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மலக்குகளை ஈமான் 

ககாள்ளுதல் 

PART-01 

M.S.M . இம்தியாஸ் யூசுப் ஸலபி. 

 

           இஸ்லாத்தின் இரண்டாவது கடளம 

மலக்குகளை (வானவர்களை) நம்பிக்ளக 

ககாள்வதாகும்.  

“மலக்குன்” எனும் ஒருளமச் க ால்லின் பன்ளமச் 

க ால் மலாஇகா என்பதாகும். இதன் அர்த்தம் 

பலமுள்ைவர்கள், அல்லாஹ்வின் க ய்திளய 

எத்திளவப்பவர்கள் என்பதாகும். அல்லாஹ்வின், 

தூய்ளமயான பாிசுத்தமான அறிவுள்ை 

பளடப்பாக மலக்குகள் திகழ்கிறார்கள். 

மனிதர்கள், ஜின்கள் பளடக்கப்பட்ட மூலத்தி 

லிருந்து மலக்குகள் பளடக்கப்படவில்ளல 

மாறாக மலக்குகள் ஒைியினால் பளடக்கப் 

பட்டார்கள். 
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4) مسلم صحيح ஃ 2294) 

 ُخِلَقِت »: وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  اللِ  رَُسوُل  قَاَل : قَالَت   ََعئَِشَة، َعن  
َان   وَُخِلَق  نُوٍر، ِمن   ال َماَلئَِكةُ   ِمَما آَدمُ  وَُخِلَق  نَاٍر، ِمن   َماِرٍج  ِمن   اْل 

لَُكم   وُِصَف  » 

“மலக்குகள் ஒைியினால் பளடக்கப்பட்டார்கள். 

ஜின்கள் கநருப்புச் சுவாளலயால் பளடக்கப் 

பட்டார்கள். ஆதம் (அளல) அவர்கள் உங்களுக்கு 

விவாிக்கப்பட்டவாறு (கைி மண்ணால்) 

பளடக்கப்பட்டார்கள்” என நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர். ஆயிஷா(ரலி) நூல்: 

முஸ்லிம்) 

மலக்குகளை நம்பிக்ளக ககாள்வதன் அவ ியம் 

பற்றி அல்குர்ஆனும் ஹதீஸூம் பின்வருமாறு 

கூறுகின்றது. 

نِْزَلََبَِماَالرَُّسولََُآَمنََ
ُ
ََِآَمنَََُكلَََوالُْمْؤِمنُونََََربِّهََِِمنََْإََِلْهََِأ ََوَمََلئَِكتِهََِبِاّللَّ

َورُُسِلهَََِوُكتُبِهَِ  

(முஃமின்கைாகிய) அவர்கள் அளனவரும் 

அல்லாஹ் ளவயும் அவனது மலக்குகளையும் 
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அவனது வவதங்களையும் அவனது தூதர் 

களையும் விசுவா ம் ககாண் டுள்ைனர். 

(2;285) 

“ஈமான் என்பது அல்லாஹ்ளவயும், அவனது 

மலக்குகளையும், அவனது வவதங்களையும், 

அவனது தூதர் களையும், மறுளம நாளையும், 

கலாகத்ளரயும், (விதிளயயும்) விசுவா ம் 

ககாள்வதாகும்.” என நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: உமர் (ரழி), (நூல்: 

முஸ்லிம்) 

மலக்குகளை விசுவா ம் ககாள்ைாதவர் 

ஈமாளனவய நிராகாித்த வழிவகடராக கணிக்கப் 

படுகிறார்.  

ََِيَْكُفرَََْوَمنَْ ََضلََََّفَقدََْاْْلِخرَََِواَْلَْومَََِورُُسلِهَََِوُكتُبِهَََِوَمََلئَِكتِهََِبِاّللَّ
بَِعيًداََضََلًلَ  

“எவர் அல்லாஹ்ளவயும் அவனது மலக்கு 

களையும் அவனது வவதங்களையும் அவனது 

தூதர்களையும் இறுதி நாளையும் நிராகாிக்கின் 

றார்கவைா நிச் யமாக அவன் கவகுதூரமான 

வழிவகட்டில் க ன்று விட்டான்.” (4;136)  
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மலக்குகள், முதல் மனிதன் ஆதம் 

(அளல)அவர்கள் பளடக் கப்படுவதற்கு 

முன்பாகவவ அல்லாஹ்வினால் பளடக்கப் 

பட்டவர்கள்.  

ََلِلَْمََلئَِكةَََِربَُّكَََقاَلَََوإِذَْ ْرِضََِفَََجاِعل ََإِّنِّ
َ
ََتَْعُلَََقالُواََخلِيَفةًََاْْل

َ
َفِيَهاَأ

َماءََََويَْسِفُكََفِيَهاَُيْفِسدَََُمنَْ ُسََِِبَْمِدكَََنَُسبِّحَََُوََنْنََُادلِّ ََقاَلََلََكَََوُنَقدِّ
َ ْعلَمََُإِّنِّ

َ
َتْعلَُمونََََلَََماَأ  

“நபிவய! உமது இரட் கன் வானவர்கைிடம்,  

‘நிச் யமாக பூமியில் நான் ஒரு தளலமுளறளய 

வதாற்றுவிக்கப் வபாகி வறன்.’ என்று கூறிய 

வபாது, ‘நாங்கள் உன் புகளழத் துதித்துக் 

ககாண்டும் உன்ளனத் தூய்ளமப்படுத்திக் 

ககாண்டும் இருக்க அதில் குழப்பத்ளத 

விளைவித்து இரத்தங்களை  ிந்துவவாளரயா 

வதாற்றுவிக்கப் வபாகின்றாய்?’ என்று 

கூறினார்கள். (அதற்கவன்) ‘நீங்கள் அறியாத 

வற்ளற கயல்லாம் நிச் யமாக நான் நன்கறி 

வவன்’ எனக் கூறினான்.” (2;30) 

ஆதம் (அளல) பளடக்கப்பட்ட பின், அவருக்கு 

சுஜூது க ய்யுமாறு அல்லாஹ் மலக்குகளுக்கு 
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கட்டளையிட்டதும் மலக்குகள் அளனவரும் 

சுஜூது க ய்தார்கள். 

ََلِلَْمََلئَِكةَََِربَُّكَََقاَلَََوإِذَْ َََمْسنُونَ َََحَإ ََِمنَََْصلَْصالَ َِمنََْبَََشًاََخالِق ََإِّنِّ
يْتُهَََُفإَِذا ََفَسَجدَََََساِجِدينََََلَََُفَقُعواَُروِحََِمنََْفِيهَََِوَنَفْخُتَََسوَّ

ْْجَُعونَََُُكُُّهمََْالَْمََلئَِكةَُ
َ
َََأ َبََإِبْلِيَسََإِلَّ

َ
نََْأ

َ
اِجِدينََََمعَََيَُكونَََأ السَّ    

“(நபிவய) உமது இரட் கன் வானவர்கைிடம் 

நிச் யமாக நான் மனிதளன (தட்டினால்) ஓள  

வரக்கூடிய காய்ந்த கறுப்புக் கைிமண்ணினால் 

பளடக்கப் வபாகிவறன். ஏன்று கூறியளத 

(எண்ணிப்பார்ப்பீராக). 

நான் அவளர ஒழுங்குர அளமத்து அதில் என் 

ரூளஹ (உயிளர) ஊதினால் நீங்கள் அவருக்கு 

சுஜூது க ய்தவர்கைாக விழுங்கள் (என்று 

கூறினான்). அப்வபாது மலக்குகள் அளனவரும் 

ஒட்டு கமாத்தமாக சுஜூது க ய்தனர். இப்லீ 

ளஸத் தவிர சுஜூது க ய்பவர்களுடன் இருப்ப 

தற்கு அவன் மறுத்துவிட்டான். (15;28-31) 

மலக்குகள் பகுத்தறிவுள்ை, விைக்கமுள்ை 

பளடப்பாகவவ பளடக்கப்பட்டுள்ைனர். 

அவர்கைின் வதாற்றம் அல்லது உருவளமப்புப் 
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பற்றி அல்லாஹ்ளவயன்றி யாரும் அறிய 

மாட்டார்கள். ஆதம் (அளல) பளடக்கப் 

பட்டவபாது அல்லாஹ் கற்றுத் தந்தளவகளைத் 

தவிர எதுவும் அறிய மாட்வடாம்.  என்றனர் 

அவ்வாவற மனிதர்கைின் பட்வடாளலகளை 

எழுதும் மலக்குகளும் மனிதர்கள் க ய்வளத 

நன்கறிந்வத எழுதவும் க ய்கின்றனர். 

ْسَماءَََآَدمََََوَعلَّمََ
َ
َََعَرَضُهمََْثُمَََُُّكََّهاَاْْل نْبُِئوِنَََفَقاَلََالَْمََلئَِكةََََِعَ

َ
ْسَماءََِأ

َ
َبِأ

َصاِدقِيَََُكْنتُمََْإِنَََْهُؤَلءَِ    

(அல்லாஹ்) எல்லாப் (கபாருட்கைின்) கபயர் 

களையும் ஆதமுக்கு கற்றுக் ககாடுத்தான், பின் 

அவற்ளற வானவர்கள் முன் எடுத்துக்காட்டி, 

“நீங்கள் (உங்கள் கூற்றில்) உண்ளமயாைர் 

கைாயிருப்பின் இவற்றின் கபயர்களை எனக்கு 

விவாியுங்கள்.” என்றான். 

ََََلَاَِعلْمََََلََُسْبَحانََكَََقالُوا نَْتََإِنََّكَََعلَّْمَتَناََماَإِلَّ
َ
َِكيمََُالَْعلِيمََُأ اْلْ    

அவர்கள் “(இளறவா!) நீவய தூயவன். நீ 

எங்களுக்குக் கற்றுக்ககாடுத்தளவ தவிர 

எளதப்பற்றியும் எங்களுக்கு அறிவு இல்ளல. 
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நிச் யமாக நீவய வபரறிவாைன், விவவக 

மிக்வகான்.” எனக் கூறினார்கள். (2;32) 

بِْئُهمََْآَدمََُيَاََقاَلَ
نْ
َ
ْسَمائِِهمََْأ

َ
اَبِأ ُهمَََْفلَمَّ

َ
ْنَبأ

َ
ْسَماَأ

َ
لَمَََْقاَلََئِِهمَْبِأ

َ
قُْلََأ

َ
ََلَُكمََْأ َإِّنِّ

ْعلَمَُ
َ
َماَواِتَََغْيَبََأ ْرِضََالسَّ

َ
ْعلَمَََُواْْل

َ
تَْكتُُمونَََُكْنتُمَََْوَماَُتْبُدونََََماََوأ  

 .''ஆதவம! அப் கபாருட்கைின் கபயர் களை 

அவர்களுக்கு விவாிப்பீராக!” என்று (அல்லாஹ்) 

க ான்னான். அவர் அப்கபயர் களை 

அவர்களுக்கு விவாித்த வபாது “நிச் யமாக நான் 

வானங்கைிலும், பூமியிலும் மளறந்திருப்பவற்ளற 

அறிவவன் என்றும், நீங்கள் 

கவைிப்படுத்துவளதயும், நீங்கள் மளறத்துக் 

ககாண்டிருப்பளதயும் நான் அறிவவன் என்றும் 

உங்கைிடம் நான் க ால்ல வில்ளலயா?” என்று 

(அல்லாஹ் மலக்குகளை வநாக்கி) கூறினான். 

(2;31-33) 

َتْفَعلُونََََماََيْعلَُمونََََََكتِبِيَََكَِراًماَََْلَافِِظيََََعلَْيُكمَََْوإِنََّ  

“நிச் யமாக, உங்கள் மீது பாதுகாவலர்கள் 

(வானவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு) இருக்கின்றனர். 

(அவர்கள்) கண்ணியம் வாய்ந்த எழுத்தாைர்கை. 
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நீங்கள் க ய்கிறளத அவர்கள் அறிகிறார்கள்.” 

(82;11,12)  

        மலக்குகள் அல்லாஹ்வின் கட்டளை 

களுக்குக் கட்டுப் பட்டு நடப்பவர்கைாகவும் 

எக்கட்டளைக்கும் மாறு க ய்யும் தன்ளமயற்ற 

வர்கைாகவும் உள்ைனர். 

َََمََلئَِكةَ ََعلَْيَها ََََيْعُصونََََلََِشَدادَ َِغََلظ  َمَرُهمَََْماَاّللَّ
َ
ََماََويَْفَعلُونَََأ

 يُْؤَمُرونََ

“நரகத்தின் மீது கடின  ித்தம் ககாண்ட 

பல ாலிகைான வானவர்கள் உள்ைனர். அவர்கள் 

அல்லாஹ் தமக்கு ஏவியதற்கு மாறு க ய்ய 

மாட்டார்கள். வமலும் அவர்கள் தமக்கு 

ஏவப்பட்டளதச் க ய்வார்கள். (66;6) 

يُْؤَمُرونََََماََويَْفَعلُونََََفْوقِِهمََِْمنَََْربَُّهمََََْيَافُونََ   

“(மலக்குகள்) தமக்கு வமலுள்ை தமது 

இரட் களன அஞ் ி தமக்கு ஏவப்டுவளதச் 

க ய்வார்கள்.” (16;50) 
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        அல்லாஹ்வின் வார்த்ளதக்கு அல்லது 

வபச்சுக்கு முன்னால் வப வும் மாட்டார்கள். 

மறுத்து வப வும் மாட்டார்கள்.  

َََِوُهمََْبِالَْقْولََِيَْسبُِقونَهَََُلَ ْمرِه
َ
َيْعَملُونَََبِأ  

“வபச் ால் அவளன (மலக்குகள் முந்தவும் 

மாட்டார்கள். அவனது கட்டளைக்வகற்பவவ 

க யற்படுவார்கள்.” (21;27)  

அவ்வாவற அல்லாஹ் விரும்புகின்றவர்களை 

மலக்குகள் விரும்புவார்கள் அல்லாஹ் வகாபிக் 

கின்றவர்களை வகாபிப்பார்கள். 

4) ابلخاري صحيح ஃ 111) 

ِب  َعن  
َ
َحَب  إَِذا' : قَاَل  وََسلََم، َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِبي  َعِن  ُهَري َرَة، أ

َ
 اّلَلُ  أ

يَل  نَاَدى الَعب دَ  ِ ِبب ُه، فُاَلنًا ُُيِب   اّلَلَ  إِنَ : ِجْب  ح 
َ
يُل، َفيُِحب هُ  فَأ ِ  َفيُنَاِدي ِجْب 

يُل  ِ لِ  ِف  ِجْب  ه 
َ
ِحب وُه، فُاَلنًا ُُيِب   اّلَلَ  إِنَ : الَسَماءِ  أ

َ
ه   َفيُِحب هُ  فَأ

َ
 الَسَماِء، ُل أ

ر ِض  ِف  الَقبُوُل  َلُ  يُوَضعُ  ُثمَ 
َ
األ  ' 

அல்லாஹ் ஒரு அடியாளன வந ித்து விட்டால் 

ஜிப்ாீளல அளழத்து, நிச் யமாக அல்லாஹ் 
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இன்னாளர வந ம் ககாண்டு விட்டான். எனவவ 

நீரும் அவளர வந ிப்பாயாக எனக் கூறுவான்.  

ஜிப்ாீல் (அளல) வானத்திலுள்ைவர்களை 

(மலக்குகளை) அளழத்து நிச் யமாக அல்லாஹ் 

இன்னாளர வந ித்து விட்டான். எனவவ 

நீங்களும் அவளர வந ியுங்கள் என்பார். 

வானத்திலுள்ைவர்களும் அவளர வந ிப்பார் கள். 

பிறகு பூமியிலுள்ைவர்களும் அவளர வந ிக்கச் 

க ய்யப்படும். என நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்; அபூ ஹுளரரா 

(ரழி), (நூல்; புகாாி) 

 மலக்குகள் ப ி, தாகம், உறக்கம், களைப்பு 

வபான்ற உணர்வுகளுக்கு அப்பால் பட்டவர் கள். 

மனித வர்க்கத் திற்வகா  ஜின் வர்க்கத் திற்வகா  

பறளவ பட் ிகளுக்வகா அல்லது ஏவதனும் 

ஜீவிகளுக்வகா உள்ை  வதளவகள் 

உளடயவர்கைல்லர்.  

நபி இப்றாஹீம் (அளல) அவர்களுக்கு குழந்ளத 

பாக்கியம் குறித்து நற்க ய்தி க ால்வதற்காக 

மலக்குகள் மனித வதாற்றத்தில் வந்தனர். 
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அவர்களுக்கு விருந்து  ளமத்து ளவத்தப் வபாது 

அதளன அவர்கள் உண்ண வில்ளல. 

تَاكََََهْلَ 
َ
ََفَقالُواََعلَْيهَََِدَخلُواَإِذََْالُْمْكَرِميَََإِبَْراِهيمََََضْيِفَََحِديُثََأ

ْهلِهََِإَِلَََفَراغََََُمْنَكُرونََََقْومَ َمَ َسََلَََقاَلَََسََلًما
َ
َََسِميَ َبِِعْجلَ ََفَجاءَََأ

َبهَُ َلَََقاَلََإََِلِْهمَََْفَقرَّ
َ
ُكلُونَََأ

ْ
وَْجَسَََتَأ

َ
َََتَْفَََلَََقالُواَِخيَفةًََِمْنُهمَََْفأ

وهَُ ُ َعلِيمَ َبُِغََلمَ ََوبََشَّ  

இப்றாஹீமின் கண்ணியத்திற்குாிய விருந்தாைி 

கைின் (வானவர்கைின்) க ய்தி (நபிவய) 

உம்மிடம் வந்ததா? 

அவர்கள் அவாிடம் நுளழந்த வபாது ஸலாம் 

( ாந்தி உண்டாகட்டும்) என்று கூறினர். அவரும் 

ஸலாம் எனக் கூறி அறிமுகமற்ற கூட்டத்தினர் 

(என தனக்குள் எண்ணிக் ககாண்டார்.) 

பிறகு தனது குடும்பத்தாாிடம் விளரந்து க ன்று 

ககாழுத்த காளைக் கன்ளற (கபாாித்து) ககாண்டு 

வந்தார். பின்னர் அவர்களுக்கு முன்னால் 

ளவத்து  ாப்பிடமாட்டீர்கைா என்று வகட்டார்.  

அவர்கள் உண்ணாமல் இருக்கவவ அவர்கள் மீது 

அச் ம் ககாண்டார். நீர் பயப்பட வவண்டாம் என 
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அவர்கள் கூறி, அறிவுள்ை ஒரு குழந்ளதளயக் 

ககாண்டு அவருக்கு அவர்கள் நன்மாராயமும் 

கூறினர். (51;24-28) (11;69,70)  

பிறகு அந்த மலக்குகள், லூத் (அளல) 

அவர்கைிடம் வந்து, அவரது  மூகம் ஆண் 

புணர்ச் ியில் ஈடுபட்டு வருவதனால் அவர்கைது 

அழிவு குறித்தும் எச் ாிக்ளக க ய்தனர். இந்த 

மலக்குகள் ஆண்கைின் வதாற்றத்தில் வந்ததாக 

அல்லாஹ் கதைிவுப்படுத்துகிறான். 

َيَْومَ ََهَذاََوَقاَلَََذْرًعََبِِهمَََْوَضاَقََبِِهمََِِْسءَََلُوًطاَرُُسلَُناََجاَءْتََاَولَمََّ
َ يَِّئاِتَََيْعَملُونَََََكنُواََقْبُلَََوِمنََْإََِلْهََُِيْهَرُعونََََقْوُمهََُوََجاَءهََََُعِصيب  َالسَّ

ْطَهرََُُهنََََّبَناِتَََهُؤَلءَََِقْومََِيَاََقاَلَ
َ
ُقواَلَُكمََْأ ََََفاتَّ ََضْيِفََِفَََُتُْزونَََِوَلََاّللَّ

لَيَْسَ
َ
ََحق ََِمنَََْبَناتَِكََِفََََلَاََماََعلِْمَتََلََقدَََْقالُواَََرِشيدَ َرَُجل ََِمْنُكمََْأ

نَََّلَوَََْقاَلَََنُِريدَََُماَََلَْعلَمَََُوإِنََّكَ
َ
ةًََبُِكمََِْلََأ وََْقُوَّ

َ
َشِديدَ َُرْكن ََإَِلََآوِيَأ  

(வானவர்கைாகிய) நமது தூதர்கள் (மனித 

வதாற்றத்தில்) லூதிடம் வந்த வபாது அவர் 

அவர்கைால் (அவரது  மூகத்தவர்கைால்) மன 

கநருக்கடிக்குள்ைாகினார். இது கபரும் துன்பம் 

மிக்க நாைாகும் எனக் கூறினார். 
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அவரது  மூகத்தினர் அவாிடம் விளரந்வதாடி 

வந்தனர். அவர்கள் இதற்கு முன்னரும் 

(ஆண்புனர்ச் ியாகிய) இத்தீய க யல்களைவய 

க ய்து ககாண்டிருந்தனர். எனது  மூகவம! 

இவர்கள் எனது கபண் மக்கள். அவர்கள் 

உங்களுக்கு திருமணம் க ய்யப் பாிசுத்தமான 

வர்கள்.அல்லாஹ்ளவ அஞ் ிக் ககாள்ளுங்கள். 

எனது விருந்தினர் விடயத்தில் என்ளன 

கவளலக்குள்ைாக்கி விடாதீர்கள். நல்ல மனிதர் 

ஒருவர் கூட உங்கைில் இல்ளலயா? என்று 

வகட்டார். (11;77,78) 

 மலக்குகள் அல்லாஹ் நாடுகின்ற மனித 

வதாற்றங்கைில் வரக்கூடியவர்கள். இதுதான் 

வதாற்றம் என்று எவராலும் க ால்ல முடியாது. 

நபிமார்கைிடத்தில் மலக்குகள் மனித 

வதாற்றத்தில் வந்தது வபால் ஜிப்ாீல் (அளல) 

அவர்கள் மர்யம் அளல) அவர்கைிடத்தில்  மனித 

வதாற்றத்தில் வந்து ஈஸா நபியின் பிறப்பு குறித்து 

நன்மாராயம் கூறினார்கள். 

ْهلَِهاَِمنََْانْتََبَذْتََإِذَََِمْريَمَََالِْكَتاِبََِفَََواْذُكرَْ
َ
قِيًّاََمََكنًاَأ ََذْتَََََشْ َِمنَََْفاَتَّ

ْرَسلَْناَِحَجابًاَُدونِِهمَْ
َ
اَسِويًََّبَََشًاَلََهاََفَتَمثََّلََُروَحَناَإََِلَْهاََفأ  
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நபிவய இவ்வவதத்தில் மர்யம் குறித்தும் நிளனவு 

கூர்வீராக. அவர் தனது குடும்பத்ளத விட்டும் 

கிழக்குப் பக்கமுள்ை  ஓாிடத்தில் தனித்தப் வபாது 

அவர் அவர்களை விட்டும் (தன்ளன மளறத்துக் 

ககாள்ை) ஒரு திளரளய எடுத்துக் ககாண்டார். 

அப்வபாது (ஜிப்ாீல் ஆகிய) நமது ரூளஹ 

அவாிடம் அனுப்பி ளவத்வதாம். அவர் அவைிடம் 

வநர்த்தியான ஒரு மனிதராகத் வதாற்றமைித்தார். 

(19; 16,17) 

    விவஷடமாக ஜிப்ாீல் (அளல) அவர்கைின் 

யதார்த்தமான வதாற்றத்ளத பற்றி நபி (ஸல்) 

குறிப்பிட்டதுடன் அத் வதாற்றத்ளத பார்த்த 

தாகவும் குறிப்பிட் டார்கள்.  

ஜிப்ாீல் (அளல) அவர்கள் மிக கநருக்கமாக 

இருந்து வஹிளய நபி(ஸல்) அவர்களுக்குக் கற்று 

ககாடுத்த வவளையிலும், மிஃராஜ் பயணத்தில் 

ஸித்ரதுல் முன்தஹா எனும் இடத்தில் 

அண்மித்திருந்த வவளையிலும், ஜிப்ாீல்(அளல) 

அவர்களை நபி(ஸல்) அவர்கள் பாரத்துள்ைார்கள் 

என அல்லாஹ் கூறுகிறான். 
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َََدنَاَُثمََّ وَََْقْوَسْيَََِقاَبَََفََكنَََََفَتَدلَّ
َ
ْدَنََأ

َ
ْوَحَََأ

َ
ْوَحَََماََعْبِدهََِإَِلَََفأ

َ
ََماََأ

ىََماَالُْفَؤادَََُكَذَبَ
َ
َفتَُماُرونَهََََُرأ

َ
ََأ ْخَرىَنَْزلَةًَََرآهَََُولََقدَََْيََرىََماَََعَ

ُ
ََأ

الُْمْنَتَهََِسْدَرةََِِعْندََ  

(நபியாகிய) அவர் கண்டது குறித்து (அவரது) 

உள்ைம் கபாய்ப்பிக்கவில்ல. அவர் கண்டது 

பற்றி அவருடன் நீங்கள் தர்க்கம் க ய்கிறீர் 

கைா? ஸித்ரதுல் முன்தஹா எனும் இடத்தில் 

இவர் மீண்டும் ஒரு தடளவ (ஜிப்ாீலாகிய) 

அவளரக் கண்டார். (53;11-13) 

{ فُقَََِرآهَََُولََقدَْ
ُ
ََُهوََََوَماََالُْمبِيََِبِاْْل َ،32:َيراَلكو]{ََبَِضنِيَ َالَْغْيِبََََعَ

32] 

திண்ணமாக (ஜிப்ாீலாகிய) அவளர கதைிவான 

அடி வானத்தில் இவர் (முஹம்மத் நபி) கண்டார். 

(8;23) 

இளற க ய்திளய ககாண்டுவரக் கூடிய ஜிப்ாீல் 

(அளல) அவர்கைின் இயற்ளக வதாற்றத்ளத   

கண்டது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு 

விபாித்தார்கள். 
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1) مسلم صحيح ஃ 159) 

يُل، ُهوَ  إَِنَما»: َفَقاَل  ِ رَهُ  لَم   ِجْب 
َ
َ  َعلَي َها ُخِلَق  الَِت  ُصوَرتِهِ  ََعَ  أ ِ  َغي   َهاَتي 

، ِ تُهُ  ال َمَرَتي  ي 
َ
َ  َما َخل ِقهِ  ِعَظمُ  َسادًّا الَسَماءِ  ِمنَ  ُمن َهِبًطا َرأ  إَِل  الَسَماءِ  َبي 

ر ِض 
َ  األ 

நான், ஜிப்ாீளல அவர் பளடக்கப்பட்ட 

வதாற்றத்தில் இரு தடளவகள் பார்த்துள்வைன். 

அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கிக் ககாண்டி 

ருந்தளத பார்த்வதன். அப்வபாது அவருளடய 

பிரமாண்டமான வதாற்றம் வானம் பூமிக்கிளட 

யிலுள்ை இளடகவைிளய அளடத்துக் 

ககாண்டிருந்தது என நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரழி); நூல்: 

முஸ்லிம்.) 

4) ابلخاري صحيح ஃ 116) 

ِن  َْبَ خ 
َ
نَهُ  َعن ُهَما، اّلَلُ  رَِضَ  اّلَلِ  َعب دِ  ب نُ  َجابِرُ  أ

َ
 اللُ  َصَّل  انلَِبَ  َسِمعَ  أ

ُ  َعّني  َفَتَ  ُثمَ ' : َيُقوُل  وََسلََم، َعلَي هِ  ةً، الَوح  َ نَا َفبَي نَا َفت 
َ
م ِِش، أ

َ
ُت  أ  َسِمع 

تًا ي الَملَُك  فَإَِذا الَسَماِء، قِبََل  بَََصِي فََرَفع ُت  اِء،الَسمَ  ِمنَ  َصو   َجاَءِن  اََّلِ
َراٍء، َ  ُكر ِسي  ََعَ  قَاِعد   ِِبِ ر ِض، الَسَماءِ  َبي 

َ
 َهَوي ُت  َحَّت  ِمن ُه، فَُجئِث ُت  َواأل
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ر ِض، إَِل 
َ
يِل  فَِجئ ُت  األ ه 

َ
لُوِن : َفُقل ُت  أ لُوِن، َزمي ن َزَل  َزمي

َ
 يَا} َتَعاَل  اّلَلُ  فَأ

َها ي 
َ
ن ِذر   ُقم   الُمَدثيرُ  أ

َ
فَأ } 

“(வானவர் ஜிப்ாீல் அவர்கள் முதன் முதலாக 

ஹிரா குளகயில் எனக்கு வஹீ (இளறச் க ய்தி 

ககாண்டு வந்தார்.) பிறகு  ிறிது காலத்திற்கு 

(மூன்றாண்டுகளுக்கு) எனக்கு வஹீ (இளறச் 

க ய்தி) வருவது நின்று வபாய்விட்டது. (அக் கால 

கட்டத்தில் ஒரு முளற) நான் (பாளதயில்) நடந்து 

க ன்று ககாண்டிருந்த வபாது வானத்திலிருந்து 

ஒரு  ப்தத்ளதக் வகட்வடன்.  என் பார்ளவளய 

வானத்ளத வநாக்கி உயர்த்திவனன். அங்வக 

‘ஹிரா’ குளகயில் என்னிடம் வந்த அவத வானவர் 

வானத்திற்கும் பூமிக்குமிளடவய 

(பிரமாண்டமான) ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து 

ககாண்டிருந்தார். அவளரக் கண்டு நான் 

பீதிக்குள்ைாகி விட்வடன். அதன் விளைவாக 

(மூர்ச்ள யுற்றுத்) தளரயில் விழுந்து விட்வடன். 

பிறகு (மயக்கம் கதைிந்தவுடன்) என் வீட்டாாிடம் 

க ன்று, “எனக்குப் வபார்த்துங்கள். எனக்குப் 

வபார்த்துங்கள்” என்று (நடுக்கத்துடன்) 

கூறிவனன். அவ்வாவற வபார்ளவ வபார்த்தப் 

பட்டது. அப்வபாது அல்லாஹு தஆலா, 
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‘(வபார்ளவ) வபார்த்திக் ககாண்டிருப்ப வவர! 

எழுந் திருங்கள். (அல்லாஹ்வின் தண்டளன 

குறித்து, மக்களை)  அச் மூட்டி எச் ாிக்ளக 

க ய்யுங்கள்.  வமலும், உங்களுளடய இரட் க 

னின்  கபருளமளய எடுத்து ளரயுங்கள். வமலும், 

உங்கள் ஆளடகளைத் தூய்ளமயாக ளவத்துக் 

ககாள்ளுங்கள். வமலும், ( ிளலகள் எனும்) 

அசுத்தத்ளத கவறுத்து விடுங்கள்” என்னும் 

(திருக்குர்ஆன் 74;1-5) வ னங்களை 

அருைினான். 

1) مسلم صحيح ஃ 153) 

ي ُت 
َ
يَل  َوَرأ ِ ق َرُب  فَإَِذا الَساَلُم، َعلَي هِ  ِجْب 

َ
ي ُت  َمن   أ

َ
يَةُ  َشبًَها بِهِ  رَأ  َوِف  «َدح 

ٍح  اب ِن  ِرَوايَةِ  يَةُ »: ُرم  َخِليَفةَ  ب نُ  َدح  » 

(நபித் வதாழர்)தஹ்யாஹ் இப்னு கலீபாவுளடய 

வதாற்றத்திற்கு ஒப்பாக ஜிப்ாீளல நான் 

பார்த்வதன் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார் 

கள். அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் (ரலி) (நூல்: முஸ்லிம்) 

ஜிப்ாீல்(அளல) அவர்களை நபி(ஸல்) அவர்கள் 

கண்டது வபால் மாலிக் (அளல) மற்றும் 
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மீக்காயீல் (அளல) அவர்களையும் 

கண்டுள்ைார்கள். 

4) ابلخاري صحيح ஃ 116) 

ي ُت »: وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِب   قَاَل : قَاَل  َسُمَرَة، َعن   
َ
ِ  اللَي لَةَ  َرأ  رَُجلَي 

َتيَاِن 
َ
ي قَالَ  أ نَا انلَاِر، َخاِزنُ  َمالِك   انلَارَ  يُوقِدُ  اََّلِ

َ
يُل  َوأ ِ  وََهَذا ِجْب 

 «ِميََكِئيُل 

நான் இன்றிரவு இரண்டு வபர்களைக் (கனவில்) 

கண்வடன். (அவ்விருவளரயும் அறிமுகப்படுத்து 

முகமாக  ஜிப்ாீல் என்னிடம் கூறும் வபாது) 

‘அவதா, கநருப்ளப மூட்டிக் ககாண்டிருப்பவர் 

நரகத்தின் காவலரான (வானவர்) மாலிக் ஆவார். 

நான் ஜிப்ாீல். இவர் மீக்காயீல் ஆவார் என்றார். 

என நபி(ஸல்) கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: 

ஸமுரா(ரலி) (நூல்: புகாாி) 

      ஜிப்ாீல் (அளல) மனித வதாற்றத்தில் 

 ஹாபாக்கள் முன்னிளலயில் பிர ன்னமா 

னார்கள், என்பளத நபி (ஸல்) அவர்கள் 

உறுதிப்படுத்தினார்கள். 

1) مسلم صحيح ஃ 37) 
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ِب  َحَدثَِّن 
َ
ََطاِب  ب نُ  ُعَمرُ  أ  اللُ  َصَّل  اللِ  رَُسولِ  ِعن دَ  ََن نُ  بَي نََما: قَاَل  اْل 

ٍم، َذاَت  وََسلَمَ  َعلَي هِ   َشِديدُ  اثلييَاِب، َبيَاِض  َشِديدُ  رَُجل   َعلَي نَا َطلَعَ  إِذ   يَو 
ثَرُ  لَي هِ عَ  يَُرى َل  الَشَعِر، َسَوادِ 

َ
ِرُفهُ  َوَل  الَسَفِر، أ ، ِمنَا َيع  َحد 

َ
 َجلََس  َحَّت  أ

نَدَ  وََسلََم، َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِبي  إَِل  س 
َ
بَتَي هِ  فَأ بَتَي ِه، إَِل  ُرك   َكَفي هِ  َووََضعَ  ُرك 

ِْب ِن  حُمََمدُ  يَا: َوقَاَل  فَِخَذي ِه، ََعَ  خ 
َ
اَلِم، َعِن  أ ِس   َصَّل  اللِ  رَُسوُل  َفَقاَل  اإل 

اَلمُ »: وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  ِس  ن   اإل 
َ
َهدَ  أ ن   تَش 

َ
نَ  اللُ  إَِل  إَِلَ  َل  أ

َ
 رَُسوُل  حُمََمًدا َوأ

ِتَ  الَصاَلَة، َوتُِقيمَ  وََسلََم، َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  اللِ   َرَمَضاَن، َوتَُصومَ  الَزََكَة، َوتُؤ 
َ  َوََتُجَ  َت  إِنِ  ي َت ابل  تََطع   َلُ  َفَعِجب نَا: قَاَل  َصَدق َت،: قَاَل  ،«َسِبياًل  إََِل هِ  اس 
ُلُ،

َ
أ قُُه، يَس  ِْب ِن : قَاَل  َويَُصدي خ 

َ
يَماِن، َعِن  فَأ ِ

ن  »: قَاَل  اإل 
َ
 بِالِل، تُؤ ِمنَ  أ

َو مِ  َورُُسِلِه، َوُكتُِبِه، َوَماَلئَِكِتِه، ِخِر، َواَل  ِهِ  بِال َقَدرِ  َوتُؤ ِمنَ  اْل  هِ  َخي   ،«َوََشي
ِْب ِن : قَاَل  َصَدق َت،: قَاَل  خ 

َ
َساِن، َعِن  فَأ ِح  ن  »: قَاَل  اإل 

َ
بُدَ  أ نََك  اللَ  َتع 

َ
 َكأ

ِْب ِن : قَاَل  ،«يََراكَ  فَإِنَهُ  تََراهُ  تَُكن   لَم   فَإِن   تََراُه، خ 
َ
 َما»: قَاَل  الَساَعِة، َعِن  فَأ

ئُوُل  ع لَمَ  َعن َها ال َمس 
َ
ِْب ِن : قَاَل  «الَسائِلِ  ِمنَ  بِأ خ 

َ
َماَرتَِها، َعن   فَأ

َ
ن  »: قَاَل  أ

َ
 أ

َمةُ  تَِلَ 
َ ن   َربَتََها، األ 

َ
َُفاةَ  تََرى َوأ  ِف  َيتََطاَولُونَ  الَشاءِ  رََِعءَ  ال َعالَةَ  ال ُعَراةَ  اْل 

ُن يَانِ  ِري ُعَمرُ  يَا»: ِل  قَاَل  ُثمَ  َمِليًّا، فَلَِبث ُت  ان َطَلَق  ُثمَ : قَاَل  ،«ابل  تَد 
َ
 َمِن  أ

ع لَُم، َورَُسوُلُ  اللُ : قُل ُت  «الَسائُِل؟
َ
يُل  فَإِنَهُ »: قَاَل  أ ِ تَاُكم   ِجْب 

َ
 ُيَعليُمُكم   أ

 «ِدينَُكم  
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உமர் (ரழி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஒரு நாள் 

நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்வதாம். 

அப்வபாது மிக கவண்ளமயான ஆளட அணிந்த 

கடும் கறுத்த நிறமுளடய முடி நிளறந்த ஒரு 

மனிதர் வந்தார். அவாிடத்தில் பயணத்தின் 

அளடயாைம் கதன்படவில்ளல. எங்கைில் 

எவரும் அவளர அறிந்ததுமில்ளல. அவர் வந்து 

நபி (ஸல்) அவர்கைிடம் உட்கார்ந்து தனது 

முழங்கால்களை நபி (ஸல்) அவர்களுளடய 

முழங்கால்களுடன் இளணத்து தனது இரு 

உள்ைங் ளககளை தனது இரு கதாளடகைின் 

வமல் ளவத்தார். (பிறகு) நபி (ஸல்) அவர்கைிடம் 

இஸ்லாம், ஈமான், இஹ்ஸான் மற்றும் மறுளம 

நாள் பற்றியும் அதன் அளடயாைங்கள் பற்றியும் 

வகட்டார். நபி (ஸல்) அவர்களும் விைக்கப்படுத்தி 

னார்கள். பிறகு அவர் வபாய் விட்டார். பிறகு நபி 

(ஸல்) அவர்கள் உமவர! இப்வபாது வந்து வகள்வி 

வகட்டவளர அறிவீரா? எனக் வகட்டார்கள். 

அல்லாஹ்வும் அவனது ரசூலுவம மிக 

அறிந்தவர்கள் எனக் கூறிவனன். “நிச் யமாக 

அவர்தான் ஜிப்ாீல். உங்களுளடய மார்க்கத்ளத 

உங்களுக்குக் கற்றுக் ககாடுப் பதற்கு உங்கைிடம் 
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வந்தார் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

(ஹதீஸின் சுருக்கம்), நூல்: முஸ்லிம் 

ஜிப்ாீல்(அளல) அவர்களைப் பற்றி  விவஷடமாக 

அல்லாஹ் குறிப்பிடும் வபாது அவர் வலிளம 

மிக்கவர் அழகிய வதாற்ற முளடயவர் என்று 

குறிப்பிடுகிறான். 

ة ََُذوَالُْقَوىََشِديدَََُعلََّمهَُ َفاْسَتَوىَِمرَّ  

வலிளம மிக்க அழகிய வதாற்றமுளடய (ஜிப்ாீல் 

எனும் வான)வர் (முஹம்மத் நபியாகிய) 

இவருக்குக் கற்றுக் ககாடுத்தார். (தனது 

இயற்ளகயான அளமப்பில் நபியின் முன்) வநராக 

நின்றார். (53; 5, 6) 

அல்லாஹ் வதர்ந்கதடுத்த நபிமார்களுக்கு வஹி 

(இளற கட்டளைளய) மலக்குகள் மூலமாக 

அல்லாஹ் இறக்கிளவக்கிறான். அப்பணியில் 

கூட்டல் குளறவின்றி மலக்குகள் எத்திளவப்பர். 

4) ابلخاري صحيح ஃ 112) 

نَ : َعن َها اّلَلُ  رَِضَ  ََعئَِشةَ  َعن  
َ
َل  ِهَشامٍ  ب نَ  اْلَارَِث  أ

َ
 اللُ  َصَّل  انلَِبَ  َسأ

ِتيَك  َكي َف  وََسلَمَ  َعلَي هِ 
 
؟ يَأ ُ تِيِّن  َذاكَ  ُك  »: قَاَل  الَوح 

 
ح   الَملَُك  يَأ

َ
 ِف  يَانًاأ
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ِصمُ  اْلََرِس، َصل َصلَةِ  ِمث لِ  ، َفيَف  هُ  وَُهوَ  قَاَل، َما َوَعي ُت  َوقَد   َعّني َشد 
َ
، أ َ  لََعَ

يَانًا الَملَُك  ِل  َويَتََمثَُل  ح 
َ
ِع  َفيََُكيُمِّن، رَُجاًل  أ

َ
َيُقوُل  َما فَأ  

ஹாாிஸ் இப்னு ஹிஷாம்(ரலி) நபி(ஸல்) 

அவர்கைிடம், ‘தங்களுக்கு வஹீ (இளறச் க ய்தி) 

எப்படி வருகிறது?’ என்று வகட்டார்கள். 

நபி(ஸல்) அவர்கள்,  ில வவளை கைில் வானவர் 

(ஜிப்ாீல்) என்னிடம் மணிவயாள ளயப் வபான்று 

( த்தம் எழுப்பிய நிளலயில்) வருவார். அவர் 

கூறியளத நான் நிளனவில் ளவத்த நிளலயில் 

அவர் என்ளன விட்டுப் பிாிந்து விடுவார். 

இவ்வாறு வருவது எனக்கு மிகக் கடுளமயான 

 ிரமம் தரக் கூடியதாக இருக்கும்.  ில 

வவளைகைில் அந்த வானவர் ஒரு மனிதளரப் 

வபான்று காட் ி யைித்து என்னுடன் வபசுவார். 

அப்வபாது அவர் கூறுவளத நிளனவிலிருத்திக் 

ககாள் வவன்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா(ரலி) (நூல்: 

புகாாி) 

    மனித வதாற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிளலயில் 

மலக்குகள் இரண்டு இரக்ளகக்கள் மூன்று 

இரக்ளககள் நான்கு இரக்ளககள் 
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உளடயவர்கைாகவும் பளடக்கப்பட்டுள்ைார் கள். 

ஜிப்ாீல் (அளல) 600 இறக்ளககள் 

உளடயவர்கைாகவும் பளடக்கப் பட்டுள்ைார் 

கள். 

َْمدَُ ََِاْلْ َماَواِتَاََفاِطرََِّلِلَّ ْرِضََلسَّ
َ
وِلََرُُسًَلََالَْمََلئَِكةَََِجاِعلَََِواْْل

ُ
َأ

ْجنَِحةَ 
َ
َلْقََِِفََيَِزيدَََُوُرَباعََََوثََُلَثَََمْثَنََأ َََإِنَََّيََشاءَََُماَاْلْ ََاّللَّ ءَ َُكََََِّعَ َََشْ

 َقِديرَ 

வானங்களையும் பூமிளயயும் பளடத்தவனும், 

இரண்டிரண்டு மும்மூன்று நன்னாங்கு இறக்ளக 

களையுளடய வானவர்களை தூதர்கைாக ஆக்கிய 

அல்லாஹ் வுக்வக எல்லாப்புகழும். பளடப்பில் 

தான் நாடுவளத அவன் வமலும் அதிகாிப்பான். 

நிச் யமாக அல்லாஹ் யாவற்றின் மீதும் 

வபராற்றலுளடயவன். 35;1) 

1) مسلم صحيح ஃ 158) 

ِن : قَاَل  َْبَ خ 
َ
ُعوٍد، اب نُ  أ نَ » َمس 

َ
ى وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِبَ  أ

َ
يَل  َرأ ِ  َلُ  ِجْب 

َجنَاٍح  ِست ِمائَةِ  » 
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“நபி(ஸல்) அவர்கள் ஜிப்ாீல் (அளல) அவர்களை 

600 இறக்ளகள் உளடயவராக 

பார்த்துள்ைார்கள்” என இப்னு மஸ்ஊத் 

(ரலி)அறிவிக்கிறார்கள் (நூல்- முஸ்லிம்) 

     உலக அழிவின் அளடயாைமாக ஈஸா 

(அளல) அவர்கள் வானத்திலிருந்து பூமிக்கு 

இறங்கும் வபாது மலக்குகைின் இறக்ளககைில் 

ளககளை ளவத்தவராக இறங்குவார் என 

நபி(ஸல்) கூறினார்கள்.  ஹீஹூல் முஸ்லிமில் 

வரக் கூடிய நீண்ட ஹதீஸின் ஒரு பகுதியில் 

பின்வருமாறு காணப்படுகிறது. 

4) مسلم صحيح ஃ 2253) 

ُل  ِ
َي َضاءِ  ال َمنَاَرةِ  ِعن دَ  َفيَْن  َق، ِقَ ََش   ابل  َ  ِدَمش  ، َبي  ِ  َكَفي هِ  َواِضًعا َمه ُروَدَتي 
ِنَحةِ  ََعَ  ج 

َ
ِ  أ ،َملََكي   

ஈஸா (அளல) அவர்கள் திமிஷ்கின் கிழக்குப் 

பகுதியில் (அளமந்துள்ை) கவள்ளை மினாரா 

வில் இறங்குவார்கள். அப்வபாது தங்களுளடய 

இரு உள்ைங் ளககளையும் இரு மலக்குகைின் 

இறக்ளககள் மீது ளவத்தவராக இறங்கு வார்கள். 

(நூல்:முஸ்லிம்)  
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உலகில் மனிதர்கைின் கதாளகளய கணக் 

ககடுப்பது வபால் மலக்குகைின் கதாளகளய 

கணக்ககடுக்க முடியாது. அவர்கைின் 

எண்ணிக்ளகளய அல்லாஹ்ளவத் தவிர யாரும் 

அறியமாட்டார்கள். 

َََربَِّكََُجنُودََََيْعلَمَََُوَما ََِهََََوَماَُهوَََإِلَّ لِلْبَََشََِْكَرىذََِإِلَّ  

உமது இரட் கனின் பளடகளை (மலக்குகளை) 

அவளன யன்றி வவகறவரும் அறிய 

மாட்டார்கள். (74;31) 

نَُس  َحَدَثنَا
َ
: قَاَل  َعن ُهَما، اّلَلُ  رَِضَ  َصع َصَعةَ  ب ِن  َمالِِك  َعن   َمالٍِك، ب نُ  أ

وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِب   قَاَل   

ُموُر، بَلي ُت ا ِل  فَُرفِعَ  ل ُت  الَمع 
َ
يَل، فََسأ ِ  الَمع ُمورُ  ابَلي ُت  َهَذا: َفَقاَل  ِجْب 

ل َف  َسب ُعونَ  يَو مٍ  ُكَ  ِفيهِ  يَُصيلي 
َ
 َما آِخرَ  إََِل هِ  َيُعوُدوا لَم   َخرَُجوا إَِذا َملٍَك، أ

 ....َعلَي ِهم  

(ஏழாம் வானத்தில் ளவத்து ) எனக்கு ளபதுல் 

மஃமூர் எனும் இளற இல்லம் எடுத்துக் 

காட்டப்பட்து. அளதப் பற்றி ஜிப்ாீல்(அளல) 

அவர்கைிடம் வகட்வடன். இதுதான் ளபதுல் 
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மஃமூராகும். ஒவ்கவாரு நாளும் 70,000 

மலக்குகள் இங்வக நுளழந்து கதாழுகிறார்கள். 

அதிலிருந்து கவைி வயறியவர்கள் மறுபடியும் 

அதனுள் நுளழவதில்ளல என நபி(ஸல்) 

கூறினார்கள்.(நூல்: முஸ்லிம்). 

ஒரு நாளைக்கு ளபதுல் மஃமூருக்கு நுளழகின்ற 

70,000 மலக்குகள் மறுபடியும் அம் மஸ்ஜிதுக்குள் 

நுளழவதில்ளல என்றால் இது காலம் வளர  

நுளழந்த மலக்குகைின் எண்ணிக்ளகயும் உலகம் 

அழியும் வளர நுளழயப் வபாகின்ற மலக்குகைின் 

எண்ணிக் ளகயும் நிச் யமாக அல்லாஹ்ளவத் 

தவிர யாரும் அறியமாட்டாரகள். இது தவிர 

ஏளனய  மலக்குகைின் எண்ணிக்ளகயும் எவரும் 

அறிய மாட்டார்கள். 
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PART- 02 

மலக்குகளை 

நம்புதல். 
M.S.M.இம்தியாஸ் யூசுப் ஸலபி  
அல்லாஹ்வினால் பளடக்கப்பட்ட மலக்கு 

களுக்ககன  பணிகள் கவவ்வவறாக பகிர்ந்த 

ைிக்கப்பட்டுள்ைன என்பளத காண முடிகிறது. 

அல்லாஹ் கூறுகிறான். 

قًا  َوانلَازََِعِت َغر 

(பாவிகைின் உயிர்களை) கடினமாகப் 

பறிப்பவர்(கைான மலக்கு)கள் மீது  த்தியமாக- 

ًطا    َوانلَاِشَطاِت نَش 

(நல்வலார் உயிர்களை) இவலா ாகக் 

கழற்றுபவர்(கைான மலக்கு)கள் மீதும் 

 த்தியமாக-  
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اِِبَاِتَ َسْبًحاَوَالسَّ  

வவகமாக நீந்திச் க ல்பவர்(கைான மலக்கு)கள் 

மீதும்  த்தியமாக-  

َسب ًقا ِت فَالَسابَِقا  

முந்தி முந்திச் க ல்பவர்(கைான மலக்கு)கள் 

மீதும்  த்தியமாக-  

ًرا فَال ُمَدبيَراِت  م 
َ
أ  

ஒவ்கவாரு காாியத்ளதயும் நிர்வகிப்பவர் (கைான 

மலக்கு) கள் மீதும்  த்தியமாக (அல்குர்ஆன்:79:1-

5) 

இக்குர்ஆன் வ னங்கள் முக்கிய  ில பணிகளை 

சுட்டிக் காட்டுவது வபால் வமலும்  ில 

வ னங்களும் ஹதீஸ்களும் வவறு  ில 

பணிகளுளடய மலக்குகளையும் சுட்டிக் காட்டு 

கின்றன.  

உயிர்களை ளகப்பற்றும் மலக்குகள்: 
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வமவலயுள்ை குர்ஆனிய வ னத்திற்வகற்ப நல்ல 

மனிதர் கைின் உயிர்களை ளகப்பற்றும் 

கபாறுப்புக்கு  ில மலக்குகளும், தீயவர்கைின் 

உயிர்களை ளகப்பற்றும் கபாறுப்புக்கு  ில 

மலக்குகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்கள்.  

َ َحَدُكمَََُجاءَََإَِذاََحّتَّ
َ
ْتهََُالَْمْوُتََأ ََلَََوُهمََُْرُسلَُناَتََوفَّ

 ُيَفرُِّطونََ
உங்கைில் ஒருவருக்கு மரணம் வந்து 

விடுமானால், நமது தூதர்கள் (மலக்குகள்), அவர் 

ஆத்மாளவ எடுத்துக் ககாள் கிறார்கள் - அவர்கள் 

(தம் கடளமயில்) தவறுவதில்ளல. (6:61) 

நல்லவர்கைின் உயிர்களை ளகப்பற்றும் 

வநரத்தில் வரக்கூடிய  மலக்குகள் சூாியளனப் 

வபான்று பிரகா முளடயவர்கைாகவும் தீயவர் 

கைின் - நிராகாிப்பாைர்கைின் உயிர் களை 

ளகப்பற்றும் வநரத்தில் வரக்கூடிய மலக்குகள் 

கறுத்த நிறமுளடயவர்கைாகவும் இருப்பார்கள் 

என நபி(ஸல்) குறிப்பிட்ட  ஹீஹான ஹதீஸ்கள் 

கூறுகின்றன.   
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நல்லவர்கைின் உயிர்களை ளகப்பற்றும் வபாது 

மிக இலகுவான முளறயிலும், சுபவ ாபனச் 

க ய்தி கூறியும் மலக்குகள் உயிர்களை 

ளகப்பற்றுகிறார்கள். 

ِينَََإِنََّ َََُربَُّناَقَالُواَاَّلَّ ََعلَْيِهمََُتَتَََنَّلََُاْسَتَقاُمواَُثمَََّاّللَّ
ََالَْمََلئَِكةَُ لَّ

َ
واَََتَْزنُواََوَلََََتَافُواَأ بَِْشُ

َ
َنَّةََِوَأ

ْ
َُكْنُتمََْالَِّتََبِاْل

ْوَِلَاُؤُكمََََْنْنَُ(23َ)َتُوَعُدونََ
َ
ََياةََِِفََأ

ْ
ْنَياَاْل َاْْلِخَرةَََِوِفََادلُّ

ْنُفُسُكمََْتَْشَتِهَََماَفِيَهاََولَُكمَْ
َ
ُعونََََماَفِيَهاََولَُكمََْأ َتَدَّ

23َ-23َ:َفصلت)َرَِحيمَ ََغُفورَ َمِنََْنُُزًلَ(23َ)  

நிச் யமாக எங்கள் இரட் கன் அல்லாஹ்  எனக் 

கூறி பின்னர் (அதில்) உறுதியாக 

இருக்கின்றார்கவைா அவர்கள் மீது வானவர்கள் 

இறங்கி நீஙகள் அச் ப்பட வவண்டாம் 

துக்கப்படவும் வவண்டாம். உங்களுக்கு 

வாக்கைிக்கப்பட்ட சுவர்க்த்ளதக் ககாண்டு 

நன்மாராயம் கபறுஙகள்.( எனக் கூறுவர்.)  

இவ்வுலக வாழ்க்ளகயிலும் மறுளமயிலும் நாவம 

உதவி யாைர்கள். உங்கைது மனங்கள் 

விரும்புபளவ அதில்  உங்களுக்கு உண்டு. 
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வமலும் அதில் நீங்கள் வகட்பகதல்லாம் 

உங்களுக்கு உண்டு. (இது) மிக்க மன்னிப் 

பவனான நிகரற்ற அன்புளடயவனிட 

மிருந்துள்ை விருந்தாகும்.(41:30-32) 

தீயவர்கைின் உயிர்களை ளகப்பற்றும் வபாது 

மலக்குகள் கடுளமயாக நடந்து ககாள்கிறார் கள், 

நிராகாிப்பாைர்கைாக மரணிப்பவர்களுக்கு 

 பிக்கின்றார்கள். 

ْتُهمََُإَِذاَفََكْيَفَ } ُبونَََالَْمََلئَِكةََُتََوفَّ َوُُجوَهُهمََْيَْْضِ
ْدبَاَرُهمَْوََ
َ
نَُّهمَََُذلَِكَََأ

َ
ْسَخَطَََماَاتََّبُعواَبِأ

َ
َََأ ََوَكرُِهواَاّللَّ

ْحَبَطََرِْضوَانَهَُ
َ
ْعَمالَُهمََْفَأ

َ
أ  } 

எனவவ இவர்கைது முகங்கைிலும் 

பின்புறங்கைிலும் வானவர்கள் அடித்து  

அவர்கைின் உயிர்களை ளகப் பற்றினால் 

எப்படியிருக்கும். நிச் யமாக இவர்கள் 

அல்லாஹ்வுக்கு வகாபமூட்டியளத பின்பற்றிய 

தும் அவனது கபாருத்தத்ளத கவறுத்ததுவம 

இதற்குக் காரண மாகும். ஆகவவ இவர்கைின் 
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க யல்களை அவன் அழித்து விட்டான்.(47: 

27.28) 

இவ்விரு  கூட்டத்திற்கும் கபாறுப்பாைியாக 

மலக்குல் மவ்த் எனும் மலக்கு நியமிக்கப் 

பட்டுள்ைார். 

ِيَالَْمْوِتَََملَُكَََيَتَوفَّاُكمََْقُْلَ َََاَّلَّ ََربُِّكمََْإَِلََُثمَََّبُِكمََُْوكِّ
 تُرَْجُعونََ

''உங்கள் மீது நியமிக்கப்பட்டிருக்கும், “மலக்குல் 

மவ்த்” தாம் உங்கள் உயிளரக் ளகப்பற்றுவார் - 

பின்னர் நீங்கள் உங்கள் இரட் கனிடம் 

மீள்விக்கப்படுவீர்கள்” என்று (நபிவய!) நீர் 

கூறும்.( 32:11) 

 பிக்கும் மலக்குகள். 

அல்லாஹ் கதைிவுப்படுத்தி  த்திய மார்க்கத்ளத 

உாிய வடிவில் பின்பற்றாது மக்களுக்கு அதன் 

கதைிளவ வழங்காது மளறத்து நிராகாிக் 

கின்றார்கவைா அவர்களை மலக்குகள்,  

 பிக்கின்றனர். 
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ِينَََإِنََّ نَْزَْلَاََماَيَْكتُُمونَََاَّلَّ
َ
ََبْعدََِِمنََْالُْهَدىوَََاْْلَيَِّناِتََِمنَََأ

وََلَِكََالِْكَتاِبََِفََلِلنَّاِسََبَيَّنَّاهَََُما
ُ
ََُيَلَْعُنُهمََُأ ََويَلَْعنُُهمََُاّللَّ

ِعُنونََ َ(351َ)َالَلَّ ِينَََإِلَّ ْصلَُحواَتَابُواَاَّلَّ
َ
وََلَِكَََوَبيَُّنواَوَأ

ُ
َفَأ

تُوُبَ
َ
نَاََعلَْيِهمََْأ

َ
ََِإِنَََّ(363)َالرَِّحيمََُاَلَّوَّاُبََوَأ ََكَفُرواَينََاَّلَّ

ارَ ََوُهمَََْوَماتُوا وََلَِكََُكفَّ
ُ
ََِلَْعنَةَََُعلَْيِهمََْأ َوَالَْمََلئَِكةََِاّللَّ

ْْجَِعيَََوَاَلَّاِسَ
َ
ُفَََلََفِيَهاََخادِلِينَََ(363)َأ ََعْنُهمَََُُيَفَّ
363َ-351َ:َاْلقرة363)َُيْنَظُرونَََُهمَََْوَلََالَْعَذاُبَ  

மக்களுக்கு நாம் வவதத்தில் கதைிவுப்படுத்திய 

பின்னர்   நாம் இறக்கிய கதைிவான  ான்று 

களையும் வழி காட்டல்களையும் யார் 

மளறக்கின்றார்கவைா அவர்களை நிச் யமாக 

அல்லாஹ்  பிக்கின்றான்.  பிப்பதற்கு 

உாிளமயுளடவயாரும்  பிக்கின்றனர். 

ஆனால் எவர்கள் தம் தவறிலிருந்து 

பாவமன்னிப்புக் வகாாி தம்ளம  ீர்திருத்தம் 

க ய்துக் ககாண்டு (தாம் மளறத்த வற்ளற) 

கதைிவுப்படுத்துகின்றார்கவைா அவர்களை நான் 
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மன்னிப்வபன். நான் மிக்க மன்னிப்பவன். 

நிகரற்ற அன்பு ளடயவன். 

 எவர்கள் நிராகாித்து  நிராகாிப்பாைர்கைாகவவ 

மரணித் தும் விடுகின்றார்கவைா நிச் யமாக 

அவர்கள் மீது அல்லாஹ்வினதும், வானவர் 

கைினதும் மனிதர்கள் அளனவாினதும்  ாபம் 

உண்டாகும்.  அவர்கள் அச்  ாபத்திவல 

நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் அவர்களை விட்டும் 

வவதளன இலகுப்படுத்த மாட்டாது. அவர்கள் 

அவகா ம் அைிக்க படவும் மாட்டார்கள்.  (2:159- 

162) 

அவ்வாவற கணவன்  தன் மளனவிளய தனது 

வதளவக்காக  படுக்ளகக்கு அளழக்கும் வபாது 

தகுந்த காரணமின்றி மறுக்கின்ற  மளனவிளய 

யும் மலக்குகள்  பிக்கின்றனர். 

4) ابلخاري صحيح  116) 

ِب  َعن  
َ
 َصَّل  اّلَلِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعن ُه، اّلَلُ  رَِضَ  ُهَري َرةَ  أ

تَهُ  الرَُجُل  َدََع  إَِذا»: وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ 
َ
َرأ بَ  فَِراِشهِ  إَِل  ام 

َ
 ت  فَأ
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بَانَ  َفبَاَت  ِبحَ  َحَّت  الَماَلئَِكةُ  لََعنَت َها َعلَي َها َغض   تَاَبَعهُ  «تُص 
بَُة، بُو ُشع 

َ
بُو َداوَُد، َواب نُ  ََح َزَة، َوأ

َ
َمِش  َعِن  ُمَعاِوَيَة، َوأ ع 

َ
األ  

கணவர் தன் மளனவிளயப் படுக்ளகக்கு 

அளழத்து, அவள் (அவருக்கு உடன்பட) 

மறுத்துவிட, அதன் விளைவாக அவர் இரளவக் 

வகாபத்துடன் கழித்தார் என்றால் அவளை, 

காளல விடியும் வளர வானவர்கள்  பித்துக் 

ககாண்வட யிருக்கின்றனர். 

அறிவிப்பவர் அபூ ஹுளரரா(ரலி) நூல்: புகாாி) 

யுத்த கைத்தில் முஃமின்களுக்கு உதவியாக 

இறங்கும் மலக்குகள். 

இளற நிராகாிப்புக்கு எதிராக ளஷத்தான்கள் 

பளடத் திரட்டி வந்தவபாது முஃமின்களுக்கு 

உதவியாக நின்று பலப்படுத்தக் கூடியவர் 

கைாகவும் யுத்தம் புாியக் கூடியவர் கைாகவும் 

மலக்குகள் கைம் இறங்கினார்கள். பத்ரு கைத்தில் 

இறங்கிய மலக்குகள் பற்றி அல்லாஹ் பின்வரு 

மாறு கூறுகிறான். 
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ََمَْلَكََُفَاْسَتَجاَبَََربَُّكمََْتَْسَتِغيُثونَََِِذَْإ ّنِّ
َ
ُكمََْأ ََُمِمدُّ لْف 

َ
َبِأ

َََُجَعلَهَََُوَما(1َ)َُمْرِدفِيَََالَْمََلئَِكةََِِمنََ ََاّللَّ َبَُْشَىَإِلَّ
ََاَلَّْصَََُوَماَقُلُوُبُكمََْبِهَََِوَِلَْطَمِئََّ ََِِعْندََِمِنََْإِلَّ َََإِنَََّاّللَّ َاّللَّ

َحِكيمَ ََعِزيزَ   

உங்கள் இரட் கனிடம் நீங்கள் உதவி வதடிய 

வபாது நிச் யமாக நான் கதாடர்ச் ியாக ஆயிரம் 

மலக்குகளைக் ககாண்டு உங்களுக்கு உதவுவவன் 

என்று உங்கள் இரட் கன் உங்களுக்கு 

பதிலைித்தான். 

நற்க ய்தியாகவும் இதனால் உங்கள் உள்ைம் 

அளமதி கபறவுவம இளத அல்லாஹ் 

ஏற்படுத்தினான். உதவி என்பது அல்லாஹ் 

விடவமயன்றி வவறில்ளல. நிச் யமாக அல்லாஹ் 

யாவற்ளறயும் மிளகத்தவன் ஞானமிக்கவன். 

(8: 9-10) 
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ََالَْمََلئَِكةََِإَِلَََربَُّكََيُوِحََإِذَْ  ّنِّ
َ
ِينََََفَثبُِّتواََمَعُكمََْأ َآَمُنواَاَّلَّ

ْلِقَ
ُ
ِينَََقُلُوِبََِفَََسأ ُبواَالرُّْعَبَََكَفُرواَاَّلَّ ْعَناقَََِفْوَقََفَاْْضِ

َ
َاْْل

ُبوا َبَنانَ َُكَََِّمْنُهمََْوَاْْضِ   

நிச் யமாக நான் உங்களுடன் இருக்கிவறன். 

எனவவ நீங்கள் நம்பிக்ளக ககாண்வடாளர 

பலப்படுத்துங்கள். நிராகாிப்வபாாின் உள்ைங்க 

ைில் நான் பீதிளய ஏற்பத்துவவன். நீங்கள் 

அவர்கைது கழுத்துக்களுக்கு வமலால் 

கவட்டுங்கள். இன்னும் அவர்கைின் அளனத்து 

விரல் நுனி களையும் துண்டித்து விடுங்கள் என 

வானவர்களுக்கு உமது இரட் கன் வஹி 

அறிவித்தளத (நபிவய எண்ணிப் பார்ப்பீராக) (8: 

12) 

அல்லாஹ்ளவ துதிக்கின்ற மலக்குகள்: 

மலக்குகள் அல்லாஹ்ளவ துதிக்கின்றவர் 

கைாகவும் அல்லாஹ்ளவ துதிக்கின்ற அளவக்கு 

 மூகம் தருகின்றவர் கைாகவும் உள்ைனர். 
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مَََِفَََمنَََْوَلَُ ْرِضََاوَاتَِالسَّ
َ
ونََََلََِعْنَدهَََُوَمنََْوَاْْل ََعنََْيَْسَتْكِِبُ

ونََََوَلََِعَباَدتِهَِ ونََََلََوَاَلََّهارَََاللَّْيَلََيَُسبُِّحونََََيَْسَتْحِِسُ َيْفُُتُ  

அவனிடம் உள்ை(வான)வர்கள் அவளன 

வணங்குவளத விட்டும் கபருளமயடிக்கவவா, 

வ ார்வளடயவவா மாட்டார் கள். 

அவர்கள் வ ார்வளடயாது இரவு பகலாக 

(அவளனத்) துதித்துக் ககாண்டிருப்பார்கள். 

(21:19.20) 

ين يسأمونَلَوهمَواَلَّهارَبالَّليلَلَيسبحونَربكَعندَفاَّلَّ ) 

83: فصلت  

இவர்கள் அளனவரும் (அல்லாஹ்ளவ 

வணங்காது) கபருளமயடித்தாலும் உமது 

இரட் கனிடம் இருப்வபார் இரவிலும் பகலிலும் 

அவளனத் துதிக்கின்றனர்.வமலும் அவர்கள் 

வ ார்வளடயவும் மாட்டார்கள். (41:38) 

 அல்லாஹ்ளவ துதிக்கின்ற முஃமின்களை 

மலக்குகள் பூமியில் வதடிய வண்ணம் 

அளழவதுடன் அந்த முஃமின் களை 
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சூழ்ந்தவவாறு அமர்கின்றனர். இந்த மக்கைின் 

நிளலளயப் பற்றி அல்லாஹ்விடம் க ன்று 

புகழவும் க ய்கின்றனர்.  

4) مسلم صحيح   2069) 

ِب  َعن  
َ
ِ  إِنَ ' : قَاَل  وََسلََم، َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِبي  َعِن  ُهَري َرَة، أ  ّلِلَ
ِر، ََمَالَِس  يَتَتَبَُعونَ  فُُضاًل  َسيَاَرًة، َماَلِئَكةً  َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  ك   فَإَِذا اَّلي
ر   ِفيهِ  ََم ِلًسا وََجُدوا ، َقَعُدوا ِذك   َبع ًضا ع ُضُهم  بَ  وََحَف  َمَعُهم 

، ِنَحِتِهم  ج 
َ
لَئُوا َحَّت  بِأ َ  بَي نَُهم   َما َيم  ن يَا، الَسَماءِ  َوَبي   َتَفَرقُوا فَإَِذا ادل 

لُُهمُ : قَاَل  الَسَماِء، إَِل  وََصِعُدوا َعرَُجوا
َ
أ  َوُهوَ  وََجَل، َعزَ  اللُ  فَيَس 

لَمُ  ع 
َ
نَ  ِمن  : بِِهم   أ ي 

َ
؟ أ ُ  ِجئ تُم   ِف  لََك  ِعبَادٍ  ِعن دِ  ِمن   ِجئ نَا: ونَ َفيَُقول

ر ِض،
َ ُونََك  يَُسبيُحونََك  األ   َوَُي َمُدونََك  َوُيَهليلُونََك  َوُيَكْبي

لُونََك،
َ
أ لُوِن؟ َوَماَذا: قَاَل  َويَس 

َ
أ لُونََك : قَالُوا يَس 

َ
أ  َوَهل  : قَاَل  َجنَتََك، يَس 

و ا
َ
ي   َل،: قَالُوا َجنَِت؟ َرأ

َ
ا لَو   َفَكي َف : قَاَل  َربي  أ و 

َ
: قَالُوا َجنَِت؟ َرأ

تَِجُيونََك، تَِجُيونَِّن؟ َوِممَ : قَاَل  َويَس  ، يَا نَارِكَ  ِمن  : قَالُوا يَس  : قَاَل  َربي
ا َوَهل   و 

َ
ا لَو   فََكي َف : قَاَل  َل،: قَالُوا نَاِري؟ َرأ و 

َ
: قَالُوا نَاِري؟ َرأ

ِفُرونََك، تَغ  َطي ُتُهم   لَُهم   َغَفر ُت  قَد  : يَُقوُل فَ : قَاَل  َويَس  ع 
َ
لُوا، َما فَأ

َ
 َسأ

ُتُهم   َجر 
َ
تََجاُروا، ِمَما َوأ  َعب د   ُفاَلن   ِفيِهم   رَبي : َفيَُقولُونَ : قَاَل  اس 
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، ، فََجلََس  َمرَ  إَِنَما َخَطاء  مُ  ُهمُ  َغَفر ُت  َوَلُ : َفيَُقوُل : قَاَل  َمَعُهم   ال َقو 
َق  َل  َجِليُسُهم   م  بِهِ  يَش   ' 

அல்லாஹ்விடம்  ில வானவர்கள் உள்ைனர். 

அவர்கள் அல்லாஹ்ளவ நிளனவு கூர்ந்து 

வபாற்றுவவாளரத் வதடியவண்ணம் கதருக்க ைில் 

சுற்றி வருகின்றனர். அல்லாஹ்ளவ நிளனவு 

கூர்ந்து வபாற்றிக்ககாண்டிருக்கும் ஒரு 

குழுவினளர அவர்கள் கண்டால் ’உங்கள் 

வதளவளயப் பூர்த்தி க ய்ய வாருங்கள்’ என்று 

அவர்கள் (தம்மில்) ஒரு வளர ஒருவர் 

அளழக்கின்றனர். பின்னர் அந்த வானவர் கள் 

அல்லாஹ்ளவப் வபாற்றுகிறவர்களைத் தம் 

இறக்ளக கைால் முதல் வானம் வளர சூழ்ந்து 

ககாள்கின்றனர். அப்வபாது அவ்வானவர்கைி 

டம் அவர்கைின் இளறவன் ‘என் அடியார்கள் 

என்ன கூறுகின்றனர்?’ என்று வகட் கிறான். 

அவ்வானவர்களை விட அவவன தம் அடியார் 

களை நன்கறிந்தவனாவன் என்று கூறி 

துதிக்கின்றனர். உன்ளனப் கபருளமப் 

படுத்திக்ககாண்டும், உன்ளனப் புகழ்ந்து 

ககாண்டும், உன்ளனப் வபாற்றிக் ககாண்டும் 

இருக்கின்றர்’ என்று வானவர்கள் கூறுகின்றனர். 
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அதற்கு இளறவன், ‘அவர்கள் என்ளனப் 

பார்த்திருக்கிறார்கைா?’ என்று வகட்பான். 

அதற்கு வானவர்கள், ‘இல்ளல. உன் 

மீதாளணயாக! அவர்கள் உன்ளனப் பார்த்த 

தில்ளல.’ என்று பதிலைிப்பார்கள். அதற்கு 

இளறவன், ‘என்ளனப் பார்த்திருந்தால் எப்படி 

யிருப்பார்கள்?’ என்று வகட்பான். வானவர்கள், 

‘உன்ளன அவர்கள் பார்த்திருந்தால் இன்னும் 

அதிகமாக உன்ளன வழிபடுவார்கள், இன்னும் 

கூடுதலாக உன்ளனப் வபாற்றிப் புகழ்ந்து 

துதிப்பார்கள்’ என்று பதிலைிப்பார்கள். அதற்கு 

இளறவன், ‘என்னிடம் அவர்கள் என்ன 

வவண்டுகிறார்கள்?’ என்று (தனக்குத் கதாியாதது 

வபான்று) வகட்பான். வானவர்கள், ‘அவர்கள் 

உன்னிடம் க ார்க்கத்ளதக் வகட்கின்றனர்’ 

என்பார்கள். அதற்கு இளறவன்  ‘அவர்கள் 

அளதப் பார்த்ததுண்டா?’ என்று வகட்பான். 

அதற்கு வானவர்கள், ‘இல்ளல. உன் 

மீதாளணயாக! அதிபதிவய! அவர்கள் அதளனப் 

பார்த்த தில்ளல’ என்பர். அதற்கு இளறவன், 

‘அவ்வாறாயின் அதளன அவர்கள் 

பார்த்திருந்தால் அவர்கள் நிளல எப்படி 

யிருக்கும்?’ என்று வகட்பான். வானவர்கள், 
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‘க ார்க்கத்ளத அவர்கள் பார்த்திருந்தால் 

இன்னும் அதிகமாக அதன் மீது ஆள ககாண்டு, 

அதிக வவட்ளகயுடன் தீவிரமாக அளதத் 

வதடுவார்கள்’ என்று பதிலைிப்பார்கள். 

இளறவன், ‘அவர்கள் எதிலிருந்து (என்னிடம்) 

பாதுகாப்புக் வகாருகின்றனர்?’ என்று வினவு 

வான். வானவர்கள், ‘நரகத்திலிருந்து 

(பாதுகாப்புக் வகாருகின்றனர்)’ என்று 

பதிலைிப்பார். இளறவன், ‘அதளன அவர்கள் 

பார்த்திருக் கிறார்கைா?’ என்று வகட்பான். 

வானவர்கள், ‘இல்ளல. உன் மீதாளணயாக! 

அதளன அவர்கள் பார்த்ததில்ளல’ என்பர். 

அதற்கு இளறவன், ‘அவ்வாறாயின் அவர்கள் 

அளதப் பார்த்திருந்தால் அவர்கள் நிளல 

என்னவாக இருந்திருக்கும்?’ என்று வகட்பான் 

வானவர்கள், ‘நரகத்ளத அவர்கள் 

பார்த்திருந்தால் நிச் யம் அதிலிருந்து கடுளம 

யாக கவருண்வடாடுபவர்கைாகவும் அதளன 

மிகவும் அஞ்சுபவர்கைாகவும் இருப்பார்கள்’ 

என்பர். அப்வபாது இளறவன், ‘எனவவ 

(வானவர்கவை!) அவர்களை நான் மன்னித்து 

விட்வடன் என்பதற்கு உங்களை நான் 

 ாட் ிகைாக ஆக்குகிவறன்.’ என்று கூறுவான். 
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அந்த வானவர்கைிளடவய உள்ை ஒரு வானவர், 

‘(அந்தக் குழுவினாிளடவய அமர்ந்திருந்த) இன்ன 

மனிதன், உன்ளனப் வபாற்றுகிற அவர்கைில் 

உள்ைவன் அல்லன். அவன் ஏவதா வதளவ 

நிமித்தமாகவவ அங்கு வந்தான்’ என்பார். அதற்கு 

இளறவன், ‘அவர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்துள்ை 

நண்பர்கள். அவர்க ளுடன் வந்து அமர்ந்த 

ஒருவன் அவர்கைால் (பாக்கியம் கபறுவாவன 

தவிர) பாக்கிய மற்றவனாக ஆகமாட்டான்.’ 

என்று கூறுவான். 

என அபூ ஹளரரா (ரலி) அறிவித்தார். நூல்:  

முஸ்லிம். 

பாவமன்னிப்புக் வகாருகின்ற மலக்குகள்.   

மலக்குகள் அல்லாஹ்ளவ துதிப்பது வபால் 

அல்லாஹ்ளவ ஈமான் ககாண்டு அல்லாஹ் 

காட்டிய வழிளய பின்பற்று பவர்களுக்காக 

மன்னிப்பும் வகாரு கிறார்கள்.  

ِينََ  ََويُْؤِمُنونَََِهمََْربََِِِّبَْمدََِيَُسبُِّحونََََحْوَلَََُوَمنََْالَْعْرَشََََيِْملُونَََاَّلَّ
ينََََويَْسَتْغِفُرونَََبِهَِ ِ ءَ َُكَََّوَِسْعَتَََربََّناَآَمُنواَلَِّلَّ َوَِعْلًماَرََْحَةًََََشْ
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ينَََفَاْغِفرَْ ِ َبُعواَتَابُواَلَِّلَّ َسبِيلََكََوَاتَّ َِحيمَََِعَذاَبَََوقِِهمَْ  7)َاْلْ ) } 

7:َاغفر  

எவர்கள் அர்ளஷச் சுமந்திருக்கின்றார்கவைா 

அவர்களும், அதளனச் சூழ உள் வைாரும் தமது 

இரட் கனின் புகளழக் ககாண்டு துதிக்கின்றனர். 

வமலும் அவர்கள் அல்லாஹ் ளவ விசுவா ம் 

ககாள் கின்றனர்.  

வமலும் எங்கள் இரட் கவன! நீ யாவற்ளறயும் 

அருைாலும் அறிவாலும் சூழ்ந்திருக்கிறாய். 

எனவவ, பாவமன்னிப்புக் வகாாி உனது 

பாளதளயப் பின்பற்றுவவாளர நீ மன்னித்து நரக 

வவதளனயிலிருந்து அவர்களைப் பாது 

காப்பாயாக என விசுவா ம் ககாண்வடாருக் 

காகப் பாவ மன்னிப்புக் வகாருகின்றனர். (40:7) 

பிரார்த்தளன க ய்யும் மலக்குகள். 

அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ளக ளவத்து 

நற்காாியம் புாியும் முஃமினான நல்ல மக்களுக்கு 

மலக்குகள் பிரார்த்தளனயும் க ய்கிறார்கள். 
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2) ابلخاري صحيح  115) 

ِب  َعن  
َ
نَ  َعن ُه، اّلَلُ  َرِضَ  ُهَري َرةَ  أ

َ
' : قَاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِبَ  أ

مٍ  ِمن   َما ِبحُ  يَو  َلِن، َملَََكنِ  إَِل  ِفيِه، الِعبَادُ  يُص  ِ
َحُدُهَما َفيَُقوُل  َيْن 

َ
: أ

ِط  مَ اللَهُ  ع 
َ
ِط  اللَُهمَ : اْلَخرُ  َوَيُقوُل  َخلًَفا، ُمن ِفًقا أ ع 

َ
ِسًَك  أ تَلًَفا ُمم   ' 

ஒவ்கவாரு நாளும் இரண்டு வானவர்கள் இறங்கு 

கின்றனர். அவ்விருவாில் ஒருவர், அல்லாஹ்வவ 

தர்மம் க ய்பவருக்கு பிரதி  பலளன 

அைித்திடுவாயாக என்று கூறு வார். 

மற்கறாருவர், அல்லாஹ்வவ! (தர்மம் க ய்யாது) 

தடுத்துக் ககாள்பவருக்கு அழிளவ 

ககாடுப்பாயாக எனக் கூறுவார் என நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூ 

ஹுளரரா (ரழி), நூல் புகாாி) 

182/ 1) ابلخاري صحيح ) 

ِب  َعن  
َ
نَ : ُهَري َرةَ  أ

َ
"  :قَاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسوَل  أ

َحِدُكم   ََعَ  تَُصيلي  الَماَلئَِكةُ 
َ
: ُُي ِدث   لَم   َما ُمَصاَلُه، ِف  َدامَ  َما أ
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ِفر   اللَُهمَ  َحُدُكم   يََزاُل  لَ  ار ََح ُه، اللَُهمَ  َلُ، اغ 
َ
 َداَمِت  َما َصاَلةٍ  ِف  أ

ََت ِبُسهُ  الَصاَلةُ    

உங்கைில் ஒருவர் வுழு முறியாத நிளலயில் 

கதாழுளகயில் இருக்கும் காலகமல்லாம் 

அவருக்காக மலக்குகள் யா அல்லாஹ் இவருக்கு 

மன்னிப்ளப வழங்குவாயாக. இவ ருக்கு அருள் 

புாிவாயாக என்று கூறுகின்றனர் என நபி(ஸல்) 

குறிப்பிட்டார்கள். அறிவிப்பவர்: அபூஹூளரரா 

(ரலி) (நூல்: புகாாி) 

கருவில் விதிளய எழுதும் மலக்குகள். 

ஒவ்கவாரு மனிதனும் உலகத்தில் பிறக்குமுன்வப 

அவனது விதி குறித்து எழுதப்படுகிறது. 

கருவளரயில் குழந்ளதயாக உறுமாறுகின்ற 

 ந்தர்ப்பத்தில் மலக்குகளை அல்லாஹ் அனுப்பி  

அம்மனிதனின் முடிவுகள்  ம்பந்தமாக எழுதச் 

க ய்கிறான்.   

4) ابلخاري صحيح  111) 
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 َوُهوَ  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسوُل  َحَدَثنَا: اّلَلِ  َعب دُ  قَاَل  
ُدوُق، الَصاِدُق  َحَدُكم   إِنَ ' : قَاَل  الَمص 

َ
ِن  ِف  َخل ُقهُ  ُُي َمعُ  أ هِ  َبط  مي

ُ
 أ

ر َبِعيَ 
َ
ًما، أ َغةً  يَُكونُ  ُثمَ  َذلَِك، ِمث َل  َعلََقةً  يَُكونُ  ُثمَ  يَو   ِمث َل  ُمض 

َمرُ  َملًََك  اّلَلُ  َيب َعُث  ُثمَ  َذلَِك، َبعِ  َفيُؤ  ر 
َ
ُتب  : َلُ  َوُيَقاُل  ََكَِماٍت، بِأ  اك 

َجلَُه، َوِرز قَُه، َعَملَُه،
َ
و   وََشِقي  َوأ

َ
 الرُّوحُ، فِيهِ يُنْفَخُ ثُمَّ سَعِيدٌ، أ

َمُل  ِمن ُكم   الرَُجَل  فَإِنَّ َ  بَي نَهُ  يَُكونُ  َما َحَّت  ََلَع  ، إَِل  اْلَنَةِ  َوبَي   ِذَراع 
َمُل  ِكتَابُُه، َعلَي هِ  ِبُق فَيَس   لِ  بَِعَملِ  َفيَع  ه 

َ
َمُل  انلَاِر، أ  يَُكونُ  َما َحَّت  َويَع 

َ  بَي نَهُ  ، إَِل  انلَارِ  َوبَي  ِبُق  ِذَراع  َمُل  الِكتَاُب، َعلَي هِ  فَيَس  لِ  بَِعَملِ  َفيَع  ه 
َ
 أ

  اْلَنَةِ 

 அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத்(ரலி) 

அறிவித்தார். 

உண்ளமவய வப ியவரும் உண்ளமவய 

அறிவிக்கப்பட்ட வருமான இளறத்தூதர்(ஸல்) 

அவர்கள் எங்கைிடம் கூறினார்கள்;  உங்கள் 

பளடப்பு உங்கள் தாயின் வயிற்றில் நாற்பது 

நாள்கைில் ஒருங்கிளணக்கப்படுகிறது. பிறகு 

அவத வபான்ற காலத்தில் (40 நாள்கைில் அட்ளட 

- வபான்று) ஒரு கருக் கட்டியாக மாறுகிறது. 

பிறகு, அவத வபான்ற காலத்தில் (கமல்லப்பட்ட 
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 க்ளக வபான்ற)  ளதப் பிண்டமாக மாறுகிறது. 

பிறகு அல்லாஹ் ஒரு வானவளர (அதனிடம்) 

அனுப்புகிறான். அந்த வானவருக்கு நான்கு 

கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. (அளவ:) 

அதன் (கருவாக இருக்கும் அந்த மனிதனின்) 

க யளலயும் (அவனுளடய க யல்கள் 

எப்படியிருக்கும் என்பளதயும்), அதன் 

வாழ்வாதாரத்ளதயும் (அவனுக்க என்கனன்ன 

எந்த அைவு கிளடக்கும் என்பளதயும்), அதன் 

வாழ்நாளையும் (அவன் எவ்வைவு நாள் 

வாழ்வான் எப்வபாது இறப்பான் என்பளதயும்), 

அது (இறுதிக் கட்டத்தில்) துர்பாக்கிய ாலி யா, 

நற்வபறுளடயதா என்பளதயும் (நான் விதித்தபடி) 

எழுது என்று அந்த வானவருக்குக் 

கட்டளையிடப்படும். பிறகு அதனுள் உயிர் 

ஊதப்படும். இதனால் தான், உங்கைில் ஒருவர் 

(நற்) க யல் புாிந்து ககாண்வட க ல்வார். எந்த 

அைவிற்ககன்றால் அவருக்கும் க ார்க்கத்திற்கு 

மிளடவய ஒரு முழம் (கதாளலவு) தான் இருக்கும். 

அதற்குள் அவாின் விதி அவளர முந்திக் 

ககாள்ளும். அவர் நரகவா ிகைின் க யளலச் 

க ய்து விடுவார். (அதன் விளைவாக, நரகம் 

புகுந்து விடுவார்) ஒருவர் (தீய) க யல் புாிந்து 
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ககாண்வட க ல்வார். எந்த அைவிற்ககன்றால் 

அவருக்கும் நரகத்திற்கு மிளடவய ஒவரகயாரு 

முழம் (கதாளலவு) தான் இருக்கும். அதற்குள் 

விதி அவளர முந்திக் ககாள்ளும். அதனால் அவர் 

க ர்க்கவா ிகைின் க யளலச் க ய்வார். (அதன் 

காரணத் தால் க ார்க்கம் புகுவார்) என்று 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (நூல்: புகாாி) 

மனிதர்களை கண்கானிக்கின்ற  மலக்குகள். 

அல்லாஹ்வினால் நியமிக்கப்பட்ட  ில 

மலக்குகள் மனிதர்களை தூக்கத்திலும் விழிப்பி 

லும் பாதுகாக்கின்றவர்கைாகவும் கண்காணிக் 

கின்றவர்கைாகவும் உள்ைார்கள்.  

{ َََلَُ َبات  ْمرََِِمنََََْيَْفُظونَهَََُخلِْفهَََِوِمنََْيََديْهَََِبْيََِِمنََُْمَعقِّ
َ
ََِأ َإِنَََّاّللَّ

ََ 11: الرعد {اّللَّ  

 மனிதனாகிய) அவனுக்கு முன்னாலும், 

பின்னாலும் கதாடர்ந்து வரக்கூடிய (மலக்குகள்) 

இருக்கிறார்கள். அல்லஹ்வின் கட்டளையால் 

அவர்கள் அவளனப் பாதுகாக்கிறார்கள். (13:11) 
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மலக்குகைின் இந்த பாதுகாப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்புக்கு ஒருநாளைக்கு  இரு 

வநரங்கைில் வமற்ககாள்ைப்படக் கூடியதாகவும் 

அளமக்கப்பட்டுள்ைது. 

4) ابلخاري صحيح  113) 

ِب  َعن  
َ
 َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِب   قَاَل : قَاَل  َعن ُه، اّلَلُ  َرِضَ  ُهَري َرةَ  أ
 بِانلََهاِر، َوَماَلئَِكة   بِاللَي ِل، َماَلئَِكة   َيَتَعاَقبُونَ  الَماَلِئَكةُ ' : وََسلَمَ 

ِر، َصاَلةِ  ِف  َوَُي تَِمُعونَ  ، َوَصاَلةِ  الَفج  ِ ينَ  إََِل هِ  َيع ُرجُ  ُثمَ  الَعَص   اََّلِ
، بَاتُوا لُُهم   ِفيُكم 

َ
أ لَُم، َوُهوَ  فَيَس  ع 

َ
تُم   َكي َف : َفيَُقوُل  أ  ِعبَاِدي، تََرك 

نَاُهم  : َفيَُقولُونَ  تَي نَاُهم   يَُصل وَن، تََرك 
َ
يَُصل ونَ  َوأ  ' 

இரவு வநரத்தில்  ில வானவர்களும் பகல் 

வநரத்தில்  ில வானவர்களும் கதாடர்ந்து ஒருவர் 

பின் ஒருவராக வருகிறார்கள். ஃபஜ்ருளடய 

கதாழுளகயிலும் அஸருளடய கதாழுளகயிலும் 

ஒன்று வ ருகிறார்கள். பிறகு, அல்லாஹ் - 

அவவனா மிகவும் அறிந்தவன் - அவர்கைிடம், 

‘(பூமியி லுள்ை) என் அடியார்களை எந்த 

நிளலயில் விட்டு வந்தீர்கள்?’ என்று வகட்பான். 
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அதற்கு அவ்வானவர்கள், ‘அவர்களை உன்ளனத் 

கதாழுகிற நிளலயில் விட்டு வந்வதாம். அவர்கள் 

(உன்ளனத்) கதாழுது ககாண்டிருந்த 

நிளலயிவலவய அவர்கைிடம் நாங்கள் 

க ன்வறாம்’ என்று பதிலைிப்பார்கள் என 

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: 

அபூஹூளரரா (ரலி) (நூல்: புகாாி) 

அது வபால் மனிதர்கைின் பட்வடாளலளய 

எழுதும் மலக்குளும் உள்ைார்கள். 

{ ََإِذَْ َيانَََِيَتلَّقَّ َمالََِوََعنََِاَْلَِميَََِعنََِالُْمَتلَقِّ َيَلِْفُظَََما(37َ)َقَِعيدَ َالشِّ
ََقَْولَ َِمنَْ ْيهََِإِلَّ ََدَلَ َعتِيدَ ََرقِيب  31َ،37:َق {   

வலப்புறமும் இடப்புறமும் அமர்ந்து 

எடுத்கதழுதும் இரு (வான)வர் எடுத்கதழுவளத 

(நபிவய நீர் எண்ணிப்பார்ப்பீராக) .(எழுதுவதற்கு 

தயாரான) கண்காணிப்பாைர் அவனிடம் 

இருந்வதயன்றி எந்தகவாரு வார்த்ளத ளயயும் 

அவன் கமாழிவதில்ளல. (50:17.18) 

அல்குர்ஆளன பாதுகாக்கும் மலக்குகள். 
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அல்லர்ஹ்வுளடய கண்ணியமான வாரத்ளத 

கைான அல்குர்ஆன் லவ்ஹுல் முஹ்பூலில் பதிவு 

க ய்யப்பட் டுள்ைது. அங்கிருந்து தான் நபி(ஸல்) 

அவர்களுக்கு ஜிப்ாீல் (அளல) மூலம் அல்குர்ஆன் 

ககாண்டு வந்து ககாடுக் கப்பட்டது. அந்த 

எழுதப்பட்ட ஏடு மலக்குகள் மூலமாக 

பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

{ ََِفَ(77َ)ََكِريمَ َلَُقْرآنَ َإِنَّهَُ هَََُلَ(71َ)ََمْكُنونَ َكَِتاب  َََيَمسُّ َإِلَّ
ُرونََ َ(71َ)َالُْمَطهَّ ََِمنَََْتَْنِيل  الَْعالَِميََََربِّ 13-77َ:َالواقعة {   

நிச் யமாக இது கண்ணியமிக்க குர்ஆனாகும். 

அது பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட்டில் இருக்கின்றது. 

பாிசுத்தமான (வான)வர்களைத் தவிர (வவறு 

எவரும்) அதளனத் கதாடமாட்டார்கள். (56:77-

79) 

ََِفَ َمةَ َُصُحف  َرةَ ََمْرفُوَعةَ ََُمَكرَّ يِْديََُمَطهَّ
َ
بََرَرةَ َكِرَامَ َََسَفَرةَ َبِأ  

(இக்குர்ஆன்) கண்ணியமிக்க உயர்வான 

தூய்ளமப் படுத்தப்பட்ட ஏடுகைில் உள்ைதாகும். 
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(இவ்வவடுகள்) கண்ணியம் மிகுந்த நல்வலார் 

கைான (வானவர்கள் எனும்) எழுதுவவாாின் 

ளககைில் உள்ை தாகும். (80:13-16) 

அல்லாஹ்வின்  பாிசுத்தமான குர்ஆளன 

முளறயாக வபணி ஓதிவருபவர்கள் மறுளமயில் 

மலக்குகளுடன் இருக்கும் பாக்கியத்ளத 

கபறுகிறார். 

குர்ஆளன மனனமிட்டு(ச்  ிரமமின்றி) ஓதி 

வருபவர் கண்ணியம் நிளறந்த தூதர்க(ைான 

வானவர்க)ளுடன் இருப்பார். குர்ஆளன (மனனம் 

க ய்திராவிட்டாலும் அதளனச்)  ிரமத்துடன் 

கதாடர்ந்து ஓதி வருகிறவருக்கு இரண்டு மடங்கு 

நன்ளமகள் உண்டு.’ என நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள் அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா(ரலி) (நூல்:  

புகாாி  

மலக்குகள் நுளழயாத வீடுகள் 

அல்லாஹ்வின் அருள்களை சுமந்து வருகின்ற 

மலக்குகள் முஃமின்கைின் வீடுகளுக்கு 

வருகிறார்கள் என்பது மிகப் கபரும் 

பாக்கியமாகும். அந்த பாக்கியத்ளத கபற்றுக் 
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ககாள்வதற்கு ஒரு விசுவா ி தன்னுளடய வீட்ளட 

அல்லாஹ்வினதும் அல்லாஹ்வுளடய 

தூதாினதும் வழிகாட்டலுக்வகற்ப அளமத்துக் 

ககாள்ை வவண்டும். மலக்குகள் நுளழயாத 

வீட்ளடப் பற்றி நபி(ஸல்) அவர்கள் பின் 

வருமாறு எச் ாிக்ளக க ய்கிறார்கள்.   

4) ابلخاري صحيح  114) 

نَهُ  
َ
بَا َسِمع ُت : َيُقوُل  َعن ُهَما، اّلَلُ  رَِضَ  َعبَاٍس  اب نَ  َسِمعَ  أ

َ
 َطل َحَة، أ

ُت : َيُقوُل  ُخُل  لَ »: َيُقوُل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسوَل  َسِمع   تَد 
، ِفيهِ  بَي تًا الَماَلئَِكةُ  َتَماِثيَل  َرةُ ُصو َولَ  ََك ب   

உருவப்படங்களும் நாயும் உள்ை வீட்டில் 

மலக்குகள் நுளழய மாட்டார்கள் என நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கூறி னார்கள். அறிவிப்பவர் இப்னு 

அப்பாஸ் (ரலி) (நூல்: புகாாி) 

 ஜூம்ஆவுக்கு வருளகத் தருபவர்களை பதிவு 

க ய்யும் மலக்குகள். 

ஜூம்ஆவுளடய நாள் மிக முக்கியமான 

தினமாகும். அந்நாைில் முஸ்லிம்கள் கண்டிப்பாக 

பள்ைிவா லுக்கு வரு ளகத் தரவவண்டும். அங்வக 
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நளடப் கபறும் குத்பாவிலும் பங்வகற்க 

வவண்டும். அந்த நாைில்  பள்ைிக்கு 

வருபவர்களுக்கு விவஷடமான நன்ளமகளும் 

வழங்கப் படுகின்றன. அந்த ஏற்பாட்ளட 

அல்லாஹ் மலக்குகள் மூலமாக க ய்கிறான். 

மலக்குகள் ஜீம்ஆ நளடப் கபறும் 

பள்ைிவா லுக்கு வந்து வருளகத் தருபவர்கள்pன் 

நன்ளமகளை பதிவு க ய்கிறாரகள். 

4) ابلخاري صحيح  111) 

ِب  َعن  
َ
وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِب   قَاَل : قَاَل  َعن ُه، اّلَلُ  َرِضَ  ُهَري َرةَ  أ  

ஜ 112:ص ஸ: « مُ  ََكنَ  إَِذا ب َواِب  ِمن   بَاٍب  ُكي  ََعَ  ََكنَ  َعِة،اْلُمُ  يَو 
َ
 أ

ِجدِ  تُبُونَ  الَماَلئَِكُة، الَمس  َوَل  يَك 
َ
َوَل، األ

َ
ِإَذا فَاأل  اإِلَمامُ  َجلََس  فَ

ُحَف، َطَوُوا تَِمُعونَ  وََجاُءوا الص  رَ  يَس  ك  اَّلي  

ஜும்ஆ நாள் (கவள்ைிக்கிழளம) வந்துவிட்டால் 

வானவர்கள் (ஜும்ஆ கதாழுளக நடக்கும்) 

பள்ைிவா லின் நுளழவாயில்கைில் ஒவ்கவாரு 

வ ாலிலும் (இருந்த வண்ணம்) முதன் முதலாக 

உள்வை நுளழபவளரயும் அடுத்தடுத்து உள்வை 

நுளழபவளரயும் (அவர்கைின் கபயர்களை) 
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எழுதிப் பதிவு க ய்து ககாண்டிருப்பார்கள். 

இமாம், உளர வமளடயில் (உளரயாற்று 

வதற்காக) அமர்ந்துவிட்டால் (பதிவு க ய்யும்) 

ஏடுகளைச் சுருட்டி ளவத்துவிட்டு (அவாின் 

உபவத ) உளரளயச் க விமடுத்த வண்ணம் 

(உள்வை) வருவார்கள் என நபிழ(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுளரரா(ரலி) 

(நூல்: புகாாி) 

சுவர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் காவலாைிகைாக 

இருக்கும் மலக்குகள் 

 மறுளம நாைில் நல்லவர்களும் ககட்டவர்களும் 

ஒதுங்குமிடங்களை அல்லாஹ் தயார் 

க ய்துள்ைான்.  

நல்லவர்கள் (ஈமான் ககாண்டவர்கள் 

சுவர்க்கத்திற்குச் க ன்று இன்பம் அனுபவிப்ப 

வர்கைாகவும் தீயவர்கள் பாவிகள் 

நிராகாிப்பாைர்கள் நரகத்திற்குச் க ன்று 

தண்டளனளய அனுபவிப்பவர்கைாகவும் 

இருப்பார்கள். 
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 சுவர்க்கத்திற்கு என்று மலக்குகளும் நரகத்திற்கு 

என்று மலக்குகளும் பாது காவர்கைாக 

அல்லாஹ்வினால் நியமிக்கப் பட்டுள்ைார்கள். 

நாளை மறுளமயில் நரகம் ககாண்டு வரப்படும். 

அதற்கு எழுபதாயிரம் கடிவாைம் இருக்கும். 

ஒவ்கவாரு கடிவாைத் திற்கும் எழுபது மலக்குகள் 

இருப்பார்கள் என நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் (ரழி) 

(நூல்: முஸ்லிம்) 

இந்த பயங்கரமான நரகத்திற்குள் குற்றமிளழத் 

தவர்கள் நுளழயும் வபாது நரகத்திற்கு 

கபாறுப்பான மலக்குகள் குற்றவாைிகளுடன் 

வபசுவார்கள்.  

{ ِينَََوَِسيَقَ َََمرًازَََُجَهنَّمَََإَِلَََكَفُرواَاَّلَّ بْوَابَُهاَُفتَِحْتَََجاُءوَهاَإَِذاََحّتَّ
َ
َأ

لَمَََْخَزَنُتَهاَلَُهمَََْوقَالََ
َ
تُِكمََْأ

ْ
ََيَأ َآيَاتَََِعلَْيُكمَََْيْتلُونَََِمْنُكمََُْرُسل 

ْتَََولَِكنََْبََلََقَالُواََهَذاَيَْوِمُكمََْلَِقاءََََويُْنِذُرونَُكمَََْربُِّكمَْ ََُكَِمةَََُحقَّ
ََالَْعَذاِبَ بْوَاَبََاْدُخلُواَقِيَلَ(73َ)َفِِرينََالََْكََََعَ

َ
َفِيَهاََخادِلِينََََجَهنَّمَََأ

ِينََََمْثَوىَفَبِئَْسَ الُْمَتَكِبِّ 73َ،73:َالزمر { َ 
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“நிராகாித்வதார் கூட்டம் கூட்டமாக நரகத்தின் 

பால் இழுத்துக் ககாண்டு வரப்படுவர். அவர்கள் 

அங்கு வந்தவுடன் அதன் வாயில்கள் 

திறக்கப்படும். உங்கைது இரட் கனின் 

வ னங்களை உங்களுக்கு ஓதிக் காட்டி உங்கைது 

இந்நாைின்  ந்திப்ளப உங்களுக்கு எச் ாிக்ளக 

க ய்யக் கூடிய தூதர்கள் உங்கைிலிருந்வத 

உங்கைிடம் வரவில்ளலயா? என அதன் 

காவலர்கள் அவர்கைிடம் வகட்பர். அதற்கவர்கள் 

ஆம் (வந்தனர்) எனக் கூறுவர். எனினும், 

வவதளனயின் வாக்கு நிராகாிப்பாைர்கள் மீது 

உறுதியாகி விட்டது. (39:71) 

இந்த நரகத்தின்  கபாறுப்பாைியாக மாலிக் 

(அளல)எனும் மலக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்;. 

4) ابلخاري صحيح  116) 

ي ُت »: وََسلَمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصَّل  انلَِب   قَاَل : قَاَل  َسُمَرَة، َعن  
َ
 اللَي لَةَ  َرأ

 ِ َتيَاِن  رَُجلَي 
َ
ي قَالَ  أ نَا انلَاِر، َخاِزنُ  َمالِك   انلَارَ  يُوقِدُ  اََّلِ

َ
يُل  َوأ ِ  ِجْب 

ِميََكِئيُل  َوَهَذا » 
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நான் இன்றிரவு இரண்டு வபர்களைக் (கனவில்) 

கண்வடன். அவர்கள் என்னிடம் வந்தனர். (அந்த 

இருவர்  ார்பாக அவர்கைில் ஒருவரான ஜிப்ாீல் 

என்னிடம் வபசும் வபாது:) ‘அவதா, அங்வக 

கநருப்ளப மூட்டிக் ககாண்டிருப்பவர் நரகத்தின் 

காவலரான (வானவர்) மாலிக் ஆவார். நான் 

ஜிப்ாீல், (என்னுடனிருக்கும்) இவர் மீக்காயீல் 

ஆவார் என்று கூறியதாக நபி(ஸல்) அவர்கள்.  

அறிவிப்பவர். ஸமுரா (ரலி) (நூல்: புகாாி) 

நரகவா ிகள் தண்டளனளய கபாறுக்க 

முடியாமல் மாலிக் (அளல) அவர்களை அளழத்து 

கதருவார்கள். 

َماكُِثونَََإِنَُّكمََْقَالََََربَُّكَََعلَْيَناََِلَْقِضَََمالُِكََيَاََونَاَدْوا :َالزخرف { 
77 

43:77. வமலும், அவர்கள் (நரகத்தில்) ''யா 

மாலிக்'' உமது இளறவன் எங்களை முடித்து 

விடட்டுவம!'' என்று  ப்தமிடுவார்கள்; அதற்கு 

அவர் ''நிச் யமாக நீங்கள் (இங்கு) நிளலத்து 

இருக்க வவண்டியவர்கவை என்று கூறுவார். 
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நல்லவர்கள் சுவர்க்கத்திற்குள் நுளழயும் வபாது 

அதன் காவைாைிகள் சுவனவா ிகளுக்கு 

நற்க ய்தி கூறுவார்கள். 

{ ينَ  وَِسيَق  ا اََّلِ َنَةِ  إَِل  َرَبُهم   اَتَقو   َوفُِتَحت   اَجاُءوهَ  إَِذا َحَّت  ُزَمًرا اْل 
ب َواُبَها

َ
ينَ  فَاد ُخلُوَها ِطب تُم   َعلَي ُكم   َساَلم   َخَزَنُتَها لَُهم   َوقَاَل  أ  َخادِلِ
دُ  َوقَالُوا( 38) َم  ِ  اْل  ي ّلِلَ َدهُ  َصَدَقنَا اََّلِ َرَثنَا وَع  و 

َ
ر َض  َوأ

َ   األ 
ُ
 ِمنَ  نَتََبَوأ

َنَةِ  رُ  فَِنع مَ  نََشاءُ  َحي ُث  اْل  ج 
َ
ِمِليَ ال َعا أ 34 ،38: الزمر {  

தமது இரட் களன அஞ் ிவயார் சுவர்க்கத்தின் 

பால் கூட்டங்கூட்டமாகக் ககாண்டு 

வரப்படுவார்கள். அவர்கள் அங்கு வரும்வபாது 

அதன் வாயில்கவைா திறக்கப்பட் டிருக்கும். 

அதன் காவலர்கள் உங்கள் மீது  ாந்தி உண்டா 

கட்டும். நீங்கள் மணம் கபற்று விட்டீர்கள். 

நிரந்தரமாக இருப்பவர்கைாக நீங்கள் இதில் 

நுளழந்து விடுங்கள் என்று அவர்களுக்குக் கூறு 

வார்கள். (39:73) 

 மறுளமயில் ஷபாஅத் க ய்யும் மலக்குகள்.  

மறுளமயில் நல்லவர்களுக்கு பாிந்துளர க ய்யும் 

பாக்கியத்ளத அல்லாஹ் நபிமார் களுக்கும் 
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முஃமின்களுக்கும் மலக்குகளுக்கும் வழங்குவான் 

என்பளத நபி(ஸல்) அவர்கள் 

கதைிவுப்படுத்தியுள்ைார்கள். (நூல்: புகாாி) 

அந்நாைில் அல்லாஹ் நாடிய முஃமின்களுக்கு 

அல்லாஹ் வின் அனுமதிளயப் கபற்று மலக்குகள் 

மறுளமயில் ஷபாஅத் க ய்வார்கள்.  

ََِمنَََْوَكمَْ َماوَاتََِِفَََملَك  َإَََِشيًْئاََشَفاَعُتُهمََُْتْغِنَََلََالسَّ ََبْعدََِِمنََْلَّ
نَْ

َ
َذنَََأ

ْ
ََُيَأ َوَيْرَضََيََشاءََُلَِمنََْاّللَّ  

வானங்கைில் எத்தளனவயா வானவர்கள் 

இருக்கின்றனர். அவர்கைிடம் பாிந்துளர 

(ஷபாஅத்) அல்லாஹ் அவர் களுக்கு 

அனுமதியைித்த பின்னர் அவன் நாடிப் 

கபாருந்திக்ககாண்வடாருக்வகயன்றி எவருக் கும் 

பயனைிக்காது. (53:26) 


