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என்னுரர 

 
அளவற்ற  அருளாளனும்  நிகரற்ற  அன்பரைய ானு 

மாகி  அல்லாஹ்வின் திரு நாமம் ககாண்டு ஆரம்பம் கெய்கியறன்  

புகழ்  ாவும் அல்லாஹ்வுக்யக கொந்தம். அல்லாஹ்வின் 

கருரையும், ொந்தியும் நமது தூதர், இறுதி நபி முஹம்மது (ஸல்) 
அவர்களின் மீதும், அன்னாரின் கிரள ார், யதாழர்கள், மற்றும் 

நல்லடி ார்கள்  ாவரின் மீதும் உண்ைாவதாக. 

மரைம் என்பது உண்ரம, அதிலிருந்து  ாரும் தப்ப 

முடி ாது, அது நிதர்ெனமானது. இதில்  ாருக்கும் ெந்யதகமில்ரல. 
ஏகனனில் தினமும் மரைங்கள் ெம்பவித்துக் ககாண்டிருக்கின்றன. 
மரை ெைங்குகளில் பலரும் கலந்து ககாள்கின்றனர். எனயவ 

எல்யலாரும் மரைத்ரத உறுதி ாக நம்புகின்றனர். ஆனால் 

இவ்வுலக வாழ்வுைன் மனித வாழ்வு முடிவுறுமா? அல்லது 

அதரன டுத்து மறு வாழ்வு கதாைருமா? சுவர்க்கமும், நரகமும் 

உண்ரமதானா? என்ற விை த்தில்தான் மனிதன் விரை காை 

முடி ாமல் தடுமாறுகின்றான். அதனால் இவ்விை த்தில் பலருக்கு 

ெந்யதகம். ெர்வ உலக இரறவனாகி  அல்லாஹ்ரவ மறுக்கின்ற 

நாஸ்திகர், மரைத்தின் பின் மறு வாழ்வு உண்கைன்பரத 

நம்புவயத இல்ரல. ஆனால் ெம  வாதிகரளப் கபாருத்த வரர, 
அவர்கள் மரைத்தின் பின் என்ன நரை கபறப்யபாகின்றது என்ற 

விை த்தில் பல கருத்துக்கரளக் ககாண்டுள்ளனர். அவர்களில் 

மரைத்தின் பின் மறு வாழ்ரவ மறுப்பவர்களும், மறு பிறப்புப் 

பற்றி நம்புபவர்களும் இருக்கின்றனர். 

ஆனால் அல்லாஹ்வின் மார்க்கமாம் இஸ்லாமி  

மார்க்கம், மரைத்தின் பின்னுள்ள மறு வாழ்வு விை த்தில் 

கதளிவான கருத்ரதக் ககாண்டுள்ளது.  இவ்வுலக வாழ்வு 

அழி க்கூடி து, அதரன அடுத்து வரும் மறு வாழ்வு தான் 

நிரல ானது. மனிதன் தன் கெ லுக்குத் தக்கபடி 

சுவனபதிர ய ா, நரக யவதரனர ய ா அரைவான். என்பயத 

இஸ்லாத்தின் ககாள்ரக. இதில் மாற்றுக் கருத்தில்ரல. எனயவ 
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இவ்விை த்தில் எல்லா முஸ்லிம்களும் உறுதி ாக இருப்பது 

அவெி ம். ஆனால் ெகல முஸ்லிம் மக்களும் இவ்விை த்தில் 

பூரை நம்பிக்ரகயுைன் இருக்கின்றனரா? என்பது யகள்விக் குறிய . 
ஏகனனில் இன்ரற  முஸ்லிம்களின் பலரின் கெ ற்பாடுகள், 
அவர்கள் மறு வாழ்வின் மீது ஐ ம் ககாண்ைவர்கயளா என்ற 

எண்ைத் யதான்றுகின்றது.  

ஏகனனில் மரைத்தின் பின் மறு வாழ்வு உண்கைன்பதிலும், 
சுவர்க்கமும் நரகமும் உண்ரம என்பதிலும்  ாருக்குப் பூரை 

நம்பிக்ரக இருக்கின்றயதா, அவரின் கெ ற்பாடுகள் 

அல்லாஹ்வின் கட்ைரளக்குக் கட்டுப்பட்ைதா கவும், நீதிக்கும் 

நி ா த்துக்கும் உற்பட்ைதாகவும் இருக்கும். ரைத்தானுக்கும், 
மற்றும் அநீதிக்கும், அநி ா த்திற்கும் அவர் துரை யபாக 

மாட்ைார். ஆரக ால் ஒவ்கவாரு முஸ்லிமும் மரைத்தின் 

பின்னுள்ள ஒவ்கவாரு நிகழ்வு பற்றியும் அறிந்திருப்பது அவெி ம். 
அப்கபாழுதுதான் அவர்கள் மறு உலக வாழ்க்ரகக்குத் தங்கரள 

ஆ த்தப்படுத்திக் ககாள்ள முடியும். எனயவதான் இமாம்களும் 

அறிஞர்களும் மறு உலக வாழ்க்ரக பற்றி புத்தகங்களும் 

கட்டுரரகளும் எழுதினர். இதன் அடிப்பரை ில் ஸகப ின் 

யதெத்தின் குர்துபா நகரில் பிறந்த தரல ெிறந்த தப்ஸீர் 
ஆெிரி ரும், அறிஞரும், இமாமும் ஆகி  ‘இமாம் அல் குர்துப’ீ என 

பிரெித்தி கபற்ற‘ அபூ அப்துல்லா முஹம்மத் இப்னு அஹ்மத் 

இப்னு அபூ பக்ர் இப்னு கர்ஹ் என்பவர்,  اتَلذكرة  - ஞாபகப்படுத்தல் 

என்ற கப ரில் ஒரு நூரல எழுதினார். அதிலுள்ள முக்கி  

விை ங்கரள வடித்கதடுத்து, அப்துல்லா பின் இப்றாஹமீ் அர் 
ராஊஜி என்பார் الموت بعد ماذا  –மரைத்தின் பின்  ாது? என்ற 

தரலப்பில் ஒரு குறும் புத்தகத்ரத எழுதியுள்ளார் அதரனய  

அடிய ன் மரைத்தின் பின்? என்ற கப ரில் கமாழி 
கப ர்த்துள்யளன். இதன் மூலம்  ாவரும் ப ன் கபற அல்லாஹ் 

அருள் புரிவானாக.      

YMSI.இமாம் (ரைாதீ—கபங்களூர்)  
 07\08\2015 
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மரைத்தின் பின் ? பாகம் —1 

முன்னுரர 

             

 அளவற்ற  அருளாளனும்  நிகரற்ற  அன்புரைய ானுமாகி        

அல்லாஹ்வின் திரு நாமம் ககாண்டு ஆரம்பம் கெய்கியறன்  

புகழ்  ாவும் ெர்வ உலக இரட்ெகனான அல்லாஹ்வுக்யக 

கொந்தம். கருரையும் ொந்தியும் நமது தூதர் முஹம்மது (ஸல்) 
அவர்களின் மீதும், அன்னாரின் கிரள ார், யதாழர்கள்  ாவரின் 

மீதும் உண்ைாவதாக.  

هَُُُّّويَب َقىُُّّ﴾٢٦﴿ُّفَان َُُّّعلَي َهاَُّمن ُُُّّكلُّ َََلل ُُّّذُوُّب َِّكُّرَُُّّوَج 
ك رَُُّّاْل   

 ام َُّواْل 
 الرحمن(/٧٢﴿

“அதிலுல்ல (உலகிலுல்ல) அரனத்தும் அழிந்யத யபாகும். 
மிக கண்ைி மும் கபருரமயும் மிக்க உங்களது இரறவனின் 

திரு முகம் மட்டும் நிரலத்திருக்கும்” (55\26,27) என்ற 

அல்லாஹ்வின் திரு வெனத்திற்கு ஒப்ப உலகிலுள்ள  ாவும் 

அழிந்து விடும் என்பது உறுதிப் படுத்தப்பட்ட விடயமாகும். 
இதன்படி ஒவ்வவாரு பரம்பரரயும், நூற்றாண்டும் கழி , அதரன 

கதாைர்ந்து இன்கனாரு பரம்பரரயும் நூற்றாண்டும் கதாைர்ந்து 

வருகின்றன. இதரன அல்லாஹ்வின் பின் வரும் வெனம் 

இவ்வாறு கதளிவு படுத்துகின்றது. 

َولَم ُّ
َ
نَاَُّكم ُُّّلَُهم َُُّّيه د ُُّّأ ه لَك 

َ
نََُُّّقب ل ه مُّم نُّأ َُُّّيم ُشونَُُّّون ُّال ُقرُُُّّم ِّ ُّإ ن ُُّّۚ  َمَساك ن ه م ُُّّف 

ُّ ىل َكُُّّف  فَََلُُّّۚ  ََليَات َُُّّذ
َ
َمُعونَُُّّأ  /السجدة﴾٧٢﴿ يَس 

  “இவர்களுக்கு முன்னர் எத்தரனய ா வகுப்பினரர நாம் 

அழித்திருக்கின்யறாம். அவர்கள் வெித்திருந்த இைங்களுக்குப் 

யபாய் வந்து ககாண்டிருக்கும் இவர்களுக்கு, அது யநரான 

வழிர க் காட்ைவில்ரல ா? நிச்ெ மாக இதில் பல அத்தாட்ெிகள் 

இருக்கின்றன. அவர்கள் கெவிொய்க்க மாட்ைார்களா?”( 32\26) 

http://tanzil.net/#55:26
http://tanzil.net/#55:27
http://tanzil.net/#32:26
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எனயவ நித்தி  ஜவீனான அல்லாஹ் இவ்வுலகிலுள்ள 

ெகல மனிதனுக்கும் ஒரு முடிரவ ரவத்துள்ளான். அதரன 

மரைத்தின் மூலம் ெம்பவிக்கும் படி அவன் ஏற்படுத்துயுள்ளான். 
எனயவ மரைத்தின் மூலம் மறுரம ின் பக்கம் மனிதன் மிகவும் 

யவகமாக  ப ைம் ககாண்டிருக்கின்றான். அதன் மூலம் அவன் 

தன் குடும்பத்ரதயும், கெல்வத்ரதயும், பிள்ரளகரளயும் விட்டுப் 

பிரிந்து புரதகுழி ின் பக்கயம நகர்ந்து கெல்கிறான். அந்த 

புரதகுழி தான் மறு உலகின் தங்குமிைங்களில் முதலாவது 

தங்குமிைம். எனயவ அது அவனின் நரகப் படுகுழி ாகயவா, 
சுவர்கத்தின் பூங்காக்களில்  ஒரு பூங்காவாகயவாதான் இருக்கும்.   

மரைத்தின்  தார்த்தம்  ாது? உைரல விட்டும் ஆத்மா 
பிரிந்து விடுவயத மரைம் எனப்படுகிறது. மரைத்தின் பின்னர் 
அவன் புரதகுழி ில் கிைத்தப் படுகிறான். அதன் பின் அவனின் 

உைல் அழிந்து விடுகிறது. ஆனால் ஆத்மா அப்படி அழிவதில்ரல. 
அது அழி ாத, என்றும் நிரலத்திருக்கும் ஒரு கபாருளாகும். 
ஆரக ால் அது சுவர்க்கத்தின் இன்பத்ரதய ா, அல்லது நரகத்தின் 

யவதரனர ய ா தான் அரைந்து ககாள்ளும். அதனால்தான் 

மரைத்ரத அதிகமாக நிரனவு கூறும் படி ாகத் தன் யதாழர்ரள 

நபி வர்கள் தூண்டி வந்தார்கள். அவர்கள் தன் யதாழர்களிைம்,  

ْوا مرن ذرْكرر َهاذرَم الذَلاتر اْلَمْوَت  ُ ْكِثر
َ
 )ماجة إبن ,النسائي, الترمذي(  "أ

“இன்பங்கள் அரனத்ரதயும் அழித்து விடும்படி ான 

மரைத்ரத அதிகமாக நிரனவு கூறுங்கள்” என்று கூறினார்கள். 
(திர்மிதி, நஸாஈ, இப்னு மாஜா) 

மனிதன் அனுபவித்து வந்த ெகல இன்பங்களும் 

மரைத்துைன் முடிந்து விடும். பல்வரக சுரவ ான உைவுகரள 

சுரவத்து வந்த அவனின் வாய் புழுக்களின் உரரவிைமாகிவிடும். 
கமன்ரம ான படுக்ரக ில் புரண்டு வந்த அவனின் விலா, பூச்சுப் 

புழுக்களின் ஆகாரமாகிவிடும். இனி  காட்ெிகரளப் பார்த்து வந்த 

அவனின் கண்கள், கன்னத்தின் மீது கண்ைரீர வடிக்கும். தன் 

மரனவியுைனும் நன்பர்களுைனும் ஒன்றாக இருந்து மகிழ்ந்திருந்த 
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அவன்  ாருரை  அரவரைப்பும் இன்றி  இருள் ம மான புரத 

குழி ில் தனித்து விடுவான். 

இப்படி ான இந்த மரைத்ரத நிரனவு கூறும் ஒரு 

மனிதனுக்கு அல்லாஹ் மூன்று நல்ல பண்புகரள வழங்குவான். 
அவெரமாகப் பாவ மன்னிப்புக் யகாரும் தன்ரமர யும், இரற 

வழிபாட்டில் சுருசுருப்ரபயும், உள்ளரதக் ககாண்டு திருப்தி 
ககாள்ளும் மன நிரலர யும் அவனுக்கு அல்லாஹ் 

வழங்குவான். யமலும் மரைத்ரத மறந்து வாழும் மனிதரன 

மூன்று விை ங்கரளக் ககாண்டு அவன் தண்டிப்பான். 
அரவ ாவன அவனுக்கு பாவமன்னிப்புக் யகாரும் வாய்ப்பு பின் 

தள்ளப்படும். இரற வழிபாட்டில் அவனுக்கு யொம்பல் உண்ைாகும், 
யமலும் உள்ளரதக் ககாண்டு திருப்தி ககாள்ளும் மனநிரல  

அவனுக்கு இருக்காது. இவ்வாறு அவரன அல்லாஹ் தண்டிப்பான். 

ஒரு முரற ஒரு  அன்ஸாரி யதாழர் நபி வர்களிைம், 

قاَل َفأي  .يارسول اهلل أي الُْمْؤمرنرْْيَ أْفَضُل ؟ َفَقاَل أْحَسُنُهْم ُخلًُقا
رَماَبْعَدهُ إْسترْعَداًدا رْلَمْوتر ذرْكرًا  َوأْحَسُنُهْم ل  ,الُْمْؤمرنرْْيَ أْكيَُس ؟ َقاَل ل

ْكَياُس 
َ
      )ماجة إبن( أوََلرك األ

“அல்லாஹ்வின் தூதயர! முஃமின்களில் மிகவும் ெியரஷ்ை 

மானவர்  ார்? என வினவினார். அதற்கு நபி வர்கள் “நற் 

பண்புரை வர்” எனறார்கள். மறுபடியும் அந்தத் யதாழர் 
முஃமின்களில் மிகவும் புத்திொலி  ார் என்றார். அதற்கு 

நபி வர்கள் “மரைத்ரத அதிகம் நிரவவு கூர்ந்து, அதன் 

பின்னுள்ள வாழ்க்ரகக்காகத் தன்ரன ஆ த்தப் படுத்திக் 

ககாள்பவன்தான் அவர்களில் மிகச் ெிறந்தவன், மிகவும் புத்திொளி ” 
என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள். (இப்னு மாஜா)  
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மரைம் 

அடி ாரன மரைம் பிடிக்கும் யபாது அவனுக்கு அதன் 

யவதரன அதிகரிக்கும். முற்கால, பிற்கால மக்கள்  ாவரினதும் 

தரலவரான நபிகள் நா கம் (ஸல்) அவர்கரளயும் الموت سكرات  

என்ற மரை யவதரன விட்டு ரவக்கவில்ரல. நபி (ஸல்) 
அவர்களிைம் மரைம் வந்து ககாண்டிருந்த யவரள ில், 
அன்னவர்கள் தன் முன்னிருந்த தண்ைரீ் பாத்திரத்தில் ரகர  

விட்டு அதரனக் ககாண்டு தன்னுரை  முகத்தில் தைவிக் 

ககாண்ைார்கள். அவ்வம ம், “ االهللا الإله  வைக்கத்திற்குரி  

இரறவன் அல்லாஹ்ரத தவிர  ாரும் இல்ரல. நிச்ெ மாக 

மரை யவதரன உண்டு” என்று கூறினார்கள்.(புகாரி) யமலும் 

நபி வர்களுக்கு ஏற்பட்ை மரை யவதரனர  கண்ை ஆ ிைா(ரழி) 
அவர்கள் “நான் ரஸூல்(ஸல்) அவர்களின் மரை யவதரனர   

கண்ைதன் பின்,  ாயரனும் ஒருவரின் உ ிர் இலகுவாகப் பிரியும் 

யபாது அதற்காக நான் கபாறாரமப் படுவதில்ரல” என்று 

கூறினார்கள். (திர்மிதி) 

உ ிர் ரகப்பற்றப்படும் யபாது அதரன மனிதனின் பார்ரவ 

கதாைரும், என்பரத   நபி வர்களின் வாக்கு உறுதி கெய்கின்றது. 
அபூ ஸலமா (ரழி) அவர்கள் வபாத்தான யபாது ரஸூல்(ஸல்) 
அவர்கள், அவரிைம் கென்றார்கள். அப்யபாது அவரின் கண் 

திறந்திருந்தது, அப்யபாது அவரின் கண்கரள மூடி  நபி வர்கள் 

“உ ிர் ரகப்பற்றப்பட்ைதும் அதரன பார்ரவ கதாைரும்” என்று  

கூறினார்கள். (முஸ்லிம்) யமலும் உ ிர்கரளக் ரகப்பற்றும் 

கபாறுப்ரப ெில மலக்குகளிைம் அல்லாஹ் ஒப்பரைத்துள்ளான். 
இதரன பின் வரும் இரறவெனம் கதளிவு படுத்துகின்றது.  

ت هُُّ  ﴾٢٦﴿األنعام/ ُطونَُُّيَفر َُُِّّّلُُّّوَُهم ُُُّّسلَُنارُُُّّتَوَف 

 “நமது தூதர்கள், அவரர இறக்கச் கெய்கின்றனர். (அந்த 

விை த்தில்) அவர்கள் தவறிரழப்பதில்ரல”(6\61)  

http://tanzil.net/#6:61
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உ ிரர ரகபற்றும் மலக்குகளின் வருரகர ப் பற்றி 
நபிகள் நா கம் (ஸல்) இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள். 

 “மலக்குகள் வருவார்கள். உ ிர் ரகப்பற்றப்பைவுள்ள 

மனிதன் நல்லவராக இருப்பின் மலக்குகள் அவனின் ஆத்மாவிைம், 
நல்ல உைலில் இருந்த நல்லாத்மாயவ! கவளிய றுவா ாக. 
புகழுைன் கவளிய றுவா ாக. நீ மகிழ்ச்ெி ாக இரு. உைக்கு 

மகிழ்ச்ெியும், நல் வாழ்வும் உண்டு. யகாபம் எதுவுமின்றி பூரை 

திருப்தியுைன் எத்தரனய ா யபர் உன் வருரகர  எதிர்பார்த்த 

வண்ைம் இருக்கின்றனர், என்று கூறுவர். இவ்வாறு குறித்த 

மனிதனின் ஆத்மா அவனிைமிருந்து பிரியும் வரர  கூறப்படும். 
பின்னர் அவ்வாத்மா வானத்தின் பால் ககாண்டு கெல்லபடும். 
அதரன வானத்தின் உள்யள ககாண்டு கெல்ல வானத்ரதத் 

திறக்குமாறு யவண்ைப்படும். அப்யபாது, இவர்  ார்? என 

விொரிக்கப்படும். அப்யபாது “அவர் இன்னாருரை  மகன் இன்னார்” 
என்று மலக்குகள் கூறுவர். அப்யபாது நல்ல உைலில் இருந்த 

நல்லாத்மாயவ! உன் வரவு நல் வரவாகுக. நீ புகழுைன் 

பிரயவெிப்பா ாக. நீ ெந்யதாெமாக இரு. உனக்கு மகிழ்ச்ெியும் நல் 

வாழ்வும் உண்டு. யகாபம் எதுவுமின்றி பூரை திருப்தியுைன் 

எத்தரனய ா யபர் உன் வருரகர  எதிர்பார்த்த வண்ைம் 

இருக்கின்றனர், என்று  ஏழாம் வானத்திற்கு அவ்வாத்மா 
உ ர்த்தப்படும் வரர அதனிைம் கூறப்படும். 

ஆனால் மனிதன், தீ வனாக இருந்தால் அவனிைம், 
யமாெமான உைலில் இருந்த ககட்ை ஆத்மாயவ! கவளிய று.  
உனக்காக பற்றி எரியும் கநருப்பும், இருண்ை நரகமும் ஆ த்தமாக 

இருக்கின்றன. இதுதான், உனது சுப கெய்தி ாகும். இவ்வாறு 

அவ்வாத்மா உைரல விட்டும் பிரியும் வரர ில் அதனிைம் 

கூறப்படும். பின்னர் வானத்தின் பக்கம் அது உ ர்த்தப்பட்டு, 
அதரன வானத்திற்குள் ககாண்டு கெல்ல வானத்ரதத் 

திறக்குமாறு யவண்ைப்படும். அப்யபாது இவன்  ார்? என 

யகட்கப்படும். அதற்கு இன்னாரின் மகன் இன்னார் என்று 

கூறப்படும். அப்யபாது யமாெமான உைலில் இருந்த ககட்ை 

ஆத்மாயவ! உனக்கு எந்த வரயவற்பும் இங்கில்ரல. நீ இங்கிருந்து 
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இழியவாடு திரும்பி விடு. உனக்காக வானத்தின் கதவுகள் திறக்கப் 

பைமாட்ைாது, என்று கூறப்படும். எனயவ அவ்வாத்மா மீண்டும் 

புரத குழிக்குத் திரும்பி விடும்” என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள், என அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(இப்னு மாஜா) 

யமலும் மனிதனின் உ ிர் பிரிந்த பின், மக்கள் தங்களின் 

யதாள்களின் மீது  அவனின் பியரதத்ரத சுமந்து ககண்டு கப்ரற 

யநாக்கிச் கெல்லும் யவரள ில், அது ஸாலிஹான மனிதனின் 

பியரதமாக இருப்பின் “என்ரன எடுத்துக் ககாண்டு 

முன்யனறுங்கள், என்ரன எடுத்துக் ககாண்டு முன்யனறுங்கள்” 
என்று அது யபசும். ஆனால் அது ஸாலிஹான மனிதனின் 

ெைலமாக இல்ரல க னில் “இதற்கு ஏற்பட்ை யகயை! இதரன 

எங்யக ககாண்டு கெல்கின்றறீர்கள்?” என்று அது கூறும். 
மனிதர்கரளத் தவிர ஏரன  எல்லா பரைப்புக்களுக்கும் அதன் 

ஒலி யகட்கும்  என ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்” என அபூ 

ஸஈத அல் குத்ரி (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரி) 

யமலும் “ ஒரு பியரதத்ரத மூன்று யபர்கள் கதாைர்ந்து 

கெல்வர். அவர்களில் இருவர் திரும்பி வர, ஒருவர் அங்கு தங்கி 
விடுவார். இறந்தவனுைன்  அவனின் குடும்பமும், கெல்வமும் 

அவன் கெய்த கருமங்களும்  கெல்லும். பின்னர் அவனின் 

குடும்பமும் கெல்வமும் திரும்பி விடுவர். அவன் கெய்த 

கருமங்கள் அவனுைன் தங்கி விடும்” என்று ரஸூல் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள், என அனஸ் இப்னு மாலிக் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள் (புகாரி) 

யமலும் மரைத்தின் பின்னர் அடி ான் கபரி  

ப ங்கரங்கரள எதிர் யநாக்க யவண்டி ிருக்கிறது. என்பது ரஸூல் 

(ஸல்) அவர்களின் வாக்குகளின் மூலம் கதரி  வருகின்றது. 

يْد    )البخاري( الََتَمنوا الَْمْوَت َفإن َهْوَل الَْمْطلَعر َشدر

 “மரைத்தின் மீது ஆரெ ககாள்ளாதீர்கள். ஏகனனில் 

ப ங்கரத்தின் ஆரம்ப இைமான அது மிகவும் கடுரம ானது” என 
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நபி (ஸல்) அவர்கள் உள்ளரத நவின்றார்கள். என்று ஜாபிர் (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.(புகாரி). யமலும் “ப ங்கரம் 

ஆரம்பிக்கும் இைமான அந்த கப்றுக்குப்  பூமி ில் உள்ளரதப் 

பிரா ச் ெித்தமாக ககாடுக்க முடியு கமன்றிருந்தால், நான் 

அதரனச்  கெய்யவன்.” என்று உமர் இப்னுல்  கத்தாப் (ரழி) 
அவர்கள் கூறினர்கள். யமலும், அபூ தர்தா (ரழி) அவர்கள் இவ்வாறு 

கூறினார்கள் “மூன்று யபர்கள் என்ரன ெிரிக்க ரவத்தனர், 
இன்னும் மூன்று யபர்கள் என்ரன அழ ரவத்தனர். மரைம் 

ஒருவரனத் யதடிக் ககாண்டிருக்க, உலகத்தின் மீது யமாகம் 

ககாண்டுள்ள ஒருவனும், தான் மறக்கடிக்கப்பைாமல் இருக்க 

தன்ரன மறந்து வாழும் இன்கனாருவனும், அல்லாஹ்ரவ தான் 

திருப்திப் படுத்த முடிந்ததா?, அல்லது அவரன ெினத்துக்குள்ளாக்க 

முடிந்ததா? என்பரத அறி ாமல் வாய் நிரற  ெிரிக்கும் 

மற்றுகமாருவனும் என்ரன ெிரிக்க ரவத்தனர். யமலும் 

அன்புக்குரி  யநெர் முஹம்மது(ஸல்) அவர்களினதும் அவர்களின் 

கட்ெி ினரினதும் பிரிவு, என்ரன அழ ரவத்தது. யமலும் 

மரைத்தின் யபாதுண்ைாகும் ப ங்கரம் என்ரன 

கவரலக்குள்ளாக்கி து, யமலும் கிரைக்கப் யபாவது சுவனமா? 
அல்லது நரகமா? என்பது இன்னும் மரறவாக இருக்கும் நாளில் 

அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் பகிரங்கமாக நின்று ககாண்டிருப்பதும் 

எனக்கு கவரலர த் தருகின்றன.” என்று அபூ தர்தாஃ (ரழி) 
அவர்கள், கூறினார்கள். 

புரதகுழி  

மனிதன் இறந்த பின்னர் புரதகுழி ில் ெைலம் 

ரவக்கப்படும். இதுயவ மறு உலகத்தின் ஆரம்ப நிரல ாகும். இது 

பற்றி நபிகள் நா கம் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிடும் யபாது, 

رةر فإْن ََنَا مرْنُه أَحد  َفَما َبْعَدهُ أيََْسُ مرْنُه َوإْن  "َوإن الَْقْْبَ أوُل َمَنازرلر األخر
      )المبارك إبن أخرجه( لَْم َيْنَج مرْنه َفَما َبْعَدهُ أَشد مرْنهُ 
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“நிச்ெ மாக மறு உலகின் தங்கு தலங்களில் முதலாவது, 
புரதகுழி ாகும். எனயவ  ார் அதிலிருந்து ஈயைட்ற்றம் 

கபறுவாயரா அதன் பின்னால் உள்ள  ாவும் மிகவும் 

இலகுவானரவ. ஆனால் அதிலிருந்து ஈயைற்றம் கபறவில்ரல 

எனில் அதன் பின்னால் உள்ள  ாவும் மிகவும் கடினமானரவ.” 
என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள். ஒரு முரற புரதகுழி ஒன்று 

யதாண்ைப்பட்டுக் ககாண்டிருந்தது, அதன் பக்கமாக  நபிகள் 

நா கம் (ஸல்) அவர்கள் தனது யதாழர்கள் ெகிதம் நைந்து 

கென்றார்கள். அப்யபாது அந்த புரதகுழி ின் ஓரத்தில் அமர்ந்த 

நபிகளார் அழுதார்கள். அது, அந்த பூமிர யும் நரனத்துவிட்ைது. 
பின்னர் “என்னுரை  ெயகாதரர்கயள! இது யபான்ற ஒன்றுக்காக 

த ாருங்கள்” என்று கூறினார்கள் (அஹ்மத்) யமலும் புரதகுழிர  

விை கஷ்ைமான ஓர் இைத்ரத நான் கண்ைதில்ரல” என்றும் 

புரதகுழி சுவர்க்கத்தின் பூங்காக்களில் ஒரு பூங்காவாகயவா 
அல்லது நரகத்தின் படுகுழிகளில் ஒரு படுகுழி ாகயவாதான் 

இருக்கும்” என்றும் நபி வர்கள்  கூறினார்கள்.(திர்மிதி)  

பியரதம் கப்றில் ரவக்கப்பட்ைதும் அதரன கப்று  

கநறுக்கும், என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள். ஸஃத் இப்னு முஆத் 

(ரழி) அவர்கள் ைஹதீான யபாது, அவர்களின் ஜனாஸாவில் 

எழுபதா ிரம் மலக்குகள் கலந்து ககாண்ைனர். யமலும் அவர்களின் 

வருரகக்கு மகிழ்ச்ெி கதரிவிக்கும் வரக ில் அல்லாஹ்வின் 

‘அர்ைு’ குலுங்கி து. யமலும் வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்ைன. 
அந்த ஸஹாபிர ப் பற்றி நபி வர்கள் குறிப்பிடும் யபாது, “ கப்று 

ஒரு தைரவ அவரர கநறுக்கி விட்டு விலகிக் ககாண்ைது, என்றும் 

கப்றின் கநறுக்குதல்  நிஜம். எவர் அதிலிருந்து ஈயைற்றம் 

அரைந்தாயரா அவர் ஈயைற்றம் அரைந்தவர்தான், ஸஃது இப்னு 

முஆதும் அதிலிருந்து ஈயைற்றம் அரைந்த ஒருவர்தான்” என்று 

ரஸூல் (ஸல்)  அவர்கள்  கூறினார்கள். (நஸாஈ, இப்னு மாஜா) 

ரம த் அைக்கம் கெய் ப்பட்ைதன் பின் அங்கிருந்து 

அவரின் யதாழர்கள் திரும்பிச் கெல்லும் யபாது அவர்களின் 

பாதைிகளின் ஓரெர  அது யகட்கும். பின்னர் அதனிைம் 

மலக்குகரள அல்லாஹ் அனுப்புவான். யமலும் அவர் 
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ஸாலிஹான மனிதராக இருப்பின் அவரிைம் அழகி  கவண் 

முகத்ரதயுரை  மலக்குகரளயும், அவர் நல்ல மனிதனாக 

இல்லாது யபானால் அவரிைம் கருரம முக மலக்குகரளயும் 

அல்லாஹ் அனுப்புவான். யமலும் அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் 

அறிப்பதாவது “ரம ித் கப்றுக்குள் ஆனதும், அவர் ஒரு நல்ல 

மனிதன் எனில் ப மும் பதட்ைமும் இன்றி தன்னுரை  கப்றில் 

அவர் அமர்ந்து ககாள்வார். பின்னர் நீங்கள் எந்த மார்க்கத்தில் 

இருந்தீர்கள்? என்று அவரிைம் யகட்கப்படும். அதற்கு அவர் நான் 

இஸ்லாமி  மார்க்கத்தின் மீது இருந்யதன், என்று கூறுவார். 
அயபாது இந்த மனிதர்  ாகரன அவரிைம் யகட்கப்படும். அதற்கவர், 
இவர் அல்லாஹ் விைமிருந்து அத்தாட்ெிகரள எம்மிைம் ககாண்டு 

வந்த முஹம்மது (ஸல்) அவர்களாவார். அவரர நாங்கள் 

உண்ரமப் படுத்தியனாம், என்று கூறுவார். அப்யபாது அவரிைம் 

நீங்கள் அல்லாஹ்ரவப் பார்த்திருக்கின்றரீ்களா? என்று 

யகட்கப்படும். அதற்கு அவர்  ாரும் அல்லாஹ்ரவப் 

பார்க்கயவண்டும் என்ற கட்ைா ம் இல்ரல, என்று கூறுவார். 
அப்யபாது கப்றில் அவருக்காக நரகத்தின் பக்கம் ஒரு பிளவு 

உண்ைாக்கப்படும். அதனூைாக அவர் நரகத்ரதக் காண்பார். பின்னர் 
அவரிைம் உம்ரம எதிலிருந்து  அல்லாஹ்  

காப்ப்பாற்றி ிருக்கின்றான் என்பரதப் பார், என்று கூறப்படும். 
பின்னர் அவருக்காக சுவர்க்கதின் பக்கம் ஒரு  பிளவு 

உண்ைாக்கப்படும். அப்யபாதவர்  சுவர்க்கத்தின்  அழரகயும்,  
அதிலிருப்பரவகரளயும் காண்பார். அப்யபாது அவரிைம் இதுதான் 

உன்னுரை  இருப்பிைம், நீ உறுதி ானவற்றின் மீது இருந்தாய், 
அதன் மீயத இறந்து யபானாய், அல்லாஹ்வின் நாட்ைத்தின் படி 

அதன் மீயத நீ எழுப்பப்படுவாய், என்று கூறப்படும்.  

யமலும் ககட்ை மனிதன் ப த்துைனும் பதீியுைனும் 

தன்னுரை  கப்றில் எழுந்து அமர்ந்து ககாள்வான். அப்கபாழுது 

அவனிைம், நீ எந்த மார்க்கத்தில் இருந்தாய்? என யகட்ைகப்படும். 
அதற்கு அவன், அதரன நான் அறி  மாட்யைன், என்பான். 
அப்யபாதவனிைம், இந்த மனிதர்  ார் என யகட்கப்படும். அதற்கு 

அவன், ஐ யவா! மனிதர்கள் ஏயதா கொன்னார்கள், அதரனய  

நானும் கொன்யனன், என்பான். அப்கபாழுது அவனுக்காக 
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சுவர்க்கத்தின் பக்கம் ஒரு பிளவு  உண்ைாக்கப்படும். அப்யபாதவன் 

சுவர்கத்தின் அழரகயும், அதிலிருப்பரவ கரளயும் காண்பான். 
அவ்வம ம் அவனிைம் உன்ரன விட்டும் அல்லாஹ் திருப்பிக் 

ககாண்ை இந்த இைத்ரதப் பார், என்று கூறப்படும். பின்னர் 
அவனுக்காக நரகின் பக்கம் ஒரு பிளவு உண்ைாக்கப்படும். 
அப்யபாதவன் அதனூைக, அங்கு ஒன்யறாகைன்று யமாதிக் 

ககாள்வரதக் காண்பான். அவ்வம ம் அவனிைம் இதுதான் 

உன்னுரை  தங்குமிைம். நீ ெந்யதகத்தின் மீது இருந்தாய், அதன் 

மீயத மரைமரைந்தாய்,  அல்லாஹ்வின் நாட்ைத்தின் படி அதன் 

மீயத நீ எழுப்படுவாய். என்று கூறப்படும்” என அபூ ஹுரரரா (ரழி) 
அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். இப்னு மாஜா) 

பர்ராஃ இப்னு ஆஸிப் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் 

“நாங்கள் அன்ஸாரி மனிதர் ஒருவரின் ஜனாஸாவின் யபாது 

ரஸூல் (ஸல்) அவர்களூைன், கப்று ஸ்தானம் வரர கென்யறாம். 
ஜனாஸா அைக்கம் கெய் ப்பட்ை பின் நபி வர்கள் அங்கு 

அமர்ந்தார்கள். அப்யபாது தரல ில் பறரவகள் அமர்ந்திருக்க நாம் 

அரெ ாமல் இருப்பது யபான்று அன்னாரரச் சூழ நாம் மிகவும் 

அரமதி ாக  அமர்ந்து ககாண்யைாம். அவ்வம ம் நபி வர்கள் தன் 

ரக ிலிருந்த குச்ெி ால் நிலத்ரதச் சுரண்டிக் ககாண்டிருந்தார்கள் 

பின்னர் தன் தரலர  உ ர்த்தி  அன்னார் “கப்ரின் யவதரனர  

விட்டும் பாதுகாவல் யதடுங்கள்” என்று இரண்டு மூன்று தைரவ 

கூறினார்கள்.  

பின்னர் நிச்ெ மாக முஃமின் உலரக விட்டுப் பிரிந்து மறு 

உலகத்தின் பால் முன்யனாக்கும் யவரள ில், அவரிைம் 

கவண்ரம ான வதனமுள்ள மலக்குகள் வானத்திலிருந்து இறங்கி 
வருவார்கள். அவர்களின் முகம் சூரி ரனப் யபான்று பிரகாெமாக 

இருக்கும். தம்முைன் சுவர்க்கத்தின் கபரனயும், வாெரனத் 

திரவத்ரதயும்  ரவத்திருக்கும் அவர்கள், அந்த முஃமினின் 

பார்ரவ எட்டும் தூரம் வரர ில் அமர்ந்து ககாள்வார்கள். பின்னர் 
‘மலக்குல் கமௌத்’ வருவார். அவர். அந்த மனிதனின் 

தரலமாட்டில் அமர்ந்து ககாள்வார். பின்னர் “நல்லாத்மாயவ! 
அல்லாஹ்வின் பாவ மன்னிப்பின் பாலும் அவனின் 
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திருப்கபாருத்தத்தின் பாலும் புறப்படு” என்று கூறுவார். அப்யபாது 

அதிலிருந்து உலகத்திலிருக்கும் மிகவும் வாெமுள்ள கஸ்தூரி 

வாரை யபான்று நறு மைம் வசீும். அதன் பின் அதரன எடுத்துக் 

ககாண்டு மலக்குகளின் கூட்ைத்தினரர தாண்டிச் கெல்லும் யபாது, 
அவர்கள்  ாவரும் நறு மைம் கமழும் இந்த றூஹ் ஏது? என்று 

யகட்பார்கள். அப்யபாது அதரன சுமந்து கெல்லும் மலக்குகள் 

உலகில் அவரர மக்கள் அரழத்த அழகி  கப ரரக் ககாண்டு, 
“இது இன்னாரின் மகன் இன்னார்” என்று கூறுவார்கள். இவ்வாறு 

உலக வானத்தின் எல்ரககு அந்த றூரஹ எடுத்துச் கென்றவுைன், 
அவருக்காக வானத்தின் வா ரலத் திறக்கும்படி அவர்கள் 

யகட்ைதுயம வானம் திறக்கப்படும்.  

ஒவ்கவாரு வானத்திலும் அவரரக் கண்ைவர்கள், அவரரப் 

பற்றி  கெய்திர  அடுத்தடுத்த வானங்களுக்கு பரப்பி விடுவர். 
இதன்படி ஏழாம் வானம் வரர ிலும் அவரின் கெய்தி 
கென்றரையும். அப்கபாழுது அல்லாஹ் “எனது அடி ானின் 

பட்யைாரலர  ‘இல்லிய்யூன்’ சுவர்க்கத்தின் பட்டி லில் எழுதி 
விடுங்கள்” என்று கூறுவான். பின்னர் அந்த உ ிரர மீண்டும் 

பூமிக்கு திரும்மபக் ககண்டுச் கெல்லுங்கள், ஏகனனில் 

அதிலிருந்துதான் அவர்கரள நான் பரைத்யதன். யமலும் 

அதியலய  அவர்கரள மீளச் கெய்யவன். மீண்டும் அதிலிருந்யத 

இன்கனாரு முரற அவர்கரள கவளிப்படுத்துயவன்” என்று 

கூறுவான். எனயவ அந்த றூஹ் மீண்டும் அதன் உைலின் மீது 

மீட்ைப்படும். அப்யபாது  உைனடி ாக இரண்டு மலக்குகள் 

அவனிைம் வந்து அவரன அமரச் கெய்வார்கள். பின்னர் அவனிைம் 

அவர்கள் “உனது இரறவன்  ார்? என்று யகட்பார்கள். அதற்கு 

அவர் “அல்லாஹ்தான் எனது இரறவன்” என்று கூறுவார். 
அரத டுத்து அவனிைம் “உமது மார்க்கம் எது? என்று அவர்கள் 

யகட்பர். அதற்கு அவர் “இஸ்லாம் தான் எனது மார்க்கம்” என்று 

கூறுவார். பின்னர் அவனிைம் “உங்கள் மத்தி ில் 

அனுப்பப்பட்டிருந்த இந்த மனிதர்  ார்? என்று அவர்கள் யகட்பர். 
அதற்கு அவர் “இவர் அல்லாஹ்வின்  தூதர்” என்பார். அப்யபாது 

அவனிைம் “அது உமக்கு எப்படித் கதரியும் என்று அவர்கள் யகட்பர்” 
அதற்கு அவர் “நான் அல்லாஹ்வின் யவத்ரத ஓதி, அதன்மீது 
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விசுவாெம் ககண்யைன். யமலும் அதரன உண்ரமப் படுத்தியனன்” 
என்று கூறுவார். அப்கபாழுது வானத்திலிருந்து ஒரு அரழப்பாளி 
“என்னுரை  அடி ான் உண்ரம உரரத்தான். எனயவ 

சுவர்க்கத்தின் விரிப்ரப அவருக்கு விரியுங்கள், சுவர்க்கத்தின் 

ஆைர  அவருக்கு அைிவியுங்கள், யமலும் சுவர்க்கத்தின் ஒரு 

வா ரல அவருக்குத் திறந்து ககாடுங்கள்” என்று கூறுவார். 
அப்கபாழுது சுவர்க்கத்திலிருந்து காற்றும் நறு மைமும் அவனிைம்  

வரும். பின்னர் அவரின் பார்ரவ எட்டும் தூரம் வரர ில் 

அவருரை  கப்று விொலமாக்கப்படும். அப்கபாழுது அவரிைம் ஒர் 
அழகான மனிதன் வருவார். நறு மைம் கமழ அழகான ஆரை 

அைிந்திருக்கும் அவர், அவரிைம் “நீ மகிழ்வுைன் இரு. இதுதான் 

உனக்கு வாக்களிக்களிக்கப்பட்ை நாள்” என்று கூறுவார். 
அப்யபாதவர் அந்த மனிதனிைம் “நற் கெய்திர க் ககாண்டு வரும் 

அழகி  முகத்ரதயுரை  நீங்கள்  ார்?” என்பார். அதற்கு அவர் 
“நான்தான் உன்னுரை  நற் கருமங்கள், என்று கூறுவார். 
அப்யபாதவர் “என் இரறவயன! எனது குடும்மபத்தாருைனும், 
கெல்வத்துைனும் நான் யபாய் யெர,  இப்யபாயத கி ாமத் நாரள 

ஏற்படுத்தி விடு” என்று கூறுவார்.  

யமலும் ஒரு காபிரான அடி ான், இவ்வுலரக விட்டுப் 

பிரிந்து மறு உலகின் பக்கம் திரும்பும் யபாது, அவனிைம் 

வானத்திலிருந்து கருரம ான முகத்ரதயுரை  மலக்குகள் 

வருவார்கள். அவர்களிைம் கனமான, சுரசுரப்பான ஆரைகளும் 

விரிப்புக்களும் இருக்கும். அவனின் கண் எட்டும் தூரம் வரர ில் 

அவர்கள் அமர்ந்து ககாள்வார்கள். பின்னர் ‘மலகுல் கமௌத்’ 
விஜ ம் கெய்து அவனின் தரலமாட்டில் அமர்ந்து ககாள்வார். 
ககட்ை ஆத்மாயவ! அல்லாஹ்வின் யகாபத்தின் பால் கவளிப்படு” 
என்று அவனிைம் அவர் கூறுவார். அப்கபழுது அவனின் உ ிர் 
உைம்பின் எல்லா பாகங்களிலும் பிரிந்து கென்று விடும். 
அப்கபாழுது ‘மலகுல் கமௌத்’ ஈரமான கம்பளி ில் மாட்டியுள்ள,  
நுனி வரளந்த இரும்புக் கம்பிர க் பிடுங்குவது யபான்று 

அவனின் உ ிரர  பிடிங்கி க டுப்பார். உைனடி ாக   கண் மூடி 

திறப்பதற்கு முன்  அந்தக் கனமான பிைரவ ில் அந்த 

ஆத்மவ்ரவ, மலக்குகள் ரவப்பர். அப்யபாது பூமியுள்ள மிகவும் 
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துர்வாரையுள்ள பிைத்தின் துர்வாரைப் யபான்று அதிலிருந்து 

வாரை கவளி ாகும். அதரன அவர்கள், மலக்குகளின் 

கூட்ைத்தினருக்கு அருகாரம ால் எடுத்துச் கெல்லும் யபாது “இந்த 

ககட்ை றூஹ்  ாருரை து” என்று ெகல மலக்குகளும் யகட்பர். 
அப்கபாழுது உலகில் அவரன மக்கள் அரழத்த மிகவும் 

யமாெமான கப ரரக் ககாண்டு “இன்னானின் மகன் இன்னான்” 
என்று கூறுவார்கள். இவ்வாறு உலக வானின் எல்ரலர  

அரைந்ததும், அதரன யமயல ககாண்டு கெல்ல வானத்ரதத் 

திறக்கும் படி அனுமதி யகாரப்படும். ஆனால் அவனுக்காக வானம் 

திறக்கப்பை மாட்ைாது, என்று கூறி  நபி வர்கள், இந்த வெனத்ரத 

ஓதினார்கள்.   

ب َواُبُُّّلَُهم ُُُّّتَفت حَُُُّّلُّ
َ
َماء ُُّّأ ُخلُونََُُّّوَلُُّّالس  َن ةَُُّّيَد  ىُُّّاْل  ََمُلُُّّيَل جََُُّّحّت  ُُّّاْل  َُّسم ُُِّّّف 

 )04/األعراف( ۚ  اْل  يَاط ُّ
 “அவர்களுக்கு வானத்தின் வா ல்கள் திறக்கப்பை 

மாட்ைாது. ஊெி ின் காதில் ஒட்ைகம் நுரழயும் வரர ில் 

அவர்கள் சுவனபதிர  அரை யவ மாட்ைாரைகள். 
குற்றவாளிகரள இவ்வாயற நாம் தண்டிப்யபாம்.(7\40)” 

எனயவ அவனின் பட்யைாரலர  பூமி ின் 

அடி ிலிருக்கும் ‘ஸிஜ்ஜனீ்’  என்ற நரகத்தின் பட்டி லில் 

எழுதுங்கள், என்று  அல்லாஹ் கூறுவான்,  என்று நபி வர்கள் 

குறிப்பிட்ைார்கள், பின்னர்  இந்த வெனத்ரதயும்  ஓதினார்கள். 

         

ه ُُّّك ُّيُش  َُُّّوَمن  ن َماُّب اللـ 
َ
َماء ُُّّم نََُُّّخر ُُّّفََكأ َطُفهَُُّفتَُُّّالس  ُُُّّخ  ي  و ُُّّالط 

َ
ُّيحُُّالر ُُِّّّب ه َُُّّته و يُّأ

ُّ يق َُُّّمََكن ُُّّف                                                 (١٦﴿الحج/َُّسح 

 

 “எவன் அல்லாஹ்வுக்கு இரை ரவக்கின்றாயனா, அவன் 

வானத்திலிருந்து விழுந்தவரனப் யபாலாவான்.அவரன பறரகள் 

http://tanzil.net/#22:31
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இறாய்ந்து ககாண்டு யபாய்விடும். அல்லது காற்று கவகு 

தூரத்திற்கு அடித்துக் ககாண்டு கென்றுவிடும்(22\31) 

பின்னர் நபிகளார் தன் உரரர த் கதாைர்ந்தார்கள். 
இதரன டுத்து அந்த ஆத்மா  அதன் உைலின் பால் மீட்கப்படும். 
அப்கபாழுது அவனிைம் இரண்டு மலக்குகள் வருவார்கள். அவர்கள் 

அவரன அமரச் கெய்து அவனிைம் “உனது மார்க்கம்  ாது?” என்று 

யகட்பர். அதற்கு “அவன் ஐ யவா! நான் அறிய ன்” ன்று கூறுவான். 
பின்னர் “உங்களின் பால் அனுப்பப்பட்டிருந்த இந்த மனிதர்  ார்?” 
என்று அவர்கள் யகட்பர். அதற்கு அவன் “ஐ யவா! நான் 

அறிய யன! என்பான். அப்கபாழுது வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் 

“இவன் கபாய் கொல்கிறான். ஆரக ால் அவனுக்கு நரகத்து 

விரிப்ரப விரியுங்கள், அவனுக்காக நரகத்தின் ஒரு வா ரலத் 

திறவுங்கள்” என்று அரழக்கும். அப்யபாது நரகத்திலிருந்து அதன் 

கவப்பமும், நச்சுக் காற்றும் அவனிைம் வரும். யமலும் அவரனக் 

கப்று கநறுக்கும். அப்கபாழுது அவனின் விலா எலும்புகள் 

ஒன்யறாகைான்று மாட்டிக் ககள்ளும். அப்கபாழுது அவலட்ெமான 

ஒரு மனிதன் அவனிைம் வருவார். அவர் அவனிைம் “இதுதான் 

உனக்கு வாக்களிக்கப்பட்ை நாளாகும். உனக்குக் யகைாகவுள்ள 

இந்நாரள ிட்டு நீ மகிழ்ச்ெி ாக இரு” என்று கூறுவார். 
அப்கபாழுது அவன் அவரிைம், ககட்ை கெய்திர க் ககாண்டு வரும்  

அவலட்ெமான முத்ரதயுரை  நீ  ார்?” என்று யகட்பான். அதற்கு 

அவர் “நான்தான் உன்னுரை  யமாெமான கிரிர கள்” என்று 

கூறுவார். அப்கபாழுது அவன் “என் இரறவயன கி ாமத்து நாரள 

ஏற்படுத்தி விைாயத” என்று கூறுவான். (அபூதாவூத்,அஹ்மத்) 

இவ்வாறு கி ாமம் யதன்றும் வரர ில் தங்களின் 

புரதகுழி களில் யவதரன கெய் ப்படும் ெமூகத்தினரர நபிகள் 

நா கம் (ஸல்) அவர்கள்  கனவில்  பார்த்திருக்கின்றார்கள்.  நபி 
அவர்களின் அப்படி ான ஒரு  கனவு பற்றி  அறிவிக்கும்  ஸம்ரா 
இப்னு ஜுன்துப் (ரழி) அவர்கள் இவ்வாறு   குறிப்பிடுகிறார்கள்,  

“நபி வர்களுக்கு கனவில் ஒரு மனிதன் காட்ைப்பட்ைான். 
குப்புறக்  கிைத்தப்பட்டிருந்த அவனின் தரலப் பாகத்தில்  

இன்கனாருவர் கல்கலான்று ரவத்துக் ககாண்டிருந்தார். அவர் 
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அந்தக் கல்ரலக் ககாண்டு அவனின் தரல ில் அடித்தார். 
அவனுக்குத் கதால்ரலக் ககாடுத்த அக்கல், கதாரலவில் யபாய் 

விழுந்தது. அவர் அந்தக் கல்ரல மீண்டும் எடுத்து வரும் யபாது 

அவனின் தரல முன்னிருந்தது யபால ெரி கெய் ப்பட்ைருந்தது.  
அவர் அதரனக் ககாண்டு மீண்டும் அவரன அடித்தார். இப்படி 

கி ாமம்  யதன்றும் வரர ில் அவர் அவரன அடித்துக் 

ககாண்டிருப்பார். இப்படித் தண்டிக்கப்படுபவன்  கைரம ானத் 

கதாழுரகர த் கதாழாமல்  தூங்கி வந்தவனும், அல்குர்ஆரன 

நிராகரித்து  வந்தவனுமாவான்.  யமலும் நபி வர்களுக்கு 

இன்கனாரு மனிதன் காட்ைப்பட்ைான்.  அவன் தன் பிைரி ின் மீது 

ொத்தப்பட்டிருந்தான்.  அவனின் பக்கத்திலும்  ஒரு மனிதன்  

இருந்தார். அவரிைம் கூரி   இரும்புக் கம்பி இருந்தது. அவர் 
அதரனக் ககாண்டு அவனின் வா ின் முகப்பின் உற் 

பாகத்திலிருந்து  அவனின் பிைரி வரரயும், யமலும் அவனின் 

மூக்குத் துவாரத்திலிருந்து அவனின் பிைரி வரர ிலும் கீறிக் 

கிழித்தார். இப்படி அவனின் வழது புரத்ரதக் கிழித்த பின், 
அப்படிய   அவனின் இைது பாகத்திலும் கிழிக்கலானார். இரத 

முடித்துக் ககாண்டு அவர் அவனின் வலது  பாகத்திற்கு தரும்பி 
வரும் யபாது, அந்தப்பகுதி மீண்டும் ெரி கெய் ப்பட்டிருக்கக் 

கண்ைார். ஆரக ால் முன்னர் கெய்தது யபான்று மீண்டும் 

அதரனக் கிழிக்க ஆரம்பித்தார். இப்படி கி ாமம் யதன்றும் வரர 
அவர் இதரனச் கெய்து ககாண்டிருப்பார். இந்தத் தண்ைரனக் 

குரி வர் உலககங்கிலும் கபாய் யபெித் திரிந்த மனிதன்.  யமலும் 

ஒரு அடுப்பின்  எதிரில்  பல ஆண்களும்  கபண்களும் நிர்வாை 

யகாலத்தில் இருப்பரதயும் நபிகளார் கண்ைார்கள். அவர்கள் 

 ாவரும் விபச்ொரிகள். அந்த அடுப்பின் அடி ிலிருந்து கிளம்பி 
வந்த கநருப்புச் சுவாரள அவர்கரள  அடிக்கடித் தாக்கி து. 
அப்யபாகதல்லாம் அவர்கள் ஓலமிட்ைனர். யமலும் இரத்த ஆற்றில் 

நீந்தும் ஒரு மனிதரனயும் நபி வர்கள்  கண்ைார்கள்.  அதன் 

கரர ில் இருந்த இன்கனாரு மனிதனிைம் கற்கள் இருந்தன. அவர் 
அதிலிருந்து கவளிய  வர மு ன்று ககாண்டிருந்த அந்த 

மனிதனின் வா ில்  இரத்தத்ரதக்  ககாட்டினார்.  கி ாமம் 

நிறுவப்படும் வரர ில் இப்படி தண்டிக்கப்படுபவன், வட்டி 
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ொப்பிட்ை ஒருவனாவான். யமலும்  இன்கனாரு விெித்திரமான 

கூட்ைத்தினரரயும் நபி வர்கள் கண்ைார்கள். அவர்களின் பாதி 
முகம் மிகவும் அழகாக இருந்தது. அப்படி ான அழரக நீங்கள் 

கண்டிருக்க மாட்டீர்கள். யமலும் அவர்களின் அடுத்த பாதி 
முகமும்,  மிகவும் அவலட்ெனமாக இருந்தது. அப்படி ான 

அவலட்ெனத்ரதயும் நீங்கள்  பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள். இவர்கரள  

பால் யபான்ற தூய்ரம ான ஆற்றில் விடும்படி கட்ைரள வந்தது  

அதன்படி அவர்கள் அந்த ஆற்றில் இறங்கினர். அப்யபாது 

அவர்களின் பாவங்கள் அழிக்கப்பட்ைன.  பின்னர்  அவர்களின் 

முகம் மிகவும் அழகி  முகங்களாக மாறின  நீங்கள் அப்படி ான  

அழகிரன  இதுவரரப்  பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள். 
நல்லமல்கரளயும் தீ  அமல்கரளயும்  கலந்து மாறி மாறிச் 

கெய்து வந்தவர்கயள அவர்கள்.  அன்னவர்களின் பாவச்கெ ரல 

அல்லாஹ் மன்னித்து விட்ைான் (புகாரி) யமலும் “ெிறுநீர் கழிப்பு 

விை த்தில் யபைிப்பில்லாத வர்கயள கப்றில்  கபதுவாக 

யவதரனக்குள்ளாகின்றனர்” என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள் 

என்றும், ”ெிறு நீர் விை த்தில் யபைிப்பில்லாத ஒரு வனும், யகாள் 

யபெித் திரிந்த இன்கனாருவனும் தங்களின் கப்றுகளில் 

யவதரனக்கு உற்படுத்தப் பட்டிருந்தரதயும் நபி வர்கள் 

கண்ைார்கள்” என்றும் ஸம்ரா இப்னு ஜுன்துப்(ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரி) 

யமலும் கப்றின் யொதரன ிலிருந்து பாதுகாப்புப் 

கபறுவதற்குரி  ெில காரை  காரி ங்கள் பற்றி நபி(ஸல்) அவர்கள் 

குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். “அல்லாஹ்வின் பாரத ில் ஓர் இரவும் 

பகலும் தங்கி ிருப்பது ஒரு மாத காலம் யநான்பு யநாற்பரதயும் 

அதன் இரவில் நின்று வைங்கு வரதயும் விை யமலானது 

என்றும், அவர் அங்கு இறந்து யபானால், அந்த காலங்களில் அவர் 
கெய்து வந்த கருமங்களுக்குரி  நன்ரம வழங்கப்படும், என்றும் 

அவருக்கு உைவளிக்கப்படும் என்றும் யமலும் கப்றின் 

யொதரகளிலிருந்து அவர் பாதுகாக்கப்படுவார் என்றும் நபி வர்கள் 

கூறினார்கள்” என ஸல்மான் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(புகாரி) யமலும் நபி வர்களிைம் ஒரு மனிதர் 
“அல்லாஹ்வின் தூதயர! கப்றில் முஃமின்கள்  ாவரும் 
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யொதரனக்கு உள்ளாகின்ற யபாது, ‘ைஹதீ்’ இரறப் பாரத ில் 

வரீ மரைம் அரைந்வர் யொதரனக்கு ஆளாகாதிருப்பயதன்?” என்று 

வினவினார். அதற்கு நபி வர்கள் “அந்த ைஹதீின் தரல யமல் 

வாள் வசீ்ெின் பிரகாெம் விழுந்தகதான்யற, கப்றின் யொதரனக்குப் 

யபாதமானது என்று கூறினார்கள். (நஸாஈ) யமலும் வ ிற்றுக் 

யகாளாரினால் ககாள்ளப்பட்ை மனிதனுக்கு கப்றின் யவதரன 

இல்ரல க ன்று நபி வர்கள் கொன்னதில்ரல ா? என்று 

ஸல்மான் இப்னு ஸர்து, மற்றும் காலித் இப்னு உர்பதா எனும் 

இருவரில் ஒருவர் யகள்வி  எழுப்பினார்” என நஸாஈ  ில் 

பதிவாகியுள்ளது. யமலும் ஜும்ஆவின் தினத்தில் இரவியலா 
பகலியலா இறந்து யபாகும் ஒரு முஸ்லிரம கப்றின் 

யொதரன ிலிருந்து அல்லாஹ் பாதுகாக்காமல்  இருப்பதில்ரல” 
என்று நபி (ஸல்)   அவ்கள் நவின்றார்கள், என  அப்துல்லாஹ் 

இப்னு  அம்ரு (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (திர்மிதி) 

யமலும் கி ாமத்து நாள் யதான்றும் வரர ில் சுவர்க்க 

வாெிகள் அவர்களின் கப்றுகளில் இன்பத்ரதயும், நரக வாெிகள் 

அவர்களின் கப்றுகளில் யவதரனர யும் அனுபவித்து வருவர் 
என்பது நிச்ெ ம்.. ஏகனனில் “நிச்ெ மாக உங்களில் ஒருவர் இறந்து 

யபானதும் அவர் தங்கவிருக்கும் இைம் எதுகவன்று அவருக்குக் 

காரல ிலும் மாரல ிலும் எடுத்துக் காட்ைப்படும். அவர் 
சுவர்க்கத்ரதச் யெர்ந்தவர்  எனில் அவர் சுவர்க்கவாெி என்றும், 
அவர் நரகத்ரதச் யெர்ந்வர் எனில் அவர் நரகவாெி எனவும் 

அறிவிக்கப்பட்டு, கி ாமத்து நாளில் உன்ரன  அல்லாஹ் எழுப்பும் 

வரர ில் இதுதான் உனக்குரி   இைம் எனவும், கூறப்படும்” என 

நபிகள் நா கம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். என்று இப்னு உமர் 
(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.(புகாரி) 

ஸூர் ஊதல் 

அல்லாஹ்   கி ாமத்  நாரள ஏற்படுத்த  நாடும்  யபாது  

இஸ்ராபலீ் (அரல)அவர்களிைம் ஸூர் ஊதும்படி  உத்தரவிடுவான்.  
அப்யபாதவர்  ஒரு  முரற  ஊது  குழரல  ஊதுவார்கள்  

அப்கபாழுது  அல்லாஹ்வின்  நாட்ைத்திலுள்ள  கபாருட்கரளத் 
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தவிர்ந்த  வானம் பூமி ிலுள்ள  எல்லாம்  அழிந்து  விடும். 
அப்துல்லா இப்னு உமர்(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் “ஸூர்  
ஊதப்பட்ைதும்.  அதன் ஒலிர   நீண்ை,  வரளந்த  கழுத்துரை   

ஒரு  மனிதரன ன்றி  யவறு   ாரும் யகட்க மாட்ைார்கள். 
யமலும்  அதரன  முதலாவது  கெவியுறும் அந்த மனிதன்,  
அவ்வம ம்  தனது  ஒட்ைகத்தின்  தைாகத்ரத  புனர்  நிர்மாைம்  

கெய்து ககாண்டிருப்பான். அவன்  அந்த ஸூரின்  ஒலிர க் 

யகட்ைதுவும்  மூர்ச்ரெயுற்று  விழுவான். அதரனத் கதாைர்ந்து  

ெகல மக்களும் மூர்ச்ரெயுற்று  விழுவர். பின்னர்  அல்லாஹ்  

ஒரு  மரழர   அனுப்புவான். அது  சுக்கிலம்  யபான்று  

இருக்கும். அதன் மூலம் மனிதர்களின்  யமனி வளரும். பின்னர் 
மறுபடியும் ஸூர் ஊதப்படும். அப்கபாழுது ெகல மக்களும் எழுந்து 

அவதானிப்பார்கள். பின்னர், ஜனங்கயள!  உங்களின்  இரறவனிைம்  

விரரயுங்கள், என்று  அவர்களிைம்  கூறப்படும். என்று கூறி  

நபி வர்கள், இதரனய , 

ئُولُونَُّ َوق ُفوُهم ُّ س   )٧٢ت/الصافا﴿ ۚ ُّإ ن ُهمُّم 
 “அங்கு அவர்கரள  நிறுத்தி ரவயுங்கள். நிச்ெ மாக 

அவர்கரளக் யகட்க யவண்டி ிருக்கின்றது ”(37\24) என்று 

அல்லாஹ் கூறுகின்றான். என்றும், பின்னர்  நரகத்திற்குச்  கெல்ல 

யவண்டி  வர்கரள  கவளிய   ககாண்டு வாருங்கள்  என்றும் 

கூறப்படும். அப்கபாழுது   அவர்கள் எத்தரன  யபர்கள்  என  

யைகப்படும்.  அதற்கு ஒவ்கவாரு  ஆ ிரம்  யபர்களிலிருந்தும்  

கதால்லா ிரத்துத் கதாண்ணூற்றி ஒன்பது யபர்கள்  என்று 

கூறப்படும்.  அந்த நாள்தான், 

يبًا           اَنُّش  َ و ْل 
 ﴾17\المزمل﴿ يَو ًماََُّي َعُلُّال 

“அந்நாளில்  ெிறு குழந்ரதகரளயும்  நரரத்தவர்களாக 

ஆக்கி விடும்” (73\17) என்றும், 

َشُفَُّعنَُّساق ُّ  )04/القلم(يَو َمُّيُك 

http://tanzil.net/#37:24
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“ககண்ரைக் காரல விட்டும் திரர அகற்றப்படும் நாரள 

(ப ந்து ககாள்ளுங்கள்) (68\42) என்றும் அல்குர்ஆன்  குறிப்பிடும் 

நாள்” என்று நபிகள் நா கம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், என 

அப்துல்லாஹ் இப்னு  உமர்  (ரழி) அவர்கள்  அறிவிக்கின்றார் கள். 
(முஸ்லிம்) 

ெகல மக்களும் அழிந்து யபானதும், வானத்ரத தன் வலது 

கரத்தால் அல்லாஹ் சுருட்டி எடுப்பான். இதரன ரஸூல் (ஸல்) 
அவர்களின் ஹதீஸ் கதளிவு படுத்துகின்றது. “கி ாமத்து நாளில் 

அல்லாஹ் பூமிர க் ரகப்பற்றுவான். யமலும் தன் வலது 

கரத்தால் வானத்ரதச் சுருட்டுவான். பின்னர் “நாயன அரென். 
பூமி ின் அரெர்கள் எல்லாம் எங்யக?” என்றும் கொல்வான்” என 

நபி வர்கள் கூறினார்கள், என்று அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(புகாரி)  

     முதல் ஸூர் ஊதப்பட்ைதும் மனிதர்கள் அழிவார்கள் அதன் 

பின், அவர்கள் கப்றுகளில் நாற்பது ஆண்டுகள் இருப்பார்கள். 
பின்னர் கப்றுகளிலிருந்து அவர்கரள எழுப்புவதற்காக மறுபடியும் 

ஸுர் ஊதப்படும். இதரன அல்லாஹ்வின்  வெனம் இப்படி 

இ ம்புகிறது. 

رَُُّّف يه ُُّّنُف خَُُُّّثم ُّ خ 
ُ
 ﴾٢٦﴿الزمر/ ونَُّيَنُظرُُُّّق يَام ُُُّّهم ُُّّفَإ ذَاُّىىُّأ

“மறு முரற ஸுர் ஊதப்பட்ைால் உையன அவர்கள் 

அரனவரும் எழுந்து நின்று எதிர் யநக்கி நிற்பார்கள்” (39\68) 

ُُّّيُنَفخُُّ َيْومَ  ور ُُّّف  تُونَُُّّالصل
 
ف َواًجاَُّفتَأ

َ
 ﴾٦٦﴿ أ

“ஸூர் ஊதப்படும் நாளில் நீங்கள் கூட்ைம் கூட்ைமாக 

வருவரீ்கள்”(78\18) 

ُُّّنُف خَُُّّفَإ ذَا نَساَبُُّّفَََلُُّّور ُّالصلُُّّف 
َ
 ﴾٦٠٦﴿المؤمنون/ يَتََساَءلُونََُُّّوَلُُّّيَو َمئ ذ ُُّّبَي نَُهم ُُّّأ

“ஸூர் ஊதப்பட்டு விட்ைால் அந்நாளில் அவர்களுக் 

கிரை ில் பந்துத்துவம் இருக்காது.ஒருவரின் கெய்திர  மற்றவர் 
விொரிக்கவும் மாட்ைார்” (23\101) 

http://tanzil.net/#39:68
http://tanzil.net/#78:18
http://tanzil.net/#23:101
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َداث ُُّّم نَُُُّّجونَََُّي رُُُّّيَو مَُّ ج 
َ َُُّّاْل  ن ُهم ُُّّاعًُّس 

َ
ُُّّإ َلىَُُّّكأ  ﴾٢١﴿المعارج/ يُوف ُضونَُُّّنُُصب 

“அவர்கள் தங்களின் ககாடிகளின் பக்கம் விரரந்து ஓடுவது 

யபாலயவ ெமாதிகளிலிருந்து கவகு தீவிரமாகச் கெல்லும் நாரள 

நிரனவூட்டுங்கள்” 

யமலும் ஜனங்கள் தங்களின் கப்றுகளிலிருந்து 

கவளிய றும் நிகழ்வு, பூமி ிலிருந்து ப ிர்கள் கவளிய றுவது 

யபான்று இருக்கும், இதரன  இவ்வாறு அல்லாஹ் கதளிவு 

படுத்துகின்றான்.  

َا نَزْل 
َ
رَُُّّال َماءَُُّّب ه ُُّّفَأ خ 

َ
نَافَأ ىُُّّۚ  ات ُّاثل َمرَُُُّّك ُُِّّّم نُّب ه ُُّّج  ُّلََعل ُكم ُُّّال َمو َتىُُّّجُُُُّن ر ُُّّل َكَُّكَذ

رُُّ  ﴾٧٢﴿األعراف/ ونَُّتََذك 

“பின்னர் நாம் அதரன (யமகங்கரள)க் ககாண்டு மரழ 

கபய் ச் கெய்கின்யறாம். பின்னர் அரதக் ககாண்டு எல்லா வரக 

கனிகரளயும் கவளி ாக்குகின்யறாம். இவ்வாயற 

மரைித்தவர்கரளயும் கவளி ாக்கு யவாம். நீங்கள் நல்லுைர்ச்ெி 
கபறுவரீ்களாக” (7\57)   

“அல்லாஹ்வின் தூதயர! ெிருஷ்டிகரள எவ்வாறு மீண்டும் 

அல்லாஹ் உ ிர்ப்பிக்கின்றான்? அவனின் ெிருஷ்டிகளில் 

அதற்குரி  அரை ாளம்  ாது? எனக் யகட்யைன். அதற்கு 

நபி வர்கள் “வரட்ெிக் காலத்தில் உமது ெமூகத்தவரின் 

பள்ளத்தாக்குகளுக்குச் கென்றுள்ள நீர், பின்னர் அதுவல்லாத 

காலத்தில் அங்கு கென்ற யபாது அது கெலிப்பரைந்திருப்பரதக் நீர் 
காைவில்ரல ா?” என்று கொன்னார்கள். அதற்கு நான் “ஆம் 

என்யறன். அதற்கு நபி வர்கள் “ அதுதான் அல்லாஹ்வின் 

ெிருஷ்டிகளில் இருக்கும் அத்தாட்ெி” என்று கூறினார்கள், என        

அபூ ரஸீன் அல் உரகலீ அவர்கள் அறிவிக்கின் றார்கள். (அபூ 

தாவூத், அல்ரபஹகி)   

இறந்யதாரர எழுப்புதல் 

http://tanzil.net/#70:43
http://tanzil.net/#7:57
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மனிதர்கள் எப்படி இறந்து யபானார்கயளா! அப்படிய  

அவர்கரள  மீண்டும் அல்லாஹ்  எழுப்புவான். அவர்கள் இறக்கும் 

யபாது நல்ல  காரி ம் கெய்கின்றவர்களாக இருந்தால் அந்த 

நிரல ிலும், அவர்கள் தீ  காரி ம் கெய்கின்றவர்களாக 

இருந்தால் அந்த நிரல ிலும் அவர்கள் எழுப்பப்படுவர். 

“என் உ ிர்  ாருரை  ரக ில் இருக்கின்றயதா, அவனின் 

மீது ஆரை ாக, அல்லாஹ்வின் பாரத ில் கா ப்படுபவர்கள் 

 ார் என்பரத அல்லாஹ்தான் அறிவான். அவனின் பாரத ில் 

அவர்களல்லாத எவரும் கா ப்பை மாட்ைார்கள். எனயவ 

அல்லாஹ்வின் பாரத ில் கா ப்பட்ை ஒருவர் கி ாமத்து நாளில் 

தன்னுரை  கா த்திலிருந்து இரத்தம் வடி  வருவார். அதன் 

நிறம் இரத்த நிறமாகவும், அதன் வாெம் கஸ்தூரி வாரை ாகவும் 

இருக்கும்” என நபி வர்கள் கூறினார்கள், என்று அபூ ஹுரரரா 
(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்). யமலும் இஹ்ராம் 

உரை அைிந்த வாறு இறந்த  ஒருவரின் பக்கம் நபி வர்கள் 

ரெரக கெய்து “அவரரத் தண்ைரீும், இலந்ரத இரலயும் 

ககாண்டு குளிப்பாட்டுங்கள். யமலும் அவர் உடுத்தி ிருக்கும் அந்த 

ஆரை ிரனய  அவருக்குக் கபனாக அைிவியுங்கள். யமலும் 

அவரின் தரலர  மரறக்க யவண்ைாம். ஏகனனில் கி ாமத்து 

நாளில் தல்பி ா கூறி வாறு அவர் எழுப்பப்படுவார்” என்று 

கூறினார்கள். என இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்)                    

“ஒரு முஸ்லிம் மரைிக்கும் யபாதும்,  கப்றில் இருக்கும் 

யபாதும். கப்றில் இருந்து கவளிய றும் யபாதும் “ إالهللا الإله  என்ற 

கலிமா, அவனுக்குத் துரை ாக இருக்கும். அவர்கள் தங்களின் 

கப்றுகளிலிருந்து கவளிய  வருவரத நீங்கள் காண்பரீ்களா ின் 

அவர்கள் தங்களின் தரல ிலிருக்கும் புழுதிர த் தட்டிக் 

ககாண்டு வருவரதத் காண்பரீ்கள். அப்கபாழுது கப்றில் இருந்து 

கவளிய றும் ஒருவர் هلل والحمد إالهللا الإله  என்று கூறி  வாறு 

கவளிய  வருவார். அவரின் முகம் கவண்ரம ாகப் பிரகாெமாக 

இருக்கும். இன்கனாருவர், ரகயெதயம அல்லாஹ்வின் விை த்தில் 

நான் எல்ரலர  மீறி விட்யையன! என்று கூறுவான். அவனின் 
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முகம் கருப்பாக இருக்கும்” என்று என்னிைம் ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் கூறினார்கள். என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்” என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) அவர்களும், அலீ இப்னு 

ஹுரஸன் (ரழி) அவர்களும் அறிவிக்கின்றனர்,  என அபுல் 

காஸிம் என்பார் தன்னுரை  ‘தீபாஜ்’ என்ற நூலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.    யமலும் “இறந்தவருக்காக ஒப்பாரி ரவக்கும் 

கபண், கி ாமத்து நாளில் தன்னுரை  கப்றில் இருந்து 

கவளிய றும் யபாது  புழுதி படிந்தவளாக, தரலவிரி யகாலமாக 

இருப்பாள். யமலும் அல்லாஹ்வின் ொபம் கபற்ற ெட்ரை 

க ான்றும் கநருப்புக் கவெம் ஒன்றும் அவள் அைிந்திருப்பாள். 
அவள்   தன் ரகர த் தரல ில் ரவத்துக் ககாண்டு ‘நாெயம’ 
என்று கூறுவாள்.” என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள், என 

இன்கனாரு அறிவிப்பில் இைம் கபற்றுள்ளது. (நஸாஈ).  

யமலும் வட்டி ொப்பிடுபவன், ரைத்தான் படீித்தவன் 

யபான்று எழுந்திருப்பான். இதரன அல்லாஹ்வின் இந்த வாக்கு 

உறுதிப் படுத்துகின்றது, 

ُكلُونَُُّّاَّل  ينَُّ
 
َُُّّيُقوُمونََُُّّلُُّّبَاالر ُُِّّّيَأ ي َطانَُُُّّيتََخب ُطهُُُّّاَّل  يَُّيُقومَُُُّّكَماُّإ ل  ُّم نَُُّّالش 
ُّ  (2/272)ۚ  ال َمس ِّ

“வட்டி தின்பவர்கள் ரைத்தான் பிடித்து பித்தம் 

ககாண்ைவர்கள் எழும்மபுவது யபாலன்றி எழும்ப மாட்ைார்கள்”(2\275)     
                                   

ஒன்று கூட்ைல் 

ெிருஷ்டிகள்  ாவும் கப்றுகளிலிருந்து கவளிய றி  பின் 

விொரரன நரைகபறும் இைத்தில் அவர்கள் ஒன்று கூட்ைப்படுவர். 
அவர்கள் பலவாறு அங்கு வந்து ஒன்று யெருவார்கள். 
“கி ாமத்துரை  நாளில் மனிதர்கள் மூன்று வகுப்புக்களாகப் 

பிரிந்து ஒன்று யெருவார்கள். ஒரு பிரிவினர் காலால் நைந்தும், 
இன்கனாரு பிரிவினர் ெவாரி மூலமும், மற்கறாரு பிரிவினர் 
தரல குப்புறமாகவும்  வந்து ஒன்று கூடுவார்கள். என்று ரஸூல் 
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ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்கபாழுது “அல்லாஹ்வின் தூதயர! 
அவர்கள் தரலகீழாக எப்படி நைப்பார்கள்? என்று   அவர்களிைம் 

வினவப்பட்ைது. அதற்கு நபி வர்கள் “தங்களின் பாதத்தின் மீது 

எவர்கரள நைக்க ரவத்தாயனா அவனால், அவர்கரளத் தரல 

கீழாகவும் நைக்க ரவக்க முடியும், யமலும் அவர்கள் தரல கீழாக 

நைக்கும் யபாது, முற்கரளயும் இைர் பாடுகரளயும் விட்டும் 

தங்களின் முகங்கரளப் பாதுகாத்துக் ககாள்வார்கள்” என்று 

ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், என அபூ ஹுரா (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.(திர்மிதி) 

யமலும் ெிருஷ்டிகள், கவள்ளி யபான்று கவண்ரம ான 

ஒரு பூமி ில்  ஒன்று கூட்ைப்படுவர். என நபி கமாழிகள் மூலம் 

உறுதி கெய் ப்பட்டுள்ளன. “கி ாமத்துரை  நாளில்,  ாருரை  

அரை ாள மும் இல்லாத, தூய்ரம ான வட்ைமான 

கவண்ரம ான ஒரு பூமி ில் மனிதர்கள் ஒன்று 

கூட்ைப்படுவார்கள். என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள், என ஸஹ்ல் 

இப்னு ஸஃது (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்). 
யமலும் கி ாமத்து நாளில்  என்றும் இல்லாதவாறு மிகவும் 

பட்டினிய ாடும், தாகத்யதாடும், நிர்வாை யகாலத்திலும். கடும் 

கஷ்ைத்துைனும் மனிதர்கள் ஒன்று யெருவார்கள். எனினும் 

அல்லாஹ்வுக்காக உைவளித்தவனுக்கு அல்லாஹ் 

உைவளிப்பான். யமலும் அல்லாவுக்காக தண்ைரீ் புகட்டி  

வனுக்கு அல்லாஹ் தண்ைரீ் புகட்டுவான். இன்னும் 

அல்லாஹ்வுக்காக ஆரை அைிவித்தவனுக்கு அல்லாஹ் ஆரை 

அைிவிப்பான். யமலும் அல்லாஹ்வுக்ககன நற்கருமம் 

கெய்தவனுக்கு அல்லாஹ் யபாதுமானவன். அல்லாஹ்வுக்கு  ார் 
உதவி கெய்கின்றாயரா அவருக்கு அங்கு  அல்லாஹ் நிம்மதிர த் 

தருவான்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். என்று 

அபதுல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். 

கி ாமத்துரை  நாளில் ெிருஷ்டிகள் யபெ முடி ாதவாறு 

அவர்களின் வாய்கள் வடிகளால் அரைக்கப்பட்டிருக்கும். 
ஆரக ால் அவர்களின் கதாரைகளும், ரககளும் யபசும். என 

முஆவி ா இப்னு ரஹதா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், 
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ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் தன்னுரை  கரத்ரத ைாம் யதெத்தின் 

பக்கமாக ொரை கெய்து “நீங்கள் ெவாரி ாகவும், கால் 

நரை ாகவும், தரல கீழாகவும் ககாண்டு வரப்பட்டு அங்கிருந்து  

இங்கு வரர ில் ஒன்று யெர்க்கப்படுவரீ்கள். அப்யபாது உங்களின் 

வாய்கள் வடிகளால் அரைக்கப்பட்டிரக்கும். அங்கு எழுபது 

ெமூகத்தினரரக் காண்பரீ்கள். அவர்களில் நீங்கயள 

அல்லாஹ்விைம் மிகவும் ெிறந்தவர்களாகவும், கண்ைி ம் மிக்க 

வர்களாகவும் இருப்பரீ்கள். யமலும் உங்களில் ஒருவரிைமிருந்து 

முதலாவது யபசுவது அவருர  கதாரைய ” என்று ரஸூல் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். இன்கனாரு அறிவிப்பில் 

அவனுரை  கதாரையும் ரகயும்  யபசும் என குறிப்பிைப் 

பட்டுள்ளது. (புகாரி, முஸ்லிம்)                

யமலும் ெிருஷ்டிகள் நிர்வாைமாக, கவற்றுக் காலுைன், 
கத்னா இல்லாது எழுப்பப்படுவர். என நபி கமாழிகளில் 

பதிவாகியுள்ளன. “கி ாமத்துரை  நாளில் மனிதர்கள் கவற்றுக் 

காலுைன், நிர்வாைமாக கத்னா இல்லாது எழுப்பப்படுவர். என்று 

ரஸுல் (ஸல்) அவர்கள் கொல்லக் யகட்யைன். அப்கபாழுது 

அல்லாஹ்வின் தூதயர! ஆண்களும் கபண்களும் ஒருவரர 
க ாருவர் பார்த்துக் ககாள்வார்கள், அல்லவா? என்யறன். அதற்கு 

நபி வர்கள் “ ஆ ிைாயவ! ெிலர் ெிலரின் பால் பார்ப்பரத விைவும் 

அன்று நிலரம மிகவும் கடினமாக இருக்கும், என நபி வர்கள் 

கூறினார்கள். என்று ஆ ிைா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். 
(முஸ்லிம்) யமலும் நபி வர்கள் “நீங்கள் கவற்றுக் காலுைன், 
நிர்வாைமாக, கத்னா இன்றி எழுப்பப்படுவரீ்கள்” என்று  

கூறினார்கள். அப்கபாழுது ஒரு கபண் “நம்மில் ெிலர் இன்னும் 

ெிலரின் அவ்ரத்ரதக் காண்பார்கள் அல்லவா? என்றார். அதற்கு 

நபி வர்கள் “ இன்னவயள! என விளித்து, 

ن ُهم ُُّّئ ُّام ر ُُّّل ُك ُِّّ ن ُُّّيَو َمئ ذ ُُّّم ِّ
 
 ﴾١٢﴿عبس/ ُيغ ن يه َُُّّشأ

“அந்நாளில் அவர்களில் ஒவ்கவாரு மனிதனுக்கும் 

மற்றவர்கரளக் கவனிக்க முடி ாதவாறு கொந்தக் கவரல 
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ஏற்பட்டு விடும் (80\37) என்ற திரு வெனத்ரத ஓதினார்கள். என்று 

இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். 

 ாயரனும் “கி ாமத்து நாரளக் கண்ைால் பார்ப்பது 

யபான்று காை விரும்மபினால், அவர் 

 ُّإذاُّالسماءُّانشقتُّ.انفطرتإذاُّالسماءُّ.إذاُّالشمسُّكورتُّ
எனும் ஸூராக்கரள ஓதிக் ககாள்வாராக.”என்று ரஸூல் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள், என இப்னு உமர் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்) இந்த அத்தி ா ங்கரள 

ெிந்தரனயுைன் ஓதும் யபாது  கி ாமத்து நாளின்  நிகழ்ரவக் 

கற்பரன ில் காைலாம்.   

م ُسُُّّإ ذَا رَُُّّالش  بَاُلُُِّّإَوذَاُّ﴿٢﴿ُّت ُّانَكَدرَُُّّاْللُجومُُُِّّإَوذَاُّ﴿١﴿ُّت ُُّكو ِّ  
َُُّّاْل  ُّت ُُّسي ِّ

َُُّّال وُُحوُشُُِّّإَوذَاُّ﴿٤﴿ُّلَت ُُّعط ُُِّّّال ع َشارُُُِّّإَوذَاُّ﴿٣﴿  َحارُُُِّّإَوذَاُّ﴿٥﴿ُّت ُُّحش 
ُّاْل 

رَُّ ي ُُِّّّ﴿٨﴿ُُّسئ لَت ُُّّال َمو ُءوَدةُُُِّّإَوذَاُّ﴿٧﴿ُُّزو َِّجت ُُّّاْللُفوُسُُِّّإَوذَاُّ﴿٦﴿ُّت ُُّسج ِّ
َ
ُّب أ

ُّ نب 
ُحُفُُِّّإَوذَاُّ﴿٩﴿ُّقُت لَت ُُّّذَ َُُّّالصل َماءُُُِّّإَوذَاُّ﴿١٠﴿ُّت ُّنُش  َطت ُُّّالس  ُِّإَوذَاُّ﴿١١﴿ُُّكش 

يمُُّ َح  َن ةُُُِّّإَوذَاُّ﴿١٢﴿ُّت ُُّسع ِّرَُُّّاْل  ز ل َفت ُُّّاْل 
ُ
َُُّّعل َمت ُُّّ﴿١٣﴿ُّأ اَُّنف س  َضَُُّّم  ح 

َ
 ت ُّأ

 ﴾٦٢﴿التكوير/

“சூரி னின் பிரகாெம் மங்க ரவக்கப்படும் யபாது. 
நட்ெத்திரங்கள் உதிர்ந்து விடும் யபாது. மரலகள் அதனிைங்களில் 

இருந்து  அகற்றப்படும் யபாது. கர்ப்பமரைந்த ஒட்ைகங்கள் 

கதறித்தரலயும் யபாது. காட்டு மிருகங்கள் ஒன்று கூடும் யபாது. 
கைல் நீர் கநருப்பாக மாற்றப்படும் யபாது. அப்யபாது உ ிர்கள் 

உைலுைன் யெர்க்கப்படும் யபாது. உ ிருைன் புரதக்கபட்ை கபண் 

குழந்ரதகளிைம்  யகட்கப்படும் யபாது. எந்த குற்றத்திற்காக நீங்கள் 

ககாரல கெய் ப்பட்டீர்கள்? என்று.  அப்யபாது ஏடுகள் 

விரிக்கப்படும் யபாது. வானம் அகற்றப்படும் யபாது. நரகம் 

எரிக்கப்படும் யபாது. சுவனபதி ெமீபமாகக் ககண்டு வரப்படும் 
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யபாது. ஒவ்யவார் ஆத்மாவும் தான் கெய்து ககாண்டு 

வந்திருப்பரத நன்கறிந்து ககாள்ளும்.”(61\1-14)                     

َماءُُُّّإ ذَا  َحارُُُِّّإَوذَاُّ﴿٢﴿ُّت ُّانتََثَُُّّال َكَواك ُبُُِّّإَوذَاُّ﴿١﴿ُّت ُّرَُّانَفطَُُّّالس 
رَُُّّاْل  ُّت ُّفُج ِّ

َُُّّال ُقبُورُُُِّّإَوذَاُّ﴿٣﴿ َُُّّعل َمت ُُّّ﴿٤﴿ُّت ُُّبع ث  اَُّنف س  َمت ُُّّم  رَُُّّقَد  خ 
َ
ُّت َُّوأ

 (٧\﴿اإلنفطار

“வானம் கவடித்துவிடும் யபாது. நட்ெத்திரங்கள் ெிதறிவிடும் 

யபாது. கைல் பிளக்கப்படும் யபாது. ெமாதிகள் திறக்கப்படும் யபாது. 
ஒவ்கவாரு ஆத்மாவும் தான் முன்னர் கெய்தரவகரளயும் தான் 

விட்டு வந்தரவகரளயும்  நன்கறிந்து ககாள்ளும்.(82\1-5) 

َماءُُُّّإ ذَا ت ُُّّالس  ذ نَت ُُّّ﴿١﴿ُّانَشق 
َ
ت ُُّّب َِّهال رََُُّّوأ ر ُُِّّإَوذَاُّ﴿٢﴿ُّوَُحق 

َ ت ُُُّّضُّاْل  ُّ﴿٣﴿ُُّمد 
ل َقت ُّ

َ
ذ نَت ُُّّ﴿٤﴿َُّوََتَل ت ُُّّف يَهاَُّماَُّوأ

َ
ت ُُّّب َِّهال رََُُّّوأ َهاُّيَاُّ﴿٥﴿ُّوَُحق  يل

َ
نَسانُُُّّأ  

ُّإ ن كَُُّّاْل 
ًحاُّب َِّكُّرَُُّّإ َلىََُُّّكد ح ُّ  (٢﴿اإلنشقاق/ َفُمََلق يه َُُّّكد 

“வானம் பிளந்து விடும் யபாது. அது தன் இரறவனுக்கு 

கெவி ொய்த்து விடும் யபாது.யமலும் பூமி விரிக்கப்படும் யபாது. 
அப்யபாது அது தன்னிைம் உள்ளரவகரளக ல்லாம் எறிந்து 

கவறுமயன ாகி விடும். யமலும் அது தனக்கு இைப்பட்டுள்ள 

கட்ைரள ின்படி தன்  இரறவனின் கட்ைரளக்கு  கெவி ொய்த்து 

விடும். மனிதயன! நீ உன் இரறவனிைம் கெல்லும் வரர ில் 

கஷ்ைத்துைன் மு ற்ெி கெய்துககாண்யை இருக்கினறாய் பின்னர் நீ 

அவரன ெந்திக்கின்றாய். (84\1-6)  

கி ாமத்து நாளின் அரை ாளங்கரள பிரதிபலிக்கும் 

வரக ில், அதரன பல கப ர்கள் ககாண்டு அல்லாஹ் 

அரழக்கின்றான். அவற்றில் ெில வருமாறு, القيامة يوم   இதன் 

கபாருள் எழுந்து நிற்கும் நாள் என்பதாகும். அந்நாளில் மனிதர்கள் 

கப்றுகளிலிருந்து எழுந்து அல்லாஹ்வின் ெமூகத்தில் வந்து 

நிற்கின்ற படி ாலும், மலக்குகள் அைி அைி ாக வருகின்ற 
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படி ாலும்,  அத்தினத்ரத ‘க ௌமுல் கி ாமா’ என்று அல்லாஹ் 

குறிப்பிட்டுள்ளான்.அதற்கு 

 -اتلفرق -اجلمع -العرض -احلرش -اخلروج -القارعة -الراجفة -الزلزلة يوم 
 -الرافعة-اخلافضة -اتلناد-الفزع -الصدر-الفرار-والتسود اتلبيض -الشخوص

 -عبوس -اتلغابن -اتلالق -القصاص -اجلدال -الشهادة -السؤال-احلساب
 —اتلقلب

யபான்று இன்னும் பல -கப ர்கள் இருக்கின்றன. அவற்றின் கருத்து 

முரறய  வருமாறு, ‘அரெக்கப்படும் நாள், பூகம்பம் உண்ைாகும் 

நாள், திடுக்கிைச் கெய்யும் நாள், கவளிய றும் நாள், ஒன்று 

யெர்க்கும் நாள், காட்ெிப்படுத்தும் நாள், ஒன்ரு திரலும் நாள், பிரிந்து 

யபாகும் நாள். கதளிவாகத் கதண்படும் நாள், முகங்கள் 

கவண்ரம ரையும் கருரம ரையும் நாள், விரண்யைாடும் நாள், 
அச்ெத்தின் நாள், அரழக்கப்படும் நாள், தாழ்த்தும் நாள், உ ர்த்தும் 

நாள், யகள்வி யகட்கும் நாள், விொரை நாள், ொட்ெி ளிக்கும் 

நாள், தர்கிக்கும் நாள், பழிவாங்கும் நாள், ெந்திக்கும் நாள், 
ஒதுங்கும் நாள், முகம் சுருங்கும் நாள், புரலும் நாள் என இரவ 

கபாருள்படும். இந்தப் கப ர்கள்  ாவும் அந்நாளில் நிகழும் பல் 

யவறு ெம்பவங்கரளக் குறிக்கின்றன. இனி இவற்ரற உைர்த்தும் 

ெில திரு வெனங்கரளக் கவைிப்யபாம். 

ُّل رَُُّّاْل اُسَُُّّيُقومُُُّّيَو مَُّ  (٢\﴿المطففينال َعالَم يَُُّّب ِّ

“அந்நாளில், மனிதர்கள் அரனவருயம உலகத்தாரின் 

இரறவன் முன் நின்று ககாண்டு  இருப்பார்கள்”(83\6) 

َها يل
َ
اَعة َُُّّزل َزلَةَُُّّإ ن ُُّّۚ  ب ُكم ُّرَُُّّات ُقواُّاْل اُسُُّّيَاأ ء ُُّّالس  يم ََُُّّش  َنهَُّتَرَُُّّيَو مَُُّّ﴿١﴿َُّعظ  ُّاو 

َهُلُّ َعة ُُّمر ُُُّّكلُُّّتَذ  اُّض  ر َُُّّعم 
َ
ُّاْل اَسُُّّىَوتَرَََُُّّح لََها ََح ل ُُّّذَات ُُُّّكلَُُّّوتََضعَُُُّّضَعت ُّأ

ن ُُّّىىُّب ُسََكرَُُُّّهمَُّوَماُّىىُُّسََكرَُّ ه َُُّّعَذاَبَُُّّولَـىك  يد ُُّّاللـ    ﴾٧\﴿الحج َشد 
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“மனிதர்கயள! நீங்கள் உங்கள் இரறவனுக்குப் 

ப ப்படுங்கள். நிச்ெ மாக விொரரை நாளின் அதிர்ச்ெி, மிக்க 

கடுரம ானது. அந்நாளில் பாலூட்டிக் ககாண்டிருக்கும் ஒவ்கவாரு 

தாயும், தான் ஊட்டும் குழந்ரதர  மறந்து விடுவரதயும் 

ஒவ்கவாரு கர்ப்பினிப் கபண்ைின் கருவும் ெிரதந்து 

விடுவரதயும் நீங்கள் காண்பரீ்கள். யமலும் மனிதர்கரள 

மதிம ங்கி வர்களாக நீங்கள் காண்பரீ்கள். அவர்கள் (மதி ிழக்கக் 

காரைம் யபாரத ினாலன்று. அல்லாஹ்வின் யவதரன 

கடினமானது) (என்பயத)”(22\1-2) 

َفةُُّالر ُُُّّجُفُّتَر ُُّّيَو مَُّ-   ﴾٢النازعات﴿ اد فَةُُّالر ُُّّتَت بَُعَهاُّ﴿٦﴿ُّاج 

“பலமாக அதிர்ச்ெியுறும் நாளில். அதரனத் கதாைர்ந்து  

யமலும் அதிர்ச்ெிகள் வரும் அந்நாளில்”(79\6-7) 

َداث ُُّّم نَُُُّّجونَََُّي رُُُّّيَو مَُّ-ُُّّ ج 
َ َُُّّاْل  ن ُهم ُُّّاعًُّس 

َ
  ﴾٢١﴿المعارج يُوف ُضونَُُّّنُُصب ُُّّإ َلىَُُّّكأ

“அவர்களுக்கு அந்நாரள நிரைவூட்டுங்கள். அந்நாளில்  

தங்களுரை  ககாடிகளின் பக்கம் ஓடுவது யபாலயவ அவர்கள் 

ெமாதிகளிலிருந்து கவளிப்பட்டு கவகு தீவிரமாகச் கெல்வார்கள்” 
(70\43) (அதாவது கூட்ைம் கூட்ைமாக கவளிய  வருவார்கள்.)  

َحًداُّم ن ُهم ُُُّّنَغاد ر ُُّّفَلَم ُُّّنَاُهم َُّش ُّوَحَُُّّ
َ
 ﴾٢٢\﴿الكهف أ

“அந்நாளில் மனிதர்களில் ஒருவரரயும் விட்டுவிைாது 

அரனவரரயும் நாம் ஒன்று யெர்ப்யபாம்”(18\47) 

 ﴾٦٦\قة﴿الحا َخاف يَة ُُّّم نُكم ََُُّّت َفىَُُّّلُُُّّضونَُُّتع رَُُّّيَو َمئ ذ ُّ 

 

அந்நாளில் நீங்கள் (இரறவன் முன்) ககாண்டு 

கெல்லப்படுவரீ்கள். உங்களுரை  மரறவான எந்த விை மும் 

அவனுக்கு மரறந்து விைாது (69\18) 
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اَعةَُُُّّتُقومَُُُّّويَو مَُّ  اُّ﴿١٤﴿ُّقُونََُّيتََفر ُُّّيَو َمئ ذ ُُّّالس  م 
َ
َات ُُّّوََعم لُواُّآَمنُواُّاَّل  ينَُُّّفَأ اِل  ُّالص 

َُُّّفُهم ُّ ا(١٥﴿ُّونَُُُّي َبُُُّّو َضة ُّرَُُّّف  م 
َ
بُواُّواَكَفرُُُّّاَّل  ينََُُّّوأ رََُُّّول َقاء ُُّّب آيَات نَاَُّوَكذ  خ  ُّة ُّاَل 

ولَـىئ َكُّ
ُ
ُُّّفَأ َعَذاب ُُّّف 

 ﴾٦٢\﴿الروم ونَُُُّم َضُُُّّال 

“விொரரை ின் அந்நாள் வரும் ெம த்தில் அவர்கள் 

கவவ்யவறாகப் பிரிந்துவிடுவார்கள். ஆகயவ, எவர்கள் நம்பிக்ரக 

ககாண்டு நற்கெ ல்கரளச் கெய்கின்றார்கயளா அவர்கள் 

ெிங்காரிக்கப்பட்ை பூங்காவனத்தில் மகிழ்ச்ெி ில் ஆழ்ந்தி 
ருப்பார்கள். எவர்கள் நிராகரித்து என்னுரை  வெனங்கரளயும், 
மறுரம ெந்திப்ரபயும் கபாய் ாக்கு கின்றார்கயளா அவர்கள் 

யவதன ில் ெிக்கிக் கிைப்பார்கள்”(30\14-15-16)  

ُدرُُُّّيَو َمئ ذ ُّ تَاتًاُّاْل اُسُُّّيَص  ش 
َ
َمالَُهم ُُّّو ال ُِّيَُُّّأ ع 

َ
 (6\لة)الزلز أ

“அந்நாளில் மனிதர்கள் தாங்கள் கெய்த கெ ல்கரளக் 

காண்பதற்காகப் பல பிரிவுகளாகப் பிரிந்து கூட்ைம் கூட்ைமாக 

வருவார்கள்.(99\6)  

 (341\)األنبياء اأْلَْكَبرُ  اْلَفَزعُ  َيْحُزُنُهمُ  اَل 

“கபரும் திடுக்கமும் அவர்கரள  துக்கத்திற்குள்ளாக்காது”(21\103) 

ُُّّقَو م َُُّّويَا ِّ َخاُفُُّّإ ن 
َ
ب ر ُُّّتَُوللونَُُّّيَو مَُُّّ﴿٣٢﴿ُّاتل َناد ُُّّيَو مََُُّّعلَي ُكم ُُّّأ ُّم ِّنَُُّّلَُكمَُّماُّينَُُّمد 

ه ُّ م ُُّّم ن ُُّّاللـ   (22-22\المؤمن اوغافر)ۚ  َعص 

“என்னுரை  மக்கயள! நீங்கள் அரழக்கப்படும் அந்நாரளப் 

பற்றி  நான் ப ப்படுகின்யறன். நீங்கள் புறங்காட்டி ஓடும் 

அந்நாளில் அல்லாஹ்ரவ விட்டும் உங்கரளக் காப்பாற்றக் 

கூடி வன் ஒருவனு மில்ரல” (40\32-33)  

யமலும் கி ாமத்து நாள் ‘க ௌமுல் ஹிஸாப்’ யகள்வி 
கைக்கு யகட்கும் நாள் எனவும் அரழக்கப்படுகின்றது. எனயவ 

அந்நாளில் அல்லாஹ் மக்களின் கெ ல்கரளப் பற்றி விொரரை 
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கெய்து அவர்களின் கெ லுக்குத் தக்கவாறு கூலி வழங்குவான். 
“உங்கள் ஒவ்கவாருவருைனும் அல்லாஹ் யபொமல் இருக்க 

மாட்ைான். அப்கபழுது அல்லாஹ்வுக்கும் அந்த அடி ானுக்கும் 

இரை ில் கமாழி கப ர்ப்பாளன் எவரும் இருக்க மாட்ைார்” என்று 

நபி வர்கள் கூறினார்கள். யமலும் “நீங்கள்  ாவரும் 

கண்காைிப்பாளர்கள். உங்களின் கண்காைிப்புப் பற்றி  நீங்கள் 

 ாவரும் விொரிக்கப் படுவரீ்கள்” என்றும் நபி வர்கள் 

கூறினார்கள். ஆரக ால் அந்நாள், விொரரை நாள் 

எனப்படுகின்றது. அதரனய  பின் வரும் வெனம் 

உைர்த்துகின்றது.    

ُُّّب َِّكُّفََورَُّ
َ
أ َع يََُُّّْل ُهم ُّلَنَس  ْج 

َ
اُّ﴿٩٢﴿ُّأ  ﴾٣١﴿الحجر/ َيع َملُونَََُُّّكنُواَُّعم 

“உங்கள் இரறவன் மீது ெத்தி மாக! அவர்கள் 

அரனவரரயும் ஒன்று யெர்த்து ,அவர்கள் என்ன கெய்து 

ககாண்டிருந்தார்கள் என்பரதப் பற்றி நிச்ெ மாக யகள்வி கைக்குக் 

யகட்யபாம்”(15\92-93) 

யமலும் கி ாமத்து நாளில் மூன்று ொராரிைமிருந்து 

ொட்ெிகள் கவளி வரும். ரஸூல்மார்கள் தமது ெமுதா த்தின 

ருக்காக ொட்ெி பகர்வார்கள் என்பரத உறுதி கெய்யுமுகமாக 

முஹம்மது (ஸல்) அவர்களும், அன்னாரின் உம்மத்தினரும் 

நாரள மறுரம நாளில் ொட்ெி பகர்வர், யமலும் நிகழ்ந்த 

காரி ங்கள் பற்றி பூமியும், இரவும் மற்றும் பகலும் ொட்ெி பகரும், 
யமலும் மனிதனின் உருப்புக்களும் ொட்ெி பகரும்.  இதரனய  

அல்லாஹ் இப்படி கூறகின்றான்   

َهدُُُّّيَو مَُُُّّّ نَتُُهم َُُّّعلَي ه م ُُّّتَش  ل س 
َ
يه م ُّوَُُّّأ ي د 

َ
ر ُُّّأ

َ
  ﴾٧٢﴿النور/ َيع َملُونَََُُّّكنُواُّب َماُُّجلُُهمَوأ

“அந்நாளில் அவர்களுரை  நாவுகளும், அவர்களுரை  

ரககளும், அவர்களுரை  கால்களும் அவர்களுக்கு வியராதமாக 

அவர்கள் கெய்தரவகரளப் பற்றி ொட்ெி ம் கூறும்(24\24)  
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இவ்வாறு இறுதி நாளின் ஏரன  நாமங்கரள, பின் வரும் 

வெனங்கள் துலாம்பரப் படுத்துவரதக் காைலாம். அரவ 

வருமாறு. 

ُُّّيَو مَُّ ت 
 
ُُُّّكلُُّّتَأ َهاَُّعنُُُّتَاد ُلَُُّّنف س   (333)النحل/ ن ف س 

ஒவ்கவாரு ஆத்மாவும் தன்ரனப் பற்றி யபசுவதற்காக 

வரும் அந்நாரள நீங்கள் அவர்களுக்கு ஞாபகமூட்டுங்கள்(16\111) 

ر ُّ  نذ 
َ
َُُّّيَو مَُُُّّهم َُّوأ َس  َُُّّإ ذ ُُّّة ُّاِل  م رُُُّّقُض 

َ  (13)مريم/اْل 

“நி ா த் தீர்ப்பளிக்கடும் மிக்க து ரமான நாரளப் பற்றி 
அவர்களுக்கு அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்ரக கெய்யுங்கள்(19\39) 

َُُّّلُُّّيَو مَُّ  و ًلَُُّّعنَُّمو ًلُُُّّيغ ن   (03)الدخان/َشي ئًاُّم 

"அந்நாளில் ஒரு நண்பன் மற்கறாரு நண்பனுக்கு எத்தரக  

உதவியும் புரிந்து ப னளிக்க மாட்ைான்(44\41)  

ب َصارُُُّّال ُقلُوُبُُّّف يه َُُّّتتََقل ُبُُّّيَو ًماََُّيَافُونَُُّّ
َ   ﴾١٢﴿النور/ َواْل 

“உள்ளங்களும் பார்ரவகளும் தடுமாறி விைக்கூடி  

நாரளப் பற்றி அவர்கள் ப ந்து ககாண்டிருப்பார்கள்(24\37) 

رُُُّّإ ن َما  َو م ُُُّّهم ُّيُؤَخ ِّ َخُصُُِّّل  ب َصارُُُّّف يه ُُّّتَش 
َ  ﴾٢٧﴿إبراهيم/ اْل 

“அவர்கரளத் தாமதப்படுத்தி வருவகதல்லாம், திறந்த கண் 

திறந்தவாயற இருக்கக்கூடி  நாள் வரும் வரர ில்தான்” (14\42)  

ُُّّيَو مَُُُّّّ َودلُُّّوُُجوه ُُّّتَب يَضل اُّۚ  وُُجوه َُُّّوتَس  م 
َ
َود ت ُُّّاَّل  ينَُُّّفَأ َكَفر ُُّّوُُجوُهُهم ُُّّاس 

َ
َُّبع دَُُّّتُمأ

ُفرُُُُّّكنتُم ُُّّب َماُّال َعَذاَبُُّّفَُذوقُواُّإ يَمان ُكم ُّ ُُّّ﴿١٠٦﴿ُّونَُّتَك 
َ
اَوأ ت ُُّّاَّل  ينَُُّّم  ُّاب يَض 

ُُّّوُُجوُهُهم ُّ َة ُّرَُُّّفَف  ه َُُّّح  ونَُُّّف يَهاُُّهم ُُّّاللـ  ُ   ﴾٦٠٢عمران/ ﴿الَُّخاْل 
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“அந்நாளில் ெில முகங்கள் கவண்ரம ாகவும், ெில 

மூகங்கள் கறுத்துமிருக்கும். எவர்களுரை  முகங்கள் கறுத்து 

இருக்கின்றனயவா “நீங்கள் நம்பிக்ரக ககாண்ை பின் நிராகரித்து 

விட்டீர்களா? ஆகயவ, உங்கள் நிராகரிப்பின் காரைமாக நரக 

யவதரனர  சுரவத்துக் ககாண்டு இருங்கள்” (என்று கூறப்படும்).  
எவர்களுரை  முகங்கள் கவண்ரம ாக இருக்கின்றனயவா ‘ 
நீங்கள் அல்லாஹ்வின் அருளில் தங்கி விடுங்கள்” (என்று 

கூறப்படும்) அவர்கள் அதில் என்கறன்றும் தங்கிவிடுவார்கள்”  
(3\106-107  

ف رَُُّّيَو َمئ ذ ُُّّوُُجوه ُّ  س  َكة ُُّّ﴿٣٨﴿ُّة ُّمل ََُُّّضاح  تَب ش  س  ُّلَي َهاعَُُّّيَو َمئ ذ َُُّّووُُجوه ُُّّ﴿٣٩﴿ُّة ُّمل
ولَـىئ َكُُّّ﴿٤١﴿ُّة َُّقَتََُُّّهُقَهاتَر ُُّّ﴿٤٠﴿ُّة َُّغَبَُّ

ُ
 ﴾٢٧﴿عبس/ ةُُّال َفَجرَُُّّةُُّال َكَفرَُُُّّهمُُُّّأ

“அந்நாளில் ெில முகங்கள் பிரகாெமுள்ளரவகளாகவும், 
ெந்யதாெத்தால் ெிரித்துக் ககாண்டும் இருக்கும், அந்நாளில் யவறு 

ெில முகங்கள் மீது புழுதி படிந்து கிைக்கும், கருரம இருள் 

அவற்ரற மூடிக்ககாள்ளும். (அதாவது துக்கத்தால் அவர்களின் 

முகங்கள் இருளரைந்து கிைக்கும்.) இவர்கள்தாம் நிராகரித்துப் 

பாவம் கெய்பவர்கள்” (80\38-39-40-41-42)   

خ يه ُُّّم ن ُُّّءُُّال َمر ُُّّيَف رلُُّّيَو مَُُّّ
َ
ه ُُّّ﴿٣٤﴿ُّأ م ِّ

ُ
ب يه َُُّّوأ

َ
 ﴾١٢﴿عبس/ َوبَن يه ُُّّوََصاح بَت ه ُُّّ﴿٣٥﴿َُّوأ

“அந்நாளில் மனிதன் தன் ெயகாதரரன விட்டும், தன் 

தார  விட்டும், தன் மரனவிர  விட்டும், தன் மக்கரள 

விட்டும் கவருண்யைாடுவான் (80\34-35-36) 

َُُّّيَت ب ُعونَُُّّيَو َمئ ذ ُُُّّّ اع  َواُتُُّّوََخَشَعت ُُّّۚ  َلُُُّّع َوجََُُّّلُُّّاْل  ص 
َ َـىُّل لر ُُّّاْل  َمعُُُّّفَََلُُّّن َُّح  ُُّّتَس  ُّإ ل 

  ﴾٦٠٦﴿طه/َُّهم ًسا

"அந்நாளில் அரழப்பவனின் ெப்தத்ரதய  பின்பற்றிச் 

கெல்வார்கள். அதில் தவறு ஏற்பைாது. ரஹ்மானுக்குப் ப ந்து 

எல்லா ெப்தங்களும் தைிந்து விடும். காலடி ெப்தத்ரதத் தவிர 
நீங்கள் யகட்க மாட்டீர்கள் (20\108) 
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ُُُّّكلُُّّوََجاَءت ُُّّ َعَهاَُّنف س  ُُُّّكنَتُُّّل َقد ُُّّ﴿٢١﴿ُّوََشه يد َُُّّسائ ق ُُّّم  لَة ُُّّف  ن َُُّّغف  َُّهـىَذاُّم ِّ
نَا َو مَُُّّكََُّفبََصُُُّّغ َطاَءكََُُّّعنَكُُّّفََكَشف  يد ُُّّاِل   ﴾٧٧﴿ق/َُّحد 

“ஒவ்கவாரு ஆத்மாரவயும், அதன் ொட்ெியுைன் ஒருவர் 
ஓட்டிக் ககாண்டு வருவார். அவரன யநாக்கி “நிச்ெ மாக நீ இரதப் 

பற்றி கவரல ற்றிருந்தாய். உன் பார்ரவர  மரறத்துக் 

ககாண்டிருந்த திரரர  உன்ரன விட்டும் நாம் நீக்கிவிட்யைாம். 
இன்ரற  தினம் உன்னுரை  பார்ரவ கூர்ரம ா ிருக்கின்றது” 
(ஆரக ால் இப்கபாழுது இதரனப் பார் என்று அவனிைம் 

கூறப்படும்).   (50\21-22) 
 

இறுதி நாளின் நிரல 

அல் முஹாஸிபி அவர்கள் தன்னுர  َواألَْهوالْ  ألَتَوُهم  
என்ற நூலில் இறுதி நாளின் நிரலர ப் பற்றிக் பின் வருமாறு 

குறிப்பிடுகின்றார்கள். 

“மனித ெமூகத்ரதயும், ஜின் ெமூகத்ரதயும் அல்லாஹ்  

நிர்வாை யகாளத்தில், இழிவான நிரல ில் எழுப்புவான். யமலும் 

உலகில்  கபருரமயுைன், அல்லாஹ்வின் அடி ார் களின் மீது 

ஆதிக்கம்  கெலுத்தி வந்த அரெர்களின் ஆட்ெி அதிகாரங்கரளப் 

பிடுங்கி அவர்களுக்கு ெிறுரமர யும், இழிரவயும் 

ஏற்படுத்துவான். பின்னர் ஏரன  ெிறுஷ்டிகரள விட்டும் தூரமாகி 
விலகி இருந்த விலங்குள்  ாவும் மீண்டும் எழுப்பப்படும். அரவ 

அந்நாளின் ப ங்கரத்ரக கண்டு தாழ்ரமயுைன் தரலர த் 

கதாங்க விட்ைவாறு,  மற்றப் பரைப்பு களுக்குக்குப் பின்னால் 

வந்து நின்று ககாள்ளும். அவ்வாயற குழப்பம் விரழவித்து வந்த 

ரைத்தான்களும்  அைக்கி ாளும் வல்லரம மிக்க அல்லாஹ்வின் 

முன் மிகவும் அைக்கத்துைன் வந்து நிற்கும். இவ்வாறு  உலகில் 

வாழ்ந்த எல்லா மனிதர்களும் ஜின்களும் அல்லாஹ்வின் 

முன்னிரல ில் ஒன்று யெர்ந்து விடுவார்கள். அது மாத்திரமின்றி 
அல்லாஹ்ரவத் துதித்து அவரனப் பாராட்டும் கபாருட்டு 
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மலக்குகளும், பூமி ின் இரண்டு ஓரங்களாலும் இறங்கி 
வருவார்கள். அவர்களின் பருத்த யமனியும், அதிக 

எண்ைிக்ரகயும்  மற்றும் அல்லாஹ்வின்  மீதுள்ள அச்ெத்தின் 

கரைமாக அவர்கள் எழுப்பும் ப ங்கர ஓரெயுைன் அவர்கள்  

வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும் அந்தக் காட்ெி  மனிதர்களுக்கும், 
ெிருஷ்டிகளுக்கும் யமலும் அச்ெத்ரத ஏற்படுத்தும். யமலும் 

அவர்கள் ப ங்கரமான மகத்துவமான அந்நாளில் தங்களின் 

தரலகரள கதாங்கப் யபாட்ைவர்களாக ஏரன  பரைப்புக்கரளச் 

சூழ வரிரெ ாக நின்று ககாள்வார்கள். இவ்வாறு ஏழாம் வானம் 

வரர ிலும் உள்ள  எல்லா மலக்குகளும் அைி அைி ாக 

நிற்பார்கள். யமலும் ஒரு வானத்திலிருந்து  வந்த வானவர்கரள 

விைவும் அடுத்தடுத்த வானத்திலிருந்து வரும் வானவர்களின் 

எண்ைிக்ரகயும் அவர்களின் பருமனும் ஓரெயும்  இரட்டிப்பாக 

இருக்கும். 

ஏழு வானத்திலும் பூமி ிலும் உள்ள  ாவரும், ஒன்று கூை 

யவண்டி  இைத்தில் ஒன்று யெர்ந்த பின்  பத்தாண்டுகளின் 

கவப்பம், சூரி னுக்கு வழங்கப்படும். யமலும் அது ெிருஷ்டிகளுக்கு 

ஒரு வில் அல்லது இரண்டு வில் அளவு தூரம்  பக்கதில் ககாண்டு 

வரப்படும். அநாளில் ரஹ்மானின் ‘அர்ைின்’ நிழரலத் தவிர யவறு 

நிழல் எதுவும் இருக்காது. அர்ைின் நிழலுக்கும் சூரி  ஒளிக்கும் 

இரை ில் இருப்பவர்கரள சூரி  கவப்பம் உருக ரவக்கும். 
அதனால் அவனின் கவரல அதிகரிக்கும்.  அப்கபாழுது மக்களின் 

கநரிெல் அதிகரிக்கும். ெிலர் ெிலரரத் தடுத்துக் 

ககாண்டிருப்பார்கள். பாதங்கள் பிண்ைிக் ககாள்ளும். தாகத்தால் 

கதாண்ரைகள் வற்றி விடும். மக்கள் கூடியுள்ள அவ்விைத்தில் 

சூரி  கவப்பத்துைன் ஜனங்களின் கநரிெல் மூலமும், அவர்கள் 

விடும் மூச்சுக்களின் மூலம் உண்ைாகும் கவப்பமும் யெர்ந்து 

உஷ்ைம் யமலும் அதிகரிக்கும். அதனால் உண்ைாகும் யவர்ரவ 

நிழத்தில் வழீ்ந்து ஓடும். பின்னர் அவர்களின் பாதம் வரர அது 

உ ரும். யமலும் மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் விைமிருந்து 

கிரைக்கப் கபறும் பாக்கி த்தினதும் துர்பாக்கி த்தினதும் 

நிரலக்கு ஏற்ப யவர்ரவ ின் அளவு அதிகமாகயவா 
குரறவாகயவா இருக்கும். இதன் படி  ெிலரின் பு ம்  வரர ிலும், 
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இன்னும் ெிலரின் இடுப்பு வரர ிலும் யவர்ரவ கவள்ளம் 

வந்தரையும். இன்னும் ெிலருக்கு அவர்களின் வாய் வரர ில் 

யவர்ரவ கவள்ளம் வந்து விடும். இதனால் அவர்கள் அந்த 

யவர் ில் மூழ்கி விடும் அளவுக்கு நிரலரம யமெமரைந்து 

விடும். 

“இறுதி நாளில் சூரி ன் மனிதர்களுக்கு ஒரு ரமல்  அளவு 

தூரம் பக்கத்தில் ெமீபமாகக் ககாண்டு வரப்படும். அப்கபாழுது 

அவர்கள் கெய்த கர்மங்களின் அளவுப் பிரகாரம் அவர்கள் 

யவர்ரவ ில் மூழ்கி இருப்பார்கள். ெிலரின் முட்டுக் கால் 

வரர ிலும், இன்னும் ெிலருக்கு அவர்களின் இடுப்பு வரர ிலும் 

மற்றும் ெிலருக்கு அவர்களின் வாய் வரர ிலும் யவர்ரவ 

கவள்ளம் ஏறிவிடும்” என்று ரஸூல்(ஸல் அவர்கள் கூறுவரத 

நான் யகட்யைன், என்று மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள், (முஸ்லிம்) யமலும் திர்மிதி ின் அறிவிப்பில் 

”சூரி ன் அவர்கரள உருகச் கெய்திடும்” என்ற வார்த்ரத 

யமலதிகமாக இைம் கபற்றுள்ளது. யமலும் “ இறுதி நாளில் 

பூமி ில் யவர்ரவ எழுபது பாகம் வரர ஓடும் என்றும் அது 

ெிலரின் வாய்கள் வரரயுயமா, அல்லது அவர்களின் காதுகள் 

வரரயுயமா  கென்றரையும்” என ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். என்று அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(முஸ்லிம்) 

நபிகளாரின் ைபாஅத் 

மக்கள் யகள்வி கைக்ரக எதிர்பார்த்து பல ஆண்டுகள் 

காத்திருப்பார்கள்.குரறந்த பட்ெம் அது நாற்பது முதல் முன்னூறு 

ஆண்டுகள் வரர ிலான காலத்ரதக் ககாண்டிருக்கும். அதன் பின் 

முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் ‘ைபாஅத்’ரத ெிபாரிரெ அடுத்து 

விொரரை ஆரம்பமாகும். ஒரு முரற நபி வர்களிைம் இரறச்ெி 
எடுத்து வரப்பட்ைது. அதில் இருந்த மிருகத்தின் முன் கால் 

நபி வர்கரளக் கவர்ந்தது. அரதக டுத்துக்  அன்னார் 
கடித்தார்கள். பின்னர் “மறுரம நாளில் நான்தான் மக்கள் 

தரலவன், அது எவ்வாறு? என நீங்கள் அறிவரீ்களா? என்று 
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யகட்ைார்கள். பின்னர்,  ஆதிகாலத்து மற்றும் அந்திம காலத்து 

மக்கரள எல்லாம் அல்லாஹ்  ஒரு உ ர்ந்த பூமி ில் ஒன்று 

கூட்டுவான்.அரழப்பாளனின் குரல் அவர்களுக்குக் யகட்கும் 

படியும் அவர்களின் பார்ரவ அவர்களின் மீது விழும் படியும் 

கெய்வான். யமலும் சூரி ன் அவர்களுக்குச் ெமீபத்தில் இருக்கும். 
அப்கபாழுது மக்களிைம் கடும் கவரலயும் துக்கமும் குடி 

ககாண்டிருக்கும். அதரன அவர்களால் தாங்க முடி ாது. 
அவ்வம ம் மக்கள் ெிலர் ெிலரிைம் “நீங்கள் இருக்கும் 

நிரலர யும், உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுள்ளது என்பரதயும் 

நீங்கள் பார்க்க யவண்ைாமா? உங்களுக்காக உங்கள் இரறவனிைம் 

ெிபாரிசு கெய் க்கூடி  ஒருவரரக் காை யவண்ைாமா? என்பர். 
பின்னர் ெிலர், ெிலரிைம் “நீங்கள் ஆதமிைம் கெல்லுங்கள்” என்பர். 
எனயவ அவர்கள் ஆதமிைம் கென்று “ஆதயம! நீங்கள்தான் நமது 

தந்ரத. உங்கரள அல்லாஹ் தன் ரக ால் பரைத்தான் யமலும் 

அவன் தன்னிைமிருந்து உங்களின் மீது ஆவிர  ஊதினான். 
யமலும் உங்களுக்கு ஸுஜூது கெய்யும் படி மலக்குகளுக்கு 

கட்ைரளயும் இட்ைான். ஆரக ால் நீங்கள் நமக்காக உங்களின் 

இரறவனிைம் பரிந்து யபசுங்கள் நமது நிரலர  நீங்கள் 

பார்க்கவில்ரல ா? நமக்கு என்ன ஏற்பட்டுள்ளது என்பரத நீஙகள் 

கவனிக்க வில்ரல ா?” என்று கூறவர். அதற்கு ஆதம் “இன்று 

எனது இரட்ெகன் மிகவும் யகாபமாக இருக்கின்றான். இதற்கு முன் 

அவன் இப்படி யகாபமாக இருந்த்தில்ரல, இனியமல் அப்படி 

யகாபமாக இருக்கவும் மாட்ைான். யமலும் அந்த மரத்தின் பால் 

என்ரனச்கெல்ல யவண்ைாம் என, அவன் என்ரனத் 

தடுத்திருந்தான். ஆனால் நான் அவனுக்கு மாறு கெய்து விட்யைன். 
இச்ெந்தர்ப்பத்தில் நான் என்ரனப் காப்பாற்றிக் ககாள்ள 

யவண்டியுள்ளயத! எனயவ யவறு  ாரிைமாவது கெல்லுங்கள் 

.நூஹிைம் கெல்லுங்கள் என்று கூறுவார்.” 

எனயவ அவர்கள் நூஹிைம் வருவர். பின்னர் அவர்கள் 

நூஹுவிைம் “நூயஹ உலகுக்கு முதலில் வந்த இரறத் தூதர் 
தாங்கயள! யமலும் உங்கரள நன்றியுள்ள அடி ான் என்று 

அல்லாஹ் குறிப்பிட்ைான். எமது நிரலர த் தாங்கள் காை 

வில்ரல ா? நமக்கு என்ன நிகழ்ந்துள்ளது என்பரதத் தாங்கள் 
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கவைிக்க வில்ரல ா? எனயவ நமக்காக உங்கள் இரறவனிைம் 

பரிந்து யபசுங்கள்” என்று கூறுவர். அதற்கு அவர் “இன்று என் 

இரட்ெகன் மிகவும் யகாபமாக இருக்கின்றான். இதற்கு முன் அவன் 

இப்படிக் யகாபமாக இருந்ததில்ரல. இனியமல் அப்படி யகாபமாக 

இருக்கவும் மட்ைான். அல்லாஹ் விைம் யவண்டுவதற்கான ஒரு 

வாய்ப்பு எனக்கிருந்தது. அதரன எனது ெமூகத்திற்கு எதிராக நான் 

ப ன் படுத்தி விட்யைன். இப்யபாது என்ரன நான் காப்பாறிக் 

ககாள்ள யவண்டியுள்ளது. ஆரக ால் நீஙகள் இப்றாஹமீிைம் 

கெல்லுங்கள்” என்று அவர் கூறுவார். எனயவ அவர்கள் 

இப்றாஹமீிைம் வருவர். 

அவர்கள் இப்றாஹமீிைம் “ இப்றாஹயீம! நீங்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதரும் உலக மக்களில் அவனின் நண்பனும் 

ஆவரீ்கள். நமது நிரலர த் தாங்கள் பார்க்க வில்ரல ா? நமக்கு 

என்ன யநர்ந்துள்ளது என்பரதத் தாங்கள் கவனிக்க வில்ரல ா? 
எனயவ நமக்காக உங்கள் இரறவனிைம் பரிந்து யபசுங்கள்” என்று 

அவரிைம் கூறுவர். அதற்கு அவர் ”இன்று என் இரட்ெகன் மிகவும் 

யகாபமாக இருக்கின்றான். இதற்கு முன் அவன் இப்படி யகாபமாக 

இருந்ததில்ரல. இனியமல் அப்படிக் யகாபமாக இருக்கவும் 

மட்ைான். என்று கூறி  அவர், முன்னர் தான் கூறி  

கபாய்கரளயும் நிரனவு படுத்திக் ககண்ைவராக, நான் என்ரனக் 

காப்பாற்றிக் ககாள்ள யவண்டியுள்ளது, ஆரக ால் நீங்கள் 

மூஸாவிைம் கெல்லுங்கள்.” என்று அவர்களிைம் கூறுவார்.  

எனயவ அவர்கள் மூஸாவிைம் கெல்வர். பின்னர் அவர்கள் 

மூஸாவிைம் “மூஸாயவ! தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதராவரீ்கள். 
உங்களுக்கு அவன் தன்னுரை  தூரத மாத்திரமின்றி உங்களுைன் 

அவன் யபெி ஏரன  மனிதர்கரள விைவும் தங்கரளச் 

ெிறப்பித்தான். தாங்கள் நமது நிரலர ப் பார்க்க வில்ரல ா? 
நமக்கு என்ன யநர்ந்துள்ளது என்பரதத் தாங்கள் காை விரல ா? 
எனயவ நமக்காக உங்கள் இரறவனிைம் பரிந்து யபசுங்கள்” என்று 

கூறுவர். அதற்கு மூஸா “இன்று என் இரட்ெகன் மிகவும் யகாபமாக 

இருக்கின்றான். இதற்கு முன் அவன் இப்படி யகாபமாக 

இருக்கவில்ரல. இனியமல் அப்படி யகாபமாக இருக்கவும் 
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மாட்ைான். யமலும் நாயனா அனுமதி ில்லாமல் ஒரு உ ிரரக் 

ககாரல கெய்தும் இருக்கின்யறன். ஆரக ால் நான் என்ரனக் 

காப்பாற்றிக் ககாள்ள யவண்டி ிருக்கின்றது. எனயவ! நீங்கள் 

ஈஸாவிைம் கெல்லுங்கள்” என்று அவர்களிைம், அவர் கூறுவார். 
எனயவ அவர்கள் ஈஸாவிைம் கெல்வர். 

பின்னர் அவர்கள் ஈஸாவிைம் “ஈஸாயவ! தாங்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதராவரீ்கள். யமலும் நீங்கள் கதாட்டில் 

பிள்ரள ாக இருக்கும் யபாயத மனிதர்களுைன் யபெி 
இருக்கின்றரீ்கள். யமலும் நீங்கள் அல்லாஹ்விைமிருந்து மர் மின் 

பால் யபாைப்பட்ை அவனின் வாெகமும், அவனிைமிருந்து வந்த 

ஆவியும் ஆவரீ்கள். நமது நிரலர த் தாங்கள் பார்க்க 

வில்ரல ா? நமக்கு என்ன யநர்ந்துள்ளது என்பரதத் தாங்கள் 

காை வில்ரல ா? எனயவ நமக்காக உங்கள் இரறவனிைம் 

பரிந்து யபசுங்கள்” என அவர்கள் அவரிைம் கூறுவர். அதற்கு அவர் 
எனது இரறவன் இன்று மிகவும் யகாபமாக இருக்கின்றான். 
இதற்கு முன் அவன் இப்படி யகாபத்துைன் இருக்கவில்ரல. 
இனியமல் அப்படி யகாபமாக இருக்கவும் மாட்ைான். என்று கூறும் 

அவர், தன்ரனப் பற்றி  குற்றம் எதரனயும் குறிப்பிைாத 

யபாதிலும்,  நான் என்ரனப் பாதுகாத்துக் ககாள்ள யவண்டும். 
ஆரக ால் நீங்கள் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களிைம் கெல்லுங்கள்” 
என்று அவர்களிைம் கூறுவார். எனயவ அவாகள் என்னிைம் 

வருவர்.  

அப்யபாது அவர்கள் என்னிைம் “முஹம்மயத! தாங்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதரும், இறுதி நபியும் ஆவரீ்கள். உங்களின் 

முந்தி , பிந்தி  பாவங்கரள அல்லாஹ் மன்னித்துள்ளான். 
தாங்கள் நமது நிரலர ப் பார்க்க வில்ரல ா? நமக்கு என்ன 

யநர்ந்துள்ளது என்பரதத் தாங்கள் காை விரல ா? எனயவ 

நமக்காக உங்களின் இரட்ெகனிைம் பரிந்து யபசுங்கள்” என 

யவண்டுவர். எனயவ உைனடி ாக நான் புறப்படுயவன். அர்சுக்கு 

கீயழ வந்து எனது இரறவனுக்கு ஸுஜூது கெய்யவன். பின்னர் 
அல்லாஹ் எனக்கு அவரனப் புகழவும், பாராட்ைவும் என ெில 

வார்த்ரதகரள எனது உள்ளத்தில் திறந்து தருவான். ஆனால் 
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அந்த வார்த்ரகள் எனக்கு முன்னர்  ாருக்கும் அருளப் 

பைவில்ரல. பின்னர் முஹம்மயத! உமது தரலர  

உ ர்த்துங்கள், எனக் கூறப்படும். அப்கபாழுது நான் “என் இரட்ெகா! 
என் ெமுதா யம! என் ெமுதா யம! என்று கூறுயவன். அப்யபாது 

முஹம்மயத! உமது ெமுதா த்தினரில் யகள்வி கைக்குக்கு 

உட்பைாதவர்கரள சுவனபதி ின்  வலது வா ல் மூலம்,  
பிரயவெிக்கச் கெய்யுங்கள. அந்த வா ல் அவர்களுக்கு 

உரி தாகும். சுவர்க்கத்தின் ஏரன  வா ல்களில் இதர 
மனிதர்கரளப் யபான்று அவர்களும் பங்காளிகளாவர்.  ார் 
ரக ில் முஹம்மதின் உ ிர் இருக்கின்றயதா அவனின் மீது 

ஆரை ாக சுவர்க்கத்து வா லின் கதவின் இரண்டு பாதிகளுக்கும் 

இரைய  உள்ள இரை கவளி மக்காவுக்கும் ஹிஜ்ருக்கும் அல்லது 

மக்காவுக்கும் புஸ்ராவுக்கும் இரைய  உள்ள தூரமாகும்” என்று 

ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். என்று அபூஹுரரரா (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரி) யமலும். அல்லாஹ் 

தன்னுரை  மகத்துவத்திற்கு ஏற்பவும், மற்றும்  மலக்குகளும் 

பின் வரும் இரற வெனத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது யபால 

இறங்கி வருவார்கள். 
 

ُُّّونَُّيَنُظرَُُُّّهل ُّ“ُّ نُّإ ل 
َ
ت يَُهمُُُّّأ

 
ُُّّالل ـهُُُّّيَأ نَُُُّّظلَل ُُّّف  َمََلئ َكةُُُّّال َغَمام ُُّّم ِّ

ََُُّّوال  م رَُُُّّوقُض 
َ ُّۚ  اْل 

ه ُُِّّإَوَلُّ ُمورَُُُّّجعُُّتُر ُُّّاللـ 
ُ     ﴾٧٦٠﴿ اْل 

“அல்லாஹ்வும் மலக்குகளும் யமகத்தின் நிழலில் 

அவர்களிைம் வந்து, அவர்களின் காரி த்ரத முடிப்பரதத் தவிர  
யவறு எதரனயும் அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனரா? எல்லா 
விை ங்களும் அல்லாஹ் விையம ககாண்டு வரப்படும்” (2\210). 

பட்யைாரலகள் பரத்தப்படுதல் 

அதன் பின், தன் ெிருஷ்டிகளிைம் அல்லாஹ் யகள்வி 
கைக்குகள் யகட்கத் கதைாங்குவான்.  ாரிைம் யகள்வி யகட்பரதத் 

தளர்த்தாமல், நுணுக்கமாக அல்லாஹ் யகள்வி யகட்பாயனா அவன் 

http://tanzil.net/#2:210
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தண்ைரன ில் மாட்டிக் ககாள்வான். என்பரத ஹதீஸ் உறுதி 
கெய்கின்றது “எவன் கி ாமத்து நாளில் விொரரைக்கு 

உள்ளாகின்றாயனா அவன் தண்ைரனக்குள்ளா வான்” என்று 

(ரஸூல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்யபாது, அல்லாஹ்வின் 

தூதயர! 

ا م 
َ
ََُُّّمن ُُّّفَأ وت 

ُ
َسابًاُُُّيَاَسُبُُّّفََسو َفُُّّ﴿٧﴿ُّب يَم ين ه ُُّّك َتابَهُُُّّأ يًُُّّح                                                                         (٦﴿اإلنشقاق/ ايَس 

“எவருரை  வலது ரக ில் அவருரை  ஏடு ககாடுக்கப் 

படுகின்றயதா, அவர் மிக்க இலகுவாகக் யகள்வி கைக்குக் 

யகட்கப்படுவார் ”(84\7,8) என்று அல்லாஹ் கூறி ிருக்கின்றான் 

அல்லவா? என்று நான் கூறியனன். அதற்கு நபி வர்கள் “அது 

யகள்வி கைக்கு யகட்பரதக் குறிக்காது,  பதியவட்ரைக் 

காட்டுவரதய  குறிக்கும். ஏகனனில் கி ாமத்து நாளில் 

 ாருரை   கைக்கு பற்றி விொரிக்கப்படுயமா, அவர் 
தண்ைரனக்கு உள்ளாவார்” என நபிகளார் கூறினார்கள். என்று 

ஆ ிைா (ரழி) அவர்கள் அறிவக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்) 

யமலும் ஆ ிைா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் “நான் 

நரகத்ரத நிரனத்து அழுயதன்” அப்கபாழுது நபி வர்கள் “உன்ரன 

அழ ரவத்தது எது? என யகட்ைார்கள்.” அதற்கு “நான்  நரகத்ரத 

நிரனத்து அழுயதன், யமலும் கி ாமத்து நாளில் உங்களுக்குக் 

குடும்பத்தினரின்  ஞாபகம் வருமா?” என்றும் யகட்யைன். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் “மூன்று ெந்தர்ப்பங்களில்  ாரும் 

 ாரரப் பற்றியும் நிரனக்க மாட்ைார்கள். அரவ தான், தராசு 

த ார் நிரல ில் இருக்கின்ற யபாது, தன்னுரை  தராசு 

கனத்துள்ளதா அல்லது இயலொக உள்ளதா? என்பரத அறியும் 

வரர ிலும், பதியவடு பரத்தப் படுகின்ற யபாது அது, தனது வலது 

ரக ில் ககாடுக்கப் படுகின்றதா, அல்லது தனது இைது ரக ிலா, 
முதுகுக்குப் பின்னாலா? என்பரத அறியும் வரர ிலும், மற்றும் 

நரகத்தின் யமலுள்ள பாலத்ரதக் கைக்கும் வரர ிலும்” என்று 

நபி வர்கள் கூறினார்கள். என்று ஆ ிைா (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். (திர்மிதி) 

http://tanzil.net/#84:7
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யமலும் யகள்வி கைக்குகள் யகட்கப்படும் யபாது, ெிருஷ்டி 

களிைம் அவர்களுக்குரி  ஏடுகள் ககாடுக்கப்படும், என்பரத நபி 
கமாழி உறுதி படுத்துகின்றது. யமலும் நபி வர்கள்,  

ُعوُّيَو مَُّ ُُُّّك ُُّّنَد  نَاس 
ُ
 (77اإلسراء/(ۖ   ب إ َمام ه م ُُّّأ

“ஒவ்கவாரு மனிதனும் அவர்களின் தரலவர்களுைன் நாம் 

அரழக்கும் நாளில்(17\71) என்ற இரற வெனத்திற்கு ரஸூல்(ஸல்) 
அவர்கள் விளக்கம் தரும் யபாது, “ ஒரு மனிதன் 

அரழக்கப்படுவார். பின்னர் அவரின் ஏடு அவரின் வலது கரத்தில் 

ககாடுக்கப்படும்.  அவரின் யமனி அறுபது முழமாக 

விஸ்தரிக்கப்படும். யமலும் அவரின் முகம் கவண்ரம ாக 

பிரகாெிக்கும். யமலும் அவரின் தரல ில் முத்திலான கிரீைம் 

ஒன்று அைிவிக்கப்படும். பின்னர் அவர் தன் யதாழர்களின் 

பக்கமாகச் கெல்வார். அப்கபாழுது அவர்கள் “அல்லாஹ்யவ! 
இவரர நம்மிைம் அனுப்புவா ாக, இவரின் விை த்தில் நமக்கு 

அருள் பாளிப்பா ாக.” என்று கூறுவர். அப்கபாழுது அவர்களிைம் 

வரும் அவர், “உங்கள்  ாவருக்கும் இது யபான்ற நிரல 

இருக்கின்றது. அரத ிட்டு நீங்கள் மகிழ்ச்ெி அரையுங்கள்” என்று 

கூறுவார். ஆனால் காபிரின் முகயமா கறுரம அரைந்து விடும். 
யமலும் ஆதமின் யதாற்றத்ரதப் யபான்று அவனுரை  யமனியும் 

அறுபது முழமாக விஸ்தரிக்கப்படும். அப்யபாது அவனின் 

தரல ில் ஒரு கிரீைமும் அைிவிக்கப்படும். அவரனக் காணும் 

அவனின் யதாழர்கள் “இவனின் தீரமகரள விட்டும் 

அல்லாஹ்விைம் நாம் பாதுகாவல் யதடுகின்யறாம், அல்லாஹ்யவ! 
இவரன நம்மிைம் அனுப்பி விைாயத” என்று கூறுவர். எனினும் 

அவன் அவர்களிைம் வந்து விடுவான். அப்யபாதவர்கள் “அவரனக் 

யகவலப் படுத்துவா ாக” என்று கூறுவர். அப்யபாதவன் 

“அல்லாஹ்வின் ொபம் உங்களின் மீதும் உண்ைாகட்டும். 
நிச்ெ மாக உங்கள் ஒவ்கவாருவருக்கும் இது யபான்ற ஒரு 

நிரலய  உண்டு” என்று கூறுவான். என கூறினார்கள், என்று அபூ 

ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.(திர்மிதி)    
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ஏடுகரள வழது கரங்களிலும் இைது கரங்களிலும் எடுத்து 

வரும் காட்ெிர  பின் வரும் வெனங்களின் மூலம் அல்லாஹ் 

பைம் பிடித்துக் காட்டுகின்றான், 

ا م 
َ
ََُُّّمن ُُّّفَأ وت 

ُ
ُُّّ﴿١٩﴿ُّك تَاب يَه ُُُّّءوااق رََُُّّهاؤُمَُُُّّفيَُقوُلُُّّب يَم ين ه ُُّّك تَابَهُُُّّأ ِّ َُُّّظنَنُتُُّّإ ن  ِّ ن 

َ
ُّأ

َساب يَه ُُُّّمََلق ُّ َُُّّفُهوَُُّّ﴿٢٠﴿ُّح  يَة ُّر ُُّّع يَشة ُُّّف  ُُّّ﴿٢١﴿ُّاض  َة َُُّّجن ة ُُّّف  ُُّقُطوُفَهاُّ﴿٢٢﴿َُّعِل 
َُُُُّّكُواُّ﴿٢٣﴿َُّدان يَة ُّ تُم ُُّّب َماَُّهن يئًاُّبُواَواش  لَف  س 

َ
ُُّّأ ي ام ُُّّف 

َ َة ُُّّاْل  َاِل  اُّ﴿٢٤﴿ُّاْل  م 
َ
َُّمن َُُّّوأ

ُّ
ُ
َُّأ َمال  ُُّّك َتابَهُُُّّوت  ُُّّيَاَُّفيَُقوُلُُّّب ش  وَتُُّّلَم َُُِّّل تَن 

ُ
د ر َُُّّولَم ُُّّ﴿٢٥﴿ُّك تَاب يَه ُُّّأ

َ
َساب يَه َُُّّماُّأ ُّح 

يَةَََُُّّكنَت َُُِّّل تََهاُّيَاُّ﴿٢٦﴿ َنىَُُّّماُّ﴿٢٧﴿ُّال َقاض  غ 
َ
ُُّّأ َه َُُّّعن ِّ َُُّّهلََكُُّّ﴿٢٨﴿ُّۚ  َماِل  َُّعن ِّ

يمَُُُّّثم ُُّّ﴿٣٠﴿َُّفُغللوهُُُُّّخُذوهُُُّّ﴿٢٩﴿ُُّسل َطان َيه ُّ َح  ُُُّّثم ُُّّ﴿٣١﴿َُّصللوهُُُّّاْل  لَة ُُّّف  ل س  ُّس 
لُُكوهُُُّّاعًُّذ رََُُّّسب ُعونَُُُّّعَهاذَر ُّ ه ُُّّيُؤ م نَُُُّّلََُُّّكنَُُّّإ ن هُُُّّ﴿٣٢﴿ُّفَاس  يم ُّال ُُّّب اللـ   َعظ 

 ﴾١١﴿الحاقة/

 

“எவனுரை  கெ ல்கள் எழுதப்பட்ை ஏடு, அவனுரை  

வலது ரக ில் ககாடுக்கப்படுகின்றாயனா  அவன் இயதா 
என்னுரை  ஏடு, இதரன நீங்கள் படித்துப் பாருங்கள்” என்றும், 
நிச்ெ மாக நான் என்னுரை  யகள்வி கைக்ரகச் ெந்திப்யபன் 

என்யற நம்பி ிருந்யதன், என்றும் கூறுவான். ஆகயவ, அவன் 

திருப்தி ரையும் படி ான சுகயபாகத்தில். யமலான சுவனபதி ில் 

இருப்பான். அதன் கனிகள் கநருங்கி  இருக்கும். கென்ற நாட்களில் 

நீங்கள் யெமித்து ரவத்திருந்த ரவகளின் காரைமாக, மிக்க 

தாராளமாக இரவகரளப் புெியுங்கள், அருந்துங்கள்” (என்.று 

கூறப்படும்). எவனுரை  கெ ல்கள் எழுதப்பட்ை ஏடு, அவனுரை  

இைது ரக ில் ககாடுக்கப் கபறுவாயனா அவன் “என்னுரை  ஏடு 

எனக்குக் ககாடுக்கப்பைாதிருக்க யவண்ைாமா? என்னுரை  

கைக்ரகய  இன்னகதன்று நான் அறி ாதிருக்க யவண்ைமா?, 
நான் இறந்த கபாழுயத என்னுரை  காரி ம் முடிவு கபற்றிருக்க 

யவண்ைாமா?, என்னுரை  கபாருள் எனக்கு ஒரு ப னும் அளிக்க 
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வில்ரலய !, என்னுரைர  அரொட்ெியும் அழிந்து விட்ையத!” 
என்று புலம்புவான், (பின்னர்) அவரனப் பிடியுங்கள்.அவரன 

நரகத்தில் தள்ளுங்கள். எழுபது முழ நீளமுள்ள ெங்கிலி ால் 

அவரனக் கட்டுங்கள், (என்று நாம் கூறுயவாம்). நிச்ெ மாக அவன் 

மகத்தான அல்லாஹ்ரவ நம்பிக்ரகக் ககாள்ளவில்ரல. (69\19 - 33)  

இந்த வெனங்களின் மூலம் தங்களின் கெ யலடுகள் வலது 

ரககளிலும் மற்றும் இைது ரககளிலும் கபற்றவர்களின் நிரல 

எப்படி அரமந்திருக்கும் என்ற காட்ெிர  அல்லாஹ் எடுத்துக் 

காட்டுகின்றான். 

ஒரு முரற உமர் (ரழி) அவர்கள் “கஃயப! மறு உலகத்தின் 

கெய்திகள் பற்றி நமக்கு அறி த் தாருங்கள்” என்றார்கள். 
அப்கபாழுது கஃபு (ரழி) அவர்கள் “அமீருல் முஃமினனீ் அவர்கயள! 
கி ாமத்து நாள் ஏற்படும் யபாது ‘கலௌஹுல் மஹ்பூழ்’ 
உ ர்த்தப்படும். அப்கபாழுது எல்லா பரைபுக்களும் தாங்கள் கெய்த 

காரி ங்கரளப் பார்ப்பார்கள். அப்கபாழுது அடி ார்கள் கெய்த 

காரி ங்கள் பதி ப்பட்டுள்ள ஏடுகள் ககாண்டு வரப்பட்டு அரவ 

‘அர்ரை’ சுற்றி பரத்தப்படும். என்றார்கள்.  பின்னர் இதரனய ,  

عَُّ ر ُُّّىَفَتَُُّّال ك تَاُبَُُّّووُض  ُمج 
ف ق يَُُّّم يَُّال  اُُّمش  َُّهـىَذاَُّمال َُُّّوي لَتَنَاُّيَاُّولُونََُّويَقُُُّّف يه ُُّّم م 

ك تَاب ُّ
ُُّّةًَُّكب يََُُّّوَلُُّّةًَُّصغ يَُُُّّيَغاد رَُُُّّلُُّّال  َصاَهاُّإ ل  ح 

َ
ًَُُّّعم لُواَُّماَُّووََجُدواُّۚ  أ ُّۚ  اَحاض 

ل مَُُُّّوَلُّ َحًداُّبلَكُّرََُُّّيظ 
َ
     ﴾٢٣﴿الكهف/ أ

“குறிப்புப் புத்தகம் முன்ரவக்கப் பட்ைால் குற்றவாளிகள் 

ப ந்து “எங்களுரை  யகயை! இகதன்ன புத்தகம்! ெிறியதா கபரியதா 
ஒன்ரறயும் விைாது  இதில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றயத,” என்று 

அவர்கள் கூறுவரத நீங்கள் காண்பரீ்கள். அவர்கள் கெய்த 

அரனத்தும் அதில் இருக்கக் காண்பார்கள். உங்கள் இரறவன் 

எவனுக்கும் அநி ா ம் கெய்  மாட்ைான். ”(18\49) என்ற  வெனம் 

கதளிவு படுத்துகின்றது, என்று கூறினார்கள் 

குர்துபி (ரஹ்) அவர்கள் تذكرة என்ற நூலில் இவ்வாறு 

குறிப்பிடுகின்றார்கள். ”ெயகாதரயன! உங்கரளப் பற்றி கற்பரன 
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கெய்து பாருங்கள். பதியவடுகள் பரத்தப்பட்டு, தராசுகளும் 

நிருவப்பட்டுள்ள அந்நாளில், பரைப்புக்கள் எல்லாம் ஒன்று 

கூடி ிருக்கும் அவ்யவரள ில் இன்னாரின் மகன் இன்னாயர! 
என்று உங்களின் கப ர் கொல்லி நீங்கள் அரழக்கப் படுகின்றரீ்கள். 
அப்கபாழுது நீங்கள் அல்லாஹ்வின் முன் விரரந்து வருவரீ்கள். 
உங்கரளப் பிடிக்க மலக்குகள் ொட்ைப்பட்டிருப்பர். உங்களின் 

கப ர் யபான்று பல கப ர்கள் இருந்த யபாதிலும், அது நீங்கள் 

அல்லாஹ்விைம் கநருங்கி வருவதற்குத் தரை ாக இருக்காது. 
ஏகனனில் அந்த அரழப்புக்கு உரி வர் நீங்கள்தான் என்பது கதரி  

வந்தவுைன், அந்த அரழப்பின் காரைமாக உங்களின் உள்ளத்தில் 

ஒரு சுரண்ைல் உண்ைாகும். அப்கபாழுது அந்த அரழப்புக்குரி வர் 
நீங்கள்தான் என்பரத நீங்கள் புரிந்து ககாள்வரீ்கள். அப்கபாழுது 

உங்களின் கழுத்து நரம்பு அதிரும். யமலும் உங்களின் உைல் 

உருப்புக்களும் குழுங்கும். இன்னும் உங்களின் நிறமும் 

மாறிவிடும். அப்கபாழுது உங்களின் உள்ளமும் அடிக்கும். எனயவ 

நீங்கள் அைிகளுக்கு ஊைாக  உங்களின் இரறவனின் 

முன்னிரல ில் யபாய் நிற்பரீ்கள். அப்கபாழுதும் உங்களின் 

இத ம் அடிக்கும். யமலும் உங்களின் அச்ெமும் அதிகரிக்கும். 
ஏகனனில் எதற்காக நீங்கள் அரழப்பட்டுள்ளரீ்கள் என்பரத நீங்கள் 

அறிவரீ்கள். 

இந்த ெந்தர்ப்பத்தில் உங்களின் நிரலர  இன்னும் ெற்று 

கற்பரன கெய்து பாருங்கள். நீங்கள் உங்கள் இரறவனின் 

முன்னால் இருக்கின்றரீ்கள். உங்களின் ரக ில் உங்களின் 

கெ ல்கரள அறிவுறுத்தும் ஏடு இருக்கின்றது. நீங்கள் மரறத்து 

ரவத்த கருமங்கள் எதரனயும் அது விட்டு ரவக்கவில்ரல. 
நீங்கள் மரறவாகச் கெய்த காரி ங்கரளயும் அது மரறத்து 

விைவில்ரல. தற்கபாழுது நீங்கள் அதிலுள்ளரத பலவனீமான 

குரலில், மனம் உரைந்தவராக வாெிக்கின்றரீ்கள். தற்கபழுது 

உங்களின் முன்னாலும் பின்னாலும் ப ங்கரம் சூழ்ந்துள்ளது. 
நீங்கள் நிரனவு கூற மறந்த பல யொதரனகளும், நீங்கள் 

மரறத்து ரவத்த பல தீ  கெ ல்களும் இப்கபாழுது 

கவளிச்ெத்துக்கு வந்து விட்ைன. யமலும் உங்களுக்கு 

நிம்மதிர யும், விடுதரலர யும் தந்து விட்ைதாக நீங்கள் 
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நிரனத்திருந்த எத்தரனய ா கருமங்கள் உங்களுக்கு எதிராகத் 

திரும்பி வந்துவிட்ைன.  நீங்கள் உங்களின் இரறவனுக்கு 

கட்டுப்படும் விை த்தில் மாறு கெய்திருப்பின் இந்த ெந்தரப்பம் 

உங்களுக்கு கவரலர யும் துக்கத்ரதயும் தான் தரும்” என 

குர்துப ீ(ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். 

யகள்வி கைக்கு முரற     
 முஃமினின் கெ ல்கரள அல்லாஹ் மரறத்து ரவப்பான். 

அவரன அவமானப்படுத்த மாட்ைான். காபிரின் கெ ல்கரள 

கவளிப்படுத்தி அவரன அவமானப்படுத்துவான். ”கி ாமத்து 

நாளில் முஃமின் அரழக்கப்படுவான். அவனின் கர்மப் கபாதி 
அவன் முன் ரவக்கப்படும். அப்கபழுது அவன் தன்னுரை  

குற்றங்கரள ஏற்றுக் ககாள்வான். அவனிைம் அல்லாஹ் இதரன 

நீ அறிவா ா? என்பான். அதற்கு அவன் ஆம் என்பான். அப்கபாழுது 

அல்லாஹ் அவற்ரற நான் உலகில் மரறத்து ரவத்திருந்யதன். 
இன்று அவற்ரற நான் மன்னித்து விட்யைன். என்று  கூறுவான். 
பின்னர் அவனின் நற்கருமங்க ளின் ஏடு அவனிைம் 

ககாடுக்கப்படும். யமலும் காபிர்களும் முனாபிக்குகளும் மக்கள் 

மத்தி ில் அரழக்கப்படுவர். அவர்கள் தான் அல்லாஹ்ரவப் 

கபாய்ப்  படுத்தி வர்கள்” என்று ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள், என இப்னு உமர் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். 
(முஸ்லிம்)  

யமலும் அபூ தர் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், 
ரஸூல்(ஸல்) அவர் கூறினார்கள், “சுவர்க்கத்தில் கரைெி ாக 

பிரயவெிப்பவர்  ார் என்பரத நிச்ெ மாக நான் அறியவன். யமலும் 

நரகில் இருந்து கரைெி ாக கவளிய றும் மனிதன், ககாண்டு 

வரப்படுவான். பின்னர் அவனின் ெிறி  பாவங்கரள அவனுக்குக் 

காட்டுங்கள். அவனின் கபரி  பாவங்கரள அழித்து விடுங்கள் 

என்று கூறப்படும். இதன்படி அவனின் ெிறு பாவங்கள் அவனுக்குக் 

காட்ைப்படும். யமலும்  இன்ன இன்ன நாட்களில், இப்படி இப்படி 

கெய்தாய் என்று அவனிைம் கூறப்படும். அதரனத் தன்னால் 

மறுக்க முடி ாமலும் தன்னுரை  கபரி  பாவங்கரள எண்ைி 
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ப ந்தவனாகவும், அவன் ஆம் என்பான். அப்கபாழுது அவனிைம், 
உன்னுரை  எல்லா பாவங்களின் இைத்திலும் ஒரு நன்ரம 

ரவக்கப்பட்டுள்ளது. என்று கூறப் படும். அப்கபாழுது அவன் “என் 

இரட்ெகயன! நான் கெய்த பல காரி ங்கரள இங்கு நான் 

காைவில்ரல” என்று கூறுவான் என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள். 
இப்படி அவர்கள் குறிப்பிடும் யபாது நான் அவர்கரளப் பார்த்யதன் 

அப்கபாழுது அவர்கள் தன்னுரை  பற்கள் கவளி ில் கதரியுமாறு 

ெிரித்தார்கள். என்று அபூதர் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(முஸ்லிம்) யமலும் “உங்களில் 

ஒவ்கவாருவருைனும் அல்லாஹ் யபசுவான். அப்கபழுது 

அல்லாஹ் வுக்கும் அவனுக்கும் இரை ில் கமாழி கப ர்ப்பாளன் 

 ாரும் இருக்க மாட்ைார்கள். அப்கபாழுது அவன் வலதுபுறத்ரதப் 

பார்க்கின்ற யபாது, அங்கு அவன் முன் கெய்தரவ இருக்கக் 

காண்பான். யமலும் இைது புறத்ரதயும் அவன் பார்ப்பான். அங்கும் 

தான் முன் கெய்தரவகள் இருக்கக் காண்பான். யமலும் தன் 

முன்னால் நரரக ன்றி யவறு எதரனயும் அவன் காை மாட்ைான். 
ஆரக ால் ஒரு ஈச்ெம் பழத்ரத தருமம் ககாடுத்தா ினும் 

நரகத்ரத விட்டும் பாதுகாப்புத் யதடிக் ககாள்ளுங்கள்”  என்று 

ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். என அதிய் இப்னு ஹாதம் 

(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். இன்கனாரு அறிவிப்பில் ஒரு 

நல்ல வார்த்ரத ின் மூலமா ினும் என குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 
(புகாரி, முஸ்லிம்)   

அல்லாஹ் தன் அடி ானிைம், அவனின் கெவி, பார்ரவ, 
மனம், சுகயபாகம், வாலிபம், கெல்வம், கெ ற்பாடு என்பரவப் 

பற்றி எல்லாம் விொரிப்பான். இதரனய ,  

م عَُُّّإ ن ُّ ََصَُُّّالس  ولَـىئ َكُُُّّكلَُُّّوال ُفَؤادََُُّّواْل 
ُ
ئُوًلَُُّّعن هََُُُّّكنَُُّّأ  ﴾١٢﴿اإلسراء/ َمس 

“நிச்ெ மாக காது, கண், உள்ளம் ஆகி  ஒவ்கவான்றிைமும் 

யகள்வி யகட்கப்படும்.” (17\36) என்ற  இரற வெனம் 

குறிப்பிடுகின்றது. யமலும் 

لُن ُُُّّثم ُُُُّّّّ
َ
أ  ﴾٦﴿التكاثر/ اْل ع يم َُُّّعن ُُّّيَو َمئ ذ ُُّّلَتُس 

http://tanzil.net/#17:36
http://tanzil.net/#102:8
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“பின்னர் நிச்ெ மாக அருரளப் பற்றியும் நீங்கள் 

யகட்கப்படுவரீ்கள்” (102\8) என்ற வெனம் இறக்கப்பட்ையபாது, 
“அல்லாஹ்வின் தூதயர! நமது எந்த அருரளப் பற்றி நம்மிைம் 

விொரிக்கப்படும். எதிரிகள் வந்துள்ள இந்நிரல ில் நமது 

பு ங்களின் மீது வாள்கள் ஏறியுள்ள இந்நிரல ில் இந்த ஈச்ெம் 

பழத்ரதயும், தண்ைரீரப் பற்றியுமா நம்மிைம் விொரிக்கப் படும்?” 
என்று மக்கள் கூறினர். அதற்கு நபி வர்கள், “நிச்ெ மாக அது 

நிகழும்” என்றார்கள். என அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். யமலும் நபி வர்கள் “கி ாமத்து நாளில் 

அடி ானிைம்  விொரிக்கப்படும் யபாது ,உமக்கு நாம் உைல் 

ஆயராக்கி த்ரதயும், குளிரான தண்ைரீரயும் புகட்ை வில்ரல ா? 
என்யற முதலில் அவனிைம் கூறப்படும்” என ரஸூல்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் என்று, அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள்  

அறிவித்துள்ளார்கள். (திர்மிதி) யமலும் “அடி ானிைம், அவன் 

தன்னுரை  ஆயுரள எப்படி கழித்தான், தன்னுரை  யமனிர  

எப்படி ப ன் படுத்தினான், தன் அறிரவக் ககாண்டு என்ன 

கெய்தான், தன் கெல்வத்ரத எப்படி, எங்கு கெலவழித்தான் என்ற 

நான்கு விை ங்கரளப் பற்றி யகற்கப்படும் வரர ில் அவனின் 

இரு பாதங்களும் நகராது” என்று ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள் என்று அபூ புர்ஸா அல் அஸ்லமீ (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். (திர்மிதி) 

அல்லாஹ் ெிலருக்கு ெிலரிைமிருந்து தண்ைரனர ப் 

கபற்றுக் ககாடுப்பான். “கி ாமத்து நாளில் அவரவருக்குரி  

உரிரமகள் நிரற யவற்றிக் ககாடுக்கப்படும். ககாம்பில்லாத 

ஆட்டுக்காக ககாம்புள்ள ஆடும் தண்டிக்கப்படும்” என்று 

ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (முஸ்லிம்) யமலும் 

அடி ானுரை வும், அடி ாளுரை வும் ரககரளப் பிடித்து 

அவர்கள், மக்கள் முன் ககாண்டு வந்து நிறுத்தப்படுவார்கள். 
பின்னர்  “ இயதா இன்னாரின் மகன் இன்னார்,  ாருக்யகனும் 

இவரிை மிருந்து ஏயதனும் கிரைக்க யவண்டி இருந்தால் அவர் 
வந்து தனக்குரி  உரிரமர ப் கபற்றுக் ககாள்வாராக என்று 

ஒருவர் அரழப்பார்.” அவ்வம ம் தன் மகன், அல்லது தன் 

ெயகாதரி, அல்லது தன் தந்ரதக்கு எதிராகத் தனக்கு நீதிர ப் 
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கபற்றுத் தந்தரமக்காக ஒரு கபண் ெந்யதாெ மரைவாள்.” என்று 

கூறி  இப்னு மஸ்ஊத் (ரழி) அவர்கள்,    

نَساَبُُّّفَََلُّ
َ
 ﴾٦٠٦﴿المؤمنون/ َساَءلُونَُّيَتََُُّّوَلُُّّيَو َمئ ذ ُُّّبَي نَُهم ُُّّأ

“அந்நாளில் அவர்களுக்கிரை ில் பந்துத்துவம் இருக்காது. 
ஒருவரின் கெய்திர  மற்கறாருவர் விொரிக்கவும் மாட்ைார் 
(23\101) என்ற வெனத்ரதயும் ஓதினார்கள். பின்னர், இவ் 

வெனத்திற்கு விளக்கமளித்த அவர், “அவர்களின் உரிரமர  

அவர்களுக்குக் ககாடுத்து விடு” என்று அவர்களிைம் அல்லாஹ் 

கூறுவான். அப்கபாழுது அவன் எல்லாயம உலகில் அழிந்து 

விட்ைன. ஆரக ால் எங்கிருந்து ககாடுப்யபன்” என்று யகட்பான். 
அப்கபாழுது அல்லாஹ் மலக்குகளிைம் “அவர்களின் 

யவண்டுயகாளின் அளவுக்கு ஏற்றாப்யபால் அவனின்  நல் 

அமல்களில் இருந்து அவர்களுக்கு எடுத்துக் ககாடுங்கள்” என்று 

கூறுவான். என்று விளக்கம் தந்தார்கள். யமலும் அந்த அடி ான் 

அல்லாஹ்வின் யநெனாக இருந்தால், அவனின் கடுகளவு 

நன்ரமர  பன்மைங்காக்கி அவரன சுவர்க்கத்தில் பிரயவெிக்கச் 

கெய்வான். என்று கூறி  அவர், 

هَُُّّإ ن ُّ ل مَُُُّّلُُّّاللـ  َهاَُّحَسنَةًُُّّتَُكُُِّّإَونُّۚ  ة ُّذَر ُُّّم ث َقاَلَُُّّيظ  ن هُُُّّم نَُّويُؤ ت ُُّّيَُضاع ف  ُ رًُُّّْل  ج 
َ
ُّاأ

يًما  ﴾٢٠﴿النساء/َُّعظ 

“நிச்ெ மாக அல்லாஹ் ஓர் அணுவளவும் அநி ா ம் 

கெய்வதில்ரல. ஆ ினும் நன்ரம இருந்தால் அதரன 

இரட்டிப்பாக்கித் தன் அருளால் பின்னும் அதற்கு மகத்தான 

கூலிர க் ககாடுக்கின்றான்” (4\40) என்ற வெனத்ரத ஓதினார்கள். 
பின்னர் அடி ான் துர்ப் பாக்கி வானாக இருப்பின், மலக்குகள் 

“இரட்ெகயன!  அவனுரை  நல் அமல்கள் எல்லாம் தீர்ந்து 

விட்ைன, ஆ ினும் உரிரம யகாரும் மக்கள் இன்னும் 

இருக்கின்றனர்” என்பர். அதற்கு அல்லாஹ் அவர்களின் பாவச் 

கெ ல்களில் இருந்து எடுத்து அதரன அவனின் பாவச் கெ லில் 

யெர்த்து விடுங்கள், அவரன நரகத்தின் ஒரு வா லில் ககாண்டு 

யபாய் அரையுங்கள்” என்று கூறுவான்.  என இப்னு மஸ்ஊத் (ரழி) 
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கூறினார்கள், என்று  அபூ நஈம் அல்ஹாபிழ் அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். யமலும் “கபற்யறாருக்காக மகன் நிரறயவற்ற 

யவண்டி  கைனும் உண்டு. ஆரக ால் கி ாமத்து நாளில் அவன் 

யமல் அவனின் கபற்யறார் கதாங்குவார்கள். அப்யபாதவன் நான் 

உங்கள் இருவரினதும் மகன், என்பான். அப்கபாழுது அவர்கள் 

இரத விைவும்  பிள்ரளகள் அதிகமாக இருக்க யவண்டுயம என்று 

ஆரெப்படுவார்கள்” என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கொல்ல நான் 

யகட்யைன், என்று இப்னு மஸ்ஊத் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். 

முதலில் ரஸூல்(ஸல்) அவர்களின் ெமுதா த்திையம 

அல்லாஹ் விொரரைர  ஆரம்பம் கெய்வான். ஏகனனில் 

நபி வர்கள்  “ெமூகங்களில் இறுதி ான ெமூகமாகி  நாயம இறுதி 
நாளில் முதலில் விொரிக்கப்படுயவாம். எனயவ நாயம அந்தமும், 
ஆதியும் ஆயவாம்.” என்று கூறினார்கள்.(இப்னுமாஜா) யமலும் 

“ஏரன  ெமுதா த்தினர் நமக்கு வழிர த் திறந்து தருவார்கள். 
எனயவ வுழூவின் அரை ாளமாகவுள்ள நமது பிரகாெமான 

கவண்ரம ான முன் ரககளுைன் நாம்  நைந்து கெல்யவாம். 
அதரனக் காணும் அந்த ெமூகங்கள், “இந்த உம்மத்தினர்  ாவரும் 

நபிமார்களாக ஆகும் நிரலக்குக் கநருங்கி விட்ைனர்” என்று 

கூறுவர், என நபி வர்கள் கூறினார்கள்” (அபூ தாவூத்). யமலும் 

இறுதி நாளில் மனிதர்களிைம் இரத்தம் ெிந்தப்பட்ை விை மாகயவ  

முதலில் விொரரை கெய் ப்படும். ஏகனனில் ரஸூல்(ஸல்) 
அவர்கள் இவ்வாறு கூறினார்கள் “ கி ாமத்து நாளில் மக்கள் 

மத்தி ில் முதலில் இரத்தம் பற்றிய  தீர்ப்பு வழங்கப்படும்” என்று 

கூறினார்கள். (புகாரி, முஸ்லிம்)  

யமலும் “ககாரலகாரரனக் ககாரலயுண்ைவன் கி ாமத்து 

நாளில் அரழத்து  வருவான். அவன் ரக ில் தனது தரல 

இருக்கும். அவனின் கழுத்து நரம்பில் இருந்து இரத்தம் ஓடிக் 

ககாண்டிருக்கும். அவன் என் இரறவயன! இவன் என்ரனக் 

ககாரல கெய்தான் என்று கூறிக் ககாண்டிருப்பான். அர்ைிலிருந்து 

நீதி கிரைக்கும் வரர அவன் இப்படிக் கூறிக் ககாண்யை 

இருப்பான்.” என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (திர்மிதி) 
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யமலும் “கி ாமத்து நாளில், மனிதனின் நற் கெ ல்களில் 

கதாழுரகர ப் பற்றிய  முதலில் யகள்வி யகட்கப் படும். 
அப்கபாழுது அல்லாஹ் தன் மலக்குகளிைம் எனது அடி ானின் 

கதழரகர ப் பாருங்கள். அதரன அவன் பூரைப் படுத்தி 
 ிருக்கின்றானா, அல்லது அதில் குரறகள் கெய்திரக்கின்றானா? 
என்று கவைியுங்கள். அது பூர்த்தி ான தா ின், அது 

பூரைமானதுதான் என்று குறித்து விட்யைன். அதில் குரறகள் 

இருக்குமா ின், எனது அடி ானிைம் உபரி ான நல்லமல்கள் ஏதும் 

இருக்கின்றனவா? என்று பாருங்கள். அப்படி இருந்தால் அதரனக் 

ககாண்டு எனது அடி ானின் பர்ழான கைரமர ப் பூர்த்தி கெய்து 

விடுங்கள், என்று கூறுவான். இவ்வாறு எல்லா அமல்களும் 

எடுத்துக் ககாள்ளப்படும்” என்று ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்.(அபூ தாவூத்) 

    யமலும் கண்ைனத்திற்குரி  வி ங்கரள கண்டிக்காமல் 

இருந்தது குறித்தும் அடி ானிைம் அல்லாஹ் விொரிப்பான். 
இதரனய  நபி வர்கள் இவ்வாறு கூறினார்கள். 

    “கி ாமத்து நாளில் அடி ானிைம் விொரரன கெய்யும் 

அல்லாஹ், அவனிைம் “நீ கண்ைனத்திற்குரி  விை த்ரதக் கண்ை 

யபாது, அதரன நீ கண்டிக்காது உன்ரனத் தடுத்தது எது?” என்றும் 

யகட்பான். அப்யபாது  அதற்கான நி ா ா த்ரத அடி ானின் 

உள்ளத்தில் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தும் பட்ெத்தில், அவன் என் 

இரறவயன! நான் மனிதர்களுக்கு அஞ்ெி தாலும் உன் 

கருரை ின் மீது நம்பிக்ரக ரவத்ததாலுயம என்பான்” என 

ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (இப்னு மாஜா) 

யமலும் அடி ார்களின் உள்ளிருந்யத அவர்களின் 

கெ ல்களுக்கு எதிர் ொட்ெிகரள அல்லாஹ் எற்படுத்துவான். 
அரவதான் யதால்கள், ரககள், கால்கள், கெவிகள், கண்கள், பூமி, 
கெல்வம் என்பன. இதரன அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகின்றான்,  

َو مَُّ ىَُُُّّن ت مُُُّّاِل  ف َواه ه م ََُُّّعَ
َ
يه م َُُّّوتَُكل ُِّمَناُّأ ي د 

َ
َهدُُُّّأ ر َُُّّوتَش 

َ
ُّنُواَكَُُّّب َماُُّجلُُهمأ

بُونَُّ س   )٢٧﴿يس/ يَك 

http://tanzil.net/#36:65


 

 

மரணத்தின் 

பின் 
54 

“அன்ரற  தினம் நாம் அவர்ளுரை  வாய்களில் முத்திரர ிட்டு 

அவர்களுரை  ரககரளப் யபசும்படி கெய்யவாம். அவர்கள் கெய்து 

ககாண்டிருந்த காரி ங்கரளப் பற்றி அவர்களுரை  கால்களும் 

ொட்ெி கூறும்”. (36\65) 

    யமலும் “நீங்கள் கி ாமத்து நாளில் வரும் யபாது உங்களின் 

வாய்களில் வடிகளால் முத்திரர ிைப்பட்டிருக்கும் அப்கபாழுது 

மனிதனிைமிருந்து அவனின் கதாரையும் கெவியுயம முதலில் 

யபசும்” என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். யமலும் 

நபி வர்கள் ெிரித்தார்கள் . பின்னர் “நான் ஏன் ெிரித்யதன் என்று 

நீங்கள் அறிவரீ்களா”? என்றார்கள் அதற்கு நாம், அல்லாஹ்வும் 

அவனின் தூதரும்தான் அறிவார்கள். என்யறாம். அதற்கு 

நபி வர்கள் அடி ான் என் இரட்ெகயன! நீ எனக்கு அநீதி 
இரழப்பதில்ரல, என்று கூற வில்ரல ா? என்ற யபாது, 
அல்லாஹ் ஆம் என்பான். அதற்கு அவன், எனக்கு எதிராக 

என்னிைமிருந்யத ஒரு ொட்ெி வரும் வரர ில் எனக்கு எதிரான 

குற்றச்ொட்ரை நான் ஏற்றுக் ககாள்ள மாட்யைன், என்று கூறுவான். 
அதற்கு அல்லாஹ் இன்று உனக்கு எதிர் ொட்ெி ாக நீயும், 
‘கிராமுன் காதிபனீ்’ எனும் கெ ல்ரள பதிவு கெய்யும் 

கண்ைி மான மலக்குகளும் யபாதும் என்பான், பின்னர் அவனின் 

உருப்புக்களிைம் நீங்கள் யபசுங்கள். என்று கூறுவான். எனயவ 

அவனின் கெ ல்கள் பற்றி அரவ யபசும். பின்னர் வழரம யபால் 

அவரனப் யபெ விடுவான். அப்கபாழுது அவன் தன் 

உருப்புக்களிைம், நீங்கள் நாெமரை ட்டும். உங்களுக்காகத் தான் 

நான் யபாராடியனன். என்பான். அல்லாஹ்வுைனான அடி ானின் 

இந்த உரர ாைல்தான் என்ரனச் ெிரிக்க ரவத்தது. என 

நபி வாகள் கூறினார்கள்.(முஸ்லிம்) 

     யமலும் அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள், 
ரஸுல் (ஸல்) அவர்கள்  

ثُُُّّيَو َمئ ذ ُّ بَارَُُُُّّتَد ِّ خ 
َ
 ﴾٢﴿الزلزلة/ َهاأ

                  “ அந்நாளில் அது(பூமி) தனக்குத் கதரிந்தரவகரள  

அறிவிக்கும் (99\4)     
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    என்ற வெனத்ரத ஓதினார்கள். பின்னர் நபி வர்கள், அதன் 

கெய்திகள் என்றால் என்னகவன்று உங்களுக்குத் கதரியுமா? என்று 

யகட்ைார்கள். அதற்கு யதாழர்கள் அல்லாஹ்வும் அவனின் 

தூதரும்தான் அறிவார்கள் என்று கூறினர். அதற்கு நபி வர்கள் 

அதன் கெய்திகள் என்றால் அந்தப் பூமி ின் யமல் ஒவ்கவாரு 

அடி ானும் அல்லது உவ்கவாரு ெமூகமும் கெய்த கருமங்களுக்கு 

எதிராக அரவ ொட்ெி கொல்வதாகும் என்றும், அது இன்னான், 
இன்ன நாளில் இன்ன கருமம் கெய்தான் என்று ொட்ெி கொல்லும் 

என்றும், இதுதான் அதன் கெய்திகள்”. என்று நபி வர்கள் 

கூறினார்கள். என அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(திர்மிதி)  

      யமலும் “இந்த கெல்வம் பசுரம ானதும் இனிரம ானது 

மாகும்.  ார் இதிலிருந்து ஏரழக்கும், அனாரதக்கும், 
வழிப்யபாக்கனுக்கும் வழங்கினாயனா, அது தான் ஒரு முஸ்லிமின் 

நல்ல யதாழனாகும்.” என்று ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், 
என அபூ ஹுரரரா(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். இன்கனாரு 

ஹதீஸில் “ ார் உரிரம ின்றி இந்தப் கபாருரளக் 

ரக ாளுகின்றாயறா, அதரனச் ொப்பிட்ை அவன், ொப்பிட்டும் 

வ ிறு நிரற ாதவன் யபான்றவன். யமலும் மறுரம நாளில் 

அவன் அதற்கு எதிர் ொட்ெி ாகவும் இருப்பான்” என்று நபி வர்கள் 

கூறினார்கள்.(முஸ்லிம்) 

      யமலும் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் உம்மத்தினர் ஏரன  

நபிமார்களின்  ெமூகத்தினருக்கு எதிராகவும், யமலும் முன்ரன  

நபிமார்கள் அல்லாஹ்வின் கட்ைரளர த் தன் 

ெமுதா த்தினருக்கு எத்தி ரவத்தார்கள் என்றும், அவர்களுக்கு 

எச்ெரிக்ரகயும் கெய்தார்கள் என்றும் ொட்ெி பகர்வார்கள். இதரன 

பின்வரும் ஹதீஸ் இவ்வாறு இ ம்புகிறது. “நாரள மறுரம 

நாளில் ஒரு நபி  ஒரு மனிதனுைனும் இன்கனாரு நபி இரண்டு 

மனிதர்களுைனும் மற்கறாரு நபி  மூன்று மனிதர் களுைனும், 
இன்னும் அரத விை அதிகமானவர் களுைனும் வருவார்கள். அந்த 

நபி ிைம் நீங்கள் உங்களின் ெமூகத்தினருக்கு எத்தி ரவத்தீர்களா? 
என்று யகட்கப்படும். அதற்கு அவர் ஆம் என்பார். பின்னர் அவரின் 



 

 

மரணத்தின் 

பின் 
56 

ெமூகத்தவர் அரழக்கப்பட்டு அவர்களிைம், இவர் உங்களுக்கு எத்தி 
ரவத்தாரா? என்று வினவப்படும். அதற்கு அவர்கள், இல்ரல 

என்பார்கள். அப்யபாது அந்த நபி ிைம் உங்களுக்கு  ார் ொட்ெி? 
என யகட்கப்படும். அதற்கு அவர், முஹம்மது (ஸல்) அவர்களும் 

அன்னாரின் உம்மத்தினரும் என்பார்கள். அப்கபாழுது முஹம்மது 

(ஸல்) அவர்களின் உம்மத்தினர் அரழக்கப்பட்டு அவர்களிைம், 
இவர் எத்திரவத்தாரா? என்று யகட்கப்படும் அதற்கு அவர்கள் ஆம் 

என்பர். அயபாது அது உங்களுக்கு எப்படி கதரியும், என்று 

கூறப்படும். அதற்கு அவர்கள், நபிமார்கள் தங்களின் தூரத 

எத்திரவத்தனர் என்று, நமது நபி அவர்கள் நமக்கு 

அறிவித்தார்கள். அதரன நாம் உண்ரமப்படுத்தியனாம். என்று 

கூறுவார்கள். இதரனய ,   

ىل َكُّ  ةًَُُّّجَعل َناُكم َُُّّوَكَذ م 
ُ
َُكونُواُّوََسًطاُّأ ُُُّّشَهَداءَُُّّتل ِّ ََُُّّعَ ُسوُلُّالر َُُّّويَُكونَُُّّاْل اس 

 (301)البقرة/ ۚ  عليكمَُّشه يًدا

  

   “அவ்வாயற உங்கரள நடுநிரல ான வகுப்பினராக நாம் 

ஆக்கியனாம். ஆகயவ நீங்கள் மனிதர்களுக்குச் ொட்ெி ாக 

இருங்கள். தூதர் உங்களுக்குச்ொட்ெி ாக இருப்பார்(2\143) என்ற 

இரற வாக்கு குறிப்பிடுகின்றது. என்று ரஸுல்(ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். 

     யமலும் அல்லாஹ் தீர்ப்புக்கள் வழங்கி வரும் காரல, 
தங்களின் கெல்வத்திலிருந்து ஸகாத் தர மறுத்தவர்கரளயும் 

அவன் தண்டிப்பான். என்று இப்னு உமர் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள், ”தங்கம் கவள்ளி ின் ஸகாத்ரத 

நிரறயவற்றாத, அதன் உரிரம ாளன் கி ாமத்து நாளில் ஒரு 

கநருப்புத் தட்டில் கிைத்தப் படுவான் பின்னர் அது நரக கநருப்பால் 

சூயைற்றப்பட்டு அதன் மூலம் அவனின் விலாவிலும், 
கநற்றி ிலும், முதுகிலும் ஒரு தினம் சூடு யபாைப்படும். அது குளிர் 
அரையும் யபாது மீண்டும்  சூயைற்றப் படும். அன்ரற  ஒரு நாள் 

ஐம்பது வருைங்களுக்குச் ெமனாகும். இவ்வாரு அடி ார்களுக்கு 
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மத்தி ில் அல்லாஹ் தீர்ப்பு வழங்கி வரும் யபாது, அவர்கள் 

தாங்கள் யபாகும் வழிர க் பார்ப்பார்கள். அது சுவர்க்கத்தின் 

வழி ாகயவா, நரகத்தின் வழி ாகயவா இருக்கும்” என்று 

ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (முஸ்லிம்)  

யமலும் அல்லாஹ் தனது அடி ார்கள் அரனவரரயும் 

ஒன்று யெர்த்ததும், ஒவ்வாரு வஞ்ெகனுக்காகவும் ஒரு ககாடி 

ஏற்றப்படும். இதரன ரஸூல்(ஸல்) அவர்களின் ஹதீஸ் கதளிவு 

படுத்துகின்றது. “கி ாமத்து நாளில் ஆதி காலத்தவரரயும் அந்திம 

காலத்தவரரயும் அல்லாஹ் ஒன்று கூட்டி தும் ஒவ்கவாரு 

வஞ்ெகனுக்காகவும் ஒரு ககாடி ஏற்றப்படும். பின்னர் இது 

இன்னானின் வஞ்ெகத்துக்குரி து, இது இன்னானின் 

வஞ்ெகத்துக்குரி து, என்று கூறப்படும்” என ரஸூல்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள், என்று இப்னு உமர் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரி-முஸ்லிம்)    

***************************************** 

நபி அவர்களின் நீர்த் தைாகம் 

 

கி ாமத்து நாளின் கவட்ை கவளி ில், நீர் அருந்துவதற்காக 

ரஸுல்(ஸல்) அவர்களின் நீர் தைாகத்திற்கு முஃமின்கள் 

வருவார்கள், அதிலிருந்து அவர்கள் தண்ைரீும் அருந்துவார்கள். 
ஆனால் அங்கு வரும் காபிர்கயளா விரட்டி டிக்கப்படுவார்கள். 

 أيب  حدثنا  فليح  حممد بن حدثنا  إبراهيم بن املنذر احلزايم  حدثنا 
  أيب هريرة  عن  عطاء بن يسار  عن  هالل بن يلع  قال حدثين 

إذا  مرة حىتز بينا أنا قائم إذا)) قال  صىل اهلل عليه وسلم  عن انليب 
فقلت أين قال إىل انلار  خرج رجل من بيين وبينهم فقال هلم عرفتهم

ثم  بعدك ىلع أدبارهم القهقرى ارتدوا واهلل قلت وما شأنهم قال إنهم
وبينهم فقال هلم قلت  إذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين
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ىلع  أين قال إىل انلار واهلل قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك
  )ابلخاري(أدبارهم القهقرى فال أراه خيلص منهم إال مثل همل انلعم 

,    “நீர்த்தைாகத்தின் பக்கத்தில் நான் நிற்கும் யபாது அங்கு ஒரு 

கூட்ைம் நின்றது. நான் அவர்கள்  ார் என்பரத அறிந்து 

ககாண்யைன். அப்யபாது எனக்கும் அவர்களுக்கும் மத்தி ில் ஒரு 

மனிதர் குறுக்கிட்ைார்.  அவர்களிைம் அவர் “அவெரமாக வாருங்கள்” 
என்றார். அதற்கு நான் அவரிைம் எங்யக? என்யறன். அதற்கவர், 
“நரகத்திற்கு என்றார். அதற்கு நான் அல்லாஹ்வின் மீது 

ெத்தி மாக அவர்களின் விவகாரம் என்ன? என்யறன். அதற்கவர் 
“அவர்கள்தான், உங்களுக்குப் பின்னர் முற்றிலும் மார்க்கத்ரத 

விட்டும் திரும்பி வர்கள்’ என்று கூறினார். பின்னர் இன்கனாரு 

கூட்ைம் அங்கு வந்தது. அவர்கரளயும்  நான் அறிந்து 

ககாண்யைன். அப்கபாழுதும் எனக்கும் அவர்களுக்கும் இரை ில் 

ஒரு மனிதர் குறுக்கிட்டு, அவர்களிைம் அவெரமாக வாருங்கள், 
என்றார். அதற்கு நான் அவரிைம், எங்யக? என்யறன் அதற்கவர், 
“நரகத்திற்கு என்றார். அதற்கு நான் “அவர்களின் விவகாரம்  ாது? 
என வினவியனன். அதற்கவர், “அவர்கள்தான், உங்களுக்குப் 

பின்னர், முற்றிலும் மார்க்கத்ரத விட்டும் திரும்ம்பி வர்கள்” 
என்றார். கவைிப்பாரற்ற ஒட்ைங்கரளப் யபான்றிருந்த 

அக்கூட்ைத்திலிருந்து ஒரு ெிலரர ல்லாது யவறு எவரரயும் 

அவர் விடுதரல கெய்தரத நான் காைவில்ரல” என்று 

ரஸூலுல்லாஹி(ஸல்) கூறினார்கள். என அபூ ஹுரரரா (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றர்கள் (புகாரீ\முஸ்லிம்). 

َْوضر  آنرَيةُ  َما اّلَلر  َرُسوَل  يَا:  قُلُْت        َ  َقال ؟ احلْ هر بريَ  َنْفسر  َواََّلري " :   در
ريَُتهُ  ْكَِثُ  آلن

َ
 الُْمْظلرَمةر  اللَْيلَةر  فر  َوَكَواكربرَها الَسَماءر  َُنُومر  َعَددر  مرنْ  أ

َيةر  ََنةر  آنرَيةر  مرنْ  فريهر  الُْمْصحر
ْ

  لَمْ  مرْنهُ  ََشرَب  َمنْ  ، اْل
ْ
 مرْثُل  َعْرُضهُ  ، َيْظَمأ
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ر  يْلَةَ  إرىَل  َعَمانَ  َبْْيَ  َما ُطولر
َ
شَ  َوَماُؤهُ  ، أ

َ
ْحىَل  اللََبر  مرنَ  َبَياًضا د  أ

َ
 مرنَ  وَأ

 )رواه مسلم( " الَْعَسلر 
     “அல்லாஹ்வின் தூதயர! அந்தத் தைாகத்திலுல்ல பாத்திரங்கள் 

 ாது? என்யறன். அதற்கு நபி வர்கள், “என் ஆத்மா  ார் ரக ில் 

இருக்கின்றயதா அவன் மீது ஆரை ாக  சுவனபதி ின் அந்தப் 

பாத்திரங்கள், வானத்தில் இருள் ம மான,  இரவில் பிரகாெிக்கும்   

நட்ெத்திரங்கரள விைவும் அதிகமானரவ. அந்தத் 

தைாகத்திலிருந்து அருந்தி வருக்கு யமலும் தாகம் வராது. அதன் 

அகலம் ‘ஓமானுக்கும்’ ‘ஐலாவுக்கும்’ இரைய  உள்ள தூரமாகும். 
யமலும் அதன் தண்ைரீ் பாரல விைவும் கவண்ரம ாகவும், 
யதரன விைவும் இனிரம ாகவும் இருக்கும்.” என்று நபி வர்கள் 

கூறினார்கள், என்று அபூ தர் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.(முஸ்லிம்) 

      யமலும் ஏரழ முஹாஜிரீன்கள்தான் இத் தைாகத்திற்கு 

முதலில் வருவர். இதரன பின் வரும் ஹதீஸ் கதளிவு 

படுத்துகின்றது.     

    

 بْي ما حويض إن: قال وسلم عليه اهلل ىلص اهلل رسول موىل ثوبان عن
 كعدد أكاويبه العسل من وأحىل اللب من بياًضا أشد إيلة إىل عدن
 ىلع يرد من انلاس وأول أبًدا، بعدها يظمأ لم منه َشب من السماء َنوم

 ينكحون ال اَّلين رؤوًسا الشعث ثيابا ادلنس :املهاجرين فُقراء احلوض
 حليته ابتلت حىت عمر فبىك: قال السدد ابأبو هلم تفتح وال املتنعمات

 ال أين جرم ال السدد، أبواب يل وفتحت املتنعمات نكحت لكين: فقال
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. تشعث حىت رأيس أدهن وال يتسخ، حىت جسدي ييل اَّلي ثويب أغسل
  .الرتمذي خرجه

    

    “ஏைனுக்கும்’ ‘ஐலாவுக்கும்’ இரை ிலான விொலமுரை  

என்னுர  தைாகத்தின் பானம் பாரல விைவும் கவண்ரம ானது, 
யதரன விைவும் இனிரம ானது, அதன் குவரளகளின் 

எண்ைிக்ரக, வானத்தின் நட்ெத்திரங்களின் எண்ைிக்ரக 

யபான்றது. அத் தைாகத்திற்கு, உரை அழுக்காகவும், தரலவிரி 

யகாலமாகவும், சுக வாழ்ரவ விரும்பும் கபண்கரளத் திருமைம் 

கெய்து ககாள்ளாமலும், மூடி  கதவுகள் திறக்கப்பைாமலும் 

இருந்த ஏரழ முஹஜிர்கள்தான் முதலில் வருவார்கள். என்று 

நபி வர்கள் கூறி  யபாது உமர் (ரழி) அவர்கள் தன்னுரை  தாடி 

நரையும் வரர அழுதார்கள். பின்னர் அவர்கள் “நாயனா! சுக 

வாழ்ரவ விரும்பும் கபண்கரளத் திருமைம் கெய்து ககாண்யைன், 
எனக்காக அரைத்த கதவுகள் திறக்கப்பட்ைன. உண்ரம ில் எனது 

யமனி ில் இருக்கும் ஆரைர , அழுக்குப்படியும் வரர ில் நான் 

துரவக்காமலும், என் தரல முடி ெிதரி விடும் வரர ில் 

தரல ில் எண்கைய் யதய்க்காமலும் இருந்திருக்க யவண்டுயம” 
என்று கூறினார்கள். என ‘கஸௌபான்’ (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(துர்மிதீ) 

    யமலும் ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறி தாக, ஹம்ஸா (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்க்கின்றார்கள்,   

 

 عن محزة ريض اهلل عنه قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "إن
 أكون أن ألرجو وإين واردة، أكِث أيهم يتباهون وأنهم حوضاً، نيب للك

 ")رواه الرتمذي( واردة أكِثهم
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     “எல்லா நபிமார்களுக்கும் ஒரு தைாகம் உண்டு.  ாருரை  

தைாகத்திற்கு அதிமானவர்கள் வருகின்றனர் என்பரத ிட்டு 

அவர்கள் கபருரம பாராட்டுவார்கள். ஆரக ால்  அதிமான மக்கள் 

என்னிைம் வருவரத நான் எதிர் பார்கின்யறன்” என்று நபி வர்கள் 

கூறினார்கள்.(துர்மிதீ) 
 

அல் மீஸான்- தராசு 

     அடி ார்களின் கெ லின் பரிமாைத்ரத 

கவளிப்படுத்துவதற்காக நாரள கி ாமத்து நாளில் அல்லாஹ் 

தராசுகரள நிறுவுவான். இதரன பின் வரும் அல் குர்ஆன் 

வெனங்களும். ஹதீஸ்களும் கதளிவு படுத்துகின்றன. 

ُّشَُُّّ لَُمَُّنف س  ُّال ق يَاَمة ُّفَََلُُّتظ  َو م  َطُِّل  َمَواز يَنُّال ق س 
ََُّكَنَُّونََضُعُّال  ي ئًاُِّإَون 

ب يَُّ تَي نَاُّب َهاَُّوَكَفُّب نَاَُّحاس 
َ
ُّأ َُّخر َدل  ُّم ن  ُُّّ(74/اْلنبياء)ُّم ث َقاَلَُّحب ة 

    “மறுரம நாளில் ெரி ான தராரெய  நாம் நாட்டுயவம். 
 ாகதாரு ஆத்மாவுக்கும் அநி ா ம் க  ப்பைமாட்ைாது. அது ஒரு 

கடுகின் அளவாக இருந்த யபாதிலும். அதரனயும ககாண்டு 

வருயவாம். கைககடுக்க நாயம யபாதும்”. (21\47) 

ولئ َكَُُّّمواز ينُهَُُُّّثُقلَت َُُّّفَمن ُّ
ُ
ل ُحونَُُُّّهمُُُّّفَأ ت َُُّّوَمن ُُّّ(201)ُّال ُمف  َُّخف 

ولئ كََُُّّمواز ينُهُُّ
ُ
واُّاَّل  ينَُُّّفَأ ُ ن ُفَسُهم َُُّّخس 

َ
ُّ(201-201/المؤمنون)أ

   “எவர்களுரை  நன்ரம ின் எரை கைக்கிறயதா அவர்கள்தாம் 

கவற்றி அரைவார்கள்.இன்னும் எவர்களுரை  எரை 

குரறகின்றயதா அவர்கள் தமக்குத் தாயம நஷ்ைத்ரத 

உண்டுபண்ைிக் ககாண்ைவர்கள்.(23\102-103) 

 -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ادلرداء 
قال: )ما من يشء أثقل ف املزيان من حسن اخللق(ويف رواية: )ما من 
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ؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن اهلل تعاىل يشء أثقل ف مزيان امل
ويف رواية: )ما من يشء )رواه الرتمذي(يبغض الفاحش ابلذيء(

يوضع ف املزيان أثقل من حسن اخللق، وإن صاحب حسن اخللق 
 يلبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة(

   “தராெி ியல நற்குைத்ரத விைவும் கனமானது இதுவுமில்ரல” 
என்று ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அபூ தர்தா (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (துர்மிதீ) இன்கனாரு அறிவிப்பில் 

கி ாமத்து நாளில் முஃமினின் தராெி ில் நற் குைத்ரத விை 

கனமானது எதுவுமில்ரல, யமலும் ககட்ைவன் மீதும், ககட்ை 

வார்த்ரத யபசுபவன் மீதும் அல்லாஹ் யகாபம் ககாள்கிறான், 
என்றும், மற்கறாரு அறிவிப்பில் தராெி ில் 

ரவக்கப்படுகின்றவற்றில் நற் குைத்ரத விைவும் பாரமானது 

எதுவுமில்ரல. யமலும் நற் குைமுள்ளவன் நற் குைத்தின் மூலம் 

யநான்பாளி ினதும், கதாழுரக ாளி ினதும் பதவிர  அரைந்து 

ககாள்வான் என்றும் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

யமலும் நல்லமல்கின் ஏடு கனத்திருக்கும், என்பரத நபி கமாழி 
உறுதிப்படுத்துகிறது.  

ِب  َعنْ 
َ
ْعُت  : َقالَ  احْلُبِلي  الرَّْْحَِن  َعبْدِ  أ ِ  َعبْدَ  َسمر  الَْعاِص  بِْن  َعْمِرو ْبنَ  اّللَّ
 ـ وََجَل  َعزَ  ـ اّلَلَ  إرنَ : "  َوَسلَمَ  َعلَْيهر  اّلَلُ  َصىَل  اّلَلر  َرُسولُ  َقاَل :  َيُقولُ 

َمتر  مرنْ  رَُجال يَْسَتْخلرُص 
ُ
رقر  ُرُءوسر  ىلَعَ  أ َالئ َياَمةر  يَْومَ  اخلْ  َعلَْيهر  َفَينُْشُ  الْقر

رْسَعةً  رْسعرْيَ  ت جرال َوت ل   ُك   ، سر جر ُتْنكررُ  : َلُ  َيُقوُل  ُثمَ  ؛ ابْلََصر  َمد   سر
َ
 مرنْ  أ

َظلََمْتَك  ؟ َشيًْئا َهَذا
َ
َافرُظونَ  َكَتبَتر  أ

ْ
لََك :  َفَيُقولُ  ، َرب   يَا ال:  َقاَل  ؟ احل

َ
 أ

  ُعْذر  
َ
 إرنَ  ؛ بىََل :  َفَيُقولُ  ، َرب   يَا ال:  َفَيُقولُ  ، الرَُجُل  َفُيْبَهُت  ؟ َحَسَنة   وْ أ

ْنَدنَا لََك  َدةً  َحَسَنةً  عر رَطاَقةً  لََها َفُيْخررجُ  ، َعلَْيَك  ايْلَْومَ  ُظلْمَ  ال َواحر :  فريَها ب

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5155
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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ْشَهدُ 
َ
نْ  أ

َ
نَ  اّلَلُ  إرال إرَلَ  ال أ

َ
وهُ :  َفَيُقولُ  ، َوَرُسوُلُ  َعْبُدهُ  حُمََمًدا وَأ ُ ْحِضر

َ
 ، أ

هر  َما ، َرب   يَا:  َفَيُقولُ  هر  َمعَ  ابْلرَطاَقةُ  َهذر جرالتر  َهذر  ال إرنََك :  َفُيَقالُ  ؟ الس 
جرالُت  َفُتوَضعُ :  َقاَل  ، ُتْظلَمُ  :  َقاَل .  كرَفة   فر  َوابْلرَطاَقةُ  ، كرَفة   فر  الس 

جرالُت  َفَطاَشتر  ْطَعُة )رواه ا :  ابْلرَطاَقةُ  . " ابْلرَطاَقةُ  ُقلَتر َوثَ  الس  الْقر
 لرتمذي(

    “நிச்ெ மாக எனது உம்மத்திலிருந்து ஒரு மனிதரன அல்லாஹ் 

கி ாமத் நாளில் ெிருஷ்டிகளின் முன்னிரல ில் விடுதரல 

கெய்வான். அவன் முன்னிரல ில் கதாந்நூற்றி ஒன்பது 

தஸ்தாயவஜுகள் பரத்தி ரவக்கப்படும். ஒவ்கவாரு தஸ்தாயவஜும் 

கண்கைட்டும் தூரம் வரர ில் இருக்கும். பின்னர் அவனிைம், 
இதில் எரதய னும் நீ மறுக்கின்றா ா? உனக்கு என்னுரை  

பாதுகாலர்களான எழுத்தாளர்கள் ஏயதனும் அநீதி இரழத்தார்களா? 
என்று அல்லாஹ் கூறுவான்“ அதற்கு அவன் “ என் இரட்ெகயன 

இல்ரல” என்பான். அப்கபாழுது அவனிைம் அல்லாஹ் “உன்னிைம் 

நி ா ம் ஏயதனுயமா, அல்லது நல்லமல் ஏயதனுயமா 
இருக்கின்றதா?” என்று யகட்பான். அப்கபாழுது அவன் 

திரகப்பரைந்தவனாக, “என் இரட்ெகயன இல்ரல” என்பான். 
அதற்கு அல்லாஹ் “இரவ அரனத்துக்குமாக நம்மிைம் உனது 

ஒயரக ாரு நன்ரம இருக்கின்றது, இன்று உனக்கு அநீதி எதுவும் 

இரழக்கப்பை மாட்ைாது” என்று கூறுவான். பின்னர் அவன் ஒரு 

துண்ரை கவளி ில் எடுப்பான். அதில் “வைக்கத்திற்குத் 

தகுதி ானவன் அல்லாஹரவ ன்றி  ாரும் இல்ரல, என்றும், 
முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் அவனின் அடி ானும் தூதரும் ஆவார் 
என்றும் ொட்ெி பகர்கின்யறன்” எனும் வாெகம் இருக்கும். பின்னர் 
“உனது நிரறர  ெமர்ப்பி” என்று அல்லாஹ் கூறுவான். 
அப்கபாழுது அவன் “என் இரறவயன! இந்த தஸ்தாயவஜுகளுைன் 

இருக்கும் இந்தத் துண்டு  ாது? என்பான். அப்யபாது “உனக்கு அநீதி 
இரழக்கப்பை மாட்ைாது” என்று கூறப்படும். பின்னர் தராெின் ஒரு 

தட்டில் தஸ்தாயவஜுகளும், இன்கனாரு தட்டில் அந்தத் துண்டும் 
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ரவக்கப்படும். அப்கபாழுது தஸ்தாயவஜுகளின் தட்டின் கனம் 

குரறந்து விடும். துண்டிருக்கும் தட்டு கனத்துவிடும். ஏகனனில் 

அல்லாஹ்வின் கப ருைன் ஏரன ரவ கனத்துவிை முடி ாது.” 
என்றும் ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், என்று 

அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்று இப்னுல் ஆஸ் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள் (துர்மதீ)    

      

 انليب عن - وسلم عليه اهلل صىل - انليب أصحاب وبعض ، اعئشة عن
 رسول يا : فقال يديه بني جلس رجال أن : - وسلم عليه اهلل صىل -

 وأرضبهم ، ويعصونين وخيونونين ، يكذبونين مملوكني يل إن ، اهلل
 اهلل صىل - اهلل رسول هل فقال ؟ اهلل رسول يا منهم أنا فكيف ، وأشتمهم

 إياهم وعقابك ، وكذبوك ، وعصوك ، خانوك ما حبسب: "  - وسلم عليه
 عقابك اكن وإن ، لك فضال اكن ذنوبهم دون اهمإي عقابك اكن فإن ،

 عقابك اكن وإن ، عليك وال لك ال ، كفافا اكن ذنوبهم بقدر إياهم
 فجعل" .  قبلك بيق اذلي الفضل منك هلم اقتص ذنوبهم فوق إياهم

 ، ويهتف - وسلم عليه اهلل صىل - اهلل رسول يدي بني يبيك الرجل
 كتاب تقرأ ما ؟ لك ما: "  - وسلم عليه اهلل صىل - اهلل رسول هل فقال
 وإن شيئا نفس تظلم فال القيامة يلوم القسط املوازين ونضع " : اهلل
 يا:  الرجل فقال  " حاسبني بنا وكىف بها أتينا خردل من حبة مثقال اكن

 - عبيده يعين - هؤالء فراق من يل خريا شيئا أجد ما ، اهلل رسول
 ) رواه الرتمذي(  . لكهم أحرار أنهم أشهدك
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       ஆ ிைா (ரழி) அவர்களும், இன்னும் ெில நபித் யதாழர்களும் 

பின் வரும் ெம்பவத்ரத அறிவிக்கின்றனர், 

“நபி (ஸல்) அவர்களின் எதிரில் அமர்ந்து ககாண்டிருந்த ஒரு 

மனிதன் “என்னிைம் அடிரமகள் இருக்கின்றனர், அவர்கள் என்ரன 

கபாய் ன் என்கின்றனர், யமலும் எனக்கு துயராகம் கெய்கின்றனர், 
எனக்கு மாறும் கெய்கின்றனர். ஆரக ால் அவர்கரள நான் 

அடிக்கவும் ஏெவும் கெய்கியறன். எனயவ அல்லாஹ்வின் தூதயர! 
அவர்கள் விை த்தில் எனது நிரல  ாது? என்றார். அப்யபாது 

அவரிைம் நபி வர்கள் “அவர்கள் உமக்குத் துயராகம் கெய்ததற்கும், 
மாறு கெய்ததற்கும் உம்ரம கபாய் ன் என்றதற்கும், மற்றும் நீர் 
அவர்கரளத் தண்டித்ததற்கும் ஏற்றாப்யபால் இருக்கும். எனயவ 

அவர்களுக்கு நீர் ககாடுத்த தண்ைரன அவர்களின் குற்றத்ரத 

விைவும் குரறவாக இருப்பின் அது உமக்கு ெிறப்பாக இருக்கும். 
அவர்களுக்கு நீர் ககாடுத்த தண்ைரன, அவர்களின் குற்றத்தின் 

அளவுக்கு ஏற்றாப்யபால் இருப்பின், அது யபாதுமானயத. எனயவ 

அது உமக்கு ொதகமாகவும் இருக்காது பாதகமாகவும் இருக்காது. 
ஆனால் அவர்களுக்கு நீர் ககாடுத்த தண்ைரன அவர்களின் 

குற்றத்ரத விைவும் அதிகம் எனில், உமது நிலுரவ ில் இருக்கும் 

உமது அதிகப்படி ான கெ லுக்காக உம்மிைமிருந்து அவர்களுக்கு 

நீதி கபற்றுக் ககாடுக்கப்படும்” என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள். 
அப்கபாழுது அவர் ரஸுல் (ஸல்) முன்னிரல ில் ெத்தமிட்டு 

அழலானார். அப்கபாழுது நபி வர்கள் அவரிைம் “உமக்கு என்ன 

நைந்தது? “மறுரம நாளில் ெரி ான தராரெய  நாம் நாட்டுயவாம். 
 ாகதாரு ஆத்மாவுக்கும் அநி ா ம் கெய் ப்பைமாட்ைாது, ஒரு 

கடுகின் அளவு இருந்தயபாதிலும் அதரனயும் ககாண்டு 

வருயவாம். கனக்ககடுக்க நாயம யபாதும்” என்ற திரு வெனத்ரத 

நீங்கள் ஓதவில் ா? என்றார்கள். அப்கபாழுது அம்மனிதன் 

“அல்லாஹ்வின் தூதயர! அல்லாஹவின் மீது ஆரை ாக 

அவர்கரள விட்டும் பிரிவரத விை எனக்கும், அவர்களுக்கும் 

நன்ரம தரக்கூடி  எதரனயும் நான் காைவில்ரல. ஆரக ால் 

நீங்கள் ொட்ெி ாக இருங்கள் நிச்ெ மாக அவர்கள்  ாவருக்கும் 

விடுதரல” என்றார். (துர்மிதீ) 
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முஃமின்கரளப் பரீட்ெித்தலும், ஸிராத்-பாலமும் 

     ஒகவாருவரின் கெ லும் நிறுக்கப்பட்ை பின், ஒவ்கவாரு 

ெமூகத்தினரும் தாங்கள் எதரன வைங்கி வந்தனயரா, அதரனப் 

பின் கதாைர்ந்து கெல்வார்கள். ஆனால் முனாபிக்குகயளா, 
முஃமின்களுைன் தங்கிவிடுவார்கள். அப்கபாழுது ‘ஸிராத்’ எனும் 

பாலம் நிர்மாைிக்கப்பட்டு விடும். “அல்லாஹ்வின் தூதயர! 
கி ாமத்து நாளில் அல்லாஹ்ரவ நாங்கள் பார்ப்யபாமா? என ெிலர் 
ரஸூல் (ஸல்) அவர்களிைம் யகட்ைனர்” அதற்கு நபி வர்கள் தந்த 

விளக்கம்  ஸஹஹீ் முஸ்லிமில் பின் வருமாறு பதிவாகியுள்ளது. 

 القيامة يوم ربنا نرى هل اهلل رسول يا قالوا انلاس أن هريرة أب عن   
 ابلدر يللة القمر يف تضارون هل وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول فقال
 سحاب دونها ليس الشمس يف تضارون فهل قال اهلل رسول يا ال قالوا
 يوم انلاس اهلل جيمع كذلك ترونه فإنكم قال اهلل رسول يا ال قالوا

 الشمس يعبد اكن من فيتبع فليتبعه شيئا يعبد اكن من فيقول القيامة
 بديع اكن من ويتبع القمر القمر يعبد اكن من ويتبع الشمس

اهلل يف  فيأتيهم  منافقوها فيها األمة هذه وتبىق الطواغيت الطواغيت
فيقولون نعوذ باهلل  ربكم أنا فيقول صورة غري صورته اليت يعرفون

 يف اهلل فيأتيهم عرفناه ربنا جاءنا فإذا ربنا يأتينا حىت ماكننا هذا منك
 هفيتبعون ربنا أنت فيقولون ربكم أنا فيقول يعرفون اليت صورته

 وال جيزيها من أول وأميت أنا فأكون جهنم ظهري بني الرصاط ويرضب
 جهنم ويف سلم سلم امهلل يومئذ الرسل ودعوى الرسل إال يومئذ يتلكم

 اهلل رسول يا نعم قالوا السعدان رأيتم هل السعدان شوك مثل الكيلب
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 اهلل إال عظمها قدر ما يعلم ال أنه غري السعدان شوك مثل فإنها قال
 ومنهم بعمله املوثق أو بعمله بيق املوبق فمنهم بأعماهلم انلاس فختط

 حىت ينيج املجازى أو املخردل
     “அல்லாஹ்வின் தூதயர! கி ாமத்து நாளில் நாங்கள் 

அல்லாஹ்ரவப் பார்க்கமுடியுமா?” என்று மக்கள் யகட்ைனர். 
அதற்கு நபி வர்கள் “கபௌர்ைமி இரவில் ெந்திரரனக் காண்பதில் 

உங்களுக்கு இரைஞ்ெல் ஏதும் உண்ைா?” என்று அவர்களிைம் 

யகட்ைார்கள். அதற்கு அவர்கள் “அல்லாஹ்வின் தூதயர! இல்ரல” 
என்றனர். அப்யபாது நபி வர்கள் “யமகம் இல்லாத யபாது 

சூரி ரனக் காண்பதில் இரைஞ்ெல் ஏதும் இருக்குமா?” என்று 

மீண்டும் யகட்ைார்கள். அதற்கு அவர்கள் “அல்லாஹ்வின் தூதயர! 
இல்ரல” என்றனர். அப்யபாது நபி வர்கள் “அது யபான்றுதான் 

நீங்கள் அவரனக் காண்பரீ்கள்” யமலும் கி ாமத்து நாளில் 

மனிதர்கரள அல்லாஹ் ஒன்று கூட்டி, அவர்களிைம் “ ார் எதரன 

வைங்கி வந்தாயரா, அவர் அதரனப் பின் கதாைரவும்” என்பான் 

அப்கபாழுது சூரி ரன வைங்கி வன் சூரி ரனயும், ெந்திரரன 

வைங்கி வன் ெந்திரரனயும், ரைத்தான்கரள வைங்கி வன் 

ரைத்தான்கரளயும் பின் கதாைர்வான். அப்கபாழுது இந்த 

உம்மத்தினர் அவ்விைத்தில் தங்கிவிடுவார்கள், அவர்களுக்கு 

மத்தி ில் இந்த ெமூகத்தின் முனாபிக்குகளும் இருப்பார்கள். 
அவர்களிைம் அல்லாஹ் வருவான். அப்யபாதவன் அவர்களுக்கு 

அறிமுகமில்லாத ஒரு யதாற்றத்தில் காட்ெி ளிப்பான். 
அப்யபாதவன் “நான்தான் உங்கள் இரறவன்” என்பான். அதற்கு 

அவர்கள் “நாங்கள் உன்ரன விட்டும் அல்லாஹ்விைம் பாதுகாவல் 

யதடுகியறாம். நம் இரறவன் நம்மிைம் வரும் வரர ில் இதுதான் 

நமது இைம். நமது இரறவன் வந்தவுைன் நாம் அவரனத் கதரிந்து 

ககாள்யவாம்” என்பர். பின்னர் அவர்களுக்கு அறிமுகமான 

யதாற்றத்தில், அவர்களிைம் அல்லாஹ் வருவான். பின்னர் 
அவர்களிைம் “நான்தான் உங்களின் இரறவன்” என்பான். 
அப்கபாழுது அவர்கள் “நீதான் நமது இரறவன்” என்று கூறி வாறு 

அவரனப் பின் கதாைர்வார்கள். யமலும் நரகத்தின் யமல், பாலம் 
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=13606#docu
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அரமக்கப்படும். அதரன நானும் எனது உம்மத்தினரும்தான் 

முதலில் கைந்து கெல்யவாம். அல்லாஹ்வின் தூதர்கரளத் தவிர 
யவறு எவரும் அந்நாளில் யபெமாட்ைார்கள். அன்று தூதர்கள் 

“அல்லாஹ்யவ! காப்பாற்று, காப்பாற்று என்று பிரார்த்தரன கெய்து 

ககாண்டிருப்பார்கள். யமலும் நரகத்தில் ‘ஸஃதான்’ முல்லு யபான்ற 

ககாக்கிகள் இருக்கும். நீங்கள் ‘ஸஃதான்’ முற்கரளப் 

பார்த்திருக்கின்றரீ்களா? என்று நபி வர்கள் கூறி  யபாது, அவர்கள் 

“அல்லாஹ்வின் தூதயர! ஆம் என்றனர்”.அப்யபாது நபி வர்கள் 

“அந்தக் ககாக்கிகள் ‘ஸஃதான்’ முல்லு யபான்றுதான் இருக்கும், 
ஆனால் அதன் பரிமாைத்ரத அல்லாஹ்ரவ ன்றி  ாரும் 

அறி ார்கள், அது மனிதர்களின் கெ லுக்கு ஏற்ப அவர்கரளப் 

பற்றிப் பிடிக்கும். அப்கபாழுது அதில் மாட்டிக் ககாள்பவர்களும் 

இருப்பார்கள், அதரனத் தாண்டிச் கென்று தப்பித்துக் 

ககாள்பவர்களும் இருப்பார்கள்” என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள், என்று அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(ஸஃதான், என்பது ஈச்ெ மரத்து முற்கரளயும், 
பாரல வைத்திலுள்ள ெில முல்லு மரங்கரளயும் குறிக்கும்)                           

     இதன் பின் இறுதி நாளின் அந்த கவட்ை கவளி ில் 

முஃமின்கரளயும், அவர்களுைன் கலந்திருக்கும் 

முனாபிக்குகரளயும் தவிர யவறு  ாரும் இருக்க மாட்ைார்கள். 
அவர்கள் ஒவ்கவாருவருக்கும் ஒரு ஒளிர  அல்லாஹ் 

வழங்குவான். அவர்கள் அந்தப் பாலத்ரதக் கைக்க முற்படும் யபாது 

முனாபிக்குகளுக்கும் முஃமின்களுக்கும் இரை ில் ஒரு யவலி 
யபாைப்படும். முஃமின்களின் யவளிக்குள்யள அல்லாஹ்வின் 

அருளும், முனாபிக்குகளின் யவலிக்குள்யள யவதரனயும் 

இருக்கும். அதரனய  அல்லாஹ்வின் வெனம் இப்படிக் 

குறிப்பிடுகின்றது.          
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ز يَُّلُُّّيَو مَُّ
هَُُُُّّي  َعىُُُّّهم ُّنُورُُُّّۚ  َمَعهُُُّّآَمنُواَُّواَّل  ينَُُّّاْل ب  ُُّّاللـ  َُُّّيَس  يه م َُُّّبي  ي د 

َ
ُّأ

ي َمان ه م ُّ
َ
ت م م ُُّّب نَارَُُُّّقولُونَُّيََُُّّوب أ

َ
ىُُّّإ ن َكُُّّۚ  َْلَاَُّواغ ف ر ُُّّنَانُورََُُّّْلَاُّأ ء ُُُّّك ََُُِّّّعَ ََُّش 

ير ُّ  ﴾٨/اتلحريم﴿ُّقَد 
    “நபிர யும் அவருைன் நம்பிக்ரக ககாைைவர்கரளயும் 

அந்நாளில் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்த மாட்ைான். அந்நாளில் 

இவர்களுரை  பிரகாெம் இவர்களுக்கு முன்னும், இவர்களுரை  

வலது பக்கத்திலும் ஊடுருவிச் கென்று ககாண்டிருக்கும். இவர்கள் 

“எங்கள் இரறவயன! எங்களுக்கு எங்களுரை  பிரகாெத்ரத நீ 

பரிபூரைமாக்கி ரவப்பா ாக. எங்களுரை  குற்றங்கரளயும் நீ 

மன்னித்து அருள் புரிவா ாக. நிச்ெ மாக நீ அரனத்தின் மீதும் 

ஆற்றலுரை வன்” என்று பிரார்த்தரன கெய்து 

ககாண்டிருப்பார்கள். (66\8)  
   எனயவ அந்தப் பாலத்ரதத் தாண்டிச் கெல்லும் முஃமின்கள் 

அவர்களின் கெ லின் தரத்திற்யகற்ப அதரனத் தாண்டுவார்கள். 
ெில முஸ்லிம்கள் எந்தப் பாதகமும் இன்றி அதரனத் தாண்டி 

தப்பித்துக் ககாள்வார்கள். இன்னும் ெிலர் ெிராய்ப்புகளுைன் 

தப்பித்துக் ககாள்வார்கள். யவறு ெிலர் அந்த ககாக்கிகளில் 

ெிக்குண்டு நரகில் விழுவார்கள். யமலும் இந்தப் பாலம் முடிர  

விைவும் கமல்லி தாகவும், வாரள விைவும் கூர்ரம ாகவும் 

இருக்கும், அதன் மீது கபரி  ககாக்கிகள் பூட்ைப்பட்டிருக்கும், அது 

மனிதர்களின் கெ ல்களுக்குத் தக்கவாறு அவர்கரளப் பற்றிப் 

பிடிக்கும். யமலும் முஃமின்கள் தங்களின் நிரலகளுக்குத் 

தக்கவாறு அந்தப் பாலத்ரதக் கைந்து கெல்வார்கள். அதன் 

வர்ைரனகள் பற்றிப் பின் வரும்  ஹதீஸ்களில் பதிவாகி 
உள்ளன. 

قاال قال رسول اهلل صىل اهلل  ما عنهعن حذيفة وأيب هريرة ريض اهلل
عليه وسلم جيمع اهلل تبارك وتعاىل انلاس فيقوم املؤمنون حىت تزلف 

http://tanzil.net/#66:8
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هلم اْلنة فيأتون آدم صلوات اهلل عليه فيقولون يا أبانا استفتح نلا 
اْلنة فيقول وهل أخرجكم من اْلنة إال خطيئة أبيكم لست 

هلل قال فيأتون إبراهيم بصاحب ذلك اذهبوا إيل ابىن إبراهيم خليل ا
فبقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليال من وراء وراء 
اعمدوا إىل موىس اَّلي لكمه اهلل تكليما فيأتون موىس فيقول إبراهيم 
لست بصاحب ذلك اذهبوا إىل عيىس لكمة اهلل وروحه فيقول عيىس 

ل  لست بصاحب ذلك فيأتون حممد صىل اهلل عليه وسلم فيقوم فيؤذن
وترسل األمانة والرحم فيقومان جنبىت الصاط يمينا وشماال فيمر 
أولكم اكلْبق قلت بأيب وأيم أي يشء كمر الْبق قال ألم تروا كيف 

الرجال  َشيمر ويرجع ف طرفة عْي ثم كمر الريح ثم كمر الطري و
جتري بهم أعماهلم ونبيكم قائم ىلع الصاط يقول رب سلم سلم حىت 

لعباد حىت جيئ الرجل ال يستطيع السري إال زحفا ويف تعجز أعمال ا
حافت الصاط الكيلب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش 

بيده إن قعر جهنم لسبعون  حممدناج ومكردس ف انلار واَّلي نفس 
  خريفا رواه مسلم

 

   அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் “முஹம்மது 

(ஸல்) அவர்களிைம், அவர்கள் வருவார்கள். அவ்வம ம் ரஸுல் 

(ஸல்) அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கும். ஆரக ால் 

எழுந்து நிற்பார்கள். யமலும் மார்க்கமும் இரத்த பந்துத்துவமும் 

அங்கு அனுப்பப்பட்டிருகும். அரவ பாலத்தின் இரண்டு 
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பகுதிகளிலும் வலமாகவும் இைமாகவும் நின்று ககாள்ளும். 
அவ்வம ம் முதலில் பாலத்ரதக் கைப்பவர் இராய்ஞ்சு கெல்லும் 

மின்னரலப் யபான்று அதரனக் கைப்பார். என்று நபி வர்கள் 

கூறி  யபாது, “எனது தந்ரதயும் தாயும் உங்களுக்கு 

அர்ப்பைம்மாகட்டும். மின்னல் யபான்று கைக்கும் கபாருள் எது?” 
என்று நான் யகட்யைன். அதற்கு நபி வர்கள், “கண் மூடி 

திறப்பதற்குள் மின்னல் எப்படி யபாய் வருகின்றது, என்பரத நீர் 
கண்ைதில்ரல ா? என்று கூறி வாறு, பின்னர் காற்று கெல்வது 

யபாறும், பறரவகள் கெல்வது யபான்றும் அதரன மக்கள் கைந்து 

கெல்வார்கள். யமலும் ககட்ை மனிதர்கரள அவர்களின் கெ ல்கள் 

ஓட்டிக் ககாண்டு கெல்லும். அவ்வம ம் பாலத்தின் மீது நின்று 

ககாண்டிருக்கும் ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள், “என் இரறவயன 

பாதுகாப்பா ாக, பாதுகாப்பா ாக என்று கூறிக் ககாண்டு 

இருப்பார்கள். அடி ார்கள் கெய்த கர்மங்கள் கெ லிழந்திருக்கும் 

அவ்யவரள ில், ஒரு மனிதன்  நைக்க முடி ாமல்,  ஊர்ந்து 

வருவான். யமலும் பாலத்தின் இரு மருங்கிலும் ககாக்கிகள் 

இருக்கும். அதனிைம்  ாரரப் பிடிக்கும்படி  உத்தரவு 

விைப்பட்டுள்ளயதா, அவரன அது பிடித்துக் ககாள்ளும். 
அவ்வம ம்  ாரின் மீது ெிராய்ப்பு ஏற்பட்ையதா, அவர் தப்பித்துக் 

ககாள்வார்.  ார் அதில் ெிக்குண்ைாயரா, அவர் நரகில் இருப்பார். 
 ார் ரக ில் முஹம்மதுவின் ஆத்மா இருக்கின்றயதா அவன் மீது 

ஆரை ாக, நிச்ெ மாக நரகின் ஆழம் எழுபது ஆண்டு 

ப ைத்தின் தூரமாகும்” என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள், என அபூ 

ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.(முஸ்லிம்). 

 حيىي عن املبارك ابن حدثنا عبيد بن أسماء بن حممد بن اهلل عبدعن 
 عن   املعافري حيىي بن إسمعيل عن سليمان بن اهلل عبد عن أيوب بن

 وسلم عليه اهلل صىل انليب عن  أبيه عن اجلهين أنس بن معاذ بن سهل
 يوم حلمه حييم ملاك اهلل بعث قال أراه منافق من مؤمنا حىم من قال
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 اهلل حبسه به شينه يريد بيشء مسلما رىم ومن جهنم نار من القيامة
  قال مما خيرج حىت جهنم جَس ىلع

யமலும் ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், “ஒரு முஃமினுக்கு 

கதால்ரல ககாடுத்த ஒரு முனாபிக்ரகக் நான் கண்யைன். 
அவனிைம் ஒரு மலக்ரக அல்லாஹ் அனுப்பினான். அவர் அந்த 

கி ாமத்து நாளில் அவனின் ெரத ின் மீது நரகத்தின் கநருப்ரபக் 

ககாண்டு சூடு யபாட்ைார். யமலும் ஒரு முஸ்லிரம அவதூறு 

கொல்லிக்  யகவலப்படுத்தி  ஒருவரனயும் கண்யைன். அவன், 
தான் கூறி ரத கவளிப்படுத்தும் வரர ில், அவரன நரகின் 

யமலுள்ள பாலத்தின் மீது அல்லாஹ் தடுத்து ரவத்தான்” என்று 

ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், என்று முஆத் அல்ஜுஹன ீ

(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.(அபூதாவூத்) 

    இப்யபாது ெற்று ெிந்தியுங்கள். உங்களின் மனதில் ஏற்படும் 

ப த்ரதக் கவைியுங்கள். உண்ரம ில் கி ாமத்து நாளின் அந்த 

பாலத்ரதயும், அதன் ஒடுக்கமான யதாற்றத்ரதயும் இப்கபாழுது 

நீங்கள் பார்த்துக் ககாண்டிருப்பதாக ரவத்துக் ககாள்ளுங்கள். 
இப்யபாது உங்களின் பார்ரவ அந்தப் பாலத்தின் கீயழ உள்ள 

நரகத்திலிருக்கும் கபரும் கூட்ைத்தினர் மீது விழுகிறது. 
இந்யநரத்தில் உங்களின் மனதில் நரகத்தின் சுவாரல இன்னும் 

அச்ெத்ரத ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த சூழலில் அந்தப் பாலத்தின் 

யமல் நீங்கள் நைந்து கெல்ல யவண்டுகமன  

பைிக்கப்பட்டுள்ளரீகள். அப்கபாழுது உங்களின் நிரலய ா 
பலவனீமாகவும், உங்களின் மனம் பை பைத்துக் ககாண்டும், 
உங்களின் கால் நடுங்கிக் ககாண்டும், உங்களின் பாவங்கள் 

உங்களின் முதுரக கனக்க ரவத்துக் ககாண்டும் இருக்கின்றன. 
இந்த நிரல ில் கூர்ரம ான அந்த பாலத்தின் மீது நைப்பது ஒரு 

புறமிருக்க, விொலமான பூமி ின் யமலால் கூை உங்களால் நைக்க 

முடி ாது. எனயவ இப்படிப்பட்ை நிரல ில் நீங்கள் உங்களின் ஒரு 

காரல அதன் மீது ரவக்கும் யபாது உங்களின் நிரல எப்படி 

இருக்கும்? எனயவ அந்த சூழலில் உங்களின் முன்னால் மக்கள் 

ெருகி விழுகின்றனர், நரகத்தின் பாதுகாவளர்களான 
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‘ஸபானிய் ாக்கள் ககாக்கிகரளக் ககாண்டு அவர்கரளப் பிடித்து 

இழுக்கின்றனர். இந்தப் ப ங்கரக் காட்ெிர  நீங்கள் பார்துக் 

ககாண்டு இருக்கும் யபாது, அந்த கூரி  பாலத்தின் மீது உங்களின் 

மறு காரலயும்  ரவக்கும்படி நீங்கள் நிர்பந்திக்கப்படுகின்றரீ்கள் 

என்றால், உங்களின் நிரல எப்படி இருக்கும் என்பரத எண்ைிப் 

பாருங்கள். 

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

இன்னுகமாரு பாலம்   
   நரகத்தின் யமல் நிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ள பாலத்ரத முஃமின்கள் 

தாண்டி, அவர்கள் அதிலிருந்து தப்பித்துக் ககாண்ை பின்னர், 
இன்கனாரு பாலத்தின் மீது அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படுவர். 
சுவரக்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இரை ில் இருக்கும் அதன் மீது 

அவர்கள் நிறுத்தப்பட்டு, தம் மத்தி ில் நிகழ்ந்த அநீதிகளுக்குரி  

தண்ைரனகரள அவர்கள்   ஒவ்கவருவரும் கபற்றுக் ககாள்ளும் 

வரர ில், சுவர்க்கத்தில் பிரயவெிக்க  ாருக்கும் இைமளிக்கப்பை 

மாட்ைாது. இதரன பின் வரும் ஹதீஸ் கதளிவு படுத்துகின்றது.                                                                                      

ِب  َعنْ  ، َقتَاَدةَ  َعنْ  ، َسِعيد   َحَدَثَنا
َ
ِ  أ

نَ  ، انلَّايِجي  الُْمتََوّكي
َ
بَا أ

َ
 َسِعيد   أ

َ  اخْلُْدرِيَّ   " : َوَسلَمَ  َعلَْيهر  اّلَلُ  َصىَل  اّلَلر  َرُسولُ  َقاَل :  َقاَل  ، َعْنهُ  اّلَلُ  َريضر
ََنةر  َبْْيَ  َقْنَطَرة   ىلَعَ  َفُيْحبَُسونَ  انلَارر  مرنَ  الُْمْؤمرُنونَ  خَيْلُُص 

ْ
 ، َوانلَارر  اْل

هرمْ  َفُيَقص   َْعضر رمُ  َبْعض   مرنْ  بلر ْنَيا فر  بَيَْنُهمْ  اَكنَْت  َمَظال رَذا َحىَت  ، ادل  بُوا إ  ُهذ 
وا ذرنَ  َوُنق 

ُ
ََنةر  ُدُخولر  فر  لَُهمْ  أ

ْ
هر  حُمََمد   َنْفُس  َفَواََّلري ، اْل َحُدُهمْ  ، برَيدر

َ
 أَل

ْهدَ 
َ
ر  ىأ رَمْْنرلر ََنةر  فر  ب

ْ
ر  مرْنهُ  اْل رَمْْنرلر ْنَيا فر  اَكنَ  ب  )رواه ابلخاري( ادل 

     “நரகத்தில் விழுந்து விைாமல் தப்பித்துக் ககாண்ை 

முஃமின்கள், சுவர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இரை ில் இருக்கும் 

ஒரு பாலத்தின் மீது தடுத்து நிறுத்தப்படுவார்கள்.  அவ்வம ம் 

உலகில் அவர்களுக் கிரை ில் நிகழ்ந்த அநீதிகளுக்காக 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3281
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5765
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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ெிலரிைமிருந்து ெிலருக்கு நீதி கபற்றுக் ககாடுக்கப்படும். இவ்வாறு 

அவர்கள் தூய்ரமப் படுத்தப்பட்ை பின்னர் அவர்களுக்கு 

சுவர்க்கத்தில் பிரயவெிக்க அனுமதி வழங்கப்படும்.  ாருரை  

ரக ில் முஹம்மதுவின் ஆத்தமா இருக்கின்றயதா அவனின் மீது 

ஆரை ாக, உலகத்தில்  தங்களின் இல்லங்களின் வழிர  

அவர்கள் கதரிந்து ககாள்வது யபான்று சுவர்க்கதில் தங்களின் 

இல்லம் இருக்கும் இைத்ரத அவர்கள் அறிந்து ககாள்வார்கள்.” 
என்று ரஸுலுல்லாஹி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், என்று அபூ 

ஸஈத் அல்குத்ரீ (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (புகாரீ) 
யமலும் அபூ ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் அறிவிப்பதாவது,    

: وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول قال قال عنه اهلل ريض هريرة أيب عن
 متاع وال ل درهم ال من فينا املفلس: قالوا" املفلس؟ من أتدرون"

 وزاكة، اموصي بصالة القيامة يوم يأيت من أمت من املفلس إن:" فقال
 رضب و هذا دم وسفك هذا مال وأكل هذا وقذف هذا شتم وقد ويأيت

 حسناته فنيت فإن حسناته من وهذا حسناته، من هذا فيعطى هذا
خذ عليه ما يقيض أن قبل

ُ
 ف طرح ثم عليه فطرحت خطاياهم من أ

 (مسلم رواه)."انلار
   “உங்களுக்கு ஓட்ைாண்டி  ார் என்று கதரியுமா?” என்று 

நபி வர்கள் யகட்ைார்கள். அதற்கு யதழர்கள் “நம்மிைத்தில் 

ஓட்ைாண்டி என்பவர், பைம், கபாருள் இல்லாதவர்தான்”, என்றனர். 
அதற்கு நபி வர்கள் “கி ாமத்து நாளில் ஒருவன் கதாழுரக, 
யநான்பு, ஸகாத்துகளுைன் வருவான். அப்கபாழுது இன்னாருவன் 

வந்து இவன் இன்னாரரத் திட்டினான், இன்னாரர பற்றி அவதூறு 

கொன்னான், இன்னாரின் பைத்ரத ொப்பிட்ைான், இன்னாரின் 

இரத்தத்ரத ெிந்தினான், இன்னாரர அடித்தான் என்று 

முரற ிடுவான். அப்கபாழுது குறிப்பிட்ைவர்களுக்கு அவனின் 

நன்ரமகளில் இருந்து எடுத்துக் ககாடுக்கப்படும். பின்னர் 
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அவனுக்கு எதிரான தீர்ப்புக்கள் நிரறவு கபறு முன்னர் அவனின் 

நனரமகள் தீர்ந்து விட்ைால். குறிப்பிட்ைவர்களிைமிருந்து 

அவர்களின் குற்றம், குரறகள் எடுக்கப்பட்டு அவனின் மீது 

எறி ப்படும், பின்னர் அவன் நரகில் எறி ப்படுவான். அவன்தான் 

ஓட்ைாண்டி.” என ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் நவின்றார்கள், என அபூ 

ஹுரரரா (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்) 

    பின்னர் சுவர்க்க வாெிகள் சுவர்க்கத்திலும், நரக வாெிகள் 

நரகிலும் பிரயவெிப்பார்கள். அவர்களுைன் அல்லாஹவின் 

நாட்ைத்திலுள்ள பாவிகளும் கபரும் பாவிகளும் நரகில் 

பிரயவெிப்பார்கள். நரவாெிகளின் நிரலர ப் பற்றி பின் வரும் நபி 
கமாழி இவ்வாறு இ ம்புகிறது.    

 أهل أما)) :- وسلم عليه اهلل صىل - اهلل رسول قال: قال سعيد أيب عن
 ناس ولكن حييون، وال فيها يموتون ال فإنهم أهلها هم اَّلين انلار

 إذا حىت اهلل إماتة، فأماتهم( خبطاياهم: قال أو) بذنوبهم انلار أصابتهم
 أنهار ىلع فبثوا ضبائر، رضبائ بهم فيجء بالشفاعة أذن فحماً، اكنوا

 احلبة نبات فينبتون عليهم، أفيضوا اْلنة أهل يا :قيل ثم اْلنة،
 السيل )رواه مسلم( محيل ف تكون

    

     “நரக வாெிகள் நரகில் ொகவும் மாட்ைார்கள் வாழவும் 

மாட்ைாரகள். எனினும் பாவத்தின் காரைமாக நரக கநருப்பு 

தீண்டி  ெில மக்கரள அல்லாஹ் மரைிக்கச் கெய்வான். அவர்கள் 

கரி ாக மாறி தும், அவர்களுக்காக ைபாஅத் கெய்வதற்காக 

அனுமதி வழங்கப்படும். பின்னர் அவர்கள் கட்டுக் கட்ைாக எடுத்து 

வரப்பட்டு சுவர்க்கத்தின் நதிகளில் பரத்தப்படுவார்கள். பின்னர் 
“அவர்களின் மீது தண்ைரீரக் ககாட்டுங்கள்” என்று சுவர்க்க 

வாெிகளிைம் கூறப்படும். அப்யபாதவர்கள் கவள்ளத்தின் மீதுள்ள 

விரதகள் முரளப்பது யபான்று வளர ஆரம்பிப்பார்கள்” என்று 
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ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், என்று அபூ ஸஈதுல் குத்ரீ 

(ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்) 

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

 

ைபாஅத் 

    நபி வர்களின் ைபாஅத்துக்குப் பின் முஃமின்களான  பாவிகள் 

நரகிலிருந்து கவளிய ற்றப்படுவார்கள். இதரன, நபி கமாழிகள் 

உறுதி கெய்கின்றன. 

 يلخرجن قال وسلم عليه اهلل صىل انليب عن حصني بن عمران عن
 انلار من أمت من قوم

 صحيح حسن حديث هذا عيىس أبو قال اْلهنميون يسمون بشفاعت 
)رواه  ملحان ابن ويقال تيم بن عمران اسمه العطاردي رجاء وأبو

 الرتمذي (
   “நிச்ெ மாக எனது ைபாஅத்தின் காரைமாக, நரகிலிருந்து 

என்னுரை  உம்மத்தில் இருந்து  ஒரு ெமூகம் கவளிய றும். 
அவர்கள் ‘ஜஹன்னமீ’ கள்- நரகில் இருந்தவர்கள், என 

அரழக்கப்படுவர்” என்று ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், என 

இம்ரான் இப்னு ஹஸீன் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள்.(துர்மிதீ). யமலும் இன்கனாரு நபி கமாழி 
இவ்வாரு கூறுகிறது, 

 ”أمت من الكبائر ألهل شفاعت “
   “எனது ெமூகத்தின் கபரும் பாவிகளுக்கு என்னுரை  ைபாஅத்து 

உண்டு” என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள்.  

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=40&IndexItemID=7072',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=12004&IndexItemID=8992',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=12840',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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     ஏரன  பாவிகளான முஃமின்ளுக்காக, முஃமினான 

நல்லடி ார்களும் ைபாஅத் கெய்வார்கள், என்பரத பின் வரும் 

ஹதீஸ் எடுத்துரரக்கின்றது. 

  َ  

ِب  َعنْ  
َ
 َوَسلَم إ َذا َعلَْيهر  اّلَلُ  َصىَل  اّلَلر  َرُسولُ  َقاَل :  َقاَل   اخْلُْدرِيي  َسِعيد   أ
مرُنوا انلَارر  مرنَ  الُْمْؤمرُنوَن  َخلََص 

َ
ُكمْ  ُُمَاَدلَةُ  َفَما ، َوأ َحدر

َ
رَصا أ برهر ل  فر  حر

َق   ْنَيا فر  َعلَْيهر  َلُ  يَُكونُ  احلْ َشدَ  ادل 
َ
رأ رَرب هرمْ  الُْمْؤمرنرْيَ  ُُمَاَدلَةر  مرنْ  ب  فر  ل

رهرمُ  لُوا اََّلرينَ  إرْخَوان ْدخر
ُ
 يَُصل ونَ  اَكنُوا إرْخَواُنَنا ، َرَبَنا:  َيُقولُونَ  : َقالَ  ، انلَارَ  أ

ْدَخلَْتُهمُ  ، َمَعَنا َويَُصوُمونَ  ، َمَعَنا
َ
 اْذَهُبوا " : َفَيُقولُ :  َقاَل  ، انلَارَ  َفأ

ْخررُجوا
َ
تُوَنُهمْ  ،"  مرْنُهمْ  َعَرْفُتمْ  َمنْ  َفأ

ْ
رُصَوررهرمْ  َفَيْعررفُوَنُهمْ  َفَيأ ُكُل  ال ، ب

ْ
 تَأ

ْنُهمْ  ، ُصَوَرُهمْ  انلَارُ  َخَذتْهُ  َمنْ  َفمر
َ
نَْصافر  إرىَل  انلَارُ  أ

َ
 َمنْ  ُهمْ َومرنْ  ، َساَقْيهر  أ

َخَذتْهُ 
َ
ْخرَْجَنا َقدْ  َرَبَنا:  َفَيُقولُونَ  ، َفُيْخررُجونَ  ، َكَفْيهر  إرىَل  أ

َ
َمْرَتَنا َمنْ  أ

َ
 ، أ

ْخررُجوا: "  َيُقولُ  ُثمَ  : َقالَ 
َ
يَمانر  مرنَ  دريَنار   مرْثَقالُ  َقلْبرهر  فر  اَكنَ  َمنْ  أ  ُثمَ  ، اإلر

رْصفر  َوْزنُ  َقلْبرهر  فر  اَكنَ  َمنْ  ْخررُجوا: "  َيُقوَل  َحىَت  ، " دريَنار   ن
َ
 فر  اَكنَ  َمنْ  أ

بُو َقاَل  ، " َذَرة   مرْثَقالُ  َقلْبرهر 
َ
ْق  لَمْ  َفَمنْ :  َسعريد   أ رَهَذا يَُصد  يثر  ب َدر   احلْ

ْ
 َفلَْيْقَرأ

هر  رنْ  َذَرة   مرْثَقاَل  َيْظلرمُ  ال اّلَلَ  إرنَ  : اآليَةَ  َهذر  َويُْؤتر  ْفَهايَُضاعر  َحَسَنةً  تَُك  َوإ
نْهُ  مرنْ  ْجرًا دَلُ

َ
يًما أ  َقدْ  َرَبَنا:  َفَيُقولُونَ :  َقاَل  ، 04 آية النساء سورة َعظر

ْخرَْجَنا
َ
َمْرَتَنا َمنْ  أ

َ
َحد   انلَارر  فر  َيْبَق  َفلَمْ  أ

َ
:  اّلَلُ  َيُقولُ  ُثمَ :  َقاَل  ، َخرْي   فريهر  أ

رَكةُ  َشَفَعتر  نْ  َوَشَفَعتر  ، الَْمالئ
َ
َ  ، الُْمْؤمرُنونَ  َوَشَفعَ  ، برَياءُ األ رَْحمُ  َوَبقر

َ
 أ

رْيَ  وْ  ، انلَارر  مرنَ  َقْبَضةً  َفَيْقبرُض :  َقاَل  ، الَرامحر
َ
 لَمْ  نَاًسا َقْبَضَتْْير :  َقاَل  أ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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ر  َيْعَملُوا َ رهرمْ  َفُيْؤَت :  َقاَل  ، مُحًَما َصاُروا َحىَت  اْحرَتَقُوا َقدر  ، َقط   َخرْيًا ّللر  ب
ر  ََياةُ :  َلُ  ُيَقالُ  َماء   ىَل إ

ْ
مْ  َفُيَصب   ، احل رَبةُ  تَنُْبُت  َكَما َفَينُْبُتونَ  ، َعلَْيهر

ْ
 فر  احل

ْجَسادرهرمْ  مرنْ  َفَيْخرُُجونَ :  َقاَل  ، الَسْيلر  مَحريلر 
َ
ْعَناقرهرمُ  َويفر  ، الل ْؤلُؤر  مرْثَل  أ

َ
 أ

َاَتمُ 
ْ
ََنةَ  اْدُخلُوا:  لَُهمْ  َفُيَقالُ :  َقاَل  ، اّلَلر  ُعَتَقاءُ  اخل

ْ
ْيُتمْ  َتَمَنيُْتمْ  َفَما ، اْل

َ
 َوَرأ

ء   مرنْ  ْعَطْيتََنا َرَبَنا:  َفَيُقولُونَ :  َقاَل  ، لَُكمْ  َفُهوَ  يَشْ
َ
َحًدا ُتْعطر  لَمْ  َما أ

َ
 أ

ي لَُكمْ  َفإرنَ :  َفَيُقولُ  : َقاَل  ، الَْعالَمرْيَ  مرنَ  ْندر ْفَضَل  عر
َ
 : َفَيُقولُونَ  ، مرْنهُ  أ

ْفَضُل  َوَما َرَبَنا
َ
رَك  مرنْ  أ ْسَخُط  َفال ، َعْنُكمْ  ررَضائر :  َفَيُقولُ  ؟ َذل

َ
 أ

بًَدا َعلَْيُكمْ 
َ
    ()رواه ابن ماجة . " أ
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  “முஃமின்கள் நரகிலிருந்து தப்பித்துப் பூரை அரமதிர  

அரைந்த பின்னர், அவர்கள் நரகிலுள்ள தங்களின் 

ெயகாதரர்களுக்காக அல்லாஹ்விைம் வாதாடுவார்கள். அது 

உலகில் ஒருவனிைமிருந்து தங்களுக்குக் கிரைக்க யவண்டி  ஒரு 

உரிரமக்காக, தங்களின் இரறவனிைம் அவர்கள் வாதிடுவரத 

விைவும் கடுரம ாக இருக்கும். அப்கபாழுது அவர்கள், “நமது 

இரறவயன! நமது ெயகாதரர்கள் நம்முைன் கதாழுதார்கள், 
நம்முைன் யநான்பு யநாற்றார்கள். அவர்கரள நீ நரகில் 

தள்ளி ிருக்கின்றாய்”, என்று கூறுவார்கள். அதற்கு அல்லாஹ் 

“அவர்களில்  ாரர உங்களுக்குத் கதரியுயமா அவரிைம் கென்று 

அவரர கவளிய  எடுங்கள்” என்பான். எனயவ அவர்கள், 
அவர்களிைம் கெல்வார்கள். அவர்களின் முகத்யதாற்றத்ரத 

கநருப்பு ொப்பிைாது, ஆரக ால் அவர்களிைம் கெல்லும் அவர்கள், 
அவர்கரள இனம் கண்டு ககாள்வார்கள். 

அவர்கள் ெிலரின், பாதிக் ககண்ரைக் கால் வரர ிலும், இன்னும் 

ெிலரின் மைிக்கட்டு வரர ிலும், கநருப்பு தின்று இருக்கும். 
அவர்கரள எல்லாம், அவர்கள் கவளிய ற்றி விடுவார்கள். பின்னர் 
“எங்கள் இரட்ெகயன! நீ  ாரர எல்லாம் அப்புறப்படுத்தும்படி 

உத்தரவிட்ைாய ா, அவர்கரள எல்லாம் நாம் அப்புறப்படுத்தி 
விட்யைாம்” என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். அதன் பின்  ாருரை  

மனதில் ஒரு தங்கக் காசு எரை ஈமான் இருக்கின்றயதா 
அவர்கரளயும், பின்னர்  ாருரை  மனதில் அரர தங்க காசு 

எரை ஈமான் இருக்கின்றயதா அவர்கரளயும், ஈற்றில்  ாருரை  

மனதில் அணுவளவு ஈமான் ஈமான் இருக்கின்றயதா 
அவர்கரளயும் அப்புறப்படுத்தி விடுங்கள்” என்று அல்லாஹ் 

கூறுவான். (இந்த ஹதீரஸ அறிவிக்கும் அபூ ஸஈத் (ரழி) 
அவர்கள் “ ாருக்யகனும் இந்த கெய்திர  நம்ப 

முடி ாகதன்றிருந்தால், அவர் ‘அந்நிஸா’ அத்தி ா ம் குறிப்பிடும் 

“நிச்ெ மாக அல்லாஹ் ஓர் அணுவளவும் அநி ா ம் 

கெய்வதில்ரல. ஆ ினும் ஒரு நன்ரம இருந்தால் அதரன 

இரட்டிப்பாக்கித் தன் அருளால் பின்னும் அதற்கு மகத்தான 

கூலிர க் ககாடுக்கின்றான்” என்ற வெனத்ரத ஓதிப் பார்க்கட்டும்” 
என்று குறிப்பிட்ைார்கள்.) பின்னர் அவர்கரள, அவர்கள் 
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கவளிய ற்றி  பின், அவர்கள் “நம் இரறவயன!  ாரர எல்லாம் 

அப்புறப்படுத்தும்படி நீ உத்தரவிட்ைாய ா, அவர்கரள எல்லாம் 

நாம் அப்புறப்படுத்தி விட்யைாம். எனயவ ஒரு நன்ரமய னும் 

உள்ள எந்த மனிதனும் நரகில் இல்ரல” என்பார்கள்.  

    அப்கபாழுது “மலகுகளும் ைபாஅத் கெய்து விட்ைனர், 
நபிமார்களும் ைபாஅத் கெய்து விட்ைனர், முஃமின்களும் ைபாஅத் 

கெய்து விட்ைார்கள். எஞ்ெி இருப்பது அருளாளர்களில் எல்லாம் 

அருளாளனான, மகா அருளாளன் ஒருவன்தான்” என்று அல்லாஹ் 

கூறுவான். பின்னர் நரகிலிருந்து ஒரு நன்ரமயும் கெய் ாத, 
கநருப்புக்கு முற்றிலும் இரர ாகி கரிக் கட்ரைகளாக 

மாறிப்யபான மனிதர்களிலிருந்து ஒரு பிடி அல்லது இரண்டு பிடி 

மனிதர்கரள பிடித்கதடுப்பான். பின்னர் அவர்கள் ‘மாஉல் ஹ ாத்’ 
ஜவீ நீர் எனும் தண்ைரீின் பால் எடுத்து வரப்படுவர். அவர்களின் 

யமல் அந்தத் தண்ைரீ் ஊற்றப்படும். அப்கபாழுது அவர்கள், 
தண்ைரீின் யமல் முரளக்கும் விரத யபால வளர்ந்து 

விடுவார்கள். அவர்களின் யமனி ில் முத்துக்கள் யபான்ற 

அரை ாளம் இருக்கும்.   யமலும் அவர்களின் கழுத்தில். 
‘அல்லாஹ்வின் விடுதரலர ப் கபற்றவர்கள்’ எனும் 

யமாதிரமும் இருக்கும் . பின்னர் அவர்களிைம் “நீங்கள் 

சுவர்க்கத்தில் நுரழயுங்கள். அங்கு எதன் மீது உங்களுக்கு 

ஆரெய ா, மற்றும் எதரன நீங்கள் காண்கின்றரீ்கயளா 
அதுகவல்லாம் உங்களுக்கு தான்” என்று அவர்களிைம் அல்லாஹ் 

கூறுவான். அதற்கு அவர்கள் “நம் இரறவயன! நீ உலகத்தாரில் 

 ாருக்கும் வழங்காத ரவகரள எல்லாம் நமக்குத் 

தந்திருக்கின்றாய்” என்று கூறுவர். அதற்கு அல்லாஹ் 

“உங்களுக்காக என்னிைம் இதரன விைவும் ெிறந்ததுவும் உண்டு” 
என்று  கூறுவான். அப்யபாதவர்கள் “நம் இரறவயன! இதரன 

விைவும் ெிறந்தது ஏது?” என்பார்கள். அதற்கு அல்லாஹ் “அதுதான் 

உங்களின் மீதான எனது திருப்தி, எனயவ இனி ஒரு யபாதும் 

உங்களின் மீது நான் யகாபம் ககாள்ள மாட்யைன்” என்று 

கூறுவான், என ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (இப்னு 

மாஜா).  
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     யமலும் ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள், 

 بْي القضاء من اهلل فرغ إذا حىت ، ينيج حىت املجازى ومنهم      
 أمر ، انلار أهل من أراد من برمحته خيرج أن   أن وأراد ، العباد

 أراد ممن ، شيئا باهلل يشك ال اكن من انلار من خيرجوا أن املالئكة
 بأثر انلار ف فيعرفونهم ، اهلل إال هلإ ال أن يشهد ممن ، يرمحه أن اهلل

 أن انلار ىلع اهلل حرم ، السجود أثر إال آدم ابن انلار تأكل ، السجود
 عليهم يصبف ، امتحشوا قد انلار من فيخرجون ، السجود أثر تأكل

 رواه)، السيل محيل ف احلبة تنبت كما حتته فينبتون ، احلياة ماء
  (مسلم

 

   “அவர்களில் பாலத்ரதத் தாண்டி தப்பித்துக் ககாண்ைவர்களும் 

இருப்பார்கள். அல்லாஹ் அடி ார்களின் மத்தி ில் தீர்ப்புக்கள் 

வழங்கி முடிந்ததும் தன் அருளால் நரகிலிருந்து தான் 

விரும்பி வரகரள கவளிய ற்ற அவன் விரும்புவான், 
அப்யபாதவன் தன் மீது எதரனயும் இரை ாக்காத, 
அல்லாஹ்ரவத் தவிர வைக்கத்திற்குத் தகுதி ானவன் 

 ாருமில்ரல என்று ொட்ெி பகர்ந்யதாரில், தான் கருரை காட்ை 

விரும்புகின்றவர்கரள நரகிலிருந்து கவளிய ற்று மாறு 

மலக்குகளுக்கு உத்தரவிடுவான். மனிதனின் ஸுஜூதின் 

அரை ாளத்ரத கநருப்பு தீண்ைாது என்றபடி ால் மலக்குகள் 

அவர்கரள இனங்கண்டு நரகிலிருந்து கவளிய  எடுப்பார்கள். 
அப்கபாழுது  அவர்களின் உைல் கருகி ிருக்கும். எனயவ 

அவர்களின் மீது ‘மாஉல் ஹ ாத்’ என்ற ஜவீ நீர் ஊற்றப்படும். 
அயபாதவர்கள் கவௌளத்தின் மீதுள்ள விரதகள் முரளப்பது 

யபான்று வளர்ந்து விடுவார்கள். (முஸ்லிம்)  



 

 

மரணத்தின் 

பின் 
82 

إن اهلل تعاىل خلق يوم خلق السماوات واألرض مائة رمحة ك رمحة  
طباق ما بْي السماء إىل األرض فجعل منها ف األرض رمحة فبها 
تعطف الوادلة ىلع ودلها والوحش والطري بعضها ىلع بعض فإذا اكن يوم 

 )رواه مسلم(. لقيامة، أكملها بهذه الرمحةا
     “அல்லாஹ் வானத்ரதயும் பூமிர யும் பரைத்த நாளில் நூறு 

‘ரஹ்மத்ரத’- கருரைர  உண்ைாக்கினான். கருரை 

ஒவ்கவான்றும் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இரை ிலான 

விஸ்தீரனம் ககாண்ைதாகும். அதில் ஒரு கருரைர  அவன் 

பூமி ில் ரவத்தான். அதன் காரைமாகயவ தாய் தன் பிள்ரள ின் 

மீதும், மிருகங்களும் பறரவகளும் ஒன்யறாகைான்று இரக்கமாக 

இருக்கின்றன. கி ாமத்து நாளில் இதனுைன் யெர்த்து எல்லா 
கருரைர யும் அல்லாஹ் பரிபூரைப்பைத்தி விடுவான் 

(முஸ்லிம்). 

     சுவர்க்கவாெிகள் சுவர்க்கத்திற்கும் நரக வாெிகள் நரகத்திற்கும் 

பிரயவெித்த பின்னர்  நன்ரமகளும் பாவங்களும் ெமமாகவுள்ள, 
ெிகரங்களில் இருப்பவர்கள் மாத்திரம் எஞ்ெி ிருப்பார்கள். அவர்கள் 

சுவர்க்கத்தில் நுரழ  ஆரெப்பட்ைவர்களாக சுவர்க்கவாெிகரளப் 

பார்ப்பார்கள். பின்னர் “நமது இரறவயன! நம்ரம அநி ா க் 

காரர்களுைன் ஆக்கிவிைாயத” என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். 
பின்னர் நரகவாெிகள், ெிகரங்களில் இருப்பவர்கரளப் பார்த்து, 

َنىَُُّّما غ 
َ
ُُُُّّكنتُم َُُّّوَماَُّْج ُعُكم َُُّّعنُكم ُُّّأ ب  تَك  َهـىُؤَلء ُُّّ﴾٤٨﴿ُّونَُّتَس 

َ
ُّاَّل  ينَُُّّأ

ق َسم تُم ُّ
َ
َة ُّرَُّب ُُّّالل ـهَُُُّّينَالُُهمَُُُّّلُُّّأ َن ةَُُّّاد ُخلُواُّۚ  َح  َُُّّلُُّّاْل  َُّوَلَُُّّعلَي ُكم َُُّّخو ف 

نتُم ُّ
َ
 ُُُُّّّّ﴾٤٩﴿َُُّت َزنُونَُُّّأ
 

http://tanzil.net/#7:48
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“நீங்கள் ெம்பாதித்துச் யெகரித்து ரவத்திருந்தரவகளும், நீங்கள் 

எரவகரளக் ககாண்டு கபருரம டித்துக் ககாண்டிருந்தீர்கயளா 
அரவகளும் உங்களுக்குப் ப னளிக்கவில்ரலய ” என்று 

கூறுவார்கள் (7\48) “அல்லாஹ் அருள் புரி மாட்ைான் என்று நீங்கள் 

ெத்தி ம் கெய்து கூறிக் ககாண்டிருந்தீர்கயள அவர்கள், இவர்கள் 

அல்லவா? பின்னர் சுவனவாெிகரள யநாக்கி “நீங்கள் சுவனபதி 
கென்றுவிடுங்கள். உங்களுக்கு எவ்வித ப முமில்ரல. நீங்கள் 

துக்கிக்கவும் மாட்டீர்கள் என்றும்” கூறுவார்கள் (7\49) 

   நபி வர்கள் சுவர்க்கவாெிகளினதும் நரகவாெிகளினதும் 

பண்புகரளப் பற்றி விபரிக்கும் யபாது பின் வருமாறு கூறினார்கள்,  

 

 ذو ثالثة اجلنة وأهل يوم ذات قال وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول أن
 قرىب ذي للك القلب رقيق رحيم ورجل ’موفق متصدق مقسط سلطان
 الضعيف مخسة انلار وأهل قال ’عيال ذو متعفف وعفيف ’ومسلم
 واخلائن ’ماال وال أهال يبتغون ال تبعا فيكم هم اذلين ’هل زبر اذلي ال

 إال يميس وال يصبح ال ورجل ’خانه إال دق وإن طمع هل خيىف ال اذلي
 والشنظري ’الكذب أو ابلخل وذكر ومالك أهلك عن خيادعك وهو

 (مسلم رواه)  الفحاش
    சுவர்க்கவாெிகள் மூன்று வரக ினர் என்று நபி வர்கள் ஒரு 

நாள் கூறினார்கள். ஒருவர் நீதி ான, தர்மம் கெய்கின்ற, 
காரி த்ரதச் ெரி ாகச் கெய்யும் வாய்ப்ரபப் கபற்ற அதிகாரமுள்ள 

மனிதன். இன்கனாருவர் எல்லா உறவினர் மீதும், முஸ்லிம்கள் 

மீதும் இரக்கமுல்ல, இலகி  மனம் ககாண்ை மனிதன். 
மற்கறாருவர் பத்தினித் தன்ரமயும், கஷ்ைங்கரளப் பிரகைைப் 

படுத்தாத, யபனிப்புமுள்ள குடும்பஸ்தன். யமலும் நரகவாெிகள் 

ஐந்து வரக ினராவர். ஒருவன், பாவ காரி த்திலிருந்து தன்ரனத் 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8248&idto=8249&bk_no=53&ID=1331#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8248&idto=8249&bk_no=53&ID=1331#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8248&idto=8249&bk_no=53&ID=1331#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8248&idto=8249&bk_no=53&ID=1331#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8248&idto=8249&bk_no=53&ID=1331#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8248&idto=8249&bk_no=53&ID=1331#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8248&idto=8249&bk_no=53&ID=1331#docu
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தடுத்துக் ககாள்ள திராைி ற்ற பலவனீன், இரண்ைாமவன், 
தங்களின் ஆட்ெி அதிகாரங்களின் மீது பிடிப்புள்ளவர்கள், இவர்கள் 

குடும்ப வாழ்க்ரக ின் மீதும், ஹலாலான கபாருலீட்ைலின் மீதும் 

விருப்பம் இல்லாதவர்கள். மூன்றாமவர் நம்பிக்ரத  துயராகம் 

கெய்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள்.  ெிரமமான காரி மாக 

இருந்தாலும் அதிலும் துயராகம் கெய்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள், 
அவர்கள். நான்காமவர் உங்களின் கபாருள் மற்றும் குடும்ப 

விை த்தில் இரவு பகலாக சூழ்ச்ெி கெய்பவன். யமலும் 

உயலாபியும், கபாய் னும். ஐந்தாமவன் ஆபாெ கரத யபசுபவன்” 
என்று நபி வர்கள் நவின்றார்கள்.(முஸலிம்)   

     நபி வர்களின் இன்கனாரு ஹதீஸ் இப்படி இ ம்புகிறது, 

 وأربعون األمة، هذه من منها ثمانون صف، ومائة عشون اْلنة أهل
 )رواه ابن ماجة( األمم سائر من

       “சுவர்க்கவாெிகளின் அைிகள் நூற்றி இருபதாகும். அதில் 

என்பது அைிகள், இந்த உம்மத்ரதச் ொர்ந்ததரவ. ஏரன  

நாற்பது அைிகளும், மற்ற எல்லா ெமூகங்கரளயும் 

ொர்ந்த்தரவளாகும் ” என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
(இப்னு மாஜா). 
                      

நரகத்தின் வர்ைரனயும், அதன் யவதரனயும்     

     அல்லாஹ் தன் யவதத்தின் மூலமும், ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் 

தன் வாக்கின் மூலமும் நரகத்ரதப் பற்றி விபரித்துள்ளனர். 
முதலில் அது பற்றி  அல் குர்ஆன் வெனங்கள் ெிலரதக் 

கவைிப்யபாம். அரவ வருமாறு, 

َُُّّوَمن ر ُُّّف 
َ ُّاْل  يه ُُُّّثم َُُّّْج يًعاُّض  ُُّّ﴾١٤﴿ُّيُنج  اَعةًُُّّ﴾١٥﴿ُّلََظىىُُّّإ ن َهاُّۚ  لََك  ُّنَز 
َوىىُّ   ﴾١٦/جالمعار﴿ُّل ِّلش 

http://tanzil.net/#70:14
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     “இன்னும் பூமி ிலுள்ள அரனத்ரதயும் ககாடுத்யதனும் 

தன்ரனக் காப்பாற்றிக் ககாள்ள குற்றவாளி விரும்புவான். ஆனால் 

அது ஆகக் கூடி தல்ல. நிச்ெ மாக அது நரகத்தின் கநருப்பாகும். 
அது யதால்கரள எரித்து விடும்”(70\14-15-16) அதாவது அந்த கநருப்பு 

தரல ின் யதாரலக் கழற்றி விடும் என்பது இதன் கருத்தாகும். 

د رََُُّّوَما
َ
َُُّّلُُّّ﴾٢٧﴿َُّسَقرَُُُّّماُّاكَُّأ اَحة ُُّّ﴾٢٨﴿ُّتََذرَُُُّّوَلُُُّّتب ق  َُّش ُّل ِّل بَُُّّلَو 

 ﴾٢٩/المدثر﴿
     “அந்த நரகம் என்னகவன்று நீங்கள் அறிவரீ்களா? அது 

எவரரயும் மிச்ெம் ரவக்காது,  ாரரயும் விைவும் மாட்ைாது. அது 

மனிதனின் யகாலத்ரதய  மாற்றி விடும்” (74\27-28-29). 

     யமலும் நரவாெி கடுரம ாகப் பிடிக்கப்படுவான் என்பரதக் 

குறிப்பிடும் யபாது அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகிறான். 

يمَُُُّّثم ُُّّ﴾٣٠﴿َُّفُغللوهُُُُّّخُذوهُُّ َح  ُُُّّثم ُُّّ﴾٣١﴿َُّصللوهُُُّّاْل  لَة ُُّّف  ل س  ُُّعَهاَذر ُُّّس 
لُُكوهُُُّّاعًُّذ رَُُُّّعونََُّسب ُّ ُُّّ﴾٣٢/اِلاقة﴿ُّفَاس 

                                                                                                

“அவரனப் பிடியுங்கள். அவனுக்கு விலங்கிடுங்கள். பின்னர் 
அவரன நரகத்தில் தள்ளுங்கள். யமலும் எழுபது முழ நீளமுள்ள 

ெங்கிலி ால் அவரனக் கட்டுங்கள்” என்று நாம் கூறுயவாம். (69\30-
31-32)  

     “உலகிலுல்ல ெகல இரும்ரபயும் ஒன்று யெர்த்தால் அது அந்த 

ெங்கிலி ின் ஒரு வல த்திற்குத்தான் யபாதுமானதாக இருக்கும்” 
என்று அதரனப் பற்றி முஹம்மத் இப்னு அல்முன்கதிர் அவர்கள், 
குறிப்பிடுகின்றார்கள். யமலும் “ அதன் ஒரு முலம் எழுபது 

பாகமாகும். அதன் நீலம் கூபா நாட்டுக்கும், மக்காவுக்கும் இரைய  

உள்ள தூரமாகும்.” என்று கநௌப் என்பார் குறிப்பிடுகின்றார். 
யமலும் “நரகவாெி ின் பின் துவாரத்தின் மூலம் அது 

கெலுத்தப்பட்டு அவனின் வா ின் வழி ாக கவளிக் ககாண்டு 
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வரப்படும், எனும் ஒரு கெய்தி நமக்குக் கிரைத்துள்ளது” என்று 

ஸுப் ானுஸ் கஸௌரீ அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். யமலும் பின் 

வருமாறு அல்லாஹ் கூறுகிறான்.       

ر ُّ    
ُ
  ﴾١٧/المدثر﴿َُّصُعوًداُّه ُقهَُُّسأ

“அதி ெீக்கிரத்தில் அவரன ஒரு கஷ்ைமான ெிகரத்தில் ஏற்றி 
விடுயவன்.” (74\17) 

    “நரகத்தில் صعود‘ ஸஊத்’ என்ற கப ரில் ஒரு மரல உண்டு. 
அதன் மீது ஒரு காபிர் ஏறுவதற்கு முன் நாற்பது ஆண்டுகள் வரர 
அவன் அதரப பார்த்துக் ககாண்டிருப்பான்” என்று ைிபா அல் 

இஸ்பஹ ீ என்பார் கூறுகின்றார். யமலும் அல்லாஹ் இவ்வாறு 

கூறுகிறான்,  

ه م ُُّّم نُّفََخلََفُّ َُُّّبع د  َضاُعواَُّخل ف 
َ
ََلةَُُّّأ َبُعواُّالص  َهَوات َُُّّوات  ُّۚ  الش 

 ﴾٥٩/مريم﴿َُّغيًّاُّيَل َقو نَُُّّفََسو َفُّ
    “அவர்களுக்குப் பின்னர் அவர்களின் இைத்ரத 

அரைந்தவர்கயளா ெரீர இச்ரெகரளப் பின்பற்றி கதாழுரகர  

வனீாக்கி விட்ைவர்கள். அவர்கள் َغي என்ற நரரகய - 
தீரமர ய  ெந்திப்பார்கள்(19\59)   

 என்பது நரகிலுல்ல ெீழும் இரத்தமும் ஓடும் ஓர் ’َغي      
ஓரை ாகும். என்று அல் இஸ்கஹ ீஅவர்கள் கறிப்பிடுகிறார்கள். 

    யமலும் அல்லாஹ்வின் இந்த வெனத்ரதக் கவைியுங்கள். 

ل يه م َُُّّسو َفُُّّب آيَات َناُّواَكَفرُُُّّاَّل  ينَُُّّإ ن ُّ َجت ُُُُّّك َماُّانَارًُُّّنُص  ُُّجلُوُدُهمُّنَض 
َاُهم ُّ ْل  َُُُّّجلُوًداُّبَد  َُذوقُواَُّهاَغي  َُّحك يًماَُّعز يًزاََُّكنَُُّّالل ـهَُُّّإ ن ُُّّۚ  ال َعَذاَبُُِّّل 

 ُّ﴾٥٦/النساء﴿
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    “எவர்கள் நம்முரை  வெனங்கரள நிராகரிக்கின்றார்கயளா 
அவர்கரள நிச்ெ மாக நாம் நரகத்தில் யெர்த்து விடுயவாம். 
அவர்கள் யவதரனர த் கதாைர்ந்து அனுபவிப்பதற்காக 

அவர்களுரை  யதால் கருகி விடும் யபாகதல்லாம் மற்கறாரு 

புதி  யதாரல மாற்றிக் ககாண்யை இருப்யபாம்.(4\59)   

   தினமும் எழுபதா ிரம் தைரவகள் அவர்களின் யதாரல நரக 

கநருப்பு கருகச் கெய்யும், என்று ஹஸனுல் பஸரீ அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள்.  

  யமலும் அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகின்றான், 

َعت ُُّّواَكَفرُُُّّفَاَّل  ينَُُُُُّّّّّ ُُّّلَُهم ُُّّقُط ِّ نُّث يَاب  ار ُُّّم ِّ
ُّ(21/اِلج)ن 

    “எவர்கள் நிராகரிக்கின்றார்கயளா அவரகளுக்கு கநருப்பினால் 

ஆன ஆரை த ார் கெய் ப்பட்டிருக்கிறது. (22\19) 

     யமலும் அல்லாஹ் கூறுகிறான். 

نُّاب يلُُهمَسَُّ  رَُُّّم ِّ  ﴿٥٠\ابراهيم﴿ُّاْل ارُُُّّوُُجوَهُهمَُُُّّوَتغ َشىُُّّان ُّقَط 

     “அவர்களின் ெட்ரை தாரால் கெய் ப்பட்டிருக்கும், 
அவர்களுரை  முகத்ரதச் கநருப்பு கபாசுக்கி விடும்”(14\50 

 

َو مََُُّّلُُُّّفَلَي َسُُُُُّّّّّ َُُّّطَعام َُُّّوَلُُّّ﴿٣٥﴿ََُّح يم َُُّّهاُهَناُّاِل  ل ي ُُّّم ن ُُّّإ ل  ُّغ س 
 ُُُُُّّّّّ﴿٣٦اِلاقة﴿

 “ஆகயவ இன்ரற  தினம் அவனுக்கு இங்கு  ாகதாரு நன்பனும் 

இல்ரல. ெீழ் ெலங்கரளத் தவிர யவறு உைவும் இல்ரல.(69\35-36)  

           “நரக வாெிகளின் உைம்பிலிருந்து வடிந்து வரும் ெீயழ 

நரவெிகளுக்கு உைவாக அரமயும்” என அல் ஹுரவ ீஅவர்கள்,  
இந்த வெனத்திற்கு விளக்கம் தந்துள்ளார்கள். யமலும் அல்லாஹ் 

கூறுகிறான்,   
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ـىَذاُّ اق ََُُّّح يم ُُّّفَل يَُذوقُوهَُُُّّه  ُّ﴿٥٧﴿ُّوََغس 
 “இயதா ககாதித்த நீரும், ெீழ் ஜலமும், அதரன அவர்கள் 

சுரவத்துப் பார்க்கட்டும் (38\57) “இவ்வெனத்திலுள்ள  எனும்  َغساق

கொல் நரகவாெிகளின் துர் நாற்றமுள்ள கனமான ெீரழக் 

குறிக்கும்” என அபூ ரஸீன் என்பார் குறிப்பிடுகின்றார். 

     “ஐந்து விை ங்ரளப் பற்றி நரகவாெிகள் பிராத்தரன 

கெய்வார்கள். அவற்றில் நான்கு யவண்டுயகாலுக்கு அல்லாஹ் 

விரை ளித்த பின், ஐந்தாவது யவண்டுயகாலுக்கும் அவன் 

விரை ளிப்பான். அதன் பின்னர் அவர்கள் எதுவும் 

யபெமாட்ைார்கள்”. என்று கஃப் அல்குரழீ அவர்கள் கூறுகிறார்கள், 
என ரபஹகீ அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். அவர்களின் 

யவண்டுக்யகாலும் அதற்கு அல்லாஹ் அளித்த பதிலும் வருமாறு, 

َمت نَُُّّب نَارَُُّّقَالُوا
َ
َيي تَنَاُّاث نَتَي  ُُّّاأ ح 

َ
َتَُُّّاث نَتَي  َُُّّوأ ُّإ َلىَُُّّفَهل ُُّّب ُذنُوب َناُّف نَافَاع 

ُُّخرُُّ نُّوج  َمت َناُّب نَارَُُّّقَالُوا﴿١١﴿َُّسب يل ُُّّم ِّ
َ
يَي تَنَاُّاث نَتَي  ُُّّأ ح 

َ
ُّاث نَتَي  َُُّّوأ

َتَُّ ُُّخرُُُّّإ َلىَُُّّفَهل ُُّّب ُذنُوب َناُّف نَافَاع  نُّوج   ُّ﴿١١/اغفرُّ﴿َُّسب يل ُُّّم ِّ
“எங்கள் இரறவயன! இருமுரற நீ எங்கரள மரைிக்கச் கெய்தாய். 
இருமுரற நீ எங்களுக்கு உ ிர் ககாடுத்தாய். நாங்கள் எங்கள் 

குற்றங்கரள ஒப்புக் ககாண்யைாம். ஆகயவ (இதிலிருந்து 

கவளிய ற ஏதும் வழி உண்ைா” என்று அவர்கள் யகட்பார்கள்.(40\11) 

     இதற்கு இவ்வாறு அல்லாஹ் விரை ளிக்கின்றான், 

ىل ُكم ن هَُُُّّذ
َ
َُُّّإ ذَاُّب أ َدهُُُّّالل ـهُُُُّّدع  َُُِّّإَونُّۚ  ُتم َُّكَفر ُُّّوَح   ۚ  تُؤ م نُواُّب ه ُُّّك ُّيُش 
مُُّ ُك  َعل  ُُِّّّل ل ـه ُُّّفَاِل 

َكب ي ُُّّال 
 ُّ﴾١٢/اغفر﴿ُّال 

     “இதுவாகிறது உங்களுக்கு அல்லாஹ் ஒருவன்தான் என்று 

கூறப்பட்ை யபாது அதரன நீங்கள் மறுத்தீர்கள், அவனுக்கு இரை 

உண்டு என்று எவரும் கூறினால் அதரன நீங்கள் நம்பினரீ்கள்! 
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என்பதனால் தான். ஆதலால் தீர்ப்பு மிகப் கபரி வனும் 

யமலானவனுமாகி  அல்லாஹ்வுக்யக உரி தாகும்.(40\12)   

    பின்னர் அவர்கள் இவ்வாறு கூறுவார்கள், 

ب َص ُُّّب نَارَُّ
َ
ع نَافَار ُُّّوََسم ع َناُّنَاأ ًاَُّنع َمل ُُّّج   ُّ﴾١٢/السجدة﴿ُُّموق نُونَُُّّإ ن اَُّصاِل 

    “எங்கள் இரறவயன! எங்களுரை  கண்களும், காதுகளும் 

திறந்து ககாண்ைன. எங்கரள திரும்பவும் அனுப்பி ரவ. 
நிச்ெ மாக நாங்கள்  உறுதி ாக (இந்நாரள) நம்புகியறாம் என்று 

அவர்கள் கூறுவார்கள்” (32\12)   

     அவர்களின் இந்த யவண்டுயகாளுக்கு அல்லாஹ் இவ்வாறு 

விரை ளிக்கின்றான், 

يُّب َماُّفَُذوقُوا ينَاُكم ُُّّإ ن اَُّهـىَذاُّيَو م ُكم ُُّّل َقاءَُُّّتُم ُّنَس  َُّعَذاَبَُُّّوذُوقُواُّۚ  نَس 
ُل  ُّ يتُم ُُّّب َماُّفَُذوقُوا﴾١٤﴿َُّتع َملُونَُُُّّكنتُم ُُّّب َماُّاْل  ُّإ ن اَُّهـىَذاُّيَو م ُكم ُُّّل َقاءَُُّّنَس 

ينَاُكم ُّ  ُّ﴾١٤/السجدة﴿َُّتع َملُونَُُُّّكنتُم ُُّّب َماُّل  ُّاْل َُُُّّعَذاَبَُُّّوذُوقُواُّۚ  نَس 
    “ஆகயவ ெந்திக்கும் இந்நாரள நீங்கள் மறந்து விட்ைதன் 

பலரன நீங்கள் சுரவத்துக் ககாண்டிருங்கள். நிச்ெ மாக நாமும் 

உங்கரள மறந்து விட்யைாம். நீங்கள் கெய்து ககாண்டிருந்த 

கெ லின் காரைமாக என்கறன்றும் நிரல ான இந்த 

யவதரனர  அனுபவித்துக் ககாண்டிருங்கள்”(32\14) 

    பின்னர் நரகவாெிகள் இவ்வாறு கூறுவார்கள், 

ر ُُّّب نَارَُّ خ ِّ
َ
َجل ُُّّإ َلىُُّّنَاأ

َ
ُّقَر ُُّّأ  ب ُُّّيب 

َوتَكَُُُّّّنل ُُّّ(ابراهيم)ۚ  ُسَلُّالرلَُُّّونَت ب ع َُُّّدع 
     “எங்கள் இரறவயன! நீ எங்களுக்கு ஒரு கொற்ப தவரை ளி! 
நாங்கள் உன் அரழப்புக்கு கெவி ககாடுத்து தூதரரப் பின்பற்றி 
நைப்யபாம்” என்று கூறுவார்கள்”(14\44)  

      அதற்கு அல்லாஹ் இவ்வாறு விரை ளிப்பான், 
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َولَم ُّ
َ
تُمُّتَُكونُواُّأ ق َسم 

َ
نُّأ نُّلَُكمَُّماَُّقب ُلُُّّم ِّ ُُّّ﴾٤٤/ابراهيم﴿َُّزَوال ُُّّم ِّ

  

     “இதற்கு முன்னர் நீங்கள் உங்களுக்குக் அழியவ இல்ரல 

என்று ெத்தி ம் கெய்து கூறிக் ககாண்டிருக்கவில்ரல ா?” என்று 

கூறுவான்(14\44) அதற்கு அவர்கள், 
                   

َطر ُُّّوَُهم ُّ ر ُُّّب نَارَُُّّف يَهاُُّخونَُّيَص  خ 
َ
َناأ ًاصََُُّّنع َمل ُُّّج  َُُّّاِل  ُُّكن اُّاَّل  يَُّغي 

 ُّ(14\فاطر)ۚ  َنع َمُلُّ
      “எங்கள் இரறவயன! எங்கரள கவளிய ற்றிவிடு. நாங்கள் 

கெய்து ககாண்டிருந்த காரி ங்கரள விட்டுவிட்டு 

நற்கெ ல்கரளய  கெய்யவாம்” என்று ஓலமிடுவார்கள்” (35\37) 

                                                                                     

அதற்கு அல்லாஹ், 

َولَم ُّ
َ
ر ُُّّأ اُُّكمُنَعم ِّ رُُُّّم  رََُُّّمنُّف يه َُُّّيتََذك  يرُُُّّوََجاَءُكمُُُّّتََذك  ُّفَُذوقُواُّۚ  اْل ذ 

ال م يََُُّّفَما ي ُُّّم نُّل لظ   (٣٧/13﴿ُّن ص 
       “நல்லுைர்ச்ெி கபறக்கூடி வன் நல்லுைர்ச்ெிப் கபறுவதற்குப் 

யபாதுமான காலம் வரர ில் நாம் உங்கரள உ ியராடு விட்டு 

ரவக்கவில்ரல ா? உங்களுக்கு அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்ரக 

கெய்கிறவர் உங்களிைம் வந்யத இருக்கிறார். ஆதலால் நீங்கள் 

சுரவத்துக் ககாண்டிருங்கள், அநி ா க்காரர்களுக்கு உதவி 
கெய்பவர் ஒருவருமில்ரல” என்று கூறுவான்.(35\37) 

 பின்னர் நரகவாெிகள், 

َوُتنَاَُّعلَي نَاَُّغلَبَت ُُّّب نَارَُّ ق   ﴾201/المؤمنون﴿َُّضال ِّيَُُّّقَو ًماَُّوُكن اُّش 
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       “எங்கள் இரறவயன! எங்களுரை  துரதிர்ஷ்ைம் எங்கரள 

மீறிவிட்ைது, ஆதலால் நாங்கள் தவறான வழி ில் 

கென்றுவிட்யைாம்” என்று கூறுவார்கள். (23\108) 

 அதற்கு அல்லாஹ், 

َسئُواُّقَاَلُّ  ُّ﴾١٠٨/المؤمنون﴿ُّتَُكل ُِّمون َُُّّوَلُُّّف يَهاُّاخ 
       “அதியலய  ெிறுரமப்பட்டுக் கிைவுங்கள். நீங்கள் என்னுைன் 

யபொதீர்கள்” என்று கூறுவான் (23\108)         

     எனயவ அதன் பின் அவர்கள் அறயவ யபெ மாட்ைார்கள். 
எனினும் நரகத்தின் காவலாலர்களிைம் பாதுகாப்புத் யதடுவார்கள். 
இதரன அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகிறான். 

ُُّّاَّل  ينََُُّّوقَاَلُّ  ََزنَة ُُّّاْل ار ُُّّف  ُُّّب ُكم ُّرَُُّّاد ُعواَُّجَهن مَُُّّْل  ف  نَُُّّيَو ًماَُّعن اَُُّيَف ِّ ُّم ِّ
َعَذاب ُّ

 ُّ﴾٤٩/راغف﴿ُّال 
    ”பின்னர் நரகத்திலுள்ளவர்கள் நரகத்தின் காவலாலர்கரள 

யநாக்கி “யவதரனர  ஒரு நாயளனும் எங்களுக்கு 

இயலொக்குமாறு உங்கள் இரறவனிைம் யகளுங்கள்” 
எனக்கூறுவார்கள்” (40\49)  

              அதற்கு அந்தக் காவலாலர்கள், 

َولَم ُُّّقَالُوا
َ
ت يُكم ُُّّتَُكُُّّأ

 
َي ِّنَات ُُُّّسلُُكمرُُُّّتَأ

ُّۚ  فَاد ُعواُّقَالُواُّۚ  بََلىُُّّقَالُواُّۚ  ب اْل 
ََكف ر ُُُّّدَعءَُُُّّوَما

ُُّّينَُّال  ُُّّإ ل   ُّ﴾٥٠﴿َُّضََلل ُُّّف 
      “உங்களிைம் வந்த தூதர்கள் கதளிவான அத்தாட்ெிகளுைன் 

உங்களிைம் வரவில்ரல ா? என்று யகட்பார்கள். அதற்கு அவர்கள் 

(நரகவாெிகள்) “ஆம் கமய்தான்” என்று கூறுவார்கள். அதற்கவர்கள் 

(காவலாளர்கள்) ”அவ்வாறா ின் நீங்கயள யகட்டுக்ககாள்ளுங்கள்” 
என்று கூறிவிடுவார்கள். இந்நிராகரிப்பாளர்களின் பிரார்த்தரன 

 ாகதாரு ப னும் அளிக்காது” (40\50) 
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     எனயவ நரகத்தின் காவலாலர்களிைமிருந்தும் அவர்கள் 

நம்பிக்ரக ிழந்த பின்னர், அவர்கள் மாலிக் (அரல) அவர்கரள 

அரழப்பார்கள். அவர் நரகின் நடுவில் தன்னுர  ஆெனத்தில் 

இருப்பார். அவர் பக்கத்தில் உள்ளரதப் பார்ப்பது யபாலயவ 

நரகத்தின் கரைெி எல்ரல ில் இருப்பரவகரளயும் பார்த்துக் 

ககாைடிருப்பார். அங்யகயுள்ள பாலங்களின் யமலால் மலக்குகள் 

கென்று ககாண்டிருப்பார்கள். அவ்வம ம் நரகவாெிகள், 

َُُّّمال كُُُّّيَا َق ض  ُّ(44/الزخرف)ُّۚ  بلكَُّرََُُّّعلَي نَاُِّل 
    “மாலிக்யக! உங்களது இரறவன் எங்களுரை  காரி த்ரத 

முடித்து விைவும்” என்று கூறுவார்கள். (43\77)  

    இவ்வாறு அவர்கள் தங்களுக்கு மரைம் கிரைத்துவிை 

யவண்டும் என, என்பது ஆண்டுகள் வரர யவண்டிக் ககாண்யை 

இருப்பார்கள். ஆனால் நரகத்தின் அதிபதி மாலிக்கு (அரல) 
அவர்கள் எதுவும் யபெமாட்ைார்கள். ஒரு ஆண்டு என்பது, 
முன்னூற்றி அறுபது நாட்கரளயும், ஒரு மாதம் என்பது முப்பது 

நாட்கரளயும் ககாண்ைதாகும். எனினும் கி ாமத்து நாளில் ஒரு 

நாள் என்பது, ஆ ிரம் மாதங்களுக்குச் ெமமாகும். இதரன இரற 

வெனம் இப்படிக் கூறுகிறது, 

      

ُُّّب ِّكَُّرَُُّّع ندَُُّّيَو ًماُِّإَون ُُُُُّّّّّ ل ف 
َ
اَُّسنَة َُُّّكأ م  ونَُُّّم ِّ   ﴾٤٧/اِلج﴿َُّتُعدل

    “நிச்ெ மாக உங்களது இரறனிைத்தில், ஒரு நாள் நீங்கள் 

எண்ணும் ஆ ிரம் வருைங்களுக்குச் ெமமாகும்” (22\47)     

    இத்தரன நீண்ை காலம் வரர ில் மாலிக் (அரல) 
அவர்களிைம் நரகவாெிகள் முரற ிட்ை பின்னர் அவர் 
அவர்கரளப் பார்த்து, 

اك ُُّّإ ن ُكمُّقَاَلُّ ُُُُُُُّّّّّّّ﴿٧٧/الزخرف﴿ُّثُونَُّم 
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       “நிச்ெ மாக நீங்கள் இயத நிரல ில் இருக்க யவண்டி துதான்” 
என்று கூறுவார்.”(43\77) 

     இப்படி மாலிக் (அரல) அவர்கள் கொல்வரதக் யகட்ை 

அவர்கள் நம்பிக்ரக ிழந்து விடுவார்கள். பின்னர் அவர்கள் 

ஒருவருக்ககாருவர், “வைக்க வழிப்பாட்டில்  நல்ல மனிதர்கள் 

கபாருரமயுைன் இருந்தது யபால நாமும் கபாருரம ாக 

இருப்யபாம்” என்று கூறுவர்கள். பின்னர் அவர்கள் தங்களின் நீண்ை 

கபாருரமக்குப் பின் பதபரதத்துக் ககாண்டு, 

نَاَُّعلَي نَاَُّسَواء ُّ َجز ع 
َ
م ُُّّأ

َ
ُُّّنم َُُّّْلَاَُّماُّنَاَصَب ُُّّأ  ُّ﴿٢١/ابراهيم﴿ُُّم  يص 

    “நாங்கள் பரதபரதத்துத் துடிப்பதும் அல்லது ெகித்துக் 

ககாண்டு கபாருரம ாக இருப்பதும் ஒன்றாகயவ இருக்கின்றது. 
தப்ப எங்களுக்கு  ாகதாரு வழியும் இல்ரலய  என்று 

புலம்புவார்கள்”(14\21) 

    இவ்வாறு இவர்கள் புலம்பிக் ககாண்டிருக்கும் யபாது இப்லீஸ் 

எழுந்து, 

َق ُُِّّّوَع دَُُّّوََعَدُكم ُُّّالل ـهَُُّّإ ن ُّ
تُُكم َُُّّووََعدتلُكم ُُّّاِل  لَف  خ 

َ
َََُُّّكنََُُّّوَماُّۚ  فَأ ُّل 

نَُّعلَي ُكم َطان ُُّّم ِّ
ُُُّّسل  نُّإ ل 

َ
تََجب تُم َُُّّدَعو تُُكم ُُّّأ ُُّّفَاس  ُُّّفَََلُُّّۚ  ل  ُّتَلُوُمون 

نُفسََُُّّولُوُموا
َ
اُّۚ  ُكمأ نَاُّم 

َ
نتُمَُّوَماُّخ ُكم ُّب ُمص  ُُّّأ

َ
ُُّّۚ  خ  ُّب ُمص  ُُّّأ ِّ ُّإ ن 

َُُّّب َماُُّتَُّكَفر ُّ ش 
َ
ُتُمون ُّأ

ال م يَُُّّإ ن ُُّّۚ  َقب ُلُُّّم نُّك  ُُّّلَُهم ُُّّالظ  م َُُّّعَذاب  ِل 
َ
ُّأ

 ﴿٢٢/ابراهيم﴿
 “நிச்ெ மாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு கமய் ாகயவ வாக்களித்து 

இருந்தான். நானும் உங்களுக்கு வாக்களித்யதன். எனினும் நான் 

உங்கரள வஞ்ெித்து விட்யைன். நான் உங்கரள அரழத்யதன். 
நீங்கள் என்ரனப் பின்பற்றினரீ்கள். உங்கரள நான் நிர்பந்திப்பதற்கு 

எனக்கு  ாகதாரு அதிகாரமும் இல்லாமயல இருந்தது. ஆதலால் 

http://tanzil.net/#14:21
http://tanzil.net/#14:22
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நீங்கள் என்ரன நிந்திக்காதீர்கள். உங்கரள நீங்கள் நிந்தித்துக் 

ககாள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு  ாகதாரு உதவியும் கெய்  

முடி ாது. நீங்களும் எனக்கு  ாகதாரு உதவியும் கெய்  

முடி ாது. இதற்கு முன்னர் நீங்கள் என்ரன இரை ஆக்கிக் 

ககாண்டிருந்தரதயும் நிச்ெ மாக நான் நிராகரித்து விட்யைன்” 
என்று கூறுவான்(14\22)  

    எனயவ அவனின் இந்தப் யபச்ரெக் யகட்ைதும் அவர்கள் 

தங்களின் மீயத யகாபமரைவார்கள். அப்கபாழுது அவர்களிைம், 

ُتُّ ه ُُّّلََمق  َبُُُّّاللـ  ك 
َ
ت ُكم ُُّّم نُّأ ق  ُُّّم  نُفَسُكم 

َ
 (20/اغفر)أ

     “நீங்கள் உங்கள் ஆத்மாரவ யகாபித்தரதவிை 

அல்லாஹ்வுரை  யகாபம் மிகப் கபரி தாகும்” என்று 

கூறப்படும்(40\10) 

    நரகவாெிகள் அல்லாஹ்விைம் ஐந்து தைரவகள் மன்றாடியும், 
அவர்களின் மன்றாட்ைத்ரத அவன் ஏற்றுக் ககாள்ளாத படி ாலும், 
ஈற்றில் அவர்களுக்குப் யபெ அனுமதி மறுக்கப்படுவதாலும், 
அவர்கள் கதாைர்ந்தும் நரகில் இருக்க யவண்டி  அவல நிரல 

காரைமாகவும்,  அவர்களின் முகம் எப்படி மாறிவிடும் என்பரத, 
இரறவெனம் இப்படி குறிப்பிடுகின்றது,    

ُونَُُّّف يَهاُّوَُهم ُُّّاْل ارُُُّّوُُجوَهُهمُُُّّتَل َفحُُّ ُّ﴾١٠٤ُّ/المؤمنون﴿ََُّكِل 
     “அவர்களுரை  முகங்கரள கநருப்புப் கபாசுக்கும். எனயவ 

அவர்களுரை  முகம் விகாரமாக இருக்கும்” (23\104) 

 

 َفُتَقل ُص  انلَارر، تَْشوريهر  " : َقاَل  ، َوَسلَمَ  َعلَْيهر  اّلَلُ  َصىَل  اّلَلر  َرُسولر  َعنْ 
هر  َوْسَط  َتْبلُغَ  َحىَت  الُْعلَْيا َشَفَتهُ  سر

ْ
ْفىَل  َشَفُتهُ  َوتَْسرَتْخر  ، َرأ  َحىَت  الس 

ادرقر  تَُه   وَ ُسَ  تَِْضرَب  رَُسَ ْرَبَعةُ  ل
َ
َدار    ُكُثُف  , ُجُدر   انلَارر أ ٍ  جر رَيةُ    ُك  َمسر

http://tanzil.net/#23:104
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ْرَبعرْيَ 
َ
نَ  لَوْ  " . " َسَنةً  أ

َ
ْهرريَق  مرنْ  َدلْوًا أ

ُ
ْسلرْي َأ ْنَيا، فر  غر ْنَتَ  ادل 

َ
ْهَل  أَل

َ
 أ

ْنَيا  . " ادل 

     யமலும் “நரகவாெிர  கநருப்புப்  கபாசுக்கி விடும். அதன் 

காரைமாக அவனின் யமல் உதடு அவனுரை  நடுத் தரல 

வரரயும், அவனின் கீழ் உதடு அவனின் கதாப்புள் வரரயும் நீண்டு  

விடும். யமலும் நரகத்தின் கநருப்பு நான்கு சுவர்கள் யபான்று 

விொலமானது. ஒவ்கவாரு சுவரும் நாற்பது ஆண்டு ப ைத் தூரம் 

ககாண்ைதாகும். நரகின் ஒரு வாளி ெீழ் உலகில் 

ககாட்ைப்படுமானால் அது உலகிலிருக்கும்  ாவரரயும் நாறச் 

கெய்திடும்” என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள்.(திர்மிதீ) 

نَ 
َ
ََهَنمَ  إرنَ  َقال َوَسلَمَ  َعلَْيهر  اّلَلُ  َصىَل  اّلَلر  َرُسوَل  أ بَْواب   َسْبَعةَ  ْلر

َ
 بَاب   ، أ

رَمنْ  مرْنَها َمتر  ىلَعَ  َسْيَفهُ  َسَل  ل
ُ
وْ "  أ

َ
َمةر  ىلَعَ : "  َقاَل  أ

ُ
 َعلَْيهر  اّلَلُ  َصىَل  حُمََمد   أ

 سبعون هلا القيامة يوم جبهنم يؤت:  وسلم عليه اهلل صىل وقال َوَسلَمَ 
  . " جيرونها ملك ألف سبعون زمام ك مع زمام ألف

      யமலும் “நரகத்திற்கு ஏழு வா ல்கள் உண்டு. அதில் ஒரு 

வா ல் எனது உம்மத்தினருக்கு எதிராக வாரள கவளி ில் 

எடுத்தவனுக்குரி து” என்று நபி வர்கள் கூறினார்கள். (திர்மிதீ) 
இன்கனாரு ஹதீஸில் “மறுரம நாளில் நரகம் ககாண்டு வரப்படும். 
அதில் எழுபது கடிவாளங்கள் இருக்கும். அரவ 

ஒவ்கவான்றுைனும் இருக்கும் எழுபதா ிரம் மலக்குகள்   அதரன  

இழுத்து வருவார்கள்” என்று நபி வர்கள் குறிப்பிைப்பிைார்கள்” 
(முஸ்லிம்) 

    யமலும் நரகத்தின் பாதுகாவளர் பற்றி இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) 
அவர்கள் குறிப்பிடும் யபாது, “அவர்கள் ஒருவரின் இரண்டு 

பு ங்களுக்கும் இரைய  உள்ள இரைகவளி, ஒரு வருை 

ப ைத்தின் தூரமாகும். யமலும் அவரின் ெம்மட்டி ரற. 
எழுபதா ிரம் யபர்கரள  நரகத்தின் அடி ில் ககாண்டு யபாய் 
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தள்ளி விடும் அளவுக்கு, அவர் பலம் மிக்கவர்” என்று கூறினார்கள். 
யமலும்  “கநருப்பு ெிவப்பாக மாறும் வரர ில் ஆ ிரம் வருைங்கள் 

எரிக்கப்படும். பின்னர் அது கவண்ரம ாகும் வரர ில் இன்னும் 

ஆ ிரம் ஆண்டுகள் எரிக்கப்படும். பின்னர் அது கடும் இருளாக 

மாறும் வரர ில் யமலும் ஆ ிரம் ஆண்டுகள் எரிக்கப்படும்” 
என்று அபூ ஹரரரா (ரழி) அவர்கள் கூறினார்கள். 

 اليت هذه ناركم قال وسلم عليه اهلل صىل انليب عن هريرة أب عن
 اكنت إن واهلل قالوا جهنم حر من جزءا سبعني من واحد جزء توقدون

 مثل لكهن جزءا وستني بتسعة فضلت فإنها قال اهلل رسول يا لاكفية
  مسلم(حرها)رواه 

    “யமலும் நீங்கள் எரிக்கும் உங்களின் இந்த கநருப்பு’ நரக 

சூட்டின் எழுபதில் ஒரு பாகமாகும்” என்றார்கள். அதற்கு 

“அல்லாஹ்வின் தூதயர! அல்லாஹ்வின் மீது ஆரை ாக இது 

யபாதுமானதா?” என்றனர். அதற்கு நபி வர்கள் “அது 

கதாண்ணூற்றி ஒன்பது பாகத்தால் கபருக்கப்படும், அரவ 

ஒவ்கவான்றின் சூடும் அதன் முதல் சூடு யபான்யற இருக்கும்” 
என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.(முஸ்லிம்). யமலும் 

நபி வர்கள் கூறினார்கள். 

يؤت : عن أنس بن مالك قال ، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
غة ثم ا من أهل انلار يوم القيامة فيصبغ ف انلار صببأنعم أهل ادلين

يقال يا ابن آدم هل رأيت خرياً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول ال 
  .. واهلل يا رب

ويؤت بأشد انلاس بؤساً ف ادلنيا من أهل اْلنة فيصبغ صبغة ف اْلنة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4964&idto=4967&bk_no=56&ID=1649#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4964&idto=4967&bk_no=56&ID=1649#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4964&idto=4967&bk_no=56&ID=1649#docu
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فيقال ل يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ وهل مر بك شدة قط ؟ فيقول 
 )رواه مسلم(دة قطال واهلل يا رب ما مر يب بؤس قط وال رأيت ش

“உலகில் மிகவும் சுகயபாக வாழ்க்ரக அனுபவித்து வந்த நரகவாெி 
ஒருவர் நாரள மறுரம நாளில் ககாண்டு வரப்படுவார். பின்னர்  
நரகவாெி எனும் ொ ம் அவனுக்கப் பூெப்படும்.  பின்னர் அவனிைம் 

“இங்கு எந்த நன்ரமர ய னும் நீ கண்ைா ா? என்றும், சுகயபாகி 
எவரனயும் இங்கு கண்ைா ா?” என்றும் யகட்கப்படும். அதற்கு 

அவன் “ என் இரட்ெகயன! அல்லாஹ்வின் மீது ஆரை ாக 

இல்ரல” என்பான். யமலும் உலகில் மிகவும் கஷ்ைம் அனுபவித்த 

வந்த ஒரு சுவர்க்கவாெியும் ககாண்டு வரப்படுவார். அவருக்கு 

சுவர்க்கவாெி எனும் ொ ம் பூெப்படும். பின்னர் அவரிைம் “நீர் இங்கு 

கஷ்ைங்கள் எதரனயும் கண்டீரா? என்றும் இங்கு கஷ்ைப்படுகின்ற 

எவயரனும் உன் பக்கத்தால் கெல்வரதக் கண்டீரா?” என்றும் 

யகட்கப்படும். அதற்கு அவர் “என் இரட்ெகயன! அல்லாஹ்வின் மீது 

ஆரை ாக அப்படி ஒன்ரறயும் நான் காைவில்ரல” 
என்பார்.(முஸ்லிம்). 

ثالث)رواه  مسرية جدله وغلظ أحد، مثل ،الاكفر ناب أو الاكفر، رضس
  مسلم( 

   யமலும் “காபிரின் பல் உஹுது மரல யபான்று இருக்கும். 
யமலும் அவனுரை  யதாலின் கனம் மூன்று  நாள் ப ைத்தின் 

தூரமாகும்” என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்.(முஸலிம்). 

ررَُجل   ءُ جُيَا " : صىل اهلل عليه وسلمُ  اّلَلر  قال َرُسولر   انلَارر  فر  َفُيْطَرحُ  ب
رَمارر  َكَطْحنر  فريَها َفَيْطَحنُ 

ْ
ررََحاهُ  احل يُف  ، ب رهر  َفُيطر ْهُل  ب

َ
 : َفَيُقولُونَ  ، انلَارر  أ

يْ 
َ
لَْسَت  ، فُاَلنُ  أ

َ
ُمرُ  ُكْنَت  أ

ْ
رالَْمْعُروفر  تَأ :  َفَيُقولُ  ، ؟ الُْمْنَكرر  َعنر  َوَتْنَه  ب
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ْ  آُمرُ  ُكْنُت  إرين   رال ْفَعلُهُ  َواَل  َمْعُروفر ب
َ
ْنَه  ، أ

َ
ْفَعلُه )رواه  الُْمْنَكرر  َعنر  وَأ

َ
وَأ

  . " ابلخاري(

யமலும் நரகில் ஒருவர் தூக்கி வெீப்படுவான். அவன் அங்கு 

கெக்கில் கட்டி  கழுரத யபான்று  அரரத்துக் ககாண்டு 

இருப்பான். நரகவாெிகள் அவரன எடுத்துக் ககாண்டு சுற்றுவார்கள் 

“யமலும் அவனிைம இன்னாயன! நீ நன்ரமர க் ககண்டு ஏவியும், 
தீரமர  விட்டும் விலக்கியும் வரவில்ரல ா? என்பர் அதற்கு 

அவன் “நான் நன்ரமர க் ககாண்டு ஏவியனன். ஆனால் நான் 

அதரனச் கெய் வில்ரல. நான் தீரமர  விட்டும் தடுத்யதன். 
நான் அதரனத் தவிர்ந்து ககாள்ளவில்ரல” என்பான்.(புகாரீ). 

 إين وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول قال قال مسعود بن اهلل عبد عن
 رجل اجلنة دخوال اجلنة أهل وآخر منها خروجا انلار أهل خرآ ألعلم
 اجلنة فادخل اذهب هل وتعاىل تبارك اهلل فيقول حبوا انلار من خيرج

 مألى وجدتها رب يا فيقول فريجع مألى أنها إيله فيخيل فيأتيها
 إيله فيخيل فيأتيها قال اجلنة فادخل اذهب هل وتعاىل تبارك اهلل فيقول

 اذهب هل اهلل فيقول مألى وجدتها رب يا فيقول جعفري مألى أنها
 أمثال عرشة لك إن أو أمثاهلا وعرشة ادلنيا مثل لك فإن اجلنة فادخل

 رأيت لقد قال امللك وأنت ب أتضحك أو ب أتسخر فيقول قال ادلنيا
 فاكن قال نواجذه بدت حىت ضحك وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول
   لة)رواه مسلم(مزن اجلنة أهل أدىن ذاك يقال

    யமலும் ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், “நரகிலிருந்து 

இறுதி ாக கவளி ில் வருபன்  ார் என்பரதயும், இறுதி ில் 

சுவர்க்கம் கெல்பவன்  ார், என்பரதயும் நான் அறியவன். அவன் 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=345&bk_no=1&ID=92#docu
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நரகிலிருந்து தவழ்ந்து தவழ்ந்து கவளி ில் வருவான். அவனிைம் 

அல்லாஹ் “நீ யபாய் சுவர்க்கத்தில் பிரயவெி” என்பான். அவன் 

சுவர்கத்திற்கு வந்ததும் அது அவனுக்கு நிரறந்திருப்பது யபான்று 

யதான்றும். எனயவ அவன் திரும்பி வந்து “என் இரவயன! அது 

நிரறந்திருக்க நான் கண்யைன். என்பான்.” அதற்கு அல்லாஹ் “நீ 

யபாய் சுவர்க்கதில் பிரயவெி” எனபான் மறுடியும் அவன் அங்கு 

கென்றதும், அது நிரம்பி இருப்பது யபான்யற அவனுக்குத் 

யதான்றும். எனயவ அவன் திரும்பி வந்து, என் இரறவயன! அது 

நிரம்பி இருக்கக் கண்யைன், எனபான். அதற்கு அல்லாஹ் “நீ யபாய் 

சுவர்க்கத்தில் பிரயவெி, நிச்ெ மாக உனக்கு இவ்வுலகம் 

யபான்றதுவும், யமலும் அது யபான்று பத்து மைங்கும்  

உனக்குண்டு” என்பான். அப்கபாழுது அவன் “நீ யபரரொனாக 

இருக்கின்றாய், நீ என்ரனக் யகலி பண்ணுகிறா ா, அல்லது 

என்ரனப் பார்த்து ெிரிக்கின்றா ா? என்று கூறுவான். என்று  

நபி வர்கள் கூறும் யபாது. அவர்கள் தன்னுரை  பற்கள் 

கவளி ில் கதரியுமாறு ெிரித்தரத நான் பார்த்யதன். அவ்வம ம் 

அதுதான் மிகவும் தாழ்ந்த நிரல ிலுள்ள சுவர்க்கவாெி ின் 

அந்தஸ்த்து என்று அவனிைம் கூறப்படும்”, என ரஸூல் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். என இப்னு மஸ்ஊத் (ரழி) அவர்கள்  

அறிவிக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்). 

 عليه اهلل صيل اهلل رسول قال : قال عنه اهلل ريض هريرة أيب عن
 ومْنل ، اْلنة ف مْنل:  مْنالن ل إال أحد من منكم ما)  وسلم

 قول فذلك ، مْنل اْلنة أهل ورث ، انلار فدخل مات فإذا ، انلار ف
    {الوارثون أوَلكهم:}تعاىل

  " الصحيحة"  ف األبلاين  صححه

   யமலும் சுவர்க்கத்தில் ஒரு இல்லமும், நரகத்தில் இன்கனாரு 

இல்லமும் என, உங்களுக்கு இரண்டு இல்லங்கள் உள்ளன.  
எனயவ ஒருவன் இறந்த பின்னர் அவன் நரகத்திற்கச் கென்றதும், 
சுவர்க்கத்திலுள்ள அவனின் இல்லத்ரத, சுவர்க்கவாெிகள் 



 

 

மரணத்தின் 

பின் 
100
 

வராெத்தாக எடுத்துக் ககாள்வார்கள்” என்று ரஸூல் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். யமலும் “இத்தரக வர்தாம் உண்ரம ான 

வாரிெதாரர்கள்” (23\10). என்ற இரற வெனம் இதரனய   

குறிப்பிடுகின்றது, என்றும் ரஸூல்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், 
என அபூஹுரரரா(ரழி) அறிவிக்கின்றார்கள்                                               

சுவர்க்கமும் சுக வாழ்வும் 

     அல்லாஹ்வும் அவனின் தூதரும் சுவர்க்கத்தின் சுகயபாகங்கள் 

பற்றி விபரித்துள்ளனர். முதலில் அது பற்றி  அல் குர்ஆன் 

வெனங்கள் ெிலரதக் கவைிப்யபாம். 

  ﴾٤٦﴿َُّجن تَان ُُّّب ِّه ُّرََُُّّمَقامََُُّّخاَفَُُّّول َمن ُّ

     “எவன் தன் இரறவனின் ெந்திப்ரபப் பற்றிப் 

ப ப்படுகின்றாயனா, அவனுக்குச் சுவனபதி ில் இரு யொரலகள் 

உண்டு. (55\46) 

 ﴾٥٢﴿َُّزو َجان ُُّّفَاك َهة ُُُّّك ُُِّّّم نُّيه َماف ُّ

  “அவ்விரண்டிலும் ஒவ்கவாரு கனி வர்க்கத்திலும் இரு வரக 

உண்டு” (55\52) 

ن ُهن ُّ
َ
َاقُوُتَُُّّكأ   ﴾٥٨﴿َُّجانَُُّوال َمر ُُّّاِل 

  “அவர்கள்  ெிகப்பு மாைிக்கத்ரதப் யபாலும் பவளங்கரளப் 

யபாலும் இருப்பார்கள்.(55\58) 

ُصورَُُُّّحور ُّ ق  ُُّّات ُّم    ﴾٧٢﴿ُّاْل  يَام ُُّّف 

  “அவர்கள்தாம் ஹூர்கள். அவர்கள் கூைாரங்களில் 

வெித்திருப்பார்கள்.” (55\72) 

ىُُُّّمت ك ئ يَُّ ُّف رَُّرَََُُّّعَ ُِّّوََعب َقر ُُُّّخض  ُُّّف   ﴾٧٦﴿ُّح َسان ُُّّي 

http://tanzil.net/#55:46
http://tanzil.net/#55:52
http://tanzil.net/#55:58
http://tanzil.net/#55:72
http://tanzil.net/#55:76
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   “ெிறந்த பசுரம ான, இரத்தினக் கம்பளங்களில் திண்டு 

தரல ரனகளின் மீது ொய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள்”101 (55\76) 

َن ة ُّثَُلُّم ُّ ُُّّاْل  ّت 
ن َهار ُُّّف يَهاُّۚ  ال ُمت ُقونَُُّّوُع دَُُّّال 

َ
نُّأ اء ُُّّم ِّ ن َُُّّغي  ُُّّم  ن َهار ُُّّآس 

َ
نَُّوأ ُّم ِّ

َب ُّ
ن َهار َُُّّطع ُمهَُُُّّيتََغي  ُُّّل م ُُّّل 

َ
ن َُُّّوأ ة ََُُّّخ ر ُُّّم ِّ

ار َُُّّّل   لش 
ن َهار ُُّّب يَُّل ِّ

َ
ن َُُّّوأ َُّعَسل ُُّّم ِّ

ُّ َصفًّ  ُّۚ  مل
    “இரற அச்ெமுரை வர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ை 

சுவனபதி ின் தன்ரம ாவது அதில் தீங்கற்ற நீரருவிகள் 

இருக்கின்றன. பரிசுத்தமான ருெி மாறாத பாலாறுகளும் 

இருக்கின்றன. திராட்ரெ ரெ ஆறுகளும் இருக்கின்றன. அது 

குடிப்பவர்களுக்குப் யபரின்பமளிக்கக் கூடி து. கதளிவான 

யதனாறுகளும் இருக்கின்றன. (47\15) 

َُُّّتع لَمُُُّّفَََلُّ اَُّنف س  َُُّّم  ف  خ 
ُ
نُّلَُهمُّأ ُي ُُّّة ُّقُر ُُّّم ِّ ع 

َ
 ُّ﴾١٧﴿َُّيع َملُونَََُُّّكنُواُّب َماَُّجَزاءًُُّّأ

   “அவர்கள் கெய்த காரி ங்களுக்குக் கூலி ாக நாம் 

அவர்களுக்காக மரறத்து ரவத்திருக்கும் கண் குளிரக் கூடி ரத 

எவராலும் அறிந்து ககாள்ள முடி ாது” (32\17) 

ًُُّّث يَابًاَُّويَل بَُسونَُّ نُّاُخض  ُُّّم ِّ َُُُّّسنُدس  تَب   ُّق ُِّإَوس 
 “அவர்கள் பசுரம ான பட்ைாரைகரள அைிவார்கள்” (18\31) 

َُّوفُرُُّ ر ُُّّش   ﴾٣٤﴿ُّفُوَعة ُّم 
    “உ ர்ந்த யமலான விரிப்புகளில் (அமர்ந்திருப்பார்கள்)” (56\34) 
இந்த வெனத்ரதப் பற்றி நபி வர்கள் குறிப்பிடும் யபாது, 

ُّعمُُّّمائةَُّخسُّبينهماُّماُّومسيةُّواْلرضُّالسماءُّبيُّكماُّارتفاعهاُّ
    “அந்த விரிப்பின் உ ரம் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இரைய  

உள்ள தூரத்ரதப் யபான்றது. அவ்விரண்டுக்கும் இரைய  உள்ள 

தூரம், ஐநூறு வருை ப ைத்தின் தூரமாகும் ” என்றார்கள். (திர்மிதீ) 

http://tanzil.net/#32:17
http://tanzil.net/#56:34
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  ﴾٢١/النسان﴿ُّاَطُهورًُُّّابًاَشَُُّّبلُهم ُّرَُُّّوََسَقاُهم ُّ
    “பரிசுத்தமான ஒரு பானத்ரதயும் அவர்களின் இரறவன் 

அவர்களுக்குப் புகட்டுவான்” (76\21) 

نَا َُُّّماَُّونَزَع  ن ُُّّه مُصُدور ُُّّف  َوانًاُّغ ل ُُِّّّم ِّ ىُُّّإ خ  تََقاب ل يَُُّّر ُُّسََُُُّّعَ ُهم َُُّّلُُّّ﴾٤٧﴿ُّمل َُّيَمسل
ُُّّف يَها ن َهاُُّهمَُّوَماُّنََصب  رَُُّّم ِّ يَُّب ُمخ   ُّ﴾٤٨/اِلجر﴿ُّج 

    “அவர்களின் மனதில் இருந்த குயராதங்கரள நாம் நீக்கி 
விடுயவாம். ெயகாதரர்களாக ஒருவர் ஒருவரர முன்யனாக்கிக் 

கட்டில்களில் இருப்பார்கள், அதில் அவர்கரள  ாகதாரு ெிரமமும் 

அணுகாது, அதில் இருந்து அவர்கள் கவளிய ற்றப்பைவும் 

மாட்ைார்கள்” (15\47-48). 

    இவ்வெனத்ரதப் பற்றி இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கள் 

குறிப்பிடும் யபாது, “சுவர்க்கவாெிகள் சுவர்க்கத்தில் நுரழந்ததுவும் 

அவர்களுக்கு முதலில் இரண்டு ஊற்றுக்கள் காட்ைப்படும். அந்த 

ஊற்றில் ஒன்றிலிருந்து அவர்கள் குடிப்பார்கள், அப்கபாழுது 

அவர்களின் உள்ளத்தில் இருந்த குயராதங்கரள அல்லாஹ் நீக்கி 
விடுவான். பின்னர் இரண்ைாம் ஊற்றுக்குப் யபாய் அதில் 

குளிப்பார்கள். அப்கபாழுது அவர்களின் நிறங்கள் ஒளிரும், 
அவர்களின் முகம் தூய்ரம ரையும், யமலும் அவர்கள் 

கெழிப்பரைவார்கள்” என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள். 

ز َواُجُهم ُُُّّهم ُّ
َ
َُُّّوأ ََلل ُُّّف  ُُّّظ  رَََُُّّعَ

َ  ُّ﴾٥٦/يس﴿ُُّمت ك ُئونَُُّّائ ك ُّاْل 
    “அவர்களும் அவர்களின் மரனவிமார்களும் நிழலின் கீழ் 

கட்டில்களின் யமல் கவகு உல்லாெமாகச் ொய்ந்து 

ககாண்டிருப்பார்கள்” (36\56)  

َات ُُّّوََعم لُواُّآَمنُواُّاَّل  ينََُُّّوبَش ِّ ُّ اِل  ُُّّالص 
َ
ُُّّلَُهم ُُّّن ُّأ َُُّت ت َهاُّم نُّيَُت ر َُُّّجن ات 

ن َهارُُّ
َ ُّۚ  َقب ُلُُّّم نُّز ق نَارُُُّّاَّل  يَُّهـىَذاُّقَالُواُّۚ  ز قًار ُُِّّّة َُّثَمرَُُّّم نُّم ن َهاُّز قُوارُُُُُّّك َماُّۚ  اْل 

http://tanzil.net/#76:21
http://tanzil.net/#15:47
http://tanzil.net/#15:48
http://tanzil.net/#36:56
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تُوا
ُ
ز َواج ُُّّف يَهاَُّولَُهم ُُّّۚ  ُمتََشاب ًهاُّب ه َُُّّوأ

َ
رَُُّّأ َطه  ونَُُّّف يَهاُّوَُهم ُُّّۚ  ة ُّمل ُ َُّخاْل 

 ُُّّ﴾٢٥/اْلقرة﴿
    “எவர்கள் நம்பிக்ரக ககாண்டு நற்கெ ல்கரளச் 

கெய்கின்றார்கயளா அவர்களுக்கு நிச்ெ மாக யொரலகள் உண்டு 

என்று நீங்கள் நற்கெய்தி கூறுங்கள். அவற்றில் நீரருவிகள் ஓடிக் 

ககாண்யை ிருக்கும். அவற்றிலிருந்து ஒரு கனி புெிக்கக் ககாடுக்கப் 

படும் யபாகதல்லாம் முன்னர் நமக்குக் ககாடுக்கப்பைதும் 

இதுதாயன! எனக் கூறுவார்கள். பார்ரவக்கு ஒயர விதமாகத் 

யதான்றக் கூடி ரவகரளய  ககாடுக்கப்கபறுவார்கள். (எனினும் 

அரவ சுரவ ில் விதவிதமாக இருக்கும்) பரிசுத்தமான 

மரனவிகளும் அங்கு அவர்களுக்கு உண்டு. அன்றி அவர்கள் 

அதில் எனகறன்றும் தங்கி விடுவார்கள்” (2\25) 

    இனி சுவர்க்கம் பற்றி  ஹதீஸில் வரும் ெில விவரைங்கரளக  

கவைிப்யபாம். 

َُّعلَي ه ُّوََسل َمُّ ُ ُّاَّلل  َُّصل   ِّ ُّاْل ب  َُّعن ُهَُّعن  ُ ُّاَّلل  َ ُُّهَري َرةَُّرَِض  ِب 
َ
ُّأ َيُقوُلُُّّ)ُّ:َعن 

َُّتَعاَلُّ ُ ع ُُّّ:اَّلل 
َ
ُّأ َُّسم َعت  ذُن 

ُ
َُّوَلُّأ ت 

َ
َُّرأ اِل  َيَُّماَُّلَُّعي   َدد ُتُّل ع بَاد يُّالص 
ُّ َُّعلَي ه  ل ع تُم  ط 

ُ
ُّبَل َهَُّماُّأ ًرا ُّذُخ  ُّبََش  ب 

ُّقَل  ُُّّ(َوَلَُّخَطَرََُّعَ
َ
ُّقََرأ فَََلُُّّ)،ُُّثم 

َُّجَزاًءُّب َماََُّكنُواُّ ُي  ع 
َ
ة ُّأ ُّقُر  ُّم ن  ُّلَُهم  َ ف  خ 

ُ
َُّماُّأ ( َيع َملُونََُّتع لَُمَُّنف س  رواهُُُّّّ 

:اْلخاريُُّّومسلمُُُّّّوعنده  ( َُّعلَي ه ُّ   ُ لََعُكم ُّاَّلل  ط 
َ
ُُُُُُُّّّّّّّبَل َهَُّماُّأ

 “உங்களுக்கு நான் அறிவித்தரவகரளத் தவிர, ஒரு கண்ணும் 

பாராத, ஒரு காதும் யகளாத, எந்தகவாரு மனிதனின் உள்ளத்திலும் 

யதான்றாத ஆஸ்திகரள என்னுரை  நல்லடி ார்களுக்காக நான் 

த ார் படுத்தி ரவத்துள்யளன்” என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான், 
என்று ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறிவிட்டு “அவர்கள் கெய்த 

காரி ங்களுக்குக் கூலி ாக மரறத்து ரவத்திருக்கும் கண் 

குளிரக்கூடி ரத எவராலும் அறிந்து ககாள்ள முடி ாது” என்ற 

http://tanzil.net/#2:25
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திரு வெனத்ரதயும் ஓதினார்கள்” எனறு அபூஹுரரரா (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.(முஸ்லிம்( 

ُّاْلنةُّعنُّحدثناُّ,اَّللُّرسولُّياُّ:قلناُّ:ُُّّقالُّعنهُّاَّللُّرِضُّهريرةُّعنُّأِب
:قالُّبناؤها؟ُّما ُّالمسك،ُّومَلطهاُّفضة،ُّوْلنةُّذهب،ُّْلنة 

ُّلُّينعمُّيدخلهاُّمنُّ,الزعفرانُّوترابهاُّواِلاقوتُُُّّّ،ُّاللؤلؤُّوحصباؤها
 (رواهُّابوُّداوود)شبابهُُّّيفنُّولُّثيابه،ُّتبلُّلُّيموتُّلُّويخلُّيبأس،

     ரஸூல் (ஸல்) அவர்களிைம் சுவர்க்கம் எவ்வாறு 

நிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளது? என வினவப்பட்ைது. அதற்கு 

நபி வர்கள், “அதன் ஒரு கெங்கல் தங்கத்தினாலும் இன்கனாரு 

கெங்கல் கவள்ளி ினாலும் ஆனது. அதன் ொந்துக் கலரவ மிக 

மைம் கபாறுந்தி   கஸ்தூரி ினாலானது, அதன் கற்கள் 

முத்தினாலும் ெிவப்பு மாைிக்கத்தினாலுமானது, அதன் மண் 

குங்குமத்தினாலானது. அதனுல் கென்றவர் அங்யகய  

தங்கிவிடுவார், நம்பிக்ரக இழக்க மாட்ைார், அதில் என்கறன்றும் 

இருப்பார், மரைிக்க மாட்ைார், அவரின் ஆரை பழசுப்பைாது, 
யமலும் அவரின் இளரமயும் அழி ாது” என்று நபி வர்கள் 

கூறினார்கள். என அபூ ஹுரரரா(ரழி) அறிவிக்கின்றார்கள்’ (அபூ 

தாவூத்). 

تربةُّاْلنةُّقالُُّّعنُّ أِبُّسعيدُّاْلدريُّأنُّابنُّصبادُّسألُّرسولُّاَّللعنُّ
 ُّدرُّمكةُّبيضاءُّومسكُّخالص

     யமலும் “சுவர்க்கத்தின் மண் மக்காவின் கவள்ரள 

முத்தினாலும் தூ  கஸ்தூரி ினாலுமானது” என்று ரஸூல் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள், என அபூ ஸஈதுல் குத்ரீ (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள். (முஸ்லிம்) யமலும் நபி வர்கள்  
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:قالُّوسلمُّعليهُّاَّللُّصلُّاَّللُّرسولُّأن ُّأعدهاُّدرجةُّمائةُّاْلنةُّفُّإن 
ُّالسماءُّبيُّكماُّاْلرجتيُّبيُّماُّاَّلل،ُّسبيلُّفُّللمجاهدينُّاَّلل

ُّومنهُّاْلنة،ُّأوسطُّفإنهُّالفردوس،ُّفاسألوهُّاَّللُّسأتلمُّفإذاُّواْلرض،
.الرَحنُّعرشُّوفوقهُّاْلنة،ُّأنهارُّتفجر  (اْلخاريُّرواه) 

    “சுவர்க்கத்தில் நூறு தட்டுகள்  இருக்கின்றன. அதரன 

அல்லாஹ் வின் பாரத ில் அறப்யபாரில் பங்யகற்றவர்களுக்காக 

அல்லாஹ் ஏற்பாடு கெய்துள்ளான். ஒவ்கவாரு இரண்டு 

தட்டுகளுக்கும் இரைய  வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இரைப்பட்ை 

தூரம் உண்டு. எனயவ நீங்கள் அல்லாஹ்விைம் யவண்டும் யபாது 

சுவர்க்கத்தின் நடுவிலுள்ள யமலான சுவர்க்கமான ‘அல் 

பிர்கதளஸ்’ என்ற சுவர்க்கத்ரதக் யகளுங்கள். அதற்கு 

யமலால்தான் அல்லாஹ்வின் ‘அர்ஷ்’ இருக்கின்றது, யமலும் 

அதிலிருந்தான் சுவர்க்கத்தின் நதிகள் கபருக்ககடுக்கின்றன” என்று 

கூறினார்கள். (புகாரீ).  யமலும் 

ُّوسلمُّوآلُّعليهُّاَّللُّصلُّاَّللُّرسولُّأنُّعنهُّاَّللُّرِضُّ،ُّهريرةُّأِبُّعن
: قال  " ُّشبُّومنُّ،ُّاَلخرةُّفُّيلبسهُّلمُّاْلنياُّفُّاِلريرُّلبسُّمن 

ُّوالفضةُّاَّلهبُّآنيةُّفُّشبُّومنُّ،ُّاَلخرةُّفُّيشبهُّلمُّاْلنياُّفُّاْلمر
 (رواهُّالنسايئ)"ُّ:ُُّّاَلخرةُّفُّبهاُّيشبُّلمُّاْلنياُّف

     “இவ்வுலகில் பட்டு அைிந்தவன் மறு உலகில் பட்ைைி  

மாட்ைான், இவ்வுலகில் மது அருந்தி வன் மறு உலகில் 

மதுவருந்த மாட்ைான், தங்க கவள்ளி பாத்திரங்களில் பானம் 

அருந்தி வன் மறு உலகில் அதில் அருந்த மாட்ைான்” என்று 

ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்ள். என அபூஹரரரா (ரழி) 
அவர்கள் அறிவிகின்றார்கள் (நஸாஈ). யமலும் 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ِّ َُُّّعن ُُّّ،َُّجاب ر َُُّّعن ُّ   ُُّّاْل ب  َُُُّّصل  ه َلُُّّإ ن ُُّّ"ُّ:ُّقَاَلُُّّ،ُّوََسل مََُُّّعلَي ه ُُّّاَّلل 
َ
َن ة ُُّّأ ُّاْل 

ُكلُونَُّ
 
بُونَُُّّيَأ َ طَُُُّّولَُّيت ف لُونََُُّّولَُّيبُولُونََُُّّولَُّيتََغو ُطونََُُّّولَُّويَش  ُّونََُّيتََمخ 
ب يحَُُّّيُل َهُمونَُُّّ, م يدَُُّّالت س  ُُّطَعاُمُهم ُُّّيَُكونُُُّّ,ُّاْل ف َسُُّّتُل َهُمونََُُّّكَماَُّواتل ح 

ًحاُُّجَشاءًُّ ح َُُّّورَش  ك َُُّّكرَش   (رواهُّمسلم)" ال م س 
      “சுவர்க்கவாெிகள் சுவர்க்கத்தில் உண்பார்கள் குடிப்பார்கள், 
ஆனால் அவர்கள் துப்பவும், ெிறு நீர் கழிக்கவும், மலம் கழிக்கவும் 

மாட்ைார்கள், இன்னும் அவர்களுக்கு மூக்குச் ெலியும் இருக்காது.” 
என்று நபி வர்கள் கூறி  யபாது,  “அவர்கள் உண்ை உைவின் 

நிரல என்ன? என்று யதழர்கள் யகட்ைனர். அதற்கு அன்னார் “அது 

ஏப்பமாகவும், யவர்ரவ ாகவும் கவளி வரும், அதிலிருந்து 

கஸ்தூரி யபான்று வாரை வசீும். யமலும் அவர்கள் மூச்சு விடுவது 

யபால தஸ்பஹீும் தஹ்மீதும் கெய்து ககாண்டிரப்பார்கள்” என்று 

ரஸூல் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். என ஜாபிர் (ரழி) அவர்கள் 

அறிவிக்கின்றார்கள் (முஸ்லிம்). என்ன காரி த்ரதச் கெய்து 

ககாண்டிருந்த யபாதிலும் இரைவிைாது மூச்சு விடும் காரி ம்  

நரை கபற்றுக் ககாண்டுதான் இருக்கும் அது யபால சுவர்க்க 

வாெிகள் தஸ்பஹீ் தஹமீத் கெய்வரத நிறுத்த மாட்ைார்கள், 
அதரனச் கெய்வதியல அவர்களுக்கு எந்தச் ெிரமும் இருக்காது, 
என்பரதய  இந்த ஹதீஸ் உைர்த்துகின்றது. 

     சுவர்க்கத்தின் சுகயபாகம் அழிவில்லாதது, நிரல ானது. 
அவ்வாயற நரகவாெி ின் யவதரனயும் கதாைர்ச்ெி ானது 

நிரல ானது. சுவரக்கவாெிகளும் நரகவாெிகளும் மரைிக்கவும் 

மாட்ைார்கள். இதரனய  பின் வரும் நபி கமாழி அறி த் 

தருகின்றது. 

تِ  يَُجاءُ ]: »  َللّاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َسِعيد   أَبِي َعن   مَ  بِال َمو   يَو 
لَحُ  َكب ش   َكأَنّهُ  ال قِيَاَمةِ   ال َجنّةِ  بَي نَ  فَيُوقَفُ  :ُكَري ب   أَبُو َزادَ  - أَم 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 هَل   ال َجنِّة، يَأَه لَ : فَيُقَالُ  - ال َحِديثِ  بَاقِي فِي َواتّفَقَا َوالنّاِر،
ِرفُونَ  َرئِبُّونَ  هََذا؟ تَع   هََذا نََعم  : َويَقُولُونَ  َويَن ظُُروَن، فَيَش 
ُت، ِرفُونَ  هَل   النّاِر، يَأَه لَ : الُ َويُقَ : قَالَ  ال َمو   :قَالَ  هََذا؟ تَع 

َرئِبُّونَ  تُ  هََذا نََعم  : َويَقُولُونَ  َويَن ظُُروَن، فَيَش  َمرُ : قَال .ال َمو   فَيُؤ 
بَُح، بِهِ  َت، فََل  ُخلُود   ال َجنّةِ  يَأَه لَ : يُقَالُ  ثُمّ : قَالَ  فَيُذ   َويَأَه لَ  َمو 

تَ  فََل  ُخلُود   النّارِ  هُم  ]: } َللّاِ  َرُسولُ  قََرأَ  ثُمّ : قَالَ . َمو   َوأَن ِذر 
مَ  َرةِ  يَو  رُ  قُِضيَ  إِذ   ال َحس  َم  ِمنُونَ  َل  َوهُم   َغف لَة   فِي َوهُم   اْل  { يُؤ 

ن يَا إِلَى بِيَِدهِ  َوأََشارَ   ) مسلم رواه(.الدُّ
     “சுவர்க்கவாெிகள் சுவர்க்கத்திலும் நரகவாெிகள் நரகிலும் 

பிரயவெித்த பின்னர், நாரள மறுரம நாளில் மரைம் ககாண்டு 

வரப்படும். அது அழகான ஒரு கெம்மரி ஆட்டின் 

யதாற்றத்திலிருக்கும் அது, சுவர்க்கத்திற்கும் நரகிற்கும் இரை ில் 

நிறுத்தி ரவக்கப்படும். அவ்வம ம் சுவர்க்கவாெிகளிைம் “இதரன 

நீங்கள் அறிவரீ்களா?” என்று யகட்கப்படும். அதரனப் பார்த்துக் 

ககாண்டிருக்கும் அவர்கள் “ஆம், இதுதான் மரைம்” என்பார்கள். 
பின்னர் நரகவாெிகளிைமும் “இதரன நீங்கள் அறிவரீ்களா?” என்று 

யகட்கப்படும். அவர்களும் “ஆம் இதுதான் மரைம்” என்பர். பின்னர் 
அதரன அறுத்து விடுமாறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். பின்னர் “ 
சுவர்க்கவாெிகயள! உங்களுக்கு மரைம் இல்ரல நீங்கள் இங்கு 

நிரந்தரமாக இருங்கள்”, என்று கூறப்படும். அவ்வாயற 

நரகவாெிகளிைமும் “நரகவாெிகயள! உங்களுக்கும் மரைம் 

இல்ரல. நீங்கள் இங்கு நிரந்தரமாக இருங்கள்” என்று கூறப்படும். 
என்று கூறி  நபி வர்கள், 

    “ஆனால் நி ா த் தீர்ப்பளிக்கப்படும் மிகவும் து ரமான 

நாரளப் பற்றி நீங்கள் அவர்களுக்கு அச்ெமூட்டி எச்ெரிக்ரக 

கெய்யுங்கள். எனினும் அவர்கள் கவரல இல்லாமல் 
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இருக்கின்றனர். ஆதலால் அவர்கள் நம்பிக்ரக ககாள்ளயவ 

மாட்ைார்கள்” (19\39) என்ற வெனத்ரதயும் ஓதிக் காட்டினாரகள். 
முஸலிம்). 

    யமலும் முஃமின்களுரை வும், காபிர்களுரை வும் முடிவு 

எவ்வாறிருக்கும் என்பரத இவ்வாறு அல்லாஹ் உருவகப்படுத்திக் 

காட்டுகிறான், 

هَُُّّواقََدرَُُُّّما ر َُُّّحق ُُّّاللـ  ر ُُّّه ُّقَد 
َ ُّال ق َياَمة ُُّّيَو مََُُّّقب َضتُهَُُُّّْج يًعاُُّضَُّواْل 

َماَواُتُّ و ي ات َُُّّوالس  اَُّتَعاَلىُّوَُُُّّسب َحانَهُُُّّۚ  ب َيم ين ه َُُّّمط   ﴾٦٧﴿ُُّكونَُّيُش  َُُّّعم 
َُُّّونُف خَُّ ور ُُّّف  َُُّّمنُّفََصع قَُُّّالصل َماَوات ُُّّف  َُُّّوَمنُّالس  ر ُُّّف 

َ ُّاْل  ُُّّض  َُّشاءََُُّّمنُّإ ل 
هُُّ رَُُّّف يه ُُّّنُف خَُُُّّثم ُُّّۚ  اللـ  خ 

ُ
َُُّّ﴾٦٨﴿ُّونَُّيَنُظرُُُّّق َيام ُُُّّهم ُُّّفَإ ذَاُّىىُّأ ش 

َ
ُّقَت َُّوأ

ر ُّ
َ عَُُّّب َِّهارَُُّّب نُور ُُُّّضُّاْل  ءَُُّّال ك تَاُبَُُّّوُوض  َهَداء ُُّّب اْل ب ي ِّيَُُّّوَِج  ََُُّّوالشل َُّوقُض 

َق ُُِّّّبَي نَُهم
لَُمونََُُّّلُُّّوَُهم ُُّّب اِل  ُُُّّكلُُّّيَت َُّوُوف ُُِّّّ﴾٦٩﴿ُُّيظ  اَُّنف س  ُّوَُهوََُُّّعم لَت ُُّّم 

لَمُُّ ع 
َ
َعلُونَُُّّب َماُّأ   ﴾٧٠/الزمر﴿َُّيف 

    “அல்லாஹ்வின் தகுதிக்குத் தக்கவாறு அவரன அவர்கள் 

கண்ைி ப்படுத்துவதில்ரல. பூமி முழுவதும் மறுரம ில் 

அவனுரை  ஒரு ரகப்பிடி ில் இருக்கும். யமலும் வானங்கள் 

அரனத்தும் சுருட்ைப்பட்டு அவனுரை  வலது ரக ில் இருக்கும். 
இவர்கள் இரைரவப்பரத விட்டு அவன் மிக யமலானவன். 
அவன் மிக பரிசுத்தமானவன்.” 

     “ஸூர் ஊதப்பட்ைால் வானங்ளில் இருப்பவர்களும், பூமி ில் 

இருப்பவர்களும் அல்லாஹ் நாடி வர்கரளத் தவிர மூர்ச்ெித்து 

மதி ிழந்து விடுவர்கள். மறு முரற ஸூர் ஊதப்பட்ைால் உையன 

அவர்கள் அரனவரும் எழுந்து நின்று எதிர் யநாக்கி நிற்பார்கள்.” 

    இரறவனின் ஒளிர க் ககாண்டு பூமி பிரகாெிக்கும். தினெரி 

குறிப்பு முன் ரவக்கப்படும். நபிமார்களும், இவர்களுரை  

http://tanzil.net/#39:67
http://tanzil.net/#39:68
http://tanzil.net/#39:69
http://tanzil.net/#39:70


 

 

மரணத்தின் 

பின் 
109
 

ொட்ெி ங்களும் ககாண்டு வரப்பட்டு அவர்களுக்கிரை ில் 

நீதமாகத் தீர்ப்பளிக்கப்படும். அவர்கள் அநி ா ம் கெய் ப்பை 

மாட்ைார்கள்” (39\67-68-69) 

      இவ்வாறு இந்த அத்தி ா த்தின் இறுதி வரர 
முஃமின்களினதும் காபிர்களினதும் முடிவு எப்படி ிருக்கும் 

என்பரதத்  கதளிவு படுத்தும் வெனங்கரள அந்த அத்தி ா த்தின் 

இறுதி வரர ரஸூல்(ஸல்) ஓதினார்கள்.  

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

           எனயவ மறு உலரகயும் அதன் ப ங்கர நிரலகரளயும் 

மற்றும் அந்நாளில் அல்லாஹ்வின் முன்னால் விொரரனக்காக 

நிறுத்தப்பைவுள்ளரதயும், வாரள விைவும் கூர்ரம ான முடிர  

விைவும் கமல்லி , நரகத்தின் மீது கட்ைப்பட்டுள்ள அந்த 

பாலத்ரதத் தாண்ை யவண்டியுள்ள நிர்பந்தத்ரதயும் நிரனவு 

கூறுவதானது அல்லாஹ்வின் மீது அச்ெத்ரதயும், பாவமன்னிப்புக் 

யகாருவதன் மீது ஆர்வத்ரதயும் ஏற்படுத்தும். அதன் மூலம் 

அல்லாஹ்வின் அருரளப் கபற்று நரரக விட்டும் பாதுகாப்புப் 

கபற்று சுவர்க்கம் கெல்லும் வாய்ப்பும் கிட்டும். 

    எனயவதான் பாவ கர்மங்கள் கெய்வரதய  வாழ்க்ரக ாகக் 

ககாண்டிருந்த பல பாவிகள் தங்களின் பாவச் கெ ரல உைர்ந்து 

அவற்ரற விட்டும் நீங்கி அல்லாஹ்விைம பாவ மன்னிப்புக் யகாரி 

அவனிைம் தஞ்ெமரைந்த யபாது, கிருரப மிக்க அல்லாஹ் 

அவர்கரள மன்னித்தருளினான் என்பரத நபி கமழிகளில் காை 

முடிகின்றது. எனயவ ெகல முஸ்லிம்களும் தங்கரள 

எதிர்யநக்கியுள்ள மறு உலகின் ப ங்கர நிகழ்வுகரள கருத்தில் 

ககாண்டு தங்களின் கைந்த வாழ்க்ரக ிரனப் பற்றி மறு 

பரிெீலரன கெய்து அவற்றிலிருந்த நீங்கி அவற்றுக்காக 

அல்லாஹ்விைம் பாவ மன்னிப்பக் யகாருவதும், மரனத்தின் 

பின்னான மறு உலக வாழ்வுக்காகத் தம்ரமத் த ார் படுத்திக் 

ககாள்ள்வதுயம புத்திொலித் தனமாகும். எனயவ நம் பாவங்கரள 

விட்டும் நாம் நீங்கிக் ககாள்ள நம் அரனவருக்கும் அல்லாஹ் 

அருள் புரி யவண்டும். மது ெகல பாவங்கரளயும் மன்னித்தருள 

யவண்டும்,  
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