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امليزان الصحيح ألفضليت العبادة 

.  والصالة والسالم عىل رسول اهللاحلمدلله، 

 أحببً أن ،ػ اهلل تعوػإ وأحّبفو ظامل األيوم مـ ـالم حقل أؾضؾ األهذه يطرحكظرًا دو 

ذـر أؿقال ؿد  و، إجوبي ظذ هذا افتسوؤل، يف مدارجف، رمحف اهلل،ذـره ابـ افؼقؿ أذـر فؽؿ مو

: فقال رمحه اهلل  . مع أدفتفو وافراجح مـ ذفؽذلكافطقائػ يف 

هلؿ يف أؾضؾ افعبودة وأكػعفو وأحؼفو بوإليثور وافتخصقص أربع  (إيوك كعبد)ثؿ أهؾ مؼوم 

: ؾفؿ يف ذفؽ أربعي أصـوف. ضرق

 :الصنف األول

ؿوفقا ألكف أبعد األصقوء . أصّؼفو ظذ افـػقس وأصعبفو: ظـدهؿ أكػع افعبودات وأؾضؾفو  

أؾضؾ  ))ؿوفقا واألجر ظذ ؿدر ادشؼي ورووا حديثو ال أصؾ فف . ظـ هقاهو، وهق حؼقؼي افتعبد

. وهمالء هؿ أهؾ ادجوهدات واجلقر ظذ افـػقس . أصعبفو وأصؼفو:أي(( أحمزهااألظامل 

وإكام تستؼقؿ افـػقس بذفؽ؛ إذ ضبعفو افؽسؾ وادفوكي، واإلخالد إػ األرض، ؾال تستؼقؿ : ؿوفقا

. إال برـقو األهقال ووؿؾ ادشوّق 

: الصنف الثاين

 افتجرد، وافزهد يف افدكقو وافتؼّؾؾ مـفو ؽويي اإلمؽون، واّضراح :ؿوفقا أؾضؾ افعبودات  

. االهتامم هبو وظدم االـساث بؽؾ مو هق مـفو
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: ثم هًالء قسامن

 طـقا أن هذا ؽويي، ؾشّؿروا إفقف، ودظقا افـوس إفقف، وؿوفقا هق أؾضؾ مـ درجي افعؾؿ :فعوامهم 

. وافعبودة، ؾرأوا افزهد يف افدكقو وافتؼّؾؾ مـفو ؽويي ـؾ ظبودة ورأشفو

 رأوا هذا مؼصقدا فغره، وأن ادؼصقد هق ظؽقف افؼؾى ظذ اهلل، ومجع اهلّؿي ظؾقف، :وخواصهم

وتػريغ افؼؾى دحبتف، واإلكوبي إفقف، وافتقـؾ ظؾقف، واالصتغول بؿرضوتف ودوام ذـره بوفؼؾى 

. وافؾسون، واالصتغول بؿراؿبتف، دون ـؾ مو ؾقف تػريؼ فؾؼؾى وتشتقً فف

  :الصنف الثالث

رأوا أن أكػع افعبودات وأؾضؾفو مو ـون ؾقف كػع متعد، ؾرأوه أؾضؾ مـ ذي افـػع افؼورص، 

ؾرأوا خدمي افػؼراء واالصتغول بؿصوفح افـوس وؿضوء حقائجفؿ ومسوظدهتؿ بودول واجلوه 

اخلؾؼ  )): وافـػع أؾضؾ، ؾتصدوا فف وظؿؾقا ظؾقف واحتجقا بؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

. رواه أبق يعذ( (ـؾفؿ ظقول اهلل، وأحبفؿ إػ اهلل أكػعفؿ فعقوفف

واحتجقا بلن ظؿؾ افعوبد ؿورص ظذ كػسف وظؿؾ افـّػوع متعد إػ افغر، وأيـ أحدمهو مـ 

. اآلخر؟

. وهلذا ـون ؾضؾ افعومل ظذ افعوبد ـػضؾ افؼؿر ظذ شوئر افؽقاـى: ؿوفقا

ألن هيدي  )): وؿد ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فعع بـ أيب ضوفى ريض اهلل ظـف: ؿوفقا

. وهذا افتػضقؾ إكام هق فؾـػع ادتعدي( (اهلل بؽ رجال واحدا خر فؽ مـ محر افـعؿ
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مـ دظو إػ هدى ـون فف مـ األجر مثؾ أجقر مـ اتبعف )) :واحتجقا بؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

((. ءجقرهؿ يشأمـ ؽر أن يـؼص مـ 

واحتجقا بلن صوحى افعبودة إذا موت اكؼطع ظؿؾف، وصوحى افـػع ال يـؼطع ظؿؾف، مودام كػعف 

. افذي ُكسى إفقف

واحتجقا بلن األكبقوء إكام بعثقا بوإلحسون إػ اخلؾؼ وهدايتفؿ وكػعفؿ يف معوصفؿ ومعودهؿ، مل 

وهلذا أكؽر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ . يبعثقا بوخلؾقات واالكؼطوع ظـ افـوس وافسهى

. أوفئؽ افـػر افذيـ مهقا بوالكؼطوع فؾتعبد، وترك خموفطي افـوس

:  الصنف الرابع

 إن أؾضؾ افعبودة افعؿؾ ظذ مرضوة اهلل يف ـؾ وؿً بام هق مؼته ذفؽ افقؿً: ؿوفقا

.  ووطقػتف

 اجلفود، وإن آل إػ ترك األوراد مـ صالة افؾقؾ وصقوم :فيفضل العبادات يف وقت اجلهاد

. افـفور، بؾ ومـ ترك إمتوم افػرض، ـام يف حوفي األمـ

وـذا .  افؼقوم بحّؼف، واالصتغول بف ظـ افقرد ادستحى:واألفضل يف وقت حضور الضوف مثال

. يف أداء حؼ افزوجي واألهؾ

.  االصتغول بوفصالة وافؼرآن، وافدظوء وافذـر واالشتغػور:واألفضل يف أوقات السحر

. اإلؿبول ظذ تعؾقؿف واالصتغول بف: واألؾضؾ يف وؿً اشسصود افطوفى وتعؾقؿ اجلوهؾ
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.  ترك مو هق ؾقف مـ ورده، واالصتغول بنجوبي ادمذن:واألفضل يف أوقات األذان

 اجلد وافـصح يف إيؼوظفو ظذ أـؿؾ افقجقه، وادبودرة :واألفضل يف أوقات الصلوات اخلمس

. ؽؾقفو يف أول افقؿً، واخلروج إػ اجلومع وإن بعد ـون أؾضؾ

االصتغول بؿسوظدتف،  :وقات رضورة ادحتاج إىل ادساعدة باجلاه أو البدن أو ادالأواألفضل يف 

. وإؽوثي هلػتف، وإيثور ذفؽ ظذ أورادك وخؾقتؽ

 مجع افؼؾى واهلؿي ظذ تدبره وتػفؿف، حتك ـلن اهلل تعوػ :واألفضل يف وقت قراءة القرآن

ؾتجؿع ؿؾبؽ ظذ ؾفؿف وتدبره، وافعزم ظذ تـػقذ أوامره أظظؿ مـ مجعقي ؿؾى مـ . خيوضبؽ بف

. جوءه ـتوو مـ افسؾطون ظذ ذفؽ

 االجتفود يف افترضع وافدظوء وافذـر دون افصقم ادضعػ :واألفضل يف وقت الوقوف بعرفة

. ظـ ذفؽ

 اإلـثور مـ افتعبد الشقام افتؽبر وافتفؾقؾ وافتحؿقد، ؾفق :واألفضل يف أيام عرش ذي احلجة

. أؾضؾ مـ اجلفود ؽر ادتعّغ 

 فزوم ادسجد ؾقف واخلؾقة واالظتؽوف دون افتصّدي :واألفضل يف العرش األخري من رمضان

دخوفطي افـوس واالصتغول هبؿ، حتك إكف أؾضؾ مـ اإلؿبول ظذ تعؾقؿفؿ افعؾؿ وإؿرائفؿ افؼرآن 

. ظـد ـثر مـ افعؾامء

.  ظقودتف وحضقر جـوزتف وتشققعف:واألفضل يف وقت مرض أخوك ادسلم أو موته
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 أداء واجى افصز مع خؾطتؽ هبؿ دون : وأذاة الناس لكالنوازلواألفضل يف وقت ىزول 

ذاهؿ أؾضؾ مـ افذي ال خيوفطفؿ وال أاهلرو مـفؿ، ؾنن ادممـ افذي خيوفط افـوس فقصز ظذ 

. يمذوكف

واألؾضؾ خؾطتفؿ يف اخلر ؾفل خر مـ اظتزاهلؿ ؾقف، واظتزاهلؿ يف افؼ، ؾفق أؾضؾ مـ 

. ؾنن ظؾؿ أكف إذا خوفطفؿ أزافف أو ؿّؾؾف ؾخؾطتؿ حقـئذ أؾضؾ مـ اظتزاهلؿ. خؾطتفؿ ؾقف

 إيثور مرضوة اهلل يف ذفؽ افقؿً واحلول، واالصتغول بقاجى ذفؽ :فاألفضل يف كل وقت وحال

. افقؿً ووطقػتف ومؼتضوه

ؾؿتك خرج أحدهؿ ظـ . واألصـوف ؿبؾفؿ أهؾ افتعبد ادؼقد. وهمالء هؿ أهؾ افتعبد ادطؾؼ 

افـقع افذي تعؾؼ بف مـ افعبودة وؾورؿف يرى كػسف ـلكف ؿد كؼص وترك ظبودتف، ؾفق يعبد اهلل ظذ 

وجف واحد، وصوحى افتعبد ادطؾؼ فقس فف ؽرض يف تعبد بعقـف يمثره ظذ ؽره، بؾ ال يزال 

متـؼال يف مـوزل افعبقديي، ـؾام رؾعً فف مـزفي ظؿؾ ظذ شره إفقفو واصتغؾ هبو حتك تؾقح فف 

ؾنن رأيً افعؾامء رأيتف معفؿ وإن رأيً . مـزفي أخرى، ؾفذا دأبف يف افسر حتك يـتفل شره

افعبود رأيتف معفؿ، وإن رأيً ادجوهديـ رأيتف معفؿ، وإن رأيً ادتصدؿغ ادحسـغ رأيتف 

. معفؿ

ؾفذا هق افعبد ادطؾؼ افذي مل متؾؽف افرشقم، ومل تؼّقده افؼققد، ومل يؽـ ظؿؾف ظذ مراد كػسف 

ومو ؾقف فذهتو وراحتفو مـ افعبودات، بؾ هق ظذ مراد ربف، وفق ـوكً راحي كػسف وفذهتو يف 

حّؼو، افؼوئؿ هبام صدؿو، مؾبسف مو هتّقل  (إيوك كعبد وإيوك كستعغ)شقاه، ؾفذا هق ادتحؼؼ  و
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وجمؾسف حقٌ اكتفك بف ادؽون ووجده . وملـؾف مو تقّّس، واصتغوفف بام أمر اهلل بف يف ـؾ وؿً بقؿتف

خوفقو، ال متؾؽف إصورة، وال يتعبده ؿقد، وال يستقيل ظؾقف رشؿ، حّر جمرد، دائر مع األمر حقٌ 

دار، يديـ بديـ اآلمر أّكك تقّجفً رـوئبف، ويدور معف حقٌ اشتؼؾً مضوربف، يلكس بف ـؾ 

حمّؼ، ويستقحش مـف ـؾ مبطؾ، ـوفغقٌ حقٌ وؿع كػع، وـوفـخؾي ال يسؼط ورؿفو وـؾفو 

مـػعي حتك صقـفو، وهق مقضع افغؾظي مـف ظذ ادخوفػغ ألمر اهلل، وافغضى إذا اكتفؽً حمورم 

بؾ إذا ـون مع . ؾفق هلل وبوهلل ومع اهلل، ؿد صحى اهلل بال َخؾؼ، وصحى افـوس بال كػس. اهلل

. اهلل ظزل اخلالئؼ ظـ افبغ، وختذ ظـفؿ، وإذا ـون مع خؾؼف ظزل كػسف مـ افقشط وختذ ظـفو

ومو أظظؿ أكسف بوهلل وؾرحف بف، وضؿلكقـتف ! ومو أصّد وحشتف مـفؿ! مو أؽربف بغ افـوس! ؾقاًهو فف

. واهلل ادستعون، وظؾقف افّتؽالن!! وشؽقكف إفقف
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