
Quellenangaben zu den arabischen Texten der 
 

Freitagsansprache: „Die richtige Absicht“ 

 
 

 سورة احلج:
أاي ُّهاا ( ي اْوما ت اراْوَنااا تاْذهاُل ُكلُّ ُمْرِضعاٍة 1النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكْم ِإنَّ زاْلزالاةا السَّاعاِة شاْيٌء عاِظيٌم )  َيا

عامَّا أاْرضاعاْت واتاضاُع ُكلُّ ذااِت َحاٍْل َحاْلاهاا وات اراى النَّاسا ُسكااراى واماا ُهْم ِبُسكااراى والاِكنَّ 
 (2ٌد )عاذاابا اَّللَِّ شاِدي

 

 سورة الرمحن:
 (26)  ُكلُّ ماْن عالاي ْهاا فاانٍ 

 

 :سورة الكهف
نْ ياا وااْلبااِقيااُت الصَّاِْلااُت خاْْيٌ ِعْندا رابِ كا ث اوااًبا واخاْْيٌ أاما  ًلا اْلمااُل وااْلب اُنونا زِيناُة اْلْايااِة الدُّ

(46) 

 

 :سورة النحل



ُتْم ت اْعماُلونا الَِّذينا ت ات اوافَّاُهُم   ٌم عالاْيُكُم اْدُخُلوا اْلْانَّةا ِباا ُكن ْ ِئكاُة طايِ ِبنيا ي اُقوُلونا ساًلا اْلماًلا
(32) 

 

 :كتاب بدء الوحي  -صحيح البخاري 
ْعُت راُسولا اَّللَِّ صالَّى للاُ   ... : َسِا ُ عاْنُه عالاى املِْنَباِ قاالا ْعُت ُعمارا ْبنا اخلاطَّاِب راِضيا اَّللَّ  َسِا

 عالاْيِه واسالَّما ي اُقوُل:
، »ِإَّنَّاا األاْعمااُل ًِبلنِ يَّاِت، واِإَّنَّاا ِلُكلِ  اْمرٍِئ ماا ن اواى، فاماْن كااناْت ِهْجراتُُه ِإَلا ُدنْ ياا ُيِصيبُ هاا

 أاْو ِإَلا اْمراأاٍة ي اْنِكُحهاا، فاِهْجراتُُه ِإَلا ماا هااجارا إِلاْيِه«

 

 :ابب النية يف األميان  -  كتاب األميان والنذور
ْعُت راُسولا اَّللَِّ صالَّى للاُ   ... ُ عاْنُه، ي اُقوُل: َسِا ْعُت ُعمارا ْبنا اخلاطَّاِب راِضيا اَّللَّ  عالاْيِه َسِا

 واسالَّما ي اُقوُل:
 اَّللَِّ واراُسولِِه، فاِهْجراتُُه »ِإَّنَّاا األاْعمااُل ًِبلنِ يَِّة، واِإَّنَّاا ِِلْمرٍِئ ماا ن اواى، فاماْن كااناْت ِهْجراتُُه ِإَلا 

 ماا ِإَلا اَّللَِّ واراُسولِِه، واماْن كااناْت ِهْجراتُُه ِإَلا ُدنْ ياا ُيِصيبُ هاا أاِو اْمراأاٍة ي ات ازاوَُّجهاا، فاِهْجراتُُه ِإَلا 
 هااجارا إِلاْيِه«

 

 سورة آل عمران



ُه ِإْذ َتاُسُّوَناُ  ُ واْعدا قاُكُم اَّللَّ ُتْم والاقاْد صادا ْم ِبِِْذنِِه حاَّتَّ ِإذاا فاِشْلُتْم وات اناازاْعُتْم ِف اأْلاْمِر واعاصاي ْ
نْ ياا واِمْنُكْم ماْن يُرِيُد اْْلِخراةا ُُثَّ صارافاُكمْ   ِمْن ب اْعِد ماا أارااُكْم ماا َتُِبُّونا ِمْنُكْم ماْن يُرِيُد الدُّ

تاِلياُكْم والاقاْد عافاا عاْنُكمْ  ُهْم لِي اب ْ ُ ُذو فاْضٍل عالاى اْلُمْؤِمِننيا )  عان ْ  (152وااَّللَّ

 

 سورة احلديد:
يلا واجاعاْلناا ِف   نااُه اْْلِْنِْ ناا بِِعيساى اْبِن ماْرَياا واآت اي ْ رِِهْم ِبُرُسِلناا واق افَّي ْ ناا عالاى آَثا قُ ُلوِب ُُثَّ ق افَّي ْ

نااهاا عالاْيِهْم ِإِلَّ ابِْتغااءا رِضْ  ت اب ْ  ...وااِن اَّللَِّ  الَِّذينا ات َّب اُعوُه راأْفاةا واراَْحاةا واراْهباانِيَّةا ابْ تاداُعوهاا ماا كا
(27) 

 

 سورة الشعراء:
 (89( ِإِلَّ ماْن أاتاى اَّللَّا بِقاْلٍب ساِليٍم )88ي اْوما ِلا ي ان ْفاُع مااٌل واِلا ب اُنونا )

 

 سورة الفرقان:
ثُوراا )  (23واقاِدْمناا ِإَلا ماا عاِمُلوا ِمْن عاماٍل فاجاعاْلنااُه هابااءا مان ْ

 

 يروي أانس:
ْعُت اْلبُ وايْ  ْعُت الشَّاِفِعيَّ راَْحاُة للِا عالاْيِه ي اُقوُل:َسِا ِديِث اأْلاْعمااُل   ِطيَّ ي اُقوُل: َسِا ياْدُخُل ِف حا

 ثُ ُلُث اْلِعْلمِ   ًِبلنِ يَّاتِ 



 

 روى عن الشافعي:وي  
ًبا  ًبا و:    –  ياْدُخُل ِف ساْبِعنيا ًبا  من الفقه ياْدُخُل ِف ساْبِعنيا ًبا

 

 روى عن أمحد:وي  
 و: أصول اْلديث...  -  اْلسًلم على ثًلثة أحاديثأصول  

 

 ن فيه هذين البيتني:و ويرو 
أربع قاهلن خْي الَبية  )أو: عمدة الدين عندان كلمات   -عمدة اخلْي عندان كلمات  

 ... أربع من كًلم خْي الَبية(

 ليس يعنيك واعملن بنية  -اتق الشبهات وازهد ودع ما 

 

 ور وي:
ٍد: ساأاْلُت أاًبا عاْبِد اَّللَِّ  اْلفاْضُل ْبُن   عاِن النِ يَِّة ِف اْلعاماِل، قُ ْلُت كاْيفا   -ي اْعِِن أاَْحادا   -زَيا

. : يُ عااِلُج ن اْفساُه، ِإذاا أاراادا عاماًلا ِلا يُرِيُد بِِه النَّاسا  النِ يَُّة؟ قاالا

 اهلل أعلم(.ف)مل أجده ِف كتب أصول الرواية،  

 



 روى أمحد يف املسند:
ٍد، أاْخَبااُه   ... ثاُه عاْن راُسوِل للِا صالَّى   -واكاانا ِمْن أاْصحااِب اْبِن ماْسُعوٍد    -أانَّ أاًبا ُُمامَّ حادَّ

: اءا، ف اقاالا ُه الشُّهادا  للاُ عالاْيِه واسالَّما: أانَُّه ذاكارا ِعْندا
اِء أُمَِِّت أاْصحاابُ " ِإنَّ أاْكث ا   يٍل بانْيا الصَّفَّنْيِ، للاُ أاْعلاُم بِِنيَِّتِه "اْلُفُرِش، واُربَّ قاتِ   را ُشهادا

 

 روى ابن أيب شيبة يف مسنده:
عاْن أاِب ُُمامٍَّد، واكاانا ِمْن أاْصحااِب اْبِن ماْسُعوٍد، عاِن اْبِن ماْسُعوٍد، عاْن راُسوِل اَّللَِّ   ...

 صالَّى للاُ عالاْيِه واسالَّما: 
اِء أُمَّ  ُ أاْعلاُم بِِنيَِّتِه«»ِإنَّ أاْكث ارا ُشهادا اُب اْلُفُرِش، واُربَّ قاِتيٍل بانْيا الصَّفَّنْيِ اَّللَّ  ِِت أاْصحا

 

 روى مسلم يف الصحيح:
ِتُل أاْهِل الشَّاِم: أاي ُّها  : ت افارَّقا النَّاُس عاْن أاِب ُهرايْ راةا، ف اقاالا لاُه انا ا عاْن ُسلاْيماانا ْبِن ياسااٍر، قاالا

ث ْ  ْعُت الشَّْيُخ، حادِ  : ن اعاْم، َسِا ْعتاُه ِمْن راُسوِل للِا صالَّى للاُ عالاْيِه واسالَّما، قاالا ِديثاا َسِا ناا حا
 راُسولا للِا صالَّى للاُ عالاْيِه واسالَّما ي اُقوُل:

ُه ف اعاراف اهاا، " ِإنَّ أاوَّلا النَّاِس يُ ْقضاى ي اْوما اْلِقيااماِة عالاْيِه راُجٌل اْسُتْشِهدا، فاُأِتا بِِه ف اعا  رَّفاُه نِعاما
، والاِكنَّكا  : كاذاْبتا : قاات اْلُت ِفيكا حاَّتَّ اْسُتْشِهْدُت، قاالا : فاماا عاِمْلتا ِفيهاا؟ قاالا قاالا

: جارِيٌء، ف اقاْد ِقيلا، ُُثَّ أُِمرا بِِه فاُسِحبا عالاى واْجِهِه حاَّتَّ أُْلِقيا ِف النَّاِر،  قاات اْلتا أِلاْن يُ قاالا
: فاماا عا وا  ُه ف اعاراف اهاا، قاالا ِمْلتا راُجٌل ت اعالَّما اْلِعْلما، واعالَّماُه واق اراأا اْلُقْرآنا، فاُأِتا بِِه ف اعارَّفاُه نِعاما

، والاِكنَّكا ت اعالَّْمتا  : كاذاْبتا : ت اعالَّْمُت اْلِعْلما، واعالَّْمُتُه واق اراْأُت ِفيكا اْلُقْرآنا، قاالا ِفيهاا؟ قاالا



: ُهوا قاارٌِئ، ف اقاْد ِقيلا، ُُثَّ أُِمرا بِِه فاُسِحبا عالاى الْ  : عااملٌ، واق اراْأتا اْلُقْرآنا لِيُ قاالا ِعْلما لِيُ قاالا
 واْجِهِه حاَّتَّ أُْلِقيا ِف النَّاِر، واراُجٌل واسَّعا للاُ عالاْيِه، واأاْعطااُه ِمْن أاْصنااِف اْلمااِل ُكلِ ِه، فاُأِتا 

: ماا ت اراْكُت ِمْن ساِبيٍل َتُِبُّ أاْن يُ ن ْفاقا بِِه ف اعا  : فاماا عاِمْلتا ِفيهاا؟ قاالا ُه ف اعاراف اهاا، قاالا رَّفاُه نِعاما
: ُهوا جاوااٌد، ف اقاْد ِقيلا، ُُثَّ  ، والاِكنَّكا ف اعاْلتا لِيُ قاالا : كاذاْبتا ، قاالا ِفيهاا ِإِلَّ أانْ فاْقُت ِفيهاا لاكا

  عالاى واْجِهِه، ُُثَّ أُْلِقيا ِف النَّاِر "أُِمرا ِبِه فاُسِحبا 

 

 روى البخاري:
ث اْتِِن عااِئشاةُ  ُ عان ْهاا، قاالاْت: قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى للاُ عالاْيِه واسالَّما: »ي اْغُزو  حادَّ راِضيا اَّللَّ

اءا ِمنا األاْرِض، ُُيْساُف ِبِاوَّهِلِْم واآِخرِِهْم« قاالاْت: قُ ْلُت: َيا  جاْيٌش الكاْعباةا، فاِإذاا كاانُوا بِب اْيدا
، كاْيفا ُُيْساُف ِبِاوَّ  : راُسولا اَّللَِّ ُهْم؟ قاالا هلِِْم واآِخرِِهْم، واِفيِهْم أاْسوااقُ ُهْم، واماْن لاْيسا ِمن ْ

 »ُُيْساُف ِبِاوَّهِلِْم واآِخرِِهْم، ُُثَّ يُ ب ْعاثُونا عالاى نِيَّاِِتِْم«

 

 وعند مسلم:
 عالاْيِه واسالَّما ِف عاْن عاْبِد للِا ْبِن الزُّباْْيِ، أانَّ عااِئشاةا، قاالاْت: عاباثا راُسوُل للِا صالَّى للاُ 

: »اْلعاجاُب ِإنَّ  ئاا ِف مانااِمكا ملْا تاُكْن ت اْفعاُلُه، ف اقاالا مانااِمِه، ف اُقْلناا: َيا راُسولا للِا صان اْعتا شاي ْ
ساا ِمْن أُمَِِّت ي اُؤمُّونا ًِبْلب اْيِت ِبراُجٍل ِمْن قُ راْيٍش، قاْد ْلااأا ًِبْلب اْيِت، حاَّتَّ ِإذاا كا  اِء انا انُوا ًِبْلب اْيدا

: »ن اعاْم، ِفيِهُم  ، قاالا ُع النَّاسا ُخِسفا ِِبِْم«، ف اُقْلناا: َيا راُسولا للِا ِإنَّ الطَّرِيقا قاْد َياْما
 ، ا، واياْصُدُرونا ماصااِدرا شاَّتَّ اْلُمْست اْبِصُر وااْلماْجُبوُر وااْبُن السَِّبيِل، ي اْهِلُكونا ماْهلاكاا وااِحدا

 ُم للاُ عالاى نِيَّاِِتِْم«ي اب ْعاثُ هُ 

 



 روى مسلم:
: ُكْنُت ِعْندا  ث اناا ُهشاْيٌم، أاْخَبااانا ُحصانْيُ ْبُن عاْبِد الرََّْحاِن، قاالا ث اناا ساِعيُد ْبُن ماْنُصوٍر، حادَّ حادَّ

: أايُُّكْم راأاى اْلكاوْكابا الَِّذي انْ قاضَّ اْلباارِحاةا؟ ق ُ  ، ُُثَّ قُ ْلُت: ساِعيِد ْبِن ُجباْْيٍ، ف اقاالا ْلُت: أاانا
ْق اْيتُ  ؟ قُ ْلُت: اْسَتا : فامااذاا صان اْعتا ٍة، والاِكِنِ  ُلِدْغُت، قاالا  ...أاماا ِإّن ِ ملْا أاُكْن ِف صاًلا

 

 أخرج أبو نعيم يف حلية األولياء:
ةا ِعْشرِينا ساناةا وات ان اعَّْمُت ِِبا  ِبٌت اْلبُ نااّنُّ: »كااباْدُت الصًَّلا  ا ِعْشرِينا ساناةا«قاالا َثا

 

 سورة املزمل:
 (17فاكاْيفا ت ات َُّقونا ِإْن كافاْرُُتْ ي اْوماا َياْعاُل اْلِوْلداانا ِشيباا )

 


