
 األذكار واألدعية أسباب تترتب عليها أثارها
 

: هل من قرأ أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من األذكار وصلى الفجر السؤال
ن كان من العصاة، أو ممن يرتكب بعض المعاصي؟  في وقتها, هل ُيحفظ , وا 

على بعضها الحفظ من : من قرأ األذكار التي ُرّتب عليها األجور العظيمة, وُرّتب الجواب
أذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها من  -اآلفات أو من بعضها, ال شك أن هذه األذكار

أسباب للحفظ، كذلك من صلى الصبح فهو في ذمة هللا حتى يمسي, هذه أسباب تكون  -األذكار
َسببات على مؤثرة ما لم يكن َثمَّ مانع, وال شك أن المعاصي والمنكرات قد تمنع من ترتيب الم

ذا ذكرها وقرأها وأراد هللا  له أن  -جل وعال-أسبابها, وقد يوجد مانع من نسيان لهذه األذكار, وا 
, فتكون هذه األسباب مثل الدعاء, يترتب عليه -جل وعال-وال رادَّ لقضاء هللا  ،ُيصاب فال يمنع

ال  عليه الصالة -فالرسول أجرها, ويّدخر له مثل ما ُرّتب عليها من حفظ في ميزان حسناته, وا 
-عليه الصالة والسالم -مع أنه أحرص الناس على األذكار حصل له ما حصل، ُسِحرَ  -السالم

-، وال يقال: إنه ترك األذكار أو ما أتى بها، لكن لمصلحة راجحة قدرها هللا تعالى عليه, مع أنه 
، فال -جل وعال -َبّلغ عن هللا أحرص الناس على األذكار, فهو الُمَعّلم المُ  -عليه الصالة والسالم

في الصالة؛  -عليه الصالة والسالم-ُيظن به أنه ترك ما بّلغه ألمته, وقد يترك، وقد ينسى 
يصيبه ما يصيب البشر, ومع حرصه على هذه  -عليه الصالة والسالم-لُيسن، وهو بشر 

نسي كما نسي  -عليه الصاله والسالم-األذكار حصل له ما حصل من السحر, فإما أن يكون 
في الصالة؛ ليُسن، وكما نام عن صالة الصبح؛ ليبين حكم من نام عن الصالة، وهو بهذا يكون 
حاله كمااًل بالنسبة له, وعلى كل حال مثل ما قلنا: األذكار واألدعية أسباب تترتب عليها أثارها 

تترتب عليها مسببات,  ما لم يكن َثّم مانع، علًما بأنه قد يكون من الصالحين ويبذل األسباب وال
نما ُيدخر له يوم القيامة مما هو أعظم مما ُوِعَد به في الدنيا .  وال يوجد َثّم مانع، وا 

ن كان من العصاة؟  يقول: هل ُيحفظ وا 
ذكر الرجل ُيطيل السفر "ال شك أن المعاصي من أعظم الموانع كما هو الشأن في الدعاء, 

ي بالحرام،  أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب، يارب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وُغذ ِّ
، هو بذل األسباب, ُيطيل السفر، والسفر مظنة إلجابة الدعاء، أشعث، (1)"فأنى  يستجاب له

مع المنكسرة قلوبهم، ويمد يديه, ورفُع اليدين في  -عز وجل-أغبر، منكسر بين يدي هللا, وهللا 
ـ "يارب يارب" مظنة اإلجابة, حتى قرر بعض العلماء أنه الدعاء من أسباب اإلجابة, والدعاء بـ

إذا قال: "يا رب يا رب" خمس مرات أجيب، كما في أخرسورة آل عمران "ربنا، ربنا، ربنا"، ثم 

                                                           

 . -رضي هللا عنه -( من حديث أبي هريرة2/317( ، )0106(، )56( أخرجه مسلم في صحيحه، )1)



ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  چ : قال

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

أخذ منه  ٥٩١آل عمران:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ       ڄ  ڄ  ڄ   ڄ 
بعض أهل العلم أن الدعاء بـ "يا رب" وتكرار هذا االسم مظنة لإلجابة, فهو أشعث، أغبر، يطيل 
السفر, يمد يديه إلى السماء, يقول: "يا رب"، كلها من أسباب اإلجابة, لكن وجود مانع: مطعمه 

ي بالحرام, فأنى يستجاب؟! استبعاد، لماذا؟ ەئ   ى  ائ   ائ چحرام, مشربه حرام، وُغذِّ

البقرة:  چەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

٥٨١ 
ذا ُوِجَد مانٌع اسـُتبعدت اإلجابـة؛ ألن هـذه المخالفـات و كيف يستبعد من القريب؟ ُوِجد مانٌع؛  ا 

أن  اإلنســـان إذا أرادفــ، (2)"أطببب مطعمببب  تتببن مسببتجاب البببدعوة"لســـعد:  موانــع، وقــال النبــي 
أن يجتنب المعاصي التي فيها أسباب الحرمـان مـن كـل فعليه تترتب المسببات على هذه األسباب 

حرمــان أمــور كثيــرة يســعد بهــا اإلنســان فــي بــل هــي أســباب حرمــان العلــم, وحرمــان العمــل، و خيــر، 
 .(3)حياته
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 .26/4/0970( برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة، 3)
   


