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 چگونه برای فرشتگان نامه بنویسیم؟ 
ی این ای  ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههدهاز مقهله چهاین ک ه 

 مقهله در سهیت جنهت  ن   آدرس زی  را کلیک کنید:
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از  ی نامه نوشتن به فرشتگان، جلب شد؛ برخ ۀاز دوستان دربار  ی بود که توجهم به سؤال برخچند روز قبل 
 دوستان سؤال کرده بودند که: 

 سم؟«ی»چطور به فرشتگان نامه بنو
 دهد؟«ی نامه نوشتن به فرشتگان جواب م ای»آ

 و... . د«یکن ی نوشتن نامه معرف ی»لطفًا فرشتگان مهم را برا

 اریبس   نیا  رایموضوع بپردازم. ز  نیا  ی و به بررس  سمیباره بنو  نیهرچند کوتاه در ا  یافتم مقالهگر   میتصم  نیبنابرا
فقط راهمان را  ریست است و کدام مس ر د ریکدام مس  میبدان ت،یبه موفق دنیرس یاست که برا تیمورد اهم

 .کندی م تری طوالن

 نامه نوشتن به فرشتگان از کجا شروع شد؟ داستان
موضوع به کتاب »از دولت عشق«   نیاثبات ا  یبه نامه نوشتن به فرشتگان معتقدند، برا  ی که از افراد  یار یبس 

 . دهندی از موارد آن را به قانون جذب هم ربط م یار یو در بس  کنندی پاندر استناد م نیاثر خانم کاتر

موارد مثبت نامه  یو فقط برا دی تفکر مثبت داشته باش دینامه نوشتن به فرشتگان با یبرا: »ندیگوی م هاآن
باشند،  ی صورت اگر موارد نوشته شده در نامه منف نیا ریو برکت باشند در غ ریکه موجب خ یموارد د؛یس یبنو

 قاً یو دق دیبدان آنها را ی اسام دیبا ان نامه نوشتن به فرشتگ ی. براکنندی فرشتگان به درخواست شما عمل نم
و  دشو لیتبد یتا به انرژ  دی. سپس الزم است نامه را بسوزاندیس یخودتان را درست و کامل بنو ایاسم شخص 

 «.برود نیوگرنه ممکن است نامه از ب دیزیخاکستر آن را در آب روان بر

 ن،ییخلق شده که او را باال و پا ییهاانسان فرشته یگفته شده که برا میدر قرآن کر: »ندیگوی م نیهمچن و
اند تا از ما محافظت کنند،  شده دهیها آفرفرشته  نیو حاال که ا کنندی چپ و راست، جلو و عقب محافظت م

 یخوب اریبس  جیاند نتاروش را امتحان کرده نیکه ا ی . کسانمی وجود دارد تا با آنها صحبت کن ی حتمًا راه
 «.اندگرفته
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 دارد؟ یر یواقعًا نامه نوشتن به فرشتگان تأث ایآ

 دارد؟ یفیو چه وظا ستی چ فرشته

 ! میآشنا شو شتری»َمَلک« ب ایبا »فرشته«  دیایخب، ابتدا ب اریبس 

اند؛ عالمان و آخرت  ایخداوند در دن  نیفرام  یهستند که مأمور به اجرا  ی عیو فراطب  ی نامرئ  ی فرشتگان موجودات
 فیو همواره وظا کنندی نم ی باورند که فرشتگان معصوم هستند، لذا از دستورات خداوند نافرمان نیبر ا عهیش

 خود ندارند. فیدر وظا ی کوتاه گونهچیو ه دهندی انجام م ی درستموقع و بهخود را به

به   ی اله  ضیرساندن ف  ،ی دن در نزول وحخداوند، واسطه بو  حیاند از: »عبادت و تسبفرشتگان عبارت  فیوظا
ها، سخت مثل جنگ  یشامدهایمؤمنان و امداد آنان در پ  یامور عالم، استغفار و شفاعت برا  ریمخلوقات، تدب

 لعن کافران، ثبت اعمال بندگان و قبض روح آنان«.

ماروت،   یهابه نامفرشته نام برده است،    6تنها از    میکه قرآن کر  م ینکته دقت کن  نیخوب است به ا  ن یهمچن
ممکن   د،یکنی منابع مشاهده م  ریکه در سا  ی اسام  گرید  نیو مالک؛ بنابرا  لیعزرائ  ل،یکائیم  ل،یهاروت، جبرئ

 است معتبر نباشد. 

را مطالعه  ی در اسرار فرشتگان« اثر محمدزمان رستم یر یکتاب »س دیتوانی م شتری کسب اطالعات ب جهت
 . دیکن
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 فرشتگان ینامه نوشتن برا و اعتبار صحت

  کنند ی هستند که فقط از دستورات خداوند اطاعت م ی عیفراطب ی فرشتگان موجودات م،یدیکه فهم  طورهمان
 شده است.  نییتع ی مشخص فیآنها وظا یو برا

خرافه است بلکه   کیتنها  نه  م،یخود برس  ۀنامه نوشتن به فرشتگان، به خواست  ۀلیوسبه  میما بخواه  نکهیا  حال
 است. دیقرآن و توح یدهایبرخالف تأک نیخداوند بوده که ا یقائل شدن برا کیشر ی نوعبه ی حت

َه ال  ِإت  
ّ
ْت  ْغِف   یَ الل

َ
وَت ذِلَک ِلَ ْن  ْغِف   یَ ِ ِه َو  ْشَ َک ی  أ  َ ظ ْش ِْک ی  َو َمْن  شهء  یَ مه د 

ً
 ه

ْ
َ  ی ِإث

ْ
ِد اف

َ
ق

َ
ِه ف

ّ
 یِ هلل

ً
  ه

 
ً
. آم زدیه  کس که  خ اهد م یآت را   ا  یو غ آم زد،یش د ن  دهی ه او ش ک ورز نکهیخدا ا »مسل ه

 گنهه  زرگ هورد،یو ه  که  ه خدا ش ک  
ً
 را م تکب شده است.« یمسل ه

 (شودیم دهی بخشتوبه کند،  ای که شرک را رها کند و در دن یالبته فرد  - 48 هی)سوره نساء، آ

 : گرید کسچ یو نه از ه میخود را فقط از او بخواه یهاکرده است که خواسته  دیبارها تاک خداوند

ْؤمِ  َو  ی 
ْ
َیْسَ ویب  ا لي َو ل

ْ
ل

َ
اِع ِإذا َد هِت ف جیب  َدْ َ َة الد 

 
 یٌب أ

َ
ي ق ِإنِّ

َ
ي ف َك ِ بهدي َ نِّ

َ
ل
َ
وَت ِإذا َسأ د  ْم َیْ ش  ن 

 
َعل

َ
 ن  ا  ي ل

 یقیکه  ندگهنم از ت  در هره من  پ سند، ) گ :(  ی»هنگهم
ً
که م ا  ید هکننده را زمهن ید ه کم،یمن نزد نه

 .«ه ندیآورند، ته راه   هتیو  ه من ا  ندید  تم را  پذ دیپس  ه کنم؛ی خ اند اجه ت م
 (186 هی)سوره بقره، آ

َم داِخ یَن  َو   َت َجَنن 
 
ل وَت َ ْن ِ بهَدتي َسَیْدخ  ذیَن َیْسَ ْکِب  

 
ْم ِإت  ال ک 

َ
ْسَ ِوْب ل

َ
م  اْد   ني أ ک   َر ُّ

َ
 قهل

 ش ه را اجه ت کنم، یته د ه دیپ وردگهرتهت گفت: م ا  خ ان و»
 .«ندیخ ار و رس ا  ه دوزخ درآ یزودآنهت که از  بهدت من تکّب  ورزند،  ه 

 (60 هیغافر، آ)سوره 

 : دیدقت کن هیآ نیبه ا نیهمچن

ْد 
َ

ق
َ
َ ِریِد  َول

ْ
ْیِه ِمْن َحْبِل ال

َ
َ ب  ِإل

ْ
ق

َ
ه  َوَنْحن  أ س 

ْ
َ ْسِ س  ِ ِه َنف م  َمه ت 

َ
ْنَسهَت َوَنْعل ِ

ْ
َنه اْل

ْ
ق

َ
 َخل

 و ه  اره آنچه را که  هطنش  ه  میدیانسهت را آف  »ه هنه
 .«میت کیو مه  ه او از رگ گ دت نزد م،یدانیم کند،یاو وس سه م

 (16 هی، آق)سوره 
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پرسش  نیحال ا ست؛ین ترکیاز خداوند به انسان نزد یموجود چیکه ه میرسی م نیقیه ب هیآ نیاساس ا بر
که خداوند   یکار شرک نباشد، وقت  نیو ا  میبا فرشتگان ارتباط برقرار کن  میبالفرض اگر بتوان  ی که حت  دیایم  شیپ

ما را داده است، چرا فقط از خداوند   واستبامحبت وعده اجابت درخ  قدرن یاست و ا  ترک یاز رگ گردن به ما نزد
 م؟یاز خدا درخواست داشته باش ریاست که از غ  یاز یچه ن م؟یدرخواست نکن

باشد  ی جهان هست نیبرخالف قوان ای ی که اگر درخواست شما بر ضرر کس دینکته هم دقت داشته باش نیا به
 ست شما نخواهد بود.قادر به اجابت درخوا یموجود چیو از طرف خداوند اجابت نشود، ه

 یکار  چیفرشتگان، آنها بدون فرمان خداوند، قادر به انجام ه یکه با نامه نوشتن برا دیداشته باش نیقی پس
آگاه است و ه  ی . وقتستندین  ست،ین  ترکیاز خداوند به ما نزد  یموجود  چیکه تنها خداوند است که از درون ما 

 . دیخود را فقط از خدا بخواه یهاپس خواسته

 اند؟گرفته جهی از افراد از نامه نوشتن به فرشتگان نت  یبرخ چرا

که از نامه نوشتن به   دیباش یشما از آن دسته از افراد ی حت  دیو شا دیایب ش یشما هم پ یسؤال برا نیا دیشا
 !دیاگرفته  جهیفرشتگان نت

که   ستین نیفرشتگان، ا یگرفتن افراد از نامه نوشتن برا جهینت لیکه دل میرا بدان قتیحق نیالزم است ا اما
 .گرددی بازم نوشتن قانون  کسب شده، به اصل  ج  ینتا نیاند؛ بلکه اآنها انجام داده یبرا یفرشتگان کار 
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کامل( به موضوع »نوشتن و مکتوب کردن«  ۀصفح   کیقرآن )  هیآ  نیتریقدر مهم است که در طوالنآن   نوشتن،
اند، فرشتگان کسب کرده  یکه افراد از نامه نوشتن برا یاجهیجالب باشد نت تانیبرا دیپرداخته شده است. شا

 انجام داده باشند.  یآن نامه کار  خاطرفرشتگان به نکهیاست نه ا شانیهاخاطر مکتوب کردن خواستهدرواقع به

 یهادفتر مخصوص درخواست   کیدر    دیتوانی خوب است؛ شما م  اریکه نوشتن بس   میبگو  خواهمی م  تینها  در
اما اگر   د؛یابیی که به لطف خداوند و با حرکت و تالش به آنها دست م  دیداشته باش  نیقیو    دیخود را مکتوب کن

 !گرینه به موجودات د دیس یبنونامه به خدا  د،یس ینامه بنو دیخواهی م

است که هم   از جنس الماس یی اهایکتاب رؤ کند،ی کمکتان م تانیاهایبه رؤ دنیکه در رس  یاز موارد ی کی
 .باشدی م هیقابل ته تیسا قیاکنون از طر

 ی ان یپا   سخن 
اعتقادات اشتباه،   نیرد کرده و با ا  را  باره وجود دارند  نیکه در ا  ی کردم کمکتان کنم تا خرافات  ی مقاله سع  نیا  در

 .دیدورتر نکن تانیهاتیو موفق اهایبه رؤ دنیرس یخودتان را برا ریمس 

  ن یهم هایدگاهیخود را در بخش د شنهاداتیبوده باشد؛ لطفًا نظرات و پ دیمف تانیمقاله برا نیکه ا دوارمیام
 .میمند شواز آن بهره ی تا همگ دیمطرح کن مقاله
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 متداول  سؤاالت 
 ک د؟ تیرا ر ه یاص ل خهص  دینهمه ن ش ن  ه خدا  ه ی  ا هیآ

 .دیس یخود را واضح و دوستانه بنو  یهاخواسته  دیتوانی شما م  ست؛ین  ی اصول خاص  تیبه رعا  یاز ین  ر،یخ:  پاسخ

 کنند؟  لیتبد تیمه را  ه واقع یهههیرؤ ت انندیف ش گهت م هیآ
بر عهده خودش است،   اشی زندگ  تیخود بوده و تمام مسئول  ی ازآنجاکه انسان خودش خالق زندگ  ر،یخ:  پاسخ

 .ستیانسان ن ی در زندگ رییقادر به دخالت و تغ یموجود چیبدون اذن خداوند ه

  ه ف ش گهت ارتبهط   ق ار ک د؟ ت ات یم هیآ
با فرشتگان ارتباط برقرار کند؛ البته   تواندی دارد، او م ی و جسم ی انسان دو بعد روح نکهیبه ابله، باتوجه: پاسخ

 .ستیها ممکن نانسان ۀهم یامر برا نیا

 د؟یف ش گهت را  ه چشم د ت ات یم هیآ
.  میستیآنها ن  دنیاند ما قادر به دخلق شده  یو از نور اله  ستندین  ی و جسم  یازآنجاکه فرشتگان ماد  ر،یخ:  پاسخ

فراتر از چشم   ی )با چشم  نند یفرشتگان را بب  توانندی م  اند،دهیرس  یمعنو   یاز افراد که به درجات باال  ی البته برخ
 اسالم )ص(. امبری( و با آنها صحبت کنند؛ مانند پی جسم

 دارند؟ یمشخص تیگهت جنسف ش  هیآ
 . ستندین تیجنس  یندارند، دارا ی جسم چیاند و هخلق شده ی ازآنجاکه فرشتگان از نور اله ر،یخ: پاسخ

 

  

 پهیهت
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 jahanebehtar.comآدرس سایت جهان بهتر: 

 https://t.me/jahanebehtar_comکانال رسمی جهان بهتر در تلگرام: 

 https://instagram.com/jahanebehtar.irی جهان بهتر در اینستاگرام: صفحه

 شاید این مطالب نیز برایت مفید باشد:
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