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  :الملخص
عقیدة المالئكة في الیھودیة كمفھوم غیبي، تختلف فیھ  البحث بدراسة اھذ یُعنى

الرؤیة الیھودیة ما بین مصادره الرئیسة من التناخ والتلمود وباقي المصادر الیھودیة 
تشكلت في الفكر الدیني الیھودي انطالقا من المصدرین السابقین، وكذا مدى التي 

تشرب الیھودیة للفكر العقدي للدیانات الشرقیة القدیمة فیما یتعلق بعقیدة المالئكة، من 
خالل رسم صورة خیالیة عنھم یغلب علیھا طابع األسطورة الدینیة القدیمة  من حیث 

إلى ذلك، ویؤكد ھذه القراءة أن أغلب أسماء وصفات الھیئة والوظیفة واألسماء وما 
المالئكة ظھرت في أسفار ما بعد مرحلة األسر البابلي، حیث وجدت في تلك الدیانات 
بیئة مناسبة لتطعیم الیھودیة بمفاھیم عدة كان أبرزھا األنجیولولوجیا الیھودیة في 

 .صورتھا الحالیة
  .مالئكة، قباالمشنا،  تناخ، تلمود،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study focuses on the doctrine of angels in Judaism as a 
metaphysical concept, in which the Jewish vision differs from its main 
sources of Tanakh, Talmud and other Jewish sources formed in the 
Jewish religious thought of previous exporters, as well as in which 
The Jewish Angelology shares the doctrinal thinking of the ancient 
Eastern religions, drawing a fictional image of them dominated by the 
nature of the ancient religious myth in terms of body and function, 
names, etc. , which confirms this reading is that most of the names and 
attributes of the angels appeared in the later books after the 
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Babylonian exile, of which Judaism inspired a number of doctrines 
among them angelology in its present form. 
Key word: Tanakh, Talmud, Mishna, Angels, Kabbalah 

  : مقّدمة
كما یحتل مكانة  یأخذ عالم الغیبیات حیزا واسعا في الدیانات القدیمة جمیعا،

الیھودیة المسیحیة (والالھوت الدیني للعقائد الكتابیة  بارزة في الكتب السماویة
والمتأمل في الدیانات جمیعا یجد فكرة ثنائیة الصراع بین قوى  ،)واإلسالم

الخیر و قوى الشر، حیث تُجسد المالئكة كمخلوق غیبي أھم كائن سماوي یعمل 
على تكریس مبدأ الخیر في حیاة اإلنسان ، بخالف الشیطان الذي یُجسد الشر 

كما تحتل حیزا  وتُعد عقیدة المالئكة من أھم العقائد الیھودیة، والفكر الظالمي،
  .ال یُستھان بھ في الفكر الدیني الیھودي

المالئكة بصور متعددة یغلب علیھا طابع الكائنات  )1(وتصور التناخ       
غیر أن ھذه الصورة  الروحیة التي یستخدمھا هللا كوسائط بینھ وبین البشر،

م للعبریین یشوبھا بعض الغموض خاصة في المراحل األولى من التاریخ القدی
من المالئكة بحسب ما  حیث یظھر فیھا هللا أحیانا كواحد ،أین ترتبط بصورة هللا

من سفر التكوین، فما ھو التصور الیھودي للمالئكة في  18جاء في االصحاح 
المدراش والقباال؟ ومن ھم أھم المالئكة في العقیدة الیھودیة ؟  التناخ، التلمود،

ما ھي المصادر الدینیة الشرقیة ألشكال ومھام بعض مالئكة الفكر التناخي و
  .العموم؟والیھودي على 

تكتسي ھذه الدراسة أھمیة كونھا تتطرق لموضوع الغیبیات في و
الیھودیة التي قلما یُسلط علیھ الباحثون المسلمون الضوء في مجال علم مقارنة 

ھدف ھذه المقال إلى إبراز دور المیثولوجیا الدینیة للشرق القدیم یكما  ،األدیان
  .في رسم مالمح عقیدة المالئكة في الیھودیة 

  اإلطار المفاھیمي: الفرع األول
  :       في الیھودیة ) כיםַמְלָא(  ماھیة المالئكة/  أوال

، وھي مشتقة من یونانیة الكتاب Angelأُخذت كلمة مالك من الكلمة اإلنجلیزیة 
محدد في و مضبوط، غیر أن ھذا المصطلح غیر Angelosالمقدس من الكلمة 

كأكثر كلمة یستخدمھا التناخ للداللة  ַמְלָא�، حیث وردت كلمة  عبریة التناخ
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على الرسول، وتظھر بشكل متكرر في العبریة القدیمة لتعني شخص مكلف 
اَمھُ إِلَى ): "32/4تكوین ( الرسائل بین الناسبتبلیغ  َوأَْرَسَل یَْعقُوُب ُرُسالً قُدَّ

صویري مثل ما جاء في نحو تأو على ، "ِعیُسَو أَِخیِھ إِلَى أَْرِض َسِعیَر بِالَِد أَُدوَم 
اَمھُ نَاًرا ُمْلتَِھبَةً ": 104/4مزمور  انُِع َمالَئَِكتَھُ ِریَاًحا، َوُخدَّ ، أما الكتابات "الصَّ

  : العبریة المتأخرة فقد تعددت استخدامات كلمة مالك و معانیھا حیث 
  .من هللا للداللة على المرسلین الجبابرة ַמְלָא�استخدمت كلمة  -
ي  - وردت تارة أخرى للداللة على رسل هللا من البشر إلى عباده كما في َحجَّ

ألَنَّ َشفَتَِي اْلَكاِھِن تَْحفَظَاِن َمْعِرفَةً، َوِمْن فَِمِھ یَْطلُبُوَن ": 2/7ومالخي  1/13
  ".الشَِّریَعةَ، َألنَّھُ َرُسوُل َربِّ اْلُجنُودِ 

أَنَّ أَْبنَاَء هللاِ َرأَْوا بَنَاِت ": 6/2في تكوین ُسمي المالئكة أحیانا بأبناء إلوھیم كما  -
  .)2(فَاتََّخُذوا ألَْنفُِسِھْم نَِساًء ِمْن ُكلِّ َما اْختَاُروا. النَّاِس أَنَّھُنَّ َحَسنَاتٌ 

أي المقدسین كما في " یمقیدوش"وأطلقت بعض األسفار على المالئكة اسم  -
یِسیَن تَْلتَفُِت؟فَھَْل لََك . اُْدُع اآلنَ " :5/1أیوب    ، )3(..."ِمْن ُمِجیٍب؟ َوإِلَى أَيِّ اْلقِدِّ

حینما یتحدث عن  32/24مثل ما جاء في سفر التكوین " إنسان" أشارت ل -
فَبَقَِي یَْعقُوُب َوْحَدهُ، َوَصاَرَعھُ " :والمخلوق الغامض الصراع بین یعقوب 

  ."إِْنَساٌن َحتَّى طُلُوعِ اْلفَْجرِ 
أظھر التناخ أحیانا الرب كواحد من المالئكة كما في سفري التكوین و  -

بُّ ِعْنَد بَلُّوطَاِت َمْمَرا ": 18/1الخروج ، إذ جاء في التكوین  َوظَھََر لَھُ الرَّ
  ."َوھَُو َجالٌِس فِي بَاِب اْلَخْیَمِة َوْقَت َحرِّ النَّھَارِ 

) 16/7تكوین ( القتھ في البریةھاجرعلیھا السالم مالك الرب حینما  نادتكما  -
  .برب) 16/13تكوین (

أظھر ، )3/2الخروج (في صحراء سیناء وحینما ظھر المالك لموسى  -
مما أوقع  ،النص التوراتي فیما یلیھ من اآلیات حوار بین هللا وموسى 

مفسري التناخ في لغط  و لُبس حول ماھیة الكائن المذكور في ھذا الموضع 
أم مالك من مالئكة الرب ؟، فذھب بعض  ،ھل ھو هللا ؟من سفر الخروج 

المفسرین الیھود في شرح ھذه اآلیات إلى القول بأن المالئكة مظھر من 
مظاھر القوة اإللھیة و لیست قوى مستقلة عنھ، في حین رأى البعض أن 
األسفار الیھودیة القدیمة تساھلت وأظھرت هللا في صورة البشریة، وھو ما 
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لذلك عملوا على التخفیف من جرأة  تبة من علماء الیھود فیما بعد،تنبھ لھ الك
النصوص الدینیة القدیمة في حق هللا، وذلك برسم الحدود بین هللا والبشر من 

كائنات تقوم بدور الوساطة بین هللا مجرد خالل التأكید على أن المالئكة 
   .)4(وعباده

دالالت استخدام التناخ ورغم ھذا التباین و االختالف حول مفھوم و 
على مالك الرب، أي على " مالك"لھذه الكلمة، إال أنھ في الغالب یطلق اسم 

   .)5(المخلوقات السماویة المكلفة بمھام محددة و رساالت للبشر
فالمالئكة عقول مخلوقة من هللا و مفارقة للمادة ، وھم سیف هللا المتقلب كما      

 ،)104/4مزمزر (وُخدَّامھ و لھیبھ المتقلب  ،)3/24سفر التكوین (جاء في 
وأحیانا  وأحیانا مالئكة وأحیانا ینقلبون أرواحا، ،على أنھم ینقلبون أحیانا رجاال

َوَرفَْعُت َعْینَيَّ َونَظَْرُت " : 5/9،  مثلما یُشیر إل ذلك سفر زكریا )6(ینقلبون نساء
یُح فِي  أَْجنَِحتِِھَما، َولَھَُما أَْجنَِحةٌ َكأَْجنَِحِة اللَّْقلَِق، فََرفََعتَا َوإَِذا بِاْمَرأَتَْیِن َخَرَجتَا َوالرِّ

َماءِ    .  "اِإلیفَةَ بَْیَن األَْرِض َوالسَّ
و  19/35ملوك  2و   12/23خروج (ھم تارة مالئكة ھالك كما في و      

،  و تارة مالئكة حراس الشعوب و األفراد ) 78/49و مزمور  9/1حزقیال 
، )40/3حزقیال (و ھم الوسطاء في النبوة  ،)10/13و تثنیة  23/20خروج (

على " مالك هللا"أو " مالك الرب"ولكن في النصوص القدیمة كانت تدل كلمة 
حیث یُظھر سفر التكوین أن الرب نفسھ كان  ،)7( )16/7تك (ھیئة هللا المرئیة 

بُّ ِعْنَد بَلُّوطَاِت َمْمَرا َوھَُو َجالٌِس ": واحدا من المالئكة إذ جاء فیھ َوظَھََر لَھُ الرَّ
،كما یُستدل على عدد المالئكة من  18/1" فِي بَاِب اْلَخْیَمِة َوْقَت َحرِّ النََّھاِر 

 ،20/ 103على قوتھم من مزمور و ،7/10و دانیال  68/17أسفار مزمور 
   .)8(6- 6/2واشعیا  13/20وعلى سرعتھم من قضاة 

بأن األنبیاء یرون المالئكة في أشكال متعددة  )9(موسى بن میمون وضحیو       
فََرفََع َعْینَْیِھ َونَظََر َوإَِذا ثََالثَةُ ِرَجال َواِقفُوَن " :رآھم في شكل إنسانفإبراھیم

بِّ " :رآه في شكل نار وموسى  ،18/2التكوین ..." لََدْیھِ  َوظَھََر لَھُ َمالَُك الرَّ
ومنھم  ،3/2خروج " ..فَنَظََر َوإَِذا اْلُعلَّْیقَةُ َتتََوقَُّد بِالنَّارِ . بِلَِھیِب َناٍر ِمْن َوَسِط ُعلَّْیقَةٍ 

 :13/6ا جاء في سفر القضاة ،  مثلم)10(إنسان مھول وُمرھب على ھیئةمن یراه 
منظر مالك ومنظره ك ،جاء إلي رجل هللا"ت رجلھا قائلة فدخلت المرأة و كلم"
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من سفر التكوین تقابل   و كانت ھاجر أول شخصیة ،..."هللا ، ُمرھب جدا 
  .)11()21/17و 11- 16/7تك(مالكا 
ترسخ مفھوم المالئكة في العقیدة  )12(وبعد عودة الیھود من األسر البابلي       

وقد تزاید عددھم و تزایدت أسماءھم  وأصبح للمالئكة أسماء وطبقات، الیھودیة،
كما ظھرت فكرة رئیس المالئكة الذي سقط وانحدر  ،)13(األبوكالیبسیةفي الكتب 

  .)14(في عالم المادیات
وھي عقیدة المالئكة تدرس في المعاھد الدینیة الغربیة  توقد أصبح

تحت  فرع من فروع الدراسات الالھوتیة في الكلیات الدینیة النظامیة الحدیثة،
عقیدة علم المالئكة و تھتم بدراسة  أي Angélologie- Angelologyمسمى 

وما  مواقعھم في الملكوت اإللھيوالخلق  الوظیفة والمالئكة من حیث األسماء و
االھتمام في الدراسات أن ھذا العلم لم ینل حظھ من العنایة و غیرإلى ذلك ،

التناخ یذكرھا  یذكرھاو ،بعالم الغیبیاتالعلمیة بسبب ارتباط ھذه المخلوقات 
  . )15(موضع 93ذكرھا العھد الجدید في یكما  موضع ، 196شمولي في بشكل 

  :وظیفة المالئكة في الیھودیة/ انیثا
تنفیذ عبادتھ ،: عدة، منھاالمالئكة في الیھودیة للقیام بمھام  هللا وقد خلق

القتال لجانبھ،  شفاء عباده ،حفظ حمایة شعبھ و ،األرضأوامره في السماء و
بین البشر  وساظةالمنتخبین من أنبیاء هللا على فھم رسالتھ، المساعدة  ،ُمرسلیھ

إلى  وایرق في الیھودیة بالتقدیس والتبجیل دون أنالمالئكة  ظىیح، و)16(الربو
و یُبین سفر  العبادة ، فال توجد في العھد القدیم أیة إشارة لعبادة المالئكة، رتبةم

فھناك  لكل طائفة وظیفة خاصة، دانیال أن المالئكة ینقسمون إلى طوائف متعددة
، والملك "َسرْ "یطلق علیھ بالعبریة مالك مكلف بكل شعب من الشعوب و
  ،)17(10/21ما ورد في سفر دانیال كالمكلف بالشعب الیھودي ھو میخائیل 

في مواضع عدة أن میخائیل  ذكرحیث  )18(سفر اآلباء االثني عشر األبوكریفيو
  .)19(حفظ شعب إسرائیل مالك حافظ من مھامھ الرئیسیة

وخاصة طائفة اآلسینیین  بوجود المالئكة، الفرق الیھودیة ت معظموقد آمن      
حیث تزخر كتبھم و مخطوطاتھم المكتشفة في البحر المیت بأسماء عدیدة 

تردید أسماءھا ،كما لم یتوانوا في  عندللمالئكة، و كذا  دورھا في تحقیق الشفاء 
 والتي تعني هللا،" איל إیل "بصیغة الجمع من مفرد كلمة " إلیم"تسمیتھا ب 
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وإنما تقدیرا لمكانة المالئكة في المعتقد  دون أن یقصدوا من ذلك اتخاذھا آلھة،
الفیلسوف یعتقد بأن للمالئكة دور في الخلق  )20(القُمراني، في حین كان فیلون

  .)21(والحفاظ على الكون
  المالئكة في التناخ: الفرع الثاني

یرى ابن میمون أعظم فقھاء الیھودیة أن المالئكة موجودون وال یُحتاج أن       
یُؤتى بدلیل شرعي إلثبات ذلك،ألن التناخ نص على ذلك في مواضع عدة، 
وھي لیست بأجسام، والواسطة بین هللا تعالى وبین الموجودات، وال تُنكر 

 یذكرولذلك  .)22(مالئكةالشریعة الیھودیة أن هللا یُدیر ھذا الوجود بواسطة ال
وكذا یُعلمنا عن سقطات  التناخ أسماء عدیدة للمالئكة ووظائفھم وصفاتھم،

  .  بعضھم بتزاوجھم مع البشر
  :في التناخ  اعدد المالئكة و أسماءھ/ أوال 

یُستشف من التناخ أن ھناك عدد ضخم من المالئكة حیث یشیر سفر         
أُلُوُف أُلُوٍف . نَْھُر نَاٍر َجَرى َوَخَرَج ِمْن قُدَّاِمھِ " :إلى ذلك بقولھ 7/10دانیال 
على أن المالئكة المذكورون في التناخ بعیدون كل البُعد عن  ،..."تَْخِدُمھُ 

 مووظائفھ موذلك من حیث أسماءھ ،)23(المالئكة المذكورون في القباال
 صلوات الواجبة نحوھم وما إلى ذلك، حیث تقترب إلى حد كبیر معالو

 .)24(المعتقدات الدینیة القدیمة
 :وتُحصي األسفار الیھودیة المقدسة بعض األسماء ألھم المالئكة وھم       

، وصورئیال  )24/7وتكوین   12/6طوبیا (رفائیل  ،)4/1عزرا  2(أورئیال 
وھو الذي ) 12/1و  10/13،21دانیال (وكموئیل ویوفئیل وصدقئیل ومیخائیل 

 8/16دانیال (وجبرائیل  ،)4/16تسالونیك  1( ا جاء فيیدعو الموتى للقیامة كم
والغریب في األمر أن اسم  ،)25(ویُعتقد أنھ رئیس من رؤساء المالئكة) 9/21و

لم یردا في التناخ إال في ھذه גבראילوجبرائیل מיכאל المالكین میخائیل 
األنبیاء ، كما لم یذكرا أبدا مع أھم ضع من سفر دانیال رغم تأخر ظھورهالموا

   .))26وموسى  في التوراة كإبراھیم

وأسماء مثل كروبیم وسیرافیم وأوفانیم فتستخدم لإلشارة إلى المالئكة       
أما المالئكة الذین ظھروا في األجزاء  المرتبطین بالعرش أو المركبة اإللھیة،
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حمایة فھم یضطلعون بمھام عدة ،منھا  األولى من العھد القدیم على ھیئة بشر،
   .)27(العبرانیین أثناء خروجھم من مصر و تجوالھم في البریة

  الكروبیم و السرافیم/ ثانیا
بمكانة مرموقة أسفار التناخفي الالھوت الیھودي والسرافیمتحظى الكروبیم وو

  . نظرا لألدوار المخولة بأدائھا
وجمعھا "مالك "كلمة عبریة تعني  ְּכֻרבִ  "كروب": ְּכֻרִבים كروبیم - 1

 .)28(بمعنى شفیع" كاریبو"وھي مشتقة من الكلمة األكادیة  ،ְּכֻרִבים "كروبیم"

وھم مالئكة یُرسلون من قبل هللا أو یقیمون في ، )29(كما قد تعني غطاء أو حفظ
، حیث أقامھم  3/24حضرتھ ،و قد ورد ذكرھم للمرة األولى في سفر التكوین 

، فكانت وظیفة )30(وحواء منھا جنة عدن عندما طرد آدم هللا على أبواب 
وحواء من شجرة الحیاة بعد أن  الكروبیم ھي الحفاظ على عدم اقتراب أدم 

   .)31(تم طردھما من جنة عدن

وجاء في التناخ أنھا مخلوقات سماویة علویة لھا صور عدیدة و أحجام        
وظائف كثیرة إلى جانب وظیفة وكانت لھا  مختلفة وھي مجنحة في الغالب،

الحراسة والدفاع وھي حمل عرش الرب، و ھي بصورة عامة أحد أشكال خدم 
.  )32(الرب و منفذو أوامره، وھي كذلك رمز ألماكن حلولھ لمتابعة أمور مملكتھ

َولُِكلِّ َواِحٍد . لَھَا ِشْبھُ إِْنَسانٍ : َوھَذا َمْنظَُرھَا ..." :ویصف حزقیااللكروبیم  فیقول
َوأَْرُجلُھَا أَْرُجٌل قَائَِمةٌ، َوأَقَْداُم أَْرُجلِھَا 7. أَْربََعةُ أَْوُجٍھ، َولُِكلِّ َواِحٍد أَْربََعةُ أَْجنَِحةٍ 

َوأَْیِدي إِْنَساٍن تَْحَت . َكقََدِم ِرْجِل اْلِعْجِل، َوبَاِرقَةٌ َكَمْنظَِر النَُّحاِس اْلَمْصقُولِ 
َوأَْجنَِحتُھَا . َوُوُجوھُھَا َوأَْجنَِحتَُھا لَِجَواِنبِھَا األَْربََعةِ . أَْجنَِحتِھَا َعلَى َجَوانِبِھَا األَْربََعةِ 

أَمَّا . ُكلُّ َواِحٍد یَِسیُر إِلَى ِجھَةِ َوْجِھھِ . لَْم تَُدْر ِعْنَد َسْیِرھَا. ُمتَِّصلَةٌ اْلَواِحُد بِأَِخیھِ 
َماِل  ِشْبھُ ُوُجوِھھَا فََوْجھُ إِْنَساٍن َوَوْجھُ أََسٍد لِْلیَِمیِن ألَْربََعتِھَا، َوَوْجھُ ثَْوٍر ِمَن الشِّ

ا أَْجنَِحتُھَا فََمْبُسوطَةٌ ِمْن فَْوقُ . فَھِذِه أَْوُجھُھَا. ألَْربََعتِھَا، َوَوْجھُ نَْسٍر َألْربََعتِھَا . أَمَّ
حزقیال " .اْثنَاِن ُمتَِّصالَِن أََحُدھَُما ِبأَِخیِھ، َواْثنَاِن یَُغطِّیَاِن أَْجَساَمھَالُِكلِّ َواِحٍد 

َرِكَب " ، وورد في المزامیر أن الكروبیم یقومون بدور مركبة الرب)33(1/5-11
یَاح   .18/10مزمور " َعلَى َكُروٍب َوطَاَر، َوھَفَّ َعلَى أَْجنَِحِة الرِّ

أن الرب أمر موسى بصنع تمثاالن  )34( 20-25/18 ویذكر سفر الخروج      
. َوتَْصنَُع َكُروَبْیِن ِمْن َذھَبٍ : "لھ للكروبیم لوضعھما فوق تابوت العھد، فقال
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فَاْصنَْع َكُروبًا َواِحًدا َعلَى الطََّرِف . َصْنَعةَ ِخَراطٍَة تَْصنَُعھَُما َعلَى طََرفَِي اْلِغطَاءِ 
ِمَن اْلِغطَاِء تَْصنَُعوَن اْلَكُروبَْیِن . َعلَى الطََّرِف ِمْن ھُنَاكَ  ِمْن ھُنَا، َوَكُروبًا آَخرَ 

َویَُكوُن اْلَكُروبَاِن َباِسطَْیِن أَْجنَِحتَھَُما إَِلى فَْوُق، ُمظَلِّلَْیِن بِأَْجنَِحتِِھَما . َعلَى طََرفَْیھِ 
َو اْلِغطَاِء یَُكوُن َوْجھَا نَحْ . َعلَى اْلِغطَاِء، َوَوْجھَاھَُما ُكلُّ َواِحٍد إِلَى اآلَخرِ 

حزقیال (تھ للمركبة اإللھیة ، وقد استوحى منھا حزقیال النبي رؤی"اْلَكُروبَْینِ 
ملوك  2و 6/2صموئیل  2و  4/4صموئیل  1(، وھي عرش الرب )1/5

   .)35(كائنات سماویةلترمز  صبحت، وبعد خراب الھیكل أ)19/15
 ،ְׂשָרפִ  جمع في العبریة مفرده َسرافاسم  ְׂשָרִפים: ְׂשָרִפים سرافیم/  2

 )36(وھو كائن على شكل حیة في الغالب، و ورد ذكر السرافیم في نبوة اشعیا
وظھرت الشعیا في رؤیاه،   كتسمیة لألرواح التي كانت تخدم عرش الرب،

السََّرافِیُم َواقِفُوَن فَْوقَھُ، لُِكلِّ َواِحٍد " :فیقول ،)37(ویصفھا دون أن یذكر عددھا
فَطَاَر ...ِستَّةُ أَْجنَِحٍة، بِاْثنَْیِن یَُغطِّي َوْجھَھُ، َوبِاْثنَْیِن یَُغطِّي ِرْجلَْیِھ، َوبَاْثنَْیِن یَِطیرُ 
 اشعیا" إِلَيَّ َواِحٌد ِمَن السََّرافِیِم َوِبیَِدِه َجْمَرةٌ قَْد أََخَذھَا بِِمْلقٍَط ِمْن َعلَى اْلَمْذبَحِ،

6/2،6".  
ویصفھم اشعیا دون أن  و لم تذكر السرافیم إال في نبوة اشعیا السالفة الذكر،      

،  في حین یعتقد البعض أن اسمھا مشتق )38(ومعنى الكلمة ُشرفاء یذكر عددھم،
كما یعتقد  ، وھي عبارة عن كائنات ناریة،"حرقأ"أي "ساراف"من الفعل 

قداسة اإللھیة إلى جانب تنقیة الیھود أن ھذه المالئكة تقوم بوظیفة تتعلق بال
وقد أطلق التقلید  وتتخذ السرافیم صورة بشریة بستة أجنحة، ،)39(الخطایا

المسیحي فیما بعد اسم السرافیم والكروبیم على جماعتین من جماعات 
   .)40(المالئكة

 "... :و جاء في اشعیا أن السرافیم تخلف ثعابین سامة طائرة ، حیث قال       
ا طَیَّاًرا ،  14/29" فَإِنَّھُ ِمْن أَْصِل اْلَحیَِّة یَْخُرُج أُْفُعواٌن، َوثََمَرتُھُ تَُكوُن ثُْعَبانًا ُمِسّمً

وتُصنف السرافیم ضمن المخلوقات األسطوریة التي شاع ذكرھا في آثار 
   .)41(الشرق القدیم
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  :التزاوج بین المالئكة و البشر/ ثالثا
هللا أو أبناء إلوھیم وھي مخلوقات ربانیة ذكر سفر التكوین أبناء 

ونتیجة لذلك عوقب االنسان  ،ات البشر و أنجبوا منھن الجبابرةتزاوجت مع بن
، والنص في سفر التكوین )42(بأال تطول أیام عمره أكثر من مائة و عشرین سنة

ا اْبتََدأَ النَّاُس یَْكثُُروَن َعلَى األَْرِض، َووُ  :  6/1-4 لَِد لَھُْم بَنَاٌت، أَنَّ أَْبنَاَء َوَحَدَث لَمَّ
. فَاتََّخُذوا ألَْنفُِسِھْم نَِساًء ِمْن ُكلِّ َما اْختَاُروا. هللاِ َرأَْوا بَنَاِت النَّاِس أَنَّھُنَّ َحَسنَاتٌ 

بُّ  وُن َوتَكُ . الَ یَِدیُن ُروِحي فِي اِإلْنَساِن إِلَى األَبَِد، لَِزیََغانِِھ، ھَُو بََشرٌ «: فَقَاَل الرَّ
َوبَْعَد ذلَِك أَْیًضا . َكاَن فِي األَْرِض طَُغاةٌ فِي ِتْلَك األَیَّامِ . »أَیَّاُمھُ ِمئَةً َوِعْشِریَن َسنَةً 

إِْذ َدَخَل َبنُو هللاِ َعلَى بَنَاِت النَّاِس َوَولَْدَن لَھُْم أَْوالًَدا، ھُؤالَِء ھُُم اْلَجبَابَِرةُ الَِّذیَن ُمْنُذ 
 ."ْسمٍ الدَّْھِر َذُوو ا

وتبین جمعیات الكتاب المقدس أن المؤلف لھذه الفقرات یعتمد على        
، یُقال أنھم ولدوا من زواج ")نفیلیم"في العبریة (أسطورة شعبیة عن جبابرة 

كائنات بشریة و كائنات سماویة بعد الطوفان ،بید أن الیھودیة الالحقة و جمیع 
هللا ھؤالء مالئكة مذنبین ،لكن  المؤلفین المسیحیین األولین تقریبا رأوا في بني

ت بنا"ببني شیت و " بني هللا"آباء الكنیسة و منذ القرن الرابع فسروا جمیعھم 
وھو ما تؤكد علیھ بعض كتب التفسیر  ،)43(-قابیل–بذریة قایین " الناس

أن نسل شیت لم یحافظوا على أنفسھم كما : " ھاإحدا المسیحیة حیث جاء في
وا ،لقد اختلطوا بنسل قایین المحرومین من شركة هللا كان یجب علیھم أن یفعل

   .)44("فاتخذوا ألنفسھم نساء من كل ما  اختاروا 
كما تنفي دائرة المعارف الكتابیة أي اتصال لھذه الكائنات بھذه الصورة،         

ألن المسیح أكد أن المالئكة ال یتزوجون و ال یزوجون بحسب إنجیل متى 
22/30)45(  .  

أن الكالم عن ممارسة المالئكة للحیاة البشریة إنما یرجع إلى ما و یبدو 
واقتباسھم أساطیر تقول بحدوث تزاوج  جمع خیال كتبة األسفار الیھودیة،

   .)46(وإنجاب نسل بین المالئكة و بنات الناس
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  المالئكة في بعض المصادر الدینیة الیھودیة : الفرع الثالث
  )47(المالئكة في التلمود/ أوال

،فاعتقد البعض أن هللا كماء التلمود حول طبیعة المالئكةاختلفت آراء ح
یخلق بشكل یومي فریق من المالئكة، تكون من مھامھ تقدیم الصلواتو التسابیح 

ثم تنتھي حیاتھ في نفس الیوم بعد أن یتالشى في نھر من النور، في حین  �،
یومي باستثناء میخائیل اعتقد البعض أن ھذه المالئكة تنتھي حیاتھا بشكل 

  .)48(وجبرائیل، اللذان یبقیان على قید الحیاة ألداء مھامھما األبدیة في خدمة هللا
في التراث الیھودي أن المالئكة ُخلقوا في أیام مختلفة ،طبقا أیضاوورد        

الذین ُمنحوا " مالئكة الرحمة"ففي الیوم األول من أیام الخلق ُخلقت  ألنواعھا،
مالك "وكان من بینھم  ،"مالئكة الحساب"وفي الیوم الثاني ُخلقت  خلود،صفة ال
وفي الیوم الخامس ُخلقت أغلب المالئكة، ویأتي على رأس المالئكة  ،"الموت

وفي الخیال األسطوري یمكن لإلنسان أحیانا أن  ذو السبعین اسما،" مططرون"
 سفر التكوین،الوارد ذكره في ، )49(كما حدث مع أخنوخ یتحول إلى مالك،

والعكس صحیح حیث یمكن للمالئكة أن تتحول إلى مخلوقات أرضیة، كما 
بسبب اعتراضیھما على تحول أخنوخ إلى " عزئیل"و" عزا"حدث مع المالئكة 

  .  )50(عالم السماء
  : والمالئكة في التلمود قسمان 

  .ھو الذي خلق في الیوم الثانيو من ال یطرأ علیھ الموت، - 
  :لیھ الموت، وھو أیضا قسمانمن یطرأ ع -
من یموت بعد مكثھ زمنا طویال قدر لھ فیھ الحیاة بأجلھ و ھو الذي خلق في  -1 

  .الیوم الخامس
 من یموت في یوم خلقھ بعد أن یرتل � ،و یقرأ التلمود و یسبح التسابیح، -2 

وھو الذي خلق من النار، وقد أھلك هللا منھم جیشا جرارا بإحراقھم بطرف 
  . إصبعھ الخنصر 

ویخلق هللا كل یوم عند كل كلمة یقولھا ملكا جدیدا، وھؤالء المالئكة یأتون 
إلى عالم الوجود  ویخرجون منھ بسرعة، أما وظائفھم فمنھم من وظیفتھ حفظ 

حد وعشرون ألفا بعدد أنواع األعشاب وھو وا األعشاب التي تنبت في األرض،
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ومیخائیل  كل واحد یحفظ العشب الذي أُنیط بھ، ومنھم الملك جركیمو للبرد،
  .للنار وإنضاج األثمار

ویوجد جملة مالئكة أخرى معروفة أسماءھم لدى الحاخامات بعضھم        
مختص بالخیر وبعضھم بالشر، وبعضھم لبث المحبة والصلح، وبعضھم لحفظ 

 واألسماك والحیوانات المتوحشة، وبعضھم مختص بصناعة الطب، طیورال
  .وبعضھم لمراقبة حالة الشمس والقمر والكواكب

ولذلك  وتصلي ألجلھ نھارا، وتشتغل المالئكة لیال ببث النوم في اإلنسان،       
غیر أن المالئكة ال تفھم اللغة السریانیة  یلزمنا أن نطلب منھا ما نرید،

وجاء في التلمود أن  لذلك ال یوجھ لھا الخطاب بھاتین اللغتین، والكلدانیة،
المالئكة تجھل اللغة الكلدانیة حتى ال یحسدوا الیھود على صالتھم، وعلى حسب 
روایة أخرى في التلمود تفھم المالئكة جمیع اللغات غیر أنھا تكره ھاتین 

   .)51(ین اللغتینلذلك ال تسمع لمن یطلب منھا شیئا بھات اللغتین،
  :  )52(المالئكة في المدراش/ یاثان
عدة عن أصول وطبیعة المالئكة  آراء و یحوي المدراش إلى جانب التلمود   

منھا أنھا ُخلقت في الیوم الثاني و الخامس من بدایة الخلق، ومن سماتھا انتقالھا 
واالنتقال في وسرعة الفھم  واستعمالھا للغة العبریة، بشكل منتظم ومستقیم،

كما أن لدیھم  واتخادھا ھیئات بشریة وشیطانیة، وتَنبُأھا بالمستقبل، الفضاء،
  .)53(أجساد بشریة نصفھ ناري واألخر مائي

و في شروح المدراش أن للنباتات مالئكة خاصة تھتم بھا وتتكفل         
مھمة  بل یؤدي بمصائرھا، و قیل أن المالك ال یقوم بمھمتین في الیوم الواحد،

، واإلنسان الذي ینفذ وصیة من وصایا الرب، فإنھ بذلك یخلق مالكا من واحدة
  .  )54(مالئكة الخیر، والرب یخلق كل یوم فوج من المالئكة

جعلت الھاجاداه من میكائیل وجبرائیل إضافة إلى أوریئیل ورافائیل،  كما       
 1وقارن  10/2اباه، عدد ر(ھم المالئكة األربعة الذین یحیطون بعرش القدیر 

بالمقابل فمیكائیل مدافع دائم عن الشعب الیھودي، لذلك یعتبر  ،)9/1أخبار 
بنظر الھاجاداه أعظم من جبرائیل ،غیر أنھا تُطابق على الدوام بین جبرائیل 
ومیكائیل من ناحیة أخرى، وتعتبرھما من ضمن المالئكة الثالثة الذین زاروا 

، كذلك فقد أُنیطت بمیكائیل مھمة )9/48 راباه تكوین(بعد ختانھ  إبراھیم 
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في حین كان جبرائیل منھمكا بتدمیر سدوم  إعالن الوالدة المستقبلیة إلسحق،
في الھاجاداه ، كما أن میكائیل ھو الذي نادى إبراھیم ) 2:50تكوین راباه، (

كما سیكون كل من میكائیل وجبرائیل  ، لیطلب منھ أن ال یضحي بإسحاق
ضمن أولئك الذین سیرافقون المسیح المنتظر، وسیصارعان عندئذ األشرار، 
ومیكائیل في أدب الھاجاداه مكّون بالكامل من الثلج، أما جبرائیل فھو مكّون 
بالكامل من النار، بحیث لو وقف أحدھما بجانب اآلخر، فسوف لن یؤذى أي 

و تثنیة راباه  25/ 2إلى قوة هللا مثل ما ورد في  سفر أیوب منھما، وھكذا یُشار 
12/5  )55(.   

أعلى المالئكة بحسب ما جاء في الھاجاداه، ) میطاطرون(ویُعد میتاترون       
وھو أقرب ما یكون من " میترا"و اسمھ ھذا مشتق من اسم اإللھ الفارسي 

 ا جاء في سفره،وتشبھ صورتھ المخلوق الذي رآه النبي حزقیال كم الرب،
في حین رأى البعض أن  ،)56(جالسا على كرسي المركبة ، ویسمى أدم الصغیر

أو من  ،"من یُخطط الحدود"وتعني " میتاتور "ھذا االسم مشتق من الالتینیة 
ویقال إن  ،"أقرب إلى العرش اإللھي"وتعني " میتاثرونون"الیونانیة 

أمیر " ، وأحیانا یُطلق علیھ"الرباعيالمالك حامل االسم "تعني " میتاترون"
بتسجیل حسنات الناس "میتاترون "ویُقرن بالمالك میخائیل، ویقوم  ،"الحضور

و سیئاتھم، وأحیانان یُصبح الوسیط بین اإللھ والعالم والذي خلق العالم من 
   .)57(خاللھ ، وھو إحدى حلقات الفیض اإللھي

ة في الكتاب المقدس فانھ یبدو أن لكن رغم االشارات المتكررة للمالئك       
ھناك بعض الحكماء الربیین الذین شككوا في الرغبة في علم المالئكة في 

ویبدو أن بعض الربانیین  ،ا لم یرد ذكر المالئكة في المشناالیھودیة ،كم
وانتقل ھذا  التلمودیین تجنبوا ذكر المالئكة في تفسیراتھم للكتب المقدسة،

الھجادا في النص الطقسي لعید الفصح، الذي یؤكد على أن إنقاذ  إلىالموقف 
اإلسرائیلیین من مصر لم یكن عن طریق رسول بل كان طریق هللا 
نفسھ،ویتضح أن ھذا الرأي ھو وجھة نظر أقلیة من خالل األوصاف العدیدة 

   .)58(المُجسمة للمالئكة الموجودة في األدب الرباني كلھ
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  : قباال المالئكة في ال/ ثالثا
التي  ،)59(فاألسرار المتعلقة بالمركاباه ما في القباال،اھتلعب المالئكة دورا       

تقابل عند تحركھا المالئكة الذین حرسوا مداخل المراحل العدیدة من الترقي 
   .)60(لرؤیة العرش اإللھي یظھرون أیضا في الفلكلور الیھودي

ملكا غیر ُمثبتة في التناخ،غیر أن علماء  72ویستخرج التراث القبالي اسم       
وضعوا  ،21-14/19الحسابات من سفر الخروج القباال و انطالقا من بعض 

، وكل ووفقا لھم فھذه المالئكة تحمل أسماء معینة ملكا، 72قائمة طویلة بأسماء 
ودور معین،  وھؤالء المالئكة  سبعین یتم إعطاءه قوةاسم من األسماء االثنا و

یعتبرھم القبالیون وبعض الفرق الباطنیة أرواح  الذین ھم في حد ذاتھم شیاطین،
 ویتوجھون لھم بالصالة في أوقات محددة، نقیة یستدعونھم في مناسبات خاصة،

شموع  واحدولكل مالك طقوسھ الدینیة وصالتھ الخاصة بھ، كما توقد لكل 
  .)61(وبخور وعطور خاصة بھ

قوائم طویلة بأسماء  لزوھار وغیره من الكتب القبالیةویضم كتاب ا     
 ل مالك في األبراج السماویة،المالئكة، والوقت الذي یزداد فیھ نفوذ ك

وقد اتھم الیھود بعبادة  د التمائم والتعاویذ المختلفة،استخدمت أسماءھم في إعداو
وال یزال كتاب  وصلواتھم، المالئكة من فرط اعتمادھم علیھا في تعاویذھم

الصلوات األرثوذكسي یتضمن تضرعات موجھة إلى المالئكة، ورغم ھذا فقد 
أدان موسى بن میمون أیة صالة لغیر اإللھ، واستبعدت كتب الیھودیة 

ا، كما استبعدت الیھودیة المحافظة حیة أیة إشارة إلى المالئكة تقرباإلصال
في حین احتفظ األرثوذكس  لي،ذات األصل القبانحو معظمھا الصلوات 

لكلمات و الفقرات لبطقوس الصلوات القدیمة ،دون أن یعطوا أھمیة غیر عادیة 
   .)62(القبالیة

  المصادر الدینیة القدیمة للتصور الیھودي عن المالئكة : الفرع الرابع
عرفت األوساط الیھودیة القدیمة ما یسمى باألنجیلوجیا  لكن ھذه المعرفة 

التاریخ بعض التأثیرات الدینیة للدیانات الشرقیة القدیمة في بناء  شھدت على مر
حیث رأى  .)63(ھذه العقیدة وعلى رأسھا المصادر الدینیة الفارسیة القدیمة

الحاخام شمعون بن الكش أن أسماء المالئكة أمر أحضره العائدون من السبي 
، فقد ظھرت مھام المالئكة وأسماءھا بشكل محدد مقترنة بمرحلة ما )64(البابلي
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بعد السبي البابلي، مما یُرجح األثر الفارسي على عقیدة المالئكة في الیھودیة، 
ویظھر ھذا األثر في األدب البیبلي المتأخرة على خالف الكتابات الیھودیة 

ان یعقد اجتماعات مع القدیمة، و كذا في بعض المدراش حیث ورد فیھ أن هللا ك
المالئكة، في حین نجد في بعض المصادر الِربِیّة بعض الكتابات التي تحث 

توجھھم بالدعاء للمالئكة،في حین استمر عند الیھود على عدم الشرك با� 
   .)65(علماء القباال في اختالق مالئكة ُجدد في منظومتھم الكونیة

وتوصف الكروبیم والسرافیم بالمخلوقات المُجنحة التي تحرص العرش       
الذین مثلوا إلھ  وھذا العرف یمكن تقصي آثاره عند المصریین القدماء، اإللھي،

وفي الزرادشتیة كان ھناك اعتقاد  الشمس المقاتل حورس كقرص ُمجنح،
 أو الخالدون ،)Amesha Spentas)66 بوجود مجموعة األمیشا سباندا أو سبنتا

  .)67(المقدسون والخیرون ،الذین كانوا كیانات أو سمات وظیفیة ألھورا مازدا
ویبدو أن الكروبیم في صورتھا القدیمة كما صورتھا األسفار الیھودیة       

حیث رأى فیھا بعض العلماء فكرة ُمستقاة من الثور  أخذت عن أساطیر أجنبیة،
بابل القدیمة، ویمكن التأكید على أن  المقدس الحارس للمعابد والقصور في

حزقیال النبي مزج في سفره تصویره للكروبیم مع الصورة الفلسطینیة 
 والبابلیة، بید أن الكروبیم العبري عرف فیما بعد بعض التغییرات والتطورات،

یرجع ) وھو كائن خرافي griffin(حیث أصبحت صورتھ قریبة من الغریفن 
نھ لم یكن مقدسا بل كان حارسا لإللھ، ویتشكل ھذا للحثیین في سوریا ،غیر أ

الكائن من امتزاج بعض األجزاء الحیوانیة للنسر واألسد ، وقد أخذ المصریون 
لفینیقیین و الكنعانیین لیجد طریقھ فیما بعد للُمقدسات لینتقل بعدھا لھذا الكائن 

ل سوریا ھذا اإلسرائیلیة، وتُؤید المكتشفات األثریة التي ُعثر علیھا في شما
وقد لُوحظ مدى تقاطعھ مع  الرأي، حیث ُوجدت منحوتات لھذا الكائن الخرافي،

   .)68(صورة الكروبیم في سفر حزقیال
وكانت الكاریبو في بالد آشور عبارة عن ثیران و أسود ُمجنحة لھا        

رؤوس بشر، وكانت ھذه التماثیل توضع على مداخل المعابد والقصور، 
ثانویة تتدخل لدى كبیر اآللھة لصالح اإلنسان، بید أن المالئكة  والكروب آلھة

وإنما كائنات خلقھا هللا، وتظھر على ھیئات  في الیھودیة لم تكن آلھة ثانویة،
 مختلفة منھا إنسان وأسد وثور وھو ما یتقاطع مع التصور الدیني للشرق القدیم،
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 الھیكل،  داخل قدس األقداس،كما اتخذ الیھود للكروبیم تماثیل من الذھب في 
فوق تابوت العھد، وجعلوا صور لھا على الجدران والستائر، ثم تغیرت 

وأصبحا على ھیئة  صورتھما في مرحلة الحقة بعد العودة من السبي البابلي،
رجل و أنثى ُمجنحین في عناق ذي طابع جنسي ،كرمز للحب بین هللا و شعب 

و فقیھ من بابل في القرنین الثالث و الرابع وھ( وقد بین الراب فتینا إسرائیل،
وأنھما كانا یُعرضان أثناء الحج  أنھما یمثالن رموزا جنسیة مقدسة،) للمیالد

أُنظروا إن حبكم لإللھ " :ویُقال على جماھیر الیھود، فُیزاح ستار قدس األقداس،
   .)69("مثل حب األنثى للذكر

قارب بین اسم أحد اآللھة السوریة في حین اعتقد بعض العلماء أن ھناك ت       
التي جرى إقالب بعض حروفھا مع الزمن لتُصبح  ، Rekubالشمالیة القدیمة 

   .)70(الكروبیم أحد مالئكة العبریین
 Sarrapuورأى بعض العلماء الغربیین أن ھناك ترابط بین السیرافیم و        

أحد اآللھة الناریة من المجموعة الشمسیة لآللھة البابلیة، التي ) اإللھ الحارق(
انتقلت عبادتھ إلى بالد كنعان حسب بعض الدارسین  لیُصبح من اآللھة الشمسیة 
للفلسطینیین القدامى، ورأى البعض أن السرافیم العبري مأخوذ عن اإللھ 

أوائل العصر الفرعوني یعرف  الذي یُحتمل أنھ كان في Respuالمصري القدیم 
كما لوحظ أن اآللھة في األساطیر القدیمة تُعلن عن نفسھا في  ،Saraphباسم 

وھذه الصورة تتقاطع مع الشكل األسطوري الذي  ھیئة نار حارقة أو أسد،
واعتقد بعض الدارسین أن األسود والثیران  یُصور بھ النبي اشعیاالسرافیم،

كانت تعتلي األبواب والمعابد البابلیة واآلشوریة ككنایة الضخمة المُجنحة  التي 
عن القوة والحمایة، وجدت طریقھا إلى العقیدة الیھودیة من خالل أحد أنواع 

حیث نجد أشكال ھذه الكائنات التي وجدت في بالد  المالئكة وھم السرافیم،
لَى َوعَ  :7/29ملوك  1فیم الوارد ذكرھم في النھرین تلتقي مع أوصاف السرا

األَْتَراِس الَّتِي بَْیَن اْلَحَواِجِب أُُسوٌد َوِثیَراٌن َوَكُروبِیُم، َوَكذلَِك َعلَى اْلَحَواِجِب ِمْن 
،على أن ھناك من "َوِمْن تَْحِت األُُسوِد َوالثِّیَراِن قَالَئُِد ُزھُوٍر َعَمٌل ُمَدلَّى. فَْوقُ 

لكلور الشعبي للمصادر العلماء من رأى أن السرافیم كائنات مأخوذة من الفو
العربیة والعبریة عن الثعابین السامة التي تقوم بلدغ الِدیكة في الصحراء، ومن 
جھة أخرى اعتقد بعض الباحثین أن السرافیم تطور عن الطیور الجارحة 
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في الدیانة المصریة القدیمة، وھي كائنات تظھر على  Serefالمسماة ب 
رامات على ھیئة كائنات غریبة، تعلوھا المنقوشات الفرعونیة وجداریات األھ

مالمح الجدیة والصرامة، ومن مھامھا حمل نعوش الملوك إلى الجنة بعد 
  ).71(وفاتھم

ومن مظاھر إثراء عقیدة المالئكة الیھودیة بمفاھیم وقصص میثولوجیة 
قدیمة تتحدث عن تزاوج البشر مع كائنات غیبیة، ما ورد في سفر التكوین عن 

 و ھم المالئكة مع بنات البشر وأنجبوا منھن الجبابرة، ونتیجة تزاوج أبناء هللا
 ،)72(لذلك عوقب اإلنسان بأال تطول أیام عمره أكثر من مائة وعشرین سنة

ا اْبتََدأَ النَّاُس یَْكثُُروَن َعلَى األَْرِض، " :4- 6/1النص في سفر التكوین و َوَحَدَث لَمَّ
فَاتََّخُذوا ألَْنفُِسِھْم . َوُولَِد لَھُْم بَنَاٌت، أَنَّ أَْبنَاَء هللاِ َرأَْوا بَنَاِت النَّاِس أَنَّھُنَّ َحَسنَاتٌ 

بُّ . نَِساًء ِمْن ُكلِّ َما اْخَتاُروا ي فِي اِإلْنَساِن إِلَى األَبَِد، الَ یَِدیُن ُروحِ «: فَقَاَل الرَّ
َكاَن فِي األَْرِض طَُغاةٌ فِي . »َوتَُكوُن أَیَّاُمھُ ِمئَةً َوِعْشِریَن َسنَةً . لَِزیََغانِِھ، ھَُو بََشرٌ 

ًدا، َوبَْعَد ذلَِك أَْیًضا إِْذ َدَخَل بَنُو ِهللا َعلَى بََناِت النَّاِس َوَولَْدَن لَھُْم أَْوالَ . تِْلَك األَیَّامِ 
 ."ھُؤالَِء ھُُم اْلَجبَابَِرةُ الَِّذیَن ُمْنُذ الدَّْھِر َذُوو اْسمٍ 

وتبین جمعیات الكتاب المقدس أن المؤلف لھذه الفقرات یعتمد على 
، یُقال أنھم ولدوا من زواج ")نفیلیم"في العبریة (أسطورة شعبیة عن جبابرة 

یھودیة الالحقة وجمیع كائنات بشریة بكائنات سماویة بعد الطوفان، كما أن ال
المؤلفین المسیحیین األوائل تقریبا رأوا في بني هللا ھؤالء مالئكة مذنبین، غیر 

بني "أن آباء الكنیسة ومنذ القرن الرابع رفضوا ھذه التفسیرات ورأوا أن جمیع 
" بنات الناس ھم "ھم بني شیت و 4-6/1المذكورون في سفر التكوین " هللا

ویدعم ھذا بعض كتب التفسیر المسیحیة حیث جاء  ،)73(- قابیل–ذریة قایین 
أن نسل شیت لم یحافظوا على أنفسھم كما كان یجب علیھم أن یفعلوا، لقد :" فیھا

ألنفسھم نساء من كل ما   اختلطوا بنسل قایین المحرومین من شركة هللا فاتخذوا
  .)74("اختاروا

الكائنات بھذه كما تنفي دائرة المعارف الكتابیة أي اتصال لھذه   
الصورة، ألن المسیح أكد أن المالئكة ال یتزوجون وال یزوجون بحسب إنجیل 

   .)75(22/30متى 

ورغم تبرئة المسیحیة المتأخرة لساحة المالئكة، فیبدو أن الكالم عن 
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ممارسة المالئكة للحیاة البشریة من تزاوج وغیره یرجع إلى ما جمع خیال كتبة 
اسھم أساطیر تقول بحدوث تزاوج وإنجاب نسل بین األسفار الیھودیة، واقتب

   .)76(المالئكة وبنات الناس
كل ھذه القرائن ترجح تغذیة عقیدة المالئكة الیھودیة بعناصر دینیة 

مھام بعض الكائنات صفات و، حیث نجد تقارب كبیر بین أسماء وقدیمة
المیثولوجیة في الدیانات الشرقیة على العموم، مع بعض المالئكة الواردة 

عبري خاصة أسماؤھم في المصادر الدینیة الیھودیة كالتناخ وغیره من األدب ال
  .الكروبیم و السرافیم 

وإذا ما تساءلنا عن كیفیة تغذیة الموروث العقدي الیھودي بالعناصر        
فإنھ دون شك كانت وسائل وسبل وصول  المیثولوجیة للدیانات الشرقیة القدیمة،

یمكن تلخیصھا في  ھذه العناصر إلى المصادر الدینیة العبریة بفعل وسائط عدة،
ِھجرات والحركات التجاریة والغزوات حیث انتقلت عبرھا األسفار وال

   .)77(األساطیر من بلد إلى أخر
  خاتمـة

وخالصة ھذا العرض السریع لعقیدة المالئكة في الیھودیة أذكر أھم 
  :النتائج وھي

أن فكرة المالئكة في المعتقد الیھودي لم تتضح و تتبلور إال بعد خراب الھیكل  -
مما أدى إلى احتكاكھم بشعوب و  ،ألسر البابلياألول وتعرض الیھود ل

دیانات بالد الرافدین التي أسھمت في إثراء الیھودیة على أصعدة عدة منھا 
وذلك من خالل إضافة بعض األسماء إلى قائمة المالئكة  عقیدة المالئكة،

المعروفین في الكتابات البیبلیة القدیمة ،كما رسمت لھم مھام و وظائف و 
یة یتجلى فیھ دور المعتقدات الدینیة القدیمة في صیاغة ھذا صفات أسطور

  .المعتقد الیھودي بشكلھ الحالي  
أنھ كان واحدا من المالئكة، قد  -عز وجل-أن التصور البدائي العبري عن هللا -

یكون بسبب أن كتبة األسفار القدیمة لم یھتموا برسم الخیط الفاصل بین هللا 
وباتت المالئكة  الصورة تنقحت مع مرور األیام،غیر أن ھذه  والمالئكة،

  .كائنات روحیة تخضع لسلطان هللا و لھا وظائف متعددة
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أن التلمود والقباال أضافا للمالئكة وظائف وأنواع وصفات وأسماء لم ترد في  -
  .وھذا دون شك بفعل المصادر الدینیة الشرقیة القدیمة التناخ،
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 :الھوامش
                                                        

ھذا المصطلح الذي دُرج استعمالھ في الطبعات الحدیثة، وھو جمع للحروف األولى من  -)1(
 :أي أسفار ،Torah, Neviim, Ketuvim: األقسام الثالث للكتاب المقدس العبري

الكتب، وھذا االختصار ظَھُر استخدامھ منذ القرون الوسطى، باإلضافة األنبیاء والتوراة و
 Nicholas De Lange, An Introduction To.إلى أسماء أخرى منھا المقرا

Judaism, Cambridge University  Press, U.S.A, 2002,p 48. 
، َوَجاَء الشَّْیطَاُن َوَكاَن َذاَت یَْوٍم أَنَّ " 1/6و في سفر أیوب -)2( بِّ ھُ َجاَء َبنُو هللاِ لِیَْمثُلُوا أََماَم الرَّ

بُّ لِلشَّْیطَانِ 7. أَْیًضا ِفي َوْسِطِھمْ   .1/16، راجع أیضا »ِمَن أَْیَن ِجْئَت؟«: فَقَاَل الرَّ
 .89/8مزمور : وراجع أیضا  -)3(

(4  -) EncyclopediaJudaica, T2, 2 emeéd, Thomas Gale And Keter 
Publisher ,U.S.A ,London,Jérusalem , p150. 

، الكتب المصریة لتوزیع 1رشاد الشامي،  موسوعة المصطلحات الدینیة، ط -)5(
 . 191، ص 2002المطبوعات، د ب ن، 

حسین آتاسي، منشورات الجمل، : ، تحقیق1موسى بن میمون، داللة الحائرین، ج  -)6(
 . 127، ص2011بیروت و بغداد، 

، 91، ص2007، دار المشرق، بیروت، 7جمعیات الكتاب المقدس في المشرق، ط -)7(
886 ،1053. 

، قاموس الكتاب )و أخرون(بطرس عبد الملك ،جون ألكساندر طومسون ، إبراھیم مطر  -)8(
 .921، ص  2011، مجمع الكنائس في الشرق األدنى، بیروت ،15المقدس ،ط

و اسمھ العربي أبو عمران عبید هللا ،و  1204- م 1136أو 1135ولد في قرطبة خالل   -)9(
داللة " ھو طبیب و فیلسوف و من أكبر الالھوتیین و المصنفین في عصره ،من أھم كتبھ

، 1موسى بن میمون، ط ، ثمار رودفسكي(و كتاب المعرفة، "تثنیة التوراة "و" الحائرین
 ).22،33ص ص  ، 2013، المركز القومي، القاھرة ، جمال الرفاعي : ترجمة 

 . 285-284،مصدر سابق ، ص 1، ج داللة الحائرین:موسى بن میمون  -)10(
، دار 1طالبشریة قراءة معاصرة لسفر التكوین، نخبة من المختصین، نشأة العالم و -)11(

 .45، ص2001الجیل، بیروت، 
سبى م و دمر الھیكل و أحرقھ و نھب خزائنھ ،و .ق 586دخل الجیش البابلي سنة  -)12(

و قضى بذلك على مملكة یھوذا، ثم عاد الیھود إلى  ،حوالي خمسون ألف یھودي
، 1، سفر التاریخ الیھودي، طرجا عبد الحمید فتاح. (م.ق 539األراضي المقدسة في 
 .270م، ص2004، دمشق، األوائل للنشر والتوزیع

حیث یشیر إلى  ،یستخدم ھذا المصطلح من الیونانیة بمعنى وحي بثالث طرق مختلفة -)13(
اإلیمان أو للداللة على الرؤى الكونیة و ،الیھوديأجزاء من األدب المسیحي و

الحركات ، أو للداللة على الجماعات والشیاطینباألخرویات كموضوعات المالئكة و
، ھینلیس.جون ر. (التي سارت في طریق الرؤىالمسیحیة واالجتماعیة داخل الیھودیة و

ھاشم أحمد محمد، المركز : ، ترجمة1، طالدلیل الكامل لألدیان العالمیة، معجم األدیان
 .65، ص 2010القومي للترجمة، القاھرة، 
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،دار 1، ط5عبد الوھاب محمد المسیري،موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة،ج -)14(

 .291،ص  1999الشروق، القاھرة ،
(15  _) Angelology: The Doctrine of Angels ,www.  Bible .org . 20 jan 

2019 à 21:01:48 
(16 _)  Placide MaseseBolamu , l’Angéologie Biblique Face A La 

Kabbale  Juive , Edition Terabytes , 2017, p30. 
    .191موسوعة المصطلحات الدینیة ،مصدر سابق ، ص :رشاد الشامي  -)17(
كلمة أبوكریف في الیونانیة معناھا خفیة وسریة،وھي أسفار غیر ُمتاحة للعامة، وتشمل  - )18(

  الكتب المقدسة التي لم تُضم لقائمة الكتب القانونیة من التاخ
Royston Pike , Dictionnaire Des Religions, Adaptation Française De 

Serge Hutin , Presse Universitaire De France , Paris , 1954 ,P20. 
(19 _)  Simon Marcel ,Remarques sur l'angélolâtrie  juive, Comptes 

rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
115ᵉ année, 197, N. 1, p123. 

م، وھو فیلسوف یھودي عاش في 50م وتوفي سنة .ق 10-20عاش حوالي  -)20(
االسكندریة، سعى للتوفیق بین الیھودیة و الفلسفة الیونانیة،أغلب ما وصلنا من مؤلفاتھ 

-Royston Pike : Dictionnaire Des Religions,pp251(  تفسیرات للتوراة 
252  

، مكتبة مدبولي، القاھرة، 1الیھودیة ، طوعبد المنعم حفني، الموسوعة النقدیة للفلسفة 
 .161-160م، ص ص 1990

(21 _)  Simon Marcel : Remarques sur l'angélolâtrie  juive, Op. Cit , 
p122,133. 

 .281ق، ص، مصدر ساب1الحائرین، ج  داللة :موسى بن میمون -)22(
ي ،و قد تطورت في و ھي شكل من التعالیم الصوفیة المعترف بھا في التصوف الیھود -)23(

كان العصور الوسطى في جنوب غرب فرنسا، و یُعد الُزھر النص األساسي في القباال، و
 :تحریر جون ھینلیس. (التطور األكثر أھمیة في أفكار الُزھر القبالیة إلسحاق لیوریا

 ).367ص، مصدر سابق، الدلیل الكامل لألدیان العالمیة ،معجم األدیان
(24 _)  Placide MaseseBolamu : l’Angéologie Biblique Face A La 

Kabbale  Juive  ,Op.cit, pp40-45. 
قاموس ، ) و أخرون(بطرس عبد الملك ،جون ألكساندر طومسون ، إبراھیم مطر  -)25(

 .921الكتاب المقدس ،مصدر سابق، ص 
، دار قتیبة، ب ب ن ، ب  2القرآن و التوراة أین یتفقان و أین یفترقان، ج  :حسن الباش -)26(

 . 210ت ن، ص 
، مصدر 5موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة ، ج: عبد الوھاب محمد المسیري -)27(

  .291، ص سابق
 . 292، ص 5جالمرجع نفسھ،  -)28(
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(29 _) PlacideMaseseBolamu : l’Angéologie Biblique Face A La Kabba 

le Juive, Op .cit,  p47. 
م، 2010، دار الكمال للطباعة القاھرة، 1نجیب وھبھ،معجم ألفاظ الكتاب المقدس،ط -)30(

 .408ص 
(31 -)  Placide MaseseBolamu : l’Angéologie Biblique Face A La 

Kabbale  Juive, op .Cit , p47. 
 .39الفكر العقدي الیھودي ، ب د ن ، ب ب ن ، ب ت ن، ص : سامي اإلمام -)32(
 . 10/14حزقیال : راجع أیضا -)33(
 . 9-7/ 37خروج  في سفر المواصفات الكروبین: راجع أیضا -)34(
 . 1136مصدر سابق، ص  ،جمعیات الكتاب المقدس في المشرق -)35(
یُنسب إلیھ سفر اشعیا ، ومن قبل المیالدوھو أحد أعظم أنبیاء الیھود في القرن الثا -)36(

 ).82-81قاموس الكتاب المقدس،مرجع سابق ، ص (
 .39، ص مرجع سابق ،الفكر العقدي الیھودي :سامي اإلمام -)37(
 .408معجم ألفاظ الكتاب المقدس، ص :نجیب وھبھ  -)38(

(39 -)  Placide MaseseBolamu : l’Angéologie Biblique Face A La 
Kabbale  Juive, Op .cit, p47. 

 .1538جمعیات الكتاب المقدس في المشرق، مصدر سابق، ص -)40(
 . 40-39الفكر العقدي الیھودي، مرجع سابق، ص : سامي اإلمام -)41(
 .38-37المرجع نفسھ ، ص   -)42(
 . 77في المشرق، مصدر سابق،  ص  جمعیات الكتاب المقدس -)43(
، ایجلز جروب، القاھرة، 1، ط1متى ھنري ، التفسیر الكامل للكتاب المقدس، ج -)44(

 . 1136، ص 2011
تحریر ولیم وھبھ بباوي و أخرون ، دائرة المعارف الكتابیة، دار الثقافة، القاھرة، مادة  -)45(

 . 218أبناء هللا ،ص
، مكتبة 1أحمد عبد الوھاب، الوحي والمالئكة في الیھودیة والمسیحیة واإلسالم، ط -)46(

 . 18م، ص1979وھبھ ، القاھرة، 
تعني كلمة التلمود التعلیم، وھو التوراة الشفاھیة التي توارثھا الیھود جیال بعد جیل ،و  -)47(

أدین .(المیالدي  المشنا والجمارا، ودون في نھایة القرن الخامس: ینقسم التلمود إلى
، دار الفرقد للطباعة و 1فینیتا بوتشیفا الشیخ، ط:شتاینسالر، مدخل إلى التلمود، ترجمة 

 .) 13، 5، ص ص 2006النشر والتوزیع، دمشق، 
(48 _) EncyclopediaJudaica,T2, Op .cit, p156. 

نسل شیت، اسم عبري معناه ُمكرس أو ُمحنك ، و یأتي في الترتیب السابع من آدم من  -)49(
قاموس الكتاب .( سنة على طاعة هللا  ثم رفعھ هللا إلیھ حیا  365ویخبرنا التناخ أنھ عاش 

 ) .32المقدس، مصدر سابق، ص 
 .37سامي اإلمام ،الفكر العقدي الیھودي ،مرجع سابق ، ص  -)50(
، دار الفكر اللبناني، 1، ط5یوسف عید، موسوعة األدیان السماویة و الوضعیة، ج  -)51(
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 .147-146، ص 1995بیروت، 

ھو التلمود الفلسطیني و البابلي و الترجوم اآلرامي للكتاب المقدس ،وقد یكون المدراش  -)52(
لمدراش ، وإحدى مھام ا)الجانب األخالقي(أو الھاجادا ) أحكام الشریعة(وفق الھاالخا

: تحریر جون ھینلیس. (التوفیق بین النصوص التناخیة التي تبدو متناقضة في ظاھرھا
 ).447-446مصدر سابق ، ص ص   -الدلیل الكامل لألدیان العالمیة -معجم األدیان 

(53 _)  Encyclopedia Judaica, Op .cit, T2,p156. 
 .37 الفكر العقدي الیھودي ، مرجع سابق ، ص:سامي االمام  -)54(
  www.nabilfayad.comdec 2018 à 23:59:50میكائیل وجبرائیل،: نبیل فیاض -)55(
 .37سامي اإلمام، الفكر العقدي الیھودي، مرجع سابق، ص  -)56(
،موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة ،مصدر 5عبد الوھاب محمد المسیري ، ج -)57(

 .293- 292سابق ، ص 
، مصدر سابق،  -الدلیل الكامل لألدیان العالمیة-تحریر جون ھینلیس، معجم األدیان  -)58(

 .60ص 
كان التقلید الصوفي في العھد الربي المبكر یعرف بمآسح مركبھ ،حیث كان الھدف من  -)59(

التي تصورھا الفقرات االفتتاحیة من ) المركبة(االلھي أو العجلة  التقلید رؤیة العرش
ولكي یشاھد المتمرس ھذه الرؤیة كان علیھ أن یدخل في حالة من التأمل  سفر حزقیال،

،  heikhalot"ھیكالوت "الصوفي، وبعد ذلك یمر خالل مراحل سبعة أو قاعات 
ویحرس كل قاعة مالك ال یسمح لمن ال یعرف كلمة السر الصوفیة بالمرور، وھذا التقلید 

دیھم بعض المفاھیم الصوفیة، وال سري وال یسمح بھ اال للخاصة  من الطالب ممن ل
یمكن تعلیمھ إال لطالب واحد كل مرة، ویعبر التلمود عن طیف مضى أربعة حكماء إلى 

معجم :تحریر جون ھینلیس . (الجنة، ولم یظھر للعیان إال واحد دون أن یُصاب بأذى
 ).442األدیان ،مصدر سابق، ص 

، مصدر سابق،  -الدلیل الكامل لألدیان العالمیة-تحریر جون ھینلیس، معجم األدیان  -)60(
 .60ص 

(61 _) Placide MaseseBolamu ,l’Angéologie Biblique Face A La 
Kabbale  Juive, Op .cit , p97. 

  . 102- 98نفس المرجع ص ص : و لالطالع على قائمة أسماء ھذه المالئكة و دورھا أنظر
عبد الوھاب محمد المسیري ،موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة ،مصدر سابق ،  -)62(

 .292ص 
(63 _) Simon Marcel : Remarques sur l'angélolâtrie  juive, Op .cit , p120. 

 .www.nabilfayad.com میكائیل و جبرائیل، :نبیل فیاض -)64(
(65 _) Edited By Matt Stefon, The Britannica Guide To 

Religion,Judaism History ,Belief, And Practice, Britannica 
Educational And Rosen Educational Publishing ,New York, 2012, 
p p146-147 . 

وھم في الدیانة الزرادشتیة المتأخرة مجموعة من القدیسین السرمدیین الذین یتواجدون  -)66(
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،و ھم كائنات خیرة ،أما في المصادر الزرادشتیة القدیمة  حول أھورا مازدا لتنفیذ أوامره

 Royston Pike : Dictionnaire Des. فھم الكیانات المتعددة ألھورا مازدا 
Religions, Op .cit , p12 

، و أھورا www.nabilfayad.com، 2018نوفمبر  2نبیل فیاض، تاریخ المالئكة،  -)67(
الذي أطلقھ زرادشت نبي الزرادشتیین على اإللھ  مازدا ھو الرب الحكیم و ھو المصطلح

ھینلیس .جون ر. ( الوحید الذي یستحق العبادة المطلقة كما یتصف بالحكمة و الخیر 
 ). 24معجم األدیان ، مصدر سابق ، ص :

(68 _) Edited by Cheyne D Lit And J.Sutherland Black Ma.LLD, 
Encyclopedia Biblica, T1, Macmillan company , Adam And 
Charles Black, New York and London, 1899, p 345. 

،مصدر 5عبد الوھاب محمد المسیري ، موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة، ج -)69(
 .292سابق، ص 

(70 _) Edited by Cheyne D Lit: Encyclopedia Biblica, T4,Op .cit ,pp 
4374. 

(71   - ) Edited by Cheyne D Lit , 1903, T4,pp 4374-4375. 
 .38-37الفكر العقدي الیھودي،  ص سامي اإلمام، -)72(
 .77، ص 2007جمعیات الكتاب المقدس في المشرق،  -)73(
 .1136، ص 1، جمتى ھنري، التفسیر الكامل للكتاب المقدس -)74(
 . 218ولیم وھبھ بباوي وأخرون، دائرة المعارف الكتابیة ، ص -)75(
 .18المسیحیة و اإلسالم، صالمالئكة في الیھودیة وعبد الوھاب، الوحي وأحمد  -)76(
: ، سوریا1ط صبحي حدیدي،: منعطف المخیلة البشریة، ترجمة ،صموئیل ھنري ھوك -)77(

 .14، ص  1983دار الالذقیة، 


