
َب إلى عبدي بَشيٍء أَحبَّ إليَّ مّما   ثم قال سبحانه وتعالى: »وما تَقرَّ

ب إليَّ اإلنسان بشيٍء   افتَرضُت عليه«، يعني أن هللا يقول: ما تقرَّ

أحبَّ إلّي مما افترضه عليه، يعني أن الفرائض أحب إلى هللا من  

الليل، وأحب النوافل، فالصلوات الخمس مثًلا أحب إلى هللا من قيام 

إلى هللا من النوافل، وصيام رمضان أحب إلى هللا من صيام االثنين  

والخميس، واأليام الست من شوال، وما أشبهها. كلُّ الفرائض أحبُّ  

  إلى هللا من النوافل.

 

ووجه ذلك أن الفرائض وكَدها هللا عزَّ وجلَّ فألزم بها العباد، وهذا  

، فلما كان يحبها حبًّا شديداا ألزم  دليل على شدة محبته لها عزَّ وجلَّ 

ا، وإن   ؛ إن شاء تنفل وزاد خيرا بها العباد، وأما النوافل فاإلنسان حرٌّ

شاء لم يتنفَّْل، لكن الفرائض أحب إلى هللا وأوكد، والغريب أن  

ا؛ تجده مثًلا   الشيطان يأتي الناس، فتجدهم في النوافل يحسنونها تماما

،  في صًلة الليل يخشع وال يت  حرك، وال يذهب قلبه يميناا وال شماالا

لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة، والوساوس كثيرة،  

والهواجس بعيدة، وهذا من تزيين الشيطان، فإذا كنت تزين النافلة؛  

فالفريضة أحق بالتزيين، فأحسن الفريضة ألنها أحبُّ إلى هللا عزَّ  

 وجلَّ من النوافل. 

ُب إلىَّ بالنوافِل حتى أحبَّه«، اللهم نسألك من  » وما يزاُل عبدي يتقرَّ 

فضلك. النوافل تقرب إلى هللا وهي تكمل الفرائض، فإذا أكثر اإلنسان  

من النوافل مع قيامه بالفرائض، نال محبَّة هللا، فيحبه هللا، وإذا أحبه  

: »كنُت سمعَه الذي يسمع به وبصَره  -عزَّ وجلَّ  –فكما يقول هللا 



، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها«؛ يعني  الذي يبصُر به

داا له في هذه األعضاء األربعة؛ في السمع، يسدده في  أنه يكون مسّدِ

سمعه فًل يسمع إال ما يرضي هللا. كذلك أيضاا بصره، فًل ينظر إال  

ا   إلي ما يحب هللا النظر إليه، وال ينظر إلي المحرم، وال ينظر نظرا

ا؛ ويده؛ ف ما ًل يعمل بيده إال ما يرضي هللا، ألنَّ هللا يسدده،  محرَّ

وكذلك رجله؛ فًل يمشي إال إلى ما يرضي هللا، ألن هللا يسدده، فًل  

يسعى إال إلى ما فيه الخير، وهذا معني قوله: »كنُت سمعه الذي  

يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي  

 يمشي بها«. 

 

ن هللا يكون نفس السَّمعِ، ونفس البصر، ونفس اليد،  وليس المعنى أ

فهذا محال، فإن هذه أعضاء وأبعاض   –حاشا هلل  –ونفس الرجل 

لشخص مخلوق ال يمكن أن تكون هي الخالق، وألنَّ هللا تعالى أثبت  

في هذا الحديث في قوله: » وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني  

ذاا به، وهذا غير هذا.  ألعيذنَّه«، فأثبت سائًلا ومسؤوالا  ، وعائذاا وُمعَوَّ

 ولكن المعنى أنه يسدَّد اإلنسان في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. 

 

وفي هذا الحديث عدَّة فوائد:    

: إثبات الوالية له  عزَّ وجلَّ  –أوالا  

 



ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أولياء هللا، وأنَّ هللا سبحانه وتعالى  

.  يعادي من عاداهم، بل يكون  حرباا عليهم عزَّ وجلَّ  

ومن فوائد هذا الحديث: أن األعمال الواجبة من صًلة، وصدقة،  

وصوم، وحج، وجهاد، وعلم، وغير ذلك؛ أفضل من األعمال  

ب إلىَّ عبدي بشيٍء أحبَّ إلىَّ   المستحبة؛ ألن هللا تعالى قال: »ما تقرَّ

 مما افترضُت عليه«. 

وأن هللا تعالى يحبُّ  –وجلَّ  عزَّ   –ومن فوائده: إثبات المحبة هلل 

األعمال بعضها أكثر من بعض، كما أنه يحب األشخاص بعضهم  

أكثر من بعض، فاهلل عزَّ وجلَّ يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة،  

على حسب ما تقتضيه حكمتُه.  – سبحانه وتعالى  – وتتفاوت محبته    

 

ب إلى  هللا بالنوافل مع ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ اإلنسان إذا تقرَّ

القيام بالواجبات فإنَّه يكون بذلك معاناا في جميع أموره؛ لقوله تعالى  

ب إلىَّ بالنوافل حتَّى أحبَّه   في الحديث القدسي: »وما يزاُل عبدي يتقرَّ

 .. « الخ. 

  

ا على أن من أراَد أن يحبَّه هللا فأمٌر سهٌل عليه  إذا    –وفيه: دليل أيضا

بالواجبات ويكثر من التطوع بالعبادات، فبذلك  يقوم  – سهلَّه عليه 

 ينال محبَّةَ هللا، وينال والية هللا. 

 



، وإجابة دعوته   ومن فوائد هذا الحديث: إثبات عطاء هللا عزَّ وجلَّ

 لوليه، لقوله: »إن سألني أعطيتُه، ولئن استعاذني ألعيذنَّه«. 

 


