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 حتقيق عباس بن أمحد صقر احلسيين

Съживяване на мъртвите [сърца]  

с превъзходствата на Ехљ ељ-Бейт 

от ељ-има ̄м ељ-х ̱а ̄физ ̣ Ж ̱еля̄людди ̄н ес-Суйӯт̣и  ت ̄

[предговор и източници на хадисите] подготвени от ‘Абба̄с ибн Ах̱мед С̣ак ̣р ̣ ељ-Х̱усейнӣ 
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Транскрипция на буквите 

 

ж ̱̱ с ج ̱̱ ̱̱   ء ’  ب б ت т ث ̱̱

з ز р, р ̣̣ ̣ ̣ з ر ̱̱ х د д ذ  ̱̱ ̣̣ х خ ̣̣ ̱̱  ح ̱̱

з ̣̣ т ظ ̣̣ ̣̣ д ط ̣̣ ̣̣ с ض ̣̣ ̣̣  س с ش ш ص ̣̣

л, л ̣̣ ̣̣, љ   ل         к ك к ̣̣ г ف ф ق ̣̣ ̣̣  ع ‘ غ ̣̣

 й ي  ў و х هـ н ن м م 

у, ю д ̣̣ ̣̣амме и кеср ̣̣ ̣̣а а, е  фетх ̱̱ ̱̱а 

у ̄̄ ̄̄, ю ̄̄ ̄̄ ўа ̄̄ ̄̄ў и ̄̄ ̄̄ йа ̄̄ ̄̄ а ̄̄ ̄̄, о ̄̄ ̄̄, я ̄̄ ̄̄ елиф 
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С    името    на    Аллах, , , , Всемилостивия, , , , Премилосърдния....     

Слава на Аллах, Единствения, Всепокоряващия, и благослов за неговия предпочетен и 
избран Пророк, и за неговото най-богобоязливо, най-добро и най-пречистено потомство, а също 
и за неговите избрани и блажени сподвижници. След което… 

Наистина сред достойните неща, заслужаващи да бъдат споменати е обичта към 
Пророка i и неговото семейство и сподвижници. Защото тяхното споменаване носи 
спокойствие на сърцата и увеличава вярата, и привлича различните видове милост. И Аллах да 
награди нашия [обичан] имам ес-Суйу ̄т̣ӣ, заради ползата, която допринесе за нас и за Исляма и 
мюсюлманите. И да го дари с най-пълната награда, задето събра за нас в това кратко съчинение с 
голямо значение хадисите, споменаващи превъзходствата на семейството на Пророка i – Ехљ 
ељ-Бейт. И задето даде пояснение за високото им положение сред рабите и творенията, и разясни 
за нас положенията свързани с това почтено семейство, и предаде завещанието на Пророка i 
свързано с тях. 

И това съчинение съдържа толкова ясно изложение и описание, че всеки мюсюлманин, 
който с цялото си сърце обича Аллах и неговия Пратеник i трябва да го прочита отново и 
отново, за да разбере и осмисли положението на Ехљ ељ-Бейт при Аллах и при неговия Пратеник 
i и [да узнае,] че те са пречистени и почетени от Господаря на рабите, и [да узнае,] за 
наградите и наказанията свързани с тях, посочени от повелителя на Творенията [i]. 

И наистина превъзходствата и достойнствата свързани с пророческия род са велики и те 
са прикрепени към самите основи на Исляма. И според степента на тяхното почитане проличава 
чистотата на вярата и нейната сила в сърцето на човека. И как може да бъде друго яче при 
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положение, че те са хората от дома на пророчеството и въплъщение на божественото послание, и 
Аллах ги почете чрез споменаване с обич и пречистване, и забрана да бъдат наранявани в не един 
айет, и още с много други превъзходства. 

И поради тази причина е задължение за всеки, който е узнал превъзходствата и 
достойнствата на това пророческо семейство да ги почита според почитта му техния 
родоначалник [Пророка i], защото той е от тях и те са от него. И затова К̣о ̄д̣ӣ ‘Ийа ̄д̣, 
Всевишният Аллах да го помилва, казва в своята “еш-Шифа ̄”, след като приключва изброяването 
на преданията от раздела озаглавен “Знанието за рода на Мух̱аммед е спасение от Огъня” 
[меа‘рифету а̄ли мух̱аммедин бер̣о̄’етун мин ен-ня̄ри] казва: “Знанието за тях е разпознаване на 
положението им спрямо Пророка i. И който разбере това разбира необходимостта от 
спазването на техните права и тяхната святост.” 

И в тази бележка се съдържа голямо предупреждение за много от хората, които са 
нехайни в отношението си към пророческия род. Защото много от тях ги възприемат като 
личности и хора, които не са по-различни с нищо от останалите хора и не притежават никакви 
права и преимущества над тях. А това е самата същност на невежеството. Защото те са потомците 
на Най-достойния от пратениците i и те са завещанието ни от най-великия Пратеник i, те 
са неговите деца и неговите любимци, те са потомството на онази, която е част от Пророка i - 
повелителката на жените в Рая [Фа ̄т̣име ل], те са потомството на двамата повелители на 
младежите в Рая [Х̱асен и Х̱усейн ب]. И където корена е знатен, неговите клони също са 
знатни. И може ли някой друг освен тях да се похвали с такова преимущество? 

Затова ние сме длъжни да поясним поуките, към които насочват думите на К̣о ̄д̣ӣ ‘Ийа ̄д̣ 
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6 и да ги оценим според тяхното място при Пророка i. Защото тяхната святост е от 
неговата святост и задълженията ни към тях са задължения към него i. И чрез своето 
отношение имам ес-Суйу ̄т̣ӣ остави за нас прекрасен пример за почит и уважение към потомците 
на това чисто пророческо семейство. Споменава сеййид ‘Абдуљх̱айй ељ-Кеття̄нӣ в своята книга 
“Фихрис ељ-Феха ̄рис”, че ‘алля̄ме ес-Сенху ̄рӣ попитал ељ-‘Аљк ̣амӣ: “По какъв начин изучихте “ељ-
Ж̱а ̄миа‘” от неговия автор [ес-Суйу ̄т̣ӣ]?” Каза: “Отивахме при него заедно с ес-сеййид еш-шерӣф 
Йу ̄суф ељ-Ер ̣мийу ̄нӣ към ер ̣-р ̣аўд̣а – мястото, където живееше ес-Суйу ̄т̣ӣ. И ељ-х̱а ̄физ ̣ ес-Суйу ̄т̣ӣ 
поглеждаше към вратата. И ако сеййид Йу ̄суф беше с нас – отваряше. А ако не – не отваряше. И 
ес-сеййид еш-шерӣф Йу ̄суф четеше, а ние слушахме.” 

Ес-сеййид ељ-Кеття̄нӣ коментира това по следния начин: “Като че ли ес-Суйу ̄т̣ӣ не 
смяташе за свое задължение да ги приема. Но когато виждаше, че заедно с тях е част от Пророка 
i смяташе за по-превъзходно да ги приеме, отколкото да остане в усамотението, което пък 
считаше за свое задължение [като човек, който изцяло се е посветил на науката].” 

И Аллах да възнагради имам ес-Суйу ̄т̣ӣ и онези, които вървят по неговия път, заради 
тази прекрасна колекция, съдържаща завещанията и предупрежденията на Пророка i и 
напомняне за правата на неговото семейство, и да ни дари и нас и тях със застъпничеството 
[шефа ̄‘ат] на Родоначалника на това семейство i и [застъпничеството] на неговите членове 
 и да разтвори сърцата ни и да ги изпълни с обич и почит към него и към тях, Аллах да ги ,ي
благослови и приветства! 

И благослови, о, Аллах, и дари с благодат и щастие, и изобилие и тях, и нас заедно с тях. 
Амин, о, Господарю на световете! 
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С    името    на    Аллах, , , , Всемилостивия, , , , Премилосърдния....     

Слава    на    Аллах    и    мир    на    неговите    избрани    раби. . . . Това    са    шестдесет    хадиса, , , , които    нарекох: : : :     

““““Их ̱̱ ̱̱йа ̄̄ ̄̄    ељ----Меййит    би    Фед ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄’’’’иљ    Ехљ    ељ----Бейт” .” .” .” .     

Първи хадис: 

Извежда Се‘ӣд ибн Менс ̣у ̄р ̣ в неговия “Сунен” от Се‘ӣд ибн Ж̱убейр ت за думите на 
Всевишния [по смисъл]: “Не искам от вас отплата за това, а само любов към ближните.” 
Каза: “Близките на Пратеника на Аллах i.” 

Втори 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.” 

Трети 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
 هذه سـتون حديثاً مسيهتا احياء امليت بفضائل اهل البيت امحلد � وسالم عىل عباده ا�ين اصطفى

 االول احلديث

املـودة يف   يف قو' تعاىل قـل ال اسـالمك عليـه اجـرا � ريض هللا عنهاخرج سعيد بن منصور يف سننه عن سعيد بن جبري
 وسملوآ'  صىل هللا عليه  رسول هللالقرىب قال قرىب

  الثاين احلديث

 ملـا  ريض هللا عـهنامبـري عـن ابـن عبـاسيف املعجـم الك  اخرج ابن املنذر وابن ايب حامت وابن مردويه يف تفاسـريمه والطـرباين
 ت علينـا هللا مـن قرابتـك هـؤالء اNيـن وجبـل قـالوا L رسـو � املودة يف القـرىب نزلت هذه اآلية قل ال اسالمك عليه اجرا

  عيل وفاطمة ووUاهاموسملوآ' صىل هللا عليه  مودهتم قال

  الثالث احلديث

صـىل هللا عليـه  ودة آلل محمـد يف قو' تعاىل ومن يقرتف حسـنة قـال املـ ريض هللا عهناماخرج ابن ايب حامت عن ابن عباس
 وسملوآ' 
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Четвърти 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.” 

Пети 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!” 

Шести 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!” 

Седми хадис: 

Извежда ‘Абд ибн Х̱умейд в неговия “Муснед” от Зейд ибн С ̱я̄бит ت, който казва: 
Каза Пратеникът на Аллах i: “Оставям във вас каквото ако се придържате към него след мен не 
ще се заблудите: Книгата на Аллах и моето семейство – Ехљ ељ-Бейт. И наистина те двете не ще 
се разлеят едно от друго докато не се срещнат с мен при [басейна] ељ-Х̱аўд̣.” 
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  الرابع احلديث

هللا عليـه   قـال قـال رسـول هللا صـىل ريض هللا عـهنامملطلب بن ربيعةوالنسايئ واحلامك عن ا اخرج امحد والرتمذي وحصحه
    مسمل اميان حىت حيبمك l ولقرابيتئوسمل وهللا ال يدخل قلب امر  وآ'

  اخلامس احلديث

  قـال اذكـرمك هللا يفصىل هللا عليه وآ' وسمل ان رسول هللا  ريض هللا عنهاخرج مسمل والرتمذي والنسايئ عن زيد بن ارمق
 اهل بييت

  السادس احلديث

 اين wرك صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل قـال قـال رسـول هللا  ريض هللا عنـهاخرج الرتمذي وحسـنه واحلامك عن زيد ابـن ارمق
وعرتيت اهل بييت ولن يتفرقا حىت يردا عّيل احلوض فانظروا كيف ختلفـوين  فيمك ما ان متسكمت به لن تضلوا بعدى كتاب هللا

 فهيام
  السابع احلديث

ك  ان wر صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل رسـول هللا  قال قال ريض هللا عنهاخرج عبد بن محيد يف مسـنده عن زيد ابن �بت
  احلوضييت اهنام لن يتفرقا حىت يردا عيلاهل ب  ضلوا كتاب هللا وعرتيتتفيمك ما ان متسكمت به بعدى لن 
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Осми хадис: 
Извеждат Ах̱мед и ебу ̄ Йеа‘ля̄ от ебӣ Се‘ӣд ељ-Х̣удрӣ ت, че Пратеникът на Аллах 

i каза: “Скоро време ще бъда повикан и ще отговоря. И наистина аз оставям във вас две безценни 
неща: Книгата на Аллах и моето семейство – Ехљ ељ-Бейт. И наистина Всеблагия и Всезнаещ ме 
извести, че те двете 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!” 

Девети 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.” 

Десети хадис: 
Извежда ељ-Бух̣о ̄рӣ от ебӣ Бекр ̣ ес ̣-С ̣иддӣк  който казва: “Засвидетелствайте ,ت ̣

Мух̱аммед i чрез неговото семейство [Ехљ ељ-Бейт].” 

Единадесети 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.” 
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  الثامن احلديث

 قـال اين أوشـك ان صىل هللا عليـه وآ' وسـمل ان رسول هللا  ريض هللا عنهخلدرياخرج امحد وابو يعىل عن ايب سعيد ا
 ام لن يفرتقا حىت يردا عـيلهنوعرتيت اهل بييت وان اللطيف اخلبري خربين ا أدعى فأجيب واين wرك فيمك الثقلني كتاب هللا

 احلوض فانظروا كيف ختلفوين فهيام
  التاسع احلديث

 قال قال رسول هللا صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل احبـوهللا  ريض هللا عهنامابن عباس اين عناخرج الرتمذي وحسـنه والطرب 
  يغذومك به من نعمه واحبوين حلب هللا واحبوا اهل بييت حليبامل

  العاشر احلديث

 وسمل يف اهل بيتهوآ'  هاخرج البخاري عن ايب بكر الصديق ريض هللا عنه قال ارقبوا محمداً صىل هللا علي

  احلادي عشر ديثاحل

 عبد املطلب اين بينL  صىل هللا عليه وآ' 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  مك تالً� ان يثبت قلوبمك وانفيسالت هللا 

 مات وهو مبغض الهل بيت محمد دخل النار واملقام فصىل وصام مثصفن بني الركن 
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Дванадесети 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.” 

Тринадесети хадис: 

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

Четиринадесети 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.” 

Петнадесети 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.” 
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  الثاين عشر احلديث

 قال بغض بين هامش و�نصار كفـر صىل هللا عليه وآ' وسمل هللا ل ان رسو  ريض هللا عهناماخرج الطرباين عن ابن عباس
 وبغض العرب نفاق

  الثالث عشر احلديث

 مـن صـىل هللا عليـه وآ' وسـملقـال قـال رسـول هللا ريض هللا عنـه دري اخرج ابن عدي يف �لكيل عن ايب سـعيد اخلـ
 منافق ابغضنا اهل البيت فهو

  الرابع عشر احلديث

 واNي صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل  قـال قـال رسـول هللا ريض هللا عنـهاخرج ابن حبان يف حصيحه واحلامك عن أيب سـعيد
 هللا النار نفيس بيده ال يبغضنا اهل البيت رجل � ادخ¨

  اخلامس عشر احلديث

دجي اLك وبغـضنا فـان رسـول حـدجي L 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  صىل هللا عليه وآ' وسملهللا 
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Шестнадесети 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].” 

Седемнадесети 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!” 

Осемнадесети 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.” 

Деветнадесети 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.” 
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   عشرالسادس احلديث

 مـن مل صـىل هللا عليـه وآ' 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 منافق واما ل يعرف حق عرتيت و�نصار فهو الحدى ثالث اما

  السابع عشر احلديث

 صـىل هللا عليـه وآ' وسـملابـن معـر رىض هللا عـهنام قـال آخـر مـا تلكـم بـه رسـول هللا �وسط عـن  اخرج الطرباين يف
 أخلفوين يف اهل بييت

  الثامن عشر احلديث

 قال الزموا مودتنـا صىل هللا عليه وآ' وسملرسول هللا  اخرج الطرباين يف �وسط عن احلسن بن عيل رىض هللا عهنام ان
 مبعرفة حقنا ود¬ دخل اجلنة بشفاعتنا واNي نفىس بيده ال ينفع عبداً معل مع¨ �وهو ي  البيت فانه من لقي هللالاه

  التاسع عشر احلديث

 صـىل هللا عليـه وآ' وسـملقـال خطبنـا رسـول هللا  هللا رىض هللا عـهنام اخرج الطـرباين يف �وسـط عـن جـابر بـن عبـد
  تعاىل يوم القيامة هيودLفسمعته وهو يقول اهيا الناس من ابغضنا اهل البيت حرشه هللا
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Двадесети 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?” 

Двадесет и първи 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.” 

Двадесет и втори хадис: 
Извежда ељ-Беззя̄р ̣ от ебӣ Хур ̣айр ̣а ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 

“Оставих за заместник две неща във вас, след които не ще се заблудите: Книгата на Аллах и моето 
родословие. И наистина те не ще се разделят едно от друго докато не се срещнат с мен при 
[басейна] ељ-Х̱аўд̣.” 

Двадесет и трети хадис: 
Извежда ељ-Беззя̄р ̣ от ‘Алӣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Аз ще 

бъда прибран и аз оставих във вас две безценни неща: Книгата на Аллах и моето семейство [Ехљ ељ-
Бейт]. И наистина вие не ще се заблудите след тях.” 
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  العشرون احلديث

 يقـول صىل هللا عليه وآ' 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 واNي نفـىس L بين هامش اين قد سالت هللا ان جيعلمك جنداء

 املطلب عبد يؤمن احد حىت حيبمك حبيب اترجون ان تدخلوا اجلنة بشفاعيت وال يرجوها بنو بيده ال

  احلادي والعشرون احلديث

 سـلمة بـن �كـوع اخرج ابن ايب شيبة ومسدد يف مسـندهيام واحلكمي الرتمذي يف نوادر �صول وابـو يعـيل والطـرباين عـن
 م امان الهل السامء واهل بييت امان ألميتجو  الن عليه وآ' وسملصىل هللا قال قال رسول هللا ريض هللا عنه

  الثاين والعشرون احلديث

 لـن تـضلوا  اين خلفـت فـيمك اثنـنيصىل هللا عليه وآ' وسـمل قال قال رسول هللا  ريض هللا عنهاخرج الزبار عن ايب هريرة
 ضو يتفرقا حىت يردا عىل احل  ولنبعدهام كتاب هللا ونسـيب

  لثالث والعشرونا احلديث

 وسمل اين مقبوض واين قد تركت فيمك الثقلنيوآ' هللا عليه   هللا عنه قال قال رسول هللا صىلاخرج الزبار عن عيل رىض
 كتاب هللا واهل بييت وانمك لن تضلوا بعدهام
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Двадесет и четвърти хадис: 

Извежда ељ-Беззя̄р ̣ от ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн ез-Зубейр ب, че Пророкът i каза: 
“Примерът с моето семейство [Ехљ ељ-Бейт] е като примера с кораба на Нӯх̱. Който се покачи на 
него се спасява, а който го изостави се удавя.” 

Двадесет и пети хадис: 

Извежда ељ-Беззя̄р ̣ от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“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.” 

Двадесет и шести хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ебӣ З̱ер ̣р  :Чух Пратеникът на Аллах i да казва :ت ̣
“Примерът с моето семейство [Ехљ ељ-Бейт] във вас е като примера с кораба на Нӯх̱ в хората на 
Нӯх̱. Който се покачи в него се спасява, а който остане извън него загива. [И също] като примера с 
вратата Х̱ит̣т̣а при синовете на Иср̣о̄’ӣљ [бенӯ Иср̣о̄’ӣљ].” 

Двадесет и седми 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.” 
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  الرابع والعشرون احلديث

 مثل سفينة نـوح بييت  قال مثل اهل عليه وآ' وسملصىل هللابن الزبري رىض هللا عهنام ان النيب  هللا اخرج الزبار عن عبد
  ومن تركها غرقامن ركهبا جن

  اخلامس والعشرون احلديث

يت مثـل سـفينة نـوح  مثل اهل بيصىل هللا عليه وآ' وسملهللا  اخرج الزبار عن ابن عباس رىض هللا عهنام قال قال رسول
 ختلف عهنا غرق  ومنامن ركب فهيا جن

  لعشرونادس واسال احلديث

 يقـول مثـل أهـل بيـيت فـيمك مكثـل صىل هللا عليـه وآ' وسـملاخرج الطرباين عن ايب ذر رىض هللا عنه مسعت رسول هللا 
 ركهبا جنا ومن ختلف عهنا هÏ ومثل Îب حطة يف بين ارسائيل سفينة نوح يف قوم نوح من

  االسابع والعشرون احلديث

 يقـول امنـا صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل ي رىض هللا عنه مسعـت رسـو هللاخرج الطرباين يف �وسط عن ايب سعيد اخلدر 
ومـن ختلـف عهنـا غـرق وامنـا مثـل اهـل بيـىت فـيمك مثـل Îب حطـة يف بـين  مثل اهل بيىت مكثل سفينة نوح من ركهبا جنـا

 دخ¨ غفر ' ارسائيل من
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Двадесет и осми хадис: 

Извежда ибн Неж ̱ж ̱а ̄р ̣ 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].” 

Двадесет и девети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ‘Умер  :който казва: Каза Пратеникът на Аллах i ,ت ̣
“Родословието на всяка майчина рожба се свързва с нейния баща с изключение на децата на Фа̄т̣име. 
Защото аз съм тяхното родословие и аз съм техния “баща”.” 

Тридесети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от Фа ̄т̣име ез-Зехр ̣о  която казва: Каза Пратеникът на ,ل ’̄
Аллах i: “Всяка майчина рожба бива приписана към своето [бащино] родословие с изключение на 
двете деца на Фа̄т̣име. Защото аз съм техния настойник [ўелӣ] и аз съм тяхното родословие 
[‘ас̣абе].”  

Тридесет и първи 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].” 
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    الثامن والعشرون احلديث

 لـلك يشء صـىل هللا عليـه وآ' وسـملقـال قـال رسـول هللا   هللا عـهنام يف wرخيه عن احلسن بن عيل رىضبن جناراخرج ا
  رسول هللا وحب اهل بيته اساس واساس �سالم حب احصاب

  التاسع والعشرون احلديث

 لك بين انـىث فـان عـصبهتم البـهيم مـا صىل هللا عليه وآ' وسمل ريض هللا عنه قال قال رسول هللا راخرج الطرباين عن مع
 طمة فاين عصبهتم فا¬ ابومهخال وU فا

  الثالثون احلديث

اىل   لك بـين أم ينمتـونصـىل هللا عليـه وآ' وسـمل قال رسـول هللا ت قالطرباين عن فاطمة الزهراء ريض هللا عهنااخرج ال
 وUي فاطمة فا¬ ولهيام وعصبهتام  �معصبهت

  احلادي والثالثون احلديث

بـين ا للك بين ام عصبة ينمتون الهيم �ّ صىل هللا عليه وآ' وسمل قال قال رسول هللا  ريض هللا عنهاخرج احلامك عن جابر
 فاطمة فا¬ ولهيام وعصبهتام
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Тридесет и втори 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.” 

Тридесет и трети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Всяка връзка и всяко родословие ще бъдат прекъснати на Съдния [К̣ийа̄метския] ден с изключение 
на моята връзка и моето родословие.” 

Тридесет и четвърти хадис: 

Извежда ибн ‘Ася̄кир в своята “Тя̄рӣх̣” от ибн ‘Умер  който казва: Каза ,ب ̣
Пратеникът на Аллах i: “Всяко родословие по мъжка и по женска линия ще бъдат прекъснати на 
Съдния [К̣ийа̄метския] ден освен моето родословие по мъжка и по женска линия.” 

Тридесет и пети хадис: 

Извежда ељ-Х̱а ̄ким от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Звездите предпазват земните жители от удавяне, а моето семейство [Ехљ ељ-Бейт] предпазва 
моята общност от разногласие. И когато племе сред арабите им се противопостави те [хората 
от племето] ще изпаднат в разногласие и ще се превърнат в поддръжници на Иблӣс.” 
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 الثاين والثالثون احلديث

 يقـول للنـاس حـني تـزوج رىض هللا عنـه  انه مسع معـر بـن اخلطـاب ريض هللا عنهاخرج الطرباين يف �وسط عن جابر 
ع يـوم القيامـة لك سـبب يقـول ينقطـ وسـملوآ'  هرسـول هللا صـىل هللا عليـ  هتنئـوين مسعـتبنت عيل ريض هللا عنـه �

 ونسب � سبيب ونسـيب
  الثالث والثالثون احلديث

 لك سبب ونسب منقطـع يـوم صىل هللا عليه وآ' وسملهللا  اخرج الطرباين عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال قال رسول
 القيامة � سبيب ونسـيب

  الرابع والثالثون يثاحلد

 لك نـسب وصـهر صـىل هللا عليـه وآ' وسـملرسول هللا  اخرج ابن عساكر يف wرخيه عن ابن معر ريض هللا عهنام قال قال
 وصهري منقطع يوم القيامة � نسـيب

  اخلامس والثالثون احلديث

 النجـوم امـان الهـل �رض مـن  وسملصىل هللا عليه وآ' قال قال رسول هللا  ريض هللا عهناماخرج احلامك عن ابن عباس
   اختلفوا فصاروا حزب ابليس من العرب قبيÙامهتالغرق واهل ببىت امان الميت من �ختالف فاذا خالف
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Тридесет и шести 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.” 

Тридесет и седми 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.” 

Тридесет и осми 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.” 

Тридесет и девети хадис: 

Извежда ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от ибн ‘Абба ̄с ب, който казва: Пратеникът на Аллах i каза 
на Фа ̄т̣име: “Наистина Аллах няма да наказва нито теб, нито твоите деца.” 
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  السادس والثالثون احلديث

هنم بييت مـن اقـر مـ  وعدين ريب يف اهلصىل هللا عليه وآ' وسمل قال قال رسول هللا  ريض هللا عنهاخرج احلامك عن انس
  Îلتوحيد ويل Îلبالغ انه ال يعذهبم

  السابع والثالثون احلديث

ولسوف يعطيك ربك فرتىض قال مـن رضـا محمـد   يف قو' تعاىل ريض هللا عهناماخرج ابن جرير يف تفسريه عن ابن عباس
     ان ال يدخل احد من اهل بيته النار

  الثامن والثالثون احلديث

صـىل هللا عليـه  قال قال رسـول هللا  ريض هللا عنهيل والطرباين وابن شاهني عن ابن مسعوديعيل والعقي اخرج الزبار وابو
  ان فاطمة أحصنت فرßا حفّرم هللا ذريهتا عىل الناروآ' وسمل

  التاسع والثالثون احلديث

ىض هللا عهنـا ان  لفاطمـة رصـىل هللا عليـه وآ' وسـملقال قـال رسـول هللا  اماخرج الطرباين عن ابن عباس رىض هللا عهن
 هللا غري معذبك وال وUك
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Четиридесети 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.” 

Четиридесет и първи 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].” 

Четиридесет и втори 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.” 

Четиридесет и трети 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.” 
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  االربعون احلديث

 L اهيـا النـاس اين تركـت صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل قال قال رسـول هللا  ريض هللا عنهاخرج الرتمذي وحسـنه عن جابر
  كتاب هللا وعرتيت فيمك ما ان اخذمت به لن تضلوا

  احلادي واالربعون احلديث

 شفاعيت المـيت مـن احـب صىل هللا عليه وآ' وسمل عيل رىض هللا عنه قال قال رسول هللا اخرج اخلطيب يف wرخيه عن
 اهل بييت

  الثاين واالربعون احلديث

اشفع ' مـن امـيت اهـل   اول منصىل هللا عليه وآ' وسملرىض هللا عهنام قال قال رسول هللا  اخرج الطرباين عن ابن معر
 بييت

  الثالث واالربعون احلديث

  Îجلحفـةصـىل هللا عليـه وآ' وسـملهللا ابن حنطب عن ابيه قال خطبنا رسـول هللا  الطرباين عن املطلب بن عبداخرج 
 اثنني عن القرآن وعرتيت فقال ألست اوىل بمك من انفسمك قالوا بىل L رسول هللا قال فاين سائلمك عن
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Четиридесет и четвърти 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?” 

Четиридесет и пети 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.” 

Четиридесет и шести 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.” 

Четиридесет и седми 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].” 
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  الرابع واالربعون احلديث

  ال تـزول قـدما عبـد حـىتصـىل هللا عليـه وآ' وسـمل قـال قـال رسـول هللا ام ريض هللا عهناخرج الطرباين عن ابن عباس
 وعن حمبتنا اهل البيت ن اكتسـبهي انفقه ومن ا اباله وعن ما' فá افناه وعن جسده فáفá يسأل عن اربع عن معره

  اخلامس واالربعون احلديث

Uاحلـوض اهـل اول من يـرد عـيل يقولعليه وآ' وسملصىل هللا  عن عيل رىض هللا عنه مسعت رسول هللا يلمياخرج ا    
 بييت

  السادس واالربعون احلديث

 أدبوا اوالدمك عـىل ثـالث خـصال حـب صىل هللا عليه وآ' وسمل عن عيل رىض هللا عنه قال قال رسو هللا ياخرج اUيلم
 انبيائه واصفيائه  ظ¨ معقراءة القرآن فان محÙ القرآن يف ظل هللا يوم الظل � نبيمك وحب اهل بيته وعىل

  السابع واالربعون احلديث

 أثبتمك عىل الرصاط اشـدمك حبـاً الهـل صىل هللا عليه وآ' وسملاخرج اUيلمي عن عيل رىض هللا عنه قال قال رسول هللا 
  بييت واحصايب



 30 

Четиридесет и осми 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.” 

Четиридесет и девети 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.” 

Петдесети 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.” 

Петдесет и първи 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.” 
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  الثامن واالربعون احلديث

امـة املكـرم القي هلم شـفيع يـوم  اربعة ا¬ عليه وآ' وسملصىل هللاهللا عنه قال قال رسول هللا  اخرج اUيلمي عن عيل رىض
  اضطروا اليه واحملب هلم بقلبه ولسانه ما والساعي هلم يف امورمه عندهمحواجئ Nرييت والقاىض هلم 

  التاسع واالربعون احلديث

غـضب هللا عـىل مـن  اشــتد صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل عن ايب سعيد رىض هللا عنه قال قـال رسـول هللا ياخرج اUيلم
 عرتيت آذاين يف

  اخلمسون احلديث

ان هللا يـبغض اآل لك فـوق  صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل قـال قـال رسـول هللا  ريض هللا عنـهاخرج اUيلمي عن ايب هريرة
 واêفر ذمته واملبغض عرتة نبيه واملؤذي جريانه شـبعه والغافل عن طاعة ربه والتارك لسـنة نبيه

  خلمسون وايدااحل احلديث

    اهـل بيـيت و�نـصار كـريشصـىل هللا عليـه وآ' وسـمل قال قـال رسـول هللا  ريض هللا عنه سعيداخرج Uيلمي عن ايب
 وعيبيت وحصايب وموضع مرسيت وامانيت فاقبلوا من حمسـهنم وجتاوزوا عن مسيهئم
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Петдесет и втори хадис: 

Извежда ебу ̄ Ну‘айм в “ељ-Х̱иљйе” от ‘Ус ̱ма ̄н ибн ‘Аффа ̄н ت, който казва: Каза 
Пратеникът на Аллах i: “Който извърши добрина на човек от синовете на ‘Абдуљмут̣т̣алиб 
[бенӯ ‘Абдуљмут̣т̣алиб] на този свят и този човек не е способен да му се отплати за нея, аз ще му се 
отплатя за нея на Съдния [К̣ийа̄метския] ден.” 

Петдесет и трети хадис: 

Извежда ељ-Х̣ат̣ӣб от ‘Ус ̱ма ̄н ибн ‘Аффа ̄н ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах 
i: “Който стори добрина на някой от потомците на ‘Абдуљмут̣т̣алиб на този свят, неговата 
отплата ще бъде у мен, когато ме срещне.” 

Петдесет и четвърти 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.” 

Петдесет и пети хадис: 

Извежда ељ-Ма ̄ўердӣ от ебӣ Се‘ӣд ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i: 
“Оставям във вас каквото ако се придържате към него не ще се заблудите: Книгата на Аллах, 
която е въже – единия му край в “ръката” на Аллах, а другия му край в ръцете ви. И моето 
семейство – Ехљ ељ-Бейт. И те двете не ще се разделят едно от друго докато не се срещнат с мен 
при [басейна] ељ-Х̱аўд̣.” 
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  الثاين واخلمسون احلديث

 مـن اوىل رجـًال صىل هللا عليـه وآ' وسـملقال قال رسول هللا  نهاخرج ابو نعمي يف احللية عن عîن بن عفان ريض هللا ع 
  القيامة معروفاً يف اUنيا فمل يقدر املطليب عىل ماكفأته فا¬ ااكفئه عنه يوم املطلب من بين عبد

  الثالث واخلمسون احلديث

 من صنع صنيعة اىل احـد وسملصىل هللا عليه وآ' اخرج اخلطيب عن عîن ابن عفان ريض هللا عنه قال قال رسول هللا 
   اذا لقيين املطلب يف اUنيا فعىل ماكفاته من خلف عبد

  الرابع واخلمسون احلديث

 من صنع اىل احـد مـن اهـل بيـىت صىل هللا عليه وآ' وسمل اخرج ابن عساكر عن عيل رىض هللا عنه قال قال رسول هللا
    يداً اكفأته يوم القيامة

  اخلامس واخلمسون احلديث

ان متـسكمت   اين wرك فـيمك مـاصىل هللا عليه وآ' وسـملسعيد رىض هللا عنه قال قال رسول هللا  اوردي عن أيباخرج امل
  احلوضيت واهنام لن يتفرقا حىت يردا عيلبه لن تضلوا كتاب هللا سبب طرفه بيد هللا وطرفه Îيديمك وعرتيت اهل بي
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Петдесет и шести хадис: 

Извеждат Ах̱мед и ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ от Зейд ибн С ̱я̄бит ت, който казва: Каза 
Пратеникът на Аллах i: “Оставям във вас двама заместници: Книгата на Аллах, която е въже 
протегнато между небето и земята. И моето семейство – Ехљ ељ-Бейт. И наистина те двете не 
ще се отделят едно от друго докато не се срещнат с мен при [басейна] ељ-Х̱аўд̣.” 

Петдесет и седми 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.” 

Петдесет и осми хадис: 

Извеждат ед-Дейлемӣ в “ељ-Ефр ̣о ̄д” и ељ-Х̣ат̣ӣб в “ељ-Муттефек ̣” от ‘Алӣ ت, който 
казва: Каза Пратеникът на Аллах i: “Шестима са проклети от Аллах и всеки пророк: Онзи, 
който добавя в Книгата на Аллах, и който взема за лъжа предопределението [съдбата] от Аллах, и 
който изоставя суннета ми [традицията ми] стремейки се към бид‘ат [нововъведение], и който 
позволява спрямо моето семейство [такова отношение], каквото Аллах е забранил, и който 
управлява общността ми чрез тирания, извисявайки така онези, които Аллах е унижил и 
унижавайки онези, които Аллах е извисил, и който …” 
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  السادس واخلمسون احلديث

wرك فيمك خليفتـني   اينصىل هللا عليه وآ' وسملقال قال رسو هللا   عن زيد ابن ثبات رىض هللا عنهاخرج امحد والطرباين
  احلوض يتفرقا حىت يردا عىل ممدود ما بني السامء و�رض وعرتيت اهل بيىت واهنام لن كتاب هللا حبل

  السابع واخلمسون احلديث

ريض هللا عهنا مرفوعاً سـتة لعهنم هللا ولك نيب جماب الزائـد يف  عن عائشةاخرج الرتمذي واحلامك والبهيقي يف شعب �ميان 
ل حلـرم هللا حهللا ويـذل مـن اعـز هللا واملـسـت واملتـسلط Îجلـربوت فيعـز بـذõ مـن اذل واملكـذب بقـدر هللا كتـاب هللا

 واملسـتحل من عرتيت ماحرم هللا والتارك لسنىت

  الثامن واخلمسون احلديث

 ســتة صىل هللا عليه وآ' وسـملهللا عنه قال قال رسول هللا  فراد واخلطيب يف املتفق عن عيل ريضاخرج اUيلمي يف �
والراغـب عـن سـنىت اىل بدعـة واملـسـتحل مـن عـرتيت  جماب الزائـد يف كتـاب هللا واملكـذب بقـدر هللا لعهنم هللا ولك نيب

 عرابياً بعد جهرتهامن اعز هللا واملرتد ز من اذل هللا ويذل عÎجلربوت لي ماحرم هللا واملتسلط عىل امىت
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Петдесет 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.” 

Шестдесети 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.” 

Завърши [ [ [ [книгата]  ]  ]  ]  и    слава    на    Аллах. . . . И    последният    ни    зов    е    слава    на    Аллах, , , , Господаря    на    

световете. . . . И    благослови, , , , о, , , , Аллах, , , , нашия    повелител    Мух ̱̱ ̱̱аммед    и    неговото    най----добро    и    най----чисто    

семейство....     
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  التاسع واخلمسون احلديث

 ثـالث مـن صـىل هللا عليـه وآ' وسـمل عن ايب سعيد رىض هللا عنـه قـال قـال رسـول هللا ياخرج احلامك يف wرخيه واUيلم
     رمحيحفظهن حفظ هللا ' دينه ودنياه ومن ضيعهن مل حيفظ هللا ' شيئاً حرمة �سالم وحرمىت وحرمة

  الستون احلديث

النـاس العـرب وخـري العـرب   خـريصـىل هللا عليـه وآ' وسـملاخرج اUيلمي عن عيل رىض هللا عنه قال قـال رسـول هللا 
 قريش وخري قريش بنو هامش

 حبمد هللا وآخر دعوا> ان امحلد � رب العاملني وصل اللهم عىل سـيد> محمد وعىل آ9 الطيبني الطاهرينمت 
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Първи хадис: 

Предаден от ет̣-Т̣аберӣ в “Ж̱а ̄миа‘ ељ-Бейа ̄н” 11:144. И ељ-Мух̱ибб ет̣-Т̣аберӣ в “З̱ех̣о ̄’ир 
ељ-‘Ук ̣ба ̄” стр. 33, който го отнася към ибн ес-Сиррӣ. И от автора в “ед-Дур ̣р ̣ ељ-Менс ̱у ̄р ̣” 5:701. А 
в ељ-Бух̣о ̄рӣ 3:288 се споменава подобно на това, с добавката: “Каза ибн ‘Абба ̄с ب: Избърза! 
Наистина нямаше род от племето К̣ур ̣айш сред който Пророкът i да няма роднини. И каза 
[Пророкът i]: Освен да спазвате роднинските права по между ни!” И авторът е обхванал 
преданията по този въпрос в “ед-Дур ̣р ̣ ељ-Менс ̱у ̄р ̣” 5:699. 

Втори хадис: 

Предаден от ељ-К̣ур ̣т̣убӣ в “ељ-Ж̱а ̄миа‘ ли Ех̱кя̄м ељ-К̣ур ̣’а ̄н” 8:21. И ељ-Фех̣р ̣ ер ̣-Р̣о ̄зӣ в 
“ет-Тефсӣр ељ-Кебӣр” 27:166. И ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 3:47 (2641)/11:351 
(12259). И ељ-Хейс ̱емӣ в “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 9:168/7:103. И от автора в “ед-Дур ̣р ̣ ељ-Менс ̱у ̄р ̣” 
5:701. 

Трети хадис: 

Предаден от ељ-К̣ур ̣т̣убӣ в “ељ-Ж̱а ̄миа‘ ли Ех̱кя̄м ељ-К̣ур ̣’а ̄н” 8:24. И ес-Семху ̄дӣ в 
“Жеўа ̄хир ељ-‘Ик ̣дӣн” 2:13. И ед-Ду ̄ля̄бӣ в “ез ̱-З̱урриййе ет̣-Т̣о ̄хир ̣а” 74 стр. при 121-ви номер от 
думите на ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ب. И от автора в “ед-Дур ̣р ̣ ељ-Менс ̱у ̄р ̣” 5:701. 

Четвърти хадис: 

“Муснед” на имам Ах̱мед 1:342 (1780)/5:172 (17061). И “ет-Тирмиз ̱ӣ” 5:610 (3758). И 
“ен-Неся̄’ӣ” 5:51 (8175). И “ељ-Мустедр ̣ак” 4:85 (6960). 

Пети хадис: 

“Муслим” 4:36 (1873). И “ен-Неся̄’ӣ” 5:51 (8175). Предаден е също и на други места, 
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които не са посочени от автора като: “Муснед” на имам Ах̱мед 5:492 (18780) и “С ̣ах̱ӣх̱” на ибн 
Х̣узейме 4:62 (2357). 

Шести хадис: 

“ет-Тирмиз ̱ӣ” 5:622 (3788), който казва “Добър и изолиран.” [х̱асен г ̣арӣб]. И в него 
след “…не ще се заблудите след мен…” продължава с думите “Едното от тях е по-велико от 
другото: Книгата на Аллах, която е въже протегнато между небето…”. И “ељ-Мустедр ̣ак” 3:160 
(4711). И казва: “Това е достоверен хадис според условията на двамата шейха, но не са го 
извели.” И ез ̱-З̱ехеби го потвърждава.  

Седми хадис: 

“ељ-Мунтех̣аб” 107:240. И “Муснед” 6:232 (21068)/6:244 (21145). И ељ-Хейс ̱емӣ в 
“Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 9:162 с думите: “Оставям във вас двама заместници…”. По същия начин е и 
в “ељ-Мус ̣аннеф” на ибн ебӣ Шейбе 6:313 (31670). И също ељ-Фесеўӣ в “ељ-Меа‘рифе ўе ет-
Тя̄рӣх̣” 9:537. 

Осми хадис: 

“Муснед” 3:393 (10747). И “ебу ̄ Йеа‘ля̄” 3:6 (1017)/3:9 (1023)/3:47 (1135).  
Девети хадис: 

“ет-Тирмиз ̱ӣ” 5:622 (3789) и казва “Добър и изолиран” [х̱асен г ̣арӣб]. И “ељ-Муа‘ж ̱ем 
ељ-Кебӣр” на ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ 3:46 (2638). И ељ-Х̱а ̄ким в “ељ-Мустедр ̣ак” 3:162 (4716) и казва: 
“Хадис с достоверна верига [с ̣ах̱ӣх̱ ељ-исня̄д], но не е изведен от тях двамата [ељ-Бух̣о ̄рӣ и 
Муслим].” И ез ̱-З̱ехебӣ го потвърждава. И ељ-Бейхак ̣ӣ в “Шуа‘б ељ-Ӣма ̄н” 2:130 (1378). И казва 
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ес-Семху ̄дӣ в “Ж̱еўа ̄хир ељ-‘Ик ̣дӣн” 2:228 след като споменава хадиса: “Казва ес-Сех̣о ̄ўӣ: И буди 
недоумение споменаването на този хадис от ибн ељ-Ж̱еўзӣ в “ељ-‘Илељ ељ-Мутеня̄хийе.”” 

Десети хадис: 

Раздел “Меня̄к ̣иб К̣ар ̣о ̄бе Расу ̄лилля̄х i” 3:25 (3713) и раздел “Меня̄к ̣иб ељ-Х̱асен ўе ељ-
Х̱усейн (3751) 3:32 ”ب. И казва ес-Семху ̄дӣ в “Ж̱еўа ̄хир ељ-‘Ик ̣дӣн” 2:311 след като споменава 
хадиса и го отнася към “С ̣ах̱ӣх̱ ељ-Бух̣о ̄рӣ”: “Ед-Дя̄р ̣ак ̣ут̣нӣ го извежда по няколко различни 
пътища, сред които и на ибн ‘Умер  Засвидетелствайте Мух̱аммед i в“ :[с думите] ب ̣
семейството му [Ехљ ељ-Бейт].” А в друго предание “Опазете…”. А правилното е, че хадисът е 
муттефек ̣ ‘алейх [предаден едновременно от ељ-Бух̣о ̄рӣ и Муслим].” 

Единадесети хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 11:142 (11412). И “ељ-Мустедр ̣ак” 3:161 (4712) и 
класифициран [от ељ-Х̱а ̄ким] за достоверен [с ̣ах̱ӣх̱] според условията на Муслим, като ез ̱-З̱ехебӣ 
го потвърждава. И при тях се намира с думите “да укрепи водачите ви” вместо “да укрепи сърцата 
ви”, както е и във всички ръкописи, на които попаднах с изключение на един.  

Дванадесети хадис: 

“ељ-Муа‘жем ељ-Кебӣр” 11:18 (11312). 
Тринадесети хадис: 

Предаден от ес-Семху ̄дӣ в “Ж̱еўа ̄хир ељ-‘Ик ̣дӣн” 2:250, който го отнася към ед-Дейлемӣ 
в неговия “Муснед”. И казва: “Свидетел [шехӣд] за този хадис са думите на Ж̱а ̄бир ت: 
Единственото нещо чрез което разпознавахме лицемерите бе ненавистта им към ‘Алӣ ت.” 
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Изведен е и от Ах̱мед, като изказа е негов, а също и от ет-Тирмиз ̱ӣ.  
Четиринадесети хадис: 

“С ̣ах̱ӣх̱” на ибн Х̱ибба ̄н в “ељ-Их̱ся̄н” 15:435 (6978). И “ељ-Мустедр ̣ак” 3:162 (4717). И 
казва [ељ-Х̱а ̄ким]: “Достоверен според условията на Муслим, но не са го е извели.”, а ез ̱-З̱ехеби не 
го коментира [т.е. не се противопоставя на казаното]. 

Петнадесети хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 3:81 (2726) и “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 3:203 (2426). 
Шестнадесети хадис: 

“ељ-Кя̄миљ” на ибн ‘Адӣ 3:1060. И “Шуа‘б ељ-Ӣма ̄н” 2:232 (1614). И също го предава 
ед-Дейлемӣ в “ељ-Фирдеўс” 3:662 (5955). А в “Ж̱еўа ̄хир ељ-‘Ик ̣дӣн” 2:240 ес-Семху ̄дӣ го отнася 
към “ес ̱-С ̱еўа ̄б” на ибн ебӣ Шейбе. 

Седемнадесети хадис: 

“Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 9:163 на ељ-Хейс ̱емӣ, като го определя за слаб [д̣а‘ӣф]. 
Осемнадесети хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 3:122 (2251). А К̣о ̄д̣ӣ ‘Ийа ̄д̣ казва в “еш-Шифа ̄” 2:48: “Казват 
някои учени: Признаването на важността им се изразява в признаване на тяхното положение 
спрямо Пророка i. И след като си разбрал това си разбрал, необходимостта от спазването на 
правата им и забраната за проклинането им.” 

Деветнадесети хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 5:14 (4011). 
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Двадесети хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 8:373 (7757). 
Двадесет и първи хадис: 

“ељ-Мет̣о ̄либ ељ-‘А ̄лийе” на ибн Х̱аж ̱ер ̣ 2:26 (3972). И “Мух̣тес ̣ар ̣ Итх̱а ̄ф ес-Ся̄де ељ-
Мехер ̣а” на ељ-Бу ̄с ̣ӣрӣ 5:210 (3972). И “Неўа ̄дир ељ-Ус ̣у ̄љ” 2:199. И “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” на 
ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ 7:22 (6260). Предава се и от ељ-Фесеўӣ в “ељ-Меа‘рифе ўе ет-Тя̄рӣх̣” 1:538. И ет̣-
Т̣аберӣ в “Зех̣о ̄’ир ељ-‘Ук ̣ба ̄” 49 стр. И ељ-Муттек ̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-‘Умма ̄љ” 12:101. И ер ̣-
Р̣уйа ̄нӣ в неговия “Муснед” 2:253 (1152)/2:258 (1164)/2:258(1165). 

Двадесет и втори хадис: 

“Кешф ељ-Естя̄р ̣” на ељ-Хейс ̱емӣ 3:223 (2617), а също и “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 9:163. 
Двадесет и трети хадис: 

“Кешф ељ-Естя̄р ̣” на ељ-Хейс ̱емӣ 3:221 (2612), като в него се съдържат думите: “…и 
наистина Часът няма да настъпи докато сподвижниците на Пратеника на Аллах i не бъдат 
търсени [желани] така, както се търси изгубена вещ, но няма да бъдат намерени.” Така е 
предадено в “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 9:163. 

Двадесет и четвърти хадис: 

“Кешф ељ-Естя̄р ̣” на ељ-Хейс ̱емӣ 3:222 (2615), а също и “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 9:168. 
Двадесет и пети хадис: 

Предаден от ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 3:46 (2638). И от ебу ̄ Ну‘айм в “ељ-
Х̱иљйе” 4:306. 
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Двадесет и шести хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 4:283 (3502)/6:251 (5532). И ељ-Х̱а ̄ким в “ељ-Мустедр ̣ак” 2:373 
(3312). И ељ-Бу ̄с ̣ӣрӣ в “Мух̣тес ̣ар ̣ Итх̱а ̄ф ељ-Х̣айр ̣а” 5:211 (7540), като го отнася към ебу ̄ Йеа‘ля̄ и 
ељ-Беззя̄р ̣. И от ељ-Хейс ̱емӣ в “Кешф ељ-Естя̄р ̣” 3:222 (2614). 

Двадесет и седми хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 6:406 (8566) и “ељ-Муа‘ж ̱ем ес ̣-С ̣аг ̣ӣр” 2:22. 
Двадесет и осми хадис: 

В своята “ед-Дур ̣р ̣ ељ-Менс ̱у ̄р ̣” 6:7 авторът го отнася към ибн Неж ̱ж ̱а ̄р ̣ в неговата 
“Тя̄рӣх̣” от ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ب. 

Двадесет и девети хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 3:44 (2631). А ељ-Хейс ̱емӣ го предава в “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 
4:224. 

Тридесети хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 3:44 (2632). И “ебу ̄ Йеа‘ля̄” 6:161 (6709). И ељ-Х̣ат̣ӣб ељ-
Бег ̣дя̄дӣ в “Тя̄рӣх̣ Бег ̣дя̄д” 11:285. И казва ес-Сех̣о ̄ўӣ в “ељ-Мек ̣о ̄с ̣ид ељ-Х̱асене” 381 стр. след като 
споменава пътищата на хадиса и ги отнася към източниците им: “…и те се подсилват едни други.”  

Тридесет и първи хадис: 

“ељ-Мустедр ̣ак” 3:179 (4770), като [ељ-Х̱а ̄ким] го определя за достоверен, а ез ̱-З̱ехебӣ 
го критикува за това. 

Тридесет и втори хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 6:282 (5602). И ељ-Бейхак ̣ӣ го предава в “ес-Сунен ељ-Кубр ̣о ̄” 
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7:101 (13393)/7:185 (13660). И ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 3:45 (2635). И ед-
Ду ̄ля̄бӣ в “ез ̱-З̱урриййе ет̣-Т̣о ̄хир ̣а” 115 стр. при 219-ти номер. И ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-
Кебӣр” 3:44 (2633), като последните двама го предават от Еслем меўля̄ сеййидиня̄ ‘Умер  .ب ̣

Тридесет и трети хадис: 

Предаден от ељ-Хейс ̱емӣ в “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 9:173. И ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем 
ељ-Кебӣр” 20:27 (33)/3:45 (2634) и “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 6:282 (5602). И ељ-Бейхак ̣ӣ в “ес-
Сунен ељ-Кубр ̣о ̄” 7:102 (13394)/7:185 (13660). 

Тридесет и четвърти хадис: 

Предаден от ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 3:45 (2634). И Тема ̄м ер ̣-Р̣о ̄зӣ в 
“ељ-Феўа ̄’ид” 2:233 (1603). И ељ-Бейхак ̣ӣ в “ес-Сунен ељ-Кубр ̣о ̄” 7:102 (13395-13396).  

Тридесет и пети хадис: 

“ељ-Мустедр ̣ак” 3:162 (4715). 
Тридесет и шести хадис: 

”ељ-Мустедр ̣ак” 3:163 (4718). 
Тридесет и седми хадис: 

“Ж̱а ̄миа‘ ељ-Бейа ̄н” на ибн Ж̱ерӣр 2:624 (3715). А също авторът го предава в “ед-Дур ̣р ̣ 
ељ-Менс ̱у ̄р ̣” 6:610. И ељ-К̣ур ̣т̣убӣ в “ељ-Ж̱а ̄миа‘ ли Ех̱кя̄м ељ-К̣ур ̣’а ̄н” 10:84. И ед-Дейлемӣ го 
предава в “ељ-Фирдеўс” 2:310 (3403) от ‘Имр ̣о ̄н ибн Х̱ус ̣айн ب, който казва: “Каза Пратеникът 
на Аллах i: Поисках от моя Всемогъщ и Величествен Господар да не въведе нито един от 
семейството ми в Огъня и той го изпълни [искането ми].” 
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Тридесет и осми хадис: 

“Кешф ељ-Естя̄р ̣” на ељ-Хейс ̱емӣ 3:235 (2651). И “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” на ет̣-
Т̣абер ̣о ̄нӣ 3:41 (2625). И “ељ-Мет̣о ̄либ ељ-‘А ̄лийе” на ибн Х̱аж ̱ер ̣ 4:258 (3959), който го отнася 
към ебу ̄ Йеа‘ля̄ и ељ-Беззя̄р ̣. И също се предава от Тема ̄м ер ̣-Р̣о ̄зӣ в “ељ-Феўа ̄’ид” 1:154 
(356)/1:155 (357). И ељ-Бу ̄с ̣ӣрӣ в “Мух̣тес ̣ар ̣ Итх̱а ̄ф ељ-Х̣айр ̣а” 9:217 (7564). И ебу ̄ Ну‘айм в “ељ-
Х̱иљйе” 4:188. 

Тридесет и девети хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 11:210 (11685). 
Четиридесети хадис: 

“ељ-Ж̱а ̄миа‘ ес ̣-С ̣ах̱ӣх̱” на ет-Тирмиз ̱ӣ 5:621 (3786), а също виж източниците на тридесет 
и шести и тридесет и седми хадис. 

Четиридесет и първи хадис: 

“Тя̄рӣх̣ Бег ̣дя̄д” 2:146. 
Четиридесет и втори хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 12:321 (13550). А също предаден от ељ-Хейс ̱емӣ в “Меж ̱меа‘ ез-
Зеўа ̄’ид” 1:380. И ељ-Х̣ат̣ӣб ељ-Бег ̣дя̄дӣ в “ељ-Муўед̣д̣ах̱” 2:45. И ед-Дейлемӣ в “ељ-Фирдеўс” 1:23 
(29). И бин ‘Адӣ в “ељ-Кя̄миљ” 2:790. 

Четиридесет и трети хадис: 

Предаден от ељ-Хейс ̱емӣ в “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 5:195. 
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Четиридесет и четвърти хадис: 

“ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 11:83 (11177) и “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 1:185 (9402). 
Предаден още от ељ-Хейс ̱емӣ в “Меж ̱меа‘ ез-Зеўа ̄’ид” 10:346 от ебу Бер ̣зе ت с допълнението: 
“Каза: О, Пратенико на Аллах, а какъв е признакът за обичта към вас? А той i потупа с ръката си 
върху рамото на ‘Алӣ ت.”, като го отнася към “ељ-Еўсет̣” на ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ. 

Четиридесет и пети хадис: 

Споменат от ељ-Муттек ̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-‘Умма ̄љ” 12:100 (34178) и го отнася към 
ед-Дейлемӣ. 

Четиридесет и шести хадис: 

Споменат от ељ-Муттек ̣ӣ ељ-Хинди в “Кенз ељ-‘Умма ̄љ” 16:456 (45409). И ељ-‘Аж ̱лю̄нӣ 
в “Кешф ељ-Х̣афа ̄” 1:74 (174). 

Четиридесет и седми хадис: 

Споменат от ибн ‘Адӣ в “ељ-Кя̄миљ” 6:2304. И ељ-Муттек ̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-
‘Умма ̄љ” 12:96 (34157). 

Четиридесет и осми хадис: 

Споменат от ет̣-Т̣аберӣ в “З̱ех̣о ̄’ир ељ-‘Ук ̣ба ̄” 50 стр. И ељ-Муттек ̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-
‘Умма ̄љ” 12:100 (34180). И ез-Зебӣдӣ в “Итх̱а ̄ф ес-Ся̄де ељ-Муттек ̣ӣн” 8:73. И ес-Семху ̄дӣ в 
“Ж̱еўа ̄хир ељ-‘Ик ̣дӣн” 2:283, като казва: “Веригата [сенеда] му е слаба.” 

Четиридесет и девети хадис: 

Споменат от ељ-Муттек ̣ӣ ељ-Хинди в “Кенз ељ-‘Умма ̄љ” 12:93 (3414). А ет̣-Т̣аберӣ 
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предава в “З̱ех̣о ̄’ир ељ-‘Ук ̣ба ̄” 83 стр. от ‘Алӣ ت, че Пророкът i каза: “Гневът на Всевишния 
Аллах и гневът на неговия Пратеник, и гневът на неговите ангели [меляикета] е силен над онзи, 
който пролее кръв на пророк или причинява страдание на семейството му.”, като го отнася към 
имам ‘Алӣ ибн Му ̄ся̄ ер ̣-Р̣ид̣о ̄. 

Петдесети хадис: 

Споменат от ељ-Муттек ̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-‘Умма ̄љ” 16:87 (44029), като го отнася 
към ед-Дейлемӣ. А хадисите 14, 15, 19 и 49 [от тази книга] потвърждават някои от думите на 
настоящия хадис. 

Петдесет и първи хадис: 

“ељ-Фирдеўс” на ед-Дейлемӣ 1:407 (1645). А в “ет-Тирмиз ̱ӣ” 5:671 се предава от ебу ̄ 
Се‘ӣд ت от Пророка i, който казва: “Наистина хранителите на тайните ми към които се 
приютявам са семейството ми [Ехљ ељ-Бейт], а помощниците [ељ-Енс̣о̄р̣] са моите довереници. 
Затова извинявайте съгрешаващите от тях и се придържайте към добродетелните от тях.” И 
казва: “Това е добър [х̱асен] хадис.” 

Петдесет и втори хадис: 

“Х̱иљйе ељ-Еўлийа ̄’” 10:366. 
Петдесет и трети хадис: 

“Тя̄рӣх̣ Бег ̣дя̄д” 10:103. А също се предава от ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 
2:265 (1469). 
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Петдесет и четвърти хадис: 

Споменат от ељ-Муттек ̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-‘Умма ̄љ” 12:95 (3415). 
Петдесет и пети хадис: 

Предаден от ибн ебӣ ‘А ̄с ̣им в “Китя̄б ес-Сунне” 1:630 (1554). И ељ-Фесеўӣ в “ељ-
Меа‘рифе ўе ет-Тя̄рӣх̣” 1:537. И ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Еўсет̣” 4:262 (3463)/4:328 
(3566). И имам Ах̱мед в неговия “Муснед” 3:388 (10720). И шести хадис [от тази книга] е 
подобен на него. 

Петдесет и шести хадис: 

“Муснед” [на Ах̱мед] 6:232 (21068)/6:245 (21153). И “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 5:154 
(4923).  

Петдесет и седми хадис: 
“ет-Тирмиз ̱ӣ” 4:397 (2154). И “ељ-Мустедр ̣ак” 1:91 (102)/2:571 (3941)/4:101 (7011). 
Петдесет и осми хадис: 

Предаден от ед-Дейлемӣ в “ељ-Фирдеўс” 2:332 (3498) с думата “седем” [вместо “шест”] 
и с малка разлика в изказа. И ељ-Х̱а ̄ким в “ељ-Мустедр ̣ак” 2:573 (3945). И ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-
Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 17:43 (89) от ‘Амр ибн Се‘аўа ̄ ељ-Йа ̄фи‘ӣ с думата “седем”. 

Петдесет и девети хадис: 

Предаден от ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-Кебӣр” 3:126 (2881) и “ељ-Муа‘ж ̱ем ељ-
Еўсет̣” 1:162 (205). 

Шестдесети хадис: 

“ељ-Фирдеўс” 2:178 (2892). 



  

 
 



 

  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] 

 


