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:اإلميان بهم. 1
نزَِل بَِما  ٱلرَُّسوُل َءاَمَن ُّ

ُ
ب ِهِۦِمن إََِلۡهِ أ ُكل َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن  رَّ

ِ َءاَمَن  َٰٓئَِكتِهِۦبِٱّللَّ ُِق َورُُسلِهِۦَوُكُتبِهِۦَوَملَ َحٖد بَۡيَ ََل ُنَفر 
َ
أ

ِن  َطۡعَنا  َسِمۡعَناَوقَالُواْ رُُّسلِهۦِ  م 
َ
ِإَوََلَۡك َربََّنا ُغۡفَرانََك َوأ
ابلقرةاَّ ٢٨٥ٱلَۡمِصيُ 

ْيِه ُل هللِا َصلَّى هللُا َعلَ َكاَن َرُسو : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقالَ 
ُسوُل هللِا، َيا رَ : َتاُه َرُجٌل، َفَقالَ َوَسلََّم َيْوًما َباِرًزا ِللنَّاِس، َفأَ 

يَماُن؟ َقالَ  َتاِبِه، ، َوَمََلِئَكِتِه، َوكِ َأْن ُتْؤِمَن ِباللِ »: َما اْْلِ
ي رواه البخار « َبْعِث اْْلِخرِ َوِلَقاِئِه، َوُرُسِلِه، َوُتْؤِمَن ِبالْ 

ومسلم
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:عدم رفعهم فوق منزلتهم. 2
َٰٓئَِكةَ وََجَعلُواْ ُّ  ِينَ ٱلَۡملَ َشِهُدواْ إَِنًَٰثا  ٱلرَِّنَٰمۡحِعَبَٰدُ ُهمۡ ٱَّلَّ

َ
َدُتُهمۡ َشَهَٰ َسُتۡكَتُب َخۡلَقُهۡم  أ

ا لَُهم َعَبۡدَنَُٰهم  َما ٱلرَّۡحَمَٰنُ َشا ءَ لَوۡ َوقَالُواْ ١٩َويُۡس  َلُونَ  َٰلَِك مَّ إَِلَّ ُهمۡ إِنۡ ِعۡلم   ِمنۡ بَِذ
االزخرفَّ ٢٠ََيُۡرُصونَ 

ُم ُمْشِرِكيَن ِفي َتْسِمَيِتهِ َيُقوُل َتَعاَلى ُمْنِكًرا َعَلى الْ : ال ابن كثير رحمه هللاق
ِ، َكَما َقالَ اْلَمََلِئَكَة َتْسِمَيَة اْْلُْنَثى، َوَجْعِلِهْم َلَها أَ  َعُلوا َوجَ }: نََّها َبَناُت َّللاَّ

ْحَمِن ِإَناًثا َأشَ  اَدُتُهْم ِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشهَ اْلَمَلِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ
َلْيَس : َأيْ { ْلمَوَما َلُهْم ِبِه ِمْن عِ }: ؛ َوِلَهَذا َقالَ [ 19: الزُّْخُرفِ ]{ َوُيْسَأُلونَ 

ُق َما َقاُلوُه، َبْل هو كذ ٍ}. ب وزور وافتراء، وكفر شنيعَلُهْم ِعْلٌم َصِحيٌح ُيَصدِ 
ي َشْيًئا، اَل ُيْجدِ : َأيْ { ِمَن اْلَحقِ  َشْيًئاِإْن َيتَِّبُعوَن ِإال الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغِني

ِ َصلَّ َوَقْد َثَبَت ِفي ال. َواَل َيُقوُم َأَبًدا َمَقاَم اْلَحق ِ  ِحيِح َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعَلْيِه صَّ ى َّللاَّ
، َفِإنَّ الظَّنَّ َأكْ : "َوَسلََّم َقالَ  "َذُب اْلَحِديثِ ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ
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:حمبتهم وترك عداوتهم. 3
اَمن ََكَن قُۡل ُّ ََلُۥفَإِنَُّهۥل ِـِجۡۡبِيَل َعُدو ّٗ َٰ نَزَّ ِ بِإِۡذنِ قَلۡبَِك ََعَ قّٗاٱّللَّ ِ ىيََديۡهِ بَۡيَ ل َِما ُمَصد  ىَٰ وَُهدّٗ َمن ََكَن ٩٧لِلُۡمۡؤِمنِيَ َوبُۡۡشَ

ا ِ َعُدو ّٗ َّ ِ َٰٓئَِكتِهِۦّلل  ََٰل وَِجۡۡبِيَل َورُُسلِهِۦَوَملَ َ فَإِنَّ َوِميَكى َٰفِرِينَ ٱّللَّ ّٞ ل ِلَۡك ابلقرةَّ ٩٨َعُدو 
ُلَك َعْن َأْشَياَء َفِإْن َيا َأَبا اْلَقاِسِم َنْسأَ : َفَقاُلوا-َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى هللُا عَ -َأْقَبَلِت اْلَيُهوُد ِإَلى النَِّبيِ  : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ 

َعزَّ َوَجلَّ -ِمْن ِعْنِد َربِ ِه ْأِتيِه َمَلكٌ ِة؟ َفِإنَُّه َلْيَس ِمْن َنِبيٍ  ِإَّلَّ يَ َأَجْبَتَنا ِفيَها اتََّبْعَناَك، َأْخِبْرَنا َمِن الَِّذي َيْأِتيَك ِمَن اْلَمََلِئكَ 
َساَلِة بالوحي  - َنا لَ َذاَك الَِّذي يَ : َقاُلوا" ِجْبِريلُ : "َفَمْن َصاِحُبَك؟ َقالَ ِبالرِ  ْو ُقْلَت ْنِزُل ِباْلَحْرِب َوِباْلِقَتاِل، َذاَك َعُدوُّ

ُ َتَعاَلى { َلى َقْلِبكَ اَن َعُدوًّا ِلِجْبِريَل َفِإنَُّه َنزََّلُه عَ ُقْل َمْن كَ }: ِميَكاِئيُل الذي ينزل بالمطر والرحمة اتبعناك، َفَأْنَزَل َّللاَّ
رواه أحمد بسند حسن{ َفِإنَّ َّللاََّ َعُدوٌّ ِلْلَكاِفِرينَ }: ِإَلى َقْوِلهِ 

ْعِبيِ  َقالَ  اَة َفَأْعَجُب ِمْن ْنُت آِتي اْلَيُهوَد ِعْنَد ِدَراَسِتِهُم التَّْورَ كُ -َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه -َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب : قَعِن الشَّ
َمْن : َكِة، َفُقْلتُ  َلَنا َعُدوًّا ِمَن اْلَمََلِئَكِة َوِسْلًما ِمَن اْلَمََلئِ ِإنَّ : ُمَواَفَقِة اْلُقْرآِن التَّْوَراَة، َوُمَواَفَقُة التَّْوَراِة اْلُقْرآَن، َفَقاُلوا

ُكْم، َوَمْن ِسْلُمُكْم؟ َقاُلوا َنا ِجْبِريُل َوُهَو َمَلُك اْلَفَظاَظةِ : َعُدوُّ لمكم؟ ومن س: َواْلِغْلَظِة َواْْلَصاِر َوالتَّْشِديِد؛ ُقْلتُ َعُدوُّ
ِميَكاِئيَل، َوَما ي َأْشَهُد َما َيِحلُّ ِلِجْبِريَل َأْن ُيَعاِدَي ِسْلمَ َفِإن ِ : ِميَكاِئيُل َوُهَو َمَلُك الرَّْأَفِة َواللِ يِن َوالتَّْيِسيِر ُقْلتُ : قالوا

ْمُت ُثمَّ قُ . وااٌء ِلَمْن َعاُدوا َوِسْلٌم ِلَمْن َساَلمُ َيِحلُّ ِلِميَكاِئيَل َأْن ُيَساِلَم عدو جبريل، وإنهما َجِميًعا َوَمْن َمَعُهَما َأْعدَ 
ال أقرؤك َيا اْبَن الخطاب أ: َفاْسَتْقَبَلِني َفَقالَ -َسلََّم َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ -َفَدَخْلُت اْلَخْوَخَة الَِّتي َدَخَلَها َرُسوُل َّللاَِّ 

 ِبَها ِإالَّ َوَما َيْكُفرُ }اْْلَيَة َحتَّى َبَلَغ { يَل َفِإنَّهُ ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّا ِلِجْبرِ }: " َبَلى َفَقَرأَ : آيات نزلت َعَليَّ َقْبُل؟ ُقْلتُ 
.  ْلَخَبرِ َبَقِني ِباَقْوِل اْلَيُهوِد، َفِإَذا اللَِّطيُف اْلَخِبيُر َقْد سَ َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َما ِجْئُت ِإالَّ ُأْخِبُرَك بِ : ُقْلتُ " { اْلَفاِسُقونَ 
ر وقواه ابن حجررواه ابن جري. َفَلَقْد َرَأْيُتِني َأَشدَّ ِفي ِديِن َّللاَِّ ِمْن َحَجرٍ : َقاَل ُعَمرُ 
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:االقتداء بهم يف العبادة والذكر. 4
َمََٰوَٰتِ َمن ِِف َوََلُۥُّ ۡرِض  ٱلسَّ

َ
ََل ِعنَدهُۥَوَمنۡ َوٱۡۡل

ونَ  ونَ ِعَباَدتِهِۦَعنۡ يَۡسَتۡكِۡبُ ١٩َوََل يَۡسَتۡحِِسُ
َۡل يَُسب ُِحوَن  ونَ َوٱنلََّهارَ ٱَلَّ ا اۡلنبياءَّ ٢٠ََل َيۡفُُتُ

َ إنَّ ُِِّ َٰٓئَِكَتُهۥٱّللَّ ِ  يَُصلُّوَن ََعَ َوَملَ  ٱنلَِّب 
َ
َٰٓأ َهايَ يُّ

ِينَ  اَّ ٥٦وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًماَعلَۡيهِ َءاَمُنواْ َصلُّواْ ٱَّلَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





:عبادة اهلل مبقتضى أعماهلم. 5
ا١٠لََحَٰفِِظيَ َعلَۡيُكمۡ وإِنَّ ُّ ١١َكَٰتِبِيَ كَِرامّٗ

ا اَلنفطارَّ ١٢َما َتۡفَعلُونَ َيۡعلَُمونَ 
ي من تأدب مع المالئكة اجالال هلل ف":قال المغاميس

ه عند كانت المالئكة بفضل هللا عليه أرفق بخلواته
"وفاته
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:ومن هذه العبادات
:معلم الناس اخلري 

, البحروحتى الحوت في, حتى النملة في جحرها, إن هللا ومالئكته: )قال (صلى هللا عليه وسلم)أن الرسولأمامةعن أبي 
كتاب العلم عن رسول هللا , باب ما جاء في فضل الفقه على (2685)سنن الترمذي رقم( ليصلون على معلم الناس الخير

العبادة وصححه األلباني  
:املساجد للصالة يؤمونالذين 

بيته صالة الجميع تزيد على صالته في:)قال(صلى هللا عليه وسلم)عن رسول هللا:-رضي هللا عنه-عن أبو هريرة
طوة إال أحدكم إذا توضأ فأحسن, وأتى المسجد ال يريد إال الصالة لم يخط خدرجة,فإنوصالته في سوقه خمسا وعشرين 

تعنى –تحبسه, وتصلىماكانتدخل المسجد كان في صالة وإذا.المسجدرفعه هللا بها درجة, وحط عنه خطيئة, حتى يدخل 
البخاري (.اغفر له, اللهم ارحمه, ما لم يؤذ يحدث فيهاللهم:فيهالمالئكة ما دام في مجلسه الذي يصلي -عليه

:الذين يعودون املرضى
م يعود ما من امرئ مسل: )قال (صلى هللا عليه وسلم)أن رسول هللا: روى ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن علي

حتى,انكوأي ساعات الليل , حتى يمسي, يصلون عليه في أي ساعات النهار كان, مسلماً إال ابتعث هللا سبعين ألف ملك
مسند أحمد وصححه األلباني  ( يصبح

:استغفار هم للمؤمنني 
ُض فَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَنَشقُّ اأْلَرْ تََكاُد السََّماَواُت يَتَ }:أخبرنا هللا أن المالئكة يستغفرون لمن في األرض, قال المولى تبارك وتعالى

ا تَْغِفُروَن ِلَمن ئَِكةُ يَُسبُِِّحوَن بَِحْمِد َربِِِّهْم َويَسْ تََكاُد السََّماَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمن فَْوقِِهنَّ َواْلَماَل }سورة مريم( 90){َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهدًّ
ِحيمُ  َ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ سورة الشورى(5){فِي اأْلَْرِض أاََل إِنَّ َّللاَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





:يؤمنون على الداعني
ِو اْلَميِ َت، ِإَذا َحَضْرُتُم اْلَمِريَض، أَ »: ِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليْ : ْن ُأمِ  َسَلَمَة، َقاَلْت عَ 

ُنوَن َعَلى َما َتُقولُ  َتْيُت النَِّبيَّ َفَلمَّا َماَت َأُبو َسَلَمَة أَ : ، َقاَلْت «ونَ َفُقوُلوا َخْيًرا، َفِإنَّ اْلَمََلِئَكَة ُيَؤمِ 
 اْغِفْر ِلي اللُهمَّ : ُقوِلي: " َبا َسَلَمَة َقْد َماَت، َقالَ َيا َرُسوَل هللِا ِإنَّ أَ : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُقْلتُ 

ًدا َفَأْعَقَبِني هللُا َمْن ُهَو َخْيٌر ِلي ِمنْ َفُقْلُت،: ، َقاَلْت "َوَلُه، َوأَْعِقْبِني ِمْنُه ُعْقَبى َحَسَنًة  ُه ُمَحمَّ
رواه  مسلم. َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

:صالتهم على املؤمنني 
َ }:(صلى هللا عليه وسلم)أخبرنا هللا أن المالئكة تصلي على الرسول  َوَماَلئَِكتَهُ إِنَّ َّللاَّ
ِِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّ  سورة األحزاب ( 56){وا َعلَْيِه َوَسِلُِّموا تَْسِليًمايَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي

 ً :وهم يصلون على المؤمنين أيضا
َن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر وَ ُهَو الَِّذي يَُصِلِّي َعلَْيُكْم َوَماَلئَِكتُهُ ِليُ }:وقال هللا  َكاَن ْخِرَجُكم ِمِّ

سورة األحزاب( 43){بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيًما
:يبلغون الصالة والسالم على النبي صلى اهلل عليه وسلم

إن هلل ):قال(صلى هللا عليه وسلم)أن رسول هللا-رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن مسعود
سنن النسائي وصححه األلباني.(مالئكة سياحين يبلغوني عن أمتي السالم
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:السالم عليهم. 6
ِ بن مسعود، َقالَ  لَّى هللُا لَّْيَنا َمَع النَِّبيِ  َص ُكنَّا ِإَذا َص : َعْن َعْبِد َّللاَّ

ََلُم َعَلى َّللاَِّ : َعَلْيِه َوَسلََّم ُقْلَنا ََلُم عَ ،  َقْبَل ِعَباِدهِ السَّ َلى ِجْبِريَل، السَّ
ََلُم َعَلى ِميَكاِئيَل،  ََلُم َعَلى فُ السَّ َرَف ََلٍن َوُفََلٍن، َفَلمَّا اْنَص السَّ

ِإنَّ َّللاََّ ُهَو : " لَ َبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه، َفَقاالنَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأقْ 
َلَ  ََلُم، َفِإَذا َجَلَس َأَحُدُكْم ِفي الصَّ ، التَِّحيَّاُت لِلَِّ : ِة َفْلَيُقلْ السَّ

ََلُم َعَليْ  َلَواُت، َوالطَّيِ َباُت، السَّ ِ َوَبَرَكاُتُه، َك َأيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمةُ َوالصَّ  َّللاَّ
ِ الصَّ  ََلُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد َّللاَّ ِلَك َأَصاَب اِلِحيَن، َفِإنَُّه ِإَذا َقاَل ذَ السَّ

َماِء َواَْلْرضِ  ، ْشَهُد َأْن ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ َّللاَُّ ، أَ ُكلَّ َعْبٍد َصاِلٍح ِفي السَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، ثُ  " ََلِم َما َشاَء مَّ َيَتَخيَّْر َبْعُد ِمَن الكَ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

رواه البخاري 
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:احلياء منهم. 7
إن ):عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال 
ام هللا ينهاكم عن التعري , فاستحيوا من المالئكة الكر

بة الكاتبين الذين ال يفارقونكم إال عند الغائط والجنا
به أو والغسل , فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثو

(بحائط 
واه رواه ابراهيم الحربي , ور:" قال ابن تيمية رحمه هللا 

ابن بطة من حديث ابن عمر , وقد صح ذلك من مراسيل 
(1/401" )شرح العمدة ." انتهى" مجاهد 
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:إكرامهم. 8
:  الَ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَ عن أبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى

ََلِة، َفَلَ » َما َيْبُصْق َأَماَمُه، َفِإنَّ ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِإَلى الصَّ
ُه، وَ  َ َما َداَم ِفي ُمَصَلَّ  َعْن اَل َعْن َيِميِنِه، َفِإنَّ ُيَناِجي َّللاَّ

، اِرِه، َأْو َتْحَت َقَدِمهِ َيِميِنِه َمَلًكا، َوْلَيْبُصْق َعْن َيسَ 
رواه البخاري « َفَيْدِفُنَها

ُ َعْنهُ  لَّى َدَخَل النَِّبيُّ َص : َما، َقالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ
، َوُصوَرَة َد ِفيِه ُصوَرَة ِإْبَراِهيمَ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الَبْيَت، َفَوجَ 

ْدُخُل ُعوا َأنَّ الَمََلِئَكَة اَل تَ َأَما َلُهْم، َفَقْد َسمِ »َمْرَيَم، َفَقاَل 
ٌر، َفَما لَ كلب أو ُصوَرٌة، َهَذا ِإْبرَ )َبْيًتا ِفيِه  ُه اِهيُم ُمَصوَّ
رواه البخاري « َيْسَتْقِسمُ 
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:ترك أذيتهم. 9
ُسوُل هللِا َنَهى رَ : َعْن َجاِبٍر، َقالَ 

ِل لََّم، َعْن َأكْ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ 
اَجُة، َغَلَبْتَنا اْلحَ اْلَبَصِل َواْلُكرَّاِث، فَ 
َمْن َأَكَل ِمنْ »: َفَأَكْلَنا ِمْنَها، َفَقالَ 
َجَرِة اْلُمْنتِ  َرَبنَّ َنِة، َفََل َيقْ َهِذِه الشَّ

مَّا ِئَكَة َتَأذَّى، مِ َمْسِجَدَنا، َفِإنَّ اْلَمََل 
ْنُس  رواه مسلم« َيَتَأذَّى ِمْنُه اْلِْ
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:لعنتهممما يوجب احلذر . 10
ِينَ إِنَّ ُّ  اٌر وَُهمۡ َكَفُرواْ َوَماتُواْ ٱَّلَّ َٰٓئَِك ُكفَّ ْولَ

ُ
ِ لَۡعَنةُ َعلَۡيِهمۡ أ َٰٓئَِكةِ ٱّللَّ َوٱلَۡملَ

ۡۡجَعِيَ َوٱنلَّاِس 
َ
ا ابلقرةَّ ١٦١أ

خئحئجئييىينيميزيريٰىٹ ٹ ُّ 
َّمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئ

١٥٩: البقرة
 َعَلْيِه َقاَل َأُبو اْلَقاِسِم َصلَّى هللاُ : ِن اْبِن ِسيِريَن، َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقولُ عَ 

ى َيَدَعُه َوِإْن نَّ اْلَمََلِئَكَة َتْلَعُنُه، َحتَّ َمْن َأَشاَر ِإَلى َأِخيِه ِبَحِديَدٍة، َفإِ »: َوَسلَّمَ 
هِ  رواه مسلم«َكاَن َأَخاُه ِْلَِبيِه َوُأمِ 

ُ َعْنُه، َقالَ  ِ َصلَّى هللُا َعلَ َقا: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َّللاَّ :  ْيِه َوَسلَّمَ َل َرُسوُل َّللاَّ
ُجُل اْمَرَأَتُه ِإَلى ِفَراِشِه َفَأَبْت » َنْتَها  َفَباَت َغْضَباَن َعَلْيَها َلعَ ِإَذا َدَعا الرَّ

متفق عليه« الَمََلِئَكُة َحتَّى ُتْصِبحَ 
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ممخمحمجمهلملخلحلجلُّ
  َّمهجههنمنخنحنجن

ْن َمْجِلٍس  َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم مِ َقلََّما َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ : عن ابن ُعَمَر، َقالَ 
َعَواِت ِْلَْصَحاِبهِ  »:َحتَّى َيْدُعَو ِبَهُؤاَلِء الدَّ

تَكَ، هِ جَنَّاللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِ

أَحْيَيْتَنَا، امَوَمِنَ اليَقِنيِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا 

وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ 

لَا مَنْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا

«يَرْحَمُنَا
رواه الترمذي وحسنه اْللباني
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