1. Знание
1:3:56: Предадено от Абу Хурайра
Докато Пророка  ﷺказваше нещо по време на събрание, един бедуин дойде и го
попита: „Кога ще настъпи часа?” Пратеника на Аллах  ﷺпродължи речта си, така
че някои хора си помислиха, че Пратеника на Аллах  ﷺне е чул въпроса, но не
харесаха това, което бедуинът попита. Някои си помислиха, че Пратеника на
Аллах  ﷺне е чул. Когато Пророка  ﷺзавърши с речта си, каза: „Къде е
питащият, който се интересуваше за Часа?” Бедуинът каза: „Тук съм Пратенико на
Аллах.” Тогава Пророка  ﷺказа: „Когато изчезне почтеността, тогава чакай
Часа.” Бедуинът каза: „Как така ще се изгуби?” Пророка  ﷺказа: „Когато властта
попадне в ръцете на неподходящи хора, тогава чакай Часа.”

1:3:57: Предадено от Абдуллах бин Амр
Веднъж Пророка  ﷺизостана зад нас по време на пътуване. Той се присъедини
към нас, когато извършвахме обмиването за молитвата, за която вече бяхме
закъснели. Тъкмо избърсвахме краката си с мокри ръце (без да ги измиваме
правилно), когато Пророка  ﷺсе обърна към нас с висок глас и повтори два или
три пъти: „Спасете петите си от огъня.”

1:3:58: Предадено от Ибн Умар
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Сред дърветата има дърво, чиито листа не падат и
е като мюсюлманин. Кажете ми името на това дърво.” Всички започнаха да мислят
за дърветата от пустинните региони. А аз се замислих за финиковата палма, но ме
хвана срам да отговоря и другите тогава запитаха: „Кое е това дърво, о Пратенико
на Аллах?” Той отговори: „Това е финиковата палма.”

1:3:59: Предадено от Ибн Умар
Пророка  ﷺказа: „Сред дърветата има дърво, чиито листа не падат и е като
мюсюлманин. Кажете ми името на това дърво.” Всички започнаха да мислят за
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дърветата от пустинните региони. А аз се замислих за финиковата палма, но ме
хвана срам да отговоря и другите тогава запитаха: „Кое е това дърво, о Пратенико
на Аллах?” Той отговори: „Това е финиковата палма.”

1:3:60: Предадено от Ибн Умар
Също като хадис 59.

1:3:61: Предадено от Ибн Умар
Също като хадис 59.

1:3:62: Предадено от Ибн Умар
Също като хадис 59.

1:3:63: Предадено от Анас бин Малик
Докато седяхме с Пророка  ﷺв джамията, дойде човек, яздещ камила. Той
накара камилата си да коленичи в джамията, завърза я за предния ѝ крак и каза:
„Кой от вас е Мухаммед?” В този момент Пророка  ﷺседеше сред нас
(сподвижниците), облегнат на ръката си. Ние отговорихме: „Този бял мъж, който
се е облегнал на ръката си.” Тогава човекът се обърна към него: „О, сине на Абдул
Мутталиб!”
Пророка  ﷺказа: „Тук съм да отговоря на въпросите ти.” Човекът каза на
Пророка ﷺ: „Искам да те попитам нещо, а въпросите ми са трудни. За това не се
ядосвай.” Пророка  ﷺказа: „Питай каквото искаш.” Тогава човекът каза:
„Заклевам те в твоя Господ и Господа на тези преди теб, Аллах наистина ли те е
изпратил като пратеник до целия свят?” Пророка  ﷺотговори: „Да, кълна се в
Аллах.” Тогава човекът продължи: „Заклевам те в Аллах. Аллах наистина ли ти е
наредил да изпълняваш пет молитви всеки ден и нощ (денонощие)?” Той
отговори: „Да, кълна се в Аллах.” Човекът каза: „Заклевам те в Аллах. Аллах
наистина ли ти е наредил да говееш през този месец на годината (т.е. рамазан)?”
Той отговори: „Да, кълна се в Аллах.” Човекът продължи: „Заклевам те в Аллах.
Аллах наистина ли ти е наредил да вземаш закат (задължителна милостиня) от
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нашите богаташи и да го раздаваш сред нашите бедняци?” Пророка  ﷺказа: „Да,
кълна се в Аллах.” При това човекът каза: „Повярвах във всичко това, с което си
бил изпратен и аз самият съм изпратен като пратеник от моите хора, а аз съм
Димам бин Заляба от братята Бани Сад бин Бакр.”

1:3:64: Предадено от Абдуллах бин Аббас
Веднъж Пратеника на Аллах  ﷺдаде писмо на един човек и му нареди да го
занесе на управителя на Бахрейн. (Той го стори), а управителят на Бахрейн го
изпратил до Хосрой, който прочел писмото и го скъсал на парчета. (Един от
разказвачите (Ибн Шихаб) смята, че Ибн ал-Мусаяб казал, че Пратеника на Аллах
 ﷺсе помолил на Аллах срещу тях, казвайки: „Дано Аллах да ги разкъса на
парчета и да ги разхвърли напълно!”)

1:3:65: Предадено от Анас бин Малик
Веднъж Пророка  ﷺнаписа писмо или му беше хрумнало да пише писмо. Беше
му казано, че те (владетелите) не четат писма, освен ако не са подпечатани. Така
че Пророка  ﷺвзе сребърен пръстен, гравиран с надписа „Мухаммед –
Пратеника на Аллах”. И до сега е все едно пред очите ми с неговия бял блясък в
ръката на Пророка ﷺ.

1:3:66: Предадено от Абу Уакид Лайси
Пратеника на Аллах  ﷺседеше с някакви хора в джамията, когато дойдоха трима
мъже. Двама от тях дойдоха пред Пратеника на Аллах ﷺ, а третия отиде на
някъде. Двамата мъже постояха прави за известно време, след което един от тях
намери място в кръга от хора и седна, втория седна зад насъбралите се хора, а
третия беше някъде. Когато Пратеника на Аллах  ﷺсвърши проповедта си, каза:
„Да ви известя ли за тези трима души? Единият от тях се подслони при Аллах и
Аллах го приюти в Своите милост и милосърдие, вторият се засрами от Аллах и
Аллах го приюти в Своята милост (без да го наказва). А третият отвърна лице от
Аллах и Аллах отвърна Своето лице от него.”

1:3:67: Предадено от Абу Бакр
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Веднъж Пророка  ﷺяздеше камилата си, а един човек държеше поводите ѝ.
Пророка  ﷺпопита: „Какъв ден е днес?” Ние замълчахме, мислейки си, че той
може да назове този ден с друго име. Той каза: „Не е ли денят Нахр (предаване на
жертвените животни)?” Ние казахме: „Да.” Той попита още: „Кой месец е това?”
Ние замълчахме отново, мислейки си, че може да го назове с друго име. Тогава той
каза: „Не е ли месец зул-хиджа?” Ние отговорихме: „Да.” Той отговори: „Наистина!
Вашите кръв, собственост и чест са свещени за друг (т.е. мюсюлманин) така, както
е свещен и този ваш ден, в този ваш месец, в този ваш град. Дълг е на тези, които
присъстват, да съобщят на тези, които отсъстват, защото тези, които отсъстват
може да разберат (казаното от мен) по-добре от присъстващите.”

1:3:68: Предадено от Ибн Масуд
Пророка  ﷺсе занимаваше с нас като ни проповядваше в подходящо време, така
че да не се отегчаваме. (Той избягваше да ни отегчава с церемони и знание през
цялото време.)

1:3:69: Предадено от Анас бин Малик
Пророка  ﷺказа: „Улеснявайте нещата за хората (що се отнася до религиозни
въпроси), и не ги затруднявайте, и им съобщавайте добри вести и не ги карайте
да се отвърнат (от исляма).”

1:3:70: Предадено от Абу Уаил
Абдуллах говореше на хората за религията всеки четвъртък. Веднъж един човек
каза: „О, Аба Абдур-Рахим! Кълна се в Аллах! Ще ми се да ни проповядваш всеки
ден.” Той отговори: „Единствената причина, поради която не го правя, е че не
искам да ви отегчавам и без съмнение се грижа за вас, като подбирам подходящо
време да ви проповядвам точно така, както Пророка  ﷺправеше с нас от страх да
не ни отегчи.”

1:3:71: Предадено от Муауия
Чух Пратеника на Аллах  ﷺда казва: „Ако Аллах иска да стори добро на някой
човек, Той го кара да разбере религията. Аз я разпространявам, но с позволението
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на Аллах. (И запомнете) че тази общност (от истински мюсюлмани) ще следва
учението на Аллах стриктно и няма да ѝ бъде навредено от никой, който следва
друг път, докато не бъде установен редът на Аллах (Съдния ден).”

1:3:72 Предадено от Ибн Умар
Бяхме с Пратеника на Аллах ﷺ, когато някой донесе месест цвят от финикова
палма. Тогава той каза: „Сред дърветата има дърво, което прилича на
мюсюлманин.” Исках да кажа, че това е финиковата палма, но бях най-малък и
замълчах. Тогава Пророка  ﷺказа: „Това е финиковата палма.”

1:3:73: Предадено от Абдуллах бин Масуд
Не завиждай на никого освен на двама. (Първият е човек) на който Аллах е дал
богатство и той го харчи праведно; (вторият е) този, на който Аллах е дал мъдрост
(Свещения Коран), а той спазва повелите му и учи и другите на него.

1:3:74: Предадено от Ибн Аббас
Той (Ибн Аббас) и Хур бин Кайс ал-Фазари били на различно мнение относно
сподвижника на (пророка) Муса. Ибн Аббас казал, че това бил Хадир.
Междувременно Убай ибн Каб минал покрай тях и Ибн Аббас го извикал, казвайки
му: „Аз и приятелят ми (Хур) сме на различни мнения относно сподвижника на
Муса, за който Муса попитал относно пътя до мястото за среща. Чувал ли си
Пророка  ﷺда споменава нещо за него?” Той казал: „Да, чух Пратеника на Аллах
 ﷺда казва: ‘Докато Муса седял в компанията на няколко израелтяни, един
човек отишъл при него и го попитал: ‘Познаваш ли някой, който да е по-учен от
теб?’ Муса отговорил: ‘Не.’ Тогава Аллах му низпослал откровение: ‘Да, нашият раб
Хадир е по-учен от теб.’ Така Аллах направил рибата знак за него и му било
казано, че когато изгуби рибата, той трябвало да се върне на мястото, на което
рибата била изгубена и там щял да го срещне (Хадир). Така че Муса отишъл да
търси този знак в този регион. Момчето-прислужник на Муса му казало: ‘Спомняш
ли си, когато се качихме на скалата – тогава аз забравих рибата и само сатаната ме
накара да я забравя.’ Тогава Муса казал: Това е, към което се стремяхме. (18:64)
Тогава те се върнали обратно, следвайки стъпките си и открили Хадир. И това,
което им се случило по-нататък е разказано в Свещения Коран (18:54 до 18:82).’”
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1:3:75: Предадено от Ибн Аббас
Веднъж Пророка  ﷺме хвана и каза: „О, Аллах! Дари му знанието на Книгата
(Корана).”

1:3:76: Предадено от Ибн Аббас
Веднъж дойдох яздейки една магарица тъкмо когато бях достигнал пубертета.
Пратеника на Аллах  ﷺизпълняваше молитвата в Мина. Пред него нямаше
преграда и аз минах пред част от редица от хора, които изпълняваха молитвата.
Тогава оставих магарицата да пасе и се включих в редицата без никой да има
някакви възражения.

1:3:77: Предадено от Махмуд бин Рабия
Когато бях петгодишно момче, си спомням, че Пророка  ﷺвзе вода с устата си от
кофа (за изваждане на вода от кладенец) и я хвърли в лицето ми.

1:3:78: Предадено от Ибн Аббас
Той (Ибн Аббас) и Хур бин Кайс ал-Фазари били на различно мнение относно
сподвижника на (пророка) Муса. Ибн Аббас казал, че това бил Хадир.
Междувременно Убай ибн Каб минал покрай тях и Ибн Аббас го извикал, казвайки
му: „Аз и приятелят ми (Хур) сме на различни мнения относно сподвижника на
Муса, за който Муса попитал относно пътя до мястото за среща. Чувал ли си
Пророка  ﷺда споменава нещо за него?” Той казал: „Да, чух Пратеника на Аллах
 ﷺда казва: ‘Докато Муса седял в компанията на няколко израелтяни, един
човек отишъл при него и го попитал: ‘Познаваш ли някой, който да е по-учен от
теб?’ Муса отговорил: ‘Не.’ Тогава Аллах му низпослал откровение: ‘Да, нашият раб
Хадир е по-учен от теб.’ Муса попитал Аллах как да го открие (ал-Хадир). Така
Аллах направил рибата знак за него и му било казано, че когато изгуби рибата,
той трябвало да се върне на мястото, на което рибата била изгубена и там щял да
го срещне (Хадир). Така че Муса отишъл да търси този знак в този регион.
Момчето-прислужник на Муса му казало: ‘Спомняш ли си, когато се качихме на
скалата – тогава аз забравих рибата и само сатаната ме накара да я забравя.’
Тогава Муса казал: Това е, към което се стремяхме. (18:64) Тогава те се върнали
обратно, следвайки стъпките си и открили Хадир. И това, което им се случило понататък е разказано в Свещения Коран (18:54 до 18:82).’”
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1:3:79: Предадено от Абу Муса
Пророка  ﷺказа: „Примера за напътствието и знанието, което Аллах ми е
изпратил е като обилен дъжд, падащ на земята, част от която е плодородна почва,
която поема дъждовната вода и изважда растителност и трева в изобилие. (А)
друга част от нея е твърда и задържа водата, и Аллах прави от нея да се ползват
хората като я пият, напояват животните си и напояват земята за култивиране. (А)
друга част е неплодородна и не може нито да задържи водата, нито да извади
растителност. Първият пример, е примерът на този, който разбира религията на
Аллах и се ползва от знанието, което Аллах е разкрил чрез мен (Пророците учат, а
после преподават на другите). Последната част е пример за човек, който не се
интересува и не харесва напътствието на Аллах, разкрито чрез мен (Той е като
тази неплодородна земя.)”

1:3:80: Предадено от Анас
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Следните неща са сред признаците на Часа:
1.
2.
3.
4.

Религиозното знание ще изчезне (чрез смъртта на учените).
Невежеството (относно религията) ще бъде широко разпространено.
Пиенето на алкохолни напитки (ще бъде широко разпространено).
Ще бъде разпространено откритото извършване на прелюбодеяния.”

1:3:81: Предадено от Анас
Ще ви кажа предание, което няма да чуете от никой друг след мен. Чух Пратеника
на Аллах  ﷺда казва: „Сред признаците на часа са следните четири:
1.
2.
3.
4.

Религиозното знание ще изчезне (чрез смъртта на учените).
Невежеството (относно религията) ще бъде широко разпространено.
Ще бъде разпространено откритото извършване на прелюбодеяния.
Жените ще се увеличат толкова много, а мъжете ще намалеят толкова
много, че един мъж ще се грижи за 50 жени.”

1:3:82: Предадено от Ибн Умар
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Докато спях, видях че пълна чаша с мляко ми бива
донесена и аз пия от нея толкова много, че забелязвам, че (млякото) излиза из под
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ноктите ми. Тогава давам чашата Умар ибн ал-Хаттаб.” Сподвижниците на
Пророка  ﷺпопитаха: „Какво е тълкуването (на този сън), о Пратенико на
Аллах?” Той отговори: „Това е религиозното знание.”

1:3:83: Предадено от Абдуллах бин Амр бин ал-Ас
Пратеника на Аллах  ﷺспря (за малко край Джимар) в Мина по време на
прощалния хадж заради хората и те започнаха да му задават въпроси. Един мъж
дойде и каза: „Забравих и си избръснах главата преди да заколя хади (жертвеното
животно).” Пророка  ﷺказа: „Няма проблем, отиди и го заколи сега.” Тогава
дойде друг човек и каза: „Забравих и заклах (камилата) преди рами (хвърлянето
на камъчета) по джамаратите.” Пророка  ﷺказа: „Направи рами сега и няма
проблем.”
Разказвачът добавя: „Така в този ден, в който Пророка  ﷺбеше питан за нещо
извършено преди или след времето му за изпълнение (свързано с церемониите на
хаджа), неговият отговор беше все: ‘Направи го (сега) и няма проблем.’”

1:3:84: Предадено от Ибн Аббас
Някой каза на Пророка ( ﷺпо време на прощалния му хадж): „Аз заклах курбана
преди рами.” Пророка  ﷺмахна с ръката си и каза: „Няма проблем.” Друг човек
каза: „Избръснах си главата преди коленето на курбана.” Пророка  ﷺмахна с
ръката си и каза: „Няма проблем.”

1:3:85: Предадено от Абу Хурайра
Пророка  ﷺказа: „(Религиозното) знание ще изчезне (чрез смъртта на учените в
религията) и ще се появят бедствия; и харджът ще се увеличи.” Беше попитано:
„Какво е хардж, о Пратенико на Аллах?” Той отговори махайки с ръката си, имайки
предвид „убиването”.

1:3:86: Предадено от Асма
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Отидох при Айша, докато тя се молеше и ѝ казах: „Какво им става на хората?” Тя
посочи към небето. (Погледнах към джамията) и видях хората да се молят. Айша
каза: „Пречист е Аллах!” Попитах я: „Знамение ли има?” Тя кимна с главата си,
имайки предвид: „Да.” Аз също останах да извършвам молитвата (за слънчево
затъмнение), докато почти не изгубих съзнание, след което посипах главата си с
вода.
След молитвата Пророка  ﷺвъзхвали и прослави Аллах, след което каза: „Точно
тук и сега видях нещо, което не бях виждал преди, включително рая и ада. Без
съмнение ми беше низпослано, че ще бъдете поставени на изпитания в гробовете
си и тези изпитания ще бъдат като изпитанията на ад-Даджал или почти като
неговите (един от разказвачите не е сигурен кой точно термин е използвала
Асма) Ще бъдете питани: ‘Какво знаете за този човек (пророка Мухаммед ’?)ﷺ
Тогава искреният вярващ (или Асма каза подобна дума) ще отговори: ‘Той е
Мухаммед – Пратеника на Аллах ﷺ, който дойде при нас с ясни доказателства и
напътствие, и ние приехме учението му и го последвахме. И той е Мухаммед ﷺ.’
И той ще повтори това три пъти. Тогава ангелите ще му кажат: ‘Спи в покой, тъй
като разбрахме, че си бил истински вярващ.’ От друга страна неверникът или
съмняващият се ще отговори: ‘Не знам, но чух хората да говорят нещо за него и аз
го повторих.’”

1:3:87: Предадено от Абу Джамра
Бях преводач между хората и Ибн Аббас. Веднъж Ибн Аббас каза, че делегация
от племето Абдул Кайс отишли при Пророка ﷺ, който ги 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! Дошли сме от далечно място, а между нас е
племето от неверници Мудар и не можем да идваме при теб, освен през месец
рамазан, 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.”
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 най-добре.” Тогава Пророка  ﷺим казал: „То е да
засвидетелстваш, че никой няма правото да бъде обожаван, освен Аллах и че
Мухаммед е Пратеника на Аллах, да съблюдаваш молитвите идеално, да даваш
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заката (задължителната милостиня), да говееш през рамазан и да плащаш алХумус (една пета от плячката да бъде давана за каузата на Аллах.)” Тогава той
им забранил четири неща, а именно ад-Дубба, Хантам, Музаффат и Накир или
Мукайяр (това са имената на казани, в които се приготвяли алкохолни
напитки). Пророка  ﷺим казал още: „Запомнете ги (тези инструкции) и ги
предайте на хората, който сте оставили вкъщи.”

1:3:88: Предадено от Абдуллах бин Аби Муляйка
Укба бин ал-Харис каза, че се е оженил за дъщерята на Аби Ихаб бин Азиз. Покъсно една жена дойде при него и каза: „Аз съм кърмила Укба и жената, за
която се е оженил от гръдта ми.” Укба ѝ каза: „Нито съм знаел, че си ме
кърмила, нито си ми казала.” Тогава той отиде до Медина, за да се види с
Пратеника на Аллах  ﷺи да го попита какво да прави. Пратеника на Аллах
 ﷺказал: „Как можеш да я държиш за жена, след като ти е било казано (че ти
е млечна сестра)?” Тогава Укба се разведе с нея, а тя се омъжи за друг мъж.

1:3:89: Предадено от Умар
С моят съсед ансар от Бани Умая бин Зайд, който живееше в Ауали ал-Медина,
посещавахме Пророка  ﷺна смени. Той отиваше единия ден, а аз другия.
Когато отивах аз, му донасях новините относно Низпосланието, както и други
вести. А той правеше същото, когато беше негов ред. Веднъж моят приятел от
ансарите на връщане почука силно на вратата ми и попита дали съм тук.
Ужасих се и излязох при него. Той каза: „Днес се случи нещо страшно.” Тогава
отидох при Хафса и я видях да плаче. Попитах я: „Да не би Пратеника на Аллах
 ﷺда се е развел с всички вас?” Тя отговори: „Не знам.” Тогава влязох при
Пророка  ﷺи го попитах: „Да не си се развел с жените си?” Пророка ﷺ
отрече. На това аз рекох: „Аллаху Акбар (Аллах е най-велик)!” (Виж хадис
№3:31:119 за подробности.)

1:3:90: Предадено от Абу Масуд ал-Ансари
Веднъж един човек каза на Пратеника на Аллах ﷺ: „О, Пратенико на Аллах!
Може да не мога да присъствам на (задължителната групова) молитва, тъй
като така и така (имамът) удължава молитвата, когато я води.” Разказвачът
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добавя: „Никога не съм виждал Пророка  ﷺда дава съвети по-яростно,
отколкото в този ден.” Пророка  ﷺказа: „О, хора! Някои от вас правят така, че
други да не харесват добри дела (молитвите). За това, който води молитвата,
трябва да я скъсява, защото сред вас има болни, слаби и нуждаещи се (които
имат някаква работа за вършене).”

1:3:91: Предадено от Зайд бин Халид ал-Джухани
Един човек попита Пророка  ﷺотносно люката (изгубени вещи). Пророка
 ﷺказа: „Вижте в какво е поставена вещта и обявете откриването ѝ за период
от една година, тогава я дайте на собственика ѝ ако той дойде.” Тогава човекът
попита за изгубена камила. Пророка  ﷺсе ядоса и бузите или лицето му
почервеняха като каза: „Няма защо да се безпокоите за нея, защото тя си носи
вода със себе си и със своите крака тя ще открие още вода, и ще яде (листа) от
дърветата, докато собственикът ѝ не я намери.” Тогава човекът попита за
изгубена овца. Пророка  ﷺотговори: „Тя е или за теб, или за твоя брат (т.е. за
друг човек), или за вълка.”

1:3:92: Предадено от Абу Муса
Пророка  ﷺбеше питан неща, които не му харесваха, но когато питащите
настояха, той се ядоса. След това каза на хората: „Питайте ме каквото искате.”
Един човек попита: „Кой е баща ми?” Пророка  ﷺотговори: „Баща ти е
Хузайфа.” Тогава друг човек стана и каза: „Кой е баща ми, о, Пратенико на
Аллах?” Той отговори: „Баща ти е Салим, Мауал (освободения роб) на Шаиба.”
Когато Умар видя яда на лицето на Пророка ﷺ, стана и каза: „О, Пратенико
на Аллах! Покайваме се пред Аллах (за дето те ядосахме).”

1:3:93: Предадено от Анас бин Малик
Един ден Пратеника на Аллах  ﷺизлезе (пред хората) и Абдуллах бин Хузафа
стана и (го) попита: „Кой е баща ми?” Пророка  ﷺотговори: „Баща ти е
Хузафа.” Пророка  ﷺповтори няколко пъти (ядосано) да му задават каквито
си искат въпроси. Умар коленичи пред Пророка  ﷺи каза три пъти:
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„Приемаме Аллах за (наш) Господ, исляма за (наша) религия и Мухаммед за
(наш) пророк.” След това Пророка  ﷺзамълча.

1:3:94: Предадено от Анас
Когато Пророка  ﷺискаше разрешение да влезе, той чукаше на вратата три
пъти поздравявайки и всеки път, когато казваше нещо, го повтаряше три пъти.
(Виж хадис №8:74:261)

1:3:95: Предадено от Анас
Когато Пророка  ﷺказваше нещо, той го повтаряше три пъти, за да могат
хората да го разберат правилно и когато искаше разрешение да влезе, той
(чукаше на вратата) три пъти и поздравяваше.

1:3:96: Предадено от Абдуллах бин Амр
Веднъж Пророка  ﷺизостана зад нас по време на пътуване. Той се
присъедини към нас, когато се обмивахме за следобедната молитвата, за която
вече бяхме закъснели. Тъкмо избърсвахме краката си с мокри ръце (без да ги
измиваме правилно), когато Пророка  ﷺсе обърна към нас с висок глас и
повтори два или три пъти: „Спасете петите си от огъня.”

1:3:97А: Предадено от бащата на Абу Будра
Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Трима души ще имат двойна награда:
1. Човек от хората на Писанието, който е повярвал в своя пророк (Иса или
Муса) и след това е повярвал в Пророка Мухаммед (т.е. е приел исляма).
2. Роб, който изпълнява задълженията си към Аллах и към своя съдържател.
3. Съдържател на робиня, който я учи на добри обноски и най-добрия път
(исляма), след което я освобождава и се жени за нея.”

1:3:97Б: Предадено от Ибн Аббас
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Веднъж Пратеника на Аллах  ﷺизлезе навън, а Билал го придружаваше. Той
отиде при жените, мислейки, че не са го чули (т.е. не са чули проповедта). Той им
направи проповед и им нареди да дават садака. (Чувайки това,) жените започнаха
да дават садака; някои дариха обеците си, някои дадоха пръстените си, а Билал ги
събираше в край на дрехата си.

1:3:98: Предадено от Абу Хурайра
Казах: „О, Пратенико на Аллах! Кой ще бъде най-щастливия човек, кой ще спечели
твоето застъпничество в Деня на възкресението?” Пратеника на Аллах  ﷺказа:
„О, Абу Хурайра! Мислел съм си, че никой няма да ме пита за това преди теб, тъй
като знам, че ти жадуваш за (научаване на) хадиси. Най-щастливият човек, който
ще има моето застъпничество в Деня на възкресението е този, който е казал
искрено от дъното на сърцето си: ‘Никой няма правото да бъде обожествяван,
освен Аллах’.”
А Умар бин Абдул Азиз писа на Абу Бакр бин Хазм: „Търси знанието под формата
на хадиси и записвай, тъй като се страхувам да не изчезне знанието за религията,
след като учените в религията изчезнат (умрат). Не приемай нищо, освен
хадисите на Пророка ﷺ. Предавай знанието и учи невежите. Знанието не
изчезва, освен когато се пази тайно (за себе си).”

1:3:99: Предадено от Абдуллах Ибн Динар
Предава същото (като горното) за предадено от Умар бин Абдул Азиз до „учените
в религията изчезнат (умрат)”.

1:3:100: Предадено от Абдуллах бин Амр бин Ал Ас
Чух Пратеника на Аллах  ﷺда казва: „Аллах не премахва знанието, като го
отнема от (сърцата на) хората, а го премахва чрез смъртта на учените в религията,
докато никой от тях не остане и тогава хората приемат за свои лидери
неграмотни хора, които се разпореждат без да имат знание. Така те се отклонят от
правия път и повеждат и хората с тях.”

1:3:101: Предадено от Абу Саид ал-Худри
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Някакви жени помолиха Пророка  ﷺда им задели един ден, тъй като мъжете
отнемаха цялото му време. Тогава той им обеща един ден за религиозни уроци и
разпореждания. Веднъж по време на такъв урок Пророка  ﷺказа: „Жена, на
която умрат трите деца, ще бъде защитена от огъня заради тях.” Тогава една жена
попита: „Ами ако умре само едно?” Той отговори: „Дори две (ще я предпазят от
огъня).”

1:3:102: Предадено от Абу Саид ал-Худри
Като горното (някои от разказвачите са различни). Абу Хурайра определя трите
деца, като деца, които не са достигнали възрастта, при която се извършват
грехове (т.е. пубертета).

1:3:103: Предадено от Ибн Абу Мулайка
Всеки път когато Айша (съпругата на Пророка  )ﷺчувала нещо, което не
разбирала, тя питала отново, докато не го разбирала напълно. Айша каза: „Един
път Пророка  ﷺказа: ‘На който му бъде потърсена сметка за делата му (в Съдния
ден), със сигурност ще бъде наказан.’ Аз казах: ‘Аллах не казва ли: ще се потърси
лека сметка (84:8)?’ Пророка  ﷺотговори: ‘Това означава само представяне на
сметката, но с който ще бъде спорено за сметката му, със сигурност ще бъде
съсипан.’”

1:3:104: Предадено от Саид
Абу Шурайх каза: „Когато Амр бин Сад изпращаше войската към Мека (да се бие с
Абдуллах бин аз-Зубаир), аз му казах: ‘О, водачо! Позволи ми да кажа какво каза
Пророка  ﷺв деня на завоюването на Мека. Ушите ми чуха и сърцето ми разбра,
когато той го каза. Той възхвали и прослави Аллах, след което каза: ‘Аллах, а не
хората са направили Мека свещено място. Така че никой, който има вяра в Аллах и
в Съдния ден (т.е. никой мюсюлманин) не бива да пролива кръв в него или да
изсича дърветата му. Ако някой спори, че Пратеника на Аллах е воювал в Мека,
кажете му, че Аллах е дал позволение на неговия Пратеник, но не е дал
разрешение на него (на този, който спори).’ Пророка  ﷺдобави: ‘Аллах ми
позволи само за няколко часа, а днес неговата свещенност е същата като преди.
Задължение е на тези, които са тук, да предадат това на тези, които отсъстват.’’”
Абу Шурайх беше питан: „Какво отговори Амр?” Той отговори: „Амр каза: ‘О, Абу
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Шурайх! Аз знам по-добре от теб (това нещо). Мека не дава убежище на някой,
който не се подчинява (на Аллах) или се укрива там, след като е извършил
убийство или кражба.’”

1:3:105: Предадено от Абу Бакра
Пророка  ﷺказа: „Без съмнение вашата кръв и собственост (един от
разказвачите – Мухаммед, смята, че Абу Бакра споменал също и честта) са
свещени един другиму така, както този ваш ден в този ваш месец. Задължение е
на тези, които са тук, да уведомят тези, които отсъстват.” (Единият от
разказвачите – Мухаммед казвал: „Пратеника на Аллах  ﷺказваше истината.”)
Пророка  ﷺповтори три пъти: „Без съмнение! Не съм ли ви предал посланието
на Аллах?”

1:3:106: Предадено от Али
Пророка  ﷺказа: „Не казвайте лъжа по мой адрес, тъй като онзи, който каже
лъжа по мой адрес (нарочно), ще влезе в огъня на ада.”

1:3:107: Предадено от Абдуллах бин аз-Зубайр
Казах на баща ми: „Не чувам от теб никакви предания (хадиси) за Пратеника на
Аллах  ﷺтака, както чувам неговите предания (хадиси) от този и този.” АзЗубайр отговори: „Винаги бях с него (с Пророка  )ﷺи го чух да казва: ‘Който
каже лъжа за мен (нарочно), тогава го оставете – той със сигурност ще седи в
адския огън.’”

1:3:108: Предадено от Анас
Причината, която ме възпира да ви разкажа много хадиси е, че Пророка  ﷺказа:
„Който каже лъжа срещу мен съзнателно, непременно го оставете да пребивава на
мястото си в адския огън.”

1:3:109: Предадено от Салама
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Чух Пророка  ﷺда казва: „Който ми припише нещо, което не съм казал, оставете
го да пребивава на мястото си в адския огън.”

1:3:110: Предадено от Абу Хурайра
Пророка  ﷺказа: „Именувайте се с моето име, но не се именувайте с моя
псевдоним (т.е. Абу-л Касим). И който ме види на сън, значи със сигурност ме е
видял, защото шейтанът не може да се представя за мен. А който каже лъжа срещу
мен (нарочно), тогава го оставете да заеме мястото си в адския огън.”

1:3:111: Предадено от Аш-Шаби
Абу Джухайфа каза: „Попитах Али: ‘Получавал ли си някаква книга (която да е
била низпослана на

Пророка ﷺ, освен Корана)?’ Али отговори: ‘Не, освен

Книгата на Аллах, или силата да разбирам каквото е предадено (от Аллах) на
мюсюлманите, или каквото е написано (на тази хартийка).’” Абу Джахифа каза: „Аз
попитах: ‘Какво е написано на тази хартийка?’ Али отговори: ‘Отнася се за дийя
(компенсацията, която се плаща от убиеца на роднините на жертвата), откупа за
освобождаване на пленниците от ръцете на врага и законът, че никой
мюсюлманин не бива да бъде убиван с кисас (равностойно наказание) за
убийството (на неверник).’”

1:3:112: Предадено от Абу Хурайра
В годината на завоюването на Мека, племето Хузаа уби човек от племето Бани
Лаис, отмъщавайки за убит от тях човек. Те уведомиха Пророка  ﷺза случилото
се. Той се качи на своята рахила (женска камила за езда) и се обърна към хората
казвайки: „Аллах забрани убийството в Мека (един от разказвачите не е сигурен,
дали Пророка  ﷺказал ‘убийството’ или ‘слона’, тъй като двете думи на арабски
си приличат), но Той позволи Неговия Пророк и вярващите да властват върху
неверниците в Мека. Внимавайте! Наистина (Мека е свещен)! Воюването в Мека
не беше разрешено за никой преди мен, нито за никой след мен. Тя (войната) в
него ми беше позволена само за няколко часа в онзи ден. Без съмнение в този час
тя е свещена, не е позволено да се изкореняват бодливите ѝ храсти, или нейните
дървета, или да се вземат люкат (изгубени неща), освен за човек, който ще търси
собственика им. И ако някой бъде убит, най-близкият му роднина има право да
избере едно от двете… кръвнина или мъст – убиецът да бъде убит.”
Междувременно човек от Йемен дойде и каза: „О, Пратенико на Аллах! Запиши ми
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го това.” Пророка  ﷺнареди на сподвижниците си да му го напишат. Тогава един
мъж от курайшите каза: „Освен ал-Икхкир (вид благоуханна трева) о, Пратенико
на Аллах, тъй като ние я използваме в къщите и гробищата си.” Пророка  ﷺказа:
„Освен ал-Икхкир (т.е. този вид трева може да бъде скубана).”

1:3:113: Предадено от Абу Хурайра
От сподвижниците на Пророка  ﷺняма друг, който да е разказал повече хадиси
от мен, освен Абдуллах бин Амр (ал-Ас), който си ги записваше, а аз никога не го
правех.

1:3:114: Предадено от Убайдуллах бин Абдуллах
Ибн Аббас каза: „Когато болката на Пророка  ﷺсе влоши, той каза: ‘Донесете ми
хартия (за писане) и аз ще ви запиша нещо, след което няма да се отклоните.’ Но
Умар каза: ‘Пророка  ﷺе сериозно болен, а ние имаме Книгата на Аллах и това
ние е достатъчно.’ Но сподвижниците бяха на различно мнение и имаше врява и
глъчка. Тогава Пророка  ﷺим каза: ‘Махайте се (и ме оставете сам). Не е
правилно да се карате пред мен.’ Ибн Аббас излезе казвайки: ‘Голямо нещастие
беше, че не позволиха на Пратеника на Аллах  ﷺда запише това, което искаше
да ни каже и то заради тяхната караница.’ (Забележка: от това изказване излиза,
че Ибн Аббас е присъствал на това събитие, тъй като после е направил това
изказване. Истината е, че това не е така. Ибн Аббас е предавал тази случка като
хадис и тази негова реч е била изказана именно, когато е разказвал самия хадис, а
самият той не е бил там. Виж Фатх ал-Бари, т.1, с.220, бележка под линия).” (Виж
също хадис №4:52:228)

1:3:115: Предадено от Ум Саляма
Една вечер Пратеника на Аллах  ﷺстана и каза: „Пречист е Аллах! Колко
бедствия са били спуснати тази вечер и колко съкровища са били разкрити.
Събудете спящите обитатели на тези обиталища (т.е. неговите жени) за молитва.
Добре облечена душа в този свят може да е гола в отвъдното.”

1:3:116: Предадено от Абдуллах бин Умар
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Веднъж Пророка  ﷺводеше нощната молитва (ишаа, етси) в последните дни от
живота си и когато я завърши каза: „Осъзнавате ли (важността на) тази нощ?
Никой съществуваш на лицето на земята тази нощ няма да живее сто години след
тази нощ.”

1:3:117: Предадено от Ибн Аббас
Пренощувах в къщата на леля ми Маимуна бинт ал-Харис (жената на Пророка
 )ﷺкогато Пророка  ﷺбеше при нея, тъй като беше нейния ред. Пророка ﷺ
изпълни нощната молитва (ишаа, етси) в джамията, върна се вкъщи и след като
изпълни четири ракята, легна да спи. По-късно стана и попита, дали момчето
(или използва подобна дума) е спало. Тогава се изправи за молитвата и аз стоях от
лявата му страна, но той ме накара да мина от дясно и аз изпълних пет ракята,
последвани от още два. Тогава той легна да спи и аз го чух да хърка, а (по-късно)
той отиде да изпълни (утринната) молитва.

1:3:118: Предадено от Абу Хурайра
Хората казват, че съм предал много хадиси. Ако не беше заради следните две
знамения от Корана, нямаше да предам и един хадис:
Онези, които скриват низпосланите от Нас ясни знамения и напътствието,
след като ги разяснихме на хората в Писанието, тях Аллах проклина и
проклинащите ги проклинат, освен онези, които се покаят и поправят, и
разкрият. От тях ще приема покаяние. Аз съм Приемащия покаянието,
Милосърдния. (2:159-160) А без съмнение много от нашите братя-мухаджири
бяха заети по пазарите със своята търговия и нашите братя-ансари бяха заети със
своята собственост (земеделие). Но аз (Абу Хурйра) постоянно бях до Пратеника
на Аллах ﷺ, задоволен с това, което би изпълнило стомаха ми и присъствах на
това, на което те не присъстваха, и наизустявах това, което те не наизустяваха.

1:3:119: Предадено от Абу Хурайра
Казах на Пратеника на Аллах ﷺ: „Чувам много предания (хадиси) от теб, но ги
забравям.” Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Разстели дрехата си.” Аз го послушах и
тогава той направи движение с ръцете си така, все едно загребва нещо с тях (и
тогава го оставя в дрехата ми), а след това каза: „Вземи и увий тази дреха по
тялото си.” Аз го направих след това вече не забравих нищо.
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1:3:120: Предадено от Ибрахим бин ал-Мундзир
Ибн Аби Фудик разказа същото като горното (хадис №119), но добави, че Пророка
 ﷺнаправил с ръцете си така, все едно загребва нещо с тях, а после го изсипва в
дрехата на Абу Хурайра.

1:3:121: Предадено от Абу Хурайра
Запомнил съм два вида знание от Пратеника на Аллах ﷺ. Единия вид съм го
разпространил, а ако разпространя и другия, тогава фаринксът (т.е. гърлото) ми
ще бъде отрязан (т.е. той ще бъде убит).

1:3:122: Предадено от Джарир
Пророка  ﷺми каза по време на прощалния хадж: „Накарай хората да мълчат и
слушай.” Тогава той каза (обръщайки се към хората): „Не (ставайте предатели),
обръщайки се в неверие след мен, като си удряте вратовете (режете гърлата)
един на друг (избивайки се взаимно).”

1:3:123: Предадено от Саид бин Джубайр
Казах на Ибн Аббас: „Науф ал-Бакали твърди, че Муса (спътника на Хадир) не е
бил Муса от Бани Исраил (юдеите), а бил друг Муса.” Ибн Аббас отбеляза, че
врагът на Аллах (Науф) бил лъжец.

1:3:124: Предадено от Убай бин Каб
Пророка  ﷺказа: „Веднъж пророка Муса станал и се обърнал към Бани Исраил
(юдеите). Бил попитан: ‘Кой е най-учен измежду хората?’ Той казал: ‘Аз съм найучения.’ Аллах подсетил Муса, че не е признал абсолютно Му знание (на Аллах).
Така Аллах му вдъхновил: ‘При свръзката между двете морета има мой раб сред
моите раби, който е по-учен от теб.’ Муса казал: ‘О, Господи! Как мога да се срещна
с него?’ Аллах казал: ‘Вземи риба в голяма кошница и ще го откриеш на мястото,
на което ще изгубиш рибата.’ Така Муса тръгнал с момчето, което му служело –
Юша бин Нуин и носел рибата в голяма кошница, докато не стигнали до една
скала, където те облегнали главите си и заспали. Рибата излязла от кошницата и
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поела към морето все едно като през тунел. Това било невероятно както за Муса,
така и за момчето. Те продължили и вървели до края на нощта и през следващия
ден. Когато денят пукнал, Муса казал на момчето: ‘Извади яденето ни. Без
съмнение се изморихме много от пътуването.’ Муса не се изморил, докато не
преминал мястото, за което му било казано. Тогава момчето казало: ‘Спомняш ли
си, когато отидохме на скалата? Аз всъщност забравих рибата.’ Муса казал: ‘Това е,
което търсехме.’ Те тръгнали обратно, следвайки стъпките си, докато стигнали
скалата. Там те видели мъж, покрит с одежда. Муса го поздравил. Ал-Хадир
отговорил, казвайки: ‘Как се поздравяват хората в твоята страна?’ Муса казал: ‘Аз
съм Муса.’ Той попитал: ‘Муса от Бани Исраил?’ Муса отговорил положително и
добавил: ‘Може ли да те следвам, за да ме научиш на знанието, на което си бил
научен?’ Ал-Хадир отговорил: ‘Наистина! Няма да можеш да търпиш с мен о, Муса.
Аз притежавам част от знанието на Аллах, на което Той ме е научил и което ти не
притежаваш, както и ти имаш знание, на което Аллах те е научил, а аз го нямам.’
Муса казал: ‘С позволението на Аллах, ти ще откриеш, че съм търпелив и няма да
се отвърна от обещанието си.’ Така и двамата тръгнали край морския бряг, тъй
като нямали лодка.
Междувременно край тях минала лодка и те помолили екипажа ѝ да ги вземе на
борда. Екипажът познал ал-Хадир и ги взел на борда безплатно. Тогава дошло
врабче, застанало на края на лодката и потопило човката си един или два пъти в
морето. Ал-Хадир казал: ‘О, Муса! Моето знание и твоето знание не са намалили
знанието на Аллах повече, отколкото това врабче намали водата в морето с
човката си.’ Ал-Хадир отишъл до една от дъските на лодката и я изтръгнал. Муса
казал: ‘Тези хора ни возят безплатно на лодката си, а ти я счупи и проби, все едно
искаш да издавиш хората на нея.’ Ал-Хадир отговорил: ‘Не ти ли казах, че няма да
можеш да търпиш с мен.’ Тогава и двамата продължили, докато стигнали хора от
някакъв град и ги попитали за храна, но им било отказано. Тогава те открили
стена, която всеки момент щяла да рухне. Ал-Хадир я поправил със собствените си
ръце. Муса казал: ‘Ако искаше, със сигурност можеше да вземеш отплата за това.’
Ал-Хадир отговорил: ‘Това е моментът на нашата раздяла.’” Пророка  ﷺдобави:
„Аллах да се смили над Муса. Да беше по-търпелив, та да научим повече от
историята му с ал-Хадир.”

1:3:125: Предадено от Абу Муса
Един човек дойде при Пророка  ﷺи попита: „О, Пратеника на Аллах! Кой вид
борба е за каузата на Аллах. (Питам това,) тъй като някои от нас се борят от гняв и
ярост, а други от гордост и надменност.” Пророка  ﷺвдигна главата си и каза:
„Този, който се бори да бъде Думата на Аллах, той се бори за каузата на Аллах.”
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1:3:126: Предадено от Абдуллах бин Амр
Видях Пророка  ﷺблизо до джамаратите и хората му задаваха въпроси. Един
човек попита: „О, Пратенико на Аллах! Заклах хади преди да направя рами.”
Пророка  ﷺотговори: „Направи рами сега и няма проблем.” Друг човек попита:
„О, Пратенико на Аллах! Избръснах си главата преди коленето на курбана.”
Пророка  ﷺотговори: „Заколи го (сега) и няма проблем.” Така в този ден, когато
Пророка  ﷺбеше питан за нещо извършено преди или след времето му за
изпълнение (свързано с церемониите на хаджа), неговият отговор беше все:
„Направи го (сега) и няма проблем.”

1:3:127: Предадено от Абдуллах
Докато вървях с Пророка  ﷺиз руините на Медина и се опирах на стъбло от
листо на финикова палма, някакви юдеи минаха край нас. Някои от тях казаха на
другите: „Питайте го (Пророка  )ﷺза духа.” Някой от тях казаха, че не бива да го
питат, тъй като може да им даде отговор, който да не им се хареса. Но някои от тях
настояваха да го питат и така един от тях се изправи и попита: „О, Аба-л Касам!
Какво е духа?” Пророка остана мълчалив. Мисля, че му се низпославаше нещо. Аз
останах, докато това състояние на Пророка ( ﷺна низпославане) не приключи.
Тогава Пророка  ﷺказа: И те питат за духа. Кажи: „Духът е от делото на моя
Господ и ви е дадено само малко от знанието.” (17:85)

1:3:128: Предадено от Асуад
Ибн аз-Зубайр ми каза: „Айша ти казваше тайно някакви неща. Какво ти каза за
Кааба?” Аз отговорих: „Тя ми каза, че веднъж Пророка  ﷺказал: ‘О, Айша! Само
ако народът ти все още не беше толкова близо до предислямското невежество.
Щях да разкрия Кааба и да направя две врати в нея – една за влизане и една за
излизане.’” По-късно аз-Зубайр направил същото.

1:3:129: Предадено от Абу ат-Туфайл
Гореспоменатото изказване на Али.
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1:3:130: Предадено от Анас бин Малик
Веднъж Муаз бил с Пратеника на Аллах  ﷺкато придружител-ездач. Пратеника
на Аллах  ﷺказал: „О, Муаз бин Джабал!” Муаз отговорил: „Лаббаик и Садаик. О,
Пратенико на Аллах!” Отново Пратеника на Аллах  ﷺказал: „О, Муаз!” Муаз казал
три пъти: „Лаббаик и Садаик. О, Пратенико на Аллах!” Пратеника на Аллах ﷺ
казал: „Няма такъв човек, който искрено да засвидетелства, че никой няма право
да бъде боготворен, освен Аллах и че Мухаммед е неговия Пратеник, и Аллах да не
го избави от адския огън.” Муаз казал: „О, Пратенико на Аллах! Да известя ли
хората за това, за да получат добри вести?” Той отговорил: „Когато хората чуят
това, те ще разчитат само на него.” Муаз разказа тази случка точно преди смъртта
си, страхувайки се да не извърши грях (като не сподели знанието).

1:3:131: Предадено от Анас
Бях уведомен, че Пророка  ﷺе казал на Муаз: „Който срещне Аллах без да е
съдружавал нещо с Него, ще влезе в рая.” Муаз попитал Пророка ﷺ: „Да кажа ли
на хората тази добра новина?” Пророка  ﷺотговорил: „Не, страхувам се, че ще
разчитат само на това.”

1:3:132: Предадено от Ум Саляма
Ум-Суляйм дойде при Пратеника на Аллах  ﷺи каза: „Наистина, Аллах не се
срамува да ти казва истината. Нужно ли е жената да се изкъпе, след като е имала
мокър сън.” Пророка  ﷺотговори: „Да, нека дясната ти ръка бъде в прах (арбски
израз, който се казва на човек, който противоречи и има значението на ‘няма да
постигнеш добро’) и за това синът прилича на майка си.”

1:3:133: Предадено от Абдуллах бин Умар
Веднъж Пратеника на Аллах  ﷺказа: „Сред дърветата има дърво, чиито листа не
падат и е като мюсюлманин. Кажете ми името на това дърво.” Всички започнаха
да мислят за дърветата от пустинните региони. А аз се замислих за финиковата
палма, но ме хвана срам да отговоря и другите тогава запитаха: „Кое е това дърво,
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о, Пратенико на Аллах?” Той отговори: „Това е финиковата палма.” Казах на баща
ми какво ми е дошло на ум, а той каза: „Ако го беше казал, щях да го предпочета
пред такива и такива неща, които притежавам.”

1:3:134: Предадено от Али
Редовно получавах емоционалната пикочна секреция и за това помолих алМикдад да попита Пророка  ﷺза него. Ал-Микдад го попитал и той отговорил:
„Човек трябва да извърши обмиване (след нея).” (Виж хадис №269.)

1:3:135: Предадено от Нафи
Абдуллах бин Умар каза: „Един човек се изправи в джамията и каза: ‘О, Пратенико
на Аллах. На кое място ни нареждаш да влизаме в ихрам?’ Пратеника на Аллах ﷺ
отговорил: ‘Жителите на Медина трябва да встъпят в ихрам от Зил-Хуляйфа,
хората от Сирия - от ал-Джухфа, а хората от Наджд – от Карн.’” Ибн Умар казал
още: „Хората смятат, че Пратеника на Аллах казал още: ‘Жителите на Йемен
трябва да встъпят в ихрам от Яламлам.’” Ибн Умар каза: „Не си спомням, дали
Пратеника на Аллах  ﷺе казал последното или не.”

1:3:136: Предадено от Ибн Умар
Един човек попита Пророка ﷺ: „Какъв (вид дрехи) трябва да носи мухрима?”
Той отговори: „Трябва да носи риза, тюрбан, панталони, наметало на главата или
дреха, напарфюмирана с благоухания. И ако няма чехли, може да носи кожени
чорапи, но те трябва да са къси, така че глезените да са голи.” (Виж хадис
№2:26:615)
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