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Risalelerde İsrafil ve Mikail (as) Görevleri Hakkında Bilgi
Var mı?
İsrafil (a.s): Dört büyük melekten biri olup, kıyamet günü cesedlere nefh-i ruh
etmeğe ve Sur'u üfürmeğe vazifelidir. Yani İsrafil (as)’in vazifesi Sur'a üflemek ile
dirilişi başlatmaktır.
Mikail (a.s): Rezzakıyyet arşının hamelesi olan büyük melek. Dört büyük melekten
birisi Mikail (as) ise; bitki ve rızık olayları ile iligili vazifelidir.
Üstad Risale-i Nur'da dört büyük meleğin vazifesi hakkında şöyle izahat veriyor:
"... Melâike, bir ümmet-i azimedir ki; sıfat-ı iradeden gelen ve şeriatı fıtriyye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve
mütemessilleridirler...."(1)

"Hem meselâ küre-i arz, küre-i arzın nevileri adedince başlar ve o
nevilerin ferdleri sayısınca diller ve o fertlerin a'za ve yaprak ve
meyveleri mikdarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve
şuursuz ubudiyyet-i fıtriyeyi bilerek, şuurdârâne temsil edip Dergâhı İlâhiyeye takdim etmek için kırk bin başlı ve her başı kırk bin dil ile
ve her bir dil ile kırk bin tesbihat yapan bir melek-i müekkeli
bulunacak ki, ayn-i hakikat olarak Muhbir-i Sâdık haber vermiş."
"Ve hilkat-ı kâinatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla
münasebât-ı Rabbâniyeyi tebliğ ve izhâr eden Cebrâil (A.S.) ve
zihayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat
vermek ve ölümle terhis etmekteki Halika mahsus olan icraat-ı
İlâhiyeyi, yalnız temsil edip ubudiyetkârâne nezâret eden İsrafil
(A.S.) ve Azrâil (A.S.) ve hayat dâiresinde rahmetin en cemiyetli, en
geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsânât-ı Rahmâniyeye nezâretle
berâber şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikâil (A.S.) gibi
meleklerin pek acib mâhiyette olarak bulunmaları ve vücudları ve
ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i Rububiyyetin muktezasıdır.
Onların ve her birinin mahsus tâifelerinin vücudları, kâinatta güneş
gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde kat'idir ve
şüphesizdir. Melâikeye âid başka maddeler bunlara kıyas
edilsin."(2)
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Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri.
(2) bk. Şualar, On Birinci Şua On Birinci Mesele.
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