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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 
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మళ్ళళ శాాస ఆగిపోయినంత బాధ క్లిగింది. దైవదూత మళ్ళళ "చదువు" 
అనానర. నేన్బ యథాలన ప్రకారం నాక చదువు రాదని చెపాపన్బ. దైవదూత 
నన్బన మూడోస్కరి పటటకొని గటిటగా అదిమి వదలి పెటాటర. దాంతో నాక 
మళ్ళళ శాాస ఆగిపోయినంత బాధవేస్ంది. ఆ తరాాత అతన్బ "చదువు! 
సరా సృషిటక్రత అయిన నీ ప్రభువు పేరతో. ఆయన మానవుడిన నెతతటి 
ముదేతో సృషిటంచాడు. చదువు! నీ ప్రభువు ఎంతో అన్బగ్రహశాలి" అని 
అనానడు. (సూర అల్ఖ్ 96: 1-3). 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం భయక్ంప్తతల్యి (ఎల్లగో) ఈ 
మాటలు ఉచఛరించార. ఆ తరవాత ఆయన (తన ఇంటికి అంటే) 
హజ్రత్ ఖదీజ బినెత ఖువైలిద్ రజియల్లలహు అనాు దగురక వచాుర. వచీు 
రాగానే (పడక్ మీద పడి) "దుపపటి క్పపండి, దుపపటి క్పపండి" అనానర. 
హజ్రత్ ఖదీజ తొందరగా దుపపటి తెచు క్పాపర. దాంతో కాసేసపటికి 
ఆయనక ఆవహించన భయాందోళ్నలు కాసత తగుు ముఖం పటాటయి. 
అపుపడాయన హజ్రత్ ఖదీజక జరిగిన వృత్తతంతం పూస గుచునటల చెప్తప, 
తన ప్రాణ్యనికేదో ముపుప వాటిలిలనటల అనిప్తసుతందని అనానర. హజ్రత్ 
ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు ఆయనక ధైరయం చెబుతూ "దైవస్కక్ష్యం! అల్ల 
ఎననటికీ జరగదు. మీర బంధ్యవులిన ఆదరిస్కతర, అభమానిస్కతర. ఇతరల్ 
బరవు బాధయతల్న్బ మోస్కతర. ఆపదలోల ఉననవారిని ఆదుకంటార. 
సంపాదించల్లని వారికి సంపాదించపెడాతర. అతిథులిన సతారిస్కతర. 
సతయమారుంలో ఎదురయేయ క్షటనషాటల్న్బ భరిస్కతర. ఈ విషయంలో 
ఇతరల్కూాడా సహ్యయం చేస్కతర. అల్లంటి మిమమలిన అల్లలహ్ ఎననటికీ 
అవమానపరుడు" అని అనానర.  
ఆ తరాాత హజ్రత్ ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు ప్రవక్తన్బ తన పెద నానన 
కొడుక అయిన వరఖ బిన్ నౌఫల్ బిన్ అసద్ బిన్ అబుేల్ ఉజ్ఞ్ దగురక 
ప్తలుచ్చక వళ్ళళర. ఈయన పూరాం అజ్ఞాన కాల్ంలో క్రైసతవ మతసుడాిగా 
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ఉండేవాడు. హెబ్రూ భాష మాటాలడటం, చదవడం వ్రాయడం ఆయనక 
బాగా తెలుసు. హెబ్రూ భాషలో ఆయన ఇంజీల్ రాసుతండేవార. చాల్ల 
వృదుిడయిపోయాడు. క్ళ్ళళ కూడా కానరాకండా పోయాయి.  
ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు ఆయన దగురక చేరకొని "అనాన! మీ 
అబాుయి చెపేప మాటలు కాసత వినండి" అనానర. అపుపడు వరఖా 
ప్రవక్తన్బ ఉదేేశించ "అబాుయి! న్బవేామి చూశావో చెపుప" అనానర. ప్రవక్త 
త్తన్బ క్ననది, విననది అంత్త వివరంగా ఆయనక తెలియజేశార. వరఖా 
ఈ మాట విని ఇల్ల అనానరుః "అయిత్య అతన్బ (దైవదూత జిబ్రీల్) 
మూస్క ప్రవక్త దగురక అల్లలహ్ వహీనిచు పంప్తన దైవదూత్య. అందులో 
ఎల్లంటి సందేహం ల్లదు. అయిత్య నీ జ్ఞతి ప్రజలు నిన్బన (మకాా న్బండి) 
బహిషారించేనాటికి నేన్బ బ్రతికి ఉంటే ఎంత బాగుండేది!".  
ఈ మాటల్క దైవప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఆశ్ురయపోతూ 
"ఏమిటి, ప్రజలు నన్బన ఇక్ాడునంచ వళ్ళగొడాతరా" అనానర. దానికి 
వరఖ అనానరుః "ఔన్బ నాయనా! నీవు ఈనాడు చెబుతననటవంటి 
విషయాల్ల గతంలో కూడా కొందర ప్రవక్తలు చెపాపర. వారిలో ప్రతీ 
ఒక్ారీన ఈ లోక్ం విరోధంచంది. అపపటి దాకా నేన్బ జీవించ ఉంటే నా 
శ్కిత వంచన ల్లకండా నీక సహ్యయపడత్త". వరఖ ఆ తరాాత ఎకావ 
రోజులు బ్రతక్ల్లదు, పరమపదించార. అట ప్రవక్త వదేక వహీ రావడం 
కొదిే రోజుల్ వరక ఆగిపోయింది. (ఆ తరాాత మళ్ళళ రాస్కగింది). 
(బుఖారి 4, ముస్లం 160).  
ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్తల్ క్ల్లు నిజమౌత్తయి. అల్లలహ్, ఇబ్రాహీం అలైహిససల్లం 
మరియు ఆయన కమారడు (ఇస్కమఈల్ అలైహిససల్లం) ల్ విషయం 
ఇల్ల తెలిపాడుుః  [َََأْذَبُحَك ِِّ ََأ َاملَنَاِم ََأَرىَِِف ِِّ فات:َ[إِ {215}الصَّ  ]నేన 
నినా జిబహ్ చేస్తతనాట్టా క్లలో చూశాన[(37: 102).
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 సమాజంలో చెడు ప్రబలినపుపడు, ల్లదా ఏదైనా కారణంగా 
ఉదాహరణక ఏకాగ్రతతో అల్లలహ్ ఆరాధన కొరక, ల్లదా ప్రజల్ కీడు 
న్బండి రక్ష్ణ కొరక ఏకాంతంలో ఉండవచ్చున్బ. 
 ప్రయాణం మరియు ఇతర సందరాభలోల అననపానీయాలు వంట 
తీసుకోవాలి. ఇది అల్లలహ్ పై నమమకానికి వయతిరేక్మేమి కాదు. ఒక్ స్కధనం 
ల్లంటిది. 
 ఖుర్ఆన్బలో మొదటిస్కరిగా అవతరించన సూరా, సూర అల్ఖ్.
 విదయ, జ్ఞానం మరియు ధరమవగాహన పందాల్ని ప్రోతసహించ 
బడింది. 
 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "ఉమీమ" అంటే చదవడం, వ్రాయడం 
తెలియనివార. 
 శిషుయడు విషయానిన గ్రహించ్చటక అతని శ్రీరం యొక్ా ఓ భాగానిన 
పండితడు పటటకొని బోధంచవచ్చు. 
 మొదటి వహీ హిరా గుహలో వచుంది. అదేుః సూర అల్ఖ్ లోని తొలి 
ఆయతలు. 
 ఇందులో ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు ఘనత కూడా ఉంది.
 ప్రవక్తలు కూడా ఒక్పుపడు భయక్ంప్తతల్వుత్తర. 
 ప్రవక్త మానవుడేననన ఆధారం ఇందులో ఉంది. 
 మనిషి తన అల్సట, భయం గురించ భారయక చెపుపకోవచ్చు నని 
ఉంది.
 ఇందులో ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు తెలివి, చైతనయం, సరైన 
అభప్రాయం తెలిస్ంది. 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

011 

 మంచ కారాయలు క్షట సమయాలోల పనికొస్కతయి. సతపరషుల్ పటల 
అల్లలహ్ పదితి ఏమిటంటే ఆయన వారిని కాపాడుత్తడు, ఉతతమ 
మరియు అంతిమ ఫలితం వారిదే అవుతంది. అల్లలహ్ పటల మంచ 
నమమక్ం ఉంచాల్ని ఉంది. ఆయనే తన భకతల్న్బ కాపాడువాడు. తన 
దాసుల్ సహ్యయకడు. అవమానం, దుషఫలితం అల్లలహ్ శ్తృవుల్క. అది 
వార చేసే క్రమల్క సంపూరణ ఫలితం. 
 బంధ్యవుల్తో క్లిస్, వారికి మేలు చేయాల్ని ఉంది. ఇది అల్లలహ్ 
పంప్తన ప్రవక్తల్ ఉతతమ గుణం. మోక్ష్యనికి మరియు ఇహపరాల్ 
సంక్షేమానికి కారణం. 
 నిరాధారలైన బల్హీన్బల్క సహ్యయపడుతూ, వారికి తోడుగా నిలిచ, 
ఉపకారం చేసూత ఉండాల్ని, బీదవాళ్ళళ, నిరపేదల్తో స్కన్బభూతి 
చూప్తంచాల్ని, వారికి మేలు చేయాల్ని ఉంది. ఇది ప్రవక్త సదుుణమని 
తెలిస్ంది. అతిథుల్క మరాయదనిచు, వచుపోయేవాళ్ళక దానాలు, 
బహుమానాలు ఇవాాల్ని ఉంది. అల్లలహు తఆల్ల ప్రత్యయక్ దాసుల్ గుణ్యలివి. 
బాధతల్న్బ ఆదుకొని, వారి క్షాటలు తగిుంచే ప్రయతనం చేయాలి. 
 మాటలోల సతయం పాటించడం పుణయకారయం. సతయం ప్రవక్త గుణ్యలోల 
అతి ఉతతమ గుణం. 
 అమానతల్న్బ (అపపగింతల్న్బ) వారి హకాదారల్క అపపగించాల్ని, 
వాగాేనానిన నిల్బ్నటటకోవాల్ని ఉంది. దాసుల్తో ఉదారగుణంగా మెలిగే 
వారితో అల్లలహ్ కూడా అల్లగే మెలుగుత్తడు. ఆపదలో ఉననవారిని 
ఓదారిు, ఆపద భారం స్కధయమైనంత వరక తగిుంచడం అభల్షణీయం. 
ఎవరికైనా ఏదైనా క్షటం వసేత దాని గురించ మేధావుల్క (పండితల్క) 
తెలియజేయడం మంచది. సహ్యయ- పరంగానైనా, మంచ సల్హ్య 
ఇవాడంలోనైనా ఉతతమ భారయ ప్రభావం చాల్ల ఉంటంది. అతని వదే ఏ 
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విషయముందో తెలుసుకొన్బటక గ్రంథ జ్ఞానం గల్వారి (పండితల్) 
మాట వినవచ్చు. 
 ప్రవక్తల్ందరి ప్తలుపు (సందేశ్ం) ఒక్టే ఉండింది. పరసపరం 
ఒక్రినొక్ర ధృవీక్రించేవార. ప్రవక్త అన్బయాయుల్తో శ్తృతాం 
జరగడం పూరాం న్బంచ వసుతనన సంప్రదాయమే. అల్లగే జరగుతూ 
ఉంటంది. 
 అల్లలహ్ తన ప్రవక్తల్, భకతల్ అదృషటంలో క్షాటలు వ్రాస్కడు. వారిని 
పరీక్షించాల్ని. అయిత్య అంతిమ విజయం వారిదే అగున్బ. 
 అన్బభవజుాల్ అన్బభవాలిన వినాల్ని, వివేక్ విషయాలిన తీసుకోవాల్ని 
ప్రోతసహించబడింది. పూరా ఆకాశ్ గ్రంథాలనల్నినంటిలో ల్లదా కొనినంటిలో 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం భరించన క్షాటల్ ప్రస్కతవన ఉంది. 
 మన ప్రవక్త వదేక వచున రీతిలోనే దైవదూత జిబ్రీల్, ప్రవక్త మూస్క 
అలైహిససల్లం వదేక కూడా వచేువార.  

َََجابِرَعن َاْأَْنَصاِريِّ َاهللِ َََْبنََعْبِد َاْلَوْحِ ََقاَل ِة ََفَْتَ ُ ََعْن ََُيَدِّ َو ُِ َو

َ)َ:َقاَلَِِفََحِدهثِهَِ ُْ ََأَناََأْمِِشََسِمْع ََرْأِسَََفَبْينَا ُْ ََفَرَفْع
ِ
َمء اَِمْنَالتَّ ًُ َ ْو

ََواْأَْرِضَ
ِ
َمء َالتَّ ََبْيَ َُكْرِسر ََعََل ََجالًِتا

 
َبِِحَراء ِِ َامْلََلُكَالَِّ يََجاَء َفإَِذا

َ َاهللِ ََرُسوُل َََقاَل ِِ ُلو ََزمِّ
ِِ ُلو ََزمِّ ُْ ََفُقْل ُْ ََفَرَجْع ََفَرًقا َِمنُْه ُْ ئِْث ُْ َف

ََفَتنَْ ِِ ُرو ََفَدثَّ َعاَ  َُ ََو َباَرَك َُ َ َاهلُل َ]َزَل ْ ََوَربََّكََفَكِبِّ ََفَتْنِ ْر َُقْم ُر ثِّ َاملُْدَّ َا ََأَيُّ َها

رَْ ُْ ِْ ْجَزََفا ْرََوالرُّ َ َاْأَْوَثاُنََقاَلََ[َوثَِياَبَكََفَطهِّ ِِ َتاَبَ َاْلَوْحُ ََ:َو َُ َ َ(.ُثمَّ

79- హజ్రత్ జ్ఞబిర్ బిన్ అబులే్లలహ్ రజియల్లలహు అన్బు ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లంక వహీ త్తత్తాలిక్ంగా నిలిచపోయిన రోజుల్న్బ గురించ 
మాటాలడుతూ (ప్రవక్త ఇల్ల తెలిపారని) చెపాపరుః "ఓ రోజు నేన్బ నడిచ 
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వళ్ళతంటే (దారిలో ఓ చోట) హఠాతతగా నాక ఆకాశ్ం న్బండి ఓ (క్ంఠ) 
సారం వినిపంచంది. నేన్బ వంటనే తల్ పైకతిత చూశాన్బ. చూసేత 
ఇంకేముంది, హిరా గుహలో నా దగురక వచు వళ్ళళన దైవదూత్య 
భూమాయకాశాల్ మధయ ఓ కరీు మీద కూరొుని ఉనానడు. అతడిన అతని 
మహ్యకాయం, గాంభీరయతన్బ చూడగానే నా గుండె ఝలులమంది. నేన్బ 
భయంతో వణకిపోతూ ఇంటికి తిరిగి వచాున్బ. పడక్ మీద మేన్బ వాలిు 
"దుపపటి క్పపండి, నాక దుపపటి క్పపండి" అనానన్బ. సరిగాు అదే 
సమయంలో ]దుపపటి క్పిప పడుకునావాడా! లే, లేచి ప్రజలన హెచచరుంచు, 
నీ ప్రభువు ఘనతన చాటి చపుప, నీ దుస్తతలన పరశుభ్రుంగా ఉుంచుకో, 
మాలిన్నేనిక (అుంట్ల విగ్రహాలకు) దూర్ుంగా ఉుండు[. (సూర ముదేస్సర్ 
74: 1-5). అనన ఆయతలు నాపై అవతరించాయి. ఆ తరవాత వహీ 
నిరాఘాటంగా రావడం మొదల్యింది". (బుఖారి 4925, ముస్లం 161). 
ఈ హదీసులోః 
 భూమాయకాశాల్ మధయలో కూరుననవార జిబ్రీల్ అలైహిససల్లం. 
ఇంతక ముందు అతన్బ వచునటల ఇదే హదీసులో ఆధారం ఉంది. 
దైవదూతల్న్బ వివిధ ఆకారాలోల మారేు శ్కిత అల్లలహ్ క ఉంది.  
 ప్రవక్తల్ గుండెలోల కూడా భయం చోట చేసుకంటంది.  
 (ఖుర్ఆన్ ప్రవక్తపై ఒకేస్కరి అవతరించల్లదు) దశ్ల్వారీగా 
అవతరించంది. బాహుల్యం మరియు క్రమం పరంగా ఒకోాస్కరి 
ఎకావగా అవతరించేది.  
 ఇందులో దుసుతల్న్బ మాలినాయనికి దూరముంచాల్ని ఉంది. దీని 
ఆధారంగానే కొందర పండితలు నమాజులో దుసుతలు శుభ్రంగా ఉండ- 
డం ఒక్ షరతగా స్దాింతీక్రించార. ఇది వాసతవానికి దూరమేమి ల్లదు.  
 (పై హదీసు, ఈ హదీసు మరియు బుఖారిలోని 4922వ హదీసుల్  
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దాారా తెలిస్న ఒక్ విషయం ఏమిటంటే) సహ్యబీల్ మధయ "మస్కఇలె 
ఫురూఇయాయ"లో బినానభప్రాయం ఉండింది. ఆయిష రజియల్లలహు 
అనాు మరి కొందర సహ్యబీల్ అభప్రాయ ప్రకారం తొలిస్కరిగా 
అవతరించన సూర, సూర అల్ఖ్. అయిత్య జ్ఞబిర్ రజియల్లలహు అన్బు 
అభప్రాయ ప్రకారం సూర ముదేస్ర్.  
 "ల్ల, ల్లచ హెచురించ్చ" అంటే నిన్బన విశ్ాస్ంచని ప్రజలిన అల్లలహ్ 
యొక్ా శిక్ష్ న్బండి హెచురించ్చ అని భావము.  
వహీ అవతరిాంచునపుపడు ప్రవక్త ప్రిసితి? 

َ ِْ اِم َْبِنَالصَّ ََََعْنَُعَباَ َة َاهللِ ََنبِ ُّ َََقاَلََكاَن َِ َُكِر ََعَلْيِه َُأْنِزَل إَِذا

َدََلُهََوْجُههَُ َربَّ َُ َ.لَِ لَِكََو

80- ఉబాద బిన్ స్కమిత్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంపై వహీ అవతరించే సందరభంలో ఆయనక 
చాల్ల క్షటం ఏరపడేది. ముఖ క్వళ్ళక్లు పూరితగా మారిపోయేవి. (ముస్లం 
1630, 2334). 
ఈ హదీసుల ోః 
 ఇందులో "క్రబ" అనన పదం వచుంది. అంటే వహీ పటల పూరిత శ్రది 
వల్ల ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంక చాల్ల క్షటం, బాధ క్లిగేది. 
మరియు "తరబుద వజ్ హుహు" అంటే ముఖం ఎరపుగా 
మారిపోయేది. అవతరించే విషయం మహ్య గొపపది గన్బక్. ఎల్ల అనగా 
వహీ అల్లలహ్ వాక్యం. అందులో ఆదేశాలు, వారింపులు, గదిేంపులు, 
సమాచారాలు ఉంటాయి. అవి వినానరంటే బాల్ల్ తల్లోల కూడా 
ముసలితనం వచేుసుతంది. శ్రీరం క్ంప్తసుతంది. సపృహ గల్వార సపృహ 
తప్తపపోయేటంత పనవుతంది. అల్లలహ్ సహ్యయమే శ్రణం.  


