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Съживяване на мъртвите [сърца]
с превъзходствата на Ехљ ељ-Бейт
от ељ-има̄м ељ-х̱а̄физ̣ Ж̱еля̄люддӣн ес-Суйӯт̣ӣ ت
[предговор и източници на хадисите] подготвени от ‘Абба̄с ибн Ах̱мед С̣ак̣р̣ ељ-Х̱усейнӣ
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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-Суйӯт̣ӣ, 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 К̣о̄д̣ӣ ‘Ийа̄д̣,
Всевишният Аллах да го помилва, казва в своята “еш-Шифа̄”, 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 [Фа̄т̣име ]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 К̣о̄д̣ӣ ‘Ийа̄д̣
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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-Суйӯт̣ӣ 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-Феха̄рис”, че ‘алля̄ме ес-Сенхӯрӣ попитал ељ-‘Аљк̣амӣ: “По какъв начин изучихте “ељЖ̱а̄миа‘” от неговия автор [ес-Суйӯт̣ӣ]?” Каза: “Отивахме при него заедно с ес-сеййид еш-шерӣф
Йӯсуф ељ-Ер̣мийӯнӣ към ер̣-р̣аўд̣а – мястото, където живееше ес-Суйӯт̣ӣ. И ељ-х̱а̄физ̣ ес-Суйӯт̣ӣ
поглеждаше към вратата. И ако сеййид Йӯсуф беше с нас – отваряше. А ако не – не отваряше. И
ес-сеййид еш-шерӣф Йӯсуф четеше, а ние слушахме.”
Ес-сеййид ељ-Кеття̄нӣ коментира това по следния начин: “Като че ли ес-Суйӯт̣ӣ 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-Суйӯт̣ӣ 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
[шефа̄‘ат] на Родоначалника на това семейство i и [застъпничеството] на неговите членове
ي, и да разтвори сърцата ни и да ги изпълни с обич и почит към него и към тях, Аллах да ги
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::
“ Их̱̱йа̄̄ ељ-- Меййит би Фед̣̣о’̄ иљ Ехљ ељ-- Бейт”.
”.
Първи хадис:
Извежда Се‘ӣд ибн Менс̣ӯр̣ в неговия “Сунен” от Се‘ӣд ибн Ж̱убейр  تза 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-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.”
Трети 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  وﺳﻼم ﻋﲆ ﻋﺒﺎدﻩ اذلﻳﻦ اﺻﻄﻔﻰ ﻫﺬﻩ ﺳـﺘﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ ً ﲰﻴﳤﺎ اﺣﻴﺎء اﳌﻴﺖ ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ
اﳊﺪﻳﺚ اﻻول

اﺧﺮج ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻮهل ﺗﻌﺎﱃ ﻗـﻞ ﻻ اﺳـﺎﻟﲂ ﻋﻠﻴـﻪ اﺟـﺮا الا اﳌـﻮدة ﰲ
اﻟﻘﺮﰉ ﻗﺎل ﻗﺮﰉ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ

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 اﻟﺜﺎﻟﺚ

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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Четвърти 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.”
Пети 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!”
Шести 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!”
Седми хадис:
Извежда ‘Абд ибн Х̱умейд в неговия “Муснед” от Зейд ибн С̱я̄бит 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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ

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  lوﻟﻘﺮاﺑﱵ
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ

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 اﻟﺴﺎدس

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 اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﺧﺮج ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﰲ ﻣﺴـﻨﺪﻩ ﻋﻦ زﻳﺪ اﺑﻦ اثﺑﺖ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ان اترك
ﻓﻴﲂ ﻣﺎ ان ﲤﺴﻜﱲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪى ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻛﺘﺎب ﷲ وﻋﱰﰐ اﻫﻞ ﺑﻴﱵ اﳖﲈ ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮدا ﻋﲇ اﳊﻮض
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Осми хадис:
Извеждат Ах̱мед и ебӯ 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] ељХ̱аўд̣. Затова внимавайте по какъв начин ще ме заместите в тях двете!”
Девети 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.”
Десети хадис:
Извежда ељ-Бух̣о̄рӣ от ебӣ Бекр̣ ес̣-С̣иддӣк̣ ت, който казва: “Засвидетелствайте
Мух̱аммед i чрез неговото семейство [Ехљ ељ-Бейт].”
Единадесети 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.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﺧﺮج اﲪﺪ واﺑﻮ ﻳﻌﲆ ﻋﻦ اﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ان رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻗـﺎل اﱐ أوﺷـﻚ ان
أدﻋﻰ ﻓﺄﺟﻴﺐ واﱐ اترك ﻓﻴﲂ اﻟﺜﻘﻠﲔ ﻛﺘﺎب ﷲ وﻋﱰﰐ اﻫﻞ ﺑﻴﱵ وان اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺒﲑ ﺧﱪﱐ اﳖﲈ ﻟﻦ ﻳﻔﱰﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮدا ﻋـﲇ
اﳊﻮض ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻛﻴﻒ ﲣﻠﻔﻮﱐ ﻓﳱﲈ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ

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
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎﺷﺮ

اﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ارﻗﺒﻮا ﶊﺪاً ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﰲ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ
اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ

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
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Дванадесети 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.”
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 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.”
Петнадесети 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.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ

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 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

اﺧﺮج اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ الاﳇﻴﻞ ﻋﻦ اﰊ ﺳـﻌﻴﺪ اﳋـﺪري رﴈ ﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗـﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻣـﻦ
اﺑﻐﻀﻨﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ

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
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ 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
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Шестнадесети 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].”
Седемнадесети 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!”
Осемнадесети 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.”
Деветнадесети 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.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس 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 اﻟﺴﺎﺑﻊ 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 اﻟﺜﺎﻣﻦ 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
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ 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
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Двадесети 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?”
Двадесет и първи 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.”
Двадесет и втори хадис:
Извежда ељ-Беззя̄р̣ от ебӣ Хур̣айр̣а 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-Беззя̄р̣ 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 ељБейт]. И наистина вие не ще се заблудите след тях.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺸﺮون

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 اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون

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
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﱫار ﻋﻦ اﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳـﲅ اﱐ ﺧﻠﻔـﺖ ﻓـﻴﲂ اﺛﻨـﲔ ﻟـﻦ ﺗـﻀﻠﻮا
ﺑﻌﺪﻫﲈ ﻛﺘﺎب ﷲ وﻧﺴـﱯ وﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮدا ﻋﲆ اﳊﻮض
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﱫار ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ اﱐ ﻣﻘﺒﻮض واﱐ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﲂ اﻟﺜﻘﻠﲔ
ﻛﺘﺎب ﷲ واﻫﻞ ﺑﻴﱵ واﻧﲂ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪﻫﲈ
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Двадесет и четвърти хадис:
Извежда ељ-Беззя̄р̣ от ‘Абдул̣л̣о̄х 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-Беззя̄р̣ от ибн ‘Абба̄с 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-Т̣абер̣о̄нӣ от ебӣ З̱ер̣р̣ ت: Чух Пратеникът на Аллах i да казва:
“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-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.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﱫار ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ رﴇ ﷲ ﻋﳯﲈ ان اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻗﺎل ﻣﺜﻞ اﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻣﺜﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧـﻮح
ﻣﻦ رﻛﳢﺎ ﳒﺎ وﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻏﺮق
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﱫار ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴇ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻣﺜﻞ اﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻣﺜـﻞ ﺳـﻔﻴﻨﺔ ﻧـﻮح
ﻣﻦ رﻛﺐ ﻓﳱﺎ ﳒﺎ وﻣﻦ ﲣﻠﻒ ﻋﳯﺎ ﻏﺮق
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﰊ ذر رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻳﻘـﻮل ﻣﺜـﻞ أﻫـﻞ ﺑﻴـﱵ ﻓـﻴﲂ ﳈﺜـﻞ
ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧﻮح ﰲ ﻗﻮم ﻧﻮح ﻣﻦ رﻛﳢﺎ ﳒﺎ وﻣﻦ ﲣﻠﻒ ﻋﳯﺎ ﻫكل وﻣﺜﻞ ابب ﺣﻄﺔ ﰲ ﺑﲏ اﴎاﺋﻴﻞ
اﳊﺪﻳﺚ ااﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون

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
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Двадесет и осми хадис:
Извежда ибн Неж̱ж̱а̄р̣ 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-Т̣абер̣о̄нӣ от ‘Умер̣ ت, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i:
“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-Т̣абер̣о̄нӣ от Фа̄т̣име ез-Зехр̣о̄’ ل, която казва: Каза Пратеникът на
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-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].”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﺑﻦ ﳒﺎر ﰲ اترﳜﻪ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﲇ 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 اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮون

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ ﲻﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﰻ ﺑﲏ اﻧـﱺ ﻓـﺎن ﻋـﺼﺒﳤﻢ ﻻﺑـﳱﻢ ﻣـﺎ
ﺧﻼ ودل ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺎﱐ ﻋﺼﺒﳤﻢ ﻓﺎان اﺑﻮﱒ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء رﴈ ﷲ ﻋﳯﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﰻ ﺑـﲏ أم ﻳﻨﳣـﻮن اﱃ
ﻋﺼﺒﳤﻢ الا ودلي ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺎان وﻟﳱﲈ وﻋﺼﺒﳤﲈ
اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن

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
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Тридесет и втори 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.”
Тридесет и трети хадис:
Извежда ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Абба̄с 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 ‘Умер̣ ب, който казва: Каза
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-Х̱а̄ким от ибн ‘Абба̄с 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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﻼﺛﻮن

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
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﰻ ﺳﺒﺐ وﻧﺴﺐ ﻣﻨﻘﻄـﻊ ﻳـﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ الا ﺳﺒﱯ وﻧﺴـﱯ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰲ اترﳜﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﲻﺮ رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﰻ ﻧـﺴﺐ وﺻـﻬﺮ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ الا ﻧﺴـﱯ وﺻﻬﺮي
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج اﳊﺎﰼ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ اﻟﻨﺠـﻮم اﻣـﺎن ﻻﻫـﻞ الارض ﻣـﻦ
اﻟﻐﺮق واﻫﻞ ﺑﺒﱴ اﻣﺎن ﻻﻣﱵ ﻣﻦ الاﺧﺘﻼف ﻓﺎذا ﺧﺎﻟﻔﳤﲈ ﻗﺒﻴةل ﻣﻦ اﻟﻌﺮب اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﺼﺎروا ﺣﺰب اﺑﻠﻴﺲ
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Тридесет и шести 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.”
Тридесет и седми 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.”
Тридесет и осми 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.”
Тридесет и девети хадис:
Извежда ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Абба̄с ب, който казва: Пратеникът на Аллах i каза
на Фа̄т̣име: “Наистина Аллах няма да наказва нито теб, нито твоите деца.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺛﻮن

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 اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن

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 اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن

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 اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن

اﺧﺮج اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴇ ﷲ ﻋﳯﲈ ﻗﺎل ﻗـﺎل رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻟﻔﺎﻃﻤـﺔ رﴇ ﷲ ﻋﳯـﺎ ان
ﷲ ﻏﲑ ﻣﻌﺬﺑﻚ وﻻ ودلك
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Четиридесети 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.”
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-Т̣абер̣о̄нӣ от ибн ‘Умер̣ ب, който казва: Каза Пратеникът на Аллах i:
“Първите за които ще се застъпя от моята общност са моето семейство.”
Четиридесет и трети 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.”
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اﳊﺪﻳﺚ اﻻرﺑﻌﻮن

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
اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺎدي واﻻرﺑﻌﻮن

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 اﻟﺜﺎﱐ واﻻرﺑﻌﻮن

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 اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻻرﺑﻌﻮن

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
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Четиридесет и четвърти 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?”
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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻻرﺑﻌﻮن

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
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ واﻻرﺑﻌﻮن

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

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 اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻻرﺑﻌﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ أﺛﺒﺘﲂ ﻋﲆ اﻟﴫاط اﺷـﺪﰼ ﺣﺒـﺎ ً ﻻﻫـﻞ
ﺑﻴﱵ واﲱﺎﰊ
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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 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.”
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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻻرﺑﻌﻮن

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
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻻرﺑﻌﻮن

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 اﳋﻤﺴﻮن

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 اﳊﺎدي واﳋﻤﺴﻮن

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
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Петдесет и втори хадис:
Извежда ебӯ Ну‘айм в “ељ-Х̱иљйе” от ‘Ус̱ма̄н ибн ‘Аффа̄н 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 ‘Ус̱ма̄н ибн ‘Аффа̄н 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-Ма̄ўердӣ 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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ واﳋﻤﺴﻮن

اﺧﺮج اﺑﻮ ﻧﻌﲓ ﰲ اﳊﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻋامثن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآهل وﺳـﲅ ﻣـﻦ اوﱃ رﺟـ ًﻼ
ﻣﻦ ﺑﲏ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ً ﰲ ادلﻧﻴﺎ ﻓﲅ ﻳﻘﺪر اﳌﻄﻠﱯ ﻋﲆ ﻣﲀﻓﺄﺗﻪ ﻓﺎان اﰷﻓﺌﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﳋﻤﺴﻮن

اﺧﺮج اﳋﻄﻴﺐ ﻋﻦ ﻋامثن اﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺻﻨﻴﻌﺔ اﱃ اﺣـﺪ
ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﰲ ادلﻧﻴﺎ ﻓﻌﲆ ﻣﲀﻓﺎﺗﻪ اذا ﻟﻘﻴﲏ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﳋﻤﺴﻮن

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
اﳊﺪﻳﺚ اﳋﺎﻣﺲ واﳋﻤﺴﻮن

اﺧﺮج اﳌﺎوردي ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳـﲅ اﱐ اترك ﻓـﻴﲂ ﻣـﺎ ان ﲤـﺴﻜﱲ
ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻛﺘﺎب ﷲ ﺳﺒﺐ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﺪ ﷲ وﻃﺮﻓﻪ ابﻳﺪﻳﲂ وﻋﱰﰐ اﻫﻞ ﺑﻴﱵ واﳖﲈ ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮدا ﻋﲇ اﳊﻮض
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Петдесет и шести хадис:
Извеждат Ах̱мед и ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ от Зейд ибн С̱я̄бит 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-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.”
Петдесет и осми хадис:
Извеждат ед-Дейлемӣ в “ељ-Ефр̣о̄д” и ељ-Х̣ат̣ӣб в “ељ-Муттефек̣” 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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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس واﳋﻤﺴﻮن

اﺧﺮج اﲪﺪ واﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ زﻳﺪ اﺑﻦ ﺛﺒﺎت رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮ ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳﲅ اﱐ اترك ﻓﻴﲂ ﺧﻠﻴﻔﺘـﲔ
ﻛﺘﺎب ﷲ ﺣﺒﻞ ﳑﺪود ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﲈء والارض وﻋﱰﰐ اﻫﻞ ﺑﻴﱴ واﳖﲈ ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮدا ﻋﲆ اﳊﻮض
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﳋﻤﺴﻮن

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 اﻟﺜﺎﻣﻦ واﳋﻤﺴﻮن

اﺧﺮج ادلﻳﻠﻤﻲ ﰲ الاﻓﺮاد واﳋﻄﻴﺐ ﰲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻦ ﻋﲇ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآهل وﺳـﲅ ﺳــﺘﺔ
ﻟﻌﳯﻢ ﷲ وﰻ ﻧﱯ ﳎﺎب اﻟﺰاﺋـﺪ ﰲ ﻛﺘـﺎب ﷲ واﳌﻜـﺬب ﺑﻘـﺪر ﷲ واﻟﺮاﻏـﺐ ﻋـﻦ ﺳـﻨﱴ اﱃ ﺑﺪﻋـﺔ واﳌـﺴـﺘﺤﻞ ﻣـﻦ ﻋـﱰﰐ
ﻣﺎﺣﺮم ﷲ واﳌﺘﺴﻠﻂ ﻋﲆ اﻣﱴ ابﳉﱪوت ﻟﻴﻌﺰ ﻣﻦ اذل ﷲ وﻳﺬل ﻣﻦ اﻋﺰ ﷲ واﳌﺮﺗﺪ اﻋﺮاﺑﻴﺎ ً ﺑﻌﺪ ﳗﺮﺗﻪ
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Петдесет 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.”
Шестдесети 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.”
Завърши [книгата]
] и слава на Аллах.. И последният ни зов е слава на Аллах,, Господаря на
[
световете.. И благослови,, о,, Аллах,, нашия повелител Мух̱̱аммед и неговото най-- добро и най-- чисто
семейство..
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اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﳋﻤﺴﻮن

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 اﻟﺴﺘﻮن

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
ﰎ ﲝﻤﺪ ﷲ وآﺧﺮ دﻋﻮاان ان اﶵﺪ  رب اﻟﻌﺎﳌﲔ وﺻﻞ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﲆ ﺳـﻴﺪان ﶊﺪ وﻋﲆ آهل اﻟﻄﻴﺒﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ
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Първи хадис:
Предаден от ет̣-Т̣аберӣ в “Ж̱а̄миа‘ ељ-Бейа̄н” 11:144. И ељ-Мух̱ибб ет̣-Т̣аберӣ в “З̱ех̣о̄’ир
ељ-‘Ук̣ба̄” стр. 33, който го отнася към ибн ес-Сиррӣ. И от автора в “ед-Дур̣р̣ ељ-Менс̱ӯр̣” 5:701. А
в ељ-Бух̣о̄рӣ 3:288 се споменава подобно на това, с добавката: “Каза ибн ‘Абба̄с ب: Избърза!
Наистина нямаше род от племето К̣ур̣айш 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-Дур̣р̣ ељ-Менс̱ӯр̣” 5:699.
Втори хадис:
Предаден от ељ-К̣ур̣т̣убӣ в “ељ-Ж̱а̄миа‘ ли Ех̱кя̄м ељ-К̣ур̣’а̄н” 8:21. И ељ-Фех̣р̣ ер̣-Р̣о̄зӣ в
“ет-Тефсӣр ељ-Кебӣр” 27:166. И ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 3:47 (2641)/11:351
(12259). И ељ-Хейс̱емӣ в “Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 9:168/7:103. И от автора в “ед-Дур̣р̣ ељ-Менс̱ӯр̣”
5:701.
Трети хадис:
Предаден от ељ-К̣ур̣т̣убӣ в “ељ-Ж̱а̄миа‘ ли Ех̱кя̄м ељ-К̣ур̣’а̄н” 8:24. И ес-Семхӯдӣ в
“Жеўа̄хир ељ-‘Ик̣дӣн” 2:13. И ед-Дӯля̄бӣ в “ез̱-З̱урриййе ет̣-Т̣о̄хир̣а” 74 стр. при 121-ви номер от
думите на ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ب. И от автора в “ед-Дур̣р̣ ељ-Менс̱ӯр̣” 5:701.
Четвърти хадис:
“Муснед” на имам Ах̱мед 1:342 (1780)/5:172 (17061). И “ет-Тирмиз̱ӣ” 5:610 (3758). И
“ен-Неся̄’ӣ” 5:51 (8175). И “ељ-Мустедр̣ак” 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 “С̣ах̱ӣх̱” на ибн
Х̣узейме 4:62 (2357).
Шести хадис:
“ет-Тирмиз̱ӣ” 5:622 (3788), който казва “Добър и изолиран.” [х̱асен г̣арӣб]. 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-Мустедр̣ак” 3:160
(4711). И казва: “Това е достоверен хадис според условията на двамата шейха, но не са го
извели.” И ез̱-З̱ехеби го потвърждава.
Седми хадис:
“ељ-Мунтех̣аб” 107:240. И “Муснед” 6:232 (21068)/6:244 (21145). И ељ-Хейс̱емӣ в
“Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 9:162 с думите: “Оставям във вас двама заместници…”. По същия начин е и
в “ељ-Мус̣аннеф” на ибн ебӣ Шейбе 6:313 (31670). И също ељ-Фесеўӣ в “ељ-Меа‘рифе ўе етТя̄рӣх̣” 9:537.
Осми хадис:
“Муснед” 3:393 (10747). И “ебӯ Йеа‘ля̄” 3:6 (1017)/3:9 (1023)/3:47 (1135).
Девети хадис:
“ет-Тирмиз̱ӣ” 5:622 (3789) и казва “Добър и изолиран” [х̱асен г̣арӣб]. И “ељ-Муа‘ж̱ем
ељ-Кебӣр” на ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ 3:46 (2638). И ељ-Х̱а̄ким в “ељ-Мустедр̣ак” 3:162 (4716) и казва:
“Хадис с достоверна верига [с̣ах̱ӣх̱ ељ-исня̄д], но не е изведен от тях двамата [ељ-Бух̣о̄рӣ и
Муслим].” И ез̱-З̱ехебӣ го потвърждава. И ељ-Бейхак̣ӣ в “Шуа‘б ељ-Ӣма̄н” 2:130 (1378). И казва
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ес-Семхӯдӣ в “Ж̱еўа̄хир ељ-‘Ик̣дӣн” 2:228 след като споменава хадиса: “Казва ес-Сех̣о̄ўӣ: И буди
недоумение споменаването на този хадис от ибн ељ-Ж̱еўзӣ в “ељ-‘Илељ ељ-Мутеня̄хийе.””
Десети хадис:
Раздел “Меня̄к̣иб К̣ар̣о̄бе Расӯлилля̄х i” 3:25 (3713) и раздел “Меня̄к̣иб ељ-Х̱асен ўе ељХ̱усейн  ”ب3:32 (3751). И казва ес-Семхӯдӣ в “Ж̱еўа̄хир ељ-‘Ик̣дӣн” 2:311 след като споменава
хадиса и го отнася към “С̣ах̱ӣх̱ ељ-Бух̣о̄рӣ”: “Ед-Дя̄р̣ак̣ут̣нӣ го извежда по няколко различни
пътища, сред които и на ибн ‘Умер̣ [ بс думите]: “Засвидетелствайте Мух̱аммед i в
семейството му [Ехљ ељ-Бейт].” А в друго предание “Опазете…”. А правилното е, че хадисът е
муттефек̣ ‘алейх [предаден едновременно от ељ-Бух̣о̄рӣ и Муслим].”
Единадесети хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 11:142 (11412). И “ељ-Мустедр̣ак” 3:161 (4712) и
класифициран [от ељ-Х̱а̄ким] за достоверен [с̣ах̱ӣх̱] според условията на Муслим, като ез̱-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-Семхӯдӣ в “Ж̱еўа̄хир ељ-‘Ик̣дӣн” 2:250, който го отнася към ед-Дейлемӣ
в неговия “Муснед”. И казва: “Свидетел [шехӣд] за този хадис са думите на Ж̱а̄бир 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-Тирмиз̱ӣ.
Четиринадесети хадис:
“С̣ах̱ӣх̱” на ибн Х̱ибба̄н в “ељ-Их̱ся̄н” 15:435 (6978). И “ељ-Мустедр̣ак” 3:162 (4717). И
казва [ељ-Х̱а̄ким]: “Достоверен според условията на Муслим, но не са го е извели.”, а ез̱-З̱ехеби не
го коментира [т.е. не се противопоставя на казаното].
Петнадесети хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 3:81 (2726) и “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 3:203 (2426).
Шестнадесети хадис:
“ељ-Кя̄миљ” на ибн ‘Адӣ 3:1060. И “Шуа‘б ељ-Ӣма̄н” 2:232 (1614). И също го предава
ед-Дейлемӣ в “ељ-Фирдеўс” 3:662 (5955). А в “Ж̱еўа̄хир ељ-‘Ик̣дӣн” 2:240 ес-Семхӯдӣ го отнася
към “ес̱-С̱еўа̄б” на ибн ебӣ Шейбе.
Седемнадесети хадис:
“Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 9:163 на ељ-Хейс̱емӣ, като го определя за слаб [д̣а‘ӣф].
Осемнадесети хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 3:122 (2251). А К̣о̄д̣ӣ ‘Ийа̄д̣ казва в “еш-Шифа̄” 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‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 5:14 (4011).

41

Двадесети хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 8:373 (7757).
Двадесет и първи хадис:
“ељ-Мет̣о̄либ ељ-‘А̄лийе” на ибн Х̱аж̱ер̣ 2:26 (3972). И “Мух̣тес̣ар̣ Итх̱а̄ф ес-Ся̄де ељМехер̣а” на ељ-Бӯс̣ӣрӣ 5:210 (3972). И “Неўа̄дир ељ-Ус̣ӯљ” 2:199. И “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” на
ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ 7:22 (6260). Предава се и от ељ-Фесеўӣ в “ељ-Меа‘рифе ўе ет-Тя̄рӣх̣” 1:538. И ет̣Т̣аберӣ в “Зех̣о̄’ир ељ-‘Ук̣ба̄” 49 стр. И ељ-Муттек̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-‘Умма̄љ” 12:101. И ер̣Р̣уйа̄нӣ в неговия “Муснед” 2:253 (1152)/2:258 (1164)/2:258(1165).
Двадесет и втори хадис:
“Кешф ељ-Естя̄р̣” на ељ-Хейс̱емӣ 3:223 (2617), а също и “Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 9:163.
Двадесет и трети хадис:
“Кешф ељ-Естя̄р̣” на ељ-Хейс̱емӣ 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 “Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 9:163.
Двадесет и четвърти хадис:
“Кешф ељ-Естя̄р̣” на ељ-Хейс̱емӣ 3:222 (2615), а също и “Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 9:168.
Двадесет и пети хадис:
Предаден от ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 3:46 (2638). И от ебӯ Ну‘айм в “ељХ̱иљйе” 4:306.
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Двадесет и шести хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 4:283 (3502)/6:251 (5532). И ељ-Х̱а̄ким в “ељ-Мустедр̣ак” 2:373
(3312). И ељ-Бӯс̣ӣрӣ в “Мух̣тес̣ар̣ Итх̱а̄ф ељ-Х̣айр̣а” 5:211 (7540), като го отнася към ебӯ Йеа‘ля̄ и
ељ-Беззя̄р̣. И от ељ-Хейс̱емӣ в “Кешф ељ-Естя̄р̣” 3:222 (2614).
Двадесет и седми хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 6:406 (8566) и “ељ-Муа‘ж̱ем ес̣-С̣аг̣ӣр” 2:22.
Двадесет и осми хадис:
В своята “ед-Дур̣р̣ ељ-Менс̱ӯр̣” 6:7 авторът го отнася към ибн Неж̱ж̱а̄р̣ в неговата
“Тя̄рӣх̣” от ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ب.
Двадесет и девети хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 3:44 (2631). А ељ-Хейс̱емӣ го предава в “Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид”
4:224.
Тридесети хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 3:44 (2632). И “ебӯ Йеа‘ля̄” 6:161 (6709). И ељ-Х̣ат̣ӣб ељБег̣дя̄дӣ в “Тя̄рӣх̣ Бег̣дя̄д” 11:285. И казва ес-Сех̣о̄ўӣ в “ељ-Мек̣о̄с̣ид 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-Мустедр̣ак” 3:179 (4770), като [ељ-Х̱а̄ким] го определя за достоверен, а ез̱-З̱ехебӣ
го критикува за това.
Тридесет и втори хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 6:282 (5602). И ељ-Бейхак̣ӣ го предава в “ес-Сунен ељ-Кубр̣о̄”
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7:101 (13393)/7:185 (13660). И ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 3:45 (2635). И едДӯля̄бӣ в “ез̱-З̱урриййе ет̣-Т̣о̄хир̣а” 115 стр. при 219-ти номер. И ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем ељКебӣр” 3:44 (2633), като последните двама го предават от Еслем меўля̄ сеййидиня̄ ‘Умер̣ ب.
Тридесет и трети хадис:
Предаден от ељ-Хейс̱емӣ в “Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 9:173. И ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем
ељ-Кебӣр” 20:27 (33)/3:45 (2634) и “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 6:282 (5602). И ељ-Бейхак̣ӣ в “есСунен ељ-Кубр̣о̄” 7:102 (13394)/7:185 (13660).
Тридесет и четвърти хадис:
Предаден от ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 3:45 (2634). И Тема̄м ер̣-Р̣о̄зӣ в
“ељ-Феўа̄’ид” 2:233 (1603). И ељ-Бейхак̣ӣ в “ес-Сунен ељ-Кубр̣о̄” 7:102 (13395-13396).
Тридесет и пети хадис:
“ељ-Мустедр̣ак” 3:162 (4715).
Тридесет и шести хадис:
”ељ-Мустедр̣ак” 3:163 (4718).
Тридесет и седми хадис:
“Ж̱а̄миа‘ ељ-Бейа̄н” на ибн Ж̱ерӣр 2:624 (3715). А също авторът го предава в “ед-Дур̣р̣
ељ-Менс̱ӯр̣” 6:610. И ељ-К̣ур̣т̣убӣ в “ељ-Ж̱а̄миа‘ ли Ех̱кя̄м ељ-К̣ур̣’а̄н” 10:84. И ед-Дейлемӣ го
предава в “ељ-Фирдеўс” 2:310 (3403) от ‘Имр̣о̄н ибн Х̱ус̣айн 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-Естя̄р̣” на ељ-Хейс̱емӣ 3:235 (2651). И “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” на ет̣Т̣абер̣о̄нӣ 3:41 (2625). И “ељ-Мет̣о̄либ ељ-‘А̄лийе” на ибн Х̱аж̱ер̣ 4:258 (3959), който го отнася
към ебӯ Йеа‘ля̄ и ељ-Беззя̄р̣. И също се предава от Тема̄м ер̣-Р̣о̄зӣ в “ељ-Феўа̄’ид” 1:154
(356)/1:155 (357). И ељ-Бӯс̣ӣрӣ в “Мух̣тес̣ар̣ Итх̱а̄ф ељ-Х̣айр̣а” 9:217 (7564). И ебӯ Ну‘айм в “ељХ̱иљйе” 4:188.
Тридесет и девети хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 11:210 (11685).
Четиридесети хадис:
“ељ-Ж̱а̄миа‘ ес̣-С̣ах̱ӣх̱” на ет-Тирмиз̱ӣ 5:621 (3786), а също виж източниците на тридесет
и шести и тридесет и седми хадис.
Четиридесет и първи хадис:
“Тя̄рӣх̣ Бег̣дя̄д” 2:146.
Четиридесет и втори хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 12:321 (13550). А също предаден от ељ-Хейс̱емӣ в “Меж̱меа‘ езЗеўа̄’ид” 1:380. И ељ-Х̣ат̣ӣб ељ-Бег̣дя̄дӣ 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-Хейс̱емӣ в “Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 5:195.
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Четиридесет и четвърти хадис:
“ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 11:83 (11177) и “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣” 1:185 (9402).
Предаден още от ељ-Хейс̱емӣ в “Меж̱меа‘ ез-Зеўа̄’ид” 10:346 от ебу Бер̣зе  تс 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-Т̣абер̣о̄нӣ.
Четиридесет и пети хадис:
Споменат от ељ-Муттек̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-‘Умма̄љ” 12:100 (34178) и го отнася към
ед-Дейлемӣ.
Четиридесет и шести хадис:
Споменат от ељ-Муттек̣ӣ ељ-Хинди в “Кенз ељ-‘Умма̄љ” 16:456 (45409). И ељ-‘Аж̱лю̄нӣ
в “Кешф ељ-Х̣афа̄” 1:74 (174).
Четиридесет и седми хадис:
Споменат от ибн ‘Адӣ в “ељ-Кя̄миљ” 6:2304. И ељ-Муттек̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ‘Умма̄љ” 12:96 (34157).
Четиридесет и осми хадис:
Споменат от ет̣-Т̣аберӣ в “З̱ех̣о̄’ир ељ-‘Ук̣ба̄” 50 стр. И ељ-Муттек̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ‘Умма̄љ” 12:100 (34180). И ез-Зебӣдӣ в “Итх̱а̄ф ес-Ся̄де ељ-Муттек̣ӣн” 8:73. И ес-Семхӯдӣ в
“Ж̱еўа̄хир ељ-‘Ик̣дӣн” 2:283, като казва: “Веригата [сенеда] му е слаба.”
Четиридесет и девети хадис:
Споменат от ељ-Муттек̣ӣ ељ-Хинди в “Кенз ељ-‘Умма̄љ” 12:93 (3414). А ет̣-Т̣аберӣ
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предава в “З̱ех̣о̄’ир ељ-‘Ук̣ба̄” 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 Мӯся̄ ер̣-Р̣ид̣о̄.
Петдесети хадис:
Споменат от ељ-Муттек̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-‘Умма̄љ” 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-Тирмиз̱ӣ” 5:671 се предава от ебӯ
Се‘ӣд  تот 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-Еўлийа̄’” 10:366.
Петдесет и трети хадис:
“Тя̄рӣх̣ Бег̣дя̄д” 10:103. А също се предава от ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Еўсет̣”
2:265 (1469).
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Петдесет и четвърти хадис:
Споменат от ељ-Муттек̣ӣ ељ-Хиндӣ в “Кенз ељ-‘Умма̄љ” 12:95 (3415).
Петдесет и пети хадис:
Предаден от ибн ебӣ ‘А̄с̣им в “Китя̄б ес-Сунне” 1:630 (1554). И ељ-Фесеўӣ в “ељМеа‘рифе ўе ет-Тя̄рӣх̣” 1:537. И ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем 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‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 5:154
(4923).
Петдесет и седми хадис:
“ет-Тирмиз̱ӣ” 4:397 (2154). И “ељ-Мустедр̣ак” 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-Х̱а̄ким в “ељ-Мустедр̣ак” 2:573 (3945). И ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељМуа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 17:43 (89) от ‘Амр ибн Се‘аўа̄ ељ-Йа̄фи‘ӣ с думата “седем”.
Петдесет и девети хадис:
Предаден от ет̣-Т̣абер̣о̄нӣ в “ељ-Муа‘ж̱ем ељ-Кебӣр” 3:126 (2881) и “ељ-Муа‘ж̱ем ељЕўсет̣” 1:162 (205).
Шестдесети хадис:
“ељ-Фирдеўс” 2:178 (2892).
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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]

