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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 مقدمه
 

 وَ دٍمَّحَا مُنَی ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ینَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ینعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ
 

در بارة حقیقت فرشتگان و چگونگي آفرينش آنها منبعي جز       

قرآن و احاديث نبوی وجود ندارد . قرآن در مورد منشاء آفرينش 

)صلي اهلل علیه وسلم(  فرشتگان چیزی بیان نكرده است ولي پیامبر

فرشتگان از نور  « …خُلِقَتِ المَالَئكَهُ مِن نور » مي فرمايد: 

  …آفريده شده اند
 

از آنجائیكه ايمان به فرشتكان از اركان عقیدة اسالمي است ،       

بر ما مؤمنین الزم است به وجود آنها ايمان داشته باشیم . 

 : ايدسوره بقره مي فرم 582همچنانكه در آية         

                             

                              



 4 

                  فرستادة خدا ) محمد( معتقد

است بدانچه از سوی پروردگارش براو نازل شده است )وشكي در 

رسالت آسماني خود ندارد( و مؤمنان)نیز( بدان باور دارند ، همگي 

به خدا و فرشتگان او و كتابهای وی و پیغمبرانش ايمان داشته و 

ريم و مي گويند : شنیديم میان هیچیك از پیغمبران او فرق نمیگذا

و اطاعت كرديم . پروردگارا: آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت 

 بسوی تو است.
 

هدف از تدوين اين رساله معرفي مالئكه و علم و آگاهي       

عالقمندان به حقیقت مالئكه بوده و به تبع آن ناشاندن بذر ايمان 

فاده عزيزان واقع در دلها به اين حقیقت است . امید است مورد است

 شده و ما را با دعای خیر خود ياری نمايند . 

 

 موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر
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 فلسفة ایمان به فرشتگان
 

هدف از بحث پیرامون فرشتگان ، ارتباط  بسیارنزديكي است       

 مسخر و را كه آنها با آدمیان دارند . خداوند تعداد زيادی از آنها

ايف و اموراتي در ارتباط با آدمیان كرده و ما را از وجود مكلف به وظ

آنها مطلع ساخته و از طرف ديگر ايمان به امور غیبي ريشه در 

فطرت ما دارد ، بر اين مبنا خداوند ما را مكلف كرده با الهام از قرآن 

اوهام و خرافات بوجود آنها احاديث نبوی و بدور از تخیالت و و

ازآنجائیكه در طول قرون گذشته در معرفت و  و ايمان داشته باشیم.

اعتقاد به آنها انحرافاتي روی داده است ، اسالم بر آن است كه 

انحرافات را اصالح و عقیدة زالل رباني را تحكیم بخشد . وبنا به 

 نصوص صريح و قاطع ، ايمان به فرشتگان و علم به وجود آنها از

سلمین بوده و انكار وجود میع مجضروريات و واجبات ايمان در نزد 

...آنها دلیل بر كفر و ضاللت است.                  

                                /631نساء  

خدا و فرشتگان و كتابهای خداوند و روز رستاخیز ه .هر كس كه ب

پذيرد( واقعا در گمراهي دور و درازی ) ويكي از اينها را ن د كافر شو

 افتاده است. 
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 طبيعت و سرشت فرشتگان
از طبیعت انسان است . و با  سرشت و طبیعت فرشتگان جدا      

 :  آن مغايرت دارد. از جمله ويژگیهای خاص آنها

  :  آفرينش آنها قبل از خلقت آدمي -6           

           »  /زماني را ياد آوری كن(  33بقره ( .

   ( قرار ) آدم : در زمین جانشیني كه پروردگارت به فرشتگان گفت

 مي دهم.
 

 :  داشتن بالهای قوی -5             

                                    

               /فرشتگان با بالهای   6 فاطر

) بر  مورأهارتايي كه دارند مچتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا دو

( هرچه  خداوند ) شند . او( مي با انجام امور تكويني و تشريعي

(  فرشتگان و مردمان و ساير موجودات جهان بخواهد بر آفرينش )

 مي افزايد چرا كه خدا بر هر چیزی توانا است .
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  : صعود و فرود در آسمانها و زمین -3           

                      / 4معارج  

فرشتگان و جبرئیل بسوی او باال مي روند در مدتي كه پنجاه هزار  

  ( طول مي كشد.  سال) معمولي برای انسانها       

               ...   / خداوند به   5نحل

فرشتگان را همراه با وحي بر هركس از بندگانش كه ،  دستور خود

 خود بخواهد نازل مي كند.
 

»  ، خوف از خداوند -4                         

   » /است فرشتگان از پروردگار خود كه حاكم بر آنها    ،23نحل

 شود ، انجام مي دهند.مي ترسند و آنچه بدانان دستور داده 
 

  : اطاعت و فرمانبرداری محض ازخداوند -2         

             /آنقدر مؤدّب و  ) آنان 52انبیاء

( در سخن گفتن بر او پیشي نمي گیرند فرمانبردار يزدانند كه هرگز

   .و تنها به فرمان اوكار مي كنند                 
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      /از خداوند در آنچه بديشان دستور داده ، 1تحريم

است، نافرماني نمي كنند، و همان چیزی را انجام مي دهند كه 

 بدان مامور شده اند.
 

  : مورد اكرام بودن در نزد پروردگار -1             

                    / مشركان ،51انبیاء (  )      

: خداوند رحمان فرزنداني ) بنام فرشتگان برای خود(  مي گويند

برگزيده است، خداوند پاك و منزِّه ) از اين گونه نقصها و عیبها ( 

گرامي و  ( بلكه بندگان است ) وفرشتگان فرزندان خدا نبوده

 .محترمي هستند
 

 ...  : برخوردار از قدرت خارق العاده -2      

               /و در آن روز) روز قیامت( ، 62الحاقه

 .هشت فرشته عرش پروردگارت را بر فراز سر خود دارند     

                   

    .../ ( در صور دمیده خواهد شد و  ) توسط اسرافیل،  18زمر
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تمام كسانیكه در آسمانها و زمین هستند مي میرند مگر كساني كه 

خدا نخواهد..  همچنین فرشتگاني كه بر قوم لوط وارد شدند و به 

، سرزمین آنان را زيرو رو  ن واحدسبب كفر و عمل ناروايشان در آ

 …كردند
 

 : عدم ازدواج و تولید مثل -8                

                            

ی مهربانند، مؤنث بشمار آنان فرشتگان را كه بندگان خدا  61 زخرف/

، آيا ايشان هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته اند و  مي آوردند

مشاهـده كرده انـد. گواهــي و اظهار ايشان ) در نامة را خلقتشان 

     ( ثبت و ضبط مي شود و در روز قیامت بازخواست  اعمالشان

 مي گردند.
 

جبرئیل )ع( بر بسیاری از اوقات  :  غیر قابل رؤيت بودن آنها -1 

يك از همنشینان  پیامبر )ص( وحي فرود مي آورد و هیچ

 شُائِا عَ)ص( : یَ اهللِ ولُسُرَ الَقَ » پیامبر)ص( او را نمي ديدند

 اهللِ َرحَمُة  وَ مُالَالسَّ يهِلَعَ ت : وَالَ، قَ مَالَالسَّ كِئُقرِیُ یلُبرِا جِذَهَ

. پیامبر  )ص( فرمود : ای عائشه ، متفق علیه .ی رَاَ ا الَی مَرَیَ وَهُ ، وَ
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اين جبرئیل است كه تورا سالم مي گويد. حضرت عائشه ) در پاسخ 

و او مي ديد و ما  : درود و سالم و رحمت خداوند بر او باد ( گفت

 اورا نمي ديديم.
 

انسانهای شناخته شده يا  هر شدن در شكل و قیافةظا -63

 ه.ناشناخت                   

                         

            / ركتاب ( د ) ای پیامبر .62-61مريم    

  در ناحیة شرقي ( از مريم سخن بگو، آن هنگام كه  ) آسماني قرآن

) بیت المقدس برای عبادت ( از خانواده اش كناره گرفت و پرده ای 

( خويش را بسوی او  میان خود و ايشان افكند ، ما جبرئیل ) فرشتة

فرستاديم و جبرئیل در شكل انسان كامل و خوش سیما بر مريم 

 ظاهر شد.
 

 )رض( آمده است كه جبرئیل در در حديث عمرابن الخطاب      

ی مسافر به مجلس پیامبر )ص( و اصحاب وارد شد و دسیمای مر

 و هیچ در بارة اسالم ، ايمان، احسان، و قیامت سئوال كردو رفت

در سیمای  گاهي نشناخت. فرشتگان را پیامبر )ص( او يك ازياران
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همچنانكه بسیاری از  مي شوند . ظاهرهم انسان شناخته شده ای 

بي، يكي از ياران پیامبر)ص( كه حیة كلاوقات جبرئیل به صورت دُ

مردی خوش سیما بود در مجلس آن حضرت حضور مي يافت . 

درت مالئكه به در آمدن در اشكال همچنین در آيات بسیاری بر ق

سورة  58الي  54سماني تصريح شده است. همانگونه كه در آيات ج

ذاريات در بارة فرشتگاني كه به صورت مردان ناشناخته مهمان 

سوره هود در بارة   21-28راهیم شدند و يا در آيات حضرت اب

اني كه بصورت جواناني خوبروی و زيبا به منزل حضرت لوط گفرشت

، سوره ص در بارة فرشتگاني كه به 55-56وارد شدند و در آيات 

محراب حضرت داود )ع( وارد شدند و او آنها را نشناخت ، قرآن با 

 آن صحه گذاشته است. صراحت تمام به اين امر پرداخته و به
 

 تعداد فرشتگان
فرشتگان به سبب كثرتشان و همچنین ار آنجائیكه جنود و       

لشكريان خدای رحمان هستند در شمارش و حساب بندگان قرار 

 ...نمي گیرند و اين امر خارج از علم مخلوقات است.      

                     …   /36مدثر ،

 لشكرهای پروردگارت را جز او كسي نمي داند.
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 وَ اءُمَالسَّ تِطَّاَ» :  پیامبر)ص( در باره فراواني فرشتگان فرمود      

و اَ دٌاجِسَ كٌلِمَ يهِفِ وَ الَّاِ مٍدَقَ عَوضِا مَيهَا فِ، مَ طَئَتَ نَا اَهَلَ قَّحَ

المصابیج( آسمان را همهمه و انعكاس صداها فرا  ةَشكا) مِ« عٌاكِرَ

گرفته است و بايد هم آنگونه باشد چون جايي نیست مگر اينكه در 

 آن فرشته ای در حال سجده يا ركوع است. 
 

 اصناف فرشتگان و وظایف آنها
 

فرشتگان دارای اصناف مختلفي هستند و هريك از آنها       

 :  وظايفي برعهده دارند ، ازجمله
 

 (، اسرافیل و عزرائیل. ، میكائیل) مكیالجبرئیل : اكابر فرشتگان -6

: فرشته ای است كه از طرف خداوند وحي را به انبیاء و  جبرئيل

 سل ابالغ مي نمايد. خداوند در بارة وظیفة او مي فرمايد:رُ    

                       

              اين قرآن فرو  .614-615شعراء 

آورده است ،  جبرئیل آن را فرودفرستادة پروردگار جهانیان است ، 

 برقلب تو تا از زمرة بیم دهندگان باشي.
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 رزق و روزی بندگان است.بارش و : مامور  ميكائيل 
 

ور دمیدن در صور است كه به امر خداوند متعال با : مأم اسرافيل 

( هر آنچه در آسمانها و زمین است جز  نفخ اوّل ) دمیدن در شیپور

را از مرگ برای مدّتي معین مستثني كرده  آنهايي كه خداوند آنها

هالك مي شوند چون قبض روح آنها را بدون واسطه نفخ صور مقرر 

از مرگ برای بار دوّم در كرده است . سپس برای شروع حیات پس 

  صور مي دمد                 

                      

       / در صور دمیده خواهد شد و تمام كساني   .18زمر 

و زمین هستند ، مي میرند مگر كساني كه خدا  كه در آسمانها

بخواهد ) آنان را تا زمان ديگری زنده بدارد( سپس بار ديگر در آن 

( و بپا مي خیزند و  دمیده مي شود بناگاه همگي ) جان مي گیرند

 ) كه سرنوشتشان به كجا مي انجامد(. مي نگرند
 

 است: همان ملك الموت و سركردة فرشتگان قبض روح  عزرائيل
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        /بگو فرشته مرگ كه بر شما گمارده  66سجده

شده است جان شما را مي گیرد سپس به سوی پروردگارتان 

 بازگردانده مي شويد .
 

 : فرشتگان مأمور به قبض ارواح دو دسته هستند

مور به گرفتن ارواح أناشطات : فرشتگاني هستند كه م - الف

مؤمنین با رفق و نرمي مي باشند.               

                          

(  هستند كه ) به هنگام مرگ پرهیزكاران همانهايي .35نحل/ 

 كه پاكیزه و شاداب هستند  فرشتگان جانشان را مي گیرند در حالي

: درودتان باد ، بخاطر كارهايي كه  ( مي گويند ) فرشتگان بديشان

  …مي كرده ايد به بهشت در آيید
 

فار با شدت و : فرشتگان مأمور به گرفتن ارواح كُ نازعات - ب

 تند.سختي و خشم و عصبانیت هس

:  حامالن عرش -5                              

              /و فرشتگان در اطراف و كناره های  62الحاقه .
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گان عرش پروردگارت را بر ز فرشتقرار مي گیرند و در آن رو آسمان

 فراز سرخود بر مي دارند .
 

 : حلقه زنندگان و فراگیرندگان عرش -3        

                         

                     / در آن روز 22زمر (.  ) 

د كه گرداگرد عرش حلقه زده اند و به سپاس فرشتگان را خواهي دي

(  و ستايش پروردگار خود مشغولند و در میان ) بندگان خدا

       ( گفته دادگرانه و واقعي داوری مي گردد ) و از سوی همگان

 نیان پروردگار جها هو ستايشمختص اهلل است ك سپاس:  مي شود

 است.

 مأموران  بهشت

 
پروردگار به سوی بهشت رهسپار  هنگامي كه مؤمنین به إذن      

مي شوند مأموران بهشتي به استقبالشان  آمده و از آنها پذيرايي 

 ...مي كنند                    
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                      /54-53رعد.         

و فرشتگان از هر سويي به آنان وارد مي شوند و به آنان خواهند 

( به  گفت : درودتان باد ) همیشه به سالمت و خوشي بسر بريد

بر عقیده و  و استقامتي كه )  ( سبب شكیبايي ) بر اذيت و آزار

كه بهشت يزدان و نعمت  ) داشتید چه سرانجام خوبي داريد  ايمان(

 (. جاويدان است

 مأموران دوزخ

 

هنگامي كه كافران گروه گروه بسوی دوزخ رانده مي شوند       

: مگر پیغمبراني از  ترشرويي به آنها مي گويند نگهبانان دوزخ با

جنس خودتان به میانتان نیامدند تا با نشان دادن آيات پروردگار، 

: چرا پیامبران  شما را از چنین روزی بترسانند ؟ آنان مي گويند

فرشتگان  دادند امّا ما راه كفر را در پیش گرفتیم.آمدند و ما را بیم 

 : به آنها مي گويند                       

          / داخل شويد .  دوزخاز درهای  .25زمر

... است.  جاودانه در آن مي مانید . جايگاه منكران چه بد جايگاهي

            ...   /فرشتگاني بر دوزخ   1تحريم
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 .گمارده شده اند كه خشن و سختگیر و زورمند و توانا هستند

«                           

      /ر زماني كه دوزخیــان بخواهنــدخويشتــن ه .55حج

) و  غم و اندوه عظیم آتش برهانند ، بدان برگردانده مي شوند از را

 …عذاب سوزان را بچشید : ( فرشتگان به آنها مي گويند    

                            / 22زخرف  ،

( از  ) رئیس مأموران دوزخ ياد مي زنند : ای مالكدوزخیان فر

) تا بیش از اين  ( ما را بمیراند و نابودمان كند ) بخواه پروردگارت

    : شما  ( مي گويد ) او بديشان ( رنج نبريم و در عذاب نباشیم

 ) و مرگ و نابودی در كار نیست(. مي مانید

 

 مأموران و مراقبان آدميان
 

ناف و گروههای مختلفي هستند و برای هر اينها خود دارای اص      

، از  صنف و گروه وظايفي است همچنانكه در نصوص آمده است

 : جملة آن اصناف
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 طنِی بَفِ عُجمَم یَكُدِحَاَ لقِخَ نَّاِ» :  دمیدن ارواح در جنین -6

ل ونُكُیَ مَّ، ثُطَفًة نُ  وماًیَ ينَعِربَاَ هِمِِّاُ ُمضَغًة  ونُكُیَ مَّ، ثُكَلِذَ ثلَمِ ًة َق َع

 هُلَمَعَ بُكتُيَ: فَ اتٍمَلِكَ عِربَاَبِ كاًلِمَ يهِلَاِ اهللُ ثُبعَیَ مَّ، ثُكَلِذَ ثلَمِ

بخاری و  «  وحَالرُّ يهِفِ خُنفَیُ مَّ، ثُ يدٌعِو سَاَ یٌقِشَ وَ هُزقَرِ وَ هُلَجَاَ وَ

خلقت هر يك از شما در رحم مادرش چهل روز بصورت  مسلم. 

روز علقه و پس از آن چهل روز گوشت پاره است نطفه، سپس چهل 

، سپس خداوند فرشته ای را به انجام چهار كار مأمور مي نمايد: 

  ، و بدبخت و خوشبخت بودنش را شوزيراجلش،  ،  پس عملش

 مي نويسد ، سپس روح را در او مي دمد.
 

 نويسندگان نامة اعمال:  -5                

                      

    /بدانگاه كه دو فرشته ای كه در سمت راست و در  68-62ق . 

طـرف چپ انسان نشسته اند و اعمال او را دريافت مي دارند، انسان 

كه فرشته ای مراقب و آماده مگر اين هیچ سخني را بر زبان نمي راند

( آن سخن است.  ) برای دريافت و نگارش          
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                          / 65-63انفطار  .

شك نگهباناني بر شما گمارده شده اند. نگهباناني كه ) در بدون 

      (  ) اعمال شما را محترم هستند و پیوسته ( پیشگاه پروردگار

 مي دانند كه هر كاری را كه مي كنید .  نويسند. ي م
 

:  محافظت از انسانها در برابر خطرات -3        

                 ...   انسان  66/رعد .

) و از همة  ت كه پیاپي از روبرو و پشت سردارای فرشتگاني اس

 جوانب، اورا مي پايند و ( به فرمان خدا از او مراقبت مي كنند.
 

 ...تثبیت و تأيید پیامبران:  -4         

       ...     /و به عیسي پسر مريم  82بقره .

       عجزه ها و داليل روشن بخشیديم و او را بوسیلة روح القدسم

 . . .مندش گردانديم ( تأيید نموديم و نیرو جبرئیل )
 

: برای مؤمنان و استغفار دعای خیر -2           
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                  /2غافر  .

فرشتگاني كه بر دارندگان عرش خدايند و آنانكه گردا گرد آنند به 

سرگرمند و بدو ايمان دارند و برای  سپاس و ستايش پروردگارشان

: مهرباني  : پروردگارا و مي گويند( مؤمنان طلب آمرزش مي كنند )

و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است. پس در گذر از كساني كه 

را در پیش مي گیرند و آنان را از عذاب دوزخ  برمي گردند و راه تو

  …مصون و محفوظ فرما 

ی ذِالَّ هِسِجلِی مَفِ امَادَم مَكُدِحَی اَلَعَ ونَلُصَیُئَِکُة الَمَالْ... وَ »

ب مّ تُهُللَّ, اَ هُر لَفِاغْ مَّهُللَّ, اَمهُحَمّ ارْهُللَّ: اَ ونَولُقُ. یَ يهِی فِلَصَ

تا هنگامي رواه بخاری و مسلم   «يهِث فِحدَم یُالَ, مَ يهِذ فِؤُم یَالَمَ يهِلَعَ

ش باشد به شرطي كه كسي را كه يكي از شما در محل نماز خواندن

اذيت ننمايد و وضويش باطل نشود , فرشتگان برايش دعای خیر 

مي كنند و گويند : پروردگارا بر او رحم كن . پروردگارا او را مورد 

 عفو و مغفرت قرار ده , پروردگارا توبه اش را بپذير . 
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 :  بشارت بهشت دادن به مومنان -1           

               ...    /ای مؤمنان به  65انفال ( .

( زماني را كه پروردگار تو به فرشتگان وحي كرد كه من  ياد آوريد

  …با شمايم، مؤمنان را تقويت و ثابت قدم بداريد   

                            

                      

                          

                /كساني كه  36-33فصلت . 

 ، پروردگار ما تنها خدااست و سپس ) بر اين عقیده عمالً مي گويند

( پابرجا و ماندگار مي مانند فرشتگان به پیش ايشان مي آيند ) به 

( كه نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت  آنان مژده مي دهند

( ياران  به شما وعده داده مي شد : ما ) فرشتگان باد به بهشتي كه

و ياوران شما در زندگي دنیا و آخرت هستیم و در آخرت برای شما 

 هرچه آرزو كنید هست و هر چه بخواهید برايتان فراهم است. 
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 ... : و مؤمنان تثبیت و تأيید پیامبران -2          

          ... و به عیسي پسر   87ره / بق

یل ( ئداليل روشن ) و معجزات ( داديم و با روح القدس ) جبرمريم 

 او را نیرومند گردانديم . 

                    

      ... / خداوند متعال مؤمنان را به خاطر  27ابراهیم

) و عقیده پايدارشان ( هم در دنیا و هم در آخرت گفتار استوار 

 ماندگار مي دارد . 
 

  صلوات فرستادن بر پیامبر :  -8            

                              

همانا خداوند متعال و فرشتگانش بر پیامبر )ص( دورد      21/ احزاب

مي فرستند . ای كساني كه ايمان آورده ايد بر او سالم و درود 

 بفرستید .

 ئَِکة  الَمَ هِلَّلِ نَّاِ »رساندن صلوات و سالم  ديگران به پیامبر :  -1

 رواه احمد «  مُالَالسَّ یَتِمَّن اُی عَونِغُلِبَ, یُ رضِالَی افِ ينَاحِيَسَ
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همانا خداوند را فرشتگاني است كه در حال سیر و سیاحت در روی 

سالم  صلوات بفرستد ( _ص _پیامبر زمین هستند ) و هر كس بر 

ُُو درود امت اسالم را به  من ) پیامبر ( مي رسانند . 

  رواه طبراني «ی نِغُلِبَم تُكُتَالَصَ نَّاِفَ یَّلَوا عَلُّصَم فَنتُا كُمَيثُحَ »

هرجا كه باشید پس بر من درود و سالم بفرستید هما صلوات شما 

 به من مي رسد . 
 

صلوات فرستادن بر كساني كه بر پیامبر صلوات مي فرستند :  -63

 زَّعَ هِبِّن رَعَ یلُبرِی جِانِتَاَ هُنَّاِفَ هِعَمُجُالْ ومُیَ یَّلَعَ ةَاَكثِرُوا الصَّالَ »

ً رَمَ  يكَلَی عَلِصَیُ مٍسلِن مُمِ رضِی االَلَا عَ: مَ الَقَفَ لَّجَوَ  ة

ً   ِدَاحِوَ در روز    رواه طبراني «شراً عَ يهِلَی عَتِكَئِالَمَ ا وَنَاَ يتُلَصَ االَّة

یل به نزدم آمد و ئجمعه برمن بسیار صلوات بفرستید . همانا جبر

ال فرمود : هیچ مسلماني در كره ی زمین  گفت , خداوند متع

نیست كه بر تو يكبار صلوات بفرستد مگر اينكه من و فرشتگانم ده 

 ( مي فرستیم . بار بر او صلوات )خیر و  مغفرت
 

 هِعَمُجُالْ ومُیَ انَا كَذَاِ »ثبت نام حاضرين در نماز جمعه:  -66

 وَ لَوَّاالَفَ لَوَّاالَ ونَبُكتُیَ  دِسجِمَالْ ابِی بَلَعَ هُكَئِالَمَالْ تِفَقَوَ

 _َقًة ای نَاَ _ هًنَدَی بُهدِی یَذِالَّ لَثَمَكَ _ رِكِبَمُالْ یِاَ _جّرِهَمُالْ لُثَمَ
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ًة  مَّ, ثُ جًة اجَدُ مَّبشاً ثُكَ مَّثُ ةًرَقَی بَهدِی یَذِالَّ مَّثُ  جَرَا خَذَاِ, فَ َبیَض

وقتي كه  رواه بخاری و مسلم  « كرَالذِِّ ونَعُمِستَم یَهُفَحُوا صُوُطَ امُمَاالِ

و  مسجد مي ايستند ورودی روز جمعه فرا مي رسد فرشتگان بر در 

ت حالمي كنند پس  اشتدبه ترتیب اسامي واردين به مسجد را ياد

هديه مي برد اوّلین واردين به مسجد چون كسي كه يك شتر 

 بعد از او گاوه هديه مي برد و سپس گوسفند و سپسسپس كسي 

از س هنگامي كه امام پ .مرغي و سپس تخم مرغي هديه مي برد 

كنند و به موعظه  د آمد لیست ها را جمع ميمنزل خارج و به مسج

   گوش فرا مي دهند .
 

 نَّاِ »جستجوی ناپديد شدگان اهل مسجد و نماز جماعت :  -65

َّکًة الَمَاداً الْوتَاَ دِاجِسَلمَلِ ن اِ م وَهُونَفتقدُوا یَابُن غَم , اِهُاؤُسَلَجُ ئ

همانا  احمد  هروا «م  وهُانُعَاَ َجٍة ای حَن كانوا فِاِ م وَوهُادُوا عَضُرِمَ

هم نشین  حضور دارند و  مسجد همیشه دركه هستند  فرشتگاني

اهل مسجد در مسجد حاضر از  كساني اهل مسجد هستند ، كه اگر

نشوند بدنبال آنها مي روند و آنها را پیدا مي كنند و اگر مريض 

شوند از آنها عیادت مي كنند و اگر در پي برآودن نیازی و يا انجام 

 كاری باشند آنها را ياری مي كنند . 
 



 25 

َّکًة  الَمَ هِلَّلِ نَّاِ  »حضور در مجالس ذكر :  -63 ی فِ ونَوفُطُیَ ئ

 اهللِ ونَرُذكُوماً یَوا قَدُجَا وَذَاِفَ كرِالذِِّ هلَاَ ونَسُمِلتَیَ قِرُالطُّ

 اءِمَی السَّلَم اِهِنِحَجتِاَم بِهُونَفُحُيَم , فَكُتِاجَی حَلَوا اِمُلُوا هَادُنَتَ

ن ا مِئنَجِ ونَولُقُيَ؟ فَ مئتُجِ ینَن اَ, مِ مُعلَاَ وَهُ م وَهُبُّم رَهُلُاَسَيَفَ

همانا خداوند را رواه بخاری و مسلم  .« ....  رضِی االَفِ كَادِبَعِ ندَعِ

فرشتگاني است كه در مسیرهای مختلف در حال جستجوی اهل 

ذكر هستند پس هنگامي كه بیابند گروهي را كه خداوند متعال را 

و خواسته همديگر را صدا مي زنند كه به سوی حاجت ياد مي كنند 

خود به اينجا بیايید ، پس با بالهای رحمتشان تا آسمان آنها را 

احاطه مي كنند . خداوند متعال در حالي كه خود آگاهتر از وضع و 

       حال آنهاست از آنها مي پرسد ، از كجا مي آيید ؟ فرشتگان

كر و عبادت ) كه در حال ذمي گويند از نزد بندگانت در زمین 

 .....هستند ( 
 

 يتٍی بَفِ ومٌقَ عَمِتُا اجْمَ »حضور نزد تالوت كنندگان قرآن :  -64

 مُتهُفَحَ الَّم , اِهُينَبَ هُونَسُارَدَتَیَ وَ اهللِ ابَتَكِ ونَتلُیَ اهللِ وتِيُن بُمِ

َّکًة  الَمَالْ َمُة الرَّ مُتهُيَشِغَ وَ هُينَكِالسَّ مُيهِلَت عَلَزََنَ وَ ئ  مُهُرَكَذَ وَ ح

تي در خانه ای از خانه های هیچ جماع   واه مسلمر .« هُدَنن عِيمَفِ اهللُ
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خداوند ) مساجد ( گرد نمي آيند كه كتاب خداوند را تالوت و يا در 

      میان خود مدارسه نمايند مگر اينكه فرشتگان آنها ر ا احاطه 

مي كنند و بر آنها سكینه و آرامش فرود مي آيد و رحمت خداوند 

از آنها  آنها را فرا مي گیرد و خداوند متعال در نزد فرشتگان مقرب

 ياد مي كند . 
 

 هُفُحُتَ لمِعِالْ بَالِطَ نَّاِ »گستردن بال ها برای طالبین علم :  -62

َّکًة  الَمَالْ  اءَمَوا السَّغُبلُی یَتَّعضاً حَم بَهُعضُبَ بُركَیَ مَّثُ هِتِحَجنِاَبِ ئ

ن فرشتگا اهمان رواه احمد و طبراني  .« بُطلُا یَمَم لِهِتِبَحِن مُا مِنيَالدُّ

به سبب عالقه و محبتي كه نسبت به علم و دانش دارند طالبان علم 

را با بالهايشان احاطه مي كنند و برخي بر روی برخي ديگر قرار  

 مي گیرند تا به آسمان دنیا مي رسند .
 

ی لَیقاً اِرِطَ هُلَ اهللُ لَهَّلماً سَعِ يهِفِ سُمِلتَیقاً یَرِطَ كَلَن سَمَ »

علم را بپويد خداوند راه هركس راه كسب   رواه ابوداود .«....ه نَّجَالْ

 .....بهشت را برايش آسان مي گرداند 

 هلُاَ وَ هُتَكَئِالَمَ وَ اهللَ نَّاِ »درود و سالم فرستادن بر معلمان :  -61

لََة ی اتَّحَ رضِاالَ وَ اتِوَمَالسَّ َّم ,  وتَحَی الْتَّحَ ا وَهَحرِی جُفِ لن

خداوند متعال  اهمان رواه ترمذی. « يرَخَالْ اسِم النَّلِعَی مُلَعَ والُصَيُلِ
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النه اش و مین و حتِّي مورچه در و فرشتگانش و اهل آسمانها و ز

 . مي فرستند مان سالم و دروددلسوز مردمعلمان  ( بردر درياماهي )
 

 مٍسلِن مُا مِمَ »درود سالم فرستادن بر عیادت كنندگان :  -62

ی تَّحَ كٍلِمَ لفَاَ ونَبعُسَ يهِلَی عَلَصَ الَّاِ ةًدوَماً غُسلِمُ ودَعُیَ

َیًة  ادَن عَاِ ی. وَمسِیُ ی تَّحَ كٍلِمَ لفَاَ ونَبعُسَ يهِلَی عَلَصَ َعِش

هیچ مسلماني   رواه ترمذی   .«ه  نَّجَی الْفِ یفٌرِخَ هُلَ انَكَ وَ حَصبِیُ

هفتاد هزار نیست كه مسلماني را بامداد عیادت كند مگر اينكه 

و اگر شامگاه عیادت فرشته تا عصر بر او سالم و درود مي فرستند 

و او سالم و درود مي فرستند كند هفتاد هزار فرشته تا بامداد بر 

 مهیا شده است .  میوه چیده شده در بهشتبرای او 
 

ن مَ »درود و سالم فرستادن بر كمك كنندگان  ديگران :  -68

 ِبَخمَسةِ  لَّجَوَزَّعَ اهللُ هُلَظَ, اَ هُا لَهَتُبِثَی یُتَّحَ يهِخِاَ َجةِ ای حَی فِشَمَ

احاً بَصَ انَن كَ. اِ هُلَ ونَدعُیَ وَ يهِلَعَ ونَلُصَیُ كٍلِمَ لفِاَ ينَبعِسَ وَ

 الَّماً اِدَقَ عُرفَیَ الَ وَ حُصبِی یُتَحَ اءًسَمَ انَن كَاِ ی وَمسِی یُتَّحَ

َئًة  نهُعَ اهللُ طَحَ هر كس در    ابن حبان. «ه جَرَا دَهَلَ هُلَ عَفَرَ وَ َخِط

دينیش باشد تا آن را برآورده نمايد  برادرپي برآوردن حاجت و نیاز 

و پنج هزار فرشته قرار مي دهد او را در سايه هفتاد  متعال ، خداوند



 28 

اگر د مي فرستند و برايش دعا مي نمايند . پیوسته او را دروكه 

ي و هیچ قدمتا عصر و اگر عصر باشد تا صبح مي شود . صبح باشد 

يكي از خطاهايش را  قدم ، بر نمي دارد مگر اينكه خداوند با آن

 .مقام و منزلت او افزوده مي شودرجه به يك دو پاك 

  

 هُتَكَئِالَمَ وَ اهللَ نَّاِ »درود و سالم فرستادن بر سحر خیزان :  -61

همانا  رواه ابن حبان . «وم (صَ جل اَ) لِ ینَرِحَسَتَمَی الْلَعَ ونَلُصَیُ

 .ر خیزان سالم و درود مي فرستندسحخداوند متعال و فرشتگان بر 
 

 بدَعَالْ نَّاِ »اعالم محبت خداوند نسبت به مومنین واقعي :  -53

 اهللُ ولُقُيَفَ كَلِذَكَ الُزَیَ الَفَ لَّجَوَزَّعَ اهللِ ًًةِارضَمَ سُمِلتَيَلَ

 نَّاِ وَ الَی اَنِيَرضِن یُاَ سُمِلتَی یَبدِعَ ناًالَفَ نَّ: اِ یلَبرِجِلِ لَجَوَزَعَ

َمُة : رَ یلُبرِجِ ولُقُيَ. فَ يهِلَی عَتِحمَرَ ًً ا هَولُقُیَ ن . وَالَی فُلَعَ اهللِ ح

ََة   واتِمَالسَّ هلُا اَهَولُقُی یَتَّم حَهُولَن حَا مَهَولُقُیَ وَ رشِلعَاْ َحَمل

رضا و انا بنده خداوند هم  «...  رضِی االَلَاِ طُهبِیَ مَّثُ بعِالسَّ

و پیوسته در پي آن خشنودی خداوند متعال را جستجو مي كند 

به جبرئیل مي فرمايد همانا فالن بنده پس خداوند متعال . است 

مرا مي جويد آگاه باش كه رحمت من شامل حال من خشنودی 
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پس جبرئیل مي گويد : رحمت خداوند بر فالن باد و اوست ، 

روردگار و فرشتگاني كه در اطراف آن حامالن و بردارندگان عرش پ

        سكنه هفت طبقه آسمان تا به زمینو حتِّي تمامي هستند 

 ...د مي گويند رحمت خداوند بر فالن باد مي رسن
 

ل را فرشتگاني خداوند متعا:  كمك و ياری رساندن به مومنان -56

یرد و نیاز است ، هنگامي كه شخص مؤمني در تگنا قرار مي گ

شخص ، به صورت افراد ناشناخته شديد به كمك و ياری دارد 

 مؤمن را كمك كرده و زود ناپديد مي شوند .... 
 

َبٍة ادَ)ص( بِ یَبِی النَّتَاَ »شركت در تشیع جنازه ی مومنان :  -55  وَ ًً

َبٍة ادَی بِتَاَ فَرَنصَا اِمَّلَفَ بَركَن یَی اَبَاَفَ ًًةِازَنَجَالْ عَمَ وَهُ  بَكَرَفَ ًً

َِکَة الَمَالْ نَّ: اِ الَقَ. فَ هُلَ يلَقِفَ ئ  وَ بُركَاَن لَكُم اَلَی فَمشِت تَانَكَ ًً

در حالي  پیامبر )ص (  ابوداود رواه. « بتُكَوا رَبُهَا ذَمَّلَفَ ونَمشُم یَهُ

، پس از ) اسبي ( آوردند  مر كبيجنازه ای بود برايش كه همراه 

       ) از قبرستان ( بر كه پس هنگامي سوار شدن امتناع ورزيد 

د ، چون از وی علت اينكار پرسیده شد ش مي گشتند بر مركب سوار

یاده راه پان در تشیع جنازه شركت داشتند و ا فرشتگفرمود : همان
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چون ) بعد از مراسم پس ار باشم سو م كهديدمي رفتند و سزاوار ن

 دفن ( آنها رفتند سوار شدم . 
 

مچون نزول عذاب بر قوم هنازل كردن عذاب بر گناه كاران :  -53

 ط  و اهل مدين و غیره وعاد ، ثمود ، ل
 

 انجام سایر امورات این عالم

              سوگند به فرشتگاني كه ) برای اجرای

 ( محكم صف كشیده اند. اوامر پروردگار

           شیاطین را از  سوگند به فرشتگاني كه (

 از مي دارند.باستراق سمع ( 

              ) سوگند به فرشتگاني كه) آيات خدا را

 تالوت مي كنند.

      ابرها را ( به سرعت  سوگند به فرشتگاني كه (

 دارند  پراكنده مي        و سوگند به فرشتگاني

 اند. كه كارها را میان خود تقسیم كرده 
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 اثر ایمان به فرشتگان
 
آنجائیكه فرشتگان جزو عالم غیب، و  از ديد ماپنهان هستند،  زا -6 

ايمان و اعتقاد به وجود آنها سبب اعتقاد به عالم غیب و اسرار شده 

از دايرة تنگ عالم محسوسات خارج و به دنیای بسیار  و انسان را

فراخ و وسیع رهنمود شده و اسباب شكوفايي قوة بصیرت و درك 

گوشه هايي از آن عالم را فراهم كرده و بعالوه ايمان به آخرت را در 

 قلب آدمي تقويت مي نمايد.
 

در مكانهای  كمتر كسي است كه ترس از تنهايي  مخصوصاً -5

را تجربه  ...سناك و جنگلها و بیابانها و شبهای تاريك و متروك و تر

را دربر مي گیرد كه  نكرده باشد ، آنچنان ترس از همة جهات او

نزديك است زهره ترك شود و چه بسا كسان بسیاری در چنین 

و تنها در صورتي از میزان شدت اين ترس  …حالتي جان باخته اند

ود كه فرد از تنهايي و احساس پي پناهي ، كاسته مي ش مهلك

كه ايمان به فرشتگان و حفاظت و حراست  …بیرون آورده شود 

آنها و احساس همراهي آنان ، موجب اطمینان خاطر وآرامش فرد 

 دركمال تنهايي شده و از شدت ترس و اضطراب او مي كاهد.
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ير در حالت عادی اگر انسان احساس نمايد كسان ديگری او را ز -3

نظر دارند خیلي سريع اقوال و اعمالش از حالت طبیعي خارج شده 

  فرد رفتارهايي از خود بروز  حالت مصنوعي بخود مي گیرند و و 

ايمان به  …دارد را مي دهد كه حالت پاسخ مناسب به مراقبان

مراقبت و نظارت فرشتگان ، سبب مي شود كه فرد از گفتارها و 

تقاضای نفس چشم بپوشد و رفتارهای غريزی و شهواني و مورد 

بناچار اقوال و رفتارهايي از خود بروز دهد كه از ديدگاه فرشتگان 

مثبت ارزيابي شوند . و از هرگونه گفتار ناروا و عمل زشتي دوری 

از عمل  مي جويد. و در صورت بروز هر گونه عمل خالف ، فوراً

ند كه زشت خود ابراز تنفر و انزجار مي نمايد ، چون به يقین مي دا

اين عمل ناروای او ثبت و ضبط و از آن نسخه برداری شده و در 

) قیامت( مورد بازخواست قرار خواهد گرفت . در نتیجه  وقت خود

به منظور جبران آن ، استغفار مي نمايد و تصمیم مي گیرد كه بار 

در واقع چنین فردی خويشتن  …ديگر چنین عملي از او سر نزند 

نمايد كه چندين پلیس قوی و مسلح و را در حالتي تصور مي 

را تعقیب مي كنند و زير نظر دارند و چون عمل ناروايي  كاركشته او

 .دمي نماين از او سر زند بالفاصله او را دستگیر و به سختي مجازات
 

 اگر در زندگي روز مره با امور خارق العاده ای ) همچون رفع  -4
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 آن را به كسان ديگر ( مواجه شود، …مشكالت بدون اخذ اسباب و

و يا اشیاء بي جان و فاقد هر گونه قدرت و توان نسبت نمي دهد و 

در اعنقاداتش به شرك و اوهام و خرافات نمي گرايد بلكه امر خارق 

،  نسبت ان العاده را به فرشتگان خداوند در راستای انجام مأموريتش

 مي دهد.
 

 از زير بار هنگام انجام وظايف بندگي در سخت ترين شرايط ، -2

چون به يقین مي داند كه با  مسئولیت شانه خالي نخواهد كرد،

تكالیفش به جوايز نفیس و گرانبهايي دست خواهد يافت ، لذا  انجام

اگر عوامل بازدارنده  …به سادگي حاضر به ترك صحنه نخواهد شد

و موانع سر راه هم او را به شدت در تنگنا قرار دهند و از همة 

ات دستیابي به هدف محروم گردانند و مشكالت و اسباب و امكان

مصائب و سختي های بسیاری فرا راه او قرار دهند بطوری كه از 

همه چیز و همه كس قطع امید كند و لشكر يأس و ناامیدی بر وی 

او را بشارت فرشتگان كافي است تا به خود آيد و  …هجوم آورند 

ن خود بزدايد و نیرو و خستگي، درماندگي، عجز و ناتواني را از داما

در آن  …توان از دست رفته را باز يابد و بسوی هدف هجوم برد

حال هیچ چیز و هیچ كس نخواهد توانست در مقابل عزم و ارادة او 

   …سد و مانع ايجاد كند
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