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Началото на пророчеството и низпославане на
откровението  اﷲ اﻛﺒﺮИслямът в Чепинци

Когато бил на четиридесет и една години, Мухаммед (с.а.с.) отново се оттеглил през месец ‘’Рамадан‘’ в пещерата Хира. Споменавал Аллах и му служил. Джибрил(мир
нему) дошъл с вестта за пророчеството и откровението. Да чуем как Айша(Аллах да е доволен от
нея) разказва тази история в подробности:
‘’Първото откровение се яви на Пратеника на Аллах като истинско видение в съня му. Виденията го
спохождаха така ясно, както ясно пуква зората. После предпочиташе да се уединява и да се
усамотява в пешерата Хира и дни и нощи оставаше да се занимава с благочестиви дела – тоест да
служи на Аллах- преди отново да се върне при семейството. За целта се запасяваше с
необходимото. После се връщаше при Хатиджа и пак се запасяваше, докато в пещерата Хира го
споходи истината. При него гошъл Ангела (Джабраил) и му казъл:
-Чети!
-Не мога да чета- отърнал той.- Сграбчи ме- разказва Пророка,
-Притисна ме, докато останах без сили, после ме пусна и повтори:
-Чети!
-Немога да чета – овърнах аз.- Пак ме сграбчи, притисна ме отново, докато останах без сили, пак ме
пусна и каза:
-Чети!
-Отвърнах:
-Немога да чета.- Хвана ме, притисна ме за трети път, после ме пусна и каза:
-Чети в името на твоя Господ, Който сътвори- сътвори човека от съситк! Чети! Твоят Господ е Найщедрият, Онзи, Който научи чрез калема, научи човека на онова, което не е знаел.(96:1-5)
След това Пророка на Аллах (с.а.с.) се върнал вкъщи и целият треперел. Влязъл при съпругата си
Хатиджа бинт Хуайлид(Аллах да едоволен от нея) и извикал:‘’Загърнете ме, загърнете ме! ‘’
Загърнали го: ужасът му отминал и той казал на Хатиджа:
-Страхувах се за себе си.
А тя му отвърнала:
И не видях нищо, погледнах пред себе си и не видях нищо, погледнах зад себе си и не видях нищо.
Повдигнах глава и видях как ангел от Хира идва към мен, седнах върху трон между небето и земята.

После отидох да Хатиджа и извиках:‘’Загърнете ме,загърнете ме, завийте ме и облейте със студена
вода.‘’ Тогава ми бяха низпослани знаменията:‘’О ти, който се обвиваш(в свойте одежди), стани и
предъпреждавай, и Твоя Господ възвеличавай, и дрехите си почиствай, и скверността отбягвай‘’(74:15)
Това се случило, преди молитвата да стане задължителна. После отровението продължило.
Тези знамения са началното пророчеството му. Низпослани са по-късно от знаменията, които го
обявяват за Пророк, и идват, когато откровението започва отново. Те съдържат два вида
отговорности и съобщават какво да се прави:
Първото му задължение е да възвестява и и предупреждава.
Това се съдържа в думите на Всевишния:‘’Стани и предупреждавай‘’ (74:2). Значението им е да
предупреждава хората за мъчението на Аллах, ако не се отвърнат от заблудата, от отклонението от
пътя и не спрат да се прекланят пред други освен пред Всевишния Аллах, ако Го съдружават в
същност и качества в правото и действия.
Второто задължение е да прилага повелите на Преславния и Всевишния Аллах, да се придържа към
тях , за да служи милостта на Аллах и да стане пример за онзи, който вярва в Него.
Това проличава от следващите знамения:‘’И твоят Господ възвеличавай‘’,което значи, да се
възвеличава и почита амо Аллах и да не Го съдружава с нищо. Словата Му и дрехите си почиствай
ясно показват, че дрехите и тялото трябва да са чисти, защото не е редно който възвеличава Аллах и
стои пред Него да не е чист. Слоата Му скверността отбягвай означават да се страни от онова, което
предизвика гнева на Аллах и Неговото мъчение. Това ще стане чрез покорство и отхвърляне на
неподчинението. Словата на Аллах:‘’И давайки, не се стреми да получиш в повече‘’
означават да не вършиш добро в стремежът за още по-добро в този свят.
Последното знамение известява, че когато Мухаммед (с.а.с.) отхвърли вярванията им, неговият
народ ще му причини страдания. Затова е повелено:‘’И в името на твоя Господ търпелив ‘’(74:7).

