Jordan Journal of Islamic Studies
Volume 17

Issue 2

Article 16

6-14-2021

A Comparison Between The World Of Angels And The World Of
Jinns المقارنة بين عالمي المالئكة والجن
Khaled Al-Azmi
Kuwait University, Kuwait, khaledalazmi90@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois
Part of the Islamic Studies Commons

Recommended Citation
Al-Azmi, Khaled (2021) "A Comparison Between The World Of Angels And The World Of Jinns المقارنة بين
عالمي المالئكة والجن," Jordan Journal of Islamic Studies: Vol. 17: Iss. 2, Article 16.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss2/16

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jordan Journal of Islamic Studies by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons,
an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

????? ???????? ????? ??? ???????? Al-Azmi: A Comparison Between The World Of Angels And The World Of Jinns

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد العازمٌ

املكارىة بني عاملٌ املالئهة واجلً
د .خالـد العازمـٌ*
تاريخ قبول البحث0202/92/02 :م

تاريخ وصول البحث0202/7/91 :م

ملدص

يقجم البحث مقارنة بيغ عالسي السالئكة والجغ .بجأً بالتعخيف بهساا ماع يعاخض و اػت التػاياه بيشهساا

التي أولها :أن كالً مشهساا عاالع بي,اي ومانيهاا :أنهساا عقاال

ومالاهاا :أن كاالً مشهساا يساػو ورابعهاا :أن

كميهسا ال يعمع الغيب وخامدها :أن لكميهسا قجراو تفػق قجراو البذخ .مع يعخض و ػت االختالف بيشهساا

التي أولها :أن السالئكاة خمقاػا ماغ ناػر أماا الجاغ يخمقاػا ماغ الشاار ومانيهاا :أن السالئكاة مج,ػلاػن عما
الصاعااة معرااػمػن عااغ السعراااة أمااا الجااغ يفاايهع الصااائو وياايهع العا ااي ولمصااائو الا اػا
العق ااا

ولمعا ااي

ومالاه ااا :أن السالئك ااة ال ي ااوكمػن وال يحت ااا ػن الصع ااام أم ااا الج ااغ تا ااوكمػن الصع ااام ويحتا ػنا ا

ورابعها :أن السالئكة ال يقو مشهع نكاح ولاذ لهع ذرية ياي يايغ نتشااكل الجاغ ولهاع ذرياة وخامداها :أن

ز البحث إل اختالف كل مغ عالسي
مداكغ السالئكة يي الدسا أما الجغ يسداكشهع يي األرضَ .
وخُم َ
السالئكاة والجاغ وذلاظ ال يسشاو و اػ بعاس و اػت االتفااق بيشهساا كساا أن اشااك تاومي اخ لكال ماغ السالئكااة
والجغ عم نػازع الخيخ والذخ يي اإلندان.

A Comparison Between The World Of Angels
And The World Of Jinns
Abstract
This work presents a comparison between the world of Angels and the world of
Jinns. It starts shedding the light on the subject of the research by defining both concepts of
Angels and jinns. Secondly, it demonstrates the similarities in both of them, which are:
 Both of Angels and Jinns are considered as knowledge of The Unseen.
 Both of Angels and Jinns have mind and able to think
 Both of them die.
 Both of them don’t know about The Unseen.
 Both of them have superior abilities that human doesn’t have.
Thirdly, it shows the differences between the two concepts, which are:
 Angels are created from the light whereas Jinns are created from the fire.
 Angels have a natural propensity for obeying God and they are impeccable,
whereas Jinns could be submitter or disobedient. In the first condition s/he
deserves reward while in the second condition s/he deserves penalty.
 Angels do not eat or need to eat, whereas Jinns do.
 Angels do not marry or have progeny whereas Jinns do.
 Angels shelters are in the sky whereas Jinns shelters are on the earth.
* أستاذ مداعج

امعة الكػيت.

اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٜ
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The research comes to a conclusion that, although there are differences between the
world of Angels and the world of Jinns, an existing of similarities between both of them
cannot be denied.

املكدمة.

ِ
وم ْاغ تابعهع ب يداان إلا
الحسج هلل ر العالسيغ والرالة والداالم عما السبعاػر ريسا ًة لمعاالسيغ وعما حلا و احب َ
نػم الجنغ؛ وبعج:
ط َاع قاجرة الخااله سابحان
يمقج خمه هللا تبارك وتعال عػالع عجنجة وتكفل بتجبيخاا واحا التشػع يي الخمه ُيطهاخ ِع َ
ات يااي كتابااة اااحا البحااث لمسقارنااة باايغ اااحنغ العااالسيغ م,يشااا و ااػت
ومااغ تمااظ العاػالع عااالع السالئكااة وعااالع الجااغ وقااج َرِب ْ,ا ُ
التػايه واالختالف بيشهسا.

أٍنًة البحث.

ابذ الحا ال
نتشاول البحاث أياج أركاان اإليساان  -وااػ اإليساان بالسالئكاة  -ليػضال الفاخق بايغ السالئكاة والجاغ ُليديال الم َ
عشااج بعااس الشاااس بداا,ب هاال الفااخق بيشهسااا كسااا أن لكا ّال مااغ السالئكااة والجااغ اام ًة وماقا ًة بشااا  -نحااغ معذااخ اإلنااذ -يشحتااا
الحِشاااف ومعخيااة تااوميخاع يااي ن اػازع الخيااخ والذااخ عشااج بشااي ح م
اه مااا ااا يااي الذااخع َ
لسعخيااة اااحنغ العااالسيغ لمتعاماال معهسااا َوْيا َ
لادمع السدمع مغ نػازع الذخ ويدع لمػقاية مشها مسا نؤ ي إل تقميل الذخ يي السجتسو السدمع عسػما.

مشهلة البحث.

ت,خز مذكمة احا البحث أن عجم التسييد بيغ كل ماغ السالئكاة والجاغ يحاجر اضاصخابا ياي عقياجة السدامع نشات عشا

بعس الترخياو السخالفة لمذاخع ال سااسا و ك
اخ ماغ األماع ياي القاجيع والحاجنث ال تسياد بايغ السالئكاة والجاغ وقاج تخما
أن كاي ًا
بيشهسا ونت عغ احا مجانبة كايخ مغ ِ
السَم ِال و ِ
الف َاخ ِق الراػا عما ماخ العراػر يساغ أاال الجاامااة َم ْاغ اعتقاج أن السالئكاة
بشااو بال واعتقااج أن أمهااتهع الجاغ ومااغ الشااس مااغ يداسي السالئكاة "قااػا الخياخ" ويدااسي الجاغ "قاػا الذااخ" وماشهع مااغ ال

يفخق بيغ السالئكة والجغ بل يجعمهسا شيئا وايجا ي ذا قارنا بيشهسا استصعشا أن نسياد بايغ السالئكاة والجاغ وأن نعاخف و اػت
االتفاق واالختالف بيشهسا.
الدراسات السابكة.

اشاك العجنج مغ الجراساو التي تشاولت ُك اال مغ السالئكة والجغ عم يجة ومغ أاع تمظ الجراساو:
ٔ( -عالع الجغ يي الكتا والدشة) رسالة عمساة يي امعة دمحم بغ سعػ اإلسالماة بالخياض لمجكتػر ع,ج الكخيع ع,يجاو.
ٕ( -معتقج يخق السدامسيغ واليهاػ والشراارا والفاليداة والاػمشييغ ياي السالئكاة السقاخبيغ) رساالة عمسااة ياي الجامعاة اإلساالماة
بالسجنشة لمجكتػر دمحم العقيل.
ٖ( -اإليسان بعالع الجغ وأمخت عم السدمع) بحث تكماسي يي امعة الخباط الػششي لمباياة إس اخ الشعاع دمحم الدبيخ.
ٖٖٓ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)2و
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ولاع أ اج ياي اااحت الج ارسااو ماغ قااام بعسال مقارناة باايغ السالئكاة والجاغ ولاع أقااع بعاج بحااي وساؤالي عما

ارساة سعاات

بيغ السالئكة والجغ وقارنت بيشهسا.
ميَجًة البحث.

قام البحث عم مشهجاة االستق اخ

والتحميل واالستشتا

ٔ -استق اخ الشرػص الستعمقة بالسالئكة والجغ.

وذلظ َوْيه الخصػاو اآلتاة:

ٕ -تحميل تمكع الشرػص لمػ ػل إل و ػت االتفاق واالختالف بيشهسا.

ٖ -استشتا األمػر التي اتفقت السالئك ُة ييها مو ك
الجغ واألمػر التي اختمفا ييها.
خطة البحث.

نتكػن البحث مغ تسهيج ومالمة مبايث وخاتسة وقج ايتػا ُك ُّل مبحث عم خسدة مصالب باانها ما يوتي:
التسييج :وتا التعخيف بالسالئكة والجغ.
السبحث األول :وجؾه التؾافق بيؽ السالئكة والجؽ ،ويحتؾي عمى خسدة مظالب:
السظمب األول :السالئكة والجغ عالع بي,ي.
السظمب الثاني :السالئكة والجغ عقال .

السظمب الثالث :مػو السالئكة والجغ.

السظمب الخابع :السالئكة والجغ ال يعمسػن الغيب.

السظمب الخامذ :السالئكة والجغ عشجاع قجراو خارقة يػق شاقة البذخ.

السبحث الثاني :وجؾه االختالف بيؽ السالئكة والجؽ ،ويحتؾي عمى خسدة مظالب:
السظمب األول :ما ة الخمه.

السظمب الثاني :التكماف.
السظمب الثالث :الصعام.
السظمب الخابع :الشكاح.

السظمب الخامذ :السداكغ.

السبحث الثالث :دور السالئكة والجؽ في التشازع عمى الخيخ والذخ لبشي آدم.

الخاتسة :وتتزسغ نتائ البحث والتػ ااو.

التنًَد.

ِ
"الس ْاََك" ماوخػذ ماغ "األَُلاػك" وااػ "الخساػل" و"الخساالة" يقاال :أَِل ْكِشاي إلاا
"مَماظ" وااػ :تخفااف َ
"الس َالئ َكا ُة" َ ْس ُاو َ
َ
(ٔ)
ال َك ا ُةِّ :
الخساااَل ُة .وألِ ْكِشااي إل ا ُيااالنْ :أبمِ ْغ ا ُ َعِّشااي أ ْ اُم ُ :أْلِئ ْكِشااي ُيا ِاحَي ِت
الس
و
ك
ال
ا
(الس
:
ي
اا
ا
ب
ز
ح
الفيخو
اال
ا
ق
؛
ا
ا
إل
ي
أي :أ َْرِس اْمِش
ُّ
َ َْ ُ َ َْ
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ِ
ِ
ّللاِ تعال )(ٕ).
الس ْ
السَم ُظ ألن ُنَّ,م ُغ عغ ّ
ال َ ُ
َ
كَ :
اله ْس َدةُ وأُْلقَي ْت َي َخَكتُها عم ما َقَْ,مها .و َ
والسالئكة عالع َبي,ي ُخمقػا مغ ُنػر واع كخام أتكااا يع,اجون هللا ياه العباا ة ويقػماػن بتشفياح ماا ياومخاع با ماغ
ّ
التكالاف لتجبيخ شؤون الخمه ب ذن هللا -تبارك وتعال .)ٖ(-

(ٗ)
الد ْاتخ والتداتُّخ) ماع قاال بعاجاا:
الخَفاا ؛ قاال اباغ َياارس ( :الجااع والشاػن أ ال واياج وااػ ك
ولفظ "ال ِج ُّغ" ماوخػذ ماغ ك
الد ْات ِخ و َ
(والجغ ُس ُّسػا بحلظ ألنهع متدتخون عغ أعيغ الخمه)(٘).

وقااال ابااغ ياادم(ِّ )ٙ
معخًيااا الجااغ بااونهع( :أمااة عاقمااة مسيادة متع,ااجة مػعااػ ة متػعااجة متشاساامة يسػتااػن وأ سااو السداامسػن

كمهع عم ذلظ)(.)ٚ

وو
وقج ور و تدساة الجغ ِبا"ال ِجكشة"  -بكدخ الجاع -بد,ب استتاراع عغ األعيغ وذلظ يي قػلا تعاال َ  :و َج َعُموؾا َبْيَش ُ
َوَبْي َؽ اْل ِجَّش ِة َن َدباً َوَلَق ْج َعمِ َس ِت اْل ِجَّش ُة ِإَّن ُي ْؼ َل ُس ْح َزُخو َن :ٔ٘ٛ[الراياو].
يقػل ابغ عقيل(( :)ٛإنسا س ِسي ال ِج ُّغ ِ اشا الستجشانهع واستتاراع عغ العيػن مش سسي ِ
و"الجكشاة" لمحاخ
ايغ َ ِش ًيشاا
الجش ُ
ُ
َ
َُّ
كشة لدتخاا و ِ
س ااحا بالسالئكاة ألن األساسا السذاتقة ال تشااقس أال تاخا أن
ق
ات
ش
ن
أن
نمدم
ولاذ
لمسقاتل
الس َج ُّغ ِم َج ٌّغ لدتخت
ْ ُ ْ ََ َ
ُ
()ٜ
بالرْشُجو ِق ي ن ُي َخكبوُ تا وال ُيقال ُ شجوًقا) .
الخابئة ُسسيت بحلظ الشتقاقها مغ الخ,ي وأن ُي َخكبوُ تا وال ُيقال :نبصل ُّ
املبحث األول:

وجىه التىافل بني املالئهة واجلً.
املطلب األول :املالئهة واجلً عامل غًيبّ.

يذتخك السالئكة والجغ ساعا يي أنهسا مغ الغيب يال يسكغ أليج مغ البذخ أن ي ك
صمِ َو عم تمظ العػالع الغي,اة إال
َ
واد َم ْكَخُمووؾ َن َ َال َق ْد وِبُقؾَن ُو
بسااا أخ,خنااا هللا  عشا أو يااجمشا عشا رسااػل هللا ؛ يقااال  مخ,ا ًااخ عااغ عااالع السالئكااةَ :ب و ْ ِبَبو ك
ِباْلَق ْؾ ِل َو ُىؼ ِبأ َْم ِِخه َق ْعسُمؾ َن َ َق ْعَمؼ ما َبْي َؽ أَْيِج ِ
يي ْؼ َو َما َخْمَف ُي ْؼ َوَال َق ْذَف ُعؾ َن ِإَّال لِ َس ِوؽ ْارَت َزوى َو ُىوؼ ِّم ْوؽ َخ ْذ َويِت ِو ُم ْذ ِوفُقؾ َن َ َو َموؽ
َ
ُ َ
ِ
ِ
الغ ِال ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِي
َّ
ِ
يؽ :ٕٜ - ٕٙ[األن,اا ].
س
د
ج
ن
ػ
ل
ح
ك
ؼ
ش
ي
ج
يو
د
ج
ن
ػ
ل
ح
ف
و
ن
و
د
ؽ
م
َ
َقُق ْ ِمْش ُي ْؼ ِإِّني ِإَل كو ِّ ُ
َ َ َ ََ َ َ ْ
َ َ َْ
َ
اىا ُممَِئ ْت َحَخساً َش ِجيجاً َو ُش ُيباً َ َوأََّنا ُكَّشوا َن ْق ُع ُوج
ًا
وقال –سبحان -
مخ,خ عغ عالع الجغَ  :وأََّنا َل َس ْدَشا َّ
الد َساء َف َؾ َج ْجَن َ
ِمْشيا مَق ِ
يوج ِبسوؽ ِفوي ْاألَْر ِ
َ أ َْم أََرَاد ِب ِي ْوؼ َرَب ُي ْوؼ
اع َج لِ َّ
مد ْس ِع َف َسؽ َق ْد َت ِس ِع ْاْل َن َق ِج ْج َل ُو ِش َياباً َّر َصجاً َ َوأََّنا َال َن ْجرِي أ َ
َشوخ أ ُِر َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
َّ
ن
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّللا في ْاألَْرَ َوَلوؽ ن ْعج َودُه َىَخبواً َ
َر َشجاً َ َوأَنا مشا َّ
ق ق َجداً َ َوأَنا َ
الرال ُحؾ َ َومشا ُدو َ َذل َػ ُكشا َ
طَخائ َ
عَششا أَن لؽ نعجَد َّ َ
ِ
ِ
ِ
واف ب ْخدواً وَال رَىقواً َ وأََّنوا ِمَّشوا اْلسدومِسؾ َن و ِمَّشوا اْلَق ِ
ظؾ َن َف َس ْوؽ
اسو ُ
آمَّشا ِبو َف َسؽ ُي ْؤ ِمؽ ِبَخّبِوو َف َوال َق َخ ُ َ
ُْ ُ َ
َ
َ َ
َوأََّنا َل َّسا َسس ْعَشا اْل ُي َجى َ
َما اْلَق ِ
ظباً :ٔ٘ - ٛ[الجغ].
ظؾ َن َف َكاُنؾا لِ َج َيَّش َؼ َح َ
اس ُ
َسَم َؼ َفأ ُْوَلِئ َػ َت َحَّخْوا َر َشجاً َ َوأ َّ
أْ
صمِ ُو  -سبحان َ -م ْغ َشا َ مغ خمق عم
ياأل ل أن عالسي السالئكة والجغ مغ الغيب الحي ال يسكغ رؤيت لكغ قج ُي ْ
واألُُف ِق اْلسِبو ِ
ويؽ :ٕٖ[التكااػيخ] وقػلا :
ذلااظ ويؤيااج اااحا ساؤال عائذااة -رضااي هللا عشهااا -الش,ااي  عااغ قااػل ك
آه ِبو ْ
ّللاُ َ  :وَلَقو ْوج َر ُ
ُ
ِ
صاا
ػرِت ِ كالِتي ُخِم َه َعَمْي َهاا َبْي َاخ َاااتَْي ِغ اْل َس كاختَْي ِغ َأرَْنتُا ُ ُمْش َهِب ً
آه َنْدَل ًة أ ْ
َ وَلَقْج َر ُ
يل َل ْع أََرتُ َعَم ُ َ
ال" :إكن َسا ُاَػ ِْ ,خ ُ
ُخَخى :ٖٔ[الشجع] َيَق َ
الدسا ِ ساا ا ِع َ ِ ِ
ِ
الدسا ِ ِإَل األَْر ِ
ض"(ٓٔ).
ط ُع َخْمق َما َبْي َغ ك َ
م َغ ك َ َ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد العازمٌ

يقػل القخش,ي(ٔٔ)( :وقػل تعال ِ  :ب ْاألُُف ِق اْلسِب ِ
ويقاال :أُياه بزاع
يؽِ  :ب ْاألُُف ِق :الجشا ُ والشاياة و سع حيااق ُ
ُ
الفا وسكػنها واْلسِب ِ
(رُساػل) وااػ ,خيال وكاحلظ ياي قػلا :
ال,يغ الػاضال .والزاسيخ يايَ وَلَق ْوج َر ُ
يؽّ :
آه عائاج إلا َ
ُ

ُخَخى.)ٕٔ()
آه َن ْدَل ًة أ ْ
َ وَلَق ْج َر ُ
اك ْؼ ُى َؾ َوَقِبيُم ُو ِم ْؽ َحْي ُث الَ َتَخْوَن ُي ْؼ ِإَّنا
وكحلظ شااشيغ الجغ األ ل ييهع عجم إمكاناة رؤيتهع لقػل تعال ِ :إَّن ُو َيَخ ُ
(ٖٔ)
ِ
جعْمَشووا َّ ِ
وو قااال مجااااج:
وو َيوَوخ ُ
اك ْؼ ُىو َوؾ َوَقِبيُمو ُ
الجاػزي ِ :إَّنو ُ
يؽ أ َْولَِِوواء لَِّمووح َ
الذو َوِاط َ
ََ
يؽ الَ ُي ْؤ ِمُشووؾ َن :ٕٚ[األعاخاف]؛ يقااػل ابااغ َ
"َقِْ,يُم ُ :الجغ والذااشيغ" قال ابغ عباس  " :عمهاع هللا َي ْج ُاخو َن ماغ بشاي ح م مجاخا الاجم و اجور بشاي ح م مدااكغ لهاع يهاع

نخون بشي ح م وبشػ ح م ال نخونهع")(ٗٔ).

لبعس رسمِ ِ كساا ذكاخ ساماسان  :و َّ ِ
ِ
يؽ
وربسا َس كخ َخَاا هللاُ سبحان
يؽ ُكو َّ َبَّشواء َو ََّ َّوؾا و َ َو َ
يؽ ُمَق َّوخِن َ
آخ ِوخ َ
الذ َوِاط َ
َ
ُُ
ِ
َص َف ِاد :ٖٛ ٖٚ[ص].
في ْاأل ْ
ِ
ِ
ِ
اح
إال أن هللا –سبحان َ -م كك َغ بعس مخمػقات مغ رؤية السالئكة والجغ مال الجيظ والح َسار يقاج قاال ِ" :إ َذا َساس ْعتُُع َاا َ
الجي َك ِة َياسوَُلػا هللا ِمغ َي ِ ِ
ِ
َو مَم ًكا وِإ َذا س ِسعتُع َن ِهيه ِ
اَّللِ ِم َغ ك
صِ
ص ًانا"(٘ٔ).
الح َس ِار َيتَ َعكػُذوا ِب ك
ان َيِكن ُ َأرَا َشْا َ
الذْا َ
َ ْ ْ
َّ
زم َيِكن َها َأر ْ َ َ َ ْ ُ َ
ْ
ِ
ِ
السالئكة و ِّ
أن َن َاخوا ممكاا أو
اك
الجغ يي عالع
الغيب عجم إمكاناة رؤيتهساا مصمًقاا بال يسكاغ ل,شاي ح م ْ
يال يعشي اشتخ ُ
شااا يي ػرة بذخّي يي بعس األياان.
ويشبغااي أن ُي ْعَما َاع أ ك
ومااغ َيكفااخ با يقااو يااي الزااالل؛
َن اإليسااان بالسالئكااة ركااغ مااغ أركااان اإليسااان الػا ااب اعتقااا ت َ
ِ ِ
اّلل ومالَ ِئ َكِت ِو وُك ُت ِب ِو ورسمِ ِو واْليؾمِ ِ
اْلخ ِخ َفَق ْج َض َّ َضالَالً َب ِعيجاً :ٖٔٙ[الشدا ].
َ ُ ُ َ َْ
َ
لقػل تعال َ  :و َمؽ َق ْك ُفْخ ب ّ َ َ
الب َغا ِاػ ُّي( :ل كسااا ندلاات اااحت اآليااة قااالػا –أي :مؤمشااػ أااال الكتااا  :-ي نااا نااؤمغ باااَّلل ورسااػل والقاخحن وبكاال رسااػل
قااال َ
ِق بيغ أيج مشهع ونحغ ل مدمسػن)(.)ٔٙ
نفخ ُ
وكتا َك َ
ان َقَْ ,ل القخحن والسالئكة واليػم اآلخخ ال ّ

قرا هللا  عااشهع يااي كتابا كسااا يااي قػلا تعااال :
ومسااا يجااب اإليسااان با أيزااا :اإليسااان بػ ااػ عااالع الجااغ ومااا ك
ِ
وِإ ْذ صخْفَشا ِإَلِ َػ َن َف اًخ ِمؽ اْل ِج ِّؽ قد َت ِسعؾ َن اْلُقخآن َفَم َّسا ح َزوخوه َقواُلؾا أ ِ
يؽ:ٕٜ[
َنروتؾا فمسوا ق ِز
َّ
وي َوَّل ْوؾا ِإَلوى َق ْوؾ ِم ِيؼ َمشوح ِر َ
ْ َ
ْ
َ ُ ُ
َْ ُ
َ ََ
ُ َ َ َّ ُ َ
()ٔٚ
الب َغ ِػ ُّي أيزا :
األيقاف]؛ يقػل َ
ك
(إن رساػل هللا  انرااخف مااغ الصااائع ار ًعااا إلا مكااة ياايغ ناائذ مااغ خيااخ مَ ِكااف يتا إذا كااان َبش ْخَمااة قااام مااغ
ف الميل يرمي يسكخ ب نَفخ مغ ِ ِغ أال ن ِ
ػِ
ريِ,يغ الاسغ ياستسعػا لا يمساا ياخن ماغ االت َوُّلاػا إلا قاػمهع مشاحريغ
َ
َ
ّ
َْ
َ
()ٔٛ
ِ
ِ
ِ
ز هللا خ,خاع عما يقالَ  :وِإ ْذ َصَخْفَشا إَلِْ َػ َنَف اخً ّم َؽ اْلج ِّؽ. )
قج حمشػا وأ ابػا لسا سسعػا يَق ك
اار ذلاظ تكاحنب بشراػص
يال ُ
إنكار عالع السالئكة أو عالع الجغ لكااخة الشراػص الجالاة عما و ػ اساا وإنك ُ
يجػز ُ
)
ٜٔ
(
الكتا والدشة واػ ما نؤ ي لخخو السكح مغ ائخة اإليسان؛ يقػل ال,يهِق ُّي  ...( :واإليسان بالسالئكة نشتطع ِ
معاني:
َْ َ
َ
 أيجاا :الترجنه بػ ػ اع.


واآلخاخ :إنادالهع مشااازلهع وإمبااو أنهااع عباا هللا وخمقا كااإلنذ والجاغ مااومػرون مكمفاػن ال يقااجرون إال عما مااا

يقااجراع هللا تعااال عماا



والسااػو ااائد عماايهع ولكااغ هللا تعااال

عاال لهااع أما ًاجا بعيا ًاجا يااال نتػيااااع يتا ن,مغااػت وال

نػ فػن بذي نؤ ي و فهع ب إل إشخاكهع باَّلل تعال َ ُّجتُ وال نجعػن حلهة كسا ا عتهع األوائل.
والاالث :االعتخاف ك
بون مشهع ُرُسل هللاُ نخسمهع إل َمغ يذا مغ البذخ وقج يجػز أن نخسل بعزهع إل بعس ويتبو

اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٖ
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املكارىة بني عاملٌ املالئهة واجلً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلااظ االعت اخاف بااون مااشهع يسمااة العااخش ومااشهع الرااايػن ومااشهع خدنااة الجشااة ومااشهع خدنااة الشااار ومااشهع كتبااة

األعسال ومشهع الحنغ يدػقػن الدحا .

ؾل ِب َسوا أ ِ
ُنود َل ِإَلِْ ِوو ِموؽ َّرّبِ ِوو
آم َؽ َّ
الخ ُسو ُ
وقج ور القخحن بحلظ كم أو بوكاخت؛ قال هللا تعال يي اإليسان بهع خا ةَ  :
ِ ِ
اّلل وم ِ
ِ
آلئ َكِت ِو َوُك ُت ِب ِو َوُر ُسمِ ِو.)ٕٓ()
آم َؽ ب ّ َ َ
َواْل ُس ْؤمُشؾ َن ُك َ
ويقػل الذاخ ع,جهللا بغ يسيج(ٕٔ) -ريس هللا تعال ( :-وأما يكع مشكخي الجغ ي نهع مكاحبػن لمقاخحن العدياد والداشة
الش,ػية ومخالفػن لسا أ سو عما عمسا السدمسيغ)(ٕٕ).

تاجتسو عالساا السالئكاة والجاغ ياي أن كميهساا بياب وال يعشاي ذلاظ أن ألياج ماغ الخماه إنكااراع بحجاة عاجم اشالعا عمايهع؛
ألن مشكخ ذلظ ُيخذ عما مغ الػقػع يي الكفخ بد,ب تكحنب لمشرػص الذخعاة القصعاة الرخيحة يي الكتا والدشة.

املطلب الثاىٌ :املالئهة واجلً عكالء.
السالئكااة والجااغ مااغ الع اػالع العاقمااة التااي تُفهااع الخصااا وتااخ بااالجػا ومسااا ن,اايغ ذلااظ مااا يكااات هللا ساابحان عااغ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اعو ِفوي األَر ِ ِ
ييوا َموؽ ُق ْف ِد ُوج
ْ
َ َخمَِفو ًة َقواُلؾْا أ ََت ْج َعو ُ ف َ
ال َرَب َػ لْم َسالَ ئ َكة ِإّني َج ك
السالئكة ل كسا أ ار خمه ح م بقػل َ  :وِإ ْذ َق َ
ِ ِ
الجماء وَنحؽ ُند ِبح ِبحس ِجك وُنَقِّجس َلوػ َق ِ
ِ
َعَم ُوؼ َموا الَ َت ْعَم ُسوؾ َن :ٖٓ[البقاخة] يهاحا الكاالم ماغ السالئكاة
وال ِإّنوي أ ْ
ف َ
ييا َوَي ْدف ُػ ّ َ َ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ

نؤكج أنها تعقل الخصا ولحلظ سولت عغ الحكسة مغ خمه ح م .
(ٖٕ)
ِ
َعَم ُؼ مغ احا الخمافة َ ما الَ َت ْعَم ُسؾ َن ألن كالمكاع بحداب ماا
يقػل الدعجي ( :قال هللا تعال لمسالئكةِ :إّني أ ْ
ضششتع وأنا عالِع بالطػااخ والدخائخ وأعمع ك
أن الخيخ الحا ل بخمه احا الخمافة أضاعاف ماا ياي ضاسغ ذلاظ ماغ الذاخ يماػ

لااع يكااغ يااي ذلااظ إال أن هللا تعااال أ ار أن يجت,ااي م ااشهع األن,ا اا والرااجيقيغ والذااهجا والرااالحيغ ولتطهااخ حياتاا لمخم ااه

ويحرل مغ الع,ػ ياو التي لع تكغ تحرل ون خمه احا الخمافة كالجها وبيخت ولاطهاخ ماا َك ُس َاغ ياي ب اخئاد بشاي ح م ماغ
الخياخ والذااخ باالمتحااان وليت,اايغ عااجوت ِما ْاغ ولاا ويدبا ِما ْاغ بيااخ يخبا ولاطهااخ مااا كساغ يااي نفااذ إبماااذ مااغ الذااخ الااحي
انصػا عما واترع ب يهحت ِي َكع عطاسة يكفي بعزها يي ذلظ)(ٕٗ).
َنَف كوخ ِّمو َوؽ
َموا َّات َخو َح

والجاغ لساا ساسعت القاخحن تعج,ات مشا ألنهاا تعقاال ماا تاا ؛ قاال –سابحان ُ  :-قو أ ِ
اس َوت َس َع
ُوح
وي أََّن ُ
وي ِإَلو َّ
وو ْ
ْ
َ
ِ
اْل ِج ِؽ َفَقاُلؾا ِإَّنا س ِسعَشا ُقخآناً عجباً َ يي ِجي ِإَلى َ ِ
وو َت َعواَلى َج َوج َرّبَِشوا
ّ
َحوجاً َ َوأََّن ُ
آمَّشا ِبوو َوَلوؽ َن ْذ ِوخ َك ِبَخّبَِشوا أ َ
َ ْ ْ ََ
َْ
الخ ْشج َف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ؾل ِْ
َّللا َكحباً َ َوأََّن ُو
نذ َواْل ِج َؽ َعَمى َّ
ييَشا َعَمى َّ
ظظاً َ َوأََّنا َ
َّللا َش َ
َصاحَب ًة َوَال َوَلجاً َ َوأََّن ُو َك َ
ؾل َسف ُ
ال ُ
عَشَّشا أَن لؽ َتُق َ
ان َقُق ُ
ال ِ
ال ِّم َؽ ِْ
وى ْؼ َرَىقاً :ٙ-ٔ[الجغ].
نذ َق ُعؾُذو َن ِب ِخ َج و
ال ِّم َؽ اْل ِج ِّؽ َف َدُاد ُ
َك َ
ان ِر َج ك
(ٕ٘)
ِ
ع َي َاجر عطااع ياي عػتا
أويا إلاا وقاػ َ
يقػل ابغ عاشػر ( :أمخ هللا رسػل  بون ُي ْعم َاع السد َ
امسيغ وبي َاخاع باون هللا َ
أقام هللا تكخيسا لش,ا وتشػيها باالقخحن وااػ أن سا كخخ بعزاا ماغ الشاػع السداس ِ اشاا الساتساع القاخحن وألهسهاع أو ك
عمسهاع َي ْه َاع ماا
َ َ َ ً
ً
ً
ساسعػت وااتااجا اع إلا مقااجار إرشااا ت إلا الحااه والتػييااج وتشديا هللا و ِ
اإليسااان بالبعااث والجا اد يكاناات عااػة اإلسااالم يااي أ ااػلها
بالغة إل عالع مغ العػالع السغيبة ال عالقة لسػ ػ ات بالتكالاف وال بالعقائج بال ااػ عاالع مج,اػل أاما عما ماا ُ ُِ,ماػا عماا ِم ْاغ
ِك
ايخت األباجي ياي الحاااة اآلخاخة ولاحلظ لاع َنبعاث إلايهع
َيُج ُاع يي ماجة الاجناا ِ,متَا ُ تاكاػن عما معاارااا مر ُ
َخْيخ أو َشّخ ال َي ْعُجو أ َ
()ٕٙ
بذخائو وقج كذع هللا لهحا الفخيه مشهع يقائه مغ عقيجة ِ
الجغ) .
اإلسالم واجي يفهسػت احا العاَلع اػ عالع ّ

ٖٖٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)2و
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد العازمٌ

مغ خالل محاورة السالئكة لمخ تبارك وتعال

ُك اال مغ عالسي السالئكة والجغ عقال

يفهسػن ما نػ

وكحلظ مغ تعجب الجغ عشج سساعها القخحن لسا ندل نتزال لشاا أن
لهع مغ الخصا

ويجركػن معانا .

املطلب الثالث :مىت املالئهة واجلً.

أخ,خ تبارك وتعال ك
اافش وماغ ذلاظ السالئكاة والجاغ؛ قاال –سابحان ُ  :-كو َ َم ْوؽ َعَمْي َيوا
أن ُك كل َم ْغ عما األرض س َ
ِػ ُذو اْل َجَال ِل َو ِْ
ال ْكَاخمِ :ٕٚ ٕٙ[الخيسغ]؛ قال ابغ كايخ(( :)ٕٚيخ,اخ تعاال أن سااو أاال األرض سايحا,ػن
َف و
ان َ َوَيْبَقى َو ْج ُو َرّب َ
ويسػتااػن أ سعااػن وكااحلظ أااال الدااساواو إال مااغ شااا هللا وال نبق ا أيااج سااػا و ه ا الك اخيع؛ ي ا ن الااخ -تعااال وتقااجس-ال
أبجا)(.)ٕٛ
يسػو بل اػ الحي الحي ال يسػو ً

يقااج يكااع هللا  بهااالك كاال شااي إال نفد ا السقجسااة يقااال ُ  :كووو َ َشوووي وء ىالِوووػ ِإَّال وجيوووو َلوووو اْلح ْكوووؼ وِإَلِو ِ
ووو
ْ َ ك ََْ ُ ُ ُ ُ َ ْ
ُتْخ َج ُعووؾ َن :ٛٛ[القرااز]؛ يقااػل ابااغ كايااخ( :إخبااار بونا الااجائع الباااقي الحااي القيااػم الااحي تسااػو الخالئااه وال يسااػو كسااا قااال
ِػ ُذو اْل َجَال ِل َو ِْ
ال ْكَاخمِ :ٕٚ ٕٙ[الخيسغ] يعكَ ,اخ بالػ ا ِ عاغ الاحاو واكاحا قػلا ااا
تعال ُ  :ك َ َم ْؽ َعَمْي َيا َف و
ان َ َوَيْبَقى َو ْج ُو َرّب َ
اشاُ  :ك َ َشي وء َىالِ كػ ِإَّال َو ْج َي ُو أي :إال إيات) (.)ٕٜ
ْ
ِ
َّ
َّ
وؾت :٘ٛ[الفخقاان]
س
ق
ال
ي
وح
ال
وي
ح
ل
ا
وى
م
ع
ك
ؾ
ت
و

:

اال
ق
يسػو؛
ال
الحي
الحي
ألن

هللا
إال
تفش
الع
ػ
كل الع
َ َُ ُ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
ومغ العػالع الفاناة عالع السالئكة وعالع الجغ.

املطلب الرابع :املالئهة واجلً ال يعلنىٌ الػًب.

ال يسكااغ أليااج مااغ الخمااه أن يعمااع الغيااب ال مااغ السالئكااة السقاخبيغ وال مااغ األن,اااا السخسااميغ وال مااغ الجااغ وال بيااخاع
ألن هللا –سبحان  -ويجت الحي يعمس ؛ قاال ِ :
ااتل اْل َغ ْي ِ
اث َوَي ْعَم ُاع َماا
اب َخ ْساذِ :إ كن ك
ّللاَ ِع ْش َاجتُ ِعْم ُاع ك
ااع ِة َوُي ْش ِادُل اْل َغ ْي َ
الد َ
"مَف ُ
َ
(ٖٓ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ِ
ِي
ّللاَ َعماع َخ,يخ" .
ػو إن ك
َي أ َْرض تَ ُس ُ
يي ْاأل َْر َيا ِم َو َما تَ ْجرِي َنْفذ َما َذا تَ ْكد ُب َب ًجا َو َما تَ ْجر َنْفذ بو ّ
ول
الس ْد ُاؤ ُ
"ماا َ
يالسالئكة عم ُقخبهع مغ هللا –سبحان  -ال يعمساػن الغياب ولاحلظ َل كساا ساول ,خيال  عاغ الدااعة قاال َ :
ِ ِ (ٖٔ)
يسغ ونهع مغ با أول .
الدائل"
َعَم َع ِم َغ ك
َعْش َها ِبو ْ
ي ذا كان أيزل الخسل ال يعمسػن الغيب ومش وقت وقػع الداعة َ
كغ هللا -ساابحان  -يااي قرااة مااػو سااماسان  أن الجااغ ال يعمسااػن الغيااب يقااال تعااال َ  :فَم َّسووا َق َزو ْويَشا َعَمِْو ِوو
وب اي َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ن
وؾ
س
م
ع
ق
ا
ؾ
ن
وا
ك
وؾ
ل
وب َموا َلِب ُثوؾا ِفوي
ي
ْ
ل
ا
َن
أ
ؽ
ج
ل
ا
ت
ش
ي
ب
ت
خ
خ
ا
س
م
ف
و
َت
أ
شد
م
ْك
أ
ت
َ
َر
األ
ة
اب
د
ال
إ
و
ت
ؾ
م
ى
م
ع
ؼ
ي
ل
د
ا
م
َ
ُ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ ْ
َ َّ ْ ْ
اْل َس ْؾ َت َ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ْ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َْ َ
اْل َع َح ِ
اب اْلس ِي ِ
يؽ :ٔٗ[سبو].
ُ
(ٕٖ)
صا بانكداار مشداوت ت,يشات الجاغ أَن
قال الص,خي ( :وقػلا َ :فَم َّسا َخَّخ َتَبَّيَش ِت اْل ِج َوؽ يقاػل  :يمساا خاخ ساماسان سااق ً
َّل ْؾ َكاُنؾا َق ْعَمسؾ َن اْل َْْي َب الحي َنكج ُعػ َن عمس ما َلِب ُثؾا ِفي اْل َع َح ِ
اب اْلس ِي ِ
يؽ السحل يػال كاامال بعاج ماػو ساماسان وااع يحدا,ػن
ُ
َ
ُ
ك
ان َي ٌّي)(ٖٖ).
أن ُسَم ْا َس َ
ِ
ِ
وقج ي ْ ِ
َحوجاً َ
صم ُو هللاُ  بعس رسم عم شي مغ عمس بخمقا كساا قاال تعاال َ  :عوال ُؼ اْل َْْي ِوب َف َوال ُق ْغ ِي ُوخ َعَموى ََّْيِبوو أ َ
ُ
وؾل :ٕٚ ٕٙ[الجاغ] يقاػل الدااعجي :عوالِؼ اْل َْيو ِوب َف َوال ق ْغ ِيووخ عَموى ََّيِبو ِ
ِ
َحوجاً مااغ الخماه بال انفااخ
أ
وو
و
س
ر
وؽ
م
وى
و
ز
َّ ُ و
ِإَّال َم ِوؽ ْارَت َ
َ
ُ ُ َ
ْ
َ ُ ْ
ؾل أي :ي ن يخ,خت بسا اقتزت يكست أن يخ,خت ب )(ٖٗ).
بعمع الزسائخ واألسخار والغيب ِإَّال َم ِؽ ْارَت َزى ِمؽ َّر ُس و
اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖ٘
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املكارىة بني عاملٌ املالئهة واجلً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ند,ي ولاذ ااػ مصماه الغياب الاحي ال يعمسا إال هللا  وماغ ذلاظ ماا أشماو عماا مماظ الاخيع الاحي يعاخف
واحا الغيب ٌّ
عسل اإلندان وأ م كسا يي يجنث الرا ق السرجوق الحي قال تا :
ص ِغ أ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ز َاغ ًة ِم ْا َال
اظ ُم ْ
ُم أ َْرَبع َ
يغ َن ْػ ًما مُ كع َي ُكػ ُن يي َذل َظ َعَمَق ًة م ْا َل َذل َظ مُ كع َي ُكػ ُن ياي َذل َ
"ِإ كن أ َ
َي َج ُك ْع ُي ْج َس ُو َخْمُق ُ يي َب ْ ّ
الخو َح َوُي ْؤ َم ُخ ِبو َْرَب ِو َكمِ َساوِ :ب َك ْت ِب ِرْزِق ِ َوأَ َ مِ ِ َو َع َسمِ ِ َو َشِق ٌّي أ َْو َس ِعيج"(ٖ٘).
َذلِ َظ مُ كع ُن ْخَس ُل اْل َسَم ُظ َيَي ْشُف ُخ ِتا ِ ُّ
وال نجخل يي عمع الغيب ما تدتخق الجغ مغ الدسا ُيتمكا يي أُ ُذن الكااغ الحي يكح معها مئة كحباة ُلازال بهاا
ان َّم ِ
وارود َ َال
نمقيها يي أذن الكااغ كسا قال تعال َ  :و ِح ْفغاً ِّمؽ ُك ِّ َش ْوِ َ
ظو
الشاس وبعزهع نجرك الذها تاحخق ق,ل أن َ
ِ
َل ْاألَعَمى وي ْق َح ُفؾ َن ِمؽ ُك ِ ج ِان وب َ ُدحؾ اًر وَليؼ ع َحاب و ِ
ف اْل َخ ْظَف َة َفأَ ْتبع ُ ِ
اب
اص كب َ ِإَّال َم ْؽ َخظ َ
ّ َ
وو ش َوي ك
َق َّد َّس ُعؾ َن ِإَلى اْل َس َ ِ ْ َ ُ
ََ
ُ َ ُْ َ ك َ
اقب :ٔٓ-ٚ[الرااياو] وقاج أخ,اخ عاغ ذلاظ رساػلشا الكاخيع  ل كساا س ِائل :ياا رساػل ك ِ
ِ
الذاي ِ
ِ
ػنَشا ِب ك
اانػا ُي َح ّاجمُ َ
اان َك ُ
ّللا ِإ كن اْل ُك كه َ
َث ك
ُ َ َ َُ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يها ِم َائ َة َك ْحَبة"(.)ٖٙ
َيَش ِج ُجتُ َياقا يَقال "ِ :تْم َظ اْل َكمِ َس ُة اْل َح ُّه َي ْخ َ
صُف َها اْلجّش ُّي َتَاْقح ُي َها يي أُ ُذ ِن َولِّا َوَي ِد ُيج ي َ
الدووساو ِ
ِ
َ اْل َْْيو َ َِّ
ات َو ْاألَْر ِ
َّللا
يالغيااب ال يعمسا إال هللا ويااجت  كسااا قااال -ساابحان ُ  :-قو َّال َق ْعَمو ُوؼ َمووؽ فووي َّ َ َ
وب إال َّ ُ
[٘ :ٙالشسل] يال يعمس أيج مغ السالئكة وال الجغ.

املطلب اخلامس :املالئهة واجلً عيدٍه قدرات خارقة فىم طاقة البشر.
لقج واب هللا  السالئكة قجراو خارقة يػق قجراو البذخ يسغ تمظ السػااب:
ِ
ِ
ؾد َىووا َّ
وارُة
ِع َ
َىمِو ُ
آمُشوؾا ُقوؾا أَنُف َدو ُوِ ْؼ َوأ ْ
وِِ ْؼ َنووا ارً َوُق ُ
طااع خمقهااع وشااجة قااػتهع؛ قااال تعااال َ :قووا أََي َيووا َّالووح َ
واس َواْلح َجو َ
الشو ُ
يؽ َ
ِ
يج اْلُق َوؾى :٘[الاشجع] وقاال ( :أ ُِذ َن لِاي
َعَمْي َيا َم َال ِئ َك كة َِّ َال ك
وو َشوج ُ
ظ ِش َوج كاد :ٙ[التحاخيع] وقاال تعاال وا افا ,خيالَ  :عَّم َس ُ
ِ
أَن أ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الع ْخ ِ
ش ِإ كن َما َب ْي َغ َش ْح َس ِة أُ ُذِن ِ ِإَل َع ِاتِق ِ َم ِد َيخة َس ْب ِع ِس َائ ِة َعام)(.)ٖٚ
ُيّج َر َع ْغ َمَمظ مغ َم َالئ َكة هللا م ْغ َي َسَمة َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
َج ِ
ِ
اع و ِ
ِ
ومشهااا :أن لهااع أ شحااة نتفاااوتػن يااي عااج اا تاسااا بيااشهع؛ قااال تعااال  :اْل َح ْسو ُوج َّّلل َفوواط ِخ َّ
الدو َوس َاوات َو ْاألَْر َ
ِ ِ
يج ِفي اْل َخْم ِق ما َق َذ ِ
َّللا َعَمى ُك ِّ َشي وء َق ِج كيخ :ٔ[ياشخ].
اع َي ِد ُ
َجِش َح وة َّم ْثَشى َوُث َال َث َوُرَب َ
اْل َس َال ئ َكة ُر ُسالً أُولِي أ ْ
اء إ َّن َّ َ
ُ
َ
ْ
ِ ِِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ومشها :عجم التعب والسمل؛ قال تعال َ  :و َم ْؽ ِع َ
شج ُه َال َق ْد َت ْكبُخو َن َع ْؽ بَب َادتوو َوَال َق ْد َت ْحد ُوخو َن َ ُق َد ّوب ُحؾ َن المْيو َ
َو َّ
الش َي َار َال َق ْف ُتُخو َن :ٕٓ ٜٔ[األن,اا ].

وقج أعص هللا –سبحان  -الجغ قجراو يعجد عشها البذخ مشها:
ِ
ِوػ ِب ِوو َقبو أَن َتُقوؾم ِموؽ َّمَق ِ
وػ َوِإِّنوي َعَمِْ ِوو َلَقوؾِي
وال ِع ْف ك
ام َ
خيوت ِّم َوؽ اْل ِج ِّوؽ أََنوا آت َ
َْ
الدخعة يي التشقل؛ قال تعاال َ  :ق َ
َ
أِ
يؽ :ٖٜ[الشسل].
َم ك
ِ
ِ
ِوو وموؽ ي ِود ْ ِ
َم ِخَنوا
ومشها كحلظ القجرة عم الرشاعة؛ قال تعاال َ  :و ِم َؽ اْل ِج ِّؽ َمؽ َق ْع َس ُ َبْي َؽ َيَجْقو ِبوِ ْذ ِن َرّب َ َ َ
ِ موْش ُي ْؼ َع ْوؽ أ ْ
يخ َ قعسُمؾ َن َل ُو ما ق َذ ِ
اب َّ ِ
ور َّر ِ
ان َكاْل َج َؾ ِ
ُنِح ْق ُو ِم ْؽ َع َح ِ
ات :ٖٔ ٕٔ[سبو].
اسَِ و
يب َوَت َس ِاثي َ َو ِجَف و
اب َوُقُج و
اء مؽ َّم َح ِار َ
َ َ ُ
الدع ِ َ ْ َ
ومسا خز هللا -تبارك وتعال ُ -ك اال مغ السالئكة والجغ ب إمكاناة تسامهع برػرة البذخ يسغ أ لاة تساال السالئكاة
وحَشا َف َت َسَّث َ َل َيا َب َذ اخً َس ِوؾّياً :ٔٚ[ماخيع]؛ قاال
بالبذخ ما ا يي قرة مخيع عميها الدالم يي قػل تعال َ  :فأَْر َسْمَشا ِإَلْي َيا ُر َ
()ٖٛ
وحَشا, خيل َ  ف َت َسَّث َ  يترػر َل َيا َب َذ اخً ح ماا َ س ِؾّياً تام الخمه)(.)ٖٜ
الػايجي َ ( :فأَْر َسْمَشا ِإَلْي َيا ُر َ
وم,تت يي الدشة الش,ػية أيا نث كايخة تخوي
قررا يي تسال السالئكة يي ػرة البذخ مشها قرة األقخع واألبخص
ً
 ٖٖٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)2و
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد العازمٌ

ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اث ِإَل ا ْاي ِه ْع َمَم ًك ااا "...
َن َن َْ,تِما َاي ُه ْع َتَب َع ا َ
َع َسا ا َب ا َاجا كَّلل  أ ْ
ص َوأَ ْق ا َاخ َ
ع َوأ ْ
يل أ َْبا َاخ َ
واألعسا ا يق ااج ق ااال " :إ كن مَ َالمَ ا ًة ي ااي َبش ااي إ ْس ا َاخائ َ
الحاجنث(ٓٗ) .ويااي الدااشة أيزااا أيا نااث تااخوي قررااا يااي تسااال الجااغ يااي ااػرة البذااخ مشهااا قرااة ي اخسااة أبااي اخياخة لمصعااام
ِ
ِ
وييها َقػل الكشُِّ ,ي  ألبي اخيخة" :أ ِ
االَ :ال.
َما إكن ُ َق ْج َ َج َق َظ َو ُا َػ َك ُحو  ..تَ ْعَم ُع َم ْغ تُ َخاش ُب ُم ْش ُح مَ َالر َلَاال َيا أََبا ُا َخْي َخَة؟ َق َ
َ
َ
صان"(ٔٗ).
ا
ش
اك َ ْ َ
الَ :ذ َ
َق َ
صان" (ٕٗ) يقاػل
َس َاػُ َش ْاا َ
ويسكغ لمجغ أن تتسال برػر مخمػقاو أخخا كالكال والحااو يقاج قاال َ :
"الكْم ُ
اب األ ْ
ابااغ تاساااة(ٖٗ)( :ي ا ن الكمااب األسااػ شاااصان الكااال والجااغ تترااػر برااػرت كايا ًااخ وكااحلظ برااػرة الق ا األسااػ ؛ ألن الد اػا
أ سو لمقػا الذاصاناة مغ بيخت وتا قػة الح اخرة)(ٗٗ).

ياتزل بحلظ أن لكل مغ السالئكاة والجاغ قاجراو خارقاة تفاػق قاجراو البذاخ أعصاااع إياااا هللا  تفزاال مشا 

لهع مال سخعة التشقل والقجرة عم التسال وبيخ ذلظ.

املبحث الثاىٌ:

وجىه االختالف بني املالئهة واجلً.
املطلب األول :مادة اخللل.
خمه هللا -تبارك وتعال  -العجنج مغ العػالع مغ مػا مختمفة يي أ مها ليت,يغ لمشااس قاجرة هللا سابحان عما خماه
ق ِْ
وان ِموؽ َّم ِ
ال َكاْل َف َّخ ِ
وار وج ِّموؽ َّنوار :ٔ٘ ٔٗ[الاخيسغ] يقاػل
وق اْل َج َّ
ان ِمؽ َصْم َر و
ند َ
وار َ َو َخَم َ
ما يذا يقال تعال َ  :خَم َ
ال َ
اآللػسي(٘ٗ)( :يالسار بالشدبة إل الجان كالت اخ بالشدبة إل اإلندان)(.)ٗٙ
"خمَِق ِت اْل َسالَِئ َك ُة ِم ْاغ ُناػر
والسالئكة خمقػا مغ نػر كسا أن الجغ خمه مغ الشار واإلنذ خمه مغ الصيغ قال ُ :
ِ
ِ
ِ
وخمِه اْلج ُّ ِ
ِ
ع َل ُك ْع"(.)ٗٚ
ان م ْغ َم ِار م ْغ َنار َو ُخم َه ح َ ُم م كسا ُو َ
َُ َ َ
)
ٜٗ
(
)
ٗٛ
(
وان ِموؽ
قال الشػوي ( :الجان الجغ والسار المهب السختم بدػا الشار)
وق اْل َج َّ
وقال القخش,ي( :وقػل َ  :و َخَم َ
(ٓ٘)
زا والخيخ ييهع قميل) .
َّم ِار وج ِّمؽ َّنار أيِ :مغ شػاظ ذي لهب واتقا وُ َخان يكانػا اا
شخ َم ْح ً
يالسالئكة لسا ُخمُِقاػا ماغ الشاػر اار األ ال يايهع الخياخ ولاحلظ يهاع يفعماػن الخياخ ويح,اػن أاما بخاالف الجاغ السخماػقيغ

مغ الشار يغمب عميهع الذخ وإعانة أام

وإن كان يي بعزهع خيخ يفيهع مدمسػن أيزا.

املطلب الثاىٌ :التهلًف.

لقااج يصااخ هللا -تبااارك وتعااال  -السالئكااة عم ا شاعت ا وعرااسهع عااغ معراايت وكمفهااع بالكاااام باابعس األعسااال التااي

تشاساب مااا واا,هع مااغ القاػا يتا يداتكاع أمااخ الخمااه ماال :الشاادول باالػيي وقاابس األرواح وتداجيل األعسااال وبياخ ذلااظ واااحت
واد َم ْكَخُموؾ َن َ
األعسال تػضل لشا إكخام هللا سبحان لمسالئكة كسا قال تعال َ  :وَقاُلؾا َّات َخ َح َّ
الخ ْح َس ُؽ َوَلوجاً ُس ْوب َحاَن ُو َبو ْ ِبَب ك
ِ ِ
ِ
ِ
َم ِخِه َق ْعسُمؾ َن َ َق ْعَمؼ ما َبْي َؽ أَْي ِج ِ
يي ْؼ َو َما َخْم َف ُي ْوؼ َوَال َق ْذوَف ُعؾ َن ِإَّال لِ َس ِوؽ ْارَت َزوى َو ُىوؼ ِّم ْوؽ َخ ْذ َويِت ِو
َال َق ْدبُقؾَن ُو باْلَق ْؾل َو ُىؼ بأ ْ
ُ َ
َ
ِ
يو جيَّشؼ َك َحلِ َػ َن ْجدِي َّ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
يؽ :ٕٜ-ٕٙ[األن,اا ].
الغالِس َ
ُم ْذفُقؾ َن َ َو َمؽ َقُق ْ مْش ُي ْؼ إّني إَل كو ّمؽ ُدونو َف َحل َػ َن ْج ِد َ َ َ
اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٚ
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املكارىة بني عاملٌ املالئهة واجلً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقااػل دمحم األماايغ الذااشكاصي(ٔ٘) ...( :ومااا ذك اخت يااي اااحت اآليااة الكخيسااة مااغ الاشااا الحدااغ عم ا مالئكت ا  -عماايهع
مػاو هللا وسالم  -بيَكش يي بيخ احا السػضو؛ كقػلا تعاال  :عَمييوا م َال ِئ َكو كة َِّ َوال ك ِ
َم َوخُى ْؼ
َ ُ
ظ ش َوج كاد َال َق ْع ُ
روؾ َن َّ َ
َ َْ َ
َّللا َموا أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يؽ َ َق ْعَمسوؾ َن موا َت ْف َعُموؾ َن:ٕٔ-ٔٓ[
َوَي ْف َعُمؾ َن َما ُي ْؤ َمُخو َن :ٙ[التحخيع] وقػل تعال َ  :وإ َّ
يؽ َ كَخامواً َكواتِب َ
ِن َعَمِْ ُك ْؼ َل َحوافغ َ
َ
ُ
الدووساو ِ
ِ
ات َو ْاألَْر ِ
َ َو َمو ْوؽ ِعشو َوج ُه َال َق ْدو َوت ْكِبُخو َن َعو ْوؽ ِبَب َادِتو ِوو َوَال َق ْد َت ْح ِدو ُوخو َن َ
االنفصااار] وقػل ا تعااال َ  :وَلو ُ
وو َمووؽ فووي َّ َ َ
ُقدِّب ُحؾ َن َّ
المْي َ َو َّ
الش َي َار َال َق ْف ُتُخو َن :ٕٓ-ٜٔ[األن,اا ]  ...إل بيخ ذلاظ ماغ اآليااو  ...الزاسيخ ياي قػلا ِ ( :موْش ُي ْؼ) عائاج إلا
َ
ِ
واد َم ْكَخُمووؾ َن والسعشا  :إنهااع  -مااو كاخامتهع عما هللا  -لااػ ا عا أيااج مااشهع ك
أن لا
السالئكااة السااحكػريغ يااي قػلا َ :بو ْ بَبو ك
اخكا وكااان اداؤت هااشع .ومعمااػم أن التعميااه يراال تاسااا ال
الحااه يااي ااخف شااي مااغ يقااػق هللا الخا ااة با إلاا لكااان مذا ً
ِ
ِ َِّ
وان ِف ِ
َّللا
يؽ :ٛٔ[الدخااخف] وقػل ا َ :لو ْوؾ َكو َ
وان لِمو َّوخ ْح َس ِؽ َوَلو كوج َفأََنووا أََّو ُل اْل َعاِبووج َ
يسكااغ وال يقااو كقػل ا ُ  :ق و ْ ِإن َكو َ
يي َسووا آل َي و كة إال َّ ُ
َل َف َد َج َتا :ٕٕ[األن,اا ] والس اخ بحلظ تعطاع أمخ الذخك)(ٕ٘).
طَما َة األ ِ
اان
يالسالئكاة مشدااػن عاغ الػقاػع ياي الغفماة ومخالفاة أماخ هللا  ويػضال ذلاظ ياجنث َي ْش َ
ُس ِّايج ِّي َ - وَك َ
َ
ػل ك ِ
ِِ
ِم ْغ ُكتكا ِ رس ِ
ّللاِ َماا
ان ك
الُ :قْم ُتَ :ناا َي َه َي ْش َ
ف أ َْن َت َيا َي ْش َ
االُ :س ْاب َح َ
الَ :ك ْا َ
طَما ُةَ .ق َ
طَم ُة؟ َق َ
ّللا  -قالَ( :لقَيشي أَُبػ َب ْكخ َيَق َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ك
ك
ِ
ك
ن
ْ
ّللا 
ّللا ُ نا َح ّك ُخَنا بالشاار َواْل َجشاة َيتا َكوَناا َأر َي َع ْايغ َيا َذا َخ َخ ْ َشاا م ْاغ ع ْشاج َرُساػل ك
الُ :قْم ُتَ :ن ُكاػ ُ ع ْش َاج َرُساػل ك
ػل! َق َ
تَُق ُ
ِ
عا َيدشا األ َْزوا واألَوالَ و ك ِ ِ
ّللاِ ِإكنا َلَشْمَق ِم ْا َل َا َحا.
ال أَُبػ َب ْكخَ :ت َو ك
َ َْ
الز ْا َعاو َيَشد َيشا َكا ًيخاَ .ق َ
َ َ َ ْ َ َ
صَمْق ُت أََنا وأَبػ ب ْكخ يتك َ َخْمَشا َعَم رس ِ
ّللاِ.
ػل ك
ػل ك
ّللاِ ُ قْم ُتَ :نا َي َه َي ْش َ
َي ْان َ
َُ َ َ
طَم ُة َيا َرُس َ
َُ
َيَقال رسػل ك ِ
اك"؟
ّللا "َ :و َما َذ َ
َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ك
ك
ِ
ك
ن
ْ
ر
أ
اا
ا
ن
َ
و
ك
ا
ت
ي
اة
ا
ش
ج
ل
ا
و
اار
ا
ش
ال
ب
ا
ن
خ
ك
ح
ا
ت
ك
اج
ا
ش
ع
ا
و
َز
أل
ا
ا
اش
ا
د
ي
ا
ع
ك
اج
ا
ش
ع
اغ
ا
م
اا
ا
ش
خ
خ
ا
ذ
ا
ي
غ
اي
ا
ع
ي
اػ
ا
ك
ن
ّللا
اػل
ا
س
ر
ك
َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َُّ
ُقْما ُ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
اتَ :يااا َ ُ َ
الزاع ِ
او َن ِد َيشا َكِا ًيخا.
َواأل َْوالَ َ َو ك ْ َ
ِ
ّللاِ " :و كال ِحي َنْف ِدي ِبَي ِجِت ِإ ْن َل ْػ تَ ُجومػ َن َعَم ما تَ ُك ُ ِ ِ ِ
راا َي َح ْت ُك ُع اْل َسالَِئ َكا ُة َعَما
ػل ك
ال َرُس ُ
َيَق َ
ػنػ َن ع ْشاجي َوياي الا ّح ْك ِخ َل َ
َ
ُ
َ
اع ًة" .مَالَ َر َمكخاو)(ٖ٘).
ش ُخِق ُك ْعَ ..وَل ِك ْغ َ -يا َي ْش َ
ُي ُخِش ُك ْع َوِيي ُ
اع ًة َو َس َ
طَم ُةَ -س َ
طَمة" معشات :أن خاف أن مشايه يياث كاان يحرال لا الخاػف ياي مجماذ الش,اي 
يقػل الشػوي( :قػل َ"نا َي َه َي ْش َ
ويطهخ عما ذلاظ ماو السخاقباة والفكاخ واإلقباال عما اآلخاخة يا ذا خاخ اشاتغل بالدو اة واألوال ومعااش الاجناا وأ ال الشفااق
إضهار ما يكتع خالي مغ الذخ يخاف أن يكػن ذلظ نفاقا ياوعمسهع الش,اي  أنا لااذ بشفااق وأنهاع ال يكمفاػن الاجوام عما
ذلظ ساعة وساعة أي :ساعة كحا وساعة كحا)(ٗ٘).
وو

الجاللة أن لػ كان مشداا عغ الػقػع يي الغفمة بالسعا ي أو ما ونها مغ السباياو وكان يال مالزمة ذكخ

هللا و وام شاعت لرار ش,يها بالسالئكة الحنغ ال يعرػن ويالزمػن شاعة ربهع(٘٘).

وت اْل ِجو َّوؽ
وأمااا الجااغ ي ا نهع مكمفااػن مااومػرون بفعاال الصاعاااو وا تشااا السعا ااي كاااإلنذ؛ قااال تعااال َ  :و َمووا َخَم ْقو ُ
َو ِْ
نذ ِإَّال لَِِ ْعُبُجو ِن :٘ٙ[الاحارياو]؛ يقاػل اباغ الكااع(( :)٘ٙالراػا الاحي عماا سهاػر أاال اإلساالم أنهاع ماومػرون مشهياػن مكمفاػن
ال َ
()٘ٚ

ويقاػل القخش,اي(( :)٘ٛااحت الداػرة و(األيقااف) و(قال

بالذخيعة اإلسالماة وأ لة القخحن والدشة عم ذلظ أكاخ مغ أن تحراخ)
أ ِ
ُويااي) لياال عم ا أن الجااغ مخاااش,ػن مكمفااػن مااومػرون مشهيااػن ماااابػن معاااق,ػن كاااإلنذ س اػا مااؤمشهع كسااؤمشهع وكااايخاع
َ
ككايخاع ال يخق بيششا وبيشهع يي شي مغ ذلظ)(.)ٜ٘
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد العازمٌ

ويتختب عم تكماف الجغ الاػا ُ والعقا ُ يالسصاو مغ الجغ ُنااا عما شاعتا والعا اي ماشهع ُيعاقاب قاال تعاال :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يؽ َ َقواُلؾا
وه َقاُلؾا أَنر ُتؾا َفَم َّسا ُقز َي َوَّل ْؾا ِإَلى َق ْوؾ ِم ِيؼ َمشوح ِر َ
َ وِإ ْذ َصَخْفَشا ِإَلِْ َػ َن َف اًخ ّم َؽ اْل ِج ِّؽ َق ْد َتس ُعؾ َن اْلُقْخ َ
آن َفَم َّسا َح َزُخ ُ
ِ ِ
ِ
قا َقؾمَشا ِإَّنا س ِسعَشا ِك َتاباً أ ِ ِ
ِ ِ
ِؼ َ َقوا َق ْؾ َمَشوا
وق َوِإَلوى َ
ط ِخ و
يوق َم ْد َوت ِم و
ؾسى ُم َرّجقاً ّل َسا َب ْوي َؽ َي َجْقوو َي ْيوجي ِإَلوى اْل َح ِّ
َ ْ
ُند َل مؽ َب ْعج ُم َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
أِ
ذ ب ُس ْعج وود فوي
وِؼ َ َو َموؽ ال قجوب داع
وي َّ
َج ُيبؾا َداع َي َّ
َّللا َوآمُشؾا بو َق ْْفْخ َل ُكؼ ّمؽ ُذُنوؾب ُِِ ْؼ َوُيج ْوخُكؼ ّم ْوؽ َعو َح و
اب أَل و
َّللا َفَم ْوِ َ
ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ْاألَْر ِ
ويؽ :ٖٕ-ٕٜ[األيقاااف]؛ يقااػل ابااغ الكاااع( :وقااج م,اات ك
أن مااشهع
وػ ِفووي َضو َوال ول َمِبو و
وو ِمووؽ ُدوِنووو أَولَِِوواء أ ُْوَلئو َ
ذ َلو ُ
َ َوَلو ْوِ َ
السؤمشيغ ييجخمػن يي العسػم كسا أن كايخاع ناجخل ياي الكاايخيغ السداتحقيغ لمػعياج و خاػل ماؤمشهع ياي حيااو الػعاج أولا

مااغ خااػل كااايخاع يااي حياااو الػعيااج ي ا ن الػعااج يزاام والػعيااج عجل ا ويزاام مااغ ريست ا واااي تغمااب بزااب وأيزااا ي ا ن
خػل عا يهع الشار إنسا كان لسخالفت أمخ هللا ي ذا أشاع هللا أ خل الجشاة وأيزاا ي نا ال ار لمسكمفايغ ساػا الجشاة والشاار

وكل مغ لع ناجخل الشاار ماغ السكمفايغ يالجشاة مااػات وأيزاا يقاج م,ات أنهاع إذا أ اابػا اعاي هللا بفاخ لهاع وأ ااراع ماغ عحابا
َ
وكل َم ْغ ُبِف َخ ل خل الجشة وال بج ولاذ يائجة السغفخة إال الفػز بالجشة والشجاة مغ الشار)(ٓ.)ٙ
اعي َّ ِ
َجيبؾا د ِ
ويقػل ابغ كايخَ( :قا َق ْؾمَشا أ ِ
محسجا  إل الاكَقَم ِ
يغ
َّللا :ٖٔ[األيقاف] تا اللة عم أن تعال أرسل
ً
َ
ُ َ َ
 الجغ واإلنذ -ييث عااع إل هللا تعال وق أخ عميهع الدػرة التي ييها خصاا الفاخيقيغ وتكماافهع ووعياجاع وااي ساػرةِ
ِ
آمُشؾا ِب ِو وقػل تعاال  :ق ْْ ِفوخ َل ُكوؼ ِموؽ ُذُنوؾب ُِِؼ قيال :إن ِ
َّللا و ِ
الخيسغ ولهحا قال :أ ِ
"م ْاغ" ااا اشاا ازئاجة
َ ْ
َج ُيبؾا َداع َي َّ َ
ْ
ّ
وِؼ أي :ويكااكع ماغ
وتا نطخ؛ ألن زيا تهاا ياي اإلمبااو قميال وقيال :إنهاا عما بابهاا لمتبعااس َ وُي ِج ْوخُكؼ ِّم ْوؽ َعو َح و
اب أَلِ و
عحاب األلاع.

وقج استجل بهحت اآلية َم ْغ َذ َا َب مغ العمسا إل أن الجغ السؤمشيغ ال نجخمػن الجشاة وإنساا ا اد
مغ عحا الشار نػم الكاامة ولهحا قالػا احا يي احا السقام واػ مقام تبجل ومبالغة يماػ كاان لهاع ا اد عما اإليساان أعما

ااروا
االحيهع أن ُي َج ُ

مغ احا ألوشظ أن نحكخوت.

وقال ابغ أبي ياتع :يجمشا أبي قاالُ :ي ِّاج ْم ُت عاغ خياخ عاغ لياث عاغ مجاااج عاغ اباغ عبااس -رضاي هللا عشهساا -قاال:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الجكشاة" والحاه أن ماؤمشيهع كساؤمشي اإلناذ ناجخمػن
ااذ َ
ااذ َوَال تَ ْاج ُخ ُل ُذِّركيا ُة ِإْبم َ
الجكش َة ألَكن ُهاع م ْاغ ُذِّركياة ِإْبم َ
َ"ال َن ْج ُخ ُل ُم ْؤِمُشػ الج ِّغ َ
الجشة كسا اػ محاب ساعة مغ الدمع.
ِ
وذ َقو ْوبَم ُي ْؼ َوَال َجووان :ٚٗ[الااخيسغ] ويااي اااحا االسااتجالل نطااخ
وقااج اسااتجل بعزااهع لهااحا بقػلا َ :لو ْوؼ َق ْظس و ْث ُي َّؽ ِإنو ك
ِ
ِ
ِكسوا ُت َكو ِّحَب ِ
واف مَقوام َرّبِ ِوو َجَّش َت ِ
ان :ٗٚ-ٗٙ[الاخيسغ] يقاج اماتغ
َي َ
وان َ َبوأ ِّ
وأيدغ مشا قػلا  -ال وعاالَ  :-ول َس ْوؽ َخ َ َ َ
آالء َرّب ُ َ
تعال عم الاقميغ بون عل اد محدشهع الجشة وقج قابمت الجغ احت اآلية بالذاكخ القاػلي باوبمغ ماغ اإلناذ يقاالػا" :وال

أيزاا ي نا إذا كاان يجاازي
بذي مغ حالئظ ربشا نكاح يماظ الحساج" يماع يكاغ تعاال لاساتغ عمايهع ا اد ال يحرال لهاع و ً
كايخاع بالشار واػ مقام عجل يَن يجازي مؤمشهع بالجشة واػ مقام يزل بصخيه األول واأليخا.
ِ
الرالِح ِ
ِ
ات اْل ِفْخَد ْو ِ
س ُن ُودالً:ٔٓٚ[ 
ات َكاَن ْت َل ُي ْؼ َجَّش ُ
أيزا عم ذلظ قػل تعال ِ :إ َّن َّالح َ
آمُشؾا َو َعسُمؾا َّ َ
ومسا نجل ً
يؽ َ
(ٔ)ٙ
الكهع] وما أشب ذلظ مغ اآلياو) .

يسا ذكخت هللا –سبحان  -مغ الشعاع ألال الجشة كالحػر العيغ وبيخاا نجخل تا مؤمشي الجغ كسا نجخل تا مؤمشي

اإلنذ لعسػم اآلياو يي ذلظ.

اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٜ
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املكارىة بني عاملٌ املالئهة واجلً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتكالاف التي أ ُِم َخو بها السالئكة تكالاف وأوامخ كػناة ال يسكغ أن تخالع ولحلظ ال تقو السعراة مغ السالئكاة
ِ
أما التكالاف التي أ ُِم َخو بها ُّ
ااا ُعػِق َب.
ر َ
الجغ ي نها تكالاف وأوامخ شخعاة َم ْغ أشاعها أُم َ
وم ْغ َع َ
يب َ

املطلب الثالث :الطعاو.

ذكخ هللا تبارك وتعال قرة السالئكة لسا قجمػا عم إبخالاع :
ِ ِ
ال َسالَ كم َف َسا َلِب َث أَن َجاء ِب ِع ْج و َحِشي وح َ َفَم َّسا
ِؼ ِباْلُب ْ
يقال –سابحان َ  :-وَلَق ْج َج ْ
وذَخى َقاُلؾْا َسالَماً َق َ
اءت ُر ُسُمَشا إْبَخاه َ
ِ
ِ ِ
ِ
ؾط :ٚٓ ٜٙ[اػ ].
ذ ِمْش ُي ْؼ ِخِ َف ًة َقاُلؾْا الَ َت َخ ْف ِإَّنا أُْرِسْمَشا ِإَلى َق ْؾمِ ُل و
َأرَى أَْيجَي ُي ْؼ الَ َتر ُ ِإَلِْو َنكَخُى ْؼ َوأ َْو َج َ
ِ
ِ ِ ِ
اهِؼ اْلس ْكو َوخِم َ ِ
وال َسو َوال كم َقو ْوؾكم
واك َحو ِوج ُ
وقااال -ساابحان َ  :-ى و ْ أ ََتو َ
يؽ َ إ ْذ َد َخُم وؾا َعَمِْووو َفَقوواُلؾا َسو َوالماً َقو َ
يث َضو ْوَِ إْبو َوخ َ ُ
ِ
وه
شكُخو َن َ َفَاخ َ
َىِم ِو َف َجاء ِب ِع ْج و َس ِس و
َم َ
ذ ِموْش ُي ْؼ ِخَِفو ًة َقواُلؾا َال َت َخ ْ
ِ ِإَلى أ ْ
وف َوَب َّذ ُوخ ُ
ال أََال َتأ ُْكُمؾ َن َ َفوأ َْو َج َ
يؽ َ َفَقَّخَب ُو إَلْي ِي ْؼ َق َ
ِؼ :ٕٛ - ٕٗ[الحارياو].
ِب ُْ َال وم َعمِ و
ويي احت القرة باان عجم يا ة السالئكة لمصعام ولحلظ أو ذ مشهع إباخالاع  خافاة؛ يقاػل اباغ خياخ الص,اخي
ريس هللا( :-يقاػل تعاال ذكاخت :يمساا رأا إباخالاع أناجنهع ال ترال إلا ِالع ْج ِال الاحي أتاااع با والصعاام الاحي َق ّاجم إلايهع
َ
نكخاع وذلظ أن لسا قجم شعام  إليهع  -تاساا ُذ ِك َاخ -كّفاػا عاغ أكما ألنهاع لاع يكػناػا مساغ يوكما  .وكاان إمدااكهع عاغ
ِ
اع ُ أ َْم ُخُاع وأو ذ يي نفد مشهع خافة)(ٕ.)ٙ
ور َ
أكم  -عشج إبخالاع واع ضَافان ُ -م ْدتَْش َك ًخا .ولع تكغ بيشهع معخية َ
َّ
َّ
ووام َو َموووا َكووواُنؾا
ومسااا نااجل عم ا أن السالئكااة ال توكاال الصعااام قػل ا تعااال َ  :و َموووا َج َعْمَشو ُ
وواى ْؼ َج َدوووجاً ال َقوووأ ُْكُمؾ َن الظ َعو َ
ِ
يؽ :ٛ[األن,اااا ]؛ قااال ابااغ خيااخ الص,ااخي( :قااػل تعااال ذكاخت :ومااا عمشااا الخساال الااحنغ أرساامشااع مااغ ق,مااظ -يااا دمحم -إلا
َخ ِالووج َ

َّ
َّ
وام يقااػل :لااع نجعمهااع مالئكااة ال يااوكمػن الصعااام ولكااغ عمشااااع أ دااا ً ا
األمااع الساضاااة ق,اال أمتااظ َ ج َدووجاً ال َق وأ ُْكُمؾ َن الظ َعو َ
مامظ يوكمػن الصعام)(ٖ.)ٙ
وأمااا الجااغ ي ا نهع كاااإلنذ يااوكمػن الصعااام يفااي يااجنث أَِب اي اخيااخة  أَكن ا َكااان يح ِساال مااو الكشِ,ا ِاي ِ إ اوة ِلػضااػِئ ِ
َُ ْ َ َ
َ ًَ َ ُ
ُ َ َْ ُ َ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويا ِت ا ِ َي,يَشسااا اااػ ن ْتبع ا ِبهااا َيَقااال :مااغ ا ا َحا؟َ َقااال :أََنااا أَبااػ اخيااخة َيَقااال" :ابغشااي أَيجااا ار أ ِ
طااع َوَال
س ِب َهااا َوَال تَ اوْتشي ِب َع ْ
ُ َُ ْ َ َ
َسااتَْشف ْ
َ َْ َ
َ ْ
َ
َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ
َْ ً ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اال
َي ِسُم َها يي َ
ر َاخْي ُت َيتكا ِإ َذا َي َاخ َ
ن َم َذ ْاي ُت َيُقْم ُ
ش َخف مَْػبِي َيتك َو َ
َي َجار أ ْ
ِب َخْومَة" َيوَتَْيتُ ُ ِبو ْ
اتَ :ماا َب ُ
ض ْاعتُ َها إَلا َ ْشبا مُا كع ْان َ
ط ِع و ك ِ
ِ
ِ
َن َال
يغ َ -وِن ْع َع اْل ِج ُّغَ -ي َدوَُلػِني كا
الدَ َي َاج َع ْػ ُو ك
"ا َسا ِم ْغ َ
ّللاَ َل ُه ْاع أ ْ
ش َعا ِم اْل ِج ِّغ َوإِكن ُ أَتَاني َوْي ُج ِ ِّغ َنريَِ ,
الُ :
الخْومَة؟ َق َ
اْل َع ْ َ
اما"(ٗ.)ٙ
َي ُسُّخوا ِب َع ْ
طع َوَال ِب َخْومَة ِإ كال َو َ ُجوا َعَم ْي َها َ
ش َع ً
ِ
ِ
اار
اان َ
ال اباغ مداعػ َ :ي ْ
وقال " :أَتَاني َ اعي اْل ِج ِّغ َي َح َا ُْ ,ت َم َع ُ َيَق َأخ ُ
ْو َعَم ْي ِه ُع اْلُق ْخ َ
اارُا ْع َوحمَ َ
صَم َه ِبَشاا َيو ََرَاناا حمَ َ
حن»َ .ق َ
ِنيااخِان ِهع وساوَُلػت الاكااد َيَقااالَ« :ل ُكااع ُكا ُّال ع ْ ِ
يك ْع أَْوَياَاخ َمااا َي ُكااػ ُن َل ْح ًسااا َوُكا ُّال َب َعاَاخة َعَمااع لِاَاجَوِّاب ُك ْع"
اسا ُاع ك
ّللاِ َعَمْاا ِ َيَقا ُاو يااي أَْناِاج ُ
َ ْ ََ ُ َ
َ
َ
طااع ُذكاَاخ ْ
ْ
(٘)ٙ
ش َع ُام ِإ ْخَػِان ُك ْع" .
ػل ك
ّللاَِ"  :يالَ تَ ْدتَْش ُجػا ِب ِه َسا َيِكن ُه َسا َ
ال َرُس ُ
َيَق َ
يقػل ابغ ع,جال,خ(( :)ٙٙومغ الجليل عم أن الذااشيغ مغ الجغ يوكمػن ويذخبػن قػلا  ياي العطاع والخوماة ياي ياجنث
االستشجا  :اي از إخػانكع مغ الجغ)(.)ٙٚ
إ ًذا يالسالئكة ال يوكمػن الصعام ِل َسا أعصااع هللا  مغ القػا التي تكفيهع عاغ الحا اة لتشااول الصعاام أماا الجاغ تااوكمػن
ويذخبػن ويحتا ػن لمصعام كسا يحتا البذخ.
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املطلب الرابع :اليهاح.

لااع يااوو يااي الذااخع أن لمسالئكااة ذريا ًة؛ وذلااظ أنهااع ال نتشاااكحػن يهااع ااشذ وايااج باااقػن عم ا أ اال خمقااتهع ال نػ اافػن

بالحكػرة وال األنػمة وكان كفار قخير نكجعػن أن السالئك َة إنار وأنهاع بشااو هللا  وااحا ماغ ضااللهع تعاال هللا وتقاجس عاغ
ذلظ عمػا ك,يخا؛ يقػل سبحان :
ِ
ِ
َ و َج َعُمؾا َل ُو ِم ْؽ ِبَب ِاد ِه ُج ْدءاً ِإ َّن ِْ
يؽ َ َوِإ َذا ُب ِّذ َوخ
وق َبَش و
َصوَف ُ
ؾر َمِب ك
اكؼ ِبواْلَبش َ
ند َ
ان َل َك ُف ك
وات َوأ ْ
ويؽ َ أَمِ ا َّت َخو َح م َّسوا َق ْخُم ُ
ال َ
ِ
ويؽ َ
َح ُج ُىؼ ِب َسا َضَخ َب لِ َّمخ ْح َس ِؽ َم َثالً َ
وِؼ َ أ ََو َموؽ ُيَش َّذوأُ ِفوي اْل ِحْمَِ ِوة َو ُىو َؾ ِفوي اْل ِخ َروامِ ََّْي ُوخ ُمِب و
أَ
ع َّ َو ْج ُي ُو ُم ْد َؾّداً َو ُى َؾ َكغ ك
ِ
ِ
َش ِي ُجوا َخْمَق ُي ْؼ َس ُت ْك َت ُب َش َي َاد ُت ُي ْؼ َوُي ْدأَُلؾ َن :ٜٔ-ٔ٘[الدخخف].
يؽ ُى ْؼ ِبَب ُاد َّ
الخ ْح َس ِؽ ِإَناثاً أ َ
َو َج َعُمؾا اْل َس َال ئ َك َة َّالح َ
يقااػل القخش,ااي( :والسقرااػ إيزاااح كااحبهع وباااان همهااع يااي نداابة األوال إل ا هللا -ساابحان  -مااع يااي تحكسهااع بااون

السالئكة إنار واع بشاو هللا وذكخ العبا مجح لهع أي :كاف ع,جوا َم ْغ اػ يي نهاية العبا ة ماع كااف يكساػا باونهع إناار
َش ِويُجوا َخْمَق ُي ْوؼ
ات لا باحلظ أ َ
ات زي ًاجا أعماع الشااس أيَ :ي َك ْس َ
الح ْكاع تقاػل :عم َ
الج ْع ُال اشاا بسعشا الَق ْاػل و ُ
مغ بيخ ليل و َ
أي :أيزخوا يالة خمقهع يت يكسػا بونهع إنار)(.)ٙٛ
ِ
واْل ِخَخِة َلُِ َد و َسؾ َن اْل َسَال ِئ َك و َة َت ْدو ِوسَِ َة ْاألُنَثووى :ٕٚ[الااشجع]؛ يقااػل الذااػكاني(:)ٜٙ
يؽ َال ُي ْؤ ِمُشووؾ َن ِبو ْ
ويقااػل -ساابحان ِ :-إ َّن َّالووح َ
(أي :إن ا اؤال الااحنغ ال نؤمشااػن بالبعااث ومااا بعااجت مااغ الااجار اآلخ اخة واااع الكفااار يزااسػن إل ا كفااخاع مقالااة شااشعا و هالااة

هاال وااي أنهااع يداسػن السالئكااة السشادايغ عااغ كال نقااز تداساة األناا
وسسػاع بشااو َ و َما َل ُيؼ ِب ِو ِم ْؽ ِعْم وؼ :ٕٛ[الاشجع] .ااحت الجسماة ياي محال نراب عما الحاال :أي يداسػنهع ااحت التداساة والحاال
أنهع بيخ عالسيغ بسا يقػلاػن يا نهع لاع يعخياػاع وال شاااجواع وال بماغ عمسهاع ذلاظ ماغ شخياه ماغ الصاخق التاي يخ,اخ السخ,اخون
وذلااظ أنهاع زعساػا أنهاا بشاااو هللا يجعماػاع إنامااا

عشها بل قالػا ذلظ َ ْهال وضاللة و ُ خأة)(ٓ.)ٚ
ِ
وضااخ القخحن ك ِ
نذ َقْبَم ُي ْؼ َوَال َجوان :٘ٙ[الاخيسغ] يقاػل
يقو مشهع الشكاح؛ يقال –سبحان َ :-ل ْؼ َق ْظس ْث ُي َّؽ ِإ ك
أن الج كغ ُ
(ٕ)ٚ
(ٔ)ٚ
وو
(ويدتجل باآلية عم أن الجغ يصساغ ويجخمغ الجشة)
وذكخ هللا  أن إلبماذ ذرية يقاال تعاال  :أََفَتَّت ِخ ُحوَن ُ
القاسسي ُ :
وُذ ِرَّيَت ُو أَولِِاء ِمؽ ُدوِني و ُىؼ َل ُكوؼ ع ُوجو ِبوْئذ لِ َّ ِ
يؽ َب َوجالً :٘ٓ[الكهاع] يقاػل اباغ عصااة(ٖ( :)ٚأي :باجل والياة هلل  بػالياة
مغوالِس َ
َ ْ ْ َ
َّ
َْ
َ
(ٗ)ٚ
إبماذ وذريت وذلظ اػ التعػض مغ الجغ بالباشل) .

يت,اايغ ك
االع السالئكااة لاااذ لهااع ذريااة؛ لعااجم وقااػع الشكاااح مااشهع بخااالف عااالع الجااغ الااحنغ يقااو مااشهع الشكاااح ولهااع ذريااة
أن عا َ
()ٚٙ
الداكف ِارِيشي(٘( :)ٚوقااج يكا بيا ُاخ وايااج مااغ محققااي العمسااا االتفاااق عما أن السالئكااة ال يااوكمػن وال يذاخبػن وال نشكحااػن)
يقااػل ك
ّ
ونقل القػل بون الجغ يوكمػن ويذخبػن ويتشاكحػن  -كسا يفعل اإلنذ  -مع قاال( :وضاااخ السعمػمااو أن سااو الجاغ كاحلظ...
ون ُو َوُذِّرَّي َت ُو أ َْولَِِاء ِمؽ ُدوِني َو ُى ْؼ َل ُك ْؼ َعُجو :٘ٓ[الكهاع] وبقػلا تعاال :
وقج استجلػا عم مشاكحتهع بقػل تعال  :أَ َف َتَّت ِخ ُح َ
ِ
نذ َقْبَم ُي ْؼ َوَال َجان :٘ٙ[الخيسغ] واحا نجل عم أن نتوت مشهع الجساع)(.)ٚٚ
َل ْؼ َق ْظس ْث ُي َّؽ ِإ ك

املطلب اخلامس :املسانً.

واد َم ْكَخُمووؾ َن :ٕٙ[األن,اااا ] ومااغ إك اخام هللا 
السالئكااة عبااا ُم ْك َخُمااػ َن كسااا أخ,ااخ بااحلظ –ساابحان  -بقػلا َ :ب و ْ ِبَبو ك
ات َي َت َف َّ
ظْخ َن ِمؽ َف ْؾِق ِي َّؽ َواْل َس َال ِئ َكو ُة ُق َد ِّوب ُحؾ َن ِب َح ْس ِوج َرّب ِِي ْوؼ
لمسالئكة أن عل مداكشهع يي الدسا قال تعال َ  :ت َك ُاد َّ
الد َس َاو ُ

اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٗ
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َشا ِ
َّللا ُىووؾ اْل َُْفووؾر الوَّوخِحِؼ :٘[الذااػرا] وقااال  م,يشااا سااكش السالئكااة يااي الدااسا « :أ ك
َوَي ْدو َوت ْْ ِفُخو َن لِسووؽ ِفووي ْاألَْر ِ
ات
ُ
َ أََال ِإ َّن َّ َ َ
ُ
َ
ضو أَربو أَ اِبو ِإ كال ومَمظ و ِ
الدسا وي كه َلها أَن تَِئ ك ؛ ما ِييها مػ ِ
اضو َ َْ ,هتَ ُ َسا ِ ًجا هللِ»(.)ٚٛ
كَ ُ َُ َ ْ
ََ َ
َ َ َْ ُ َْ ُ َ
يقػل الصااخ ابغ عاشػر( :أي يكا الداساواو عما عطساتهغ نتذاققغ ماغ ش ّاجة تداخخاغ تاساا يداخخُاغ هللا لا ماغ عسال

أيزااا قااج قياال :إن السعش ا  :يكااا الدااساواو نتفصااخن مااغ كا اخة مااا ياايهغ مااغ السالئكااة والكػاكااب
ال يخااالع مااا قا ّاجرت هللا لها ّاغ و ً
()ٜٚ
كِ
ِحقها أن تَئ ّ ") .
وتراريف األقجار تاكػن يي معش قػل الش,ي " :أشت الدسا ُ وب َ
وأمااا الجااغ تاابخالف ذلااظ يهااع يدااكشػن اااحت األرض التااي يدااكشها اإلندااان وقااج أخ,ااخ هللا عااغ ذلااظ يااي قرااة ح م 
َخخجيسا ِم َّسا َكاَنوا َِ ِ
وإخ اخ مغ الجشة وإندال إل األرض مو إبماذ ييث قال –سابحان َ  :-فأََزَّل ُي َسا َّ
ِوو َوُقْمَشوا
الذِْ َ
ظُ
ان َعْش َيا َفأ ْ َ َ ُ َ
ض َع ُجو َوَل ُك ْؼ ِفي األَْر ِ
يؽ :ٖٙ[البقخة].
اه ِب ُ
ز ُِ ْؼ لَِب ْع و
اع ِإَلى ِح و
ظؾْا َب ْع ُ
َ ُم ْد َتَقخ َو َم َت ك
ْ
ِ
ِ
الح ُذ ِ
الخ َاال َ َيْمَاُق ْال:
َي ُاج ُك ُع َ
الح ُذاػش ُمحتزاخة يا ذا أَتَا أ َ
ػش واألماكغ الشجدة؛ قال ِ" :إ كن َااحت ُ
وتكاخ الجغ يي ُ
ِ
ِ ِ
الخَب ِائث" (ٓ.)ٛ
الخ,ث و َ
َعػُذ ِباَّلل م َغ ُ
أُ

والحذػش :أماكغ قزا الحا ة ومعش محتزخة أي :تحزخاا الذااشيغ.
(ٔ)ٛ
الذااا ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اارِك ِ ِ
اش ِ
را ُّامػا ِيااي َمَبا ِ
يهااا ِما ْاغ
يغ"
اإلِباال َيِكن َهااا مااغ ك َ
يقااػل ابااغ تَْاسكاااةَ ...( :يَم كسااا َك َانا ْات ْاإلبا ُال ي َ
وقااال "َ :ال تُ َ
ض ِؤ ِمغ َلح ِسها َيِ كن َذلِظ ي ْ ِ ِ
صَش َة وَنها عاغ ك ِ ِ
اظ ك
ك
ّللاُ َوَرُسػل أ ََم َخ ِبالتكَػ ُّ
ص ِان َهاا ِألَكن َهاا
صَش ِة َما َال ُي ِحُّب ُ ك
َع َ
الذْا َ
الذ ْاا َ َ َ َ ْ
الر َاالة ياي أ ْ
صفئُ تْم َ
َ ُ
ْ ْ َ
ِ
الذا ِ
موْوا ك ِ
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َ
ِ
َ
َ ْ ِ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُّ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ً َ ْ ُ
تا ا َ
الر َال ِة ِيي اْلح كسا ِم ومع ِ
ك ِ
ِ
اش ِغ ِْ
الر َال ِة َعَم ْاأل َْر ِ
ض الكش ِج َد ِة)(ٕ.)ٛ
اإلِب ِل َو ك
يها أ َْوَل ِبالكش ْه ِي ِم ْغ ك
يغ َو ك
الذَااش ُ
َ َ ََ
الر َالةُ ي َ
ييتزل مغ احا أن هللا  أكخم السالئكة بون عل مداكشهع ياي الداسا بخاالف الجاغ الاحنغ أساكشهع األرض و اا
يي الشرػص أنهع يكاخون يي أماكغ خا ة كالحذػش وأعصان اإلبل.

املبحث الثالث:

دور املالئهة واجلً يف التيازع على اخلري والشر لبين آدو.
اشاك

مة بيغ بشاي ح م وعاالع السالئكاة وعاالع الجاغ يكال ماغ السالئكاة والجاغ لهاع تاوميخ عما اإلنداان يالسالئكاة تاومخت

باالخيخ وتعيشا عماا وأماا الجاغ يتاومخت بالذاخت وتديشا لا قاال ( :إن لمذااصان لساة بااابغ ح م ولمسماظ لساة يوماا لساة الذااصان ي يعااا
بالذاخ وتكااحنب بااالحه وأمااا لسااة السمااظ ي يعااا بااالخيخ وترااجنه باالحه يسااغ و ااج ذلااظ يماااعمع أنا مااغ هللا يماحسااج هللا ومااغ و ااج
ظ ِ
األخخا يميتعػذ باَّلل مغ الذاصان الخ اع مع قخأَّ  :
ْمُخُكؼ ِباْلَف ْح َذاء.)ٖٛ()
الذِْ َ ُ
ان َقعُج ُك ُؼ اْلَفْقَخ َوَيأ ُ
يقػل ابغ األميخ(ٗ( :)ٛالمسة الهسة والخصخة تقو ياي القماب أ ار إلساام السماظ الذااصان أو الذااصان با والقاخ مشا يساا
كان مغ خصخاو الخيخ يهػ مغ السمظ وما كان مغ خصخاو الذخ يهػ مغ الذاصان)(٘.)ٛ

يالسماظ يااومخ اإلندااان باالخيخ ويعاال الصاعاااو ماال إقامااة الراامػاو وإنفااق الرااجقاو واإلعانااة عما الخيااخ بخااالف
الذاصان الحي يومخت بالذخ وارتكا

السحخماو مال نذخ الفدا وإشاعة الفايذة بيغ الشاس.
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يقػل ابغ تاساة( :يس,جأ العمع الحه واإل ار ة الرالحة مغ لسة السمظ وم,جأ االعتقا الباشل واإل ار ة الفاسجة مغ لسة
الذاصان) (.)ٛٙ
يرارو عالقة السالئكة مو بشي ح م عالقة شيبة تحاس عما ناػازع الخياخ وا تشاا

الذاخ وعالقاة الجاغ ماو بشاي

ح م عالقة سيئة تحس عم نػازع الذخ ويابصػن عغ الخيخ ويديشػن الباشل.

اخلامتة.
الحسج هلل والرالة والدالم عم رسػل هللا
يججر بشا ذكخ أاع الشتائ والتػ ااو تاسا يوتي:

وم ْاغ واالت وبعاج ،يفاي ختاام ااحا البحاث
م هللا عما وعم حل و حب َ

أوالً :الشتائج.

ٔ -إن كل مغ السالئكة والجغ عالع بي,ي ال يجػز إنكارت لا,ػو ذلظ بالشرػص الذخعاة.
ٕ -إن كالً مغ السالئكة الجغ مخمػقاو عاقمة تفهع الخصا

وتخ الجػا .

ٖ -إن كالً مغ السالئكة والجغ نمحقهع الفشا ويسػتػن مال باقي السخمػقاو.
ٗ -إن كالً مغ السالئكة والجغ ال يعمسػن الغيب مهسا بمغػا مغ السشدلة.

٘ -إن كالً مغ السالئكة والجغ أعصااع هللا  قػا تفػق ما عشج البذخ.

 -ٙإن السالئكة يختمفػن عغ الجغ يي أ ل الخمقة؛ يالسالئكة خمقت مغ نػر وأما الجغ خمقػا مغ نار.
 -ٚإن السالئكة يختمفػن عغ الجغ يي التكمااف يالسالئكاة ,ماػا عما الصاعاة وال تقاو ماشهع السعا اي وأماا الجاغ يتقاو
مشهع الصاعة والسعراة ويدتحقػن عميها الاػا

والعقا .

 -ٛإن السالئكة يختمفػن عغ الجغ يي الصعام يالسالئكة ال توكل وأما الجغ ي نهع يوكمػن ويحتا ػن لمصعام.
 -ٜإن السالئكة يختمفػن عغ الجغ يي الشكاح يالسالئكة ال يقو مشهع نكاح ولااذ لهاع ذرياة وأماا الجاغ تاقاو ماشهع التشااكل
ولهع ذرية.
ٓٔ -إن السالئكة يختمفػن عغ الجغ يي السداكغ يالسالئكة يدكشػن الدسا

وأما الجغ تادكشػن األرض.

ٔٔ -إن السالئكة يحزػن عم نػازع الخيخ والبعج عغ الذخ وأما الجغ ييػسػسػن بشػازع الذخ ويابصػن عغ الخيخ.
ثانِاً :التؾصِات.

كل مشهسا ويحرل ذلظ بتشاول الجػانب التاي
ٔ -ضخورة التسييد بيغ عالسي السالئكة والجغ لئال يقو لبذ يي إ راك ّ
تتػايه ييها السالئكة مو الجغ أو الجػانب التي يختمفان ييها بسديج مغ البحث والجراسة.
ٕ -أاساة بحث الرمة التاي تاخب بايغ كال ماغ عاالسي السالئكاة والجاغ بعاالع اإلناذ وماا نتختاب عما ذلاظ ماغ تاوميخ مباشاخ
يي اجاية اإلنذ أو ضاللهع.
اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٗ
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اهلىامش.
(ٔ) دمحم بغ يعقػ بغ دمحم بغ إبخالاع بغ عسخ أباػ شاااخ مجاج الاجنغ الذايخازي الفيخوزحباا ي :ماغ أئساة المغاة واأل

ولاج بكاازيغ

مغ أعسال شيخاز مع ريل إلا زبياج وتاػيي ييهاا عاام  ٛٔٚهٔٗٔ٘/م .نشطاخ :خياخ الاجنغ باغ محساػ باغ دمحم باغ عماي اباغ
يارس الدركمي الجمذقي (و ٖٜٔٙا أٜٚٙ/م) األعالم (قامؾس توخاجؼ ألشويخ الخجوال والشدواء موؽ العوخب والسدوتعخبيؽ
والسدتذخقيؽ) بيخوو ار العمع لمسالنيغ مانػ ٕٕٓٓم (ط٘ٔ)

 ٚص.ٔٗٙ

(ٕ) الفيخوزحبا ي القامؾس السحِط إشخاف :دمحم العخقػسي بيخوو مؤسدة الخسالة (طٕ) صٕ٘.ٜ

(ٖ) عسخ سماسان ع,ج هللا األشقخ (و ٖٖٗٔهٕٕٓٔ-م) عالؼ السالئكة األب اخر ،األر ن ار الشفائذ (طٖٔ) ص.ٚ
(ٗ) أيسج بغ يارس بغ زكخياا القدويشاي الاخازي أباػ الحدايغ :ماغ أئساة المغاة واأل
ييها عام ٖٜ٘هٔٓٓٗ/م .نشطخ :خيخ الجنغ الدركمي األعالم

ٔ صٖ.ٜٔ

أ ام ماغ قادويغ ماع انتقال إلا الاخي وتاػيي

(٘) ابغ يارس مقايِذ المْة تحقيه :ع,ج الدالم اارون بيخوو ار الفكخ ٖٜٜٔهٜٜٔٚ/م (طٔ) ٔ.ٕٕٗ-ٕٗٔ/
( )ٙعمااي بااغ أيسااج بااغ سااعيج بااغ ياادم الطااااخي أبااػ دمحم عااالع األنااجلذ وإمااام أااال الطااااخ مااغ مؤلفات ا كتااا

(السحم ا ) تااػيي

ٗ٘ٙهٔٓٙٗ/م .نشطخ :شسذ الجنغ أبػ ع,ج هللا دمحم باغ أيساج باغ عاساان باغ َق ْايسااز الاحا,ي (و ٚٗٛا أٖٗٛ/م) سويخ أعوالم
الشووبالء تحقيااه :مجسػعااة مااغ السحققاايغ ب ش اخاف :الذاااخ شااعيب األرناااؤوط بيااخوو مؤسدااة الخسااالة ٘ٓٗٔا اا( ٜٔٛ٘/طٖ)
ٗ صٕٗ٘.

 ٔٛصٗ .ٔٛوخيخ الجنغ الدركمي األعالم
( )ٚابغ يدم الطااخي ِ
الف َر في السم والشح مرخ القااخة مكتبة الخانجي ٘ ص.ٜ
( )ٛع,ج هللا بغ ع,ج الخيسغ بغ ع,ج هللا بغ دمحم القخشي الهاشسي بها الاجنغ اباغ عقيال ماغ ندال عقيال باغ أباي شالاب ماغ أئساة
الشحاة ل شخح مذهػر عم ألفاة ابغ مالظ تػيي ٜٚٙهٖٔٙٚ /م .نشطخ :ع,ج الاخيسغ باغ أباي بكاخ

(و ٜٔٔهٔ٘ٓ٘ /م) بغِة الؾعاة في طبقات المْؾييؽ والشحاة ،ل,شان

االل الاجنغ الدايػشي

يجا السكتبة العرخية ٕ ص.ٗٚ

( )ٜدمحم بااغ ع,ااج هللا الذاا,مي الجمذااقي الحشفااي أبااػ ع,ااج هللا بااجر الااجنغ ابااغ تقااي الااجنغ (و ٜٚٙهٖٔٙٚ /م) آكووام السخجووان فووي
ّ
أحِام الجان تحقيه :إبخالاع دمحم الجسل مرخ القااخة مكتبة القخحن صٖٕ.
(ٓٔ) مدمع

حال مدمع كتا

اإليسان با

معش قػل هللا ﴿ :ولقج رحت ندلة أخخا﴾ يجنث رقع ( )ٔٚٚعغ عائذة.

(ٔٔ) أيسج بغ عسخ األنرااري األنجلداي القخش,اي أباػ العبااس ولاج ياي قخشباة ماع ريال إلا اإلساكشجرية وتاػيي بهاا عاام ٙ٘ٙه.
نشطخ :خيخ الجنغ الدركمي األعالم ٔ ص.ٔٛٙ

(ٕٔ) أبػ العباس أيسج بغ عسخ بغ إبخالاع القخش,اي (و ٙ٘ٙهٕٔ٘ٛ /م) السفيؼ لسا أشِ مؽ تمخوِ

كتواب مدومؼ ،يققا وعماه

عماا وقااجم لا  :محيااي الااجنغ نااب مادااتػ أيسااج دمحم الداايج نػسااع عمااي بااجنػي محسااػ إباخالاع بادال سااػريا مذااه ار ابااغ

كايخ ٔٗٔٚاأٜٜٙ/م (طٔ)

ٔ صٖٓٗ.

(ٖٔ) ع,ج الخيسغ بغ عمي بغ الجػزي أبػ الفخ اإلمام السذهػر مغ مؤلفات السشتطع ياي تااريخ األماع تاػيي  .ٜ٘ٚنشطاخ :شاسذ
الجنغ الحا,ي سيخ أعالم الشبالء

ٕٔ ص٘.ٖٙ

(ٗٔ) سال الاجنغ أباػ الفاخ ع,اج الاخيسغ باغ عماي باغ دمحم الجاػزي (و ٜ٘ٚا إٔٓٔ /م) زاد السدويخ فوي عموؼ التفدويخ ،ساػريا
مذه (طٖ)

ٖ صٗ.ٔٛ

(٘ٔ) متفه عما البخاري

حال البخاري كتا بج الخمه با خيخ ماال السدامع باشع نتباو بهاا شاعع الجباال ياجنث رقاع.)ٖٖٖٓ( :

مدمع صحِح مدمؼ كتا الحكخ والجعا والتػبة واالستغفار با استحبا الجعا عشج

ااح الجيظ يجنث رقع ( )ٕٕٜٚمغ
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يجنث أبي اخيخة.

( )ٔٙالحديغ بغ مدعػ البغػي أبػ دمحم (و ٓٔ٘اأٔٔٚ/م) ُلباب التأويو فوي معوالؼ التشديو

تحقياه :دمحم ع,اج هللا الشساخ  -عاساان

سعة ضسيخية  -سماسان مدمع الحخش الخياض ار شيبة لمشذخ والتػزيو ٜٔٗٓاأٜٜٛ/م (طٗ)

ٕ ص.ٕٜٜ

( )ٔٚالحداايغ بااغ مدااعػ البغااػي أبااػ دمحم محي اي الدااشة اإلمااام العمااع مااغ مؤلفات ا (شااخح الدااشة) تااػيي  ٘ٔٙنشطااخ :أبااػ العباااس
شسذ الجنغ أيسج بغ دمحم بغ إبخالاع بغ أبي بكخ ابغ خمكان ال,خمكي اإلربمي (و ٔٙٛهٕٕٔٛ /م) وَِات األبِان وأنباء

أبشاء الدمان تحقيه :إيدان عباس بيخوو ار

( )ٔٛأبػ دمحم الحديغ البغػي معالؼ التشدي

ا ر ٗ( ٜٜٔطٔ)

 ٚص.ٕٙٙ

( )ٜٔأيسج بغ الحديغ ال,يهقي أبػ بكخ اإلمام السحجر

ٕ ص.ٖٔٙ

ايب التراناف السذهػرة مشها كتا

وبيخاسا .تػيي ٗ٘ٛهٔٓٙٙ /م .نشطخ :شسذ الجنغ الحا,ي سيخ أعالم الشبالء

(الدشغ الك,خا) و( الئل الش,اػة)

 ٔٛصٖ.ٔٙ

(ٕٓ) أيسااج بااغ الحداايغ ال,يهقااي ُشوعب القسووان تحقيااه :دمحم الدااعيج زبمااػل ل,شااان بيااخوو ار الكتااب العمساااة ٕٓٔٚم (طٔ)
ٔ صٖ.ٔٙ

(ٕٔ) ع,ج هللا بغ دمحم بغ ع,ج العديد بغ ع,ج الخيسغ بغ يديغ بغ يسيج عالع ويكا تتمسح عما الذااخ دمحم باغ إباخالاع رئااذ مجماذ
القزا األعم

تػيي ٕٓٗٔهٜٕٔٛ/م .نشطخ :ع,اج هللا باغ ع,اج الاخيسغ باغ

نجج خالل ثسانِة قخون ،الخياض ار العا سةٜٔٗٔ :ه (طٕ)

االل حل بداام (و ٖٕٗٔهٕٖٓٓ/م) عمسواء

ٗ صٖٔٗ.

(ٕٕ) ع,ج هللا بغ دمحم بغ يسيج مجسؾعة رسائ ابؽ حسيج الخياض ار اإليتا

ص.ٕٖٜ

(ٖٕ) ع,ج الخيسغ بغ نا خ بغ ع,ج هللا الداعجي عالماة القرااع وأياج األعاالم السذااايخ
تػيي ٖٔٚٙهٜٔ٘ٙ/م .نشطخ :ع,ج هللا بغ ع,ج الخيسغ بغ

اايب السؤلفااو الشايعاة مشهاا تفدايخ القاخحن

الل حل بدام عمساء نجج خالل ثسانِة قخون ٖ ص.ٕٔٛ

(ٕٗ) ع,ااج الااخيسغ بااغ نا ااخ الدااعجي تِدوويخ الكووخيؼ الووخحسؽ تحقيااه :ع,ااج الااخيسغ بااغ معااال المػيحااه مؤسدااة الخسااالة ل,شااان
ٔ ص.ٗٛ

بيخوو ٕٓٗٔاإٓٓٓ/م (طٔ)

(ٕ٘) دمحم الصااخ بغ عاشػر رئاذ السفتيغ السالكييغ بتػنذ وشااخ اامو الديتػناة ويخوعا بتاػنذ وياتا ساشة ٖٖٜٔهٜٖٔٚ/م.
 ٙصٗ.ٔٚ

نشطخ :خيخ الجنغ الدركمي األعالم

( )ٕٙدمحم الصااخ بغ عاشػر التحخيخ والتشؾيخ تػنذ الجار التػنداة لمشذخ ٜٗٔٛاا

 ٕٜص.ٕٔٛ

( )ٕٚإس ااساعيل ب ااغ عس ااخ ب ااغ كاي ااخ الجمذ ااقي أب ااػ الف ااجا إم ااام مفد ااخ وم ااؤرل لا ا كت ااا تفد اايخ القا اخحن العط اااع وال,جاي ااة والشهاي ااة ت ااػيي

ٗٚٚهٖٖٔٚ/م .نشطخ :أباػ الفزال أيساج باغ عماي باغ دمحم باغ أيساج باغ يجاخ العداقالني (و ٕ٘ٛهٜٔٗٗ /م) الوجرر الكامشوة
في أبِان السائة الثامشة ،الهشج ييجر حبا مجمذ ائخة السعارف العاساناة ٕٖٜٔاأٜٕٚ /م (طٕ)

ٔ ص.ٖٜٜ

( )ٕٛإسااساعيل بااغ عسااخ بااغ كايااخ الجمذااقي تفدوويخ القوخآن العغووِؼ تحقيااه :سااامي بااغ دمحم سااالمة الخياااض ار شيبااة لمشذااخ والتػزيااو
ٕٓٗٔاأٜٜٜ/م (طٕ)

( )ٕٜالسرجر الدابق
(ٖٓ) البخاري

(ٖٔ) متفه عما

 ٚصٗ.ٜٗ

 ٙصٔ.ٕٙ

حال البخاري كتا

با

وعشجت مفاتل الغيب ال يعمسها إال اػ يجنث رقع ( )ٕٗٙٚعغ ع,ج هللا بغ عسخ.

البخااري صوحِح البخواري كتاا

حال مدمع كتا

اإليسان با

اإليساان باا

ساؤال ,خيال الش,اي  عاغ اإليساان ياجنث رقاع (ٓ٘) مدامع

معخية اإلسالم واإليسان والقجر يجنث رقع )ٜ( :مغ يجنث أبي اخيخة.

(ٕٖ) دمحم بااغ خيااخ الص,ااخي أبااػ عفااخ اإلمااام السجتهااج شاااخ السفد اخيغ والسااؤرخيغ
ٖٓٔهٜٕٖ /م نشطخ :شسذ الجنغ الحا,ي سيخ أعالم الشبالء

 ٔٛص.ٕٙٚ

ااايب تفداايخ الق اخحن وتاااريخ األمااع تااػيي

اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٗ
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(ٖٖ) دمحم بغ خيخ الص,خي جامع البِان تحقيه :أيسج شاكخ ل,شان مؤسدة الخسالة ٕٓٗٔاإٓٓٓ/م (طٔ)
(ٖٗ) ع,ج الخيسغ بغ نا خ الدعجي تِديخ الكخيؼ الخحسؽ
(ٖ٘) متفه عما

القجر با

البخااري صحِح البخاري كتاا

ٔ صٔ.ٜٕٛ :ٜٛ

باج الخماه باا

ٕٓ صٔ.ٖٚ

ذكاخ السالئكاة رقاع ( .)ٖٕٓٛومدامع صوحِح مدومؼ كتاا

كافاة الخمه اآل مي رقع (ٖٗ )ٕٙمغ يجنث ع,ج هللا بغ مدعػ .

( )ٖٙمتفه عما البخاري صحِح البخاري كتا الصب با الكهاناة ياجنث رقاع (ٕ .)٘ٚٙومدامع صوحِح مدومؼ كتاا الداالم
با

تحخيع الكهانة وإتاان الكهان يجنث رقع ( )ٕٕٕٛمغ يجنث عائذة.

( )ٖٚأباػ او ساشغ أبااي او كتاا
الحا,ي واأللباني.

الدوشة بااا

( )ٖٛعمااي ب اغ أيسااج الػايااجي أبااػ الحدااغ

ياي الجهساااة والسعتدلاة ياجنث رقااع ( )ٕٗٚٚعاغ اابخ ابااغ ع,اج هللا.

ااايب التفاساايخ السذااهػرة؛ كااان أسااتاذ عر اخت يااي الشحااػ والتفداايخ تااػيي ٗٙٛه/

ٔٓٚٙم .نشطخ :أبػ العباس ابغ خمكان وَِات األبِان ٖ صٖٖٓ.

( )ٖٜعمااي بااغ أيسااج الػايااجي الووؾجيد فووي تفدوويخ الكتوواب العديوود تحقيااه:
(طٔ)

(ٓٗ) متفه عما

ٔ ص.ٙٚٚ

البخاري صحِح البخاري كتا

صوحِح مدومؼ كتاا
يجنث أبي اخيخة.

(ٔٗ) البخ ااري

أيا نث األن,اا

با

اافػو عااجنان او ي مذااه ار القمااع ٜٜ٘ٔم

ما ذكخ عغ بشي إساخائيل ياجنث رقاع (ٗ .)ٖٗٙومدامع

الداااج والخقاائه ضاسغ أيا ناث أور ااا بعااج تخ ساة الكتاا

ااحال البخاااري كتااا

(ٖٕٔٔ) عغ أبي اخيخة.

(ٕٗ) مدمع صحِح مدمؼ كتا

الػكالااة َبااا

الرالة با

ااحح

ولااذ لهااا باا

ياجنث رقاع (ٗ )ٕٜٙمااغ

ِإ َذا وكاال ر ا ًاال َيتَااخك اْلػ ِكياال َشاايًئا َيوَ ااازت اْلسػِّكاال َيهااػ ا ِ
اائد يااجنث رقااع:
ََ َ ُ ْ
َ َُ َُ ُ ُ َ َ
َ َ َُ

قجر ما يدتخ السرمي يجنث رقع (ٓٔ٘) عغ أبي ذر.

(ٖٗ) أيسااج بااغ ع,ااج الحماااع بااغ ع,ااج الدااالم ابااغ تاساااة الح اخنااي الجمذااقي أبااػ العباااس شاااخ اإلسااالم

ااايب التراااناف الكاي اخة

الشايع ااة ت ااػيي ع ااامٕٚٛهٖٕٔٛ /م .نشط ااخ :ش ااسذ ال ااجنغ أب ااػ ع ,ااج هللا دمحم ب ااغ أيس ااج ب ااغ عاس ااان ب ااغ َق ْايس اااز ال ااحا,ي (و
ٚٗٛهٖٔٗٛ/م) تحكخة الحفاظ ،ل,شان بيخوو ار الكتب العمساة ٜٔٗٔاأٜٜٛ/م (طٔ) ٗ صٕ.ٜٔ

(ٗٗ) شاخ اإلسالم ابغ تاساة مجسؾع الفتاوى

سع ويقق  :ع,ج الخيسغ باغ دمحم باغ قاساع وابشا دمحم السسمكاة العخبااة الداعػ ية

السجنشة الش,ػية مجسو السمظ يهج لصباعة السرحع الذخيف ٔٗٔٙاأٜٜ٘/م

 ٜٔصٕ٘.

(٘ٗ) محسػ بغ ع,ج هللا الحديشي اآللػسي الك,ياخ شاها الاجنغ أباػ الاشاا  :مفداخ محاجر أ ناب ماغ السجاج نغ تاػيي ساشة ٕٓٔٚه/
ٗ٘ٔٛم .نشطخ :خيخ الجنغ الدركمي األعالم ج ٚص.ٔٚٙ

( )ٗٙمحسػ اآللػسي الك,ياخ روح السعاني في تفديخ القوخآن العغوِؼ والدوبع السثواني ل,شاان بياخوو ار إيااا التاخار العخباي
 ٕٚص٘ٓٔ.

( )ٗٚمدمع صحِح مدمؼ كتا

الداج والخقائه با

يي أيا نث متفخقة يجنث رقع ( )ٕٜٜٙعغ عائذة.

( )ٗٛيحي بغ شخف الحػراني الشػوي أبػ زكخيا اإلمام العمع مغ أنفو مؤلفات (رياض الراالحيغ) تاػيي ٙٚٙه .نشطاخ :شاسذ
الجنغ الحا,ي تحكخة الحفاظ ٕ صٗ.ٔٚ

( )ٜٗأبػ زكخيا الشػوي شخح مدمؼ (صحِح مدمؼ بذخح الشؾوي) الخياض ار قخشبة لمصبو والشذخ والتػزيو (طٕ)
(ٓ٘) أبػ العباس القخش,ي السفيؼ لسا أشِ مؽ تمخِ

كتاب مدمؼ

 ٔٛص.ٔٙٚ

 ٚصٖ٘ٔ.
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(ٔ٘) دمحم األميغ بغ دمحم السختار الجكشي الذشكاصي مفدخ أ ػلي
هللا بغ ع,ج الخيسغ بغ

اايب أضاػا ال,ااان تاػيي ٖٖٜٔهٜٔٚٗ/م .نشطاخ :ع,اج

الل حل بدام عمساء نجج خالل ثسانِة قخون

 ٙصٔ.ٖٚ

(ٕ٘) األم اايغ الذ ااشكاصي أضوووؾاء البِوووان فوووي إقزووواح القوووخآن بوووالقخآن ،لبشوووان ،بي ااخوو ار الفك ااخ لمصباع ااة والشذ ااخ والتػزي ااو
٘ٔٗٔاأٜٜ٘/م

(ٖ٘) مداامع

ٗ ص.ٖٜٔ

ااحال مداامع كتااا

التػبااة بااا

يزاال وام الااحكخ والفكااخ يااي أمااػر اآلخ اخة والسخاقبااة و اػاز تااخك ذلااظ يااي بعااس

األوقاو واالشتغال بالجناا يجنث رقع (ٓ٘ )ٕٚعغ يشطمة األسيجي.

(ٗ٘) أبػ زكخيا الشػوي شخح مدمؼ  ٔٚص.ٙٚ-ٙٙ

ااالل الااجنغ الدايػشي (و ٜٔٔهٔ٘ٓ٘ /م) الحبائووػ فووي أخبووار

(٘٘) ويشطاخ يااي عراسة السالئكااة :ع,اج الااخيسغ باغ أبااي بكاخ

السالئػ تحقيه :دمحم الدعيج زبمػل بيخوو ل,شان ار الكتب العمساة ٘ٓٗٔاأٜٛ٘/م صٕٕ٘.ٕٖ٘-

( )٘ٙشسذ الجنغ أبػ ع,ج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ أنػ ْبغ َس ْعج الجمذقي السعخوف بابغ قااع الجػزياة تمسياح شااخ اإلساالم وأياج
األئسة األعالم ايب السؤلفااو الكاياخة التاي مشهاا إعاالم الساػقعيغ و از السعاا تاػيي ساشة ٔ٘ٚااا .نشطاخ :زياغ الاجنغ ع,اج
الدااالمي البغااجا ي مااع الجمذااقي الحش,مااي (و ٜ٘ٚا ا )ٖٜٖٔ/ذي و طبقووات الحشابمووة
الااخيسغ بااغ أيسااج بااغ ر ااب بااغ الحدااغ َ
تحقيه :ع,ج الخيسغ بغ سماسان العااسيغ الخياض مكتبة الع,اكان ٕ٘ٗٔاإٓٓ٘/م (طٔ) ٘ صٔ.ٔٚ
( )٘ٚابغ الكاع طخيق اليجختيؽ وبواب الدوعادتيؽ تحقياه :عساخ باغ محساػ أباػ عساخ الاجمام ار اباغ الكااع ٗٔٗٔهٜٜٔٗ/م
(طٕ)

ٔ ص.ٜٙٔ

( )٘ٛدمحم ب ااغ أيس ااج ب ااغ أب ااي بك ااخ ب ااغ ي ااخح األنر اااري الخدر ااي األنجلد ااي أب ااػ ع ,ااج هللا القخش ,ااي :م ااغ كب ااار السفدا اخيغ ت ااػيي
ٔٙٚهٕٖٔٚ/م .نشطخ :خيخ الجنغ الدركمي األعالم ٘ صٕٕٖ.

( )ٜ٘أبا ااػ ع,ا ااج هللا القخش,ا ااي الجووووامع ألحِووووام القووووخآن تحقيا ااه :ع,ا ااج هللا با ااغ ع,ا ااج السحدا ااغ التخكا ااي ل,شا ااان مؤسدا ااة الخسا ااالة
ٕٔٗٚهٕٓٓٙ/م (طٔ)

 ٔٚص.ٜٔٙ

(ٓ )ٙابغ الكاع طخيق اليجختيؽ وباب الدعادتيؽ
(ٔ )ٙابغ كايخ تفديخ القخآن العغِؼ

ٗ ص.ٕٓٚ

(ٕ )ٙدمحم بغ خيخ الص,خي جامع البِان
(ٖ )ٙالسرجر الدابق

ٔ صٖٓ.ٙ

٘ٔ ص.ٖٛٚ

 ٔٛصٗٔٗ.

(ٗ )ٙالبخاري صحِح البخاري كتا

مشاقب األنرار با

ذكخ الجغ يجنث رقع (ٓ )ٖٛٙعغ أبي اخيخة.

(٘ )ٙمدمع صحِح مدمؼ كتا الرالة با الجهخ بالق اخ ة يي الربل والق اخ ة عم الجغ يجنث رقع (ٓ٘ٗ) عغ ع,جهللا بغ مدعػ .
( )ٙٙنػسع بغ ع,ج هللا بغ ع,ج ال,خ الشساخي أباػ عساخ إماام أاال السغاخ ياي الحاجنث وياايطهع تاػيي ٖٗٙهٔٓٚٔ/م .نشطاخ:
شسذ الجنغ الحا,ي سيخ أعالم الشبالء

 ٔٛصٖ٘ٔ.

( )ٙٚأبػ عسخ ابغ ع,ج ال,خ التسييج لسوا فوي السؾطوأ موؽ السعواني واألسوانيج تحقياه :مراصف باغ أيساج العماػي دمحم ع,اجالك,يخ
البكخي السغخ

و ازرة عسػم األوقاف والذؤون اإلسالماة ٖٔٛٚاأٜٙٛ/م (طٔ)

( )ٙٛأبػ ع,ج هللا القخش,ي الجامع ألحِام القخآن

ٔٔ ص.ٔٔٙ

 ٔٙصٕ.ٖٚ-ٚ

( )ٜٙدمحم ب ااغ عم ااي ب ااغ دمحم ب ااغ ع ,ااج هللا الذ ااػكاني :يكاا ا مجته ااج م ااغ كب ااار عمس ااا ال اااسغ م ااغ مؤلفاتا ا (ني اال األوش ااار) ت ااػيي
ٕٓ٘ٔهٖٔٛٗ/م .نشطخ :خيخ الجنغ الدركمي األعالم

 ٙص.ٕٜٛ

اجمللة األردىًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٗٚ
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(ٓ )ٚدمحم بغ عمي الذاػكاني فتح القجيخ الجامع بيؽ فشي الخواقة والجراقة مؽ عمؼ التفديخ ،تحقياه :ع,اج الاخيسغ عسياخة مراخ
٘ ص.ٔ٘ٛ

ار الػيا لمصبو والشذخ والتػزيو بالسشرػرة

(ٔ )ٚسال الجنغ بغ دمحم سعيج بغ قاسع الحالق ماغ سااللة الحدايغ الداب
خيخ الجنغ الدركمي األعالم

إماام الذاام ياي عراخت تاػيي ٕٖٖٔهٜٔٔٗ/م .نشطاخ:

ٕ صٖ٘ٔ.

(ٕ )ٚسااال الااجنغ القاسااسي محاسووؽ التأوي و تحقيااه :دمحم ي اؤا ع,ااج الباااقي مرااخ القااااخة عاد ا البااابي الحم,ااي ٖٔٚٙهٜٔ٘ٚ/م
(طٔ)

٘ٔ صٖٔ.٘ٙ

(ٖ )ٚع,ج الحه بغ بالب باغ ع,اج الاخيسغ باغ عصااة السحااربي الغخنااشي أباػ دمحم :مفداخ يكاا أنجلداي ماغ أاال بخناشاة ولاي قزاا
السخيااة ل ا  :السحااخر الااػ يد يااي تفداايخ الكتااا العديااد تااػيي سااشة ٕٗ٘هٔٔٗٛ/م .نشطااخ :خيااخ الااجنغ الدركمااي األعووالمٖ ،
صٕ.ٕٛ

(ٗ )ٚع,ج الحه ابغ عصاة األنجلدي السحخر الؾجيد في تفديخ الكتاب العديد تحقيه :مجسػعة ماغ السحققايغ قصاخ مص,ػعااو
و ازرة األوقاف والذؤون اإلسالماة ٕٔٗٛاإٓٓٚ -م (طٔ)

٘ٔ صٕٓ.ٙ

(٘ )ٚدمحم بغ أيسج بغ سالع الدافاريشي الشابمداي السػلاػ ٗٔٔه ياي سافاريغ ماغ قاخا ناابمذ
وشخيها تػيي عام ٔٔٛٛهٔٚٚٗ /م .نشطخ :خيخ الجنغ الدركمي األعالم

اايب الترااناف ماغ أشاهخاا الاجرة السزااة

 ٙصٗٔ.

( )ٚٙدمحم بغ أيسج بغ سالع الدفاريشي لؾامع األنؾار البيِة مذاه مؤسداة الخاايقيغ ومكت,تهاا ٕٓٗٔا أٜٕٛ/م (طٕ)
ص.ٗٗٚ

ٔ

( )ٚٚالسرجر الدابه ٕ صٕٕٔ.

( )ٚٛالتخمحي سشغ التخمحي أبػا الداج با ياي قاػل الش,اي « :لاػ تعمساػن ماا أعماع لزاحكتع قمااال» ياجنث رقاع (ٕٖٕٔ) عاغ أباي
ذر .يدش األلباني.

( )ٜٚالصااخ ابغ عاشػر التحخيخ والتشؾيخ ٕ٘ ص.ٕٜ
(ٓ )ٛأبااػ او سااشغ أبااي او كتااا
يبان والبغػي.

(ٔ )ٛأبػ او سشغ أبي او كتا
األلباني.

الصهااارة بااا

الصهاارة باا

مااا يقااػل إذا خاال الخااال

يااجنث رقااع ( )ٙعااغ زيااج بااغ أرقااع و ااحح ابااغ

الػضاػ ماغ لحاػم اإلبال ياجنث رقاع (ٗ )ٔٛعاغ ال,ا اخ باغ عااز

و احح

(ٕ )ٛشاخ اإلسالم ابغ تاساة مجسؾع الفتاوى ٕ٘ صٕٓٗ.
(ٖ )ٛالتخمحي سشؽ التخمحي كتا

تفديخ القخحن با

ومغ سػرة البقخة رقع  ٕٜٛٛعغ ابغ مدعػ و حح ابغ يبان.

(ٗ )ٛالسبااارك بااغ دمحم الجاادري ابااغ األميااخ أبااػ الدااعا او مااغ أئسااة الحااجنث والمغااة ولااج ياي دي اخة ابااغ عسااخ مااع انتقال لمسػ اال
وتػيي عام ٙٓٙهٕٔٔٓ/م .نشطخ :خيخ الجنغ الدركمي األعالم

٘ صٕ.ٕٚ

(٘ )ٛالسبارك بغ دمحم ابغ األميخ الشياقة في َّخيب الحجيث تحقيه :خميال ماومػن شااحا ل,شاان بياخوو ار السعخياة ٕٖٗٔه/
ٕٔٔٓم (طٗ)

ٕ ص.ٙٔٙ

( )ٛٙشاخ اإلسالم ابغ تاساة مجسؾع الفتاوى

سع ويقق  :ع,ج الخيسغ باغ دمحم باغ قاساع وابشا دمحم السسمكاة العخبااة الداعػ ية

السجنشة الش,ػية مجسو السمظ يهج لصباعة السرحع الذخيف ٔٗٔٙاأٜٜ٘/م

ٗ صٖٗ.
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