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అల�్ల మ��య� ప్రవక త(స) హ��థుల నుం��
అం�మ��నం �క్ ౫౦ ��న్ల

వర�సక�మం, మ�ఖయ్ం�ా భ�షయ ్ ఘటనల �షయంల� మ�� అం

ఖ�్ఛతం�ా

ఉండవల�ిన అవసరం ల�క� ���, �ాలక�మ�ను�ార��

ప్రళయ ��న ��న్ల� ����ప��ా����్కనబ��.

ప్రళయ��న ��న్ల సం��పత్ �ా�ాంశ; �ట�� స�వరం�ా

చ��్చసుత్నన్అ��క ప �ాల�, �ాయ్�ాల, �ాయ్��� ట్టల� అందుబ�ట�ల

ఉ��న్. అల�్లహ్ మమ�్మ �న్ �ాట�� గ���త్ం�ేల� మ ��య� జ�గ�తత్ 
�ేయ��ాక మ��య� ఆపద సమయ�లల� మ�క� శ��త్�వ�్వ�.

"హ�ాత�
త్�ా �ా�� వదద్క� వ�ే్చ అం�మ ఘ��య గ��� ం� , �ార� �ే�

గ���ం�ై�� �����సత్��న్?
ు
అ��ే �ాట� ��న్ల� ఇపప్ట��� వ�ే్చ!"
(సూరహ్ మ�హమ్ ౪౭:౧౮)
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ఇపప్ట� వరక� సంభ�ం�న ��న్
1. చందు్రడ� ��ండ��ా �డం.
2. ప్రవక త్ మ�హమ్మద్  సల్లల�్లహ�అల�ౖ�� వసల్లం �.
3. ఒక రక���న ��వ� �ారణం�ా ��ల మం�� మ��ి్ లంల� చ�� �వడ. (ఇ��

ఖ��ా ఉమర్

�న్ ఖ��త ్��యల�్లహ� అను్హ �ాలంల� వ�్చన ��్

�ాయ్��� సూ�సుత్ంద���ంచబ��ం��.)

4. మ����ల�  ఒక  మ�య�దధ ్ం జరగడం (౬౩వ  ���్, య�ద్ �ాలంల�

జ����న అల్ హ�ా�హ్ య���ధ్�న్ సూ�సుత్ంద�చబ��ం��).
5. జ�ర�సల�ం పట్టణ��న్ మ��ి్లంల� జ�ం.

6. �ాన్ �ా్టంట�ప�ల్(Constantinople) ను మ��ి్ లంల� జ�ంచడ.
7. ��ండ� ��దద్ మ��ి్లం సమ��ల� య�దధ్ంల� తలబ.
8. �నన్ కళ� క��� ఉం��, ��ంట�్రకల�� తయ�ర� �ేయబ��న �ెప�ప్ల
��డ�క�్క�న్ ఉం� ే ఎర�ట� వయ్క�త్లక� మ��య� మ��ి్లంలక� మధయ్ 

జరగడం (ఇ�ా్ల�య �ామ��జయ్ం��ౖ మం��ల్ ����ర�లడయ�త్).
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9. మ��ి్ లంల మ��య� పసుప� వర్ణంల�� మ��ి్ల��తర�ల మధయ్ స
జరగడం. (�ై�య�ల�, మం��ల�ల� ... �దల�ౖన �ార�.)

10. మ���ౖప్వంచక�ల� (దజ�జ్) బయటపడడం, ప్ర� ఒక్కర� ��ను క��
ప్రవ��త్నప్రకట�ంచడ.

ప్రసుత్త �ాలంల� సంభ�సుత్నన్ �?
11. నగన, అ��గయ, ఒట�్ �ాళ్ళ �����ల �ాపర�ల� ఎ�ె�త్న � �్డంగ�ల� కట్టడ

�� ట�పడడం.

12. బ��స �ీత ్� తన యజమ���� జన్వ్వడ.
13. ప్ర� అరబ�్బ ఇంట�ల� ప్ర���ం�ే ఒక ప �త(�ి��న).
14. జ�్ఞనం ��ౖ�� ల�ప���బడట (�జ�్ఞనుల మరణ), మ��య� అజ�్ఞనం
మ�లమ�లల� �సత్��చడం.

15. మదయ్ం క�్వ ���దుల� ���ంచబడడం.
16. �చ్చల ����ా అక�మ సంబం��ల� �ాయ్�చడం.
17. భ�కం�ాల� �������� వడం.
18. సమయం ��ల� త్వర�ా గ���� వడం.
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19. �పత�
త్ల, దుష్ట�ా�ాయ్ల(�ి��న) ������ �� వడం.
20. రకత్�ాతం ������ � వడం.
21. ఒక వయ్��త ్ మ��క వయ్��త్ సమ��� ద����ప�లల�దుక� �ాగ�త�, ఆ

��ం�ో �ా� �ా్థనంల� తనుంట� ఎంత బ�గ�ం�ే�� అ����ంచడం.

22. నమ్మకం న�ం� � �త�ం�, i.e. అనర�్హల� అ���ారంల�����ావడం.
23.

ప్రజల� నమ�� ��రక� సమ���శమవ�,

��యకత్వం వ��ంచ����� ఇమ�ంల�ంచక�� వడం.

నమ��ల�  �ా����

భ�షయ్త�త్ల� జరగ బ����న్ల�?
24. ప�ర�ష�ల సంఖయ్ త��గ్��త�ం, �ీత ్�ల సంఖయ్ ������ ��త�ం� - �ీత్�ల
సంఖయ్ ప�ర�ష�ల కంట�౫౦ ��ట�
్ ల అ��య్ వర.  

25. య�ఫ��ట్ న�� (ఇ�ాఖ) బం�ారప� ఖజ���ను బ�ౖట ��డ�త�ం��.

���� ���� �ే���్కంచు���ాల� ఆ�సూ త ప్ర� ఒక్కర �ే�� �� �ాటంల� 
అ��క మం�� �ా్రణ�ల� ��ల�ప్��.

26. అమఖ్ ల�క �ా�ఖ్ అ�� �ా్రంతం� �ౖ ��మన (య����ియను్) ����

�ే�త్ర
ా , �ా��� ఎదు��్కనట���� మ���� నుం�� ఉతత్మ వయ్క�త్ల�� క�
��ౖనయ్ం బయల� �ేర�త�ం�.
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27. మ��ి్ లంల� ��మ్ �ే�ా�న్ జ��ా.
28. మ��ద్ (స��్మరగ్ం చూపబ��నడ�) బ�ౖటపడ��ర� మ��య� మ��ి్ లంల
��యక�డ� అవ���ర�.

29. డమ�స్కస్ ల� ప్రవకత్ �సస్ అల�ౖ��సస్ల�ం భ�� ��ౖ�� ���� వ
మ��య� ఇమ�ం మ��ద్ ��నుక నమ�� �ే�ాత్.

30. ప్రవక త ్ �సస్ అల�ౖ��సస్ల�ం �ల�వను ����ే�ాత్ర� మ��య� ప

చంప���ర� అంట� అసతయ్ ���సత్�ా�న్ ��శనం�ాత్ర.

31. �సం, వంచన �దల�ౖన ప��క�ాల�� య�ంట� ���స్్ (అల్ మ�ీహ

దజ�జ్ల – ��స
� త ు�����) బ�ౖటబడ��డ�. అ�� ఒక క����� క��న���న ప����
సమయం. అస్ఫ�న (ప్రసుత్త ఇ�ాన్ �ేశంల�� ఒక పట) నుం��
౭౦,౦౦౦ మం�� య�దుల� అత��� అనుస���త్ర
ా .

32. య��జ్ మ��య� మ��జ (��గ్ మ��య� మ���) బ�ౖటపడ��ర�
మ��య� �ా���� �ెం��న ఉపద్ర�ాల� సంభ��ాత.

33. ప్రవక త్ మ��ా అల�ౖ��సస్ల�ం �క్క కర�ను మ��య� ప్రవకత్ సుల

అల�ౖ��సస్ల�ం �క్క �ీల� మ�ద్రను �సుక, భ��ల�  నం�� ఒక 
రక���న జంత�వ� బయటపడ�త�ం��. అ�� ప్రజల�� మ�ట�్లడ� త�ం
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మ��య� ��వయ్ ��న్లన ర����ా నమ్మ� �షయం �ా���� జ�్ఞపకం
�ేసత్ం�
ు .

34. ����� వ�్చన ప్రవకత్ �సస్ అల�ౖ��సస్ల�ంను �శ్వ�ిం�ే య

మ��య� ���సత్వ�ల�� క���న

ఇమ�ం మ��ద్ ��యకత్వంల�� మ��ి్

ప����� మ��య� ఇతర య�దుల�, మ��ి్ ల��తర�ల�� క���న ��సుత్����
��యత్వంల� ప����� మధయ్ ��దద్ య�దధ్ం జర�గ�త�.

35. ల�ద్ద్ ��్వ రం వ (ప్రసుత్త ఇ�ా్ర��ల్ ల�� ఒక �మ���శ
మ��య� ఒక ��దద్ ��ౖ�క �ా్థవ) ప్రవక త ్ �సస్ అల�ౖ��సస్ల�ం ���సుత్��

చంప���ర�.

36. ప్రవక త ్ �సస్ అల�ౖ��సస్ల�ం ��త�ాలంల�� మ��య� ఆయన త�
�ాం�భద్రతల ఒక బం�ార� సమయ.

37. ఐశ్వరయ్ం ఎంత� ా������ ��త�ందం, ��నం �సుక���  �ద�ాళ్ళను
కను��్కవడం ��ల� కష్టమవ�త�ం.

38. అరబ్ �ేశం ��టల�� �ం��� �, నదుల�  ప్రవ��ం�ే �ా్రంతం�
మ����� త�ం��.

39. ఆ త�ా్వత సమ�జం ��ణ�ంచడం �దలవ�త�ం�.
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40. దుల్ ఖుల�స్ అ�� �హం �క్ ప్రద��ణల� �ౌస్ �ెగ మ��ళ

�ిర�దుల� మరల� ఊగ����.
41. ��జ�జ్ ల�

�ర���న అ��న్ప్రమ. అ�� ఎంత�ా ��ౖ�� ల��త్యం
ా
ట,

��� మంటలను (ఇ�ాఖ) బ�ా్ర పట్టణ�ాసుల� క��� చూడగల�గ���.  

42. మ�డ� ��దద్ ��ౖ��య్ల� భ��ల� క�ర�క� ���: త�ర�ప్ల� ఒకట,

ప�్చమంల� ��ం� ��, అరబ్ �ా్రంతంల� మ��ో.

43. సనన్ట� �ా��ిక్క మ�ందట � ��గం క��� ఉనన్ ఒక అ��ీ�
(ఇ����ియ�) ��యక�డ� �ాబ�గృ��న్ ధ్వంసం �ే�ాత.

44. �� గ�� �ం��న ఒక బ్ర�్మండ���న మబ�్బ కమ�్మక�ంట.
45. సూర�య్డ�(��� అసత్�ం�) పడమట� �ా్థనం నుం�� ఉద��ాత్.
46. ఒక చల్ లట��ా� ��ా్వసుల(��నుల) �ా్రణ�ల� సుత్ం�.
47. "అల�్ల, అల�్ల" ల�క "ల� ఇల�హ ఇల్ లల�్ల – అల�్లహ్ త, ����

ఆ�ాధుయ్�ెవర� ల�ర" అ� ప����ాళ్ళల� ఒక్కర� క��� భ����ౖ ���
ఉండర�.

48. �ా��దల వల�  ప్రజల మధయ్ బ��రంగం�ా సం��గం �ే� � �చుల��
�వ���� �ర�ప్��నం �ా్థ�ితమవ�త�ం.
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49. �ెవ
ౖ దూత ఇ�ా్ర�ీల్ శంఖం ఊద, ఆ ధ్వ��� అల�్లహ్ త� �న �ా
తపప, ����న �ారందర� సృహ త�ిప్� ���ర.

50. ��ం�ో �ా�� శంఖం ఊదబడ�ా, ప్ర� ఒక్కర����� ల�పబడ��ర�.
ఇ�ా్ల�క్ ����ౖట� �ే ష�ా్వల్ ౧౪౨౦, (జనవ�� ౨౦౦౦) సంవతస్రంల�
��ం�్రడ్జ్ య��వ��్శట�ల� ఇవ్వబ��న �ర�ప్��న (Signs of the
Day of Judgment) అ�� ఉప��య్సం నుం�...
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