
 
  
 
 
 

 الرَّحمن ي همالئك

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مؤلّف:
 احمد بازماندگان قشمي

 
 



 
 

 
 
 
 

شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي  
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل: 

 book@aqeedeh.com 
 

 

هاى مفيد سايت  

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 
 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 9 ...................................................................................................................... مقدمه

 15 ............................................................................................... اول بخش

 15 .....................................................................مالئكه موضوع اهميت: اول فصل

 15 ................................................... است ايمان اركان جزء مالئكه به اعتقاد -1

 16 ..................................................... است ايمان رشد سبب مالئكه شناخت -2

 17 ................................................................. است غيبي عالمي مالئكه عالم -3

 18 ................................................................مالئكه به نسبت فاتخرا وجود -4

 19 ........................................................................... مالئكه به نسبت مردم عقايد

 21 ........................................................................ آنها صفات و مالئكه: دوم فصل

 21 .............................................................................................. فرشتگان) الف

 21 ......................................................................................... :مالئكه خلقت ي ماده

 22 .................................................................................................... :خلقت ترتيب

 24 ................................................................................................... :مالئكه عظمت

 25 .................................................................................................. :فرشتگان تعداد

 26 .............................................................. بينند مي را فرشتگان حيوانات از بعضي

 27 .......................................................................................... مالئكه صفات)ب

 27 ............................................................................................. باشند مي بال داراي



 الرَّحمن ئكةُمال   2

 27 ..................................................................................................... مالئكه زيبائي

 29 .......................................................................... جابجايي سرعت و زياد قدرت

 30 ....................................................................... نيستند جنسي خصوصيات داراي

 32 ......................................................................... نوشند نمي و خورند نمي مالئكه

 33 ...................................................................................................... مالئكه حياي

 34 ..................................................................................... مالئكه نظم و هماهنگي

 34 .................................................................................................. آرائي صف) الف

 35 ........................................................................... )گرفتن اجازه(استئذان ادب) ب

 35 ................................................................................. مطيع بندگان مالئكه) ج

 35 ................................................................................................... مالئكه سرشت

 37 ....................................................................................... تسبيحند در روز شبانه

 37 ........................................................................................................ گزارند نماز

 38 .................................................................................. آورند مي بجا حج مناسك

 39 ................................................................  أعلي    مإل در مالئكه گفتگوي و بحث

 43 ............................................................................................... دوم بخش

 45 .......................................................................... مالئكه مشهورترين: اول فصل

 46 .......................................................................................................... جبرئيل

 46 .................................................................................................. :جبرئيل صفات

 46 ........................................................................................... العاده فوق قدرت -1

 47 ................................... باشد مي زيبا اي چهره و پسنديده و نيكو اخالقي داراي -2

 47 .................................................................................... برجسته منزلت و مقام -4

 48 ............................................................................................. ستكاردر فرمانده -5

 48 .................................................................................................. جبرئيل وظايف



 3 فهرست مطالب

 48 ............................................. پيامبرانش بسوي منان ايزد سفير: وحي ي فرشته -1

 49 ........................................................................................................... وحي انواع

 51 ......................................................... معراج و اسراء سفر در    پيامبر همراهي -2

  ........................................................................... 52 پيامبر همراه قرآن مدارسه -3

  ............................................................... 52 پيامبر به آن مقدمات و نماز تعليم -4

 53 ................................................................ مؤمنين از دفاع و جنگها در شركت -5

  .................................................................. 55 پيامبر خواب در ئيلميكا و جبرئيل

  .................................................................................. 61پيامبر همسران و جبرئيل

 62 ........................................................................................ جبرئيل با يهود عداوت

  .................................................................................... 65پيامبر بر جبرئيل ي رقيه

 65 ........................................................................... مالئكه و جبرئيل از سفارشهايي

 69 ......................................................................................................... اسرافيل

 69 ................................................................................................... اسرافيل صفات

 70 .................................................................................................:اسرافيل وظايف

 71 ......................................................................................................... ميكائيل

 71 .................................................................................. ميكائيل وظايف و فاتص

 73 .................................................................................................. الموت ملك

 73 ........................................................................... الموت ملك وظايف و صفات

 78 ................................................................................... الموت ملك و سيمو

 81 ........................................................................... سپارند مي جان همه كه روزي

 82 ................................................................................................... نكير و منكر

 86 ....................................................................................... انسان اعمال اتبينك

 88 .................................................................... نويسند؟ مي را چيز همه مالئكه آيا

 91 .............................................................. دارند؟ خبر قلب درون از فرشتگان آيا



 الرَّحمن ئكةُمال   4

 92 ...................................................................... !دهد مي دستور كاتبين به خداوند

 95 .............................................................................. ديگر هاي فرشته: دوم فصل

 95 ................................................................. جهنم مسئول و نگهبان:  مالك -1

 96 .......................................................................................... جهنم موكلين -2

 98 ........................................................................................ بهشت نگهبانان -3

 99 ..................................................................................... ماروت و هاروت -4

 102 ....................................................................................... عرش حاملين -5

 104 ..................................................................................... كوهها ي فرشته -6

 105 ........................................................................... مقدس اماكن مدافعين -7

 106 ............................ باشند مي) صندوق( تابوت حمل مأمور كه فرشتگاني -8

 107 .................................... آيد مي فرود آنها بال بر عيسي كه فرشتگاني -9

 107 .................................... خداوند مقدرات ارسال و اخذ مأمور فرشتگان -10

 111 ..................................................... انسانها با فرشتگان ي رابطه: سوم بخش

  ............................................................ 113 آدم با مالئكه ي بطهرا: اول فصل

  ................................................................................... 113 آدم و فرشتگان

 114 ................................... كنند مي راهنمايي را فرزندانش و  آدم فرشتگان،

)اشخاص ي كليه با رابطه(  آدم فرزندان با مالئكه ي رابطه: دوم فصل
 ........................................................................................................................... 117 

 117 ................................................................................... رحم در فرشته نقش

 118 ................................................................................................ رشتهف قرين

 119 .................................................................... ها فرشته توسط انسان آزمايش



 5 فهرست مطالب

 122 ............................................................................ انسان روح نمودن خارج

 123 ................................................................................... برزخ عالم در توبيخ

 125 ..................................................... مؤمنين با فرشتگان ي رابطه: سوم فصل

 125 ............................................................................ تولد از بعد و قبل دوران

 126 ................................................................ دارند دوست را مؤمنين فرشتگان

 128 .............................................................. كنند مي دعا مؤمنين براي فرشتگان

 129 ................................................................. مؤمن دعاي بر فرشته گفتن آمين

 130 ................................................ كند مي انفاق كه كسي براي فرشتگان دعاي

 131 .................................................................... شاكرين و متواضعين با مالئكه

 133 ............................................................ فرستند مي درود مؤمنين بر فرشتگان

 134 ................................................... شود مي فرشتگان درود سبب كه كارهايي

 134 ................................................................................................ خير معلم) الف

 135 ...................................................... فرستند مي درود پيامبر بر كه كساني) ب

 136 ...................................................................... خورند مي سحري كه كساني) ج

 136 .......................................................................... خوابد مي ضوو با كه فردي) د

 137 ....................................................... روند مي بيماران مالقات به كه كساني) هـ

 137 .................................................. نمازگزاران براي مالئكه درودهاي و دعاها

 137 ................................................. هستند جماعت نماز انتظار در كه زماني) الف

 138 .......................................................... اول صف بر ها فرشته درود و سالم) ب

 139 ........................................ كنند مي پر را صفها بين خالي جاهاي كه يكسان) ج

 140 ...................................... مانند مي خويش جايگاه در نماز از بعد كه كساني) د

 140 ........................... گزارند مي نماز او سر پشت خداوند لشكريان كه فردي) هـ



 الرَّحمن ئكةُمال   6

 141 ......................................... نمازگزاران با »آمين« گفتن در فرشتگان همراهي

 141 ..................................................................................... مسجد مونس فضل

 142 ............................................... عصر و صبح نماز وقت در فرشتگان اجتماع

 142 ........................................................................... فرشتگان محبوب مجالس

 142 ....................................................................................................... مساجد -1

 142 .................................................................. ذكر هاي حلقه و علمي مجالس -2

 145 ..................................................................................... قرآن تالوت اماكن -3

 147 .................................................................................. مؤمن از مالئكه دفاع

 148 ................................ مؤمنين نمودن ياري و جنگ ميادين در مالئكه حضور

 150 ...................................... مؤمنين روح قبض هنگام رحمت ي مالئكه حضور

 152 ........................................................................... مالئكه توسط شهيد غسل

 153 ................................................... صالحان ي جنازه تشييع در مالئكه حضور

 156 ................................................ آيند مي مؤمنين استقبال به بهشت در مالئكه

 157 .............................................. كند؟ مي دور انسان از را ها فرشته كه اعمالي

 157 .......................................................................................................... شرك -1

 158 ........................................................................................... معصيت و گناه -2

 158 .................................................................................................. كافر جسد -3

 158 ........................................................................................... كريه و بد بوي -4

 159 ......................................... نماز حال در راست طرف از دهن آب نانداخت -5

 159 ................................................................. لعب و لهو آالت زنگوله، وجود -6

 160 ..................................................... مجسمه و تصاوير صليب، وجود اماكن -7

 162 ....................................................................................... سگ وجود اماكن -8



 7 فهرست مطالب

 163 ............................................. گيرند مي قرار فرشتگان لعنت مورد كه كساني

 163 ........................................................................................... نمرتدي و كفار -1

 164 ............................. خداوند شريعت و دستورات اجراي مانعين و ملحدين -2

 165 .......................................................... آنها حاميان و دين در گزاران بدعت -3

 166 ....................................................... كند نمي استجابت را شوهرش كه زني -4

 166 ......................................... كند اشاره مؤمنش برادر بسوي آهن با كه كسي -5

 166 ................................................................................ صحابه به گويان اناسز -6

 167 .............................................................. دهد نمي را سالم جواب كه كسي -7

 169 ............................................................. كفار با مالئكه ي رابطه: چهارم فصل

 170 .........................................................وفات زمان در كفار با مالئكه ي رابطه

 172 ......................................................... مرگ از بعد كفار با فرشتگان ي رابطه

 172 .............................................................................................. :برزخ عالم) الف

 172 ....................................................................................................... :قيامت  )ب

 173 ......................................................................................... چهارم بخش

 175 ...................................................................... انسانها؟ يا افضلترند ها فرشته

 176 ..................... است؟ نداده قرار فرشتگان جنس از را پيامبرانش خداوند چرا

 177 ......................................................................... فرشتگان اسم به نامگذاري

 





 
 
 

 مقدمه

، َمن نَّ اْلَحمَد لِلَِّه َنحَمُده َوَنسَتِعيُنه َوَنسَتغِفُره، َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمن ُشُروِر اَنُفِسَنا، َوَسيَِّئاِت َاعَمالَِنااِ 
َهُد شْ أَ ه، وَ ن َال ِاَلَه ِاالَّ اهللاُ َوحَده َال َشرِيَك لَ أَ شَهُد ن ُيضِلل َفَال َهاِدَي َله، َوأَ يَهِدِه اُهللا َفَال ُمِضلَّ َله، َومَ 

 نَّ ُمَحمَّداً َعبُده َوَرُسولُه.أَ 

﴿                          ﴾ ]:102آل عمران[ 

﴿                                

                            ﴾ 

 ]1نساء:[ال

﴿                                  

                ﴾ ]71-70ألحزاب: ا[ 

 اما بعد:

ي پيامبران و رسوالنش متوجه انسانها  اولين دستوري كه از جانب خداوند بوسيله
 ان يعني خدا را به يكتايي شناختن و عبادت كردن و اعتقاد بهگرديده، ايمان است و ايم

مالئكه و كتابها و پيامبرانش و نيز به روز آخرت و قضا و قدر و برانگيخته شدن بعد از 
 مرگ.

باشد و نجات از  مي شكي نيست بدون ايمان، سعادت دنيوي و اخروي بنده در خطر
قبل از هر چيز دعوت به ايمان بوده عذاب خدا ناممكن است از اين رو دعوت انبياء 

است، وقتي ايمان بر دلها محكم و راسخ گردد زندگي فردي و اجتماعي در جهت 
سعادت پيش خواهد رفت. به همين دليل شاگردان صادق مكتب رسالت هنگامي كه 

چشيدند فوالد گونه در برابر ستمگران و آن را  ايمان بر دلهاي آنان نقش بست و حالوت
ن و امپراطوران ظالم مقاومت نموده و بشريت را از شقاوت بسوي سعادت دنيا و مستعمرا
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آخرت سوق دادند بدين خاطر نام آنها در تاريخ بشريت همچون ستارگاني پرنور 
 درخشد. مي

 توانيم برادران و خواهران مسلمان، من و شما بعنوان مسلمان، تنها امتي هستيم كه مي
ي سعادت در اين راه گام برداريم. در اين  انها به سر قلهبراي راهنمايي و رساندن انس

بايست بكوشيم و قدمي  راستا هر يك از ما به طريقي براي رسيدن به اين هدف مي
ي رفيع راهي نيست جز تقويت ايمان خود و ابالغ آن  برداريم، كه براي رسيدن به اين قله

 به ساير بشريت.
ابي به زبان فارسي وجود دارد، سعي نموديم كتابي ي مالئكه كمتر كت از آنجا كه درباره

يكي از شش ركن ايمان است، داشته باشيم. اميد است  ي مالئكه كه ايمان به آنها درباره
مورد قبول درگاه خداوند قرار گيرد. و قدم مثبتي جهت تقويت ايمان خود و ديگران 

 برداشته باشيم.
ي تحرير  آوري و به رشته و فارسي جمعاين كتاب با استفاده از مراجع متعدد عربي 

و شرح و توضيحات  شويم كه از آيات قرآن، احاديث پيامبر درآمده است و متعهد مي
باشد كه جز از طريق  ي مالئكه از مسائل حساس مي علما قدم فراتر نگذاريم زيرا مسئله

يات جداً ايم از نقل اسرائيل توان در مورد آن سخن گفت. همچنين سعي كرده وحي نمي
در مورد  ضمناً ي نقل آن را داده باشند. اجازه داري كنيم مگر در مواردي كه پيامبر خود

اي همانند: ذهبي، ابن حجر  ضعيف بودن از علماي برجسته حكم حديث از صحيح يا
 ايم.  وآلباني بهره جسته

در اين  ي عزيزاني كه ي بنده و كليه اميد است خداوند اين كتاب را جزء اعمال حسنه
 اند، قرار بدهد. راه بنده را راهنمايي و ياري كرده

ي كساني كه اين كتاب را  بدون شك اين رساله بدون نقص نخواهد بود لذا از كليه
ها و ارشادات خويش را از بنده دريغ  خواهم نكته نظرات، راهنمايي كنند مي مطالعه مي

 نفرمايند.
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 الَ قـُوََّة ِاالَّ بِاِهللا.وَ  َال َحولَ وَ  ِمَن الشَّيطَانِ وَ  ُت َفِمن نَفِسيَما َاخطَأوَ  َما َاَصبُت َفِمَن اهللاِ 
 »أَُتوُب ِإلَيكوَ  ِبَحمِدَك، َأشَهُد َأن الَ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت، َأسَتغِفُركَ وَ  ِبَحمِدِه، ُسبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَ  ُسبَحاَن اهللاِ «

 
 ابوحذيفه

 احمد بازماندگان قشمي
 1/4/81ي قشم  ه جزير
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 :اولفصل 
 مالئكه موضوع اهميت

 اركان ايمان است ءبه مالئكه جزاعتقاد  -1

به عدم اعتقاد  وي راسخ و باور راستين به مالئكه است  ، عقيدهاز ستونهاي ايمان يكي
 …ي ارتداد و كفر  انسان در دايرهسقوط  ومالئكه يعني نقص ايمان 

اسالمي مالئكه وجود دارند و انكار آنها سبب طبق نص قرآن و حديث و اجماع امت 
گردد پس اعتقاد به وجود آنها واجب است و خداوند نيز مؤمنين را بدليل ايمان به  كفر مي

 نمايد. مالئكه كه از امور غيبي است تمجيد مي

﴿                               

                                  ﴾ 

 ]136 :نساءال[
بر پيامبرش نازل كرده ايد، به خدا و پيغمبرش و كتابي كه  اي كساني كه ايمان آورده«

است و به كتابهايي كه پيش از آن نازل نموده است ايمان بياوريد. و هر كس كه به خدا و 
فرشتگان و كتابهاي خداوندي و روز رستاخيز كافر شود واقعاً در گمراهي دور و درازي 

 . »افتاده است

﴿                                 

                                   ﴾ 

 ]285 :ةبقرال[
ارش بر او نازل شده است و مؤمنان نيز ايمان آورد بدانچه از سوي پروردگ پيامبر«

بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته و 
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گويند: شنيديم و اطاعت  گذاريم. و مي گويند:) ميان هيچ يك از پيغمبران او فرق نمي (مي
 . »كرديم. پروردگارا! آمرزش تو را خواهانيم و بازگشت بسوي توست

اگر خداوند مؤمنين را تمجيد نموده است، كساني را كه بدان معتقد نيستند يا استهزاء 
 كند.  كنند توبيخ مي و مسخره مي

﴿                          ﴾ 

 ]98 :ةبقرال[
فرشتگان و فرستادگان او و جبريل و ميكائيل باشد (خدا  كه دشمن خدا و كسي«

 . »دشمن اوست) پس همانا خداوند دشمن كافران است
ابوداود سجستاني صاحب سنن ابوداود به همراه طالب به سوي مجلس علمي 

رفت در راه مردي هرزه و خبيث بعنوان مسخره گفت: پاهايتان را باال ببريد تا بالهاي  مي
ِانَّ اْلَمالَِئَكَة لََتَضُع َاجِنَحتَـَها ِلطَاِلِب «كنيد. (منظورش مسخره كردن ) حديث را نش مالئكه

0Fبود. »الِعلم

1 
افتاد  گويد:آن مرد هنوز قدم از قدم برنداشته بود كه پاهايش خشك شده امام نووي مي

1Fو مرد.

2 

 شناخت مالئكه سبب رشد ايمان است -2

خود، پروردگار متعال را حاضر و ناظر دانسته وقتي انسان در تمام حاالت و انفعاالت 
كنند  ي حركات و سكنات او را ثبت مي و بداند كه مأمورين خداوندي (مالئكه) كليه

ي اخالص را در او تقويت  احساسي الهي در هنگام عمل به او دست داده و روحيه
ي و تحقق دارد در جستجوي رضايت اله كند و در نهايت هر گامي كه در زندگي بر مي مي

                                                                        

سنن ترمذي كتاب العلم  /حديث صحيح گسترانند. همانا فرشتگان بالهايشان را براي طالب علم مي -1
 2682رقم  ةعن رسول اهللا باب ما جاء في فضل الفقه علي العباد

 بوستان العارفين -2
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ي واالي عبوديت خواهد رسيد و جزء كساني خواهد  خواست اوست و به تدريج به مرتبه

 ﴿ فرمايد: ي آنها مي  بود كه خداوند درباره                 

                            ﴾ ]30: فصلت[ 

ي خويش استقامت  گفته گويند: پروردگار ما تنها خداست و سپس بر كساني كه مي«
دهند) كه نترسيد و غمگين  آيند (و به آنها مژده مي ورزند فرشتگان بر ايشان فرود مي مي

 . »شود به شما وعده داده مينباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كه 

 عالم مالئكه عالمي غيبي است -3

 …ها مانند: عالَم جن، عرش، كرسي، لوح و قلم  عالم مالئكه همانند بسياري از عالَم
تواند بهانه و دليلي براي رد اين عالم باشد تا  باشد و عدم درك آن نمي جزء عالم غيب مي

 اييم . بنم …آن را تعبيري به باكتري و ويروس و 
ي مسلمان است كه تسليم احاديثي باشد كه  در عالَم غيب خاصتاً عالم فرشتگان وظيفه

صحت آنها مطابق قواعد اهل علم و قرون مفضله و ائمه به اثبات رسيده باشد و مردود 
شمردن حديث بدليل آنكه صرفاً مغاير با معارف و دانش ماست يا وقوع آن بعيد به نظر 

 ت. رسد، جائز نيس مي
و حديثي كه از نظر عقل ما جزء امور ناممكن است هيچ گاه جزء امور غير ممكن و 

شود زيرا انسان توانايي دارد با بكار گيري علم اموري را محقق  مستحيل محسوب نمي
آيند بنابراين در برابر قدرت خداوندي  سازد كه عادتاً در حكم غير ممكن به حساب مي

و زميني عاجز درگاه اويند، تكليف روشن است و موضع  هاي آسماني ي پديده كه همه
ي تمام امور  كند اين است كه درباره پذيرد منطق آن را رد نمي سليم و درستي كه ايمان مي

قْـَناوَ  آَمّنامربوط به عالم غيب بگوييم:   (ايمان آورديم و پذيرفتيم). َصدَّ
 .َاطَعَناوَ  َسِمعَنا گوييم: ي نصوص مربوط به مسايل تعبدي مي چنانكه درباره
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آري به مفاد و محتواي تمام نصوص ايمان داريم و خود را ملزم به بررسي حقيقت، 
پردازيم (مگر در  نمي ي تفصيل آنها به جستجو ماهيت و كيفيت تمام آنها ندانسته و درباره

ز حدي كه شارع براي مان بيان نموده است) زيرا عقل ما از احاطه به اين امور غيبي عاج
است و خداوند خالق انسان به مخلوقاتش توانايي درك كامل چنين مسايلي را نداده است 

ها مثل معتزله در رد بعضي از احاديث صحيح كه از نظر عقل   بعضي از مكاتب يا گروه
اند و احاديثي مانند: سؤال دو فرشته در  رسد افراط و زياده روي كرده آنها بعيد به نظر مي

عذاب يا پاداش و ميزان و صراط و رؤيت خداوند در بهشت توسط  قبر و در پي آن
 اند. مؤمنين و احاديث مربوط به جن و ارتباط آنها با انسان را رد نموده

 وجود خرافات نسبت به مالئكه -4

شده كه آيد باعث  سخن به ميان مي مالئكهامروزه بدليل اينكه كمتر از  متأسفانه 
آن گونه كه باشند  داشتهو غريبي نسبت به مالئكه  تفكرات عجيباز مردم بسياري 

و آن چنان اين خرافات رواج يافته كه حتي  كردند مشركين آنها را دختران خدا معرفي مي
بعنوان  ،اند نسبت داده به پيامبر  در بعضي از كتاب هاي تفسير و تاريخ بدون تحقيق

 مود.توان به اين حديث موضوع وساختگي زير اشاره ن مثال مي
اَألرُض َعَلى المَاِء والمَاُء َعلى َصخَرٍة والصَّخَرُة َعلى :«قَاَل قَاَل َرُسوُل اهللا  َعْن ِابِن ُعَمرَ 

 2F١»َظهِر ُحوٍت يَلتقي حرفاه بالَعرِش والحوُت َعلى َكاِهل َملك َقَدَماه في الهواءِ 
ر روي صخره فرمودند: زمين بر روي آب وآب ب ابن عمر روايت است كه پيامبر  از

كند و ماهي بر دوش  ي آن با عرش برخورد مي دو گوشه ،و صخره بر پشت ماهي
 اي كه پاهايش در هوا است قرار دارد. فرشته
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 عقايد مردم نسبت به مالئكه

 مردم قبل از اسالم بر دو عقيده بودند. 
و  ي آنها معتقد به وجود مالئكه بودند كليه،پيروان انبياء و رسل عليهم السالم .1

 دانستند. ايمان به آنها را جزء اصول اعتقادي خويش مي
 . كساني كه به انبياء ايمان نداشتند. 2

آورند نه نفي و نه اثبات  الف) كساني كه هيچ گونه سخني از مالئكه به ميان نمي
 كردند. مي

توان روحانيون و بسياري از  ب) بعضي وجود مالئكه را قبول داشتند؛ از اين گروه، مي
 قديم را نام برد.  ي سفهفال

 خواندند. ج) مشركين قريش؛ مالئكه را دختران خداوند مي





 
 
 

 :دومفصل 
 مالئكه و صفات آنها

 الف) فرشتگان

 ي خلقت مالئكه: ماده
باشد باز گفته  مي» مالك«فرمايد: مالئكه جمع ملك و گفته شده مخفف  ابن حجر مي

باشد و اصل آن  بويه و جمهور علما ميمشتق شده و همين نظر سي» االلوكه«شده است از 
 است. » الك«

ُخِلَقِت « فرمايد: در حديثي مي باشند همان طور كه پيامبر مالئكه مخلوقاتي از نور مي
 3F1»ُخِلَق آَدُم ِممَّا ُوِصَف َلُكموَ  ُخِلَق اْلَجانُّ ِمن َمارِِج مِّن نَاروَ  ِمن نُورِ  الَمالَِئَكةُ 

دود آتش و آدم از آنچه در قرآن  ي بي د و جنيان از شعلهان مالئكه از نور خلقت شده
 توضيح داده شده (يعني از خاك آفريده شده است) 

كند زيرا نورها متعدد  البته نوع اين نور با نوري كه در تصور ما وجود دارد فرق مي
 …ي ماوارء بنفش، ليزر و  ي ايكس، اشعه باشند مثالً نور خورشيد، نور مهتاب، اشعه مي

باشند ليكن نوع نور  كند، مالئكه نيز از نور مي هر كدام نور هستند ولي نوع آنها فرق مي
 گنجد. اي است كه در عقل و تصور ما نمي مالئكه به گونه
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 ترتيب خلقت:
دانيم ليكن از  در واقع ما به صورت دقيق زمان خلقت مالئكه، جنيان و انسانها را نمي

 نيم كه آفرينش انسان بعد از آفرينش جنيان و آفرينشك آيات قرآني چنين برداشت مي
 باشد. جنيان نيز بعد از مالئكه مي

﴿                              

   ﴾ ]27 - 26 :حجرال[ 

ي گنديده آفريديم. و جن را پيش  ي حاصل از گل تيره دهو ما انسان را از گل خشكي«
 .»از آن از آتش سراپا شعله آفريديم

﴿                                 

                            ﴾ ]30: ةبقرال[  

دهم گفتند:  زماني كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني قرار مي«
ها  اندازد و خون كند و تباهي راه مي دهي كه فساد مي آيا كسي را در زمين قرار مي

ا به حمد، ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ گفت: من حال آنكه م ،ريزد مي
 . »دانيد نمي دانم كه شما حقايقي را مي

﴿                             

                     ﴾ ]50: كهفال[ 

و هنگامي كه به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده كنيد همگي سجده نمودند مگر «
ابليس كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد. آيا او و فرزندانش را با 

دهيد  دشمنان شمايند به جاي من سرپرست و مددكار خود قرار ميوجود اينكه ايشان 
 .»باشد براي ستمكاران چه عوض بدي مي

 اين دو آيه بيانگر اين است كه خلقت مالئكه و جن قبل از انسان بوده است.
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و بعد از خلقت انسان، مالئكه به دستور خداوند بر او سجده بردند همچنين خداوند 
4Fها رفته و بر جمعي از آنها سالم كند. اد كه به نزد فرشتهبه انسان نيز دستور د

1
 

َخَلَق اللَُّه آَدَم َعَلى ُصورَتِِه ُطولُُه ِستُّوَن ِذرَاًعا فـََلمَّا َخَلَقُه «قَالَ:  َعِن النَِّبيِّ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 
ُجُلوٌس فَاْسَتِمْع َما ُيَحيُّوَنَك فَِإنـََّها َتِحيَُّتَك َوَتِحيَُّة  قَاَل اْذَهْب َفَسلِّْم َعَلى ُأولَِئَك النـََّفِر ِمْن اْلَمَالِئَكةِ 

 5F2»ُذرِّيَِّتَك فـََقاَل السََّالُم َعَلْيُكْم فـََقاُلوا السََّالُم َعَلْيَك َورَْحَمُة اللَِّه (فـََزاُدوُه َورَْحَمُة اللَِّه)
اش  را بر چهرهفرمودند: خداوند آدم  روايت است كه رسول اهللا از ابوهريره

خلقت نمود (درحالي كه) بلنديش شصت گز بود. پس هنگامي كه او را آفريد فرمود: نزد 
كن وگوش بده به سالمي كه بر  اند رفته و بر آنان سالم هايي كه نشسته گروهي از فرشته

ئكه . مالالسََّالُم َعَلْيُكمْ باشد پس گفت:  ي تو مي كنند پس همانا آن تحيت تو و ذريه تو مي
6Fرا اضافه نمودند) و رحمة اهللا. (السََّالُم َعَلْيَك َورَْحَمُة اللَّهِ گفتند: 

3 
 
 

                                                                        

 6227رقم  / كتاب اإلستئذان باب بدء السالمريصحيح بخا -1

نعيمها  صفةو  الجنةصحيح مسلم/ كتاب  - 6227/ كتاب استئذان باب بدء السالم رقم صحيح بخاري -2

 2841رقم  الطير ةاقوام افئدتهم مثال افئد الجنةو أهلها باب يدخل 
دانند كه مراحل  هايي مي ولياين حديث ردي بر ادعاي ملحديني است كه اصل انسان را از تك سل -3

مختلف رشد و نمو را طي نموده و به صورت يك انسان كامل در آمده است.اما در حقيقت، خداوند 
در ابتداي خلقت آدم را از خاك به صورت يك انسان كامل آفريد و فرشتگان را امر به سجده بر او 

 نمود.
گردد  ير (ه) در (صورته) به آدم بر ميگويند ضم و ابن حجر نيز هم عقيده با كساني است كه مي

گويد خداوند آدم را به  گردد. و در ادامه مي همان طوري كه ضمير (ه) در (طوله) نيز به آدم بر مي
د فرزندانش صورت يك انسان كامل آفريد و براي او مراحل گوناگون رشد و نمو درون رحم همانن

صورت رحمان ( خداوند آدم را بر شكل و « »حمنالر  ةخلق اهللا آدم لي صور «قرار نداد. اما حديث 
 1176 -1175ضعيفه رقم   باشد. سلسله حديث ضعيفي مي »خودش) آفريد
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 عظمت مالئكه:
خداوند قدرت آفرينش مخلوقاتي عظيم چون عرش، بهشت و جهنم را دارد. كه دليلي 
بر قدرت و عظمت خداوند است و مالئكه هم نوعي از مخلوقات عظيم خداوند بحساب 

 آيند. مي
قيامت عرش عظيم خداوند را با آن همه عظمتش كه كرسي در مقابل آن  در روز

 ي  الله ي فاصله كنند كه فرشته حمل مي هشت ماند نگين انگشتر مي يك حلقه يا همانند
 باشد. گوش آنها تا دوش مسير هفتصد سال مي

﴿                ﴾ ]17 :قةالحا[ 

 .»كنند در آن روز هشت فرشته، عرش پروردگار را بر فراز سر خود حمل مي«
اُِذَن ِلي َان ُاَحدَِّث َعن َمَلٍك ِمن َمالَِئَكِة اِهللا، «قال:  َأنَّ رسوَل اِهللا  َعن َجاِبِر بِن َعبُداهللا 

 7F1»َسبُعِمائََة َعامٍ  َعاتِِقِه َمِسيَرةَ إلى  ِمن َحَمَلة الَعرِش، ِانََّما بَيَن َشحَمِة اُُذنِهِ 
فرمودند: به من اجازه داده شد كه از  روايت است كه پيامبر از جابر بن عبد اهللا

ي  اي از فرشتگان خداوند، كه از حاملين عرش است سخن بگويم همانا بين الله فرشته
 باشد. ي هفتصد سال مي گوش تا دوش او فاصله

در تفسير  روايت است كه رسول اهللا  در مسند امام احمد از عبداهللا بن مسعود 

  ﴿ آيه    ﴾  :رَأَْيُت ِجْبرِيَل ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى َعَلْيِه ِستُّ ِماَئِة َجَناٍح «فرمودند

  8F2»يـُْنَتثـَُر ِمْن رِيِشِه التـََّهاِويُل: الدُّرُّ َواْلَياُقوتُ 
ششصد بال داشت و از بالش زيور آالت رنگارنگ و در جبرئيل را در حالي ديدم كه 

 ريخت. و ياقوت مي

                                                                        

 9353رقم  الجهميةباب ما جاء في  السنة/ سنن ابوداوود كتاب حديث صحيح -1

 101حسنه األلباني في كتابه اإلسراء و المعراج ص  3915حديث حسن/ مسند احمد رقم  -2
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 تعداد فرشتگان:

﴿           ﴾ ]31 :مدثرال[ 

 .»داند و تعداد لشكريان پروردگارت را جز او كسي نمي«
اينكه  آيات قرآني و احاديث نبوي داللت بر اين دارد كه در آسمان جايي نيست مگر

اي در آنجا وجود دارد كه هركدام به عبادتي مشغولند بعضي هميشه در حال قيام و  فرشته
بعضي در حال ركوع و بعضي در حال سجده و بعضي در حالتهاي ديگر هستند و هر 

كنند و هميشه در  هاي خاصي دارند كه از آن تجاوز و سركشي نمي كدام مراتب و جايگاه
 حال عبادتند.

﴿                          ﴾ 

 ]166 -164صافات/ [ال
اي داريم و ما جملگي به صف  هر يك از ما مقام مشخص و جايگاه جداگانه«

 . »ايم و ما تسبيح گويانيم ايستاده
ِإنِّي َأَرى َما َال تـََرْوَن َوَأْسَمُع َما َال َتْسَمُعوَن َأطَّْت « : قَاَل َرُسوُل اللَِّه قَاَل  َعْن أَِبي َذرٍّ 

َهَتُه َساِجًدا لِلَّ    9F1»هِ السََّماُء َوَحقَّ َلَها َأْن تَِئطَّ َما ِفيَها َمْوِضُع َأْربَِع َأَصاِبَع ِإالَّ َوَمَلٌك َواِضٌع َجبـْ
بينم كه شما  فرمودند: همانا من چيزهايي مي رروايت است كه پيامب از ابوذر

شنويد، آسمان ناليد و حق دارد كه ناله كند زيرا در  شنوم كه نمي بينيد و مسائلي مي نمي
اي سرش را براي  شود مگر اينكه فرشته چهار انگشت يافت نمي  ي آسمان جايي به اندازه

 خدا بر سجده گذاشته است.

                                                                        

/ سنن ترمذي كتاب الزهد عن رسول اهللا باب قول النبي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم يث حسنحد -1
 2313قليال رقم 
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ي اسراء و معراج را  واقعه بن صعصعه از پيامبر در صحيح بخاري و مسلم، مالك
در اين سفر به همراهي جبرئيل به آسمانها صعود كرده و در آنجا  كند كه پيامبر نقل مي

 فرمودند:  پيامبر پيامبراني را مالقات نمود و بعد از ديدار با ابراهيم،
ُعوَن فـَُرِفَع ِلَي اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر َفَسأَْلُت ِجْبرِيَل « فـََقاَل َهَذا اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر ُيَصلِّي ِفيِه ُكلَّ يـَْوٍم َسبـْ

  10F1»أَْلَف َمَلٍك ِإَذا َخَرُجوا َلْم يـَُعوُدوا ِإلَْيِه آِخَر َما َعَلْيِهْم 
گفت: اين بيت  ،سپس بيت المعمور برايم كشف و ظاهر شد از جبرئيل پرسيدم

 خارج هنگامي كه گزارند و نماز مي در آن شتهفر هزار هفتاد هر روز باشد المعمور مي
 گردند. شدند هرگز بسوي آن بر نمي 

ي ورود به آنجا را دارد و ديگر هيچ گاه نوبت به او  يعني هر فرشته فقط يك بار اجازه
 رسد.  نمي

ُعوَن أَْلَف زَِماٍم يـُْؤَتى ِبَجَهنََّم يـَْوَمئِ  :«قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن َعْبِد اللَِّه بن مسعود  ٍذ َلَها َسبـْ
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َيُجرُّونـََها  11F2»َمَع ُكلِّ زَِماٍم َسبـْ

آورند و براي  فرمودند: دوزخ را مي روايت است كه پيامبر از عبد اهللا ابن مسعود 
آن هفتاد هزار دستگيره و زمام است و بر هر زمام هفتاد هزار فرشته قرار دارد كه آن را 

  كشند. مي
با اين حساب تعداد فرشتگاني كه مأموريت آوردن جهنم را بر عهده دارند چهار 

 ) 4.900.000.000( باشد. ميليارد و نهصد ميليون مي

 بينند بعضي از حيوانات فرشتگان را مي
َيَكِة فَاْسأَ «قَاَل:  َأنَّ النَِّبيَّ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة  ُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه فَِإنـََّها رََأْت ِإَذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ

 12F1»َمَلًكا َوِإَذا َسِمْعُتْم نَِهيَق اْلِحَماِر فـَتَـَعوَُّذوا بِاللَِّه ِمْن الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه رََأى َشْيطَانًا
                                                                        

 3207رقم  ئكةكتاب بدء الخلق باب ذكر المال صحيح بخاري/ -1

 2842رقم  حر جهنم ةنعيمها و أهلها باب في شد صفةو  الجنةكتاب  صحيح مسلم/ -2
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فرمودند: هرگاه بانگ خروس را شنيديد از  روايت است كه پيامبر از أبوهريره 
اي را ديده است و هرگاه عرعر االغي را  زيرا خروس فرشته خدا فضلش را طلب كنيد

 زيرا االغ شيطان را ديده است. ،شنيديد از شيطان به خدا پناه ببريد

 ب)صفات مالئكه

 باشند داراي بال مي

﴿                               

                  ﴾ ]:1 فاطر[ 

ي آسمانها و زمين است و  ها مخصوص خداوندي است كه آفريننده ستايش ي  همه«
باشند  مي ي مالئكه به عنوان فرستادگاني كه داراي دو بال، سه بال و چهار بال قرار دهنده

 . »افزايد. چرا كه خدا بر هر چيزي تواناست او هرچه بخواهد بر آفرينش مي
فرمودند: عيسي بن مريم در  روايت است كه رسول اهللا از نواس بن سمعان

13Fدمشق نزول كرده در حالي كه دو دستانش را بر بالهاي دو فرشته قرار داده است.

2  
 باشد. بال مي طبق حديثي كه گذشت جبرئيل داراي ششصد

 زيبائي مالئكه
 فرمايد:  مي خداوند آنها را بسيار زيبا خلقت نموده است و در مورد جبرئيل

﴿      ﴾14F3 .داراي چهره و رخ زيباست 

                                                                        

رقم  واإلستغفار باب إستحباب الدعاء عنه الصياح الديك بةلذكر والتو/ صحيح مسلم كتاب امتفق عليه -1
 3303رقم  صحيح بخاري كتاب بدء الخلق باب خير المال المسلم غنم تبيع بها شعف الجبال -2729

 2937باب ذكر الدجال و صفته رقم  عةصحيح مسلم/ كتاب الفتن و أشراط السا -2
  6 تفسير ابن كثير سوره نجم، -3
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﴿      ﴾15F1 .نيك منظر 
تي كنند آنگونه كه زش از زمان قديم تا به امروز مردم، مالئكه را به زيبائي توصيف مي

كشند. به عنوان مثال در قرآن كريم جوان زيباروئي به  ي شيطان به تصوير مي را در چهره
فرشته تشبيه شده است. زماني كه برادارن يوسف او را در چاه انداختند رهگذراني كه از 

گذشتند يوسف را در چاه يافتند، او را به مصر برده و به بهاي اندك فروختند  آنجا مي
 ا خريد تا برايش سودمند باشد يا او را به فرزندي بگيرد.عزيز مصر او ر

ي جمال يوسف شد و آهنگ كام گرفتن از او در سر گرفت ليكن  اما زن عزيز فريفته
شر او را از خويش دفع نمود. افشا شدن اين  - معاذ اهللا -يوسف با جوابي دندان شكن 

ين حادثه، در شهر نيز شايع ي تحقيق ا ماجرا در قصر و بويژه پس از روشن شدن نتيجه
ي او خودداري  ي يوسف شده و يوسف از پذيرفتن خواسته شد كه همسر عزيز شيفته

ورزيده است. اين امر باعث شد كه زنان به نكوهش زن عزيز مصر بپردازند آنچنان كه 
گويند اهميت داده زنان را به يك مهماني دعوت  همسر عزيز را وادار ساخت به آنچه مي

در هنگام صرف غذا به دستور او يوسف وارد مجلس شد، زنان با ديدن جمال  كند و
يوسف بي اختيار به جاي ميوه دستهايشان را بريدند و با ديدن جمال يوسف كه تاكنون 

﴿ نديده بودند گفتند:                ﴾16F2 ]31 :يوسف[ 

 .»ي بزرگواري است ! اين بشر نيست بلكه فرشتهداستپاكي ونزاهت يراي خ«
چون در ديدگاه انسانها از زمانهاي قديم زيبايي غير قابل وصف به فرشته تشبيه 

شد زنان حاضر در مجلس تنها تعبيري كه يافتند اين بود كه بگويند او بشر نيست بلكه  مي

                                                                        

 ]19: كورت[ -1

2-   -  درت عظيم وعالي يي كه در خلق چنين موجودي چه قي اظهار تعجب از قدرت خدا: برا

 .را بكار برده است
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وري كه در ادامه او را فرشته است. حال آنكه در بشر بودن يوسف شكي نداشتند همان ط
 ي همسر عزيز تهديد به زندان كردند. در صورت عدم اجابت خواسته

ي شيطان به  و برعكس همان طور كه در ابتدا اشاره شد قباحت و زشتي را در چهره
كشند. تا جايي كه قرآن نيز در اين زمينه تشبيهاتي دارد به عنوان مثال در  تصوير مي

 ي سوره
 هاي درخت زقوم جهنم را به سرهاي شياطين تشبيه نموده است. هصافات خداوند ميو

﴿                                     

              ﴾ 65 -62صافات/ [ال[ 

ي نعمتهاي بي شمار و جاويداني كه بهشتيان را با آن  آيا آن مهمان نوازي (همه«
ي رنج و محنت ستمگران  مايهآن را  كنند) بهتر است، يا درخت زقومي كه ما پذيرايي مي

17Fايم، زقوم قرار داده

ي آن همانند سرهاي  رويد، ميوه درختي است كه در قعر دوزخ مي 1
 .»ن استشياطي

 قدرت زياد و سرعت جابجايي 
 فرمايد: خداوند مي در وصفت جبرئيل

﴿   ﴾ ]:5 النجم[  

                                                                        

ُمْسِلُموَن قَاَل َرُسوُل قـََرَأ َهِذِه اْآليََة اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه « َعْن اْبِن َعبَّاٍس  -1
نـَْيا َمَعاِيَشُهْم َفَكْيفَ  اللَِّه  نـَْيا َألَْفَسَدْت َعَلى َأْهِل الدُّ  ِبَمْن َيُكوُن َلْو َأنَّ َقْطَرًة ِمْن الزَّقُّوِم ُقِطَرْت ِفي َداِر الدُّ

شراب  صفةجهنم عن رسول اهللا باب ما جاء في  صفة/ سنن ترمذي كتاب حديث صحيح( ؟َطَعاَمهُ 
اين آيه را خواندند: از خدا  روايت است كه رسول اهللا  ) از ابن عباس 2585أهل النار رقم 

ي اوست و از دنيا نرويد مگر اينكه مسلمان باشيد، و فرمودند: اگر  بترسيد آن گونه كه شايسته
كسي كه  كشاند، پس حال اي از زقوم در دنيا چكانده شود زندگي اهل زمين را به تباهي مي قطره

 غذايش زقوم باشد چگونه خواهد بود؟! 
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 .»ي) بس نيرومندي است (جبرئيل، فرشته«
گويد: قدرتش آنقدر زياد است كه سرزمين قوم لوط را  ابن كثير در تفسير اين آيه مي

ر بودند با حيوانات، عمارات و كشتزارها نزديك چهارصد هزار نف ي آن كه سكنه تمام با
 شنيدند سپس صداي سگهايشان را مي همه را با يك طرف بالش باال برده تا اينكه مالئكه

 آن سرزمين را منقلب نمود و بر زمين كوبيد.
اي تالش دارند اين  يكي از علل گمراهي انسانها در مورد عالم غيب اين است كه عده

بينيم كه يكي از اين افراد تعجب  يوي بشر مقايسه نمايند. ميعالم را با مقياسهاي دن
شد و به جواب از سوي  مي كند از اينكه جبرئيل بعد از چند ثانيه كه سؤالي از پيامبر مي

گويد چگونه ممكن است كه جبرئيل با اين  شد. وي مي خداوند احتياج داشت حاضر مي
سيدن نور به بعضي از ستارگان آسمان سرعت فوق العاده حاضر شود در حالي كه براي ر

 به ميليونها سال نوري احتياج است. 
كند سرعت هواپيمايي  اي است كه سعي مي داند كه وضعيت او مانند پشه بيچاره نمي

دانست كه عالم مالئكه  انديشيد مي را با مقياس خاص خود بسنجد. اگر در اين قضيه مي
 هاي بشري ما بطور كلي متفاوت است. مقياسهاي خاص خود را دارد كه با مقياس

 داراي خصوصيات جنسي نيستند
فرشتگان بر خالف ساير مخلوقات كه داراي دو جنس مخالف هستند، مذكر و مؤنث 

 توان جنس خاصي را به آنها نسبت داد.  ندارند و نمي
بشريت در طول تاريخ اگر چه معتقد به وجود فرشتگان بودند اما اعتقادشان نسبت به 

نها آميخته با انواع خرافات بود. همان طور كه مشركان عرب در اين زمينه دچار گمراهي آ
پنداشتند كه مالئكه از جنس مؤنث هستند و اين پندار دور از حقيقت، نزد  شدند، آنان مي

كردند كه مالئكه  تر آميخته شده بود و آن اينكه گمان مي آنان با خرافاتي بزرگتر و عظيم
دارد  پردازد و بيان مي د هستند. قرآن در اين دو قضيه با آنان به مجادله ميدختران خداون
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اساس است. و  كه اعتقادشان بر پايه و دليل صحيحي استوار نيست و سخنانشان پوچ و بي
دادند در حالي  جاي شگفتي است كه آنان داشتن فرزندان دختر را به خداوند نسبت مي

آمد. و هنگامي كه به يكي از آنان بشارت داده  ميخودشان از داشتن دختر بدشان  كه
شد و به علت  شد كه صاحب فرزند دختري شده است صورتش از خشم تيره مي مي

گزيد و چه  داد از مردم دوري مي احساس شرمندگي كه از اين بشارت بد به او دست مي
كرد و با  گور مي نهاد و دخترش را زنده به بسا اين انسان سست انديشه پا از اين فراتر مي

پنداشتند كه  كردند و مي ي اينها خداوند را به داشتن فرزند منصوب مي وجود همه
گيرد و در عقل  فرشتگان، دختران خدا هستند و معموالً خرافات، اين گونه شكل مي

دواند. به آيات زير كه اين خرافه را بيان  اند ريشه مي بهره مانده كساني كه از نور الهي بي
 پردازد گوش فرا دهيد. ند و با اصحاب آن به مناقشه ميك مي

﴿                              

                             

                              

    ﴾ 157 -149 :صافات[ال[ 

ان از آنِ پروردگار تو باشند و پسران از آنِ خودشان؟ يا از آنان بپرس كه آيا دختر«
آنها شاهد بودند هنگامي كه مالئكه را مؤنث آفريديم همانا آنان تنها از روي دروغها و 

خداوند فرزند زاده است!. قطعاً ايشان دروغگويند. : گويند ي خود مي تهمتهاي به هم بافته
شما را چه شده است؟! چگونه داوري  است؟!آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده 

انديشيد؟! يا اينكه شما دليل روشن و قطعي (در اين زمينه) داريد؟ اگر  آيا نمي كنيد؟! مي
 .»گوييد كتاب خود را بياوريد راست مي

﴿                                 

   ﴾ ]19 :زخرفال[  
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آورند آيا ايشان به  آنان فرشتگان را كه بندگان خداي مهربانند، مؤنث به شمار مي«
اند؟! اظهار و  اند و خلقتشان را مشاهده نموده هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته

 .»گردد از آن باز خواست ميشود و در روز قيامت،  گواهي ايشان ثبت و ضبط مي
با  گواهي براي روز حساب باشد كه هايشان را نقل كرده تا در اين آيات گفته خداوند

18Fي ايشان بپردازد. دليل وپوچشان به مؤاخذه هاي بي گفته

1 

 نوشند خورند و نمي مالئكه نمي
وان خلقت و آفرينش آنها به صورتي است كه نياز به خوردن و نوشيدن ندارند. به عن

 توان به داستان آمدن مالئكه به نزد ابراهيم اشاره نمود. مثال مي
هنگامي كه فرشتگان خداوند (جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل) در شكل جوانان زيبا روي 
به نزد ابراهيم آمدند پس از عرض سالم و ادب، ابراهيم آنها را تنها گذاشت و به نزد 

ن نمود و جلو آنان گذاشت ليكن مهمانان چون اي را ذبح و بريا خانواده رفته گوساله
ها سبب ترس و  فرشتگان الهي بودند دست به غذا نبردند اين عكس العمل فرشته

ي ابراهيم و همسرش گرديد. مهمانان با ديدن اين صحنه خود را معرفي و  واهمه
مأموريت خود را بيان نمودند و گفتند: ما مأمورين الهي هستيم كه جهت بشارت 

 ايم. گر لوط فرستاده شده و هالك نمودن قوم نافرمان و عصيان ند(اسحاق) به شمافرز

﴿                                    

                               

                    ﴾ ]28 ــ 24 :ذارياتال[ 
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هاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟ آن زماني كه بر او وارد شدند  آيا خبر مهمان«
و گفتند: سالم گفت: سالم بر شما اي مردمان ناآشنا به دنبال آن پنهاني به سوي خانواده 

آن را  اي را (كه بريان كرده شده بود براي شان) آورد. و ي فربه خود رفت و گوساله
و وحشت  احساس ترس از ايشان در دل خوريد؟ نزديك ايشان گذاشت گفت: چرا نمي

 كرد
 .»ه تولد پسري دانا و آگاه بشارت دادندگفتند: نترس سپس او را ب

 حياي مالئكه
ُمْضَطِجًعا ِفي بـَْيِتي َكاِشًفا َعْن َفِخَذْيِه َأْو  َكاَن َرُسوُل اللَِّه «قَاَلْت: رضي اهللا عنها َأنَّ َعاِئَشَة 

َث ثُمَّ اْسَتْأَذَن ُعَمُر فََأِذَن َلُه َوُهَو َكَذِلَك َساقـَْيِه فَاْسَتْأَذَن أَبُوَبْكٍر فََأِذَن َلُه َوُهَو َعَلى تِْلَك اْلَحاِل فـََتَحدَّ 
َوَسوَّى ثَِيابَُه قَاَل ُمَحمٌَّد َوَال َأُقوُل َذِلَك ِفي يـَْوٍم  فـََتَحدََّث ثُمَّ اْسَتْأَذَن ُعْثَماُن َفَجَلَس َرُسوُل اللَِّه 
َخَل أَبُو َبْكٍر فـََلْم تـَْهَتشَّ َلُه َوَلْم تـَُباِلِه ثُمَّ َدَخَل ُعَمُر َواِحٍد َفَدَخَل فـََتَحدََّث فـََلمَّا َخَرَج قَاَلْت َعاِئَشُة دَ 

رَُجٍل َتْسَتِحي فـََلْم تـَْهَتشَّ َلُه َوَلْم تـَُباِلِه ثُمَّ َدَخَل ُعْثَماُن َفَجَلْسَت َوَسوَّْيَت ثَِياَبَك فـََقاَل: َأَال َأْسَتِحي ِمْن 
 19F1»ِمْنُه اْلَمَالِئَكةُ 

ي من بر يك پهلو دراز كشيده  در خانه گويد: رسول خدا   عنها ميعايشه رضي اهللا
ي ورود  اجازه بود و قسمتي از ران يا ساق پايش برهنه بود در اين هنگام ابوبكر

با همان حالتي كه بود به او اجازه دخول داده و او مطلب خود را بيان  خواست، پيامبر
به او نيز در همان حالت كه بود  پيامبردخول خواست،   ي  اجازه سپس عمر  ،نمود
ي ورود  اجازه ورود داد و او هم مطلب خود را بيان نمود سپس عثمان  ي اجازه

بر جاي خود نشست و لباسش را صاف نمود.{ محمد يكي از راويان  خواست، پيامبر
گويم اين رعايت كردن در يك روز بوده است (يعني هميشه  گويد: و من نمي حديث مي

وارد شد و مطلب خود را بيان نمود  نمودند)} عثمان چنين مي پيامبر ،با آمدن عثمان
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وارد شد شما به او  عايشه گفت: هنگامي كه ابوبكر ،خارج شد بعد از اينكه عثمان
داخل شد شما به او توجه و اعتنايي  توجه و اعتنايي نكرديد همچنين هنگامي كه عمر 

داخل شد شما نشستيد و لباس خود را مرتب نموديد  انننموديد اما وقتي كه عثم
 كنند؟! مي فرمود:آيا شرم نكنم از كسي كه فرشتگان از او شرم پيامبر اكرم 

 كند كه اين قضيه تنها محمد ابن ابي حرمله كه يكي از راويان حديث است ذكر مي
 بلكه هميشه و هر بار تكرار شده است. يك بار اتفاق نيفتاده است

 هنگي و نظم مالئكههما

هايي  باشد، كه نمونه ي امور مي ترين مسائل مالئكه نظم و انضباط آنها در كليه از جالب
 كنيم.  بيان مي از آن را در آيات قرآن و احاديث پيامبر 

 الف) صف آرائي

﴿          ﴾22فجر: [ال[ 

 .»شوند اند حاضر مي فهاي منظم ايستادهپروردگار در حالي كه مالئكه در ص«
  20F1»َاَال َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمِالِئَكُة ِعنَد رِبـَِّها« :قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعن َجاِبِر ْبِن َسُمَرة 

  كنند؟! آرايي مي كنيد همان طور كه مالئكه نزد خدايشان صف آيا صف آرايي نمي
نظم صفهاي اول نماز، سبب شده كه صفوف نماز به صفوف و تا جايي كه پر كردن و 

 مالئكه تشبيه شود. 
  21F2»ُجِعَلت ُصُفوفـَُنا َكُصُفوِف اْلَمالَِئَكة« : قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه   َعْن ُحِذيفة

 صفهاي ما همانند صفوف مالئكه قرار داده شده است.
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 ب) ادب استئذان(اجازه گرفتن)
هر آسمان  به قبل از ورود از جبرئيل ي آسمان ج در هر طبقهدر سفر اسراء و معرا

 خود كه شد مي داده ورود ي اجازه جواب دريافت از و بعد (كيست؟) شد مي سؤال
 .باشد نمايانگر نظم و انضباط در كارهاي مالئكه مي

ْوَم اْلِقَياَمِة فََأْستَـْفِتُح فـَيَـُقوُل آِتي بَاَب اْلَجنَِّة يَـ « : قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 
َلكَ   22F1»اْلَخاِزُن َمْن أَْنَت فََأُقوُل: ُمَحمٌَّد فـَيَـُقوُل ِبَك ُأِمْرُت َال َأفْـَتُح ِألََحٍد قـَبـْ

ي  آيم و اجازه فرموند: به در بهشت مي روايت است كه پيامبر ازأنس بن مالك
گويد: به من دستور داده شده  گويم: محمد، مي گويد: كيستي؟ مي گيرم نگهبان مي ورود مي

 قبل از تو در را بر روي هيچ كسي نگشايم.

 ج) مالئكه بندگان مطيع

 سرشت مالئكه
اطاعت محض و انجام دادن اوامر و دستورات  سرشت و طبيعت مالئكه بر اساس

واست باشد. آنها با اراده و خ خداوند و فروتني و كرنش در برابر عظمت و جبروت او مي
نند و بدون اراده و خواست ك ميانجام وظيفه پروردگار در كارها و امور مربوط به دنيا 

 باشند.  خدا قادر به انجام هيچ كاري نمي

﴿                  ﴾ 50 نحل:[ال[ 

ند و آنچه به آنان دستور ترس از پروردگار باالي عرش (كه حاكم بر آنان است) مي«
 . »دهند داده شود انجام مي

 ...﴿                      ﴾ ]نبياءألا :

26- 27[  
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 بلكه (مالئكه) بندگاني گرامي و محترم هستند آنان در سخن گفتن بر او پيشي«
 . »كنند به فرمان او كار ميگيرند و تنها  نمي

 شود دوست داشت هر روز جبرئيل را ديدار نمايد لذا به جبرئيل گفت آيا مي پيامبر
آيي با هم مالقاتي داشته باشيم ؟ آنگاه خداوند اين آيه را  بيش از آنچه به نزد ما مي 

 نازل فرمودند:

﴿                                     

 ﴾ ]:64 مريم[  

آييم آنچه پيش روي ما و آنچه پشت سر ما و  ما جز به فرمان پروردگارت فرود نمي«
 . »كار نيست آنچه ميان اين دو است از آنِ اوست و پروردگارت فراموش

﴿                        ﴾ 

 ]206 :عرافألا[
به درستي كساني كه مقربان پروردگار تو هستند، از پرستش و عبادت او سرپيچي «
 .»برند كنند بلكه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او كُرنش و سجده مي نمي

ُهَو َكاْلِحلِس وَ  َمَررُت ِبِجبريَل لَيَلة ُاسِرَي ِبي بِاْلَمالء األعَلَي،«قال:  أنَّ رسوَل اِهللا  َعن َجابرٍ 
 23F1»جلو  الَباِلي مِن َخشَيِة اهللا عز

شب معراج به همراهي جبرئيل بر  فرمودند: روايت است كه پيامبر از جابر 
رس خدا همانند فرش كهنه و گروهي از فرشتگان گذر كردم در حالي كه جبرئيل از ت

 اي شده بود. پوسيده
» حلس«باشد،  تشبيهي از ترس و تواضع در مقابل جبروت خداوند مي»: حلس الباليال«

 در لغت يعني فرش روي زمين.
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ٌة بَِيِد َما ِمْن آَدِميٍّ ِإالَّ ِفي رَأِسِه َحَكمَ «قَاَل:  َعِن ْبن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا َعنُهَما َعن َرُسوِل اِهللا 
 24F1»َمَلٍك، فَِإَذا تـََواَضَع ِقيَل لِْلَمَلِك: اْرَفْع َحَكَمَتُه ،َوِإَذا َتَكبـََّر ِقيَل لِْلَمَلِك: َضْع َحَكَمَتهُ 

فرمودند: هيچ آدمي نيست  از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت است كه رسول اهللا 
سرش سپرده شده است، پس اي باالي   مگر اينكه فرزانگي و دانايي او به دست فرشته

شود شخصيت و  هنگامي كه انسان از خود فروتني نشان داد به آن فرشته گفته مي
شود آن فرزانگي و  فرزانگي او را باال ببر و هنگامي كه تكبر ورزيد به آن فرشته گفته مي

 شخصيتش را پايين بياور.

 شبانه روز در تسبيحند

﴿        ﴾ ]20 :نبياءألا[ 

 . »گردند شب و روز به تسبيح و تقديس خداوند مشغولند و هرگز ملول و خسته نمي«

﴿ گويند: فرشتگان در معرفي خود مي              ﴾ 

 ]166 - 165 :صافاتال[
 .»گوييم ايم و همگي تسبيح خدا مي دهبدرستي ما همگي به صف ايستا«

 نماز گزارند 
َأَال َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد رَبـَِّها فـَُقْلَنا :« قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة 

  25F2»ِتمُّوَن الصُُّفوَف اْألَُوَل َويـَتَـَراصُّوَن ِفي الصَّف ِّ يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف َتُصفُّ اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد رَبـَِّها قَاَل يُ 

فرشتگان نزد  فرمودند: چرا آنطور كه از جابر بن سمره روايت است كه رسول خدا 
 گفتيم: اي رسول خدا فرشتگان چگونه نزد بنديد؟ بندند، صف نمي پروردگارشان صف مي
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 ،كنند و در صف كامل مي را اول فص مالئكه :فرمودند بندند؟ مي صف پروردگارشان
 ايستند. صاف و راست و چسبيده به هم مي

ِإنِّي َأَرى َما َال تـََرْوَن َوَأْسَمُع َما َال َتْسَمُعوَن َأطَّْت « : قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َذرٍّ  َعْن أَِبي
َهَتُه َساِجًدا لِلَّهِ السََّماُء َوُحقَّ َلَها َأْن تَِئطَّ َما ِفيَها َمْوِضُع َأْربَِع   26F1»َأَصاِبَع ِإالَّ َوَمَلٌك َواِضٌع َجبـْ

بينم كه  همانا من چيزهايي مي :فرمودند رسول خدا  روايت است كه از ابوذر 
شنويد آسمان ناليد و حق دارد كه ناله كند زيرا  شنوم كه نمي بينيد و مسائلي مي شما نمي

اي سرش را براي  شود مگر اينكه فرشته فت نميدر آسمان جايي به اندازه چهار انگشت يا
 خدا بر سجده گذاشته است.

 آورند مناسك حج بجا مي
كنند و خداوند به آن خانه  اي وجود دارد كه مالئكه طوافش مي در آسمان هفتم خانه

﴿ قسم خورده:      ﴾ 

اْلَمْعُموُر َفَسأَْلُت  اْلبَـْيتُ  ِليَ  فـَُرِفعَ  «در صحيح بخاري در حديث اسراء و معراج آمده 
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك ِإَذا َخَرُجوا َلْم يـَُعودُ  وا ِإلَْيِه آِخَر ِجْبرِيَل فـََقاَل َهَذا اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر ُيَصلِّي ِفيِه ُكلَّ يـَْوٍم َسبـْ

  27F2» َما َعَلْيِهمْ 
گفت اين بيت سپس مرا به سوي بيت المعمور بردند از جبرئيل سؤال كردم 

گزارند و آن  شوند (نماز مي المعموري است كه هر روز هفتاد هزار (فرشته) بر آن وارد مي
 گردند.  كنند) و بعد از طواف بر نمي را طواف مي

كنند مالئكه نيز بيت المعمور را  ي كعبه مي يعني همان طوري كه مسلمانان طواف خانه
در  آيد و پيامبر هل آسمان هفتم به حساب ميي ا المعمور، كعبه نمايند و بيت طواف مي
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المعمور تكيه زده بود و  را در حالي مشاهده كرد كه به بيت اين سفر ابراهيم 
باشد. و در هر طبقه آسمان جهت عبادت، نماز و طواف  المعمور به موازات كعبه مي بيت

28Fشود. اميده مين العزه اي وجود دارد و كعبه اهل آسمان دنيا بيت اهل آن طبقه خانه

1  
 المعمور چه بود؟ سؤال؛ علت ديده شدن ابراهيم در كنار بيت

» الجزاء من جنس العمل«زيرا ابراهيم در روي زمين كعبه را بنا نمود و به مصداق 
ي اهل آسمان هفتم قرارا داد  خداوند در آسمانها از او قدرداني نمود و او را در كنار كعبه

كند كه در  ي خود در عالم ديگر آن طوري برخورد مي ند با بندهتا انسانها بدانند كه خداو
 دنيا عمل نموده است. 

﴿                        ﴾ ]15 :ثيةالجا[  

زيان خود  كسي كه كار نيكي انجام دهد به نفع خودش و كسي كه بدي نمود به«
 .»گرديد اوست سپس شما بسوي پروردگارتان باز مي

  أعلي    بحث و گفتگوي مالئكه در مإل
َلَة رَبِّي تـََباَرَك َوتـََعاَلى ِفي َأْحَسِن ُصورٍَة : « قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  ◌ٍ ْبِن َعبَّاساَعن  أَتَاِني اللَّيـْ

يَا ُمَحمَُّد َهْل َتْدِري ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمَألُ اْألَْعَلى؟ قَاَل  ◌َ :فـََقال  ِفي اْلَمَنامِ  : َأْحَسُبُه قَاَل قَاَل 
ُت َما ِفي قـُْلُت: َال قَاَل فـََوَضَع يََدُه بـَْيَن َكِتَفيَّ َحتَّى َوَجْدُت بـَْرَدَها بـَْيَن ثَْدَييَّ َأْو قَاَل ِفي َنْحِري فـََعِلمْ 

 اَل يَا ُمَحمَُّد َهْل َتْدِري ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمَألُ اْألَْعَلى؟السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض قَ 
َواْلَكفَّارَاُت اْلُمْكُث ِفي اْلَمَساِجِد بـَْعَد الصََّلَواِت  ]َو الدَّرََجاتِ [قـُْلُت نـََعْم قَاَل ِفي اْلَكفَّارَاِت  

 ْلُوُضوِء ِفي اْلَمَكارِِه.َواْلَمْشُي َعَلى اْألَْقَداِم ِإَلى اْلَجَماَعاِت َوِإْسَباُغ ا
 َوَمْن فـََعَل َذِلَك َعاَش ِبَخْيٍر َوَماَت ِبَخْيٍر وََكاَن ِمْن َخِطيَئِتِه َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمُُّه.

َراِت َوتـَْرَك اْلُمْنَكَراِت وَ  ُحبَّ َوقَاَل يَا ُمَحمَُّد ِإَذا َصلَّْيَت فـَُقْل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِفْعَل اْلَخيـْ
َر َمْفُتوٍن  ]َوَأْن تـَْغِفَر ِلي َوتـَْرَحَمِني[اْلَمَساِكيِن  َنًة فَاْقِبْضِني ِإلَْيَك َغيـْ َأْسأَُلَك ُحبََّك [َوِإَذا َأَرْدَت بِِعَباِدَك ِفتـْ
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 َولِينُ [ِم َوِإْطَعاُم الطََّعاِم . قَالَ: َوالدَّرََجاُت ِإْفَشاُء السََّال ]َوُحبَّ َمْن ُيِحبَُّك َوُحبَّ َعَمٍل يـَُقرُِّب ِإَلى ُحبِّكَ 
 َوالصََّالُة بِاللَّْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم. ]اْلَكَالمِ 
 .]َوَمْن فـََعَل َذِلَك َعاَش ِبَخْيٍر َوَماَت ِبَخْيٍر وََكاَن ِمْن َخِطيَئِتِه َكيَـْوِم َوَلَدْتُه أُمُّهُ [
29F]»ثُمَّ تـََعلَُّموَها ِإنـََّها َحقٌّ فَاْدُرُسوَها :قَاَل َرُسوُل اللَِّه [

1 
كند كه ايشان فرمودند: ديشب پروردگارم، تبارك  روايت مي از پيامبر ابن عباس

فرمودند: در  كنم پيامبر گويد گمان مي تعالي را در بهترين شكل و هيئت ديدم (راوي مي
داني فرشتگان در ملكوت اعلي  خواب ديدم) پس خداوند فرمودند: اي محمد! آيا مي

 فرمودند: گفتم خير. كنند؟ پيامبر  ي چه چيزي با هم بحث و مجادله مي رهدربا
ام) گذاشتند تا جائي كه  گفت: خداوند دست خود را بين دو كتفم(شانه پيامبر 

سردي آن را در سينه يا گلوگاهم احساس كردم پس از آنچه در آسمان و زمين است آگاه 
 شدم.

ي چه چيزي  اني فرشتگان در ملكوت اعلي دربارهد خداوند فرمودند: اي محمد! آيا مي
 كنند؟گفتم بله، در مورد كفارات و درجات. بحث و مجادله مي

كفارات: ماندن در مساجد بعد از اداي نمازها، پياده رفتن به نماز جماعت، كامل 
 (سرماي شديد).  گرفتن وضو به هنگام دشواري

وشي خواهد داشت و با خير و كسي كه اين اعمال را انجام دهد زندگي خوب و خ
شود همانند روزي كه از مادر متولد شده  رود و از گناهانش پاك مي خوشي از دنيا مي

 است.
و خداوند فرمودند: اي محمد! هرگاه نماز خواندي بگو: پروردگارا از تو توفيق انجام 

ه مرا امور خير و ترك امور زشت و ناپسند و دوست داشتن مساكين را خواهانم و اينك
بخشي و بر من رحم نمائي و هرگاه خواستي بندگانت را مورد فتنه و آزمايش قرار دهي 
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طلبم و  دچار فتنه و مصيبت گردم، خدايا از تو حبت را مي پس مرا بميران پيش از اينكه
 حب كسي

 دوست دارد و حب عملي كه مرا به محبت تو نزديك كند. تو را
د از ترويج و افشاي سالم بين همديگر، غذا دادن فرمودند: درجات عبارتن و پيامبر

به ديگران، با ديگران به نرمي سخن گفتن، و بجا آوردن نماز شب هنگامي كه مردم 
 خوابند.

آنرا با هم مرور كنيد و به ديگران ياد  فرمودند: همانا خواب حقي است پس  پيامبر 
 بدهيد.





 
 
 

 بخش دوم





 
 
 

 :اولفصل 
 مشهورترين مالئكه

شدند معموالً استفتاح نماز خويش را  زماني كه براي اداي نماز شب بيدار مي پيامبر
 فرمودند:  با اين دعا كه ذكر چند فرشته در آن آمده شروع مي

َرائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة !للَُّهمَّ أ«  أَْنَت َربَّ َجبـْ
تـَْهِدي َمْن َتْحُكُم بـَْيَن ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن اْهِدِني ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمْن اْلَحقِّ بِِإْذِنَك ِإنََّك 

 30F1» َتَشاُء ِإَلى ِصَراٍط مْسَتِقيمٍ 

 ،يني آسمانها و زم پديد آورنده ،خدايا! تويي پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل
كنند  تويي كه بين بندگانت آن زماني كه با هم اختالف پيدا مي ،آگاه به نهان و آشكار

كنند  كني، به خواست خودت مرا در آنچه با هم در قضاياي حق اختالف مي قضاوت مي
 كني.  هدايت نما، همانا تو هر كه را بخواهي به راه راست هدايت مي

كند  ته شده و ابن جرير طبري از عكرمه نقل مينام اين سه فرشته از زبان عبراني گرف
31Fباشد. يعني اهللا، مي» ايل « بمعناي عبيد (بندگان) و » جبر و ميك و اسراف« گفت  كه مي

2  
پس از » احكامي كه به فتوا تعلق دارد«بهوتي در كتاب خود كشاف القناع در باب 

 شايسته است براي كسي كه در«نويسد:  مي دارد، در پايان اينكه آداب يك مفتي را بيان مي
و سپس همين  32F3»دهد در دعا كردن با اين دعاي صحيح حريص وكوشا با شد دين فتوا مي

 كند. دعا را ذكر مي
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فتواي شخص مفتي را در مسائلي كه در آن  ،بدون شك از آنجاييكه استجابت اين دعا
ان مسلمان نيز نيازمند كند به همان اندازه هر انس اختالف وجود دارد را به حق نزديكتر مي

باشد تا بتواند در بين شبهه ها چشمش را باز و عقلش را بيدار وآگاه سازد و  اين دعا مي
در آن است متمسك شود. آنطور كه حافظ ابن كثير از  به آنچه رضايت خدا و رسولش 

ذ إن اهللا يحب البصر الناف:«فرمودند  كند كه مي برخي از گذشتگان و سلف صالح نقل مي
 33F1»العقل الكامل عند حلول الشهوات و  عند ورود الشبهات

ها (براي يافتن حق) باز شود و عقلي كه  همانا خداوند چشمي كه به هنگام آمدن شبهه
به هنگام حالل گشتن آنچه برگرفته از شهوات و هواي نفس است (براي تشخيص حالل 

 دارد. خداوند) كامل و بيدار گردد، را دوست مي
با اين دعا در اين وقت از شب كه زمان نزول خداوند به  كردن رسول اهللا البته دعا

آسمان دنيا و بهترين فرصت براي استجابت دعا است، دليلي محكم براي اهميت اين 
 باشد. ها مي مسأله يافتن حق به هنگام شبهه

 جبرئيل

 صفات جبرئيل:
ي از آن اشاره در قرآن و حديث صفات بسياري براي جبرئيل آمده كه به قسمت

 شود. مي

 قدرت فوق العاده  -1

﴿   ﴾34F2 اي) بسيار نيرومند است. (جبرئيل، فرشته 
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اي از بالش  همان طوري كه قبالً اشاره شد شهر سدوم (سرزمين قوم لوط) را با گوشه
 واژگون نموده و بر زمين كوبيد.آن را  به آسمان برده و سپس

 باشد  اي زيبا مي پسنديده و چهره داراي اخالقي نيكو و -2

﴿      ﴾35F1 

 داراي چهره و اخالق زيباست. :گويد در تفسير اين آيه مي عباس  ابن
 باشد مشاهده فرمودند. دو بار او را به صورت اصلي كه داراي ششصد بال مي پيامبر

در تفسير  اهللا  روايت است كه رسول در مسند امام احمد از عبداهللا بن مسعود

  ﴿ ي آيه    ﴾  :رَأَْيُت ِجْبرِيَل ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى َعَلْيِه ِستُّ ِماَئِة َجَناٍح «فرمودند

  36F2»يـُْنَتثـَُر ِمْن رِيِشِه التـََّهاِويُل: الدُّرُّ َواْلَياُقوتُ 
از بالش زيور آالت رنگارنگ از در جبرئيل را در حالي ديدم كه ششصد بال داشت و 

 ريخت. و ياقوت مي
  37F3»َفَسدَّ اُُفَق السماء«

 پوشاند هر بالش بين مشرق و مغرب را مي

 مقام و منزلت برجسته -4

﴿          ﴾ ]:20 التكوير[ 

 .»نيرومند و نزد خداوند صاحب عرش داري منزلت و مكانت خاصي است«
 فرمايد. داوند در جاهاي متعددي بعد از ذكر مالئكه نامش را جداگانه ذكر ميو خ

﴿                 ﴾ ]:4 القدر[  
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فرشتگان و جبرئيل در آن شب با اجازة پروردگارشان، براي هرگونه كاري فرود «
 .»آيند مي

﴿                          ﴾ 

  ]98 :ةبقرال[
كسي كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد، پس «

 .»خداوند دشمن كافران است
 نمايد. خود معرفي مي خداوند در اين آيه دشمني با جبرئيل را دشمني با

 فرمانده درستكار  -5

﴿   ﴾ ]21 :تكويرال[  

 .»فرمانرواي امين و درستكار است«
كنند و او در ابالغ قرآن و  تمامي مالئكه به امر و فرمان خدا از جبرئيل اطاعت مي

 و هرآنچه به او امر شود امين است. تبليغ آن به رسول اهللا 

 لوظايف جبرئي

 ي وحي: سفير ايزد منان بسوي پيامبرانش  فرشته -1

امام بخاري رحمه اهللا در حديث طوالني چنين ذكر نموده است در ابتداي شروع وحي 
گرفته بود خديجه او را دلداري داد  به منزل برگشت، ترس وجود او را فرا وقتي پيامبر

38Fو سپس نزد ورقه

او شرح داد و بار ديگر  گذشته بود براي  رفت و آنچه بر پيامبر 1

                                                                        

باشد كه كتابهاي اهل كتاب را مورد بررسي و به زبان عربي  ورقه بن نوفل پسر عموي خديجه مي -1
از ورقه  »يُت َلُه َجنًَّة َأو َجنََّتينِ ال َتُسبُّوا َورََقة، فإنِّي رَأَ «فرمايند:  در مورد او مي كرد پيامبر ترجمه مي
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جريان وحي را براي ورقه   نزد ورقه حاضر شدند و پيامبر  خديجه به همراه پيامبر
 توضيح داد: 

  39F1»َهَذا النَّاُموُس الَِّذي نـَزََّل اهللاُ َعَلي ُموَسي: «قَاَل الَورََقة 
 باشد كه خداوند او را نزد موسي فرستاد. اي مي ورقه گفت :اين همان فرشته

40Fفرمايد: ناموس به معناي صاحب اسرار است. امام بخاري رحمه اهللا مي

2 
َلَة ُأْسِرَي بَِنِبيِّ اللَِّه : « َعِن ْبِن َعبَّاٍس قَاَل  قَاَل: يَا  ،َدَخَل اْلَجنََّة َفَسِمَع ِمْن َجانِِبَها َوْجًسا لَيـْ

  41F٣»ِجْبرِيُل َما َهَذا قَاَل َهَذا ِبَالٌل اْلُمَؤذُِّن 
در شب إسراء وارد بهشت گرديد از گوشه آن  ابن عباس روايت است كه: پيامبراز 

 .باشد فرمودند: اي جبرئيل اين چيست؟ گفت: اين بالل مؤذن مي صدايي شنيد پيامبر

 انواع وحي 

 چنين بوده است.  هاي صادق كه شروع و ابتداي وحي بر پيامبر خواب -1
 نمود. القا مي  قلب و خاطر پيامبرآنچه كه فرشته بدون ظاهر شدن بر  -2

ِانَّ ُرْوَح الُقُدِس نـََفَث ِفي ُرْوِعي اَنَّه َلن َتُموَت : « قَاَل َرُسوُل اهللا  َعْن َعْبداهللا بِن َمْسُعوٍد 
ُء الرِّزِق َعَلي َان َال َيحِمَلنَُّكم ِاسِتبطَاوَ  َاجِمُلوا ِفي الطََّلِب ،وَ  َتسَتكِمَل ِرزقـََها فَاتـَُّقوا اهللاَ َحتَّى  نَفسٌ 

 42F4»َتطلُُبوُه ِبَمَعاِصي اِهللا فَِانَّ اهللاَ الَ يُدِرُك َما ِعنَده ِاالَّ ِبطَاَعِته

                                                                        

/ مستدرك حديث صحيحبدگويي نكنيد همانا من براي او يك يا دو بوستان در بهشت ديدم. (
 ) 405سلسله صحيحه رقم  - 4211الحاكم رقم 

 3رقم كيف بدأ الوحي الي رسول اهللا  كتاب بدء الوحي باب /صحيح بخاري -1
 3392رقم  6/487النبياء باب واذكر في الكتاب موسي فتح الباري كتاب أحاديث اصحيح بخاري/  -2

 356 صحيح الجامع رقم -2324حديث صحيح/ مسند احمد رقم -3
سلسله  168/1و ابوبكر الحداد في المنتخب من الفوائد 2134/ مستدرك الحاكم رقم حديث حسن -4

 2866رقم  صحيحه



 الرَّحمن ئكةُمال   50

فرمودند: همانا جبرئيل در ذهن و  روايت است پيامبر از عبداهللا بن مسعود 
 ميرد تا روزيش را بطور كامل دريافت نمايد، تقواي خدا خاطرم القا نمود كه شخصي نمي

ي درست و صحيح كسب رزق و روزي نمائيد كم و دير رسيدن  پيشه كنيد و به شيوه
رزق و روزي، شما را وادار ننمايد كه از طريق معصيت خدا طلب روزي كنيد به درستي 

 شود.  كه آنچه نزد خداوند است جز از طريق فرمانبرداري از او حاصل نمي
بصورت دحيه كلبي  ارد صحابه او راآمدن فرشته به شكل انسان، كه در بعضي مو -3

43Fديدند. يا مرد غريبه مي

1  
ترين نوع وحي  نزول وحي با صدايي همانند صداي زنگ كه اين نوع وحي سخت -4

44Fشد. بود تا جائي كه در سرماي شديد عرق از پيشاني ايشان سرازير مي  بر پيامبر

2 
 به هنگام نزول وحي  پيامبر از سنگيني بود مركب مي اگر بر مركبي آن چنان كه

بود  روي پاي زيد ابن ثابت   شد، يك بار پاي پيامبر مجبور به خوابيدن مي
45Fسنگين شد كه نزديك بود پاي زيد شكسته شود.  آنچنان پاي پيامبر

3 
ي نجم ذكر شده  آمدن فرشته در شكل اصلي خودش دو بار رخ داد كه در سوره -5

 المنتهي. ةبار ديگر در شب معراج در كنار سدر است. يك بار در اوايل بعثت در مكه و
در حديث   ، كه اين مورد براي پيامبر  سخن گفتن مستقيم خداوند با پيامبر -6

 اسرا و براي موسي در قرآن ثابت است.

﴿       ﴾ ]164 :نساءال[  

                                                                        

َأْشَبُه َمْن : «قَاَل رُسوُل اِهللا ـ  7واالسالم واالحسان رقم كتاب االيمان باب بيان االيمان  صحيح مسلم/ -1
  987حديث صحيح/ طبقات ابن سعد ـ صحيح الجامع رقم »رََأْيُت ِبِجبرِيَل ِدحَيُة الَكْلِبّي 

 فرمودند: شبيه ترين فردي كه به جبرئيل ديدم دحيه كلبي بود رسول اهللا 
و صحيح مسلم كتاب  2حي باب كيف كان بدء الوحي رقم / صحيح بخاري كتاب بدء الومتفق عليه -2

 2333الفضائل باب عرق النبي في البرد و حين يأتيه الوحي رقم 
 4592يستوي القاعدون من المؤمنين رقم  / كتاب تفسير القرآن باب الصحيح بخاري -3
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 46F1.»حقيقتاً خداوند با موسي سخن گفتند«
اند كه عبارت  افزوده  ي ديگري نيز براي وحي الهي به پيامبر بعضي يك مرتبه -7

 پرده.(كه اين قول صحيحي نيست) است از سخن گفتن خداوند با ايشان، رويا رو و بي
47F

2 
  بلكه پيامبر ،، خداوند را نديده   ليكن قول صحيح بر اين است كه رسول خدا 

 فقط نوري راديدند.

 اسراء و معراج در سفر     همراهي پيامبر -2
در  ،اند به همراهي جبرئيل را اكثر محدثين نقل كرده ماجراي اسرا و معراج پيامبر 

با روح و جسم از مسجد الحرام بر براق (كه حيواني تندرو است) سوار   اين سفر پيامبر

                                                                        

 1/51زاد المعاد با حذف و اختصار  -1
 كند: رؤيت ننموده امام مسلم در صحيح خود روايت ميخداوند را  در مورد اينكه رسول اهللا  -2

َلَسأَْلُتُه فـََقاَل َعْن َأيِّ َشْيٍء ُكْنَت  َعْن قـََتاَدَة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َشِقيٍق َقاَل قـُْلُت ِألَِبي َذرٍّ َلْو رََأْيُت َرُسوَل اللَِّه « 
صحيح مسلم/ كتاب اإليمان  »َك قَاَل: َأبُو َذرٍّ َقْد َسأَْلُت فـََقاَل رَأَْيُت نُورًاَتْسأَلُُه قَاَل: ُكْنُت َأْسأَلُُه َهْل رََأْيَت رَبَّ 
  292باب في قوله: نور أني أراه رقم 

ديدم از او  را مي از قتاده روايت است كه عبداهللا ابن شقيق گفت به ابوذر گفتم اگر رسول اهللا 
پرسيدم آيا  گفتم: از او مي كردي؟ ي از او سؤال ميكردم. پس (ابوذر) گفت: درباره چه چيز سؤال مي

امام ». نوري را ديدم«) پرسيدم، او گفت:  اي؟ ابوذر گفت: من ( از رسول اهللا  پروردگارت را ديده
يعني فقط نوري را ديدم » رأيت نورا«گويد: معني  نووي رحمه اهللا در شرح خويش بر اين حديث مي

كند كه قاضي عياض رحمه اهللا فرمودند: اين روايت  ه اضافه ميو چيزي جز نور نديدم و در ادام
ام و  براي من دليلي نيست بر اينكه ذات خداوند از نور باشد و نيز در هيچ كتابي از كتب اصول نديده

شود و  محال است كه ذات خداوند بلند مرتبه از نور باشد چون نور از جمله اجسام محسوب مي
باشد كه اين مذهب و نظريه تمام  تر از اين مي تر و با عظمت مرتبه بزرگمقام خداوند پاك و بلند 

باشد و كالم خداوند: اهللا نور السموات و األرض و هر آنچه از احاديث وارد شده  ائمه مسلمين مي
باشد كه  كه خداوند پاك و بلند مرتبه در آن با نور تسميه و نامگذاري شده است به اين معنا مي

 باشد. خالق و بوجود آورنده نور زمين و آسمان مي خداوند صاحب،
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ي  براق را به حلقه ،المقدس حركت كردند در آنجا پس از پياده شدن شده و به سوي بيت
 جد االقصي بستند و پيش نماز جماعت انبيا شدند.در مس

و در همان شب همراه جبرئيل به سوي آسمانها عروج كرده، و در هر طبقه پيامبري را 
 مالقات نمودند.

   مدارسه قرآن همراه پيامبر -3
ا َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َأْجَوَد النَّاِس وََكاَن َأْجَوُد مَ : « قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه  َعن بِن َعبَّاٍس  

َلٍة ِمْن َرَمَضاَن فـَُيَداِرُسُه اْلُقْرآَن فـََلَرُسوُل اللَِّه  َأْجَوُد بِاْلَخْيِر ِمْن  يـَْلَقاُه ِجْبرِيُل وََكاَن يـَْلَقاُه ِفي ُكلِّ لَيـْ
  48F1»الرِّيِح اْلُمْرَسَلِة.

رين مردم بودند و در ت سخاوتمند روايت است كه گفت: رسول اهللا  از ابن عباس
شدند و جبرئيل در  تر مي ماه رمضان هنگام ديدار با جبرئيل از هر زمان ديگر سخاوتمند

در بذل و  كردند و پيامبر هر شب با وي ديدار نموده، قرآن را با ايشان تكرار مي
 تر بود. وزد بخشنده بخشش مال از نسيمي كه به همه جا مي

 ار قرآن را همراه جبرئيل مرور نمودند.در آخرين رمضان دو ب پيامبر

  تعليم نماز و مقدمات آن به پيامبر -4
أَتَاُه ِفي َأوَِّل َما ُأوِحَي ِإلَْيِه فـََعلََّمُه اْلُوُضوَء  َأنَّ ِجْبرِيَل « ◌َ َعْن النَِّبيِّ  َعْن زَْيِد ْبِن َحارِثََة 

49F».َغْرَفًة ِمْن َماٍء فـََنَضَح ِبَها فـَْرَجُه  َوالصََّالَة فـََلمَّا فـََرَغ ِمْن اْلُوُضوِء َأَخذَ 

2 
فرمودند: كه در اوايل نزول وحي جبرئيل به   از زيد بن حارثه روايت است كه پيامبر

) آموزش داد و بعد از ي وضو گرفتن و نماز خواندن را به او (پيامبر نزدش آمده و شيوه
 50F1.اتمام وضو مشتي آب برداشته و به شرمگاه خود پاشيد

                                                                        

كتاب صحيح مسلم/  ـ 6رقم كتاب بدء الوحي باب كيف كان الوحي الي رسول اهللا  /صحيح بخاري -1
 2308الفضائل باب كان النبي أجود الناس بالخير رقم 

 841صحيحه رقم   سلسله – 17515/ مسند امام احمد رقم حديث صحيح -2
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نـََزَل ِجبريُل فََأمَِّني َفَصلَّيُت َمَعه، ثُمَّ َصلَّيُت َمَعه، ثُمَّ : «  قَاَل َرُسوُل اِهللا  َعْن اَِبي َمْسُعوٍد 
  51F2»َصلَّيُت َمَعه ثُمَّ َصلَّيُت َمَعه ثُمَّ َصَليُت َمَعه، َيحِسُب بَِأَصابِِعِه َخمُس َصَلَواتٍ 

فرمودند: جبرئيل فرود آمد و پيش نماز من شد   از ابي مسعود روايت است كه پيامبر
پنج نماز را با   سپس همراهش نماز را اداء نمودم (پنج بار تكرار فرمود) و پيامبر

 شمرند. انگشتانش مي
 ي نمازهاي پنجگانه را به پيامبر در اين دو حديث جبرئيل، وضو، اوقات نماز و طريقه

 .تعليم داد 

 ز مؤمنينشركت در جنگها و دفاع ا -5
ي بدر و خندق (احزاب) شركت نموده و  جبرئيل در جنگهاي متعددي از جمله غزوه 

 رساندند. مؤمنين را ياري مي
ي مشركين را  گروههاي متشكل و سازمان يافته  ي خندق وقتي پيامبر در غزوه

كند؟ كعب بن  مشاهده كردند خطاب به اصحاب فرمودند: چه كسي ازمسلمين دفاع مي
 عبداهللا بن رواحه و حسان بن ثابت بلند شدند و اشعاري گفتند. مالك و

 52F3»ُاْهُجُهْم َأْو َهاِجِهْم َوِجْبرِيُل َمَعَك  : «خطاب به حسان گفت  پيامبر
آنها را مورد هجوم قرار ده يا بر آنها با اشعارت هجوم بياور كه جبرئيل تو را همراهي 

 كند. مي

                                                                        

امر نمود كه آب  دفع وسوسه هاي ابليس بود و در ديگر روايتها جبرئيل به پيامبر رهدف پيامب -1
ي احساس خروج قطرات ادرار بعد از قضاي  بپاشد. و اين روش بسيار مناسبي براي دفع وسوسه

 باشد. حاجت مي

 3221رقم  ئكة/ كتاب بدء الخلق باب ذكر المالصحيح بخاري -2

  3213رقم  ئكةخلق باب ذكر المال/ كتاب بدء الصحيح بخاري -3
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 53F1»ُهمَّ اَيِّدُه ِبُروِح الُقُدسِ َاِجب َعنِّي اَللَّ «و في رواية: 
ي جبرئيل  فرمودند: از طرف من جواب بده ، خدايا او را بوسيله  و در روايتي پيامبر

 ياري نما. 
 54F2»قَاَل َكأَنِّي أَْنظُُر ِإَلى ُغَباٍر َساِطٍع ِفي ِسكَِّة بَِني َغْنٍم(زَاَد ُموَسى) َموِْكَب ِجْبرِيلَ «قَال: َعن اَنس 
هاي بني  آمد كه گرد و غباري در كوچه گفت به نظر مي روايت است كه مي از انس

 غنم پخش شده بود كه اين غبار متعلق به سواركاران جبرئيل بود.
ي خندق خداوند دستور ديگري صادر فرمودند لذا  بعد از شكست مشركين در غزوه

 آمد.  جبرئيل امين به نزد پيامبر
ُفُض رَْأَسُه ِمْن اْلغَُباِر فـََقاَل َقْد َوَضْعَت السَِّالَح َواللَِّه َما َوَضْعُتُه اْخُرْج  َوُهوَ  ◌ِ فَأَتَاُه ِجْبرِيُل « يـَنـْ

55F».فَأَْيَن فََأَشاَر إَِلى بَِني قـَُرْيظَةَ  ِإلَْيِهْم قَاَل النَِّبيُّ 

3 
  كرد به نزد پيامبر پس جبرئيل در حالي كه گرد و غبار از سر و صورتش پاك مي

اي؟! به خدا قسم، من هنوز سالح را بر زمين  گفت سالح را بر زمين گذاشته آمده و
فرمودند: به كجا؟ جبرئيل به سوي بني قريظه   ام، به سوي آنها خارج شو. پيامبر نگذاشته

 اشاره نمود.
يُل َوَمَع اآلَخر ِلْي َمَع َأَحدُِكَما ْجِ◌بر وَ  ِألَِبي َبْكٍر « قَاَل: ِقيَل  َعْن َعِليِّ بن أِبي طَاِلٍب 

 56F٤»ِميَكائِيُل َوإْسَراِفيُل َمَلٌك َعِظيٌم َيْشَهُد الِقَتاَل أو يَِقُف ِفي الصَّفِّ 
بكر و من گفت: با  در غزوه بدر) به ابو كند (پيامبر علي ابن ابي طالب روايت مي

باشد و اسرافيل فرشته بزرگي است كه در  يكي از شما جبرئيل و با ديگري ميكائيل مي
 ايستد. جنگها حاضر شده يا در صف (قتال) مي

                                                                        

  3212رقم  ئكةكتاب بدء الخلق باب ذكر المال /صحيح بخاري -1

 3214رقم  ئكة/ كتاب بدء الخلق باب ذكر المالصحيح بخاري -2
 4122رقم / كتاب المغازي باب مرجع النبي من االحزاب و مخرجه الي بني قريظه صحيح بخاري -3

 3241رقم  الصحيحةاألحاديث  سلسة -4430قم مستدرك حاكم ر حديث صحيح/ -4
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َرَة  َلَقْد فَاَرَقُكْم رَُجٌل بِاْألَْمِس َلْم َيْسِبْقُه اْألَوَُّلوَن «فـََقاَل:  َخطَبَـَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ  َعْن ُهبَـيـْ
َعثُُه البَـْعَث فـَيُـْعِطِيِه الرَّايَ  َة ، َفَما يـَْرِجُع َحتَّى يـَْفَتِح اهللاُ َعَلْيِه ، ِجْبرِيَل َعْن ِبِعْلٍم َوَال يُْدرُِكُه اْآلِخُروَن َكاَن يـَبـْ

  «57F١يَِميِنِه ، َوِميَكائِيَل َعن َيَسارِِه . يـَْعِني َعِلّيا 
گويد حسن ابن علي سخنراني نموده گفت: همانا ديروز مردي (علي ابن ابي  هبيره مي

از او سبقت گيرند و آيندگان به  طالب) از بين شما رفت كه گذشتگان در علم نتوانستند
فرستاد و پرچم (فرماندهي  او را براي جنگ وجهاد مي او نخواهند رسيد. رسول اهللا 

داد، و جبرئيل در سمت راست و ميكائيل در سمت چپ او  لشكر) را به دست او مي
 كرد. گشت تا وقتي خداوند پيروزي را از آنِ او مي بودند و بر نمي

 ل در خواب پيامبر جبرئيل و ميكائي
َنا َرُسوُل اللَِّه  َأنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه اْألَْنَصاِريَّ  ِإنِّي رَأَْيُت ِفي « يـَْوًما فـََقاَل:  قَاَل َخَرَج َعَليـْ

اْضِرْب َلُه َمَثًال فـََقاَل اْسَمْع  اْلَمَناِم َكَأنَّ ِجْبرِيَل ِعْنَد رَْأِسي َوِميَكائِيَل ِعْنَد رِْجَليَّ يـَُقوُل َأَحُدُهَما ِلَصاِحِبهِ 
ِفيَها بـَْيًتا ثُمَّ َسِمَعْت ُأُذُنَك َواْعِقْل َعَقَل قـَْلُبَك ِإنََّما َمثـَُلَك َوَمَثُل أُمَِّتَك َكَمَثِل َمِلٍك اتََّخَذ َدارًا ثُمَّ بـََنى 

ُهْم َمْن تـَرََكُه َجَعَل ِفيَها َمائَِدًة ثُمَّ بـََعَث َرُسوًال يَْدُعو النَّاَس ِإَلى طَ  ُهْم َمْن َأَجاَب الرَُّسوَل َوِمنـْ َعاِمِه َفِمنـْ
ْسَالُم َواْلبَـْيُت اْلَجنَُّة َوأَْنَت يَا ُمَحمَُّد َرُسوٌل َفَمْن َأَجاَبَك َدَخلَ  اُر اْإلِ ْسَالَم َوَمْن فَاللَُّه ُهَو اْلَمِلُك َوالدَّ  اْإلِ

ْسَالَم َدَخَل اْلَجنََّة َومَ    58F٢»ْن َدَخَل اْلَجنََّة َأَكَل َما ِفيَها.َدَخَل اْإلِ
بر ما وارد  گفت: روزي رسول اهللا  از جابر ابن عبداهللا أنصاري روايت است كه مي

شد و فرمودند: همانا من در خواب گويا جبرئيل در كنار سرم و ميكائيل را در كنار پاهايم 
) مثالي بزن يكي از آن دو گفت: براي او ( پيامبر ديدم در حالي كه يكي به ديگري مي

گفت:گوش بده كه خوب بشنوي و تدبري كن كه خوب دريابي، همانا مثال تو و مثال 
امتت همانند حاكمي است كه منزلي گرفته باشد و اطاقي در آن بنا نموده و در آن 
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اي براي دعوت مردم به سوي آن سفره بفرستد پس  اي قرار دهد و سپس فرستاده سفره
 نمايند. رها ميآن را  م دعوت را اجابت كرده و بعضيبعضي از مرد

آن فرستاده هستي پس  حاكم خداوند و اسالم منزل و اطاق بهشت و تو اي محمد 
شود وكسي كه  كسي كه دعوتت را اجابت نمود به اسالم وارد شده و وارد بهشت مي

 .خورد شود از هر آنچه درآن است مي وارد بهشت 
ِممَّا ُيْكِثُر َأْن يـَُقوَل ِألَْصَحابِِه َهْل رََأى َأَحٌد  َكاَن َرُسوُل اللَِّه «قَاَل:  ُدٍب َعن َسُمَرَة ِبن ُجنْ 

.  ِمْنُكْم ِمْن ُرْؤيَا قَاَل فـَيَـُقصُّ َعَلْيِه َمْن َشاَء اللَُّه َأْن يـَُقصَّ
َلَة آتَِياِن َوِإنـَّ  تَـَعثَاِني َوِإنـَُّهَما قَاَال ِلي اْنطَِلْق َوِإنِّي اْنطََلْقُت َوِإنَُّه قَاَل َذاَت َغَداٍة ِإنَُّه أَتَاِني اللَّيـْ ُهَما ابـْ

َنا َعَلى رَُجٍل ُمْضَطِجٍع َوِإَذا آَخُر قَائٌِم َعَلْيِه ِبَصْخَرٍة َوِإَذا ُهَو يـَْهِوي بِالصَّخْ  َرِة ِلَرْأِسِه َمَعُهَما َوِإنَّا أَتـَيـْ
َيْتَبُع اْلَحَجَر فـََيْأُخُذُه َفَال يـَْرِجُع ِإلَْيِه َحتَّى َيِصحَّ رَْأُسُه َكَما َكاَن ثُمَّ فـََيثْـَلُغ رَْأَسُه فـََيتَـَهْدَهُد اْلحَ  َجُر َها ُهَنا فـَ

اَل قَاَال ِلي يـَُعوُد َعَلْيِه فـَيَـْفَعُل بِِه ِمْثَل َما فـََعَل اْلَمرََّة اْألُوَلى قَاَل قـُْلُت َلُهَما ُسْبَحاَن اللَِّه َما َهَذاِن قَ 
 ْنطَِلْق اْنطَِلْق .ا

َنا َعَلى رَُجٍل ُمْستَـْلٍق ِلَقَفاُه َوِإَذا آَخُر قَاِئٌم َعَلْيِه ِبَكلُّوٍب ِمْن َحِديٍد َوإِ  َذا ُهَو يَْأِتي قَاَل فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ
َنُه ِإَلى قـََفاُه قَاَل َورُبََّما قَاَل أَبُو رََجاٍء َأَحَد ِشقَّْي َوْجِهِه فـَُيَشْرِشُر ِشْدَقُه ِإَلى قـََفاُه َوَمْنِخَرُه ِإَلى قـََفاُه َوَعيْـ 

ْفُرُغ ِمْن َذِلَك فـََيُشقُّ قَاَل ثُمَّ يـََتَحوَُّل ِإَلى اْلَجاِنِب اْآلَخِر فـَيَـْفَعُل بِِه ِمْثَل َما فـََعَل بِاْلَجاِنِب اْألَوَِّل َفَما يَـ 
ثُمَّ يـَُعوُد َعَلْيِه فـَيَـْفَعُل ِمْثَل َما فـََعَل اْلَمرََّة اْألُوَلى قَاَل قـُْلُت  اْلَجاِنِب َحتَّى َيِصحَّ َذِلَك اْلَجاِنُب َكَما َكانَ 

 ُسْبَحاَن اللَِّه َما َهَذاِن قَاَل قَاَال ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق.
َنا َعَلى ِمْثِل التـَّنُّوِر قَاَل فََأْحِسُب أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل فَِإَذا   ِفيِه َلَغٌط َوَأْصَواٌت قَاَل فَاطََّلْعَنا فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ

ُهْم فَِإَذا أَتَاُهْم َذِلكَ  اللََّهُب َضْوَضْوا  ِفيِه فَِإَذا ِفيِه رَِجاٌل َوِنَساٌء ُعَراٌة َوِإَذا ُهْم يَْأتِيِهْم َلَهٌب ِمْن َأْسَفَل ِمنـْ
 طَِلْق .قَاَل قـُْلُت َلُهَما َما َهُؤَالِء قَاَل قَاَال ِلي اْنطَِلْق انْ 

َنا َعَلى نـََهٍر َحِسْبُت أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل َأْحَمَر ِمْثِل الدَِّم َوِإَذا ِفي النـََّهِر رَ  ُجٌل َساِبٌح قَاَل فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ
ُح َيْسَبُح َما َيْسَبُح ثُمَّ َيْسَبُح َوِإَذا َعَلى َشطِّ النـََّهِر رَُجٌل َقْد َجَمَع ِعْنَدُه ِحَجارًَة َكِثيَرًة َوِإَذا َذِلَك السَّابِ 

 يـَْرِجُع ِإلَْيِه  يَْأِتي َذِلَك الَِّذي َقْد َجَمَع ِعْنَدُه اْلِحَجارََة فـَيَـْفَغُر َلُه فَاُه فـَيُـْلِقُمُه َحَجًرا فـَيَـْنطَِلُق َيْسَبُح ثُمَّ 
 ُهَما َما َهَذاِن قَاَل قَاَال ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق.ُكلََّما رََجَع ِإلَْيِه فـََغَر َلُه فَاُه فَأَْلَقَمُه َحَجًرا قَاَل قـُْلُت لَ 
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َنا َعَلى رَُجٍل َكرِيِه اْلَمْرآِة َكَأْكَرِه َما أَْنَت رَاٍء رَُجًال َمْرآًة َوِإَذا ِعْنَدهُ   نَاٌر َيُحشَُّها  قَاَل فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ
 قَاَال ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق. َوَيْسَعى َحْوَلَها قَاَل قـُْلُت َلُهَما َما َهَذا قَالَ 

َنا َعَلى َرْوَضٍة ُمْعَتمٍَّة ِفيَها ِمْن ُكلِّ َلْوِن الرَّبِيِع َوِإَذا بـَْيَن َظْهَرْي الرَّْوَضةِ   رَُجٌل َطوِيٌل َال  فَاْنطََلْقَنا فَأَتـَيـْ
ْكثَِر ِوْلَداٍن رَأَيـْتُـُهْم َقطُّ قَاَل قـُْلُت َلُهَما َما َهَذا َأَكاُد َأَرى رَْأَسُه ُطوًال ِفي السََّماِء َوِإَذا َحْوَل الرَُّجِل ِمْن أَ 

 َما َهُؤَالِء قَاَل قَاَال ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق .
َها َوَال َأْحَسَن قَاَل قَ  َنا ِإَلى َرْوَضٍة َعِظيَمٍة َلْم َأَر َرْوَضًة َقطُّ َأْعَظَم ِمنـْ تَـَهيـْ اْرَق اَال ِلي قَاَل فَاْنطََلْقَنا فَانـْ

َنا بَ  َنا ِإَلى َمِديَنٍة َمْبِنيٍَّة بَِلِبِن َذَهٍب َولَِبِن ِفضٍَّة فَأَتـَيـْ تَـَهيـْ َنا ِفيَها فَانـْ اَب اْلَمِديَنِة فَاْستَـْفَتْحَنا ِفيَها قَاَل فَاْرتـََقيـْ
َما أَْنَت رَاٍء َوَشْطٌر َكَأقْـَبِح َما أَْنَت رَاٍء  فـَُفِتَح لََنا َفَدَخْلَناَها فـَتَـَلقَّانَا ِفيَها رَِجاٌل َشْطٌر ِمْن َخْلِقِهْم َكَأْحَسنِ 

ِفي اْلبَـَياِض  قَاَل قَاَال َلُهْم اْذَهُبوا فـََقُعوا ِفي َذِلَك النـََّهِر قَاَل َوِإَذا نـََهٌر ُمْعَتِرٌض َيْجِري َكَأنَّ َماَءُه اْلَمْحضُ 
َنا َقْد ذَ  ُهْم َفَصاُروا ِفي َأْحَسِن ُصورٍَة قَاَل قَاَال ِلي َفَذَهُبوا فـََوقـَُعوا ِفيِه ثُمَّ رََجُعوا ِإلَيـْ َهَب َذِلَك السُّوُء َعنـْ

 قَاَال ِلي َهِذِه َجنَُّة َعْدٍن َوَهَذاَك َمْنزُِلَك قَاَل َفَسَما َبَصِري ُصُعًدا فَِإَذا َقْصٌر ِمْثُل الرَّبَابَِة اْلبَـْيَضاِء قَالَ 
 بَاَرَك اللَُّه ِفيُكَما َذرَاِني فََأْدُخَلُه قَاَال َأمَّا اْآلَن َفَال َوأَْنَت َداِخَلُه . َهَذاَك َمْنزُِلَك قَاَل قـُْلُت َلُهَما

َلِة َعَجًبا َفَما َهَذا الَِّذي رَأَْيُت قَاَل قَاَال ِلي َأَما إِ  نَّا َسُنْخِبُرَك قَاَل قـُْلُت َلُهَما فَِإنِّي َقْد رَأَْيُت ُمْنُذ اللَّيـْ
اُم َعْن اْألَوَُّل الَِّذي أَتـَْيَت َعَلْيِه يـُثْـَلُغ رَْأُسُه بِاْلَحَجِر فَِإنَُّه الرَُّجُل يَْأُخُذ اْلُقْرآَن فـَيَـْرُفُضُه َويـَنَ َأمَّا الرَُّجُل 

ُنُه ِإَلى الصََّالِة اْلَمْكُتوبَِة َوَأمَّا الرَُّجُل الَِّذي أَتـَْيَت َعَلْيِه ُيَشْرَشُر ِشْدقُُه إَِلى قـََفاُه َوَمْنِخُرُه ِإلَ  ى قـََفاُه َوَعيـْ
ُلُغ اْآلفَاَق َوَأمَّا الرَِّجاُل َوالنَِّساُء  اْلُعَراُة الَِّذيَن ِفي ِمْثِل قـََفاُه فَِإنَُّه الرَُّجُل يـَْغُدو ِمْن بـَْيِتِه فـََيْكِذُب اْلَكْذبََة تـَبـْ

ُجُل الَِّذي أَتـَْيَت َعَلْيِه َيْسَبُح ِفي النـََّهِر َويـُْلَقُم اْلَحَجَر فَِإنَُّه آِكُل بَِناِء التـَّنُّوِر فَِإنـَُّهْم الزُّنَاُة َوالزََّواِني َوَأمَّا الرَّ 
اِزُن َجَهنََّم َوَأمَّا الرِّبَا َوَأمَّا الرَُّجُل اْلَكرِيُه اْلَمْرآِة الَِّذي ِعْنَد النَّاِر َيُحشَُّها َوَيْسَعى َحْوَلَها فَِإنَُّه َماِلٌك خَ 

َوَأمَّا اْلوِْلَداُن الَِّذيَن َحْوَلُه َفُكلُّ َمْوُلوٍد َماَت َعَلى  ِويُل الَِّذي ِفي الرَّْوَضِة فَِإنَُّه ِإبـَْراِهيُم الرَُّجُل الطَّ 
ُد َوَأْوَال  اْلِفْطَرِة قَاَل فـََقاَل بـَْعُض اْلُمْسِلِميَن يَا َرُسوَل اللَِّه َوَأْوَالُد اْلُمْشرِِكيَن فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 
ُهْم َحَسًنا َوَشْطٌر قَِبيًحا فَِإنـَُّهْم قـَْوٌم َخَلُطوا َعمَ  ًال َصاِلًحا اْلُمْشرِِكيَن َوَأمَّا اْلَقْوُم الَِّذيَن َكانُوا َشْطٌر ِمنـْ

ُهمْ  59F»َوآَخَر َسيًِّئا َتَجاَوَز اللَُّه َعنـْ

1  
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: آيا گفت به اصحاب مي  گويد: در بسياري از موارد پيغمبر مي سمره بن جندب 
 خواست خوابش را براي پيغمبر كسي از شما خوابي ديده است؟ هر كسي كه خدا مي

 كرد. بازگو مي
فرمودند: شب گذشته در خواب ديدم كه دو نفر (جبرئيل و   يك روز صبح پيامبر

ميكائيل) نزدم آمدند و مرا با خود بردند، گفتند: با ما بيا، من هم با ايشان رفتم، به نزد 
تيم كه دراز كشيده بود، فردي با سنگ بزرگي بر باالي سرش ايستاده بود، مرد مردي رف

افتاد، آن مرد بار  زد و سنگ دور مي ايستاده، آن سنگ را بشدت تمام بر سر مرد ديگر مي
شده بود، و  داشت، و هنوز برنگشته بود كه سر آن مرد كامالً خوب  مي ديگر سنگ را بر

گفتم:  فرمودند: در خواب به آن دو (فرشته)  كرد، پيامبر مي مانند بار اول با او رفتار
گفت: با ايشان رفتم و به   سبحان اهللا اين دو كيستند؟ به من گفتند: بيا برويم، پيامبر

مردي رسيديم كه بر پشت خوابانده شده بود، و مرد ديگر كه انبري آهني در دستش بود 
طرفي از دهان آن مرد فرو كرده وآن را به پشت  در كنارش ايستاده بود و انبرآهنين را در

كشيد (يكي از  كشيد و به همين ترتيب بيني و چشمش را به طرف پشت مي گردنش مي
فرمود: سپس آن   نمود) و پيامبر گويد و آنها را قطعه قطعه مي راويان بنام ابو رجاء مي

اول صورتش آورده بود  مرد ايستاده به طرف ديگر رفته، و همان باليي را كه بر قسمت
آورد، و هنوز از كارش فارغ نشده بود كه جانب ديگر صورت  بر طرف دوم نيز مي

كرد. گفتم: سبحان اهللا اين  گشت و آن مرد دوباره همان كار را تكرار مي صحيح و سالم مي
 دو چه كساني هستند؟ به من گفتند: برو، برو.

كه سر و صداي نامفهومي از آن به گوش  با ايشان رفتم، به جاي تنور مانندي رسيديم
رسيد وقتي كه به درون آن نگاه كرديم، ديديم كه مردان و زنان لختي درآنجا هستندكه  مي

رسيد به ناله و  كشيد و حرارت شديد آتش از ته تنور به ايشان مي وقتي آتش شعله مي
؟ به من گفتند: برو، افتادند. به اين دو نفر گفتم: اين جماعت چه كساني هستند فرياد مي

 برو.
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با ايشان رفتم تا به رودي رسيديم كه آبش مانند خون قرمز بود، مردي در آن رود شنا 
كرد، و يك نفر نيز در كنار آن رود ايستاده و سنگهاي فراواني را نزد خود جمع كرده  مي

ده بود كرد سپس به نزد شخصي كه در كنار رود ايستا توانست شنا مي بود، آن مرد تا مي
انداخت سپس آن  كرد و او نيز يك سنگ در دهانش مي آمده و دهانش را براي او باز مي 

گشت، هر باركه به ساحل  كرد و مجدداً به سوي مرد ساحلي بر مي رفت و شنا مي مرد مي
انداخت، به آن دو  كرد او هم سنگي در دهانش مي گشت دهانش را برايش باز مي بر مي

 نفر چه كساني هستند؟ گفتند: برو، برو. نفر گفتم: اين دو

تر از او  رو رسيديم كه شما زشت چهره و زشت با ايشان رفتيم، به نزد مرد بد
 شود، و دور تر تا روشن كند ايد، ديديم كه آتشي روشن كرده و آن را زير و رو مي نديده

د: برو، گفتن نمود)، گفتم: اين مرد كيست؟ چرخيد (و از آن مراقبت مي آن آتش مي
 برو.

اي پر از گل و گياه و درخت رسيديم، كه انواع گلهاي بهاري  با ايشان رفتم تا به باغچه
اي قدش بلند  در آن موجود بود و در وسط اين باغ مرد قد بلندي ايستاده بود، به اندازه

بود كه نزديك بود سرش را نبينم، فرزندان زيادي دورش را گرفته بودند كه هرگز تا اين 
ندازه فرزند نديده بودم، به آن دو نفري كه همراهم بودند گفتم: او كيست و آنها چه ا

 كساني هستند؟ گفتند: برو، برو.
با ايشان رفتيم، تا باآلخره به باغ بزرگي رسيديم، كه هرگز باغي با اين عظمت و 

رفتيم تا به زيبايي نديده بودم، آن دو نفر به من گفتند: به طرف باال برو، با ايشان باال 
ي شهر رسيديم،  شهري رسيديم،كه آجرهاي آن يكي از طال و ديگري نقره بود، به دروازه

در زديم، در را بر ما گشودند و به آن وارد شديم، در آنجا مرداني را ديديم كه قسمتي از 
ترين  بدن آنها زيباترين چيزي بود كه تا بحال ديده بودم، اما قسمت ديگر از بدنشان زشت

تا بحال ديده بودم، اين دو (فرشته) به آن مردان گفتند: برويد، داخل آن  يزي بود كهچ
كرد و آبش مانند شير خالص،  رود شويد، (من ديدم: رودي بود كه در عرض حركت مي
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سفيد بود) آنها داخل آن رود شدند، و سپس به سوي ما برگشتند، زشتيي و قبحي كه قبالً 
ي بسيار زيبا در آمده  بين رفته بود و به شكل و قيافه ه كلي ازدر قسمتي از بدن داشتند ب

 بودند.
 آن دو نفر به من گفتند: اينجا جنات عدن(بهشت جاويدان) است و اين منزل شماست.

فرمودند: به طرف باال نگاه كردم قصري را ديدم كه همانند ابر سفيد بر هم  پيامبر
فرمودند: خدا به شما   ، منزل شماست. پيامبرانباشته شده بود و به من گفتند: اين قصر

اكنون خير، بعداً داخل آن  خير و بركت بدهد اجازه بدهيد تا داخل آن شوم، گفتند:
 شويد. مي

به ايشان گفتم: من در طول شب چيزهاي عجيب و غريبي را ديدم، آنها چه بودند؟ به 
نزدش آمدي، و ديدي كه  دهيم، اما آن مردي كه به من گفتند: اكنون به شما خبر مي

نموده، و سپس آن را  شد همان مردي است كه قرآن را حفظ مي مي له  سرش با سنگ
شود. اما آن كسي كه  كند و مردي است كه با خوابيدن، نماز واجب از او فوت مي ترك مي

شد كسي است كه  ديدي صورت و بيني و چشمش به عقب كشيده شده و پاره پاره مي
رسد. و اما زنان و مردان  گويد كه به همه مي هايي مي آيد، و دروغ بيرون ميصبح از منزل 

زناكار هستند. اما مردي كه در  لختي كه در جايگاه تنور مانندي قرار داشتند، زنان و مردان
مرد رباخوار است. اما آن مرد زشت و  شد، انداخته مي كرد و در دهانش سنگ  آب شنا مي

ساخت، او  ورتر مي چرخيد و آتش را شعله آتش بود و دور آن مي بد قيافه كه در نزديكي
ابراهيم بود و  مالك، نگهبان دوزخ است. و آن مرد قد بلندي كه در وسط باغچه ايستاده،

 اند. هاي اطرافش كودكاني هستند كه قبل از بلوغ بر فطرت پاك انساني از دنيا رفته بچه
! آيا اوالد مشركين هم جزو آنان  بعضي از مسلمانان گفتند: اي رسول خدا 

باشند؟ فرمودند: بلي، اوالد مشركين هم جزو آنان هستند. اما آن گروهي كه قسمتي از  مي
بدنشان زيبا و قسمت ديگر زشت بود، ايشان گروهي هستند كه عمل نيك و بد را با هم 

 نمايد. اند، وخداوند از گناه آنان صرف نظر مي انجام داده
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 ران پيامبرجبرئيل و همس
فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َهِذِه َخِديَجُة َقْد أََتْت َمَعَها ِإنَاٌء  أََتى ِجْبرِيُل النَِّبيَّ « قَاَل  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 

َها السََّالَم ِمْن رَبـَِّها َومِ  نِّي َوَبشِّْرَها بِبَـْيٍت ِفي اْلَجنَِّة ِفيِه ِإَداٌم َأْو َطَعاٌم َأْو َشَراٌب فَِإَذا ِهَي أَتـَْتَك فَاقْـَرْأ َعَليـْ
  60F1»ِمْن َقَصٍب َال َصَخَب ِفيِه َوَال َنَصَب.

گفت: جبرئيل به نزدم آمد و گفت: اي رسول  روايت است پيامبر از ابوهريره
آورد. و چون به  مي خدا اكنون خديجه ظرفي كه در آن خورش، نان يا نوشيدني است

گارش و من به او سالم برسان و او را به قصري از حضورت رسيد از جانب پرورد
 مرواريد آبدار در بهشت مژده ده كه نه در آن هيچ خستگي و سر و صدايي وجود ندارد.

 فـََقاَل ِإنَّ َهِذِه َزْوَجُتكَ  َأنَّ ِجْبرِيَل َجاَء ِبُصورَتَِها ِفي ِخْرَقِة َحرِيٍر َخْضَراَء ِإَلى النَِّبيِّ « َعْن َعاِئَشَة 
نـَْيا َواْآلِخَرِة.  61F2»ِفي الدُّ

اي از حرير  از عائشه روايت است كه جبرئيل صورتش (صورت عائشه) را در پارچه
 گفت: اين همسر تو در دنيا و آخرت است. سبز رنگ با خود آورد و خطاب به پيامبر

َها قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه  اِئَشُة َهَذا ِجْبرِيُل َوُهَو يـَْقَرُأ َعَلْيِك يَا عَ : «َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
 62F3»السََّالَم قَاَلْت قـُْلُت َوَعَلْيِه السََّالُم َورَْحَمُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه تـََرى َما َال نـََرى

فرمودند: اي عائشه اين جبرئيل  از عائشه رضي اهللا عنها روايت است كه رسول اهللا 
گفتم: سالم و رحمت و بركات پروردگار بر او باد، تو فرستد.  است و بر تو سالم مي

 بينيم. بيني آنچه ما نمي مي
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 قَاَل ِلي ِجبرِيُل: رَاِجْع َحْفَصَة فَِإنـََّها َصوَّاَمٌة قـَوَّاَمةٌ « قَال:  َأنَّ رُسوَل اِهللا  َعْن قـَْيِس بن زَْيٍد 
 63F1»ِإنـََّها َزوَجُتَك ِفي الجنَّةِ وَ 

فرمودند: جبرئيل به من گفت:  است كه رسول اهللا  روايت از قيس بن زيد 
گير و نماز خواني است، و همانا او  حفصه را برگردان، به درستي كه او زن بسيار روزه

 همسر تو در بهشت است. 
حفصه را يك طالق داده بود جبرئيل درخواست كرد كه حفصه  توجه: چون پيامبر

 را برگرداند.

 عداوت يهود با جبرئيل
شتافتند و بسوي  مي به روحا آمد و مردماني را ديد كه بسوي تخته سنگهايي  عمر

برند كه  گزاردند سؤال كرد اينها چه كساني هستند؟ گفتند: آنها گمان مي آنها نماز مي
از اين عمل خوشش نيامد و گفت:    عمر ،در آنجا نماز خوانده است  رسول اهللا

 نمودند سپس سفر را آن، در هر مكاني كه بود ادا ميرسيدن وقت  نماز را با  رسول اكرم
 دادند. مي ادامه

مشغول گفتگو با مردم شد و در ميان سخنان خويش چنين   بعد از اين جريان عمر
ديدم چگونه  كردم و از اينكه مي نقل كرد: من در بعضي از مجالس يهود شركت مي
آمدم تا اينكه در  كرد به شگفت مي تورات، قرآن را تصديق، و قرآن، تورات را تصديق مي

يكي از روزها يهوديان گفتند: اي پسر خطاب ما تو را از ميان يارانت بيشتر دوست داريم 
 گفتم: چرا؟

   آيي. گفتند: زيرا تو هميشه به نزد ما مي
آيم و در شگفتم از اينكه قرآن و تورات همديگر را تأييد  گفتم: من به نزد شما مي

 كنند.  مي
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اين  از آنجا عبور نمودند يهوديان گفتند: اي عمر  ان هنگام رسول اكرم در هم
 دوست شماست پس خود را به او برسان.

دهم چرا آن  به آنها گفتم: شما را به خدايي كه به حق جز او خدايي نيست قسم مي
دانيد  ايد آيا نمي كنيد وكتابش را رها نموده ي مقام اوست با او رفتار نمي گونه كه شايسته

 است؟!  كه او رسول خدا 
يهوديان سكوت كردند سپس يكي از علما و بزرگان ايشان گفت: او با تندي با شما 

 برخورد نمود پس جوابش را بدهيد، گفتند: تو عالم و بزرگ ما هستي جوابش را بده.
گفت: اكنون كه ما را بخدا قسم دادي بدان كه ما  عالم يهودي خطاب به عمر

گفت: واي بر شما! در اين صورت هالك  است. عمر م او رسول خدا داني مي
كنيد  گفت: چگونه او را تصديق مي گرديم، عمر شويد گفتند: نابود و هالك نمي مي

 است.     دانيد او رسول خدا كنيد در حالي كه مي ولي از او پيروي نمي
نبوتش همراه   محمدباشد و  گفتند: براي ما در ميان فرشتگان دوست و دشمني مي

 اي شده كه دشمن ما است.  با فرشته
  گفت: چه كسي دشمن شما و چه كسي دوست شما است؟ عمر

 گفتند : دشمن ما جبرئيل و دوست ما ميكائيل است. 
 ايد؟ گفت: به چه دليل با جبرئيل دشمني داريد و ميكائيل را به دوستي گرفته عمر

آور و همانند  رشت سخن، سختگير، متشدد، عذاباي تندخو، د گفتند: جبرئيل فرشته
 باشد.  اي دلسوز، رحيم، آسانگير و امثال اينها مي اينها است و ميكائيل فرشته

 گفت: آنها نزد خداوند چه منزلتي دارند؟ عمر
 باشد .  گفتند: يكي در طرف راست و ديگري در طرف چپ خداوند مي

دايي نيست و قسم به كسي كه بين گفت قسم به خدايي كه به حق جز او خ عمر
باشد، خداوند دشمن است با كسي كه با آن دو دشمني ورزد و دوست است با  آن دو مي
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ي جبرئيل نيست كه با دشمن ميكائيل دوستي  دارد و شايسته كسي كه آن دو را دوست مي
 ي ميكائيل نيست كه با دشمن جبرئيل دوستي ورزد.  نمايد و شايسته

  شتافت تا به او رسيد در حالي كه پيامبر  اين گفتگو) بسوي پيامبر(بعد از  عمر
 بيرون از منزل فردي ايستاده بود. 

فرمود: اي پسر خطاب آيا بر تو آياتي نخوانم كه لحظاتي قبل نازل شد؟  پيامبر
 سپس اين آيات را قرائت نمودند:

﴿                                 

                         

     ﴾ 98 -97 :ةبقر[ال[ 

باشد (در حقيقت دشمن خداست) زيرا كه او به فرمان  بگو كسي كه دشمن جبرئيل«
خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است قرآني كه كتابهاي آسماني پيشين را تصديق 

كند و هدايت و بشارتي براي مؤمنان است، كسي كه دشمن خدا، فرشتگان، فرستادگان  مي
 .»او و جبرئيل و ميكائيل باشد. پس خداوند دشمن كافران است

گفت: پدر و مادرم فدايت باد! قسم به خدايي كه تو را بحق به پيامبري  عمر
دانا و مهربان  شنوم كه خداوند اكنون مي برگزيده است آمده بودم تو را با خبر نمايم اما

64Fمن سبقت گرفته و اخبار را به تو رسانده است. بر

1  

                                                                        

تفسير  -) مرسل الشعبي صحيح ال يرسل اال صحيحا 751قال العجلي في تاريخ الثقاة ( 1/478/ طبري -1

يقول ابن حجر في فتح الباري هذه الطرق يقوي بعضها بعضا و يدل ان سبب  98آيه  ةالبقر ابن كثير/

 عبداهللا ابن السالم. قصةقول اليهود المذكور ال  يةالنزول اآل
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 ي جبرئيل بر پيامبر رقيه

فـََقاَل يَا ُمَحمَُّد اْشَتَكْيَت فـََقاَل نـََعْم قَاَل بِاْسِم اللَِّه  ْبرِيَل أََتى النَِّبيَّ َأنَّ جِ « َعْن أَِبي َسِعيد ٍ 
 65F1»َأْرِقيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء يـُْؤِذيَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ نـَْفٍس َأْو َعْيِن َحاِسٍد اللَُّه َيْشِفيَك بِاْسِم اللَِّه َأْرِقيكَ 

گله آمد و گفت: اي محمد آيا   ئيل به نزد پيامبرروايت است كه جبر از أبو سعيد 
66F؟ فرمودند: بله. جبرئيل گفت: به نام خدا بر تو رقيهوشكايت كردي

خوانم از هر  مي 2
رساند، و از شر هر موجود زنده و چشم حسود، به نام خدا بر تو  چيزي كه تو را آزار مي

 خوانم و خداوند تورا شفا دهد. رقيه مي

 رئيل و مالئكهسفارشهايي از جب

قَاَل: أَتَِاني ِجْبرِيُل فـََقاَل: يَا ُمَحَمُد! ِعْش َماِشْئَت  َسْهِل بِن َسْعٍد َعن َرُسوِل اِهللا    َعن« -١
 َاْحِبْب َمْن ِشْئَت فَِإنََّك ُمَفارِقُُه، َواْعَمْل َما ِشْئَت فَِإنَّك َمْجِزيٌّ بِه، َواْعَلْم َانَّ َشَرفَ و  فَإنََّك َميٌِّت،

 67F3»ِعزَُّه ِاْسِتغَنائُُه َعِن النَّاسِ وَ  اْلُمؤِمِن ِقياُمُه بِالَّلْيلِ 
فرمودند: جبرئيل به نزدم آمده و گفت:  روايت است كه پيامبر از سهل بن سعد 

خواهي زندگي كن هر آينه وفات خواهي كرد و هر كسي  اي محمد به هر صورتي كه مي
خواهي   هم جدا خواهيد شد، و آنگونه كه ميخواهي دوست بدار هر آينه از  را كه مي

ي آن را خواهي ديد و بدان كه شرف و بزرگواري مؤمن به شب  عمل كن بدرستي نتيجه
 باشد. داري اوست و عزت و سربلندي وي در بي نيازي از مردم مي زنده
بِالسَِّواِك َحتَّى ظَنَـْنُت أَنِّي َأَمَرِني ِجْبرِْيُل : «قَالَ  َأنَّ َرُسوَل اِهللا  َعْن َسْهِل بِن َسْعٍد  -2

 68F٤»َسَأْدَردُ 

                                                                        

 2186يح مسلم/ كتاب السالم باب الطب والمرض والرقي رقم صح -1

 شود. ي شرعي رقيه گفته مي به عالج ودرمان از طريق آيات قرآن وادعيه -2
 831سلسله صحيحه رقم  - 7921/ مستدرك حاكم رقمحديث حسن -3
 1383صحيح الجامع رقم -6018حديث صحيح/ معجم الطبراني الكبير رقم  -4
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فرمودند: جبرئيل آن چنان مرا امر  روايت است كه رسول اهللا از سهل بن سعد 
 نمود كه گمان بردم دندانهايم خواهد افتاد. به مسواك 

ظََننُت أَنَُّه َحتَّى  وِصْيِني بِاْلَجارِ َما زَاَل ِجْبرِْيُل يُ « قال:  َعن َعاِئَشَة َرِضَي اُهللا َعنَها َعِن النَِّبيِّ  -3

 69F1»َسيُـَورِّثُهُ 
فرمودند: همواره جبرئيل مرا در  از عايشه رضي اهللا عنها روايت است كه رسول اهللا 

 برد. گمان كردم همسايه از همسايه ارث خواهد  مورد همسايه سفارش نمود تا جايي كه
َبشِّْر أُمََّتَك أَنَُّه َمْن َماَت َال  «تَاِني ِجبرِيُل فـََقاَل: أَ : ِهللا قَاَل قَاَل َرُسوُل ا َعن اَِبي ذَّرٍ  -4

 70F2»ُيْشِرُك بِاللَِّه َشْيًئا َدَخَل اْلَجنََّة 
نزد من آمده و گفت:  جبرئيل فرمودند: روايت است كه رسول اهللا از ابوذر  

داوند شريكي قرار ندهد به امتت بشارت بده كه هر كس از دنيا برود در حالي كه براي خ
 شود. وارد بهشت مي

َجاَءِني ِجْبرِيُل فـََقاَل يَا ُمَحمَُّد ُمْر «:قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنيِّ  -5

ْلِبَيِة فَِإنـََّها ِمْن ِشَعاِر اْلَحجِّ  ْليَـْرفـَُعوا َأْصَواتـَُهْم بِالتـَّ  71F3»َأْصَحاَبَك فـَ
فرمودند: جبرئيل نزد من آمد و گفت:     روايت است كه رسول اهللا يد بن خالداز ز

اي محمد به اصحابت دستور بده كه صدايشان را به هنگام لبيك گفتن باال بياورند. 
 بدرستي كه آن (لبيك) از شعارهاي حج است.

يَماَن َفذََكَر َلهُ  قال: قَاَم ِفيِهْم رسول اهللا   َعْن أَِبي قـََتاَدةَ  -6 ْم َأنَّ اْلِجَهاَد ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْإلِ

فـََقاَم رَُجٌل فـََقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه َأرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِفي َسِبيِل اللَِّه ُتَكفَُّر َعنِّي  ،بِاللَِّه َأْفَضُل اْألَْعَمالِ 
ُر ُمْدِبرٍ  نـََعْم ِإْن قُِتْلَت ِفي :َخطَايَاَي فَقاَل َلُه َرسوُل اهللاِ   ،َسِبيِل اللَِّه َوأَْنَت َصابٌِر ُمْحَتِسٌب ُمْقِبٌل َغيـْ

                                                                        

 6014بالجار رقم ةكتاب األدب باب الوصا /صحيح بخاري -1
 6443/ كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون رقم صحيح بخاري -2

  2923رقم  لتلبية/ سنن ابن ماجه كتاب مناسك باب رفع الصوت باحديث صحيح -3
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قَاَل: َأرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِفي َسِبيِل اللَِّه أَُتَكفَُّر َعنِّي َخطَايَاَي فـََقاَل  ،َكْيَف قـُْلتَ :ثُمَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
ُر ُمْدبٍِر ِإالَّ الدَّْيَن فَِإنَّ ِجْبرِيَل َعَلْيِه السََّالم قَاَل ِلي :نـََعْم َوأَْنَت َصاِبٌر ُمْحَتسِ  َرُسوُل اللَِّه  ٌب ُمْقِبٌل َغيـْ

 72F1»َذِلَك 
بلند شده سخنراني فرمودند: جهاد در راه خدا و  از ابي قتاده روايت است كه پيامبر

اه خدا اگر در ر ،مردي بلند شد وگفت يا رسول اهللا ،ترين اعمالند ايمان به خداوند افضل
فرمودند : بله اگر در راه خدا  شود؟ پيامبر كشته شدم خطاها و گناهانم بخشيده مي

 ،كشته شوي و درحالي كه براي رضاي خدا صبر كرده، رو به دشمن نموده و فرار نكني
اگر در راه خدا كشته شدم خطاها  فرمودند: چه گفتي؟ گفت: يا رسول اهللا  بعد پيامبر

فرمودند : بله در صورتي كه در راه خدا كشته شوي  شود؟ پيامبر يوگناهانم بخشيده م
و تو براي رضاي خدا صبر كرده، رو به دشمن نموده و فرار نكني در صورتي كه بدهي و 

73Fچرا كه جبرئيل به من اين چنين گفت . ،قرض نداشته باشي

2 
َلَعَن  يُل فـََقاَل يا ُمَحمَُّد! ِانَّ اهللا اَتاِني ِجِبر : « قال قَاَل َرسوُل اِهللا  بِن َعباس       َعن -7

 74F3»ُمسَتِقَيهاو  ساِقَيهاوَ  ُمبتاَعهاو  بَائَِعهاوَ  حاِمَلها َواْلَمحُموَلة ِالَيهِ وَ  شاربَهاوَ  ُمعَتِصَرهاو  عاِصَرهاو  اْلَخمرَ 
فرمودند: جبرئيل نزد من آمده و گفت: اي    از ابن عباس روايت است كه رسول اهللا

، مشروب (مسكرات) و كسي كه آن را براي خود و يا براي  نا خداوند محمد! هما
ديگري بسازد و كسي كه براي خود و يا براي ديگري درخواست ساختن آن را بكند و 

ي آن و آن كه به سويش حمل شود و فروشنده و خريدار آن و آن كه به  حمل كننده
 د را لعنت نموده است. ديگري براي نوشيدن بدهد (ساقي) و آن كه از او بگير

 

                                                                        

  1885باب من قتل في سبيل اهللا كفرت خطاياه رقم  ةمسلم/ كتاب اإلمار صحيح -1
 باشد. نگر اهميت حقوق بندگان خاصتاً مسئله بدهي نسبت به ديگران مياين حديث بيا -2

حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافق است.  7229مستدرك حاكم رقم / حديث صحيح -3
 839ي صحيحه رقم  سلسله
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َأْخبَـَرِني ِجبرِيُل َأنَّ اْلَحْجَم أَنـَْفَع َما َتَداَوى بِِه « قَاَل:  َأنَّ رُسول اِهللا  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة  -8

 75F١»النَّاس 
فرمودند: جبرئيل به من خبر داد كه  روايت است كه رسول اهللا  از ابوهريره 

 كنند. مردم با آن يكديگر را درمان مي اي است كه حجامت مفيدترين وسيله
َلَة ُأْسِرَي ِبي ِبَمَإلٍ ِإالَّ قَاُلوا يَا ُمَحمَُّد ُمْر ُأمََّتَك «َعِن بِن َعبَّاٍس قَاَل، قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َما َمَرْرُت لَيـْ

  76F2»بِاْلِحَجاَمِة 
بر گروهي فرمودند: در شب اسرا و معراج  روايت است كه پيامبر از ابن عباس 

امت خود را به حجامت  گفتند: اي محمد  كردم مگر اينكه مي (از مالئكه) عبور نمي
 گرفتن سفارش نما.

َنَما ِجْبرِيُل قَاِعٌد ِعْنَد النَِّبيِّ  -9 َسِمَع نَِقيًضا ِمْن فـَْوِقِه فـََرَفَع رَْأَسُه فـََقاَل:  َعْن بِن َعبَّاٍس قَاَل بـَيـْ

َماِء فُِتَح اْليَـْوَم َلْم يـُْفَتْح َقطُّ ِإالَّ اْليَـْوَم فـَنَـَزَل ِمْنُه َمَلٌك فـََقاَل َهَذا َمَلٌك نـََزَل ِإَلى َهَذا بَاٌب ِمْن السَّ «
َلَك فَاتِ اْألَْرِض َلْم يـَْنِزْل َقطُّ ِإالَّ اْليَـْوَم َفَسلََّم َوقَاَل أَْبِشْر بُِنورَْيِن ُأوتِيتَـُهَما َلْم يـُْؤتـَُهَما نَِبيٌّ  َحُة اْلِكَتاِب قـَبـْ

ُهَما ِإالَّ ُأْعِطيَتهُ    77F3»َوَخَواتِيُم ُسورَِة اْلبَـَقَرِة َلْن تـَْقَرأَ ِبَحْرٍف ِمنـْ
نشسته بود صداي حركتي از  گويد: در حالي كه جبرئيل نزد پيامبر مي ابن عباس

ل از باال شنيد. جبرئيل سر را باال آورده و گفت: دري از درهاي آسمان باز شد كه هرگز قب
اي از آسمان بسوي زمين فرود آمد كه هرگز قبل از اين  اين باز نشده بود، آنگاه فرشته

فرود نيامده بود فرشته سالم نمود و گفت: مژده بده به دو نوري كه به تو عطا شده است 

78Fي البقره ي حمد و اواخر سوره كه به هيچ پيامبري قبل از تو داده نشده است. سوره

، هيچ ∗
 نمايد. خواني مگر اين كه خداوند درخواست تو را اجابت مي ين دو نميحرفي از ا

                                                                        

 218صحيح الجامع رقم  - 7470حديث صحيح/ مستدرك حاكم رقم  -1
 3479الطب باب الحجامه رقم  / سنن ابن ماجه كتابحديث صحيح -2

 806رقم  ةو خواتيم البقر تحةالمسافرين و قصرهاباب فضل الفا ةكتاب صال /صحيح مسلم -3

 »…آمن الرسول بما«باشد  منظور دو آيه آخر سوره بقره مي ∗
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َلِة « قَاَل: َأنَّ َرسوَل اِهللا  َعن ُحَذيـَْفَة  -10 ِإنَّ َهَذا َمَلٌك َلْم يـَْنِزْل اْألَْرَض َقطُّ قـَْبَل َهِذِه اللَّيـْ

اِطَمَة َسيَِّدُة ِنَساِء َأْهِل اْلَجنَِّة َوَأنَّ اْلَحَسَن َواْلُحَسْيَن َسيَِّدا اْسَتْأَذَن رَبَُّه َأْن ُيَسلَِّم َعَليَّ َويـَُبشَِّرِني بَِأنَّ فَ 
 79F1» َشَباِب َأْهِل اْلَجنَّةِ 
اي از آسمان فرود آمد و بر من  فرمودند: فرشته  روايت است كه پيامبر از حذيفه 

بشارت داد كه سالم نمود و اين فرشته هرگز قبل از اين شب به زمين نيامده بود مرا 
 باشند.  حسن و حسين سرور جوانان بهشت و فاطمه سرور زنان بهشت مي

 اسرافيل

 صفات اسرافيل
ي او دميدن در صور (شيپور)  اسرافيل يكي از حاملين عرش است و مهمترين وظيفه

80Fباشد. مي

او هميشه آماده و منتظر است تا خداوند دستور دميدن در صور را به او بدهد.  2
 فرمودند: مي  روايت است كه پيامبر رك حاكم از أبوهريره در مستد

 ِانَّ َطَرَف َصاحَب الصُّوِر ُمنُذ وُكَِّل ِبه ُمسَتِعدٌّ يَنظُر َنحو الَعرش، َمخاَفًة َاْن يُؤَمَر قَبَل َان يَرَتدَّ ِالَيه«
 81F3»َطرفُه، َكَأنَّ َعيَنيِه َكوكباِن ُدرّيّان

دار دميدن در صور شده است با چشمهايش كه  هدههمانا صاحب صور از زماني كه ع
نگرد از ترس اينكه مبادا آن  مي ي درخشان است آماده بسوي عرش همانند دو ستاره

 زند به او دستور داده شود. زماني كه پلكهايش را به هم مي
شود و به همان  تر مي گذرد وقت دميدن در صور نزديك بي شك هرچه زمان مي 

 كند. تر مي را آماده نسبت اسرافيل خود
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 َقِد ِاْلتَـَقَم َصاِحُب الَقْرِن الَقرنَ وَ  َكيَف أَنـَْعمُ :« قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 
 ا رسول اهللاقَال المسلمون: َفكيَف نَقوُل ي ،َأْصَغي َسْمَعُه يَنَتِظُر َأن يُّؤَمَر َأن يَنُفخ فـََينُفخوَ  َحَني َجبَهَتهُ وَ 
  !،82»نِعَم الوَِكيل تـَوَكَّلنا َعَلي اِهللا رَبَّناوَ  قَاَل ُقولوا:َحسبَـَنا اهللاF1  

فرمودند: چگونه خوش باشم در حالي كه  سعيد خدري روايت است كه پيامبر از ابو
اش را كج نموده (گوش به زنگ ايستاده  اسرافيل قرن (شيپور) را به دهن گرفته و چهره

 بدمد. مسلمانان گفتند: اي دميدن به او داده شود تا در آن است كه دستور ظراست) و منت
  .»نِعَم الوَكيل تـَوَكَّلنا َعَلي اِهللا رَبَّناوَ  َحسبُـَنا اهللاُ « رسول خدا ما چه بگوييم؟ فرمودند بگوييد:

ما است و ما بر خدايمان توكل   (خدا براي ما كافي است و او بهترين سرپرست
 كرديم).

 ايف اسرافيل:وظ
 دمد. اسرافيل دو بار در صور مي

 ميرند. ي آن، همه مي ) دميدن اول، كه در نتيجه1

 شوند. ) دميدن دوم، كه همه زنده مي2

﴿            ﴾ ي شديدي  روزي كه زلزله] 7 -6 :نازعات[ال

 ي دوم).  ي ديگري به دنبال خواهد داشت (نفخه ي اول) سپس زلزله گيرد (نفخه در مي

﴿: قالَ اهللا تَعالي                         

            ﴾ ]68 :زمرال[ 

ميرند مگر  مام كساني كه در آسمانها و زمين هستند ميدر صور دميده خواهد شد و ت«
خيزند  شود، به ناگاه همگي بپا مي كساني كه خدا بخواهد سپس بار ديگر در آن دميده مي

 .»نگرند و مي
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  فرمودند:  كنند كه پيامبر اكرم روايت مي بخاري و مسلم از ابو هريره 
وا يَا أَبَا ُهَريـَْرَة َأْربـَُعوَن يـَْوًما قَاَل أَبـَْيُت قَاُلوا َأْربـَُعوَن َشْهًرا قَاَل أَبـَْيُت َما بـَْيَن النـَّْفَختَـْيِن َأْربـَُعوَن قَالُ «

قَاَل َولَْيَس ِمْن  قَاُلوا َأْربـَُعوَن َسَنًة قَاَل أَبـَْيُت ثُمَّ يـُْنِزُل اللَُّه ِمَن السََّماِء َماًء فـَيَـْنُبُتوَن َكَما يـَْنُبُت اْلبَـْقلُ 
نْ  َنِب َوِمْنُه يـُرَكَُّب اْلَخْلُق يـَْوَم اْلِقَياَمةِ اْإلِ َلى ِإالَّ َعْظًما َواِحًدا َوُهَو َعْجُب الذَّ   83F1»َساِن َشْيٌء ِإالَّ يـَبـْ

سؤال شد كه چهل  مدت بين دو نفحه (صور اول ودوم) چهل است. از ابوهريره 
بود.  سول اكرم دانم كداميك منظور ر روز يا چهل ماه يا چهل سال است؟ گفت: نمي

  رويند و پيامبر فرستد و انسانها مانند سبزيجات مي سپس خداوند باراني فرو مي
رود مگر تكه استخوان كوچك و  پوسد و از بين مي فرمودند: تمام بدن انسان در قبر مي

 شوند. آن استخوان پشت (انتهاي ستون فقرات) كه مردم در روز قيامت از آن روئيده مي
 باشد. صور اول توسط اسرافيل در روز جمعه ميدميدن در 

ُر يـَْوٍم طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس يـَْوُم اْلُجُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم «قَاَل:  َأنَّ النَِّبيَّ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة  َخيـْ
َها َوَال تـَُقوُم السَّاَعُة ِإالَّ   84F2» ِفي يـَْوِم اْلُجُمَعَة َوِفيِه ُأْدِخَل اْلَجنََّة َوِفيِه ُأْخِرَج ِمنـْ

فرمودند: بهترين روزي كه خورشيد در آن  روايت است كه پيامبر از أبو هريره 
طلوع كرده، روز جمعه است، در اين روز آدم خلقت شد و در اين روز به بهشت آورده 

شود مگر در روز  شد و در همين روز او را از بهشت بيرون كردند و قيامت به پا نمي
 . جمعه

 ميكائيل

 صفات و وظايف ميكائيل 
؟ َلم أَر ميكائيَل ضاِحكًا َقطُّ  َماِلي: «ِلِجبرِيلَ  قَاَل، قَاَل َرسوُل اِهللا  َعن أََنِس ْبِن َماِلٍك 

 .85F1»قال : َما َضِحَك ِميكائِيُل ُمنُذ ُخِلَقِت النَّارُ 

                                                                        

 4935كتاب التفسير باب يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا رقم / صحيح بخاري -1

 854رقم  الجمعةباب فضل يوم  لجمعةا/ كتاب صحيح مسلم -2



 الرَّحمن ئكةُمال   72

ام  نديده به جبرئيل گفت: چرا هرگز  روايت است كه پيامبر از أنس بن مالك
ميكائيل بخندد؟ جبرئيل گفت: ميكائيل از زماني كه آتش (جهنم) خلقت شده نخنديده 

 است. 
 ي موكل بارش باران، رشد نباتات و تقسيم ارزاق مخلوقات خداوند است.  او فرشته

ايد كه در اثر تابش نور خورشيد به  مالحظه: در كتابهاي علوم تجربي مطالعه نموده
ي جريان  شود سپس بوسيله هاي ابر تشكيل مي سها آب آنها بخار و تودهدرياها و اقيانو

هاي عظيم كه داراي بارهاي غير همنام (مثبت و  هوا جابجا شده و بر اثر برخورد اين توده
گيرد. اما بايد بدانيم كه هيچ تناقضي بين روند و  باشند بارش باران صورت مي منفي) مي

و مأموريت مالئكه در ريزش باران وجود ندارد زيرا جريان طبيعي بوجود آمدن باران 
 گيرد. ي اين امور طبيعي به فرمان خدا و اجراي آن توسط مالئكه صورت مي كليه

اي در آنجا وجود دارد و هر كدام  در زمين و آسمان مكاني نيست مگر اين كه فرشته

﴿ دهند. مأموريت خاصي دارند كه با دقت كامل آن را انجام مي         ﴾ 

  ]6 :تحريم[
 باشد. ي ابرها مي و از جمله فرشتگاني كه در ريزش باران مشاركت دارند فرشته

اَلرَّعُد َمَلٌك ِمَن المالئَكِة ُموَكٌَّل بِالسَّحاب (بَِيَديِه َاو :« قَاَل، قَاَل َرسوُل اِهللا  َعِن بِن َعبَّاٍس 
َحتَّى  يَزُجُر بِِه السَّحاَب) َوالصَّوُت الَِّذي ُيسَمُع ِمنُه زَجُرُه السَّحاَب ِاَذا زََجَرهُ  ِفي يَِدِه ِمخَراٌق ِمن نارٍ 

  .86F2»َحيُث اََمَرهُ إلى  يَنَتِهي
باشد  اي از فرشتگان مي فرمودند: رعد فرشته روايت است كه پيامبر از ابن عباس 

اي  ر يكي از دستهايش تازيانهكه مسئوليت ابرها را به عهده دارد و در دو دستش يا د
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شود، صداي نهيب زدن او  راند، و صدائي كه شنيده مي آتشين است كه ابرها را به پيش مي
 دهد پيش بروند. زند تا به محلي كه به آنان دستور مي بر ابرهاست كه او بر آنان نهيب مي

 ملك الموت

 ملك الموت  صفات و وظايف
ذكر نشده آنچه در قرآن و حديث  آن و حديثي مرگ در قر نام خاصي براي فرشته
 ي ملك الموت است. ذكر شده است همان كلمه

87Fدر بعضي روايات اسرائيلي به نام عزرائيل معرفي شده است.

1  
كشد تا اينكه به حلقوم برسد وقتي روح را  ملك الموت روح بنده را از كالبد بيرون مي

 دهد.  يل ميي رحمت يا عذاب تحو گرفت بال فاصله به مالئكه

﴿                              

        ﴾ ]61: نعامألا[  

ن مرگ گمارد و چو خداوند بر بندگان خود كامالً چيره است. او مراقباني بر شما مي«
 .»كنند گيرند، و كوتاهي نمي يكي از شما فرا رسيد، فرستادگان ما جان او را مي

َنا ِإَلى  َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ «قَاَل:  َعِن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب  تَـَهيـْ ِفي ِجَنازَِة رَُجٍل ِمْن اْألَْنَصاِر، فَانـْ
َر، ]ُمسَتقِبَل الِقبلة[ ِه اْلَقْبِر َوَلمَّا يـُْلَحد، َفَجَلَس َرُسوُل اللَّ  ، َوَجَلْسَنا َحْوَلُه، وََكَأنَّ َعَلى ُرؤوِسَنا الطَّيـْ
 َجَعل يَرَفع َبَصَرهُ و  ،األرضإلى  يَنظُرُ و  السماء ِإَلىَفَجَعل يَنظر [َوِفي يَِدِه ُعوٌد يـَْنُكُت ِفي اْألَْرِض، 

ثُمَّ قَاَل: اَللَُّهمَّ ِانِّي َاُعوُذ ِبَك [ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َمرَّتـَْيِن َأْو َثَالثًا، ، فـََقاَل: إْسَتِعيُذوا بِاللَِّه ]َيخَفُضُه َثالثاً وَ 
 ، ثُمَّ قَاَل:]ثالثاً ] [ِمن َعذاِب الَقْبرِ 

نـَْيا، َمَالِئَكٌة ِمْن السََّماِء  ِإقْـَباٍل ِمْن اْآلِخَرِة نـََزَل ِإلَْيهِ وَ  ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقطَاٍع ِمْن الدُّ
، َحتَّى بِيُض اْلُوُجوِه، َكَأنَّ ُوُجوَهُهْم الشَّْمُس، َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن َأْكَفاِن اْلَجنَِّة، َوَحُنوٌط ِمْن َحُنوِط اْلَجنَّةِ 
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ْأِسِه فـَيَـُقوُل: أَيـَّتُـَها النـَّْفُس َحتَّى َيْجِلَس ِعْنَد رَ  َيْجِلُسوا ِمْنُه َمدَّ اْلَبَصِر، ثُمَّ َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت 
َكَما َتِسيُل   الطَّيَِّبُة (َو ِفي ِرَوايٍَة الُمْطَمِئنَّة) ُاْخُرِجي ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن اللَِّه َوِرْضَواٍن، قَاَل: فـََتْخُرُج َتِسيلُ 

َرَجْت ُروُحُه َصلَّي َعَليِه ُكلُّ َمَلٍك بَيَن السَّماِء إَذا خَ َحتَّى  اْلَقْطَرُة ِمْن ِفي السَِّقاِء فـََيْأُخُذَها (َو ِفي ِرَوايَةٍ 
ُهْم َيدُعوَن اَهللا َاْن وَ  فُِتَحْت َلُه أبواُب السََّماِء لَيَس ِمن َأهِل بَاٍب ِاالَّ و  ُكلُّ َمَلٍك ِفي السَّماءِ و  َواَألرضِ 

ي يَِدِه َطْرفََة َعْيٍن َحتَّى يَْأُخُذوَها فـََيْجَعُلوَها ِفي َذِلَك يُّعَرَج بُِروِحِه ِمن ِقَبِلِهم) فَِإَذا َأَخَذَها َلْم يََدُعوَها فِ 

﴿ َفَذلَك َقولُُه تَعاَلي[ِفي َذِلَك اْلَحُنوِط وَ  اْلَكَفنِ            ﴾  َها َكَأْطَيِب َوَيْخُرُج ِمنـْ

ِبَها َعَلى َمَإلٍ ِمْن  - يـَْعِني -اَل فـََيْصَعُدوَن ِبَها َفَال يَُمرُّوَن نـَْفَحِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه اْألَْرِض قَ 
َكانُوا ُيَسمُّونَُه ِبَها اْلَمَالِئَكِة ِإالَّ قَاُلوا َما َهَذا الرُّوُح الطَّيُِّب فـَيَـُقوُلوَن ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن بَِأْحَسِن َأْسَمائِِه الَِّتي  

نـَْيا َحتَّى يـَنْ  نـَْيا فـََيْستَـْفِتُحوَن َلُه فـَيُـْفَتُح َلُهْم فـَُيَشيـُِّعُه ِمْن ُكلِّ َسَماٍء ِفي الدُّ تَـُهوا ِبَها ِإَلى السََّماِء الدُّ
: اْكتُُبوا ِكَتاَب ُمَقرَّبُوَها ِإَلى السََّماِء الَِّتي تَِليَها َحتَّى يـُْنتَـَهى بِِه ِإَلى السََّماِء السَّاِبَعِة فـَيَـُقوُل اللَُّه 

﴿ ْبِدي ِفي ِعلِّيِّينَ عَ                     ﴾  فـَُيْكَتُب ِكَتابَُه ِفي

 …َوَأِعيُدوُه ِإَلى اْألَْرِض  ]:ِعلِّيِِّيَن ، ثُمَّ يٌقالَ 
نـَْيا َوِإقْـَباٍل ِمْن اْآلِخَرِة نـََزَل ِإلَْيِه  َوِإنَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر (َو ِفي ِرَوايٍَة اْلَفاِجَر) ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقطَاٍع ِمْن الدُّ

َبَصِر ثُمَّ ِمْن السََّماِء َمَالِئَكٌة (ِغالٌظ ِشداٌد)ُسوُد اْلُوُجوِه َمَعُهْم اْلُمُسوُح(ِمَن النَّاِر) فـََيْجِلُسوَن ِمْنُه َمدَّ الْ 
َيْجِلَس ِعْنَد رَْأِسِه فـَيَـُقوُل أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلَخِبيثَُة اْخُرِجي ِإَلى َسَخٍط ِمْن اللَِّه  َيِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت َحتَّى

ِمْن الصُّوِف  ]الَكثيُر الشَُّعبِ [َوَغَضٍب قَاَل فـَتُـَفرَُّق ِفي َجَسِدِه فـَيَـْنَتزُِعَها َكَما يـُْنتَـَزُع السَّفُّودُ 
ُلولِ  ُكلُّ َمَلٍك ِفي وَ  فـََيلَعُنُه ُكلُّ َمَلٍك بَيَن السََّماِء َواَألْرِض،] [الُعُروُق َوالَعَصب فـَتُـّقطَُّع َمَعَها[اْلَمبـْ
 ]ُهم يَْدُعوَن اَهللا َاالَّ تَعُرَج ُروُحُه ِمن ِقَبِلِهموَ  تُغَلُق أبَواَب السََّماِء، لَيَس ِمْن أْهِل بَاٍب ِاالَّ وَ  السََّماِء،

َها  فـََيْأُخُذَها فَِإَذا َأَخذَ  َها َلْم َيَدُعوَها ِفي يَِدِه طَْرَفَة َعْيٍن َحتَّى َيْجَعُلوَها ِفي تِْلَك اْلُمُسوِح َوَيْخُرُج ِمنـْ
ِئَكِة ِإالَّ َكأَنـَْتِن رِيِح ِجيَفٍة ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه اْألَْرِض فـََيْصَعُدوَن ِبَها َفَال يَُمرُّوَن ِبَها َعَلى َمَإلٍ ِمْن اْلَمَال 

نـَْيا َحتَّى َما َهَذا الرُّوُح اْلَخِبيُث فـَيَـُقوُلوَن ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن بَِأقْـَبِح َأْسَمائِِه الَِّتي َكاَن ُيَسمَّى ِبَها ِفي الدُّ قَاُلوا 

نـَْيا فـَُيْستَـْفَتُح َلُه َفَال يـُْفَتُح َلُه ثُمَّ قـََرَأ َرُسوُل اللَّهِ  ﴿ :  يـُْنتَـَهى بِِه ِإَلى السََّماِء الدُّ      
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                    ﴾  فـَيَـُقوُل اللَُّه اْكتُُبوا ِكَتابَُه ِفي :

88F…»ِسجِّيٍن 

1 
ي مردي از انصار  ما براي تشييع جنازه روايت است كه فرمود: از براء بن عازب

 تا به قبر (مورد نظر) رسيديم و هنوز لحد قبر آماده نشده بود، رسول اهللا خارج شديم 
اي بر  رو به قبله نشست و ما دور او نشستيم ( چنان ساكت و آرام بوديم ) گويا پرنده

چوبي بود كه آن را در زمين   تكه باالي سر ما نشسته بود و در دست رسول اهللا 
كرده و دوباره  ن سه مرتبه نگاهش را به طرف آسمان برد و بعد از آ كوبيد و فرو مي مي

گرداند، سپس دو يا سه مرتبه فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه  نگاهش را به طرف زمين بر
 برم. در ادامه فرمودند: ببريد آنگاه سه مرتبه فرمودند: پروردگارا از عذاب قبر به تو پناه مي

جدايي و وداع با دنيا و استقبال از آخرت  ي ي مؤمن هنگامي كه در لحظه همانا بنده
ي ايشان همچون آفتاب  هاي سفيد در حالي كه چهره گيرد فرشتگاني با چهره قرار مي

هاي بهشت و  شوند كه همراه آنها كفني از كفن درخشد از آسمان بر او نازل مي مي
او را فرا بيند اطراف  باشد، تا جايي كه چشم مي حنوطي از حنوطهاي خوشبوي بهشت مي

گويد اي روح پاك (در روايتي  الموت آمده باالي سرش نشسته مي گيرند سپس ملك مي
فرمودند: روحش  روح مطمئنه) به سوي مغفرت و رضوان خدا خارج شو. رسول اهللا 

الموت آن  گردد و ملك شود به آساني خارج مي ي آبي كه از مشك خارج مي همانند قطره
شود تمامي فرشتگان بين  نگامي كه روح از جسد خارج ميگيرد (در روايتي ه را مي

فرستند و درهاي آسمان بر  ي فرشتگان آسمان بر او درود مي آسمان و زمين و همه
كند كه آن روح  شود هيچ درباني نيست مگر اينكه از خداوند تمنا مي روحش باز كرده مي
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ت فرشتگان رحمت به الموت روحش را گرف از مقابل او عروج كند) پس وقتي كه ملك
گيرند و كفن و حنوط بهشتي قرار  ي يك چشم به هم زدن آن را از دستش مي اندازه

﴿ فرمايد: دهند اين كالم خداوند است كه مي مي           ﴾ ]61:نعامألا[ 

همراه با بهترين  و روح از جسد »كنند گيرند و كوتاهي نمي فرستادگان ما جان او را مي«
برند  گردد پس آن روح را به طرف آسمان مي بو و مشكي كه بر زمين پيدا شود خارج مي

كنند اين روح خوش بو  گذرند مگر اينكه آنها سؤال مي و بر هيچ جمعي از فرشتگان نمي
گويند: فالني پسر فالني و او را با بهترين نامي كه در دنيا داشته صدا  از آن كيست پس مي

كنند كه درِ آسمان بر روي آنها  رسند پس درخواست مي زنند تا اينكه به آسمان دنيا مي مي
كنند تا اينكه  شود و فرشتگان مقرب هر آسمان روح را همراهي مي باز شود و باز كرده مي

فرمايد كتاب  دهند. سپس خداوند مي به آسمان بعدي برسند و تا آسمان هفتم ادامه مي

﴿ ا در عليين بنويسيدي مر اعمال بنده             ﴾ ]:المطففين 

اي است رقم زده شده و سرنوشتي است  و تو چه ميداني عليين چيست؟ نامه« ]19-20
 . »قطعي

ي جدايي و وداع با دنيا و  ي كافر (در روايتي فاجر) در لحظه اما هنگامي كه بنده
هاي سياه از آسمان  گير، با چهره گيرد فرشتگاني خشن و سخت خرت قرار مياستقبال از آ

بيند  شوند كه لباس(كفن) مويي جهنم همراه دارند تا جائي كه چشم مي بر او نازل مي
گويد: اي روح  آيد باالي سرش نشسته مي الموت مي گيرند سپس ملك اطراف او را فرا مي

) فرمود: روح در بدنش پراكنده پيامبر خبيث بسوي غضب و خشم خدا خارج شو. (
كشد همانند سيم خاردار كه از ميان پشم خيس بيرون كشيده  شده و فرشته روحش را مي

گردد)، (تمامي فرشتگان بين آسمان و  شود (پس رگها و عصبها به همراه آن پاره مي مي
روحش بسته  هاي آسمان بر فرستند و در ي فرشتگان آسمان بر او لعنت مي زمين و همه

كند كه آن روح از مقابل  شود و هيچ درباني نيست مگر اينكه از خداوند درخواست مي مي
ي  او عروج نكند) پس وقتي كه ملك الموت روحش را گرفت فرشتگان عذاب به اندازه
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كنند تا اينكه آن را در لباسِ موييِ جهنم قرار دهند و روح  چشم به هم زدن آن را رها نمي
گردد، سپس آن را  شود خارج مي اي كه در زمين يافته مي نند بدترين بوي مردهاز جسد ما

كنند اين  گذرد مگر اينكه آنها سؤال مي برند، و بر هيچ جمعي از فرشتگان نمي باال مي
ترين نام كه در  گويند فالني پسر فالني و او را با زشت روح خبيث از آن كيست؟ پس مي

ورود   ي رسد پس برايش اجازه اينكه به انتهاي آسمان دنيا ميزنند تا  دنيا داشته صدا مي

 ﴿ تالوت كردند: شود. سپس پيامبر گيرند دري گشوده نمي مي         

                   ﴾ ]ر روي درهاي آسمان ب« ]40 ف:عراألا

و  شوند تا اينكه شتر از سوراخ سوزن عبور كند. شوند و وارد بهشت نمي آنها باز نمي
 .ي مرا در سجين بنويسيد بنده فرمايد اسم خداوند مي

الموت در يك لحظه روح تعداد زيادي از  كنند كه چگونه ملك بسياري سؤال مي
ي با هم در آن واحد جان كشد در حالي كه ممكن است افراد زياد انسانها را بيرون مي

 براي پاسخ به اين سؤال بايد بدانيم كه: !بدهند؟
) تطبيق دادن عالم مالئكه با عالم انسانيت و غيره سبب شده كه چنين طرز فكري 1

الموت قادر نيست در يك لحظه جان افراد زيادي را بگيرد و  بوجود بيايد كه ملك
باشد.  ابل مقايسه با بشريت و غيره نمياند كه سرعت عمل فرشته هرگز ق فراموش كرده

همانطوري كه اشاره شد اين گونه مقايسه كردن مانند اين است كه مگسي بخواهد 
 سرعت خود را با سرعت يك هواپيما مقايسه نمايد. 

الموت  و مجاهد روايت شده است كه زمين در جلو روي ملك ) از ابن عباس 2
89Fدارد. مي خواهد از آن برباشد و هرطور كه ب همانند يك ظرف مي

1 
 اين خداوند گيرد و نمي صورت ي خدا اراده بدون امري هيچ بدانيم كه بايد )3
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 الموت داده است كه در يك لحظه بتواند روح افراد زيادي را بگيرد. قدرت را به ملك

﴿         ﴾  با عقل بپذيريم با اين حال اگر باز هم اين مسئله را نتوانيم

توان تمام آنچه را كه در عالم مالئكه  بايد بدانيم كه خداوند بر هر چيز قادر است و نمي
دهد درك نمود و پي بردن دقيق به اين موضوع جز از كانال وحي از طريق ديگر  رخ مي

 امكان پذير نيست.

 الموت و ملك موسي
الموت  ست كه بين موسي و ملكاي ا در صحيحين روايتي وجود دارد كه بيانگر حادثه

بسياري كه  ،باشد سبب شده رخ داده است، اين روايت كه در ظاهر مغاير با عقل مي
رو عقل خود هستند منكر اين حديث شوند زيرا اينان هر چه با عقل ناقصشان  دنباله

د كنند كنند و هزاران بهانه تراشي كرده تا بتوانند روايات صحيح را ر نخواند فوراً انكار مي
   ي خواهند همه چيز را در لوله و علت آن اين است كه آنان ديد ماديگري داشته يا كه مي

خواهند ثابت كنند كه  آزمايشگاه و زير ميكروسكوپ ببينند يا باصطالح بعضي از آنها مي
اند كه رابطه فرشتگان با انبيا  زند. درحالي كه فراموش كرده اسالم مغاير با عقل حرف نمي

ي معجزه داشته و همچنين غافلند كه اينجا بحث از امور غيبي و باصطالح متافيزيك  هجنب
ي احكام دين و شريعت خاصتاً دين مبين اسالم با عقل  باشد و اال شكي نيست كه كليه مي

 تناقضي ندارد.
 كنيم:  بنابراين براي رفع شبهه حديث را از صحيح مسلم با فوائد آن نقل مي

فـََقاَل َلُه َأِجْب  َجاَء َمَلُك اْلَمْوِت ِإَلى ُموَسى « :قَاَل، قَاَل َرُسوُل اللَِّه  يـَْرَة َعْن أَِبي ُهرَ 
َعْيَن َمَلِك اْلَمْوِت فـََفَقَأَها قَاَل فـََرَجَع اْلَمَلُك ِإَلى اللَِّه تـََعاَلى فـََقاَل ِإنََّك  رَبََّك قَاَل فـََلَطَم ُموَسى 

َنُه َوقَاَل اْرِجْع ِإَلى َعْبِدي َأْرَسْلَتِني ِإَلى َعبْ  ٍد َلَك َال يُرِيُد اْلَمْوَت َوَقْد فـََقَأ َعْيِني قَاَل فـََردَّ اللَُّه ِإلَْيِه َعيـْ
نََّك َرٍة فَإِ فـَُقْل اْلَحَياَة تُرِيُد فَِإْن ُكْنَت تُرِيُد اْلَحَياَة َفَضْع يََدَك َعَلى َمْتِن ثـَْوٍر َفَما تـََواَرْت يَُدَك ِمْن َشعْ 
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َسِة رَْمَيًة َتِعيُش ِبَها َسَنًة قَاَل ثُمَّ َمْه قَاَل ثُمَّ َتُموُت قَاَل فَاْآلَن ِمْن َقرِيٍب َربِّ َأِمْتِني ِمْن اْألَْرِض اْلُمَقدَّ 
َرُه ِإَلى َجاِنِب الطَّرِ  ِبَحَجٍر قَاَل َرُسوُل اللَِّه   90F1»يِق ِعْنَد اْلَكِثيِب اْألَْحَمرِ َواللَِّه َلْو أَنِّي ِعْنَدُه َألَرَيـُْتُكْم قـَبـْ

الموت (در شكل و هيئت بشر) به  فرمودند: ملك كند كه پيامبر ابوهريره روايت مي
سيلي به او  نزد موسي آمده و به او گفت: دعوت پروردگارت را لبيك بگو. موسي 

دگارا! الموت به نزد خدا بازگشته و گفت: پرور زد و چشم او از حدقه بيرون آورد. ملك
خواهد بميرد و چشم مرا از حدقه بيرون آورده است  اي كه نمي اي فرستاده مرا پيش بنده

ام برگرد و به او بگو آيا حيات  خداوند چشمش را به او برگرداند و فرمود: بسوي بنده
خواهي دستت را بر پشت گاوي قرار بده و در  خواهي؟ اگر حيات دنيا را مي دنيا را مي

تواني يك سال زندگي كني  گيرد مي از موهايي كه زير دستت قرار ميمقابل هر يك 
الموت اين مطلب را به موسي اعالم كرد) موسي گفت: بعد از آن چه  (زماني كه ملك

خواهم بميرم،  خواهد شد؟ گفت: سپس خواهي مرد. موسي گفت: پس همين االن مي
ي  قدس هنگام وفاتم باندازهالم ام با بيت كنم فاصله پروردگارا! از تو درخواست مي

 ي پرتاب يك سنگ باشد.  فاصله
دادم  فرمودند: به خدا قسم اگر اكنون آنجا بودم قبر موسي را به شما نشان مي پيامبر

 ي كوچك و قرمز رنگي قرار دارد. كه در كنار راه بر تپه
 فوائد: 

علي مختارند. انبيا در انتخاب ماندن در اين دنيا و يا پيوستن به بهشت و رفيق ا .1
رفيق اعلي را انتخاب نمودند حيات دنيا هر چه طوالني باشد روزي به  چنانكه پيامبر

اتمام خواهد رسيد و هيچ موجودي از مرگ نجات پيدا نخواهد كرد و اگر نجاتي بود انبيا 
 يافتند. و رسل نجات مي
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موسي  ،خواهد جانش را بگيرد الموت به نزد موسي آمده و اظهار كرد مي ملك .2
و چون قدرت و  شده استاش  براي اينكه انساني را ديد كه بدون اجازه وارد خانه

باشد، سيلي محكمي  مي انانس يك الموت توانايي بدني زيادي داشت به تصور اينكه ملك
91Fاو زد كه چشم(به شكل بشري) او از حدقه بيرون آمد. صورت به

البته فرشتگان در  1
يم ولوط آمدند كه در ابتدا فرشتگان را نشناختند واگر ابراهيم بني آدم به نزد ابراهي  چهره
شناخت از آنها بر  مي آورد ولوط نيز اگر آنها را نمي شناخت خوردني به نزد آنها مي آنها را
 ترسيد. نمي قومش

الموت بصورت بشر آمده بود چون اگر بصورت حقيقي  بايد بدانيم كه اوالً ملك
رت و توانايي دست بلند كردن بر او را نداشت، و ثانياً گشت هرگز موسي قد آشكار مي

ي حيات او بود زيرا در قومي مبعوث شده بود كه  اين خشم و عصبانيت موسي الزمه
دانستند بلكه تمام امور آنها فقط  جويي را نمي حق و حق ،محبت ،معناي نرمي و لطافت

ائيل اشاره كرده و خشم اسر لجاجت و عنادت بود همانطور كه قرآن به اين صفات بني
 دارد. خداوند را بر آنها بيان مي

الموت بار ديگر آمد و دستور خداوند را به موسي ابالغ نمود  هنگامي كه ملك .1
او مأمور خداوند  متوجه شد چشمش به حالت عادي قبلي برگشته است كه ديدموسي 

 92F2»َفَشمَُّه َشمًَّة فـََقَبَض ُروَحهُ «الموت شد  تسليم ملك پس ،است

 گرد. به بعد براي قبض روح آشكار نمي الموت از آن به سبب همين حادثه ملك
َنُه «  وََكاَن (بعد ذلك) يَْأِتي … َقْد َكاَن َمَلُك اْلَمْوِت يَْأِتي النَّاَس ِعَيانًا فَأََتى ُموَسى فـََلَطَمُه فـََفَقَأ َعيـْ

 93F1»النَّاَس ُخْفَيةً 
                                                                        

ي  آوردن چشم شخصي كه بدون اجازه به داخل خانه اين در حالي است كه شرع از حدقه بيروتن -1
 داند.  مسلمان نگاه كند را مباح مي

حديث  6/510(به فتح الباري  3279سلسله صحيحه رقم  - 10484حديث صحيح/ مسند احمد رقم  -2
 رجوع شود.) 3407رقم 
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اين پيامبر اولواالعزم نبود  كرامت و شخصيت در اين حادثه اگر فضل، .2
َوَلْوَال َكَراَمُتُه  « نمود همانطور كه به خداوند گفت: الموت با او برخورد ديگري مي ملك

 94F2»َعَلْيَك َلَعنُـْفُت بِِه (َلَشَقْقُت َعَلْيِه)

 كردم. اگر نزد تو بزرگوار نبود او را تكه پاره و قطعه قطعه مي
دفن در اماكن مقدس چنانچه موسي از اين حديث دليلي است براي استحباب  .3

خداوند درخواست نمود و امام بخاري بابي كه اين حديث را درآن روايت نموده است 
95Fباب من الدفن في األرض المقدسه أو نحوها)چنين نامگذاري نموده است: (

3 

 باشد. بيت المقدس مي ،مدينه ،منظور از سرزمين مقدس: مكه
المقدس باشد، نه در  مود كه قبرش نزديك بيتگويند موسي درخواست ن علما مي

96Fترسيد قبرش مشهور گشته و مردم به فتنه بيفتند. داخل شهر، زيرا مي

4  

 سپارند روزي كه همه جان مي
همه خواهند مرد. و اين همان روزي است كه خداوند ندا  روزي خواهد رسيد كه

 ﴿ دهد: مي     ﴾ »و چون هيچ  »و حكومت از آن كيستمروز پادشاهي ا

 ﴿ فرمايد: شود خداوند مي اي يافت نمي جواب دهنده    ﴾ ]از «] 16 :غافر

  .»ي توانا است آن خداي يكتا و چيره

﴿ براي علما نظر ديگري در مورد زمان نداي خداوند            

 ﴾ .وجود دارد واهللا اعلم بالصواب 
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يـَُناِدي ُمناٍد بَيِن يََدِي السَّاَعة يَا أَيـَُّها النَّاُس! أَتـَْتُكُم السَّاَعُة «قَاَل:  َعنُهَما اهللاُ  يَ ضِ رَ َعِن بِن َعبَّاٍس 
وُل ِلَمِن اْلُملُك الَيوَم لِلَِّه الَواِحِد يـَقُ وَ  َسَماِء الدُّنَياإلى  يـَْنِزُل اُهللا وَ  فَيْسَمعَها اَألحَياُء َواَألمَواُت، قَالَ 

 97F1»الَقهَّار
دهد اي مردم! قيامت آمده  اي در ابتداي قيامت ندا مي گويد: ندا دهنده مي ابن عباس

به آسمان دنيا آمده و  شنوند و خداوند  است، زندگان و مردگان آن صدا را مي
 .آن خداي يكتا و غالب است گويد: امروز پادشاهي و حكومت از آن كيست؟! از مي

 منكر و نكير

آيند كه به آن دو فرشته، منكر  بعد از دفن ميت دو فرشته براي سؤال كردن از ميت مي
 گويند. و نكير مي

َوَداِن ِإَذا قُِبَر اْلَميُِّت َأْو قَاَل َأَحدُُكْم أَتَاُه َمَلَكاِن َأسْ : « قَاَل ، قَاَل َرسوُل اهللا  َعْن أَِبي ُهَريـَْرة َ 
  98F2»َأْزرَقَاِن يـَُقاُل ِألََحِدِهَما اْلُمْنَكُر َواْآلَخُر النَِّكير 

فرمودند: وقتي ميت دفن شد دو  روايت شده است كه رسول اكرم   از أبوهريره
آيند كه به يكي از آنها منكر و به ديگري  ي سياه رنگ با چشمان آبي به نزد او مي فرشته

 شود. نكير گفته مي
ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُوِضَع ِفي قـَْبرِِه أَتَاُه َمَلٌك فـَيَـُقوُل َلُه َما  :«  قَاَل ، قَاَل َرسوُل اهللا  َنٍس َعْن أَ 

َو فـَيَـُقوُل هُ  ،قَاَل: ُكْنُت َأْعُبُد اللََّه فـَيُـَقاُل َلُه: َما ُكْنَت تـَُقوُل ِفي َهَذا الرَُّجل،فَِإْن اللَُّه َهَداُه ،ُكْنَت تـَْعُبُد 
فـَيُـْنطََلُق بِِه ِإَلى بـَْيٍت َكاَن َلُه ِفي النَّاِر فـَيُـَقاُل َلُه: َهَذا  ،َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه َفَما ُيْسَأُل َعْن َشْيٍء َغْيرَِها

فـَيَـُقوُل: َدُعوِني َحتَّى  ،بـَْيُتَك َكاَن َلَك ِفي النَّاِر َوَلِكنَّ اللََّه َعَصَمَك َورَِحَمَك فَأَْبَدَلَك بِِه بـَْيًتا ِفي اْلَجنَّةِ 
َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا ُوِضَع ِفي قـَْبرِِه أَتَاُه َمَلٌك فـَيَـْنَتِهُرُه فـَيَـُقوُل لَُه: َما   ،َأْذَهَب فَأَُبشَِّر َأْهِلي فـَيُـَقاُل َلُه: اْسُكنْ 

فـَيُـَقاُل َلُه: َفَما ُكْنَت تـَُقوُل ِفي َهَذا  ،ْيتَ فـَيَـُقوُل: َال َأْدِري فـَيُـَقاُل َلُه: َال َدرَْيَت َوَال تـَلَ  ،ُكْنَت تـَْعُبدُ 
                                                                        

و قال هذا حديث صحيح علي شرط مسلم و لم يخرجاه و  3637رقم  2/75حاكم في المستدرك  -1
 وافقه الذهبي
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فـََيْضرِبُُه ِبِمْطَراٍق ِمْن َحِديٍد بـَْيَن أُُذنـَْيِه فـََيِصيُح َصْيَحًة  ،فـَيَـُقوُل: ُكْنُت َأُقوُل َما يـَُقوُل النَّاسُ  ،الرَُّجل
ُر الثـََّقَلْيِن    99F1»َيْسَمُعَها اْلَخْلُق َغيـْ

فرمودند: وقتي بنده مؤمن دفن شد  كه رسول اكرم روايت شده است  از انس
پرستيدي ؟ پس اگر خدا او  مي گويد چه چيزي را شود و به او مي اي بر او وارد مي فرشته

شود در مورد مردي كه  پرستيدم، و به او گفته مي گويد: خداوند را مي را هدايت كرده مي
ي اوست. بعد از  ي خدا و فرستاده گويد او بنده گفتي؟ مي در ميان شما ظهور كرد چه مي

شود و به او  اي كه در جهنم است برده مي شود و او به طرف خانه نمي اين از او سؤالي
ي تو است ليكن خداوند بر تو رحم كرده و تو را از آن نجات داده  شود اين خانه گفته مي

دهيد به نزد  گويد: اجازه اي در بهشت تبديل كرده است پس مرده مي به خانهآن را  و
 شود آرام باش.  ام رفته و آنها را با خبر كنم پس به او گفته مي خانواده

كند و به او  اي بر او وارد شده و او را توبيخ مي و وقتي كافري دفن شد فرشته
شود  دانم. پس به او گفته مي گويد: نمي كردي؟ مي گويد: چه چيزي را عبادت مي مي

 ندانستي و نخواندي؟! 
گفتي؟ جواب  شود در مورد مردي كه ميان شما ظهور كرد چه مي ه او گفته ميسپس ب

اي در بين دو  گفتند، سپس با چكشي آهني ضربه گفتم كه مردم مي دهد آنچه را مي مي
كشد كه تمامي مخلوقات بجز انس و جن  اي مي شود و او فرياد و نعره گوشش زده مي
 شنوند. صداي او را مي

قَاَلْت :َجاَءْت يـَُهوِديٌَّة فَاْسَتْطَعَمْت َعَلى بَاِبي فـََقاَلْت: َأْطِعُموِني َأَعاذَُكْم اللَُّه  ضَي اُهللا َعنهارَ َعْن َعاِئَشَة 
َنِة َعَذاِب اْلَقْبرِ  َنِة الدَّجَّاِل َوِمْن ِفتـْ يَا فـَُقْلُت : قَاَلْت :فـََلْم َأَزْل َأْحِبُسَها َحتَّى َجاَء َرُسوُل اللَِّه  ،ِمْن ِفتـْ

َنِة ال دَّجَّاِل َوِمْن َرُسوَل اللَِّه َما تـَُقوُل َهِذِه اْليَـُهوِديَُّة قَاَل: َوَما تـَُقوُل؟ قـُْلُت: تـَُقوُل َأَعاذَُكْم اللَُّه ِمْن ِفتـْ
َنِة َعَذاِب اْلَقْبِر قَاَلْت: َعاِئَشُة فـََقاَم َرُسوُل اللَِّه  َنِة الدَّجَّاِل فـََرَفَع يََدْيِه َمّدا َيْسَتِعيُذ بِ  ِفتـْ اللَِّه ِمْن ِفتـْ

َر أُ  َنُة الدَّجَّاِل فَِإنَُّه َلْم َيُكْن نَِبيٌّ ِإالَّ َقْد َحذَّ َنِة َعَذاِب اْلَقْبِر ثُمَّ قَاَل َأمَّا ِفتـْ مََّتُه َوَسُأَحذِّرُُكُموُه َوِمْن ِفتـْ
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ْرُه نَِبيٌّ ُأمََّتُه ِإنَُّه َأْعَوُر َوا نَـْيِه َكاِفٌر يـَْقَرُؤُه ُكلُّ َتْحِذيًرا َلْم ُيَحذِّ للَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس بَِأْعَوَر َمْكُتوٌب بـَْيَن َعيـْ
َنُة اْلَقْبِر فَِبي تـُْفتَـُنوَن َوَعنِّي ُتْسأَُلوَن فَِإَذا َكاَن الرَُّجُل الصَّاِلُح ُأْجِلَس ِفي قَـ  َر َفزٍِع َوَال ُمْؤِمٍن فََأمَّا ِفتـْ ْبرِِه َغيـْ

ْسَالِم فـَيُـَقاُل َما َهَذا الرَُّجُل الَِّذي َكاَن ِفيُكْم فـَيَـُقوُل َمْشُعوٍف ثُ  مَّ يـَُقاُل َلُه ِفيَم ُكْنَت فـَيَـُقوُل ِفي اْإلِ
قْـَناُه فـَيُـْفَرُج َلُه فـُْرَجٌة ِقَبَل ال ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه  نَّاِر َجاَءنَا بِاْلبَـيـَِّناِت ِمْن ِعْنِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َفَصدَّ

َها َيْحِطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا فـَيُـَقاُل َلُه اْنظُْر ِإَلى َما َوقَاَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ يـُْفَرجُ  َلُه فـُْرَجٌة ِإَلى  فـَيَـْنظُُر ِإلَيـْ
َها َويـَُقاُل  َعَلى اْلَيِقيِن ُكْنَت َوَعَلْيِه ِمتَّ اْلَجنَِّة فـَيَـْنظُُر ِإَلى َزْهَرتَِها َوَما ِفيَها فـَيُـَقاُل َلُه َهَذا َمْقَعُدَك ِمنـْ

َعُث ِإْن َشاَء اللَُّه َوِإَذا َكاَن الرَُّجُل السَّْوُء ُأْجِلَس ِفي قـَْبرِِه َفزًِعا َمْشُعوفًا فـَيُـَقاُل لَ  ُه ِفيَم ُكْنَت َوَعَلْيِه تـُبـْ
فـَيَـُقوُل َسِمْعُت النَّاَس يـَُقوُلوَن قـَْوًال فـَُقْلُت َكَما  فـَيَـُقوُل َال َأْدِري فـَيُـَقاُل َما َهَذا الرَُّجُل الَِّذي َكاَن ِفيُكمْ 

َصَرَف اللَُّه َعزَّ  قَاُلوا فـَتُـْفَرُج َلُه فـُْرَجٌة ِقَبَل اْلَجنَِّة فـَيَـْنظُُر ِإَلى َزْهَرتَِها َوَما ِفيَها فـَيُـَقاُل َلُه اْنظُْر ِإَلى َما
َها  َوَجلَّ َعْنَك ثُمَّ يـُْفَرُج َلُه فـُْرَجٌة قِ  َها َيْحِطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا َويـَُقاُل َلُه َهَذا َمْقَعُدَك ِمنـْ َبَل النَّاِر فـَيَـْنظُُر ِإلَيـْ

َعُث ِإْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ يـَُعذَُّب .  ُكْنَت َعَلى الشَّكِّ َوَعَلْيِه ِمتَّ َوَعَلْيِه تـُبـْ
100F

1 
ام  زني يهودي به در خانه گويد: از أم المؤمنين عايشه رضي اهللا عنها روايت شده كه مي

ي  ي دجال و فتنه آمد و طلب غذا نمود و گفت: به من غذا بدهيد خداوند شما را از فتنه
عذاب قبر نجات دهد عايشه رضي اهللا عنها گفت: او را همچنان نگه داشتم تا اينكه 

چه مگر  :گويد؟ فرمودند اين زن يهودي چه مي آمد، گفتم: اي رسول اهللا  رسول اهللا 
ي عذاب قبر نجات دهد،  ي دجال و فتنه گويد: خداوند شما را از فتنه گويد؟ گفتم مي مي

ايستاده و دو دستش را بلند كردند و از  عايشه رضي اهللا عنها گفت: سپس رسول اكرم 
ي دجال، هيچ  ي عذاب قبر به خدا پناه بردند سپس فرمودند: اما فتنه ي دجال و فتنه فتنه

ي آن بر حذر داشته است و من  مگر اينكه امت و پيروان خود را از فتنه پيامبري نبوده
كنم كه هيچ پيامبري امت و پيروان  شما را از عالمتي كه در دجال وجود دارد با خبر مي

خود را از اين عالمت با خبر نكرده است. به درستي يك چشم او كور است و به راستي 

                                                                        

 3557رقم  3/395صحيح الترغيب و الترهيب  - 25133رقم / مسند احمد حديث صحيح -1



 85 فصل اول: مشهورترين مالئكه

نوشته شده و تمامي مؤمنان آن را » كافر«كه خداوند چنين نيست، بين دو چشمش 
 خوانند.  مي

اگر ميت  ،گيريد ي پيامبري من مورد آزمايش و سؤال قرار مي درباره ،ي قبر اما فتنه
انساني صالح و نيكوكار باشد در قبر نشسته و هيچ ناراحتي و ترسي ندارد و به او گفته 

شود آن مردي كه ميان شما بود  ه ميگفت  ،گويد: دينم اسالم بود شود دينت چه بود؟ مي مي
رسول خدا بود، و پروردگار، او را با داليل  دهد: او محمد  چه كسي بود؟ جواب مي

اي از آتش به روي او  روشن و آشكار فرستاد، و ما او را تصديق نموديم. پس دريچه
 كند كه آتشي است هولناك و درهم پيچيده كه گشوده شده و او به سوي آن نگاه مي

شود: ببين و بنگر به آنچه خداوند تو را از آن  خورند، و به او گفته مي همديگر را مي
گردد به گلها و آنچه در بهشت  اي از بهشت بسوي او باز مي نجات داده سپس دريچه

شود: اين جايگاه و مسكن تو است، تو بر يقين و  كند و به او گفته مي وجود دارد نگاه مي
دنيا را وداع گفتي، و بر آن إن شاء اهللا (به خواست خدا) زنده و  بر حق بودي، و بر آن

 محشور خواهي شد.
و اگر انساني بدكار باشد در حالي كه ترس و ناراحتي قلب او را فرا گرفته در قبر 

دهد شنيدم مردم چيزي  گفتي؟ جواب مي شود در دنيا چه مي نشيند و به او گفته مي مي
اي از بهشت بسوي او  كردم. سپس دريچه گفتند تكرار مي يگفتند و من آنچه مردم م مي

شود: ببين و  كند، و به او گفته مي باشد نگاه مي شود و او به گلها و آنچه در آن مي باز مي
اي از جهنم به روي او گشوده  بنگر به آنچه خدا تو را از آن محروم كرده است، و دريچه

شود: اين  كشد، به او گفته مي ه و زبانه ميبيند كه در هم پيچيد شود و آتش را مي مي
مسكن و جايگاه تو است، حقيقتاً كه بر شك و ترديد بودي، و بر آن مردي، و بر آن در 

 شود. روز قيامت زنده و محشور خواهي شد، سپس در قبر به او عذاب داده مي
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 منظور از سؤال كردن دو فرشته در قبر اين نيست كه اگر دفن نشد از او سؤال
گيرد خواه  كنند بلكه مقصود هر جايي است كه شخص بعد از مرگ در آن قرار مي نمي

 قبر، هوا، دريا، شكم حيوانات و غيره باشد.
 باشد. شود سؤال آنها در قبر مي شوند گفته مي و چون اكثر مردگان در قبر گذاشته مي

 كاتبين اعمال انسان

﴿                       ﴾ ]:12 -10 اإلنفطار[  

نگهباناني محترم كه پيوسته اعمال را ، اند بدرستي كه نگهباناني بر شما گمارده شده«
 . »دانند كنيد مي و هر كاري را كه مي، نويسند مي

بيشتر مراقب  ياد نموده است تا انسان »كراماً «و خداوند اين فرشتگان را با وصف 
اعمال خويش باشد زيرا هر قدر ناظر بر اعمال انسان شخصيت واالتري داشته باشد انسان 

 نمايد.  شود و از انجام گناه خودداري مي بيشتر مواظب خود مي
فرشتگان اعمال انسانها را نزد خود در دفاتري ثبت و ضبط كرده و براي هر فردي 

ها به معرض نمايش گذاشته  يامت اين پروندهدهند سپس روز ق اي تشكيل مي پرونده
 شود.  مي

﴿                                     

                                 

  ﴾ ] :18 -16ق[ 

اي در سر  گذرد و چه انديشه دانيم كه در خاطرش چه مي ايم و مي ما انسان را آفريده«
كه دو فرشته در سمت راست و  دارد و ما از شاهرگ گردن به او نزديكتريم. بدانگاه

اي  آورد مگر اينكه فرشته هيچ سخني را بر زبان نمي اند انسان سمت چپ انسان نشسته
دارند و  مراقب و آماده براي دريافت و نگارش آن سخن است و اعمال او را دريافت مي

 . »كنند ثبت و ضبط مي
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 ﴿خداوند  ي ي اين فرموده حسن بصري درباره        ﴾ 

ي بزرگواري بر  ي برايت گسترده و باز شده است و دو فرشتهگويد: اي بني آدم، كتاب مي
ي سمت راست  فرشته چپ، سمت راست و ديگري در سمت اند: يكي در تو گمارده شده

ي سمت چپ مأمور ثبت و ضبط اعمال بد  مأمور ثبت و ضبط اعمال نيك، و فرشته
ي اعمالت  نامه و هنگامي كه بميري خواهي عمل كن است. پس كم يا زياد هر طور كه مي

شود تا روز قيامت كه  شود و با تو در گور همراه است و به گردنت آويخته مي پيچيده مي
 فرمايد:  زنده شوي و از گور در آيي، در اين هنگام خداوند مي

﴿                               

                ﴾101F1  

ايم و در روز قيامت كتابي را براي وي بيرون  ما اعمال هر كسي را به گردنش آويخته«
 بيند. كتابت را بخوان كافي است كه امروز مي آوريم آن را در برابر خود باز و گشوده مي

 .»خودت حسابگر خود باشي
ي مردم اين دو فرشته بنام رقيب و عتيد مشهورند در حالي كه  در ميان عامه توجه:

 باشد. رقيب و عتيد دو صفت براي هر كدام از دو فرشته مي
 رقيب يعني: مراقب و ناظر 

 عتيد يعني: آماده
َب الشِّماِل لََيرَفُع الَقَلَم ِستَّ َساَعاِتٍ◌ َعِن َانَّ َصاحِ «قَاَل:  َأنَّ َرسوَل اِللِه  َعن أَِبي اَُماَمَة 

َها اَلَقاها  102F2»ِاالَّ ُكِتَبْت َواِحَدٌة.وَ  الَعبِد اْلُمْسِلِم اْلُمْخِطيِء، فِإن نَِدَم َواسَتغَفَر اهللاَ ِمنـْ
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ي سمت چپ تا شش ساعت  فرمودند: فرشته  روايت است كه پيامبر از أبو أمامه 
دارد اگر توبه و استغفار  ي مسلمان دست نگه مي از نوشتن خطاي بنده قلم را باال برده و

 نويسد و اال يك گناه برايش ثبت خواهد نمود. نمود آن را نمي

 نويسند؟ آيا مالئكه همه چيز را مي
دهد كه فرشتگان تمام حركات و سكنات انسان را ثبت و ضبط  ظاهر آيات نشان مي

 ﴿ كنند آيه: مي             ﴾ ]:18 ق[  

اي، مراقب و آماده (براي  راند مگر اينكه فرشته انسان هيچ سخني را بر زبان نمي«
 . »دريافت و نگارش آن سخن) است

ذكر شده است خود نص  (من)در سياق نفي آمده و ما قبل آن لفظ  (ِمن َقوٍل)چون 
 گردد.  ي الفاظ ادا شده ثبت مي بر عموم دارد كه همهصريحي است بر اينكه آيه داللت 

شود. ابن كثيـر نقـل    نظر بعضي علما بر اين است كه حتي آه و ناله بيمار نيز نوشته مي
كرد از طاووس بن كيسان به گوشش رسـيد   كند كه امام احمد در وقت بيماري ناله مي مي

احمـد بعـد از آن از نالـه كـردن     نويسـد امـام    هاي بيمار را مي كه فرشته حتي صداي ناله
 كرد. خودداري مي

 باشد. واهللا اعلم تر مي ها) صحيح ي اعمال توسط فرشته و اين قول (نوشته شدن كليه
و نظر بعضي از علما بر اين است كه فرشتگان فقط اعمال داراي ثواب و عقاب را 

ورد اعمالي كه ي علما اجماع بر اين است كه محاسبه فقط در م البته همه ،نويسند مي
103Fگيرد مستوجب ثواب و عقاب است صورت مي

ولي مناسب شخص مؤمن و مسلمان  1
 ي اعمال خويش را از آنچه برايش سود و نفعي ندارد پر بنمايد. نيست كه پرونده
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از نيكي اسالم شخص  104F1»ِمْن ُحْسِن ِإْسَالِم اْلَمْرِء تـَرُْكُه َما َال يـَْعِنيِه  «:  ي پيامبر به فرموده
 مسلمان اين است كه آنچه به او ارتباطي ندارد ترك كند.

 شود: مي»  َما الَيَعِنيهِ «مسائلي كه شامل 
 مورد.  الف) گفتگوهاي بي

دنيا و امور زندگي فردي شخص  ،ب) سخن و بحث از اموري كه ارتباط به دين 
 نداشته باشد. 

خانوادگي  ج) حريص بودن بر شناخت امور ديگران و دخالت در امور شخصي و
ي مردم: فالني  اي و روزمره كساني كه هيچ ارتباطي به او ندارد. همچون جمالت كليشه

 …كند؟  آورد؟ كجا صرف مي كند؟ از كجا در مي چه كار مي
د) زياده روي در سخنهاي مباح مثل مبالغه و تعريف زياد و آب و تاب دادن به سفر 

 مباحي كه داشته است.
ي  ان مؤمن حرف خيري زده يا سكوت رعايت كند زيرا كليهلذا شايسته است كه انس

ي آنها را در  گردد و در روز قيامت همه حركات و الفاظ تلفظ شده، ثبت و ضبط مي
 ي خويش مشاهده خواهد كرد. پرونده

فرمايند: كفار روز قيامت زماني كه عملكرد كوچك و بزرگ و  مي و خداوند 
 دهند.  ينند آه حسرت و ندامت سر ميب ناشايست خويش را جلو رويشان مي

﴿                       ﴾ ]:49 الكهف[  

واي بر ما! اين چه كتابي است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و «
 . »رت ورزيده است)همه را بر شمرده است (به ثبت و ضبط آن مباد
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كنيم و از خواندنش لذت برده و  گاهي كتابي را مطالعه مي ،برادر و خواهر مسلمانم
دهيم و بر عكس چه بسا از بعضي مؤلفين و خبرنگاران  مؤلف را مورد تحسين قرار مي

كنيم كه  ارزش آنها انتقاد مي پوچ و بي هاي آيد و از جمله بنديهاي آنها و نوشته بدمان مي
كنند؟! اگر برخورد ما با اين  ارزش ضايع مي هاي پوچ و بي ا اوقات مردم را با نوشتهچر

شوند از تك تك  بايد بدانيم كه در روز قيامت وقتي همه محشور مي ،مؤلفين چنين است
 باشي!!  شود و تو هم جزء مؤلفين و نويسندگان مي مؤلفين سؤال مي

باشي و آنجاست كه كتابت بدستت  ت ميي اعمال و گفتار خود بله! مؤلف و نويسنده
 شود: نويسنده توئي و بس !! داده مي

﴿           …            …﴾ ]25 -19 :قةالحا[ 

 دهي: زني و همه را خبر مي هاي زيبا داري خوشا به حالت و صدا مي اگر نوشته

﴿        ﴾ »نمايي و سربلندي  افتخار مي »بيائيد پرونده اعمالم را بخوانيد

وگرنه واي بر تو، جاي تأسف است كه بعضي از نويسندگان در آنجا نداي حسرت سر 
 دهند: مي

﴿             ﴾ »به من داده ي اعمالم  اي كاش هرگز نامه  گويد مي

 خواهد كتابش را ببيند و بخواند.  نمي »شد نمي
ي خوبي باشيم و با گفتار و كردار شايسته از نو  برادر و خواهر مؤمن بياييم نويسنده

كتابي بنويسيم كه ما را سر بلند و سر افراز ميدان محشر نمايد و بتوانيم آن كردارهاي 
بايد بدانيم كه اين دنيا با تمام پيچ و تاب و  ،نادرست را پاك نماييم. هنوز دير نشده است

هايي كه دارد خواهد گذشت و روزي فرا خواهد رسيد كه در پيشگاه  پستي و بلندي
اَحكَم االحاكميِن قرار گرفته و به ريز و درشت اعمالمان رسيدگي خواهد شد. پس 

دامت سر اي بينديشيم مبادا در آن روز جزء كساني باشيم كه آه و حسرت و ن لحظه
 دهند. مي
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 آيا فرشتگان از درون قلب خبر دارند؟
اند كه فرشتگان از بعضي از اعمال دروني انسان  علما از آيات و احاديث استدالل كرده

 شوند. خبردار مي

﴿ -الف        ﴾ ]:دهيد دانند آنچه شما انجام مي مي« ]12 اإلنفطار«. 

 شامل اعمال ظاهر و باطن شود. ،به إذن و خواست خدا تواند ها مي فهميدن فرشته
كند كه خداوند خطاب به  روايت مي در صحيح مسلم ابوهريره از رسول اهللا  -ب 
 فرمايند: ها مي فرشته
ِبَحَسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها  ِإَذا َهمَّ َعْبِدي ِبَسيَِّئٍة َفَال َتْكتُُبوَها َعَلْيِه فَِإْن َعِمَلَها فَاْكتُُبوَها َسيَِّئًة َوِإَذا َهمَّ « 

 105F1»فَاْكُتُبوَها َحَسَنًة فَِإْن َعِمَلَها فَاْكتُُبوَها َعْشًرا 
قصد عمل بدي نمود آن را برايش ننويسيد پس اگر بدان عمل كرد  ام هنگامي كه بنده

 ،تنها يك گناه برايش ثبت كنيد و هنگامي كه قصد عمل نيكي نمود ولي آن را انجام نداد
 يش يك حسنه بنويسيد و اگر بدان عمل نمود ده حسنه برايش بنويسيد.برا

باشد البته به إذن خدا  براي فرشته معلوم و آشكار مي (َهمَّ)پس معلوم شد قصد و اراده 
فهمند اما بقيه امور دليلي براي آن  مي كه او را آگاه نمايد و فرشتگان فقط قصد و اراده را

 وجود ندارد.
ه همانند بعضي از امور غيبي است كه انبياء به اذن خداوند از آنها و اين درك فرشت

 شوند. آگاه مي

﴿                                    

        ﴾ ]:26 -27 الجن[  
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ي غيب و نهان است و هيچ كس را از علوم غيبي خويش آگاه و مطلع  خداوند داننده«
سازد جز پيامبري كه خدا از او راضي و خشنود باشد، همانا خدا محافظان و  نمي

 . »نگهباناني در پيش رو و پشت سر او قرار داده است
تواند فرشته يا پيامبري  مي» لٍ ِاالَّ َمِن اْرَتَضي ِمن رَُّسو « ي و رسول يا فرستاده در جمله
 شوند. ي پنهاني خبردار مي باشد. كه به إذن خداوند از مسئله

 دهد! خداوند به كاتبين دستور مي
لَْيَس ِمْن َعَمِل يـَْوٍم ِإالَّ َوُهَو ُيْخَتُم َعَلْيِه : « قََال، قَاَل َرسوُل اهللا  َعن ُعْقَبِة بن َعاِمَر الُجَهِنّي 

ُه اْلُمْؤِمُن قَاَلْت اْلَمَالِئَكُة يَا رَبـََّنا َعْبُدَك ُفَالٌن َقْد َحَبْسَتُه فـَيَـُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ اْخِتُموا لَ  فَِإَذا َمِرضَ 
َرأَ َأْو يَُموتَ   106F1»َعَلى ِمْثِل َعَمِلِه َحتَّى يـَبـْ

ي  ي اعمال روزانه فرمودند: كليه روايت است كه پيامبر از عقبه بن عامر جهني 
گويند:  ها مي شود فرشته هنگامي كه مؤمني بيمار مي ،شود هر فرد بر آن مهري زده مي

فرمايد:  اي. خداوند مي ات را به دليل بيماري از عبادت نگه داشته پروردگارا! فالن بنده
داد برايش بنويسيد تا  مادامي كه او بيمار است اعمالي را كه در حال سالمتي انجام مي

 ه يا وفات كند.شفا پيدا كرد
گويد: صبح زود به سوي مسجد دمشق حركت كردم. در راه شداد  اشعس صنعاني مي

بن اوس و صنابحي را مالقات كردم گفتم: خدا شما را مورد رحمتش قرار دهد كجا 
رويد؟ گفتند: قصد مالقات برادري بيمار را داريم. به همراه آنها حركت كردم تا به  مي

به او گفتند: چگونه شب را صبح نمودي گفت: به فضل و نعمت  منزل آن بيمار رسيديم
شنيدم كه  خدا شب را بخوبي به صبح رساندم. شداد گفت: تو را بشارت باد از پيامبر

 فرمود:  مي
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ليُتُه ِبه فَِإنَُّه َصبَـَر َعَلي َماابـْتَ وَ  إنَّ اَهللا تـََعاَلي يـَُقوُل: ِإَذا ابتَـَليُت َعْبدًا مِّْن ِعَباِدي ُمؤِمناً، َفَحَمَدِني«
يـَُقوُل الرَّبُّ لِلَحَفظَة: ِانِّي اَنَا قـَيَّْدُت َعْبِدي هَذا وَ  يـَُقوُم ِمن مَّضَجِعِه َذِلَك َكَيوِم َوَلَدْتُه ُأمُُّه ِمن الَخطَايَا،

تَـَليُته فََاِجُروا َلُه ِمَن اَألْجِر َما ُكْنُتم ُتْجُروَن َلُه قَبَل َذِلكَ   107F1»يحٌ ُهو َصحِ وَ  َوابـْ
اي از بندگان مؤمنم را بيمار نموده و مورد  فرمايند: هنگامي كه بنده خداوند متعال مي

شود در حالي كه  آزمايش قرار دادم و او بر بيماريش صبر نمود. از بستر بيماريش بلند مي
گناهانش پاك شده همانند روزي كه از مادرش تولد شده است. خداوند به فرشتگان 

: همانا من او را بيمار و از كارش باز داشتم پس به او اجر و پاداش گويد موكل او مي
 داديد. دهيد آن گونه كه در هنگام صحت و سالمتي به او اجر و پاداش مي
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 :دومفصل 
 هاي ديگر فرشته

 مالك : نگهبان و مسئول جهنم -1

َلَة رَُجلَ « : قَاَل، قَاَل النَِّبيُّ  َعْن َسُمَرة َ  ْيِن أَتـََياِني قَاَال الَِّذي يُوِقُد النَّاَر َماِلٌك َخاِزُن رَأَْيُت اللَّيـْ
108F».النَّاِر َوأَنَا ِجْبرِيُل َوَهَذا ِميَكائِيلُ 

1 
فرمودند: ديشب دو مرد نزدم آمدند و گفتند:  روايت است كه پيامبر از سمره 

ل و اين باشد و من جبرئي مالك، نگهبان جهنم مي ،دارد كسي كه جهنم را روشن نگه مي
 ميكائيل است.

هاي نجات را به روي خودشان مسدود ديده و از همه جا  زماني كه دوزخيان تمام راه
 خوانند:  كشند و مالك را به فرياد مي قطع اميد كرده فرياد مي

﴿                       ﴾ 77 :زخرف[ال[ 

اي مالك آرزو داريم پروردگارت ما را بميراند، مالك  ،زنند رياد ميجهنميان ف«
 .»گويد: شما در اين جا ماندني هستيد مي

در اصل به معناي توقف توأم با انتظار است و شايد اين » مكث«ي  از ريشه »ماكثون«
تعبير، يك نوع استهزاء از سوي مالك براي جهنميان باشد. همان طوري كه در جواب 

 گوييم منتظر باش!! مي كه تقاضايي دارد كه مستحق آن نيستفردي 
ِإنَّ َأْهَل النَّاَر يَْدُعوَن َماِلكاً َفال ُيِجيبُـُهْم َأربَِعيَن َعاًما « َعْن َعبد اِهللا بن عمرٍو َرِضَي اهللاُ َعنُهَما قَاَل: 

﴿ ثُمَّ يـَُقوُل:    ﴾  ُوَن ثُمَّ َيْدُعوَن رَبـَُّهم فـَيَـُقول﴿                 
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  ﴾  ُنَيا ثُمَّ يـَُقول ﴿ َفَال ُيِجيبُـُهم ِمثَل الدُّ        ﴾  ثُمَّ يـَْيَأِس الَقوَم َفَما ُهَو

 َحِميَر َأوَُّلَها َشِهيٌق َوآِخُرَها َزِفيُر.ِإالَّ الزَِّفيُر َوالشَِّهيُق ُتْشِبُه َأْصَواتـُُهم َأْصَواُت ال
109F

1 
 ،زنند را صدا مي جهنميان، مالك (نگهبان جهنم) گويد: همانا مي عبداهللا بن عمرو 

﴿گويد:  مي بعد از چهل سال در جواب جهنميان ،دهد اما او جوابي نمي   

  ﴾ زنند: پروردگارا ! ما  مي شما در اين جا ماندني هستيد. سپس خداوند را صدا

 اگر دوباره تكرار كرديم قطعاً ستمگريم (مستحق عذابيم). ،را از جهنم خارج نما
فرمايد: در دوزخ  دهد. سپس مي جوابشان را نمي ،ي تمام عمر دنيا خداوند به اندازه

ساكت و خاموش باشيد و با من سخن نگوييد (از من دور شويد و در قعر دوزخ فرو 
هاي طوالني دم  گردند و صدائي نيست مگر ناله د از آن جهنميان ديگر نااميد ميبع ،رويد)

كه شبيه صداي خران است، اولش صداي هواي سينه و آخرش صداي هواي  و بازدمي
 حلق است. 

 ي كساني است كه از غم و اندوه ناله سر  زفير و شهيق: هر دو صداي فرياد و ناله
ي نهايت ناراحتي و شدت عذاب  كند و نشانه آنها را پر مياي كه تمام وجود  ناله دهند مي

 است.

 ﴿جملة   ﴾ رود و هرگاه  مي معموالً براي دور كردن سگ به كار ،فعل امر است

 به معني پستي و مستحق مجازات بودن او است.  ،در مورد انساني گفته شود

 موكلين جهنم  -2

 كند. قرآن اين مأمورين را زبانيه معرفي مي

﴿      ﴾]زنيم به زودي مأمورين دوزخ را صدا مي« ]18 :علقال«. 
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به معناي دفع كردن » زبن«ي  به معناي مأمورين انتظامي، از ريشه» زبنيه«زبانيه جمع 
 دور كردن و صدمه زدن است.

 فرشته بيان شده است: 19ي مدثر تعداد آنها  در سوره

﴿      ﴾  :30[المدثر[ 

 .»اند بر جهنم نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) گمارده شده«
كرد و مجالي  شد فرقي نمي دانيم. هر عددي كه ذكر مي ما علت ذكر عدد نوزده را نمي

 براي عقل ما نيست واهللا اعلم.
 توان فهميد كه اهدافي در آن نهفته است: ليكن از آيات بعد مي

ار، زيرا كفار تعداد فرشتگان را كم دانسته و آن را مسخره به فتنه انداختن كف -1

﴿ كردند. مي                ﴾  

به يقين رسيدن اهل كتاب، زيرا تعداد فرشتگان جهنم كه در قرآن آمده با تعداد  -۲

﴿ ي در تورات و انجيل توافق دارد. ذكر شده          ﴾ 

﴿ ازدياد ايمان مؤمنان -3        ﴾ 

﴿                                      

                                

                                    

                            ﴾ ]31 :مدثرال[ 

و مأمورين دوزخ را جز از ميان فرشتگان قرار نداديم و تعداد آنها را جز براي «
آزمايش كافران معين نكرديم تا اهل كتاب يقين و اطمينان حاصل كنند و ايمان مؤمنان 
افزوده گردد. و اهل كتاب و مؤمنان (در حقانيت قرآن) شك و ترديدي به خود راه 

ه در دلهايشان بيماري (نفاق) است و كافران بگويند خدا از بيان اين ندهند. و كساني ك
سازد و هر كس  عدد چه منظوري دارد؟! اين گونه خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي
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داند و اين جز  نمي بخشد لشكريان پروردگارت را جز او كسي را بخواهد هدايت مي
 .»تذكري براي انسانها نيست هشدار و

دوزخيان از همه جا نااميد شده و دل از همه جا كندند و در اطراف خود هنگامي كه 
كنند كه  جز عذاب و فرشتگان عذاب چيز ديگري را مشاهده نكردند، يقين پيدا مي

بايست انواع عذابها را بچشند ولي به اميد كم  مجازات الهي بر طرف شدني نيست و مي
كنند اگر  رده و درخواست تخفيف ميشدن عذاب رو به سوي موكلين و مأموران جهنم ك

 چه يك روز هم باشد تا نفسي تازه كنند و اندكي بياسايند.

﴿                          ﴾ ]49 :غافر[ 

د از پروردگارتان بخواهيد كه يك گوين و كساني كه در آتشند به نگهبانان جهنم مي«
 . »روز عذاب را از ما بر دارد

 نگهبانان بهشت -3
110F

1 

﴿                                    

              ﴾  :73[الزمر[ 

شوند،  اند، گروه گروه به سوي بهشت برده مي و كساني كه تقواي الهي پيشه كرده«
شود و نگهبانان بهشت به آنها  رسند درهاي آن گشوده مي هنگامي كه به آنجا مي

كرديد پس داخل بهشت شويد و در آنجا  گويند: سالم بر شما، به نيكي و خوبي زندگي مي
 .»اودانه بمانيدج

                                                                        

باشد و در بعضي از احاديث صريحاً اين نام ذكر  گويد: نام نگهبان بهشت، رضوان مي ابن كثير مي -1
باشد  كند ثابت نمي ( اما حديثي كه نگهبان بهشت را رضوان معرفي  1/53بدايه و النهايه  شده است.

 )6436مراجعه شود: سلسله ضعيفه رقم 
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آِتي بَاَب اْلَجنَِّة يـَْوَم اْلِقَياَمِة فََأْستَـْفِتُح فـَيَـُقوُل : « قَاَل ، قَاَل َرسوُل اهللا  َعْن أََنِس بن َماِلٍك 
َلك  111F1»اْلَخاِزُن َمْن أَْنَت فََأُقوُل ُمَحمٌَّد فـَيَـُقوُل ِبَك أُِمْرُت َال َأفْـَتُح ِألََحٍد قـَبـْ

آيم و  فرمودند: روز قيامت به در بهشت مي ايت است كه پيامبررو از أنس بن مالك
گويد:  ، ميگويم: محمد گويد تو كيستي؟ مي كنم در را به رويم بگشايند نگهبان مي درخواست مي

 به من دستور داده شده است در را جز به روي شما به روي هيچ كسي قبل از شما باز نكنم. 
اَتَعَلُم َاوَُّل زُمَرٍة َتدُخُل الَجنََّة ِمن اُمَِّتي؟ قُلُت: : « ، قَاَل َرسوُل اِهللا  قَالَ  َعن َعبداِهللا بن ُعَمرٍ 

َيسَتفِتُحوَن، فـَيَـُقوُلُ◌ َلُهم و  رسولُُه َاعَلُم، فـََقاَل: الُمَهاِجُروَن، يأُتوَن يَوَم الِقَياَمِة إلي بَاب الَجنَّةِ وَ  اهللاُ 
ِإنََّما َكاَنت َأسَياُفَ◌نا َعَلي َعَواتِِقنا ِفي وَ  فـَيَـُقوُلوَن: بَأيِّ شيٍء ُنحاَسُب؟! الَخَزنَُة: َأَو َقد ُحوِسبُتم؟

112F2»ِمتَنا َعَلي َذِلَك قَاَل: فـَُيفَتُح َلُهم فـََيِقيُلوَن ِفيِه َأْربَِعيَن َعاماً قَبَل َأْن يَدُخَلَها النَّاُس.َحتَّى  َسبيِل اهللاِ 
 

داني اولين گروه از  فرمودند: آيا مي كه پيامبرروايت است  از عبد اهللا بن عمر 
گردند چه كساني هستند؟ گفتم: خدا و پيامبرش داناترند.  امت من كه وارد بهشت مي

ي ورود  آيند و اجازه آنها مهاجرين هستند كه روز قيامت به سوي بهشت مي فرمودند:
گويند: به چه چيزي  مي ايد؟ گويد: آيا محاسبه شده گيرند، نگهبان بهشت به ايشان مي مي

ايم در حالي كه شمشيرهايمان بر دوشمان بود تا  در راه خدا جهاد كرده محاسبه شويم؟!
شود و  فرمودند: درها به رويشان گشوده مي اينكه در همين راه دنيا را وداع گفتيم پيامبر

 كنند. ميچهل سال قبل از اينكه مردم وارد آن گردند آنها در آن قيلوله(خواب نيمروز) 

 هاروت و ماروت -4

گويند  ي بقره ذكر شده و علمايي مانند ابن حزم ظاهري مي نام اين دو فرشته در سوره
113Fباشند. كه آنها دو قبيله از جن مي

 باشد. اما آثار وارد شده در اين مورد ضعيف مي 3

                                                                        

  197رقم  الجنة/ كتاب االيمان باب في قول النبي أنا أول الناس يشفع في حيح مسلمص -1
 853سلسله صحيحه رقم  - 2389رقم  2/80حديث صحيح/ مستدرك حاكم  -2

 3/305الفصل في الملل والمحل  -3
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﴿                                   

                                

                                       

                                   

                                       

   ﴾ ]102 :ةالبقر[ 

گفتند باور نموده و از  ي سلطنت سليمان مي گروهي از يهوديان آنچه شياطين در باره
آنها پيروي كردند، حال آنكه سليمان هرگز كفر نورزيده است، بلكه اين شياطين بودند كه 

ي هاروت و ماروت در بابل  د و به مردم سحر و آن چيزي كه بر دو فرشتهكفر ورزيدن
دادند در حالي كه آن دو فرشته به هيچ كس چيزي را  فرود آمده بودند ياد مي

باشيم  ي آزمايش و امتحان مي گفتند: ما وسيله مگر اينكه پيشاپيش به او مي ،آموختند نمي
ي آن بين  گرفتند كه بوسيله مز و رموزي ياد ميپس كفر نورزيد. و مردم از آن دو فرشته ر

توانند به  افكندند حال آنكه ايشان جز با اراده و مشيئت خداوند نمي زن و مرد جدايي مي
گرفتند كه به ايشان ضرر رسانده و  كسي ضرر و زيان برسانند و آنها چيزهايي را ياد مي

كسي كه دنبال سحر و جادو باشد  دانستند هر نداشت. و هر آئينه مي سودي برايشان در بر
اي نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه را كه بخاطر آن  در آخرت بهره

آوردند و تقواي خدا پيشه  دانستند. و اگر آنها ايمان مي اي كاش مي ،خويشتن را فروختند
 ت.دانستند كه پاداشِ نزد خداوند بهتر اس كردند (برايشان بهتر بود) اي كاش مي مي

ي مردم شايع  هاي دروغين در ميان عامه ي هاروت و ماروت قصه در مورد دو فرشته
است و جاي بسي تأسف است كه بسياري از وعاظ و سخنرانان بدون اينكه كوچكترين 
دقتي به عدم صحت روايات كنند با آب و تاب آن را براي شنوندگان خويش بيان 



 101 هاي ديگر فصل دوم: فرشته

 ﴿ ي خداوند روا داشته و آيه كنند و اين تهمت ناروا را به فرشتگان مي      

           ﴾114F1 و العياذ باهللا من الجهل«نمايند.  مي را فراموش« 

كنيم تا خوانندگان عزيز و گرامي  يك نمونه از روايات ساختگي و دروغين را ذكر مي
 نقل كردن آن جدا خودداري نمايند.  از خواندن روايات دروغين بر حذر بوده و از

 در روايت ضعيفي در مسند امام احمد چنين آمده است:
 را به سوي زمين فرستاد فرشتگان گفتند اي پروردگارا! كه خداوند آدم  هنگامي 

﴿                                 

    ﴾ ]30: ةالبقر[ 

اندازد و خونها  كند و تباهي راه مي دهي كه فساد مي آيا در زمين كسي را قرار مي«
خواهد ريخت، و حال آنكه ما به حمد و ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟! 

 » …دانيد ه شما نميدانم ك خداوند فرمود: همانا من حقايقي را مي
 تر هستيم. فرشتگان گفتند: پروردگارا ما براي تو از بني آدم مطيع

خداوند گفت: دو فرشته را آماده نموده تا آن دو را به زمين فرستاده و ببينيم چه عملي 
گفتند: هاروت و ماروت، سپس به سوي زمين فرستاده شدند و زهره به ،دهند انجام مي

 به نزد آنها آمد. صورت زني بسيار زيبا
 آن دو (هاروت و ماروت) از او طلب عمل فاحشه نمودند.

 شوم. تسليم شما نمي ،ي شرك را بر زبان نياوريد زهره گفت: به خدا قسم تا كلمه
اي را  آوريم. زهره رفت و در حالي كه پسر بچه گفتند: به خدا قسم هرگز بخدا شرك نمي
خويش را تكرار كردند. گفت: اگر اين پسر بچه به همراه داشت، برگشت. آنها درخواست 

كشيم. سپس  شوم. گفتند: به خدا سوگند هرگز او را نمي را بكشيد به خدا قسم تسليم مي
برگشت. آنها درخواست خويش  ،رفت و در حالي كه ليواني از مشروب به دست داشت

                                                                        

 ]6[التحريم:  -1
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شوم آنها  ميرا تكرار نمودند. گفت: به خدا تا اين مشروب را ننوشيد هرگز تسليم ن
مشروب را سر كشيده و با او مجامعت نموده و پسر بچه را به قتل رساندند هنگامي كه از 
مستي بيرون آمدند زهره به آنها گفت: بخدا تمام كارهايي كه از انجام دادنش خودداري 

كرديد در هنگام مستي مرتكب شديد خداوند آنها را بين عذاب دنيا و آخرت مخير  مي
115Fعذاب دنيا را ترجيح دادند. كرد و آنها

1  
. بدون شك آنچه   اند ضعيف دانستهآن را  حاتم كثير، احمد شاكر و ابو علمايي امثال ابن

شود آنها فرشتگان خداوند بودند كه جهت امتحان مردم به  كه از آيات قرآن فهميده مي
ها يادآوري ي سحر، كفر و شرك را به آن دادند و تمام تذكرات الزمه آنها سحر ياد مي

 نمودند.  مي
و در بعضي از اين روايتها اشاره شده است كه آنها اكنون در چاه بابل سر به زير 

باشند و كسي كه سنگي در اين چاه بيندازد تا آن دو فرشته از پرتاب آن سنگ  آويزان مي
 شود.  ماند و هر چه بخواهد برآورده مي قطرات آبي بنوشند از سحر و جادو در امان مي

باشد كه فرشتگان خداوند از اين  هاي دروغين مي ي اينها از خرافات و افسانه همه
 خرافات بري و پاك هستند. 

 حاملين عرش  -5

﴿                                     

  ﴾ ]7 :غافر[ 

فرشتگاني كه حامل عرشند و فرشتگاني كه گرداگرد عرش هستند به تسبيح و حمد «
 .»كنند خدا مشغولند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مي

                                                                        

قال  -6186رقم الخلق ابن حبان كتاب التاريخ باب بدء  - 6178رقم مسند امام احمد  حديث منكر/ -1
 ابو حاتم هذا حديث منكر 
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﴿                      ﴾ ]:75 الزمر[ 

اند و به حمد و ستايش  و مالئكه را خواهي ديد كه گرداگرد عرش خدا حلقه زده«
 .»پروردگار خود مشغولند

﴿               ﴾ ]17 :قةالحا[ 

 .»كنند در آن روز هشت فرشته، عرش پروردگار را بر فراز سر خود حمل مي«
ُأِذَن ِلي َأْن ُأَحدَِّث َعْن َمَلٍك ِمْن َمَالِئَكِة اللَِّه «  :قَاَل ، قَاَل َرسوُل اهللا اٍهللا  َعْن َجاِبِر بن َعبد

 116F1»ِمْن َحَمَلِة اْلَعْرِش ِإنَّ َما بـَْيَن َشْحَمِة أُُذنِِه ِإَلى َعاتِِقِه َمِسيَرُة َسْبِع ِمائَِة َعامٍ 
دند: به من اجازه داده شد كه از فرمو روايت است كه پيامبر از جابر بن عبد اهللا

ي  اي از فرشتگان خداوند، كه از حاملين عرش است سخن بگويم همانا بين الله فرشته
 باشد. ي هفتصد سال راه مي گوش تا دوش او فاصله

َالُه ِفي ُأِذَن ِلي َأْن ُأَحدَِّث عن َمَلٍك من َحَمَلِة العْرِش رِجْ « :    اهللا ولُ سُ رَ  الَ قَ  الَ قَ  س نَ ن اَ عَ 
َك األرِض السُّْفَلى وَعَلى قـَْرنِـِه الَعـْرَش َوبـَـْيَن َشـْحَمَة ُأُذنـَْيـِه َوَعاتِِقـِه َخَفَقـاُن الطّيـِر سـبعمائة عـاٍم يقـوُل َذلِـ

  117F2» الَمَلْك ُسْبَحاَنَك َحْيُث ُكْنتَ 
فرمودند: به من اجازه داده شد كه از  روايت است كه رسول اهللا  از انس 

باشد و  ز حاملين عرش سخن بگويم كه دو پايش در پايين ترين طبقه زمين مياي ا فرشته
اش برابر با مسيري است كه  عرش بر شاخش قرار دارد و فاصله بين نرمه گوشش و شانه

كند و سخن آن فرشته اين  مي سال طي 700پزنده اي سريع بال و تند پرواز در طول 
 ك ومنزهي .باشد كه خداوند تو انجايي كه هستي پا مي

 
 

                                                                        

 4727باب في الجهميه رقم  السنة/ سنن ابي داوود كتاب حديث صحيح -1
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 ي كوهها  فرشته -6

َلَقْد «:َهْل أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأَشدَّ ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد قَاَل:  قَاَلْت لِلنَِّبيِّ  َرِضَي اللَُّه َعنَهاَأنَّ َعاِئَشَة 
ُهْم يـَْوَم اْلَعَقَبةِ  ِإْذ َعَرْضُت نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد يَالِيَل  َلِقيُت ِمْن قـَْوِمِك َما َلِقيُت وََكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنـْ

 َوأَنَا بَِقْرِن ْبِن َعْبِد ُكَالٍل فـََلْم ُيِجْبِني ِإَلى َما َأَرْدُت فَاْنطََلْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي فـََلْم َأْسَتِفْق ِإالَّ 
َأظَلَّْتِني فـََنظَْرُت فَِإَذا ِفيَها ِجْبرِيُل فـََناَداِني فـََقاَل ِإنَّ اللََّه َقْد  الثـََّعاِلِب فـََرفـَْعُت رَْأِسي فَِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة َقدْ 

فـََناَداِني  َسِمَع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك َوَما َردُّوا َعَلْيَك َوَقْد بـََعَث ِإلَْيَك َمَلَك اْلِجَباِل لَِتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفيِهمْ 
َعَليَّ ثُمَّ قَاَل يَا ُمَحمَُّد فـََقاَل َذِلَك ِفيَما ِشْئَت ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهْم اْألَْخَشبَـْيِن َمَلُك اْلِجَباِل َفَسلََّم 

 118F1»َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اللَُّه ِمْن َأْصَالِبِهْم َمْن يـَْعُبُد اللََّه َوْحَدُه َال ُيْشِرُك بِِه َشْيًئا.فـََقاَل النَِّبيُّ 
آيا روزي  گفت: اي رسول خدا  شه رضي اهللا عنها روايت است كه به پيامبراز عاي

فرمودند: محنتهاي زيادي از  تر از روز احد براي تو پيش آمده است؟ پيامبر سخت
 َعَقَبةروز  ،ترين محنتي كه از آنها به من رسيده است قومت به من رسيده است و سخت

ي خود را بيان كردم اما آنچه را خواستم  دكُالل خواستهبود. وقتي نزد ابن عبد يالَيلِ بن عب
قبول نكردند، پس با حالت پريشاني و ناراحتي از نزد آنها رفتم، و از شدت ناراحتي 

رسيدم پس سرم را بلند كردم ناگاه ابري را ديدم كه » قرن ثعالب«متوجه نشدم كه كي به 
ميان آن بود پس مرا ندا زد و گفت:  بر من سايه افكنده بود به آن نگاه كردم جبرئيل در

ها را  ي كوه ي تو، كه گفتار تو را رد كردند شنيد و اينك فرشته خداوند سخنان قوم و قبيله
ها مرا صدا  ي كوه خواهي به او امر كني، آنگاه فرشته نزد تو فرستاده است تا آنچه را كه مي

هايم و هر آنچه تو  ي كوه من فرشته كرده و بر من سالم نمود. سپس گفت: اي محمد 
خواهي تا اين دو كوه را بلند كرده و بر سر آنها  باشم اگر مي بخواهي! من به فرمان تو مي

من اميدوارم كه خداوند از پشت آنها كساني را  اما  فرمودند: فرود آورم. رسول اهللا 
 بيافريند كه خدا را عبادت كنند و شريك و همتايي براي خدا قرار ندهند.

                                                                        

 3231/ كتاب بدء الخلق باب ذكر المالئكه رقم صحيح بخاري -1
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رار و كوهي كه مقابل آن ق ابوقـُبَـْيس دو كوه نزديك مكه يعني كوه» جبلين«منظور از  
119Fهمانطوري كه ابن حجر به آن اشاره نموده است. باشد نه كوههاي طائف، مي دارد

1  

 مدافعين اماكن مقدس  -7

الطَّاُعوُن َوَال ِة َمَالِئَكٌة َال َيْدُخُلَها َعَلى أَنـَْقاِب اْلَمِدينَ « :قَاَل ، قَاَل َرسوُل اهللا  َعْن أَِبي ُهَريـَْرة َ 
  120F2.»الدَّجَّال

فرمودند: بر راههاي ورودي مدينه فرشتگاني  روايت است كه پيامبر از ابوهريره 
 شوند. هستند كه مانع از داخل شدن طاعون و دجال مي

َها الدَّجَّاُل فـََيِجُد اْلَمَالِئَكَة َيْحُرُسونـََها َفَال اْلَمِديَنُة يَْأتِي« قَاَل: َعِن النَّبيِّ  َعن أََنِس بن َماِلٍك 
 121F3»يـَْقَربـَُها الدَّجَّاُل قَاَل َوَال الطَّاُعوُن ِإْن َشاَء اللَّه

فرمودند: دجال به سوي مدينه آمده پس  پيامبرروايت است كه  أنس بن مالك  از
اهللا به خواست خدا دجال و كنند پس إن شاء  يابد كه از آن پاسباني مي فرشتگان را مي

 شوند. طاعون به مدينه نزديك نمي
إنِّي و  إنِّي أنَا اْلَمسيحَ « ي تميم داري در صحيح مسلم چنين آمده كه دجال گفت: در قصه

َر في األرِض َفَال أدََع َقريًة ِاالَّ َهَبطُتها في َاربَعِين لَيلَ  ًة َغيَر ُأوِشُك أن يُؤَذَن لي ِفي اْلُخروج فَأخُرَج فَأسيـْ
طَْيَبة فـَُهما ُمَحرَّمتان َعَليَّ ِكلتاُهما ُكلََّما َاَردُت أن َادُخَل َواِحَدًة أو واِحًد ِمنُهما ِاسَتقبَـَلِني َمَلٌك وَ  ِمكَّةَ 

 ِانَّ َعلي ُكل نَقٍب ِمنها َمالئكًةَ َيْحُرسونَها قالت قال َطَعَن رسولوَ  بَِيِده السَّيُف َصلًتا َيُصّدُ◌ِني َعنها
122F».هذه طَْيَبة، َهذه طَْيَبة، هذه طَْيَبة يعني المدينة«ِبِمخَصَرتِِه ِفي اْلِمنبر:  اهللا 

4  

                                                                        

  3231رقم  6/364فتح الباري  -1
 7133/ كتاب الفتن باب ال يدخل الدجال المدينه رقم صحيح بخاري -2
 7134/ كتاب الفتن باب ال يدخل الدجال المدينه رقم صحيح بخاري -3

 2942رقم  سةالجسا القصةباب  عة/ كتاب الفتن اشراط الساصحيح مسلم -4
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ي خروج داده  براستي من مسيح دجال هستم و بدون شك نزديك است به من اجازه
كنم مگر اين  اي را رها نمي كنم و هيچ قريه آيم و در زمين گردش مي شود. آنگاه بيرون مي

شوم، جز مكه و طيبه كه آن دو بر من حرام  ي آنها داخل مي ب به همهكه در چهل ش
كند  اي با شمشير با من برخورد مي است و هرگاه بخواهم وارد يكي يا هر دو شوم فرشته

هذه طَْيَبة، َهذه طَْيَبة، هذه : «پايش را به منبر زده و گفت فاطمه بنت قيس گفت: پيامبر
 ر پاك، اين شهر پاك يعني مدينه.اين شهر پاك، اين شه »طَْيَبة

 :نـَُؤلُِّف اْلُقْرآَن ِمْن الرِّقَاِع فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  قَاَل ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه  َعن زَيِد بن ثَاِبٍت 
َها ُطوَبى لِلشَّاِم فـَُقْلَنا ِألَيٍّ َذِلَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل ِألَنَّ َمَالِئَكَة الرَّْحَمنِ «  123F1»بَاِسطٌَة َأْجِنَحتَـَها َعَليـْ

 در حال جمع آوري و روايت است كه گفت: ما نزد رسول اهللا  از زيد بن ثابت 
فرمودند: خوشا به شام. پس گفتيم به چه دليلي خوشا  نوشتن قرآن بوديم كه رسول اهللا 

 اند. رانيدهبه شام؟ فرمودند: براي اينكه فرشتگان خداوند بالهايشان را روي شام گست

 باشند فرشتگاني كه مأمور حمل تابوت (صندوق) مي -8

﴿                               

                           ﴾ 

  ]248: ةالبقر[
ي حكومت او اين است كه صندوقي بسوي شما  و پيغمبرشان به آنان گفت: نشانه«

خواهد آورد كه آرامشي از سوي پروردگارتان و يادگارهاي خاندان موسي و هارون در 
اي براي شما است اگر  اين كار بيگمان نشانهكنند. در  آن است، و فرشتگان آن را حمل مي

 .»مؤمن هستيد

                                                                        

 3954اليمن رقم  حديث صيحيح/ سنن ترمذي كتاب المناقب باب في فضل الشام و -1
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124Fي حكومت طالوت پيامبر بني اسرائيل به قوم خود گفت: كه نشانه

اين است كه  1
خداوند صندوقي را كه آنچه از موسي و هارون باقي مانده است يعني عصا، لوحها و نيز 

در آن قرار دارد كه از  نسيمي آرام كه باعث دلگرمي و آرامش از سوي پروردگار است،
به شما باز خواهند آن را  ،شما گرفته شده است و فرشتگاني مأمور حمل آن هستند

125Fگرداند.

2  

 آيد بر بال آنها فرود مي فرشتگاني كه عيسي -9

فـََبيَنما « كند كه فرمودند: نقل مي نواس بن سمعان در حديث طوالني دجال، از پيامبر
 المسيَح بَن مريم فـَيَـْنِزل عند المنارة الَبيضاِء َشرقي َدِمشق بـَْيَن َمهُروَدتـَْين ُهو َكذِلك اْذ بـََعَث اهللا

126F».َواِضعاً َكفَّيِه َعَلي َاجِنَحِة َمَلَكين

3  
در حاليكه او (دجال) بر روي زمين وجود دارد، عيسي بن مريم در سمت مشرق 

دهد) بر  بوي زعفران مي ي سفيد( در حاليكه لباس سرخ كم رنگي كه دمشق در كنار مناره
 آيد. تن دارد و دستانش را بر بالهاي دو فرشته قرار داده است، فرود مي

 فرشتگان مأمور اخذ و ارسال مقدرات خداوند  -10

﴿                              

           ﴾ ]23: سباء[ 

گردد مگر شفاعت كسي كه خداوند  هيچ شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي«
گري دهد. و زماني كه اضطراب از دلهاي آنها زايل گردد، (مالئكه)  ي ميانجي به او اجازه

                                                                        

او شخصي بود كه خداوند او را براي زمامداري قوم انتخاب كرده بود و به غير از علمي كه به او  -1
ي صاحب ملك و مقام كه به  داده بود او را داراي جسم و شكلي نيكو كرده بود اما چون از خانواده

 860/ 1يهودا معروف بودند، نبود، او را قبول نداشتند. تفسير ابن كثير 

 627-624-2/625در طبري ،گرفته شده از دو روايت صحيح 861-1/860تفسير ابن كثير -2
 2937كتاب الفتن باب ذكر الدجال و صفته رقم  /صحيح مسلم -3
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گويند: حق را صادر كرده و او  ي صادر فرموده؟ ميگويند: پروردگارتان چه دستور مي
 .»بزرگ و واال مقام است

 كند:  نقل مي ي مذكور از پيامبر امام بخاري رحمه اهللا در صحيح خود در تفسير آيه
ِاذا َقَضي اهللا األمَر ِفي السَّماء َضَرَبت اْلَمالئكُة : «قَاَل ، قَاَل َرسوُل اهللا َعْن أَِبي ُهَريـَْرة َ 

بَِأجِنَحَتها ُخضعانًا ِلَقوِله َكأنَّه سلسَلة َعَلي َصفواٍن ِفِإذا فـُزَِّع َعن قُلوِبِهم قَالوا َماذا قَال رَبُّكم قالوا 
ُمسترق الَسمِع َهَكذا بَعُضُه َفوَق وَ  هو الَعِلي الَكِبْير فـََيسَمُعَها ُمستَـَرُق السَّمعِ وَ  ِللَّذي قال الحق

َمن َتحِتِه ثُمَّ إلى  فـََيسَمُع الَكِلَمة فـَُيلِقيها -َبدََّد بَيَن َاصابِِعهِ وَ  فِِّه َفَحرََّفهاَوَصَف ُسفيان ِبكَ  -بَعض
يُلِقيَـَها َعَلي ِلسان الساِحر َاِو الَكاِهن فـَُربَّما َادَرَك شهاب قَبل َان َحتَّى  يُلِقيها اآلَخُر ِاال َمن َتحِتها

 َكذاوَ  َكذاوَ  درَِكُه فـََيكِذُب َمَعها ِمائََة َكِذبَة فـَُيقال اَلَيَس َقد قَال لَنا يَوٌم َكَذارُبَّما اَلَقاها قَبل َان يُ وَ  يُلِقَيها
 127F1»َكذا فـَُيَصدَُّق بِِتلَك الَكِلَمة اَلَِّتي َسِمَع ِمَن السَّماء.وَ 

فرمودند: هرگاه خداوند امري را در آسمان  گويد همانا پيامبر خدا  مي ابو هريره 
د فرشتگان بخاطر قول و دستور خداوند خاضعانه و با فروتني بالهايشان را به مقدر فرماي

گردد  اي با آهن ايجاد مي زنند و صدايي همانند برخورد سنگ صاف و لغزنده يكديگر مي
گويند: پروردگارتان چه  هاي آنها برطرف شد مي و هنگامي كه ترس و هراس از سينه

ي را صادر نمود و او واال و بزرگوار است. پس گويند: گفتار حق فرمود؟ فرشتگان مي
اند، اخبار  اند و بر روي يكديگر ايستاده شياطين جن در آسمان كه براي استراق سمع آمده

شنوند (سفيان يكي از راويان حديث با دست و فاصله انداختن بين انگشتان  را مي
ني كه در پايين قرار شنوند و به شيطا اي را مي وضعيت آنها را توصيف نمود) پس كلمه

رود تا بر زبان ساحر يا كاهن  كنند و به همين صورت به پايين مي گرفته است ابالغ مي
اندازند و چه بسا قبل از اينكه بر دهان ساحر يا كاهن بيندازند شهابي به آنها برخورد  مي
رسانند  مي كند و گاهي قبل از اينكه شهاب به آنها برسد كلمه را به زبان ساحر يا كاهن مي

                                                                        

رقم  -23، سباكتاب تفسير القرآن باب حتي إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم .  /صحيح بخاري -1
4800 
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اي نيست كه  گويند مگر اين همان كلمه و صدها دروغ به آن اضافه كرده و به يكديگر مي
امروز به ما گفتند؟ پس كاهن و ساحر به گمان اينكه كلمه ايست كه از آسمان گرفته شده 

128Fكند. باور و تصديق ميآن را  است

1
 

اْلَعْرِش ثُمَّ َسبََّح َأْهُل السََّماِء الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم َحتَّى  ِإَذا َقَضى َأْمًرا َسبََّح َحَمَلةُ « و در روايتي ديگر:
نـَْيا ثُمَّ قَاَل الَِّذيَن يـَُلوَن َحَمَلَة اْلَعْرِش ِلَحَمَلِة اْلَعرْ  ُلَغ التَّْسِبيُح َأْهَل َهِذِه السََّماِء الدُّ ِش َماَذا قَاَل رَبُُّكْم يـَبـْ

ُلَغ اْلَخبَـُر َهِذِه السََّماَء فـَُيْخِبُرونـَُهْم َماَذا قَاَل قَ  اَل فـََيْسَتْخِبُر بـَْعُض َأْهِل السََّماَواِت بـَْعًضا َحتَّى يـَبـْ
نـَْيا.  129F2»الدُّ

هرگاه خداوند در آسمان دستوري صادر نمايند فرشتگان حامل عرش شروع به تسبيح 
ه فرشتگان كنند و اين تسبيح به فرشتگان آسمان بعدي و بعد از آن ب و ستايش خداوند مي

رسد سپس فرشتگاني كه به دنبال فرشتگان حاملين عرش هستند از حاملين  آسمان دنيا مي
كنند پروردگارتان چه فرمود: پس آنها را نسبت به كالم خداوند آگاه  عرش سؤال مي

كنند تا خبر به  كنند و به همين صورت فرشتگان آسمانها يكديگر را با خبر مي مي
 رسد. ميفرشتگان آسمان دنيا 

                                                                        

 تفسير ابن كثير - 587/ 10و  367/ 17 : فتح الباري شرح صحيح بخاريشده ازشرح حديث گرفته  -1
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 :بخش سوم

 ي فرشتگان با انسانها رابطه





 
 
 

 :اولفصل 
 ي مالئكه با آدم  رابطه

 فرشتگان و آدم 

ظلم و طغيان جنيان در زمين بودند  ،فرشتگان قبل از آفرينش انسان در جريان فساد 
 كه خداوند آنها را مورد خشم و غضب قرار داد.

از خداوند حكمت آفرينش انسان را  مالئكه ،و زماني كه خداوند آدم را خلقت نمود
 كند. ي آنها با خداوند را براي ما نقل مي سؤال نمودند كه قرآن محاوره

﴿                                 

                            ﴾ ]30: ةبقرال[  

دهم گفتند:  زماني كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمين جانشيني قرار مي«
يزد، ر اندازد و خونها مي كند و تباهي راه مي دهي كه فساد مي آيا كسي را در زمين قرار مي

طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ خداوند فرمود: من  ،ستايش  ،و حال آنكه ما به حمد 
 .»دانيد دانم كه شما نمي حقايقي را مي

خداوند بعد از آفرينش انسان بر او منت نهاد و از علم بي انتهاي خويش مقدار 
 ناچيزي را در اختيار او قرار داد.

﴿          ﴾ ]5: علقال[  

 .»دانست به او چيزهايي را آموخت كه نمي«
خداوند در انسان روح دميد و به وي علم آموخت و سپس به فرشتگان دستور داد كه 

 بر او سجده كنند.
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﴿                                

      ﴾ ]:72-71 ص[ 

آفرينم، هنگامي كه  وقتي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشري را از گل مي«
آن را سر و سامان دادم و آراسته و پيراسته كردم، و از روح خود در او دميدم، پس براي 

 .»او سجده كنيد
د كه آدم داراي معلوماتي بوده كه خداوند در ي اين آيات داللت بر اين دار همهتذكر: 

ي خاكي گذاشت صاحب علم بود. متأسفانه  اختيارش گذاشته بود و زماني كه پا روي كره
اند كه انسان نخستين وحشي بوده و چيزي  امروزه در اذهان جوانان و نوجوانان ما جا داده

اند كه انسان را مانند يك  دهها قرار دا ها و نقش و نگارهايي در كتاب دانسته و عكس نمي
كشند در حالي كه خداوند اظهار  اي حيواني و زشت به تصوير مي موجود وحشي با قيافه

توان كالم خداوند را با نظريات باستان  ما به انسان علم داديم. بنابراين نمي ،دارند مي
نبوده و هر مقايسه نمود. زيرا اين فرضيات ثابت  ،باشد شناسان كه توأم با فرضيات مي

ي نسبي است  ي پيشرفت علم و صنعت يك قضيه روز در حال تغيير و تحول است. قضيه
كه در هر عصر و زمان سير صعودي و نزولي داشته است ولي آيا اين دليلي بر جهالت و 

رب زدنا پذيرد.  باشد؟! مسلماً هيچ عقل سليمي اين را نمي نقص عقل پدران و اجداد ما مي
 علما.

 كنند و فرزندانش را راهنمايي مي ، آدم فرشتگان

َخَلَق اُهللا آَدَم َعَلي ُصورَتِِه، ُطولُُه ِستُّون ِذراعاً، فـََلمَّا : «قَاَل ، قَاَل َرسوُل اهللا َعْن أَِبي ُهَريـَْرة َ 
 َما ُيَحيُّوَنَك، فَِانَّها َتِحيَُّتكَ  َخَلَقه قَاَل: ِاذَهْب َفَسلِّم َعَلي ُأولَِئَك، نـََفٌر ِمَن اْلَمالِئَكِة ُجُلوٌس، فَاسَتِمعْ 

 130F1»رحمة اهللا)و  رحمة اهللا (َفزاُدوهُ و  َتِحيَُّة ُذرِّيـََّتَك، َفَ◌قَاَل: اَلسَّالُم َعَليُكم. فـََقاُلوا: السالم عليكوَ 
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  115ي مالئكه با آدم  فصل اول: رابطه

اش  فرمودند: خداوند آدم را بر چهره روايت است كه رسول اهللا  از ابوهريره 
شصت گز بود. پس هنگامي كه او را آفريد فرمود: نزد  (درحالي كه) قدش ،خلقت نمود

كن وگوش فرا بده به سالمي كه  اند رفته و بر آنان سالم هايي كه نشسته گروهي از فرشته
. السالم عليكم«باشد. پس گفت:  ي تو مي پس همانا آن تحيت تو و ذريه ،كنند بر تو مي

 را اضافه نمودند). اهللاو رحمة » (و رحمة اهللا السالم عليكمالئكه گفتند: 
ي كفن و دفن او حيران ماندند پس  فرزندانش در طريقه همچنين زمان وفات آدم 

 ها را جهت تعليم آنها فرو فرستاد. خداوند فرشته
اَْلَحُدوا وَ  َلمَّا تـُُوفَِّي آَدُم َغَسَلتُه الَمالَِئَكُة بِاْلَماِء ِوتراً،«قَاَل:  َعِن النَِّبي  َعن اَُبيِّ بن َكْعٍب 

 131F1»قَاُلوا َهِذِه ُسنَُّة آَدم ِفي َوَلِدهِ وَ  َله،
فرمودند: زماني كه آدم وفات نمود.  روايت است كه رسول اهللا  از أبي بن كعب 

132Fمالئكه او را به صورت وتر

غسل داده و برايش در گور لحد كندند. و گفتند: اين شيوه و  2
 باشد.  روش دفن فرزندان آدم مي
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 :دومفصل 
 )اشخاصي  رابطه با كليه( ي مالئكه با فرزندان آدم  رابطه

 نقش فرشته در رحم

ها شروع شده و  ي ورود اسپرم به رحم مادر مسئوليت فرشته از همان لحظات اوليه
ي  شود. البته خداوند از باالي عرش از كليه ي اخبار به سوي عرش مخابره مي كليه

 حركات و سكنات با خبر است.
وَكََّل اللَُّه بِالرَِّحِم َمَلًكا فـَيَـُقوُل َأْي َربِّ نُْطَفٌة َأْي َربِّ « قَاَل:   َعْن النَِّبيِّ  َنِس ْبِن َماِلٍك َعْن أَ 

ِعيٌد َفَما َأْم سَ  َعَلَقٌة َأْي َربِّ ُمْضَغٌة فَِإَذا َأرَاَد اللَُّه َأْن يـَْقِضَي َخْلَقَها قَاَل َأْي َربِّ َأذََكٌر َأْم أُنـَْثى َأَشِقيٌّ 
  133F1»الرِّْزُق َفَما اْألََجُل فـَُيْكَتُب َكَذِلَك ِفي بَْطِن أُمِّهِ 

اي را مأمور رحم مادر  فرشته فرمودند: خداوند گويد: پيامبر مي انس بن مالك 
گويد: پروردگارا ! نطفه است،  قرار داده است، هنگامي كه نطفه وارد رحم گرديد مي

گويد:  نطفه به صورت خون بسته در آمده است، بعداً مي گويد: پروردگارا ! سپس مي
ي كامل نمودن  خداوندا ! به صورت پاره گوشتي در آمده است. وقتي خداوند اراده

گويد: پروردگارا ! پسر است يا دختر؟ بدبخت است يا  خلقتش را نمود، آن فرشته مي
ي  باشد همه يخوشبخت؟ رزق و اجلش چقدر است؟ وقتي كه انسان در شكم مادرش م

 شود.  اينها برايش نوشته مي
 
 

                                                                        

 6595/ كتاب القدرباب جف القلم علي علم اهللا رقم صحيح بخاري -1



 الرَّحمن ئكةُمال   118

 قرين فرشته

اي از  ي وداع با اين دنيا قرينه گذارد تا لحظه ي گيتي مي انسان از زماني كه پا به عرصه
 كنند. كنند كه او را به انجام دادن اعمالي امر مي فرشته و جن همراهيش مي

َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َوَقْد وُكَِّل بِِه َقرِيُنُه ِمْن «: َرسوُل اِهللا  قَاَل، قَالَ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعود ٍ 
 134F1»ْأُمُرِني ِإالَّ ِبَخْيرٍ اْلِجنِّ قَاُلوا َوِإيَّاَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َوِإيَّاَي ِإالَّ َأنَّ اللََّه َأَعانَِني َعَلْيِه فََأْسَلَم َفَال يَ 

فرمودند: هيچ فردي از شما نيست  روايت است كه پيامبر داز عبداهللا بن مسعو
كنند. گفتند: حتي همراه  اي از فرشته او را همراهي مي قرينه اي از جن و مگر اينكه قرينه

ي  ؟ فرمودند: و حتي همراه من ليكن خداوند مرا بر او (قرينه شما اي رسول خدا 
كند مگر اينكه خير  به عملي امر نمي جن) ياري داده و تسليم شده است بدين دليل مرا

 باشد.
ِللَمَلِك َلمٌَّة، فَاَمَّا َلمَُّة الشَّيطاِن وَ  ِانَّ لِلشيطاِن َلمٌَّة بِِإبِن آَدَم،«قَاَل:  َعن َعبداِهللا بن َمسعوِد 

صِديٌق بِاْلَحق، َفَمن َوَجَد ذاِلَك تَ وَ  َتكذيٌب بِاْلَحق،َو اَمَّا َلمَُّة اْلَمَلِك فَِإيعاٌد بِاْلَخيروَ  فَِإيَعاٌد بِالشَّرِّ 

﴿ َمن َوَجَد اُالخَري فَلَيتَـَعوََّذ ِمَن الشَّيطان، ثُمَّ قـََرَأ :وَ  َفلَيعَلم اَنَُّه ِمَن اهللا، فَلَيحَمِد اهللاَ    
                       ﴾ 

 135F2]268 :ةبقر[ال

كند و فرشته به انسان الهام  گويد: شيطان انسان را وسوسه مي مي عبداهللا بن مسعود 
ي شر و فساد و تكذيب حق است و اما الهام  دادن وعده ،ي شيطان كند اما وسوسه مي

ي نيك و  اگر كسي وعدهباشد پس  ي نيك و خير و تصديق حق مي دادن وعده ،فرشته
بداند كه آن از طرف خداست و خدا را حمد و سپاس گويد و كسي  ،خير را دريافت كرد
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  119ي مالئكه با فرزندان آدم  فصل دوم: رابطه

از شر شيطان به خدا پناه ببرد سپس اين آيه را تالوت  ،كه شر و فساد دريافت كرد
 نمودند:

﴿       ﴾... امر به انجام  دهد و ي تهيدستي مي شيطان به شما وعده

دهد. و  ي آمرزش خويش و فزوني (نعمت) مي كند، ولي خداوند به شما وعده گناه مي
 خداوند (فضل و مرحمتش) وسيع (و از همه چيز) آگاه است. 

 ها  آزمايش انسان توسط فرشته

 دهد. در طول زندگي خداوند بندگانش را مورد امتحان قرار مي

﴿                           

                    ﴾ 3 -1عنكبوت: [ال[ 

ا شده و آزمايش آيا مردمان گمان كردند با گفتن ايمان آورديم، به حال خود ره«
داند چه كساني  ايم خدا مي شوند، ما كساني را كه قبل از ايشان بودند آزمايش كرده نمي

 .»گويند راست و چه كساني دروغ مي
در داستاني از داستانهاي گذشته جريان سه نفري را كه مورد آزمايش  رسول اكرم 

 فرمايند گرفتند مطرح مي قرار 
َاعَمي، وَ  اَقَرَع،وَ  ِانَّ َثالثًَة ِمن بَِني ِاسرائيل: اَبَرَص،«يـَُقول:  ُه َسِمَع النَِّبي أنَّ  َعن أِبي ُهَريَرَة 

 ٌن،َاراَد اُهللا َان يَبَتِليَـُهم فـَبَـَعَث ِالَيِهم َمَلكًا، فَأََتي االَبَرَص َفقال: َايُّ َشيٍء َاَحبُّ اَليك؟ قَال: َلوٌن َحسَ 
ُأعِطَي َلونًا َحَسنًا. و  الَّذي َقد َقِذرَِني النَّاُس؛ َفَمَسَحه َفَذَهب َعنُه َقَذرُهُ  يَذَهُب َعنِّيوَ  ِجلٌد َحَسٌن،وَ 

شك الراوي، فَُأعِطَي نَاَقًة ُعَشَراَء َفقال:  -َأْو قال: البَـَقرُ  -َفقال: فََأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ ِإلَيك؟ قال: اإلِبلُ 
 بَاَرَك اهللا َلك فيها.

يَذَهُب َعنِّي هذا الَّذي َقِذرَِني وَ  : َأيُّ َشيٍء َأَحبُّ ِإلَيك؟ قال: َشعٌر َحَسٌن،فَأََتي اَألقَرَع َفقال
ُأعِطَي َشعرًا َحَسناً. قال: فََأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ ِإلَيك؟ قَال: البَـَقُر، فَُأعِطَي وَ  النَّاُس؛ َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعنهُ 

 ِفيها. قَال: بَاَرَك اهللاُ َلكوَ  بـََقرًة َحاِمالً،
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فَأََتي اَألعَمي َفقال: َأيُّ َشيٍء َأَحبُّ ِإليك؟ قال: َأْن يـَُردَّ اُهللا إَِليَّ َبَصِري فَأُْبِصُر النَّاَس؛ َفَمَسَحُه 
َولََّد وَ  فـََردَّ اُهللا ِالَيه َبَصَرُه. قال: فََأيُّ اْلَماِل َأَحبُّ ِإلَيك؟ قال: الغََنُم، فَُأعِطَي َشاًة َواِلداً، فَأَنَتَج َهذانِ 

 ِلَهذا َواٍد ِمَن الَغَنم. وَ  ِلَهذا َواٍد ِمَن البَـَقر،وَ  َهَذا، َفَكاَن ِلَهَذا َواٍد ِمَن اِإلِبلِ 
َهيَئِتِه، فـََقال: رَُجٌل ِمسِكيٌن َقِد انـَْقَطعضْت ِبَي اْلِحَباُل ِفي َسَفِري، وَ  ثُمَّ ِإنَُّه أََتي األَبَرَص ِفي ُصورَتِه

 الَيوَم ِاالَّ بِاِهللا ثُمَّ ِبك، َأسأَُلَك بِالَِّذي َأعطَاَك اللَّوَن اْلَحَسَن، َواْلِجلَد اْلَحَسَن، َفالَ َبالَغ ِليَ 
 َواْلَماَل، بَِعيرًا أَتـَبَـلَُّغ بِِه ِفي َسفِري، َفقال: اْلُحُقوُق َكِثيَرٌة. َفقال: َكأَنِّي َأعرُِفَك، أََلم َتُكن أَبَرصَ 

يرًا فََأعطَاَك اهللاُ!؟ فقال: ِإنَّما َورِثُت َهذا اْلَماَل َكاِبرًا َعن َكاِبٍر، َفقال: ِإْن ُكنَت َكاِذباً يَقُذُرَك النَّاُس َفقِ 
 َما ُكنَت. إلى  َفَصيـََّرَك اهللاُ 

ا، َفقال: ِإْن  َهيَئِتِه، َفقال َله ِمثَل َما قَال ِلَهذا، َورَدَّ َعَليِه ِمثَل َما َردَّ َهذَ وَ  َو أََتي اَألقَرَع ِفي ُصورَتِه
 َما ُكنَت. إلى  ُكنَت َكاِذباً َفَصيـََّرَك اهللاُ 

َهيَئِتِه، فقال: رََجٌل ِمسِكيٌن َوابُن َسِبيٍل انـَْقطََعْت ِبَي اْلِحَباُل ِفي َسَفِري، وَ  َو أََتي اَألعَمي ِفي ُصورَتِهِ 
َفقال:  ِذي َردَّ َعَليَك َبَصَرَك َشاًة أَتـَبَـلَُّغ ِبها ِفي َسَفِري؟َفَال َبالَغ ِلَي الَيوَم ِإالَّ بِاِهللا ثُمَّ ِبَك، َأسأَُلَك بِالَّ 

ِبَشيٍء  دَع َما ِشئَت، فـََواِهللا َما َأجَهُدَك الَيومَ وَ  َقد ُكنُت َأعَمي فـََردَّ اُهللا ِإَليَّ بَـَصِري، فَـُخذ َما ِشئتَ 
 136F1»َسِخَط َعَلي َصاِحَبيكَ وَ  م، فـََقد َرِضَي اهللاُ َعنَك،قال: َأمِسك َماَلَك فَِإنَّما ِإبَتِليتُ و  .َأَخذتَُه لِلَِّه 

فرمودند: همانا  مي شنيدم رسول خدا «روايت است كه گفت:  از ابوهريره 
خداوند اراده نمود سه نفر از بني اسرائيل كه مبتال به پيسي، كچلي، و كوري شده بودند، 

 بيازمايد.
وي آنان فرستاد. ابتدا فرشته به نزد فرد اي را (در شكل و هيأت انسان) بس پس فرشته

مبتال به پيسي آمده و گفت: چه چيزي را بيشتر از همه دوست داري؟ پيسي گفت: رنگ 
از  ،گزينند دانند و از من دوري مي و پوستي زيبا و اين حالتم را كه مردم آن را ناپسند مي

 بين برود.
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و از بين رفت و رنگ و پوستي پس فرشته او را مسح كرده و حالت كثافت و آلودگي ا
 زيبا به او داده شد. فرشته به او گفت چه مالي را بيشتر دوست داري؟ پيسي گفت: 

شتر، پس شتري حامله به او داده شد و فرشته گفت: خداوند براي تو در آن بركت 
بيندازد. فرشته به نزد كچل آمده و گفت: چه چيز را بيشتر از همه دوست داري؟ گفت: 

گزينند، از بين  دانند و از من دوري مي مي يبا و اين حالتم را كه مردم آن را ناپسندموي ز
كچلي او برطرف شد و مويي زيبا به او داده شد. فرشته به او  ،برود. فرشته او را مسح كرد

اي در اختيارش  گفت: چه مالي را بيشتر دوست داري؟ كچل گفت: گاو، پس گاو حامله
 گذاشته شد.

 گفت: خداوند براي تو، در آن بركت بيندازد. و فرشته 
سپس فرشته به نزد كور آمده و گفت: چه چيزي را بيشتر از همه دوست داري؟ كور 

ام را به من باز گرداند تا تمام مردم را ببينم فرشته او را  خواهم كه خداوند بينايي گفت: مي
 اش را به او باز گرداند.  مسح كرد و خداوند بينايي

به او گفت: چه مالي را بيشتر از همه دوست داري؟ كور گفت: گوسفند، پس  فرشته
 اي به او داده شد.  گوسفند حامله

(سرانجام) از زاد و ولد شتر، گاو و گوسفند، هر كدام از اين سه نفر صاحب تعداد 
اي از شتر، كچل  زيادي از آنها شدند به طوري كه شخص مبتال به پيس صاحب دره

 اي از گوسفند شدند. از گاو و كور صاحب دره اي صاحب دره
اي در شكل و هيأت پيس به نزد او آمده و گفت: من مردي بينوا و  چندي بعد فرشته

ام و توشه و مالي ندارم و جز به خدا و سپس كمك تو  درويشم، مسافر و در راه مانده
رت زيبا و مال براي رسيدن به مقصدم اميدي ندارم. سوگند به خدايي كه اين رنگ و صو

ي آن سفرم  خواهم كه شتري به من بدهي تا بوسيله فراوان را به تو بخشيده است از تو مي
را تمام كرده و به مقصد برسم. پيس گفت: بدهي و خرج و مخارجم زياد است. فرشته 

شناسم. آيا تو همان پيس فقيري نيستي كه مردم از تو بيزار  گفت: مثل اينكه تو را مي
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اكنون خداوند به تو اين همه نعمت داده است؟ پيس گفت: اين ثروت را از بودند و 
گويي خداوند تو را به حالت اولت باز  ام. فرشته گفت: اگر دروغ مي بزرگانم به ارث برده

 گرداند.
پس فرشته در شكل و هيأت كچل به نزد كچل آمد. فرشته گفت: مردي بينوا و 

شه و مالي ندارم. سوگند به خدايي كه اين مو و ام و هيچ تو مسافرم و در راه مانده
خواهم كه يكي از گاوهايت را به  از تو مي ،صورت زيبا و مال فراوان به تو بخشيده است

ي آن سفرم را تمام كرده و به مقصد برسم. كچل گفت: بدهي و خرج  من بدهي تا بوسيله
و همان كچلي نيستي كه شناسم آيا ت مي و مخارجم زياد است. فرشته گفت: گويا تو را

دانستند و خداوند به تو مال فراوان بخشيد؟ كچل گفت: من  مردم تو را كثيف و آلوده مي
گويي خداوند تو را به  ام. فرشته گفت: اگر دروغ مي اين ثروت را از بزرگانم به ارث برده

 حالت اولت باز گرداند.
مردي بينوا و مسافرم، در  سپس فرشته در شكل و هيأت كور به نزد كور آمد. و گفت:

ام و هيچ توشه و مالي ندارم سوگند به خدايي كه چشمانت را به تو باز گرداند و  راه مانده
خواهم گوسفندي به من بدهي تا به سفرم ادامه داده و  اين ثروت به تو بخشيد از تو مي

ند هر آنچه به مقصدم برسم. كور گفت: من كور بودم خداوند بيناييم را به من باز گردا
خواهي بگذار به خدا قسم هر قدر برداري با تو مخالفت  خواهي بردار و هر آنچه مي مي

مالت را   بخشم فرشته گفت: مي خواهي ببر آن را در راه خداي هر چه مي،كنم  نمي
خداوند از تو راضي و  ،نگهدار هر آينه خداوند شما را مورد امتحان و آزمايش قرار داد

 ا بر آن دو رفيق و يار تو خشم گرفته است. خشنود است ام

 خارج نمودن روح انسان 

بايست با دنيا وداع گويد كه  انسان پس از پيمودن مراحل زندگي، زود يا دير مي
خداوند فرشتگاني را مأمور كشيدن روح بندگان نموده است تا به حيات دنيوي او خاتمه 

 بدهند. 
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گيرد سپس بسوي  ي مرگ كه بر شما گماشته شده است، جان شما را مي بگو فرشته«
 .»شويد پروردگارتان باز گردانده مي

 توبيخ در عالم برزخ

َوا  َما ِمْن َميٍِّت يَُموُت فـَيَـُقوُم بَاِكيِه فـَيَـُقوُل:«قَالَ:  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َعن أَِبي ُموَسى اْألَْشَعِريَّ 
 137F١»َجَبَالْه َوا َسيَِّداْه َأْو َنْحَو َذِلَك ِإالَّ وُكَِّل بِِه َمَلَكاِن يـَْلَهَزانِِه َأَهَكَذا ُكْنَت 

فرمودند: فردي نيست كه بميرد  از ابو موسي أشعري روايت است كه رسول اهللا 
وهمانندش(كلماتي كه معاني َوا َجَبَالْه َوا َسيَِّداْه : او گريه كرده و بگويدوكسي براي 
چارگي براي زندگان بعد از آن مرده را برساند) مگر اينكه دو فرشته مأمور  بدبختي و بي
گويند: آيا تو چنين  گردند كه در سينه او محكم زده و (به قصد توبيخ او) مي آن ميت مي

 بودي؟!.
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 سوم:فصل 
 فرشتگان با مؤمنين ي رابطه

 دوران قبل و بعد از تولد 

هاي شرعي  كنند. ادعيه و رقيه با تولد هر نوزاد قرين شيطان و جن او را همراهي مي
شود كه فرزند در حفظ و  كند و سبب مي پدر و مادر نقش مهمي را در اين قسمت ايفا مي

ت و مراقبت نمايند بنابراين از پناه خداوند قرار بگيرد. و فرشتگان الهي از او مواظب
 رسد. ي شياطين جن و انس هيچ گونه گزندي به او نمي ناحيه

ُهَماَعن بِن َعبَّاٍس  َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم ِإَذا َأرَاَد َأْن يَْأِتَي َأْهَلُه قَاَل بِاْسِم :«قَاَل قَاَل النَِّبيُّ  َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َنا ا نَـُهَما َوَلٌد ِفي َذِلَك َلْم َيُضرَُّه اللَِّه اللَُّهمَّ َجنِّبـْ لشَّْيطَاَن َوَجنِّْب الشَّْيطَاَن َما َرزَقْـتَـَنا فَِإنَُّه ِإْن يـَُقدَّْر بـَيـْ

 138F1»َشْيطَاٌن أَبًَدا
خواست با همسرش  فرمودند: اگر يكي از شما مي روايت كه پيامبر از ابن عباس 

َنا الشَّْيطَاَن َوَجنِّْب الشَّْيطَاَن َما َرَزقْـتَـَنا بِاْسِم اللَِّه اللَُّهمَّ «همبستر شود بگويد  بنام خدا، » َجنِّبـْ
فرمايي دور بگردان. اگر خداوند به  خدايا شيطان را از ما و از فرزندي كه به ما عطا مي

 تواند به او ضرري برساند. آنها فرزندي ببخشد هيچگاه شيطان نمي
خوشبختي فرزندان خويش را به إذن  اينجا است كه پدر و مادر اسباب سعادت و

139Fنمايند. مي خداوند مهيا كرده و شيطان را دور و فرشته را قرين و همدم آنها 

2 
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 فرشتگان مؤمنين را دوست دارند

ي ايمان به خدا و ايمان به امور غيبي كه وجود آنها از طريق خبر  هر انساني در نتيجه
ي آن  يعني كسب رضايت خدا و تصفيهصحيح به ما رسيده است و با اخالص در عمل (

 شود. ي محبوب خدا مي هاي شخصي و دنيوي) بنده ها و آلودگي از شايبه
هاي نفساني او غلبه نمايد و  هاي ديني او بر انگيزه مؤمن حقيقي آن است كه انگيزه

 هاي هاي خدا را بر خواسته دنيويش پيشي گيرد و خواسته بر گامهاي گامهاي اخروي او
 مردم ترجيح دهد. نيت، قول و عمل خويش را براي خدا خالص گرداند.خود و 

هاي توحيد كامل، و به معناي منحصر كردن عبادت و استعانت  اخالص يكي از ثمره
نمايد  ي اين ايمان و اخالص، انسان عروج مي از پروردگار عزوجل است. در نتيجه

كند. گر چه جسمش  پيدا مي عروجي ملكوتي، تا بدان جا كه نام و نشاني در آسمانها
 خاكي است اما روحي دارد كه به محبوبش رسيده است.

آنجاست كه خداوند پيك وحي (جبرئيل) را احضار نموده تا خبر مهمي را به او 
 باشد. تپد و درآرزوي آن مي خبري كه دل هر مؤمني بدان مي ،بدهد

ت خداوند بدان بنده فرا حقيقتاً بعد از ايمان و اخالص كامل بنده، زمان اعالن محب
 فرمايد: رسيده است و خداوند در ملكوت اعلي اعالم مي

 »ِانِّي ُاِحبُّ ُفالَناً «
ي محبوبان خدا در آمده و خداوند ياور و ولي او است با  اي در زمره چنين بنده

دوستان او دوست و با دشمنان او دشمن، يار و ياور او است و كسي تاب و توان 
 زيرا: ،بل اين بنده را نداردمقاومت در مقا

 »َمن َعاَد ِلي َولِّيا فـََقد آَذنُته بِالَحربِ «
اش را دوست بدارد و همچنين جبرئيل  نمايد كه اين بنده خداوند جبرئيل را امر مي

 ها اعالن كند:  يابد تا در سراسر عالم فرشته مأموريت مي
 » ِحبُُّه َأْهُل السََّماِء ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ُفَالنًا فََأِحبُّوُه فـَيُ « 
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دوستش بدارند و دعاي مغفرت و  ،چه زيباست نامي كه فرشتگان آن را بخوانند
 مرحمت بر او بفرستند.

ِإنَّ اللََّه ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َدَعا ِجْبرِيَل فـََقاَل: ِإنِّي ُأِحبُّ « :قَاَل َرسوُل اِهللا  قَاَل: َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 
َأْهُل قَاَل فـَُيِحبُُّه ِجْبرِيُل ثُمَّ يـَُناِدي ِفي السََّماِء فـَيَـُقوُل: ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ُفَالنًا فََأِحبُّوُه فـَُيِحبُُّه  ،ا فََأِحبَّهُ ُفَالنً 

ُل ِإنِّي أُْبِغُض ُفَالنًا السََّماِء قَاَل ثُمَّ يُوَضُع لَُه اْلَقُبوُل ِفي اْألَْرِض َوِإَذا أَبـَْغَض َعْبًدا َدَعا ِجْبرِيَل فـَيَـُقو 
يـُْبِغُض ُفَالنًا فَأَْبِغُضوُه قَاَل فـَُيْبِغُضونَُه ثُمَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  السََّماءِ  ِفي َأْهلِ  يـَُناِدي ِجْبرِيُل ثُمَّ  فـَُيْبِغُضهُ  قَالَ  فَأَْبِغْضهُ 

 .140F1»ُتوَضُع َلُه اْلبَـْغَضاُء ِفي اْألَْرضِ 
اي را دوست  فرمودند: هرگاه خدا بنده اهللا روايت است كه رسول  از ابوهريره 

فرمايد: من فالني را دو ست دارم تو نيز دوستش بدار،  خواند و مي بدارد جبرئيل را فرا مي
گويد:  دهد و مي دارد. سپس جبرئيل در آسمان ندا سر مي پس جبرئيل نيز او را دوست مي

. اهل آسمان نيز او را دوست خداوند فالني را دوست دارد شما نيز او را دوست بداريد
اي را مورد خشم  شود و هرگاه خدا بنده سپس مورد قبول اهل زمين نيز واقع مي ،دارند مي

ام تو هم   فرمايد: من فالني را مورد خشم قرار داده جبرئيل را فرا خوانده و مي ،قرار دهد
وند بر فالني خشم دهد كه خدا او را مورد خشم قرار بده سپس جبرئيل در آسمانها ندا مي

اهل زمين را  ي گرفته است شما نيز بر فالني خشم بگيريد سپس خداوند بغض و كينه
 دهد. برايش قرار مي

َأنَّ رَُجًال زَاَر َأًخا َلُه ِفي قـَْريٍَة ُأْخَرى فََأْرَصَد اللَُّه َلُه َعَلى َمْدرََجِتِه « َعِن النَِّبيِّ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 
َمٍة تـَُربـَُّها فـََلمَّا أََتى َعَلْيِه قَاَل أَْيَن تُرِيُد قَاَل ُأرِيُد َأًخا ِلي ِفي َهِذِه اْلَقْريَِة قَاَل َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن نِعْ َمَلًكا 

َر أَنِّي َأْحَبْبُتُه ِفي اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ قَاَل فَِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيَك بَِأنَّ اللَّ  َه َقْد َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُه قَاَل َال َغيـْ
  .141F2»ِفيهِ 
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فرمودند: مردي براي ديدن برادرش به  روايت است كه پيامبر از ابوهريره 
 ،اي را در مسيرش مقرر نمود هنگامي كه به او نزديك شد روستايي رفت خداوند فرشته

گفت: آيا او بر   م.خواهم برادرم را در آن روستا مالقات كن روي؟ گفت: مي گفت: كجا مي
تو حقي دارد كه قصد ادايش داري؟ گفت: خير، بلكه بخاطر خدا دوستش دارم گفت: 
همانا من پيك خداوند بسوي تو هستم كه تو را با خبر نمايم، خداوند تو را دوست دارد 

 همان طوري كه اين بنده را بخاطر او دوست داري. 

 كنند فرشتگان براي مؤمنين دعا مي

شود فرشتگان مقرب، شخص با  شتن به خدا آنقدر ارزشمند است كه سبب ميايمان دا
ي مسائل اعتقادي و غيبي  ايمان را شامل دعاهاي خويش قرار بدهند. البته ايمان به كليه

گردد بنابراين به مجرد شناخت خدا (اينكه خدايي وجود دارد)  سبب دعاي مالئكه مي
بسياري از انسانها عبوديت خدا را با اعتقاد  گردد. چون بدون شك سبب نجات انسان نمي

گيرند. فراموش نشود كه در طول تاريخ مادي گرايان و آنهائي كه  به وجود خدا اشتباه مي
اند كه در مقابل خيل عظيم بشر چيزي به  به قدري كم بوده ،اند وجود خدا را انكار كرده

 آيند. نمي حساب
ي مستقيم  ي عبوديت خدا از جاده سئلهليكن مردم زيادي از اين خيل عظيم در م

شوند، و اال معتقد به وجود خدا بودند ولي راه توحيد را اشتباه  خارج شده و مي
گيريم كه مؤمن واقعي كسي است كه خود را ملزم به اطاعت  پيمايند. بنابراين نتيجه مي مي

اشته باشند و در از اوامر خدا و رسولش دانسته و بدانها اعتقاد، ايمان و باور راسخي د

﴿ فرمايد: حقيقت چنين افرادي، مؤمنان راستينند كه خداوند در مورد آنها مي       
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 ] 9 -7 :غافر[

و فرشتگاني كه گرداگرد عرش هستند به تسبيح و حمد خدا   فرشتگان حامل عرش«
گويند:)  كنند(و مي نان طلب آمرزش ميمشغولند و به او ايمان دارند و براي مؤم

پروردگارا! رحمت و دانش تو همه چيز را فرا گرفته است پس كساني را كه توبه كرده و 
كنند بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ بدار. پروردگارا ! آنان را  از راه تو پيروي مي

ي هميشه جاويدان بهشت به همراهي صالحان از پدران و همسران و فرزندانشان، به باغها
ها  همانا تو توانا و حكيم هستي. و آنان را از بدي ،اي داخل گردان كه بديشان وعده داده

اي و آن  ها نگاه داري، مشمول رحمتت ساخته نگهدار، و هر كس را در آن روز از بدي
 .»رستگاري بزرگي است

 آمين گفتن فرشته بر دعاي مؤمن 

ُأْحُضُروا الِمنبَـَر َفَحَضْرنَا فـََلمَّا اْرتـََقَى َدرََجًة « : اَل ،قَاَل َرسوُل اِهللا قَ  َعْن َكْعِب بن ُعْجَرة 
ين فـََلمَّا نـََزَل قـُْلَنا قَاَل:آِمين، فـََلمَّا اْرتـََقَى الدَّرََجَة الثَّانَِيَة قَاَل :آِميْن ،فـََلمَّا اْرتـََقَى الدَّرََجَة الثَّالِثََة قَاَل:آمِ 

 :هللا َلَقد َسِمْعَنا ِمْنَك الَيوَم َشْيًئا َما ُكنَّا َنْسَمُعُه قَاَل:ِإنَّ ِجبرِيَل عليه السالم ُعِرَض ِلي فـََقالَ يَا َرُسوَل ا
لَّ ُه فـََلم ُيصَ بـَُعَد َمْن َأْدَرَك َرَمَضاَن فـََلم يـُْغَفر َلُه قُلُت آِمين فـََلمَّا َرقـَْيُت الثَّانَِيَة قَاَل بـَُعَد َمْن ذُِكْرَت ِعْندَ 

ْدُخَالُه َلم يَ َعَليَك فـَُقلُت آِمين فـََلمَّا َرقـَْيُت الثَّالِثََة قَاَل بـَُعَد َمن َأْدَرَك أَبـََويِْه الِكَبر ِعنَدُه َأْو َأَحَدُهَما فَـ 
 .142F1»الَجنََّة قُلُت: آِمين

دستور دادند منبر آورده شود، پس  روايت است كه رسول اهللا  از كعب بن عجره 
ي دوم  كه يك پله باال رفت گفت: آمين، و با باال رفتن به پله آورديم. هنگاميما منبر را 

كه از منبر پايين آمد، گفتيم  ي سوم نيز آمين گفت. زماني گفت: آمين، و با باال رفتن به پله
اي رسول خدا ما امروز از شما سخني شنيديم كه تاكنون نشنيده بوديم، فرمودند: همانا 
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آمده و گفت: (از رحمت خدا) دور گردد كسي كه رمضان را دريابد جبرئيل به نزد من 
ي دوم باال رفتم فرمود: (از  كه به پله  ولي مورد بخشش قرار نگيرد. گفتم: آمين، و هنگامي

رحمت خدا) دور گردد كسي كه نام تو در حضور او آورده شود و بر تو صلوات نفرستد. 
اال رفتم فرمود: (از رحمت خدا) دور گردد كسي كه به پله سوم ب گفتم: آمين، و هنگامي 

وارد بهشت  كه پدر و مادرش يا يكي از آن آنها را در سن پيري دريابد ولي به سبب آنها
 نگردد. گفتم: آمين.

ُمْسَتَجابٌَة ِعْنَد  َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ِألَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيبِ «َكاَن يـَُقوُل:انَّ النَِّبيَّ  الدَّْرَداء  َعن أَِبي
 .143F1»رَْأِسِه َمَلٌك ُموَكٌَّل ُكلََّما َدَعا ِألَِخيِه ِبَخْيٍر قَاَل اْلَمَلُك اْلُموَكَُّل بِِه آِميَن َوَلَك ِبِمْثٍل 

فرمودند: دعاي پنهاني كه شخص براي برادر  روايت است كه پيامبر از أبودرداء 
اي مقرر است كه بر  رد زيرا در كنارش فرشتهگي كند مورد استجابت قرار مي مسلمانش مي

گويد آمين و  گويد هر زماني كه دعاي خيري براي او نمود فرشته مي دعايش آمين مي
 براي تو همانند آن.

زماني كه آرزو داشتند دعايشان مستجاب  ،به همين دليل در گذشته انسانهاي مؤمن
نمودند  را براي برادر مسلمانشان مي همان دعاي خير ،آنها برآورده شود  ي گردد و خواسته

گويد دعا مقبول درگه خداوند منان  كردند چون فرشته در جواب او آمين مي و اظهار مي
گيرد. بنابراين هم طلبش مورد اجابت قرار گرفته و هم دعاي خيري براي برادر  قرار مي

آيد  حساب ميمسلمانش نموده است پس دعا براي ديگران در اصل دعا براي خود انسان ب
 كه در درگاه خداوند به قبوليت نزديكتر است.

 كند دعاي فرشتگان براي كسي كه انفاق مي

َها َمَلَكاِن : «قَاَل، قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن أَِبي الدَّْرَداِء  َما طََلَعْت َشْمٌس َقطُّ ِإالَّ بُِعَث ِبَجْنَبتَـيـْ
ٌر ِممَّا َكثـَُر يـَُناِديَاِن ُيْسِمَعاِن َأْهَل اْألَرْ  ِض ِإالَّ الثـََّقَلْيِن يَا أَيـَُّها النَّاُس َهُلمُّوا ِإَلى رَبُِّكْم فَِإنَّ َما َقلَّ وََكَفى َخيـْ
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َها َمَلَكاِن يـَُناِديَاِن ُيْسِمَعاِن َأْهَل اْألَْرِض ِإالَّ ا اللَُّهمَّ  لثـََّقَلْينِ َوأَْلَهى َوَال آَبْت َشْمٌس َقطُّ ِإالَّ بُِعَث ِبَجْنَبتَـيـْ
 .144F1»َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا َوَأْعِط ُمْمِسًكا َماًال تـََلًفا

كند مگر  فرمودند: خورشيد طلو ع نمي روايت است كه رسول اهللا از ابو درداء 
شوند، كه ندا زده و به گوش تمام اهل  اينكه دو فرشته در صبحگاه و شامگاه فرستاده مي

ه: اي مردم بشتابيد بسوي پرودگارتان؛ همانا روزي كم رسانند ك زمين مگر جن و انس مي
كند  و كفايت كننده بهتر است از اينكه زياد و مشغول كننده باشد، و خورشيد غروب نمي

زنند:  شود كه ندا مي مگر اينكه در صبحگاهان و شامگاهان دو فرشته فرستاده مي
جايگزين نما، و مال پروردگارا! هر چه زودتر براي شخص انفاق كننده مال ديگري 

 كند را تلف كن. شخصي كه انفاق نمي
َما ِمن يَوٍم ُيصِبُح الِعباَد ِفيِه ِاالَّ َمَلكاِن يَنزِالِن :«  قَاَل ، قَاَل َرسوُل اهللا  َعْن أَِبي ُهَريـَْرة َ 

 .145F2»َاعِط ُممِسكاً تـََلفاً يـَُقوُل اآلَخر اَللَُّهمَّ وَ  فـَيَـُقول َاَحُدُهَما اَللَُّهمَّ َاعِط ُمنِفًقا َخَلفاً،
 ،فرمودند: هيچ صبحي نيست براي بندگان روايت است كه پيامبر از ابوهريره 

گويد: پروردگارا! براي انفاق كننده  آيند. يكي از آنها مي مگر اينكه دو فرشته فرود مي
 كند تلف كن. گويد: پروردگارا! مال كسي را كه انفاق نمي عوض بده، و دومي مي

 ه با متواضعين و شاكرينمالئك

َما ِمْن آَدِميٍّ ِإالَّ ِفي رَأِسِه َحَكَمٌة بَِيِد «قَاَل:  َعِن ْبن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا َعنُهَما َعن َرُسوِل اِهللا 
 146F٣»هُ َمَلٍك ،فَِإَذا تـََواَضَع ِقيَل لِْلَمَلِك: اْرَفْع َحَكَمَتُه ،َوِإَذا َتَكبـََّر ِقيَل لِْلَمَلِك: َضْع َحَكَمتَ 
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فرمودند: هيچ آدمي نيست  از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت است كه رسول اهللا
اي باالي سرش سپرده شده است، پس  مگر اينكه فرزانگي و دانايي او به دست فرشته

شود شخصيت و  مي هنگامي كه انسان از خود فروتني نشان داد به آن فرشته گفته
فرزانگي و  ،شود كه تكبر ورزيد به آن فرشته گفته مي فرزانگي او را باال ببر و هنگامي

 شخصيتش را پايين بياورد. 
ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد بـََعَث اللَُّه تـََعاَلى ِإلَْيِه َمَلَكْيِن :« قَاَل  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر 

َو ِإَذا َجاُءوُه َحِمَد اللََّه َوأَثـَْنى َعَلْيِه َرفـََعا َذِلَك ِإَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فـََقاَل اْنظَُرا َماَذا يـَُقوُل ِلُعوَّاِدِه فَِإْن هُ 
ًرا ِمْن َوُهَو َأْعَلُم فـَيَـُقوُل ِلَعْبِدي َعَليَّ ِإْن تـََوفـَّْيُتُه َأْن ُأْدِخَلُه اْلَجنََّة َوِإْن أَنَا َشَفْيُتُه َأْن أُْبدِ  َل لَُه َلْحًما َخيـْ

ًرا ِمْن َدِمِه َوَأْن ُأَكفَِّر َعْنُه َسيَِّئاتِهِ َلْحمِ   147F١»ِه َوَدًما َخيـْ
اي بيمار  فرمودند: هنگامي كه بنده روايت است كه رسول اهللا از عطاء بن يسار 

فرمايند: نگاه كنيد كه به عيادت  دو فرشته پيش او فرستاده و مي شد خداوند 
مدند اگر حمد و ثناي خدا گفت، آن دو گويد؟ هنگامي كه نزد او آ كنندگانش چه مي

برند، ( در حالي كه خود خدا داناتر است) پس خداوند  فرشته گفتارش را براي خدا مي
فرمايند بر من است اگر او را ميراندم او را وارد بهشت كنم، و اگر اورا شفا دادم  مي

 كنم. نمايم و گناهان او را محو  گوشت و خون بهتري جايگزين گوشت و خونش 
َلُكم أَتَاُه َمَلُك  رَُجالً  ِإنَّ  :« قَاَال ،قَاَل َرُسوُل اِهللا  ◌ٍ  َوأَِبي َمْسُعود ُحَذيَفةَ  َعنْ  ِممَّن َكاَن قـَبـْ

ًئا : َما َأعَلُم َشيْ قَالَ َلُه: َهل َعِمْلَت ِمن َخيٍر ؟ قَاَل: َما َأْعَلُم قَاَل َلُه: أُْنظُْر  فـََقالَ الَموِت لِيَـْقِبَض نـَْفَسُه 
 148F٢»الَجنَّةَ  اهللاُ أََتَجاَوُز َعِن الُموِسَر فََأْدَخَلُه وَ  فَأُنِظُر الُمْعِسرَ  ُأَحارِفـُُهموَ  َغيَر أَنِّي ُكنُت أُبَاِيُع النَّاسَ 

ملك الموت به نزد  :فرمودند حذيفه و ابو مسعود روايت است كه رسول اهللا  از
آيا عمل نيكي انجام  :به او گفت .يدرا قبض روح نما اومردي از امتهاي گذشته آمده تا 
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دانم مگر  گفت: چيزي نمي مرد    .گفت: بياد آور الموتاي؟ مرد گفت: خير، ملك  داده
(كه به من  به تنگدست ونمودم  خريد و فروش كرده و كسب درآمد مي مردم اينكه با

را وارد  پس خداوند او كردم، چيز گذشت مي دادم و از انسان بي مهلت مي بدهكار بود.)
  نمود. بهشت

 فرستند فرشتگان بر مؤمنين درود مي

 كنند. و مؤمنين دعاي رحمت و مغفرت مي مالئكه براي پيامبر

﴿                                        ﴾ 

 ]56 :حزابألا[
فرستند اي مؤمنان شما هم بر او درود  درود مي همانا خداوند و فرشتگان بر پيامبر«

 . »بفرستيد و چنان كه بايد سالم بگوييد

﴿                               

                        ﴾ ]43: حزابألا-

41[ 
اي مؤمنان! خدا را بسيار ياد كنيد، و صبحگاه و شامگاه به تسبيح و تقديس او «

تا شما را از  فرستند بپردازيد، او كسي است كه خود و فرشتگانش بر شما درود مي
هاي (كفر و ضاللت) بيرون آورده و به نور (ايمان و هدايت) برساند و خدا  تاريكي

 .»پيوسته نسب به مؤمنان مهربان بوده است
 َجاَء َذاَت يـَْوٍم َوالسُُّروُر يـَُرى ِفي َوْجِههِ  َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن أَِبي طَْلَحَة َعْن أَبِيِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
ِإنَُّه أَتَاِني َمَلٌك فـََقاَل يَا ُمَحمَُّد َأَما يـُْرِضيَك « فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا لَنَـَرى السُُّروَر ِفي َوْجِهَك فـََقاَل: 
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َعْشًرا َوَال ُيَسلُِّم َعَلْيَك  َأنَّ رَبََّك َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل ِإنَُّه َال ُيَصلِّي َعَلْيَك َأَحٌد ِمْن ُأمَِّتَك ِإالَّ َصلَّْيُت َعَلْيهِ 
 149F1»َأَحٌد ِمْن ُأمَِّتَك ِإالَّ َسلَّْمُت َعَلْيِه َعْشًرا قَاَل بـََلى

آمد در حالي كه  ها رسول خدا  از ابوطلحه روايت است كه در يكي از روز
! بدرستي ما  شد، پس صحابه گفتند: اي رسول خدا  خوشحالي در صورتش ديده مي

اي نزد من آمد پس گفت: اي  فرمود: همانا فرشته بينيم؟! شحالي ميدر صورت تو خو
فرمايند: فردي از امتت بر تو درود  گردي به اينكه پروردگارت مي آيا راضي نمي محمد 

فرستم و احدي از امتت بر تو سالم  فرستد مگر اينكه ده مرتبه بر او درود مي نمي
 فرستم؟ ميفرستد مگر اينكه ده مرتبه بر او سالم  نمي

 شود ميگان كارهايي كه سبب درود فرشت

 الف) معلم خير
علم و دانش يكي از ارزشهاي بلند و برتر رسالت اسالم است و زندگي مادي و 

ي فضل و برتري  معنوي، دنيوي و اخروي انسان بر اساس آن قرار داده شده، علم وسيله
ديگر را در اختيار قرار داده تا  انسان بر ساير مخلوقات است و با تعليم و تعلم مخلوقات

 ،كند كه مخلوقاتي همانند مالئكه سود و نفعي ببرد و اين تسخير تا جايي ارتقاء پيدا مي
افراشته و صبحگاهان و شامگاهان از خداوند  بر نردبان دعايشان را به سوي آسمان

 خواهند. رحمات بي پايانش را براي اين فرد مي
ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه َوَأْهَل السََّمَواِت َواْألََرِضيَن َحتَّى « :قَالَ  َرسوَل الِله  َأنَّ  َعن أِبي أَُماَمَة 

رَ    150F2» النَّْمَلَة ِفي ُجْحرَِها َوَحتَّى اْلُحوَت لَُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِِّم النَّاِس اْلَخيـْ

                                                                        

  829رقم  الصحيحةاألحاديث  سلسلة - 16410د احمد رقم حديث صحيح/ مسن -1

  2685رقم  ة/ سنن ترمذي كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه علي عبادحديث صحيح -2



 135 ي فرشتگان با مؤمنين فصل سوم: رابطه

نش و اهل آسمان و فرمودند: همانا خداوند و فرشتگا كند پيامبر ابوامامه روايت مي 
دهد درود  زمين حتي مورچه در سوراخ خود و ماهي، براي معلمي كه به مردم خير ياد مي

 فرستند. مي

 فرستند درود مي كساني كه بر پيامبرب) 
ِه اْلَمَالِئَكُة َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصلِّي َعَليَّ ِإالَّ َصلَّْت َعَليْ «قَاَل:  ّ◌◌ِ  َعْن النَِّبي َعْن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة 

ْلُيِقلَّ اْلَعْبُد ِمْن َذِلَك َأْو لُِيْكِثرْ   151F1»َما َصلَّى َعَليَّ فـَ
فرستد  اي بر من صلوات نمي فرمودند: بنده از عامر بن ربيعه روايت است كه پيامبر

كنند پس بنده كم يا  فرستد براي او دعا مي مگر اينكه مالئكه تا زماني كه بر من درود مي
 ود بفرستد.زياد در

كنند و  يعني هر چه انسان بيشتر درود بفرستد مالئكه هم دوردهايشان را بيشتر مي
اي در كنار  شايسته است انسان مؤمن در درود فرستادن كوتاهي نورزد. و خداوند فرشته

 برساند. موكل نموده تا خبر صلوات مردم را به پيامبر قبر پيامبر
يَق  ، بَِأنَّ اَهللا وَكََّل ِبي َمَلكًا : « قَاَل، قَاَل َرُسوُل اِهللا  َعن أَِبي َبكِر الصِّدِّ َأكِثُروا الصَّالَة َعليَّ

ي ِعنَد قَبِري، فَِإَذا َصلَّي َعَليَّ رَُجٌل ِمن اُمَِّتي قَاَل ِلي َذِلَك اْلَمَلك: يَا ُمَحمَّد إنَّ ُفَالِن بُن ُفالٍن َصلَّ 
  152F2»َعَليَك السَّاَعة

فرمودند: بر من درود و صلوات زياد  روايت است كه پيامبر يق از ابوبكر صد
اي را كنار قبر من مأمور نموده هنگامي كه فردي از امتم بر  بفرستيد همانا خداوند فرشته

فالني پسر فالني در چنين ساعتي  گويد: اي محمد مي من درود فرستد آن فرشته به من 
 بر تو صلوات فرستاد. 
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 خورند  ي ميج) كساني كه سحر
باشد گرچه انسان براي تقويت بدن از غذا استفاده  مي خوردن سحري از سنت پيامبر

 شود فرشتگان بر او صلوات بفرستند.  كند ولي همين غذا خوردن سبب مي مي
 153F1»ي اْلُمَتَسحِّرِينَ َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَ وَ  ِانَّ الَلَه تـََعاَلي«قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل اِهللا  َعِن اْبِن ُعَمرٍ 
 ها براي فرمودند: همان خداوند متعال و فرشته روايت است كه پيامبر از ابن عمر 

 كنند.  خورند دعا مي كساني كه سحري مي
خوريم تا نيرو يافته و بتوانيم روزه  هر چند ما سحري را جهت تقويت بدن خويش مي
اي اين غذا كه بخاطر اوست اجر و خود را كامل كنيم ليكن خداوند به فضل و كرمش بر

 ثواب در نظر گرفته است. 

 خوابد  د) فردي كه با وضو مي
َمن بَاَت طَاِهرًا بَاَت ِفي ِشعارِِه َمَلٌك ال َيسَتيِقُظ : «قَاَل، قَاَل َرسوُل اِهللا  َعِن اْبِن ُعَمٍر 

  154F2»َعبِدَك ُفالناً، فَِإنَُّه بَاَت طَاِهراً َساَعًة ِمَن اللَّيِل ِاالَّ قَال اْلَمَلُك اَللَُّهمَّ اْغِفر لِ 
فرمودند: كسي كه شب را با وضو بخوابد در  روايت است كه پيامبر از ابن عمر

شود  اي از شب بيدار نمي اي بين او و لباس زيرينش قرار گرفته و لحظه طول شب فرشته
را او با وضو خوابيده ات را ببخش زي گويد: پروردگارا ! فالن بنده مگر اينكه فرشته مي

 است.
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 روند  مي هـ) كساني كه به مالقات بيماران
َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَُعوُد ُمْسِلًما ُغْدَوًة ِإالَّ َصلَّى َعَلْيِه «يَقول:  قَاَل: َسِمعُت َرسول اهللا  عن عَلي 

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحتَّى يُْمِسَي َوِإْن َعاَدُه َعِشيًَّة ِإالَّ صَ  ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحتَّى ُيْصِبَح وََكاَن َلُه َسبـْ لَّى َعَلْيِه َسبـْ
 155F1»َخرِيٌف ِفي اْلَجنَّة

فرمودند: هر مسلماني كه به  روايت است كه گفت شنيدم رسول اكرم  از علي
وقت صبح به عيادت بيماري رود هفتاد هزار فرشته تا شب در حق او دعاي مغفرت 

فرشته تا صبح در  هفتاد هزار به عيادت بيماري رود امگاهكنند و هر مسلماني كه ش مي
كنند و عالوه بر اين خداوند باغي از باغهاي بهشت را به او  مغفرت مي حق او دعاي

 اختصاص خواهد داد. 

 دعاها و درودهاي مالئكه براي نمازگزاران 

زنند و  نميباشند و هرگز از اوامر خداوند سرباز  فرشتگان از بندگان مطيع خداوند مي
باشند بندگان مخلص، مطيع و مؤمن خاصتاً نماز  چون خودشان مطيع اوامر خداوند مي

احاديث متعددي روايت شده كه آنها بر نماز گزاراني كه قصد  دارند. گزاران را دوست مي
ي نماز دارند تا اتمام نماز و بعد از آن صلوات و درود فرستاده و ايشان را  و اراده

 نند. ك همراهي مي

 الف) زماني كه در انتظار نماز جماعت هستند
َصَالُة  :قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة : «قَاَل: قَاَل َرُسوَل اللَِّه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 

ًعا َوِعْشرِيَن َدرََجًة َوَذِلَك َأنَّ َأَحَدُهْم الرَُّجِل ِفي َجَماَعٍة تَزِيُد َعَلى َصَالتِِه ِفي بـَْيِتِه َوَصَالتِِه ِفي ُسوِقِه ِبضْ 
َهُزُه ِإالَّ الصََّالُة َال يُرِيُد ِإالَّ الصََّالَة  فـََلْم َيْخُط َخْطَوًة ِإَذا تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء ثُمَّ أََتى اْلَمْسِجَد َال يـَنـْ

ِطيَئٌة َحتَّى يَْدُخَل اْلَمْسِجَد فَِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َكاَن ِفي الصََّالِة ِإالَّ رُِفَع َلُه ِبَها َدرََجٌة َوُحطَّ َعْنُه بَِها خَ 
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يِه َما َكاَنْت الصََّالُة ِهَي َتْحِبُسُه َواْلَمَالِئَكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَم ِفي َمْجِلِسِه الَِّذي َصلَّى فِ 
 156F1»اْغِفْر َلُه اللَُّهمَّ ُتْب َعَلْيِه َما َلْم يـُْؤِذ ِفيِه َما َلْم ُيْحِدْث ِفيهِ  يـَُقوُلوَن اللَُّهمَّ اْرَحْمُه اللَُّهمَّ 

فرمودند: نماز جماعت بر نماز فردي و  روايت است كه پيامبر  از ابوهريره 
تنهايي انسان در منزل و دكانش، بيست و اندي برتري دارد و هر يك از شما به خوبي 

دارد مگر  ايد و هدفي جز نماز نداشته باشد هيچ قدمي بر نميوضو بگيرد و به مسجد بي
بخشد  گيرد و گناهي از گناهانش را مي اينكه خداوند ثواب و مقامي را برايش در نظر مي

رسد و وقتي به مسجد رسيد آن مدتي كه بخاطر نماز در مسجد باقي  تا به مسجد مي
ماني كه از جايگاه نمازش كه در آن شود و تا ز مي مانده باشد (ثواب) نماز برايش حساب

گويند خداوندا او را رحم كن و  كنند و مي برايش دعا مي نماز خوانده بلند نشود فرشتگان
 اش را بپذير. تا وقتي كه وضويش باطل نشده اين دعا ادامه دارد. ببخشاي و توبه او را

 ها بر صف اول  سالم و درود فرشتهب) 
ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اْألَوَِّل قَاُلوا يَا : «، قَاَل َرسوُل اِهللا قَالَ  َعن أَِبي أَُماَمة 

 اللَِّه َوَعَلى َرُسوَل اللَِّه َوَعَلى الثَّاِني قَاَل ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اْألَوَِّل قَاُلوا يَا َرُسولَ 
 157F2»قَاَل َوَعَلى الثَّاِني. الثَّاِني
فرمودند: همانا خداوند و فرشتگان بر  از أبي أمامه روايت است كه رسول اهللا  

و همچنين بر صف دوم؟  گفتند: اي رسول خدا  فرستند صحابه  صف اول درود مي
گفتند: و بر صف  فرستند صحابه  فرمودند: خداوند و فرشتگان بر صف اول درود مي

 فرمودند و بر صف دوم. بردوم؟ پيام
ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَمَالِئَكَتُه «يـَُقوُل:  عن نُعَمان بِن َبِشير رضي اهللا عنهما قَاَل َسِمعُت النَِّبيَّ 

 158F1»ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اْألَوَِّل َأْو الصُُّفوِف اْألَول
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و مالئكه بر   : خداوندفرمودند كند كه پيامبر روايت مي از نعمان بن بشير 
159Fفرستند. صف اول يا صفهاي اول درود مي

2 

 كنند كساني كه جاهاي خالي بين صفها را پر ميج) 
إنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الَِّذيَن َيِصُلوَن الصُُّفوَف « : ◌َ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

 160F3»َرفـََعُه اللَُّه ِبَها َدرََجةً َوَمْن َسدَّ فـُْرَجًة 
فرمودند: همانا خداوند و مالئكه بر كساني كه  از عائشه روايت است كه پيامبر 

فرستند  كنند) درود مي كنند (كساني كه جاهاي خالي بين صفها را پر مي صفها را وصل مي
را باال و كسي كه جاي خالي موجود در صفي را پر كند خداوند بخاطر آن يك درجه او 

 برد. مي
اي بين افراد نباشد زيرا سبب دوري  نماز گزاران عزيز بايد دقت داشته باشند كه فاصله

نمايد درجات او را  ها را پر مي گردد و خداوند فردي را كه اين فاصله قلبها و اختالف مي
 برد. در بهشت باال مي
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باشد داراي ضعف در  فرستاده شدن صلوات و درود فرشتگان بر نمازگزاران سمت راست امام مي
اما امام مسلم  -4980رقم  103/ 3باشد. نك :سنن بيهقي الكبري  متن بوده و با اين لفظ محفوظ نمي

از  709فرين و قصرهاباب استحباب يمين اإلمام رقم المسا ةرحمه اهللا در صحيح خود در كتاب صال

َنا َخْلَف َرُسوِل اللَّه « كند كه ايشان فرمودند: روايت مي براء بن عازب  َأْحَببْـَنا َأْن َنُكوَن  ُكنَّا ِإَذا َصلَّيـْ
ار خوانديم دوست داشتيم در سمت راست ايشان قر نماز مي هرگاه پشت سر رسول اهللا  »َعْن َيِميِنهِ 

توان مستحب بودن نماز گذاردن در سمت راست  مي بگيريم.كه از اين عمل أصحاب رسول اهللا
 باشد.  امام را استنباط نمود كه باب بندي امام مسلم نيز حاكي از همين مطلب مي
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 مانند د) كساني كه بعد از نماز در جايگاه خويش مي
ُه يـَْنَتِظُر «قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ي ُهَريـَْرة َعْن أَبِ  َال يـََزاُل اْلَعْبُد ِفي َصَالٍة َما َكاَن ِفي ُمَصالَّ

 161F1» َحتَّى يـَْنَصِرَف َأْو ُيْحِدثَ  الصََّالَة َوتـَُقوُل اْلَمَالِئَكُة اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه اللَُّهمَّ اْرَحْمهُ 
فرمودند: بنده در نماز است تا وقتي در  كه رسول اهللا  روايت است از ابوهريره 

باشد و فرشتگان(در حق او) تا وقتي از  ي نماز مي مصالي خويش در انتظار إقامه
گويند: پروردگارا ! او را ببخش و مورد  جايگاهش بلند نشده يا بي وضو نشده است، مي

 رحمتت قرار بده. 
همين روايت آمده مردي از  باشد زيرا در به معناي بي وضوئي مي »ُيحِدث«تذكر: 

 سؤال كرد حدث چيست؟ فرمود: خروج هوا از شكم. ابوهريره

 گزارند مي هـ) فردي كه لشكريان خداوند پشت سر او نماز
ُة َفَحاَنِت الصَّال،إَذا َكاَن الرَُّجُل بَِأرِض ِقيٍّ « : قَاَل ،قَاَل َرُسوُل اِهللا  َعن َسْلَماِن الَفاِرِسّي 

ْوِد اِهللا فَِإن َلم َيِجْد َماًء َفلَيتَـَيمَّم فَِإْن َأقَاَم َصلَّى َمَعُه َمَلَكاُه َوِإن َأذََّن َوَأقَاَم َصلَّى َخْلَفُه ِمْن ُجنُـ ،َفلَيتَـَوّضْأ 
 162F2»َما ال يـَُرى َطَرفَاُه.

فرمودند: هنگامي كه شخصي وارد سر زمين  كند پيامبر روايت مي سلمان فارسي
خالي گرديد و وقت نماز رسيد وضو بگيرد و اگر آبي نيافت تيمم نمايد و  خشك و

آورند و اگر اذان داد  مي زماني كه نماز را شروع نمود دو فرشته همراهش با او نماز را بجا
 آورند. و اقامه نمود پشت سر او لشكريان خداوند كه هيچ نهايتي ندارند نماز را بجا مي
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 با نمازگزاران » آمين«ن همراهي فرشتگان در گفت

َمامُ «قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة  ﴿ ِإَذا قَاَل اْإلِ          
 ﴾  َم مِ » آِمين«فـَُقوُلوا  163F1»ْن َذنِْبهِ فَِإنَُّه َمْن َواَفَق قـَْوُلُه قـَْوَل اْلَمَالِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ

﴿ فرمودند: وقتي كه امام روايت است كه پيامبر از أبوهريره       
     ﴾  گويند  بگوئيد براستي كه فرشتگان نيز آمين مي» آمين«را گفت شما

رار اش مورد بخشش ق و كسي كه آمين او با آمين فرشتگان همراه گردد گناهان گذشته
 گيرد. مي

 فضل مونس مسجد

ِإنَّ لِْلَمَساِجِد َأْوتَاًدا اْلَمَالِئَكُة ُجَلَساُؤُهْم ِإْن َغابُوا «قَاَل:  َعِن النَِّبيِّ  ُهَريـَْرَة  َعْن أَِبي
َمْسِجِد َعَلى َثَالِث َجِليُس الْ  َوقَاَل يـَْفَتِقُدونـَُهْم َوِإْن َمِرُضوا َعاُدوُهْم َوِإْن َكانُوا ِفي َحاَجٍة َأَعانُوُهْم 

 164F2»ِخَصاٍل َأٍخ ُمْستَـَفاٍد َأْو َكِلَمٍة ُمْحَكَمٍة َأْو رَْحَمٍة ُمْنَتَظَرةٍ 
همانا براي مسجد مرداني دل  فرمودند: روايت است كه رسول اهللا  از ابوهريره 

بسته به آن (كه زياد به مسجد رفت وآمد دارند) وجود دارند كه مالئكه همنشينان ايشان 
پردازند و اگر بيمار شدند به  باشند، اگر به مسجد نيامدند به جستجوي آنها مي مي

  شتابند. روند و اگر مشكلي داشتند به ياري و مددشان مي عيادتشان مي
باشد برادري از او استفاده  خصلت مي و فرمودند: شخص نشسته در مسجد داراي سه

 باشد. كه در انتظار رحمت و مغفرت ميگويد يا اين برد يا سخني حكيمانه و بجا مي مي
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 اجتماع فرشتگان در وقت نماز صبح و عصر

يـَتَـَعاقـَُبوَن ِفيُكْم َمَالِئَكٌة بِاللَّْيِل َوَمَالِئَكٌة بِالنـََّهاِر «قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ُهَريـَْرَة  َعْن أَِبي
ْصِر ثُمَّ يـَْعُرُج الَِّذيَن بَاُتوا ِفيُكْم فـََيْسأَلُُهْم رَبـُُّهْم َوُهَو َأْعَلُم ِبِهْم  َوَيْجَتِمُعوَن ِفي َصَالِة اْلَفْجِر َوَصَالِة اْلعَ 

َناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ  165F1»َكْيَف تـَرَْكُتْم ِعَباِدي فـَيَـُقوُلوَن تـَرَْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن َوأَتـَيـْ
 

در شب و در روز به فرمودند: فرشتگاني  روايت است كه پيامبر از أبوهريره 
شوند سپس  آيند و در نماز صبح و عصر جمع مي نوبت و پشت سر هم به ميان شما مي

روند و خداوند در حالي كه به همه  اند باال مي فرشتگاني كه شب را در ميان شما گذرانده
گويند: ترك كرديم آنها را  پرسد بندگانم را چگونه ترك كرديد؟ مي آگاه است از آنها مي

 گزاردند. خواندند و نزدشان رفتيم در حالي كه نماز مي حالي كه نماز مي در

 مجالس محبوب فرشتگان

 مساجد  -1
ي  شوند چون مساجد خانه ها بوده و در آنجا جمع مي مساجد هميشه محبوب فرشته

 آيد و قبالً به آن اشاره شد. خدا بحساب مي

 هاي ذكر مجالس علمي و حلقه -2
ِإنَّ لِلَِّه َمَالِئَكًة يَُطوُفوَن ِفي الطُُّرِق يـَْلَتِمُسوَن َأْهَل : «قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َرَة َعْن أَِبي ُهَريْـ 

، تـََناَدْوا: َهُلمُّوا ِإَلى َحاَجِتُكْم، قَاَل فـََيُحفُّونـَُهْم بَِأْجِنَحِتِهْم ِإَلى الذِّْكِر فَِإَذا َوَجُدوا قـَْوًما يَْذُكُروَن اللََّه 
نـَْيا، قَاَل فـََيْسأَُلُهْم رَبـُُّهْم  ُهْم: َما يـَُقوُل ِعَباِدي؟ قَاَل يـَُقوُلوَن: ُيَسبُِّحوَنَك،  -السََّماِء الدُّ َوُهَو َأْعَلُم ِمنـْ

َما رََأْوَك. قَاَل َوُيَكبـُِّروَنَك، َوَيْحَمُدوَنَك َويَُمجُِّدوَنَك قَاَل فـَيَـُقوُل: َهْل رََأْوِني؟ قَاَل فـَيَـُقوُلوَن: َال َواللَِّه 
َوَتْحِميًدا  فـَيَـُقوُل: وََكْيَف َلْو رََأْوِني؟ قَاَل يـَُقوُلوَن: َلْو رََأْوَك َكانُوا َأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة، َوَأَشدَّ َلَك َتْمِجيًدا

اَل يـَُقوُل: َوَهْل رََأْوَها؟ قَاَل َوَأْكثـََر َلَك َتْسِبيًحا. قَاَل يـَُقوُل: َفَما َيْسأَُلوِني؟! قَاَل َيْسأَُلوَنَك اْلَجنََّة. قَ 
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نـَُّهْم رََأْوَها َكانُوا يـَُقوُلوَن: َال َواللَِّه يَا َربِّ َما رََأْوَها. قَاَل يـَُقوُل: َفَكْيَف َلْو أَنـَُّهْم رََأْوَها؟ قَاَل يـَُقوُلوَن: َلْو أَ 
َها ِحْرًصا، َوَأَشدَّ َلَها طََلًبا، َوَأْعَظَم ِفي َها َرْغَبًة. قَاَل َفِممَّ يـَتَـَعوَُّذوَن؟ قَاَل يـَُقوُلوَن: ِمْن النَّاِر. قَاَل َأَشدَّ َعَليـْ

اَل يـَُقوُلوَن: يـَُقوُل: َوَهْل رََأْوَها؟ قَاَل يـَُقوُلوَن؟ َال َواللَِّه يَا َربِّ َما رََأْوَها. قَاَل يـَُقوُل: َفَكْيَف َلْو رََأْوَها؟ قَ 
َها ِفَرارًا، َوَأَشدَّ َلَها َمَخاَفًة. قَاَل فـَيَـُقوُل: فَُأْشِهدُُكْم أَنِّي َقْد َغَفْرُت َلُهْم. قَاَل َلْو رََأْوَها َكانُوا َأَشدَّ  ِمنـْ

ُهْم، ِإنََّما َجاَء ِلَحاَجٍة. قَاَل: ُهْم اْلُجَلَساُء َال  َيْشَقى بِِهْم يـَُقوُل: َمَلٌك ِمْن اْلَمَالِئَكِة: ِفيِهْم ُفَالٌن لَْيَس ِمنـْ
 166F1»يُسُهمْ َجلِ 

 باشد كه فرمودند: براي خداوند فرشتگاني مي روايت است كه پيامبر از أبوهريره 
كنند، چون گروهي را يافتند كه به ذكر خدا مشغولند  ها در پي اهل ذكر گردش مي در راه

گويند بشتابيد به سوي آنچه به دنبالش بوديد، پس آنها را با  همديگر را صدا زده مي
كند (در حالي كه  گيرند، پروردگارشان از آنان سئوال مي آسمان دنيا در بر مي بالهايشان تا

گويند تسبيح ، تكبير و تحميد تو را  گويند؟ فرشتگان مي او داناتر است) بندگانم چه مي
گويند: به خدا  اند؟ مي فرمايد: آيا مرا ديده كنند، خداوند مي گفته و تو را به بزرگي ياد مي

فرمايد: اگر مرا ببينند چگونه خواهد بود؟! فرشتگان  اند، خداوند مي نديدهقسم نه، تو را 
گويند: اگر تو را ديده بودند بيشتر تو را عبادت كرده و بيشتر تو را به بزرگي ياد نموده  مي

گويند: از تو طلب  خواهند؟ مي فرمايد: چه مي گفتند، پس مي و زيادتر تسبيح تو را مي
گويند: نه، به خدا قسم اي پروردگار! آن  اند؟ مي يد: آيا آن را ديدهفرما كنند مي بهشت مي

گويند اگر آن را ديده  فرمايد: اگر آن را ببينند چگونه خواهد بود؟! مي اند مي را نديده
كردند. خداوند  بودند بيشتر بدان حريص بوده و در بدست آوردن آن بيشتر تالش مي

فرمايد: آن  جويند مي گويند: از دوزخ پناه مي د؟ ميجستن فرمايد: از چه چيزي پناه مي مي
ببينند چگونه آن را  فرمايد: اگر اند، مي گويند: نه به خدا قسم آن را نديده اند؟ مي را ديده
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كنند،  گويند: اگر آن را ببينند بيشتر از آن ترسيده و از آن فرار مي مي  خواهند بود؟!
 يرم كه آنها را مورد بخشش قرار دادم.گ فرمايد: من شما را گواه و شاهد مي مي

گويد: در ميانشان فردي است كه از آنان نيست براي كاري آمده  يكي از فرشتگان مي
 گردند. فرمايد: آنان همنشيناني هستند كه همنشين آنها شقي و بدبخت نمي بود مي

َقٍة ِفي اْلَمْسِجِد فـََقاَل: َما َأْجَلَسُكْم َعَلى َحلْ  قَاَل: َخَرَج ُمَعاِويَُة  َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 
اَك. قَاَل َأَما ِإنِّي قَاُلوا َجَلْسَنا نَْذُكُر اللََّه. قَاَل: آللَِّه َما َأْجَلَسُكْم ِإالَّ َذاَك؟ قَاُلوا َواللَِّه َما َأْجَلَسَنا ِإالَّ ذَ 

ِإنَّ َرُسوَل وَ  َأَقلَّ َعْنُه َحِديثًا ِمنِّي َمْنزِلَِتي ِمْن َرُسوِل اللَِّه َلْم َأْسَتْحِلْفُكْم تـُْهَمًة َلُكْم، َوَما َكاَن َأَحٌد بِ 
َما َأْجَلَسُكْم؟ قَاُلوا َجَلْسَنا نَْذُكُر اللََّه َوَنْحَمُدُه َعَلى َما « َخَرَج َعَلى َحْلَقٍة ِمْن َأْصَحابِِه فـََقاَل: اللَِّه 

ْسَالِم َوَمنَّ بِِه َعلَ  َنا. قَاَل آللَِّه َما َأْجَلَسُكْم ِإالَّ َذاَك؟ قَاُلوا َواللَِّه َماَأْجَلَسَنا ِإالَّ َذاَك. قَاَل: َأَما َهَدانَاِ ْإلِ يـْ
 167F1»ِئَكَة.ي ِبُكْم اْلَمَال ِإنِّي َلْم َأْسَتْحِلْفُكْم تـُْهَمًة َلُكْم، َوَلِكنَُّه أَتَاِني ِجْبرِيُل فََأْخبَـَرِني َأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يـَُباهِ 

اي در مسجد عبور نمود و گفت  از كنار حلقه گويد معاويه  مي ابوسعيد خدري 
كنيم. معاويه گفت: شما را  ايم و ذكر خدا را مي سبب نشستن شما چيست؟ گفتند: نشسته

به خدا سوگند كه جز آن، چيز ديگري سبب نشستن شما نشده است؟ گفتند: به خدا 
ري ننشانده است. معاويه گفت از سوگند دادن شما هيچ قسم! ما را جز آن، چيز ديگ

نزديك نبوده و كسي كمتر از من  غرضي نداشتم و هيچ كس مثل من به رسول اهللا
 حديث روايت نكرده است. 

اي از اصحابش عبور نموده فرمودند: سبب نشستن شما  از كنار حلقه و همانا پيامبر
ه او را بر هدايت دادن مان بسوي اسالم و منّتي ايم ذكر خدا را كرد چيست؟ گفتند: نشسته

كنيم. فرمودند: شما را به خدا سوگند كه جز آن،  كه بخاطر اسالم بر ما نهاده ستايش مي
چيز ديگري سبب نشستن شما نشده است؟ گفتند: ما را جز آن، چيز ديگري ننشانده 

ئيل نزدم آمده و مرا است. فرمودند: از سوگند دادن شما هيچ غرضي نداشتم و ليكن جبر
 ورزد. خبر داد كه خداوند متعال نزد فرشتگان بر شما فخر مي
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 اماكن تالوت قرآن -3
َنَما ُهَو يـَْقَرُأ ِمْن اللَّْيِل ُسورََة اْلبَـَقَرِة َوفـََرُسُه َمْربُوطٌَة ِعْنَدُه ِإْذ َجاَلْت  َعْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْيٍر  قَاَل: بـَيـْ

َفَسَكَتْت، فـََقَرَأ َفَجاَلْت اْلَفَرُس، َفَسَكَت َوَسَكَتْت اْلَفَرُس، ثُمَّ قـََرَأ َفَجاَلْت اْلَفَرُس  اْلَفَرُس، َفَسَكتَ 
َها فََأْشَفَق َأْن ُتِصيَبُه، فـََلمَّا اْجتَـرَُّه رََفَع رَْأَسُه ِإَلى ال ُنُه َيْحَيى َقرِيًبا ِمنـْ سََّماِء َحتَّى َما فَاْنَصَرَف، وََكاَن ابـْ

اقْـَرْأ يَا اْبَن ُحَضْيٍر، اقْـَرْأ يَا اْبَن ُحَضْيٍر. قَاَل: فََأْشَفْقُت يَا «فـََقاَل:  اَها، فـََلمَّا َأْصَبَح َحدََّث النَِّبيَّ يـَرَ 
َها َقرِيًبا، فـََرفـَْعُت رَْأِسي فَاْنَصَرْفُت ِإلَْيِه، فـََرفـَْعُت رَأْ  ِسي ِإَلى السََّماِء َرُسوَل اللَِّه َأْن َتطََأ َيْحَيى، وََكاَن ِمنـْ

َال، قَاَل: فَِإَذا ِمْثُل الظُّلَِّة ِفيَها َأْمثَاُل اْلَمَصابِيِح، َفَخَرَجْت َحتَّى َال َأرَاَها، قَاَل: َوَتْدِري َما َذاَك؟ قَاَل: 
َها  ُهمْ تِْلَك اْلَمَالِئَكُة َدَنْت ِلَصْوِتَك، َوَلْو قـََرْأَت َألَْصَبَحْت يـَْنظُُر النَّاُس ِإلَيـْ  168F1»َال تـَتَـَواَرى ِمنـْ

ي بقره بود، اسب  كند كه وي شبي مشغول تالوت سوره روايت مي اسيد بن حضير
او كه كنارش بسته شده بود از جا پريد بنابراين از تالوت قرآن دست نگه داشت اسب 
هم آرام شد، باز هم تالوت را ادامه داد بار ديگر اسب از جا پريد، به ناچار از تالوت 

ن دست نگه داشت اسب هم آرام شد، دوباره تالوت را ادامه داد اسب باز هم از جا قرآ
پريد، در نهايت او تالوت را رها نمود زيرا ترسيد كه مبادا اسب، پسرش يحيي را كه 
نزديك آن خوابيده بود لگد بزند، هنگامي كه يحيي را از اسب دور نمود سرش را به 

مشاهده نمود كه در آن چراغهاي روشني بود كه به سوي آسمان بلند كرد سايباني را 
 اش پنهان گشت. رفت به آن نگاه كرد تا از ديده مي سوي آسمان

فرمودند: اي پسر حضير  تعريف نمود، پيامبر صبح روز بعد جريان را براي پيامبر
 دادي!! اي پسر حضير به تالوتت ادامه مي  دادي!! به تالوتت ادامه مي
ترسيدم، اسب كه نزديك يحيي بود او را لگد بزند. سرم  سول خدا اسيد گفت: اي ر

را باال آورده به سوي يحيي حركت كردم در همان حال بسوي آسمان نگاه كردم سايباني 
ام پنهان گشت  را ديدم كه در آن چراغهاي روشني نمايان بود، پس حركت كرد تا از ديده
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ام  به آن نگاه كردم تا از ديده »وِّ َحتَّى َما َأرَاَهاَعَرَجْت ِفي اْلجَ « (در روايت مسلم و احمد
 پنهان گشت)

 داني آنچه مشاهده كردي چه بوده است؟ اسيد گفت: نه. فرموند: آيا مي پيامبر
فرموند: آنان فرشتگاني بودند كه به خاطر آواز قرآن به تو نزديك شده بودند،  پيامبر

 شدند. ديدند و از مردم دور نمي ا را بدون پرده ميدادي مردم آنه و اگر تالوت را ادامه مي
توانند  گويد: اين حديث دليل بر اين است كه بعضي از مسلمين مي امام نووي مي

مالئكه را ببينند همچنين در آن فضيلت قرائت قرآن و اينكه قرائت سبب نزول رحمت و 
 گردد بيان شده است. حضور فرشتگان مي

ي  داند كه داراي آواز خوش بوده و سوره به فرد صالحي ميليكن ابن حجر آن را مقيد 
خاصي را با صفتي خاص تالوت كند و همان طوري كه امام نووي اشاره فرمودند: اين 

 قضيه مخصوص صحابه نيست.
اي شبيه جريان اسيد رخ داد؛  هـ.ش در يكي از روستاهاي جزيره حادثه1380در سال 

من «ود او را فرا گرفته بود به نزدم آمده و گفت: يكي از خواهران در حالي كه ترس وج
ي كهف در پشت بام بودم كه ناگهان از آسمان تكه ابري فرود آمد  در حال قرائت سوره

كه پر از چراغهاي نوراني و درخشان بود به آن خيره شدم و بعد به خواهرم كه در كنار 
ت، همان منظره را مشاهده كرد من نشسته بود همان تكه ابر را نشان دادم و او بعد از دق

و بعد از آن وحشت وجود ما را فرا گرفت و آن تكه ابر بسوي آسمان باال رفته تا ناپديد 
 »گشت.

به او مژده و بشارت دادم كه خداوند به بركت تالوت قرآن بر او منت نهاده و سكينه 
شي از و آرامش خويش را بر او نازل كرده است و سعي نمودم تنش و ترسي كه نا

ي روحاني و معنوي كه تا بحال نديده بود و وجودش را فرا گرفته  ي آن صحنه مشاهده
 بود را به بشارت و آرامش و شادي دروني تبديل كنم و داستان صحابي بزرگوار اسيد 

باشد كه فرمودند: اگر قرائت را  را بر ايشان بازگو نمودم تا يادآور گفتار رسول خدا 
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شدند و مردم  شتگان همچنان مشغول استماع و گوش دادن ميدادي فر ادامه مي
توانستند با دو چشم خود مأمورين خاص خداوند را مشاهده كنند و به او فهماندم كه  مي
تواند از انسانهايي باشد كه پل ارتباطي بين آنها و خدايشان نزديك و محكم بوده و به  مي

شوند و لذت حالوت ايمان واقعي را كمال درجات معنوي و راز و نياز با خدا نائل 
اي براي رسيدن به اين درجه، خوشبختي و  بچشند و با قرار دادن قرآن به عنوان وسيله

 سعادت دنيا و آخرت خود را رقم بزنند.

 دفاع مالئكه از مؤمن

َنَما َرُسوُل اللَِّه  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  ُه َأْصَحابُُه َوَقَع رَُجٌل بِأَِبي َجاِلٌس َوَمعَ  أَنَُّه قَاَل : بـَيـْ
فَانـَْتَصَر ِمْنُه أَبُو  َبْكٍر َفآَذاُه َفَصَمَت َعْنُه أَبُو َبْكٍر ثُمَّ آَذاُه الثَّانَِيَة َفَصَمَت َعْنُه أَبُو َبْكٍر ثُمَّ آَذاُه الثَّالِثَةَ 

أَبُو َبْكٍر َأَوَجْدَت َعَليَّ يَا َرُسوَل اللَِّه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  َبْكٍر فـََقاَم َرُسوُل اللَِّه ِحيَن انـَْتَصَر أَبُو َبْكٍر فـََقالَ 
بُُه ِبَما قَاَل َلَك فـََلمَّا انـَْتَصْرَت َوَقَع الشَّ  ْيطَاُن فـََلْم َأُكْن َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََزَل َمَلٌك ِمْن السََّماِء ُيَكذِّ

 169F١»اُن ِألَْجِلَس ِإْذ َوَقَع الشَّْيطَ 
و صحابه نشسته بودند در  روايت است كه گفت: پيامبر از سعيد بن مسيب 

همان حال مردي به ابوبكر حرفهاي ناشايستي زد كه ابوبكر را ناراحت نمود، ليكن ابوبكر 
سكوت نمود، او بار ديگر سخنانش را تكرار كرد باز هم ابوبكر خاموش بود، بار سوم 

، ابوبكر جواب او را داد. زماني كه ابوبكر جواب آن مرد را داد مرد گفتارش را تكرار نمود
فرمودند:  اي؟ پيامبر آيا خشمگين شده بلند شد، ابوبكر گفت: يا رسول اهللا  پيامبر
كرد و هنگامي كه تو  اي از آسمان فرود آمده و سخنان آن مرد را تكذيب مي فرشته

 شيطان ديگر حاضر به نشستن نيستم.با آمدن  جوابش را دادي شيطان به ميان آمد و
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 مؤمنينحضور مالئكه در ميادين جنگ و ياري نمودن 

﴿                             

                                     

                       ﴾ ]125-123: آل عمران[ 

گردانيد در حالي كه شما ناچيز بوديد، پس از خدا  خداوند شما را در بدر پيروز«
گفتي: آيا براي شما  بترسيد تا بتوانيد شكر او را بجاي آوريد.آنگاه كه تو به مؤمنان مي

كافي نيست كه پروردگارتان با سه هزار از فرشتگانِ فرستاده ياريتان كرد؟ آري اگر صبر 
نك بر شما بتازند، پروردگارتان با پنج داشته باشيد و پرهيزگاري كنيد و اگر آنان هم اي

 .»كند ي يورشگر و نشانگذار، شما را ياري مي هزار فرشته
 كه: كند نقل مي ً»باب شهود المالئكة بدرا«امام بخاري در كتاب مغازي 

َن َأْهَل َبْدٍر ِفيُكْم؟ قَاَل: فـََقاَل: َما تـَُعدُّو  َجاَء ِجْبرِيُل ِإَلى النَِّبيِّ « َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع الزَُّرِقيِّ 
 170F1»ِمْن َأْفَضِل اْلُمْسِلِميَن َأْو َكِلَمًة َنْحَوَها قَاَل: وََكَذِلَك َمْن َشِهَد بَْدرًا ِمَن اْلَمَالِئَكِة.

آمد و گفت: اهل  روايت است كه جبرئيل به نزد پيامبر از رفاعه بن رافع زرقي 
فرمودند: از بهترين مسلمانانند. جبرئيل گفت: و  بدر نزد شما چه مقام و منزلتي دارند؟

 اند. همچنين فرشتگاني كه در جنگ بدر شركت كرده
ُهَماَعن بِن َعبَّاٍس  يـَْوَم بَْدٍر َهَذا ِجْبرِيُل آِخٌذ بَِرْأِس فـََرِسِه َعَلْيِه َأَداُة «قَاَل:  َأنَّ النَِّبيَّ  َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 171F2»اْلَحْربِ 
در روز بدر فرمودند: اين  ضي اهللا عنهما روايت است كه پيامبراز ابن عباس ر

 جبرئيل است كه با لباس رزم آمده و افسار اسب خويش را به دست گرفته است.
 172F1»َوِجْبرِيُل َمَعكَ  ـَأْو َهاِجِهْم  ـُاْهُجُهْم «ِلَحسَّاَن  قَاَل، قَاَل النَِّبيُّ  َعْن اْلبَـَراِء 
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آنها را ذم و «فرمودند:  خطاب به حسان  يت است كه پيامبرروا از براء بن عازب 
 »كند. هجو نما ـ يا با اشعارت برآنها هجوم برـ جبرئيل تو را ياري مي

 ،كردند در جنگ شركت مي حال بايد بدانيم حكمت اينكه مالئكه همراه پيامبر
 نابود كند. چيست؟در حالي كه جبرئيل قادر بود با قسمتي از بال خود تمامي كفار را

و يارانش باشد و فرشتگان،  : هدف و حكمت اين بود كه مبارزه براي پيامبر  جواب
امداد رسانان ميدان جنگ باشند همان طوري كه قوانين جنگي چنين است و اين جهت 

باشد و سنت خدا بر اين است كه فرشتگان الهي صرفاً  رعايت قانون اسباب و مسببات مي
و يارانش باشند و در جنگ نيز طبق قوانين حاكم بر ميدان  امبرجهت امداد رساني پي

اند و اين همكاري جهت ثابت قدم ماندن  جنگ با استفاده از ابزار جنگي با كفار جنگيده

 ﴿ فرمايد: مؤمنين و همراهي نمودن آنها و كشتن دشمنان خدا بوده است و خداوند مي

                               

                   ﴾ ]127 -126 :آل عمران[ 

اي براي شما  رار نداده مگر اينكه مژدهي فرشتگان ق خداوند ياري دادن شما را بوسيله«
و آرام بخشيدن به قلبهايتان باشد و پيروزي جز از جانب خداوند تواناي دانا نيست، تا 

 .»گروهي از كافران را نابود كند يا سركوب و خوار نمايد و با نااميدي باز گردند
فرشتگان همچنين مسلمين را در جنگ احزاب در سال پنجم هجري مساعدت 

 مودند.ن

﴿                                      

              ﴾ ]:9 األحزاب[ 
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حق خودتان، آن گاه كه لشكرها به سراغ  اي مؤمنان! بياد آوريد نعمت خداي را در«
شما آمدند ولي ما تند بادي را بر آنان فرستاديم و لشكرهايي را بسويشان روانه كرديم كه 

 .»داديد مي ديد كارهايي را كه انجام ديديد و خداوند مي شما آنان را نمي

﴿     ﴾  قلوب مشركين همان فرشتگان بودند كه ترس و وحشت را در

 انداختند. 

 ي رحمت هنگام قبض روح مؤمنين حضور مالئكه

َنا ِإَلى  َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ «قَاَل:  َعِن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب  تَـَهيـْ ِفي ِجَنازَِة رَُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر، فَانـْ
َر، ]الِقبلة ُمسَتقِبلَ [ اْلَقْبِر َوَلمَّا يـُْلَحد، َفَجَلَس َرُسوُل اللَِّه  ، َوَجَلْسَنا َحْوَلُه، وََكَأنَّ َعَلى ُرؤوِسَنا الطَّيـْ

 َجَعل يَرَفع َبَصَرهُ و  االرض،إلى  يَنظُرُ و  السماءإلى  َفَجَعل يَنظر[َوِفي يَِدِه ُعوٌد يـَْنُكُت ِفي اْألَْرِض، 
ثُمَّ قَاَل: اَللَُّهمَّ ِانِّي َاُعوُذ ِبَك [ِر، َمرَّتـَْيِن َأْو َثَالثًا، ، فـََقاَل: إْسَتِعيُذوا بِاللَِّه ِمْن َعَذاِب اْلَقبْ ]َيخَفُضُه َثالثاً وَ 

نـَْيا،]ثالثاً [ ]ِمن َعذاِب الَقْبرِ  ِإقْـَباٍل ِمَن اْآلِخَرِة وَ  ، ثُمَّ قَاَل: ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقطَاٍع ِمَن الدُّ
 173F1»…لسََّماِء نـََزَل ِإلَْيِه َمَالِئَكٌة ِمَن ا

ي مردي از انصار  روايت است كه فرمود: ما براي تشييع جنازه از براء بن عازب 
 شد رسول اهللا خارج شديم تا به قبر (مورد نظر) رسيديم و هنگامي كه لحد قبر كنده مي

اي بر  رو به قبله نشست وما دور او نشستيم ( وچنان ساكت و آرام بوديم ) گويا پرنده
تكه چوبي بود كه آن را در زمين كوبيده  ما نشسته بود و در دست رسول اهللا باالي سر 
كرده و دوباره نگاهش  برد و بعد از آن سه مرتبه نگاهش را به به طرف آسمان  و فرو مي

گرداند، سپس دو يا سه مرتبه فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه ببريد و  را به طرف زمين بر
 برم . سپس فرمودند: ردگارا از عذاب قبر به تو پناه ميسه مرتبه فرمودند: پرو

                                                                        

 113-103حاكم رقم  -18557و18637مسند احمد رقم  - 4753رقم / سنن ابوداوود حديث صحيح -1
مراجعه شود به كتاب احكام الجنائز و بدعها صفحه  -قره الذهبي قال صحيح علي شرط شيخين و ا
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ي جدايي و وداع با دنيا و استقبال آخرت  ي مؤمن هنگامي كه در لحظه همانا بنده 
ي ايشان همچون آفتاب  هاي سفيد در حالي كه چهره گيرد فرشتگاني با چهره قرار مي

هاي بهشت و  ي از كفنشوند كه همراه آنها كفن درخشد از آسمان بر او نازل مي مي
بيند اطراف او را  باشد، تا جايي كه چشم مي حنوطي از حنوطهاي خوش بوي بهشت مي

گويد: اي روح پاك (در  مي ،الموت آمده باالي سرش نشسته گيرند سپس ملك فرا مي
فرمودند:  روايتي روح مطمئنه) به سوي مغفرت و رضوان خدا خارج شو. رسول اهللا 

گردد و  شود به آساني خارج مي ي آبي كه از مشك خارج مي هروحش همانند قطر
شود تمامي  گيرد (در روايتي هنگامي كه روح از جسد خارج مي الموت آن را مي ملك

فرستند و درهاي  ي فرشتگان آسمان بر او درود مي فرشتگان بين آسمان و زمين و همه
كند  نكه از خداوند تمنا ميشود هيچ درباني نيست مگر اي آسمان بر روحش باز كرده مي

الموت روحش را گرفت فرشتگان  كه آن روح از مقابل او عروج كند) پس وقتي كه ملك
گيرند و آن را در كفن و  ي يك چشم به هم زدن آن را از دستش مي رحمت به اندازه

﴿ :فرمايد دهند اين كالم خداوند است كه مي حنوط بهشتي قرار مي         

  ﴾ »و روح از جسد همراه  »كنند گيرند و كوتاهي نمي فرستادگان ما جان او را مي

گردد پس آن روح را به طرف  با بهترين بو و مشكي كه بر زمين پيدا شود خارج مي
كنند اين  گذرند مگر اينكه آنها سؤال مي برند و بر هيچ جمعي از فرشتگان نمي آسمان مي

گويند: فالني پسر فالني و او را با بهترين نامي كه  و از آن كيست؟ پس ميروح خوش ب
كنند كه درِ  رسند پس درخواست مي زنند تا اينكه به آسمان دنيا مي در دنيا داشته صدا مي

شود و فرشتگان مقرب هر آسمان روح را  آسمان بر روي آنها باز شود و باز كرده مي
دهند. سپس  مان بعدي برسند و تا آسمان هفتم ادامه ميكنند تا اينكه به آس همراهي مي

﴿ ي مرا در عليين بنويسيد فرمايد كتاب اعمال بنده خداوند مي       ﴾  و تو
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﴿ چه ميداني عليين چيست؟    ﴾ اي است رقم زده شده و سرنوشتي است  نامه

 قطعي.

 غسل شهيد توسط مالئكه

بَعَد أِن التَـَقي (ِعنَد قَتِل َحْنظََلِة بُن َأِ◌بي َعاِمر قَاَل: َسِمعُت رسوَل اِهللا  َعبداِهللا بن الزُّبيرِ َعن 

إنَّ َصاِحَبُكم تَغِسْلهُ « يـَُقوُل: )أبُوُسفَياِن بُن الَحاِرث ِحيَن َعالُه َشدَّاِد بُن األسَوَد بِالسَّيِف فـََقتَـَلهُ و  ُهو

: ِلذِلَك ُهَو ُجُنٌب لما َسِمَع اْلهائَِعَة: فـََقاَل َرُسوُل اِهللا وَ  َفقاَلت:َخَرجَ  ،ُلوا َصاِحَبَتهُ الَمالِئَكُة، فَاْسأَ 
  174F1»َغسََّلْتُه الَمالِئَكةُ 

روايت است كه گفت: من هنگام شهادت حنظله (بعد از اينكه  از عبداهللا ابن زبير 
االسود سر رسيد و او را به شهادت  او و ابوسفيان بن حارث با هم درگير شدند، شداد ابن

ها رفيق و همراه شما را غسل  فرمود: بدرستي كه فرشته رساند.) شنيدم كه پيامبر
دهند پس از همسرش سؤال كنيد پس همسرش در جواب گفت: هنگامي كه او صداي  مي

يعني در حالي در ميدان جنگ حاضر  -بلند منادي را شنيد بر او غسل واجب شده بود 
ها او  فرمودند: به اين دليل فرشته پس رسول اهللا  –بود كه بر او غسل واجب بود  شده

 را غسل دادند.
ي اوس به چهار نفر افتخار  روايت است كه فرمودند: طايفه از انس بن مالك 

175Fكردند: مي

2 
 غسيل المالئكه ( حنظله)  .1
 كسيكه عرش رحمن براي وفات او به لرزه در آمد. (سعد ابن معاذ)  .2

                                                                        

و قال الحاكم صحيح علي شرط  4917رقم مستدرك حاكم  -6606رقم إسناده جيد/ سنن بيهقي  -1
 =مسلم و أقره الذهبي

 - 6977مستدرك حاكم رقم  – 16/368حديث صحيح موقوف (قول صحابي)/ تاريخ ابن عساكر  -2
 3/168اء الغليل إرو
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كسي كه زنبوران سرخ جسدش را بعد از شهادت از دست كفار محافظت  .3
 نمودند. (عاصم بن ثابت بن افلح) 

قرار گرفت.  تنها كسي كه گواهيش مانند گواهي دو نفر مورد تاييد پيامبر .4
 (خزيمه بن ثابت) 

ُهَما ُجُنٌب وَ  َلُة بُن الرَّاِهب،َحنظَ وَ  قَاَل: ُأِصيَب َحمَزُة بُن َعبُدالمطَِّلب رضي اهللا عنهماَعن بن َعبَّاٍس 
 176F1»رَأيُت الَمالِئَكَة تـَُغسُِّلُهما: «َفقاَل َرسوُل اِهللا 

روايت است كه گفت: حمزه بن عبدالمطلب و حنظله بن راهب در  از ابن عباس 
فرمود: مالئكه را  پس رسول اهللا  ،جنگ شهيد شدند در حالي كه هر دو جنب بودند

 دهند.  را غسل ميديدم كه هر دو نفر 

 ي صالحان حضور مالئكه در تشييع جنازه

سعد ابن معاذ از جمله كساني است كه بدليل دفاع از دين و احقاق حقوق و عدم 
او شركت داشته   ي ها در تشييع جنازه يابد كه فرشته ترس از مالمت مالمتگران سعادت مي

ي مدينه حمله نمودند و باشند. در جريان جنگ احزاب كه مشركين يكدست شده و بسو
 را داشتند سعد به دفاع از پيامبر يهودها از داخل مدينه قصد خيانت به پيامبر

ي جنگ تيري به شاهرگ دستش اصابت نمود. سعد دعا كرده و  برخاست و در عرصه
گفت: خدايا! بر اثر جراحت اين زخم نميرم تا اينكه به نابود شدن بني قريظه چشمم 

 روشن شود. 
اي در مسجد براي سعد برپا كنند تا  بعد از اين جريان دستور دادند خيمه مبرپيا
 بتواند از نزديك به عيادتش برود. پيامبر

                                                                        

معجم الطبراني الكبير  - 6607سنن بيهقي رقم  -3/23/ الهيثمي في المجمع الزوائد حديث حسن -1
  1094رقم 
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قريظه چون  بني ،قريظه منجر شد پس از اتمام جنگ كه به شكست مشركين و يهود بني
ت سعد كند راضي به حكمي هم پيمانان سعد بودند به خيال اينكه به نفع آنها حكم مي

قريظه قضاوت كند. آشنايان  دستور داد سعد را بياورند تا در مورد بني پيامبر ،شدند
قريظه به سعد نمودند تا بتوانند بدين وسيله از طريق  هاي زيادي در مورد بني سعد توصيه

ها ننمود بلكه  سعد تخفيفي براي آنها بگيرند لكن سعد كوچكترين اعتنائي به اين توصيه
افتاده و گفت: حكمي خواهم نمود كه  هاي خبيثانه و خيانت آنها به پيامبر قشهبه بياد ن

 از آن راضي شوند. خدا و رسول 
سپس چنين حكم نمود مردانشان كشته، زنان و فرزندانشان اسير و اموالشان به غنيمت 

فرمودند: قسم به خدائي كه جانم در دست اوست همانا به  مسلمين درآيد؟!. پيامبر
 مي اشاره كردي كه خداوند مرا بدان امر نمود.حك

و قريش باقي مانده مرا  سپس سعد دعا كرد و گفت: خدايا! اگر جنگي بين پيامبر
 زنده نگهدار و اگر جنگ به اتمام رسيده است. مرا بسوي خودت بخوان. 

ره شد رگ دستش پا بعد از آن درحالي كه زخم التيام يافته بود و فقط آثار آن ديده مي
 ي او حاضر شدند.  زمان وفات در خيمه و عمر و ابوبكر شد. رسول اكرم 

در دست اوست در  گويد: سوگند به خدايي كه جان محمد عايشه رضي اهللا عنها مي
دادم  تشخيص مي ي ابوبكر را از گريه ي عمر ام بودم صداي گريه حاليكه در حجره

﴿ يد:فرما آنها همان طوري بودند كه خداوند مي    ﴾ 

بعد از وفات سعد به همراهي صحابه به طرف منزل سعد رفتند اما بقدري  پيامبر
افتاد هنگامي كه  شد و رداها از دوششان مي رفتند كه بند كفشهايشان پاره مي سريع مي

ترسم كه مالئكه در غسل او سبقت  را پرسيدند فرمود: مي ي پيامبر صحابه علت عجله
 گيرند همچنان كه بر حنظله سبقت گرفتند. ب

دادند و مادرش  ي سعد رسيدند. كه او را غسل مي در حالي به خانه پيامبر
 فرمودند: به راستي همه در گريستن صداقت ندارند، مگر ام سعد. گريست. پيامبر مي
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ما تا به  گفتند: اي رسول خدا  خويشان سعد به پيامبر سپس خارج شدند، اهل و
گفت: چه چيزي مانع  ي سعد حمل نكرده بوديم پيامبر اي به سبكي جنازه حال جنازه

ها فرود آمدند و  است كه سبك احساس نگردد در حالي كه تعداد بسيار زيادي از فرشته
177Fاو را همراه شما حمل نمودند!.

1 
ُه اْلَعْرُش َوفُِتَحْت لَُه أَبـَْواُب السََّماِء َهَذا الَِّذي َتَحرََّك لَ «قَاَل:  َعْن َرُسوِل اللَِّه  َعن بِن ُعَمَر 

ُعوَن أَْلًفا ِمْن اْلَمَالِئَكِة َلَقْد ُضمَّ َضمًَّة ثُمَّ فـُرَِّج َعْنهُ   178F2»َوَشِهَدُه َسبـْ
فرمودند: اين كسي است كه عرش خداوند  كند كه رسول اهللا  روايت مي ابن عمر

وي او گشوده شد و هفتاد هزار فرشته در براي او به حركت در آمد و درهاي آسمان بر ر
 اش شركت كردند و بدرستي كه فشار قبر بر او وارد شد و سپس رها شد. تشييع جنازه

ُهَماَجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه  َعنْ  قَاَل َلمَّا قُِتَل أَِبي َجَعْلُت َأْكِشُف الثـَّْوَب َعْن َوْجِهِه أَْبِكي  َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َهْونِ  َهاِني َفَجَعَلْت َعمَِّتي فَاِطَمُة تـَْبِكي فـََقاَل النَِّبيُّ  ي َعْنُه َوالنَِّبيُّ َويـَنـْ تـَْبِكيَن َأْو َال تـَْبِكيَن « :َال يـَنـْ

 179F3»َما زَاَلْت اْلَمَالِئَكُة ُتِظلُُّه بَِأْجِنَحِتَها َحتَّى رَفـَْعُتُموُهُ◌.
ي روي  ه پدرم كشته شد پارچهگويد: هنگامي ك جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما مي

مرا منع  شدند ولي پيامبر كردم اطرافيان مانع من مي زدم و گريه مي صورت او را كنار مي
(خطاب به فاطمه) فرمود: ناله و  ام، فاطمه شروع بگريستن نمود. پيامبر كرد. عمه نمي

بودند تا اينكه او را زاري تو در او اثري ندارد زيرا مالئكه بالهايشان را بر او گسترانيده 
 بلند نموديد.

 

                                                                        

ي روايتهاي سير االعالم النبالء كه با سند حسن روايت كرده و قسمتهايي از آن در  خالصه شده -1
جريان را به صورت  11/43صحيح بخاري و مسلم نقل شده است و ابن حجر در فتح الباري 

 .تر روايت كرده و گفته سندش حسن است طوالني
  2055القبر و ضغطته رقم  ضمة/ سنن نسائي كتاب جنائز باب حديث صحيح -2
  1244كتاب جنائز باب دخول علي الميت رقم  /صحيح بخاري -3
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 آيند مالئكه در بهشت به استقبال مؤمنين مي

﴿                                    

              ﴾ ]:73 الزمر[ 

شوند،  اند، گروه گروه به سوي بهشت برده مي و كساني كه تقواي الهي پيشه كرده«
شود و نگهبانان بهشت به آنها  رسند درهاي آن گشوده مي هنگامي كه به آنجا مي

كرديد پس داخل بهشت شويد و در آنجا  گويند: سالم بر شما، به نيكي و خوبي زندگي مي
 .»انه بمانيدجاود

﴿                                  

                   ﴾ ]24-23 :رعدال[ 

غهاي بهشت است كه جاي ماندگاري است. و آنان همراه كساني از پدران و با«
شوند كه صالح باشند و فرشتگان از هر دري بر  مي فرزندان و همسران خود به آنجا وارد

گويند) سالم بر شما به خاطر صبر و استقامتتان، سرانجام  شوند (و به آنها مي آنان وارد مي
 .»بهترين جا و مكان نصيبتان شد

َأوَُّل َثالثٍَة َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة الُفَقَراُء «يـَُقوُل:  يـَُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  َعْن َعْبد اللَِّه ْبن َعْمٍرو 
ُهمْ  َحاَجٌة ِإَلى  اْلُمَهاِجُروَن الَِّذيَن تـُتـََّقى بِِهُم اْلَمَكارُِه، ِإَذا أُِمُروا َسِمُعوا َوَأطَاُعوا َوِإن َكاَنْت لِلَرُجٍل ِمنـْ
اْلَجنََّة فـََتْأِتي السُّْلطَاِن َلْم تـُْقَض َلُه َحتَّى يَُموَت َوِهَي ِفي َصْدرِِه َوِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لََيْدُعو يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

وا َوُأوُذوا ِفي َسِبيِلي َوَجاَهُدوا ِفي ِبُزْخُرِفَها َوزِيَنِتَها فـَيَـُقوُل: أيَن ِعَباِدي الَِّذيَن قَاتـَُلوا ِفي َسِبيِلي َوُقوتِلُ 
تَأتي الَمالِئَكُة فـََيْسُجُدوَن فـَيَـُقوُلوَن: رَبـََّنا َنحُن ُنَسبُِّح وَ  َسِبيِلي اُْدُخُلوا اْلَجنََّة فـََيْدُخُلونـََها ِبَغْيِر ِحَساٍب.

: هؤالِء ِعباِدي تـَُهم َعليَنا؟ فـَيَـُقوُل الرَّبُّ نـَُقدُِّس َلَك، َمن هؤالِء الَِّذيَن آثـَرْ و  ِبَحمِدَك اللَّيَل َوالنَّهاَر،
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﴿ُأوُذوا في َسِبيِلي، فـََتدُخُل َعِليِهُم الَمالِئَكُة ِمن ُكلِّ بَاٍب، وَ  الَِّذيَن َجاَهُدوا في َسِبيِلي      

           ﴾.«180F

1 

فرمودند: اولين گروه از مردم كه  كه رسول اهللاروايت است  از عبداهللا بن عمرو
هاي  باشند، آنها كساني هستند كه متحمل سختي شوند فقراي مهاجرين مي وارد بهشت مي

كردند و اگر يكي از  شنيدند و اطاعت مي شد مي زيادي شده و هرگاه به آنها امري مي
اش  در سينه آن حاجت ،شد ايشان حاجتي از حاكمي داشت و حاجتش برآورده نمي

خواند و بهشت  كرد و خداوند بهشت را در روز قيامت فرا مي ماند تا اينكه وفات مي مي
فرمايند: كجايند بندگانم كه در راه من جهاد  آيد، خداوند مي با آراستگي و زينتش پيش مي

ها ديدند؟ وارد بهشت شويد، پس بدون حساب وارد  كرده و كشته شدند و آزار و اذيت
گويند: پروردگارا! ما شب و روز تو را  آيند، سجده كرده و مي شوند مالئكه مي بهشت مي

اي چه  كنيم آنهايي كه بر ما برتري داده گوييم و تو را به پاكي ياد مي حمد و تسبيح مي
فرمايند: آنها بندگاني هستند كه در راه من جهاد  مي كساني هستند؟ آنگاه خداوند 

گويند: سالم  يدند. پس مالئكه از هر دري بر آنها وارد شده، ميها د كردند و آزار و اذيت
 بر شما به خاطر صبر و استقامتتان، بهترين منزلگاه نصيبتان شد.

 كند؟ ها را از انسان دور مي اعمالي كه فرشته

 شرك -1
 باشد.  زيرا مشرك از نظر معنوي نجس مي

﴿      ﴾ ]28 :بةالتو[ 

 .»مان مشركان پليدندبيگ«
                                                                        

اد و وافقه قال صحيح اإلسن 2393رقم مستدرك حاكم  -6571رقم / مسند احمد حديث صحيح -1
 2559سلسله صحيحه رقم  –الذهبي 
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ها از  گردد زيرا فرشته كفر و شرك در عقيده سبب دور شدن فرشتگان مي و نجاست
 .كنند اماكن نجس دوري مي

 گناه و معصيت  -2
ُخ اْلُمَتَضمِّ وَ  السَّكرانُ وَ  الُجُنبُ  :َثَالثٌَة َال تـَْقَربـُُهم اْلَمَالِئَكُة◌ُ « قَاَل:   النَِّبيِّ َعْن  َعن بِن َعبَّاٍس 

181F.»بِاْلَخُلوقِ 

1  
و كسي كه  مست ،شوند: فرد جنب فرمودند: فرشتگان به سه نفر نزديك نمي پيامبر

 كند(عطر مخصوص زنان).  مي از بوي خوش زعفران استفاده

 جسد كافر  -3
َكُة: ِجيَفُة اْلَكاِفِر، َثَالثٌَة َال تـَْقَربـُُهْم اْلَمَالئِ « قَاَل: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َعْن َعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر 

 182F2»َواْلُمَتَضمُِّخ بِاْلَخُلوِق َواْلُجُنُب ِإالَّ َأْن يـَتَـَوضََّأ.
فرمودند: فرشتگان به سه نفر نزديك  روايت است كه پيامبر از عمار بن ياسر 

و  ،استفاده كننده از بوي خوش زعفران (عطر مخصوص زنان) ،ي كافر شوند: مرده نمي
 ين كه (بعد از جنابت) وضو بگيرد.فرد جنب مگر ا

 بوي بد و كريه -4
َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة اْلُمْنِتَنِة َفَال يـَْقَرَبنَّ َمْسِجَدنَا « : قَاَل، قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن َجاِبر 

ْنُس.   183F3»فَِإنَّ اْلَمَالِئَكَة تََأذَّى ِممَّا يـََتَأذَّى ِمْنُه اْإلِ

                                                                        

 1804سلسله صحيحه رقم  - 5/72حديث صحيح/ مجمع الزوائد الهيثمي  -1
  4180رقم / سنن ابوداود كتاب الترجل باب في الخلوق للرجال حديث حسن -2

 564باب نهي من اكل الثوما او بصل رقم  ةصحيح مسلم/ كتاب المساجد و مواضع الصال -3
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فرمودند: هر كس از اين درخت بد  روايت است كه پيامبر بن عبد اهللا از جابر 
شود  بو (سير و پياز) بخورد به مسجد ما نزديك نشود زيرا از آنچه انسان اذيت مي

 شوند. فرشتگان اذيت مي

 انداختن آب دهن از طرف راست در حال نماز -5
َذا قَاَم َأَحدُُكْم ِإَلى الصََّالِة َفَال يـَْبُصْق َأَماَمُه، فَِإنََّما يـَُناِجي إِ «قَاَل:  َعْن النَِّبيِّ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 

ُه، َوَال َعْن يَِميِنِه فَِإنَّ َعْن يَِميِنِه َمَلًكا، َوْلَيْبُصْق َعْن َيَسارِِه، َأْو َتحْ  َت َقَدِمِه اللََّه َما َداَم ِفي ُمَصالَّ
  184F1»فـََيْدِفنُـَها.

فرمودند: هرگاه يكي از شما نماز را شروع  يت است كه پيامبرروا از أبوهريره 
باشد با  نمود آب دهان خود را جلو خويش نيندازد زيرا تا زماني كه در محل نمازش مي

كند و همچنين از انداختن آب دهان از سمت راست خويش نيز  خدا مناجات مي
بنابراين آب دهان را از  ،اي وجود دارد خودداري نمايد زيرا در طرف راست او فرشته

 طرف چپ انداخته يا زير پايش دفن كند. 

 وجود زنگوله، آالت لهو و لعب -6

﴿                           

                                  

    ﴾ ]64 -63 :سراءإلا[ 

به شيطان) فرمودند: برو و هر كس از آنان كه از تو تبعيت كند پس  (خداوند خطاب«
ست، و هر كس از ايشان را كه توانستي با به درستي جهنم كيفر فراواني براي شما ا

ات را براي آنها گسيل دار، و در  صداي خودت تحريك و خار كن و لشكر سواره و پياده

                                                                        

 416في المسجد رقم  مة/ كتاب ابواب المساجد باب دفن النخايح بخاريصح -1
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ي شيطان بجز نيرنگ و  ثروت و فرزندانشان شركت كن و به آنان وعده بده، و وعده
 .»فريب نيست

 185F1»اْلَجَرُس َمَزاِميُر الشَّْيطَاِن.«قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 
 هاي شيطان است. فرمودند: زنگوله از آهنگ روايت است كه پيامبر از أبوهريره 

 186F2»َال َتْصَحُب اْلَمَالِئَكُة رُفْـَقًة ِفيَها َكْلٌب َوَال َجَرسٌ « قَاَل: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 
فرمودند: فرشتگان جماعتي را كه در آن سگ  كه پيامبر روايت است از أبوهريره 

 كنند. يا زنگوله باشد، همراهي نمي
َال َتْدُخُل اْلَمَالِئَكُة بـَْيًتا ِفيِه «يـَُقوُل:  قَاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  َعْن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها

 187F3»َجَرٌس.
فرمودند: مالئكه به منزلي كه  مي شنيدم كه از عايشه روايت است كه گفت از پيامبر

 شوند. در آن زنگوله باشد وارد نمي
گوييم فريب دشمنان اسالم را نخوريد زيرا كه  ي مؤمنين ملتزم به دين مي به كليه

دانند بلكه در  مزامير ابليس و صداي آالت لهو و لعب را آرام بخش روح و روان مي
خواهند ما را به سوي  ه سردستگي ابليس ميهاي شيطان صفتانه ب حقيقت آنان با اين گفته

 نفاق و فساد در دنيا كه آرزوي آنهاست و غذاب اخروي كه جهنم باشد بكشانند.

 اماكن وجود صليب، تصاوير و مجسمه -7
 188F4»ْو َتَصاِويُر.َال َتْدُخُل اْلَمَالِئَكُة بـَْيًتا ِفيِه َتَماثِيُل أَ «:  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 

                                                                        

 2114رقم الكلب و الجرس في السفر  هةباب كرا ينةصحيح مسلم/ كتاب اللباس و الز -1

 2113رقم الكلب و الجرس في السفر  هةباب كرا ينةصحيح مسلم/ كتاب اللباس و الز -2

 4213ب ما جاء في الجالجل رقم حديث حسن/ سنن ابوداود كتاب الخاتم با -3

 2112الحيوان رقم  ةباب تحريم تصوير صور ينةصحيح مسلم/ كتاب اللباس و الز -4



 161 ي فرشتگان با مؤمنين فصل سوم: رابطه

فرمودند: مالئكه به منزلي كه در آن مجسمه  روايت است كه پيامبر از أبوهريره 
 گردند. يا عكس باشد وارد نمي

ي هر مؤمني است كه منزل خود را از وجود صليب ، عكس و مجسمه خالي  شايسته
ا و عكسهاي ه نمايد مگر آنچه كه شرع آنها را مستثني كرده همانند: اسباب بازي بچه

روي كارت شناسايي ، پول و مدارك رسمي و همچنين عكس هاي غير جاندار مثل: 
كنند احاديث صريح  ها كه سعي مي طبيعت، درختان، كوهها و باغها. و از تاويالت بعضي

 هاي متعددي تاويل كنند بدور باشيم. را به گونه پيامبر

َهاَرِضَي الَعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن  أَنـََّها قَاَلْت: أَنـََّها اْشتَـَرْت نُْمُرَقًة ِفيَها َتَصاِويُر فـََلمَّا رَآَها َرُسوُل  لَُّه َعنـْ
ِه قَاَم َعَلى اْلَباِب فـََلْم يَْدُخْلُه فـََعَرْفُت ِفي َوْجِهِه اْلَكَراِهَيَة، فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَُتوُب ِإَلى اللَّ  اللَِّه 

َما بَاُل َهِذِه النُّْمُرَقِة قـُْلُت اْشتَـَريـْتُـَها َلَك لِتَـْقُعَد « :َماَذا َأْذنـَْبُت؟ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  وِلِه َوِإَلى َرسُ 
َها َوتـََوسََّدَها فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  : َأْحُيوا ِإنَّ َأْصَحاَب َهِذِه الصَُّوِر يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُعذَّبُوَن فـَيُـَقاُل َلُهمْ  َعَليـْ

 189F1»َما َخَلْقُتْم َوقَاَل: ِإنَّ اْلبَـْيَت الَِّذي ِفيِه الصَُّوُر َال َتْدُخُلُه اْلَمَالِئَكُة.
 گويد: بالشي خريدم كه تصاويري داشت، پيامبر عائشه ام المؤمنين رضي اهللا عنها مي

رتش ديدم، با ديدن آن بالش جلو در ايستاده و وارد منزل نشد، آثار ناراحتي را در صو
كنم، چه گناهي  نزد خدا و رسولش توبه مي عائشه رضي اهللا عنها گفت: اي رسول خدا 

 ام؟ كرده
فرمود جريان اين بالش چيست؟ عائشه گفت: آن را جهت نشستن شما و  پيامبر

فرموند: سازندگان اين عكسها روز قيامت عذاب  ام. پيامبر تكيه دادنتان خريداري كرده
شود زنده كنيد آنچه را خلقت كرديد و فرمودند: همانا  . و به آنها گفته ميشوند داده مي

 گردند. اي كه در آن عكس باشد وارد نمي مالئكه به خانه
 

                                                                        

 2105رقم فيما يكره لبسه لرجال و النساء  ةكتاب البيوع باب التجار صحيح بخاري/ -1
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 اماكن وجود سگ -8
 ورَةُ َال َتْدُخُل اْلَمَالِئَكُة بـَْيًتا ِفيِه َكْلٌب َوَال صُ «يـَُقوُل:  َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  َعْن أَِبي طَْلَحَة 

 190F1»َتَماثِيَل.
اي كه در آن سگ و  فرمودند: فرشتگان به خانه پيامبر كه روايت است از أبوطلحه

 شوند. يا تصوير مجسمه باشد داخل نمي
ِفي َساَعٍة يَْأتِيِه ِفيَها َفَجاَءْت  ِجْبرِيُل  أَنـََّها قَاَلْت: َواَعَد َرُسوَل اللَِّه  رضي اهللا عنهاَعْن َعاِئَشَة 

ُسُلُه، ثُمَّ ْلَك السَّاَعُة َوَلْم يَْأتِِه! َوِفي يَِدِه َعًصا فَأَْلَقاَها ِمْن يَِدِه، َوقَاَل: َما ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َوَال رُ تِ 
ْت: َواللَِّه َما اْلتَـَفَت فَِإَذا ِجْرُو َكْلٍب َتْحَت َسرِيرِِه فـََقاَل: يَا َعاِئَشُة َمَتى َدَخَل َهَذا اْلَكْلُب َهاُهَنا؟ فـََقالَ 

َواَعْدتَِني َفَجَلْسُت َلَك فـََلْم تَْأِت فـََقاَل:  َدرَْيُت فََأَمَر بِِه فَُأْخِرَج َفَجاَء ِجْبرِيُل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 
 191F2»َمنَـَعِني اْلَكْلُب الَِّذي َكاَن ِفي بـَْيِتَك ِإنَّا َال َنْدُخُل بـَْيًتا ِفيِه َكْلٌب َوَال ُصورٌَة.

وعده داد  به رسول اهللا  عائشه رضي اهللا عنها روايت است كه گفت: جبرئيل  از
آيد. آن لحظه (موعود) فرا رسيد ولي جبرئيل نيامد! و  كه ساعتي معين به ديدنش مي

فرمود: خدا و پيام آورانش خالف وعده  عصايي كه در دستش بود به زمين انداخت و 
ير تخت خواب اوست فرمود: اين سگ چه كنند سپس متوجه شد كه بچه سگي ز نمي

دستور داد؛ و  وقت داخل شده؟ گفتم: به خدا قسم من از آمدنش خبردار نشدم. پيامبر
فرمود: به من وعده دادي، منتظر  از خانه خارج كرده شد. و بعد جبرئيل آمد رسول اهللا 

اي  نا ما به خانهات بود مانع ورودم شد. هما ماندم ولي نيامدي؟! گفت: سگي كه در خانه
 شويم. كه در آن سگ و تصوير باشد وارد نمي

از ميان سگها تنها سگ نگهبان و شكار و زراعت مستثني هستند به شرط اينكه سگ 
شيطان است در صورت نگهداري از سگ  ي پيامبر سياه نباشد زيرا سگ سياه به فرموده

                                                                        

  3225كتاب بدء الخلق باب ذكر المالئكه رقم  صحيح بخاري/ -1

 2104الحيوان رقم  ةباب تحريم تصوير صور ينةاللباس و الزصحيح مسلم/ كتاب  -2
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ز دو قيراط از ثواب اعمالش گردند بلكه هر رو ها وارد منزل شخص نمي نه تنها فرشته
 شود. كاسته مي

قَاَل: َمْن اقْـتَـَنى َكْلًبا لَْيَس ِبَكْلِب َصْيٍد َوَال َماِشَيٍة َوَال َأْرٍض  َعْن َرُسوِل اللَِّه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 
ُقُص ِمْن َأْجرِِه ِقيَراطَاِن ُكلَّ يـَْوٍم.  192F1»فَِإنَُّه يـَنـْ

فرمودند: كسي كه سگي را بجز سگ شكاري و  پيامبرروايت است كه  از ابوهريره 
193Fسگ گله و سگ زمين زراعي نگه دارد هر روز دو قيراط

 شود. از ثواب اعمالش كاسته مي ∗
فراموش نكن! لشكريان خداوند (فرشتگان) و لشكريان ابليس (شياطين) با هم در نبرد 

ن و جنود رحمان را از خود باشند زماني كه تو با اعمال و كارهاي خود لشكريا و ستيز مي
اي و چه مصيبتي بدتر كه  كني اسباب تسلط جنود ابليس را بر خود مهيا نموده دور مي

هاي ابليس و  مدافعين مأمور يافته از طرف خداوند تو را رها كرده و در تير رس وسوسه
  كيست كه از تو محافظت نمايد؟!  شياطين قرار بگيري؟!

ي  عدم حضور مالئكه در آن حاالت و اماكن، حضور مالئكهدر احاديث باال منظور از 
باشد زيرا فرشتگان كاتبين اعمال و باقي مأمورين جهت ثبت اعمال و كردارها  رحمت مي

 ي امور در كنار انسان هستند. و بقيه

 گيرند كساني كه مورد لعنت فرشتگان قرار مي

 كفار و مرتدين -1

﴿                         

                           ﴾ 

  ]87 - 86 آل عمران:[

                                                                        

 1575رقم كتاب المساقات باب األمر بقتل الكالب و بيان نسخه  صحيح مسلم/ -1

 47باشد. صحيح بخاري رقم  ي بزرگي كوه احد مي هر قيراط به اندازه ∗
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چگونه خداوند گروهي را راهنمايي كند كه بعد از ايمان آوردن و گواهي دادند به «
حقانيت پيامبر و آمدن معجزات و داليل روشن براي آنان، كافر شدند و خدا گروه 
ستمكاران را هدايت نخواهد كرد چنين كساني كيفرشان اين است كه لعنت خدا و 

 .»فرشتگان و تمام مردم بر آنان باشد

﴿                            ﴾ 

  ]161 :ةبقرال[
ي مردم  كساني كه كفر ورزيدند و در حال كفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و همه«

 . »بر آنان خواهد بود

 ين اجراي دستورات و شريعت خداوندملحدين و مانع -2
ي تكنولوژي و پيشرفت گوي سبقت را برده ولي  انسان قرن بيستم گرچه در قافله

بهره بودن از دين و اخالق در كام فسق و فجور و گمراهي و ضاللت فرو رفته  بعلت بي
داند ولي پيشرفتي كه  است و رمز سعادت بشري را در گام برداشتن بسوي تكنولوژي مي

افسار گسيخته و تحت نظام الحاد و كفر باشد به جايي نخواهد رسيد. انساني كه تصورش 
شود و  مي بر اين است كه دين مانع پيشرفت و تقرقي است و سد راه خدا و رسول

آورد غافل است كه  اجراي احكام خدا را يك نوع تحجر و عقب افتادگي به حساب مي
 آورد.  عنت خدا و فرشتگان را به بار مياين طرز فكر اسباب ذلت و خواري و ل

هايي مشاهده  بلكه تحصيل كرده ،جاي بسي تأسف است كه نه تنها كفار و مشركين
دانسته و  گردند كه احكام ديني خاصتاً تعذيرات و قصاص را مخصوص زمان پيامبر مي

دا دور دانند. اين جاست كه نادانسته از رحمت خ مي اجراي آن را در اين زمان ناممكن
 گيرند.  افتاده و مورد خشم و غضب او قرار مي

كه مانع اجراي حكمي گردد لعنت خدا و فرشتگان و تمام  در حديثي اشاره شده كسي
 مردم بر او خواهد بود.



 165 ي فرشتگان با مؤمنين فصل سوم: رابطه

نَ « :قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعِن ْبِن َعبَّاٍس  َنُه َمْن قـََتَل َعْمًدا فـََقَوُد يََدْيِه، َفَمْن َحاَل بـَيـْ ُه َوبـَيـْ
َعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن.   194F1»فـَ

كسي كه به عمد فردي را به قتل رساند دستانش را ببنديد ( او را قصاص كنيد) و 
 ي مردم بر او باد. كسي كه مانع اجراي حكم بر قاتل گردد لعنت خدا و مالئكه و همه

ي مال يا  حال چه به وسيله ،ست كه مانع اجراي حكمي شدهاگر اين وضعيت فردي ا
پس وضع حاكم يا مسئولي كه مانع اجراي نماز و احكام شريعت  ،رشوه يا مقامش باشد

 نعم الوكيل.و  حسبنا اهللاشود چيست؟!  مي

 بدعت گزاران در دين و حاميان آنها -3
َمْن َأْحَدَث َحَدثًا فـََعَلى نـَْفِسِه َوَمْن َأْحَدَث َحَدثًا َأْو «: َرُسوُل اللَِّه  قَالَ  َعْن قـَْيِس ْبِن ُعَباٍد قَاَل،

195F.»آَوى ُمْحِدثًا فـََعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ 

2 
َحَدثًا َأْو آَوى ُمْحِدثًا  اْلَمِديَنُة َحَرٌم َما بـَْيَن َعْيٍر ِإَلى ثـَْوٍر َفَمْن َأْحَدَث ِفيَها«َو ِفي ِرَوايٍَة ُأخَري: 

َعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ  196F.»فـَ

3 
كسي كه بدعتي را انجام دهد فرمودند:  روايت است كه پيامبر از قيس بن عباد 

ي  شود و كسي كه بدعتي را بوجود آورد و يا بوجود آورنده پس گناهش شامل حالش مي
 ي مردم بر او خواهد بود. ياري و حمايت نمايد لعنت خدا و فرشتگان و همهبدعت را 

باشد پس كسي كه در آن  و در روايت ديگر: حرم مدينه بين دو كوه عير و ثور مي
ي  (مدينه) بدعتي بياورد يا محافظ بدعت گزاران باشد پس لعنت خدا و فرشتگان و همه

 مردم بر او خواهد بود.

                                                                        

  4591وم رقم / سنن ابوداود كتاب الديات باب في من قتل في عميا بين القحديث صحيح -1
  4530/ سنن ابوداود كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر رقم حديث صحيح -2

  1370رقم  كةصحيح مسلم/ كتاب الحج باب فضل المدينه و دعاء النبي فيها بالبر -3
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 كند ا استجابت نميزني كه شوهرش ر -4
َها «قَاَل:  َعْن النَِّبيِّ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة  ِإَذا َدَعا الرَُّجُل اْمَرأَتَُه إَِلى ِفَراِشِه فَأََبْت َأْن َتِجيَء َلَعَنتـْ

 197F1»اْلَمَالِئَكُة َحتَّى ُتْصِبَح.

 فرمودند: هنگامي كه مردي همسرش را به پيامبرروايت است كه  از أبوهريره 
فرشتگان او را تا صبح لعنت  ،خوابگاهش فرا خواند و همسرش از آمدن امتناع ورزيد

 كنند.  مي
198Fتا زماني كه به خوابگاهش باز نگرديده است. (َحتَّي َترِجع)و در روايتي: 

2 

 كسي كه با آهن بسوي برادر مؤمنش اشاره كند -5
َأَشاَر ِإَلى َأِخيِه ِبَحِديَدٍة فَِإنَّ اْلَمَالِئَكَة تـَْلَعُنُه، َحتَّى َمْن «قَاَل:  َعْن النَِّبيِّ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 

  199F3»َيَدَعُه َوِإْن َكاَن َأَخاُه ِألَبِيِه َوأُمِِّه.
كه با آهني به طرف برادر  فرمودند: كسي پيامبرروايت است كه  از أبوهريره 

زماني كه آن را كنار بگذارد اگر كنند، تا  ها او را لعنت مي فرشته ،(مسلمانش) اشاره نمود
 چه برادر پدر و مادريش باشد.

 ناسزا گويان به صحابه  -6
َمْن َسبَّ َاْصَحاِبي فـََعَليِه َلعَنُة اِهللا َوالَمالَِئَكِة َوالنَّاِس «قَاَل:  أّن َرسول اِهللا  َعْن بِن َعباٍس 

 200F4»َأجَمِعيَن.

                                                                        

 5193فراش زوجها رقم  ةمهاجر ة/ كتاب النكاح باب إذا باتت المرأصحيح بخاري -1

 5194فراش زوجها رقم  ةمهاجر ةالنكاح باب إذا باتت المرأكتاب صحيح بخاري/  -2

 2616بالسالح إلي مؤمن رقم  ةو األدب باب نهي عن اإلشار الصلةكتاب بر / صحيح مسلم -3
 2340رقم  سلسله صحيحه - 12709رقم حديث حسن/ معجم الطبراني الكبير  -4
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گويد  د: هر كس به أصحابم ناسزافرمودن پيامبرروايت است كه  از ابن عباس 
 ي مردم بر او باد. لعنت خدا و فرشتگان و همه

 دهد كسي كه جواب سالم را نمي -7
َمنارًا َكَمَناِر الطَّرِيق، ِمن َذِلَك: وَ  ِانَّ ِلِإلسالَِم ُصَويً « :قَاَل، قَاَل َرسوَل اِهللا  َعن أِبي ُهريِرَة 

َتُصوَم وَ  َتُحجُّ الَبيَت،وَ  ُتؤِتي الزَّكاَة،وَ  تُِقيَم الصَّالَة الَمفُروَضَة،وَ  ِه َشيئًا،ال ُتشِرْك بِ وَ  َان َتعُبَد اَهللا 
 َتسِليَمَك َعَلي َاهِل بَيِتَك ِاذ َدَخلَت َعَليِهم،وَ  َشهَر رََمضاَن، َواَألمَر بِالَمعروِف َوالنَّهَي َعِن الُمنَكرِ 

ِان َلم يـَُردُّوا وَ  ُمسِلِميَن؛ فَِإن َردُّوا َعَليَك َردَّت َعَليِهم الَمالِئَكةُ َتسِليَمَك َعَلي َمن َمَررَت بِه ِمَن الوَ 
 َلَعَنتُهم َاو َسَكَتت َعنُهم؛ َفَمن تـََرَك َشيئًا ِمن َذِلك؛ فـَُهَو َسهٌم ِمَن اِإلسالِم تـَرََكهُ وَ  َعليَك َردَّت َعَليكَ 

 201F1»َمن نـََبَذُهنَّ فـََقد َولَّي اإلسالَم َظهَرُه.وَ 
فرمودند: همانا براي اسالم نور و عالئمي  پيامبرروايت است كه  از أبوهريره 

را عبادت  خداوند  ،همانند عالئم راه وجود دارد و از جمله اين عالئم اين است كه
نموده و براي او شريك قرار ندهي و نماز فرض را به پا داري و زكات داده و حج 

ي رمضان را گرفته و امر به معروف و نهي از منكر كني  ي خدا را انجام دهي و روزه خانه
ات وارد شدي و يا از مقابل مسلمانان گذر كردي بر آنها سالم  و هرگاه بر اهل و خانواده

دهند و اگر جواب  كني پس اگر آنها جواب سالمت را بدهند فرشتگان جواب آنها را مي
كنند يا نسبت به آنها  ا لعنت ميسالمت را ندادند فرشتگان جواب تو را داده و آنها ر

كنند پس هر كس چيزي ( از نورها و عالئم اسالم) را رها كند پس قسمتي از  سكوت مي
اسالم را ترك نموده است و اگر از روي سستي آنها را ترك كند پس اسالم را پشت 

 سرش قرار داده است.

                                                                        

الراغب المتمني في تخريج أحاديث  ةلعجا - 429حديث صحيح/ الطبراني في مسند الشاميين رقم  -1
 161رقم عمل اليوم و الليله إلبن السني 





 
 
 

 چهارم:فصل 
 ي مالئكه با كفار رابطه

مورد نفرين و لعنت  ل شرك و عدم ايمان به خدا و پيامبرفرشتگان كفار را به دلي
 دهند.  قرار مي

﴿                         

                           ﴾ 

 ]87 - 86 آل عمران:[
كند كه بعد از ايمان آوردن و گواهي دادن به  چگونه خداوند گروهي را راهنمايي«

حقانيت پيامبر و آمدن معجزات و داليل روشن براي آنان، كافر شدند و خدا گروه 
ن را هدايت نخواهد كرد چنين كساني كيفرشان اين است كه لعنت خدا و ستمكارا

 .»فرشتگان و تمام مردم بر آنان باشد
ِإنَّ اللََّه ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َدَعا ِجْبرِيَل، فـََقاَل: إِنِّي : «قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 

اَل: فـَُيِحبُُّه ِجْبرِيُل، ثُمَّ يـَُناِدي ِفي السََّماِء فـَيَـُقوُل: ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ُفَالنًا فََأِحبُّوُه، ُأِحبُّ ُفَالنًا فََأِحبَُّه. قَ 
ُقوُل ِإنِّي فـَُيِحبُُّه َأْهُل السََّماِء قَاَل ثُمَّ يُوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اْألَْرِض َوِإَذا أَبـَْغَض َعْبًدا َدَعا ِجْبرِيَل فـَيَـ 

ُيْبِغُضُه ِجْبرِيُل، ثُمَّ يـَُناِدي ِفي َأْهِل السََّماِء، ِإنَّ اللََّه يـُْبِغُض ُفَال أُبْ  نًا فَأَْبِغُضوُه، ِغُض ُفَالنًا فَأَْبِغْضُه، قَاَل: فـَ
  202F1»قَاَل: فـَيُْبِغُضونَُه ثُمَّ ُتوَضُع َلُه اْلبَـْغَضاُء ِفي اْألَْرِض.

اي را دوست بدارد  گاه خدا بنده دند: هرفرمو روايت است كه پيامبر از أبوهريره 
فرمايد: من فالني را دوست دارم تو نيز دوستش بدار، پس  خواند و مي جبرئيل را فرا مي

گويد:  دهد و مي دارد. سپس جبرئيل در آسمان ندا سر مي جبرئيل نيز او را دوست مي

                                                                        

 2637رقم و آداب باب إذا أحب اهللا عبدا حببه الي عباده  الصلةكتاب البر و  صحيح مسلم/ -1
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نيز او را دوست  خداوند فالني را دوست دارد شما نيز او را دوست بداريد. اهل آسمان
اي را مورد خشم  شود و هرگاه خدا بنده دارند سپس مورد قبول اهل زمين نيز واقع مي مي

ام تو هم او  فرمايد: من فالني را مورد خشم قرار داده خوانده و مي قرار دهد جبرئيل را فرا
شم دهد كه خداوند بر فالني خ را مورد خشم قرار بده سپس جبرئيل در آسمانها ندا مي

گيرند سپس خداوند بغض  گرفته است شما نيز بر او خشم بگيريد، آنها نيز بر او خشم مي
 دهد. اهل زمين را برايش قرار مي ي و كينه

 ي مالئكه با كفار در زمان وفات رابطه

﴿                               

                                      

                            

 ﴾ ]:93 األنعام[ 

چه كسي ستمكارتر از كسي است كه دروغي به خدا ببندد يا اينكه بگويد به من «
وحي شده است و اصالً به او وحي نشده باشد و يا كسي بگويد: من همانند آنچه خدا 

اند و  هاي مرگ فرو رفته ببيني هنگامي كه ظالمان در سختي كنم و اگر نازل كرده نازل مي
گويند جان خود را خارج سازيد امروز مجازات  فرشتگان دستها را گشوده به آنان مي

اي در برابر دروغهايي كه به خدا بستيد و در برابر آيات او تكبر ورزيديد،  خوار كننده
 .»خواهيد ديد

﴿                             

                 ﴾]28 -27 :محمد[ 

حال آنان چگونه خواهد بود آن هنگام كه فرشتگان مأمور قبض روح به سراغشان «
گيرند، اين عذاب بدان خاطر  ها و پشتهايشان را زير ضربات خود مي چهره آيند و مي
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كه خدا را  آورد و از چيزي كردند كه خدا را به خشم مي است كه آنان از چيزي پيروي
 .»آمد و لذا خداوند اعمالشان را مردود گردانيد سازد بدشان مي مي خشنود

رد فرشتگان عذاب با كفار بسيار الموت اشاره شد برخو همان طوري كه در مورد ملك
 در حديث طوالني چنين شرح دادند: شديد خواهد بود و پيامبر

نـَْيا َوِإقْـَباٍل ِمْن اْآلِخَرِة نـََزَل  َوِإنَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر (َو ِفي ِرَوايٍَة اْلَفاِجَر)«... ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقطَاٍع ِمْن الدُّ
 »…ِإلَْيهِ 

ي جدايي و وداع با دنيا و استقبال  افر (در روايتي فاجر) در لحظهي ك كه بنده هنگامي
هاي سياه از آسمان بر او  گير، با چهره گيرد فرشتگاني خشن و سخت از آخرت قرار مي

بيند اطراف او  شوند كه لباس(كفن) مويي جهنم همراه دارند تا جائي كه چشم مي نازل مي
گويد: اي روح خبيث  الي سرش نشسته ميالموت آمده با گيرند سپس ملك را فرا مي

) فرمود: روح در بدنش پراكنده شده و    بسوي غضب و خشم خدا خارج شو. (پيامبر
شود  كشد همانند سيم خاردار كه از ميان پشم خيس بيرون كشيده مي فرشته روحش را مي

زمين و  گردد)، (تمامي فرشتگان بين آسمان و (پس رگها و عصبها به همراه آن پاره مي
شود و  مي فرستند و درهاي آسمان بر روحش بسته ي فرشتگان آسمان بر او لعنت مي همه

كند كه آن روح از مقابل او عروج  هيچ درباني نيست مگر اينكه از خداوند درخواست مي
ي چشم به  الموت روحش را گرفت فرشتگان عذاب به اندازه نكند) پس وقتي كه ملك

كنند تا اينكه آن را در لباس مويي جهنم قرار دهند و روح از جسد  هم زدن آن را رها نمي
گردد، سپس آن را باال  شود خارج مي اي كه در زمين يافته مي مانند بدترين بوي مرده

كنند اين روح  گذرد مگر اينكه آنها سؤال مي برند، و بر هيچ جمعي از فرشتگان نمي مي
ترين نام كه در دنيا  ر فالني و او را با زشتگويند: فالني پس خبيث از آن كيست؟ پس مي

گيرند  رسد پس برايش اجازه ورود مي زنند تا اينكه به انتهاي آسمان دنيا مي داشته صدا مي

 ﴿ تالوت كردند: شود. سپس پيامبر دري گشوده نمي        
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                 ﴾ ]درهاي آسمان بر روي « ]40 :عرافألا

 شوند تا اينكه شتر از سوراخ سوزن عبور كند. شوند و وارد بهشت نمي آنها باز نمي
 ي مرا در سجين بنويسيد. فرمايد اسم بنده و خداوند مي

 ي فرشتگان با كفار بعد از مرگ رابطه

 الف) عالم برزخ:
 دهند. ، فرشتگان كفار و منافقين و فجار را شديداً مورد تعذيب قرار ميدر اين عالم

﴿                          

﴾ ]:46 غافر[ 

شود  زي كه قيامت برپا ميشوند و رو هر صبحگاه و شامگاه بر آتش جهنم عرضه مي«
 .»ترين عذابها وارد كنيد دهد آل فرعون را در سخت خداوند دستور مي

 شود. هاي عذاب عرضه مي و آتش بر آنها به دستور خداوند توسط فرشته

 قيامت:   ب)

﴿                                  

                               

                                   

  ﴾ ]72 - 71 :زمرال[ 

شوند و هنگامي كه به دوزخ رسيده  و كافران گروه گروه به سوي جهنم رانده مي«
گويند آيا پيامبراني از خودتان  شود و نگهبانان جهنم به آنها مي درهاي آن گشوده مي

آيات پروردگارتان را براي شما بخوانند، و از رويارويي چنين روزي شما را  اند كه نيامده
 آري، و ليكن فرمان عذاب الهي بر كافران ثابت و قطعي است.. گويند بر حذر دارند؟! مي



 
 
 

 بخش چهارم
 

 ترند يا انسانها؟ ها افضل فرشته

 چرا خداوند پيامبرانش را از جنس فرشتگان قرار نداده است؟ 

 ي به اسم فرشتگاننامگذار





 
 
 

 ترند يا انسانها؟ ها افضل فرشته

ها بر بشر اقوال متعددي دارند و اين قضيه بيشتر در  علما در مورد برتري فرشته
به گروه معتزله و موافقين ايشان بر  ،هاي متكلمين مطرح گرديده و اساس خالف كتاب

عيد بن عاص چنين گردد. ابن عساكر در تاريخش در شرح حال اميه بن عمرو بن س مي
گويد: در يكي از روزها عمر بن عبدالعزيز در حالي كه جماعتي نزد او بودند گفت:  مي

ي قرآن استدالل  هيچ كس نزد خداوند از فرزندان نيكوكار آدم عزيزتر نيست و به اين آيه

 ﴿ كرد:                      ﴾ ]7 :البينة[  

اميه بن عمرو كه در جلسه حاضر بود عمر را تأييد نمود و عراك بن مالك گفت: 
هاي خدا به سوي  ها عزيزترين مخلوقاتند زيرا آنها خدمتگزاران ملك خدا و پيك فرشته

﴿ ي: باشند و همچنين به آيه أنبيا مي                       

      ﴾203F1 .اشاره كرد 

پروردگارتان شما را از خوردن اين درخت نهي نكرده مگر به خاطر اينكه (اگر از آن 
 بخورند) فرشته خواهيد شد يا جاودانه (در بهشت) خواهيد ماند.

القرضي نموده و گفت: اي أبا حمزه رأي به محمد بن كعب بن  عمر بن عبدالعزيز رو
او را با دستش خلقت و  ،تو چيست؟ محمد بن كعب گفت: خداوند آدم را گرامي داشته 

به فرشتگان دستور سجده بر او داده و از فرزندانش انبيا و پيامبران  ،در او روح دميده 
ي عمر را  يل نظريهآيند و با اين دال قرار داد و او كسي است كه فرشتگان به ديدارش مي

 مورد تأييد خويش قرار داد.
وجه  به هيچ برتري انسان و فرشته ي در قضيه اينجا خالفي نيست كه كفار يا منافقين در

   ﴿ باشند. تر مي تر و بلكه گمراه از حيوانات پست گردند زيرا آنها مطرح نمي

                                                                        

 ]20[األعراف:  -1
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  ﴾ ] :كه ذات بشر از ذات مالئكه بهتر ،باشد مقصود از برتري اين نمي و ]179األعراف

باشد كه به دليل غلبه بر غرايز  هاي صالح و نيكوكاري مي باشد بلكه منظور انسان و برتر مي
 يابند. باشند برتري مي هايي كه فاقد غرايز مي نفساني و انجام اعمال صالح بر فرشته

ترند باعتبار  گويد: انسانهاي صالح افضل مي است كه تيميهقول راجح گفتار ابن  و
شدند و از نعمات بهشت استفاده برده و به سعادت  بهشتنهايتشان هنگامي كه وارد 

باعتبار ابتدا، زيرا اكنون فرشتگان در رفيق  ترند افضلديدار خداوند رسيدند و مالئكه 
204Fر عبادتند.و تحميد پروردگار مشغول و غرق د تقديسباشند و فقط به  اعلي مي

1  

 چرا خداوند پيامبرانش را از جنس فرشتگان قرار نداده است؟ 

چون طبيعت فرشتگان مخالف سرشت، ذات و فطرت بشر است، در اين صورت برقرار 
كردن رابطه كه بدون آن تبليغ و رساندن احكام خدا به مردم كه هدف اصلي پيامبران است 

اي خود نزد رسول  مي كه جبرئيل با صفات فرشتهبود تا جايي كه هنگا ناممكن يا دشوار مي
ي  بود. مانند: واقعه كه يك بشر است سخت و مشكل مي آمد بر رسول اهللا  مي اهللا 

براي اولين بار در غار حرا در پي بشارت به بعثت و پناه  آمدن جبرئيل نزد رسول اهللا 
اي بارز و آشكار بر اين  نمونهبه ام المؤمنين خديجه رضي اهللا عنها كه  بردن رسول اهللا 

دارد كه ما در هر قوم و نژادي كه  باشد بنابراين خداوند در كتاب خود اعالم مي مسئله مي
 كنيم.  آفرينيم و نازل مي بر روي زمين باشند پيامبري از جنس و طبيعت آنها مي

﴿                             

  ﴾ ]:95 اإلسراء[  

اي را  رفتند از آسمان فرشته بگو اگر در زمين فرشتگان مستقر بوده و در آن راه مي«
 .»فرستاديم بعنوان پيغمبر بسويشان مي

                                                                        

 11/50الفتاوي مجموع -1
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وم و اگر براي فرض مثال قرار بود خداوند پيامبران خود را از جنس مالئكه براي عم
كرد بلكه آنها را  اي آنها نازل نمي بشر قرار دهد آنها را با چهره و خلق و سيرت فرشته

داد تا انسانها بتوانند با آنها رابطه بر قرار كرده و  در صفات و ويژگيهاي بشر قرار مي

﴿ نمايد: نمايند آن طور كه قرآن ذكر مي از آنها أخذ را اسباب هدايت        

    ﴾ ]9 :نعامألا[  

 . »آورديم داديم به شكل انسان در مي اي قرار مي ) را فرشتهو اگر او (پيامبر«
پس بايد بدانيم كه خداوند لطف و كرم و رحمت خويش را شامل تمام بندگانش 

 نموده كه پيامبران آنها را از جنس خودشان يعني بشر آفريده است.

﴿          ﴾ ]151 :ةبقرال[  

 .»ايم اي از خودتان قرار داده همان طور كه در بين شما فرستاده«

 نامگذاري به اسم فرشتگان

ي اجتماعي آن است كه پس از تولد فرزند، پدر و مادر براي  يكي از عادات پسنديده
ك قابل شناسايي باشد. از او نامي انتخاب كنند تا با آن شناخته شود و براي دور و نزدي

آنجايي كه شريعت اسالم كامل بوده و هيچ چيزي را رها نكرده است به اين نكته نيز 
توجه نموده و به آن اهميت داده است و احكامي را وضع نموده كه نشانگر توجه دين به 

 باشد. مي اين موضوع
 ارند.علماء در مورد نام گذاري فرزندان به اسم فرشتگان اختالف نظر د

 دانند. قيم آن را مكروه مي امام مالك و ابن -1

205Fالمودود تحفةقيم در كتاب  ابن

ي اسمهاي  از جمله«گويد:  در فصل اسمهاي مكروه مي 1
 »باشد. ها مانند جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل مي مكروه نامگذاري به اسم فرشته

                                                                        

 107تحفة المودود باحكام المولود صفحه  -1
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ال تسموا بأسماء «فرمودند:  كند كه پيامبر امام بخاري در كتاب تاريخش نقل مي
ليكن اين حديث همانطور كه بيهقي به نقل از امام بخاري در جاي ديگر  206F1»المالئكة

 باشد. گويد: در اسناد آن نظر و اشكال مي مي
ي جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل را مكروه  امام مالك نام گذاري به اسم سه فرشته

 دهد.  دانسته و در بقيه حكم جواز مي
 دانند.  نامگذاري به اسم فرشتگان را جايز ميجمهور علماء،  -2

از حماد بن سلمه در مورد كسي كه خود را جبرئيل و ميكائيل ناميده، سؤال شد ؟ 
207Fگفت اشكالي ندارد.

2  
اند و در حالي كه نام  وجود داشته در ميان صحابه افرادي مانند مالك بن انس

 باشد. مي فرشته نگهبان جهنم نيز به مالك

گويد: در مذهب ما (شافعي) و مذهب جمهور علماء نامگذاري به اسم  مي امام نووي
باشد. و دليل براي نامگذاري به نام پيامبران را ابراهيم، فرزند  انبياء و فرشتگان جايز مي

208Fذكر نموده است. رسول اهللا 

3 
 »أَُتوُب ِإلَيكوَ  ِإَلَه ِإالَّ أَنَت، َأسَتغِفُركَ  ِبَحمِدَك، َأشَهُد َأن الَ وَ  ِبَحمِدِه، ُسبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَ  ُسبَحاَن اهللاِ «
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نْ النَّبِيِّ  ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ي  عَ جِ رُ الُوا اخْ الِحُ قَ لُ الصَّ جُ انَ الرَّ ا كَ إِذَ ةُ فَ ئِكَ هُ املَْالَ ُ ْرضُ الَ إِنَّ املَْيِّتَ حتَ هُ قَ أَنَّ

ا النَّفْ  تُهَ بَانَ أَيَّ ضْ ِ غَ ريْ بٍّ غَ رَ َانٍ وَ حيْ رَ حٍ وَ وْ ي بِرَ ِ أَبْرشِ ةً وَ ِيدَ ي محَ جِ رُ دِ الطَّيِّبِ اخْ سَ انَتْ يفِ اجلَْ  سُ الطَّيِّبَةُ كَ

نْ  الُ مَ يُقَ ا فَ تَحُ هلََ تَفْ يُسْ ءِ فَ امَ ا إِىلَ السَّ َ جَ هبِ رَ عْ جَ ثُمَّ يُ رُ ْ تَّى ختَ لِكَ حَ الُ ذَ قَ الُ يُ زَ الَ فَالَ يَ ذَ قَ نٌ هَ الُ فُالَ يُقَ ا فَ

رَ  حٍ وَ وْ ي بِرَ ِ أَبْرشِ ةً وَ ِيدَ يلِ محَ دِ الطَّيِّبِ ادْخُ سَ انَتْ يفِ اجلَْ سِ الطَّيِّبَةِ كَ بًا بِالنَّفْ حَ رْ يَقُولُونَ مَ بٍّ فَ رَ َانٍ وَ حيْ

ءِ الَّ  امَ ا إِىلَ السَّ َ ى هبِ نْتَهَ تَّى يُ ا حَ الُ هلََ قَ الُ يُ زَ الَ فَالَ يَ بَانَ قَ ضْ ِ غَ ريْ لُ غَ جُ انَ الرَّ ا كَ إِذَ لَّ وَ جَ زَّ وَ ا اهللاَُّ عَ تِي فِيهَ

ي  ِ أَبْرشِ ةً وَ يمَ مِ ي ذَ جِ رُ بِيثِ اخْ دِ اخلَْ سَ انَتْ يفِ اجلَْ بِيثَةُ كَ ا النَّفْسُ اخلَْ تُهَ ي أَيَّ جِ رُ الُوا اخْ ءُ قَ وْ يمٍ السَّ مِ بِحَ

تَّى  الُ حَ زَ اجٍ فَالَ يَ وَ لِهِ أَزْ كْ نْ شَ رَ مِ آخَ اقٍ وَ سَّ غَ نْ وَ الُ مَ يُقَ ا فَ تَحُ هلََ تَفْ يُسْ ءِ فَ امَ ا إِىلَ السَّ َ جَ هبِ رَ عْ جَ ثُمَّ يُ رُ ْ ختَ

ةً  يمَ مِ عِي ذَ جِ بِيثِ ارْ دِ اخلَْ سَ انَتْ يفِ اجلَْ بِيثَةِ كَ سِ اخلَْ بًا بِالنَّفْ حَ رْ الُ الَ مَ يُقَ نٌ فَ الُ فُالَ يُقَ ا فَ ذَ تَحُ هَ هُ الَ يُفْ إِنَّ فَ

ءِ  امَ ابُ السَّ ا قِيلَ  لَكِ أَبْوَ ثْلُ مَ الُ لَهُ مِ يُقَ الِحُ فَ لُ الصَّ جُ لَسُ الرَّ يُجْ ِ فَ ربْ ريُ إِىلَ الْقَ ءِ ثُمَّ تَصِ امَ نْ السَّ لُ مِ سَ ْ فَرتُ

لِ  َوَّ يثِ األْ دِ ا قِيلَ يفِ احلَْ ثْلُ مَ الُ لَهُ مِ يُقَ ءُ فَ وْ لُ السَّ جُ ْلَسُ الرَّ جيُ لِ وَ َوَّ يثِ األْ دِ  )٨٥٥١(امحد/ لَهُ يفِ احلَْ

فرمودند: هنگام مرگ فرد مالئكه حاضر  روايت است كه پيامبر  ابوهريره  از
گويند: اي روح پاك كه در جسد پاكي بودي خارج شو  اگر مرد صالحي بود مي ،گردند مي

و  ،اي و بشارت بده به رحمت و پاكي و پروردگاري غير خشمگين كه تو ستوده شده
از جسد خارج گردد سپس به سوي آسمان باال شود تا  پيوسته اين جمالت به او گفته مي

شود  شود او كيست؟ گفته مي د. گفته ميشو ي ورود براي او گرفت مي برده شده و اجازه
شود: خوشا به نفس پاكي كه در جسد پاكي بود. داخل شو كه تو  فالني. پس گفته مي

د تا به سوي شو ستوده شده هستي و بشارت بده... و همچنان به او اين جمالت گفته مي
 باشد. آسمان برسد كه بعد از آن خداوند عزوجل مي

گويند: اي روح ناپاك و خبيثي كه در جسم ناپاك و  اگر مرد بدي بود مالئكه مي
خبيث هستي با قباحت و زشتي خارج شو و به آبي كه بسيار داغ و بدبو است و به 

شود تا  اين جمالت گفته ميكيفرها و جزاهاي همانند آن بشارت بگير. پس همچنان به او 
شود كه در آسمان  شود و خواسته مي وقتي خارج گردد. پس به سوي آسمان باال برده مي
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شود: فالني. پس گفته  شود اين شخص كيست؟ گفته مي براي او باز شود پس گفته مي
باشي. پس  آمد نمي شود: اي روحي كه در جسم ناپاك و خبيث بودي مستحق خوش مي

قبر  گردد. پس از همان آسمان فرستاده شده تا به تو درهاي آسمان باز نمي همانا براي
شود و مرد بدكردار  نشيند و به او همان سخنان اول گفته مي پس مرد صالح مي رسد. مي
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