
 الرقائق
 مواظبة العاصي على الصلوات واألذ�ار التي ُرتَِّب علیها الحفظ

 
: هل من قرأ أذ�ار الصباح والمساء وأذ�ار النوم وغیرها من األذ�ار وصلى الفجر في السؤال
 و�ن �ان من العصاة، أو ممن یرتكب �عض المعاصي؟ ، هل ُ�حفظوقتها

وُرّتب على �عضها الحفظ من اآلفات  ،من قرأ األذ�ار التي ُرّتب علیها األجور العظیمة :الجواب
 -أذ�ار الصباح والمساء والنوم وغیرها من األذ�ار-، ال شك أن هذه األذ�ارأو من �عضها
هذه أسباب تكون  ،]٦٥٧[مسلم:  »هللا ذمة في فهو الصبح صلى من«�ذلك و أسباب للحفظ، 

وال شك أن المعاصي والمنكرات قد تمنع من ترتیب المَسببات على  ،مؤثرة ما لم �كن َثمَّ مانع
له  -جل وعال-و�ذا ذ�رها وقرأها وأراد هللا  ،مثًال  وقد یوجد مانع من نسیان لهذه األذ�ار ،أسبابها

یترتب  ،ه األسباب مثل الدعاءفتكون هذ ،-جل وعال-وال رادَّ لقضاء هللا  ،أن ُ�صاب فال �منع
علیه -و�ال فالرسول  ،و�ّدخر له مثل ما ُرّتب علیها من حفظ في میزان حسناته ،أجرها اعلیه

علیه  -ُسِحرَ فقد مع أنه أحرص الناس على األذ�ار حصل له ما حصل،  -الصالة السالم
تى بها، لكن لمصلحة ، وال �قال: إنه ترك األذ�ار أو ما أ]٣١٧٥[البخاري:  -الصالة والسالم

أحرص الناس على  -علیه الصالة والسالم-مع أنه  ،علیه -جل وعال–راجحة قدرها هللا 
 تركوقد یَ  ،، فال ُ�ظن �ه أنه ترك ما بّلغه ألمته-جل وعال -غ عن هللا م الُمَبلِّ فهو الُمَعلِّ  ،األذ�ار

�صیبه  -علیه الصالة والسالم-ن، وهو �شر سُ في الصالة؛ لیَ  -ه الصالة والسالمعلی-وقد ینسى 
-�كون  قدف ،ومع حرصه على هذه األذ�ار حصل له ما حصل من السحر ،ما �صیب البشر

ُسن، و�ما نام عن صالة الصبح؛ لیبین نسي �ما نسي في الصالة؛ لیَ  -علیه الصاله والسالم
 -ما قلنامثل-ل ، وعلى �ل حا�النسبة له هذا �كون حاله �ماًال في حكم من نام عن الصالة، وهو 

األذ�ار واألدعیة أسباب تترتب علیها أثارها ما لم �كن َثّم مانع، علًما �أنه قد �كون من 
خر له یوم القیامة وال یوجد َثّم مانع، و�نما ُیدَّ  ،الصالحین و�بذل األسباب وال تترتب علیها مسببات

 .هو أعظم مما ُوِعَد �ه في الدنیاما 
ال شك أن المعاصي من أعظم الموانع ) �ن �ان من العصاة؟هل ُ�حفظ و (: السائل �قول

 رب، �ا السماء، إلى ید�ه �مد أغبر، أشعث السفر �طیل الرجل ذ�ر« ،كما هو الشأن في الدعاء
 »لذلك؟ �ستجاب فأنى �الحرام،َوُغِذَي  حرام، وملبسه حرام، ومشر�ه حرام، ومطعمه رب، �ا

ُ�طیل السفر، والسفر مظنة إلجا�ة الدعاء، أشعث، أغبر،  ،هو بذل األسبابف، ]١٠١٥[مسلم: 
ورفُع الیدین في الدعاء  ،مع المنكسرة قلو�هم، و�مد ید�ه -عز وجل-�هللا  ،منكسر بین یدي هللا
حتى قرر �عض العلماء أنه إذا  ،مظنة اإلجا�ةأ�ًضا والدعاء بــ "�ارب �ارب"  ،من أسباب اإلجا�ة
"، ثم .. سورة آل عمران "ر�نا، ر�نا، ر�نا س مرات أجیب، �ما في أخر" خم.. قال: "�ا رب �ا رب



أهل العلم أن الدعاء بـ "�ا رب"  أخذ منه �عُض ]، ١٩٥آل عمران: [ }َفاْسَتَجاَب َلُهْم َر�ُُّهمْ { قال:
�قول:  ،�مد ید�ه إلى السماء ،فهو أشعث، أغبر، �طیل السفر ،وتكرار هذا االسم مظنة لإلجا�ة

ي مشر�ه حرام، وُغذو  ،د مانع: مطعمه حرامج، لكن وُ من أسباب اإلجا�ة ذهه "�ا رب"، �ل
َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي عَنِّي فَِإنِّي قَِریٌب أُِجیُب { استبعاد، لماذا؟ »لذلك؟ �ستجاب فأنى« ،�الحرام

اعِ إِذَا َدَعانِ  �ذا ُوِجَد مانٌع و  ،ُوِجد مانعٌ نعم، ن القر�ب؟ ستبعد مِ �یف �ُ ] ١٨٦البقرة: [ }َدْعَوةَ الدَّ
أطب « لسعد: -علیه الصالة والسالم–اسُتبعدت اإلجا�ة؛ ألن هذه المخالفات موانع، وقال النبي 

أن تترتب  اإلنسان إذا أرادف، ]٦٤٩٥[معجم الطبراني األوسط:  »مطعمك تكن مستجاب الدعوة
، أسباب الحرمان من �ل خیر هيأن �جتنب المعاصي التي فعلیه بات على هذه األسباب المسبَ 
حرمان أمور �ثیرة �سعد بها اإلنسان في من حرمان العمل، و من و  ،حرمان العلممن أسباب فهي 

 حیاته.
 .٢٥/٩/١٤٣١برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة، المصدر: 
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