Dato, 31.03.18

hazrat abu talib g var selvfølgelig en muslim!

Salafister og deres likesinnede tilbringer hele livet sitt på å være respektløse mot
Profeten Muhammad a, hans familie (ahle bayt) og sahaba karaam mazallah,
astaghfirulla. Spesielt erklærer de hans onkel Abu Talib g å være en vantro,
astaghfirulla. Dette er ikke noe annet enn arroganse og uvitenhet fra deres side. De
gjør ikke noe annet enn å spre fitna (uenigheter, tvil) i det muslimske samfunnet.
Hazrat (deres majestet) Abu Talib g var den andre onkelen til hazrat (deres majestet)
Profeten Muhammad a. Hazrat Abu Talib g var selfølgelig en fortreffelig muslim
som hjalp islam på enhver måte han kunne. Dette er ahle sunnah wal jamats (det
muslimske samfunnets) aqida (overbevisning)!
Det finnes over hundre i antall av ahadither som alle bekrefter at Abu Talib g var
selfølgelig en muslim uten tvil. Vi nøyer oss med å nevne to som følger:
Hazrat Abu Talib g gjenkjente Profeten Muhammads profetskap allerede i
barndomsalderen hans a, da han var 1 og et halvt år:
#Hadith 1: Hazrat Abu talib g tok med den hellige Profeten Muhammad a på
reise til Syria. Profeten Muhammad a var 12 år, 2 måneder og 10 dager på den tid.
Reisefølgen besto også av andre fra Quraysh-stammen. Da de ankom byen basra, traff
de tilfeldigvis på en kristen prest ved navn, Buhaira. Øyeblikkelig gjenkjente presten
og utbrøt: «Dette er Muhammad a, det sendebudet vi er blitt lovet i alle år!» Det var
fordi den kristne presten, Buhaira, hadde allerede lest om Profeten Muhammads a
kjennetegn nevnt i de tidligere åpenbarte skriftene fra Gud.
Buhaira holdt de velsignede hendene til Profeten Muhammad a og sa til Quraishfolket: «Han er lederen til himlene og jorden. Han er Sendebudet sendt fra Herren
over alle verdener. Den storslagne egenskapen hans er: «Nåden til alle verdener!»
Quraiysh-folket spurte ham: «Hvordan vet du alt dette? Buhaira svarte: «Da dere gikk
oppover den dalen, så jeg at alle trærne og alle steinene gjorde sajda (bøyde seg ned)
i respekt og ære for Profeten Muhammad a. Det var veldig varmt, det var sol og jeg
så at en skygge fulgte ham hele tiden. Sannelig, mellom skuldrene hans er det plassert
tilendebringelsen av profetskapets kjede. Buhaira arrangerte en festmåltid av fryd og
glede over det a og til slutt sa Buhaira til Abu Talib g: «Ta med nevøen din tilbake
til Mekka, for jeg frykter at jødene vil drepe ham. Så Abu Talib g tok ham med
tilbake til Mekka.1
Dette beviser at hazrat Abu Talib g antok troen på Profeten Muhammads profetskap
a. Og det var derfor han reiste tilbake til Mekka. Hvis han ikke hadde antatt troen, så
hadde han ignorert Buhaira og fortsatt videre i reisen som planlagt.
Abu Talib g gjør en skuddbønn ved wasila (bistand) av Profeten Muhammad a:
#Hadith 2: Ibn Asakir g beretter fra Jalhama ibn Urfuta g at da Profeten
Muhammad a var ung, og det var tørke i Mekka som varte i to år, kom det noen
folk fra Quraysh-stammen som spurte hazrat Abu Talib a om å bli med dem til
kaba (Guds hellige hus) for å gjøre en skuddbønn for regn. Men Abu Talib g gikk
ikke med dem (avgudsdyrkern, mushrikeen), i stedet gikk han og hentet Profeten
Muhammad a og tok med ham til kaba (Allahs hellige hus) og løftet ham opp slik at
Profeten Muhammads hellige rygg berørte en av kabas sidevegger, og deretter gjorde
en dua (skuddbønn) for regn. På det tidspunktet var det ikke et eneste regnbyge å
se, men da den unge velsignede Profeten Muhammad a løftet opp sine hender på
mirakuløst vis, begynte regnbygene å strømme på fra alle kanter til Mekka og det
begynte å regne som bare det, slik at både Mekka og dalen utenfor ble fruktbar igjen.2
1
2

Berettet av imam Tirmizi i sunan, og også av imam al-Qastallani i sin bok, Muwahib Ladunniya.
Berettet av imam Qastalani, imam Asakir, imam Halabi, allama Zaini Dhahlan, og flere andre ...)

