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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  »  سعـيـدی ــ سعيد افـغــانی«امـيـن الـديــنداکتر الحاج 

 ٢٠١۴ اکتوبر ١١

  

  شـوخـی بـا مـالئــکه

١ 
عدم  ايمان . باشد  اصول اعتقادی  در دين مقدس اسالم مییبنا  رکن ودومين ايمان به مالئکه و تکريم و تقدير آنھا

درست   ايمان مسلمان کامل و کند و درکمال ايمان خلل وارد می آوردن به فرشتگان  وشک نمودن در مورد فرشتگان،

  .ر دارد دومين بعد از ايمان آوردن به هللا تعالی  قراۀروی اين اصل ايمان به فرشتگان درمرتب. گردد نمی

که  جبرئيل ـ  زمانی  ،روزی از روز ھا: در حديثی که از حضرت عمر رضی هللا عنه روايت گرديده است آمده است 

وردند ، در جواب جبرئيل ايمان را چنين آعمل ه ال بؤيمان ساسلم در مورد  عليه السالم ـ از پيامبر صلی هللا عليه و

  :تعريف نمودند 

ايمان اين است که به «: پيامبر اکرم ـ صلی هللا عليه وسلم ـ فرمود. از ايمان مرا آگاه کن: دجيرئيل عليه السالم پرسي«

 .راست گفتی: جبرئيل گفت. »پيامبران، روز قيامت وخوب و بد تقدير ايمان بياوری سمانی،آکتب  هللا، مالئکه،

  .ن قرار دارد  دوم  ايماۀيد  ايمان به مال ئکه در رديف و مرتبئه مالحظه ميفرما کطوری

  

   :يادداشت

تصديق و باور داشتن به آنچه که رسول اکرم ـ صلی هللا عليه : تصديق و در اصطالح شرع: ايمان در لغت به معنی

  .وسلم ـ در جواب جبرئيل فرمودند

آنان که  ی ندارد؛ تصديق نمودن وجود فرشتگان و اينئِن وجود يک معبود که شريک و ھمتاايمان به معنی تصديق نمود

ھا را هللا متعال از نور آفريده و  آن. اند و از دستورات خداوند نافرمانی نکرده و مطيع اوامر اند بندگان مکرم هللا متعال

  .از خوردن، نوشيدن و توليد نسل پاک اند

ايمان به آن ھای آسمانيی که هللا متعال بر بندگان برگزيدۀ خود نازل فرموده؛ البته  باور داشتن و تصديق تمامی کتاب

  .ھای آسمانی قبل از تحريف و تغيير داشتند  که کتاب  یئابتداشکل حقيقی و صورت 

دھد، به تقدير و خواست هللا متعال بر مبنای حکمتی است   ايمان به اين انديشه، که ھر آنچه در ھستِی اطراف ما رخ می

  . داند که غير از او کس ديگری نمی

  :فرمايد  ده واسطيه در تعريف ماليک میشيخ االسالم ابن تيميه درعقي
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هللا تعالی  . باشد می) فرستاده شده(معنایه گرفته شده است ب) ألوکه( از کلمه ) کمال( ماليک به اعتبار لغت جمع 

  .گان رابه خاطر تنظيم وترتيب کارھا فرستاده وتوظيف نموده استفرشت

  :رمايــدف مال علی قاری در تعريف  ماليک میعالم جليل  القدر 

 ھستند که یبلی ماليک موجودات. ھستند»پاک ازصفات ذکوريت وأنوثت نفس بندگان مکرم، معصوم ، منزه و« ماليک 

از جانب پروردگار مؤکل برامورعالم تکوين وتشريع، واسطه ھای ھستند بين  هللا  وعالم مشھود بندگان مکرم 

  !دھند کنند به ھرچه مأمورشوند، انجام می نمیومحترمی ھستند که ھرگز خدارا درھيچ صورتی نافرمانی 

  

  :ايمان داشتن به مالئکه 

ايمان داشتن به مالئکه بدين معنی است که آنھا  موجودات غيبی می باشند که ما آن ھا را نمی بينيم ولی آنھا ما را می 

 آن ھاست و ما به آن آگاھی داريم بينند و به نام ھای آنھا که به آن آگاھی داريم ايمان داريم و به وظايفی که بر دوش

  .ايمان داريم

  

  :خلقت فرشتگان

 هللا  درعالم تکوين وعالم تشريع ودرکون نظم واداره را بر پا ۀفريد تا بر اساس ارادآيک را پروردگار با عظمت ما مال

است تا ظف ومؤکل شده وخصوص مه وند  در تمام حوادث ورويدادھای عالم طبعيت ملک، ببه امرخدا و دارند

 . نا فرمانی و عصيان نکننده ایدستورهللا را انجام دھند و لحظـــ

  :توان درنکات ذيـل فورمولبـندی نمود يک را میخلقت مال

  :يکه واسطه ھا است  مال-١

که ھيچ حادثه ای ازحوادث  جودات شريف ومکرم، واسطه بين هللا واين عالم محسوس ھستند طوریزيرا ماليک مو

گرآن مورآنند اأن دخالتی دارند ويک ويا چند فرشته موکل ومآنکه ماليکه درآ مھم وياغيرمھم نيست مگروھيچ واقعه ای

کل برآنند وآفريدن ماليکه واضحترين ؤشد يک فرشته واگر چند جنبه داشته باشد چند ملک محادثه فقد يک جنبه داشته با

  .ثير گذاراستأ ت  خداوند متعال دليل براين است که درعالم طبعيت قوانين فطری، وسايط به أذن

  :ھستند که کوچکترين عصيان نمی کنندي ماليکه بندگان مطيع وفرمان بردار-٢

 مستقل نيستند که بتوانند غيرازآنچه که هللا اراده ۀشود ماليکه نفسيت مستقل ندارند ودارای اراد ازمطلب ھذامعلوم می

  . کرد ه اراده کنند

کم  کنند و ل ندارند وھردستوری را که هللا تعالی  به ايشان تحميل کند تحريف نمیپس ماليکه در ھيچ کاری استقال

 ۀسور(  .» ال يعصون ماأ مرھم و يفعلون ما يؤمرون« دراين مورد هللا تعالی  چنين فرموده است  سازند و وزيادش نمی

رک خوبترين تعليم وآموزش برای بشر وآيت مبا» خدايتعالی درآنچه امرشان کند نا فرمانی نمی کنند ( ).۶ تتحريم آي

چه بھتراست که . کنند وبه امرخداوند متعال  پابند ھستند عصيان نمیای است که فرشتگان لحظه ) پريان(وگروه جنيان 

شند صفات اطاعت واجتناب ازعصيان وعظمت وبزرگی هللا را در نفس با انس وجن دارای چنان صفات خجسته ونيکو

  . خويش جا دھند

ه برخی ما فوق ديگر وجمعی نسبت ب. نداينی ئيک با ھمه کثرتی که دارند دارای مراتب مختلفی ازنظر بلندی و پا مال-٣

مل أمرخداوند مر است به امرخدا  أمر ميکند وحامور و مطيع اند وان ملک که آمادون خود آمر اند و ان ديگران مـأ

  .دا وند متعال  مطيع وفرمان برداری آمراندستور خه دسوی مأمورين است و مأمورين ھم به متعال،  ب

   . مودند  از گفتارفرشتگان چنين حکايت فر خداوند
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واين » دکه مقامی معلوم دار ھيچ يک از ما نيست مگر اين«  )١۶۴: تفات  آي صاۀسور(» وما منا اال له مقام معلوم «  

  .شنددارای تشيکالت و مراتب واطاعت بازندگی  وردن نظم درآوجود ه ھم درس وتعليم برای بشر است که در ب

: فرمايد ن در اين مورد میأکنند ھرگزشکست نمی خورند قرآن عظيم الش يکه   چون  با امر پروردگار عمل می مال :۴

خدا ھرگز چنين نبوده که چيزی در ) (۴٢: آيتطر   فاۀسور( » ..وماکان هللا ليعجزه فی السماوات وال فی االرض« 

  ). جزکنداورا عاسمان و زمين آ

  

  :يــادداشـت

) سبحانک اللھم(يکه ازکلمات تسبيحاتکه را ازنورافريده است وبرخی مالي  مالور شديم هللا تعالیآطوريکه در فوق ياد 

 اين معنی وجودشان ازماده بودن منزه است چون جسمانيت ماده است وه  جسمانی نمی باشد بۀفريده شده است وماليکآ

 رشد و و وجود که در باشد قسمی ر ھستند و نيز کمال در ماده به شکل تدريجی میي و فساد و تغيماده درمعرض زوال

ومونث بودن منزه اند ودر يکه اين طور نبوده است زيراماليک ازنفس، مذکر گردد ولی مال کمال بشريت مشاھده می

فريده شده آش ندارند واز اين صفات منزه نو و نفس، خورد. شدنمی باشد تولد وتناسل نمی با مير شتگان مرگ وميان فر

غل و تنظيم امور وايجاد حوادث و اطاعت و امتثال امر و وند  ماليکه را مستقالً برای عبادت و انواع مشاخدا...  اند 

  .فريده استآن ، آامثال 

  

  :ن  و مال ئکأقرآن عظيم الش

يل ئ ميکايل وئجبر دو ملک يعنی (یستثنااه لی بونازل شده است   ماليکۀت فراوان در بارن آياأدر قرآن عظيم الش

  .عتبار وظايف شان ذکر گرديده است ه ا چھار نوع ماليک بآنھيچ يک از ماليک را نام نبرده است تنھا در قر)) ع(

  

  : يک سفره مال-١

کرام الکاتبين  ن،واين فرشتگا فته استتذکر يا) سفرة کرام برره(عبارته زعات اسم اين طايفه ازماليک ب ناۀکه در سور

اعمال  .عرضه نمايند)ج(که خواستند به حضورهللا  ھستند که تمامی کردار واعمال ومعقوالت بشری را می نويسند وقتی

ن مرتب آکنند واعمال و اقوال و افعال که حکم، ثواب، جزاء بر  نند بيا، برو و بنيشين را از کتاب شان محو میمباحه ما

  .دارند  شود ثابت می می

  

  :شتگان مقرب عرش الھی يا فرۀملح کروبيان يا -٢

شود نيز ھشت ماليکه  مت قايم می که قيایکنند اما درروز مده است اکنون عرش هللا راھشت ملک حمل میآدر روايت 

  .آورند عرش الھی راحمل وبه ميدان حشرفرود می

  

  : رقيب وعتيد -٣

که  شند مانند اينبا قات موظف می محافظت انسان وسايرمخلواينھا فرشتگان اند که برای .ذکر شده است) ق(ۀدر سور

وند متعال  که خدا ن چيزیآاز  کنند جز رو شدن با حوادث گوناگون نگھداری میه  ازگزيدن واز روب،افتيدن از انسان را

  .برايش مقدرفرموده است

  

نکر و نکير، بشيرومبشر فرشتگان نام مه طالعات درقبر بأخذ اه قبض روح و فرشتگان موظف به کل بؤ فرشتگان م-۴
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ن موظف به حيات واعمال آسای فرشتگان چار فرشته است که سه ؤر) ع(نيه وفرشته وحی برانبياء نام زباه دوزخ ب

  ).ع(و اسرا فيل ) ع(يل ئميکا) ع(يل ئگی است مانند جبرمربوط به زند

ال است که حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم  ششصد ب) ۶٠٠(يل دارای ئمطابق روايات  دينی جبر) :  ع(يلئجبر: الف

حی و باردوم درشب ديده است بار اول  بعد از فترت وصورت اصلی اش ه را ب) ع(يل ئنبوت شان دوبار جبردر طول 

. گردد  قلب و دل ھا زنده می،است که توسط وحی الھی) ع(آوردن وحی الھی بر انبياءه يل ملک موظف بئمعراج وجبر

  .ثر ھدايتش دل ھارا زنده سازد ه اخاطر نازل شده تا به ن بآقر» لينذرمن کان حيا«  مايدفر یم) يس ( ۀدرسور

ساير اشيای قابل رشد  و تات واشجارن نباآباشد که توسط  است که موظف به باد و باران میای يل فرشته ئ ميکا  -ب

  .ھان گام زندگی می بردارندشوند و گيا  مخلوقات بھره مند میۀ ھم،نآفيض  از ت می پوشند و حياۀمجا

ک رکنند و در حديث مبا ن مرده ھا حيات دو باره به تن میآکل به نفخ صور است که توسط  مؤۀشت اسرافيل ، فر- ج

  خاليق میۀصله است در نفخ اول ھمن دو نفخ شش ماه فاآ در ميان  کند تبه نفخ صور می اسرافيل دو مر،مده استآ

 طرف ميدان حشر جمع میه دند و بگر دند دو باره زنده میيق که در زمين زندگی کرخ دوم تمام خالند و در نفريم

  .شوند

مده است آيل ئد شده است اما درتورات بنام عزرانام اسماعيل ياه  ب مبرصلی هللا عليه وسلم  چھارم در حديث پياۀشت فر-د

 موظف به قبض ۀعيل فرشتمده است اسماآکه فر شته ای است موظف به قبض ارواح تمام خاليق، البته درحديث چنين 

نھا يکصد ھزارملک تحت امرخوددارند آمان خود يک صد ھزارملک دارد که ھرکدام از ارواح خاليق تحت فر

يد اما اکنون با .يند آدم میآ ازفرشتگان به قبض روح يک یکنند بلکه جماعت يل يا اسماعيل قبض روح نمیئتنھاعزرا

 رسول جمع است ۀگردند کلم می) فرشتگان ما جان وارواح شان را« مده است آ) ته رسلناتوف (ۀگفت در قرانکريم کلم

  .يند آکه چندين فرشته به قبض رو ح يک آدم می

  

  :اصناف ماليک ووظايف آن

که بدان توظيف را  یموريتأظيفه وموخصوص داده است، ھرملک ه  خاص وبۀيد دانست  هللا تعالی  به ھرملک وظيفبا

البته اين  .يندنما ن دانا است به بارگاه هللا  عرضه میآکه خداوند  به  حالی در ن راآدھد ونتا يج  نجام میشد ه است ا

طورنبوده يک ملک به ھمه کارھا گماريده شود بلکه برای کاری خاص موظف شده اند بدين ترتيب اصناف ملک ازحد 

  .فريده استک نيا با ال تر است وھيچ مخلوق را خداوند بيشتر ازماليبشر تصور

اند درحديث صحيح د نان را نمیآ تعداد ی احد،هللا جزکه ند اکثير زياد وای ندازه ه افريده بآ را که هللا تعالی  یماليک

حق است که ناله کنند زيرا کشند و کنند وفرياد می آسمان ھا ناله می( مبرصلی هللا عليه وسلم  فرمودند وارد است که پيا

وند  عبادت خداه تکبير وب تھليل و نجا ملک موظف به تسبيح و آدر حت نيست مگر يک وجب مساۀزبه اندا نھادرآسما

نھا وزمين ودرميان ان دو پديد نمی ايد مگرملکی موظف وعمل وذره ترين چيزدرآسما خره ھرحرکتشغول است باالم

  .ن است ه آب

  ) ملک الجبا ل(موربه کوه ھاأ ملک موظف وم-١

  .کند  مدن فرزند را کنترول وتصويرمیآيد ، ملک به رحم مادر که کيفيت پدھا ملک موظف به ابر-٢

 ،عمالش، ملک موکل به مرگيه ائ آدمی، ملک موظف به آدم ، به غرض حفاظت اعمال واحصاۀ ملک موکل به نطف-٣

فتاب آه بول ؤملک مس. کداره وتنظيم افالک وبه حرکت افالاه ظف بال در قبر، ملک موؤظف به جواب و سملک مو

ه خره مال يکه بن باالآظف به جنت و به تعميرات جنت  و به غرس نھال ملک موملک موظف به آتش دنيا،  مھتاب و

و  ( ٣-٢-١ ھای ت مرسالت آي ۀمده است سورآن  آن کريم تذ کرآ   درقر. بزرگ ترين وعظيمترين لشکرخدا عنوان
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اوند   را  است وقسم به فرشتگان که رحمت خدستند قسمفر  میدھای نرم رابه فرشتگان که با« ...) ت عرفاً المرسال

يند و نما  که ارواح کفار را به شدت قبض مییقسم به فرشتگان(  نازعات چنين آ مده است ۀدر سور .کنند پخش می

يه رات خير که درفضای بيکران شنا ورند ودرامویشتگانکنند و به فر يمت اخذ میمال طفت ومنان را به مالؤارواح م

اين خود مقام فرشتگان را به نزد خداوند  می . د کرده استات هللا تعالی  برفرشتگان قسم يادربسا آي) مسابقه کنانند

  .  رساند

  

  :نيهفرشتگان زبا

شوند قوی ترين وبا  د میيا) زننده(نام زبانيه ه  دوزخيان واين فرشتگان بۀکل به تنظيم وادارؤيعنی فرشتگان موظف وم

 تحريم ۀ اوصاف اين فرشتگان در سورۀ کار ھستند که هللا   در بارۀ نظربرخورد وشيوۀفرشتگان از نقطھيبت ترين  

يا ايھا الذين امنو قوا انفسکم و اھليکم ناراً وقودھا الناس والحجارة عليھا ماليکةٌ غالظ شداد « چنين فرموده است ) ۶يت آ

تش دوزخ آ از جان خانواده ھايتان را و منان جان خودؤای م «جمهتر» ما امرھم و يفعلون ما يؤمرونال يعصون هللا 

 فرشتگان ۀتش درادارآن آ و است) خدايان باطله(بتان و ن انسان ھاآکه تنھا مواد محروقات  تشیآنگاه و حفظ کنيد چنان 

  .کنند  عمل می، نچه دستورداده شوندآکند وبه  قوی ھيکل ودرشتخواست که خدا راعصيان نمی

فريده است بسياردرشت وھيبت انگيز وقسی القلب ھستند که ھيچ انتظار آت فرشتگان زبانيه را قسمی عيعال طبخداوند مت

برای  گان راچون  هللا تعالی اين نوع فرشت .وجود شان نسبت به عصيانگران سراغ نمی گردد توقع رحم و مھربانی در

قوی ھيکل ھستند که تعداد  شان به نوزده  و يار تنومندبس و تعذيب منکران ومشرکان، منافقان، ستمگاران آفريده است

 آتش دوزخ نوزده ماليکه ۀبه تنظيم وادار) عليھا تسعةعشر( مبارک مدثرچنين آمده استۀملک می رسند ودرسور

  :ن گرديد بنا بر نکات ذيليل دوزخ به اين اندازه محدود واندک تعيو مسؤۀالبته تعداد ماليک .توظيف شده اند

دوزخ کشانيده ه  که سرنوشت شان بیجن انس و برعظمت وبزرگی قدرت بی پايان هللا تعالی  است که ملياردھادليل  -١

  .کنند  شان کفايت میۀشوند تنھا نوزده ملک به تعذيب وبه ادار می

انجام توانند که سر اين اقليت کوچک به ھمگان رسيدگی می فريفته شوند که چطور و ين اسالمی مغرورئ تا دشمنان آ-٢

  .کنند آنان به جانب کذب ودروغ گرايش پيدا می

که هللا تعالی   گردد منان میؤم آتش دوزخ سبب افزايش قوت ايمان ورسوخ اعتقاد ممنتظ  به يقين اين اقليت مدير و-٣

روز فرمايد زيرا نظام آخرت با نظام جھان ام لياردھا دوزخی راتوسط اين چند ملک قوی ونيرومند اداره میيانبوه م

ه ی از دوزخ بئغرض رھا ه ای رائتوط  برای دوزخيان فرصت نخواھدبود مانند مردمان دنيا ایلحظه .متفاوت است

نيرومند ھستند که دريک دست  از جانب ديگر در روايات آمده است که فرشتگان زبانيه چنان جسيم و  و راه اندازند

چنان قسی القلب وبی عاطفه نسبت عصيان گران  کنند و از يک محل به محل ديگر پرتاب می ميلياردھا دوزخی را

کنند باالی  کشند وعذرخواھی وزاريھا واشک ريزی می آفريده شده اند ھزار سال دوزخيان ناله وفرياد وضجه ھا می

 دھند  جھنميان بعد ازھزار سال پاسخ میۀمطالب خواست و در درمقابل ھر کند و ثير وارد نمیأ فرشتگان زبانيه تۀعاطف

کتاب  و برای ھدايت شما نيامده بود گويند آيا پيامبر که می آن پاسخ ھم به تھديد وتوبيخ بيشتر شان می افزايد مانند اين و

  شان استعمال می طرف سگ غرض دور شدنه که کلمه ای است ب) اخسأ (ۀ زنندۀجانب شما فرستاده نشده بود وبه کلم

ش درجوار رحمت و بت فرمايدموھ و ت ودشواريھای آن روز نجات دھدمنان را ازمشکالؤم  ماۀخداوند ھم  و کنند

  .قراردھد

  ادامه دارد

  


