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Om Profetens ädla härkomst 
salla Allahu 'alaihi wa sallam 

ur Mawlid al-Barzanji 
Jag säger: Han är vår mästare 

Muhammad, må Allah välsigna 

honom och sända fred över 

honom, son till Abdullāh; son 

till 'Abd al-Muttalib vars namn 

var Shaybat al-Hamd, eftersom 

hans höga karaktär lovordades; 

son till Hāshim, vars namn var 

'Amr; son till 'Abd Manāf vars 

namn var Mughīrah, som hade 

en hög ställning; son till Qusayy 

vars namn var Mujammi'. Han 

kallades Qusayy därför att han 

befann i Qudā'ah, landet långt 

bort i fjärran, tills Allah, den 

Upphöjde, återförde honom till 

det heliga området, al-Haram 

(Makkah), och höll honom 

under Sitt beskydd; son till 

Kilāb vars namn var Hakīm; 

son till Murrah; son till Ka'b; 

son till Lu'ayy; son till Ghālib; 

son till Fihr vars namn var 

Quraysh, från vilken Qurayshs 

ätt härstammar.  I ledet före 

honom är Kinānī – det är vad 

de flesta (lärde) funnit för gott; 

(han var) var son till Mālik; son 

till Nadr; son till Kinānah; son 
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till Khuzaymah; son till 

Mudrikah;  son till Ilyās, 

som var den förste att offra 

kameler inne i al-Haram. 

Från hans länder hördes 

Profeten, må Allah välsigna 

honom och sända fred över 

honom, nämna Allah och 

säga: "Herre här är jag, till 

Din tjänst"; son till Mudar; 

son till Nizār; son till 

Ma'add; son till 'Adnān.  

Detta är den tråd, vars ädla 

pärlor trätts av den 

fulländade Sunnans hand. 

Att spåra 'Adnāns härkomst 

till Allah's helige vän, 

Profeten Ibrāhīm, fred vare 

med honom, var något som 

Laggivaren (Profeten må 

Allah välsigna honom och 

sända fred över honom) 

avhöll sig från. Enligt 

släktforskarna råder det 

dock inget tvivel om att 

'Adnāns börd går tillbaka till 

den som offrades, Ismā'īl, 

och där slutar släktlängden 

av vår Mästare Muhammad. 

 

Vilken vacker pärlrad är inte detta, vars pärlor tindrar likt de lysande 

stjärnorna på himlen! Och varför skulle det inte vara så, när den Utvalde, 

mest ärade Mästaren (Profeten må Allah välsigna honom och sända fred 

över honom) är bland dem! 


