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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.  
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َ َعاَ  َُ َ ََقْولِِه َِِف ََعبَّاس  َاْبِن َبِهَِ]َعْن َل َْ َلَِتْع َلَِتاَنَك َبِِه ْك رِّ َُُتَ َقاَلََ[َل

ُكََشَفَتْيِهََفَقاَلََََكاَنََرُسوُلَاهللِ رِّ ًةََوَكاَنََِمَّاََُيَ ُهَعالُِجَِمْنَالتَّنِْزهِلَِشدَّ

َ ُكُهَم َُأَحرِّ ََفَتَنا ََعبَّاس  ََكَمَاْبُن َاهللََِلُكْم ََرُسوُل كَََََكاَن ََفَحرَّ ُكُهَم رِّ ََُيَ

َعاَ ََشَفَتْيِهََفَتْنَزَلَاهلُل َُ َلَبِهَِ]َ َْ ْكَبِِهَلَِتاَنَكَلَِتْع رِّ َعُهََ،ََلَُُتَ ََعَلْينَاََْجْ إِنَّ

ْقَرَأُهََ[َوُقْرآَنهَُ َُ ََلَكَِِفََ ْدِرَكََو ُعُه َُقْرآنََ]َقاَلََْجْ بِْ  َُّ ََفا ََقَرْأَناُه َ[هََُفإَِذا

َ ْْ ََوَأْنِص ََلُه ََفاْسَتِمْ  ََبَياَنهَُ]َقاَل ََعَلْينَا َإِنَّ ََ[ُثمَّ ََأْن ََعَلْينَا َإِنَّ ْقَرَأُهَُثمَّ َُ

َاهللِ ََرُسوُل َاْنَطَلَقََََفَكاَن ََفإَِذا َاْسَتَمَ  هُل َِجِْبِ اُه َُ ََأ َإَِذا ََذلَِك َبْعَد

َ هُلََقَرَأُهَالنَّبِ ُّ َ(.َكَمََقَرَأهََُِجِْبِ

81- హజ్రత్ ఇబున అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బు సూర ఖయామలోని 
ఆయత [ََِبِه َل َْ َلَِتْع َلَِتاَنَك َبِِه ْك رِّ َُُتَ [َل  "ప్రవకాత! ఈ వహీని 
జాాపక్ముుంచుకోవడానిక తుందర్తుందర్గా న్నలుక్ తపపకు" యొక్ా 
వాయఖాయనం చేసుత ఇల్ల చెపాపరుః ఖుర్ఆన్ అవతరణ సందరభంలో ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తమ పెదవుల్న్బ క్దిలించేవార. దానివల్ల 
ఆయనక చాల్ల బాధ క్లిగేది. ప్రవక్త క్దిలించే విధంగా నేన్బ క్దిలిస్కతన్బ 
చూడండని ఇబున అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బు తమ పెదవుల్న్బ 
క్దిలించార. అపుపడు అల్లలహ్ [َََعَلْين َإِنَّ ،َ َبِِه َل َْ َلَِتْع َلَِتاَنَك َبِِه ْك رِّ َُُتَ اََل

ََوُقْرآَنهََُْجْعََ [ُه  "ప్రవకాత! ఈ వహీని జాాపక్ముుంచుకోవడానిక 
తుందర్తుందర్గా న్నలుక్ తపపకు. దానిా నీకు గురుత చేయిుంచడుం, నీ 
చేత చదివిుంచడుం మా పని" అనే ఆయతల్న్బ అవతరింపజేశాడు. అంటే 
మీ హృదయంలో సమకూరుడం మా పని, ఆ తరాాత మీర అటేల 
చదవగల్ర. [َِب َُّ ََفا ََقَرْأَناُه َُقْرآَنهََُفإَِذا  ْ]  "అుంచేత మేము పఠిస్తతనాపుపడు 
నీవు దానిా శ్రదాగా ఆలకస్తత ఉుండు చాలు". అంటే మీర నిశ్శబేంగా 
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ఉండి, శ్రదిగా వినండి. [َََُبَياَنه ََعَلْينَا َإِنَّ [ُثمَّ  "ఆ తరువాత మీకు దాని 
భావుం తెలియజేయడుం కూడా మా బాధేత్య". అంటే మీర చదివే విధంగా 
మీక సుల్భం చేయడం మా బాధయత. అపపటి న్బంచ జిబ్రీల్ 
అలైహిససల్లం వహీ తీసుకొని వచునపుపడల్లల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం శ్రదిగా ఆల్కించేవార. జిబ్రీల్ వళ్ళళ పోయాక్ ఆయన చదివినటేల 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చదివేవార. (అంటే జిబ్రీల్ నోట 
ఒక్ాస్కరి వినగానే ప్రవక్తక గురితండిపోయేది).  
ఈ హదీసులోః 
ఖుర్ఆన్ పారాయణం నెమమదిగా ఆగిఆగి చేయాలి. వహీ అవతరణ 
సందరభంలో ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంక అధక్ శ్రది వల్ల చాల్ల 
బాధ, భారం క్లిగేది. హేళ్న, పరిహ్యసం ల్లంటి ఉదేేశ్ం ల్లనపుపడు ప్రవక్త 
ఇల్ల చేసేవారని ఏదైనా చల్నం చేస్ చూప్తంచడం తపుప కాదు. 
 తన పవిత్ర గ్రంథం వృధా కాకండా కాపాడే పూచ అల్లలహ్ 
తీసుకనానడు. ప్రవక్త తమ హృదయంలో అల్లలహ్ గ్రంథాలననిన 
భద్రపరచ్చకొన్బట కూడా ఒక్ మహతయం. ఎందుక్నగా ఆయన "ఉమీమ". 
 సంభాషణ సమయంలో వివరణ ఇవాకండా ఆల్సయం చేయవచ్చునని 
తెలిస్ంది. ఖుర్ఆన్ అవగాహన, అందులో యోచంచటానికి దాని 
పారాయణ సందరభంలో మౌనం వహించ, శ్రదిగా వినడం ధరమం. 
 శిషుయడు పండితని ముందుననపుపడు శ్రదిగా వింట్ట, నిశ్శబేంగా 
ఉండాల్ని, ఆయన మాట మధయలో ఆపకూడదని తెలిస్ంది. 
 విదయ మరచపోకండా మరియు వృధా కాకండా ఉండడానికి దానిన 
క్ంఠసతం చేసుకొన్బట, లిఖతపూరాక్ంగా భద్రపరచ్చట, దాని పటల 
ఎల్లపుపడూ శ్రది వహించ్చటలో మనసుస ల్గనం చేస్ ఉండాలి. 
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 పండితడు చదివినటల అతని వంట వంటనే చదువుతూ 
పారాయణంలో ఆయన్బన అన్బసరిసూత ఉండాలి. 
 పండితల్ దాారా విదయనభయస్ంచే పదితి ఏమిటంటే, వార చెబుతనన 
విషయానిన తొందరగా గురతంచ్చకోవాలి. వ్రాసుకోవాలి.
 క్రమంగా, కొంచెం కొంచెం విదయ నేరుకోవాలి. ఒకేస్కరి అధక్ 
భాగంలో తీసుకనన వయకిత, అంత్య భాగంలో పోగుటటకంటాడు. 
 విదయ స్ారంగా ఉండడానికి అడపాదడపా దానిన నెమరవేసూత 
(reviewచేసూత) ఉండాలి. ఈ విషయానికి ఆధారం " జిబ్రీల్ వళ్ళళ 
పోయాక్ ఆయన చదివినటేల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
చదివేవార", అనన హదీసు భాగం. 
 విదయభాయసంలో క్షటపడుట, అందులో క్లిగే ఆపదల్ పై ఓప్తక్ 
వహించ్చట చాల్ల అవసరం. ధరమ విదయ అంతటి గొపపది గన్బక్. 

నిఫాఖ్ చిహ్నాలు 
َوََخاِ ُعُهْمََوإِذََ] ُِ اِ ُعوَنَاهللَََو َامُلنَافِِقَيَُُيَ ََلِةََقاُمواَإِنَّ اََقاُمواَإَِ َالصَّ

ََقلِيًَلَ ََ{418}النتاء:[َُكَتاَ َُهَراُءوَنَالنَّاَسََوَلََهْ ُكُروَنَاهللََإِلَّ

]ఈ క్పట్టలు (మున్నఫిఖులు) అల్లాహ్ న మోసుం చేస్తతన్నారు. 
వాసతవానిక అల్లాహ్ య్య వారని మోసుంలో పడవేశాడు. వారు నమాజ్ 
కొర్కు లేస్తత, బదాక్ుంగా, కేవలుం ప్రజలకు చూపేుందుకే లేసాతరు. అల్లాహ్ న 
చాల్ల తకుకవగా సమరసాతరు[. (నిసా 4: 142). 

َرْهَرةََ ُِ َ ََأِِب ََََعْن َالنَّبِ ِّ َ َ)َ:َقاَلَََعْن ََحدَّ َإَِذا ََثََلٌ  َامْلُنَافِِق آَهُة

ََوإَِذاََوَعَدََأْخَلَفََوإَِذاَاْؤَُتَِنََخانََ َِ َ(.َكَ 


