
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

َما  }فإن اهلل تعاىل له من خلقه من  ال َيعصيه قط، هم املالئكة الكرام، الذين قال اهلل عنهم:   اَل َيْعُصوَن اهللهَ 

ُيْؤَمُرونَ  َما  َوَيْفَعُلوَن  عنهم:  [6]التحريم:  {َأَمَرُهْم  وقال  َواَل  َوَمْن  }،  ِعَباَدتِِه  َعْن  وَن  َيْسَتْكِِبُ اَل  ِعنَْدُه 

ون  ْيَل َوالنهَهاَر اَل َيْفُُتُ وَن ُيَسبُِّحوَن الله ، وقال عنهم صىل اهلل عليه وسلم: ))ُخلَِقِت [20،  19]األنبياء:  {َيْسَتْحِِسُ

َق آَدُم ِِمها ُوِصَف َلُكْم((، إىل غري ذلك من النصوص املاََْلئَِكُة ِمْن ُنوٍر، َوُخلَِق اْْلَانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر، َوُخلِ 

 التي تبّين عظيَم منزلتهم عند اهلل تعاىل. 

وملنا كانِت املالئكُة الكرام هبذه املكانة واملثابة؛ كان أهُل العلم يستدلون عىل حرمِة اليشء بلعن املالئكة أو 

عىل فضل اليشء واستحبابه بكون املالئكة حترضه    بامتناعها من دخول ذلك املكان، ويف املقابل: َيستدلون

 أو حُتبه، أو تدعوا لصاحبه. 

لقد كثرت النصوُص النبوية التي بّين النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم فيها أن َمن فعل شيئًا كان يف معينة املالئكة،  

 املالئكة الكرام، أو دعاءهم،  أو أحبهته، أو شِهدْت له، أو رِِحَه اهللُ، أو ُغفر له نصوص كثرية َتستجلب معيةَ 

 ومن ذلك: 

ففي الصحيحّي أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: ))املاََْلئَِكُة ُتَصِّلِّ َعىَل َأَحِدُكْم   البقاء يف املصىل: -1

ِذي َصىله فِيِه، َما ََلْ ُُيِْدْث، اللهُهمه اْغِفْر َلُه اللهُهمه ارْ  َِحُْه(( ويف لفظ ملسلم: ))ما َل ُيْؤِذ فيه، َما َداَم يِف ُمَصالهُه اله

 ما َل ُُيِدث فيه((. 

املالئكة:-2 تأمَّي  تأمينُه  وافق  َماُم  َمن  اْْلِ َن  َأمه ))إَِذا  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  الصحيح:  ففي 

ُه َمْن َواَفَق َتْأِمينُُه َتْأِمَّي املاََْلئَِكِة ُغِفَر لَ  نُوا، َفإِنه َم ِمْن َذْنبِِه((.                     َفَأمِّ  ُه َما َتَقده

كر:-3 الذِّ عليه وسلم: حضور جمالس  اهلل  َأْهَل  ))  يقول صىل  َيْلَتِمُسوَن  الطُُّرِق  يِف  َيُطوُفوَن  َماَلئَِكًة  هللِهِ  إِنه 

َتنَاَدوْ  اهلل  َيْذُكُروَن  َقْوًما  َوَجُدوا  َفإَِذا  ْكِر،   الذِّ
ِ
ََمء السه إِىَل  بَِأْجنَِحتِِهْم  وََنُْم  َفَيُحفُّ َقاَل:  َحاَجتُِكْم،  إِىَل  وا  َهُلمُّ ا 

ْنَيا((.    الدُّ

ْتُهُم املاََْلئَِكُة، َوَغِشَيْتُهمُ  ِْحَةُ  ويف رواية أخرى قال: ))اَل َيْقُعُد َقْوٌم َيْذُكُروَن اهللهَ َعزه َوَجله إاِله َحفه َلْت ، الره  َوَتنَزه



 

 

، فِيَمْن ِعنَْدُه((.       كِينَُة، َوَذَكَرُهُم اهللهُ، َعزه َوَجله  َعَلْيِهُم السه

كر التي حترضها املالئكُة: خطبة اْلمعة، ففي الصحيحّي عنه صىل اهلل عليه   ومن أعظم وأفضل جمالس الذِّ

ِت املاََْلئَِكُة، َيْسَتمِ  َماُم، َحرَضَ ْكَر((. وسلم أنه قال: ))َفإَِذا َخَرَج اْْلِ  ُعوَن الذِّ

َقاَلْت:    -4 َسَلَمَة  ُأمِّ  فَعْن  الدعاء،  عىل  ن  لتؤمِّ املالئكُة  حرضت  البدن  مفارقة  عىل  الروح  أوشكت  إذا 

ُتُم املَِْريَض، َأِو املَْيَِّت، َفُقوُلوا َخ  ا، َفإِ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ َصىله اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم، َيُقوُل: ))إَِذا َحرَضْ نه املاََْلئَِكَة  رْيً

ُن َعىَل َما َتُقوُلوَن((، َقاَلْت: َفَلَمه َماَت َأُبو َسَلَمَة ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َكْيَف َأُقوُل؟ َقاَل: قُ  وِِل: اللُهمه اْغِفْر ُتَؤمِّ

ًدا َصىله اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم. َلنَا َوَلُه، َوَأْعِقْبنِي ِمنُْه ُعْقَبى َحَسنًَة((، َفَأْعَقَبنِي اهللُ َعزه َوَجله   ِمنُْه ُُمَمه

))َما  صىل اهلل عليه وسلم قال:  هعن أيب هريرة أنوعندما ينفق العبد يف سبيل اهلل تصيبه دعوة املالئكة، ف -5

ا: اللهُهمه َأْعِط ُمنِْفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل اآلَخُر: اللهُهمه  ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح الِعَباُد فِيِه، إِاله َمَلَكاِن َينِْزالَِن، َفَيُقوُل َأَحدُ  ُُهَ

 َأْعِط ُِمِْسًكا َتَلًفا((، فهنيًئا للمنفقّي الذين تصبِّحهم دعوات املالئكة باخلَلف من اهلل تعاىل. 

الغيب:  -6 بظهر  للمسلم  الدرداء الدعاء  أيب  قال   فعن  وسلم:  قال:  عليه  اهلل  ُمْسلٍِم صىل  َعْبٍد  ِمْن  ))َما 

دعوة  من  ما  فإنه  املعنى،  هذا  استحضار  فينبغي  بِِمْثٍل((،  َوَلَك  املََْلُك:  َقاَل  إاِله  اْلَغْيِب،  بَِظْهِر  أِلَِخيِه  َيْدُعو 

أن يستجيب اهلل دعوته بِبكة إخالصه   رابح  تدعو هبا ْلخوانه املسلمّي إال وهو  فيها عىل كل حال؛ فإما 

 ا أن يوفقه اهلل لذلك بِبكة تأمّي امللك. وصدقه، وإم 

ُجُل َأَخاُه املُْْسلَِم، َمَشى يِف ِخَراَفِة)ثَمر(  فعن عِّلن  زيارة املريض:   -7 ريض اهلل عنه قال: ))إَِذا َعاَد)زار( الره

ِْحَُة، َفإِْن َكاَن ُغْدَوًة َصىله   لَِس، َفإَِذا َجَلَس َغَمَرْتُه الره ، َوإِْن  اْْلَنهِة َحتهى ََيْ َعَلْيِه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َحتهى ُيْمِِسَ

َكاَن َمَساًء َصىله َعَلْيِه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َحتهى ُيْصبَِح((، وهذا القول من عِّلن ريض اهلل عنه له حكم الرفع؛  

 ه وسلم. إذ هذا الفضل العظيم ال يمكن أن يقوله ِمن عنده، بل أخذه عن رسول اهلل صىل اهلل علي

هيا وتتبنعها ُتفلحوا   هذه مواضع، تصحُبكم فيها املالئكة، وتدعو لكم فيها وتستغفر لكم؛ فاجتهدوا يف حترن

 ....             وَتظفروا

 

 ّي واحلمد هلل رب العامل 


