
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ايمان به فرشتگان و تأثير آن 
  در زندگى امت اسالم 

  

  :ء�وشته
  دكرت صاحل بن فوزان الفوزان
  عضو هيئت كبار علماء

  و عضو كميسيون فتوى در عربستان سعودى
  :أبو عبداهللاء  ترجمه

  إسحاق بن عبداهللا بن محمد الدبيرى العوضى

  )٩( من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين ءسلسله
  . در دين آگاهي ميدهد خداوند بهر كس اراده خير داشته باشد او را
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمه مترجم

  

جهان فرشتگان غري از جهان انس و جن مىباشد، جهـان           
پاكى و خوشى و صفا است، و آا خملوقاتى با تقوى هـستند،             
خدا را به حق عبادت مىكنند، و آنچه به آا امر شـود اجنـام               

  .كنند مىدهند و به هيچ وجه مصعيت خدا را منى
اميان به فرشتگان يكى از اصول اميان به خداست، و اميان بنده            
كامل منىشود مگر با اميان آوردن به فرشتگان خدا، بارى تعـاىل            

آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنـون كـل           : مىفرمايد
  ] .٢٨٥البقره  . [آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

كرد اميان آورده و مؤمنان نيز      رسول به آنچه خدا بر او نازل        
  ] .مهه خبدا و فرشتگان خدا و كتب و پيغمربان خدا اميان آوردند

: اميان داشنت به فرشتگان مترتب بر چند چيز خواهـد بـود           
تصديق كردن بوجود آا، مقام و منـزلت آا، اينكه آا ماننـد            
انس و جن از بندگان و خملوقات خدايند، اينكـه هـيچ عملـى              

وانند اجنام دهند مگر بفرمان خدا، به هيچ وجه خبدا شـرك            منىت
منىآورند، عرش با عظمت خدا را محل مىكنند، بزرگتـرين و           

  .عظيمترين سربازان خدايند، وغري از اينها 
و ما اين كتاب مهم كه از جهان فرشتگان سخن مىگويـد            
ترمجه كردمي تا از زندگى پربار آا با خرب شده براميان سرمـشقى        

  .در پريوى از اسالم پاك از هر شائبه شود 
  

  إسحاق بن عبداهللا دبيرى  
  هـ٢٥/٣/١٤١٩رياض
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   نويسندهءمقدمه
ه              الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آل

  :وصحبه أجمعين    أما بعد
در حقيقت اميان مسئله اى بسيار بزرگ است، زيرا اسـاس          
و بنياىن است كه سعادت دنيا و آخرت بر آن بنياد ـاده شـده               

  .از بزرگترين مراتب دين است است و 
 در حضور صحابه نزد حضرت رسول       هنگاميكه جربيل   

 آمد و در مورد اسالم و اميان و احسان پرسيد، گفـت             اكرم  
:  فرمـود  در مورد اسالم به من بگو، رسول اكرم         ! اى حممد 

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إالَّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا، وتقيم             ((
 وتؤتى الزكاة، وتـصوم رمـضان، وحتـج البيـت إن            الصالة،

اسالم عبارتست  ] . ابن خزميه ودارقطىن  . [ ))استطعت إليه سبيالً  
گواهى دهى و يقني منائى كه معبودى حبق جز خداى يكتـا            : از

نيست، و حممد فرستاده خداست، و مناز را بر پا دارى ، و زكات              
 خدا  ءه حج خانه  بدهى، و ماه مبارك رمضان را روزه بگريى، و ب         

  .بروى اگر توانائى راه آنرا از قبيل توشه و سوارى و غريه دارى 
 اسالم را به اجنام اركان پنجگانه فوق تفسري         پس آحنضرت   

در مـورد   : پس. راست گفىت   : منود، جربيل در جـواب گفت    
اميان عبارت اسـت  :  فرمودحضرت رسول . اميان به من بگو  

أفعالش ـ   صفات و اوند ـ در ذات و به يگانگى خد: از اين كه
و به فرشتگان، و كتااى خدا ـ كه بر پيامربان نازل شده است  
ـ و پيغمربان خدا ـ كه براى راهنمائى بشر آنان را فرسـتاده   
است ـ و روز قيامت ـ و آنچه مشتمل است بر آن از جـزاى    
اعمال و زندگى پس از مرگ و حساب و شت و دوزخ ـ و  
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پس .  تقدير به خري و شر مهگى اينها اميان بياورى           سرنوشت يعىن 
 اميان را به تصديق به اركان ششگانه باال تفسري منود،           آحنضرت  

: آن حضرت فرمودند  . در مورد احسان به من بگو       : جربيل گفت 
طورى خـدا را عبـادت و       : نكوكارى عبارت است از اين كه     

ـ           دا را منىبيىن   بندگى كىن كه گويا خدا را مىبيىن، و اگر تو خ
  .اين يقني را داشته باش كه خدا تو را مىبيند 

 بيان كرد كه نكوكارى فقط يك ركـن دارد و       آحنضرت  
آن اينكه خدا را بگونه اى عبادت كىن كه او را مىبيىن، و اگـر               

  .تو او را منىبيىن او تو را مىبيند 
اسـالم، اميـان، و     : پس اينها مراتب سه گانه ديـن اسـت        

هر مرتبه اى از مراتب آن ركىن دارد، و ركن هـر            نيكوكارى،  
چيز ستون آن چيز است كه بر آن ايستاده و پا برجاست، و ركن              

  .خانه ستوىن است كه خانه بر آن بنا شده است 
پس اميان بر شش ركن و ستون استوار است، كه اگر يكى از             
اركان آن سقوط كند انسان مؤمن خنواهد بود زيرا يكى از اركان            

  .تواى آنرا از دست داده است و س
پس اميان فقط بر اركانش استوار است، چنانكه ساختمان جبز          

  .بر اركان و ستواى خودش ثابت و استوار خنواهد شد 
و اين اركان ششگانه در قرآن ذكر شده است، گاهى اركان           
ششگانه يكجا در قرآن ذكر شده است، و گاهى بعضى از آـا             

ولكن الـرب   : نانكه باريتعاىل مىفرمايد  فقط ذكر شده است، چ    
البقره  . [من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني       

وليكن نيكوكار كسى است بـه خـدا، روز جـزا،           [] . ١٧٧
  ] .فرشتگان خدا، كتااى خدا، پيغمربان خدا اميان بياورد
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  .است در اين آيه خدا پنج ركن از اركان اميان را ذكر منوده 
آمن الرسـول مبا أنزل إليه     : و مهچنني خداوند مىفرمايد   

من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق           
  ] .٢٨٥البقره  . [بني أحد من رسله

پيغمرب اميان آورد به آنچه از نزد خدا بر او نـازل شـد، و               [
دا اميـان   مؤمنان مهه به خداى يكتا، فرشتگان خدا، و كتااى خ         

ميان هيچيك از پيغمربان خـدا فرقـى قائـل          : آوردند و گفتند  
  ] .منىشومي ـ بلكه به مهه اميان دارمي ـ

  .در آيه كرميه گذشته چهار ركن از اركان اميان ذكر شده است 
اميـان  : و گاهى باريتعاىل دو ركن آن را بيان ميفرمايد و آم          

إنَّ الـذين آمنـوا     : به خدا و روز رستاخيز، چنانكه مىفرمايد      
 . والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر        

حمققاً مردميكه اميان آوردند و مردميكه بنام يهود        [] . ٦٢البقره  [
فرشته پرستان، يا سـتاره     (و نصارى معروف بوده اند و صابئني        

  .] هر يك از آنان كه به خدا و روز قيامت اميان بياورند) پرستان
أما اميان به سرنوشت و تقدير را خداوند در دو آيه ذكر منوده             

ما هر چيز   [] . ٤٩القمر   . [إنا كل شيء خلقناه بقدر    : است
خلق كل  ، و   ]را كه آفريدمي به قدر و اندازه و از روى تقدير بود           

او سبحانه و تعاىل مهـه      [] . ٢الفرقان   . [شيء فقدره تقديراً  
  ] .ى هر آفريده اى اندازه و سرنوشىت قرار دادچيز را آفريد و برا

  ايمان به فرشتگان يعنى چه؟
مطلب مورد حبث ما در اينجا اميان به فرشتگان اسـت كـه             

تـصديق بـه    : يكى از اركان ششگانه اميان مىباشد و معىن آن        
وجود آا و تصديق به اعمال و كردار آاست كـه در دنيـا و               
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ن خلقى از خملوقات خداينـد،      و فرشتگا . آخرت اجنام مىدهند    
خداوند آنانرا براى عبادت خودش و اجنام دستورهايش در دنياى          
هسىت آفريده است، آنان را بـراى إجـراى دسـتورات خـود             
مىفرستد، و آنان خملوقاتى از عامل غيب هستند كه ما آا را بـا              
چشم مشاهده منىكنيم، ليكن به آا اميان قطعى دارمي كه هـيچ            

 از  يدى در آن راه ندارد، زيرا خداوند و رسول اهللا           شك و ترد  
  .آا بطور قطعى خرب داده اند تا ما بطور يقني به آا اميان آورمي 

  فرشتگان از چه چيزى آفريده شده اند
فرشتگان از نور آفريده شده اند چنانكه در حديث آمده كه           

بـىن  خـداوند سبحانه فرشتگان را از نور و ابليس را از آتش و             
  .آدم را از ِگل آفريده است 

  صفات فرشتگان
فرشتگان خلقى از خملوقات خدا از عامل غيب هستند و هيچ           

  .كس غري از خدا تعداد و چگونگى آنانرا منىداند 
  :بعضى از صفات فرشتگان عبارتند از

  .آا بزرگترين و عظيمترين سربازان خدايند : أوالً
   وهللا جنود السموات واألرض] . سپاههاى [] . ٤فتح  ال

و هنگاميكـه خداونـد     ] . آمساا و زمني از آن خداوند اسـت       
عليها تسعة  : صحبت از نگهبانان جهنم مىكند چنني مىفرمايد      

براى آن ـ يعـىن جهـنم ـ نـوزده      [] . ٣٠املدثر  . [عشر
وما جعلنا أصـحاب النـار إالَّ       : و مىفرمايد ] . نگهبان است 

  ] .٣١املدثر  . [ فتنة للذين كفروامالئكة وما جعلنا عدم إالَّ
و ما نگهبانان دوزخ را مگر فرشتگان قرار ندادمي، و تعداد           [

  ] .ايشان را مگر آزمايشى براى مردمى كه كافر شدند نگردانيدمي
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نگهبانان آتش هستند، يعىن در جهنم نوزده       : و أصحاب جهنم  
 آن را   فرشته بر آتش پاسباىن مىدهند، و آنرا روشن كرده امـور          

  .بدست دارند 
يكى از كفار وقىت تعداد نگهبانان آتش را شنيد ـ خبيـال او   

من بر آـا چـنني و چنـان    : كه تعدادشان كم است ـ گفت 
مىكنم، يعىن وقىت داخل جهنم شدم با آا جنگ كرده بر آنـان             
غلبه مىكنم و از آتش بريون مىآمي، آم از بـاب مـسخره و              

: باريتعاىل در جواب وى فرمـود     . ت  استهزاء اين سخنان را گف    
وما جعلنا أصحاب النار إالَّ مالئكة] .  ٣١املدثر. [  

  ] .ما نگهبانان جهنم را قرار ندادمي مگر از فرشتگان[
  .يعىن آا از بشر نيستند بلكه فرشته اند 

اگر اين شخص با خود مىگويد كه من قدرمتند و شـجاع            
ومت مىكـنم، منىتوانـد     هستم و جلوى چندين نفر از بشر مقا       

  .مقابل يكى از فرشتگان بايستد 
 . وما جعلنا أصحاب النار إالَّ مالئكة     : باريتعاىل مىفرمايد 

  ] .ما پاسبانان جهنم را قرار ندادمي مگر فرشتگان[] . ٣١املدثر [
: و مىفرمايـد  . يعىن آنان را از جن و إنس قرار نداده است           

     م إالَّ فتنة للذين كفروا ليستيقن الـذين أوتـوا       وما جعلنا عد
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إميانـاً وال يرتـاب الـذين أوتـوا             

و ما تعداد آا را مگر آزمايشى براى        [] . ٣١املدثر   . [الكتاب
كفار نگردانيدمي تا اهل كتاب يقني منايند و اهل اميان بر اميان خود             

  ] .بيفزايند و اهل كتاب و مؤمنان شك و شبهه نورزند
 يعىن كفـار    وليقول الذين ىف قلوم مرض    : و مىفرمايد 

    ًذا مثال ماذا أراد اهللا] .    و بـراى اينكـه     [] . ٣١املـدثر
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مردميكه در دهلايشان بيمارى نفاق است و مردميكـه كافرنـد           
بگويند خدا از اين مثال ذكر و تعداد نگهبانان دوزخ چـه إراده             

 تعداد فرشـتگان را كـم       پس آنان مت زده و    ] . منوده است؟ 
چگونه اين آتش بزرگ كه در آن متـامى         : مىدانند و مىگويند  

  خملوقات خداست فقط نوزده فرشته بر آن پاسباىن مىدهد؟ 
وما جعلنا عدم إالَّ فتنـة      : باريتعاىل در جواب مىفرمايد   

و ما تعداد آا را مگر آزمايشى       [] . ٣١املدثر   . [للذين كفروا 
پس هيچ كس بزرگـى فرشتــگان و        ] . دانيدميبراى كفار نگر  

آنچه در زمني و آمسان از نگهبانان و پاسبانان است غري از خـدا              
  .كسى ديگر منىداند نه كفار و نه غري از كفار 

خلقت فرشتگان خلقىت عظيم و بزرگ است چنانكـه         : دوم
احلمد هللا فاطر السموات واألرض جاعـل       : باريتعاىل مىفرمايد 

] . ١فـاطر    . [ أوىل أجنحة مثىن وثالث ورباع     املالئكة رسالً 
محد و ستايش خدا راست كه آفريدگار آمساا و زمني اسـت و             [

فرشتگان را پيام رسان فرستادگان بسوى أنبياء گردانده اسـت،          
  ] .فرشتگاىن كه داراى باهلاى دوگانه و سه گانه و چهارگانه اند

 ديـگر سه و    يعىن بعضى از فرشتگان دو بال دارد، و بعضى        
  .يا چهار بال دارد، و بعضى از آا باهلاى بيشترى دارند 

 جربيل را ديد كه ششصد بال داشت        چنانكه رسـول اهللا    
  .و هر بال آن افق را پوشانيده بود 

اين يك فرشته از فرشتگان است كه خداوند آنرا قوى قدرمتند         
  .علّمـه شـديد القـوى     : توصيف منوده، چنانكه مىفرمايد   

  بس نريومنـد جربيـل       ءوحى را به او فرشته    [] . ٥النجم  [
  ] .آموخت



  

  

 إيمان به فرشتگان و تأثير آن در زندگى أمت إسالم

-٩- 

داراى [] . ٦الـنجم   . [ذو مرة فاسـتوى  : و مىفرمايد 
عقل فراوان، و رأى صحيح و رسا، و منظرى خـوب كه خبلقت            

بر رسول  ) به مهان صورتى كه خدا او را بر آن آفريده بود          (كامل  
  .باشد ، يعىن قوى و خوش اندام مى]جلوه كرد
فرشتگان به إجازه خداوند قدرمتند هستند و دليل بـر          : سوم

توانائى و قدرمتندى آنان اين است كه اگر خداوند به يكى از آنان             
فرمان دهد در جهان فرياد مىكشد و متامى خلق هالك ميشوند،           

 فرياد فرشته مهه هـالك      ءچنانكه بر قوم مثود چنني آمد و بوسيله       
: ر آنان زد چنانكه باريتعاىل مىفرمايـد      جربيل فريادى ب  . شدند  
          ا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكـانوا كهـشيم احملتظـرإن . 
ما بر آنان يك آوراز هولناك فرستادمي و آا مانند          [] . ٣١القمر  [

پـس  ] . خار و خاشاكى شدند كه از سايبان سـاز مىمانـد          
آا قلبهايشان از درونشان كنده شد و مردند و خاشاكى بيش از            

  .باقى مناند 
 نشينان عرب اين بود كه اگر به جائى كوچ مىكردند           ءعادت باديه 

بـراى گوسـفندان و     ) حصارى(در آجنا هيزم مجع كرده و از آن آغل          
حيوانات خود درست مىكردند تا از حيوانات ديگر حمفوظ مباننـد، و            

  .اين هيزم خشك شده و تبديل به خس و خاشاك ميشد 
جود قدرت و توانائى و نريوى زيادى كه از         پس قوم مثود با و    

آن برخوردار بودند بر أثر شنيدن آواز هولناك يكى از فرشـتگان            
  .مانند اين هيزم هاى خشك به خس و خاشاك تبديل شدند 

 بود كه خداوند به او فرمان داد تا قريـه           و اين جربيل    
هاى قوم لوط كه هفت دهكده بـود و در آن بشر و ساختماا             

وشه و حيـوانات خيلى زيادى وجود داشت آنان را بر طرف           و ت 
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بال خود محل منايد و باال برد تا اينكه فرشتگاىن كـه در آمسـان               
بودند صداى سگها و أذان خروس هاى آنان را شنيدند، سـپس            
آنان را از آجنا وارونه كرده به زمني انداخت، و اين منونـه اى از               

  .مىباشد قدرت و قوت فرشتگان عليهم السالم 
 شاخ  )١( مأمور به دميدن در صور است و آم        إسرافيل  

و شيپورى است كه أرواح بىن آدم از اول تا آخر آا در آن مجع               
 يكبار در آن مىدمـد و متـامى         شده است سپس إسرافيل     

أرواح بىن آدم از آن شيپور پرواز كرده به أجساد و بدن آا داخل              
برخاسنت مىباشد و قبل از ايـن       مىشود و اين دميدن بعثت يعىن       

دميدن، دميدن بىهوشى است، و با اين دميدن هر چه در دنيا بني             
   .زمني و آمسان است از بني مريود و مىمريد جبز آنچه خدا خبواهد

ونفـخ ىف الـصور فـصعق مـن ىف          : باريتعاىل مىفرمايد 
و [] . ٦٨الزمر   . [السموات ومن ىف األرض إالَّ من شاء اهللا       

ر دميده شد و مهه كسانيكه در آمساا و زمـني بودنـد             در صو 
مردند، مگر كسانيكه خدا آنان را جدا كرد و بقـاى آنـان را              

  ] .خواست
سپس بار ديگر در آن شيپور دميده شد و آم دميدن زنـده             

  ] .٦٨الزمر  . [فإذا هم قيام ينظرون: شدن است
  ] .ناگهان مهه زنده شده مىايستند و نگاه مىكنند[

اين يكى از فرشتگان خداوند است، و اين يكى از كارهـاى        
  .اوست كه خداوند به او فرمان مىدهد 

                                                           
بادى است كه إسـرافيل در روز رستاخيز در صور يعىن شيپور و بوق خـود               : معناى صور ) ١(

  . نده مىشوندمىدمد و مردگان ز
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پس فرشتگان خملوق بزرگى از خملوقات خدايند، و آنـان را           
  .براى عبادت خود و اجنام دستورات خود آفريده است 

بل عباد مكرمون ال يسبقونه بـالقول       : باريتعاىل مىفرمايد 
ن يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يـشفعون          وهم بأمره يعملو  

 ـ  ٢٦األنبيـاء   . [إالَّ ملن ارتضى وهم من خشيته مـشفقون 
بلكه آنان مهه بندگان گرامى خدا بودند، مهيشه گفتـار          [] . ٢٨

ايشان بعد از گفتار خداست، مهيشه مطيع فرمان خـداى خـود            
حال و  هستند، علم خدا به مهه كردارشان إحاطه دارد، گذشته و           

آينده شان را مىداند، و شفاعت و مياجنيگرى شان بـه فرمـان             
خداست تا شفاعت براى كساىن كنند كه خـدا رضـايت بـه             

  ] .شفاعت از آنان دارد و ايشان مهيشه از ترس خدا بيمناكند
  .و اين توصيفى است براى فرشتگان 

  آارهائيكه فرشتگان به آن مكّلفند
 از آا مكلّف بـه عمـل        فرشتگان كارهائى دارند و هر يك     

معيىن هستند و هيچ تأخريى در اجنام آن كار را منىكنند، بلكـه             
  .فوراً آنرا اجنام داده و خداوند را نافرماىن منىكنند 

عليها مالئكة غالظ شـداد ال      : چنانكه خداوند مىفرمايد  
  ] .٦التحرمي  . [يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

اند، آنان از    ديد بر آتش گماشته شده    ش فرشتگاىن سخت و  [
  ] .دستورات خدا سرپيچى منيكنند و به دستورات او عمل ميكنند

  بعضى از اعمال و آردار فرشتگان
فرشتگاىن هستند كه مأمور جهنمند و نام آنان نگهبان         : أوالً

  .است، و موكل به آتش و تعذيب جهنميان مىباشند 
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ـ      : دوم ل عـرش خداونـد     فرشتگاىن هستند كه مأمور به مح
الـذين  : سبحانه و تعاىل مىباشند، چنانكه باريتعاىل مىفرمايد      

حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رـم ويؤمنـون بـه            
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً فاغفر          

فرشتگاىن كه عرش با عظمت إهلـى     [] . ٧غافر   . [للذين تابوا 
يكه پريامون عرشند و به تسبيح و ستايش        را محل مىكنند، و آنان    

پروردگارشان مشغولند، هم خود به خدا اميان دارند و هم بـراى            
أهل اميان از خدا آمرزش و مغفرت مىطلبند كه اى پروردگارى           

 عامل را فرا گرفته اسـت تـو         ءكه علم و رمحت ىب منتهايت مهه      
ـ              د بلطف و كرم گناه آنانكه توبه كرده و رضاى تـو را پيمودن

وحيمل عرش ربـك فـوقهم      : و مهچنني مىفـرمايد  ] . بيامرز
عرش پروردگارت را در آن روز      [] . ١٧احلاقة   . [يومئذ مثانية 

  ] .هشت فرشته محل مىكنند) يعىن قيامت(
  تعداد حمل آنندگان عرش

محل كنندگان عرش چهار فرشته اند و روز قيامت تعداد آنان           
  .زياد شده به هشت فرشته مىرسند 

 عرش خداوند از بزرگترين خملوقات خداسـت كـه روز           و
  .قيامت هشت فرشته آنرا محل مىكنند 

و اين بر قدرت و توانائى فرشتگان داللت دارد، زيرا آنان اين            
عرش بزرگ را كه از بزرگترين خملوقات خدا است بر دوش خود            

  .محل مىكنند 
و تعدادى از فرشتگان مأمو وحـى هـستند چنانكـه        : سوم

ينـزل املالئكة بالروح من أمره على مـن        : عاىل مىفرمايد باريت
] ٢النحل  . [يشاء من عباده أن أنذروا أنه ال إله إالَّ أنا فاتقون          
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خدا فرشتگان را به روح جان خبش و فرمانش بر هـر كـه از               [
بندگانش كه خبواهد فرود مىفرستد تا بزرگترين نعمت را كـه           

 سعادت بار است مبردم برسانند   زندگى ءنعمت يافنت توحيد و مايه    
به اينكه آگاه كنيد مردم را به اينكه معبودى حبق غري ازخداى يكتا             

  ] .نيست و بنابر اين از من و از عقاب من بترسيد
  :و الروح، چند معنى دارد كه از جمله معانى آنها چنين است

 و آنرا روح ناميده اند زيرا قلبها را زنـده           وحي،: روح مبعىن 
چنانكه باران زمني را زنده مىكند، و چنانكـه روح و           مىكند  

  .جان آفريده شده بدن حيوانات را زنده مىكند 
 چنانكـه خداونـد سـبحانه و تعـاىل          قرآن،: روح مبعىن 

الشورى  . [وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا     : مىفرمايد
وحى به تو فرستادمي چنانكه وحى بر پيغمربان پيش از تو           [] . ٥٢

 ء، در اين آيه روح مبعىن قرآن است، زيرا بوسـيله          ]فرمودمينازل  
قرآن دهلاى اهل اميان زنده مىشود، مهانطوريكه زمني با بـاران           

  .زنده مىشود دهلاى مؤمنان با قرآن زنده مىشود 
، و او بزرگتـرين و تـرين و         جربيل اسـت  : و روح مبعىن  

عز وجل  شرافتمندترين فرشتگان است كه قرآن را از نزد خداوند          
  . نازل فرموده است بر حممد 

نزل به الروح األمـني     : خـداوند جـل شأنـه مىفرمايد   
الـشعراء   . [على قلبك لتكون من املنذرين بلسان عرىب مبني       

 جربيل الـروح  ءقرآن را خداى يكتا بوسيله[] . ١٩٥ ـ  ١٩٣
األمني بر دل تو فرود آورد و بزبان تو كه زبان عـرىب فـصيح و                

 قرآن از عذاب خدا     ءت قرار داد تا قوم خود را بوسيله       آشكار اس 
  ] .بترساىن و به راه اميان و تقوى برساىن
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 نازل كرد و پيامرب      قرآن را بر قلب پيامرب       پس جربيل   
 آنرا بر أمت خود تبليغ فرمود .  

قل نزله روح القدس    : خداوند تعاىل در آيه ديگر مىفرمايد     
روح : گو اى رسول خدا كـه     ب[] . ١٠٢النحل   . [من ربك 

يعـىن  ] . پاك يعىن جربيل قرآن را از نزد پروردگارت فرود آورد         
  . روح القدس است جربيل 

  صفات جبريل 
خداوند جل جالله جربيل را به صفتهاى عظـيم و بزرگـى            

فال أقسم باخلنس اجلـوار     : چنانكه مىفرمايد : توصيف فرموده 
فس إنه لقول رسـول     الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تن      

التكـوير   . [كرمي ذى قوة عند ذى العرش مكني مطاع مث أمني         
چنني نيست، قسم ياد مىكنم به ستارگان بـاز  [] . ٢١ ـ  ١٥

گردنده، كه بگردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند، قسم            
به شب تار هنگامى كه روى جهان را تاريك گرداند، قسم بـه             

  مهانا قرآن كالم رسول بزرگوار حـق       صبح روشن كه دم زند، كه     
 با قوت و قدرتست، و نزد خداى مقتدر عرش بـا            ءاست كه فرشته  

  ] .جاه و منـزلت است، و فرمانده فرشتگان و أمني وحى خداست
  . قدرت :صفت أول

 . ذى قوة عند ذى العـرش     : چنانكه باريتعاىل مىفرمايد  
 توانائى محل   او داراى نريو و قدرتى است كه      [] . ٢٠التكوير  [

قرآن و آنچه به او أمر شود را دارد، و او نزد پروردگار صاحب              
صاحب  [ذى العرش ،  ]عرش داراى منـزلت و مكانت است     
 ءفرشـته  . [ذى قوة ،  ]عرش و آم خداوند عز وجل مىباشد      

  . است اين صفت جربيل ] . نريومند و با قدرت است
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ر صـاحب   نزد پروردگـا   . [مكني منـزلت   :صفت دوم 
  ] .عرش داراى منـزلت و مكانت است

يعىن صاحب منـزلت و مكانت نزد خداوند كه كسى غري از           
  .او به چنني مقام و منـزلىت منىرسد 

در بني فرشتگان فرمـانروا      . [مطاع طاعت   :صفت سوم 
متامى فرشتگان به أمر و فرمـان خداونـد از          ] . است) فرمانده(

  .جربيل اطاعت مىكنند 
در محل قـرآن و تبليغ آن       . [أمني أمانت   :رمصفت چها 

  ] . و آنچه به او أمر شود امني استبه رسول اهللا 
يعىن بر وحى أمني است، هيچ چيزى از آنرا كـم و زيـاد              

  .منىكند بلكه آنرا مهچنانكه خداوند نازل كرده مىرساند 
ومـا  : باريتعاىل مىفرمايد :  جربيل را مشاهده منود    حممد  

دوست و هم صحبت مشا   [] . ٢٢التكوير   . [جنونصاحبكم مب 
رسول (كه در ميان مشا بزرگ شده و او را شناخته و ستوده ايد              

] ديوانه نيست و هرگز امكان ديوانگى براى او نيست        ) اكرم  
.  

  . ديوانه است حممد : چنانكه كفار مىگفتند
   ولقد رءاه باألفق املبني] .   به يقني حممد   [] . ٢٣التكوير
جربيل را به صورتى آشكار در باالترين أفق ديد . [  

  . را در أفق مشاهده كرد  دو بار جربيل حممد 
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 مكه، وقىت سر خود را بلند كـرد او را           )١(بار أول در بطحاء   
در أبرهاى آمسان ديد كه ششصد بال دارد و هر بـاىل أفـق را               

  .پوشانيده است 
زلة أخرى عنـد    ولقد رءآه ن  : خداوند مىفرمايد : بار دوم 
و يك بار ديگر هم او [] . ١٤ ـ  ١٣النجم  . [سدرة املنتهى

رسـول مشاهده كرد، و در نـزد درخـت         ) يعىن جربيل را  (را  
سدره كه در حملى است كه منتهى و آخر عروج به آمسان است و              

  ] .فرشتگان و أرواح شهداء و پرهيزكاران از آن باالتر نروند
ر آمسان چنانكـه خداونـد       در شب معراج د    رسول اهللا   

  .جربيل را آفريده او را ديد 
  . بود آنچه گذشت بعضى از صفات جربيل 

] ٤٠احلاقة   . [إنه لقول رسول كرمي   : خداوند مىفرمايد 
   .)٢(]قرآن كالم خدا گفتار پيغمربى بزرگوار است[. 

يعىن قرآن كالم خداوند سبحانه و تعاىل است وىل در اينجـا            
 رسانيده اسـت،    وب داده شده زيرا او به حممد        به جربيل منس  

 پس او مبلغى از طرف خداوند است و آنرا به پيغمرب اكـرم              
  .رسانيده و آن كالم خداوند عز وجل مىباشد 

و سخن به كسى إضافه مىشود كه اولني بار آنـرا گفتـه             
باشد، نه كسى كه آنرا به كسى ديگر إبالغ كند، وىل اينجا بـه              

  .ده زيرا وى إبالغ كننده است جربيل منسوب ش
                                                           

  . مكرمه مىباشد ءيكى از حمله هاى مكه) ١(
) مترجم(در اين سوره قرآن را گفتار پيغمرب خواند از اين رو كه پيغمرب رسالت تبليغ آنرا دارد                  ) ٢(
.  
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فرشتگاىن هستند كه مأمورند به اعمـال و كـردار          : چهارم
  :ديگرند مانند

 ـ ميكائيل مأمور است به نزول باران از آمسان كه آنـرا   ١
  .سوق ميدهد در حاليكه خداوند سبحانه به او فرمان داده است 

 ـ إسرافيل كه مأمور به دميدن در شيپور است وقىت خداى  ٢
تعاىل خبواهد مردم را از قربهايشان برانگيزد و جسدها از قربهـا            
مىرويند و كامل مىشوند و چيزى جبز روح باقى منىماند، در            
اين وقت إسرافيل به فرمان خداوند در شيپور مىدمد و أرواح به            
أجسادى داخل مىشود كه از قربها روئيده بود و بلنـد شـده             

  .آنان فرمان داده مىروند بودند، سپس به جائى كه خداوند به 
يوم خيرجون من األجداث سراعاً     : خداوند تعاىل مىفرمايد  
  ] .٤٣املعارج  . [كأنهم إىل نصب يوفضون

آن روزى كه بسرعت و شـتابان از قربهايـشان بـريون            [
  ] .مىآيند، گويا آنان بسوى بتهائى كه مىپرستيدند مىشتابند

من األجداث كـأنهم    خيرجون  : مهچنان باريتعاىل مىفرمايد  
 . جراد منتشر مهطعني إىل الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر         

گروههاى بشرى حبال ترس و خـوارى او  [] . ٨ ـ  ٧القمر [
قربها بريون مىآيند و منتشر شده بسوى منادى حمـشر شـتابان            
اجابت مىكنند، و كافران با هم گويند اين مهـان روز سـخىت             

اين سه فرشته مأمور زندگى و      )] . ردميما آنرا انكار ك   (است كه   
جربيل مأمور وحى است كه با آن قلبها زنده         : حيات هستند پس  

ميشود، و ميكائيل مأمور باران است كه زمني را بعد از مـردن             
است كه  ) شيپور(زنده مىكند، و إسرافيل مأمور دميدن در صور         

 در   به مهني خاطر رسول اهللا    . أجساد را از قربها زنده مىكند       
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مناز شب وقىت در شب براى خواندن مناز بلند مىـشد بعـد از              
اللهم رب جربائيـل وميكائيـل      ((: تكبري حترميه چنني مىگفت   

))..وإسرافيل فاطر السموات واألرض     
خـدايا، اى   ] . مسلم. [ 

پروردگار جربيل و ميكائيل، آفريننده آمساا و زمني، تا آخر ايـن            
پس اينها عظيمترين فرشتگان هـستند خبـاطر بزرگـى           . دعاء

  .مأموريت آا 
فرشتگاىن هستند كه مأمورند به نطفه در شكم مـادر          : پنجم

حـدثنا  : چنانكه در حديث عبداهللا بن مسعود آمده كه گفـت         
إنَّ أحدكم جيمع خلقه ىف     ((:  وهو الصادق املصدوق   رسول اهللا   

 علقة مثل ذلـك مث يكـون        بطن أمه أربعني يوماً نطفة مث يكون      
مضغة مثل ذلك مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع            

متفـق   . [))كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سـعيد        
 مبا فرمود و اوست پيغمرب راسـتگو و         فرستاده خدا   ] . عليه

حمققاً خلقت يكى از مشا در شكم مادرش چنني اجنام   : تصديق شده 
ل روز حبالت نطفه است، پـس از آن خلتـه اى از             چه: مىگريد

خون مىشود در چهل روز، پس از آن تكه گوشىت مىـشود در      
كه مجعاً صد و بيـست روز       (چنني مدتى، پس از سه چهل روز        

خدايتعاىل فرشته اى بسوى او مىفرستد تـا در آن          ) خواهد بود 
نوشـنت  : روح بدمد، و فرشته مأمور است به نوشنت چهار كلمه         

يش، مدت عمرش، كردارش، واينكه بدخبت يا نيكبخت است         روز
.  

خداوند سبحانه و تعاىل اين فرشته را به اين امر مهم و بزرگ             
  .به طرف او مىفرستد 
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و فرشتگاىن هستند كه به قبض و گرفنت روح و جاا           : ششم
) ملـك املـوت   (مأمورند تا اينكه عمر او پايان يابد، و در اينجا           

قل يتوفاكم ملـك    : نانكه خدا مىفرمايد   مرگ است، چ   ءفرشته
 مـرگ   ءفرشته: اى رسول ما بگو   [] . ١١السجدة   . [املوت

بـا خـود    ) ملك املوت ( مرگ   ءو فرشته ] . جان مشا را ميگريد   
حىت إذا جاء أحدكم    : مهراهاىن دارد، چنانكه خداوند مىفرمايد    

 قاملوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون مث ردوا إىل اهللا موالهم احل           
تا آنگاه كه هنگام مرگ يكى از مشـا  [] . ٦٢ ـ  ٦١األنعام [

فرا رسد فرشتگان ما جان او را بستانند و ايشان در آنچه بـه آن               
مأمور مىشوند هيچ كوتاهى منىكنند، سپس بسوى مالك حقيقى     

و مرگ به فرشتگان    ] . شان خداى يكتاى بر حق باز مىگردند      
داوند نـسبت داده شـده     و به خ  ) ملك املوت (و به فرشته مرگ     

  ] .٤٢الزمر  . [اهللا يتوىف األنفس حني موا: است
  ] .خدا است كه وقت مرگ ارواح خلق را مىگريد[

و اينجا مرگ به خـداوند نسبت داده شده، زيرا او سبحانه           
و تعاىل به آن أمر فرموده و به فرشتگان نسبت داده شده، زيـرا              

كرده تا اينكه به حلقوم برسد      آنان هستند كه جان را از بدن مجع         
قل يتوفـاكم    :فرشته مرگ نسبت داده شده    ) ملك املوت (و به   

زيرا او روح را قبض مىكنـد       ] . ١١السجدة   . [ملك املوت 
  .در حاليكه در حلقوم مجع شده است 

فرشتگاىن هستند كه به حفظ و نگهدارى اعمـال و          : هفتم
يتعاقبون فيكم  ((: دهكردار بىن آدم مأمورند، چنانكه در حديث آم       

  ] .متفق عليه . [))مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار
فرشتگاىن پى در پى بر مشا وارد مىشوند، گروهـى شـب            
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وإنَّ : و باريتعاىل مىفرمايـد   . مىآيند و گروهى روز مىآيند      
اإلنفطـار   . [عليكم حلافظني كراماً كاتبني يعلمون ما تفعلون      

 نگهباا براى مراقبـت أحـوال و   البته و يقيناً[] . ١٢ ـ  ١٠
اعمال مشا مأمورند، فرشتگاىن بزرگوارند كه اعمال بنـدگان را          

  ] .مىنويسند، مشا هر چه كنيد مهه را مىدانند
  هر انسان دو فرشته با اوست

بر هر يك از انساا دو فرشته مأموريت دارد، يكى بر مسـت      
 مست  راست حسنات و نيكىهاى او را مىنويسد، و ديگرى در         
إذ : چپ او بديها را مىنويسد، چنانكه باريتعـاىل مىفرمايـد         

يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إالَّ            
دو فرشـته گفتـار و   [] . ١٨ ـ  ١٧ق  . [لديه رقيب عتيد

كردار شخص را دريافت مىدارند و آنرا ثبت مىكنند، يكى از           
شـسته و مهنـشني او      دسـت راست و ديگرى از دست چپ ن       

آنـرا  ) از خـري و شـر     (هستند، هر كلمه اى كه بر زبان براند         
اين فرشتگان در سفر و     ] . مينويسند و مراقب و حاضر حال اويند      

در إقامت با انسان هستند، و در متامى أحوال، در مناز در سجود             
با او هستند و او را ترك منىكنند مگـر در بعـضى از حـاالت      

 حاجت، و آنـان گفتـار و كـردار او را            خاصى مانند قضاى  
  .مىنويسند 

  فرشتگان نيت و قصد انسانها را مىنويسند
و در حديث وارد است كه نيت و قصد آنچه در قلب بـىن              
آدم است، و آنـرا در قلب مىگويد، و آنچه نيت مىكند كـه             

  .آنرا اجنام دهد فرشته آنرا مىنويسد 
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ثوابش به او مىرسد،    به مهني خاطر انسان اگر نيت نيك منايد         
  .و بر نيت بد نيز جمازات مىشود، زيرا نيت عمل قلىب است 

فرشتـگان مأمورند بر انسان از وقىت كه به سن بلوغ برسد           
تا اينكه از دنيا برود و آنان آنچه در دنيا از نيت و كردار و گفتار                

  .اجنام داده مىنويسند 
  مازهاى ديگرمنـزلت و مكانت نماز صبح و نماز عصر در بين ن

يتعاقبون عليكم مالئكـة بالليـل      ((:  فرمودند رسول اهللا   
 . ))..ومالئكة بالنهار جيتمعون ىف صالة العصر وىف صالة الفجر          

فرشتگاىن پى در پى بـر مشـا وارد مىـشوند،           ] . متفق عليه [
گروهى شب مىآيند و گروهى روز مىآيند، و اينـها صـبح و             

وقرآن  :اريتعاىل مىفرمايد ب. عصر با هم يك جا مجع مىشوند        
إنَّ قرآن الفجر كـان     : ومىفرمايد. يعىن مناز صبح     . الفجر
 ءحقاً كه مناز صبح مورد مشاهده     [ ] .٧٨اإلسراء   [. مشهوداً

فرشـتگان شـب و     ] . فرشتگان شب و فرشتگان روز اسـت      
فرشتگان روز در آن حاضر مىشوند، و به قرآىن كـه در منـاز              

دهند، و در مناز عصر حاضر با هم مجع         تالوت مىشود گوش مى   
مىشوند خداوند در حاليكه حال انساا را از فرشـتگان تـر            

چگونه و در چه حاىل بنـدگامن را        : مىداند از آا سؤال مىكند    
آا را ترك كردمي در حاليكـه منـاز         : ترك كرديد؟ آا مىگويند   

. اندند  و به آنان وارد شدمي در حاىل كه مناز مىخو          مىخواندند،
يعىن فرشتگان نازل شدند و ما در مناز عصر بودمي و با ما در مناز               
حاضر بودند، و باال رفتند در حاليكه ما در مناز صبح بودمي، و به              
اينخاطر مناز عصر، مناز وسطى يعىن ميانه ناميده شده است كـه            

حافظوا على الصلوات   : خداوند بر آن تشويق كرده مىفرمايد     
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حمافظـت كنيـد بـر      [ ] . ٢٣٨البقره   . [ىوالصالة الوسط 
منازهاى فرض شبانه روزى، و خبصوص مناز ميانه كه مناز عـصر            

يعىن مناز عصر زيرا فرشتگان شب و فرشـتگان روز در           ] . است
  .آن حاضر ميشوند 

دعوتى بسوى آسانيكه در آار و تكـاليف شـرعى آوتـاهى و             
  سستى مىكنند

لف كرده بر فراش خود     كجا هستند كسانيكه از مناز صبح خت      
ميخوابند و اين منظر بزرگ را در هر شب با فرشـتگان خـدا              

از ) عامل أرواح جمرده  (مشاهده منيكنند، فرشتگان خدا در عامل باال        
بر آنان وارد شدمي در حاىل كـه در منـاز           : آنان خرب ميدهند كه   

بودند، و آنان را ترك كردمي در حـاىل كه در مناز بودند، چـه              
ى مىكند كسيكه از مناز صبح ختلف كرده و خواب را بر            ا فايده

مناز ترجيح مىدهد، و چه فايده اى مىكند كسيكه از مناز عصر            
سسىت و كوتاهى كرده و خواب يا كارهاى ديگر را بر مناز عصر             

من فاتته صـالة العـصر   ((: ترجيح مىدهد؟ در حديث آمده كه 
سيكه مناز عصر از او     ك] . متفق عليه  . [))فكأنما وتر أهله وماله   

فوت شود مانند اينكه أهل و مال او از بني رفته است، و در حديث               
 مانند اينكه متامى اعمال و كردار او نابود         ))فقد حبط عمله  ((: ديگر

 كرده، و اگر از وقت      يعىن مناز را از وقت خود خارج      . شده است   
  .آن خارج شود مانند اينكه از او فوت شده است 

گاىن هستند كه به حفظ و نگهدارى انـسان از          فرشت: هشتم
هالكت مأمورند، زيرا انسان راه مريود در حاليكـه در خطـر            
است، وليكن خداوند فرشتگاىن را مأمور كرده تا انـسان را از            

  .خطر اين دنيا كه مقدر و سرنوشت او است نگهدارى كنند 
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و اين زمني كه انسان بر آن زندگى ميكند در آن خطرهـائى             
د دارد از قبيل حيوانات وحشى، و مارها، و عقرا، و در آن             وجو

طاغوائى از بشر وجود دارد، و مهچنني در آن ظلم و ستم وجود             
دارد، وليكن خداوند اين فرشتگان را قـرار داده تـا انـسان را              

له معقبات من بني يديه ومـن      : نگهدارى كنند چنانكه ميفرمايد   
 انسان تعقيـب كننـدگان و       براى هر [] . ١١الرعد   . [خلفه

پاسباىن است كه از جلوى رو و پـشت سـر او را نگهـدارى               
به دستور خداوند او را حفظ مىكنند، و ماداميكـه          ] . مىكنند

خداوند براى او سالمىت نوشته اين فرشتگان از او دفاع مىكنند           
و هيچ بشرى به او منىرسد، و اگر خداوند خواست كه مرگ و             

و مهيشه يكى از    . شتگان او را ترك مىكنند      اجل او فرا رسد، فر    
فرشتگان از جلو و ديگرى از پـشت سـر، او را نگهـدارى              

إنَّ اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفـسهم وإذا            : مىكنند
خـدا تغـيري    [] . ١١الرعد   . [أراد اهللا بقوم سوًء فال مرد له      

دهند، چـه   منىدهد حال مردمى را تا اينكه خودشان آن را تغيري           
در نعمت باشند و چه در حمنت و سخىت، چه در عزت باشـند و               
چه در ذلت و خوارى، چه در سرفرازى باشند و چه در خوارى،             
آنرا تغيري منىدهد مگر وقىت كه مردم واقع زندگى خود را تغـيري             
دهند، زيرا نتيجه مهيشه مالزم عمل است، و هرگاه خـدا إراده            

مالشان عقاب كند هـيچ راه دفـاعى        مردمى را به بدى اع    كند كه   
اگر سرنوشت او آمـد و      ] . نيست و هيچ كس مانع او خنواهد بود       

خداوند هالكت آن انسان را خواست فرشتگان كه مأمور نگهدارى          
 او هستند او را ترك مىكنند، زيرا آنان خالف فرمان خـدا عمـل             

  .منىكنند 
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ـ        : م ال و  فرشتگاىن در اين جهان هستندكه مأمورند به اعم
  .كردارى كه جز خداوند عز وجل كسى آنرا منىداند 

فرشتگاىن هستند كه به درياها مأمورند، و فرشتگاىن هـستند          
كه به رودها مأمورند، و ديگراىن هستند كه به اعمال و كـردار             
بسيار زياد ديگر مأمورند، اين عامل و جهان كه اين مهه رويدادها            

رنوشـت خداونـد تعـاىل      در آن پديد مىآيد مهه در تقدير و س        
  .هستند، و فرشتگان به فرمان خدا به إجراى اينها مىپردازند 

  وجوب ايمان به فرشتگان و به آنچه انجام مىدهند
از مجله فرشتگان آا هستند كه خداوند نام آنان را براميـان            
ذكر فرموده است، مانند جربيل و ميكائيل و إسـرافيل و مالـك             

الزخرف  . [ مالك ليقض علينا ربك    ونادوا يا : نگهبان جهنم 
آن دوزخيان مالك نگهبان جهـنم را نـدا كـرده و            [] . ٧٧

اى مالك از پروردگارت خبواه تا ما را مرگ دهـد،           : مىگوبند
و فرشتگاىن هستند كه خداوند سبحانه و       ] . مبريمي و راحت شومي   

 تعاىل نام آنان را براميان ذكر نفرموده است، و ما به متامى آنـان             
اميان مىآورمي چه آنانيكه نامشان ذكر شده و چه آنانيكه نامشان           
ذكر نشده است، و به اعمال و كردارى كه آنان به فرمان خـدا              

  .آن اعمال را اجنام مىدهند اميان مىآورمي 
و فرشتگاىن هستند در آمسان كه مشغول عبادت و ركوع و           

رشته اى  سجود خدايند، و هيچ جائى از آمسان نيست مگر اينكه ف          
  .از فرشتگان در حال ركوع و سجود خداست 

و فرشتگاىن هستند كه جز خداوند كس ديگرى از آا خرب           
ندارد، و ما بطور إمجاىل اميان مىآورمي به آن فرشتگان كه نام آا             
ذكر نشده، و بطور تفصيلى اميان مىآورمي به آن فرشتگاىن كـه            
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و آا بيشترين كساىن    . نامشان ذكر شده، و آنان را دوست دارمي         
هستند كه بىن آدم را به نيكى و خري نصيحت مىكننـد، و بـه               
نيكى فرمان مىدهند، و براى آنان استغفار مىكننـد، چنانكـه           

الذين حيملون العرش ومن حولـه      : خداوند عز وجل مىفرمايد   
 . يسبحون حبمد رم ويؤمنون به ويستغفرون للـذين آمنـوا         

  ] .٧غافر [
  ه بين عمل فرشتگان و عمل شياطين وجود دارداختالفاتى آ

 ـ فرشتگان تـسبيح و تنــزيه و سـپاس خداونـد را      ١
مىگويند، و براى كسانيكه در زمني هستند استغفار مىكنند، و          
آا ترين پند دهندگان و ناصحترين خملوقات خدا بـه بـىن آدم             

ترين خملوقـات خـدا بـه بـىن آدم           هستند، و شياطني از خائن    
ند، زيرا شياطني عهد و پيمان بسته اند كه تـا آجنائيكـه             مىباش

بتوانند بىن آدم را گمراه كرده فريب دهند و او را بـه هالكـت               
  .برسانند 
  . ـ فرشتگان به نيكى و خوىب أمر مىكنند ٢

و شياطني به فساد و بدى أمر مىكنند، چنانكـه خداونـد            
ناً فهو له   ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطا       : مىفرمايد

و هر كسيكه خود را به كورى، و        [] . ٣٦الزخرف   . [قرين
از قرآن كه ياد خداى مهربان و رمحت خدا براى جهانيان است            
روى بگرداند، براى او شيطاىن برانگيزمي تا مهيشه با او مهـراه و             

پس كسانيكه از قرآن إعراض كـرده و بـه آن           ] . مهنشني باشد 
 تعاىل آنان را عذاب مىدهـد بـه         پشت كنند خداوند سبحانه و    

. اينكه شيطاىن بر او مسلط و چريه كرده تا مهيشه مهراه او باشد              
وإنهم ليصدوم عن السبيل وحيـسبون      : و مهچنني مىفرمايد  
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أنهم مهتدون حىت إذا جاءنا قال ياليت بـيىن وبينـك بعــد             
و بتحقيق [] . ٣٨ ـ  ٣٧الزخرف  . [املشرقني فبئس القرين

يطاا مهيشه آن مردم را از خدا غافل كرده بـه گمراهـى             آن ش 
مىكشانند، و ايشان گمان مىكنند كه براه راسـت رسيده اند،          

: تا وقتيكه از دنيا بسوى ما باز آيد آنگاه با ايت حسرت گويد            
 ميان مشرق و مغرب بود كـه او         ءاى كاش ميان من و تو فاصله      

و چيزى انـسان را از      . ] بسيار مهنشني و يار بدى براى من بود       
  .شيطان دور منىكند جبز ذكر و ياد خدايتعاىل 

 ـ اينكه ذكر خداوند شيطان را از او مىراند و فرشتگان  ٣
  .نزد او حاضر مىشوند 

  .الوسواس اخلناس ناميده اند : و به مهني خاطر شيطان را
و هرگاه انسان ذكر خداوند را ترك كرد شيطان بـسوى او            

كر خدا كند فرشتگان دور او مجع مىـشوند،         مىآيد و هرگاه ذ   
ما اجتمع قوم ىف بيت من بيـوت اهللا         ((: چنانكه در حديث آمده   

يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إالَّ نزلت علـيهم الـسكينة           
 . ))وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنـده        

 هاى خدا   هرگاه گروهى از مردم در خانه اى از خانه        ] . مسلم[
كرد آيند تا كتاب خدا قرآن را خبوانند        ) يعىن در يكى از مساجد    (

و درسهاى آنرا م بفهمانند آرامش بر دهلاى ايشان فرود آيد، و            
مهر و رمحت خدا ايشان را فرا گريد، و فرشتگان ايشانرا در بـر              

  .گريند، و خداوند ايشان را ميان كسانيكه نزد اوست ياد كند 
  تگان به آنجا مىروندجاهائيكه فرش
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فرشتگاىن هستند كه جهانگردند و در جستجوى حقله هاى         
ذكـر و درس هستند، و اگر حلقه اى از علم و دانش را ديدند              

  .بيائيد كه نياز خود را پيدا كردمي : به مهديگر مىگويند
  :و حلقه هاى ذكر بسيار است و از آجنمله عبارتند از

را تالوت كند ذكـر   ـ تالوت قرآن، پس هركس قرآن  ١
  .خدا را جبا آورده است 

  . ـ و كسيكه مناز مىخواند ذكر خدا را جبا آورده است ٢
 ـ و كسيكه تسبيح و ليل و تكبري و استغفار و سـپاس   ٣

  .خدا كند ذكر خدا را جبا آورده است 
در اينجا فرشتگان اطراف و پريامون آا مجـع مىـشوند و            

  .شياطني از آا دور مىشوند 
 ـ كسيكه كتااى علمى را مطالعه مىكند و براى علم و  ٤

دانش حلقه مىزند تا علم و دانش بياموزد ذكر خدا جبا آورده و             
  .فرشتگان پريامون و اطراف وى مجع مىشوند 

  جاهائيكه شياطين به آنجا مىروند
:  ـ كسانيكه وقت خود را بيهوده صرف مىكنند ماننـد  ١

، شياطني پريامـون    ) منايش ءصحنه(تر  جمالس موسيقى و ترانه و تئا     
  .آا مجع مىشود و فرشتگان از آا فاصله مىگريند 

 ـ كسيكه عكس جاندار در خانه آويزان كند فرشـتگان   ٢
إنَّ املالئكة  ((: به خانه اش داخل منىشوند چنانكه در حديث آمده        

فرشتگان به  ] . متفق عليه  . [))ال تدخل بيتاً فيه كلب وال صورة      
  .اى كه در آن سگ و عكس باشد داخل منىشوند خانه 

پس فرشتگان رمحت به خانه هائيكه در آن عكس وجود دارد           
داخل منىشوند، حال اينكه اين عكسها بر ديوار آويزان باشد و يا            



  

  

 إيمان به فرشتگان و تأثير آن در زندگى أمت إسالم

-٢٨-

هـا   در قالب و صندوق براى يادبودى و قشنگى ديوارها و خانه          
رى و اين عكسها كه جاندار هستند فرشـتگان را فـرا          . باشد  

  .مىدهند و فرشتگان به چنني خانه هاىي داخل منىشوند 
وىل اگر عكسها براى ضرورت باشد مانند عكس شناسنامه،         
و گذرنامـه، و كارت شناسائى، و گواهينامه، و مانند اينـها،           
براى اينگونه عكسها استثناء وجود دارد، زيرا براى تعظيم گذاشته          

يچه زير پا باشد مستثىن     و مهچنني عكسهائيكه در قال    . نشده است   
و قصد ما عكسهائى است كه براى يـاد بـود و فخـر              . است  

نگهدارى مىشود، و ضرورتى براى آا وجود ندارد، اينهاسـت     
كه شياطني را خبود جلب مىكند، و فرشتگان را از خود مىراند            

  .و از ورود فرشتگان جلوگريى مىكند 
  انساننشانه و تأثير ايمان به فرشتگان در زندگى 

اميان به فرشتگان تأثري مهمى در زندگى روز مره انسان دارد،           
و اگر انسان دانست كه چنني است احتياط مىكنـد، و اگـر             
دانست كه فرشتگاىن مأمور بر او هـستند و شـب و روز از او               
نگهدارى مىكنند، در اينحال احتياط مىكند تا اينكه چيزى بر          

سوسى دنبال او مىباشـد و      آيا اگر بداند كه جا    . او نوشته شود    
از او مراقبت مىكند آيا احتياط منىكند كه ممكن است حـرىف           
بزند و يا كارى اجنام دهد كه به ضرر او متام شود؟ پس چطور از               
فرشتگان پرهيز منىكند در حاليكه او آـا را منىبينـد و بـشر             
جاسوسها را مىبينند، كسيكه تو را نگهباىن مىدهد و زير نظر            

رد مواظب خود خواهى شد، وىل فرشتگان تو را مىبينند          قرار دا 
و تو آا را منىبيىن، ممكن است خود را از بشر پنـهان كـىن و                
داخل خانه اى شوى، يا درى بر خود ببندى تا از تو با خرب نشود               
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خداونـد عـز    . وىل فرشتگان در هر جا كه باشى با تو مهراهند           
ائيكه خداوند بـه آـا      وجل به آنان اين قدرت را داده تا هر ج         

وإنَّ : فرمان دهد برسند، به مهني خـاطر خداونـد مىفرمايـد      
اإلنفطـار   . [عليكم حلافظني كراماً كاتبني يعلمون ما تفعلون      

  .خداوند اينرا فرموده تا ما مواظب خود باشيم ] . ١٢ ـ ١٠
و اين مثره اميـان بـه فرشتگان است كه انـسان مواظـب            

د خواهد بود، تا اينكه بر او چيزى نوشـته          گفتار و كردار بد خو    
  .نشود، وگرنه روز قيامت جمازات خواهد شد 

  هيچ چيز از خدا پنهان نخواهد بود
 إن كل نفس ملا عليها حافظ     : خداوند عز وجل مىفرمايد   

  ] .براى هر شخص مراقب و نگهباىن است[] . ٤الطارق . [
، ]١٦ق   [،وحنن أقرب إليه من حبل الوريد     : و مىفرمايد 

آيا مىدانيد الوريد   ] . و ما از رگ گردنش به او نزديكتر هستيم        [
چيست؟ وريد انسان رگى است كه در دو طرف گـردن قـرار             
دارد و خون در آن جارى است، يكى در طرف راست و ديگرى             
در طرف چپ گردن مىباشد و در آن خوىن است كه جـسم             

وحنن أقرب إليه    :خداوند ميفرمايد . انسان با آن تغذيه مىشود      
هـو األول واآلخـر     : و مهجنان ميفرمايد   . من حبل الوريد  
اوست أول و خنست كـه      [] . ٣احلديد   . [والظاهر والباطن 

پيش از او هيچ كس نبوده، اوست آخر كه مهه فنا شـوند و او               
مباند كه بعد از او كسى نيست، اوست ظاهر و ما فوق مهـه، و               

ه، اوست پيشني و پسني و اوسـت        اوست باطن و دور از ديد مه      
:  در تفسري اين آيه مىفرمايـد      رسول اهللا   ] . آشكار و پنهان  

أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شـيء           ((
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وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فلـيس دونـك           
تو خنستيىن كه قبل تو چيزى نيست، و تـو          ] . مسلم . [))شيء

 چيزى نيست، تو آشكارى كه آشكارتر از        آخريىن كه بعد از تو    
  .تو چيزى نيست، تو پنهاىن كه پنهانتر از تو چيزى نيست 

پس هيچ چيزى در خشـكى و دريا، و رودها، و صحراها،           
و بازارها، و مساجد، و مناشيگاهها، و يا ميدااى بـازى، و در             

  .مهه جا، از خداى عز وجل خمفى و پنهان خنواهد شد 
ها از خداوند خمفى و پنهان خنواهد بود، و بـه           نيكىها و بدي  

 إحسان و   ء در باره   از رسول اهللا     مهني خاطر وقىت جربيل     
مرا از احسان و نيكى با خرب سـاز،         : نيكى سؤال كرد، و گفت    

اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فـإن مل         ((:  فرمود رسول اهللا   
رتـست از اينكـه     احسان عبا ] . مسلم . [))تكن تراه فإنه يراك   

خـداوند را بگونه اى عبادت مناىي گويا تو را مىبيىن، و اگر تو             
وحنن : و خداوند مىفرمايد  . او را منىبيىن مهانا او تو را مىبيند         

أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى املتلقيان عن الـيمني وعـن             
 ١٦ق   . [الشمال قعيد ما يلفظ من قول إالَّ لديه رقيب عتيد         

و ما از رگ گردنش به او نزديكتر هستيم، دو فرشته           [ . ]١٨ـ  
اى كه گفتار و كردار شخص را دريافت كرده و آنرا مىنويسند            
كه يكى از طرف راست و ديگرى از طرف چپ او نشسته است             

أم حيسبون أنا ال نـسمع      : و مىفرمايد ] . و مهنشني او هست   
  ] .٨خرف الز . [سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

آيا گمان مىكنند كه سخنان سرى و پنهاىن كه بگوش هم           [
مىگويند، و سخنان آشكار آا را منىشنومي؟ بلى مىـشنومي و           

نـزد ايـشان گفتـار و كردارشـان را          ) فرشتگان(رسوالن ما   
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پس خداوند عز وجل حرف زدن آهسته بني دو نفر          ] . مىنويسند
ىشنود و فرشتــگان    و راز و نياز كردن و آنچه سر مىباشد م         

  . اميان به فرشتگان مىباشد ءآنرا مىنوسيند و اين از نشانه
  به خاطر دوست داشتن فرشتگان آنان را ياد آورى مىكنيم

ذكر و ياد آورى فرشتگان فقط براى علم و دانـش و درك             
چيزى نيست چنانكه تاريخ را مطالعه مىكنيم، بلكه ما آنـان را            

ماده شومي و بر حذر باشيم كه چيزى        ياد آورى مىكنيم تا اينكه آ     
از بديها بر ما نوشته شود و روز قيامت مورد بازخواست خداوند            

  .قرار گريمي و جمازات شومي 
مهچنني خباطر دوست داشنت آنان را ياد آورى ميكنيم، زيـرا           
خداوند آنانرا دوست مىدارد و مهچنني مـا آنـان را دوسـت             

  .رترين خملوقات خدايند مىدارمي زيرا نيكوترين و فرمانربدا
] . ١٦عبس   . [كرام بررة : چنانكه باريتعاىل مىفرمايد  

  ] .فرشتگاىن بزرگوار و نيكوكار و عاىل رتبه[
خالصه اينكه بايسىت قدر و منـزلت فرشتگان را بـدانيم و           

  .آنانرا دوست بدارمي، زيرا خداوند آنان را دوست مىدارد 
 آنان را دوست نـدارد      وىل كسيكه با فرشتگان دمشىن كند و      

و كسيكه خـداوند با او دمشـن       . خداوند دمشن او خواهد بود      
  .شود قيامت او بلند شده و حاىل خنواهد داشت 

مـن كـان عـدواً هللا       : خداوند سبحانه وتعاىل مىفرمايد   
 . ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإنَّ اهللا عـدو للكـافرين         

تگان خدا و پيغمربان او و      هر كس با خدا و فرش     [] . ٩٨البقره  [
حمققاً چـنني كـسى     (جربيل و ميكائيل دمشىن كند و دمشن باشد         

  ] .و خداوند هم دمشن كافران است) كافر خواهد بود



  

  

 إيمان به فرشتگان و تأثير آن در زندگى أمت إسالم

-٣٢-

  .و كسيكه با آنان دمشىن كند خداوند دمشن او خواهد بود 
و در پايان از خداوند عز وجل خواستارم كه ما و مشا را اميان              

مفيد و عمل و كردار نيك و صاحل عطـا          صادق و علم و دانش      
  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . فرمايد 
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان  م

  ٢   مترجمءمقدمه   ١

  ٣   نويسندهءمقدمه   ٢

  ٥  ايمان به فرشتگان يعنى چه؟   ٣

  ٦  فرشتگان از چه چيزى آفريده شده اند؟   ٤

  ٦  صفات فرشتگان   ٥

  ١١  رشتگان به آن مكلّفندكارهائيكه ف   ٦

  ١١  بعضى از اعمال و كردار فرشتگان   ٧

  ١٢  تعداد حمل كنندگان عرش   ٨

  ١٣  الروح چند معنى دارد   ٩

  ١٤  صفات جبريل    ١٠

  ١٩  هر انسان دو فرشته با اوست   ١١

  ٢٠  فرشتگان نيت و قصد انسان را مىنويسند   ١٢

  ٢٠  گرمنـزلت و مكانت نماز صبح و نماز عصر در بين نمازهاى دي   ١٣

    



  

  

 إيمان به فرشتگان و تأثير آن در زندگى أمت إسالم

-٣٣-

  ٢١  دعوتى بسوى كسانيكه در كار و تكاليف شرعى كوتاهى و سستى ميكنند   ١٤

  ٢٣  وجوب ايمان به فرشتگان و به آنچه انجام مىدهند   ١٥

  ٢٤  اختالفاتى كه بين عمل فرشتگان و عمل شياطين وجود دارد   ١٦

  ٢٦  جاهائى كه فرشتگان به آنجا مىروند   ١٧

  ٢٧  جاهائى كه شياطين به آنجا مىروند   ١٨

  ٢٨  نشانه و تأثير ايمان به فرشتگان در زندگى انسان   ١٩

  ٢٨  هيچ چيز از خدا پنهان نخواهد بود   ٢٠

  ٣٠  به خاطر دوست داشتن فرشتگان آنان را ياد آورى مىكنيم   ٢١

  ٣٢  فهرست مطالب   ٢٢
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