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இறுதிப் பயணத்தின் முடிவும், அதில் ஈடேற்றம் 

அடேட ோரும் 

A.J.M. மக்தூம்  

இந்த உலக  ோழ்க்டக ஒரு போீட்டைப் பீேம், அந்த போீட்டையில் ைித்தி 

அடேந்த ர்களுக்கு  ழங்கப் படும் போிசு சு னம். ைித்தியடேயோடதோர் 

சைல்லுமிேம்  நரகம் . அ த ில்  உயர் ை ித்த ி சபற்ற ர்கள்  “தக் ோ” 

உடேடயோர் எனும்  ைோன்றிதடழ சபற்றுக் சகோள்கிறோர்கள். இ ர்கடே 

இறுதியில் ஈடேற்றம் அடேந்து நரக  ோழ்க்டகடய அனுப ிக்கோது 

சு ர்க்கம் சைல்ட ோர்.  

இந்த  உலகம்  முழுதும்  அ ழ ிக்கப்  பட்டு  ம ீண் டும்  அடன ரும் 

எழுப்பப்பட்டு மஹ்ஷர் டமதோனத்தில் பல்ட று நிகழ்வுகள் இேம் 

சபரும்.   

மனிதர்கள் இரண்ேோம் சூர் ஊதப் பட்ேப் பின் மண்ணடறகேில் இருந்து 

எழும்பு ோர்கள். அடன ரும் நிர் ோணிகேோக, போதணிகேின்றி கோணப் 

படு ோர்கள். சூோியன் தடல உச்ைியில் இருந்து ஒரு டமல் தூரத்தில் 

நிறுத்தப் படும். அ ர ர் சைய்த போ த்திற்டகற்ப  ியர்ட யில் மூழ்கி 

கிேப்போர்கள். பிறகு நபிமோர்கேின் நீர் தேோகத்திலிருந்து மக்களுக்கு நீர் 

 ழங்கப் படும்.  

சதோேர்ந்தும் இேம்சபறும் மஹ்ஷோின் அமேிதுமேி தோங்க முடியோமல் 

மக்கள் நபிமோர்கேிேம் அ ர்கேின் ஷபோஅத்டத எதிர் டநோக்கிய ர்கேோக 

 ிடரந்து சைல் ோர்கள். இறுதியில் இடறத்தூதர் (ஸல்லல்லோஹு 

அடலஹி  ஸல்லம்) அ ர்கேிேம்  ரு ோர்கள். அ ர்கள் மக்கேின் 

ட ண்டுதடல ஏற்று அடன ருக்கோகவும் ஷபோஅத் சைய் ோர்கள். 

அதன் பின் டகள் ி கணக்கிற்கோக இடற ன் இறங்கு ோன். பிறகு 

மனிதர்கேின் சையடலடுகள்  ழங்கப் படும். முஃமின்களுேன் இடற ன் 

தனிடமயில் உடறயோடு ோன். இவ் ோறு பல்ட று நிகழ்வுகள் இேம் 

சபரும்.  
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பிறகு சு ர்க்கத்திற்குோிய ர்கள் சு ர்க்கம் சைல்லு முன் இறுதியோக 

நரகத்தின் மீது ஒரு போலம் நிறு ப் படும், அதனூேோக அடன ரும்   

நரகத்டதக் கேந்டதயோக ட ண்டும். அந்த இறுதி கட்ேத்டதயும் கேந்து 

சு னத்டத ச ற்றிக் சகோள்கிற ர்கள் தக் ோ உடேய ர்கடே என்படத 

அல் குர்ஆன் பின் ருமோறு சதேிவு படுத்துகிறது. 

َرُج َحيًّا خإ
ُ
ِإَذا َما ِمتُّ لََسوإَف أ

َ
نَساُن أ ِ

نَاُه ِمن َقبإُل َولَمإ يَُك  ، َوَيُقوُل اْلإ نَّا َخلَقإ
َ
نَساُن أ ِ

ُكُر اْلإ َوََل يَذإ
َ
أ

ُهمإ  ، َشيإئًا نَّ ِِضَ يَاِطنَي ُثمَّ نَلُحإ ُهمإ َوالشَّ نَّ ُُشَ َل َجَهنََّم ِجِثيًّا َفَوَربَِّك نَلَحإ ُثمَّ نَلَزِنَعنَّ ِمن ُُكِّ ِشيَعٍة ، َحوإ
ِعِتيًّا ِن  َٰ َ حإ الرَّ لََعَ  َشدُّ 

َ
أ ُهمإ  يُّ

َ
ِبَها ِصِليًّا ، أ ََلَٰ  وإ

َ
أ ُهمإ  يَن  ِ َّلَّ ِبا لَُم  عإ

َ
أ ُن  حإ نَلَ ِإَلَّ   ، ُثمَّ  نُكمإ  مِّ ن  َوِإ

َها ِضيًّا ۚ   َواِرُد قإ َحتإًما مَّ َك  َٰ َربِّ لََعَ ِجِثيًّا، ََكَن  الِِمنَي ِفيَها  َنَذُر الظَّ َقوا وَّ يَن اتَّ ِ َّلَّ )سورة  ُثمَّ ُننَِّجِّ ا
 (67، 67، 67، 76، 76، 76، 66:  مريم

(என ினு ம் ) மன ிதன்  டகட் க ிற ோன் : “ந ோன்  இ றந்து  டப ோன ோல் , 

உயிருள்ே னோக டமலும் எழுப்பப்டுட னோ? என்று. (அல் குர்ஆன்:19:66)  

 யோசதோரு சபோருளுமோக இல்லோதிருந்த அ டன நிச்ையமோக நோம் முன்னர் 

படேத்டதோம் என்படத மனிதன் நிடனத்துப் போர்க்க ட ண்ேோமோ? (அல் 

குர்ஆன்:19:67) 

 ஆகட , (நபிடய!) உம் இடற ன் மீது ைத்தியமோக நோம் அ ர்கடேயும், 

(அ ர்களுடேய) டஷத்தோன்கடேயும் நிச்ையமோக (உயிர்ப்பித்து) ஒன்று 

டைர்ப்டபோம் ; பின்னர் அ ர்கடே(சயல்லோம்) நரகத்திடனச் சூழ 

முழந்தோேிட்ே  ர்கேோக ஆஜரோக்குட ோம். (அல் குர்ஆன்:19:68) 

பின்னர், நோம் ஒவ்ச ோரு கூட்ேத்திலிருந்தும் அர்ரஹ்மோனுக்கு மோறு 

சைய் தில் கடினமோக - தீ ிரமோக - இருந்த ர்கள் யோ டறயும் நிச்ையமோக 

ட று பிோிப்டபோம். (அல் குர்ஆன்:19:69) 

பின்னர், அ(ந் நரகத்)தில் புகு தற்கு அ ர்கேில் (தங்கள் போ த்தோல்) 

முதல் தகுதிவுடேய ர்கள் யோர் என்படத நிச்ையமோக நோம் அறிட ோம். 

(அல் குர்ஆன்:19:70) 

டமலும், அதடனக் கேக்கோமல் உங்கேில் யோரும் (டபோக) முடியோது; இது 

உம்முடேய இடற னின் முடி ோன தீர்மோனமோகும். (அல் குர்ஆன்:19:71) 
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அதன் பின்னர், தக் ோவுேன் - பயபக்தியுேன் இருந்தோர்கடே அ ர்கடே 

நோம் ஈடேற்றுட ோம்; ஆனோல், அநியோயம் சைய்த ர்கடே அ(ந் நரகத்)தில் 

முழந்தோேிட்ே ர்கேோக  ிட்டு  ிடுட ோம். (அல் குர்ஆன்:19:72) 

 பின் ரும் நீண்ே ஹதீஸ் மஹ்ஷர் டமதோனத்தில் இேம்சபறும் ைில 

நிகழ்வுகள் குறித்து சதேிட  ஏற்படுத்துகிறது. 

َياَمةى َقاَل  َنا يَْوَم اْلقى ُْدرىىىِّ َقاَل ُقلَْنا يَا َرُسوَل اَّلَلِ َهْل نََرى َرَبِّ ِبى َسعىيٍد اْلْ
َ
َهْل تَُضاُروَن ِفى ُرْؤَيةى » َعْن أ

ْمسى َواْلَقَمرى إىَذا ََكنَْت َصْحًوا  ُِّكْم يَْوَمئىٍذ ، إىالَِّ َفإىنَُِّكْم اَل تُضَ » ُقلَْنا اَل . َقاَل « . الَشِّ
اُروَن ِفى ُرْؤَيةى َربى

َما  ُكُِّ َقْوٍم إىََل َما ََكُنوا َيْعُبُدوَن . َفَيْذَهُب  -ُثَمِّ َقاَل  -َكَما تَُضاُروَن ِفى ُرْؤَيتىهى ْذَهْب  َ ى ُمَناٍد ِلى ُيَنادى
 
َ
ْوثَانى َمَع أ

َ
ْصَحاُب األ

َ
ْم ، َوأ لىيبى َمَع َصلىيبىهى ْصَحاُب الَصِّ

َ
ْم َحََتِّ أ ىَهتىهى ىَهٍة َمَع آل ِّ آل

ْصَحاُب ُكى
َ
ْم ، َوأ ْوثَانىهى

َهَنِّمَ  َ ْهلى اْلكىَتابى ، ُثَمِّ يُْؤََت ِبى
َ
ْن أ ٌت مى َا ٍر ، َوُغََبِّ ْو َفاجى

َ
ْن بٍَرِّ أ َها  َيْبََق َمْن ََكَن َيْعُبُد اَّلَلَ مى َنِّ

َ
ُتْعَرُض َكأ

ىلَْيُهودى َما ُكْنُتْم َتعْ  ٌب َفُيَقاُل ل ا َِ ََسَ َّلَلِ . َفُيَقاُل َكَذْبُتْم لَْم َيُكْن َّللى ُبُدوَن َقالُوا ُكَنِّا َنْعُبُد ُعَزْيَر اْبَن ا
ُبوا َفَيتََساَقُطوَن ِفى َجَهَنِّمَ  ْْشَ َيَنا ، َفُيَقاُل ا ْن تَْسقى

َ
يُد أ رى

يُدوَن َقالُوا نُ ََلٌ َفَما ُترى َبٌة َواَل َو ُثَمِّ ُيَقاُل  َصاحى
َما  ى  َر ىلَنَِّصا َِ ل َيُكْن َّللى لَْم  ْبُتْم  َكَذ ُل  َفُيَقا َّلَلِ .  ْبَن ا يَح ا َنْعُبُد اْلَمسى ُكَنِّا  َن  َفَيُقولُو َن  و َتْعُبُد ُكْنُتْم 

ُبوا . َفَيتََساَقُطوَن َحََتِّ  َيَنا . َفُيَقاُل اْْشَ ْن تَْسقى
َ
َبٌة َوالَ َوََلٌ ، َفَما تُرىيُدوَن َفَيُقولُوَن نُرىيُد أ ْن  َيْبََق مَ َصاحى

اُس َفَيُقولُوَن َفاَرْقنَ  بىُسُكْم َوَقْد َذَهَب اَلِّ ٍر َفُيَقاُل لَُهْم َما ََيْ ْو َفاجى
َ
ْن َبٍرِّ أ َّلَلَ مى ُن ََكَن َيْعُبُد ا ْ ََ اُهْم َو

ىَما ََكنُوا  َلَْحْق ُكُِّ َقْوٍم ب يًا ُيَنادىى ِلى ْعَنا ُمَنادى ىنَِّا َسمى ىَِلْهى اِْلَْوَم َوإ َنِّا إ ْحَوُج مى
َ
َنا أ ُر َرَبِّ َما نَنَْتظى ىَنِّ  -َيْعُبُدوَن . َوإ

ْنبىَياءُ  -َقاَل 
َ
َنا . َفالَ يَُكلىُِّمُه إىاَلِّ األ ْنَت َرُبِّ

َ
نَا َرُبُِّكْم . َفَيُقولُوَن أ

َ
َبِّاُر . َفَيُقوُل أ َ ُم اْلْ تىيهى

ْ
َفَيُقوُل َهْل  َفَيأ

ٍن ، َوَيْبََق َمْن بَيَْنُكْم َوَبيَْنُه آيٌَة َتْعرىُفونَُه َفَيُقولُوَن الَسِّ  ُف َعْن َساقىهى َفيَْسُجُد ََلُ ُكُِّ ُمْؤمى اُق . َفَيْكشى
ََت بى  ُيْؤ ُثَمِّ  ًدا ،  حى َوا َطَبًقا  َظْهُرُه  َفَيُعوُد  َكْيَما يَْسُجَد  َهُب  َفَيْذ َوُسْمَعًة ،  ًء  َيا رى  َِ َّللى َن يَْسُجُد  ى ََك ْْ َ ْلْ ا

ُ َقاَل قُ « . َفُيْجَعُل َبْْيَ َظْهَرْى َجَهَنَِّم  ْْ َ يُف » لَْنا يَا َرُسوَل اَّلَلِ َوَما اْلْ َلٌِّة ، َعلَْيهى َخَطاطى َمْدَحَضٌة َمزى
ُن عَ  ُن ، الُْمْؤمى ْعَدا ُل لََها الَسِّ ُعَقْيَفاُء َتُكوُن بىَنْجٍد ُيَقا ُب َوَحَسَكٌة ُمَفلَْطَحٌة، لََها َشْوَكٌة  ِلى لََكَ لَْيَها َو

قى َوََك  ْرفى َوََكْلََبْ ٌٌ َوَمْكُدوٌس ِفى نَارى ََكلَطِّ ُدو ْ ََ ََكبى ، َفَناٍج ُمَسلٌَِّم َونَاٍج  ْيلى َوالرىِّ َ َجاوىيدى اْلْ
َ
أ ََ يحى َو لرىِّ

 َ َقْد َتبََْيِّ قىِّ ،  َ ْلْ ِفى ا ُمَناَشَدًة  َلى  َشَدِّ 
َ
ْنُتْم بىأ

َ
َفَما أ ُرُهْم يُْسَحُب َسْحًبا ،  َيُمَرِّ آخى َحََتِّ  َن َجَهَنَِّم ،  مى  َلُكْم 

َنا إىْخَواُنَنا ََكنُوالُْمْؤمى  ْم َيُقولُوَن َرَبِّ ىهى ْوا ِفى إىْخَوان ُهْم َقْد ََنَ َنِّ
َ
ْوا أ

َ
ىَذا َرأ ىلَْجَبِّارى ، َوإ ا يَُصلُِّوَن َمَعَنا نى يَْوَمئىٍذ ل

ََل اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفى َقلْبى  َّلَلُ َتَعا َن َمَعَنا . َفَيُقوُل ا ْن َوَيُصوُموَن َمَعَنا َوَيْعَملُو يَناٍر مى ْثَقاَل دى هى مى
تُوَنُهْم َوَبْعُضُهْم َقْد ََغَب ِفى اَلِّارى 

ْ
رىُِّم اَّلَلُ ُصَوَرُهْم لََعَ اَلِّارى ، َفَيأ َُيَ ْخرىُجوُه . َو

َ
ىََل  إىيَماٍن َفأ هى َوإ إىََل َقَدمى
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نَْصافى َساَقْيهى ، َفُيْخرىُجوَن َمْن َعَرفُوا ، ُثَمِّ َيُعوُدوَن َفَيُقوُل ا
َ
ْذَهُبوا َفَمْن وََجْدُتْم ِفى َقلْبىهى مىْثَقاَل نىْصفى أ

ْخرىُجوُه . َفُيْخرىُجوَن َمْن َعَرُفوا ، ُثَمِّ َيُعوُدوَن َفَيُقوُل اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفى َقلْبىهى مى 
َ
يَناٍر َفأ ٍة دى ْثَقاَل َذَرِّ

ْخرىُجوُه . َفُيْخرىُجوَن َمْن َعَرُفوا 
َ
ْن إىيَماٍن َفأ ُقوِنى َفاْقَرُءوا ) إىَنِّ اَّلَلَ الَ « . مى بُو َسعىيٍد َفإىْن لَْم تَُصدىِّ

َ
َقاَل أ

ْفَها (  ىْن تَُك َحَسَنًة يَُضاعى ٍة َوإ َبِّاُر » َيْظلىُم مىْثَقاَل َذَرِّ َ ىَكُة َوالُْمْؤمىُنوَن َفَيُقوُل اْلْ َفيَْشَفُع الَِّبىُيِّوَن َوالَْمالَئ
َيْت َشَفاَعَتى . َفَيقْ  َنِّةى بَقى َ ْفَواهى اْلْ

َ
ُشوا ، َفُيلَْقْوَن ِفى َنَهٍر بىأ ْقَواًما َقدى اْمُتحى

َ
ُج أ ارى َفُيْخرى َن اَلِّ بىُض َقْبَضًة مى

ْيتُ 
َ
ْيلى ، َقْد َرأ يلى الَسِّ ىَبُِّة ِفى ََحى

ْ
َياةى ، َفَينُْبُتوَن ِفى َحاَفَتْيهى َكَما َتنُْبُت اْل َ انىبى ُموَها إىََل جَ ُيَقاُل ََلُ َماُء اْلْ

لىِّ 
ََل الظىِّ ْنَها إى ََكَن مى ْخََضَ ، َوَما 

َ
ََكَن أ ْنَها  ْمسى مى ََل الَشِّ ََكَن إى َجَرةى ، َفَما  َجانىبى الَشِّ ََل  ْخَرةى إى ََكَن الَصِّ  

َنِّةَ  َ َواتىيُم َفَيْدُخلُوَن اْلْ َ ُم اْلْ ُهُم اللُِّْؤلُُؤ ، َفُيْجَعُل ِفى رىَقابىهى َنِّ
َ
ْبَيَض ، َفَيْخُرُجوَن َكأ

َ
َنِّةى  أ َ ْهُل اْلْ

َ
َفَيُقوُل أ

ُموُه . َفُيَقاُل لَُهْم  لُوُه َواَل َخْْيٍ َقَدِّ َنَِّة بىَغْْيى َعَمٍل َعمى َ ْدَخلَُهُم اْلْ
َ
نى أ َْحَ ْيُتْم َهُؤاَلءى ُعَتَقاُء الَرِّ

َ
َلُكْم َما َرأ

 . « َومىْثلُُه َمَعهُ 

அபூ ஸயீத் அல்குத்ோீ(ரலி) அறி ித்தோர்கள். 

நோங்கள், 'இடறத்தூதர் அ ர்கடே! மறுடம நோேில் எங்கள் இடற டன 

நோங்கள் கோண்டபோமோ?' என்று நபி (ஸல்) அ ர்கேிேம் டகட்டேோம். 

அ தற்கு  அ ர்கள் , '(டமக  மூ ட்ேம ில்ல ோது )  ோன ம்  சதே ி ோக 

இருக்டகயில் சூோியடனயும் ைந்திரடனயும் போர்க்க நீங்கள் (முண்டியத்துக் 

சகோண்டு) ைிரமப்படுவீர்கேோ?' என்று டகட்ேோர்கள். நோங்கள், 'இல்டல' 

என் று  ப த ில ே ித் ட த ோம் . இ வ்  ிரண் ட ேயும்  ப ோர்க் க  ந ீங் கள் 

ைிரமப்பேோதடதப் டபோன்டற அந்த நோேில் உங்களுடேய இடற டனக் 

கோணவும் நீங்கள் ைிரமப்பே மோட்டீர்கள்' என்று கூறி ிட்டு (பின் ருமோறு) 

 ிேக்கினோர்கள். 

(மறுடம நோேில்) அடழப்போேர் ஒரு ர், 'ஒவ்ச ோரு ைமுதோயத்தோரும் தோம் 

 ணங்கிக் சகோண்டிருந்த ர்கடேப் பின்சதோேர்ந்து சைல்லட்டும் ' என்று 

அடழப்பு  ிடுப்போர். அப்டபோது  ை ிலுட   ண ங்கிகள்  தங்கள் 

ைிலுட யுேனும், ைிடல  ணங்கிகள் தங்கள் ைிடலகளுேனும், ஒவ்ச ோரு 

(சபோய்த்) சதய்   ழிபோட்ேோர்கள் தத்தம் கேவுள்களுேனும் சைல் ோர்கள். 

முடி ில் அல்லோஹ்ட   ணங்கிக்சகோண்டு நன்டமகளும் புோிந்துக் 

சகோண்டிருந்த நல்ல ர்கள் , அல்லது (அல்லோஹ்ட யும்  ணங்கிக் 

சகோண்டு போ ங்களும் புோிந்து  ந்த) போ ிகள், டமலும் ட தக்கோரர்கேில் 
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மிஞ்ைிய ர்கள் மட்டுடம எஞ்ைியிருப்பர். பின்னர் நரகம் சகோணரப்பட்டுக் 

கோனடலப் டபோன்று  அ ர்களு க்குக் கோட்ேப்படும். அ ப்டபோது 

யூதர்கேிேம் , 'நீங்கள் எடத  ணங்கிக் சகோண்டிருந்தீர்கள்?' என்று 

டகட்கப்படும். அதற்கு அ ர்கள், 'நோங்கள் அல்லோஹ் ின் மகன் உடஸர் 

அ ர்கடே  ணங்கிக் சகோண்டிருந்டதோம் ' என்று பதிலேிப்போர்கள். 

அப்டபோது அ ர்கேிேம், 'நீங்கள் சபோய்யுடரக்கிறீர்கள். அல்லோஹ்வுக்கு 

மடன ிடயோ மக்கடேோ இருக்க ில்டல ' என்று சைோல்லப்படும். பிறகு 

அ ர்கேிேம் , 'இப்டபோது நீங்கள் என்ன  ிரும்புகிற ீர்கள்?' என்று 

டகட்கப்படும் . அ தற்க ர்கள் , 'எங்களு க்கு  (கு டிப்பதற்கு  ந ீர் ) 

புகட்டு ோயோக!' என்போர்கள். அப்டபோது (அ ர்கேிேம் கோனடலப் 

டபோன்று நரகம் கோட்ேப்பட்டு), 'குடியுங்கள்' என்று கூறப்படும். (அடதக் 

குடிக்க முடனயும் டபோது) அ ர்கள் நரகத்தில்  ிழுந்து  ிடு ோர்கள். 

ப ின் ன ர்  க ிற ிஸ் த  ர் க ே ிே ம் , 'ந ீங் க ள்  எ ட த   ண ங் க ிக் 

சகோண் டிருந்த ீர்கள் ? என்று  டகட்கப்படும்  அ தற்கு  அ ர்கள் , 

'அல்லோஹ் ின்  மகன்  மஸீடஹ  (ஈைோட ) நோங்கள்   ணங்கிக் 

சகோண்டிருந்டதோம் ' என்று பதிலேிப்போர்கள். அப்டபோது அ ர்கேிேம் , 

'நீங்கள் சபோய்யுடரக்கிறீர்கள்; அல்லோஹ்வுக்கு மடன ிடயோ மக்கடேோ 

இருக்க ில்டல' என்று கூறப்பட்ே பின் 'நீங்கள் என்ன  ிரும்புகிறீர்கள்?' 

என்று  டகட் கப்படும் . அ தற்கு  அ  ர்கள் , 'ந ீ எங் களு க்கு  (ந ீர் ) 

புகட்டு டதடய நோங்கள்  ிரும்புகிடறோம் ' என்று பதிலேிப்போர்கள். 

அப்டபோது அ ர்கேிேம் (கோனடலப் டபோன்று கோட்ைி தரும் நரகத்டதக் 

கோட்டி) 'குடியுங்கள்!' என்று கூறப்படும். அப்டபோது நரகத்தில் அ ர்களும் 

 ிழுந்து ிடு ோர்கள். 

இறுதியில் அல்லோஹ்ட   ணங்கிக் (சகோண்டு நன்டமகளும் புோிந்து) 

சகோண்டிருந்த நல்டலோர், அல்லது (அல்லோஹ்ட யும்  ணங்கிக் சகோண்டு 

போ ங்களும் புோிந்து  ந்த) தீடயோர் மட்டும் எஞ்ைியிருப்பர். அ ர்கேிேம் 

'மக்கள் (அடன ரும் தத்தம் சதய் ங்களுக்குப் பின்னோல்) சைன்றோர்கடே! 

நீங்கள் மட்டும் ஏன் இங்டகடய இருந்துக் சகோண்டிருக்கிறீர்கள்?' என்று 

டகட்கப்படும். அதற்கு அ ர்கள், '(உலகத்தில்) நோங்கள் ( ோழ்க்டகயின் 
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டதட கடேப் பூர்த்தி சைய்து சகோள் தற்கோக) இந்த மக்கேிேம் அதிக 

அே ில்  டதட யுள்ே ர்கேோக இருந்தும் (அ ர்களுேன் ஒட்டி 

உற ோடிக் சகோண்டிரோமல்) அ ர்கடேப் பிோிந்திருந்டதோம். (இப்டபோது 

மட்டும் அ ர்கள்  ப ின்னோல்  நோங்கள்  சைல்ட ோமோ?) இங்கு ஓர் 

அடழப்போேர் ' 'ஒவ்ச ோரு ைமுதோயத்தோரும் (உலக  ோழ் ில்) தோம் 

 ணங்கிக் சகோண்டிருந்த அ ர்களுேன் டைர்ந்துக்சகோள்ேட்டும் என்று 

அடழக்கக் டகட்டேோம். நோங்கள் ( ணங்கிக் சகோண்டிருந்த) எங்கள் 

இ ட ற டன டய  ந ோங் கள்  (இ த்தருண த்த ில் ) எ த ிர்ப ோர்த்து க் 

சகோண்டிருக்கிடறோம் ' என்று கூறு ோர்கள். அப்டபோது ைர்   ல்லடம 

படேத்த (னோன இடற )ன் , அ டனப் பற்றி அ ர்கள் எண்ணி 

ட த்திருந்த டதோற்றம் அல்லோத ட சறோரு டதோற்றத்தில் அ ர்கேிேம் 

முதல் முடறயோக  ந்து, 'நோடன உங்கள் இடற ன் என்று கூறு ோன். 

அ தற்கு  நம்ப ிக்ட கயோேர்கள் , 'ந ீடய  எங்கள்  இடற ன் ' என்று 

சைோல் ோர்கள். அப்டபோது இடற னிேம் இடறத்தூதர்கடேத் த ிர 

ட  ச ற  ரு ம்  ட ப ை  ம ோ ட் ே ோ ர் க ள் .  அ ப் ட ப ோது , 'அ  ட ன 

இனங்கண்டுசகோள்ே உங்களுக்கும் அ னுக்குமிடேடய ஏடதனும் 

அடேயோேம் உண்ேோ?' என்று (ஒரு ர்) டகட்போர். அதற்கு இடற 

நம்ப ிக்ட கயோே ர்கள் , '(இடற ன ி) கோல்  (போதம் ) தோன் ' என்று 

கூ று  ோ ர் க ள் . உ ே ட ன  அ ல் ல ோஹ்  த ன் னு ட ே ய  க ோட ல 

ச ேிப்படுத்து ோன். இடறநம்பிக்டகயோேர்கள் யோ ரும் அ னுக்கு ைிர 

 ணக்கம் (ைஜ்தோ) சைய் ோர்கள். முகஸ்துதிக்கோகவும் போரோட்டுக்கோகவும் 

அல்லோஹ்வுக்கு ைிரம் பணிந்து (சதோழுது) சகோண்டிருந்த ர்கள் மட்டுடம 

அப்டபோது  எஞ் ைிய ிருப்போர்கள் ; அ ர்கள்  ை ிர ண க்கம் சைய்ய 

முற்படு ோர்கள். ஆனோல், அ ர்கேின் முதுகு (குனிய முடியோத ோறு) ஒடர 

பலடகடயப் டபோன்று மோறி ிடும். (அ ர்கேோல் ைிரம்  ணக்கம் சைய்ய 

முடியோது.)   

பிறகு  போலம் சகோண்டு  ரப்பட்டு , நரகத்தின்  டமடல சகோண்டு 

ட க்கப்படும். (இவ் ோறு நபி (ஸல்) அ ர்கள் சைோன்னடபோது,) நோங்கள், 

'இடறத்தூதர் அ ர்கடே! அது என்ன போலம்?' என்று டகட்டேோம். 

நபி(ஸல்) அ ர்கள், 'அது (கோல்கள்)  ழுக்குமிேம்; ைறுக்குமிேம்; அதன் 

மீது இரும்புக் சகோக்கிகளும் அகன்ற நீண்ே முற்களும் இருக்கும். அந்த 



  
7 

முட்கள்  டேந்திருக்கும். 'நஜ்த்' பகுதியில் முடேக்கும் அட  'கருட ல 

மர முற்கள் ' எனப்படும் ' என்றோர்கள். (சதோேர்ந்து கூறினோர்கள்:) 

இடறநம்பிக்டகயோேர் அந்தப் போலத்டத கண்ைிமிட்ேடலப் டபோன்றும் , 

மின்னடலப் டபோன்றும் , கோற்டறப் டபோன்றும் , பந்தயக் குதிடரகள் 

மற்றும் ஒட்ேகங்கடேப் டபோன்றும் ( ிடர ோகக்) கேந்து  ிடு ோர். எந்தக் 

கோயமுமின்றி தப்பி  ிடுட ோரும் உண்டு. கோயத்துேன் தப்புட ோரும் 

உண்டு. மூர்ச்டையோகி நரக சநருப்பில்  ிழுட ோரும் உண்டு. இறுதியில் 

அ ர்கேில் கடேைி ஆள் கடுடமயோக இழுத்துச் சைல்லப்படு ோர்.  

பின்னர், தோம் தப்பித்து  ிட்டேோம் என்படத இடற நம்பிக்டகயோேர்கள் 

கோணும்டபோது தம் ைடகோதரர்களுக்கோக ைர்  அதிகோரமும் படேத்த 

(இடற) னிேம் அன்று அ ர்கள் கடுடமயோக மன்றோடு ோர்கள். அந்த 

அே ிற்கு (இம்டமயில்) உங்களுக்கத் சதேி ோகி  ிட்ே உோிடமக்கோகக் 

கூே நீங்கள் என்னிேம்  லியுறுத்திக் டகட்டிருக்க மோட்டீர்கள். அப்டபோது 

அ ர்கள் , 'எங்கள்  இடற ோ! (இ ர்கள் ) எங்களுேன்  சதோழுது 

சகோண்டிருந்தோர்கள்; எங்களுேன் டநோன்பு டநோற்றோர்கள்; எங்களுேன் 

(மற்ற) நல்லறங்கள் புோிந்து சகோண்டிருந்தோர்கள் (எனட  இ ர்கடே நீ 

கோப்போற்று ோயோக)' என்று ட ண்டு ோர்கள். அப்டபோது உயர்ந்டதோன் 

அல்லோஹ் , 'நீங்கள் சைன்று , எ ருடேய உள்ேத்தில் ஒரு சபோற்கோசு 

(தீனோர்) அேவுக்கு இடறநம்பிக்டக இருக்கக் கோண்கின்றீர்கடேோ 

அ ர்கடே (நரகத்திலிருந்து) ச ேிடயற்றுங்கள் ' என்று கூறு ோன். 

அவ் ோடற அ ர்களும் (நரக ோைிகேிேம்) சைல் ோர்கள். அ ர்கேின் 

முகங்கடேக் கோிக்கக் கூேோசதன  நரகத்த ிற்கு  அல்லோஹ்  தடே 

 ிதித்து ிடு ோன். அப்டபோது (அந்த நரக ோைிகேில்) ைிலர் தம் போதம் 

நரகத்திற்குள் மடறயும் அே ிற்கு, போதி கோல்கள் மடறயும் அே ிற்கு 

நரகினுள் கிேப்போர்கள். உேடன அ ர்கள் தமக்கு அறிமுகமோன ர்கடே 

(நரகத்திலிருந்து) ச ேிடயற்று  ோர்கள். பிறகு மீண்டும் (இடற னிேம்) 

சைல் ோர்கள். 'எ ருடேய உள்ேத்தில் போதி சபோற்கோசு அேவுக்கு 

இடறநம்பிக்டக உள்ேசதனக் கோண்கிற ீர்கடேோ அ ர்கடே  யும் 

ச ே ிடயற்றுங்கள் ' என் போன் . அ வ் ோடற  அ  ர்கள்  தமக்குத் 

சதோிந்த ர்கடே ச ேிடயற்றி ிட்டு மறுபடியும் (இடற னிேம்) 

 ரு ோர்கள். அப்டபோது அ ன் , 'எ ருடேய உள்ேத்தில் கடுகேவு 

இடறநம்பிக்டக இருக்கக் கண்டீர்கடேோ அ ர்கடேயும் (நரகத்திலிருந்து) 
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ச ேிடயற்றுங்கள் ' என்று சைோல் ோன். அவ் ோடற அ ர்கள் ( ந்து) 

தமக்கு அறிமுகமோன ர்கடே (அதிலிருந்து) ச ேிடயற்று ோர்கள். 

இதன் அறி ிப்போேரோன அபூ ஸஈத் (ரலி) அ ர்கள் கூறுகிறோர்கள்: 

(இடத) நீங்கள் நம்போ ிட்ேோல் , 'நிச்ையமோக அல்லோஹ் எ ருக்கும் 

அணு ேவு கூே அநீதி இடழக்கமோட்ேோன். அணு ேவு நன்டம 

சைய்திருந்தோலும் அடத இரட்டிப்போக்கு ோன்' எனும் (திருக்குர்ஆன் 04:40 

 து) இடற ைனத்டத ஓதிக்சகோள்ளுங்கள். 

இவ் ோறு இடறத்தூதர்கள் ,  ோன ர்கள், இடறநம்பிக்டக யோேர்கள் 

ஆகிடயோர் (தத்தம் தகுதிக்டகற்ப) போிந்துடர சைய் ோர்கள். அப்டபோது ைர்  

அதிகோரம் படேத்த (இடற) ன் '(இனி) என் போிந்துடர (மட்டுடம) 

எஞ்ைியிருக்கிறது' என்று கூறி ிட்டு, நரகத்திலிருந்து ஒரு டகப்பிடி அேவு 

மக்கடே அள்ேிசயடுத்து அ ர்கடே ச ேிடயற்று ோன். அ ர்கள் 

கோிந்து டபோயிருப்போர்கள். எனட , சைோர்க்க  ோைலிலுள்ே ஒரு நதியில் 

அ ர்கள் டபோேப்படு ோர்கள். அதற்கு 'ஜீ  நீர்' ('மோஉல் ஹயோத்') என்று 

சபயர். உ ேடன  அ ர்கள்  டைற்று  ச ள்ேத்த ில்   ிட தப்  பய ிர் 

முடேப்படதப் டபோன்று நதியின் இரண்டு மருங்கிலும் முடேத்து (நிறம் 

மோறி)  ிடு ோர்கள். போடறயில் ஓரத்திலும் மரத்தின் ஓரத்திலும் இந்தப் 

பயிடர நீங்கள் போர்த்திருப்பீர்கள். அதில் ச யில் பக்கமோக இருப்பது 

பச்டையோகவும், நிழல் பக்கமோக இருப்பது ச ள்டேயோகவும் இருக்கும். 

ஆக , இ ர்கள் (அந்த நதியிலிருந்து) ச ேிடயறும்டபோது முத்டதப் 

டபோன்று (புதுப் சபோலிவுேன்) ச ேிடயறு ோர்கள். அ ர்கேின் கழுத்தில் 

(நரகத்திலிரந்து  ிடுதடல சபற்ற ர்கள் என்பதற்கோன) முத்திடர 

பதிக்கப்படும். பிறகு அ ர்கள் சைோர்க்கத்தினுள் நுடழ ோர்கள். அப்டபோது 

சைோர்க்க ோைிகள் (இ ர்கடேப் போர்த்து), 'இ ர்கள் டபரருேோேனோல் 

 ிடுதடல சைய்யப்பட்ே ர்கள்; இ ர்கள் எந்த நற்சையலும் புோியோமல், 

எந்த நன்டமயும் ஏற்சகனட  சைய்திரோமல் அ டன இ ர்கடேச் 

சைோர்க்கத்தினுள் பிரட ைிக்கச் சைய்தோன் ' என்று கூறு ர். ப ிறகு 

(அ ர்கேிேம்) நீங்கள் கோண்கிறீர்கடே இதுவும் உங்களுக்கு உண்டு ; 

இடதப் டபோன்று இன்சனோரு மேங்கும் உங்களுக்கு உண்டு ' என்று 

(நற்சைய்தி) சைோல்லப்படும். (ஆதோரம்: புகோோி) 
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எல்லோம்  ல்ல அல்லோஹ்  நம் அடன ருக்கும் அ னது உயோிய 

சு னத்தில் நுடழயும் போக்கியத்டத தந்தருள் ோனோக. ஆமீன்  
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