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„Die reine Nahrung und gesund durch fasten“ 

 

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

 (168ُمبمنٌي )

 

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

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

؟ "وامالأباسُ  تاجااُب لمذالمكا ، فاأاَّنَّ ُيسأ ِلأاراامم  ُه حارااٌم، واُغذميا ِبم

 

 البخاري:  حصحي



ُ عان أُهماا، قاالا ِلم راُسوُل اَّللَّم صالَّى هللاُ عالايأهم  يا اَّللَّ رمو بأنم العااصم راضم  حادَّثاِنم عابأُد اَّللَّم بأُن عامأ
، وات اُقوُم اللَّيألا؟«، ف اُقلأُت: ب الاى َيا راُسولا واسالَّما: »َيا عابأدا اَّللَّم، أاَلاأ   َباأ أانَّكا تاُصوُم الن َّهاارا ُأخأ

، واقُمأ واَناأ، فاإمنَّ ِلماسادمكا عالايأكا حاقًّا، واإمنَّ لمعايأنمكا عالايأكا  : »فاَلا ت افأعالأ ُصمأ واأافأطمرأ  اَّللَّم قاالا
كا عالايأكا حاقًّ  ٍر حاقًّا، واإمنَّ لمزاوأجم بمكا أانأ تاُصوما ُكلَّ شاهأ ا، واإمنَّ لمزاوأرمكا عالايأكا حاقًّا، واإمنَّ ِبماسأ

رم ُكل مهم«، فاشادَّدأتُ  يااُم الدَّهأ ثااِلماا، فاإمنَّ ذالمكا صم را أامأ ٍم، فاإمنَّ لاكا بمُكل م حاساناٍة عاشأ ، ثاَلاثاةا أاَيَّ
يااما نابم م اَّللَّم دااُودا عالايأهم   فاُشد مدا عالايَّ قُ لأُت: َيا راُسولا اَّللَّم  : »فاُصمأ صم ُد قُ وَّةا قاالا إمّن م أاجم

: »نمصأفا  يااُم نابم م اَّللَّم دااُودا عالايأهم السََّلاُم؟ قاالا السََّلاُم، واًلا تازمدأ عالايأهم«، قُ لأُت: واماا كاانا صم
رم«، فاكاانا عابأُد اَّللَّم ي اُقوُل ب اعأدا ماا كاَبما: َيا لاي أتاِنم قابملأُت ُرخأصاةا النَّبم م صالَّى هللاُ عالايأهم   الدَّهأ

 واسالَّما 

 
َبما راُسوُل اَّللَّم صالَّى هللاُ عالايأهم واسالَّما، أاّن م أاُقوُل: وااَّللَّم  : ُأخأ رٍو، قاالا  أانَّ عابأدا اَّللَّم بأنا عامأ

اُقومانَّ اللَّ  ، واْلا اُصومانَّ الن َّهاارا : ْلا ُت، ف اُقلأُت لاُه: قادأ قُ لأُتُه ِبماِبم أانأتا واأُم مي قاالا يألا ماا عمشأ
ٍم، فاإمنَّ  رم ثاَلاثاةا أاَيَّ ، واقُمأ واَناأ، واُصمأ ممنا الشَّهأ ، فاُصمأ واأافأطمرأ تاطميُع ذالمكا »فاإمنَّكا ًلا تاسأ

ياامم ال ثااِلماا، واذالمكا ممثأُل صم رم أامأ : اِلاساناةا بمعاشأ ، قاالا رم«، قُ لأُت: إمّن م أُطميُق أافأضالا ممنأ ذالمكا دَّهأ
: »فاُصمأ ي اوأماا واأافأطمرأ  ، قاالا م«، قُ لأُت: إمّن م أُطميُق أافأضالا ممنأ ذالمكا »فاُصمأ ي اوأماا واأافأطمرأ ي اوأمانيأ

يااُم دااُودا عالايأهم السََّلاُم، واُهوا أافأضاُل الص م  «، ف اُقلأُت: إمّن م أُطميُق أافأضالا ي اوأماا، فاذالمكا صم ياامم
» ُّ صالَّى هللاُ عالايأهم واسالَّما؟ »ًلا أافأضالا ممنأ ذالمكا ، ف اقاالا النَّبم  ممنأ ذالمكا

 
ا سالأماانا  ُّ صالَّى هللاُ عالايأهم واسالَّما بانيأ : آخاى النَّبم ي أفاةا، عانأ أابميهم، قاالا ، عانأ عاوأنم بأنم أاِبم ُجحا

؟ واأاِبم الدَّرأدااءم، ف ازاارا سالأمااُن أاِبا الدَّرأدااءم، ف اراأاى أُمَّ الدَّرأدااءم ُمت اباذ ملاةا، ف اقاالا ِلااا: ماا شاأأ  ُنكم



ن أياا، فاجااءا أابُو الدَّرأدااءم فاصاناعا لاُه طاعااماا،  : أاُخوكا أابُو الدَّرأدااءم لايأسا لاُه حااجاٌة ِفم الدُّ قاالاتأ
: فاأاكالا، ف الامَّا كاانا  كمٍل حاَّتَّ َتاأُكلا، قاالا : ماا أاَنا ِبم : فاإمّن م صاائمٌم، قاالا : ُكلأ؟ قاالا ف اقاالا

: َناأ، ف الامَّا كاانا ممنأ  : َناأ، ف انااما، ُُثَّ ذاهابا ي اُقوُم ف اقاالا اللَّيأُل ذاهابا أابُو الدَّرأدااءم ي اُقوُم، قاالا
رم اللَّيألم قاا : سالأمااُن قُمم اآلنا، فاصالَّياا ف اقاالا لاُه سالأمااُن: إمنَّ لمراب مكا عالايأكا حاقًّا، آخم لا

َّ صالَّى  لمكا عالايأكا حاقًّا، فاأاعأطم ُكلَّ ذمي حاقٍ  حاقَُّه، فاأاتاى النَّبم كا عالايأكا حاقًّا، واْلماهأ والمن افأسم
ُّ صالَّى هللاُ عالايأهم واسالَّما: »صاداقا سالأمااُن«هللاُ عالايأهم واسالَّما، فاذاكارا ذالمكا   لاُه، ف اقاالا النَّبم

 

 سورة املمتحنة:
ناةا لملَّذمينا كافاُروا وااغأفمرأ لاناا راب َّناا إمنَّكا أانأتا الأعازميُز اِلأاكميُم )  (5راب َّناا ًلا َتاأعالأناا فمت أ

 

 


