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С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния.
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Алла̅̅х иска да отмахне от вас всяка нечистота, о, хора от дома [на Пророка], и
напълно да ви пречисти. [ел-Ех̲за̅б: 33]
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Кажи [о, Мух̲̲аммeд]: “Не искам от вас отплата за това, а само любов към
ближните.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Алла̅̅х е
опрощаващ, признателен. [еш-Шу̅ра̅: 23]
4 (#θè%§xs? Ÿωuρ $Yè‹Ïϑy_ «!$# È≅ö7pt¿2 (#θßϑÅÁtGôã$#uρ

И се дръжте здраво за въжето на Алла̅̅х 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 [с̣
[ ̣аля̄̄ту селя̄̄м] за нашия
повелител Мух̱̱аммед,, повелителя на всички пратеници,, и [с̣
[ ̣аля̄̄ту селя̄̄м] 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-- х̱̱а̄физ̣̣ ес-- Суйӯ̄т̣ӣ 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-- Суйӯ̄т̣и]̄ 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
], Аллах да благослови и приветства него и семейството му,, които са
[ Пророка],
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-Мунз̱ир и ибн ебӣ Х̱а̄тим, и ибн Мер̣деўейх в техните тефсири, и ет̣Т̣абер̣о̄нӣ в “Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” от ибн ‘Абба̄с 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 Х̱а̄тим от ибн ‘Абба̄с  بза думите на Всевишния [по смисъл]: “А
който придобие добрина…” Каза: “Това е обичта към рода на Мух̱аммед i.”
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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ
اﶵﺪ  1رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﺳـﻴﺪان ﶊﺪ ﺳـﻴﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ ،وﻋﲆ آهل وﲱﺒﻪ أﲨﻌﲔ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻬﺬﻩ أرﺑﻌﻮن
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﰲ ﻓﻀﻞ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ اﺧﺘﴫﲥﺎ ﻣﻦ اﻟﺴـﺘﲔ اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ وﺳﲈﻫﺎ إﺣﻴﺎء اﳌﻴﺖ
ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﳌﻜﺮر ﻣﳯﺎ وأﺑﻘﻴﳤﺎ ﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﳢﺎ ﻓﻬـﻲ ﱔ ﻟﻴﺲ ﱄ ﻓﳱﺎ إﻻ ﻛﺘﺎﺑﳤﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺬﻛﻮر وزدت ﻋﻠﳱﺎ
ﺧﺎﲤﺔ ذﻛﺮت ﻓﳱﺎ ﻋﺪة أﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ زوﺟﺎﺗﻪ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ أهمﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﻦ وﻋﻦ آهل وأﲱﺎﺑﻪ
أﲨﻌﲔ
اﳊﺪﻳﺚ اﻻول

اﺧﺮج اﺑﻦ اﳌﻨﺬر واﺑﻦ اﰊ ﺣﺎﰎ واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﰲ ﺗﻔﺎﺳـﲑﱒ واﻟﻄـﱪاﱐ ﰲ اﳌﻌﺠـﻢ اﻟﻜﺒـﲑ ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس رﴈ ﷲ ﻋـﳯﲈ ﳌـﺎ
ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﻞ ﻻ اﺳﺎﻟﲂ ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺮا الا اﳌﻮدة ﰲ اﻟﻘـﺮﰉ ﻗـﺎﻟﻮا اي رﺳـﻮل ﷲ ﻣـﻦ ﻗﺮاﺑﺘـﻚ ﻫـﺆﻻء اذلﻳـﻦ وﺟﺒـﺖ ﻋﻠﻴﻨـﺎ
ﻣﻮدﲥﻢ ﻗﺎل ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻋﲇ وﻓﺎﻃﻤﺔ وودلاﻫﲈ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ

اﺧﺮج اﺑﻦ اﰊ ﺣﺎﰎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﰲ ﻗﻮهل ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻦ ﻳﻘﱰف ﺣﺴـﻨﺔ ﻗـﺎل اﳌـﻮدة ﻵل ﶊـﺪ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ
وآهل وﺳﲅ
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Трети хадис:
Извеждат Ах̱мед и ет-Тирмиз̱ӣ и го определя за достоверен [с̣ах̱ӣх̱], и ен-Неся̄’ӣ, и ељХ̱а̄ким 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-Тирмиз̱ӣ, и ен-Неся̄’ӣ от Зейд ибн Ер̣к̣ам ت, че Пратеникът
на Аллах i каза: “Напомням ви за Аллах по отношение на Ехљ ељ-Бейт!”
Пети хадис:
Извеждат ет-Тирмиз̱ӣ и го определя за добър [х̱асен] и ељ-Х̱а̄ким от Зейд ибн Ер̣к̣ам
ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Оставям във вас каквото ако се придържате
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-Тирмиз̱ӣ и го определя за добър [х̱асен] и ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Абба̄с
ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Обичайте Аллах заради благата с които той
ви препитава. И ме обичайте заради обичта ви към Аллах. И обичайте семейството ми [Ехљ ељБейт] заради обичта ви към мен.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﺧﺮج اﲪﺪ واﻟﱰﻣﺬي وﲱﺤﻪ واﻟﻨﺴﺎﰄ واﳊﺎﰼ ﻋﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ رﴈ ﷲ ﻋـﳯﲈ ﻗـﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ
وآهل وﺳﲅ وﷲ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻗﻠﺐ اﻣﺮئ ﻣﺴﲅ اﳝﺎن ﺣﱴ ﳛﺒﲂ  jوﻟﻘﺮاﺑﱵ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ

اﺧﺮج ﻣﺴﲅ واﻟﱰﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﰄ ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ارﰴ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ان رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻗـﺎل اذﻛـﺮﰼ ﷲ ﰲ
اﻫﻞ ﺑﻴﱵ
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ

اﺧﺮج اﻟﱰﻣﺬي وﺣﺴـﻨﻪ واﳊﺎﰼ ﻋﻦ زﻳﺪ اﺑـﻦ ارﰴ رﴈ ﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗـﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ اﱐ اترك
ﻋﲇ اﳊﻮض ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻛﻴﻒ ﲣﻠﻔـﻮﱐ
ﻓﻴﲂ ﻣﺎ ان ﲤﺴﻜﱲ ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪى ﻛﺘﺎب ﷲ وﻋﱰﰐ اﻫﻞ ﺑﻴﱵ وﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮدا ّ
ﻓﳱﲈ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس

اﺧﺮج اﻟﱰﻣﺬي وﺣﺴـﻨﻪ واﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ اﺣﺒـﻮﷲ
ﳌﺎ ﻳﻐﺬوﰼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ واﺣﺒﻮﱐ ﳊﺐ ﷲ واﺣﺒﻮا اﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﳊﱯ
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Седми хадис:
Извеждат ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ и ељ-Х̱а̄ким от ибн ‘Абба̄с 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-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Абба̄с 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 Х̱ибба̄н и го определя за достоверен [с̣ах̱ӣх̱] и ељ-Х̱а̄ким от ебӣ Се‘ӣд ељХ̣удрӣ 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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ واﳊﺎﰼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ اي ﺑﲏ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﱐ
ﺳﺎﻟﺖ ﷲ ﻓﻴﲂ ﺗﻼ ًاث ان ﻳﺜﺒﺖ ﻗﻠﻮﺑﲂ وان ﻳﻌﲅ ﺟﺎﻫﻠﲂ وﳞﺪي ﺿﺎﻟﲂ وﺳﺎﻟﺘﻪ ان ﳚﻌﻠﲂ ﺟﻮدآء ﳒﺪآء رﲪﺂء ﻓﻠﻮ ان رﺟـ ًﻼ
ﺻﻔﻦ ﺑﲔ اﻟﺮﻛﻦ واﳌﻘﺎم ﻓﺼﲆ وﺻﺎم ﰒ ﻣﺎت وﻫﻮ ﻣﺒﻐﺾ ﻻﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﶊﺪ دﺧﻞ اﻟﻨﺎر
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ان رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻗﺎل ﺑﻐﺾ ﺑﲏ ﻫﺎﴌ والاﻧﺼﺎر ﻛﻔـﺮ
وﺑﻐﺾ اﻟﻌﺮب ﻧﻔﺎق
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ

اﺧﺮج اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ اﻟﲀﻣﻞ ﻋﻦ اﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻣﻦ اﺑﻐﻀﻨﺎ
اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎﺷﺮ

اﺧﺮج اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﲱﻴﺤﻪ واﳊﺎﰼ ﻋﻦ أﰊ ﺳـﻌﻴﺪ رﴈ ﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗـﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ واذلي
ﻧﻔﴘ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺒﻐﻀﻨﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ رﺟﻞ الا ادﺧهل ﷲ اﻟﻨﺎر
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Единадесети хадис:
Извежда ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ب, че каза на Му‘а̄ўийе ибн Х̱удейж̱: “О,
Му‘а̄ўийе̄ ибн Х̱удейж̱, 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-Бейхак̣ӣ в “Шуа‘б ељ-Ӣма̄н” 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-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Еўсет̣” от ибн ‘Умер̣ ب, който казва: “Последните думи
на Пратеника на Аллах i бяха: Заместете ме в семейството ми!”
Четиринадесети хадис:
Извежда ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ 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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اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﳯﲈ اﻧﻪ ﻗﺎل ﳌﻌﺎوﻳﺔ اﺑﻦ ﺣﺪﱕ اي ﻣﻌﺎوﻳـﺔ ﺑـﻦ ﺣـﺪﱕ اايك وﺑﻐـﻀﻨﺎ ﻓـﺎن رﺳـﻮل
ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻗﺎل ﻻ ﻳﺒﻐﻀﻨﺎ اﺣﺪ وﻻ ﳛﺴﺪان اﺣﺪ الا ذﻳﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳊﻮض ﺑﺴـﻴﺎط ﻣﻦ انر
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﺑﻦ ﻋﺪي واﻟﺒﳱﻘﻲ ﰲ ﺷﻌﺐ الاﳝﺎن ﻋﻦ ﻋﲇ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻣـﻦ ﱂ
ﻳﻌﺮف ﺣﻖ ﻋﱰﰐ والاﻧﺼﺎر ﻓﻬﻮ ﻻﺣﺪى ﺛﻼث اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ واﻣﺎ ﻟ ﻧﺰﻴﺔ واﻣﺎ ﻟﻐﲑ ﻃﻬﻮر ﻳﻌﲏ ﲪﻠﺘﻪ اﻣﻪ ﻋﲆ ﻏﲑ ﻃﻬﺮ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ الاوﺳﻂ ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﲻـﺮ رﴇ ﷲ ﻋـﳯﲈ ﻗـﺎل آﺧـﺮ ﻣـﺎ ﺗﳫـﻢ ﺑـﻪ رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ
أﺧﻠﻔﻮﱐ ﰲ اﻫﻞ ﺑﻴﱵ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ الاوﺳﻂ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﳯﲈ ان رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻗﺎل اﻟﺰﻣﻮا ﻣﻮدﺗﻨـﺎ
اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﻲ ﷲ وﻫﻮ ﻳﻮدان دﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﺑﺸﻔﺎﻋﺘﻨﺎ واذلي ﻧﻔﴗ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻋﺒﺪاً ﲻﻞ ﲻهل الا ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻨﺎ
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Петнадесети хадис:
Извежда ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Еўсет̣” от Ж̱а̄бир ибн ‘Абдул̣л̣о̄х 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-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Еўсет̣” от ‘Абдул̣л̣о̄х ибн Ж̱еа‘фер̣ ب, който казва: Чух
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-Тирмиз̱ӣ в
“Неўа̄дир ељ-Ус̣ӯљ”, и ебӯ Йеа‘ля̄, и ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ 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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اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﻟﻄـﱪاﱐ ﰲ الاوﺳـﻂ ﻋـﻦ ﺟـﺎﺑﺮ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ ﷲ رﴇ ﷲ ﻋـﳯﲈ ﻗـﺎل ﺧﻄﺒﻨـﺎ رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ
ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل اﳞﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﺑﻐﻀﻨﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﺣﴩﻩ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﳞﻮداي
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ الاوﺳﻂ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻳﻘـﻮل
اي ﺑﲏ ﻫﺎﴌ اﱐ ﻗﺪ ﺳﺎﻟﺖ ﷲ ان ﳚﻌﻠﲂ ﳒﺪاء رﺣﲈء وﺳﺎﻟﺘﻪ ان ﳞﺪي ﺿﺎﻟﲂ وﻳﺆﻣﻦ ﺧـﺎﺋﻔﲂ وﻳـﺸـﺒﻊ ﺟـﺎﺋﻌﲂ واذلي ﻧﻔـﴗ
ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ اﺣﺪ ﺣﱴ ﳛﺒﲂ ﲝﱯ اﺗﺮﺟﻮن ان ﺗﺪﺧﻠﻮا اﳉﻨﺔ ﺑﺸﻔﺎﻋﱵ وﻻ ﻳﺮﺟﻮﻫﺎ ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﺑﻦ اﰊ ﺷﻴﺒﺔ وﻣﺴﺪد ﰲ ﻣﺴـﻨﺪﳞﲈ واﳊﻜﲓ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ ﻧﻮادر الاﺻﻮل واﺑـﻮ ﻳﻌـﲇ واﻟﻄـﱪاﱐ ﻋـﻦ ﺳـﻠﻤﺔ ﺑـﻦ الاﻛـﻮع
رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ اﻟﻨﺠﻮم اﻣﺎن ﻻﻫﻞ اﻟﺴﲈء واﻫﻞ ﺑﻴﱵ اﻣﺎن ﻷﻣﱵ
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Осемнадесети хадис
Извежда ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ 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-Бух̣о̄рӣ 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-Х̱а̄ким от Ж̱а̄бир 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-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Еўсет̣” от Ж̱а̄бир ت, че той чу ‘Умер̣ ибн ељ-Х̣ат̣т̣о̄б
 تда казва на хората, когато се ожени за дъщерята на ‘Алӣ ت: “Няма ли да ме
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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اﳊﺪﻳﺚ ااﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ الاوﺳﻂ ﻋﻦ اﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﲰﻌـﺖ رﺳـﻮ ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻳﻘـﻮل اﳕـﺎ
ﻣﺜﻞ اﻫﻞ ﺑﻴﱴ ﳈﺜﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧﻮح ﻣﻦ رﻛﳢﺎ ﳒـﺎ وﻣـﻦ ﲣﻠـﻒ ﻋﳯـﺎ ﻏـﺮق واﳕـﺎ ﻣﺜـﻞ اﻫـﻞ ﺑﻴـﱴ ﻓـﻴﲂ ﻣﺜـﻞ ابب ﺣﻄـﺔ ﰲ ﺑـﲏ
اﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ دﺧهل ﻏﻔﺮ هل
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اترﳜﻪ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋـﲇ رﴇ ﷲ ﻋـﳯﲈ ﻗـﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻟـﲁ ﳾء
اﺳﺎس واﺳﺎس الاﺳﻼم ﺣﺐ اﲱﺎب رﺳﻮل ﷲ وﺣﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﳊﺎﰼ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻟﲁ ﺑﲏ ام ﻋﺼﺒﺔ ﻳﻨﳣﻮن اﻟﳱﻢ الا ّ اﺑـﲏ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺎان وﻟﳱﲈ وﻋﺼﺒﳤﲈ
اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ الاوﺳﻂ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ اﻧﻪ ﲰﻊ ﲻـﺮ ﺑـﻦ اﳋﻄـﺎب رﴇ ﷲ ﻋﻨـﻪ ﻳﻘـﻮل ﻟﻠﻨـﺎس ﺣـﲔ ﺗـﺰوج
ﺑﻨﺖ ﻋﲇ رﴈ ﷲ ﻋﻨـﻪ الا ﲥﻨﺌـﻮﱐ ﲰﻌـﺖ رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻳﻘـﻮل ﻳﻨﻘﻄـﻊ ﻳـﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ ﰻ ﺳـﺒﺐ
وﻧﺴﺐ الا ﺳﺒﱯ وﻧﺴـﱯ
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Двадесет и втори хадис:
Извежда ељ-Х̱а̄ким 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 ‘Абба̄с 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-Беззя̄р̣ и ебӯ Йеа‘ля̄, и ељ-‘Ук̣айлӣ, и ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ, и ибн Ша̄хӣн от ибн
Мес‘ӯд 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-Тирмиз̱ӣ и го определя за добър от Ж̱а̄бир 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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﳊﺎﰼ ﻋﻦ اﻧﺲ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ وﻋﺪﱐ رﰊ ﰲ اﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻣـﻦ اﻗـﺮ ﻣـﳯﻢ
ابﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﱄ ابﻟﺒﻼغ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺬﲠﻢ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﰲ ﻗﻮهل ﺗﻌﺎﱃ وﻟﺴﻮف ﻳﻌﻄﻴﻚ رﺑﻚ ﻓﱰﴇ ﻗﺎل ﻣـﻦ رﺿـﺎ ﶊـﺪ
ان ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﻨﺎر
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﱫار واﺑﻮ ﻳﻌﲇ واﻟﻌﻘﻴﲇ واﻟﻄﱪاﱐ واﺑﻦ ﺷﺎﻫﲔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ
ﲿﺮم ﷲ ذرﻳﳤﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺎر
وآهل وﺳﲅ ان ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺣﺼﻨﺖ ﻓﺮهجﺎ ّ
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﱰﻣﺬي وﺣﺴـﻨﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ اي اﳞـﺎ اﻟﻨـﺎس اﱐ ﺗﺮﻛـﺖ
ﻓﻴﲂ ﻣﺎ ان اﺧﺬﰎ ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻛﺘﺎب ﷲ وﻋﱰﰐ
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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-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Умер̣ ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i:
“Първите за които ще се застъпя от моята общност са моето семейство.”
Двадесет и осми хадис:
Извежда ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ељ-Мут̣т̣алиб ибн ‘Абдул̣л̣о̄х 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-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Абба̄с 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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﳋﻄﻴﺐ ﰲ اترﳜﻪ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻻﻣـﱵ ﻣـﻦ اﺣـﺐ
اﻫﻞ ﺑﻴﱵ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﲻﺮ رﴇ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ اول ﻣﻦ اﺷﻔﻊ هل ﻣـﻦ اﻣـﱵ اﻫـﻞ
ﺑﻴﱵ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﺣﻨﻄﺐ ﻋﻦ اﺑﻴﻪ ﻗﺎل ﺧﻄﺒﻨﺎ رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ابﳉﺤﻔـﺔ
ﻓﻘﺎل أﻟﺴﺖ اوﱃ ﺑﲂ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﲂ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﲆ اي رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل ﻓﺎﱐ ﺳﺎﺋﻠﲂ ﻋﻦ اﺛﻨﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن وﻋﱰﰐ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗـﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻻ ﺗـﺰول ﻗـﺪﻣﺎ ﻋﺒـﺪ ﺣـﱴ
ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ارﺑﻊ ﻋﻦ ﲻﺮﻩ ﻓامي اﻓﻨﺎﻩ وﻋﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﻓامي اﺑﻼﻩ وﻋﻦ ﻣﺎهل ﻓامي اﻧﻔﻘﻪ وﻣﻦ اﻳﻦ اﻛﺘﺴـﺒﻪ وﻋﻦ ﳏﺒﺘﻨﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ
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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.”

20

اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻳﻘﻮل اول ﻣﻦ ﻳـﺮد ﻋـﲇ اﳊـﻮض اﻫـﻞ
ﺑﻴﱵ
اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮ ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ أدﺑﻮا اوﻻدﰼ ﻋـﲆ ﺛـﻼث ﺧـﺼﺎل ﺣـﺐ
ﻧﺒﻴﲂ وﺣﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ وﻋﲆ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻓﺎن ﲪةل اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻇﻞ ﷲ ﻳﻮم ﻻﻇﻞ الا ﻇهل ﻣﻊ اﻧﺒﻴﺎﺋﻪ واﺻﻔﻴﺎﺋﻪ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ أﺛﺒﺘﲂ ﻋﲆ اﻟﴫاط اﺷـﺪﰼ ﺣﺒـﺎ ً ﻻﻫـﻞ
ﺑﻴﱵ واﲱﺎﰊ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ارﺑﻌﺔ اان ﳍﻢ ﺷـﻔﻴﻊ ﻳـﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ اﳌﻜـﺮم
ذلرﻳﱵ واﻟﻘﺎﴇ ﳍﻢ ﺣﻮاﲗﻬﻢ واﻟﺴﺎﻋﻲ ﳍﻢ ﰲ اﻣﻮرﱒ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺿﻄﺮوا اﻟﻴﻪ واﶈﺐ ﳍﻢ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻟﺴﺎﻧﻪ
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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 Хур̣айр̣а 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.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ اﰊ ﺳﻌﻴﺪ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ اﺷــﺘﺪ ﻏـﻀﺐ ﷲ ﻋـﲆ ﻣـﻦ
آذاﱐ ﰲ ﻋﱰﰐ
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ اﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﴈ ﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗـﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ان ﷲ ﻳـﺒﻐﺾ اﻵ ﰻ ﻓـﻮق
ﺷـﺒﻌﻪ واﻟﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ رﺑﻪ واﻟﺘﺎرك ﻟﺴـﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ واخملﻔﺮ ذﻣﺘﻪ واﳌﺒﻐﺾ ﻋﱰة ﻧﺒﻴﻪ واﳌﺆذي ﺟﲑاﻧﻪ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج دلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ اﰊ ﺳﻌﻴﺪ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ اﻫـﻞ ﺑﻴـﱵ والاﻧـﺼﺎر ﻛـﺮﳾ
وﻋﻴﺒﱵ وﲱﺎﰊ وﻣﻮﺿﻊ ﻣﴪﰐ واﻣﺎﻧﱵ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا ﻣﻦ ﳏﺴـﳯﻢ وﲡﺎوزوا ﻋﻦ ﻣﺴﻴﳠﻢ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﱃ اﺣـﺪ ﻣـﻦ اﻫـﻞ ﺑﻴـﱴ
ﻳﺪاً ﰷﻓﺄﺗﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
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Тридесет и осми хадис:
Извеждат ет-Тирмиз̱ӣ и ељ-Х̱а̄ким, и ељ-Бейхак̣ӣ в “Шуа‘б ељ-Ӣма̄н” от ‘А̄’ише ل
мерфӯ‘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-Х̱а̄ким 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: “Найдобрите сред хората са арабите, а най-добрите сред арабите са К̣ур̣айш и най-добрите сред
К̣ур̣айш са бенӯ Ха̄шим.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج اﻟﱰﻣﺬي واﳊﺎﰼ واﻟﺒﳱﻘﻲ ﰲ ﺷﻌﺐ الاﳝﺎن ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ً ﺳـﺘﺔ ﻟﻌﳯﻢ ﷲ وﰻ ﻧﱯ ﳎﺎب اﻟﺰاﺋـﺪ ﰲ
ﻛﺘـﺎب ﷲ واﳌﻜـﺬب ﺑﻘـﺪر ﷲ واﳌﺘـﺴﻠﻂ ابﳉـﱪوت ﻓﻴﻌـﺰ ﺑـﺬكل ﻣـﻦ اذل ﷲ وﻳـﺬل ﻣـﻦ اﻋـﺰ ﷲ واﳌـﺴـﺘﺤﻞ ﳊـﺮم ﷲ
واﳌﺴـﺘﺤﻞ ﻣﻦ ﻋﱰﰐ ﻣﺎﺣﺮم ﷲ واﻟﺘﺎرك ﻟﺴﻨﱴ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج اﳊﺎﰼ ﰲ اترﳜﻪ وادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ اﰊ ﺳﻌﻴﺪ رﴇ ﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗـﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﺛـﻼث ﻣـﻦ
ﺣﻔﻈﻬﻦ ﺣﻔﻆ ﷲ هل دﻳﻨﻪ ودﻧﻴﺎﻩ وﻣﻦ ﺿﻴﻌﻬﻦ ﱂ ﳛﻔﻆ ﷲ هل ﺷﻴﺌﺎ ً ﺣﺮﻣﺔ الاﺳﻼم وﺣﺮﻣﱴ وﺣﺮﻣﺔ رﲪﻲ
اﳊﺪﻳﺚ اﻷرﺑﻌﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﺧـﲑ اﻟﻨـﺎس اﻟﻌـﺮب وﺧـﲑ اﻟﻌـﺮب
ﻗﺮﻳﺶ وﺧﲑ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﴌ
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Завършек с превъзходствата на съпругите му [на
], Аллах да благослови и
[ Пророка],
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 Х̣адӣж̱е бинт
Х̣уўейлид.” Предаден от двамата шейха [ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим].

***

От ебӣ Хур̣айр̣а ت, който казва: Ж̱ибрӣљ дойде при Пророка i и каза: “О,
Пратенико на Аллах, Х̣адӣж̱е 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 ‘А̄’ише ل, която казва: Не съм ревнувала никоя от съпругите на Пророка i
така, както ревнувах Х̣адӣж̱е, 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 Х̣адӣж̱е.
Понякога му казвах: “Все едно няма друга жена за теб на този свят освен Х̣адӣж̱е!” А той казваше:
“Тя бе такава и такава. И моите деца са от нея.” Предаден от двамата шейха.

***

И от ебӣ Селеме, че ‘А̄’ише  لказва: Каза Пратеникът на Аллах i: “О, ‘А̄’ише, това
е Ж̱ибрӣљ, който те поздравява [със селям].” А тя каза: “Мир нему и милост от Аллах и благодат от
Него.” И каза [‘А̄’ише]: “Той вижда онова, което не виждаме.” Предаден от ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим.
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اﳋﺎﲤﺔ ﰲ ﻓﻀﻞ أزواﺟﻪ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ

***

ﻋﻦ ﻋﲇ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻳﻘﻮل ﺧﲑ ﻧﺴﺎﲛﺎ ﻣﺮﱘ ﺑﻨـﺖ ﲻـﺮان وﺧـﲑ ﻧـﺴﺎﲛﺎ
ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳدل رواﻩ اﻟﺸـﻴﺨﺎن

***

وﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل أﰏ ﺟﱪﻳﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻓﻘﺎل اي رﺳﻮل ﷲ ﻫﺬﻩ ﺧﺪﳚﺔ ﻗﺪ أﺗﺖ ﻣﻌﻬﺎ
إانء ﻓﻴﻪ أدام وﻃﻌﺎم ﻓﺈذا أﺗﺘﻚ ﻓﺎﻗﺮأ ﻋﻠﳱﺎ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ رﲠﺎ وﻣﲏ وﺑﴩﻫﺎ ﺑﺒﻴﺖ ﰲ اﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺐ ﻻ ﲲﺐ ﻓﻴـﻪ وﻻ ﻧـﺼﺐ
رواﻩ اﻟﺸـﻴﺨﺎن

***

وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻏﺮت ﻋﲆ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻣـﺎ ﻏـﺮت ﻋـﲆ ﺧﺪﳚـﺔ وﻣـﺎ
رأﻳﳤﺎ وﻟﻜﻦ ﰷن ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻳﻜﱶ ذﻛﺮﻫﺎ ورﲟﺎ ذﰆ اﻟﺸﺎة ﰒ ﻳﻘﻄﻌﻬـﺎ أﻋـﻀﺎء ﰒ ﻳﺒﻌﳦـﺎ ﰲ ﺻـﺪاﺋﻖ ﺧﺪﳚـﺔ ﻓﺮﲟـﺎ
ﻗﻠﺖ هل ﻛﺄﻧﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ادلﻧﻴﺎء اﻣﺮأة إﻻ ﺧﺪﳚﺔ ﻓﻴﻘﻮل إﳖﺎ ﰷﻧﺖ وﰷﻧﺖ وﰷن ﱄ ﻣﳯﺎ ودل رواﻩ اﻟﺸـﻴﺨﺎن

***

وﻋﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻴﺔ أن ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ اي ﻋـﺎﺋﺶ ﻫـﺬا ﺟﱪﻳـﻞ ﻳﻘﺮﺋـﻚ
اﻟﺴﻼم ﻗﺎﻟﺖ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ ﷲ ﻗﺎﻟﺖ وﻫﻮ ﻳﺮى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮى رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﲅ
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***

И от ‘А̄’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 ‘А̄’ише ل, която казва: Хората избираха деня на ‘А̄’ише за [да поднасят] своите
подаръци, целейки чрез това задоволството на Пратеника на Аллах i. И казва [‘А̄’ише ]ل:
Съпругите на Пратеника на Аллах i бяха на две групи. В едната група бяха ‘А̄’ише и Х̱афс̣а, и
С̣афиййе, 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 ‘А̄’ише, защото откровението [ўах̱й] не се спуска при мен при която и да било
от съпругите ми с изключение на ‘А̄’ише.” А тя каза: “Покайвам се пред Аллах, заради огорчението,
което ти причиних, о, Пратенико на Аллах.” После [съпругите от втората група] повикаха
Фа̄т̣име [ ]لи я пратиха при Пратеника на Аллах i. Тя говори с него, а той и отвърна: “О,
дъще, нима не обичаш онова, което обичам?” Каза [Фа̄т̣име ]ل: “Да!” Каза [Пророкът i]:
“Тогава обичай тази [‘А̄’ише]!” Предаден от двамата шейха.
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***

وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل ﱄ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ أرﻳﺘﻚ ﰲ اﳌﻨﺎم ﺛﻼث ﻟﻴﺎل ﳚـئي ﺑـﻚ اﳌـكل
ﰲ ﴎﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﻓﻘﺎل ﱄ ﻫﺬﻩ اﻣﺮأﺗﻚ ﻓﻜﺸﻔﺖ ﻋﻦ وهجﻚ اﻟﺜﻮب ﻓﺈذا أﻧﺖ ﱔ ﻓﻘﻠﺖ إن ﻳﻜﻦ ﻫﺬا ﻣـﻦ ﻋﻨـﺪ ﷲ ﳝـﻀﻪ
رواﻩ اﻟﺸـﻴﺨﺎن

***

وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻨﺎس ﰷﻧﻮا ﻳﺘﺤﺮون ﲠﺪاايﱒ ﻳﻮم ﻋﺎﺋـﺸﺔ ﻳﺒﺘﻐـﻮن ﺑـﺬكل ﻣﺮﺿـﺎة رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ وﻗﺎﻟﺖ إن ﻧﺴﺎء رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻛﻦ ﺣﺰﺑﲔ ﲿﺰب ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ وﺣﻔـﺼﺔ وﺻـﻔﻴﺔ وﺳـﻮدة
واﳊﺰب اﻵﺧﺮ أم ﺳﻠﻤﺔ وﺳﺎﺋﺮ ﻧﺴﺎء رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻓﳫﻢ ﺣﺰب أم ﺳﻠﻤﺔ ﻓﻘﻠﻦ ﻟﻬـﺎ ﳇﻤـﻲ رﺳـﻮل ﷲ
ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻳﳫﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻘﻮل ﻣﻦ أراد أن ﳞﺪي إﱃ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻓﻠﳱـﺪ إﻟﻴـﻪ ﺣﻴـﺚ
ﰷن ﻓﳫﻤﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﺆذﻳﲏ ﰲ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﺈن اﻟﻮيح ﱂ ﻳﺄﺗﲏ وأان ﰲ ﺛﻮب اﻣﺮأة إﻻ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟـﺖ أﺗـﻮب إﱃ ﷲ ﻣـﻦ أذاك اي
رﺳﻮل ﷲ ﰒ إﳖﻦ دﻋﻮن ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺄرﺳﻠﳯﺎ إﱃ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻓﳫﻤﺘﻪ ﻓﻘﺎل اي ﺑﻨﻴﺔ أﻻ ﲢﺒﲔ ﻣـﺎ أﺣـﺐ
ﻗﺎﻟﺖ ﺑﲆ ﻗﺎل ﻓﺄﺣﱯ ﻫﺬﻩ رواﻩ اﻟﺸـﻴﺨﺎن
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***

От Енес ت, че Пророкът i каза: “Достатъчно [да знаеш] за теб от всички жени
на Вселената са Мер̣йем бинт ‘Имр̣о̄н и Х̣адӣж̱е бинт Х̣уўейлид, и Фа̄т̣име бинт Мух̱аммед, и А̄сийе
– съпругата на Фараона.” Предаден от ет-Тирмиз̱ӣ.

***

От ‘А̄’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 С̣афиййе новината, че Х̱афс̣а 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: “Х̱афс̣а 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-Тирмиз̱ӣ и ен-Неся̄’ӣ.

***

От ебӣ Мӯся̄ ељ-Еш‘арӣ ت, който казва: “Който и хадис да ни затруднеше нас –
сподвижниците на Пратеника на Аллах i – питахме ‘А̄’ише, а тя винаги имаше знание за него.”
Предаден от ет-Тирмиз̱ӣ, който го определя за достоверен [с̣ах̱ӣх̱].

***

И от Мӯся̄ ибн Т̣аљх̱а, който казва: “Не съм виждал по-красноречив човек от ‘А̄’ише.”
Предаден от ет-Тирмиз̱ӣ, който го определя за достоверен.
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***

ﻋﻦ أﻧﺲ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻗﺎل ﺣـﺴـﺒﻚ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺴﺎء اﻟﻌـﺎﳌﲔ ﻣـﺮﱘ ﺑﻨـﺖ ﲻـﺮان وﺧﺪﳚـﺔ
ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳدل وﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﶊﺪ وآﺳـﻴﺔ اﻣﺮأة ﻓﺮﻋﻮن رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي

***

وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ أن ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺟﺎء ﺑـﺼﻮرﲥﺎ ﰲ ﺧﺮﻗـﺔ ﺣﺮﻳـﺮ ﺧـﴬاء إﱃ رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ
وآهل وﺳﲅ ﻓﻘﺎل ﻫﺬﻩ زوﺟﺘﻚ ﰲ ادلﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة

***

وﻋﻦ أﻧﺲ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺑﻠﻎ ﺻﻔﻴﺔ أن ﺣﻔﺼﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﺖ ﳞﻮدي ﻓﺒﻜﺖ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﳱـﺎ رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل
وﺳﲅ وﱔ ﺗﺒﲄ ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻗﺎﻟﺖ ﱄ ﺣﻔﺼﺔ اﱐ اﺑﻨﺔ ﳞﻮدي ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ إﻧﻚ ﻻﺑﻨﺔ ﻧﱯ
وإن ﲻﻚ ﻟﻨﱯ وإﻧﻚ ﻟﺘﺤﺖ ﻧﱯ ﻓﻔﲓ ﺗﻔﺮخ ﻋﻠﻴﻚ ﰒ ﻗﺎل اﺗﻖ ﷲ اي ﺣﻔﺼﺔ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎء

***

ﻋﻦ أﰊ ﻣﻮﳻ اﻷﺷﻌﺮي رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻣﺎ أﺷـﲁ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﲱـﺎب رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﺣـﺪﻳﺚ ﻗـﻂ
ﻓﺴﺄﻟﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ إﻻ وﺟﺪان ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﲈ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وﲱﺤﻪ

***

وﻋﻦ ﻣﻮﳻ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻗﺎل ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪا أﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وﲱﺤﻪ
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***

И от ‘А̄’ише ل, която казва: “Когато Пратеникът на Аллах i разпределяше
пленниците от бенӣ ељ-Мус̣т̣алек̣, в дяла на С̱я̄бит ибн К̣айс ибн Шемма̄с се падна Ж̱уўейриййе
бинт ељ-Х̱а̄рис̱. 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 [‘А̄’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 Х̱а̄рис̱ ибн ебӣ
Д̣арӣр – първенец на своите хора. Ти виждаш бедата, която ме постигна. Аз се паднах в дяла на
С̱я̄бит ибн К̣айс ибн Шемма̄с, 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 [‘А̄’ише ]ل: И новината, че Пратеникът на Аллах
i се ожени за Ж̱уўейриййе бинт ељ-Х̱а̄рис̱ 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 ељМус̣т̣алек̣. И не знам друга жена да е допринасяла по-голяма полза за своите хора от нея.”
Предаден от имам Ах̱мед.

***

И от ‘А̄’ише ل, която казва: “Пророкът
умре.” Предаден от Муслим.
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i не се ожени за друга докато Х̣адӣж̱е

***

وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﳌﺎ ﻗﺴﻢ رﺳﻮل ﷲ ﺳـﺒﺎاي ﺑﲏ اﳌﺼﻄﻠﻖ وﻗﻌﺖ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث ﰲ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﺜﺎﺑـﺖ ﺑـﻦ
ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺷﲈس أوﻻ ﺑﺰﰪ هل ﻓﲀﺗﺒﺘﻪ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﰷﻧﺖ اﻣﺮأة ﺣﻠﻮة ﻣﻼﺣﺔ ﻻ ﻳﺮاﻫﺎ أﺣﺪ إﻻ أﺧﺬت ﺑﻨﻔـﺴﻪ ﻓﺄﺗـﺖ رﺳـﻮل ﷲ
ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻟﺘﺴـﺘﻌﻴﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﳤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻮﷲ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ أن رأﻳﳤﺎ ﻋﲆ ابب ﲩﺮﰐ ﻓﻜﺮﻫﳤﺎ وﻋﺮﻓﺖ أﻧـﻪ ﺳـﲑى
ﻣﳯﺎ ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ اي رﺳﻮل ﷲ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث ﺑﻦ أﰊ ﴐﻳﺮ ﺳـﻴﺪ ﻗﻮﻣﻪ وﻗﺪ أﺻﺎﺑﲏ ﻣﻦ اﻟـﺒﻼء ﻣـﺎ ﱂ
ﳜﻒ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺷﲈس أوﻻ ﺑﺰﰪ هل ﻓﲀﺗﺒﺘﻪ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ ﲾﺌﺘﻚ اﺳــﺘﻌﻴﻨﻚ ﻋـﲆ ﻛﺘـﺎﺑﱵ ﻗـﺎل
ﻓﻬﻞ كل ﰲ ﺧﲑ ﻣﻦ ذكل ﻗﺎﻟﺖ وﻣﺎ ﻫﻮ اي رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل اﻗﴤ ﻛﺘﺎﺑﺘﻚ وأﺗﺰوﺟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻌﻢ اي رﺳﻮل ﷲ ﻗـﺎل ﻗـﺪ ﻓﻌﻠـﺖ
ﻗﺎﻟﺖ وﺧﺮج اﳋﱪ إﱃ اﻟﻨﺎس أن رﺳﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﺗـﺰوج ﺟﻮﻳﺮﻳـﺔ ﺑﻨـﺖ اﳊـﺎرث ﻓﻘـﺎل اﻟﻨـﺎس اﺻـﻬﺎر
رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻓﺄرﺳﻠﻮا ﻣﺎ ﺑﺄﻳﺪﳞﻢ ﻓﻠﻘﺪ اﻋﺘﻖ ﺑﱱوﺟﻪ إايﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﲏ اﳌـﺼﻄﻠﻖ ﳁـﺎ أﻋـﲅ
اﻣﺮأة أﻋﻈﻢ ﺑﺮﻛﺔ ﻋﲆ ﻗﻮهمﺎ ﻣﳯﺎ رواﻩ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ

***

وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﱂ ﻳﱱوج اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻋﲆ ﺧﺪﳚﺔ ﺣﱴ ﻣﺎﺗﺖ رواﻩ ﻣﺴﲅ
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***
И от Муслим, който казва: Попитах Меср̣ӯк̣: “‘А̄’ише беше ли усвоила добре правилата
за наследството?” Каза: “Кълна се в Онзи, който няма друг Бог освен Него, виждал съм как найвидните от сподвижниците [с̣ах̱а̄ба] 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 ‘А̄’ише над останалите жени.”
Предаден от ибн Ма̄ж̱е и пренесен от ељ-‘Азӣзӣ от ељ-Муня̄ўӣ от ељ-Ж̱а̄миа‘ ес̣-С̣аг̣ӣр без верига
[тех̣рӣж̱]. И Аллах знае най-добре!
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***

وﻋﻦ ﻣﺴﲅ ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺖ ﻣﴪوﻗﺎ ﰷﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﲢﺴﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻗﺎل واذلي ﻻ إهل إﻻ ﻏﲑﻩ ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ اﻷﰷﺑﺮ ﻣـﻦ أﲱـﺎب ﶊـﺪ
ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻳﺴﺄﻟﻮﳖﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺾ رواﻩ ادلارﱊ

***

وﻋﻦ أﻧﺲ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻓﻀﻞ اﻟﱶﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﻄﻌﺎم ﻛﻔﻀﻞ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﲆ اﻟﻨـﺴﺎء
رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻛﲈ ﻧﻘهل اﻟﻌﺰﻳﺰي ﻋﻦ اﳌﻨﺎوي وﻫﻮ ﰲ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺪون ﲣﺮﱕ وﷲ أﻋﲅ
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Всевишният Аллах казва думи със смисъл: “И се дръжте
здраво за въжето на Аллах всички заедно, и не се разединявайте.”
[А̄ли ‘Имр̣о̄н: 103]
Във връзка с този айет имам Ж̱е‘афер̣ ес̣-С̣о̄дик̣  تказва:
“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]

