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شود. بدین هستی که از هستی آفرینی یکتاست، با وساطت مالئکه به مخلوقات عطا می
اند و شناخت ایشان در حقیقت شناخت تدبیر ترتیب مالئکه واسطه هر رخدادی در نظام عالم

بینی هر انسانی را شکل تواند بخش مهمی از جهانالعالمین است. این شناخت میربوبی رب
صورت مستقیم و غیرمستقیم به معرفی شماری از قرآن بهدلیل آیات بی دهد. به همین

اند و انسان را از اسرار نهان غیبی ایشان مطلع نموده وساطت مالئکه در تدبیر ربوبی پرداخته
تواند توحید افعالی خداوند را در زندگی انسان تقویت اند. بی تردید آشنایی با این اسرار می

 .نماید

شوند. مخلوقاتی به نام مالئکه وجود دارند که جزء حقایق غیبی محسوب می ،ظام عالمدر ن
 مستند به آنهاست. ،افتدمخلوقاتی مجرد که حوادث عالم و تحوالتی که اتفاق می

 شان جاری نمودن امر خداوند است.وظیفه -
 .ندباشمی در این جاری نمودن امر و تدبیر خداوند کامال مطیع و فرمانبردار -
 واسطه بین خداوند و حوادث هستند. -
 حیطه وساطتشان در دنیا و آخرت گسترده است.  -
 بین خودشان نظام رتبی و سلسله مراتب در انجام وظایف دارند. -

به دلیل نقشی که در تحقق حوادث و جاری نمودن تدبیر پروردگار دارند، گاهی تصوراتی 
 خورد.مینادرست و انحرافاتی در نوع نگاه به مالئکه رقم 
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نقش مالئکه در راستای و  نظام تدبیر ربوبی جاری در عالم ،تعریف ملک و ملکوت -
 جاری شدن این تدبیر 

 و محل استقرارشان تعریف و کیستی مالئکه -
 شانهای ذاتیو ویژگی اوصاف مالئکه -
 وظایف مالئکهشرح مبسوطی پیرامون  -
 آدم رسجده مالئکه بتشریح وقایع  -
 ها به مالئکه وجود داردانواع انحرافاتی که در رابطه با نوع نگاه انسانبیان  -
 تمثل مالئکه -

 معنای عرش و استوای خداوند بر آن چیست؟ .1
 شود؟ئکه با تدبیر خداوند جمع میچگونه انجام امور عالم توسط مال .2
 شود؟مالئکه به چه مخلوقاتی گفته می .3
 آیا میان مالئکه مراتب وجود دارد؟ این مراتب بر چه اساسی است؟ .4
 وظایف و اوصاف مالئکه چیست؟ .5
 ساختار اجرای فرمان ربّ توسط مالئکه چگونه است؟ .6
 مالئکه به طور عمومی در عالم به چه اموری مشغول هستند؟ .7
 عهده دارند؟ رئکه نسبت به انسان چه وظایفی بمال .8
 چرا مالئکه بر انسان سجده کردند؟ .9

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 مالئکه
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

 نسبت به مالئکه وجود دارد؟ ایچه انحرافات باوری .10
 پرستان در توجیه شرکشان بوده است؟جایگاه مالئکه چگونه بهانه مغالطه بت .11
 آیا مالئکه قابل رویت توسط انسان هستند؟ .12
 تمثل مالئکه به چه معناست؟ .13
یت ؤتوانند در عالم ماده و دنیا تمثل یافته و با هیبت انسانی رآیا مالئکه می .14

 شوند؟
 چه شبهاتی در رابطه با تمثل مالئکه مطرح است؟ .15

 رساله وسائط .1
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