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 كل. العبادات مقر�بة إل ال تعال، صغيها وكبيها، لكن� بعضها أبلغ ف
 الق>رب، أو هو أقرب9 للتقوى، أو أحب� إل ال، وإن كانت كل. عبادات

العبد – مع توفFر شروط الخلص – إليه حبيبة.
 وقد يفعل (أفعلQ) التفضيل فعله ف تسيس العبد وإشعاره أنF هذه العبادة
 وتلك الطاعة، وذي الصلة فيها من زخم العبادة وكثافة التقرTب ما ليس
 لغيها لصوصية ذاتية تملها، أو لعرفة العارفي بال وبا، والذين أفادونا

مشكورين بقيمتها الستثنائي�ة.
 اللفات إليها.. دعوة مبطFنة أو غي مباشرة للعمل والخذ با ل يكونا أعظم

 أجراj فقط، بل لنF مردودها الجتماعي والذات واسع كبي أيضاj، ولذا
ف>ضpلت على سواها.

 بي يديك بعض ما استطعنا اقتباسه من بي الحاديث والروايات الت أشارت
.Fلذه الفضلي�ات أو البوبات عند ال عز�وجل

 ر9و{ي عن رسول ال (ص) قوله: "ما ع9ب{د| ال} عز�وجلF على - طول> الزن:1
 وعن زين العابدين (ع): (إنF ال ي9حبT كل� قلب حزين، مثل طول ال>زن".

وي9حبT ك>ل� عبد� شكور).
 وجاء عن حفيده الصادق (ع): (ما ع9ب{د| ال} بشيء - أداء حق� الؤمن:2

أفضل من أداء حق� الؤمن)، بل وأداء حق� السلم بصفة عام�ة.
 وورد عن النب الكرم (ص): "ما من شيء أكرم على ال تعال - الدTعاء:3

 لقوله تبارك وتعال: (ق>لQ م|ا ي|ع�ب|أ> ب{ك>م� ر|بpي ل�و ل�ا د9ع|اؤ9ك>م) من الدTعاء".
).77(الفرقان/ 

 وعن مم�د الباقر (ع): (ما من شيء أحب� إل ال من أن ي9سأل� - السألة:4
وي9طل�ب ما عنده"، لن�ه خي مسؤول وكل مسؤول� غيه يسأله ويستعطيه.

 وجاء عن موسى الكاظم (ع): (ما ع9ب{د| ال} بشيء أفضل من - العقل:5
العقل).

 وأ>ث{ر| عن الصادق (ع) قوله: (ما ع9ب{د| ال} بشيء - عفFة البطن والفرج:6
أفضل من عفFة بطن وفرج).

 وعنه (ع) أيضاj: (ما ع9ب{د| ال} بشيء أفضل من - الصمت وارتياد السجد:7
الصمت والشي إل بيته).

 ف (حديث العراج) الق>دسي�: "يا أحد، ليس شيء - الصمت والصوم:8
من العبادة أحب� إل� من الصمت والصوم".

 قال رسول ال (ص): "ما ع9ب{د| ال} بشيء أفضل من الزTهد ف - الزTهد:9
الدTنيا".

 قال علي بن السي (ع): (ما من خطوة أحب� إل ال - خطوتان:10
 عز�وجلF من خطوتي: خطوة يسدT با الؤمن صفاj ف ال، وخطوة إل ذي

رحم قاطع).
 وجاء عن علي (ع): (م{ن أحب� السTب9ل{ إل ال جرعتان: - جرعتان:11

جرعة> غيظ (غضب) ترد�ها بلم، وجرعة> حزن ترد�ها بصب).
 وعنه (ع) أيضاj: (م{ن أحب� السTب9ل{ ال قطرتان: قطرة دمع ف - قطرتان:12

جوف الليل، وقطرة> دم ف سبيل ال).
 وروي عن الصادق (ع): (ما ع9ب{د| ال} - إدخال السرور على الؤمن:13

بشيء أحب� إل ال من إدخال السرور على الؤمن).
 ف الب، عن النب (ص): "ما تقر�ب إل� عبدي الؤمن بثل أداء - التنف.ل:14

 ما افترضت عليه، ول يزال عبدي الؤمن يتنفFل حت�ى أحبTه، وم|ن أحببته كنت9
له سعاj وبصراj ويداj ومؤيpداj، إن سألن أعطيت9ه، وإن دعان أجبت9ه".

- تنبيه!!
 النشغال بالفرائض (الواجبات) أول من النشغال بالنوافل والتقصي ف
 الفرائض، والديث يشي إل أهية الفريضة، مثلما يعطي للنافلة قيمتها،

في9رجى النتباه.
 وورد عنه (ص): "ما ع9ب{د| ال} بشيء أفضل من الفقه - الفقه ف الدين:15

ف الدين". أي معرفته معرفة م9تعمpقة ف عقائده وأحكامه وأخلقه.
 وجاء ف الثر عنه (ص) أيضاj: "م|ن� أكثر| ذ{كر| الوت - ذ{كر الوت:16

أحب�ه ال".
- تنبيه!!

 ذ{كر9 الوت أي ذكر انقطاع النسان عن الدTنيا، فل مال لعمل أو تدارك
 نقص، أو توبة، وأنF ما بعد الوت أعظم9 وأدهى، وأنF النسان إذا مات

 قامت قيامته، وأن�ه سيكشف الغطاء عنه فيى ما ل يكن يراه، وإن�ه إم�ا إل
جن�ة وإم�ا إل نار.. وهكذا.

 وقال (ص): "إنF تعال يب� الداومة على - الداومة على الخاء القدي:17
الخاء القدي، فداوموا عليه".

 وقال الصادق (ع): "طلبت9 حب® ال عز�وجلF - بغض أهل العاصي:18
فوجدته9 ف ب9غض أهل العاصي".

 وقال الباقر (ع): إنF ال يبT ال>داعب| بالماعة بل رفث، - التوازن:19
ال>توحpد بالفكرة، ال>تح̄لي بالصب، ال>ساهر بالصلة".

  رسول ال (ص): "إنF ال ي9حبT الي�ي الليمالليم: قال- الي�ي 20
العفيف ال>تع̄فف".

 وف الب، عن النب (ص): "ثلثة ي9حب�هم ال - قيام.. وصدقة.. وجهاد:21
 عز�وجلF: رجل> قام من الليل يتلو كتاب| ال، ورجل± تصد�ق بيمينه، يفيها

عن شاله، ورجل± كان ف س|ري�ة فانزم أصحابه فاستقبل العدو�".
 قال علي (ع): (ما من عمل أحب� ال تعال من ض9ر� - كشف9 الض9ر�:22

 وورد عنه (ع) ف العن ذاته: (م9صيبة± ف غيك لك يكشفه9 رجل± عن رجل).
 وقال (ع): (ل تؤخpر أجر9ها، خ́ي من مصيبة� لك لغيك ثواب9ها وأجرها).

إنالة التاج إل غد، فإن�ك ل تدري ما ي9عرض لك وله9 ف غد).


