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ملخص:

يتناول هذا البحث �أحكام القنوت يف الفقه الإ�سالمي ،وقد بني فيه الباحث �آراء الفقهاء
يف حكم القنوت ،وال�صلوات التي ُيقنت فيها ،وحمل القنوت ،وحكم رفع اليدين فيه ،ومقدار
القنوت ،و�ألفاظه ،واجلهر واملخافتة فيه وما يقوله امل�أموم ،وال�صالة على النبي(�صلى اهلل
عليه و�سلم) فيه ،وم�سح الوجه باليدين بعده ،وحكم من ن�سي القنوت.
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Abstract
This study is concerned with [religious] judgments of the Qunut
Supplication in Islamic Fiqh(jurisprudence). The researcher reviews
Muslim jurists’ opinions and arguments about this type of supplication, the
prayers in which it should be recited, its position [in the prayer], the judgment
of hand-raising during its recitation, its words, whether it should be recited
aloud or silently, reciting prayers on the Prophet Muhammad(PBUH),
face-wiping with hands after recitation and the judgment of who forgets it.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد الأنبياء واملر�سلني حممد بن عبد
اهلل وعلى �آله و�أ�صحابه ومن وااله ،وبعد:
ف�إن الإن�سان امل�سلم يحر�ص على ر�ضا املوىل –جل وعال -يف كل الأعمال التي يقوم
بها� ،سواء ما كان يتعلق منها بالعبادات� ،أو املعامالت� ،أو الأحوال ال�شخ�صية�… ،إلخ،
وبالتايل يحر�ص امل�سلم على معرفة حكم الإ�سالم يف كل هذه الأمور.
ويف هذا البحث يعر�ض الباحث �آراء فقهائنا الأفا�ضل يف مو�ضوع يهم الإن�سان امل�سلم
يف جانب العبادات ،ويحر�ص على معرفة حكم ال�رشع فيه ،وهو «�أحكام القنوت يف الفقه
الإ�سالمي» ،وقد جاء بيان هذا املو�ضوع يف �أحد ع�رش مبحث ًا على النحو التايل:
املبحث الأول :تعريف القنوت.
املبحث الثاين :حكم القنوت.
املبحث الثالث :ال�صلوات التي يقنت فيها.
املبحث الرابع :حمل القنوت.املبحث اخلام�س :رفع اليدين �أثناء القنوت.
املبحث ال�ساد�س :مقدار القنوت.
املبحث ال�سابع� :ألفاظ القنوت.
املبحث الثامن :اجلهر واملخافتة يف القنوت وما يقوله امل�أموم.
املبحث التا�سع :ال�صالة على النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،بعد القنوت.
املبحث العا�رش :م�سح الوجه باليدين بعد القنوت.
املبحث احلادي ع�رش :حكم من ن�سي القنوت.
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املبحث األول
:تعريف القنوت
وت يف
ُ  ويطلق ال ُق ُن، ويجمع على ُق َّنت،) م�شتق من الفعل الثالثي َق َن َت1(وت يف اللغة
ُ ال ُق ُن
:معان عدة منها
اللغة على
ٍ
:) قال زيد بن �أرقم2(»śƬǻƢǫ ƅ ơȂǷȂǫȁ« :- ومنه قوله –تعاىل،الإم�ساك عن الكالم
، ونهينا عن الكالم، ف�أمرنا بال�سكوت،»śƬǻƢǫƅơȂǷȂǫȁ« كنا نتكلم يف ال�صالة حتى نزلت
.)3(ف�أم�سكنا عن الكالم

.الدعاء يف ال�صالة

. والقيام بالطاعة التي لي�س معها مع�صية،اخل�شوع والإقرار بالعبودية
.ً لأنه كان يدعو قائما، وبهذا جاءت الأحاديث يف قنوت ال�صالة،القيام
ȄǴǏóœǼǳơǲƠǇ:«  قال- ومنه حديث جابر بن عبد اهلل –ر�ضي اهلل عنه،طول القيام
: قال النووي،) يريد طول القيام4(»ƩȂǼǬǳơ ǱȂǗ ǱƢǫ ǲǔǧƗ ƧȐǐǳơ ȅƗ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ
 ومنه كذلك قوله –�صلى اهلل،)5(» القيام باتفاق العلماء فيما علمت:«املراد بالقنوت هنا
.)6(»ƨǴȈǳƩȂǼǫǺǷŚƻƨǟƢǇǂǰǨƫ« :-عليه و�سلم
،)7(»ƩƢƬǻƢǬǳơȁśƬǻƢǬǳơȁ« :- ومنه قوله –تعاىل، �أطاعه: قنت اهلل َي ْق ُن ُت ُه: يقال،الطاعة
.)9()8(»ǹȂƬǻƢǫǾǳǲǯ« :-وقوله –تعاىل
 ƪǼǫ ƧƽƢǷÏÍÏǍǖȈƸŭơǅȂǷƢǬǳơȅƽƢƥƕǃȁŚǨǳơ ƪǼǫ ƧƽƢǷÐÎÑ-ÐÎÐ/ÎÎƣǂǠǳơǹƢǈǳǁȂǜǼǷǺƥơ Î
ƧǂǬƦǳơƧǁȂǇǺǷ ÏÐÕ Ƕǫǁƨȇȉơ Ï
ƱƢƴūơǺƥơȁÎÎÑÏǶǫǁƮȇƾƷƧȐǐǳơĿǵȐǰǳơǺǷȄȀǼȇƢǷƣƢƥƧȐǐǳơĿǲǸǠǳơƣơȂƥƗÑÍÏ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ð
ǶǫǁƮȇƾƷǾƬƷƢƥƛǺǷǹƢǯƢǷƺǈǻȁƧȐǐǳơĿǵȐǰǳơŉǂŢƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơǂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÐÕÐ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơ
.ÒÐÖ
ƶȈƸǏǹƢƦƷǺƥơȁÔÒÓǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơǱȂǗƧȐǐǳơǲǔǧƗƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÒÏÍ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơ Ñ
ƣơȂƥƗÏÏÖ/ÏƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơȁÎÔÒÕǶǫǁƮȇƾƷƢēȂǼǫǱƢǗƢǷƧȐǐǳơǲǔǧƗǹƘƥǹƢȈƦǳơǂǯƿÒÑ/ÒǹƢƦƷǺƥơ
ǲǔǧƗƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÕ/ÐȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÐÕÔǶǫǁƮȇƾƷƧȐǐǳơĿǵƢȈǬǳơǱȂǗĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơ
.ÑÑÓÎǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơǱȂǗƧȐǐǳơ
.ÐÓ-ÐÒ/ÓȅȁȂǼǳơƵǂǌƥǶǴǈǷƶȈƸǏȅȁȂǼǳơ Ò
ȅǄǤǳơǂǜǻơǦȈǠǓƮȇƾƷǾǼǰǳøƨǴȈǳǵƢȈǫǺǷŚƻƨǟƢǇǂǰǨƫøƮȇƾūơƤƬǯĿƽȂƳȂŭơȁÎÎÎ/ÑƨȇƢȀǼǳơĿŚƯȋơǺƥơǽǂǯƿ Ó
.ÎÕǍƨǨȈƸǐǳơǒȈȈƦƫȁǂǸǟƾǸŰȁÎÕÕǍƩƢǟȂǓȂŭơƧǂǯǀƫřƬǨǳơȁÒÓÑ/ÎǹƢǬƫȍơ

ƣơǄƷȋơƧǁȂǇǺǷ ÐÒ Ƕǫǁƨȇȉơ)7(
ƧǂǬƦǳơƧǁȂǇǺǷ ÎÎÓ Ƕǫǁƨȇȉơ Õ
ƨǬǴŬơȁƨǠǼǐǳơǁƢƯƖǧƣǂǬǷǮǴǷȏȁƨǬǴŬơŚȈǤƫȄǴǟƾƷƗǁƾǬȇȏńƢǠƫƅơƧƽơǁƜǯǹȂǫȂǴűƩơȂǸǈǳơĿǺǷǹƗƢǼǿƨǟƢǘǳơŘǠǷ Ö
ƣǂǠǳơǹƢǈǳǁȂǜǼǷǺƥơƨƠȈǌŭơȁƧƽơǁȍơƨǟƢǗȆǿƢŶƛȁǞȈǘǷŚǣȁƀǠȈǘǷƢǸȀȈǧǹȋƧƽƢƦǠǳơƨǟƢǗƢđŘǠȇǆȈǳȁƨǟƢǘǳơȄǴǟǱƾƫ
 ƪǼǫ ƧƽƢǷÐÎÑ/ÎÎ
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ƁƾƳƢǇ ǲȈǴǳơ ƔƢǻƕ ƪǻƢǫ Ȃǿ ǺǷƗ« :- ومنه قوله –تعاىل، الذاكر: والقانت،الذكر
.)1(»ƀǸƟƢǫȁ
 �أي من،)2(»śƬǻƢǬǳơ ǺǷ ƪǻƢǯ «و:- ومنه قوله –تعاىل، العابد: والقانت،العبادة

.العابدين
ƅơǂǷƘƥǶƟƢǬǳơǾǻƗƪǻƢǬǳơƨǬȈǬƷȁƔƢǟƾǳơƩȂǼǬǳơǹƗƨǤǴǳơĿǁȂȀǌŭơ «و:قال ابن منظور

ƨǬȈǬƸǧǾȈǴƳǁȄǴǟǶƟƢǫȂǿȁńƢǠƫóƅǂǯơƿǾǻȋƪǻƢǫǾǳǱƢǬȇǹƘƥǎ
É
ō ƻƀǸƟƢǫǹƢǯơƿƛȆǟơƾǳƢǧ
ǺǰȇŃǹƛǾǻȋƨǟƢǘǳơǂƟƢǇĿǞǬȇǹƗǃȂŸȁǵƢȈǬǳơǱƢƷĿǲƳȁǄǟƅƔƢǟƾǳơȁƧƽƢƦǠǳơƩȂǼǬǳơ
.)3(.»ńƢǠƫƅơǂǷƗǞȈǸŝǶƟƢǬǳơƪǻƢǬǳơȁǽƾȈǇǺƥơǱƢǫƨȈǼǳƢƥƔȆǌǳƢƥǵÆ ƢȈǫȂȀǧśǴƳǂǳƢƥǵÆ ƢȈǫ

 وقد نظمها زين الدين العراقي،معان
ابن العربي �أن القنوت ورد لع�رشة
ٍ
ُ وذَكَ َر
)4(
: يف ثالثة �أبيات
ǾȈǓǂǷňƢǠǷǂºǌǟȄǴǟƁƾȇǄºǷ

ƾºšǾȈǻƢǠǷƽƾǟơƩȂºǼǬǳơǚºǨǳȁ

ƨºȇƽȂƦºǠǳƢƥǽǁơǂºǫƛƢºȀƬǷƢºǫ

ƨºǟƢǗƧƽƢºƦǠǳơȁǝȂǌººƻƔƢǟƽ

ǾȈǼǬǳơƶƥơǂǳơƨǟƢǘǳơǵơȁƽǭơǀºǯ

ǾºǳȂǗȁǵƢºȈǬǳơȁƧȐºǏƩȂºǇ

ǪǴǘȇƩȂǼǬǳơ« : قال ابن حجر،�أما القنوت يف ا�صطالح علماء ال�رشع فهو الدعاء يف ال�صالة
Ç ȄǴǟ
ǱƢǫȁ  Ò ǵƢȈǬǳơ ǺǷ ǍȂǐű ǲŰ Ŀ ƧȐǐǳơ Ŀ ƔƢǟƾǳơ ƢǼǿ Ǿƥ ƽơǂŭơȁ ǹƢǠǷ
)6(
. »ƧȐǐǳơǂƻƕĿƔƢǟƾǳơƩȂǼǬǳƢƥƽơǂŭơȁ« ȆƳƢƦǳơ

املبحث الثاني
حكـم القنـوت
.)8(»ƨǨȈǼƷĺƗƾǼǟƤƳơȁƩȂǼǬǳơ« : قال الكا�ساين،)7(مذهب الإمام �أبي حنيفة �أن القنوت واجب
ǂǷǄǳơƧǁȂǇǺǷ Ö Ƕǫǁƨȇȉơ Î
ŉǂƸƬǳơƧǁȂǇǺǷ ÎÏ Ƕǫǁƨȇȉơ Ï
.ÐÎÑ/ÎÎƣǂǠǳơǹƢǈǳǁȂǜǼǷǺƥơ Ð
.ÑÖÍ/ÏȅǁƢƦǳơƶƬǧǂƴƷǺƥơ Ñ
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ò
.ÏÕÎ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Ó)
.ÑÐ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁøǂƫȂǳơĿǥȐŬƢǯǾȈǧǥȐŬơøǱƢǫȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ô
.273/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Õ

ÏÓÑ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

 قال ابن،واختلف م�شايخ احلنفية يف حقيقة القنوت الذي هو واجب عند الإمام �أبي حنيفة
ĿǱƢǫǆǰǠǳơȃǂǤǐǳơȃȁƢƬǨǳơĿȁƔƢǟƾǳơǹȁƽǵƢȈǬǳơǱȂǗǾǻƗŒƬƴŭơĿǲǬÉǻ« :عابدين
.)2(»ǁȂȀǌŭơȂǿȁ)1(ƣǂǤŭơ
 للح�سن بن-�صلى اهلل عليه و�سلم- ) بقوله3(وا�ستدل احلنفية لقول �أبي حنيفة بالوجوب
 وكذا باملواظبة املفادة من،) ولكنه مل يثبت4(» «اجعل هذا يف وترك:علي –حني علمه القنوت
 غري مقرونة بالرتك- و ُت ُع ِّق َب ب�أن هذا متوقف على كونها –�أي املواظبة.)5(الأحاديث الواردة
 وال داللة للأعم على، لكن مطلق املواظبة �أعم من املقرونة به �أحيان ًا وغري املقرونة،مرة
.)6(الأخ�ص
)11(
 واحلنابلة،)10( وال�شافعية،)9( وهو قول املالكية،)8() �أنه �سنة7(ومذهب �أبي يو�سف وحممد
 هذه امل�س�ألة-يف كتبهم- مل يفردوا- علم ًا ب�أن ه�ؤالء الفقهاء –�سوى ابن حزم،)12(والظاهرية
 القنوت يف:ً و�إمنا اكتفوا بالقول مثال، وبالتايل مل يعر�ضوا للأدلة على هذا احلكم،بالبحث
 لأن الن�صو�ص، وال�صحيح الراجح �أن القنوت �سنة، �أو القنوت يف �صالة ال�صبح �سنة،الوتر �سنة
 لي�س فيها ما يدل على الوجوب هذا مع مراعاة اختالف ه�ؤالء الفقهاء،التي جاءت يف القنوت
، وهو ما نعر�ض له يف املبحث التايل،يف ال�صلوات التي يقنت فيها و ُيع ُّد القنوت فيها �سنة
. واهلل �أعلم بال�صواب،ا�س ُتدلَّ به لأبي حنيفة على الوجوب فلم يثبت
ْ و�أما ما
.ÐÕÑǍƣǂǤŭơȅǃǂǘŭơ Î
.Ó/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơ Ï
ƔƢǟƾǳơȂǿƨǨȈǼƷĺƗƾǼǟƤƳơȂǳơƩȂǼǬǳơǹƗǁƢƦƬǟơȄǴǟơǀǿ Ð
ơǀǿǲǠƳơ ǾǳȂǫøǱƢǫȁÎÖÑ/ÎƨȇơǁƾǳơǂƴƷǺƥơȁøƮȇƾūơĿơǀǿƾƳƗŃȁøǱƢǫȁÎÏÓ ¡ÎÏÒ/ÏƨȇơǂǳơƤǐǻȆǠǴȇǄǳơ Ñ
øƪƦưȇŃøÑÐÍ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧĿǵƢǸŮơǺƥơǱƢǫȁøǁȂǯǀŭơƮȇƾūơĿǞǬȇŃ ǭǂƫȁĿ
.ÑÑ-ÑÐ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁÑÐÍ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ò
ƢǸēơƿǹƢǬƥƢǈǳơǹơǁƾǐŭơ Ó
.ÑÐ/ÏǶȈųǺƥơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ô
ƤƳȂȇȏƢȀǯǂƫȁƾƟơȁǃƨǼǇȁƢǿȂŴȁƨǷƢǫȍơȁǹơƿȋơȁƨǟƢǸŪƢǯƨȈǿơǂǯȁƧƔƢǇƛƤƳȂȇƢȀǯǂƫȁȅƾǿƨǼǇǹƢǟȂǻƨȈǨǼūơƾǼǟƨǼǈǳơ Õ
ƅơȄǴǏóœǼǳơƤǛơȁƢǷŘǠŭơơǀđȆǿȁƽȂƴǈǳơȁǝȂǯǂǳơȁƧƔơǂǬǳơǾǴȇȂǘƫȁǾǇƢƦǳĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơŚǈǯǮǳƿ
ǺǷȆȀǧȅƾŮơƨǼǇǥȐşǽǂƟƢǠǋȁǺȇƾǳơƩȐǸǰǷǺǷƪǈȈǳƢĔȋƾƟơȁǃƨǼǇƪȈũȁƀǻƢȈƷƗȏƛƢȀǯǂƬȇŃȁƢȀȈǴǟǶǴǇȁǾȈǴǟ
ƾǼǟȆǿȁÎÍÐ/ÎǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơǂǜǻơǺȇƾǳƢƥǥƢǨƼƬǇơƢȀǯǂƫǹȋƢȀǯǁƢƫǲǴǔȇŖǳơƤƳơȂǳơǺǷƨƦȇǂǬǳơƧƾǯƚŭơǺǼǈǳơ
ƢǼƥƢƸǏƗǺǷƨǟƢŦǱƢǫȁƣȁƾǼŭơȄǴǟƨǼǈǳơǪǴǘƫøȅȁȂǼǳơǱƢǫǾǯǁƢƫǵǀȇȏȁǾǴǟƢǧƾǸŹƢǷȂǿȁƣȁƾǼŭơǥƽơǂƫśȈǳȂǏȋơǁȂȀŦ
ȏȁǾǯǂƫȄǴǟƀƸƳơǁǾǴǠǧǹƢǯƢǷȂǿȁƾƷơȁŘǠŠƢȀǴǯƤƸƬǈŭơȁǾȈǧƤǣǂŭơȁǲǨǼǳơȁǝȂǘƬǳơȁƣȁƾǼŭơȁƨǼǈǳơǾǬǨǳơǱȂǏƗĿ
ƢǷƣȁƾǼŭơȁøȆǰƦǈǳơǱƢǫȁÎÏÖ-ÎÏÕ/ÎǱȂǐƸŭơȅǃơǂǳơǂǜǻơȁÎÑÕ/ÐƩƢǤǴǳơȁƔƢũȋơƤȇǀēȅȁȂǼǳơøǾǯǂƫĿĽƛ
ƾǼǟƔƢũȋơǽǀǿĿǥƽơǂƬǳơȁƤƸƬǈǷȁǝȂǘƫȁǾȈǧƤǣǂǷǾǻƗƀǔȇƗǾƟƢũƗǺǷȁƨǴǧƢǻȁƨǼǇȄǸǈȇȁþǾǯǁƢƫǵǀȇȏȁǾǴǟƢǧƾǸŹ
.ÒÔ-ÒÓ/ÎƱƢđȍơȆǰƦǈǳơøśȈǳȂǏȋơǁȂȀŦȁƨȈǠǧƢǌǳơǂưǯƗ
.ÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ö
.ÎÓÓ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơ ÎÍ
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÎ
ƩơȂǴǐǳơǞȈŦĿƤƸƬǈȇƩȂǼǬǳơǹƗȄǴǟƨǳƽȋơǵǄƷǺƥơǵƢǷȍơǑǂǟƾǫȁÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ ÎÏ
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املبحث الثالث
ال�صلوات التي يقنت فيها
: الوتر:ً�أوال
،) �إىل �أن القنوت يف الوتر �سنة2() واحلنابلة1(ذهب �أبو يو�سف وحممد من احلنفية
،)5( وبه قال �سحنون من املالكية،)4( وهو قول ال�شافعية يف رواية،)3(ويكون يف جميع ال�سنة
 قال.)6( وابن املبارك، والثوري، واحل�سن الب�رصي، و�إ�سحاق، و�إبراهيم النخعي،وابن م�سعود
ĿǂƫȂǳơĿǹȂǼǈǷƩȂǼǬǳơ« :) وقال ابن قدامة7(»ƢǻƾǼǟƨǼǈǳơǞȈŦĿǂƫȂǳơĿƪǼǬȇ« :ال�رسخ�سي
: وا�ستدلوا مبا ي�أتي.)8(»ƢǼƥƢƸǏƗƾǼǟǍȂǐǼŭơơǀǿƨǼǈǳơǞȈŦĿƧƾƷơȂǳơƨǠǯǂǳơ
 �أن ر�سـول اهلل –�صـلى اهلل عليه و�سلم– كان يوتـر-عن �أُ َب ّي بن كعـب –ر�ضي اهلل عنه1 .1
.)9(فيقنت قبل الركوع
ǲƦǫǂƫȂǳơĿƪǼǫ« - �أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن ابن م�سعود –ر�ضي اهلل عنه2 .2
.)10(»ǝȂǯǂǳơ
ƭȐưƥǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǂƫȁƗ« : �أنه قال-عن ابن عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما3 .3
ǶǰƷǞƳơǁǪƦǇƢǸǯƤƳơȁǽƾǼǟƩȂǼǬǳƢǧƨǨȈǼƷȂƥƗƢǷƗÎÓÑ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
ƮƸƦǳơơǀǿĿƩȂǼǬǳơ
.ÑÎÔ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÍ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ï
.ÎÔÍ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơǂǜǻơǾǷƾǟȁƩȂǼǬǳơśƥŚȈƼƬǳƢƥǱȂǬǳơƨȈǸȈƫǺƥơǵƢǷȍơǺǟȅȁǁȁ Ð
ǲǔǨǳơĺƗȁȅǁȂƥƢǈȈǼǳơƾȈǳȂǳơĺƗȁȅŚƥǄǳơƅơƾƦǟȅƗƢǼƥƢƸǏƗǁƢƦǯǺǷƨǠƥǁƗǱȂǫȂǿȁøǱƢǫȁÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
øǲȈǳƾǳơĿȅȂǫǾƳȂǳơơǀǿȁǹơǂȀǷǺƥǁȂǐǼǷĺƗȁǹơƾƦǟǺƥ
.ÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ò
.ÐÏÖ/ÏƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơȁÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ó
.ÎÓÑ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơ Ô
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Õ
Ǻǟ ǽȁȁǁ ƨǟƢŦ ǹƘƥ ǾǴǟƗ ƾǫȁ ÎÑÏÔǶǫǁ ƮȇƾƷ ǂƫȂǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥƧȐǐǳơ ƣƢƬǯÓÒ/Ï ƽȁơƽ ĺƗǺǼǇ ƽȁơƽȂƥƗ  Ö
ƅơȂǿǲǫȁǹȁǂǧƢǰǳơƢȀȇƗƢȇǲǫȁȄǴǟȋơǮƥǁǶǇơƶƦǇ ºƥǂƫȂȇǹƢǯøǚǨǴƥƨƥȁǂǟĺƗǺƥơȂǿȁƾȈǠǇǺǟǹȁǂƻƕȁƾȈƥǃ
śǴǫƢǼǳơ ǥȐƬƻơ ǂǯƿ ƣƢƥ ǁƢȀǼǳơ ǝȂǘƫȁ ǲȈǴǳơ ǵƢȈǫ ƣƢƬǯ ÏÐÒ/Ð ȆƟƢǈǼǳơ ǺǼǇ ȆƟƢǈǼǳơȁ ƩȂǼǬǳơ ǾȈǧ ơȁǂǯǀȇ Ńȁ øƾƷƗ
ƣƢƥƢȀȈǧƨǼǈǳơȁƧȐǐǳơƨǷƢǫƛƣƢƬǯÐÔÑ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƨƳƢǷǺƥơȁÎÓÖÖǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƤǠǯǺƥĺƗŐŬ
.ÎÏÎÔ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ÑÏÍ-ÑÎÖ /Ð ƧǁƢƬƼŭơ ƮȇƽƢƷȋơ ȆǇƾǬŭơȁ ÎÎÕÏ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǂƫȂǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ Ŀ ƔƢƳ ƢǷ
ǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơǂǜǻơƧƽƢȇǄǳơǽǀǿƨȇơȁǁȄǴǟƩƢǬưǳơǺǷƨǟƢǸŪơǩƢǨƫȏƔȆǌƥǆȈǳƽȁơƽĺƗǱȐǟƛƁŐƬǠǷňƢƦǳȋơǾƸƸǏȁ
ƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÓÕ/ÎƽȁơƽĺƗǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÑÏÓǶǫǁƮȇƾƷÎÓÖ-ÎÓÔ/Ï
ƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơĿƔƢƳƢǷƣƢƥƢȀȈǧƨǼǈǳơȁƧȐǐǳơƨǷƢǫƛƣƢƬǯÎÖÒ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÎÏÓÓǶǫǁ
.ÖÔÍǶǫǁ
Ŀ ňƢƦǳȋơ ǱƢǫ ÓÖÎÎ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǽƾǠƥ ǵƗ ǝȂǯǂǳơ ǲƦǫ ƩȂǼǬǳơ Ŀ ƣƢƥ ÖÔ/Ï ǦǼǐŭơ ƨƦȈǋ ĺƗ Ǻƥơ  ÎÍ
ňƢƦǳȋơǱƢǫÖÎÓÒǶǫǁÏÐÕ/ÕŚƦǰǳơǶƴǠŭơĿňơŐǘǳơǾƳǂƻƗȁøǶǴǈǷǕǂǋȄǴǟƾȈƳƾǼǇơǀǿȁøÎÓÓ/ÏƔơȁǁȍơ
ƩȂǼǬǳơȁǂƫȂǳơƩƢǠǯǁĿƗǂǬȇƢǷƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÐÏ/ÏǾǼǼǇĿřǘǫǁơƾǳơǾƳǂƻƗȁøƶȈƸǏǽƾǼǇȁøÎÓÓ/ÏƔơȁǁȍơĿ
øǭȁǂƬǷǹƢƥƗǱƢǫȁƽȂǠǈǷǺƥƅơƾƦǟǺǟƨǸǬǴǟǺǟǶȈǿơǂƥƛǺǟǉƢȈǟĺƗǺƥǹƢƥƗǺǟǾȈǧ
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.)2(-ر�ضي اهلل عنهما-  ومثله عن ابن عمر.)1(»ǝȂǯǂǳơǲƦǫƢȀȈǧƪǼǬǧ
 كان- �أن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن علي بن �أبي طالب –ر�ضي اهلل عنه4 .4
ƿȂǟƗȁǮƬƥȂǬǟǺǷǮƫƢǧƢǠŠƿȂǟƗȁǮǘƼǇǺǷǭƢǓǂƥƿȂǟƗňƛǶȀǴǳơ« :يقول يف �آخر وتره
.)3(»ǮǈǨǻȄǴǟƪȈǼƯƗƢǸǯƪǻƗǮȈǴǟƔÅ ƢǼƯȆǐƷƗȏǮǼǷǮƥ
 للح�سن بن علي –ر�ضي اهلل عنه حني علمه-قول الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم5 .5
.)4(»ǭǂƫȁĿơǀǿǲǠƳơ« :-القنوت
 ومل،ووجه الداللة من الن�صو�ص ال�سابقة �أنها �أثبتت القنوت يف الوتر يف جميع ال�سنة
.تف�صل بني وتر و�آخر
.)5( في�رشع فيه القنوت كالن�صف الآخر من رم�ضان،ولأنه وتر6 .6
.)6( في�رشع يف جميع ال�سنة ك�سائر الأذكار،ولأنه ذكر ي�رشع يف الوتر7 .7
 وهو،) �أن القنوت يف الوتر يكون يف الن�صف الأخري من رم�ضان7(ومذهب ال�شافعية
 وهو مروي،)9( وبه قال الإمام �أحمد يف رواية عنه،)8(قول الإمام مالك يف رواية ابن حبيب
، وبه قال قتادة-) –ر�ضي اهلل عنهم10( وابن عمر، و�أبي ابن كعب،عن علي بن �أبي طالب
، والزبريي، ويحيى بن ثابت، وابن املنذر، والزهري، و�سعيد بن �أبي احل�سن،وابن �سريين
ȂǳơǀǯȁǂưǯƗȁƗƭȐưƥǽǂƫȁǂƻƕƩȂǼǬǳơƣƾǼȇȁ« : قال ال�رشبيني.)11(واختاره �أبو بكر الأثرم
: وا�ستدلوا مبا يلي.)12(»ǹƢǔǷǁǺǷňƢưǳơǦǐǼǳơĿþƨǠǯǂƥǂƫȁƗ
ǾǼǟƅơȆǓǁóƤǠǯǺƥȆË ÈƥÉƗȄǴǟǅƢǼǳơǞŦǾǻƗ« :-عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه1 .1
ƨȇơǂǳơ Ƥǐǻ ȆǠǴȇǄǳơȁ ǶǴǈǷ Ǻƥ ƔƢǘǟ Ǿƥ ƽǂǨƫ ƔȐǠǳơȁ ƤȈƦƷ ƮȇƾƷ ǺǷ Ƥȇǂǣ øǱƢǫȁ ÓÏ/Ò ƔƢȈǳȁȋơ ƨȈǴƷ ňƢȀƦǏȋơ  Î
.ÎÔÒ-ÎÔÏ ¡ÎÓÕ-ÎÓÔǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơǂǜǻơƨƸȈƸǏƾǿơȂǋƮȇƾƸǴǳȁǂƫȂǳơƧȐǏƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÏÑ/Ï
ƨȇơǂǳơƤǐǻȆǠǴȇǄǳơȁŃƢǇǺƥƾȈǠǇȏƛƅơƾȈƦǟǺǟǽȁǂȇŃǱƢǫȁÔÕÕÒǶǫǁƮȇƾƷÐÓ/ÕǖǇȁȋơǶƴǠŭơňơŐǘǳơ Ï
ǞǸůȆǸưȈŮơǂǜǻơƨǬưƥǆȈǳřǘǫǁơƾǳơǱƢǫȅǀǷǂƬǳơǅƢƦǠǳơǺƥǲȀǇǽƽƢǼǇƛĿȁǂƫȂǳơƧȐǏƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÏÑ/Ï
ƨǬƥƢǈǳơƮȇƽƢƷȋơǾǳƾȀǌƫǺǰǳȁÎÐÕ/ÏƾƟơȁǄǳơ
-ÏÑÕ/ÐȆƟƢǈǼǳơǺǼǇȆƟƢǈǼǳơȁÎÑÏÔǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÓÒ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗ Ð
ƨȇơǁƾǳơǂƴƷǺƥơȁÔÒÎǶǫǁƮȇƾƷÖÓ/ÎƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơȁǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÏÑÖ
ǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÓÕ/ÎƽȁơƽĺƗǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơǂǜǻơƶȈƸǏƮȇƾūơȁÎÖÐ/Î
.ÎÓÑÕǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÐÕÍ/ÎȆƟƢǈǼǳơǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÎÏÓÒ
ƮƸƦǳơǺǷ Ï ǍǾŸǂţǪƦǇ Ñ
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ò
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ó
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÏÏÏ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơ Ô
.ÏÎÍ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Õ)
.ÎÔÍ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ö
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơǱƢŞƪǼǬȇȏǾǻƗȃǂƻƗƨȇơȁǁǂǸǟǺƥơǺǟȁ ÎÍ
.ÒÏÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÎÔÍ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÎ
.ÏÏÏ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơ ÎÏ
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ǂƻơȁȋơǂǌǠǳơƪǻƢǯơƿƜǧȆǫƢƦǳơǦǐǼǳơĿȏƛǶđƪǼǬȇȏȁƨǴȈǳǺȇǂǌǟǶŮȆǴǐȇǹƢǰǧ
.)1(»Ȇُّ ÈƥÉƗǪÊÈ ƥƗǹȂǳȂǬȇơȂǻƢǰǧǾƬȈƥĿȄǴǐǧǦǴţ

 ومل ينكر عليه،ووجه الداللة من هذا احلديث �أن فعل �أُ َب ّي هذا كان مبح�رض من ال�صحابة2 .2
.)2(�أحد منهم فهو كالإجماع
 كان يقنت يف الن�صف-�أن النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم-عن �أن�س–ر�ضي اهلل عنه
.)3(الثاين من رم�ضان
،)4(»ǹƢǔǷǁĿƧǂǨǰǳơǹȂǼǠǴȇǶǿȁȏƛǅƢǼǳơƪǯǁƽƗƢǷ« : وعن عبد الرحمن بن الأعرج قال3 .3
.)5(وال خالف �أن املراد به القنوت
على �أن القنوت يف الوتر يخت�ص بالن�صف الثاين من- ووجه الداللة من هذا الأثر
 و�صلى، ثم مر�ض،بي ًا �صلى بالنا�س الن�صف الأول فلم يقنت
ّ ُ ما ذكر �أن �أ-رم�ضان
 فح�صل االتفاق منهما ومن �سائر ال�صحابة الذين مل ينكروا على،مكانه معاذ فقنت
.)6(واحد منهما على �أن القنوت م�رشوع يف الن�صف الآخر دون الأول
) حديثي �أُ َب ّي و�أن�س اللذين ا�ستدل بهما ال�شافعية على �أنهما حمموالن7(وقد �أَ َّولَ احلنفية
 قال �صاحب فتح القدير يف تعليقه على. لأن من معاين القنوت طول القيام،على طول القيام
ǾȈǴǟǱƢǬȇǾǻƜǧǵƢȈǬǳơǱȂǗǾǻȂǯǲǸƬŹǾǴƦǫƢǸȈǧȁǾȈǧƩȂǼǬǳơǹƗǞǷȆǬȀȈƦǳơǾǨǠË Ǔ« :حديث �أن�س
.)8(»ǾǏȂǐşǾȈǧǝǃƢǼƬŭơǁƽƢƦƫǞǼŻŘǠŭơơǀȀǧƽƢȀƬƳȏơƧƽƢȇǄƥŚƻȋơǦǐǼǴǳƀǐȈǐţ
) يف رواية �أخرى �إىل القول ب�أن القنوت ي�ستحب يف الوتر يف جميع9(وذهب ال�شافعية
ǱƢǫ ǦȈǠǓ Ʈȇƾūơȁ ÎÑÏÖ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǂƫȂǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ƣƢƬǯ ÓÓ/Ï ƽȁơƽ ĺƗ ǺǼǇ ƽȁơƽ ȂƥƗ  Î
ǺȇŚǇǺƥơǺǟƀǔȇƗƽȁơƽȂƥƗǽơȁǁȁƣƢǘŬơǺƥǂǸǟƨǧȐƻǺǷƢƬȈǬƥśƬǼǈǳƾǳȁǲƥǂǸǟǭǁƾȇŃǺǈūơǹȋǞǘǬǼǷȂǿȁøȅȁȂǼǳơ
ǂǜǻơùǱȂȀůƨȇơȁǁǾǻȋǦȈǠǓƀǔȇƗơǀǿȁǾǼǷǂƻȉơǦǐǼǳơĿƪǼǬȇǹƢǯȁǹƢǔǷǁĿřǠȇǶȀǷƗƤǠǯǺƥĺƗǹƗǾƥƢƸǏƗǒǠƥǺǟ
.ÐÎÏǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÑÐǍƽȁơƽĺƗǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơȁÒÎÐ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ
ƢȀǨǠǓňƢǸǯǂƬǳơǺƥơśƥƾǫȁǹƢǔǷǁǺǷňƢưǳơǦǐǼǳơĿȏƛǂƫȂǳơĿǹȂǰȇȏƩȂǼǬǳơǹƘƥśǴƟƢǬǴǳȃǂƻƗƨǳƽƗȆǬȀȈƦǳơǩƢǇƾǫȁ
ǺǟȆǟơǃȁȋơǲƠǇȁÑÓÐÒ-ÑÓÏÖǵƢǫǁȋơÔÍÏ ¡ÔÍÎ/ÏƧȐǐǳơƣƢƬǯȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơĿǍȂǐǼǳơǽǀǿǂǜǻơ
ńȁƗƨǟƢǸŪơǝƢƦƫơňƢǸǯǂƬǳơǺƥơǱƢǫøǾƻȐǈǻơńƛȆǫƢƦǳơǦǐǼǳơĿǹȂƬǼǬȇǶĔƜǧƨǼȇƾŭơƾƳƢǈǷƢǷƗǱƢǫǹƢǔǷǁǂȀǋĿƩȂǼǬǳơ
.ÔÍÐ-ÔÍÏ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơƨǼǈǳơǞȈŦǲǸǌȇǂƫȂǳơĿǺŮȂǬȇƩƢǸǴǯǺǈƸǴǳǵȐǈǳơǾȈǴǟǾǸȈǴǠƫȁ
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ï
ĿȏƛǂƫȂǳơĿƪǼǬȇȏǱƢǫǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÔÍÐ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁǂǰǼǷǱƢǫȁÎÎÕ/ÑǲǷƢǰǳơȅƾǟǺƥơ Ð
ƮȇƾūơǂǰǼǷǹƢǸȈǴǇǺƥơǱƢǬȇȁǹƢǸȈǴǇǺƥǦȇǂǗƨǰƫƢǟȂƥƗƾŧƗǱƢǫǱƢǫȁÑÓÐÔǶǫǁƮȇƾƷǹƢǔǷǁǺǷňƢưǳơǦǐǼǳơ
ǱƢǫþǾǨǠǓȄǴǟǞǸůþǮǳƢǷǺƥǆǻƗǺǟƨǰƫƢǟȂƥƗøÐÕÔ/ÔǹơǄȈŭơĿœǿǀǳơǱƢǫȁȅǁƢƼƦǳơǺǟǽǂǯǀȇƽƢŧǺƥơƪǠũ
øƮȇƾūơǞǓȂƥǥǂǟǺǸȈǧňƢǸȈǴǈǳơǽǂǯƿȁþƮȇƾūơǂǰǼǷȅǁƢƼƦǳơ
.ÏÎÍ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Ñ)
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ò
.ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ó
.ÑÐ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ô)
.ÑÏÖ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Õ)
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ö

ÏÓÕ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

رم�ضان ،ون�سبه النووي �إىل الإمام مالك �أي�ض ًا(.)1
وعلي عن الإمام مالك( )2قوله بنفي القنوت يف الوتر جملة ،ووجه
وروى ابن القا�سم
ّ
هذه الرواية �أن الوتر �صالة ،فلم يكن القنوت م�رشوع ًا فيها كاملغرب( ،)3وامل�شهور من
مذهب املالكية كراهة القنوت يف الوتر( .)4وعن طاو�س �أن القنوت يف الوتر بدعة ،وهو
رواية عن ابن عمر(.)5
والراجح-من وجهة نظري واهلل �أعلم-ما ذهب �إليه جمهور الفقهاء ب�أن القنوت مندوب
يف الوتر يف جميع ال�سنة ،للن�صو�ص ال�صحيحة ال�رصيحة الواردة عن الر�سول –�صلى اهلل
عليه و�سلم -يف ذلك� ،أما القول بتخ�صي�صه يف الن�صف الثاين من رم�ضان ف�ضعيف ،ل�ضعف
ُ
بي و�أن�س ،وال حاجة �إىل ت�أويلهما –كما ذهب احلنفية -طاملا ثبت �ضعفهما ،و�أما
حديثي �أ ّ
ما جاء عن عبد الرحمن بن الأعرج ،فهو ي�ستند �إىل حديث �أُ َب ّي وهو �ضعيف كما �سبق ،ولي�س
يف الن�صو�ص ما يدل على تخ�صي�ص القنوت يف وتر رم�ضان كما ذهب ال�شافعية يف رواية،
و�أما القول بكراهة القنوت يف الوتر ،وكذا اعتباره بدعة ،فقوالن ال ي�سعفهما الدليل ،بل
الن�صو�ص ال�صحيحة على خالف ذلك.

ثانياً :الفجر(:)6
اختلف الفقهاء يف م�س�ألة القنوت يف الفجر ،ومذهب املالكية( )7يف امل�شهور عندهم
وال�شافعية(� )9أن القنوت يف الفجر م�ستحب ،وهو قول ابن �أبي ليلى ،واحل�سن بن �صالح ،وهو
مروي عن �أبي مو�سى الأ�شعري ،وابن عبا�س ،و�أبي بكرة( ،)10وحكاه احلازمي عن �أكرث النا�س

()8

ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Î
).ÏÎÍ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Ï
)ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ð
.ÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ñ
.ÒÏÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ò
ĿƔƢƳǱǃơȂǼǳơĿȏƛƢȀȈǧƩȂǼǫȏǾǻƗȄǴǟƔƢȀǬǨǳơǩƢǨƫơǞǫȁƾǫǾǻƘƥňƢǯȂǌǳơǵƢǷȍơǂǯƿƾǬǧƩƢƥȂƬǰŭơƩơȂǴǐǳơǺǷǂƴǨǳơŚǣƢǷƗ Ó
ǪƦȇŃȁƔƢǌǠǳơȁƣǂǤŭơȁǂǐǠǳơȁǂȀǜǳơȆǿȁƤƦǇŚǣǺǷƩơȂǴǏǞƥǁƗĿƩȂǼǬǳơǭǂƫȄǴǟǩƢǨƫȏơǞǫȁǾǻƗǶǴǟơȁøǾǳȂǫǁƢǗȁȋơǲȈǻ
ơǀǿǵǄƷǺƥơǦǳƢƻƾǫȁÐÖÒ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơǂǜǻơøƢǿŚǣǺǷǂƫȂǳơƧȐǏĿȁƩƢƥȂƬǰŭơǺǷƶƦǐǳơƧȐǏĿȏƛǥȐŬơ
ĿƔƢƳǾȈǳƛƤǿƿƢǷƾȇƚƫƧŚưǯƨǳƽƗǩƢǇƾǫȁǺǰȇŃǵƗƨǳǃƢǻǭƢǼǿǹƢǯƗƔơȂǇƀǼǈƷÅȐǠǧǮǳƿŐƬǟơȁƩơȂǴǐǳơǲǯĿƩȂǼǬǳơǃƢƳƗȁ
ǂƫȂǳơĿȁƶƦǐǳơŚǣȁƶƦǐǳơǑǂǧƧȐǏǲǯǺǷƨǠǯǁǂƻƕĿǝȂǯǂǳơǺǷǞǧǂǳơƾǠƥȂǿȁǺǈƷǲǠǧƩȂǼǬǳơȁøǾǳȂǫÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơ
ȄǴƸŭơøǲǔǧǾǼǰǳȁÈƢǓǂǧǆȈǳȁƵƢƦǷǾǯǂƫȁǺǈƷǾǴǠǨǧńƢǠƫƅǂǯƿƩȂǼǬǳơȁøƀǔȇƗǱƢǫȁøǮǳƿĿǾȈǴǟƔȆǋȐǧǾǯǂƫǺǸǧ
.ÎÑÖ -ÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơĿǾȈǳƛƤǿƿƢǸȈǧǾƬǳƽƗȁǵǄƷǺƥơǵȐǯǂǜǻơȁÎÑÐ/Ñ
.ÏÕÎ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơȁÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơȁÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ô
ňƢȀǯƢǨǳơǾǳƢǫƨǴȈǔǧǾǻƗȃǂƻƗƨȇơȁǁĿȁǝȁǂǌǷŚǣǾǻƗǂǸǟǺƥŜŹǺǟȁƨǼǇǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơǹƛƨȈǰǳƢŭơǺǷǹȂǼƸǇǱƢǫȁ Õ
.ÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơǂǜǻơ
.ÎÓÓ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơȁÑÕÐ ¡ÑÔÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ö
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơȁÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ ÎÍ

ÏÓÖ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

ƶƦǐƥþƔƢǟƽȅƗƩȂǼǫƣƾǻȁ« : جاء يف منح اجلليل قوله،)1(من ال�صحابة والتابعني
ƩȂǼǬǳơǺǈȇȁ« : وقال ال�رشبيني،)3(»ƨȈǓƢǷƨǼǇǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơ~ȄǴȈǳĺƗǺƥơǱƢǫȁ)2(nǖǬǧ
: وا�ستدلوا مبا ي�أتي،)4(nƶƦǐǳơƨȈǻƢƯǱơƾƬǟơĿ
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁǱơǃƢǷ« : �أنه قال-عن �أن�س بن مالك –ر�ضي اهلل عنه1 .1
.)5(»ƢȈǻƾǳơǩǁƢǧŕƷǂƴǨǳơĿƪǼǬȇ

 �أنا �أقربكم �صالة بر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه: قال-عن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه2 .2
 بعد ما يقول �سمع، فكان �أبو هريرة يقنت يف الركعة الأخرية من �صالة ال�صبح-و�سلم
.)6( فيدعو للم�ؤمنني ويلعن الكفار،اهلل ملن حمده
 كان- �أن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن الرباء بن عازب–ر�ضي اهلل عنه3 .3
 قال، ووجه الداللة منه ذِكر القنوت يف �صالة ال�صبح،)7(يقنت يف ال�صبح واملغرب
ǝƢŦȍơǱƽȁƗƤƳơȂƥǆȈǳǾǻȋƣǂǤŭơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǅƢǼǳơǭǂƫǂǔȇȏȁ« :النووي
.)8(»ƢȀȈǧǾƼǈǻȄǴǟ
، بعد الركوع: «�س�ألت �أبا عثمان عن القنوت يف ال�صبح قال:عن العوام بن حمزة قال4 .4
.)9(» عن �أبي بكر وعمر وعثمان ر�ضي اهلل تعاىل عنهم: عمن؟ قال:قلت

.ÐÖÑ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơȁÑÐÎ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Î
.ÏÒÖ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ï
.ÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ð)
.ÎÓÓ/ÎƱƢƬƸŭơřǤǷřȈƥǂǌǳơ Ñ
ƣƢƬǯ ÏÔÐǍ ȃǂǤǐǳơ ǺǼǈǳơ ȆǬȀȈƦǳơȁ ÏÎÏÕ ¡ÏÎÏÔ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ÎÐÍ ¡ÎÏÖ/Ó ƧǁƢƬƼŭơ ƮȇƽƢƷȋơ ȆǇƾǬŭơ  Ò
¡ÏÕÔ/Ï ȃŐǰǳơ ǺǼǈǳơ ȆǬȀȈƦǳơȁ ÑÑÓǶǫǁ ƮȇƾƷ ǝȂǯǂǳơ ƾǠƥ ƨȈǻƢưǳơ ƨǠǯǂǳơ Ŀ ƶƦǐǳơ ƧȐǏ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ
ȁƗǶȀƟƢũƘƥǺȇǂƻƕǵȂǫȄǴǟȁƗǵȂǬǳƔƢǟƾǳơǭǂƫƢŶƛƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǲǏƗǭǂƬȇŃǾǻƗȄǴǟǲȈǳƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯ
ǾǠǓȂǷ ǹƢȈƥȁ ƩȂǼǬǳơ ƨǨǏ ƣƢƥ ǂƫȂǳơ ƣƢƬǯ ÐÖ/Ï řǘǫǁơƾǳơ ǺǼǇ řǘǫǁơƾǳơȁ ÐÎÍÒ ¡ÐÎÍÑ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǶȀǴƟƢƦǫ
ǦǴƬƻơƾǫȁȅǃơǂǳơǂǨǠƳȂƥƗƮȇƾūơĿȁǹȂǫȂƯȂǷǾǳƢƳǁǱƢǫȁƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÐÖ/ÏƾƟơȁǄǳơǞǸůȆǸưȈŮơȁ
ǾǻƗȏƛǾưȇƾƷƤƬǰȇƧǂǷǱƢǫȁǖǴźǹƢǯƨǬƯřȈŭơǺƥơǱƢǫȁǩȁƾǏƨǬƯĻƢƷȂƥƗǱƢǫȁƨǬƯśǠǷǺƥơǱƢǬǧǾȈǧƔƢǸǴǠǳơ
ŚǯƢǼŭƢƥƽǂǨǼȇǹƢƦƷǺƥơǱƢǫȁƁŚưǯǶȀȇƨǟǁǃȂƥƗǱƢǫȁǚǨūơƔȆǇǅȐǨǳơǱƢǫȁȅȂǬƥǆȈǳȆƟƢǈǼǳơȁƾŧƗǱƢǫȁƔȄǘź
ǶȈǬǳơǺƥơǂǜǻơƨƬƦǳơƮȇƾūơǲǿƗǺǷƾƷƗǾƥƽǂǨƫƢŠƲƬƸÈȇ ȏŚǯƢǼǷƤƷƢǏȅǃơǂǳơǂǨǠƳȂƥƗǶȈǬǳơǺƥơǱƢǫȁŚǿƢǌŭơǺǟ
.ÐÖ/ÏřǤŭơǪȈǴǠƬǳơȅƽƢƥȉơȁÏÔÓ/ÎƽƢǠŭơƽơǃ
ǱƢǫƧǂȇǂǿĺƗǺǟǾǐǻȁÔÓÑǶǫǁƮȇƾƷƾǸūơǮǳȁƢǼƥǁǶȀǴǳơǲǔǧƣƢƥǹơƿȋơƣƢƬǯÏÔÒ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ó
ƔƢǌǠǳơƧȐǏȁǂȀǜǳơƧȐǏǺǷȃǂƻȋơƨǠǯǂǳơĿƪǼǬȇǾǼǟƅơȆǓǁƧǂȇǂǿȂƥƗǹƢǰǧǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơƧȐǏǺƥ
ō ǂŏ ËǫȋÉ
øǁƢǨǰǳơǺǠǴȇȁśǼǷƚǸǴǳȂǟƾȈǧǽƾŧǺŭƅơǞũǱȂǬȇƢǷƾǠƥƶƦǐǳơƧȐǏȁ
ƪǳǄǻ ơƿƛ ƧȐǐǳơ ǞȈŦ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƦƸƬǇơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ǞǓơȂǷȁ ƾƳƢǈŭơ ƣƢƬǯ ÑÔÍ/Î ƶȈƸǐǳơ ǞǷƢŪơ ƱƢƴūơ Ǻƥơ  Ô
ƮȇƾƷ ƩơȂǴǐǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ƣƢƬǯ ÓÕ/Ï ƽȁơƽ ĺƗ ǺǼǇ ƽȁơƽ ȂƥƗȁ ÓÔÕ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ƨǳǃƢǻ śǸǴǈŭƢƥ
.ÎÑÑÎǶǫǁ
.ÑÕÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
ǵȂǬǳƔƢǟƾǳơǭǂƫƢŶƛƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǲǏƗǭǂƬȇŃǾǻƗȄǴǟǲȈǳƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÕÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ö
ǺǟȏƛƭƾŹȏƾȈǠǇǺƥŜŹȁǺǈƷƽƢǼǇƛơǀǿȆǬȀȈƦǳơǱƢǫȁÐÎÍÕǶǫǁƮȇƾƷǶȀǴƟƢƦǫȁƗǶȀƟƢũƘƥǺȇǂƻƕǵȂǫȄǴǟȁƗ
ǽƾǼǟƩƢǬưǳơ

ÏÔÍ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

.)1( يف الفجر- «قنت علي –ر�ضي اهلل عنه:عن عبد اهلل بن معقل قال5 .5
) وكان ذلك مبح�رض من ال�صحابة2( �أنه كان يقنت يف ال�صبح-عن عمر –ر�ضي اهلل عنه6 .6
ووجه الداللة من الن�صو�ص والآثار ال�سابقة �أنها تثبت القنوت يف �صالة.)3(وغريهم
.)4(الفجر وتدل على �سنيته
، وهو مروي عن ابن عبا�س،) �أنه ال قنوت يف الفجر6() واحلنابلة5(ومذهب احلنفية
 ويحيى بن يحيى، وال�شعبي، والليث، و�أبي الدرداء وبه قال الثوري، وابن م�سعود،وابن عمر
Ǻƥ ƾǸƸŭ ȅƗó ƪǴǫ« :) قال �أبو �سليمان اجلوزجاين7(-الأندل�سي –�صاحب الإمام مالك
Ǻǈȇȏȁ« : وقال ابن قدامة،)8(»ǂƫȂǳơĿȏƛȏǱƢǫƩȂǼǫƩơȂǴǐǳơǺǷƔȆǋĿǲȀǧǺǈūơ
: وا�ستدلوا مبا ي�أتي.)9(»ǂƫȂǳơȃȂǇƩơȂǴǐǳơǺǷƢǿŚǣȏȁƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơ
ȂǟƾȇǝȂǯǂǳơƾǠƥƁǂȀǋƪǼǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗ« :-عن �أن�س–ر�ضي اهلل عنه1 .1
.)10(»ǾǯǂƫĽƣǂǠǳơǺǷƔƢȈƷƗȄǴǟ
 قنت بعد الركوع- «�أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه2 .2
.)11(»ǶŮƔƢǟƾǳơǭǂƫĽǹȐǧȁǹȐǨǳȂǟƾȇƁǂȀǋǾƫȐǏĿ
ƅơǱȂǇǁǦǴƻƪȈǴǏƾǫǮǻƛĺƗƢȇȆÊƥȋÈ ƪǴǫ« :عن �سعد بن طارق الأ�شجعي قال3 .3
ȅƗ« : فقالǂƴǨǳơĿǹȂƬǼǬȇơȂǻƢǰǧȆǴǟȁǹƢǸưǟȁǂǸǟȁǂǰƥĺƗȁǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏó
ȁƗǵȂǬǳƔƢǟƾǳơǭǂƫƢŶƛƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǲǏƗǭǂƬȇŃǾǻƗȄǴǟǲȈǳƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÕÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Î
ƔơȁǁƛĿňƢƦǳȋơǾǼǈƷȁǁȂȀǌǷƶȈƸǏȆǴǟǺǟơǀǿȁȆǬȀȈƦǳơǱƢǫȁÐÎÎÒǶǫǁƮȇƾƷǶȀǴƟƢƦǫȁƗǶȀƟƢũƘƥǺȇǂƻƕǵȂǫȄǴǟ
Ë
.ÎÓÑ/ÏǲȈǴǤǳơ
ƔƢǟƾǳơǭǂƫƢŶƛƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǲǏƗǭǂƬȇŃǾǻƗȄǴǟǲȈǳƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÕÖ-ÏÕÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ï
.ÎÓÍ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛĿňƢƦǳȋơǾǼǈƷȁÐÎÎÎ
¡ÐÎÎÍ ¡ÐÎÍÖ ¡ÐÎÍÔǶȀǴƟƢƦǫȁƗǶȀƟƢũƘƥǺȇǂƻƕǵȂǫȄǴǟȁƗǵȂǬǳ
Ë
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ð
.ÑÕÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
.ÖÔ/ÎƨƴūơňƢƦȈǌǳơȁÎÓÒ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ò
.ÎÔÑ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ó
.ÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơȁÏÍÎ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơœǗǂǬǳơÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ô
.ÎÓÎ/ÎǲǏȋơƣƢƬǯňƢƦȈǌǳơ Õ
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ö
¡ÏÕÓ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÓÔÔǶǫǁƮȇƾƷƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÑÓÕ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơ ÎÍ
ȁƗǶȀƟƢũƘƥǵȂǫȄǴǟȁƗǵȂǬǳƶƦǐǳơƧȐǏĿȁƨǳǃƢǼǳơǝƢǨƫǁơƾǼǟƶƦǐǳơŚǣƩơȂǴǐǳơǂƟƢǇĿƩȂǼǬǳơǭǂƫƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯ
.ÎÍÔÔǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺǠǴǳơƣƢƥƵƢƬƬǧȏơƣƢƬǯÏÍÐ/ÏȆƟƢǈǼǳơǺǼǇȆƟƢǈǼǳơȁÐÎÍÏǶǫǁƮȇƾƷǶȀǴƟƢƦǫ
ƪǳǄǻơƿƛƩơȂǴǐǳơǞȈŦĿƩȂǼǬǳơƣƢƦƸƬǇơƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÑÓÔ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơ ÎÎ
ǹƗǶȀƯƾƷƧǂȇǂǿƢƥƗǹƗƨǸǴǇĺƗǺǟøƢȀǼǷƩƢȇơȁǁƧƾǟƮȇƾƸǴǳȁÓÔÒǶǫǁƮȇƾƷƀǸƟơƽƶƦǐǳơĿǾƥƢƦƸƬǇơȁƨǳǃƢǻśǸǴǈŭƢƥ
ƾȈǳȂǳơǺƥƾȈǳȂǳơƲǻơǶȀǴǳơǾƫȂǼǫĿǱȂǬȇǽƾŧǺŭƅơǞũǱƢǫơƿƛƁǂȀǋƧȐǏĿƨǠǯǂǳơƾǠƥƪǼǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơ
ƢȀǴǠƳơǶȀǴǳơǂǔǷȄǴǟǮƫƘǗȁƽƾǋơǶȀǴǳơśǼǷƚŭơǺǷśǨǠǔƬǈŭơƲǻǶȀǴǳơƨǠȈƥǁĺƗǺƥǉƢȈǟƲǻǶȀǴǳơǵƢǌǿǺƥƨǸǴǇƲǻǶȀǴǳơ
ƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁȃǁƗƪǴǬǧƾǠƥƔƢǟƾǳơǭǂƫƾǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁƪȇƗǁĽƧǂȇǂǿȂƥƗǱƢǫǦǇȂȇřǈǯǾȈǴǟ
ǆȈǳƣƢƥŚǈǨƬǳơƣƢƬǯÎÓÓÎ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơȁøơȂǷƾǫƾǫǶǿơǂƫƢǷȁǲȈǬǧǱƢǫǶŮƔƢǟƾǳơǭǂƫƾǫǶǴǇȁǾȈǴǟ
.ÑÏÕÑǶǫǁƮȇƾƷƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳ

ÏÔÎ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

.)1(nƭƾÈ ƸÌ ǷÉ řƥ
ĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁƪǼǫơ «م: قوله-عن ابن م�سعود–ر�ضي اهلل عنه4
.)2(nǾƫȐǏǺǷƔȆǋ
ال�صبح فلم يقنت فقلت- �صليت مع ابن عمر–ر�ضي اهلل تعاىل عنهما:عن �أبي خملد قال5
.)3( ما �أحفظه عن �أحد من �أ�صحابنا: �أال �أراك تقنت؟ فقال:له
 ومثله عن ابن عمر،)4(»ƨǟƾƥƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơ« :-قول ابن عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما6
.)5(ر�ضي اهلل عنه
نهى عن القنوت يف-�أن النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم-عن �أم �سلمة–ر�ضي اهلل عنها7
.)6(ال�صبح
 قنت يف- �أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن جماعة من ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم8
 اللهم ا�شدد ط�أتك:) ويقول8() وذكوان7(�صالة الفجر �شهراً كان يدعو يف قنوته على ِر ْعل

.4
.5
.6
.7
.8

ƮȇƾƷơǀǿǱƢǫȁÑÍÏǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơǭǂƫĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơƪȈǫơȂǷƣƢƬǯÏÒÏ/ÏƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơ Î
ƶȈƸǏƨŻǄƻǺƥơȁÎÍÕÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơǭǂƫƣƢƥƵƢƬƬǧȏơƣƢƬǯÏÍÑ/ÏȆƟƢǈǼǳơǺǼǇȆƟƢǈǼǳơȁƶȈƸǏǺǈƷ
ǶǰūƢǧǽŚǣǾǜǨƷƾǫȁÉƢƯƾŰǽƕǂǧǾǨǴƻȄǴǏǺǸǟǾǜǨŹŃǶȈǋƗǺƥǩǁƢǗǱƢǫȁÏÖÔÑǶǫǁƮȇƾƷÎÒÐ/ÏƨŻǄƻǺƥơ
¡ÐÍÏ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁƶȈƸǏǽƽƢǼǇƛǱƢǫȁÎÍÑǶǫǁƮȇƾƷÖÕ/ÕƧǁƢƬƼŭơƮȇƽƢƷȋơȆǇƾǬŭơȁǾǻȁƽǾǳ
ƣƢƬǯ ÐÖÐ/Î ƨƳƢǷ Ǻƥơ ǺǼǇ ƨƳƢǷ Ǻƥơȁ ÐÎÒÓ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ƶƦǐǳơ ƧȐǏ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ǂȇ Ń ǺǷ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ƣƢƬǯ
ǱƢǫȁǺǈƷǽƽƢǼǇƛÏÑÓ/ÎǎȈƼǴƬǳơĿǂƴƷǺƥơǱƢǫÎÏÑÍǶǫǁƮȇƾƷǂƴǨǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơ
ƩȂǼǬǳơǭǂƫĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơƪȈǫơȂǷƣƢƬǯÎÍÖǍňƢƦǳȋơƲȇǂƼƬƥȅǀǷǂƬǴǳƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơǂǜǻơƶȈƸǏňƢƦǳȋơ
.ÑÍÏǶǫǁƮȇƾƷ
ǽơȁǁơǀǯøǱƢǫȁÐÎÒÑǶǫǁƮȇƾƷƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÎ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ï
ƣǁƢƷơƿƛǹƢǯǾǻƛȁǂƫȂǳơĿȏƛƽơǃȁÔÑÕÐǶǫǁÏÔÑ/ÔǖǇȁȋơǶƴǠŭơňơŐǘǳơȁǭȁǂƬǷȂǿȁȆǸȈƸǈǳơǂƥƢƳǺƥƾǸŰ
ǵƢǌǳơǲǿƗƣǁƢƷŕƷȆǴǟƪǼǫȏȁơȂƫƢǷŕƷǹƢǸưǟȏȁǂǸǟȏȁǂǰƥȂƥƗƪǼǫƢǷȁśǯǂǌŭơȄǴǟȂǟƾȇǺȀǴǯƩơȂǴǐǳơĿƪǼǬȇ
ǂƻȉơȄǴǟƢǸȀǼǷƾƷơȁǲǯȂǟƾȇƢǔȇƗǾȈǴǟȂǟƾȇƨȇȁƢǠǷǹƢǯȁǺȀǴǯƩơȂǴǐǳơĿƪǼǬȇǹƢǯȁ
.ÐÎÒÔǶǫǁƮȇƾƷƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÏ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ð
ȆǬȀȈƦǳơȁǦȈǠǓǂƯȋơơǀǿǪȈǴǠƬǳơĿǱƢǫǾǠǓȂǷǹƢȈƥȁƩȂǼǬǳơƨǨǏƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÑÎ/ÏřǘǫǁơƾǳơǺǼǇřǘǫǁơƾǳơ Ñ
ĿȂǰǳơȄǴȈǳȂƥƗȁƶǐȇȏøǱƢǫȁÐÎÒÖǶǫǁƮȇƾƷƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÐ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơ
ǾǼǟơȁȁǁǺȇǀǳơǹƗȁƾƷơȁƨȇơȁǁǮǳƿǹƗǵƾǬƫƾǫøňƢǸǯǂƬǳơǺƥơǱƢǫøƶƦǐǳơƧȐǏĿƪǼǫǾǻƗǅƢƦǟǺƥơǺǟƢǼȇȁǁƾǫȁǭȁǂƬǷ
øƨǟƢŦƶƦǐǳơĿƪǼǬȇŃǾǻƗ
ĺƾōǼǳơƣǂƷǺƥǂǌƥǱƢǫȁÐÎÒÕǶǫǁƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÏ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ò
ȅƾǟǺƥơȁÒÍ/ÕƔƢȈǳȁȋơƨȈǴƷňƢȀƦǏȋơȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơǂǰǻƗƢŶƛǾǻƗȄǴǟƨǳȏƽƢȀȈǨǧǂǸǟǺƥơǺǟǾƬȇơȁǁƪƸǏǹƛȁǦȈǠǓ
ǽƽǁȁƗȁǾƥǅƘƥȏȅƾǼǟȂǿȁƁǂǰǼǷƀưȇƾƷǾƫƢȇơȁǁĿǥǂǟƗȏȁƩƢȇơȁǂǳơǺǷƩǂǯƿƢǷŚǣǾǳƣǂƷǺƥǂǌƥȁǱƢǫȁÖ/ÏǲǷƢǰǳơ
.ÖÕ/ÎƤȇǀȀƬǳơƤȇǂǬƫǂƴƷǺƥơǂǜǻơśǳǾȈǧǩȁƾǏǂǌƥǺǟǂƴƷǺƥơǱƢǫȁǂǌƥƨŦǂƫĿÐÎÒ/ÎǹơǄȈŭơĿœǿǀǳơ
ǞǧƢǻǺƥƅơƾƦǟȁƨǈƦǼǟȁȄǴǠȇǺƥƾǸŰǱƢǫȁǾǠǓȂǷǹƢȈƥȁƩȂǼǬǳơƨǨǏƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÐÕ/ÏřǘǫǁơƾǳơǺǼǇřǘǫǁơƾǳơ Ó
ǺǟƾȈƦǟĺƗƪǼƥƨȈǨǏǺǟǾȈƥƗǺǟǞǧƢǻǺƥơǺǟƨǈƦǼǟǺǟƱƢȈǿǱƢǫȁƀǔȇƗǱƢǫȁƨǸǴǇǵƗǺǷǝƢũǞǧƢǼǳƶǐȇȏȁƔƢǨǠǓǶȀǴǯ
¡ÐÍÐ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁøǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏœǼǳơǭǁƾƫŃƾȈƦǟĺƗƪǼƥƨȈǨǏȁơǀđǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơ
.ÐÎÓÍǶǫǁƮȇƾƷƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơǂȇŃǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯ
.ÎÐÍÎǍǖȈƸŭơǅȂǷƢǬǳơȅƽƢƥƕǃȁŚǨǳơǂǜǻơǶȈǴÈ ǇřƥǺǷƨǴȈƦǫ
Ô
É
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơǂǜǻơǶȈǴÈ ǇřƥǺǷƀǔȇƗƨǴȈƦǫ
Õ
É
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على ُم�ض( )1واجعلها عليهم �سنني ك�سني( )2يو�سف(.)3
 9 .9وعن �أبي عثمان النهدي قال� :صليت خلف �أبي بكر وخلف عمر كذلك ،فلم �أر �أحداً
منهما يقنت يف �صالة الفجر(.)4
1010ولأنها �صالة مفرو�ضة ،فلم ي�سن القنوت فيها كبقية ال�صلوات(.)5
وقد فهم احلنفية من ترك النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -القنوت يف الفجر على �أن
القنوت فيه من�سوخ ،دل عليه �أن الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم -كان يقنت يف املغرب كما
يف �صالة الفجر وذلك من�سوخ بالإجماع(.)6
قنت يف ال�سنة كلها �إال يف الن�صف الأول من رم�ضان( ،)7وذلك
وروي عن قتادة �أنه ُي ُ
ُ
بي ال�سابق.
ا�ستد ً
الال بخرب �أ ّ
()8
وقد �أجاب ال�شافعية عن �أدلة القائلني بعدم �سنية القنوت يف الفجر فقالوا� :أما حديثا
�أن�س و�أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنهما -فاملراد منهما ترك الدعاء على �أولئك الكفار ولعنهم
فقط ،ولي�س ترك القنوت �أو ترك القنوت يف غري ال�صبح ،وهذا الت�أويل متعني ،لأن حديث �أن�س
يف قوله� )9(»ƢȈǻƾǳơǩǁƢǧŕƷƶƦǐǳơĿƪǼǬȇǱǄȇŃ« :صحيح �رصيح ،فيجب اجلمع بينهما ،وقد
روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي قوله )10(»ǺǠǴǳơǭǂƫƢŶƛ« :كما يو�ضح هذا الت�أويل
�أي�ض ًا رواية �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه -وهي قوله .)11(»ǶŮƔƢǟƾǳơǭǂƫĽ« :و�أما اجلواب
عن حديث �سعد بن طارق ،فهو �أن الذين �أثبتوا القنوت معهم زيادة علم ،وهم �أكرث ،فوجب
تقدميهم .و�أما حديث ابن م�سعود ف�ضعيف ،ولأنه نفي ،وحديث �أن�س �إثبات ،فقدم لزيادة
العلم ،و�أما حديث ابن عمر �أنه مل يحفظه �أو ن�سيه ،وقد حفظه �أن�س والرباء بن عازب وغريهما
.ÏÑÕ/ÓƽȂƦǠŭơǹȂǟȅƽƢƥȉơǂǜǻơƨȈƥǂǟƨǴȈƦǫ Î

.ÏÏÐ/ÑƽȂƦǠŭơǹȂǟȅƽƢƥȉơǵơȂǟƗƨǠƦǇĿǵƢǠǳơǖƸǬǳơǺǷǦǇȂȇǵƢȇƘǯȅƗƔƢȈǳơǦȈǨţȁśǈǳơǂǈǰƥǦǇȂȇřǈǯ Ï

ǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơǂǜǻơƨǨǴƬűǙƢǨǳƘƥȁǶȀǼǟƅơȆǓǁóǆǻƗȁǅƢƦǟǺƥơȁƧǂȇǂǿĺƘǯƨƥƢƸǐǳơǺǷƨǟƢŦǺǟȅȁǁƮȇƾūơơǀǿ Ð
¡ÐÑÎ/Î ƔơǄƳȋơ ƀǔȇƗ ǂǜǻơȁ ÔÔÎ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ þƾƴǈȇ śƷ ŚƦǰƬǳƢƥ ȅȂȀȇ ƣƢƥ ǹơƿȋơ ƣƢƬǯ ÏÔÔ/Î ƶȈƸǐǳơ
.ÓÍÐÍ ¡ÒÕÑÔ ¡ÑÐÏÏ ¡ÑÏÕÑ ¡ÏÔÔÑ ¡ÖÓÎƮȇƽƢƷȋơÏÐÑÕ/Ò ¡ÏÏÖÍ/Ò ¡ÎÓÔÖ/Ñ ¡ÎÓÓÎ/Ñ ¡ÎÍÔÏ/Ð
ǱǄǻơƿƛƧȐǐǳơǞȈŦĿƩȂǼǬǳơƣƢƦƸƬǇơƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÑÓÔ ¡ÑÓÓ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơȁ
.ÏÕÔ/ÏƨǻơȂǟĺƗƾǼǈǷƨǻơȂǟȂƥƗȁÎÖÔÏǶǫǁÐÍÔ/ÒǹƢƦƷǺƥơƶȈƸǏǹƢƦƷǺƥơȁÓÔÒ ¡ÓÔÑǶǫǁƨǳǃƢǻśǸǴǈŭƢƥ
.ÐÍÕÒǶǫǁƨǳǃƢǻǱȁǄǻƾǼǟƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÕÎ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÎÒÖÓǶǫǁÑÒÐ/ÎȆǷǁơƾǳơȁ
ƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÓÖ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗȁÐÐÏÏǶǫǁÏÑÑ/Ï ¡ÐÎÍÍ ¡ÐÍÖÖǶǫǁÏÍÍ/ÏƀǔȇƗǂǜǻơȁ
.ÎÍÍÔÑǶǫǁÑÔÍ/ÏƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơȁÎÑÑÐǶǫǁƧȐǐǳơĿƩȂǼǬǳơ
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ñ
.ÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ Ò
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ó
.ÕÏÍ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ô
.ÎÔÕ/ÒȅȁȂǼǳơƵǂǌƥǶǴǈǷƶȈƸǏȅȁȂǼǳơȁÑÕÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
ƮƸƦǳơǺǷ Ô Ǎǂǜǻơ Ö
.ÐÍÏ ¡ÏÕÔ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ ÎÍ
ƮƸƦǳơǺǷ Õ Ǎǂǜǻơ ÎÎ

ÏÔÐ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

فقدم من حفظ ،و�أما حديث ابن عبا�س ف�ضعيف ،كما �أنه روي عنه �أنه قنت يف ال�صبح ،و�أما
حديث �أم �سلمة ف�ضعيف �أي�ضاً.
�أما القائلون ب�أنه ال قنوت يف الفجر �إال يف النوازل ،فقد �أجابوا عن �أدلة القائلني
با�ستحبابه ،فقالوا :بالن�سبة �إىل حديث �أن�س «ĿƪǼǬȇǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǱơǃƢǷ
 »ƢȈǻƾǳơǩǁƢǧŕƷǂƴǨǳơف�إن القنوت فيه حممول على طول القيام ،ف�إنه ي�سمى قنوتاً ،وال �شك
�أن �صالة ال�صبح �أطول ال�صلوات قياماً ،ولذلك فيكون الإ�شكال ن�ش�أ من ا�شرتاك لفظ القنوت
بني القيام وبني اخل�ضوع وال�سكوت والدعاء وغريها� ،أو �أنه كان يقنت �إذا دعا لقوم �أو دعا
عليهم ،للجمع بينهما( ،)1وي�ؤيد هذا القول ما جاء عن �أن�س –ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي –�صلى
اهلل عليه و�سلم -كان ال يقنت �إال �إذا دعا لقوم �أو عليهم( )2وهو �صحيح( .)3وقد �صح �أي�ض ًا عن
�أبي مالك الأ�شجعي عن �أبيه �أنه قال �أي بني محُ دث( )4يعني املواظبة واملداومة على قنوت
ال�صبح( ،)5ثم �إنه قد ورد عن �أن�س نف�سه �أنه مل يقنت يف ال�صبح ،فقد �أخرج الطرباين عن غالب
بن فرقد الطحان قال :كنت عند �أن�س بن مالك –ر�ضي اهلل عنه� -شهرين فلم يقنت يف �صالة
الغداة( ،)6و�أخرج ابن �أبي �شيبة عن �أبي بكر وعمر وعثمان –ر�ضي اهلل عنهم� -أنهم كانوا ال
يقنتون يف الفجر( ،)7و�أخرج �أي�ض ًا عن علي –ر�ضي اهلل عنه -ملا قنت يف ال�صبح �أنكر عليه
النا�س فقال :ا�ستن�رصنا على عدونا( ،)8و�أخرج عن ابن عبا�س وابن م�سعود وابن عمر وابن
الزبري –ر�ضي اهلل عنهم� -أنهم كانوا ال يقنتون يف �صالة ال�صبح( ،)9و�أما حديث �أبي هريرة
الال مبا رواه عبد اهلل بن م�سعود –ر�ضي اهلل عنه -قالǱȂǇǁƪǼǬȇŃ« :
فمن�سوخ ،وذلك ا�ستد ً
 ،)10(»ǽƾǠƥȏȁǾǴƦǫƪǼǬȇŃǾǯǂƫĽƁǂȀǋȏƛƶƦǐǳơĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơو�أما ما جاء
عن عمر –ر�ضي اهلل عنه� -أنه كان يقنت يف الفجر مبح�رض من ال�صحابة وغريهم ،فيحمل
على �أن ذلك كان يف �أوقات النوازل(.)11
ơǀǿǆǻƗƮȇƾƷȄǴǟȅǃȂŪơƱǂǨǳơĺƗǞȈǼǌƫǵƢǸŮơǺƥơǲǬǻȁÑÐÏ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơȁÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ Î
ǆǻƗȄǴǟǞǓȂǳƢƥƢȀȈǧƧơȁǂǳơǒǠƥƾǼǇƗȁǾǳƢǘƥƛȁ
ǪǬƸŭơǾƸƸǏȁÓÏÍǶǫǁƮȇƾƷÐÎÑ/ÎƨŻǄƻǺƥơƶȈƸǏƨŻǄƻǺƥơ Ï
.ÑÐÏ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ð
ƮƸƦǳơǺǷ Õ ǍǾŸǂţǪƦǇ Ñ
.ÕÕ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƵǂǋǹȁǂƻƕȁȆǗȂȈǈǳơ Ò
ǾŦǂƫǺǷƾƳƗŃÎÑÔ/ÏƾƟơȁǄǳơǞǸůĿȆǸưȈŮơǱƢǫǹƢƸǘǳơƾǫǂǧǺƥƤǳƢǣǾȈǧÓÖÐǶǫǁÏÑÒ/ÎŚƦǰǳơǶƴǠŭơňơŐǘǳơ (Ó
ǪƥƢǈǳơȆǠƴǋȋơǮǳƢǷĺƗƮȇƾƷǶȀǼǟǾƬƸǐǳƾȀǌȇȁÓÖÖÍ ¡ÓÖÕÐ ¡ÓÖÔÐǶǫǁÎÍÐ ¡ÎÍÏ/ÏǦǼǐŭơƨƦȈǋĺƗǺƥơ Ô
.ÐÏÍ ¡ÎÕ/Ï ¡ÐÕÔ/ÎƤȇǀȀƬǳơƤȇǂǬƫǂƴƷǺƥơǂǜǻơƩƢǬƯǽƽƢǼǇƛǱƢƳǁȁÓÖÕÏǶǫǁÎÍÐ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Õ
.ÓÖÖÕǶǫǁÎÍÑ/Ï .ÓÖÔÕǶǫǁȁÓÖÔÎȁÓÖÔÍǶǫǁÎÍÏ/Ï ¡ÓÖÓÔ ¡ÓÖÓÓǶǫǁÎÍÎ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ö
ňơŐǘǳơÐÎÑǶǫǁÐÐÓ/ÎȆǋƢǌǳơƾǼǈǷȆǋƢǌǳơÎÒÓÖǶǫǁÎÒ/ÒǁơǄǳơƾǼǈǷǁơǄƦǳơÒÖǍƾǼǈŭơƨǨȈǼƷȂƥƗ ÎÍ
ǦȈǠǓǽƽƢǼǇƛÎÖÑ/ÎƨȇơǁƾǳơĿǂƴƷǺƥơǱƢǫÖÖÔÐǶǫǁÓÖ/ÎÍŚƦǰǳơǶƴǠŭơ
.ÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ ÎÎ
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وباجلملة قالوا :لو كان ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -قنت يف �صالة الفجر وكانت
�سنة راتبة مل يخف ذلك ،ولنقلوه كنقل جهر القراءة ،ولذلك فكل ما فعله –�صلى اهلل عليه
و�سلم� -إن �صح فهو حممول على النوازل بالدعاء لقوم �أو على قوم(.)1
وقد علق الإمام ابن القيم على هذه امل�س�ألة فقال ما ملخ�صه :الإن�صاف الذي يرت�ضيه
العامل املن�صف �أنه –�صلى اهلل عليه و�سلم -قنت وترك ،وكان تركه للقنوت �أكرث من فعله،
ف�إنه �إمنا قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على �آخرين ،ثم تركه ملا قدم من دعا لهم
وخل�صوا من الأ�رس ،و�أ�سلم من دعا عليهم وجاءوا تائبني ،وكان قنوته لعار�ض ،فلما زال
ترك القنوت ،وقال �أي�ضاً� :إن �أحاديث �أن�س كلها �صحاح ي�صدق بع�ضها بع�ض ًا وال تتناق�ض،
وحمل قول �أن�س على ما زال يقنت حتى فارق الدنيا على �إطالة القيام بعد الركوع ،و�أجاب
على تخ�صي�صه بالفجر ب�أنه وقع بح�سب �س�ؤال ال�سائل ،ف�إنه �إمنا �س�أل �أن�س ًا عن قنوت الفجر،
ف�أجابه عما �س�أله عنه ،وب�أنه –�صلى اهلل عليه و�سلم -كان يطيل �صالة الفجر دون �سائر
ال�صلوات ،وقال :ومعلوم �أنه كان يدعو ربه ويثني عليه وميجده يف هذا االعتدال ،وهذا
قنوت منه بال ريب ،فنحن ال ن�شك وال نرتاب �أنه مل يزل يقنت يف الفجر حتى فارق الدنيا،
وملا �صار القنوت يف ل�سان الفقهاء و�أكرث النا�س هو هذا الدعاء املعروف :اللهم اهدين فيمن
هديت… �إلخ و�سمعوا �أنه مل يزل يقنت يف الفجر حتى فارق الدنيا ،وكذلك اخللفاء الرا�شدون
وغريهم من ال�صحابة ،حملوا القنوت يف لفظ ال�صحابة على القنوت يف ا�صطالحهم ،ون�ش�أ
من ال يعرف غري ذلك ،فلم ي�شك �أن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -و�أ�صحابه كانوا
مداومني على هذا كل غداة ،وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء ،وقالوا مل يكن هذا
من فعله الراتب ،بل وال يثبت عنه �أنه فعله ،وغاية ما روي عنه يف هذا القنوت �أنه علمه
احل�سن بن علي(.)2
والذي يرتجح ل َد َّي بعد هذا العر�ض �أن القنوت يف الفجر لي�س �سنة راتبة ،و�أنه يخت�ص
بالنوازل خا�صة بعد �أن ا�ستفا�ضت الن�صو�ص التي ا�ستدل بها القائلون بهذا القول ،والتي
تثبت �أن قنوته �-صلى اهلل عليه و�سلم -كان ل�سبب� ،أما الأدلة التي ا�ستدل بها القائلون
باعتبار القنوت يف الفجر �سنة ،فهي ال ت�سلم من االعرتا�ضات ،لأن غاية ما فيها –�إذا
ا�ستثنينا قول �أن�س »:ما زال ر�سول اهلل يقنت حتى فارق الدنيا� -أنها تثبت ح�صول القنوت
يف الفجر من قبل النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم -وال�صحابة ،وهذا ما ال يجادلهم فيه
الآخرون( ،)3و�إمنا اخلالف يف ا�ستمراريته ك�سنة ،و�أما حديث �أن�س فيعكر عليه ما رواه
اخلطيب يف كتاب القنوت من طريق قي�س بن الربيع عن عا�صم بن �سليمان قلنا لأن�سǹƛ« :
.ÑÐÒ-ÑÐÏ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Î
.ÏÕÐ-ÏÔÏ/ÎƽƢǠŭơƽơǃǶȈǬǳơǺƥơǂǜǻơȁÐÖÔ-ÐÖÓ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻĿƀǐƼǴǷňƢǯȂǌǳơǽǂǯƿơǀǰǿ Ï
.ÐÖÒ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơǂǜǻơ Ð
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ƁǂȀǋƪǼǫƢŶƛơȂƥǀǯǱƢǬǧǂƴǨǳơĿƪǼǬȇǱǄȇŃǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗǹȂǸǟǄȇƀǷȂǫ
 وميكن �أن يحمل القنوت فيه على طول القيام كما،)1(nśǯǂǌŭơƔƢȈƷƗǺǷȆƷȄǴǟȂǟƾȇƁƾƷơȁ
Ō

 وي�ؤيد هذا ما جاء عن �أن�س �أنه كان �إذا رفع ر�أ�سه من الركوع انت�صب قائم ًا،قال النافون
 ثم �إن،)2( و�أخربهم �أن هذه �صفة �صالته �صلى اهلل عليه و�سلم،حتى يقول القائل قد ن�سي
 �أنه مل يكن يقنت �إال �إذا دعا على قوم-�صلى اهلل عليه و�سلم- �أن�س نف�سه قد روى عن النبي
 ولي�س معقو ًال �أن يكون القنوت، ثم �إن �أن�س نف�سه �أي�ض ًا قد ترك القنوت يف الفجر،�أو دعا لهم
 كل يوم وال�صحابة ي�شاهدونه وال-�سنة راتبة كان ميار�سها النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم
 قد روي عنهم عدم القنوت، ثم �إن ال�صحابة الذين روي عنهم القنوت يف الفجر،)3(ينقلونها
 �إمنا كان يفعل، على �أنهم فهموا �أن القنوت حينما كان يفعل-�أي�ض ًا مما يدل –واهلل �أعلم
. واهلل تعاىل �أعلم،للنوازل

:)4( قنوت النوازل:ًثالثا

،)7() واحلنابلة6() وال�شافعية5(يجوز القنوت للنازلة حتل بامل�سلمني يف قول احلنفية
 قال �صاحب،)8( والذي يقنت هو الإمام،ويكون القنوت للنازلة عند احلنفية يف اجلهرية
Ŀ ǵƢǷȍơ ƪǼǬȈǧ ƨǳǃƢǼǳ ȏƛ ǂƫȂǳơ ŚǤǳ ȅƗó ǽŚǤǳ ƪǼǬȇ ȏ «و:الدر املختار يف هذا ال�صدد
) ويف رواية �أخرى عندهم �أن قنوت النازلة يخت�ص ب�صالة الفجر دون غريها من9(»ƨȇǂȀŪơ
ƣǀǰƥǶȀƬȇŃǾǼǰǳƀǨȈǠǓǹƢǯǹƛȁǆȈǫȁǱƢǫȁÐÖÓ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơ Î
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þƧơƾǣǲǯĿƪǼǬȇǹƢǯȂǳǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁǹƗƧǁȁǂǔǳƢƥǵȂǴǠŭơǺǷȁøƽƾǐǳơơǀǿĿǶȈǬǳơǺƥơǵƢǷȍơǱƢǫ Ð
É ǬÈǻǺǰǳƨƥƢƸǐǳơǺǷƚȇȁ
ǃƢƳƩȂǼǬǳơǂǷƗǞȈȈǔƫǶȀȈǴǟǃƢƳǹƛȁƢȀƬǫȁȁƢǿƽƾǟȁƢȀȈǧƧƔơǂǬǳƢƥǽǂȀŪǶȀǴǬǼǯǶȀǴǯǮǳǀǳƨǷȋơǲÌ
.ÏÔÏ/ÎƽƢǠŭơƽơǃǶȈǬǳơǺƥơǂǜǻơøǩǂǧȏȁǮǳƿǞȈȈǔƫǶȀȈǴǟ
¡ÏÔÐǍƵƢƸǐǳơǁƢƬűȅǃơǂǳơǂǜǻơǅƢǼǳƢƥǱŗƫǂǿƾǳơƾƟơƾǋǺǷƧƾȇƾǌǳơȆǿȁƨǳǃƢǻǞŦǱǃơȂǼǳơ Ñ
 ǱǄǻ ƧƽƢǷ
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơ Ò
.ÑÕÒ ¡ÑÕÑ ¡ÑÕÐ ¡ÑÔÑ /ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ó
.ÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÑ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ô
ǽǁƗŃǽƾǠƥȁƗǝȂǯǂǳơǲƦǫƢǼǿƩȂǼǬǳơǲǿȁȏǵƗǾǴưǷȅƾƬǬŭơǲǿȁƽǂǨǼŭơƪǼǬȇȏǾǻƗǵƢǷȍƢƥǶǿƾȈȈǬƫǂǿƢǛȁøǺȇƾƥƢǟǺƥơǱƢǫ Õ
ƩȂǼǫȄǴǟȆǠǧƢǌǳơǾƥǱƾƬǇơƢǷǲȈǳƾƥǾǴƦǫȏǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǬȇǾǻƗȁǺǷƚȈǧǂȀƳơƿƛȏƛǾǷƢǷƛǞƥƢƬȇȅƾƬǬŭơǹƗŅǂȀǜȇȅǀǳơȁ
ǽƾǠƥǾǻƘƥƵǂǏƵȐǨǳơȆǫơǂǷĿŅȐƦǻǂǌǳơƪȇƗǁĽƨǳǃƢǼǴǳƩȂǼǬǳơȄǴǟƢǻƙƢǸǴǟǾǴŧǝȂǯǂǳơƾǠƥƩȂǼǬǳƢƥƶȇǂǐƬǳơǾȈǧȁǂƴǨǳơ
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơøǶǴǟƗƅơȁǽƢǼǴǫƢǷǂȀǛȋơȁǾǴƦǫǾǻƗȅȂǸūơǂȀǜƬǇơȁ
ȆǠǧƢǌǳơȏƛǾƥǲǬȇŃơǀǿǹƗƪǸǴǟƾǫøǺȇƾƥƢǟǺƥơǱƢǫøǲǰǳơĿǲȈǫȁøǾǳȂǬƥǮǳƿȄǴǟƽơǃȁÎÎ/ÏǁƢƬƼŭơǁƾǳơȆǨǰǐūơ Ö
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơǂǜǻơøƤǿǀŭơĿǱȂǫǾǻƗǶǿȂȇȐƠǳǶȀȈǳƛǽȁǄǟȆǤƦǼȇǹƢǰǧƮȇƾūơǲǿƗǁȂȀŦńƛǂƸƦǳơĿǽơǄǟȁ
.ÑÐ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁ
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 قال، وعند ال�شافعية يقنت للنازلة يف جميع ال�صلوات،)1(ال�صلوات اجلهرية وال�رسية
، �أنه �إن نزلت بامل�سلمني نازلة؛ كخوف، «ال�صحيح امل�شهور الذي قطع به اجلمهور:النووي
 و�إال- قنتوا يف جميعها –�أي ال�صلوات املكتوبة، �أو نحو ذلك، �أو جراد، �أو وباء،�أو قحط
 قنت يف-ال�صحيح يف مذهبنا �أنها �إن نزلت –�أي النازلةþ n~ ƀǔȇƗ ǱƢǫȁ )3()2(»فال
 �أنه قنت �شهراً لقتل- وا�ستدلوا مبا جاء عن النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم،)4(»جميع ال�صلوات
�أن النبي–�صلى اهلل عليه- ومبا جاءعن الرباء–ر�ضي اهلل عنه،)5(القراء ر�ضي اهلل عنهم
 ويكون القنوت للنازلة عند احلنابلة يف �صالة،)6( كان يقنت يف ال�صبح واملغرب-و�سلم
ǹƜǧ« : قال ابن قدامة، وال ُيقنت يف غري ال�صبح،)7( فال يقنت �آحاد النا�س، ومن الإمام،الفجر
ƾƦǟƢƥƗƪǠũǵǂƯȋơǱƢǫƾŧƗǾȈǴǟǎǻƶƦǐǳơƧȐǏĿƪǼǬȇǹƗǵƢǷȎǴǧƨǳǃƢǻśǸǴǈŭƢƥǱǄǻ
ǱƢǫĽǾǨǴƻǺǷǺǷƗȁǵƢǷȍơƪǼǫƨǳǃƢǻśǸǴǈŭƢƥǱǄǻơƿƛǱƢǬǧǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơǺǟǲƠǇƅơ
ǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơǺǟǱƘǈȇƾŧƗƪǠũƽȁơƽǱƢǫǮƥƢƥřǠȇǂǧƢǰǳơơǀǿǺǷśǸǴǈŭƢƥǱǄǻƢǷǲưǷ
ƨȈǷǂŪơȄǴǟƪǼǫȁƗǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǲǠǧƢǸǯǭǂƬȇĽƨǷȂǴǠǷƀǷƢȇƗƪǼǫȂǳǱƢǬǧ
 وا�ستدلوا ب�أن النبي –�صلى اهلل عليه،)8(»ǮƥƢƥƣƢƸǏƗǶǿƨȈǷǂŪơȁǵơȁƾǳơȄǴǟƪǼǫȁƗ

- وب�أن علي ًا –ر�ضي اهلل عنه،)9( قنت �شهراً يدعو على حي من �أحياء العرب ثم تركه-و�سلم
ǺǟƪƦưȇƔȆǋǲǯ~ǱƢǫǾǻƗƾŧƗǵƢǷȍơǺǟƔƢƳƾǫȁ)10 ƢǻȁƾǟȄǴǟƢǻǂǐǼƬǇơƢŶƛ« :قنت وقال
ƧơƾǤǳơȁǂƫȂǳơĿȏƛƧȐǐǳơĿƪǼǬȇȏȁǂƴǨǳơĿȂǿƢŶƛƩȂǼǬǳơĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơ
.)11(»śǸǴǈǸǴǳȂǟƾȇƁǂǐǼƬǈǷǹƢǯơƿƛ

 لأنهما �صالتا، يقنت يف الفجر واملغرب:وروي عن �أبي اخلطاب الكلوذاين �أنه قال
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơ Î
.ÑÔÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
ǱƢǫƀǬǴǘǷƩȂǼǬǳơǵƾǟňƢưǳơȁƀǬǴǘǷƩȂǼǬǳơƢŷƾƷƗƩƢƥȂƬǰŭơƩơȂǴǐǳơǺǷƶƦǐǳơŚǣĿƨȈǠǧƢǌǳơƾǼǟǹơǂƻƕǹȏȂǫǭƢǼǿȁ Ð
ȅȁȂǼǳơƨǳǃƢǼǳơǱȁǄǻƾǼǟƶƦǐǳơŚǣĿƪǼǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗƨǔȈǨƬǈŭơƨƸȈƸǐǳơƨǼǈǴǳǦǳƢűǖǴǣȂǿȁȅȁȂǼǳơ
.ÑÔÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơƔƢǬǈƬǇȏơȁǺȇƾȈǠǳơƧȐǐǯƩƢƥȂƬǰŭơŚǣĿƨȈǠǧƢǌǳơƾǼǟƩȂǼǫȏȁÑÔÒ-ÑÔÑ/ÐǝȂǸƴŭơ
.ÑÕÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
ȅǃƢǤŭơƣƢƬǯÎÒÍÐ/ÑȁÖÒÔǶǫǁƮȇƾƷǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÐÑÍ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ò
.ÐÕÔÍǶǫǁƮȇƾƷþƨǻȂǠǷǂƠƥȁǹơȂǯƿȁǲǟǁȁǞȈƳǂǳơƧȁǄǣƣƢƥ
ƮƸƦǳơǺǷ Ô ǍǾŸǂţǪƦǇ Ó
.ÑÏÏ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơǂǜǻơǶǿƾǼǟǾƫȐǏǲǘƦƫȏƽǂǨǼŭơƪǼǫǹƛȁ Ô
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Õ
ƮƸƦǳơǺǷ Õ ǍǾŸǂţǪƦǇ Ö
ƮƸƦǳơǺǷ ÎÍ ǍǾŸǂţǪƦǇ ÎÍ
.ÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÎ
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طريف النهار( ،)1ويف قول �آخر للحنابلة( )2يقنت يف �صالة اجلهر كلها ،قيا�س ًا على الفجر.
قال ابن قدامةǾƥƢƸǏƗƾƷƗǺǟȏȁǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǺǟǲǬǼȇŃǾǻȋơǀǿƶǐȇȏȁ« :
 ،)3(»ǂƫȂǳơȁǂƴǨǳơŚǣĿƩȂǼǬǳơوذهب احلنابلة( )4يف قول �آخر �أن الإمام يقنت يف النازلة يف
كل مكتوبة �إال اجلمعة ،لال�ستغناء عنه بالدعاء يف خطبتها.
وال يقنت للنازلة تنزل بامل�سلمني يف قول املالكية( ،)5جاء يف املدونة قولهǱƢǫȁ« :
ǾȈǴǟǆȈǳǱƢǫǹƢǔǷǁĿƧǂǨǰǳơǹȂǼǠǴȇǶǿȁȏƛǅƢǼǳơƪǯǁƽƗƢǷǽǂǯǀȇȅǀǳơƮȇƾūơĿǮǳƢǷ
.)6(»ȐÅ ǏƗǂƫȂǳơĿȏȁǹƢǔǷǁŚǣĿȏȁǹƢǔǷǁĿƪǼǬȇȏȁǾƥǲǸǠȇǹƗȃǁƗȏȁǲǸǠǳơ

والراجح عندي ا�ستحباب القنوت يف النوازل لثبوت ذلك عن النبي –�صلى اهلل عليه
و�سلم -ويجهر الإمام عندئذ يف كل ال�صلوات ،ملا رواه ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما-
قال :قنت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم� -شهراً متتابع ًا يف الظهر والع�رص واملغرب
والع�شاء وال�صبح يف دبر كل �صالة �إذا قال �سمع اهلل ملن حمده من الركعة الآخرة يدعو
عليهم على حي من بني �سليم على رعل وذكوان وع�صية وي�ؤمن من خلفه( )7قال ال�شوكاين:
«فيه �أن القنوت للنوازل ال يخت�ص ببع�ض ال�صلوات ،فهو يرد على من خ�ص�صه ب�صالة الفجر
عندها»(� .)8أما املنفرد ،فلم �أعرث يف الن�صو�ص على ما مينعه من القنوت يف النازلة ،والذي
يظهر يل �أنه يجوز له ذلك ،ولأن القنوت دعاء ،واملنفرد يدعو يف ال�صالة ،و�إن قنت فهو
باخليار ،ف�إما �أن يجهر ،و�إما �أن ي�رس ،كالقراءة يف ال�صالة ،و�أما امل�أموم ،ف�إنه ي� ّؤمن على
ما يقوله الإمام ،واهلل �أعلم.
ومل يحدد الفقهاء لفظ ًا خا�ص ًا للقنوت يف النازلة ،والظاهر ،كما قال ابن حجر� ،أنه
يدعو يف كل نازلة مبا ينا�سبها( ،)9وهو الراجح ،لثبوت ذلك يف ال�سنة النبوية ،كما تبني من
خالل الن�صو�ص التي �سقناها يف هذا املبحث ،حيث كان –�صلى اهلل عليه و�سلم -يدعو يف
كل نازلة مبا ينا�سبها من الدعاء ،واهلل �أعلم.

ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Î
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ï
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ð
.ÑÏÎ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ Ñ
.ÏÏÑ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ò
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ó
¡ÐÍÎ/ÎƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơȁÎÑÑÐǶǫǁƮȇƾƷƩơȂǴǐǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÓÖ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗ Ô
ƽȁơƽĺƗǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơǂǜǻơǺǈƷƮȇƾūơȁøǶǿȂǴƬǬǧǵȐǇȍơńƛǶǿȂǟƾȇǶȀȈǳƛǲǇǁƗøǾȈǧƽơǃȁÏÔÑÓǶǫǁƮȇƾƷ
.ÎÏÕÍǶǫǁƮȇƾƷƩơȂǴǐǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÔÍ/Î
.ÑÍÍ/ÏǁƢǗȁȋơǲȈǻňƢǯȂǌǳơ Õ
.ÎÓÖ/ÎȅǁȂƴȈƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơ Ö
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املبحث الرابع
حمل القنوت

مذهب احلنفية واملالكية �أن القنوت يكون قبل الركوع ،وهو قول ابن �رسيج
من ال�شافعية( )3يف قنوت الوتر ،وهو مروي عن عمر ،وعلي ،و�أُ َب ّي بن كعب ،وبه قال ابن
م�سعود ،وابن عبا�س ،و�أبي مو�سى الأ�شعري ،والرباء بن عازب ،و�أن�س ،وعمر بن عبد العزيز،
وعبيدة ال�سلماين ،وحميد الطويل ،وابن �سريين ،والربيع بن خثيم ،و�أبي عبد الرحمن ال�سلمي،
و�إ�سحاق ،وعبد الرحمن بن �أبي ليلى ر�ضي اهلل عنهم( ،)4جاء يف منح اجلليل قولهƣƾǻȁ« :
 ،)5(»ǾǴƦǫƧŚƦǰƫȐƥƧƔơǂǬǳơƤǬǟǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơȅƗóوا�ستدلوا مبا ي�أتي:
1 .1عن عا�صم الأحول –ر�ضي اهلل عنه -قال� :س�ألت �أن�س بن مالك –ر�ضي اهلل عنه -عن
القنوت يف ال�صالة فقال :نعم ،فقلت :كان قبل الركوع �أو بعده؟ قال :قبله ،قلت :ف�إن
فالن ًا �أخربين عنك �أنك قلت بعده ،قال :كذب(� ،)6إمنا قنت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه
و�سلم -بعد الركوع �شهراً� ،أراه كان بعث قوم ًا يقال لهم القراء ،زهاء �سبعني رجالً� ،إىل
قوم من امل�رشكني دون �أولئك ،وكان بينهم وبني ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-
عهد ،فقنت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -بعد الركوع �شهراً يدعو عليهم( )7قال
الباجي.)8(»ǥȐŬơǞǓȂǷĿǎǻȂǿȁ« :
()1

()2

2 .2عن �أبي بن كعب–ر�ضي اهلل عنه�-أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-كان يقنت قبل
الركوع»(.)9
3 .3عن ابن م�سعود –ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -قنت يف الوتر قبل
الركوع(.)10
4 .4عن ابن عمر –ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -كان يوتر بثالث
ƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơǂǜǻơǺȇƾƥƢǟǺƥơǱƢǫƢǸǯǝȂǯǂǳơƾǠƥǾǻƗơȂǳƢǬǧƨǳǃƢǼǳơƩȂǼǫƨȈǨǼūơŘưƬǇơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
.ÎÎ/ÏǁƢƬƸŭơ
.ÏÓÍ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ï
ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ð
.ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơȁÒÏÍ ¡ÑÕÓ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÎÍÐ/Îƨǻȁƾŭơ Ñ
.ÏÓÍ/ÎǲȈǴŪơƶǼǷǊȈǴǟ Ò
.ÑÖÍ/ÏȅǁƢƦǳơƶƬǧǂƴƷǺƥơǂǜǻơƘǘŬơȁƾǸǠǳơǺǷǶǟƗȂǿƢǷȄǴǟƣǀǰǳơǹȂǬǴǘȇǃƢƴūơǲǿƗƨǤǳȂǿȁƘǘƻƗȅƗ ƣǀǯ ǾǳȂǫŘǠǷ Ó
ƮƸƦǳơǺǷ ÎÏ ǍǾŸǂţǪƦǇ Ô
).ÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Õ
ƮƸƦǳơǺǷ Ñ ǍǾŸǂţǪƦǇ Ö
ƮƸƦǳơǺǷ Ñ ǍǾŸǂţǪƦǇ ÎÍ

ÏÔÖ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

.)1(ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع
.)2(ولأن ذلك مروي عن �أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ر�ضي اهلل عنهم5 .5
 لأنه �سبب لإدراك، وهو �أن القنوت قبل الركوع �أوىل،وهو ا�ستدالل من جهة املعنى6 .6
.)3( ف�إذا جعل بعد الركوع مل يكن فيه فائدة،�صالة بع�ض من ي�أتي ممن �سبقه الإمام
 مكتوب يف م�صحف �أبي وابن، اللهم �إنا ن�ستعينك: فقوله،ولأن القنوت يف معنى القراءة7 .7
)6(
 ومذهب ال�شافعية.)5( فالقراءة قبل الركوع فكذلك القنوت،)4( يف �سورتني،م�سعود
 وهو قول �أبي بكـر،)9() �أن القنوت يكون بعد الركوع8() والظاهرية7(واحلنابلة
، و�أبي املتوكل،) وهومرويعن�أبيقالبة10( وعلي ر�ضي اهللعنهم، وعثمان، وعمر،ال�صديق
 قال،)12( وكذا ابن حبيب من املالكية،)11( واختاره ابن املنذر، و�سعيد بن جبري،و�أيوب ال�سختياين
ǾȈǴǟǎǻǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǬȇȁ« ƨǷơƾǫǺƥơǱƢǫȁ)13(»ǝȂǯǂǳơƾǠƥƢǻƾǼǟƩȂǼǬǳơǲŰ« :النووي
: وا�ستدلوا مبا ي�أتي.)14(»ƾŧƗ
ƾǠƥ ƪǼǫ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏó œǼǳơ ǹƗ« -عن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه
.)15(»ǝȂǯǂǳơ
 يف ال�صبح؟- قنت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم: قلت لأن�س:عن ابن �سريين قال
.)16(ً نعم بعد الركوع ي�سريا:قال
ƮƸƦǳơǺǷ Ñ ǍǾŸǂţǪƦǇ Î
.ÎÑÏ-ÎÑÎ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ Ï
.ÏÕÏ/ÎȆǋǂŬơƨȈǋƢƷȆǋǂŬơȁÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ Ð)
.ÎÓÒ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơ Ñ
.ÎÓÒ-ÎÓÑ/ÎǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ò
.ÎÔÓ/ÒȅȁȂǼǳơƵǂǌƥǶǴǈǷƶȈƸǏȅȁȂǼǳơȁÑÔÒ ¡ÑÔÑ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ó
ƪǼǫǹƜǧǝȂǯǂǳơƾǠƥǾǻƗńƛƤǿƿƗƢǻƗøǱƢǫƾŧƗǵƢǷȍơǺǟȅȁǁȁÑÎÔ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ô
.ÑÎÔ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÎ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơǂǜǻơøǅƘƥȐǧǾǴƦǫ
.ÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ Õ
ƾƴǈȇȁ ǾƟǄŸ ȏȁ ǾƫȐǏ ǲǘƦƫ ȏ ǾǻƗ ƶȈƸǐǳơ Ȃǿȁ Ǳȁȋơ ǾƳȁƗ ƨǠƥǁƗ Ǯǳƿ Ŀ ƨȈǠǧƢǌǴǴǧ ǝȂǯǂǳơ ǲƦǫ ƪǼǫ ơƿƛȁ  Ö
ǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơǖǴǣȂǿȁȅȁȂǼǳơǱƢǫǾƫȐǏǲǘƦƫǞƥơǂǳơȁǾƟǄŸƮǳƢưǳơȁȂȀǈǴǳƾƴǈȇȏȁǾƟǄŸȏňƢưǳơȁȂȀǈǴǳ
.ÑÔÒ/Ð
.486/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÍ
.ÒÏÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÎ
.ÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơ ÎÏ)
.ÑÔÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÐ
.ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÑ
ƧǂȇǂǿĺƗǺǟǾǐǻȁÑÏÕÑǶǫǁƮȇƾƷƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳƣƢƥŚǈǨƬǳơƣƢƬǯÎÓÓÎ/ ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ ÎÒ
ǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǫƾƷȋȂǟƾȇȁƗƾƷƗȄǴǟȂǟƾȇǹƗƽơǁƗơƿƛǹƢǯǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơǱȂǇǁǹƗǾǼǟƅơȆǓǁó
ƣƢƬǯÑÓÕ/ÎƱƢƴūơǺƥơȁÖÒÓǶǫǁǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÐÑÍ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ ÎÓ
ƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÓÖ/ÏƽȁơƽȂƥƗȁÓÔÔǶǫǁƩơȂǴǐǳơǞȈŦĿƩȂǼǬǳơƣƢƦƸƬǇơƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơ
.ÑÏÐÒǶǫǁƮȇƾƷÏÖÏ/ÑǖǇȁȋơǶƴǠŭơňơŐǘǳơÎÑÑÑǶǫǁƩơȂǴǐǳơĿ

ÏÕÍ
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ǝȂǯǂǳơƾǠƥƁǂȀǋƪǼǫ« - �أن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم-ر�ضي اهلل عنه- وعن �أن�س
.)2(»)1 ƨȈǐǟřƥȄǴǟȂǟƾȇǂƴǨǳơĿ

- �أنه �سمع ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-ر�ضي اهلل عنهما- وعن �سامل بن عبد اهلل
ƢǷƾǠƥƀǻȐǧȁƀǻȐǧǺǠǳơǶȀǴǳ «ا:�إذا رفع ر�أ�سه من الركوع يف الركعة الأخرية من الفجر يقول
.)4()3(»ƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳ«ƅơǱǄǻƘǧƾǸūơǮǳȁƢǼƥǁǽƾŧǺŭƅơǞũǱȂǬȇ
ĽǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁǞǯǁ« : قال-وعن خفاف بن �إمياء –ر�ضي اهلل عنه
ǹƢȈūřƥǺǠǳơǶȀǴǳơǾǳȂǇǁȁƅơƪǐǟƨȈǐǟȁƅơƢȀŭƢǇǶǴǇƗȁƢŮƅơǂǨǣǁƢǨǣǱƢǬǧǾǇƗǁǞǧǁ
.)5(»ƁƾƳƢǇǂƻĽǹơȂǯƿȁȐÅ ǟǁǺǠǳơȁ
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁřǸǴǟ« : قال-عن احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما
.)6(»ƮȇƾūơǂƻƕńƛþňƾǿơǶȀǴǳơƽȂƴǈǳơȏƛǪƦȇŃȁȆǇƗǁƪǠǧǁơƿƛȅǂƫȁĿǺŮȂǫƗƩƢǸǴǯ

.)7(�إن ذلك مروي عن اخللفاء الرا�شدين
) وهو رواية عند8(وروي عن الإمام مالك قوله بالتخيري يف القنوت قبل الركوع وبعده
: جاء يف املدونة،)10() وذكره ابن املنذر عن �أن�س و�أيوب ال�سختياين9(ال�شافعية قالها الرافعي
) وا�ستدل لهذا11(»ǝȂǯǂǳơƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫǞǇơȁǮǳƿǲǯƶƦǐǳơĿƩȂǼǬǳơĿǮǳƢǷǱƢǫȁ«
ƪǼǬǻƢǼǯ« : �سئل �أن�س عن القنوت يف �صالة ال�صبح فقال:القول مبا جاء عن حميد �أنه قال
.)12(»ǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫ
.ÏÏÑ/ÑƽȂƦǠŭơǹȂǟȅƽƢƥȉơǂǜǻơǶȈǴÈ ǇǺǷƨǴȈƦǫȆǿȁƢǐǟŚǤǐƫƨȈǐǟ
Î
É
.ÐÕÓÕǶǫǁƮȇƾƷþǹơȂǯƿȁǲǟǁȁǞȈƳǂǳơƧȁǄǣƣƢƥȅǃƢǤŭơƣƢƬǯÎÒÍÐ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ï
.(ÎÏÕ ǶǫǁƨȇƕǹơǂǸǟǱƕƧǁȂǇ Ð
ƮȇƾƷǹȂŭƢǛǶĔƜǧǶđǀǠȇȁƗǶȀȈǴǟƣȂƬȇȁƗƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳƣƢƥȅǃƢǤŭơƣƢƬǯÎÑÖÐ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ Ñ
.ÐÕÑÏǶǫǁ
ǶǫǁƮȇƾƷƩơȂǴǐǳơǞȈŦĿƩȂǼǬǳơƣƢƦƸƬǇơƣƢƥƧȐǐǳơǞǓơȂǷȁƾƳƢǈŭơƣƢƬǯÑÔÍ/ÎƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơƱƢƴūơǺƥơ Ò
.ÏÕÏ/ÏƨǻơȂǟĺƗƾǼǈǷƨǻơȂǟȂƥƗȁÓÔÖ
ȄǴǟƶȈƸǏǶǯƢūơǱƢǫȁÑÕÍÍǶǫǁƮȇƾƷþƤǳƢǗĺƗǺƥȆǴǟǺƥǺǈūơǲƟƢǔǧǺǷȁƣƢƥÎÕÕ/ÐǭǁƾƬǈŭơǶǯƢūơ Ó
.ÑÕÒÖǶǫǁƮȇƾƷǝȂǯǂǳơƾǠƥǂƫȂǳơĿƪǼǬȇǱƢǫǺǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÒÓ/ÐȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁśƼȈǌǳơǕǂǋ
.ÎÏÒ ¡ÎÏÏ/ÏƨȇơǂǳơƤǐǻȆǠǴȇǄǳơȁÏÑÖ-ÏÑÕ/ÎŚƦūơǎȈƼǴƫǂƴƷǺƥơȁÎÖÐ/ÎƨȇơǁƾǳơǂƴƷǺƥơ
ÑÕÓ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ô
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Õ
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ö
.ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơȁÑÕÓ/ÐǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÍ
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ ÎÎ
ƾƦǟȁÎÎÕÐǶǫǁƮȇƾƷǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÔÑ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƨƳƢǷǺƥơ ÎÏ
ȅǁƢƦǳơƶƬǧǂƴƷǺƥơǂǜǻơƶȈƸǏňƢƦǳȋơǱƢǫȁȅȂǫǽƽƢǼǇƛǂƴƷǺƥơǱƢǫÑÖÓÓǶǫǁƮȇƾƷÎÎÍ/ÐǦǼǐŭơǩơǃǂǳơ
ǶǫǁƮȇƾƷǽƾǠƥȁǝȂǯǂǳơǲƦǫƩȂǼǬǳơĿƔƢƳƢǷƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÖÒ/ÎƨƳƢǷǺƥơǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÑÖÎ/Ï
.ÎÓÏ-ÎÓÎ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơȁÖÔÎ
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ǥȐƻȏǝȂǯǂǳơƾǠƥƨƳƢƸǴǳƩȂǼǬǳơǹƗǮǳƿǺǷǆǻƗǺǟƔƢƳƢǷǝȂǸůȁ« :قال ابن حجر
ǮǳƿĿƨƥƢƸǐǳơǲǸǟǦǴƬƻơƾǫȁǝȂǯǂǳơǲƦǫǾǻƗǾǼǟƶȈƸǐǳƢǧƨƳƢūơŚǤǳƢǷƗȁǮǳƿĿǾǼǟ
.)1(»ƵƢƦŭơǥȐƬƻȏơǺǷǾǻƗǂǿƢǜǳơȁ
ƢǷƗ« : فقالوا،) عن �أدلة القائلني ب�أن القنوت يكون بعد الركوع2(وقد �أجاب احلنفية
ǺǷǱȂƷȋơǺƥǶǏƢǟƮȇƾƷĿƽǁȁƢǷǲȈǳƾƥǖǬǧƁǂȀǋǹƢǯǮǳƿǹƗǾǼǷƽơǂŭƢǧǆǻƗƮȇƾƷ
 ومما ي�ؤكد ذلك �أن عمل:) وقالوا3(»ƁǂȀǋǝȂǯǂǳơƾǠƥǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƪǼǫƢŶƛ» ǾǳȂǫ

ال�صحابة على وفق ما قلناه فقد روى ابن �أبي �شيبة عن ابن م�سعود و�أ�صحاب النبي –�صلى
.)4( �أنهم كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع-اهلل عليه و�سلم
 ويف هذا جمع بني، ف�إما �أن يقنت قبل الركوع �أو بعده،والراجح عندي �أن املكلف خمري
. واهلل تعاىل �أعلم،الن�صو�ص الواردة يف هذا املو�ضوع

املبحث اخلامس
رفع اليدين �أثناء القنوت
 و�إمنا،) فذكر عن �أبي حنيفة �أنه ال يرفع يديه يف القنوت5(اختلف احلنفية يف ذلك
 وذكر عن حممد �أن،)6( يب�سطهما نحو ال�سماء: وذكر عن �أبي يو�سف �أنه قال،ًير�سلهما �إر�ساال
ǞǔȇǾǻƗǽƢǼǠǷ« : قال �أبو بكر الإ�سكاف، وهو قول �أبي حنيفة يف رواية �أخرى، يكفهما:قال
.)7(»ǾǳƢſȄǴǟǾǼȈŻ
:) فلهم يف هذه امل�س�ألة قوالن8(�أما ال�شافعية
 والدعاء،) ووجهه �أنه دعاء كدعاء ال�سجود والت�شهد9( وبه قال املالكية، ال ي�ستحب:الأول
.يف ال�صالة ال ترفع له الأيدي
.ÑÖÎ/ÏȅǁƢƦǳơƶƬǧǂƴƷǺƥơ Î
.ÑÏÖ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ï
ƮƸƦǳơǺǷ ÎÏ Ǎǂǜǻơ Ð
.ÎÓÓ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơǂǜǻơǽƽƢǼǇƛňƢƦǳȋơƽȂō ƳȁÓÖÎÎǶǫǁÖÔ/ÏǦǼǐŭơƨƦȈǋĺƗǺƥơ Ñ
.ÏÍÑ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ Ò)
ǦǇȂȇƢƥƗȅȏȂǷƪȇƗǁǱƢǫǦǇȂȇĺƗńȂǷƱǂǧřƯƾƷǾȈǬǨǳơǹơǂǸǟĺƗǺƥƾŧƗǱƢǫøǱƢǫȁÑÐÍ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ó
øƨǬƯƱǂǧǹƢǯǹơǂǸǟĺƗǺƥơǱƢǫƔƢǟƾǳơĿǾȇƾȇǞǧǁǂƫȂǴǳƩȂǼǬǳơĿǲƻƽơƿƛ
.ÏÍÑ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ Ô
.ÎÓÖ/ÎȅǁȂƴȈƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơȁÑÕÍ-ÑÔÖ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
ƩȂǼǬǳơĿǾȇƾȇǞǧǂȇǹƗǅƘƥȏȃǂƻƗƨȇơȁǁĿơȂǳƢǫȁÒÑÍ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơ Ö
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: قال البيجوري،)1( وبه قال احلنابلة، وهو ال�صحيح يف املذهب، ي�ستحب:الثاين

ƾǼǟǾǳƢŷǂȀǛȁŚŬơǲȈǐŢƤǴǗƾǼǟƔƢǸǈǳơƨȀŪƢǸȀǼǘƥǲǠŸȁƩȂǼǬǳơĿǾȇƾȇǞǧǁǺǈȇȁ«
ƢǸȀǘǈƦȇȁ ǽǁƾǏ ńƛ Ǿȇƾȇ ǞǧŚǧ« :) وقال البهوتي2(»ƨȈǟƽȋơ ǂƟƢǇ Ŀ ơǀǰǿȁ ǂǌǳơ Ǟǧǁ ƤǴǗ
ر�ضي-  ووجه هذا القول ما رواه البيهقي عن �أن�س،)3(»ǮǳƿȄǴǟǎǻƔƢǸǈǳơȂŴƢǸĔȂǘƥȁ

 لقد ر�أيت ر�سول اهلل –�صلى: قال-ر�ضي اهلل عنهم-  يف ق�صة القراء الذين قتلوا-اهلل عنه
 وكذلك مبا جاء،)4(» كلما �صلى يرفع يديه يدعو عليهم يعني الذين قتلوهم-اهلل عليه و�سلم
ƩȂǟƽơƿƛ« : قال- �أن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم-عن ابن عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما
 ولأن �أعداداً من،)5(»ǮȀƳȁƢǸđƶǈǷƢǧƪǣǂǧơƿƜǧƢŷǁȂȀǜƥǝƾƫȏȁǮȈǨǯǹȂǘƦƥǝƽƢǧƅơ
ǦǴƻƪȈǴǏ« : فعن �أبي رافع قال:)6( رفعوا �أيديهم يف القنوت-ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم
 وجاء عن.)7(»ƔƢǟƾǳƢƥǂȀƳȁǾȇƾȇǞǧǁȁǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǬǧǾǼǟƅơȆǓǁóƣƢǘŬơǺƥǂǸǟ
) وكذا عن ابن م�سعود و�أبي هريرة8( �أنه كان يفعل ذلك-علي بن �أبي طالب –ر�ضي اهلل عنه
.)9( يف قنوت الوتر-–ر�ضي اهلل عنهما
 ويكون الرفع �إىل،والراجح �أنه ي�ستحب رفع اليدين �أثناء القنوت للآثار الواردة يف ذلك
. واهلل �أعلم،ال�صدر وبطون اليدين نحو ال�سماء
ƔƢǟƽȁ ƨƦǿǁ ƔƢǟƽȁ ƨƦǣǁ ƔƢǟƽ ƨǠƥǁƗ ƔƢǟƾǳơ« :وذكر عن حممد بن احلنفية �أنه قال
ǂȀǛǲǠŸƨƦǿǂǳơƔƢǟƽĿȁƔƢǸǈǳơȂŴǾȈǨǯǹȂǘƥǲǠŸƨƦǣǂǳơƔƢǟƽȆǨǧƨȈǨƻƔƢǟƽȁǝǂǔƫ
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Î
.ÎÓÖ/ÎȅǁȂƴȈƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơ Ï
.ÑÎÕ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ Ð
ȁƗƶȈƸǏǽƽƢǼǇƛȅȁȂǼǳơǱƢǫÐÎÑÒǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÖ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ñ
ǂǸǟƪȇƗǁǱƢǫȅƾȀǼǳơǹƢǸưǟĺƗǺǠǧǾǼǟƅơȆǓǁóǂǸǟǺǟȃǂƻƗǩǂǘƥȆǬȀȈƦǳơƱǂƻƗȁÑÔÖ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǺǈƷ
ǽƢǨǯȁƾƦȇŕƷǾȇƾȇǞǧǂȇȁǝȂǯǂǳơƾǠƥƢǼƥƪǼǬȇĽǅƢǼǳơǵƚȇǂǸǟȁƔȆųƢǼǯnƀǔȇƗǾǼǟȁƩȂǼǬǳơĿǾȇƾȇƾŻǾǼǟƅơȆǓǁó
ǾȇƾȇǞǧǁȁǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǫȁƧǂǬƦǳơǺǷƨȇƕśǻƢťƗǂǬǧǾǼǟƅơȆǓǁóƣƢǘŬơǺƥǂǸǟǦǴƻƪȈǴǏnƀǔȇƗǾǼǟȁnǾȈǠƦǓƱǂźȁ
ǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơǂǜǻơnþǾȈǘƥƛǑƢȈƥƪȇƗǁŕƷ
.ÐÎÑÖ ¡ÐÎÑÕ ¡ÐÎÑÔ
ƮȇƾƷ ǾȀƳȁ ƢǸđ ƶǈǷȁ ƔƢǟƾǳơ Ŀ Ǿȇƾȇ Ǟǧǁ ǺǷ ƣƢƥ ƢȀȈǧ ƨǼǈǳơȁ ƧȐǐǳơ ƨǷƢǫƛ ƣƢƬǯ ÐÔÐ/Î ƨƳƢǷ Ǻƥơ ǺǼǇ ƨƳƢǷ Ǻƥơ  Ò
ǾȇƾȇǞǧǁǺǷƣƢƥƢȀȈǧƨǼǈǳơȁƧȐǐǳơƨǷƢǫƛƣƢƬǯÕÔǍƨƳƢǷǺƥơǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơǂǜǻơǦȈǠǓƮȇƾūơȁÎÎÕÎǶǫǁ
.ÑÐÑǶǫǁƮȇƾƷÎÔÖ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơȁÏÑÕǶǫǁƮȇƾƷǾȀƳȁƢǸđƶǈǷȁƔƢǟƾǳơĿ
.ÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ó
ǂǸǟǺǟơǀǿȁȆǬȀȈƦǳơǱƢǫÐÎÒÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ô
ǮǳƿǲưǷǲǠǨȇǺǈūơǹƢǯȁƧƽƢƬǫǱƢǫƀǔȇƗǱƢǫȁƶȈƸǏǾǼǟƅơȆǓǁ
ǱƢǫȁÐÎÒÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Õ
ǦǠǓǾȈǧǽƽƢǼǇƛȆǬȀȈƦǳơ
ǺƥơƧǂȇǂǿĺƗǺǟǽƽƢǼǇƛĿÐÎÒÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ö
ǺƥơǺǟƢǷƗȁÑÑÑ/ÎƤȇǀȀƬǳơƤȇǂǬƫǂƴƷǺƥơǾƦƬǯǩơǂƬƷơǲƦǫǾǼǷǞũǺŲǆȈǳȂǿȁǶǴǈǷǺƥƾȈǳȂǳơǾǼǟǽơȁǁƨǠȈŮ
ǾǗȐƬƻȏǦȈǠǓȂǿȁǶȈǴǇĺƗǺƥƮȈǳǾȈǧǹƗÎÐÕ/ÏƔơȁǁȍơĿňƢƦǳȋơǂǯƿƾǬǧƽȂǠǈǷ
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ǵƢđȍƢƥ ǪǴŹȁ ǂǐǼƦǳơȁ ǂǐǼŬơ ƾǬǠȇ ǝǂǔƬǳơ ƔƢǟƽ Ŀȁ ƔȆǌǳơ ǺǷ ƮȈǤƬǈŭƢǯ ǾȀƳȁ ńƛ ǾȈǨǯ
.)1(»ǾǈǨǻĿƔǂŭơǾǴǠǨȇƢǷƨȈǨŬơƔƢǟƽȁƨƥƢƦǈǳƢƥŚǌȇȁȄǘǇȂǳơȁ

 وهو قول، ثم يركع،) ثم يقنت3() ويرفع يديه2(و�إذا �أراد �أن يقنت يكرب عند احلنفية
) يف5( وهو قول للحنابلة،) يف رواية على �أن القنوت يف الوتر يكون قبل الركوع4(ال�شافعية
 ودليل التكبري يف القنوت ما جاء عن علي بن �أبي،الرواية التي جتيز القنوت قبل الركوع
.)6( �أنه كان �إذا �أراد القنوت كرب وقنت-طالب –ر�ضي اهلل عنه
) يف8() وهو ال�صحيح امل�شهور من قول ال�شافعية7(ويقنت بال تكبري عند الإمام مالك
ǱƢǫȁ« : جاء يف املدونة قوله، على رواية �أن القنوت يف الوتر يكون قبل الركوع،قنوت الوتر
ǾǷƾǬȇƢǼǴǫơƿƜǧ« : وقال النووي.)9(»ƩȂǼǬǴǳŐǰȇȏǝȂǯǂǳơǲƦǫƶƦǐǳơĿƪǼǬȇǲƳǂǳơĿǮǳƢǷ
.)10(»ŚƦǰƫȐƥƪǼǬȇǾǻƗǁȂȀǌŭơƶȈƸǐǳƢǧǝȂǯǂǳơȄǴǟƩȂǼǬǳơȅƗó

املبحث السادس
مقدار القنوت
) �أن مقدار القيام يف القنوت مقدار �سورة �إذا ال�سماء ان�شقت ملا روي عن11(يرى احلنفية
ƢǻƾǿơǶȀǴǳơ)12(ǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơ« :  �أنه كان يقر�أ يف القنوت-النبي–�صلى اهلل عليه و�سلم
ȏǹƢǯǾǻƗǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóǾǼǟȅȁǁȁƧǁȂǈǳơǽǀǿǁơƾǬǷȄǴǟƢŷȐǯȁ)13 ƪȇƾǿǺǸȈǧ
.)14(»ƩȂǼǬǳơƔƢǟƽĿǱȂǘȇ

 بحيث ال يجوز الزيادة،والراجح عندي �أن القنوت غري مقدر مبقدار حمدد من الألفاظ

.ÑÔ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơ Î
.ÏÍÐ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ(Ï)
ƨǠƦǇĿȏƛȅƾȇȋơǞǧǂƫȏnǾǳȂǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóǱȂǇǂǳơǺǟȅȁǁƢǷƨȈǨǼūơƾǼǟƩȂǼǬǴǳŚƦǰƬǳơƾǼǟǺȇƾȈǳơǞǧǁǲȈǳƽ Ð
.ÎÑÕ/ÎƨȇơǁƾǳơǂƴƷǺƥơǂǜǻơnƩȂǼǬǳơƢȀƬǴŦǺǷǂǯƿȁǺǗơȂǷ
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
.ÎÔÎ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ Ò
.ÏÍÐ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ Ó
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ô
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ö
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÍ
.ÎÓÒ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ ÎÎ
.ÎÐÓ/ÏƨȇơǂǳơƤǐǻȆǠǴȇǄǳơ ÎÏ
ƮƸƦǳơơǀǿĿƩȂǼǬǳơǙƢǨǳƗƮƸƦǷǂǜǻơȆǴǟǺƥǺǈƸǴǳƩȂǼǬǳơơǀǿǶǴō ǟǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗƨǼǈǳơƤƬǯĿȅǀǳơ ÎÐ
ǮǳƿƪƦưȇƢǷȄǴǟƨǼǈǳơƤƬǯĿǲȇȂǘǳơƮƸƦǳơƾǠƥóǂưǟƗŃȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥĿňƢǇƢǰǳơǽǂǯƿ ÎÑ

ÏÕÑ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

جوزون
ِّ  والفقهاء ُي، �إذ مل يرد ما يدل على وجوب االلتزام بذلك، وال النق�ص منها،عليها
 وهو ما �سيت�ضح يف املبحث التايل �أثناء حديثنا عن �ألفاظ،القنوت بهذا الدعاء وبغريه
. واهلل �أعلم بال�صواب،القنوت

املبحث السابع
�ألفاظ القنوت
 وهو قول الإمام مالك،)1(جاء يف م�صـادر احلنفية �أنه لي�س يف القنوت دعـاء م�ؤقت
)4(
)3(
وجه احلنفية هذا
َّ  وقد،  وبه قالت ال�شافعية يف ال�صحيح امل�شهور من املذهب، واحلنابلة
 ولأن امل�ؤقت،القول ب�أنه قد روي عن ال�صحابة –ر�ضي اهلل عنهم �أدعية خمتلفة يف حال القنوت
من الدعاء يجري على ل�سان الداعي من غري احتياجه �إىل �إح�ضار قلبه و�صدق الرغبة منه �إىل اهلل
 ففي دعاء القنوت، ولأنه ال توقيت يف القراءة يف �شيء من ال�صلوات، فيبعد عن الإجابة-–تعاىل
 وقد،)6(»ƤǴǬǳơƨǫǁƤǿǀȇƔƢǟƾǳơĿƪȈǫȂƬǳơ« : وقد ذكر عن الإمام حممد بن احل�سن �أنه قال،)5(�أوىل
 لأن ال�صحابة –ر�ضي،»ǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơ« ف�رس فقهاء احلنفية هذا فقالوا ب�أن املراد منه �سوى
 ولو قر�أ معه: وقالوا، ولو قر�أ غريه جاز، فالأوىل �أن يقر�أه، اتفقوا على هذا يف القنوت-اهلل عنهم
 احل�سن بن علي- والأوىل �أن يقر�أ بعده ما علم ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم،ًغريه كان ح�سنا
.)7(»ǽǂƻƕńƛþƪȇƾǿǺǸȈǧƢǻƾǿơǶȀǴǳơ« :-–ر�ضي اهلل عنه
)2(

.Ó/ÏǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơȁÎÓÒ/ÎǕȂǈƦŭơȆǈƻǂǈǳơȁÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
.ÏÕÏ/ÎȄǬƬǼŭơȆƳƢƦǳơȁøƪǫƚǷȏȁǥȁǂǠǷƔƢǟƽƩȂǼǬǳơĿǆȈǳȁǮǳƢǷǱƢǫøǶǇƢǬǳơǺƥơǱƢǫƾǬǧÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ï
.ÑÏÍ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÎ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ Ð
ȄǴǟƀǇƢȈǫǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏǱȂǇǂǳơǺǟƽǁơȂǳơƔƢǟƾǳơƩȂǼǬǳơĿśǠƬȇǾǻƗƨȈǠǧƢǌǴǳǂƻƕǱȂǫĿȁÑÔÔ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
ȏǾǻƗƤǿǀŭơȁøȅȁȂǼǳơǱƢǫȂȀǈǴǳƾƴǈȇȁǾƟǄŸȏǽŚǣńƛǱƾǟȁƗƨǸǴǯƽǁơȂǳơƔƢǟƾǳơǺǷǭǂƫȂǴǧǾȈǴǟȁƾȀǌƬǳơƩƢǸǴǯ
ƽȁƽǂǷƿƢǋśǠƬȇǱƢǫǺǷǱȂǫƵȐǐǳơǺƥȁǂǸǟȂƥƗƺȈǌǳơǱƢǫǪƟȐƻȁŅȂƬŭơȁȅȂǤƦǳơȁśǈƷȆǓƢǬǳơȁȅƽǁȁƢŭơƵǂǏǾƥȁśǠƬȇ
ȅȁǁƢǷȏƛƔƢǟƽƩȂǼǬǳơĿśǠƬȇȏǾǻƗȄǴǟǶȀǫƢǨƫơǑƢȈǟȆǓƢǬǳơȄǰƷƾǬǧƔƢǸǴǠǳơŚǿƢǸŪǦǳƢűǲƥƣƢƸǏȋơǁȂȀǸŪǦǳƢű
ǱȂǇǁǲǠǨǳǦǳƢűǲƥþøǭǂǨǤƬǈǻȁǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơùǾǼǟƅơȆǓǁƤǠǯǺƥĺƗǦƸǐǷƩȂǼǫśǠƬȇǾǻƗƮȇƾūơǲǿƗǒǠƥǺǟ
ǲȈǫȅǀǳơơǀǿƾǠȈǴǧøƀǻȐǧȁƀǻȐǧǺǠǳơǶȀǴǳơƀǻȐǧȁƀǻȐǧȁƾȈǳȂǳơǺƥƾȈǳȂǳơƲǻƗǶȀǴǳơǱȂǬȇǹƢǯǾǻƜǧǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơ
øƀȀƳȁƽȁƾǠǷŚǣƀǘǴǣśȈǠƬǳƢƥ
ƨȀȈƦǋȁƗƔƢǟƽȆǿǹƕǂǬǳơǺǷƨȇƕƗǂǫǹƜǧøȅƽǁȁƢŭơǱƢǫǁȂƯƘŭơŚǣȁǁȂƯƘŭƢƥƔƢǟƾǳơǲǐŹǲȀǧśȈǠƬǳơǵƾǟƤǿǀŭơǹƘƥǱȂǬǳơȄǴǟȁ
ƧƔơǂǬǳơǹȋƩȂǼǬǳơȃȂǻơƿƛǾƟǄŸƢŷƾƷƗǹƢȀƳȂǧƪōƦƫƧǁȂǇȁǺȇƾō ǳơƨȇƖǯǾȀƦǌȇŃȁƔƢǟƾǳơǺǸǔƬȇŃǹƛȁǽƗǄƳƗƧǂǬƦǳơǂƻƕƔƢǟƾǳƢƥ
ǂǜǻơøƣơȂǐǳơȁƗƶȈƸǐǳơȂǿňƢưǳơȁøȅȁȂǼǳơǱƢǫøƔƢǟƾƥǆȈǳơǀǿȁƔƢǟƾǴǳƩȂǼǬǳơǹȋǾƟǄŸȏňƢưǳơȁƔƢǟƾǳơǺǷǲǔǧƗ
.ÑÔÔ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ò
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ó
ƨƸǨǐǳơǽǀǿǺǷ ÎÍ ǶǫǁǊǷƢǿǂǜǻơ Ô

ÏÕÒ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

 لأن الإمام، الأوىل �أن يكون يف القنوت دعاء م�ؤقت:) قولهم1(وذكر عن بع�ض احلنفية
 و�أولوا ما جاء عن،)2( في�أتي بدعاء ي�شبه كالم النا�س فيف�سد ال�صالة،ًرمبا يكون جاهال
.حممد بن احل�سن ال�شيباين ب�أنه حممول على �أدعية املنا�سك
)5(
)4(
)3(
ومع ذلك فامل�ستحب قوله يف القنوت عند فقهاء احلنفية وال�شافعية واحلنابلة
ƅơǱȂǇǁřǸǴǟ« : قال- هو ما ذكر عن احل�سن بن علي –ر�ضي اهلل عنهما،)6(والظاهرية
ƪȈǧƢǟǺǸȈǧřǧƢǟȁƪȇƾǿǺǸȈǧňƾǿơǶȀǴǳơǂƫȂǳơĿǺŮȂǫƗƩƢǸǴǯǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏó
ǾǻƛȁǮȈǴǟȄǔǬȇȏȁȆǔǬƫǮǻƜǧƪȈǔǫƢǷǂǋřǫȁƪȈǘǟƗƢǸȈǧŅǭǁƢƥȁƪȈǳȂƫǺǸȈǧřǳȂƫȁ
 وهو و�إن كان يف �صالة الوتر ف�إنه يقنت به �أي�ض ًا.)7(»ƪȈǳƢǠƫȁƢǼƥǁƪǯǁƢƦƫƪȈǳơȁǺǷǱǀȇȏ

 فقد �أخرج البيهقي عن حممد بن احلنفية وهو ابن علي بن �أبي،)8(يف ال�صبح عند القائلني به
¡)9(nǾƫȂǼǫĿǂƴǨǳơƧȐǏĿǾƥȂǟƾȇĺƗǹƢǯȅǀǳơȂǿƔƢǟƾǳơǾǻƛ« : قال-طالب –ر�ضي اهلل عنه

ǹƢǯǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗǽŚǣȁƢǸȀǼǟƅơȆǓǁóǅƢƦǟǺƥơǺǟǩǂǗǺǷȆǬȀȈƦǳơƱǂƻƗȁ
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǹƗƨȇơȁǁĿȁ)10 ƶƦǐǳơƧȐǏǺǷƩȂǼǬǳơĿǾƥȂǟƾȈǳƔƢǟƾǳơơǀǿǶȀǸǴǠȇ
 ويف رواية» كان يقولها يف،)11(»ƩƢǸǴǰǳơƔȏƚđǲȈǴǳơǂƫȁĿȁƶƦǐǳơƧȐǏĿƪǼǬȇǹƢǯ«
ƶƦǐǳơƧȐǏƩȂǼǬǳǞǫȁƔƢǟƾǳơơǀǿǾǸȈǴǠƫǹƗǾǴǯơǀđƶǏ «ف: قال البيهقي،)12(»قنوت الليل

.)13(»وقنوت الوتر… وباهلل التوفيق

.ÏÔÑ-ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
ƢŠƔƢǟƾǳơƨȈǨǼūơŐƬǠȇȁǒƟơǂǨǳơǒǠƥƩơȂǧƤƦǈƥƧƽƢƦǟƢĔȂǯǺǟƧƽƢƦǠǳơƱȁǂƻƢǸđƽơǂŭơȁƔơȂǇƨȈǨǼūơƾǼǟǲǗƢƦǳơȁƾǇƢǨǳơ Ï
.ÓÎÑ-ÓÎÐ/ÎǁƢƬƸŭơƽǁǺȇƾƥƢǟǺƥơǂǜǻơƧȐǐǳơƩơƾǈǨǷǺǷǅƢǼǳơǵȐǯǾƦǌȇ
.ÏÔÐ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ð
.ÒÎÍ/ÐȁÑÔÓ-ÑÔÒ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ñ
.ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ò
.ÎÐÕ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ Ó
ƮȇƾƷơǀǿȅǀǷǂƬǳơǱƢǫȁÑÓÑǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơƩȂǼǫĿƔƢƳƢǷƣƢƥǂƫȂǳơƣơȂƥƗÐÏÕ/ÏƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơ Ô
ƣƢƬǯÓÑ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗȁơǀǿǺǷǺǈƷƗƀƠȈǋƩȂǼǬǳơĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǺǟǥǂǠǻȏȁǺǈƷ
ȆƟƢǈǼǳơ ǺǼǇ ȆƟƢǈǼǳơȁ  ȆǔǬƫ ǮǻƜǧ Ŀ  ƔƢǨǳơ ǥǂƷ ǹȁƾƥ Ǻǰǳȁ ÎÑÏÒ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ǂƫȂǳơ Ŀ ƩȂǼǬǳơ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ
ǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơǂǜǻơƶȈƸǏƮȇƾūơȁÎÔÑÓǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÏÑÕ/Ð
ƣƢƬǯÐÕÍ/ÎȆƟƢǈǼǳơǺǼǇƶȈƸǏňƢƦǳȋơȁÎÏÓÐǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƩȂǼǬǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÓÔ/ÎƽȁơƽĺƗ
ȆǠǧƢǌǳơǺȀȈǴǟǎǻļơȂǴǳơǺǿƩƢǸǴǰǳơǽǀǿȁøȅȁȂǼǳơǱƢǫÎÓÑÔǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫ
ƪȈǔǫƢǷȄǴǟƾǸūơǮǴǧ ǽƾǠƥȁ ƪȈǳƢǠƫȁƢǼƥǁƪǯǁƢƦƫ ǲƦǫ ƪȇƽƢǟǺǷǄǠȇȏȁ ǺȀȈǴǟƽơǃȂǳȁǺȀȈǴǟǂǐƬǫơȁňǄŭơǂǐƬűĿ
ǺǷ ƤȈǘǳơȂƥƗȆǓƢǬǳơǱƢǫȁƨǼǈƷƧƽƢȇǄǳơǽǀǿǹȁǂƻƕȁȆƴȈǻƾǼƦǳơȁƾǷƢƷȂƥƗƺȈǌǳơǱƢǫȁǾƥǅƘƥȐǧ ǮȈǳƛƣȂƫƗȁǭǂǨǤƬǇƗ
ǺȇǀǳơƢȀȇƗƢȇøńƢǠƫƅơǱƢǫƾǫơȂǳƢǫȁǾȈǴǟƣƢƸǏȋơȁǡƢƦǐǳơǺƥơǂǰǻƗȁńƢǠƫƅơńƛǥƢǔƫȏƧȁơƾǠǳơǹȋǺǈŞǆȈǳ ƪȇƽƢǟ
ǺǷǄǠȇȏȁøȆǬȀȈƦǳơƨȇơȁǁĿƔƢƳƾǫȁøƩƢȇȉơǺǷǮǳƿŚǣȁ ÎǶǫǁƨȇƕƨǼƸƬǸŭơƧǁȂǇ ƔƢȈǳȁƗǶǯȁƾǟȁȅȁƾǟơȁǀƼƬƫȏơȂǼǷƕ
.ÏÖÔ/ÏȆǬȀȈƦǳơȁÑÔÔ-ÑÔÓ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơøƪȇƽƢǟ
.ÏÖÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÑÔÓ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
.ÐÎÐÖǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÔ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ö
.ÐÎÑÎǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÕ-ÏÖÔ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÍ
.ÐÎÑÍǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÔ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ ÎÎ
.ÐÎÑÎǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÕ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÏ
ǹȁƽƶȈƸǏǮǳƿǹƗǂǯƿȁǄǷǂǿǺƥƢƥȆǬȀȈƦǳơƢǿǂǯƿŖǳơƩƢȇơȁǂǳơǽǀǿǦǠǓńƛňƢƦǳȋơǁƢǋƗƾǫȁÏÖÕ/ÏǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÐ
.ÎÔÒ-ÎÔÑ /ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơǂǜǻơǂƴǨǳơĿƩȂǼǬǳơǂǯƿ

ÏÕÓ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

 في�أتي بلفظ اجلمع، بل يعمم، و�إن كان �إمام ًا مل يخ�ص نف�سه بالدعاء:قال ال�شافعية
.)1(»ǽǂƻƕńƛƢǻƾǿơǶȀǴǳơ«
-) مبا ورد عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه2(ويجوز القنوت عند ال�شافعية
، و�ألف بني قلوبهم، وامل�سلمني وامل�سلمات، وللم�ؤمنني وللم�ؤمنات،» اللهم اغفر لنا:وهو
) الذين3( اللهم العن كفرة �أهل الكتاب، وان�رصهم على عدوك وعدوهم،و�أ�صلح ذات بينهم
 وزلزل، اللهم خالف بني كلمتهم، ويقاتلون �أولياءك، ويكذبون ر�سلك،ي�صدون عن �سبيلك
، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم اللهم، و�أنزل بهم ب�أ�سك الذي ال ترده عن القوم املجرمني،�أقدامهم
 ب�سم اهلل الرحمن، ونخلع ونرتك من يفجرك، وال نكفرك، ونثني عليك،�إنا ن�ستعينك ون�ستغفرك
 ونرجو، ونخ�شى عذابك،)4( و�إليك ن�سعى ونحفد، ولك ن�صلي ون�سجد، اللهم �إياك نعبد،الرحيم
.)7(»)6() بالكفار ملحق5( �إن عذابك اجلد،رحمتك
)8(
 عند احلنابلة-وتختلف �صيغة القنوت الوارد عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه
ǱƢǬǧǂƴǨǳơĿƪǼǫǾǻƗǾǼǟƅơȆǓǁóǂǸǟǺǟȁ« : فقد جاء يف املغني قوله،بع�ض ال�شيء
ǮȈǴǟǲǯȂƬǻȁǮƥǺǷƚǻȁǭǂǨǤƬǈǻȁǮȇƾȀƬǈǻȁǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơǶȈƷǂǳơǺŧǂǳơƅơǶǈƥ
ƾƴǈǻȁȆǴǐǻǮǳȁƾƦǠǻǭƢȇƛǶȀǴǳơǶȈƷǂǳơǺŧǂǳơƅơǶǈƥǭǂǨǰǻȏȁǾǴǯŚŬơǮȈǴǟřưǻȁ
ƣǀǟǶȀǴǳơǪƸǴǷǁƢǨǰǳƢƥƾŪơǮƥơǀǟǹƛǮƥơǀǟȄǌŵȁǮƬŧǁȂƳǂǻƾǨŴȁȄǠǈǻǮȈǳƛȁ
.)9(»ǮǴȈƦǇǺǟǹȁƾǐȇǺȇǀǳơƣƢƬǰǳơǲǿƗƧǂǨǯ
ǞǼŵȁǮƥǺǷƚǻȁǭǂǨǤƬǈǻȁǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳ «ا:) فهي10(�أما �صيغة القنوت عند املالكية
ȂƳǂǻƾǨŴȁȄǠǈǻǮȈǳƛȁƾƴǈǻȁȆǴǐǻǮǳȁƾƦǠǻǭƢȇƛǶȀǴǳơǭǂǨǰȇǺǷǭǂƬǻȁǞǴŵȁǮǳ
ǂƻƚȇňƢưǳơȁǂǸǟƩȂǼǫǵƾǬȇǱȁȋơƨȈǠǧƢǌǴǳǹƢȀƳȁǵƾǬȇƢǸȀȇƘǧǺȇǂƯȋƢƥƪǼǬȇǹƗƽơǁƗơƿƛȁÑÔÔ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Î
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóœǼǳơǺǟƪƥƢƯňƾǿơǶȀǴǳơǶŮȂǫǹȋǽǁƢƬŵȅǀǳơơǀǿȁȅȁȂǼǳơǱƢǫǺǈūơǺǟȅȁǁƢǷǵƾǬȇȁǂǸǟƩȂǼǫ
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǶǿƗȁƾǯƕơǀǿȁ
.ÏÖÖ-ÏÖÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁÑÔÕ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
ǶǠȈǳƧǂǨǰǳơƣǀǟǱƢǬȇǹƗǁƢƬƼŭƢǧǹȉơƢǷƗȁǂǐǠǳơǮǳƿĿśǸǴǈŭơǹȂǴƫƢǬȇơȂǻƢǯǶĔȋƣƢƬǰǳơǲǿƗȄǴǟǂǐƬǫơøȅȁȂǼǳơǱƢǫ Ð
.ÑÔÕ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơøǁƢǨǰǳơǺǷǶǿŚǣȁƣƢƬǰǳơǲǿƗ
ƨǷơƾǫǺƥơǂǜǻơȁ ƾǨƷ ƧƽƢǷÐÒÑǍǖȈƸŭơǅȂǷƢǬǳơȅƽƢƥƕȁŚǨǳơǝơǂǇȍơȁȂǘŬơƨǯǁơƾǷƾǨūơǲǏƗȁǁƽƢƦǻȅƗƾǨŴ Ñ
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơ
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơǂǜǻơƤǠǴǳơȏǪūơȅƗǶȈŪơǂǈǰƥƾŪơ Ò
ȂǿȁƨǷơƾǫǺƥơǱƢǫǽƢȇƛǾǬƸǴȇƅơǹƗƽơǁƗƔƢūơƶƬǧǺǷȁǶȀƬǬūƗȁǵȂǬǳơƪǬūǱƢǬȇǪƷȏȅƗƔƢūơǂǈǰƥǪƸǴǷ Ó
ƨǷơƾǫǺƥơƀǠǷƢǸŮȂǬƫƣǂǠǳơǱƢǬǧǪƸǴǷȁǪƸǴǷǺǟƀƦǴǠƯƪǳƘǇǱȐŬơǱƢǫȁńȁȋơȆǿƨȇơȁǂǳơǹƗŚǣƶȈƸǏŘǠǷ
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơ
ȁƗƶȈƸǏǽƽƢǼǇƛȅȁȂǼǳơǱƢǫÐÎÑÐǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơƔƢǟƽƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÏÖÖ-ÏÖÕ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ô
.ÑÔÖ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơǺǈƷ
.ÕÏÏ-ÕÏÎ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Õ
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ö
.ÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ ÎÍ

ÏÕÔ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

ĺƗǺƥƾǳƢƻǺǟƔƢƳƢŠÅȏȏƾƬǇơǮǳƿȁnǪƸǴǷǺȇǂǧƢǰǳƢƥǮƥơǀǟǹƛƾŪơǮƥơǀǟǥƢŵȁǮƬŧǁ
ǽƔƢƳƿƛǂǔǷȄǴǟȂǟƾȇǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơǱȂǇǁƢǸǼȈƥǱƢǫǾǼǟƅơȆǓǁǹơǂǸǟ
ǮưǠƥƢŶƛȁƀǻƢǠǳȏȁƀƥƢƦǇǮưǠƦȇŃƅơǹƛƾǸŰƢȇǱƢǬǧƪǰǈǧƪǰǇơǹƗǾȈǳƛƘǷȁƘǧǲȇŐƳ
ǾǸǴǟĽǹȂŭƢǛǶĔƜǧǶđǀǠȇȁƗǶȀȈǴǟƣȂƬȇȁƗƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳƀƥơǀǟǮưǠƦȇŃȁƨŧǁ
.)1(»łƛǮǼȈǠƬǈǻƢǻƛǶȀǴǳơƩȂǼǬǳơ

ويرى ال�شافعية(� )2أنه ال مانع من اجلمع بني قنوت عمر والقنوت الذي رواه احل�سن،
و�إن جمع بينهما فالأ�صح عندهم ت�أخري قنوت عمر ،ويف وجه �آخر ي�ستحب تقدميه ،و�إن
إمام
اقت�رص فليقت�رص على الأول ،ومكان ا�ستحباب اجلمع بينهما ما �إذا كان منفرداً �أو � َ
حم�صورين ير�ضون بالتطويل.
و�إن كان ال يح�سن القنوت بالعربية �أو ال يحفظه ،ففيه ثالثة �أقوال خمتارة عند
احلنفية( ،)3قيل :يقول يا رب ثالث مرات ثم يركع ،وقيل :يقول اللهم اغفر يل ثالث مرات،
وقيل :يقول اللهم ربنا �آتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب النار(.)4

املبحث الثامن
اجلهر واملخافتة يف القنوت وما يقوله امل�أموم
يرى احلنفية(� )5أن املنفرد باخليار� :إن �شاء جهر و�أ�سمع غريه ،و�إن �شاء جهر و�أ�سمع
نف�سه ،و�إن �شاء �أ�رس� .أما �إن كان �إمام ًا ف�إنه يجهر بالقنوت ،ولكن دون اجلهر بالقراءة،
والقوم يتابعونه يف ذلك �إىل قول «�إ »ǪƸǴǷǁƢǨǰǳƢƥǮƥơǀǟǹو�إذا دعا الإمام بعد ذلك فهل
يتابعه القوم؟ للحنفية يف ذلك قوالن :الأول :يتابعونه ،وهو قول �أبي يو�سف ،والثاين :ال
يتابعونه ولكن ُي�ؤ َِّمنون(.)6
وذهب احلنفية( )7يف قول �آخر �إىل القول ب�إخفاء القنوت يف حق الإمام والقوم جميعاً،
.ÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Î
.ÑÔÕ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
ǝȂǓȂŭơơǀŮǹȁǂƻȉơƔƢȀǬǨǳơǑǂǠƬȇŃ Ð
ȏǺŠƾȈȈǬƬǳơǹƗȁǾǳȂǸǌǳǲǔǧƗŚƻȋơǹƛȁǃơȂŪơĿȏƨȈǴǔǧȋơĿǥȐƬƻȏơǹƗǂǿƢǜǳơȁøǱƢǫȁÑÒ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơ Ñ
øǾǨȈǫȂƫǵƾǟƨȇơȁǂǳơǂǿƢǛǹƗƪǸǴǟƢŭǂǯƿƢŲƾƷơȁȄǴǟǂǐƬǬȇǹƗǥȁǂǠŭơƔƢǟƾǳơǥǂǠȇǺŭǃȂŸǲƥǕǂǌƥǆȈǳƨȈƥǂǠǳơǺǈŹ
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ò
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơǂǜǻơơȂƬǰǇǵȂǬǳơƔƢǋǹƛƨȈǨǼūơǒǠƥǱȂǫĿȁ Ó
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ô

ÏÕÕ
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 جاء يف املدونة قول،) يف ال�صحيح من املذهب2( واحلنابلة،) امل�شهور1(وهو قول املالكية
 ال: هل يجهر بالدعاء يف القنوت �إمام ًا كان �أو غري �إمام؟ قال:» قلت البن القا�سم:�سحنون
 «ادعوا:- وا�ستدل لهذا القول بقوله –تعاىل،)3(» هذا قويل: وهذا قول مالك؟ قال: قلت،يجهر
،)5(» «خري الدعاء اخلفي:- وقول النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم،(Ñ)»ربكم ت�رضع ًا وخفية
.)6(»  فيندب الإ�رسار به حذراً من الرياء،ولأنه دعاء
 كالت�شهد، ال يجهر: �أحدهما:(Õ) �إذا كان �إمام ًا ففي ذلك قوالن:) فقالوا7(�أما ال�شافعية
 ودليله ما جاء يف �صحيح البخاري عند، وهو الأ�صح، ي�ستحب: والثاين،وك�سائر الدعوات
œǼǳơǹƗǾǼǟƅơȆǓǁóƧǂȇǂǿĺƗǺǟ)9 nƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳ« -تف�سري قوله –تعاىل
 وبالقيا�س على ما لو �س�أل الرحمة �أو،)10(»ƨǳǃƢǼǳơƩȂǼǫĿƩȂǼǬǳƢƥǂȀƳǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏó
. ف�إن امل�أموم يوافقه يف ال�س�ؤال وال ي�ؤمن،ا�ستعاذ من العذاب يف �أثناء القراءة
)12(
 ويف،  وهو رواية عند احلنابلة.)11( في�رس بالقنوت بال خالف عندهم،و�أما املنفرد
 وقيا�س املذهب عندهم �أن.)13(الأخرى وهي ال�صحيح من املذهب �أن املنفرد يجهر بالقنوت
.)14(املنفرد يخري بني اجلهر والإخفاء
 وعلى القول ب�أن الإمام،ً يقنت �رسا، فعلى القول �أن الإمام ال يجهر،و�أما امل�أموم
 �أنه ي�ؤمن: �أ�صحهما: ف�إن كان امل�أموم ي�سمع الإمام فوجهان لل�شافعية،يجهر بالقنوت
ǾǻƗǶǿƾǼǟȃǂƻƗƨȇơȁǁĿȁÏÕÏ/ÎȆǋǂŬơƨȈǋƢƷȆǋǂŬơȁÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷȁÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơ Î
.ÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơǂȀŸ
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ Ï
.ÎÍÐ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ð
.(ÒÒ ǶǫǁƨȇƕǥơǂǟȋơƧǁȂǇ Ñ
¡ÎÔÏ/ÎƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơǂǜǻơøȆǨŬơǂǯǀǳơŚƻøƨǼǈǳơƤƬǯĿƽȂƳȂŭơȁÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥĿňƢǇƢǰǳơǽǂǯƿơǀǰǿ Ò
¡ÖÎ/ÐǹƢƦƷǺƥơƶȈƸǏǹƢƦƷǺƥơȁÕÎ/ÎƾƟơȁǄǳơǞǸůȆǸưȈŮơȁÎÓÏÐ ¡ÎÒÒÖ ¡ÎÑÔÔƮȇƽƢƷȋơÎÕÔ ¡ÎÕÍ
ňȂǴƴǠǳơȁÕÍÖǶǫǁƮȇƾƷǾƫȂǏǞǸǈȇƮȈŞǽǂǯƿǺǷǲǔǧƗǾǈǨǻśƥȁǾǼȈƥȐǟȁǲƳǾƥǁƾƦǠǳơǂǯƿǹƘƥǹƢȈƦǳơǂǯƿƣƢƥ
ǦȈǠǓ Ʈȇƾūơȁ ÓÒÏ Ƕǫǁ ƪŢ ÐÖÐ/Ñ ǲǴǠǳơ Ŀ řǘǫǁơƾǳơ ǽǂǯƿȁ ÎÏÒÍ Ƕǫǁ ƮȇƾƷ ÑÔÎ/Î ƔƢǨŬơ Ǧǌǯ
.ÏÕÕÔǶǫǁƮȇƾƷÑÏÑǍǞǷƢŪơǦȈǠǓňƢƦǳȋơȁÓÏÏǍƤǳƢǘŭơŘǇƗƩȂūơȁÏÍÏǍƧǂǯǀƬǳơȆǌǯǁǄǳơǂǜǻơ
.ÏÕÐ/ÎȆǋǂŬơƨȈǋƢƷȆǋǂŬơ Ó
.ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơǂƫȂǳơƩȂǼǫȁƶƦǐǳơƩȂǼǫǲǸǌȇƨǳƘǈŭơǽǀǿĿƨȈǠǧƢǌǳơǱȂǫ Ô
.ÒÎÎ ¡ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Õ
.ÎÏÕǶǫǁƨȇƕǹơǂǸǟǱƕƧǁȂǇ Ö
.ÑÏÕÑǶǫǁƮȇƾƷƔȆǋǂǷȋơǺǷǮǳǆȈǳƣƢƥŚǈǨƬǳơƣƢƬǯÎÓÓÎ/ÑƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǁƢƼƦǳơ ÎÍ
.ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÎ
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ ÎÏ
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ ÎÐ
.ÑÎÕ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơ ÎÑ

ÏÕÖ

أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
»دراسة فقهية مقارنة«

د .إسماعيل شندي

على دعاء الإمام وال يقنت ،وهو قول احلنابلة( )1يف ال�صحيح من املذهب( .)2والثاين:
يتخري بني الت�أمني والقنوت ،وعلى القول ب�أنه ي� ّؤمن :فوجهان لل�شافعية �أي�ضاً� :أحدهما
ي�ؤمن يف اجلميع ،والثاين ،وهو الأ�صح ،ي�ؤمن يف الكلمات اخلم�س التي هي دعاء ،و�أما الثناء
في�شاركه يف قوله �أو ي�سكت ،وامل�شاركة �أوىل ،لأنه ثناء وذكر ،ال يليق به الت�أمني(.)3
و�إن كان امل�أموم ال ي�سمع قنوت الإمام ،لبعد �أو غريه ،فعلى القول ب�أنه لو �سمع ل ّأمن
وجهان �أي�ضاً :الأول :يقنت ،وهو الأ�صح ،والثاين :ي�ؤمن ،وهما كالوجهني يف ا�ستحباب
قراءة ال�سورة �إذا مل ي�سمع قراءة الإمام(.)4
والراجح عندي �أن الأوىل للمنفرد يف القنوت املخافتة ال اجلهر ،لقوله -تعاىل« :-اơȂǟƽ
ǺǷǑǂƬǠȇŃƢǸȈǧǂǈǳơǹƗǁǂǬƫƨǠȇǂǌǳơǹȋƔƢȇǂǳơǺǟƁƾȈǠƥǹȂǰȈǳȁ)5(»ƨȈǨƻȁƀǟǂǔƫǶǰƥǁ
ǑǁȋơȄǴǟǹƢǯƢǷƀǷơȂǫƗƢǼǯǁƽƗƾǬǳ«ǺǈūơĺƗǺƥǺǈūơǱƢǫǂȀŪơǺǷƁǂƳƗǶǜǟƗŐǳơǱƢǸǟƗ
� .)6(»ƁǂȀƳǹȂǰȈǧƁǂǇǹȂǰȇǹƗȄǴǟǹȁǁƾǬȇǲǸǟأما بالن�سبة للإمام فالأوىل اجلهر حلديث �أبي
هريرة ال�سابق ،وحلديث رافع عن عمر –ر�ضي اهلل عنه )7(-و�أما امل�أمومون ،في�أمنون على
ما يقوله الإمام �إال يف الثناء ،فالأوىل �أن ي�شاركوه فيه ،لأنه ثناء وذكر ،وال يليق به الت�أمني.
و�أما زيادة عبارات مثل ،»ƾȀǋƗ« ȁ»ǪƷ« :فهي جمرد نظر ،مل يرد �شيء منها يف الأثر(،)8
و�أما �إن كان امل�أموم ال ي�سمع قنوت الإمام فالأوىل �أن يقنت ،واهلل –تعاىل� -أعلم.

املبحث التاسع

ال�صالة على النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -بعد القنوت
للحنفية( )9وال�شافعية( )10يف ذلك قوالن:

الأول :ي�ستحب ،وهو قول �أبي الليث ال�سمرقندي من احلنفية ،وهو الأوىل عندهم ،وهو
ال�صحيح امل�شهور عند ال�شافعية ،وبه قال احلنابلة( )11وهو املذهب عندهم ،ووجه هذا القول
ما جاء يف رواية من حديث احل�سن –ر�ضي اهلل عنه -قال»:علمني ر�سول اهلل –�صلى اهلل
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ Î
.ÎÔÏ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơǂǜǻơƪǼǬȇǶǿƾǼǟȃǂƻƗƨȇơȁǁĿȁ Ï
.ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ð
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ñ
).(ÒÒ ǶǫǁƨȇƕǥơǂǟȋơƧǁȂǇ(Ò
).ÏÏÑ/ÔǹƕǂǬǳơǵƢǰƷȋǞǷƢŪơœǗǂǬǳơ(Ó
)ƮƸƦǳơơǀǿǺǷ ÎÔ Ǎǂǜǻơ(Ô
).ÎÐÏǍśƦŭơǱȂǬǳơǺǈƷǁȂȀǌǷ Õ
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ö
.ÒÎÎ ¡ÑÔÖ-ÑÔÕ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ ÎÍ
.ÑÏÍ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÎ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơ ÎÎ
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، اللهم اهدين فيمن هديت فذكر الألفاظ الثمانية: ه�ؤالء الكلمات يف الوتر قال-عليه و�سلم
 قال،)1(» و�صلى اهلل على النبي حممد وعلى �آل حممد، تباركت ربنا وتعاليت:وقال يف �آخرها
 �أنه- وملا جاء عن علي –ر�ضي اهلل عنه،)2(»ǱȂǬǳơơǀǿǺǟǱƾǠȇǹƗȆǤƦǼȇȏȁ« :ابن الهمام
ǾȈǧǹȂǰȇǹƗǲǔǧȋƢǧƔƢǟƽƩȂǼǬǳơǹȋȁ Ð ƾǸŰȄǴǟȆǴǐȇŕƷƣȂƴŰƔƢǟƽǲǯ« :قال
.)4(»ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏœǼǳơȄǴǟƧȐǐǳơ
 ووجهه �أنه نقل ركن ًا �إىل غري، و�إن فعلها بطلت �صالته عند ال�شافعية، ال يجوز:والثاين
.)5( ولأن القنوت لي�س مو�ضعها. وهو غلط �رصيح: قال النووي،مو�ضعه
 للأثر الوارد عن-والراجح عندي ا�ستحباب ال�صالة على النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم
ǱȂǠǨǸǴǳƔƢǼƦǳƢƥȆǴǐȇŕƷ« : قال املناوي يف تعليقه عليه، يف ذلك-علي –ر�ضي اهلل عنه

ǾȈǴǟƧȐǐǳơǾǠǷǞǧơǂǳơƤƸǐƬǈȇŕƷƅơńƛǞǧǂȇȏǾǻƗřǠȇœǼǳơȄǴǟȆǟơƾǳơȆǴǐȇŕƷȅƗ
ƧȐǐǳƢǧƀǔǠƥƽǂȇȁƔƢǟƾǳơǒǠƥǲƦǬȇȏǾǷǂǰƥƅơȁƨǳȂƦǬǷƢĔȂǰǳƨƥƢƳȍơńƛƨǴȈǇȂǳơȆǿƿƛ
 ومما يقوي هذا القول ما.)6(»ƶǐƫȏƢȀǗǂǋǹȁƽƧƽƢƦǠǳơȁƧƽƢƦǟȂǿȁƔƢǟƾǳơĿǕǂǋǾȈǴǟ
śƥ ǥȂǫȂǷ ƔƢǟƾǳơ ǹƛ« : �أنه قال-�أخرجه الرتمذي عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه
، والقنوت دعاء،)7 ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏǮȈƦǻȄǴǟȆǴǐƫŕƷƔȆǋǾǼǷƾǠǐȇȏǑǁȋơȁƔƢǸǈǳơ

. واهلل �أعلم بال�صواب،-�صلى اهلل عليه و�سلم- في�صلى فيه على النبي

ǦȈǠǓƮȇƾūơȁÎÔÑÓǶǫǁƮȇƾƷǂƫȂǳơĿƔƢǟƾǳơƣƢƥǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÏÑÕ/ÐȆƟƢǈǼǳơǺǼǇȆƟƢǈǼǳơ Î
.ÎÍÓǶǫǁƮȇƾƷǁƢȀǼǳơǝȂǘƫȁǲȈǴǳơǵƢȈǫƣƢƬǯÓÓ-ÓÒǍȆƟƢǈǼǳơǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơǂǜǻơ
.ÑÐÕ/ÎǂȇƾǬǳơƶƬǧǵƢǸŮơǺƥơ Ï
ȆǬȀȈƦǳơȁǃơǂŬơŉǂǰǳơƾƦǟȏƛǩƢƸǇƛĺƗǺǟƮȇƾūơơǀǿȁǂȇŃǱƢǫȁÔÏÎǶǫǁƮȇƾƷÏÏÍ/ÎǖǇȁȋơǶƴǠŭơňơŐǘǳơ Ð
ǾȈǴǟƅơȄǴǏǱƢǫǱƢǫȆǴǟǺǟƭǁƢūơǺǟȁþƀǧȂǫȂǷǾƫƾƳȁơǀǯøǱƢǫȁÎÒÔÒǶǫǁƮȇƾƷÏÎÓ/ÏǹƢŻȍơƤǠǋ
ǹƢŻȍơƤǠǋǂǜǻơȁøƀǟȂǧǂǷǆǻƗǺǟǂƻƕǾƳȁǺǷǽƢǼȇȁǁȁƾǸŰǱƕȄǴǟȁƾǸŰȄǴǟȄǴǐȇŕƷƅơǺǟƣȂƴŰƔƢǟƾǳơǶǴǇȁ
œǼǳơȄǴǟƧȐǐǳơƣƢƥƨȈǟƽȋơƣƢƬǯÎÓÍ/ÎÍƾƟơȁǄǳơǞǸůȆǸưȀȈǳơȁÎÒÔÔȁÎÒÔÓǶǫǁƮȇƾƷÏÎÓ/ÏƀǔȇƗ
ƩƢǬƯǾƫơȁǁȁƀǧȂǫȂǷǖǇȁȋơĿňơŐǘǳơǽơȁǁøȅǁǀǼŭơǱƢǫȁøƩƢǬƯǾǳƢƳǁȁøǱƢǫȁǽŚǣȁƔƢǟƾǳơĿǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏó
.ÑÔÒÑǶǫǁƮȇƾƷÏÒÒ/ÐǅȁƽǂǨǳơȆǸǴȇƾǳơȁÏÐÍ/ÏƤȈǿǂƬǳơȁƤȈǣǂƬǳơȅǁǀǼŭơǂǜǻơøƶǏƗǥȂǫȂŭơȁǶȀǔǠƥǾǠǧǁȁ
.ÎÖ/ÒǂȇƾǬǳơǒȈǧȅȁƢǼŭơȁ
ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ñ
ǾǈǨǻǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ò
.ÎÖ/ÒǂȇƾǬǳơǒȈǧȅȁƢǼŭơ Ó
ƮȇƾƷ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ ƅơ ȄǴǏ œǼǳơ ȄǴǟ ƧȐǐǳơ ǲǔǧ Ŀ ƔƢƳ ƢǷ ƣƢƥ ƧȐǐǳơ ƣơȂƥƗ ÐÒÓ/Ï ƶȈƸǐǳơ ǞǷƢŪơ ȅǀǷǂƬǳơ  Ô
ƧȐǐǳơǲǔǧĿƔƢƳƢǷƣƢƥǂƫȂǳơƣƢƬǯÎÏÖǍňƢƦǳȋơƲȇǂƼƬƥȅǀǷǂƬǴǳƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơǂǜǻơǺǈƷƮȇƾūơȁÑÕÓǶǫǁ
.ÑÕÓǶǫǁƮȇƾƷǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏœǼǳơȄǴǟ
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أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
«»دراسة فقهية مقارنة

 إسماعيل شندي.د

املبحث العاشر
) باليدين بعد القنوت؟1(م�سح الوجه
 و�أما،)2(على قول ال�شافعية بعدم رفع اليدين يف القنوت مل ي�رشع امل�سح بال خالف
:)3(على القول برفع اليدين فيه فلهم يف ذلك قوالن
،) وهي املذهب عندهم4( وهو قول احلنابلة يف رواية، وهو امل�شهور، ي�ستحب:الأول
ƅơ ȄǴǏó ƅơ ǱȂǇǁ ǹƗ« :-ووجه هذا القول ما روي عن ابن عبا�س–ر�ضي اهلل عنهما
Ƣđ ơȂƸǈǷƢǧ ǶƬǣǂǧ ơƿƜǧ ƢǿǁȂȀǜƥ ǽȂǳƘǈƫ ȏȁ ǶǰǧȂǨǯ ǹȂǘƦƥ ƅơ ơȂǴǇ ǱƢǫ ǶǴǇȁ ǾȈǴǟ
ǹƢǯǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏóƅơǱȂǇǁǹƗ« ǾǼǟƅơȆǓǁóǂǸǟǺǟȅȁǁƢǷȁ)5(»ǶǰǿȂƳȁ
 وما روي عن ال�سائب بن يزيد،)6(»ǾȀƳȁ ƢǸđ ƶǈŻ ŕƷ ƢǸȀǘŹ Ń ƔƢǟƾǳơ Ŀ Ǿȇƾȇ Ǟǧǁ ơƿƛ

 ولأنه.)7( كان �إذا دعا رفع يديه وم�سح وجهه بيديه-«�أن الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم
 وفارق �سائر، كما لو كان خارج ًا عن ال�صالة، فيم�سح بهما وجهه،دعاء يرفع يديه فيه
.)8( ف�إنه ال يرفع يديه فيه،الدعاء
 ووجهه.)9( وهو قول احلنابلة يف رواية، وهو ال�صحيح عند ال�شافعية، ال مي�سح:والثاين
: وقال البيهقي،)10(»ƔȆǌƥǾȈǧǞũƗŃ« : قال الإمام �أحمد،عدم وجود ن�صو�ص �صحيحة فيه
،ƩȂǼǬǳơĿǦǴǈǳơǺǷƾƷƗǺǟǾǜǨƷƗƪǈǴǧƔƢǟƾǳơǺǷǡơǂǨǳơƾǠƥǾƳȂǳƢƥǺȇƾȈǳơƶǈǷƢǷƘǧ«
 وقد روي فيه عن النبي–�صلى اهلل عليه،»ƧȐǐǳơƱǁƢƻƔƢǟƾǳơĿǶȀǔǠƥǺǟȃȁǂȇǹƢǯǹƛȁ

ȅȁȂǼǳơǂǜǻơǽȁǂǰǷȂǿǡƢƦǐǳơǺƥơǱƢǫȁƤƸƬǈȇȏǾǻƗȄǴǟƨȈǠǧƢǌǳơǪǨƫƢǧǽŚǣȁǁƾǐǳơǺǷǾƳȂǳơŚǣƢǷƗ Î
.ÑÕÎ/ÐǝȂǸƴŭơ
.ÑÕÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
.ÒÎÎ ¡ÑÕÍ/ÐǪƥƢǈǳơǁƾǐŭơ Ð
.ÑÏÍ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÎÔÐ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÐ-ÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ñ
ŚǣǺǷƮȇƾūơơǀǿȅȁǁƽȁơƽȂƥƗǱƢǫȁÎÑÕÒǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÔÖ-ÔÕ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗ Ò
ƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÎ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơȁƀǔȇƗǦȈǠǓȂǿȁƢȀǴưǷƗǪȇǂǘǳơơǀǿȁƨȈǿơȁƢȀǴǯƤǠǯǺƥƾǸŰǺǟǾƳȁ
ƣƢƬǯÎÑÓ-ÎÑÒǍƽȁơƽĺƗǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơǂǜǻơǦȈǠǓňƢƦǳȋơǱƢǫȁÐÎÒÎǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁ
.ÓÏÏÓǶǫǁƮȇƾƷÕÖÖǍŚǤǐǳơǞǷƢŪơǦȈǠǓňƢƦǳȋơȁÐÎÕǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơ
ǱƢǫȁÐÐÕÓǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƾǼǟȅƾȇȋơǞǧǁĿƔƢƳƢǷƣƢƥƔƢǟƾǳơƣƢƬǯÑÓÑ-ÑÓÐ/ÒƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơȅǀǷǂƬǳơ Ó
ǅƢǼǳơǾǼǟƭƾƷƾǫȁƮȇƾūơǲȈǴǫȂǿȁǾƥƽǂǨƫƾǫȁǆȈǟǺƥƽƢŧƮȇƾƷǺǷȏƛǾǧǂǠǻȏƤȇǂǣƶȈƸǏƮȇƾƷơǀǿȅǀǷǂƬǳơ
ňƢƦǳȋơǪȈǬƸƬƥȅǀǷǂƬǴǳƶȈƸǐǳơǞǷƢŪơǂǜǻơǦȈǠǓňƢƦǳȋơǱƢǫȁǹƢǘǬǳơƾȈǠǇǺƥŜŹǾǬƯȁƨǬƯȂǿǹƢȈǨǇĺƗǺƥƨǴǜǼƷȁ
.ÎÔÖ-ÎÔÕ/ÏǲȈǴǤǳơƔơȁǁƛňƢƦǳȋơȁÔÓÖ-ÔÓÕǍ
ǶǫǁƮȇƾƷÏÏÎ/ÑƾǼǈŭơǲƦǼƷǺƥơÎÑÖÏǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÕÍ/ÏƽȁơƽĺƗǺǼǇƽȁơƽȂƥƗ Ô
.ÐÏÍǶǫǁƮȇƾƷƔƢǟƾǳơƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÎÑÓǍƽȁơƽĺƗǺǼǇǦȈǠǓňƢƦǳȋơǂǜǻơǦȈǠǓƮȇƾūơȁÎÔÖÔÏ
.ÑÐÖÖǶǫǁƮȇƾƷÓÐÕǍǞǷƢŪơǦȈǠǓňƢƦǳȋơȁ
.ÑÏÍ/ÎǝƢǼǬǳơǥƢǌǯļȂȀƦǳơȁÕÏÐ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Õ
.ÎÔÐ/ÏǥƢǐǻȍơȅȁơƽǂŭơȁÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ö
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ ÎÍ
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و�سلم -حديث فيه �ضعف ،وهو م�ستعمل عند بع�ضهم خارج ال�صالة ،و�أما يف ال�صالة ،فهو
عمل مل يثبت بخرب �صحيح ،وال �أثر ثابت ،وال قيا�س ،فالأوىل �أن ال يفعله ،ويقت�رص على ما
فعله ال�سلف –ر�ضي اهلل عنهم -من رفع اليدين دون م�سحهما بالوجه يف ال�صالة»( ،)1وروى
البيهقي عن علي البا�شاين قال� :س�ألت عبد اهلل –يعني ابن املبارك -عن الذي �إذا دعا م�سح
وجههǝȂǯǂǳơƾǠƥƪǼǬȇƅơƾƦǟǹƢǯȁǱƢǫǮǳƿǲǠǨȇǽǁƗŃȁȆǴǟǱƢǫƀƬƦƯǾǳƾƳƗŃǱƢǫ ،
 ،)2(»Ǿȇƾȇ Ǟǧǂȇ ǹƢǯȁ ǂƫȂǳơ Ŀولأنه دعاء يف ال�صالة فلم ي�ستحب م�سح الوجه فيه ك�سائر
دعائها(.)3
والقول الراجح عندي هو عدم م�سح اليدين بعد القنوت حيث مل يثبت ذلك يف الن�صو�ص،
يعول عليها.
�أما �أدلة القائلني با�ستحبابه ،فهي �ضعيفة كما �سبق ،وبالتايل فال َّ

املبحث احلادي عشر
حكم من ن�سي القنوت
ن�سيان القنوت عند احلنفية( )4يوجب �سجود ال�سهو ،وذلك على رواية �أن القنوت يف
الوتر واجب ،قال الكا�ساين،)5(»ƤƳơȁǾǻȋȂȀǈǳơƽȂƴǇƤƳȂȇƁȂȀǇǾǯǂƬǧƩȂǼǬǳơƢǷƗȁ« :
وقد ف�صلوا يف ق�ضية الرجوع �إىل القنوت حال تذكره بعد الركوع �أو �أثناءه فقالوا(� :)6إذا
ن�سي القنوت حتى ركع ،ثم تذكر بعدما رفع ر�أ�سه من الركوع ال يعود وي�سقط عنه القنوت(،)7
و�إن كان يف الركوع فكذلك يف ظاهر الرواية ،وروي عن �أبي يو�سف �أنه يعود �إىل القنوت،
لأن له �شبه ًا بالقراءة ،فيعود كما لو ترك الفاحتة �أو ال�سورة ،ولو تذكر يف الركوع �أو بعد ما
رفع ر�أ�سه منه �أنه ترك الفاحتة �أو ال�سورة يعود وينتق�ض ركوعه ،ووجه ظاهر الرواية �أن
الركوع يتكامل بقراءة الفاحتة وال�سورة ،لأن الركوع ال يعترب بدون القراءة �أ�صالً ،فيتكامل
ĺƗƺȈǌǳơńƛƢȀƦƬǯƧǁȂȀǌǷƨǳƢǇǁȆǬȀȈƦǴǳȁȅȁȂǼǳơǱƢǫÑÕÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơȁÐÍÎ-ÐÍÍ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Î
ǖǈƥȁƩȂǼǬǳơƾǠƥǾȀƳȁǾƸǈǷƢȀƬǴŦǺǷƔƢȈǋƗƢȀȈǧǾȈǴǟǂǰǻƗƩȂǼǬǳơƾǠƥǺȇƾȈǳƢƥǾƳȂǳơƶǈŠśǴƟƢǬǳơǺǷȂǿȁóřȇȂŪơƾǸŰ
.ÑÕÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơǮǳƿĿǵȐǰǳơ
.ÐÎÒÐǶǫǁƮȇƾƷƩȂǼǬǳơĿǺȇƾȈǳơǞǧǁƣƢƥƧȐǐǳơƣƢƬǯÐÍÎ/ÏȃŐǰǳơǺǼǈǳơȆǬȀȈƦǳơ Ï
.ÕÏÏ/ÎřǤŭơƨǷơƾǫǺƥơ Ð
.ÎÓÔ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơÏÎÎ/ÎƔƢȀǬǨǳơƨǨŢȅƾǼǫǂǸǈǳơ Ñ
.ÎÓÔ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ò
).ÑÓ-ÑÒ/ÏǪƟơǂǳơǂƸƦǳơǶȈųǺƥơȁÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Ó
ƨȈǨǼūơƾǼǟǩǂǨǳơȁǾǟȂǯǁǒǨƬǼȇƮȈƷƧǁȂǈǳơȁƗƨŢƢǨǳơƧƔơǂǫńƛƽƢǟơƿƛƢǷǥȐşǾǟȂǯǁǒǬƬǼȇȏƪǼǫȁǵƢȈǬǳơńƛƽƢǟǾǻƗȂǳȁ Ô
ƤȈƫǂƬǳơƧƢǟơǂǷƤƴȈǧƀǓǂǧǲǰǳơǞǫȁƧǁȂǈǳơȁƗƨŢƢǨǳơƗǂǫȁƽƢǟơƿƜǧƽȂǠȇǾǻƗȃǂƫȏƗƧƾƴǈǳƢƥƨǠǯǂǳơƾȈǬȇŃƢǷǶƟƢǫƧƔơǂǬǳơǲŰǹƗ
ǑǂǨǳơǒǬǻƾǐǫƾǬǧƽƢǟơƿƜǧƽȂǠȇȏǾǻƗǽơǂƫȏƗƩƢǧƾǫǾǴŰǹȋƩȂǼǬǳơǥȐşǝȂǯǂǳơǒǬǼƥȏƛǮǳƿǪǬƸƬȇȏȁǒƟơǂǨǳơśƥ
.ÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơǮǳƿǮǴŻȐǧǾȈǴǟƩƢǧƤƳơȁǲȈǐƸƬǳ
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بتكامل القراءة ،وقراءة الفاحتة وال�سورة على التعيني واجبة ،فينتق�ض الركوع برتكها،
فكان نق�ض الركوع للأداء على الوجه الأكمل والأح�سن فكان م�رشوعاً ،ف�أما القنوت فلي�س
مما يتكامل به الركوع ،لأنه ال قنوت يف �سائر ال�صلوات ،والركوع معترب بدونه ،فلن يكون
النق�ض للتكميل ،وذلك لكماله يف نف�سه ،ولو نق�ض كان النق�ض لأداء القنوت الواجب ،وال
يجوز نق�ض الفر�ض لتح�صيل الواجب .وال يجوز �أداء القنوت يف الركوع عند احلنفية( ،)1ولو
تذكر يف الركوع �أنه مل يقر�أ فرفع ر�أ�سه منه يعود فيقر�أ ،ويعيد القنوت والركوع يف ظاهر
الرواية ،لأن الركوع ههنا ح�صل قبل القراءة ،فلم يعترب �أ�صالً.
ويباح �سجود ال�سهو عند احلنابلة( )2برتك القنوت وال يجب ،ودليلهم على ذلك �أن القنوت
�سنة ال تبطل ال�صالة برتكه ولو عمداً ،وهو لي�س من الأقوال التي تعد �أركان ًا وواجبات تبطل
ال�صالة برتكها عمداً .قال ابن النجارȂǳȁǾǯǂƬƥǲǘƦƫȏȁƢȀȈǧǹƢǯƢǷƧȐǐǳơȅƗóƢȀǼǼǇȁ« :
ƔƢǟƽȁþǶȈƷǂǳơǺŧǂǳơƅơǶǈƥƧƔơǂǫȁƿȂǠƫȁƵƢƬǨƬƬǇơȆǿȁ)3 ǽȂȀǈǳƽȂƴǈǳơƵƢƦȇȁƁƾǸǟ
.)4(»ǂƫȁĿƩȂǼǫȁŚƻƗƾȀǌƫĿ

وقال املالكية( )5وال�شافعية( )6والظاهرية(� )7أنه ال �سجود على من ن�سي القنوت ،جاء
()8
يف املدونة قول مالك»ǾȈǴǟƽȂƴǇȏǱƢǫƶƦǐǳơƧȐǏĿƩȂǼǬǳơȆǈǻǺǸȈǧǮǳƢǷǱƢǫȁ« :
وا�ستدل ال�شافعية لقولهم هذا ب�أن القنوت يف ال�صالة لي�س ركن ًا من �أركانها ،وال بع�ض ًا من
�أبعا�ضها ،و�إمنا هو من الهيئات ،وهي –�أي الهيئات -ال�سنة التي ال يجرب تركها ب�سجود
ال�سهو لعدم ورود جربانها به( .)9وعلل ابن حزم مذهبه( )10ب�أن الأفعال ق�سمان :فر�ض يع�صي
من تركه ،وغري فر�ض ،فال يع�صي من تركه ،وما كان غري فر�ض فهو مباح فعله ،ومباح
تركه ،و�إن كان بع�ضه مندوب ًا �إليه مكروه ًا تركه ،وما كان مباح ًا تركه فال يجوز �أن يلزم
حكم ًا يف ترك �أمر �أباح اهلل تعاىل تركه ،وعند ابن حزم �أن القنوت من الأمور املباحة و�إن

ǹƗǩǂǨǳơȁǾȈǧƢǿǂǯǀƫơƿƛǶǿƾǼǟǝȂǯǂǳơĿƢǿƙơƽƗǃȂƴȈǧǺȇƾȈǠǳơƩơŚƦǰƫǥȐşơǀǿȁÏÔÑ/ÎǞƟƢǼǐǳơǞƟơƾƥňƢǇƢǰǳơ Î
ƨƥƢƸǐǳơǝƢŦƜƥƾȈǠǳơƩơŚƦǰƫǺǷƨƥȂǈŰȆǿȁǕƢǘŴȏơǱƢƷĿƢđȄƫƚȇǝȂǯǂǳơƧŚƦǰƫǹȋǒƸŭơǵƢȈǬǳƢƥǎƬţŃƾȈǠǳơƩơŚƦǰƫ
ĿȏƛǝǂǌȇǶǴǧƩȂǼǬǳơƢǷƘǧńȁȋơǪȇǂǘƥǁǀǠǳơǵƢȈǫǞǷȆǫƢƦǳơƔơƽƗǃƢƳǁǀǟŚǣǺǷǵƢȈǬǳơǒŰŚǣĿƢȀǼǷƧƾƷơȁƔơƽƗǃƢƳơƿƜǧ
ǾƳȁǺǷǵƢȈǫȂǿȅǀǳơǝȂǯǂǳơńƛȃƾǠƬȇȐǧŘǠŭơǱȂǬǠǷŚǣǵƢȈǬǳơǒŰ
.ÏÏÍ-ÏÎÖ/ÎȄȀǼǳơŅȁƗǪƟƢǫƽļȂȀƦǳơ Ï
.ÏÏÍ/ÎȄȀǼǳơŅȁƗǪƟƢǫƽļȂȀƦǳơƤƸƬǈȇȏȁƤŸȐǧøļȂȀƦǳơǱƢǫ Ð
.ÖÍ/ÎƩơƽơǁȍơȄȀƬǼǷǁƢƴǼǳơǺƥơ Ñ
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Ò
.ÎÔÍ/ÎȅǁȂƴƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơ Ó
.ÎÓÍ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ Ô
.ÎÍÏ/ÎƨǻȁƾŭơǮǳƢǷ Õ
.ÎÔÍ/ÎȅǁȂƴƦǳơƨȈǋƢƷȅǁȂƴȈƦǳơ Ö
.ÎÓÏ/ÑȄǴƸŭơǵǄƷǺƥơ ÎÍ
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كان فعله �أف�ضل.
وذهب املالكية( )1يف رواية �إىل �أن من ن�سي القنوت قبل الركوع فتذكره يف الركوع
ف�إنه يقنت بعد الركوع ،وال يرجع من الركوع.
وقال النووي نق ًال عن الرافعي :وظاهر كالم ال�شافعي(� )2أنه لو ترك القنوت يف مو�ضع
ا�ستحبابه �سجد لل�سهو ،ولو قنت يف مو�ضع عدم ا�ستحبابه �سجد لل�سهو �أي�ض ًا(.)3
والراجح عندي قول من قال ب�أن ترك القنوت ال يوجب �سجود ال�سهو� ،سواء �أكان الرتك
عمداً �أم كان �سهواً ،لأن القنوت من الأمور املرغب فيها ،والتي ال �شيء على الإن�سان �إذا
تركها ،فكيف نلزمه ب�سجود ال�سهو حال تركها ،واهلل �أعلم بال�صواب ،و�إليه املرجع وامل�آب.

.ÒÐÖ/ÎǲȈǴŪơƤǿơȂǷƣƢǘūơ Î
.ÎÔÓ/ÒȅȁȂǼǳơƵǂǌƥǶǴǈǷƶȈƸǏȅȁȂǼǳơȁÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơ Ï
ȆǠǧơǂǳơǱƢǫǹƢǔǷǁǺǷǂƻȉơǦǐǼǳơŚǣǺǷǾǯǂƬǳȂȀǈǴǳƾƴǈȇȏȁƨǿơǂǯȐƥƨǼǈǳơǞȈŦĿƪǼǬȇǾǻƗǂƻƕǾƳȁňƢȇȁǂǳơǺǟȁ Ð
.ÒÎÍ/ÐǝȂǸƴŭơȅȁȂǼǳơǂǜǻơøǹƢƬǇŐǗƺȇƢǌǷǁƢȈƬƻơȂǿȁǺǈƷơǀǿȁ
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اخلامتة:
وفيها �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل البحث:
1 .1القنوت واجب عند الإمام �أبي حنيفة �سنة عند اجلمهور ،والراجح �أنه �سنة.
2 .2اختلف الفقهاء يف حكم القنوت يف الوتر ،والراجح �أنه �سنة ويكون يف جميع ال�سنة.
3 .3اختلف الفقهاء يف حكم القنوت يف �صالة الفجر؛ فمنهم من قال �إنه م�رشوع ،ومنهم
قال �إنه من�سوخ ،وال يكون �إال يف النوازل ،وهو ما رجحته.
4 .4ي�ستحب القنوت يف النوازل ،ويكون الدعاء يف كل نازلة مبا ينا�سبها.
5 .5يرى بع�ض العلماء �أن القنوت يكون قبل الركوع ،وقال �آخرون بعده ،والراجح �أن الإن�سان
خمري بني �أن يقنت قبل الركوع �أو بعده.
6 .6ي�ستحب رفع اليدين يف القنوت يف الراجح من �أقوال الفقهاء.
7 .7ي�ستحب القنوت بالألفاظ الواردة يف الآثار وال مانع من القنوت بغريها.
8 .8اختلف الفقهاء يف حكم ال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد القنوت والراجح
ا�ستحبابها.
9 .9ال يمُ �سح الوجه باليدين بعد القنوت يف الراجح من �أقوال الفقهاء.
1010ال يجب �سجود ال�سهو برتك القنوت يف الراجح من �أقوال الفقهاء �سواء �أكان الرتك عمداً
�أم كان�س �سهواً.
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قائمة املصادر واملراجع
* القرآن الكريم.

1 .1الآبادي ،حممد �شم�س احلق،
عون املعبود �رشح �سنن �أبي داود ،)14-1(،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1410 ،هـ
1990م.2 .2ابن الأثري ،جمد الدين بن حممد ،ت606هـ،
النهاية يف غريب احلديث والأثر ،)5-1(،حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطناحي(،د.ط)،
بريوت ،دار الفكر(،د.ت).
3 .3الأ�صبهاين� ،أحمد بن عبد اهلل ،ت430هـ،
 حلية الأولياء )10-1(،ط ،2بريوت ،دار الكتاب العربي1387 ،هـ1967-م.
 م�سند �أبي حنيفة ،حتقيق نظر حممد الفاريابي ،ط ،1الريا�ض ،مكتبة الكوثر،
1415هـ.
4 .4الألباين ،حممد نا�رص الدين،
 �إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل )9-1(،ط ،2بريوت ،املكتب الإ�سالمي
1405هـ1985-م.
 �صحيح �سنن �أبي داود )3-1(،ط ،1الريا�ض ،مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي،
1409هـ1989-م.
 �صحيح �سنن ابن ماجة )2-1(،ط ،3الريا�ض ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
1408هـ1988-م.
 �صحيح �سنن الن�سائي )3-1(،ط ،1الريا�ض ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
1409هـ1988-م.
 �ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته ،ط ،3بريوت ،املكتب الإ�سالمي 1410هـ-
1990م.
 �ضعيف �سنن �أبي داود ،ط ،1بريوت ،املكتب الإ�سالمي1412 ،هـ1991-م.
 �ضعيف �سنن ابن ماجة ،ط ،1بريوت ،املكتب الإ�سالمي1408 ،هـ.
 �ضعيف �سنن الن�سائي ،ط ،1بريوت ،املكتب الإ�سالمي1411 ،هـ1990-م.
5 .5الباجي� ،سليمان بن خلف ،ت494هـ،
 املنتقى �رشح املوط�أ ،)7-1(،ط ،2القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي(،د.ت).
6 .6البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل ،ت256هـ،
 اجلامع ال�صحيح ،)6-1(،حتقيق د .م�صطفى ديب البغا ،ط ،3بريوت ،دار ابن كثري،
ودار اليمامة1407 ،هـ.1987-
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7 .7البزار� ،أحمد بن عمرو ،ت292هـ،
 م�سند البزار ،)9-1(،حتقيق د .حمفوظ الرحمن زين اهلل ،ط ،1بريوت ،املدينة املنورة،
م�ؤ�س�سة علوم القر�آن ،مكتبة العلوم واحلكم1409 ،هـ.
8 .8البهوتي ،من�صور بن يون�س ،ت1046هـ،
 دقائق �أويل النهى ل�رشح املنتهى ،)3-1(،ط ،1بريوت ،عامل الكتب1414 ،هـ-
1993م.
  ك�شاف القناع عن منت الإقناع(،)6-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر1402 ،هـ-
1982م.
9 .9البيهقي� ،أحمد بن احل�سني458 ،هـ،
 ال�سنن ال�صغرى ،حتقيق د .حممد �ضياء الرحمن الأعظمي ،ط ،1املدينة املنورة،
مكتبة الدار1410 ،هـ1989-م.
 ال�سنن الكربى )10-1(،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1414هـ1994-م.
 �شعب الإميان )8-1(،حتقيق حممد ال�سعيد بن ب�سيوين زغلول ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العلمية1410 ،هـ.
1010الرتمذي ،حممد بن عي�سى ،ت297هـ،
 اجلامع ال�صحيح )5-1(،حتقيق �إبراهيم عطوة(،د.ط) ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي(،د.ت).
 اجلامع ال�صحيح ،حكم على �أحاديثه وعلق عليه حممد نا�رص الدين الألباين ،ط،1
الريا�ض ،مكتبة املعارف للن�رش والتوزيع(،د.ت).
1111احلاكم ،حممد بن عبد اهلل ،ت405هـ،
امل�ستدرك على ال�صحيحني )4-1(،حتقيق م�صطفى عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت،
دار الكتب العلمية1411 ،هـ1990-م.
1212ابن حبان ،حممد بن حبان ،ت354هـ،
�صحيح ابن حبان ،)18-1(،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط ،ط ،2بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
1414هـ1993-م.
1313ابن احلجاج ،م�سلم بن احلجاج ،ت261هـ،
جلامع ال�صحيح ،)5-1(،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي(،د.ط) ،بريوت ،دار �إحياء
الرتاث العربي(،د .ت).
1414ابن حجر� ،أحمد بن علي ،ت852هـ،
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 تقريب التهذيب ،)2-1(،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،ط ،2بريوت ،دار املعرفة،
1975م.
 خلي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري(،)4-1(،د.ط) ،املدينة املنورة
1384هـ1964-م.
 لدراية يف تخريج �أحاديث الهداية(،)2-1(،د.ط) ،بريوت ،دار املعرفة(،د.ت).
 فتح الباري )12-1(،حتقيق عبد العزيز بن باز(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر(،د.ت).
 ابن حزم ،علي بن حزم ،ت456هـ،
1515املحلى )11-1(،حتقيق جلنة �إحياء الرتاث(،د.ط) ،بريوت ،دار اجليل ودار الآفاق
اجلديدة(،د.ت).
1616احل�صكفي ،حممد عالء الدين ،ت1088هـ،
 الدر املختار(،)8-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر1399 ،هـ1979-م.
1717احلطاب ،حممد بن حممد ،ت954هـ،
 مواهب اجلليل �رشح خمت�رص خليل ،)6-1(،ط ،3بريوت ،دار الفكر1412 ،هـ-
1992م.
1818ابن حنبل� ،أحمد بن حنبل ،ت241هـ،
 امل�سند(،)6-1(،د.ط) ،م�رص ،م�ؤ�س�سة قرطبة(،د.ت).
1919احلوت ،حممد بن ال�سيد دروي�ش ،ت1276هـ،
 �أ�سنى املطالب يف �أحاديث خمتلفة املراتب ،حتقيق خليل املي�س ،ط ،2بريوت ،دار
الكتاب العربي(،د.ت).
2020اخلر�شي ،حممد اخلر�شي ،ت1101هـ،
 حا�شية اخلر�شي(،)4-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر(،د.ت). ،
2121ابن خزمية ،حممد بن �إ�سحاق ،ت311هـ،
�صحيح ابن خزمية ،)4-1(،حتقيق د .حممد م�صطفى الأعظمي(،د .ط) ،بريوت،
املكتب الإ�سالمي1390 ،هـ1970-م.
2222الدارقطني ،علي بن عمر ،ت385هـ،
 �سنن الدارقطني(،)4-1(،د.ط) ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1413 ،هـ-
1993م.
 علل الدارقطني ،)9-1(،حتقيق د .حمفوظ الرحمن زين اهلل ،ط ،1الريا�ض ،دار طيبة،
1405هـ1985-م.
2323الديلمي� ،شريويه بن �شهردار ،ت509هـ،
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 الفردو�س مب�أثور اخلطاب ،)5-1(،حتقيق حممد ال�سعيد بن ب�سيوين زغلول ،ط،1
بريوت ،دار الكتب العلمية1986 ،م.
2424الذهبي ،حممد بن �أحمد ،ت748هـ،
ميزان االعتدال )4-1(،حتقيق علي البجاوي ،ط ،1بريوت ،دار املعرفة1382 ،هـ-
1963م.
2525الرازي ،حممد بن عمر بن احل�سني ،ت606هـ،
املح�صول يف علم �أ�صول الفقه ،)5-1(،حتقيق طه جابر العلواين ،ط ،1الريا�ض،
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية1400 ،هـ.
2626الرازي ،حممد بن �أبي بكر ،ت666هـ،
خمتار ال�صحاح(،د.ط) ،بريوت ،مكتبة لبنان نا�رشون(،د.ت).
2727الزرك�شي ،حممد بن بهادر ،ت794هـ،
التذكرة يف الأحاديث امل�شتهرة ،حتقيق م�صطفى عبد القادر عطا ،ط ،1بريوت ،دار
الكتب العلمية(،د.ت).
2828الزيلعي ،عبد اهلل بن يو�سف ،ت762هـ،
ن�صب الراية لأحاديث الهداية(،)4-1(،د.ط) ،القاهرة ،دار احلديث(،د.ت).
2929ال�سبكي ،علي بن عبد الكايف ،ت756هـ،
الإبهاج يف �رشح املنهاج )2-1(،حتقيق جماعة من العلماء ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العمية1404 ،هـ.
3030ال�سج�ستاين� ،سليمان بن الأ�شعث ،ت275هـ،
�سنن �أبي داود(،)4-1(،د.ط) ،بريوت ،دار اجليل1408 ،هـ1988-م.
3131ال�رسخ�سي ،حممد بن �أبي �سهل ،ت490هـ،
املب�سوط(،)30-1(،د.ط) ،بريوت ،دار املعرفة1409 ،هـ1989-م.
3232ال�سمرقندي ،عالء الدين ال�سمرقندي ،ت 539هـ،
حتفة الفقهاء ،)3-1(،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1405 ،هـ1985-م.
3333ال�سيوطي ،و�آخرون ،ت911هـ،
�رشح �سنن ابن ماجة(،د.ط) كرات�شي ،قدميي كتب خانة(،د.ت).
3434ال�شا�شي� ،أبو �سعيد الهيثم بن كليب ،ت335هـ،
م�سند ال�شا�شي ،)2-1(،حتقيق د .حمفوظ الرحمن زين اهلل ،ط ،1املدينة املنورة،
مكتبة العلوم واحلكم1410 ،هـ.
3535ال�رشبيني ،حممد اخلطيب ،ت977هـ،
مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر(،د.ت).
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3636ال�شوكاين ،حممد بن علي ،ت1250هـ،
نيل الأوطار(،)9-1(،د.ط) ،بريوت ،دار اجليل(،د.ت).
3737ال�شيباين ،حممد بن احل�سن ،ت189هـ،
 كتاب الأ�صل )5-1(،ت�صحيح �أبي الوفاء الأفغاين ،ط ،1بريوت ،عامل الكتب،
1410هـ1990-م.
 احلجة على �أهل املدينة ،)4-1(،رتب �أ�صوله وعلق عليه مهدي ح�سن الكيالين
القادري ،ط 3بريوت ،عامل الكتب1403 ،هـ1983-م.
3838ابن �أبي �شيبة ،عبد اهلل بن حممد ،ت235هـ،
امل�صنف )7-1(،حتقيق كمال يو�سف احلوت ،الريا�ض ،ط ،1مكتبة الر�شد1409 ،هـ.
3939الطرباين� ،سليمان بن �أحمد ،ت360هـ،
املعجم الأو�سط )10-1(،حتقيق طارق بن عو�ض اهلل ،وعبد املح�سن بن �إبراهيم
احل�سيني(،د.ط) ،القاهرة ،دار احلرمني1415 ،هـ.
املعجم الكبري )20-1(،حتقيق حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،ط ،2املو�صل ،مكتبة
العلوم واحلكم1404 ،هـ1983-م.
4040ابن عابدين ،حممد �أمني ،ت1252هـ،
رد املحتار على الدر املختار(،)8-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر1399 ،هـ1979-م.
4141عبد الرزاق ،عبد الرزاق بن همام ،ت 211هـ،
م�صنف عبد الرزاق )11-1(،حتقيق حبيب الرحمن الأعظمي ،ط ،2بريوت ،املكتب
الإ�سالمي1403 ،هـ.
4242العجلوين� ،إ�سماعيل بن حممد ،ت1162هـ،
ك�شف اخلفاء )2-1(،حتقيق �أحمد القال�ش ،ط ،4بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1405 ،هـ.
4343ابن عدي ،عبد اهلل بن عدي ،ت365هـ،
الكامل يف �ضعفاء الرجال )7-1(،حتقيق يحيى خمتار غزاوي ،ط ،3بريوت ،دار الفكر،
1409هـ1988-م.
4444علي�ش ،حممد علي�ش ،ت1299هـ،
منح اجلليل �رشح خمت�رص �سيدي خليل(،)9-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر،
1409هـ.1989-
4545عمرو ،حممد،
تبيي�ض ال�صحيفة ب�أ�صول الأحاديث ال�ضعيفة ،ط ،1م�رص ،مكتبة التوعية الإ�سالمية،
1409هـ.
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4646الغزي ،حممد بن حممد ،ت1061هـ،
�إتقان ما يح�سن من الأخبار الدائرة على الأل�سن ،)2-1(،حتقيق خليل حممد العربي،
ط ،1القاهرة ،مكتبة الفاروق احلديثة1415 ،هـ.
4747الفتني ،حممد طاهر بن علي ،ت986هـ،
تذكرة املو�ضوعات(،د.ط)(،د.ت).
4848الفريوز�آبادي ،حممد بن يعقوب ،ت817هـ،
القامو�س املحيط ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،4بريوت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة1415 ،هـ1994-م.
4949ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد ،ت620هـ،
املغني(،)12-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر1412 ،هـ1992-م.
5050القرطبي ،حممد بن �أحمد ،ت671هـ،
اجلامع لأحكام القر�آن ،)22-1(،دون طبعة وال دار ن�رش.
5151ابن القيم ،حممد بن �أبي بكر ،ت751هـ،
زاد املعاد يف هدي خري العباد ،)6-1(،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط وعبد القادر
الأرنا�ؤوط ،ط ،15بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1407 ،هـ1987-م.
5252الكا�ساين ،عالء الدين بن م�سعود ،ت587هـ،
بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،)7-1(،ط ،2بريوت ،دار الكتب العلمية،
1406هـ1986-م.
5353ابن ماجة ،حممد بن يزيد ،ت275هـ،
�سنن ابن ماجة ،)2-1(،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي(،د.ط) ،بريوت ،دار الفكر(،د.
ت).
5454مالك ،مالك بن �أن�س ،ت179هـ،
املدونة الكربى(،)6-1(،د.ط) ،بريوت ،دار �صادر(،د.ت).
5555املرداوي ،علي بن �سليمان ،ت885هـ،
الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف )12-1(،حتقيق حممد حامد الفقي ،ط،2
بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1406 ،هـ1986-م.
5656م�شهور ح�سن �سلمان،
الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية ،دار ابن
القول املبني يف �أخطاء امل�صلني ،طّ ،2
القيم1413 ،هـ1993-م.
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5757املطرزي ،نا�رص بن عبد ،ت616هـ،
املغرب يف ترتيب املعرب(،د.ط) ،دار الكتاب العربي(،د.ت).
5858املقد�سي ،حممد بن عبد الواحد ،ت 643هـ،
الأحاديث املختارة ،)10-1(،حتقيق عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي�ش ،ط ،1مكة
املكرمة ،مكتبة النه�ضة احلديثة1410 ،هـ.
5959املناوي ،عبد الر�ؤوف بن تاج العارفني ،ت1031هـ،
في�ض القدير )6-1(،ط ،1م�رص ،املكتبة التجارية الكربى1356 ،هـ.
6060ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ت711هـ،
ل�سان العرب )18-1(،ن�سقه وعلق عليه علي �شريي ،ط ،2بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي وم�ؤ�س�سة الرتاث العربي1412 ،هـ1992-م.
6161ابن النجار ،حممد بن �أحمد ،ت972هـ،
منتهى الإرادات ،)2-1(،حتقيق عبد الغني عبد اخلالق(،د.ط) ،بريوت ،عامل
الكتب(،د.ت).
6262ابن جنيم ،زين بن �إبراهيم ،ت969هـ،
البحر الرائق )8-1(،ط ،3بريوت ،دار املعرفة1413 ،هـ1993-م.
6363الن�سائي� ،أحمد بن �شعيب ،ت303هـ،
�سنن الن�سائي )8-1(،ط ،1بريوت ،دار الفكر1348 ،هـ1930-م.
6464النووي ،يحيى بن �رشف ،ت676هـ،
 �صحيح م�سلم ب�رشح النووي )18-1(،ط ،1بريوت ،الدار الثقافية العربية،
1347هـ1929-م.
 املجموع )23-1(،حتقيق حممد جنيب املطيعي(،د.ط) ،جدة ،مكتبة
الإر�شاد(،د.ت).
6565ابن الهمام ،حممد بن عبد الواحد ،ت 861هـ،
فتح القدير )10-1(،ط ،2بريوت ،دار الفكر(،د.ت).
6666الهيثمي ،علي بن �أبي بكر ،ت807هـ،
جممع الزوائد(،)10-1(،د.ط) ،بريوت ،دار الكتب العلمية1408 ،هـ1988-م.
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