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Това е съчинение, посветено на утвърждаване на спасението и на вярата на родителите
на Първенеца на вселените [сеййидуня Мух̱аммед
], Алла̄х да го благослови и приветства, и да го
почете, и да го възвеличи, и да го удостои. [Негов] автор е видният учен, с дълбоко разбиране и
проницателност, ‘Алӣ ефендӣ, известен още като ед-Дя̄гастя̄нӣ [Дагестан], над него да бъде
милостта на Всеотзоваващия се и Най-приближения [Всевишния Алла̄х], и да му въздаде добро, и да
го дари с най-голяма награда!
[Бележка на преводача: Думите поставени в правоъгълни скоби са пояснение към текста и не са част от

i

оригинала. В самия оригинал на ‘Алӣ ефендӣ, Алла̄х да е доволен от него, има и пояснения към основния текст, под
формата на допълнителни бележки, превода на които е пропуснат. На много малко места самия основен текст е съкратен,
като там са поставени многоточия, като не става въпрос за многоточията, които се намират преди или след значението на
а̄йетите. Край на бележката.]

С името на Алла̄х, Всемилостивия, Премилосърдния!
Всичката възхвала е единствено за Алла̄х и той ни е достатъчен за всичко! И мир за
неговите избрани раби! И в специално за онзи, чиято висота дори и небесата не могат да
достигнат [сеййидуня Мух̱аммед
]. И също за неговия род [Ехљ ељ-Бейт] – звездите на
напътствието и светилата в тъмнината! След което, бях подтикнат от причини, които не търпят
пренебрегване и аргументи, които не търпят възражение, да напиша преброени редове по
отношение вярата на родителите на Най-доброто творение [
] и това, че те са от спасените.
Та се отзовах на този подтик, отговаряйки на нуждата, разчитайки на благостта и добротата [на
Всевишния]. И казвам: успеха е единствено чрез Алла̄х и с Неговата воля е осъществяването [на
всяка цел]. Това съчинение се състои от три раздела и завършек.

i

i

Първи раздел: [Доказателства] посочващи тяхната вяра и това,
че са сред спасените.
Първо: Те са от хората на “фетр̣а” [прекъсване, промеждутък от време, лишен от пророци],
заради думите на Всевишния:

È≅ß™”9$# zÏiΒ ;οuøIsù 4’n?tã öΝä3s9 ßÎit7ãƒ $uΖä9θß™u‘ öΝä.u!%y` ô‰s% É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ

[които значат:] “О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас, като ви даде
разяснения подир прекъсване след пратениците…” [ељ-Ма̄’иде: 19]
И думите на Всевишния:
šχρß‰tGöκu‰ öΝßγ¯=yès9 y7Î=ö6s% ÏiΒ 9ƒÉ‹¯Ρ ÏiΒ Νßγ9s?r& !$¨Β $YΒöθs% u‘É‹ΖçFÏ9

[които значат:] А [неверниците] казват: “…за да предупредиш народ, при който дотогава
не е идвал друг предупредител, та да бъдат напътени.” [ес-Сеж̱де: 3]
А родителите му умряха преди неговото пророчество, а преди пророчеството му няма
наказание, заради думите на Всевишния:
Zωθß™u‘ y]yèö6tΡ 4®Lym tÎ/Éj‹yèãΒ $¨Ζä. $tΒuρ
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[които значат:] “И не наказвахме, докато не проводехме пратеник.” [ељ-Иср̣о̄’: 15]
И след като наказанието е отпаднало, единственото, което остава като възможност е
влизането в Рая [Ж̱еннета], защото няма друга степен между тези две [няма средно положение].
Второ: Думите на Всевишния:
#yÌ÷tIsù y7•/u‘ y‹ÏÜ÷èãƒ t∃öθ|¡s9uρ

[които значат:] “И твоя Господар ще ти въздаде, докато бъдеш задоволен!” [ед̣-Д̣ух̱а̄]
Всеки разумен човек знае, че той [сеййидуня Мух̱аммед
], Алла̄х да го благослови и
приветства, е доволен с онова, от което Всевишният Алла̄х е доволен. И след като той не е
доволен от попадането на родителите му в Огъня [Ж̱ехеннем] разбираме, че Пречистият Алла̄х
също не доволен от това, заради липсата на задоволство от страна на Неговия любим [пейгамбер
], заради думите на ‘А̄’ише ل:

i

i

أرى رﺑﻚ ﻳﺴﺎرع ﻓﻲ ﻫﻮاك
[които значат:] “Виждам, че твоя Господар бърза да изпълни твоите желания.”
Поради тази причина, някои учени казват, че този от а̄йет е най-голямата причина за
надежда в целия К̣ур̣’а̄н.
Трето: Думите на Всевишния:
tÏ‰Éf≈¡¡9$# ’Îû y7t7=s)s?uρ

[които значат:] “И те прехвърля в покланящите се на сежд̱ е.” [еш-Шу‘ар̣о̄’: 219]
Т.е. [прехвърля родословието му
] от покланящ се на покланящ се, още от А̄дем
,
мирът и приветствията да бъдат над него, чак до баща му ‘Абдулла̄х, което е потвърдено и от
х̱адӣс̱а на ибн ‘Абба̄с ب, Алла̄х да е доволен от тях двамата [него и баща му]. Затова
специалистите сред учените по тефсӣр и по история казват, че А̄зер̣ е чичо на Ибр̣а̄хӣм
,
мирът и приветствията да бъдат над него, а името на баща му е Тя̄рих̣. И по тази причина
тълкуват значението на думите на Всевишния…

i

ºπyγÏ9#u $·Β$uΖô¹r& ä‹Ï‚−Gs?r& u‘y—#u ÏµŠÎ/L{ ÞΟŠÏδ≡tö/Î) tΑ$s% øŒÎ)uρ

“И когато Ибра̣ х̄ им
̄ каза на своя баща Аз̄ ер: “Нима вземаш идоли за богове?”” [ељЕн‘а̄м: 74]

i

…в преносен смисъл. [Защото всички прародители на сеййидуня Мух̱аммед
са вярващи в Алла̄х,
които се покланят на Алла̄х в сеж̱де, а Ибр̣а̄хӣм
и баща му също са част от прародителите на Пратеника на Алла̄х
и следователно е невъзможно да се покланят на идоли. От там идва заключението, че думата “баща” в горния айет е
използвана в преносен смисъл и че тя значи чичо. Т.е. споменатия А̄зер̣ е чичо на Ибр̣а̄хӣм
, а неговия баща е Тя̄рих̣.]
И Алла̄х е дарил с изобилие думите на [има̄м] ељ-Бӯс̣ӣрӣ
, нека Всевишният Алла̄х да

i

i
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го помилва, казвайки следното:
ﻟﻢ ﺗﺰل ﻓﻲ ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻟﻜﻮن ﺗﺨﺘﺎر ﻟﻚ اﻷﻣﻬﺎت واﻵﺑﺎء
“Не престанаха да бъдат избирани за теб най-добрите майки и бащи във Вселената!” [от
К̣ас̣иде ељ-Бур̣де]

Т.е. най-добрите по отношения на тяхната вяра [ӣма̄н] и техния брак [никя̄х̱].
Четвърто: Думите на Всевишния:

šÏϑn=≈yèù=Ïj9 ZπtΗôqy‘ āωÎ) š≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ
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[които значат:]
Енбийа̄’: 107]

“Ние те изпратихме единствено като милост за световете!” [ељ-

i

И след като той [сеййидуня Мух̱аммед
], Аллах да го благослови и приветства, бе
изпратен милост за всички светове, за което свидетелства определителният член  اﻟــот думата
“светове”, как така от тази милост ще бъдат лишени най-приближените от всички до него [майка му
и баща му]?
Пето: 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‘
[които значат:] “Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко е за него
вашето затруднение, загрижен е за вас, към вярващите е състрадателен, милосърден.” [етТеўбе: 128]
И този а̄йет освен, че посочва безмерното състрадание на Пророка
, Всевишният
Алла̄х да го благослови и приветства, към общността му, също посочва и безмерния му стремеж
към възпрепятстване на общността му от извършване на грехове, чрез представянето на всякакви
доказателства [и разяснения за тяхната вреда]. Все едно той
иска да каже: “Не бъдете непокорни,
защото непокорството е причина за наказанието ви!” А пък наказанието им [на хората от общността
му] е причина за страданието на Пророка
, Аллах да го благослови и приветства. И след като
никой разумен не би причинил страдание на най-любимия си човек по свой собствен избор и
също след като Пречистият и Всевишен [Алла̄х] забрани на общността му да извършва грях,
защото този грях е причина за страданието на Любимия му [Пейгамбер
], как тогава е
възможно да помислим, че Всевишния би могъл да причини най-голямото страдание [на своя Любим
Пейгамбер
], а именно вечното пребиваване на родителите му в Огъня [Ж̱ехеннем].
Шесто: Думите на Всевишния:

i

i

i

i

i

#’s+ô±tFÏ9 tβ#uöà)ø9$# y7ø‹n=tã $uΖø9t“Ρr& !$tΒ

[които значат:] “Не спуснахме при теб Ку̣ р’̣ ан̄ а за да бъдеш нещастен!” [Т̣о̄ Ха̄: 2]
Начина на извличане на доказателство от този а̄йет е аналогичен на начина на извличане
от горния а̄йет. [Т.е. тълкуването на К̣ур̣’а̄ничните а̄йети води до заключението, че родителите на Пророка
са

i

сред спасените, а не сред наказаните. Защото в противен случай К̣ур̣’а̄нът щеше да бъде причина за нещастието на
сеййидуня̄ Мух̱аммед
. Доказателства номер 2, 4, 5 и 6 важат със същата сила и за чичото на Пророка
- ебӯ
Т̣о̄либ
.]
Думите му [на Пророка
], Всевишният Алла̄х да го благослови и приветства,

ا

i

i

Седмо:

i

предадени в двата достоверни сборника:
إن أﻫﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ وإﻧﻪ ﻓﻲ ﺿﺤﻀﺎح ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻳﻐﻠﻰ ﻣﻨﻪ دﻣﺎﻏﻪ

[които значат:] “Човекът с най-леко наказание на Съдния ден ще бъде ебӯ Т̣о̄либ. Той ще бъде
в най-слабата степен на Огъня, от която мозъкът му ще завира.”
Тези думи показват, че родителите му няма да бъдат в Огъня, защото ако те, Алла̄х да
пази, бяха в Огъня, щяха да са на още по-лека степен [на наказание от чичо му ебӯ Т̣о̄либ]… [Но дори и

ا

i

това, че чичо му ебӯ Т̣о̄либ ще бъде в Огъня, се опровергава от въпроса на ‘Абба̄с
, към Пророка
: “Какво
очакващ за Ебӯ Т̣о̄либ?” А Пророка
му отговаря: “Очаквам всичкото добро от моя Господар!” - предаден в “ет̣Т̣бек̣о̄т”: 1/125 на ибн Се‘ад.]

i

3

Осмо:

Х̱адӣс̱ът, който се предава от Пророка

i,

Алла̄х да го благослови и

приветства:
أﻧﺎ دﻋﻮة أﺑﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺑﺸﺮى ﻋﻴﺴﻲ ورؤﻳﺎ أﻣﻲ آﻣﻨﺔ

[който значи:] “Аз съм дуата, която отправи моя баща Ибр̣а̄хӣм и радостната новина на
‘Ӣса̄, и съня на майка ми А̄мине.”
[Дуата отправена от Ибр̣а̄хӣм
се съдържа в следните а̄йети: “И когато Ибра̣ х̄ им
̄ и Исма‘̄ иљ
̄ издигаха
основите на Дома [Кя‘абе], [рекоха]: “Господарю, приеми от нас! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.
Господарю, направи ни отдадени на Теб, и от нашето потомство  общност, отдадена на Теб, и ни покажи
нашите обреди, и приеми нашето покаяние! Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния. Господарю, проводи им
пратеник измежду тях, да им чете Твоите знамения, да ги учи на Писанието и на мъдростта, и да ги пречиства!
Ти си Всемогъщия, Премъдрия.”” [ељ-Бек̣ар̣а: 127-129]
Радостната новина на ‘Ӣса̄
се съдържа в следния а̄йет: “И рече ‘Ис̄ а,̄ синът на Мерй̣ ем: “О, синове на
Исра̣ ’̄ иљ
̄ , аз съм пратеник на Аллах̄ при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще
дойде след мен. Името му е Ахм
̱ ед.”” [ес̣-С̣афф: 6]
А част от съня на майка му е, че от нея излиза светлина, която озарява земите Мекка до Шам.]

Доказателството, което се съдържа в този х̱адӣс̱, че Пророкът
, Всевишният Алла̄х да
го благослови и приветства, нямаше да се гордее [в добрия смисъл на думата] с този сън, ако не беше
сън на вярващ човек. И след като майка му е била вярваща, то същото важи и за баща му, защото
никой не прави разграничение между тях двамата.
Девето: Онова, което ‘А̄’ише  لпредава от Пророка :

i

i

اﳊﺠﻮن ﻛﺌﻴﺒﺎ ﺣﺰﻳﻨﺎ ﻓﺄﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺛﻢ رﺟﻊ ﻣﺴﺮورا ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺖ رﺑﻲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﺄﺣﻴﺎ ﻟﻲ أﻣـﻲ

i ﻧﺰل
ﻓﺂﻣﻨﺖ ﺑﻲ ﺛﻢ ردﻫﺎ

[което значи:] Слезе [Пророкът
], Алла̄х да го благослови и приветства, от ељ-Х̱аж̱ӯн
унил и тъжен. И Алла̄х, Всемогъщият и Величественият, отреди с него да се случи, каквото пожела,
а после [Пророкът
] се върна радостен. Каза: “Помолих моя Господар, Всемогъщият и
Величественият. И Той съживи майка ми и тя повярва в мен, а после я върна.”
А що се касае до вярата на баща му, горният х̱адӣс̱ е достатъчно доказателство и за нея,
защото никой не прави разграничение между майка му и баща му. Въпреки това ељ-К̣ур̣т̣убӣ
споменава, че Пречистият и Всевишен Алла̄х съживява и двамата родители на Пратеника [на
Алла̄х]
, Алла̄х да го благослови и приветства, в техните гробове, като и двамата от тях повярват
в него.
И макар този х̱адӣс̱ да е слаб според критериите на учените в тази област, за него
съществуват достатъчно потвърждения от гледна точка на разума и от гледна точка на
преданията. [Например, че всички чудеса, които са били дадени на предишните пророци D са били дадени и на

i

i

i

i

сеййидуня̄ Мух̱аммед
. Например, както сеййидуня̄ Мӯся̄
говори с Алла̄х при долината Т̣уўа̄, сеййидуня̄
Мух̱аммед
говори с Него
при своето възнесение – миа‘р̣о̄ж̱. Както сеййидуня̄ ‘Ӣся̄
съживява мъртвите,
така и сеййидуня̄ Мух̱аммед
съживява мъртвите.] А що се касае до възражението на някои, че от вярата

i

i

след смъртта няма полза, то не се основава на нищо, тъй като след като утвърдихме споменатия
х̱адӣс̱, това нещо [ползата от вярата в Алла̄х след смъртта] става едно от специфичните неща [х̣ус̣ӯс̣иййа̄т]
за Пророка
, Алла̄х да го благослови и приветства. И тъй като той
е известен с
изключително много специфични неща за него, това е още едно, което спада към тази категория.
Десето: Х̱адӣс̱ите, които предават добрата новина на Пророка , Алла̄х да го

i

i

i
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благослови и приветства, за хората, които [инцидентно] са попили от урината или кръвта му, че ще
бъдат предпазени от наказание и ще влязат в Рая [Ж̱еннета]. И след като попадането на урината
или кръвта на Пророка
, Алла̄х да го благослови и приветства, в тялото на някого е причина за
предпазването му от наказание и влизането му в Рая [Ж̱еннета], то какво остава за онзи, чийто гръб
и за онази чиято утроба бяха негово местопребивание за голям период и за дълго време?
И доказателствата от този тип са страшно много и всеки, който отвори книгите по х̱адӣс̱
и по сӣр̣а може да ги намери. Подобно доказателство например е, че възвишената му сянка [на
Пророка
] не попадаше върху земята, заради това, че не навсякъде земята е чиста. По същата
причина, мухи не кацаха върху него [Пророка
], Алла̄х да го благослови и приветства. И след
като Всевишният Алла̄х предпази попадането на възвишената му сянка върху земята и го
предпази от стъпването на мухите върху него, как е възможно знатното му и възвишено тяло да
пребивава в нещо, което е мърсотия в най-дълбоката си същност [безверието] и то за
продължителен период и за дълго време? Алла̄х да ни опази от такива лоши мисли!
И ще се задоволим с това количество доказателства в този [първи] раздел [от това
съчинение], тъй като за проницателния човек дори и намекът е достатъчен, а пък за глупака не ще
бъдат от полза дори и най-подробните разяснения, та дори и да му прочетеш целия Инж̱ӣљ и
Теўр̣о̄т.

i

i

i

Втори раздел: Опровергаване на доказателствата на опонентите.
Пророка

Най-силното им доказателство е в сборника “С̣ах̱ӣх̱” на имам̄ Муслим и то е думите на
, Всевишният Алла̄х да го благослови и приветства:

i

إن أﺑﻲ وأﺑﺎك ﻓﻲ اﻟﻨﺎر
[което значи:] “Наистина баща ми и баща ти са в Огъня!”, като неговата несъстоятелност
проличава по най-различни начини.
Първо: Възможно е тези думи да са изречени преди низпославането на откровението
[ўах̱й], посочващо, че хората от периода на “фетр̣а” не са от обитателите на Огъня [Ж̱ехеннем]. Що
се отнася до съмнението, породено от това обяснение, че в такъв случай е възможно Пророкът
, Алла̄х да го благослови и приветства, да излъже, то се премахва, чрез забележката, че
знанието бива два вида: категорично [от Всевишния Алла̄х] и предполагаемо [базиращо се на собствена
преценка]. Пример за такава преценка е отговора на Пророка
, Алла̄х да го благослови и
приветства, на въпроса на з̱у-љ-Йедейн: “Съкрати молитвата или забрави, о Пратенико на Алла̄х?”
[А той
отговаря, че нито е съкратил молитвата, нито е забравил. Но след като още няколко с̣ах̱а̄ба потвърждават, че

i

i

i

i

молитвата е била отслужена с по-малко р̣ак‘ати, Пророка
разбира, че е била допусната грешка по време на молитвата
и поправя тази грешка.] А що се касае до пророческото качество ‘ис̣ме, че пророците, мир тям, са

предпазени от изричането на неверни неща по отношение на религията от самия Алла̄х Те‘а̄ля̄,
без значение дали това е преднамерено, погрешка или заради забравяне, то това е прието с
единодушието [на всички мюсюлмани].
[Позицията на ма̄турӣдийското направление на Ехлю-с-Суннет ўе-љ-Ж̱ема̄‘ат по отношение на качеството
‘ис̣ме – предпазеност, защитеност, безгрешност – на пророците, мир тям, е следната: Те не извършват нито големи
грехове, нито малки грехове, нито преднамерено, нито погрешка и това важи за целия им живот от раждането до смъртта
им. Възможно е обаче да допуснат “зелле” – “грешка”. Но семер̣к̣андското [от Самараканд] направление на
ма̄турӣдийската школа подчертава, че дори използването на думата “грешка” по отношение на пророците е неправилно,
защото това, което ние възприемаме като грешка всъщност представлява избор на по-доброто нещо, вместо избор на найдоброто нещо.]
Второ: Възможно е този х̱адӣс̱ [ако изобщо го приемем за достоверен] да означава, че той [баща

5

му] е бил в Огъня преди да повярва. Но след като Алла̄х ги съживява [родителите му] в гробовете им
и те повярват в него, както посочва х̱адӣс̱а, те двамата стават от обитателите на Рая [Ж̱еннета]. [И
въпреки това, този втори начин на опровергаване на значението на х̱адӣс̱а е слаб, защото не подобава да за един
мюсюлманин да помисли, че родителите на Пророка
са попаднали в Огъня дори и за миг!]

i

Трето: Че думата “баща” в горния х̱адӣс̱ е използвана в преносен смисъл със значение
“чичо”, имайки предвид чичо му ебӯ Т̣о̄либ, тъй като е прието чичото също да се нарича баща,
особено ако той е отгледал сина на своя брат. И доказателствата за вярата и спасението на
родителите му, Алла̄х да го благослови и приветства, които вече разгледахме дават още по-голяма
сила на това обяснение. [И това опровержение също е незадоволително, заради вече споменатия х̱адӣс̱ за
спасението на ебӯ Т̣о̄либ, в който Пророка
казва за него: “Очаквам всичкото добро от моя Господар!”]
Четвърто: Макар и този х̱адӣс̱ да е с̱ах̱ӣх̱ [достоверен] той е х̣абер а̄х̱а̄д [единично предание],
което не може да се противопостави на категоричните текстове [т.е. а̄йетите от К̣ур̣’а̄н-и Керӣм], които
показват, че хората от периода на “фетр̣а” няма да бъдат наказвани [и по тази причина х̱адӣс̱ът се
отхвърля изцяло]. [И това е най-доброто и най-подходящото обяснение в случая. И Алла̄х знае най-добре!]
Друго от доказателствата на опонентите е х̱адӣс̱ът:

i

اﺳﺘﺄذﻧﺖ رﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﻔﺎر ﻷﻣﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﺄذن ﻟﻲ
[който значи:] “Поисках разрешение от моя Господар да се моля за опрощението на майка
ми, но не ми бе разрешено.” – и който показва, че причината за отказ на разрешение е ширк [от
страна на майка му], а Пречистият [Алла̄х] не опрощава съдружаването с Него.
Отговорът на този аргумент е, че този х̱адӣс̱ не може да бъде достоверен [поради същите
причини както и горния х̱адӣс̱, а именно х̣абер̣ а̄х̱а̄д – т.е. единично предание, което е в противоречие с х̣абер̣ мутеўа̄тир –
т.е. К̣ур̣’а̄ничните а̄йети]. Но дори и да приемем, че е достоверен той не може да се противопостави на
категоричните текстове [на К̣ур̣’а̄ничните а̄йети], които показват, че хората от периода на “фетр̣а”

няма да бъдат наказани.
И въпреки това някои учени дори отговарят на самия текст на х̱адӣс̱а [вероятно имайки
предвид думите има̄м Мух̱аммед ељ-Мер‘ашӣ Са̄ж̱ак̣лъ̄ За̄де], казвайки: “Казвам: Значението на думата
истиг̣фа̄р [опрощение] в този х̱адӣс̱ е молене на опрощение за греховете. Но тя [майката на Пророка
] вярваше, че има създател и вярваше, че именно Алла̄х е Единствения създател. А що се касае
до вярата в останалите детайли [свързани с ӣма̄на] човек е извинен в това отношение, докато при
него не дойдат доказателствата [на пророчеството]. И тъй като тези доказателства не достигнаха при
нея, тя няма грях за това. И по тази причина моленето за нейното опрощение е като моленето за
опрощение на малко дете. Но такова молене съдържа в себе си лъжа. И по тази причина ако
Пророкът
, Всевишният Алла̄х да го благослови и приветства бе поискал разрешение от Алла̄х
да се моли за опрощението на малките деца, нямаше да му бъде разрешено [, защото те поначало нямат
никакви грехове]. По тази причина, когато се кланя ж̱ена̄зе [погребална молитва] на малко дете не е
позволено да се прави дуа за неговото опрощение, защото една такава дуа би съдържала в себе си
лъжа. [А вместо това се молим самото дете да стане причина за опрощение и за застъпничеството на другите
мюсюлмани.] И тъй като празнословието и лъжата не бяха позволени на Пророка
, Всевишният
Алла̄х да го благослови и приветства, по същата причина той не получи разрешение да се моли за
опрощение [на греховете] на майка си, защото една такава молба би съдържала в себе си лъжа [тъй
като майка му, като човек от периода на “фетр̣а” няма грехове, за чието опрощение да бъде молено]…”
И също от доказателствата на опонентите е преданието за неговия плач, Алла̄х да го
благослови и приветства, при посещението на гроба на майка му. А опровержението му, ако
изобщо преди това го приемем за достоверно предание, е съвсем очевидно: [плачът му] бе заради

i

i

i
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тъгата от раздялата му с нея, по същия начин както плача при раздялата с Ибра̄хӣм
заради това, че не получи разрешение да се моли за опрощението й.
И също от доказателствата на опонентите е х̱адӣс̱а:

, а не

ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أﺑﻮاي
[който значи:] “Много жалко, какво сториха моите родители!” – като [има̄м] ељ-Бейд̣о̄ўӣ
казва по отношение на тълкуването на а̄йета…
ÉΟŠÅspgø:$# É=≈ptõ¾r& ôtã ã≅t↔ó¡è@ Ÿωuρ

…който при четенето на има̄м Ня̄фиа‘ е в заповедна форма, забраняващ питането: “И не
питай за обитателите на ељ-Ж̱ех̱ӣм [Ж̱ехеннем]!” [ељ-Бек̣ар̣а: 119]
И [има̄м ељ-Бейд̣о̄ўӣ] казва, че причината за низпославане на този а̄йет са именно думите
[на Пророка
]: “Много жалко, какво сториха моите родители!”
Отговорът на този аргумент е, че въпросният х̱адӣс̱ няма как да бъде достоверен, като
това е обяснено от има̄м [Фех̣руддӣн ер̣-Р̣о̄зӣ] в неговия “Тефсӣр ељ-Кебӣр” към тълкуването на
същия този а̄йет. Но дори и хипотетично да приемем, че е достоверен, може да отговорим, че
тези думи са изречени от Пророка
преди да разбере какво е положението на хората от
периода на “фетр̣а” [, чрез низпославането на а̄йетите от Свещения К̣ур̣’а̄н]. Така че, тълкуването на ељБейд̣о̄ўӣ на този а̄йет не е никакво доказателство в случая, още повече, че то е в разрез с
категоричните текстове по въпроса. Дори много по-логично би било да се помисли, че този а̄йет е
свързан с молбата на Пророка
, за опрощението на ебӯ Т̣о̄либ и питането за неговото
положение и че следващия а̄йет е низпослан по същия повод:

i

i

i
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ÉΟŠÅspgø:$# Ü=≈ysô¹r& öΝåκ¨Ξr& öΝçλm; š¨t7s?
“Не подобава на Пророка и на вярващите да молят прошка за съдружаващите,
дори да са роднини, след като им стана ясно, че те са обитателите на Ада.” [ет-Теўбе: 113]
[Но с позволението на Алла̄х, по нататък ще видим, че дори и този а̄йет не е свързан с родителите на Пророка
или с неговия чичо ебӯ Т̣о̄либ, Алла̄х да ги благослови и приветства всичките!]
А да не говорим изобщо, че думата “баща” може да се разбира и в преносен смисъл,
както вече неколкократно бе посочено.
Що се касае до споменатото от Фех̣руддӣн ер̣-Р̣о̄зӣ в “Тефсӣр ељ-Кебӣр” и цитирано от
Шейх̣ За̄де в “Х̱а̄шийе ељ-Бейд̣о̄ўӣ”, че: “Позицията на Ехлю-с-Суннет по отношение на тях
двамата [родителите на Пророка
] съвпада с думите на ебӯ Х̱анӣфе от “Фик̣х ељ-Екбер̣”, а пък
онези, които държат позиция противна на тази са [ши‘ӣтите] има̄миййе.”, ако той има предвид под
позиция на Ехлю-с-Суннет буквалния прочит на споменатото във “Фик̣х ељ-Екбер̣” това е явна
грешка [, защото това е в пълен разрез с позицията на Ехлю-с-Сунне]. А ако под позиция на Ехлю-с-Суннет
има предвид позицията, до която се достига след внимателен прочит и задълбочено тълкуване на
написаното във “Фик̣х ељ-Екбер̣”, то това отново е погрешно, защото [шӣ‘ӣтите от] има̄миййе не
държат различна позиция [от Ехлю-с-Суннет по отношение на родителите на Пророка
]. Затова бъди
проницателен и не бъди от небрежните!

i

i

i

Трети раздел.
След като това е истината по въпроса за родителите [на Пророка
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i], то какъв е смисъла

на думите на има̄м ељ-Еа‘з̣ам [ебӯ Х̱анӣфе] във “Фик̣х ељ-Екбер̣”:
وواﻟﺪا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ وﻋﻤﻪ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎت ﻛﺎﻓﺮا

“И родителите на Пратеника на Алла̄х, Всевишният Алла̄х да го благослови и
приветства умряха на безверие. И чичо му ебӯ Т̣о̄либ умря безверник.”?
Отговарям: Първо: Приписването на авторството на тази книга на има̄м [ебӯ Х̱анӣфе] не
е потвърдено със сигурност, както са споменали някои учени, защото писането на [такива] книги
по негово време не бе широко разпространено. И дори да беше [авторът й], той [ебӯ Х̱анӣфе]
нямаше да каже такова нещо, защото въпроса за съдбата на родителите на Пророка
не е от
въпросите, по които мюсюлманинът е задължен да има някакво убеждение, а пък той [ебӯ Х̱анӣфе]
споменава в тази книга единствено най-най-важните въпроси от ислямското убеждение [с които
всеки мюсюлманин трябва да е наясно]. Още повече, че в тези думи няма каквито и да било уважение или
почит към Пророка
, Алла̄х да го благослови и приветства, а дори напротив – те съдържат
неуважение към него [, а има̄м ебӯ Х̱анӣфе нямаше да си позволи такова лошо отношение].
[Второ:] Но дори и да приемем, че има̄м ебӯ Х̱анӣфе е авторът на това съчинение, в такъв
случай казвам: Най-вероятно в оригинала на книгата е написано:
ﻣﺎ ﻣﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ
[което значи:] “…не умряха на безверие…”, а не е написано:
ﻣﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ
[което значи:] “…умряха на безверие…”
И точно първия вариант се среща в преписите на някои учени, с които разполагаме в
наши дни. Но вероятно някой от преписвачите, след като е видял, че частицата “ма̄” [ ]ﻣـﺎсе
повтаря два пъти последователно, е решил, че едната от тях е излишна и е пропуснал
преписването й. А пък после се случило така, че точно този грешен препис да се разпространи.
От друга страна, след като приемем, че правилния вариант във “Фик̣х ељ-Екбер̣” е
първия от двата горепосочени, вече разбираме, че причината има̄м ебӯ Х̱анӣфе да включи този
въпрос в книгата си е от уважение и почит към Пророка
, Алла̄х да го благослови и
приветства, макар и да се смята, че не е от задължителните въпроси, с които всеки мюсюлмани
трябва да бъде запознат. Но в действителност, след като [знанието по този въпрос] стигне до
мюсюлманина, той става от задължителните неща, в които трябва да има правилно убеждение. [А
именно спасението на двамата родители.]
[Трето: Дори и да приемем, че правилния вариант на “Фик̣х ељ-Екбер” е: “И родителите на Пратеника на
Алла̄х, Всевишният Алла̄х да го благослови и приветства умряха на безверие. И чичо му ебӯ Т̣о̄либ умря безверник.”], то в
такъв случай смисъла на тези думи би могъл да бъде следния: “И родителите на Пратеника на
Алла̄х, Всевишният Алла̄х да го благослови и приветства умряха във времето на безверие.”, както
казва ибн ељ-Кема̄љ. Или пък думата “безверие” е използвана в преносен смисъл, който означава
“незапознати с шериатските правила”, а не в буквалния й смисъл. А пък непознаването на
шериатските правила е извинено за хората, при които не е достигнало знанието за тях, както е
споменато от някои от учените на тази епоха. Самата подредба на думите [във “Фик̣х ељ-Екбер̣”]
също насочва към този смисъл, защото в противен случай по-правилно и по-красноречиво щеше
да бъде да се каже:

i

i

i

وواﻟﺪا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻤﻪ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﻮا ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ

“И родителите на Пратеника на Алла̄х, Всевишният Алла̄х да го благослови и
приветства и чичо му ебӯ Т̣о̄либ умряха безверници.”
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И макар всички тези тълкувания [на “Фик̣х ељ-Екбер̣”] да изглеждат неправдоподобни, то
приписването на безверие на родителите на Най-доброто творение
, заради което бе
създадена цялата Вселена, е още по-неправдоподобно и още по-тежко.

i

Завършек.
Алла̄х, Алла̄х! Бой се с всичкия си страх от това да ги споменеш [двамата родители] по
начин, който не им подобава или им приписва недостатък! Защото без съмнение това обижда и
огорчава Пророка
, Алла̄х да го благослови и приветства. А Всевишният и Пречист Алла̄х
казва:

i

×ΛÏ9r& ë>#x‹tã öΝçλm; «!$# tΑθß™u‘ tβρèŒ÷σãƒ tÏ%©!$#uρ

[което значи:] “А за онези, които обиждат [огорчават] Пратеника на Аллах, за тях има
болезнено мъчение.” [ет-Теўбе: 61]
А нашия опит е свидетел, че когато някой родител бъде споменат с лошо, детето му се
обижда и огорчава. Още повече, ако недостатъка, който е споменат [не е истина и] не се намира у
въпросния родител.
[И още:
©!$# šχρèŒ÷σãƒ tÏ%©!$# ¨βÎ)

∩∈∉∪ $¸ϑŠÎ=ó¡n@ (#θßϑÏk=y™uρ Ïµø‹n=tã (#θ=|¹ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ 4 ÄcÉ<¨Ζ9$# ’n?tã tβθ=|Áãƒ …çµtGx6Í×¯≈n=tΒuρ ©!$# ¨βÎ)

Ï‰s)sù (#θç6|¡oKò2$# $tΒ ÎötóÎ/ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# šχρèŒ÷σãƒ tÏ%©!$#uρ ∩∈∠∪ $YΨ‹Îγ•Β $\/#x‹tã öΝçλm; £‰tãr&uρ ÍοtÅzFψ$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû ª!$# ãΝåκs]yès9 …ã&s!θß™u‘uρ
∩∈∇∪ $YΨÎ6•Β $VϑøOÎ)uρ $YΖ≈tFôγç/ (#θè=yϑtFôm$#
[което значи:] “Аллах̄ и Неговите ангели благославят Пророка. О, вярващи, благославяйте го и вие, и го
поздравявайте с почит! Които огорчават Аллах̄ и Неговия Пратеник, Аллах̄ ги проклина в земния живот и в
отвъдния, и е приготвил за тях унизително мъчение. А които незаслужено огорчават вярващите мъже и жени, те се
нагърбват с клевета и явен грях.” [ељ-Ех̱зя̄б: 56-58]
Като смисълът на тези а̄йети върви по следното направление: Пречистият и Всевишен Алла̄х благославя и
приветства своя любим Пророк единствено с най-красивите и най-възвишените поздрави. И го описва с най-прекрасните
и най-достойните качества и характеристики. И след като Създателя на всички светове има такова и внимателно и
деликатно отношение към своя любим, как вие – обикновените хора – си позволявате да имате непристойно и
неподобаващо отношение към него
. Онези, които си позволяват такова неприлично отношение Алла̄х ги проклина в
земния живот и в отвъдния. А споменаването на родителите на Пророка
с лошо също спада към това неприлично
отношение. Като в третия а̄йет Всевишният Алла̄х предупреждава за последствията от лошото отношение не само към
Пророка
, а към който и да било вярващ.]

i

i

i

Още повече, че когато ‘Икриме  – اсинът на ебӯ Ж̱ехљ – приема Исляма, някои от
сподвижниците на Пратеника на Алла̄х
, Всевишният Алла̄х да го благослови и приветства,
започват да изреждат злините, извършени от баща му. По тази причина той
казва:

i

i

ﻻ ﺗﺆذوا اﻷﺣﻴﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﻮات
[което значи:] “Не обиждайте [не огорчавайте] живите, заради мъртвите!”
И още повече като се има предвид, че някои учени считат оспорването на родословието
от големите грехове, защото то е причина за потъпкване на достойнството на човека, а то
[потъпкването на достойнството] е от големите грехове. И защото в х̱адӣс̱ се предава:
ﻋﺮض اﳌﺆﻣﻦ ﻛﺪﻣﻪ
[което значи:] “Достойнството на човека е като кръвта му!”
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И след като оспорването на родословието на който и да било човек е от големите
грехове, какво си мислите, че е положението на онзи, чийто думи съдържат косвено оспорване на
родословието на нашия повелител [сеййид] и повелителя на всички пророци [сеййидуня Мух̱аммед],
Алла̄х да ги благослови и приветства, казвайки на всеослушание пред хората и пред всички
свидетели, че родителите му са безверници? Всевишният Алла̄х да ни опази от такива думи! Думи
от които:
#ƒ‰yδ ãΑ$t6Ågø:$# ”ÏƒrBuρ ÞÚö‘F{$# ‘,t±Ψs?uρ çµ÷ΖÏΒ tβö©Üx&tGtƒ ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ßŠ%x6s?

“Небесата едвам не се разкъсват и земята – разцепва, и планините – сгромолясват
в руини.” [Мер̣йем: 90]
Това [беше по силите ни]. И рабът [автора на съчинението] е безсилен и не е сред хората,
заслужаващи да пишат на тази възвишена тема. Но след като споменахме причините, [подтикнали го
към това,] той бе длъжен и бе извинен [да напише това съчинение]. И слава на Алла̄х, с чиято благодат се
изпълват добрините!
Отпечатването на това съчинение, което постигна своята цел, стана чрез издръжката
[под формата на с̣адак̣а] на ељ-Ма̄ж̱ид ељ-Хума̄м ес-сеййид ‘Умер̣ ибн ес-сеййид Мус̣т̣афа̄ едДимешк̣ӣ. Алла̄х да изпълни неговата награда и да се разпореди с него по най-прекрасния начин
на Съдния ден!
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Допълнение посветено на вярата и спасението на чичото на Пратеника на
Алла̄х - ебӯ Т̣ол̄ иб, Алла̄х да ги благослови и приветства!

[Това допълнение е извлечено от редакцията на сеййид Х̱асен ибн ‘Алӣ ес-Сек̣к̣о̄ф на книгата “Есня̄ ељМет̣о̄либ фи Неж̱а̄т ебӣ Т̣о̄либ” на сеййид Ах̱мед Зейнӣ Дех̱ля̄н ељ-Мекки, която от своя страна е разяснение на
последната глава от книгата “Седя̄д ед-Дӣн ўе Сидя̄д ед-Дейн фӣ Ис̱ба̄т Неж̱а̄т ўе-д-Дер̣аж̱а̄т ли-л-Ўа̄лидейн” на сеййид
Мух̱аммед ибн Расӯљ ељ-Берзенж̱ӣ, Алла̄х да е доволен от всички тях! Други учени, които държат позицията, че ебӯ Т̣о̄либ
е сред вярващите и сред спасените са ељ-Еж̱хӯрӣ, ет-Тилмися̄нӣ, ес-Суйӯт̣ӣ, ељ-К̣ур̣т̣убӣ, ес-Субкӣ, еш-Ше‘аро̄нӣ.]
Опровержение на доказателства на опонентите от Свещения К̣ур̣’а̄н:

$tΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ 2†n1öè% ’Í<'ρé& (#þθçΡ%Ÿ2 öθs9uρ tÅ2Îô³ßϑù=Ï9 (#ρãÏ&øótGó¡o„ βr& (#þθãΖtΒ#u šÏ%©!$#uρ ÄcÉ<¨Ζ=Ï9 šχ%x. $tΒ
ÉΟŠÅspgø:$# Ü=≈ysô¹r& öΝåκ¨Ξr& öΝçλm; š¨t7s?
[което значи:] “Не подобава на Пророка и на вярващите да молят прошка за
съдружаващите, дори да са роднини, след като им стана ясно, че те са обитателите на
Ада.” [ет-Теўбе: 113]
В сборниците “С̣ах̱ӣх̱” на има̄м ељ-Бух̣о̄рӣ: 3884 и на има̄м Муслим: 24, се споменава, че
причината за низпославане на този а̄йет е чичото на Пророка
- ебӯ Т̣олиб ا.
Във “Фетх̱ ељ-Ба̄рӣ”: 8/508 на х̱а̄физ̣ ибн Х̱аж̱ер̣ ељ-‘Аск̣аля̄нӣ се споменава, че
причината за низпославане на този а̄йет е майката на Пророка
- А̄мине.
А в “Муснед”: 1/99 и 1/130 на има̄м Ах̱мед и “Фетх̱ ељ-Ба̄рӣ”: 8/508 на х̱а̄физ̣ ибн Х̱аж̱ер̣
ељ-‘Аск̣аля̄нӣ се предава от сеййидуня ‘Алӣ
, който казва: “Чух един човек да моли за
опрощение на родителите си, които бяха мушрици [съдружаващи]. И когато споменах това на
Пророка
, Алла̄х низпосла а̄йета: “Не подобава на Пророка и на вярващите да молят
прошка за съдружаващите, дори да са роднини, след като им стана ясно, че те са
обитателите на Ада.””
Така от съвкупността на преданията, касаещи причината за низпославане на този а̄йет се
разбира, че те са противоречиви по между си и тя не може да се определи категорично. По тази
причина този а̄йет не може да бъде доказателство за безверието на чичото на Пророка
- ебу
Т̣о̄либ  اили пък на майка му - А̄мине.

i

i

i

i

tÎ=Îγ≈pgø:$# ÈötFö;tΡ Ÿω öΝä3ø‹n=tæ íΝ≈n=y™ ö/ä3è=≈uΗùår& öΝä3s9uρ $oΨè=≈uΗùår& !$uΖs9 (#θä9$s%uρ çµ÷Ζtã (#θàÊtôãr& uθøó¯=9$# (#θãèÏϑy™ #sŒÎ)uρ

ÆìÎ6®K¯Ρ βÎ) (#þθä9$s%uρ ∩∈∉∪ šÏ‰tFôγßϑø9$$Î/ ãΝn=÷ær& uθèδuρ 4 â!$t±o„ tΒ “Ï‰öκu‰ ©!$# £Å3≈s9uρ |Mö6t7ômr& ôtΒ “Ï‰öκsE Ÿω y7¨ΡÎ) ∩∈∈∪
$¯Ρà$©! ÏiΒ $]%ø—Íh‘ &óx« Èe≅ä. ßN≡tyϑrO Ïµø‹s9Î) #t<øgä† $YΖÏΒ#u $·Βtym óΟßγ©9 Åj3yϑçΡ öΝs9uρr& 4 !$uΖÅÊö‘r& ôÏΒ ô#©Üy‚tGçΡ y7yètΒ 3“y‰çλù;$#
∩∈∠∪ šχθßϑn=ôètƒ Ÿω öΝèδusYò2r& £Å3≈s9uρ
[което значи:] “И когато чуят празнословие, те се отдръпват от него и казват:
“Нашите дела са си за нас, а вашите  за вас. Мир вам! Ние не желаем да общуваме с
невежите.” Не ти напътваш, когото обичаш, а Аллах напътва когото пожелае. Той найдобре знае напътените. И рекоха [неверниците]: “Ако последваме с теб напътствието, ще ни
бъде отнета нашата земя.” Нима не ги укрепихме на сигурно, свещено място, към което
биват събирани всякакви плодове за препитание от Нас. Ала повечето от тях не знаят.”
[ељ-Кас̣ас̣: 55-57]
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От самия контекст на а̄йета “Не ти напътваш, когото обичаш, а Аллах напътва
когото пожелае.” се разбира, че той е обръщение към група хора, а не към ебӯ Т̣о̄либ ا. Още
повече, че ебӯ Т̣о̄либ  اне се страхуваше, че земята му ще бъде отнета, като подкрепата му
към Пророка
е категорично доказателство затова. От това става ясно, че причината за
низпославането на този а̄йет няма нищо общо с чичото на Пророка
- ебӯ Т̣о̄либ ا. И
така стои положението с а̄йетите, които се ползват като доказателство за безверието на ебӯ
Т̣олиб  اкато цяло.
Доказателства за вярата и спасението на ебӯ Т̣о̄либ ا:
Обичта на Пророка
към своя чичо ебӯ Т̣о̄либ  اе всеобщо известна за всеки
мюсюлманин, включително и тези, които твърдят, че той е от обитателите на Огъня. Преданията,
които разказват за обичта на Пратеника на Алла̄х
към своя чичо  اса толкова
многобройни и разнообразни, че е невъзможно да бъдат изброени, като по този начин те
преминават степента на мутеўа̄тир и тяхната достоверност е извън всякакво съмнение. До такава
степен, че годината в която умира майката на вярващите и любима съпруга на сеййидуня
Мух̱аммед
- сеййиде Х̣адӣж̱е  لи чичото му ебӯ Т̣о̄либ  اе известна като “година на
скръбта” именно заради раздялата му
с тези двама най-обичани за него човека.
В същото време Всевишният Алла̄х казва:

i

i

i

i

i

i

(#þθçΡ%Ÿ2 öθs9uρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ¨Š!$ym ôtΒ šχρ–Š!#uθãƒ ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ šχθãΖÏΒ÷σãƒ $YΒöθs% ß‰ÅgrB āω

( çµ÷ΨÏiΒ 8yρãÎ/ Νèδy‰−ƒr&uρ z≈yϑƒM}$# ãΝÍκÍ5θè=è% ’Îû |=tFŸ2 y7Í×¯≈s9'ρé& 4 öΝåκsEuÏ±tã ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝèδu!$oΨö/r& ÷ρr& öΝèδu!$t/#u
4 «!$# Ü>÷“Ïm y7Í×¯≈s9'ρé& 4 çµ÷Ψtã (#θàÊu‘uρ öΝåκ÷]tã ª!$# š_ÅÌu‘ 4 $yγ‹Ïù tÏ$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$# $pκÉJøtrB ÏΒ “ÌøgrB ;M≈¨Ζy_ óΟßγè=Åzô‰ãƒuρ
∩⊄⊄∪ tβθßsÎ=ø&çRùQ$# ãΝèδ «!$# z>÷“Ïm ¨βÎ) Iωr&

[което значи:] “Не ще намериш хора, които вярват в Аллах̄ и в Сетния ден, да обичат
противящите се на Аллах̄ и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или
братята, или роднините им. На тези Той вложи вярата в сърцата им и ги подкрепи с дух от
Себе си. И ще ги въведе в Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно.
Аллах̄ е доволен от тях и те са доволни от Него. Те са привържениците на Аллах̄ . А
привържениците на Аллах̄ са сполучилите.” [ељ-Муж̱а̄деле: 22]
Този а̄йет е явно доказателство, за вярата на ебӯ Т̣олиб ا, тъй като ако той беше
неверник, в сърцето на Пророка
нямаше да има дори капка обич към него. Но тъй като
обичта на Пророка
към чичо си ебӯ Т̣о̄либ  اе потвърдена чрез толкова многобройни
предания, чиято достоверност е извън всякакво съмнение, то вярата и спасението на ебӯ Т̣о̄либ
 اса също толкова явни.
Относно х̱адӣс̱ите, които споменават безверието на ебӯ Т̣о̄либ ا:
Отговора на всички х̱адӣс̱и, които споменават безверието на ебӯ Т̣о̄либ  اе
напълно аналогичен на отговора на х̱адӣс̱ите споменаващи безверието на родителите на Пророка
. Те са х̣абер а̄х̱а̄д [единични предания], които са в разрез със споменатите К̣ур̣’а̄нични а̄йети и с
х̣абер мутеўа̄тир [масовите предания], съобщаващи за обичта на Пророка
към своя чичо ا.
И заради противоречието между тях и факта, че те са на по-ниска степен на достоверност, те не
могат да служат като доказателство по този въпрос. Още повече, че забраната за огорчаване на
Пророка
, чрез споменаване на безверието на неговите родители, извлечена от а̄йета…

i

i

i

i

i
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[което значи:] “Които огорчават Аллах и Неговия Пратеник, Аллах̄ ги проклина в
земния живот и в отвъдния, и е приготвил за тях унизително мъчение.” [ељ-Ех̱зя̄б: 57]
…важи в пълна сила и по отношение на неговия чичо ебӯ Т̣о̄либ ا.
И слава на Алла̄х с чиято благодат се изпълват добрините!
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