ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

i ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻮل ﻓﻲ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮل
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻠﻤﻲ ت
С името на Алла̄х, Всемилостивия, Премилосърдния
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Транскрипция на буквите

ж̱̱

ج

ث

т

ت

б

ب

з

 زр, р̣̣ ر

з̱̱

ذ

д

د

з̣̣

ظ

т̣̣

ط

д̣̣

ض

с̣̣

л, л̣̣, љ ل

к

ك

к̣̣

ق

й

ي

ў

و

с̱̱

’

ء

х̣̣

خ

х̱̱

ح

ص

ш

ش

с

س

ф

ف

г̣̣

غ

‘

ع

х

ﻫـ

н

 نм

م

у, ю

д̣̣амме

и

кеср̣̣а

а, е

фетх̱̱а
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С името на Алла̄̄х, Всемилостиви, Премилосърдния.
О, Алла̄х, благослови нашия повелител Мух̱аммед и неговия род [семейство], и ги
приветствай, и помогни и улесни и изпълни [делата ни]!
Слава на Алла̄х, Господаря на световете, и Алла̄х да благослови Повелителя на всички
творения – Мух̱аммед – последния от пророците, а също и неговия род [семейство] и неговите
сподвижници.
Всевишният Алла̄х казва:
$VϑŠÏàtã y7ø‹n=tã «!$# ã≅ôÒsù šχ%x.uρ 4 ãΝn=÷ès? ä3s? öΝs9 $tΒ šyϑ©=tãuρ sπyϑõ3Ïtø:$#uρ |=≈tGÅ3ø9$# šø‹n=tã ª!$# tΑt“Ρr&uρ

“И Алла̄̄х спусна над теб Книгата и мъдростта и те научи на онова, което не
знаеше. И предпочитанието [благодатта] на Алла̄̄х към теб е огромно!” [ен-Нися̄’: 113]
И Всевишният казва:
4 ;M≈y_u‘yŠ óΟßγŸÒ÷èt/ yìsùu‘uρ ( ª!$# zΝ¯=x. ¨Β Νßγ÷ΨÏiΒ ¢ <Ù÷èt/ 4’n?tã öΝßγŸÒ÷èt/ $oΨù=āÒsù ã≅ß™”9$# y7ù=Ï?

“Тези са пратениците, от които предпочетохме едни над други. Алла̄̄х говори с
някои от тях и издигна на степени някои от тях.” [ељ-Бек̣ар̣а: 253]
Предпочитането, за което се говори в първия а̄йет е ясно [и категорично доказателство] по
отношение на превъзходството [на едни над други], а предпочитането, за което се говори във втория
а̄йет е ясно [и категорично доказателство] за умножаването на това превъзходство на различни
степени. И наистина Всевишният Алла̄х предпочете нашия Пророк i по най-различни начини.
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i:

Първо: Че той е сеййид [повелител, господар, лидер, първенец] на всички. Казва [Пророкът]
أﻧﺎ ﺳﻴﺪ وﻟﺪ آدم وﻻ ﻓﺨﺮ

“Аз съм сеййид на децата на А̄дем, без да изпитвам гордост.” [ибн Х̱ибба̄н: 393]
А сеййид е качество от висшите качества и от прекрасните характеристики. А това е
признак, че той [Мух̱аммед i] е предпочетен пред тях [всички хора] и на двата свята. Що се касае
до този свят, то е заради великия му характер. А що се отнася до отвъдния, то е заради това, че
степенуването на наградите е според характера и качествата [на човека]. И след като той [i] ги
превъзхожда чрез своите достойнства и качества на този свят, той [i] ги превъзхожда и на
отвъдния по степен и положение. И наистина [Пророка] i казва:
أﻧﺎ ﺳﻴﺪ وﻟﺪ آدم وﻻ ﻓﺨﺮ
“Аз съм сеййид на децата на А̄дем, без да изпитвам гордост.” [ибн Х̱ибба̄н: 393] – за да узнае
неговата общност положението му при неговия Всемогъщ и Величествен Господар. И тъй като в
мнозинството от случаите споменаването на достойнствата на даден човек става заради гордост
той [i] довършва: “…без да изпитвам гордост.”
Второ: И от тях [превъзходствата и достойнствата му] са думите му [на Пророка] i:
وﺑﻴﺪي ﻟﻮاء اﳊﻤﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻻ ﻓﺨﺮ
“И в ръцете ми ще бъде знамето на славата на Съдния ден, без да изпитвам гордост.” [ибн
Ма̄ж̱е: 4308]

Трето: И от тях са думите му [на Пророка] i:
4

آدم ﻓﻤﻦ دوﻧﻪ ﲢﺖ ﻟﻮاﺋﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻻ ﻓﺨﺮ
“А̄дем и онези след него ще бъдат под моето знаме на Съдния ден, без да изпитвам
гордост.” [Ах̱мед: 1/281 и 1/295, ет-Тирмиз̱ӣ: 3620]
Тази особеност е показател за висотата на неговата степен, тъй като предпочитането
[превъзходството] няма друг смисъл, освен отличаването чрез специални качества и степени.
Четвърто: И от тях е това, че Всевишният Алла̄х го извести, че са опростени миналите
му и бъдещи грешки, а не съществува предание, че който и да било от другите пророци е бил
известен със същото. Напротив, вижда се, че на са били известени с такова нещо. Защото, когато
всеки един от тях бъде помолен за застъпничество [шефа̄‘ат] на Съдния ден ще спомене някоя от
грешките, които е допуснал с думите: “Душата ми, душата ми…” А ако всеки от тях знаеше, че
грешките му са опростени нямаше да се бои от тях при тази ситуация. А когато творенията
потърсят застъпничеството на Пророка i в тази ситуация, той ще отговори:
أﻧﺎ ﻟﻬﺎ
“Аз съм човекът за това!” [ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим, и “З̣иля̄љ ељ-Ж̱енне”: 811]
Пето: И от тях е, че Той i ще бъде:
أول ﺷﺎﻓﻊ وأول ﻣﺸﻔﻊ
“Първият застъпил се и първият, чието застъпничество ще бъде прието.” [Муслим и “З̣иля̄љ
ељ-Ж̱енне”: 792] А това също е показател за специалното му положение и неговото превъзходство.

Шесто: И от тях е, че той i предпочете другите пред себе си, тъй като всеки пророк
има призов-дуа, която е приета. Но всеки от тях избърза да използва дуата си на този свят, докато
5

[Пророкът] i отложи своята дуа за да се застъпи за общността си. [ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим, и “З̣иля̄љ ељЖ̱енне”: 797-799]
Седмо: И от тях е, че Всевишният Алла̄х се кълне в живота му i, казвайки:
∩∠⊄∪ tβθßγyϑ÷ètƒ öΝÍκÌEtõ3y™ ’Å∀s9 öΝåκ¨ΞÎ) x8ãôϑyès9

“Кълна се в живота ти, те наистина се лутат в своето опиянение.” [ељ-Х̱иж̱р: 72]
А клетвата в нечий живот е показател за неговата знатност и величие от страна на онзи,
който се заклева. А също показва, че живота на Пророка i е достоен за клетва в него, заради
общата и специфична благодат, която съдържа тя съдържа. А това не е известно за никой друг
освен него i.
Осмо: И от тях е, че Всевишният Алла̄х се обръща към него по най-уважителните и
почтителни начини. И Той [Алла̄х ] се обръща към него [Пророка] i чрез любимите му имена
и прекрасните му качества:
÷É<¨Ζ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ
“О, Пророче…” [ељ-Енфа̄љ: 64, 65, 70]
ãΑθß™§9$# $yγ•ƒr'¯≈tƒ
“О, Пратенико…” [ељ-Ма̄’иде: 41, 67]
А тази специфика не се намира при никой друг [пророк] освен него. Напротив, всеки от
тях бива позован чрез своето име. Като Всевишният казва:
ôä3ó™$# ãΠyŠ$t↔¯≈tƒ
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“О, А̄̄дем, настани се…” [ељ-Бек̣ар̣а: 35]

y7ø‹n=tã ÉLyϑ÷èÏΡ öà2øŒ$# zΝtƒótΒ tø⌠$# |¤ŠÏè≈tƒ

“О, ‘Ӣ̄ся̄̄ син на Мер̣̣йем, помни моята благодат над теб…” [ељ-Ма̄’иде: 110]

ª!$# $tΡr& þ†ÎoΤÎ) #y›θßϑ≈tƒ

“О, Мӯ̄ся̄̄, наистина аз съм Алла̄̄х…” [ељ-К̣ас̣ас̣: 30]
“О, Нӯ̄х̱, спусни се с поздрав [селя̄̄м] от мен…” [Хӯд: 48]

$¨ΖÏiΒ 5Ο≈n=|¡Î0 ñÝÎ7÷δ$# ŸßyθãΖ≈tƒ

ÇÚö‘F{$# ’Îû Zπx(‹Î=yz y7≈oΨù=yèy_ $¯ΡÎ) ßŠ…ãρ#y‰≈tƒ

“О, Дя̄̄ўӯ̄д, ние те сторихме наследник на земята…” [С̣о̄д: 26]

4 !$tƒö”9$# |Mø%£‰|¹ ô‰s% ÞΟŠÏδ≡tö/Î*¯≈tƒ

“О, Ибр̣̣о̄хӣ̄м, ти изпълни съня…” [ес̣-С̣о̄ффа̄т: 105]

y7În/u‘ ã≅ß™â‘ $¯ΡÎ) (äÞθè=≈tƒ
“О, Лю̄̄т̣, ние сме пратеници от твоя Господар…” [Хӯд: 81]

“О, Зекериййа̄̄, носим ти добрата новина…” [Мер̣йем: 7]

7

x8çÅe³u;çΡ $¯ΡÎ) !$−ƒÌŸ2t“≈tƒ

|=≈tFÅ6ø9$# É‹è{ 4z÷ósu‹≈tƒ

“О, Йех̱̱йа̄̄, дръж се за Книгата…” [Мер̣йем: 12]
И за никой не остава скрито, че когато господарят се обръща към някого от своите
слуги чрез най-превъзходното от висшите му качества и прекрасния му характер, а се обръща към
останалите чрез обикновените им имена, без да използва качество от качествата им или
характеристика от характерите им, то степента на онзи, който е позован чрез най-прекрасните си
имена и качества е по-скъп и по-ближен за него, отколкото онези, които са позовани чрез
обикновените си имена. И също е всеобщо известно, че онзи, който бива позован, чрез найпревъзходните си качества и характеристики – това е показател за неговото величие и почит.
Затова е казано:
ﻓﺈﻧﻪ أﻓﻀﻞ أﺳﻤﺎﺋﻲ
ﻻ ﺗﺪﻋﻨﻲ إﻻ ﺑﻴﺎ ﻋﺒﺪﻫﺎ
“Не ме наричай иначе освен “О, рабе!”,

защото то е най прекрасното ми име!”

Девето: И от тях е, че чудесата на всеки пророк свършват и изчезват, а чудото на

Повелителя на първите и последните [Мух̱аммед i] – Великия К̣ур̣’а̄н – ще пребъде до Съдния
ден.
Десето: И от тях е, че камъка го поздрави със селя̄м [Муслим: 7/58-59, ет-Тирмиз̱ӣ: 3628,
Ах̱мед: 5/89,95,105], а дънера [който бе негов минбер] се разплака за него [х̱адӣс̱ мутеўа̄тир], а за никой друг
от пророците не се предава такова нещо.
ﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﺮاه ودع ﺷﻴﺄ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﻪ
“Вземи онова, което си видял и остави онова, за което си чул!”
Единадесето: И от тях е, че сред неговите чудеса има такива, които са много по-силни
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и обезсилващи оспорващите, отколкото чудесата на другите пророци. Например потичането на
вода между пръстите му [х̱адӣс̱ мутеўа̄тир], защото то е много по-необичайно и странно отколкото
потичането на вода от камък, защото все пак има такива камъни от които бликат извори. По тази
причина потичането на вода между пръстите на Пророка i е по-голямо чудо отколкото,
бликването на вода от камъка на Мӯся̄ .
Дванадесето: И от тях е, че ‘Ӣся̄  лекуваше слепите, чиито очи бяха запазили
физическата си цялост, докато Пратеникът на Алла̄х i върна окото след като бе пробито и
потекло. [Изведен от ебӯ Йеа‘ля̄ и ес-Суйӯт̣ӣ: 1/145, и ељ-Хейс̱емӣ в “ељ-Меж̱меа‘”: 8/297-298] А това съдържа в
себе си две чудеса:
Първото: Възстановяване на неговата цялост, след като бе потекло.
Второто: Възвръщане на зрението след слепотата.
Тринадесето: И от тях е, че мъртвите, които бяха съживени от него i от безверие
към вяра са повече от мъртвите съживени от ‘Ӣся̄  от физическата смърт на телата. И понататък ще разясним за живота на вярата и живота на телата.
Четиринадесето: И от тях е, че Всевишният Алла̄х предписа награда за всеки пророк
толкова, колкото са делата на неговата общност и нейното състояние, и нейните слова. А
общността на Пророка i “е половината от обитателите на Рая”. [ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим] А също
така Всевишният Алла̄х ни е известил, че неговата общност е “най-добрата общност изведена
за хората” [А̄ли ‘Имр̣о̄н: 110] А причината да бъде най-добрата общност са нейното знание и
нейното [духовно] състояние, и нейните слова, и нейните дела. И няма знание или състояние, или
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служене [‘иба̄дет], или слово, доближаващи до Всевишния и Величествен Господар, които
Пратеника на Алла̄х i да не е посочил и да не е призовал към тях. И затова той има наградата на
всеки един, който ги прилага до Съдния ден. А никой друг пророк не е достигал тази степен.
Също се предава в х̱адӣс̱:
اﳋﻠﻖ ﻋﻴﺎل اﷲ وأﺣﺒﻬﻢ إﻟﻴﻪ أﻧﻔﻌﻬﻢ ﻟﻌﻴﺎﻟﻪ
“Творенията зависят от Алла̄х. И най-обичаното от тях за Него е най-полезното за
зависимите от Него.” [“ер̣-Р̣аўд̣ ен-Нед̣ӣр”: 1/433-434]
И след като Пророкът i допринесе полза на половината от обитателите на Рая, а
другите пророци допринесоха полза за отделни части от другата половина [и след като] степента на
неговата близост [до Алла̄х] е според степента на неговата полза [става ясно неговото превъзходство]. И
няма знаещ [учен, приближен] от неговата общност, чиято награда да не бъде добавена към
наградата за неговото [на Пророка i] знание [и близост]. И няма човек на добро положение от
неговата общност, чиято награда да не бъде добавена към наградата за неговото [на Пророка i]
добро положение. И няма добра дума, която доближава до Всемогъщия и Величествен Алла̄х,
чиято награда да не бъде добавена към наградата за неговите [на Пророка i] добри думи и
оповестяването на посланието [на Алла̄х]. И няма добро дело, което доближава до Всемогъщия и
Величествен Алла̄х, като молитвата-с̣аля̄ и милостинята-зекя̄т, и жертвоприношението-к̣ур̣ба̄н, и
борбата по пътя на Алла̄х-джиха̄д, и благо дело, и добро дело, и споменаване-з̱икр, и опрощение, и
извинение, чиито награди да не бъдат добавени към неговата [на Пророка i] награда и неговата
степен, и неговото [високо] положение. И това се умножава многократно, защото всеки от
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неговата общност, който призовава към напътствието или покаже нов път към добрина, получава
наградите за онези, които последват това напътствие или този път, а Пророкът i получава
наградата за всичко това взето заедно, защото той i е неговият първоизточник и той i ни
насочи към всичко това. И по тази причина Мӯся̄  се разплака силно при срещата му с
Пророка i по време на Нощното пътешествие [ељ-Исро̄’], тъй като той  също желаеше
наградата на Пророка i. И защото броя на хората, които ще влязат в Рая от общността на
Пророка i е по-голям от броя на хората от общността на Мӯся̄ . И този плач не бе от
завист, както смятат някои невежи, а от тъга за тази висока степен, която Мӯся̄  не достигна.
Петнадесето: И от тях е, че Всевишният Алла̄х изпрати всеки пророк специално към
неговите хора, а изпрати пророка ни Мух̱аммед i към всички джинове и хора. И тъй като всеки
пророк получава награда за своя призов към хората си, Пророкът ни i получава награда за
призова му към всеки един, към който е изпратен [т.е. всички джинове и хора]. И това има два аспекта:
наградата за всеобхватността на самия призив [всичко, за което Пророкът i е известил] и наградата за
всеобхватността на онези, които са призовани [всички онези, до които е достигнал призова]. За това в
думите на Всевишния:
∩∈⊇∪ #\ƒÉ‹¯Ρ 7πtƒös% Èe≅à2 ’Îû $oΨ÷Wyèt7s9 $oΨø⁄Ï© öθs9uρ

“И ако бяхме пожелали щяхме да изпратим предупредител във всяко селище.” [ељ– се съдържа огромна благодат за Пророка i. Защото ако беше изпратен
предупредител към всяко отделно селище наградата, която щеше да получи Пратеника на Алла̄х
Фур̣к̣о̄н: 51]
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i щеше да се ограничи единствено до хората от неговото селище.

Шестнадесето: И от тях е, че Всевишният Алла̄х говори с Мӯся̄  на планината ет̣Т̣ӯр̣ и при Свещената долина [ељ-Ўа̄дӣ ељ-Мук̣аддес], а говори с нашия Пророк i при Лотоса на
Крайния предел [ес-Сидр̣а ељ-Мунтеха̄].
Седемнадесето: И от тях са думите му [на Пророка] i:
ﻧﺤﻦ اﻵﺧﺮون ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷوﻟﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﳌﻘﻀﻲ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﳋﻼﺋﻖ وﻧﺤﻦ أول ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ
“Ние сме последните от обитателите на този свят, но сме първите на Съдния ден. Ние
сме първите, за които ще бъде отсъдено преди другите творения и ние сме първите, които ще
влязат в Рая.” [Муслим: 3/7, ибн Ма̄ж̱е: 1083]
Осемнадесето: И от тях е, че споменатото водачество [от номер шест] е описано така:
 ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وأول ﻣﻦ ﻳﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺒﺮ وأول ﺷﺎﻓﻊ وأول ﻣﺸﻔﻊ...
“…на Съдния ден ще бъда първия, чийто гроб ще се разтвори и първия, който ще се
застъпи, и първия чието застъпничество ще бъде прието.”
Деветнадесето: И от тях е, че той [Пророкът] i извести, че всички творения ще се
стремят към него на Съдния ден, дори и Ибр̣о̄хӣм .
Двадесето: И от тях са думите му [на Пророка] i:
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻓﻲ اﳉﻨﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأرﺟﻮ أن أﻛﻮن أﻧﺎ ﻫﻮ ﻓﻤﻦ ﺳﺄل ﻟﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺣﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
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“Ељ-ўесӣле е степен в Рая, която ще я получи един единствен от всички раби на Всевишния
Алла̄х. И се надявам аз да бъда този раб. И онзи, който се помоли степента ељ-ўесӣле да бъде за мен
ще получи моето застъпничество [шефа̄‘ат].” [Муслим]
Двадесет и първо: И от тях е, че седемдесет хиляди от неговата общност ще влязат в
Рая без да им бъде държана равносметка. А това не се предава за никой друг пророк освен
Пратеника на Алла̄х i.
Двадесет и второ: И от тях са [реката на изобилието] ељ-Кеўс̱ер̣, която [Пророкът i] ще
получи в Рая и [басейна, утоляващ жаждата завинаги] ељ-Х̱аўд̣, който ще получи при ељ-Меўк̣иф [, когато
хората се съберат при него i, след съживяването им].
Двадесет и трето: И от тях са думите му [на Пророка] i:
ﻧﺤﻦ اﻵﺧﺮون اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
“Ние сме последните, които изпревариха.” – т.е. последните във времето, изпреварили
другите чрез своите прекрасни качества и достойнства. [Муслим, ебӯ Ну‘айм]
Двадесет и четвърто: И от тях са, че на него [Пророка] i му бе разрешено
придобитото имущество след битките, а то не бе позволено за никой друг преди него. И редиците
на хората от общността му бяха сторени като редиците на ангелите [меля̄’икетата], и цялата земя бе
сторена месджид [място за молитва] за него, а почвата й – средство за пречистване. И всички тези
особености са показател за високата му степен и добротата му към общността му.
Двадесет и пето: И от тях е, че Всевишният Алла̄х възхвали неговия характер,
казвайки:
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∩⊆∪ 5ΟŠÏàtã @,è=äz 4’n?yès9 y7¯ΡÎ)uρ
“Наистина ти имаш велик [прекрасен] характер.” [ељ-К̣алем: 4]
И когато великият възвеличи дадено нещо, това е показател за неговата величественост.
А какво да кажем за онова, което е възвеличено от Най-великия от всички величия?
Двадесет и шесто: И от тях е, че Всевишният Алла̄х говори с него чрез различните
видове откровение [ўах̱й]. А те са три вида:
Първият: Истинското съновидение.
Вторият: Разговорът без посредничество.
Третият: Чрез Джебр̣а’ӣљ .
Двадесет и седмо: И от тях е, че Книгата му [ељ-К̣ур̣’а̄н ељ-Керӣм] обхваща всичко, което
са обхванали Тората [ет-Теўро̄т] и Евангелието [ељ-Инж̱ӣљ], и Псалмите [ез-Зебӯр], а се отличава от
тях чрез сурите, които са ељ-муфес̣с̣аљ. [Те са последната седмина от К̣ур̣’а̄на. Някои казват, че първата то тях е
сӯр̣а Мух̱аммед, други – сӯр̣а ељ-Фетх̱, трети – сӯр̣а ељ-Х̱уж̱ур̣о̄т.]
Двадесет и осмо: И от тях е, че [хората от] неговата общност [на Пророка] i са с помалко дела от онези, преди тях, но с най-голяма награда, което се предава в достоверен [с̣ах̱ӣх̱]
х̱адӣс̱. [ељ-Бух̣о̄рӣ: 3/90-91]
Двадесет и девето: И от тях е, че Всемогъщият и Величествен Алла̄х постави пред
него ключовете от съкровищниците на земята и му предостави избор между това да бъде цар или
пророк и раб. И той се посъветва с Джебр̣а’ӣљ , който му посочи да бъде скромен. И тогава
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отговори:
ﻧﺒﻴﺎ ﻋﺒﺪا أﺟﻮع ﻳﻮﻣﺎ وأﺷﺒﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺈذا ﺟﻌﺖ دﻋﻮت اﷲ وإذا ﺷﺒﻌﺖ ﺷﻜﺮت اﷲ
“Пророк и раб. Така ще гладувам едни дни и ще бъда сит други. И когато гладувам ще се
моля на Алла̄х, а когато съм сит ще благодаря на Алла̄х.” [ет-Тирмиз̱ӣ: 2348, Ах̱мед: 5/254]
Чрез което той [Пророкът] i целеше да бъде зает с Алла̄х и в периодите на недоимък и
на изобилие, и на изпитание и на блаженство.
Тридесето: И от тях е, че Всевишният Алла̄х го изпрати да бъде милост за световете. И
по този начин [наказанията на] непокорните от неговата общност бяха отложени, докато е сред тях.
За разлика от пророците преди него, хората от чиито общности бяха наказвани в момента, в
който ги вземаха за лъжци.
Тридесет и първо: А що се отнася до характера му [на Пророка] i и благоразумието
му, и извинението му, и опрощението му, и търпението му, и благодарността му, и мекотата му
заради Алла̄х, и че той не се разгневяваше за себе си, и че дойде да придаде цялост на прекрасните
нрави, и онова, което се предава по отношение на смирението му, и покорството му, и
посвещаването му [на Алла̄х], и скромността и въздържаността му по отношение на храната му и
облеклото му, и питието му, и местообитанието му, и прекрасната дружба с него, и
достойнството на природата му, и прекрасните му качества, и наставлението му към общността
му, и загрижеността му за вярата на близките му, и старанието му посланието му да достигне
навсякъде, и да се труди за религията на Алла̄х, и да въздигне словата Му, а също страданието,
което понесе от своите хора и от други в родината си и извън нея, част от всичко това може да
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бъде намерена в Книгата на Алла̄х и в книгите описващи Пратеника на Алла̄х i.
Тридесет и второ: А по отношение на мекотата и благостта му Всевишният Алла̄х
казва:
( öΝßγs9 |MΖÏ9 «!$# zÏiΒ 7πyϑômu‘ $yϑÎ6sù

“С милост от Алла̄̄х ти се смекчи към тях.” [А̄ли ‘Имр̣о̄н: 159]
Тридесет и трето: А що се отнася до строгостта [могъществото] му към неверниците и
милостта му към вярващите Всевишният Алла̄х казва:
( öΝæηuΖ÷t/ â!$uΗxqâ‘ Í‘$¤(ä3ø9$# ’n?tã â!#£‰Ï©r& ÿ…çµyètΒ tÏ%©!$#uρ 4 «!$# ãΑθß™§‘ Ó‰£ϑpt’Χ

“Мух̱̱аммед е Пратеникът на Алла̄̄х. И онези, които са с него са строги [могъщи] към
неверниците, милостиви по между им.” [ељ-Фетх̱: 29]
Тридесет и четвърто: А що се касае до загрижеността му за вярата на общността му
и милостта му към вярващите, и снизхождението му към всички като цяло, те се намират в думите
на Всевишния:
šÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ Νà6ø‹n=tæ ëÈƒÌym óΟšGÏΨtã $tΒ Ïµø‹n=tã î“ƒÍ•tã öΝà6Å¡à(Ρr& ôÏiΒ Ñ^θß™u‘ öΝà2u!%y` ô‰s)s9

∩⊇⊄∇∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâu‘
“Дойде при вас Пратеник от самите вас. За него е тежко вашето затруднение,” –
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т.е. причинява му страдание онова, което ви причинява страдание, “загрижен е за вас,” – т.е. за
вашата вяра, “към вярващите е състрадателен и милостив.” [ет-Теўбе: 128]
Тридесет и пето: Що се отнася до искрените му наставления и оповестяването на
посланието му – те се съдържат в думите на Всевишния:
∩∈⊆∪ 5Θθè=yϑÎ/ |MΡr& !$yϑsù öΝåκ÷]tã ¤ΑuθtGsù
“И се отвърни от тях, ти не си заслужаваш порицание!” [ез̱-З̱я̄рийа̄т: 54]
И ако той [Пророкът] i бе небрежен щеше да заслужи порицание.
Тридесет и шесто: И от тях е, че Всевишният Алла̄х постави общността му [на
Пророка] i в позицията на справедлив съдия. И когато Алла̄х ще отсъди между общностите, а те
ще оспорват посланието [на пророците D] там ще присъства общността на Мух̱аммед i и те
ще засвидетелстват, че пророците са известили своите хора. А тази специална черта не се предава
за нито един от другите пророци.
Тридесет и седмо: И подобно на това е безгрешността на общността му като цяло,
защото тя не постига единодушие за нещо, което е заблуда [ет-Тирмиз̱ӣ, ељ-Х̱а̄ким], нито по
отношение на второстепенните неща, нито по отношение на основите.
Тридесет и осмо: И подобно на това е опазването на Книгата му [ељ-К̣ур̣’а̄н ељ-Керӣм].
И колкото и да са се събирали хора от предците и от съвременниците за да добавят дума в него
или да извадят – били са безсилни да го сторят. А изопачението на Тората [ет-Теўр̣о̄т] и
Евангелието [ељ-Инж̱ӣљ] не е скрито за никого.
Тридесет и девето: И от тях е, че Алла̄х прикри [резултата] за онези от неговата
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общност, чиито дела не са приети. А хората от предишните общности правеха к̣ур̣ба̄н, като
огънят изгаряше к̣ур̣ба̄на на онзи, чиито дела са приети и оставяше непокътнат к̣ур̣ба̄на на онзи,
чиито дела не са приети. И така той биваше опозорен. Във връзка с това Всевишният Алла̄х казва:
∩⊇⊃∠∪ šÏϑn=≈yèù=Ïj9 ZπtΗôqy‘ āωÎ) š≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ

“Наистина ние те изпратихме да бъдеш милост за световете!” [ељ-Енбийа̄’: 107]
И казва [Пророкът] i:
إﳕﺎ أﻧﺎ رﺣﻤﺔ ﻣﻬﺪاة
“Наистина аз съм милост, която е подарена!” [Ељ-Х̱а̄ким и “ељ-Мишкя̄т”: 5800]
И казва [Пророкът i]:
أﻧﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﺮﺣﻤﺔ
“Аз съм Пророкът на милостта!” [Муслим: 7/90]
Четиридесето: И от тях е, че той [Пророкът] i бе изпратен с кратки слова,
съдържащи многобройни мъдрости, и думите му бяха кратки и ясни, като надмина всички араби
по изразителност и красноречие.
Четиридесет и първо: И така, както Алла̄х го предпочете пред пратениците и
пророците сред хората, по същия начин го предпочете и пред избраните му пратеници от
обитателите на небесата и ангелите [меля̄’икетата] му. И освен това дори и достойните сред хората
са по-превъзходни от ангелите [меля̄’икетата], заради думите на Всевишния:
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∩∠∪ Ïπ−ƒÎy9ø9$# çöy{ ö/ãφ y7Í×¯≈s9'ρé& ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=ÏΗxåuρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# āχÎ)
“Онези, които вярват и вършат добри дела – те са най-добрите творения
[бериййе].” [ељ-Беййине: 7]
А ангелите [меля̄’икетата] също влизат в числото на творенията [бериййе], както се казва в
изречението: “Алла̄х създаде творенията [бериййе]” – т.е. създаде ги и ги стори да съществуват. Но
ангелите [меля̄’икетата] от своя страна не влизат в думите на Всевишния: “онези, които вярват и
вършат добри дела”, макар и в действителност да вярват и да вършат добри дела, защото
смисълът на тези думи, който е уточнен чрез обичайната практика, е само по отношение на
вярващите хора. И доказателството е, че именно това е смисъла, за който се сеща човек, когато
чуе тези думи. И ако някой каже, че думата “бериййе” е взета от думата “бер̣о̄’”, която значи
“земя”, “почва”, а хората от своя страна са създадени от земята, като а̄йета придобива смисъл, че
онези, които вярват и вършат добри дела са най-добрите сред хората, то на него му се отговоря
по два начина:
Първият: Че учените по арабски език са причислили думата “бериййе” към корен, който
не съдържа буквата хамза.
Вторият, който е още по-очевиден: Че има̄м Ня̄фиа‘ чете тази дума с хамза, като и двете
четения са Слово на Алла̄х. И ако при едното четене извършителите на добри дела са
предпочетени пред останалите хора, то при другото четене те са предпочетени пред всички
творения. И като вземем под внимание, че най-добрите сред хората са по-добри от ангелите
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[меля̄’икетата], то от своя страна пророците B са най-добрите сред онези, които вярват и
вършат добри дела, като доказателство за това са думите на Всевишния Алла̄х, след като
споменава група от пророците:
∩∇∉∪ tÏϑn=≈yèø9$# ’n?tã $oΨù=āÒsù yξà2uρ
“И всички тях предпочетохме пред световете!” [ељ-Ен‘а̄м: 86]
Този а̄йет е доказателство, че те [пророците B] са по-превъзходни и от хората и от
ангелите [меля̄’икетата], защото ангелите [меля̄’икетата] също влизат в числото на световете [‘а̄лемӣн],
без значение дали вземаме корена на тази дума от знание [‘иљм] или признак [‘аля̄ме]. И след като
пророците са по-превъзходни от ангелите [меля̄’икетата], то от своя страна Пратеникът на Алла̄х
i е най-превъзходният от пророците и е повелител [сеййид] на повелителите от ангелите
[меля̄’икетата], и по този начин той е по-превъзходен от тях с две отделни степени и е по-високо от
тях с две отделни нива. И никой не знае какво е величието на тези нива и каква е знатността на
тези степени освен Онзи [Алла̄х ], Който предпочете Последния от пророците и Повелителя на
пратениците [Мух̱аммед i] пред световете.
И такива знаци и проблясъци са достатъчни за проумяващия и съобразителния, та дори
и само част от тях са достатъчни за него.
И ние се молим на Всевишния Алла̄х [], чрез неговата благодат и щедрост да ни дари
с успех да следваме неговия Пратеник [i] в неговия подход и неговия път, и във външните и
вътрешни черти от неговия характер, и да ни стори от неговите привърженици и неговите
помощници, наистина Той [] за всичко има сила, и Той [] е достоен да отговори на
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молбите, и никой няма сила [за избягване на злините] и няма сила [за извършване на добрините] освен чрез
Алла̄х, Всевишния, Величествения.
О, Алла̄х, благослови нашия повелител Мух̱аммед и неговия род [семейство], и неговите
сподвижници, и ги приветствай с най-прекрасните приветствия, винаги и безкрайно!
Това е завършека на книгата “Бидя̄̄йе ес-Сӯ̄љ фӣ̄ Тефд̣̣ӣљ ер̣̣-Р̣̣асӯ̄љ” и всичката възхвала
е само за Алла̄х!
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Всевишният Алла̄х казва:
«!$# ã≅ôÒsù šχ%x.uρ 4 ãΝn=÷ès? ä3s? öΝs9 $tΒ šyϑ©=tãuρ sπyϑõ3Ïtø:$#uρ |=≈tGÅ3ø9$# šø‹n=tã ª!$# tΑt“Ρr&uρ
$VϑŠÏàtã y7ø‹n=tã
“И Алла̄̄х спусна над теб Книгата и мъдростта и те научи на
онова, което не знаеше. И предпочитанието [благодатта] на Алла̄̄х към
теб е огромно!” [ен-Нися̄’: 113]
И Всевишният Алла̄х казва:
4 ;M≈y_u‘yŠ óΟßγŸÒ÷èt/ yìsùu‘uρ ( ª!$# zΝ¯=x. ¨Β Νßγ÷ΨÏiΒ ¢ <Ù÷èt/ 4’n?tã öΝßγŸÒ÷èt/ $oΨù=āÒsù ã≅ß™”9$# y7ù=Ï?
“Тези са пратениците, от които предпочетохме едни над други.
Алла̄̄х говори с някои от тях и издигна на степени някои от тях.” [ељБек̣ар̣а: 253]

