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Четиридесет хадиса в превъзходствата на Ехљ ељ-Бейт 

със завършек в 

Превъзходствата на съпругите на Пророка  i 

 имам Йу ̄суф ибн Исма ̄‘ӣљ ен-Небха ̄нӣ ت 
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Транскрипция на буквите 
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ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$#   

С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. 

$yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7ø9$# ö/ä.t�ÎdγsÜãƒuρ #Z��ÎγôÜs?  

Алла ̅̅ ̅̅х иска да отмахне от вас всяка нечистота, о, хора от дома [на Пророка], и 
напълно да ви пречисти. [ел-Ех̲за̅б: 33] 

≅è% Hω ö/ä3è=t↔ó™r& Ïµø‹n=tã #·�ô_r& āωÎ) nο̈Šuθyϑø9$# ’Îû 4’n1ö�à)ø9$# 3 tΒuρ ô∃Î� tIø)tƒ ZπuΖ|¡ ym ÷ŠÌ“̄Ρ …çµs9 $pκ�Ïù $·Ζó¡ãm 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà�xî î‘θä3x©  

Кажи [о, Мух ̲̲ ̲̲аммeд]: “Не искам от вас отплата за това, а само любов към 
ближните.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Алла ̅̅ ̅̅х е 
опрощаващ, признателен. [еш-Шу̅ра̅: 23] 

(#θßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§�x�s? 4  

И се дръжте здраво за въжето на Алла ̅̅ ̅̅х всички заедно, и не се разединявайте! [А̅ли 
‘Имра̅н: 103] 
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С    името    на    Аллах, , , , Всемилостивия, , , , Премилосърдния....     

Слава    на    Аллах, , , , Господаря    на    световете, , , , и    благослов    и    приветствие [ [ [ [с ̣̣ ̣̣аля ̄̄ ̄̄ту    селя ̄̄ ̄̄м]  ]  ]  ]  за    нашия    

повелител    Мух ̱̱ ̱̱аммед, , , , повелителя    на    всички    пратеници, , , , и [ [ [ [с ̣̣ ̣̣аля ̄̄ ̄̄ту    селя ̄̄ ̄̄м]  ]  ]  ]  за    цялото    му    семейство [ [ [ [и    

неговия    род]  ]  ]  ]  и    всичките    му    сподвижници. . . . След    което, , , , това    са    четиридесет    хадиса    за    

превъзходствата    на    семейството [ [ [ [Ехљ    ељ----Бейт]  ]  ]  ]  на [ [ [ [Пророка] , ] , ] , ] , Аллах    да    благослови    и    приветства    

него    и    семейството    му, , , , които    извадих    от    шестдесетте    хадиса    на    ељ----х ̱̱ ̱̱а ̄̄ ̄̄физ ̣̣ ̣̣    ес----Суйу ̄̄ ̄̄т ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄    наречени    

““““Съживяване    на    мъртвите [ [ [ [сърца]  ]  ]  ]  с    превъзходствата    на    Ехљ    ељ----Бейт” , ” , ” , ” , като    премахнах    

повтарящите    се    от    тях, , , , но    запазих    тяхната    последователност. . . . Така, , , , че    тези    хадиси    са    абсолютно    

същите [ [ [ [споменати    от    ес----Суйу ̄̄ ̄̄т ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄]  ]  ]  ]  и    аз    нямам    никаква    заслуга    за    това    освен    записването    им    по    

посочения    начин. . . . И    за    завършек    добавих    към    тях    определен    брой    хадиси, , , , касаещи    превъзходствата    

на    съпругите    му [ [ [ [на    Пророка] , ] , ] , ] , Аллах    да    благослови    и    приветства    него    и    семейството    му, , , , които    са    

майките    на    вярващите, , , , Аллах    да    е    доволен    от    всички    тях, , , , а    също    и    от    семейството    му [ [ [ [рода    му]  ]  ]  ]  и    

неговите    сподвижници....     
Първи хадис: 

Извеждат ибн ељ-Мунз ̱ир и ибн ебӣ Х̱а ̄тим, и ибн Мер ̣деўейх в техните тефсири, и ет̣-
Т̣абер ̣о ̄нӣ в “Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” от ибн ‘Абба ̄с ب, че когато бе низпослан този айет: “Не 
искам от вас отплата за това, а само любов към ближните.” казаха: “О, Пратенико на Аллах, 
кои са тези твои близки, които сме задължени да обичаме?” Каза i: “‘Алӣ и Фа̄т̣име и двете им 
деца.” 

Втори хадис: 
Извежда ибн ебӣ Х̱а ̄тим от ибн ‘Абба ̄с ب за думите на Всевишния [по смисъл]: “А 

който придобие добрина…” Каза: “Това е обичта към рода на Мух̱аммед i.” 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد 1 رب العاملني، والصالة والسالم عىل سـيد+ محمد سـيد املرسلني، وعىل آ! وحصبه أمجعني، أما بعد، فهذه أربعون 

وسمل اخترصهتا من السـتني اليت مجعها احلافظ السـيوطي وسامها إحياء امليت وآ! حديثا يف فضل أهل بيته صىل هللا عليه 
البيت بعد حذف املكرر مهنا وأبقيهتا عىل ترتيهبا فهـي يه ليس يل فهيا إال كتابهتا عىل الوجه املذكور وزدت علهيا بفضائل أهل 

وسمل أlات املؤمنني ريض هللا عهنن وعن آ! وأحصابه وآ! خامتة ذكرت فهيا عدة أحاديث يف فضائل زوجاته صىل هللا عليه 
 عنيمجأ

 االول احلديث

 ملـا  ريض هللا عـهنامبـري عـن ابـن عبـاسيف املعجـم الك  ابن ايب حامت وابن مردويه يف تفاسـريمه والطـربايناخرج ابن املنذر و 
  هللا مـن قرابتـك هـؤالء اDيـن وجبـت علينـال قـالوا A رسـو @ املودة يف القـرىب نزلت هذه اآلية قل ال اسالمك عليه اجرا

 اهاموسمل عيل وفاطمة ووOوآM صىل هللا عليه  مودهتم قال

  ينالثا احلديث
صـىل هللا عليـه  ودة آلل محمـد يف قوM تعاىل ومن يقرتف حسـنة قـال املـ ريض هللا عهناماخرج ابن ايب حامت عن ابن عباس

 Mوسملوآ 
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Трети хадис: 

Извеждат Ах̱мед и ет-Тирмиз ̱ӣ и го определя за достоверен [с ̣ах̱ӣх̱], и ен-Неся̄’ӣ, и ељ-
Х̱а ̄ким от ељ-Мут̣т̣алиб ибн Р̣абӣа‘ ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Вярата 
не ще влезе в сърцето на мюсюлманина докато не ви обикне заради Аллах и близостта ви с мен.” 

Четвърти хадис: 

Извеждат Муслим и ет-Тирмиз ̱ӣ, и ен-Неся̄’ӣ от Зейд ибн Ер ̣к ̣ам ت, че Пратеникът 
на Аллах i каза: “Напомням ви за Аллах по отношение на Ехљ ељ-Бейт!” 

Пети хадис: 

Извеждат ет-Тирмиз ̱ӣ и го определя за добър [х̱асен] и ељ-Х̱а ̄ким от Зейд ибн Ер ̣к ̣ам 
 който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Оставям във вас каквото ако се придържате ,ت
към него не ще се заблудите след мен: Книгата на Аллах и моето семейство – Ехљ ељ-Бейт. И те не 
ще се разделят едно от друго докато не се срещнат с мен при [басейна] ељ-Х̱аўд̣. Затова 
внимавайте по какъв начин ще ме заместите в тях двете!” 

Шести хадис: 
Извеждат ет-Тирмиз ̱ӣ и го определя за добър [х̱асен] и ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ибн ‘Абба ̄с 

 който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Обичайте Аллах заради благата с които той ,ب
ви препитава. И ме обичайте заради обичта ви към Аллах. И обичайте семейството ми [Ехљ ељ-
Бейт] заради обичта ви към мен.” 
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  ثالثال احلديث
يـه هللا عل   قـال قـال رسـول هللا صـىل ريض هللا عـهناموالنسايئ واحلامك عن املطلب بن ربيعة اخرج امحد والرتمذي وحصحه

Mولقرابيتئوسمل وهللا ال يدخل قلب امر  وآ j مسمل اميان حىت حيبمك    

  رابعال  احلديث
 قـال اذكـرمك هللا يف صىل هللا عليه وآM وسمل ان رسول هللا  ريض هللا عنهاخرج مسمل والرتمذي والنسايئ عن زيد بن ارمق

 اهل بييت
  امساخل احلديث

 اين uرك صـىل هللا عليـه وآM وسـمل قـال قـال رسـول هللا  ريض هللا عنـهبـن ارمقاخرج الرتمذي وحسـنه واحلامك عن زيد ا
وعرتيت اهل بييت ولن يتفرقا حىت يردا عّيل احلوض فانظروا كيف ختلفـوين  فيمك ما ان متسكمت به لن تضلوا بعدى كتاب هللا

 فهيام
  سادسال احلديث

 قال قال رسول هللا صـىل هللا عليـه وآM وسـمل احبـوهللا ام ريض هللا عهنابن عباس اخرج الرتمذي وحسـنه والطرباين عن
  يغذومك به من نعمه واحبوين حلب هللا واحبوا اهل بييت حليبامل
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Седми хадис: 

Извеждат ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ и ељ-Х̱а ̄ким от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът 
на Аллах i: “О, синове на ‘Абдуљмут̣т̣алиб, поисках от Аллах три неща за вас: Да укрепи 
сърцата ви и да ограмоти невежите ви и да напъти заблудените ви. И поисках от Него да ви стори 
великодушни, оказващи помощ и милостиви. И дори човек да застане между колоната [на черния 
камък] и мястото [на Ибр̣о̄хӣм] и да кланя и да говее, но умре с ненавист към семейството на 
Мух̱аммед [Ехљ ељ-Бейт] ще влезе в Огъня.” 

Осми хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ибн ‘Абба ̄с ب, че Пратеникът на Аллах i каза: 
“Ненавистта към синовете на Ха̄шим [бенӯ Ха̄шим] и помощниците [ељ-Енс̣о̄р̣] е безверие. А 
ненавистта към арабите е лицемерие.” 

Девети хадис: 

Извежда ибн ‘Адӣ в “ељ-Кя̄миљ” от ебӣ Се‘ӣд ељ-Х̣удрӣ ت, който казва: Каза 
Пратеникът на Аллах i: “Който ненавижда нас – Ехљ ељ-Бейт – той е лицемер.” 

Десети хадис: 

Извеждат ибн Х̱ибба ̄н и го определя за достоверен [с ̣ах̱ӣх̱] и ељ-Х̱а ̄ким от ебӣ Се‘ӣд ељ-
Х̣удрӣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Кълна се в Онзи, в чиято “ръка” е 
душата ми, няма човек изпитващ ненавист към нас – Ехљ ељ-Бейт – който да не бъде въведен от 
Аллах в Огъня.” 
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  سابعال احلديث
 عبد املطلب اين بينA  صىل هللا عليه وآM وسمل قال قال رسول هللا  ريض هللا عهناماخرج الطرباين واحلامك عن ابن عباس

 يعمل جاهلمك وهيدي ضالمك وسالته ان جيعلمك جودآء جندآء رمحآء فلو ان رجـالً   تالً� ان يثبت قلوبمك وانمكفيسالت هللا 
 مات وهو مبغض الهل بيت محمد دخل النار صفن بني الركن واملقام فصىل وصام مث

  منالثا احلديث
 قال بغض بين هامش و@نصار كفـر  وسملصىل هللا عليه وآM هللا ل ان رسو  ريض هللا عهناماخرج الطرباين عن ابن عباس

 وبغض العرب نفاق
  تاسعال احلديث

 من ابغضنا صىل هللا عليه وآM وسملقال قال رسول هللا ريض هللا عنه ل عن ايب سعيد اخلدري اكماخرج ابن عدي يف ال
 منافق اهل البيت فهو

  عاشرال احلديث

 واDي صـىل هللا عليـه وآM وسـمل  قـال قـال رسـول هللا عنـه ريض هللاخرج ابن حبان يف حصيحه واحلامك عن أيب سـعيد
 هللا النار نفيس بيده ال يبغضنا اهل البيت رجل @ ادخ¡
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Единадесети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ب, че каза на Му‘а ̄ўийе ибн Х̱удейж ̱: “О, 
Му‘а ̄ўийе ̄ ибн Х̱удейж ̱, пази се от ненавистта към нас. Защото наистина Пратеникът на Аллах i 
каза: Няма човек изпитващ ненавист към нас и няма човек изпитващ завист към нас, който да не 
бъде прогонен от [басейна] ељ-Х̱аўд̣ на Съдния [К̣ийа̄метския] ден с камшици от огън.” 

Дванадесети хадис: 

Извеждат ибн ‘Адӣ и ељ-Бейхак ̣ӣ в “Шуа‘б ељ-Ӣма ̄н” от ‘Алӣ ت, който казва: Каза 
Пратеникът на Аллах i: “Онзи, който не признава правата на моето семейство [Ехљ ељ-Бейт] и 
на помощниците [ељ-Енс̣о̄р̣] е едно от трите: Или е лицемер или е [дете] от прелюбодеяние или е 
нечист [т.е. майка му го е заченала по време на менструация].” 

Тринадесети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Еўсет̣” от ибн ‘Умер  който казва: “Последните думи ,ب ̣
на Пратеника на Аллах i бяха: Заместете ме в семейството ми!” 

Четиринадесети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ب, че Пратеникът на Аллах i каза: 
“Привържете се към обичта към нас – Ехљ ељ-Бейт. Защото наистина, който срещне Аллах, 
изпитвайки обич към нас ще бъде въведен в Рая [Дженнета] с нашето застъпничество [шефа̄‘ат]. 
Кълна се в Онзи, в чиято “ръка” е душата ми, не ще бъдат от полза за раба делата, които е 
извършил, ако не е признал нашата важност.” 
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   عشرادياحل احلديث
دجي اAك وبغـضنا فـان رسـول حـدجي A معاويـة بـن حابن  اخرج الطرباين عن احلسن بن عيل رىض هللا عهنام انه قال ملعاوية

 ¥ر  يوم القيامة عن احلوض بسـياط منذيدبغضنا احد وال حيسد¥ احد @ قال ال ي   وآM وسملصىل هللا عليههللا 

   عشرثاينال احلديث
 مـن مل صـىل هللا عليـه وآM وسـمل  قال قـال رسـول هللا ريض هللا عنهاخرج ابن عدي والبهيقي يف شعب @ميان عن عيل
 ر يعين محلته امه عىل غري طهرو  واما لغري طهيةن ز  واما لمنافق يعرف حق عرتيت و@نصار فهو الحدى ثالث اما

   عشرثالثال احلديث
 صـىل هللا عليـه وآM وسـملاخرج الطرباين يف @وسط عـن ابـن معـر رىض هللا عـهنام قـال آخـر مـا تلكـم بـه رسـول هللا 

 أخلفوين يف اهل بييت

   عشررابعال  احلديث
 قال الزموا مودتنـا صىل هللا عليه وآM وسملرسول هللا   هللا عهنام اناخرج الطرباين يف @وسط عن احلسن بن عيل رىض

 مبعرفة حقنا وهو يود¥ دخل اجلنة بشفاعتنا واDي نفىس بيده ال ينفع عبداً معل مع¡ @  البيت فانه من لقي هللالاه
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Петнадесети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Еўсет̣” от Ж̱а ̄бир ибн ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ب, който казва: 
“Пратеникът на Аллах i ни изнасяше проповед и го чух да казва: О, хора, който ненавижда нас 
– Ехљ ељ-Бейт – на Съдния [К̣ийа̄метския] ден Аллах ще го съживи евреин.” 

Шестнадесети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Еўсет̣” от ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн Ж̱еа‘фер  който казва: Чух ,ب ̣
Пратеникът на Аллах i да казва: “О, синове на Ха̄шим [бенӯ Ха̄шим], поисках от Аллах да ви 
стори оказващи помощ и да бъдете милостиви. И поисках от Него да напъти заблудените от вас, и 
да дари със сигурност изпитващите страх от вас, и да засити гладуващите от вас. Кълна с в Онзи, 
в чиято “ръка” е душата ми, никой не е повярвал докато не ви обикне заради обичта му към мен! 
Нима очакват да бъдат въведени в Рая [Дженнета] с моето застъпничество [шефа̄‘ат], а синовете 
на ‘Абдуљмут̣т̣алиб [бенӯ ‘Абдуљмут̣т̣алиб] да не го очакват?” 

Седемнадесети хадис: 

Извеждат ибн ебӣ Шейбе и Муседдед в техните “Муснед”, и ељ-Х̱акӣм ет-Тирмиз ̱ӣ в 
“Неўа ̄дир ељ-Ус ̣у ̄љ”, и ебу ̄ Йеа‘ля̄, и ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от Селеме ибн ељ-Екўеа‘ ت, който казва: 
Каза Пратеникът на Аллах i: “Звездите са сигурност за обитателите на небесата, а 
семейството ми [Ехљ ељ-Бейт] е сигурност за общността ми.” 
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   عشرامساخل احلديث
 صـىل هللا عليـه وآM وسـملال خطبنـا رسـول هللا قـ هللا رىض هللا عـهنام اخرج الطـرباين يف @وسـط عـن جـابر بـن عبـد

Aفسمعته وهو يقول اهيا الناس من ابغضنا اهل البيت حرشه هللا تعاىل يوم القيامة هيود 

  سادس عشرال احلديث
 يقـول صىل هللا عليه وآM وسـمل  قال مسعت رسول هللا ريض هللا عهنامهللا بن جعفر اخرج الطرباين يف @وسط عن عبد

رحامء وسالته ان هيدي ضالمك ويؤمن خـائفمك ويـشـبع جـائعمك واDي نفـىس   هامش اين قد سالت هللا ان جيعلمك جنداءA بين
 املطلب عبد يؤمن احد حىت حيبمك حبيب اترجون ان تدخلوا اجلنة بشفاعيت وال يرجوها بنو بيده ال

  سابع عشرال احلديث
 سـلمة بـن @كـوع رتمذي يف نوادر @صول وابـو يعـيل والطـرباين عـناخرج ابن ايب شيبة ومسدد يف مسـندهيام واحلكمي ال

 م امان الهل السامء واهل بييت امان ألميتجو صىل هللا عليه وآM وسمل الن قال قال رسول هللا ريض هللا عنه
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Осемнадесети хадис 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ебӣ Се‘ӣд ељ-Х̣удрӣ ت: Чух Пратеника на Аллах i да 
казва: “Наистина примерът с моето семейство [Ехљ ељ-Бейт] е като примера с кораба на Нӯх̱. 
Който се покачи в него се спасява, а който остане извън него се удавя. И наистина примерът с 
моето семейство [Ехљ ељ-Бейт] във вас е като примера с вратата Х̱ит̣т̣а в синовете на Иср̣о̄’ӣљ 
[бенӯ Иср̣о̄’ӣљ] – който влезе през нея му се опрощава.” 

Деветнадесети хадис: 

Извежда ељ-Бух̣о ̄рӣ в своята “Тя̄рӣх̣” от ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ب, който казва: Каза 
Пратеникът на Аллах i: “Всяко нещо има основи, а основите на Исляма са обичта към 
сподвижниците на Пратеника на Аллах [С̣ах̱а̄ба] и обичта към семейството му [Ехљ ељ-Бейт].” 

Двадесети хадис: 

Извежда ељ-Х̱а ̄ким от Ж̱а ̄бир ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Всяка майчина рожба има родословие, към което е приписана освен двете деца на Фа̄т̣име. Защото 
аз съм техния настойник [ўелӣ] и аз съм тяхното родословие [‘ас̣абе].” 

Двадесет и първи хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Еўсет̣” от Ж̱а ̄бир ت, че той чу ‘Умер ̣ ибн ељ-Х̣ат̣т̣о ̄б 
 Няма ли да ме“ :ت да казва на хората, когато се ожени за дъщерята на ‘Алӣ ت
поздравите? Защото аз чух Пратеникът на Аллах i да казва: На Съдния [К̣ийа̄метския] ден всяка 
връзка и всяко родословие ще бъдат прекъснати освен моята връзка и моето родословие.” 
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  ثامن عشراال احلديث
 يقـول امنـا  عليـه وآM وسـملصـىل هللا اخرج الطرباين يف @وسط عن ايب سعيد اخلدري رىض هللا عنه مسعـت رسـو هللا

ومـن ختلـف عهنـا غـرق وامنـا مثـل اهـل بيـىت فـيمك مثـل Äب حطـة يف بـين  مثل اهل بيىت مكثل سفينة نوح من ركهبا جنـا
 دخ¡ غفر M ارسائيل من

  تاسع عشر  ال احلديث

 لـلك يشء يـه وآM وسـملصـىل هللا عل قـال قـال رسـول هللا   يف uرخيه عن احلسن بن عـيل رىض هللا عـهناملبخارياخرج ا
  رسول هللا وحب اهل بيته اساس واساس @سالم حب احصاب

  عشرونال  احلديث
بـين ا للك بين ام عصبة ينمتون الهيم @ّ صىل هللا عليه وآM وسمل قال قال رسول هللا  ريض هللا عنهاخرج احلامك عن جابر

 فاطمة فا¥ ولهيام وعصبهتام
 ادي والعشروناحل احلديث

 يقـول للنـاس حـني تـزوج رىض هللا عنـه  انه مسع معـر بـن اخلطـاب ريض هللا عنهج الطرباين يف @وسط عن جابراخر  
ع يـوم القيامـة لك سـبب يقـول ينقطـ وسـملوآM  هرسـول هللا صـىل هللا عليـ بنت عيل ريض هللا عنـه @ هتنئـوين مسعـت

 ونسب @ سبيب ونسـيب
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Двадесет и втори хадис: 

Извежда ељ-Х̱а ̄ким от Енес ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Моят 
Господар ми обеща за моето семейство, че всеки от тях, който потвърди единобожието [Теўх̱ӣд] и 
моето послание – не ще бъде наказван.” 

Двадесет и трети хадис: 

Извежда ибн Ж̱ерӣр в своя тефсир от ибн ‘Абба ̄с ب, за думите на Всевишния [по 
смисъл]: “И твоят Господар ще ти даде докато станеш доволен.” Казва: “От задоволството 
на Мух̱аммед i е, че никой от неговото семейство няма да влезе в Огъня.” 

Двадесет и четвърти хадис: 

Извеждат ељ-Беззя̄р ̣ и ебу ̄ Йеа‘ля̄, и ељ-‘Ук ̣айлӣ, и ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ, и ибн Ша ̄хӣн от ибн 
Мес‘у ̄д ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Наистина Фа̄т̣име опази своето 
целомъдрие, затова Аллах забрани Огъня за нейното потомство.” 

Двадесет и пети хадис: 

Извежда ет-Тирмиз ̱ӣ и го определя за добър от Ж̱а ̄бир ت, който казва: Каза 
Пратеникът на Аллах i: “О, хора, наистина оставих сред вас каквото ако се хванете за него не 
ще се заблудите: Книгата на Аллах и моето семейство.” 
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  ثاين والعشرونال احلديث
بييت مـن اقـر مـهنم   وعدين ريب يف اهلصىل هللا عليه وآM وسمل قال قال رسول هللا  ريض هللا عنه انساخرج احلامك عن

  Äلتوحيد ويل Äلبالغ انه ال يعذهبم

  ثالث والعشرونال احلديث
ولسوف يعطيك ربك فرتىض قال مـن رضـا محمـد   يف قوM تعاىل ريض هللا عهناماخرج ابن جرير يف تفسريه عن ابن عباس

     ان ال يدخل احد من اهل بيته النار

  رابع والعشرونال  احلديث
صـىل هللا عليـه  قال قال رسـول هللا  ريض هللا عنهيعيل والعقييل والطرباين وابن شاهني عن ابن مسعود اخرج الزبار وابو

  ان فاطمة أحصنت فرØا حفّرم هللا ذريهتا عىل الناروآM وسمل

  امس والعشروناخل احلديث
 A اهيـا النـاس اين تركـت صـىل هللا عليـه وآM وسـمل قال قال رسـول هللا  ريض هللا عنه الرتمذي وحسـنه عن جابراخرج

  كتاب هللا وعرتيت فيمك ما ان اخذمت به لن تضلوا



 18 

Двадесет и шести хадис: 

Извежда ељ-Х̣ат̣ӣб в своята “Тя̄рӣх̣” от ‘Алӣ ت, който казва: Каза Пратеникът на 
Аллах i: “Моето застъпничество [шефа̄‘ат] е за онези от моята общност, които обичат моето 
семейство [Ехљ ељ-Бейт].” 

Двадесет и седми хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ибн ‘Умер  :който казва: Каза Пратеникът на Аллах i ,ب ̣
“Първите за които ще се застъпя от моята общност са моето семейство.” 

Двадесет и осми хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ељ-Мут̣т̣алиб ибн ‘Абдул ̣л ̣о ̄х от баща му, който казва: 
Пратеникът на Аллах i ни изнасяше проповед в ељ-Ж̱ух̱фе и каза: “Нямам ли по-голямо право 
над вас, отколкото вие самите?” Казаха: “Да, о, Пратенико на Аллах.” Каза: “Тогава настоявам от 
вас за две неща: За Курана и за семейството ми.” 

Двадесет и девети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Не ще се преместят краката на раба докато не бъде попитан за четири неща: За живота си, за 
какво го пропиля? За тялото си, за какво го изхаби? За имуществото си, как го изразходи и как го 
придоби? И за обичта към нас – Ехљ ељ-Бейт?” 
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  سادس والعشرونال احلديث
فاعيت المـيت مـن احـب  شصىل هللا عليه وآM وسملاخرج اخلطيب يف uرخيه عن عيل رىض هللا عنه قال قال رسول هللا 

 اهل بييت

  سابع والعشرونال احلديث
اشفع M مـن امـيت اهـل   اول منصىل هللا عليه وآM وسملرىض هللا عهنام قال قال رسول هللا  اخرج الطرباين عن ابن معر

 بييت

  من والعشرونالثا احلديث
  Äجلحفـةصـىل هللا عليـه وآM وسـملهللا هللا ابن حنطب عن ابيه قال خطبنا رسـول  اخرج الطرباين عن املطلب بن عبد

 اثنني عن القرآن وعرتيت فقال ألست اوىل بمك من انفسمك قالوا بىل A رسول هللا قال فاين سائلمك عن

  تاسع والعشرونال احلديث
  ال تـزول قـدما عبـد حـىتصـىل هللا عليـه وآM وسـمل قـال قـال رسـول هللا  ريض هللا عهناماخرج الطرباين عن ابن عباس

 وعن حمبتنا اهل البيت ن اكتسـبهي انفقه ومن ا اباله وعن ماM فÛ افناه وعن جسده فÛفÛ يسأل عن اربع عن معره
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Тридесети хадис: 

Извежда ед-Дейлемӣ от ‘Алӣ ت. Чух Пратеникът на Аллах i да казва: “Първите с 
които ще се срещна при ељ-Х̱аўд̣ са моето семейство.” 

Тридесет и първи хадис: 

Извежда ед-Дейлемӣ от ‘Алӣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Възпитавайте у децата си три качества: Да обичат вашия Пророк и да обичат семейството му, 
и да четат Куран. Защото съхранителите на Курана ще бъдат под “сянката” на Аллах в деня, 
когато не ще има друга сянка освен неговата, заедно с пророците му и избраните му раби.” 

Тридесет и втори хадис: 

Извежда ед-Дейлемӣ от ‘Алӣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Най 
укрепеният върху моста [ес̣-с̣ир̣о̄т̣] от вас ще бъде онзи от вас, който най-силно обича семейството 
ми [Ехљ ељ-Бейт] и сподвижниците ми [С̣ах̱а̄ба].” 

Тридесет и трети хадис: 

Извежда ед-Дейлемӣ от ‘Алӣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Ще се 
застъпя за четирима на Съдния [К̣ийа̄метския] ден: Онзи, който почита потомството ми и 
който задоволява нуждите им, и който бърза да им помогне, когато имат нужда от него, и който 
ги обича със сърцето и езика си.” 
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  ثالثونال احلديث
Oوسمل عن عيل رىض هللا عنه مسعت رسول هللا يلمياخرج ا Mاحلـوض اهـل اول من يـرد عـيل يقولصىل هللا عليه وآ    

 بييت

  ادي والثالثوناحل احلديث
 أدبوا اوالدمك عـىل ثـالث خـصال حـب صىل هللا عليه وآM وسمل عن عيل رىض هللا عنه قال قال رسو هللا ياخرج اOيلم

 انبيائه واصفيائه قراءة القرآن فان محà القرآن يف ظل هللا يوم الظل @ ظ¡ مع نبيمك وحب اهل بيته وعىل

  ثاين والثالثونال احلديث
 أثبتمك عىل الرصاط اشـدمك حبـاً الهـل صىل هللا عليه وآM وسملي عن عيل رىض هللا عنه قال قال رسول هللا اخرج اOيلم

  بييت واحصايب

  لث والثالثونالثا احلديث
امـة املكـرم القي هلم شـفيع يـوم  اربعة ا¥صىل هللا عليه وآM وسملاخرج اOيلمي عن عيل رىض هللا عنه قال قال رسول هللا 

  اضطروا اليه واحملب هلم بقلبه ولسانه ما والساعي هلم يف امورمه عندهمحواجئ والقاىض هلم Dرييت 
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Тридесет и четвърти хадис: 

Извежда ед-Дейлемӣ от ебӣ Се‘ӣд ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Силен е гневът на Аллах към онзи, който ме огорчава заради семейството ми.” 

Тридесет и пети хадис: 

Извежда ед-Дейлемӣ от ебӣ Хур ̣айр ̣а ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах 
i: “Наистина Аллах ненавижда онзи, който продължава да яде след като се засити, и който е 
нехаен в подчинението към Господаря си, и който изоставя суннета на своя пророк, и който …, и 
който изпитва ненавист към семейството на своя пророк, и който причинява страдание на 
съседите си.” 

Тридесет и шести хадис: 

Извежда ед-Дейлемӣ от ебӣ Се‘ӣд ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Семейството ми [Ехљ ељ-Бейт] и помощниците [ељ-Енс̣о̄р̣] са моите приближени и пазителите 
на тайните ми, и моите другари, и хранителите на тайните ми, и моите довереници. Затова 
приемайте от добродетелните сред тях и опрощавайте на съгрешаващите от тях.” 

Тридесет и седми хадис: 

Извежда ибн ‘Ася̄кир от ‘Алӣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Който протегне ръка [за помощ] към моето семейство [Ехљ ељ-Бейт] аз ще му се отплатя на 
Съдния [К̣ийа̄метския] ден.” 



 23 

  رابع والثالثونال  احلديث
 اشــتد غـضب هللا عـىل مـن صـىل هللا عليـه وآM وسـمل عن ايب سعيد رىض هللا عنه قال قـال رسـول هللا ياخرج اOيلم

 عرتيت آذاين يف

  امس والثالثوناخل احلديث
Oوسـمل قـال قـال رسـول هللا  ريض هللا عنـهيلمي عن ايب هريرةاخرج ا Mان هللا يـبغض اآل لك فـوق  صـىل هللا عليـه وآ

 واåفر ذمته واملبغض عرتة نبيه واملؤذي جريانه شـبعه والغافل عن طاعة ربه والتارك لسـنة نبيه

  سادس والثالثونال احلديث
    اهـل بيـيت و@نـصار كـريشصـىل هللا عليـه وآM وسـملرسـول هللا  قال قـال  ريض هللا عنه سعيداخرج Oيلمي عن ايب

 وعيبيت وحصايب وموضع مرسيت وامانيت فاقبلوا من حمسـهنم وجتاوزوا عن مسيهئم

  سابع والثالثونال احلديث
  من صنع اىل احـد مـن اهـل بيـىتصىل هللا عليه وآM وسمل اخرج ابن عساكر عن عيل رىض هللا عنه قال قال رسول هللا

    يداً اكفأته يوم القيامة
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Тридесет и осми хадис: 

Извеждат ет-Тирмиз ̱ӣ и ељ-Х̱а ̄ким, и ељ-Бейхак ̣ӣ в “Шуа‘б ељ-Ӣма ̄н” от ‘А ̄’ише ل 
мерфу ̄‘ан [т.е. от Пророка i]: “Шестима са проклети от Аллах и всеки пророк: Онзи, който 
добавя в Книгата на Аллах, и който взема за лъжа предопределеното [съдбата] от Аллах, и който 
управлява чрез тирания, извисявайки така онези, които Аллах е унижил и унижавайки онези, които 
Аллах е извисил, и който позволява онова, което Аллах е забранил, и който позволява  спрямо моето 
семейство [такова отношение], каквото Аллах е забранил, и който изостави моя суннет.” 

Тридесет и девети хадис: 

Извеждат ељ-Х̱а ̄ким в неговата “Тя̄рӣх̣” и ед-Дейлемӣ от ебӣ Се‘ӣд ت, който казва: 
Каза Пратеникът на Аллах i: “Три неща, който ги опази Аллах опазва религията му и живота 
му, а който ги погуби Аллах не ще опази нищо за него: Светостта на Исляма и моята святост, и 
светостта на моите родственици.” 

Четиридесети хадис: 

Извежда ед-Дейлемӣ от ‘Алӣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Най-
добрите сред хората са арабите, а най-добрите сред арабите са К̣ур̣айш и най-добрите сред 
К̣ур̣айш са бенӯ Ха̄шим.” 
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  ثامن والثالثونال احلديث
ريض هللا عهنا مرفوعاً سـتة لعهنم هللا ولك نيب جماب الزائـد يف  اخرج الرتمذي واحلامك والبهيقي يف شعب @ميان عن عائشة

ل حلـرم هللا حسـتهللا ويـذل مـن اعـز هللا واملـ  واملتـسلط Äجلـربوت فيعـز بـذì مـن اذل واملكـذب بقـدر هللا كتـاب هللا
 واملسـتحل من عرتيت ماحرم هللا والتارك لسنىت

  ثالثونالتاسع وال احلديث
 ثـالث مـن صـىل هللا عليـه وآM وسـمل عن ايب سعيد رىض هللا عنـه قـال قـال رسـول هللا ياخرج احلامك يف uرخيه واOيلم

    سالم وحرمىت وحرمة رمحيحفظهن حفظ هللا M دينه ودنياه ومن ضيعهن مل حيفظ هللا M شيئاً حرمة @

  ربعوناأل احلديث
النـاس العـرب وخـري العـرب   خـريصـىل هللا عليـه وآM وسـملاخرج اOيلمي عن عيل رىض هللا عنه قال قـال رسـول هللا 

 قريش وخري قريش بنو هامش
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Завършек    с    превъзходствата    на    съпругите    му [ [ [ [на    Пророка], ], ], ], Аллах    да    благослови    и    

приветства    него    и    семейството    му....     

*** 
От ‘Алӣ ت, който казва: Чух Пратеникът на Аллах i да казва: “Най-добрата жена 

[за своето време] е Мер̣йем бинт ‘Имр̣о̄н. [И] най-добрата жена [за своето време] е Х̣адӣж ̱е бинт 
Х̣уўейлид.” Предаден от двамата шейха [ељ-Бух̣о ̄рӣ и Муслим]. 

*** 
От ебӣ Хур ̣айр ̣а ت, който казва: Ж̱ибрӣљ дойде при Пророка i и каза: “О, 

Пратенико на Аллах, Х̣адӣж ̱е ще дойде при теб със съд в който има храна и подправки. И когато 
дойде при теб й предай поздрав [селя̄м] от нейния Господар и от мен и я зарадвай с добрата 
новина за дом от злато и сребро в Рая [Ж̱еннета], в който няма да има нито шум, нито страдание.” 
Предаден от двамата шейха. 

*** 
От ‘А ̄’ише ل, която казва: Не съм ревнувала никоя от съпругите на Пророка i 

така, както ревнувах Х̣адӣж ̱е, макар и да не бях я виждала. Но Пророкът i често я споменаваше, 
а понякога колеше овца, после разсичаше частите, а после ги раздаваше на приятелите на Х̣адӣж ̱е. 
Понякога му казвах: “Все едно няма друга жена за теб на този свят освен Х̣адӣж ̱е!” А той казваше: 
“Тя бе такава и такава. И моите деца са от нея.” Предаден от двамата шейха. 

*** 
И от ебӣ Селеме, че ‘А ̄’ише ل казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “О, ‘А ̄’ише, това 

е Ж̱ибрӣљ, който те поздравява [със селям].” А тя каза: “Мир нему и милост от Аллах и благодат от 
Него.” И каза [‘А ̄’ише]: “Той вижда онова, което не виждаме.” Предаден от ељ-Бух̣о ̄рӣ и Муслим. 
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 امتة يف فضل أزواجه صىل هللا عليه وآ! وسملاخل

*** 
 صىل هللا عليه وآM وسمل يقول خري نساهئا مرمي بنـت معـران وخـري نـساهئا عن عيل ريض هللا عنه قال مسعت رسول هللا

 خدجية بنت خويò رواه الشـيخان

*** 
 ريض هللا عنه قال أىت جربيل النيب صىل هللا عليه وآM وسمل فقال A رسول هللا هذه خدجية قد أتت معها  هريرةوعن أيب

 السالم من رهبا ومين وبرشها ببيت يف اجلنة من قصب ال خصب فيـه وال نـصب إ¥ء فيه أدام وطعام فإذا أتتك فاقرأ علهيا
 رواه الشـيخان

*** 
وعن عائشة ريض هللا عهنا قالت ما غرت عىل أحد من نساء النيب صىل هللا عليه وآM وسـمل مـا غـرت عـىل خدجيـة ومـا 

 يقطعهـا أعـضاء مث يبعهثـا يف صـدائق خدجيـة فرمبـا رأيهتا ولكن اكن صىل هللا عليه وآM وسمل يكرث ذكرها ورمبا ذحب الشاة مث
 قلت M كأنه مل تكن يف اOنياء امرأة إال خدجية فيقول إهنا اكنت واكنت واكن يل مهنا وO رواه الشـيخان

*** 
وعن أيب سلمية أن عائشة ريض هللا عهنا قالت قـال رسـول هللا صـىل هللا عليـه وآM وسـمل A عـائش هـذا جربيـل يقرئـك 

 م قالت وعليه السالم ورمحة هللا قالت وهو يرى ما ال يرى رواه البخاري ومسملالسال
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*** 
И от ‘А ̄’ише ل, която казва: Каза ми Пратеникът на Аллах i: “Видях те в съня си в 

продължение на три нощи. Ангел [меляике] те донасяше увита в коприна. И ми каза: Това е твоята 
жена. И когато махнах дрехата от лицето ти видях, че това си ти. И си казах: Ако това е от 
Аллах то ще се изпълни.” Предаден от двамата шейха. 

*** 
И от ‘А ̄’ише ل, която казва: Хората избираха деня на ‘А ̄’ише за [да поднасят] своите 

подаръци, целейки чрез това задоволството на Пратеника на Аллах i. И казва [‘А ̄’ише ل]: 
Съпругите на Пратеника на Аллах i бяха на две групи. В едната група бяха ‘А ̄’ише и Х̱афс ̣а, и 
С ̣афиййе, и Сеўде. А в другата група бяха умм Селеме и останалите съпруги на Пратеника на 
Аллах i. И [съпругите от] групата в която бе умм Селеме я уговориха: “Говори с Пратеника на 
Аллах i да говори с хората и да им каже, който желае да поднесе своя подарък към Пратеника 
на Аллах i да го направи, без да се съобразява с деня.” И тя говори с него, а той й каза: “Недей 
да ме огорчаваш чрез ‘А ̄’ише, защото откровението [ўах̱й] не се спуска при мен при която и да било 
от съпругите ми с изключение на ‘А ̄’ише.” А тя каза: “Покайвам се пред Аллах, заради огорчението, 
което ти причиних, о, Пратенико на Аллах.” После [съпругите от втората група] повикаха 
Фа ̄т̣име [ل] и я пратиха при Пратеника на Аллах i. Тя говори с него, а той и отвърна: “О, 
дъще, нима не обичаш онова, което обичам?” Каза [Фа ̄т̣име ل]: “Да!” Каза [Пророкът i]: 
“Тогава обичай тази [‘А ̄’ише]!” Предаден от двамата шейха. 
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*** 
 ûبـك املـ üوسمل أريتك يف املنام ثالث ليال جيـ Mوعن عائشة ريض هللا عهنا قالت قال يل رسول هللا صىل هللا عليه وآ

قلت إن يكن هذا مـن عنـد هللا ميـضه يف رسقة من حرير فقال يل هذه امرأتك فكشفت عن وØك الثوب فإذا أنت يه ف
 رواه الشـيخان

*** 
وعن عائشة ريض هللا عهنا قالت إن الناس اكنوا يتحرون هبداAمه يوم عائـشة يبتغـون بـذì مرضـاة رسـول هللا صـىل هللا 

سـودة عليه وآM وسمل وقالت إن نساء رسول هللا صىل هللا عليه وآM وسمل كن حزبني حفزب فيه عائشة وحفـصة وصـفية و 
واحلزب اآلخر أم سلمة وسائر نساء رسول هللا صىل هللا عليه وآM وسمل فلكم حزب أم سلمة فقلن لهـا لكمـي رسـول هللا 
صىل هللا عليه وآM وسمل يلكم الناس فيقول من أراد أن هيدي إىل رسول هللا صىل هللا عليه وآM وسمل فلهيـد إليـه حيـث 

ائشة فإن الو� مل يأتين وأ¥ يف ثوب امرأة إال عائشة قالـت أتـوب إىل هللا مـن أذاك A اكن فلكمته فقال لها ال تؤذيين يف ع
رسول هللا مث إهنن دعون فاطمة فأرسلهنا إىل رسول هللا صىل هللا عليه وآM وسمل فلكمته فقال A بنية أال حتبني مـا أحـب 

 قالت بىل قال فأحيب هذه رواه الشـيخان



 30 

*** 
От Енес ت, че Пророкът i каза: “Достатъчно [да знаеш] за теб от всички жени 

на Вселената са Мер̣йем бинт ‘Имр̣о̄н и Х̣адӣж ̱е бинт Х̣уўейлид, и Фа̄т̣име бинт Мух̱аммед, и А ̄сийе 
– съпругата на Фараона.” Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ. 

*** 
От ‘А ̄’ише ل, че Ж̱ибрӣљ � дойде при Пратеника на Аллах i с нейния образ в 

парче от зелен копринен плат и каза: “Това е твоята съпруга и на този свят и на отвъдния.”  

*** 
От Енес ت, който казва: Стигна до С ̣афиййе новината, че Х̱афс ̣а я нарекла “дъщеря 

на евреин” и тя се разплака. И Пратеникът на Аллах i влезе при нея докато плачеше и я попита: 
“Защо плачеш?” А тя отвърна: “Х̱афс ̣а ми каза, че съм дъщеря на евреин.” А Пророкът i каза: 
“Наистина ти си дъщеря на пророк. И наистина твоя чичо е пророк. И наистина ти си жена на 
пророк. Та каква причина има тя да се гордее над теб?” А после каза: “Бой се от Аллах, о, Х̱афс̣а!” 
Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ и ен-Неся̄’ӣ. 

*** 
От ебӣ Му ̄ся̄ ељ-Еш‘арӣ ت, който казва: “Който и хадис да ни затруднеше нас – 

сподвижниците на Пратеника на Аллах i – питахме ‘А ̄’ише, а тя винаги имаше знание за него.” 
Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ, който го определя за достоверен [с ̣ах̱ӣх̱]. 

*** 
И от Му ̄ся̄ ибн Т̣аљх̱а, който казва: “Не съм виждал по-красноречив човек от ‘А ̄’ише.” 

Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ, който го определя за достоверен. 
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*** 
أن النيب صىل هللا عليه وآM وسمل قال حـسـبك مـن النـساء العـاملني مـرمي بنـت معـران وخدجيـة عن أنس ريض هللا عنه 

 بنت خويò وفاطمة بنت محمد وآسـية امرأة فرعون رواه الرتمذي

*** 
وعن عائشة ريض هللا عهنا أن جربيل عليه السالم جاء بـصورهتا يف خرقـة حريـر خـرضاء إىل رسـول هللا صـىل هللا عليـه 

  فقال هذه زوجتك يف اOنيا واآلخرة وآM وسمل

*** 
 Mوعن أنس ريض هللا عنه قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت هيودي فبكت فدخل علهيـا رسـول هللا صـىل هللا عليـه وآ
وسمل ويه تبيك فقال ما يبكيك فقالت قالت يل حفصة اين ابنة هيودي فقال النيب صىل هللا عليه وآM وسمل إنك البنة نيب 

  معك لنيب وإنك لتحت نيب ففمي تفرخ عليك مث قال اتق هللا A حفصة رواه الرتمذي والنساءوإن

*** 
عن أيب موىس األشعري ريض هللا عنه قال ما أشـلك علينـا حصـاب رسـول هللا صـىل هللا عليـه وآM وسـمل حـديث قـط 

 فسألنا عنه عائشة إال وجد¥ عندها منه علام رواه الرتمذي وحصحه

*** 
 وىس بن طلحة قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رواه الرتمذي وحصحهوعن م
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*** 
И от ‘А ̄’ише ل, която казва: “Когато Пратеникът на Аллах i разпределяше 

пленниците от бенӣ ељ-Мус ̣т̣алек ̣, в дяла на С ̱я̄бит ибн К̣айс ибн Шемма ̄с се падна Ж̱уўейриййе 
бинт ељ-Х̱а ̄рис ̱. И тя се договори с него да се откупи. И тя бе много красива и приятна жена. 
Който и да я видеше бе пленяван от нея. И тя дойде при Пратеника на Аллах i за да й помогне 
за откупа й. И казва [‘А ̄’ише]: Кълна се в Аллах, още когато я видях при вратата на стаята си 
изпитах ревност от нея и разбрах, че [Пророкът i] ще види у нея онова, което и аз видях. И тя 
влезе при него и каза: “О, Пратенико на Аллах, [аз съм] Ж̱уўейриййе бинт ељ Х̱а ̄рис ̱ ибн ебӣ 
Д ̣арӣр – първенец на своите хора. Ти виждаш бедата, която ме постигна. Аз се паднах в дяла на 
С ̱я̄бит ибн К̣айс ибн Шемма ̄с, с който се договорих да се откупя. И дойдох при теб за да ми 
помогнеш за откупа.” Каза [Пророкът i]: “Не искаш ли да ти предложа нещо по-добро?” Каза 
[Ж̱уўейриййе ل]: “А какво е то, о, Пратенико на Аллах?” Каза [Пророкът i]: “Да изплатя 
откупа ти и да те взема за съпруга.” Каза [Ж̱уўейриййе ل]: “Да, о, Пратенико на Аллах!” 
Каза [Пророкът i]: “Сторено е!” Казва [‘А ̄’ише ل]: И новината, че Пратеникът на Аллах 
i се ожени за Ж̱уўейриййе бинт ељ-Х̱а ̄рис ̱ се разпространи сред хората, а те казаха: “Това 
[пленниците] са роднина на Пратеника на Аллах i!” – и ги освободиха. И така нейната 
женитба стана причина за освобождаването на стотина човека от семейството й от бенӣ ељ-
Мус ̣т̣алек ̣. И не знам друга жена да е допринасяла по-голяма полза за своите хора от нея.” 
Предаден от имам Ах̱мед. 

*** 
И от ‘А ̄’ише ل, която казва: “Пророкът i не се ожени за друга докато Х̣адӣж ̱е 

умре.” Предаден от Муслим. 
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*** 
سـباA بين املصطلق وقعت جويرية بنت احلارث يف السهم لثابـت بـن وعن عائشة ريض هللا عهنا قالت ملا قسم رسول هللا 

أخذت بنفـسه فأتـت رسـول هللا قيس بن شامس أوال بزمع M فاكتبته عىل نفسها واكنت امرأة حلوة مالحة ال يراها أحد إال 
صىل هللا عليه وآM وسمل لتسـتعينه يف كتابهتا قالت فوهللا ما هو إال أن رأيهتا عىل Äب جحريت فكرههتا وعرفت أنـه سـريى 
مهنا ما رأيت فدخلت عليه فقالت A رسول هللا جويرية بنت احلارث بن أيب رضير سـيد قومه وقد أصابين من الـبالء مـا مل 

 فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن شامس أوال بزمع M فاكتبته عىل نفيس جفئتك اســتعينك عـىل كتـابيت قـال خيف عليك
فهل ì يف خري من ذì قالت وما هو A رسول هللا قال اقيض كتابتك وأتزوجك قالت نعم A رسول هللا قـال قـد فعلـت 

Mوسـمل تـزوج جويريـة بنـت احلـارث فقـال النـاس اصـهار قالت وخرج اخلرب إىل الناس أن رسول هللا صـىل هللا عليـه وآ 
رسول هللا صىل هللا عليه وآM وسمل فأرسلوا ما بأيدهيم فلقد اعتق بزتوجه إAها مائة أهل بيت من بين املـصطلق مفـا أعـمل 

 امرأة أعظم بركة عىل قو�ا مهنا رواه اإلمام أمحد

*** 
 صىل هللا عليه وآM وسمل عىل خدجية حىت ماتت رواه مسمل وعن عائشة ريض هللا عهنا قالت مل يزتوج النيب 
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*** 
И от Муслим, който казва: Попитах Меср ̣у ̄к ̣: “‘А ̄’ише беше ли усвоила добре правилата 

за наследството?” Каза: “Кълна се в Онзи, който няма друг Бог освен Него, виждал съм как най-
видните от сподвижниците [с ̣ах̱а ̄ба] на Мух̱аммед i я разпитваха за правилата на 
наследството.” Предаден от ед-Дя̄римӣ. 

*** 
И от Енес ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Превъзходството на 

с̱ерӣд [вид ястие] над останалите храни е като превъзходството на ‘А ̄’ише над останалите жени.” 
Предаден от ибн Ма ̄ж ̱е и пренесен от ељ-‘Азӣзӣ от ељ-Муня̄ўӣ от ељ-Ж̱а ̄миа‘ ес ̣-С ̣аг ̣ӣр без верига 
[тех̣рӣж ̱]. И Аллах знае най-добре! 
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*** 
وعن مسمل قال سألت مرسوقا اكنت عائشة حتسن الفرائض قال واDي ال إM إال غريه لقد رأيت األاكبر مـن أحصـاب محمـد 

 صىل هللا عليه وآM وسمل يسألوهنا عن الفرائض رواه اOاريم
*** 

سول هللا صىل هللا عليه وآM وسمل فضل الرثيد عىل الطعام كفضل عائشة عىل النـساء وعن أنس ريض هللا عنه قال قال ر 
 رواه ابن ماجة كام نق¡ العزيزي عن املناوي وهو يف اجلامع الصغري بدون خترجي وهللا أعمل

 



 

  Всевишният Аллах казва думи със смисъл: “И се дръжте 

здраво за въжето на Аллах всички заедно, и не се разединявайте.” 

[А ̄ли ‘Имр ̣о ̄н: 103] 

  Във връзка с този айет имам Ж̱е‘афер̣ ес ̣-С̣о̄дик̣ ت казва: 

“Ние [Ехљ ељ-Бейт] сме въжето на Аллах.” 

  А Пратеникът на Аллах i казва: “Наистина оставям сред 

вас две неща, към които ако се придържате никога няма да се 

заблудите след мен. Едното от тях е по-велико от другото. Книгата 

на Аллах, която е въже протегнато от небето към земята. И моето 

семейство – Ехљ ељ-Бейт. И те двете никога не ще се разделят едно 

от друго, докато не се срещнат с мен при [басейна] ељ-Х̱аўд�. Затова 

внимавайте по какъв начин ще ме заместите в отношението си към 

тях!” [достоверен хадис достигащ степента на мутеўатир] 

 


