
Quellenangaben zu den arabischen Texten der 
 

Freitagsansprache: 

Die richtige und die falsche Methode 
bei der Suche nach der Wahrheit 

 

 :نساءسورة ال
ِر ِمنأُكمأ فاِإنأ ت اناازاعأُتمأ ِف شا  امأ ُنوا أاِطيُعوا اَّللَّا واأاِطيُعوا الرَُّسولا واأُوِل اْلأ ا الَِّذينا آما أاي ُّها ٍء َيا يأ

ِمُنونا ِِبَّللَِّ واالأي ا  ُتمأ تُ ؤأ ُن َتاأِويًلا ف اُردُّوُه ِإَلا اَّللَِّ واالرَُّسوِل ِإنأ ُكن أ سا ْيأٌ واأاحأ ِخِر ذاِلكا خا ِم اْلأ وأ
(59 ) 

 

 : شورىسورة ال
ُمُه ِإَلا اَّللَِّ ذاِلُكمُ  ٍء فاُحكأ يأ ُتمأ ِفيِه ِمنأ شا لافأ ت ا ا اخأ ما ِإلايأِه أُنِيُب )وا لأُت وا ُ راّبِِ عالايأِه ت اواكَّ  ( 10 اَّللَّ

 

 : زمرسورة ال
نا  سا تَِّبُعونا أاحأ لا ف اي ا وأ تاِمُعونا الأقا ُ واأُولاِئكا ُهمأ أُوُلو الَِّذينا ياسأ اُهُم اَّللَّ دا ُه أُولاِئكا الَِّذينا ها

الأبااِب )   ( 18اْلأ

 



 : سورة البقرة
انا  لاوأ كا ءاَنا أاوا ناا عالايأِه آِبا ي أ ا أالأفا ُ قااُلوا بالأ ن اتَِّبُع ما ا أان أزالا اَّللَّ ُُم اتَِّبُعوا ما ِإذاا ِقيلا َلا ُؤُهمأ َلا   وا آِبا

تاُدونا )  ئاا واَلا ي اهأ ي أ  ( 170ي اعأِقُلونا شا

 

 : تفّصل سورة  
ا الأُقرأآِن واالأغاوأا ِفيِه لاعالَُّكمأ ت اغأِلُبونا ) ُعوا َِلاذا ما ُروا َلا تاسأ فا قاالا الَِّذينا كا  ( 26وا

 

 :سبأسورة ال
اِحِبُكمأ ِمنأ ِجنَّ  ا ِبصا ُروا ما كَّ فا فُ رااداى ُُثَّ ت ات ا ثأَنا وا ٍة أانأ ت اُقوُموا َّللَِِّ ما ٍة ِإنأ ُقلأ ِإَّنَّاا أاِعُظُكمأ ِبوااِحدا

ا  ِديٍد )ُهوا ِإَلَّ ناِذيٌر لاُكمأ بايأ اٍب شا يأ عاذا  ( 46 يادا

 

 : قمرسورة ال
ما  قَّ الأقا اعاُة واانأشا تاِمرٌّ )1ُر ) اقأَتااباِت السَّ ٌر ُمسأ ي اُقوُلوا ِسحأ ِإنأ ي اراوأا آياةا يُ عأرُِضوا وا بُوا  2( وا ذَّ ( واكا

تاِقرٌّ ) ٍر ُمسأ وااءاُهمأ واُكلُّ أامأ ُعوا أاهأ  ( 3واات َّب ا

 

 :األنعامسورة  
ِإنأ ُهمأ ِإَلَّ  ِبيِل اَّللَِّ ِإنأ ي اتَِّبُعونا ِإَلَّ الظَّنَّ وا ِض ُيِضلُّوكا عانأ سا ارأ نأ ِف اْلأ ث ارا ما ِإنأ ُتِطعأ أاكأ  وا

أُرُصونا )   ( 116َيا



 صحيح مسلم: 
ٍم ِف  ، قاالا ذااتا ي اوأ لَّما سا لَّى هللاُ عالايأِه وا ، أانَّ راُسولا هللِا صا اِشِعيِِ عانأ ِعيااِض بأِن ِِحااٍر الأُمجا

ِمي ها  ِِن ي اوأ ، ِمَّا عالَّما ِهلأُتمأ ا جا ُكمأ ما راِن أانأ أُعالِِما ّبِِ أاما اٍل َناالأُتُه ُخطأباِتِه: " أاَلا ِإنَّ را ا، ُكلُّ ما ذا
ُهمأ عانأ  تاالات أ يااِطُي فااجأ ُهُم الشَّ ُمأ أات ات أ ِإَّنَّ ، وا اءا ُكلَُّهمأ فا ُت ِعبااِدي ُحن ا لاقأ ِإِِنِ خا ٌل، وا ًلا ا حا عابأدا

ا َلاأ أُ  رُِكوا ّب ما ُمأ أانأ ُيشأ راْتأ ، واأاما ُمأ لالأُت َلا ا أاحأ تأ عالايأِهمأ ما رَّما ، واحا ِإنَّ ِديِنِهمأ ، وا نأزِلأ بِِه ُسلأطااَنا
ِل الأِكتاابِ  اَيا ِمنأ أاهأ ، ِإَلَّ ب اقا ُهمأ ما عاجا ُمأ وا ُهمأ عاراَبا ت ا قا ِض، فاما ارأ ِل اْلأ  ...   هللاا ناظارا ِإَلا أاهأ

 

 : مسند أمحد
ثا  دَّ : حا : ُكنأُت راُجًلا عانأ عابأِد هللِا بأِن عابَّاٍس، قاالا ِديثاُه ِمنأ ِفيِه، قاالا ارِِسيُّ حا اُن الأفا لأما ِِن سا

انا ق ارأياِتِه،   قا انا أاّب ِدهأ ، واكا يٌّ اُل َلااا جا ا يُ قا ها ِل ق ارأياٍة ِمن أ انا ِمنأ أاهأ ها ب ا ِل أاصأ فاارِِسيًّا ِمنأ أاهأ
لأِق هللِا إِلايأِه، ف الامأ ي ازالأ بِِه حُ  بَّ خا ِِن ِف ب ايأِتِه  واُكنأُت أاحا باسا َّتَّ حا يا حا ا ُُتأباُس بُُّه ِإَيَّ ما كا

أُبو  ا َتا ا َلا ياَتأُُكها َّتَّ ُكنأُت قاطانا النَّاِر الَِّذي يُوِقُدها ُجوِسيَِّة حا ُت ِف الأما دأ تها اْلأاارِياُة، وااجأ
: فاُشِغلا ِف  ٌة، قاالا عاٌة عاِظيما ي أ اناتأ ِْلاّب ضا : واكا اعاةا، قاالا الا ِل: َيا سا ا، ف اقا ما يااٍن لاُه ي اوأ  بُ ن أ

ا  راِن ِفيها ا، واأاما بأ فااطَِّلعأها عاِِت، فااذأها ي أ ما عانأ ضا وأ ا الأي ا ذا يااٍن ها ُبِناَّ، ِإِِنِ قادأ ُشِغلأُت ِف بُ ن أ
نااِئِس ال ٍة ِمنأ كا ِنيسا رارأُت ِبكا عاتاُه، فاما ي أ ُت أُرِيُد ضا راجأ ا يُرِيُد، فاخا عأِض ما ُت بِب ا ِمعأ اراى، فاسا نَّصا

يا ِف ب ايأِتِه، ف الامَّ  ُر النَّاِس ِِلابأِس أاّب ِإَيَّ ا أامأ رِي ما ، واُكنأُت َلا أادأ لُّونا ا واُهمأ ُيصا ُمأ ِفيها وااْتا ا أاصأ
ا را  : ف الامَّ ، قاالا ُعونا ن ا ا ياصأ لأُت عالايأِهمأ أانأظُُر ما ، داخا ُمأ وااْتا ُت أاصأ عأ ، واَسِا رارأُت َِبِمأ أاي أتُ ُهمأ ما

ْيأٌ ِمنا الدِِيِن الَِّذي َناأُن عالايأِه،  هللِا خا ا وا ذا قُ لأُت: ها ، وا رِِهمأ ، واراِغبأُت ِف أامأ ُْتُمأ ًلا باِِن صا أاعأجا
: أايأنا أاصأ  ُمأ عاةا أاّب واَلاأ آِْتاا، ف اُقلأُت َلا ي أ ُت ضا ت اراكأ ُس، وا مأ َّتَّ غاراباِت الشَّ تُ ُهمأ حا ا ت اراكأ هللِا ما ُل ف اوا

ا الدِِيِن؟ ذا  ها



شا  قادأ ب اعاثا ِف طالاِب وا ُت ِإَلا أاّب، وا عأ : ُُثَّ راجا اِم قاالا : قااُلوا: ِِبلشَّ ِلِه ُكلِِِه، قاالا غالأُتُه عانأ عاما
: قُ لأُت: َيا  ُت؟ قاالا ا عاِهدأ ُت إِلايأكا ما ؟ أاَلاأ أاُكنأ عاِهدأ : أايأ ُبِناَّ، أايأنا ُكنأتا ُتُه، قاالا ا ِجئ أ ف الامَّ

ا راأايأُت ِمنأ ِديِنِهمأ  باِِن ما ُمأ فاأاعأجا ٍة َلا ِنيسا لُّونا ِف كا رارأُت بِنااٍس ُيصا ازِلأُت أاباِت، ما هللِا ما ، ف اوا
ِديُن  ْيأٌ، ِديُنكا وا يِن خا : أايأ ُبِناَّ، لايأسا ِف ذاِلكا الدِِ ُس، قاالا مأ َّتَّ غاراباِت الشَّ ُهمأ حا ِعنأدا

عالا ِف  افاِِن، فاجا : فاخا هللِا ِإنَُّه َلااْيأٌ ِمنأ ِديِنناا، قاالا ًلَّ وا : قُ لأُت: كا ْيأٌ ِمنأُه، قاالا ِئكا خا آِبا
لا  : ِإذاا قاِدما عالايأُكمأ رِجأ ُمأ اراى ف اُقلأُت َلا ب اعاثاُت ِإَلا النَّصا : وا ِِن ِف ب ايأِتِه، قاالا باسا ا، ُُثَّ حا يَّ ق ايأدا

اِم ُُتَّارٌ  ٌب ِمنا الشَّ ِدما عالايأِهمأ راكأ : ف اقا ، قاالا ِبُوِن َِبِمأ اراى فاأاخأ اِم ُُتَّاٌر ِمنا النَّصا ٌب ِمنا الشَّ  راكأ
عاةا ِمنا النَّ  ُهمأ واأارااُدوا الرَّجأ وااِئجا وأا حا : ِإذاا قاضا ُمأ : ف اُقلأُت َلا ، قاالا ُوِن َِبِمأ ِبا : فاأاخأ اراى، قاالا صا

يأ  ، فاأالأقا ُوِن َِبِمأ ِبا ِدِهمأ أاخأ عاةا ِإَلا ِبًلا ا أارااُدوا الرَّجأ : ف الامَّ ، قاالا ِدِهمأ فاآِذنُوِن َِبِمأ ُت ِإَلا ِبًلا
ُل اِلأاِديدا مِ  نأ أافأضا ا، قُ لأُت: ما تُ ها ا قاِدمأ اما، ف الامَّ ُت الشَّ َّتَّ قاِدمأ عاُهمأ حا ُت ما راجأ ، ُُثَّ خا لايَّ نأ رِجأ

ُتُه، ف اُقلأُت: ِإِِنِ قادأ راِغبأُت ِف  : فاِجئ أ ِة، قاالا ِنيسا ُقفُّ ِف الأكا اسأ ا الدِِيِن؟ قااُلوا: اْلأ ذا ِل ها أاهأ
بأُت أا  ب ا ا الدِِيِن، واأاحأ ذا ، ها عاكا لِِي ما ، واأات اعالَُّم ِمنأكا واُأصا ِتكا ِنيسا ُدُمكا ِف كا عاكا أاخأ نأ أاُكونا ما

ا، فاِإذاا  يُ راغِِبُ ُهمأ ِفيها قاِة وا دا وأٍء َياأُمُرُهمأ ِِبلصَّ انا راُجلا سا : فاكا عاُه، قاالا لأُت ما خا ُخلأ فادا : فاادأ قاالا
زا  ن ا ت ا يااءا، اكأ ا أاشأ ها بأعا َجااُعوا إِلايأِه ِمن أ َّتَّ َجااعا سا ، حا اِكيا سا ِسِه، واَلاأ يُ عأِطِه الأما فأ ٍل ِمنأ   ُه لِن ا ِقًلا

عاتأ ِإلايأِه  تاما ، فااجأ اتا ناُع، ُُثَّ ما ا راأاي أُتُه ياصأ ا ِلما ِديدا ا شا ُتُه بُ غأضا : واأاب أغاضأ ٍب واوارٍِق، قاالا ذاها
يُ راغُِِبُكمأ ِفيها  قاِة وا دا وأٍء َياأُمرُُكمأ ِِبلصَّ انا راُجلا سا ا كا ذا : ِإنَّ ها ُمأ ِفُنوُه، ف اُقلأُت َلا اراى لِيادأ ا فاِإذاا النَّصا

؟،  ِلكا ا ِعلأُمكا ِبذا ما ئاا، قااُلوا: وا ي أ ا شا ها اِكيا ِمن أ سا ِسِه، واَلاأ يُ عأِط الأما فأ ا لِن ا زاها ن ا ت ا ُتُموُه َِباا اكأ ِجئ أ
 : ِضعاُه، قاالا وأ : فاأاراي أتُ ُهمأ ما نأزِِه، قااُلوا: فاُدلَّناا عالايأِه، قاالا : قُ لأُت أاَنا أاُدلُُّكمأ عالاى كا قاالا

ِفُنُه أا فااسأ  هللِا َلا نادأ ا قااُلوا: وا ا راأاوأها : ف الامَّ باا واوارِقاا، قاالا ٍل ِماأُلوءاٍة ذاها بأعا ِقًلا راُجوا ِمنأُه سا ا تاخأ بادا
اُن: لأما : ي اُقوُل سا انِِه، قاالا عاُلوُه ِباكا ، فاجا را اُءوا ِبراُجٍل آخا اراِة، ُُثَّ جا جا لاُبوُه، ُُثَّ راَجاُوُه ِِبِلِأ  فاصا

ن أياا، واَلا أارأغاُب ِف  ُد ِف الدُّ ُل ِمنأُه، أازأها ، أاراى أانَُّه أافأضا سا لِِي اَلأامأ ا راأايأُت راُجًلا َلا ُيصا فاما



ُت ما  لاُه، فاأاقامأ نأ ق اب أ ُتُه ُحبًّا َلاأ أُِحبَُّه ما ب أ ب ا : فاأاحأ أاُب لايأًلا واَّناااراا ِمنأُه، قاالا ِخراِة، واَلا أادأ عاُه اْلأ
نأ زا  ُتكا ُحبًّا َلاأ أُِحبَُّه ما ب أ ب ا عاكا واأاحأ ُن ِإِِنِ ُكنأُت ما راتأُه الأوافااُة، ف اُقلأُت لاُه: َيا ُفًلا ضا ، ُُثَّ حا اَنا  ما

: أايأ ُبِناَّ  ا َتاأُمُرِن؟، قاالا ما نأ تُوِصي ّب، وا ِر هللِا، فاِإَلا ما ا ت اراى ِمنأ أامأ راكا ما ضا قادأ حا لاكا وا ق اب أ
هللِا ما  ا وا ث ارا ما ت اراُكوا أاكأ ُلوا وا بادَّ لاكا النَّاُس وا دأ ها ا ُكنأُت عالايأِه، لاقا ما عالاى ما وأ ا الأي ا دا ا أاعألاُم أاحا

 : ا ُكنأُت عالايأِه، فااِلأاقأ بِِه، قاالا ٌن، ف اُهوا عالاى ما ِصِل، واُهوا ُفًلا وأ انُوا عالايأِه، ِإَلَّ راُجًلا ِِبلأما كا
غايَّ  اتا وا ا ما اِن ِعنأدا ف الامَّ صا َنا أاوأ ُن، ِإنَّ ُفًلا ِصِل ف اُقلأُت لاُه: َيا ُفًلا وأ اِحِب الأما ُت ِبصا ِقأ ، ِلا با

تُ  الا ِل: أاِقمأ ِعنأِدي فاأاقامأ : ف اقا رِِه، قاالا ِبااِن أانَّكا عالاى أامأ ، واأاخأ تِِه أانأ أاِلأاقا ِبكا وأ ُه،   ما ِعنأدا
راتأُه الأوافااُة، قُ لأُت لاُه:  ضا ا حا ، ف الامَّ اتا اِحِبِه، ف الامأ ي الأباثأ أانأ ما ِر صا ا راُجٍل عالاى أامأ ْيأ تُُه خا دأ ف اواجا

ى ّب إِ  صا َنا أاوأ ُن، ِإنَّ ُفًلا لَّ َيا ُفًلا راكا ِمنا هللِا عازَّ واجا ضا قادأ حا ، وا راِن ِِبللُُّحوِق ِبكا ، واأاما لايأكا
ا  ا أاعألاُم راُجًلا عالاى ِمثأِل ما هللِا ما : أايأ ُبِناَّ، وا ا َتاأُمُرِن؟ قاالا ما نأ تُوِصي ّب، وا ا ت اراى، فاِإَلا ما ما

ٌن، فا  ، واُهوا ُفًلا اِحِب ُكنَّا عالايأِه ِإَلَّ بِناِصيِبيا ُت ِبصا ِقأ غايَّبا ِلا اتا وا ا ما : ف الامَّ اِلأاقأ بِِه، قاالا
ِباِي  أتُُه خا ِبا ُتُه فاأاخأ ، فاِجئ أ ُت   ناِصيِبيا : فاأاِقمأ ِعنأِدي، فاأاقامأ اِحِب، قاالا راِن بِِه صا ا أاما ما ، وا

ْيأِ  عا خا ُت ما يأِه، فاأاقامأ اِحب ا ِر صا تُُه عالاى أامأ دأ ُه، ف اواجا ا لاِبثا أانأ ن ازالا بِِه   ِعنأدا هللِا ما راُجٍل، ف اوا
ى ّب  صا ٍن، ُُثَّ أاوأ ى ّب ِإَلا ُفًلا صا انا أاوأ َنا كا ُن، ِإنَّ ُفًلا ، قُ لأُت لاُه: َيا ُفًلا را ضا ا حا ُت، ف الامَّ وأ الأما

هللاِ  : أايأ ُبِناَّ، وا ا َتاأُمُرِن؟ قاالا ما نأ تُوِصي ّب، وا ، فاِإَلا ما ٌن ِإلايأكا ا باِقيا ُفًلا دا ا ن اعألاُم أاحا  ما
ورِيَّةا، فاِإنَُّه عالاى ِمثألِ  رَنا آُمُركا أانأ َتاأتِياُه ِإَلَّ راُجًلا بِعامُّ بأتا   عالاى أامأ ب ا ا َناأُن عالايأِه، فاِإنأ أاحأ ما

ُت ِبصا  ِقأ غايَّبا ِلا اتا وا ا ما : ف الامَّ ، قاالا رَنا : فاِإنَُّه عالاى أامأ أتُُه فاأأتِِه، قاالا ِبا ورِيَّةا، واأاخأ اِحِب عامُّ
 : ، قاالا رِِهمأ ابِِه واأامأ حا ِي أاصأ دأ عا راُجٍل عالاى ها ُت ما : أاِقمأ ِعنأِدي، فاأاقامأ الا ِباِي، ف اقا خا

انا  َّتَّ كا بأُت حا تاسا : وااكأ ٌة، قاالا يأما ُغن ا رااٌت وا را قُ لأُت لاُه:  ِل ب اقا ضا ا حا ُر هللِا، ف الامَّ ُُثَّ ن ازالا بِِه أامأ
نٍ  ٌن ِإَلا ُفًلا ى ّب ُفًلا صا ٍن، فاأاوأ عا ُفًلا ُن، ِإِِنِ ُكنأُت ما ٍن، ُُثَّ َيا ُفًلا ٌن ِإَلا ُفًلا ى ّب ُفًلا صا ، واأاوأ

ا أاعألاُمُه  هللِا ما : أايأ ُبِناَّ، وا ا َتاأُمُرِن؟ قاالا ما نأ تُوِصي ّب، وا ، فاِإَلا ما ٌن إِلايأكا ى ّب ُفًلا صا أاوأ



لاِكنَّهُ  ٌد ِمنا النَّاِس آُمُركا أانأ َتاأتِياُه، وا ا ُكنَّا عالايأِه أاحا باحا عالاى ما اُن ناِبٍِ ُهوا   أاصأ قادأ أاظالَّكا زاما
أٌل، بِ  ا َنا ُهما ن ا ِ ب اي أ رَّتايأ ا حا ٍض بايأ اِجراا ِإَلا أارأ ِض الأعاراِب، ُمها أرُُج ِبِارأ ُعوٌث ِبِديِن ِإب أرااِهيما َيا ب أ ِه ما

يأهِ  ِتفا ا كا قاةا، بايأ دا ى: َياأُكُل اَلأاِديَّةا، واَلا َياأُكُل الصَّ أفا اٌت َلا َتا ما بُ وَِّة، فاِإنأ عاًلا اَتاُ الن ُّ  خا
اءا  ا شا ورِيَّةا ما ثأُت ِبعامُّ كا ، فاما غايَّبا اتا وا : ُُثَّ ما ، قاالا عالأ ِد فااف أ قا بِِتلأكا الأِبًلا تاطاعأتا أانأ ت الأحا اسأ

: ُتاأِمُلوِن ِإَلا  ُمأ لأٍب ُُتَّاراا، ف اُقلأُت َلا ٌر ِمنأ كا رَّ ّب ن افا ، ُُثَّ ما ُكثا ِض الأعاراِب، هللاُ أانأ أامأ  أارأ
َّتَّ ِإذاا قاِدُمو  ا واِحااُلوِن، حا تُ ُهُموها ِذِه؟ قااُلوا: ن اعامأ فاأاعأطاي أ ِِت ها يأما ُغن ا ِذِه وا رااِت ها ا واأُعأِطيُكمأ ب اقا

ُه، واراأايأُت ال ا، فاُكنأُت ِعنأدا لا، ّب وااِدي الأُقراى ظالاُموِن ف ابااُعوِن ِمنأ راُجٍل ِمنأ ي اُهودا عابأدا نَّخأ
ا أاَنا  ناما ي أ ِسي، ف اب ا قأ ِل ِف ن افأ اِحِب، واَلاأ َيِا فا ِل صا صا لادا الَِّذي وا ُت أانأ تاُكونا الأب ا وأ واراجا

لاِِن ِإَلا  تاما ِديناِة ِمنأ باِِن قُ رايأظاةا فااب أتااعاِِن ِمنأُه، فااحأ ُه، قاِدما عالايأِه ابأُن عامٍِ لاُه ِمنا الأما  ِعنأدا
ِدينا  ب اعاثا هللاُ الأما ُت َِباا وا اِحِب، فاأاقامأ ِة صا ا ِبِصفا تُ ها ا ف اعاراف أ ا ُهوا ِإَلَّ أانأ راأاي أتُ ها هللِا ما ِة، ف اوا

را  اجا ، ُُثَّ ها ا أاَنا ِفيِه ِمنأ ُشغأِل الِرِقِِ عا ما ٍر ما ا أاقااما َلا أاَسأاُع لاُه ِبذِكأ ةا ما  ِإَلا راُسولاُه، فاأاقااما ِباكَّ
ِدينا  هللِا ِإِِنِ لاِفي راأأسِ الأما اِلٌس، ِإذأ   ِة، ف اوا يِِِدي جا سا ِل، وا ضا الأعاما ُل ِفيِه ب اعأ يِِِدي أاعأما ٍق ِلسا عاذأ

قافا عالايأِه، ف اقا  َّتَّ وا بالا ابأُن عامٍِ لاُه حا نا أاق أ ُُم اْلأ هللِا ِإَّنَّ لاةا، وا ُن، قااتالا هللاُ باِِن ق اي أ : ُفًلا الا
ا : ف الامَّ ما، ي ازأُعُمونا أانَُّه ناِبٌّ، قاالا وأ ةا الأي ا كَّ تاِمُعونا بُِقبااءا عالاى راُجٍل قاِدما عالايأِهمأ ِمنأ ما  لاُمجأ

أاسأ  نأُت سا َّتَّ ظان ا تأِِن الأُعراوااُء، حا ذا ا أاخا عأتُ ها لاِة، َسِا ن ازالأُت عاِن النَّخأ : وا يِِِدي، قاالا ُقُط عالاى سا
ِِن  ما يِِِدي ف الاكا : ف اغاِضبا سا اذاا ت اُقوُل؟ قاالا اذاا ت اُقوُل؟ ما : ما ِه ذاِلكا عالأُت أاُقوُل َِلبأِن عامِِ فاجا

: قُ لأ  ، قاالا ِلكا ا أاقأِبلأ عالاى عاما ا لاكا واَِلاذا : ما ةا، ُُثَّ قاالا ِديدا ةا شا ما ُت لاكأ ءا، ِإَّنَّاا أارادأ يأ ُت: َلا شا
ثأِبتاهُ  ت ا بأُت   أانأ أاسأ تُُه ُُثَّ ذاها ذأ يأُت أاخا سا ا أامأ ٌء قادأ َجااعأُتُه، ف الامَّ يأ انا ِعنأِدي شا قادأ كا : وا ا قاالا عامَّ

لأُت عالايأِه، ف ا  خا لَّما واُهوا بُِقبااءا، فادا سا لَّى هللاُ عالايأِه وا ُقلأُت لاُه: ِإنَُّه قادأ ب الاغاِِن ِإَلا راُسوِل هللِا صا
انا ِعنأِدي  ٌء كا يأ ا شا ذا ٍة، واها اجا ُء ذاُوو حا اٌب لاكا ُغراِبا حا عاكا أاصأ ما اِلٌح، وا أانَّكا راُجٌل صا

لَّى الا راُسوُل هللِا صا رَّب أُتُه إِلايأِه، ف اقا : ف اقا قَّ بِِه ِمنأ غاْيأُِكمأ قاالا قاِة، ف اراأاي أُتُكمأ أاحا دا هللاُ عالايأِه   لِلصَّ



ٌة،  ِذِه وااِحدا ِسي: ها : ف اُقلأُت ِف ن افأ ، قاالا ُه ف الامأ َياأُكلأ كا يادا سا ابِِه: " ُكُلوا " واأامأ حا لَّما ِْلاصأ سا وا
ِديناِة، لَّما ِإَلا الأما سا لَّى هللاُ عالايأِه وا ئاا، واُتااوَّلا راُسوُل هللِا صا ي أ ُت شا عأ ما رافأُت عانأُه فاجا ُُثَّ  ُُثَّ انأصا

ُتهُ  لا   ِجئ أ : فاأاكا ُتكا َِباا، قاالا رامأ ِديٌَّة أاكأ ِذِه ها قاةا، واها دا بِِه، ف اُقلأُت: ِإِِنِ راأاي أُتكا َلا َتاأُكُل الصَّ
ُلوا اباُه فاأاكا حا را أاصأ ا واأاما ها لَّما ِمن أ سا لَّى هللاُ عالايأِه وا ِسي:   راُسوُل هللِا صا : ف اُقلأُت ِف ن افأ عاُه، قاالا ما

لَّما واُهوا بِباِقيِع   سا لَّى هللاُ عالايأِه وا : ُُثَّ ِجئأُت راُسولا هللِا صا تااِن، قاالا ِن اث أن ا اَتا : ها الأغارأقاِد، قاالا
ُت عالايأِه،  لَّمأ ابِِه، فاسا حا اِلٌس ِف أاصأ ابِِه، عالايأِه َشاألاتااِن لاُه، واُهوا جا حا ناازاةا ِمنأ أاصأ قادأ تاِبعا جا وا

ا راآِن راسُ  اِحِب؟ ف الامَّ فا ِل صا صا لأ أاراى اَلأااَتاا الَِّذي وا رِِه، ها رأُت أانأظُُر ِإَلا ظاهأ تادا وُل ُُثَّ اسأ
ب ارأتُهُ  تادا لَّما اسأ سا لَّى هللاُ عالايأِه وا ى هللِا صا : فاأالأقا ٍء ُوِصفا ِل، قاالا يأ ثأِبُت ِف شا ت ا ، عارافا أاِِنِ أاسأ

الا ِل  بأُت عالايأِه أُق ابُِِلُه واأابأِكي، ف اقا ب ا ُتُه، فاانأكا رِِه، ف اناظارأُت ِإَلا اَلأااَتِا ف اعاراف أ راُسوُل   رِدااءاُه عانأ ظاهأ
ث أُتكا َيا  دَّ ا حا ما ِديِثي كا ُت عالايأِه حا صأ صا وَّلأُت، ف اقا : " ُتااوَّلأ " ف اتاحا لَّما سا لَّى هللاُ عالايأِه وا هللِا صا
ابُُه، ُُثَّ  حا عا ذاِلكا أاصأ ما لَّما أانأ ياسأ سا لَّى هللاُ عالايأِه وا با راُسولا هللِا صا : فاأاعأجا ابأنا عابَّاٍس، قاالا

غالا سا  : ُُثَّ شا ٌر، واأُُحٌد، قاالا لَّما بادأ سا لَّى هللاُ عالايأِه وا عا راُسوِل هللِا صا َّتَّ فااتاُه ما انا الِرِقُّ حا لأما
اِحِب عالاى  ات ابأُت صا اُن " فاكا لأما اِتبأ َيا سا : " كا لَّما سا لَّى هللاُ عالايأِه وا قاالا ِل راُسوُل هللِا صا

يِ  ألاٍة ُأحأ ِث ِمائاِة َنا اثاًلا لَّما   يها سا لَّى هللاُ عالايأِه وا الا راُسوُل هللِا صا ِبِارأباِعيا أُوِقيَّةا، ف اقا ِقِْي، وا لاُه ِِبلأفا
 ، رِينا ِديَّةا، واالرَُّجُل بِِعشأ ِثيا وا ِل: الرَُّجُل بِثاًلا اُكمأ " فاأاعاانُوِن ِِبلنَّخأ ابِِه: " أاِعيُنوا أاخا حا ِْلاصأ

سا   عاتأ ِل واالرَُّجُل ِِبامأ تاما َّتَّ اجأ ُه، حا ا ِعنأدا ِر ما دأ ٍر، ي اعأِِن: الرَُّجُل بِقا راةا، واالرَُّجُل بِعاشأ عاشأ
رأ  قِِ اُن ف افا لأما بأ َيا سا : " اذأها لَّما سا لَّى هللاُ عالايأِه وا الا ِل راُسوُل هللِا صا ِديٍَّة، ف اقا ُث ِمائاِة وا ثاًلا

َّتَّ   ُن أاَنا َلااا، فاِإذاا ف اراغأتا فاأأِتِِن أاُكو  اّب، حا حا رأُت َلااا، واأاعااناِِن أاصأ قَّ : ف افا يَّ " قاالا ا بِيادا ُعها أاضا
لَّما ما  سا لَّى هللاُ عالايأِه وا راجا راُسوُل هللِا صا أتُُه، فاخا ِبا ُتُه فاأاخأ ا ِجئ أ ها عالأناا ِإذاا ف اراغأُت ِمن أ ا فاجا ها ِعي إِلاي أ

انا  لأما ُس سا لَّما بِياِدِه، ف اواالَِّذي ن افأ سا لَّى هللاُ عالايأِه وا ُعُه راُسوُل هللِا صا ياضا رُِِب لاُه الأواِديَّ وا نُ قا
اُل، فاُأِتا  باِقيا عالايَّ الأما لا، وا ٌة، فاأادَّيأُت النَّخأ ِديٌَّة وااِحدا ا وا ها اتاتأ ِمن أ ا ما  راُسوُل هللِا بِياِدِه، ما



ا  : " ما الا غاازِي، ف اقا ِض الأما ٍب ِمنأ ب اعأ ِة ِمنأ ذاها اجا جا ِة الدَّ لَّما ِبِثأِل ب ايأضا سا لَّى هللاُ عالايأِه وا صا
ا عالايأكا َيا  ِذِه فاأادِِ َِباا ما : " ُخذأ ها الا : فاُدِعيُت لاُه، ف اقا اتاُب؟ " قاالا ارِِسيُّ الأُمكا ف اعالا الأفا

اُن   لأما يُ ؤادِِي سا ا، فاِإنَّ هللاا سا ها : " ُخذأ ؟ قاالا ِذِه َيا راُسولا هللِا ِمَّا عالايَّ ُع ها " ف اُقلأُت: واأايأنا ت اقا
انا بِياِدِه، أارأباِعيا أُوِقيَّةا،  لأما ُس سا ا، واالَِّذي ن افأ ها ُمأ ِمن أ ْتُاا ف اوازانأُت َلا ذأ : فاأاخا َِباا عانأكا " قاالا

قَّ  تُ ُهمأ حا ف اي أ ، ُُثَّ َلاأ فاأاوأ قا لَّما اَلأانأدا سا لَّى هللاُ عالايأِه وا عا راُسوِل هللِا صا ُت ما ِهدأ ُت، فاشا قأ عات ا ، وا ُهمأ
دٌ  ها شأ عاُه ما  ي اُفتأِِن ما

 

 صحيح مسلم: 
ُعودُ  ي ا سا ُم غارِيباا، وا ًلا سأ أا اْلأِ : »بادا لَّما سا لَّى هللاُ عالايأِه وا : قاالا راُسوُل هللِا صا  عانأ أاّب ُهراي أراةا، قاالا

ِء«  أا غارِيباا، فاطُوَبا لِلأُغراِبا ا بادا ما  كا

 

 : البخاري
لَّما ي اُقوُل:  سا لَّى هللاُ عالايأِه وا ُت راُسولا اَّللَِّ صا عأ : َسِا رِو بأِن العااِص قاالا عانأ عابأِد اَّللَِّ بأِن عامأ

ِبُض الِعلأما انأِتزااعا  اِء، »ِإنَّ اَّللَّا َلا ي اقأ بأِض الُعلاما ِبُض الِعلأما بِقا لاِكنأ ي اقأ تازُِعُه ِمنا الِعبااِد، وا ا ي ان أ
لُّوا واأا  وأا بِغاْيأِ ِعلأٍم، فاضا ت ا ، فاُسِئُلوا فاأاف أ اَلا ا ُجهَّ ا اَتَّاذا النَّاُس ُرُءوسا َّتَّ ِإذاا َلاأ يُ بأِق عااِلما لُّوا«حا  ضا

 

 ورواية مسلم: 
، ي اُقوُل:  لَّما سا لَّى هللاُ عالايأِه وا ُت راُسولا هللِا صا عأ رِو بأِن الأعااِص، ي اُقوُل: َسِا عابأدا هللِا بأنا عامأ

تازُِعهُ  ِبُض الأِعلأما انأِتزااعاا ي ان أ اِء، »ِإنَّ هللاا َلا ي اقأ بأِض الأُعلاما ِبُض الأِعلأما بِقا لاِكنأ ي اقأ  ِمنا النَّاِس، وا



لُّوا  وأا بِغاْيأِ ِعلأٍم، فاضا ت ا ، فاُسِئُلوا فاأاف أ اَلا ا ُجهَّ ا، اَتَّاذا النَّاُس ُرُءوسا ُكأ عااِلما َّتَّ ِإذاا َلاأ ياَتأ حا
لُّوا«  واأاضا

 

 


