
مراتب فرشتگان (خطبه ١- نهج البالغه)
فرشتگان به ٤ گروه
در جايگاه خلقت
تقسيم مى شوند

گروه اّول
فرشتگانيكه مستغرق در
جمال و جالل الهى هستند

خواص اينها

فرو رفته در عبوديت و
خاكسارى در پيشگاه
حضرت جانان اند

اينها همان فرشتگانى هستند
كه سئوال كردند كه اين خليفه
سخت و جانى خواهد بود

اينها همانند كه فرو رفته ى تسبيح
و تصديق خداونداند

مصدقانى هستند كه به حد
اوج رسيده اند

تقسيمات اين گروه

گروهى در سجده

اينها به مرتبه اى رسيدند كه در
نهايت ساجد بودن ودر مقام سجود

ساكنند

به حدى كه ركوع براى اينها مزه
ندارد

يعنى تمام وجودشان را مصرف
سجود كرده اند

سجده چيست؟
قايت و نهايت تظّلل و

خضوع انسان در پيشگاه
خداوند است

اينها به حد باالى خضوع
رسيده اند و به چيز ديگرى

بسنده نمى كنند

گروهى در ركوع هستند

اينها به مقام ركوع رسيدند

ركوع جايگاهى است
قبل از سجود

سجود مرحله ى آخر است

مّصلى هنگامى كه به ركوع
مى رود يك پله، يك گام جلوتر
ميره و آن انحنان يا شكستگى
را در خود إيجاد مى كند. و از
ايستادگى يك گام موفق تر است

توانست خود را بشكند و دو تا كند
در پيشگاه معشوق

اين گروه در حالت ركوع بسر
مي برند و ايستادن براى اينها
جالب نيست بلكه اينها فرو رفته

در مقام ركوع اند

گروهى ايستاده
صافون

صافون به معنى
پاجفت كردن و ايستادن
به تمام معنى در نهايت

نظم و انظباط

در خطبه متقني حضرت على (ع)
مى گويند:

متقني كسانى هستند كه:
شب كه مى شود تا دمدم سحر
پا جفت مى كنند ومى ايستند و

اجزاى قرآن را ترتيل مى كنند و حال
ديگرى دارند

ايستادگان به تمام وجود
به خدمت

يعنى مدام ايستاده اند و
پا برجا و استوار

ويژگى هاى  اين گروه

هيچگاه از تسبيح خسته نمى شوند

هيچگاه خواب آنها را نمى گيرد

در عقل آنها خطا وجود ندارد

سستى و ضعف جسمى ندارند

فراموشى و غفلط ندارند

گروه دّوم
امينان وحى الهى هستند

در امر شريعت انجام وظيفه مى كنند

خداوند وحى خود را توسط اينها به
پيامبران مى رساند

زبان خداوند براى پيامبران هستند

در حال آمد و شد هستند

حكم الهى را مى آورند

واسطه ى بني خداوند و زمني هستند

حضرت جبرئيل سر دسته اين گروه
است

گروه سّوم
آنها نگهبانان و نگهداران

هستند

آنها حافظ پيرامون بنده ى خداوندند

مراقبان بهشت الهى اند

گروه چهارم
آن هايى هستند كه گامهاى ايشان استوارند

وسعت مسئوليت آنها تمام كائنات را در بر
مى گيرد

از عرش تا فرش توانمندى دارند

تمام كائنات تحت نفوذ اينهاست

اينها فرشتگانى هستند كه مسئوليت را
قبول كرده و كار الهى را انجام مى دهند

سربزيرند، با دانش توحيدى و با خضوع
كامل انجام وظيفه مى كنند

آنها در قبال خداوند خود را خجل زده
و ضليل مى دانند

گروه قبلى نمى تواند وارد اين گروه شود

وقتى كه كسى از آنها تعريف كند نا راحت
مى شوند

همه چيز را مشيئت خداوند مى دانند

بينش آنها تّوهم تصويرى خداوند را ندارد

اينها قادر به توصيف خداوند نيستند
زيراكه توحيد و مرتبه آنها به

جائى رسيده كه به كالم نمى توانند
خداوند را توصيف كنند

امام وارد ماهيّت و جنسيّت
فرشتگان نمى شوند

همانطورى كه در روايات و در
قرآن هم چنني چيزى گفته نشده

است

حال ٢ احتمال براى ماهيّت و
جنسيّت فرشتگان وجود دارد

اكثر متكلمان مى گويند:
اَْجٰساٌم َلطيفٌَة نوٰرانيَّ

فرشتگان الهى ماده ى
وجودى دارند

ماده وجودى آنها لطيف
است

مانند ما انسانها
كفيف (انبوه بودن)

نيست

يعنى مثل ما از ميليا ردها
سلول بوجود نيامدند و اين

انبوهى را ندارند

اين فرم لطافت آنها
نورانى است

پس مى شود گفت كه
جسم آنها از جسم

برزخى است
نه

از اجسام دنيوى

گروهى هم ماهيّت فرشتگان
را عارى از جسم مى دانند

اينها فرشتگان را از محظ
تّجرد مى دانند

اينها فرشتگان را مّجرد از
جسم مى دانند

مى گويند: اينها چه لطيف
و چه كفيف ندارند

مسئوليت فرشتگان
امام على (ع) مى گويند:

در دو حوزه ى عمده خالصه
مى شوند

١. در حوزه تكوين و طبيعت
و نظام عالم

٢. در حوزه تشريع و شريعت
و نظام دينى

فرشتگان الهى در اين دو
حوزه انجام وظيفه مى كنند

اين دو، حيطه ى اصلى رسالت
فرشتگان است
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