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 السداسي الثاني – السنة الثانية جذع مشترك أصول الدين

الجمال يوقظ 

 الروح للعمل



  قال تعالى. تحمل خصائص المسمى                                    األسماء الشرعية أسماء وظيفية

ُ بَِها ِمْن ) ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاا 40يوسف(ُسْلَطان  َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إَِّلا أَْسَماًء َسما  

:لغة  

ألك   

 ملك

 مألك

  الرسالة=  المألكةا أللوك  و  -2/ اللجم يألكالفرس : أخدا من قول العرب: مضغ= ألك  -1

فبذلنا ما سأل بألوك***  وغالم أرسلته أمه  : قال لبيد.  

ينكر إلمامي بها ويشهر***   ألكني إليها بالسالم فإنه  : وقال بن ابي ربيعة  

أصل  م،ل،ك: قال ابن الفارس. قيل أن الميم أصل في الكلمة فيكون المالئكة على وزن فعائلة

األخذ بقوة= فالمْلك. وصحة  الشئصحيح يدل على قوة في    

وقيل أصلها  مأ لك على وزن مفعل ثم خففت فأصبحت مألك ثم نقلت حركة الهمزة إلى الالم  

وجمعت على مالئكة وزيدت . وحذفت الهمزة لكثرة اَّلستعمال وبقيت في الجمع فأصبحت َملَكْ 

تنزل من جو السماء يصوب *** لست إلنسي ولكن لمأْلك   ف: التاء للمبالغة مثال  

 -3. الرسالة-2. المضغ والعلك -1

 األخذ بقوة 



 شرعا

مخلوقات غيبية ذات 

أجسام نورانية لطيفة 

َّل يأكلون وَّل يشربون 

وَّل يتناسلون جبلوا 

 على الطاعة مطلقا



حكم اإليمان 
 بهم

 اإليمان بهم على الصفة التي ورد الوحي بها ركن من أركان اإليمان •

ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُِبِه )  :  فمن أنكرهم فهو كافر لقوله تعالى• َوَمْن يَْكفُْر بِاَّللا
 النساء136( َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اْْلِخِر فَقَْد َضلا َضاَلًَّل بَِعيًدا

 الدليل 

 اإلمكان: لعقليا•

ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن : ) القرآن قوله تعالى من:الشرعي• آَمَن الرا
ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلهِ   285البقرة( بِاَّللا

 . حديث عمر ابن الخطاب: من السنة•

معنى 
 اإليمان بهم

اَّلعتقاد بأنهم رسل هللا إلى  -3. إنزالهم منازلهم -2التصديق بوجودهم -1•
 وأن لهم وظائف مختلفة -4. خلقه



 حقيقتهم

وقد ثبت عن . المالئكة من عالم الغيب َّل قبل لإلنسان بهم إَّل من خالل الوحي

.الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنأن المالئكة أجسام نورانية خلقت من نور  

خلقت المالئكة من نور وخلق الجان من : )عن عائشة قالت قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مسلم(مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم  



 الحكمة من خلقهم

 اإلبتالء

 بالغيب

 فاإليمان بالغيب دليل الصدق مع هللا ورسوله

 1.2البقرة(الاِذيَن يُْؤِمنُوَن ِباْلغَْيِب  .الم ذَِلَك اْلِكتَاُب ََّل َرْيَب فِيِه ُهًدى ِلْلُمتاِقيَن : )قال تعالى

التسلسل 

في النظام 

السببي 

 للكون

 من حكمة هللا في خلقه أن جعل مراده ينفذ من خالل جملة من وسائط األسباب 

فَالساابِقَاِت َسْبقًا . َوالسااِبَحاِت َسْبًحا . َوالنااِشَطاِت نَْشًطا . َوالنااِزَعاِت َغْرقًا : )قال تعالى

ُ :)  مع أن المدبر الحقيقي هو هللا تعالى 5ـ 1النازعات(فَاْلُمَدب َِراِت أَْمًرا  . إِنا َرباُكُم َّللاا

.  3يونس( الاِذي َخلََق الساَماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستاِة أَياام  ثُما اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يَُدب ُِر اأْلَْمَر 

القوانين ) ثم أسباب مادية -(المالئكة)أسباب غيبية  -: هللا ينفذ من خاللفمراد 

لى أن العلة األخيرة لألسباب المادية في عالم الشهادة هي إمع اإلشارة (. الطبيعية

 .  وهنا يتوقف العلم. الطاقة

إن المالئكة الذين وصفهم هللا بأنهم هم المدبرات أمراً ، وهم المقسمات : قالت الحكماء 

لحدوث الحوادث في هذا العالم السفلي بواسطة الحركات  المبادىءأمراً ، إنما هي 

الفلكية واَّلتصاَّلت الكوكبية ، فتصوراتها َّلنسياق تلك األسباب إلى المسببات هو المراد 

 هذا رأي الفالسفة  .{ إَِّلا فِي كتاب } : من قوله تعالى 



الحكمة 

 التربوية

 . من مظاهر تكريم اإلنسان  تمكينه من  القدرة على تمثل مزايا كل المخلوقات

ي ِبَاِت : ) قال تعالى ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطا َولَقَْد َكرا

ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل  ْلنَاُهْم َعلَى َكثِير  ِمما  70اإلسراء(َوفَضا

تأمين 

 اإلنسان

 .  اإليمان بهم يورث الشعور باألنس واألمن

بَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحفَُظونَهُ ) َ ََّل يُغَي ُِر َما بِقَْوم  َحتاى  ِمنْ لَهُ ُمعَق ِ ِ إِنا َّللاا أَْمِر َّللاا

 .11الرعد(يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهمْ 

 أي له معقبات من أمر هللا يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . قيل فيه تقديم وتأخير

إستشعار 

 رقابة هللا

 .وذلك ألن هللا وكل له مالئكة يسجلون كل ما يصدر عنه

 13ـ11اَّلنفطار(يَْعلَُموَن َما  تَْفعَلُونَ . ِكَراًما َكاتِبِيَن .َوإِنا َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن : ) قال تعالى

َماِل قَِعيٌد : )قال تعالى يَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الش ِ َما يَْلِفُظ ِمْن قَْول  إَِّلا لََدْيِه . إِْذ يَتَلَقاى اْلُمتَلَق ِ

 .18ـ17ق(َرقِيٌب َعتِيدٌ 



 قدراتهم
حمل 

 العرش

العروج إلى 

 سدرة المنتهى

 الصعق 

17الحاقة(ثََمانِيَةٌ َعْرَش َرب َِك فَْوقَُهْم يَْوَمئِذ  َويَْحِمُل : )قال تعالى  

وُح إِلَْيِه فِي يَْوم  َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف : )قال تعالى تَْعُرُج اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ

يقول علماء الفيزياء أن الضوء يسير بحركة متعرجة بسبب تحدب : مالحظة. 4المعارج(َسنَة  

 الزمكان في الفضاء البعيد

َونُِفَخ فِي الصُّوِر فََصِعَق َمْن فِي الساَماَواِت َوَمْن فِي اأْلَْرِض إَِّلا َمْن َشاَء :  )قال تعالى

ُ ثُما نُِفَخ فِيِه أُْخَرى فَِإذَا ُهْم قِيَاٌم يَْنُظُرونَ  .68الزمر (  َّللاا  

ُروا َوَهْل :)قال تعالى َدَخلُوا َعلَى َداُووَد ْذ إ اْلِمْحَرابَ أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم ِإْذ تََسوا

فَفَِزَع ِمْنُهْم قَالُوا ََّل تََخْف َخْصَماِن بَغَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعض  فَاْحُكْم بَْينَنَا 

َراطِ  ِ َوََّل تُْشِطْط َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء الص ِ 22ـ21ص( بِاْلَحق   

القدرة على 

 التشكل



إنزال 

العقاب 

 على األمم 

تدبير 

شؤون 

 الكون

.مع أن المدبر للكون هو هللا.5النازعات (فَاْلُمَدب َِراِت أَْمًرا : )قال نعالى  

ُ الاِذي َخلََق الساَماَواِت َواأْلَْرَض فِي ِستاِة أَياام  ثُما اْستََوى : )قال إِنا َرباُكُم َّللاا

.3يونس( َعلَى اْلعَْرِش يَُدب ُِر اأْلَْمرَ   

قَالُوا يَا لُوُط إِناا ُرُسُل َرب َِك لَْن يَِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسِر بِأَْهِلَك : )قال  تعالى في قوم لوط •

 ُهمُ بِِقْطع  ِمَن اللاْيِل َوََّل يَْلتَِفْت ِمْنُكْم أََحٌد إَِّلا اْمَرأَتََك إِناهُ ُمِصيبَُها َما أََصابَُهْم إِنا َمْوِعدَ 

ْبُح بِقَِريب   ْبُح أَلَْيَس الصُّ ا . الصُّ َجاَء أَْمُرنَا َجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيَها فَلَما

يل  َمْنُضود  ِحَجاَرةً  َمةً .ِمْن ِسج ِ   ِعْنَد َرب َِك َوَما ِهَي ِمَن الظااِلِميَن بِبَِعيد  ُمَسوا

 .83ـ82ـ81هود(

إِناا ُمْنِزلُوَن َعلَى أَْهِل َهِذِه اْلقَْريَِة ِرْجًزا ِمَن الساَماِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن :)وقال 

 )34( َولَقَْد تََرْكنَا ِمْنَها آيَةً بَي ِنَةً ِلقَْوم  يَْعِقلُونَ (العنكبوت34ـ35



ا ) أَْن َجاَءْت َولَما

ُرُسلُنَا لُوًطا ِسيَء 

بِِهْم َوَضاَق بِِهْم 

ذَْرًعا َوقَالُوا ََّل 

تََخْف َوََّل تَْحَزْن إِناا 

وَك َوأَْهلََك إَِّلا  ُمنَجُّ

اْمَرأَتََك َكانَْت ِمَن 

إِناا .اْلغَاِبِريَن 

ُمْنِزلُوَن َعلَى أَْهِل 

َهِذِه اْلقَْريَِة ِرْجًزا 

ِمَن الساَماِء بَِما 

َكانُوا يَْفُسقُوَن 

تََرْكنَا ِمْنَها َولَقَْد .

آيَةً بَي ِنَةً ِلقَْوم  

-33العنكبوت(يَْعِقلُونَ 

35 

 

عن وذُكر  .معالمهمآثارهم، ودروس ُعفُوُّ  عندياْلية البينة هي وتلك )

وَن َعلَْيِهْم َوِإناُكْم )  .الطبري.(عليهمالحجارة التي أُمطرت  هي:قَتادة لَتَُمرُّ

   الصافات(تَْعِقلُونَ َوبِاللاْيِل أَفَاَل  .ُمْصبِِحينَ 

 



آثار مدينة لوط عليه 

 السالم



 

 صفاتهم الَخلقية

مادة خلقهم 

 من نور

لهم أجنحة 

 متفاوتة

تفاوتهم في 

الخلق 

 والمقدار

خلقت المالئكة من نور وخلق الجان  ) -ملسو هيلع هللا ىلص-عن عائشة قالت قال رسول هللا 

مسلم( من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم  

ِ فَاِطِر الساَماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلئَِكِة ُرُساًل أُوِلي أَْجنَِحة  اْلَحْمُد : )قال تعالى َّلِلا

َ َعلَى ُكل ِ َشْيء   1فاطر(قَِديرٌ َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع يَِزيُد فِي اْلَخْلِق َما يََشاُء إِنا َّللاا  

له ستمائة  -عليه السالم  -قال رأى جبريل ( ما كذب الفؤاد ما رأى)عبد هللا قال عن )

مسلم(.جناح  
 

والمشاهدةالقرب في : أي. 164الصافات( َوَما ِمناا ِإَّلا لَهُ َمقَاٌم َمْعلُومٌ :)قال تعالى  

ة  ِعنَد ِذي اْلعَْرِش َمِكين  ُمَطاع  ثَما أَِمين  : )وقال   إِناهُ لَقَْوُل َرُسول  َكِريم  ِذي قُوا

.21ـ19التكوير( [21-19: التكوير]   



المنظر 

 الحسن

القدرة على 

 التشكل

ُروا اْلِمْحَراَب : )قال تعالى َدَخلُوا َعلَى إِْذ . َوَهْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوا

َداُووَد فَفَِزَع ِمْنُهْم قَالُوا ََّل تََخْف َخْصَماِن بَغَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعض  فَاْحُكْم 

ِ َوََّل تُْشِطْط َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء  َراطِ بَْينَنَا بِاْلَحق  22ـ 21ص(الص ِ  

إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا  .َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن : )وقال

25ـ24الذاريات(َساَلًما قَاَل َساَلٌم قَْوٌم ُمْنَكُروَن   

ة  فَاْستََوى  .َعلاَمهُ َشِديُد اْلقَُوى : )قال تعالى ذو  6ـ5النجم(ذُو ِمرا

حديث عمر+منظر حسن   

ِ َما : )قال تعالى ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطاْعَن أَْيِديَُهنا َوقُْلَن َحاَش َّلِلا فَلَما

31يوسف(َهذَا بََشًرا إِْن َهذَا إَِّلا َملٌَك َكِريٌم   

خلقوا قبل 

 اَّلنسان
30البقرة( َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليفَةً :)قال تعالى  



31المدثر(ِلْلبََشرِ َوَما يَْعلَُم ُجنُوَد َرب َِك إَِّلا ُهَو َوَما ِهَي إَِّلا ِذْكَرى ): قال تعالى  

السماء و حق لها أن تئط ما فيه موضع قدر أربع أصابع إَّل ملك أطت )

الحاكم(هللواضع جبهته ساجدا   

ِلَي اْلبَْيُت اْلَمْعُموُر فََسأَْلُت ِجْبِريَل فَقَاَل َهذَا اْلبَْيُت اْلَمْعُموُر يَُصل ِي فِيِه ُرفَِع )

البخاري(َعلَْيِهمْ ُكلا يَْوم  َسْبعُوَن أَْلَف َملَك  إِذَا َخَرُجوا لَْم يَعُوُدوا إِلَْيِه أِخَر َما   

كثرة 

 عددهم

ْحَمِن إِنَاثًا أََشِهُدوا َخْلقَُهْم ): قال تعالى َوَجعَلُوا اْلَماَلئَِكةَ الاِذيَن ُهْم ِعبَاُد الرا

19الزخرف( َستُْكتَُب َشَهاَدتُُهْم َويُْسأَلُوَن   

 

 

 َّل

 يتناسلون
 



 

 صفاتهم الُخلقية

الطاعة 

 الدائمة هلل
َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما : )قال تعالى .6التحريم(يُْؤَمُرونَ َعلَْيَها َماَلئَِكةٌ ِغاَلٌظ ِشَداٌد ََّل يَْعُصوَن َّللاا  

38فصلت(يَْسأَُمونَ فَِإِن اْستَْكبَُروا فَالاِذيَن ِعْنَد َرب َِك يَُسب ُِحوَن لَهُ بِاللاْيِل َوالناَهاِر َوُهْم ََّل :  )قال تعالى  

يَُسب ُِحوَن اللاْيَل  .َولَهُ َمْن فِي الساَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ ََّل يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوََّل يَْستَْحِسُروَن )

20ـ19األنبياء( يَْفتُُرونَ َوالناَهاَر ََّل   

َمة  فِي . فََمْن َشاَء ذََكَرهُ : )قال تعالى َرة  َمْرفُوَعة  . ُصُحف  ُمَكرا 16ـ12عبس(بََرَرة  ِكَرام  . َسفََرة  بِأَْيِدي . ُمَطها  

قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان 

 مسلم .«أَّل أستحى من رجل تستحى منه المالئكة » فجلست وسويت ثيابك فقال 

َّليملون 

 وَّليفترون

 كرام بررة

 الحياء



خوفهم 

 من هللا

التأدب 

 أمام هللا

ِ يَْسُجُد َما فِي الساَماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض ِمْن َداباة  َواْلَماَلئَِكةُ َوُهْم ََّل ): قال تعالى َوَّلِلا

50ـ 49النحل(يُْؤَمُرونَ َرباُهْم ِمْن فَْوقِِهْم َويَْفعَلُوَن َما يََخافُوَن .  يَْستَْكبُِرونَ   

افااِت َصفًّا : )قال تعالى اِجَراِت َزْجًرا  .َوالصا 4ـ1الصافات.(إِنا إِلََهُكْم لََواِحٌد  .فَالتااِليَاِت ِذْكًرا  .فَالزا  

افُّوَن َوإِناا .َوَما ِمناا إَِّلا لَهُ َمقَاٌم َمْعلُوٌم : )وقال 166ـ164لصافاتا(لَنَْحُن اْلُمَسب ُِحوَن َوإِناا .لَنَْحُن الصا  

إنما يريد هللا منكم هدي المالئكة: وكان عمر يقول عند إقامة الصالة  
َ يُِحبُّ الاِذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصفًّا َكأَناُهْم بُْنيَاٌن إِنا : )لذا قال تعالى .4الصف(َمْرُصوصٌ َّللاا  



 أصناف المالئكة ووظائفهم 

أكابر 

 المالئكة

ة  ِعْنَد ِذي اْلعَْرِش َمِكين  ِذي . إِناهُ لَقَْوُل َرُسول  َكِريم  : )وقد خصه هللا بست خصال: ـ جبريل1  ثَما ُمَطاع  . قُوا

  21ـ19التكوير.(أَِمين  

.فهو رسول هللا الى  األنبياء والرسل. وقد كلفه هللا بالوحي إلى أنبيائه ورسله   

ِ َوَماَلئَِكتِِه : )فقد خصه هللا بالذكر مع جبريل عليهم السالم قال تعالى: (ميكال)ـ ميكائيل2 ا َّلِلا َمْن َكاَن َعُدوًّ

َ َعُدوٌّ ِلْلَكافِِريَن  .98البقرة(َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَِإنا َّللاا  

ارزاق العبادووقد وكله هللا بالقطر     
 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر  : )صالة  كل دبرفي  يقول رسول هللا : ـ إسرافيل3

مسند أحمد(القبرالنار وعذاب   

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم  . )وهو الموكل بالنفخ في الصور

القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ فقال أصحاب دمحم كيف نقول قال قولوا حسبنا هللا ونعم الوكيل 

.ينزل باَّلمر. وهو رسول هللا إلى المالئكة  أخرجه أحمد(توكلناعلى هللا   
    

     
َل بُِكْم ثُما إِلَى :  )قال تعالى عنه(. عزرائيل)قيل أن إسمه  ـ ملك الموت4 قُْل يَتََوفااُكْم َملَُك اْلَمْوِت الاِذي ُوك ِ

.11 السجدة(تُْرَجعُونَ َرب ُِكْم   

َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َويُْرِسُل َعلَْيُكْم َحفََظةً َحتاى إِذَا َجاَء أََحَدُكُم اْلَمْوُت تََوفاتْهُ : )وله أعوان لقوله تعالى 

ُطونَ ُرُسلُنَا َوُهْم ََّل  61اَّلنعام( يُفَر ِ  



.17الحاقة(ثََمانِيَةٌ َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجائَِها َويَْحِمُل َعْرَش َرب َِك فَْوقَُهْم يَْوَمئِذ  : )قال تعالى  
حملة 

 العرش

10اَّلنفطار( َوإِنا َعلَْيُكْم لََحافِِظينَ : )قال تعالى  الحفظة 

 الكتبة
إِْذ يَتَلَقاى :  )وقال.   11ـ10اَّلنفطار(  َكاتِبِينَ ِكَراًما .  َوإِنا َعلَْيُكْم لََحافِِظينَ :  )قال تعالى

َماِل قَِعيٌد  يَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الش ِ 18ـ17ق .(َعتِيدٌ يَْلِفُظ ِمْن قَْول  إَِّلا لََدْيِه َرقِيٌب َما . اْلُمتَلَق ِ  

مالئكة 

 الجنة

يااتِِهْم َواْلَماَلئَِكةُ : )قال تعالى َجنااُت َعْدن  يَْدُخلُونََها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُر ِ

ارِ َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى َساَلٌم . يَْدُخلُوَن َعلَْيِهْم ِمْن ُكل ِ بَاب   24ـ23الرعد( الدا  

مالئكة 

 النار

 

َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ : )قال تعالى 6التحريم( َعلَْيَها َماَلئَِكةٌ ِغاَلٌظ ِشَداٌد ََّل يَْعُصوَن َّللاا  

.  فَْليَْدُع نَاِديَهُ : )وقال. 77الزخرف( َونَاَدْوا يَا َماِلُك ِليَْقِض َعلَْينَا َربَُّك قَاَل إِناُكْم َماِكثُونَ : )وقال 

بَانِيَةَ َسنَْدُع  18ـ17العلق( الزا  

 



األصناف التي تدعوا 

 لها المالئكة

دعوة المرء المسلم ألخيه المسلم بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل كلما : )قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

مسلم(دعا ألخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل  

 

من يوم يصبح العباد فيه إَّل ما ): أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن 

   (تلفاملكان ينزَّلن فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اْلخر اللهم أعط ممسكا 

  

إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن المالئكة يؤمنون »  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أم سلمة قالت قال رسول هللا 

»  فقلت يا رسول هللا إن أبا سلمة قد مات قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبى  «على ما تقولون 

ملسو هيلع هللا ىلص دمحماقالت فقلت فأعقبنى هللا من هو خير لى منه . «قولى اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة   

اَّلخوة 

 في هللا

 المنفق

 التراحم



 المالئكة ومقومات الحياة

 الدين

 العلم

 المال

الوحدة 

 اَّلجتماعية

(الكتبة) جماع وظائف المالئكة في حفظ دين اَّلنسان ؛ تحفيزا وتحذيرا   

سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك هللا له طريقا إلى الجنة وإن المالئكة لتضع من : )قال رسول هللا

.الترمذي( أجنحتها رضاء لطالب العلم   

يقعد قوم يذكرون هللا عز وجل إَّل حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة َّل : )وقال ملسو هيلع هللا ىلص

مسلم(.عندهوذكرهم هللا فيمن   
 

ُ َعْنهُ ، أَنا النابِيا ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  َما ِمْن يَْوم  يُْصبُِح اْلِعبَاُد فِيِه إَِّلا َملََكاِن يَْنِزَّلَِن فَيَقُوُل : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َرِضَي َّللاا

 البخاري(.أََحُدُهَما اللاُهما أَْعِط ُمْنِفقًا َخلَفًا َويَقُوُل اْلَخُر اللاُهما أَْعِط ُمْمِسًكا تَلَفًا

َ تَبَاَرَك َوتَعَالَى إِذَا أََحبا َعْبًدا  ـإشاعة المحبة بين المسلمين : قَاَل َرُسوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص : إِنا َّللاا

َ قَْد أََحبا فاُلَنًا فَأَِحباهُ فَيُِحبُّهُ ِجْبِريُل ثُما يُنَاِدي ِجْبِريُل فِي الساَماءِ  َ  إِ نَاَدى ِجْبِريَل إِنا َّللاا نا َّللاا

قَْد أََحبا فاُلَنًا فَأَِحبُّوهُ فَيُِحبُّهُ أَْهُل الساَماِء َويُوَضُع لَهُ اْلقَبُوُل فِي أَْهِل األَْرِض (البخاري     ـ 

 الدعاء بظهر الغيب: الحديث السابق



 عالم الجن

تعريفها 

 لغة

فلما جن عليه الليل رأى )وجنه الليل ، ستره.  / جن الشيء ، ستره= ـ الستر1

.   وجن الميت، ستره.  /وجن الليل وجنانه وجنونه، ظالمه.  / 76اَّلنعام(كوكبا

الجنة ، .  /الجنان القلب أو الروح.  / إستجن إستتر.  / الجنن، القبر أو الكفن/

(/ اصحاب الجنتين:) وقال(اسكن انت وزوجك الجنة)البستان الكثير الشجر،

قلب فالن مجنه، اسقط الحياء وفعل ما شاء . / المجن، الترس َّلنه يواري صاحبه

/الجنين، صغير الحيوان في بطن أمه. /وَّل يبالي  

35األنبياء (َونَْبلُوُكْم بِالشار ِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإِلَْينَا تُْرَجعُوَن : )قال تعالى  سنة اَّلبتالء 

البخاري( إنما اَّلمام جنة)وقال ( الصيام جنة)الجنة، الوقاية، : ـ الوقاية2  

.جن الناس، معظمهم: ـ معظم الناس3  



َوأَناا ِمناا )مخلوقات عاقلة مكلفة تكليفا اختياريا قابلة للطاعة والمعصية 

ْوا  14الجن(َرَشًدااْلُمْسِلُموَن َوِمناا اْلقَاِسُطوَن فََمْن أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحرا  

إِناهُ يََراُكْم ُهَو َوقَِبيلُهُ ِمْن َحْيُث ََّل )سموا بالجن َّلستتارهم عن أعين الناس

27األعراف(تََرْونَُهْم إِناا َجعَْلنَا الشايَاِطيَن أَْوِليَاَء ِللاِذيَن ََّل يُْؤِمنُوَن   

 اصطالحا

َوَجعَلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن : )قال تعالى. الجن عند العرب هم المالئكة: المالئكةـ 4

  158الصافات(اْلِجناِة نََسبًا َولَقَْد َعِلَمِت اْلِجناةُ إِناُهْم لَُمْحَضُروَن 

تابع 

تعريفها 

 لغة



 أصل خلقتهم

َوَخلََق اْلَجانا ِمْن : )قال تعالى. ثبت من خالل الوحي أن الجن خلقوا من النار

15الرحمن(نَار  َماِرج  ِمْن   

مسلم..(خلقت المالئكة من نور وخلق الجان من مارج من نار: ) وقال ملسو هيلع هللا ىلص  

أسبقية خلقهم 

 عن اَّلنس

َولَقَْد َخلَْقنَا : )لقد ثبت في القرآن أن الجن خلقوا قبل اَّلنسان لقوله تعالى

ْنَساَن ِمْن َصْلَصال  ِمْن َحَمإ  َمْسنُون   َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل ِمْن نَاِر َواْلَجانا . اإْلِ

.27ـ26الحجر( الساُمومِ   

عقائد الناس 

 في الجن

ـ يعتقد المسلمون أن الجن مخلوقات موجودة فعال وهي كائنات مستقلة لها 1

.كيانها الخاص وهي عاقلة ومكلفة باَّلسالم   

.يرى بعض المشركين أن الجن هي أرواح الكواكب واألشياء: ـ المشركون2  

يعتقدون بأن الجن تتمثل في القوى الشريرة في النفس البشرية: ـ الفالسفة3  

.يفسر الجن بالجراثيم والميكروبات: ـ دمحم عبدو4  



لغة: الشيطان  

/  وسمي الشيطان بهذا المعنى لطول حيله في الشر.الشطن الحبل الطويل

: الشيطان./الحية: الشيطان./ البعيد :والشاطونُ الشاطن / المخالفة :الشطن

لمفارقة أخالقه وأفعاله أخالَق سائر  .كل عات متمرد، أو سريع التمرد

شاط غضبا أو حسدا : فنقول. إحترق، نسبة إلى أصله وفعله : شاط/ جنسه

: لذا سمي كل خلق ذميم شيطان قال ملسو هيلع هللا ىلص. أو حقدا  

(الحسد شيطان والغضب شيطان  )    

: الشيطان

 اسطالحا

ِ وكل شيءكل : المعنى العام د من الجن واإلنس والدواب  .متمر ِ  

.  هو إبليس كان مع المالئكة في بداية أمره يعبد هللا معهم: المعنى الخاص

ألن أبلس بمعنى . سمي إبليس بعد عصيانه ليأسه من رحمة هللا تعالى

:  المبلس/ سكت عند انقطاع الحجة: وأبلس. أصلها فارسي. يئس وندم

:  قيل أن إسمه كان عزازيل. الحيرة : اإلبالس/ الساكت من الحزن والخوف

المختار بالقرعة هلل يقدم التيس : كلمة تعني قوي هللا في الكتاب المقدس

.فيرمى من منحدر جبل صعب: ذنبكقربان   



  إبليس
 والشياطين

هل إبليس 

هو أب 

الشياطين 

أم أنه واحد 

 منهم

اختلف العلماء: قيل أنه واحد منهم وهو كبيرهم. والراجح 

َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة :  )وأبوهم األول لقوله تعالى أصلهمأنه 

فَفََسَق َعْن َكاَن ِمَن اْلِجن ِ اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إَِّلا إِْبِليَس 

ياتَهُ  أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِني َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ  أَْمِر َرب ِِه أَفَتَتاِخذُونَهُ َوذُر ِ

.50الكهف(ِبئَْس ِللظااِلِميَن بََدًَّل   

إبليس 

 والمالئكة

هل إبليس 

من عالم 

 المالئكة

اختلف العلماء: قيل أنه من عالم المالئكة بدليل اَّلستثناء في 

والجمهور على أنه من عالم الجن بدليل ( ِإْبِليسَ إَِّلا )اْلية

قال . كما يدل على ذلك العقل( اْلِجن ِ َكاَن ِمَن )صريح اْلية

.لم يكن من المالئكة طرفة عين: البصري  
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الخصائص 
المشتركة مع 

 اإلنس

كائنات عاقلة مكلفة 
 بدليل سورة الجن

 وقصة السجود ْلدم

قابلة للطاعة 
َوأَناا ): والمعصية

ِمناا اْلُمْسِلُموَن َوِمناا 
اْلقَاِسُطوَن فََمْن 

ْوا  أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحرا
   14الجن(َرَشًدا

 وقصة السجود ْلدم
 يأكلون ويشربون

َواأْلَْوََّلِد َوِعْدُهْم َوَما  اأْلَْمَوالِ َوَشاِرْكُهْم فِي ) 
سألوه ) 64اإلسراء(يَِعُدُهُم الشاْيَطاُن إَِّلا ُغُروًرا   

الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم هللا عليه يقع في 
أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف 

 مسلم (لدوابكم

يتزوجون 
لقوله  ويتناسلون

أفتتخذونه )تعالى
 (وذريته

لَْم يَْطِمثُْهنا : )وقال
إِْنٌس قَْبلَُهْم َوََّل 

 (  َجانٌّ 



 قدراتهم

روى ابن عباس أن إبليس حضر  :التشكل
َوإِْذ )  بدرا على صورة سراقة بن مالك

َزياَن لَُهُم الشاْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َوقَاَل ََّل َغاِلَب 
ا  لَُكُم اْليَْوَم ِمَن النااِس َوإِن ِي َجاٌر لَُكْم فَلَما
تََراَءِت اْلِفئَتَاِن نََكَص َعلَى َعِقبَْيِه َوقَاَل إِن ِي 
بَِريٌء ِمْنُكْم إِن ِي أََرى َما ََّل تََرْوَن إِن ِي أََخاُف 

ُ َشِديُد اْلِعقَاِب   َ َوَّللاا  48األنفال(َّللاا

قال رؤية المالئكة 
ا : ) تعالى فَلَما

تََراَءِت اْلِفئَتَاِن 
نََكَص َعلَى َعِقبَْيِه 
َوقَاَل إِن ِي بَِريٌء 
ِمْنُكْم إِن ِي أََرى َما ََّل 

 48النفال(تََرْونَ 

قَاَل ِعْفِريٌت ِمَن اْلِجن ِ أَنَا آتِيَك )  السرعة
بِِه قَْبَل أَْن تَقُوَم ِمْن َمقَاِمَك َوإِن ِي َعلَْيِه 

قَاَل الاِذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن .لَقَِويٌّ أَِميٌن 
اْلِكتَاِب أَنَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَْن يَْرتَدا إِلَْيَك 

  40-39النمل(َطْرفُكَ 

إِنا ) التسلط على العصاة والكفار
ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إَِّلا َمِن 

 42الحجر(اتابَعََك ِمَن اْلغَاِوين

 الصعود في السماء

َوأَناا لََمْسنَا الساَماَء )
فََوَجْدنَاَها ُمِلئَْت 
َحَرًسا َشِديًدا 

 8الجن(َوُشُهبًا



 مساكنهم

غاية 

إبليس 

 وجنده

كما والحمامات واَّلسواق يتواجدون في األماكن الموحشة والخالية ومواضع النجاسة 

. اسم هللاتزاحم الناس في بيوتهم حينما َّليذكر فيها   

 إفساد الطاعات 

( ُ ْبَن أَبِي اْلعَاِص أَتَى النابِيا َصلاى َّللاا

ِ إِنا  َعلَْيِه َوَسلاَم فَقَاَل يَا َرُسوَل َّللاا

الشاْيَطاَن قَْد َحاَل بَْينِي َوبَْيَن َصاَلتِي 

َوقَِراَءتِي يَْلبُِسَها َعلَيا فَقَاَل َرُسوُل 

ُ َعلَْيِه َوَسلاَم ذَاَك  ِ َصلاى َّللاا َّللاا

َشْيَطاٌن يُقَاُل لَهُ َخْنَزٌب فَِإذَا 

ِ ِمْنهُ َواتِْفْل  ْذ بِاَّللا أَْحَسْستَهُ فَتَعَوا

مسلم(َعلَى يََساِرَك ثاََلثًا  

  الكفر باهلل 

ْيَطاِن إِْذ قَاَل ) َكَمثَِل الشا

ا َكفََر  ِلإْلِْنَساِن اْكفُْر فَلَما

قَاَل إِن ِي بَِريٌء 

16الحشر(ِمْنكَ   

 التحريش بين المؤمنين

إِناَما يُِريُد الشاْيَطاُن أَْن )

يُوقَِع بَْينَُكُم اْلعََداَوةَ 

91المائدة(  َواْلبَْغَضاَء   

 الغواية والضاللة

تَِك أَلُْغِويَناُهْم أَْجَمِعيَن ) إَِّلا ِعبَاَدَك ِمْنُهُم .قَاَل فَبِِعزا

83-82ص(ََ اْلُمْخلَِصين  


