الحمد لك يارب على ما ألهمتنيه من حمدك للتفقه في دينك  ،وإني ألسألك المزيد  ،كما
وعدت وأنجزت  ،وهو المعهوود مون عموير كرموك فأنوت الموفول للعلور  ،وأنوت الملهور للحمود ،
وأنت القائل  " :لئن شكرتر ألزيدنكر " .
فمهما حمدناك – ربنا  -كان حمدنا بحاجة لحمدك  ،ومهما زودتنا فإننا الفقورا لكرموك  ،فأنوت
الرب الغني عنا  ،ونحن العبيد الفقرا إليك .
ومن إكرامك لنا أن رضيتنا لك عبيدا .
ومن رحمتك بنا أن سمعت منا الحمد وأعطيتنا عليه مزيدا .
فمهما سعينا كوان سوعينا فوي ر وور  ،ولوول األمول برحمتوك  ،لكوان ر وورنا عون بلوو حمودك
موجبا لنا الخوف من عدلك .
ولكن رحمتك التي وسعت كل شي أوسع لنا ربنا .
تَغَ َّمدنا اللهر برحمتك  ،وأعنا على ذكرك  ،وشكرك  ،وحسن عبادتك .
وال الة والسالر على رسولك ومجتباك  ،وحبيبك وم طفاك  ،الذي أنقذتنا به من الغواية إلى
الرشاد  ،ومن الضياع إلى السداد .
إذ بلغنا عنك الرسالة  ،وأدى إلينا األمانة  ،وتركنا على بيضا نا عة  ،ل يزيغ عنها إل هالك
.
وأرشدنا إلى الحفام عليها بالعلر  ،وحذرنا من اإلفتيات عليها بالجهل  ،وأمر من ر َّ ر به
جهده عن إدراك غايتها ؛ أن يسأل من أكرمه هللا بمعرفتها  ،ليسلر من البتداع باإلتباع .
وبعد - :
فقد سمعت لفما من بعض َمن بَع َد عن مرابع العلر  ..فانتكس َخلقه بالجهل ،
وسا خلقه بالبذا ة ؛ يزعر فيه أن القنوت في الة الفجر بدعة  ،ورد زيَّ َن له جهله أنه
يل َحن بلحن العلما  ،فكان كمن را ليبرهن أنه تضمخ بعطر عروس  ..؟!
ول عجب فقد تحقل بهذا معجزة من معجزاته لى هللا عليه وسلر  ،التي أخبر بها عن
غيب آت  ،ما كان الناس يعرفون عنه شيئا  ،وهو أنه ست ير السنة آخر الزمان بدعة .
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ورد كثر في مجتمعنا اليور بسبب الجهل من يلهج بالبدعة والشرك  ،حتى كأنه ل يعرف
ين فوي رلووبهر َزيو يغ فَيَتَّبع َ
سواهما  ، ...فيمهر بهما ما أسر  ،كما في روله تعالى " فَأ َ َّما الَّوذ َ
وون
َما تَشَابَهَ منه ابتغَا الفتنَة "
فمن أحب شيئا أكثر من ذكره  ،ومن كان في رور حلب في إنائهر  ،وكل إنوا بموا فيوه ينضو
.
وولوووا الجموول فووي سوور الخيوواط أروورب لمحووالت العقووول موون
والشرك داعية إلى اإلتباع والتوحيد .

وويرورة موون ل يعوورف إل البدعووة

وتوأبى الطبوواع التوي خلوول هللا الكوون روانينهووا إل أن تفوووع رائحوة بووائع المسوك  ،ويحوور شوورر
نافخ الكير  ،وهو ما مثل به رسول هللا لى هللا عليه وسلر للعالر والجاهل .
وهو أيضا ماراله المتنبي :
يراد من القلب نسيـانكر

وتأبى الطباع على النارل

ولقد أجمعت األمة على أن مسألة القنوت خالفية  ،فمن أئمتنا من رنت في الفجر  ،ومنهر
من ترك  ،ومنهر من رنت في العشا  ،ومنهر من ترك  .فأنَّى يبدع ال َّ لَف السلف  ..؟!
ولقد ذكرت في كتيب " فقه ال يار " و " اإلمتاع في أحكار الرضاع " أننا حينما ندون ما
ترج عندنا من مذهب إمامنا الشافعي في مسائل الخالف ؛ ل نعني بذلك أنه الحل المقطوع
به  ،الذي ل تجوز مخالفته أو اإلعراض عنه  ،ولكنه ما مهر لنا  ،ورد يمهر لغيرنا من
أهل العلر غيره  ،ول نعيب ذلك عليه  ،إذا كان من أهل العلر .
وإنما نعيب كل العيوب مون هجور علوى النمور والجتهواد دون معرفوة بقواعوده  ،أو إلموار بأبسوط
مبادئه ومقا ده  ،بل ربما كان ممن لر يجد القرا ة بعد  ..؟
وما أكثرهر في هذا الزمان  ...؟!
وهذه الرسالة لر أنشئها للرد على من ذكرت ممن نبغ من الم َّجان الذين يبدعون سلف األمة
 ،وإنما هي بحث في موسوعتي الفقهية – في الفقه الشافعي والخالفي – التي أكببت عليها
منذ سنوات وجعلتها مشروع الحياة  ،استللتها منها لما سمعت ذكرت  ،وزدت عليها
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كالر البيهقي كامال في " المعرفة "
وهللا الموفل والهادي إلى سوا السبيل .
أبو عبد هللا
محمد حسن بن محمود هيتو

 22رجب 1416
ألمانيا – أوجبورع 95/ 12/ 15
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الـقــنــوت
القنوت لغة :
األ ل في القنوت لغة  :القيار  ،كما راله األزهري
ومنه ما رواه مسلر  756وغيره  ،عن جابر رضي هللا عنه رال  :ريل للنبي

لى هللا عليه

وسلر  :أي ال الة أفضل ؟ رال  :طول القنوت .
رال األزهري  :أراد به طول القيار .
ورال النووي  :المراد بالقنوت هنا القيار باتفا العلما .
رال األزهري  :ومعنى القنوت في ال ب  :أن يدعو بعد رفعه رأسه من الركوع في الركعة
األخيرة .
ريل لذلك الدعا رنوت  ،ألن الداعي إنما يدعو به رائما  ،فسمى رنوتا باسر القيار(.)1
والقنوت أيضا  :الطاعة  ،ومنه روله تعالى " :ك يل له رانتون "
والقنوت :ال الة  ،ومنه روله تعالى  " :يا مرير ارنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين "
والقنوت  :السكوت  ،روى البخاري  ، 1200ومسلر  ، 539عن زيد بن أررر رضي هللا
احبَه في حاجته  ،حتى نزل روله تعالى :

عنه رال  :كنا نتكلر في ال الة  ،يكلر أحدنا
" وروموا هلل رانتين " فأمرنا بالسكوت .
والقنوت  :الدعا  ،وهو أشهرها  ،رال الزجاا  :المشهور في اللغة أن القنووت الودعا  ،وأن
القانت الداعي .
رال النووي  :يطلل القنوت على الدعا بخير وشر  ،يقال رنَت له  ،ورنت عليه(. )2
ورال ابن العربي في " العارضة "( : )3تتبعت موارد القنوت  ،فوجدتها عشرة :
 – 1الطاعة .
 – 2العبادة
 – 3دوار الطاعة .
( )1الزاهر لألزهري فقرة  160ص . 99/
( )2تحرير ألفاظ التنبيه ص . 73/
(. 178/ 2 )3
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 – 4ال الة .
 – 5القيار .
 – 6طول القيار .
 – 7الدعا .
 – 8الخشوع .
 – 9السكوت .
 – 10ترك اللتفات .
رال  :وكلها محتملة  ،أولها  :السكوت  ،والخشوع  ،والقيار ا هـ .
القنوت ا طالحا :
وأما القنوت في ال طالع  :فهو اسر للدعا في ال الة ،في محل مخ وص من

القيار(. )1

مواطن القنوت :
القنوت عند جميع الفقها ل يعدو ثالثة مواطن .
 – 1القنوت في

الة الفجر .

 – 2القنوت في الركعة األخيرة من الوتر .
 – 3القنوت في جميع ال لوات في النوازل .
وأما القنوت عندنا نحن الشافعية فهو في هذه المواطن الثالثة على النحو التالي :
 – 1بعد العتدال من الركعة الثانية في

الة الفجر .

 – 2فووي الركعووة األخيوورة موون الوووتر بعوود العتوودال موون الركوووع  ،فووي الن ووف الثوواني موون شووهر
رمضان .
 – 3بعد العتدال من الركعة األخيرة  ،في جميع ال لوات  ،في النوازل .
علووى مووا سوونذكره فووي هووذه المووواطن موون الضووابط والتفا وويل  ،ونبوودأ أول بووالقنوت فووي
الفجر  ،وهو األهر .

( )1كما قاله ابن عالن على األذكار . 286/ 2
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ووالة

أوال
القنوت في صالة الفجر
الة ال وب  ،بوال خوالف عنودنا فوي

رال أ حابنا  :يسن القنوت في اعتدال الركعة الثانية من
المذهب .
ونقل عن أبي علي بن أبي هريرة – من كبار أ حابنا أ وحاب الوجووه فوي الموذهب ( – )1أنوه
ل يقنت في الة الفجر .
رال  :ألنه

ار شعار طائفة مبتدعة .

ورد أنكر عليه أ حابنا ورالوا  :إن السنة ل تترك بمثول هوذا  ،ولوو فوت هوذا البواب لتورك كثيور
موون السوونة  ،وهووذا شووي باطوول  ،والسوونة تبقووى سوونة  ،ول يضوويرها أن يتلووبس بهووا المبتدعووة ،
فالحل ل ي ير باطال باستعمال أهل الباطل له  ،بل يبقى حقا .
وكالمه هنا نمير كالمه في سجدة التالوة في ب الجمعة  ،إذا نقل عنه أنه يتركها في بعوض
األحيان  ،لمثل هذه العلة  ،ورد بيَّنا بطالنه في مكانه .
رال النووي في " المجموع "( : )1كالر ابن أبي هريرة هذا غلط  ،ل يعد من مذهبنا ا هـ
ورال في " الروضة "( : )2وهذا غريب وغلط ا هـ

الجمع بين القنوت وذكر االعتدال :
ال حي المعتمد عند أ حابنا أنه يقول دعا القنوت بعد أن يأتي بذكر العتدال الراتب ،
وهو  " :سمع هللا لمن حمده  ،إلى روله  :وما شئت من شي بعد " كما نص عليه البغوي
ونَقَلَه عن نص الشافعي – و احب " العدة "( ، )3واعتمده اإلسنوي ،والشهاب الرملي ،
وابنه الشمس الرملي  ،وابن حجر  ،والشر بيني  ،ومن جا بعدهر من أ حابنا .

(475 / 3 )1
(254/ 1 )2
( )3العدة حيث اطلقت عندنا فهي ألبي المكارم ابن أخت الروياني صاحب " البحر "
وهي العدة الصغرى  ،وأما العدة الكبرى فهي ألبي علي الطبري .
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ورال الماوردي  :محول القنووت إذا فور مون رولوه " :سومع هللا لمون حموده  ،ربنوا لوك الحمود "
فحينئذ يقنت .
وبهذا رال الفزاري  ،وابن الرفعة  ،واألذرعي  ،وآخرون .
وروال ابون الفركواع فوي " اإلرليوود "  :إنوه رضوية القيوواس  ،ألن القنووت إذا انضوور إلوى الووذكر
المشروع في العتدال ؛ طال العتدال  ،وهو ركن ر ير بال خالف  ،وعمول األئموة بخالفوه
لجهلهر بفقه ال الة .
فإن الجمع إن لر يكن مبطال لل الة ؛ فالشك أنه مكروه ا هـ .
رال الدميري  :وال واب  :الجمع بينهما  ،نص عليه البغوي اهـ  .وهو المعتمد كما ذكورت
.
ورد حاول بعض أ حابنا – رغر اختياره للمعتمد وهو الجمع بينهما – كالشمس الرملي
في " النهاية " والشر بيني في " المغني " وغيرهما التوفيلَ بين القولين بحمل كالر
الماوردي  ،ومن رال بقوله  ،على اإلمار إذا أر روما غير مح ورين  ،أو غير راضين
بالتطويل  ،وكال َر البغوي  ،ومن رال بقوله  ،على المنفرد  ،وإمار المح ورين
الراضين بالتطويل .
رال الرشيدي  :وتوفيل الرملي بين القولين ل يقدع في اختياره الجمع بوين القنووت والوذكر
الراتب ا هـ .
ول فر في الجمع بين الذكرين بين اإلمار والمنفرد .
رال ابن راسر  :وماهر عبارة ابن حجر أن استحباب اإلتيان بذكر العتدال إلى " من شوي
بعوود " ل فوور فيووه بووين المنفوورد  ،واإلمووار  ،ولووو إمووار غيوور مح ووورين أو غيوور راض وين ،
وي رع به نيعه في " شرع العباب " ا هـ (. )1
ورد استدل أ حابنا للقنوت في الفجر بما رواه أحمد  ،والدار رطنوي  ،والحواكر  ،والبيهقوي
 ،بأسانيد حسنة أو حيحة  ،عن أنس رضي هللا عنوه  " ،أن النبوي ولى هللا عليوه وسولر
رنت شهرا يودعو علوى رواتلي بئور معونوة  ،ثور تورك  ،فأموا فوي ال وب فلور يوزل يقنوت حتوى
فار الدنيا "
وأ ل الحديث في البخاري  ،ومسلر عن أنس  ،و دره فيهما عون ابون عبواس مون طريول
عا ر األحول .
وسنذكر المزيد من األدلة عند الكالر على مذاهب العلما في القنوت .

( )1انظر التحفة  64/ 2والنهاية  ، 502/ 1والمغني  166/ 1وغيرها .
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وروله  :ثر ترك ،أي ترك لعنهر والدعا عليهر  ،ل القنوت .

ثانيا  :القنوت في ركعة الوتر في النصف الثاني من رمضان .
رال أ حابنا  :يستحب القنوت في العتودال مون الركعوه األخيوره مون الووتر فوي الن وف الثواني
من شهر رمضان 0
وذلك لما رواه أبو داود  1429 ،1428عن الحسن الب ري رال " :إن عمر ابن الخطاب
ي ابن َكعب  ،فكان ي لى لهر عشرين ليلوة  ،ول يَقنوت بهور إل فوي الن وف
جمع
َ
الناس على أبَ َّ
ف  ،ف لى في بيته  ،وكانوا يقولون  :أ َ َبلَ أ َبي "وتف ويل
الثاني  ،فإذا كان العشر األواخر ت َ َخلَ َ
الة التطوع "()1
الكالر في هذا الموضوع في الة الوتر من مباحث "

( )1شرح الروض  158/ 1وغيرها  .والمجموع  ، 510/36التحفة  ، 230/الروض . 253/ 1
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ثالثا  :القنوت في النوازل :
إختلف أ حابنا في القنوت في غير

الة الفجر من ال لوات المكتوبه .

وال حي المشهور الذي رطع به جمهور أ حابنا أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة من خوف ،
أو رحط  ،أو وبا  ،أو جراد  ،أو تسلط عدو  ،أو ما شابه هوذا مون الم وائب – فوإنهر يقنتوون
في جميع ال لوات  ،وإل فال رنوت في غير الفجر .
وريل  :يقنتون مطلقا  ،كما حكاه الشيخ أبو حامد .
وريل  :ل يقنتون مطلقا  ،كما حكاه الشيخ أبو محمد الجو يني .
رال النووي  :وهذا غلط  ،مخالف للسنه ال حيحة المستفيضة أن النبوي
رنت في غير ال ب عند نزول النازلة حين رتل أ حابه القرا ا هـ ()2

ولى هللا عليوه وسولر

روى البخاري  163 / 11ومسلر  677 ، 302 ، 301عن أنس رضي هللا عنه " ،أن النبوي
لي هللا عليه وسلر بعث سريَّة يقال لهر  :الق َّرا  ،فأ يبوا  ،فما رأيت النبوي ولي هللا عليوه
وسووولر وجووود علوووي شوووي موووا و َجووو َد علووويهر  ،فَقَنَوووتَ شوووهرا فوووي وووالة الفجووور  ،ويقوووول  :إن
ع َ وا هللا ورسوله "
ص ََيَّةَ َ
ع ََ ََ ََ َ
وروى البخاري  ، 409 /2ومسلر  ، 295 ، 675عن أبي هريرة رضي هللا عنه " أن
سوه مون الركعوة الثانيوه مون ال وب روال  " :اللهور أنوج
النبي ولي هللا عليوه وسولر لموا رفوع رأ َ
سولَ َمة َ
الوليد َ
بون هشوار  ،وعيوا بون أبوي ربيعوةَ  ،والمستضوعفين بمكوة  ،اللهور
بون الوليود  ،و َ
ضر  ،واجعلها عليهر س َ
اشدد وطأت َكَ على م َ
ف"
نين كَسني يوس َ
وروى البخوواري  ، 170/8ومسوولر  ، 675عوون أبووي هريوورة رضووي هللا عنووه " أن رسووول هللا
يودعو ََ ألَحود  ،رَنَوتَ بعود الركووع ،
لي هللا عليه وسلر كوان إذا ارا َد أن يودعو علوي أحود  ،أو
َ
فربما رال  ،إذ رال  :سمع هللا لمن حمده  ،ربنا لك الحمد  :اللهر أنج الوليد بن الوليد  ،وسولمة
َ
بن هشوار  ،وعيوا بون أبوي ربيعوه  ،اللهور اشودد وطأتَوكَ علوى م َ
سونين كسوني
ضور  ،واجعلهوا
يوسف  ،يجهر بذلك  ،وكان يقول في بعض

الة الفجر  :اللَّ ُهم َّ العَون فالنوا وفالنوا ألحيوا مون

ليس لك من األمر شي "
العرب  ،حتى أنزل هللا سبحانه تعالى َ " :
وروى أبو داود  1443بإسناد حسن  ،عن ابن عبواس رضوي عنهموا روال  " :رنوت رسوول هللا
شووهرا متتابعووا  ،فووي المهوور  ،والع وور  ،والمغوورب  ،والعشووا  ،و ووالة
وولي هللا عليووه وسوولر َ
( )2المجموع 475/ 3
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ال ب  ،في دبر كل الة  ،إذا رال  :سوم َع هللا لمون حموده  ،مون الركعوة ا خورة  ،يودعو علوي
أحيا من سلير  ،على رعل وذكوان  ،وع َ يَّةَ  ،ويؤَمن من خلفه "
وروى مسوولر  ، 678وأبووو داود  ، 1441والترمووذي  ، 401وغيوورهر عوون البوورا بوون عووازب
رضووي هللا عنووه " أن النبووي وولي هللا عليووه وسوولر كووان يَقنووت فووي ال ووب والمغوورب " ورواه
البخاري  1004 /798عن أنس رال " :كان القنوت في المغرب والفجر "
والمعتمد ما ذكرناه من أن القنوت مشروع في النوازل فوي كول المكتوبوات  ،بعود اإلعتودال مون
الركعه األخيره  ،كما هو م رع به في هذه األحاديث التي ذكرنا  ،وغيرها مما لر نذكره .
والموواهر موون كووالر أ ووحابنا فووي المووذهب أن الخووالف بووين األ ووحاب فووي الجووواز وعدموه  ،كمووا
رع به الشيخ أبو حامد  ،والغزالي في " الوسيط "( )1وغيرهر .

()1

623 / 2
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رال الرافعى  :مقتضى كالر أكثر األئمة أنه ل يستحب القنوت في غير ال ب بحال .
وإنما الخالف في الجواز  ،فحيث يجوز  ،فاإلختيار فيه إلي الم لي .
ومنهر من يشعر كالمه باإلستحباب ا هـ .
رال النووي في " المجموع "( : )1وهذا أررب إلى السنه  ،فإنه ثبت عن النبوي ولي هللا عليوه
وسلر القنوت للنازلة  ،فارتضي أن يكون سنة .
احب " العدة" ونقله عن نص الشوافعي فوي األر ()2
وممن رع بأن الخالف في اإلستحباب
ا هـ ؟؟
رلت  :ونقل الشاشي في " الحلية " عن أبي إسحا أنه سنة عند الحوادث  ،لبدعه األئمه
ا هـ (. )3
القنوت في النوافل وغير المكتوبات :
وأما غير المكتوبات  ،من النوافل  ،والمنذورة  ،والجنازة  ،فال يسن فيها القنوت .
رال ابن حجر وغيره :أما الجنوازة فيكوره فيهوا مطلقوا لبنائهوا علوى التخفيوف  ،وأموا المنوذورة ،
والنافلة التي تسون فيهوا الجماعوة  ،وغيرهموا  ،ليسون فيهوا القنووت  ،ثور إن رنوت فيهوا لنازلوة
وغيرهما  ،لر يكره  ،واإل كره .
)
4
(
رال  :ورول جمع  ،يحرر ،وتبطل في النازلة ،ضعيف ا هـ .
رال الشافعي في األر ( ، ) 238 /1
ول رنوتَ في الة العيدين  ،ول اإلستسقا .
وإن رَنَتَ عند نازلة لر أكرهه .
وإن رَنتَ ََ عند غير نازلة كرهت له اهـ .
النازلة تنزل بالواحد :
والقنوت للنازلة يشرع ولو كوان لواحود  ،لكون شورط فيوه اإلسونوي تعودي نفسوه  ،كأسور العوالر
أنه لى هللا عليه وسلر رنت شهرا متتابعوا
والشجاع  ،رال الرملي وهو ماهر  ،وذلك لما
 ،في الخمس  ،في إعتدال الركعة األخيرة يدعوا على راتل أ وحابه ببئور معونوة  ،ويوؤمن مون
خلفه .
رال  :والدعا كان لدفع تمردهر علي المسلمين  ،ل بالنمر إلي للمقتولين ،
لنقضا أمرهر  ،وعدر إمكان تداركهر .
ويؤخذ منه استحباب تعرضه في هذا القنوت بالدعا لرفع تلك النازله .
رال  :وسوا فيها الخوف من نحو عدو  ،ولو مسلمين  ،كما هو ماهر .
ثر رال  :والطاعون كذلك  ،كما يميل إليه كالر الزركشوي  ،أخوذا مون أنوه ولي هللا عليوه وسولر
دعا ب رفه عن أهل المدينة  ،وبه أفتى الوالد رحمه هللا تعالي تبعا لبعضهر  ،وأشار لورد روول
األذرعي " :لمتجه عندي المنع لوروعه في زمن عمر ولر يقنتوا له "

(476 / 3 )1
( )2وفي الروضه أنه نقله عن نص في اإلمالء
( )3ص 111 /
( )4التحفة 69/ 2
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رال – أي والده الشهاب الرملي  : -ل ريب أنه من النووازل العموار  ،لموا فيوه مون مووت غالوب
المسلمين  ،وتعطل كثير من معايشهر  ،وشهادة من مات به ل تمنع كونه نازلة  ،كما أنا نقنت
عند نازلة العدو وإن ح لت الشهادة لمن رتل منهر  ،وعدر نقله عن السلف ل يلوزر منوه عودر
الوروع  ،وعلى تسليمه  ،فيحتمل أنهر تركوه إيثار لطلب الشهادة .
ثر رال  :بل يسن لمن لر ينزل بهر الدعا لمن نزل بهر ا هـ
رال الشمس الرملي  :ويستحب مراجعة اإلمار األعمر  ،أو نائبه  ،بالنسبة للجوامع  ،فوإن أمور
به وجب .
الجهر بقنوت النازلة :
ويسن الجهر به مطلقا  ،لإلمار والمنفرد  ،ولو سرية  ،كما أفتى به الوالد رحمه هللا تعالى
ا هـ ()1
وأما ألفامه فإنه يجزى فيه لفم القنوت العادي لو ارت رعليه  ،روال ابون حجور  :والمتجوه أن
يأتي بقنوت ال ب  ،ثر يختر بسؤال رفع تلك النازله  ،فإن كانوت جودبا دعوا بوبض موا ورد فوي
أدعية اإلستسقا ا هـ ()2
ورال الحافم بون حجور  :والوذي يمهور أنهور وكلووا األمور فوي ذلوك إلوى الم ولي فيودعو فوي كول
مناسبة بما يوافقها ا هـ (.)2

( )1النهاية  508/ 1وانظر حاشية الشهاب على شرح الروض 159 / 1
( )2انظر التحفة  68 / 2وحاشية الشرواني عليها .
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محل القنوت :
محل القنوت عندنا بعد الرفع من الركوع في الركعة األخيرة من ال الة إتفارا .
فإذا رنت الشافعي ربل الركوع _ كالمالكية _ فقد ذكر الماوردي فيه وجهوين أحودهما  :يجزئوه
؛ ول يعيده بعد الركوع ؛ لختالف العلما فيه .
والثوواني  :وهووو ال ووحي المعتموود الووذي عليووه جموواهير األ ووحاب أنووه ل يجزئووه ؛ ويعيووده بعوود
الركوع .
رال الشاسي في "الحلية " ( )3وهو المذهب .
وذلك لما رواه البخاري  408 / 2؛ ومسلر  677؛ وغيرهما عن أنس بن مالك رضي هللا
عنه رال  " :رَ َنتَ النبي

لي هللا عليه وسلر شهرا بعد الركوع يدعو على أحيا من العرب "

وفي رواية  :رال محمد بن سيرين  " :رلت ألنس " :هل رنت رسول هللا
وسلر في

الة ؟ رال  :نعر ؛ بعد الركوع يسيرا "

وفي أخرى  :رال" :رنت رسول هللا

لي هللا عليه وسلر شهرا بعد الركوع في

يدعوا على رعل وذكوان "

()3

لي هللا عليه

112 / 2
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الة ال ب

وسيأتي المزيد من األدلة عند الكالر على مذاهب العلما في محل القنوت .
وبنا على المعتمد من أنه ل يجزئه إن فعله ربل الركوع فهل تبطل
ال حي أنه ل تبطل

الته ؟

الته  ،بل يعيده كما ردمنا – بعد الركوع .

غلَّ َ
ورد َ
البغوي في نقله وجها في " التهذيب " ببطالن
ط النووي
َّ

الته()1

.

وهل يحتاا حينئذ إلى سجود السهو ؟
المعتمد الذي عليه أ حابنا  :أنه يسجد للسوهو  ،ألنوه ردموه علوى محلوه  ،وبوه رطوع البغووي ،
وغيره وهو المن وص في " األر "
"

ورد نص اإلمار الشافعي على علة السجود للسهو ،وهي تقديمه علوى محلوه فقوال فوي
األر " :
ولو أطا َل القيا َر  ،ينوي به القنوت  ،كوان عليوه سوجود السوهو  ،ألن القنووت عمو يل مون عمول
ال الة  ،فإذا عمله في غير موضعه  ،أوجب سجود السهو ا هـ .
وبهذا التعليل ال ري من الشافعي تبين لنا بطالن ما راله الب ري :
من أن السجود لعدر اإلتيان بالسجود في محله  ،ل لإلتيان به في غيور محلوه  ،حتوى لوو أعواده
في محله فال سجود .
ولذلك تعقبه الشرواني بقوله  :ورد تقدر عن العباس خالفه ( )2ا هـ .

الفاظ القنوت :
واما اللفم المستحب في القنوت فهو  " :اللهر اهدني فيمن َه َديتَ  ،وعافني فيمن عافيت ،
شر موا رضويت  ،فإنوك ت َقضوي ول يقضوى
َوت َ َولَّني فيمن ت َ َولَّيت  ،وبارك لي فيما أعطيت  ،ورني َّ
عليك  ،وإنه ليَذل من واليتَ  ،تباركتَ ربنا وتعاليتَ "
وهذا ما وردت به السنة ال وحيحة  ،بإثبوات الفوا فوي " :فإنوك " والوواو فوي  " :وإنوه " كموا
راله النووي .

()1
()2

المجموع 476 / 3
على التحفة . 64 / 2
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رال النووي في " المجموع "( : )1وتقع هذه األلفام في كتب الفقه مغيرة  ،فاعتمد ما حققتوه
 ،فإن ألفام األذكار يحافم فيها على الثابت عن النبي لى هللا عليه وسلر اهـ .
روى أبو داود  ، 1426 ، 1425والترمذي  ، 464والنسائي  248/ 3عن الحسن ابن
علَّمني رسول هللا
علي رضي هللا عنهما رال َ " :

لى هللا عليه وسلر كلمات أرولهن في

الوتر  :اللهر اهدني فيمن َه َديتَ  ،وعافني فيمن عافَيتَ  ،وت َ َولَّني فيمن ت َ َولَّيتَ  ،وبارك لي
فيما أع َ
ش َّر ما رضيتَ  ،فإنك تقضوي ول يقضوى عليوك  ،وإنوه ل يَوذل َمون واليوتَ ،
طيت  ،ورني َ
تباركتَ ربنا وتعاليت "
رال الترمذي  :وفي الباب عن علي .
ورال  :هذا حديث حسون  ،ل نعرفوه إل مون هوذا الوجوه  ،ول نعورف عون النبوي
وسلر في القنوت شيئا أحسن من هذا اهـ .
رال البيهقي في " المعرفة "( : )2ورواه العال بن

ولى هللا عليوه

ال  ،عن يزيد بن أبي مرير  ،بإسناده

ومعناه  ،وزاد فيه رال  " :فذكرت وذلك لمحمد بن الحنفية فقال  :إنه الدعا الذي كان أبي
يدعو به في

الة الفجر في رنوته " .

كما رواه البيهقي في " السنن "( )3من طر عن ابن عباس وغيره  " ،أن النبي
هللا عليه وسلر كان يعلمهر هذا الدعا ليدعو به في القنوت من الة ال ب "
وفي رواية  " :أن النبي
بهذه الكلمات "

لى هللا عليوه وسولر كوان يقنوت فوي

لى

والة ال وب  ،وفوي وتور الليول

وفي رواية  " :كان يقولها في رنوت الليل "
بهذا كله أن تعليمه هذا الدعا ورع لقنوت الة ال ب ورنوت الليل
رال البيهقي  :ف
اهـ .
وهذه الكلمات التي ذكرناها  ،والتي وردت بها السنة هي التي نوص عليهوا اإلموار الشوافعي فوي
" مخت ر المزني " .

()1
()2
()3

477 / 3
69 / 2
210 / 2
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رال الرافعي في " الشرع الكبيور " ( : )1وزاد العلموا فيوه  " :ول يعوز مون عاديوت " ربول " :
تباركت وتعاليت " وبعده  " :فلك الحمد على ما رضيت  ،استغفرك وأتوب اليك " ا هـ .
ورد استحسن النووي – ومن بعده مون أ وحابنا -هوذه الزيوادة  ،ونقول اسوتحبابها عون الشويخ
ابي حامد  ،والبندنيجي ،وغيرهر .
وأما ما راله القاضي أبو الطيب الطبري من أن زيادة  " :ل يعز من عاديت " ليسوت بحسونة ،
ألن العداوة ل تضاف إلى هللا  ،فقد اتفل أ حابنا على تغليطه فيها  ،كما رالوه النوووي فوي "
المجموع "( )2و " وزوائد الروضة "()3
َ
الوذين آمنووا ل
رال  :وأنكر ابن ال با واأل حاب عليوه  ،وروالوا  :رود روال تعوالى  " :يوا أيهوا
عد َّوكر أوليا " وغير ذلك من ا يات .
ع َدوي و َ
تت َّخذوا َ
رال  :ورد جا في رواية البيهقي ( " : )4ول يعز من عاديت " اهـ .

إجزاء كل دعاء عن القنوت :
ال حي المشهور الذي رطع به جمهور أ حابنا  ،كالماوردي  ،والقاضوي حسوين  ،والبغووي
 ،والمتولي  ،والرافعي  ،والنووي  ،وغيرهر كثيور ل يح وون  ،ممون روبلهر وبعودهر – أنوه ل
تتعين األلفام المأثورة التي ذكرناها للقنوت – وإن كانت هي األفضل والمسوتحب – بول يح ول
القنوت بكل دعا  ،وذلوك أنوه ولى هللا عليوه وسولر دعوا بأدعيوة كثيورة وعلوى أنواس بأعيوانهر
وألناس .
ورال الغزالي في " الوسيط "( : )5إن كلماته متعينه  ،ككلمات التشهد اهـ
وهو رول شيخه إمار الحرمين  ،ومحمد بن يحى في " المحيط "والشاشي في الحلية (. )6
رال الشاشي بعد أن نقل كالر الماوردي في تجويزه القنوت بكل دعا  :وهذا الذي ذكره عنودي
سهو على المذهب  ،وليجزئه غير القنوت المروي عن النبي لى هللا عليه وسلر  ،فلوو تورك
منه كلمة سجد للسهو  ،وكذلك إذا عدل إلى غيره اهـ .
والمعتمد ما ردمناه من أن األلفام المأثورة ل تتعين .

()1

(477 / 3 )2
(254 / 1 )3
(209 / 2 )4
(622 / 2 )5
(113 / 2 )6
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رووال ابوون ال ووالع  :رووول موون رووال  :يتعووين  ،شوواذ  ،مووردود  ،مخووالف لجمهووور األ ووحاب  ،بوول
مخالف لجماهير العلما .
فقد حكى القاضي عياض اتفارهر على أنوه ليتعوين فوي القنووت دعوا – إل موا روو عون بعوض
أهوول الحووديث أنووه يتعووين رنوووت م ووحف أبووي بوون كعووب رضووي هللا عنووه  " ،اللهوور إنووا نسووتعينك
ونستغفرك " إلى أخره  ،بل مخالف لفعل رسول هللا لى هللا وعليوه  ،فإنوه كوان يقوول  :اللهور
أنج الوليد بن الوليد  ،وفالنا وفالنا  ،هللا العن فالنا فالنا .
فليعَ َّد هذا الذي ربل بالتعيين غلطا  ،غير معدود وجها ا هـ .
والفوور بووين هووذه الكلمووات  ،والتشووهد الووذي روواس عليهووا الغزالووي  ،أن التشووهد فوورض  ،أو موون
جنس الفرض  ،وهذا سنة  ،فافتررا .
وبنا على المعتمد مون عودر تعوين هوذه الكلموات  ،فقود روال المواوردي  :يح ول القنووت بالودعا
المأثور وغير المأثور ا هـ .
رال ابن حجر :وكذا الدعا المحض ولو غير مأثور  ،إن كان بأخروي أو دنيوي( )1اهـ
فإن ررأ آية مون القورآن هوي دعوا  ،أو شوبيهة بالودعا  ،كو خر البقورة  ،ور ود بهوا القنووت ،
أجزأه  ،لح ول الفرض بها .
وإن لوور تتضوومن دعووا  ،ك يووة الوودين  ،وتبَّ وت يوودا  ،أو تضوومنت الوودعا  ،إل أنووه لوور يق وود بووه
القنوت  ،أو أطلل  ،فال حي المعتمد أنها ل تجزئه  ،ألن القنوت للودعا  ،وهوذا لويس بودعا
 ،ولما ذكرناه من أن ررا ة القرآن في ال الة في غير القيار مكروهة  ،فواحتيج لق ود القنووت
حتى يخرا عن الكراهة .
وهل يكفي مجرد الدعا وإن لر يقترن بالثنا  ،أولبد من إرترانه بالثنا ؟
ماهر عبارة المواوردي  ،والنوووي  ،وغيرهموا مون المتقودمين  ،الكتفوا بمطلول الودعا  ،ول
رع به ابن حجر في " اليعاب "()2
يشترط إرترانه بالثنا  ،وهو الذي
وماهر عبارته في " التحفة

"()3

ورال في " فت الجواد " :ويجز عنه آية فيها دعا إن ر ده  ،وكذا دعا محض اهـ
( )1فتح الجواد 137/ 1
( )2نقله ابن قاسم على التحفة 66 - 65/ 2
(65 / 2 )3
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إل أن األذرعي اشترط ارتران الدعا بالثنا فقال  :وفي إطال الماوردي نمر  ،ويمهر أنوه ل
يكفي الدعا المحض  ،ل سيما بأمور الدنيا فقط  ،بل لبد من تمجيد ودعا .
واختاره البرهان البيجوري  ،والشهاب الرملي( ،)1وأبنه الشمس في "النهاية

"()2

رال الشهاب الرملي( :)1يشترط في بدل القنوت دعا وثنا ،كما روال البرهوان البيجووري  ،وبوه
أفتيت اهـ .
رال ابن راسر  :ورضية إطال شيخنا الرملي اعتبار ذلك في ا ية أيضا

اهـ()3

.

أي  :ل بد في األية من الدعا والثنا .
رووال ابوون حجوور فووي " اإليعوواب " بعوود نقوول كووالر األذرعووي  :واألوجووه اإلطووال  ،فيكفووي الوودعا
المحض ا هـ .
إل أن عدر تعين ألفام القنوت بالموأثور  ،مشوروط بعودر الشوروع فوي الموأثور  ،فوإن شورع فوي
المأثور تعين .
رال البجيرمي  :لكن إن شرع في رنوت النبي لى هللا عليه وسلر  ،أو في رنوت عمور  ،تعوين
ألدا السنة  ،فلو تركه  ،أو ترك كلمة  ،أو أبدل حرفا بحورف  ،سوجد للسوهو  ،كوأن يوأتي بوـ "
مع " بدل " في " في روله  " :إهدنا مع من هديت " أو ترك الفا في "فإنك " والواو في "
وإنه " .
رال  :وخرا بالشروع مالو أبدله ربل الشروع فيه بقنوت آخر  ،ولو ر يرا  ،بأن أتى بحقيقته
وهي ما اشتمل على دعا وثنا نحو  :اللهر اغفر لي ياغفور " فال سجود .
فإن لر يأت بشي أ ال سجد( )4ا هـ .
تورو فوي
لكن نقل الشرواني عن شيخه أنه ل يسجد للسهو بتورك الفوا مون " فإنوك " ألنهوا لور َ
بعض الروايات  ،ثر رال  :وهو الماهر( )5ا هـ .

قنوت عمر والجمع بين القنوتين :
( )1على شرح الروض 159/ 1
(504 / 1 )2
( )3على التحفة 66 / 2
( )4علي الخطيب 47 / 2
( )5على التحفة 65 / 2
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وبنا على عدر تعين القنوت فإنه يجوز القنوت بقنوت عمر  ،فقد استحسنه أ حابنا .
لكن القنوت الوارد في السنة أحسن .
ويسن للمنفرد وإمار رور مح ورين رضوا بالتطويل الجموع بوين القنووتين  ،فوإن جموع بينهموا
بدأ بقنوت السنة  ،ثر بقنوت عمر  ،وإن ارت ر على أحدهما ارت ر على رنوت السنة .
وأما رنوت عمر فهو :
َ
َ
والمسلمين والمسلمات  ،وألف بين رلووبهر  ،وأ ول
وللمؤمنين والمؤمنات ،
اللهر اغفر لنا
عدوك وعدوهر  ،اللهر ال َعن َكفَ َرةَ أهل الكتاب  ،الذين َي دون عون
ذاتَ بينهر  ،وان رهر على َ
بون رسوولك  ،ويقوواتلون أوليووا َ كَ  ،اللهوور خووالف بووين كلمووتهر َ ،
سووبيلك ،وي َك وذ َ
وزل وزل أروودا َم َهر ،
س وكَ الووذي ل ت َ ورده عوون القووور المجوورمين  ،بسوور هللا الوورحمن الوورحير ،الله و َّر إنووا
وأ َن وزل بهوور بأ َ
نَست َعينك ونَست َغفرك ،ونثني عليك ول نَ َكفرك  ،ونَخلَع ونترك من يَفَجرك .
بسر هللا الرحمن الرحير  ،اللهر إياك نعبد  ،ولَك ن لي ونَسجد ،وإليكَ نسعى ونَحفود ،ونَخشوى
عذابك  ،ونَرجو َرح َمت َكَ  ،إن عذابَكَ الج َّد بالكفار ملحل "
رواه البيهقي في السنن ( )1عن عطا  ،عن عبيد بون عميور أن عمور رنوت بعود الركووع فقوال :
 ...الخ .
ثر رال بعد روايته  :ورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي  ،عن أبيه  ،عن عمر  ،فخالف هذا
في بعضه  ،وفيه أنه ررأه ربل الركوع  ،وهو مخت ر .
رال البيهقي  :وهو وإن كان إسونادا وحيحا  ،فمون روى عون عمور رنوتوه بعود الركووع أكثور ،
فقد رواه أبو رافع  ،وعبيد بن عمير  ،وأبو عثمان الفهدي  ،وزيد وهب ،والعدد أولوى بوالحفم
من الواحد ،وفي حسن سيا عبيد بن عمير للحديث  :دللة على حفموه وحفوم مون حفوم عنوه
اهـ .

رال النوووي  :ورولوه  " :اللهور عوذب كفورة أهول الكتواب " إنموا ارت ور علوى أهول الكتواب ،
ألنهر الذين كانوا يقواتلون المسولمين فوي ذلوك الع ور  ،وأموا ا ن فالمختوار أن يقوال  " :عوذب

( 210 / 2 )1ـ  211ورواه البغوي في " شرح السنة "  131 / 3ثم قال  :ويروى عنه من قوله  :اللهم إنا نستعينك  ،دون ما قبله ورفعه بعضهم .
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الكفرة" ليعر أهل الكتاب وغيرهر من الكفار  ،فإن الحاجة إلى الودعا علوى غيورهر أكثور وهللا
أعلر()1اهـ .
شرع بعض الفام رنوت عمر :
روله  " :نخلع من َيفجرك " أي نترك من يع يك ويخالفوك  ،ويلحود فوي
رواية البغوي " نترك من يفجرك "

وفاتك ورود ورد فوي

وروله  " :وإليك نسعى ونَحفد " بكسر الفا  ،أي نسوارع فوي طاعتوك  ،والحفودان :السورعة ،
وأ ل ال َحفد  ،العمل والخد َمة .
وروله  " :إن عذابكَ الج َّد " أي  :الحل  ،ورد سوقطت هوذه اللفموة مون شورع السونة للبغووي ،
كموووا سوووقطت مووون" المهوووذب " ،إل أنهوووا ثابتوووه فوووي " السووونن الكبرى"وأثبتهوووا النوووووي فوووي"
المجموع "
وروله  " :ملحل " بكسر الحا  ،أي  :لحل  ،كما رواه البيهقي عن أبي عمرو بن العال .
رال النووي  :وهو رل األكثرين من أهل اللغة األ معي  ،وأبي عبيد .
وحكى أبن رتيبة وآخرون فيه الفت  ،فمن فت  ،فمعناه  :إن شا هللا ألحقوه بهور  ،ومون كسور
 ،معناه  :لحل  ،كما يقال أنبت الزرع  ،بمعنى نبت ا هـ .
رال البغوي  :ويجيئ أنبوت بمعنوى نبوت  ،علوى رورا ة مون رورأ  " :تنبوت بالودهن " وريول البوا
زائدة( . )2ا هـ
دعا اإلمار يكون بلفم الجمع :
رال البغووي( ، )3والرافعوي  ،والنوووي( ، )4واأل وحاب  ،وإذا كوان الم ولي إماموا  ،لور يخوص
نفسه بالدعا  ،بل يذكره بلفم الجمع  ،اللهر اهدنا  ،وعافنا وتولنا  ،وبارك لنا  ،ورنا .
وذلك لما روى

البيهقي()5

في إحدى رواياته من

( )1المجموع  479 / 53وانظر األذكار ص 58 /
( )2وانظر شرح السنة  131/ 3والمجموع 84 / 3
( )3شرح السنة 129 / 3
( )4المجموع  477والروضة  254/ 1واألذكار 59
( )5السنة  210 / 2عن ابن عباس
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يغة الجمع  ،كما علله بعض ا حابنا ،

كشيخ اإلسالر زكريا في "شورع الوروض" ( )1و " شورع المونهج "( )2وغيرهموا  ،وابون حجور
()6
في " التحفة "( )3والرملي في "النهاية "( )4والشربيني فوي " المغنوي"( )5والجوالل المحلوي
 ،وغيرهر .
رال المحلي  :ألن البيهقي رواه عن ابن عباس أيضا بلفم الجمع  ،فحمل على اإلمار اهـ
إل أن النوووي عللووه فووي " األذكووار"( )7تبعووا للبغوووي فوي " شوورع السوونة "( )8بأنووه يكووره لإلمووار
تخ يص نفسه بالدعا  ،فيكون دعاؤه بلفم اإلفراد مكروها وإن ح ل القنوت
وذلك لما رواه أحمد  ، 280 / 5وأبو داود  ، 91والترمذي  ، 357عن ث َو َ
بان رضي هللا عنوه
،أن رسول هللا لى هللا عليه وسلر رال :
نمر فقد دخل  ،ول يوؤر
"ل يَحل لمري أن ينم َر في جوف بيت امرى حتى تستأذنه  ،فإن َ
سه بالدعوة دونهر  ،فإن فع َل فقد خانَهر  ،ول يقور إلى ال الة وهو حارن " .
روما فَيَخ َّ
ص نَف َ
رال الترمذي  :وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة .
رال شيخ اإلسالر زكريا وأتباعه  :ويستثنى من هذا ما ورد به النص ،كخبر أنه لى هللا عليه
وسلر كان إذا كبر في ال الة يقول  " :اللهر نقني ،اللهر اغسلني " الدعا المعروف"( )9ا هوـ
.
الرملوي()10

رال الشهاب
بلفم اإلفراد .

 :وثبوت أن دعوا ه

ولى هللا عليوه وسولر فوي الجلووس بوين السوجدتين

رال  :ولر يذكر الجمهور التفررة بين اإلمار وغيره إل في القنوت  ،فلويكن ال وحي اخت واص
التفررة به دون غيره من أدعية ال الة .
ثر نقل عن ابن القير في الهدى أن أدعية النبي لى هللا عليه وسلر كلها بلفم اإلفراد .
ثر رال  :فقول الغزالي  :يستحب لإلمار أن يدعو في الجلوس بين السوجدتين  ،وفوي السوجود ،
والركوع  ،ب يغة الجمع  ،كما يستحب في القنوت – مردود  1هـ .
رال اإلسنوي ( :)11وكأن الفر بين القنوت وغيره  :أن الجميع مأمورون بالدعا بخالف
القنوت  ،فإن المأمور يؤمن فقط ( )1ا هـ .
(159 / 1 )1
( 370 / 1 )2مع حاشية الجمل
(65 / 2 )3
(504 / 1 )4
(166 / 1 )5
( 157 )6مع قيلوبي
( )7ص 59 /
(129 / 3 )8
( )9شرح الروض 159 / 1
( )10عن شرح الروض 159/ 1
( )11نقله عنه القيلوبي 157 / 1
( )1وقد نقل الشمس الرملي في " النهاية "  504/ 1كال النصين معا  ،وانظر تعميم الدعاء ص . 203 /
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وبمثل هذا رال الشربيني  ،واعتمده كثيور مون أ وحاب الحواشوي  ،بول إليوه ميول أكثورهر إل أن
ابن حجر لر يرض هذا  ،بل رال بعد ذكر كالر النووي والحوديث  :والوذي يتجوه عنودي ويجتموع
به كالمهور والخبور أنوه حيوث أختورع دعووة كوره لوه اإلفوراد  ،وهوذا محمول النهوي  ،وحيوث أتوى
بمأثور اتبع لفمه ا هـ .

تطويل القنوت :
نقل النووي في " المجموع "( )2عن البغوي أنه تكره إطالة القنوت  ،كموا تكوره إطالوة التشوهد
 ،كما نقله ابن حجر في " التحفة "( )3والشربيني في " المغني "( )4عن القاضي .
وروود حموول شوويخ اإلسووالر زكريووا وغيووره الكراهووة علووى اإلطالووة بغيوور المشووروع  ،فووال إطالووة
بالمشروع  ،كما لو أطال بقنوت ابن عمر بعد اإلتيان بالقنوت المسنون(. )5
كما أن اإلطالة المكروهة هي الزيادة التوي يمهور بهوا طوول فوي العورف  ،ل مجورد الزيوادة وإن
رلت  ،كما رال الشبراملسي(. )6
ولذلك كان الشيخ أبو حامد يقول في رنوت ال ب  :اللهر ل تعقنا عن العلر بعائل  ،ول تمنعنوا
عنه بمانع  ،كما نقله عنه الشربيني( )7وغيره .
وبنوووا علوووى ماذكرنووواه مووون الكراهوووة إن جرينوووا علوووى مااختووواره النوووووي فوووي " المجمووووع " و
" التحقيل " في باب سجود السهو  ،من أن إطالة اإلعتدال ل تضر  ،فالإشكال .
وأما اذا جرينا على المنقول المعتمد مون أن إطالوة الوركن الق وير تضور  ،فالقيواس أن تبطول
ال الة بتطويل القنوت  ،ألنه تطويل للركن الق ير عمدا  ،وهذا وجه لبعض أ حابنا .
إل أن المعتمد خالفه  ،وهو عدر البطالن باإلطالة  ،كما رطع به المتولي وغيره من أ وحابنا ،
ألن المحل محل ذكر ودعا  ،وليس إل الكراهة .

كما نقلناه عن البغوي  ،والقاضي  ،وهو المعتمد عند األ حاب .
(479 / 3 )2
(68 / 2 )3
(167/ 1 )4
( )5وانظر شرح الروض 159/ 1
( )6على النهاية 504/ 1
( )7المغني 167 / 1
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والخال ة  :أن اإلطالة بالقنوت ل تضر سوا رلنا  :إن إطالة الركن الق ير تبطل أر ل .
ويحمل البطالن بتطويل الركن الق ير على غير محل القنوت  ،فما لر يرد الشرع بتطويله ،
كما رع به األ حاب .
رال شيخ اإلسالر زكريا  :إذ البغوي نفسه القائل بكراهة اإلطالة رائل بأن تطويل الركن الق ير
يبطل عمده اهـ .
ومن ث َر طرد ابن حجر الكراهة وعدر البطالن في كل محل للقنوت ،
فقال  :إن تطويل اعتدال الركعة األخيرة بوذكر أو دعوا ،ل يضور مطلقوا ،فوي الفورض وغيوره ،
والنازلة وغيرها .
رال  :ألنه لما عهد في هذا المحل ورود التطويل في الجملة استثنى من البطالن بتطويل الوركن
الق ير زائدا على ردر المشروع فيه بقدر الفاتحة (.)1
ووافقه البجيرمي وغيره
ولر يرتض الشهاب الرملي هذا  ،بل خ ه بالقنوت في النازلوة فقوال  :فلوو أطوال محلوه ولوو
بسكوت لر يضر  ،وإن كره  ،ول يلحل بذلك أخيرة المكتوبات مطلقا  ،وإن كانت محول القنووت
لنحو نازلة لر تقع  ،خالفا لبن حجر اهـ . 159/1 .
()2

كراهية قراءة القرآن في القنوت :
نقوول النووووي عوون البغوووي أنووه تكووره روورا ة القوورآن فووي القنوووت  ،فووإن روورأ لوور يبطوول
ويسجد للسهو(. )3

ووالته ن

إل أن هذا محمول على ما إذا ررأ القرآن بق د التالوة للقرآن ،فإن ررأ بق د القنوت – كما
مر معنا في الدعا ب ية من القرآن أو آيات( – )4فال كراهة ول سجود .

الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت :
لى هللا عليه وسلر بعد القنوت

ال حي المعتمد المشهور في المذهب سن ال الة على النبي
 ،وبهذا رطع الشيرازي  ،والجمهور .
ونقل البغوي عن القاضي حسين أنوه روال  :ل تجووز ال والة علوى النبوي ولى هللا عليوه وسولر
بعد القنوت  ،فإن فعلها بطلت الته  ،ألنه نقل ركنا روليا إلى غير موضعه  ،وذلك أن ال الة
على النبي لى هللا عليه وسلر وكن في التشهد األخير .
( )1انظر التحفة  68/ 2مع حاشية الشرواني عليها
( )2انظر البجيرمي على الخطيب 48/ 2
( )3المجموع 480/ 3
( )4ص 83 /
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رال النووي  :وهذا الوجه غلط ري ( )1اهـ .
ورد استدل أ حابنا على سنية ال والة بعود القنووت بموا رواه النسوائي  ، 248/ 3عون الحسون
رضي هللا عنه رال  " :علمني رسول هللا لى هللا عليه وسلر هؤل الكلمات في الوتر  :اللهر
اهدني فيمن هديت  ..........إلى روله تباركوت ربنوا وتعاليوت  ،و ولى هللا علوى النبوي محمود "
وهو إسناد حي .
والحديث وإن ورد في رنووت الووتر إل أن القنووت واحود  ،فقنووت الفجور بمعنوى رنووت الووتر ،
فيقاس عليه بإلغا الفار .
الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم أول القنوت :
وأما ال الة في أوله فال تسن  ،خالفا لما ورد في " العدة " من أنها تسن في أوله وآخره .
الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم أول كل دعاء :
وأما إستحباب ال الة على النبي لى هللا عليوه وسولر أول كول دعوا  :فوال ينوافي هوذا  ،ألن
القنوت مستثنى  ،رعاية للوارد فيه .
)
2
(
وجزر اإلمار النووي في " األذكوار " بسون السوالر موع ال والة – ورود استشوهد لوه اإلسونوي
بقوله تعالى  " :ياأيها الذين آمنوا لوا عليه وسلموا تسليما " – وهو المعتمود  ،خالفوا لبون
الفركاع في إنكاره – من إنكاره  -لزيادة السالر ()3
الصالة على اآلل والصحب :
كما تسن ال الة على ا ل واأل حاب ،آما ا ل فقد استدل لها الوزرك بموا رواه البخواري 6
 ، 292 /ومسلر  ، 405وغيرهما  ،عن كعوب بون عجورة رضوي هللا عنوه روال  :سوألنا رسوول
هللا لى هللا عليه وسلر فقلنا  :يا رسول هللا كيف ال الة عليكر أهول البيوت ؟ روال  " :رولووا :
اللهوور وولى علووى محموود وعلووى آل محموود  ،كمووا ووليت علووى إبووراهير وعلووى آل إبووراهير " ...
الحديث .
وأما ال حب فقياسا على ا ل  ،ول عبرة أيضا بإنكار ابن الفركاع لذلك ()3
رال ابن حجر وغيره( : )4لقولهر  :يسوتفاد سون ال والة علويهر مون سونها علوى ا ل  ،ألنهوا اذا
سنت عليهر وفيهر من ليسوا أ حابه فعلى ال حابة أولى اهـ
فإن ريل  :ينافي هذا إطبارهر على عدر ذكر ال الة على ال حب في ال الة
على النبي وا ل في التشهد ؟

( )1المجموع 479/ 3
( )2ص 58 /
( )3وانظر شرح الروض  159/ 1حيث نقل كالم ابن الفركاح  ،واستشهد للمعتمد من كالم اإلسنوي والزركشي
 ،وهو شهر بالرد عليه .
( )4التحفة  66 / 2والنهاية 505/ 1
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رلوت  :الفوور بينهمووا بووأنهر فووي التشووهد ارت ووروا علوى الوووارد  ،وهنووا لوور يقت ووروا عليووه  ،بوول
زادوا ذكر ا ل بحثا  ،فقسنابهر األ حاب لما ذكرنا .
وكووأن الفوور أن مقابلووة ا ل بوو ل ابووراهير فووي اكثوور الروايووات فووي التشووهد  ،يقتضووي عوودر
التعرض لغيرهر  ،وهنا ل مقتضى لذلك .
فإن ريل  :ل َر لَر يسن ذكر ا ل في التشهد األول  ،وما الفر بينه وبين القنوت ؟
رلت  :يفر بأن هذا محل دعا  ،فناسب ختمه بالدعا لهر  ،بخالف ذاك اهـ .
سماع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم :
ذكر العجلي أنه إذا ررأ الم لي أية فيها اسر النبي
ي لي عليه .

لى هللا عليه وسلر فإنه يسوتحب لوه ان

إل ان النووي أفتى بخالف هذا فقال  :إذا ررأ الم لي أو سمع آيوة فيهوا اسومه
وسلر لر تستحب ال الة عليه .

ولى هللا عليوه

وموواهر كووالر ابوون حجوور والرملووي اعتموواد مووا رالووه النووووي  ،دون تفررووة بووين اإلسوور الموواهر
والضمير(. )1
إل أنه ورد في " العباب " للزبيدي  :أنه لو رورأ الم ولي ايوة فيهوا إسور محمود ولى هللا عليوه
وسلر ندب له ال الة عليه في األرورب بالضومير  ،ك ولى هللا عليوه وسولر  ،ل اللهور ول علوى
محمد  ،لإلختالف في بطالن ال الة بركن رولي اهـ .
رال ابن حجر في " شرحه "  :والماهر أنه ل فر بين أن يقرأ أو يسومع وعلوى هوذا التف ويل
يحمل إفتا النووي أنه ل يسن له ال الة عليه ورول العجلي الذي رجحه األردبيلوي والغوزي :
يسن( )2اهـ .

رفع اليدين أثناء القنوت :
المذهب ال حي المعتمد عند جماهير المتقدمين من أ حابنا وكل المتأخرين :
أنه يستحب رفع اليدين في دعا القنوت إلى نهايته  ،وحتى اإلنتها من ال الة والسوالر علوى
رسول هللا لى هللا عليه وسلر .

()1
()2

التحفة  66/ 2والنهاية 505/ 1
كما نقله عنه ابن قاسم على التحفة 66 / 2
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وهو إختيار أبي زيد المروزي  ،والقاضي أبي الطيب الطبري  ،وأبي محمد الجويني  ،وابن
ال وووبا  ،وأبوووي سوووعيد المتوووولي  ،وحجوووة اإلسوووالر الغزالوووي  ،ون ووور المقدسوووي  ،والعمرانوووي
،والبيهقي  ،والرافعي ،والنووي  ،وغيرهر إلى جانب كل المتأخرين .
خالفا للقفال  ،والبغوي  ،والشيرازي  ،وغيرهر ممن ذهب إلى أن األيودي ل ترفوع فوي القنووت
 ،ورجحوه في المذهب  ،وسأذكر أدلتهر والرد عليهر عند الكالر على مذاهب العلموا فوي رفوع
األيدي .
ورد احتج البيهقي لرفع اليد في القنوت في سننه( )1بما رواه عن أنس رضي هللا عنه في ر ة
القرا ورتلهر رال  " :لقد رأيوت رسوول هللا ولى هللا عليوه وسولر كلموا ولى الغوداة رفوع يديوه
يدعو عليهر  ،يعني  :على الذين رتلوهر "
رال النووي :وهذا إسناد

حي أو حسن  1هـ ورواه أحمد في المسند ()2بإسناد

حي .

رال البيهقي  :وألن عددا من ال حابة رضي هللا عنهر رفعوا أيديهر في القنوت .
ثر روى عن أبي عثمان النهدي رال  " :وليت خلوف عمور رضوي هللا عنوه  ،فقورأ ثموانين آيوة
من البقرة  ،ورنت بعد الركوع  ،ورفوع يديوه حتوى رأيوت بيواض إب َ
طيوه  ،ورفوع ووته بالودعا
حتى سمع من ورا الحائط "
وروى عن أبي رافع رال " :
،ورفع يديه  ،وجهر بالدعا .

ليت خلف عمر بون الخطواب رضوي هللا عنوه فقنوت بعود الركووع

رال البيهقي  :وهذا عن عمر رضي هللا عنه
رال رتاده  :وكان الحسن يفعل مثل ذلك .

حي .

رال البيهقي  :وروي عن علوي بإسوناد فيوه ضوعف  ،وروى عون عبودا هلل ابون مسوعود  ،وأبوي
هريرة في رنوت الوتر  1هـ
ورواه عنهر البغوي في " شرع السنة "( )3بدون إسناد .
وروى الحاكر في " المستدرك "  226 / 1من طريل عبد هللا بن سعيد المقبوري  ،عون أبيوه ،
عن بوي هريورة روال  " :كوان رسوول هللا ولى هللا عليوه وسولر إذا رفوع رأسوه مون الركووع فوي
الة ال ب  ،في الركعة الثانية  ،رفع يديه فيدعو بهذا الدعا :
" اللهر أهدني فيمن هديت  ..الخ "
(211 / 2 )1
(137 / 3 )2
(126 / 3 )3
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ورووال الحوواكر  :إنووه ووحي  .إل أن الحفووام لوور يقووروه علووى ت ووحيحه  ،ولوكووان
في ال في الموضوع .

ووحيحا لكووان

ولقد عجبت لإلمار جالل الدين المحلي كيف استشهد به في " شرحه علوى المنهواا "( )1وتورك
اإلستشهاد بحديث البيهقي ال حي  ،وأثر عمر ال حي  ،إل اذا كان يعتقد كالحاكر حته .
رال الحافم ابن حجر في " التلخيص "
هللا  ،فلو كان ثقة لكان الحديث حيحا .

()2

 :وليس كما رال الحاكر  ،فهو ضعيف ألجول عبود

رال  :وروى الطبراني في " األوسط " من حديث بريدة نحوه  1هـ .
رووال الرملووي فووي " النهايووة " ( : )3واألوجووه أن غايووة الرفووع إلووى المنكووب  ،إل إذا اشووتد األموور
1هووـ  .وهووو كمووا رووال ابوون راسوور علووى " شوورع البهجووة "( . )4وهنوواك المزيوود موون اداب الوودعا
وأحكامه تذكر في مباحث الستسقا .
رال الغزالي  :ول يرفع ب ره إلى السما  1هـ
فة رفع اليدين :
رال أ حابنا  :وتح ل السنة برفع اليدين سوا أكانتا متفررتين أر ملت قتين  ،وسوا أكانوت
األ ابع والراحة مسوتويتين  ،أر األ وابع أعلوى منهوا  .ويكوره رفوع اليودين المتنجسوة بالودعا
خارا ال الة ولو بحائل .
بطن الكفين ومهرهما حالة الدعا :
رال أ حابنا  :يستحب للداعي في القنوت وغيره أن يجعل مهر كفيه إلى السما إن دعا لرفوع
بال أو نحوه  ،وأن يجعل بطونهما إلى السما إن دعا لتح يل شي .
فإذا و ل القانت إلى روله  " :ورني شر ما رضيت " رلب يديه فجعل مهورهما إلوى السوما ،
خالفا للشهاب الرملي ،إ ذ رال ليسن رلبهما في ال الة  ،ألنها حركة  ،وهوي غيور مطلوبوة فوي
ال الة .
وذلك أن الحركة غير مطلوبة في ال الة أو مكروهة حيث لر ترد  ،وأما أذا وردت
فال ( ، )1كما أجاب به الشمسي الرملي وغيره (.)1
وإنمووا اسووتحب أ ووحابنا رلووب األكووف للوودعا برفووع الووبال لمووا رواه مسوولر  ، 896وأبووو داود
 ، 1171عوون أنووس رضووي هللا عنووه (( أن النبووي وولى هللا عليووه وسوولر استسووقى وأشووار بمهوور
كفيه إلى السما )) .
( 157 / 1 )1قليوي
(250 / 1 )2
(506 / 1 )3
(331 / 1 )4
( )1انظر النهاية  506 / 1والمفنى  ، 167 / 1والشرواني على التحفة 67 / 2
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وفي حديث أبي داود عن أنس  " :كان يستسقي هكوذا  ،ومود يديوه  ،وجعول بطونهموا مموا يلوي
األرض  ،حتى رأيت بياض إبطيه "
والحكمة في هذا التفاؤل بتغير الحال  ،ورلبه مهرا لبطن وهللا أعلر .
ورد اعتمد الشهاب الرملي  ،وابنه الشمس الرملي َّ
سن رلب اليد سوا أكان البال وارعوا أر ل
 ،خالف لبن حجر إذ اعتمد أن الدعا لرفوع الوبال بمهور الكوف إنموا هوو لموا وروع دون موا لور
يقع(. )2
رال الشبراملسي  :فلو جمع بين الطلب والرفوع ب ويغة واحودة  ،كموا لوو دعوا شوخص لتح ويل
شي ورفع آخر  ،أو دعا اثنان  ،أحدهما  :بطلب خير  ،وا خر  :برفع شر ،
فقال آخر  :اللهر افعل لي ذلك  ،فهل يفعل رائل ذلك ببطون األكف أر بمهورها ؟
رووال  :فيووه نموور  ،ريوول  :ول يبعوود أن يفعوول ذلووك مقرونووا ببطووون األكووف  ،تغليبووا للمطلوووب علووى
غيره لشرفه .
ثوور رووال  :أرووول  :واألروورب أن ذلووك يكووون بمهووور األكووف  ،ألن درى المفاسوود مقوودر علووى جلووب
الم ال  1هـ .
وروى أبو داود  1489عن ابن عباس موروفا عليه ومرفوعا أنه رال :
(( المسووألة أن ترفووع يووديك حووذو منكبيووك أو نحوهمووا ،واإلسووتغفار أن تشووير بإ ووبع واحوودة ،
والبتهال أن تمد يديك جميعا ))
وفي رواية  (( :اإلبتهال هكذا  :فرفع يديه  ،وجعل مهورها مما يلي وجهه ))
رال البغوي في " شرع السنة " ( : )3وروى عن أبي سعيد الخودري  " :كوان رسوول هللا ولى
هللا عليه وسلر يدعوا بعرفة هكذا  ،ورفع علي بن ال َجعد يديه  ،باطنَهموا إلوى األرض  ،ومواهر
كفه إلى السما "
وروى البخاري في "األدب المفرد " من طريل القاسر بن محمد رال  " :رأيت بون عمور يودعو
عن القاص  ،يرفوع يديوه حتوى يحواذي بهموا منكبيوه  ،باطنهموا مموا يليوه  ،وماهرهموا مموا يلوي
وجهه "
ورفع اليدين في الودعا مسوتحب لغيور الخطيوب يوور الجمعوة أموا هوو فيكوره لوه رفوع يديوه حوال
الخطبة  ،ولو في الدعا  ،لما يأتي معنا في الة الجمعة .
وأستحب الخطابي كشف الكفين في سائر األدعية .
واعتمد ابن العماد رفع الب ر إلى السما أثنا الدعا خارا ال الة  ،وما نقلناه عن الغزالوي
ص  93 /من الكراهة خ ه ابن العماد بالقنوت أثنا ال الة .
( )2وانظر حاشية الشيرواني على التحفة 67 / 2
(408 / 4 )3
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وستذكر بعد الكالر على مذاهب العلما في رفع اليدين في القنووت – مواورد مون األحاديوث فوي
رفع اليدين في الدعا .
مسح الوجه بعد القنوت :
وأما مس الوجه بعد القنوت فالمشهور في المذهب أنه مستحب  ،وممن رطع به مون أ وحابنا
المتقدمين أبو الطيب الطبوري  ،وأبوو محمود الجوويني  ،وابون ال وبا  ،وأبوو سوعيد المتوولي ،
والشيخ ن ر المقدسي  ،والغزالي  ،والعمراني  ،كما نقله النووي عنهر .
رال النووي  :وال حي المعتمد الوذي
أنه ل يمس وجهه  1هـ .

وححه البيهقوي  ،والرافعوي  ،وآخورون مون المحققوين

وهذا هو المعتمد عند كل أ حابنا المتأخرين .
روال البيهقووي فووي " السوونن " ( : )1فأمووا مسو اليودين بالوجووه عنوود الفوورا موون الوودعا  ،فلسووت
أحفمه عن أحد من السلف في دعا القنوت  ،وإن كوان يوروى عون بعضوهر فوي الودعا خوارا
ال الة  .ورد روى فيه عن النبي لى هللا عليه وسلر حديث فيوه ضوعف  ،وهوو مسوتعمل عنود
بعضهر خارا ال الة
وأما في ال الة فهوو عمول لور يثبوت بخبور وحي  ،ول أثور ثابوت  ،ول ريواس  ،فواألولى أن ل
يفعله ،ويقت ر على ما فعله السلف رضي هللا عنهر  ،من رفع اليدين  ،دون مسوحهما بالوجوه
في ال الة .
ثر روى البيهقي بإسناده عن طريل أبي داود حديث عبدا هلل بن عباس أن رسول هللا ولى هللا
عليووه وسوولر رووال  ":سوولو هللا عووز وجوول ببطووون أكفكوور  ،ول تسووألوه بمهورهووا  ،فووإذا فوورغتر
فامسحوا بها وجوهكر "
رال أبوو داود  :روي هوذا الحوديث مون كول وجوه  ،عون محمود بون كعوب  ،كلهوا واهيوة وهوذا
الطريل أمثلها  ،وهو ضعيف أيضا .

(112 / 2 )1
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( )1ثر روى البيهقي  ،عن علي الباشاني رال  :سوألت عبود هللا بون المبوارك عون الوذي اذا
دعا مس وجهه ؟ رال  :لر أجد له ثبتا .
رال علي  :ولر أره يفعل ذلك .
رال  :وكان عبد هللا يقنت بعد الركوع في الوتر  ،ويرفع يديه  1هـ .
هذا ورد ذكر اإلمار البيهقي في رسالته التي بعث بها إلى الشيخ اإلمار أبي محمد الجويني
عندما عزر على تأليف كتاب " المحيط " على طريقة اإلجتهاد المطلل  ،بالنمر في األدلة ،
وعدر التقيد بمذهب  ،فأملى ثالثة أجزا من " المحيط " وكان من حسن حمه أنها ورعت بيد
اإلمار البيهقي  ،فنمر فيها نمرة اإلن اف ،وأرسل إلى أبي محمد الجويني رسالة فيها
بيان ما ورف عليه من أخطا حديثية وأوهار دون تعسف في النقد أو إسراف  ،فما كان من
الجويني إل أن أعرض عما بدأه  ،واستغفر مما أخطأ فيما أماله وكتبه  ،ورال  :هذه بركة
العلر  ،ودعا للبيهقي .
فكان مما ذكره ف ي هذه الرسالة موضوع مس الوجوه  ،فوذكر لوه موا ذكرنواه مون األحاديوث فوي
السنن وما ريل فيها ثر رال :
وكووان أحموود بوون حنبوول ينكرهووا  ،وحكووي عنووه أنووه رووال  :فووي ال ووالة ل  ،ول بووأس بووه فووي غيوور
ال الة .
رال البيهقي  :وهذا لما في استعماله في ال الة من إدخال عمل عليها لر يثبت به أثر .
ورد يدعو في آخر تشهده  ،ثر ل يرفع يديه  ،ول يمسوحهما بوجهوه  ،إذ لور يورد بهموا أثور ،
فكذا في دعا القنوت  ،يرفع يديه  ،لورود األثر به  ،ول يمس بهما وجهوه  ،إذ لور يثبوت فيوه
أثر وباهلل التوفيل( 1 )1هـ .
وأمووا مووا رواه الترمووذي  ، 3386عوون عموور رضووي هللا عنووه  " :أن رسووول هللا
وسلر

وولى هللا عليووه

كان اذا رفع يديه في الدعا لر يحطهما حتى يمس بهما وجهه " فهو حديث ضعيف  15ك
( )1أنظر الرسالة كاملة في " طبقات الشافعية " البن السبكي من 900 77 / 5
* وانظر كالم أحمد في اإلنصاف للمردادي  172 / 2وفيها خالف عن أحمد

30

رال الترمذي بعد روايته  :هذا حديث غريب  ،انفرد به حمادبن عيسى وحما هذا ضعيف  ،كموا
رال النووي وغيره
هذا بالنسبة لمس الوجه
وأما مس غير الوجه  ،من ال در وغيره فقد اتفل أ حابنا على أن ل يستحب ،
بل رال ابن ال با  :إنه مكروه  ،كما راله النووي في " المجموع " والروضة"
وهذا في القنوت في ال الة
وأما في الدعا خارا ال الة  :فقد جزر النووي في " التحقيول " باسوتحبابه ،وهوو المعتمود ،
كما نص عليه ابن حجر ( ، )1وغيره(. )2
ورد ذكرنا رول البيهقي  :إنه يروى عن بعضهر في الدعا خوارا ال والة  ،ورولوه  :إنوه روي
فيه عن النبي لى هللا عليه وسلر حديث فيه ضعف ،وهو مستعمل عند بعضهر خارا ال والة
.
وأن أحمد بن حنبل رال  :وأما خارا ال الة فال بأس به .

الجهر واإلسرار في القنوت :
الم لي اما أن يكون إماما  ،أو مأموما  ،أو منفردا .
فإن كان إماما فال حي المعتمد  ،الذي رطع به أكثر أ حابنا العراريين أنه يسوتحب لوه الجهور
.
رووال ابووو الحسوون الموواوردي  :ولوويكن جهووره بووه دون جهووره بووالقرا ة  ،وأستحسوون الزركشووي
وغيره من أ حابنا.
رال الشبراملسي  :يجهر به دون جهر بوه دون جهور القورا ة  ،وإن أوى ذلوك إلوى عودر سوماع
بعض المأمومين  ،لبعدهر  ،أو إشتغالهر بالقنوت ألنفسهر  ،ورفع أ واتهر
به  ،إما لعدر علمهر باستحباب اإلن ات  ،أو لغيره ( 1 )1هـ .
إل أن الشهاب الرملي روال  :ويحتمول أن يقوال  :إن الجهور بوه وبوالقرا ة يختلوف بقلوة الجموع
وكثرته  ،ووجهه ماهر ( 1 )2هـ .
( )1نقله عن المكروي على شرح بأفضل وانظر شرواني على التحفة 67 / 2
( )2وانظر القليوني 158 / 1
( )1على النهاية 507 / 1
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ونقل الشرواني عون الحفنوي موا يؤيود هوذا اإلحتموال فقوال  :إن جهوره بوه دون جهور القورا ة
منوط بما إذا لر يزد المأمومون بعد القرا ة  ،وربل القنوت  ،وإل جهر بوه بقودر موا يسومعون ،
وإن كان مثل جهره بالقرا ة (1 )3هـ .
روى البخاري  4560وغيره عن أبوي هريورة رضوي هللا عنوه " أن رسوول هللا ولى هللا عليوه
وسلر كان اذا أراد أن يدعو على أحد  ،أو يدعو ألحد  ،رنتَ بعد الركوع  ،فربما رال – إذا روال
سمع هللا لمن حمدا اللهر ربنا لوك الحمود  : -اللهور أنوج الوليود بون الوليود  ،وسولمة بون هشوار ،
وعيا بن ابي ربيعة  ،اللهر اشدد وطأتوك علوى مضور  ،واجعلهوا سونينا كسوني يوسوف يجهور
بذلك "
وما ذكرناه من األحاديث السابقة كلها كال وريحة فوي الجهور ،إذ نقول الورواة موا كوان يودعو بوه
النبي لى هللا عليه وسلر في الته .
وجهر اإلمار بالقنوت يشمل ال الة المؤداة والمقضية والجهرية والسورية  ،كوأن رضوى
 ،أو وترا بعد طلوع الشمس  ،فإنه يجهر فيهما(.)4

وبحا

رال الشبراملسوي  :وإنموا طلوب مون اإلموار الجهور بوالقنوت فوي السورية  ،موع أنهوا ليسوت محوال
للجهوور  ،ألن المق ووود موون القنوووت الوودعا  ،وتووأمين القووور عليووه  ،فطلووب الجهوور ليسوومعوا
فيؤمنوا  1هـ .
فووإن أسوور بووه لإلمووار فالووذي يقتضوويه كووالر القزوينووي فووي " الحوواوي ال ووغير " أنووه تفوتووه سوونة
القنوت والجهر به .
والمعتمد عند ا حابنا أنه تفوته سنة الجهر به فقط  ،وأما سنة القنوت فإنها تح ل لوه  ،كموا
رع به الرملي في " النهاية " وغيره .
رووال القيلوووبي  :وكووذا يسوون لإلمووار أن يجهوور بكوول دعووا دعووا بووه فووي ال ووالة  ،كسووؤال رحمووة ،
وإستعاذة من عذاب  ،وأن يوافل المأمور فيه  1هـ .
وريل  :ل يجهر اإلمار في القنوت بل يسر  ،رياسا علي التشهد  ،وسائر األدعيه في ال الة.
وهوووذا ريووواس باطووول  ،ألنوووه معوووارض للووونص ال وووحي ال وووري  ،ولن ووووص كثيووورة مووواهرة ،
والمعتمد ما ذكرناه من الجهر .
وأما المأمور فله في جهر اإلمار حالن

( )2على الروض 159 / 1
( )3على التحفة 67 / 2
( )4النهاية  506 / 1والتحفة  67 / 2والقيلوبي 158 / 1
انظر فتح الجواد  137 _ 136 / 1وفيه تفضيل
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األول  :أن يسمع رنوت اإلموار  ،واأل و فوي هوذه الحالوة أنوه يوؤمن علوى دعائوه  ،ول يقنوت ،
وبهذا رطع الشيمازي في (( المهذب )) واألكثرون  ،وهو الذي ارتضاه كالر البغوي في
(( التهذيب )) ويجهر بتأمينه كالجهر بتأمين القرا ة .
حي  ،عن عبد هللا بن عباس رال :

روى أبو داود  1443وغيره بإسناد حسن أو

(( رنووت رسووول هللا وولي هللا عليووه وسوولر شووهرا متتابعووا  ،فووي المهوور  ،والع وور ،والمغوورب ،
والعشووا  ،و ووالة ال ووب  ،فووي دبوور كوول ووالة  ،إذ رووال  :سوومع هللا لموون حمووده  ،موون الركعووة
َ
ي َََة  ،ويوؤَمن َمون َخلَفوه
ا خرة  ،يدعو على أحيا من سلَير  ،على رعل ،
وذكوان  ،وع َ و َ
))

وريل :يتخير المأمور بين التأمين والقنوت .
وهل ي َؤمن في كل القنوت  ،أو ما فيه الدعا فقط ؟فقيل  :يؤمن في الجميع .
األ

الذي رطع به أكثر أ حابنا أنه يؤمن فيما فيه الدعا فقط  ،وهوالكلمات الخمس .

وأما الثنا من رولوه  :فإنوك تقضوي  ،فهوو بالخيوار  ،إن شوا شواركه فيوه  ،فيقوول الثنوا سورا
تبعا لإلمار  ،رال النووي  :وهو األولى  ،ألنه ثنا وذكرل يليل فيه التأمين .
وإن شا سكت مستمعا إلمامه .
وإن شا رال  :أشهد  ،أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين .
وهل ي

أن يقول المأمور في تأمينه

(( :

ل شك أنه إن رالها إجابة للمؤذن أنها تبطل
سيأتي معنا في مبطالت ال الة .
ولكوون هوول ي َّ
ط ورد هووذا هنووا فتبطوول
الرابطة؟

درتَ وبررتَ )) ؟
الته  ،لما فيها من خطاب ا دمي  ،علي ما

ووالته  ،أر أنهووا ل تبطوول ،لمووا بووين اإلمووار والمووأمور موون

لف أ حابنا في هذا .
اخت َ َ
فقال الغزالي في ((اإلحيا )) وتبعه القمولي  ،وجموع  ،مونهر الشوهاب الرملوي  ،وابنوه الشومس
 ،ول تبطل به ال الة .
الرملي في (( النهاية))  :إنه ي
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رال الرملي فوي (( النهايوه )) والفور بوين بطالنهوا بوـ (( ودرت وبوررت )) فوي إجابوة الموؤذن ،
وعدمه هنوا -أن هوذا متضومن للثنوا  ،فهوو المق وود منوه بطريول الوذات  ،بخالفوه ثو َّر  ،فلويس
متضمنا له  ،إذ هو بمعنى ال الة خير من النور  ،وهذا مبطول ي وموا هنوا بمعنوى  :فإنوك تقضوي
ول يقضى عليك مثال  ،وهو ليس بمبطل .
ول أثر للخطاب  ،ألنه بمعنى الثنا أيضا .
وعليه فيفار نحو الفت بق ده  ،حيث أثر  ،بأن إعادته بلفمه
واأل ل في محل القرا ة عدر تكريرها  ،ول كذلك الثنا ونحوه .

يرته كالكالر األجنبي ،

وفوور الوالوود – رحمووه هللا تعووالى – بووين ماهنووا واألذان أيضووا  :بووأن إجابووة الم وولي للمووؤذن
مكروهة  ،بخالف مشاركة المأمور فوي القنووت بإتيانوه بالثنوا  ،أو موا ألحول بوه  ،فإنوه سونة ،
فحسن البطالن باألول دون الثاني  1هـ .
ورد وافل الرملي على هذا القليوبي وغيره من أ حاب الحواشي .
ولر يرتض ابن حجر هذا  ،بل ذهوب إلوى الوبطالن بهوذه ال ويغة  ،وأيوده أيضوا بعوض أ وحاب
الحواشي  ،والشربيني في (( المفنى ))
روال ابوون حجوور فووي " التحفووة "  :ويقووول – أي المووأمور –  :أشووهد  ،ل نحووو
لبطالن ال الة به .

وودرت وبووررت ،

،و َزعر _ أن ندب المشاركة هنا ارتضى المسامحة ،
خالفا للغزالي  ،وإن جزر بما راله جمع َ
وأن هذا ل يقاس بإجابة المؤذن بذلك  ،لكراهتها في ال الة – ل ي
خبر أنه يقول هذا  ،فحيث لر ي

 ،إل لو

في

ذلك  ،بل لر يرد  ،أبطل على األ ل في الخطاب(1 )1هـ .

( )1انظر النهاية  ، 507 / 1التحفة ، 68- 67/ 2المغني  ، 167/ 1القليوبي  158/ 1والشهاب الرملي على شرح الروض 1
. 159/

34

لي هللا عليه وسلر من الدعا  ،فيؤمن المأمور  ،أومن الثنا ،

وهل ال الة على النبي
فيقولها مع اإلمار ؟
رال الغزي  ،والجوجري  :إنوه مون ربيول الثنوا  ،أي يقولوه الموأمون موع اإلموار  .وروال المحوب
الطبري  ،وهو رول األكثرين إنه :دعا  ،فيؤمن المأمور عليه مع اإلمار،
وهو رول المحلي  ،وشيخ اإلسالر زكريا  ،والشهاب الرملي ،وابن حجر ،والشمس الرملي،
َ ))
ي َ
والشربيني رالوا  :ول يعارضه خبرَ (( :رغ َر أنف رجل ذكرت عنده فلر ي ل عل َّ
ألن طلب استجابة ال الة عليه ب مين أي معنى ال الة عليه .
رال الشربيني  :بل ريل  :يشاركه وإن ريل  :إنها دعا .
ثر رال  :ولذا بعض مشايخي :األَولى أن يؤمن علي إمامه ويقوله بعده .
ثر عقب على هذه باإلنت ار لقول األكثرين فقال  :واألول_ أي أنه دعا فيؤمن عليه _
أوجه )1( 1هـ .
وعلى القول بأن المأمور يشارك اإلمار فى الثنا _ وهو الولى _ فهول يجهور بوه اإلموار أو
يسر ؟
رال في (( النهاية ))  :فيه نمر .
يحتمل أن يقال  :يسر به  ،كما في غيره مما يشتركان فيه .
ويحتمل _ وهو األوجه _ الجهر به  ،كما إذا سأل الرحمة  ،أو استعاذ من النار ونحوها،
((
فإن اإلمار يجهر به  ،ويوافقه فيوه الموأمور  ،ول يوؤمن  ،كموا رالوه فوي
المجموع ))  )2( 1هـ .
_ بنا على أنه إن سومع
الحال الثاني للمأمور  :أن ل يسمع اإلمار إما لبعد أو غيره  ،فاأل
أ َّموون_ أنووه يقنووت معوه سوورا  ،كبقيووة األذكووار والوودعوات التووي ل يسوومعها  ،ورياسووا علووى روورا ة
السورة لر يسمع اإلمار )2( .
وريوول  :يووؤمن ولووو لوور يسوومع  ،بنووا علووى أنووه لووو لوور يسوومع اإلمووار فووي روورا ة السووورة ل يقوورأ
السورة  ،بل ين ت ( . ) 2
وهذا كله في الة ال ب ورنوت الوتر في الن ف الثاني من رمضان .

( )1انظر النهاية  507 / 1والتحفة  67 / 2وشرح الروض  160 / 1والمحلي 158 / 1
( )2انظر ما قدمناه في هذا الموضوع 285 _ 284 / 8
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وأما القنوت في بقية المكتوبات فقال الرافعي  :كالر الغزالي أنوه يسور بوه فوي السوريات  ،وفوي
جهره في الجهريات الوجهان .
رال  :وإطال غيره يقتضي طرد الخالف في الجميع .
رال  :وحديث رنوت النبي لى هللا عليوه وسولر حوين رتول القورا رضوي هللا عونهر يقتضوي أنوه
كان يجهر به في الجميع  1هـ .
روال النووووي  :وال ووحي أو ال ووواب اسووتحباب الجهوور  ،ثوور سووا حووديث البخوواري  4560الووذي
ذكرناه ربل رليل ص 98 /
جهر المنفرد وإسراره :
ما ذكرناه إنما هو بالنسبة للمأمور واإلمار  ،وأما المنفرد فإنه يسر بقنوته في جميع ال ولوات
 ،بال خالف عندنا  ،كما رع به الماوردي  ،والبغوي  ،وغيرهما .
ترك القنوت :
القنوت عندنا بعض من أبعاض ال الة  ،وبنا على ذلك إذا تركه الم لي عمدا ،أو سهوا،
فإنه يسجد للسهو عنه  ،على ما يذكر فيه من تف يل في مباحث سجود السهو .
مر أو بدلها  ،أو ترك ال والة
وكذلك يسجد للسهو إن ترك كلمة من كلماته المأثورة _ على ما َّ
على النبي لي هللا عليه وسلر  ،على ما فيه من تف يل في مباحث سجود السهو .
روى الدار رطني  ، 41/2عن الحسن فيمن نسي القنوت في الة ال ب رال :
(( عليه سجدتا السهو ))
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مذاهب العلماء في قنوت الصبح :
لقد ذكرنا أن مذهبنا أن القنوت سنة في كل ال لوات عند النوازل ،وأما فوي غيور النووازل فهوو
سنة بعضيه من سنن الة الفجر  ،ل يترك ل سفرا ول حضرا  ،وأن من تركه عمدا أو سهوا
سجد للسهو .
وبهذا رال جماهير علما األمة .
رال اإلمار الحازمي في (( اإلعتبار))( )1ورد اختلف الناس في القنوت في الة ال ب  ،فوذهب
أكثر الناس من ال حابة  ،والتابعين فيمن بعدهر من علما األم ار إلى إثبوات القنووت  ،فمون
روينا ذلك عنه
أول من ال حابة :
 _1الخلفا الراشدون ،أبو بكر
 _2وعمر
 _ 3وعثمان
 _ 4وعلي رضوان هللا تعالى عليهر أجمعين
 _ 5وعمار بن ياسر
 _ 6وأبي بن كعب
 _ 7وأبو موسى األشعري
 _ 8وعبد الرحمن بن أبي بكر ال ديل
 _ 9وعبد هللا بن عباس
 _ 10وأبو هريرة
 _ 11والبرا بن عازب
 _ 12وأنس بن مالك
 _ 13وأبو حليمة معاذ بن الحارث األن اري
ضةَ
 _ 14وخفَاف بن أيما بن َرم َ
 _ 15واهبان بن يفي
 _ 16وسهل بن سعد الساعدي
 _ 17وعرفجة بن شري األشجعي
 _ 18ومعاوية بن أبي سفيان
 _ 19وعائشة ال ديقة
ثانيا  :ومن المخضرمين -:
 _ 1أبو رجا العطاري
 _ 2وسويد بن غفلة
 _ 3وأبو عثمان الهندي
 _ 4وأبو رافع ال ائغ .

()1

ص 66 /
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ثالثا  :ومن التابعين :
 _ 1سعيد بن المسيب
 _ 2والحسن بن أبي الحسن
 _ 3ومحمد بن سيرين
 _ 4وأبان بن عثمان
 _ 5ورتاده
 _ 6وطاوس
 _ 7وعبيد بن عمير
 _ 8والربيع ابن خيثر
 _ 9وأيوب السختياني
 _ 10وعبدة السلماني
 _ 11وعروة بن الزبير
 _ 12وزياد بن عثمان
 _ 13وعبد الرحمن بن أبي ليلى
 _ 14وعمر بن عبد العزيز
 _ 15وحميد الطويل
رابعا  :ومن األئمة والفقها :
 _1أبو إسحا
 _2وأبو بكر بن محمد
 _3والحكر بن عتبة
 _4وحماد
 _5ومالك بن أنس  ،وأهل الحجار
 _6واألوزاعي  ،وأكثر أهل الشار
 _7والشافعي وأ حابه .
 _8وعن الثوري روايتان  ،وغير هؤل خلل كثير  1هـ .
وهو مذهب داود  ،والحسن بن ال .
وذهب بعض أهل العلر إلى عدر القنوت في الة ال ب ،أبو حنيفوة وأ وحابه وابون المبوارك
 ،وسفيان الثوري  ،وأحمد .
رال أحمد  :اإلمار يقنت إذا بعث الجيو
ورال إسحا  :يقنت للنازلة خا ة .
وهو رول عبد هللا بن مسعود من ال حابة  ،وابن عمر .

ورد استدل لهر :
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 _1بموووووا رواه البخووووواري  ، 1003ومسووووولر  677وأبوووووو داود  ،1445والنسوووووائي ، 203/2
وغيرهر  ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ” أن النبي لي هللا عليه وسلر رنت شوهرا يودعو
على أحيا من العرب  ،ثر تركه “ ()1
 _2وروى البخاري  ، 170/8ومسلر  675عن أبي هريرة رضوي هللا عنوه ” َّ
أن النبوي ولي
هللا عليه وسلر دعا لعدو من ال حابة  ،ثر ترك الدعا لهر “ ()2
 _3وروى الترمووذي  ، 402والنسووائي  ، 204 _203/2وغيرهمووا عوون أبووي مالووك األشووجعي
رضي هللا عنه رال  :رلت ألبوي  :يوا أبوت  ،رود وليتَ خلوف رسوول هللا ولي هللا عليوه وسولر ،
وأبي بكر  ،وعمر  ،وعثمان  ،وعلي بن أبي طالب  ،ها هنا فوي الكوفوة خموس سونين  ،أكوانوا
ي  ،محد ي
َث “
يقنتون ؟ رال :أي بن َّ
هذه رواية الترمذي  ،ورال بعدها  :هذا حديث حسن حي  ،رال  :وأبو مالك األشجعي اسومه
” سعد بن طار بن أ َ ش َي َر “
 _4وروى البيهيقي  ، 213/2عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه رال  :ما رنتَ رسوول هللا
لي هللا عليه وسلر في شي من الته “ وفي رواية  ”:قال  :قنت رسول هللا صلي هللا عليه وسلم شهرا لمم
يدعو على عصبة وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت “

_5وروى الحازمي ص  67 /في ” العتبار“ عن ابن مسعود رضي هللا عنه رال  ”:لر يمنوت
رسول هللا يقنت ربله ول بعده “
وفي رواية  ”:لر يقنت في الفجر رط إل شهرا واحدا “

 _6وروى مالووك فووي الموطووأ  ، 159/1عوون نووافع  ،أن ابوون عموور رضووي هللا عنهمووا كووان ل
يقنت في شي من ال الة “
()1

( )1لم أعثر في البخاري على لفظة ثم تركه مع أن النووي عزا الرواية إليه في المجموع  484/3وابن حجر في
التلخيص  246/1وانظر أطراف الحديث عند البخاري في األرقام التالية ،1001,1002,1003,1300,2801
7341 ، 6394 ، 4096، 4095 ، 4094 ، 4093، 488,4090,4091,4092 ،3064,3170 ،2814

( )2انظر الحديث ص 77 /
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وليت موع ابون عمور

ورواه البيهقي فوي السونه  213/2عون رتوادة ،عون أبوي مجلوز روال ”
الة ال ب  ،فلر يقنت  ،فقلت لبن عمر  :ل أراك تقنتَ ؟
رال  :ل أحفمه عن أحد من أ حابنا “
 _7وروى البهيقي في السنه 213/2 ،والحازمي في اإلعتبار ص 67/عن ابن عمر روال:
” رأيت ريامكر عند فرا القارئ هذا القنوت  ،وهللا إنه لبدعةي ما فعله رسوول هللا ولي هللا
عليه وسلر غير شهر واحد  ،ثر تركه “
 _8وروى البيهقي في السنن  ، 214/2عن ابن عباس  ،أنه رال ”:إن القنووت فوي والة
“
ال ب بدعة  ،فإنه ل ي
 _9وروى البيهقي في السنه  ، 214/2والحازمي فوي اإلعتبوار ص 68/والمدار قطنمي، 38/2
سلَ َمةَ رالت  ” :نهى النبي لي هللا عليه وسلر عن القنوت في الة الفجر “
عن أر َ
 _10وزعر من تمسك بهذه األحاديث أنها دالة على نسخ أحاديث القنوت .
وأما أ حابنا والجمهور فقد تمسكوا بما رواه أحمد  162/3 ،والودار رطنوي  ، 39/2والحواكر
 ،والبيهقي  ، 201/2وغيرهر بإسناد حيحة أوحسنة  ،عن أنس رضي هللا عنه ”أن النبوي
لى هللا علي وسلر رنت شهرا يدعو على راتلي بئر َم َعونةَ  ،ثر ترك  ،فأما في ال ب فلور
يزل يقنت حتى فار الدنيا “
ورد روى البخاري  ، 1003ومسلر  677أ ل الحديث عن أنس .
روووال النوووووي فوووي ” المجمووووع “( : )1وهوووذا الحوووديث وووحي  ،رواه جماعوووة مووون الحفوووام
و ححوه .
عبود
وممن نص على حته الحافم أبو عبد هللا محمد بون علوي البلخوي  ،والحواكر أبوو
هللا في مواضع من كتبه  ،والبيهقي .
رلت ،وهذا كالر ابن ال الع  ،ونقل النووي له يزيده روة إذ أرره عليه ()2
وروى البيهقي  202/2عون أنوس بون مالوك روال  ” :رنوت رسوول هللا ولي هللا عليوه وسولر ،
والدار رطني 40/2
ــــــــــــ
()1
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وأبو بكر ،وعمر  ،وعثمان رضي هللا عنهر  ،وأحسبه رال  :رابع حتى فاررهر "
رووال البيهقووي  :ورواه عبوود الوووارث بوون سووعيد  ،عوون عموورو بوون عبيوود ورووال  " :فووي ووالة
الغداة "
رال  :ولحديثيهما شواهد عن النبي لى هللا عليه وسلر  ،ثر عن خلفائه رضي هللا عنهر .
وروى البيهقي  202/ 2عن أنس بن مالك رضي هللا عنه رال :
" ليت خلف رسول هللا لى هللا عليوه وسولر فقنوت  ،وخلوف عمور فقنوت  ،وخلوف عثموان
فقنت "
وروى عن العوار بن حمزة رال  " :سألت أبا عثموان عون القنووت فوي ال وب ؟ روال  :بعود
الركوع  ،رلت عمن ؟ رال  :عن أبي بكر  ،وعمر  ،وعثمان رضي هللا عنهر .
رال البيهقي  :هذا إسناد حسن  1هـ .
وروى البيهقي  ، 203 / 2عن مخار  ،عن طار بن شهاب رال  " :وليت خلوف عمور
ال ب فقنت "
وعن عبيد بن عمير رال  " :سمعت عمر يقنت هاهنا في الفجر بمكة "
رال البيهقي  :وهذه روايات حيحة مو ولة  1هـ .
وروى البيهقي  203/ 2عن طريل ابن خزيمة عن حماد عن إبراهير  ،عون األسوود روال :
" ليت خلف عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في السوفر والحضور ،فموا كوان يقنوت إل فوي
الة الفجر "()1
ورواه آدر بن أبي إيواس  ،عون شعبةبإسوناده وروال  " :فكوان يقنوت فوي الركعوة الثانيوة مون
الة الفجر  ،ول يقنت في سائر لواته "
را ل البيهقي  :وفي هذا دليل على إخت ار ورع في الحديث الذي اخبرنا أبو بكر بن الحسون
 ،أنبأنا احب بن احمد  ،حدثنا عبد الرحير بن منيب  ،حدثنا الفضيل  ،عن من وور  ،عون
إبراهير " أن األسود وعمرو بن ميمون ليا خلف عمر الفجر ،فلر يقنت "
رال البيهقي  :من ور وإن كان أحفم وأوثل من حماد بن أبوي سوليمان  ،فروايوة حمواد فوي
هذا توافل المذهب المشهور عن عمر في القنوت .
ثر روى عن أبي عثمان الهندي روال  :وليت خلوف عمور رضوي هللا عنوه سوت سونين فكوان
يقنت "

( )1ورواه البغوي في شرح السنة  124/ 3بدون اسناد
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الة ال ب "

رال  :ورواه سليمان التيمي :عن أبي عثمان الهندي  " :أن عمر رنت في
ورواه أيضا أبو رافع  ،عن عمر
شا َهد وحفم  ،ل روول مون لور يشواهد ولور يحفوم
رال البيهقي  :والقول في مثل هذا رول من َ
 1هـ
ثر روى  204 / 2عن عبد هللا بن معقل رال  " :رنت علي رضي هللا عنه في الفجر "
رال البيهقي  :وهذا عن علي حي مشهور .
وروى عن عرفجة رال  " :ليت مع ابن مسعود رضي هللا عنه الة الفجر  ،فلر يقنوت
 ،و ليت مع علي فقنت "()1
وروى عن ابي رجا رال  :لى ابون عبواس والة ال وب فوي هوذا المسوجد فقنوت  ،ورورأ
هذه أ ية  " :وروموا هلل رانتين "
وروى البيهقي عن عمرو بن مرة رال  " :سمعت بن أبي ليلى يحودث عون البورا  ،عون
لى هللا عليه وسلر " أنه كان يقنت في ال ب "()2
النبي
رووال عموورو  :فووذكرت ذلووك إلبووراهير – أي النخموي – فقووال  :لوور يكوون كأ ووحاب عبوود هللا
،كان احب أمره .
رال  :فرجعت فتركت القنوت .
فقال أهل المسجد  :تاهللا ما رأينا كاليور رط شيئا لر يزل في مسجدنا .
فرجعت إلى القنوت  ،فبلغ ذلك إبراهير  ،فلقيني  ،فقال  :هذا مغلوب على الته "
رال البيهقي  :وهذا من إبراهير النخمي – رحمنا هللا وإياه – غيور مرضوي  ،لويس كول علور
ل يوجد عند أ حاب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،ووجد عند غيره ل يؤخذ به .
بل يؤخذ به اذا كان أعلى من أ حاب عبد هللا  ،وكان الرواي ثقة  ،وعبد الورحمن بون أبوي
ليلى ثقة  ،ورد أخبر عمرو بن مرة عن أهل المسجد أنه لر يزل في مسجدهر .

( )1ورواه البغوي في شرح السنة  124/ 3بدون إسناد .
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وروينا عن البرا بن عازب من وجه آخر أنه رنت في الفجر  1هـ .
رلت  :ورد روى حديث البورا مسولر  ، 678وأحمود  299 ، 280/ 4وأبوو داود ، 1441
والترمذي  ، 401والنسائي  202/ 2بلفم " كان يقنت في الة ال ب والمغرب "
ورواه البخاري 1004عن أنس رضي هللا عنه رال  " :كان القنوت في الفجر والمغرب "
رال النووي  :ول يضر ترك الناس القنووت فوي المغورب ألنوه لويس بواجوب  ،أودل اإلجمواع
على نسخه فيها  1هـ .
وروى البخاري  1001ومسلر 677عن أيوب  ،عون محمود روال  " :سوئل أنوس ؟ أرنوت
النبي لى هللا عليه وسلر في ال ب ؟ رال  :نعر فقيل له  :أو رنت ربل الركووع ؟ روال بعود
الركوع يسيرا " وهذا لفم البخاري( .)1وهذا نص في رنوت الفجر .
ورد تمسك الطحاوي برواية أنس والبرا " أن القنوت كان في الفجر والمغرب "
فقال  :أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في ال ب كذلك .
فعارضه بعض أ حابنا فقوال  :أجمعووا علوى أنوه رنوت فوي ال وب  ،ثور أختلفووا هول تورك ،
فيتمسك بما أجمعو عليه حتى يثبت ما أختلفوا فيه  1هـ (. )2
هذا واألدلة في الموضوع كثيرة ،ن اكتفى فيها بهذا  ،لما فيه من الفنا وهللا الموفل
وأمووووووووا مووووووووا اسووووووووتدل بووووووووه موووووووون لوووووووور يوووووووور ..........................انموووووووور ص ()40
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رال البيهقي  : 213 / 2ورد روينا عن عبد الرحمن بون مهودي رحموه هللا أنوه روال " :إنموا
ترك اللعن " .
رال النووي في " المجموع " ويوض هذا التأويل  :روايوة أبوي هريورة  ،وهوي رولوه " ثور
ترك الدعا لهر " ( 1 )1هـ
ورال الحازمي في "اإلعتبار " في الرد على من زعر أن روله  " :ثر تركه "
ناسووخ أل وول القنوووت  ،ل للوودعا علووى الكفووار  ،أو للمستضووعفين – رووال  :يدفعووه م وا رواه
البخاري  ،ومسلر  ،عن أنس  ،روال عا ور األحوول  :سوألت عون القنووت أربول الركووع  ،أر
بعد الركوع ؟ فقال  :ربل الركوع  ،رال فقلت  :فإنهر يزعمون أن رسول هللا لى هللا عليوه
وسلر رنت بعد الركوع ؟! فقال  :كذبوا  ،وإنما رنت رسول هللا ولى هللا عليوه وسولر شوهرا
يدعو على ناس رتلوا ناسا من أ حابه يقال لهر  " :القرا "
رال  :وفي حديثهر  " :إنما رنوت رسوول هللا ولى هللا عليوه وسولر بعود الركووع شوهرا " أل
تراه ف ل بين القنوت المتروك  ،والقنوت الملزور ؟ ثر لر يطلل اللفم حتوى أكوده بقولوه "
بعد الركوع " فدل على شرعية القنوت بعد اإلنتها عن الدعا على األعدا .
ثر ذكور موا رواه البخواري ومسولر عون أبوي هريورة روال  " :كوان رسوول هللا ولى هللا عليوه
يدعو ألحد  ،رنت بعد الركووع  ،وربموا روال  :سومع هللا
وسلر إذا أراد أن يدعو على أحد أو
َ
لمووون حموووده  ،ربنوووا ولوووك الحمووود  ،اللهووور أنوووج الوليووود بووون الوليووود  ،وسووولمة بووون هشوووار ،
والمستضعفين من المؤمنين  ،اللهر أشدد وطأتك على مضر  ،وأجعلها عليهر سنين كسوني
يوسووف  ،يجهوور بووذلك حتووى كووان يقووول فووي بعووض ووالة الفجوور  :اللهوور العوون فالنووا وفالنووا ،
أحيا من العرب  ،حتى أنزل هللا تعالى  (( :ليس لك من األمر شي )) ا ية .
رال  :وفي روله  " :كوان يقوول فوي بعوض والته " دليول علوى أن القنووت لور يشورع ألجول
أحيا من العرب  ،بل كان مشروعا  ،وإنما كان أحيانا يزيد فيه الدعا علويهر  ،حتوى نهوي
فانتهى .
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ثر روى عن خالود بون أبوي عمور أنوه روال  " :بينموا رسوول هللا ولى هللا عليوه وسولر يودعو
على مضر  ،إذ جا جبريل عليه السالر  ،فأومأ إليه  :أن أسكت ،
فقال  :يا محمد  ،إن هللا لر يبعثك سبابا ول لعَّانا  ،وإنما بعثك رحمة  ،ولر يبعثك عذابا " ،
ليس لك من األمر شي  ،أو يتوب عليهر أو يعذبهر فوإنهر موالمون " روال  :ثور علموه هوذا
القنوت  " :اللهر إنا نستعينك ونستغفرك  ...الخ "
)
1
(
ثر رال  :هذا مرسل  ،أخرجه أبو داود في المراسيل  ،وهو حسن في المتابعات 1هـ .
ثر رال  :في ص  : 71 /وأما حديث أنس فال مطمع في اإلحتجاا به  ،إذ ليس فيوه دللوة علوى
النسخ  ،وروله في الحديث  " :ثر تركه "  :أي الدعا على الكفار .
ومما يؤكد ما ذهبنا اليه  ،ما رويناه عنه بإسوناد مت ول أنوه حكوى رنووت النبوي ولى هللا عليوه
وسلر ومداومته عليه الى أن فوار الودنيا  ،فلوو حملنواه علوى موا ذكرتمووه – أي مون السونخ –
أدى إلى إبطال الحديثين من غير حاجة  ،وفيما ذهبنا إليه جمع بين الحديثين  ،فكان أولى .
ثر ذكر وجها آخور فوي الورد فقوال ك موا تمسوكتر بوه طورف مون حوديث  ،فلوو بحثوتر عون ا ول
الحديث أبان لكر بطالن دعوى النسخ .
ثر روى بإسناده عن أبي جعفر الرازي  ،عن عا ر  ،عن أنس رال :
" رنت رسول هللا لى هللا عليه وسلر في ال ب بعد الركوع  ،يدعو على أحيا مون العورب ،
وكان رنوته ربل ذلك وبعده ربل الركوع "
هذا إسناد مت ل  ،ورواته ثقات  ،ثر تكلر على تعديل أبي جعفر الرازي ونقل ن ووص معدليوه
من أئمة الجرع والتعديل  ،وأن أحمد بن جنبل خرا حديثه في مسنده  ،ثر رال :
والذي يدل على حة ما ذهبنا إليه فعول أنوس بون مالوك ذلوك بعود رسوول هللا ولى هللا عليوه
وسلر وذكر باسناده عن أنس " إن سئل عن القنوت في الة ال ب  ،أربل الركوع أر بعوده ؟
فقال  :كال تفعل  ،ربل وبعد "
رال  :هذا إسناد حي  ،ل علة له .

()1
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رال  :وأما حديث أبي هريرة فأيضا ليس فيه دللة على النسخ  ،وذلك من وجوه :
منها رولوه  " :ثور بلغنوا أنوه تورك ذلوك " إنموا هوو مون روول الزهوري  ،مودرا فوي الحوديث  ،ثور
معناه  :أنه ترك الدعا عليهر .
وإنما ترك ذلك  ،ألنه في حديث أبي هريرة أنه دعا للمستضعفين  ،ودعا على مضر .
فأما المستضعفون فأنجاهر هللا تعالى من أيدي المشركين .
وأما مضر  ،فمنهر رتلوا  ،ومنهر ماتوا  ،ومنهر أسلموا  ،فقوله  " :ترك "
أي  :الدعا لهؤل المخ و ين المؤمنين  ،والدعا على هؤل الكفار المعينوين  ،وبقوي موا
عدا ذلك  ،من الثنا على هللا  ،والدعا لنفسه والمؤمنين .
ورد جا هذا مبينا في حوديث أبوي هريورة  ،فوروى بإسوناده عون أبوي هريورة  " :أن رسوول هللا
لى هللا عليه وسلر كان يقنت في الته في الركعة األخيرة من والة الغوداة  ،بعودما يقوول :
سمع هللا لمن حمده – شهرا  ،يقول في رنوته  :اللهر أنج الوليود بون الوليود  ،اللهور أنوج سولمة
بون هشووار  ،اللهور أنووج عيوا ابوون أبوي ربيعووة  ،للهور أنووج المستضوعفين موون الموؤمنين  ،اللهوور
أشدد وطأتك على مضر  ،اللهر أجعلها عليهر سونينا كسوني يوسوف  ،فلور يوزل يودعو لهور حتوى
نجاهر هللا تعوالى  ،حتوى كوان وبيحة الفطور  ،ثور تورك الودعا لهور  ،فقوال عمور بون الخطواب :
يارسول هللا مالك لر تدع للنفر ؟ رال  :أوما علمت أنهر ردموا ؟ "
ومنها  :فعل أبي هريرة  ،ثر سا بإسناده عن أبي هريرة أنوه روال  " :وهللا ألنوا أروربكر والة
برسول هللا لى هللا عليه وسلر  ،وكان أبو هريرة يقنت في الركعة األخيرة مون والة ال وب
 ،بعد ما يقول  :سمع هللا لمن حمده  ،فيدعو للمؤمنين  ،ويلعن الكفار "
ثر رال  :هذا حديث حي أخرجه البخاري  1هـ .
 – 3وأما الجواب عن حديث أبي مالك األشجعي سعد بن طوار  :فهوو أن الوذين رووا القنووت
وأثبتوه عندهر زيادة علر  ،وهر أكثر من الذين نفوه  ،فوجب تقدير روايتهر .
رال البيهقي في " السنن "( : )1طار بن أشوير األشوجعي لور يحفموه عمون ولى خلفوه  ،فورآه
محدثا  ،ورد حفمه غيره  ،فالحكر له دونه  1هـ .
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ولى

 – 4وأما ما روي عن بن مسعود من نفيه رنوت رسول هللا لى هللا عليه وسولر ،وأنوه
هللا عليه وسلر ما رنت في شي من الته  ،فقد أجاب عنه أ حابنا بأنه ضعيف جدا .
رال البيهقي في " السنن "( : )1رواه جابر بن محمد السحيمي  ،وهو متروك .
ثر بين البيهقي أن أبن مسعود روى رنوت رسول هللا لى هللا عليه وسلر ودعا ه علوى القوور
فقووال  :وروود روى أبووو حمووزه األعووور  ،عوون إبووراهير  ،عوون علقمووة  ،عوون عبوود هللا رووال " :رنووت
رسووول هللا وولى هللا عليووه وسوولر شووهرا يوودعو علووى ع ووية وذكوووان  ،فلمووا مهوور علوويهر توورك
القنوت "  1هـ .
أي  :فهذا منارض لرواية النفي المطلل  ،على أن رواية النفي شديدة الضعف .
ثر رال  :ورد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي– رحمه هللا– أنه رال :إنما ترك اللعن1هـ .
وعلى إفتراض حة الرواية عون ابون مسوعود نهوى نفوي  ،وغيرهوا عون غيوره ممون هوو أكثور
إثبات  ،واإلثبات مقدر على النفي كما هو معروف .
ولى هللا عليوه وسولر لور

 – 5وكذلك ما رواه الحازمي عن ابن مسعود  ،مون " أن رسوول هللا
يقنت إل شهرا  ،لر يقنت ربله ول بعده "
رال الحازمي وهذا ل يجوز اإلحتجاا به لوجوه !
منها  :أنه ضعيف  ،وبين ضعفه  ،ثر رال  :وروي من طر كلهوا ضوعيفة  ،ليجووز اإلحتجواا
حاع .
بها  ،وما كان بهذه المثابة ليمكن أن يجعل رافعا لحكر ثابت بطر
رال  :ولوو رودرنا وحته لكنوا نجموع بوين األحاديوث كلهوا ونقوول  :رولوه  " :لور يقنوت إل شوهرا
واحدا لر يقنت ربله ول بعده " محمول على معنى ما روي " أنه رنت شهرا يدعو على رعول ،
وذكوان  ،وع ية  ،فلموا نهوى هللا عوز وجول عون الودعا علويهر بقولوه " :لويس لوك مون األمور
شي " ا ية  ،انتهى  ،وترك ذلك " وما روينا محمول على الدعا والثنا على هللا عوز وجول
 ،والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد ( 1 )2هـ .

()1
()2

اإلعتبار 213 / 2
اإلعتبار 69 – 68

47

 – 6وأما عدر رنوت ابن عمر  ،وروله  :إنه ل يحفم القنووت عون أحود مون أ وحابه ؛ بأنوه إن
كووان ل يحفمووه هووو فقوود حفمووه غيووره  ،أنووس بوون مالووك  ،والبوورا ابوون عووازب  ،وأبووو هريوورة ،
وغيرهر ممن نقلنا عنهر القنووت  ،ومون حفوم حجوة علوى مون لور يحفوم  ،واإلثبوات مقودر علوى
النفي .
رال البيهقي في "السنن " اهـ  :نسيان بعض ال حابة  ،أو غفلته عن بعض السونن  ،ل يقودع
في رواية من حفمه وأثبته.
 – 7وأما ما رواه البيهقي والحازمي عن أبن عمر من " أن القنوت بعود فورا القوارى بدعوة
غيور شَوهر واحود  ،ثور ت َركوه "فقود أجواب عنوه البيهقوي
ما فعله رسول هللا لى هللا عليه وسولر
َ
والحووازمي بأنووه ضووعيف  ،ألنووه موون روايووة بشوور بوون حوورب النوودبي  ،وهووو ضووعيف  .وروود بووين
الحازمي بإسهاب أروال العلما بتجريحه  ،ثر رال :
ولو ردرنا حة الحديث  ،فهو حجة لنا أيضا  ،ألن أبون عمور أراد بالبدعوة ههنوا القنووت ربول
الركوووع  ،ألنووه روي عنووه فووي ال ووحي موون طوور " أن النبووي وولى هللا عليووه وسوولر رَنَوتَ بعو َد
الركوع " فد َّل على أن أبن عمر إنما انكر القنوتَ رب َل الركوع  ،وأموا بعود الركووع فكوان عوامال
له  ،مقرا به .
رال  :وهذا الحديث رد روي من طر عن ابن عمر كلها معللة وفيها مقال ،
وال حي ما رواه سليمان بن حرب  ،عن شعبة  ،عن الحكر  ،عن أبي الشعثا ،
رال  " :سألت َ
عمر  ،فقال  :ما شهدت ول رأيت "
عمر  ،عن رنوت
أبن
َ
َ
وهذا يدفع ما رواه عبد الرحمن بن محمد الديلي  ،عن ابن إدريس  ،عن عبيود هللا أبون عمور ،
عن نافع  ،عن ابن عمر رال  " :وليت خلوف رسوول هللا ولى هللا عليوه وسولر  ،وأبوي بكور ،
وعمر  ،وعثمان  ،فلر يقنتوا  ،ولر يجهروا "
هذا ورد روينا عنه بأسانيد حيحة " أن النبوي ولى هللا عليوه وسولر حوين
رال  :وكيف ي
رفع رأسه ثر ذكرمن الركعة األخيرة رنت ؟؟! "
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ثر ذكر وجها آخر فقال  :إن ابن عمر كان رد شهد أباه وهو يقنت  ،ورنتَ معه  ،ولكنه نسيه .
يدل عليه – ثر ذكر إسناده إلبن سويرين – أن سوعي َد َ
عمور فوي
بون المسويب ذكو َر لوه روول ابون
َ
القنوت فقال  " :إما إنه رد رنتَ مع أبيه  ،ولكنه نسيه "
وردر روى أسامة بن زيد الليثي رال  " :سومعت سوالر بون عبود هللا يقوول  :سوئل بون عمور عون
شي  ،فقال للسائل  :أئت سعي َد َ
سله  ،ثر أخبر بن عمر بالمسألة  ،فتوجه الرجل
بن المسيب فَ َ
عمر  :رد أعلمتكر أنه أحمد العلما "
فسأل سعيدا  ،فأفتاه بمثل ما رال أبن عمر  ،فقال ابن
َ
ورد روينا عنه أنه كان يقول  " :رد كبرنا ونسينا أئتوا سعيد بن المسيب فسلوه "
فمثل سعيد بن المسيب  ،في فضله  ،ونبله  ،وعلمه  ،إذا شهد علوى عبود هللا بون عمور أنوه رأه
من أبيه  ،ولكنه نسيه  ،يقبل منه  ،ألنه لر يكن ليشهد عليه إل بعد أن يتحققه أنه رآه من أبيه
 ،ولكنه نسيه .
ول يلحل َ
أبن عمر في ذلك و ر  ،ألن الناسي محطوط عنه الوزر .
ثر ذكر وجها آخر فقال  :ما روينا عن عمر في إثبات القنوت  ،أولى وأرج مما رويتموه .
فإنا روينا عن حابيين  :أنس بن مالك  ،وأبن عباس .
ومخضرمين  :أبي عثمان الهندي  ،وأبي رافع ال ائغ .
وأربعة من التابعيين  :عبود الورحمن بنوأبزي  ،وعبيود بون عميور  ،وزيود بون وهوب  ،وزيواد بون
عثمان – أنهر لوا خلف عمر رضي هللا عنه الة ال ب  ،فقنت فيها  ،وهو تأكيد لموا رالوه
سعبد بن المسيب  :أنه رآه من أبيه ،ولكنه نسيه .
ورال أخيرا  :وماذكرناه أولى  ،ألن أحاديثنا تدل على إثبات القنوت  ،وأحاديثهر تدل علوى نفوي
القنووت  ،والمثبووت أولووى مون النووافي ألن األ وول أن ل رنوووت  ،وأحاديثنوا أثبتووت القنوووت  ،وهووو
زيادة حكر  ،فكان أولى اهـ ()1

( )1اإلعتبار 70 – 69
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 – 8وأما حديث أبن عباس وهو  " ،أن القنوت في الة ال ب بدعة  ،لي و " فقود أجواب
عنه البيهقي في " السنن "( )1بأنه ضعيف  ،ألنه من رواية أبي ليلى الكوفي  ،وهو متروك .
رال البيهقي  :ورد روينا عن ابن عباس" أنه رنت في الة ال ب "
 – 9وأمووا حووديث أر سوولمة  ،وهووو  " :أنووه وولى هللا عليوه وسوولر نهووى عوون القنوووت فووي ووالة
ال ب "
)
2
(
فقود أجوواب عنووه اإلموار أبووو الحسوون الودار رطنووي فووي " السونن " بووأن فووي إسوناده ثالثووة موون
الضعفا  ،فقال  " :محمد بن ليلى  ،وعنبسة ،وعبد هللا بن نافع  ،ضعفا "
لنافع سماع من أر سلمة
ثر ذكر علة رابعة وهي اإلنقطاع  ،فقال  :ول ي
رال  :ورال َهياا  :عن عنبسة  ،عن ابون نوافع  ،عون أبيوه  ،عون وفية بنوت أبوي عبيود " عون
النبي لى هللا عليه وسلر بهذا " و َ فية لر تدرك النبي لى هللا عليه وسلر اهـ .
اإلحتجاا بالمروي عن أر سلمة من طريقيه .
أي فال ي
ورد نقل البيهقي في السنن  214 / 2كالر الدار رطني وأرره .
ورد بين الحوازمي فوي "اإلعتبوار ( " )3سوبب ضوعف هوؤل الموذكورين  ،وموافي الطوريقين مون
اإلنقطاع  ،ثر رال :
وعلى افتراض حة الحديث فوإن النهوي محموول علوى القنووت الوذي فيوه الودعا علوى أرووار
معينين ا هـ .
ومن خالل هذا السرد ألدلتنا – وهي أدلة الجمهور – وأدلة الموانعين للقنووت فوي الفجور يتبوين
لنا ا تي :
 – 1لشك في أنه لى هللا عليه وسلر رد رنت في الة الفجر .
 – 2لشك في أنه كان يدعوفي بعض رنوته و الته لبعض ال حابة ،وعلى بعض الكفرة .
 – 3انه لما أنتهت الحالة التي ارتضت الدعا  ،تركه  ،وعلى هذا حمل روول ال وحابي  " :ثور
تركه " .
 – 4أنه لى هللا عليه وسلر استمر بالقنوت في الة الفجور حتوى فوار الودنيا  ،وهوو رنووت
الدعا والثنا المعروف .
 – 5لشووك أن الخلفووا موون بعووده – أبووابكر  ،وعموور  ،وعثمووان  ،وعليووا – كووانوا يقنتووون بعوود
رسول هللا لى هللا عليه وسلر .
 – 6القنووووت فوووي وووالة الفجووور موووذهب جمهوووور أ وووحاب رسوووول هللا ووولى هللا عليوووه وسووولر
المجتهدين  ،كما أنه مذهب جمهور التابعين  ،واألئمة المجتهدين .
 – 7أن موواذكر موون أدلووة تقتضووي نسووخ القنوووت  ،أو عوودر مشووروعيته ل تقوووى علووى معارضووة
األدلة القاضية بمشروعيته  ،حسب ما مهر لنا  ،وترج عندنا  ،والمسوألة فوي طوور المنوون
 ،ولكل مجتهد ن يب  ،وهللا الهادي إلى الرشاد  ،والموفل إليه .

()1
()2
()3

(214/ )1
38/ 2
ص 71
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مذاهب العلماء في القنوت في النوازل
رد ذكرنا أن موذهبنا ا سوتحباب فوي جميوع ال ولوات  ،فوي الركعوة األخيورة  ،بعود الركووع  ،عنود
نزول النوازل .
وبهووذا رووال الجموواهير  ،وهووو رووول أبووي حنيفووة إل أنووه خ ووه بال ووالة الجهريووة ( ،)1وبووه رووال
الحنابلة  ،إل أنهر خ وه باإلمار األعمر ونائبه  ،وريل إنه عار لكل إمار  ،ال ي مون الموذهب
عندهر أنه يقنت في ال لوات المكتوبوة خوال الجمعوة  ،وريول  :إنوه خواص بال ولوات الجهريوة
(.)2
ومنعه المالكية (.)3
وليس للمالكية دليل يعتمد عليه  ،إل ما يدعى مون نسوخ أحاديوث القنووت بقوول الوراوي  " :ثور
تركه " ورد بينا أنه ترك الدعا لهر وعليهر  ،ألنه رد زال موجبه(.)4
ورد أستدل أ حابنا والجمهور بأدلة كثيرة ذكرنوا بعضوها عنود الكوالر علوى أدلوة القنووت فوي
الفجر  ،ومن ذلك :روى أحمد  ، 2746وأبو داود  1443وغيرهما  ،عن ابن عباس روال " :
رنت رسول هللا لى هللا عليه وسلر شهرا متتابعا في المهر  ،والع ور  ،والمغورب  ،والعشوا
و الة ال ب في دبر كل الة  ،إذا رال  :سمع هللا لمن حموده  ،مون الركعوة األخيورة  ،يودعو
على أحيا من سلَير  ،على رعل  ،وذكوان  ،وع يَّة  ،ويؤمن من خلفه "
وروى مسوولر  ، 678وأبووو داود  / 1441والترمووذي  ، 401والنسووائي  ، 202 / 2وغيوورهر
عوون البوورا بوون عووازب  " :أن النبووي وولى هللا عليووه وسوولر كووان يقنوت فووي ال ووب والمغوورب "
وروى البخاري  1004وغيره  ،عن أنس رال  " :كان القنوت في المغرب والفجر "
وروى البخاري  ، 170 / 8ومسلر  ، 675عن أبي هريرة رضي هللا عنه رال  " :كان رسول
هللا لى هللا عليه وسلر اذا رال  :سمع هللا لمن حمده  ،في الركعوة األخيورة مون والة العشوا
ا خوورة  ،رنووت فقووال اللهوور أنووج الوليوود بوون الوليوود  ،اللهوور أنووج عي وا َّ بوون أبووي ربيعووة  ،اللهوور
أنَج سلمة بن هشار  ،اللهر أنج المستضعفين من المؤمنين  ،اللهور أشودد َوطأتوك علوى مضور ،
اللهر اجعلها سونينا كسوني يوسوف "  ،فوي روايوة لهموا  :أن أبوا هريورة روال ألروربن بكور والة
رسول هللا لى هللا عليه وسلر فكان ابو هريرة يقنتهوا فوي الركعوة األخورة مون والة المهور ،
والعشا ا خرة  ،و الة ال ب بعدما يقول سمع هللا لمن حمده فيدعو للمؤمنين " إلى جانوب
األحاديووث الكثيوورة التووذ ذكرناهووا فووي البحووث  ،والم وورحة بأنووه وولى هللا عليووه وسوولر رنووت فووي
لواته للدعا للمستضعفين وعلى المشركين .
ورووود ذكووور جمهووورة كبيووورة مووون أحاديوووث القنووووت فوووي كووول ال ووولوات للنووووازل البيهقوووي فوووي
السنن. 197/2

( )1انظر حاشية ابن عابدين 11 / 2
( )2اإلنصاف 175 / 2
( )3انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 248 / 1
( )4انظر ص 111 /
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مذاهب العلماء في محل القنوت :
لقد ذكرنا أن مذهبنا أن محل القنوت هو بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية مون والة الفجور ،
وإن كان رنوت نازلوة فهوو بعود الرفوع مون ركووع الركعوة األخيورة ألخوالف بوين ال والة السورية
والجهرية .
وهو رول وفعل ابي بكر ال ديل ،وعمر بون الخطواب  ،وعثموان  ،وعلوي  ،رضوي هللا عونهر
أجمعين  ،كما حكاه ابن المنذر .
ورواه البيهقي في السنن 206/عنهر وعون أنوس بون مالوك وأبوي هريورة رضوي هللا عونهر ،
وأختاره ابن حبيب ،من المالكيوةوهو موذهب أحمود ( ،)1وجووزه المالكيوة ( ،)2وإن كوان األفضول
عندهر أنه ربل الركوع .
رال ابن المنذر  :وروينا القنوت ربل الركوع عن عمر  ،وعلي  ،وابن مسعود  ،وابن عبواس ،
وأبي موسى األشعري  ،والبرا  ،وأنس  ،وعمر بن عبد العزيز  ،وعبيودة السولماني  ،وحميود
الطويل  ،وعبد الرحمن بن أبي ليلى رضي هللا عنهر  ،وبهذا رال مالك  ،واسوحا 1هوـ  .وهوو
مذهب أبي حنيفة .
وحكى ابن المنذر التخيير ربل الركوع وبعده عن أنس  ،وأيوب السختياني وأحمد .
ورد وردت أحاديث حيحة في كال األمرين  ،ربل الركوع وبعده .
)
3
(
فووروى البج واري  ، 170 / 8ومسوولر  ، 675وغيرهمووا عوون أبووي هريوورة رووال  " :لمووا رفووع
رسول هللا لى هللا عليه وسلر رأسه من الركعة الثانية رال  ... :الخ "
َّ
ألرربن بكور والة
وفي رواية للبخاري 797ومسلر عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه رال " :
رسول هللا لى هللا عليه وسلر فكان أبو هريرة يقنوت فوي الركعوة ا خيورة مون والة المهور ،
والعشا ا خورة  ،و والة ال وب  ،بعود موا يقوول  :سومع هللا لمون حموده  ،فيودعو للموؤمنين ،
ويلعن الكفار "

( )1انظر اإلنصاف ، 171/ 2أي حيث قال به  ،في الوتر  ،وعند النوازل .
( )2القوانين البن جزي ص  76 /وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  248/ 1والكافي  207/ 1ومواهب الجليل 539/ 1
( )3وأطراف حديث أبي هريرة في البخاري . 6940 -6393 ، 6300 ، 4598، 4560 ، 3281 ، 2932 ، 1006 ، 804 ، 797
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وروى البخاري  ، 1002ومسلر  ، 677وغيرهما عن انس رضي هللا عنه  " :أن رسوول هللا
لى هللا عليه وسلر رنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحيا من العرب "()1
وفي روايوة للبخواري  ،ومسولر  ،عون عا ور األحوول روال  :سوألت أنسوا عون القنووت أكوان ربول
الركوع أو بعده  ،رال  :ربله  ،رلت  :فإن فالنوا أخبرنوي عنوك أنوك رلوت  :ربول الركووع  ،روال :
كذب  ،إنما رنت رسول هللا لى هللا عليه وسلر بعد الركوع شهرا .
وروى البخاري  ، 170/ 8والترمذي  ، 3007والنسائي  ، 203 / 2عن أبن عمر رضي هللا
عنهما  " :أنه سمع رسول هللا لى هللا عليه وسلر رفع رأسه من الركوع فوي الركعوة األخورة
من الفجر يقول  :اللهر العن فالنا وفالنا  ،بعدما يقول  :سمع هللا لمن حمده  ،ربنا لوك الحمود ،
فأنزل هللا عليه  " :ليس لك من األمر شي  ،أو يتوب عليهر  ،أو يعذبهر ،فإنهر مالمون .
وروى مسلر  679عن خفَاف بن أيما رضي هللا عنه رال  " :ركع رسوول هللا ولى هللا عليوه
فوار غفور هللا لهوا  ،وأسول َر سوالمها هللا  ،وع َ ويَّة ع وت هللا
وسولر  ،ثور رفوع رأسوه  ،فقوال  :غ ي
ورسوله  ،اللهر العن بني لحيان  ،والعن رعال وذكوان ،ثر يقع ساجدا .
وروى أبو داود  ، 1443وأحمد  ، 2746وغيرهما عن بن عبواس أنوه ولى هللا عليوه وسولر
دعا بعد الركوع من الركعة األخيرة ()2
رال اإلمار البيهقي فوي السونين 208/ 2بعود أن نقول فتووى أنوس فوي أن القنووت بعود الركووع :
فهوذا أخبر أن القنوت المطلل المعتاد بعد الركوع  ،ورواة القنوت بعود الركووع أكثور وأحفوم ،
فهووو اولووى  ،وعلووى هووذا درا الخلفووا الراشوودون رضووي هللا عوونهر فووي أشووهر الروايووات عوونهر
وأكثرها  1هـ ثر ذكر الروايات عنهر (. )3

( )1حديث أنس أطرافه في البخاري ، 4092 ، 4091 ، 4090 ، 4089 ، 4088 ، 3170 ، 3064 ، 2814 ، 2801 ، 1300 ، 1002 ، 1001
7321 ، 6394 ، 4096 ، 4095 ، 4094 ، 4092
( )2أنظر الحديث ص 117 /
( )3وأنظر التلخيص البن حجر 246 / 1
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ورد ذكر الحافم ابن حجر في "التلخيص( " )1ف ال جيدا فيما ورد في القنوت بعد الرفع ،
ثر رال :
فائدة  :روى البخاري من طريل عا ر األحول عن أنس أن القنوت ربل الركوع .
ورال البيهقي  :رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفم ،وعليه درا الخلفا الراشدون .
وروى الحاكر في " الكنى " عن الحسن الب ري رال  " :ليت خلف ثمانيوة وعشورين بودريا
 ،كلهر يقنت في ال ب بعد الركوع ،وإسناده ضعيف .
ورال األثرر  :رلت ألحمد  :يقول أحد في حديث أنس  :إنه رنت ربل الركوع غير ع ار األحوول
؟
رال  :ل يقوله غيره  ،وخالفوه كلهر  ،هشار عن رتادة  ،والتيمي عون أبوي مجلوز ،وأيووب عون
ابن سيرين  ،وغير واحد عن حنملة ،كلهر عن أنس .
وكذا روى أبو هريرة  ،وحفاف بن أيما  ،وغير واحد .
وروى ابن ماجه  ،من طريل سهل بن يوسف  ،عن حميد  ،عون أنوس "أنوه سوئل عون القنووت
في الة ال ب  ،أربل الركوع أر بعده ؟ فقال :كالهما رد كنا نفعل  ،ربل وبعود  ،و وححه أبوو
موسى المديني "  1هـ .

(247/ 1 )1
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مذاهب العلماء في رفع اليدين في القنوت :
لقد ذكرنا أن المعتمد الذي عليه جمهور أ حابنا المتقدمين  ،وكل المتأخرين أن رفع اليدين
في دعا القنوت سنة مستحبة(.)1
وبهذا رال أحمد( ،)2وإسحا  ،وأ حاب الرأي  ،ونقله ابون المنوذر عون عمور بون الخطواب ،
وابن مسعود  ،وابن عباس  ،ورواه البيهقي()3عن علي والحسن وابن المبارك
وذهب مالك  ،واألوزاعي  ،وابن أبوي مورير إلوى عودر الرفوع  ،وهوو إختيوار القفوال ،والبغووي ،
والشيرازي من أ حابنا .
)
5
(
)
4
(
هكذا نقل أ حابنا عن مالك إل أن أبون جوزي روال فوي القووانين  :ول بوأس برفوع اليودين
فيه  ،وريل  :ل  1هـ وهذا ماهر في جواز الرفع .
ورد استدل لهر  ،بما استدل به اإلمار الشيرازي في "المهذب "
بما روي عن انس " أن رسول هللا لى هللا عليه وسلر كان ل يرفع اليد إل فوي ثالثوة موواطن
 ،اإلستسقا  ،واإلستن ار ،وعشيَّة عرفة "
)
6
(
إل أنه حديث ل أ ل له من حديث أنس كما رال الحافم ابن حجر في " التلخيص "
رال  :بل في ال حيحين عن أنس  " :كان رسوول هللا ولى هللا عليوه وسولر ل يرفوع يديوه فوي
كل دعائه إل في اإلستسقا  ،فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه "
وروى البيهقي عن أنس أنه رفع يديه في القنوت  1هـ
ثر ذكر جملة من األحاديث في مواطن متعددة رفع فيها رسول هللا لى هللا عليه وسولر يديوه ،
سأذكرها مف لة بعد هذا الموضوع  ،كما ذكرها النووي .
ثر رال ابن حجر  :فيتعين حينئذ تأويل حديث انس  :أنه اراد الرفوع البليوغ  ،بودليل رولوه " :
حتى يرى بياض إبطيه( 1 " )7هـ  .رال المنذري  :وبتقدير تعذر الجمع فاإلثبات أرج ( 1)7هوـ
.
أي فإذا ثبت أنه لى هللا عليه وسلر رفع يديه في دعائه في تلوك الموواطن الكثيورة المتعوددة ،
بطل الح ر الذي يفهر من ماهر حديث أنس  ،ووجب تأويلوه علوى النحوو الوذي ذكرنوا  ،جمعوا
بين األدلة .

( )1ص 93 – 91 ،
( )2اإلنصاف 172 / 2
( )3السنن 212 / 2
( )4الحلية  – 112/ 2والمجموع  487 / 3وغيرهما .
( )7وانظر فتح الباري  142 / 11لترى أوجها أخرى من الجمع ذكرها الحافظ هناك .
(251 / 1 )6
( )5ص 76 /

55

كما استدل لهر من المعقول بقياس الدعا في القنوت علوى الودعا فوي غيور القنووت مون سوائر
أدعية ال الة .
)
1
(
فكما ل ترفع اليد في أدعية ال الة كلها  ،ل ترفع األيدي في القنوت .
والجواب على هذا أنه رياس في مقابلة النص  ،فقد ثبت بالنص ال حي على موا رودمناه مون
الن وص – أنه لى هللا عليه وسلر رفع يديه في رنوته  ،ول رياس مع النص .
كما أجاب عنه أ حابنا بأجوبة أخرى  ،منها انوه ريواس موع الفوار  ،وذلوك أنوه يوجود ليديوه
في غير القنوت من دعا اإلفتتاع والتشهد وغيرهما – وميفة  ،وهي جعلهما تحت دره في
اإلفتتاع  ،واإلشارة بيده في التشهد  ،ول وميفة لها أثنا القنوت  ،فأستحب رفعها (.)2
وأما أدلة الجمهور فقد أستوفيناها عنود الكوالر علوى رفوع اليود فوي القنووت ص  93 – 91/فوال
نطيل بإعادتها .

( )1انظر المحلي على المنهاج  157 / 1قليوبي
( )2أنظر التحفة ألبن حجر 66 / 2
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رفع اليد في الدعاء خارج الصالة :
ذكرنا أن مذهبنا إسوتحباب رفوع اليود فوي القنووت ،وأنوه موذهب أكثور أهول العلور  ،وأن حوديث
أنس في ح ر الرفع في اإلستسقا كما هو ماهر الحديث محمول علوى الرفوع البليوغ  ،أي أنوه
كان ل يرفع يديه رفعا بليغا  ،كما نقلناه عن ابن حجر  ،جمعا بين األدلة .
ومما يدل على وجوب هذا التأويل أن النبي لى هللا عليوه وسولر رفوع يديوه فوي موواطن كثيورة
متعددة  ،جمعها اإلمار البخاري بابا في " األدب المفورد " وسورد جملوة منهوا فوي وحيحة فوي
عنو َو َن لهوا برفوع األيودي فوي الودعا  ،وأفردهوا المنوذري فوي جوز  ،وسورد
كتاب الدعوات( )3و َ
النووي جملة منها في " المجموع( " )4و األذكار "
رووال النووووي فووي المجموووع  :أعلوور أن رفووع اليوودين فووي الوودعا خووارا ال ووالة مسووتحب  ،لمووا
سنذكره إن شا هللا تعالى :
 – 1روى البخوواري  :ومسوولر  ،عوون أنووس رضووي هللا عنووه " أن النبووي وولى هللا علي وه وسوولر
استسقى  ،ورفع يديه  ،وما في السما رزعة  ،فثوار السوحاب أمثوال الجبوال  ،ثور لور ينوزل مون
منبره حتى رأيت المطر يتحاور من لحيته "
ورويا بمعناه عن انس من طر كثيرة
وفي رواية للبخاري  " :فرفع رسول هللا لى هللا عليه وسولر يودعو  ،ورفوع النواس أيوديَهر
مع رسول هللا لى هللا عليه وسولر يودعون  ،فموا خرجنوا مون المسوجد حتوى مطرنوا  ،فموا زلنوا
ب َمطر حتى كانت الجمعة ا خرى  ..الخ "
رال  :وث َتب رفع اليدين في اإلستسقا عن النبوي ولى هللا عليوه وسولر مون روايوة جماعوة مون
ال حابة غير انس .
 – 2وروى أبووو داود  ، 1488ورووال  :حووديث حسوون  ،عوون أبووي عثمووان الهنوودي  ،عوون سوولمان
يَ" كرير سوخي
الفارسي رضي هللا عنه  ،عن النبي لى هللا عليه وسلر رال  " :إن هللا " َحي ي
يستحي اذا رفع الرجل يديه أن يردهما فرا خائبتين "
 – 3وروى البيهقي بإسناد حي أو حسن  ،عن أنس في ر ة القرا الذين رتلوا  ،روال " :
لقد رأيت رسول هللا ولى هللا عليوه وسولر كلموا ولى الغوداة رفوع يديوه يودعو علويهر  ،يعنوي :
على الذين رتلوهر "
 – 4وروى مسلر  ،عن عائشة رضي هللا عنهوا  ،فوي حوديثها الطويول فوي خوروا النبوي ولى
هللا عليه وسلر في الليل إلى البقيع  ،للدعا ألهل البقيع واإلستغفار لهر  ،رالت  " :أتى البقيوع
فقار  ،فأطال القيار  ،ثر رفع يديه ثالث مرات  ،ثور انحورف  ،ثور روال  :إن جبريول عليوه السوالر
أتاني فقال  :إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهر "
 – 5وروى مسلر ،عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه رال  " :لما كوان يوور بودر نمور رسوول
هللا وولى هللا عليوه وسوولر إلووى المشووركين وهوور ألووف ،وأ ووحابه ثالثمائووة وتسووعة عشوور رجووال ،
فأستقبل نبي هللا لى هللا عليه وسلر القبلة  ،ثر مديديه فجعل يهتف بربه مادا يديه حتى سوقط
رداؤه عن منكبيه "
 – 6وروى البخاري  ،عن ابن عمر رضي هللا عنهما  " :أنه كان يرمي الجمرة سبع ح يات
 ،يكبور علوى إثور كول ح واة  ،ثور يتقودر حتوى يسوتقبل  ،فيقوور مسوتقبل القبلوة  ،فيقوور طوويال ،
()3
()4

انظر فتح الباري  141 / 11وهي تبدأ بالحديث رقم 6341
487 / 3
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ويودعو ويرفووع يديووه  ،ثوور يرمووي الوسووطى  ،ثور يأخووذ ذات الشوومال  ،فيسووتقبل  ،ويقووور طووويال ،
ويدعو ويرفع يديه  ،ثر يرمي حجرة ذات العقبة ،ول يقف عنودها  ،ثور ين ورف فيقوول  :هكوذا
رأيت رسول هللا لى هللا عليه وسلر يفعله "
 – 7وروى البخاري  ،عن أنس رضي هللا عنه رال  " :ب َّ رسول هللا لى هللا عليوه وسولر
خبير بكرة  ،ورد خرجوا بالمساحي  ،فرفع النبي لى هللا عليه وسولر يديوه وروال  :هللا أكبور ،
خربتَ َخي َبر "
 – 8وروى البخاري  ،ومسلر  ،عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه رال :
لما فر النبي لى هللا عليه وسلر من خيبر  ،بعوث اباعوامر علوى جوي إلوى أوطواس  ،وذكور
الحديث  ،وأن أبا عامر رضي هللا عنه استشهد  ،فقال ألبي موسى  :ياأبن أخي  ،أمرني النبوي
لى هللا عليه وسلر  ،فقل له استغفر لي  ،ومات أبو عامر .
رال أبو موسى  :فرجعت إلى النبي لى هللا عليه وسلر  ،فأخبرتوه  ،فودعا بموا  ،فتوموأ  ،ثور
رفع يديه فقال  :اللهر اغفر لعبدك أبي عامر  ،ورأيت بياض إبطيه  ،ثر رال  :اللهر إجعلوه يوور
القيامة فو كثير من خلقك  ،ومن الناس  ،فقلت  :ولي فاستغفر  ،فقال  :اللهور اغفور لعبود هللا
بن ريس ذنبه ،وأدخله يور القيامة مد َخال كريما "
 – 9وروى مسوولر  ،عوون أبووي هريوورة رضووي هللا عنووه  " :أن النبووي وولى هللا عليووه وسوولر ذكوور
الرجوول يطيوول السووفر  ،أشووعث أغبوور َ ،يمديديووه إلووى السووما  :يووارب يووارب  ،ومطعمووه حوورار ،
ومشربه حرار ،فأنى يستجاب لذلك ؟! "
 – 10وروى البخاري  ،ومسلر عن سهل بن سعد رضي هللا عنوه  " :أن رسوول هللا ولى هللا
عليه وسلر ذهب إلى بني عمرو بن عوف لي ول بيونهر  ،فحانوت ال والة  ،فجوا الموؤذن إلوى
أبي بكر رضي هللا عنه  ،فقال  :أت لي بالناس فأرير ؟ فقال  :نعر  ،رال  :ف ولى بهور أبوو بكور
رضووي هللا عنووه  ،فجوا رسووول هللا وولى هللا عليووه وسوولر والنوواس فووي ال ووالة  ،فووتخلص حتووى
ورف في ال ف  ،ف وفل النواس ،وكوان أبوو بكور ل يلتفوت  ،فالتفوت أبوو بكور رضوي هللا عنوه ،
فأشار إليه رسوول هللا ولى هللا عليوه وسولر أن أثبوت مكانوك  ،فرفوع أبوو بكور يديوه  ،فحمود هللا
تعالى على ما أمره به رسول هللا لى هللا عليه وسلر .و من ذلك "
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ثر نقل النووي عن البخاري في " جز رفع اليدين " مجموعة مون األحاديوث ال وحيحة  ،كموا
رال البخاري عقبها وهي :
 – 11عن عائشة رضي هللا عنها رالت  :رأيت النبي لى هللا عليه وسلر يودعو  ،رافعوا يديوه
 ،يقول  :إنما أنا بشر  ،فوال تعواربني ،أيموا رجول مون الموؤمنين آذيتوه  ،أو شوتمته ،فوال تعواربني
فيه "
 – 12وعن أبي هريرة رضي هللا عنه رال  " :أستقبل رسول هللا ولى هللا عليوه وسولر القبلوة
 ،وتهيأ  ،ورفع يديه  ،ورال  " :اللهر أهد أوسا وأت بهر "
 – 13وعن جابر رضي هللا عنه  ،ان الطفيل بن عمر رال للنبي لى هللا عليه وسلر  :هل لك
في ح ن حسين دمثقة ؟ وذكر الحديث في هجرته مع اب له  ،وأن احبه مورض  ،فجوزع
 ،فجرع يديه  ،فمات  ،فرآه الطفيل فوي المنوار فقوال  :موا شوأن يوديك ؟ روال  :ريول  :لون ن ول
منك ماأفسدت من نفسك  ،فق وها الطفيول علوى النبوي ولى هللا عليوه وسولر فقوال  :هللا وليديوه
فاغفر له ورفع يديه(" )1
 – 14وعوون علووي رضووي هللا عنووه رووال  :جووا ت اموورأة الوليوود إلووى النبووي وولى هللا عليووه وسوولر
تشكو إليه زوجها أنه يضربَها  ،فقال  :اذهبي إليه فقوولي لوه  :كيوتَ وكيوتَ إن النبوي ولى هللا
عليه وسلر يقول  ،فذهبت  ،ثور عوادت فقالوت  :إنوه عواد يضوربني  ،فقوال  :اذهبوي فقوولي لوه :
كيت وكيت  ،فقالت  :إنه يضربني  ،فرفع رسول هللا لى هللا عليه وسلر يده فقال  :اللهر اهود
الوليد "
 – 15وعن عائشة رضي هللا عنها رالت  " :رأيت رسول هللا لى هللا عليه وسلر رافعا يديوه
 ،حتى بدا ضبعاه  ،يدعو لعَود عثمان رضي هللا عنه "
 – 16وعن محمود بون إبوراهير التيموي روال  " :أخبرنوي مون رأى النبوي ولى هللا عليوه وسولر
يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه "
 – 17وعن ابي عثمان رال  " :كان عمر رضي هللا عنه يرفع يديه في القنوت "
 – 18وعن األسود  " :أن ابن مسعود رضي هللا عنه كان يرفع يديه في القنوت "
رال النووي  :وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ماذكرته  ،وفيما ذكرته كفاية  ،والمق وود  :أن
يعلر أن من أدعى ح ر المواضع التي وردت األحاديث بالرفع فيهوا فهوو غوالط غلطوا فاحشوا ،
وهللا تعالى أعلر( 1)2هـ .

( )1وهو في الصحيحين
( )2وانظر فتح الباري  143 – 142/ 11حيث ذكر ابن حجر بعض األحاديث األخرى  ،وذكر بعض الخالف مما ال يعتد به أو أنه مسؤول – في رفع اليد
 ،التطيل بذكره بعد هذه األحاديث .
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هذا ويجمل بنا اآلن أن نذكر بعض نصوص إمام األئمة الشافعي في القنوت :
رال الشافعي في إختالف الحديث ص  " : 172 /باب القنوت في ال لوات كلها "
أخبرني بعض أهل العلر  ،عن جعفر بن محمد  ،عن أبيوه روال  " :كموا إنتهوى إلوى النبوي ولى
هللا عليووه وسوولر رتوول أهوول بئوور معونووة  ،أرووار خمووس عشوورة ليلووة  ،كلمووا رفووع رأسووه موون الركعووة
األخيرة من ال ب رال  :سمع هللا لمن حمده  ،ربنا لك الحمد  ،اللهر افعل  ،فذكر دعوا طوويال
 ،ثوور كبَّ ور فسووجد " رووال  :وحفووم عوون جعفوور عوون النبووي وولى هللا عليووه وسوولر " القنوووت فووي
ال لوات كلها  ،عند رتل أهل بئر َمعونة "
وحفم عن النبي " أنه رَنَتَ في المغرب "
كما روي عنه من القنوت في غير ال ب  ،عند رتل أهل بئر معونة  ،وهللا أعلر .
وروى أنس عن النبي لى هللا عليه وسلر  " :أنه ترك القنوت جملة "
ومن روى مثل حديثه روى  " :أنه رنت عند رتل أهل بئرة معونة  ،وبعده ترك القنوت "
فاما القنوت في ال ب  ،فمحفوم عن رسول هللا لى هللا عليه وسلر  " :أنوه تورك القنووت
جملة " ومن روى مثل حديثه روى  " :أنه رنت عند رتل أهل بئر معونة  ،وبعده ترك القنووت
"
فأموا القنووت فوي ال وب  ،فمحفووم عون رسووول هللا ولى هللا عليوه وسولر فوي رتول أهول بئوور
معونة  ،وبعده  ،لر يحفم عن احد تركه .
رال الشافعي  :أخبرنا سفيان  ،عن الزهري  ،عن ابن المسيب  ،عن أبي هريورة  " ،أن النبوي
لى هللا عليه وسلر لما رفع رأسه مون الركعوة الثانيوة مون ال وب روال  :اللهور أنوج الوليود بون
الوليد  ،وسلمة بن هشار  ،وعيا بن أبي ربيعوة  ،والمستضوعفين بمكوة ،اللهور أشودد وطأتوك
على مضر  ،واجعلها عليهر سنين كسني يوسف "
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رال الشافعي  :فأما ما روى أنس بن مالك من ت َرك القنوت  ،فاهلل أعلر ما أراد
فأما الذي أرى بالدللة فإنه ت َ َركَ القنوت في أربع َ لوات ،دون ال ب  ،كما رالت
سفَر ،وزيدَت في الة ال َح َ
عائشة  " :فَر َ
ضر "
ررت الة ال َّ
ضت ال الة ركعتين ،فأ َّ
تعني :ثالث لوات  ،دون المغرب .
وترك القنوت في ال لوات سوى ال ب  ،ل يقال له ناسخ .
إنما يقال له الناسخ والمنسوخ ! ما اختلف .
ع أن يقنت وأن يَ َدعَ ،ألن رسول هللا لي هللا
فأما القنوت في غير ال ب فمبا ي
عليه وسلر لر يقنت في غير ال ب رب َل رتل أهل بئر معونةَ ،ولر يقنت بعد رتل
أهل بئر معونة في غير ال ب .
ع ،كالدعا المباع في ال الة ،ل ناس يخ ول منسوخ  1هـ .
فد َّل على أن ألك دعا ي مبا ي
ورال في اختالف علي ابن مسعود ص  48 . 168من ملحقات األر .
أخبرنا َهَشير ،عن عطا بن السائب ،عن أبي عبد الرحمن السَي لَمي " :أن عليا
رضي هللا كان يقنت في الوتر بعد الركوع ،وهر ل يأخذون به ،يقولون :يقنت
ربل الركوع ،فإن لر يقنت ربل الركوع ،لر يقنت بعده ،وعليه سجدتا السهو .
رال الشافعي :أخبرنا هشي َّرَي  ،عن عطا  ،عن أبي عبد الرحمن "أن عليا رضي
هللا عنه كان يقنت في الة ال ب ربل الركوع "
أخبرنا هشير،عن معقل "أن عليا رضي هللا عنه رنت في الة ال ب  ،وهر
ل يرون القنوت في الة ال ب  ،ونحن نراه ،للسنة الثابتة عن رسول هللا
لي هللا عليه وسلر أنه رنت في ال ب .
أخبرنا بذلك سفيان ،عن الزهري ،عن سعيد ،عن أبي هريرة رضي هللا تعالى
عنه " :أن رسول هللا لي هللا عليه وسلر رَنَتَ في ال ب فقال :اللهر أَنج الوليد بن الوليود،
وسلمة بن هشار ،وعيا بن أبي ربيعة "  1هـ .
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أخبرنا مالك ،عن نافع ،أن ابن عمر " :كان ل يقنت في شيئ من ال لوات"
رال الشافعي :وأنتر ترون القنوت في ال ب .
رال الشافعي :أخبرنا مالك ،عن هشار بن عروة ،أمنه عن أبيه ـ الشك
من الربيع ـ أنه كان ل يقنت في شيئ من ال الة ،ول في الوتر ،إل أنه
كان يقنت في الة الفجر ،ربل أن يركع الركعة ا خرة ،إذا رضى ررا ته.
رال :وأنتر تخالفون عروة فتقولون يقنت بعد الركوع
فقلت للشافعي :فأنت تقنت في ال ب بعد الركوع ؟
رال  :نعر ،ألن النبي لي هللا عليه وسلر رنت ،ثر أبو بكر  ،ثر عمر ،
ثر عثمان .
رلت  :فقد وافقناك .
رال  :أجل ،من حيث ل تعلمون .
وموافقتكر في هذا حجة عليكر في غيره .
فقلت  :من أين ؟
رال  :أنتر تتركون الحديث عن النبي لي هللا عليه وسلر " في الحج عن الرجل"
بقياس على رول ابن عمر
وتقولون :ل يجهل ابن عمر رول النبي لي هللا عليه وسلر .
سنن  ،ويذهب عليه حفم
فقلت للشافعي :رد يذهب على ابن عمر بعض ال ٌّ
ما شاهد منها .
َ
فقال الشافعي  ،أ ََو يخفى عليه القنوت  ،والنبي لى هللا عليه وسلر يقنت عمره  ،وأبوو بكور
 ،أو يذهب عليه حفمه فقلت نعر
فقال الشافعي :أراويلكر مختلفة كيف نجدكر .
تروون عنه إنكار القنوت ،ويروي غيركر من المدنيين القنوت عن النبي لي
هللا عليه وسلر وخلفائه .
فهذا يبطل أن العم َل كما يقول في كل أمر ،ويبطل رولَكر :ل يخفى على ابن عمر
سنةي 1هـ َ .
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وأخيرا إليك ما راله اإلمار العمير البيهقي في كتابه " معرفة السنة وا ثار "
 70/2ـ  84رال:
رال الشافعي في كتاب " اختالف العراريين " :كان أبو حنيفة نهى عن القنوت
في الفجر ،وبه يأخذ ـ يعني أبا يوسف ـ ويحدث به عن رسول هللا لي
هللا عليه وسلر أنه لر يقنت إل شهرا واحدا ،حارب حيا من المشركين ،فقنت
يدعو عليهر .
وأن أبا بكر لر يقنت حتى لقي هللا .
وأن ابن مسعود لر يقنت في سفر ول حضر .
وأن عمر بن الخطاب لر يقنت .
وأن ابن عباس لر يقنت .
وأن عمر لر يقنت ،ورال :يا أهل العرا  ،انبئت أن إمامكر يقور ،ل رارئ ررآن،
ول راكعا ـ يعني بذلك في القنوت .
وأن عليا رنت في حرب يدعو على معاوية ،فأخذ أهل الكوفة ذلك عنه .
ورنت معاوية بالشار يدعو على علي  ،فأخذ أهل الشار ذلك عنه .
رال :وكان ابن أبي ليلى يرى القنوت في الركعة األخيرة بعد القرا ة ،
وربل الركوع ،في الفجر .
ويروي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه رنت بهاتين السورتين " :اللهر إنا
نستعينك ونستغفرك  ،ونثني عليك الخير ،ول نكفرك ،ونخلع ونترك من يفجرك،
اللهر إياك نعبد ،ولك ن لي ونسجد ،وإليك نسعى ونحفد ،نرجو رحمتك،
ونخشى عذابك ،إن عذابك بالكفار ملحل "()1
وكان يحدث عن ابن عباس ،عن عمر ،بهذا الحديث ،ويحدث عن علي أنه رنت.
رال البيهقي:
أخبرنا أبو عبد هللا الحافم ،وأبو بكر ،وأبو زكريا ،رالوا :حدثنا أبو العباس ،رال:
أخبرنا الربيع ،رال :أخبرنا الشافعي ،رال :أخبرني بعض أهل العلر عن جعفر
ابن محمد ،عن أبيه أنه رال " :لما انتهي إلى النبي لي هللا عليه وسلر رتل أهل
بئر معونة ،أرار خمس عشرة ليلة ،كلما رفع رأسه من الركعة األخيرة من ال ب
رال :سمع هللا لمن حمده  ،ربنا لك الحمد ،اللهر افعل ،فذكر دعا طويال.

()1
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رال البيهقي :رد روينا دعا النبي لي هللا عليه وسلر على من رتلهر خمسة عشر
يوما من حديث حميد الطويل  ،وعلقمة بن أبي علقمة ،عن انس بن مالك.
وروينا عن رتادة وغيره ،عن أنس بن مالك في رتل أهل بئر معونة رال  " :فقنت
رسول هللا لي هللا عليه وسلر شهرا يدعو في الة ال ب على حي من أحيا العرب،
ريل  :رعل  ،وذكون  ،وع ية  ،وبني لحيان "
ورال بعضهر  :أربعين باحا .
 ،ورواته أكثر .
ورول من رال  :شهرا  ،أ
أخبرنا أبو عبد هللا  ،رال  :حدثنا أبو العباس رال  :أخبرنا الربيع رال :
أخبرنا الشافعي رال  :وحف َ
م عن جعفور  ،عون النبوي ولى هللا عليوه وسولر القنووت فوي ال والة
كلها  ،عند رتل أهل بئر معونة .
وحفم عن النبي لى هللا عليه وسلر أنه رنت في المغرب .
رال البيهقي  :رد روينا عن عكرمة  ،عن ابن عباس رال  " :رنت رسول هللا لى هللا عليوه
إذا روال :
وسلر شهرا متتابعا  ،في المهور  ،والع ور  ،والمغورب  ،والعشوا  ،وال وب ،
سولير ،علوى رعول ،
" سمع هللا لمن حمده " من الركعوة األخيورة  ،يودعو علوى أحيوا مون بنوي َ
وذكوان  ،وع ية  ،وي َؤمن من خلفه  ،وكان أرسل اليهر يدعوهر إلى اإلسالر  ،فقتلوهر (" )1
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  ،عن البرا بن عازب " أن النبوي ولى هللا عليوه وسولر
رنت في المغرب والفجر "
رال الشافعي  :وكل ما روي عنه في القنوت  ،في غير ال ب  ،عند رتل أهول بئور معونوة وهللا
أعلر .
رال البيهقي :
ورد روى يحيى بن ابي كثيور  ،عون أبوي سولمة  ،عون أبوي هريورة  ،عون النبوي ولى هللا عليوه
وسلر رنوته في العشا حين دعا للوليد بن الوليد  ،وأ حابه  ،بالنجاة ودعا على مضر .
وخالفه الزهري  ،فروى عن سوعيد بون المسويب  ،وأبوي سولمة  ،عون أبوي هريورة  ،عون النبوي
لى هللا عليه وسلر رنوته في الفجر  ،وفي هذه الق ة .

()1
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رر َّ
بن
والذي روى يحيى بن أبي كثير ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة " وهللا أل َ
بكر الة رسول هللا لي هللا عليه ،فكان أبو هريرة يقنت في المهر ،والعشا ،
وال ب  ،ويدعو للمؤمنين ،ويلعن الكفار(" )1
ليس فيه بيان الورت الذي حمله عن رسول هللا لي هللا عليه وسلر .
فيحتمل أن يكون حمله عنه في ر ة أهل بئر معونة ،ويجوز أن يكون يحيى بن
أبي كثير ،من هذا الحديث ،غلط ،إلى ذكر العشا في الحديث األول .
والزهري أحفم منه ،ومع روايته عن أبي سلمة روايته عن ابن المسيب في ذكر
الفجر،دون العشا .
رال الشافعي :
وروى أنس عن النبي لي هللا عليه وسلر أنه رنت ،وترك القنوت جملة .
ومن روى مثل حديثه  :روى أنه رنت عند رتل أهل بئر معونة ،ثر ترك القنوت.
رال البيهقي :
رد روى هشار ،عن الدستواني ،عن رتادة ،عن أنس "،أن رسول هللا لي هللا
عليه وسلر رنت شهرا يدعو على حي من أحيا العرب  ،ثر تركه "
هكذا ،مطلقا ،كما رال الشافعي .
ثر في رواية إسحا بن عبد هللا بن أبي طلحة ،وأبي مجلز ،وأنس بن سيرين،
وعا ر األحول ،ما دل على أن ذلك كان عند رتل أهل بئر معونة .
وروي في رواية غير روية ،عن علقمة ،عن ابن مسعود رال  " :رنت رسول هللا لي
َ
وذكوان ،فلما مهر عليهر ،ترك القنوت(")2
هللا عليه وسلر شهرا يدعو على ع ية
رال الشافعي :
فأما القنوت في ال ب فمحموم عن رسول هللا لى هللا عليه وسلر  ،في رتل أهل بئر معونوة
وبعده  ،ولر يحفم أحد يعنه تركوه  ،واجتموع بموا  :أخبرنوا أبوو عبود هللا  ،وأبوو زكريوا  ،روالوا :
حدثنا أبو العباس  ،رال  ،أخبرنا الربيع

()1
()2
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رال :أخبرنا الشافعي ،رال :أخبرنا سفيان بن عيينة ،عن الزهري ،عن ابن المسيب،
عن أبي هريرة ":أن النبي لي هللا عليه وسلر لما رفع رأسه من الركعة الثانية من
ال ب رال :اللهر أنج الولي َد بن الوليد ،وسلمةَ بن هشار ،وعيا بن أبي ربيعة،
والمستضعفين بمكة ،اللهر اشدد وطأتكَ على مضر ،واجعلها عليهر سنين كسني
يوسف "()1
َ
رال الشافعي في رواية أبي عبد هللا :وأما ما روى أنس بن مالك من ترك القنوت ،
فاهلل أعلر ما أراد .
فأما الذي أرى بالدللة أنه ترك القنوت في أربع لوات ،دون ال ب  ،كما رالت
عايشه  " :فَر َ
ضت ال الة ركعتين ركعتين ،فأررت الة ال ب  ،وزيد في الة
الحضر "( )2تعني :ثالث صلوات  ،دون المغرب وال ب .
رال الشافعي  :فهذا الذي ترك ،فأما القنوت في ال ب  ،فلر يبلغنا أن النبي لي هللا
عليه وسلر تركه .
رال البيهقي :
وإلى هذا المعني كان يذهب عبد الرحمن بن مهدي ،ومحله من الحديث ل يخفى .
رال البيهقي :
فأما حديث أبي هريرة الذي احتج الشافعي به في رنوت النبي لي هللا عليه وسلر
بعد أهل بئر معونة ،فقد اخرجه البخارى ،ومسلر ،في ال حي  ،من حديث سفيان
ابن عيينة .
وأخرا مسلر حديث يونس بن يزيد ،عن الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،وأبي
سلمة بن عبد الرحمن ،عن أبي هريرة ،عن النبي لي هللا عليه وسلر في رنوته
في الة الفجر ،بعد ما يرفع رأسه ويقول " :سمع هللا لمن حمده ،ربنا ولك الحمد،
بنحو من حديث ابن عيينة ،ثر رال في آخرة  " :اللهر العن لحيا ،ورعال ،وذكوان،
وع ية ع ت هللا ورسوله "()3
ثر بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت  ":ليس لك من األمر شيئ أو يتوب عليهر أو
يعذبهر فإنهر مالمون "
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ولعل هذا الكالر في الحديث من رول َمن دون أبي هريرة .
فقد روينا في الحديث الثابت عن الزهري ،عن سالر ،عن أبيوه ،أنوه سومع رسوول هللا ولي هللا
عليه وسلر إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة ا خورة مون الفجور يقوول ":اللهور العون فالنوا،
وفالنا ،وفالنا" بعد ما يقول  ":سمع هللا لمن حمده ،ربنوا لوك الحمود " فوأنزل هللا  " :لويس لوك
من األمر شيئَ "
وحنملة بن أبي سوفيان ،عون سوالر بون عبود هللا " كوان رسوول هللا ولي هللا عليوه وسولر يودعو
على فوان بن أمية ،وسهيل بن عمرو ،والحارث بن هشار " فنزلت  " :لويس لوك مون األمور
شيئ "
وهذا مخرا في كتاب البخاري .
وكان هذا من رسول هللا لي هللا عليه وسلر في غزوة أحد .
ففي رواية عمرو بن حمزة ،عن سالر ،عن ابن عمر رال  " :رسول هللا لي هللا عليه وسولر
الة ال ب يور أحد ،فلما رفع رأسه من الركعة الثانية فقال  " :سمع هللا لمن حمده " روال :
" اللهر العن " فذكرهر ،إل أنه ذكر أبا سفيان بدل سهيل ،فنزلت ":ليس لك من األمر شيئ أو
يتوب عليهر" فتاب عليهر ،فأسلمو ،فحس َن إسالمهر "
أخبرنا أبو عبد هللا الحافم ،رال:حدثني أبو رتيبة سالر بن الفضل ا دمي بمكة،
رال :حودثنا الحسون بون علوى بون شوبيب المعموري ،روال :حودثنا سوالر بون جنوادة القرشوي ،روال:
حدثنا أحمد بن بشير ،رال :حدثنا عمر بن حمزة ،فذكره.
والذي يدل على أن هذه ا ية نزلوت يوور أحود روايوة حمواد بون سولمة ،عون ثابوت،عن أنوس ،أن
رسول هللا لي هللا عليه وسلر كسرت رباعيته يور أحود ،وشوجَّ ،فجعول يسويل الودر عون وجهوه
ويقول " :كيف يفل رور شَجوا نبيهر ،وكسروا رباعيته،
وهو يدعوهر إلى هللا " رال :فأنزل هللا عز وجل " :ليس لك من األمر شي "
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ،رال  :أخبرنا أحمود بون عبيود ال وفار ،روال :حودثنا تموار ،روال:
حدثنا عبد هللا ـ يعني :ابن سلمة القمبني ـ رال :حدثنا حماد بن سلمة ،فذكره .
أخرجه مسلر في ال حي عن عبد هللا بن سلمة .
فكان هذا بأحد ،ورتل أهل بئر معونة كان بعد ،أحد ،ورد رنت النبي لي هللا عليه وسلر .

بعده  ،ودعا على من رتلهر .
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ولي هللا عليوه وسولر كوان يقنوت

دل أن هذه ا ية لر تحمل على نسخ القنوت جملة ،وأن النبي
بعد نزول هذه ا ية ،إل أنه كان يلعن من رتلهر بأعيانهر شهرا،
ثر ترك اللعن عليهر ،ويدعو للمستضعفين بمكة بأسمائهر ،ثر لما ردموا ترك الدعا لهر .
روينا عن األوزاعي ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة،
عن النبي لي هللا عليه وسلر في رنوته ودعائه للمستضعفين ،رال أبو هريرة:
ثوور رأيووت رسووول هللا وولي هللا عليووه وسوولر توورك الوودعا بعوود ،فقلووت :أرى رسووول هللا وولي هللا
عليه وسلر رد ترك الدعا لهر ؟ رال :فقيل  :وما تراهر رد ردموا ؟()1
وهكذا كوان ربول الفوت بيسوير ،وإنموا أسولر أبوو هريورة فوي غوزوة خيبور ،وهوو بعود نوزول ا يوة
بكثير ،دل أن ا ية لر تحمل على نسخ القنوت .
ومما يدل علوى أن هوذه ا يوة لور تحمول علوي النسوخ ـ وإن ثبوت أن سوبب نزولهوا كوان علوى موا
روينا في حديث ابن المسيب ،وأبي سلمة ،عن أبي هريرة ـ أن أبا هريورة كوان يقنوت بعود وفواة
رسول هللا لى هللا عليه وسلر في سائر ال لوات "
ولو كانت ا ية محمولة عندهر على نسخ القنوت ،لر يقنت بعد .
أخبرنا أبو عبد هللا الحافم ،رال  :حدثنا أبو العباس محمود بون يعقووب ،روال  :حودثنا يحيوى أبوي
طالب ،رال :حدثنا عبد الوهاب بن عطا  ،رال حدثنا هشار .
وأخبرنا أبو الفضل إبراهير ـ واللفم له ـ روال :حودثنا أحمود بون سولمة ،روال :حودثنا إسوحا بون
إبراهير ،رال  :أخبرنا معاذ بن هشار ،رال  :حدثني أبي ،عن يحيى بون أبوي كثيور ،روال  :حودثنا
أبو سلمة ،عن أبي هريرة رال  " :لرَربَ َّن بكر الة رسول هللا لي هللا عليه وسلر ،فكان أبو
هريرة يقنت فوي الركعوة األخيورة مون المهور ،وفوي العشوا األخورة  ،وفوي والة ال وب  ،بعود
روله  " ،سمع هللا لمن حمده " يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين "
رواه البخاري في ال حي  ،عن معاذ بن فضالة ،عن هشار .
ورواه مسلر  ،عن محمد بن المثنى ،عن معاذ بن هشار .
أخبرنا أبو عبد هللا الحافم رال  :حدثنا أبو العباس  ،رال  :أخبرنا الربيع  ،رال :
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رال :الشافعي :وترك القنوت في ال لوات ،سوى القنوت في ال ب  ،ل يقال له ناسخ.
وإنما يقال ناسخ ومنسوخ لما اختلف.
فأما القنوت في غير ال ب فمباع أن يقنت ،وأن يدع ،ألن رسول هللا لي هللا عليه وسولر لور
يقنت في غيور ال وب ربول رتول أهول بئور معونوة ،ولور يقنوت بعود رتول أهول بئور معونوة فوي غيور
ال ب  ،فدل على أن ذلك دعا مباع ،كالدعا المباع في ال والة  ،ل ناسوخ ول منسووخ  1هوـ
.
رال البيهقي  :هذا رول يوافول حوديث أبوي هريورة  ،وموا رلنوا  ،مون أنهور لور يحملووا ا يوة علوى
نسخ القنوت بها .
* * * *
أخبرنا أبو سعيد ،رال  :حدثنا أبو العباس  ،رال  :أخبرنا الربيع  ،رال :
رال الشافعي :
ل رنوت في شيئ من ال لوات إل فوي ال وب  ،إل أن تنوزل نازلوة  ،فيقنوت كول فوي ال ولوات
كلها ،إن شا اإلمار  1هـ
وبمثل هذا أجاب في القدير  ،وسنن حرملة .
رال الشافعي :
فأما في ال ب  ،فال أعلمه ترك القنوت في ال وب روط  ،فيقنوت كول م ول فوي الركعوة ا خورة
منها  ،بعد الركوع  1هـ
أخبرنا أبو عبد هللا الحافم  ،رال  :أخبرنا بكر بن محمد ال يرفي  ،رال  :حدثنا أحمد بن محمود
بن عيسى رال  :حدثنا أبو نعير  ،رال  :حدثنا أبو جعفر الرازي ،
عن الربيع بن أنس رال  :كنت جالسا عند أنس ،فقيل له  :إنما رنت رسوول هللا ولي هللا عليوه
وسلر شهرا ،فقال  " :مازال رسول هللا لي هللا عليه وسلر يقنت في الة الغداة حتوى فوار
الدنيا "
ورواه عبيد هللا بن موسى  ،عن أبي جعفر بإسناده  :أن النبي لي هللا عليه وسلر رنت شهرا
يدعو عليهر ،فأما في ال ب فلر يزل يقنت حتى فار الدنيا "()1
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والربيع بن أنس تابعي معروف ،من أهل الب رة  ،ورد فارسان  ،سمع أنس
ابن مالك  ،وأبا العالية .
روى عنه عبد هللا بن المبارك ،وغيره من الكبار ،بلغني عن أبي محمد بن أبي
حاتر أنه رال :سألَت أبي ،وأبا زرعة ،عن الربيع بن أنس ،رال  :دو ثقة(. )1
رال البيهقي :
)
2
(
ولهذا الحديث شواهد عن أنس بن مالك وغيره ،رد ذكرناها في كتاب السنن وغيره .
أخبرنا أبو سعيد رال :حدثنا أبو العباس ،رال :أخبرنا الربيع ،رال  :رال الشافعي رحمه هللا :
وروود رنووت بعوود رسووول هللا وولي هللا عليووه وسوولر أبووو بكوور ،وعموور ،وعلووي ،كلهوور بعوود الركوووع،
وعثمان بعض إمارته ،ثر ردر القنوت ربل الركوع ،ورال :
ليدرك من سبلَ بال الة الركعة .
)
3
(
رال البيهقي  :رد روينا عن خليد بن دعلج  ،عن رتادة عن أنس معنى هذا في رنوتهر .
ورواه الشافعي في القدير  ،في إسناد ومرسل .
رال الشافعي في القدير :
أخبرنا رجل ،عن علي بن يحيوى ،عون الحسون ،روال " :كوان النبوي ولي هللا عليوه وسولر وأبوو
بكر  ،وعمر ،يقنتون في ال ب  ،بعد الركعة ،حتى كان عثمان ،فقدر
القنوت ربل الركوع(. )4
رال  :وأخبرنا رجل  ،عن ال مولى التوأمة  ،أن أبا بكر وعمر رنتا .
رال البيهل :

رال البيهقي :
( )1قال أبو حاتم  :صدوق  ،وهو أحب إلي في أبي العالية من أبي خلدة .
لقي وقال  :ابن سعد  :إنه ابن عمر  ،وجابر بن عبد هللا  ،وانظر تهذيب الكمال  60 / 9وتهذيب التهذيب . 238 / 3
( )2انظر السنن الكبري 201 / 2
( )3قال في السنن الكبرى  209 / 2خليد بن دعلج ال يحتج به .
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافم ،أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسر بن سليمان الذهلي ببغداد،
رال:حدثنا الحسن بن علي بن شبيب العمري ،رال ،حدثنا جعفر بن مهران السباك
رال:حدثنا عبد الوارث بن سعيد ،رال :حدثناعمرو بون عبيود ،عون الحسون ،عون أنوس بون مالوك
رووال " :ووليت خلووف رسووول هللا وولي هللا عليووه وسوولر فلوور يووزل يقنووت فووي ووالة ال ووب  ،بعوود
الركوع ،حتى توفاه هللا ،و ليت خلف أبي بكر ال ديل ،فلر يوزل يقنوت فوي والة ال وب بعود
الركوع ،حتى توفاه هللا ،و ليت خلف عمور ،فلور يوزل يقنوت فوي والة ال وب  ،بعود الركووع،
حتى توفاه هللا "
ورواه رري بون أنوس ،عون إسوماعيل المكوي ،وعمورو بون عبيود ،عون الحسون ،عون أنوس فوي
رنوتهر ،ورنوت عثمان ،دون ذكر موضع القنوت .
والمرسوول الووذي ذكووره الشووافعي عوون الحسوون ،ومووا اشووتهر موون مووذهب الحسوون فووي رنوووت ووالة
ال ب  ،يعطيان هذه الرواية روة .
واعتمادنا في رنوت النبي لي هللا عليه وسلر على ما ردمنا ذكره.
وفي رنوت أبي بكر وعمر  ،على ما نذكره إن شا هللا .
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الهروي :رال  :أخبرنوا عبود هللا بون عودي الحوافم ،روال :حودثنا
زكريا بون يحيوى السواجي ،روال :حودثنا بنودار ،رال:حودثنا يحيوي بون سوعيد رال:حودثنا العووار بون
حمزة ،رال  " :سألت أبا عثمان عن القنوت في ال ب ؟
فقال  :بعد الركوع ،رلت  :عمن ؟ رال :عن ابي بكر  ،وعمر ،وعثمان (")1
هذا إسناد حسن ،ويحيى القطان ل يحدث إل عمن يكون ثقة عنده :
رال الشافعي :
أخبرنا مسلر ،وسعيد ،عن ابن جرريج ،عن عطا  ،عن عبيد بن عمير ،عن عمر:
"أنه رنت في ال ب " فذكر دعا رنت به .
رال الشافعي:
وأخبرنا رجل ،ومسلر بن خالود  ،عون إسوماعيل بون أميوة  ،عون عطوا  ،عون عبيود بون عميور ،
رال" :سمعت عمر بن الخطاب يقنت بعد الركوع،يدعو على الكفرة "

رال البيهقي :
أخبرنا أبو عبد هللا الحافم  ،رال  :حدثنا أبو العباس بن يعقوب ،رال  :حودثنا أسويد بون عا ور،
رال  :حدثنا الحسين بن حفص ،عن سفيان ،رال :حدثني ابن جورا ،عن عطا  ،عن عبيود بون
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عميور " :أن عمور رنووت بعود الركوووع " فوذكر دعوا ه للمووؤمنين ،ودعوا ه علووي الكفورة ،ورنوتووه
بالسورتين ،كما رواه ابن أبي ليلى .
وأخبرنا أبو عبد هللا رال:حدثنا أبو العباس ،رال:حدثنا الحسن بن علي بن عفان،
رال :حدثنا محمد بن بشر ،عون سوعيد ،عون رتواده  ،عون الحسون  ،عون أبوي رافوع " :أن عمور
كان يقنت في الة ال ب "
رال البيهقي :
هذا عن عمر حي  ،ورد ذكرنا شواهده في كتاب السنن (.)1
رال الشافعي :
وأخبرنا رجل  ،عن جعفر بن محمد  ،عون أبيوه  ":أن عليوا كوان يقنوت فوي ال وب بعود الركعوة
األخيرة .
رال  :وأخبرنا رجل ،عن يزيد بن أبي زياد ،عن عبد الرحمن بن أبي ليلي :
" أن عليا رنت في الفجر ،بعد الركوع "
رال البيهقي :
)
2
(
رد ذكرنا إسنادنا في هذا في كتاب السنن .
وأخبرنا أبو سعيد  ،رال  :حدثنا أبو العباس ،رال  :أخبرنا الربيع ،رال :رال الشافعي فيما بلغه
عن هشير ،عن ح ين ،عن ابن مغفل  ":أن عليا رنت في الة ال ب "
ورواه أبوسفيان الثوري ،عن أبي ح ين ،عن عبد هللا بن َمعَقل ،عن علي .
ورويناه من وجه آخر عن علي
ول معنى إلنكار من أنكر القنوت في الة ال ب  ،ألن الحكر لقول من شاهد وسومع ،ل لقوول
من لر يشاهد ويسمع .
ورد ثبت خطأ من ادعى فيه النسخ بنزول روله عز وجل  " :ليس لك من األمر شي "

لي هللا علي وسلر للمستضعفين بالنجاة.

وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في دعا النبي
والدعا على مضر  ،ونزول ا ية فيه
وروله  " :فما عاد رسول هللا لي هللا عليه وسلر يدعو على أحود " إسوناده غيور رووي  ،ورود
منه أن نزول ا ية تقدر هذا الدعا .
روينا فيما هو أ
( )1انظر السنن 206/2
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ورد يحتمل أن يكون مراده بقوله  ":فما عاد يدعو علي أحد "أي على أحد بعينه،
ألنه لر يحتج إليه ،ولو احتاا إليه  ،لعله كان يعود إليه ،كما كان يدعو على وفوان ابون أميوة
وغيره زمان أحد  ،فنزلت هوذه ا يوة  ،لموا فوي علور هللا تعوالى مون هوداهر فتركوه ،ثور عواد إليوه
حووين احتوواا إليووه علوى آخوورين  ،حووين رتوول أهوول بئوور معونووة  ،وحووين احتوواا إليووه للمستضووعفين
بالنجاة ،وعلى مضر بالهالك حين اشتدوا على حبس المسلمين بمكوة  ،ثور تركوه حوين رودموا ،
فقال له عمر :
" يا رسول هللا  ،مالك ل تدعو للنفر ؟ رال " :أو ما علمت أنهر رد ردموا "
وكان هذا بعد نزول ا ية بسنين .
موضع القنوت
رال البيهقي  :أخبرنا أبو إسحا الفقيه  ،رال  :أخبرنا شوافع  ،روال  :أخبرنوا أبوو جعفور ،روال:
حوودثنا المزنووي  ،رووال :حوودثنا الشووافعي ،رووال :أخبرنووا عبوود الوهوواب بوون عبوود المجيوود ،عوون أيوووب
السختياني ،عن محمد بن سيرين رال :سألت أنس بن مالوك عون القنووت فقوال  " :رنوت رسوول
لى هللا عليه وسلر بعد الركوع "()1
هللا
وأخبرنا أبو علي الروز باري ،روال  :أخبرنوا أبوو بكور بون داسوة ،روال  :حودثنا أبوو داود  ،روال:
سودَّد  ،روال  :حودثنا حمواد بون يزيود  ،عون أيووب ،عون محمود ،عون
حدثنا سليمان بن حورب ،وم َ
أنس بن مالك أنه سئل :هل رنت النبي لي هللا عليه وسلر في الة ال وب ؟ فقوال :نعر،فقيول
له:ربل الركوع أو بعده؟ رال:بعد الركوع.
رال مسدد  :بيسير "()2
رواه البخاري في ال حي عن مسدد .

وأخرجه مسلر من حديث ابن علية عن أيوب .
وهذا أولى مما روي عن عا ر األحول  ،عن أنس  ،في القنوت ربل الركوع ،
وأن القنوت بعده إنما كان شهرا .

()1
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هيب في بعض هوذا المعنوى  ،ألن محمود بون سويرين أحفوم مون

وما روي عن عبد العزيز بن
روى حديث القنوت وأفقههر .
وروينا عن ابن عمر رنوت النبي لى هللا عليه وسلر ربل رتل أهل بئر معونة ،
بعد الركوع .
وروينا عن أبي هريرة رنووت النبوي ولي هللا عليوه وسولر بعوده بعود الركووع  ،ورود روينوا عون
جماعة من ال حابة أنهر رنتوا فيها بعد الركوع  1هـ .

الفهرس
القنوت لغة
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ما يرد له القنوت من المعاني
القنوت في اإل طالع
مواطن القنوت
القنوت عند الشافعية
أول
القنوت في الة الفجر
وهو سنة بال خالف في المذهب
رأى أبي علي بن أبي هريرة من أ حابنا والرد عليه
الجمع بين القنوت وذكر اإلعتدال
دليل سنية القنوت في الة الفجر
ثانيا
القنوت في ركعة الوتر
في الن ف الثاني من شهر رمضان
ثالثا
القنوت في النوازل
وهو مشروع في كل المكتوبات
القنوت للنوازل في غير المكتوبات .
القنوت للنازلة مشروع للواحد
يسن الجهر بقنوت النوازل مطلقا
محل القنوت
الفام القنوت
أجزا كل دعا عن القنوت
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القنوت بالدعا المجرد عن الثنا
رنوت عمر  ،والجمع بينه وبين القنوت المسنون
شرع بعض ألفام القنوت
تطويل القنوت
أروال األ حاب في كراهية اإلطالة وعدمها  ،والمعتمد في ذلك
ال الة على النبي لى هللا عليه وسلر بعد القنوت
ال الة في أولة
ال الة على النبي لى هللا عليه وسلر مستحبة أول كل دعا
سن ال الة على أ ل واأل حاب
سماع اسر النبي لى هللا عليه وسلر
رفع اليدين أثنا القنوت .
فة اليدين أثنا الرفع من التفريل والجمع
جعل مهور األكف للسما إن دعا لرفع البال
الحكمة من ذلك
رفع اليدين في الدعا مستحب لغير خطيب الجمعة
كشف اليدين عند الدعا
مس الوجه بعد القنوت
مس غير الوجه من ال در وغيره
مس الوجه في الدعا خارا ال الة
الجهر واإلسرار في القنوت
تف يل أحوال الم لي
المأمور في ال الة الجهرية يسمع اإلمار
ما يقوله المأمور ورا اإلمار
المأمور ل يسمع اإلمار
الجهر في غير رنوت ال ب
جهر المتفرد وإسراره
ترك القنوت

76

