1. Вяра
1:2:7: Предадено от Ибн Умар
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Ислямът е базиран на (следните) пет (принципа):
1. Да свидетелстваш, че никой друг няма правото да бъде боготворен, освен
Аллах и че Мухаммед е пратеник на Аллах.
2. Да извършваш задължителната молитва покорно и перфектно.
3. Да плащаш закат (т.е. задължителната милостиня).
4. Да извършиш хадж (т.е. поклонение в Мека).
5. Да говееш през месец рамазан.”

1:2:8: Предадено от Абу Хурайра
Пророка  ﷺказа: „Вярата се състои от повече от 60 клона (т.е. части). И хая
(терминът ‘хая’ покрива голям брой схващания, които трябва да се разглеждат
заедно; сред тях са самоуважение, скромност; свенливост; скрупули и др.) е част
от вярата.”

1:2:9: Предадено от Абдуллах ибн Амр
Пророка  ﷺказа: „Мюсюлманин е този, който избягва да навреди на
мюсюлманина с езика и ръцете си. А мухаджир (преселник) е този, който изоставя
всичко, което Аллах е забранил.”

1:2:10: Предадено от Абу Муса
Някакви хора попитаха Пратеника на Аллах ﷺ: „Чий ислям е най-добър? (т.е.
Кой е най-добър мюсюлманин?)” Той отговори: „Този, който избягва да вреди на
мюсюлманите с езика и ръцете си.”

1:2:11: Предадено от Абдуллах ибн Амр
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Един човек попита Пророка ﷺ: „Какви видове дела (или какви качества) от
исляма са добри?” Пророка отговори: „Да нахраниш (бедните), да поздравиш тези,
които познаваш и тези, които не познаваш.”

1:2:12: Предадено от Анас
Пророка  ﷺказа: „Никой от вас не е вярващ, докато не поиска за своя братмюсюлманин същото, което иска за себе си.”

1:2:13: Предадено от Абу Хурайра
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Кълна се в този, в чиято ръка е живота ми, никой
от вас не е вярващ, докато не ме обича повече от баща си и децата си.”

1:2:14: Предадено от Анас
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Кълна се в този, в чиято ръка е живота ми, никой
от вас не е вярващ, докато не ме обича повече от баща си, децата си и цялото
човечество.”

1:2:15: Предадено от Анас
Пророка  ﷺказа: „Който притежава следните три качества, значи е вкусил от
сладостта на вярата:
1. Този, на който Аллах и Неговия Пророка са по-скъпи от всичко останало.
2. Този, който обича някой човек само и единствено заради Аллах.
3. Този, който мрази да бъде върнат към атеизма така, както мрази да бъде
хвърлен в огън.”

1:2:16: Предадено от Анас
Пророка  ﷺказа: „Любовта към ансарите е признак за вяра, а омразата към
ансарите е признак за неверие.”
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1:2:17: Предадено от Убада бин ас-Самит,
който взе участие в битката при Бадр и беше накиб (ръководител на шестима), в
нощта на общанието ал-Акба: Когато група от сподвижниците бяха около него,
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Закълнете ми се във вярност:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Да не съдружавате нищо с Аллах.
Да не крадете.
Да не прелюбодействате.
Да не убивате децата си.
Да не набеждавате невинен човек.
Да не се противите да вършите добри дела.”

Пророка  ﷺдобави: „Който от вас удържи на клетвата си, Аллах ще го
възнагради. А който от вас не удържи на някое от обещанията (освен това да не се
съдружава нищо с Аллах) и получи наказание в този свят, това наказание ще бъде
изкупление за извършения грях. А ако някой престъпи някое от тези обещания
(без първото) и Аллах скрие греха му, то тогава Аллах или ще го опрости, или ще
го накаже (в отвъдното).”

1:2:18: Предадено от Абу Саид ал-Худри
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Ще дойде време, когато най-доброто, което
мюсюлманинът ще притежава, ще бъде овца, която ще отведе на върха на
планината и в дъждовните долини, за да избяга заедно с религията си от
бедствията(които са изпратени за наказание).”

1:2:19: Предадено от Айша
Всеки път, когато Пратеника на Аллах  ﷺзаповядваше на мюсюлманите да
сторят нещо, той им нареждаше да вършат неща, които са лесни за тях (според
силата и издръжливостта им). Те казваха: „О, Пратенико на Аллах! Ние не сме като
теб. На теб Аллах ти е опростил всички минали и бъдещи грехове.” Така
Пратеника на Аллах  ﷺсе ядосваше и това се изписваше на лицето му. Той
казваше: „Аз се страхувам най-много от Аллах и познавам Аллах по-добре от който
и да било от вас.”

1:2:20: Предадено от Анас
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Пророка  ﷺказа: „Който притежава следните три качества, значи е вкусил от
сладостта на вярата:
1. Този, на който Аллах и Неговия Пророка са по-скъпи от всичко останало.
2. Този, който обича някой човек само и единствено заради Аллах.
3. Този, който мрази да бъде върнат към атеизма така, както мрази да бъде
хвърлен в огън.”

1:2:21: Предадено от Абу Саид ал-Худри
Пророка  ﷺказа: „Когато хората на рая влязат в рая и когато хората на ада
влязат в ада, Аллах ще нареди на тези, които са имали вяра, равна на теглото на
синапено зърно, да бъдат изведени от ада. Тогава те ще бъдат извадени, но те ще
бъдат почернени. Тогава те ще бъдат потопени в реката Хая (дъжд) или Хият
(живот) (разказвачът не може да се сети, кое от двете е правилното) и те ще се
съживят като зърно, което расте край напоителен канал. Не виждате ли, че то се
показва жълто и усукано?”

1:2:22: Предадено от Абу Саид ал-Худри
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „До като спях, видях (в съня си) някакви хора, които
носят ризи, покриващи само гърдите им, а други носеха дори по-къси от това.
Беше ми показан Умар ибн ал-Хаттаб да носи риза, която се влачи.” Хората
попитаха: „Как го тълкуваш о Пратенико на Аллах?” Той отвърна: „Това е
религията.”

1:2:23: Предадено от Абдуллах ибн Умар
Веднъж Пратеника на Аллах  ﷺмина покрай мъж от ансарите, който
убеждаваше своя брат относно хая. При това Пратеника на Аллах  ﷺму каза:
„Остави го, тъй като хая е част от вярата.”

1:2:24: Предадено от Ибн Умар
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Беше ми наредено да се боря с хората, докато не
признаят, че никой няма право да служи на друг, освен на Аллах и че Мухаммед е
пратеник на Аллах, докато не изпълняват молитвата и докато не дават
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задължителната милостиня. А сторят ли го, то животът и собствеността им са в
безопасност от мен, освен когато се отнася до законите на исляма и тогава
тяхната равносметка ще бъде направена от Аллах.”

1:2:25: Предадено от Абу Хурайра
Пратеника на Аллах  ﷺбеше попитан: „Кое е най-доброто дело?” Той отговори:
„Да вярваш в Аллах и в неговия пратеник Мухаммед.” Питащият пак попита: „Кое е
следващото (по добрина дело)?” Той отвърна: „Да се бориш по пътя на Аллах за
каузата на Аллах.” Питащият попита отново: „Кое е следващото?” Той отговори:
„Да извършиш хадж мубрур (хадж, който се приема от Аллах и който е извършен с
намерението за постигане задоволството на Аллах, а не за показ и без извършване
на грях в съответствие с традициите на Пророка )ﷺ.”

1:2:26: Предадено от Сад
Пратеника на Аллах  ﷺраздаде (закат) сред (група от хора), докато седях там,
но Пратеника на Аллах  ﷺпропусна един човек, който аз смятах, че е най-добър
от всички. Попитах: „О, Пратенико на Аллах! Защо остави този човек? Кълна се в
Аллах, аз го смятам за набожен вярващ.” Пророка  ﷺказа: „Или просто един
мюсюлманин.” Замълчах за известно време, но не можах де стърпя и питах
повторно заради това, което знаех за човека: „Защо подмина така и така? Кълна се
в Аллах, той е искрен вярващ!” Пророка  ﷺповтори: „Или просто един
мюсюлманин.” Но не можах де стърпя и питах повторно, тъй като познавах
човека. Тогава Пророка  ﷺказа: „О Сад, Аз дадох на един човек, въпреки, че друг
ми беше по-скъп от страх да не би той да бъде хвърлен в огъня от Аллах.”

1:2:27: Предадено от Абдуллах бин Амр
Един човек попита Пратеника на Аллах ﷺ: „Какви видове дела (или какви
качества) от исляма са добри?” Пророка  ﷺотговори: „Да нахраниш (бедните), да
поздравиш тези, които познаваш и тези, които не познаваш.”

1:2:28: Предадено от Ибн Аббас
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Пророка  ﷺказа: „Видях огъня на ада и по-голямата част от обитателите му бяха
непризнателни жени.” Беше попитан: „Те вярват ли в Аллах?” Той отговори: „Те са
непризнателни към своите съпрузи и са непризнателни за услугите и добрините,
извършени от тях. Ако вие винаги сте добри към някоя от тях и когато тя види
нещо във вас (което не ѝ харесва), ще каже: ‘Никога не съм видяла нещо добро от
теб.’”

1:2:29: Предадено от Ал-Марур
Срещнах Абу Зар при Ар-Рабаза, който носеше наметало, а неговият роб също
носеше подобно на неговото. Попитах го за причината за това. Той каза: „Обидих
един човек, наричайки неговата майка с лоши имена.” Пророка  ﷺми каза: „О,
Абу Зар! Да не би да си нарекъл неговата майка с лоши имена? Ти все още носиш
някой характеристики на невежеството. Твоите роби са твои братя и Аллах ги е
отредил да ги командваш. Така че който командва свой брат, трябва да го храни
със същото, което сам яде и да го облича със същото, което сам облича. Не ги
карай (робите) да вършат нещо отвъд силите им, а ако го сториш, тогава им
помогни.”

1:2:30: Предадено от Ал-Ахнас бин Кайс
Докато вървях да помогна на този човек (Али ибн Аби Талиб), Абу Бакр ме
срещна: „Къде отиваш?” Отговорих: „Отивам да помогна на този човек.” Той каза:
„Върни се, тъй като съм чувал Пратеника на Аллах  ﷺда казва: ‘Когато двама
мюсюлмани се срещнат със своите мечове, и двамата – убиецът и убитият отиват
в огъня на ада.’ Аз казах: ‘О, Пратенико на Аллах! За убиеца добре, но защо и
убития?’ Пратеника на Аллах  ﷺказа: ‘Защото и той е бил с намерение да убие
своя другар.’”

1:2:31: Предадено от Абдуллах
Когато беше низпослано следното знамение: За онези, които вярват и не
смесват своята вяра с гнет (6:82), сподвижниците на Пратеника на Аллах ﷺ
попитаха: „Кой измежду нас не е угнетил?” Аллах низпосла: Съдружаването е
огромен гнет. (31:13)

1:2:32: Предадено от Абу Хурайра
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Пророка  ﷺказа: „Признаците на лицемера са три:
1. Когато говори, лъже.
2. Когато обещава, никога не изпълва обещанието си.
3. Ако му повериш нещо, той не го връща.”

1:2:33: Предадено от Абдуллах бин Амр
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Който има една от следните четири (черти) е
пълен лицемер, а който има само една от тях, значи притежава една от чертите на
лицемерите, докато не се откаже от нея:
1.
2.
3.
4.

Когато му се довериш, той те предава.
Когато говори, казва лъжа.
Когато се споразумява, коварства.
Когато се кара, се държи по много неблагоразумен, зъл и обиден начин.”

1:2:34: Предадено от Абу Хурайра
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Който извършва молитвите през нощта Кадр от
искрена вяра и с надежда за наградата на Аллах, тогава всичките му минали
грехове ще бъдат опростени.”

1:2:35: Предадено от Абу Хурайра
Пророка  ﷺказа: „Който участва в (свещени битки) за каузата на Аллах и нищо
друго не го кара до го прави освен вярата му в Аллах и в Неговите пророци, ще
бъде възнаграден от Аллах или с награда, или с плячка (ако оцелее), или ще бъде
въведен в рая (ако падне убит в битката като мъченик). Ако не мислех, че би било
трудно за последователите ми, тогава не бих останал зад някоя група бойци и бих
отишъл да се боря по пътя на Аллах, и бих желал да падна мъченик в името на
Аллах, и тогава да бъда съживен, и отново да падна мъченик, и пак да падна
мъченик в Неговото име.”

1:2:36: Предадено от Абу Хурайра
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Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Който извършва молитви в нощите от рамазан със
смирение от чиста вяра и с надежда да получи награда от Аллах, всичките му
отминали грехове ще бъдат опростени.”

1:2:37: Предадено от Абу Хурайра
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Който говее през месец рамазан от искрена вяра,
надявайки се да получи награда от Аллах, тогава всичките му минали грехове ще
бъдат опростени.”

1:2:38: Предадено от Абу Хурайра
Пророка  ﷺказа: „Религията е много лесна и който се претоварва в свята
религия няма да бъде способен да продължи по този начин. За това не бива да
бъдете екстремисти, а се опитвайте де бъдете близо до съвършенството и да
получите добрата новина, че ще бъдете възнаградени; и се подсилвайте като се
молите сутрин и вечер.”

1:2:39: Предадено от Ал-Бара (бин Азиб)
Когато Пророка  ﷺдошъл в Медина, първоначално той отседнал при свои
дядовци или чичовци по майчина линия от ансарите. Той отслужвал молитвата
обърнат към Бейтул-Макдис (Йерусалим) в продължение на 16 или 17 месеца, но
му се искало да може да се моли в посока към Кааба (в Мека). Първата молитва,
която отслужил обърнат към Мека била следобедната молитва (икинди) в
компанията на някакви хора. Тогава един от хората, които отслужвали молитвата
тогава с него минал покрай някакви хора, които се молели в джамия, кланяйки се
в посока към Йерусалим. Той им казал: „Кълна се в Аллах, свидетелствам, че се
молих с Пратеника на Аллах  ﷺв посока към Кааба (в Мека). ” Чувайки това,
хората незабавно се обърнали в посока към Кааба. Юдеите и хората на писанието
се наслаждавали, когато виждали Пророка  ﷺда се обръща към Йерусалим в
молитвата, но когато той сменил посоката към Кааба, те не го одобрили.
Ал-Бара добави: „Преди да сменим посоката ни за молитва към Мека, някои от
мюсюлманите вече бяха умрели или ги бяха убили и не знаехме какво да кажем
относно тях (относно техните молитви). Тогава Аллах низпосла: А Аллах не би
погубил вярата (молитвите) ви. (2:143)”
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1:2:40: Предадено от Абу Хурайра
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Ако някой от вас подобри (следва стриктно)
неговата ислямска религия, то тогава наградата за неговите добри дела е от 10 до
700 пъти за всяко дело, а ако извърши злина, тя ще бъде записана както си е.”

1:2:41: Предадено от Айша
Веднъж Пророка  ﷺдойде, когато до мен седеше жена. Той каза: „Коя е тя?”
Отвърнах: „Тя е тази и тази” и му казах за прекомерните ѝ молитви. Той каза с
неодобрение: „Прави (добрини), които са според възможностите ти (без да се
претоварваш), тъй като Аллах не се изморява (да раздава награди), но ти
(определено) ще се измориш, а най-доброто дело (от богослужението) е това,
което се извършва редовно.”

1:2:42: Предадено от Анас
Пророка  ﷺказа: „Който каже ‘Никой не заслужава да бъде боготворен освен
Аллах’ и в сърцето си има добрина (вяра) колкото тежестта на ечемично зърно, ще
бъде изведен от ада. А който каже ‘Никой не заслужава да бъде боготворен освен
Аллах’ и в сърцето си има добрина (вяра) колкото тежестта на пшеничено зърно,
ще бъде изведен от ада. А който каже ‘Никой не заслужава да бъде боготворен
освен Аллах’ и в сърцето си има добрина (вяра) колкото тежестта на атом, ще бъде
изведен от ада.”

1:2:43: Предадено от Умар бин ал-Хаттаб
Веднъж един юдей ми каза: „О, ръководителю на вярващите! Във вашата Свещена
книга има знамение, което всички вие (мюсюлмани) четете и ако то беше
низпослано на нас, ние щяхме да обявим този ден (в който е низпослано) за
празник.” Умар бин ал-Хаттаб попитал: „Кое е това знамение?” Юдеят отговорил:
Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и
одобрих Исляма за ваша религия. (5:3) Умар казал: „Без съмнение ние знаем
къде и кога това знамение е низпослано на Пророка. Това беше в петък и Пророка
 ﷺбеше на Арафат (т.е. денят на хаджа).”
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1:2:44: Предадено от Талаха бин Убайдуллах
Един мъж от Наджд с неподдържана коса дойде при Пратеника на Аллах  ﷺи
ние чухме силния му глас, но не можахме да разберем какво казваше, докато не се
приближи и тогава разбрахме, че пита за исляма. Пратеника на Аллах  ﷺказа:
„Трябва да извършваш молитвата перфектно пет пъти всеки ден и нощ.” Тогава
мъжът попита: „Има ли още (молитви)?” Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Не, но ако
искаш да извършиш молитвите науфил (можеш да го сториш).” Пратеника на
Аллах  ﷺпродължи: „Трябва да говееш през месец рамазан.” Мъжът попита:
„Има ли още говеене?” Пратеника на Аллах  ﷺотговори: „Не, но ако искаш да
извършваш науфил говеене (можеш да го сториш).” Тогава Пратеника на Аллах
 ﷺму каза още: „Трябва да даваш закат (задължителна милостиня).” Тогава
човекът попита: „Освен заката, има ли още нещо, което трябва да давам?”
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Не, освен ако не искаш да даваш садака от себе си.”
Тогава този човек повтори многократно: „Кълна се в Аллах, нито ще върша
повече, нито по-малко от това!” Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Ако това, което
той казва е вярно, тогава той ще бъде благополучен (т.е. ще бъде награден с рая).”

1:2:45: Предадено от Абу Хурайра
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „(Вярващ), който придружава погребалната
процесия на мюсюлманин от искрена вяра и надежда за наградата на Аллах, и
остане докато погребалната молитва бъде извършена и церемониите приключат,
ще получи два кирата награда. Всеки кират е с размерите на (планината) Ухуд. А
който извърши погребалната молитва и се върне преди погребението, ще получи
награда само колкото един кират.”

1:2:46: Предадено от Абдуллах
Пророка  ﷺказа: „Да ощетиш мюсюлманин е фусук (грях), а да го убиеш е куфр
(неверие).” Предадено от Убада бин ас-Самит: Пратеника на Аллах  ﷺизлезе, за
да съобщи на хората (кога е) нощта на предопределението (Кадр), но се случи там
да се карат двама мюсюлмани. Пророка каза ﷺ: „Дойдох да ви съобщя (кога е)
нощта на предопределението (Кадр), но тъй като този и този се караха, знанието
за нея беше отнето от мен (забравих го) и може би така е по-добре за вас. Търсете
я в седмата, деветата и петата (от последните 10 вечери на месец рамазан).”
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1:2:47: Предадено от Абу Хурайра
Един ден, когато Пророка  ﷺседеше в компанията на някакви хора, (ангелът)
Джибраил дойде и попита: „Какво е вяра?” Пратеника на Аллах  ﷺотговори:
„Вярата е да вярваш в Аллах, Неговите ангели, срещата с Него, Неговите пророци и
да вярваш във възкресението.” След това той попита още: „Какво е ислям?”
Пратеника на Аллах  ﷺотговори: „Да служиш само на Аллах и на никой друг, да
съблюдаваш молитвите съвършено, да даваш задължителната милостиня
(закат), да говееш през месец рамазан.” Тогава той попита още: „Какво е ихсан
(съвършенство)?” Пратеника на Аллах  ﷺотговори: „Да служиш на Аллах така,
все едно го виждаш, а ако не можеш да постигнеш това състояние, то тогава да си
убеден, че Той те вижда.” Той попита още: „Кога ще настъпи Часа?” Пратеника на
Аллах  ﷺотговори: „Питания не знае повече от питащия, но ще те известя за
неговите признаци:
1. Когато робиня роди своята господарка.
2. Когато пастирите на черни камили започнат да се хвалят и състезават с
другите в строителството на високи сгради. А Часът е едно от пет неща,
които никой не знае, освен Аллах.”
Тогава Пророка  ﷺпрочете: Единствено при Аллах е знанието за Часа. (31:
34) Тогава този човек (Джибраил) си тръгна и Пророка  ﷺказа на своите
сподвижници да го извикат обратно, но те не можаха да го видят. Тогава
Пророка  ﷺказа: „Това беше Джибраил, който дойде да научи хората на
тяхната религия.” Абдуллах предава: Той (Пророка) смяташе всичко това като
част от вярата.

1:2:48: Предадено от Абдуллах бин Аббас
Бях уведомен, че Ираклий казал на Абу Суфян: „Попитах те дали те
(последователите на Мухаммед  )ﷺсе увеличават или намаляват. Ти каза, че
се увеличават. И наистина това е пътя на истинската вяра, докато тя не бъде
завършена във всички аспекти. Освен това те попитах дали има някой, който
след като е приел неговата (на Пророка  )ﷺрелигия (исляма), е останал
разочарован си е отрекъл от нея. Ти отрече и всъщност това е (знак за)
истинската вяра. Когато сладостта ѝ влезе в сърцата и се смеси с тях, никой не
може да остане разочарован от нея.”
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1:2:49: Предадено от Ан-Нуман бин Башир
Чух Пратеника на Аллах  ﷺда казва: „Разрешените и забранените неща са
известни, но между тях има несигурни (неясни) неща и повечето хора нямат
знание за тях. Така че който се опази от тези неясни неща, значи е опазил
религията и честта си. А който се отдаде на тези подозрителни неща, е като
овчар, който пасе (своите овце) близо до хима (личното пасище) на някой друг
и във всеки момент той може да влезе в него. (О, хора!) Внимавайте! Всеки
владетел има хима и химата на Аллах на този свят са нещата, които Той е
забранил. Внимавайте! Във всяко тяло има частица плът и ако тя стане добра,
то цялото тяло е добро, а ако се развали, то цялото тяло се разваля. Това е
сърцето.”

1:2:50: Предадено от Абу Джамра
Често седяхме заедно с Ибн Аббас и той ме караше да сядам на неговото място.
Той ме молеше да седя с него, за да ми даде част от това, което притежава. Така
че аз стоях при него два месеца. Един път той (ми) каза, че когато делегацията
от племето Абдул Кайс отишла при Пророка ﷺ, Пророка  ﷺги попитал:
„Кои са хората (т.е. вие)? (Или) коя е тази делегация?” Те отговорили: „Ние сме
от племето Рабия.” Тогава Пророка  ﷺим казал: „Добре дошли! О, хора (или
‘О, делегация на Абдул Кайс’). Нито ще бъдете опозорени, нито ще
съжалявате.” Те казали: „О, Пратенико на Аллах! Ние не можем да идваме при
теб, освен в свещения месец, а между нас е племето от неверници Мудар. За
това те молим да ни наредиш да вършим нещо добро, така че да го съобщим на
нашите хора, които не са тук сега, за да можем да влезем в рая.” Тогава те
питали за питиетата (кои са позволени и кои не). Пророка  ﷺим наредил да
извършват четири и им забранил да извършват четири неща. Той им наредил
да вярват единствено и само в Аллах и ги попитал: „Знаете ли какво е да
вярваш само в Аллах?” Те казали: „Аллах, а и Неговия пратеник знаят найдобре.” Тогава Пророка  ﷺим казал: „То е:
1. Да засвидетелстваш, че никой няма правото да бъде обожаван освен Аллах
и че Мухаммед е Пратеника на Аллах.
2. Да съблюдаваш молитвите идеално.
3. Да даваш заката (задължителната милостиня).
4. До говееш през рамазан.
5. И да плащаш ал-Хумус (една пета от плячката да бъде давана за каузата на
Аллах.)”
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Тогава той им забранил четири неща, а именно Хантам, Дубба, Накир Анн
Музаффат или Мукайяр (това са имената на казани, в които се приготвяли
алкохолни напитки) (Пророка  ﷺспоменал съда за вино, както и самото вино).
Пророка  ﷺим казал още: „Запомнете ги (тези инструкции) и ги предайте на
хората, който сте оставили вкъщи.”

1:2:51: Предадено от Умар бин ал-Хаттаб
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Наградата за делата зависи от намерението и
всеки човек ще получи награда според намеренията си. Така че, който се е
преселил за земни блага или да се ожени за жена, неговото преселение е за това,
за което се е преселил.”

1:2:52: Предадено от Абу Масуд
Пророка  ﷺказа: „Ако човек харчи за семейството си (с намерение да получи
награда от Аллах) искрено заради Аллах, тогава наградата му е все едно е дал
садака.”

1:2:53: Предадено от Сад бин Аби Уаккас
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Ще бъдете наградени за всичко, което харчите
заради Аллах, дори то да е залък, който сте сложили в устата на жена си.”

1:2:54: Предадено от Джарир бин Абдуллах
Врекох се във вярност на Пратеника на Аллах  ﷺза следните неща:
1. Да извършвам молитвата идеално.
2. Да давам закат (задължителна милостиня).
3. Да бъда искрен и честен към всеки мюсюлманин.

1:2:55: Предадено от Зияд бин Иляка
Чух Джарир бин Абдуллах (Възхвалява Аллах). В деня, в който Ал-Мугира бин
Шуба умря, той (Джарир) се изправи на минбара и благодари на Аллах и го
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възхвали, казвайки: „Страхувайте се само от Аллах, който няма съдружник! (Вие
трябва) да бъдете тихи и спокойни, докато не се появи (новия) управник, а той ще
дойде скоро. Молете Аллах да прости на предишния ви водач, защото той обичаше
да прощава на другите.” Джарир добави: „Амма баду (и сега) аз отидох при
Пророка  ﷺи казах: ‘Вричам се във вярност към твоя ислям.’ Пророка  ﷺдаде
условие за моя обет да бъда откровен и честен към всеки мюсюлманин, така че аз
му се врекох за това. Кълна се в Господа на тази джамия! Аз съм искрен и честен с
мюсюлманите.” Тогава Джарир помоли Аллах за прошка и слезе (от минбара).
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