
Quellenangaben zu den arabischen Texten der 
 

Freitagsansprache: 
„Esst von den erlaubten Dingen“ 

 

 سورة البقرة:
ًلا طاي مباا واًلا ت اتَّبمُعوا ُخطُوااتم الشَّيأطاانم إمنَُّه لاُكمأ عا  ارأضم حاَلا أاي ُّهاا النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفم اْلأ ُدوٌّ َيا

 (168ُمبمنٌي )

 

 صحيح مسلم:
: قاالا راُسوُل هللام صالَّى هللاُ عالايأهم واسالَّما: " أاي ُّهاا النَّاُس، إمنَّ هللاا طاي مٌب ًلا   عانأ أاِبم ُهراي أراةا، قاالا

باُل إمًلَّ طاي مباا، واإمنَّ هللاا أامارا الأُمؤأممنمنيا بما  : }َيا أاي ُّهاا الرُُّسُل ُكُلوا ي اقأ ا أامارا بمهم الأُمرأسالمنيا، ف اقاالا
: }َيا أاي ُّهاا 51ممنا الطَّي مبااتم وااعأماُلوا صااِلماا، إمّن م بماا ت اعأماُلونا عالميٌم{ ]املؤمنون:   [ واقاالا

[ ُُثَّ ذاكارا الرَُّجلا يُطميُل السَّفارا 172الَّذمينا آماُنوا ُكُلوا ممنأ طاي مبااتم ماا رازاق أنااُكمأ{ ]البقرة:  
رابُُه حارااٌم،  ، واماطأعاُمُه حارااٌم، واماشأ ، َيا راب م يأهم إمَلا السَّمااءم، َيا راب م ُدُّ يادا أاشأعاثا أاغأَباا، َيا

؟ " تاجااُب لمذالمكا ، فاأاَّنَّ ُيسأ ِلأاراامم  وامالأباُسُه حارااٌم، واُغذميا ِبم

 

 راف:سورة األع



ُم ميَّ الَّذمي يام  َّ اْلأ يلم َياأُمُرُهمأ الَّذمينا ي اتَّبمُعونا الرَُّسولا النَِّبم ُهمأ ِفم الت َّوأرااةم وااْلأمْنأم ُتوِبا عمنأدا ُدوناُه ماكأ
ُُم الطَّي مبااتم واُُيار مُم عالايأهمُم اْلأاباائمثا واياضاُع عان أ  لأماعأُروفم واي ان أهااُهمأ عانم الأُمنأكارم واُيُملُّ َلا ُهمأ ِبم

لا الَِّتم كااناتأ عالايأ  اغأَلا هممأ فاالَّذمينا آماُنوا بمهم واعازَُّروُه واناصاُروُه واات َّب اُعوا النُّورا الَّذمي إمصأراُهمأ وااْلأ
لمُحونا )  (157أُنأزملا ماعاُه أُولائمكا ُهُم الأُمفأ

 

 سورة الذارايت:
نأسا إمًلَّ لمي اعأُبُدونم )  (56واماا خالاقأُت اْلأمنَّ وااْلأم

 

 :سورة حممد
ُل الَّذمينا آما  خم اْنأااُر واالَّذمينا كافاُروا إمنَّ اَّللَّا يُدأ ُلوا الصَّاِلمااتم جانَّاٍت َتاأرمي ممنأ َتاأتمهاا اْلأ ُنوا واعامم

ُمأ ) ان أعااُم واالنَّاُر ماث أواى َلا َياأُكُلونا كاماا َتاأُكُل اْلأ ت َُّعونا وا  (12ي اتاما

 

 مسلم:صحيح 
ُفوٍع  ، مادأ عاثا : »ُربَّ أاشأ عانأ أاِبم ُهراي أراةا، أانَّ راُسولا هللام صالَّى هللاُ عالايأهم واسالَّما، قاالا

اب ارَُّه« اب أواابم لاوأ أاقأساما عالاى هللام ْلا ْلأ  ِبم

 

 مسند البزار:



عاثا أاغأَباا ًل ُ عالايأهم واسالَّما: ُربَّ أاشأ : قاالا راُسوُل اَّللَّم صالَّى اَّللَّ يُ ؤأباُه لاُه لاوأ   عان أاناٍس، قاالا
 أاقأساما عالاى اَّللَّم ْلاب ارَُّه.

 

 روى أمحد يف فضائل الصحابة وغريه:
: َيا أاممريا الأُمؤأممنمنيا، إمّن م عاجازأُت عانأ ُمكاات اباِتم  : أاتاى عالميًّا راُجٌل ف اقاالا عانأ أاِبم واائمٍل قاالا
، قاالا عالميٌّ: أاًلا أُعال مُمكا كالممااٍت عالَّمانميهمنَّ راُسوُل اَّللَّم صالَّى هللاُ عالايأهم واسالَّما، لاوأ   كاانا فاأاعمّن م

: اللَُّهمَّ أاغأنمّنم عالايأ  : ُقلم ؟ قُ لأُت: ب الاى، قاالا ُ عالايأكا ادَّاُهنَّ اَّللَّ نمريا ْلا كا ممثأُل جابالم صاَبمٍ داَنا
. وااكا ، واأاغأنمّنم بمفاضألمكا عامَّنأ سم لمكا عانأ حارااممكا  ِبماَلا

 

 : األوسطالطرباين يف
ياُة عمنأدا راُسولم اَّللَّم صالَّى هللاُ عالايأهم واسالَّما: }َيا أاي ُّهاا  : تُلمياتأ هاذمهم اْلأ عانم ابأنم عابَّاٍس قاالا

ًلا طاي م  ارأضم حاَلا [ ف اقااما ساعأُد بأُن أاِبم واقَّاٍص، 168باا{ ]البقرة: النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفم اْلأ
ُّ صالَّى هللاُ عا  تاجاابا الدَّعأواةم، ف اقاالا لاُه النَِّبم : َيا راُسولا اَّللَّم، ادأُع اَّللَّا أانأ ياأعالاّنم ُمسأ لايأهم ف اقاالا

تاجاابا الدَّعأوا  ٍد بميادمهم، إمنَّ واسالَّما: »َيا ساعأُد أاطمبأ ماطأعاماكا تاُكنأ ُمسأ ةم، واالَّذمي ن افأُس ُُمامَّ
ن اباتا   الأعابأدا لاي اقأذمُف اللُّقأماةا اِلأارااما ِفم جاوأفمهم ماا يُ ت اقابَُّل ممنأُه عامالا أارأباعمنيا ي اوأماا، واأاَيُّاا عابأدٍ 

 ِلاأُمُه ممنا السُّحأتم واالر مِبا فاالنَّاُر أاوأَلا بمهم«


