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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىبگیرد و یا حداقل 

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

ط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتب

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

ا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خد

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 6صفحه:                                                                                              مقدمه مولف:

 9     مقدمه کتاب ششم: بررسى ذهنیات مردم درباره مـالئكه، جـن و شیطـان
 

 معارف قرآن در شناخت مالئکه –اول بخش 
 

 13    مـــالئكــــهفصل اول :  مــاهیــــت و وظــــایــــف 
 

     هاذات مالئكه، نوع تكالیف و وظایف آن   

      ـرجسمــانــى مــالئكــــهوجــود غیـ    

     یقى مالئكـه و زمان ظهور آنشكــل حق    

      ـل جسمــانــى مـالئكــــهمفهـوم تمثـ    

       ـــودى مــــالئكـــــــههــــدف وجــ    

     مالئكه در عالم خلقتموقعیتموضع و     

      مالئكـــه در خدمــت انسانوظایـــف     

     هایف مالئكه با مـاهیـت آنمالزمه وظا    

       سـه وظیفه اصلى مالئكه    

     الئكه بین خدا و عالم مشهودواسطه بودن م    

     ـال یا نیــروى حركت مالئكهمفهــوم پر و ب    

     مالئكه ـ مشخصــات و اسـامىبنــدى طبقه    

     هامالئكـه و نحوه حركت آن محــل سكونت    

     ت و سرعـت عمـــل مالئكـــهسرعــت حرك    

      تدبیــر امـــور عالــــم نقــش مالئكــه در    

       نقش مالئكـــه در حوادث    

      وظیفه مالئكه در شب قدر    

     هامــالئكـه و مقامــات آنمفهــوم معــارج     

     هاى مختلــف مالئكهأمـوریتمقامــات و مـ    

     وظایـف سلسلــه مراتب مالئكـه در انجــام    

     از نظر وظایــف و قـرب الهىتقــدم مالئكه     

     هاش الهى و حال و اعمال آنمالئكه حامل عر    

  و اعمــال خــاص مــالئكـــهعبــادت، احــوال   فصل دوم :

 31 
      عبودیــت، اراده و قــول و فعـــل مالئكـــه    

      ار از مـالئكـــــهنفـى غفلــت و استكبــ    

     هـااز خدا و معصـومیـت آن ترس مالئكــه    

      دیــت و وظایــف در مالئكههماهنگــى عبو    

      به اعمــال و آثـار مالئكهمالكیــت الهى     

     عت و امكان معصیت در مالئكهامكان اطا    

      ب الهـىعبــادت مالئكه و بندگــان مقـر      

       ـادت قـولــى مـــالئكــهشهـ    

       وه دعـــا كردن مالئكـــهنحــ    

      فهوم حرف زدن خدا و مالئكهم    

       وم آمــدن خــدا و مالئكهمفهــ    

      جنس مالئكــه با جنس شیطانتفــاوت     
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     ندگانتفـاوت حركت مالئكه با سایر جنب    

      مـالئكــه با روح انســان تفــاوت روح    

      علم مالئكه به غیب و شهادتمیـزان     

      ن دسترسى مالئكــه به غیـبمیــزا    

      یت علم مالئكه نسبت به غیبمحدود    

 44      فصل سوم :   عالم ملكوت
      مفهوم ملكوت و طرف ملكوتى اشیاء    

       هــا و زمیـــــنآسمــانملكــــوت     

       ـــى مشـاهـــده ملكـــوتچگــونگ    

       امــر هــر مــوجـــــود ملكــوت و    

      ملكوت و حفظ اسرار آنعالم حقایق     

     هاى ملكـوت و آسمان دنیاانمفهــوم آسم    

 53     نسان و مالئكهفصل چهارم  :   رابطه ا
      اختــالف وجــودى انســان و مــالئكـــه    

      ــت مـــالئكــه و انســانتفــاوت كـــرام    

      ان بر مالئكــه و عوامل آنبـرتــرى انســ    

      ــه در حركت كمالــى انسانخدمــت مالئك    

      فــرینــشسجــده مالئكه به انســان در آ    

     ه علم االسماء و جهل مالئكهدانش انسان ب    

      كه در مقابــل عالـم بشریتخضــوع مالئ    

     هاو خصوصى مالئكه به انسانخدمات عمومى     

     مالئكــه بـا سعــادت انسانینــى رابطــه تكو    

        والیــــت مـــالئكـــه    

     تا آخریــن روز زندگــى بشرمهلــت مالئكــه     

     هــاپذیــرش توبــه انسـاندعــاى مـالئكه در     

      هــاتشریــع دیــن انسان دعــاى مالئكـــه در    

    آله و آل اووعلیههللاصلىصلـوات مالئكه به رســول خـــدا     

       شرایط شفاعت مالئكه    

      لعـــن مــــالئكــــــــهدانشمنــــدان مــورد     

     دیـل باطـــن او به مالئكـهكمــال انســان و تب    

      جزئى از اجزاى ایمان بشرى مالئكه،    

       یمــان بـــه مــالئكـــهرت اضــرو    

       تصــــدیــق مالئكـــــه ایمـــان و    

 67 حفظ انسان و اعمال و گفتار او فصل پنجم :  وظیفه مالئكه در
      مالئكــه محافظ انســان و اعمال او    

      ه محافظ عمــل و نیت انسانمالئكــ    

     كیفیت اعمالویسنده و تشخیص مالئكــه ن    

      ك مسئول ثبــت و حفظ اعمالدو مل    

      ط الفاظ و گفتاردو ملك مسئول ضب    

      ئكه محافظ انسان از حوادثمال    

     مالئكه و تحول جوامع انسانىنقش مراقبت     

 74   ـه مالئكه در انزال وحى الهىفصل ششم :  وظیفـ
     به وسیله مالئكهانحصــار هدایت با وحـى     

      ئكه و روح در نــزول وحــىهمـراهــى مال    

       ــاى روح و نـــزول وحــىالق    
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      ئكه وحى و اقسام تكلم خـدامال    

     رســوالن از مالئكه و انسانبرگزیدگــان و     

       یــت رسالــت مالئكــــهعموم    

     با وحى و عبور مالئكهشكافتــه شدن آسمانها     

      زول مــــالئكـــهســرعــت حـــركــت در نــ    

     صیانــت از وحــى تا ابالغنقــش مالئكــه در     

      ـزول و مـــراقبــت وحــىمالئكــه مأمــور نـ    

     اخبــار غیبى حــوادث زمینكیفیــت محافظت     

     حفــظ اخبـار آسمـــانجهت پــرتــاب شهاب     

     ـى نزد مالئكه و بعد از آنمراقبــت الهى از وحـ    

     مالئكـــه در صحت نزول وحىشهــادت خدا و     

     ئكه با رسول و نبى و محدثتشخیص تكلم مال    

      دن مریــم و تكلــم ملــكمفهــوم محـدثه بــو    

      معانـــى در انسان لقــاىتكلــم مالئكه با ا    

      اى خـــاطـــرات ملكــــىگفتــار یـــا القــ    

     مالئكــه و القــاى شیطان تشخیــص القاى    

     شیطان در رؤیا و حدیث نفس تأثیر ملك یا    

 95     :  جبرئیـل و مالئكه وحى فصل هفتم
        روح االمیـــــــــن    

      س، روح االمیــــنـ روح القـــدجبــرئیــل     

       نفى ملك بودن روح    

      روح، و روح حامـــل قرآن جبرئیــل حامــل    

       س، و تأییـــد انبیـــاءروح القـــد    

       ــــژگــى جبـــرئیــــلشــش وی    

       ــــوى بـــودن جبرئیــلشدیدالقـ    

     گــــارش و حمـــل وحــــىجبــــرئیــل ـ ندستیــاران     

     ـرئیــل و خــدا و رســـولنفــى حــاجــــز بیــــن جبـ    

   آله وعلیههللاول خدا صلىچگونگى مشاهــده جبرئیل به وسیلــه رســ    

  آله وعلیههللاچگونگى شنیدن صداى جبرئیل به وسیله رسول خدا صلى    

    آله وعلیههللاـــدا صلىنفــى تصـــرف جبـــرئیــل در قلــب رسول خ    

      حضور جبرئیل در افق اعلى رؤیت    

      مجدد جبرئیل در سفر معراجرؤیت     

    آله وعلیههللان خدا صلىحمایت خــدا و جبرئیـــل از رسوال    

     جبرئیلدشمنى یهود در مورد عقایــد باطل و     

 108  فـــه تحویل گیرندگــان جـانفصل هشتم :  ملــك الموت و وظی
     تحویــل انسان به ملك مسئــول قبــض روح    

       ملك الموت و كاركنان او    

     س زیر دستـــان ملـك الموتمأموریــت حسا    

     مالئكه مأمور اخذ روحوجودسلسله مراتب در     

      ر لحظــه مــرگ متقیــــناب مالئكــه دخطــ    

      در لحظــه مـــرگ كفـــارخطــاب مالئكــــه     

     در لحظــه مرگ مستضعفیـــنخطــاب مالئكـــه     

      بـــه وسیلـــه كفـــــارزمــان رؤیــت مالئكــه     

    جان مرتدین به وسیله مالئكهنحوه شكنجه و اخذ     

     ــار در جنگهـاى صدر اسالمتسلــط مالئكه به كف    
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 117     هم : نقش مالئكه در قیامتفصل ن
     هـاوضــع مالئكه بعــد از به هم پیچیــدن آسمان    

     ن و نزول مالئكــه ساكن آنزمــان شكافت آسمــا    

     اله مالئــك در قیـامــــتعــروج پنجاه هــزار س    

     ل عرش الهــى در قیامــــتتعــداد مالئكــه حامــ    

     و صـــف روح در روز قیامت صــف مالئكه    

      ـــه در نفخــه صــــــوروضــع مــالئكـــ    

     فخه صوراستقبال مالئكه از مؤمنیــــن در ن    

      به مؤمنیـن در قیـــامــتبشــارت مالئكــه     

     لو راندن انسان در قیامــتو ملك مسئول جد    

     ان و وظیفـــه او در قیامتملــك قرین انســ    

     مالئكه با مؤمنین در آخرت والیت و همراهى     

       مالئكه خازن بهشت    

      الئكـــه به اهل بهشــــتنویــدرسانـــى م    

     مالئكـــهنحصــار شفاعــت دین صحیح و ا    

        خازنان دوزخ    

     موك ل سقر یا خازنان دوزخ تعــداد مالئكه    

ــــممـــالئكــه مسئ           ــول آتــش در جهنـ 

 129   مالئكه در صـــدر اســـالم فصل دهم :  امــدادهاى غیبــى
     امداد مالئكه در جهاد و جنگهاى صدراسالم    

      ل شــده در جنــــگ خنـدقــازمالئكــه ن    

     هاه شركـت مالئكـه در جنگتعــداد و نحو    

 132  ـه در بشــارت و هـالكــــتفصل یازدهم :  وظیفــه مالئكـــ
     نـداى روح القدس و مالئكه در تول د دو پیامبر    

     یــت مالئكه بشارت و هالكتتعــداد و مأمور    

     كل م مالئكه بشارت و هالكتتمث ل و تچگونگى     

     اى عــذاب جوامـــع فاســدنــزول مالئكه بر    

     لوط، شرایــط و محــل حادثههالكــت قــوم     

     آمـدن مالئكـه و نزول عذابمفهــوم همزمانى     

 140   تقادات باطل در مورد مالئكهفصل دوازدهم :  اع
ف جن و ملك در تكوین لنفى عقیده باط          تصر 

      ــن و انســان بــه خــدانیـــاز مالئكــه و ج    

       رك در پرستــش مالئكـــهشــ    

      عقیده باطل الوهیت مالئكهنفى     

     كیـــن در پرستــش مالئكـهنفــى اعتقادات مشر    

      شئكـــه مــورد پرستــــعـــدم رضایــــت مال    

      كریــن انـــزال وحـــــىنفــى عقیـده باطــل من    

رات باطــل مشركیــن در رسالــت مالئكــه          تصو 

    تلف مشرك در زن بودن مالئكههاى مخعقاید فرقه    

     هاـودن مالئكه و توالد آننفــى عقیده باطل زن بـ    

  مــورد مالئكـــهنفى اعتقـــادات مشــركیــن در     
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 مقـدمـه مـؤلـف
 

 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان ین سرفصلهایى تقسیم شد. در ابه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

فتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گ   

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

ع در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قط    

رسید. در قطع جیبی نیز  22های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

جلد  77چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 

 
 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!

 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 امینسید مهدی ) حبیبی( 
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 مقدمه کتاب ششم
 

 بررسى ذهنیات مردم درباره مـالئكه، جـن و شیطـان

 

آید، تصویر كودكى معصوم یا دختر جوانى با به میان مى« فرشته»وقتى صحبت از 

پر و بال رنگین كه در طاق و رواق كلیساها و تابلوهاى نقاشان رسم شده، به ذهن انسـان 

 كند. خطـور مى

چه كه در ذهنیت ما جا گرفته، موجودات شرور شود، آنصحبت مى« جن»وقتى از 

هاى هاى ترسو، قصهو گاهى بسیار ریز و غیرقابل رؤیتى است كه از نقل قول بچه

 ها و جن گیرها تصویر یافته است. ها، رمالمادربزرگ

هاى قدیمى در ذهن شود، بالفاصله تصاویر كتابصحبت مى« شیطان»و وقتى از 

هاى تیز در دو شود كه شیطان را در هیئت غول بدقیافه و كریهى با شاخآدم مجسم مى

دادنــد. سابقـه تـاریخـى این تصویرها به ادوار شرك و جاهلیت انسان طرف سر نشان مى

ـن غـول با شـاخ و دم را به خـاطـر رهایى از شرور و هـاى چنیگردد، كه مجسمــهبرمى

 كردند. حوادث بد پرستش مى
  

 بـررسى معـارف قـرآن در این زمینه 
  

طور مشخص در دهد، بهدست مىچه را كه معارف قرآن در این زمینه بهآن

هایى كه بندى هاى مختلــف ایـن كتـاب مـالحظـه خـواهیـد فـرمـود، با توجه به طبقـهقسمت

 شود. شده، ماهیت وظـایـف و آثـار اعمـال این موجودات تبیین مى

موقع خواندن و اندیشه كردن در چه كه الزم است، اضافه شود این است كه در آن

ها را باید از مغز خارج این كتاب، آن ذهنیات بدوى و جاهلى و تصاویر كلیسایى و نقاشى

كرد و با حقایقى كه خداى آفریننده جهان بیان فرموده، اندیشه نویى آغاز كرد. و چه بهتر كه 

هاى علمى خود را بر رىدانشمندان علوم نیز این حقایق را اساس قرار دهند و نظرات و تئو

 این مبانى تنظیم كنند. 

ها را قبول دارد، مانند: برد كه غیب بودن آندانش امروز پى به عوامل جدیدى مى

شوند كه این عوامل دیده نمىامواج صوتى، رادیویى، نورى، نیروى جاذبه و امثال آن. با این

الذكر به خاطر شباهت ى امواج فوقگذاركنند. نامها را احساس مىولى همه مردم، آثار آن

ها به موج صورت گرفته و دیگران را بر اساس شناخت قبلى از نیروهاى دیگر، حركت آن

 اند. ولى قدر مسلم این است كه: نیرو نامیده

 ، این عوامل وجود دارند، اوال ـ

 شوند و در غیب هستند، ، این عوامل دیده نمىثانیآـ 

ها و جهان هستى جریان این عوامل در زندگى روزمره انسان، آثار فعالیت و ـ ثالثآ

كنند و با سرعت ها گفتار و تصویر ما را ثبت و ضبط مىمشهود است. برخى از آن

ترین تخلفى از وظیفــه خـود دهند.  برخى بدون كوچكغیرقابل تصورى آن را حركت مى

هــا را تنظیـــم و حركت منظــم آن میلیاردهـا میلیـارد سـال است كه كـرات آسمـانى را حفـظ

 نمـایند. مى
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اگر این مفاهیم را با مطالب كتاب و شرحى كه خداوند سبحان راجع به این عوامل 

توان ذهنیت فرشتگان تصویرها و قدر ساده مىدر قرآن كریم بیان فرموده، مقایسه كنیم، چه

از ذهـن زدود و جــاى آن را با چنین هـاى شیطـان را دختـران بـالـدار نقــاشـان یا مجسمـه

، وظیفـه مـالئكـه در حفـظ انسان و اعمــال و 5حقـایقـى پـر كـرد. )رجــوع شود به فصـل 

 ، در مـورد مـاهیـت و وظـایـف مــالئكـه.(1چنیـن فصـل گفتــار او و هم
 

 بینیم؟ چـرا این عـوامل را نمى

گر نور به یك شىء برخورد كند، فقط تصویر آن بیند بلكه اانسان ذات اشیاء را نمى  

شود. اگر شدت نور بیشتر یا كمتر از توانایى چشم باشد از طریق چشم به مغز منتقل مى

شود، یا در حالى كه فركانس رادیویى با سرعت سرسام آور معادل چیزى دیده نمى

تا  60انس شود، گوش انسان بیشتر از فرككیلومتر در ثانیه پخش مى 000/000/300

توانند، براى چشم و گوش ما شنود. پس در حالتى این نیروها و عوامل مىرا نمى 4000

ها را محدود سازیم و به حد و فركانس ابزار ادراكات خودمان قابل درك باشند كه آن

 ها برسد. قدر قدرت بخشیم كه به حد و فركانس آن برسانیم و یا ابزار ادراكات خودمان را آن

بینیم، كه ما این عوامل اداره كننده امور جهان آفرینش و حیات انسان را نمىاین دلیل

همین محدودیت است. اگر روزى این محدودیت از بین برود و یا انسان از بدن خود و 

ها براى او قابل رؤیـت هاى این جسم مادى خارج شود، بسیارى از نادیدنىمحدودیت

 خـواهـد بـود. 

  

 ـالئكه آثـار عمـل م

استفاده « ملك و مالئك»استفاده نكنیم و به جاى آن از كلمه « فرشته»اگر از كلمه 

 توانیم مفهوم قدرت و سلطنت و حكومتى را كه در آن وجود دارد، حس كنیم.كنیم، بهترمى

نامد. قرآن مالئكه را گردانند، مالئكه مىقرآن كریم، عواملى را كه جهان را مى

ها براى ما قابل نامد كه قدرت اقدام و سرعت حركت آنرسوالنى مى هاى تدبیر وواسطه

 تصـور نیسـت. 

اى براى ما ما اصرار نداریم از كلمات نیرو و امواج و غیره كه تعریف پیش ساخته

وجود خواهیم مفاهیم این عوامل و اسباب را در ذهن خواننده بهدارند استفاده كنیم، بلكه مى

 آوریم. 

باید اضافه كرد، این است كه در مقابل عواملى « شیطان»و « جن»درباره چه آن

اوست،  و سعادتزندگى انسان و سیركمالى ها در خدمت حركت و كار آنكه مانند مالئكه 

وجود اى دارند و از مواد دیگرى بهعواملى مخالف وجود دارد كه ماهیت و ذات جداگانه

كنند، لكن دخالتى در اداره جهان یا انسان عمل مىجهت منافع عوامل در خالف اند. اینآمده

ها نیز تغییر دهیم و قدرتى در برهم زدن نظام آن ندارند، باید ذهنیت خودمان را در مورد آن

   دست آوریم.ها بهمحتواى كتاب حاضر شناخت جدیدى از آنبراساس
 و من هللا التوفیق

 سید مهدى )حبیبی( امین

 1373بهار 
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 معارف قرآن

 در شناخت مالئکه
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 فصل اول

 

 ماهیت و وظایف مالئكه

   

  

 ها ذات مالئكه، نوع تكالیف و وظایف آن 

َ ما اََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن ما »  / تحریم( 6« )یُْؤَمرُوَن ! ال یَْعُصـوَن ّللاه

كنند، مالئكه خلقى از مخلوقات خدایند، داراى ذواتى طاهره و نوریه، كه اراده نمى  

چه او مأمورشان كرده باشد، دهند مگر آنچه خدا اراده كرده باشد و انجام نمىمگر آن

از او در ـ  ْوِل َو ُهْم ِباَْمِره یَْعَملُونَ بَْل ِعبادٌ ُمْكَرُموَن. ال یَْسبِقُونَهُ بِاْلقَ » كه فرمود: چنانهم

 / انبیاء( 27و  26« )كنند.گیرند، و هم به دستوراتش عمل مىسخن پیشى نمى

و به همین جهت در عالم فرشتگان جزا و پاداشى نیست، نه ثوابى و نه عقابى و 

طر اختالفى كه در خااند. تكالیف تكوینى مالئكه بهدر حقیقت مالئكه مكلف به تكالیف تكوینى

 درجـات آنان هست، مختلف است: 

هیچ یك از ما نیست مگر آن كــه مقــامـى معلــوم ـ  َو مـا ِمنها ِااله لَـهُ َمقـاٌم َمْعلُومٌ » 

 / صافات( 164« )دارد.

ُل اِاله بِاَْمـِر َربهَِک لَهُ ما بَْیَن اَْیدینا َو ما َخْلفَنا ـ» شویم مگر بـه ىما نازل نم َو ما نَتَنَـزَّ

 / مـریم( 64« )امر پـروردگـار تـو، كه پشت و روى هستـى مـا از اوسـت!

َ ما اََمَرُهْم ـ » ... جمله  دهد، نافرمانى چه فرمانشان مىخداى را در آنال یَْعُصوَن ّللا 

تحریم( ناظر به این است كه این فرشتگان ملتزم به تكلیف خویشند. و جملــه /6« )كنند،نمى

نحل( ناظر به این است كه عمل را طبق دستور انجام /50)« یَْفعَلُــوَن ما یُْؤَمُروَن،» ... 

 دهند.مى

ها معصیت نیست. مالئكه نه در دنیا عصیان دارند، مالئكه محض اطاعتند و در آن

 نــه در آخرت. 

تكلیف مالئكه از سنخ تكلیف معهود در مجتمع بشرى ما نیست. در جامعه بشرى 

ر مكلف، موجودى داراى اختیار باشد و به اختیار خود اراده تكلیف كننده را انجام بدهد، اگ

گردد، یعنى هم فرض اطاعت هست و شود و اگر ندهد سزاوار عقاب مىمستحق پاداش مى

شان اجتماعى نیست و اعتبار در آن راه هم فرض معصیت. اما در بین مالئكه كه زندگى

عت و معصیت هـر دو در آن راه داشتـه بـاشـد، تكالیف هم معناى نــدارد، تـا فـرض اطـا

 (1)دیگرى دارد. 
 .319ص:  38المیــــزان ، ج:  -1
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 وجود غیرجسمانى مالئكه 

 

 / فاطر( 1« )جـاِعـِل اْلَملِئَكـِة ُرُسـال اُولـى اَْجنَِحـٍة َمثْنـى َو ثاُلَث َو ُرباَع...!»

اند، چون مادهه مالئكه موجوداتى هستند كه در وجودشان منزه از ماده جسمانى

جسمانیهت در معرض زوال و فساد و تغییر است و نیز كمال در ماده تدریجى است، و از 

كند، تا به تدریج به غایت كمال برسد. و اى بسا در بین سیر و حركت مبدأ سیر و حركت مى

طور قبل از رسیدن به حد كمالش از بین برود و مالئكه اینبه موانع و آفاتى برخورد و 

 نیستند. 

هاى كه در روایات سخن از صورت و شكل و هیئتشود، ایناز این بیان روشن مى

اند بفرمایند: فالن فرشته طورى اســت جسمانى مالئكه رفته، از باب تمثل است و خواسته

آید و به همین جهت انبیاء ه، به این شكل درمىكــه اگـر اوصــافش با طــرحى نشان داده شد

انــد، مجســم اند، براى آنان به آن صورت كه نقل كــردهو امامانى كه فرشتگــانى دیده

 آینــد. اند، وگــرنه مــالئكـه به صـــورت و شكــل درنمىشــده

ن گیرى: تمثل ملك به صورت انسان، معنایش ایآرى فرق است بین تمثل و شكل

آید، در بیند، به صورت انسان درمىاست كه ملك در ظرف ادراك آن كسى كه وى را مى

حالى كه بیرون از ظرف ادراك او واقعیت و خارجیت دیگرى دارد، و آن عبارت است از 

 صــورتى ملكى. 

به خالف تشكل و تصور، كه اگر ملك به صورت انسان متصور و به شكل او 

شود، هم در ظرف ادراك بیننده، و هم در خارج آن ظرف و عى مىمتشكل شــود، انسانى واق

 چنین ملكــى هــم در ذهـن ملك است، و هم در خارج، و این ممكن نیست. 

خداى سبحان این معنا را كه براى تمثل كردیم، تصدیق دارد و در داستان مسیح و 

ـ ما روح خود را نزد او  ها بََشرآ َسِویهآفَاَْرَسْلنا اِلَْیها ُروَحنا فَتََمثََّل لَ »فرماید: مریم مى

 / مریم( 17« )فرستادیم، پس براى او به صورت بشرى تمام عیار ممثل شد.

گویند: )ملك جسمى است لطیف، كه به هر ها افتاده كه مىكه در سر زبانو اما این

كه جن به هر آید جز به شكل سگ و خوك، و جن جسمى است لطیف، جز اینشكل درمى

آید حتى شكل سگ و خوك،( مطلبى است كه هیچ دلیلى بر آن نیست، نه از شكلى درمى

 (1)عقــل و نه از نقـل. 
 .20ص:  33المیزان ، ج:  -1

  

 ها شكل حقیقى مالئكه و زمان ظهور آن

 

ُل اْلَمالئَِكـةَ » اِدقیَن. ما نُنَزهِ ِ لَْو ما تَأْتینا ِباْلَمالئَِكِة اِْن ُكْنَت ِمَن الصه  حجر( /8و  7) !«اِاله بِاْلَحـقه

گوئى و آورى؟ اگر راست مىكفار به رسول خدا گفتند: چرا مالئكه را براى ما نمى  

اگر پیغمبرى، مالئكه را بیاور تا بر صدق دعوتت شهادت دهند. آیه فوق جواب از اقتراح و 

یافته كه درخواست ایشان است و حاصل جواب این است كه سنت الهى بر این جریان 

مالئكه را از چشم بشر بپوشاند، و در پشت پرده غیب نهان دارد، و با چنین سنتى اگر 

اى آسمانى خواهد خاطر پیشنهاد و اقتراح ایشان مالئكه را نازل كند، قهرآ آیتى و معجزهبه

بود، و از آثار و خواص معجزه این است كه اگر به خاطر پیشنهاد مردمى صورت گرفته 
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ن مردم پس از دیدن معجزه پیشنهادى خود باز ایمان نیاورند، دچار هالك و باشد و آ

انقراض شوند و چون این كفار كفرشان از روى عناد است، قهرآ ایمان نخواهند آورد و در 

 نتیجه هالك خواهنـد شد. 

خواهند كه حق را اى كه خود آنان معجزه مىاگر خداوند مالئكه را در چنین زمینه

كند، اما كارى كه مالئكه به بــاطـل را محــو ســازد، نـازل فـرمـاید، نـازل مىروشــن و 

منظور احقاق حق و ابطال باطل در چنین حـال انجــام دهنــد، همین است كه ایشان را 

 هــالك كننــد، و نسلشــان را بـرانـدازنــد. 

سـت، كه هیچ و اما عالم مالئكه، و ظرف وجود ایشان، عــالـم حــق محـض ا

ال یَْعُصوَن »چیزش بـا هیـچ بـاطلـى مشــوب نیســت، هــم چنــان كه قــرآن كـریم فرموده: 

َ ما اََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمرُوَن، بَْل ِعبادٌ ُمْكَرُموَن. ال یَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َو »/ تحریم(  6« )ّللاه

 / انبیاء( 27و  26)« ُهـْم بِـاَْمـِره یَْعَملُــوَن.

پــس مقتضــاى ایــن آیــات و آیــات دیگــرى كه در این معنا هست، این است كه 

مالئكه فى نفسهم مخلوقات شریف و موجودات طاهر و نورانى و منزهى هستند كه هیچ 

شـوند، پس در ظرف نقصـــى در آنــان وجــود نــداشتــه و دچــار شــرى و شقــاوتــى نمى

د آنان امكان فساد و معصیت و تقصیر نیست،  خالصه این نظــامى كــه در عالم مــادى وجو

 ما هست، در عــالم آنان نیست. 

هاى شهوات و هواها چون اهل كفر و آدمى مادام كه در عالم ماده است و در ورطه

د بدان توانخورد، هیچ راهى به این ظرف و این عالم ندارد، تنها وقتى مىفسوق غوطه مى

شان كنار راه یابد كه عالم مادیش تباه گردد و به عالم حق قدم نهد، و خالصه پرده مادیت

لَقَـْد ُكْنـَت فى َغْفلَـٍة ِمْن هـذا فََكَشْفنا َعْنـَک »بینند، رود، آن وقت است كه عالم مالئكه را مى

همان عالمى است كه نسبت به این / ق( و این عالم  22) «ِغطـاَءَک فَبََصـُرَک اْلیَـْوَم َحدیـدٌ!

 شود. عالم بشرى، آخرت نامیده مى

ظهور عالم مالئكه براى مردمى كه غرق در ماده هستند، موقوف بر این است كه 

ظرف وجودشان مبدل گردد، یعنى از دنیا به آخرت منتقل شوند، یعنى بمیرند. اگر در همین 

كه چنانشوند، همنیز براى او ظاهر مىدنیا این انتقال براى كسى صورت بندد، مالئكه 

برگزیدگان از بندگان خدا و اولیاى او كه از پلیدى گناهان پاك و همواره مالزم ساحت قرب 

 كه خود در عالم شهادتند، مانند انبیاء ! بینند، با اینخدایند، در همین دنیا عالم غیب را مى
.145ص:  23المیـــــــــزان ، ج:   

 

 

 مفهـوم تمثل جسمانى مالئكه 

ــآ ! »  ـَل لَهــا بََشــرآ َســِویـه  / مــریم( 17« )فَـاَْرَسْلنـا اِلَْیهـــا ُروَحنــا فَتََمثَـّ

روحى كه به سوى مریم فرستاده شده بود، به صورت بشر ممثل شد، و معناى تمثل   

صورت محسوس شود،  و تجسم به صورت بشر این است كه در حواس بینایى مریم به این

وگرنه در واقع باز همان روح است نه بشر و چون از جنس بشر و جن نبود، بلكه از جنس 

ملك و نوع سوم مخلوقات ذوى العقول بود، كه خدا او را در كتابش وصــف نمــوده، و 

 نامیده: « جبرئیل»ملــك نامیده، و آن فردى را كه مأمور وحى است 

ِه!قُــْل َمـْن كـاَن » - لَـهُ َعلـى قَْلِبَک بِـِاْذِن اللـ  هُ نَـزَّ آ ِلِجْبـریَل فَـِانَـّ  / بقره( 97« )َعــُدو 
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كسى كه با جبرئیل دشمن است كه چرا قرآن را بر تو نازل كرد، بیهوده دشمن است 

 چــون اگــــر او كرد به اذن خــدا كــرد. 

 خــوانـده: « روح»جــاى دیگــر او را 

لَهُ ُروُح اْلقُـدُِس ِمْن َربهِکَ قُـْل » را از ناحیه پروردگارت القدس آنبگو روحـ  نَـزَّ

 / نحل( 102« )نـــازل كــرد.

وُح االَمیـُن، َعلــى قَْلبِــکَ » « روح االمین آن را به قلب تو نازل كرد! ـ نَـَزَل بِـِه الـرُّ

 / شعراء( 194و  193)

 خوانده :« رسول»و نیز او را 

ـهُ لَقَـْوُل َرُسـوٍل َكـریـٍم  » به درستـى كه آن گفتـار رسولى بـزرگوار   -اِنَـّ

 حاقه(/40)«است!

توان فهمیــد كــه آن روحــى كــه بــراى مــریــم به صورت ها مىلذا از همه این

را « روح»بشرى مجسم شد، همان جبــرئیــل بــوده است، و اگــر در آیــه مــورد بحــث 

 به منزله تشریف و احترام بوده است. «  روحمــان» ــه خدا نسبـت داده و فــرمـود: ب

خورد، ولى در قرآن كریم جز در داستان در روایات كلمه تمثل بسیار به چشم مى

ت نیامده، و آیا «فَاَْرَسْلنا اِلَْیها ُروَحنا فَتََمثََّل لَها بََشرآ َسِوی آ،»مریم و در سوره مریم در آیه 

كه وى كند، بهترین شاهد است، بر اینبعدى كه در آن جبرئیل خود را براى مردم معرفى مى

در همان حال هم كه به صورت بشر مجسم شده بود، باز فرشته بوده نه 

 صورت بشر دید.صورت بشر، و مریم اورا بهبود بهاىباشد،بلكه فرشتهبشرشدهكهاین

مریم به صورت بشر این است كه در حاسهه و  بنابراین معناى تمثل جبرئیل براى

كه واقعآ هم به آن صورت درآمده باشد، بلكه ادراك مریم به آن صورت محسوس شد، نه این

 در خارج از ادراك وى صورتى غیر صورت بشر داشت. 

چــه گـذشـت، روشن گردید كه تمثل عبارت است از ظهور چیزى براى پس از آن

سازد، مانند ظهور ان با آن الفت دارد، و با غرضش از ظهور مىانسان به صورتى كه انس

جبرئیل براى مریم به صورت بشرى تمام عیار، چون مألوف و معهود آدمى از رسالت، 

چــه را كــه همین است كه شخص رسول، رسالت خود را گرفته و نزد مرسل الیه بیاید و آن

 (1). گـرفتــه از طــریـق تكلــم و تخـاطب ادا كند
 .54ص:  27المیزان ، ج:  -1

  

 

 هـدف وجـودى مـالئكــه 

 نازعات(/5تا1« )َو الن اِزعاِت َغْرقآ َو الن اِشطاِت نَْشطآ... فَاْلُمَدب ِراِت اَْمرآ...!»

جاِعِل اْلَملئَِكِة ُرُسال اُولى اَْجنَِحٍة َمثْنى َو ثاُلَث َو »بودن آیه از مطلق

اند، براى همین كه واسطه باشند میان شود كه مالئكه خلق شدهفاطر( فهمیده مى/1)«ُرباَع،

بَْل ِعبادٌ ُمْكَرُموَن. ال »خدا و خلق، و براى انفاذ امر او فرستاده شوند. همان امرى كه در آیه 

فُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْوقِِهْم َو یَخا»/ انبیاء( و آیه  27« )یَْسبِقُونَهُ بِـاْلقَـْوِل َو ُهـْم ِباَْمِره یَْعَملُوَن،

/ نحـل( از آن سخـن گفتـه اسـت. بال قرار دادن براى مالئكه  50) «یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمُروَن،

 اشاره به همین واسطه بودن است. 

پس مالئكه جز واسطه بودن بین خداى تعالى و بین خلق او و انفاذ دستورات او در 
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تعالى ند. و این بر سبیل تصادف و اتفاق نیست كه مثال خداىبین خلق، پُستى و كارى ندار

دست ایشان جارى سازد، و گاهى مثل همان امر را بــدون واسطــه گاهى اوامر خود را به

مـالئكـه خــودش انجــام دهــد، خیــر، تصادف نیست، چون در سنــت خــداى تعــالى نه 

/  56« )اِنَّ َرب ى َعلى ِصراٍط ُمْستَقیٍم!»فرمود: كه چناناختــالفـى هسـت و نه تخلفى، هم

ِ تَْحــویــال ـ »هـود( و  ِ تَْبدیال َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّت ّللا  نه هـرگـز بــراى سنت فَلَْن تَِجَد ِلُسنَِّت ّللا 

 (1)/ فاطر(  43« )یابى و نه تحویلى!خــدا تبــدیلـى مى
 .18ص:  40المیزان ، ج:  -1

 

 

 موقعیت مالئكه در عالم خلقت موضع و 

ـا لَنَْحُن اْلُمَسب ُِحوَن!» افُّوَن َو اِنـ   « َو ما ِمن ا ااِل  لَـهُ َمقاٌم َمْعلُوٌم َو اِن ا لَنَْحُن الص 
 صافات( /166تا164)

كنند، و گانه موقف مالئكه و موقعیت آنان در عالم خلقت را توصیف مىاین آیات سه

نمایند، و آن عمل عبارت است از حاضر عملــى كه منــاســب خلقــت آنــان است بیان مى

بودن به خدمت، و در صف ایستادن براى گرفتن اوامر خداى تعالى، و نیز منزه داشتن 

ك و از هر چیزى كه الیق به كمال ذات او نیست، ندایى كه عقل ساحت كبریائى خدا از شری

 یابند. و وهم بدان دست نمى

معنایش این است كه هریك از ما « َو مـا ِمن ا ااِل  لَـهُ َمقـاٌم َمْعلُوٌم،» ... كه فرمود: این

 اند. چون با گمارده شدن دیگرمقامى معین و پستى مشخص داریم، كه ما را بدان گمارده

اند تواند از خط مشیى كه برایش تعیین كردهاستقالل معنى ندارد و شخص گمارده شده نمى

كنـد، اطـاعـت چه امر مىتجاوز كند، مالئكه نیز مجبول بر این هستند كه خدا را در آن

 نمـوده و او را بپرستند. 

افُّوَن،...  » كه فرمود:این نایش این است كه / صافات( مع 165) «َو اِن ا لَنَْحُن الص 

ما فرشتگان همواره نزد خدا در صف ایستاده منتظر اوامر او هستیم، تا اوامرى كه در 

ال یَْعُصوَن ...» كه از آیه:چناناش اجرا كنیم، همكند، بر طبق خواستهتــدبیر عالم صادر مى

َ ما اََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمرُوَن،  شود.عنا استفاده مىتحریم( نیز این م/6) «ّللا 

/ صافات( معنایش این است كه ما  166)« َو اِن ا لَنَْحُن اْلُمَسب ِحـُوَن، »كه فرمود:این

كه در جاى دیگر چنانكنیم، همچه الیق ساحت كبریائى او نیست، تنزیه مىخداى را از آن

فرشتگان شب و روز خداى را تسبیح یَُسب ُِحوَن اللَّْیَل َو النَّهاَر ال یَْفتُُروَن ـ » باز فرموده: 

 (1)/ انبیاء(  20« )شوند.گویند و خسته نمىمى
 .283ص:  33المیـــــــــــــزان ، ج:  -1

 

 

 وظایف مالئكه در خدمت انسان 

ْیتُهُ َو نَفَْخُت فیِه ِمْن ُروحى » فَقَعُـوا لَهُ َو اِْذ قاَل َربَُّک ِلْلَمالئَِكِة اِن ى خاِلٌق بََشرآ، فَِاذا َسوَّ

 / حجر( 29و  28)        «ساِجدیَن!

بخشى كنند: یك طایفه از ایشان مأمور حیاتمالئكه براى فوز و فالح انسان كار مى
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و طــایفــه دیگــر مأمور مرگ و طایفه سوم دست در كار رزق، و طایفه چهارم مشغول 

ـاتنــد، طـایفــهاند. طــایفــهرساندن وحى اى نویسنده و ى حفظــه، طــایفــهااى معقبـه

چنیــن مــابقــى مالئكه هركدام مشغول یكى از كارهاى بشرند. و این معنى از آیــات هــم

خورد، پس مالئكه اسبــابى الهــى متفــرقه قــرآنى هر كدامش از یك گوشه قرآن به چشم مى

 كننـــد. دت و كمال یـــــــارى مىو اعــوانى براى انسانند، كه او را در راه رساندنش به سعا

مــالئكــه بر حسب غــرضــى كــه در خلقشان بوده، خاضع براى انسانند آن هم 

برحسب غرضى كه در خلقت انسان بوده، و مالئكه مسخر براى بشر و در راه سعادت 

 (1)زنـدگــى او هستند. 
.232ص:  23المیزان ، ج:  -1  

 

  

 ها مـالزمـه  وظــایف  مـالئكه  با مـاهیـت آن

َ مااََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمرُوَن!»  «َعلَْیها َمالئَِكـةٌ ِغالٌظ ِشـداٌد ال یَْعُصوَن ّللا 

 تحریم(/6)  

منظور از غالظ و شداد این است كه مالئكه نامبرده، مالزم آن مأموریتى هستند كه   

داده و غیر از خدا و اوامرش هیچ عامل دیگرى از قبیل )رقت، ترحم و خداى تعالى به آنان 

كنند و هرچه را گذارد و خدا را با مخالفت و یا رد عصیان نمىامثال آن،( در آنان اثر نمى

كه چیزى از خود آنان فوت شود و یا به خاطر كنند، بدون اینمأمور باشند مو به مو اجرا مى

 (1)كم كنند. ضعف و خستگى از مأموریت 
. 317ص: 38المیزان ، ج:  -1  

 

  

 سه وظیفه اصلى مالئكه 

َو الن اِزعاِت َغْرقآ. َو الن اِشطاِت نَْشطآ. َو الس ابِحاِت َسْبحآ. فَالس ابِقاِت َسْبقآ. فَاْلُمَدب ِراِت »

 «اَْمرآ

 / نازعات( 5تا  1) 

شود، فرشتگان در صدور موجودات از به طورى كه از آیات قرآن كریم استفاده مى

ها به سوى او، واسطه هستند بین خدا و خلق، به این معنا ناحیه خداى تعالى، و برگشتن آن

كه اسبابى هستند براى حدوث حوادث، اسبابى مافوق اسباب مادى و جارى در عالم ماده. 

تا وقتى است كه مرگ نرسیده و موجود به نشئه دیگــر منتقل نشده  البته كاربرد اسباب مادى

 است، چون بعد از مرگ و انتقال، دیگر اسباب مادى سببیتى ندارند. 

هاى مرگ،  قبض روح،  ـ وساطت مالئكه در مسأله عود: یعنى حال ظهور نشانه1

صور و زنــده  ها در نفخهاجراى سؤال، ثواب و عذاب قبر و سپس میراندن تمام انسان

كردن آنــان در نفخــه دوم، و محشــور كــردن آنــان و دادن نــامــه اعمال و وضــع 

 ها و رسیـدگى به حسـاب و سـوق به سـوى بهشــت و دوزخ.میـزان

ـ وساطت مالئكه در مرحله تشریع دین: یعنى نازل شدن، و آوردن وحى، و دفع 2

و یارى دادن به رسول خدا )ص( و نیز تأیید مــؤمنیــن  ها از مداخله در آن و تسدیدشیطان
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 و پــاك كردن آنان از راه استغفــار و طلب مغفرت كردن از خدا براى آنان.

كه هر امرى براى خود سببى ـ وساطت مالئكه در تدبیر امور این عالم: با این3

و « ناِزعات»را طور مطلق مالئكه الذكر كه بهمادى دارد، همین آیات اول سوره فوق

خوانده است، دلیل بر این  «ُمَدب ِرات»و « سابِقات»و « سابِحات»و « ناِشطات»

 (1) واسطه بودن مالئكه است.
 18ص:  40المیزان ، ج:  -1

  

 

 واسطـه بودن مالئكـه بین خـدا و عـالم مشهود 

 / فاطر( 1)« جــاِعـِل اْلَملئَِكـِة ُرُسـال اُولـى اَْجنَِحـٍة َمثْنـى َو ثُـالَث َو ُربـاَع.»

هایى جمع َملَك است، كه موجوداتى هستند مخلوق خدا، و واسطه «َمالئَِكة» كلمه   

بین او و بین عالم مشهود، و همه آنان را موكل بر امور عالم تكوین و تشریع كرده، بندگان 

كنند، محترمى هستند كه هرگز امر خدا را در هر صورتى كه به ایشان بدهد نافرمانى نمى

  دهند.به هرچه مأمور شوند، انجام مى

كه تمامى اشعار، بلكه داللت دارد بر این« جاِعـِل اْلَملئَِكـِة ُرُسـال،» بنابراین جمله 

هایى بین خدا و خلق اویند، تا اوامر تكوینى و تشریعى او را انجام مالئكه رسوالن و واسطه

 دهند. 

د، اى كه واسطه وحى نبودنرا بر غیر واسطه انبیاء یعنى مالئكه «ُرُسل» قرآن كلمه 

كه تا آن َحت ى اِذا جآَء اََحَدُكُم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرُسلُنا ـ» نیز اطالق كرده و از آن جمله فرموده: 

/ انعام(  61) «گیــرند!مــرگ یكــى از شمـا بـرسـد، در آن موقع فــرستـادگان ما او را مى
(1) 

 11ص:  33المیزان ، ج:  -1

 

 مالئكه مفهوم پر و بال یا نیروى حركت 

 / فاطر( 1« ) ! جــاِعـِل اْلَملئَِكـِة ُرُسـالً اُولـى اَْجنَِحـٍة َمثْنـى َو ثُـالَث َو ُربـاعَ »

جمــع جنــاح است كه در طیــور به منــزله دســت از انسان است « اَْجنَِحــه»كلمــه 

گردند و از جایى بــه جــایى روند و برمىكنند و به فضا مىو مرغان به وسیله آن پرواز مى

 دهند. دیگـر نقل مكـان مى

كنند كه توانند، با آن كارى را بوجود فرشتگان نیز مجهز به چیزى است كه مى

دهند، یعنى مالئكه هم مجهز به جهازى هستند كه با مرغان آن كار را با بال خود انجام مى

روند، و از هر جایى به هر جایى كه مأمور آن از آسمان به زمین و از زمین به آسمان مى

 گذارى مستلزم آن نیستروند. قرآن نام آن جهاز را جناح )بال( گذاشته، و این نامباشد، مى

كه بگوییم مالئكه دو بال نظیر بال مرغان دارند، كه پوشیده از پر است. بله، این مقدار از 

گیرند، مالئكه آن نتیجه را هاى خود مىاى را كه مرغان از بالفهمیم كه نتیجهلفظ جناح مى

 دست آورد. توان بهطور آن را دارند، از لفظ جناح نمىكه چهدارند، و اما این
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و كلمه « َمثْنى»صفت مالئكه است و كلمه « لى اَْجنَِحٍة َمثْنى َو ثاُلَث َو ُرباَع،اُو»جمله 

هر سه الفاظى هستند كه بر تكرار عدد داللت دارند، یعنى كلمه « ُرباع»و كلمه « ثاُلث»

به « ُرباع»به معناى سه تا سه تا، و كلمه « ثاُلث»به معنى دو تا دو تاست، و كلمه « َمثْنى»

هار تا چهارتا است. كانهه فرموده خداوند بعضى از فرشتگان را دو بال داده و معناى چ

چه بخواهد زیاد یَزیدُ فِى اْلَخْلِق ـ هر آن»بعضى را سه بال، و بعضى را چهار بال، و جمله 

برحسب سیاق خالى از اشاره به این نكته نیست، كه بعضى از مالئكه بیش از « كند،مى

  (1)چهار بال هم دارند. 

 .11ص:  33المیزان ، ج:  -1

 

 

 بندى مالئكه ـ مشخصات و اسامى طبقه

 / فاطر( 1« ) !  جـاِعـِل اْلَملئَِكـِة ُرُسـالً اُولى اَْجنَِحـٍة َمثْنـى َو ثُـالَث َو ُربـاعَ »

یك از آنان را نبرده مگر در قرآن كریم مكرر كلمه مالئكه ذكر شده و نام هیچ

، «اْلَمْوتَمِلكُ »بقیه مالئكه را با ذكر اوصافشان یاد كرده مانند: «.   میكائیل»و « جبرئیل»

 ها.و غیر این« َعتید»و « َرقیب»، «َسفََرةٌ ِكراٌم بََرَرةٌ »، «ِكراُم اْلكاتِبین»

از صفات و اعمال مالئكه كه خداى سبحان در كالمش و به دنبال كالم خدا احادیث 

ئكه موجوداتى هستند شریف و مكرم، كه بین خداى تعالى اند، یكى این است كه مالذكر كرده

اى از حوادث و هیچ هایى هستند، به طورى كه هیچ حادثهو این عالم محسوس واسطه

كه مالئكه در آن دخالتى دارند، و یك یا چند فرشته اى مهم و یا غیرمهم نیست، مگر آنواقعه

اشته باشد یك فرشته، و اگر چند جنبه داشته موكل و مأمور آنند. اگر آن حادثه فقط یك جنبه د

باشد چند ملك موكل بر آنند. و دخالتى كه دارند تنها و تنها این است كه امر الهى را در 

كه قــرآن در این بـاره چنانمجرایش به جریان اندازند، و آن را در مسیرش قرار دهند، هم

 / انبیاء(  27« )بِاَْمِره یَْعَملُوَن! ال یَْسبِقُـونَهُ ِباْلقَْوِل َو ُهمْ »فـرمـوده: 

دوم صفتى كه از مالئكه در قرآن و حدیث آمده این است كه در بین مالئكه نافرمانى 

اى مستقل شود، مالئكه نفسیت مستقل ندارند و داراى ارادهو عصیان نیست، معلوم مى

مالئكه در هیچ كارى چه كه خدا اراده كرده، اراده كنند، پس نیستند، كه بتوانند غیر آن

كنند، و كم و استقالل ندارند، و هیچ دستورى را كه خدا به ایشان تحمیل كند تحریف نمى

َ ما اََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمرُوَن ـ خدا »كه فرموده: چنانسازند، همزیادش نمى ال یَْعُصوَن ّللاه

 تحریم(/  6« )كنند.چه امرشان كند، نافرمانى نمىرا در آن

كه مالئكه با همه كثرتى كه دارند، داراى مراتب مختلفى از نظر صفت سوم این

بلندى و پایینى دارند، بعضى مافوق بعضى دیگر، جمعى نسبت بمادون خود آمرند، و آن 

كند، و حامل امر خدا كه آمر است به امر خدا امر مىدیگران مأمور و مطیع آنان، و آن

هم به دستور خدا مطیع آمرند، در نتیجه مالئكه به  سوى مأمورین است و مأمورینبه

َو ما ِمنها اِاله لَهُ َمقاٌم »كه قرآن كریم فرموده: چنانوجه از ناحیه خود اختیارى ندارند، همهیچ

/ صافات( و نیز  164« )كه مقامى معلوم دارد.یك از ما نیست، مگر آنَمْعلُوٌم ـ هیچ

/ تكویر( و نیز  21« )جا امین هم هست.مطاعى است كه در آنُمطاعٍ ثَمَّ اَمیٍن ـ »فرموده: 

قـالُـوا مـاذا قـاَل َربُُّكـْم قـالُـوا اْلَحقَّ ـ پرسیدند پروردگارتان چه گفت؟ گفتند: حق »فرموده: 
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 / سبأ(  23« )گفت!

كنند، هرگز كنند به امر خدا مىجا كه هرچه مىكه مالئكه از آنصفت چهارم این

ُ ِلیُْعِجَزهُ ِمْن َشىْ » كــه فــرمــود: ورند، به شهادت ایــنخشكست نمى فِى ٍء َو ما كاَن ّللاه

ها و زمین او را ْرِض ـ خدا هرگز چنین نبوده كه چیزى در آسمانالسَّمواِت َو ال فِــى االْ 

ُ غاِلٌب َعلى اَْمِره» / فــاطــر( و از سوى دیگر فرموده:  44« )عاجز كنــد! ـ خدا بر  َو ّللاه

هَ بـاِلـُغ اَْمــِرِه ـ خدا كار » / یوسف( و نیـز فـرمـوده:  21« )امر خود مسلط است. اِنَّ اللـه

  (1)/ طــالق(  3« )خود به انجــام خـواهـد رسـانید!

 .18ص:  33المیزان ، ج:  -1

 

 ها محل سكونت مالئكه و نحوه حركت آن

ْنیا بَِمصابیَح َو ِحْفظا...!َو اَْوحى فى ُكل ِ َسماٍء اَْمرَ » ...   «هـا َو َزیَّنَّا السَّمـاَء الدُّ

 / فصلت( 12) 

هایى هستند براى سلوك امر از ناحیه خداى صاحب عرش، و یا آمد و ها راهآسمان

وُح فیها بِِأْذِن » كه آیه: چناناى كه حامل امر اویند. همشد مالئكه ُل اْلَمالئَِكةُ َو الرُّ َرب ِِهْم تَنَزَّ

« كنند!ها به اذن پروردگارشان هر امرى را نازل مىمالئكه و روح در آسمان ِمْن ُكل ِ اَْمٍر ـ

« شود ! فیها یُْفَرُق ُكلُّ اَْمٍر َحكیٍم ـ در آن هر امر مقتضى تفصیل داده مى» قدر( و آیه /4)

از آسمـان به زمین  دخان( نیــز تصــریـح دارنـد، به ایـن كه امر خـداى را مـالئكه/4)

 آورند. مى

شود، عبارتست از خلقت و پدید آوردن اى كه در زمین اجرا مىمراد از اوامر الهى

حــوادث، كه آن حــوادث را مــالئكــه از ناحیه خــداى صــاحب عرش حمل نموده و در 

ده، و به زمیـن هــا عبور دایـك آسمانكنند، تــا از یـكنــازل كردنش طرق آسمان را طى مى

 برسانند. 

َع َعْن قُلُوبِِهْم قالُوا ماذا قاَل َربُُّكْم قالُوا »و به طورى كه از آیه شریفه  َحت ى اِذا فُز ِ

شود: امر خداى تعالى را مالئكه هر / سبأ( استفاده مى 23) «اْلَحقَّ َو ُهَو اْلعَِلىُّ اْلَكبیُر ! 

دهند. و نیز به طورى كه آیه تر تحویل مىائینكنند و به مالئكه آسمان پآسمان حمل مى

/ نجم( و  26« )هایند،َو َكْم ِمْن َملٍَك ِفى السَّمواِت ـ چه بسیار فرشتگان كه در آسمان» شریفه 

ْعلى َو یُْقذَفُوَن ِمْن ُكلهِ جاِنٍب ـ سخن مالئكه آسمان»آیه شریفه:  ََ عُوَن اِلَى اْلَمالَِء ااْل ها ال یَسَّمَّ

/  8« )شوند،رسد و اگر بخواهند گوش دهند، از هر طرف تیرباران مىآنان نمى به گوش

 اند. ها مسكن مالئكهشود، آسمانصافات( استفاده مى

اى كه در آن ها دارد، به اعتبار مالئكهتك آسماندر نتیجه امر خدا یك نسبت به تك

كه حامل آن امرند، و هاى مالئكه دارد، به اعتبار اینساكنند و نسبتى هم به فرقه فرقه 

 خــداونــد امـر را بــه آنــان تحمیــل كــرده، یعنــى بـه ایشـان وحـى فـرمـوده است. 

َو اَْوحى فى ُكلهِ »... چه گفتــه شــد، معلــوم گــردیــد كه معناى آیه ز آندر نتیجه ا

/ فصلت( ایــن شــد كه خــداى سبحــان در هر آسمانى، امر آن  12« )َسمـــاٍء اَْمــَرهــا،

آسمان را كه منســوب و متعلــق به خود آن آسمــان است، به اهل آسمــان یعنى مــالئكــه 

 (1)كنــد. در آن وحــى مى ســاكـــن

 .269ص:  34المیزان ، ج:  -1
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 سرعت حركت و سرعت عمل مالئكه 

 / نازعات( 5تا  1« )َو الس ابِحــاِت َسْبحــا، فَالس ابِقــاِت َسْبقــــا، فَــاْلُمــَدب ِــراِت اَْمــــرا!»...

ع بر سبح است فهمیم كه تدبیر فرع بر سبق است و سبق فراز ترتیب آیات فوق مى

گانه است، پس مدلول سه آیه فهماند، سنخیتى در معانى منظور نظر آیات سهو این به ما مى

كه به سوى آن سبقت جسته باشند، و به كنند، اما بعد از آناین است كه مالئكه تدبیر امر مى

پس  گیرند،كه هنگام نزول به سوى آن سرعت مىجویند، اما بعد از آنسوى آن سبقت مى

همان مالئكه اســت، بــه « ُمدَّبهِرات»و « سابِقات»و « سابِحات»گیریم مراد از نتیجه مى

 انــد. اعتبــار نــزولشــان به ســوى تــدبیــر كه مــأمــور بــدان شــده

كه هر چیزى در احاطه اسباب است، و مالئكه با همه اشیاء سروكار دارند، با این

و و عدمش، بقایش و زوالش و در مختلف احوالش با یكدیگر نزاع اسباب درباره وجود ا

چه خداى تعالى درباره آن موجود حكم كرده، و آن قضایى كه او درباره آن دارند، پس آن

موجود رانده و حتمى كرده، همان قضایى است كه فرشته مأمور به تدبیر آن موجود به 

پردازد، و در پرداختن به آن واگذار شده مى اششتابد و به مسئولیتى كه به عهدهسوى آن مى

گیرد و سببیت سببى را كه مطابق آن قضاء الهى است، تمام نموده، و از دیگران سبقت مى

 شود. چه خدا اراده كرده، واقع مىدر نتیجه آن

گانه اشاره به سرعت گرفتن مالئكه بود، در نازل شدن وقتى منظور از آیات سه

اند، و سبقت گرفتن به آن، و تدبیر امر آن به ناچار باید دو دان مأمور شدهچه ببراى انجام آن

را هم حمل كنیم بر انتزاع و « َو النهاِزعاِت َغْرقا َو النهاِشطاِت...،»جمله دیگر یعنى 

طور غرق خروجشان از موقف خطاب به موقف انجام مأموریت. پس نزع مالئكه به

به طرف هدف كنند، آن هم نزول به شدت و جدیت، و كه شروع به نزول عبارتست از این

كه چناننشط مالئكه عبارت است از خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف، هم

سبح آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج، و به دنبال آن سبقت 

  (1)كنند. گـرفتـه امر آن موجود را به اذن خدا تدبیر مى

 .16ص:  40یـــــــــــــزان ، ج: الم -1

 

 نقش مالئكه در تدبیر امور عالم 

 / نازعات( 5تا  1« )َو الس ابِحــاِت َسْبحــا، فَالس ابِقــاِت َسْبقــــا، فَــاْلُمــَدب ِــراِت اَْمــــرا!»...

گانه سوگند به پستى است كه مالئكه دارند و وضعى كه در هنگام انجام آیات پنج

اى كه شروع به نزول نموده، تا آخرین وضعى كه گیرند. از آن لحظهمأموریت به خود مى

گیرند. و در این آیات اشاره است به نظامى كه در تدبیر امرى از امور عالم ماده به خو مى

 م حدوث حوادث دارد. تدبیر ملكوتى در هنگا

چه در این آیات بدان سوگند یادشده، با صفاتى كه مالئكه در امتثالشان نسبت به آن

اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تدبیر امور عالم ماده به ایشان دارند، و 

 سپس قیـامشـان به تـدبیـر امـور به اذن خداى تعالى قابل انطباق است. 
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از نظر سیاق شدیدا شبیه به آیات آغاز سوره صافات است، و نیز  آیات نامبرده

شباهت بسیار دارد به آیات اول سوره مرسالت، كه مالئكه را در امتثال اوامر الهى 

كرد، و آیات كند. چیزى كه هست آن آیات تنها مالئكه وحى را توصیف مىتوصیف مى

 نماید. الم توصیف مىابتداى این سوره، مطلق مالئكه را در تدبیر امور ع

گانه، آن صفتى كه در انطباقش با مالئكه كه بگذریم در بین این آیات پنجاز این

است كه در آن مسأله تدبیر بدون قید « فَاْلُمدَبهِراِت اَْمرا،» تر از دیگران است، صفت روشن

مطلق  طور مطلق آمده است، پس مراد از آن تدبیر همه عالم است. و از سوى دیگرو به

  (1)است، پس قهــرا مـراد از مدبرات مطلق مالئكه خواهد بود.تدبیر هم كار مطلق مالئكه

 .17ص:  40المیــزان ، ج:  -1

 

 

 نقش مالئكه در حوادث 

 / نازعات(  5تا  1« )فَـاْلُمـَدب ِــراِت اَْمـرا ! »... 

رت دیگر مالئكه خداى تعالى مالئكه را واسطه بین خدا و حوادث دانسته، و به عبا

را اسبابى معرفى كرده كه حوادث مستند به آن است. این موضوع منافات با این معنا ندارد 

كه این دو استناد و این دو جور كه حوادث مستند به اسباب قریب و مادى نیز باشد. براى این

ست سببیت در طول همند، نه در عرض هم. بدین معنا كه سبب قریب، علت پیدایش حادثه ا

 و سبب بعید، علت پیدایش سبب قریب است. 

كنیم به خداى كه حوادث را به آنان مستند مىكه منافات ندارد كه در عین اینچنانهم

تعالى هم مستند بسازیم و بگوئیم تنها سبب در عالم خداى تعالى است، و چون تنها رب عالم 

تناد حوادث به مالئكه چیزى كه گفتیم سببیت طولى است نه عرضى، و اساوست، براى این

ها به اسباب طبیعى و قریبش ندارد، و خداى تعالى استناد حوادث به اسباب زاید بر استناد آن

 طور كه استناد آن به مالئكه را قبول دارد.اش را تصدیق كرده، همانطبیعى و ظاهرى

تعالى با یك از اسباب در قبال خداى تعالى استقالل ندارد، تا رابطه خداى و هیچ

مسبب آن سبب قطع باشد، و باعث شود كه نتوانیم آن مسبب را مسبب خداى تعالى بدانیم، 

اند: خداى تعالى تدبیر امور عالم را به مالئكه طور كه وثنیت )مشركین( پنداشته و گفتههمان

مقرب واگذار كرده، آرى توحید قرآنى، استقالل از هر چیز را از هر جهت نفى كرده است. 

یچ موجودى نه مالك خودش است، و نه مالك نفع و ضرر و مرگ و حیــات و نشـور ه

 خـود. 

بنابراین َمثَل موجودات در استنادش به اسباب مترتب یكى بر دیگرى، از سبب 

قریب گرفته تا بعید، و در انتها استنادش به خداى سبحان تا حدودى و به وجهى بعید، َمثَل 

دهد، و این یك عمل استنادى به كتابت است، كه انسان آن را با دست خود و با قلم انجام مى

به دست، و استناد دیگرى به انسان دارد كه با دست و قلم كتابت را  قلم و استناد دیگرى

انجام داده، و هرچند سبب مستقل و فاعل حقیقى این عمل خود آدمى است، و لكن این 

  (1)شود كه ما نتــوانیم آن را به دست و قلـم نیـز استناد دهیم. بــاعـث نمى

 .20ص:  40المیــــــزان ، ج:  -1
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 كه در شب قدر وظیفه مالئ

وُح فیها بِِأْذِن َرب ِِهْم ِمْن ُكل ِ اَْمٍر!»  ُل اْلَمالِئَكةُ َو الرُّ  / قدر( 4« )تَنَزَّ

كند، و آن شب را تعظیم نموده، از سوره قدر، نزول قرآن در شب قدر را بیان مى

 شوند. دانـد، چون در آن شب مالئكه و روح نازل مىهـزار مـاه بـاالتـر مى

شود به اى كه بیان كند، لیله نامبرده چه شبى بوده دیده نمىدر كالم خداى تعالى آیه

ذى اُْنِزَل فیِه اْلقُْرآُن،»جز آیه  فرماید: قرآن / بقره( كه مى 185« )َشْهـُر َرَمضـاَن الَـّ

شود، شب قدر پارچه در ماه رمضان نازل شده و با انضمام آن به آیه موردبحث معلوم مىیك

هـاى آن است در قرآن یك از شــبكه كدامهاى ماه رمضان است، و اما اینكى از شبی

 شود. چیزى كه بر آن داللت كنــد، نیــامــده است. در این مــورد تنهــا از اخبار استفاده مى

در این سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده، شب قدر نامیده، و ظاهرا مراد از قدر 

گیرى است و خداى تعالى در آن شب گیرى است، پس شب قدر، شب اندازهتقدیر و اندازه

كند، زندگى و مرگ و سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مىحوادث یك

فیها یُْفَرُق ُكلُّ »، سازدرزق و سعادت و شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مى

اى كه باید ـ در آن شب هر حادثه ِعْنِدنا ِان ا ُكن ا ُمْرِسلیَن، َرْحَمةً ِمْن َرب ِكَ اَْمٍر َحكیٍم، اَْمرا ِمْن 

ناپذیر، امرى گردد، این امرى است تخلفواقع شود، خصوصیاتش مشخص و محدود مى

/  6تـا  4« )اسـت از ناحیـه ما كه این مـائیم فــرستنـده رحمتى از ناحیه پروردگارت.

 دخـان( 

شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه آیه استفاده مىو از این 

شود، پس در قرآن در آن شبش نازل شد نیست، بلكه با تكرر سنوات آن شب هم مكرر مى

هــر مـاه رمضـان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سال آینده تـا 

 شود. ىگیرى و مقدهر مشـب قـدر سـال بعـد اندازه

و نیز « شب قدر از هزار ماه بهتر است،» در سوره موردبحث هم كه فرموده: 

 مؤید این معناست. « شوند،مالئكه در آن شب نازل مى»فرموده: 

وُح فیها بِِأْذِن َربهِِهْم ِمْن ُكلهِ اَْمٍر،»در آیه  ُل اْلَمالئَِكةُ َو الرُّ اگر مراد از امر آن « تَنَزَّ

/ یس( تفسیرش  82« )اِنَّما اَْمُرهُ اِذا اَرادَ َشْیئا اَْن یَقُوَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن،»ه آیه امر الهى باشد ك

مالئكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل »دهد: كرده، آیه چنین معنا مى

و «  نمایند!كنند و هر امر الهى را صادر مىشوند، در حالى كه نزولشان را ابتداء مىمى

اى باشد كه باید واقع گردد، در این ر منظور از امر نامبرده هر امر كونى و حادثهاگ

مالئكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل » دهد: صورت آیه چنین معنا مى

  (1)«. شوند، بــراى خــاطـر تـدبیـر امرى از امور عـالممى

 .322ص:  40المیزان ، ج:  -1

 

 هـا ئكـه و مقـامـات آنمفهـوم معـارج مـال

ِ ِذى اْلَمعاِرِج ! »   / معارج(  3« )ِمَن ّللاه

مفسرین، معارج را به وسیله صعود یعنى نردبام معنا و به مقامات ملكوت كه 

اند. جمله بعد هم كنند، تفسیر كردهفرشتگان هنگام مراجعه به خداى سبحان به آن عروج مى
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وُح اِلَْیـِه فـى یَــْوٍم،تَْعـُرُج اْلَمالئِ »فرماید: كه مى معارج را به همین معنا تفسیر « َكـةُ َو الـرُّ

كرده، پس خداى سبحان معارجى از ملكوت و مقاماتى از پائین به باال دارد. كه هر مقام 

تر است. و مالئكه و روح هریك برحسب قربى كه به خدا تر خود شریفباالتر از مقام پائین

روند، و این مقامات حقایقى ملكوتى هستند، نه چون مقامات اال مىدارند، در آن مقامات ب

  (1)دنیا وهمى و اعتبارى. 

 .129ص:  39المیزان ، ج:  -1

 

 هاى مختلف مالئكه مقامات و مـأمـوریت

مــاِت اَْمــرا ! »  « َوالذ اِریاِت ذَْروا، فَاْلحاِمالِت ِوْقرا، فَاْلجاِریاِت یُْسرا، فَاْلُمقَس ِ

 / ذاریات( 4تا  1)

امر پروردگار صاحب عرش در خلقت و تدبیر امرى است واحد، ولى وقتى این 

گون دارند، هاى گونههاى مختلف و مأموریتكنند كه پستاى حمل مىامر واحد را مالئكه

شود، و همچنین این قهرا همان امر واحد برطبق اختالف مقامات ایشان تقسیم و تكه تكه مى

ه دارد تا بــه دست فـرشتگـانـى بـرسـد كـه مـأمـور پدید آوردن حوادث جزیى تقسیـم ادامـ

 پـذیـرد. شـود و تكثیـر مىجـا دیگـر بیشتـر تكـه تكـه مىعالمند، در آن

مــاِت اَْمــرا،»جمله  اى كه كارشان این است كه به امر سوگندى است به مالئكه« فَاْلُمقَسهِ

هایى كه دارند، تقسیــم وامر خدا را در بین خود به اختالف مقامكنند، و اپروردگار عمل مى

 (1)كننـــد. مى

 .263ص:  36المیزان ، ج:  -1

 

 سلسله مراتب مالئكـه در انجام وظایف 

 «َغْرقا. َوالنهاِشطاِت نَْشطا. َوالسهابِحاِت َسْبحا. فَالسهاِبقاِت َسْبقا ! َوالنهاِزعاتِ »

 / نـازعات( 4تا  1) 

تر خود ى از مالئكه مقام بلندترى دارند، و امر خداى تعالى را گرفته به پائینبعض

كنند، و این در حقیقت تر خود را مأمور مىرسانند، و در تدبیر بعضى امور پائینمى

تر خود دارد. مثالً توسطى كه توسطى است كه دارنده مقام بلندترین، بین خدا و بین پائین

كند. خداى تعالى تر خود را مأمور به آن مىض ارواح دارد، و پائینملك الموت در مسأله قب

یك از ما نیست َو مـا ِمنها اِاله لَـهُ َمقـاٌم َمْعلُوٌم ـ هیچ»اند: از خود آنان حكایت كرده كه گفته

ُمطاعٍ ثَمَّ اَمیٍن ـ »/ صافات( و نیز فرموده:  164« )كه مقامى معلوم دارد.مگر آن

  (1)/ تكویر(  21« )ت امین ! فرمانروائى اس

 .19ص:  40المیزان ، ج:  -1
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 تقدم مالئكه از نظر وظایف و قرب الهى 

ــُرِك... ! » ـهَ یُبَش ِ  عمران(/ آل 47تا  45« )اِْذ قـالَـِت اْلَمـالئَِكـةُ یـا َمـْریَـُم اِنَّ اللـ 

است، كه براى تعظیم به صورت جمع از « جبرئیل»اند: مراد از مالئكه برخى گفته

را به « ندا»السالم هم هست، در ابتدا او تعبیر شده است. نظیر آن در قصه زكریا علیه

عمران( سپس آن را به صورت / آل 39« )فَنادَتْهُ اْلَمالئَِكةُ،» فرماید: مالئكه نسبت داده و مى

ُ یَْفعَُل ما یَشاُء » نموده و فرموده است:  مفرد تعبیر عمران( و بسا / آل 40!« )قاَل َكذِلَك ّللاه

 اند. گفته شود كه با جبرئیل مالئكه دیگرى هم همراه بوده و در ندا با او شركت داشته

آید، آن است كه دست مىچه از تدبر در آیاتى كه در شأن مالئكه وارد شده، بهو آن

ئكه از نظر قرب به حق، تقدم و تأخر وجود دارد، و ملك متأخر نسبت به اوامر بین خود مال

باشد ـ نظیر طورى كه فعلش فعل متقدم و قولش عین قول او مىمتقدم تبعیت كامل دارد، به

گونه تعددى كنیم، كه افعال و قوا و اعضایمان بدون هیچچه ما درباره خود مشاهده مىآن

گوئیم: چشمانم دید و گوشهایم شنید، كه در عین حال كه مىباشد ـ چنانعینا افعال خود ما مى

گوئیم: من دیدم، من شنیدم، من انجام دادم، و با جوارحم به جا آوردم، و با دستانم نوشتم ؛ مى

و من نوشتم، چون فعل گوش یا چشم یا سایر اعضا به همان نحو كه به اعضا نسبت داده 

ت داده خواهد شد، همچنان فعل متقدم متبوع از مالئكه، عینا فعل شود، به خود انسان نسبمى

كه در عین حال، فعل تمامى فعل اتباع و پیروان او و قول او هم قــول آنــان است. چنان

 باشد. پروردگار، و قول همه قول او جلهت عظمته مى

ْنفَُس حینَ »فرماید: خداى متعال در یك جا مى ََ ُ یَتََوفَّى ااْل  َمْوتِها ـ خداست كه وقت ّللَاه

قُْل یَتََوفهُكْم » فرماید: / زمر( و در جاى دیگر مى 42« )گیرد!مرگ ارواح خلق را مى

َل بُِكْم ـ بگو فرشته مرگ كه مأمور قبض روح شماست، جان شما را َملَكُ  اْلَمْوِت الَّذى ُوكهِ

ا جآَء اََحَدُكُم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ َحت ى اِذ» / سجده( و در جاى سوم فرماید:  11« )خواهد گرفت!

 انعام(/61« )روحش نمایند!ما قبضاز شماها آید، فرستادگانكه مرگ یكىـ تا هنگامى ُرُسلُنا

باشد، در یك جا « قبض روح»كنید كه چگونه موضوع واحدى را كه مالحظه مى

م نسبت به اتباع ملك نسبت به خود داده و در جاى دیگر نسبت به ملك الموت، و در جاى سو

 الموت داده است. 

آله شده، در یك جا نسبت به خود وعلیههللاهمچنین وحى را كه به رسول اكرم صلى

/ نساء( و در جاى  163« )اِنهااَْوَحْینآ اِلَْیَك ـ ما به تو وحى فرستادیم،» فرماید: داده و مى

میُن، » اید: فرمنسبت داده و مى« جبرئیل»و « روح االمین»دیگر به  ََ وُح ااْل نََزَل بِِه الرُّ

/ شعراء( و همچنین  194و  193« )االمین به قلبت نازل كرد،َعلى قَْلبَِك ـ آن قرآن را روح

لَهُ َعلى قَْلبِكَ »  ا ِلِجْبریَل فَِانَّهُ نَزَّ ـ هركه با جبرئیل دشمن است )به حقیقت با  قُْل َمْن كاَن َعُدو 

/ بقره( و در  97« )به فرمان خدا قرآن را به قلب تو نازل كرد،خدا دشمن است( زیرا او 

َكال  اِنَّها تَْذِكَرةٌ، فََمْن شاَء ذََكَرهُ، »جاى سوم آن را به فرشتگان وحى نسبت داده و فرموده: 

َرٍة، بِاَْیدى َسفََرٍة، ِكراٍم بََرَرةٍ  َمٍة، َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ اى پند و ـ نه، آیات حق بر فى ُصُحٍف ُمَكرَّ

تذكر است، پس هركه خواهد پند گیرد، آیات الهى در صفحات مكرمى است كه آن صفحات 

بسى بلندمرتبه و پاكند و به دست سفیران حق و فرشتگان حق سپرده شده، و آنان مالئكه 

 / عبس( 16تا  11« )عالى رتبه با حسن و كرامتند!

السالم در آن باره، عین بشارت پس از بیانات باال روشن شد كه بشارت جبرئیل علیه

اى است كه در تحت فرمان او هستند، كه او از بزرگان مالئكه و از مقربین آنهاست، مالئكه
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ٍة ِعْنَد ِذى اْلعَْرِش َمكیـٍن، ُمطـاعٍ »اش فرمود: كه دربارهكما این اِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكریٍم، ذى قُوَّ

 (1) ر(/ تكوی 21تا  19) «ثَـمَّ اَمیـٍن!

 .8ص:  6المیزان ، ج:  -1

 

 ها مالئكه حامل عرش الهى و احوال و اعمال آن

ــذیـــَن یَْحِملُــــوَن اْلعَــــْرَش َو َمــــْن َحــــْولَـــهُ...!»   / مــؤمــن( 7« )اَلَـّ

خداى سبحان در این آیه و در هیچ جا از كالم عزیزش معرفى نفرموده كه این 

» اند؟ یا كسانى دیگر؟ ولى عطف كردن جمله سانى هستند، آیا از مالئكهحامالن عرش چه ك

اند، چون كه حامالن عرش هم از مالئكهبر حامالن عرش، اِشعار دارد بر این« َو َمْن َحْولَهُ،

بینى كه  پیرامون عرش در َو تََرى اْلَمالئَِكةَ حافهیَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش ـ مالئكه را مى» در آیه 

انـد، / زمر( تصریح دارد كه طواف كنندگان پیرامون عرش از مـالئكه 75« )طوافند...،

 اند. گیریم كه حاملین عرش نیز از این طایفهپس نتیجه مى

اى كه حامل عرشند، عرشى كه تمام آن مالئكه» شود كه: معناى جمله فوق این مى

شود، اوامر و احكامى كه تدبیر امور عالم جا صادر مىاوامر و همه احكام الهى از آن

بـاشنـد و اى كه پیـرامـون عـرشنـد، یعنى مقربین از مالئكه مىكننــد، و نیـز آن مـالئكـهمى

 دهنــد: را انجـــام مىكـارهـاى زیـر 

 / مؤمن( 7« )یَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم!»ـ 1

شان همراه با ثناى پروردگارشان است، دارند، در حالى كه این تنزیهخدا را منزه مى

پس مالئكه خداى تعالى را از هر چیز كه الیق ساحت قدس او نیست و از آن جمله شریك 

 كنند. و بر فعل او و تدبیرش ثناخوانى مى دارند،داشتن در ملك، منزه مى

 / مــؤمـن( 7« )َو یُــْؤِمنُــوَن ِبــه!»ـ 2

كه حامل عرش ملك و تدبیر خدایند و یا پیرامون ایمان آوردن مالئكه به خدا ـ با این

كنند، تا اوامر صادره را بگیرند و نیز او را از هر نقصى تنزیه نموده و بر آن طواف مى

گویند ـ به این معناست كه مالئكه به وحدانیت خدا در ربوبیت و الوهیت ایمان ا مىافعالش ثن

دارند، پس ذكر عرش و نسبت دادن تنزیه و تحمید و ایمان به مالئكه خود ردهى است بر 

هـا را پنداشتند و آنمشركین، كه مالئكه مقرب خدا را شركاى خدا در ربوبیت و الوهیت مى

 پرستیدند. خود گرفته و مى به جـاى خـدا ارباب

ــــذیــــَن اَمنُـــوا!»ـ 3  / مــؤمـن( 7« )َو یَْستَْغِفـــــُروَن ِللَـّ

 خواهند تا هركس را ایمان آورده، بیامرزد: یعنى از خداى سبحان مى

َسبیلََك َوقِِهْم َعــذاَب ٍء َرْحَمةً َو ِعْلما فَاْغِفْر ِللَّذیَن تابُوا َو اتَّبَعُوا َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشىْ »

ِن الَّتى َوَعْدتَُهْم َو َمْن َصلََح ِمْن ابائِِهْم َو اَْزواِجِهْم اْلَجحیِم، َربَّنا َو اَْدِخْلُهْم َجن اِت َعْدنِ 

ی اتِِهْم اِنََّك اَْنَت اْلعَزیـُز اْلَحكیُم، َوِقِهمُ  ٍذ فَقَْد السَّی ِئاِت َو َمْن تَِق السَّی ِئاِت یَْوَمئِ َو ذُر ِ

 (1) / مؤمن( 9تا  7« )َرِحْمتَهُ َو ذِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَظیُم!

 .170ص:  34المیزان ، ج:  -1
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 فصل دوم

 

 احوال و اعمال خاص مالئكه ،عبادت
 

 

 

 عبودیت، اراده و قول و فعل مالئكه 

 انبیاء(/27و26)« بَـْل ِعبـاٌد ُمْكـَرُمـوَن. ال یَْسبِقُـونَـهُ ِبـاْلقَـْوِل َو ُهــْم ِبـاَْمــِره یَْعَملُــوَن!»... 

در آیه فوق مالئكه است. خداى تعالى حال مالئكه را بیان « ِعبادٌ ُمْكَرمین»مراد از 

در آیه بعدى بیان كمال عبودیت « ال یَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل،»كرده كه بندگانى مكرمند. جمله 

نامید، « ِعباد»مالئكه، از حیث آثار، و صفاى آن از حیث خواص و نیز چون قبالً آنان را 

تیجه مراد از اكرام مالئكه اكرامشان به خاطر همان عبودیت بوده نه به غیر آن، و در ن

شود كه مالئكه بندگانى هستند دارنده حقیقت معناى بندگى، بنابراین برگشت معنا به این مى

شود و آن این است كه دلیلش هم این است كه آثار عبودیت كامل از عبودیتشان مشاهده مى

 گیرند. دا سبقت نمىهرگز در سخن از خ

كه تمامى موجودات داراى خواند، با این« ِعباد»كه مالئكه را پس مراد از این

و بندگانند، خواست به آنان بفهماند كه عبودیتى كه دارند، خدا به ایشان « ِعباد»شعور، همه 

نند، و بیاى است الهــى، پس خــود را جز بنــده نمىكرامت كرده، و این مـوهبـت، عطیــه

بــودن بــراى خــداسـت، كه وقتــى كســى چنین شد، خدا هم در « ُمخِلــص»این نظیــر 

 دهد. براى خــود قرار مى« ُمخلَـص»بــرابــر او را 

چیزى كه هست فرق میان كرامت مالئكه و كرامت بشر، هرچند كه در هر دو 

دهند، ولى به مالئكه تساب مىموهبتى است، این است كه این موهبت را به بشر از راه اك

 بدون اكتساب. )دقت فرمائید!( 

رســانــد فعل مالئكه، تابع امر او مى« ال یَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َو ُهْم بِاَْمِره یَْعَملُوَن،»جمله 

كه گفتار مالئكه هم تابع قول خداست، پس مالئكه، هم از جهت فعـل چنانو اراده اوست، هم

 ت قــول، تـابـع اراده خــدا هستنــد. و هـم از جهـ

به عبارتى دیگر، اراده و عمل مالئكه تابع اراده خداست. چون منظور از قول در 

چه را كه او خواهند مگر آنآیه شریفه همان اراده خداى تعالى است، پس مالئكه نمى

رساند، ندگى را مىخـواهـد، و این كمال بچـه را او مىكننـد مگــر آنخــواهـد، و نمىمى

 چون عبودیت عبد این اقتضا را دارد كه اراده و عمل خــود را ملك موال بداند. 

كند، و البته در صورتى تمام است كه مراد از چــه ظــاهـر آیـه آن را افــاده مىایــن بـود آن

نهى را  فهماند كه مالئكه اصالً معناىامر ضد و مقابل نهى بــاشــد، آن وقــت آیه مى

دانند چون شناختن نهى فرع امكان انجام عمل مورد نهى است، و مـالئكـه هیـچ عملى را نمى

 دهنـد مگر از امر خدا. انجام نمى

 / بقره( 255« )یَْعلَُم ما بَْیَن اَْیدیِهْم َو ما َخْلفَُهْم...!» ...  -
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اگر خداى تعالى ذوات مالئكه را مكرم داشته و آثار وجودى آنان را ستوده، براى 

و نیز به اسبابى كه به « یَْعلَُم ما بَْیَن اَْیدیِهْم،»این بوده كه به گفتار و كردار آنان آگاه بوده، 

اى كه روى آن ریشه جوانه اند، خبر داشته، و آن اصل و ریشهوسیله آن اسباب هستى یافته

 (1)« َو ما َخْلفَُهْم ! » اند آگاه بوده: زده

 .108ص:  28المیزان ، ج:  -1

 

 

 نفـى غفلــت و استكبـار از مـالئكـه 

ـٍة َو اْلَمـالئَِكـةُ َو ُهـْم ال »  ِه یَْسُجـُد مـا فِـى السَّمـواِت َو مـا فِـى االَْرِض ِمـْن دابَـّ َو ِللـ 

 نحل(/50و49« )ُهـْم ِمْن فَْوِقِهْم َو یَْفعَلُـوَن ما یُـْؤَمـُروَن!یَْستَْكبِـُروَن، یَخـافُـوَن َربَّ 

در آیات فــوق، نخســت استكبــار را بـه طور مطلق از مالئكه نفى نموده افاده 

كنند. اما به حسب ذات كند كه چه به حسب ذات و چه به حسب فعل بر خدا استكبار نمىمى

ـانند، و امــا به حسب فعل هرگز از عبادت او سرپیچى مـهرگز از یــاد او غــافـل نمى

 نمایند. كنند، و امر او را مخالفت نمىنمى

یَخافُوَن َربَُّهْم ِمْن »براى بیان این اطالق و شمول، توضیحى داده و دنبالش فرمود: 

مالئكه نفى نموده  و با جمله اول، استكبار به حسب ذات را از« فَْوقِِهْم َو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمُروَن،

 و با جملـه دوم، استكبـار به حسب عمل را. 

كند، و با ترس از خداى را براى مالئكه اثبات مى« یَخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْوقِِهْم،»جمله 

كه نزد خداى شرى و سبب شرى وجود ندارد كه كسى از شرش بترسد و در نظر داشتن این

از پروردگار »با در نظر گرفتن این نكته كه فرمود: نزد او جز خیر چیزى نیست، و نیز 

فهمیم كه مقصود از این چنین مى« از عذاب پروردگار خود،» و نفرمود: « ترسند،خود مى

ترس، ترس از خود خداست، هرچند كه نزد خدا جز خیر چیزى نباشد، و اگر بگویى وقتى 

گوییم: حقیقت ترس عبارت مى ترسند؟ در پاسخنزد خدا شرى سراغ ندارند، چرا از او مى

است از تأثر و انكسار و كوچك شدن، و خالصه پریدن رنگ روى ضعیف در مقابل قوى 

تش ظهور یافته و شناخته شده، و طپش قلب زیردست در قبال زبردست كبیر متعال  كه با قوه

ن است، از چیز قاهر شده، پس ترس مالئكه همین تـأثـر ذاتـى ایشــااش بر همهكه با كبریایى

 شوند. بینند و هرگز از یاد او غافل نمىچه از مقام پروردگار خود مىآن

مافوق بودن خداى تعالى و قاهر بودنش نسبت به مالئكه سبب مخافت و ترس ایشان 

است، پس ترس علت دیگرى جز مقام خداى عزوجل ندارد مسأله عذاب مطرح نیست، پس 

 یـر دیگـر نداشتن استكبار ذاتى است. خــوف، خــوف ذاتــى است كه به تعب

اشاره است به نداشتن استكبار عملى. وقتى بنده « یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمُروَن،»جمله 

استكبار ذاتى نسبت به خداى تعالى نداشته باشد، استكبار عملى هم قهرا نخواهد داشت. از 

بار ذاتى، استكبار همین جهت است كه در آیه موردبحث درباره مالئكه پس از نفى استك

كنند، بلكه هرچه دستور خداى سبحان را عصیان نمى»فرماید: عملى را هم نفى نموده و مى

 « دهند.دهد، انجام مى

پس روشن گردید كه مالئكه نوعى از مخلوقات خدا هستند كه هرگز دچار غفلت از 

شوند و غفلت و فراموشى و سهو و نسیان بر آنان عارض مقام پروردگار خود نمى
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كنـد، چه خدا اراده مىكند، و جز آنگردد، و هیچ شاغلى ایشان را به خود مشغول نمىنمى

 (1)كننـد. اراده نمى

 .137ص:  24ـــزان ، ج: المیـــ -1

 

 

 هـا تـــرس مـالئكـه از خـــدا و معصـومیـت آن

 / انبیاء( 28« )َو ُهْم ِمْن َخْشیَتِه ُمْشِفقُوَن...!» 

مقصود از این خشیت، ترس از سخط و عذاب خداست، اما ترسى كه توأم با امن از 

متى كه خدا به ایشان داده، آن باشد، چون مالئكه گناهى ندارند، و اگر بگویى مالئكه با عص

گوییم: عصمتى كه به آن افاضه شده، قدرت خداى را تحدید ترسند؟ مىدیگر چرا مى

سازد، پس او در هر حال قادر است. و همین كند، و زمام ملك را از ید او خارج نمىنمى

 سازد: نكته است كه معناى آیه بعدى را روشن مى

 «اِلهٌ ِمْن ُدونِه فَذِلَك نَْجزیِه َجَهنََّم َكذِلَك نَْجِزى الظ اِلمیَن!َو َمْن یَقُْل ِمْنُهْم اِن ى »

دهد، چون جهنم سزاى مىرا جهنم  است و سزایشیعنى هركه چنین بگوید، ظالم

 (1)ظالم است. 

 .112ص:  28المیزان ، ج:  -1
 

 

 هماهنگى عبودیت و وظایف در مالئكه 

 / نـازعات( 5تا  1« )!  فَـاْلُمــدَبهِـراِت اَْمـرا»... 

كه مالئكه واسطه در تدبیر باشند، و از سوى دیگر از كالم منافاتى ندارد این

تعالى استفاده شود كه بعضى از مالئكه و یا همه آنان دائما در حال عبادت و تسبیــح و خداى

ْن ِعبــاَدتِــه َو ال یَْستَْحِسُروَن، َو َمْن ِعْنَدهُ ال یَْستَْكبُِروَن عَ »سجــده بــاشنــد، مــاننــد آیــه: 

ـ كسانى كه نزد وى هستند، از عبادت او نه استكبار  یَُسب ُِحوَن اللَّْیَل َو النَّهاَر ال یَْفتُُرونَ 

« شوند.گویند و سست هم نمىشوند و شب و روز او را تسبیح مىورزند و نه خسته مىمى

دَ َربهَِك ال یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبادَتِه َو یَُسبهُِحونَهُ َو لَهُ یَْسُجدُوَن ـ اِنَّ الَّذیَن ِعنْ »/ انبیاء(  20و  19)

ورزند، و تسبیحش نموده، برایش كه نزد پروردگار تو هستند از عبادت او استكبار نمىآنان

 / اعراف(  206« )كنند.سجده مى

الى و تدبیر امور كه ممكن است، مالئكه در حین انجام مأموریت خداى تعبراى این

اى بسا این عدم منافات از آیه زیر استشمام كهچناندنیا سجده و تسبیح را هم انجام بدهند، هم

ِ یَْسُجـُد مـا ِفـى السَّمـواِت َو مـا فِـى االَْرِض ِمْن دابٍَّة َو اْلَمالئَِكةُ َو ُهْم ال »بشود:  َو لِِل 

چه جنبنده كه در هاست، و آنچه در آسمانكننــد، آنـ بــراى خــدا سجــده مى یَْستَْكبُِرونَ 

  (1)/ نحل(  49« )زمیــن اسـت، و نیـز مــالئكــه كه از عبــادت او استكبــار نــدارنــد!

 .21ص:  40المیزان ، ج:  -1
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 مالكیت الهى به اعمال و آثار مالئكه 

ُل ااِل  بِاَْمِر َرب َِك لَهُ ما »  «اَْیدینا َو ما َخْلفَنا َو ما بَْیَن ذِلَك َو ما كاَن َربَُّك نَِسی ا!بَْینَ َو ما نَتَنَزَّ
 / مریم(  64)

دهد كه كالم در آن كالم فرشته وحى سیــاق آیــه فــوق و آیه بعدى آن شهادت مى

اســت و امــا بــه وحــى قرآنى و از ناحیه خداى سبحان چون نظم آن بدون شك نظمى اسـت 

 قــرآنى. 

ل» به معناى نزول به كندى و مهلت است. و سیاق نفى و استثناء انحصار را « تَنَزُّ

كه در جاى چنانشود مگر به امرى از خدا، همرساند كه مالئكه نازل نمىمىفهماند، و مى

َ ما اََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمرُوَن ـ خداى را در آن»دیگر فرمود:  چه دستورشان ال یَْعُصوَن ّللاه

 / تحریم( 6« )آورند.جا مىكنند، و هر امـرى شوند بهدهد، نافرمانى نمىمى

چه این است كه آن« اَْیدینا َو ما َخْلفَنا َو ما بَْیَن ذِلَك،لَهُ ما بَْینَ » كه فرمود: ظاهر این

به « َو ما َخْلفَنا،» زیر نظر ما و مشرف بر ماست از آن خداست. و ظاهر جمله دوم، یعنى 

 قرینه مقابله آن چیزهایى است كه از نظر ایشان غایب و مستور است. 

مكان بوده باشد، « ما بَْیَن اَْیدینا َو ما َخْلفَنا َو ما بَْیَن ذِلَك،»جمله بنابراین اگر مراد از 

شامل قسمتى از مكان پیش روى مالئكه و مكانى كه در آنند و تمامى مكان پشت سر ایشان 

شود،  همچنین اگر مراد از آن، زمان بوده شود و شامل تمام مكان پیش روى آنان نمىمى

گردد و حال و حال، تنها و قسمتى از آینده، یعنى آینده نزدیك مى باشد، شامل همه گذشته

به صراحت احاطه را « لَهُ ما بَْیَن اَْیدینا َو ما َخْلفَنا َو ما بَْیَن ذِلَك،»كه سیاق جمله آن

 رساند. مى

را بر اعمال مالئكه و « ما بَْیَن اَْیدینا،»بنابراین وجه صحیح این است كه ما كلمه 

چه عمل و اثر رعه بر وجود ایشان حمل كنیم و بگوییم منظور این است كه خدا آنآثار متف

را اسباب وجود مالئكه بگیریم و بگوییم: « ما َخْلفَنا،»زند مالك است، مراد از از ما سر مى

مراد از آن، این است كه خدا مالك تمامى آن اسباب و مقدماتى است كه قبل از هستى ما 

را حمل كنیم بر وجود « ما بَْیَن ذِلَك،»اب سبب پیدایش ما شد و جمله ردیف كرد و آن اسب

ترین تعبیــرها و خود مالئكه كه اگر آیه را چنین معنا كنیم، آن وقت آیه شریفه متضمن بدیع

ماند، چون برگشت شود، كه با این معنى احاطه الهى هم محفوظ مىترین بیانات مىلطیــف

كه: خدا مالك وجود ما و مالك متعلقات قبلـى و بعـدى وجود ماست. شود معنى آیه به این مى
(1)  

 .124ص:  27المیزان ، ج:  -1

 

 امكان اطاعت و امكان معصیت در مالئكه 

ـْن َخلَْقنــا تَْفضیــالً!»...  ْلنـــاُهــْم َعلـــى َكثیـــٍر ِممَّ  / اســراء( 70« )َو فَضَّ

بَْل ِعبادٌ ُمْكَرُموَن. » جا فرموده: ئكـه را ثنا گفته، یكخــداى تعــالى در كتــابش مــال

ال یَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َو ُهْم بِاَْمِره یَْعَملُوَن ـ بندگانى بزرگوار كه در سخن از او پیشى نگرفته و 

َ ما اَمَ »/ انبیاء( و نیز فرموده:  27و  26« )كننــد،بــه امــرش عمــل مى َرُهْم ال یَْعُصوَن ّللاه

« كنند،چه دستور یا بند عمل مىكنند و آنَو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمـرُوَن ـ از فرمان خدا سرپیچى نمى
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كه مقیــد كنید، ذوات ایشان را گرامى داشته، بدون این/ تحریم( به طورى كه مالحظه مى 6)

)پس معلــوم  به قیدى كرده باشد و اطاعتشان را و معصیت نكردنشان را مدح نموده است.

شــود نسبت به هــر امــرى از اوامــر خدایى هم قدرت اطاعت دارند و هم قدرت مى

 (1)معصیت!( 

 .279ص:  25المیزان ، ج:  -1

 

ب الهى   عبادت مالئكه و بندگان مقر 

 ء(/ انبیا 19« )َو َمـْن ِعْنـَدهُ ال یَْستَْكبِـُروَن َعـْن ِعبـاَدِتـه َو ال یَْستَْحِسُروَن!»

مخصوصین به « َو َمْن ِعْندَهُ ـ و كسى كه نزد اوست،»كه فرمود: مراد از این

كه فرمود: موهبت قرب و حضورند كه چه بسا منطبق با مالئكه مقرب شود. و این

/  20« )شوند،گویند و خسته نمىیَُسبهُِحوَن اللَّْیَل َو النَّهاَر ال یَْفتُُروَن ـ شب و روز تسبیح مى»

ها كه نزد خدایند یعنى آن« َو ال یَْستَْحِسُروَن.»به منزله تفسیرى است براى جمله  انبیاء(

شوند، بلكه شب و روز بدون هیچ سستى، او را تسبیح دچار خستگى و ماندگى نمى

گویند!  تسبیــح در شـب و روز كنـایـه از دوام آن اسـت، یعنـى ال ینقطع تسبیـح مى

 گــوینـد.مى

كند، كه ر این آیه حال بندگان مقرب و مالئكه مكرم خود را بیان مىخداى تعالى د

مستغرق در عبودیت و سرگرم در عبادت اویند، هیچ كار دیگرى آنان را از عبادت او 

كنند، گویا كالم براى بیان خصــوصیـت دارد و به هیچ چیز جز عبادت او توجه نمىبازنمى

 (1)آمده بود، ریخته شده است.  ملـك و سلطنـت خــدا كـه در صــدر آیه

 .92ص:  28المیزان ، ج:  -1

 

 شهادت قولى مالئكه 

ـهُ ال اِلـهَ اِال  ُهـَو َو اْلَمــالئَِكــةُ َو اُولُوااْلِعْلِم قائِما بِاْلِقْسِط!» ـهُ اَنَـّ  عمران(آل/18«)َشِهــَد اللـ 

 یعنى تحمل علم و اداى آن. « شهادت»

« خدایى جز او نیست،»دهد كه: گواه عدل است، شهادت مى خداى متعال كه شاهد و

ُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِاله ُهـَو،»و شهادت او هم با كالم شریفش كه عبارت از  باشد صورت « َشِهدَ ّللاه

كه ظاهر آیه شریفه هم شهادت قولى است. بنابراین آیه موردبحث در اشتمالش گرفته، چنان

ُ یَْشَهدُ بِمـآ اَْنـَزَل ِالَْیـَك »وحدانیت خود نظیر آیه شریفه بر شهادت خداوند به توحید و  لِكِن ّللاه

ِ َشهیدا  / نساء( است. این راجع به  166!« )اَْنـَزلَـهُ بِِعْلِمـه َو اْلَمالآئَِكةُ یَْشَهدُوَن َو َكفى بِاّلله

از این آیات نازل اى كه پیش شهادت خداوند، اما شهادت مالئكه: خداوند متعال در آیات مكیهه

كنند و بندگان مكرمى هستند كه آنى نافرمانى خداوند را نمى»دهد كه مالئكه: شده، خبر مى

كنند و همچنین خدا را تسبیح و ستایش كرده و در به تمام معنا بر طبق فرمان او عمل مى

بَْل » د: كه فرمایچنان« باشد!تسبیح و ستایش آنان شهادت و گواهى به وحدانیت خداوند مى

َو اْلَمالئَِكةُ یَُسبهُِحوَن » فرماید: و مى« ِعبادٌ ُمْكَرُموَن. ال یَْسبِقُونَهُ ِباْلقَْوِل َو ُهْم ِباَْمِره یَْعَملُوَن،

 / شورى( 5« )بَِحْمِد َربهِِهْم ! 
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اند و در چه از آیات آفاقى و انفسى دیدهاولوالعلم و صاحبان دانش هم در اثر آن

شهادت قولى « شهادت»دهند. مقصود از ان فرو رفته است همین شهادت را مىاعماق قلبش

رساند. و شهادت فعلى ـ گرچه بالذات ثابت و كه ظاهر آیه شریفه هم آن را مىاست چنان

عالم وجود از نظام متصلش گرفته تا هر جزء جزء از اعیان موجودات آن تمامى شاهد 

  (1)بحـث منظـور آن قسـم از شهادت نیست.  وحدانیت اویند ـ لكـن در آیـه مـورد
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 نحوه دعا كردن مالئكه 

ـذیَن اَمنُوا... َوقِِهـُم السَّی ِئــاِت َو َمــْن تَــقِ » ـذیَن یَْحِملُــوَن اْلعَــْرَش َو... یَْستَْغِفــُروَن ِللَـّ  اَلَـّ

 / مؤمن(  9و  7«  )ِحْمتَــهُ!السَّی ِئــاِت یَـْوَمئِــٍذ فَقَـْد رَ 

از این آیات كه مشتمل بر دعاى مالئكه و درخواست ایشان براى مؤمنین است، دو 

 شود: نكته استفاده مى

اند و قبل از درخواست ـ رعایت ادبى است كه مالئكه در دعاى خود كرده اول

او اسمــایى را كه  حاجت، خداى عزیز را حمد و ثنا گفته و عالوه بر این از اسماء حسناى

 انـد. منـاسب با درخواستشان بـوده، شفیــع قــرار داده

اند و این معنا كه درخواست آمرزش را قبل از درخواست بهشت كردهـ این دوم

اند مكرر آمده،  یعنى ذكر آمرزش قبل از ذكر بهشت در كالم خداى تعالى هرجا كه با هم آمده

دست آمدن استعداد براى درك هر نعمتى با كه بهاى اینهمین هم با عقل موافق است، بر

 دست آید. شود، یعنى اول باید موانع برطرف گردد، بعد نعمت بهزوال موانع تأمین مى

كه پاداش روز قیامت كند بر اینظاهرا آیه موردبحث هم از آیاتى است كه داللت مى

 ن اعمال است. كه كیفر اعمال زشت نیز خود آچنانخود اعمال است، هم

اند، هـا را كــردهمراد از سیئاتى كه مالئكه درخـواست حفـظ مـؤمنیـن از آن

  (1)ها و شـدایـدى است كه در روز قیـامت همـه با آن مواجهند، نه عذاب جهنم. هــراس
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 مفهوم حرف زدن خدا و مالئكه 

 ...«....ُ  / بقره(  253« )ِمْنُهْم َمْن َكلََّم ّللا 

دانیم كه قول و كالم خدا با پیامبرش حقیقت معناى قول و كالم را دارد. در مورد مى

كه وجودشان از خاطر اینقول خدا با مالئكه یا شیطان و شبیه آن اگر شبیهى داشته باشند، به

اجتماعى نیستند، و چون ما تكامل تدریجى و از ها نیست، یعنى حیوانى سنخ وجود ما انسان

ها قول عبارت بود راه تحصیل علم ندارند، باید قول معنایى دیگر داشته باشد. در ما انسان

كه حیوانى از استخدام صوت یا اشاره به ضمیمه قرارداد قبلى، كه فطرت انسانى ما، و این

طورى كه از كالم جن و شبیه آن دو به كرد و اما مالئكه واجتماعى هستیم آن را ایجاب مى

آید، چنین وجودى ندارند، پس قطعا سخن گفتن خدا با آنان طورى دیگر خداى سبحان برمى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب ششم : مالئکه 32

 است. 

ها با شود كه سخن گفتن خود فرشتگان با یكدیگر، و خود شیطانجا روشن مىاز این

نیست و بنابراین وقتى یك هائى در برابر معانى یكدیگر از راه استخدام صدا و استعمال لغت

اى دیگر سخن بگوید و مقاصد خود را به او بفهماند، و یا خواهد، با فرشتهفرشته مى

طور نیست كه مانند ما بدنى و سرى و خواهد، با شیطان دیگر سخن بگوید، اینشیطانى مى

ز هر در سر دهنى و در دهان زبانى داشته باشد، و آن زبان، صدا را قطعه قطعه نموده ا

اش هم سرى و در سر سوراخى اش لفظى در برابر مقصدش درست كند، و شنوندهچند قطعه

بنام گوش و داراى حس سامعه و در پشت آن دستگاه انتقال صــوت به مغــز داشته باشد، تـا 

 سخنـان گـوینـده را بشنـود و ایـن پـرواضـح اسـت. 

ع مخلوق حقیقت معناى سخن گفتن و طور مسلم در بین این دو نواما هرچه باشد، به

شنیــدن هسـت، و اثر قول و مخصوصا فهم معناى مقصود و ادراك آن را دارد، هرچند كه 

چنین بین خداى سبحان و بین مالئكه و شیطان قول قـولى چـون قول ما را ندارند، و این

یدن آن از هســت، اما نه چون ما، كه عبارتست از ایجاد صوت از طرف صاحب قول، و شن

  (1)طـــرف مقــابـل. 
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 مفهوم آمدن خدا و مالئكه 

ـهُ فى ُظلَـٍل ِمَن اْلغَمـاِم َو اْلَمـالئَِكــةُ...؟»  «َهـْل یَْنُظـُروَن ااِل  اَْن یَـأْتِیَُهــُم اللـ 

هاى ابر بیایند و كار از كار بگذرد...؟ در پاره ـ آیا جـز ایـن انتظـار دارنـد كه خـدا با مالئكه

 بقره(/210)

كنند و موجب پراكنده شدن هاى شیطان را مىحال چنین اشخاصى كه پیروى گام

شوند، حال كسانى است كه انتظار كیفر الهى و قضــاوت مؤمنان و گسستن رشته ایشان مى

رند، گویى منتظرند خدا و فرشتگان بیایند هایــى كــه به ایشان داده شده دابــر طبــق وعــده

شود و و كار یكسره شود. در حــالـى كــه آنــان متــوجـه نیستند یا اعتنایى به هالكتشان نمى

بازگشت كارها به سوى خــداست و لــذا گــریـزگــاهى از حكــم و قضــاوت او نخـــواهــد 

 بـــود. 

كه خداوند متعال به صفات اجسام و  طور ضرورت ثابت شدهاز كتاب و سنت به

خصوصیات ممكنات كه مالزم با حدوث و امكان و توأم با نیاز و نقص است، متصف 

ُ ُهَو » / شورى( و آیه  11« )ٌء ـ چیزى همانند او نیست،لَْیَس َكِمثِْله َشىْ » شود. آیه نمى َوّللاه

ُ » / فاطر( و آیه  15« )نیاز،اْلغَنِىُّ ـ و خداست بى ٍء ـ خدا آفریننده هرچیز  خاِلُق ُكلهِ َشىْ ّللَاه

ها / زمر( هر سه آیه از آیات محكمات است كه متشابهات قرآن به آن 62« )است،

اى كه ظاهرش نسبت دادن صفت یا فعل حادثى به خداى تعالى گردد. بنابراین هر آیهبازمى

و صفات علیاى الهى منافات ها سنجیده شود و معنایى كه با اسماء حسنى باشد باید با آن

 ها فهمیده شود. ندارد، از آن

ا » دهد ـ مانند آیه مثالً آیاتى كه نسبت آمدن به خدا مى َو جـاَء َربَُّك َو اْلَملَُك َصفـه

ا ـ پروردگارت آمد و فرشته صف در صف، ُ ِمْن َحْیُث » / فجر( و آیه  22« )َصفـه فَأَتیُهُم ّللاه

ُ بُْنیانَُهْم » / حشر( و آیه  2« )پنداشتند بیامد،س خدا از جایى كه نمىلَْم یَْحتَِسبُوا ـ پ فَاَتَى ّللاه



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب ششم : مالئکه 33

ها / نحل(  منظور از تمام این 26« )ها برآورد!ِمَن اْلقَواِعِد ـ پس خدا ساختمانشان را از پایه

ه كمعنایى است كه با ساحت قدس پروردگار سازگار باشد، مانند احاطه و نظیر آن ولو این

در آیه مورد بحث، احاطه « اتیان = آمدن»از نظر معنا مجازى باشد و بنابراین مراد از 

 ذات احدیت است به آنان از نظر قضا در حقشان و اجراى آن. 

فهمیم این است كه یك جسم، مسافتى را كه بین خود و جسم طور كه ما مىآمدن، آن

این معنى هرگاه از خصوصیات مادى  دیگرى دارد، با حركت و نزدیك شدن به آن بپیماید

تجرید شود و از نقایصى كه الزم اجسام است عارى گردد، همان معناى نزدیك شدن 

كند. این معنى را ها را افاده مىموجودى به موجود دیگر و برداشته شدن موانع بین آن

آمدن خدا  توان به خدا نسبت داد. بنابراین معناى طور حقیقت و بدون ارتكاب مجاز مىبه

براى یكسره كردن كار مردم این است: امورى كه بین خدا و ایشان موجود است و مــانـع از 

 بـاشــد، بـرداشتـه شود. قضـاوت الهـى مى

هاى استداللى موفق به كشف آن نشده مگر بعد از این حقیقتى از حقایق قرآنى است كه بحث

ها و پى بردن به پیمودن فراز و نشیبها، و سیرهاى طوالنى، و گذشتن از سخت و سست

 (1)اصیل بودن وجود و تشكیكى بودن حقیقت آن. 
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 تفاوت جنس مالئكه با جنس شیطان 

 اعراف(/  11« )ثُـمَّ قُْلنـا ِلْلَمـالئَِكـِة اْسُجـُدوا اِلَدَم فََسَجـُدوآا ااِل  اِْبلیـَس...!»... 

/ حجر(  30« )،فََسَجَد اْلَمـالئَِكةُ ُكلُُّهْم اَْجَمعُونَ »در آیه فوق و همچنین در آیه 

كاَن ِمَن »دهد از سجده كردن تمامى فرشتگان مگر ابلیس، و در آیه تعالى خبر مىخداى

كه وى از / كهف( علت سجده نكردن وى را این دانسته  50« )اْلِجنهِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربهِه،

بَْل ِعبادٌ ُمْكَرُموَن. الیَْسبِقُـونَـهُ »جنس فرشتگان نبوده، بلكه از طایفه جن بوده است. از آیه 

شود كه اگـر ابلیـس از / انبیاء( هم استفاده مى 27و  26« )بِاْلقَـْوِل َو ُهـْم بِـاَْمـِره یَْعَملُـوَن،

 شـد. رتكـب نمـىبــود، چنیـن عصیـانـى را مـجنـس فـرشتگـان مـى

اند كه آیا امرى كه به وى شده بود، همان مفسرین در توجیه این استثنا اختالف كرده

كه ابلیس به امر دیگرى مأمور به سجده شده بود. حقیقت مطلب این امر به مالئكه بوده یا آن

نداشته، او  شود كه ابلیس با مالئكه بوده و هیچ فرقى با آناناست كه از ظاهر آیه استفاده مى

توان آن را مقام قدس نـامیـد، و امـر به سجـده و همه فرشتگان در مقامى قرار داشتند كه مى

 اند. هم متـوجـه این مقام بوده، نه به یك یك افرادى كه در این مقام قرار داشته

شود، ابلیس قبل از تمردش فرقى با مالئكه نداشته و پس از تمرد بنابراین معلوم مى

كرد، باقى ماندند و چه مقام و منزلتشان اقتضا مىش از آنان جدا شده، مالئكه به آنحساب

كه چنانخضوع بندگى را از دست ندادند و لكن ابلیس بدبخت از آن مقام ساقط گردید، هم

كاَن ِمَن اْلِجنهِ فَفََسَق َعْن اَْمِر َربهِه ـ چون از جنس جن بود نسبت به امر »فرمود: 

اى را اختیار كرد كه جز خروج از / كهف( و زندگانى 50« )فسق ورزید،پروردگارش 

 كرامت الهى و اطاعت بندگى چیز دیگرى نبود. 

هاى پروردگار كه مانند خالصه بحث این شد كه ابلیس موجودى است از آفریده
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 دهد.انسان داراى اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شر نموده و به سوى گناه سوق مى

زیسته و هیچ امتیازى از آنان وجود آید، با مالئكه مىكه انسانى بهاین موجود قبل از این

السالم پا به عرصه وجود گذاشت، وى از صف كه آدم علیهنداشته است، پس از این

جا رسید فرشتگان خارج شده برخالف آنان در راه شر و فساد افتاد، و سرانجام كارش به این

ها و ]اعمال[ باطلى كه در بنى نــوع بشـر بـه ها و گمراهىها و شقاوتفكه تمامى انحرا

وقــوع بپیـونـدد، همـه بـه یـك حسـاب مستنـد بـه وى شـود، برعكس مالئكه كه هر فردى از 

افراد بشر به سوى غایت معارف و سرمنزل كمال و مقام قرب پــروردگــار راه یـافتـه و 

  (1)یـك حسـاب مستند به آنهاست.  یـابـد، هـدایتـش بـهمى
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 تفاوت حركت مالئكه با سایر جنبندگان 

ـِه یَْسُجــُد مــا فِـى السَّمـواِت َو ما فِى»  / نحل( 49«)االَْرِض ِمْن دابٍَّة َواْلَمالئَِكةُ...!َو ِللـ 

ست كه تحرك و انتقال از جایى به جایى داشته باشد. به معناى هر چیزى ا« دابَّة » 

شود، چون خدا در كالم خود ، انسان و جن و هر دو را شامل مى« دابَّة »عمومیت كلمه 

براى جن نیز دبیب )جنبش( را كه براى سایر جنبندگان از انسان و حیوان هست، اثبات 

توان فهمید كه هرچند مالئكه نیز  مىكه مالئكه را جداگانه اسم برد، كامالً كند. و از اینمى

آمد و شد و حركت و انتقال از باال به پایین و به عكس دارند، لكن حركت آنان از نوع 

 حـركت جنبنـدگان و انتقـال مكانى آنان نیست. 

كه در غیر كره زمین از كرات آسمان نیز جنبندگانى این آیه داللت دارد بر این

 (1)كنند. اشته و زندگى مىجا مسكن دهستند كه در آن
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 تفــاوت روح مـالئـكــه بـا روح انســان 

ـــا...!»...  وُح َو اْلَمــــالئَِكـــةُ َصفـ   / نبــــأ( 38« )یَـــــْوَم یَقُـــــوُم الــــرُّ

روحى كه متعلق به مالئكه است، از افاضه روح به اذن خداست.  اگر در مورد 

روح ملك تعبیر به تأیید و نفخ نفرموده و در مورد انسان این دو تعبیر را آورده، در مورد 

لَهُ ُروُح »/ مریم( و یا فرموده:  17« )فَـاَْرَسْلنا اِلَْیهـا ُروَحنا،»مالئكه فرموده:  قُـْل نَـزَّ

میُن،»/ نحل( و یا فرموده:  102« )ـدُِس،اْلقُ  ََ وُح ااْل / شعراء( براى این  193« )نََزَل بِِه الرُّ

بود كه مالئكه با همه اختالفى كه در مراتب قرب و بعد از خداى تعالى دارند، روح 

آیند، تمثلى است كه به اند، و اگر احیانا به صورت جسمى به چشم اشخاصى درمىمحض

 كه به راستى جسمى و سروپایى داشته باشند. نه این گیرند،خود مى

به خالف انسان كه روح محض نیست، بلكه موجودى است مركب از جسمى مرده 

بكند، « دمیدن»و روحى زنده، پس در مورد او مناسب همان است كه تعبیر به نفخ 
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ْیتُهُ َو نَفَْخُت فیهِ »كه در مورد آدم فـرمـود: چنـانهـم  / نحل( 29« )ِمْن ُروحى...! فَِاذا َسوَّ

طور كه اختالف روح در خلقت فرشته و انسان باعث شد تعبیر مختلف و همان

چنیـن اختــالفى كه در اثـر روح یعنى شود، و در مورد فرشته به نفخ تعبیر نیــاورد هـم

حیات هست كه از نظر شرافت و خست مراتب مختلفى دارند، باعث شده كه تعبیر از تعلق 

جا تعبیر به نفخ كند و در جاى دیگر تعبیر به تأیید نماید، و روح را ن مختلف شود، یكآ

  (1)داراى مــراتـب مختلفــى از نظــر اختـالف اثرش بداند. 
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 میزان علم مالئكه به غیب و شهادت 

ٍء ِمْن لَُم ما بَْیَن اَْیدیِهْم َو ما َخْلفَُهْم َو ال یُحیُطوَن بَِشىْ َمْن ذَا الَّذى یَْشفَُع ِعْنَدهُ ااِل  بِِاْذنِِه یَعْ » 

 / بقره( 255« )ِعْلِمِه ااِل  بِما شاَء...!

علم خدا به پشت و روى امر شفیعان كنایه است از نهایت درجه احاطه او به ایشان، 

ه خدا نخواسته و كنند، كارى كتوانند در ضمن شفاعتى كه به اذن خدا مىپس ایشان نمى

توانند از شفاعت آنــان راضى نیست در ملكش صورت بگیرد، انجام دهند. دیگران هم نمى

سوء استفــاده نمــوده و در ملك خداى تعالى مداخله كنند و كارى صورت دهند كه خـدا آن 

 را مقدر نكرده است. 

ُل اِاله  »فرماید: كند كه مىآیات كریمه زیر هم به همین معنا اشاره مى َو ما نَتَنَـزَّ

بِاَْمـِر َربهَِك لَهُ ما بَْیَن اَْیدینا َو ما َخْلفَنا َو ما بَْیَن ذِلَك ـ فرشتگان به پیامبر اسالم گفتند: ما جز 

شویم، پشت و رو و ظاهر و باطن ما از آِن اوست و به امر پروردگارت نازل نمى

 / مریم( 64« )پروردگار تو فراموشكار نیست.

عاِلُم اْلغَْیِب فاَل یُْظِهُر َعلى َغْیبِِه اََحدا، اِاله َمِن اْرتَضى ِمْن َرُسوٍل... ـ خداست داناى » 

كند مگر براى كسانى از رسوالنش كه غیب، و غیب خود را براى كسى اظهار نمى

زند و آنان را شان بداند. تازه از پیش رو و پشت سر، سیاه زاغشان را چوب مىشایسته

چه رسوالن دارند آگاه هاى پروردگارشان را ابالغ كردند، و خدا به آنید تا بداند رسالتپامى

 / جـــن( 27و  26« )است و شمار تمامى موجودات را شمرده دارد!

كند تا از انبیاء كه این آیات احاطه خدا به مالئكه و به انبیاء را بیان مىبراى این

چه را كه ئكه جز به امر او نازل نشوند، و انبیاء جز آنعملى كه او نخواسته سر نزند، و مال

آن رفتارى است كه « ما بَْیَن اَْیدیِهْم،»او خواسته ابالغ نكنند، و بنابراین بیان، مراد از جمله 

چیزهایى است « َو ما َخْلفَُهْم،»از مالئكه و انبیاء مشهود و محسوس است، و مراد از جمله 

دهد، پس برگشت است، و حوادثى است كه پس از ایشان رخ مى كه از انبیاء غایب و بعید

 (1)این دو جمله به همان غیب و شهادت است. 
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 میزان دسترسى مالئكه به غیب 

 « عاِلــُم اْلغَْیـِب فَـال یُْظِهــُر َعلى َغْیبِــِه اََحدا، ااِل  َمِن اْرتَضى ِمْن َرُسـوٍل....» 

 / جن( 27و  26)

چه از چنین آنكنند و همچه از وحى آسمان كه قبل از نزولش حمل مىمالئكه آن

كنند، نسبت به خود آنان مشهود است، نه غیب، هرچند كه براى ما عالم ملكوت مشاهده مى

چنین جمله در آیه فوق دانست، هم« اِاله »توان مشمول استثناء غیب باشد. پس مالئكه را نمى

شود، كه در روى زمین زندگى تنها شامل اهل دنیا مى« ال یُْظِهُر َعلى َغْیبِِه اََحدا،فَ » 

كنند.  اگر بنا باشد از سكنه زمین تجاوز كنیم تا شامل مالئكه هم باشد، باید مردگان را هم مى

كنند، مشمول استثنا بدانیم كه امور آخرت را كه به نص قرآن غیب این عالم است مشاهده مى

كه اگر مردگان هم مشمول باشند، دیگر حتى یك كه قطعا مشمول نیستند، براى اینو حال آن

ماند، چون هر انسان زمینى باقى نمى« فاَل یُْظِهُر َعلى َغْیبِِه اََحدا،» نفر هم در تحت عموم 

 یَْوٌم َمْجُموٌع لَهُ »بیند، و در روز قیامت كه رود و غیب عالم را مىروزى از دنیا مى

اش فـرمـوده، / هود( دربــاره 103« )ذِلَك یَْوٌم َمْشُهودٌ،»/ هود( و نیز  103« )النهاُس،

گردد، پس شـونـد و غیـب عـالـم براى همه مشهود مىجـا مبعـوث مىتمـامى مـردم یـك

كه عالم اموات غیر این عالم است، طور كه اموات مشمول استثنا نیستند، به خاطر اینهمان

  (1)كه عـالمشـان غیـر ایـن عـالم است. نین مالئكه هم مشمول نیستند، براى اینچهم
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 محدودیت علم مالئكه نسبت به غیب 

َو َعلََّم اَدَم االَْسماَء ُكلَّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمالئَِكِة... قالُوا ُسْبحانََك ال ِعْلَم لَنا ااِل  مـا »

 / بقـره( 33تـا  31« )َعلَّْمتَنـا... اِن ى اَْعلَـُم َغْیـَب السَّمـواِت َو االَْرِض...!

این عمومیت را « ُكلَّها»كند و كلمه جمعى است كه افاده عموم مى« اَْسماء»كلمه 

تأیید كــرده است. در نتیجه مراد از آن تمامى اسمایى خواهد بود كه ممكن است، نام یك 

ا واقع  بشود.  مسمه

كند بر داللت مى« َعَرَضُهْم ـ ایشان را به مالئكه عرضه كرد،»از سوى دیگر كلمه 

اى به آن اسماء، موجودى داراى حیات و علم بودهاین اند و كه هر یك از آن اسماء یعنى مسمه

ها و زمین اند، در پس حجاب غیب، یعنى غیب آسمانكه علم و حیات داشتهدر عین این

 انـد. شتـهقــرار دا

جــا كــه مقام آیه شریفه مقام اظهار ها و زمیــن، از آناضــافــه غیـب به آسمــان

تمــام قــدرت خــداى تعـالـى، و تمــامیــت احــاطـه او، و عجــز مالئكــه و نقص ایشانست، 

از همه اند كه كند: كه اسماء نامبرده امورى بودهاضافه ملكى است و در نتیجه افاده مى

 اند.ها و زمین غــایـب بـوده، و بـه كلـى از محیـط كـون بیـرون بودهآسمــان

اهاى به گیریم یعنى عمومیت اسماء را، و اینوقتى این جهات را در نظر مى كه مسمه

اند، آن ها و زمین قرار داشتهكه در غیب آسماناند، و اینآن اسماء داراى زندگى و علم بوده

َو » شود كه آیــه ل وضوح و روشنى همان مطلبى از آیات موردبحث استفاده مىوقت با كما

/ حجر( درصدد بیان آن است. پس حاصل كالم  21« )ٍء اِاله ِعْنــدَنـا َخـزائِنُـهُ،اِْن ِمـْن َشـىْ 
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این شد كه این موجودات زنده و عاقلى كه خدا بر مالئكـه عرضه كرد، موجوداتى عالى و 

 هاى غیب محجـوب بودند. خدا بودند، كه در پس حجـابمحفوظ نزد 

چه پنهان چه مالئكه اظهار بدارند و آنآن« َو اَْعلَُم ما تُْبدُوَن َو ما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن ! » 

ها و زمین است، و به هاى آسمانكننـد، دو قسـم از غیـب نسبى است، یعنى بعضى از غیب

ْرِض!اَ » همین جهت در مقابل آن جمله  ََ قرار گرفت، تا شامل « ْعلَُم َغْیَب السَّمواِت َو ااْل

 (1)هر دو قسم غیب، یعنى غیب داخل در عالم ارضى و سماوى و غیب خارج از آن بشود. 
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 فصل سوم

 

 عالم ملكوت
 

 

 

 مفهوم ملكوت و طرف ملكوتى اشیاء 

ذى بِیَـِده »   / یـس( 83« )ٍء َو اِلَْیـِه تُـْرَجعُـوَن!َملَُكـوُت ُكل ِ َشـىْ فَُسْبحـاَن الَـّ

آن طرف از دو طرف هر چیز است كه رو به خداست. چون هر « َملَُكوت»مراد از 

موجودى دو طرف دارد، یكى رو به خدا و یكى دیگر پشت به خدا. ملكوت هر چیز سمت  

رو به خداى آن چیز است، و ملك، سمت رو به خلق آن. ممكن هم هست بگوییم: ملكوت به 

َو »شود: آیات زیر هم بر همین معنا حمل مى معنـاى هـر دو طـرف هر موجود است، و

ْرِض َو ِلیَُكوَن ِمَن اْلُموقِنیَن ـ ما هر دو سوى  ََ َكذِلَك نُِرى اِْبراهیَم َملَُكوَت السَّمواِت َو ااْل

كه چنین و چنان باشد، و نیز براى دهیم، براى اینها و زمین را به ابراهیم نشان مىآسمان

اََو لَْم یَْنُظُروا فى َملَُكوِت السَّمواِت َو » / انعام( و آیه  75« )د!داران باشكه از یقیناین

ْرِض ـ چرا به هر دو سوى آسمان ََ قُْل َمْن » / اعراف(  185« )كنند.ها و زمین نظر نمىااْل

« ٍء ـ بگـو آن كیسـت كـه هـر دو سـوى هـر چیـز را بـه دسـت دارد؟بِیَِدِه َملَُكوُت ُكلهِ َشىْ 

 مـؤمنـون(  / 88)

كه دست خداست، براى این است كه داللت كند بر اینو اگر ملكوت هر چیزى به

 (1)تعالى مسلط بر هرچیز است و غیرخدا كسى دراین تسلط بهره و سهمى ندارد. خداى
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 ها و زمین ملكوت آسمان

 / اعــراف(  185« )السَّمـواِت َو االَْرِض...؟ اََو لَـــْم یَْنُظـــُروا فـى َملَُكــوتِ »

اِنَّما اَْمُرهُ اِذا اَرادَ َشْیئا اَْن یَقُوَل لَهُ » ملكوت در عرف قرآن و به طورى كه از آیه 

شود، / یس( استفاده مى 83و  82« )ٍء...!ُكْن فَیَُكوُن، فَُسْبحاَن الَّذى بِیَِده َملَُكوُت ُكلهِ َشىْ 

ست، و نظر كردن عبارت است از باطن و آن طرف هر چیز كه به سوى پروردگار متعال ا

َو َكذِلَك نُِرى اِْبراهیَم َملَُكوَت السَّمواِت » كه از آیه چنانبه این طرف با یقین مالزم است، هم

ْرِض َو ِلیَُكوَن ِمَن اْلُموقِنیَن، ََ  شود. / انعام( این تالزم به خوبى استفاده مى 75« )َو ااْل

و انصــراف از وجـه ملكوتى پس غــرض از ایـن آیـه تـوبیـخ آنــان در اعــراض 

اشیـاء اسـت كــه چــرا فــرامــوش كــردنـد و در آن نظــر نینــداختنــد تــا برایشان روشــن 

 كند حق است. آله به سوى آن دعوتشان مىوعلیههللاچــه را كـه رسول خدا صلىشــود، آن

ُ ِمْن َشىْ » كه فرمود: و این / اعراف( معناى آیه این است  185)!« ٍء َو ما َخلََق ّللاه
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و « ها و زمین و هر چیز دیگرى از مخلوقات خدا نظر نكردند؟چرا در خلقت آسمان» كه 

باید نظر كنند، اما نه از آن طرف كه برابر اشیاء است، و نتیجه تفكر در آن علم به خواص 

را به این نتیجه طبیعى آنهاست، بلكه از آن طرف كه برابر خداست، و تفكر در آن آدمى 

رساند كه وجود این موجودات مستقل به ذات نیست، بلكه بسته به غیر و محتاج به مى

  (1)است. العالمینكند و آن پروردگار ربمىرا او ارادهكه امر هر چیزىاستپروردگارى
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 چگونگى مشاهده ملكوت 

 انعام(/75)« اهیَم َملَُكوَت السَّمواِت َواالَْرِض َو ِلیَُكوَن ِمَن اْلُموقِنیَن!َو َكـذِلـَك نُـِرى اِْبـر»

ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم و شــود كــه ما ملكــوت آسمانمعناى آیه این مى

همین معنا باعث شد كه پى به گمراهى پدر و قوم خود برده و به احتجاج به آنان بپردازد و 

كه شب فرارسیــد و چشمــش ى در پــى با همیــن ارائــه ملكوت تأییدش كردیم تا آنما هم پــ

 به ستــاره افتـــاد... . 

 

 ها و زمین !و اما معناى ملكوت آسمان
باید دانست كه ملكوت مانند ملك به معناى قدرت بر تصرف است. چیزى كه هست 

كند. كلمه مزبور در قرآن نیز به همان معناى لغوى این هیئت تأكید در معنا را هم افاده مى

اى ندارد. و لكن مصداق آن در قرآن غیر سایر مصادیق خود استعمال شده، و معناى جداگانه

لكوت كه یك نوع سلطنت است، در ما آدمیان یك معناى فرضى و عرفى است، چه ملك و م

اعتبارى است و واقعیت خارجى ندارد، بلكه مسأله احتیاج به اجتماع و احتیاج اجتماع به 

داشتن نظم در اعمال و افراد و برقرار داشتن امن و عدالت و نیروى اجتماعى ما را وادار 

بینیم با بیع و هبه و غصب و امثال آن در ا مىبه قبول و معتبر شمردن آن كرده است و لذ

شود. و این معناى اعتبارى و قراردادى را هر لحظه از شخصى به شخص دیگرى منتقل مى

توان درباره خداى تعالى هم تصویر كرد، از این راه كه حكــم به حق در جــامعـه گرچه مى

ِ،اِِن الْ »كه خودش هم فرموده: چنانبشرى ملك خداست، هم و نیز / انعام(  57« )ُحْكُم ااِل  لِِل 

دنیا و آخـرت ستــایش او راست و او  در -ااْلُولى َو ااْلِخَرِة َو لَهُ اْلُحْكُم لَهُ اْلَحْمُد فِى»: فرمود

 / قصص(  70« )راســت حكــم!

و لكن همین ملك اعتبارى را اگر به تحلیل عقل ببریم خواهیم دید كه در میان حقایق 

انسان مالك »شود: بینیم وقتى گفته مىو ریشه غیرقابل زوال و انتقالى دارد، زیرا مىاصل 

معنایى جز این ندارد كه انسان حاكم و مسلط و متصرف در چشم و « نفس خویش است،

شنود، گوش و سایر قوا و افعال خویش است. به این معنا كه اگر گوش من چیزهایى را مى

دهند، همه به پیروى از یند، و سایر قوایم كارهایى را انجام مىبو چشم من چیزهایى را مى

اراده و حكم من است نه اراده و حكم دیگران. و این معنا خود حقیقتى است كه در تحقق 

 غیرقابل زوال و انتقالش در ما هیچ شبهه و تردیدى نیست. 

و قائم به  آرى قوا و افعال و سایر آثار انسان همه از تبعات و فروعات وجود او

بیند و نیاز از او و قائم به ذات خود نیست. چشم او به اذن او مىذات اوست، مستقل و بى
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شنود، چه اگر او نبود چشمى و دیدنى و گوشى و شنیدنى نبود، گوشش به اذن خود او مى

كنند حكومت اوست كه در این قوا مانند پادشاهى كه افراد جامعه همه به اذن او كار مى

كه اگر پادشاهى نبود كه زمام تمامى امور در دست وى گرد آمــده، چنان، و همدارد

 شد. چنیـن اگر نفـس انسان نبود قوایش نیز متشكل نمىیـافـت، هـماى تشكیــل نمـىجــامعــه

تواند كه اگر پادشاهى، فردى را از تصرفى جلوگیرى كند، نمىچنانو نیز هم

چنین اگر انسان یكى از قواى در آن تصرف نافذ نیست. هم سرپیچى نماید و دیگر حكمش

كار بیفتد. مالكیت خداى تواند در آن عمل بهخود را از عمل بازبدارد، دیگر آن قوه نمى

تعالى هم از همین باب است، و نظیر مالكیت انسان نسبت به خانه و اثاث خانه خود اعتبارى 

وا و افعالش واقعى و حقیقى  است، زیرا عالم و نیست، بلكه مانند مالكیت آدمى نسبت به ق

هرچه در آن است همه فعل خداوند است، و هیچ موجودى از خداوندى كه عالم را آفریده و 

نظام آن را در دست دارد، نه در ذاتش و نه در توابع ذاتش و نه در قوا و نه در افعالش 

در حال انفرادش و نه در حالى كه نیاز نیست، و در هیچ حال از خود استقالل ندارد، نه بى

با سایر اجزاء عالم اجتماع و ارتباط داشته و از آن اجتماع و امتزاج این نظام عامى كه 

 وجود آمده است. بینیم بهمى

ـِه ُمْلــُك » عمــران( و / آل 26« )قُِل الل ُهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك!» از آیه شریفه  َو ِللـ 

ٍء تَباَرَك الَّذى بِیَِدِه اْلُمْلُك َو ُهَو َعلى ُكل ِ َشىْ » عمران( و / آل 189« )االَْرِض!السَّمــواِت َو 

هم  / ملك( 3تا  1« )قَدیٌر، اَلَّذى َخلََق اْلَمْوَت َو اْلَحیوةَ... اَلَّذى َخلََق َسْبَع َسمواٍت ِطباقا ! 

شود كه ها را آفریده، استفاده مىد آنكه خداونكند به اینها و زمین را تعلیل مىمالكیت آسمان

ها و زمین دانسته، براى این بوده كه وجود و واقعیت آن از اگر خداى تعالى را مالك آسمان

خداوند است ؛ و بنابراین باید گفت به همین جهت كسى شریك ملك خدا نیست، و مالكیتش 

ى او را از مالكیتش عزل قابل زوال و انتقال و واگذارى به غیر نبوده و معقول نیست كس

 نموده و خود به جایش بنشیند. 

اِنَّما اَْمُرهُ اِذا اَراَد َشْیئا اَْن یَقُوَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن، فَُسْبحاَن الَّذى بِیَِده » آیه شریفه 

شود، چه آیه دومى نیز به همین معنا تفسیر مى / یس( 83و  82« )ٍء...!َملَُكوُت ُكل ِ َشىْ 

گوید، و گفتن است كه خداى سبحان مى« ُكنْ »ند كه ملكوت هر چیزى همان كلمه كبیان مى

او عین فعل و ایجاد اوست، پس معلوم شد كه ملكوت همان وجود اشیاء است از جهت 

انتسابى كه به خداى سبحان داشته و قیامى كه به ذات او دارند، و معلوم است كه چنین امرى 

چیز دیگرى با خداوند در آن شركت داشته باشد، و بنابراین قابل شركت نبوده و ممكن نیست 

اََو » كه فرمود: چنانكند همطور قطع آدمى را به توحید هدایــت مىنظر در ملكوت اشیاء به

ُ ِمْن َشىْ  آیا نظر نكردند در ٍء ـ لَْم یَْنُظُروا فى َملَُكوِت السَّمواِت َو االَْرِض َو ما َخلََق ّللا 

/ اعراف( با در نظر گرفتن این  85« )چه كه خداوند آفریده؟ها و زمین و آننملكوت آسما

ْرِض،» مطالب اگر در جمله  ََ چنین سایر و هم« َو َكذِلَك نُِرى اِْبراهیَم َملَُكوَت السَّمواِت َو ااْل

شود كه مراد از نشان دادن ملكوت آیات مربوط به آن دقت شود، به خوبى معلوم مى

زمین همانا نشان دادن خداست، خود را به ابراهیم از مسیر مشاهده اشیاء، و از ها و آسمان

جهت استنادى كه اشیاء به وى دارند، چه وقتى این استناد قابل شركت نبود هركسى كه به 

كه هیــچ یــك از این مـوجـودات كند به ایندرنگ حكم مىموجودات عالم نظر كند، بى

 ها نیست. م جارى در آنمـربى دیگـران و مدبر نظا

 / انعام( 75« )َو ِلیَُكوَن ِمَن اْلُموقِنیَن!» -

عبارت است از علم صد در صدى كه به هیچ وجه شك و تردیدى در آن « یقین»
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السالم به رخنه نداشته باشد. و بعید نیست غرض از ارائه ملكوت این بوده كه ابراهیم علیه

ـةً » ى كه در جاى دیگر فرمود: پایه یقین به آیات خداى برسد به طور َو َجعَْلنـا ِمْنُهـْم اَئِمَّ

ا َصبَرُوا َو كانُوا بِایاِتنا یُوقِنُوَن! اش یقین به اسماء همان یقینى كه نتیجه «یَْهـُدوَن بِـاَْمـِرنا لَم 

اى است كه درباره رسیدن حسنى و صفات علیاى خداوند است، و این مرحله همان مرحله

ُسْبحاَن الَّذى اَْسرى بِعَْبِده لَْیالً ِمَن »آله به آن پایه فرموده است: وعلیههللام صلىپیغمبر اسال

و این  / اسراء( 1« )اْلَمْسِجِد اْلَحراِم اِلَى اْلَمْسِجِد االَْقَصا الَّذى باَرْكنا َحْولَهُ ِلنُِریَهُ ِمْن ایاتِنا ! 

السالم در سیر تكاملى خود انبیاء علیهماى است كه یقین به آیات پروردگار منتها درجه

تر از آن توانند، به آن برسند. و اما ذات پروردگار، پس قرآن كریم ساحتش را عالىمى

 دانسته كه ادراكى به آن تعلق گیرد و احاطه كند و وجودش را امرى مسلم دانسته است. 

ثــارى بـرشمـرده كــه یكــى قــرآن كــریـم بــراى علــم یقینـى بــه آیــات خــداونــد آ

چه در از آن آثــار ایـن است كه پــرده حــواس از روى حقایق عالم كون كنار رفته و از آن

شود، و در این بـاره پس پرده محسوسات است، آن مقدارى كه خدا خواسته باشد ظاهر مى

/ تكاثر( نیــز  6و  5« )اْلَجحیَم، َكال  لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلیَقیِن، لَتََرُونَّ »فرموده است: 

َكـال  اِنَّ ِكتـاَب االَْبراِر لَفى ِعل ی یَن، َو ما اَْدریَك ما ِعل ِیُّوَن، ِكتاٌب َمْرقُوٌم، »فــرمــوده: 

بُـــوَن!   (1) / مطففیــن( 21تــا  18« )یَْشَهــــُدهُ اْلُمقَـــرَّ

 .267ص:  13المیزان ، ج:  -1

 
 

 ملكوت و امر هر موجود 

وُح ِمْن اَْمِر َرب ى َو ما اُوتیتُْم ِمَن اْلِعْلِم ااِل  قَلیالً!َو یَْسئَلُونََك َعنِ » وحِ قُِل الرُّ  / اسراء( 85)«الرُّ

امر الهى در هر چیز عبارت است از ملكوت آن چیز و فراموش نشود كه ملكوت 

اََو »كوتى و امرى است آن چنان كه فرمود: ابلغ از ملك است، بنابراین براى هر موجودى مل

ُل اْلَمالئَِكةُ » / اعراف( و نیز فرمود:  185« )لَْم یَْنُظُروا فى َملَُكوِت السَّمواِت َو االَْرِض؟ تَنَزَّ

وُح فیها بِِأْذِن َرب ِِهْم ِمْن ُكل ِ اَْمٍر !   / قدر( 4« )َو الرُّ

مر خدا عبارت از كلمه ایجاد اوست و گردید كه امعنى روشنگذشت، اینچهپس ازآن

درآن دخالت داشته و كونى و مادىكه اسبابایناوست بدونمخصوص بهفعلایجاداوهمانكلمه

با تأثیرات تدریجى خود در آن اثر بگذارد. این همان وجود مافوق نشئه مادى و ظرف زمان 

 (1)است. است، و روح وجودش از همین باب است یعنى از سنخ امر و ملكوت 

 .335ص:  25المیــــــــــــــــــزان ، ج:  -1

 

 حقایق عالم ملكوت و حفظ اسرار آن 

 / صــافــات( 10« )ااِل  َمــْن َخِطــَف اْلَخْطفَــةَ فَــاَتْبَعَــهُ ِشهــاٌب ثــاقِــٌب!» 

ها در آسمان را تصویر كنند و نیز كه مسأله استراق سمع شیطانمفسرین براى این

شوند، توجیهاتى ها تیراندازى مىها در این هنگام با شهابتصویر كنند كه چگونه شیطان

اند، كه همه بر این اساس استوار است، كه آسمان عبارت است از افالكى كه ذكر كرده

هایى از مالئكه در آن افالك منزل دارند، و آن افالك در و محیط به زمین هستند، و جماعت
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تواند وارد آن شود، مگر چیزهایى كه از خود آسمان باشد، و هیچ چیز نمى دیوارى دارد، كه

ها به دست گرفته، و در كمین كه در آسمان اول، جماعتى از فرشتگان هستند، كه شهاباین

اند، كه هر وقت نزدیك بیایند تا اخبار غیبى آسمان را استراق سمع كنند، با ها نشستهشیطان

ن بكوبند، و دورشان سازند، و این معانى همه از ظاهر آیات و ها بر سر ایشاآن شهاب

 رسد. اخبار به ذهن مى

ها به خوبى روشن شده، الجرم باید توجیه دیگرى و لكن امروز بطالن این حرف

كرد، و آن توجیه به احتمال ما ـ و خدا داناتر است ـ این است كه این بیاناتى كه در كالم 

هایى است كه به منظور تصویر حقایق خارج از از باب مثال شود،خداى تعالى دیده مى

َو » چه خارج از حس است به صورت محسوسات در افهام بگنجد:    حــس زده شــده، تا آن

هایى است كه ما  براى ها همه مثالـ این تِْلَك االَْمثاُل نَْضِربُها ِللن اِس َو ما یَْعِقلُها ِاالَّ اْلعاِلُمونَ 

/ عنكبوت( و  43« )فهمند مگر مردم عاقل!ها را نمىزنیم، و این مثلهربین( مىمردم )ظا

 ها در كالم خداى تعالى بسیار است، از قبیل عرش، كرسى، لوح و كتاب. گونه مثلاین

و بنابراین اساس، مراد از آسمانى كه مالئكه در آن منزل دارند، عالمى ملكوتى 

طور كه آسمان محسوس تر از افق عالم ملك و محسوس دارد، همانخواهد بود كه افقى عالى

 تر و بلندتر از زمین ما هستند. ما با اجرامى كه در آن هست، عالى

استراق سمع كردن، و به دنبالش هدف ها، به آسمان، و مراد از نزدیك شدن شیطان

خواهند، به عالم فرشتگان نزدیك شوند، و ها مىها قرار گرفتن، این است كه شیطانشهاب

از اسرار خلقت و حوادث آینده سردرآورند، و مالئكه هم ایشان را با نورى از ملكوت كه 

ها خود را ت كه شیطانسازند. و یا مراد این اسها تاب تحمل آن را ندارند، دور مىشیطان

هاى خود به صورت باطل جلــوه دهند ها و نیرنگكنند، تا آن را به تلبیسبه حق نزدیك مى

هاى ایشان را پنبه و یا باطل را به تبلیس و نیرنگ به صورت حق درآورند، و مالئكه رشته

حق را حق  ها پى برده،سازند، تا همه به تلبیس آنكننــد، و حق صریح را هویدا مىمى

 ببینند و باطل را باطل. 

و همیــن كه خداى سبحــان، داستان استــراق سمع شیاطیــن را و هدف شهاب قرار 

ها ذكر كــرده، گرفتنشان را دنبــال سوگند به مالئكــه وحى و حافظان آن از مداخله شیطان

 (1)اناتر است. كنــد، و در عین حال خدا داى گفتــار ما را تأیید مىتا انــدازه

 .200ص:  33المیزان ، ج:  -1

 

 

 هاى ملكوت و آسمان دنیا مفهوم آسمان

ْنیـا »  فَقَضُهنَّ َسْبَع َسمواٍت فى یَْوَمْیِن َو اَْوحى فى ُكل ِ َسماٍء اَْمَرها َو َزیَّنَّا السَّماَء الدُّ

                                                                        «                                                  بَِمصابیَح...!

 / فصلت( 12)

 شود:چه از ظاهر آیه استفاده مىآن

گانــه عبارت اســت از آن هاى هفتاین است كه آسمان دنیا از بین آسمان  اول

 فضایــى كه این ستارگان باالى سر ما در آن قرار دارند.

اند، و خالصه هاى هفتگانه نامبرده، همه جزو خلقت جسمانىین آسمانكه ااین دوم
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همه در داخل طبیعت و ماده هستند، نه ماوراى طبیعت. چیزى كه هست این عالم طبیعت 

تر به ما، آسمانى ها نزدیكهفت طبقه است، كه هریك روى دیگرى قرار گرفته، و از همه آن

ر دارند، و اما آن شش آسمان دیگر، قرآن كریـم جا قرااست كه ستارگان و كواكب در آن

 كه فرمــوده: روى هــم قــرار دارند. شــان نزده، جز اینهیچ حرفى درباره

هاى هفتگانه، سیهارات آسمان و یا خصوص بعضى از كه منظور از آسماناین سوم

 ها، از قبیل خورشید و ماه و غیر آن دو نیست. آن

ها منزلگاه مالئكه است، و یا ات و روایات آمده كه آسمانكه اگر در آیاین چهارم

آورند، و یا مالئكه شوند، و امر خداى تعالى را با خود به زمین مىمالئكه از آسمان نازل مى

كه آسمان درهایى دارد، كه براى كفار روند، و یا اینبا نامه اعمال بندگان به آسمان باال مى

ها، كه شود، و یا مطالبى دیگر غیر  اینزاق از آسمان نازل مىكه ارشود، و یا اینباز نمى

ها اشاره دارد بیش از این داللت ندارد، كه امور نامبرده نوعى آیات و روایات متفرق بدان

كه این تعلق و ارتباط نظیر ارتباطى است كه مابین ها دارند. اما اینتعلق و ارتباط با آسمان

بینیم، بوده باشد، آیات و روایات هیچ داللتى بر آن ندارد، و هر جسمى با مكان آن جسم مى

تواند هم داشته باشد، چون جسمانیت مستلزم آن است كه محكوم به نظام مادى جارى در نمى

طور كه عالم جسمانى محكوم به دگــرگــونى است، محكــوم به تبدل و فنا، ها باشد، همانآن

 این احكام بشود.  و سستى است، آن امور هم محكوم به

آرى امروز این مسأله واضح و ضرورى شده كه كرات و اجرام آسمانى هرچه و 

چه از احكام و آثار كه در هرجا كه باشند، موجودى مادى و عنصرى جسمانى هستند، كه آن

ها جریان دارد، و آن نظامى كه در آیات شریفه عالم زمینى ما جریان دارد، نظیرش در آن

یابد، هیچ ها جریان مىآسمان و اهل آسمان ثابت شده، و آن امورى كه در آنقرآن براى 

شباهتى به این نظام عنصرى و محسوس در عالم زمینى ما ندارد، بلكه به كلى منافى با آن 

 است. 

پس مالئكه براى خود عالمى دیگر دارند. عالمى است ملكوتى كه )نظیر عالم مادى 

اند، و آثار و خواص آن مراتب را اش را آسمانى خواندهمرتبهما( هفت مرتبه دارد، كه هر 

اى كه به زمین اند، چون از نظر علو مرتبه و احاطهها خواندهآثار و خواص آن آسمان

دارند، شبیه به آسمانند، كه آن نیز نسبت به زمین بلند است، و از هر سو زمین را احاطه 

 (1)شود. آسان دالنتا حدى براى ساده ند كه دركشاجهت كردهتشبیه را بدان كرده. و این 
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 فصل چهارم

 

 رابطه انسان و مالئكه
 

 

 

 اختالف وجودى انسان و مالئكه 

ْن َخلَْقنــا » ْلناُهــْم َعلى َكثیـٍر ِممَّ ْمنــا بَنى اَدَم َو... َو فَضَّ  / اسراء( 70«)تَْفضیـالً!َو لَقَـْد َكرَّ

ْن َخلَْقنا ـ كسانى كه خلق كردیم،» بعید نیست كه مراد از  انواع حیوانات داراى « ِممَّ

چنین جن باشد كه قرآن آن را اثبات كرده. آرى قرآن كریم انواع حیوانات را هم شعور و هم

ها را به منزله صاحبان هایى زمینى خوانده، مانند انسان كه یك امت زمینى است، و آنامت

َو ما ِمْن دآبٍَّة فِى االَْرِض َو ال طِئآٍر یَطیُر ِبَجناَحْیِه ااِل  اَُمٌم »ده و فرمود: عقل شمر

دانیم كه تر است، چون مى/ انعام( و این احتمال با معناى آیه مناسب 38) «اَْمثالُُكْم...،

 غرض از آیه موردبحث بیان آن جهاتى است كه خداوند با آن جهات، آدمى را تكریم كرده،

جا كه ما ســراغ و بر بسیارى از موجودات این عالم برترى داده، و این موجودات ـ تا آن

جائـى كه موجودات مادى و در تحت داریم ـ حیوان و جــن هستند. و اما مالئكــه از آن

 هــا را نیز مشمــول آیه بگیریم. توانیم آننظــام حاكم بر عالــم ماده، قرار ندارنــد، نمى

آدم را از بسیارى مخلوقاتمان كه حیوان و شود كه ما بنىبراین معناى آیه این مىبنا

قرار دارند « بسیار»جن بوده باشند، برترى دادیم. و اما بقیه موجودات كه در مقابل كلمه 

اند، و داخل در ها موجوداتى نورى و غیرمادىیعنى مالئكه خارج از محل گفتارند، زیرا آن

كنــد، و لكــن از ین عالم نیستند. و آیه شریفه هرچند درباره انسان بحث مىنظام جارى در ا

این نظــر مــورد بحــث قــرارش داده كــه یكــى از موجودات عــالــم مــادى است كــه او 

 هــاى نفســى و اضــافــى تكریم كرده است. را بــه نعمت

ى است، و تكریم و تفضیلش در این آیه ناظر به كمال انسانى از حیث وجود ماد

كه از تحت نظام كونى مقایسه با سایر موجودات مادى است، و بنابراین مالئكه به خاطر این

و مادى این عالم خارجند، از محل كالم بیرونند، و خالصه تفضیل و برترى دادن انسان از 

و امــا مالئكه بسیارى موجودات تفضیل از غیر مالئكه از موجودات مادى این عالم است، 

اصوالً وجودشــان غیر این وجــود است، پس آیه هیچ نظرى به برترى آدمـى از مالئكه 

 (1)ندارد. 
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 تفاوت كرامت مالئكه و انسان 

ْحمــُن َولَدا ُسْبحانَــهُ بَْل ِعبـاٌد ُمْكَرُموَن...!»   / انبیاء(  26« )َو قالُــوا اتََّخذَ الرَّ

خداى تعالى حال مالئكه را در آیه فوق بیان كرده كه بندگانى مكرمند. مراد از اكرام 
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ه را كه مالئكمالئكه اكرامشان به خاطر همان عبودیت بوده، نه به غیر آن. مراد از این

و بندگانند، خواست به « ِعباد»كه تمامى موجودات داراى شعور، همه خواند، با این« ِعباد»

آنــان بفهمــانـد كــه عبودیتى كه دارند، خدا به ایشان كرامت كرده است و این موهبت، 

 اى است الهـى. عطیه

، این فــرق میان كرامت مالئكه و كرامت بشر، هرچند كه در هر دو موهبتى است

  (1)دهند، ولى به مالئكه بدون اكتساب. است كه این موهبــت را به بشر از راه اكتساب مى
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 برترى انسان بر مالئكه و عوامل آن 

ْن َخلَْقنــا تَفْ » ْلناُهــْم َعلى َكثیــٍر ِممَّ ْمنا بَنى اَدَم َو... َو فَضَّ  / اسراء( 70«)ضیــالً!َو لَقَـْد َكرَّ

یك برترند؟ معروف این است كه از انسان و ملك كداممسلمین اختالف دارند، در این

ها است، بلكه افراد مؤمن كه انسان افضل است و مراد از افضلیت انسان نه همه افراد انسان

چهارپایان  اى از افراد انسان ازكه پارهاست، زیرا حتى دو نفر هم اختالف ندارند، در این

 ترند. تر و گمراههم پست

تر تر و خدایىقوام ذات فرشتگــان از قوام ذات انسان افضل و اعمال فرشته خالص

از اعمــال انسان است، اعمــال فرشتگان همرنــگ ذات آنان و اعمــال آدمى همرنگ ذات 

رتــو اطاعت خدا اوست و كمالــى كه انسان آن را براى ذات خــود هدف قرار داده و در پ

 كند، این كمال را مالئكـه در ابتداى وجـودشان دارا هستند. جستجویــش مى

البته این هم هست كه ممكن است همین انسان كه كمال ذاتى خود را به تدریج یا به 

كند در اثر آن دست آوردن استعدادهاى تازه كسب مىسرعت و یا به كندى از راه به

مقامى از قرب و به حدى از كمال برسد كه مافوق حدى باشد كه استعدادهاى حاصله به 

اش در ابتداى وجودش به آن رسیده است. ظاهر كالم خداى تعالى هم این مالئكه با نور ذاتى

 كند. امكان را تأیید مى

كه در داستان خلق كردن خلیفه براى زمین، برترى انسان را براى مالئكه براى این

این موجود در تحمل علم به اسماء قدرتى دارد كه شما ندارید، او  بیان كرده و فرمود:

تواند علم به تمامى اسماء را تحمل كند، و همین تحمل مقامى است از كمال كه مقام تسبیح مى

رسد، و مقامى است كه باطن انســان را از مالئكه به حمد خدا و تقدیسشان به آن پایه نمى

 بینیم كه مالئكه به این قانع شدند. د و لذا مىكنفساد و سفــك دماء پاك مى

كه همه آنان وى را  و نیز داستان مأمور شدن مالئكه به سجده كردن بر آدم و این

 / حجر( سجده 30) «فََسَجَد اْلَمـالئَِكةُ ُكلُُّهْم اَْجَمعُوَن،»فرماید: سجده كردند، یادآور شده و مى

جنبه قبله را  انسانى بوده و آدم كمال ایشان در برابر مقامخضوع  از باببر آدم مالئكه 

براى ایشان داشته، وى با وجود خود، انسانیت را در برابر ایشان مجسم نموده بود، ایـن بود 

  (1)شد. چه كه از ظاهر آیات موردبحث و سایر آیاتى كه آوردیم، استفاده مىآن
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 خدمت مالئكه در حركت كمالى انسان 

ْیتُهُ َو نَفَْخـــُت فیــِه مِ » ـى خــــاِلــٌق بََشــــرا... فَــِاذا َسوَّ ـــَك ِلْلَمــالئَِكــِة اِنـ  ــْن َو اِْذ قــاَل َربُـّ

   « ُروحــى فَقَعُــوا لَهُ ســاِجدیَن...!

 / حجر( 30و  29)        

مالئكه مأمور شده بودند بر نوع بشر سجده كنند، نه بر شخص آدم، و خالصه 

اش باعث این امر خصوصیات فردى آدم دخالتى در این امر نداشته، بلكه خصوصیات نوعى

اى حقیقى و واقعى شده است. این سجده هم صرفا از باب تشریفات اجتماعى نبوده، نتیجه

 ن عبارت است از خضوع به حسب خلقت. باعث شده است و آ

پس مالئكه بر حسب غرضى كه در خلقتشان بوده، خاضع براى انسانند، آن هم بر 

حسب غرضى كه در خلقت انسان بوده، )یعنى نتیجه خلقت بشر اشرف از نتیجه خلقت 

ــر براى بشــر و در راه سعادت زندگى اوســت و به  مالئكه است،( و مالئكــه مسخه

اى از كمال دارد كه مافــوق قرب و كمــال ارت دیگر انسان منزلتى از قرب و مرحلهعبــ

 مالئكــه است. 

فهمیم همه آنان بینیم، همه مالئكه مأمور به سجده بر آدم شدند، مىكه مىپس این

ر در راه به كمال رساندن سعادت بشرند، و براى فوز و فالح او كار مى كنند، پس مسخه

ابى الهى و اعوانى براى انسانند كه او را در راه رساندنش به سعادت و كمال مالئكه اسب

 كنند. یارى مى

گردد كه امتناع ابلیس جاست كه براى كسانى كه متدبهر و فطن باشند، روشن مىاین

خواســت از سجده به خاطر استنكافى بود كه از خضوع در برابر نوع بشر داشت، و او نمى

ه در راه سعادت بشر قــدم بردارد و او را در رسیدنــش به كمال مطلوبش ماننــد مالئكــ

  (1)كمــك نماید، ولى مالئكـه در این بــاب اظهــار خضــوع نمودنــد. 
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 سجده مالئكه به انسان در آفرینش 

ْیتُهُ َو نَفَْخُت فیِه ِمْن رُوحــى فَقَعُوا لَهُ »  اِْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالئَِكِة اِن ى خاِلٌق بََشرا ِمْن طیٍن، فَِاذا َسوَّ

 / ص(  72و  71« )ساِجـدیــَن!

كند. این دو آیه كالم خداى تعالى است، كه به زمان بگومگوى مالئكه اشاره مى

/ بقره( كه خطاب دیگرى است از خدا به  30) !«ْرِض َخلیفَةً اِن ى جاِعٌل فِى االَ » جمله

/ ص( كه آن نیز خطاب خدا به مالئكه  71« )اِن ى خاِلٌق بََشرا ِمْن طیٍن! »مالئكه، و جمله 

 اند. است، دو جمله متقارن است، كه در یك زمان و یك ظرف واقع شده

ْیتُـــهُ َو نَفَْخــُت فی» -  «ـِه ِمــْن رُوحــى، فَقَعُــوا لَـــهُ ســاِجــدیـــَن!فَــــِاذا َســــوَّ

كه اعضاى بدنى او را با یكدیگر تسویه انسان به معناى تعدیل اعضاء اوست، به این

تركیب و تكمیل كند، تا به صورت انسانى تمام عیار درآید، و دمیدن روح در آن، عبارت 

اگر روح دمیده شده در انسان را به خود كه او را موجودى زنده قرار دهد، و است از این

به منظور شرافت دادن « از روح خودم در آن دمیدم!» خداى تعالى نسبت داده، و فرموده: 
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امر است، و این امر نتیجه و فرع تسویه و نفخ روح « فَقَعُوا»بــه آن روح است. و جمله 

 مالئكه بر او سجده كنید. فرمایـد حال كه از روح خودم در آن دمیدم، شما واقع شده، مى

/ ص( داللت این جمله  74و  73) «فََسَجَد اْلَمالئَِكةُ ُكلُُّهْم اَْجَمعُوَن، ااِل  اِْبلیَس...!» 

 (1)است.نكرده، روشن از آن تخلفكردند و احدى آدم سجدهفرشتگان براىكه تمامىبر این
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 سمـاء و جهل مالئكه دانش انسان به علـم اال

 َو اِْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالئَِكِة اِن ى جاِعٌل فِى االَْرِض َخلیفَةً... َو َعلََّم اَدَم االَْسماَء ُكلَّها ثُمَّ َعَرَضُهمْ »

 / بقره( 31و  30« )َعلَى اْلَمالئَِكِة...!

چنین « خواهم در زمین خلیفه بگذارم!مى»مالئكه از كالم خداى تعالى كه فرمود: 

دانستند شود، چون مىفهمیده بودند كه این عمل باعث وقوع فساد و خونریزى در زمین مى

كه مادى است، باید مركب از قوایى غضبى و شهوى باشد، و كه موجود زمینى به خاطر این

رســد، مگــر بــا دود الجهات است و بقا در آن به حد كمال نمــىچون زمین دار تزاحم و مح

جمعــى و معلــوم است كه این نحــوه زندگــى  بــاالخــره به فســاد و زندگــى دسته

 شـــود. خونــریــزى منجـــــر مى

شود مگر به طور كه از نام آن پیداست، تمام نمىدر حالى كه مقام خالفت همان

خلیفه نمایشگر مستخلف باشد و تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابیر او را كه این

ها خلیفه و حكایت كند، البته آن شئون و آثار و احكام و تدابیرى كه به خاطر تأمین آن

 جانشین براى خود معین كرده است. 

اند. و این سخن فرشتگان پرسش از امرى بوده كه نسبت به آن جاهل بوده

انــد اشكالى را كه در مسألــه خالفت یك موجود زمینى به ذهنشان رسیده، حل كنند، ستهخوا

كه در كار خداى تعالى اعتراض و چون و چرا كرده باشنــد. به دلیــل این اعترافــى نه این

 اْلعَلیُم اِنََّك اَْنــتَ » انــد: كه خداى تعالــى از ایشان حكایــت كرده، كه دنبــال سؤال خــود گفته

/ بقره( چون این  32« )االطالق تو هستـى!ـ تنها داناى على االطالق و حكیم على اْلَحكیمُ 

فهمانــد كه فرشتگان مفــاد جمله را مسلــم آغـاز شده، مى« اِنَّ »جملـه با حرف 

 انــد. دانستهمى

ـَم اَدَم االَسْ » ـى اَْعلَُم مــا ال تَْعلَُمــوَن َو َعلَـّ  / بقره( 31و  30« )مــاَء ُكلَّهــا!اِنـ 

خداى سبحان در رد پیشنهاد مالئكه، مسأله فساد در زمین و خونریزى در آن را از 

كه ما تسبیح و خلیفه زمینى نفى نكرد و نفرمود كه نه، و نیز دعوى مالئكه را مبنى بر این

تصدیق كرد. در عوض  كنیم انكار نكرد، بلكه آنان را بر دعوى خود تقریر وتقدیس تو مى

مطلب دیگرى عنوان نمود و آن، این بود كه در این میان مصلحتى هست، كه مالئكه قادر به 

توانند آن را تحمل كنند، ولى این خلیفه زمینى قادر بر تحمل و ایفاى ایفاى آن نیستند و نمى

را تحمل  دهد، و اسرارىباشد. آرى انسان از خداى سبحان كماالتى را نمایش مىآن مى

 كند، كه در وسع و طاقت مالئكه نیست. مى

این مصلحت بسیار ارزنده و بزرگ است، به طورى كه مفسده فساد و سفك دماء را 

و در « دانید!چه را كه شما نمىدانم آنمن مى»كند. ابتدا در پاسخ مالئكه فرمود: جبران مى
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آیا به شما نگفتم من غیب »دهد كه: نوبت دوم، به جاى آن جواب، این طور جواب مى

و مراد از غیب، همان اسماِء است نه علم آدم به آن « دانم؟ها و زمین را بهتر مىآسمان

كه در این میان اسمایى هست، كه آنان علم اسما. چون مالئكه اصالً اطالعى نداشتند، از این

اطالع داشته، و از علم آدم كه از وجود اسماء دانستند، نه اینبدان ندارند. مالئكه این را نمى

اند، وگرنه جا نداشت خداى تعالى از ایشان از اسماء بپــرســد، و این اطالع بودهها بىبدان

خبــر خود روشن است، كه سؤال نامبرده به خاطر این بوده كه مالئكه از وجـود اسمــاء بى

 اند. بــوده

ایستگى براى مقام خالفت كرده، فهماند: كه مالئكه ادعاى شپس این سیاق به ما مى

كه آدم این شایستگى را ندارد، و چون الزمه این مقام آن است كه و اذعان كردند به این

اطالعى ها اظهار بىخلیفه اسماء را بداند، خداى تعالى از مالئكه از اسماء پرسید، و آن

ى حیازت این مقام و كردند، و چون از آدم پرسید، و جواب داد، بدین وسیله لیاقت آدم برا

 عدم لیاقت فرشتگان ثابت گردید. 

جا هست، این است كه خداى سبحان دنبال سؤال خود، این نكته دیگر كه در این

و این جمله اِشعار دارد بر « اِْن ُكْنتُْم صاِدقیَن ـ اگر راستگو هستید؟»جمله را اضافه فرمود: 

اش اند كه الزمــهون چیــزى را ادعا كردهكه ادعــاى مالئكه ادعاى صحیحــى نبوده، چاین

 داشتـــن علـــم اســت. 

 / بقره( 31« )ْسمــاَء ُكلَّها، ثُــمَّ َعَرَضُهــْم....َو َعلََّم ادََم االْ » -

اهاى آناین جمله اِشعار دارد بر این ها موجودات زنده و كه اسماء نامبرده، و یا مسمه

ها غیر اند، و به همین جهت علم به آناند كه در پس پرده غیب قرار داشتهداراى عقل بوده

آن نحوه علمى است كه ما به اسماء موجودات داریم، چون اگر از سنخ علم ما بود، باید بعد 

آدم به مالئكه خبر از آن اسماء داد، مالئكه هم مثل آدم داناى به آن اسماء شده  كهاز آن

كه هرچند در این صورت آدم به باشند، و در داشتن آن علم با او مساوى باشند، براى این

آنان تعلیم داده، ولى خود آدم هم به تعلیم خدا آن را آموخته بود. پس دیگر نباید آدم اشرف از 

 د و خدا او را بیشتر گرامى بدارد. مالئكه باش

كه آدم علم به و نیز اگر علم نامبرده از سنخ علم ما بود، نباید مالئكه به صرف این

شود كه معلوم مىاسماء دارد، قانع شده باشند و استداللشان باطل شود. و سخن كوتاه، آن

لمى بود كه مالئكه از چه آدم از خدا گرفت و آن علمى كه خداى به وى آموخت، غیر آن عآن

آدم آموختند. علمى كه براى آدم دست داد، حقیقت علم به اسماء بود، كه  فراگرفتن آن براى 

آدم ممكن بود، و براى مالئكه ممكن نبود، و آدم اگر مستحق و الیق خالفت خدایى شد به 

داشتن مالئكه خاطر همین علم به اسماء بود، نه به خاطر خبر دادن از آن وگرنه بعد از خبر 

ُسْبحانََك ال » : هم مانند او باخبر شدند، دیگر جا نداشت كه باز هم بگویند ما علمى نداریم

  «ِعْلَم لَنا ااِل  ما َعلَّْمتَنا...!

ـات، باید طورى بوده پس، از آن چه گذشــت، روشن شد كه علــم به اسماء آن مسمیـه

هــا، كه اهل هر ها كشــف كند، نه صــرف نامباشــد كه از حقایــق و اعیان وجودهــاى آن

 گذارنــد. زبانــى براى هر چیــزى مى

ها كه براى آدم معلوم شد، حقایق و موجوداتى پس معلوم شد كه آن مسمیهات و نامیده

اند اند، نه چون مفاهیم كه ظرف وجودشان تنها ذهن است. و نیز موجوداتى بودهخارجى بوده

اند، و عالــم شدن به آن ها و زمین نهان بودهیب، یعنى غیب آسمانكه در پس پرده غ

موجــودات غیبــى، یعنى آن طورى كه هستنــد، از یك ســو تنها براى موجود زمینــى 
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ممكن بوده، نه فرشتگان آسمانى و از سوى دیگر آن علم در خــالفــت الهـــى دخــالــت 

 داشتــه است. 

ها و زمین غایب بوده و به كلى از اند كه از همه آسمانبودهاسماء نامبرده امورى 

اهاى به آن اند. وقتى عمومیت اسماء را در نظر بگیریم و اینمحیط كون بیرون بوده كه مسمه

اند، آن ها و زمین قرار داشتهكه در غیب آسماناند، و ایناسماء داراى زندگى و علم بوده

شود كه آیــه مطلبى از آیات موردبحث استفاده مىوقت با كمال وضوح و روشنى همان 

 زیــــر درصــــدد بیــان آن اســت: 

لُهُ ااِل  بِقََدٍر َمْعلُوٍم َو اِْن ِمْن َشىْ » ـ هیچ چیز نیست مگر ٍء ااِل  ِعْنَدنا َخزائِنُهُ َو ما نُنَز ِ

نیــم مگر به اندازه كهــا نازل نمىهـاى آن هست، و ما از آن خزینهكه نزد ما خزینهآن

 / حجر( 21« )معلــوم!

این موجودات زنده و عاقلى كه خدا بر مالئكه عرضه كرد، موجوداتى عالى و 

هاى غیب محجوب بودند و خداوند با خیر و بركت محفوظ نزد خدا بودند، كه در پس حجاب

و زمین   هست ها ها هر اسمى را كه نازل كرد، در عالم نازل كرد و هرچه كه در آسمانآن

كه بسیار و متعددند، در عین ها مشتق شده است، و آن موجودات با ایناز نور و بهاى آن

ها با هم متفاوت باشنــد، بلكه طور نیستند كه اشخاص آنحال تعدد عددى ندارند، و این

نحـو  ها نیز به اینها از باب مرتبه و درجه است، و نزول اسم از ناحیه آنكثرت و تعــدد آن

  (1)نزول است. 

 .219ص:  1المیزان ، ج:  -1

 
 

 خضوع مالئكه در مقابل عالم بشریت 

 / اعراف( 11« )ثُمَّ قُْلنا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا اِلَدَم...!»...

سجده مالئكه براى جمیع بنى نوع بشر و در حقیقت خضوع براى عالم بشریت 

گاه سجده مالئكه شده، از جهت خصوصیت السالم قبلهبوده، و اگر حضرت آدم علیه

السالم نمونه كامل انسانیت بوده، و در اش نبوده، بلكه از این باب بوده كه آدم علیهشخصى

 به منزله نماینده بوده است. حقیقت از طرف تمـام افـراد انسان 

آید كه مأمور است، برمىآن بقره متعرض سوره 33تا   30كه آیات خالفتى قضیه

شدن مالئكه به سجده متفرع بر خالفت مزبور بوده، و خالفت مزبور مختص به آدم 

ـده بر السالم نبــوده، بلكــه در همـه افراد بشر جــارى است. پس سجــده مالئكه هم سجـعلیه

 (1)جمیع افراد انسان است. 

 .26ص:  15المیـــــــزان ، ج:  -1

 
 

 ها خدمات عمومى و خصوصى مالئكه به انسان

ْنیــا َو فِــى ااْلِخــَرِة!»   / فصلــت( 31« )نَْحــُن اَْوِلیــاُؤُكــْم فِى اْلَحیــوِة الدُّ

كه در آیه شریفه فوق والیت مالئكه را ذكر كرده، نه والیت خدا را، براى این این
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بوده باشد كه بین اولیاى خدا و دشمنان او مقابله و مقایسه كند، چون در حق دشمنانش 

/ فصلــت( و در آیــه مـورد بحث در  25« )َو قَیَّْضنــا لَُهــْم قُــَرنــاَء!» فــرمــوده بــود: 

 « ما اولیاى شما هستیم!»فـرمـاید: اش مىهــا، از قول مالئكــهابــل آن قــریــنمقــ

و نتیجه این مقابله آن است كه معلوم شود كه مراد از والیت مالئكه براى مؤمنین، 

ا تشدید و تأیید مؤمنین است، چون مالئكه مؤید آن هایند كه مختص به اهل والیت خدایند. و امه

هاى مــردم و هایى كه موكل بر ارزاق و اجلحارس و نگهبان خلقند، و یا آناى كه مالئكه

هایند، اختصاصى به مؤمنین ندارند، بلكه مؤمن و كافر برایشـان یكسان است. سایر شئون آن
(1) 

 .305ص:  34المیزان ، ج:  -1

 

 رابطه تكوینى مالئكه با سعادت انسان 

 / اعراف( 11)« الس اِجدیَن!یَُكْن ِمنَ ُجــُدوا اِلَدَم فََسَجُدوآ ااِل اِْبلیَس لَمْ ثُمَّ قُْلنــا ِلْلَمالئَِكـِة اسْ »

د ابلیس و  امر به سجده در قصه خلقت آدم و همچنین امتثال مالئكه و تمره

د و طرد تشریعى و معمولى بوده، شدنش از بهشت در عین اینرانده كه امر و امتثال و تمره

ن تكوینى و روابط حقیقى كه بین انسان و مالئكه و انسان و ابلیس در عین حال از یك جریا

فهمانــد كه خلقت مالئكــه و جن نسبت به سعادت و شقــاوت كند، و مىهست حكایــت مى

 اى دارد. انســان چنیـــن رابطـــه

خاطر قرب كه مالئكه بر آدم سجده كنند، براى احترام آدم و بهامر پروردگار به این

 زلتى بود كه وى در درگاه پروردگار داشت. من

خداى تعالى آدم را با نعمت خالفت و كرامت والیت، شرافت و منزلتى داد كه 

مالئكه در برابر آن منزلت ناگزیر از خضوع بودند، و اگر ابلیس سر برتافت به خاطر 

رخورد كرده ضدیتى بود كه جوهره ذاتش با سعادت انسانى داشت، و لذا هرجا كه با انسان ب

كند آید، و به محضى كه با او مساس پیدا مىكند درصدد تباهى سعادت وى برمىو مى

ـ ُكِتَب َعلَْیِه اَنَّهُ َمْن تََوال هُ فَاَنَّهُ یُِضلُّهُ َو یَْهدیِه اِلى َعذاِب السَّعیِر » سازد، آرى گمراهش مى

كند، او وى را به ضاللت افكنده  قلم ازلى درباره شیطان چنین نوشته كه هركه با او دوستى

  (1)/ حج(  4« )و به سوى آتش سوزانش راهبر شود!

 .34ص:  15المیزان ، ج:  -1

 

 والیت مالئكه 

 / اعراف( 11«)الس اِجدیَن!ثُمَّ قُْلنـا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا اِلَدَم فََسَجُدوآا ااِِلْبلیَس لَْم یَُكْن ِمنَ »

معنى فریب شیطان خوردن و در تحت والیت شیطان درآمدن، همین است كه گمراه 

اِنَّهُ یَریُكْم ُهَو َو قَبیلُهُ ِمْن َحْیُث التََرْونَُهْم اِن ا َجعَْلنَا »بشود و نداند چه كسى او را گمراه كرده: 

جایى كه سلم شما را از آنطور مـ او و گروه وى بهالشَّیاطیَن اَْوِلیآَء ِللَّذیَن ال یُْؤِمنُوَن 

ها را اولیاى كسانى قرار دادیم كه ایمان بینند. آرى، ما شیطانخودتان احساس نكنید، مى

 / اعراف(  27« )آورنـد!نمى
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قرآن كریم نظیر این والیتى را كه شیطان در گناه و ظلم بر آدمیان دارد، براى 

ُ ثُمَّ اْستَقاُموا »  فرماید:مالئكه در اطاعت و عبادت اثبات نموده، مى اِنَّ الَّذیَن قالُوا َربُّنَا ّللا 

ُل َعلَْیِهمُ  الَّتى ُكْنتُْم تُوَعُدوَن، نَْحُن  اْلَمالئَِكةُ ااَل  تَخافُوا َو ال تَْحَزنُوا َو اَْبِشُروا بِاْلَجنَّةِ تَتَنَزَّ

ْنیا  ما خداست و پاى گفته خود هم ـ كسانى كه گفتند: پروردگار اَْوِلیاُؤُكْم فِى اْلَحیوِة الدُّ

دهنــد كه مترسیــد و ایستــاده استقامــت نمودنــد، فرشتگــان بر آنــان نــازل شــده، نوید مى

غمگین مباشید، و به بهشتى كه خدایتان وعده داده دلخــوش باشید )و مطمئن بدانید كه( ما 

 جده( / س 31و  30« )در زنـدگـى دنیــا اولیاى شمــا هستیم ! 

لَْیَس لَُهْم ِمْن  »البته این دو نوع والیت منافاتى با والیت مطلقه پروردگار كه آیه 

 (1)كند، ندارد. / انعام( آن را اثبات مى 51« )!ُدونِِه َوِلىٌّ َو ال َشفیٌع 

 .55ص:  15المیزان ، ج:  -1

 

 

 مهلت مالئكه تا آخرین روز زندگى بشر 

 / حجر( 38و  37« )اْلُمْنَظـریَن، اِلــى یَــْوِم اْلَوْقـِت اْلَمْعلُوِم ! قــاَل فَِانََّك ِمَن »

اگر خداى تعالى ابلیس را علیه بشر تأیید نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده 

است، خود بشر را هم به وسیله مالئكه ـ تا دنیا باقى است، باقى هستند ـ تأیید فرموده است. 

بلكه فرمود: « اى،تو مهلت داده شده»پاسخ ابلیس در آیات فوق نفرموده: بینیم در و لذا مى

شود، غیر ابلیس كسان دیگرى هم هستند پس معلوم مى« تو از زمره مهلت داده شدگانى،»

 اند. كه تا آخرین روز زندگى بشر زنده

مهلــت دادن ابلیس تا روز وقت معلوم از باب تقدیم مرجوح بر راجح و یا ابطال 

بینیم دو طرفى انون علیت نیست، بلكــه از باب آسان ساختــن امر امتحان است و لذا مىق

  (1)است و در مقابل ابلیس، مالئكه را هم مهلت داده است. 

 .239ص:  23المیزان ، ج:  -1

 

 

 

 ها دعاى مالئكه در پذیرش توبه انسان

ٍء َرْحَمةً  یَْستَْغِفُروَن ِللَّذیَن اَمنُوا َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشىْ اَلَّذیَن یَْحِملُوَن اْلعَْرَش َو َمْن َحْولَهُ... وَ »

 / مؤمن(  7!« )َو ِعْلما فَاْغِفْر ِللَّذیَن... 

خواهند تا هركس را كه ایمان آورده، مالئكه حامل عرش از خداى سبحان مى

واست خود نخست بیامرزد. جمله فوق حكایت متن استغفار مالئكه است. مالئكه قبل از درخ

اند. و اگر در بین صفات خداوندى، رحمت را نام برده و خدا را به سعه رحمت و علم ستوده

آن را با علم جفت كردند، بدین جهت بود كه خدا با رحمت خود بر هر محتاجى انعــام 

 دهد. كند، و با عمــل خود احتیـاج هر محتـاج و مستعد رحمت را تشخیص مىمى

 / مؤمن(  7« )فَاْغِفـْر ِللَّذیَن تابُوا َو اتَّبَعُــوا َسبیلََك َوقِِهْم َعــذاَب اْلَجحیِم!»...
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این جمله فرع و نتیجه ثنایى است كه مالئكه در جمله قبلى كرده، و خدا را به سعه 

علم و رحمت ستودند. مراد از سبیلى كه مؤمنین پیروى آن كردند، همان دینى است كه خدا 

كه راى آنان تشریع كرده، و آن دین اسالم است، و پیروى دین اسالم عبارت است از اینب

عمــل خود را با آن تطبیــق دهند، پس مراد از توبــه این است كه با ایمان آوردن به طرف 

 خدا برگردند. 

و معناى جمله این است كه خدایا حال كه رحمت و علم تو واسع است، پس كسانى 

ایمان آوردن به یگانگى تو و با پیروى دین اسالم تو به سوى تو برگشتند، بیامرز، را كه با 

 و از عذاب جحیــم حفظشــان فرمــا. و این همــان غایت و غرض نهایى از مغفرت است.

ــاِت َعـــْدنِ » -  / مؤمـــن( 8« )ِن الَّتــى َوَعـــْدتَُهـــْم...!َربَّنــا َو اَْدِخْلُهــْم َجنـ 

در این آیه مجددا نداى )َربَّنا( را تكرار كردند، تا عطوفت الهى را بیشتر برانگیزند، 

هایى است كه به زبان انبیائش و در كتب اى كه خداى تعالى داده، وعدهو مراد از وعده

 اش داده است. آسمانى

ی اتِِهْم...! َو َمْن َصلَحَ » -  / مؤمن(  8)« ِمْن ابائِِهْم َو اَْزواِجِهْم َو ذُر ِ

مــراد از صالحیت، صالحیــت براى داخل بهشت شــدن است و معنــاى جمله 

چنین اســت: پروردگــارا، هركـس از ایشان و پــدران و همســران و فرزنــدان ایشان را كه 

 هاى عدن بفرما. صالحیت داخل شدن بهشت دارنــد، داخل بهشت

است كه: استغفار مالئكه براى عموم مؤمنین این نكته از سیاق آیات به خوبى معلوم 

است، و نیز معلوم است كه مؤمنین را دو قسمت كردند: یكى آن مؤمنینى كه خودشان توبه 

كرده، و راه خدا را پیروى كردند، كه خدا هم وعده جنات عدن به ایشان داده، و قسم دوم آن 

دن در بهشت را دارند، و اند، و لكن صالحیت داخل شمؤمنینى كه خودشان چنین نبوده

 مالئكه، قسم اول را متبوع و قسم دوم را تابع آنان خواندند. 

آید، طایفه اول اشخاصى هستند كه در ایمان و عمل كاملند، چون از این تقسیم برمى

/ مؤمن( همین است، لذا اول این  7) «ِللَّذیَن تابُوا َو اتَّبَعُوا َسبیلََك،»مقتضاى حقیقت معناى 

ــه را ذكر كردنــد و از پروردگــار خود خواستنــد تا ایشان را بیامرزد، و وعده بهشـت طایف

 عدنــى كه به ایشــان داده در حقشــان منجز فرماید. 

تر از طائفه اولند، كسانى هستند كه ایمان و عمل و طائفه دوم در مقام و منزلت پایین

ناقص و ضعیف دارند، و عملى زشت، ولى با  اند، ایمانىصالح خود را به حد كمال نرسانده

اند: طائفه اول منسوبند، یا پدر و یا فرزند و یا همسرانشانند. از خداى تعالى درخواست كرده

كه این طایفه را هم به طایفه اول و كاملین در ایمان ملحق نموده، در جنات عدن به ایشان 

السَّی ِئاِت َو َمْن تَِق  اَْنَت اْلعَزیـُز اْلَحكیُم،  َوقِِهُم اِنَّكَ » ... ها حفظشان فرماید. برساند، و از بدى

  (1)/ مؤمن(  9و  8« )السَّی ِئاِت یَْوَمِئٍذ فَقَْد َرِحْمتَهُ!

 .171ص:  34المیزان ، ج:  -1

 

 ها دعاى مالئكه در تشریع دین انسان

 / شورى( 5« )االَْرِض!ُروَن ِلَمْن فِىَواْلَمالئَِكةُ یَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم َو یَْستَْغفِ »

فرشتگان، خداى را از هرچه كه الیق به ساحت قدسش نیست منزه داشته، و او را با 

گویند، و یكى از چیزهائى كه الیق ساحت قدس او نیست، شمردن كارهاى جمیلش ثنا مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب ششم : مالئکه 53

خود تشریع  همین است كه امر بندگان خود را مهمل گذارد، و آنان را به سوى دینى كه

كه این هدایت یكى از كارهایـى فرماید هدایت نكند، با اینكند، و از راه وحى ابالغ مىمى

 است كه انجامــش از ناحیــه خــدا جمیل و پسندیده است. 

كنند كه اهل زمین را بیامرزد، و معلوم است كه و از خداى سبحان درخواست مى

اید حاصل شده باشد، و آن سبب عبارت است از حصول این آمرزش سببى دارد كه قبالً ب

پیمودن طریق بندگى، و آن هم احتیاج به هدایت خود خدا دارد. پس برگشت درخواست 

گاه مغفرت براى اهل زمین به این درخواست است كه خدا براى آنان دینى تشریع كند، و آن

شود: كه حث این مىگروند، بیامرزد. پس معناى جمله موردبكسانى را كه به آن دین مى

كنند كه براى ساكنین زمین از طریق وحى دینى مالئكه از خداى سبحان درخواست مى

 گاه به وسیله آن دین ایشان را بیامرزد. تشریع كند، و آن

البته معنا ندارد كه مالئكه براى همه اهل زمین طلب مغفرت كنند، و از خدا 

ْحمُن َولَدا،اتَّ »گفتند بخواهند حتى مشركین را كه مى كه قبالً از خود بیامرزد، با این «َخذَ الرَّ

ـ براى خصوص مؤمنین استغفار  یَْستَْغِفُروَن ِللَّذیَن اَمنُوا»مالئكه حكایت كرده بود كه 

/ مؤمن( پس ناگزیر باید بگوییم منظور از طلب مغفرت، طلب وسیله و سبب  7« )كنند.مى

مغفرت است، و آن همین است كه نخست براى اهل زمین دینى تشریع كند، تا سپس متدینین 

  (1)به آن دین را بیامرزد. 

 .18ص:  35المیزان ، ج:  -1

 

 آله و علیههللاسول خدا صلىصلوات مالئكه به ر

َ َو َمالِئَكتَهُ اِنَ »  «النَّبِى ِ یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا َصلُّواَعلَْیِه َو َسل ُِموا تَْسلیمـا!یَُصلُّوَن َعلَى ّللا 
 / احزاب(  56)

خدا بر پیغمبر به معناى  َصلوةدر اصل به معناى انعطاف بوده، « َصلوة»كلمه 

 َصلوةانعطاف او به وى است، به وسیله رحمتش، البته انعطافى مطلق، چون در آیه شریفه 

مالئكه او بر آن جناب انعطاف ایشان است بر  َصلوةرا مقید به قیدى نكرده است، و همچنین 

ر او انعطاف مؤمنین ب َصلوةكه او را تزكیه نموده، و برایش استغفار كنند، وى، به این

 ایشان است، به وسیله درخواست رحمت براى او. 

 َصلوةكه قبــل از امر به مؤمنیــن كه بر او صلــوات بفرستیــد، نخست و در این

كــه صلــوات مؤمنیــن بـر آن خــود و مالئكــه خود را ذكــر كرد، داللتــى هســت بر ایــن

 ئكه اوست. جناب پیــروى خداى سبحــان و متابعت مال

كه طریــق از طریق شیعــه و سنــى هم روایــت بسیــار زیــاد رسیــده، در این

صلوات فرستــادن، مؤمنین بر آن جنــاب، این اســت كه از خــدا بخواهنــد، بــر او و آل او 

 (1)صلوات بفرستند. 

 .221ص:  32المیــزان ، ج:  -1
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 شرایط شفاعت مالئكه 

ُ ِلَمْن یَشاُء َو َشْیئا ااِل  ِمْن بَْعِد اَْن یَأْذََن  السَّمواِت التُْغنى َشفاَعتُُهمْ َو َكْم ِمْن َملٍَك فِى» ّللا 

 « یَْرضى!

 نجم(/26)         

ایــن است كه رضا امرى است باطنى، ولى اذن امر « رضا»و « اذن»فرق میان 

 ظاهرى است و اعالم صاحب اذن است. 

آیه درصدد این است كه بفرماید مالئكه از ناحیه خود مالك هیچ شفاعتى نیستند، این 

پرستان طور كه بتنیاز از خداى سبحان باشند، آنكه در شفاعت كردن بىبه طورى

اى باشد، بعد از معتقدند، چون تمامى امور به دست خداست، پس اگر شفاعتى براى فرشته

ِلَمْن »اشد و اذنش داده باشد. بنابراین مــراد از جملــه آن است كه خدا به شفاعتش راضى ب

ها هستند كه مالئكه است. و معناى آیه این است كه چه بسیار از فرشتــه در آسمان «یَشاءُ 

كه خــداى به هریــك از ایشان كه بخواهــد و شفاعتشان هیــچ اثرى ندارد، مگر بعد از آن

 باشــد. راضى باشــد، اجازه شفاعــت داده 

آید كه، براى مالئكه شفاعتى قایل به هر حال از این آیه این معنا به طور مسلم برمى

 (1)خداى سبحان كرده است. اذن و رضاى مالئكه را مقید به هست شفاعت  كهاست. چیزى 

 .78ص:  37المیــــــــــزان ، ج:  -1

 

 

 دانشمندان مورد لعن مالئكه 

ِ َو اْلَمالئَِكِة َو الن اِس اَْجَمعیَن!اِنَّ الَّذیَن »  «َكفَُروا َو ماتُوا َو ُهْم ُكف اٌر اُولِئَك َعلَْیِهْم لَْعنَةُ ّللا 

 / بقره( 161) 

كنند و كسانى است كه حق را تكذیب مى« الَّذیَن َكفَُروا،»در آیه موردبحث مراد از 

چه را خدا نازل كرده كتمان هائى هستند كه در آیه قبل فرمود: آنمعاند هستند ـ و همان

و  مجازاتشان كرد، كه این خود فرمانى است از خداى سبحان كه هر لعنتى كه از هر انسان

 از هر ملكى سر بزند، متوجه ایشان بشود، بدون هیچ استثنا. 

اش شان، طریقه شیطان است كه خدا دربارهپس این گونه اشخاص سبیل و طریقه

/ حجر( چون در این جمله خداى تعالى  35) «َو اِنَّ َعلَْیَك اللَّْعنَـةَ اِلـى یَْوِم الد یِن!»فرمود: 

شود این اشخاص هم )یعنى علمائى كه علم ها را متوجه شیطان كرده. معلوم مىتمامى لعنت

 هاى دیگرى چون اویند. كنند،( در این لعنت تمام شركاى شیطان، و شیطانكتمان مى خود را

 قــدر لحــن ایـــن آیــه شدیــد و امــر آن عظیــم اســت ! و چــه
هاى انسى، در لعنت خدا و یعنى این علماى كتمانگر و این شیطان« خاِلدیَن فیهـا،»

پذیرد و حتى مهلت هم داده ا تخفیف نمىهمالئكه جاودانند )و جمله عذاب از آن

كه لعنت خدا و شــونــد!( كه در آن عــذاب در جــاى لعنت آمده، داللت دارد بر ایننمى

  (1)شود. مــالئكــه مبــدل به عذاب مى

 .336ص:  2المیــزان ، ج:  -1
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 كمال انسان و تبدیل باطن او به مالئكه 

 / زخرف( 60« )ا ِمْنُكــْم َمالئَِكـةً ِفى االَْرِض یَْخلُفُــوَن!َو لَْو نَشــاُء لََجعَْلنــ»

خواهد این استبعاد را برطرف كند كه چگونه ممكن است ظاهر این آیه شریفه مى

كند، بوده السالم نقل مىیك فرد بشر داراى این همه كماالتى كه قرآن درباره عیسى علیه

كند، و در روزهائى كه طفل گهواره است با مردم باشد؟ بتواند مرغ بیافریند، مرده زنده 

حرف بزند و خوارقى مثال این از خود بروز دهد، و خالصه مانند مالئكه واسطه فیض در 

احیا و اماته و رزق و سایر انواع تدبیر باشد، و در عین حال عبد باشد، نه معبود، و مألوه 

 باشد، نه اله. 

هاست، ختص به مالئكه، و مالك الوهیت آنآرى این گونه كماالت در نظر وثنیت م

كه از نظر وثنیت محال ها پرستیــده شوند، و كوتــاه سخن اینكه بایــد به خاطر داشتن آن

 است، بشرى پیدا شود كه این نوع كماالتى را كه مختص مالئكه، اســت دارا باشد. 

تواند داى تعالى مىخواهد این استبعاد را برطرف ساخته، و بفرماید خآیه شریفه مى

انسان را آن چنان تزكیه كند و باطنش را از لوث گناهان پاك سازد، كه باطنش باطن مالئكه 

هاى روى زمین زندگــى كند، خودش از گردد، و ظاهرش ظاهر انسان باشد و با سایر انسان

ئكــه انسانى دیگر متولد شود، و انسانى دیگــر از او متولد گردد، ولى باطنش باطن مال

 رسد از او نیز سربزند. چـه از مالئكه به ظهور مىباشد، و آن

این كار انقالب ماهیت نیست، كه بگوئى فى نفسه امرى است محال، و قابل آن 

تعالى انسانى را از حدى از نیست كه از خدا سربزند، بلكه نوعى تكامل وجودى است، خداى

برد كه امكان و ثبوتش در جاى خود آن مى كمــال بیــرون آورده، به حــدى باالتر از

  (1)ثــابــت و مسلــم شــده اســـت. 

 .189ص:  35المیزان ، ج:  -1

 

 

 مالئكه، جزئى از اجزاى ایمان بشرى 

ِ َو َمالآئَِكتِه َو ُكتُبِه َو ُرُسِله» ِ َو َرُسوِله... َو َمْن یَْكفُْر بِالِل  َو  یآ اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوآا اِمنُوا بِالِل 

 / نساء(  136)             « اْلیَْوِم ااْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضالالً بَعیدا!

یاورند. امر به آن است كه كند كه دو مرتبــه ایمان باین آیه به مؤمنین امر مى

ها معارفـى مؤمنین، ایمان اجمالــى خود را بر تفاصیــل این حقایق بســط دهند، زیرا این

 است كه هركدام به دیگرى مربوط هستند و مستلزم یكدیگرند. 

ها بدون استثناء، تمام نیست. اگر ایمان به یكى از این حقایق جز به ایمان به همه آن

اى دیگر را رد كنند، اگر این معنى را ظاهر ز این حقایق ایمان آورند و پارهاى ابه پاره

 كنند، كفر و اگر كتمان و اخفا كنند نفاق است. 

كند كه بین همه چیزهائى كه در آیه ذكر شده جمع قسمت اول آیه مردم را دعوت مى

از یكدیگر جدا كنند و این دعوت با این ادعاست كه اجزاى این مجموع به هم مربوطند و 
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نیستند. معنى قسمت دوم آیه این است كه: هركس به خدا یا مالئكه خدا یا كتب خدا یا 

رســوالن خدا یا روز بازپسین كافــر شود، یعنى هركس به هریــك از اجزاى ایمان كافر 

 شود به گمراهــى دورى افتــاده اســت. 

طور در این آیه ذكر شده ـ به چهآیات قرآنى ناطق است كه كسى كه به هریك از آن

 (1)جدا جدا ـ كافر باشد، به حقیقت كافر است. 

 .175ص:  9المیزان ، ج:  -1

 

 

 ضرورت ایمان به مالئكه 

ِ َو اْلیَْوِم ااْلِخِر َو اْلَمالئَِكِة َو اْلِكتاِب َو النَّبِی یَن َو اتَى اْلماَل...»...   «.َو لِكنَّ اْلِبرَّ َمْن اَمَن بِالِل 

 / بقره(  177) 

جمله فوق تعریف ابرار و بیان حقیقت حال ایشان است كه هم در مرتبه اعتقاد 

َمْن اَمَن »فرماید: كند و هم در مرتبه اعمال و هم اخالق. درباره اعتقادشان مىتعریفشان مى

 ! ِ خالقشان و درباره ا «اُولئَِك الَّذیَن َصَدقُوا،»: فرمایدو درباره اعمالشان مى «بِالِل 

 «َو اُولئِــَك ُهُم اْلُمتَّقُـــَن.»فرمایــد: مى

كسانى هستند كه ایمان به خدا و »و در تعریف اولى كه از ایشان كرده و فرموده: 

اى است و این تعریف شامل تمامى معارف حقه« روز جزا و مالئكه و كتاب و انبیا دارند.

خود خواسته است. مراد از ایمان، ایمان كاملى كه خداى سبحان، ایمان به آنها را از بندگان 

 كند، نه در قلب و نه در جوارح.شود، و تخلف نمىاســت، كه اثرش هرگـز از آن جدا نمى

كند چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و یا اعتراض و یا در در قلب تخلف نمى

كند، )چون وقتى مىگردد، و در اخالق و اعمال هم تخلف نپیش آمدى ناگوار دچار خشم نمى

 (1)شود(. ایمان كامل در دل پیدا شد، اخالق و اعمال هم اصالح مى

 .414ص:  2المیزان ، ج:  -1

 

 ایمان و تصدیق مالئكه 

ِ َو َمالئَِكتِِه َو ُكتُبِـِه َو » ُسوُل بِمـا اُْنِزَل اِلَْیِه ِمْن َرب ِِه َو اْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ اَمَن بِالِل  ُسِلــِه ال رُ اَمَن الرَّ

ُق بَْیَن اََحٍد ِمْن ُرُسِلِه!  / بقره( 285« )نُفَر ِ

كند، و اگر پیامبر را جداى این قسمت از آیه ایمان پیامبر و مؤمنین را تصدیق مى

چه از ناحیه پروردگارش نازل شده ایمان از مؤمنین ذكر كرده بوده و فرمود: رسول بدان

ملحق كرد، براى این بود كه رعایت آن جناب را  دارد، و آنگاه مؤمنین را به آن جناب

فرموده باشد. و این عادت قرآن است، كه هر جا مناسبتى پیش آید، از آن جناب احترامى بـه 

 عمل بیـاورد، و او را جداى از دیگران ذكر نموده، سپس دیگران را به او ملحق سازد. 

ِ َو َمالئَِكتِِه َو ُكتُبِهِ » -  « َو ُرُسِلِه!ُكلٌّ اَمَن بِالِل 

كرد، چون جمله قبل این جمله تفصیل آن اجمالى است كه جمله قبل بر آن داللت مى

داد كه آنچه گفت رسول و مؤمنین به آنچه نازل شده ایمان آوردند، و شرح نمىاجماالً مى
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دهد كه كتاب نازل بر رسول كند. جمله موردبحث شرح مىنازل شده به چه چیز دعوت مى

خدا مردم را به سوى ایمان و تصدیق همه كتب آسمانى و همه رسوالن و مالئكه خــدا كه 

چــه بر پیامبر اسالم نازل شده ایمان كند، هركــس بدانبندگان محتــرم اویند دعــوت مى

 (1)حقیقت به صحیـح همه مطالب نامبرده ایمان دارد.  داشته باشــد، در

 .439ص:  4المیزان ، ج:  -1
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 فصل پنجم

 

 وظیفه مالئكه در حفظ انسان و اعمال و گفتار او
 

 

 مالئكه محافظ انسان و اعمال او 

ِ!لَهُ ُمعَق ِبٌت ِمْن بَْیِن یََدْیِه َو ِمْن َخْلِفه یَْحفَُظونَهُ ِمْن »   «اَْمِر ّللا 

گــردد، تعقیــب كنندگانــى است كه بــراى آدمى كه به سوى پروردگــارش برمى»

 / رعـد( 11« )از پیــش رو و از پشــت مراقــب اوینــد.

از مشرب قرآن معلوم و پیداست كه آدمى تنها این هیكل جسمانى و این بدن مادى محسوس 

نیست، بلكه موجودى است مركب از بدن و نفس و شئون و امتیازات عمده او همه مربوط 

خاطر داشتن آن، مورد امر و نهى به نفس اوست، نفس اوست كه اراده و شعور دارد، و به

كنــد و لكن بدن كند و لكن بدن كارى  نمىس بدون بدن كارى نمىگیرد. هر چند نفقرار مى

را بكار جنبه آلت و ابزارى را دارد كه نفس براى رسیدن به مقاصد و هدفهاى خود آن

 زند . مى

یابد، هم امور مادى و توسعه مى« ِمْن بَْیِن یََدْیِه َو ِمْن َخْلِفه،» بنابر این جمله 

و هم امور روحى را، پس همه اجسام و جسمانیاتى كه در طول شود، جسمانى را شامل مى

اند، و همچنین ها در پیش سر او واقع شدهحیات انسان به جسم او احاطه دارد، بعضى از آن

پیماید، و جمیع احوال جمیع مراحل نفسانى كه آدمى در مسیرش به سوى پروردگارش مى

دت و شقاوتها و اعمال صالح و طالح و گیرد، و قرب و بعدها و سعاروحى كه به خود مى

كند، همه آنها یا در پشت سر انسان قرار دارند، و ثواب و عقابهائى كه براى خود ذخیره مى

 یا در پیش رویش .

ها خبر داده در اینگونه امور از نظر ارتباطش به و این معقباتى كه خداوند از آن

كه مالك خداوند او را توصیف كرده به اینانسانها دخل و تصرفهائى دارند،و این انسان كه 

نفع و ضرر و مرگ و حیات و بعث و نشور خود نیست و قدرت بر حفظ هیچیك از خود و 

ها كه حاضرند و چه آنها كه غایبند ندارد، و این خداى سبحان است كه او آثار خود را چه آن

ُ َحفیٌظ َعلَْیِهمْ »ه: كه فرمودكند، و در عین اینو آثار حاضر و غائب او را حفظ مى ـ  ّللا 

ـ و  ٍء َحفیظٌ َو َربَُّك َعلى ُكل ِ َشى»/ شورى( و نیز فرموده:  6« )خداوند بر ایشان حافظ است!

/ سبأ( در عین حال وسائطى را هــم در  21« )پروردگــارت بر هر چیزى نگهبان است!

ـ به درستى بر شمـا  ْیـُكْم لَحـافِظینَو اِنَّ َعلَ »فرمایــد: این حفظ كــردن اثبات نمــوده، مى

 / انفطار(  10« )نگهبانانــى هســت!

پس اگر خداى تعالى آثار حاضر و غائب انسانى را به وسیله این وسائط كه گاهى 

فرمود، هر آینه فنا و نابودى خوانده، حفظ نمى« معقبات»نامیده و گاهى « حافظین»ها را آن

شتافت. نموده، هالكت از پیش رو و پشت سر به سویش مىها را احاطه از هر جهت آن

چنین فناى آن و فساد ها به امرى از ناحیه خداست همطور كه حفظ آنچیزى كه هست همان

 و هالكتش به امر خداست .
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شود كه كنند، آن نیز به امر خداست. از همین جا معلوم مىو اگر مالئكه عملى مى

چنین از امر كنند، همكنند به امر خدا مىچه حفظ مىطور كه آناین معقبات )نگهبانان( همان

كنند، چون فنا و هالكت و فساد هم امر خداست، همانطور كه بقا و استقامت و خدا حفظ مى

یابد مگر به امر خدا، و صحت به امر خداست، پس هیچ مركب جسمانى و مادى دوام نمى

یابد، مگر به امر خدا. در معنویات هم حالت ىها تركیبش انحالل و فساد نمهیچ یك از آن

یابد مگر به امر خدا، و هیچ یك از آنها دچار حبط روحى و یا عمل و یا اثر علمى دوام نمى

اش به اش از خداست و همهشوند مگر باز به امر خدا. آرى امر همهو زوال و فساد نمى

 سوى خدا برگشت دارد . 

رساند ـ و خدا داناتر است ـ این معنا را افاده آیه شریفه به طورى كه سیاق مى

هایى هستند، كه ایشان را كند كه براى هر فردى از افراد به هر حال كه بوده باشند معقبمى

سر در حال در مسیرى كه به سوى خداوند دارند تعقیب نموده، و از پیش رو و از پشت

ذارند حالشان به هالكت و فساد و یا گكنند، و نمىحاضر و درگذشته به امر خدا حفظشان مى

دهد شقاوت كه خود امر دیگر خداست متغیر شود، و این امر دیگر كه حال را تغییر مى

كند كه مردم خود را تغییر دهند، در این هنگام اســت كه خدا هم آنچــه وقتى اثر خود را مى

خواهد، و وقتى بدى را ــان مىدهد، و بــدى را برایشاز نعمت كه به ایشــان داده تغییــر مى

 براى مردمى خواست دیگر جلوگیرى از آن نیست. 

اى دارد كه متصــدى حفظ بندگاننــد، خود یك كــه خــدا حافــظ اســت و او مالئكــهاین

 (1)حقیقت قرآنـى است. 

 . 195، ص: 22الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 مالئكه محافظ عمل و نیت انسان 

ـا َعلَْیهــا حــافِــــٌظ!اِْن ُكـــلُّ »  / طارق( 4« ) نَْفـٍس لَم 

كه نگهبانى بر او موكل است؛ و معناى آیه این است كه هیچ نفسى نیست، االه این

مراد از موكل شدن نگهبانى براى حفظ نفس این است كه فرشتگانى اعمال خوب و بد 

نویسد، تا بر طبق آن در مى اى كه صادر شدهنویسد، و به همان نیت و نحوههركسى را مى

قیامت حساب و جزا داده شوند، پس منظور از حافظ فرشته و منظور از محفوظ، عمل آدمى 

درستى كه بر هر یك از شما حافظانى موكلند، و به»كه در جاى دیگر فرموده: چناناست. هم

 « دانند.حافظانى بزرگوار و نویسنده، آنچه شما انجام دهید مى

ست كه مراد از حفظ نفس حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و منظور از و بعید نی

ها بعد از هاى انسانكند كه جانحافظ جنس آن بوده باشد كه در این صورت چنین افاده مى

ها شود، تا روزى كه خداى سبحان بدنمردن نیز محفوظ است، و با مردن نابود و فاسد نمى

ها به كالبدها برگشته، دوباره انسان به عینه و شخصه نرا دوباره زنده كند، در آن روز جا

چه اعمالش اقتضا دارد جزا داده خواهد شد، چون گاه طبق آنهمان انسان دنیا خواهد شد، آن

 اعمال او نیز نزد خدا محفوظ است، چه خیرش و چه شرش .

كند، بسیارى از آیات قرآن كه داللت بر حفظ اشیاء دارد این نظریه را تأیید مى

خداست كه »و « گیرد.بگو ملك الموتى كه موكل بر شماست، شما را تحویل مى»مانند: 

رود گیرد، و جانهایى را كه هنوز نمرده و به خواب مىجانها را در حین مرگش مى
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 «دارد.گردد، و نزد خود نگه مىگیرد، اگر اجلش رسیده باشد دیگر به بدنش برنمىمى

هاى گفت وظیفه مالئكه حافظ، حفظ نامهانفطار بود و مىاى كه در سوره ظاهر آیه

هاهم مصداقى از نوشتن نامه اعمال است، با این نظریه منافات ندارد، براى اینكه حفظ جان

/ جاثیه( این معنا استفـــاده  29« )اِن ا ُكن ا نَْستَْنِسُخ ما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن!»است، همچنانكه از آیه:

  (1)شـود.مى

 . 171، ص: 40المیزان ج:  -1

 

 

 مالئكه نویسنده و تشخیص كیفیت اعمال

 / انفطار( 12تا10« )َو اِنَّ َعلَْیُكْم لَحافِظیَن ِكراما كاتِبیَن یَْعلَُموَن ماتَْفعَلُوَن!»

كه اعمال انسان غیر از طریق یادآورى خود این آیه شریفه اشاره دارد به این

صاحب عمل از طریقى دیگر محفوظ است، و آن محفوظ بودن اعمال با نوشتن مالئكه 

نویسنده اعمال است، كه در طول زندگى هر انسانى موكل بر اوست، و بر معیار آن اعمال 

َو نُْخِرُج لَهُ یَْوَم اْلِقیَمِة ِكتابا یَْلقیهُ َمْنُشورا. اِْقَرا » رمود: چنان كه فبیند، همپاداش و كیفر مى

را آوریم كه آناى بیرون مىروز قیامت برایش نامه ِكتابََك َكفى ِبنَْفِسَك اْلیَْوَم َعلَْیَك َحسیبا ـ

ى شود كتابت را بخوان كه در امروز خودت براى حسابرســبیند به او گفته مىگشوده مى

 اسراء(  /14و13« )علیه خودت كافـى هستى.

 «اِنَّ َعلَْیُكـــــْم لَحــــــاِفظیــــَن!»ـ 

یعنى از ناحیه ما حافظانى موكل بر شما هستند كه اعمال شما را با نوشتن حفظ 

 كند .اش مىكنند.این آن معنائى است كه سیاق افادهمى

 «ِكــرامــا كاتِبیـــَن!» ـ 

اى كرامت و عزتى نزد خداى تعالى اند، و این توصیف یعنى حافظانى كه دار

توصیف مالئكه به كرامت در قرآن كریم مكرر آمده، و بعید نیست كه با كمك سیاق بگوییم: 

مراد از این است كه فرشتگان به حسب خلقت موجوداتى مصون از گناه و معصیتند، و 

ِعبادٌ ُمْكَرُموَن. الیَْسبِقـُونَـهُ ِبـاْلقَـْوِل َو ُهْم بَلْ » مفطور بر عصمت، مؤید این احتمال آیه شریفه 

/ انبیاء (است كه داللت بر این دارد كــه مــالئكــه اراده  27و  26« ) بِـاَْمــِره یَْعَملـُوَن،

دهند مگــر آنچـــــه كــه او كنند، مگر آنچه را خدا اراده كرده باشد و انجام نمىنمى

 «كــرام بــرره!»اشــــد، و همچنیــن آیــه دستــــور داده بــ

فرماید: كه مىنوشتن اعمال است، به شهادت این« كاتبین»و مراد از كتاب در كلمه 

 / جاثیه( 29« )اِنها ُكنها نَْستَْنِسُخ ما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن،» / انفطار( و  12« )یَْعلَُموَن ما تَْفعَلُوَن،»

 «لُوَن!یَْعلَُموَن مـا تَْفعَ »ـ 

خواهد بفرماید: فرشتگان در تشخیص اعمال نیك از بد شما و تمیز در این جمله مى

دارد، همچنانكه آیه قبلى شوند، پس این مالئكه را منزه از خطا مىحسنه آن دچار اشتباه نمى

داشت، بنابر این مالئكه به افعال بشر با همه جزئیات و صفات آن آنان را منزه از گناه مى

 كنند . طور كه هست حفظ مىه دارند، و آن را هماناحاط

در این آیات عدهه این مالئكه كه مأمور نوشتن اعمال انسانند معین نشده، بله در آیه 

ماِل قَعیدٌ،»فرماید: زیر كه مى / ق( استفاده  17« )اِْذ یَتَلَقَّى اْلُمتَلَقهِیاِن َعِن اْلیَمیِن َو َعِن الشهِ
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یك انسان دو نفر از آن مــالئكــه موكلند، یكى از راست و یكى از چپ شود كه براى هر مى

. 

/ اسراء( اخبار رسیده داللت  78« )اِنَّ قُْراَن اْلفَْجِر كاَن َمْشُهودا،»در تفسیر آیه 

روند و نویسندگان دارد بر اینكه نویسندگان اعمال هر روز بعد از غروب خورشید باال مى

نویسند تا صبح شود، و بعد از طلوع فجر صعود عمال شب را مىشوند و ادیگرى نازل مى

شوند. در روایات آمده كه فرشته طرف راست مأمــور نموده مجددا مالئكه روز نازل مى

 نوشتن حسنات و طرف چپ مأمور نوشتن گناهان است .

ناست كه داللتى بر این مع« یَْعلَُموَن مـا تَْفعَلُوَن،»فرماید:در آیه مورد بحث كه مى

دانند. و كنند مىها مىچه انسانفرماید: آننویسندگان داناى به نیات نیز هستند، چون مى

تواننــد به خصوصیــات افعال و عناوین آن، و معلوم اســت كه بدون علــم به نیات نمى

اى بـه نیــات شــود مالئكــه دانــاینكــه خیــر است یــا شــره علــم پیدا كننــد. پس معلــوم مى

 (1)نیـز هستند .

 . 105، ص: 40المیــــــــزان ج:  -1

 دو ملك مسئول ثبت و حفظ اعمال 

ماِل قَعیدٌ.»  / ق(  17« )اِْذ یَتَلَقَّى اْلُمتَلَقهِیاِن َعِن اْلیَمیِن َو َعِن الشهِ

اى است كه شود دو فرشتهبه طورى كه از سیاق استفاده مى« ُمتَلَقهِیانِ »مراد از 

اْلیَمیِن َعنِ »كنند و جمله موكل بر انسانند و عمل او را تحویل گرفته و آنرا با نوشتن حفظ مى

ماِل قَعیدٌ، اى كه یكى از طرف دست راست نشسته، و یكى از یعنى دو فرشته« َو َعِن الشهِ

 پ نشسته ،كه منظور از دست راست و چپ، راست و چپ آدمى است . طرف چ

خواهد موقعیتى را كه نسبت به انسان دارند تمثیل كند. دو طرف خیر و این جمله مى

شر انسان را كه حسنات و گناهان منسوب به دو جهت است، به راست و چپ محسوس 

 گیرند.(ه در جهت قرار نمىانســان تشبیه كند، )وگرنه فرشتگـان موجوداتى مجردند ك

یعنى به یادآور و متوجه باش این را كه دو فرشته عمل انسان « اِْذ یَتَلَقَّى اْلُمتَلَقهِیاِن،»

گیرنــد. منظور از این دستــور این است كه به علــم خداى تعالــى اشــاره كنــد، و را مى

ا به وسیله مالئكه، به اعمــال بفهماند كه خداى سبحــان از طریق نوشتــن اعمال انسانه

اى  دیگر نسبت انسان علم دارد، عالوه بر آن علمى كه بدون وساطت مالئكه و هر واسطه

  (1)به انسان دارد. 

 . 235، ص: 36الـمیـــزان ج:  -1

 

 دو ملــك مسئـول ضبــط الفــاظ و گفتــار

 / ق( 18) «ما یَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل ااِل  لََدْیِه َرقیٌب َعتیٌد!»

 « جا مراقبان آماده است!كه در همانآورد، مگر آنهیچ سخنى در فضاى دهان نمى»

به معناى كسى است كه فراهم كننده « َعتیدٌ »به معناى محافظ و كلمه « َرقیبٌ »كلمه 

كند تا او از نتیجه مقدمــات آن ضبط و حفظ است: یكى مقدمات را براى دیگرى فراهم مى

 شـود .كار وى آگــاه 
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كه آن نیز درباره فرشتگان « اِْذ یَتَلَقَّى اْلُمتَلَقهِیاِن،»و این آیه شریفه بعد از جمله 

موكــل است، دوباره راجــع به مراقبــت دو فرشتــه سخن گفته، با اینكه جمله اولى تمامى 

 (1)شــد، و جمله دوم تنهـا راجـع تكلم انسان است. كارهــاى انسان را شامل مى

 . 236، ص: 36الـمیــــــزان ج:  -1

 

 مالئكه محافظ انسان از حوادث

 / انعام( 61« )َو یُْرِسُل َعلَْیُكْم َحفََظةً!»

كارشان حفظ آدمى است از همه بلیهات و مصایب، نه تنها بالى « َحفََظةً »

 خصوصى.

و جهت احتیاج آدمى به این حفظه این است كه نشئه دنیوى نشئه اصطكاك و 

كه موجودات دیگرى مزاحمت و برخورد است، و هیچ موجودى در این نشئه نیست مگر این

اند، و هر كدام در از هر طرف مزاحم آنند، آرى اجزاى این عالم همه و همه در صدد تكامل

بیشتر كنند. و پر واضح است كه هیچ كدام سهم بیشترى  این مقامند كه سهم خود را از هستى

كاهند، به همین جهت كنند، مگر اینكه به همان اندازه از سهم دیگران مىكسب نمى

 موجودات جهان همواره در حال تنازع و غلبه بر یكدیگرند . 

یكى از این موجودات انسان است، كه تا آنجا كه ما سراغ داریم تركیب وجودیش از 

ترین تركیبات موجود در عالم صورت گرفته، و معلوم است كه رقبا و ترین و دقیقیفلط

دشمنان چنین موجودى از رقباى هر موجود دیگرى بیشتر خواهند بود، و لذا به طورى كه 

آید خداى تعالى از مالئكه خود كسانى را مأمور كرده تا او را از گزند از روایات هم بر مى

كنند، و از هالكت نگهش بالیا و مصایب حفظ كنند، و حفظ هم مى حوادث و از دستبرد

رسد، دست از او  برداشته او اى كه مرگش فرا مىدارند، تا اجلش فرا رسد. در آن لحظهمى

  (1)سپارند تا هالك شود. را به دست بلیات مى

  207، ص: 13الـمیـــــزان ج:  -1

 

 

 ى نقش مراقبت مالئكه و تحول جوامع انسان

َ ال یُغَی ُِر ما بِقَـْوٍم » ِ اِنَّ ّللا  ى لَهُ ُمعَق ِبٌت ِمْن بَْیِن یََدْیِه َو ِمْن َخْلِفه یَْحفَُظونَهُ ِمْن اَْمِر ّللا  َحتـ 

 / رعد(  11)        «یُغَی ُِروا ما بِأَْنفُِسِهْم!

كرده تا خداى تعالى محافظینى از مالئكه )معقبات( قرار داده و بر افراد بشر موكل 

كه هالك شود، و یا از وضعى كه دارد او را به امر خدا از امر خدا حفظ نمایند، و از این

دگرگون گردد، نگهدارند. چون سنت خدا بر این جریان یافته كه وضع هیچ قومى را 

كه خودشان حاالت روحى خود را دگرگون سازند، مثالً اگر دگرگون نسازد مگر آن

فران مبدل نماینــد، و یا اگر مطیــع بودند عصیان بورزند، و یا اگــر شكرگزار بودند بــه ك

ایمــان داشتنــد، به شــرك بگرایند در این هنگــام است كه خــدا هم نعمــت خــود را به 

 سـازد.نقمــت، و هدایتـش را به اضــالل، و سعادت را به شقاوت مبـدل مى
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َ ال یُغَ »این جمله یعنى  اش این است كه خداوند چنین قضا رانده و چكیده« یهُِر ما بِقَْوٍم،اِنَّ ّللاه

دهد مربوط به حاالت هایى كه به انسان مىها و موهبتقضایش را حتم كرده كه نعمت

ها و نفسانى خود انسان باشد، كه اگر آن حاالت موافق با فطرتش جریان یافت، آن نعمت

گر مردمى به خاطر استقامت به خدا ایمان آورده و ها هم جریان داشته باشد. مثالً اموهبت

هاى دنیا و آخرت به سویشان سرازیر عمل صالح كردند، دنبال ایمان و اعمالشان نعمت

 (1)شود.

 . 197، ص: 22المیــزان ج:  -1
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 فصل ششم

 

 وظیفه مالئكه در انزال وحى الهى
 

 

 

 انحصار هدایت با وحى به وسیله مالئكه 

ْلنا َعلَْیِهْم ِمَن السَّماِء َملَكا َرُسوالً »  «! قُْل لَْو كاَن ِفى االَْرِض َملِئَكةٌ یَْمُشوَن ُمْطَمئِن یَن لَنَزَّ
 / اســــراء( 95)

عنایــت الهى چنین تعلق گرفت كه اهل زمین را هدایت فرماید، و این صورت 

ها شود. پس انسانبه وسیله وحى آسمانى، چون بشر از پیش خود هدایت نمىگیرد مگر نمى

وقــت بى نیاز از وحــى آسمانى نیستنــد، به ناچار بایــد كننــد، هیچكه در زمیــن زندگى مى

اى به عنــوان رســول به یــك دستــه از ایشــان كه همــان انبیــا هستنــد نــازل فرشتــه

 گـــردد .

این خصیصه زندگى زمینى و عیش مادى است كه به هدایت الهى نیازمند است و  و

اى از فرشتگان هم شود مگر به وسیله نزول وحى از آسمان، حتى اگر فرضا عدهآن هم نمى

اى نازل در زمین زندگى كنند و محكوم به عیش مادى و زمینى شوند، بر آنان نیز فرشته

 ان برساند. آرى، این مسئله از خصایص زندگى زمینى است .كردیم تا وحى ما را به ایشمى

عنایــت و نقطه اتكا در آیه شریفــه به دو جهت اســت: یكى این كه زندگى بشر 

زمینــى و مادى است، و دوم این كه هدایت كه خداى تعالــى بر خود واجــب كرده، تنها از 

 عملــى است و راه دیگرى ندارد .راه وحــى آسمانى و به وسیلــه یكى از فرشتگــان 

شود به وسیله اى كه از آسمان به ایشان مىزندگى بشر زمینى و مادى است و وحى

اى آسمانى است، و این وحى هر چند براى بشر است و لكن همه افراد بشر قابل فرشته

و  دریافت آن نیستند. آرى افراد نوع بشر از نظر سعادت و شقاوت و كمال و نقص و پاكى

توانند حامل ناپاكى بــاطــن مختلفنــد، تنهــا از میان افراد این نوع آن عده معدودى مى

دریافت كننده آن باشند كه مــاننــد فــرشتــه آورنــده آن، پــاك و از مســاس شیطــان منــزه 

 بــاشند، و آن عــده معــدود همان رسوالن خــدا و انبیــاء هستنــد. 

هاى هر نوع بركت آسمانى اند، ناگزیر نزول دین بر بشر هم به واسطه چون مالئكه

گیرد، و این آمد و شد مالئكه عبارت است از رسالت، و آن وسیله ایشان صورت مى

شخصــى هم كه گیرنــده وحى و دین خداســت )كه البته به خاطــر اینكه بایــد داراى 

ادى از بشر خواهند بود، نه همگى ایشان( طهارت باطنــى و روحى از امر خدا باشد افر

 (1)نبـى و پیغمبر است. 

 . 348، ص: 25المیزان ج:  -1
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 همراهى مالئكه و روح در نزول وحى

وِح ِمْن اَْمــِره َعلى َمْن یَشــاُء ِمْن ِعبــاِده!» ُل اْلَمالئَِكــةَ ِبالرُّ  / نحل( 2« )یُنَزهِ

چیــزى كه مایه حیــات و زندگى اســت، البته عبارت است از « رُوح»معنــاى 

 حیاتى كه مالك شعور و اراده باشد .

ا حقیقت آن چیست؟ مى توان بطور اجمال از آیات كریمه قرآن استفاده نمود كه و امه

روح حقیقتى و موجودى مستقل است، و موجودى است داراى حیات و علم و قدرت، نه 

اند قائم موجودى دیگر باشد. طور كه بعضى پنداشتهكه از مقوله صفات و احوال بوده، آناین

كند به اینكه از امر پروردگار است و سپس وح را معرفى مىقرآن كریم از سوى دیگر ر

امر او جز این نیست كه وقتى چیزى را اراده كند »كند: امر پروردگار را چنین معرفى مى

و « باشد، پس منزه است آن كسى كه به دست اوست ملكوت هر چیزى.بگوید باش و مى

بحان هر چیز را با آن ایجاد است خداى س« كلمه ایجاد»رساند كه امر خدا همان مى

فرماید، و به عبارت دیگر امر خداى سبحان همان وجودى است كه به اشیاء افاضه مى

فرماید، اما نه وجود از هر جهت، بلكه امر خدا عبارت است از وجود از این جهت كه مى

و »ماید: فرمستند به خداى تعالى است، و آمیخته با ماده و زمان و مكان نیست، آنجا كه مى

 « امر ما نیست جز واحد چشم بر هم زدن!

وحِ ِمْن اَْمِره،»كه فرمود: پس این ُل اْلَمالئَِكةَ ِبالرُّ / قمر( تنزیل مالئكه با  50« )یُنَزهِ

مصاحبت و همراهى روح عبارت از القاى آن در قلب پیامبر، تا قلب وى با داشتن آن روح 

فسیر دیگر نیز تنزیل مالئكه به سبب روح به همین آماده گرفتن معارف الهى بگردد. و به ت

معناست، چون كلمه خداى تعالى كه همان كلمه حیات باشد در مالئكه اثر گذاشته و آنان را 

كند، و معناى آیات این است كه: خداى تعالى منزه و متعالى از شرك مانند انسانها زنده مى

باشد. و به خاطر همین تعالى و تنزه مى اند،ورزیدن و از شریكى كه مشركین برایش گرفته

از شریك است كه مالئكه را با همراهى روح كه از سنخ امر اوست و از كلمه وى است ـ و 

كند تا او یا به سبب امر او و كلمه اوست ـ بر قلب هر كس از بندگانش كه بخواهد نــازل مى

  (1)رفتن معبود دیگر بپرهیزید.بشــر را انذار كند كه معبــودى جز من نیست و زنهار از گ

 . 38، ص: 24المیــزان ج:  -1

 

 القاى روح و نزول وحى

وَح ِمــْن اَْمــِره َعلـى َمــْن یَشــاُء ِمــْن ِعبــاِده!»  / مؤمن( 15« )یُْلِقــى الــرُّ

این جمله اشاره دارد به امر رسالت، كه یكى از شئون آن انذار است، و اگر روح را 

كه مراد از روح همان مقید كرد، براى این بود كه داللت كند بر این« ِمْن اَْمِره»به قید 

وُح ِمْن اَْمِر َربهى،»روحى است كه در آیه  ( آمده،و همان روحى است 85)اسراء/ « قُِل الرُّ

وحِ ِمْن اَْمِره َعلى َمْن یَشاُء ِمْن ِعباِده اَنْ »كه در آیه  ُل اْلَمالئَِكَة بِالرُّ ـ مالئكه با   اَْنِذُروایُنَز ِ

شوند، و به او این معیت روح كــه از امــر اوست بــر هــر كس كه او بخــواهــد نــازل مى

 / نحل( بدان اشاره فرموده است .  2« )كنند كه باید انذار كنید.مــأمــوریت را ابالغ مى

مالئكه وحى  در نتیجه مراد از القاى روح بر هر كس كه خدا بخواهد، نازل كردن

رسوالنى هستند كه خدا ایشان را « َمْن یَشـآُء ِمـْن ِعبـاِدِه،»است بر آن كس، و مراد از جمله 
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آله اقوال وعلیههللابراى رسالت خود برگزیده، و در معناى روح القاء شده به رسول صلى

  (1)دیگرى هست، كه قابل اعتناء نیستند. 

  187، ص: 34الـمیـــــزان ج:  -1

 
 

 مالئكه وحى و اقسام تكلم خدا

ُ اِال  َوْحیا اَْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب اَْو یُـْرِسـَل َرُسوالً فَیُوِحَى بِِأْذنِه» ما  َو ما كاَن ِلبََشٍر اَْن یَُكل َِمهُ ّللا 

 / شورى( 51)                     «یَشاُء!

هر « ارسال رسول»و « تكلم از وراء حجاب»، و دو قسم بعد از آن، یعنى «َوْحى»

سه از مصــادیــق تكلم خــداست، البته مصداق اعم از حقیقى و مجازى. پس هر سه نوع 

تكلمــى كــه در ایــن آیـه ذكـر شده، یعنى وحى و تكلم از وراء حجاب، و ارسال رسول 

 نــوعــى از تكلم با بشر است .

گیرد، كه خدا با او تكلم كند معناى آیه این است كه هیچ بشرى در این مقام قرار نمى

كه به نوعى به او وحى به نوعى از انواع تكلم كردن، مگر به یكى از این سه نوع ، اول این

كه رسولى بفرستند، و بـه كه از وراى حجــاب با او سخــن گوید، و ســوم اینكنــد، دوم این

 خواهــد، وحى كنــد .اذن خــود هر چــه مى

عطف « او»در این آیه هست، این است كه این سه قسم را با كلمه نكته دیگرى كه 

به یكدیگر كرده، و ظاهر این كلمه آن است كه سه قسم نامبرده با هم فرق دارند، و باید هم 

بینیم دو قسم اخیر را مقید به قیدى كرده، یكى را مقید به حجاب و همین طور باشد، چون مى

را به هیچ قیدى مقید ننموده است. ظاهر این مقابله آن  دومى را به رسول كرده، ولى اولى

اى بین خدا و طرف است كه مراد از قسم اول تكلیم خفى باشد، تكلیمى كه هیچ واسطه

كه قیدى زاید در آن آمده، كه یا حجاب است و مقابلش نباشد، و اما دو قسم دیگر به خاطر این

شود. چیزى كه هست ه با واسطه انجام مىشود، تكلیمى است كیا رسولى كه به وى وحى مى

رساند، و در در یكى واسطه رسول است كه وحى را از مبدأ وحى گرفته به پیامبر مى

دیگرى آن واسطه حجاب است، كه خودش رساننده وحى نیست، ولى وحى از ماوراى آن 

 گیرد .صورت مى

/ شورى( عبارت   51« )ه ما یَشاُء،اَْو یُـْرِسـَل َرُسوالً فَیُوِحَى ِبِأْذنِ »قسم سوم یعنى 

است از وحى به توسط رسول كه همان فرشته وحى باشد، پیام خدا نخست به او داده 

كه قرآن چنانكند، همشود، و او هر چه را خداى سبحان اذن داده باشد، به پیامبر وحى مىمى

میـُن َعل»كریم در این باره فرموده:  ََ وُح ااْل را بر قلب ـى قَْلِبـَك ـ روح االمین آننَـَزَل بِـِه الـرُّ

لَهُ »/ شعرا( و نیز فرموده:  194و  193« )تو نازل كرد. ا ِلِجْبریَل فَِانَّهُ نَزَّ قُْل َمْن كاَن َعدُوه

َعلى قَْلِبَك ِبِاْذِن ّللاه ِ ـ بگو هر كس كه دشمن جبرئیل است باید بداند كه همو قرآن را به اذن 

/ بقره( در عین حال وحى كننده خداى سبحان است،  97« )كند.ىخدا بر قلب تو نازل م

بِمآ اَْوَحْینآ ِالَْیَك هذَا اْلقُْرآَن ـ ما داستان یوسف را به وسیله این قرآن كه به »چنانكه فرمود: هم

  (1)/ یوسف(  3« )تو وحى كردیم برایت بسرودیم.

 . 119، ص: 35المیزان ج:  -1
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 مالئكه و انسان برگزیدگان و رسوالن از

ُ یَْصَطفى ِمنَ »  حج(/75« )الن اِس.اْلَمالئَِكِة ُرُسالً َو ِمنَ ّللَا 

گیرى از هر چیز است یا گرفتن صافى و خالص به معناى خالصه« اِْصِطفاء»كلمه 

خدا از مالئكه و از مردم رسوالنى، به معناى انتخاب و اختیار « اِْصِطفاء»هر چیزى. 

 نان است، كه آن رسول صافى و خالص و صالح براى رسالت باشد .رسوالنـى از میان آ

كه مسئله قرار دادن كند، یكى ایناین آیــه و آیه بعدیش دو حقیقت را بیان مى

كــه واجــب است كه این رســوالن براى بشــر، بر خــدا واجــب اســت، و یكى هــم این

شریفــه را به آیــه قبــل، كه آن نیــز از مسئله رســوالن معصوم باشنــد، و این مطلــب آیــه 

ٍة َجعَْلنا َمْنَسكا ُهْم ناِسُكوهُ،»فرمــود: كرد و مىرسالت بحــث مى حج( تــا /67« )ِلُكلهِ اُمَّ

 ســـازد .اى متصــل و مربــوط مىاندازه

كه خداى را  دهد، یكى اینطور كه اشاره شد، این آیه از دو مطلب خبر مىهمان

كه این رسالت بدون قید و پیامبرانى است از جنس بشر، و رسوالنى است از ملك، دوم این

شرط نیست كه هر جور شد بشود، و هر كس رسول شد بشود، بلكه در تحت نظام 

 كند كه صالح براى این كار باشد . نتخاب مىقرار دارد، و آن كسى را ا« اِْصِطفاء»

َ َسمیٌع بَصیٌر،»جمله  كند، كه اصالً چرا باید اصل ارسال رسول را تعلیل مى« اَنَّ ّللاه

رسوالنى مبعوث شوند، و بیانش این است كه نوع بشر بطور فطرى محتاج به این هستند، 

اند كمالى كه براى آن خلق شدهكه خدا به سوى سعادتشان و كمالشان هدایت فرماید، همان 

طور كه سایر انواع موجودات را هدایت كرده است. پس مسئله احتیاج به هدایت همان

هاست. به عبارتى دیگر اظهار حاجت از ایشان حاجتى است عمومى، و ظهور حاجت در آن

همان سئوال و درخواست رفع حاجت است، و خداى سبحان شنواى سئوال فطرى ،و )زبان 

ل( ایشان، و بصیر و بیناى به احتیاج فطرى ایشان به هدایت است. پس مقتضاى سمیع و حا

سوى سعادت و كمالشان هدایت بصیر بودن او این است كه رسولى بفرستد تا ایشان را  به

كند، چون همه مردم كه شایستگى اتصال به عالم قدس را ندارند، زیرا اگر یكى از ایشان 

هاست، پس باید یكى را د، و اگر یكى صالح باشد، صدها طالح در آنها ناپاكنپاك است ده

خودش برگزیند، و این رسول دو نوع است یكى از جنس فرشته تا وحى را از ناحیه خدا 

گرفته، به رسول از قسم دوم كه بشرى است برساند. قسم دوم رسول انسانى است كه وحى 

  (1)رساند. ىهــا ماى گرفته، به انسانرا از رسول فرشته

 . 300، ص: 28المیزان ج:  -1

 

 

 عمومیت رسالت مالئكه

ْلنا َعلَْیِهْم ِمَن السَّماِء َملَكا َرُسوالً!»  «قُْل لَْو كاَن ِفى االَْرِض َملِئَكةٌ یَْمُشوَن ُمْطَمئِن یَن لَنَزَّ

 / اسراء( 95) 

در حقیقت مالئكه به  فهماند كهكنــد به عمومیت رسالــت مالئكه و مىآیــه اشاره مى

شخص پیامبر نازل نشده، بلكه بر عموم انســان نازل شده است. چیزى كه هست تلقــى و 

گرفتــن وحى مخصــوص به یك فــرد از ایشــان اســت، و اگــر دیگــران از آن محرومنــد 
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به خاطر قصورى است كه در خود ایشان است، وگرنه فیض خداى سبحان عمومى اسـت، 

 چنــد كه مستفیــض از آن اشخــاص مخصوصــى باشنـد .هر 

َو ما كاَن َعطاُء َربهَِك َمْحُظورا ـ عطاى پروردگارت ممنوع »كه فرمــود: چنانهم

ِ »( و نیــز فرموده: 20)اسراء / « نیست! قالُوا لَْن نُْؤِمــَن َحتهى نُْؤتى ِمثَْل مآ اُوتَِى ُرُسُل ّللاه

ـهُ اَْعلَُم َحیْ  آوریم تا هم به ما داده شود آنچه كه ــُث یَْجعَُل ِرسالَتَهُ ـ گفتنــد: ایمان نمىاللـه

  (1)انعام( /124« )داند رسالت خود را كجا قرار دهد.رسوالن خدا داده شده، خداوند بهتر مى

 . 352، ص: 25المیزان ج:  -1

 

 

 شكـافتـه شـدن آسمـانها با وحـى و عبـور مـالئكه 

السَّمواُت یَتَفَطَّْرَن ِمْن فَْوقِِهنَّ َو اْلَمالئَِكةُ یَُسب ُِحوَن بَِحْمِد َرب ِِهْم َو یَْستَْغِفُروَن ِلَمْن فِى تَكاُد »

 / شورى( 5« )االَْرِض!

آنچه از سیاق آیه و نظم كالم كه درباره بیان حقیقت وحى و آثار و نتایج آن است به 

هاست به ها از باالى سر مردم، شكافتن آنشدن آسمانآید این است كه مراد از پاره دست مى

شود، و فرشتگان آن وحى را از همــه وسیله وحیى كه از ناحیه خداى علهى عظیم نازل مى

دهند، تا به زمین نازل كنند. چــون مبدأ وحى خــداى سبحــان است و ها عبـور مىآسمان

سوى هائى است بهمؤمنون( راه/17« )ُكْم َسْبَع َطرائِــَق،َو لَقَْد َخلَْقنا فَْوقَ »ها به حكم آیه آسمان

 زمین. 

وجهش روشن « ِمْن فَْوقِِهنَّ »را مقید كرد به جمله « یَتَفَطَّْرنَ »كه چرا جمله اما این

شود، چون از ناحیه خدایى نازل كه وحى از مافوق و باالى سر نازل مىاست، براى این

ها و علوى مطلق و عظمتى مطلق دارد، قهرا اگر آسمان شود كه ما فوق هر چیز است،مى

 شونــد. شكافته شوند، از باال شكافتــه مى

خواهد امر وحى را بزرگ بدارد، از این جهت كه وحى كالم كسى است و نیز مى

ها كه على و عظیم است، پس از این جهت كه كالم خدائى است داراى عظمت مطلقه، آسمان

شود، و از این جهت كه كالم خدائى است علهى و نزدیك به پاره شدن مىدر هنگام نزول آن 

شوند. پس آیه شریفه در مقام ها پاره شوند، از باال پاره مىداراى علو. اگر آسمان

كند،  نظیر بزرگداشت كالم خداست، از این جهت كه در هنگام نزولش از آسمانها عبور مى

َع َعنْ »آیه شریفه  قُلُوبِِهْم قالُوا ماذا قاَل َربُُّكْم قالُوا اْلَحقَّ َو ُهَو اْلعَِلىُّ اْلَكبیُر ـ تا  َحتهى اِذا فُزهِ

پرسند: پروردگارتان هاى مالئكه زایل شود، آن وقت از فرشتگان وحى مىكه ترس از دلآن

/ سبأ( در مقــام  23« )گویند: حق را، و او علهى و كبیر است!چه وحى كرده بود؟ مى

 ت وحـى است، نه از حیث نزول، از حیث مالئكه حامل آن به سوى زمین. بزرگداش

عا ِمْن َخْشیَِة »نظیر آیه شریفه  لَْو اَْنَزْلنا هذَا اْلقُْرآَن َعلى َجبٍَل لََرأَْیتَهُ خاِشعا ُمتََصد ِ

 ِ دیدى كه چگونه خاشع كردیم، آن وقت مىـ اگر ما این قرآن را بر كوهى نازل مىّللا 

/ حشر( كه در مقام بزرگداشت وحى است،  21« )گشت،و از ترس خدا متالشى مى شد،مى

 بر فرضى كه بر كوهى نازل شود .

اِنها َسنُْلقى َعلَْیَك قَــْوالً ثَقیـالً ـ به زودى سخنى سنگین بر تو »نیز نظیر آیه شریفه 

صعوبت عمل  / مزمل( كه در مقام بزرگداشت وحى از نظر سنگینى و 5« )كنیم،القاء مى
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  (1)دهد. آن است. این آن مطلبى است كه سیاق آنرا دست مى

 . 16، ص: 35الـمیـــــزان ج:  -1

 

 

 سرعت حركت در نزول مالئكه

اِشراِت نَْشرا، فَاْلفاِرقاِت فَْرقا، فَاْلُمْلِقیــاِت » َواْلُمْرَسالِت ُعْرفا، فَاْلعاِصفاِت َعْصفا، َو النـ 

 / مرسالت( 7تا 1« ) نُــْذرا، اِنَّمـا تُوَعدُوَن لَواِقٌع!ِذْكــرا، ُعْذرا اَوْ 

آیــات ششگانه فوق سوگندهائـى است از خــداى تعالــى، به امــورى كه از آن امور 

 تعبیر كــرده به مرسالت ـ عاصفات ـ ناشرات ـ فارقات ـ ملقیات ذكرا عذرا او نذرا. 

خورم به جماعات مالئكه وحى، كه روانه مىـ سوگند « َو اْلُمْرَسالِت ُعْرفا ! »

 شوند.مى

اى كه پشت سر هم روانه خورم به مالئكهـ سوگند مى« فَـاْلعاِصفاِت َعْصفا ! »

شوند، و ایشــان با سرعت سیــرى كه دارند، مــاننــد بــادهاى تند مأموریت خود را مى

 دهند.انجام مى

اِشراِت نَْشرا ! » له سوگندى دیگر است و نشر صحیفه و كتاب و ـ این جم« َو النـه

جامعه و امثال آن، به معناى گشودن آن است، و مراد از نشر،گشودن صحف وحى است. 

كنند، هاى آسمانى را باز مىاى كه صحیفهخورم به مالئكهمعناى آیه این است كه سوگند مى

 تلقى كند . راهایــى كه وحى الهى بر آن نوشتــه شده تا پیغمبر آنصحیفه

هایى است كه بین حق و باطل، و حالل ـ مراد از فارقات فرق« فَاْلفاِرقاِت فَْرقا ! » 

 شود .و حرام است. و فرق نامبرده صفتى است كه بر نشر نامبرده متفرع مى

ـ مراد از ذكر قرآن است كه او را به رسول « فَاْلُمْلِقیاِت ِذْكرا ُعـْذرا اَْو نُـْذرا ! » 

خواند. و ممكن هم هست وحى نازل بر انبیا باشد، كه بر آنان آله مىوعلیههللاصلىخدا 

اى كه اخیرا ذكر شده، یعنى نشر و فرق و القاء سه صفت شد، و صفات سه گانهخوانده مى

ل باید صحف آسمانى نشر بشود، تا فرق میانه حق و  است كه مترتب بر یكدیگرند، یعنى اوه

كند، و با م محقق شود، پس با نشر است كه فرق تحقق خود را آغاز مىباطل و حالل و حرا

شود، اى از وجود نشر است، كه بر آن مترتب مىشود، پس فرق مرتبهالقاى تحققش تمام مى

كند. شود، و وجود نشر را تمام مىو القاء مرتبه دیگرى است كه بر وجود آن مترتب مى

كنند تا حجت بر تكذیــب گران تمام ذكر را القاء مى حاصل معناى آیه این است كه فرشتگان

 شــود، و تهدیدى براى غیــر ایشان باشد.

ـ ایــن جملــه جــواب از آن چند سوگنــد است و معنــاى !« اِنَّما تُوَعدُوَن لَواقٌِع »  

و ثواب،  جمله این است كه چیزى كه خــدا شمــا را بــدان وعــده داده، یعنــى مسئلــه بعــث

  (1)خــواه و ناخــواه واقــع خواهــد شد. 

 . 391، ص 39المیزان ج:  -1
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 نقش مالئكه در صیانت از وحى تا ابالغ

َرُسوٍل فَِانَّهُ یَْسلُُك ِمْن بَْیِن یََدْیِه َو اْرتَضى ِمْن  اْلغَْیِب فاَل یُْظِهُر َعلى َغْیبِِه اََحدا ااِل  َمنِ عاِلُم »

 جن(/27و26« )ِفِه َرَصدا!ِمْن َخلْ 

شود، هایى كه به رسول وحى مىآیه شریفه راه رسیدن پیام غیبى یعنى آن رسالت

كند، مگر رسولى احدى را بر غیب خود مسلط نمى»كند. معناى آیه این است كه وصف مى

كند، چون او نگهبانى از را كه پسندیده باشد، كه چنین رسولى را بر غیب خود مسلط مى

البته « ئكه بین رسول و مردم دارد، و نگهبانانى هم بین رسول و خودش گمارده است!مال

دانیــم كه سلوك رصد در پیش رو و در پشت سر رسول براى حفظ وحى از هر این را مى

هــا با تخلیط و تغییر دادن، یعنى كــم و زیاد كــردن است، كه ممكــن است از ناحیــه شیطان

 سطــه صــورت بگیرد. واواسطه و یا بى

علت سلوك رصد در پیش رو و پشت سر « اَْن قَْد اَْبلَغُوا ِرساالِت َربهِِهْم ! » جمله 

گماریم، تا محقق شود كه رسوالن فرماید :براى این رصد مىكند، و مىرسول را بیان مى

 اند . غ كردهاند و بدون تغییر و تبدیل ابالرسالــت پروردگارشان را به مــردم ابالغ كرده

كــه خداى كنــد و اینبه طرف دل رســول اشاره مى« َو اَحـاَط بِمـا لَدَْیِهــْم،»جملــه 

فهماند كه وحى خدا از مصدر تعالى احاطه علمى به دل رسول دارد، در نتیجه آیه شریفه مى

ـى ایمــن وحى گرفته تا نفس رسول و از رسول گرفته تا مردم از هر گونه تغییر و تبدیلـ

 اسـت .

تا آخر دو آیه داللت دارد بر این كه « فَِانَّهُ یَْسلُُك ِمْن بَْیِن یَـدَْیـِه َو ِمـْن َخْلِفِه،» جمله 

رسد و شود تا زمانى كه به مردم مىوحى الهى از آن لحظه كه از مصدر وحى صادر مى

دستبرد و تغییرى  همچنین در طریق نزولش تا وقتى كه به شخص مورد وحى برسد، از هر

 محفوظ است .

ا مصونیت وحى در آن حال كه رسول آنرا از فرشته وحى دریافت مى كند،  و امه

فهمیم رسول طورى است، كه از آن مى« ِلیَْعلََم اَْن قَْد اَْبلَغُوا ِرساالِت َربهِِهْم،» دلیلش جمله 

و ذهنش آن را فراموش دهد، كند كه در گرفتنش اشتباه رخ نمىوحى الهى را دریافت مى

اندازد، در نتیجه وحى خدا دچار تغییر و تبدیل كند، و شیطان در دل او دست نمىنمى

گردد، و نیز در رساندند وحى به مردم نیز این مصونیت هست، و شیطان در این مرحله نمى

رماید: فها داللت دارد، چون مىتواند بكند، جمله نامبرده بر همه این مصونیتهم كارى نمى

غرض از گماردن رصد این است كه بداند انبیاء رساالت پروردگار خود را رسانند، یعنى 

این ابالغ در خارج محقق شود، و الزمه آن، مصونیت وحى در همه مراحل و رسیدن آن به 

مردم است. و اگر رسول در جهات سه گانه باال ـ یعنى گرفتن و حفظ كردن و رساندن ـ 

شود، و این كامالً روشن است، و شد، غرض خداى تعالى حاصل نمىمصونیت نداشته با

چون خداى تعالى براى حاصل شدن این غرض غیر از مسئله سلوك رصد طریقه دیگرى 

فهمیم كه وحى آن زمان هم كه به دست رسول رسیده، به وسیله مالئكه ذكر نكرده، مى

ه وسیله آنــان حراست شود، همینطور كه در طریق رسیدنش به رســول بحراست مى

 كند. این داللتها را تأیید مى« َو اَحاَط بِما لَدَْیِهْم،»شد، و جمله مى

آیه شریفه داللت دارد براین كه آن چه خدا از دین خودش بر مردم و از طریق 

كند، مصون در همه مراحل است، تا به دست مردم برسد، و یكى رسالت و وحى نازل مى

گرفتن وحى و دوم مرحله حفظ آن و سوم مرحله تبلیغ آن به مردم  از آن مراحل مرحله
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است. و تبلیغ رسالت به مردم تنها به زبان نیست بلكه تبلیغ عملى هم تبلیغ است پس رسول 

باید در مرحله عمل از هر معصیت و ارتكاب هر گناه و ترك واجب دینى معصوم باشد، 

صیت عصمت مانند رسول كرده است، پس چون اگر نباشد نقیض و ضد دین را تبلیغ خصو

پیغمبر از ارتكاب معصیت معصوم است، همچنانكه از خطا در گرفتن وحى هم معصوم 

است، و هم چنانكه از فراموش كردن آن و از خطاى زبانى در رساندنش به مــــردم 

  (1)معصــــوم اســــت. 

 . 219، ص 39المیـــــــــزان ج:  -1

 

 

 نزول و مراقبت وحىمالئكه مأمور 

اِجــراِت َزْجــرا فَالتهاِلیـاِت ِذْكـرا...!» ـا فَالـزه ـاِت َصفـه افـه  / صافات( 1« )َو الصه

دهیم ـ و خدا داناتر است كه: مراد از هر سه طایفه یعنى صافات و ما احتمال مى

راه این  زاجرات و تالیات، سه طایفه از مالئكه باشند كه مأمور نازل كردن وحى باشند، و

ها ایمن كنند، و آنرا به پیغمبران و یا خصوص پیامبر اسالم كار را از مداخله شیطان

عاِلُم اْلغَْیِب فَـال یُْظِهُر َعلـى »آله برسانند. و این معنا از آیه: وعلیههللاحضرت محمد صلى

 بَْیِن یََدْیِه َو ِمـْن َخْلِفِه َرَصدا ِلیَْعلََم اَْن قَْد َغْیبِـِه اََحدا اِال  َمِن اْرتَضى ِمْن َرُسوٍل فَِانَّهُ یَْسلُُك ِمنْ 

شود، چه در این / جن( نیز استفاده مى 28تا  26) «اَْبلَغُوا ِرساالِت َرب ِِهْم َو اَحاَط بِما لََدْیِهْم،

كند. مگر تنها كسى فرماید: خداى داناى غیب است. احدى را بر غیب خود مسلط نمىآیه مى

سوالن كه شایسته این كار بدانند، چون او همراه آن فرشته رسول و بعد از او را از ر

فرستد تا معلوم كنند آیا آن فرشتگان و رسوالن رسالت پروردگار خود را جاسوسانى مى

 كنند احاطه یابد. ابالغ كردند یا نه؟ و به آنچه كه مى

خورم به سوگند مى»ـ شود كه و بنابر این احتمال، معناى آیات مورد بحث این مى

ها را از اند، و سوگند به فرشتگانى كه شیطانفرشتگانى كه در سر راه وحى صف بسته

دهند، و سوگند به فرشتگانى كه كه در كار وحى مداخله و دست اندازى كنند زجر مىاین

م طور كه گفتیم مراد از این پیغمبر و وحى یا عموو همان« خوانند.وحى را بر پیغمبر مى

شده، و یا خصوص وحیى است كه به پیامبر اسالم هایى است كه به عموم پیامبران مىوحى

شده، و عبارت است از قرآن ؛ و مؤید این احتمال دوم است كه از آن تعبیر فرموده به مى

 تالوت ذكر، چون در قرآن كریم كلمه ذكر اصطالحى است براى قرآن . 

وان جبرئیلند. اگر بگوییم این سه طایفه وحى مالئكه صافات و زجرات و تالیات اع

كه خود قرآن در جاى دیگر چنانكنند، باز در حقیقت جبرئیل نازل كرده، همرا نازل مى

َرٍة بِاَْیدى َسفََرٍة ِكراٍم بََرَرةٍ »فرموده:  َمٍة َمْرفُوَعـٍة ُمَطهَّ ـ قرآن  فََمْن شاَء ذََكَرهُ فى ُصُحٍف ُمَكرَّ

رد احترام، و بلند پایه و پاك، به دست سفیرانى بزرگوار، و نیك سرشت هایى مودر صحیفه

َو ما »كند كه گفتند: / عبس( و نیز از همان فرشتگان حكایت مى 16ـ  13« )نازل شد.

ُل اِاله بِاَْمِر َربهَِك ـ ما به وحى نازل نمى / مریم(  64« )شویم مگر به امر پروردگارت!نَتَنَزَّ

وَن »تصدى آوردن وحى یك نفر نیست، و نیز گفتند:شود مپس معلوم مى ـافُـّ ا لَنَْحـُن الصه َو اِنـه

« َو اِنها لَنَْحُن اْلُمَسبهِحـُوَن ـ مائیم كه همواره در صفیم، و مائیم كه همیشه در تسبیح هستیم!

دهد، و در كه یك جا وحى را تنها به جبرئیل نسبت مى/ صافات( و این 166ـ 165)
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به جماعاتى از مالئكه، منافات ندارد و نظیر این است كه یك جا قبض ارواح  مواردى دیگر

دهد و در جائى دیگر به فرشتگانى فرستاده از ناحیــه را به خصوص ملك الموت نسبت مى

خودش و این بــدان جهت است كه اینان اعوان ملك الموتند و ملك الموت رئیـس ایشان 

  (1)است. 

 . 194، ص 33المیزان ج:  -1

 

 

 كیفیت محافظت اخبار غیبى حوادث زمین 

عُوَن اِلَى اْلَمـالَِء االَْعلـى َو یُْقـذَفـُوَن ِمـْن ُكـل ِ جـانِـٍب!»  «َو ِحْفظا ِمْن ُكل ِ َشْیطاٍن ماِرٍد ال یَسَّمَّ

 صافات(  8و  7) 

كه آن فرد خبیثى است « مـاِرد»افراد شریر از جن، و مراد از « َشْیطان»مراد از 

توانند به آنچه در مأل اعال هاى خبیث نمىشیطان»عارى از خیر باشد. و این كه فرمود: 

ها ممنوع از نزدیكى بدانجا هستند، و به همین كنایه است از این كه آن« گذرد گوش دهند،مى

هایى هستند ها شده است. مأل اعلى همانعنایت است كه عبارت نامبرده صفت همه شیطان

خواهند به گفتگوى ایشان گوش دهند، و منظور مالئكه مكرمى هستند كه ها مىكه شیطان

ْلنا َعلَْیِهْم ِمَن »فرمایند: دهند، به دلیل این آیه كه مىهاى باال را تشكیل مىسكنه آسمان لَنَزَّ

« كردیم تا رسول برایشان باشد.اى نازل مىالسَّماِء َملَكا َرُسوالً ـ هر آینه از آسمان فرشته

ها از گوش دادن به مأل اعلى این است كه بر اخبار غیبى كه / اسراء( مقصود شیطان 95)

دهد، از عالم ارضى پوشیده است، اطالع پیدا كنند، مانند حوادثى كه بعدها در زمین رخ مى

لَْت بِِه الشَّیاطیُن َو ما یَْنبَغى لَُهْم َو ما یَْستَ »و اسرار پنهانى كه آیه: طیعُوَن، اِنَُّهْم َعِن َو ما تَنَزَّ

توانند قرآن را نازل كنند، و سزاوار نیستند، چون ایشان از ها نمىالسَّْمعِ لََمْعُزولُوَن ـ شیطان

َو اَنها لََمْسنَا السَّمآَء »( بدان اشاره دارد. همچنین آیه: 212و  210« )اند،شنیدن ممنوع

َو اَنها ُكنها نَْقعُدُ ِمْنها َمقاِعدَ ِللسَّْمـعِ فََمْن یَْستَِمعِ ااْلآَن یَِجْد لَهُ فََوَجْدناها ُمِلئَْت َحَرسا َشدیدا َو ُشُهبا 

ِشهابا َرَصدا ـ ما شیطانها آسمان را لمس كردیم )بدان نزدیك شدیم( دیدیم كه پر از نگهبانان 

هــا سمانقهرمان، و پر است از تیرها، با این كه ما قبل از بعثت ایــن پیامبر همــواره در آ

نشستیــم، ولى االن هر كسى به صدارس آسمان نزدیك شده خواهد دید كه تیرها به گوش مى

 / جن(  9و  8« )اند.در آن كمین كرده

 «ُدُحورا َو لَُهْم َعذاٌب واِصٌب .اِال  َمْن َخِطَف اْلَخْطفَةَ فَاَتْبَعَهُ ِشهاٌب ثاقٌِب!» -

ترین ت كه ما آسمان دنیا را یعنى نزدیكمعناى آیات پنج گانه مورد بحث این اس

ها را ـ با زینتى بیاراستیم، و آن همان ستارگان بود كه تر آسمانها به شما ـ و یا پائینآسمان

در آسمان قرار دادیم، و همان آسمان را از هر شیطانى خبیث و عارى از خیر حفظ كردیم، 

شان نمودیم، تا از اخبار غیبى كه نعكه سخنان ساكنین آسمان را بشنوند، مو حتى از این

كنند اطالع نیابند، و به همین منظور از هرطرف تیر ساكنان مأل اعلى بین خود گفتگو مى

شوند، در حالى كه مطرود و رانده هستند، و عذابى واجب دارند، كه هرگز از مىباران

 ایشان جدا شدنى نیست . 

غیبــى كه در آسمــان دنیــا بین مالئكه رد  توانــد، به اخبــارپــس كسـى از جن نمى

شــود اطــالع یابد، مگر آنكــه از راه اختــالس و قاچــاق چیــزى از آن به دست و بــدل مى
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شود، تیر شهابى كه هرگز از بیــاورد كه در این صورت مورد تعقیب شهاب ثاقب واقع مى

  (1)رود. هــدف خطـا نمى

 . 998، ص 33المیزان ج:  -1

 

 

 پرتاب شهاب جهت حفظ اخبار آسمان 

السَّماِء بُرُوجا َو َزیَّن اها ِللن اِظریَن. َو َحِفْظناها ِمْن ُكل ِ َشْیطـاٍن َرجیٍم. ااِل  َمِن َو لَقَْد َجعَْلنا فِى»

 / حجر( 18تا16« )اْستََرَق السَّْمَع فَاَتْبَعَهُ ِشهاٌب ُمبیٌن.

بینیم، مقصود از زینت دادن آسمان براى ناظرین همین بهجت و جمالى است كه مى

هاى مختلف و لمعات متنوعى دارند، و با ستارگان درخشنده و كواكب فروزانش، كه اندازه

سازند. در قرآن كریم این معنا در چند جا تكرار شده، و همین تكرار عقلها را حیران مى

فرمایــد: جا مىاى سبحان عنایت بیشترى به یادآورى آن دارد، یككند از این كه خدكشف مى

/ فصلت( و  12« )ها،َو َزیَّنَّا السَّمـاَء الدُّْنیا بَِمصابیَح ـ زینت دادیم آسمان دنیا را به چراغ»

زینت دادیم آسمان دنیا را به زینتى كه هر یــك كوكبى است، و هم »فرماید: جاى دیگر مى

هر شیطــان رانده شــده، هر وقــت بخواهند از عالم باال خبــردار شوند، از حفــظ است از 

شوند و مر ایشانراســت عذابــى متعاقــب و دائم، مگر هر طــرف تیر باران و رانــده مى

 « كند!هــا به طور قاچــاق نزدیك شوند كه شهاب ثاقب دنبالشان مىآن

اى پنهان نى است، مانند كسى كه در گوشهاستراق سمع به معناى خبرگیرى در پنها

ها به طورى كه از دهد و استراق سمع از شیطانشده گفتگوى محرمانه دیگران را گوش مى

آید، عبارت از این است كه در صدد برآیند از گفتگوى مالئكه آیات سوره صافات بر مى

 خبردار شوند. 

آید، اجرام روشنى هم كه مىاى است كه از آتش بیرون كلمه شهاب به معناى شعله

اى كه ناگهان از یك انــد كه گویا ستــارهشونــد از این جهت شهــاب گفتهدر جو دیده مى

 گردد.اى خاموش مىرود و پس از لحظهنقطــه آسمان بیــرون آمده، به سرعـت مى

زمین شود كه ـ ما در آسمان )كه عبارت از جهت باالى بنابر این ظاهر آیات این مى

هاى آفتاب و ماه است، قرار دادیم، و آن را یعنى ها و قصرها كه همان منزلاست( برج

آسمان را براى بینندگان به زینتى آراستیم، و آن زینت همانا نجوم و كواكب است، و نیز ما 

ها از آنچه كه در آن را یعنى آسمان را از هر شیطان رانده شده، حفظ كردیم كه شیطان

م است خبردار نشوند: مگر آن شیطانى كه براى استراق سمع نزدیك شود، تا ملكوت عال

گفتگوى مالئكه را درباره امور غیبى و حوادث آینده، و امثال آن را بشنود، كه به محض 

 (1)كند. نزدیك شدن شهابى مبین دنبالش مى

 . 203، ص 23المیزان ج:  -1
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 آن مراقبت الهى از وحى نزد مالئكه و بعد از 

اِس. یَْعلَـُم ما بَْیـَن اَْیدیِهْم َو ما َخْلفَُهْم!» ـهُ یَْصَطفـى ِمــَن اْلَمــالئَِكـِة ُرُســالً َو ِمـَن النـ  « اَللـ 

 / حج( 76)

به « َخْلفَُهمْ »و « اَْیدیِهمْ »آید كه ضمیر جمع در هر دو كلمه از ظاهر سیاق برمى

دهد بر این كه چنین یگر هست كه شهادت مىرسوالنى از ملك و انس برگردد، و آیاتى د

 تعبیــــرى دربـاره رســوالن شـــده است. 

منظور از این كه خداى تعالى مراقب روش انبیاى خویش است كه مبادا دچار 

اختاللى گردد، نه فى نفسه دچار فراموشى یا تغییر و یا به وسیله كیدهاى شیطانى و  

ها بدین نه وحى و مردم اختاللى رخ دهد، همه اینتسویالت او دستخوش فساد و نه میا

دانــد آنچه پیش روى جهــت است كه فالن وحــى در برابر چشــم و علم او هستنــد، مى

 هاســت و آنان همه در گذر كمین گاه خدا قرار دارند. چــه دنبال آنهاست و آنآن

ما بین ایشان و آن كسى كه وحى را « ْم،مابَْیَن اَْیدیهِ »شود كه مراد از از همین جا روشن مى

رسول ملكى ما بین او و بین رسول انسانى كه وحى به او « ما بین ایدى»دهند، پس به او مى

دهد، و ما بین ایدى رسول انسانى عبارت است از ما بین او و بین مردم كه رسول مى

داست كه همه آنان از رساند، و مراد از ما خلف مالئكه و خانسانى وحى را به ایشان مى

جانب خدابه سوى مردم روانند، پس وحى از روزى كه از ساحت عظمت و كبریائى حق 

شود در مأمنى محكم است تا روزى كه به مردم برسد و الزمه آن این است كه صادر مى

پیغمبران نیز مانند مالئكه معصوم باشند، معصوم در گرفتن وحى و معصوم در حفظ آن، و 

 ابالغ آن به مردم .معصوم در 

ُموُر،»جملــه  َُ ِ تُْرَجــُع ااْل در مقام تعلیل علم خدا به ما بین ایدى مالئكه و « َو اِلَى ّللاه

ما خلف ایشان است و معنایش این است كه چگونــه ما بین ایــدى مالئكه و ماخلف ایشان بر 

چون این بازگشــت،  ماند؟ و حال آن كه بازگشت همه امور به سوى اوست؟خدا پوشیده مى

ها علمــى ندارد بلكه بازگشت زمانى نیست تا بگویــد خداوند قبــل از بازگشــت امور به آن

بازگشــت ذاتى است، چون همــه مملوك خدا هستند و از وجود خـدا مستقل نیستنـد، در 

  (1)نتیجه پس براى خدا در خفا نخواهند بود. )دقــت فرماییــد!( 

 . 301، ص 28ــزان ج: الـمیـــ -1

 

 

 شهادت خدا و مالئكه در صحت نزول وحى 

ُ یَْشَهُد بِمآاَْنَزَل اِلَْیَك اَْنَزلَهُ بِِعْلِمه َو اْلَمالآئَِكةُ یَْشَهُدوَن!لِكنِ »  نساء(/166« )ّللا 

آله به وحى از طرف پروردگار خود آورده از نظر وعلیههللاآنچه پیغمبر اسالم صلى

كند. پس هر كس ادعا دارد اند، فرقى نمىهاى دیگرى كه سایر پیغمبران آوردهنوع با وحى

اند ایمان دارد، باید به هر چه پیغمبر اسالم هم آورده ـ بدون هیچ چه آنان آوردهكه به آن

فرماید كه مع الوصف، خدا شاهد كند و مىان آورد و بعد خداوند استدراك مىفرقى ـ ایم

چیزهائى است كه بر پیغمبرش فرو فرستاده و مالئكه نیز شاهدند و خدا براى شهادت كافى 

است زیرا مجرد نزول، در مدعى كافى « اَْنَزلَهُ بِِعْلِمه،»است و متن شهادت خدا همین جمله 
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اقسام نزول، نزول از طریق وحى شیاطین است كه شیطان، امر  نیست چه آنكه یكى از

هدایت الهى را فاسد كند و به جاى راه حق خدا، راه باطلى گذارد یا مخلوط كند و مقدارى از 

باطل را داخل وحى حق الهى كند و حق و باطل را به هم آمیزد. به طورى كه آیه ذیل، 

غَْیِب فَـال یُْظِهـُر َعلـى َغْیبِـِه اََحدا.ااِل  َمـِن اْرتَضى ِمْن عاِلُم الْ »اشاره به نفى چنین چیزى دارد: 

ْم َو َرسـُوٍل فَِانَّهُ یَْسلُُك ِمْن بَْیِن یَـَدْیـِه َو ِمـْن َخْلِفـِه َرَصـدا.ِلیَْعلََم اَْن قَْد اَْبلَغُوا ِرساالِت َرب ِهِ 

ـ خدا عالم غیب است و بر غیب خود، كسى را  اٍء َعَدداَحاَط بِما لََدْیِهْم َو اَْحصى ُكلَّ َشىْ 

پسندد و پیش رو و پشت سر او دستگاه نگهدارى قرار كند مگر رسولى را كه مىمطلع نمى

اند و خدا به آنچه كه دهد براى این كه بداند رسالتهاى پروردگارشان را تبلیغ كردهمى

/ جن( و در جاى  28تا  26« )شمارد!نزدشان است احاطه دارد و عدد هر چیزى را مى

ـ شیاطین به دوستان خود وحى  َو اِنَّ الشَّیطیَن لَیُوُحوَن اِلى اَْوِلیآئِِهمْ »دیگر فرماید: 

 / انعام(  121« )كنند.مى

كند ولى خالصه: شهادت بر مجرد نزول یا انزال، دعوا را از حال ابهام خارج نمى

كنــد و افاده این مــراد را به طور كامــل واضح مى« بِِعْلِمــه»مقیــد كــردن آن به كلمــه 

داند كه چه كند كه خداى سبحان قرآن را بر رسول خود نازل كرده و خودش مىمعنى را مى

 كند. كرده و به آن احاطــه دارد و از كیـد شیاطین حفظش مى چیز را نازل

به وسیله مالئكه است و خدا در وصف این فرشته گرامى )كه حامل « انزال وحى»

قرآن قول رسول بزرگوارى است كه نیرومند »فرماید: وحى است ـ یعنى جبرئیل( چنین مى

این آیه داللت دارد « ین است!است و به نزد صاحب عرش جاى دارد و مطاع و در آنجا ام

كه مالئكه دیگرى تحت امر این ملك مقرب یعنى جبرئیل هستند. در این آیه خدا از این 

كنید، قرآن براى یادآورى است هر كه این طور نیست كه شما فكر مى»كند: مالئكه یاد مى

یرانى گرامى هاى گرامى و بلند و پاكى به دست سفخواهد از آن پند گیرد. قرآن در صحیفه

كه و خالصه چــون مالئكه واسطه انزال وحى اند، پس آنان هم شاهدند چنان« و نیكوست!

  (1)خـدا شـاهد است و او براى شهادت كافى است.

 . 219، ص 9الـمیـــــزان ج:  -1

 

 

 تشخیص تكلـم مـالئكه با رسول و نبى و محدث 

َ اْصَطفیِك...اِْذ قالَِت اْلَمالئَِكةُ یا َمْریَُم اِنَ اْلَمالئَِكةُ یاَمْریَُم اِنَّ  َو اِْذ قالَتِ » ُرِك بَِكِلَمٍة  ّللا  َ یُبَش ِ ّللا 

 « ِمْنهُ....!

 عمران(آل/42)                

اش باشد، ذاتا موجب علم آن قسم وحیى كه عبارت از سخن گفتن خداوند با بنده

توان گفت: َمثَل او در جتى ندارد، مىیقینى است، به طورى كه حاجت و نیازى به دلیل و ح

القائات الهى، َمثَل علوم بدیهى است كه در حصولشان براى آدمى به سبب تصدیقى ـ چــون 

 قیــاس و مانند آن ـ ندارد. 

ا موضوع  در آن وحى الهى را درك « نبى»یعنى خوابى كه شخص « َمنام»امه

ؤیایى است كه براى افراد انسان در شود، غیر از ركند، چنانكه از روایات روشن مىمى

كنید كه در روایات آن را شبیه به آید، زیرا مالحظه مىخوابهاى شبانه روزى شان پیش مى
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حاالت اغما و بیهوشى معرفى كرده است، پس آن حالتى است كه در آن حال حواس شخص 

و هم در آن حال كنیم، انبى سكونت پیدا كرده و چنانكه ما در بیدارى چیزهایى مشاهده مى

كند، خداوند متعال هم طورى او را به جانب حق و صواب مطالبى را مشاهده و درك مى

فهمد: آنچه به او وحى شده از جانب خداوند بوده، از كند كه به طور یقین مىارشاد مى

 تصرفات شیطانى نیست. 

ا حدیث شنیدن شخص  كن   باشد، لیعبارت از شنیدن صوت ملك مى« ُمْحدَث»امه

شنیدن قلبى نه حسى، همچنین از قبیل خطور ذهنى ـ كه به آن جز نحوى از مجاز بعید 

« شنیدن صوت»كنید كه در روایات بین گویند ـ نیست، لذا مالحظه مىنمى« شنیدن صوت»

هم نامیده « تكلیم»و « تحدیث»جمع نموده، با این وصف آن را « القاء شدن در قلب»و 

شنود، و با گوش خود آن را نگاهدارى وت ملك را مىص« محدث»است. پس شخص 

نماید، چنانكه ما و خود او كالم عادى و اصواتى كه در عالم ماده قابل شنیدن است مى

است و مانند شنیدن صوت « محدث»شنویم لیكن شنیدن كالم ملك مخصوص به خود مى

 .  مادى، و افراد عادى در آن شركتى ندارند و لذا یك امر قلبى است

ا كیفیت علم پیدا كردنش به این« محدث»این معناى  كه آنچه شنیده كالم ملك بود. امه

است نه وسوسه شیطان، باید گفت با تأیید الهى و ارشاد و راهنمایى اوست، چنانكه در 

داند بخشد كه مىبه طورى طمأنینه و وقار به او مى»است كه « محمد بن مسلم»روایتى از 

شیطانى اگر موضوع باطلى باشد كه در همان صورت باطلش به انسان  وسوسه« ملك است.

مؤمن القاء شود، پر واضح است كه مؤمن آن را حدیث مالئكه محسوب نخواهد داشت، زیرا 

داند مالئكه بندگان مكرمى هستند كه معصیت الهى را نخواهند نمود و به باطلى او مى

د كه در ابتدا به صورت حق القا شده و بعدا دستور نخواهند داد، و اگر موضوع باطلى باش

باطلى در دنبال خواهد داشت، در آن صورت نور هدایت الهى كه مالزم بنده مؤمن است 

اََو َمْن كاَن َمْیتا فَأَْحیَْینهُ َو »حال آن را روشن خواهد نمود، همان نور هدایتى كه در این آیه 

ـ آیا كسى كه مرده )جهل و ضاللت( بود پس او را زنده  َجعَْلنا لَهُ نُورا یَْمشى بِه فِى الن اِس 

/ انعام( به  122« )كردیم و به او نور ایمانى بخشیدیم كه به آن نور میان مردم راه رود...،

آن تصریح شده است. عالوه بر این خود این وسوسه و دعوت شیطانى، خالى از اضطراب 

ُف اَْوِلیاَءهُ ! ذِلُكُم الشَّْیطا»نفسانى و تنزیل قلبى نیست:  ِ / آل عمران( چنانكه  175) «ُن یَُخو 

ااَل »:باشدو حدیث الهى هم مالزم وقار و طمأنینه باطنى مى« ذكر خدا»در نقطه مقابل 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  اِنَّ »/ رعد( و  28« )گیرند!ـ هان، كه به یاد خدا دلها آرام  مى بِِذْكِر ّللا 

ذیَن اتَّقَـْوا اِذا َمسَُّهْم طآئٌِف ِمَن الشَّْیطاِن تَذَكَُّروا فَِاذاُهْم ُمْبِصُروَن  ـ چون اهل تقوى را از الَـّ

شیطان، وسوسه و خیالى به دل افتد همان دم خدا را به یاد آرند و همان لحظه بصیرت و 

كه به انسان القا شد و اى / اعراف(پس هر حدیث و خاطره 201« )بینائى پیدا كنند!

همراهش طمأنینه و وقار بود، خود دلیل رحمانى بودن آن و بالعكس اگر اضطراب و 

شود، چنانكه همراه داشتن عجله و جزع یا تزلزلى همراه داشت دلیل شیطانى بودنش مى

 گردد. بالعكس سبكى و خفت نیز دلیل آن مى

شنوند، صوت ملك را مى« محدث» ولى آنچه در روایات ذكر شده ـ كه شخص 

بیند ـ محمول بر جهت است، نه آنكه داللت بر تمانع بین دو لیكن خود ملك را بالعیان نمى

بودن آن است كه صوت ملك را « محدث»تر: مالك اصلى معنى نماید. به عبارت ساده

 بشنود، و دیدن خود ملك الزم نیست، و اگر براى كسى اتفاق افتد كه در حین شنیدن صوت،

ملك را هم مشاهده كند، آن از جهت محدث بودنش نیست. چگونه مانعى بین آن دو باشــد با 
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كه قــرآن شریف صریحــا براى بعضى از محدثین در حین شنیدن صــوت ملــك، این

 رؤیــت خود ملــك را هـم بیــان داشته است . 

حقیقت ملك است منظور از نفى رؤیت ملك )كه در برخى جاها ذكر شده( نفى دیدن 

نه در صورتى كه با آن متمثل شده باشد، زیرا آیات مربوطه بیشتر از معاینه و دیدن ملــك 

 (1)كنند.را بــه صورت مثــال، چیز دیگرى را ثابت نمى

 . 53، ص 6الـمیـــــزان ج:  -1

 

 

 مفهوم محدثه بودن مریم و تكلم ملك 

َرِك َو اْصَطفیِك َعلى نِساِء اْلعالَمیَن.  َو اِْذ قالَِت اْلَمالئَِكةُ یا َمْریَمُ » َ اْصَطفیِك َو َطهَّ اِنَّ ّللا 

  !« یاَمْریَُم اْقنُتى ِلَرب ِِك 

 عمران(آل/43و42)                       

السالم محدثه بوده و كالم مالئكه را آیه شریفه دلیل بر آن است كه مریم علیه

است. « ندا كننده»به « طرف ندا»ت پیدا كردن موجب التفا« ندا»شنیده است. چون مى

براى تو نزد ما »در مورد كالم به منزله آن است كه به مریم گفته باشند « ندا»تكرار نمودن 

هایى است كه خدا برتو ها را استماع بكن: یكى كرامتخبر بعد از خبرى است. اكنون آن

یگر موضوعى است كه رعایتش در اى، دارزانى داشته و به آن واسطه نزد خدا گرامى شده

برابر لطف خداوند بر تو الزم است، و آن انجام دادن وظیفه بندگى است، و سپاس آن 

به منزله تفریع بر آیه « یاَمْریَُم اْقنُتى...!»اى. پس آیه منزلتى است كه در پیشگاهش یافته

ل:  َ اْصَطفیِك...،»اوه دارد كه اكنون كه خدا چنین ان مىباشد، یعنى بیمى« یا َمْریَُم اِنَّ ّللاه

مقامى به تو كرامت كرده، تو هم قنوت و سجده و ركوع براى خداوند را ترك منما! و بعید 

نیست كه هر یك از این سه نحوه عمل به ترتیب در برابر یكى از آن سه منزلتى است كه 

م عبودیت و خدایش ارزانى داشته و متفرع بر آن است. یعنى چون خدایت برگزید، مالز

اش كن، و چون بر زنان جهان برترى دادت، با بندگیش باش و چون پاكت گردانید، سجده

 راكعان ركوعش كن!

« محدثه»شود كه مریم اند، روشــن مىكه مالئكــه و روح با مریم تكلــم نمودهاز این

ها بََشرا َسِویها ـ پس ما روح خود را بر فَـاَْرَسْلنا اِلَْیهـا ُروَحنا فَتََمثََّل لَ »بوده، بلكه از آیه شریفه 

شود / مریم( استفــاده مى 17« )او فرستادیم كه به صورت بشر كاملى براى او مجسم شد،

 (1)كه زیادتــر از صــوت ملك، خود آن را هم مشاهــده نموده است.

 . 2، ص 6الـمیـــــزان ج:  -1

 

 تكلم مالئكه با القاى معانى در انسان 

ـهُ یَْفعَُل ما یَشاُء. قاَل ایَتَُك ااَل  تَُكل َِم الن اَس ثاَلثَةَ اَی اٍم ااِل  َرْمزا! قـالَ »  «َكذِلَك اللـ 

 / آل عمران(  40و  39)

ا به لحاظ مشتمل بودن بر اغراض مقصوده از  الفاظ موضوع براى معانى است، امه
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مقصودى است كه بر آن  گویند براى آنكه مفید معناى« قول و كالم»آن. و صوت را نیز 

« كالم و قول»سكوت صحیح باشد، پس هر چه افاده همان معناى مقصود تام را نماید 

« ایما»هاى متعدد، و یا غیر آن مانند كه مفید آن، صوت واحد، یا صوتباشد ـ اعم از اینمى

ه از گویند اگر چ« كالم»باشد ـ نوع مردم هم به صوتى كه مفید همان معنى است « رمز»و 

قول اطالق كنند اگر چه مشتمل بر صوتى « ایماء و رمز»چنین به دو لب خارج نشود، و هم

 نباشد. 

كند، كالم و القاء مى« قلوب مردم»قرآن شریف هم معنى هایى را كه شیطان در 

 شود:كه از آیات ذیل استفاده مىقول شیطان محسوب داشته است، چنان

ها دستــور دهــم تا گوش حیوانات را ـ به آن فَلَیُبَت ُِكــنَّ اذاَن االَْنعــامِ َو الَُمَرنَُّهْم » 

 / نساء(  119« )ببرند.

ـ اینان در مثل چون شیطانند كه انسان را  َكَمثَـِل الشَّْیطاِن اِْذ قاَل ِلالَْنسـاِن اْكفُـرْ » 

 / حشر(  16« )گفت: كافر شو!

 / ناس(  5« ).ـ در دلهاى مردم وسوسه و اندیشه بد افكندیَُوْسِوُس فى ُصدُوِرالن اِس » 

« ـ برخى بر برخى دیگر سخنان فریبنــده اظهار كنند. یُوحى بَْعُضُهْم اِلى بَْعٍض »

 / انعام(  112)

چه در این آیات ذكر شده، همان خاطرات وارده در قلوب است پر واضح است آن

نامیده شده، « امر، قول، وسوسه، وحى، وعد»هاى كه به شیطان منسوب شده است و به نام

باشد، با این كه نه زبانــى برایش به حركــت افتاده، نه مى« قــول و كــالم»ها هم و همــه آن

 از دهانى خارج شده است. 

ُ یَِعُدُكْم َمْغِفرَ »آنچه آیه  َو ةً ِمْنهُ اَلشَّْیطاُن یَِعُدُكُم اْلفَْقَر َو یَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحشاِء َو ّللا 

« مغفرت و فضلش»/ بقره( مشتمل آن بود، و وعده خداوندى را راجع به  268) «فَْضالً،

« كالم شیطانى»كه « وسوسه»است، و در قبال « كالم ملكى»داشت، آن همانا بیان مى

حدید( و /  28) «َو یَْجعَْل لَُكْم نُورا تَْمُشوَن بِِه،»در آیه « نور»كه مقصود از باشد. چنانمى

در « شرح صدر»فتح( و /4) «اْلُمْؤِمنیَن...،السَّكینَةَ فى قُلُوبِ ُهَوالَّذى اَْنَزلَ »درآیه « سكینه»

ْسلِم،»آیه  ِِ ُ اَْن یَْهِدیَهُ یَْشَرْح َصْدَرهُ ِلاْل « كالم ملكى»/ انعام( همان  125) «فََمْن یُِرِد ّللا 

 است. 

هر یــك بــا القاء « مالئكــه»و « شیاطیــن» شود كهاز تمــام آیــات فوق روشــن مى

 كنند.نمودن معانــى مربوطه به خــود در قلــوب افراد انسانــى، با آنــان تكلهم مى

این یك رقم از تكلم است و قسم دیگرى هم براى آن وجود دارد كه مخصوص 

ُ ااِل  َوْحیا اَْو ِمْن َو ما كاَن ِلبََشٍر »كــه در آیه شریفــه خداونــد متعال است. چنان اَْن یَُكل َِمهُ ّللا 

 است:داشته و برایش هم دو قسم شرح دادهرا بیان/ شورى( آن 51) «َوراِء ِحجاٍب،

 نامیده است.« وحى»كه بدون حجاب باشد، كه آنرا در آیه شریفه گفتنىـ سخن 1

 ـ سخن گفتنى كه از پشت حجاب باشد.  2

هــا اقسـام كالمــى اســت كــه آیـات گذشتــه براى خداى متعــال و مالئكــه و همچنیــن این

 ثــابــت نمــوده اســت. « شیطــان»

ا آن قسم كالم الهى كه نامش را  گویند، ذاتا مشخص و معین است و  « وحى»امه

بین بنده و آید، زیرا در آن صورت حجابى گونه شك و تردیدى در آن پیش نمىهیچ

پروردگار نیست، و وقوع اشتباه در آن از محاالت است. لیكن قسم دیگر آن كه از پشت 

كند، البته احتیاج به ممیهزى دارد كه راه اشتباه را در آن مسدود نمایــد و حجاب تحقق پیدا مى
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  (1)منتهـى شـود. « وحــى»آن به ناچــار بایــد به 

 . 324، ص5الـمیــــــزان ج:  -1

 

 گفتار یا القاى خاطرات ملكى

ُ یَْفعَُل ما یَشاُء!»  / آل عمران( 40« )قاَل َكذِلَك ّللا 

باشد، و واسطه بودن مالئكه و یا عدم آن مانع گر چه خداى متعال مى« قالَ »فاعل 

واسطه شود آن است كه بهچه از ظاهر آن كالم استفاده مىنسبتش به خداوند نیست، لیكن آن

كه قائــل باشد و نسبتش به خداوند از آن است كه به امر او صورت گرفته، دلیل آنملك مى

َك ُهـَو َعلَـىَّ َهی ِـٌن َو قَـْد َخلَْقتَُك ِمْن قَْبُل َو لَْم تَـُك َشْیئـا،قالَ »است: « ملك» «  َكذِلــَك قـاَل َربُـّ

 باشد. / مریم( كه در همیـن قسمــت ایرادش مى 9)

ل شنیده شود كه اوالً: زكریا صورت قائل را از همانجا روشن مىاز این جا كه اوه

چه به تو بشارت دادم از ، یعنى آن«َكذِلكَ »انیا قول قائل كه گفت بود، دوباره شنیده است، و ث

شود، در آن اشاره شده كه موضوع مورد نظر از هایى است كه حتما واقع مىموهبت

قضایاى محتومى است كه بدون شك واقع خواهد شد. چنانكه نظیر آن را در پاسخى كه 

ـ تا « َل َكذِلِك قاَل َربُِّك ُهَو َعلَىَّ َهیهٌِن،قا»كنید: داده مشاهده مى« مریم»به « روح القدس»

 (1)/ مریم(  21« )َو كاَن اَْمرا َمْقِضیها!»فرماید: جاكه مىآن

 . 319، ص5الـمیـزان ج:  -1

 

 

 تشخیص القاى مالئكه و القاى شیطان

ُ یَْفعَـُل ما یَشـاُء. قاَل ایَتَُك ااَل  تَُكل َِم الن اسَ »  / آل عمران( 40)«ثاَلثَةَ اَی اٍم ااِل  َرْمزا. قاَل َكذِلـَك ّللا 

السالم از خداوند متعال آیه و عالمت را چه بوده؟ آیا منظور خواستن زكریا علیه

كــه از طرف خداوندى است روشن خواستــه به آن وسیلــه راستى بشــارت را و اینمى

 بوده، نه شیطانـى؟تر: یقین كند كه خطاب، خطاب ملكــى سازد و به عبارت ساده

نباید برایشان كالم ملك با وسوسه « عصمت»درست است كه انبیا به واسطه 

شیطانى اشتباه شود، لیكن سخن در آن است كه: شناختن آنان، كالم ملك را از وسوسه 

 شیطــان، به واسطه شناسانــدن خداست، نه آن كه خود در آن استقاللى داشته باشند. 

د انبیا را در ناحیه جسم، و یا در ناحیه تخریب و از بین بردن توانشیطان گرچه مى

نتایج تبلیغاتشان مسه نماید، و رواج دین و استقبال مردم را به آن از بین برد، لكن توانایـى 

تعرض و مسه نمودن انبیا در ناحیه نفوس شریفشان قطعا ندارد، زیرا عصمت آنان مانــع 

 تواند مداخله نماید. حیــه جانشان نمىچنان تصرفى اســت و شیطان در نا

قرار داد همان تصرف در « زكریا»اتفاقا آنچه را خداى متعال آیت و عالمت براى 

نفس زكریا ـ به قدرت نداشتن بر تكلهم تا سه روز و بسته بودن زبانشان جز از ذكر و تسبیح 

نش واقع شده و یك خدا ـ بوده و این خود یك نشانه و آیتى است كه بر نفس شریف و زبا

تصرف خاصى است كه شیطان از نظر عصمت انبیا و منزه بودنشان از تصرفات شیطانى 
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كه بر آن توانائى و قدرت نداشته و چون حضرت زكریا از وجود آن عالمت، با دانستن این

 تواند نماید، رحمانى بودن بشارت را درك نمود. شیطان در نفوس انبیا تصرف نمى

توان از خصوصیاتى كه در آیات مى« كالم شیطانى»را از « كالم ملكى»امتیاز 

بوده و به « شرح صدر»گذشته به آن تصریح شده به دست آورد، زیرا خاطر ملكى مالزم با 

شود كه مطابق دین ـ یعنى الهى دعوت و باالخره منتهى به چیزى مى« مغفرت و فضل»

باشد. از طرف دیگر خاطر شیطانى، مالزم مى معارف مذكور در قرآن و سنت نبوى ـ

كند، و باالخره منتهى به دعوت مى« متابعت هواى نفس»باشد و به مى« ضیق صدر»

 شود كه مخالف دین و معارف آن، و همچنین مخالف فطرت انسانى باشد. چیزى مى

بین الهى محسوب اند. بعضا ممكن  است انبیاى الهى و كسانى كه مانند آنان از مقره

متعــال ها را هم در عین مشاهده بشناسند، چنان كه خداىملك و شیطان را مشاهده كنند و آن

السالم همیــن معنا را حكایت فرموده و روشن است كه اینان در از آدم، ابراهیــم، لوط علیهم

یز ندارند، زیرا در عین دیدن ملك یا شیطان و شناختن آن ه شك ها راآن موقع احتیاجى به ممه

شان معنى ندارد، اما در غیر صورت مشاهده ملــك و شیطان ـ مانند سایر و اشتباهى در حق

یز است، كه باالخره به    (1)شود.منتهى مى« وحى»مؤمنین ـ احتیاج و نیاز به ممه

 . 320، ص5المیــزان ج:  -1

 

 

 تأثیر ملك یا شیطان در رؤیا و حدیث نفس 

 / یوسف(  6« )َو یُعَل ُِمَك ِمْن تَأْویِل االَحادیِث...!» 

، آن پیش آمدى را گویند كه بعد از دیدن خواب پیش آید و خواب را تعبیر «تَأْویلِ »

اى است كه حقیقت آن در عالم خواب براى رؤیا مجسم شده در شكل و كند، و آن حادثه

 كند. مىصورتى مناسب با مدارك و مشاعر وى خودنمائى

گویند و از آن شود كه این كلمه را مىجمع حدیث است و بسیار مى« اَحادیث»كلمه 

كنند، چون در حقیقت رؤیا هم حدیث نفس است، چه در عالم خواب امور رؤیاها را اراده مى

اى طور كه در بیدارى هر گویندهشود، همانهایى در برابر نفس انسان مجسم مىبه صورت

 كند، پس رؤیا هم مانند بیدارى حدیث است. اش مجسم مىراى گوش شنوندهمطالب خود را ب

صادق حدیث و گفتگوى مالئكه است و رؤیاى كاذبه خواب » شده كه گفتهاین

صحیح نیست. زیرا بسیارى از رؤیاها هست كه نه مستند به مالئكه « گفتگوى شیطان است،

 شود.ت مزاجى شخص بیننده ناشى مىاست و نه به شیطان، مانند، رؤیاهائى كه از حال

منظور از حدیث فرشته یا شیطان، حدیث به معناى تكلهم نیست و بلكه مراد این است 

اى از حوادث را به صورت مناسبى براى انسان مصور و مجسم كه خواب، قصه و یا حادثه

در آورده  اى همان قصه یا حادثه را به صورت لفظطوركه در بیدارى گویندهسازد، همانمى

و شنونده از آن به اصل مراد پى برد و نیز حدیث ملك و شیطان نظیر این است كه درباره 

گوییم: نفس او وى را حدیث كرد شخصى كه تصمیم دارد كارى بكند و یا آن را ترك كند مى

كه فالن كار را بكند و یا ترك كند. معناى این حرف این است كه او تصور كردن یا نكردن 

ل را نمود، مثل این كه نفس او به او گفت كه بر تو الزم است این كار را بكنى، و یا آن عم

 جایز نیست بكنى. 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب ششم : مالئکه 81

معنــاى این كه رؤیا از احادیــث باشد این است كه رؤیا براى نائم از قبیل تصور 

كنــد، ها در موقع شنیدن آن مىامور است، و عینا مانند تصورى است كه از اخبار و داستان

پس رؤیــا نیز حدیث است، حــاال یا از فرشتــه و یا از شیطان و یا از نفس خود انسان. این 

گویند رؤیا حدیث فرشته و یا شیطان است و لكــن حق مطلب هایى كه مىاست مقصود آن

همــان است كه ما گفتیــم كه رؤیا حدیث خود نفس است، به مباشرت و بـدون واسطه ملك و 

 (1)یا شیطــان. 

 . 129، ص 21المیزان ج:  -1
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 فصل هفتم

 

 جبرئیل و مالئكه وحى
 

 

 

 روح االمین 

وُح االَمیُن. َعلى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمنَ نََزَل بِهِ »   /شعراء( 194و  193« )اْلُمْنِذریَن!الرُّ

میـن»مراد از  ََ وُح ااْل باشد به دلیل وحى مىالسالم است، كه فرشته جبرئیل علیه« رُّ

ِ » آیه لَهُ َعلى قَْلبَِك بِِاْذِن ّللا  ا ِلِجْبریَل فَِانَّهُ نَزَّ ـ كسانى كه با جبرئیل دشمنى  َمْن كاَن َعُدو 

/ بقره(  97« )كنند، باید بدانند كه اوست كه این قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل كرد!مى

لَهُ ُروُح اْلقُـُدِس ِمْن َرب ِــَك » وانــده و فرمــود: خ« ُروُح اْلقُـدُس»در جاى دیگر او را  قُـْل نَـزَّ

 ِ « ) ـ بگــو روح القــدس آن را از ناحیــه پروردگــار بر من به حــق نــازل كــرد!بِـاْلَحق 

 / نحل(  102

خوانده، براى این بود كه داللت بر این كه او مورد اعتماد « امین»اگر جبرئیل را 

الى و امین در رساندن رسالت او به پیامبر اوست، نه چیزى از پیام او را تغییر تعخداى

گردد، كند، نه عمالً و سهوا، و نه دچار فراموشى مىدهد و نه جا به جا و تحریف مىمى

كه توصیف او در جاى دیگر به روح القدس نیز به این معانى اشاره دارد، چون او چنانهم

ه از این گونه  كند. ها معرفى مىمنقصت را منزه

َل بِهِ »ضمیر در  گردد، بدان جهت كه كالمى است تركیب شده از به قرآن برمى« نَزَّ

اى هست، نه این كه به قول بعضى از مفسرین الفاظى، و البته آن الفاظ هم داراى معانى حقهه

آله آن وعلیههللاآنچه جبرئیــل آورده تنها معانـى قرآن بــوده باشد و رســول خــدا صلى

 معانـى را در قالب الفاظ ریخته باشد، البته الفاظى كه درست آن را معانى را حكایت كند. 

طور كه معانى از ناحیه خدا نازل شده، الفاظ هم از ناحیه نازل شده زیرا همان

ـِاذا فَ »رسانند، از آن جمله فرموده: است، به شهادت آیات زیر، كه به روشنى این معنا را مى

خوانیم تو نیز خواندنت تابع خواندن ما باشد، یعنى ـ چون آن را مى قَـَرأْناهُ فَاتَّبِـْع قُـْرآنَـهُ 

ِ ـ»/ قیامت( و نیز فرموده: 18« ) طور بخوان!آن ِ نَتْلُوها َعلَْیَك بِاْلَحق  ها این تِْلَك ایاُت ّللا 

ه( و نیز آیاتى دیگر، و پر واضح است بقر/252« )خوانیم!حق بر تو مىآیات خدایندكه ما به

 كه الفاظ خواندنى و تالوت كردنى است نه معانى. 

مراد از قلب در كالم خداى تعالى هر جا كه به كار رفته، آن حقیقتى است از انسان 

دهند، نه قلب صنوبرى شكل، كه در سمت چپ سینه كه ادراك و شعور را به آن نسبت مى

 آویزان است. 

احزاب قلــب را عبارت دانستــه از آن چیزى كه در هنگام مرگ به در ســوره 

كه معلوم است مــراد از آن جان آدمى « ها،رسد به حنجرهها مىو قلب»رسد: گلوگاه مى

شود: است. در سوره بقره آن را عبارت دانسته از چیزى كه متهصف به گناه و ثواب مى

كند، پس است كه عضو صنوبرى شكل نمى و معلوم« چنیــن كسى قلبش گناهكار است،»
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 مراد از آن همــان جــان و نفس آدمى اسـت. 

َل بِهِ »كه در جمله شاید وجه این وحُ نَزَّ میُن َعلى قَْلبَِك،الرُّ ََ پاى قلب را به میان « ااْل

كرده؟ و از آن آورد اشاره به این باشد كه رسول خدا چگونه وحى و قرآن نازل را تلقى مى

گــرفتــه نفــس او بــوده، نــه مثالً دست او، یا ب آن چیــزى كه وحــى را از روح مىجنــا

 (1)شود.ســایــر حــواس ظــاهــریش، كه در امــور جــزئــى به كار بسته مى

 . 203، ص 30المیزان ج:  -1

 

 

 جبرئیل ـ روح القــدس، روح االمین 

لَهُ ُروُح اْلقُـُدِس مِ »  ِ ِلیُثَب َِت الَّذیَن اَمنُوا َو ُهـًدى َو بُْشرى ِلْلُمْسِلمیَن!قُـْل نَـزَّ  « ْن َرب َِك بِاْلَحق 

 / نحل(  102)

به معناى طهارت و پاكى است و ظاهرا اضافه روح به قدس به منظور « قُدُس»

ه است. و اختصاص باشد، یعنى روحى كه از قذارت هاى مادى طاهر، و از خطا و غلط منزه

القدس در جاى دیگر از قرآن به روح االمین تعبیر شده و در جایى دیگر به  همین روح

 جبرئیل كه یكى از مالئكه است: 

وحُ نََزَل بِهِ »ـ   «كرده است.را بر قلب تو نازلاالمین آنـ روح االَمیُن. َعلى قَْلبِكَ الرُّ

 / شعراء(  194و  193) 

ا ِلِجْبریَل فَِانَّهُ »ـ  ِ َمْن كاَن َعُدو  لَهُ َعلى قَْلبَِك بِِاْذِن ّللا  ـ هر كه با جبرئیل دشمن است  نَزَّ

 (1)/ بقره(  97« )باید بداند كه جبرئیل آن را به اذن خدابر قلب تو نازل كرده است.

 . 270، ص24الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 

 نفى ملك بودن روح 

وُح ِمْن اَْمرِ » وحِ قُِل الرُّ /  85« )َرب ى َو مااُوتیتُْم ِمَن اْلِعْلِم ااِل  قَلیالً! َو یَْسئَلُونََك َعِن الرُّ

 اسراء( 

جا هاى مكى و مدنى تكرار شده، و در همهدر آیات بسیارى از سوره« ُروح»كلمه 

یابیم و مبدأ حیات و منشأ احساس و حركت ارادى است به این معنایى كه در جانداران مى

وُح َو اْلَمالئَِكةُ َصف ا یَْومَ »جا فرمود: نیامــده، مثالً یك ـ روزى كه روح و مالئكه به  یَقُوُم الرُّ

وُح فیها بِِأْذِن َربهِِهْم ِمْن ُكلهِ »/ نبأ( و نیز فرموده: 38« )ایستند.صف مى ُل اْلَمـالئَِكةُ َو الرُّ تَنَـزَّ

/  4)« كنند.اَْمٍر ـ مالئكه و روح در آن شب به امر پروردگارشان هر چیزى را نازل مى

قدر( كه بدون تردید مراد به آن در این دو آیه غیر روح حیوانى و غیر مالئكه است. روایتى 

وحِ ِمْن اَْمِره َعلى »السالم نقل شده كه آن جناب به آیه: هم از علــى علیه  بِالرُّ
ُل اْلَمالِئَكةَ یُنَز ِ

د بر ایـن كه روح غیـر مالئكه / نحل( استــدالل فـرمـوده بــو 2) «َمْن یَشاُء ِمْن ِعبــاِده،

 است. 

كه از چنانو این روح هر چند غیر مالئكه است، االه این كه در امر وحى و تبلیغ هم
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 شود همراه مالئكه است. آیه فوق استفاده مى

َمْن » فرماید: جا آورنــده قرآن را به نام جبرئیل معرفى نموده و مىخداى تعالــى یك

ا ِلِجبْ  لَـهُ َعلـى قَْلبِـَك!كاَن َعـُدو  ـهُ نَـزَّ جاى دیگــر همیــن جبرئیــل را روح االمین « ریــَل فَِانَـّ

وُح االَمیُن َعلى قَْلِبَك،»خوانده و آورنده قرآنش نامیده و فرموده:  َل ِبِه الرُّ و نیز  «نَـزَّ

لَهُ ُروُح اْلقُـُدِس ِمْن َرب ِكَ »:فرموده « از ناحیه پروردگارت آورده،ـ بگو روح القدس  قُـْل نَـزَّ

وجهى غیرمالئكه است به جاى جبرئیل كه خود از مالئكه است آورنده قرآن و روح را كه به

شود جبرئیل آورنده روح است و روح حامـل این قــرآن دانسته است، پس معلوم مى

 خواندنــى اســت. 

بود گشوده  «ْیَك ُروحا ِمْن اَْمِرنا،َو َكذِلَك اَْوَحْینا اِلَ »از همین جا آن گرهى كه در آیه: 

شود كه مراد از وحى روح در آیه مزبور آوردن و نازل كردن  شود، و معلوم مىمى

آله ، و نازل كردن روح القدس براى همان وعلیههللاالقدس است براى رسول خدا صلىروح

  (1)س است.وحى قرآن اسـت به او، چون همان طور كه بیان شد حامل قرآن روح القد

 . 332، ص25الـمیـــــزان ج:  -1

 

 جبرئیل حامل روح، و روح حامل قرآن 

وُح ِمْن اَْمِر َرب ى!» وحِ قُِل الرُّ  / اسراء(  85« )َو یَْسئَلُونََك َعِن الرُّ

َمْن »فرماید: خداى تعالى یك جا آورنده قرآن را به نام جبرئیل معرفى كرده و مى

ا ِلِجْبریلَ  ِ، كاَن َعُدو  لَـهُ َعلى قَْلبِـَك بِِاْذِن ّللا  و در جاى دیگر همین جبرئیل را روح  «فَِانَّهُ نَـزَّ

وُح االَمیُن َعلى قَْلبَِك،»:االمین خوانده و آورنده قرآنش نامیده و فرموده َل بِِه الرُّ و نیز  «نَـزَّ

لَهُ ُروُح اْلقُـُدِس ِمْن َرب ِكَ »:فرموده « قدس از ناحیه پروردگارت آورده،ـ بگو روح ال قُـْل نَـزَّ

و روح را كه به وجهى غیر مالئكه است به جاى جبرئیل كه خود از مالئكه است آورنده 

شود جبرئیل آورنده روح است و روح حامل این قرآن قرآن دانسته است، پس معلوم مى

  (1)خواندنى است.

 . 332، ص25الـمیــزان ج:  -1

 

 

 روح القدس، و تأیید انبیاء 

 / بقره(  253« )َو اتَْینــا عیَسى اْبَن َمْریَــَم اْلبَی ِنـاِت َو اَیَّْدناهُ بُِروحِ اْلقُُدِس.»

السالم را ذكر كرده علتش این اگر در آیه فوق از میان همه انبیاء تنها نام عیسى علیه

، یعنى السالم ذكر كردهجا براى عیسى علیهچه از جهات فضیلت در ایناست كه هر چند آن

لَقَـْد اَْرَسْلنـا ُرُسلَنـا » دادن بیهنات و تأیید به روح القدس، امورى است كه به حكم آیه 

وحِ ِمْن اَْمِره َعلى َمْن یَشاُء ِمْن ِعباِده اَْن اَْنِذُروا...!»و آیه « بِاْلبَی ِنـاِت،  بِالرُّ
ُل اْلَمالئَِكةَ  «یُنَز ِ

ندارد، بلكه مشترك میان همه رسول است، ولكن  السالماختصاص به عیسى بن مریم علیهم

السالم به نحوى خاص است، چون تمامى آیات بیهنات آن جناب از در خصوص عیسى علیه

قبیل مرده زنده كردنش، و با نفخه مرغ آفریدنش، و بهبودى دادن پیسى و كوریش، و از 
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 غیب خبر دادنش، امورى بوده متكى بر حیات، و ترشحى است از روح. 

عالوه بر این كه در اسم عیسى خصوصیت دیگرى هست و در آیتى روشن وجود 

َو »دارد، و آن این كه وى پسر مریم است كه بدون پدر از او متولد شد، هم چنان كه آیه 

نبودن پدر براى عیسى و نبودن همسر براى مریم را آیتى  !«َجعَْلناها َواْبنَها ایَةً ِلْلعالَمیَن 

ن دانسته، پس مجموع پسر و مادر آیت الهیه روشنى، و فضیلت براى همه عالمیا

  (1)اختصاصى دیگرى است.

 . 203، ص4الـمیـــــزان ج:  -1

 

 شش ویژگى جبرئیل 

ٍة ِعْنَد ِذى اْلعَــْرِش َمكیٍن. ُمطـاعٍ ثَمَّ اَمینٍ » ـهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكریــٍم. ذى قُوَّ /  21تا  19)« اِنَـّ

 تكویر( 

 مقــــام جبــــرئیــل را بــه شــش صفــت تــوصیــف كــــرده اســت:  در ایــن

فهمانــد او قــرآن را بــه خوانــده، كــه مى« رســول»ـ رسـالــت: او را  1

 كند. مىآله وحىوعلیههللاخدا صلىرسول

ام رساند نزد خداى تعالى كرامت و احترخوانده، كه مى« كریم»ـ كرامت: او را  2

 دارد، و به اعزاز او عزیز شده است. 

ت: او را  3 ت»ـ قــوه ت و قــدرت خــوانــده، كــه مى« ذى قُــوَّ فهمــانــد او داراى قوه

 اى است. و شــدهت بــالغــه

خواند، یعنى داراى « َمكین»ـ منــزلـــت: او را نــزد خــداى صــاحــب عــرش،  4

 . مقــــــام و منـــزلــت است

خوانده، كه داللت دارد بر این كه جبرئیل در آنجا یعنى « ُمطاع»ـ ریاست: او را  5

بندند. معلوم اى است كه زیر دستانش دستورات او را به كار مىنزد خدا دستور دهنده

كند و ایشان اطاعتش اى هستند كه جبرئیـل به آنان امـر مىشــود در آنجا مالئكــهمى

 شود كه جبرئیــل در كــار خــودش یاورانــى هم دارد. جا معلـوم مىكنند، از همین مى

رساند جبرئیل خدا را در دستوراتى كه خواند كه مى« اَمین»ـ امانت: او را  6

  (1)كند.دهد و در رساندن وحى و رسالت، خیانت و دخل و تصرفى نمىمى

 . 89، ص40الـمیـــزان ج:  -1

 

 شدید القوى بودن جبرئیل 

ما َضلَّ صاِحبُُكــْم َو ما َغــوى. َو ما یَْنِطُق َعِن اْلَهوى. اِْن ُهَو ااِل  َوْحٌى یُوحى. َعلََّمــهُ َشدیُد »

ٍة فَاْستَوى!  / نجم( 5« )اْلقُــوى. ذُو ِمـــرَّ

اند، جبرئیل است، چون خداى سبحان به طورى كه گفته« َشدیدُ اْلقُوى»مراد از كلمه 

اِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكریٍم ـ این قرآن » جیدش به این صفت یاد كرده و فرمود: او را در كالم م

« اى است كریــم و داراى نیــرو، كه نزد خــداى ذى العــرش منزلتى دارد.سخـن فــرستــاده

 / تكویر( 21تا  19)
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ٍة فَـاْستَـوى»ـ   « ذُو ِمـرَّ

اند اند در نتیجه این طور معنایش كردههایى كه آیه را وصف جبرئیل دانستهآن

دهد، یا آن جبرئیلى كه عقلى پخته دارد، یا همــان جبرئیلى كه در راه خــدا شدت به خرج مى

كه كند، با اینالسالم مرور و عبــور مىآن جبرئیلى كه به نوعــى از رســول خــدا علیه

 ـــواســت. خــــودش در ه

این كلمه به معناى استقامت و مسلط شدن بر كار است و فاعل این فعل « فَاْستَوى»

جبرئیل است، و ضمیر فاعل آن به وى برمى گردد، و معنایش این است كه جبرئیل به همین 

اش كه به آن صورت خلق شده در آمد، و تنها دو نوبت به صورت اصلیش صورت اصلى

ت خود خود را به آن جناب  نشان داد. ممكن هم هست معنایش این باشد كه جبرئیل با  قوه

  (1)مسلط شد بر آنچه مأمور انجامش شده بود.

 . 55، ص 37المیزان ج:  -1

 

 

 دستیــاران جبـرئیـل ـ نگــارش و حمـل وحـى 

َمٍة َمْرفُوَعةٍ » َرٍة بِاَْیدى َسفََرةٍ  فى ُصُحٍف ُمَكرَّ  عبس(/16تا13«)!ِكراٍم بََرَرة  ُمَطهَّ

اى نوشته اى است كه در صحف متعددهمعناى این چند آیه این است كه، قرآن تذكره

شــده بود، صحفى معظم، و رفیع القدر، و پاكیزه از هر پلیدى، و از هر باطل و لغو و شك 

و تناقــض، و بدست سفیرانــى نوشته شده كه ذاتا نزد پروردگارشان بزرگوار، و در عمــل 

 نیكوكارند. هـم 

آید كه براى وحى مالئكه مخصوصى است، كه متصدى حمل از این آیات بر مى

توان گفت این مالئكه اعوان و یاران صحف آن و نیز رساندن آن به پیامبرند. پس مى

كنند، و اگر نسبت القاى وحى را به ایشان داده، منافات جبرئیلند، و تحت امر او كار مى

وُح » ا به جبرئیل نسبت دهد و بفرماید: ندارد با این كه در جاى دیگر آن ر َل بِِه الرُّ نَـزَّ

میُن َعلى قَْلبَِك ـ روح االمین آن را بر قلب تو نازل كرد! ََ  « ااْل

ٍة » فرماید: در جاى دیگــر در تعریف جبرئیــل مى هُ لَقَـْوُل َرُســوٍل َكـریـٍم ذى قُوَّ اِنَـّ

ت كه مَّ اَمیٍن اْلعَــْرِش َمكیٍن ُمطــاعٍ ثَ ِعْنَد ِذى ـ این قــرآن قول رسولى است كریم، و داراى قوه

« شود.جا امین خوانـده مىنزد صاحــب عرش مكانتــى دارد و دستـوراتش مطــاع و در آن

 / تكویر( 21تا  19)

شود فرماید دستوراتش مطاع است، معلوم مىهمین آیه مؤید مطلب ماست كه مى

انبیاء كاركنانى از مالئكه تحت فرمان دارد، پس رساندن آن جبرئیل براى رساندن وحى به 

مالئكه، هم وحى رساندن است، هم چنان كه عمل جبرئیل و اعوانش رو بر هم فعل خــــداى 

  (1)تعــــالى نیـــز هســت.

 . 56، ص40المیزان ج:  -1
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 نفى حاجز بین جبرئیل و خدا و رسول 

 / تكویر(  23« )َو لَقَْد َراآهُ بِاالُفُـِق اْلُمبیـِن!»

اى آسمانى و جلیل القدر و عظیم المنزلت و امین در   نزول قرآن به رسالت فرشته

و جله هیچ حاجزى، و بین او و  وحى یعنى جبرئیل صورت گرفته، كه بین او و خداى عزه

و نه از ناحیه هیچ كس دیگر، اى نیست، و نه از ناحیه خودش، رسول خدا هیچ واسطه

اى كه نگذارد وحى را بگیرد، و اگر گرفت نگذارد حفظش كند، و یا اگر حفظش هم انگیزه

 آله برساند، وجود ندارد. وعلیههللاكرده، نگذارد به رسول ّللاه صلى

آله ، فرشته حامل وحى را به چشم خود دیده، و وحى را از وعلیههللارسول خدا صلى

كنــد، و آن را تغییــر رفته و خودش هم چیزى از وحى را كتمــان نكــرده، و نمىاو گ

 (1)دهند. نمى

 . 93، ص40الـمیـــــزان ج:  -1

 
 

 آله وعلیههللاچگونگى مشاهده جبرئیل به وسیله رسول خدا صلى

 تكویر( /23« )اْلُمبیِن!َو لَقَْد َراآهُ بِاالُفُقِ »

َو ُهـَو » ناى ناحیه ظاهر است و ظاهرا اشاره باشد به آیه به مع« افق مبین»كلمه 

ْعلـى!  ََ فُـِق ااْل َُ خورم كه رسول ّللاه و معناى آن این است كه سوگند مى« بِااْل

آله جبرئیل را قبالً هم دیده بود، و جبرئیل آن زمان در افق مبین، و ناحیه وعلیههللاصلى

هاست، البته ست، و افقى كه بلندتر از سایر افقظاهر قرار داشت، و آن همان افق اعلى ا

 بلندى به آن معنائى كه مناسب با عالم مالئكه است. 

آله ، جبرئیل را به وعلیههللااند: معنایش این است كه رسول خدا صلىبعضى گفته

كند كه همان افق اعال از ناحیه مشرق است جاكه خورشید طلوع مىاش در آنصورت اصلى

د. لكن این حرف درست نیست، به دلیل این كه از لفظ آیه دلیلى كه داللت كند بر این دیده بو

اش دیده ندارد، حال جبرئیل به هر صورتى كه تمثل كرده كه جبرئیل را به صورت اصلى

  (1)شكل درآمده است. اینباشد، صورت اصلى نبوده بلكه به

 . 91، ص40الـمیـــــزان ج:  -1

 

 

 آله وعلیههللاچگـونگى شنیدن صداى جبرئیل به وسیله رسول خدا صلى

وُح االَمیُن. َعلى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذریَن. بِِلساٍن َعَربٍِى ُمبیـٍن!» /  194و193)« نََزَل بِِه الرُّ

 شعراء(
هم دید و شد، هم مىآله در حینى كه به وى وحى مىوعلیههللارسول خدا صلى

شنید، اما بدون این كه دو حس بینائى و شنوائیش به كار بیفتد، هم چنان كه در روایات مى

نام « رخــاءالوحى»داد كه آن را به آمده، كه حالتى شبیــه بیهوشى به آن جنــاب دست مى
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 نهاده بودند. 

شنویم، بینیم و صدایش را مىپس آن جناب همان طورى كه ما شخصى را مى

ا بدون ایــندید و صدایــش را مىوحــى را مىفرشتــه  كــه دو حاسهه بینائى و شنیــد، امه

 شنوائى مادى خود را چون ما به كار گیرد. 

بود، بایستى آن و اگر رؤیت او و شنیدنش در حال وحى عین دیدن و شنیدن ما مى

ابش هم فرشته شنیده میان او و سایر مردم مشترك باشد، و خالصه اصحدیده و مىچه مى

وحى را ببیند و صدایش را بشنود و حال آن كه نقل قطعى این معنا را تكذیب كرده و حالت 

وحى، بسیارى از آن جناب سراغ داده كه در بین جمعیت به وى دست داده، و جمعیتى كه 

اند، نه صداى پائى، نه شخصى، نه سخنى، كردهاند، هیچ چیزى احساس نمىپیرامونش بوده

 (1)شده است.وى القاء مى كه به

 . 205، ص 30المیزان ج:  -1

 

 

 آله وعلیههللانفى تصرف جبرئیل در قلب رسول خدا صلى

لَهُ َعلى قَْلبَِك!» ا ِلِجْبریـَل فَِانَّهُ نَزَّ  / بقره(  97« )قُــْل َمْن كاَن َعــُدو 

فرماید مى خداى سبحان درباره قرآن و جبرئیل با هم در دو آیه سخن گفته است.

 كند. آورد، بلكه به اذن خدا بر قلب تو نازل مىجبرئیل از پیش خود قرآن نمى

اى از فرشتگان خداست و جز امتثــال دستورات خداى سبحان كارى جبرئیل فرشته

چــه ندارد، مثل میكائیل و سایر مالئكه، كه همگى بندگــان مكرم خداینــد و خدا را در آن

 دهند.كنند، و هر دستورى بدهد انجام مىمانـى نمىكند، نافرامر مى

لَهُ َعلى قَْلِبَك!» -  « فَِانَّهُ نَزَّ

قرآن، همان طور كه جبرئیل در نازل كردنش هیچ استقاللى ندارد و تنها مأمورى 

آله استقاللى وعلیههللااست مطیع، همچنین در گرفتن آن و رساندنش به رسول خدا صلى

آله خودش ظرف وحى خداست، نه این كه جبرئیل وعلیههللارسول خدا صلىندارد، بلكه قلب 

در آن قلب دخل و تصــرفــى كــرده بــاشــد و خــالصــه جبــرئیـل صــرفــا مأمور رساندن 

 (1)است.

 . 18، ص 2المیزان ج:  -1

 

 

 رؤیت حضور جبرئیل در افق اعلى 

َو ُهَو بِاالُفُــِق االَْعلى. ثُمَّ َدنا فَتََدل ى. فَكاَن قاَب قَْوَسْیِن اَْو اَْدنى. فَاَْوحى اِلى َعْبِدِه ما »

 « اَْوحى!

 / نجم(  11تا  8)

به معناى ناحیه است و ظاهرا مراد از آن افق اعالى آسمان است، « اُفُق»كلمــه 

در این آیــه به جبرئیــل و یا « ُهــوَ »باشــد. ضمیر كــه طرف شرقــى آن بــدون اعتبــار این
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 گردد. آله بر مىوعلیههللابه رسول خدا صلى

به معناى بسته شدن و آویزان « تَدَلهى»به معناى نزدیكى است و كلمه « دُنُوه »كلمه 

شود. و معناى آیــه گشتن به چیزى است ولى به طور كنایه در شدت نزدیكى استعمال مى

ـابــر این كه هر دو ضمیــر به جبــرئیــل برگردد این است كه جبرئیل سپس نزدیك بنـ

ها آله شد، و به دامن وى دست آویخت، تا با آن جناب به آسمانوعلیههللارسول خدا صلى

است كه جبرئیل از افق اعلى پائین آمد و به رسول ایناند: معنایشگفتهعروج كند، و بعضى

 آله نزدیك شد، تا آن جناب را به معراج ببرد. وعلیههللاخدا صلى

 «فَكاَن قاَب قَْوَسْیِن اَْو اَْدنى!» -

معنــاى ایــن جملــه ایــن اســت كــه دورى او بــه قــدر دو قـــوس و یــا دو ذراع و 

 یــا كمتـــر از آن بـــود. 

 «ما اَْوحى! فَـاَْوحى اِلى َعْبِدهِ » -

به جبرئیل برمى گردد، البته این در آن فرضى است كه « اَْوحى» ضمیر در هر دو

شود: كه جبرئیل  وحى ضمیرهاى گذشته هم به او برگردد. آن وقت معناى جمله چنین مى

 آله باشد، آن چه را كه وحى برد. وعلیههللابرد نزد بنده خدا كه همان رسول خدا صلى

 « ما َكذََب اْلفُؤاُد ما َراى!» -

مله فوق از قلب نفى كذب كرده و معنایش این است كه فؤاد در آن چه دیده بود در ج

آله وعلیههللاآله دروغ نگفت به رسول خدا صلىوعلیههللادروغ نگفت. فؤاد رسول خدا صلى

آله در آن چه كه وعلیههللاآن چه را كه دیده بود، و خالصــه رؤیت فــؤاد رسول خدا صلى

 ق بود. دید رؤیتى صاد

و این تازگى ندارد كه رؤیت را كه در اصل به معناى دیدن چشم است به فؤاد نسبت 

هایى است كه با داده شود، چون براى انسان یك نوع ادراك شهودى هست، كه وراى ادراك

یكى از حــواس ظاهرى و یا باطنى خود دارد، ادراكى است كه نه چشم و گوش و سایر 

كنیم كه و نه تخیل و فكر و سایر قواى باطنى، این كه مشاهده مى اند،حواس ظاهرى واسطه

بینیم كه در این درك عیانى و شهودى نه چشم ما واسطــه است و ما موجودى هستیم كه مى

 نه فكــر ما. 

آرى ما همان طور كه محسوسات یكى از این حواس ظاهرى و باطنى را درك 

كنیم، و این درك محسوس را با فالن حس درك مى كنیم كه فالنكنیم این را هم درك مىمى

ربطى به آن حس ندارد، بلكه كار نفس است، كه قرآن كریم از آن تعبیر به فؤاد فرموده 

 است. 

و در آیه شریفه هیچ دلیلى كه داللت كند بر این كه متعلق رؤیت خداى سبحان است، 

آن چه مرئى آن جناب واقع شده و خدا بوده كه مرئى براى آن جناب واقع شده، نیست بلكه 

شود خدا وحى كرده، همان افق اعلى و دنو و تدلى و نیز این بوده كه آن چه به وى وحى مى

اش از سنخ آیات خدائى هایى هستند كه در آیات قبلى آمده بود، همهها همانو این نام برده

اْلبََصـُر َو مـا َطغـى.لَقَـْد مـا زاَغ »براى آن جناب بوده است. مؤید این گفتار ما آیه شریفه 

فرماید آن چه دیده بود از آیات كبراى است كه مى «َراى ِمـْن ایاِت َرب ِِه اْلُكْبـرى!

تعالى است باز اشكالى پروردگارش بود. اگر هم فرض كنیم كه منظور دیدن خود خداى

كه تنها مربوط استندارد چون دیدن خدا را به قلب نسبت داده و دیدن قلب غیر از دیدن چشم

  (1)تعالى محال است.اجسام است و تعلقش به خداىبه

 . 56، ص 37المیــــــــــــــزان ج:  -1
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 رؤیت مجدد جبرئیل در سفر معراج 

 / نجم(  13« )و  لَقَْد َراهُ نَْزلَةً اُْخرى...!» 

خواهد از یك نزول دیگر غیر آن نزولى كه در آیات سابق بود از این آیه به بعد مى

آله وعلیههللاخبر دهد. با در نظر داشتن این كه مفسرین فاعل )رآه( را رسول خدا صلى

نازل « نَْزلَـةً »اند، قهرا منظور از دانسته و ضمیر مفعولى در آن را به جبرئیل برگردانده

ر آن جناب خواهد بود، نازل شدنش براى این كه آن جناب را به معراج ببرد، شدن جبرئیل ب

ظرف براى رؤیت است، نه براى نازل شدن، و مراد از  «ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتَهى،»و جمله 

اش، و معناى جمله این است كه جبرئیل یك رؤیت آن جناب جبرئیل است، به صورت اصلى

آله در آمد، تا به معراجش وعلیههللار برابر رسول خدا صلىاش دبار دیگر به صورت اصلى

 واقع شد.  ِسْدَرِة اْلُمْنتَهىببرد، و این جریان كنار 

پس از آن چه گذشت صحت این نظریه هم روشن شد كه بگوییم ضمیر مفعولى به 

ل خداى تعالى برگردد، و مراد از رؤیت هم رؤیت هم قلبى، و مراد به نزله اخرى هم ناز

باشد، آن وقت معناى آیه  ِسْدَرِة اْلُمْنتَهىآله در معراج به كنار وعلیههللاشدن رسول خدا صلى

نازل شد، و  ِسْدَرِة اْلُمْنتَهىآله یك بار دیگر نزد وعلیههللاشود: كه رسول خدا صلىچنین مى

ـزلــه اول با قلب خود رفــت، و در آن نزله خــدا را مانند نـاین وقتى بود كه به معــراج مى

 دیدار كرد.

ْدَرةَ ما یَْغشى!» - ـةُ اْلَمـأْوى. اِْذ یَْغَشــى الس ِ  « ِعْنــَد ِســْدَرِة اْلُمْنتَهــى. ِعْنَدهــا َجنَـّ

گویا نام مكانى « اْلُمْنتَهى»به معناى یك درخت سدر است، و كلمه « ِسْدَرةِ » كلمه 

ها است، ها باشد به دلیل این كه جنت مأوى در آسمانباشد و شاید مراد از منتهاى آسمان

فرموده: هم رزق شما در  آسمان  «َو فِـى السَّمـاِء ِرْزقُُكـْم َو مـا تُـوَعـُدوَن!»چون در آیه 

 اید. ســت، و هم آن بهشتى كه وعده داده شدها

و اما این كه این درخت سدره چه درختى است؟ در كالم خداى تعالى چیزى كه 

تفسیرش كرده باشد نیافتیم، و مثل این كه بناى خداى تعالى در این جا بر این است كه 

ْدَرةَ ما یَْغشىاِْذ یَْغشَ »طــور مبهم و با اشاره سخن بگوید، مؤید این معنا جمله به « ،ى الس ِ

 است، كه در آن سخن از مستورى رفته است. 

 «ِعْنَدها َجنَّةُ اْلَمأْوى!» -

كنند. چون بهشت دیگرى یعنى بهشتى كه مؤمنین براى همیشه در آن منزل مى

شود، و جنات مأوى هست موقت، و آن بهشت برزخ است، كه مدتش تا روز قیامت تمام مى

اُت اْلَمـأْوى نُـُزالً بِمـا كـانُوا یَْعَملُوَن » :ت هم چنان كه فرمودبعد از قیامت اس ـ فَلَُهـْم َجنـ 

« شوند،اند در آنجا نازل مىكردهمؤمنین جنت مأوى دارند و به پاداش كارهاى نیكى كه مى

ـةُ اْلُكْبـرى» :و نیز فرموده ةَ ِهـىَ  فَِانَّ »:فرمایدجا كه مىـ تا آن فَِاذا جـاَءِت الط امَّ اْلَمأْوى اْلَجنَـّ

و « شود، پس به درستى كه جنت منزلگاه  خواهد بود.چون قیامت بیاید چنین و چنان مى ـ

 كرد در آسمان واقع است. سوره ذاریات داللت مى 22این جنت المأوى به طورى كه آیه 

ْدَرةَ ما یَْغشى!» -  «اِْذ یَْغَشى الس ِ

یابد. در یابد به سدرة آن چه احاطه مىكه احاطه مىمعناى آیه این است كه آن زمان 

یابد، این جا هم خداى تعالى مطلب را مبهم گذاشته نفرموده چـه چیــز به سدره احاطــه مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب ششم : مالئکه 91

 چون گفتیــم بناى خــداى تعالــى بر ابهــام است.

 «مـا زاَغ اْلبََصـُر َو مـا َطغــى!» -

ى چیزى را به آن صــورت كه هست به این معناست كه چشم آدم«  زیغ بصر» 

نبینــد و طورى دیگر ببیند، و طغیان بصر به این معنى است كه چیزى را ببیند كه اصالً 

 آله است.وعلیههللاحقیقــت ندارد و منظور از بصر چشم رسول خدا صلى

 آله آن چه را كه دید بر غیروعلیههللاو معناى آیه این است كه چشم رسول خدا صلى

اش ندید، و چیزى را هم كه حقیقت ندارد ندید، بلكه هر چه دید درست دید، و صفت حقیقى

دانیم منظور از دیدن مراد به این دیدن رؤیت قلبى است، نه رؤیت با دیده سر. چون مى

منظور است. چون صریحا  «َو لَقــَْد َراهُ نَْزلَــةً اُْخــرى،»همان حقیقتى است كه در آیه 

ــد: رؤیت در این نزلــه كه نزلــه دومى است مثــل رؤیت در نزلــه اولى بــود، و فرمایمى

 اش فرمود: رؤیت نزله دومــى رؤیت با فؤاد بود، كه درباره

 «اْلفُؤاُد ما َراى. اَفَتُماُرونَهُ َعلى ما یَرى؟ما َكذَبَ »ـ 

  «ـرى!لَقَـــْد َراى ِمـــــْن ایــــاِت َرب ِـــِه اْلُكْبـــ»ـ 

خورم كه بعضى از آیات پروردگارش را بدید، و معناى آیه این است كه سوگند مى

ها مشاهده پروردگارش برایش تمام شد، چون مشاهده خدا به قلب با مشاهده آیات با دیدن آن

كند، و دهد، زیرا آیت بدان جهت كه آیت است به جز صاحب آیت را حكایت نمىاو دست مى

 شود. یتى ندارد، و گرنه از جهت خودش اگر حكایت كند دیگر آیت نمىاز خودش هیچ حكا

ـ به هیچ وجه به او  َو ال یُحیُطــوَن بِـه ِعْلمــا»هـم چنــان كه خــودش فرمــود: 

  (1)« یابند.احاطه علمى نمى

 . 62، ص 37المیــزان ج:  -1

 

 

 آله وعلیههللاحمایت خدا و جبرئیل از رسول خدا صلى

َ ُهَو َمْولیهُ َو ِجْبریُل َو صاِلُح اْلُمْؤِمنیَن َو اْلَمالئَِكةُ بَْعـَد ذِلَك َظهیرٌ »  «!اِْن تَظاَهرا َعلَْیِه فَِأنَّ ّللا 

 / تحریم( 4) 

 ّللاه اى به رسولخواهــد بفهماند خداى سبحان عنایت خاصهآیــه فوق مى

اى از مخلوقاتش خود او وى را هیچ واسطــه آله دارد و به همین جهــت بدونوعلیههللاصلى

به معناى ولــى و سرپرستى است « مولى»شود.  كلمه كند و متولــى امور او مىیارى مى

 دار متولــى علیــه باشــد و او را در هر خطــرى كه تهدیــدش كند یــارى نماید.كه عهــده

 « ــٌر!َو اْلَمــالئَِكــةُ بَْعــَد ذِلــــَك َظهیـ» -

خواهد بفهماند مالئكه در پشتیبانى پیامبر متحد و متفقند، گوئى در صف این جمله مى

واحدى قرار دارند و مثل تن واحدند.  اگر فرمود: مالئكه بعد از خدا و جبرئیل و صالــح 

مؤمنین پشتیبــان اویند، براى این بـود كه پشتیبانى مالئكه را بزرگ جلوه دهد، تو گوئى 

 (1)دگــان در اول آیه یك طــرف و مالئكـه به تنهائى یك طرف قرار دارند.نامبر

 . 311، ص 38الـمیــــــزان ج :  -1
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 عقاید باطل و دشمنى یهود در مورد جبرئیل 

لَــهُ َعلــى قَْلبِــَك!» ـهُ نَزَّ ا ِلِجْبریــَل فَـِانَـّ  / بقره( 97« )قُــْل َمــْن كــاَن َعــُدو 

داللت دارد بر این كه آیه شریفه در پاسخ از سخنى نازل شده كه یهود گفته سیاق آیه 

آله نازل وعلیههللابودند، و آن این بود كه ایمان نیاوردن خود بر آن چه به رسول خدا صلى

آورد دشمنیم، شاهد بر این كه اند به این كه ما با جبرئیل كه براى او وحى مىشده تعلیل كرده

حرفى زده بودند این است كه خداى سبحــان درباره قــرآن و جبرئیل با هم در یهــود چنین 

 كند. این دو آیه سخن گفته است. روایاتى هم كه در شأن نزول آیه وارد شده این را تأیید مى

ا آیات مورد بحث در پاسخ از این كه گفتند: ما به قرآن ایمان نمى آوریم براى و امه

فرماید: اوالً ـ جبرئیل از پیش از خود كند دشمنیم مىرآن را نازل مىاین كه با جبرئیل كه ق

كند. پس دشمنى یهود با جبرئیل آورد بلكه به اذن خــدا بر قلب تو نازل مىقــرآن را نمى

هاى آورد اعراض كنند. و ثانیا ـ قرآن كتابنباید باعث شود كه از كالمى كه به اذن خدا مى

كند و معنا ندارد كه كسى به كتابى ایمان خودش را تصدیق مى بر حق و آسمانى قبل از

كند ایمان نیاورد. و ثالثا ـ قرآن مایه هدایــت بیاورد، و به كتابى كه آن را تصدیق مى

كسانــى است كه به وى ایمان بیــاورند. و رابعــا ـ قرآن بشارت است، و چگونه ممكــن 

خاطر این كه دشمن هــاى آن را به وشیــده، بشارتاســت شخــص عاقــل از هدایت چشــم پ

 آن را آورده، نـادیـده بگیـرد؟ 

مشان كه گفتند: ما با جبرئیل دشمنیم جواب مى دهد به این كه جبرئیل و از بهانه دوه

اى از فرشتگان خداست، و جز امتثال دستورات خداى سبحان كارى ندارد، مثل فرشته

همگى بندگان مكهرم خدایند، و خدا آن چه امر كند، نافرمانى  میكائیل و سایر مالئكه، كه

 دهند. كننــد و هـر دستــورى بدهــد انجــام مىنمى

اى نیستند و هر چه دارند به وسیله خدا و چنین رسوالن خدا از ناحیه خود كارهو هم

ئكه او، و هایشان براى خداست، پس هر كس با خدا و مالاز ناحیه اوست. خشمشان و دشمنى

پیامبرانش، و جبرئیلش و میكائیلش دشمنى كند خدا دشمن اوست. این بود آن دو جوابــى كـه 

 (1)دو آیه موردبحث بدان اشــاره دارد.

 . 18، ص 2المیزان ج:  -1
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 فصل هشتم

 

 ملك الموت و وظیفه تحویل گیرندگان جان
 

 

 

 تحویل انسان به ملك مسئول قبض روح 

ُ یَتََوفَّى االَْنفَُس حیَن َمْوتِها َو الَّتى لَْم تَُمْت فى َمناِمها فَیُْمِسُك الَّتى قَضى َعلَْیَها اْلَمْوَت َو » ّللَا 

 / زمر(  42« )یُْرِسُل االُْخرى!

انــد ولى ها را در دم مــرگ و هم از كسانــى كه نمردهـ خداســت آن كسى كه جان

دارد، و آن گیرنــد، آن گاه آن كه قضــاى مرگش رانــده شده نگــه مىانـد مىبه خــواب رفته

 كند. دیگــران را رهــا مى

به معناى گرفتن حق به تمام و كمال است و مضمون « اِْستیفا»و « تََوفهى»چون كلمه 

 این آیه از گرفتن، و رها كردن ظاهر در این است كه میان نفس و بدن دوئیت و فرق است.

َو قالُوا َءاِذا َضلَْلنا فِى االَْرِض اَئِن ا لَفى َخْلٍق َجدیٍد بَْل ُهْم » :ز آن جمله این استباز ا

َل بُِكْم ثُمَّ اِلى َرب ُِكْم تُرَجعُونَ  ـ و گفتند آیا  بِِلقاِء َرب ِِهْم كافُِروَن قُْل یَتََوف ُكْم َملَُك اْلَمْوِت الَّذى ُوك ِ

آئیم؟ این سخن از ایشان و دوباره به خلقت جدیدى در مى بعد از آن كه در زمین گم شدیم

صرف استبعاد است و دلیلى بر آن ندارند، بلكه علت آن است كه ایمانى به دیدار 

پروردگارشان ندارند، بگو در دم مرگ آن فرشته مرگى كه موكل بر شماست شما را به 

 « !گردیدگیرد و سپس به سوى پروردگارتان برمىتمام و كمال مى

كند و آن این است كه هاى كفار منكر معاد را ذكر مىكه خداى سبحان یكى از شبهه

هایش( و جدائى اعضاى آن، از بعد از مردن و جدائى اجزاى بدن )از آب و خاك و معدنى

ها و دست و پا و چشم و گوشش، و نابودى همان اجزاء عضویش و دگرگون شدن صورت

دیگر هیچ با شعورى نتواند ما را از خاك دیگران  گم گشتن در زمین، به طورى كه

 گیریم؟ تشخیص دهد، دوباره خلقت جدیدى به خود مى

و این شبهه هیچ اساسى به غیر استبعاد ندارد، و خداى تعالى پاسخ آن را به رسول 

شوید، و اجزاى شما ناپدید فرماید: بگو شما بعد از مردن گم نمىدهد و مىاش یاد مىگرامى

اى كه موكل به شماست، شما را به تمامى و كمال گــردد، چون فرشتهرهم و بر هم نمىو د

گذارد گم شوید، بلكه در قبضه و حفاظت او هستید. آنچه از شما گم و گیرد و نمىتحویل مى

گونه آن كسى كه یك عمــر هاى شماست، نه نفس شما و یا بهشــود، بدندرهم و برهم مى

  (1)«.تو»گفتند به او مى و« مــن»گفت مى

 . 256، ص2الـمیـــــزان ج:  -1
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 ملك الموت و كاركنان او

  / انفال( 50«)َو لَــْو تَرى آ اِْذ یَتََوفَّى الَّذیــَن َكفَُروا اْلَملئَِكةُ یَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َو اَْدبَرُهْم!»

در كالم الهى به معناى به معناى گرفتن تمامى حق است، و بیشتر « تََوفهى»كلمه 

شود، و در این آیه آن را به مالئكه نسبت داده، و در برخى آیات آن قبض روح استعمال مى

َل بُِكمْ قُْل یَتََوف ُكْم َملَكُ » :را به ملكوت منسوب كرده، مانند آیه و در برخى « ،اْلَمْوِت الَّذى ُوك ِ

ُ »دیگر به خداى سبحان نسبت داده و فرموده:  ْنفَُس حیَن َمْوِتها  ّللَا  َِ خداونــد -یَتََوفَّى ااْل

 «گیرد.ها را در هنگــام مردنش مىجان

الموت الموت است و ملكاین خود دلیل بر این است كه قبض روح كار ملك

گیرند، و خود او به اذن خدا و به امر ها را مىكاركنانى دارد كه به اذن او و به امرش جان

مین جهت، هم صحیح است گرفتن ارواح را به مالئكه نسبت داد و هم كند و به هاو عمل مى

 خداى سبحان.الموت منسوب كرد و هم بهبه ملك

 . 157، ص 17المیزان ج:  -1

 

 

 مأموریت حساس زیر دستان ملك الموت 

ُطوَن!»  / انعام(  61« )َحت ى آ اِذا جاآَء اََحَدُكُم اْلَمــْوُت تَــَوفَّتْهُ ُرُسلُنا َو ُهْم ال یُفَر ِ

یَْفعَلُوَن مایُْؤَمُروَن » خــداى سبحان از طرفى مالئكه خود را چنین توصیف كرده كه

ر امتى گروگان و از طرف دیگــر فرموده ه« دهنــد،ـ هر چه را كه مأمــور شوند انجام مى

تواننــد آن را پس و اجل خویش اســت، وقتى اجلشــان فرا رسد حتى براى یك ساعت نمى

 پیش كنند. 

شود كه مالئكه مأمور قبض ارواح نیز از حدود از آن دو بیان استفــاده مى

كنند. وقتــى معلومشان شد كه مأموریــت خود تجاوز نكــرده و در انجام آن كوتاهــى نمى

فالن شخص بایستى در فالن ساعت و در تحت فالن شرایط قبض روح شود حتى یــك 

 شود. دهند. این آن معنائــى است كه از آیــه استفــاده مىلحظـه او را مهلــت نمى

به هر حال باید دانست كه این رسل همانا كاركنان و اعوان ملك الموتند، به دلیل این 

َل بُِكْم،ْم َملَكُ قُْل یَتََوفهكُ » كه در آیه  الموت نسبت قبض ارواح را تنها به ملك« اْلَمْوِت الَّذى ُوكهِ

دهد و هیچ منافاتى هم ندارد كه یك جا نسبت آن را به ملك الموت داده و در جاى دیگر مى

ْنفَُس،» یعنى آیه مورد بحث به رسل و در مورد دیگر یعنى آیه  ََ ُ یَتََوفَّى ااْل به « ّللَاه

ر داده باشد چه این خود یك نحوه تفنن در مراتب نسبت است، از نظر این كه هر پروردگا

االطالق است، قبــض شود و او مالك و متصرف علىامرى به خداى سبحان منتهى مى

الموت مأمور خداوند است به او دهد.  از نظر این كه ملكارواح را نیز به او نسبــت مى

  (1)كند.عــوان او اسبــاب كار اویند به آنان نیــز منتسب مىدهد و از نظر این كه انسبت مى

 . 208، ص 13المیزان ج:  -1
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 وجود سلسله مراتب در مالئكه مأمور اخذ روح 

ــَل بُِكــْم ثُمَّ اِلــى َرب ُِكْم تُرَجعُوَن!» ـذى ُوك ِ  / سجده( 11« )قُــْل یَتََوف ُكــْم َملَــُك اْلَمــْوِت الَـّ

به معناى این است كه چیزى را به طور كامل دریافت كنى. اگر در « تََوفهى»كلمه 

ْنفَُس حیَن َمْوتِها ـ خدا »این آیه قبض روح و توفى را به ملك الموت و در آیه  ََ ُ یَتََوفَّى ااْل ّللَاه

دَُكُم َحتهى اِذا جآَء اَحَ » به خدا نسبت داده، و در آیه: « گیرد،ها را هنگام مردنش مىجان

به « میراند،اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ ُرُسلُنا ـ تا آن كه مرگ یكى شان برسد فرستادگان ما او را مى

آنان كه در حالى مالئكه اَلَّذیَن تَتََوف یُهُم اْلَمالئَِكةُ ظاِلمى اَْنفُِسِهْم ـ » فرستادگان، و در آیه 

سبت داده، به خاطر اختالف به مالئكه ن« كنند كه ستمگر به خویشند،قبض روحشان مى

الموت فرستاده تر به میت مالئكه است، كه از طرف ملكمراتب اسباب است، سبب نزدیك

شوند، و سبب دورتر از آنان خود مك الموت است، كه مافوق آنان است، و امر مى

دهد، خداى تعالى هم ما فوق كند، و به ایشان دستور مىتعالى را نخست او اجرا مىخداى

االسباب است، و اگر بخواهیم این مه آنان و محیط بر آنان، و سبب اعالى میراندن و مسببه

دهیم، و جریان را با مثلى مجسم سازیم، نظیر عمل كتابت است كه هم به قلم نسبت مى

گوئیم دست فالنى دهیم، و مىنسبت مىدست و انگشتاننویسد، و هم بهخوب مىگوئیم قلممى

 نـویســـد. گوئیم فالنــى خــوب مىدهیم و مىاست و هم به انسان نسبت مى به نوشتن روان

 « ثُمَّ اِلى َربهُِكْم تُرَجعُوَن!»ـ 

این رجوع همان است كه در آیه قبلى از آن به لقاى خدا تعبیر كرده بود، و موطن و 

اندن این جاى آن روز قیامت است، كه باید بعد از توفى و مردن انجام شود، و براى فهم

 رساند.كرد، كه تراخى و بعدیت را مى« ثُمَّ »بعدیت تعبیر به 

هــا در زمیــن گم ـ حقیقــت مرگ بطالن و نابــود شدن انســان نیست و شما انسان

طور كامــل الموت شما را بدون این كه چیزى از شما كم شود بلكه بهشویــد، بلكه ملكنمى

كشــد، به آن معنــا كــه عالقــه شمـا را از هایتــان بیــرون مىگیــرد و شمــا را از بدنمى

 كند. هایتان قطع مىبدن

چون تمام حقیقت شما ارواح شماست، پس شما یعنى همان كسى كه كلمه )شما( 

اید، گفتید من و شما،( بعد از مردن هم محفوظ و زندهخطاب به ایشان است، )و یك عمر مى

ل شود و از حالى به حالى تغییر مىشود، آن چه گم مىىو چیزى از شما گم نم یابد، و از اوه

هاى شما بود، نه شما، و شما بعد از مردن خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغییر بود، بدن

هایتان بر مانید، یا به سوى پروردگارتان مبعوث گشته، دوباره به بدنها محفوظ مىبدن

 گردید. مى

رد نفس مىشنایــن آیه از رو كند و ترین آیات قرآنى است كه داللت بر تج 

  (1)فهمانــد كه نفس غیــر از بدن اســت، نه جــزء آن اســت، و نه حالى از حاالت آن.مى

 . 85، ص32الـمیـــــزان ج:  -1

 خطـاب مالئكـه در لحظـه مرگ متقین

 «یَقُولُوَن َسالٌم َعلَْیُكُم اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بِما ُكْنتُــْم تَْعَملُوَن!اَلَّذیــَن تَتََوف یُهُم اْلَمالئَِكةُ َطی ِبیَن »

 / نحل( 32) 

بودن متقین در حال توفى و مرگ، خلوص آنان از خبث ظلم است، « طیب»معناى 
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» در مقابل مستكبرین، كه ایشان را به ظلم در حال مرگ توصیف كرده و فرموده است: 

 «ُم اْلَمالئَِكةُ ظاِلمى اَْنفُِسِهْم!اَلَّذیَن تَتََوف یهُ 

متقین كسانى هستند كه مالئكه آنان را قبض روح » شود: معناى آیه چنین مى

گویند سالم كنند، در حالى كه از خبث ظلم ـ شرك و معاصى ـ عاریند، و به ایشان مىمى

ـت درآئید، به  كردید، و پاداش آن چه مىعلیكم ـ كه تأمیــن قولى آنان اســت به ایشان ـ به جنـه

 « كنند.به این سخــن ایشـان را به سوى بهشــت راهنمائـى مى

فرمایید متقین را به پاكى و تخلص از آلودگى پس این آیه همان طور كه مالحظه مى

دهد، پس در به ظلم وصف نموده، ایشان را وعده امنیت و راهنمائى به سوى بهشت مى

اَلَّذیَن َءاَمنُواْ َو لَْم یَْلبُِسوآا ایمنَُهْم » فرماید:ن آیه است كه مىنتیجه برگشت معنایش به ای

كسانى كه ایمان آوردند و ایمان خود را مشوب به ظلم  بُِظْلٍم اُوآلئَِك لَُهُم االَْمُن َو ُهْم ُمْهتَُدوَن:

 (1)«نكردند، چنان كسانى داراى امنیت، و راه یافتگانند.

 . 85، ص24الـمیـــــزان ج:  -1

 

 خطاب مالئكه در لحظه مرگ كفار 

 «اَلَّذیَن تَتََوف یُهُم اْلَمالئَِكةُ ظاِلمى اَْنفُِسِهْم فَاَْلقَُوا السَّلََم ما ُكن ا نَْعَمُل ِمْن ُسوٍء!»

 / نحل(  28)

گیرند در حالى كه سرگرم ظلم و كفر خویشند هایشان را مىكافران كه مالئكه جان

كنند كه هیچ كار زشتى گیرند، و چنین وانمود مىضوع و انقیاد پیش مىناگهان تسلیم گشته خ

كنند و به ایشان كنند و تكذیبشان مىاند، ولى در همان حالت مرگ، گفتارشان را رد مىنكرده

كردید قبل از این كه به این شود آرى شما چنین و چنان كردید و خدا به آن چه مىگفته مى

 آگاه بود.  تانورطه بیفتید به وصف

خطاب در این آیه  «فَاْدُخلُوا اَْبواَب َجَهنََّم خاِلدیَن فیها فَلَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكب ِریَن!»

اَلَّذیَن تَتََوف اُهُم »و در  «اِنَّ اْلِخْزَى اْلیَْوَم َو السُّوَء َعلَى اْلكافِریَن،»مانند خطاب در آیه: 

نه یك یك آنان. بنابراین، برگشت معناى آیه نظیر این  به مجموع كافرین است، «اْلَمالئَِكةُ،

تان اســت یك شما از درى از درهاى جهنهم كه مناسب اعمالتا یك»شود كه گفته شود: مى

  (1)« وارد شوید.

 . 82، ص 24المیزان ج:  -1

 

 خطـاب مالئكه در لحظـه مرگ مستضعفین 

ذیَن تَــَوف یُهُم اْلَمالئَِكةُ »  «االَْرِض....ظاِلمىآ اَْنفُِسِهْم. قالُوا ُكن ا ُمْستَْضعَفیَن ِفىاِنَّ الَـّ
 نساء(/98و  97)

در آیه باال، ظلم به نفس است. كسانى كه آیه درباره شان سخن « ظلم»مراد از 

اند و كردهگوید به واسطه آن كه در شهرهاى شرك قرار گرفته و در بین كفار زندگى مىمى

اند كه به وسیله آن معارف دین را بیاموزند و وظایف بندگى و عبودیت را اى نداشتهوسیله

خواند، بر پا دارند و از این رو اعراض كرده و اقامه شعائر دینى مى كه دین به سوى آن فرا
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 اند. نكرده

خداوند هر گاه ظالمین را به طور مطلق ذكر كرده، ظلم را به اعراض از دین خدا 

و جستجــوى دین كج و تحریف شده، تفسیر كرده است. این آیه اجماالً داللت دارد بر همان 

یعنــى سئوال مالئكــه از دیــن میــت بعد از فرا « سئــوال قبر» معنائى كه اخبــار، آن را

 رسیدن مرگ نامیده است. 

این سئوال از دینى است كه « فیَم ُكْنتُم ـ در چه دینى بودید؟»سئوال مالئكه این بود: 

اند داراى یك حال عادى معتنابه و اینان در زندگى داشتند. اینان كه مورد سئوال قرار گرفته

اند كه كردهدر سرزمینى زندگى مى»اند و لذا در جواب گفتند كه رد توجهى نبودهمو

اند در آنجا متلبس به دین گردند، زیرا اهالى آن سرزمین قوى و مشرك و توانستهنمى

شود، معامله كردند و زورمند بودند و با ایشان به طورى كه با افراد ضعیف معامله مى

این استضعافى كه از آن یاد « دین را اخذ كرده و بدان عمل كنند.نگذاشتند كه ایشان شرایع 

اند اگر در این گفته صادق باشند، از آن جهت برایشان پیش آمده كه براى همیشه در كرده

سرزمین شرك باقى مانده و مشركین بر سرزمین نام برده تسلط پیدا كرده بودند ولى این 

تند بنابر این، مستضعفین در هر حال مستضعف هاى دیگر تسلطى نداشمشركین بر سرزمین

اند آن حال را به واسطه خروج و توانستهنبودند بلكه در حالى مستضعف بودند كه مى

مسافرت تغییر بدهند و روى این اصل، مالئكه دعواى استضعاف آنان را به این بیان تكذیب 

كه اینان در آن واقع شده و تر از آن محلى بوده كردند كه زمین، زمین خداست. زمین، وسیع

اند و براى اینان ممكن بود كه مهاجرت كرده و از حومه استضعاف خارج مالزم آن شده

اند چون قدرت داشتند از قید و بند استضعاف شوند، و بنابر این حقیقتا مستضعف نبوده

 خارج شوند ولى به واسطه سوء اختیار خود این حال را اختیار كردند. 

این «. اَْرُض ّللاه »اضافه كردند و گفتند: « ّللَاه »را به كلمه « اَْرض»مه مالئكه، كل

اضافه خالى از این ایماء نیست به این كه خداوند اوالً در زمین خود وسعتى فراهم فرموده و 

سپس مردم را دعوت به ایمان و عمل كرده است همان طور كه پس از دو آیه دیگر اشعار 

ِ یَِجْد فِى االَْرِض ُمراَغما َكثیرا َو َسعَةً!َو »بر همین معنى هست:  « َمْن یُهاِجْر فى َسبیِل ّللا 

جاِل َو الن ِسآِء َو اْلِوْلداِن الیَْستَطیعُوَن حیلَةً َو ال » / نساء(  100) ااِلَّ اْلُمْستَْضعَفیَن ِمَن الر ِ

 / نساء(  98« )یَْهتَدُوَن َسبیالً!

اند تمكاران نام برده در آیه قبلى، مستضعف نبودهاین آیه داللت دارد بر این كه س

اند كه قید و بند استضعاف را از خود بردارند و استضعاف تنها صفت توانستهزیرا مى

 اى اســت كــه در ایــن آیــه ذكــر شــده اســت و معنــى آیــه ایــن اســت كه: عــده

ه براى دفع استضعافى كه از هایى كه استطاعــت و تمكهن ندارند كمگــر آن» -

كننــد كه به وسیلــه آن ناحیه مشركیــن متوجـه آنــان اســت بیندیشنــد و راهــى هم پیدا نمى

 (1)«از شر مشركین خالص گردند.

 . 77، ص  9الـمیـــــــزان ج:  -1

 

 زمان رؤیت مالئكه به وسیله كفار 

َربَّنا لَقَِد اْستَْكبَُروا فى اَْنفُِسِهْم  َعلَْینَا اْلَمالئَِكةُ اَْو نَرى ال اُْنِزلَ الَّذیَن الیَْرُجوَن ِلقاَءنا لَوْ  َو قالَ »

ا َكبیرا. یَْوَم یََرْوَن اْلَمالئَِكةَ ال بُْشرى یَــْوَمئِــٍذ ِلْلُمْجــِرمیــَن َو یَقُــولُـوَن ِحْجـر ا َو َعتَْوا ُعتُوًّ
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 «َمْحُجـورا!

 / فرقان(  22و21) 

اصطالحى بود كه از مشركین كه هنگام دیدن كسى كه از « ِحْجرا َمْحُجورا»كلمه 

فرماید كفار وقتى مالئكه را آوردند، و قرآن كریم در این آیه مىاو ترسى داشتند به زبان مى

 اى برایشان دارد. كنند آن فایدهگویند، و خیال مىببیننــد آن وقت هم این كلمــه را مى

ه این است كــه روزى مجــرمین كه امیدوار لقاى خدا نیستند مالئكه معنــاى این آیــ

اى از آنانند را ببینند، در آن موقع هیچگونه بشــارتى بــراى عموم مجرمین كه اینان طــائفـه

 نخواهد بود. 

چرا مالئكه به ما نازل »این آیه در موضع جواب از گفتار مشركین است كه گفتند: 

ا« شوند؟نمى جواب نداد، براى « بینیم؟چرا پروردگار را نمى»از این اعتراضشان كه  و امه

ها منظورشان بوده، دیدن به چشم سر بوده، كه مستلزم جسمانیت و تجسم این كه دیدنى كه آن

ا رؤیت به چشم یقین كه همان رؤیت قلبى اســت، آن ها است، و خدا منزه از آن است، و امه

آن « اَْو نَرى َربَّنا،»شد منظورشان از فرض هم كه سرشان مىشد، و به آن را سرشان نمى

 قسمت نبود.

ا توضیح جواب از مسئله انزال مالئكه و رؤیت آنان، این است كه اصل دیدن  و امه

مالئكه را مسلم گرفته، كه روزى هست كه كفار مالئكه را ببینند، و درباره آن هیچ حرفى 

نزده، و به جاى آن از حال و وضع كفار در روز دیدن مالئكه خبر داده،تا به این معنا اشاره 

شود چون مالئكه را نخواهند دید واست دیدن مالئكه به نفعشان تمام نمىكرده باشد كه در خ

مگر در روزى كه با عذاب آتش روبه رو شده باشند، و این وقتى است كه نشئه دنیوى مبدل 

به نشئه اخروى شود، هم چنان كه در جاى دیگر نیز به این حقیقت اشاره نموده و فرموده: 

ُل اْلَمالئَِكةَ اِ » ِ َو ما كانُوا اِذا ُمْنَظرینَ ما نُنَز ِ كنیم، و ـ مالئكه را جز به حق نازل نمى ال  بِاْلَحق 

 / حجر( 8« )شوند.وقتى نازل كنیم دیگر مهلت داده نمى

اند، در حالى كه پس كفار در حقیقت در این درخواست خود استعجال در عذاب كرده

 كنند.او را عاجز و ناتوان مى كنند كه با این درخواست خود خدا و رسولخود خیال مى

بدان اشاره دارد چه روزى  «یَْوَم یََرْوَن اْلَمالئَِكةَ،»و اما این كه این روزى كه آیه 

اند: روز قیامت است، و لكن آن چه از سیاق به كمك سایر آیات راجــع است؟ مفسهرین گفته

 روز مرگ است. آید، این است كه مراد به اوصاف روز مرگ، و بعد از مرگ بر مى

اْلَمْوِت َو اْلَمآلئَِكةُ َو لَْو تَرى آ اِِذالظ ِلُموَن فى َغَمراِت »از آیات راجع به مرگ آیه: مثالً یكى

ـ اگر ببینى زمانى را كه  باِسُطوا اَْیدیِهْم اَْخِرُجوآا اَْنفَُسُكُم اْلیَْوَم تُْجَزْوَن َعذاَب اْلُهونِ 

یرند و مالئكه دست دراز كرده، كه جان خود بیرون گستمگران در سكرات مرگ قرارمى

باشد. و یكى دیگر آیه انعام( مى/93« )دهید، امروز به عذاب خوارى كیفر خواهید شد!

كه گیرند، درحالىرامىمالئكه جانشانكهـ كسانى اْلَمالئَِكةُ ظاِلمى اَْنفُِسِهمْ اَلَّذیَن تَتََوف یُهُم »

گویند درزمین كاربودید؟ مىگویند: دردنیا درچهایشان مىكه بهاند، مالئخود ستم كردهبه

/  28« )پرسند: مگر زمین فراخ نبود كه در آن هجرت كنید؟زیردست دیگران بودیم! مى

 نحل( و آیاتى دیگر. 

و همین مشاهدات دم مرگ است كه قرآن آن را برزخ خوانده، چون در آیات قرآنى 

بینند و با آنان از مرگ و قبل از قیامت مالئكه را مى داللت قطعى هست بر این كه بعد

 كنند. گفتگو مى

كند و از سوى دیگر در مقام مخاصمه در پاسخ كسى كه دیدن مالئكه را انكار مى
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بیند به رخش كشید، و آن روز مرگ است كه طبعا باید اولین روزى را كه مالئكه را مى

ظاهر امر این است كه آیه و دو آیه بعدش نظر به  شوند. پسكفار با دیدن مالئكه بد حال مى

سازد، و حبط حال بــرزخ دارد، و رؤیــت كفار مالئكــه را در آن روز خاطــرنشان مى

 (1)اعمال هم مربــوط به آن عالـم و حال اهل بهشت هم باز مربوط به آن عالم است.

 . 286، ص 29المیزان ج:  -1

 

 

 تـدین به وسیله مالئكه نحـوه شكنجـه و اخـذ جـان مر

د( 27« )فََكْیَف اِذا تََوفَّتُْهــُم اْلَمالئَِكــةُ یَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َو اَْدباَرُهْم!»  / محم 

اِنَّ الَّذیـَن اْرتَـدُّوا َعلـى » همین سوره  25گیرى از مطالب آیه این آیه نتیجه

این است كه در امروز كه بعد از » ت: درباره مرتدین است و معنایش چنین اس «اَْدباِرِهـْم،

كنند، حال ببین در هنگامى كه مالئكه جانشان خواهند مىروشن شدن هدایت باز هر چه مى

 «كوبند چه حالى دارند!گیرند و به صورت و پشتشان مىرا مى

َ َو َكِرُهوا ِرْضوانَهُ فَاَْحبََط » -  / محمد( 28« )اَْعمالَُهـْم!ذِلَك بِاَنَُّهُم اتَّبَعُوا ما اَْسَخَط ّللا 

به مطالب در آیه قبل است، كه از عذاب مالئكه در هنگام گرفتن « ذِلـكَ »كه اشاره 

گفت. سبب عقاب آنان این است كه اعمالشان را به خاطر پیروى هر آن جان آنان سخن مى

چه مایه خشم خداست، و كراهتشان از خشنودى خدا حبط شده، چون دیگر عمل صالحى 

  (1)شوند.ایشان نمانده و قهرا با عذاب خدا بدبخت و شقى مىبر

  72، 36الـمیـــــزان ج -1

 

 

 تسلط مالئكه به كفار در جنگهاى صدر اسالم

َ لَیْ » ذیـَن َكفَـُروا اْلَملئَِكـةُ. ذِلـَك بِما قَدََّمْت اَْیـدیُكـْم َو اَنَّ ّللا  ى الَـّ ـَس َو لَـْو تَـرى آ اِْذ یَتَـَوفَـّ

ٍم ِلْلعَبیـِد   / انفـال(  51و  50)        !«بَِظال 

به معنى گرفتن تمامى حق است. بیشتر در كالم الهى به معناى قبض روح « تََوفهى»

یَْضِربُوَن »شود، و در آیه آن را به مالئكه نسبت داده است. از ظاهر جمله استعمال مى

زدند و هم از پشت سر، و ه هم از جلو كفـار را مىآیـد كه مالئكبرمى« ُوُجوَهُهْم َو اَْدباَرُهْم،

 زدنــد.آن كنایــه است از احاطــه و تسلط مالئكه و این كه ایشان را از همه طــرف مى

« ذُوقُوا َعذاَب اْلَحریــِق ـ عذاب ســوزان را بچشیــد،» مالئكــه بــه ایشــان گفتنــد: 

 و مــراد به آن عــذاب آتش است. 

حكایت كه خداوند از مالئكه  استجمله تتهمه گفتارى  این« ذِلَك بِماقَدََّمْت اَْیدیُكْم!» 

كرده، و یا اشاره به مجموع گفتار و كردارى است كه مالئكه با مشركین كردند، و معنایش 

كردید، و یا چشانیم به خاطر آن رفتارى كه مىاین است كه، این عذاب سوزان را به شما مى

خاطر چشانیم بهزنیم و عذاب حریق را هم به شما مىین است كه، از همه طرف شما را مىا

 كردید. آن رفتارى كه مى
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َ لَْیَس بَِظلهٍم ِلْلعَبیِد!» معنایش این است كه خداوند احدى از بندگان خود را « َو اَنَّ ّللاه

ختالف نیست، اگر یــك كند، چه خداى تعالى صراتش مستقیم، و در فعلش تخلف و اظلم نمى

كند و اگر ظالم باشد ظالهم )بسیار ستمگر( هم خــواهــد بـود نفر را ظلــم كند همه را ظلم مى

 )دقـت فـرمـائید!( 

هائى كه خداوند سبحان در توصیفشان سیاق آیات داللت دارد بر این كه مراد از آن

كنند همان مشركینى هستند كـه در گیرند و عذابشان مىهایشان را مىفرموده كه مالئكه جان

  (1)جنـگ بدر كشته شدند.

 . 157، ص 17الـمیــــــــزان ج  -1
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 فصل نهم

 

 نقش مالئكه در قیامت
 

 

 هاوضع مالئكه بعد از به هم پیچیدن آسمان

 / زمر( 75«)َرب ِِهْم...!اْلعَْرِش یَُسب ُِحوَن بَِحْمِد اْلَمالئَِكةَ حاف یَن ِمْن َحْولِ َو تََرى» 

به معناى احاطه كردن و حلقه زدن دور چیزى است. و كلمه « حافهینَ »كلمه 

شود، عبارت است از آن مقامى كه فرامین و اوامر الهى از آن مقام صادر مى« َعْرش»

كند، و مالئكه عبارتند از مجریان مشیت خدا، اى كه با آن امر عالم را تدبیر مىفرامین الهى

و عــامـالن به اوامـر او، و دیـدن مـالئكـه بـه این حـال كنـایـه است از این كه بعد از درهم 

 بینــى. هــا، مــالئكــه را بــه ایــن صــورت و حــال مىپیچیــــده شــــدن آسمــان

بینى، در حالى كه دور عرش و معناى آیه این است كه تو در آن روز مالئكه را مى

بینى كه كنند، تا اوامر صادره را اجرا كنند و نیز مىه، و پیرامون آن طواف مىحلقه زد

 (1)ســرگــرم تسبیـح خــدا بـا حمــد اوینــد. 

 . 156، ص 34الـمیـــــــــزان ج -1
 

 

 زمان شكافت آسمان و نزول مالئكه ساكن آن 

ـُق السَّمــاُء ِباْلغَماِم َو »  َل اْلَمالئَِكةُ تَْنزیــالً َو یَـْوَم تََشقَـّ  / فرقان( 25!« )نُــز ِ

به معنــاى باز شدن است، و « تََشقَّقُ »روز قیامــت است. « یَْوَم = روز»مــراد از 

پوشانــد، مــاننــد انــد، چون نور آفتاب را مىغمــام نام ابر است و اگــر ابر را غمام خوانده

 است. غــم كـه بــه معنــاى پــــرده 

شود، و ابرهائى هم كه روى آن ظاهر آیه این است كه روز قیامت آسمان شكافته مى

شوند، و كفار ایشان را شود، و مالئكه كه ساكنان آسمانند نازل مىرا پوشانده نیز باز مى

 اْلَملَـُك َعلى َو اْنَشقَِّت السَّماُء فَِهَى یَْوَمئٍِذ واِهیَةٌ. وَ » بینند، پس آیه قریب المعناى با آیه مى

 « هاى آن  است.ـ آسمان شكافته شد پس آن در امروز سست است و فرشته بر كناره اَْرجائِها

هاى جهل، و بروز و بعید نیست كه این طرز سخن كنایه باشد از پاره شدن پرده

عالم آسمان ـ یعنى عالم غیب ـ و بروز سكهان آن، كه همان مالئكه هستند، و نازل شدن 

 كه به زمین، كه محل زندگى بشر است. مالئ

ـح و امثــال آن، براى این بود  و اگــر از واقعه قیامت تعبیــر به تشقهق كــرد، نه تفتـه

باز براى رسانــدن « تَْنزیالً »چنین تنویــن در كلمــه ها را بیشتــر بترسانــد و همكــه دل

 (1)روز است. عظمــت آن

 . 291، ص 29ج المیــــــــــــزان  -1
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 عروج پنجاه هزار ساله مالئك در قیامت 

وُح اِلَْیِه فى یَــْوٍم كاَن ِمْقــداُرهُ َخْمسیــَن اَْلَف َسنٍَة!»   معارج(/4)« تَْعُرُج اْلَمالِئَكــةُ َو الرُّ

منظور از روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است، روز قیامت است. اگر آن روز 

شود، با روزهاى دنیا و زمان جارى در آن تطبیق شود، معـادل پنجاه هزار ســال دنیا مى

آید. مراد هائى شمسى و قمرى پدید مى)نه این كه در آن جا هم از گردش خورشید و ماه سال

ر آن روز به سوى خدا این است كه آن روز مالئكه به خداى به عروج مالئكه و روح د

گردد، آرى روز قیامت روز ظهور گردند. چون در آن روز تمامى عالم به او برمىبرمى

ها، و بطالن روابطى است كه در دنیا بین هیچ و پوچ بودن اسباب، و از كار افتادن آن

وجله اسباب و مسببات برقرار بود، آن روز تمام موجودات  به سوى خداى تعالى عزه

كند، و همه مالئكه گردند، و هر موجودى در معراج خود به سوى او رجوع مىبرمى

َو » كه فرمود: چنانكشند، همگردند وصف مىپیرامــون عرش پروردگارشــان را فرامى

« اند،مون عرش را فراگرفتهكه پیرابینىرا مىـ مالئكه اْلعَْرِش َحْولِ اْلَمالئَِكَة حاف یَن ِمنْ تََرى 

وُح َواْلَمالئَِكةُ یَْوَم یَقُومُ »و نیز فرموده:  كه مالئكه و روح به صف ـ روزى َصف االرُّ

 « ایستد.مى

وُح ِمْن اَْمِر َربهى!» و مراد از روح آن روحى است كه درآیه شریفه: ـ از « قُِل الرُّ

  (1)امر خودش خوانده، و این روح غیر مالئكه است.

  130، ص 39الـمیـــــزان ج -1

 

 تعـداد مـالئكه حامل عرش الهى در قیامت 

 / حاقه(  17« )َو اْلَملَـُك َعلـى اَْرجـائِهـا َو یَْحِمـُل َعـْرَش َربهِـَك فَـْوقَُهـْم یَـْوَمئِـٍذ ثَمـانِیَــةٌ!» 

وِر نَْفَخـةٌ واِحـَدةٌ » ـ تعبیر دمیدن در صور كنایه است از مسئله  !«فَِاذا نُِفـَخ فِـى الصُّ

معنایش كوبیدن « دكه »ـ كلمه  «َو ُحِملَـِت االَْرُض َو اْلِجبـاُل فَُدكَّتـا َدكَّـةً واِحـَدةً،» قیامت، 

شود خورده گشته، به صورت اجزایى ریز چه كوبیده مىسخت است، به طورى كه آن

یابد، و ها احاطه مىاست كه قدرت الهى بر آندرآید، منظور از حمل شدن زمین و جبال این 

توصیف كرد، براى این بود كه به سرعت خورد « واحده»را با كلمه « دكه »اگر مصدر 

 ها و زمین احتیاج به كوبیدن بار دوم ندارد. ها اشاره كند و بفهماند خورد شدن كوهشدن آن

 شــود.نین روزى قیامت بــه پــا مىـ یعنى در چ «فَیَـْوَمئِـٍذ َوقَعَـِت اْلـواقِعَـةُ!»

ـِت السَّمـاُء فَِهـَى یَـْوَمئِـٍذ واِهیَـةٌ. َو اْلَملَـُك َعلى اَْرجائِهـا!» ـ ممكن است آیه  «َو اْنَشقَـّ

َل اْلَمالئَِكةُ »فرماید: شریفه در معناى آیه زیر باشد كه مى َو یَْوَم تََشقَُّق السَّماُء بِاْلغَماِم َو نُز ِ

شود و مالئكه به طور ناگفتنى نازل ـ و روزى كه آسمان به ابرها پاره پاره مىزیالً تَنْ 

 « گـردند.مى

به طورى كه از مقتضاى سیاق  «َو یَْحِمـُل َعـْرَش َرب ِـَك فَـْوقَُهـْم یَـْوَمئِـٍذ ثَمـانِیَــةٌ!»

كه عرش در آن  آیدشود به مالئكه برمى گردد و ظاهر كالم خداى تعالى بر مىظاهر مى

شود چنان كه از ظاهر آیه زیر نیز این معنا استفاده مىروز حاملینى از مالئكه دارد. هم
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كنند، و ـ كسانى كه عرش را حمل مى اَلَّذیَن یَْحِملُوَن اْلعَْرَش َو َمْن َحْولَهُ » فرماید: مى

د، و به او ایمان گوینكسانى كه پیرامون عرش هستند، پروردگار خود را به حمد تسبیح مى

 « كنند.اند استغفار مىآورند، و براى همه كسانى كه ایمان آوردهمى

ا این از ظاهر آیه مورد بحث بر مى آید كه حامالن عرش در آن روز هشت نفرند، امه

كه این هشت نفر از جنس مالئكه هستند و یا غیر ایشان، آیه شریفه ساكت است، هر چند كه 

باشند. ممكن هم هست، غرض كه از جنس ملك مىن اشعار نیست به اینسیاق آن خالى از ای

كه حاملین عرش در آن روز از ذكر انشقاق آسمان، و بودن مالئكه در اطراف آن، و این

ها ظاهر هشت نفرند، این باشد كه بفرماید در آن روز مالئكه و آسمان و عرش براى انسان

َو تََرى اْلَمالئَِكةَ حاف یَن ِمــْن َحــْوِل » :فرموده چنان كه قرآن در این بارهشوند، هممى

وار بینى كه پیــرامــون عــرش را حلقــهـ مــالئكــه را مى اْلعَــْرِش یَُسب ُِحــوَن بَِحْمــِد َرب ِِهــمْ 

  (1)« گـوینـد.انــد، و پــروردگــار خــود را به حمــد تسبیح مىگرفتــه

 . 107، ص 39 الـمیـــــزان ج -1

 

 صف مالئكه و صف روح در روز قیامت 

وُح َو اْلَمـالئَِكـةُ َصف ا...!»  / نبأ(  38« )یَــْوَم یَقُــوُم الــرُّ

ـا ! » ــا َصفـ   فجر( /22« )َو جـاَء َربَُّك َو اْلَملَُك َصفـ 

وُح ِمْن اَْمِر َرب ى!»مراد از روح مخلوقى امرى است كه آیه  بدان اشاره  «قُِل الرُّ

رساند. و رامى«صافهین»كلمه حالتاست از روح و مالئكه و اینحالى« صفها»دارد. و كلمه 

اى كه میان روح و مالئكه انداخته استفاده شود كه روح به تنهائى یك صف اى بسا از مقابله

 دهند. را، و مالئكه همگى یك صف را تشكیل مى

و ضمیر « ال یَْمِلُكوَن ِمْنــهُ ِخطـابـا،»ــت براى جملــه بیانى اس« ال یَتََكلَُّمونَ »جملــه 

 گــردد، چه روح و چه مالئكــه، چه انس و چه جن.فاعل در آن به همه اهل محشــر برمى

ْحمُن،» جمله  خواهد بیان كند چه كسانى در آن روز با اذن خدا سخــن مى« اِاله َمْن اَِذَن لَهُ الرَّ

ـ تنها كسانى حق سخن گفتن دارند كه خدا اذنشان داده باشــد، و « َصوابا،َو قاَل » گویند. مى

سخنى صواب بگویند، سخنــى كه حق محــض باشد، و آمیختــه با باطل و خطا نباشــد، و 

ـه فرموده و خــدا اذن نمى دهــد مگر این جمله در حقیقــت قیدى است براى اذن خــدا، كأنـه

وُح َو اْلَمالئَِكةُ َصف ا!» فرماید: وقوع ذیـل آیه كه مى بـه چنیــن كسى. از نظر  «یَْوَم یَقُوُم الرُّ

آید این مالك نبودنشان مختص كه از ظاهرش بر مى !«ال یَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخطابا »بعد از جملـه 

الفصل است، و نیز از نظر وقوع آن جمله در سیاق تفصیل جزاى الهى طاغیان و به یوم

آید كه مراد این است كه ایشان مالكیت و اذن آن را ندارند كه خدا را در حكمى بر مىمتهقین، 

دارد مورد خطاب و اعتراض قرار دهند، و یا دست به راند و رفتارى كه معمول مىكه مى

آید این است كه چرا مالئكه استثناء نشدند، و شفاعت بزنند. سئوالى كه در این جا پیش مى

با این كه مالئكه منزه از اینند كه به خداى  «ال یَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخطـابا ! » :بطور كلى فرمود

 تعالى اعتراضى بكنند. 

شود مراد از خطابى كه فرموده مالك آن نیستند اعتراض به حكم و پس معلوم مى

رفتار او نیست بلكه تنها همان مسئله شفاعت و سایر وسایل تخلهص از شر است، نظیر  

یَأِْتَى یَْوٌم البَْیٌع  ِمْن قَْبِل اَنْ »، دوستى، دعا، و در خواست كه در جاى دیگر فرموده:عدل، بیع
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ـ قبل از آن كه روزى فرا رسد كه نه بیع در آن هست نه دوستى و فیِه َو ال ُخلَّةٌ َو ال َشفـاَعةٌ 

ـ روزى كه از كسى نه  َشفاَعةٌ َو الیُْقبَُل ِمْنها َعْدٌل َو ال تَْنفَعُها » / بقره(  254« )نه شفاعت!

/ بقره( سخن كوتاه این كه ضمیر  123« )عوض بپذیرند و نه شفاعتى سودى برایشان دارد!

گردد، چه مالئكه و چه روح، به تمامى حاضران در یوم الفصل بر مى« یَْمِلُكونَ »فاعل در 

ى است، و در و چه انس و چه جن ـ چون سیاق آیه حكایت از عظمت و كبریائى خداى تعال

 چنین سیاقى همه مشمولند نه خصوص مالئكه و روح، و نه خصوص طاغیان. 

ا!»  - ا َصفـ   « َو جـاَء َربَُّك َو اْلَملَُك َصفـ 

در این جمله نسبت به آمدن به خداى تعالى داده، و این تعبیر از متشابهات است كه 

و آیاتى كـه خواص قیـامت را ذكـر  «ست!ٌء ـ هیچ چیزى مانند او نیلَْیَس َكِمثِْله َشىْ »آیه: 

ها كنار افتند و همه حجابها از كار مىفرمایند: آن روز همه اسبابكنند و مثالً مىمى

كنند و شود كه خدا حق مبین است ؛ این متشابه را تفسیر مىرود، و بر همه مكشوف مىمى

 سازد. را برطرف مىتشابه آن

فرماید: ظور از آمــدن امر خداســت، و قــرآن هم مىگوینــد منروایاتى هم كه مى

« ِ همــه در مقام رفع این تشابه  «امر امــروز تنها براى خداســت! -َو االَْمــُر یَْوَمئِـٍذ لِِل 

 اســت. و یا نسبــت آمـدن به خــدا دادن در آیــه شریفه از بــاب مجــاز عقلــى اســت.

ا بحث دربـاره آمدن  كــه آمدنشــان صـف بــه صــف است نظیر مالئكـه و اینو امه

  (1)بحثــى است كــه در بـاال گـذشت.

  224ص  40، و ج 441، ص 39المیزان ج -1

 

 

 وضع مالئكه در نفخه صور 

ُ!الصُّوِر فََصِعَق َمْن فِى السَّمواِت َو َمْن فِىَو نُِفَخ ِفى»   زمر(  / 68)« االَْرِض ااِل  َمْن شاَء ّللا 

ظاهر آن چه در كالم خداى تعالى در معناى نفخ صور آمده، این است كه این نفخ 

گیرد، یك بار براى این كه همه جانداران با هم بمیرند، و یك بار هم براى دو بار صورت مى

 این كه همه مــردگــان زنــده شوند. 

ُ ! »جمله  ا این كه این ناستثنائى است از اهل آسما «ااِل  َمْن شاَء ّللا  ها و زمین، و امه

اند، كه اند: جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و عزرائیلاستثنا شدگان كیایند؟ بعضى گفته

میرند، بلكه بعد از آن بردگان در هنگام نفخ صور نمىپیشوایان فرشتگانند، چون این نام

اند: آن ى هم گفتهاند: آن چهار نفر با حامالن عرشند. بعضمیرند. بعضى دیگر گفتهمى

اند. هیچ یك از این اقوال به دلیلى از لفظ آیات نامبردگان با رضوان و حور و مالك و ربانیه

 كه بتوان بدان استناد جست مستند نیستند. 

 « نُِفــَخ فیِه اُْخرى فَِاذاُهــْم قِیـاٌم یَْنُظــرُوَن!» -

شود كه ناگهان همه از معناى آیه فوق این است كه در صور نفخه دیگرى دمیده مى

ایستند تا چه دستورى برسد، و یا چه رفتارى با ایشان خیزند و منتظر مىقبرها بر مى

كنند. و اگر در این خیزند و مبهوت و متحیهر نگاه مىشود، و یا معنا این است كه برمىمى

ـوِر » كنند منافاتى با آیه: خیزند و نظر مىفخه دوم بر مىآیه آمده كه بعد از ن َو نُِفـَخ ِفى الصُّ

شود كه ناگهان از گورهاى ـ و رد صور دمیده مى فَِاذا ُهـْم ِمـَن االَْجـداِث اِلـى َرب ِِهـْم یَْنِسلـُونَ 
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ـوِر فَتَــأْتُــوَن یَـْوَم یُْنفَـُخ فِـى ا» و مضمون آیه: « شتابند!خود به سوى پروردگارشان مى لصُّ

َو یَْوَم یُْنفَُخ ِفى » و آیه « آیند،شود فوج فوج مىـ روزى كه در صور دمیده مىاَْفـواجـا 

شود همه آنان ـ روزى كه در صور دمیده مىاالَْرِض الصُّوِر فَفَِزَع َمْن فِى السَّمواِت َو َمْن فِى

 / نمل( ندارد.  87« )آیند!ر مىها و آنان كه در زمینند به فزع دكه در آسمان

براى این كه فزعشان و دویدنشان به سوى عرصه محشر، و آمدن فوج فوجشان 

پاخواستن و نظر كردنشان حوادثى نزدیك به همند، و چنان نیست كه با هم جا، مانند بهبدان

 (1)منافات داشته باشند. 

 .145، ص 34الـمیـــــزان ج -1

 

 نین در نفخه صور استقبال مالئكه از مؤم

 / انبیاء(  103!« )االَْكبَُر َو تَتَلَق یُهُم اْلَمالِئَكةُ ال یَْحُزنُُهُم اْلفََزُع »

اِنَّ الَّذیَن َسبَقَْت لَُهـْم ِمنَّا اْلُحْسنـى اُولِئَك َعْنها ُمْبعَُدوَن ال یَْسَمعُوَن َحسیَسها َو ُهْم » 

ها از جانب ما قلم به نیكى رفته از ـ و كسانى كه درباره آن فى َما اْشتََهْت اَْنفُُسُهْم خاِلُدونَ 

« هایشان بخواهد جاودانند!جهنـم دور شـوند و حتى زمزمــه آن را نشنوند و در آن چه دل

 / انبیاء( 102و  101)

به معنــى صــوتى است كه احساس شود و كلمه فزع اكبر به « َحسیــسْ »كلمــه 

خــداى تعــالى خبر داده كه چنین ترسى در هنگام نفخ صور معناى ترس اعظم است، كه 

ها و چون در صور دمیده شود همه كسانى كه در آسمــان» كنــد، و فرمــوده: وقوع پیدا مى

 «افتند!و زمیننــد به فــزع مى

شان در آیه مــورد بحث ایــن است كه: مالئكه ای «َو تَتَلَق یُهــُم اْلَمالِئَكــةُ،»معنــاى 

ـ این بـود آن  هذا یَْوُمُكــُم الَّذى ُكْنتُْم تُوَعُدونَ »گوینــد: كننــد و مىرا با بشــارت استقبال مى

 (1)« شدیــد!روز كه وعده داده مى

 .183، ص 28المیزان ج  -1

 

 

 بشارت مالئكه به مؤمنین در قیامت

ُ ثُــمَّ »  ُل َعلَْیِهُم اْلَمالئَِكةُ ااَل  تَخافُوا َو ال تَْحـَزنُـوا َو اِنَّ الَّذیــَن قالُوا َربُّنَــا ّللا  اْستَقاُمـوا تَتَنَزَّ

ـِة الَّتــى ُكْنتُــْم تُوَعــُدوَن!  / فصلت( 30« )اَْبِشــُروا بِالَجنَـّ

اى كه در انتظار كند و از آیندهاین آیه و آیه بعدش حسن حال مؤمنین را بیان مى

ها، و دهد، و آن تقویت دلآیند، خبر مىاستقالل ایشان مىبا آن به مؤمنین است و مالئكه

 گرمى آنان و بشارت به كرامت است. دل

دهند. ترس همیشه از مكروهى است پس مالئكه ایشان را از ترس و اندوه ایمنى مى

ترسند، و یا كه احتمال پیش آمدن دارد، و در مورد مؤمنین، یا عذابى است كه از آنان مى

هم، همواره از « ُحْزن = اندوه»محرومیت از بهشت است، كه باز از آن بیم دارند، 

مكروهى است كه واقع شده، و شرى كه پدید آمده، مانند گناهانى كه از مؤمن سر زده، از 
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شوند، و یا خیراتى كه باز به خاطر سهل انگارى از ایشان فوت شده، از آثارش غمنده مى

كه ایشان از چنان دهند، به ایندند، و مالئكه ایشان را دلدارى مىگرفوت آن اندوهگین مى

خوف و چنین اندوهى در امانند، چون گناهانشان آمرزیده شده، و عذاب از ایشان برداشته 

 شده است. 

اَْبِشُروا بِالَجنَِّة » گویند: اند، مىدهند به بهشتى كه وعده داده شدهگاه بشارتشان مىآن

داللت دارد بر این كه نازل شدن « ُكْنتُْم تُوَعدُوَن،»و این كه گفتند:  «تُْم تُوَعُدوَن! الَّتــى ُكنْ 

كه: استمالئكه بر مؤمنین به این بشارت، بعد از زندگى دنیاست، چون معناى عبارتشان این

  (1)دادند. اش را به شما مىآن بهشتى كه همواره وعدهباد بهمژده

 303ص  ،34الـمیـــــزان ج -1

 

 

 دو ملك مسئول جلو راندن انسان در قیامت 

 / ق( 21« )َو جاَءْت ُكــلُّ نَْفٍس َمعَهـا سائٌِق َو َشهیٌد!»

معناى آیه این است كه هر كسى در روز قیامت به محضر خداى تعالى حاضر 

راند، و شاهدى همراه با اوست، كه او را از پشت سر مى« سائقى»شود، در حالى كه مى

دهد، ولى در آیه شریفه تصریح نشده كه این سائق و دارد كه به آن چه وى كرده گواهى مى

اند. چیزى كه هست از سیاق گانند و یا از جنس غیر مالئكهاند و یا همان نویسندشهید مالئكه

 اند. رسد كه آن دو از جنس مالئكهآیات به ذهن مى

و نیز تصریح نشده به این كه در آن روز شهادت منحصر به این یك شاهد است كه 

رساند،و در آیه آمده، و لكن آیات وارده درباره شهداى روز قیامت عدم انحصار آن را مى

كند داللت دارد بر این كه ز آیات بعدى هم كه بگومگوى انسان را با قرین خود حكایت مىنی

 (1)با انسان در آن روز غیــر از سائق و شهیــد كسانى دیگـر نیز هستند.

 . 238، ص 36الـمیـــــزان ج  -1

 

 

 ملك قرین انسان و وظیفه او در قیامت 

 / ق(  23« )َو قاَل قَرینُهُ هذا ما لََدىَّ َعتیٌد!» 

سیاق آیه خالى از چنین ظهورى نیست كه مراد از این قرین، همان ملك موكلى باشد 

شود: خدایا این كه در دنیا پیوسته با او بود، حال اگر سائق هم همان باشد، معنا چنین مى

ست. و اگر مراد از كلمه قرین شهیدى است آن انسانى كه همواره با من بود اینك حاضر ا

شود: این است آن چه من از اعمال او تهیه است كه او نیز با آدمى است، معنا چنین مى

كه در دنیا از او كند، اعمالىآن انسان اشاره مىنامه اعمالكه بهام ـ ) درحالىكرده

  (1)است.( دیده

  240، ص 36الـمیـــــزان ج -1
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 ى مالئكه با مؤمنین در آخرت والیت و همراه

ْنیــا َو فِى ااْلِخــَرِة...!»   / فصلت( 31« )نَْحــُن اَْوِلیــاُؤُكــْم فِــى اْلَحیــوِة الدُّ

گویند: این آیه شریفه تتهمه بشارت مالئكه است، و بنابر این در آخرت به مؤمنین مى

گو بعد از انقضاى زندگى دنیاست ـ در كه این گفتما در زندگى دنیا اولیاى شما بودیم ـ با این

تا اشاره كنند به این كه  «فِى ااْلِخَرِة،»حقیقت مقدمه و زمینه چینى است، براى آوردن جمله 

اند: ما اولیاى شما در والیت در آخرت فرع و نتیجه والیت در دنیاست، پس گویا گفته

ا بــدان جهــت كه در دنیا بــودیــم، و آخـرتیــم، همــان طــور كــه در دنیــا بــودیــم، و یــ

 بــه زودى متــولى امــور شمــا خواهیم شد، همان طور كه در دنیا بودیم. 

اولیــاء بودن مالئكــه براى مؤمنین منافات با این ندارد كه خدا هم ولهى ایشان باشد، 

اختیارى داشته  هاى رحمت و كرامــت اویند، نه این كه از پیش خودچون مالئكــه واسطه

  (1)باشند. 

 . 304، ص 34المیـزان ج  -1

 

 مـالئكه خــازن بهشت 

 زمر(/73« )َو سیَق الَّذیـَن اتَّقَْوا َربَُّهْم اِلَى اْلَجنَِّة ُزَمرا... َو قاَل لَُهْم َخَزنَتُها...!» 

كل بر بهشتند. و معناى آیه امالئكه« َخَزنَتُها»منظور از جمله  ین اى است كه موه

كسانى را كه  «الَّذیَن اتَّقَْوا َربَُّهْم اِلَى اْلَجنَِّة ُزَمرا،» دارند به حركت وا مى« سیقَ »است كه 

َحتهى اِذا »شوند به سوى بهشت دسته دسته،از انتقام پروردگار خود پرهیز داشتند، رانده مى

درهاى آن به رویشان « ها،فُتَِحْت اَْبوابُ »جا برسند، در حالى كه تا آن جا كه بدان« جاءُوها،

كلین بر بهشت در حالى كه بهشتیان را استقبال مى« َو قاَل لَُهْم َخَزنَتُها،»باز شده، كنند به موه

شما همگى در سالمت مطلق خواهید بود، جز آن چه مایه « َعلَْیُكْم!َسالمٌ »گویند: ایشان مى

فَاْدُخلُوها »ر علت اطالق سالم باشد، بعید نیست بیانگ« ِطْبتُْم!»خوشنودى است نخواهید دید،

  (1)اینك داخل شوید كه اثر پاكى شما این است كه جاودانه در آن زندگى كنید. !« خاِلدیَن 

 . 153، ص 34الـمیـــــزان ج  -1

 

 نوید رسانى مالئكه به اهل بهشت 

ی تِِهْم َو اْلَملئَِكةُ یَْدُخلُوَن َعلَْیِهْم َجن ُت َعْدٍن یَْدُخلُونَها و َمْن َصلََح ِمْن َءابائِِهْم َو » اَْزواِجِهْم َو ذُر ِ

 / رعد(  24تا  23)    «ِمْن ُكل ِ باٍب، َسلـٌم َعلَْیُكـْم ِبمـا َصبَـْرتُـْم!

اى كه دعوت پروردگار خود را پذیرفتند جایگیر گشته است. هاى طایفهحق در دل

گردد، كه آثار و بركات یك دل واقعى را قیقى مىهاى حشود و دلهایشان یك سره دل مىدل

ها كه دارد، و آن آثار عبارت است از تذكر و بینائى، و نیز از خواص این گونه دل

ْلباب»شوند، این است كه صاحبانش كه همان صاحبانش با آن خواص شناخته مى ََ « اُولُوااْل
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وند به فطرتشان از ایشان )و از باشند بر وفاى به عهد خدا پایدارند، و آن عهدى را كه خدا

ها كنند، و نیز بر احترام پیوندهایى كه خداوند ایشان را با آن( گرفته نقض نمى،همه كس

كنند، و از در خشیت و ترس از خدا پیوند استوارند، یعنى همواره صله رحم مى ،ارتباط داده

 كنند.خویشاوندى را كه از لوازم خلقت بشر است احترام مى

هاى این طائفه این است كه در برابر مصایب و همچنین اطاعت از خواص دل و نیز

كننــد، و به جــاى ناشكــرى و جزع، نماز دارى مىو معصیــت صبر نمــوده، خویشتــن

شوند، و به جاى معصیت، به وسیله انفاق گذارند و متوجه درگاه پروردگــار خود مىمى

ند، و به جــاى ترك طاعت و سرپیچى، سیئات خود را نمایوضع مجتمع خود را اصالح مى

 كنند. با حسنات خود محو مى

بنابراین چنین كسانى داراى سر انجامى نیك و محمود كه همان بهشت برین است 

شود، و با صالحان از پدران و باشند، و در آن بهشت مثوبات اعمال نیكشان منعكس مىمى

گردند، چنان كه در دنیا هم با ارحام خود ب مىهمسران و دودمان خود محشور و مصاح

كنند، چون در آیند و سالم مىكردند، فرشتگان هم از هر درى برایشان در مىمصاحبت مى

ها آثار حق است كه در آن سرا بدین دنیا از در طاعت و عبادت مختلف در آمدند. این

 شــود. ها منعكــس مىصورت

اِر! َو اْلَملئَِكةُ یَْدُخلُونَ »  «َعلَْیِهْم ِمْن ُكل ِ باٍب َسلـٌم َعلَْیُكـْم بِمـا َصبَـْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الد 

این عقبى، سرانجام اعمال صالحى است كه در هر بابى از ابواب زندگى بر آن 

گردند ایشان خویشتن دارى نموده مداومت دارند، و در هر موقعیتى كه دیگران منحرف مى

دارى دارند، خویشتندارى نموده خودرا از گناه دور مىكنند، خویشتنىمو خدا را اطاعت

ــل مى  نمایند، و این صبرشــان با خـوف و خشیت توأم است. نمــوده و مصایب را تحمه

حكایت كالم مالئكه است كه  «َسلـٌم َعلَْیُكـْم بِمـا َصبَـْرتُـْم فَنِْعـَم ُعْقبَـى الد اِر!»جمله 

دهند سرانجامى كه ا با امنیت و سالمتى جاودانى و سر انجام نیك نوید مىاولوااللباب ر

ت نگردد.    (1)هرگز دست خوش زشتى و مذمه

 . 243، ص 22المیزان ج  -1

 

 دین صحیح و انحصار شفاعت مالئكه 

 یاء(/ انب 28!« )َو ال یَْشفَعُــوَن ااِل  ِلَمِن اْرتَضــى َو ُهْم ِمْن َخْشیَِتـه ُمْشِفقُوَن »

مسئله شفاعت مالئكه براى غیر مالئكه را  «َو ال یَْشفَعُوَن اِال  ِلَمِن اْرتَضى،»جمله 

پرستان است، كه اى است كه خیلى مورد توجه و اعتقاد بتمعترض است، و این مسئله

ِ ـ این»گفتند: مى یونس( /  18« )هاى ما در درگاه خدایند!ها پارتىهآُؤآلِء ُشفَعآُؤنا ِعْنَد ّللا 

ِ ُزْلفى ـ اگر این»گفتند: و یا مى بُونا اِلَى ّللا  پرستیم براى این است ها را مىما نَْعبُُدُهْم ااِل  ِلیُقَر ِ

  / زمر( 3« )كه ما را به خدا نزدیك كنند!

فرماید: مالئكه هر خداى تعالى در جمله مورد بحث اعتقاد آنان را رد نموده و مى

كنند كه داراى ارتضى باشند، و ارتضى تنها كسانى را شفاعت مىكنند، كسى را شفاعت نمى

َ اِنَ » به معناى داشتن دینى صحیح، و دینى مورد رضاى خداست، چون خودش فرموده:  ّللا 

آمرزد این كه به او شــرك ـ خدا نمى ِلَمْن یَشآءُ یُْشَرَك بِه َو یَْغِفُر ماُدوَن ذِلكَ الیَْغِفُر اَْن 

تر از آن باشــد، از هر كسى كه خــودش بخواهد هر گناهــى كه پائین بورزنـد ولـى
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ها آن را / نساء( پس ایمــان به خدا بدون شرك ارتضى است. وثنى 48« )آمرزد!مى

ندارنــد، چون مشركنــد. و از جمله عجایب امــر ایشــان این است كه خود مالئكه را شریك 

  (1)كننــد مگـر غیر مشركین را. فاعــت نمىاى كه شگیرند، مالئكــهخــدا مى

 . 111ص  28الـمیـــــزان ج،  -1

 

 

 خازنان دوزخ 

َو سیَق الَّذیَن اتَّقَْوا َربَُّهْم اِلَى اْلَجنَِّة ُزَمرا َحت ى اِذاجاءُوها َو فُِتَحْت اَْبوابُها َو قاَل لَُهْم »

 «َخَزنَتُها!

 / زمر(  73) 

َحتهى اِذا »رانند. دسته از پشت سر به سوى جهنهم مىدر قیامت كفار را دسته 

شود تا داخل آن درهاى آن باز مى« فُِتَحْت اَْبوابُها،»رسند و چون به جهنهم مى« جاءُوها،

لَها » شود درهاى متعددى دارد. آیهشوند، و از این كه در این جا فرمود درهاى آن باز مى

خازنان « َو قاَل لَُهْم َخَزنَتُها،»ین معنى تصریح دارد. در سوره حجر به ا «َسْبعَةُ اَْبواٍب،

اَلَْم یَأْتُِكْم »گویند: اى كه موكهل برآنند، از در مالمت و انكار برایشان مىدوزخ یعنى مالئكه

» ها به سویتان نیامدند؟ آیا رسوالنى از خود شما یعنى از نوع خود شما انسان« ُرُسٌل ِمْنُكْم ؟

ت« ْیُكْم ایاِت َربهُِكْم،َعلَ یَتْلُونَ  ها و براهینى تا بخوانند بر شما آیات پروردگارتان را؟ و آن حجه

كند برایتان اقامه كنند؟ كه بر وحدانیت خدا در ربوبیهت، و وجوب پرستش او داللت مى

َو »گفتند چرا چنین رسوالنى براى ما آمدند، و آن آیات را براى ما خواندند، « قالُوا بَلى!»

َحقَّْت َكِلَمةُ اْلعَذاِب »زیر بار نرفتیم، و آنان را تكذیب كردیم، و در نتیجه « نْ لكِ 

/ زمر( فرمان خدا و حكم ازلیش درباره كفار به كرسى نشست، و  71) «اْلكافِریَن،َعلَى

داد به زمین فرود آید، منظور از كلمه عذاب، همان است كه در هنگامى كه به آدم فرمان مى

ذیـَن َكفَـُروا َو َكـذَّبُـوا ِبـآیاتِنـا اُولئِـَك اَْصحاُب الن اِر ُهْم فیها خاِلُدوَن  وَ »فرمود:  و كسانى  -الَـّ

 / بقره(  39« )كه كفر بورزند و آیات ما را تكذیب كنند آنان اهل آتش و در آن جاودانند!

ـَم خاِلدیَن فیها فَبِئَْس مَ » -  « اْلُمتََكب ِریَن!ثَْوىقیــَل اْدُخلُوا اَْبــواَب َجَهنَـّ

آید ـ خازنان دوزخند، و از جمله گوینده این فرمان ـ به طورى كه از سیاق بر مى

شود كه از در آید: كه این فرمان درباره كفهارى صادر مىبر مى« فَبِئَْس مثوى المتكبرین،»

  (1)اند. تكبهر و پلنگ دماغى آیات خدا را تكذیب كرده، و با حق عناد ورزیده

 . 153ص  34الـمیـــــزان ج،  -1

 

 تعداد مالئكه موك ل سقر یا خازنان دوزخ 

 / مدثر(  30« )َسـاُْصلیِه َسقََر... َعلَْیها ِتْسعَةَ َعَشَر، َو ما َجعَْلنا اَْصحاَب الن اِر ااِل  َمالئَِكةً...!» 

ست، سقر هاى جهنهم است، و یا دركات آن ادر عرف قرآن یكى از نام« َسقَـرَ »

گذارد، و بسیار مهم و هراس آور است. سقر هیچ چیزى از آن چه به دست آورده باقى نمى

افتد چیزى باقى نه از آن كه در آن مى« ال تُْبقـى َو ال تَـذَُر...،»سوزاند ؛ همه را مى
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سوزاند. یكى دیگر از خصوصیات سقر این است كه گذارد، بلكه جسم و روحشان را مىنمى

اَحـةٌ ِلْلبََشـِر.»سازد: ها را دگرگون مىشره بدنرنگ ب  «لَو 

ـ یعنى بر آن سقر نوزده نفر موكهلند كه عهده دار عذاب  «َعلَْیـهـا تِْسعَـةَ َعَشـَر،»

اند، و هر چند مطلب را مبهم گذاشته، و نفرموده كه از فرشتگانند و یا غیر دادن به مجرمین

شود كه از مخصوصا تصریح آیات بعدى استفاده مىاند، لكن از آیات قیامت و فرشته

 اند. مالئكه

مراد به اصحاب النار همان خازنان موكهل  «َو مـا َجعَْلنـا اَْصحاَب الن اِر ااِل  َمالئَِكةً،»

 اند. دادن به مجرمیندار شكنجهبر دوزخ است، كه عهده

حاصل معناى آیه این است كه ما اصحاب آتش و موكهلین بر آن را از جنس مالئكه 

َعلَْیهـا »قرار دادیم كه قادر بر انجام مأموریت خود هستند، هم چنانكه در جاى دیگر فرمود: 

َ مااََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمرُونَ  اى غالظ و شداد ـ مالئكه َمالئَِكةٌ ِغالٌظ ِشداٌد ال یَْعُصوَن ّللا 

دهد نا فرمانى ننمــوده، و اى كه هیچ گاه خدا را در آن چه فرمان مىموكهل بر آتشند، مالئكه

 « دهند!هر مأموریتــى را انجام مى

تَُهْم اِال  فِتْنَةً ِللَّذیَن َكفَرُوا،» معناى آیه این است كه ما از عدد آن  «َو مـا َجعَْلنـا ِعدَّ

ده نفرند به شما خبر ندادیم، مگر براى این كه همین خبر باعث آزمایش مالئكه و این كه نوز

 كفهار شود. 

كلین بر آتش نوزده  «ِلیَْستَْیِقَن الَّذیَن اُوتُوا اْلِكتابَ » ـ ما براى این گفتیم موه

بینند قرآن اند،كه اهل كتاب یقین كنند به این كه قرآن نازل بر تو حق است، چون مىفرشته

 تاب آسمانى ایشان است. هم مطابق ك

ـ و نیز براى این كه مؤمنین به اسالم هم وقتى  «َو یَْزداَدالَّذیــَن اَمنُــوا ایمانـا،»

  (1)انـد، ایمانشان زیادتر شود. ببینند كه اهل كتاب هم این خبر قــرآن را تصدیــق كرده

 . 281ص  39الـمیـــــزان ج،  -1

 

 مالئكه مسئول آتش در جهن م 

ٌظ یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا قُوا اَْنفَُسُكْم َو اَْهلیُكْم نارا َوقُوُدَها الن اُس َو اْلِحجاَرةُ َعلَْیهـا َمالئَِكـةٌ ِغال»

َ مااََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن ما یُْؤَمرُوَن!  / تحریم(  6)« ِشـداٌد ال یَْعُصوَن ّللا 

هاى معذهب در آتش دوزخ را انسانآتش جهنهم است، و اگر « نار»مراد از كلمه 

خوانده، بدین جهت است كه شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست « گیرانه دوزخآتش»

خود انسان است. جمله مورد بحث یكى از ادلهه تجسم اعمال است، براى این كه در آخر آیه 

َعلَْیهـا َمالئَِكةٌ »هند. دفرماید: تنها و تنها اعمال خودتان را به شما به عنوان جزا مىبعد مى

اند، تا انواع عذاب را بر سر اهل دوزخ اى موكهل شدهیعنى بر آتش مالئكه« ِغالٌظ ِشداٌد،

 اى غالظ و شداد. بیاورند، مالئكه

تر با مقام این است كه منظور از فرشتگان غالظ فرشتگانى باشند كه مناسب

دمیــان قلب مادى ندارند، تا متهصف به خشونــت عمل دارنــد )چون فرشتگــان مثل ما آ

نیز غلظت را عبارت از غلظت در « َو اْغلُْظ َعلَْیِهْم،»خشونــت و رقهت شونــد،( و در آیــه 

  (1)عمل دانسته است.

 .316ص،  38المیزان ج،  -1
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 فصل دهم

 

 امدادهاى غیبى مالئكه در صدر اسالم
 

 

 

 امداد مالئكه در جهاد و جنگهاى صدر اسالم 

ُكْم َربُُّكْم ِبثاَلثَِة االٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْنـَزلیـــنَ »  «؟اِْذ تَقُوُل ِلْلُمْؤِمنیَن اَلَْن یَْكِفیَُكْم اَْن یُِمدَّ

 / آل عمران(  124) 

ار ملك بــراى شــود كه خداونــد در جنــگ بـدر سه هـــزاز این آیــات استفــاده مى

 یـــارى مؤمنیــن فـــرو فــرستــاد. 

ُ ااِل  بُْشرى لَُكْم!»ـ   عمران(/ آل 126« )َو ما َجعَلَهُ ّللا 

اى كه براى كمك مؤمنین آمدند شود كه مالئكهاز آیه شریفه فوق چنین استفاده مى

رامش قلب مستقالً در امر یارى اثرى نداشته و صرفا اسباب ظاهرى بودند كه باعث آ

ا یارى واقعى صرفا از خداى سبحان است، و هیچ چیز انسان را بى نیاز مؤمنین شدند و امه

شود و حكیمى است كند و هر امرى منتهى به اوست، عزیزى است كه مغلوب نمىاز او نمى

 كه جهل در حریم مقدسش راه ندارد. 

ا جنگ احد: به طور مسلم در آیات، دلیلى بر این كه در آ ن روز مالئكه براى امه

ا در جنگ احزاب و حنین اگر چه به شهادت  یارى مؤمنین نازل شده باشند وجود ندارد. و امه

ـ هنگامى كه سپاه  اِْذ جاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنا َعلَْیِهْم ریحا َو ُجنُوًدا لَْم تََرْوها»قبیل آیاتى از 

سپاهیانى كه آن را ندیدند به كمك شما فراوانى از دشمن به سوى شما آمد ما بادى تند و 

َو اَْنَزَل ُجنُودا لَْم تََرْوها ـ و فرو فرستاد سپاهیانى كه آنان را »/ احزاب( و آیه  9« )فرستادیم.

/ توبه( كه اولى درباره جنگ احزاب و دومى راجع به جنگ حنین است  26« )ندیدید.

بَلى اِْن تَْصبُِروا ! » كه در آیه مورد بحث اى براى مؤمنین نازل شده است، االه این مالئكــه

  (1)كــه افاده عمــوم كند و ایـن دو جنگ را نیز شامل شود قاصر است. از این« 

 . 12ص  7الـمیزان ج،  -1

 مالئكه نازل شده در جنگ خندق 

ِ َعلَْیُكْم اِْذ جاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنا َعلَْیِهْم ریحا َو ُجنُ » وًدا لَْم یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ ّللا 

 / احزاب( 9)                    « تََرْوها!

كند كه در ایهام جنگ خندق چه نعمتها به ایشان این آیه مؤمنین را یادآورى مى

انى داشت. ایشان را یارى و شره لشكر مشركین را از ایشان برگردانید. با این كه ارز

لشكریانى مجههز، و از شعوب و قبایل گوناگون بودند، از قطفان، و از قریش، و اخابیش و 

كنانه، و یهودیان بنى قریظه، و بنى نظیر جمع كثیرى آن لشكر را تشكیل داده بودند، و 
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ـط مسلمانان را از باال  و پایین احاطه كرده بودند، با این حال خداى تعالى باد را بر آنان مسلـه

 شان كردند. كرد، و فرشتگانــى فرستاد تا بیچاره

كه مراد باد صبا است. چون نسیمى سرد « ها بادى،فَأَْرَسْلنا َعلَْیِهْم ـ فرستادیم بر آن»

و « دیدید،اى كه شما ایشان را نمىو مالئكه ـَو ُجنُوًدا لَْم تََرْوها »در شبهاى زمستانى بوده، 

  (1)آن مالئكه بودند كه براى بیچاره كردن لشكر كفر آمدند. 

 . 138ص  32المیزان ج،  -1

 

 

 هاتعداد و نحوه شركت مالئكه در جنگ

ُكْم بِأَْلفٍ »...   «ْلَمآلئَِكِة اَن ى َمعَُكْم...!ِمَن اْلَمالآئَِكِة ُمْرِدفیَن ... اِْذ یُوحى َربَُّك اِلَى ا اَن ى ُمِمدُّ

 / انفال(  12و  9) 

مراد از نزول هزار مالئكه ردیف دار نزول هزار نفر از مالئكه است، كه عده 

دیگرى را در پى دارند، بنابراین هزار مالئكه ردیف دار به سه هزار مالئكه نازل شده ) 

ُكْم َربُُّكْم ِبثاَلثَِة االفٍ » مذكور در آیه  َو ما »شود. منطبق مى( «ِمَن اْلَمالئَِكِة ُمْنَزلیَن، یُِمدَّ

َ َعزیٌز حَ  ِ اِنَّ ّللا  ُ اِال  بُْشرى َو ِلتَْطَمئِنَّ بِه قُلُوبُُكْم َو َما النَّْصُر ااِل  ِمْن ِعْنِد ّللا   «كیٌم!َجعَلَهُ ّللا 

هاى شما امش دلمعناى آیه این است كه امداد به فرستادن مالئكه به منظور بشارت شما و آر

اِْذ یُوحى َربَُّك اِلَى » چنان كه آیه: بود، نه براى این كه كفار به دست آنان هالك گردند. هم

ْعَب!  اْلَمآلئَِكِة اَن ى َمعَُكْم فَثَب ِتُواالَّذیَن َءاَمنُوا َسأُْلقى فى قُلُوبِ  نیز اشاره  «الَّذیَن َكفَُروا الرُّ

 آن دارد.به

اند: مالئكه براى كشتن كند كه گفتهضى از تذكره نویسان را تأیید مىاین معنا كالم بع

كفهار نازل شده بودند، و احدى از ایشان را نكشتند، براى این كه نصف و یا ثلث كشته 

شدگان را على بن ابیطالب صلوات ّللاه علیه كشته بود و ما بقى یعنى نصف و یا دو ثلث 

ه بودند، و منظور از نزول مالئكه تنها و تنها سیاهى دیگر ما بقى مسلمین به قتل رسانید

لشكر و در آمیختن با ایشان بوده، تا بدین وسیله مسلمانان افراد خود را زیاد یافته و 

 هاى مشركین مرعوب گردد. هایشان محكم شود و در مقابل دلدل

َ »و این كه فرمود:  ِ اِنَّ ّللا  بیان انحصار  « َعزیٌز َحكیٌم!َو َما النَّْصُر ااِل  ِمْن ِعْنِد ّللا 

حقیقــت یارى در خداى تعالى است، و این كه اگر پیشرفت و غلبه به كثرت نفرات و داشتن 

شان بیشتر بایستــى مشركین بر مسلمانان غلبه پیدا كنند كه هم عدهنیــرو و شوكت بود، مى

 بود و هم مجههزتراز مسلمین بودند.

َ َعزیزٌ »جمله  ت خود آنمى« َحكیمٌ  اِنَّ ّللاه ها را یارى داده، و به فرماید: به عزه

 حكمتش یاریش را به این شكــل و به این صورت اعمال كرد. 

اِْذ یُوحى َربَُّك اِلَى اْلَمآلئَِكِة اَن ى َمعَُكْم فَثَب ِتُوا الَّذیَن َءاَمنُوا َسأُْلقى فى قُلُوِب الَّذیَن »

ْعبَ  را كه خداوند وحى كرد به مالئكه كه من با شمایم پس استوار ـ آن هنگام  َكفَُروا الرُّ

هاى آنان كه كافر شدند ترس و وحشت بدارید كسانى را كه ایمان آوردند، به زودى در دل

 !« افكنم مى

مراد از این كه فرمود: باالى  «فَاْضِربُوا فَْوَق االَْعناِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَناٍن!»

جمع اطراف بدن است « ُكلَّ بَنانٍ »هــا را بزنید این اســت كه سرها را بزنید و مراد به گردن
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هایشــان را بزنیـد تا قادر به حمل سالح و در یعنى دو دست و دو پا و یا انگشتــان دست

 (1)مالئكه باشد.به « فَاْضِربُوا»دست گرفتـن آن نباشد. ممكن است خطاب در 

  33ص  17الـمیـــــزان ج، -1
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 فصل یازدهم

 

 وظیفه مالئكه در بشارت و هالكت
 

 

 

 نداى روح القدس و مالئكه در تول د دو پیامبر 

ُرَك بِیَْحیى!»  َ یُبَش ِ / آل  39« )فَناَدتْــهُ اْلَمالئَِكــةُ َو ُهَو قائِـٌم یَُصل ى فِى اْلِمْحراِب اَنَّ ّللا 

 عمران( 

ُرَك بِیَْحیى،»فرماید: از فرمایش خداوندى كه مى َ یُبَشهِ شود كه استفاده مى« اَنَّ ّللاه

ند متعال بوده است. در سوره مریم نیز از طرف خداو« یَْحیى»گذارى فرزند زكریا به نام

ُرَك بِغاُلٍم » فرماید: خداوند متعال مى اْسُمهُ یَْحیى لَْم نَْجعَْل لَهُ ِمْن قَْبُل  یا َزَكِری ا اِن ا نُبَش ِ

 / مریم(  7« )َسِمی ا.

وجود دارد و در آن چه ممكن « عیسى»و « یَْحیى»شباهت و محاذات كامل بین 

یـا یَْحیـى ُخـِذ »...اند. خداى متعال درباره یحیى گوید: گر شباهت رسانیدهبوده است به یكدی

ٍة َو َءاتَْیناهُ اْلُحْكَم َصبِی ا َو َحنانا ِمْن لَُدن ا َو َزكوةً َو كاَن تَِقی ا ـ ... اى یحیى تو  اْلِكتاَب بِقُــوَّ

ت فراگیر! ما به یحیى در سن كودكى مقام نبوت  بخشیدیم و به او از نزد كتاب الهى را به قوه

خود بركت و طهارت عطا كردیم و او شخصى پرهیزكار بود، او را به پدر و مادر مهربان 

نمودیم. او اصالً به كسى ستم نكرد و معصیت خدا را مرتكب نشد. سالم حق در روز والدت 

 « و روز وفــات و روز قیامت بر او باد!

 السالم چنین گوید: درباره عیسى علیه

القدس ـ ما روح فَـاَْرَسْلنا اِلَْیهـا ُروَحنا...قاَل اِنَّما اَنَا َرُسوُل َرب ِِك الََهَب لَِك ُغالما َزِكی ا»

را به سوى او )مریم( فرستادیم... ) روح القدس به مریم گفت:( من فرستاده پروردگار توام 

گارت فرمود: این كار بر ام... پروردكه به فرمان او براى بخشیدن فرزندى پاك به تو آمده

اى براى مردم، و رحمتى از جانب خود قرار من آسان است. ما آن فرزند را نشانه

دهیم... مریم اشاره كرد به طفل ... گفتند چگونه با طفل گهواره سخن گوئیم؟ در این مى

هنگام طفل )به امر خدا گفت:( همانا من بنده خاص خدایم كه مرا كتاب آسمانى و شرف و 

ت عطا فرمود ـ در هر كجا كه باشم مرا مبارك قرار داده است و تا زنده ام به نماز و نبوه

زكات دستور داده است، هم چنین نیكوئى با مادرم مرا سفارش كرده است، و مرا ستمكار و 

 « شقى قرار نداده است ـ درود حق در روز والدت و مرگ و قیامت بر من است!

ِ!»فرماید: رباره یحیــى مىاز این كه خــداى متعال د قــا ِبَكِلَمـٍة ِمَن ّللا   «ُمَصد ِ

و از اوصیاء و « عیســى بن مریم»شود كه یحیى از زمره اتباع و پیروان روشــن مى

اى كه یحیى مصدق اوست همانا «كلمه»جانشینــان حضرتش بــوده است زیــرا 

  (1)باشد. مریم مىبنعیسى

 . 191ص  20المیــزان ج،  -1
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 تعداد و مأموریت مالئكه بشارت و هالكت 

 / هود(  76تا  69« )َو لَقَْد جاآَءْت ُرُسلُنا اِْبراهیَم بِاْلبُْشرى....»

فــرشتگــانى هستنــد كه بــراى بشــارت به سوى ابراهیم و براى هالك « ُرُســل»

گویند كه عدد مى ســاختــن قوم به سوى لوط فرستاده شده بودند. مفسهرین به طور قطع

السالم وارد هــا از دو تــا بیشتــر بــوده اســت. در بعضــى روایــات از اهــل بیت علیهآن

 شده كه چهار فرشتـه گرامى بودند. 

السالم آورده بودند صراحتا در آیه ذكر بشارتى كه فرستادگان براى ابراهیم علیه

چه از بشارت ذكر شده بشارتى است كه مالئكه به زن ابراهیم دادند و بشارت به نشده و آن

ذكر شده و در این دو سوره « اَلذهاِریات»و « الِحْجر»خود ابراهیم در جاى دیگر مثل سوره 

ابراهیم بشارت او را دادند ذكر نشده كه آیا اسحاق بوده یا اسماعیل یا هر  اســم كسى كه به

 دو. ظاهــر سیاق آیــات در سوره ایــن است كه بشارت در این جا بشارت به اسحاق است. 

ــــا َرءآا اَْیــــِدیَُهــْم ال تَِصــُل اِلَْیــِه نَِكــَرُهــْم َو اَْوَجــَس ِمْنُهــــمْ »ـ   «ِخْیفَــــةً، فَلَم 

ها دست به سوى غذا دراز نرسیدن دست فرشتگان به طعام كنایه از آن است كه آن

السالم احساس ترس كردند و این نشانه دشمنى و در دل داشتن شره بود. لذا ابراهیم علیهنمى

اِلى قَْوِم ال تََخْف اِنهآ اُْرِسْلنا »از ایشان كرد. فرشتگان براى تأمین و دلخوش كردن او گفتند:

ها مالئكه مكهرم خدایند كه از اكل و شرب و نظایــر و آن وقت ابراهیم دانست كه آن« لُوٍط،

هنــد و براى مقصد خطیرى فرستاده شده  اند.آن كه الزمــه بدن مادهى است منزه

آید كه ابتدا به ابراهیم خبر دادند كه به سوى قوم لوط فرستاده از آیه چنین بر مى

و بعد به او بشارت دادند و آن گاه در خصوص قوم لوط با یكدیگر به گفتگو پرداختند  اندشده

و ابراهیم شروع كرد به مجادله با مالئكه كه عذاب را از قوم لوط باز دارد و مالئكه به او 

 خبر دادند كه قضاى الهى حتم است و عذاب نازل خواهد شد و به هیچ وجه بازگشت ندارد. 

مقصود این است كه امر خدا به جائى « اِنَّهُ قَْد جآَء اَْمُر َربهَِك،»ویند:گو این كه مى

َءاتیِهْم َعذاٌب َغْیُر َو اِنَُّهْم » تواند آن را دفع كند و دگرگون سازد: رسیده كه هیچ چیز نمى

شود زیرا اگر امر زیرا ظاهر این جمله این است كه عذاب در آینده نازل مى« َمْردُوٍد ! 

 پذیرد.ادر شده بــود فرمان خــدا از آن چه فرمــان بدان تعلــق گرفتــه تخلف نمىصــ

ا جآَءْت ُرُسلُنــا لُوطا ِسَىَء بِِهــْم َو ضاَق بِِهــْم ذَْرعا َو قاَل هذا یَْوٌم َعصیٌب ! »ـ  َو لَمه

دند لوط از اى كه بر ابراهیم نازل شده بودند به نزد لوط آمچون رسوالن ما یعنى مالئكه« 

آمدنشان ناراحت شد و از چاره اندیشى براى نجات آنان از شره قوم فرو ماند زیرا مالئكه به 

صورت جوانان خوش سیمائى بر او وارد شده بودند و قوم لوط حرص شدیدى نسبت به 

: هــذا یَــْوٌم َعصیــبٌ »انجام فحشا داشتند لذا لوط نتوانست خود را نگهدارى كند و گفت: 

 «نى روز سختــى است كه بــدى آن به هــم گـره خــورده اســت.یع

 «قالُوا یلُوُط اِنها ُرُسُل َربهَِك لَْن یَِصلُوآا اِلَْیَك!»ـ 

و « ما فرستادگان پروردگار توئیم!» چون كار به این جا كشید خطاب به لوط گفتند: 

فى كردند كه از نزد خــدا بدین ترتیب براى او روشن كردند كه فرشته هستند و خود را معر

انــد و دلش را آرام كردنــد كه قوم هرگــز بدو دست نخواهند یافت و جریــان فرستاده شده

با لوط به خاطــر » فرمایــد: كار به صورتــى شد كه خدا در جاى دیگر از كالم خود مى

 / قمر( 37« ).نــور كردیــممیهمانانــش مــراوده كردنــد ما هم چشمانشــان را بى

فَأَْسِر بِاَْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن الَّْیِل َو ال یَْلتَِفْت ِمْنُكْم اََحٌد ااِلَّ اْمَرأَتََك اِنَّهُ ُمصیبُها مااَصابَُهْم »ـ 
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ْبحُ  ْبُح بِقَریبٍ  اِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ ـ ما براى عذاب كردن و هالك ساختن قوم فرستاده  اَلَْیَس الصُّ

تو خویشتن و خاندان خویش را نجات بده و با خاندانت در پاسى از شب حركت ایم پس شده

كنید و از دیار اینان خارج شوید زیرا صبح امشب به عذاب خدا هالك خواهند شد و تو وقت 

 « زیادى تا صبح ندارى و هیچ یك از شما نباید به پشت سر خود نگاه كند!

ا جــآَء اَْمُرنا َجعَْلنــا علِ »ـ  یــٍل فَلَم  یَها سافِلَها َو اَْمَطْرنــا َعلَْیهــا ِحجاَرةً ِمْن ِسج 

َمــةً ِعْنــَد َرب ِـــَك!  « َمْنُضـوٍد ُمَسوَّ

كه خدا « ُكنْ »ـ چون امر ما یعنى امر خدا به مالئكه دایر بر عذاب آنان یعنى كلمه 

بدان اشاره كرده، در رسید، شهرشان را « ْن...!اِنَّما اَْمُرهُ اِذا اَرادَ َشْیئا اَْن یَقُوَل لَهُ كُ » در آیه 

زیر و باال كردیم و بر سرشان واژگون كردیم و بر آنان سنگى باراندیم كه با گل آمیخته و 

گذارى شده بود و در خور آن نبــود كه سخــت بود و نزد پروردگــار تو و در علم او عالمت

 تخطهى كند.  از هدفى كه پرتاب شده بود تا بــدان اصابت كند

  (1)«ـ چنین عذابى از ستمگران دور نیست. َو ما ِهَى ِمَن الظ ِلمیَن بِبَعیدٍ »

 . 191ص  20المیزان ج،  -1

 

 

 چگونگى تمث ل و تكل م مالئكه بشـارت و هالكت 

 / حجر( 51« )َو نَب ِئُْهْم َعْن َضْیِف اِْبـرهیَم!»

 ذاریات(/24« )اْلُمْكَرمیَن؟َهْل اَتیَك َحــدیـُث َضْیــِف ِاْبراهیَم »

مــى است كه بــراى بشارت به او و این كه  مــراد از ضیف ابراهیــم مالئكه مكره

شود، و براى هالكت قوم لوط فرستاده شدند. پس مالئكه زودى صــاحــب فرزند مىبــه

 ســالم كردند سالمــى مخصــــوص. 

ترسیم. این است كه ما از شما مى« اِنها ِمْنُكْم َوِجلُوَن، » معناى كالم ابراهیم كه گفت:

اى بریان و این سخن ابراهیم بعد از آن بود كه مالئكه نشسته و ابراهیم براى آنان گوساله

حاضر كرد و میهمانان از خوردنش امتناع كردند. مالئكه در پاسخ وى براى تسكین ترس 

ایم تا به فرزندى دانا ین خاطرش گفتند: ما فرستادگان پروردگار توییم و نزد تو آمدهاو و تأم

بشارتت دهیم. ابراهیم در دنباله كالم مالئكه پرسش كرد آیا در چنین جاى و روزى مرا به 

ِ ! » دهید؟ آن هم از همسر عجوزه عقیمى! فرزند دار شدن بشارت مى « قالُوا بَشَّْرناَك بِاْلَحقه

 این جمله پاسخ مالئكه است بر ابراهیم. ـ 

 « قـاَل فَما َخْطبُُكْم اَیَُّها اْلُمْرَسلُوَن قالُوا اِن ا اُْرِسْلنا اِلى قَْوٍم ُمْجِرمیَن!» -

آیات فوق سؤال ابراهیم و پاسخ مالئكه به سؤال ابراهیم است. گفتند از ناحیه خداى 

اى را استثنا فرمــوده: ناهكار، آن گاه عدههایم به سوى قومى مجرم و گسبحان فرستاده شده

ااِلَّ اْمَراَتَهُ »ها را از عذاب نجات خواهیم داد كه همه آن« اِاله اَل لُــوٍط ـ مگر آل لــوط را،»

 « ـ مگر همســرش كـه او از باقــى مانــدگــان اســت. قَدَّْرنا اِنَّها لَِمَن اْلغابِریــنَ 

ا جاَء اَل لُوطٍ » ـ لوط به فرشتگان گفت شما  اْلُمْرَسلُوَن قاَل اِنَُّكْم قَْوٌم ُمْنَكُرونَ  فَلَم 

كردند و هر چه ایم كه این مردم در آن شك مىگفتند ما آن خبرى را آورده« قومى ناشناسید!

ِ ـ حق را » كه فرمود: نمودند و مراد از ایندادى باور نمىتو انذارشان مى اَتَْیناَك ِباْلَحقه

ى  قوم لوط راندهكه خدا درباره  استقضاء حقهى « ایم!آورده باقى  از آنبود و دیگر مفره
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 نبود.

ایم بر تو ـ حال كه ما با عذابى غیر مردود آمده« فَاَْسِر ِباَْهِلَك بِِقْطعٍ ِمَن اللَّْیِل!» 

ت دنبال واجب است شبانه اهل و عیالت را برداشته حركت كنى، آنان را جلو انداخته و خود

سرشان بروى تا كسى از آنان جا نماند و در حركت سهل انگارى نكنند، و مواظب باش 

شوید بروید، از این جمله كسى دنبال سر خود نگاه نكند، و مستقیم به آن سو كه مأمور مى

كرد. و قائدى آنان را آید كه یك راهنماى خدائى ایشان را هدایت مىآخرى چنین به دست مى

 راند. ىبه پیش م

ـ ما امر عظیم خود را  «َو قََضْینا اِلَْیِه ذِلَك االَْمَر اَنَّ دابَِر هُؤالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبحیَن!»

نسبت به عذاب ایشان حتمى نمودیم در حالى كه آن را از راه وحى به لوط اعالم نمودیم و 

نا و عمل و هر كه نسل این قوم صبح همین امشب قطع شدنى و آثارشان از نسل و بگفتیم

 اثــرى دیگــر كه دارند محوشدنى است. 

د!  «لَعَْمُرَك اِنَُّهْم لَفى َسْكَرتِِهْم یَْعَمُهوَن!»  ـ اى محم 
به زندگى و بقاى تو  آلهوعلیههللاصلى

سوگند! كه قــوم لوط در مستــى خود، كه همان غفلت از خدا و فرو رفتگى در شهوات و 

ْیَحةُ!»بودند،  فحشا و منكر است، مرتد الجــرم صداى مهیــب ایشان را « فَاََخذَتُْهــُم الصَّ

شدند كه ناگهان باالى گرفت، در حالى كه داشتنــد وارد بر اشــراق و دمیدن صبح مى

شهرشان را پائین و پائین را باال كردیم، شهــر را یك باره زیر و رو نمودیم، عالوه بـر آن 

یل بر آنان ب   (1). اراندیمسنگى از سج 

    263ص 23المیــزان ج، -1

 .283ص 36و المیزان ج،

 

 نـزول مـالئكـه براى عـذاب جـوامع فـاسد 

 «ْم!َهـْل یَْنُظـُروَن ااِل  اَْن تَأِْتیَُهـُم اْلَمالئَِكـةُ اَْو یَأْتَِى اَْمُر َرب َِك َكذِلَك فَعََل الَّذیَن ِمْن قَْبِلهِ »

 / نحل(  33) 

اى از اقوال و در این آیه به داستــان مستكبرین از مشركین برگشته و پاره

هــاى گذشتــه و مــآل شــان را با طاغیــان از امــتافعــالشــان را ذكــر نمــوده و وضــع

 كند. امر آنان مقایسـه مى

سیاق آیه فوق و مخصوصا داستان عذابى كه در آیه بعدى آن است ظهور در این 

ارد كه آیه در مقام تهدید است، و بنابراین مراد از آمدن مالئكه نازل شدن آنان براى عذاب د

ِ »است كه امثال آیه استیصال است، و خالصه درمقام بیان مطلبى  ااِل  بِاْلَحق 
ُل اْلَمالئَِكةَ ما نُنَز ِ

، و در این صورت دیگر مهلت ـ مالئكه را نازل نمىَو ما كانُوا اِذا ُمْنَظریَن  كنیم مگر به حقه

 در مقام بیان آنند. « شوند!داده نمى

و مقصود از اتیان امر ربه تعالى قیام قیامت و فصل قضا و انتقام الهى از ایشان 

مطلب به ارائه تأكید تهدید سابق است و تأیید « َكذِلَك فَعََل الَّذیَن ِمْن قَْبِلِهْم،» است. جمله 

نظیــر، و معنایش این است كه كسانــى هم كه قبل از ایشــان بودند، مانند ایشان بودند، مانند 

ایشان حق را انكار و استهزاء كردند و خالصه كارى را كه به حسب طبع دلواپسى از 

 شود مرتكب شدند. عذاب خدا مى

این ظلم از « ه كردند به ایشان رسید!ـ و عذاب آن چ فَاَصابَُهْم َسی ِئاُت ما َعِملُوا»
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خداى تعالى نبود، بلكه ظلمى بود كه خود ایشان به خود كردند و خداى تعالى هم این عذاب 

را براى یك بار و دوبار ظلم ایشان نفرستاد، بلكه ایشان را مهلت داد تا آن جا كه بر ظلم 

 (1)خـود ادامه دادند، آن گاه عذاب را فرستاد. 

 .  86ص  24ج،  المیزان -1

 

 هالكت قوم لوط، شرایط و محل حادثه 

ا جـاَءْت ُرُسلُنـا اِْبـراهیَم بِاْلبُْشـرى قالُوا اِن ا ُمْهِلُكوا اَْهلِ » هـِذِه اْلقَـْریَِة اِنَّ اَْهلَهـا كـانُوا َو لَم 

 / عنكبوت(  31)               « ظاِلمیَن!

رساند كه هالكتشان به كند و مىبیان مى این آیه اجمال سرگذشت هالكت قوم لوط را

السالم فرستاد و وسیله رسوالنى از مالئكه بود، كه خداوند آنان را نخست نزد ابراهیم علیه

آن مالئكه آن جناب و همسرش را به تولهد اسحاق و یعقوب بشارت دادند و سپس خبر دادنــد 

، كه داستان مفصل آن در ســوره كه مأمور به سوى قــوم لوط هستیــم، تا هالكشان كنیم

 هـــائى دیگــر آمـده است. و سوره« هود»

یعنى مالئكه به ابراهیم گفتند ـ ما اهل این قریه  «قالُوا اِن ا ُمْهِلُكوا اَْهِل هـِذِه اْلقَـْریَِة!»

آید كه قریه لوط در نزدیكى بر مى« اهل این قریه»را هالك خواهیم كرد. از این كه گفتند: 

السالم در آن جا منزل كرده بود و آن سرزمین مقدهس فلسطین ن محلى بوده كه ابراهیم علیهآ

 است. 

فرماید علهت بیان علهت هالك كردن ایشان است. مى« اِنَّ اَْهلَها كانُوا ظاِلمیَن!» جمله 

دار ها ریشهخواهیم هالكشــان كنیم، این اســت كه ظالمند، و رذیله ظلم در آنكــه مىاین

شــده است. ظلم این قوم ظلــم مخصوصى بــوده، كه آنان را مستوجب هالكت كرده، نه 

مطلق ظلم كه آن روز مردم بدان مبتال بودند، كانهه فرموده: اهل این قریه بدان جهــت كه 

 اى هستند ظالمند. اهل چنین قریه

، براى این چون فرستادگان ما نزد لوط شدند به سبب ایشان بد حالى عارضش شد

كه فرستادگان به صورت جوانانى زیبا و بى مو مجسهم شده بودند، لوط ترسید مبادا مردم 

درباره آنان قصد سوء كنند، كه اگر چنین شود او از دفاع از آنان ناتوان خواهد شـد، و در 

 برابر میهمانان شرمنده خواهد گشت. 

فرستادگان گفتند: مترس و غمگین مباش، كه احتمال هیچ خطرى كه تو را تهدید كند 

 در بین نیست تا چه رسد به خطر یقینى! 

ماندگان ات را نجات خواهیم داد، مگر همسرت را كه از باقىـ ما تو و خانواده

كش قریه نفس ات آن چه درخواهد بود، یعنى باقى ماندگان در عذاب ... غیر از تو و خانواده

هایى كه ، به خاطر فسقشوند كه ما از آسمان نازل خواهیم كردهست دچار عذابى مى

 كردند!مى
گذاریم، براى مردمى كه تعقهل دارند، تا ما از این قریه تنها عالمتى روشن باقى مى

هایى است كه از دیدن آن عبرت گیرند و از خدا بترسند، و آن عالمت همان آثار و خرابه

وَن َعلَْیِهْم ُمْصبِحیَن َو ِباللَّ »ماند: بعد از نزول عذاب از قریه باقى مى ْیِل اَفَــال َو اِنَُّكْم لَتَُمرُّ

ل ـ و شما همـواره در صبـح و شب بر خرابــه آنان عبور مى تَْعِقلـُونَ  كنید باز تعقـه

 « كنید؟نمى
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لكن امروز معلوم نیست كه آن آثار كجاست، و چه بسا گفته شود كه بعد از جریان 

آیه  است. و لكن از ظاهر« بحر لوط»هالكت آنان، آب دریا شهر را گرفت و آن دریا همان 

آید كه آثار این شهر در زمان نزول آیات مورد بحث كنید بر مىبه طورى كه مالحظه مى

ـ  َو اِنَّها لَِبَسبیٍل ُمقیمٍ »معروف بوده كه آیه سوره حجر درباره همین آثار صراحتا فرموده: 

/ حجر( و در سوره صافهات فرموده ـ  76« )و آن شهر خراب بر سر راهى است ثابت!

 (1)صافات(  /138و137كنید! )هاى آنان عبور مىاره در صبح و شب بر خرابهشمـا همو

  198ص  31الـمیـــــزان ج، -1

 

 مفهوم همزمانى آمدن مالئكه و نزول عذاب 

 / انعام(  158«)َهــْل یَْنُظُروَن ااِل  تَأِْتیَُهــُم اْلَمالآئَِكةُ اَْو یَأْتَِى َربَُّك اَْو یَأِْتَى بَْعُض ایاِت َرب َِك؟»

امورى كه در آیه شریفه ذكر شده قضاوت حتمى و حكم قطعى خداوند است به این 

 كه آنان را از بین برده و زمین را از لوث وجودشان پاك سازد. 

ها باشد، الزمــه این سیاق این است كه مراد از آمدن مالئكه، عذاب آوردن آن

ُل اْلَمالئِكَ »چنان كه از آیــه هم ِ َو ما كانُوا اِذا ُمْنَظریَن ما نُنَز ِ  اِال  بِاْلَحق 
ـ ما فرشتگان را جز ةَ

 نیز همین معنى افاده شده است.« كنیــم و آن وقت دیگر مهلت نیابند!به حق نــازل نمى

مراد از آمدن پروردگار آمدن قیامت است كه روز مالقات پروردگار است زیرا آن 

ر توحید خداست. در آن روز دیگر حجابى بین او روز روز انكشاف تام و جلوه حق و ظهو

و بین مخلوقات نیست، چه شأن قیامت همین است كه پرده از روى حقیقت هر چیز بردارد، 

همین انكشاف و ظهور بعد از خفا و حضور بعد از غیبت مصحح اطالق آمدن خداست نه 

 صاف به صفات اجسام بوده باشد. این كه ـ العیاذ باّلله ـ آمدن او مانند آمدن دیگران مستلزم اته 

ا مراد از آمدن بعضى از آیات پروردگار یا آمدن آیه و حادثه اى است كه باعث و امه

تبدیل و دگرگونى نشئه حیات ایشان باشد، به طورى كه دیگر نتوانند به قدرت و اختیارى كه 

اى برزخى مبدهل اند برگردند، مانند حادثه مرگ كه نشئه عمل را به نشئه جزقبالً داشته

باشد به اى است كه مستلزم استقرار ملكه كفر و انكار در نفوس  آنان سازد، یا آیهمى

حق اقبال نكند و  هایشان بهمسئله توحید اذعان و ایمان پیدا كنند و دلنتوانند به كه طورى

و یا آیت، آمدن  اند.اگر هم به زبان اعتراف كنند از ترس عذابى باشد كه با آن روبه رو شده

است از ناحیه خداوند كه برگشت نداشته و مفرى از آن نباشد، و ایشان را مضطر به عذابى

ایمان كند تا بلكه با ایمان آوردن خود را از آن عذاب برهانند و لكن ایمانشــان سودى 

 نبخشــد، چون ایمــان وقتى اثـر دارد كه از روى اختیار بوده باشد. 

عنى آمدن مالئكه و یا آمدن پروردگار و یا آمدن بعضى از آیات پس این امور ی

پروردگار همه امورى هستند كه به وقوع پیوستن آن همراه با قضاء به قسط و حكم به 

تى و موعظتى در آنان اثر نمىعدل كند جز همین پیش آمدها را است و مشركین كه هیچ حجه

ند. آرى پیش آمدى كه دارند واقع خواهد شد نخواهند داشت، اگر چه خودشان از آن غافل باش

 (1)چه بدانند و چه ندانند. 
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 فصل دوازدهم
 

 اعتقادات باطل در مورد مالئكه
 

 

 

ف جن و ملك در تكوین   نفى عقیده باطل تصر 

ْحمــَن اَی امــا » ـهَ اَِو اْدُعــوا الرَّ  «تَْدُعوا فَلَهُ االَْسماُء اْلُحْسنــى!قُــِل اْدُعوااللـ 

 / اسراء( 110)   

كه آن حقیقتى را كه قرآن كریم از مسئله توحید  این آیه از آیات برجسته قرآنى است

ذات و توحید عبادت در قبال دید وثنیت )مشركین( نسبت به توحید در ذات و شرك در 

 سازد. بینید آشكار و روشن مىعبــادت مى

بیند و همین ذات مطلق وثنیت، خداى سبحان را ذاتى متعال از هر حد و وصفى مى

خوانند، شود همان را تولهد مىوقتى به یكى از تعینات كه خود اسمى است از اسماء متعین مى

اى براى اسماء هستند، و به همین جهت آن و از نظر دید وثنیت، مالئكه و جن مظاهر عالیه

خدا دانستند كه در عالم كون دخل و تصرف دارند، و نیز از نظر دید آنان دو را از فرزندان 

عبادت عبادت كنندگان و توجه هر متوجهى از مرحله ظهور اسماء و مرتبه فرزندان خدا كه 

رسند، هر چند كه او خیال كند متوجه خدا كند )و به خدا نمىمظاهر اسماى اویند تجاوز نمى

 دا شده بلكه در حقیقت متوجه همان فرزندان خدا گشته است.( شده بلكه در حقیقت متوجه خ

ها خواندن هر اسمى از اسماء خدا پرستیدن همان اسم است، یعنى به نظر وثنى

پرستیدن ملك و جن است كه مظهر آن اسم است، و همان جن و ملك اله و معبود آن عبــادت 

چون دعاها انواع زیادى داشته و است، و تعدد خدایــان از همین جا ریشه گرفته است كه 

 زیادى انواع دعاهــا هم به خاطر زیادى و تعدد انواع حاجات بوده است. 

اسماء و یا مظاهر اسماء از جن و ملك را فرزندان خدا دانستن خطاست زیرا اطالق 

فرزند یا پسر بر جن و ملك، چه اطالق به نحو حقیقت باشد و چه به نحو مجاز و به عنوان 

ام و تشریف، محتاج نوعى سنخیت و اشتراك میان ولد و والد و پسر و پدر است و احتر

ه است از این كه چیزى غیر او شریك در ذات و یا كمال  ساحت كبریائى خداى تعالى منزه

 باشد. 

نسبت تصرف در كون را به جن و ملك دادن هر قسم تصرف باشد باطل است زیرا 

این مالئكه و همچنین اسمائى كه مالئكه مظاهر آنند خودشان از خود، مالك چیزى نیستند و 

 در قبال خداى تعالى در هیچ چیز استقالل ندارند. 

درت و سببیــت را به كــه خدا قــهیــچ سببى از اسباب فعهاله عالــم نیست مگر این

آن داده، پــس مالك حقیقــى هر چه كه اسباب مالكنــد خداســت، و قــادر هر قدرتــى كه 

 هــا از خود نشــان دهنــد خداست نــه خــود آنان. آن

 فرماید:و این آن حقیقتى است كه آیه بعدى هم كه مى
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ِ الَّذى لَْم یَتَِّخْذ َولَ » َشریٌك فِى اْلُمْلِك َو لَْم یَُكْن لَهُ َوِلىٌّ ِمَن دا َو لَْم یَُكْن لَهُ َو قُِل اْلَحْمُد لِِل 

!...  (1)كند. آن را افاده مى «الذُّل ِ

 . 21ص  26الـمیــــــــــزان ج،  -1

 

 نیاز مالئكه و جن و انسان به خدا 

 / اسراء( 25« )ةَ....الَّذیــَن یَْدُعوَن یَْبتَغُــوَن اِلى َرب ِِهــُم اْلَوسیلَ اُولئَِك »

ب به این مالئكه و جن و انس كه مشركین معبودشان خوانده اند خودشان براى تقره

تر باشند و راه او را بروند، و به خواهند تا به او نزدیكدرگاه پروردگار خود وسیله مى

ن كارهاى او اقتدا كنند، همه امید رحمت از خدا دارند و در تمامى حوائج زندگى وجودشا

كنند، در ترسنـد و معصیتــش نمىناكنــد، از او مىكننــد، از عذاب او بیمبــه او مراجعه مى

 حالى كه عـذاب پروردگــار محذور اســت و بایــد از آن احتــراز جســت. 

بین درگاه خدا به طورى كه از آیه  یا »مسئله توسل و دست به دامن شدن به بعضى از مقره

َ َو اْبتَغُوا اِلَْیِه اْلَوسیلَةَ اَیَُّها الَّذی آید عمل صحیحى / مائده( بر مى 35!« ) َن اَمنُوا اتَّقُوا ّللا 

كنند، چه ایشان متوسهل درگاه خدا است، غیر این عمل است كه مشركین بت پرست مى

ب و عبادت را نسبت به مالئكه و جن و اولیاى انس انجام مىمى دهند، و شوند، ولى تقره

كنند و نه به او امیدوارند و نه از او كنند نه او را عبادت مىخداى را ترك مى عبادت

كنند، اند، بلكه همه امید و ترسشان نسبت به وسیله است، و لذا تنها همو را عبادت مىبیمناك

ب به آن وسیله كه به زعم و امیدوار رحمت او و بیمناك از عذاب اویند آن گاه براى تقره

ها شده خود آن آلهه را رها ها و مجسهمهئكه است و یا جن و یا انس متوسهل به بتایشان یا مال

ب مىها به آنپرستیدند، و با دادن قربانىها را مىكردند، و بتمى  جستند. ها تقره

و سخن كوتاه ادعاى اصلى شان این بود كه ما به وسیله بعضى از مخلوقات خدا به 

ب مى ى در مقام عمل آن وسیله را مستقالً پرستش نموده از خود جوییم، ولدرگاه او تقره

كــه خدا را در آن منافــع مورد بیــم هــا امیدوار بودنــد، بدون اینهــا بیمناك و به خود آنآن

ها و یا آلهـــه را شركــاى خدا در ربوبیهت و پـرستش مؤثر بداننــد، پس در نتیجــه بت

  (1)دانستند. مى

 . 223ص  25زان ج، المیـ -1

 شرك در پرستش مالئكه 

 / آل عمران( 80!« )َو ال یَأُْمـَرُكــْم اَْن تَتَِّخـذُوا اْلَمالئَِكــةَ َو النَّبِی یـَن اَْربابــا »

كردند، شوند، مالئكه را پرستش مىنامیده مى« صابئین»اى از اهل كتاب كه طایفه

هاى جاهلیت مالئكه را چنین عربدادند. همو عمل خود را هم به دعوت دینى نسبت مى

دانستند! السالم مىگفتند، و خود را هــم متــدیهن به دیــن ابراهیم علیهمى« دختران خداوند»

 ه پرستش مالئكه. ایــن راجــع ب

ا موضوع پرستش پیغمبران: مانند قول یهود كه مى فرزند خداست « ُعَزْیر»گفتند: امه

السالم چنان چیزى را تجویز كند. موسى علیهو قــرآن هــم آن را از ایشــان حكایت مى

  (1)نكرده، در تــــورات هــم جــز یگــانگــى پـــروردگــار عــالــم چیــز دیگــرى نیســت. 
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 . 144ص  6یــزان ج، الـم -1

 نفى عقیده باطل الوهیت مالئكه 

وَن َو اِن ا لَنَْحـُن اْلُمَسب ِحـُوَن.» افُـّ  «َو ما ِمن ا ااِل  لَهُ َمقـاٌم َمْعلُوٌم َو اِن ا لَنَْحـُن الص 

 / صافات( 166تا  164)

نند، گانه در این مقامند كه عقیده مشركین بر الوهیت مالئكه را باطل كاین آیات سه

كنند. توضیح این كه مشركین از این طریق كه با اعتراف خود عقیده كفار را باطل مى

اعتراف دارند به این كه مالئكه خودشان مربوب و عبد خداى تعالى هستند، چیزى كه هست 

تر از خویشند، و در آن موجودات هاى خدا خود رب موجودات پائینگویند: همین مربوبمى

ف دارند، و از تدبیر عالم هیچ مقدارش مربوط به خدا نیست، و استقالل در تدبی ر و تصره

دانند، هر مالئكه خودشان این معنا را قبول ندارند، یعنى خود را مستقل در تدبیر عالم نمى

چند كه واسطه و سبب متوسط بین خدا و خلق هستند، پس آن چه كه در این آیات مالئكه از 

الل در تدبیر است، نه سببیت به اذن خدا، پس اعتقاد مشركین كنند، همان استقخود نفى مى

به مربوب بودن مالئكه كافى است در ابطال اعتقاد دیگرشان، و آن این كه مالئكه رب عالم 

 ـ بلكهبَْل ِعباٌد ُمْكَرُموَن ال یَْسبِقُونَهُ بِاْلقَــْوِل َو ُهْم بِاَْمــِرِه یَْعَملُوَن »چنان كه آیه: باشند، هم

« كننــد!گیرنــد و همه به امــر او عمل مىبندگان شریف خدایند كه در سخن از او پیشى نمى

ـت و وساطت مالئكه را اثبات مى 27و  26) كند، و هـم از / انبیاء( هــم از یك سو سببیـه

  (1)نمایند.سوى دیگر استقالل آنان را انكار مى

. 281ص  33المیزان ج،  -1  

 

 نفى اعتقادات مشركین در پرستش مالئكه 

بُــوَن!» ِ َو الَ اْلَمــالآئَِكــةُ اْلُمقَـرَّ  «لَـْن یَْستَْنِكــَف اْلَمسیـُح اَْن یَُكـوَن َعْبـدا لِِل 

 / نساء( 172)                     

السالم مطلقا ـ خواه فرض آیه فوق احتجاج دیگرى است بر نفى الوهیت مسیح علیه

مى سهكنی السالم بنده تاست. زیرا مسیح علیهم كه مسیح فرزند است و یا فرض كنیم سوه

 خداست و هــرگــز از بنــدگى خدا استنكاف ندارد. 

این مطلبى است كه نصارى منكر نیستند و اناجیلى كه میانشان دائر است صریح 

ودش را و یا یكى كرده است، و چه معنى دارد شیئى، خاست در این كه وى بندگى خدا مى

مى را كه وجودش منطبق بر هر كدام از سه تاست، عبادت كند. آیه فوق این  از سه تا، سوه

دهد زیرا عین دلیل درباره آنان جریان دارد، و جماعتى از سخن را درباره مالئكه تعمیم مى

یسى گفتند: مالئكه دختران خدایند. این كه در آیه عمشركین هم ـ مثل مشركین عرب ـ مى

بون»و مالئكه را با صفت « مسیح»السالم را تعبیر به علیه ذكر كرده مقصود این « مقره

السالم هرگز از عبادت خدا استنكاف ندارد، چگونه استنكاف كند در است كه عیسى علیه

حالى كه مسیح است یعنى مبارك است؟ مالئكه هم استنكاف ندارند، چگونه استنكاف داشته 

بین خدایند، و اگر این امید مى باشند در حالى كه رفت كه از عبادت خدا سرباز زنند مقره

ب نمى ب هرگز خدا این را مبارك و آنان را مقره كرد. چگونه ممكن است مسیح و مالئكه مقره
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از عبادت خدا استنكاف كنند در حالى كه كسانى كه از بین بندگان اعم از جن و انس و 

ند و تكبهر ورزند، همگى به سوى او محشور و بر حسب مالئكه از عبادت خدا استنكاف كن

دانند و بدان ایمان دارند و از آن اعمالشان مجازات خواهند شد و مسیح و مالئكه این را مى

  (1)پرهیزند. مى

 . 232ص  9المیزان ج،  -1

 

 عــدم رضـایت مالئكـه مورد پرستش 

 / سبأ( 40)«  َو یَـْوَم یَْحُشـُرُهـْم َجمیعـا ثُـمَّ یَقُوُل ِلْلَمالئَِكِة اَهُؤالِء اِی اُكْم كانُوا یَْعبُُدوَن؟»

كند، منظور سئوال از اصل فرشته پرستى در جمله فوق كه خداى تعالى سئوال مى

ا نه، چون اگر كردند یپرسد كه آیا بت پرستان شما را پرستش مىنیست، و از مالئكه نمى

چون « ُسْبحـانََك اَْنَت َوِلیُّنا!»سئوال این بود، دیگر معنا نداشت مالئكه انكار كنند و بگویند: 

پرستیدند هیچ حرفى نیست، بلكه مراد از سئوال رضایت در این كه مشركین مالئكه را مى

راضى  مالئكه است، كه آیا شما به پرستش مشركین و خضوع عبادتیشان در برابر شما

َى اِلَهْیِن ِمْن ُدوِن » بودید، یا خیر؟ همان طور كه در آیه  أَاَْنَت قُْلَت ِللن اِس اتَِّخذُونى َو اُم ِ

ِ؟ اى؟ پرسد كه آیا تو چنین دستورى دادهالسالم نمى/ نحل( از حضرت مسیح علیه 51)« ّللا 

منظور این نیست، چون  دانیم كهرساند، اما مىچون هر چند ظاهر عبارت همین معنا را مى

دهد، بلكه مراد این است كه آیا السالم چنین دستورى نمىداند كه مسیح علیهخداى تعالى مى

م بپرستند؟ خواهى گفت: این را هم خدا تو راضى بودى كه امتت تو را به عنوان خداى دوه

صارى، در السالم به شرك نشرك راضى بودند و نه مسیح علیهكه نه مالئكه بهدانستمى

ا منظور از این عبارت این گوئیم: بله درست است كه خدا این را هم مىجواب مى دانست، امه

است كه به هر دو طایفه بفهماند كه امیدى كه به شفاعت مالئكه و شفاعت حضرت مسیح 

داشتند، بى جا بوده، و براى همیشه از این شفاعت نا امید باشند، و هرچه در دنیا به این 

 فائده بوده است. عبادت كردند، همه هدر رفته، و بى منظور

قالُوا ُسْبحانََك اَْنَت َوِلیُّنا ِمْن ُدونِِهْم بَْل كانُوا یَعبُُدوَن اْلِجنَّ اَْكثَُرُهْم بِِهْم »  -

 / سبـاء( 41)                                                                        «ُمْؤِمنُوَن!

اند تمامى مراسم ادب را رعایت مالئكه در پاسخى كه به سئوال خداى تعالى داده

اند، نخست او را به طور مطلق و بدون قید و شرط منزه از این دانستند كه كسى غیر كرده

از او سزاوار پرستش باشد، و در ثانى رضایت خود را از این كه معبود مشركین واقع 

ایم، ثانیا همین معنا اند: كه ما به چنین خطائى راضى نبودهتهشوند، نفى نموده و عرضه داش

اند، و نخواستند كه حتى چنین خطائى را به زبان بیاورند، را پوست كنده و صریح نگفته

ها نبردند، تا مقام نگفتند: ما به عبادت آنان راضى نبودیم، و اصالً نامى از عبادت آن

كه گوش خراش باشد آلوده نكرده باشند، نه با  تخاطب و گفتگوى با خداى را به مطلبى

 تصور آن، و نه با تصدیقش. 

شناسیم،  ولىه ما تنهــا بلكــه در پاسخ گفتنــد: كه ما به غیــر تو ولیهى براى خود نمى

 توئــى، و با نفى والیت غیر خدا عدم رضایت خــود را به طــور كنایــه رساندند.

بَْل كانُـوا یَعبُُدوَن اْلِجـنَّ اَْكثَُرُهْم بِِهْم »گفتند:  سپس بنا به حكایت قرآن كریم

مین طایفه از طوایف سه گانه« ُمْؤِمنُوَن. اى هستند كه مورد پرستش مشركین واقع و جن دوه
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پرسیدند: مالئكه، جن، و قدیسین از بشر. از اند. مشركین سه طایفه از موجودات را مىشده

ل مند. و طایفه سوم هر چند  این سه طایفه دو طایفه اوه در استحقاق پرستش مقدهم بر طایفه سوه

كه اگر به حد كمال رسیده باشند، از دو طایفه اول افضلند، ولكن هر چه باشند ملحق به آن 

را « بَلْ »اند. و این كه مالئكه در كالم خود كلمه اضطراب و اعراض، یعنى كلمه دو طائفه

 اند. ه جن به پرستش بت پرستان راضى بودهبه كار بردند دلیل بر این است ك

ها را مبادى شرور، و پیدایش فساد ها آنو این جنهیان همان كسانى هستند كه وثنى

ها داده، و از پرستیدند كه به اصطالح باج سبیلى به آنها را مىدانستند، و آندر عالم مى

شــان محفــوظ بماننـد، هم هــا را أ تاریــخ پنداشتـه و آنچنان كه مالئكــه را مبدشــره

  (1)هــا را به سوى خود سرازیر كنند. پرستیدند، تا به وسیلــه این باج خیــرات آنمى

 . 296ص  32المیزان ج،  -1

 نفى عقیده باطل منكرین انزال وحى 

 / فـرقـان( 21) «لَــْوال اُْنــِزَل َعلَْینَــا اْلَمــالئَِكــةُ اَْو نَـــــرى َربَّنــا...؟»...

اند با این آیات اعتراض دیگرى از مشركین بر رسالت رسول را حكایت نموده كه خواسته

آن اعتراض، رسالت وى را رد كنند، و حاصل اعتراضشان این است كه اگر ممكن باشد كه 

از جنس بشر بدان جهت كه بشر است شخصى رسول شود، و مالئكه بر او وحى خداى 

رسول خدا را ببیند، و با او از راه وحى سخن بگوید، باید سایر افراد بشر  سبحان بیاورد، و

كند حق نیز بدان جهت كه بشرند داراى این خصایص بگردند، پس اگر آن چه او ادهعا مى

باشد باید ما، و یا بعضى از ما نیز مانند او باشیم، آن چه را او مدهعى دیدنش است ببینیم، و 

 ما نیز درك بكنیم. كند آن چه او درك مى

هاى سابق آموخته بودند، چون بنا به حكایت قرآن البته این اعتراض را از امت

 !« اِْن اَْنتُْم ااِل  بََشٌر ِمثْلُنا »مبتكـر آن اقوام خیلى قدیمى بودند، كه گفتند: 

حكایت اعتراض كفهار  !«لَْوال اُْنِزَل َعلَْینَا اْلَمالئَِكةُ اَْو نَرى َربَّنا » این كه فرمود: 

آله، كه آن را به صورت تحریص آوردند. بیان وعلیههللااست بر رسالت رسول خدا صلى

ت آنان این است كه اگر رسالت كه عبارت است از نازل شدن مالئكه به وحى و یا تكلهم  حجه

ا هم مانند خدا با بشر به مشافهــه ـ چیزى است كه نیــل به آن براى بشر امكــان دارد، كه م

شونــد، و این شخص مدهعى رسالــت بشر هستیم، چرا مالئكــه بر ما نــازل نمى

 بینیم. پـروردگارمان را نمى

فهماند، چون نوعى تمسخر ایشان را مى« ربه »تعبیر از خداى تعالى به كلمه 

 دانستند، بلكه به عقیده آنان ارباب كه پرستشمشركین خداى تعالى را ربه خود نمى

شوند، مالئكه و روحانیات از كواكب، و امثال آن است، و خداى سبحان ربه االرباب مى

اند: تو معتقدى كه خدا ربه توست آله گفتهوعلیههللااست، پس در حقیقت به رسول خدا صلى

مند است، و به همین جهت تو را از میان همه افراد بشر به تكلهم با خود و به تو عالقه

زنــد؟ و ، اگــر خــدا پروردگار ما نیــز هست پس چــرا با ما حــرف نمىاختصاص داده

 دهد. چــرا خود را به ما نشان نمى

عالوه بر این كه مشركین از پرستش ارباب اصنام یعنى مالئكه و روحانیات كواكب 

ین بود ها را پرستیدند، براى اها خود اصنام و مجسهمهو امثال آن عدول نموده، و به جاى آن

ها محسوسند، و از مشاهده پرستنده در هنگام پرستش و قربانى غایب ها و مجسهمهكه بت
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  (1)نیستند. 

 . 284ص  29الـمیـزان ج، -1

 

رات باطل مشركین در رسالت مالئكه   تصو 

لیــَن؟»... ـهُ الَْنــَزَل َمالئَِكــةً مــا َسِمْعنا بِهذا فــى ابائِنَا االَوَّ  «  َو لَــْو شاَءاللـ 

 / مؤمنون( 24)      

كنــد بر این كــه بــزرگــان قــوم نــوح مطــالب این دو آیــه سیــاق آیــه داللــت مى

نوح روى گردان نموده و علیه او  اند، تا همه را ازرا در خطاب به عموم مردم گفته

 تحــریــك و بر آزار و اذیهتش تشــویق كننــد، باشد تا به این وسیلـه ساكتش سازند. 

ُ الَْنَزَل َمالئَِكةً!»گفتند:  كه حاصلش این است كه اگر خدا خواسته  «َو لَْو شاَء ّللا 

ب خود، و یكى از شفعائى باشد ما را به دعوت عینى خود بخواند، باید یكى از مالئكه مقره 

كه واسطه میانه ما و خداست براى این كار انتخاب كند، و به سوى ما گسیل بدارد نه یك 

بشــرى كه هیچ نسبــت و ارتباطى با او ندارد، عالوه بر این كه اگر آن مالئكه را كه گفتیم 

ید ما مالئكه را ها بشر را به سوى یكتاپرستى دعوت كنند، و بگویند كه نبابفرستد، و آن

پذیرد، و زودتــر تصدیق ارباب و معبودهــاى خود بگیریــم، بشر بهتر گفتــه آنان را مى

 گوینــد كه غیر خدا را نبایــد پرستید. كنــد، چون خــود آنــان مىمى

كند، و و اگر از ارسال مالئكه تعبیر به انزال كرد، ارسال با انزال تحقق و خارجیت پیدا مى

ر به لفظ جمع تعبیر كرد، نه مفرد، شاید به این جهت باشد كه مرادشان از این مالئكه اگ

اى باشد كه مشركین آلهه خود گرفتند، و این گونه فرشتگان در نظر مشركین همان مالئكه

  (1)بسیارند. 

 . 42ص  29الـمیــــزان ج،  -1

 

 هاى مختلف مشرك در زن بودن مالئكه عقاید فرقه

اِجراِت َزْجرا فَالت اِلیـاِت ِذْكـرا!َو الص  »  ا فَالز   «اف اِت َصفـ 

 / صافات( 150و  1« )اَْم َخلَْقنَـا اْلَمالئَِكةَ اِناثــا َو ُهـــْم شاِهــدُوَن!» 

ممكن است براى خواننده این سئوال پیش بیاید كه چرا قرآن كریم كلمات مخصوص 

و « صافهات، زاجرات، و تـالیــات»به زنان را درباره مالئكه استعمال كرده، و فرموده: 

ـون و زاجــرون و تــالــون.»نفرمــوده:   « صافـه

است لفظ مؤنث در جواب باید بگوییم: وقتى سخن از جماعتى به میان آید جایز 

درباره آنان استعمال كرد، چون كلمه جماعت مؤنث است و صافهات و زاجرات و تالیات به 

 اعتبار لفظ جماعت مؤنث آمده و خالصه مؤنث لفظى است. 

سوره فوق معترض عقاید كفار شده، كه درباره  150و  149خداوند در آیات 

تند و چگونه مالئكه را دختران خدا خدایان خود كه یا مالئكه یا جن بود چه عقایدى داش

نامیده و براى جن قائل به نسبت و خویشاوندى با خدا شدند و به طور كلى وثنیت كه یا 

برهمائى هستند، و یا بودائى، و یا صابئى، معتقد نبودند كه تمامى مالئكه دختر و زن هستند، 
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هاى ز قبایل عرب مانند وثنىبله بعضى از آنان این اعتقاد را داشتند، لكن آن چه از بعضى ا

قبیله جهینه و سلیم و خزاعه و بنى ملیح حكایت شده، این است كه اینان قائل به مؤنث و ماده 

ا اعتقاد به این كه بین جن و خدا خویشاوندى هست، و نسبت جن سرانجام به خدا  بودند. و امه

 نقل شده است. هاى نام برده به شرك، الجمله از تمامى فرقهشود، فىمنتهى مى

از ایشان بپرسى آیا ما مالئكه را ماده خلق  «اَْم َخلَْقنَا اْلَمالئَِكةَ اِناثا َو ُهْم شاِهدُوَن؟»

كردیم آن جا حاضر بودند، و ایم، و آیا مشركین در روزى كه ما مالئكه را خلق مىكرده

توانند مادگى مالئكه را دیدند؟ یا این كه نه تنها حاضر نبودند، بلكه چنین ادهعائى هم نمى

توان اى است كه جز از راه حسه نمىلهبكنند. عالوه بر این كه اصوالً نرى و مادگى یك مسئ

اثباتش كرد، و مالئكه براى مشركین محسوس نبودند. و این جمله رده ماده بودن مالئكه 

                (1)است. 

 . 275ص  33و ج،   195ص  33الـمیــزان ج،         

 

 

 هانفى عقیده باطل زن بودن مالئكه و توالد آن

ْحمــِن اِنــاثــا!َو َجعَلُـوا اْلَمالئِ »  / زخرف( 19« )َكــةَ الَّذیــَن ُهــْم ِعبـاُد الرَّ

كند، و این عقیده طوایفى این آیه گفتار مشركین را كه مالئكه دختران خدایند معنا مى

هاى دیگر چه بسا كه درباره بعضى از آلهه خود از عرب جاهلیت بود، و گرنه وثنى

گفتند كه به كلهى همه مالئكــه این آلهه دختر خداست، ولى نمىگفتند: این آلهه مادر خدا، و مى

فرماید كه چنیــن اعتقـادى دختر و زننــد، لكن در آیه مورد بحث از وثنیان عرب حكایت مى

 اند. داشته

ْحمِن،» و اگر مالئكه را با جمله:  توصیف كرده، براى این بوده « الَّذیَن ُهْم ِعبادُ الرَّ

وصف نر است، و « ِعبـادُ »را كه مالئكه جنس مادهه هستند رده كند، چون كلمه كه گفتار آنان 

آید مالئكه نر هستند، گویند. خواهى گفت پس از این توصیف بر مىماده را عباد نمى

گوییم نه، الزمه عباد بودن آنان این نیست كه به وصف نرى هم متهصف گردند، چون مى

هاست، كه باید مجههز ى است از لوازم وجود مادهى آننرى و مادگى كه در جانداران زمین

ت و تناسل بدورند.   بــه آن بــاشنــد، تا نسلشــان قطــع نشــود و مــالئكـه از مــادیـه

وَن اْلَمالئَِكـةَ تَْسِمیَةَ االُْنثى!» -  / نجم( 27« )اِنَّ الَّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِااْلِخَرِة لَیَُسمُّ

كند، همان طور مشركین را بر این كه مالئكه از جنس زنانند رده مىاین آیه عقیده 

 همیــن سوره اعتقــاد به شفاعــت مالئكــه به طور مطلــق را رده كرده است. 26كه در آیـه 

گفتند مالئكه دختران مراد از تسمیه مشركین مالئكه را به انثى همین است كه مى

     (1)جنــس زن اســت كه اعــم از یكـى و بیشتر است. « انثى»خدایند. پــس مراد از كلمــه 

 . 79ص  37و ج،    146ص  35المیزان ج،                                                    

 

 عتقادات مشركین در مورد مالئكه نفى ا

 / اسراء( 40)«اَفَاَْصفُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنیَن َو اتََّخذَ ِمَن اْلَمالِئَكِة اِناثا اِنَُّكْم لَتَقُولُوَن قَْوالً َعظیما!»
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گفتند: مالئكه دختران خدا هستند، این آیه خطاب به آن دسته از مشركین است كه مى

را « زنان»كلمه « دختران»و یا بعضى از ایشان دختران اویند، و اگر در آیه به جاى كلمه 

دانستند. معناى آیه این است كه وقتى آورد از این جهت بود كه ایشان جنس زن را پست مى

ار شما باشد، و پروردگار دیگرى نداشته باشید و او همان كسى باشد خداى سبحان پروردگ

كه اختیاردار هر چیزى است آن وقت آیا جا دارد كه بگویید شما را بــر خــودش مقــدهم 

داشته به شما پسر داده و از جنس اوالد جز دختران نصیب خود نكرده است؟ و مالئكــه كه 

زنید كه خود اختصاص داده؟ راستـى حرف بزرگى مى به خیــال شمــا از جنس زنانند به

  (1)تبعات و آثــار ســوء آن بسیــار بــزرگ اســت. 

 . 181ص  25المیزان ج،  -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


