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Abstract
This study focuses on the status of practicing a weak hadith of du'a based on
the analysis of two different group of scholars who allows and forbid it.
Subsequently, this study come up with the selected opinion between the two
group based on various arguments. Research findings indicate that there are
vast amount of scholar's opinion on this topic, and this debate has been
discussed since the second century of hijra untill today. Among the
contributions of this study are collecting the scholars' opinion on the topics
of debate, analyze and criticize each of their opinions, and introducing some
other appropriate new texts and arguments. The conclusions of this study
have chosen the opinion that allows the practicing of the hadith dhaif,
however the practice should meet certain requirements that have been set.
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متهيد
 إذ، إال أن رواياهتا متنوعة يف الدرجات،ال شك أن روايات األدعية املأثورة مجعت جبملة كبرية يف دواوين السنة والكتب اخلاصة يف الدعاء
 فمن املهم دراسة مكانة روايات األدعية الضعيفة من خالل مناقشة أقوال جميزي.أن أحاديث األدعية منها صحيحة مقبولة ومنها صعيفة
. ومن مث ترجيح القول املختار فيها،العمل هبا ومانعيه
 أقوال جميزي العمل بروايات األدعيىة الضعيفة1.0
 ومنهم من، فمنهم من يقول هبذا الرأي مباشرة وصراحة،جند جمموعة من أهل العلم أجازوا العمل بروايات أحاديث األدعية الضعيفة
 وأبو زرعة الرازي،)هـ198(  فمن الذين ذهبوا إىل جواز العمل بروايات األدعية الضعيفة هم عبد الرمحن بن مهدي.يشريوا إليه باملعىن
: وأقواهلم يف ذلك كما يلي،)هـ543(  والقاضي أبو بكر بن العريب املالكي،)هـ405(  وأبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري،)هـ264(
)هـ198(  عبد الرمحن بن مهدي:ًأوال
 "إذا روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلالل واحلرام واألحكام شددنا يف األسانيد وانتقدنا: )ه198( قال عبد الرمجن بن مهدي
.1" تساهلنا يف األسانيد، وإذا روينا يف فضائل األعمال والثواب والعقاب واملباحات والدعوات،الرجال

.666  ص،1  ج. دار الكتب العلمية:  بريوت. املستدرك على الصحيحني.1990 . حممد بن عبد اهلل، احلاكم1
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فيلحظ من قوله هذا تسويته ملكانة أحاديث األدعية مبكانة أحاديث فضائل األعمال .ومع ذلك ،جيدر بالذكر بأن أحاديث الدعاء ليس
هو نفس أحاديث الفضائل ،ألن موضوعاهتما خمتلفان ،حيث أن أحاديث الدعاء تعم يف مجيع أدعية النيب صلى اهلل عليه وسلم طلباً
وتعوذاً ،بينما أحاديث فضائل األعمال فهي أحاديث الرتغيب والرتهيب لألعمال اليت قد أثبتتها األدلة الصحيحة.2
ثانياً :أبو زرعة الرازي (264هـ)
تساهل أبو زرعة الرازي (264ه) يف التعامل مع حديث الدعاء ،وذلك ملا سأله ابن أيب حامت الرازي (327هـ) عن زيادة لفظ "الرجس
النجس" يف رواية إمساعيل بن مسلم يف حديث دخول اخلالء ،فقال جميباً عنه" :وإمساعيل ضعيف ،فأرى أن يقال " :الرجس النجس
اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم" ،فإن هذا دعاء".3
وكان قوله "فإن هذا دعاء" يشري إىل شئ مهم ،وهو تساهله يف التعامل مع احلديث الضعيف يف الدعاء ،حىت استنتج عبد الرمحن املعلمي
(1382هـ) هذا القول وخلصه بقوله "العمل بالضعيف يف الدعاء".4
ثالثاً :حممد بن إسحاق بن خزمية (311هـ)
لقد أشار ابن خزمية (311ه) موقفه يف تساهل العمل بروايات األدعية الضعيفة ،وذلك عند ذكره ألحاديث الدعاء الواردة يف املوقف
على عشية عرفة ،قال " :باب ذكر الدعاء على املوقف عشية عرفة إن ثبت اخلرب ،وال أخال إال أنه ليس يف اخلرب حكم ،وإمنا هو دعاء،
فخرجنا هذا اخلرب وإن مل يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على املوقف وغريه".5
فيظهر يف قوله هذا التساهل يف العمل بالضعيف يف الدعاء ،فهو يلتقي مع قول أبو زرعة الرازي ( 264ه) كما تقدم ذكره.
رابعاً :حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري (405هـ)
مل ينفرد عبد الرمحن بن مهدي (198ه) يف تساهله بالتعامل مع روايات األدعية وتسوية مكانتها مبكانة أحاديث فضائل األعمال ،بل
تابعه حممد بن عبد ااهلل احلاكم النيسابوري (405ه) حيث قال يف غاية الصراحة ..." :وأنا مبشيئة اهلل أجري األخبار اليت سقطت على
الشيخني يف كتاب الدعوات على مذهب أيب سعيد عبد الرمحن بن مهدي يف قبوهلا".6

 2ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم . 1995 .جمموع الفتاوى .اململكة العربية السعودية  :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف .ج  ،18ص .65
 3املرجع نفسه.
 4املعلمي ،عبد الرمحن بن حيي .1999 .فوائد يف كتاب العلل البن أيب حامت .الرياض  :دار أطلس للنشر والتوزيع .ص .27
 5ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق .د.ت .صحيح ابن خزمية .بريوت  :املكتب اإلسالمي .ج  ،4ص .264
 6احلاكم ،حممد بن عبد اهلل .1990 .املستدرك على الصحيحني .بريوت  :دار الكتب العلمية .ج  ،1ص .666
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ولعل رأيهم يف تسوية مكانة أحاديث األدعية مبكانة أحاديث الفضائل منطلقاً من عدم وجود موضوعات األحكام والعقائد يف أحاديث
الدعاء غالباً ،كما مل يرد تلك املوضوعات يف أحاديث فضائل األعمال .فمن مث ذهبوا إىل التساهل يف التعامل هبما معاً دون التشدد يف
النظر إىل الرجال واألسانيد.
خامساً :القاضي أبو بكر بن العريب املالكي (543هـ)
صرح القاضي أبو بكر بن العريب املالكي (543ه) يف جواز العمل بروايات األدعية الضعيفة ،حيث يقول يف حديث تشمية العاطس
ثالثاً " :إذا زاد ثالثاً ،روى أبو عيسى حديثاً جمهوالً ،إن شئت فشمته وإن شئت فال ،وهو وإن كان جمهوالً فإنه يستحب العمل به ألنه
دعاء خبري وصلة للجليس وتودد له".7
ولعل سبب إذنه العمل هبذا احلديث ألنه من موضوع الرتغيب يف الدعاء خبري ،وقد نقل اخلطيب البغددي (463هـ) قول أيب زكريا العنربي
(344هـ) يف العمل بأحاديث الرتغيب والرتهيب " :اخلرب إذا ورد مل حيرم حالالً ،ومل حيل حراماً ،ومل يوجب حكماً ،وكان يف ترغيب أو
ترهيب ،أو تشديد أو ترخيص ،وجب اإلغماض عنه ،والتساهل يف رواته".8
 2.0أدلة مانعي العمل بأحاديث األدعية الضعيفة ومناقشتها
اجلدير بالذكر أن أقوال العلماء اخلاصة يف منع العمل بروايات األدعية الضعيفة غري كثرية .ولكن مع ذلك يلحظ اآلراء تدل على ختصيص
العمل بأدعية صحيحة يف القرآن والسنة فقط دون غريمها ،إذ أهنا تشري إىل منعهم العمل بروايات أخرى الضعيفة يف باب الدعاء ،ودليلهم
على ذلك كاآليت:
أوالً :االستغناء بأحاديث األدعية الصحيحة يف العمل ويدع ما سواها
من أدلة مانعي العمل بروايات األدعية الضعيفة قوهلم يف استغناء العمل بأدعية صحيحة اليت كثرت مجلتها يف القرآن والسنة ،وهو قول
حممد بن أمحد القرطيب (671هـ) والباحث جيالن بن خضري العروسي.
لقد ظهر شدة حممد بن أمحد القرطيب يف العمل بأدعية صحيحة يف القرآن والسنة ويدع ما سواها ،حيث قال " :فعلى اإلنسان أن يستعمل
ما يف كتاب اهلل وصحيح السنة من الدعاء ،ويدع ما سواه ،وال يقول أختار كذا ،فإن اهلل تعاىل قد اختار لنبيه وأوليائه وعلّمهم كيف
9
يدعون"

 7ابن العريب املالكي .د.ت .عارضة األحواذي بشرح صحيح الرتمذي .بريوت  :دار الكتب العلمية .ج  ،10ص .205
 8اخلطيب البغددي ،أبو بكر أمحد بن علي .د.ت .الكفاية يف علوم الرواية .املدينة املنورة  :املكتبة العلمية .ص .134
 9القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر .1964 .اجلامع ألحكام القرآن .ج  ،4ص .231
33

Journal of Hadith Studies
Vol. 4 No. 1(June 2019) e-ISSN: 2550-1448

ال شك أن العمل بروايات األدعية الصحيحة من الكتاب والسنة أوىل وأفضل من غريها ،وذلك لعلو مكانتها من أدعية أخرى ،ولعظم
فضائلها وحسنها ،10وجلوامع ألفاظها وعلو فصاحتها وبالغتها ،11فضالً عن إعجازها ومعجزاهتا.12
ومع ذلك ميكن القول بأن ختصيص الدعاء على الصحيح فقط ويدع ما سواها قد خيالف عموم أمر الدعاء ،بل أمر اهلل تعاىل عباده
ۡ ُ ي َۡ َ ۡ َ
ُ ۡ 13
ِ
الربَعي (120هـ) هلذه اآلية :
بالدعاء إليه بدون أي شرط وتقييد ،حيث قال تعاىل  :ﱡﭐ ٱدع ِ ٓ
ون ٓأست ِ
جب ٓلك ٓم ﱠٓ  ،فقال خالد َ
ۡ ُ ي َۡ َ ۡ َ ُ
ۡ
جبٓلك ٓمٓﱠ ،أمرهم بالدعاء ووعدهم االستجابة وليس بينهما شرط .قال له قائل :مثل
"عجيب هلذه االمة ،قيل هلا :ﱡﭐ ٱدع ِ ٓ
ونٓأست ِ
َ
ذ
ذ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ذ
ََِ
ََِ
ِينٓ َء َ
ِينٓ َء َ
ٓو َع ِملوآ ذ َّٰ
ام ُنوا َ
ام ُن يوآأنٓل ُه ۡمٓ
ّشٓٱَّل َٓ
ٱلصل َِحَّٰ ِٓ
ّشٓٱَّل َٓ
ت ﱠٓ  ،فها هنا شرط ،وقوله :ﱡﭐ وب ِ ِ
ماذا ؟ ،قال مثل قوله تعاىل :ﱡﭐ وب ِ ِ
َ ۡ ُ ْ ذَ ُۡ
ۡ
ٱد ُ
ََ َ
ونٓأَ ۡس َتج ۡ
ُمل ِص َ
َٓلٓ ِ
ني َ ُ
ٱل َ
ي
بٓ
ٓ
ع
ﱡﭐ
له
و
وق
شرط،
هنا
فها
،
ٓ
ﱠ
ٓ
ِين
ٱّللٓ
وآ ٓ
ٓص ۡدقٓﱠٓ ﱠ ،فليس فيه شرط العمل ،ومثل قوله ﱡﭐ ٓفٱدع ٓ
قدم ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ك ۡٓم ﱠٓ ،ليس فيه شرط"ٓ .14
ل
فضال على ذلك ،لقد استحب النيب صلى اهلل عليه وسلم طلب الدعاء واالستغفار من أهل الصالح ،15مما يدل على أمر الدعاء أوسع
من دائرة الصحيح فقط ،كما أشار النيب صلى اهلل عليه وسلم يف فضل أويس القرين " :إن رجال يأتيكم من اليمن يقال له أويس ،ال يدع
باليمن غري أم له ،قد كان به بياض ،فدعا اهلل فأذهبه عنه ،إال موضع الدينار أو الدرهم ،فمن لقيه منكم فليستغفر لكم".16
وأما جيالن بن خضري العروسي فدعا إىل احلفاظ على األدعية الصحيحة ،حبجة أهنا حفظت يف دواوين السنة العامة والكتب اخلاصة يف
الدعاء والذكر ،فضالً أهنا تشمل أحوال اإلنسان كلها ،كما أهنا تعم أوقاهتم ليالً وهناراً .قال جيالن بن خضري العروسي " :وقد وردت
أدعية صحيحة تشمل مجيع أحوال اإلنسان من صحة وسقم ونعمة ومصيبة وفرح وسرور ،كما أهنا تعم أغلب أوقات اإلنسان من ليل
وهنار وصباح ومساء .وقد حفظت تلك األدعية يف دواوين السنة العامة ويف كتب خاصة باألدعية واألذكار ،فالسعادة كل السعادة ملن
التزم األدعية املشروعة الصحيحة وحافظ عليها واجتنب األدعية املبتدعة".17

 10ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .2001 .قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة .عجمان  :مكتبة الفرقان .ج  ،1ص .309
 11اخلطيب ،عبد القادر ياسني" .2010 .األدعية املأثورة وعالقتها باملقاصد الشريعة" .دراسات إسالمية .عدد ( .)18يونيو .ص .67
 12الندوي ،أبو احلسن علي احلسين . 1990 .نظرات يف األدب وتليها دراسة يف السرية النبوية من خالل األدعية املأثورة املروية .عمان  :دار البشري .ص .37
 13غافر :
 14القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد .1964 .اجلامع ألحكام القرآن .القاهرة  :دار الكتب املصرية .ج  ،15ص .237
 15النووي ،حيي بن شرف 1392 .ه .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب .ج  ،16ص .94
16مسلم بن احلجاج .د.ت .صحيح مسلم .بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب .كتاب فضائل الصحابة .باب فضائل أويس القرين رضي اهلل عنه .رقم احلديث
.4612 :
 17جيالن بن خضري العروسي .1993 .الدعاء ومنزلته يف العقيدة اإلسالمية .الرياض  :وكتبة الرشد .ج ،1ص .570
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ومن اجلدير بالذكر بأن مقاصد الدعاء واسع ،وهو قضاء احلوائج املرغوبة ،واستجالء اخلريات ،ودفع الشرور واآلفات .18وقد علم بأن
حوائج الناس متنوعة ،وخمتلفة من فرد إىل فرد ،وجمموعة إىل جمموعة أخرى ،وأهنا قد تتسع وختتلف حسب اختالف املكان وتطور الزمان.
وأما األدعية الصحيحة مع كثرهتا رمبا مل تشتمل مجيع حوائج الناس من القرن إىل القرن ،ومكان إىل مكان .فلهذا ،ميكن على الناس أن
يدعو مبا شاء حسب حوائجهم بغض النظر عن صحة الدعاء وضعفها ،بشرط أن يوافق الدعاء بضوابطه اخلاصة حىت ال يكون الدعاء
جتاوزاً عن احلد الذي حدده الشرع فيه.
ثانياً :األصل يف الدعاء التوقف
ومن حجج مانعي العمل بأحاديث األدعية الضعيفة قوهلم بأن األصل يف الدعاء هو التوقف والتحرمي .فقد أشار عدة من العلماء مبفهوم
هذا القول مثل شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (684هـ) ،وحممد ناصر الدين األلباين (1420هـ) ،وكذا الباحث جيالن بن خضري
العروسي.
فقد يرى شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (684هـ ) أن األصل يف الدعاء هو التحرمي ،وذلك من خالل استنباطه من اآلية القرآنية،
حيث قال " :قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز حكاية عن نوح عليه السالم  ،19 :أي جبواز سؤاله فاشرتط العلم باجلواز قبل اإلقدام على
الدعاء وهو يدل على أن األصل يف الدعاء التحرمي إال ما دل الدليل على جوازه.20"...
ولكن ،لقد عارض رأيه هذا قاسم بن عبد اهلل بن الشاط (723هـ) ،فقال رداً عليه " :ما قاله يف هذا الفصل كله صحيح إال ما قاله من
َ َ َ ِ ِي َ ُ ُ َ َ ۡ َۡ َ َ َ
بٓإ ِ ِّنٓأعوذٓبِكٓأنٓأسٓلكٓ
أن األصل يف الدعاء التحرمي ،واالستدالل على ذلك بقوله تعاىل حكاية عن نوح عليه السالم  :ﱡﭐ قالٓر ِ
ۡ
َ َۡ َ
ِٓلٓب ِ ٓهِۦٓعِلمۖٓٞﱠ ﱠ ،21ففي ذلك نظر ،وإال ظهر أن األصل يف الدعاء الندب إال ما قال الدليل على منعه".22
مآليس ِ
وبالرجوع إىل اآلية املذكورة يتبني بأهنا تتحدث عن استعاذة نوح عليه السالم إىل اهلل على مبالغته يف الدعاء البنه ،وهو غري مناسب
باستدالل القرايف (684هـ ) هبا يف تأصيل القاعدة يف الدعاء .حيث تظهر من اآلية وسياقها بأن املوضوع الظاهر فيها هو موضوع هني
الدعاء على الكافر ،وال تتحدث اآلية يف احلصر على الدعاء الثابتة ويدع ما سواه.

 18أمحد الريسوين .2010 .مدخل إىل مقاصد الشريعة .القاهرة  :دار الكلمة للنشر والتوزيع .ص .49
 19القرآن .هود 11:47
 20القرايف ،أمحد بن إدريس .د.ت .الفروق  :أنوار الربوق يف أنواء الفروق .د.م  :عامل الكتاب .ج  ،4ص .265
 21القرآن .هود 11:47
 22ابن الشاط ،قاسم بن عبد اهلل ابن الشاط .1998 .إدرار الشروق على أنواء الفروق .بريوت  :دار الكتب العلمية .ج  ، 4ص .445
35

Journal of Hadith Studies
Vol. 4 No. 1(June 2019) e-ISSN: 2550-1448

وذكر حممد ناصر الدين األلباين (1420هـ) أن العمل باحلديث الضعيف يف الدعاء بدعة ،قال" :فأي عمل أو دعاء مل يأت فيه حديث
ثابت عند علماء احلديث؛ فالعمل به بدعة" .23ويلحظ أن شدته يف هذا األمر منطلقاً من تشدده يف العمل باحلديث الضعيف مطلقاً،
حيث قال " :ال يوجد دليل على جواز العمل باحلديث الضعيف اخلفيف الضعف" ،24وقال " :إن احلديث الضعيف يعمل يف فضائل
األعمال كالم ينقض أوله وآخره ،وآخره أوله".25
لقد اختلف العلماء اختالفاً كبرياً يف قبول روايات الضعيفة خصوصاً يف روايات فضائل األعمال ،ورواية الدعاء مكانتها كمكانة رواية
فضائل األعمال كما سبق ذكره يف حتليل كالم عبد الرمحن املهدي (198هـ) .ولعل تسوية املكانة بينهما منطلقاً من عدم وجود موضوعات
األحكام والعقائد يف هذين القسمني من احلديث ،فمن مث تساهل العلماء يف التعامل هبماً معاً دون التشدد يف الرجال واإلسناد.
ومع ذلك ،جيدر بالتنبيه بأن قول ناصر الدين األلباين يف هذا األمر ليس عليه مجهور ،وذلك ألن مجهور احملدثني والفقهاء يقبلون روايات
الضعيف يف فضائل األعمال ،بل حكى االتفاق عليه حيي بن شرف النووي ،وابن حجر اهليتمي ،ومال علي القاري .26وهذا القبول ليس
جمرداً ،بل أنه يأيت مع شروطه اخلاص كما ذكرها ابن حجر العسقالين ،وهي:27
 .1أن يكون الضعف غري شديد الضعف ،فيخرج من انفرد من الكذابني واملتهمني بالكذب ومن فحش غلطه.
 .2أن يندرج حتت أصل معمول به ،فيخرج ما خيرتع من األعمال حبيث ال تكون هلا أصل أصالً.28
 .3أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته ،بل يعتقد االحتياط ،لئال ينسب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله.29
ويرى جيالن بن خضري العروسي يف قوله الثاين بأن الدعاء الراتبة توقيفية ،وكذا الدعاء اخلاصة بوقت ووصف معني .فقال جيالن العروسي
" :وهناك أدلة كثرية تدل على أن باب الدعاء توقيفي ال ينبغي اخلروج منها عما رمسه الشارع يف اجلملة ،وذلك يف األدعية الراتبة اليت
تتكرر ويالزمها املكلف ،أو يف اليت ختتص بوقت معني أو صفة معينة".30
يرى الباحث بأن هذا القول مقبول ،ألن حتديد الوقت واهليئة والكيفية يف العمل املعينة املتعلق بالدين حيتاج إىل الدليل ،وإال قد يدخل يف
البدعة .فقد حتدث الشاطيب (790هـ) عن البدعة ،ومن عالماهتا تشابه أعماهلا بالطريقة الشرعية من غري أن يف احلقيقة ليس كذلك،

 23سليم ،عمر عبد املنعم . 2006 .املسائل العلمية والفتاوى الشرعيىة  :فتاوى الشيخ العالمة حممد نار الدين األلباين يف املدينة وإلمارات .مصر  :دار
الضياء للنشر والتوزيع .ص .198
 24املرجع نفسه.
 25املرجع نفسه.
 26عرت ،نورالدين .2013 .منهج النقد يف علوم احلديث .بريوت  :دار الفكر املعاصر .ص .293
 27اللكنوي ،حممد عبد احلي .1984 .األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة .حلب  :مكتب املطلوعات اإلسالمية .ص .41
 28اجلديع ،عبد اهلل بن يوسف .2003 .حترير علوم احلديث .بريوت  :مؤسسة الريان .ص .1114
 29عرت ،نورالدين .2013 .منهج النقد يف علوم احلديث .بريوت  :دار الفكر املعاصر .ص .293
 30جيالن بن خضري العروسي .1993 .الدعاء ومنزلته يف العقيدة اإلسالمية .الرياض  :وكتبة الرشد .ج ،1ص .575
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وهي مثل وضع احلدود يف األعمال ،والتزام الكيفية اخلاصة فيها ،وحتديد عملها بوقت من أوقات معينة ،اليت مل يأت ذكرها يف األدلة
الصحيحة.31
 3.0نتائج وخامتة
بعد عرض أقوال جميزي العمل بأحاديث األدعية الضعيفة وأدلة مانعيه ،يرتجح لدى الباحث بأن العمل هبا جائز ومسموح ،حبجج آتية:
الربَعِي ( 120ه)
 .1جاء اآلية القرآنية تشري إىل األمر بالدعاء بشكل عام ،بدون أي تقييد وشروط ،كما ظهر يف كالم خالد َ
الذي سبق ذكره .فتخصيص الدعاء على الصحيح ويدع غريه قد خيالف عموم آية القرآن.
 .2تساهل العلماء العمل بأحاديث اليت ال تتعلق باألحكام والعقائد ،وهو قول مجهور احملدثني والفقهاء ،بل حكى االتفاق عليه
حيي بن شرف النووي ( 676ه) وابن حجر اهليتمي 974( ،ه) ومال علي القاري ( 1014ه).32
 .3تظهر سعة مقاصد الدعاء ،وهو قضاء احلوائج املرغوبة ،واستجالء اخلريات ،ودفع الشرور واآلفات .33فحصر الدعاء على
الصحيح فقط قد يضيق هذا املقصد العظيم ،ألن األدعية الصحيحة مع كثرهتا قد تكون غري شاملة جلميع حوائج الناس وتنوعها
يف مجيع العصور واملكان.
 .4وردت أحاديث تبني ضوابط الدعاء وشروطه ،مما تشري إىل أن األصل يف الدعاء واسع إال ما دل الدليل على منعه ،كما أشار
إليه ابن الشاط املالكي (723هـ) بقوله ..." :أن األصل يف الدعاء الندب إال ما قال الدليل على منعه".34
 .5وردت أحاديث دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم طلباً من اهلل أن يستجيب دعاء أصحابه ،كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم :
"اللهم استجب لسعد إذا دعاك" ،35فضالً عن إذن النيب صلى اهلل عليه وسلم الدعاء بالصاحلني ،كما سبق ذكره يف فضل
أويس القرين .وكل هذا دليل على أن أمر الدعاء واسع غري حمدود يف دائرة الصحيح واملأثور فقط.
وجيدر بالذكر ،أن العمل بأحاديث األدعية الضعيفة الذي يرجح الباحث جبوازه يأيت مع الشروط اخلاصة ،كما يلي:
أوالً  :أن ال يعتقد ثبوت نسبتها إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم
إن العمل بروايات األدعية الضعيفة ال يعين إثبات نسبتها إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم .فقد نبّه ابن حجر العسقالين (852ه) أن ال
يعتقد صحة الثبوت عند العمل باحلديث الضعيف ،لئال ينسب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله.36

 31الشاطيب ،إبراهيم بن موسى .1992 .االعتصام .السعودية  :دار ابن عفان .ص .53
 32عرت ،نورالدين .2013 .منهج النقد يف علوم احلديث .بريوت  :دار الفكر املعاصر .ص .293
 33أمحد الريسوين .2010 .مدخل إىل مقاصد الشريعة .القاهرة  :دار الكلمة للنشر والتوزيع .ص .49
 34ابن الشاط ،قاسم بن عبد اهلل ابن الشاط .1998 .إدرار الشروق على أنواء الفروق .بريوت  :دار الكتب العلمية .ج  ، 4ص .445
 35ابن الشاط ،قاسم بن عبد اهلل ابن الشاط .1998 .إدرار الشروق على أنواء الفروق .بريوت  :دار الكتب العلمية .ج  ، 4ص .445
 36اللكنوي ،حممد عبد احلي .1984 .األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة .حلب  :مكتب املطبوعات اإلسالمية .ص .44
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ثانياً  :أن ال ختالف ألفاظها بالضوابط املتعلقة بألفاظ الدعاء ومعانيه
وردت أحاديث تبني الضوابط اليت ينبغي حفظها يف الدعاء ،ويلحظ أن منها تتعلق بألفاظ الدعاء ومعانيه ،وميكن إجياز هذه الضوابط إىل
النقاط اآلتية :
أ .الضوابط املتعلقة بألفاظ الدعاء

 .1أن ال يتكلف السجع يف الدعاء ،وهو مواالة الكالم على روي واحد .37لقد روى عكرمة عن ابن عباس
قال ..." :فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإين عهدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ال
يفعلون إال ذلك ،يعين ال يفعلون إال ذلك االجتناب".38
 .2أن تكون ألفاظ الدعاء صحيحاً يف اإلعراب ،حيث قال اخلطايب ( 388ه) " :ومما جيب أن يراعي يف األدعية
اإلعراب الذي هو عماد الكالم ،وبه يستقيم املعىن ،وبعدمه خيتل ويفسد ،ورمبا انقلب املعىن باللحن
حىت يصري كالكفر.39" ...
 .3أن يتحرى اجلوامع يف الدعاء ،كما رويت عن عائشة رضي اهلل عنها قالت " :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك".40
 .4أن تكون ألفاظ الدعاء مناسباً ملعىن املريد ،مثل تنبيه مصطفى العدوي يف الدعاء بأمساء اهلل احلسىن ..." :هنا
أمر ينبغي التفطن له ،وهو اختيار اسم من أمساء اهلل موافق للمسألة اليت نريدها ونسأهلا .فإذا سألنا اهلل
الرزق فلنسأله بامسه الرزاق ،وإذا سألناه الرمحة فلنسأله بالرحيم وبالرمحن ،وإذا سألناه املغفرة فلنسأله
بامسه الغفور ،وهكذا باقي املسائل".41

 .5أن تكون ألفاظ الدعاء خالياً من االستثناء والتعليق ،إذ وردت النهي عن هذا األمر يف قوله صلى اهلل عليه وسلم :

"إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة وال يقولن اللهم إن شئت فأعطين فإنه ال مستكره له".42

 37ابن حجر العسقالين 1379.ه .فتح الباري شرح صحيح البخاري .بريوت  :دار املعرفة .ج  ،11ص .139
 38البخاري ،حممد بن إمساعيل 1422 .ه .صحيح البخاري .د.م  :دار طوق النجاة .كتاب الدعوات .باب ما يكره من السجع يف الدعاء .رقم احلديث :
.5862
 39اخلطايب ،محد بن حممد .1992 .شأن الدعاء .دمشق  :دار الثقافة العربية .ص .19
 40أبو داود ،سليمان بن أشعث .2009 .سنن ايب داود .د.م  :دار الرسالة العاملية .كتاب ابواب فضائل القرآن .باب الدعاء .رقم احلديث .1482 :
وصححه شعيب األرنؤوط.
 41فقه الدعاء .ص .28
 42البخاري ،حممد بن إمساعيل 1422 .ه .صحيح البخاري .د.م  :دار اطوق النجاة .كتاب الدعوات .باب ليعزم املسألة فإنه ال مكره له .رقم احلديث :
.5863
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ب .ضوابط املتعلقو مبعاين الدعاء
 .1النهي عن سؤال املستحيل ،وقال فيه بدر الدين الزركشي ( 794ه) نقالً عن احلسني بن احلسن احلَلِيمي (403
ه) يف ذكره لشروط الدعاء " :أن ال يكون املسؤل ممتنعاً عقالً وال عاد ًة كإحياء
 .2املوتى ورؤية اهلل يف الدنيا وإنزال مائدة من السماء أو ملك خيربه بأخبارها وغري ذلك من اخلوارق اليت كانت
لألنبياء.43"...
 .3النهي عن سؤال اإلمث وقطع الرحم ،لقد قال صلى اهلل عليه وسلم " :ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو
قطيعة رحم ما مل يستعجل".44

 .4النهي عن سؤال املوت ،وذلك لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم " :ال يتمنني أحدكم املوت من ضر
أصابه ،فإن كان ال بد فاعالً ،فليقل  :اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً يل ،وتوفين إذا كانت الوفاة
خرياً يل".45
ثالثاً  :أن ال يلتزم بالعمل هبا
إن من بواعث تدوين األدعية املأثورة يف دواوينها اخلاصة منها بسبب لزوم الناس بأدعية أخرى غري مأثورة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم.
قال سليمان بن أمحد الطرباين (360هـ) يف مقدمة كتاب الدعاء " :هذا كتاب ألفته جامعاً ألدعية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،حداين
على ذلك أين رأيت كثرياً من الناس قد متسكوا بأدعية سجع ،وأدعية وضعت على عدد األيام ،مما ألفها الوراقون ال تروى عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،وال عن أصحابه.46"...
فضالً على ذلك ،إن مالزمة األدعية الضعيفة قد يشهرها بني الناس ،وقد اشرتط العز بن عبد السالم (660هـ) أن ال يشهر احلديث
الضعيف يف عمله ،لئال يتسبب لعمل إنسان حبديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع ،أو يرى بعض اجلهال فيظن أنه سنة صحيحة.47
حيتج هبا يف األحكام والعقائد
رابعاً  :أن ال ّ
جيب االنتباه هنا بأن العمل بروايات األدعية الضعيفة مسموح يف الدعاء فقط ،أما استخدامها يف االحتجاج الفقهي أو استبنباط األحكام
الشرعية أو إثبات األمور العقائدية فهو ممنوع.48
 43الزركشي ،حممد بن هبادر .1988 .األزهية يف أحكام األدعية .د.م  :دار الفرقان .ص .57
 44مسلم بن احلجاج .د.ت .صحيح مسلم .بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب .كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار .باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل
يعجل فيقول دعوت فلم يستجب يل .رقم احلديث 4913 :
 45البخاري ،حممد بن إمساعيل 1422 .ه .صحيح البخاري .د.م  :دار طوق النجاة .كتاب املرضى .باب متين املريض املوت .رقم احلديث  .5239 :ج
 ،17ص .421
 46الطرباين ،سليمان بن أمحد .1987 .كتاب الدعاء .بريوت  :دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع .ص .785
 47اخلريآبادي ،حممد أبو الليث .2015 .علوم احلديث أصيلها ومعاصرها .القاهرة  :دار الكلمة للنشر والتوزيع .ص .166
 48ساجد حممود ،حممد فياض" .2015 .حكم االحتجاج باألحاديث الضعيفة" .جملة هتذيب األفكار .ج  .2عدد ( .)2يوليو – ديسمرب .ص .2
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قال حيي بن شرف النووي (676ه) " :وجيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد ورواية ما سوى املوضوع من الضعيف
والعمل به من غري بيان ضعفه يف غري صفات اهلل تعاىل واألحكام كاحلالل واحلرام وغريمها وذلك كالقصص ،وفضائل األعمال ،واملواعظ
وغريها مما ال تعلق له بالعقائد واألحكام".49
خامساً  :أن ال يعتقد عند العمل هبا باعتقادات معينة
مبا أن األمور العقائدية غري ثابتة باألحاديث الضعيفة ،فال ميكن مقارنة رواية األدعية الضعيفة باعتقاد معني يف الدعاء ،مثل اعتقاد استجابة
األدعية الضعيفة يف أماكن معينة كالضريح واملقربة ،واعتقاد أفضلية بعض األدعية الضعيفة على أدعية أخرى وغريها.
قال بكر عبد اهلل أبو زيد (1429هـ) ،ال جيوز اعتقاد استجابة الدعاء يف بعض املقابر بإمجاع املسلمني سواء كان يف قرب النيب أو الويل أو
غريها ،كما ال جيوز ختصيص بفضيلة للدعاء وطلب احلاجات عندها ،علماً أنه ال يصح تعيني قرب النيب من األنبياء عليهم السالم على
وجه األرض إال قرب نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم.50
سادساً  :أن ال حيدد عملها بكيفية خاصة
من شروط العمل باألدعية املروية من طرق ضعيفة أن ال حيدد عملها بكيفية معينة زائدة على ما ثبت يف الصحيح ،سواء أكانت الكيفيات
منصوصاً عل يها يف الروايات الضعيفة ،أو حددها الناس من قبل أنفسهم ،مثل حتديد األوقات تالزم فيها األدعية املعينة ،وحتديد الدعاء
يف عمل معني ،واشرتاط كيفيات خاصة قبل الدعاء وأثنائه وبعده ،وغريها.
فقد قال حممد أبو الليث اخلريآبادي يف شروط العمل باحلديث الضعيف " :أن ال يشتمل ذلك احلديث الضعيف على تفصيالت أو
تقديرات أو حتديدات زائدة على ما ثبت يف الصحيح ،فإن ذلك يدخل يف البدعة اإلضافية".51
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