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ప్రళ్యదినాన నా స్ఫ్యరసున్బ పందే అదృషటవంతడు తన హృద- 
యాంతర సాచుతతో ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ చదివినవాడు". (బుఖారి 99). 
ఈ హదీసులోః 
 మువహిుదీనలక ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం స్ఫ్యరసు 
ల్భంచ్చన్బ. వారిలో ఘోరపాపాల్క పాల్పడిన వారికి కూడా ల్భంచ్చన్బ. 
మునాఫిఖుల్క ఈ అదృషటం ల్భంచదు. వార ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ 
పలికినా, అందులో సతయత మరియు సాచఛత ఉండదు గన్బక్. ప్రవక్త 
అన్బచరల్క ఆయన స్ఫ్యరసు ల్భంచ్చనని ఈ హదీసు గొపప ఆధారం. 
ఇందులో ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ ఘనత తెలిస్ంది. అది సరా క్రమల్క 
మూల్మైనది. హదీసుల్, ధరమ విదయ కాంక్ష్ యొక్ా ఘనత తెలిస్ంది. 
అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఘనత మరియు హదీసులో 
ఆయనక ఉనన అధక్ కాంక్ష్ గురించ తెలిస్ంది.  
సారగాంల విశ్వాసులకు అలాలహ్ దరశనాం లభాంచున 

َََقاَلَ:ََقاَلََََعْنََجِرهِرَْبِنََعْبِدَاهللِ ُكْمََكَمَ)َ:النَّبِ ُّ ْوَنََربَّ ُكْمََسََتَ إِنَّ

ْغَلُبواََعََلَ ُُ َاْسَتَطْعُتْمََأْنََلَ ََفإِْن وَنَِِفَُرْؤَهتِِه َُُضامُّ َاْلَقَمَرََلَ َ ا َِ َرْوَنَ َُ

ْمِسََوَقْبَلَُغُروِِبََ ََقْبَلَُطُلوِعَالشَّ َ(.اََفاْفَعُلواَ ََلة 

89- జరీర్ బిన్ అబుేల్లలహ్ ఉల్లలఖంచార ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఇల్ల ఉపదేశించారుః "ఇపుపడు మీర చంద్రుడిన ఎల్ల సపషటంగా 
చూసుతనానరో అదే విధంగా తారలోనే మీర (ప్రళ్యదినాన) మీ 
ప్రభువుని చూస్కతర. ఆయనన్బ దరిశంచడంలో మీక ఎల్లంటి 
ఆటంక్ం ఉండదు. అందువల్ల మీర సూరోయదయానికి ముందు ఉనన 
(ఫజ్ర్) నమాజున్బ, సూరాయసతమయానికి ముందు ఉనన (అస్ర్) 
నమాజున్బ చేయడంలో వీల్యినంత వరక మీ ముందు ఎల్లంటి 
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ఆటంక్ం ఏరపడకండా ఉండేల్ల క్ృషి చేయండి (అశ్రది, అల్సత్తాల్క ఏ 

మాత్రం త్తవీయక్ండి)". (బుఖారి 554, ముస్లం633). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రళ్యదినాన విశాాసుల్క అల్లలహ్ దరశనం ల్భంచ్చనని ఇందులో 
ఆధారం ఉంది. వార తమ ప్రభువున్బ ఎంత సపషటంగా చూస్కతరో దాని 
ఉదాహరణ చంద్ర దరశనం దాారా ఇవాబడింది. చంద్రుని ఉదాహరణ 
అల్లలహ్ తో ఇవాబడుతందనన భావం కాదు. అల్లలహ్ దరశనానికి 
తోడపడు స్కధనాలోల ఒక్టి నమాజు. వాటిలో ఫజ్ర్ మరియు అస్ర్ 
నమాజులు అతి ముఖయమైనవి. ఈ చల్లని వేళ్లో గల్ నమాజుల్న్బ 
కాపాడినవాడు సారుంలో ప్రవేశిస్కతడు. చల్లని వేళ్లోల గల్ నమాజుల్ంటే 
ఫజ్ర్ మరియు అస్ర్. ఎందుక్నగా అవి నిద్ర మరియు అల్సట (దూరం 
చేసే చల్లని) వేళ్లు. సత్తారాయలు సరా మేళ్ళక ముఖయ సబబు. అల్లలహ్ 
దరశన భాగయం సరాాన్బగ్రహ్యలోల అతి గొపపది. అల్లలహ్ మనందరికీ తన 
దరశనం ప్రస్కదించ్చగాక్. ఆమీన్! 

امََْنَْعََ َبَِالنََّاَلَ:َقََاَلَقََُعَبا َةَبنَالصَّ َزََّعَََمَْكَُبََّاَرََوَْرَََََُنَْلَََمَْكَُ)إنََّ:ََ ُّ

ََجَوََ َُتَََّحََلَّ َوا(.وَُُىَََت

90- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని ఉబాద బిన్ 
స్కమిత్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా మీర 
మరణంచన తరాాత గాని మీ ప్రభువున్బ చూడల్లర". (నిస్కయి కబ్రా, 
సహీహుల్ జ్ఞమి 2459).  
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ న్బ ఇహలోక్ంలో చూడల్లము అనడానికి ఇది గొపప 
నిదరశనం. ఆయన దరశనం పరలోక్ంలోనే స్కధయం. ఆయనన్బ 
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విశాాసులు మాత్రమే చూడగలుగుత్తర. ఆయనక శ్త్రువులుగా, 
అవిశాాసులుగా ఉననవారికి ఈ భాగయం ల్భంచదు. ప్రళ్యదినాన అల్లలహ్ 
దరశనానిన నమమని కొందరి బిద్అతీల్ ఖండన కూడా ఇందులో ఉంది. 
ఎల్ల అనగా విశాాసులు చనిపోయాక్, వారికి అల్లలహ్ దరశనం క్లుునని 
ఇందులో రజువైంది. 

َ َاْْلُْدِريِّ
ََسِعيد  ََأِِب ََََعْن َاهللِ ََرُسوِل ََزَمِن َِِف ََناًسا َهاََ:َقاُلواََأنَّ

َاهللِ َاْلِقَياَمةََِ!َرُسوَل ََهْوَم نَا ََربَّ ََنَرى ْل ََ؟َِ َاهللِ ََرُسوُل َ(َنَعمَْ)َ:َقاَل

َلََ)َ:َقاَلَ ََ ْحًوا ِهَيِة َبِالظَّ ْمِس َالشَّ َُرْؤَهِة َِِف وَن َُُضارُّ َ ْل ََمَعَهاََِ ْيَس

َ ٌِ َفِيَهاََ؟َسَحا ََلْيَس ََ ْحًوا َاْلَبْدِر ََلْيَلَة َاْلَقَمِر َُرْؤَهِة َِِف وَن َُُضارُّ َ ْل َِ َو

َ ٌِ َباَرَكَ)َ:َلََهاََرُسوَلَاهللََِقاَلََ:َقاُلواَ؟(َسَحا َُ َ وَنَِِفَُرْؤَهِةَاهللِ َُُضارُّ َماَ

َِِفَ وَن َُُضارُّ َ ََكَم َإِلَّ َاْلِقَياَمِة ََهْوَم َعاَ  َُ اَو ََأَحِدَِمَ ََهْوُمََ.َُرْؤَهِة ََكاَن إَِذا

نٌَ َُمَؤذِّ َن ََأذَّ ْعُبدََُ:اْلِقَياَمِة َُ َ ْْ ََكاَن ََما
ة  َُأمَّ َُكلُّ ََكاَنََ.لَِيتَّبِْ  ََهْبَقىََأَحٌد َفََل

ََهَتَتاَقُطوَنَِِفَالنَّارَِ َإِلَّ ِِ َُسْبَحاَنُهَِمْنَاْأَْ نَاِمََواْأَْنَصا َاهللِ َ.َهْعُبُدََغْيَ

ََحَ ِِ ِلَاْلكَِتا ِْ ََأ ِ ََوُغِبَّ ََوَفاِجر  َِمْنََبرر ََمْنََكاَنََهْعُبُدَاهللَ َ.تَّىَإَِذاَََلََْهْبَقَإِلَّ

ََفُيَقاُلَََلُمَْ ْعُبُدونَََ:َفُيْدَعىَاْلَيُهوُ  َُ َاْبَنََ:َقاُلواَ؟َماَُكنُْتْمَ ُكنَّاََنْعُبُدَُعَزْهَر

َاهلُلَ:َفُيَقاُلََ.اهللِ  َ َ َاُتَّ ََما ََوَلدَ َكَ ْبُتْم ََوَل ََ اِحَبة  ْبُغونَََ.َِمْن َُ َ َ؟َفَمَذا

نَاَ.َعطِْشنَاَ:َقاُلوا ََربَّ َإَِلْيِهمََْ.َفاْسِقنَاَ!َها ِرُ ونَََ.َفُيَشاُر َُ َ وَنََ؟َأَل َفُيْحََّشُ

ََبْعًضا ََبْعُضَها َََيْطُِم ٌِ ا ََْسَ َا ََكَتَنَّ َالنَّاِر َالنَّارََِ.إَِ  َِِف ََ.َفَيَتَتاَقُطوَن ُثمَّ

َََلُمَُْهْدعََ ْعُبُدونَََ:ىَالنََّصاَرىََفُيَقاُل َُ َ َُكنُْتْم َامْلَِتيَحََ:َقاُلواَ؟َما ََنْعُبُد ُكنَّا

ََوَلََوَلدَ َ:َفُيَقاُلَََلُمََْ.اْبَنَاهللِ َ َاهلُلَِمْنََ اِحَبة  َ َ:َفُيَقاُلَََلُمََْ.َكَ ْبُتْمََماَاُتَّ
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ْبُغونََ َُ نََ.َعطِْشنَاَ:َفَيُقوُلونَََ؟َماَذاَ َأَلََ.َفُيَشاُرَإَِلْيِهمََْ:َقاَلََ.َفاْسِقنَاَ!اَهاََربَّ

ِرُ ونََ ََبْعًضاََ؟َُ ََبْعُضَها َََيْطُِم ٌِ ا ََْسَ َا ََكَتَنَّ ََجَهنََّم َإَِ  وَن َفُيْحََّشُ

ََ.َفَيَتَتاَقُطوَنَِِفَالنَّارَِ َعاَ َِمْنََبرر َُ َ ََمْنََكاَنََهْعُبُدَاهللَ ََْهْبَقَإِلَّ َحتَّىَإَِذاَََل

َ تِ ََوَفاِجر  َالَّ َِمْن َُ وَرة  ََأْ َنى َِِف َعاَ  َُ ََو َُسْبَحاَنُه َاْلَعامَلَِي ُِّ ََر ْم ُِ ا َُ َأ

َفِيَها نَْتظُِرونَََ:َقاَلََ.َرَأْوُه َُ َ ْعُبدََُ؟َفَم َُ َ ْْ ََكاَن ََما
ة  َُأمَّ َُكلُّ ْتَبُ  َهاََ:َقاُلواَ.َُ

نَا َإََِ!َربَّ َُكنَّا ََما ََأْفَقَر ْنَيا َالنَّاَسَِِفَالدُّ َُْنَصاِحْبُهمََْفاَرْقنَا ََوََل َ:َفَيُقوُلََ.َلْيِهْم

ُكمَْ ََربُّ َِمنَْكََ:َفَيُقوُلونَََ.َأَنا َبِاهللِ ََ.َنُعوُذ ََشْيًئا َبِاهللِ ُك َُنَّْشِ ََأْوَ}َل ْيِ َُ َمرَّ

ََهنَْقلَِبََ{َثََلًثا ََأْن ََبْعَضُهْمََلَيَكاُ  َآَهٌةََ:َفَيُقوُلََ.َحتَّىَإِنَّ ََوَبْينَُه ََبْينَُكْم ْل َِ

اَفَتْعرَِ َِِبَ ََ.َنَعمََْ:َفَيُقوُلونَََ؟ُفوَنُه ََساق  ََكاَنََ.َفُيْكَشُفََعْن ََهْبَقىََمْن َفََل

و َِ ُْ َبِالتُّ ََأِذَنَاهلُلََلُه َإِلَّ ََنْفِتِه
ِ
َِمْنَُِْلَقاء ُدَهللِِ ُْ َوَلََهْبَقىََمْنََكاَنََ.َهْت

ََجَعَلَاهلُلََظْهَرُهََطَبَقًةَ َقاًءََوِرَهاًءَإِلَّ ُِّ ُدَا ُْ َدََهْت ُْ َمََأَراَ ََأْنََهْت َواِحَدًةَُكلَّ

ََقَفاهَُ ََعََل ََرَأْوُهََ.َخرَّ تِ  َالَّ َُ وَرُِِه َِِف َل وَّ ََُتَ ََوَقْد َُرُءوَسُهْم ََهْرَفُعوَن ُثمَّ
ةَ  َلََمرَّ ُكمََْ:َفَقاَلََ.فِيَهاََأوَّ نَاَ:َفَيُقوُلونَََ.َأَناََربُّ ََربُّ َْ ََ.َأْن ْْسُ

َاْْلِ ُِ َُهْ َ ُثمَّ

ََجهََ َفاَعةََُ.نَّمَََعََل َالشَّ ُهمَََّ:َوَهُقوُلونَََ.َوَُتِلُّ ََسلِّمََْ!اللَّ َهاََ:ِقيَلََ(.َسلِّْم

ََ!َرُسوَلَاهلل ْْسُ
ٌةَفِيِهََخَطاطِيُفََوَكََللِيُبَ)َ:َقاَلََ؟َوَماَاْْلِ َ،َ ْحٌضََمِزلَّ

َََلَا َُهَقاُل َُشَوْهَكٌة َفِيَها د  ْْ َبِنَ ُكوُن َُ َ ْعَدانََُ:َوَحَتٌك ََ.التَّ امْلُْؤِمُنوَنََفَيُمرُّ

َ ِِ َكا ََوَكَتَجاِوهِدَاْْلَْيِلََوالرِّ ْيِ هِحََوَكالطَّ ِقََوَكالرِّ ََوَكاْلَِبْ
َ.َكَطْرِفَاْلَعْيِ

َُمَتلَّمٌَ َُمْرَسٌلََ.َفنَاج  ََجَهنَّمَََ.َوَُمُْدوٌش ََناِر َِِف َإَِذاََ.َوَمْكُدوٌس َحتَّى

ِ يََنْفِِسََ،َخَلَصَامْلُْؤِمُنوَنَِمْنَالنَّارَِ ََ!َبَِيِدهََِفَوالَّ َبَِتَشدَّ َماَِمنُْكْمَِمْنََأَحد 
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َ َاْْلَقِّ
ِ
َاْستِْقَصاء َِِف َهللِِ ْخَواَِنِْمََ،ُمنَاَشَدًة َِْلِ َاْلِقَياَمِة ََهْوَم َهللِِ َامْلُْؤِمنَِي ِمْن

ِ هَنَِِفَالنَّاِرََهُقوُلونََ نَاَ:الَّ ونَََ!َربَّ ُّْ َ.َكاُنواََهُصوُموَنََمَعنَاََوُهَصلُّوَنََوََيُ

ْمََعََلَالنَّارََِ.َأْخِرُجواََمْنََعَرْفُتمََْ:َقاُلَََلُمََْفيَُ ُِ ُمَُ َوُر َفُيْخِرُجوَنََ.َفُتَحرَّ

ََهُقوُلونَََ.َخْلًقاََكثًِياََقْدََأَخَ ْتَالنَّاُرَإَِ َنِْصِفََساَقْيِهََوإَِ َُرْكَبَتْيهَِ َ:ُثمَّ

نَا نَاَبََِ!َربَّ َُ ْمَِِفََ:َفَيُقوُلََ.هََِماََبِقَ َفِيَهاََأَحٌدََِمَّْنََأَمْر ُُ اْرِجُعواََفَمْنََوَجْد

ََفَتْخِرُجوهَُ ََخْي  َِمْن َِ هنَار  َِمْثَقاَل ََكثًِياَ.َقْلبِِه ََخْلًقا ََ.َفُيْخِرُجوَن ُثمَّ

نَاَ:َهُقوُلونََ نَاَ!َربَّ َُ ََأَمْر ََِمَّْن ََأَحًدا َفِيَها ََنَ ْر ْ ََهُقوُلََ.ََل َفَمْنََ.اْرِجُعواَ:ُثمَّ

َِِفَ ْم ُُ ََفَتْخِرُجوهََُوَجْد ََخْي  َِمْن َِ هنَار  َنِْصِف َِمْثَقاَل َفُيْخِرُجوَنََ.ََقْلبِِه

ََكثًِيا ََهُقوُلونَََ.َخْلًقا نَاَ:ُثمَّ ََأَحًداَ!َربَّ نَا َُ ََأَمْر ََِمَّْن َفِيَها ََْنَ ْر ََهُقوُلََ.ََل َ:ُثمَّ

ََخْيَ َ.اْرِجُعوا َِمْن ة  ََذرَّ َِمْثَقاَل ََقْلبِِه َِِف ْم ُُ ََوَجْد َ.ََفَتْخِرُجوهََُفَمْن

ََهُقوُلونَََ.َفُيْخِرُجوَنََخْلًقاََكثًِيا نَاَ:ُثمَّ اَ!َربَّ َوَكاَنََأُبوََ(.ََلََْنَ ْرَفِيَهاََخْيً

َِشْئُتْمَ َإِْن ََفاْقَرُءوا َاْْلَِدهِث َ ا َِِبَ
ِِ ُقو َُُصدِّ َ ْ َََل َإِْن ََهُقوُل َاْْلُْدِريُّ

َسِعيد 

َاهللََََّلََهْظلُِمَِمْثَقاَلَ]ِإ َُُكََحَتنًَةَُهَضاِعْفَهاََوُهْؤِتَِمْنََلُدْنُهََنَّ ََوإِْنَ ة  َذرَّ

ََعظِيًمَ َ)َ.[َأْجًرا ََوَجلَّ ََ:َفَيُقوُلَاهلُلََعزَّ ِْ َالنَّبِيُّوَنَََشَفَع ََوَشَفَ  َكُة
امْلَََلئِ

اَِحِيََ َالرَّ ََأْرَحُم َإِلَّ ََهْبَق ْ ََوََل َامْلُْؤِمُنوَن َِمنََْ.َوَشَفَ  ََقْبَضًة النَّاِرَََفَيْقبُِض

ََقطَُّ ا ََخْيً ََهْعَمُلوا ْ َََل ََقْوًما ًمََ.َفُيْخِرُجَِمنَْها ََُحَ ََعاُ وا ََ.َقْد َََنَر  َِِف َفُيْلِقيِهْم

َاْْلََياةَِ َََنَُر ََلُه َُهَقاُل َاْْلَنَِّة ََأْفَواِه َََحِيِلََ.ِِف َِِف بَُّة
َاْْلِ ُرُج ََُتْ ََكَم َفَيْخُرُجوَن

ْيلَِ كََُ.التَّ َُ َرْوََنَاَ َُ ْمِسََأَلَ ِرََماََهُكوُنَإَِ َالشَّ َْ ِرََأْوَإَِ َالشَّ َْ وُنَإَِ َاْْلَ

ََأْبَيَضَ ََهُكوُن َالظِّلِّ َإَِ  َِمنَْها ََهُكوُن ََوَما ََوُأَخْيِ ُ َهاََ:َفَقاُلواَ(.ُأَ ْيِفُر
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َاهللِ ْرَعىَبِاْلَباِ َهةََِ!َرُسوَل َُ َ َْ َُكنْ ََ:َقاَلََ؟َكَتنََّك ْؤُلِؤ ََكاللُّ ِِفََفَيْخُرُجوَن

َاْْلََواُِمَُ ََأْ َخَلُهْمََ.ِرَقاِِبِْم ِ هَن َالَّ َاهللَِّ َُعَتَقاُء
ِ
ُؤَلء َِ َ َاْْلَنَِّة ُل ِْ ََأ َهْعِرُفُهْم

ُموهَُ ََقدَّ ََعِمُلوُهََوَلََخْي  ََعَمل  ََهُقوُلََ.اهللََُّاْْلَنََّةَبَِغْيِ اْ ُخُلواَاْْلَنََّةََفَمََ:ُثمَّ

ْعِطََأَحًداَِمْنَاْلَعامَلِيَََ:ُقوُلونَََفيَََ.َرَأْهُتُموُهََفُهَوََلُكمَْ ُُ نَاََأْعَطْيَتنَاََماَََلَْ َ.َربَّ

َ اَ:َفَيُقوُلَ َِ نَاَ:َفَيُقوُلونَََ.َلُكْمَِعنِْديََأْفَضُلَِمْنَ ََأْفَضُلََ!َهاََربَّ
 
ء َََشْ َأيُّ

َ ا َِ َ(ََفََلََأْسَخُطََعَلْيُكْمََبْعَدُهََأَبًداَ.ِرَضاَيََ:َفَيُقوُلََ؟ِمْنَ

91- అబూ సఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం కాల్ంలో కొంత మంది "దైవ ప్రవకాత! 
ప్రళ్యదినాన మేము మన ప్రభువున్బ చూస్కతమా?" అని ప్రశినంచార. 
దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "అవున్బ" అని సమాధానం ఇచు 
ఇల్ల ఎదుర ప్రశ్న వేశారుః "మిటట మధాయనం ఏ మాత్రం మేఘం ల్లని వేళ్ 
సూరయడిని చూడడంలో మీకేమైనా ఇబుంది క్లుగుతందా? అల్లగే 
మేఘాలు ల్లని పౌరణమి రాత్రి చంద్రుడిన చూడడంలో మీకేమైనా 
ఇబుందా?" "ల్లదు ప్రవకాత!" అని వార సమాధానం పలికార. అపుపడు 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపాపరుః "ప్రళ్యదినాన శుభప్రదుడైన, 
మహోననత- డైన అల్లలహ్ న్బ దరిశంచడంలో ఏ ఇబుందీ ఉండదు. 
ఏదైనా ఉంటే ఆ రెండిటోల ఒక్దానిన చూడడంలో క్లిగినంత ఇబుంది 
మాత్రమే ఉంటంది. (మళ్ళళ ఇల్ల చెపాపరుః) ప్రళ్యదినాన ఒక్ ప్రక్టన 
క్రత (దైవదూత) "ఏ వరుం వార ఎవరిని ఆరాధసూత ఉండేవారో వారంత్త 
అతని వన్బక్ ఉండండి" అని ప్రక్టిస్కతడు. పరిశుదుిడైన అల్లలహ్  న్బ 
కాకండా ఇతరల్న్బ అంటే విగ్రహ్యల్న్బ, మూరతల్న్బ పూజించేవారిలో ఏ 
ఒక్ాడు మిగల్కండా అందరూ నరక్ంలో పడిపోత్తర. చవరోల 
సదాచారలు, దురాచారలైన అల్లలహ్ న్బ ఆరాధంచేవార మరియు 
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గ్రంథప్రజల్లో కూడా కొందర మిగిలి పోత్తర. అపుపడు యూదుల్న్బ 
ప్తల్వడం జరగుతంది. "మీర ఎవరిని ఆరాధసూత ఉండేవార?" అని 
ప్రశినంచబడుతంది. "మేము ఉజైరన్బ అల్లలహ్ కమారడిగా 
(విశ్ాస్సూత) ఆయనేన పూజిసూత ఉండేవారం" అని వారంటార. వారికి 
ఇల్ల సమాధానం ఇవాబడుతందిుః "మీర అబదిం పలికార. అల్లలహ్ 
ఎవరినీ భారాయగాగానీ, సంత్తనంగాగానీ చేసు- కోల్లదు. సరే మీరేం 
కోరతనానర?" అని అడగబడుతంది. "మాక దాహం క్లుగుతంది", 
ఓ మా ప్రభూ! త్రాగడానికేదైనా మాక ప్రస్కదించ్చ" అని కోరత్తర. 
"(త్రాగడానికి) రేవు వదేక వళ్ళరేమిటి అని వారికి సైగ చేయబడుతంది. 
మళ్ళళ వారిని నరక్ం వైపునక పోగు చేయబడుతంది. అది 
(చూసేవారికి) ఎండమావుల్ల (క్నిప్తసుతంది). నరక్ంలోని ఒక్ భాగం 
మరొక్ భాగానిన న్బజు్ న్బజు్ చేసేసుతంది. వార అందులో పడిపోత్తర. 
మళ్ళళ క్రైసతవుల్న్బ ప్తలువడం జరగుతంది. "మీర ఎవరిని ఆరాధసూత 
ఉండేవార"ని ప్రశినంచ బడుతంది. "మేము (యేసు) మస్వహ్ ని అల్లలహ్ 
కమారనిగా విశ్ాస్సూత ఆయనేన ఆరాధసూత ఉండేవారము" అని వార 
సమాధానమిస్కతర. "మీర అసతయం పలికార. అల్లలహ్ ఎవరినీ తనక 
భారయగా, సంత్తనంగా చేసుకోల్లదు". "సరే మీరేమి కోరతనానర" అని 
అడిగినపుపడు, "మాక దాహం క్లుగుతంది. ఓ మా ప్రభూ! త్రాగడానికి 
మాకేదైనా ప్రస్కదించ్చ" అని వారంటార. (త్రాగడానికి) రేవు మీదికి 
వళ్ళరేమిటి అని వారికి సైగ చేయబడుతంది. మళ్ళళ వారిని నరక్ం 
వైపునక పోగు చేయడం జరగుతంది. అది చూసేవారికి ఎండమావుల్ల 
క్నిప్తసుతంది. దాని ఒక్ భాగం మరో భాగానిన న్బజు్ న్బజు్ చేసేసుతంది. 
అందులో వార పడిపోత్తర. ఆ తరాాత అల్లలహ్ న్బ మాత్రమే 
ఆరాధసూత ఉండేవార మిగిలిపోత్తర. వారిలో సజ్న్బలూ ఉంటార, 
దుర్న్బలూ ఉంటార. పరిశుదుిడైన, మహోననతడైన సరాలోకాల్ 
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ప్రభువు, వార ఇంతక ముందు చూస్న రూపానికి (భననంగా, కాని 
దానికి) ఇంచ్చమించ్చ రూపంలో వారి ముందు ప్రతయక్ష్మయి, "మీర 
దేనికై వేచ ఉనానర, ప్రతి వరుం, వార ఆరాధంచే దాని వంట వళ్ళళర 
క్దా?" అని మందలిస్కతడు. వారంటారుః "ఓ ప్రభూ! మేము ప్రపంచంలో 
అందరిక్ంటే ఎకావ అవసరం గల్వారము అయినపపటికీ ఆ ప్రజలిన 
విడనాడాము. వారి వంట ఉండల్లదు". (ఇపుపడు ఎందుక్ని మేము వారి 
వంట వళ్ళతము). "నేనే మీ ప్రభువుని" అని అంటాడు అల్లలహ్. "నీ న్బండి 
మేము అల్లలహ్ శ్రణు కోరత్తము. మేము ఎవరినీ అల్లలహ్ క స్కటి 
క్ల్పము" అని రెండు ల్లక్ మూడు స్కరల అంటార వార. కొందరైత్య 
తిరగు ముఖం పెటటబోత్తర. అపపడు అల్లలహ్ "ఆయన పరిచయానికి 
మీక ఆయనక మధయ ఏదైనా గురత ఉందా" అని అడుగుత్తడు. 
వారంటారుః "అవున్బ". అపుపడు ప్తక్ా తెరవబడుతంది. (దానిన చూస్) 
తనక త్తన్బ (ఇషటపూరాక్ంగా ప్రపంచంలో) సజ్ఞే చేసూత ఉండేవారిలో 
ఏ ఒక్ాడు మిగల్కండా అందరూ అల్లలహ్ అన్బమతితో సజ్ఞే చేస్కతర. 
పేర కొరక మరియు తప్తపంచ్చకొన్బటక (ప్రపంచంలో) సజ్ఞే చేసూత 
ఉండేవారి నడుముల్న్బ అల్లలహ్ బల్ల మాదిరిగా చేసేస్కతడు. వార సజ్ఞే 
చేయడానికి వంగినపుపడల్లల వనక్క పడిపోత్తర. మళ్ళళ తమ తల్ 
ల్లపుత్తర. అపపటికీ అల్లలహ్ రూపం మారిపోయి వార మొదటిస్కరి 
దరిశంచనటలగా అయిపోతంది. "నేన్బ మీ ప్రభువుని" అని అంటాడు. 
"(అవున్బ) నీవు మా ప్రభువు" అని వారంటార. ఆ తరవాత నరక్ం 
మీద వంతెన నిరిమంచబడుతంది. స్ఫ్యరసు చేయుటక అన్బమతి 
ల్భసుతంది. (వంతెనన్బ చూస్ ప్రవక్తలు) "అల్లలహ్ రక్షించ్చ, రక్షించ్చ" 
అని అంటార. "ప్రవకాత! వంతెన సంగత్యమిటి? అని అక్ాడుననవార 
అడిగార. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సమాధానమిచాురుః 
"అదొక్ (భయంక్రమైన) జ్ఞరడు చోట. దాని మీద మొనదేలిన 
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కొండ్డలు వంటి పెదే పెదే ముండుల ల్లచ ఉంటాయి. ఇవి నజ్ే ప్రాంతంలో 
ఉండే స్కదాన్ చెటల ముండల మాదిరిగా చాల్ల పడవుగా, ల్లవుగా ల్లచ 
ఉంటాయి. విశాాసులు రెపప పాటలో, మెరపు వేగంతో, తూఫ్యన్బ 
వేగంతో, వేగంగా పరగెత్యత గురాల్ల్లల, వాహనాల్లల దాటిపోత్తర. వారిలో 
కొందర ఎల్లంటి ప్రమాదం ల్లకండా క్షేమంగా బయటపడత్తర. 
మరికొందర తీవ్రంగా గాయపడి నరక్ంలో పడకండా దాటిపోత్తర. 
ఇంకొందర తీవ్ర గాయాల్క గురై నరక్ంలో పడిపోత్తర. చవరికి 
నరక్ంలో పడకండా మిగిల్లది విశాాసుల్ల. నా ప్రాణం ఎవరి చేతిలో 
ఉందో ఆయన స్కక్షి! మీక ఒక్రి న్బండి రావల్స్న హకాన్బ గురించ 
ఎంత గటిటగా అడుగుత్తరో, అంతక్ంటే మరీ ఎకావగా నరక్ంలో 
పడిపోయిన తమ విశాాస సోదరలిన కాపాడేందుక (సారుంలో ఉనన) 
విశాాసులు ప్రళ్యదినాన అల్లలహ్ తో పరివిధాల్ల ప్రారిాస్కతర. వార ఇల్ల 
అంటారుః "ప్రభువా! వార మాతో పాట ఉపవాస్కలు పాటించేవార, 
నమాజు చేసేవార మరియు హజ్ చేసేవార". "మీక గురతననవారిని 
తీయండి" అని ఆదేశ్ం వసుతంది. అపుపడు వార అనేక్ మందిని నరక్ం 
న్బండి బైటికి తీస్కతర. అపపటికీ నరకాగిన వారిని ప్తక్ాల్ వరక మరియు 
మొకాళ్ళ వరక పటిట ఉంటంది. కాని వారి ముఖాల్ వైపు అగిన 
నిషేధంచబడుతంది. (అది వారి ముఖాల్న్బ కాల్ుదు). మళ్ళళ 
వారంటారుః "ప్రభువా! ఎవరి గురించ నీ ఆదేశ్ముండెనో వారిలో ఏ 
ఒక్ారూ మిగల్ ల్లదు". అల్లలహ్ అంటాడుుః "తిరిగి వళ్ళండి, ఎవరి 
హృదయంలో ఒక్ దీనార విలువంత విశాాసముందో వారిని నరక్ం 
న్బండి తీయండ్డ". వార చాల్ల మందిని వలికి తీస్, మళ్ళళ అల్లలహ్ వదేక 
వచు "ప్రభువా! నీవు ఆదేశించనవారిలో ఏ ఒక్ారినీ వదల్కండా అందరీన 
వలికి తీశాము" అని విననవించ్చకంటార. "సరే వళ్ళండి, ఎవరి 
హృదయంలో అరా దీనారంత విశాాసముందో వారిని కూడా బయటికి 
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తీయండి" అని అల్లలహ్ ఆదేశిస్కతడు. వార అనేక్ మందిని బైటికి తీస్, 
"ప్రభువా! నీవు ఆదేశించన- వారిలో అందరీన తీసేశాము. ఏ ఒక్ాడూ 
మిగల్ల్లదు" అని విననవించ్చకంటార. అపపడు కూడా "మీర తిరిగి 
వళ్ళండి, హృదయంలో అణుమాత్రం విశాాసముననవారిని కూడా నరక్ం 
న్బండి వలికి తీయండ"ని అల్లలహ్ ఆదేశ్మిస్కతడు. వార చాల్ల మందిని 
దాని న్బండి వలికి తీస్, "ప్రభువా! ఇక్ ఏ ఒక్ా విశాాస్ కూడా అందులో 
మిగిలి ల్లడు" అని వార విననవించ్చకంటార. అబూ సఈద్ ఖుద్రీ 
రజియల్లలహు అన్బు చెపాపరుః "మీర ఈ మాటన్బ నమమల్లక్పోయి- 
నటలయిత్య, ఖుర్ఆన్బలోని ఈ వాక్యం చదవండిుః ]అల్లాహ్ ఎవర పటాా 
అణు మాత్రుం అన్నేయుం కూడా చయేడు. ఎవరైన్న ఒక్ ముంచి పని చేస్తత, 
దానిని అల్లాహ్ రెుండిుంతలు చేసాతడు. ఇుంకా తన తర్ఫు నుండి పెదద 
ప్రతఫలుం కూడా ప్రసాదిసాతడు[. (4: 40). అపపడు అల్లలహ్ అంటాడుుః 
దైవదూతలు స్ఫ్యరసు చేశార, ప్రవక్తలు స్ఫ్యరసు చేశార మరియు 
విశాాసులు కూడా స్ఫ్యరసు చేశార. ఇక్ అనంత క్రణ్యమయుడు 
మాత్రం మిగిలి- యునానడు. అపుపడు అల్లలహ్ ఒక్ గుపెపడు మందిని 
నరక్ం న్బండి బైటికి తీస్కతడు. వార ఎపుపడూ ఏ సత్తారయం చేస్ 
ఉండర. నరక్ంలో కాలి కాలి బొగుుగా మారిపోత్తర. వారిని తీస్ సారుం 
అంచ్చన ఉనన ఒక్ సెల్యేరలో పడవేస్కతడు. దానిని "జీవన నది" 
అనబడుతంది. ఆ సెల్యేరలో పడగానే, నది ఒడుడ మీద వితతనాలు 
మొల్కతిత ససయశాయమల్మైనటల వార (నూతన శ్కిత స్తందరాయల్తో 
నవనవల్లడుతూ ల్లస్కతర). చెటల ప్రక్ానో, రాళ్ళ ప్రక్ానో వితతనాలు 
మొల్కతతడానిన మీర చూడల్లదా? అల్ల మొల్కత్యత మొక్ాలోల ఎండ తగిల్ల 
మొక్ాలు పచుగా ఉంటాయి. ఎండ తగల్కండా నీడ పడే మొక్ాలు 
పాలిపోత్తయి". ప్రవకాత! మీర పచుక్బయల్లోల మేపుటక వళ్ళళనటలంది? 
అని సహచరలు అడిగార. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపాపరుః "వార 
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సెల్యేర న్బండి ముత్తయల్లల మెరిస్పోతూ బయటికి వస్కతర. వారి మెడల్ 
మీద ముద్ర ఉంటంది. "అల్లలహ్ న్బండి విముకిత పందిన వార వీరే, వీర 
ఏ సత్తారయం చేయక్పోయినా, ఏ మంచ చేస్ ముందుక పంప్తంచ్చకోక్ 
పోయిన అల్లలహ్ వీరిని సారుంలో ప్రవేశింప- జేశాడు" అని సారువాసులు 
గురత పడత్తర. మళ్ళళ అల్లలహ్ ఇల్ల అంటాడుుః మీర సారుంలో 
ప్రవేశించండి. మీర చూసుతననదంత్త మీదే. వారంటారుః "ప్రభూ! మీర 
మాకొసంగినంత సరాలోకాలోల ఎవరికీ నొసంగల్లదు". "మీ కొరక 
దీనిక్ంటే మరీ ఉతతమమైనది నా వద ే ఉంది" అని అల్లలహ్ అంటాడు. 
"ఇంతక్ంటే ఉతతమమైనది మరేముంటంది, ప్రభూ!" అని వారంటార. 
"అది నా సంతోషం. ఇక్ న్బండి నేన్బ ఎననడూ మీ మీద ఆగ్ర హించన్బ" 
అని అల్లలహ్ అంటాడు". (ముస్లం 183, బుఖారి 7439). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రళ్యదినాన విశాాసుల్క అల్లలహ్ దరశనం ల్భంచ్చననన గొపప 
నిదరశన ఉంది. ప్తక్ా తెరవబడునని రజువైనది. ఇందు లో ఎల్ల వచు 
ఉందో అల్లగే విశ్ాస్ంచడం మన క్రతవయం. ఎల్లంటి తష్ బీహ్, తమ్ స్వల్ 
ల్లకండా నమామలి. ]ఆయనన పోలినది ఏదీ లేదు. ఆయన వినవాడు, 
అనీా చూచువాడు[. (42: 11). 
 అల్లలహ్ న్బ గాకండా ఇతరల్న్బ ఆరాధయదైవంగా చేసుక- నన వారి 
తపుప, దురమరాుం సపషటంగా తెలిస్ంది. 
 తౌహీదున్బ పాటించన (ఏ మాత్రం షిర్ా చేయని) పాపాతమలు 
శాశ్ాతంగా నరక్ంలో ఉండర. ఘోరపాపాల్క పాల్పడినవారిని అల్లలహ్ 
క్ష్మించకననటలయిత్య వార శిక్షించబడుత్తర. 
 ప్రదరశనాబుధి భయంక్రమైనదని, అది చననపాటి నిఫ్యఖ్ 
(మునాఫిఖుల్ గుణం) అని తెలిస్ంది. ప్రదరశనా బుదిితో చేస్న ప్రతి 
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సత్తారయం వయరామవుతంది. అది  నమాజు, రోజ్ఞ మరియు హజ్ ల్లంటి 
ఏ ఆరాధనైనా సరే. బాహయ క్రమల్న్బ బటేట ప్రపంచంలో వయవహ్యరం 
ఉండున్బ, కాని వారి అంతరాయలు అల్లలహ్ గురెతరగున్బ.
 దైవదూతలు, ప్రవక్తలు మరియు విశాాసులు స్ఫ్యరసు చేస్కతరని 
రజువైనది. అల్లలహ్ సంతృప్తత చెందుత్తడు. ఆగ్రహపడు త్తడు. అంటే 
అల్లలహ్ తన సేనహితల్తో సంతృప్తత చెందుత్తడు. తన శ్త్రువుల్తో 
ఆగ్రహించ్చకంటాడు. ఈ రెండు గుణ్యలు కూడా అల్లలహ్ గౌరవానికి 
తగినటలగా ఉంటాయని విశ్ాస్ంచాలి. 
 నరక్ంపై వంతెన వేయబడునని నమామలి. క్రమల్ ప్రకారం దాని న్బండి 
దాటడం జరగుతంది. 
 పవిత్రుడు, పరిశుదుిడయిన అల్లలహ్ క ముఖము ఉందని 
రజువైనది. అది ఆయన గౌరవానికి తగినటలగా ఉంటంది. సృషిటరాసుల్ 
ముఖాల్ మాదిరిగా కాదు. 
 అగోచర మరియు పరలోక్ విషయాలు సరిగాు అరాం కావడానికి 
ప్రజలు తమ జీవితంలో గోచరించే వాటితో పోలిక్ ఇవాడం కూడా 
రజువైంది.

వసల్ల ల్లల హు వసల్ల మ అల్ల్ మబ్ఊసి రహ్మతల్ లిల్ 

ఆల్మీన్, వల్ హ్ందు లిల్లల హి రబ్బిల్ ఆల్మీన్ 
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