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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 
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అవతరిసుతండగా చూశాన్బ, వహీ అవతరణ పూరిత అయిన తరాాత 
ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం న్బదుటి న్బండి సేాద బిందువులు 
రాల్స్కగాయి".  (బుఖారి 22, ముస్లం 2333). 
ఈ హదీసులోః 
 మన ప్రవక్తపై వహీ రెండు రకాలుగా అవతరించేది. ఆ సందరభంలో 
ఆయనక చాల్ల క్షటం క్లిగేది. అది దాని భారం, దాని విలువ మరియు 
గౌరవం కారణంగా. అల్లలహ్ ఖుర్ఆన్బలో ఇల్ల తెలిపాడు: ]ఒక్వేళ్ మేము 
ఈ ఖుర్ఆన్ న్బ ఏ పరాతంపైనైనా అవతరింపజేసేత, అది అల్లలహ్ భయం 
వల్ల క్రుంగిపోయి బ్రదిలైపోవటానిన నీవు చూస్కతవు[. (హష్ర్ 59: 21).  
 ఏదైనా పోలిక్ కారణంగా చెడడ విషయానిన ఉపమాణంగా ఇచ్చుట 
యోగయమైనదే. ఎల్ల అనగా గంట చెడడది అయినా కేవల్ం దాని శ్బేం 
ఉదాహరణ ఇవాబడింది.  
 దైవదూతలు అల్లలహ్ అన్బమతితో మానవ రూపం దాలుుత్తరని 
తెలిస్ంది. ఈ హదీసులో దైవదూత అంటే జిబ్రీల్ అలైహిససల్లం . 
 వహీ అవతరణ సందరభంలో ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంక 
శ్రీరం బరవు పెరిగినటల ఏరపడేది. అది గొపప సంబోధన, గౌరవ వాక్యం 
మరియు వహీ భారం వల్ల మరియు ఆయన దాని పటల చూపే అధక్ శ్రది 
వల్ల అల్ల ఏరపడేది. ఇంత ఏరపడినా అల్లలహ్ తమ ప్రవక్తపై క్రణ చూప్త, 
సహ్యయం అందించ వహీ భారానిన మోయడానిన సుల్భం చేశాడు. 
ల్లకననటలయిత్య దాని భారం ఎంతటిదో ఈ క్రంది ఆయతలో 
తెలుపబడింది. కాసత గమనించండిుః  

َاهللَِ] ًعاَِمْنََخْشيَِة ََلَرأَْهتَُهََخاِشًعاَُمتََصدِّ َالُقْرآََنََعََلََجبَل  َ ا َِ ََ...[.َلْوَأَْنَزْلنَاَ

َ{52}اْلَّش:
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]ఒక్వేళ మేము ఈ ఖుర్కఆన్ న ఏ పర్వతుంపైనైన్న అవతరుంప జేస్తత, అది 
అల్లాహ్ భయుం వలా క్రుంగిపోయి బ్రదాలైపోవటానిా నీవు చూసాతవు[. 
(హష్ర్ 59: 21). 

ప్రవక్త వదదకు తొలిస్రి వహీ ఎలా వచిచాంది? 
78- ఆయిష రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ప్రారంభంలో 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంక కొనిన నిజమైన క్ల్లు వచేువి. అవి పగటి 
వలుతరల్ల సపషటంగా ఉండేవి. ఈ విధంగా ఆయనపై వహీ అవతరించడం 
మొదల్యింది. దాంతో ఆయన ఏకాంతం, ఏకాగ్రతల్న్బ కోరకొని 
హిరా అన్బ పేరగల్ కొండ గుహలో ఒంటరిగా గడపనారంభంచార. ఆ 
గుహలో ఆయన రోజుల్ తరబడి ఇంటికి వళ్ళకండా అల్లలహ్ ఆరాధనలో 
నిమగునల్యి ఉండేవార. ఈ పని కోసం ఆయన అననపానీయాలు 
కూడా వంట తీసుకళ్ళళ పెటటకనేవార. అవి అయిపోయిన తరాాత 
(ఇంటికి అంటే తన సతీమణ అయిన) హజ్రత్ ఖదీజ రజియల్లలహు 
అనాు దగురక వచేువార. అయిత్య మళ్ళళ ఆయన అదే విధంగా 
అననపానీయాలు తీసుకొని గుహక తిరిగి వళ్ళళపోయేవార.  
ఇల్ల కొనానళ్ళళ గడిచాక్, ఓ రోజు ఉననటటండి ఆ కొండ గుహలో 
హఠాతతగా సతయం (వహీ) స్కక్ష్యతారించంది. ఆయన దగురక ఓ 
దైవదూత (జిబ్రీల్) వచు "చదువు" అనానడు. దానికి ప్రవక్త త్తన్బ 
చదువురాని వాడినని సమాధానమిచాుర. ఆయన ఈ సంఘటనన్బ 
ప్రస్కతవిసూత ఇల్ల తెలియజేశారుః- 
"అపుపడు దైవదూత నన్బన పటటకొని గటిటగా అదిమి వదలి పెటాటర. ఆ 
సమయంలో నాక శాాస ఆగినంత పనయింది. తరవాత ఆయన 
"చదువు" అనానర. నేన్బ తిరిగి "నాక చదువురాదు" అనానన్బ. 
దైవదూత నన్బన మరోస్కరి పటటకొని గటిటగా అదిమి వదిల్లశార. నాక 


