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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
പീസ് റേഡിറയോയിൽ നടന്നു വരുന്ന അന്നൂർ ക്വുർആൻ പഠന പദ്ധതിയുടട ഒമ്പ 
തോാം  ഘട്ട പരീക്ഷറയോട് അനുബന്ധിച്ചുളള റക്ോഴ്സ് വർക്കോണ് തോടെ നൽക്ിയിരി 
ക്കുന്നത്.  നോാം തിരടെടുത്തിരിക്കുന്നത് മലക്കുക്ളിലുളള വിശ്വോസാം എന്ന വിഷ 
യവുമോയി ബന്ധടെട്ട മൂന്നോമടത്ത പോഠഭോഗങ്ങളോണ്.  
മലക്കുക്ൾ ആരോണ്, മലക്കുക്ളിലുളള വിശ്വോസാം, മലക്കുക്ളുടട സൃഷ്ടിെ്, മലക്കു 
ക്ളുടട റപരുക്ൾ, മലക്കുക്ളുടട ദൗതയങ്ങൾ എല്ോാം ക്െിെ പോഠക്കുേിപ്പുക്ളിലൂടട 
നോാം വിവരിച്ചു ക്െിഞ്ഞു.  
ഇത്തവണ നോാം വിവരിക്കുന്നത് മലക്കുക്ളുടട പ്രോർത്ഥന ലഭിക്കുന്നതാം  ശ്ോപാം ലഭി 
ക്കുന്നതമോയ ക്ോരയങ്ങളുാം മലക്കുക്റളോടുളള നമ്മുടട ക്ടമക്ളുമോണ് ഉറേശ്ിക്കുന്നത്.   
മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്നവർ. 
അല്ോഹു പേഞ്ഞു:  മലക്കുക്ൾ തങ്ങളുടട രക്ഷിതോവിടന സ്തുതിക്കുന്നറതോടടോൊം പ്ര 
ക്ീർത്തിച്ചു ടക്ോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് റവണ്ടി അവർ പോപറമോചനാം 
റതടുക്യുാം ടചയ്യുന്നു. അേിയുക്, തീർചയോയുാം അല്ോഹു തടന്നയോകുന്നു ഏടേ ടപോ 
റുക്കുന്നവനുാം ക്രുണോനിധിയുാം.(ഖു൪ആൻ : 42/5) 
ഇബ്നു ബത്താൽ (റ) പറഞ്ഞു: 

ُُمَاب   الَماَلئَِكةِ  ُدََعءَ  أن   َوَمْعلُوم  : اهلل رمحه بطال ابن قال  

തീർചയോയുാം മലക്കുക്ളുടട പ്രോർത്ഥന ഉത്തരാം ലഭിക്കടെടുന്ന (പ്രോർത്ഥന യോണ 
ന്നത് ) അേിയടെട്ട ക്ോരയമോണ്. (ശ്േഹ് സവഹീഹുൽ ബുഖോരി : 3/439) 
ആർക്കാണ് മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുക? 
1. അല്ലാഹുവിലലക്ക് ലേദിച്ചു മെങ്ങുന്നവ൪ 
സിാംഹോസനാം വഹിക്കുന്നവരുാം അതിടെ ചുറ്റിലുള്ളവരുാം (മലക്കുക്ൾ) തങ്ങളുടട ര 
ക്ഷിതോവിടന സ്തുതിക്കുന്നറതോടടോൊം ക്ീർത്തനാം നടത്തുക്യുാം അവനിൽ വിശ്വസി 
ക്കുക്യുാം, വിശ്വസിചവർക്ക് റവണ്ടി (ഇപ്രക്ോരാം) പോപറമോചനാം റതടുക്യുാം ടചയ്യു 
ന്നു: ഞങ്ങളുടട രക്ഷിതോറവ, നിടെ ക്ോരുണയവുാം അേിവുാം സക്ല വസ്തുക്കടളയുാം 
ഉൾടക്ോള്ളുന്നതോയിരിക്കുന്നു. ആക്യോൽ പശ്ചോത്തപിക്കുക്യുാം നിടെ മോർഗാം 
പിന്തുടരുക്യുാം ടചയ്യുന്നവർക്ക് നീ ടപോറുത്തുടക്ോടുറക്കണറമ. അവടര നീ നരക്ശ്ി 
ക്ഷയിൽ നിന്ന് ക്ോക്കുക്യുാം ടചറേണറമ. ഞങ്ങളുടട രക്ഷിതോറവ, അവർക്ക് നീ 
വോഗ്ദോനാം ടചയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥിരവോസത്തിനുള്ള സവർഗങ്ങളിൽ അവടരയുാം അവരുടട 
മോതോപിതോക്കടളയുാം, ഭോരയമോർ, സന്തതിക്ൾ എന്നിവരിൽ നിന്നു സദ് വൃത്തരോയിട്ടു 
ള്ളവടരയുാം നീ പ്രറവശ്ിെിറക്കണറമ. തീർചയോയുാം നീ തടന്നയോകുന്നു പ്രതോപിയുാം 
യുക്തിമോനുാം. അവടര നീ തിന്മക്ളിൽ നിന്ന് ക്ോക്കുക്യുാം ടചറേണറമ. അറന്ന ദിവ 
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സാം നീ ഏടതോരോടള തിന്മക്ളിൽ നിന്ന് ക്ോക്കുന്നുറവോ, അവറനോട് തീർചയോയുാം 
നീ ക്രുണ ക്ോണിചിരിക്കുന്നു. അത തടന്നയോകുന്നു മഹോഭോഗയാം. (ഗോഫിർ)   
2. നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാാം ഫാത്തിഹ ഓതി ആമീന് ട ാല്ലുലപാള് 

ِب  َعنْ 
َ
ن   ُهَريَْرَة، أ

َ
نَ  إَِذا " َقاَل  وسلم عليه اهلل صىل انل ِب   أ م 

َ
نُوا اإِلَمامُ  أ مِّ

َ
ِمينُهُ  َواَفَق  َمنْ  َفإِن هُ  فَأ

ْ
ِميَ  تَأ

ْ
 تَأ

مَ  َما َلُ  ُغِفرَ  الَْماَلئَِكةِ  ِ  رَُسوُل  َوََكنَ  ِشَهاب   اْبنُ  َوقَاَل  ." َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقد    آِميَ  " َيُقوُل  وسلم عليه اهلل صىل اّلل 

അബൂഹുറേേയിൽ (േ) നിന്ന് നിറവദനാം: നബി(സവ) പേഞ്ഞു: ഇമോാം 'ആമീൻ' 
ടചോല്ിയോൽ നിങ്ങളുാം ആമീൻ ടചോല്ലുവിൻ. ഒരോളുടട ആമീൻ ടചോല്ൽ മലക്കുക് 
ളുടട ആമീൻ ടചോല്ലുമോയി ഒത്തുവന്നോൽ അവൻ ടചയ്തുറപോയ പോപങ്ങൾ ടപോറുക്ക 
ടെടുാം. (ബുഖോരി) 
 നമസ്കോരത്തിൽ ഇമോമിറെയുാം തട൪ന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവരുറടയുാം  ആമീൻ ഒറര 

സമയത്തോയിരിക്കോൻ പ്രറതയക്ാം ശ്രദ്ധിറക്കണ്ടോതോണ്. 
 ഇമോമിടന മുൻക്ടക്കുന്നത് വലിയ കുറ്റമോണ് എന്നത് മേക്കരുത്.  
 അത് ആമീൻ പേയുന്ന വിഷയത്തിലോയോലുാം ശ്രി.  
3. തടെ സലഹാദരനുലവണ്ടി അവടെ അഭാവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് 

م   َعنْ 
ُ
رَْداِء، أ ثَِن  َقالَْت  ادل  ن هُ  َسيِِّدي، َحد 

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  أ ِخيهِ  َدََع  َمنْ : َيُقوُل  وسلم عليه اهلل صىل اّلل 

َ
 بَِظْهرِ  أل

ُ  الَْملَُك  َقاَل  الَْغيِْب    بِِمثْل   َولََك  آِميَ  بِهِ  الُْمَوّك 

അല്ോഹുവിടെ േസൂൽ (സവ) പേഞ്ഞു: തടെ സറഹോദരനുറവണ്ടി അവടെ അസോ 
ന്നിധയത്തിൽ ആരോടണോ പ്രോർത്ഥിക്കുന്നത്, അറന്നരാം അതടക്ോണ്ട് ഭരറമൽെിക്ക 
ടെട്ട മലക്ക് പേയുാം: ആമീൻ, അതറപോലുള്ളത് നിനക്കുാം ഉണ്ടോവടട്ട (മുസ് ലിാം) 
 നമ്മുടട സറഹോദരടെ പ്രയോസങ്ങൾ മോറുന്നതിനുറവണ്ടി നോാം പ്രോ൪ത്ഥിക്കു 

റമ്പോൾ നമ്മുടട പ്രയോസങ്ങൾ മോറുന്നതിന് റവണ്ടി മലക്കുക്ൾ പ്രോ൪ത്ഥിക്കുന്നു. 
 അവടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിേറവറ്റുന്നതിന് റവണ്ടി  നോാം പ്രോ൪ത്ഥിക്കുറമ്പോൾ ന 

മ്മുടട ആവശ്യങ്ങൾ നിേറവറ്റുന്നതിന് റവണ്ടി മലക്കുക്ൾ പ്രോ൪ത്ഥിക്കുന്നു. 
അല്ോഹു എത്ര വലിയവൻ. 

4. ലരാഗ സന്ദ൪ശനാം നെത്തിയാൽ 
അലി(േ) വിൽ നിന്ന് നിറവദനാം: അല്ോഹുവിെ േസൂൽ (സവ) പേഞ്ഞു: ഒരു മുസ്ിാം 
മടറ്റോരു മുസ്ിമിടന റവകുറന്നര പ്രഭോത സമയത്ത് റരോഗ സന്ദ൪ശ്നാം നടത്തിയോ 
ൽ  പ്രഭോതാം  വടര എഴുപതിനോയിരാം മലക്കുക്ൾ അവന് പോപറമോചനത്തിനോയി 
പ്രോർത്ഥിക്കുന്നതോണ്. അവന് സവ൪ഗ്ഗത്തിൽ ഫല സമൃദ്ധമോയ റതോട്ടമുണ്ട്. പ്രഭോത 
സമയത്തോണ് ഒരോൾ മുസ്ിമിടന റരോഗ സന്ദ൪ശ്നാം നടത്തുന്നടതങ്കിൽ,  എഴുപതി 
നോയിരാം മലക്കുക്ൾ റവകുറന്നരാം  വടര അവന് പോപറമോചനത്തിനോയി പ്രോർത്ഥി 
ക്കുന്നതോണ്. അവന് സവ൪ഗ്ഗത്തിൽ ഫലസമൃദ്ധമോയ റതോട്ടമുണ്ട്. (അബൂദോവൂദ് ) 
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5. ദാനധർമാം ട യ്യുന്നവന് 
 അബൂഹുറേേ(േ) പേയുന്നു: നബി(സവ) പേഞ്ഞു: എല്ോ ദിവസവുാം പ്രഭോതത്തിൽ 
രണ്ട് മലക്കുക്ൾ ഇേങ്ങിവരിക്യുാം എന്നിട്ട് അവരിൽ ഒരു മലക്ക്  അല്ോഹുറവ, 
(സമ്പത്ത് നല്ക്ോരയത്തിന് ) ചിലവ് ടചയ്യുന്നവന് നീ പക്രാം ടക്ോടുറക്കണറമ എ 
ന്നുാം മററ്റ മലക്ക് അല്ോഹുറവ, ടചലവെിക്കോത്തവന് (പിശുക്ക് ക്ോണിക്കുന്നവന് ) 
നീ നോശ്ാം ഉണ്ടോക്കണറമ എന്നുാം പ്രോർത്ഥിക്കു ന്നതോണ്. (ബുഖോരി: മുസ്ിാം) 
6. മയ്യിത്തിടെ അടുക്കൽ നല്ലതു പറയുക 

مِّ  َعنْ 
ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَالَْت  َسلََمَة، أ ُتمُ  إَِذا : وسلم عليه اهلل صىل اّلل  وِ  الَْمِريَض  َحََضْ

َ
 فَإِن   َخْْيًا َفُقولُوا الَْميَِّت  أ

نُونَ  الَْماَلئَِكةَ   َتُقولُونَ  َما ََعَ  يَُؤمِّ

ഉമ്മുസലമയിൽ (േ) നിന്ന് നിറവദനാം: േസൂൽ (സവ) പേഞ്ഞു: റരോഗിയുടടറയോ  മേി 
ത്തിടെറയോ സമീപത്ത് സന്നിഹിതരോവുറമ്പോൾ നല്റത നിങ്ങൾ പേയോവൂ. നിങ്ങ 
ളുടട പ്രോർത്ഥനക്ൾക്ക് മലക്കുക്ൾ ആമീൻ ടചോല്ലുാം.. (മുസ്ിാം)  
7.  സുബ്ഹി,  അസ്ർ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിച്ചവന് 

ِب  َعنْ 
َ
ن   ُهَريَْرَة، أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َوَماَلئَِكة   بِالل يْلِ  َماَلئَِكة   ِفيُكمْ  َيتََعاَقبُونَ  :  قَاَل  وسلم عليه اهلل صىل اّلل 

، وََصاَلةِ  الَْفْجرِ  َصاَلةِ  ِف  َوََيْتَِمُعونَ  بِانل َهاِر، ينَ  َيْعُرجُ  ُثم   الَْعْْصِ ِ لُُهمْ  ِفيُكْم، بَاتُوا اَّل 
َ
ْعلَمُ  وَْهوَ  فَيَْسأ

َ
 بِِهمْ  أ

تَيْنَاُهمْ  يَُصل وَن، وَُهمْ  تََرْكَناُهمْ  َفيَُقولُونَ  ِعبَاِدي تََرْكتُمْ  َكيَْف 
َ
  يَُصل ونَ  وَُهمْ  َوأ

അബൂഹുറേേ(േ) നിറവദനാം: തിരുറമനി(സ) അരുളി: രോത്രിയുാം പക്ലുാം നിങ്ങളുടട 
അടുക്കറലക്ക്  മലക്കുക്ൾ മോേി മോേി വന്നു ടക്ോണ്ടിരിക്കുാം. എന്നിട്ട്  അസ്ർ നമസ്കോ 
രറവളയിലുാം സുബ്ഹി നമസ്കോരറവളയിലുാം അവടരല്ോവരുാം സറേളിക്കുാം. പിന്നീട്  
നിങ്ങറളോടടോൊം തോമസിക്കുന്നവർ റമൽറപോട്ട്  ക്യേിറെോകുാം. അറന്നരാം അല്ോഹു 
അവറരോട്  റചോദിക്കുാം. ആ ദോസൻമോടരക്കുേിച്  അല്ോഹുവിന്  പരിപൂർണ ജ്ഞോന 
മുള്ളറതോടുകൂടി എടെ ദോസൻമോടര നിങ്ങൾ വിട്ടുറപോരുറമ്പോൾ അവരുടട സ്ഥിതി 
ടയന്തോയിരുന്നു. അറന്നരാം മലക്കുക്ൾ പേയുാം: ഞങ്ങൾ ടചന്നറെോൾ അവർ നമസ്ക 
രിക്കുക്യോയിരുന്നു. തിരിച് റപോരുറമ്പോഴുാം അവർ നമസ്കരിക്കുക് തടന്നയോണ് . 
(ബുഖോരി) 
ഇമോാം അഹ്മദിടെ (േഹി) േിറെോ൪ട്ടിൽ ഇപ്രക്ോരാം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് : 

 ادلين يوم هلم اغفر مهللا:  املالئكة تقول

മലക്കുക്ൾ പേയുാം: "അതിനോൽ നീ അവ൪ക്ക് പ്രതിഫലനോളിൽ ടപോറുത്തു ടക്ോടു 
റക്കണറമ”. 
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8. ജനങ്ങടെ നന്മ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് 

ِب  َعنْ 
َ
َماَمةَ  أ

ُ
ِ  رَُسوُل  َقاَل  اْْلَاِهِلِّ  أ َ  ِإن  :  وسلم عليه اهلل صىل اّلل  ْهَل  َوَماَلئَِكتَهُ  اّلل 

َ
َمَواِت  َوأ رِْض  الس 

َ
 َواأل

 اْْلَْْيَ  انل اِس  ُمَعلِّمِ  ََعَ  ََلَُصل ونَ  اْْلُوَت  وََحّت   ُجْحرَِها ِف  انل ْملَةَ  َحّت  

നബി(സ) പേഞ്ഞു: തീ൪ചയോയുാം അല്ോഹുവുാം അവടെ മലക്കുക്ളുാം ആക്ോശ്ങ്ങളി 
ലുള്ളവരുാം ഭൂതലങ്ങളിലുള്ളവരുാം മോളങ്ങളിലുള്ള ഉറുമ്പുക്ളുാം മൽസയങ്ങൾ റപോലുാം 
ജനങ്ങടള നന്മ പഠിെിക്കുന്നവന് ക്ോരുണയവ൪ഷത്തിന് റവണ്ടി പ്രോ൪ത്ഥിച്ചു ടക്ോ 
ണ്ടിരിക്കുന്നു. (സുനനുത്തി൪മുദി: - അൽബോനി ഈ ഹദീസിടന സവഹീടഹന്ന്  വി 
റശ്ഷിെിച്ചു) 
ദഅവത്തിടെ (ഇസ്ോമിക് പ്രബോധനത്തിടെ) പ്രോധോനയാം ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് 
വയക്തമോണ്. 
9. നബിയുടെ (സവ) ലമൽ സവലാത്ത് ട ാല്ലൽ 

ِ  َعبْدَ   َعنْ  بِيِه،، َعنْ  َربِيَعَة، بِْن  ََعِمرِ  ْبنَ  اّلل 
َ
ُ  َصىل   انل ِب   َسِمْعُت :  َقاَل  أ  َعبْد   ِمنْ  َما:  َيُقوُل  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 

  ََعَ   َصىل   َما الَْمالئَِكةُ  َعلَيْهِ  َصل ْت  إاِل ََعَ   يَُصلِّ 
നബി(സവ) പേഞ്ഞു : ഒരോൾ എനിക്ക് റവണ്ടി സവലോത്ത് ടചോല്ിടക്കോണ്ടിരിക്കു 
റമ്പോടെല്ോാം മലക്കുക്ൾ അയോൾക്കു റവണ്ടിയുാം സവലോത്ത് ടചോല്ിടക്കോണ്ടിരി 
ക്കുാം (അഹ്മദ്) 
 മലക്കുക്ൾ അയോൾക്കു റവണ്ടി സവലോത്ത് ടചോല്ലുടമന്നു പേെോൽ മലക്കുക്ൾ 

അയോൾക്കു റവണ്ടി പ്രോ൪ത്ഥിക്കുടമന്ന൪ത്ഥാം. 
10. സവഫുകള് കൃതയമായി പൂ൪ത്തീകരിക്കുന്നവന് 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َقالَْت  ََعئَِشَة، َعنْ  َ  إِن  :  ـ وسلم عليه اهلل صىل ـ اّلل  ينَ  ََعَ  يَُصل ونَ  َوَماَلئَِكتَهُ  اّلل  ِ  يَِصلُونَ  اَّل 
ُفوَف  ُ  َرَفَعهُ  فُرَْجةً  َسد   َوَمنْ  الص   َدرََجةً  بَِها اّلل 

ആയിശ്(േ) നിറവദനാം.നബി(സവ) പേഞ്ഞു. സവഫുക്ൾ പൂ൪ത്തീക്രിക്കുന്നവന് 
അല്ോഹുവുാം മലക്കുക്ളുാം സവലോത്ത് ടചോല്ലുന്നതോണ്.ആടരങ്കിലുാം നമസ്കോരത്തിൽ 
സവഫുക്ൾക്കിടയിടല വിടവ് നിക്ത്തിയോൽ അവന് പദവിക്ൾ ഉയ൪ത്തി ടക്കോടു 
ക്കുന്നതോണ്. (ഇബ്നുമോജ) 
 അല്ോഹു സവലോത്ത് ടചോല്ലുന്നതോടണന്ന് പേെോൽ അനുഗ്രഹാം ടചോരിയുന്ന 

തോടണന്നുാം  മലക്കുക്ൾ സവലോത്ത് ടചോല്ലുന്നതോടണന്ന് പേെോൽ  അനുഗ്ര 
ഹത്തിന് റവണ്ടി പ്ര൪ത്ഥിക്കുന്നതോടണന്നുമോണ്. 

11. നമസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമടത്ത സവഫുകാ൪ക്ക് 

، بِْن  الر مْحَِن  َعبْدِ  َعنْ  ِبيِه، َعنْ  َعوْف 
َ
ِ  رَُسوُل  َقاَل  قَاَل  أ َ  إِن  :  ـ وسلم عليه اهلل صىل ـ اّلل   َوَماَلئَِكتَهُ  اّلل 

فِّ  ََعَ  يَُصل ونَ  لِ  الص  و 
َ
 األ
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അബ്ദുേഹ്മോൻ ഇബ്ന ഔഫ് (േ) നിറവദനാം േസൂൽ (സവ) പേഞ്ഞു: ഒന്നോമടത്ത സവഫു 
ക്ോരുടട റമൽ അല്ോഹുവുാം മലക്കുക്ളുാം സവലോത്ത് ടചോല്ലുന്നതോണ്. (ഇബ്നുമോജ, അ 
ഹ്മദ്, ഹോക്ിാം, അബൂദോവൂദ് - അൽബോനി സവഹീഹോയി റരഖടെടുത്തിയത് ) 
12. നമസ്കാരത്തിൽ സവഫുകെിൽ  വലത് ഭാഗത്തുള്ളവ൪ക്ക് 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَالَْت  ََعئَِشَة، َعنْ  َ  إِن  :  وسلم عليه اهلل صىل اّلل  ُفوِف  َميَاِمِن  ََعَ  يَُصل ونَ  َوَماَلئَِكتَهُ  اّلل   الص 

ആയിശ് (േ) യിൽ നിന്ന് നിറവദനാം: േസൂൽ (സ) പേഞ്ഞു: നിശ്ചയാം, അല്ോഹു 
സവഫുക്ളിൽ  വലത് ഭോഗത്തുള്ളവരുടടറമൽ അനുഗ്രഹാം ടചോരിയുന്നു. മലക്കുക്ൾ 
അവർക്കുറവണ്ടി പ്രോർത്ഥിക്കുന്നു. (അബൂദോവൂദ് ).     
13. നമസ്കാരടത്ത കാത്തിരിക്കുന്നവന്               

ِب  َعنْ 
َ
ن   ُهَريَْرَة، أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  يَنْتَِظرُ  ُمَصال هُ  ِف  ََكنَ  َما َصاَلة   ِف  الَْعبْدُ  يََزاُل  الَ  "  قَاَل  وسلم عليه اهلل صىل اّلل 

اَلةَ  وْ  َينَْْصَِف  َحّت   . ارمَْحْهُ  الل ُهم   َلُ  اْغِفرْ  الل ُهم   الَْماَلئَِكةُ  َوَتُقوُل  الص 
َ
 قَاَل  ُُيِْدُث  َما قُلُْت  . " ُُيِْدَث  أ

وْ  َيْفُسو
َ
  يََْضُِط  أ

അബൂഹുറേേയിൽ(േ) നിന്ന് നിറവദനാം: നബി(സവ)  പേഞ്ഞു: 'ഒരു ദോസൻ തടെ 
മുസവല്യിൽ നമസ്കോരടത്ത ക്ോത്തിരിക്കുന്ന സമയമത്രയുാം അവൻ നമസ്കോരത്തിലോ 
യിരിക്കുാം. മലക്കുക്ൾ (അവന് റവണ്ടി) പ്രോ൪ത്ഥിക്കുാം: അല്ോഹുറവ ഇറേഹാം പിരി 
ഞ്ഞു റപോകുന്നതവറരറയോ അടല്ങ്കിൽ ഇയോൾക്ക് വുളു നഷ്ടമോകുന്നതവടരറയോ 
ഇറേഹത്തിന് ടപോറുറക്കണറമ, ഇറേഹറത്തോട് ക്രുണ ക്ോണിറക്കണറമ. ഞോൻ 
റചോദിച്ചു: എന്തോണ് വുളുവിടന നഷ്ടമോക്കുക്? നബി (സവ) പേഞ്ഞു: ക്ീഴ്വോയു റപോക് 
ലോണ്. (മുസ്ിാം) 
14. നമസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തുതടന്ന ഇരിക്കുന്നവന് 

ِب  َعنْ 
َ
ن   ُهَريَْرَة، أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َحِدُكمْ  ََعَ  تَُصلِّ  الَْماَلئَِكةُ :   َقاَل  وسلم عليه اهلل صىل اّلل 

َ
 ُمَصال هُ  ِف  َدامَ  َما أ

ي ِ  ارمَْحْهُ  الل ُهم   َلُ  اْغِفرْ  الل ُهم   َتُقوُل  ُُيِْدْث، لَمْ  َما ِفيِه، َصىل   اَّل 

അബൂഹുറേേ(േ) നിറവദനാം: വുളു മുേിയോത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരോൾ തോൻ നമസ്കരി 
ച സ്ഥലത്തുതടന്ന ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്കുക്ൾ അവനുറവണ്ടി പോപറമോചന 
ത്തിന് റതടുന്നതോണ്. അവർ പേയുാം: അല്ോഹുറവ, ഇവന് നീ ടപോറുത്തു ടക്ോടുറക്ക 
ണറമ, അല്ോഹുറവ, ഇവന് നീ ടപോറുത്തു ടക്ോടുറക്കണറമ. (ബുഖോരി) 
ഈ ഹദീഥിടെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇബ്നു ബതവാൽ هللا رحمه  പറഞ്ഞു: 

 الصالة بعد مصاله ماكن مالزمة تعب؛فليغتنم بغْي عنه اهلل ُيطها أن وأراد اَّلنوب كثْي َكن من
 [١١٤/  ٣ اْلخاري صحيح رشح] إجابته مرجو فهو ، ل واستغفارهم املالئكة دَعء من ليستكرث

ആരോറണോ ധോരോളാം പോപാം ഉണ്ടോവുക്യുാം, അവടയ അല്ോഹു അവനിൽ നിന്ന് യോ 
ടതോരു ക്ഷീണവുാം കൂടോടത മോയ്ച്ചു ക്ളയണടമന്ന് ഉറദ്ധശ്ിക്കുക്യുാം ടചയ്യുന്നത് , അ 
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വനു റവണ്ടി മലക്കുക്ളുടട ദുആയുാം പോപറമോചനാം റതടലുാം ധോരോളമോയി ലഭിക്കോൻ 
റവണ്ടി നമസ്കോര റശ്ഷാം അവടെ നമസ്കോര സ്ഥലത്ത്  തടന്ന ക്െിഞ്ഞു കൂടുന്നതി 
ടന അവൻ മുതലോക്കിടക്കോള്ളടട്ട, അത്  ഉത്തരാം പ്രതീക്ഷിക്കടെടുന്നതോണു    
 നമസ്കോരാം ക്െിെ ഉടൻ മുസവല് വിട്ട് പുേത്തറപോക്ോടത അറത സ്ഥലത്തു 

തടന്ന ഇരുന്ന് ദിക്്റുക്ൾ ടചയ്യുന്നതിടെ മഹതവാം ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സി 
ലോക്കോാം. 

15. പള്ളിയിൽ ലപായി നിസ്കരിക്കുന്നവന് 

ِب  َعنْ 
َ
ِ  رَُسوُل  َقاَل  قَاَل  ُهَريَْرَة، أ رَ  َمنْ :  وسلم عليه اهلل صىل اّلل   ُبيُوِت  ِمنْ  َبيْت   إَِل  َمَش  ُثم   بَيِْتهِ  ِف  َتَطه 

 ِ ِ  فََرائِِض  ِمنْ  فَِريَضةً  َِلَْقِضَ  اّلل  ْخَرى َخِطيئَةً  ََتُط   إِْحَداُهَما َخْطَوتَاهُ  ََكنَْت  اّلل 
ُ
 َدرََجةً  تَْرَفعُ  َواأل

ബുറേദയിൽ (േ) നിന്ന് നിറവദനാം: നബി (സവ) പേഞ്ഞു: ആടരങ്കിലുാം അല്ോഹു 
വിറനോടുള്ള നി൪ബന്ധ ബോധയതയോയ നമസ്കോരാം നി൪വ്വഹിക്കുന്നതിനോയി തടെ 
വീട്ടിൽ നിന്ന് വുളു ടചയ്ത് ശുദ്ധി വരുത്തി അല്ോഹുവിടെ ഭവനങ്ങളിൽ ടപട്ട ഏടത 
ങ്കിലുാം ഒരു പള്ളിയിറലക്ക് പുേടെടുന്നപക്ഷാം അവടെ ക്ോലടിക്ൾ ടവക്കുന്നതിന 
നുസരിച് ഓറരോ പോപങ്ങൾ ഉതി൪ന്ന് റപോകുക്യുാം പദവിക്ൾ ഉയ൪ത്തടെടുക്യുാം 
ടചേോതിരിക്കില്.(മുസ്ിാം) 
16. വുളുലവാെ് കൂെി ഉറങ്ങുക    

، بِْن  الََْبَاءِ  َعِن  َتيَْت  إَِذا:  وسلم عليه اهلل صىل انل ِب   قَاَل  َقاَل  ََعزِب 
َ
  َمْضَجَعَك  أ

ْ
أ اَلةِ  وُُضوَءكَ  َفتَوَض   لِلص 

അൽബേോഇബ് നു ആസിബിൽ(േ) നിന്ന് നിറവദനാം. നബി (സവ)  പേഞ്ഞു: തോങ്കൾ 
തോങ്കളുടട  വിരിെിറലക്ക് (ഉേങ്ങുന്നതിനോയി) ടചല്ലുവോൻ ഉറേശ്ിചോൽ നമസ്കോര 
ത്തിന് വുളു ടചയ്യുന്നതറപോടല  വുളു ടചയ്യുക്. (ബുഖോരി) 
 ഉേങ്ങുറമ്പോൾ വുളു എടുക്കുന്നതിലൂടട മലക്കിടെ പ്രോ൪ത്ഥന അവന് ലഭിക്കുവോൻ 

ക്ോരണമോകുന്നു.  

ِ  رَُسوُل  قَاَل :  َقاَل   ـ عنهما اهلل رىض ـ ُعَمرَ  ابِْن  َعِن  ُ  َصىل   اّلل   ِف  بَاَت  َطاِهًرا بَاَت  َمنْ :  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 
 َطاِهًرا بَاَت  َفإِن هُ  ، فُالن   ِلَعبِْدكَ  اْغِفرْ  الل ُهم  :  الَْملَُك  قَاَل  ِإال يَْستَيِْقْظ  فَلَمْ  ، َملَك   ِشَعارِهِ 

നബി (സവ) പേഞ്ഞു:' ആടരങ്കിലുാം ശുദ്ധിറയോടുകൂടി രോത്രി ക്െിച്ചുകൂട്ടിയോൽ അവടെ 
അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒരു മലക്ക് ഉണ്ടോയിരിക്കുാം.അവൻ ഉേക്കാം ഉണ൪ന്നോൽ മലക്ക്  
ഇപ്രക്ോരാം പേയുാം: അല്ോഹുറവ നിടെ ഇന്ന അടിമക്ക് നീ പോപറമോചനാം നൽറക് 
ണറമ, ക്ോരണാം അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനോയിട്ടോണ് രോത്രി ക്െിച്ചു കൂട്ടിയത്. (സവഹീ 
ഹ് ഇബ്നു ഹിബ്ബോൻ - അൽബോനി ഈ ഹദീസിടന സവഹീടഹന്ന് വിറശ്ഷിെിച്ചു)  
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17. ഭക്ഷണാം കഴിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ലനാമ്പുകാരന് 

مِّ  َعنْ 
ُ
نَْصاِري ِة، ُعَماَرةَ  أ

َ
ن   األ

َ
َمْت  َعلَيَْها َدَخَل  وسلم عليه اهلل صىل انل ِب   أ  . ُُكِ  " َفَقاَل  َطَعاًما ِإََلْهِ  َفَقد 

ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  . َصائَِمة   إِّنِّ  َفَقالَْت  ائِمَ  إِن  :  وسلم عليه اهلل صىل اّلل  ِكَل  إَِذا الَْماَلئَِكةُ  َعلَيْهِ  تَُصلِّ  الص 
ُ
 أ

  " يَْشَبُعوا َحّت   " َقاَل  َوُرب َما . َيْفرُُغوا َحّت   ِعنَْدهُ 
ഉമ്മു അേോേയിൽ(േ) നിന്ന് നിറവദനാം: ഒരിക്കൽ നബി(സവ) അവരുടട അടുക്കൽ 
ക്ടന്നുടചന്നു. ഉടടന കുേച് ആഹോരാം ടക്ോണ്ടു ടവചറെോൾ അവിടുന്ന് പേഞ്ഞു: 
‘അത് നീ ഭക്ഷിക്കൂ’. അവർ പേഞ്ഞു: ‘ഞോൻ റനോമ്പുക്ോരിയോണ്.’ അറെോൾ നബി 
(സവ) പേഞ്ഞു: ‘റനോമ്പുക്ോരടെ അടുത്തുടവച് ഭക്ഷണാം ക്െിചോൽ അവ൪ വിരമിക്കു 
ന്നതവടര മലക്കുക്ൾ റനോമ്പുക്ോരന് റവണ്ടി പ്രോർത്ഥിച്ചുടക്ോണ്ടിരിക്കുാം’. ചിലറെോ 
ൾ അവിടുന്ന് പേയോറുണ്ട്: “അവർക്ക് വയർ നിേയുന്നതവടര”. (തിർമുദി)  
18. ലനാപിന് അത്താഴാം കഴിക്കുന്നവ൪ 

ِب  َعنْ 
َ
، َسِعيد   أ ن   اْْلُْدرِيِّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  َع يصل ون ومالئكتَه اهللَ  إن  : َقاَل  وسلم عليه اهلل صىل اّلل 

رين  املتسحِّ

നബി(സ) പേഞ്ഞു: തീ൪ചയോയുാം അല്ോഹുവുാം അവടെ മലക്കുക്ളുാം അത്തോൊം 
ക്െിക്കുന്നവ൪ക്കോയി സവലോത്ത് നി൪വ്വഹിക്കുന്നു  (അഹ്മദ്) 
 മലക്കുകളുടെ ശാപാം ലഭിക്കുന്നവർ 
അവടന അല്ോഹു  ശ്പിചിരിക്കുന്നു (അവ൪ക്ക് ) അല്ോഹുവിറെയുാം മലക്കുക്ളുടട 
യുാം ശ്ോപമുണ്ടോയിരിക്കുാം, േസൂൽ(സവ) ശ്പിചിരിക്കുന്നു   എന്നീ പ്രറയോഗങ്ങൾ ഖു൪ 
ആനിലുാം ഹദീസുക്ളിലുാം ധോരോളാം ക്ോണോവുന്നതോണ്. (ശ്ോപാം) എന്ന വോക്കിന് 
അല്ോഹുവിടെ ശ്ിക്ഷ എന്നോണ൪ത്ഥാം. ഖു൪ആനിലുാം സുന്നത്തിലുാം ഈ പദാം ടക്ോ 
ണ്ട് ഉറേശ്ിക്കുന്നത് അല്ോഹു വിടെ ക്ോരുണയത്തിൽ നിന്നുാം പോപറമോചനത്തിൽ 
നിന്നുാം അക്റ്റടെടലോണ് 

وََلَِك 
ُ
ينَ  أ ِ ُ  لََعنَُهمُ  اَّل  ُ  يَلَْعِن  َوَمنْ  اّلل  دَ  فَلَنْ  اّلل  (52: النساء) نَِصًْيا َلُ  ََتِ  

എന്നോൽ അവടരയോണ് അല്ോഹു ശ്പിചിരിക്കുന്നത് . ഏടതോരുവടന അല്ഹു ശ് 
പിചിരിക്കുന്നുറവോ അവന് ഒരു സഹോയിടയയുാം നീ ക്ടണ്ടത്തുക്യില്. (ഖു൪ആൻ) 
1. നിലേധികള് 

ينَ  إِن   ِ ار   َوُهمْ  َوَماتُوا َكَفُروا اَّل  وََلَِك  ُكف 
ُ
ِ  لَْعنَةُ  َعلَيِْهمْ  أ ْْجَِعيَ  َوانل اِس  َوالَْماَلئَِكةِ  اّلل 

َ
(١6١اْلقرة: ) أ  

സതയാം നിറഷധിക്കുക്യുാം  നിറഷധിക്ോളോയിതടന്ന മരിക്കുക്യുാം ടചയ്തവരോറരോ അ 
വരുടട റമൽ അല്ോഹുവിടെയുാം മലക്കുക്ളുടടയുാം മനുഷയരുടടയുാം ഒന്നടങ്കാം ശ്ോപമു 
ണ്ടോയിരിക്കുന്നതോണ്. (അൽ ബക്വേ) 
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അവിശ്വോസിക്ടള മോത്രമല് മലക്കുക്ൾ ശ്പിക്കുന്നത് ചില പ്രറതയക് തിന്മക്ൾ ടച 
യ്യുന്നവർക്കുാം മലക്കുക്ളുടട ശ്ോപാം ലഭിക്കുാം.  
2. സവഹാബികടെ  ീത്ത പറയുക 
മുഹേദ് നബി(സവ) തടെ പ്രവോചക്തവ ദൗതയവുമോയി ക്ടന്നുവന്നറെോൾ ഭൂരിപ 
ക്ഷാം വരുന്ന ഒരു വിഭോഗാം ശ്ക്തമോയ എതിർപ്പുക്ളുാം തീഷ്ണമോയ ശ്ത്രുതയുാം ടക്ോണ്ട് 
നി ന്നറെോൾ സതയസന്ധമോയ സ് റനഹവുാം ആത്മോർഥമോയ പിന്തുണയുാം നൽക്ി 
ടക്കോണ്ട് പ്രവോചക്ടന പിന്തുണക്കുക്യുാം സഹോയി ക്കുക്യുാം ടചയ്ത അനുയോയിക് 
ളോണ് സവഹോബത്ത്. ഇബ് നു ഹജർ അൽഅസ്ഖലോനി (േഹി) പേയുന്നു: 'സതയ വി 
ശ്വോസാം സവീക്രിച്ചുടക്ോണ്ട് മുഹേദ് നബി (സവ) ടയ ക്ണ്ടുമുട്ടുക്യുാം മുസ് ലിമോയി 
ത്തടന്ന മരിക്കുക്യുാം ടചയ്തവർക്കോണ് സവഹോബത്ത് എന്നു പേയുക്.' (അൽ ഇസവോ 
ബ: റപജ് ). 

ْصَحاِب  َسب   َمنْ :  وسلم عليه اهلل صىل اهللِ  رَُسوُل  قَاَل :  قَاَل 
َ
.اهللِ  لََعنْةُ  َفَعلَيْهِ  أ  

നബി (സവ) പേഞ്ഞു: ആടരങ്കിലുാം എടെ സവഹോബതിടന ആറക്ഷപിചോൽ അവ  
ടെ റമൽ അല്ോഹുവിടെ ശ്ോപമുണ്ടോവുാം. (തവബ്േോനി)  

ِ  رَُسوُل  َقاَل : َقاَل ,  َعب اس   ابِْن  َعِن  ُ  َصىل   اّلل  ْصَحاِب  َسب   َمنْ :وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 
َ
ِ  لَْعنَةُ  َفَعلَيْهِ  أ  اّلل 

ْْجَِعيَ  َوانل اِس ,  َوالَْمالئَِكةِ 
َ
)طَباّن( .أ  

എടെ സവഹോബിക്ടള ചീത്ത പേയുന്നവന് അല്ോഹുവിടെയുാം മലക്കുക്ളുടടയുാം മു 
ഴുവൻ മനുഷയരുടടയുാം ശ്ോപമുണ്ട്. (തവബ്േോനി)   

ِب  َعنْ 
َ
ْصَحاِب، تَُسب وا الَ   :وسلم عليه اهلل صىل انل ِب   َقاَل  قَاَل  ـ عنه اهلل رىض ـ اْْلُْدرِيِّ  َسِعيد   أ

َ
ن   فَلَوْ  أ

َ
 أ

َحَدُكمْ 
َ
ْنَفَق  أ

َ
ُحد   ِمثَْل  أ

ُ
َحِدِهمْ  ُمد   بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َ
   نَِصيَفهُ  َوالَ  أ

അബൂസഈദിൽ ഖുദ്രിേിൽ(േ) നിന്ന് നിറവദനാം: നബി ملسو هيلع هللا ىلص  പേഞ്ഞു: നിങ്ങൾ എ 
ടെ അനുചരന്മോടര ചീത്ത പേയരുത്. നിങ്ങളിടലോരോൾ ഉഹ്ദ് മലറയോളാം സവ 
ർണാം ടചലവെിചോലുാം അവർ ടചലവെിച ഇടങ്ങെിയുടടയുാം നോെിയുടടയുാം സ്ഥോന 
റത്തടക്കത്തുക്യില്. (ബുഖോരി) 
3. ഭർത്താവിടെ വിെിക്കുത്തരാം ടകാടുക്കാത്ത ഭാരയ  

ِب  َعنْ 
َ
ُ  رَِضَ  ُهَريَْرةَ  أ ُ  َصىل   انل ِبِّ  َعنْ  َعنْهُ  اّلل  تَهُ  الر ُجُل  َدََع  إَِذا َقاَل  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 

َ
بَْت  فَِراِشهِ  إَِل  اْمَرأ

َ
 فَأ

نْ 
َ
 )خباري( تُْصِبحَ  َحّت   الَْماَلئَِكةُ  لََعنَتَْها تَِِجءَ  أ

അബൂഹുറേേയിഅൽബോനിൽ (േ) നിന്ന് നിറവദനാം : നബി (സവ) പേഞ്ഞു: പുരുഷ 
ൻ തടെ ഭോരയടയ വിരിെിറലക്ക് ക്ഷണിചിട്ട് (മതിയോയ ക്ോരണങ്ങളില്ോതിരുന്നി 
ട്ടുാം) അവൾ ടചന്നില്. അങ്ങടന അവൻ അവറളോട് റരോഷോകുലനോയി രോത്രി ക്െിച്ചു 
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കൂട്ടുന്നുടവങ്കിൽ പ്രഭോതാം വടര മലക്കുക്ൾ അവടള ശ്പിച്ചുടക്ോണ്ടിരിക്കുാം. (ബുഖോ 
രി: - മുസ് ലിാം) 
4. തടെ സലഹാദരന് ലനടര വാളു ചൂണ്ടിയവന് 

بَا َسِمْعُت  ِسِْيينَ  ابِْن  َعنْ 
َ
بُو قَاَل  ُهَريَْرةَ  أ

َ
ُ  َصىل   الَْقاِسمِ  أ َشارَ  َمنْ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 

َ
ِخيهِ  إَِل  أ

َ
 َفإِن   ِِبَِديَدة   أ

)مسلم( ........  يََدَعهُ  َحّت   تَلَْعنُهُ  الَْماَلئَِكةَ   
നബി(സവ) പേഞ്ഞു: ഒരോൾ തടെ സറഹോദരന് റനടര ആയുധാം ചൂണ്ടിയോൽ അവൻ 
അതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതവടര അല്ോഹുവിടെ മലക്കുക്ൾ അവടന (ആയുധാം 
ചൂണ്ടിയവടന) ശ്പിച്ചുടക്ോണ്ടിരിക്കുന്നതോണ്. (മുസ്ിാം) 

 മലക്കുകലൊടുെെ കെമകള്  
1. അവടര ലരാഹിക്കാതിരിക്കുക.  
മലക്കുക്ടള ആറക്ഷപിക്കുക്റയോ അവരിൽ നൂനതക്ൾ ആറരോപിക്കുക്റയോ ടചയ്യു 
ന്നവടര പണ്ഡിതന്മോർ ശ്ക്തമോയി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഇമോാം സുയൂതവി അറേഹത്തി 
ടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. സഹ്നൂൻ പേെിരിക്കുന്നു. മലക്കുക്ടള ചീത്ത 
വിളിക്കുന്നവനുളള ശ്ിക്ഷ വധ ശ്ിക്ഷയോണ്.  
2. പാപങ്ങെിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക.  
മലക്കുക്ടള ഏടേ റവദനെിക്കുന്ന ഒന്നോണ് മനുഷയരിൽ നിന്നുണ്ടോകുന്ന പോപങ്ങൾ 
അല്ോഹുവിടന ധിക്കരിച്ചു ടതറ്റുക്ൾ ടചയ്തു  നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിറലക്കുാം വീടുക്ളി 
റലക്കുാം വിശുദ്ധരോയ മലക്കുക്ൾ വരോൻ ഇഷ്ടടെടുന്നില്.  
3. മലക്കുകള്ക്ക് അനിഷ്ടകരമായത് ഉലപക്ഷിക്കുക.  
ടവളുത്തുളളി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണാം അബൂ ആയ്യൂബുൽ അൻസോരി ടക്ോണ്ടു വന്നറെോൾ 
നബി (സവ) ക്െിക്കോൻ വിസേതിച്ചു. മലക്കുക്ൾക്ക് അതിടെ ഗന്ധാം ഇഷ്ടമില്.  

َكَل  َمنْ  :ملسو هيلع هللا ىلص انل ب   َقاَل : َقاَل   َجابِر   َعنْ 
َ
وْ  ثُوًما أ

َ
وْ  فَلَْيْعََتنْلَا بََصاًل  أ

َ
 (عليه متفق  ) َمْسجَدنَا فَلْيَْعََتْل  :أ

ആടരങ്കിലുാം ടവളുത്തുളളിറയോ ഉളളിറയോ (പചക്ക് ) തിന്നോൽ നേിൽ നിന്ന് വിട്ടു 
നിൽക്കടട്ട, അതോയത് നമ്മുടട പളളിയിൽ വരോതിരിക്കടട്ട. 

َكَل  َمنْ 
َ
اث َواثل وم اْْلََصَل  أ ذ ى الَمالئَِكةَ  فَإِن   مْسِجَدنَا، َيْقَرَبن   فَال َوالُْكَر 

َ
ا َتتَأ ذ ى ِمم 

َ
 .آدمَ  َبنُو ِمنْهُ  يتأ

 (مسلم)

മനുഷയർക്ക് പ്രയോസമുണ്ടോക്കുന്നടതോടക്ക മലക്കുക്ൾക്കുാം  പ്രയോസമുണ്ടോക്കുാം.  
 ദുർഗന്ധാം വമിക്കുന്ന ഉളളിറയോ മററ്റോ ക്െിച്ചു  പളളിയിറലക്ക് വന്ന ഒരു വയക്തി 

റയോട് നബി (സവ) ബക്വീഅ് ക്ബർ സ്ഥോനിറലക്ക് മോേി റപോക്ോൻ നിർറദശ്ി 
ചത് സവഹീഹ് മുസ്ിമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.  
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  ില ഓർമടപ്പടുത്തലുകള് 
 സലാാം എത്തിക്കുന്ന മലക്കുകള്  

 َمالئَِكةً  َتَعاَل  هللِ  إن   :قال -وََسل مَ  َوآِلِ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىل  - انلبِّ  عن -َعنْهُ  اهللُ  رَِضَ - مسعود   ابن عن
رِْض  ِف  َسي اِحيَ 

َ
ِت  ِمن ُيبَلُِّغوِن  األ م 

ُ
اَلمَ  أ  (صحيح   بإسناد   والنسائ   أمحد أخرَجهُ  .)الس 

 ഭൂമയിൽ സഞ്ചരിച്ചുടക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മലക്കുക്ൾ അല്ോഹുവിനുണ്ട്. എടെ 
ഉേത്തിടെ സലോാം അവർ എനിക്ക് എത്തിച്ചുടക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു.  

 വിജ്ഞാന സദസുകെിൽ മലക്കുകള്.  
 അേിവിടെ സദസുക്ളിൽ മലക്കുക്ളുടട സോന്നിദ്ധയാം ഉണ്ടോകുടമന്നുാം അവർ 

വിജ്ഞോനാം റതടിടയത്തിയവർക്ക് റവണ്ടി പ്രോർത്ഥിക്കുടമന്നുാം നബി (സവ) 
പഠിെിചിട്ടുണ്ട്.  

 വഴികെിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മലക്കുകള്  

ِب  َعنْ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَريَْرةَ  أ ُ  َصىل   اّلل  ِ  ِإن   وََسل مَ  هِ َعلَيْ  اّلل  ُرقِ  ِف  َيُطوفُونَ  َماَلئَِكةً  ّلِل  ْهَل  يَلْتَِمُسونَ  الط 

َ
 أ

ْكرِ  َ  يَْذُكُرونَ  قَْوًما وََجُدوا َفإَِذا اَّلِّ وا َتنَاَدْوا اّلل  وَنُهمْ  قَاَل  َحاَجِتُكمْ  إَِل  َهلُم  ْجِنَحِتِهمْ  َفيَُحف 
َ
َماءِ  إَِل  بِأ  الس 

ْنَيا  ادل 

വെിക്ളിലൂടട സഞ്ചരിച്ചുടക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മലക്കുക്ൾ അല്ോഹവിനുണ്ട്. അവ 
ർ റദവ പ്രക്ീർത്തനങ്ങളിറലർടെട്ടവടര അറനവഷിചിേങ്ങിയതോണ്. അല്ോഹുവി 
ടന സ്മരിച്ചുടക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതടയ അവർ ക്ണ്ടോൽ അവർ പരസ്പരാം വിളി 
ച്ചു പേയുാം നിങ്ങൾ റതടിടക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതിറലക്ക് റവഗാം വരുവീൻ. അങ്ങടന 
അവർ തോടെ ആക്ോശ്ത്തിൽ തങ്ങളുടട ചിേകുക്ൾ വിടർത്തി അവടര വലയാം ടച 
യ്തു നിൽക്കുാം.  
 മൂന്നു ലപടര മലക്കുകള് സമീപിക്കില്ല.  

ارِ  َعنْ  ن   ، يَاِس   بِْن  َعم 
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َصىل   اّلل   الاَْكفِرِ  ِجيَفةُ  : الَْماَلئَِكةُ  َتْقَرُبُهمُ  اَل  ثاََلثَة  :  قَاَل  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 

خُ  نْ  إاِل   ، َواْْلُنُُب  ، بِاْْلَلُوقِ  َوالُْمتََضمِّ
َ
  أ

َ
أ  َيتَوَض 

അേോർ ഇബ്നു യോസിർ (േ) വിൽ നിന്നുാം നിറവദനാം;  നബി (സവ) പേഞ്ഞു; മൂന്ന് 
വിഭോഗാം ആളുക്ളുടട സമീപറത്തക്ക് മലക്കുക്ൾ പ്രറവശ്ിക്കില്. അവിശ്വോസിയോയി 
മരിചവടെ മൃതറദഹാം, ഖലൂഖ് പൂശ്ിയവൻ, വലിയ അശുദ്ധിയുളളവൻ വുദവു എടുക്കു 
റവോളാം.  
 ഖോലൂേ് എന്നോൽ കുങ്കമാം റചർത്തു ടക്ോണ്ടു ഉണ്ടോക്കുന്ന ഒരുാം തരാം സുഗന്ധാം (അ 

തിൽ മുങ്ങുക്  എന്നതോണ് ഉറേശ്ാം)  മണത്തിറലടേ നിേത്തിനോണ് പ്രധോനയാം   
 
 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5860
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 കവുർആന് പാരയണവുാം മലക്കുകളുാം 
ക്വുർആൻ പോരോയണാം റക്ൾക്കുറമ്പോൾ മലക്കുക്ൾ വോനറലോക്ത്തു നിന്നുാം ഇേ 
ങ്ങി വരുാം. ഉറസദ്ബനു ഹുറളർ (േ) തടെ ക്ോരക്ക ഉണക്കുന്ന ക്ളത്തിലിരുന്ന് 
ക്വുർആൻ ഓതക്യോയിരുന്നു.  അറെോൾ അറേഹത്തിടെ കുതിര അതിടന ടക്ട്ടി 
യിട്ട കുറ്റിയുടട ചുറ്റുാം ഓടോൻ തടങ്ങി. ഓത്തു നിർത്തി, വീണ്ടുാം ഓതറമ്പോൾ കുതിര 
വീണ്ടുാം ഓടുാം, തടെ മക്ടന കുതിര ചവിട്ടുറമോ എന്നു ഭയടെട്ട് അറേഹാം ആ കുതി 
രയുടട സമീപറത്തക്ക് ടചന്നു. അറെോൾ അറേഹാം തടെ തലക്കു മീടത കുടാം റപോ 
ടല ഒരു വസ്തുവിടന അറേഹാം ക്ണ്ടു. അതിൽവിളക്കുക്ൾ റപോടലയുളളവയുണ്ട്. 
അത് എടെ ക്ോെ്ചയിൽ നിന്ന് മേയുന്നത വടര അന്തരീക്ഷത്തിറലക്ക് ഉയർന്നു. 
ഇതിടനക്കുേിച് നബി (സവ) റയോട് അറേഹാം ടചന്നു പേയുറമ്പോൾ നബി (സവ) പേ 
ഞ്ഞു. അത് മലക്കുക്ളോയിരുന്നു. നിടെ ക്വുആൻ പോരയണാം റക്ൾക്കോൻ റവണ്ടി 
വന്നതോണ്. നീ വീണ്ടുാം പോരയണാം ടചയ്തിരുടന്നങ്കിൽ പ്രഭോതത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുാം 
അവടര ക്ോണോമോയിരുന്നു.    
 മലക്കുക്ളുടട ശ്ോപാം ക്ിട്ടുന്ന ക്ോരയങ്ങളിൽ നിന്നുാം അക്ന്നു നിൽക്കുക്. 
 മലക്കുക്ളുടട പ്രോർത്ഥനക്ൾ ലഭിക്കുന്ന ക്ോരയങ്ങൾ വർദ്ധിെിക്കുക്  
 മലക്കുക്റളോടുളള ക്മടക്ൾ ഭാംഗിയോയി നിർവഹിക്കുക് 
 അവരുടട സോന്നിദ്ധയാം ലഭിക്കുന്ന സോഹതരയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക്.  
 
 


