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కాంతల్ తెరలుననవని దీని దాారా రజువవుతంది. త్రాసులు ఆయన 
వదే ఉనానయి. కోరిన వారికి వృదిి పరస్కతడు. కోరిన వారికి తగిుస్కతడు. 
ప్రతి రాత్రి మరియు పగలోల ఆచరణలు ఆయన వదేక ల్లపబడత్తయి 
(చేరత్తయి). ప్రతి దానికి రక్ష్కడు ఆయనే. ]యధారి్మేమిటుంట్ల 
ఆకాశాలన, భూమిని (తమ సాిన్నల నుండి) తలిగిపోకుుండా ఆపి 
ఉుంచినవాడు అల్లాహ్ య్య. ఒక్వేళ అవి తలగిపోత్య, అల్లాహ్ తరువాత 
వాటిని నిలిపి ఉుంచేవాడు మరొక్డెవడూ లేడు. నిససుందేహుంగా అల్లాహ్ 
సహనశీలుడు, క్షమిుంచేవాడు[. (35: 41). అల్లలహ్ సాయంగా తన 
గురించ మరియు ప్రవక్త అల్లలహ్ గురించ తెలిప్తన గుణగణ్యల్న్బ త.చ. 
తపపకండా ఏ మాత్రం 'తహ్ రీఫ్', 'తఅతీల్', 'తక్ యీఫ్', 'తమ్ స్వల్  
ల్లకండా నమామలి.  

దైవదూతల గురిాంచి 
َ)َ:َقاَلََرُسوُلَاهللََ:َقاَلَََ َ َعْنَاْبِنََمْتُعو ُّْ هَلََوَلُهَِس َِجِْبِ ُْ َرَأْه

َ َ:َهنَْتثُِرَِمْنَِرهِشِهَالتََّهاِوهُلَ)َ:وزا َأَحدَ}رواهَالبخاريَومتلم{(َِماَئِةََجنَاح 

ََواْلَياُقوُتَ رُّ  }قالَابنَكثي:َإسنا هَجيدَقوي{.َ(.الدُّ

76- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అబుేల్లలహ్ బిన్ 
మస్ఊద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నేన్బ జిబ్రీల్ న్బ చూశాన్బ. 
ఆయనక ఆర వందల్ రెక్ాలునానయి". (బుఖారి 3232, ముస్లం 
174). అహమద్ లో ఈ విషయం అదనంగా ఉందిుః "ఆయన అందమైన 
రెక్ాల్ న్బండి ముత్తయలు, పగడాలు రాలుతంటాయి". (దీని సనద్ 
మంచది, బల్మైనదని ఇబున క్స్వర్ చెపాపర). 
ఈ హదీసులోః 
 జిబ్రీల్ క ఎకావ రెక్ాలు ఉండడం అల్లలహ్ సూచనలోల ఒక్ సూచన.  
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బహుశా జిబ్రిల్ న్బ అల్లలహ్ పుటిటంచంది ఇదే రూపంలో కావచ్చు. 
ఖుర్ఆన్బలో ఉందిుః ]ఆయన దైవదూతల్న్బ సందేశ్హరలుగా 
నియమిస్కతడు. వారికి రెండేస్, మూడేస్, నాలుగేస్ బాహువులు 
ఉంటాయి[. జిబ్రీల్ ఘనత ఇతర దూతత క్ంటే ఎకావ ఉంది. క్న్బక్ 
అతనికి రెక్ాలు కూడా అధక్ సంఖయలో ఉండవచ్చు.  

ప్రవక్త వదదకు వహీ (దైవవాణి) ఎలా వచేచది? 
َ َامْلُْؤِمنَِي َُأمِّ َشَة

ََعائِ َََعْن َشام  ِِ َ َاْْلَاِرَ َْبَن َاهللََأنَّ ََرُسوَل ََسَتَل

ََرُسوَ:َفَقاَلََ َاهللَها َاهللَ؟َكْيَفََهْتُِيَكَاْلَوْحُ ََ!َل ََرُسوُل َ:ََفَقاَل

ََفُيْفَصُمََعنِّ ََوَقْدَ) ُهََعََلَّ َوََأَشدُّ ُِ َأْحَياًناََهْتُِينِ َِمْثَلََ ْلَصَلِةَاْْلََرِسََو

ََفَتعَِ ُمنِ  ََفُيَكلِّ ََرُجًَل َامْلََلُك ََِل ََهَتَمثَُّل ََوَأْحَياًنا ََقاَل ََما ََعنُْه ُْ  ََماََوَعْي

ََ(َهُقوُلَ ََعائَِشُة ْْ َاْلَيْوِمََ:َقاَل َِِف َاْلَوْحُ  ََعَلْيِه ََهنِْزُل ََرَأْهُتُه َوَلَقْد

ُدََعَرًقا ََجبِينَُهََلَيَتَفصَّ ِ ََفَيْفِصُمََعنُْهََوإِنَّ ِدهِدَاْلَِبْ ََ.الشَّ

77- ఆయిష రజియల్లలహు అనాు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ప్రవకాత! మీపై వహీ 
(దైవవాణ) ఎల్ల వసుతంది అని హ్యరిస్ బిన్ హిషాం రజియల్లలహు అన్బు 
అడిగార. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సమాధానమిచాురుః 

"వహీ అవతరించనపుపడు ఒకోాస్కరి అది నాక గంట మోతల్ల 
వినిపసుతంది. ఈ పరిస్ాతి నాక చాల్ల క్షటతరంగా ఉంటంది. ఆ పరిస్ాతి 
తొలిగి పోగానే నాక చెపపబడిన విషయాలు నా మేధలో నిక్షిపతమయి 
పోత్తయి. ఒకొాక్ాస్కరి వహీ తీసుకవచేు దూత నా వదేక 
మానవాక్రంలో వచు నాతో సంభాషిస్కతర. ఆయన చెప్తపనది నేన్బ 
గురతంచ్చకంటాన్బ". ప్తదప ఆయిష రజియల్లలహు అనాు ఇల్ల 
తెలిపారుః ఒక్స్కరి తీవ్రమైన చలి ఉనన రోజున ఆయన పై వహీ 


