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இஸ்லாத்தின் பார்வையில் மலக்குகள் 

 لرّحيما الرمّحن بسم اهلل
 وذريّته وصحبه آهل وىلع للعاملني، رمحة أرسل اذلي حمّمد انليّب ىلع الّسالم و الّصالة ،ثم العاملني رّب  هلل احلمد

 ادّلين يوم إىل بإحسان تبعه ومن
 

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் மலக்குகள் 

ஆறு ைிடயங்களின் மீது ைிசுைாெம் சகாள்ைவத அடிப்பாயாகக் சகாண்டதத 

இஸ்லாம் மார்க்கம். அைற்றில் ஒன்றுதான் மலக்குகளின் மீது நம்பிக்வகக் 

சகாள்ைது. எனதை  ஏவனய ைிடயங்களான, அல்லாஹ்ைின் மீதும் அைனின் 

தைதங்கள் மீதும். அைனின் தூதர்கள் மீதும், மற்றும் இறுதி நாள் மீதும் 

அைனின் القدر எனும் ைிதியின் பிரகாரதம ெகல காாியங்களும் நவட 

சபறுகின்றன என்ற ைிடயத்தின் மீதும் நம்பிக்வக சகாள்ைது எப்படி 

அைெியதமா, அப்படிதய மலக்குகள் மீதும் ைிசுைாெம் சகாள்ள 

தைண்டுசமன்பதத இஸ்லாத்தின் சகாள்வக. எனதை இஸ்லாமிய 

மார்க்கத்வத ஏற்றுக் சகாண்ட ஒருைன், ஈமான் சகாள்ள தைண்டிய ெகல 

ைிடயங்களின் மீதும் ைிசுைாெம் சகாண்டுள்ள தபாதிலும் மலக்குகளின் மீது 

அைனுக்கு ைிசுைாெம் இல்வல எனில் அைவன ஒரு முஸ்லிம் எனக் கூற 

முடியாது. ஆவகயால் ஏவனய ைிடயங்களின் மீதான அைனின் 

நம்பிக்வகயும், அைனின் நற் செயல்களும் நாவள மறுவம நாளில் 

அைனுக்குப் பயன் தராது, என்பதத இஸ்லாத்தின் சகாள்வக. 

 

அப்படியாயின், மலக்குகள் என்தபார் யார்?  அைர்களின் சதாழிலும் 

கடவமகளும் என்ன? அைர்கள் எதிலிருந்து பவடக்கப்பட்டனர்? தபான்ற 

அடிப்பவட ைிடயங்கள் பற்றி அறிந்து சகாள்ைது அைெியம். 

 

ஒளியால் பவடக்கப் பட்டைர்கதள மலக்குகள் 

இைர்கள் அல்லாஹ்ைின் மகத்தான கண்ணியம் சபாருந்திய 

ெிருஷ்டிகள். அைனின் கட்டவளக்கு முற்றிலும் தவலொய்த்து செயலாற்றும் 

அைனின் நல்லடியார்கள். ஒரு தபாதும் அைனின் கட்டவளக்கு மாறு 

செய்யாதைர்கள். எப்சபாழுதும் இவற தியானத்திலும், இவற ைழிபாட்டிலும் 

நிவலத்திருப்ப ைர்கள். அைர்களுக்கு ஒப்பவடக்கட்டுள்ள சபாறுப்புக்கவள 

ெற்றும் பிெகாமல் நிவறதைற்றும் நாணயம் மிக்கைர்கள். அைர்கவள 

ஒளியினால் அல்லாஹ் பவடத்தான்.  
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َان ِمْن َمارٍِج ِمْن  
ْ

نَاٍر، وَُخلَِق آَدُم َكَما ُوِصَف لَُكْم(()رواه )ُخلَِقِت الَْمالَئَِكُة ِمْن نُْوٍر، وَُخلَِق اْل
 مسلم(

“மலக்குகள் ஒளியினாலும், ஜின்கள் சநருப்பினாலும் பவடக்கப்பட்டனர், 

மற்றும்  ஆதம்  எப்படி ெிருஷ்டிக்கப் பட்டார் என்று ைர்ணிக்கப் 

பட்டுள்ளாதரா, அப்படிதய அைர் பவடக்கப்பட்டார்” என்று ரஸூல் (ஸல்) 

அைர்கள் கூறினார்கள்.(புகாாி) 

தமலும் மலக்குகள் யாைரும் ஒதர ைிதமான ததாற்றமும், தரமும் 

உவடயைர்கள் அல்லர். அைர்கள் பலதரப்பட்ட ைடிைங்கவளயும் தரத்வதயும் 

உவடயைர்கள். இரண்டு, மூன்று, நான்கு இறக்வகயுவடய மலக்குகளும், 

அவதைிட அதிகமான  இறக்வகயுவடய மலக்குகளும் உள்ளனர். 

ُد ّلَله  َمح دُ ٱْلح نحَٰىٰ َٱلُـَوَٰ  َٱُضـَٰوَ  زَيُه ََ حهَة م  اح
َ
ٱح ىه و

ُ
َمـَوٰكهَة ه ضُُل ًأ و

ح َموٰٰت ه َٱٱْرضح ه َاِله ه ٱّ ََ ِفه   اَِره ه ٱّ
ز    ء قَده ٰ ُُكّ ََشح ِ يََشِء إهَن ٱّلَلَ لََعَ ََ قه 

َـح  [1:اِر ] ٱْلح

“எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்தக! ைானங்கவளயும் பூமிவயயும் 

பவடத்தைன். மலக்குகவள தன்னுவடய தூதர்களாக ஆக்கியைன். 

இரண்டிரண்டும், மும்மூன்றும், நான்கு நான்கும் இறக்வகள் உவடய 

மலக்குகவள தூதர்களாக ஆக்கியைன். அைன் நாடியவததன் பவடப்பில் 

அதிகப்படுத்துைான். நிச்ெயமாக அல்லாஹ் அவனத்தின் மீதும் மிக்க 

ஆற்றலுவடயைன்”.(35;1) 

மலக்குகளுக்குாிய ஆகக் கூடிய இறக்வககள், நான்கு என்ற ைவரயவர 

இல்வல. அல்லாஹ் ைிரும்பினால் அவதைிட அதிக இறக்வகயுவடய 

மலக்குகளயும் அைனால் பவடக்க முடியும் என்பது இந்த இவறைாக்கின் 

மூலம் சதளிைாகின்றது. தமலும் மலக்குகளில் மிகவும்  ெிதரஷ்டமானைரும் 

அைர்களின் தவலைருமான ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்களுக்கு ஆறு நூறு 

இறக்வககள் உண்சடன்பது ஹதீஸில் பதிைாகியுள்ளது. 

“ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்கவள, அன்னாாின் ஆறு நூறு இறக்வககளுடனும், 

ரஸூல் (ஸல்) அைர்கள் பார்த்திருக்கின்றார்கள்” என இப்னு மஸ்ஊத் (ரழி) 

அறிைிக்கின் றார்கள். (புகாாீ, முஸ்லிம்)  

மலக்குகள் உரு மாறக்கூடியைர்கள் 

மலக்குகள் ததவைகளுக்தகற்ப தங்களின் உருைவமப்வப மாற்றிக் சகாள்ளும் 

ைாய்ப்வபப் சபற்றைர்கள். அதநகமாக மனித உருைத்திதலதய அைர்கள் 
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ைருைர். அதிலும் ஆண் உருைத்தில் தான் ைருைார்கதள அல்லாமல் சபண் 

உருைத்தில் ைரமாட்டார்கள். ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்கள் ரஸூல் (ஸல்) 

அைர்களிடம் ைரும் தபாது, ஸஹாபாக்களுக்கு அறிமுகமான ததாழர்களின் 

ததாற்றத்திலும், அறிமுகமில்லாத மனிதர்களின் ததாற்றத்திலும் 

ைந்திருக்கிறார்கள். அதநகமாக ‘திஹ்யா இப்னு கலீபா அல் கலபீ’ என்ற 

நபித் ததாழாின் ததாற்றத்திதலதய ைந்திருக்கிறார்கள். அப்தபாசதல்லாம் 

அைவர நிஜமான திஹ்யா என்தற ததாழர்கள் நிவனத்தனர். பின்னர்தான் 

அைர் ஜிப்ாீல் (அவல) என்பவத அைர்கள் புாிந்து சகாண்டனர். ஈமான், 

இஸ்லாம், இஹ்ஸான் என்றால் என்னசைன்பவத ஸஹாபாக்களுக்குக் 

கற்றுத் தருைதற்காக ரஸூல் (ஸல்) அைர்களிடம் ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்கள் 

ைந்த தபாது அைர், ஸஹாபாக்களுக்கு அறிமுகமில்லாத ஒரு பாவலைன 

அரபியின் ததாற்றத்தில் ைந்தார். முதலில் அைவர நிஜமான பாவலைன அரபி 

ஒருைர் என  நபித்ததாழர்கள் நிவனத்தனர். அைர் அங்கிருந்து சென்ற 

பின்னர், அைர்தான் ஜிப்ாீல் (அவல), உங்களுக்கு மார்க்கத்வதக் கற்றுத் தர 

ைந்தார், என்று ரஸூல்(ஸல்) கூறினார்கள். அப்தபாதுதான், அைர் ஜிப்ாீல் 

என்பவதத் ஸஹாபாக்கள் சதாிந்து சகாண்டனர். இவ்ைாறு ஏவனய 

மலக்குகளும் தாம் ைிரும்பிய ததாற்றத்தில் ைரக் கூடியைர்கதள.  

முந்திய ெமுதாயத்தில் ஏவழகளாகவும் மற்றும் பல தொதவனகளுக்கும் 

இலக்கான மூன்று நபர்கள், தாங்கள் இலக்கான தொதவனகளில் இருந்து, 

பின்னர்  நிைாரணம் சபற்றது மாத்திரமல்லாது, செல்ைந்தர் களாகவும் 

மாறினர். இைர்கவளப்  பாிதொதிப்பதற்காக ஒரு மலக்கு அைர்களிடம் 

ைந்தார். அப்தபாது அைர்களிடம் ஒரு யாெகர் தபான்று  ைந்த அைர், 

ஒருைாிடம் ைழுக்குத் தவலயுவடயைனாகவும், இன்சனாருைனிடம் 

குருடனாகவும், மற்றைனிடம் குஷ்ட தராகியாகவும் தைடம் பூண்டு சென்றார். 

இவ்ைாதற நபி இப்றாஹீம் (அவல) அைர்களுக்கு இஸ்மாஈல் என்ற  

குழந்வத பற்றிய சுப செய்திவயயும், லூத் (அவல) அைர்களுக்கு, அைர்களின் 

ெமூகத்தினவர அழிப்பதற்காக ைந்திருக்கும் துர்ப்பாக்கியச் செய்திவயயும் 

அறிைிப்ப தற்காக அைர்களிடம் ைந்த மலக்குகள்,  அழகான இவளஞர்களின் 

ததாற்றத்தில் காட்ெியளித்தனர். அைர்கவளக் கண்ட அந்த நபிமார்கள் 

இருைரும்  அந்த இவளஞர்கள் அல்லாஹ்ைின் மலக்குகள் என்பவத முதலில் 

அறிந்து சகாள்ளைில்வல. அைர்கள் தங்கவள மலக்குகள் என 

அறிமுகப்படுத்திய பின்னர்தான் அைர்கள் மலக்குகள் என்பவத அைர்கள் 

அறிந்து சகாண்டார்கள். இப்படி அைர்களிடம் ைந்த அந்த மலக்குகள், 

ஜிப்ாீல், மீகாஈல் இஸ்ராபீல் ஆகிய மூன்று மலக்குகள் என்று இப்னு 

அப்பாஸ் (ரழி) அறிைித்தார்கள் என தப்ஸீர் பகவீயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுைல்லாமல் நபி இப்றாஹீம் அைர்களிடம் ைருவக 

தந்த அந்த மலக்குகளின் எண்ணிக்வக ஏழு என்றும், ஒன்பது என்றும், 

பன்னிரண்டு என்றும் ழஹ்ஹாக், முகாதில், முஹம்மத் இப்னு கஃப் ஆகிய 
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தப்ஸீர் ைியாக்கியானிகள் மாறுபட்ட கருத்துக்கவள சதாிைித்துள்ளனர் 

என்றும் தப்ஸீர் பகவீயில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. தமலும் மர்யம் (அவல) 

அைர்களுக்கு ஈஸா எனும் அற்புதக் குழந்வத கிவடக்கவுள்ளது என்ற 

செய்திவய அறிைிப்பதற்காக, அைாிடம் ஜிப்ாீல் (அவல) ஒரு மனிதனின் 

ததாற்றத்தில் தான் ைந்தார்கள். அப்தபாது மர்யம் (அவல) அைர்கள் 

தன்னிடம் ைந்த அந்த மனிதர் ஜிப்ாீல் (அவல) என்பவத முதலில் அறிந்து 

சகாள்ளைில்வல. அதவன அைர் பிறகு தான் அறிந்து சகாண்டார். இந்த 

ெம்பைங்கள் எல்லாம் மலக்குகள் உருமாறக் கூடியைர்கள், என்பவத 

ஊர்ஜிதப் படுத்து கின்றன. தமலும் இைற்றுக்கு அல்குர்ஆனும், ஹதீஸும் 

அத்தட்ெிகளாகும். 

தமலும் மலக்குகள் மிகவும் பாிசுத்தமானைர்கள். அைர்களிடம் மனிதவனப் 

தபான்று இச்வெ, பெி, தாகம் தபான்ற உணர்வுகள் இல்வல. ஆவகயால் 

அைர்கள் உண்ணவும் குடிக்கவும் மாட்டார்கள். எனதைதான் அைர்களுக்கு 

இப்றாஹீம் (அவல) அைர்கள் உணவு பாிமாறிய தபாது, அதவன அைர்கள் 

ஏற்க மறுத்தனர். இதவன அல்லாஹ்ைின் திருைெனம் இப்படிக் கூறுகின்றது,  
 

زُ  َضيحفه َه  تََِك َحده
َ
َ َهنَي  ْحأ حُمةح هبحَ اههيَم اّ حَةُ ٱَن  *إ َُ ِ قََِل َل ًَم  قَتحم   َأ  *إهذح َدَخـُتا َلـَيحهه َفَقُِّتا َل ًَ

ـههه  هح
َ
هعهجح م َلمهنيم  اََ اَغ إهََل و ُكـُتَن  * اََجَِء ب

ح
ََل تَأ

َ
هََلحههمح قََِل أ ـَُه إ  (42-42/اذلاضُِ ( *َفَقَ 

இப்றாஹீமுவடய மிக்க கண்ணியமுள்ள ைிருந்தாளி களின் ைிஷயம் 

உங்களுக்கு எட்டியிருக்கின்றதா  ?அைர்கள் அைாிடம் ைந்த  தபாது “ொந்தி 

உண்டாைதாக”  ,என்று கூறினார்கள் .அதற்கு அைரும் “ொந்தி உண்டாைதாக” 

என்று கூறி, (இைர்கள்) நமக்கு அறிமுகமில்லாத ெமூகத்தார் (என்று எண்ணிக் 

சகாண்டு). பின்னர் தன் அல்லத்தாாிடம் ைிவரைாக சென்று, சநருப்பில் 

சுட்ட) சகாழுத்த காவள கன்வறக் சகாண்டு ைந்தார்  .பின்னர் அதவன 

அைர்களின் அருகில் வைத்தார். (அைர்கள் உண்ணாததால்) “நீங்கள் புெிக்க 

மாட்டீர்களா?” என்று தகட்டார். )51\24-27 ( 

மலக்குகள் அந்த உணவைப் புெிக்க மறுத்ததன் காரணமாகதை ُكلُو
ْ
اَل تَأ

َ
نَ أ  

“நீங்கள் பு ெிக்க மாட்டீர்களா?” என்று அைர்களிடம் இப்றாஹீம் )அவல (

அைர்கள் தகட்டார்கள்.  இதிலிருந்து மலக்குகள் உண்ணவும் குடிக்கவும் 

மாட்டார்கள் என்பது சதளிைாகின்றது. 

மலக்குகளின் எண்ணிக்வக 

மலக்குகளின் எண்ணிக்வக எவ்ைளவு என்று கூற முடியாது  .அதவன 

அல்லாஹ் அல்லாது தைறு எைரும் அறிய மாட்டார்கள் .எனினும் மிஃராஜின் 
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தபாது நபியைர்கள் ஏழாம் ைானத்வதக் கடந்த பின்னர் வபதுல் மஃமூாின் 

பக்கம் உயர்த்தப் பட்டார்கள், அப்தபாது  அைர்கள் அங்கு தான் கண்ட 

மலக்குகவளப் பற்றி ைிபாித்தார்கள்  .அதிலிருந ் து   ,மலக்குகள்  எண்ணில் 

அடங்காதைர்கள் என்பவத புாிந்து சகாள்ளலாம் ,  

ثبت يف الصحيحني: أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال يف حديث اإلرساء، بعد جماوزته السماء 
ثم رفع يب إىل ابليت املعمور، وإذا هو يدخله لك يوم سبعون ألفاً، ال يعودون إيله آخر ما :السابعة
 عليهم

“பின்னர் ‘வபதுல் மஃமூருக்கு ’நான் உயர்த்தப்பட்தடன் .அதனுள் தினமும் 

எழுபதாயிரம் மலக்குகள் பிரதைெிக்கின்றனர் . இறுதி ைவர அைர்கள் மீண்டும் 

அங்கு திரும்ப ைரமாட்டார்கள்.”(புகாாி ,முஸ்லிம்(  

அதாைது, மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் உலக மக்கள் அல்லாஹ்வை ைணங்கியும், 

கஃபாவை தைாப் செய்தும் ைருைது தபான்று  வபதுல் மஃமூாில் 

பிரதைெிக்கும் மலக்குகள் அங்கிருந்த சைளிதய சென்ற பின் மீண்டும் அங்கு 

ைர அைர்களுக்கு ெந்தர்ப்பம் கிவடக்காது. அந்த அளவுக்கு அைர்களுவடய 

சதாவக அதிகம் என்பது இதன் கருத்தாகும். 

இந்த மணிசமாழியிலிருந்து தினமும் எழுபதாயிரம் மலக்குகள் வபதுல் 

மஃமூாில் பிரதைெிக்கின்றனர்  ,என்பது சதாிய ைருகின்றது .அப்படியாயின் 

உலகம் ததான்றியது முதல் இதுைவர அதவன தாிெித்த மலக்குகள் 

எம்மாத்திரம்  !அைர்கவளத் தைிர தைறுபட்ட கடவமகளுக்காக 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் தகாடிக் கணக்கான மலக்குகள் ைானத்திலும் ,

இப்புைியிலும் ெஞ்ொிக்கின்றனர்  .அைர்களு வடய சதாவகவய அல்லாஹ் 

மாத்திரதம அறிைான்.  

மலக்குகள் பலொலிகள் 

மலக்குகள் பாாிய உருைவமப்பும்  ,பலமும் மிக்கைர  ்கள். அல்லாஹ்ைின் 

ெிருஷ்டிகளில் அைர்கவளப் தபான்று பலொலிகள் யாருமில்வல 

 مالئكة من ملك عن أحدث أن يل أذن :قال وسلم عليه اهلل صىل انليب عن اهلل عبد عن جابر بن
 اعم )رواه ابو داوود( سبعمائة مسرية اعتقه إىل أذنه شحمة بني ما إن العرش، محلة من اهلل

 “மலக்குகவளப் பற்றி ைிபாிப்பதற்குாிய  அனுமதி எனக்குக் கிவடத்துள்ளது. 

நிச்ெயமாக அந்த மலக்குகளில் ஒருைாின் காதின் அடிப்பாகத்தின் ெவதப் 

பகுதிக்கும், அைருவடய புயத்திற்கும்  இவடதய  எழுநூறு ைருடப் பிரயாணத் 
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தூரம் உள்ளது” என்று ரஸூல் (ஸல்) அைர்கள் கூறினார்கள், என ஜாபிர் 

இப்னு அப்துல்லாஹ் (ரழி) அைர்கள் அறிைிக்கின் றார்கள்.(அபூதாவூத்) 

இந்த ஹதீஸீலிருந்து மலக்குகளின் பலத்வதயும், பருமவனயும் ஓரளவுக்கு 

யூகிக்கலாம். தமலும் ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்களின் ததாற்றமும் மிகவும் 

பிரமாண்ட மானது. சபாதுைாக மலக்குகள் மனிதர்கள் மத்தியில் ததான்றும் 

தபாது அைர்கள் தங்களின் இயற்வகத் ததாற்றத்தில் ததான்றுைதில்வல. 

ஏசனனில். கம்பீரமான அைர்களின் அொதாரணத் ததாற்றம் மனிதனுக்கு 

அச்ெத்வத ஏற்படுத்தும். அதனால்தான் ரஸூல் (ஸல்) அைர்களின் 

ெமூகத்திற்கு ஜிப்ாில் (அவல) ைரும் தபாசதல்லாம் மனிதத் ததாற்றத்தில் 

ததான்றினார்கள். எனினும் அைவர, அைாின் இயற்வகத் ததாற்றத்தில்  

இரண்டு தடவைகள் மாத்திரதம ரஸூல் (ஸல்) அைர்கள் 

கண்டிருக்கின்றார்கள். இதவன ஹதீஸும், அல் குர்ஆனும் உறுதிப் 

படுத்துகின்றன. 

ரஸூல் (ஸல்) அைர்கவளத் தூதராக அல்லாஹ் ததர்ந்சதடுத்த தபாது, 

அன்னார் ஹிரா குவகயில் இருந்த அச்ெந்தர்ப்பத்தில், அைாிடம் ஜிப்ாீல் 

(அவல) அைர்கள் ததான்றினார்கள். அைர் ‘அல் அலக்’ அத்தியாயத்தின் 

முதல் ஐந்து ைெனங்கவள ரஸூல் (ஸல்) அைர்களுக்குக் கற்றுக் சகாடுத்த 

பின்னர் மவறந்து ைிட்டார்கள். பிறகு ெில நாட்களாக அைர் ரஸூல் (ஸல்) 

அைர்களிடம் ைரைில்வல. எனதை ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்கவள மீண்டும் 

காண தைண்டும் என்ற ஆர்ைத்தில் நபியைர்கள் அடிக்கடி சைளிதய ைந்து 

தநாட்டமிட்டார்கள். அப்சபாழுது ஒரு நாள் நபியைர்கள், بطحاء مكة  
எனப்படும் மக்காைின் ஒரு தாழ் நிழத்திற்குச் சென்று தநட்டமிட்டார்கள். 

அப்தபாது  அடிைானம் இருட்டிக் சகாண்டு ைருைவத   அைர்கள் 

கண்டார்கள். அவ்ைமயம் ஜிப்ாீல் (அவல) தன்னுவடய இரண்டு 

இறக்வககவள ைிாித்து  அங்தக வீற்றிருந்தார். அவ்ைமயம் அடிைானத்தின் 

கிழக்கு முதல் தமற்கு ைவர ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்களின் இரண்டு 

இறக்வககளும் மவறத்துக் சகாண்டன. இது ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்கவள 

அைர்களின் உண்வமயான ததாற்றத்தில்  நபிைர்கள் கண்ட முதல் 

தடவையாகும். இதவனதய இவறைெனம் இவ்ைாறு குறிப்பிடுகிறது 

ه  هُ آضَ  دح قَ لَ ٱَ  ه ب ِ 
ُ هْهْهاُ ُْْرح   قْه

ح ه به مُ اّ  (42/اتلةتُ ( نيح

நிச்ெயமாக அைர் (முஹம்மத்) அைவர (ஜிப்ாீவல) சதளிைான அடிைானத்தில் 

கண்டார்.(81\23) 

َٱى 
ح
حَمأ حُمححتَََه لهححَدَهِ َاَحُ  اّ ه اّ َضة دح َ ى لهححَد له خح

ُ
لَ أ و  : (12 /انلجم)َٱلََقدح َضآهُ نَيح

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=53%20&nAya=13
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=53%20&nAya=13
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”நிச்ெயமாக அைர் மற்சறாரு முவறயும் (ஜிப்ாீவல) இறங்கக் 

கண்டிருக்கின்றார். ஸித்ரதுல் முன்தஹா என்னும் மரத்தின் இடத்தில், 

அவ்ைிடத்தில் தான் (நல்லடியார்கள்) தங்கும் சுைனபதி இருக்கின்றது” 

(53\13,14,15) 

ரஸூல்(ஸல்) அைர்கள் இரண்டாம் தடவையாகவும் ஜிப்ாீல் அைர்கவள 

அன்னாாின் உண்வமயான ததாற்றத்தில் கண்டவத இவ்ைெனம் உறுதிப் 

படுத்து கின்றது. முதல் முவறயாக ஜிப்ாீவல ரஸூல் (ஸல்) அைர்கள் கண்ட 

நிகழ்வு இவ்வுலகிலும்  இரண்டாைது ெம்பைம் ஏழாம் ைானத்திற்கு 

அப்பாலுள்ள ‘ஸித்ரதுல் முன்தஹா’ என்ற இடத்திலும் நவடசபற்றன, 

என்பது இங்கு கைணிக்கத் தக்கதாகும். இதவனத் தைிர தைறு ஒரு தபாதும் 

ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்கவள அன்னாாின் உண்வமத் ததாற்றத்தில் 

நபியைர்கள் கண்டதில்வல. இதவன ஆஇஷா (ரழி) அைர்கள் அறிைிக்கும்  

ஹதீஸ்  தமலும் சதளிவு படுத்துகின்றது. அதவன இப்னு கஸீர் (ரஹ்) 

அைர்கள் தனது தப்ஸீாில் இவ்ைாறு குறிப்பிடுகின்றார்கள். 

كنت عند  : وقال أمحد أيضا : حدثنا حممد بن أيب عدي ، عن داود ، عن الشعيب ، عن مرسوق قال

ولقد رآه نزلة  [ 32اتلكوير :  ] (ولقد رآه باألفق المبين  : ولعائشة فقلت : أليس هللا يق

عنها ، فقال : " إنما ذاك  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقالت : أنا أول هذه األمة سأل رسول اهلل أخرى 
جربيل " . لم يره يف صورته اليت خلق عليها إال مرتني ، رآه منهبطا من السماء إىل األرض ، سادا 

 ضعظم خلقه ما بني السماء واألر

 )ابن كري( اه يف الصحيحني ، من حديث الشعيب بهأخرج

 நிச்ெயமாக அைர் ஜிப்ாீவல சதளிைான அடிைானத்தில்“ ولقدرآهباألفقاملبني“

கண்டார்” என்றும் ,ولقدرآهزنلةأخرى   “நிச்ெயமாக அைர் மற்சறாரு முவறயும் 

அைர் இறங்கக் கண்டிருக்கின்றார்” என்றும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் 

அல்லைா? என்று ஆஇஷா  ) ரழி (அைர்களிடம் நான் ைினைிதனன். அதற்கு 

அைர்கள் இந்த ைெனத்வதப் பற்றி இந்த உம்மத்தில் முதலில் ரஸூல் (ஸல்) 

அைர்களிடம் ைிொாித்தைர் நான் தான் என்றும், ஜிப்ாீல் (அவல) அைர்கவள 

அல்லாஹ் எந்தக் தகாலத்தில் பவடத்தாதனா அன்னாவர அந்தக் தகாலத்தில் 

இரண்டு தடவைகளுக்கு தமலாக நபியைர்கள் கண்டதில்வல, அைர் 

ைானத்திலிருந்து பூமிக்கு இறங்கி ைரும் தபாது அன்னாவர ரஸூல் (ஸல்) 

கண்டார்கள். அப்சபாழுது அைர்களின் பாாிய ததாற்றம் ைானத்திற்கும் 

பூமிக்கும் இவடதய மவறத்துக் சகாண்டிருந்தது” என்றும் கூறினார்கள். 

என்று மஸ்றூக் என்பார் அறிைிக்கின்றார்கள். (இப்னு கஸீர்)  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=53&ayano=18#docu
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முக்கிய மலக்குகளும், சபாறுப்புக்களும்  

எண்ணிலடங்காத மலக்குகள் இருந்த தபாதிலும் ,அைர்களில் ெிலவர 

அல்லாஹ் சதாிவு செய்து அைர்களிடம் ெில முக்கிய சபாருப்புக்கவள 

ஒப்பவடத்துள்ளான் .அப்படியான முக்கியமான பத்து மலக்குகள் பற்றி 

அல்குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன .இனி அைர்களின் 

சபயர் கவளயும் ,சபாறுப்புக்கவளயும் கைணிப்தபாம். 

1-ஜிப்ாீல் )அவல ( ‘ைஹியுக்குப் சபாறுப்பானைர்  ’இைர்களின் சபா றுப்பு 

ரஸூல் )ஸல் (அைர்களின் ைபாத்துடன் நி வறவு சபறுகின்றது  .ஏசனனில் 

முஹம்மது )ஸல் (அைர்கள் இ றுதி நபி என்ற படியால்  ,அன்னாாின் 

ைபாத்துடன் ைஹீவயக் சகாண்டு ைரும் பணியும் முடிவு சபற்று ைிட்டது .

எனதைதான் ரஸுல் )ஸல் (அைர்களின் மரணத் தருைாயில் அைாிடம் ஜிப்ாீல் 

)அவல (ைருவக  தந்து, 

 كنت إنما: وقال. بالويح يزنل اكن إنما بأنه اعرتف أنه يعين. األرض يف موطيئ آخر هذا, عليك سالم: 
  .بالويح نزوهل يعين. نزويل آخر, فهذا آخر موطين ,األرض من حاجيت

  
“உங்களின் மீது ொந்தி உண்டாைதாக. இதுதான் நான் பூமிக்கு ைரும் இறுதி 

ெந்தர்ப்பமாகும்.” என்றார்கள். “அதாைது நீங்கள் பூமியில் இருந்த படியால் 

தான் நான் பூமிக்கு ைரதைண்டிய ததவை இருந்தது. எனதை பூமிக்கு ைஹீவய 

எடுத்து ைரும் எனது ைருவகயின் இறுதி இதுதான்” என்றார்கள், எனக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (ஜிப்ாீன் இணயத் தளம்) 

2-மீகாஈல் (அவல) மவழக்குப் சபாறுப்பானைர். 

3-இஸ்றாபீல் (அவல) இறுதி நாளில் ஸூர் ஊதும் சபாறுப்புக்குாியைர்  

4-மலகுல் சமௌத்தும், அைாின் உதைியாளர்களும். உயிவரக் வகப்பற்றும் 

சபாறுப்பு இைர்களிடம் ஒப்பவடக்கப்பட்டுள்ளது. இைவர இஸ்ராஈல் எனும் 

சபயர் சகாண்டு ெிலர் அவழத்த  தபாதிலும், அதற்குக் குர்ஆனிலும், 

ஸுன்னாைிலும் ஆதாரம் எதுவும் இல்வல,  அது பனூ இஸ்ராஈல்களின் 

ஏடுகளிலிருந்து எடுக்கப் பட்டதாகும் என்பதுஆய்ைாளாின் முடிைாகும். 

5-கிராமுன் காதிபூன்- கண்ணியமான எழுத்தாளர்கள். இைர்கள் மனிதனின் 

ைலது புரத்திலும், இடது புரத்திலும் இருக்கும் மலக்குகள். இைர்களிடம் 

மனிதன் புாியும் நன்வம தீவமயிவனப் பதியும் சபாறுப்பு ஒப்பவடக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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6- ஹபழா - பாதுகாைளர்கள். இைர்கள் மனிதனின் பாதுகாைலுக்சகன 

நியமிக்கப்பட்டைர்கள். இைர்கள் இரவு பகலாக மனிதவனப் பாதுகாத்து 

ைருைர். 

7-ஸய்யாஹூன்- பூமியில் ைலம் ைருதைார். இைர்கள் திக்ரு மஜ்லிஸ்கள் 

நவடசபறும்  இடங்களுக்குச் சென்று அதில் பங்தகற்கின்றைர்கள். 

8-முன்கர், நகீர். இைர்களிடம் கப்ாில் தகள்ைி தகட்கும் சபாறுப்பு 

ொட்டப்பட்டுள்ளது. 

9-ாிழ்ைான் (அவல) அைர்களும், அன்னாாின் உதைி யாளர்களும். 

இைர்களிடம் சுைர்க்கத்தின் பாதுகாப்புப் சபாறுப்புக்கள் ஒப்பவடக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

10- மாலிக் (அவல) அைர்களும்  அன்னாாின் உதைியாளர்களும். 

இைர்களிடம் நரகின் பாதுகாப்புப் சபாறுப்புக்கள் ொட்டப்பட்டுள்ளன. 

இைர்கவளத் தைிர இடி, மின்னல், காற்று தபான்ற இன்னும் பல 

காாியங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட தைறு பல மலக்குகளும் உள்ளனர். இனி 

இந்த மலக்குகவளப் பற்றிக் குறிப்பிடும் ெில குர்ஆன் ைெனங்கவளக் 

கைனிப்தபாம். இறுதி நாளில் அல்லாஹ்ைின் அர்வஷ எட்டு மலக்குகள் 

சுமந்து சகாண்டு இருப்பார்கள். இதவனப் பின் ைரும் ைெனம் இப்படி 

இயம்புகிறது,  

 

كهذم َثَموٰحهيَ    ََ ـَّك اَتحَقُهمح زَتح مهُ  َل حَش َض َُةح  [.12:اْلِق ] َٱ
“அந்நாளில் உங்கள் இவறைனின் அர்வஷ எட்டு (மலக்குகள்)தபர் 

தங்களுக்கு தமலாகச் சுமந்து சகாண்டு நிற்பார்கள். (69\17)  அடுத்து ைரும் 

ைெனம் மலக்குல் சமௌத்வதப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது,  

هُكمح  حَمتح ه ٱذَلهى ُٱُّكَ ب ـَُك ٱّ ََ  [.11:اَّجدة] قُ ح َيتََتَاوُٰكم 
“நீங்கள் கூறுங்கள் “உங்களுக்சகன நியமிக்கப் பட்டிருக்கும் மலக்குல் மவ்த் 

உங்களுவடய உயிவரக் வகப்பற்றுைார். (32\11)  தமலும் அைருவடய 

உதைியாளர்கவளப் பற்றி அடுத்து ைரும் ைெனம் இவ்ைாறு இயம்புகிறது, 

حَمتحُ  تَتََفتحُه ضُُلـُحَِ ٱَُهمح ََل ُيَفّ ُرتنَ  َحَدُكُم ٱّ
َ
  [.11:اْرنعِم] َحََّتٰ إهذَا َاِء و

“உங்களில்  ஒருைருக்கு மரணம் ைந்து ைிடுமானால் அைவர நமது தூதர்கள் 

இறக்கச் செய்கின்றனர்  ,அைர்கள் )இவ்ைிடயத்தில் (எந்த குவறயும் செய்ய 

மாட்டார்கள் ”(6\61)  தமலும் பின்ைரும் ைெனம் சுைர்கத்திலுள்ள 

மலக்குகவளப் பற்றி எடுத்துக் கூறகின்றது. 

 بَِبم  :
ن ُُكّ َّ ُخـُتَن َلـَيحههمح  هَةُ  زَدح  [42:اّ لد]َٱاَّمـَٰوك
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“(சுைர்க்கத்தின்  (ஒவ்சைாரு ைாெலிலிருந்தும் மலக்குகள் இைர்களிடம்  

பிரதைெிப்பார்கள்.” )13\23( 

முஸ்லிம் என்ற முவறயில் மலக்குகவளப் பற்றி ஒவ்சைாரும் அறிந்து சகாள்ள 

தைண்டிய அடிப்பவட ைிடயங்கவள இதன் மூலம் முன்வைக்க 

முயன்றுள்தளன்  .எல்லாம் அறிந்தைன் அல்லாஹ் ஒருைதன .எனதை,  

ஈமானின் அடிப்பவடகளில் ஒன்றான மலக்குகளின் மீது உாிய முவறயில் 

ஈமான் சகாண்டு சைற்றி சபற்ற கூட்டத்தில் அல்லாஹ் நம்மவனைவரயும் 

தெர்த்துக் சகாள்ைானாக. 

 وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

------------------------------------ 

31\08\2015 
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