهم بوجود املالئكة ما الذي سوف 
فإن  ينقص من إمياهنم؟ كل واحد يفكر أبنه إذا رفض رسالة حممد 

ذلك سوف حيرمه من تعليمه السامي، كذلك إذا أنكر أن القرآن وحي 
أنكر  من هللا فقد حيرم نفسه من تعليمه اجلليل، لكن ما الذي يصيبه لو

 الئكة وما هي اخلسارة اليت سوف يفضي إليها إنكارُه للمالئكة؟وجود امل
ابملئة  99إن إميان عامة الناس ابملالئكة ضئيل جًدا، إذ ينعدم عند 

ختلوا عنه ملا نقص من إمياهنم اْلايل شيء، كما أن  منهم، لدرجة أهنم لو
انية متسكهم به لن يزيد يف إمياهنم شيًئا، مع أن املعروف أن كل مسألة إمي

جًدا ويرتتب على التمسك هبا فوائد مجة، كما أن تركها يؤدي إىل  هامةٌ 
خسائر فادحة، وذلك ألن اإلقرار ابللسان وحده غْي كاف وال يضر وال 
ينفع. ومثال ذلك أننا نؤمن بوجود جبال اهلماالَّي، لكن اإلميان هبا غْي 

دم وال يؤخر، إال وارد يف اإلميانيات ومل نطالب به، ألن إمياننا هبا ال يق
أن اإلميان ابملالئكة معدود ضمن اإلميانيات، ومن الطبيعي أن جيلب لنا 

 املنفعة وأن جير  لنا تركه اخلسائر.  
 

 ملاذا اإلميان باملالئكة

هام جًدا. ما عالقتهم بنا؟ أي  ؟إن التساؤل: ملاذا نؤمن ابملالئكة
ميان هبم إذا مل تكن منفعة جيلب لنا اإلميان هبم؟ وما الذي يستدعي اإل
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يربر اإلميان هبم فقد  مثة منفعة منه؟ وإن قال أحد إن اإلميان مبحمد 

وهل يبقى إمياننا َنقًصا إذا مل نعرف  ؟يقول غْيه ما عالقتنا هبم إذن
وما الذي حيدث لو افرتضنا أبن هللا  ؟وساطتهم يف نقل الوحي الرابين

أي وساطة؟ هل  دون تعاىل كان يلقي الوحي على قلب حممد 
سيسبب ذلك أيه نقص يف القرآن الكرمي؟ إذن ملاذا نطاَلب ابإلميان هبم 

 إبْلاح لدرجة أننا إذا مل نؤمن هبم فسنعد من الكافرين؟
مثل هذه التساؤالت جتعل املوضوع عسْيًا وعويًصا، وقد يكون جافًا 

نراها وال لدى الكثْي من الناس فيفقدوا الرتكيز، ألن املالئكة كائنات ال 
 نلمس عالقتنا هبم يف الظاهر. 

إن حبث القدر هو اآلخر كان صعًبا ومعقًدا جًدا، إال أن الناس حني 
كانوا يسمعون أبن هللا تعاىل مل يقدر العذاب ألحدهم وفقا لقانون 
القدر، وأن الفكرة القائلة أبن اإلنسان ال يستطيع اخلالص من العذاب 

ة األثقال النامجة عن األفكار اخلاطئة غْي سليمة، كانوا يشعرون خبف
الشائعة عن القدر اإلهلي، ومن مث كانوا يصغون إىل املوضوع بكل اهتمام 
وتركيز، لكن املالئكة يبدو أهنم غْي معنيني بنا وال نشعر أبي حاجة 

 إليهم؛ فقد ال يسرتعي املوضوع انتباه الناس.

مهم لبحث موضوع مث إن عامة الكت اب واملؤلفني مل يكر سوا اهتما
املالئكة وذلك لعدم إدراكهم مكانتها، مع أن املالئكة حيملون للناس 
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منافع لو أدركوها لتوجهوا إىل الكتب اليت تضم البحوث عنها. ولقد تناول 
بعض املتصوفة هذا املوضوع وشرحوه يف مؤلفاهتم، لكنه قليل ونزر يسْي. 

 حث بعد رسول هللا وإن كان مثة شخص سبق اجلميع يف تناول هذا الب
الذي ظهر وأماط اللثام عن سرهم  ،فهو سيدَن املسيح املوعود 

املختوم، يف حني مل يشرح أحد هذا املوضوع يف املرحلة الواقعة بينه وبني 
. لقد فسر القرآن الكرمي حقيقتهم، كما ورد سيدَن حممد املصطفى 

وضوع إبجياز شديد، ذكرهم يف األحاديث النبوية، وتناولت الصوفية هذا امل
أما بقية املؤلفني فلم يكتبوا عنهم شيًئا على اإلطالق. لقد اسرتسلوا يف 
بيان األمور العادية واستشهدوا عليها بعشرات القصص وشرحوها 
إبسهاب، لكنهم أمهلوا موضوع املالئكة إمهااًل مطلًقا وكأن املالئكة يف 

د إىل صعوبة املوضوع نظرهم غْي جديرين أبدىن اهتمام، وسبب ذلك يعو 
وعدم متكنهم من شرحه، لكنه قد آن األوان ليكشف عن جوهر كل 
شيء، كي ال يسنح ألحد االعرتاض على أي مسألة، لذلك فقد هيأ هللا 

 تعاىل وسائل ميكن مبوجبها أن يتمكن الناس من إدراك حقيقة املالئكة.
 
 

 املالئكة اخليالية عند مسلمي الوقت احلاضر

د اآلرَّي قبل بضعة أَّيم أن املسلمني قد بدأ ظنهم يسوء لقد ذكر أح
 -وهو مسلم -يف اإلسالم، واستشهد على ذلك مبا كتبه السيد أمْي علي

أن املالئكة كيان خيايل وليس هلم أي حقيقة. وإنين أقول ال شك أن 
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الصورة اليت رمسها مسلمو الوقت الراهن يف أذهاهنم عن املالئكة هي 
يعرفون من هم املالئكة وما هي اْلاجة إىل اإلميان هبم  خيالية، ألهنم ال

وما هي املنافع اليت جيلبها لنا اإلمياُن هبم. لكنين أقول أيًضا إن كل ما هو 
داخل يف اإلميانيات ليس لغًوا ابطاًل، كما ذكرت قبل قليل، بل له فوائد 

ون مجة. وملا كان عامة الناس ال يعْيون هذا البحث االهتمام ويتغافل
عنه، فقد تطلب منا االنتباه له بشكل خاص. ومثة دراسات حديثة تثْي 
يف أذهان الناس تساؤالت عن وجود املالئكة، لكننا نستطيع بفضل هللا 
ورمحته إثبات وجودهم مثلما نثبت وجود األشياء غْي املرئية األخرى 
 الكثْية. حنن منلك على وجود املالئكة براهني يفهمها كل من ختلى عن

 التعصب األعمى. 
 أليس للمالئكة وجود؟!  

لقد َول دت الدراسة اْلديثة يف أذهان املسلمني عامة فكرة تقول أنح 
 ليس للمالئكة أي وجود، وإمنا القوة املنبعثة يف قلب سيدَن حممد 

 خلقمسيت ابملالئكة، أما تسمية جربيل وميكائيل فكان اهلدف منها 
األمساء متداولة وشائعة بني الناس. لكننا  التأثْي يف أحاديثه، لكون هذه

نالحظ أن وجود املالئكة ُمعرَتف به بقوة، ولذا نقول إنه إن كانت 
مسألة تستحق املناقشة بعد مسألة وجود هللا، فإمنا هي وجود املالئكة، 
حىت إننا نطالع يف أحوال اتريخ األقوام الوحشية أهنم كانوا يؤمنون 
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كثْية قد انقرضت تعاليمها إال أن آاثرها ابملالئكة. هناك دَّيَنت  
ومكتشفاهتا تدل على اعتقاد أتباعها ابملالئكة، أما األدَّين املوجودة 

 حالًيا فإن ذكر املالئكة وارد فيها بكل وضوح. 
 ذكر املالئكة يف الديانات األخرى

إن أكثر دَّينة تناولت حبث املالئكة من الدَّيَنت القدمية هي 
كر أتباعها املالئكة بوضوح وتفصيل. وحتتل اليهودية الزرادشتية، فقد ذ 

يف هذا امليدان مكانة سامية، وملا كانت حديثة ومل ميض عليها زمن 
طويل، فقد حوفظ عليها إىل حد ما، وهي تضم الكثْي من اْلديث عن 

املركز الثالث يف  -اليت تزعم أهنا قدمية جًدا -املالئكة. وحتتل اهلندوسية
املالئكة، وإن كان اهلندوس يف العصر اْلاضر يشرحون تسليمها بوجود 

 هذه العبارات بطريقة أخرى.  
كذلك فإن كتب أهل الصني القدمية تذكر املالئكة. وتدل مكتشفات 
مصر واليوَنن على إميان قاطنيها بوجود املالئكة. كما أن آاثر األقوام 

ن شهادة كافية وأمثاهلا، تتضم -أمساءها اليت ال نعرف -الوحشية القدمية
على إمياهنا ابملالئكة؛ فقد ورد يف هذه اآلاثر ذكر خملوق يعاقب 
اإلنسان، كما ُعثر يف موضع آخر من هذه اآلاثر على لوحات ُرمست 
فيها خملوقات هتبط من فوق، وعمر هذه الرسوم يقدهر آبالف السنني، 

 كة.فهذه األمور كلها تربهن على أهنم كانوا يعتقدون بوجود املالئ
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وخالصة القول إن ذكر املالئكة وارد لدى كل شعب وملة، إال أن 
أكثرهم تناواًل لذكر املالئكة هم الزرادشتيون مث اليهود فاهلندوس واألقوام 

 القدمية. 
ويف املسيحية جند أن بولس قد أاثر حبثًا فيما إذا كان جيوز عبادة 

متأثرة هبذا التعليم.  املالئكة أم ال؟ ويتبني من هذا أن القلوب كلها كانت
وكما أننا جند فكرة اإلله يف كل قوم وشعب ونستطيع القول أبن مجيع 
الناس قد آمنوا إبله منذ األزل، وهذا اإلميان يشكل دلياًل على وجوده،  

مع تباين حضاراهتا وعدم  -كذلك فإن اعتقاد مجيع الشعوب ابملالئكة
 لدليل قوي على وجودهم. -اتصاهلا ببعضها

 املالئكة يف الزرادشتيةذكر 

من الطريف أن ما ورد يف الكتب الزرادشتية من أمساء وأعمال 
 للمالئكة ُيشبه أمساء املالئكة وأعماهلا يف اإلسالم.

يعتقد الزرادشتيون أن هناك إهلني، ومها إله النور وإله الظلمة، ويطمح 
مة.كما إله النور أن يقهر إله الظلمة، وسيأيت زمان يضعف فيه إله الظل

يسمون إله اْلسنات "يزدان"، بينما أطلقوا على إله السيئات "أبرومانة" 
إال أن االسم الشائع له هو"أهرمن" أي رجل الظلمة. من هذا االسم 
يتضح جلًيا أنه كان ميثل الشيطان ومل يكن إهلًا، لكنهم يقولون إنه كان 

 السيئات.    إله السيئات إزاء إله اْلسنات، وهو الذي حيرض املرء على
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يف اللغة الدينية الزرادشتية يطلق على كبار املالئكة اسم "أميشا" 
مبعىن "اخلالد" ويبدو من ذلك أهنم كانوا يعتقدون أن املالئكة لن أييت 
عليها الفناء، وكما أن الروح اإلنسانية لن تفىن فإن املالئكة هم 

يع اْلسنات اآلخرون خيلدون، ومن معتقداهتم أن املالئكة هم منبع مج
والدَّيَنت، وأهنم ميثلون كياًَن يتجلى هللا بواسطتهم، وهم يعتقدون أبن 
املالئكة قد حازوا على مكانتهم هذه ابالرتقاء آلالف السنني، كما 
يزعمون أن املالئكة هي آللئ منقطعة النظْي. إهنا تنفعنا دون أن نراها 

ه انتهاك لشأهنم، كما بعيوننا املادية، وال نطلق عليها اسم اجلواهر ألن
أهنا ليست أبزهار عالقة على األشجار بل متاثل النجوم اليت تدور حول 

 وإمنا يتجلى بواسطتها.  الشمس، إهنا ليست زينًة هلل 
"فاهوماَن" مبعىن  لقد ورد يف كتب الزرادشتية أن أكرب املالئكة هو

" أي أفضل امللك الطيب واملصلح، كما أن  له امسا آخر هو "فاهشتاماَن
املالئكة. وكلمة "جرب" تعين ابلعربية والعربية اإلصالح. وعندما نقرأ 

 " هو يف األصل "جربيل".االمسني مًعا نتبني أن "فاهوماَنهذين 
اإلنساين يتلقى الضوء  العقلوُيستشف من كتب الزرادشتية أن 

قد دعا هللا تعاىل أن يهب له   بواسطة هذا امللك، وكان زرادشت
"، واستجيب له وحظي بلقائه ا يتمكن هبما من رؤية "فاهوماَنوإهلامً  نورًا

أخْيًا. يقول الزرادشتيون إن كل الدوافع واْلسنات تصدر منه، وإنه 
 يهجر الذين ال يستجيبون َْلَضَ ه. 
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عىن ابلنار من وامللك الثاين عندهم "آشا" أي ملك التقوى وهو يُ 
النار وتتولد التقوى من النور، ويبدو  األشياء املادية، ألن النور يتولد من

أن هذا امللك هو"ميكائيل" ألنه ملك التقدم الدنيوي، ورمز التقدم 
 الدنيوي املادي هو النار. 

إضافة إىل هذين امللكني الكبْيين هناك مخسة مالئكة كبار، أما املالئكة 
ئكة الصغار فال حصر هلم، ويعتقدون أبن تنسيق العامل كله يف عهدة املال

الكبار، كما يعتقدون أبن املالئكة يلقون يف قلب اإلنسان على الدوام 
أتثْيات حسنة حىت ال يندس فيه الشيطان، ويقولون إن الوالدة من هللا تعاىل 
بينما املوت من الشيطان، ولذلك فهم يؤمنون أبن املرء يولد على اْلسنة، مث 

تيه الشيطان ليحثه على حتميه املالئكة ألن التولد من هللا، وبعد ذلك أي
السيئات، فإن استجاب ألوامره هجره املالئكة قائلني: لقد أصبح من عباد 
الشيطان. ويعتقد الزرادشتيون أن هذه املعركة بني هللا والشيطان ستستمر 

أي سوف يبعث نيب من حىت يتولد نيب إيراين النسل ابسم "ميسيور هبمي" 
لكنه لن يكون من ساللته، وذلك  أوالد زرادشت ابسم املسيح املبارك،

  ألنه قد ورد أن هذا النيب سيكون من بطن زوجة مل تنجب من قبل.
إن هذا النيب سوف خيوض معركة أخْية مع الشيطان وسيلتمس من 
هللا قائاًل: َّي رب أنزل املالئكة، ألن اْلرب حامية الوطيس. عندئذ 

ر قوى الشيطان وميسي سوف يُنزل هللا مالئكًة لنجدة هذا النيب حىت ختو 
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مرهًقا. يف تلك اللحظة سوف يشن هذا النيب هجمة أخْية مدعوًما 
ابملالئكة، وسيندلع قتال مريع ينتهي هبزمية الشيطان، إذ سوف يُقبض 
عليه مث يُقتل. بعد ذلك سيسود األمن ويتوسع العامل، ألنه لن ميوت 

 ليه. أحد، وذلك ألن الذي كان يسبب املوت سيكون قد ُأجهز ع
ويبدو أن هذه الكلمات قد خرجت من فم نيب من األنبياء، ألهنا 

 للعالمات وفقاحتققت وال تزال تتحقق. لقد ظهر "ميسيور هبمي" 
. مث هناك نبوءة تنبأ هبا األنبياء اآلخرون عن معركة أخْية مع 1واردة عنهال

الشيطان، وهذه اْلرب جتري يف الوقت الراهن، إذ نلمس حماوالت 
عة وأبساليب شىت إلضالل الناس عن دين اْلق وإلبعادهم عن هللا، متنو 

وإزاء هذه احملاوالت سعى أهل اْلق إلنشاء صالت الناس برهبم، وهذه 
 اْلرب بني اْلق والباطل رهيبة وخطْية. 

عن سؤال طلب املالئكة من  النبأوعلى صعيد آخر فقد حتقق 
ٌف لسيدَن املسيح املوعود  سأل هللا فيه مائة  السماء، فهناك كشح

ألف ملك، فرد هللا عليه قائال: إن مائة ألف كثْي، حسبك مخسة 
آالف. وملا كان عدد املالئكة الذين أنزلوا ملساعدة املسلمني يف اْلرب 

أكثر  املذكورة يف القرآن ال يزيد على مخسة آالف، لذلك مل يؤت 
 من هذا العدد؛ وبذلك قد حتققت هذه النبوءة. 

                                                           
 )املرتجم( . املوعود املسيح أي 1
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كتب الزرادشتية تفاصيل مستفيضة عن مهام املالئكة، ومع وتتضمن  
أهنم قد أخطأوا يف استيعاب بعض األمور إال أن كتبهم تتضمن حبواًث عن 

نُنا من القول: إ تكلمت عن املالئكة دَّينة  ةأي تكانذا  املالئكة مبا ميكَ 
 غْي اإلسالم فهي الزرادشتية. 

 ذكر املالئكة يف كتب اليهود

ان ابملالئكة ضمن تعاليم اليهودية، ويصف اليهود جربيل لقد ورد اإلمي
أبنه ملك النار، لكنهم خمطئون يف هذه التسمية، وذلك ألن هذا االسم 
نفسه موجود يف الزرادشتية، وهم يطلقون عليه اسم َنقل الوحي، وملا كان 
هذا االسم قد ورد عندهم قبل اليهود فيربر ذلك لنا االعتقاد أبنه قد 

إيران إىل اليهود بعد نفيهم. ولذلك فإن من اخلطأ أن نصفه  تسرب يف
أبنه ملك النار، ألن الذين استعار منهم اليهود هذا االسم هم ينعتونه 
أبنه ملك الرمحة وَنقل الوحي، أضف إىل ذلك أنه قد وصف يف الكتاب 
املقدس أبنه ملك الرمحة.كما ورد يف التلمود أن الذين ألقي هبم يف النار 

 عهد دانيال كان منقذهم جربيل.يف 
قد ورد أن أعداء إبراهيم حني أرادوا إلقاءه يف النار استأذن جربيُل ف

هللَا لينقذه، لكنه مل أيذن له، بل قال: أَن وحيٌد فريد، وإن إبراهيم هو 
اآلخر وحيد يف األرض، ولذلك سوف أقوم أَن بنفسي إبنقاذه. 

ء إبراهيم أن يلقوا به يف النار أاته واملعروف يف جمتمعنا أنه حني قرر أعدا
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جربيل وقال له: سلحين. فقال: لن أطلب منك شيًئا. عندئذ قال له: 
اسأل هللا إذن. فقال إبراهيم: العارف حبايل غين عن سؤايل. هذا وقد 
ورد يف التلمود أن هللا تعاىل قال جلربيل: سأذهب أَن إلنقاذ إبراهيم 

نتك هذه وسوف أرسلك مستقباًل وليس أنت، إال أنين لن أضيع حس
إلنقاذ أحد أوالده. مث عندما ألقي ببعض األشخاص يف النار يف عهد 
دانيال، مسح هللا جلربيل أن ينقذهم، ففعل. وابجململ نقول إن ذكر 
املالئكة وارد عند اليهود من البداية إىل النهاية، وقد ُوصف املالئكة 

 أبهنم أبناء هللا عز وعال.
 اهلندوسية يف ةاملالئك ذكر

كذلك فإن ذكر املالئكة موجود يف اهلندوسية، إذ جند أمساء مثل 
"فاروَن" وغْيه. واعتربهم العامة أرواًحا تستحق العبادة، لكن مسمهيات 
هذه األرواح كانت يف اْلقيقة مالئكة ينقلون كالم هللا، ألن مهمة 

ربطون فاهوماَن تبدو نفس مهمة فاروَن. هذا ألن الزرادشتيني ي
يتصل "فاروَن" هو اآلخر ابلشمس. مث خطأً  كما"فاهوماَن" ابلشمس  

بدأ يُعتَقد أنه ملا كانت هلما عالقة ابلشمس لذا فالشمس إله وبذلك 
 بدأوا يصفون الشمس إبهنا إله. 

ابلشمس. كما قيل يف  وليس مثة شك يف أن هلؤالء املالئكة صلةً 
د كتب سيدَن املسيح املوعود اإلسالم أبن جربيل له عالقة ابلشمس. فق
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  أيضا أن له عالقة ابلشمس أي أن جلربيل عالقة ابلنيب  قدإذ 
 يف القرآن الكرمي ابلسراج.  ُوصف 

ر  سيدَن املسيح املوعود ومن األمور اليت صدرت بسببها فتاوى كفح
  .سيدَن املسيح املوعود تناولقد لو أنه كَفر ابملالئكة  

 كتابه "توضيح املرام" و"مرآة كماالت بحث عن املالئكة يفال
اإلسالم" حيث أثبت من القرآن الكرمي أن للمالئكة ارتباطًا ابألجرام 
السماوية وأهنم يؤثَ رون يف العامل بواسطتها. عندئذ أاثر املشايخ 
التشكيك أبنه يكفر ابملالئكة ويقول بتأثْيات الكواكب، فأصدروا 

 فتوى الكفر ضده. 
م هذا حبث قائم بذاته، وال أريد أن أتطرق إليه إن موضوع النجو 

اآلن. وإمنا أريد اآلن أن أخربكم أبن ذكر املالئكة موجود ومعروف عند 
مجيع الدَّيَنت. وإن اإلسالم كما دحض مئات األمور املتعلقة ابلشرك 
فقد أثبت اإلميان ابملالئكة وإبْلاح لدرجة أن من مل يؤمن بوجودهم 

. وكافة األدَّين مدينة ابلفضل لإلسالم ألنه كما يُ َعدُّ من الكافرين
دحض مجيع االعرتاضات الواردة على األنبياء، فقد فنهد أيًضا كل 

 االعرتاضات الواردة على املالئكة. 
ويعتقد الزرادشتيون واليهود أبن املالئكة ميكن أن تقع يف فخ 

ليًدا تق -الشيطان، وغْي األمحديني من املسلمني هم اآلخرون حيسبون
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أن امللكني هاروت وماروت ما زاال معلقني يف بئر اببل  -ألولئك
لوقوعهما يف شراك الشيطان، لكننا نستنبط من القرآن أن املالئكة 

،كما يف قوله تعاىل: خملوقات ال يصدر منها شيء إال أبمر من هللا 
 ََعُلوَن َما يُ ؤحَمُرون  (7)التحرمي:  اَل يَ عحُصوَن اّلِلهَ َما أََمَرُهمح َويَ فح

اآلن وبعد أن ثبت أبن فكرة وجود املالئكة أمر قد أمجعت عليه 
األقوام قاطبة، يتحتم على كل عاقل جاد أن يفكر يف أن املسألة غاية 

 يف األمهية، ولذلك فقد أوردها كل قوم يف كتبهم. 
نقرأ يف القرآن الكرمي أن فكرة املالئكة كانت شائعة متداولة يف زمن 

 يًضا، وقد سجل القرآن قول خمالفيه: أ نوح 
 َمَه َما َهَذا َإاله َبَشٌر َمث حُلُكمح يُرَيُد َأنح فَ َقاَل الحَمََلُ الهَذيَن َكَفُروا َمنح قَ وح

عحَنا هَبََذا يف آاَبئََنا  يَ تَ َفضهَل َعَليحُكمح َوَلوح َشاَء اّلِلهُ أَلَن حَزَل َماَلَئَكًة َما مسََ
َوهَلنيَ   (    25ؤمنون: )امل األح

كذلك فإن فكرة املالئكة كانت متداولة عند العرب، وقد سجل 
 القرآن الكرمي اعرتاض الكفار:

 ََلوح َما أَتحتَيَنا اَبلحَماَلَئَكَة َإنح ُكنحَت َمَن الصهاَدَقني  :(8)اْلجر 
وبعد هذا التعريف الوجيز أتناول التعليم اإلسالمي وأشرح لكم ما قد 

 آن عن املالئكة.عل منا القر 
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 حقيقة املالئكة

ابدئ ذي بدء ينبغي أن نعرف هل املالئكة خملوقات أم ال؛  -1
وذلك ألن املكانة اليت أوتوها خُتي ل لنا أن املالئكة ليسوا من املخلوقات 
بل أرفع منها مكانة، األمر الذي اخندع املسيحيون بسببه حني تصوروا 

من إله، فجعلوه إهلًا. لكن أن روح القدس غْي خملوق بل هو جزء 
اإلسالم يدحض الفكرة القائلة أبن املالئكة ليسوا من املخلوقني، وأكد 

 على أهنم خملوقون، ونستنبط ذلك من قول هللا تعاىل: 
 ََنا الحَماَلَئَكَة َإََناًث َوُهمح َشاَهُدون  (151)الصافات:  أَمح َخَلقح

املالئكة ليقولوا  أي هل كان هؤالء الكفار موجودين حني ُخلقت
إهنم إَنث، ومن هنا نستنبط ونقول إن هللا تعاىل قد خلق املالئكة. أما 
إن كان سيأيت عليهم الفناء أم ال أو سوف خيلدون كما ختلد األرواح 
اإلنسانية أم سوف خيلد بعضهم ويهلك بعضهم اآلخر فهذا حبث 

عاش الناجم عن آخر. يقول اليهود إن ألوًفا من املالئكة تتولد من االرت
ميوتون فوًرا، بينما يعتقد الزرادشتيون أبن  مثبيان كلمات الوحي 

 املالئكة لن تفىن ولن متوت. 
األمر الثاين الذي ينبغي أال ننساه يف حبث املالئكة أهنم كيان  -2

روحي ال يقدر اإلنسان على رؤيتهم على صورهتم األصلية، وإذا 
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يتني فمن احملقق أهنم يف غْي شكلهم شاهدهم أحد من الناس بعينيه املاد
األصلي، ألنه من املؤكد أن اإلنسان حباجة إىل العيون الروحية لرؤية 
املالئكة، وإذا ادعى أحد من الناس أنه قد رآهم بعينيه اجملردتني، فال 

 يكونون على هيئتهم األصلية. إذ قال هللا تعاىل:
 ََنا َعَليحَهمح َما يَ لحَبُسونَ َوَلوح َجَعلحَناُه َمَلًكا جَلََعلحَناُه ر  ُجاًل َولََلَبسح

 (10)األَنعام: 
أي يقول هؤالء الكفار: مل ال ينزل امللك؟ لكنه إن نزل، متث ل رجاًل 
ليشاهدوه، ومن مث سوف يبقى األمر مشكوكا فيه ما إذا كان النازل 
ملًكا أم رجاًل، وسيبقى اللبس قائما أبن هذا الكالم من صنع اإلنسان 

يس وحًيا من هللا، ونقول كنا سنرسل املالئكة لو كانت فائدة ترجتى ول
من إنزاهلم. وملا كان الناس يتعذر عليهم مشاهدة املالئكة بعيوهنم املادية 
إال أن تتمثل هلم رجااًل، وإذا متثلت قالوا إهنم رجال ألن املالئكة ال 

 دية.   تن زل؛ فإن كيان املالئكة روحاين خفي ال يرتاءى لعيون ما
البحث الثالث يف موضوع املالئكة: إن املالئكة ليست إَناًث وال  -3

 ذكوًرا. ونستنتج ذلك من اآلية اليت قرأهتا عليكم قبل قليل وهي:
 ََنا الحَماَلَئَكَة َإََناًث َوُهمح َشاَهُدون  (.151)الصافات:  أَمح َخَلقح

، لكنه مل يفصح لقد دحض هللا تعاىل يف هذه اآلية فكرة كوهنم إَناثً 
أبهنم ذكور. بل ذكر فقط قول الكفار أبن املالئكة إَنث، أىن هلم 
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لقد  ؟املالئكة هللا حني خلق معرفة كنههم؟ هل كانوا حاضرين 
إذن  أنكر هللا هنا كون املالئكة إَناث ولكنه مل يقل إن املالئكة ذكور.

ر نوثة من ، ألن الذكورة واألاملالئكة أو نؤن ث من اخلطأ أن نذكَ 
خصائص األشياء املادية وال تكون األشياء الروحية ذكوًرا وال إَناًث. 

تكون أنثى، ألن  املرأةال نقول إن روح الرجل تكون ذكًرا وروح  فمثال
يوجد يف الشكل ، أما ما حالة الشكل الظاهراألنوثة أو الذكورة 

 .الظاهر فهو شيء واحد
ة ليسوا على صنف واحد، نستنتج من القرآن الكرمي أن املالئك -4

 بل إهنم ثالث درجات، يقول هللا تعاىل:
 َمُنوَن َبَه َد َرهبَ َمح َويُ ؤح َلُه ُيَسبَ ُحوَن حَبَمح الهَذيَن حَيحَمُلوَن الحَعرحَش َوَمنح َحوح

ٍء َرمححًَة َوَعلحًما َفاغحَفرح  تَ غحَفُروَن لَلهَذيَن آَمُنوا َرب هَنا َوَسعحَت ُكله َشيح َوَيسح
َحيمَ  ( نستنبط 8)غافر:  لَلهَذيَن اَتبُوا َوات هبَ ُعوا َسَبيَلَك َوَقَهمح َعَذاَب اجلَح

من هذه اآلية وجود ثالثة أنواع من املالئكة؛ حيث تقدم لنا داللة 
النص نوعني، أما النوع الثالث فتدل عليه إشارة النص، فاآلية تقول: 

العرش: أي من هناك مالئكة حيملون العرش وهناك مالئكة حول 
املالئكة قسم تصدر األوامر اإلهلية بواسطتهم وقسم آخر ينوبون عن 
هؤالء ويوصلون هذه األوامر إىل الطبقة الدنيا، ويتبني من هذا البيان 
أن هناك طبقة من املالئكة هي أدىن ممن هم حول العرش. واألحاديث 
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اء بعض تصدق قويل هذا؛ إذ نقرأ فيها أن بعض املالئكة مكلفون أبد
 املهام، فهؤالء هم دون محلة العرش ومن حوله.

ونلمح يف الزرادشتية ما يشبه هذه املسألة نوًعا ما، فهم يقولون إن 
َوحَيحَمُل املالئكة السبع يديرون شؤون العامل، بينما يقول القرآن الكرمي 

َمَئٍذ مَثَانََيةٌ  قَ ُهمح يَ وح ملراد من العرش (. وليس ا18)اْلاقة:  َعرحَش َربَ َك فَ وح
يف هذه اآلية سريرا من ذهب أو فضة، بل العرش هو تلك الصفات 

، وهذه األلوهية سوف تتجلى يف العليا اليت تتجلى هبا ألوهية هللا 
كما   -العامل الثاين بواسطة املالئكة الثمانية، لكنها تتجلى يف هذا العامل

 من املالئكة.  1بواسطة سبعة -يتبني من االستدالل
ناك مالئكة محلة العرش وآخرون أدىن منهم درجة لكنهم مقربون فه

إىل هللا وكأهنم مساعدون ْلَملة العرش إذ ال توَكل إليهم املهمة وإمنا 
  يكونون مساعدين فقط، والنوع الثالث أدىن درجة من هؤالء.

 فاملالئكة منقسمون ثالثة أقسام هي:
 الذين تظهر هبم صفات هللا تعاىل. -1
 . ن يساعدوهنم واملقربون إىل هللا الذي -2

                                                           
كتب ذلك سهًوا متأثرا بذكر سبعة من املالئكة عند الزرادشتية.   الناسخأن يبدو  1

يف التفسْي الكبْي أربعة من املالئكة، وهذا ما  فقد كتب سيدَن املصلح املوعود 
      (املرتجم)أيضا.  قاله سيدَن املسيح املوعود 
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الذين تعهد إليهم الشؤون الصغْية، وال حصر هلم. يقول هللا  -3
(. ال ميكن ألي 32)املدثر:  َوَما يَ عحَلُم ُجُنوَد َربَ َك َإاله ُهوَ تعاىل 

أن كل أمر  إنسان أن يقد ر عددهم ألنه كما ثبت من كالم الرسول 
 ة. موك ل إىل ملك من املالئك

نتبني من القرآن الكرمي أن املالئكة خملوقات معصومة من  -5
ارتكاب املعاصي. من فطرة اإلنسان أن يكفر ابألنبياء، حىت أن 

، وهناك أَنس يسبون هللا، إال أن بعضهم يكفر بوجود هللا 
خملوقات ليس من طبعهم ارتكاب  -كما نقرأ يف القرآن-املالئكة

هم حمدودا ابلقياس إىل اإلنسان. إن السيئات. كما يكون نطاق عمل
اإلنسان ميكن أن يتعدى حدوده، لكن املالئكة ال يقدرون جتاوز 

 يف القرآن اجمليد: حدوٍد ُحددت هلم، فيقول هللا 
 ََعُلوَن َما يُ ؤحَمُرون  (7)التحرمي:  اَل يَ عحُصوَن اّلِلهَ َما أََمَرُهمح َويَ فح
ة ما أمرهم هللا به فحسب، يتورعون عن معصي ليسإن املالئكة  -6

بل إهنم ميتثلون ألوامر هللا تعاىل حبذافْيها، ألن املعصية والتلكؤ شيء، 
وعدم التمكن من إجناز املهمة كما ينبغي شيء آخر متاًما؛ فمثال لو  
ُكل ف شخص هزيل حبمل شيء ثقيل ومل يستطع محله لوهنه، فلن يقال 

مع مقدرته على اْلمل عنه إنه ارتكب معصية، بيد أن الذي يرفض 
. يقول هللا تعاىل عن املالئكة إن كل واحد منهم مؤهل فإنه عاصٍ 
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إلجناز ما يُعَهد إليه من مهمة، فهم ال يكونون مثل بين البشر يقدر 
بعضهم على تنفيذ األمر وبعضهم اآلخر ال يقوى على إجناز ما يطلب 

َعُلوَن َما يُ ؤحَمُرونَ  :منه؛ فيقول هللا  بينما اإلنسان ال يتصف  .َويَ فح
هبذه الصفة، إذ يريد أحياًَن أن يقوم بعمل ما لكن حالته الصح ية 

لكن صحته ال تسعفه  قائًما،متنعه. ففي املرض مثاًل يود املرء أن يصلي 
 وال تسمح له بذلك. 

إن املالئكة ال يتأث رون ابألجواء احمليطة هبم، بينما تتأثر املخلوقات  -7
ابلبيئة، فتخضع لتأثْي وتقاوم أتثْيًا آخر.  -كن قويةمهما ت -األخرى

إذا اشرتكوا  -فاألنبياء مثاًل يقبلون أثر اْلسنات، كما ال بد أن يتضرروا
ويصابوا لبشريتهم، إال أهنم يُعصمون من التأثْيات السيئة،  -يف القتال

لكن املالئكة ال يؤثر فيهم أي شيء وال خيضعون ألي أتثْي، إذ يقول هللا 
َها َماَلَئَكٌة َغاَلٌظ َشَدادٌ  تعاىل: أي من صفات ، (7)التحرمي:  َعَلي ح

املالئكة أهنم ال يقبلون أي أتثْي خارجي، إال أنه إذا عهد إليهم أن يؤثروا 
يف شيء فإهنم يؤثرون، لكن اإلنسان ال يتسم هبذه الصفة، إذ ال يقدر 

هذه الصفة، إذ  على أن يؤثر يف كل شيء، إال أنه قد أويت نصيًبا من
يتصف ابلتأثْي يف بعض اجملاالت وال يستطيع يف اجملاالت األخرى. أي 
أنه مياثل املالئكة يف بعض الصفات ولكن ليس من كل الوجوه، فيقول 

 يف وصف الصحابة: هللا 
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 ُنَ ه اُء َعَلى الحُكفهاَر ُرمَحَاُء بَ ي ح  مح حُمَمهٌد َرُسوُل اّلِلهَ َوالهَذيَن َمَعُه َأَشده
 ( 30)الفتح: 

أي يكون املؤمنون أشداء لكن على الكفار فقط، إذ يتأثر بعضهم 
 ابآلخر. كما قال هللا تعاىل:

 ََّي أَي َُّها النهيبُّ َجاَهَد الحُكفهاَر َوالحُمَناَفَقنَي َواغحُلظح َعَليحَهمح  :(73)التوبة 
ي أتثْي أي َّي أيها النيب تصد  للكفار واملنافقني دون أن ختضع أل

هلم، فاملؤمنون يؤثرون يف اآلخرين وال يتأثرون هبم، ويكون ذلك يف 
األمور احملدودة، لكن املالئكة ال يقبلون أي أتثْي أبدا يف كل امليادين 

 ومن مجيع اجلوانب.
 إن عدد املالئكة ال يقد ر وال حيصيهم عد ، إذ يقول هللا تعاىل: -8
 َاله ُهوَ َوَما يَ عحَلُم ُجُنوَد َربَ َك إ  :(32)املدثر 
نستنبط من القرآن الكرمي أن املالئكة يكونون فيما بينهم على  -9

شاكلة الرئيس واملرؤوس؛ إذ يكون فيهم مدير يتبع له عدد من 
املالئكة. فهم ليسوا فقط متفاويت الدرجات فيكونون صغاًرا وكباًرا 

بع مستقلني بشؤوهنم وأماكنهم، بل إن وضعهم وضع ات ويكونون
 ملسؤول أيًضا. فنقرأ يف القرآن: 

 ََل َبُكمح مُثه َإىَل َربَ ُكمح تُ رحَجُعون  ُقلح يَ تَ َوفهاُكمح َمَلُك الحَموحَت الهَذي وُكَ 
 (12)السجدة: 
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 ويف موضع آخر يقول عز وعال:
 َيحَديَهمح َوَلوح تَ َرى َإَذ الظهاَلُموَن يف َغَمَراَت الحَموحَت َوالحَماَلَئَكُة اَبَسُطو أ

ُتمح تَ ُقوُلوَن َعَلى اّلِلهَ  ُوَن مبَا ُكن ح َن َعَذاَب اهلح رَُجوا أَن حُفَسُكُم الحيَ وحَم جُتحَزوح َأخح
ربُونَ  َتكح ُتمح َعنح آََّيتََه َتسح قَ  وَُكن ح َر اْلَح  ( 94)األَنعام:  َغي ح

 كذلك يقول يف آية أخرى: 
 َُتمح َإنه الهَذيَن تَ َوفهاُهُم الحَماَلَئَكُة ظ  اَلَمي أَن حُفَسَهمح َقاُلوا َفيَم ُكن ح

 (98)النساء: 
وحني نقرأ هذه اآلَّيت معا جند اآلية األوىل تفيد أبن مهمة تويف 
الناس مجيعا قد وك لت إىل ملك واحد، بينما تفيد اآليتان األخرَّين أن  

شف  على أن امللك املوكهل يسكثْيا من املالئكة يقومون هبذا العمل، مما 
حد، لكن عددا من املالئكة املساعدين التابعني له ينجزون هذا وا

العمل. وميكننا أن نقيس على هذا سائر األمور، ونقول إن مجيع املهام 
اليت يؤديها املالئكة توك ل مبدئيا إىل بعض املالئكة الكبار وتتبعهم 

يف إجناز ذلك  -الذين ال حيصيهم عدد -مجاعة مساعدة من املالئكة
 العمل.
إن قدرات املالئكة ومواهبهم حمدودة ابلقياس إىل قدرات  -10

اإلنسان، إذ تبقى املالئكة على حال واحد، بينما اإلنسان يتقدم 
 ويرتقى يف جمال واسع، إذ يقول هللا تعاىل:
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 َاَء ُكلهَها مُثه َعَرَضُهمح َعَلى الحَماَلَئَكَة فَ َقاَل أَنحَبُئوين َمسح َوَعلهَم آَدَم األح
ُتمح َصاَدَقنَي * َقاُلوا ُسبحَحاَنَك اَل َعلحَم لََنا َإاله َما أبََ  َاَء َهُؤاَلَء َإنح ُكن ح مسح

َكيمُ  تَ َنا َإنهَك أَنحَت الحَعَليُم اْلَح  (33-32)البقرة:  َعلهمح
رب  قائل يقول هنا: مل مَل خيرب هللا املالئكة هذه األمساء بنفسه وطلب 

دا على ذلك، إن هللا مل خيربهم بنفسه ألنه لو من آدم أن ينبئهم؟ أقول ر 
 أنأنبأهم بنفسه لشمل جوابه مجيع الصفات، ولذا طلب من آدم 

 هلم. وترتاءى يكتشفوها أن مبعىن خيربهم
فالغاية أن قدرات املالئكة حمدودة ابملقارنة ابإلنسان، ومع ذلك 

 يتأتى فكل ما يصدر منهم فإمنا يصدر امتثاال ألمر هللا ومشيئته، فال
 منهم أي عصيان. 

إن املالئكة يتصفون ابإلرادة، إال أهنا تكون حمدودة جدا.  -11
ومثل ذلك كمثل اْلصان املربوط ابْلبل الطويل املوثق إىل الوتد، فهو 

مدَ  اْلبل وال يقدر على اخلروج من هذه  نطاقيستطيع التحرك ضمن 
تطيعون اخلروج من اْللقة. كذلك فإن املالئكة تدور حول مركز، وال يس

 حدود دائرته، وذلك اْلد متث له اآلية: 
 ََعُلوَن َما يُ ؤحَمُرون  (7)التحرمي:  اَل يَ عحُصوَن اّلِلهَ َما أََمَرُهمح َويَ فح

إن األرض هي األخرى تكشف لنا أن املالئكة يتمتعون ابإلرادة، إذ 
 نقرأ قوهلم يف آدم حني خلقه هللا، وهو:
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 ََماءَ َأجَتحَعُل َفيَها م َفُك الدَ  َسُد َفيَها َوَيسح  (31)البقرة:  نح يُ فح
أن يفهمهم كيف سيعاجل هذا  يف هذه اآلية سألت املالئكة هللا 

 -الفساد وسفك الدماء، وإن سؤاهلم هذا يدل على أهنم يتصفون
ابإلرادة اليت ال تقودهم إىل ارتكاب السيئات واملعاصي،   -نوعا ما

كن هذه اآلية ال تفيد سوى أهنم أاثروا كما ال تتعدى اْلسنات، ل
هذا التساؤل، ولقائل أن يقول: من احملتمل أهنم أاثروا هذا التساؤل 
تبعا لوحي قد أوحاه هللا إليهم. فأقول ردا على ذلك: إنه من اخلطأ 
االعتقاد أبهنم أاثروا هذا التساؤل بناء على وحي من هللا وذلك ألن 

ُتمح َصاَدَقنيَ التالية قائال:  هللا تعاىل يستجوهبم يف اآلية ، أي َإنح ُكن ح
إن كنتم حمقني يف توجيه هذا السؤال، فأنبئوين أبمساء هؤالء. من هنا 

. مث نقرأ يف يتضح أن سؤاهلم هذا مل يكن نتيجة وحي من هللا 
األحاديث ما حيدو بنا إىل االعتقاد بظهور إرادة املالئكة كما ورد يف 

 اْلديث التايل:
رَ  "َعنح  ُدح قَاَل: "َكاَن يف  النهيبَ   يَ  َرَضَي اّلِلهُ َعنحُه، َعنَ َأِب َسَعيٍد اخلح

َأُل، َفأََتى رَاَهًبا  َعنَي َإنحَساًَن، مُثه َخرََج َيسح َعًة َوَتسح رَائَيَل َرُجٌل قَ َتَل َتسح َبيَن َإسح
َأُل، فَ َقاَل َلُه َفَسأََلُه فَ َقاَل َلُه: َهلح َمنح تَ وحبٍَة؟ قَاَل: اَل. فَ َقت َ  َلُه، َفَجَعَل َيسح

رََه حَنحَوَها،  َرُجٌل: ائحَت قَ رحيََة َكَذا وََكَذا، َفَأدحرََكُه الحَموحُت، فَ َناَء َبَصدح
َتَصَمتح َفيَه َماَلَئَكُة الرهمححََة َوَماَلَئَكُة الحَعَذاَب، َفَأوحَحى اّلِلهُ َإىَل َهَذَه َأنح  فَاخح
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نَ ُهَما، فَ ُوَجَد تَ َقرهِب، َوَأوححَ  ى اّلِلهُ َإىَل َهَذَه َأنح تَ َباَعَدي، َوقَاَل: َقيُسوا َما بَ ي ح
)البخاري، كتاب األنبياء، ابب: أم  ".َإىَل َهَذَه أَق حَرَب َبَشربحٍ فَ ُغَفَر َلهُ 

 .حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم(
 مث تتبني إرادة املالئكة من اآلية التالية: 

 َعحَلى َإذح خَيحَتَصُمونَ  َما َكاَن يلَ َمنح  (70)ص:  َعلحٍم اَبلحَمإَلَ األح
فهذه اآلية تفيد أبن املالئكة يتناقشون فيما بينهم ويتجادلون، وأهنم 

 يتمتعون ابإلرادة، لكنها حمدودة جدا. 
 إن املالئكة ال تعلم الغيب، فقد ورد يف القرآن: -12
 ُيًعا مُثه يَ ُقول ُكمح َكانُوا يَ عحُبُدونَ  لَلحَماَلَئَكَة َأَهُؤاَلءَ  َويَ وحَم حَيحُشُرُهمح مجََ  َإَّيه

ثَ ُرُهمح  نه َأكح * َقاُلوا ُسبحَحاَنَك أَنحَت َولَي َُّنا َمنح ُدوهَنَمح َبلح َكانُوا يَ عحُبُدوَن اجلَح
( هذه اآلية تفيد أبن املالئكة ال 42-41)سبأ:  هَبَمح ُمؤحَمُنونَ 

كانوا يعلمون الغيب ملا أبدوا جهلهم يتمتعون بعلم الغيب، ألهنم لو  
بعبادة الناس إَّيهم، إذ ال نستطيع القول أبن هللا تعاىل سأهلم هذا 

ميثل نوعا من  -عبثاإذا كان  -السؤال عبثا، ألن مثل هذا السؤال
الكذب الذي يتنز ه هللا تعاىل عنه، أضف إىل ذلك ما ورد يف بعض 

 لمالئكة. الكتب القدمية عن عبادة فئة من الناس ل
فاعرتاف املالئكة جبهلهم عبادة بعض الناس إَّيهم يدل على أهنم ال 
يعلمون الغيب، إضافة إىل ذلك يتضح من بعض األحاديث جليا أن 
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: إن أحدكم يسمى مؤمنا الغيب. قال النيب  يعلموناملالئكة ال 
ويعمل أعمال املؤمنني، وحني تصعد املالئكة أبعماله إىل هللا تعاىل 

يقول: رد وها إليه واضربوا هبا وجهه، إنه مل يصل  هذه  نداءً  تسمع
 . الصالة يل

الغيب ملا قد موا هذه الصالة  علموامن هنا يتضح أن املالئكة لو 
 .   املرفوضة املردودة إىل هللا 

نستنتج من األحاديث أن لكل شيء ملًكا خيتص به. فقد ورد  -13
فيما إذا كان  ألت رسول هللا يف اْلديث أن عائشة رضي هللا عنها س

نعم! وذلك يوَم توجهت  يوم أحد. فقال  أصابه مماقد أصيب أبكثر 
لكنهم مل يعْيوا يل أي  1إثر إنكار أهل مكة يوم العقبة إىل قوم عبدَّيليل

اهتمام ورد وين ورفضوين، مما أصابين بقلق وكرب كبْي، فتوجهت شطر 
يف الطريق غيمة الح يل فيها  جهة دون أن أقصد مسًتا معي  ًنا. رأيت

بعد أن مسع أقوال قومك والحظ  -، فقال: إن هللا تعاىلجربيل 
قد أمر ملك اجلبال أن ينف ذ لك ما تطلب إليه، عندئذ  -جحودهم لك

متث ل يل ملُك اجلبال وسل م علي  قائاًل: هل ترغب يف أن أُطَبق عليهم 
هما زلزااًل ليهلكوا أي أسب ب في )ومها اسم جبلني هناك( األخشبني

                                                           
ْية ابن . )سمن بين ثقيف أحد زعماء الطائف هو عبدَّيليل بن عمرو بن عمْي 1

 هشام(. )املرتجم(
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بذلك. فقلت: كال، عسى أن يهب هللا هلم ذري ة طيبة تعبده وحده. 
، والبداية والنهاية كتاب بدء اخللق  ،صحيح البخاريابختصار من )

  (3ج
قد أمر ملك  أن هللا  من هنا نتبني أن جربيل أخرب رسول هللا 

ن هنا أن اجلبال أن يساعده، ومل يقل إين حاضر لنصرتك، ونستدل م
 للجبال ملكا خيتص هبا ولكل شيء ملك يعىن به. 

تتجلى الصفات اإلهلية املختلفة ابملالئكة، فبعضهم تظهر به  -14
قدرة واحدة هلل، وببعضهم اآلخر تظهر أكثر من قدرة من قدرات هللا، 

 إذ يقول هللا تعاىل: 
 ََرحَض َجاَعل ُد ّلِلَهَ َفاَطَر السهَماَواَت َواألح مح الحَماَلَئَكَة ُرُساًل أُويل  اْلَح

َنَحٍة َمث حىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع يَزَيُد يف اخلحَ   َعَلى ُكلَ  لحَق َما َيَشاُء َإنه هللاَ َأجح
ٍء َقَديرٌ   (2)فاطر:  َشيح

واملراد من "أويل أجنحة" مظاهر الصفات اإلهلية، ونستشهد ونستدل 
ت هللا املتنوعة، فبعضهم من هذه اآلية على كون املالئكة مظاهر لصفا

تتجلى به صفات قليلة، وببعضهم اآلخر تظهر الصفات اإلهلية 
الكثْية. كما توحي اآلية إىل أن املالئكة تن زل حبسب حاجة الناس 
إليها ووفقا لصالحيتهم لنزوهلا عليهم، ولقد ظل املالئكة ين زلون 

كة عليهم، بقدرات توافق طبيعة الناس وحبسب صالحيتهم لن زول املالئ
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جربيل بصورته  ول م ا بلغ العامل أوج كماله وروحانيته أرسل هللا 
جناح، وأنه قد نزل  600أبن له  الكاملة؛ الذي أخربَن الرسول 

عليه بكتاب كامل. )البخاري، كتاب التفسْي، سورة النجم، ابب قوله 
 فأوحى إىل عبده(

ت هللا من هنا نستنبط أن جربيل مظهر لست مئة صفة من صفا
، فكيف 600تعاىل، ومن اخلطأ القول أبن صفات هللا تعاىل أقل من 

صفة هلل؟! إن صفات هللا عز  600ميكن أن يكون جربيل مظهرا ل  
 وعال ال حيصيها العد ، وستمئة منها فقط تتعلق ابإلنسان. 

قوال لطيفا جدا وهو أن رسول  لقد كتب سيدَن املسيح املوعود 
لوم القرآن من جربيل، وهذا عني الصواب. والسبب كان أعلم بع  هللا 

 الذين كانوا مظاهر لصفات النيب  -يعود إىل كون املالئكة اآلخرين
 . يف أتييده  -األخرى

مظاهر للصفات املختلفة، وإن   همإن ما تقدم يدل على أن املالئكة 
 كلمة "األجنحة" تعين الصفات اليت يتصفون هبا وليست ريًشا. 

ور تعطينا فكرة عن شخصية املالئكة، ولعل بعضا منكم قد هذه األم
ف إىل كلمة امللك مع بعض صفاته من خالل هذا االستعراض. تعره 

 واآلن سوف أخربكم عن مهامهم ووظائفهم. 
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 وظائف املالئكة
 من أجل  أعمال املالئكة، كما ورد يف القرآن، أهنم ينقلون الوحي:  -1
 ُاَلَئَكَة ُرُساًل َوَمَن النهاسَ  َيصحطََفي َمَن الحمَ هللا  :(76)اْلج 
 من وظائف املالئكة، كما قال هللا تعاىل، اإلماتة:  -2
 ََل َبُكمح مُثه َإىَل َربَ ُكمح تُ رحَجُعون  ُقلح يَ تَ َوفهاُكمح َمَلُك الحَموحَت الهَذي وُكَ 

 (12)السجدة: 
هاجم األنبياء اثلث وظائف املالئكة أهنا تصب  العذاب على من ي -3

من األشرار. فحني حتتك  املالئكة مع هؤالء األشرار تتول د فيها قوة 
مغناطيسية حترق األشرار، مثلما يشتعل النفط لدى اقرتابه من النار، 
فاملالئكة مياثلون النار واألشرار مياثلون النفط، وفور حدوث االحتكاك 

 ينشب اْلريق يف األشرار. يقول هللا تعاىل:
 يَ نحظُُروَن َإاله َأنح أَتحتَيَ ُهُم الحَماَلَئَكُة َأوح أَيحيتَ َربَُّك َأوح أَيحيتَ بَ عحُض  َهلح

ًسا َإميَانُ َها ملَح َتُكنح  َفُع نَ فح آََّيَت َربَ َك يَ وحَم أَيحيت بَ عحُض آََّيَت َربَ َك اَل يَ ن ح
  (159نعام: )األَ  آَمَنتح َمنح قَ بحُل َأوح َكَسَبتح يف َإميَاهَنَا َخي حرًا

أي هل ينتظر الكفار نزول املالئكة لتدم رهم، وذلك ألهنا مثل الشعلة 
 وهؤالء مثل البارود. 
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الوظيفة الرابعة للمالئكة تتمثل يف نصرهتم للمؤمنني. فاملالئكة  -4
 يرفدون املؤمنني حينما يستنجدون هبم، كما نقرأ يف القرآن:

 تَ َقاُموا تَ تَ نَ زهُل َعَليحَهُم الحَماَلَئَكُة َأاله خَتَاُفوا الهَذيَن قَاُلوا َرب َُّنا هللاُ َإنه  مُثه اسح
ن حَيا  ََياَة الدُّ لََياؤُُكمح يف اْلح ُتمح ُتوَعُدوَن * حَنحُن َأوح َنهَة الهيَت ُكن ح َواَل حَتحَزنُوا َوأَبحَشُروا اَبجلح

َتَهي أَن حُفُسكُ  َخَرَة َوَلُكمح َفيَها َما َتشح  مح َوَلُكمح َفيَها َما َتدهُعونَ َويف اآلح
 (32-31)فصلت: 

أي تقول املالئكة للمؤمنني "ال ختافوا وال حتزنوا، فنحن نواليكم وحنن 
 نساعدكم" فال داعي للهم  واخلوف. 

نستدل من اآلَّيت القرآنية أن املالئكة إىل جانب إهالكهم  -5
إذ يلقي امللك الكفار واملشركني، يلقون يف قلوب أعداء النيب رعبه؛ 

 القرين لكل إنسان يف روعه رعب النيب ومجاعته؛ يقول هللا تعاىل:
 َفَيُكمح َأنح ميَُدهُكمح َربُُّكمح بََثاَلثََة آاَلٍف َمَن َإذح تَ ُقوُل لَلحُمؤحَمَننَي أََلنح َيكح

 (125)آل عمران:  الحَماَلَئَكَة ُمن حزََلنيَ 
 عدد املالئكة يف ثالثة آالف؟ هنا يربز التساؤل: مل حد د هللا تعاىل

فاجلواب، لقد حدد عدد ثالثة آالف مراعاًة لعدد جيش الكفار الذي 
كان يضم ثالثة آالف مقاتل. حنن نعرف أن ثالثة آالف من املالئكة 
هؤالء مل يكونوا من املَل األعلى، بل أتلفت هذه الثالثة آالف من كل 

فيكم أن نسعفكم ملك كان يصحب كل كافر، ولذلك قال: ألن يك
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بثالثة آالف من املالئكة! أي عندما خترجون ملواجهة العدو فسوف 
يبث  امللك القرين لكل كافر رعبكم يف قلب من وك ل إليه من الكفار، إذ 

)آل  َسنُ لحَقي يف قُ ُلوَب الهَذيَن َكَفُروا الرُّعحبَ  قال هللا تعاىل أيًضا:
 (152عمران: 

نسان يلقي يف قلبه رعب النيب ومجاعته. وجند إن امللك الذي يالزم اإل
مثال هذا الرعب يف هذا الزمن أيًضا؛ فقد وج ه سيدَن املسيح املوعود 

  إىل معارضيه ومناوئيه دعوة املباهلة، لكن مل يُبَد أحدهم استعداًدا
لقبوهلا، وذلك ألنه كلما فك ر أحدهم يف ذلك ألقى امللك يف قلبه رعًبا 

نه سوف خيسر، فامتنع. بينما كنت يف منتزه َِشلة يوًما، ورس خ يف قلبه أ
جاءين أحد اآلريني للمقابلة، فجرى اْلوار عن "الفيدا"، فقلت له: إذا  
كان إميانك ابلفيدا صادقا فأقَسم على ذلك، فقال: أَن جاهز لذلك، 
قلت له: جيب أن يكون قسمك مقروَن ابلدعاء أنه إذا مل تكن الفيدا 

هللا عذااب على أهلك. قال: هذا ال يتأت ى مين، أخاف أن  صادقة فلين زل
يتحقق هذا الدعاء. عندئذ قلت له: أَن مستعد ألن أقسم مثل هذا 

على أن  -املقرون ابلدعاء على أهلي يف حالة كذب القرآن -القسم
هذا يتطل ب جرأة كبْية.  :القرآن صادق ووحي من هللا تعاىل. فقال

 ي بصدق القرآن وبكونه وحيا من هللا فقلت له: إذا كان اعتقاد
 راسخا، فما املانع من اإلقبال على القسم.
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والواقع أن املالئكة تقذف الرعب يف قلوب هؤالء، وحنن جند هلذا 
الرعب أمثلة كثْية يف العصر اْلاضر أيضا، فقد أعلنُت دعوة املناظرة 

املتصوف  متحدَّي ومل يبارزين أحد. مث بعد مدة وقبل بضعة أَّيم اندفع
السيد حسن نظامي، وقال يل: تعال، سوف أجعلك تلفظ أنفاسك يف 
ساعة. لكنه غدا فريسة املذلة والفضائح حىت سكت هنائيا. مث انظروا إىل 
حزب الديوبنديني كم نشروا من اإلعالَنت والنشرات، لكنهم ال يقبلون 

لى ينا للمناظرة وإجراء اْلوار، ومعىن ذلك أن الرعب يستحوذ عحتد  
 قلوهبم لدى ذكر املبارزة واملباهلة. 
راشي الذي ابتاع منه أبو جهل اإلبل وذكر ابن إسحق حديث األ

لينصفه من أِب  وماطله أبمثاهنا، وداللة قريش إَّيه على رسول هللا 
 جهل استهزاء ملا يعلمون من العداوة بينهما، فقال: خرج رسول هللا 

ن هذا؟ فقال: حممد. فخرج إليه حىت جاءه، فضرب عليه اببه. فقال: م
لونه. فقال: أعَط هذا حقه. قال:  امتقعوما يف وجهه من رائحة وقد 

نعم، ال تربح حىت أعطيه الذي له، فدفعه إليه، فذكر هلم األراشي ذلك. 
فقالوا ألِب جهل: ويلك ما رأينا مثل ما صنعت. قال: وحيكم وهللا ما 

فملئت رعبا، مث خرجت إليه  هو إال أن ضرب على ابِب، ومسعت صوته،
وإن فوق رأسه لفحال من اإلبل ما رأيت مثل هامته وال قصرته وال أنيابه 
لفحل قط، وهللا لو أبيت ألكلين. )السْية النبوية املسماة "عيون األثر"( 
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لقد فعل أبو جهل ما فعله نتيجة الرعب الذي ألقته املالئكة يف فؤاده. 
  رعب يف قلوب الناس.فاْلاصل أن املالئكة يلقون ال

، والسادس من أعمال املالئكة أهنم يقيمون وحدانية هللا  -6
أن كل عمل يتم بواسطة املالئكة، لكن هذه املهمة قد أنيطت  وصحيح

 . لقد قال هللا تعاىل:واحد من املالئكةبكل 
طَ َشَهَد اّلِلهُ أَنهُه اَل إََلَه َإاله ُهَو َوالحَماَلَئَكُة َوأُوُلواح ا  لحَعلحَم قَاَئًما اَبلحَقسح

 (19)آل عمران: 
 فاملالئكة يهيئون األسباب لرتسيخ وحدانية هللا تعاىل.

من وظائف املالئكة أهنم يظهرون صدق األنبياء  السابعة -7
ويرسخونه، فحينما ينصرف عامة الناس إىل التكذيب يظل املالئكة 

ادق غْي كاذب. يقرعون قلوب الناس ويؤكدون هلم أبن هذا الرجل ص
 يقول هللا تعاىل:

 َهُدوَن وََكَفى َهُد مبَا أَن حَزَل إَلَيحَك أَن حزََلُه َبَعلحَمَه َوالحَماَلَئَكُة َيشح َلَكَن اّلِلهُ َيشح
 (167)النساء:  اَبّلِلَه َشَهيًدا

أي أن هللا يشهد أن ما أنزله إليك هو من عنده، واملالئكة هم 
 اآلخرون يشهدون.

دة املالئكة على ألوان، إذ اترة يؤكدون للشخص مثال يف وتكون شها
الرؤَّي صدق النيب؛ فقد يكون رجل يعادي النيب ويعده من الكافرين، 
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لكن املالئكة يلقون يف فؤاده من خالل الرؤَّي أمرا يقوده إىل اإلميان. 
 -والواقع أن امللك القرين يظل يرتقب جنوح هذا الرجل إىل الصالح والرب

 -جهل كان أو فرعون لكل شخص؛ أِبسىن أن هذه اللحظة تت واْلقيقة
ليغتنمها؛ فينفث يف قلبه صدق النيب، مث يرتك له اخليار يف االستفادة منه 

 أو رفضه. 
الثامنة من مهام املالئكة أهنم يسبحون هللا عز وعال كما قال هللا  -8

 تعاىل: 
 ََد َرهبَ َمح َوتَ َرى الحَماَلَئَكَة َحافَ نَي َمنح َحوحَل الحع  رحَش ُيَسبَ ُحوَن حَبَمح

 (76)الزمر: 
من مهام املالئكة أهنم يستغفرون للمؤمنني، لكن هذه املهمة  -9

يؤديها نوع خاص من املالئكة إذ قد كتب هللا عليهم أن يدعوا للمؤمنني 
ويستغفروا هلم ويسألوا هللا هلم العفو عنهم إذا صدرت منهم أي زلة، إذ 

 ىل: يقول هللا تعا
 َد َرهبَ َمح َويُ ؤحَمُنوَن َبَه َلُه ُيَسبَ ُحوَن حَبَمح الهَذيَن حَيحَمُلوَن الحَعرحَش َوَمنح َحوح

ٍء َرمححًَة َوَعلحًما فَاغحَفرح لَلهَذيَن  تَ غحَفُروَن لَلهَذيَن آَمُنوا َرب هَنا َوَسعحَت ُكله َشيح َوَيسح
َحيمَ اَتبُوا َوات هبَ ُعوا َسَبيَلَك َوَقَهمح َعذَ   (8)غافر:  اَب اجلَح

أستنبط من هنا أن اخلواص من املالئكة يدعون ويستغفرون للخاصة 
من املؤمنني، بينما يستغفر عامة املالئكة جلميع الناس الذين من بينهم 
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الكفار أيضا، وبذلك جيين املؤمنون فائدة مزدوجة، إذ يستغفر هلم أكابر 
عامة املالئكة. واآلية اليت  املالئكة كما ينالون نصيبا من استغفار

 أستشهد هبا على استغفار املالئكة للناس كافة هي:
 ََرحض تَ غحَفُروَن َلَمنح يف األح َد َرهبَ َمح َوَيسح  َوالحَماَلَئَكُة ُيَسبَ ُحوَن حَبَمح

 أي يستغفر مالئكة الرمحة جلميع الناس.  (6)الشورى: 
نتيجة  -طاف ألهل النارإين أرى أن هللا تعاىل سوف يقول يف آخر امل

اخرجوا أنتم الطلقاء، فهو هللا الذي قد وكل إىل  -استغفار املالئكة هلم
 ليخلي جهنم. -جلميع الناس -املالئكة مهمة االستغفار

إن املالئكة ميثلون آخر علة لنواميس الطبيعة، وكل ما جيري يف  -10
إلينا الكون من نزول األمطار وجرَّين الرَّيح ووصول أشعة الشمس 

ومفعول السم وأتثْي الرتَّيق، فإمنا يتم بوساطة أتثْي املالئكة، وما من 
شيء ميكن أن يؤثر إال بوساطتهم. وهذا ال يعين أن السم ال يهلك وال 
حيمل يف ثناَّيه السمية وأن الرتَّيق ليس ترَّيقا حبد ذاته، وإمنا أعين أن 

بضرر ما مل أيذن السم ال ميكن أن يؤثر يف شيء وال يقدر أن ميس أحدا 
له امللك الذي وكل إليه السم، وكذلك الرتَّيق ال ينفع أحدا إذا مل أيذن 

 له امللك املوكل به. 
قسح على هذا القياس؛ فنحن نقرأ يف املواضع املختلفة من القرآن و 

زيل الغيث وتصريف الرَّيح والوظائف األخرى العديدة  الكرمي أن تن
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ديث، فهناك عشرات األمثلة على ذلك، معهودة إىل املالئكة، ويطول اْل
وجند على أقل تقدير قرابة مخسة عشر مثاال يقودَن إىل االعتقاد أبن 

 املالئكة هم الذين يُنف ذون قوانني الطبيعة. 
وهذا ما يتجلى واضحا من خالل األمثلة القليلة السابقة. مع ذلك إذا 

مثلة، فأقول: قال أحدهم كيف ميكن قياس نظام الكون كله على هذه األ
إن آية "حيملون العرش" تسوغ لنا هذا القياس، أي أن املالئكة هم الذين 

 يظهرون مجيع صفات هللا. 
إن املالئكة ال يستغفرون للناس فحسب بل يتضرعون إىل هللا  -11

تعاىل لينزل عليهم بركاته، ألن جمرد االستغفار يعين أن يغض هللا تعاىل 
يقيل عثراهتم ويعفو عنهم، لكنهم يدعون  الطرف عن أخطاء الناس وأن

 أن يسدل هللا عليهم ستار الرمحة وحييط هبم رمحًة. فلذا قال هللا تعاىل:
 َإنه اّلِلهَ َوَماَلَئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبَ  ََّي أَي َُّها الهَذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليحَه

َليًما  (57)األحزاب:  َوَسلَ ُموا َتسح
ء هم مالئكة الرمحة، فعندما يقوم أحد من الناس بعمل حسن هؤال

ابتغاء مرضاة هللا تعاىل فإن هؤالء املالئكة يباركون له ويصلون عليه، 
واملالحظ أهنم ال يقدرون على املباركة والتربيك أبنفسهم وإمنا يلتمسون 

، ، ومثل صالهتم ومباركتهم كمثل صلواتنا على النيب ذلك من هللا 
. كذلك ندعو هللا عز وعال أن ينزل بركاته على الرسول الكرمي حيث 

 تلتمس املالئكة من هللا أن يرحم عبده الفالين.
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إن بعض املالئكة ال يقوم أبي عمل غْي العبادة، فإنه ال ينفك  -12
يعبد هللا تعاىل حىت تقوم القيامة، فقد ورد يف اْلديث أنه ما من شرب أو 

ع إال واملالئكة يعبدون هناك راكعني ساجدين، ذراع يف السماوات السب
وسوف يقولون يوم القيامة: سبحانك اللهم إَن مل نؤد  حق عبادتك إال أننا مل 

 ، ابب ذكر خلق املالئكة وصفاهتم(1نشرك بك أحدا. )البداية والنهاية،ج
ينبغي أن يتلقى املؤمن درسا من قول املالئكة هذا، إذ يقولون بعد 

ملطو لة املستمرة أهنم مل ينجزوا ما كان عليهم، بينما نشاهد هذه العبادة ا
 أَنسا يتباهون بعبادهتم ألَّيم قالئل وملدة وجيزة. 

 إن املالئكة حيفظون أعمال الناس، فيقول هللا تعاىل: -13
 ََوَإنه َعَليحُكمح َْلَاَفَظنَي * َكرَاًما َكاتََبني  :(12-11)ااَلنحفطار 

ملالئكة الذين يسجلون أعمالكم الظاهرة، أما النية أي لقد وُكَ ل بكم ا
 فعلمها عند من فُ و َضتح إليه حماسبة القلوب. 

إن املالئكة يفشون حب املقربني إىل هللا بني الناس، إذ حيثُّون  -14
قَاَل  الناس على حبهم، لقد ورد يف اْلديث: َعنح َأِب ُهَري حَرَة َعن النهيبَ  

َببحُه، فَ ُيَحبُُّه َإَذا َأَحبه اّلِلهُ  َيَل: َإنه اّلِلهَ حيَُبُّ ُفاَلًَن َفَأحح  الحَعبحَد ََنَدى َجربح
َل السهَماَء: َإنه اّلِلهَ حيَُبُّ ُفاَلًَن َفَأَحبُّوُه،  َيُل يف أَهح َيُل، فَ يُ َناَدي َجربح َجربح

ُل السهَماَء، مُثه يُوَضُع َلُه الحَقُبوُل يف األحَ  رحَض. )البخاري، كتاب فَ ُيَحبُُّه أَهح
 بدء اخللق، ابب ذكر املالئكة(.
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انظروا إىل هذا الزمان، فهذا زمن يتمرد فيه الناس على اْلكومات 
ويرفضون اخلضوع لسلطتهم، لكنهم يف الوقت نفسه يدخلون يف طاعة 

ويتحملون نْي طاعة اإلسالم، واملتأخرون يتأسفون على أتخر  النيب 
َنتج عن فعل املالئكة الذين حببوا اإلسالم إىل إسالمهم، فهذا امليل 

 الناس، فُيقبلون عليه من اهلندوس واملسيحيني.
هذا برهان لطيف على صدق املقربني املقبولني األحباء هلل، إذ نالحظ 

، وأل فوا أن العديد من املد عني حتف زوا وأاثروا ضجة يف زمن النيب 
م وخيمة، بينما كان للنيب جيوًشا ضخمة، لكنهم خسروا وكانت عاقبته

 .القبول وال يزال حبه ينتشر يف أرجاء العامل 
إن املالئكة يسخهرون خلدمة أحبة هللا تعاىل ويكونون كخدام  -15

 للمبعوثني من هللا كما ورد يف اآلية التالية:
 مَحٍَإ َوَإذح قَاَل َربَُّك لَلحَماَلَئَكَة َإين َ َخاَلٌق َبَشرًا َمنح َصلحَصاٍل َمنح

ُنونٍ  ُت َفيَه َمنح ُروَحي فَ َقُعوا َلُه َساَجَدينَ َمسح  * فََإَذا َسوهي حُتُه َونَ َفخح
 (30-29)اْلجر: 

أي بعد أن أُنزل عليه الوحي بعد تسويته، أي أجعله نبًيا، فاتبعوه 
مطيعني منقادين له. ومعىن ذلك أن املالئكة يكونون حتت أمر النيب 

 يب.  ويكونون أقل درجة من الن
إن املالئكة يطَلب منهم أن ينو َروا ابلعلم قلوَب الذين مييلون إىل  -16

بشرًا، وسأله ما  التعلم. فقد ورد يف اْلديث أن جربيل متثل للنيب 
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على أسئلته، فلما  اإلميان وما اإلسالم وما اإلحسان، فرد الرسول 
هللا  الصحابَة: هل تعرفون من هذا؟ فقالوا: انصرف سأل الرسول 

ورسوله أعلم، فقال: هذا جربيل جاءكم ليعلمكم دينكم. )البخاري،  
 عن اإلميان واإلسالم(  كتاب اإلميان، ابب سؤال جربيل النيب 

زلون لُيعّلموا الناس. وتعليمهم ال يقتصر على ـين أهنممهام املالئكة  منف
إن  العلوم الدينية فحسب، بل يعلمون العلوم يف األمور الدنيوية، حىت

نطاق تعليمهم يتسع ليشمل الكفار. لقد قرأت ألديسون كتاابا يقول فيه 
إنه مل يبتكر ومل يكتشف أي علم بتفكريه، وإمنا تنـزل على قليب فجأة 
فكرة ما وتستقر فيه، مث أنفّذها وأطّورها فأبتكر الصنعة. وملا كان 

لعلوم، بينما أديسون يركن إىل األمور العلمية، فقد عّلمْته املالئكة هذه ا
يتلقى األنبياء واألولياء العلوم الدينية من ِقَبل املالئكة الندفاعهم الفطري 

 إليها. 
لطيف إذ ما يريدون تعليمه ال و إن أسلوب تعليم املالئكة غريب 

 sub)أي القلب العامل( بل يودعونه يف  objective mindيْودعونه يف 

conscious mind  )يف مؤخرة الدماغ لكي  أي)أي القلب غري العامل
يستخرجها اإلنسان ابلتفكري، ألن هذا املوضع يتمتع بصفة احلفظ 

، ويكون  هو أقدر على احلفظ والتخزين من ابقي املخو واالختزان 
كاملستودع. ويستودع املالئكة العلوم يف هذا اجلزء من الدماغ إال ما ندر. 
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أجزاء: أّوهلا ما نشاهد األشياء بواسطته  ثالثةإن الدماغ ينقسم إىل 
بها. واثنيهما يكون كمستودع ُُتتزن فيه املعلومات اليت يتذكرها ونستوع

 لكناجلزء الثالث فتكون فيه األمور خمتزنة  أمااإلنسان لدى التفكري، 
، هااإلنسان ال يتذكرها حىت ابلتفكري بل يلزمه الرتكيز الشديد ليتذكر 

.  لقيوي  احلاجة تطرأ فحنياملالئكة األمور يف هذا اجلزء من الدماغ أحياًنا
 .األمور تلك اإلنسان يتذكر بسببها اليت األحداث تظهر إليها

من عمري  ةوأقول هذا من جتربيت الشخصية. كنت يف الثامنة عشر 
حني أصدرت جملة "تشحيذ األذهان"، فرأيت فيما يراه النائم أن ملكاا 
أاتين، فقال هل أعّلمك شيئا، فقلت تفضل، فقال: هل أعلمك تفسري 

ا إذ بدأت بسماع صوت مث الفاحتة؟ قل ت نعم. كانت الرؤاي ممتعة جدا
أخذ هذا الصوت يتوسع حىت حتّول إىل ميدان. تراءى يل فيه شبح 
اتضح فيما بعد، فرأيت ملكا قال يل: هل أعلمك؟ قلت نعم علِّْمين، 
فقال إذن تعّلْم تفسري الفاحتة. فبدأ يعلمين حىت إذا وصل إىل "إايك نعبد 

ال: كل ما ُكتَب يف تفسري الفاحتة إىل اآلن ال يتجاوز وإايك نستعني" ق
هذه اآلية، وصّدقته فيما قال، مث قال: لكين سوف أعلمك بعد هذه 
اآلية وأاتبع التفسري معك. فعّلمين تفسري الفاحتة أبكملها واستيقظت، 
وعندما استيقظت مل أكن أذكر مما علمين امللك سوى أمرين لطيفني، مث 

فلما أصبحت وجدهتما قد امنحيا مها اآلخران من ذاكريت، مْنُت قليالا، 
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، عتب وحني ذكرت الرؤَّي لسيدَن اخلليفة األول للمسيح املوعود 
ين على عدم كتابة الرؤَّي فورا وقال: كان ينبغي أن تكتب ما  علي ووخب 

َت فورًا.                                                  علَ مح
دت أن أتكلم عن الفاحتة يف مناسبة، علمين هللا بعد ذلك كلما أر 

مفاهيم جديدة، وهو مما علمتين إَّيه املالئكة. ذات يوم حصلتح يل 
جتربة يف هذا األمر على حنو خاص، وتفصيل ذلك أن فريق املدرسة 
األمحدية يف قادَّين ذهب إىل أمرتسر للمباراة مع الفريق األمرتسري، 

ديث التخرج، وكان الفوز حليف فريقنا ورافقت الالعبني حبكم كوين ح
يف املباراة. بعد ذلك عقد املسلمون هناك ندوة طلبوا مين أن أخطب 
يف حاضريها، وكان قد سبق يل أن أخربت أصحاِب أثناء التوجه إىل 
مكان اجللسة عن إكرام هللا تعاىل يل بتعليمه إَّيي األشياء اجلديدة  

ة. وحني وصلنا إىل مكان كلما قمت إللقاء كلمة عن سورة الفاحت
اْلفلة وقمت إىل املنصة إللقاء الكلمة؛ أىب لساين إال أن يقرأ سورة 
الفاحتة فقط، فأيقنت أبن اختباري وشيك، فاضطررحُت أن أتلو الفاحتة، 
ومل يكن حيضرين إذ ذاك عنها شيء، فتلوت الفاحتة، فألقي يف ُروعي 

ٌم جديد أنه حني نزلت هذه كان   السورة على النيب  بُعيد قراءهتا فهح
أول املخاطبني هبا مشركي مكة وليس اليهود والنصارى، فما اْلكمة يف 
أن هللا تعاىل علهمنا الدعاء أبن ال نكون من اليهود أو النصارى؟ مع أن 
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اْلال كان يقتضي تعليم الدعاء أبن يََقَينا من أن نصبح يوما من األَّيم 
اىل أن اليهود والنصارى كان من حظهم من املشركني. ُعل مُت من هللا تع

البقاء إىل يوم القيامة. أما املشركون فكان حظهم االنقراض، فلم يكن 
هناك داع للدعاء أن ال نكون منهم فشكرت هللا تعاىل أنه أكرمين 

 ووقاين من اْلرج. 
يسعف اإلنسان دوما عند  يعطى من هللا تعاىلفهذا العلم الذي 

يانه أنه لو ترس خ األمر يف قلب اإلنسان الستفاد اْلاجة، واْلكمة يف نس
منه مرة واحدة فقط، بيد أن هذا العلم يبقى موجودا ليسعف اإلنسان 
دائما. فمثال كلما اعرتض أي شخص على اإلسالم ومل أجد جبانيب 
ُت هذا االعرتاض بقراءة الفاحتة  حافظا يقرأ علي اآلية املطلوبة.. فن دح

 اجلواب من سورة الفاحتة وحدها، فالعلوم فقط. وهكذا علهمين هللا
 السماوية تتميز إبفادهتا الدائمة املتجددة. 

فمن وظائف املالئكة أهنم يعل مون الناس، كما كتب حميي الدين بن 
عرِب يف كتابه "الفتوحات املكية" أن املالئكة علمته علوما مج ة. ومن 

 املتصوفني من أاثروا البحث عن املالئكة. 
تعلمت أمورًا كثْية من املالئكة، فذات مرة ُعل محت عن فلسفة ولقد 

الذنب علما شاماًل يثْي استغراِب، حيث ُرمست يل تفاصيل الزالت 
والعثرات أبسلوب مدهش. إن املالئكة يستحثون املرء على إحراز 
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اْلسنات وخيلقون يف قلبه األفكار والتخي الت اْلسنة. وكل شخص 
ويكون هذا النظام يف الواقع اتبعا لسلطان موكول إىل ملك مستقل، 

 : جربيل. يقول سيدَن املصطفى 
"يف القلب ملتان: ملة من امللك إيداع ابخلْي وتصديق ابْلق فمن وجد 

فليحمد هللا، وملة من العدو إيداع ابلشر  ذلك فليعلم أنه من هللا 
وتكذيب ابْلق وهني عن اخلْي فمن وجد ذلك فليستعذ ابهلل من 

 شيطان الرجيم" ال
وهكذا فقد أخربتكم فيما تقدم عن حقيقة املالئكة ومهامهم، ولعلكم 
أدركتم أن املالئكة مل خُيَلقوا عبثًا، بل إن هلم ارتباطا وثيقا ابإلنسان، ومن 
مث لعلكم قد وعيتم أن املسألة ليست عادية كما حيسبها العامة، بل ثبت 

 أن لوجود املالئكة فوائد مجة. 
 املالئكَة اإلنسان هل ينفع

لنَر اآلن هل ميكن أن يفيد املرُء املالئكَة. أقول يف ضوء معلومايت 
وحبوثي واستنباطي من القرآن واْلديث أن اإلنسان ال ميكن أن ينفع 
املالئكة أبي شيء على اإلطالق إال أن يدعو لرفع درجاهتم، إذ نقرأ يف 

قالوا سالما فقال سالم، القرآن الكرمي أنه حني جاءت املالئكة إبراهيم 
لو كانت املالئكة ال تستفيد من السالم ملا رد عليهم سيدَن إبراهيم، ألن 
التسليم دعاء يف حق من ميكن أن يرتقى درجة ومكانة، أما الذي ال 
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يتقدم ويرتقى فإن الدعاء له ال يعين شيًئا، كذلك قد ورد يف األحاديث 
ئشة رضي هللا عنها السالم من قرأ على أم املؤمنني عا أن رسول هللا 

جربيل فقالت: وعليه السالم. )ابن ماجة، كتاب األدب، ابب رد 
َهها عن ذلك ومل ينكره عليها. أضف إىل ذلك أن (السالم ، ومل يَ ن ح

الصحابة كانوا يف بداية عهدهم ابإلسالم يصل ون على هللا وجربيل وفالن 
لتسليم على هللا، ومل ينَههم وفالن يف الصالة يف القعدة فنهاهم النيب عن ا

عن التسليم على جربيل، فلو مل يكن جربيل سينتفع من ذلك لنهاهم عن 
 )سنن النسائي، كتاب االفتتاح، ابب كيف التشهد األول( ذلك أيضا. 

 هذا كل ما يظهر لنا من انتفاع املالئكة من الناس.
 الشواهد العقلية على وجود املالئكة

ئكة يف الواقع موجودون، فقد قدمت لكم فيما اآلن أخربكم أبن املال
سبق الدالئل على وجودهم من القرآن، واآلن أبرهن على وجودهم 

 .عقلًيا

حنن نالحظ أن مثة قانوًَن واحًدا غْي قابل للرفض وخاضًعا لإلرادة  -1
وهو َنفذ يف الكون أبسره، نشاهد مثاًل أن سْي وحترك الكواكب يف 

ال ميكن القول أبنه تلقائي وبدون حمرك، مث  السماء حمكم ومنسق لدرجة
األرض العامرة هذه، اليت قد استنزف الفلكيون جهودهم ليثبتوا أهنا  
كوكب صغْي ليس له شأٌن يذكر، لكنهم يف النهاية قالوا إهنا واقعة يف 
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املركز. ويف هذا نقول: ملاذا ُوضعتح يف املركز، وملاذا حظيت مبوقع 
من الضروري أن تؤث ر فيها مجيع النجوم واألقمار  يف الواقع كان ؟مركزي..

والكواكب لكوهنا مسكًنا لبين البشر، ومل يكن ذلك ليتحقق إال أن 
تكون يف الوسط. من هنا نستدل على أن خلقها كان خمططًا له وليس 

 عشوائيا، فقس على هذا نظام الكون أبسره.
ن األرض قبل سنني ظهر كوكب يف السماء، وتكهن علماء الفلك أب

سوف ُتدم ر ابصطدام هذا الكوكب هبا، لكنه بعد مدة غْي  مساره ومل 
حيدث شيء. ومبثل هذا قد تنبأ الفلكيون يف املاضي مرارا أن األرض 
سوف تدمر نتيجة ارتطام الكوكب الفالين هبا. مثل هذا الكوكب يكون 
من الكواكب الصلبة الضخمة اليت ميكن أن تبيد األرض إن اصطدمت 

ا، لكنها تُغْي  مسارها حني توشك أن ترتطم ابألرض. ومما يثْي هب
االستغراب أن املذنبات أحياَن تقرتب من األرض ومن مث يصطدم ذنَبها 
ابألرض، وال يلحق هذا االصطدام أي ضرر ابألرض لكونه من الذرات 

 الدقيقة، إذ ال خيلف احرتاقها أي ضرر. 
سوف مير ابلقرب من األرض قبل سنني أعلن علماء أوراب أن كوكبا 

األمر الذي سيؤدي إىل دمار األرض وخراهبا، فانتحر الكثْيون لدى 
مساع هذا النبأ بتصور تلك اآلالم النامجة عن هذا اْلادث، مث أتى ذلك 
الكوكب ومر مرور الكرام ومل حيصل أي ضرر. وأو َل الفلكيون هذا 
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لطيفة لدرجة أنه اْلادث قائلني إن ذرات هذا الكوكب كانت دقيقة و 
حني اقرتب من الشمس حتول ذنبه من اليمني إىل الشمال نتيجة ضغط 

 أشعة الشمس عليه. 
يتجلى من هذه األمور واألحداث أن هذا النظام اهلائل خيضع 
لتخطيط منسق، ولو مل يكن وراء هذا كله كائن ذو عزم وإرادة لفسد 

ن ذو اإلرادة. هللا تعاىل العامل كله. هنا يربز التساؤل: َمن هو هذا الكائ
يقول إهنم مالئكة، فكل شيء يف العامل هو حتت سيطرة املالئكة، 
واملالئكة يديرون هذا النظام. لقد تبني يل شخصيا أن كل شيء خيضع 
لسيطرة املالئكة ويعمل إبرادهتم. وتفصيل ذلك أنين ُأصبت ذات يوم 

السيد تشودري حبم ى، وتناولت األدوية لكنها مل تفدين، وحني جاء 
ظفر هللا خان لزَّيريت برفقة صديق له، استدعيته إىل جنيب، وقبحل أن 
: اليوم  ، فرأيت بعوضة مثُلت أمامي، فقالتح يدخل علي أغمي عليه
سوف تزول اْلمى. فلما دخل عليه السيد ظفر هللا خان مع صديقه 

أراد الطبيب املعاجل وبعض الزوار اآلخرين أخربهتم بذلك الكشف، فلما 
 الطبيب أن يقيس اْلرارة كانت اْلمى قد زالت. 

فهذه البعوضة مل تكن يف األصل بعوضة، بل إن الصوت الذي 
تناهى إىل أمساعي كان للمَلك الذي وُكَ لت إليه بعوضٌة، وما من شيء 

 يعمل َوفق نظام وحتت إرادة إال وهو برهان على وجود املالئكة. 
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لى وجود املالئكة، إذ قد أثبتت إن تركيب جسم اإلنسان يدل ع -2
الدراسات اْلديثة أن كل ما نشاهده من أشياء هي ليست يف األصل  

فاإلنسان مثال مل يرتكب جسمه من شيء واحد، بل إنه كما تبدو لنا، 
جمموعة من ماليني اجلزيئات، املؤلفة بدورها من ماليني الذرات، وكل ذرة 

ذرة متر من مْيكي أاكتشف عامل دقيقة لطيفة. ولقد  ذراتمنها مركبة من 
، بينما اهلواء ال أخرىوخترج من من جهة تدخل  جسم اإلنسان حبيث

 ينفذ عرب جسم اإلنسان.
فثبت من هذه الدراسات املادية أن كل ما يرتاءى لنا يتكون من أدق 
الذرات وألطفها. وملا كان كل شيء يستمد قوته من مصدر لطيف خاٍف 

هناك سرًا يف رجوع كل شيء إىل هذه اللطافة عن أنظارَن، فال بد أن 
والدقة. والسر أن األشياء كلها حتت سيطرة املالئكة، وهم بدورهم كائنات 
لطيفة جدا؛ فإن انتهاء كل شيء إىل الذرات الدقيقة واألدق، يقودَن إىل 
االعتقاد أبن َنظمي هذه الذرات ينبغي أن يكونوا لطيفني. وإن لطف 

 ألرواح اللطيفة اليت تديرها، وهي املالئكة.                        األشياء يدلل على ا
إن شهادة الثقات على وجود شيء ما تبعث على االعتقاد  -3

بوجوده، فإذا كنا نؤمن بوجود لندن لشهادة الذين زاروها، فما الذي 
مينعنا إذن من اإلميان بوجود املالئكة لشهادة عدد كاف من الناس، وإذا 

شهادة ال يُعتَمد عليها فيجب أن تُ َعد  لندن مدينة عند من كانت ال
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زاروها فقط، والذين مل يزوروها حيق هلم أن يرفضوا وجودها. ولقائل أن 
يقول: إنه إبمكان كل إنسان أن يزور لندن، لكن ليس مبستطاع كل 
واحد مشاهدة املالئكة. وهنا أقول أبنه من اخلطأ القول: إن كل شخص 

،  النقودهد لندن، إذ تقتصر زَّيرة لندن على من ميلك ميكنه أن يشا
كذلك متاما ميكن لإلنسان رؤية املالئكة ابجملاهدة والرَّيضة الروحانية 

 مثل الذي يوفر النقود ليتمكن من السفر إىل لندن. 
فشهادة آالف من الناس على وجود املالئكة تدل على أهنم موجودون 

 حقا. 
يوم، أو على أقل تقدير يلمسه كل  الدليل الرابع نالحظه كل -4

إنسان يف نفسه؛ إذ ينشأ يف قلبه حافز ليس له أي عالقة بتخي الته 
وأفكاره، بل يكون هذا اْلافز على عكس تيار أفكاره، ويكون قوَّي 
لدرجة ال يقدر عندها على مقاومته، وهذه اْلالة تعم  اجلميع حىت 

ني القول: لقد نشأ يف الكفار وامللحدين؛ فنقرأ يف كتب بعض الدهري
نفسي حافٌز قادين إىل مكان معني، فلما وصلت هناك وجدت أمامي 

. فمن ذا يثْي يف نفس اإلنسان مثل هذه اْلوافز؟ أال إهنم رفات
 املالئكة.

فمثل هذه الشهادة يديل هبا املاديون، أما الروحانيون فحياهتم حافلة 
ميت إىل أفكارهم بصلة، مبثل هذه األحداث، إذ فجأة يعرتيهم حافٌز ال 
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وجيدون أنفسهم مدفوعني إىل تنفيذ هذا اْلافز، ويكون هذا اْلافز 
 دهم.والدافع من َقَبل املالئكة، ويدل على وجو 

 املالئكة ضرورة

قد بينت لكم فيما سبق األدلة والشواهد من العقل على وجود 
يء املالئكة. واآلن أتناول موضوع ضرورة املالئكة، ألن ضرورة أي ش

تفرض أن يكون يف حيز الوجود، إذ يتجلى لنا من دراسة قوانني الطبيعة 
أن كل ما ثبتت ضرورته فإنه موجود ال حمالة، فاْلاجة إىل شيء ما تُثبت 

 بصورة غْي مباشرة وجوده. لذا أخربكم اآلن عن ضرورة املالئكة. 
ي ة إن النظام الروحاين مياثل النظام املادي، وتقاس األمور الروحان  -1

على األمور املادي ة، ألن هاتني السلسلتني متوازيتان إال  إذا اقتضى اْلال 
خالف ذلك. ونالحظ يف األمور املادي ة تسلساًل واسًعا لَلسباب اخلفي ة 
الدقيقة ينتهي إىل غازات غاية يف اللطف والدق ة، بل يتجاوزها ويتحو ل 

مالئكة. وغاية  -دَنعن -إىل طاقات مادي ة. وُتسم ى منابع هذه القو ة
األمر أن النظام املادي  يتطو ر وينتقل من لطيف إىل ألطف وأدق  حىت  
خيتفي هنائي ا وال ميكن أن نشاهده، وينبغي أن يكون النظام الروحاين  
مثله. واْللقة األخْية هلذه السلسلة الروحاني ة هي املالئكة. ومن اخلطأ 

جلسماني ة فقط، فأحد الفالسفة القول أن األسباب تقتصر على األشياء ا
قد كتب عن األمور املادي ة أنه ال حيدث حادث عشوائي ا وتلقائي ا، بل 
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لكل  شيء دوافع بعيدة وعميقة. فإذا كانت األمور املادي ة ال تستقيم دون 
أسباب، فما الذي يسو غ لنا رفَض األسباب والبواعث يف األمور 

 لنظام الروحاين  حيتاج إىل املالئكة.الروحاني ة، ألن التشابه ضروري ، فا
إننا نلمس يف كل شيء تطو رًا ومنوًّا، ولقد توصل العلماء بشمول   -2

مسألة التطو ر إىل تبين  فكرة أن اإلنسان مل يكن يف البداية على هيئته 
اْلالي ة، إذ كان يف أول اخللق على شكل دودة مث تقد م واستمر  ليتطو ر 

خرى حىت  اكتسب شكله اْلايل. إن تفسْي هذه تدرجيي ا من حالة إىل أ
النظري ة يبدو خاطًئا، وميكن دحضه بعد ة طرق، ولكن مما الشك  فيه أن 

أي حتو ل شيء إىل شيء  -يف هذه املسألة يربهن على أن التحو لأمل الت
االنتقال أما عرب الوسائط.  يف الظروف املتباينة، يتم إما ابلتدرج أو -آخر

ل. فرغبة اإلنسان العارمة يف حتقيق أعلى درجات الرقي  مستحيفالفوري 
والتقد م، وحرقته ولوعته إىل لقاء هللا تعاىل من جهة ومنع كثافة جسمه 

 -أي حيلولة كثافة جسمه اْلايل دون لقاء ربه -اْلايل إَّيه من لقاء ربه
من جهة اثنية؛ تفرض علينا االعتقاد بوجود واسطة بني اإلنسان وربه، 

هذه الواسطة من جهٍة خملوقًة، وصاْلة وروحانية من جهة اثنية، فتكون 
 وتلك الواسطة هي املالئكة.        

بط ر ف ،حيكى أن شخصا تسلق منارة شاخمة ومل يستطع اهلبوط منها
أدىل هبذا اخليط مث فأمسكه، بسهٍم ورماه إليه، رقيق  خيطٍ  هم بكرةَ أحدُ 
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ر هذه ليال، فسحبه إليه، وكره الرقيق إىل رفيقه لْيبط به خيطا أمسك ق
 .بواسطتها، فهبط ةمتين سلسلةه يف املرة األخْية العملية حىت ربط زميلُ 

وهكذا تكون عالقة العبد بربه بوساطة املالئكة، فهم ميث لون اْللقة 
املتوسطة اليت تربط اإلنسان ابهلل تعاىل، فيتمكن من نيل فضل ربه، 

 ط ابهلل تعاىل.فوجود املالئكة ضروري خللق الرواب
إننا نلمس يف العامل املادي صيغتني لنمو اإلنسان اجلسماين،  -3

إحدامها تعمل لصاحل اإلنسان دون أن يعرف ذلك؛ فنقرأ يف القرآن قول 
  :هللا 

 َرَه َس َوالحَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخهرَاٌت أَبَمح  َوَسخهَر َلُكُم اللهيحَل َوالن هَهاَر َوالشهمح
 (13)النحل: 

يقولون يف العربية عن شيء أنه "مسخ ر"، إذا نفعنا دون أن ننفق عليه 
شيئا. يقول هللا تعاىل: لقد سخرَن لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم، فال تبذلون أي جهد إلدارة هذا النظام، حيل الليل وينسلخ منه 

رق النهار بدون أن تتكبدوا أي جهد ومصروف، كذلك فإن الشمس حت
والقمر ينْي والكواكب والنجوم تؤثر بدورها بغْي حول منكم وال قوة 

 ودون أن تتجشموا أي تعب.
هذا النظام الذي أشار هللا إليه يقودَن إىل االعتقاد أبن هللا تعاىل قد 
سْي نظاما يعمل لصاحل اإلنسان تلقائيا دون أي دخل منه. إن أشعة 
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 ةخمتلفأبلوان ضعت زجاجاٌت ع بقوٍة من نوٍع لو وُ متالشمس مثال تت
مملوءة ابملاء يف الشمس، لتولدت فيه قوة ميكن أن تعاجل به أمراض عد ة،  
كما أن نور القمر يساعد اخلضار على النمو والنضج، ولقد شاهدت 
القثاء ينمو يف الليايل املقمرة ومسعت صوته. ومثة نبااتت أخرى تتأثر بنور 

منها على سبيل املثال ال اْلصر، وقد  القمر أتثرا ملحوظا، قدمُت اثنني
اكُتشفت آالف التأثْيات هلذه األجرام حىت اآلن، واليت مل نتوصل إليها 

 بعد فال حصر هلا.
فالقمر والشمس والنجوم هلا أتثْيات هائلة. ولقد اكتشف العلماء أن 
جراثيم السل متوت ابلشمس، فهم يعر ضون املريض ابلسل ألشعة 

ظرا إىل هذا العالج اجلديد إبمكانكم أن تدركوا ما الشمس كعالج له. فن
 جتلبه لنا الشمس من منافع.

حني يذهب أحدكم لزَّيرة مريض السل ميكن أن تنتقل إليه جراثيم 
السل ابلعدوى فتهلكه، لكنه حني يتعرض ألشعة الشمس لدى العودة 
من عنده فإن أشعة الشمس تقتل هذه اجلراثيم اليت دخلت يف جسمه، 

 ن يشعر بذلك، فينجو. دون أ
فهذه سلسلة تعمل لصاحل اإلنسان دون أي تعب منه أو جهد، وهناك 
سلسلة أخرى يستفيد فيها اإلنسان من األشياء ببذل اجلهود وتكب َد 
 ، التعب؛ مثل حتضْي اخلبز من الغالل، وبناء البيوت من الطوب واآلجر 
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اجلديدة وغْي  وصناعة املرحكبات من اخلشب واْلديد، واكتشاف العلوم
لنمو  ذلك. ومما يسرتعي انتباهنا أنه ليس من املعقول أن جيري هللا 

اجلسم اإلنساين هاتني السلسلتني وال خيلَق ْلياته الروحانية شيًئا. فالتشابه 
بني السلسلتني اجلسمانية والروحانية يضعنا أمام سؤال: كما أن القمر 

املادي لإلنسان وتفيده من  والشمس والنجوم تؤثر يف النظام اجلسماين
تلقاء نفسها، فهل هناك سلسلة تنم ي روح اإلنسان وتنفعها؟ اجلواب: إن 
هللا تعاىل قد خلق هلذا الغرض مالئكة خيلقون يف اإلنسان روحانيًة 
وحيافظون عليها، ولكن كما ال تقدر أشعة الشمس على قتل جراثيم السل 

 الدواء والعالج؛ فاملريض عند تفاقم املرض ويكون املريض حباجة إىل
 الروحاين هو اآلخر حيتاج إىل العالج عند اشتداد مرضه.

 الرد على االعرتاضات على وجود املالئكة

اآلن أتناول االعرتاضات اليت تثار عادة على وجود املالئكة 
 ألدحضها:

يقول الناس: إذا كانت هناك يف الواقع مالئكة فلَم ال ترتاءى لنا؟  -1
ضحكين ويبعثين على الضحك، وذلك ألن مئات األشياء يف هذا مما يُ 

العامل ال نستطيع أن نراها بعيون مادية، لكننا نؤمن بوجودها. فأسأل 
هؤالء: هل يرتاءى هلم الطعُم والذوُق؟ فالكل يعرف أن الطعم ال يدَرك 
ابملشاهدة وإمنا نتذو قه ابللسان. مث أقول: هل منكم من رأى الصوت 
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ديتني؟ سيقولون إن الصوت ُيسمع ابألذن وال يُرى ابلعني. مث بعينيه املا
إذا سألُت أحدَكم هل شاهد يوًما اخلشونة والنعومة، فسيقول إهنما 
يدركان ابللمس. ولو سألت أحدكم إن كان قد متكن يوًما من األَّيم من 
رؤية الرائحة، فسوف يقول ال، ألن الرائحة نشمها ابألنف وال ميكن 

ني. وختلص هذه اإلجاابت كلها إىل أن إدراك مجيع األشياء رؤيتها ابلع
ليس مقتصرًا على الرؤية فقط، بل مثة حواس أخرى ندرك هبا األشياء 
املختلفة. وكما أن اإلنسان ال يقدر على رؤية اهلواء وإمنا يدركه بتحريكه 

ال  -منها قوة الذاكرة مثالً  -األشياَء، كذلك هناك قوى أخرى كثْية
أن ننظر إليها، فمن منكم يقدر على إدراكها ابلتذوق أو الشم نستطيع 

 أو الرؤية؛ فإمنا ُتدَرك بتأثْياهتا. 
ومن هنا عرفنا أن هناك أشياء نؤمن هبا دون أن نشاهدها أو نسمعها، 
لكن ندركها بوسائل أخرى غْي البصر والسمع، ولذلك إبمكاننا أن 

ن الضروري أن يراهم كل نؤمن ابملالئكة من خالل أتثْياهتم، وليس م
 شخص حىت يؤمن هبم.

االعرتاض الثاين يُعَرف ابعرتاض العلماء، ويوصف أبنه قوي، إال  -2
أنين أقول إن هذا االعرتاض َنتج عن جهٍل ليس دونه جهل. يقول 

حباجة إىل املالئكة حىت  أصحاب هذا االعرتاض هل كان هللا 
 هو خالق املالئكة، واملعلوم أن خلَقهم؟ أقول ردًّا على هذا إن هللا تعاىل
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ولو كان هللا تعاىل قد أحضر  ،خالق أي شيء ال يكون حمتاًجا إىل خلقه
املالئكة من مكان آخر لكان ميكنهم أن يصفوه أبنه حمتاج إليهم. لكنح 
إذا كان هللا تعاىل هو الذي خلق املالئكة، فكيف ميكن أن يوصف 

ء تكون إىل غْيه وليس إىل شيء وذلك ألن حاجة املر إليهم، ابالحتياج 
ميتلكه ويسيطر عليه، ول م ا كان هللا تعاىل هو الذي خلق املالئكة، فال 

 واالعرتاض وليد اجلهل ليس إال.  م،يَسع أحًدا القول أبنه حمتاج إليه
وميكن أن نفن د هذا االعرتاض على النحو التايل: إننا نالحظ أن لكل 

معينة، وإن الذين يقولون أبن اإلميان شيء يف العامل املادي أسبااًب 
ابملالئكة يدفعنا إىل االعتقاد أبن هللا تعاىل حباجة إليهم، يؤمنون يف 
الوقت نفسه أبن تناول الطعام إلزالة اجلوع داخل يف سنن هللا تعاىل. حنن 

؟ وهل جيعلنا 1نسأهلم قائلني: هل كان هللا تعاىل حباجة لسن  هذه القاعدة
د أبنه حمتاج. كذلك قد سن  قانوًَن أبن يشفي املريَض عمُله هذا نعتق

بتناول الدواء، فهل كان هللا تعاىل حباجة إىل الدواء لشفاء املريض؟  
يكن يف وسعه أن ينْي األرض  كذلك قد جعل الشمس لإلَنرة، أَومل

بدون أن خيلق الشمس؟ ومن أدراكم أبن سن  القوانني يف النظام املادي 
يف  -كوسائل-بينما تنتقص قدرته لو خلق املالئكةال ميس  قدرَته، 

 النظام الروحي.          
                                                           

 أي أن حيقق املرء درجة الشبع بواسطة تناول الطعام. )املرتجم( 1
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ما يلي: إمنا يعاب على املرء والرد الثالث على هذا االعرتاض 
استخداُم تلك الوسائل فقط اليت ال يقدر على االستغناء عنها، وإن 
استخدامه لتلك الوسائل اليت هي حتت تصرفه ويستطيع التحكم فيها ال 

قدرته؛ فمثال إذا كان شخص قد عتب على أحد أصدقائه ومل يردح  ميس  
أن يتحدث إليه شخصيًّا ومن مَث أرسل إليه رجاًل آخر ليقول لصديقه أال 
ه؟! كال  ال  يزوره، فهل سوف يعتقد هذا األخْي أبنه أبكم ألنه مل يكل مح

أن ميكن أن يصدر منه هذا القول علًما أبنه يكل م اآلخرين. كذلك نرى 
الوسائل واألسباب، فثبت أنه بغْي استخدام هللا تعاىل قد خلق املالئكة 

يقدر على كل شيء دون اللجوء إىل استخدام أي واسطة، وإمنا خلَق 
وليس ألنه افتقر إىل املالئكة ومل  املالئكة وسائط ْلكمة يعرفها 

 يستطعح أن ينجز عمالً ما دون مساعدهتا. 
إنكم تصفون تعيني املالئكة احتياجا  اض اجلواب الرابع هلذا االعرت 

أن  هي ْلكمة الكامنة يف خلق هللا تعاىل املالئكةَ بينما نسميه حكمًة. فا
؛ فمثاًل لو مل تكن معينة أسبابيرتتب على التوسع يف العلوم وانتشارها 

خصائص الدواء خفية غامضة ملا حصل هذا التقدم اهلائل يف هذا 
وم يقتضي وجود األسباب اخلفية الغامضة، ألنه امليدان. فالتوسع يف العل

ال تقدَم وال توسَع يف األمور البدهية اجللية، لذا قد خلق هللا تعاىل 
األسباب اخلفية يف كل شيء ليتقدم اإلنسان ويرتقى، وتتوسع هذه 
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بقدر وينتفع األسباُب بقدر ما يكتشفها العلماء، ويكسب املرء الصيَت 
كتشاف هذه األسرار. فلو كانت اْلم ى مثال ما يبذل من اجلهود يف ا 

تزول تلقائيًّا ملا متي ز ذلك الطبيب الذي واصل حبوثه ودراساته يف هذا 
اجملال حىت اكتشف العالج ابلكينا، وَلما حصل هذا التقدُم الذي حصل 
يف هذا امليدان، فهذه األسباب املبط نة الغامضة متثل سبًبا قوًَّي لتطوَر 

ا يف العامَل، ولو مل تكن هذه األسرار ملا متي ز أحدهم عن العلوم وتقدَمه
 اآلخر وَلَما ارتقى إىل املناصب العليا. 

اْلال نفسه يف عامل الروحانية؛ إذ قد ُخلق اإلنسان ليتقدم يف الروحانية 
وقد ُوضعت لذلك أسباب معنوية خفية، فالذي يتبىن هذه الوسائل يظفر 

ن اخلفاء والغموض للتقدم. فمن اخلطأ أن فال مناص م ؛ابلَنعم والدرجات
إن االعتقاد بوجود األسباب يقودَن إىل أن َنَصف هللا تعاىل أبنه  :يُقال

حمتاج مفتقر، إذ ال يدل وجود هذه األسباب اخلفية على عوز هللا تعاىل، 
بل يثبت افتقار اإلنسان إليها ليتقدم على جادة الرقي ابختاذها. إذا كان 

سن قانوَن مفاده أن حرَث األرض إىل عمق معني يؤدي إىل  هللا تعاىل قد
حمصول جيد أي أن  َمن َعَزق األرض من اْلر اثني جيًدا فسوف جيين 
الثمار اجليدة؛ فإن هللا مل يَضع هذا القانون ْلاجته هو وإمنا حد د هذه 
القاعدة لصاحل املزارعني، ألن الذي يطمح إىل حصاد جيد واكتساب اسٍم 

الحني فإنه حباجة إىل هذا العمل، ولو مل يكن قطحف الثمار متوقفا بني الف
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على بذل اجلهود واختاذ الوسائل العلمية اْلديثة ملا كانت ألحد من 
الفالحني أي فضيلة على غْيه، والفتقدت روح التنافس اليت نالحظها 
اليوم. واثنيا؛ لو مل تكن مثة أسباب خفية ملا ظهر جالل هللا على الناس 

ملا عظ موه، أي لو كانت كل األمور مكشوفة متبلورة فكيف كان جالله و 
ليظهر على الناس؟ فاإلنسان بقدر ما يواصل حبوثه ودراساته يف جمال ما 
يكتشف أمورًا جديدة، ومن مث ينقاد إىل االعرتاف بوجود هللا تعاىل. فخلق 

ل على أنه هذه العلل اخلفية ال يتم عن احتياج هللا تعاىل هلا، وإمنا يد
 إلصالح اإلنسان وصاْله.      

إن هذه األسباب اليت ابكتشافها يفوز اإلنسان ابلتقدم واملدارج 
والشرف، متثل املالئكة آخر حلقاهتا. ولقد انكشفت هذه األسباب 

بغزارة، حىت مل يلحقحه أي إنسان فيما حقق من  على سيدَن حممد 
لعلل على سيدَن املسيح اإلجنازات والدرجات. كذلك قد ظهرت هذه ا

، ففاز مبكانة وشرف عظيمني، مث انكشفت علي  أيضا، املوعود 
فوهبين رِب مكانة مرموقة، ولو مل تكن هناك أسباب خفية مكنونة ملا 
ُوجد هذا التفاوت بني درجات الناس، ولكان الناس كلهم سواسية، 

 وبذلك ينال كل شخص درجة بقدر ما يكتشف من هذه األسباب.  
ومما ال شك فيه أن املسبهب بصفة عامة يظهر والسبب خيفى، وإن 
اكتشاف ذاك اخلفي لَيدفع اإلنسان لتجشم العناء الذي يرتتب عليه 
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الثواب والسعُة يف العلم ويرغ به فيه، ومن الطبيعي أن الشيء اخلفي 
يسرتعي اهتمام الناس، وإن مفعول األدوية واكتشافها هو من هذا 

ال بد من وجود أسباب روحانية خفية ليزداد الناس القبيل، وكان 
ابكتشافها علًما روحانيًّا ولتتفاوت مساعيهم وجهودهم فيتفاضل 
بعضهم على بعض ويتسىن هلم استباق اخلْيات، ولكي يكتشفوا كنه 
خفاَّي العلوم الغامضة ويستكشفوا أسرارها، ولكي يزدادوا يقيًنا وعزًما، 

 الالمتناهية. وكيف كان ميكن أن حُيَكم ولكي تتجلى عليهم قدرات هللا
جيعل السلسلة اليت  مثوجييد النظام الذي خيفي وجوَده،  هللا 

تاج حي  ال ينشأ السؤال أن هللا إذن، ؟تكشف وجوَده وجُتليه حمدودةً 
   املالئكة.إىل 
حنن نلمس أن لكل حدث يف  أصحاب هذه االعرتاض يقولون  -3

االعتقاد أبنه يتم بواسطة املالئكة؟ فنحن نعرف  الدنيا علة، فمن أين لنا
ات معينة يف اجلو خيلق العاصفة، كما نعرف أن  مثال أن حدوث تغْي 

 رةهذه األخبمن السحاب يتألف أن البخار ينبعث نتيجة حرارة الشمس و 
زل املطر؛ كيف نعتقد أبنه حيدث بواسطة املالئكة؟ يف قدمي الزمان   فين

لهم إن املالئكة ينهلون من البحر مث يرشون تلك كان الناس يقولون جله
املياه على األرض على صورة املطر، وال ميكن ألحد يف زمن التطور 

 والتقدم هذا أن يعتقد مبثل هذا االعتقاد.
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إنين أقول رًدا على هؤالء الناس إهنم مل يستوعبوا هذه النظرية املتعلقة 
لسبب املباشر لنزول املطر ابملالئكة على حنو سليم، فنحن ال نقول إن ا

هو امللك، وأنه يعب  املاء من البحر مث مُيطر األرض هبذا املاء، بل حنن 
نقول إن عملية تبخر املياه اليت تسبب املطر قد أسندت إىل امللك، وهبذا 
حنن ال ننكر وجود أسباب أخرى، وإمنا نقول إن العلة األخْية هي 

حنن ال ننكر األسباب املتوسطة وإن   امللك، وهو يديرها يف هناية املطاف،
 كانت تعد ابملاليني، إال أن هناية كل األمور إىل امللك.

ات تتبع القواعد املتعددة،  -4 االعرتاض الرابع يتمثل يف قوهلم: إن التغْي 
فمثاًل إذا كان من يصيب املرء حبمى هو امللك فلَم يربأ املريض بتناول 

املرض يزول ابملداواة فأىن لنا القول أبن  اجلرعة من الدواء، كذلك إذا كان
هذا االعرتاض  امللك هو الذي سبب املرض، هل يهرب امللك عندها؟

أيًضا وليد اجلهل؛ إذ أننا ال نقول إن امللك كائن ذو قدرة مطلقة، وإمنا نقول 
إن املالئكة يُظهرون أتثْي األشياء ومزاَّيها. فحينما يتناول املرء تلك األشياء 

سبب اْلمى اليت قد قُدر هلا من هللا أن تصيب صاحبها ابْلمهى، فإن اليت ت
امللك املوكل إبظهار األسباب البدائية ملزاَّي تلك األشياء يسبب اْلمهى 
نتيجة تناول شيء منها. لكن عندما يستخدم املرء تلك األشياء اليت تظهر 

ة خصائصها بصورة زوال اْلمى نتيجة لسلسلة متتالية دقيقة وخفي
 قواعد معينة حمددة. حبسب لَلسباب، يبدأ امللك بسحب أتثْيه
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فمن اخلطأ القول إن امللك الذي وكل إليه املرض يهرب لدى تناول 
الدواء، بل الواقع أنه يسحب أتثْيه حني يبدأ ظهور أتثْي ذلك امللك 

 الذي أسند إليه الدواء.
 ملاذا أِمرنا باإلميان باملالئكة

يًئا عن وجوب اإلميان ابملالئكة وملاذا أَمرَن اآلن أريد أن أقول ش
ابإلميان هبا؟ وميكن أن يقول القائل: صحيح أن املالئكة خملوقات مفيدة 
حسنة وبوساطتهم يظهر أتثْي األشياء، لكن الكينا أيضا شيء مفيد وهو 
يزيل اْلمهى، فلماذا مل نؤمر ابإلميان به. وكذلك تقولون إن املالئكة 

ملطر، فالشمس هي األخرى سبب لنزول املطر، فلَم ملح يسببون نزول ا
 نؤَمر ابإلميان هبا وإمنا أُمرَن ابإلميان ابملالئكة فقط؟

لإلجابة على هذا التساؤل ينبغي أن نعرف ملاذا أَمرَن ابإلميان ابلرسول 
والكتب السماوية؟ وإذا عرفنا ذلك فلسوف ُيكتَشف ذلك األصل الذي 

شيء ما ومن مث نطب قه على املالئكة. اْلقيقة أن مبوجبه نؤمر ابإلميان ب
الكائن الذي يستحق اإلميان ابلذات هو هللا وحده، أما الرسل والكتب 
السماوية فإمنا نؤمن هبا حبكم كوهنا وسائل تقود إىل اإلميان ابهلل تعاىل، 

 فليست الرسل والكتب مقصودة يف حد ذاهتا.
ألهنا تعرفنا ابهلل تعاىل وتقودَن إىل  لقد أَُمرَن ابإلميان ابلكتب السماوية

لقاء هللا تعاىل، وبكوهنا كالم هللا تعاىل تنبه اإلنسان إىل حضرة األحدية، 
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ومما يستوجب اإلميان ابلرسل هو إثباهتم وجود هللا ابلبينات والرباهني. 
فاإلميان ابلرسل والكتب واليوم اآلخر يقودَن إىل اإلميان ابهلل تعاىل. 

 أشياء أمرَن ابإلميان هبا وهي:  فهناك مخسة
 البعث -5، القدر -4، الرسل -3، الكتب -2، املالئكة -1

إن ضرورة اإلميان هبذه األركان هي لكوهنا وسائل تؤدي بنا إىل اإلميان 
األمور  ابهلل تعاىل، وإنين أعرض عليكم اآلن البحث املتعلق ابملالئكة، أما

ا فسوف جتدون أن الغرض من األخرى فإذا ما حبثتم فيها ودرستمومه
اإلميان هبا يكمن يف كوهنا تقود اإلنسان إىل اإلميان ابهلل تعاىل، ولذلك 
قد فرض علينا اإلميان هبا. وانطالقا من هذا املبدأ نقول: إذا كان املالئكة 

 .أيًضا يدفعون اإلنسان إىل هللا، فال مندوحة من اإلميان هبم

العامل على حنو عام إمنا يهجرونه من إن الذين يهجرون هللا تعاىل يف 
أجل هذا االخنداع؛ إذ ال تتجاوز عيوهُنم األسباب املادية؛ فحني 

يزيل اْلمى، يقولون: من هو اإلله الذي  -مثالً  -يالحظون أن الدواء
يؤمنون أبنه يشفي املريض، إمنا الدواء هو الذي يشفي من اْلمى. وعلى 

تعاىل ألسباب مادية، بينما يشْي هذا القياس فهم يرفضون وجود هللا 
اإلميان ابملالئكة إىل أن آخر علة لكل شيء هي امللك، وهذا األمر 
حيمل يف طياته مجيع العلوم؛ ذلك ألن هللا تعاىل قد أخربَن أننا إذا حبثنا 
عن كنه كل شيء فسنجد له سلسلة من األسباب اخلفية الدقيقة جداً. 



 68   مالئكة اهلل                                                  

تقد أن لكل شيء أسبااب قريبة مباشرة، انظروا يف زمن كان العامل فيه يع
فأخرب اإلسالم أن لكل شيء أسبااًب خفية مطوية. اليوم ابتكروا اجملهر 
واكتشفوا بواسطته أن اجلراثيم تسبب الطاعون، وأن هناك أسبااًب لتولد 
هذه اجلراثيم، ولتلك األسباب أسباب أخرى، وهذه السلسلة تنتهي إىل 

 .امللك، وفوقه هللا عز وعال
فاإلميان ابملالئكة يوصلنا إىل اإلميان ابْللقة األخْية لَلسباب، ومن مث 

 اإلميان ابهلل خالق كل شيء.
لقد وردت كلمة اإلميان يف القرآن الكرمي ملفاهيم ودالالت أخرى. 
فلإلميان معىن عام، لكنه ال ينحصر يف تصديق أحد، بل إن مفهوم 

 إذ يقول هللا تعاىل: اإلميان يتسع ليشمل االمتثال لَلوامر، 
 َسَك اَبلحُعرحَوَة الحُوث حَقى اَل َتمح ُفرح اَبلطهاُغوَت َويُ ؤحَمنح اَبّلِلَه فَ َقَد اسح َفَمنح َيكح

يٌع َعَليمٌ  ُ مسََ  (257)البقرة:  انحَفَصاَم هَلَا َواّلِله
والطاغوت هو الشيطان. فاآلن إذا حصرَن معىن اإلميان يف رفض 
وجود شيء ما، فسيكون معىن هذه اآلية أنه لن ينجو من اهلالك إال من 
أنكر وجود الشيطان وآمن بوجود هللا تعاىل، لكن هذا خاطئ ابلبداهة، 
ألن القرآن الكرمي يقر  بوضوح بوجود الشيطان ووجود هللا تعاىل. فاملراد 

اإلميان يف هذه اآلية هو طاعة أوامر هللا تعاىل وجحد ما يدعو إليه  من
الشيطان. واآلن إذا طبقنا هذا املعىن على اإلميان ابملالئكة فسيكون 



                                                                                                                                                                                                             مالئكة اهلل

 

69 

مدلول اآلية االستجابة ملا حتث عليه املالئكة. كذلك فاإلميان ابلكتب 
ر به الرسل، والرسل يعين تنفيذ األوامر الواردة يف الكتب واالمتثال ملا أيم

ويكون معىن اإلميان ابليوم اآلخر أن نتحاشى املنكرات والسيئات لتصور 
هذا اليوم. فاإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله يعين اإلذعان ألوامرهم. 
وإذا قال أحدهم: إذا كان هذا هو املراد من اإلميان فلماذا ُحصر يف هذه 

وأولياء، فينبغي أن تكون  األربعة فقط، فثمة جمددون وخلفاء األنبياء
 االستجابة ألوامرهم من اإلميان، وأن يكون إنكارهم كفرًا.

أقول رًدا على هذا السؤال: صحيح أن اخللفاء واجملددين أيمروننا 
ابْلسنات، لكن هناك فرقًا بني أوامر هللا تعاىل ومالئكته ورسله وكتبه 

ت تتضمن أولئك الذين وبني أوامر هؤالء اخللفاء واجملددين. إن اإلميانيا
يفضي رفض أدىن أمر هلم إىل الكفر. وأدىن خالف معهم يؤدي 

 ابإلنسان إىل الكفر.
من غسل  على سبيل املثال إذا قال أحدهم: إن ما أمر به الرسول 

القدمني يف الوضوء هو خطأ، فقد كفر، إال أنه من اجلائز أن يكون املرء 
فروع. فمثاًل إذا فسهر اخلليفة آيًة على خالف مع اخلليفة يف التفاصيل وال

من القرآن ومل يفقهه أحد، جاز له أن ال يقبل ذلك، لكنه إذا قال: ال 
ال جيوز ألحد أن يرفض فلآلية الفالنية فقد كفر،  أقبل تفسْي النيب 

يف أدىن  وال يسوغ ألحد أن خيالف النيب ، حىت حرفًا مما نطق به 
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 واجبة اإلذعان، إال أنه من املمكن اخلالفُ أوامر اخللفاء  أنأمره. ومع 
يستبيح سيب  معهم يف الرأي. وعلى سبيل املثال كان سيدَن أبو بكر 

 رافضي الزكاة لكوهنم يف حكم املرتدين والكافرين، وبقي سيدَن عمر 
على خالف معه يف هذه املسألة حىت آخر ْلظة، ولكن لو كان هذا 

اغ لعمر وال لغْيه أن يعارض رأيه، ملا س اْلكم قد صدر من الرسول 
األنبياء أبي شكل كان لكوهنم متصلني  إذ ال جيوز اخلالف مع

 ابألصول، بينما جيوز االختالف مع اخللفاء يف التفاصيل.
كما نقرأ يف التاريخ أن اخللفاء يف بعض األحيان يضطرون لقبول رأي 

باع عن رأيهم أي يتنازلون عن رأيهم، وأحياًَن يتنازل األتاآلخرين، 
 وخيضعون لرأي اخللفاء. فقد ظلت مسألة خالفية بني الصحابة وعمر 

 مستوجب الغسل نتيجة خروج املاء أو جملرد اجلماع.  ُجنباهل املرء يصبح 
جممل القول إن اخلالف مع اخللفاء يف مثل هذه األمور جائز، لكن 

أحدهم اخلالف مع األنبياء غْي مسموح وغْي مباح قط. فإذا خالف 
يف رفع السبابة مثاًل يف القعدة يف الصالة فإن هذا اخلالف  النيب 

سيؤدي به إىل الكفر، لكن اخلالف مع اخللفاء واجملددين ال يؤدي 
بفاعله إىل الكفر. إال أن اخلالف مع األنبياء مهما كان بسيطًا يُعد   

همناها كفرًا، لذا من الواجب علينا أن نسل م أبوامرهم ونصدقها، سواء ف
أم مل نفهمها. وغاية األمر أن اإلميان ابملالئكة يعين أن نعد  ما يقوله 



                                                                                                                                                                                                             مالئكة اهلل

 

71 

املالئكة صوااًب، ولذلك قد أُمرَن أبن منتثل ألقواهلم ونؤمن هبم. ونربهن 
 ابلقرآن على أن ما يقوله املالئكة هو الصواب.

إن هللا تعاىل قد بني لنا ما يرتتب على رفض املالئكة يف مثال، إذ 
 :قال
 بَ َر َتكح ُجُدوا آَلَدَم َفَسَجُدوا َإاله َإبحَليَس َأىَب َواسح َوَإذح قُ لحَنا لَلحَماَلَئَكَة اسح

 (35)البقرة:  وََكاَن َمَن الحَكاَفرَينَ 
ونقرأ يف القرآن أن إبليس مل يكن من املالئكة بل كان من اجلن. هنا 

ابلسجود؟ حيث   يقفز التساؤل إىل الذهن: كيف عَلم غْي املالئكة األمر
كان األمر موج ًها إىل املالئكة حصرًا، لعله علم أبمر السجود نتيجة 
حث  املالئكة إَّيه على السجود، فرفض وأىب فكان من الكافرين، فمن 

 هنا نستنتج أن حتريضات املالئكة وترغيباهتم هبا، حسنة كلها.
ان هبم فيما تقدم قد شرحت لكم حقيقة املالئكة ووظائفهم وأمهية اإلمي

وحاجتنا إليهم، مث فندت االعرتاضات املثارة حول املالئكة، ولكن مثة 
 اعرتاضات أخرى أريد أن أرد عليها وأدحضها.

 

 بالناس مأقسام املالئكة وعالقته

كان الشيطان   وملََ اآلن أريد أن أخربكم عن أنواع فيض املالئكة، 
عالقة واملالئكة كيانني على حدي نقيض؟ وسوف أتناول موضوع 

 الشيطان ابإلنسان وأنواعها.
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اعلموا أن املالئكة على ثالثة أنواع، كما أن أتثْيات الشيطان هي 
 األخرى تنقسم إىل ثالثة أقسام: 

إن أوىل عالقة املالئكة ابإلنسان تكون على شاكلة عالقة غريب 
بغريب؛ وتفصيل ذلك أن اإلنسان يضل الطريق أحياَن، وينبهه على ذلك 

يق الصواب، وهذه العالقة تدعى ال يعرفه، ويدله على الطر شخص غريب 
كية"، أي حتريك املالئكة، يف هذه املرحلة تبعث املالئكة ئم ة مال "ل

 اإلنسان على عمل ما، وهذه العالقة ال تتجاوز عالقة غريب بغريب.
يف املرحلة الثانية تتطور هذه العالقة لتكون على غرار عالقة رفيق 

واملالحظ أن الصديق يتبع صديقه العارف ابلطريق، وال السفر برفيقه، 
يسأله عند كل خطوة أين يذهب؛ وإمنا يقتفي أثره، كذلك يكون امللك 
يف هذه املرحلة رفيق اإلنسان، ويسْيان يف مسٍت واحد، وتعرف هذه 
العالقة بتأييد روح القدس، ويعرب الصوفية عن هذه العالقة بنزول روح 

أي  ،هذه العالقة تكون دائمة، بينما العالقة األوىلالقدس على إنسان. و 
 تكون مؤقتة.  ،كيةئالاملة لم  ال

وهناك درجة اثلثة على شاكلة عالقة اخلادم بسيده، أي ال يكون 
امللك رفيًقا فحسب، بل يكون مأمورًا من هللا تعاىل بطاعة اإلنسان 

دقاء. وخدمته؛ إذ ترافق املالئكة اإلنسان خادمًة له وليست كاألص
 إهلاما يقول إن: وإبحراز هذه الدرجة تلقى سيدَن املسيح املوعود 
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 )التذكرة( "خدامنا.، بل خادمة لناالنار خادمة "
ومعىن كون النار خادمة له، أن امللك املفوض على النار كان خادًما 

 (30)اْلجر:  فَ َقُعوا َلُه َساَجَدينَ له، وهذا هو معىن قوله تعاىل: 
ملالئكة يف زمن آدم األول أن يطيعوه ويُظهروا له كامل حيث أُمر ا

( متفوقًا على العبودية، وملا كان آدم الثاين )أي املسيح املوعود 
 األول درجًة وأعلى منه شأًَن، كان من األجدر أن يقال له هذا.

يف هذه الدرجة يكون امللك غالًما لإلنسان، وال ميلك أي خيار يف 
ستقيل املوظف من وظيفته وخيتار منصًبا آخر، لكن مفارقته وتركه، وقد ي

 امللك ال ميكن أن يرتك صاحبه، وهذه درجة األنبياء.
وتقابل هذه الدرجات الثالث العالقة بني الشيطان واإلنسان. وتتمثل 
الدرجة األوىل من هذه العالقات الثالث يف صورة ذلك الشرير الذي 

م بدافع السخرية قد احنرفتم عن يضلل املارة عن الطريق القومي ويقول هل
الطريق، فهذا هو طريق السداد. فمن أطاعه فقد ضل . كذلك خيدع 
الشيطان اإلنسان يف أول األمر، ومن وقع يف فخه فقد غوى، إال أن 

 امللك القرين له حياول على الدوام هدايته إىل طريق مستقيم.
سيئ إىل  لكن الذي خيضع ألوامر الشيطان مرارًا فإنه يتدهور من

أسوأ، وتتوثق عرى الصداقة بينه وبني الشيطان نتيجة اللقاءات معه، 
 وهذه اْلالة بي نها هللا تعاىل يف قوله:
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َوَمنح َيُكَن الشهيحطَاُن َلُه َقرَيًنا َفَساَء َقرَيًنا  :(39)النساء 
 وهذه هي الدرجة الثانية.

ان عبًدا له. ويف ويف الدرجة الثالثة يصبح الشيطان سيده فيغدو اإلنس
( أي 61)املائدة:  َعَبَد الطهاُغوتَ مثل هؤالء الناس ورد قول هللا تعاىل 

هؤالء يعبدون الشيطان ويذعنون له، فكأن الذي يسْي يف طريق 
اْلسنات ختضع له املالئكة، والذي يتابع مسْيه إىل السيئات خيضع 

 لسيطرة الشيطان.
ال بد أن يكون على حالة من هنا يربز التساؤل: إذا كان كل شخص 

هذه اْلاالت الثالث، فهل لكل إنسان ملك خيتص به؟ اجلواب نعم؛ 
فلكل إنسان ملك خيتص به، والواقع كما بينت فيما تقدم أن للمالئكة 

َإنح ُكلُّ نَ فحٍس َلمها قسمني، قسم منهم ورد ذكره يف قول هللا تعاىل: 
َها َحاَفظٌ   (5)الطارق:  َعَلي ح
 من الثاين القسم أماخيتص به.  اكل إنسان مَلكليتضح أن من هنا 

ر كل يؤث َ  حيثعلى صلة بكل إنسان،  هكل ملك منل فيكون املالئكة
واحد من هؤالء املالئكة يف كل إنسان أتثْيا قل أو كثر. فجربيل يؤثر يف 

ؤالء املالئكة مساعدون، يوصلون أتثْياهتم إىل األشياء هل ويكوناجلميع. 
هنا ينشأ السؤال التايل: إذا كان امللك الوحيد هو الذي يؤثر  األخرى.

يف اجلميع، فما معىن نزول املالئكة؟ يف هذا اخلصوص تذكروا أن نزول 
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املالئكة مصطلح قرآين، فال يعين أن امللك هو نفسه أييت ابلضرورة، بل 
 معىن ذلك أنه يؤثر يف الناس على الدوام. ولتقريب املعىن لَلذهان ينبغي

أن تالحظوا كلمة "الن زول" الواردة حبق هللا؛ فقد ورد يف األحاديث أن 
هللا تعاىل ين زل يف آخر الليل إىل السماء الدنيا، فال يعين هذا سوى أنه 

  يكثر جتلياته ويلقي أتثْيه بصورة مكثفة، فهذا هو املراد من نزول
 مقام معلوم جربيل؛ أي أنه ال ين زل إىل األرض بشخصه لكونه مستقرًا يف

ال يبارحه، وإمنا يرسل أتثْيه قاعًدا مبكانه. انظروا إىل الشمس حني 
بشخصه، وإمنا  تنعكس على املرآة، كذلك ما كان جربيل أييت النيب 

كان يتمثل له يف صورة البشر وذلك لكونه مستقرًا يف مقام معلوم ال 
شخص جدير  يفارقه أبًدا. فنزول جربيل ال يعين إال أنه يؤثر يف قلب

بتلقي أتثْيه مثلما تنعكس الشمس على املرآة. فعندما يتم هذا النزول 
يصبح روح القدس رفيًقا لإلنسان ويتحقق مجيع إجنازاته بواسطته. وقد 

، إن روح القدس كان رفيقه املالزم، ومل يكن ورد يف ذكر عيسى 
سيح بوسع أي شيطان أو غْيه أن خيدعه. بينما يقول املسيحيون إن امل

  قد تعرض خلداع الشيطان. هنا يربز التساؤل: إذا كان املراد من
نزول جربيل انعكاسه يف أَنس، فهذا يقتضي أن يكون مجيع من انعكس 

 فيهم جربيل متماثلني، مما يدعو أن يتساوى درجًة سيدَن حممد 
 وموسى وعيسى عليهما السالم، لكن هذا غلط. ألنه ال يكفي مراعاة
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بل من الضروري أن نضع يف حسباننا صفة املنعَكس فيه؛ املنعَكس، 
وكما هو معروف فإن انعكاس شيء على لوح حديدي يكون خمتلًفا 
متاًما عنه على مرآة، من هنا نقول: صحيح أن جربيل هو نفسه انعكس 
يف خمتلف الناس وابنعكاس واحد، إال أن انعكاسه ظهر نقيًّا وصافًيا 

كس فيهم، هلذا السبب ظهر انعكاس جربيل بقدر صفاء قلوب الذين انع
متفاواًت، لكون متلقهيح هذا االنعكاس متفاوتني درجة، وهلذا ُوصف النيب 

  أبنه أعلى األنبياء مرتبة روحية، ولو كان الذي انعكس يف الرسول 
غْي الذي انعكس يف سائر األنبياء لكان لقائل أن يقول: لقد ظفر هبذه 

ذي انعكس فيه هو أكرب وأعلى درجة من غْيه، ولو الدرجة العليا ألن ال
انعكس املنعكس نفسه يف بقية األنبياء لنالوا الدرجة نفسها اليت حازها 

. لكن املنعَكس واحد، وهو الذي انعكس فيه ويف غْيه، وإمنا النيب 
هبذه املكانة العليا لصفاء قلبه، والتفاوت بني مدارج األنبياء يعود  فاز 

لوهبم، ألن الشيء الواحد يلقي أتثْيه على أشياء متنوعة على إىل صفاء ق
السواء، وتكون النتيجة متفاوتة حبسب صالحيات األشياء املتلقية، فهذا 

على سائر األنبياء، ألن قلبه كان أكثر  هو سر فضيلة النيب األكرم 
 القلوب صفاء وجالء، فظهر فيه االنعكاس أصفى وأجلى.

ن الفيض ُيسم ى أبمساء خمتلفة نظرًا لنوعيته، وال يغينب عن البال أ
ويبقى الفيض فيض روح القدس، وإمنا يتجلى هذا الفيض وفقًا لصفاء 
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اْلب. الحظوا أننا إذا أردَن أن نلتقط انعكاس الشمس، مث لو عرفنا أن 
الزجاج أفضل شيء يفي هبذا الغرض، فسوف نستخدم الزجاج وليس 

أفضل القلوب وأحسنها، فإن  لنيب لوًحا حديدًَّي. وملا كان قلب ا
سيبقى إىل يوم  -اهمسوكان أعظم فيض وأ -الفيض الذي انعكس فيه

 نوعي ة الفيض. تتغْي وهكذاالقيامة، 
، لكن محامةانظروا كيف أن جربيل قد متثل لسيدَن املسيح على صورة 

على صورة إنسان؛ وهذا  فيض جربيل نفسه جتلى لسيدَن املصطفى 
وأحسنه. فنوعي ة الفيض ختتلف وتتفاوت، ونظرًا هلذه أكمل الفيض 

النوعي ة والتفاوت؛ فقد لُق ب جربيل ألقااًب كثْية: منها روح القدس، 
والروح األمني وغْيمها. يسمى جربيل روح القدس بسبب الكالم املقدس 
الذي حيمله، ويلقب ابلروح األمني، لكونه حافظًا إىل األبد لذلك 

ي يَن زل به، وإن من وظيفته ومسؤوليته حفظه على  الكالم القدوس الذ
كونه منزًها من أي نقصان وشائبة. لقد مسي جربيل هبذا االسم نظرًا 

، فكان جربيل مديًنا إلحسان لذلك الفيض الذي محله إىل حممد 
 إليه، إذ فاز هبذا اللقب اجلديد بفضله. حممد 

بصفة روح القدس، ومجلة القول أن جربيل نزل على مجيع األنبياء  
بصفة الروح األمني، الذي ليس من  لكنه نزل على نبينا املصطفى 

مسؤوليته أن خيلق الطهارة فحسب، بل من مسؤوليته أن يدمي هذه 
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القداسة والطهارة، فاسم الروح األمني يشتمل الطهارة والقداسة واخللود 
 والدوام، ومن مث فإن هذا االسم أفضل وأحسن من روح القدس.

 ؟امللك أم اإلنسان ،َمن األفضل

قد يثْي ما تقدم تساؤال لدى البعض أنه إذا كان موسى وعيسى ونبينا 
قد َنلوا هذه الدرجة العالية النعكاس جربيل فيهم، فهذا  املصطفى 

يدفع إىل االعتقاد أبن جربيل يتفضل على هؤالء الذين ظفروا هبذه 
ا على ذلك: ال يغينب عن ابل املكانة السامية النعكاسه فيهم، فأقول ردً 

أحدكم أنه صحيح أن جربيل قد انعكس فيهم، لكنهم مع ذلك أفضل 
 وأرفع درجة منه، وذلك لعدة وجوه هي:

صحيح أن جربيل قد انعكس فيهم، لكنه انعكس كوسيط  -1
فحسب، إذ قد نقل فقط فيض هللا إىل هؤالء ومل يؤث ر فيهم أتثْيه الذايت، 

بني هللا تعاىل وعباده، ومثله كمثل املرآة اليت تعكس  وإمنا كان قد توس ط
ضوء الشمس فتنشره إىل أشياء أخرى. إن جربيل يستمد النور من هللا 

  وينقله إىل الناس وليس له نور ذايت. واملعروف أن الوسائط تكون
متفاوتة الدرجة جالًء وبلورًة، ومتث ل املرآة اليت تعكس ضوء الشمس 

تكون أجلى ما تُبث  عليه أشعة الشمس، وَمثل الوسيط األمثل، و 
الوسيط األدىن كَمثل املبعوث الذي حيمل رسالة امللك إىل الوزير، فهو ال 
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يعرف عن مضمون الرسالة شيًئا وإمنا مهمته أن يوصلها إىل من أُرسلت 
 إليه، وكذلك حني يرد  عليه الوزير.

مكن أن يتجلى للرسول انطالقًا من هذا املثال نستطيع القول: إنه من امل
فيض هللا بوساطة جربيل وهو ال يعرفه، ونستنتج هذا املفهوم من حديث 

إىل مكان قال فيه جربيل  املعراج، حيث وصل جربيل ورسول هللا 
لرسول هللا: اذهب اآلن وحدك فإنين ال أطيق التقدم، فمثل ما ينقله 

اْلامل بعضها يف  جربيل كمثل حتميلنا أحًدا رسالة حتتوي على أمور يدرك
حني حيتوي بعضها اآلخر على رموز جيهلها اْلامل، لكن يعرفها املرَسل أو 
املرَسل إليه. كذلك فإن مهمة جربيل تنحصر يف نقل الرسالة فحسب، أما 

 ما حتمل تلك الرسالة من مضمون فال يعرفه غْي هللا ورسوله. 
ىل الرسول، حىت أقول يف هذا املثال إن جربيل مل يكن يعرف ما محله إ

يسبقه  إن اجلزء الذي كان ميكن أن يدركه من الوحي كان الرسول 
فيه أيًضا، وأقدم مثاال للتوضيح: حنن نالحظ يف اْلياة العادية أن اثنني 
من مصاِب اْلم ى يتناوالن الدواء نفسه فيربأ أحدمها من املرض فور تناول 

ا؟ من الب ني أن هذا الفرق الدواء لكن اآلخر ال يستفيد منه، ملَ حيدث هذ
َنتج عن مناعة جسميهما وقوامها الداخلية الشخصية؛ وذلك ألن الذي 
حيمل يف أحشائه مواد تغلب على الدواء وتقاومه، فإن أتثْي الدواء يظهر 
فيه ضئياًل، وأما الذي يكون جسمه نظيًفا وخالًيا من املواد الضارة فإن 
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، وحيدث مثل  الدواء يؤثر فيه فورًا. هذا املثال يتعلق ابلقوى الطاردة للشر 
ذلك يف القوى اجلاذبة للخْي؛ إذ أيكل اثنان من األشخاص الطعام 
نفسه لكن أحدمها يسمن ويقوى وتنمو عضالته، أما اآلخر فال يستفيد 
من الطعام مثل األول. كذلك فإن التعليم الذي كان جربيل يشارك يف 

من جربيل؛ ألنه كان يتأثر به  أسبق فيه ، كان هللا  فهمه رسولَ 
 حبسب مواهبه، وكان جربيل يتأثر به حبسب مقدراته.

ولتسهيل املثال أقد م مثااًل آخر، وهو أين أشرح هذا املوضوع ابللغة 
األردية، وكل واحد منكم يستطيع فهمه واستيعابه، لكن األفهام مع 

سية قلبية هي ذلك متفاوتة، وأتثْيه يف اجلميع متفاوت، مث هناك حالة نف
األخرى تؤث ر يف األفهام. كما نعرف مثاًل أن أحدهم يقرأ الفاحتة فيتأثر 

، ويف الشديدمبا فيها من املوضوعات اهلامة، فيدفعه ذلك إىل البكاء 
الوقت نفسه يقرأها غْيه فيفرح ويبش  ويتنور وجهه استبشارًا. والسبب 

ألن الذي يتصف برهافة  يعود إىل اْلالة النفسية املختلفة عندمها، وذلك
وحساسية وهو يعاين من املشاكل واملصائب، حني يقرأها يتيق ن أنه ليس 

هللا عز وعال، األمر الذي يدفعه إىل البكاء.  من يكشف السوء عنه غْيُ 
حني يقرأها الشخص احملفوف ابألفراح واملغمور ابلرتف والرغد يتأكد أما 

ر أحد على أن ميس ه أبي  أذى أبن هللا تعاىل هو حافظه، وأنه لن يقد
فبقراءته تظهر البشاشة والسرور على أسارير وجهه لكون هللا معه، 
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ويبتهج. فتأثْي الشيء الواحد يكون خمتلًفا يف الشخصني االثنني 
 الختالف حالتهما النفسية. 

نتائجه ترتتب على امتزاجه  تكان  فالكالم الذي نزل على النيب 
خمتلفة عما هي عند جربيل  تلك النتائج كانت، و  بقدراته وقواه

الختالطه بقدراته. ومن البني  أن نتائج األشياء تكون خمتلفة ابختالف 
تركيبها؛ فإذا وضعنا اآلجر  مثاًل على الكلس فلن حيدث شيء، لكننا إذا 
سكبنا املاء على الكلس نفسه فسوف تشتعل النار وذلك ألن 

بواسطة جربيل   ل على الرسول اختالطهما يولد َنرا. ومع أن ما نز 
كان جربيل يفهمه، إال أنه مل يكن يتمتع بتلك القوى اليت أوتيها النيب 

 فذلك ألن فهمه لتلك األمور كان َنقًصا عن فهم املصطفى ، ،
 وهذا هو س ر فضله صلى هللا عليه وآله وسلم.

هنا جيب أن ال يغينب عن ابلكم أنه ليس كل إنسان من العامة يكون 
أفضل من ال َمَلك، وإمنا اخلواص يكونون أفضل من املالئكة اخلاصة، 
بينما يفُضل عامة املؤمنني عام َة املالئكة، وسبب ذلك يعود إىل ما تقع 
على اإلنسان من املسؤوليات اجلسام؛ فمن املعروف أن اإلنسان قد يُلقى 

ك، ألهنم ليسوا كذل به يف اجلحيم، إذا كان سيًئا ومذنًبا، لكن املالئكة
مفطورون على الطاعة اخلالصة وعدم املعصية، وال يتأت ى منهم ارتكاب 

 الذنوب. بينما اإلنسان يعصي ويطيع.  
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 اخلطاب تمةـت

 

 األقاه اليت 

   اخلليفة الثاني للمسيح املوعود واإلمام املهدي

  1920/ 12/  29 يوم

 نور مسجد يف

 صباًحا يف الساعة التاسعة والنصف

 

 بعد التشهد والتعوذ وتالوة الفاحتة:   قال
لقد أاثر أحدهم سؤااًل على النحو التايل: ما الذي مينعنا من االعتقاد 
أبن خواص األشياء ذاتية وليست اتبعة للمالئكة، وما سبب االعتقاد 

 أبن خواص األشياء تظهر بتأثْي املالئكة؟
ئل والرباهني، ومىت فاجلواب: لقد أثبتُّ فيما سبق وجود املالئكة ابلدال

ثبت وجود املالئكة حتقق تلقائًيا أننا حباجة إليهم، ألنه من املعروف أنه 
من احملتمل أن يكون إذا ثبت أمر ما ابلدالئل فال حيق ألحد القول: 
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سبب آخر، وما الذي مينعنا من اإلميان بذلك السبب! فمثالً إلمكانيته 
واء، وميكن أن تطْي فتسقط من املعلوم الثابت أن األوراق تطْي يف اهل

على طاولة قريبة، لكننا إذا شاهدَن أبم أعيننا شخصا أييت ابألوراق 
ويضعها على الطاولة، ترى هل نستطيع القول عندئذ: ملاذا ال نؤمن أبن 
اهلواء هو الذي نقل األوراق إىل الطاولة؟ فانطالقًا من هذا املثال نقول: 

بطل الزعم أبن خواص األشياء هي  إذا ثبت وجود املالئكة ابلدالئل،
 خاصة هبا دون أن تكون هلا أي صلة ابملالئكة.  

إن اإلمكانية شيء وإثبات حادثة ابلدالئل شيء خمتلف متاًما، وما 
يقال فال يقال لعدم إمكانية ذلك، وإمنا يقال لتوفر الدالئل ضده ومل يبق 

ئل، ومعىن القياس جمال للقياس، وإمنا نضطر للقياس يف حال انعدام الدال
واإلمكان أن هناك إمكاَنت أخرى، لكنه ال يعين ابلضرورة أن جتتمع 
مجيع اإلمكانيات يف شيء واحد، إذ كان من املمكن أن تكون خواص 
األشياء ذاتية، إال أن الشواهد األخرى تدحض هذه الفكرة؛ لذا فإن 

 خواص األشياء هلا عالقة ابملالئكة. 
 ؛نحن مل ند ع ذلكفألشياء ختلو من اخلواص، أبن امث إننا ال نقول 

وإمنا نقول إن احملر ك األول لظهور خواص األشياء هو املالئكة، إذ تؤمر 
بدء فتؤثر فيما يتلوها من األسباب، وهو بدوره يؤثر  ذياملالئكة ابدئ 

 لظهور تدرجيًيا يف األشياء املادية. يف اتليه، وهكذا يبدأ أتثْيه اب
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ابهلل ويسل مون أبنه هو الذي خلق املادة، فال بد هلم  إن الذين يؤمنون
من االعرتاف أبن هللا هو نفسه قد أودع مجيع األشياء خصائصها، وإال 
سوف يتعني  أن املادة غْي خملوقة وإمنا هي وليدة املصادفة، وأنه ليس من  
كائن يسم ى هللا. إذا وجدَن شخًصا يعتنق هذه األفكار فعلينا أن نقنعه 

بوجود هللا تعاىل قبل اخلوض يف حبث املالئكة، مث إذا اقتنع بوجود  أوالً 
هللا، مع اعتقاده أبن كل شيء قد تول د تلقائًيا دومنا خالق، فسوف نعرض 
عليه حبث املالئكة. لكنه إذا أقر  أبن هللا هو خالق كل شيء، نطرح عليه 

ت متحقق. مسألة املالئكة، ونقول له إن مسألة وجود املالئكة أمر اثب
فبحث املالئكة أييت بعد إثبات وجود هللا وخالقيته لكل شيء، وهلذا 

عدم خلقه  يفالسبب فإن األقوام اليت ال تؤمن ابهلل أو ينحصر إمياهنا به 
 أن ينبغيللمادة، ال تعتقد ابملالئكة. فعند مناقشة حبث املالئكة مع هؤالء 

شياء، األمر الذي سوف أبن هللا موجود وأنه خالق األ مسلَ مني يكونوا
 يؤدي إىل اإلميان أبنه تعاىل قد أودع األشياء ميزاهتا، وحنن نزعم أن هللا 

مل يودع هذه اخلصائص مباشرة، بل أودعها بواسطة املالئكة، وذلك لكون 
يتحتم األشياء كثيفة وكونه عز وعال لطيًفا، وابلنظر يف نواميس الطبيعة 

 قد وضع لَلشياء اللطيفة وسائط للتأثْي يف أن هللا تعاىلعلينا االستنتاُج 
األشياء الكثيفة، إذ نالحظ أن لكل شيء لطيف وسائط معي نة لالتصال 

 ابلكثيف، إذ ال ميكن أن يتصل الكثيف ابللطيف مباشرة دومنا وسيط.
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أَّيًّ كان  -انظروا إىل اإلنسان مثاًل؛ ففي داخله قلب أو روح أو ذهن
له، وحني يتعطل فيه ذلك الشيء أو ينعدم ينجز بسببه كل أعما -امسه

يعود اإلنسان جثًة هامدة ال حراك فيه. إال أن هذا الشيء املوجود يف 
داخله ال أيمره أن يقوم بعمل ما أو أن يعزف عنه، وإمنا يؤث ر يف 
عضالت متناهية الدقة، وهكذا تنشأ اْلركة يف عضو ما فيقوم بعمل؛ 

الذهن مباشرة بل تظهر عليها مشيئتها  فالعني مثال ال أتمرها الروح أو
عرب التأثْي يف األعصاب الدقيقة تدرجيًيا، فملخص القول: ما من شيء 
لطيف إال ويتعلق ابلكثيف عرب الوسائط. فنحن نقول: إن وجود هللا أمر 
اثبت متحقق، وإن كونه خالق كل شيء أمر مسل م به، ومن مث ال بد لنا 

شياء تتم من خالل الوسائط، ونسمي تلك من االعرتاف أبن عالقته ابأل
يرفض أن  الوسائط مالئكة. لكن الذي ال يؤمن بوجود هللا تعاىل أو

خالق كل شيء، فلن نطرح عليه حبث املالئكة، بل سوف  يكون 
وأنه خالق العامل، مث إذا آمن بذلك فلن  جنعله يقتنع أواًل بوجود هللا 

لوقات تتوسط بني هللا تكون له مندوحة من االعرتاف بوجود خم
 -إذا أجال النظر يف قانون الطبيعة وسنن الكون -واملوجودات املادية

وهذه املسألة اثبتة مؤك دة علمًيا؛ إذ من املسائل العلمية أن لكل شيء 
 أكثر منه كثافة، وهو علاًل وموجبات، ويؤث ر السبب اللطيف فيما هو

دواليك. فنحن نعرتف أبن  بدوره يؤث ر فيما هو أكثف منه نسبًيا وهكذا
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اخلاصية اْلاصلة يف "الكينا" حصلت نتيجة ألسباب أخرى، والكينا 
من تركيب  مرك ب من جزيئات متعددة متنوعة، وما من شيء خيلو

وأتليف، فكلها مرك بة مؤل فة، ويف الكينا عنصر معنيه خفي يعمل ضد 
خرى، وهذه اْلم ى، لكن عمله هذا يعود إىل بعض العوامل اخلفي ة األ

العوامل تنتهي إىل املالئكة، وهم يستمد ون فيضاًَن إهلًيا من هللا مباشرة، 
اخلالق اْلقيقي، ولو مل يسلهم هبذا وقيل إن لكل شيء خاصية  ألنه هو

ذاتية، فهذا سوف يقودَن إىل إنكار خالقية هللا تعاىل لَلشياء، لكن إذا 
، فال مناص له من خالق األشياء اعرتف أحد وسل م أبن هللا هو

الذي أودع األشياء خصائصها. وإن النظر يف  االعرتاف أبن هللا تعاىل هو
أن خصائص األشياء ترجع إىل أسباب وعلل خفية سوف يقودَن إىل 
اإلميان أبن حكم هللا يصل إليها من خالل هذه األسباب اخلفية، وآخر 

 هذه العلل واألسباب هو املَلك.
    ميةمتنا املالئكيةة اللّم

تنقسم فيه إىل تنمو حىت تبلغ مكاَن  املالئكيةاآلن أبني لكم أن الَلم ة 
ن وأقول إاثنتني، ورمبا مل يُدركح أحدكم معىن اللم ة. لذا أشرح لكم اآلن 

من معاين اللمة التحريك والتحريض. ومعىن تناميها أن احملركات املالئكية 
رك الواحد حمركات متعددة، قابلة ألن تتكاثر وتتزايد، حىت يتفرع من احمل

وذلك ألنه حني يليب املرء حتريكات املالئكة وينف ذها ابستمرار يصل بعد 
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ينم ي مقدرته على فلتحريكات أكثر،  اْلامدة إىل مقام يراه هللا فيه ص
قبول التحريكات املالئكية، فيثْي فيه هذه التحريكاَت اثناَن من املالئكة، 

مالئكة، وبذلك يزداد عددهم. وهذا ما  ويكون له حارسان مث ثالثة
نالحظه يف سنن الكون وقانون الطبيعة، فكل من يستخدم شيًئا 
أبسلوب الئق تنمو قدراته حبَق ذلك الشيء، فعلى سبيل املثال إن الذين 

العلوم، تنكشف عليهم معارف جديدة، وقد تناول هللا لق ي ينشغلون يف ت
 تعاىل هذا املبدأ إذ قال: 

 َديَ ن هُهمح ُسبُ َلَناَواله  (70)العنحكبوت:  َذيَن َجاَهُدوا َفيَنا لَنَ هح
أي أن الذين يسْيون على درحبَنا وحياولون التقرب منا، فإننا نكشف 
عليهم سبل التقرب األخرى، أي عندما ينجزون حسنة واحدة، حتصل 
هلم معرفة اْلسنات األخرى اجلديدة فيعملوهنا. فإن الذين جياهدون يف 

يل هللا يط لعون على حسنات مل تكن لتخطر على ابهلم من قبل، سب
 وأستدل على ذلك من القرآن الكرمي الذي قال هللا تعاىل يف موضع منه:

 ٌَها َحاَفظ  (5)الطارق:  َإنح ُكلُّ نَ فحٍس َلمها َعَلي ح
أي كل إنسان مندوب إىل ملك حيميه ويصرف عنه احملركات 

ت، وُيستنبط من آية أخرى أن اإلنسان الشيطانية وحيثه على اْلسنا
حني يليب حتريض ذلك امللك يصل إىل مقاٍم حيث يقول هللا تعاىل أنه 
ينبغي أن يُبعد عنه الشيطاُن هنائًيا، ومن مَث جيعله حمفوظًا حفظًا اتمًّا، 
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وذلك بتعيني اْلراس على كل الذرائع اليت ميكن أن يتسرب عن طريقها 
ن من العني واألنف واألذن واللسان وغْيها من الشيطان إىل قلب اإلنسا

الذرائع اليت يستخدمها الشيطان للتأثْي يف قلب اإلنسان. وكأن  املرء 
حني يثابر على تنفيذ حمركات اْلسنة، فإن هللا يزيد عدد املالئكة 
ْلراسته، فيجلسون على تلك األبواب اليت ينفذ منها الشيطان إىل قلب 

 اإلنسان ليؤثر فيه.
ل هذا كان يتعني على امللك الواحد مراقبة األبواب كلها وحراستها قب

من دخول الشيطان منها، مث ابلتدرج توك ل كل فتحة وثغرة إىل ملك على 
 حدة؛ يقول هللا تعاىل:

 ََر اّلِله َ َيَديحَه َوَمنح َخلحَفَه حَيحَفظُونَُه َمنح أَمح )الرعد:  َلُه ُمَعقَ َباٌت َمنح بَ نيح
12) 

مل مجيع الناس،  ولقد أخطأ املفسرون يف فهم هذه اآلية وحسبوها تشح
يعود على الرسول « له»وحده، والضمْي يف  لكن أرى أهنا ختص النيب 

 يقول هللا تعاىل: هذا عبحدَن الذي له معقبات من بني يديه ومن ،
خلفه، فليس مثة دافع شيطاين ينال منه، وكل دافع شيطاين سوف 

 صل إليه.يتوقف دونه ولن ي
من هنا عرفنا أن كل شخص موك ل إىل ملك خيصه، لكن املقربني إىل 
هللا يوكلون إىل الكثْي من املالئكة. وثبوت هذا األمر موجود يف مقام 
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إىل درجٍة توك ل عندها كل  يصلآخر؛ فاإلنسان حني يرتقي سل م املدارج 
 فتحة وثغرة من جسمه مللك خاص. حيث يقول هللا تعاىل:

 ُخُلوَن َعَليحَهمح َمنح ُكلَ  اَبٍب * َساَلٌم َعَليحُكمح مبَا َصبَ رحُُتح َوالح َماَلَئَكُة َيدح
 (25-24)الرعد:  فََنعحَم ُعقحََب الدهارَ 

أي حني يدخل أولئك الناس اجلنَة بعد املوت، سيدخل عليهم 
املالئكُة من كل ابب ويسلمون عليهم ويقولون هلم: سالم عليكم جزاء 

وال تعين هذه اآلية أنه سيكون هناك عدد من املالئكة  صربكم.
وسيدخلون عليهم من أبواب شىت يسلَ مون عليهم. ألن املالئكة العد ة 
أيًضا يستطيعون الدخول من ابب واحد، وإن قيل إهنم سيدخلون من 
أبواب عدة بسبب االزدحام الشديد قلت: لكنهم إذا دخلوا من ابب 

، مل يكن من داٍع هلذا البيان. واْلقيقة أن ملَك  واحد أو من أبواب متفرقة
 -أو فتحٍة ميكن أن يدخل منها السوء إىل جسم اإلنسان -كل ابب

سيأيت يوم القيامة إىل اإلنسان ويهن ئه قائاًل: لقد جنوَت. فلما كان 
اإلنسان وامللك كالمها َظال  يقاومان الشيطان مًعا، ففي ذلك اليوم 

 نسان أيًضا، فمَلك كل فتحة سيدخل ليسل م عليه.سيفرح مًعا امللك واإل
 ، أما فيما يتعلق مبصداقية تعد د األبواب أو عدمها فهذا األمر بني 
ويعرف كل إنسان أن املؤثرات اخلارجية متعددة الوسائل؛ أحياًَن ينظر 
اإلنسان إىل نقود معينة فينشأ يف قلبه الطمع ويتحفز للسرقة، ولو ملح تَر 
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ال ملا خطرَت السرقُة على ابله، وأحياًَن يسمع اإلنسان أن عيناه ذاك امل
فالًَن ميلك ثروات، فتنشأ يف نفسه فكرة السرقة، ولو مل يسمعح ملا فكر 
ابلسرقة، وهكذا تنشأ بعض األفكار نتيجة اللمحس والشم ، وبعضها 
اآلخر ينشأ ابلتذوق، فتنشأ الدوافع السيئة واْلسنة عرب هذه الوسائل، 

ه الطرق يدخل الشيطان إىل اإلنسان. وحني ُتوك ل كل هذه ومن هذ
املداخل إىل ملك مستقل خاص فإنه حيفظها من الدافع السيئ وال 

دخل اإلنساَن. وهذه املالئكة اْلافظة اخلاصة تتميز عن أخواهتا ييَدعه 
العامة. والفرق أن هؤالء اْلافظني للعامة مينعوهنم من أن خيضعوا للنوازع 

أما املالئكة اليت حتفظ اخلاصة فيحو لون الدوافع السيئة إىل السيئة، 
اْلسنة؛ فمثاًل حني يسمع اإلنسان أن فالًَن ميلك ماال، ينبعث يف قلبه 
دعاء أن يزيده هللا هو ويبارك يف ماله ويوفقه لينفقه يف سبيل األعمال 
اخلْيية بداًل من السرقة. فغاية األمر أن كل دافع حني يدخل فيهم 

 حول إىل اخلْي، أما أنبياء هللا فال تنحصر مهمة املالئكة يف منع أتثْييت
حتويل الدافع السيئ إىل اْلسن، بل ختلق للبواعث  الدافع السيئ أو

اْلسنة املتول دة يف قلوهبم آاثًرا يف اخلارج أيًضا، فهؤالء املالئكة خيلقون 
يلمس  ليه أوينظر إ أتثْيًا حسًنا عندما يتحدث نيب هللا إىل أحد أو

شيًئا، بل يف كل حتركاهتم وسكناهتم. ملخص القول إن املالئكة تظل 
 ختلق التأثْي اْلسن يف أحواهلم.
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قد يقول قائل: إن نشوء فكرة السرقة يف قلب أحدهم لدى رؤيته 
ملال الغْي يتولد يف داخله وليس يف اخلارج؛ فكيف ميكن أن حتفظه 

كرة السرقة إمنا تنشأ من حمرك ما، املالئكة؟ إن هذا القول خطأ؛ ألن ف
يكون يف اخلارج. ومن املعلوم أن أفكار املرء تؤثر يف من جيالسه، 
وبذلك يتأثر اإلنسان أبفكار غْيه السيئة، وهذا حيحدث ابللمس 

اثبت علمًيا، إذ هناك علم يُعرف ابسم علم  والتحدث واجملالسة. وهو
نوَم شخٍص آخر، ويرسخ  ُر شخصٌ التخاطر، ويف ممارسته مثاًل ُيضمَ 

ََنم.. وعندما يتقوى هذا قد  ،ََنم : قدذلك يف قلبه مرد ًدا يف نفسه
ر صاحُب هذا اخليال يف دماغه جيد ذلك اآلخر قد َنم فعاًل. ويطو َ 

ضمر ألحد أن يتصلب مثل أالعلم متارينه حىت يصل إىل درجة أنح لو 
يكون حتت ظهره اخلشب، لَتصل ب، وإذا ألقيناه على األرض حبيث ال 

ضمَر يف أأي سند، مث وضعنا عليه ثقاًل، فلن يتقوس ظهره. كذلك إنح 
َقط ًة أو كلًبا، فإنه سوف يبدأ ابملواء والنباح؛  فالن نفسه أن يصبح

فمن اْلقيقة أن أفكار املرء تؤث ر يف صاحبه، وحنن نالحظ يف العامل 
قريتهم، ومبقدور   م أوأشخاًصا يؤثرون أتثْيًا سيًئا سلبًيا يف أهايل بلده

كل واحد منهم أن يالحظ كيف أن أفكار أحدهم تؤثر يف غْيه سلبًيا. 
مل األطفال، واملالحظ أننا حني نضع األصابع على  وإن هذا التأثْي يشح
عيين الطفل وخنفي شيًئا ما، مث نطلب منه أن يبحث عنه ونتوقع أن 
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شيء ميشي إىل حيث ذلك الشيء؛ فإنه يذهب ويلتقط ذلك ال
 املخفي.

مرة أرَسل طالٌب من السيخ يف الكلية اْلكومية إىل املسيح املوعود 
-  وكان خملصا له-  شخًصا ليقول له: كنت يف املاضي أؤمن

ابهلل تعاىل، واآلن بدأت الظنون والشكوك تتسرب إىل قليب عن هذا 
أن يغْي مقعده يف الصف، ففعل. مث أرسل بعد  اإلميان. فَرد  عليه 

ارتياب يف قليب. فلم ا  : مل يعد هناك تردد أوة إىل املسيح املوعود مد
ملحد  ، قال: كان يؤثر فيه شخصٌ قُرئ هذا اخلرب على مسامعه 

جيلس جبنبه، فلما غْي  املكان انقطع التأثْي وزالت الشكوك، فالر جل 
الس يئ واجلي د يؤثران يف جليسيهما دون أن ينطق أحدمها بشيء، ودون 

درك جليسه. فحني يَفد اإلنسان على جملس فيه أشخاٌص ذوي أن يُ 
عر.  أفكار متنوعة متعددة، يتأثر هبم دون أن يشح

كباب   -من أبواب جسمه -وحني تقف املالئكة أمام كل ابب
األيدي وابب األنف وابب األذن وابب الوجه وابب العني وغْيها من 

فهو ال يتأثر إال   األبواب، فال أحد يقدر على أن يؤث ر فيه سلًبا،
مع كونه طاهرًا، كان يستغفر سبعني  ابلتأثْيات اْلسنة. إن الرسول 

مرة كلما دخل على جملس، وذلك ليعل م املسلمني أن يقتدوا به اتقاًء من 
 شر اجمللس.
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فتأثْي األفكار حقيقة اثبتة وأمر متحقق، والناس األكثر برًّا واتقاًء 
إىل  -ن أن يتسرب منه أتثْي األفكار السيئةميك -ُيسند أمُر كلَ  ابب هلم

 املالئكة الذين مينعوهنم من التأثْيات السيئة.
 ما املراد من الشيطان

اآلن أخربكم أبن الشريعة قد وصَفتح أفكار املرء الشخصية السيئة أبهنا 
شيطانية، وال أقصد هبذا القول أبن الشيطان ال كيان له، ألن من 

ى اخلْي إمنا يتولد يف اْلقيقة يف قلب اإلنسان معتقدايت أن كل حافز عل
 بوجود املالئكة وأتثْياهتم.مع أنين أؤمن 

وإمنا أقصد من قويل هذا أنه يستشف من الشريعة أهنا وصفتح ختي الت 
اإلنسان أبهنا شيطانية، وسبب ذلك أنه حني خيطر على ابل أحدكم أي 

 ه.سوء فإن الشيطان يؤثر فيه ويطو ر فكرة السوء عند
قال إن للوضوء شيطاًَن امسه  نقرأ يف األحاديث أن رسول هللا 

ومهمته أن جيعل املرء ُيسرف يف استهالك املاء أثناء الوضوء « الوهلان»
)الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب كراهية اإلسراف يف الوضوء(، وليس املراد 

ا خيطر على أن مثة شيطاًَن للوضوء يف الواقع، وإمنا مسي م من قول النيب 
القلب شيطاًَن، ألن مهمة الشيطان يف اْلقيقة إبعاد الناس عن هللا تعاىل، 

على من تستويل على قلبه فكرة « الوهلان»وال عالقة له ابملاء، ويطلق اسم 
عن هذه اْلالة ابسم  واحدة تشغل ابله على الدوام. وعرب  الرسول 
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وبداًل من أن يفكر هذا  الوهلان. ويرتتب على هذه اْلال فقداُن الصواب،
يف الصالة أثناء الوضوء يستغرق يف أفكاره ويسرف يف صب املاء بسبب 

ألن اإلكثار من املاء أو  -يف اْلقيقة -انشغاله، إذ ال أيمره الشيطان بذلك
 اإلقالل منه ليس من اختصاص الشيطان.

إن للصالة شيطاًَن يسبب للمرء الشرود يف  كذلك قد قال النيب 
أنه حني يقوم للصالة، تنتابه  ة. مرة اشتكى رجل إىل النيب الصال

: هذا شيطان امسه خن زب )مسلم، كتاب أفكار خمتلفة فقال 
فأخربَن أبن اسم  .السالم، ابب التعوذ من شيطان الوسوسة يف الصالة(

" مبعىن نوائب خنازب. وهذه الكلمة مركبة من " شيطان الصالة خن
هية، أي اآلفات والنوائب واملصائب. ولقد الدهر و"أزيب" مبعىن دا

أن حوادث الدهر ونوائبه جتتذب اإلنسان إليها، ولو  أخربَن النيب 
َر املستطاع، فبمقدوره أن يتوق ى هذه اْلال  اعتزل املرء أمور الدنيا قدح
فال يقع فيها. فغاية القول إن األفكار السيئة املتولدة يف القلب قد 

 .مس يتح أيًضا شيطاَنً 

كية واللمة الشيطانية تنتجان عن احلالة ئاملالاللمة 

  القلبية لإلنسان
اآلن أخربكم أبن الدافع سواء كان حسًنا أو سيًئا ال يكون من َقَبل 

الشيطان وإمنا يتولد يف قلب اإلنسان، أقول هذا مستنًدا إىل  امللك أو
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)البخاري(، ومن هنا  : "ُكلُّ َموحُلوٍد يُوَلُد َعَلى الحَفطحَرَة"قول النيب 
نستنتج أن كل إنسان مفطور على الرب، مث تتولد األفكار املختلفة حبسب 
أوضاعه االجتماعية وجمالسه اخلاصة. فإذا كانت هذه األفكار حسنة 
ا املالئكة، وإذا كانت سيئة أييت الشيطان ليدعمها كما قال النيب  عززهتح

« :إحياء علوم «  حافظمن كان له من قلبه واعظ كان عليه من هللا(
الدين لإلمام الغزايل، كتاب شرح عجائب القلب(. أي إن الذي تتولد 

حال  يف قلبه األفكار اْلسنة يندبه هللا تعاىل إىل امللك ليحميه. وهذا هو
الدوافع السيئة؛ فإن الذي تنبعث يف قلبه النوازع السيئة يستويل عليه 

 الشيطان.
د يف أول األمر يف قلب اإلنسان من هنا نستنبط أن اْلسنة تتول

وكذلك السيئة، وإن كانت حوافزمها خارجيًة. مث امللك ينم ي اْلافز 
 اْلسن، وإن كان سيًئا اقرتن الشيطان بصاحب هذا اْلافز السيئ. ولو

كان هذا التحريك خارجًيا ومل تكن له عالقة ابلقلب ومل يكن اإلنسان 
ان جمربًا. لكن الواقع ليس كذلك، بل خمي  رًا يف قبوله أو رده، لُعد  اإلنس

تنشأ عالقة املرء ابملَلك لدى قبوله الفكرة اْلسنة، وابلشيطان لدى قبوله 
 «.إن الطيور على أشكاهلا تقع»الفكرة السيئة، كما يقول املثل: 

فيجب أن نضع هذا األمر يف اْلسبان فيما خيص هذين الدافعني. إن  
ية الوصول إىل الرقي الروحاين؟ أقول رًدا كثْيًا من الناس يتساءلون عن كيف
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 سربعلى هؤالء أبن الطريق إىل الرقي الروحاين يتمثل يف أن يبقى اإلنسان ي
أعماق قلبه متفقًدا أحواله على الدوام. فالرقي الروحاين يعين أن يتطلع 
اإلنسان إىل املراتب واملدارج العليا، والطريق إىل ذلك أن يستعرض املرء 

يتولد يف قلبه من األفكار، هل هي صاْلة أم طاْلة. وإذا كانت  أحوال ما 
كفُة األفكار اْلسنة راجحة فليعلم أبن املالئكة يساعدونه على اإلقبال 
على هللا. فبداًل من أن يرى املرء كم َحُسنت صلواته وصيامه وكم قد م من 

أبداء  التربعات، عليه أن يدرس الدوافع املتولدة يف قلبه. هل أيمره قلبه
الصالة والصيام والقيام ابْلسنات أكثر أم ال، فإنح كان قلبه ال يستحثه 

عادًة  على ذلك إبْلاح فليعلم أن ما يقوم به ال ميث ل إال حماولًة ابتدائية أو
صلى عشر صلوات مكان  رَّيًء، وهو ليس لوجه هللا. يف هذه اْلالة لو أو

، وقلبه راغب عنها، اخلمس، أي أعقب كل صالة مكتوبة بعض النوافل
فلحيعلم أنه مل يصلح بعد إىل مرتبة تؤه له ألن يكون على صلة ابملالئكة، بل 
من املمكن أنه مل يتخطه بعد احملاولة االبتدائية، وإمنا تقوده نفسه إىل 

رَّيء. ولكن إذا كانت الدوافع اْلسنة تتولد يف  عادًة أو الصالة تقليًدا أو
تجابة هلا، فلحيعلم أن املالئكة يتوجهون إليه، لينشئوا قلبه، وإن مل يوف قح لالس

معه الَصالت. فال تقيسوا حالتكم الروحانية على صالتكم وصومكم، بل 
انظروا إىل ما ينشأ يف قلوبكم من أفكار وما جيري يف صميم فؤادكم من 

. فاألقوام اليت تقفل قلوهَبا هي ساقطة ال حمالة عاجاًل أو آجاًل مهما نيَ ات
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كن قوية يف الظاهر. انظروا إىل روسيا مثالً، ما أعظم ما كانته من ت
فقد تنب أ ابهنيارها، قد  سيدَن املسيح املوعود ملا كان حكومة! ولكن 

فسدت قلوهُبم وتداعت السلطنة، مع أهنا كانت تعد ، قُبيل حدوث فساد 
 ظاهر، حكومة جبارة راسخة األركان. فينبغي أال يقيس املرء تقدمه يف

الصالح والتقوى على صالته وزكاته وصيامه، بل عليه أن يقر ر مستواه يف 
ه يف ميدان مكانتالصالح والتقوى نظرًا إىل ما يف قلبه، وجيب أن خيترب 

الرب والتقوى مبا يدور يف قلبه. فإذا كانت الدوافع إىل الرب والصالح يف قلبه 
ملح يتمكن من  لو حىتمك ن، تنمو وتتزايد، فلحيعلمح أن عالقة املالئكة به تت

اإلقالع عن مجيع الذنوب وكانت بعض الذنوب مل تفارقحه بعد. وعلى 
يف قلبه يف تزايد، فلحيعلمح أن  سيئةالصعيد اآلخر إذا كانت البواعث إىل ال

وإن كان ما يقوم به رائًعا وصاْلًا. فكثرة  ،عالقة الشيطان به تتقو ى
ارات اإلميان؛ جيب أن تنظروا إىل الصلوات والصيام وحدها ليست من أم

 قلوبكم، وعليكم أن تطهلعوا على أعمالكم.
 

 ة الشيطانية واللّم املالئكيةة ّمني اللطريقة املقارنة ب

اآلن أدلكم على مقياس بني  مُيكنكم مبوجبه التعرف إىل مقدار تدخ ل 
 الشيطان يف الدوافع املنبعثة يف قلوبكم.   املالئكة أو

بي نت لكم أن احملركات يف األساس أسيئة كانت أم  فيما سبق قد
إمنا تنبع من عند أنفسكم أنتم، وليست للملك أو الشيطان أية  -حسنة
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صلة هبا، ولذا يتحتم عليكم النظر إىل قلوبكم ومن مث التعرُف إىل من 
 ترتسخ عالقاتكم به، امللك أم الشيطان.

مر تبعتحها فكرة إذا تول دتح يف قلوبكم فكرة حسنة يف أول األ -1
سيئة، فلحتعرفوا أن عالقة امللك بكم أقوى من عالقة الشيطان؛ إذ يريد 
امللك أن يقوي عالقته بكم والشيطان يضع العوائق. فكلما خطرت على 
قلوبكم سيئة فالحظوا إن كانت اْلسنة قد خطرتح على قلوبكم أم ال، 

عالقة امللك بكم وإذا وجدُت أن اْلسنة قد سبقت السيئة فهذا يعين أن 
أقوى من عالقة الشيطان. فحني تقومون للصالة، مث تنتابكم الوساوس 
والظنون، من هنا ثبت أن عالقتكم ابملالئكة أقوى إذ إنكم تسعون 

 إلحراز اْلسنة والشيطان حياول إفسادها.
إذا رأيتم أن طائًفا سيًئا يطوف بقلوبكم، مث أتيت فكرة حسنة  -2

يف الذهاب إىل املسجد بدافع  -مثالً  -ر أحدمصاحبة له؛ فإذا فك  
، فليعرف يف  الرَّيء، مث فك ر أنه إن صل ى الصالة فسوف يصلي هلل فقطح
ه هنائًيا،  مثل هذه اْلال أن عالقة املالئكة به ليست قوية، إال أهنا مل ترتكح

 وحني وجدت الفرصة جاءته لتقوده إىل الصالح.
ة، ألن املالئكة مل تقطعح بعد الدرج هذه إىل حبفاظة حيظىاإلنسان ف

عالقات اْلب به. يف الدرجة األوىل كانت املالئكة ترفعه إىل أعلى 
والشيطان جيره إىل أسفل، ويف الدرجة الثانية كانت تدرُكه لتنقذه من 
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الغرق مىت أوشك عليه، وحىت يف هذه اْلالة ال داعي لليأس إذ ميكنه أن 
 يتقدم ويرتقى.

رة جًدا وفيها يشعر املرء بتولد فكرة السوء دون الدرجة الثالثة خط -3
أن يرافقها فكرة اخلْي والرب، ومتضي الساعات واألَّيم دون أن يثور القلب 
ضد فكرة السوء تلك. فإن وصلتم إىل هذه الدرجة فاعلموا أن املالئكة 

الشيطان كل ًيا. إن هذه  فخقد تركوكم هنائًيا وأنكم اآلن قد وقعتم يف 
ثالث هي تلك اليت تتساوى فيها فكرة اخلْي مع فكرة السوء الدرجات ال

ستقرار على عند االجيب على املرء أن يكون حذرًا جًدا و تفوقها.  أو
 هناك درجتان هذه الدرجات الثالثوفوق إحدى هذه الدرجات. 

الشيطانية، لكن كفة اللمة  اللمة املالئكية واللمةَ  يواجه فيهما اإلنسانُ 
 راجحة، ومها:املالئكية تكون 

ختطر على ابل اإلنسان فكرة اخلْي مث تتبعها فكرة السوء، وليعلم  -1
أن عالقته  -وإن كان املالئكة ال حيومون حوله -املرء يف هذه اْلالة

 األصلية هي ابملالئكة، وإمنا الشيطان حياول ليمنعه من الرقي والتقدم.
 تتبعها األفكار السيئة، يف اْلالة الثانية تنشأ األفكار اْلسنة أواًل مث -2

لكن يكون عددها ضئياًل جًدا، أو تتبع األفكار السيئة بعض األفكار 
اْلسنة دون غْيها، فليعرف صاحب هذه اْلالة أن عالقة املالئكة به 
تتوطد وتضعف عالقة الشيطان، ورمبا بقي له ابب من األبواب مفتوًحا 
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ز هذه املراحل، يتحصن يهاجم منه، وعندما يتقدم اإلنسان أكثر ويتجاو 
ضد هجمات الشيطان متاًما. وميكن لإلنسان التعرف من خالل هذه 

 املستوَّيت إىل مصْيه فيما إذا كان يتقدم إىل اخلْي أم إىل الشر.
اآلن جند أنفسنا أمام سؤال: أي حتريك أقوى يف اإلنسان؛ املالئكي أم 

دية إىل اخلْي أم الشيطاين؟ وأي الفرص تتوفر لإلنسان أكثر؛ الطرق املؤ 
دي به إىل الشر؟ ومن هنا نتطرق إىل سؤال آخر، هل خلق ؤ تلك اليت ت

هللا تعاىل لإلنسان وسائل الرقي أكثر أم وسائل الضالل؟ لقد أخطأ 
الصوفية يف هذا امليدان، أو لنَ ُقلح: لقد صدر عنهم خطأ تقين أي 

؛ إذ اصطالحي وليس حقيقًيا. وهو أهنم أخطأوا يف فهم مدلول آخر
يكاد جُيمع مجيع الصوفية على أن للملك اباًب واحًدا للدخول إىل 
اإلنسان، بينما هناك أبواب عدة يدخل منها الشيطان إىل كيان 
اإلنسان. لكنه خطأ، ألن قانون الطبيعة خيط ئه أواًل، والقرآن اثنًيا. 
وتفصيل ذلك أننا نستنبط من ُسنن الكون أن األفكار املتولدة يف داخل 

إلنسان تثْيها املؤثرات اخلارجية؛ فمثاًل تنشأ فكرة السرقة يف قلب ا
اإلنسان حني ينظر إىل شيء يف اخلارج، وكذلك على هذا القياس 
نستنتج أن األسباب اليت تدفع اإلنسان إىل فكرة السوء هي نفسها تثْي 
فيه أفكار اخلْي أيًضا؛ فإذا كانت رؤية اإلنسان تبعثه على سرقة مال 

حتضه على مساعدهتم.   -للفقراء مثالً  -فإن الرؤية يف موضع آخر فالن،
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كذلك إذا كان االستماع إىل شيء ما يول د يف اإلنسان فكرة السوء، فإن 
االستماع إىل شيء آخر ينشئ يف خميلته أفكاَر اخلْي أيًضا، وهذا هو 
اْلال يف بقية اخلواص من اللمس والشم والتذوق. من هنا يتبني أن كل 

ميكن أن ُيستعمل استعمااًل سلبًيا أو إجيابًيا، لذا فإن الوسائل اليت  شيء
خل اإلنساُن هي ذاهتا الوسائل اليت تدخل منها  يستخدمها الشيطان لََيدح

 املالئكة فتحر ض اإلنسان على اْلسنات.
أما القرآن الكرمي فهو أيًضا يدحض الفكرة القائلة أبن للشيطان طرقًا 

الئكة سبياًل واحداً، لقد اخندع الصوفية واملفسرون عديدة للتضليل وللم
 يف اآلية:
 َتَقيًما فَاتهَبُعوُه َواَل تَ تهَبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرهَق َبُكمح َعنح َوَأنه َهَذا َصرَاَطي ُمسح

 (154)األَنعام:  َسَبيَلهَ 
 فقد استدلوا من هذه اآلية على أن هلل طريًقا واحًدا، بينما الشيطان له
 سبل عدة. لقدح أخطأوا يف إدراك منطوق هذه اآلية، فآية أخرى تقول: 

َديَ ن هُهمح ُسبُ َلَنا  (70)العنحكبوت:  َوالهَذيَن َجاَهُدوا َفيَنا لَنَ هح
املراد  أن هو واجلواب الثاينمتعددة.  ة والرب  سبالللجن  تبني  من هنا أن 

أن  هوالسبل املتفرقة، لسبيل الواحدة و ذُكر يف هاتني اآليتني من ا امم
الوصول إىل هللا تعاىل ال يتطلب اتباع الدَّيَنت املتعددة. واإلسالُم وحده 
دين يستطيع اإلنسان ابعتناقه الوصوَل إىل هللا. بيد أنه قد قد م لنا طرقًا 
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ال حصر هلا، للرتقيات الروحانية؛ ففي اآلية نفي ألسلوب الشيطان الذي 
ليل، فتارة حيث املرء على التنص ر وطورًا حير ضه ابتكر السبل املتعددة للتض

، واترة أخرى يقوده إىل اعتناق دَّينة كاذبة ةنة اآلريَّيدالعلى قبول 
أخرى. إن هللا تعاىل مل ينتهج هذا الطريق وإمنا اختار ديًنا واحًدا، إال أنه 

عدة. وقد أخطأ الصوفية يف فهم هذه اآلية. والواقع أن  دين فيه سبلٌ 
  تعاىل أوسع من أساليب الشيطان املضللة، فيقول هللا تعاىل:رمحة هللا
 ٍء  (157)اأَلعراف:  َوَرمححَيَت َوَسَعتح ُكله َشيح

اآلن أتناول السؤال التايل: إذا كانت األسباب الدافعة إىل اخلْي والرب   
كثْيًة، فلماذا نلمس أغلبية الناس يف العامل يتبعون الشيطان، واآلخرون 

أال يقودَن هذا األمر إىل االعتقاد أبن أتثْي الشيطان أكرب وأقوى  قليلون؟
 من أتثْي املالئكة؟

لنتذك ر أن طريق املقارنة بني حتركات الشيطان واملالئكة خاطئ وغْي 
التايل: جيب أن نستعرض  سليم. جيب أن جنري املقارنة بينها على النحو

ْي أكثر أم أفكار السوء. أحوال كل إنسان، هل تتولد يف خميلته أفكار اخل
من هذه الدراسة يبدو لنا أن أكثر أعمال الناس هي اْلسنات ابلقياس 
إىل السيئات، وإمنا تتبلور السيئة وتتجلى لكوهنا شنيعة ومشينة. ولذلك 

أييت على جهنم يوم ما فيها من بين آدم أحد ختفق "، قد قال الرسول 
 ز العمال(  )كن "أبواهبا
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سرقة يعد  منحطًا وسيًئا، لكنه يف الوقت نفسه قد كل من يقوم ابل
حسناٍت  حبوزته  خيلو من عيوب كثْية ويتحلى بصفات محيدة؛ وكأن

شخص تكون هناك واحدة هي السرقة، وعموما ليس  سيئةٌ كثْية و 
سيئاته أكثر ابملقارنة مع حسناته. ففي العامل تكون اْلسنة أكثر من 

تبني لكوهنا ابرزة للجميع، فمثلها  تر و السيئة واإلمث، إال أن السيئة تظه
كمثل الذي ُجدع أنفه، وسائر أعضاء جسمه سليمة، فكل واحد 
ينظر إىل أنفه وال ينتبه إىل مجال سائر األعضاء. فانطالًقا من هذا 
املثال نقول: إن اْلسنات تكون أكثر، لكن الناس ينظرون إىل السيئة 

 ة.ويهتمون هبا أكثر، لذلك تعد  بي نة وجلي
واآلن أخربكم كيف يول د امللك الفكرة يف القلب، وأي وسيلة يتخذها هلذا 

كما يتبني لنا أيضا من جتارب   -الغرض: أقول من خالل جتربيت شخصيًا
أبن اإلنسان حني يقوم بعمل حسن،  -عباده املقربني الذين أوتوا العلم

العزم على أنه  يقذف امللك يف قلبه حبًا لذاك العمل، ومن مث حني يعقد املرء
لن يسْي إال على درب اْلسنات، فإن امللك يلفت نظره إىل فرصة ساحنة، 
ويطلعه عليها كلما سنحت لكي يستغلها، لكن ذلك ال يعين أن امللك 

 يقسر اإلنسان على ذاك العمل، وإمنا امللك يلفت انتباهه إىل ذلك ويطلعه.
علم اإلنسان، األمر الوسيلة الثانية ْلض املالئكة تتلخص يف زَّيدهتم 

الذي يرغ به يف إجناز اْلسنات واْلرص عليها، إذ يبقى يرتق ب فرص 
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 اْلسنات لينتفع هبا، إال أن املصدر األصلي للرب  والصالح يبقى هو
القلب، وإمنا امللك ينو ره ويؤثر فيه ويرغ ب اإلنسان بعمل اخلْي، مما يعين 

ْي، وإمنا يسه لون عليه أعمال أن املالئكة ال جُيربون أحًدا على فعل اخل
اخلْي، ومَثل ذلك كمَثل الشخص احملرتم الذي يريد املرور عرب ازدحام، 
ونه، ال بل يسْي  هو  ويفسح له الناس جمااًل مير به، فلن يقال إهنم يسْي 
نفسه وإبرادته، وإمنا الناس يسه لون له السْي؛ كذلك متاًما فإن املالئكة 

 ك نه من أعمال اخلْي بُيسر.خيلقون لإلنسان وسائل مت
كذلك فإن الشيطان ال يُكره أحًدا على ارتكاب الذنوب واملعاصي، بل 
حني يرتكب اإلنسان خطيئة ما يزي ن الشيطان له الثانية وحني يفرغ من 
الثانية حيبَ ب له الثالثة.. وهكذا يضعه أمام سلسلة من الذنوب واملعاصي؛ 

هو ميشي يف الطريق أن يسرق، لفت فمثاًل إذا خطر على ابل أحدكم و 
الشيطان انتباهه إىل شخص غين. وتنحصر مهمة الشيطان يف أن يشْي 

سيئة يقوم  عليه، وليس له االستيالء على القلب. لذلك فإن كل حسنة أو
 الشيطان حير ضه. هبا اإلنسان هي عمُله هو، وإمنا ال َمَلك أو

إىل مكان يتحرك فيه  اإلنسانَ والوسيلة الثالثة تتمثل يف قيادة املالئكة 
تركه يعود إىل قلب  اْلسنات، ولكن االنتفاع به أو من داخله حمر كُ 

ًضا من َقَبل إذا كان اإلنسان حمره  اإلنسان. هنا ينشأ سؤال آخر وهو؛
إذ يثْي امللك فيه األمور الصاْلة والشيطاُن األموَر  -الشيطان املالئكة أو
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ارتكاب املعاصي؟ فصحيح أنه ارتكب  فما ذنب اإلنسان يف -الطاْلة
! لنتذكر يف هذا اخلصوص أن ؟مبعونة الشيطان ارتكبها لكنهاملعصية 

ذ على جمرد نشوء احملرك الشيطاين، بل إنه يثاب على  اإلنسان ال يؤاخَ 
كبحته وعدم االستجابة له، لكنه إذا عمل به ونف ذه فسوف يؤاخذ 

تب عليه ذنب. )البخاري، كتاب الرق اق، ابب من هم  حبسنة أو وُيكح
وقال: تدور  بسيئة(؛ ونقرأ يف األحاديث أن شخًصا جاء إىل النيب 

وصفها، وال أرغب يف تبياهنا.  يروق يلال جدا لدرجة بقليب أفكار سيئة 
 هو نور اإلميان حصرا.فقال: هذا 

نشأت يف قلب  فاحملرك الشيطاين حبد ذاته ليس ذنًبا وإمثًا، ولو
. وهذا ما نقرأه يف القرآن مذنبا ليس فهوسوسة فرتكها، اإلنسان أية و 

َوَإنح تُ بحُدوا َما يف أَن حُفَسُكمح َأوح خُتحُفوُه حُيَاَسبحُكمح الكرمي، فيقول هللا تعاىل: 
(. لقد بني هللا يف هذه اآلية أنه لن يؤاخذَن على 285)البقرة:  َبَه اّلِلهُ 

نا إذا حافظحنا عليها واتبعناها جمرد نشوء الفكرة يف القلب وإمنا حياسب
وأذحعن ا هلا، فاحملرك الشيطاين ال يوصف ابلتعسف، ألن اإلنسان ال 

يف القلب ألف  ظهرتلو حىت ه، فمثل هذه احملركات ى نشوئيؤاَخذ عل
 مرة ورفضها املرء وقاوَمها فلن يُعاَقب، بل سوف يثاب على ذلك.

اين، وأبي أسلوب ولسائل أن يسأل اآلن: كيف يتم احملرك الشيط
حير ض الشيطان؟ فلنتذكر يف هذا اخلصوص أن الشخص الصاحل الذي مل 
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يسل مح نفسه إىل الشيطان ومل خيضع له، وله صلة ابملالئكة، حياول 
الشيطان إضالله من خالل حتريضه على اْلسنات، مث حني يصْي حتت 

ات السيئة، سيطرته ويتم له االستيالء عليه، عندئذ ُيضل ه عن طريق احملرك
وسوف أشرح هذا الحقا. اآلن أخربكم أبن للمحرك الشيطاين فرعني؛ 
أحدمها للحسنات والثاين للسيئات. هنا يتبادر إىل الذهن سؤال: إذا  
كان الشيطان هو اآلخر حيث  على اخلْي والرب، فكيف نتجنب 

ويكون وراءه  حسنحتريضاته؟! ألنه من املمكن أن يقوم املرء بعمل 
ألن التعرف إىل عمل سيئ أمر سهل غْي عسْي، لكن من شيطان، 

الذي يُقَبل عليه حمرُكه الشيطان. وْلل هذه  اْلسنيُدريه أبن العمل 
املشكلة أقارن لكم بينهما لتتبي نوا من خالهلا احملرك الشيطاين من احملرك 

 املالئكي.
حصرًا ذاك الذي يؤدي إىل نتيجة  تذكروا أن اْلافز املالئكي هو -1
صاْلًا، لكنه ينتهي إىل نتيجة سيئة، وقد  ة، ألن احملرك قد يبدوحسن

يكون احملرك طاْلًا ويؤدي إىل اخلْي؛ ففك روا قبل تنفيذ أي حافز فيما 
سيؤدي إليه، وأتك دوا أنه لن ترتتب عليه نتيجة سيئة. فمثاًل ينشأ حمرك 

ر األسلوب اخلْي أبن ينصح املرء أخاه الفالين الذي ال يصلي، لكنه اختا
جالس يف املَل ويقول له إنك ال تصلي، لذا  السليب، إذ يذهب إليه وهو

أنت منافق فأقحَلعح عن هذا النفاق. فهذا احملرك كان صاْلًا يف األساس، 
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فلسوف يرتتب عليه إنكاُر الصالة  -نُ ف ذ على هذا املنوال -لكنه إذا
 ورفُضها أصاًل.

يروي لنا أن صهرًا له كان  كان اخلليفة األول للمسيح املوعود 
 طرَفَاوكان  -وختنُه هذا موجود عنده -وهابيًا، وصادف أن جاء زعيم لزَّيرته

سروال الزعيم يالمسان الكعبني، فلما شاهد ختنُه هذا، وخز كعيَب الزعيم 
مبسواك وقال: أنت جهنمي إذ تلبس السروال على هذا النمط. فأطلق 

ابهلل، ومن هذا اإلله الذي تؤمن به؟! عندها الزعيم شتيمة وقال: أَن ال أؤمن 
 : ما أحسن ُنصَحك الذي َجعَله كافرًا!قال له اخلليفة األول 

يف إطاره اخلارجي حسًنا، لكنه  وملخص القول إن هناك حمرًكا يبدو
ينتهي إىل عاقبة وخيمة؛ فاعلموا أن هذا احملرك ليس من املالئكة، ألن 

رتتب عليه نتيجة سلبية لكونه يتحبع إرادَة احملرك املالئكي ال ميكن أن ت
هللا، فعند نشوء أي حمرك، عليكم أن أتخذوا يف اْلسبان إذا كان حسنا 
أو رديئا، كما جيب أن حتسبوا حسااًب لنتيجته، فإذا رأيتم أن هذه الفكرة 
سوف ترتتب عليها نتيجة سيئة فاعلموا أهنا من الشيطان وليست من 

أن نتيجتها ستكون أيًضا صاْلة فأيقنوا أبهنا من املالئكة، وإن الحظتم 
 املالئكة.

والطريقة الثانية إلجراء املقارنة بني احملرك املالئكي واحملرك  -2
الشيطاين أن احملرك املالئكي يكون مبنًيا على املفاضلة ومراعاة الرتب 
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والدرجات، أما احملرك الشيطاين فليس كذلك، إذ إن الشيطان حيث 
ى حسنة هبدف أن يبعده عن حسنة أكرب منها، فمثاًل إذا اإلنسان عل

فانصرف إىل أداء  -والصالة قائمة -خطر ألحدكم أن يصلي النوافل
النوافل ُمهماًل صالَة اجلماعة، فهذا احملرك شيطاين ألنه ضح ى ابْلسنة 

مؤسس  -الكربى من أجل الصغرى. حني قيل للسْي سيد أمحد خان
ال تصلي؟ قال: إن ما أنشغل به من أعمال  مل -جامعة عليجره ابهلند

أيًضا من الدين. وكان ابدًَّي من عمله أنه متفاٍن يف عمله خملًصا  اخلْي هو
يقوم هبذه األعمال اعتقاًدا منه أبهنا  مل يكنله، لذلك ميكننا القول أبنه 

، إال أنه أمهل اْلسنة سيئة، كال! بل كان ينجزها وهو متيقن أبهنا خْييةٌ 
أصغر منها درجة، ومن هذا املنطلق ال نستطيع  هي اليت مقابل الكربى

أن النازع  أن نقول إن أعماله كانت اتبعة للمحرك املالئكي. فغاية األمر
 الشيطاين يكون يف بعض األحيان حسًنا وابرًا، لكن اهلدف منه هو

صرف النظر عن الرب  الكبْي إىل الرب الصغْي. لقد كتب الشاه ويل  هللا 
هللا قصة عن إحدى نساء عائلته أهنا كانت تذكر هللا كثْيًا، وكان  رمحه

أخوها مينعها من ذلك ويقول هلا أن تزيد من اهتمامها ابلصلوات. 
ر جيلب يل متعة كبْية. وكان يقول هلا  وكانت ترد  عليه قائلة: إن هذا الذكح
أبنه وسواس شيطاين وسوف يقودك الشيطان يف هناية املطاف إىل ترك 

لسنن والفرائص. وبعد مدة وجيزة أخربت أخاها أبهنا ابلفعل بدأت ا
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تفقد املتعة يف السنن. وطلبتح منه قائلة: دلين على العالج. فقال هلا أن 
وبعد « ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم»حتوقل؛ أي ُتكثر من قول 

حول وال  ال»مل ترد دي  أَّيم رأت يف الكشف قرًدا يقول: أَن شيطاٌن، ولو
ك أخوك، لكدُت أقودك إىل ترك الفرائض أيًضا. ولو« قوة..  مل يُرشدح

يف لباس اْلسنة، وال تراعى فيه املراتب  فالنازع الشيطاين قد يبدو
والدرجات. وعلى صعيد آخر تكون سنة هللا كلها متزنة ومرتبة حبسب 

يقتضي الدرجات، إذ يؤحثَر كل كبْي على صغْي، فإذا رأيتم أن عماًل ما 
 عكس ذلك، فاعلموا أنه من الشيطان.  

وهذه الوسوسة سائدة ومتفشية وعامة، إذ يقول كثْي من الناس إنه 
م دون العلم، لذا جيب أن نتعلم أواًل مث نبدأ ال ميكن حتقيق أي تقد  

ابلتبشْي ومن مَث جيب أن نصحرف مجيَع األموال على حتصيل العلم. وكل 
ه، إذ ال ميكنه القول أبن العلم ليس شيًئا من يسمع هذا القول يتأثر ب

جيًدا حسًنا وغَْي جدير أبي اهتمام. لكنها وسوسة كما بي نت، ألن 
الزينة للدين وأمر هامشي للدين، وال شك أن االهتمام مبن زلة العلم 

ابلعلم أمر ضروري، إال أن الذي يلح  على إنفاق كل ما يف جعبتنا 
ذي ينفق ما يكفي لتأمني لقمة العيش لتحصيل العلم، َمثَله كمثل ال

لعشرة أشخاص على حتضْي وجبة فاخرة لشخص واحد ويدَع البقية 
ميوتون جوًعا، فإطعام عشرة أشخاص إلنقاذهم من املوت أفضل من 
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تقدمي وجبة فاخرة إىل شخص واحد. من هذا املنطلق، إن السعي لبث  
اهتماماتنا على اْلياة الروحانية يف الناس أفضل من أن نصب  مجيع 

حتصيل العلم ونصرف عليه أموااًل طائلة، وجيب أن ال نقدم هذا الصغْي 
على ذلك الكبْي، وإال ملح يبق هناك تفاضل بني األعلى واألدىن. وفيما 

أبسلوب غاية يف اللطف، حني  يتعلق ابملقارنة فقد أشار إليها النيب 
 "ما حاك يف صدركاإلمث "سئل: كيف نتبني اْلالل من اْلرام؟ قال: 

قلَبك،  )مسلم، كتاب الرب والصلة، ابب تفسْي الرب واإلمث(، أي استفتَ 
وإذا أفتاك قلبك بتحليل أمر فهو حالٌل وإن أفىت مشايُخ العامل كل ه 
مل األمور اليت فص لت الشريعة حبالهلا أو  ضده. لكن هذا املعيار ال يشح

حسنة ومرة أخرى  حرامها، بل إنه خيص املشتبهات اليت تبدو مرة
سيئة، وإذا تردد قلبك يف تنفيذ مثل هذه األمور فيجب أن جتتنبها، 
ر مثاًل فسوف يقول: إن ذكَر هللا عمٌل  فإذا ُسئل أي شيخ عن الذَكح
حسٌن. لكن ترك الفرائض من أجل الذكر خيص قلبه وسيرتك القرار 

عامل أنه  لقلبه. أو إذا سأل أحد عن املؤانسة أو تقدمي اهلدية سْيد كل
أمر مستحب. لكنه إذا أخفى يف قلبه أنه يقصد من اهلدية الرشوة أو 
ما يشاهبها، فإنه يعلم بنيته عند االستفتاء، وجيب أن يطيع قلبه الذي 
سيقول له إن هذا األمر حرام، وينبغي أن ال يعمل ابلفتوى وإن كان 

 الشيخ قد أفىت حبالهلا.
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يف أمر ما لكن قلبكم يالحظ فيه  أفتاكم أحد إنه لو فقد قال النيب 
ما يشوبه، فيجب أن ال تعملوا به وترتكوه )مسند أمحد، مسند الشاميني، 

 حديث وابصة بن معبد األسدي(.
أن احملرك املالئكي  الفارق الثالث بني املالئكة والشياطني هو -3

يتصف ابلتدرج واالرتقاء، فمثله كمثل األم اليت حتمل الولد ومتشي به، 
متسك بيده وتالزمه ومتاشيه، وبذلك يتعلم الطفل املشي. لكن مثل مث 

احملرك الشيطاين كمثل العدو الذي حيمل الطفل مث يُلقيه. أو مبثال آخر 
إن مثل النازع املالئكي والشيطاين كَمَثل األستاذ اْلنون الذي يبدأ تعليم 

إذا كان األستاذ الطفل ابأللَفبائية مث يرتقي به ويرفع مستواه تدرجيًيا، لكن 
عدوًّا للطفل فسيبدأ بدرٍس صعب حىت ميل  الولد ويهرب من الدرس؛ 

املالئكي يتصف ابلتدرج وال يلقي على عاتق اإلنسان الوزحر فجأة افز فاْل
تم عكس ذلك وَوَقع عليكم الحظوال يستعجل يف أي أمر. لكنكم إذا 

الشيطان وليس  اْلمل فجأة وشعرحُت ابْلث على التسر ع فاعلموا أنه من
من املالئكة؛ فمثاًل حير ض الشيطان املرء على أن يصبح وليًّا يف ليلة 
وضحاها، مث يلقي يف روعه أنه ولتحقيق ذلك جيب أن يصلي سحابة 
النهار ويصوم طول العام، فمن امتثل له وخضع لتحريضه فلسوف ميل  

كمن فيما وجهه ويرتك الصالة والصوم يف هناية املطاف هنائًيا، وهذا السر ي
أحَد الصحابة الذي كان يقوم الليل كله ويصوم النهار،  إليه النيبُّ 
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وقال له: إن ذلك ليس من الرب، ألنه مينعك من أتدية حقوق اآلخرين 
عليك )البخاري، كتاب التهجد، ابب ما ُيكره من ترك قيام الليل(، وإمنا 

اثنية مث اثلثة، فهذه خطوة مث  الرب أن يعمل املرء ابلتدريج، حيث خيطو
أمارة احملرك املالئكي، بينما يلح  احملرك الشيطاين على تنفيذ أمر ما فجأة 
ومباشرة. فمثاًل إذا جال يف خاطر شخص ال ينفق يف سبيل هللا شيًئا أن 
يتربع براتبه الشهري كله يف الشهر القادم، وملا كانت هذه الفكرة ليست 

بعث عمله هذا يف قلبه القلق واهلم َنبعة عن رغبته األصلية، فسوف ي
بعد الدفحع، مث بعد نشوء اهلم والقلق سوف يستويل عليه الشيطان ويلقيه 

 يف هوة الضالل.
فالنازع الشيطاين يتسم ابالستعجال ومحل الوزر فجأة ودفعة واحدة. 
إنه حيرضه يف ابدئ األمر أن حيقق اللقاء مع هللا يف يوم واحد، وإذا مل 

ك فسوف يبث اليأس يف قلبه، فكثْي من الناس يقولون بعد يتحقق له ذل
أداء الصالة ألسبوع: ملح يتحقق لنا لقاء هللا. كما أن هناك كثْيًا منهم 

بعد أداء الصالة ألَّيم قليلة، وهذا كله َنبع  يطمعون يف لقاء الرسول 
فسوف يرامها،  عن وساوس شيطانية. إذا أتهل املرء لرؤية هللا ورسوله 

ن أين له رؤيتهما قبل ذلك. إن َمثحل هذا االستعجال يكون من َقبل ومَ 
للشيطان ما كان يتطلع إليه،  تحققحني ال ي ،يف األخْي ولكنالشيطان. 

 . اباتًّ يقنط ويهجر صاحبه هجرًا 
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رابًعا: إذا كان اإلنسان أمام أمور متشاهبة ال يستطيع أمامها أن  -4
َكها، ويرتدد يف حرمتها، فاملالئكة حير ضونه يتخذ قرارًا يف العمَل هبا أو تر 

يف مثل هذا املوقف أن يرتكها وال يعمَل هبا، حتفظًا منها وحذرًا، أما 
الشيطان فيقول لإلنسان: اعمل هبا، وأي حرج إذا أخذهتا، وقد تكون 
حسنة وجالاًل، وحني يُ قحدم اإلنسان على عمٍل مشتبه وينتهي منه، جيعله 

يرغ به فيما بعد إىل الثاين فالثالث، وهكذا جيعله الشيطان منطلًقا و 
 املعاصي. كبائريتمادى يف ارتكاب السيئات حىت يستصدر منه  

الفرق اخلامس: عندما ميتثل اإلنسان للنازع املالئكي فإن املالئكة  -5
يزيدونه حسنة ويط ورونه؛ فمثاًل إذا كان يف الصالة، رغ بتحه املالئكة يف أن 

نما الشيطان حني يرى اإلنسان يعمل العمل الصاحل حيسن صالته. بي
ه عن اليت يصرفأن من ذلك هدفه األول و حسنة أخرى، يف فإنه يرغ به 

رغب فيها؛ فاملهم أن يرتك اليت ميارسها،  هلينشغل فيها اآلن، فْيى 
وإذا انصرف عنها وتوج ه إىل اليت يرغ به فيها، فسوف يضع أمامه الثالثة 

 وهكذا دواليك.
سادساً: إن النازع الشيطاين يبلوَر لإلنسان أحياًَن عيوب اآلخرين  -6

وَمثالََبهم، بينما ال يظن صاحب النازع املالئكي ابآلخرين إال خْيًا 
وحسًنا، ألن املالئكة دائًما يبعثون يف الصدور ظنون اخلْي واْلسن، لكن 

طاُن النازع الشيطاين يُظهر على اإلنسان عيوب اآلخرين. وجيعل الشي
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اإلنساَن يفكر يف أفضليته، إذ ينصرف املرء إىل التفكْي أبن فالًَن يَعيبه كذا 
وفالًَن تشوب سلوَكه الشوائب، وأَن ويل  من أولياء هللا الكبار؛ كما يقول 
املسيحيون أبن إبراهيم وموسى وداود وسائر األنبياء كانوا مذنبني، األمر 

َثل هذا القول كمثل الذي قال الذي يثبت أفضلية املسيح عليهم، لكن م
وأقوى منهم. هكذا حيط  -من املوتى -أَن أكثر قدرًة من فالن وفالن

الشيطان من مكانة اآلخرين يف نظر اإلنسان وحيقرهم عنده، وجيعله يفكر 
 يف أنه عظيم، وَمن مَث يول د فيه الُعجب والعنجهية ويقوده إىل اهلالك.

نات، أي أن الشيطان يبعث وميكن أال يظهر أي تفضيل بني اْلس
اإلنسان على أن يقد م اْلسنة الصغْية على الكبْية، لكنه يف بعض 

بني اْلسنات  -األحيان جيعل اإلنسان يرك ز اهتمامه على حسنة
دون أخرى، ويقصيه عنها هنائياً؛ فإذا كان شخص يبش ر  -املتماثلة

ت، إذ يهمس حير ضه الشيطان على عدم تقدمي التربعا -مثالً  -ابإلسالم
يف أذنه قائاًل إنك تبشر، وهذه حسنة، فما الداعي لإلنفاق يف سبيل 
هللا. وعلى العكس يقول للذي ينفق أمواله يف سبيل هللا، ليس من 
الضروري أن تبشر، حسبك التربعات، لكن املالئكة تقول إن التبشْي ال 

 س.يقل أمهية عن تقدمي التربعات، فكالمها حسنًة ال بد أن مُتارَ 
سابًعا: هناك أمر خطْي جًدا، وهو أن  اإلنسان حني يُ قحدم على  -7

أي حسنة أيتيه الشيطان لينشئ يف خلده فكرة أنه إذا قام هبذه 
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اْلسنة، وَصَفه الناس أبنه ُمراٍء، لذا من األفضل أن يبتعد عنها ويرتكها 
لئال يوصف ابلرَّيء. إن هذا اإلنسان يكون أدىن درجة، وليس حائًزا 

لى املرتبة السامية من اإلميان. وحني يذهب هذا الشخص إىل ع
ليصلي ابجلماعة، أيتيه الشيطان ليوسوس يف خلده  -مثالً  -املسجد

قائاًل: إنك إذا ذهبت إىل اجلامع فسوف يراك الناس، فيصفونك ابلورع 
وااللتزام ابلصالة ابجلماعة، وهذا سوف يقودك إىل الرَّيء، لذا من 

عن الذهاب إىل املسجد. وبذلك ميحنعه من الذهاب األفضل أن تعزف 
إىل املسجد ليحرمه من الصالة ابجلماعة. لكن يف احملرك املالئكي 
تُراعى آداب الشريعة، وعلى املرء لدى تول د مثل هذه األفكار 
الشيطانية أن يقول لنفسه: إنين سوف أمتثل ألوامر الشريعة ال حمالة، 

وجيب أن ال يهتم  مبثل هذه األمور ويليب مهما كانت نظرة الناس إيل . 
 أوامر هللا تعاىل.

أمام مثل هذه املواقف جيب أن ال يغينب عن البال أبن من دأب املؤمن 
أن أيخذ حذره وأن يتحفظ يف مثل هذه األحوال، وجيب أن يتفحص 

 يُرجعها أن فعليهنفَسه أبن اْلسنة اليت ال تسرتعي انتباهه وال يتنشط هلا، 
رك الشيطاين، وأن يركز عليها أكثر، وأن يعْي هلا اهتماًما أكثر؛ إىل احمل

فمثاًل إذا كان هناك شخص ينفق يف سبيل هللا وال يبشر وحيسب يف 
نفسه أن التبليغ ليس بتلك األمهية، فيجب عليه أن يعلق عليه أمهية 
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أكرب. فكما أن الطالب املقصرين يهتمون ابملادة اليت يستصعبوهنا، 
 ن تتنشطوا يف اْلسنة اليت تتوانون يف أدائها لتعو ضوا قصورها.عليكم أ

اآلن أخربكم كيف ميكنكم التخلص من النوازع الشيطانية. إذا حر ض 
الشيطان اإلنسان على حسنة هبدف أن يبعده عن أخرى أكرب منها، 
فعلى املرء أن جيري املقارنة بينهما، ومن مث يعمل ابليت يرغ به الشيطان 

ذلك اليت يريد إبعاده عنها. فمثاًل إذا كان اإلنسان مقصرًا يف فيها، وك
الذكر وحث ه الشيطان عليه فينبغي أن يُقبل عليه دون أن يتهاون يف أداء 
الفرائض يف الوقت نفسه، بل عليه أن يؤديها كما جيب، األمر الذي 

 سوف جيعل الشيطان يقنط منه ومن مث لن يتجرأ على مثل هذا التحريك.
يقص علينا قصة عن سيدَن معاوية  سيدَن املسيح املوعود كان 
  وهي أنه أتخر يوًما عن صالة الفجر، فلما استيقظ كانت الصالة

قد فاتته، فظل النهار بكامله يبكي ويتضرع. ويف اليوم الثاين رأى يف 
املنام أن شخًصا أاته ليوقظه للصالة، فلما سأله عن نفسه من هو؟ قال: 

ئت ألوقظك للصالة. فقال له ابستغراب: ما هي القضية؟  أَن شيطاٌن ج
كيف توقظين أنت للصالة؟ فقال: لقد دفعتك إىل النوم ورغ بتك فيه، 
فاستجبت يل، وبقيت َنئًما حىت أتخرت عن الصالة ومل تتمكن من 
أدائها يف وقتها، األمر الذي جعلك تبكي طول النهار، فقال هللا 

أكرب بكثْي من الصالة ابجلماعة، فصدمين أنين للمالئكة أن يثيبوك ثوااًب 
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حرمتك من الصالة وقد نلت ثوااًب أكثر منها، لذلك قد جئت اليوم 
 ألوقظك خشية أن تثاب أكثر مثل األمس.

فما دام اإلنسان يرفض حتريكات الشيطان فإنه ينفض يديه منه هنائيا 
 م.وييأس منه وينصرف عنه، وقنوط الشيطان أمر اثبت يف اإلسال

يقدر على أن حيوَ ل حتريك الشيطان يف واآلن أخربكم أبن اإلنسان 
 حسنة، فهو يتحول فعال إىل حسنة. 

أحدمها عام مثل  وال يغينب عن البال أن للشيطان نوعني من التأثْي،
األفكار السيئة اليت يتسع نظامها حىت تشمل اآلخرين أيًضا، ومثل  بث َ 

، ، حىت كانت تؤثر يف رسول هللا هذه األفكار تؤثر يف كل واحد منا
وهذه التأثْيات يتعرض هلا كل واحد منا. مث هل خيضع ويستسلم هلا أو 

 يرفضها ويطردها، فهذا موضوع آخر.
واثنيهما التأثْيات اخلصوصية اليت تصيب حصرًا أولئك الذين هم غْي 

 الذين قد خضعوا له. مصونني من الشيطان أو
لنوازع، أما الذي ال خيضع هلا فإنه ينتفع ليس احملفوظ من يليب هذه ا

منها، إذ يلقي الشيطان عليه التأثْي السيئ، لكنه حيو له إىل اْلسن، وبدالً 
من أن يتعلم من الشيطان السيئاَت يوظ ف هذا التأثْي يف إجناز أعمال 
الرب واخلْي. وطريقة ذلك أن الشيطان يشن اهلجمات من خالل 

لنزعات ليؤدي ابإلنسان إىل ارتكاب السوء، زعات، فهو يثْي هذه ا الن
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ولكن اإلنسان إذا من ى قوة إرادته فسوف يتقدم إىل اْلسنات بقدر ما 
ينشأ فيه حب اْلصول على املال  ينميها، فحني تعرتيه الشهوة مثاًل أو

عن طريق غْي شرعي، ففي هذه اْلال لو كانت قوة إرادته ضئيلة فسوف 
ْي شرعية، لكن لو كانت إرادته قوية متينة يليب هذه النوازع بطريقة غ

فياضة َلوظ ف هذه الدوافع يف حملها وبطريقة رائعة؛ فبتنمية اإلرادة 
 يستطيع اإلنسان االنتفاع من نوازع الشيطان السيئة، فقد قال النيب 

 إنه بنفسه كان يعمل على هذا املنوال. 
َما َمنحُكمح َمنح َأَحٍد : " ُسوُل هللاَ ُعوٍد قَاَل: قَاَل رَ َعنح َعبحَد اّلِلَه بحَن َمسح 

َل َبَه َقرَيُنُه َمنَ َإاله وَ  ! قَاَل:  َقدح وُكَ  َك؟ ََّي َرُسوَل اّلِلَه ". قَاُلوا: َوَإَّيه نَ  اجلَح
َلَم. َفاَل أَيحُمُرين َإاله خَبَْيحٍ." )مسلم،   َي. َإاله َأنه اّلِلهَ أََعاَنيَن َعَليحَه َفَأسح "َوَإَّيه

 ب صفة القيامة، ابب حتريش الشيطان وبعثه سراَّيه(كتا
 حيضهإن هذا اْلديث ال يعين أن لكل واحد منا شيطاًَن خاصا به 

لو كان له   إذكان حيثه على اخلْي والرب.   شيطان النيب  وأنعلى الشر، 
كيان مغاير وقد بدأ حيثه على اخلْي بداًل من السوء، فكيف لنا أن نعد ه 

د أصبح إذن ملًكا، وإن قيل إنه كان فيما مضى من الشياطني، فق
شيطاًَن مث حني بدأ حيرض على اخلْي أضحى ملًكا، َلقلت هذا خطأ، 

حني ذكر أبنه يدعو إىل اخلْي وصفه ابلشيطان. وإن قيل  ألن النيب 
أبنه وصفه ابلشيطان نظرًا إىل حاله السابق َلقلت: لو كان الشيطان قد 
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، التأثْي اجلليل إمنا حصل بواسطة النيب  أقلع عن الشيطنة فإن هذا
أي جعلين هللا أتغلب عليه، فمن هذا « أعانين عليه» فقد قال 

فقط، وبعد ذلك  املنطلق نقول إن إسالمه كان بسبب صحبته للنيب 
 حمركات إىل الشر. أىن له أن ينشئ يف قلبه 

ات فهذا املفهوم بدهي اخلطأ، وللحديث مدلول آخر، هو أن أتثْي 
حني تنتهي  -وما من شخص مبعزل عنها -الشيطان اليت تعم  مجيع الناس

تتحول إىل حسنة؛ فمثل ذلك كمثل املاء الوسخ القذر  إىل النيب 
الذي حني مير من املصفاة، خيرج نقًيا نظيًفا صافًيا. كذلك فإن كل أتثْي 

يصْي حسنة. وأقدم مثااًل آخر  شيطاين حني كان يصطدم ابلرسول 
كان كمَثل املعصرة اليت حني يُدس  فيها   توضيح، وهو أن مثَله لل

قصب السكر، ينسكب العصْي من طرف وخترج القشور من طرف 
إذا انتابتحه فكرة خبيثة، انفصلت عنها األقذار  آخر. كذلك كان 

وبقيت الطيبة، وهذا ما قصده يف قوله أبن قرينه من اجلن قد أسلم. فغاية 
املرء االنتفاُع من حتريكات الشيطان، فبأسلوب حسن القول إن إبمكان 

 ميكنه أن حيو هلا إىل حسنات.
كيف ميكن أن نزيد  اثمًنا: اآلن أتناول األمر األخْي، وهو: -8

التحريكات املالئكية؟ وللرد على هذا السؤال ينبغي أن نستعرض 
القاعدة األساسية لتطوير كل شيء يف قوانني الطبيعة. بتدب ر بسيط 
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كتشف أن تلك القاعدة تتمثل يف استخدامنا الشيء أبسلوب الئق؛ ن
انظروا إىل الذين يتناولون كمية ضئيلة جًدا من السم يف البداية ويزيدوهنا 
تدرجيًيا، فهم يتمكنون يف آخر األمر من هضم عشرة غرامات من السم 
الزعاف دون أن يتضرروا، وذلك العتيادهم تناوله بسبب زَّيدة الكمية 

رجيًيا حىت يعتادونه. ولكن الذي مل يتعود على ذلك فقد يقتله تناول تد
حال قوة اجلسم ومناعته، فإن الذين  القدر اليسْي من السم. كذلك

ينشغلون يف األعمال الشاقة ختشن أيديهم وتتقوى وتتصلب، والذين 
يعتادون األكل املفرط يستطيعون أن أيكلوا ما أيكله أربعة أو مخسة 

ل شيء يتطور بقدر ما ُنكثر استخدامه، وهذا هو حال أشخاص. فك
احملرك املالئكي، فبقدر ما يليب املرء احملركات املالئكية ويعمل هبا 
وينف ذها، يتمكن من استكثار هذه احملركات. وهنا قد يسأل سائل أنه 
من املمكن يف النظام اجلسماين أن أيكل شخص طعام أربعة أو مخسة 

عشرة أشخاص بعد أن يعو د جسمه بزَّيدة   أشخاص أو على األكثر
كمية الطعام تدرجيًيا، لكنه ال يستطيع تناول طعام مئة شخص أو ألف 
شخص، فهل هناك حد معني الجتذاب املرء للمحركات املالئكية ال 

 مُيكن جتاوزه.
تذكروا أن هذه املقارنة خاطئة وغْي صائبة، وذلك ألن جسم اإلنسان 

يس الروح على اجلسم إمجااًل وليس كلًيا يعيش ألَّيم حمدودة، ونق
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وتفصياًل، ومبا أن اجلسم يعيش أمًدا حمدوًدا تكون قواه حمدودة، لكن 
قدرات الروح ال حصر هلا لكوهنا خالدة، وقد خلقها هللا على منط قابل 
للتقدم والرتقي قدر ما يريد اإلنسان تنميتها، ومبقدور املرء أن يتقدم يف 

 يريد.هذا اجملال قدر ما 
فلما كان اإلنسان سينتفع ابلقوة الروحانية، خلق هللا لتنميتها وسائل 
ال تُعد  وال حتصى. وألن قدرات اجلسم سوف ختتفي بفنائه، فقد وضع 

 هللا لوسائل تنميتها حًدا معيًنا.
ونستشهد على ذلك خبلحق هللا تعاىل. إن كون مجيع القدرات اجلسمانية 

وأن هلا حًدا ال تتجاوزه؛ فاملعدة مثاًل تنمو  حمدودًة، حقيقٌة ال تُدحض،
إىل حد معني ال تتعداه، وكذلك الصدر ينمو إىل درجة معينة، ومثلهما 

قامة  للرأس حد معني إذ ال ميكن أن يستمر منوه حىت يصبح مثل اجلر ة، أو
تسعة على  اإلنسان اليت تبلغ حدا معي نا، فقد تصل إىل سبعة أقدام أو

 ميكن أن يبلغ طول اإلنسان مخسة وعشرين أو حىت أقصى تقدير، وال
عشرين قدًما. فجميع األشياء املادية هلا حد معني، لكن القدرات اليت هلا 
صلة ابلروحانية وتنتمي إىل عامل الروحانية، ما هلا من نفاد، فاجلزيئات 
املسؤولة عن الذاكرة يف الدماغ تتكاثر بقدر ما يريد اإلنسان إكثارها، 

جلزيئات ال تنتهي مهما يرتقه أحدكم يف العلم، وقدراته هذه تكون فهذه ا
يف ازدَّيد لكوهنا روحانية، والوسيط الوحيد بني الروح واجلسم هو الدماغ، 
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لذا ال تتسم املعدة وغْيها من األعضاء هبذه الصفة. فقدرة اإلنسان 
 الجتذاب احملركات املالئكية تتعاظم بقدر ما يستفيد منها.

لثاين الذي ُيستشف من القرآن الكرمي، هو قاعدة عامة ومبقدور  األمر ا
كل شخص أن يفهمها وهي أن الطيور على أشكاهلا تقع، أي إن الذين 
يتجانسون، تنشأ بينهم عالقة ما، وانطالقًا من هذه القاعدة ميكننا القول 
أبن الذين يتشبهون ابملالئكة تزداد عندهم فيوض املالئكة. واملالئكة قد 

 صفهم هللا تعاىل أبهنم:و 
 ََعُلوَن َما يُ ؤحَمُرون  (7)التحرمي:  ال يَ عحُصوَن اّلِلهَ َما أََمَرُهمح َويَ فح

أي ال يتخلفون عن تلبية أي أمر من هللا وينف ذون كل ما أيمرهم به 
 رهبم، وحني يتصف أحدكم هبذه الصفة تنشأ له صلة ابملالئكة.

صف هبا إال الكبار من الناس، ولقائل أن يقول إن هذه الصفة ال يت
فماذا يفعل الصغار؟ أقول إن هناك وسائل هلؤالء الناس أيضاً، ويف تبيان 
هذه الوسائل أتناول أواًل تلك الوسيلة اليت ذكرها سيدَن املسيح املوعود 

  وهي كما بي نها  على النحو التايل: إن الذي يتن زل عليه
هذه الصفة املذكورة، وذلك  جربيل، فإن من جيالسه يكسب هو اآلخر

ألن من عينيه ويديه وأنفه وفمه ومن كل ذرة يف جسمه تنبعث أشعة 
نورانية تؤثر يف القلوب. وبذلك يظل امللك ينزل على اإلنسان بصورة غْي 

 مباشرة، ويستدل على ذلك من القرآن الكرمي، حيث يقول هللا تعاىل:
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 َُكونُوا َمَع الصهاَدَقني  :(119)التوبة 
أي صاَحبوا الصادقني، واملقصود منه أن تقيموا مع الصادقني صلة 
حىت ميتد أتثْي املالئكة فيهم إليكم فتستندوا إليهم، إذ ليست من وسيلة 
الستنهاض َمن َوقع أو سقط على األرض إال أن يستمسك بغْيه ويتكئ 
عليه ليتمكن من الوقوف، كذلك فإن الناس حباجة إىل أن يستندوا إىل 

 ن ينزل عليه جربيل ليقوموا.مَ 
، وهذه األخرى والوسيلة الثانية أن يصلي املرء على الرسول 

 نستنبطها أيضا من القرآن الكرمي من قوله تعاىل:
 َإنه اّلِلهَ َوَماَلَئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهيبَ  ََّي أَي َُّها الهَذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليحَه

َلي  (57)األحزاب:  ًماَوَسلَ ُموا َتسح
على الدوام، وإذا كانوا هم  أي أن هللا ومالئكته يباركون هذا النيب 

 يصلون عليه فمن واجبكم أيها املؤمنون أن تصلوا عليه أنتم أيًضا.
هنا قد يتبادر إىل ذهن أحدكم فيقول: صحيح أن هللا تعاىل قد أمَرَن 

ف أن عالقًة ما ، لكن كيف نعر يف هذه اآلية ابلصالة على النيب 
سوف حتصل لنا ابملالئكة نتيجة هذه الصالة. أقول: أستشهد على 

ََّي أَي َُّها الهَذيَن آَمُنوا اذحُكُروا اّلِلهَ : الكرميالقرآن  يفذلك بقول هللا تعاىل 
َرًة َوَأَصياًل * ُهَو الهَذي ُيَصلَ ي َعَليحُكمح َوَماَلئَ  رًا َكَثْيًا * َوَسبَ ُحوُه ُبكح َكُتُه ذَكح

رََجُكمح َمَن الظُُّلَماَت َإىَل النُّورَ   (44-42)األحزاب:  لَُيخح
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أي أكثروا من ذكر هللا أيها املؤمنون وسبَ حوه صباَح مساء. هو هللا 
الذي يصلي عليكم ومالئكته لُيخرجكم من الظلمات إىل النور. ومن 

( أبن يصلوا 57املالحظ أن هللا أمر املؤمنني يف اآلية األوىل )األحزاب: 
على النيب، ألن هللا تعاىل ومالئكته يصلون عليه. بينما قال يف اآلية 

( والظاهر 44)األحزاب:  ُهَو الهَذي ُيَصلَ ي َعَليحُكمح َوَماَلَئَكُتهُ الثانية: 
على النحو التايل: "إن  -وفق اآلية األوىل -كان يقتضي أن تكون اآلية

وا أنتم على بعضكم"، لكن هللا مل يقلح هللا ومالئكته يصلون عليكم، فصل  
هكذا. من هنا يتضح جلًيا أن اآلية األوىل حتمل حكًما مستقاًل، وهو 
أن هللا ومالئكته يصلون على النيب، لذا جيب أن تصلوا عليه أنتم أيًضا. 

وكأنه قال: مبا  وأخربَن يف اآلية الثانية جزاء صلواتنا هذه على النيب 
ُت حكم  الصالة على النيب، فقد ترتب على ذلك أن يصلي أنكم نف ذح

عليكم هللا تعاىل ومالئكته. فكأنه كان قد أمر يف اآلية األوىل ابلصالة 
على النيب لدرجته السامية، وحتد ث يف اآلية الثانية عن جزاء هذا العمل، 

فصل وا » وملا كان هذا اجلزاء ال يقرتن حبكم آخر، فلم يزد عليها ابلقول 
؛ فحني ندفع النقود لشراء املالبس مثاًل، ال حيق للبائع أن «كمعلى بعض

يقول ملح تكافئوين على بيعي إَّيكم هذه املالبس. ففي اآلية األوىل قد 
قال هللا مبا معناه: مبا أن هللا ومالئكته يصلون على النيب، فصلوا عليه أنتم 

كم ابلقول إنه يصلي علي أيًضا. لكن فيما خيص املؤمنني اكتفى 
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ومالئكته، وملح يطالبنا بصالة بعضنا على بعض، ومن مَث ملح يقل: فصلوا 
 على إخوتكم.

تربطنا ابملالئكة، فَمنح  فثبت من هذه اآلية أن  صالتنا على النيب 
، سوف حتصل له نسبة ما ابملالئكة، ومن مث تنشأ صل ى على النيب 

 على النيب  له عالقة هبم، فلهذا السبب قد وصف الصاْلون الصالةَ 
إن  أبهنا عمل عظيم الشأن. وعلى الصعيد اآلخر قد قال النيب 

الدعاء غْي املقرون ابلثناء على هللا والصالة على النيب غْي مستجاب. 
)سنن أِب داوود، كتاب الصالة، ابب ما َيستفتح به الصالة من 

، جدير الدعاء( مما يعين أن الدعاء املسبوق حبمد هللا والصالة على نبيه
 ابلقبول أكثر.

جيب أال تنسوا أن األشياء املتشاهبة يف العامل تكون وثيقة الصلة 
 ببعضها، إذ يقول هللا تعاىل:

 َرحَض َماَلَئَكٌة مَيحُشوَن ُمطحَمَئنَ نَي لَنَ زهلحَنا َعَليحَهمح َمَن ُقلح َلوح َكاَن يف األح
 (96)اإلسراء:  السهَماَء َمَلًكا َرُسواًل 

 تعاىل يقول: لو قطع الناس مجيع مدارج الرقي والتقدم حىت كأن هللا
يصبحوا مالئكة، لن ز لنا عليهم مالئكة، أي إن املالئكة ال تن زل إال على 

 من يتشبهون هبم.
 تعالوا ننظر اآلن كيف ميكن للمرء أن يتشبه ابملالئكة:
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أنبياء هللا؛  إن أول ما حيقق به املرء مماثلته ابملالئكة، هو تبليغ رسالة -1
ُت فَيَه َمنح ُروَحي فَ َقُعوا لَُه فقد قال هللا للمالئكة:  فََإَذا َسوهي حتُُه َونَ َفخح

( أي عندما سأنتهي من خلق اإلنسان، عليكم أن 30)اْلجر:  َساَجَدينَ 
تطيعوه حق اإلطاعة. فكأن رفقة النيب ونشر دعوته َلَمنح مهام املالئكة، فمن  

الناس ما أرسل به النيب سيتشبه ابملالئكة لقيامه بعملها،  كان مع النيب وبل غ
 ومىت أصبح على هذه اْلال فسوف أتلفه املالئكة وتقيم معه الصالت.

والطريقة الثانية خللق املشاهبة ابملالئكة تتمثل يف إشاعة وحدانية  -2
 هللا، ألن هللا يقول يف وصف املالئكة:

 ََط اَل  َشَهَد اّلِلهُ أَنهُه اَل إََله َإاله ُهَو َوالحَماَلَئَكُة َوأُوُلو الحَعلحَم قَاَئًما اَبلحَقسح
َكيمُ   (19)آل عمران:  إََلَه َإاله ُهَو الحَعزَيُز اْلَح

أي يشهد هللا ومالئكته على التوحيد. فمن هنا نستنتج أن إشاعة 
من  -وحدانية هللا هي من وظائف املالئكة، والذين يقومون هبذه املهمة

إبمكاهنم التربك ابملالئكة، حىت إننا لنالحظ أن الذين يشيعون  -لناسا
وحدانية هللا على حنو مزي ف، هم أيًضا يقطفون مثرات هذا العمل. وإن 

ي والبانديت دَّينند من التقدم واالزدهار، مل اما حققه أتباع رام موهن ر 
 حيظ هبما سائر اهلندوس، والسبب يكمن يف اعتقادهم بوحدانية هللا

وإشاعتها إزاء بقية اهلنادك. فإن الذي يتعصب لتوحيد هللا ويغار له 
 يكتسب من املالئكة بركات مجة.
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التدبْي الثالث الذي مبوجبه يستطيع املرء أن يتشبه ابملالئكة  -3
يتمثل يف أن حيرك نفسه إىل العفو عن الناس وإقالة عثراهتم، وأن ينبذ 

على اْلسنات بقدر ما يتصف هبذه سوء الظن، ولسوف حير ضه املالئكة 
الصفات. إن إقالة عثرات اآلخرين والعفو عنهم مما يسرتعي انتباه 

 املالئكة ويقر ب املرء إليهم، وذلك ألن هللا يقول يف وصف املالئكة:
تَ غحَفُروَن لَلهَذيَن آَمُنوا  (8)غافر:  َوَيسح

زاد اهتمامه أي أن املالئكة يدعون هللا ليغفر للناس أخطاءهم، فمن 
ذلك إذ يؤيد  حديث النيب و هبذه الصفة، حصلتح له عالقة ابملالئكة. 

)مسلم، كتاب الذكر  "إن الذي يدعو ألخيه فإن املالئكة تدعو له": قال
والدعاء، ابب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب( فإقالة عثرات الناس 

 ب منه املالئكة.    وعدم االستسالم للغضب والغيظ حيدو ابملرء إىل أن تتقر 
احملاولة الرابعة للتشبه ابملالئكة تتجسد يف التسبيح والتحميد؛ إذ  -4

 إن هللا قد ذكر يف مهام املالئكة أهنم يسبحون هللا وحيمدونه، فقال:
 َد َرهبَ َمح  َوتَ َرى الحَماَلَئَكَة َحافَ نَي َمنح َحوحَل الحَعرحَش ُيَسبَ ُحوَن حَبَمح

 (76)الزمر: 
ذي يسبح هلل وحيمده تتوثق به عالقة املالئكة، وأستشهد على هذا فال

أيًضا من اْلديث النبوي الذي يقول: تن زَل املالئكة على موضع يذكر فيه 
 املرء ربه. )صحيح مسلم،كتاب الذكر والدعاء، ابب فضل جمالس الذكر( 



                                                                                                                                                                                                             مالئكة اهلل

 

129 

 تذكروا أن من دأِب أنين أستدل على مسألة ما من القرآن عادة، مث أجد
كان يتحدث مستَمًدا من القرآن، وملا    يف اْلديث ما يُثبت أن رسول 

كان علمه أوسَع وأكمَل فقد كان يستنتج من القرآن بشكل أفضل بكثْي. 
َد َرهبَ َمح لقد استنتجُت من اآلية:  أن من أعمال املالئكة  ُيَسبَ ُحوَن حَبَمح

ا العمل حتصل هلم التسبيَح. وقد تبني من اْلديث أبن الذين يقومون هبذ
: إن املالئكة تن زل حيث مماثلة املالئكة واالرتباط هبم؛ وذلك بقوله 

يُذكر هللا )مسلم، كتاب الذكر والدعاء، ابب فضل جمالس الذكر( أي أن 
. كما بفيضهمفيه ذكر هللا، أي يغمرونه  جيرياملالئكة ينزلون على مكان 

إذ ألقيت خطبة  أستدل على ذلك بواقعة حدثت قبل بضع سنوات،
وقد اعتنق األمحدية  -"، وأخربين شخص غْي أمحديیبعنوان "الذكر اإلهل

كنت »مبا يُعد  شهادة حية لن زول فيض املالئكة، حيث قال:  -فيما بعد
، وكابدحت األمل واملعاَنة للوصول إىل مكان الرمد يف العيونأعاين من أمل 

ن املرض متاًما بعد مساع متوكًئا على اآلخرين، لكن ُشفيت م االحتفال
 «.اخلطبة، وعدحت إىل البيت وحدي دون أن أحتاج إىل أحد

مث إن الذَكر ينقسم إىل قسمني: أحدمها الذكر السري حيث يذكر 
اإلنسان ربه يف معزل عن الناس ويسب حه، واثنيهما الذكر اجللي بغية أن 

طريقتني ُيسمع الناس ليشاركوه يف الذكر ويبشرهم. وابتباع هاتني ال
 للذكر، يستطيع اإلنسان أن يقيم العالقات ابملالئكة.
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إن تالوة القرآن أيًضا مما يفضي ابإلنسان إىل أن تتصل به  -5
قد قال: تن زل املالئكة حيث يُقرأ القرآن  املالئكة، فإن رسول 

)البخاري، كتاب فضائل القرآن، ابب نزول السكينة( )صحيح مسلم،  
ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن(، كتاب الذكر والدعاء، 

واعلموا أن اإلنسان مىت واكب املالئكة يف كل ما تقوم به فإن عالقتها 
 به تتوثق.

إن املالئكة تن زل على من يقرأ الكتب اليت ألفها شخص كانت  -6
سوف تن زل  تن زل عليه املالئكة؛ فمن قرأ كتب سيدَن املسيح املوعود 

ألن النكات واملعارف تتكشف على قارئي هذه عليه املالئكة؛ هذا 
الكتب؛ فكلما قرأَنها تبينت لنا املعارف اخلاصة ون زلت الربكات. لقد 

هذه الكتب حتت فيض إهلي خاص، فكلما أخذت الرباهني  ألف 
األمحدية ألقرأه، مل أمتكن من قراءة عشر صفحات، ألن األمور اجلديدة 

 حىت ينشغل فيها الدماغ. فُكتُبه ونكات املعرفة تبدأ تنهمر عليه 
حتمل فيًضا خاًصا، وقراءهتا تساعد على اْلصول على فيضان املالئكة، 
وبقراءهتا تتكشف العلوم اجلديدة على اإلنسان، إذا قرأُت أي كتاب ملؤلف 
آخر فستفهمون منه قدر ما حتمله الكلمات من مضمون، لكن يف أثناء 

ء ابهر، بشرط أن تتم القراءة حتت يتضح املوضوع جبال قراءة كتبه 
شروط معينة، أما قراءة القرآن الكرمي، فتتكشف املعارف هبا أكثر بكثْي، 
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ال  ومع أن بيان تلك الشروط اليت تتطلبها قراءُة كتب املسيح املوعود 
 عالقة له هبذا البحث الذي أَن فيه، أذكر شرطًا واحًدا منها:

بع فيه شيء آخر موجود سابًقا، ال ميكن أن يدخل شيء يف مكاٍن يق
إال إذا أخرجناه. فمثاًل إذا كان هناك مكان مليء ابلناس، فال ميكن أن 
يدخله آخرون ما مل خيرج من فيه. انطالقًا من هذا املثال أقول إنه ينبغي 
أن نطرد من أذهاننا مجيع األفكار قبل قراءة أي كتاب للمسيح املوعود 

. 
أن خنلي الدماغ متاما، وإذا قرأها أحد على  جيب أن نبدأ قراءهتا بعد

هذا املنوال فسوف يتزود بعلوم صحيحة وفْية، ومن قرأها يف ضوء 
 معتقداته فلن ترتتب عليها هذه النتيجة. 

لذا ينبغي أن نقرأ هذه الكتب بعد إفراغ الذهن من مجيع األفكار 
كثْية والتخي الت، ومن فعل هذا فلسوف يلمس بوضوح نزول الربكات ال

 عليه. 
الوسيلة السابعة للحصول على فيض املالئكة: جيب على املرء أن  -7

خاص. لقد  يراتد تلك األماكن اليت قد نزلت فيها املالئكة على حنو
أخربتكم قبل قليل أن الذي تن زل عليه املالئكة وجربيل فإن جليسه هو 

ن زل فيه اآلخر ينال فيضهم، واآلن أود أن أفيدكم أبن املكان الذي ت
املالئكة بصفة خاصة، إذا قصده اإلنسان فسوف تن زل عليه املالئكة 
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وفق هذه القاعدة يوم اجلمعة مفيد  املسجدبصورة خاصة. فالذهاب إىل 
فإن  قبل بدء اخلطبة املسجدإن الذين حيضرون  جدا. يقول النيب 

ند املالئكة يسجلون أمساءهم ويتوقفون عن ذلك عندما تبدأ اخلطبة. )مس
 ( أمحد، ابقي مسند املكثرين، مسند أِب هريرة 

فاْلضور يف صالة اجلمعة ابنتظام واط راد يربط املرء ابملالئكة أبواصر 
األنس والقرب، وحيصل له نوع من العالقات هبم، ومن مَث يصبح إبمكانه 

 الفوُز بفيوضهم.
ت الطريقة الثامنة للفوز بفيض املالئكة تتجسد يف إقامة الصَ ال -8

ابخلليفة، فللحصول على فيض املالئكة ال بد أن يكون اإلنسان على 
 صلة ابخلليفة، وهذا اثبت من القرآن الكرمي، فقد ورد يف سورة البقرة: 

 َوقَاَل هَلُمح نََبي ُُّهمح َإنه آيََة ُملحَكَه َأنح أَيحتََيُكُم التهابُوُت َفيَه َسَكيَنٌة َمنح َربَ ُكمح
 (249)البقرة:  ا تَ َرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن حَتحَمُلُه الحَماَلَئَكةُ َوبََقيهٌة ممه 

أي يف زمن مضى قد سأل الناس نبيهم أن يُنص ب عليهم َنئبه 
ليستعينوا به يف األمور الدنيوية. فلما عني  عليهم َنئبا قالوا: ما الذي ميي زه 

ن. فقال النيب: تعالوا عنا؟ وهذا ما يقوله األمحديون الالهوريون لنا اآل
ن الذين يربطون أواصر أ أخربكم مبا يتصف به وأنتم منه جمردون، وهو

اْلب به سوف هتيئ هلم املالئكة السكون واالرتياح والطمأنينة. من هنا 
يتبني أن االنتماء إىل اخلالفة والتمسك هبا يربط املرء ابملالئكة، ألن اآلية 
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م، وذلك ألن من معاين التابوت القلب تفيد أبن املالئكة حيملون قلوهب
والصدر. لقد قال هللا تعاىل: إن آية املنتسبني إىل اخلالفة هي أهنم 
يكونون مراتحي البال ورابطي اجلأش، وهتبط عليهم املالئكة لتزو دهم 
بعلوم الصاْلني واألنبياء السابقني، فنزول املالئكة يرتتب على إنشاء 

 الصالت ابخلليفة.
ى من سأل: إذا كان جربيل يصطحب الرسول على الدوام، وردًّا عل

: إن عني النيب فلماذا كانت تصدر منه األخطاء أحياًَن، قال 
 أحياًَن قصًدا، وذلك نظرًا َْلَكم جليلة عدة. تُغَمضُ 

هذه هي الوسائل اليت ابختاذها تتوث ق العالقة ابملالئكة. وعلى صعيد 
فإن عالقاته ابملالئكة سوف تتضاءل؛ آخر هناك أمور إذا تعاطاها املرء 

فمثاًل تلك األشياء اليت ختالف وتنايف األمور املذكورة آنفا تؤدي إىل 
 ضعف عالقة املرء ابملالئكة.

وجيب أال تنسوا أن للطهارة الظاهرية دورًا كبْيًا يف إنشاء الصالت  
 من ابت جنسا وحرش به الشيطان فليَ ُلم :ابملالئكة؛ فقد قال النيب 

نفسه )سنن الرتمذي، أبواب األطعمة عن رسول هللا، ابب ما جاء يف  
كراهية البيتوتة ويف يده غمٌر(. وقال إن املالئكة لتشمئز مما ينفر منه 
اإلنسان )أبو داود، كتاب الرتجل، ابب يف اخللوق للرجال(. وقال إن 
 اللعب مع الكالب يسد  طريق املالئكة، إذ تبتعد املالئكة عن الالعب
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مع الكالب )أبو داود، كتاب الطهارة، ابب اجلنب يؤخر الغسل(. وقال 
إن الذين يعل قون الصور يف بيوهتم فإن املالئكة ال تدخل بيوهتم )املرجع 
السابق(. كما تعتزل املالئكة عن آكل األشياء ذات الرائحة الكريهة،  
 كالبصل مثال، )أبو داود، كتاب األطعمة، ابب يف أكل الثوم(. أو
الذي ال ينظ ف الفم بعد تناول الطعام مما يسبب العفونة فيه )أبو داود،  
كتاب الطهارة، ابب السواك(. وإن الذين تشوهبم مثل هذه األوساخ 
واألدران، ال تتقرب منهم املالئكة، ومنهم الذين يشربون النرجيلة، إذ ال 

   ي اإلهلام الرابين الصحيح.ميكن أن يتشرف شارب النرجيلة بتلق  
ويف األخْي أسأل هللا تعاىل أن يشد  أزرَن ابملالئكة وأن يوفقنا ألداء 
املسؤوليات امللقاة على عواتقنا وأن يوفقنا إىل تطبيق التعليم اآليت منه 
على نفوسنا وإيصالَه إىل اآلخرين، كما نسأله أن يغفر لنا مجيع األخطاء 

الرب والتقوى، ويكتب  عنا، ويسْي َن على طريق ويقيل مجيع عثراتنا ويعفو
لنا الغلبة واالنتصار يف كل ميدان وينصرَن ويؤيدَن يف كل مقام وكل 
مناسبة، وأن يذل  أعداءَن وخيزيهم يف كل مكان وخيي بهم يف كل مضمار، 

وأن يعصمنا من مجيع اآلفات الدينية والدنيوية. آم       ني.






