
 
  فرشتگان وزيران هللا

  
 
  

  :١سوره فاطر، آيه 
سپاس خدايی را که آفريننده آسمانها و زمين است و فرشتگان را رسوالن خود گردانيد و دارای دو وسه و چهار بال و پر قرار 

  . داد و هر چه بخواهد در آفرينش می افزايد که خدا بر هر چيز قادر است
  

   اداره  موجود مدبّر الهي  يك ه هستند بواسط  عالم  در اين  كه  موجوداتي تمام.  ملكوتند  عالم هسيطر   تحت  ماّده  عالم  موجودات تمام
  .ميشوند
بي  َملَك  يك  ماّدي انسان  از  اي ، و هر ذّره ، جمادات ، نباتات  حيوانات  از اصناف  ميكند، هر يك  او را رشد ميدهد و حفظ  دارد كه  مقرَّ

   يك ه و سيطر  اراده ، در تحت  است  ُملك  ظاهر و عالم  عالم  كه  شهادت  عالم  تمام و بطور كلّي . هستند  اينچنين عالم   اين موجودات
  .  است  و باطن  و معني  حقيقت ، عالَم  ملكوت  عالم  آن  كه  است  ملكوت عالَم

  
   كند و سير دهد؛ آن  خود تربيت  شرائط  را در تحت  موجودات ين و ميتواند ا  بيشتر است  عالم  از اين  عالم  آن  و عظمت  قدرت

،   ُملك  و در عالم  موجود است  عالم  در اين  كه  ذّراتي  اندازة آيد، به  در نمي  حساب  به  تعداد مالئكه . ميگويند  را مالئكه موجودات
   آوردن  و پائين  و حراست  بر حفظ  موكَّل  فرشته  ميريزد يك سمان از آ  كه  از باران ؛ هر قطره  موجود است  مالئكه  است  شده خلق

  .  است آن
  

 در   ِاسپند، چنانچه ه دان آيد و رشد ميكند و ميرسد، حتّي  مي  بيرون  كه  از حبوباتي  ميرويد و هر حبّه  از زمين  كه  گياهي  هر دانة
   شده  او تفويض  به  كه اي  الهيّه  و سنّت  و شرط  وظيفه  آنرا طبق  كه  شده اشته گم  از آنها َملكي  هر كدام ، براي  وارد است روايت

   در برابر جهات  پاسداري ه و از وظيف  نموده  و مراقبت  را مواظبت ، آن  آن  كند، رشد دهد، برساند و تا سرحّد كمال  حفظ است
  . ننمايد  دريغ  آن ه و تنمي  و تغذيه حياتيّه

  
   دارند، بادهاي  مختلفي  و باد دبور و باد صبا، فرشتگان  و باد جنوب ، از باد شمال  مختلف  بادهاي  بلكه اي وزد فرشته  مي  باد كه
  ، ابر انبوه ، ابر سپيد و سياه  آسمان و ابرهاي. پرور  و جان  لطيف هاي  و نسيم  و مسموم  مهلكه ، بادهاي  غضب  و بادهاي رحمت

   داراي  هر كدام  فرشتگان  هستند؛ اين  فرشتگاني  داراي  هر كدام  و باران  و برف ، ابر تگرگ پشت  كم و ابر و پرپشت
  . ميكنند  تفاوت  است  آنها داده  خداوند به  كه هائي  قوا و سرمايه  اختالف  بر حسب  هستند كه  متفاوتي هاي مأموريّت

  
   و غيرها همه  و ماسكه  كننده  و تبديل  و دافعه  و جاذبه  كننده  و رفع  و رشد دهنده يه و تغذ  هاضمه  از قواي  انسان  حيات  مراتب
  . هستند  مختلفي ه مالئك ه تدبير و ادار در تحت

  
 و   مثال  عالم  موجودات ه سيطر  در تحت  و ماّده  طبع  عالم موجودات:   كه  فلسفي  واقعيّت  يك  بر اساس  است  واقعيّتي  يك  اين

   اسم  به  و باالخره  الهيّه  اسماء و صفات  مقام ، تا برسد به  اعلي  و ملكوت  نفس  عالم  موجودات ه سيطر ، و آنها در تحت صورت
  .  و تقدَّس  جلَّ و عزَّ تباَرك  احديّت  حضرت  ال اسَم و ال رسم  و مقام  واحديّت  حضرت اعظم

  )کتاب معاد شناسی جلد سوم قسمت چهارم( حسيني طهراني قّدس سّره  ّمد حسينسيّد مح  حاج  هللا آيه  حضرت عالمه 
  

اين . مطابق آيه قرآن و احاديث و آنچه از کتب مذهبيون بر می آيد، هللا وزيرانی دارد که هريک برای او کاری انجام می دهد
خوب . که سه بال دارند چه قيافه ناموزونی دارنداما فرشتگانی  .که بالهای جبرئيل از همه بيشتر است. فرشته ها بال هم دارند

اشکالی ندارد، در عالم فرشتگان هم بايد تنوع وجود داشته باشد، تا هللا برای آن فرشتگانی که هيچ نقص ندارند به خودش 
يطان نخواهد راستی چرا هللا به اين همه وزير احتياج دارد؟ اگر روزی يکی از اين وزيران همانند ش .احسن الخالقين بگويد

مطيع باشد هللا باشد چه می شود؟ فکرش را بکنيد اگر عزرائيل نخواهد جان انسانها و ديگر موجودات را بگيرد، آن وقت چه 
اگر حرف شما درست است مگر شيطان هم از . شايد بگوئيد همه فرشته ها تحت فرمان هللا هستند. دنيای قشنگی خواهيم داشت

وقتی يک فرشته سر نافرمانی بگذارد، اين احتمال وجود دارد که روزی فرشته های ديگر لذت بنده  فرشتگان مقرب هللا نبود؟
هيچ تضمينی وجود ندارد که فرشته های  . فرمانهای هللا رهايی يابندغنبودن را درک کنند و بخواهند همانند شيطان از زير يو

  .معلوم نيست فردا چه پيش می آيد.  هزار سال استبه قول مسلمانان هر روز هللا. ديگر از شيطان بد آموز نشوند
  

  مگر هللا نمی تواند امور عالم را سر و سامان دهد که وزيران او بايد کارهايش را برايش انجام دهند؟:  حاال چند سؤال



 معنی است؟ آيا بال و پر متافيزيکی به چه. مطابق آنچه که در سوره فاطر آيه ، يک گفته شده است، فرشتگان بال و پر دارند
  بال و پر فرشتگان مادی است؟ تا به حال کسی پيدا نشده است که برای بال و پر کاربردی به غير از پرواز معرفی کرده باشد؟

  !!!!خيلی جالب است..... براق متافيزيکی، درخت متافيزيکی و !!! بال و پر متافيريکی برای پرواز در آسمان متافيزيکی 
  

  او القا کرد؟ ) مغز (دمحم حرف زد؟ با استفاده از صوت؟ يا اينکه چيزهايی را به قلب جبرئيل چگونه با 
پس  فرشتگان دارای حنجره مادی هستند و برای انجام کارهای خود به يک محيط " اقرا"اگر جبرئيل با صوت خود به او گفت 

چرا تا کنون کسی صدای بال . ادی احتياج داردچون صوت هم برای توليد  و هم برای انتقال به محيط م. مادی احتياج دارند
فرشته ها را نشنيده است؟ اگر حنجره يک فرشته مادی باشد و بقيه وجودش غير مادی ، اين حنجره همانند جسمی که در پشت 

  .شيشه در حال پرواز است بايد قابل ديدن باشد
  

گر هللا نمی تواند خودش اين القا را انجام دهد؟ اگر می تواند اگر جبرئيل از طريق انتقال مفاهيم به قلب دمحم با وی سخن گفت، م
  .کاری که برای يک نفر می کند، برای همه بکند ديگر چه نيازی به پيامبر است؟

  
ن سال پيش باور داشته باشد؟ اواقعاً برای يک انسان قرن بيست و يکمی زشت نيست که به موهومات مردمان عقب افتاده هزار

يکی خدای مرگ . ور مردمی که از علل پديده ها آگاهی نداشتند ، به هر پديده ناشناخته خدايی نسبت می دادنددر گذشته های د
  . بود، يکی خدای طوفان و يکی خدای عشق

  
... به ميکائيل ، عزرائيل، جبرئيل و .... و قرن بيست و يکمی جای اسريس ، آتنا، زئوس ، ديانا و ! حاال مسلمانان يکتا پرست

  .ه اند داد
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