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 األدب مع هللا
 
أعلى مقاماِت األدِب : ىو األدُب مع  إن  

 هللا تعاىل َقوالً وِفْعال واعتقادا .
  القيِم رمحو هللا : قال ابن  

 : أَنْ َواعٍ  َثُُ َثال اّلل ِ  َمعَ  َدبُ األَ 
 بَِنِقيَصٍُ  َيُشوبَ َها َأنْ  ُمَعاَمَلِتوِ  ِصَياَنُُ : َأَحُدَىا

. 
 . َغْْيِهِ  ِإىَل  يَ ْلَتِفتَ  َأنْ  وِ قَ ْلبِ  ِصَياَنُُ : الث اِن 

 ََيُْقُتكَ  ِبَا تَ تَ َعل قَ  َأنْ  ِإرَاَدتِوِ  ِصَياَنُُ : الث اِلثُ 
 . َعَلْيوِ 
 َأنْ  أَرَادَ  َمنْ  رَأَْيتُ  : الد ق اقُ  َعِليٍّ  أَبُو قَالَ 
 َعَلى فَ َقَبضَ  أَْنِفوِ  ِإىَل  ةِ الص ال ِف  َيَدهُ  ََيُد  
 . َيِدهِ 

 َمعَ  اْلُوُقوفُ  َدبُ األَ :  َعطَاءٍ  نُ ابْ  َوقَالَ 
 ؟ َمْعَناهُ  َوَما:  َلوُ  َفِقيلَ .  اْلُمْسَتْحَسَناتِ 

 ِسرًّا َدبِ ِِبألَ  ُسْبَحانَوُ  تُ َعاِمَلوُ  َأنْ :  فَ َقالَ 
 . َوَعَلًنا
 اّلل ِ  ِِبََدبِ  ََتَد بَ  َمنْ :  ُمَعاذٍ  ْبنُ  ََيَْي  َوقَالَ 
 . اّلل ِ  ََمَب ُِ  َأْىلِ  َمنْ  َصارَ 

 أَنْ َفعَ  َعنْ  اّلل ُ  َرمِحَوُ  اْلَبْصرِي   اْلََْسنُ  َوُسِئلَ 
 َوالز ْىدُ .  الدِّينِ  ِف  الت  َفق وُ :  فَ َقالَ  ؟ َدبِ األَ 
نْ َيا ِف   . َعَلْيكَ  ّللِ ِ  ِبَا َواْلَمْعرَِفُُ  ، الد 

 ُمَرادِ  َعَلى ِِبّلل ِ  اْستَ َعانُوا اْلَقْومُ :  َسْهلٌ  َوقَالَ 
 . اّلل ِ  آَدابِ  َعَلى ّللِ ِ  َوَصبَ ُروا.  اّلل ِ 

 الط ْردَ  يُوِجبُ  َدبِ األَ  تَ ْركُ :  َعِليٍّ  أَبُو َوقَالَ 
 ِإىَل  ُرد   اْلِبَساطِ  َعَلى َدبَ األَ  َأَساءَ  َفَمنْ . 

 رُد   اْلَبابِ  َعَلى َدبَ األَ  َأَساءَ  َوَمنْ .  اْلَبابِ 
 . الد َوابِّ  ِسَياَسُِ  ِإىَل 

 ِف  َدبِ األَ  ُحْسنُ :  َحْفصٍ  بُوأَ  َوقَالَ 
َوانُ  الظ اِىرِ  . اْلَباِطنِ  ِف  َدبِ األَ  ُحْسنِ  ُعن ْ

 ، َمَعوُ  الص ْحَبُِ  ُحْسنُ  اّلل ِ  َمعَ  َدبُ فَاألَ 
 َعَلى َواْلَباِطَنُِ  الظ اِىرَةِ  اْْلَرََكاتِ  ِبِِيَقاعِ 

.  َواْْلََياءِ  لِ َواإِلْجال الت  ْعِظيمِ  ُمْقَتَضى
 . َوُمَصاِحِبِهمْ  اْلُمُلوكِ  ََمَاِلسِ  َكَحالِ 

 فَ ُهوَ  َدبِ ِِبألَ  نَ ْفَسوُ  قَ َهرَ  َمنْ :  َسْهلٌ  َوقَالَ 
 .صِ ِِبإِلْخال اّلل َ  يَ ْعُبدُ 

 ُموُ َوَسال اّلل ِ  َصَلَواتُ  الر ُسلِ  َأْحَوالَ  َوََتَم لْ 
، َمعَ  َعَلْيِهمْ   َكْيفَ . َوُسَؤاََلُمْ  َوِخطَابَ ُهمْ  اّللِ 
 .  بِوِ  قَاِئَمًُ  َدبِ ِِبألَ  َمْشُحوَنًُ  ُكل َها اَتَُِدىَ 

 عباد هللا :
أن يُراِعي العبُد َموالَه ف األدُب مع هللا 

ّر والَعَلن .  السِّ
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 َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى الن ِبِّ  أَْمرُ  َىَذا َوِمنْ 
 َخالًِيا َكانَ  َوِإنْ  ، َعْورَتَوُ  َيْستُ رَ  َأنْ : الر ُجلَ 

 َحَسبِ  َعَلى ، اّلل ِ  َمعَ  أََدِبً  ، َأَحدٌ  َراهُ ي َ  ال
 َوِشد ةِ  ، لِوِ َوِإْجال َوتَ ْعِظيِموِ  ، ِمْنوُ  اْلُقْربِ 
 . َوقَارِهِ  َوَمْعرَِفُِ  ، ِمْنوُ  اْْلََياءِ 
 َمنْ :  اّلل ُ  َرمِحَوُ  اْلُمَباَركِ  ْبنُ  اّلل ِ  َعْبدُ  قَالَ 

 َوَمنْ . الس َننِ  نِ ِِبِْرَما ُعوِقبَ  َدبِ ِِبألَ  تَ َهاَونَ 
.  اْلَفَراِئضِ  ِِبِْرَمانِ  ُعوِقبَ .  ِِبلس َننِ  تَ َهاَونَ 

 ِِبِْرَمانِ  ُعوِقبَ  ِِبْلَفَراِئضِ  تَ َهاَونَ  َوَمنْ 
 . اْلَمْعرَِفُِ 

 ؛ َوَِبِطًنا ظَاِىرًا َدبَ األَ  اْلَزمِ : بَ ْعُضُهمُ  َوقَالَ 
 ِإال   الظ اِىرِ  ِف  َدبَ األَ  َأَحدٌ  َأَساءَ  َفَما

 َدبَ األَ  َأَحدٌ  َأَساءَ  َوَما.  ظَاِىرًا ُعوِقبَ 
 . َِبِطًنا ُعوِقبَ  ِإال   َِبِطًنا

 
هللِا  بني يديْ  ال يُقدِّمَ  أنْ  األدُب مع هللاه 
 ورسولِو ملسو هيلع هللا ىلص .

 هللاِ  مع األدبِ  إساءةِ  أنواعِ  أعظمِ ِمن  ن  فإ
 رامِ أوَ  على وأيَ ورَ  ولَ قْ عَ  العبدُ  مَ دِّ قَ ي ُ  أن تعاىل
 ِِ  نسِ جِ  نْ مِ  ذلك فإن   و،عِ رْ وشَ  تعاىل هللِا
َِ  فإن   ،إبليسُ  فيو عقَ وَ  الذي فرِ الكُ    هللَا
أَوَا خَيْزٌ مِنْهُ ):  فقالَ ،  آلدمَ  ِبلسجودِ  هُ رَ أمَ 

 نَ مِ  موكَ  ، (خَلَقْتَنِي مِهْ وَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِهْ طِنيٍ

 السقيمَ  ولَ قْ عَ  مُ دِّ قَ ي ُ  نمَ  اليومَ  املسلمني
،  العاملني ربِّ  كالمِ  على يمَ خِ الوَ  وورأيَ 

 هللا صلى َممدٍ  املرسلني دِ يِّ سَ  أقوالِ على و 
  ؟ وسلم عليو
يَا أَيُّهَا الَّذِيهَ آَمَنُىا ال تُقَدِّمُىا بَيْهَ ): تعاىل هللا قال

 ( يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُىلِهِ وَاتَّقُىا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 ال: رضي هللا عنهما  َعب اسٍ  نُ قال ابْ 
 .َوالس ن ُِ  اْلِكَتابِ  فَ ِخال تَ ُقوُلوا

 
يَراَك حيُث ََناَك ،  الأن  األدُب مع هللا

 حيُث أَمَرك .  كَ يفِقدَ وال 
 ..  معصيٍُ  إىل َقَدمٌ  بك متشِ  فال
 .. طاعٍُ  عن َخْطوٌ  بك يَ َتأخ رْ  وال

،  َقَدرِ وال ِبلقضاءِ  تُؤِمنَ  أنْ  األدُب مع هللا
و  هلل َعّز َوَجّل ، وال تُنِازِعَ  أْمَركَ  ُتسلِّمَ  وأنْ 

 أْقَدارَه .  أْمَره ، وال تتسّخطَ 
 

على  ِبطاعُِ هللاِ  تَ ْعَملَ  أنْ  األدُب مع هللا
إجالالً  هللاِ  معصيَُ  تَ ت ُْركَ  . وأنْ  هللاِ  نُوٍر ِمنَ 

 َعّز َوَجّل . وتعظيما هللِ 
َعّز  ما عظ َمو هللاُ  مَ ظ  عَ ي ُ  أنْ  األدُب مع هللا

َوَجّل ، ِمن األقواِل واألفعاِل واألحواِل 
ُِ واألماِكن   .واألزِمَن
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 هللاِ  َنَظرِ  ِمن َتْسَتِحيَ أن  األدُب مع هللا

 والَبْطنَ ..  والبصرَ  الس ْمعَ  فتحفظَ ..  إليك
 ..  والَفرْج..  والرأسَ 

:  ألصحابو والسالم الصالة عليو قال
 يَ : وا قَال.  اْلََياءِ  َحق   اّلل ِ  ِمنَ  اْسَتْحُيوا

:  قَالَ  ، ّللِ ِ  َواْلَْمدُ  َنْسَتْحِيي ِإّن   اّلل ِ  َرُسولَ 
 َحق   اّلل ِ  ِمنَ  ْسِتْحَياءَ اال َوَلِكن   َذاَك، لَْيسَ 

 َوالَبْطنَ  ، َوَعى َوَما الر ْأسَ  ََتَْفظَ  َأنْ  اْلََياءِ 
ْوتَ  َوْلَتْذُكرِ  ، َحَوى َوَما

َ
 َوَمنْ   َوالِبَلى امل

نْ َيا زِيَنَُ  تَ َركَ  اآلِخَرةَ  أَرَادَ   فَ َعلَ  َفَمنْ  ، الد 
 رواه  اْلََياءِ  َحق   اّلل ِ  ِمنَ  اْسَتْحَيا فَ َقدْ  َذِلكَ 

 . األلبان وحسنو.  والرتمذي أمحد اإلمام
 . ووقْ فَ  الذىب   حج  ورَ 
 

 ِِبُْكٍم غْيِ  ترضىال  أنْ  ِِ األدُب مع هللا
 ارك وتعاىل .و تبُحكمِ 

أحٍد  أن ال تُ َقدَِّم طاعَُ  ِِ األدُب مع هللا
 َعّز َوَجّل .   هللاِ  على طاعُِ 

َتمتََِر ِبْمِر هللا سبحانو أن  ِِ األدُب مع هللا
َتهيَ   بِنَ ْهِي هللا َعّز َوَجّل . ، وتَ ن ْ

 ا شَجَزَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُْْمِنُىنَ ََتَّ  يََُِّممُىََ فِيمَفاَل وَرَبِّكَ ال)

 يَجِدُوا فِي أَوُُِِْهِمْ ََزًَاا مِمَّا ََََيََْ وَيَُِلممُىا ال

 (تَِْلِيماا
 .. ِذِبً كَ  ِبهلل َُيَْلفَ  ال أنْ  األدُب مع هللا

 الصالة عليو أيوبَ  هللا نبِ  َخَبِ  ف جاءَ 
 ُمر  أَ  ُكنتُ  أن مُ لَ عْ ي َ  بِّ رَ :  قالَ  أنوُ  والسالم

 ِبهلل ََيِْلفُ  ُكل  و  ، يَ تَ َزاعمان الر ُجلني على
 إىل نْ َقِلبُ فأ -يَ تَ َزاَعُمون ال ن  َفرِ  على أوْ  -

 أيثَ  أال   إرادةَ  ، أَياَنم عن فُأَك ف  رُ  أىلي
 . ِِبْلَْقّ  إال   أَحدٌ  هَيْذُكرَ  وال ، هذََكرَ  أَحدٌ 
 الصالة عليو مريَ  ابنِ  املسيحِ  خَبِ  وف

 َقالَ ف َ  ، َيْسرِقُ  َرُجال رَأىَِ  أنو:  والسالم
 ال ال ِذي َوهللاِ  َكال  :  قَالَ  ؟ َأَسَرْقتَ :  َلوُ 
 ، ِِبهللِ  آَمْنتُ :  ِعيَسى فَ َقالَ .  ُىوَ  ِإال   ِإَلوَ 

 . ومسلم البخاري رواه.  َعْيِن  وََكذ ْبتُ 

 
 الثانيُ : 

 هللا  عباد  
يف  أصحاُب النيب ملسو هيلع هللا ىلص الغاية   ب  ل غ  لقد 

 . اىلتع مع هللاه  األدبه 
 الصديقَ  بكرٍ  أِب أن   الزىري اإلمامُ  َحد ثَ 
 أيها:  بُ خيطِ  وىو يوما قال عنو هللا رضي
 ما هللاِ  وَ ف َ  ، هللا ِمنَ  استحيوا الناسُ 
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 هللا رسولَ  َِبيَعتُ  منذُ  ِْلَاَجٍُ  َخَرْجتُ 
 وأّن إال   الَغائطَ  أُرِيدُ  وسلم عليو هللا صلى

 . هللا ِمنَ  َحياءً  رأسي عٌ نِّ ُمقَ 
 

 مع هللا ىو األْمرُ  األدبَ  وما ذلك إاّل ألن  
 ِخصاَل اخلِْي ُكلِّها . الذي ََيَْمعُ 

 م رمحو هللا : القيِّ  قال ابنُ 
 اْلَعْورَةِ  َست ْرَ  فَِإن   ؛ ُكلُّهُ  الد هينُ  ُهو   د بُ و األ  
 ِمنَ  اْْلََناَبُِ  َوُغْسلَ  َواْلُوُضوءَ  ، َدبِ األَ  ِمنَ 
 ، َدبِ األَ  ِمنَ  ثِ اخْلَبَ  ِمنَ  رَ َوالت َطه   ، َدبِ األَ 

 َوَِلََذا. طَاِىًرا اّلل ِ  َيَديِ  بَ نْيَ  يَِقفَ  َحّت  
 ِف  الر ُجلُ  يَ َتَجم لَ  َأنْ  َيْسَتِحب ونَ  َكانُوا
 .رَبِّوِ  َيَديْ  بَ نْيَ  لِْلُوُقوفِ  تِوِ َصال

 - تَ ْيِمي َُ  اْبنَ  مِ اإِلْسال َشْيخَ  َسَِْعتُ قال : 
 َكَمالِ  ِمنْ :  يَ ُقولُ  – ُروَحوُ  اّلل ُ  َقد سَ 
 َيَديْ  بَ نْيَ  اْلَعْبدُ  يَِقفَ  َأنْ :  ةِ الص ال أََدبِ 

ِْ األَ  ِإىَل  َطْرَفوُ  َخاِفًضا ، ُمْطرِقًا رَبِّوِ   َوال ، ْر
 . فَ ْوقٍ  ِإىَل  َبَصَرهُ  يَ ْرَفعَ 

 ال َأنْ :  اّلل ِ  َمعَ  اأَلَدبِ  َوِمنَ قال : 
َتوُ  َيْستَ ْقِبلَ   َقَضاءِ  ِعْندَ  ْسَتْدِبَرهُ يَ  َوال بَ ي ْ
 . اْْلَاَجُِ 

 

 تَ َباَركَ  اّلل ِ  َمعَ  َدبَ األَ  َأن   : و اْلم ْقُصودُ 
 ِِبَدابِوِ  َوالت َأد بُ  ، ِبِديِنوِ  اْلِقَيامُ  ُىوَ :  َوتَ َعاىَل 
 . َوَِبِطًنا ظَاِىًرا

 ِإال   اّلل ِ  َمعَ  َدبُ األَ  َقط   َحدٍ ألَ  َيْسَتِقيمُ  َوال
 ، َوِصَفاتِوِ  ِبََِْسَائِوِ  َمْعرِفَ ُتوُ :  َأْشَياءَ  َثُِ بَِثال

 َيْكَرهُ  َوَما َيُِب   َوَما ، َوَشْرِعوِ  ِبِديِنوِ  َوَمْعرِفَ ُتوُ 
 ُمتَ َهيَِّئٌُ  ، لَيَِّنٌُ  قَابَِلٌُ  ُمْسَتِعد ةٌ  َونَ ْفسٌ . 

 َواّلل ُ .  َوَحاال َوَعَمال ِعْلًما اْلَْقِّ  لَِقُبولِ 
 . اْلُمْستَ َعانُ 


