
  (إن الله طيب)
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َعلَيِْه  اللُه  اللِه َصىلَّ  أَِ� ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل  َعْن  روى مسلم 

َوَسلََّم:

" أَيَُّها النَّاُس، إِنَّ اللَه طَيٌِّب َال يَْقبَُل إِالَّ طَيِّبًا، َوإِنَّ اللَه أََمَر الُْمْؤِمِنَ� 

الطَّيِّبَاِت  ِمَن  كُلُوا  الرُُّسُل  أَيَُّها  {يَا  فََقاَل:  الُْمرَْسلَِ�،  ِبِه  أََمَر  ِ�َا 

ِ�َا تَْعَملُوَن َعلِيٌم} [املؤمنون: ٥١] َوقَاَل: {يَا  َواْعَملُوا َصالًِحا، إِ�ِّ 

أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرزَقَْناكُْم} [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ 

 ، َ¦ِء، يَا رَبِّ َفَر أَْشَعَث أَْغَربَ، َ©ُدُّ يََديِْه إَِىل السَّ ذَكََر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ

َوُغِذَي  َحرَاٌم،  َوَملْبَُسُه  َحرَاٌم،  بُُه  َوَمْرشَ َحرَاٌم،  َوَمطَْعُمُه   ، رَبِّ يَا 

ِبالَْحرَاِم، فَأºََّ يُْستََجاُب لَِذلَِك؟ "

الحديث 
الثالث 
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(إن ا� طيب)

طَيٌِّب: كامل يف صفات جالله، منزه عن النقائص، سبحانه.

َال يَْقبَُل إِالَّ طَيِّبًا: ال يقبل من األقوال واألع¦ل واألموال ما يشوبه النقص، من 

الرشك أو ما دونه من املعايص.

أَْشَعَث أَْغَربَ: ثار شعر رأسه وتلون بالغبار لطول السفر والبعد عن التَّزين.

َوُغِذَي ِبالَْحرَاِم: أكË من أكل الحرام حتى نبت لحمه منه.

فَأºََّ يُْستََجاُب لَِذلَِك: من املستبعد أن يستجاب له، وإن كان ليس مستحيال.

: �
��المعا

الفوائد العقائدية: 
الله عز  "الطيب" من أس¦ء  الحديث أن  العلم من هذا  استفاد بعض أهل 

وجل، واملسألة محل خالف.

وصف الله تعاىل بالطيب، فالله تعاىل طيب يف ذاته وصفاته وأفعاله، وهو 

إرادة  من  تنجسه  شائبة  تشوبه  أن  دون  وحده  له  العمل  يكون  ألن  أهل 

مخلوق أو تقديم محبة أو هوى.

ذات  تلقي  يف  باملرسل�  اإل©ان  أهل  يجمع  سبب  والتوحيد  اإل©ان  رشف 

األوامر.

فيه، فقد يحول حائل  لله يقبل وإن كان مخلصاً  العبد  ليس كل ما يقدمه 

األكل من الحرام أو غÚه من اإلجابة.

كل أمر للرسول فهو أمٌر ألمته ما Ü يأÛ ما يدل عىل خصوصيته.

كل أمر لألمة هو أمر للرسول ألنه برش مثلهم يف وجوب االستجابة ومخاطب 

بالتكليف إال ما دل عىل الخصوصية.

يف رفع اليدين إىل الس¦ء دليل عىل علو الرب سبحانه وتعاىل.

يحب  ورحيم  إال طيب،  يقبل  ال  فهو طيب  أس¦ئه،  مقتىض  يحب  الله  إن   

الرحمة، عفو يحب العفو.

سالمة اإلسالم من الخبث، وهو دين الخلق، أول َمن بعث الله به آدم عليه 

السالم، وآخر من بعث به محمد صىل الله عليه وسلم.
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(إن ا� طيب)

طَيٌِّب: كامل يف صفات جالله، منزه عن النقائص، سبحانه.

َال يَْقبَُل إِالَّ طَيِّبًا: ال يقبل من األقوال واألع¦ل واألموال ما يشوبه النقص، من 

الرشك أو ما دونه من املعايص.

أَْشَعَث أَْغَربَ: ثار شعر رأسه وتلون بالغبار لطول السفر والبعد عن التَّزين.

َوُغِذَي ِبالَْحرَاِم: أكË من أكل الحرام حتى نبت لحمه منه.

فَأºََّ يُْستََجاُب لَِذلَِك: من املستبعد أن يستجاب له، وإن كان ليس مستحيال.

الفوائد العقائدية: 
الله عز  "الطيب" من أس¦ء  الحديث أن  العلم من هذا  استفاد بعض أهل 

وجل، واملسألة محل خالف.

وصف الله تعاىل بالطيب، فالله تعاىل طيب يف ذاته وصفاته وأفعاله، وهو 

إرادة  من  تنجسه  شائبة  تشوبه  أن  دون  وحده  له  العمل  يكون  ألن  أهل 

مخلوق أو تقديم محبة أو هوى.

ذات  تلقي  يف  باملرسل�  اإل©ان  أهل  يجمع  سبب  والتوحيد  اإل©ان  رشف 

األوامر.

فيه، فقد يحول حائل  لله يقبل وإن كان مخلصاً  العبد  ليس كل ما يقدمه 

األكل من الحرام أو غÚه من اإلجابة.

كل أمر للرسول فهو أمٌر ألمته ما Ü يأÛ ما يدل عىل خصوصيته.

كل أمر لألمة هو أمر للرسول ألنه برش مثلهم يف وجوب االستجابة ومخاطب 

بالتكليف إال ما دل عىل الخصوصية.

يف رفع اليدين إىل الس¦ء دليل عىل علو الرب سبحانه وتعاىل.

يحب  ورحيم  إال طيب،  يقبل  ال  فهو طيب  أس¦ئه،  مقتىض  يحب  الله  إن   

الرحمة، عفو يحب العفو.

سالمة اإلسالم من الخبث، وهو دين الخلق، أول َمن بعث الله به آدم عليه 

السالم، وآخر من بعث به محمد صىل الله عليه وسلم.

1
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  الفوائد (٣٢ فائدة) 
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(إن ا� طيب)

طَيٌِّب: كامل يف صفات جالله، منزه عن النقائص، سبحانه.

َال يَْقبَُل إِالَّ طَيِّبًا: ال يقبل من األقوال واألع¦ل واألموال ما يشوبه النقص، من 

الرشك أو ما دونه من املعايص.

أَْشَعَث أَْغَربَ: ثار شعر رأسه وتلون بالغبار لطول السفر والبعد عن التَّزين.

َوُغِذَي ِبالَْحرَاِم: أكË من أكل الحرام حتى نبت لحمه منه.

فَأºََّ يُْستََجاُب لَِذلَِك: من املستبعد أن يستجاب له، وإن كان ليس مستحيال.

الفوائد العقائدية: 
الله عز  "الطيب" من أس¦ء  الحديث أن  العلم من هذا  استفاد بعض أهل 

وجل، واملسألة محل خالف.

وصف الله تعاىل بالطيب، فالله تعاىل طيب يف ذاته وصفاته وأفعاله، وهو 

إرادة  من  تنجسه  شائبة  تشوبه  أن  دون  وحده  له  العمل  يكون  ألن  أهل 

مخلوق أو تقديم محبة أو هوى.

ذات  تلقي  يف  باملرسل�  اإل©ان  أهل  يجمع  سبب  والتوحيد  اإل©ان  رشف 

األوامر.

فيه، فقد يحول حائل  لله يقبل وإن كان مخلصاً  العبد  ليس كل ما يقدمه 

األكل من الحرام أو غÚه من اإلجابة.

كل أمر للرسول فهو أمٌر ألمته ما Ü يأÛ ما يدل عىل خصوصيته.

كل أمر لألمة هو أمر للرسول ألنه برش مثلهم يف وجوب االستجابة ومخاطب 

بالتكليف إال ما دل عىل الخصوصية.

يف رفع اليدين إىل الس¦ء دليل عىل علو الرب سبحانه وتعاىل.

يحب  ورحيم  إال طيب،  يقبل  ال  فهو طيب  أس¦ئه،  مقتىض  يحب  الله  إن   

الرحمة، عفو يحب العفو.

سالمة اإلسالم من الخبث، وهو دين الخلق، أول َمن بعث الله به آدم عليه 

السالم، وآخر من بعث به محمد صىل الله عليه وسلم.
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(إن ا� طيب)

 أمة اإلسالم هي األمة الطيبة ما áسكت بدين ربها، ونصيبها من الطيبة بقدر 

هذا التمسك.

قد يجتمع يف مسلم طاعة ومعصية.

 (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات) أليس الخطاب للرسل؟ أليس يف الخطاب 

تعلي¦ً لهم ما يأكلون؟

هو  �ن  فكيف  يأكلون،  ما  ويعرفوا  يتعلموا  ألن  محتاجون  الرسل  كان  إذا 

دونهم؟! وكيف هو األمر يف املسائل التي هي أعظم من األكل والرشب؟!
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(إن ا� طيب)

1 األكل من طيبات الرزق عبادة أمر الله بها.

لبس الحرام جاء من األمثلة عىل األكل من غÚ الطيبات، فدل عىل أن األكل 

واللباس  والرشاب  الطعام  وإãا  خاصة،  الطعام  ليس  اآليات  يف  املقصود 

والركوب وغÚها م¦ يستخدمه اإلنسان.

من تساهل يف طُعمة الحرام ورشبة الحرام ابتيل بلبس الحرام وركوب الحرام 

وسكن الحرام فالسحت الذي نبت من الحرام ال يتغذى ويتنعم إال بالحرام.

 طلب الرزق واالنتفاع بالطيبات من سنن املرسل� والصالح� لقوله تعاىل 

(كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصالًِحا) خالفا ملن يقول بالرهبانية وعدم العمل.

 إلطالة السفر ملا فيه من االنكسار الذي هو من أعظم أسباب 
اإلجابة.

بساطة الحال يف الهيئة إن كانت عن غÚ تكلف واصطناع، ألنها 
التواضع  اإلنسان عىل  وتع�  واالنكسار،  االفتقار  تعكس حالة 
"رب  وسلم:  عليه  الله  صىل  النبي  قال  ثم  ومن  الكرب،  وترك 
الله  عىل  أقسم  لو  باألبواب  مدفوع  ذي طمرين  أغرب  أشعث 

ألبره".

رفع  إذا  يستحي  كريم،  الله حيي  فإن  الس¦ء  إىل  اليدين  مد 
الرجل إليه يديه أن يرده¦ صفر خائبت�.

اإللحاح عىل الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب 
به إجابة الدعاء.

      فوائد تتعلق بالدعاء وإجابته:  

عند  إضاللهم  يف  التسبب  من  ذلك  يف  ملا  الحرام  من  األبناء  إطعام  خطورة 

(غذي  العلم  أهل  بعض  حمل  فقد  آلبائهم،  جارية  سيئات  وكونهم  كربهم، 

بالحرام) عىل اإلطعام يف الطفولة.

الرسل واملؤمنون، واملأمورات  اآلمر طيب، سبحانه، واملأمورون طيبون وهم 

طيبات، والطيبون للطيبات، والله يعد املستجيب� (فلنحيينه حياة طيبة) .

يف قول الله "يا أيها الرسل" إشارة اىل ان أصحاب الرسالة هم أوىل من يلتزم 

باألمر قبل األتباع.

قوله (أيها الناس) فيه أن الخطاب ليس للمسلم� فقط وأن الكفار مخاطبون 

بفروع الرشيعة.

مع األخذ بكل أسباب قبول الدعاء، وهو ما ©كن أن نسميه الصورة الظاهرة 

للعبودية، فإن جوهر العبودية املتمثل يف املعامالت رسب فيها بأكله ورشبه 

من الحرام، فاألكل والرشب متولدون عن معامالت محرمة أو أموال مغصوبة.
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(Who amongst you is fasting today?)

 The four acts of worship, which took place in one day, are 
considered a complete practical educational program. The 

Parents and educators should put it into practice:

• Fasting teaches self-disciplining because hunger 
reminds us of the poor and needy, it limits the devil’s 

insinuations, and makes us mindful that Allah sees us.

exalted, would approve of what he said or did, except in a 
few cases in which there was some error in the conclusion 
he reached. In that case, revelation would come down 
from Allah, may He be glorified and exalted, to correct it. 

األكل من طيبات الرزق عبادة أمر الله بها.

لبس الحرام جاء من األمثلة عىل األكل من غÚ الطيبات، فدل عىل أن األكل 

واللباس  والرشاب  الطعام  وإãا  خاصة،  الطعام  ليس  اآليات  يف  املقصود 

والركوب وغÚها م¦ يستخدمه اإلنسان.

من تساهل يف طُعمة الحرام ورشبة الحرام ابتيل بلبس الحرام وركوب الحرام 

وسكن الحرام فالسحت الذي نبت من الحرام ال يتغذى ويتنعم إال بالحرام.

 طلب الرزق واالنتفاع بالطيبات من سنن املرسل� والصالح� لقوله تعاىل 

(كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصالًِحا) خالفا ملن يقول بالرهبانية وعدم العمل.

 إلطالة السفر ملا فيه من االنكسار الذي هو من أعظم أسباب 
اإلجابة.

بساطة الحال يف الهيئة إن كانت عن غÚ تكلف واصطناع، ألنها 
التواضع  اإلنسان عىل  وتع�  واالنكسار،  االفتقار  تعكس حالة 
"رب  وسلم:  عليه  الله  صىل  النبي  قال  ثم  ومن  الكرب،  وترك 
الله  عىل  أقسم  لو  باألبواب  مدفوع  ذي طمرين  أغرب  أشعث 

ألبره".

رفع  إذا  يستحي  كريم،  الله حيي  فإن  الس¦ء  إىل  اليدين  مد 
الرجل إليه يديه أن يرده¦ صفر خائبت�.

اإللحاح عىل الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب 
به إجابة الدعاء.

      فوائد تتعلق بالدعاء وإجابته:  

عند  إضاللهم  يف  التسبب  من  ذلك  يف  ملا  الحرام  من  األبناء  إطعام  خطورة 

(غذي  العلم  أهل  بعض  حمل  فقد  آلبائهم،  جارية  سيئات  وكونهم  كربهم، 

بالحرام) عىل اإلطعام يف الطفولة.

الرسل واملؤمنون، واملأمورات  اآلمر طيب، سبحانه، واملأمورون طيبون وهم 

طيبات، والطيبون للطيبات، والله يعد املستجيب� (فلنحيينه حياة طيبة) .

يف قول الله "يا أيها الرسل" إشارة اىل ان أصحاب الرسالة هم أوىل من يلتزم 

باألمر قبل األتباع.

قوله (أيها الناس) فيه أن الخطاب ليس للمسلم� فقط وأن الكفار مخاطبون 

بفروع الرشيعة.

مع األخذ بكل أسباب قبول الدعاء، وهو ما ©كن أن نسميه الصورة الظاهرة 

للعبودية، فإن جوهر العبودية املتمثل يف املعامالت رسب فيها بأكله ورشبه 

من الحرام، فاألكل والرشب متولدون عن معامالت محرمة أو أموال مغصوبة.

(إن ا� طيب)

عز  لله  والرضاعة  واالنكسار  الفقر  (استشعار  هو  لإلجابة  األعظم  السبب 

وجل)، فكم من فقÚ رث الثوب يأكل الحرام وال تجاب دعوته، وكم من غني 

منعم بالحالل تستجاب دعوته.

األكل من الحالل من أسباب اإلجابة.

فيه مرشوعية استع¦ل حرف النداء (يا) يف دعاء الله عز وجل (يا رب يا رب) 

مع أن األغلب يف آيات القرآن حذفها للداللة عىل قرب املدعو من الداع (فإ� 

قريب أجيب دعوة الداع) .

دعوة املظلوم دعوة ال ترد وإن كان صاحبها كافرا أو فاسقا.

) بكرس الباء املشددة، وÜ يقل (يارْب يارْب) بسكون الباء،  قوله (يا ربِّ يا ربِّ

كقولك (يا صاحبي يا صاحبي) فيه من التقرب والتودد والرضاعة واالفتقار ما 

فيه ملن تأمل، وهو سبب لإلجابة.
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(إن ا� طيب)

الفوائد العامة: 

األكل من طيبات الرزق عبادة أمر الله بها.

لبس الحرام جاء من األمثلة عىل األكل من غÚ الطيبات، فدل عىل أن األكل 

واللباس  والرشاب  الطعام  وإãا  خاصة،  الطعام  ليس  اآليات  يف  املقصود 

والركوب وغÚها م¦ يستخدمه اإلنسان.

من تساهل يف طُعمة الحرام ورشبة الحرام ابتيل بلبس الحرام وركوب الحرام 

وسكن الحرام فالسحت الذي نبت من الحرام ال يتغذى ويتنعم إال بالحرام.

 طلب الرزق واالنتفاع بالطيبات من سنن املرسل� والصالح� لقوله تعاىل 

(كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصالًِحا) خالفا ملن يقول بالرهبانية وعدم العمل.

1

2

3
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عند  إضاللهم  يف  التسبب  من  ذلك  يف  ملا  الحرام  من  األبناء  إطعام  خطورة 

(غذي  العلم  أهل  بعض  حمل  فقد  آلبائهم،  جارية  سيئات  وكونهم  كربهم، 

بالحرام) عىل اإلطعام يف الطفولة.

الرسل واملؤمنون، واملأمورات  اآلمر طيب، سبحانه، واملأمورون طيبون وهم 

طيبات، والطيبون للطيبات، والله يعد املستجيب� (فلنحيينه حياة طيبة) .

يف قول الله "يا أيها الرسل" إشارة اىل ان أصحاب الرسالة هم أوىل من يلتزم 

باألمر قبل األتباع.

قوله (أيها الناس) فيه أن الخطاب ليس للمسلم� فقط وأن الكفار مخاطبون 

بفروع الرشيعة.

مع األخذ بكل أسباب قبول الدعاء، وهو ما ©كن أن نسميه الصورة الظاهرة 

للعبودية، فإن جوهر العبودية املتمثل يف املعامالت رسب فيها بأكله ورشبه 

من الحرام، فاألكل والرشب متولدون عن معامالت محرمة أو أموال مغصوبة.
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األكل من طيبات الرزق عبادة أمر الله بها.

لبس الحرام جاء من األمثلة عىل األكل من غÚ الطيبات، فدل عىل أن األكل 

واللباس  والرشاب  الطعام  وإãا  خاصة،  الطعام  ليس  اآليات  يف  املقصود 

والركوب وغÚها م¦ يستخدمه اإلنسان.

من تساهل يف طُعمة الحرام ورشبة الحرام ابتيل بلبس الحرام وركوب الحرام 

وسكن الحرام فالسحت الذي نبت من الحرام ال يتغذى ويتنعم إال بالحرام.

 طلب الرزق واالنتفاع بالطيبات من سنن املرسل� والصالح� لقوله تعاىل 

(كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصالًِحا) خالفا ملن يقول بالرهبانية وعدم العمل.
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عند  إضاللهم  يف  التسبب  من  ذلك  يف  ملا  الحرام  من  األبناء  إطعام  خطورة 

(غذي  العلم  أهل  بعض  حمل  فقد  آلبائهم،  جارية  سيئات  وكونهم  كربهم، 

بالحرام) عىل اإلطعام يف الطفولة.

الرسل واملؤمنون، واملأمورات  اآلمر طيب، سبحانه، واملأمورون طيبون وهم 

طيبات، والطيبون للطيبات، والله يعد املستجيب� (فلنحيينه حياة طيبة) .

يف قول الله "يا أيها الرسل" إشارة اىل ان أصحاب الرسالة هم أوىل من يلتزم 

باألمر قبل األتباع.

قوله (أيها الناس) فيه أن الخطاب ليس للمسلم� فقط وأن الكفار مخاطبون 

بفروع الرشيعة.

مع األخذ بكل أسباب قبول الدعاء، وهو ما ©كن أن نسميه الصورة الظاهرة 

للعبودية، فإن جوهر العبودية املتمثل يف املعامالت رسب فيها بأكله ورشبه 

من الحرام، فاألكل والرشب متولدون عن معامالت محرمة أو أموال مغصوبة.
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الفوائد الدعوية:

التعليم برضب املثل.

له �قدمات  م  قُدِّ الذي  التعجب  التعليم سؤال  أساليب  من 

 ºأ) مطلوبة   Úغ اإلجابة  الجواب يف ح�  املتعلم  به  يعرف 

يستجاب له؟).
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