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ملخص:

يتناول هذا البحث اأحكام القنوت يف الفقه الإ�سالمي، وقد بني فيه الباحث اآراء الفقهاء 
يف حكم القنوت، وال�سلوات التي ُيقنت فيها، وحمل القنوت، وحكم رفع اليدين فيه، ومقدار 
القنوت، واألفاظه، واجلهر واملخافتة فيه وما يقوله املاأموم، وال�سالة على النبي)�سلى 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�سالة وال�سالم على �سيد الأنبياء واملر�سلني حممد بن عبد 
اهلل وعلى اآله واأ�سحابه ومن واله، وبعد:

فاإن الإن�سان امل�سلم يحر�س على ر�سا املوىل –جل وعال- يف كل الأعمال التي يقوم 
…اإلخ،  ال�سخ�سية،  الأحوال  اأو  املعامالت،  اأو  بالعبادات،  منها  يتعلق  كان  ما  �سواء  بها، 

وبالتايل يحر�س امل�سلم على معرفة حكم الإ�سالم يف كل هذه الأمور.
 ويف هذا البحث يعر�س الباحث اآراء فقهائنا الأفا�سل يف مو�سوع يهم الإن�سان امل�سلم 
يف جانب العبادات، ويحر�س على معرفة حكم ال�رصع فيه، وهو  »اأحكام القنوت يف الفقه 

الإ�سالمي«، وقد جاء بيان هذا املو�سوع يف اأحد ع�رص مبحثًا على النحو التايل:
املبحث الأول: تعريف القنوت.

املبحث الثاين: حكم القنوت.
املبحث الثالث: ال�سلوات التي يقنت فيها.

املبحث الرابع: حمل القنوت.املبحث اخلام�س: رفع اليدين اأثناء القنوت.
املبحث ال�ساد�س: مقدار القنوت.

املبحث ال�سابع: األفاظ القنوت.
املبحث الثامن: اجلهر واملخافتة يف القنوت وما يقوله املاأموم.

املبحث التا�سع: ال�سالة على النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، بعد القنوت.
املبحث العا�رص: م�سح الوجه باليدين بعد القنوت.

املبحث احلادي ع�رص: حكم من ن�سي القنوت.
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املبحث األول
تعريف القنوت:

الُقُنوُت يف اللغة)1( م�ستق من الفعل الثالثي َقَنَت، ويجمع على ُقنَّت، ويطلق الُقُنوُت يف 
اللغة على معاٍن عدة منها:

اأرقم:  بن  زيد  قال   )2(»ƙǪȹǠȩ  ǃ  ǟɀȵɀȩȿ« –تعاىل-:  قوله  ومنه  الكالم،  عن  الإم�ساك 
كنا نتكلم يف ال�سالة حتى نزلت  »ƙǪȹǠȩ ǃ ǟɀȵɀȩȿ«، فاأمرنا بال�سكوت، ونهينا عن الكالم، 

فاأم�سكنا عن الكالم)3(.
 الدعاء يف ال�صالة.

 اخل�سوع والإقرار بالعبودية، والقيام بالطاعة التي لي�س معها مع�سية.
 القيام، وبهذا جاءت الأحاديث يف قنوت ال�سالة، لأنه كان يدعو قائمًا.

 ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȰǞȅ :« طول القيام، ومنه حديث جابر بن عبد اهلل –ر�سي اهلل عنه- قال 
النووي:  قال  القيام،  طول  يريد   )4(»ǧɀȺȪȱǟ  ȯɀȕ  :ȯǠȩ  ÝȰȒȥǕ  ǥɎȎȱǟ  ɃǕ  :-ȴȲȅȿ  ȼɆȲȝ  ǃǟ
اهلل  –�سلى  العلماء فيما علمت«)5(، ومنه كذلك قوله  القيام باتفاق  بالقنوت هنا:  »املراد 

.)6(»ǦȲɆȱ ǧɀȺȩ ȸȵ Ƙǹ ǦȝǠȅ ȀȮȦǩ« :-عليه و�سلم
 ،)7(»ǧǠǪȹǠȪȱǟȿ  ƙǪȹǠȪȱǟȿ« :-تعاىل– اأطاعه، ومنه قوله  َيْقُنُتُه:   الطاعة، يقال: قنت اهلل 

.)9()8(»ȷɀǪȹǠȩ ȼȱ Ȱȭ« :-وقوله –تعاىل
.(ǨȺȩ)ǥǻǠȵ Ûčċčȋ ÛȔɆǶƫǟ ȃɀȵǠȪȱǟ ÛɃǻǠǣǓȁȿƘȦȱǟ .(ǨȺȩ)ǥǻǠȵ ÛĎČď-ĎČĎ/ČČ ÛǡȀȞȱǟ ȷǠȆȱ ÛǿɀȚȺȵ ȸǣǟ (Č)

.ǥȀȪǤȱǟ ǥǿɀȅ ȸȵ (čĎē)ȴȩǿ ǦɅɇǟ (č)
 ÛǯǠǲƩǟ ȸǣǟȿ .ČČďč:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǥɎȎȱǟ Ž ȳɎȮȱǟ ȸȵ ɂȾȺɅ Ǡȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ Ž ȰȶȞȱǟ ǡǟɀǣǕ Ûďċč/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (Ď)
 :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȼǪǵǠǣǙ ȸȵ ȷǠȭ Ǡȵ ǸȆȹȿ ǥɎȎȱǟ Ž ȳɎȮȱǟ ƇȀƠ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ȜȑǟȀȵȿ ǼǱǠȆƫǟ ǡǠǪȭ ÛĎēĎ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ

.ĐĎĔ
 ǴɆǶȍ ÛȷǠǤǵ ȸǣǟȿ .ĒĐđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ȯɀȕ ǥɎȎȱǟ ȰȒȥǕ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĐčċ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛǯǠǲƩǟ ȸǣǟ (ď)
 ǡǟɀǣǕ ÛččĔ/č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǾȵȀǪȱǟȿ .ČĒĐē:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǠőɀȺȩ ȯǠȕ Ǡȵ ǥɎȎȱǟ ȰȒȥǕ ȷǖǣ ȷǠɆǤȱǟ Ȁȭǽ ÛĐď/Đ ÛȷǠǤǵ ȸǣǟ
 ȰȒȥǕ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ Ûē/Ď ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ĎēĒ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǥɎȎȱǟ Ž ȳǠɆȪȱǟ ȯɀȕ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ

.ďďđČ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ȯɀȕ ǥɎȎȱǟ
.Ďđ-ĎĐ/đ ÛɃȿɀȺȱǟ ǳȀȊǣ ȴȲȆȵ ǴɆǶȍ ÛɃȿɀȺȱǟ (Đ)

 ÛɃȂȢȱǟ :ȀȚȹǟ ÛȤɆȞȑ ǬɅǼǵ ȼȺȮȱ ĶǦȲɆȱ ȳǠɆȩ ȸȵ Ƙǹ ǦȝǠȅ ȀȮȦǩ Ķ:ǬɅǼƩǟ ǢǪȭ Ž ǻɀǱɀƫǟȿ .ČČČ/ď ÛǦɅǠȾȺȱǟ Ž Ƙǭɉǟ ȸǣǟ ȻȀȭǽ (đ)
.Čēȋ ÛǦȦɆǶȎȱǟ ȐɆɆǤǩ ÛȿȀȶȝ ǼȶƮȿ .Čēēȋ ÛǧǠȝɀȑɀƫǟ ǥȀȭǾǩ ÛƗǪȦȱǟȿ .Đđď/Č ÛȷǠȪǩɋǟ

 .ǡǟȂǵɉǟ ǥǿɀȅ ȸȵ (ĎĐ)ȴȩǿ ǦɅɇǟ)7(

.ǥȀȪǤȱǟ ǥǿɀȅ ȸȵ (ČČđ)ȴȩǿ ǦɅɇǟ (ē)
 ǦȪȲƪǟȿ ǦȞȺȎȱǟ ǿǠǭǔȥ ǡȀȪȵ ȬȲȵ ɍȿ ǦȪȲƪǟ ƘɆȢǩ ɂȲȝ ǼǵǕ ǿǼȪɅ ɍ ÛƂǠȞǩ ǃǟ ǥǻǟǿǚȭ ȷɀȩɀȲƯ ǧǟɀȶȆȱǟ Ž ȸȵ ȷǕ :ǠȺȽ ǦȝǠȖȱǟ ƖȞȵ (Ĕ)
 ÛǡȀȞȱǟ ȷǠȆȱ ÛǿɀȚȺȵ ȸǣǟ .ǦǞɆȊƫǟȿ ǥǻǟǿɋǟ ǦȝǠȕ ɄȽ ǠƴǙȿ ÛȜɆȖȵ Ƙȡȿ ƾȞɆȖȵ ǠȶȾɆȥ ȷɉ ÛǥǻǠǤȞȱǟ ǦȝǠȕ Ǡŏ ƖȞɅ ȄɆȱȿ ǦȝǠȖȱǟ ɂȲȝ ȯǼǩ

 .(ǨȺȩ)ǥǻǠȵ ÛĎČď/ČČ
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 ƿǼǱǠȅ  ȰɆȲȱǟ  ǒǠȹǓ  ǨȹǠȩ  ɀȽ  ȸȵǕ« –تعاىل-:   قوله  ومنه  الذاكر،  والقانت:  الذكر، 
.)1(»ƾȶǝǠȩȿ

من  اأي   ،)2(»ƙǪȹǠȪȱǟ  ȸȵ  ǨȹǠȭو« –تعاىل-:   قوله  ومنه  العابد،  والقانت:  العبادة، 
العابدين.

 Ûǃǟ Ȁȵǖǣ ȴǝǠȪȱǟ ȼȹǕ ǨȹǠȪȱǟ ǦȪɆȪǵȿ ÛǒǠȝǼȱǟ :ǧɀȺȪȱǟ ȷǕ ǦȢȲȱǟ Ž ǿɀȾȊƫǟقال ابن منظور: »و
 ǦȪɆȪǶȥ ÛȼɆȲǱǿ ɂȲȝ ȴǝǠȩ ɀȽȿ -ƂǠȞǩı ǃ Ȁȭǟǽ ȼȹɉ ÛǨȹǠȩ ȼȱ ȯǠȪɅ ȷǖǣ ƋȌ ćǹ ƾȶǝǠȩ ȷǠȭ ǟǽǙ ɄȝǟǼȱǠȥ
 ȸȮɅ Ɓ ȷǙ ȼȹɉ ÛǦȝǠȖȱǟ ȀǝǠȅ Ž ȜȪɅ ȷǕ ȁɀƶȿ ÛȳǠɆȪȱǟ ȯǠǵ Ž -ȰǱȿ Ȃȝ- ǃ ǒǠȝǼȱǟȿ ǥǻǠǤȞȱǟ ǧɀȺȪȱǟ

.)3(.»ƂǠȞǩ ǃǟ ȀȵǕ ȜɆȶƛ ȴǝǠȪȱǟ :ǨȹǠȪȱǟȿ :ȻǼɆȅ ȸǣǟ ȯǠȩ ÛǦɆȺȱǠǣ ǒɄȊȱǠǣ ĄȳǠɆȩ ɀȾȥ ÛƙȲǱȀȱǠǣ ĄȳǠɆȩ
العراقي  الدين  زين  نظمها  وقد  معاٍن،  لع�رصة  ورد  القنوت  اأن  العربي  ابُن  وَذَكَر 

 

يف ثالثة اأبيات)4(:

ǼøƟ ȼɆȹǠȞȵ ǻǼȝǟ ǧɀøȺȪȱǟ ȘøȦȱȿȼɆȑȀȵ ƆǠȞȵ ȀøȊȝ ɂȲȝ ƿǼɅȂøȵ
ǦøȝǠȕ ǥǻǠøǤȞȱǟȿ țɀȊøøǹ ǒǠȝǻǦøɅǻɀǤøȞȱǠǣ ȻǿǟȀøȩǙ ǠøȾǪȵǠøȩ
ȼøȱɀȕȿ ȳǠøɆȪȱǟȿ ǥɎøȍ ǧɀøȅȼɆȺȪȱǟ ǴǣǟȀȱǟ ǦȝǠȖȱǟ ȳǟȿǻ ȫǟǾøȭ

  
 ȨȲȖɅ ǧɀȺȪȱǟ« :اأما القنوت يف ا�سطالح علماء ال�رصع فهو الدعاء يف ال�سالة، قال ابن حجر 
 ȯǠȩȿ  .(Đ)ȳǠɆȪȱǟ  ȸȵ  ȋɀȎƯ  ȰƮ  Ž  ǥɎȎȱǟ  Ž  ǒǠȝǼȱǟ  ǠȺȽ  ȼǣ  ǻǟȀƫǟȿ  Û ąȷǠȞȵ  ɂȲȝ

 

 .)6(»ǥɎȎȱǟ ȀǹǓ Ž ǒǠȝǼȱǟ ǧɀȺȪȱǠǣ ǻǟȀƫǟȿ« :ɄǱǠǤȱǟ

املبحث الثاني
حكـم القنـوت

.)8(»ǦȦɆȺǵ ŸǕ ǼȺȝ ǢǱǟȿ ǧɀȺȪȱǟ« :قال الكا�ساين ،)مذهب الإمام اأبي حنيفة اأن القنوت واجب)7

 
.ȀȵȂȱǟ ǥǿɀȅ ȸȵ (Ĕ)ȴȩǿ ǦɅɇǟ (Č)

.ƇȀǶǪȱǟ ǥǿɀȅ ȸȵ (Čč)ȴȩǿ ǦɅɇǟ (č)
.ĎČď/ČČ ÛǡȀȞȱǟ ȷǠȆȱ ÛǿɀȚȺȵ ȸǣǟ (Ď)

.ďĔċ/č ÛɃǿǠǤȱǟ ǴǪȥ ÛȀǲǵ ȸǣǟ (ď)
.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Đ)

.čēČ/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟ (đ)
.ďĎ/č ÛȨǝǟȀȱǟ ȀǶǤȱǟ ÛȴɆƱ ȸǣǟȿ .ĶȀǩɀȱǟ Ž ȣɎƪǠȭ ȼɆȥ ȣɎƪǟ Ķ:ȯǠȩȿ .čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Ē)

.273/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (ē
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 واختلف م�سايخ احلنفية يف حقيقة القنوت الذي هو واجب عند الإمام اأبي حنيفة، قال ابن 
 Ž ȯǠȩ...  ÛȄȮȞȱǟ  ɁȀȢȎȱǟ  ɁȿǠǪȦȱǟ  Žȿ ÛǒǠȝǼȱǟ  ȷȿǻ ȳǠɆȪȱǟ  ȯɀȕ ȼȹǕ  ƐǪǲƫǟ  Ž ȰȪćȹ«  :عابدين

.)2(»ǿɀȾȊƫǟ ɀȽȿ :)1(ǡȀȢƫǟ
وا�ستدل احلنفية لقول اأبي حنيفة بالوجوب)3( بقوله -�سلى اهلل عليه و�سلم- للح�سن بن 
علي –حني علمه القنوت: »اجعل هذا يف وترك«)4( ولكنه مل يثبت، وكذا باملواظبة املفادة من 
الأحاديث الواردة)5(. وُتُعقَِّب باأن هذا متوقف على كونها –اأي املواظبة- غري مقرونة بالرتك 
اأحيانًا وغري املقرونة، ول دللة لالأعم على  به  اأعم من املقرونة  مرة، لكن مطلق املواظبة 

الأخ�س)6(.
ومذهب اأبي يو�سف وحممد)7(  اأنه �سنة)8(، وهو قول املالكية)9(، وال�سافعية)10(،  واحلنابلة)11( 
والظاهرية)12(، علمًا باأن هوؤلء الفقهاء –�سوى ابن حزم- مل يفردوا-يف كتبهم- هذه امل�ساألة 
بالبحث، وبالتايل مل يعر�سوا لالأدلة على هذا احلكم، واإمنا اكتفوا بالقول مثاًل: القنوت يف 
الوتر �سنة، اأو القنوت يف �سالة ال�سبح �سنة،  وال�سحيح الراجح اأن القنوت �سنة، لأن الن�سو�س 
التي جاءت يف القنوت، لي�س فيها ما يدل على الوجوب هذا مع مراعاة اختالف هوؤلء الفقهاء 
يف ال�سلوات التي يقنت فيها وُيعدُّ القنوت فيها �سنة، وهو ما نعر�س له يف املبحث التايل، 

واأما ما ا�ْسُتدلَّ به لأبي حنيفة على الوجوب فلم يثبت، واهلل اأعلم بال�سواب.  

.Ďēďȋ ÛǡȀȢƫǟ ÛɃȁȀȖƫǟ (Č)

.đ/čǿǠǪǶƫǟ ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ (č)
.ǒǠȝǼȱǟ ɀȽ ǦȦɆȺǵ ŸǕ ǼȺȝ ǢǱǟɀȱǟ ǧɀȺȪȱǟ ȷǕ ǿǠǤǪȝǟ ɂȲȝ ǟǾȽ (Ď)

 ǟǾȽ ȰȞǱǟ)ȼȱɀȩ Ķ:ȯǠȩȿ ÛČĔď/Č ÛǦɅǟǿǼȱǟ ÛȀǲǵ ȸǣǟȿ .ĶǬɅǼƩǟ Ž ǟǾȽ ǼǱǕ Ɓȿ Ķ:ȯǠȩȿ ÛČčđ ¡ČčĐ/č ÛǦɅǟȀȱǟ ǢȎȹ ÛɄȞȲɅȂȱǟ (ď)
 .ĶǨǤǮɅ Ɓ Ķ:ďĎċ/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ Ž ȳǠȶƬǟ ȸǣǟ ȯǠȩȿ .ĶǿɀȭǾƫǟ ǬɅǼƩǟ Ž ȜȪɅ Ɓ (ȫȀǩȿ Ž

.ďď-ďĎ/č ÛȨǝǟȀȱǟ ȀǶǤȱǟ ÛȴɆƱ ȸǣǟȿ .ďĎċ/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟ (Đ)
.Ǡȶőǟǽ ȷǠȪǣǠȆȱǟ ȷǟǿǼȎƫǟ (đ)

.ďĎ/č ÛȴɆƱ ȸǣǟȿ .čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Ē)
 ǢǱɀɅ ɍ ǠȾȭȀǩȿ ÛǼǝǟȿȁ ǦȺȅȿ ÛǠȽɀƲȿ ǦȵǠȩɋǟȿ ȷǟǽɉǟȿ ǦȝǠȶƨǠȭ ǦɆȽǟȀȭȿ ǥǒǠȅǙ ǢǱɀɅ ǠȾȭȀǩȿ ÛɃǼȽ ǦȺȅ :ȷǠȝɀȹ ǦɆȦȺƩǟ ǼȺȝ ǦȺȆȱǟ (ē)
 ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ Ǣșǟȿ Ǡȵ ƖȞƫǟ ǟǾŏ ɄȽȿ ÛǻɀǲȆȱǟȿ țɀȭȀȱǟȿ ǥǒǟȀȪȱǟ ȼȲɅɀȖǩȿ ȼȅǠǤȱ Ž -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ƘȆȭ Ȭȱǽ
 ȸȵ ɄȾȥ ÛɃǼƬǟ ǦȺȅ ȣɎƝ ȻȀǝǠȞȉȿ ȸɅǼȱǟ ǧɎȶȮȵ ȸȵ ǨȆɆȱ ǠŒɉ Ǽǝǟȿȁ ǦȺȅ ǨɆƧȿ ÛƾȹǠɆǵǕ ɍǙ ǠȾȭȀǪɅ Ɓȿ ǠȾɆȲȝ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ
 ǼȺȝ ɄȽȿ .ČċĎ/Č ÛǿǠǪǶƫǟ ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ȸɅǼȱǠǣ ȣǠȦǺǪȅǟ ǠȾȭȀǩ ȷɉ ǠȾȭǿǠǩ ȰȲȒɅ Ɣȱǟ ǢǱǟɀȱǟ ȸȵ ǦǤɅȀȪȱǟ ǥǼȭǘƫǟ ȸȺȆȱǟ
 ǠȺǣǠǶȍǕ ȸȵ ǦȝǠƤ ȯǠȩȿ ÛǡȿǼȺƫǟ ɂȲȝ ǦȺȆȱǟ ȨȲȖǩ Ķ:ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ ÛȼȭǿǠǩ ȳǾɅ ɍȿ ȼȲȝǠȥ ǼȶƷ Ǡȵ ɀȽȿ ǡȿǼȺƫǟ ȣǻǟȀǩ ƙɆȱɀȍɉǟ ǿɀȾƤ
 ɍȿ ÛȼȭȀǩ ɂȲȝ ƾǶǱǟǿ ȼȲȞȥ ȷǠȭ Ǡȵ ɀȽȿ ÛǼǵǟȿ ƖȞƞ ǠȾȲȭ ǢǶǪȆƫǟȿ ȼɆȥ ǢȡȀƫǟȿ ȰȦȺȱǟȿ țɀȖǪȱǟȿ ǡȿǼȺƫǟȿ ǦȺȆȱǟ :ȼȪȦȱǟ ȯɀȍǕ Ž
 Ǡȵ ǡȿǼȺƫǟȿ Ķ:ɄȮǤȆȱǟ ȯǠȩȿ .ČčĔ-Ččē/Č ÛȯɀȎǶƫǟ ÛɃȁǟȀȱǟ :ȀȚȹǟȿ .Čďē/Ď ÛǧǠȢȲȱǟȿ ǒǠƧɉǟ ǢɅǾő ÛɃȿɀȺȱǟ .ĶȼȭȀǩ Ž ŻǙ
 ǼȺȝ ǒǠƧɉǟ ȻǾȽ Ž ȣǻǟȀǪȱǟȿ ǢǶǪȆȵȿ țɀȖǩȿ ȼɆȥ ǢȡȀȵ ȼȹǕ ƾȒɅǕ ȼǝǠƧǕ ȸȵȿ ÛǦȲȥǠȹȿ ǦȺȅ ɂȶȆɅȿ ļȼȭǿǠǩ ȳǾɅ ɍȿ ȼȲȝǠȥ ǼȶƷ

 .ĐĒ-Đđ/Č ÛǯǠŏɋǟ ÛɄȮǤȆȱǟ .ĶƙɆȱɀȍɉǟ ǿɀȾƤȿ ǦɆȞȥǠȊȱǟ ȀǮȭǕ
.čĐĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǴȺȵ ÛȈɆȲȝ (Ĕ)

.Čđđ/Č ÛǯǠǪǶƫǟ ƗȢȵ ÛƗɆǣȀȊȱǟ (Čċ)
.ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ČČ)

.ǧǟɀȲȎȱǟ ȜɆƤ Ž ǢǶǪȆɅ ǧɀȺȪȱǟ ȷǕ ɂȲȝ Ǧȱǻɉǟ ȳȂǵ ȸǣǟ ȳǠȵɋǟ ȏȀȝ Ǽȩȿ .ČĎē/ď ÛɂȲǶƫǟ ÛȳȂǵ ȸǣǟ (Čč)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čđđ

املبحث الثالث

ال�صلوات التي يقنت فيها
اأولً: الوتر:

�سنة،  الوتر  يف  القنوت  اأن  اإىل  واحلنابلة)2(  احلنفية)1(  من  وحممد  يو�سف  اأبو  ذهب 
ويكون يف جميع ال�سنة)3(، وهو قول ال�سافعية يف رواية)4(، وبه قال �سحنون من املالكية)5(، 
وابن م�سعود، واإبراهيم النخعي، واإ�سحاق، واحل�سن الب�رصي، والثوري، وابن املبارك)6(. قال 
 Ž Ȁǩɀȱǟ Ž ȷɀȺȆȵ ǧɀȺȪȱǟ« :7( وقال ابن قدامة(»ǠȹǼȺȝ ǦȺȆȱǟ ȜɆƤ Ž Ȁǩɀȱǟ Ž ǨȺȪɅ« :ال�رصخ�سي

ǠȺǣǠǶȍǕ ǼȺȝ ȋɀȎȺƫǟ ǟǾȽ ÛǦȺȆȱǟ ȜɆƤ Ž ǥǼǵǟɀȱǟ ǦȞȭȀȱǟ«)8(. وا�ستدلوا مبا ياأتي:
كان يوتـر  عن اأَُبّي بن كعـب –ر�سي اهلل عنه- اأن ر�سـول اهلل –�سـلى اهلل عليه و�سلم– . 1

فيقنت قبل الركوع)9(.
 ȰǤȩ Ȁǩɀȱǟ Ž ǨȺȩ عن ابن م�سعود –ر�سي اهلل عنه- اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم-  ». 2

.)10(»țɀȭȀȱǟ
 3 .ǫɎǮǣ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȀǩȿǕ« :عن ابن عبا�س –ر�سي اهلل عنهما- اأنه قال
 ȴȮǵ ȜǱǟǿ .ȨǤȅ Ǡȶȭ ǢǱǟȿ ȻǼȺȝ ǧɀȺȪȱǠȥ ÛǦȦɆȺǵ ɀǣǕ ǠȵǕ ÛČđď/Č ÛȓɀȆǤƫǟ ÛɄȆǹȀȆȱǟ .čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Č)

.ǬǶǤȱǟ ǟǾȽ Ž ǧɀȺȪȱǟ
.ďČĒ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟȿ .ČĒċ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (č)

.ČĒċ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟ :ȀȚȹǟ .ȼȵǼȝȿ ǧɀȺȪȱǟ ƙǣ ƘɆǺǪȱǠǣ ȯɀȪȱǟ ǦɆȶɆǩ ȸǣǟ ȳǠȵɋǟ ȸȝ Ƀȿǿȿ (Ď)
 ȰȒȦȱǟ ŸǕȿ ÛɃǿɀǣǠȆɆȺȱǟ ǼɆȱɀȱǟ ŸǕȿ ÛɃƘǣȂȱǟ ǃǟ ǼǤȝ :ɃǕ ÛǠȺǣǠǶȍǕ ǿǠǤȭ ȸȵ ǦȞǣǿǕ ȯɀȩ ɀȽȿ Ķ:ȯǠȩȿ .ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ď)

.ĶȰɆȱǼȱǟ Ž Ƀɀȩ ȼǱɀȱǟ ǟǾȽȿ ÛȷǟȀȾȵ ȸǣ ǿɀȎȺȵ ŸǕȿ ÛȷǟǼǤȝ ȸǣ
.čĐĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǴȺȵ ÛȈɆȲȝ (Đ)

.ĎčĔ/č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǾȵȀǪȱǟȿ .ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (đ)
.Čđď/Č ÛȓɀȆǤƫǟ ÛɄȆǹȀȆȱǟ (Ē)

.ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ē)
 ȸȝ  Ȼȿȿǿ  ǦȝǠƤ  ȷǖǣ  ȼȲȝǕ  Ǽȩȿ  .ČďčĒ :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛȀǩɀȱǟ  Ž  ǧɀȺȪȱǟ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  ǡǠǪȭ  ÛđĐ/č Ûǻȿǟǻ  ŸǕ  ȸȺȅ  Ûǻȿǟǻ  ɀǣǕ  (Ĕ)
 ǃǟ ɀȽ Ȱȩȿ ȷȿȀȥǠȮȱǟ ǠȾɅǕ ǠɅ Ȱȩȿ ɂȲȝɉǟ Ȭǣǿ ȴȅǟ ǴǤȅ)øǣ ȀǩɀɅ ȷǠȭ Ķ:ȘȦȲǣ -ǦǣȿȀȝ ŸǕ ȸǣǟ ɀȽȿ -ǼɆȞȅ ȸȝ ȷȿȀǹǓȿ ÛǼɆǣȁ
 ƙȲȩǠȺȱǟ  ȣɎǪǹǟ  Ȁȭǽ  ǡǠǣ  ÛǿǠȾȺȱǟ  țɀȖǩȿ  ȰɆȲȱǟ  ȳǠɆȩ  ǡǠǪȭ  ÛčĎĐ/Ď ÛɄǝǠȆȺȱǟ  ȸȺȅ  ÛɄǝǠȆȺȱǟȿ  .ǧɀȺȪȱǟ  ȼɆȥ  ǟȿȀȭǾɅ  Ɓȿ  ĶǼǵǕ
 ǡǠǣ ÛǠȾɆȥ  ǦȺȆȱǟȿ ǥɎȎȱǟ ǦȵǠȩǙ  ǡǠǪȭ ÛĎĒď/Č ÛǦǱǠȵ ȸǣǟ  ȸȺȅ ÛǦǱǠȵ ȸǣǟȿ .ČđĔĔ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ  Ž ǢȞȭ ȸǣ ŸǕ Ǝƪ
 .ČčČĒ  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  Ûďčċ-ďČĔ  /Ď  ÛǥǿǠǪǺƫǟ  ǬɅǻǠǵɉǟ  ÛɄȅǼȪƫǟȿ  .ČČēč  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛȀǩɀȱǟ  Ž  ǧɀȺȪȱǟ  Ž  ǒǠǱ  Ǡȵ
 ÛȰɆȲȢȱǟ ǒǟȿǿǙ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ .ǥǻǠɅȂȱǟ ȻǾȽ ǦɅǟȿǿ ɂȲȝ ǧǠȪǮȱǟ ȸȵ ǦȝǠȶƨǟ ȧǠȦǩɍ ǒɄȊǣ ȄɆȱ ǻȿǟǻ ŸǕ ȯɎȝǙ ƿƎǪȞȵ ƆǠǤȱɉǟ ȼǶǶȍȿ 
 ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ Ûčđē/Č Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ ǴɆǶȍ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .ďčđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛČđĔ-ČđĒ/č 
 ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛǠȾɆȥ ǦȺȆȱǟȿ ǥɎȎȱǟ ǦȵǠȩǙ ǡǠǪȭ ÛČĔĐ/Č ÛǦǱǠȵ ȸǣǟ ȸȺȅ ǴɆǶȍ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .Ččđđ :ȴȩǿ

.ĔĒċ :ȴȩǿ
Ž  ƆǠǤȱɉǟ  ȯǠȩ  .đĔČČ  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛȻǼȞǣ  ȳǕ  țɀȭȀȱǟ  ȰǤȩ  ǧɀȺȪȱǟ  Ž  ǡǠǣ  ÛĔĒ/č  ÛȤȺȎƫǟ  ÛǦǤɆȉ  ŸǕ  ȸǣǟ  (Čċ) 
 ƆǠǤȱɉǟ ȯǠȩ ÛĔČđĐ :ȴȩǿ ÛčĎē/ē ÛƘǤȮȱǟ ȴǲȞƫǟ Ž ƆǟƎȖȱǟ ȼǱȀǹǕȿ .ĶȴȲȆȵ ȓȀȉ ɂȲȝ ÛǼɆǱ ǼȺȅ ǟǾȽȿ Ķ:Čđđ/č Ûǒǟȿǿɋǟ 
 ǧɀȺȪȱǟȿ Ȁǩɀȱǟ ǧǠȞȭǿ Ž ǕȀȪɅ Ǡȵ ǡǠǣ ÛȀǩɀȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎč/č ÛȼȺȺȅ Ž ÛƗȖȩǿǟǼȱǟ ȼǱȀǹǕȿ .ĶǴɆǶȍ ȻǼȺȅȿ Ķ:Čđđ/č Ûǒǟȿǿɋǟ Ž

 .ĶȫȿȀǪȵ ȷǠǣǕ :ȯǠȩȿ ÛǻɀȞȆȵ ȸǣ ǃǟ ǼǤȝ ȸȝ ǦȶȪȲȝ ȸȝ ȴɆȽǟȀǣǙ ȸȝ ȇǠɆȝ ŸǕ ȸǣ ȷǠǣǕ ȸȝ ÛȼɆȥ
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țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ǠȾɆȥ ǨȺȪȥ«)1(. ومثله عن ابن عمر -ر�سي اهلل عنهما-)2(.
�سلى اهلل عليه و�سلم- كان  عن علي بن اأبي طالب –ر�سي اهلل عنه- اأن ر�سول اهلل –. 4
 ǽɀȝǕȿ ȬǪǣɀȪȝ ȸȵ ȬǩǠȥǠȞƞ ǽɀȝǕȿ ȬȖǺȅ ȸȵ ȫǠȑȀǣ ǽɀȝǕ ƆǙ ȴȾȲȱǟ« :يقول يف اآخر وتره

.)3(»ȬȆȦȹ ɂȲȝ ǨɆȺǭǕ Ǡȶȭ ǨȹǕ ȬɆȲȝ ăǒǠȺǭ ɄȎǵǕ ɍ ȬȺȵ Ȭǣ
علمه  حني  عنه  اهلل  ر�سي  5 .– علي  بن  للح�سن  و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  الر�سول  قول 

.)4(»ȫȀǩȿ Ž ǟǾȽ ȰȞǱǟ« :-القنوت
ووجه الدللة من الن�سو�س ال�سابقة اأنها اأثبتت القنوت يف الوتر يف جميع ال�سنة، ومل 

تف�سل بني وتر واآخر. 
. ولأنه وتر، في�رصع فيه القنوت كالن�سف الآخر من رم�سان)5(. 6

 . ولأنه ذكر ي�رصع يف الوتر، في�رصع يف جميع ال�سنة ك�سائر الأذكار)6(. 7
اأن القنوت يف الوتر يكون يف الن�سف الأخري من رم�سان، وهو  ومذهب ال�سافعية)7( 
قول الإمام مالك يف رواية ابن حبيب)8(، وبه قال الإمام اأحمد يف رواية عنه)9(، وهو مروي 
–ر�سي اهلل عنهم- وبه قال قتادة،  اأبي طالب، واأبي ابن كعب، وابن عمر)10(  عن علي بن 
والزبريي،  ثابت،  املنذر، ويحيى بن  وابن  والزهري،  اأبي احل�سن،  بن  وابن �سريين، و�سعيد 
 ɀȱ ǟǾȭȿ ÛȀǮȭǕ ȿǕ ǫɎǮǣ ȻȀǩȿ ȀǹǓ ǧɀȺȪȱǟ ǡǼȺɅȿ« :واختاره اأبو بكر الأثرم)11(. قال ال�رصبيني

ȷǠȒȵǿ ȸȵ ƆǠǮȱǟ ȤȎȺȱǟ Ž ļ ÛǦȞȭȀǣ ȀǩȿǕ«)12(. وا�ستدلوا مبا يلي:
 -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı ǢȞȭ ȸǣ ĉɄĆǣćǕ ɂȲȝ ȃǠȺȱǟ ȜƤ ȼȹǕ عن عمر بن اخلطاب –ر�سي اهلل عنه-: ». 1

 
 ÛǦɅǟȀȱǟ  ǢȎȹ  ÛɄȞȲɅȂȱǟȿ  .ȴȲȆȵ  ȸǣ  ǒǠȖȝ  ȼǣ  ǻȀȦǩ  ÛǒɎȞȱǟȿ  ǢɆǤǵ  ǬɅǼǵ  ȸȵ  ǢɅȀȡ  Ķ:ȯǠȩȿ  Ûđč/Đ  ÛǒǠɆȱȿɉǟ  ǦɆȲǵ  ÛƆǠȾǤȍɉǟ  (Č) 

.ČĒĐ-ČĒč ¡Čđē-ČđĒ ÛȰɆȲȢȱǟ ǒǟȿǿǙ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ ÛǦǶɆǶȍ ǼȽǟɀȉ ǬɅǼǶȲȱȿ .Ȁǩɀȱǟ ǥɎȍ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛČčď/č 
 ÛǦɅǟȀȱǟ  ǢȎȹ ÛɄȞȲɅȂȱǟȿ  .ƁǠȅ ȸǣ  ǼɆȞȅ ɍǙ  ǃǟ  ǼɆǤȝ  ȸȝ ȻȿȀɅ  Ɓ  :ȯǠȩȿ  .ĒēēĐ:ȴȩǿ  ǬɅǼǵ ÛĎđ/ē ÛȔȅȿɉǟ  ȴǲȞƫǟ  ÛƆǟƎȖȱǟ  (č) 
 Ȝȶƭ ÛɄȶǮɆƬǟ :ȀȚȹǟ ÛǦȪǮǣ ȄɆȱ :ƗȖȩǿǟǼȱǟ ȯǠȩ ÛɃǾȵȀǪȱǟ ȃǠǤȞȱǟ ȸǣ ȰȾȅ ȻǻǠȺȅǙ Žȿ .Ȁǩɀȱǟ ǥɎȍ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛČčď/č

 .ǦȪǣǠȆȱǟ ǬɅǻǠǵɉǟ ȼȱ ǼȾȊǩ ȸȮȱȿ .ČĎē/č ÛǼǝǟȿȂȱǟ
-čďē/Ď ÛɄǝǠȆȺȱǟ ȸȺȅ ÛɄǝǠȆȺȱǟȿ .ČďčĒ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛđĐ/č Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ Ûǻȿǟǻ ɀǣǕ (Ď)
 ÛǦɅǟǿǼȱǟ ÛȀǲǵ ȸǣǟȿ .ĒĐČ:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛĔđ/Č ÛǼȺȆƫǟ ÛȰǤȺǵ ȸǣǟȿ .Ȁǩɀȱǟ Ž ǒǠȝǼȱǟ ǡǠǣ ÛǿǠȾȺȱǟ țɀȖǩȿ ȰɆȲȱǟ ȳǠɆȩ ǡǠǪȭ ÛčďĔ
 :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ Ûčđē/Č Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ ǴɆǶȍ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ ÛǴɆǶȍ ǬɅǼƩǟȿ .ČĔĎ/Č

.Čđďē :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǒǠȝǼȱǟ ǡǠǣ ÛǿǠȾȺȱǟ țɀȖǩȿ ȰɆȲȱǟ ȳǠɆȩ ǡǠǪȭ ÛĎēċ/Č ÛɄǝǠȆȺȱǟ ȸȺȅ ǴɆǶȍ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .ČčđĐ
.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (č)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (ď)

.ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Đ)
.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (đ)

.ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟȿ .ččč/Č ÛǯǠǪǶƫǟ ƗȢȵ ÛƗɆǣȀȊȱǟ (Ē)
.čČċ/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟ (ē)

.ČĒċ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ĕ)
.ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ .ȯǠƜ ǨȺȪɅ ɍ ȼȹǕ ɁȀǹǕ ǦɅǟȿǿ Ȁȶȝ ȸǣǟ ȸȝȿ (Čċ)

.Đčċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟȿ .ČĒċ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ČČ)
.ččč/Č ÛǯǠǪǶƫǟ ƗȢȵ ÛƗɆǣȀȊȱǟ (Čč)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čđē

 Ȁǹǟȿɉǟ ȀȊȞȱǟ ǨȹǠȭ ǟǽǚȥ ÛɄȩǠǤȱǟ ȤȎȺȱǟ Ž ɍǙ ȴŏ ǨȺȪɅ ɍȿ ÛǦȲɆȱ ȸɅȀȊȝ ȴƬ ɄȲȎɅ ȷǠȮȥ
 .)1(» ُّɄĆǣćǕ ĆȨĈǣǕ :ȷɀȱɀȪɅ ǟɀȹǠȮȥ ÛȼǪɆǣ Ž ɂȲȎȥ ȤȲơ

ووجه الدللة من هذا احلديث اأن فعل اأَُبّي هذا كان مبح�رص من ال�سحابة، ومل ينكر عليه  2 .
اأحد منهم فهو كالإجماع)2(. 

الن�سف  يف  يقنت  كان  و�سلم-  عليه  اهلل  النبي–�سلى  عنه-اأن  اهلل  اأن�س–ر�سي  عن   
الثاين من رم�سان)3(. 

 ، 3 .)4(»ȷǠȒȵǿ Ž ǥȀȦȮȱǟ ȷɀȺȞȲɅ ȴȽȿ ɍǙ ȃǠȺȱǟ ǨȭǿǻǕ Ǡȵ«  :وعن عبد الرحمن بن الأعرج قال 
ول خالف اأن املراد به القنوت)5(. 

من  الثاين  بالن�سف  يخت�س  الوتر  يف  القنوت  اأن  -على  الأثر  هذا  من  الدللة  ووجه 
و�سلى  مر�س،  ثم  يقنت،  فلم  الأول  الن�سف  بالنا�س  �سلى  اأُبّيًا  اأن  ذكر  ما  رم�سان- 
ينكروا على  الذين مل  ال�سحابة  �سائر  التفاق منهما ومن  فقنت، فح�سل  مكانه معاذ 

واحد منهما على اأن القنوت م�رصوع يف الن�سف الآخر دون الأول)6(.
َل احلنفية)7( حديثي اأَُبّي واأن�س اللذين ا�ستدل بهما ال�سافعية على اأنهما حممولن  وقد اأَوَّ
على طول القيام، لأن من معاين القنوت طول القيام. قال �ساحب فتح القدير يف تعليقه على 
 ȼɆȲȝ ȯǠȪɅ ȼȹǚȥ ÛȳǠɆȪȱǟ ȯɀȕ ȼȹɀȭ ȰȶǪƷ ȼȲǤȩ ǠȶɆȥȿ ȼɆȥ ǧɀȺȪȱǟ ȷǕ Ȝȵ ÛɄȪȾɆǤȱǟ ȼȦĉȞȑ«  :حديث اأن�س

 .)8(»ȼȍɀȎƝ ȼɆȥ țȁǠȺǪƫǟ ǿǻǠǤǩ ȜȺƹ ƖȞƫǟ ǟǾȾȥ ÛǻǠȾǪǱɍǟ ǥǻǠɅȂǣ Ƙǹɉǟ ȤȎȺȲȱ ƾȎɆȎơ
وذهب ال�سافعية)9( يف رواية اأخرى اإىل القول باأن القنوت ي�ستحب يف الوتر يف جميع 

 ȯǠȩ  ÛȤɆȞȑ  ǬɅǼƩǟȿ  .ČďčĔ  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛȀǩɀȱǟ  Ž  ǧɀȺȪȱǟ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  ǡǠǪȭ  Ûđđ/č  Ûǻȿǟǻ  ŸǕ  ȸȺȅ  Ûǻȿǟǻ  ɀǣǕ  (Č) 
 ȸɅƘȅ ȸǣǟ ȸȝ ƾȒɅǕ ǻȿǟǻ ɀǣǕ Ȼǟȿǿȿ ÛǡǠȖƪǟ ȸǣ Ȁȶȝ ǦȥɎǹ ȸȵ ǠǪɆȪǣ ƙǪȺȆȱ Ǽȱȿ Ȱǣ Ȁȶȝ ȫǿǼɅ Ɓ ȸȆƩǟ ȷɉ ÛȜȖȪȺȵ ɀȽȿ Ķ:ɃȿɀȺȱǟ
 :ȀȚȹǟ .ķ ȯɀȾƭ ǦɅǟȿǿ ȼȹɉ ȤɆȞȑ ƾȒɅǕ ǟǾȽȿ ȼȺȵ Ȁǹɇǟ ȤȎȺȱǟ Ž ǨȺȪɅ ȷǠȭȿ ȷǠȒȵǿ Ž ƗȞɅ ȴȾȵǕ ǢȞȭ ȸǣ ŸǕ ȷǕ ȼǣǠǶȍǕ ȐȞǣ ȸȝ
 .ĎČč:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛČďĎȋ Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ ȤɆȞȑ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .ĐČĎ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ
 .ǠȾȦȞȑ ƆǠȶȭȀǪȱǟ ȸǣǟ ƙǣ Ǽȩȿ ÛȷǠȒȵǿ ȸȵ ƆǠǮȱǟ ȤȎȺȱǟ Ž ɍǙ Ȁǩɀȱǟ Ž ȷɀȮɅ ɍ ǧɀȺȪȱǟ ȷǖǣ ƙȲǝǠȪȲȱ ɁȀǹǕ ǦȱǻǕ ɄȪȾɆǤȱǟ ȧǠȅ Ǽȩȿ
 ȸȝ Ʉȝǟȁȿɉǟ ȰǞȅȿ .ďđĎĐ-ďđčĔ :ȳǠȩǿɉǟ ÛĒċč ¡ĒċČ/č  ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ Ž ȋɀȎȺȱǟ ȻǾȽ ȀȚȹǟ
 ÛƂȿǕ ǦȝǠȶƨǟ țǠǤǩǟ :ƆǠȶȭȀǪȱǟ ȸǣǟ ȯǠȩ ĶȼǹɎȆȹǟ ƂǙ ɄȩǠǤȱǟ ȤȎȺȱǟ Ž ȷɀǪȺȪɅ ȴŒǚȥ ǦȺɅǼƫǟ ǼǱǠȆȵ ǠȵǕ :ȯǠȩ ȷǠȒȵǿ ȀȾȉ Ž ǧɀȺȪȱǟ

.ĒċĎ-Ēċč/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ .ǦȺȆȱǟ ȜɆƤ ȰȶȊɅ Ȁǩɀȱǟ Ž ȸƬɀȪɅ ǧǠȶȲȭ ȸȆǶȲȱ ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ ȼȶɆȲȞǩȿ
.ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (č)

 Ž ɍǙ Ȁǩɀȱǟ Ž ǨȺȪɅ ɍ ȯǠȩ ȸȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĒċĎ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ȀȮȺȵ :ȯǠȩȿ ÛČČē/ď ÛȰȵǠȮȱǟ ÛɃǼȝ ȸǣǟ (Ď)
 ǬɅǼƩǟ ȀȮȺȵ ÛȷǠȶɆȲȅ ȸǣǟ ȯǠȪɅȿ ÛȷǠȶɆȲȅ ȸǣ ȤɅȀȕ ǦȮǩǠȝ ɀǣǕ :ǼƥǕ ȯǠȩ :ȯǠȩȿ ÛďđĎĒ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȷǠȒȵǿ ȸȵ ƆǠǮȱǟ ȤȎȺȱǟ
 ȯǠȩ ļ ÛȼȦȞȑ ɂȲȝ Ȝȶƭ ļȬȱǠȵ ȸǣ ȄȹǕ ȸȝ ǦȮǩǠȝ ɀǣǕĶ: ĎēĒ/Ē ÛȷǟȂɆƫǟ Ž ƑȽǾȱǟ ȯǠȩȿ .ɃǿǠǺǤȱǟ ȸȝ ȻȀȭǾɅ ǻǠƥ ȸǣǟ ǨȞƧ

.ĶǬɅǼƩǟ Ȝȑɀǣ ȣȀȝ ȸȶɆȥ ƆǠȶɆȲȆȱǟ ȻȀȭǽȿ ļ ÛǬɅǼƩǟ ȀȮȺȵ :ɃǿǠǺǤȱǟ
.čČċ/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟ (ď)

.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Đ
.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (đ)

.ďĎ/č ÛȨǝǟȀȱǟ ȀǶǤȱǟ ÛȴɆƱ ȸǣǟȿ .čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Ē)
.ďčĔ/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟ (ē)

.ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Ĕ)
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رم�سان، ون�سبه النووي اإىل الإمام مالك اأي�سًا)1(. 
وروى ابن القا�سم وعلّي عن الإمام مالك)2( قوله بنفي القنوت يف الوتر جملة، ووجه 
من  وامل�سهور  كاملغرب)3(،  فيها  م�رصوعًا  القنوت  يكن  فلم  �سالة،  الوتر  اأن  الرواية  هذه 
وهو  بدعة،  الوتر  القنوت يف  اأن  وعن طاو�س  الوتر)4(.  القنوت يف  كراهة  املالكية  مذهب 

رواية عن ابن عمر)5(.
والراجح-من وجهة نظري واهلل اأعلم-ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء باأن القنوت مندوب 
يف الوتر يف جميع ال�سنة، للن�سو�س ال�سحيحة ال�رصيحة الواردة عن الر�سول –�سلى اهلل 
عليه و�سلم- يف ذلك، اأما القول بتخ�سي�سه يف الن�سف الثاين من رم�سان ف�سعيف، ل�سعف 
حديثي اأُبّي واأن�س، ول حاجة اإىل تاأويلهما –كما ذهب احلنفية- طاملا ثبت �سعفهما، واأما 
ما جاء عن عبد الرحمن بن الأعرج، فهو ي�ستند اإىل حديث اأَُبّي وهو �سعيف كما �سبق، ولي�س 
يف الن�سو�س ما يدل على تخ�سي�س القنوت يف وتر رم�سان كما ذهب ال�سافعية يف رواية، 
بل  الدليل،  ي�سعفهما  ل  فقولن  بدعة،  اعتباره  وكذا  الوتر،  يف  القنوت  بكراهة  القول  واأما 

الن�سو�س ال�سحيحة على خالف ذلك.

ثانياً: الفجر)6(:
اختلف الفقهاء يف م�ساألة القنوت يف الفجر، ومذهب املالكية)7( يف امل�سهور عندهم)8( 
وال�سافعية)9( اأن القنوت يف الفجر م�ستحب، وهو قول ابن اأبي ليلى، واحل�سن بن �سالح، وهو 
مروي عن اأبي مو�سى الأ�سعري، وابن عبا�س، واأبي بكرة)10(، وحكاه احلازمي عن اأكرث النا�س 

.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Č)
.čČċ/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟ (č)

.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Ď)
.čĐĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǴȺȵ ÛȈɆȲȝ (ď)
.Đčċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Đ)

 Ž ǒǠǱ ÛȯȁǟɀȺȱǟ Ž ɍǙ ǠȾɆȥ ǧɀȺȩ ɍ ȼȹǕ ɂȲȝ ǒǠȾȪȦȱǟ ȧǠȦǩǟ Ȝȩȿ Ǽȩ ȼȹǖǣ ƆǠȭɀȊȱǟ ȳǠȵɋǟ Ȁȭǽ ǼȪȥ ǧǠǣɀǪȮƫǟ ǧǟɀȲȎȱǟ ȸȵ ȀǲȦȱǟ Ƙȡ ǠȵǕ (đ)
 ȨǤɅ Ɓȿ ǒǠȊȞȱǟȿ ǡȀȢƫǟȿ ȀȎȞȱǟȿ ȀȾȚȱǟ ɄȽȿ ǢǤȅ Ƙȡ ȸȵ ǧǟɀȲȍ ȜǣǿǕ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȫȀǩ ɂȲȝ ȧǠȦǩɍǟ Ȝȩȿ ȼȹǕ ȴȲȝǟȿ Ķ:ȼȱɀȩ ǿǠȕȿɉǟ ȰɆȹ
 ǟǾȽ ȳȂǵ ȸǣǟ ȤȱǠǹ Ǽȩȿ .ĎĔĐ/č ÛǿǠȕȿɉǟ ȰɆȹ ÛƆǠȭɀȊȱǟ :ȀȚȹǟ .ĶǠȽƘȡ ȸȵ Ȁǩɀȱǟ ǥɎȍ Žȿ ǧǠǣɀǪȮƫǟ ȸȵ ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ɍǙ ȣɎƪǟ
 Ž ǒǠǱ ÛȼɆȱǙ ǢȽǽ Ǡȵ ǼɅǘǩ ǥƘǮȭ ǦȱǻǕ ȧǠȅ Ǽȩȿ ÛȸȮɅ Ɓ ȳǕ ǦȱȁǠȹ ȫǠȺȽ ȷǠȭǕ ǒǟɀȅ ƾȺȆǵ ăɎȞȥ Ȭȱǽ ƎǪȝǟȿ ǧǟɀȲȎȱǟ Ȱȭ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȁǠǱǕȿ
 ÛȀǩɀȱǟ Žȿ ǴǤȎȱǟ Ƙȡȿ ǴǤȎȱǟ ȏȀȥ ǥɎȍ Ȱȭ ȸȵ ǦȞȭǿ ȀǹǓ Ž țɀȭȀȱǟ ȸȵ ȜȥȀȱǟ ǼȞǣ ɀȽȿ ȸȆǵ ȰȞȥ ǧɀȺȪȱǟȿ Ķ:ȼȱɀȩ ČĎē/ďɂȲǶƫǟ
 ÛɂȲǶƫǟ .ĶȰȒȥ ȼȺȮȱȿ ĆǠȑȀȥ ȄɆȱȿ ÛǳǠǤȵ ȼȭȀǩȿ ȸȆǵ ȼȲȞȦȥ ÛƂǠȞǩ ǃ Ȁȭǽ ǧɀȺȪȱǟȿ Ķ:ƾȒɅǕ ȯǠȩȿ ĶȬȱǽ Ž ȼɆȲȝ ǒɄȉ Ɏȥ ȼȭȀǩ ȸȶȥ

 

 .ČďĔ -ČĎē/ď ÛɂȲǶƫǟ Ž ȼɆȱǙ ǢȽǽ ǠȶɆȥ ȼǪȱǻǕȿ ȳȂǵ ȸǣǟ ȳɎȭ ȀȚȹǟȿ .ČďĎ/ď 
.čēČ/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟȿ .ĐĎĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǢȽǟɀȵ ÛǡǠȖƩǟȿ .čĐĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǴȺȵ ÛȈɆȲȝ (Ē)

 .ƆǠȾȭǠȦȱǟ ȼȱǠȩ ǦȲɆȒȥ ȼȹǕ ɁȀǹǕ ǦɅǟȿǿ Žȿ .țȿȀȊȵ Ƙȡ ȼȹǕ Ȁȶȝ ȸǣ ƚƷ ȸȝȿ ÛǦȺȅ ȀǲȦȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȷǙ :ǦɆȮȱǠƫǟ ȸȵ ȷɀȺǶȅ ȯǠȩȿ (ē)
.ĐĎĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǢȽǟɀȵ ÛǡǠȖƩǟ :ȀȚȹǟ

.Čđđ/Č ÛǯǠǪǶƫǟ ƗȢȵ ÛƗɆǣȀȊȱǟȿ .ďēĎ ¡ďĒď/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Ĕ)
.ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟȿ .ČċĎ/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Čċ)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čĒċ

 ǴǤȎǣ ļ -ǒǠȝǻ ɃǕ- ǧɀȺȩ ǡǼȹȿ«  :من ال�سحابة والتابعني)1(، جاء يف منح اجلليل قوله
 ǧɀȺȪȱǟ ȸȆɅȿ«  :3(، وقال ال�رصبيني(»ǦɆȑǠȵ ǦȺȅ ȀǲȦȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ¼  :ɂȲɆȱ ŸǕ ȸǣǟ ȯǠȩȿ Û)2(¬ȔȪȥ

ǴǤȎȱǟ ǦɆȹǠǭ ȯǟǼǪȝǟ Ž¬)4(، وا�ستدلوا مبا ياأتي:
 -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ ȯɀȅǿ ȯǟȁ Ǡȵ عن اأن�س بن مالك –ر�سي اهلل عنه- اأنه قال: ». 1

.)5(»ǠɆȹǼȱǟ ȧǿǠȥ Ɠǵ ȀǲȦȱǟ Ž ǨȺȪɅ
�سلى اهلل عليه  عن اأبي هريرة –ر�سي اهلل عنه- قال: اأنا اأقربكم �سالة بر�سول اهلل –. 2
و�سلم- فكان اأبو هريرة يقنت يف الركعة الأخرية من �سالة ال�سبح، بعد ما يقول �سمع 

اهلل ملن حمده، فيدعو للموؤمنني ويلعن الكفار)6(. 
و�سلم- كان  عليه  اهلل  �سلى  3 .– اهلل  ر�سول  اأن  اهلل عنه-  بن عازب–ر�سي  الرباء  عن 
يقنت يف ال�سبح واملغرب)7(، ووجه الدللة منه ِذكر القنوت يف �سالة ال�سبح، قال 
 țǠƤɋǟ ȯǻ ȿǕ ÛǢǱǟɀǣ ȄɆȱ ȼȹɉ ÛǡȀȢƫǟ ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȃǠȺȱǟ ȫȀǩ ȀȒɅ ɍȿ« :النووي

.)8(»ǠȾɆȥ ȼǺȆȹ ɂȲȝ
عن العوام بن حمزة قال:  »�ساألت اأبا عثمان عن القنوت يف ال�سبح قال: بعد الركوع،  4 .

قلت: عمن؟ قال: عن اأبي بكر وعمر وعثمان ر�سي اهلل تعاىل عنهم«)9(.

.ĎĔď/č ÛǿǠȕȿɉǟ ȰɆȹ ÛƆǠȭɀȊȱǟȿ .ďĎČ/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟ (Č)
.čĐĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǴȺȵ ÛȈɆȲȝ (č)

.ČċĎ/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Ď)
.Čđđ/Č ÛǯǠǪǶƫǟ ƗȢȵ ÛƗɆǣȀȊȱǟ (ď)

 ǡǠǪȭ  ÛčĒĎȋ  ÛɁȀȢȎȱǟ  ȸȺȆȱǟ  ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ  .čČčē  ¡čČčĒ  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛČĎċ  ¡ČčĔ/đ  ÛǥǿǠǪǺƫǟ  ǬɅǻǠǵɉǟ  ÛɄȅǼȪƫǟ  (Đ)
 ¡čēĒ/č ÛɁƎȮȱǟ  ȸȺȆȱǟ  ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ  .ďďđ:ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛțɀȭȀȱǟ  ǼȞǣ  ǦɆȹǠǮȱǟ  ǦȞȭȀȱǟ  Ž  ǴǤȎȱǟ  ǥɎȍ  Ž  ǧɀȺȪȱǟ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ
 ȿǕ  ȴȾǝǠƧǖǣ  ȸɅȀǹǓ ȳɀȩ  ɂȲȝ ȿǕ  ȳɀȪȱ  ǒǠȝǼȱǟ  ȫȀǩ  ǠƴǙ  ǴǤȎȱǟ  ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ  ȰȍǕ ȫȀǪɅ  Ɓ  ȼȹǕ  ɂȲȝ ȰɆȱǼȱǟ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  ǡǠǪȭ
 .ȼȞȑɀȵ  ȷǠɆǣȿ  ǧɀȺȪȱǟ  ǦȦȍ  ǡǠǣ  ÛȀǩɀȱǟ  ǡǠǪȭ  ÛĎĔ/č ÛƗȖȩǿǟǼȱǟ  ȸȺȅ  ÛƗȖȩǿǟǼȱǟȿ  .ĎČċĐ  ¡ĎČċď :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛȴȾȲǝǠǤȩ
 ȤȲǪǹǟ Ǽȩȿ ÛɃȁǟȀȱǟ ȀȦȞǱ ɀǣǕ ǬɅǼƩǟ Žȿ .ȷɀȩɀǭɀȵ ȼȱǠǱǿ :ȯǠȩȿ ÛǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛČĎĔ/č ÛǼǝǟȿȂȱǟ Ȝȶƭ ÛɄȶǮɆƬǟȿ
 ȼȹǕ  ɍǙ  ȼǮɅǼǵ  ǢǪȮɅ  :ǥȀȵ  ȯǠȩȿ  ÛȔȲƸ  ȷǠȭ  ǦȪǭ  :ƗɆƫǟ  ȸǣǟ  ȯǠȩȿ  ÛȧȿǼȍ ǦȪǭ  :ŹǠǵ  ɀǣǕ  ȯǠȩȿ  ÛǦȪǭ  :ƙȞȵ  ȸǣǟ  ȯǠȪȥ  :ȼɆȥ  ǒǠȶȲȞȱǟ
 ƘȭǠȺƫǠǣ ǻȀȦȺɅ :ȷǠǤǵ ȸǣǟ ȯǠȩȿ ÛƿƘǮȭ ȴȾɅ :Ǧȝǿȁ ɀǣǕ ȯǠȩȿ ÛȘȦƩǟ ǒɄȅ :ȃɎȦȱǟ ȯǠȩȿ ÛɃɀȪǣ ȄɆȱ :ɄǝǠȆȺȱǟȿ ǼƥǕ ȯǠȩȿ ÛǒɂȖƸ
 ÛȴɆȪȱǟ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ǦǪǤȱǟ ǬɅǼƩǟ ȰȽǕ ȸȵ ǼǵǕ ȼǣ ǻȀȦǩ Ǡƞ ǰǪǶĆɅ ɍ ƘȭǠȺȵ ǢǵǠȍ ɃȁǟȀȱǟ ȀȦȞǱ ɀǣǕ :ȴɆȪȱǟ ȸǣǟ ȯǠȩȿ .ƘȽǠȊƫǟ ȸȝ

 

 .ĎĔ/č ÛƗȢƫǟ ȨɆȲȞǪȱǟ ÛɃǻǠǣɇǟȿ .čĒđ/Č ÛǻǠȞƫǟ ǻǟȁ 
 :ȯǠȩ ǥȀɅȀȽ ŸǕ ȸȝ:ȼȎȹȿ .Ēđď:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǼȶƩǟ Ȭȱȿ ǠȺǣǿ ȴȾȲȱǟ ȰȒȥ ǡǠǣ Ûȷǟǽɉǟ ǡǠǪȭ ÛčĒĐ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (đ)
 ǒǠȊȞȱǟ ǥɎȍȿ ȀȾȚȱǟ ǥɎȍ ȸȵ ɁȀǹɉǟ ǦȞȭȀȱǟ Ž ǨȺȪɅ ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ ǥȀɅȀȽ ɀǣǕ ȷǠȮȥ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ǥɎȍ ƋȸǣƍȀĉȩćɉ

.ĶǿǠȦȮȱǟ ȸȞȲɅȿ ƙȺȵǘȶȲȱ ɀȝǼɆȥ ȻǼƥ ȸƫ ǃǟ ȜƧ ȯɀȪɅ ǠȵǼȞǣ ǴǤȎȱǟ ǥɎȍȿ
 ǨȱȂȹ  ǟǽǙ  ǥɎȎȱǟ  ȜɆƤ  Ž  ǧɀȺȪȱǟ  ǡǠǤǶǪȅǟ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  Ȝȑǟɀȵȿ  ǼǱǠȆƫǟ  ǡǠǪȭ  ÛďĒċ/Č  ÛǴɆǶȎȱǟ  ȜȵǠƨǟ  ÛǯǠǲƩǟ  ȸǣǟ  (Ē)
 ǬɅǼǵ  ÛǧǟɀȲȎȱǟ  Ž  ǧɀȺȪȱǟ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  ǡǠǪȭ  Ûđē/č  Ûǻȿǟǻ  ŸǕ  ȸȺȅ  Ûǻȿǟǻ  ɀǣǕȿ  .đĒē  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛǦȱȁǠȹ  ƙȶȲȆƫǠǣ 

.ČďďČ :ȴȩǿ
.ďēď/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ē)

 ȳɀȪȱ ǒǠȝǼȱǟ ȫȀǩ ǠƴǙ ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȰȍǕ ȫȀǪɅ Ɓ ȼȹǕ ɂȲȝ ȰɆȱǼȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ Ûčēē/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Ĕ)
 ȸȝ ɍǙ ǫǼƷ ɍ ǼɆȞȅ ȸǣ ƚƷȿ ÛȸȆǵ ǻǠȺȅǙ ǟǾȽ :ɄȪȾɆǤȱǟ ȯǠȩȿ ÛĎČċē :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȴȾȲǝǠǤȩ ȿǕ ȴȾǝǠƧǖǣ ȸɅȀǹǓ ȳɀȩ ɂȲȝ ȿǕ

.ȻǼȺȝ ǧǠȪǮȱǟ



čĒČ

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

 . عن عبد اهلل بن معقل قال: »قنت علي –ر�سي اهلل عنه- يف الفجر)1(. 5
عن عمر –ر�سي اهلل عنه- اأنه كان يقنت يف ال�سبح)2(. 6 وكان ذلك مبح�رص من ال�سحابة 
وغريهم)3(.ووجه الدللة من الن�سو�س والآثار ال�سابقة اأنها تثبت القنوت يف �سالة 

الفجر وتدل على �سنيته)4(.
عبا�س،  ابن  عن  مروي  وهو  الفجر،  يف  قنوت  ل  اأنه  واحلنابلة)6(  احلنفية)5(  ومذهب 
وابن عمر، وابن م�سعود، واأبي الدرداء وبه قال الثوري، والليث، وال�سعبي، ويحيى بن يحيى 
 ȸǣ  ǼȶǶƫ  ɃǕı  :ǨȲȩ« اجلوزجاين:  �سليمان  اأبو  قال  مالك-)7(  الإمام  –�ساحب  الأندل�سي 
 ȸȆɅ ɍȿ« :8(، وقال ابن قدامة(»Ȁǩɀȱǟ Ž ɍǙ ɍ :ȯǠȩ ÝǧɀȺȩ ǧǟɀȲȎȱǟ ȸȵ ǒɄȉ Ž ȰȾȥ -ȸȆƩǟ

Ȁǩɀȱǟ Ɂɀȅ ǧǟɀȲȎȱǟ ȸȵ ǠȽƘȡ ɍȿ ǴǤȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ«)9(. وا�ستدلوا مبا ياأتي:
 ɀȝǼɅ țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ƿȀȾȉ ǨȺȩ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȷǕ عن اأن�س–ر�سي اهلل عنه-:  ». 1

 .)10(»ȼȭȀǩ Ż ǡȀȞȱǟ ȸȵ ǒǠɆǵǕ ɂȲȝ
�سلى اهلل عليه و�سلم- قنت بعد الركوع  عن اأبي هريرة –ر�سي اهلل عنه-  »اأن النبي –. 2

.)11(»ȴƬ ǒǠȝǼȱǟ ȫȀǩ Ż ȷɎȥȿ ȷɎȦȱ ɀȝǼɅ ƿȀȾȉ ȼǩɎȍ Ž
 ǃǟ  ȯɀȅǿ ȤȲǹ ǨɆȲȍ Ǽȩ  ȬȹǙ  ŸǕ  ǠɅ  :ɄĈǣĆɉ  ǨȲȩ عن �سعد بن طارق الأ�سجعي قال:  ». 3
 ɃǕ«  :فقال ÝȀǲȦȱǟ Ž ȷɀǪȺȪɅ ǟɀȹǠȮȥ ɄȲȝȿ ȷǠȶǮȝȿ Ȁȶȝȿ ȀȮǣ ŸǕȿ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı

 
 ȿǕ ȳɀȪȱ ǒǠȝǼȱǟ ȫȀǩ ǠƴǙ ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȰȍǕ ȫȀǪɅ Ɓ ȼȹǕ ɂȲȝ ȰɆȱǼȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ Ûčēē/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Č)
 ǒǟȿǿǙ Ž ƆǠǤȱɉǟ ȼȺ ĉȆǵȿ .ǿɀȾȊȵ ǴɆǶȍ ɄȲȝ ȸȝ ǟǾȽȿ :ɄȪȾɆǤȱǟ ȯǠȩȿ ÛĎČČĐ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȴȾȲǝǠǤȩ ȿǕ ȴȾǝǠƧǖǣ ȸɅȀǹǓ ȳɀȩ ɂȲȝ

.Čđď/č ÛȰɆȲȢȱǟ
 ǒǠȝǼȱǟ ȫȀǩ ǠƴǙ ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȰȍǕ ȫȀǪɅ Ɓ ȼȹǕ ɂȲȝ ȰɆȱǼȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčēĔ-čēē/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (č)

.Čđċ/č ÛȰɆȲȢȱǟ ǒǟȿǿǙ Ž ƆǠǤȱɉǟ ȼȺ ĉȆǵȿ .ĎČČČ ¡ĎČČċ ¡ĎČċĔ ¡ĎČċĒ ÛȴȾȲǝǠǤȩ ȿǕ ȴȾǝǠƧǖǣ ȸɅȀǹǓ ȳɀȩ ɂȲȝ ȿǕ ȳɀȪȱ
.ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ď 

.ďēď/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ď)
.ĔĒ/Č ÛǦǲƩǟ ÛƆǠǤɆȊȱǟȿ .ČđĐ/Č ÛȓɀȆǤƫǟ ÛɄȆǹȀȆȱǟȿ .čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Đ)

.ČĒď/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (đ)
.čēč/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟȿ .čċČ/ď ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛƑȕȀȪȱǟ .ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ē)

.ČđČ/Č ÛȰȍɉǟ ǡǠǪȭ ÛƆǠǤɆȊȱǟ (ē)
.ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ĕ)

 ¡čēđ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .đĒĒ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǥɎȎȱǟ Ȝȑǟɀȵȿ ǼǱǠȆƫǟ ǡǠǪȭ Ûďđē/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛǯǠǲƩǟ ȸǣǟ (Čċ)
 ȿǕ ȴȾǝǠƧǖǣ ȳɀȩ ɂȲȝ ȿǕ ȳɀȪȱ ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Žȿ ǦȱȁǠȺȱǟ țǠȦǩǿǟ ǼȺȝ ǴǤȎȱǟ Ƙȡ ǧǟɀȲȎȱǟ ȀǝǠȅ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȫȀǩ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ

.ČċĒĒ:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȸȞȲȱǟ ǡǠǣ ÛǳǠǪǪȥɍǟ ǡǠǪȭ ÛčċĎ/č ÛɄǝǠȆȺȱǟ ȸȺȅ ÛɄǝǠȆȺȱǟȿ .ĎČċč :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȴȾȲǝǠǤȩ
 ǨȱȂȹ ǟǽǙ  ǧǟɀȲȎȱǟ  ȜɆƤ Ž ǧɀȺȪȱǟ  ǡǠǤǶǪȅǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ Ȝȑǟɀȵȿ ǼǱǠȆƫǟ  ǡǠǪȭ ÛďđĒ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛǯǠǲƩǟ ȸǣǟ  (ČČ)
 ȷǕ ȴȾǭǼǵ ǥȀɅȀȽ ǠǣǕ ȷǕ ǦȶȲȅ ŸǕ ȸȝĶ:ǠȾȺȵ ǧǠɅǟȿǿ ǥǼȝ ǬɅǼǶȲȱȿ ÛđĒĐ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ Ûƾȶǝǟǻ ǴǤȎȱǟ Ž ȼǣǠǤǶǪȅǟȿ ǦȱȁǠȹ ƙȶȲȆƫǠǣ
 ǼɆȱɀȱǟ ȸǣ ǼɆȱɀȱǟ ǰȹǟ ȴȾȲȱǟ :ȼǩɀȺȩ Ž ȯɀȪɅ ȻǼƥ ȸƫ ǃǟ ȜƧ ȯǠȩ ǟǽǙ ƿȀȾȉ ǥɎȍ Ž ǦȞȭȀȱǟ ǼȞǣ ǨȺȩ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ
 ǠȾȲȞǱǟ ȴȾȲȱǟ ȀȒȵ ɂȲȝ Ȭǩǖȕȿ ǻǼȉǟ ȴȾȲȱǟ ƙȺȵǘƫǟ ȸȵ ƙȦȞȒǪȆƫǟ ǰȹ ȴȾȲȱǟ ǦȞɆǣǿ ŸǕ ȸǣ ȇǠɆȝ ǰȹ ȴȾȲȱǟ ȳǠȊȽ ȸǣ ǦȶȲȅ ǰȹ ȴȾȲȱǟ
 ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ ȯɀȅǿ ɁǿǕ :ǨȲȪȥ ǼȞǣ ǒǠȝǼȱǟ ȫȀǩ Ǽȩ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ ȯɀȅǿ ǨɅǕǿ Ż ǥȀɅȀȽ ɀǣǕ ȯǠȩ ȤȅɀɅ ƗȆȭ ȼɆȲȝ
 ȄɆȱ ǡǠǣ ÛƘȆȦǪȱǟ ǡǠǪȭ ÛČđđČ/ď ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟȿ .ĶǟɀȵǼȩ Ǽȩ ȴȽǟȀǩ Ǡȵȿ :ȰɆȪȥ :ȯǠȩ ȴƬ ǒǠȝǼȱǟ ȫȀǩ Ǽȩ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ

.ďčēď :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǒɄȉ Ȁȵɉǟ ȸȵ Ȭȱ
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čĒč

.)1(¬ǫĆǼ ĊǶćȵ Ɨǣ
 Ž -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ı ǃǟ ȯɀȅǿ ǨȺȩ ǟ عن ابن م�سعود–ر�سي اهلل عنه- قوله: »م. 4

.)2(¬ȼǩɎȍ ȸȵ ǒɄȉ
ر�سي اهلل تعاىل عنهما-ال�سبح فلم يقنت فقلت  عن اأبي خملد قال: �سليت مع ابن عمر–. 5

له: األ اأراك تقنت؟ فقال: ما اأحفظه عن اأحد من اأ�سحابنا)3(.
، ومثله عن ابن عمر  6 .)4(»ǦȝǼǣ ǴǤȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ«  :-قول ابن عبا�س –ر�سي اهلل عنهما

ر�سي اهلل عنه)5(.
القنوت يف  �سلى اهلل عليه و�سلم-نهى عن  النبي–. 7 �سلمة–ر�سي اهلل عنها-اأن  اأم  عن 

ال�سبح)6(.
�سلى اهلل عليه و�سلم- قنت يف  عن جماعة من ال�سحابة –ر�سي اهلل عنهم- اأن النبي –. 8
�سالة الفجر �سهراً كان يدعو يف قنوته على ِرْعل)7( وذكوان)8( ويقول: اللهم ا�سدد طاأتك 

 ǬɅǼǵ ǟǾȽ :ȯǠȩȿ .ďċč :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ȫȀǩ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǨɆȩǟɀȵ ǡǠǪȭ ÛčĐč/č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǾȵȀǪȱǟ (Č)
 ǴɆǶȍ ÛǦƹȂǹ ȸǣǟȿ .Čċēċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ȫȀǩ ǡǠǣ ÛǳǠǪǪȥɍǟ ǡǠǪȭ Ûčċď/č ÛɄǝǠȆȺȱǟ ȸȺȅ ÛɄǝǠȆȺȱǟȿ .ǴɆǶȍ ȸȆǵ
 ȴȮƩǠȥ ȻƘȡ ȼȚȦǵ Ǽȩȿ ćǠǭǼƮ ȻǓȀȥ ÛȼȦȲǹ ɂȲȍ ȸȶȝ ȼȚȦƷ Ɓ ȴɆȉǕ ȸǣ ȧǿǠȕ :ȯǠȩȿ ÛčĔĒď :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛČĐĎ/č ÛǦƹȂǹ ȸǣǟ
 ¡Ďċč/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ǴɆǶȍ ȻǻǠȺȅǙ :ȯǠȩȿ ÛČċď :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛĔē/ē ÛǥǿǠǪǺƫǟ ǬɅǻǠǵɉǟ ÛɄȅǼȪƫǟȿ .ȼȹȿǻ ȼȱ
 ǡǠǪȭ  ÛĎĔĎ/Č  ÛǦǱǠȵ  ȸǣǟ  ȸȺȅ  ÛǦǱǠȵ  ȸǣǟȿ  .ĎČĐđ  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛǴǤȎȱǟ  ǥɎȍ  Ž  ǧɀȺȪȱǟ  ȀɅ  Ɓ  ȸȵ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  ǡǠǪȭ
 ȯǠȩȿ ÛȸȆǵ ȻǻǠȺȅǙ :čďđ/ČȌɆǺȲǪȱǟ Ž Ȁǲǵ ȸǣǟ ȯǠȩ .Ččďċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǲȦȱǟ ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ
ǧɀȺȪȱǟ ȫȀǩ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǨɆȩǟɀȵ ǡǠǪȭ ÛČċĔȋ ÛƆǠǤȱɉǟ ǰɅȀǺǪǣ ɃǾȵȀǪȲȱ ǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ :ȀȚȹǟ ÛǴɆǶȍ :ƆǠǤȱɉǟ 

 .ďċč :ȴȩǿ ǬɅǼǵ 
 Ȼǟȿǿ ǟǾȭ Ķ:ȯǠȩȿ ÛĎČĐď :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȀɅ Ɓ ȸȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċČ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (č)
 ǡǿǠǵ ǟǽǙ ȷǠȭ ȼȹǙȿ Ȁǩɀȱǟ Ž ɍǙ :ǻǟȁȿ .ĒďēĎ:ȴȩǿ ÛčĒď/Ē ÛȔȅȿɉǟ ȴǲȞƫǟ ÛƆǟƎȖȱǟȿ .ȫȿȀǪȵ ɀȽȿ ÛɄȶɆǶȆȱǟ ȀǣǠǱ ȸǣ ǼȶƮ
 ȳǠȊȱǟ ȰȽǕ ǡǿǠǵ Ɠǵ ɄȲȝ ǨȺȩ ɍȿ ǟɀǩǠȵ Ɠǵ ȷǠȶǮȝ ɍȿ Ȁȶȝ ɍȿ ȀȮǣ ɀǣǕ ǨȺȩ Ǡȵȿ ƙȭȀȊƫǟ ɂȲȝ ɀȝǼɅ ȸȾȲȭ ǧǟɀȲȎȱǟ Ž ǨȺȪɅ

.Ȁǹɇǟ ɂȲȝ ǠȶȾȺȵ Ǽǵǟȿ Ȱȭ ɀȝǼɅ ǠȒɅǕ ȼɆȲȝ ɀȝǼɅ ǦɅȿǠȞȵ ȷǠȭȿ ȸȾȲȭ ǧǟɀȲȎȱǟ Ž ǨȺȪɅ ȷǠȭȿ
 .ĎČĐĒ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǴǤȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȀɅ Ɓ ȸȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċč/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Ď)

 ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ȤɆȞȑ Ȁǭɉǟ ǟǾȽ :ȨɆȲȞǪȱǟ Ž ȯǠȩ ÛȼȞȑɀȵ ȷǠɆǣȿ ǧɀȺȪȱǟ ǦȦȍ ǡǠǣ ÛȀǩɀȱǟ ǡǠǪȭ ÛďČ/č ÛƗȖȩǿǟǼȱǟ ȸȺȅ ÛƗȖȩǿǟǼȱǟ (ď)
 ŽɀȮȱǟ ɂȲɆȱ ɀǣǕȿ ǴȎɅ ɍ Ķ:ȯǠȩȿ .ĎČĐĔ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǴǤȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȀɅ Ɓ ȸȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċĎ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ
 ȼȺȝ ǟȿȿǿ ȸɅǾȱǟ ȷǕȿ Ǽǵǟȿ ǦɅǟȿǿ Ȭȱǽ ȷǕ ȳǼȪǩ Ǽȩ Ķ:ƆǠȶȭȀǪȱǟ ȸǣǟ ȯǠȩ ĶǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǨȺȩ ȼȹǕ ȃǠǤȝ ȸǣǟ ȸȝ ǠȺɅȿǿ Ǽȩȿ ÛȫȿȀǪȵ

.ĶǦȝǠƤ ǴǤȎȱǟ Ž ǨȺȪɅ Ɓ ȼȹǕ
 ŸǼƋȺȱǟ ǡȀǵ ȸǣ ȀȊǣ :ȯǠȩȿ ÛĎČĐē :ȴȩǿ ÛǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȀɅ Ɓ ȸȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċč/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Đ)
 ÛɃǼȝ ȸǣǟȿ .Đċ/ē ÛǒǠɆȱȿɉǟ ǦɆȲǵ ÛƆǠȾǤȍɉǟȿ .țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ǧɀȺȪȱǟ ȀȮȹǕ ǠƴǙ ȼȹǕ ɂȲȝ Ǧȱɍǻ ǠȾɆȦȥ Ȁȶȝ ȸǣǟ ȸȝ ȼǪɅǟȿǿ ǨǶȍ ȷǙȿ ÛȤɆȞȑ
 ȻǻǿȿǕȿ .ȼǣ ȃǖǣ ɍ ɃǼȺȝ ɀȽȿ ƿȀȮȺȵ ƾǮɅǼǵ ȼǩǠɅǟȿǿ Ž ȣȀȝǕ ɍȿ ǧǠɅǟȿȀȱǟ ȸȵ ǧȀȭǽ Ǡȵ Ƙȡ ȼȱ ǡȀǵ ȸǣ ȀȊǣȿ :ȯǠȩȿ ÛĔ/č ÛȰȵǠȮȱǟ

.Ĕē/Č ÛǢɅǾȾǪȱǟ ǢɅȀȪǩ ÛȀǲǵ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ƙȱ ȼɆȥ ȧȿǼȍ :ȀȊǣ ȸȝ Ȁǲǵ ȸǣǟ ȯǠȩȿ .ȀȊǣ ǦƤȀǩ Ž ÛĎČĐ/Č ÛȷǟȂɆƫǟ Ž ƑȽǾȱǟ
 ȜȥǠȹ ȸǣ ǃǟ ǼǤȝȿ ǦȆǤȺȝȿ ɂȲȞɅ ȸǣ ǼȶƮ :ȯǠȩȿ ÛȼȞȑɀȵ ȷǠɆǣȿ ǧɀȺȪȱǟ ǦȦȍ ǡǠǣ ÛȀǩɀȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎē/č ÛƗȖȩǿǟǼȱǟ ȸȺȅ ÛƗȖȩǿǟǼȱǟ (đ)
 ȸȝ ǼɆǤȝ ŸǕ ǨȺǣ ǦɆȦȍ ȸȝ ȼɆǣǕ ȸȝ ȜȥǠȹ ȸǣǟ ȸȝ ǦȆǤȺȝ ȸȝ ǯǠɆȽ ȯǠȩȿ :ƾȒɅǕ ȯǠȩȿ ÛǦȶȲȅ ȳǕ ȸȵ țǠƧ ȜȥǠȺȱ ǴȎɅ ɍȿ ǒǠȦȞȑ ȴȾȲȭ
 ¡ĎċĎ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .Ķ-ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ- ƑȺȱǟ ȫǿǼǩ Ɓ ǼɆǤȝ ŸǕ ǨȺǣ ǦɆȦȍȿ ÛǟǾŏ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ

.ĎČđċ:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǴǤȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȀɅ Ɓ ȸȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ
.ČĎċČȋ ÛȔɆǶƫǟ ȃɀȵǠȪȱǟ ÛɃǻǠǣǓȁȿƘȦȱǟ :ȀȚȹǟ .ȴɆĆȲ ćȅ Ɨǣ ȸȵ ǦȲɆǤȩ (Ē)

.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ :ȀȚȹǟ .ȴɆĆȲ ćȅ Ɨǣ ȸȵ ƾȒɅǕ ǦȲɆǤȩ (ē)



čĒĎ

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

على ُم�رص)1( واجعلها عليهم �سنني ك�سني)2( يو�سف)3(.
اأحداً  اأر  فلم  كذلك،  عمر  وخلف  بكر  اأبي  خلف  �سليت  قال:  النهدي  عثمان  اأبي  وعن   9 .

منهما يقنت يف �سالة الفجر)4(. 
. ولأنها �سالة مفرو�سة، فلم ي�سن القنوت فيها كبقية ال�سلوات)5(. 10

اأن  الفجر على  القنوت يف  –�سلى اهلل عليه و�سلم-  النبي  وقد فهم احلنفية من ترك 
القنوت فيه من�سوخ، دل عليه اأن الر�سول –�سلى اهلل عليه و�سلم- كان يقنت يف املغرب كما 

يف �سالة الفجر وذلك من�سوخ بالإجماع)6(.
وروي عن قتادة اأنه ُيقنُت يف ال�سنة كلها اإل يف الن�سف الأول من رم�سان)7(، وذلك 

ا�ستدلًل بخرب اأُبّي ال�سابق.
وقد اأجاب ال�سافعية)8( عن اأدلة القائلني بعدم �سنية القنوت يف الفجر فقالوا: اأما حديثا 
اأن�س واأبي هريرة –ر�سي اهلل عنهما- فاملراد منهما ترك الدعاء على اأولئك الكفار ولعنهم 
فقط، ولي�س ترك القنوت اأو ترك القنوت يف غري ال�سبح، وهذا التاأويل متعني، لأن حديث اأن�س 
يف قوله: »ǠɆȹǼȱǟ ȧǿǠȥ Ɠǵ ǴǤȎȱǟ Ž ǨȺȪɅ ȯȂɅ Ɓ«)9( �سحيح �رصيح، فيجب اجلمع بينهما، وقد 
روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: »ȸȞȲȱǟ ȫȀǩ ǠƴǙ«)10( كما يو�سح هذا التاأويل 
اأي�سًا رواية اأبي هريرة –ر�سي اهلل عنه- وهي قوله: »ȴƬ ǒǠȝǼȱǟ ȫȀǩ Ż«)11(. واأما اجلواب 
عن حديث �سعد بن طارق، فهو اأن الذين اأثبتوا القنوت معهم زيادة علم، وهم اأكرث، فوجب 
لزيادة  اإثبات، فقدم  اأن�س  نفي، وحديث  ابن م�سعود ف�سعيف، ولأنه  واأما حديث  تقدميهم. 
العلم، واأما حديث ابن عمر اأنه مل يحفظه اأو ن�سيه، وقد حفظه اأن�س والرباء بن عازب وغريهما 

.čďē/đ ÛǻɀǤȞƫǟ ȷɀȝ ÛɃǻǠǣɇǟ :ȀȚȹǟ .ǦɆǣȀȝ ǦȲɆǤȩ (Č)
.ččĎ/ď /ǻɀǤȞƫǟ ȷɀȝ ÛɃǻǠǣɇǟ .ȳǟɀȝǕ ǦȞǤȅ Ž ȳǠȞȱǟ ȔǶȪȱǟ ȸȵ ȤȅɀɅ ȳǠɅǖȭ ɃǕ :ǒǠɆȱǟ ȤɆȦơȿ ƙȆȱǟ ȀȆȮǣ ȤȅɀɅ ƗȆȭ (č)

 ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ :ȀȚȹǟ ÛǦȦȲǪƯ ȗǠȦȱǖǣȿ -ȴȾȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı ȄȹǕȿ ȃǠǤȝ ȸǣǟȿ ǥȀɅȀȽ Ÿǖȭ ǦǣǠǶȎȱǟ ȸȵ ǦȝǠƤ ȸȝ Ƀȿǿ ǬɅǼƩǟ ǟǾȽ (Ď)
 ¡ĎďČ/Č  :ǒǟȂǱɉǟ  ƾȒɅǕ  ȀȚȹǟȿ  .ĒĒČ  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛļǼǲȆɅ  ƙǵ  ƘǤȮǪȱǠǣ  ɃɀȾɅ  ǡǠǣ  Ûȷǟǽɉǟ  ǡǠǪȭ  ÛčĒĒ/Č  ÛǴɆǶȎȱǟ 
 .đċĎċ ¡ĐēďĒ ¡ďĎčč ¡ďčēď ¡čĒĒď ¡ĔđČ :ǬɅǻǠǵɉǟ ÛčĎďē/Đ ¡ččĔċ/Đ ¡ČđĒĔ/ď ¡ČđđČ/ď ¡ČċĒč/Ď 
 ȯȂȹ ǟǽǙ ǥɎȎȱǟ ȜɆƤ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǤǶǪȅǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ Ȝȑǟɀȵȿ ǼǱǠȆƫǟ ǡǠǪȭ ÛďđĒ ¡ďđđ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛǯǠǲƩǟ ȸǣǟȿ
 .čēĒ/č ÛǦȹǟɀȝ ŸǕ ǼȺȆȵ ÛǦȹǟɀȝ ɀǣǕȿ .ČĔĒč:ȴȩǿ ÛĎċĒ/Đ ÛȷǠǤǵ ȸǣǟ ǴɆǶȍ ÛȷǠǤǵ ȸǣǟȿ .đĒĐ ¡đĒď:ȴȩǿ ÛǦȱȁǠȹ ƙȶȲȆƫǠǣ
 .ĎċēĐ:ȴȩǿ ÛǦȱȁǠȹ ȯȿȂȹ ǼȺȝ ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčēČ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ČĐĔđ :ȴȩǿ ÛďĐĎ/Č ÛɄȵǿǟǼȱǟȿ
 ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛđĔ/č Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ Ûǻȿǟǻ ɀǣǕȿ .ĎĎčč :ȴȩǿ Ûčďď/č ¡ĎČċċ ¡ĎċĔĔ :ȴȩǿ Ûčċċ/č ƾȒɅǕ ȀȚȹǟȿ

.ČċċĒď :ȴȩǿ ÛďĒċ/č ÛǼȺȆƫǟ ÛȰǤȺǵ ȸǣǟȿ .ČďďĎ :ȴȩǿ ÛǥɎȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ
.čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (ď)
.ďčČ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟ (Đ)

.čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (đ)
.ēčċ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ē)

.ČĒē/Đ ÛɃȿɀȺȱǟ ǳȀȊǣ ȴȲȆȵ ǴɆǶȍ ÛɃȿɀȺȱǟȿ .ďēĐ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ē)
.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (Ē)ȋ ȀȚȹǟ (Ĕ)

.Ďċč ¡čēĒ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Čċ)
.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (ē)ȋ ȀȚȹǟ (ČČ)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čĒď

فقدم من حفظ، واأما حديث ابن عبا�س ف�سعيف، كما اأنه روي عنه اأنه قنت يف ال�سبح، واأما 
حديث اأم �سلمة ف�سعيف اأي�سًا.

القائلني  اأدلة  عن  اأجابوا  فقد  النوازل،  يف  اإل  الفجر  يف  قنوت  ل  باأنه  القائلون  اأما 
 Ž ǨȺȪɅ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȯǟȁ Ǡȵ« با�ستحبابه، فقالوا: بالن�سبة اإىل حديث اأن�س
ǠɆȹǼȱǟ ȧǿǠȥ Ɠǵ ȀǲȦȱǟ« فاإن القنوت فيه حممول على طول القيام، فاإنه ي�سمى قنوتًا، ول �سك 
اأن �سالة ال�سبح اأطول ال�سلوات قيامًا، ولذلك فيكون الإ�سكال ن�ساأ من ا�سرتاك لفظ القنوت 
بني القيام وبني اخل�سوع وال�سكوت والدعاء وغريها، اأو اأنه كان يقنت اإذا دعا لقوم اأو دعا 
عليهم، للجمع بينهما)1(، ويوؤيد هذا القول ما جاء عن اأن�س –ر�سي اهلل عنه- اأن النبي –�سلى 
اهلل عليه و�سلم- كان ل يقنت اإل اإذا دعا لقوم اأو عليهم)2( وهو �سحيح)3(. وقد �سح اأي�سًا عن 
اأبي مالك الأ�سجعي عن اأبيه اأنه قال اأي بني حُمدث)4( يعني املواظبة واملداومة على قنوت 
ال�سبح)5(، ثم اإنه قد ورد عن اأن�س نف�سه اأنه مل يقنت يف ال�سبح، فقد اأخرج الطرباين عن غالب 
بن فرقد الطحان قال: كنت عند اأن�س بن مالك –ر�سي اهلل عنه- �سهرين فلم يقنت يف �سالة 
الغداة)6(، واأخرج ابن اأبي �سيبة عن اأبي بكر وعمر وعثمان –ر�سي اهلل عنهم- اأنهم كانوا ل 
يقنتون يف الفجر)7(، واأخرج اأي�سًا عن علي –ر�سي اهلل عنه- ملا قنت يف ال�سبح اأنكر عليه 
النا�س فقال: ا�ستن�رصنا على عدونا)8(، واأخرج عن ابن عبا�س وابن م�سعود وابن عمر وابن 
الزبري –ر�سي اهلل عنهم- اأنهم كانوا ل يقنتون يف �سالة ال�سبح)9(، واأما حديث اأبي هريرة 
 ȯɀȅǿ ǨȺȪɅ Ɓ«  :فمن�سوخ، وذلك ا�ستدلًل مبا رواه عبد اهلل بن م�سعود –ر�سي اهلل عنه- قال
ȻǼȞǣ ɍȿ ȼȲǤȩ ǨȺȪɅ Ɓ ȼȭȀǩ Ż ƿȀȾȉ ɍǙ ǴǤȎȱǟ Ž -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ«)10(، واأما ما جاء 
عن عمر –ر�سي اهلل عنه- اأنه كان يقنت يف الفجر مبح�رص من ال�سحابة وغريهم، فيحمل 

على اأن ذلك كان يف اأوقات النوازل)11(.

 ǟǾȽ ȄȹǕ ǬɅǼǵ ɂȲȝ Ƀȁɀƨǟ ǯȀȦȱǟ ŸǕ ȜɆȺȊǩ ȳǠȶƬǟ ȸǣǟ ȰȪȹȿ .ďĎč/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟȿ .ďčČ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟ (Č)
.ȄȹǕ ɂȲȝ ȜȑɀȱǠǣ ǠȾɆȥ ǥǟȿȀȱǟ ȐȞǣ ǼȺȅǕȿ ȼȱǠȖǣǙȿ

.ȨȪǶƫǟ ȼǶǶȍȿ .đčċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛĎČď/Č ÛǦƹȂǹ ȸǣǟ ǴɆǶȍ ÛǦƹȂǹ ȸǣǟ (č)
.ďĎč/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟ (Ď)
.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (ē)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (ď)

.ēē/Č ÛǦǱǠȵ ȸǣǟ ȸȺȅ ǳȀȉ ÛȷȿȀǹǓȿ ɄȕɀɆȆȱǟ (Đ)
.ȼƤȀǩ ȸȵ ǼǱǕ Ɓ :ČďĒ/č ÛǼǝǟȿȂȱǟ Ȝȶƭ Ž ɄȶǮɆƬǟ ȯǠȩ ÛȷǠǶȖȱǟ ǼȩȀȥ ȸǣ ǢȱǠȡ ȼɆȥ .đĔĎ :ȴȩǿ ÛčďĐ/Č ÛƘǤȮȱǟ ȴǲȞƫǟ ÛƆǟƎȖȱǟ (đ)
.ȨǣǠȆȱǟ ɄȞǲȉɉǟ ȬȱǠȵ ŸǕ ǬɅǼǵ ȴȾȺȝ ȼǪǶȎȱ ǼȾȊɅȿ .đĔĔċ ¡đĔēĎ ¡đĔĒĎ :ȴȩǿ ÛČċĎ ¡Čċč/č ÛȤȺȎƫǟ ÛǦǤɆȉ ŸǕ ȸǣǟ (Ē)
.Ďčċ ¡Čē/č ¡ĎēĒ/Č ÛǢɅǾȾǪȱǟ ǢɅȀȪǩ ÛȀǲǵ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ ÛǧǠȪǭ ȻǻǠȺȅǙ ȯǠǱǿȿ .đĔēč:ȴȩǿ ÛČċĎ/č ÛȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (ē)

 .đĔĔē:ȴȩǿ ÛČċď/č .đĔĒē :ȴȩǿȿ ÛđĔĒČ ȿ ÛđĔĒċ:ȴȩǿ ÛČċč/č ¡đĔđĒ ¡đĔđđ :ȴȩǿ ÛČċČ/č ÛȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Ĕ)
 ÛƆǟƎȖȱǟ .ĎČď:ȴȩǿ ÛĎĎđ/Č ÛɄȉǠȊȱǟ ǼȺȆȵ ÛɄȉǠȊȱǟ .ČĐđĔ:ȴȩǿ ÛČĐ/Đ ÛǿǟȂȱǟ ǼȺȆȵ ÛǿǟȂǤȱǟ .ĐĔȋ ÛǼȺȆƫǟ ÛǦȦɆȺǵ ɀǣǕ (Čċ)

 .ȤɆȞȑ ȻǻǠȺȅǙ :ČĔď/Č ÛǦɅǟǿǼȱǟ Ž Ȁǲǵ ȸǣǟ ȯǠȩ .ĔĔĒĎ :ȴȩǿ ÛđĔ/Čċ ÛƘǤȮȱǟ ȴǲȞƫǟ
.ďčČ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟ (ČČ)



čĒĐ

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

وباجلملة قالوا: لو كان ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- قنت يف �سالة الفجر وكانت 
�سنة راتبة مل يخف ذلك، ولنقلوه كنقل جهر القراءة، ولذلك فكل ما فعله –�سلى اهلل عليه 

و�سلم- اإن �سح فهو حممول على النوازل بالدعاء لقوم اأو على قوم)1(.
وقد علق الإمام ابن القيم على هذه امل�ساألة فقال ما ملخ�سه: الإن�ساف الذي يرت�سيه 
العامل املن�سف اأنه –�سلى اهلل عليه و�سلم- قنت وترك، وكان تركه للقنوت اأكرث من فعله، 
فاإنه اإمنا قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على اآخرين، ثم تركه ملا قدم من دعا لهم 
وخل�سوا من الأ�رص، واأ�سلم من دعا عليهم وجاءوا تائبني، وكان قنوته لعار�س، فلما زال 
ترك القنوت، وقال اأي�سًا: اإن اأحاديث اأن�س كلها �سحاح ي�سدق بع�سها بع�سًا ول تتناق�س، 
وحمل قول اأن�س على ما زال يقنت حتى فارق الدنيا على اإطالة القيام بعد الركوع، واأجاب 
على تخ�سي�سه بالفجر باأنه وقع بح�سب �سوؤال ال�سائل، فاإنه اإمنا �ساأل اأن�سًا عن قنوت الفجر، 
فاأجابه عما �ساأله عنه، وباأنه –�سلى اهلل عليه و�سلم- كان يطيل �سالة الفجر دون �سائر 
وهذا  العتدال،  هذا  يف  وميجده  عليه  ويثني  ربه  يدعو  كان  اأنه  ومعلوم  وقال:  ال�سلوات، 
قنوت منه بال ريب، فنحن ل ن�سك ول نرتاب اأنه مل يزل يقنت يف الفجر حتى فارق الدنيا، 
وملا �سار القنوت يف ل�سان الفقهاء واأكرث النا�س هو هذا الدعاء املعروف: اللهم اهدين فيمن 
هديت… اإلخ و�سمعوا اأنه مل يزل يقنت يف الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك اخللفاء الرا�سدون 
وغريهم من ال�سحابة، حملوا القنوت يف لفظ ال�سحابة على القنوت يف ا�سطالحهم، ون�ساأ 
كانوا  واأ�سحابه  و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  ي�سك  فلم  ذلك،  غري  يعرف  ل  من 
مداومني على هذا كل غداة، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا مل يكن هذا 
اأنه علمه  اأنه فعله، وغاية ما روي عنه يف هذا القنوت  من فعله الراتب، بل ول يثبت عنه 

احل�سن بن علي)2(.  
والذي يرتجح لَديَّ بعد هذا العر�س اأن القنوت يف الفجر لي�س �سنة راتبة، واأنه يخت�س 
بالنوازل خا�سة بعد اأن ا�ستفا�ست الن�سو�س التي ا�ستدل بها القائلون بهذا القول، والتي 
القائلون  بها  ا�ستدل  التي  الأدلة  اأما  ل�سبب،  اهلل عليه و�سلم- كان  اأن قنوته -�سلى  تثبت 
–اإذا  فيها  ما  غاية  لأن  العرتا�سات،  من  ت�سلم  ل  فهي  �سنة،  الفجر  يف  القنوت  باعتبار 
ا�ستثنينا قول اأن�س:« ما زال ر�سول اهلل يقنت حتى فارق الدنيا- اأنها تثبت ح�سول القنوت 
فيه  يجادلهم  ل  ما  وهذا  وال�سحابة،  و�سلم-  عليه  اهلل  النبي–�سلى  قبل  من  الفجر  يف 
رواه  ما  عليه  فيعكر  اأن�س  حديث  واأما  ك�سنة،  ا�ستمراريته  يف  اخلالف  واإمنا  الآخرون)3(، 
 ȷǙ« :اخلطيب يف كتاب القنوت من طريق قي�س بن الربيع عن عا�سم بن �سليمان قلنا لأن�س

.ďĎĐ-ďĎč/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟ (Č)
.čēĎ-čĒč/Č ÛǻǠȞƫǟ ǻǟȁ ÛȴɆȪȱǟ ȸǣǟ :ȀȚȹǟȿ .ĎĔĒ-ĎĔđ/č ÛǿǠȕȿɉǟ ȰɆȹ Ž ƾȎǺȲȵ ƆǠȭɀȊȱǟ ȻȀȭǽ ǟǾȮȽ (č)

.ĎĔĐ/č ÛǿǠȕȿɉǟ ȰɆȹ ÛƆǠȭɀȊȱǟ :ȀȚȹǟ (Ď)
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 ƿȀȾȉ ǨȺȩ ǠƴǙ ǟɀǣǾȭ :ȯǠȪȥ ÛȀǲȦȱǟ Ž ǨȺȪɅ ȯȂɅ Ɓ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȷǕ ȷɀȶȝȂɅ ƾȵɀȩ
ƙȭȀȊƫǟ ǒǠɆǵǕ ȸȵ ƊɄǵ ɂȲȝ ɀȝǼɅ ƿǼǵǟȿ¬)1(، وميكن اأن يحمل القنوت فيه على طول القيام كما 
قال النافون، ويوؤيد هذا ما جاء عن اأن�س اأنه كان اإذا رفع راأ�سه من الركوع انت�سب قائمًا 
اإن  اأن هذه �سفة �سالته �سلى اهلل عليه و�سلم)2(، ثم  حتى يقول القائل قد ن�سي، واأخربهم 
اأن�س نف�سه قد روى عن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأنه مل يكن يقنت اإل اإذا دعا على قوم 
اأو دعا لهم، ثم اإن اأن�س نف�سه اأي�سًا قد ترك القنوت يف الفجر، ولي�س معقوًل اأن يكون القنوت 
�سنة راتبة كان ميار�سها النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- كل يوم وال�سحابة ي�ساهدونه ول 
ينقلونها)3(، ثم اإن ال�سحابة الذين روي عنهم القنوت يف الفجر، قد روي عنهم عدم القنوت 
اأي�سًا مما يدل –واهلل اأعلم- على اأنهم فهموا اأن القنوت حينما كان يفعل، اإمنا كان يفعل 

 

للنوازل، واهلل تعاىل اأعلم. 

ثالثاً: قنوت النوازل)4(:
واحلنابلة)7(،  وال�سافعية)6(  احلنفية)5(  قول  يف  بامل�سلمني  حتل  للنازلة  القنوت   يجوز 
�ساحب  قال  الإمام)8(،  هو  يقنت  والذي  اجلهرية،  يف  احلنفية  عند  للنازلة  القنوت  ويكون 
 Ž  ȳǠȵɋǟ  ǨȺȪɆȥ  ǦȱȁǠȺȱ  ɍǙ  -Ȁǩɀȱǟ  ƘȢȱ  ɃǕı  ȻƘȢȱ  ǨȺȪɅ  ɍو« ال�سدد:  هذا  يف  املختار  الدر 
ǦɅȀȾƨǟ«)9( ويف رواية اأخرى عندهم اأن قنوت النازلة يخت�س ب�سالة الفجر دون غريها من 

.ǡǾȮǣ ȴȾǪɅ Ɓ ȼȺȮȱ ƾȦɆȞȑ ȷǠȭ ȷǙȿ ȄɆȩȿ :ȯǠȩȿ .ĎĔđ/č ÛǿǠȕȿɉǟ ȰɆȹ ÛƆǠȭɀȊȱǟ (Č)
.ĒđĒ:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛțɀȭȀȱǟ ȸȵ ȼȅǕǿ ȜȥȀɅ ƙǵ ǦȺɆȹǖȶȖȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčĒđ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (č)

 ļǥǟǼȡ Ȱȭ Ž ǨȺȪɅ ȷǠȭ ɀȱ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ ȯɀȅǿ ȷǕ ǥǿȿȀȒȱǠǣ ȳɀȲȞƫǟ ȸȵȿ Ķ:ǻǼȎȱǟ ǟǾȽ Ž ȴɆȪȱǟ ȸǣǟ ȳǠȵɋǟ ȯǠȩ (Ď)
 ȁǠǱ ÛǧɀȺȪȱǟ ȀȵǕ ȜɆɆȒǩ ȴȾɆȲȝ ȁǠǱ ȷǙȿ ÛǠȾǪȩȿȿ ǠȽǻǼȝȿ ǠȾɆȥ ǥǒǟȀȪȱǠǣ ȻȀȾƨ ȴȾȲȪȺȭ ȴȾȲȭ ȬȱǾȱ Ǧȵɉǟ ćȰĊȪĆȹ ȸȮȱ ÛǦǣǠǶȎȱǟ ȸȵǘɅȿ

.čĒč/Č ÛǻǠȞƫǟ ǻǟȁ ÛȴɆȪȱǟ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ĶȧȀȥ ɍȿ ÛȬȱǽ ȜɆɆȒǩ ȴȾɆȲȝ

 ¡čĒĎȋ ÛǳǠǶȎȱǟ ǿǠǪƯ ÛɃȁǟȀȱǟ :ȀȚȹǟ .ȃǠȺȱǠǣ ȯƕǩ ȀȽǼȱǟ ǼǝǟǼȉ ȸȵ ǥǼɅǼȊȱǟ ɄȽȿ ÛǦȱȁǠȹ ȜƤ ȯȁǟɀȺȱǟ (ď) 
.(ȯȂȹ)ǥǻǠȵ

.ČČ/č ÛǿǠǪǶƫǟ ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ (Đ)
.ďēĐ ¡ďēď ¡ďēĎ ¡ďĒď /Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (đ)

.ďčČ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟȿ .ČĒď/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ē)

 ÛȻǿǕ Ɓ ÝȻǼȞǣ ȿǕ țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ǠȺȽ ǧɀȺȪȱǟ ȰȽȿ Ýɍ ȳǕ ȼȲǮȵ ɃǼǪȪƫǟ ȰȽȿ ÛǻȀȦȺƫǟ ǨȺȪɅ ɍ ȼȹǕ ȳǠȵɋǠǣ ȴȽǼɆɆȪǩ ȀȽǠșȿ Ķ:ȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ ȯǠȩ (ē)
 ǧɀȺȩ ɂȲȝ ɄȞȥǠȊȱǟ ȼǣ ȯǼǪȅǟ Ǡȵ ȰɆȱǼǣ ȼȲǤȩ ɍ țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ǨȺȪɅ ȼȹǕȿ ÛȸȵǘɆȥ ȀȾǱ ǟǽǙ ɍǙ ȼȵǠȵǙ ȜǣǠǪɅ ɃǼǪȪƫǟ ȷǕ ƃ ȀȾȚɅ ɃǾȱǟȿ
 ÛȻǼȞǣ ȼȹǖǣ ǳȀȍ ǳɎȦȱǟ ɄȩǟȀȵ Ž ƃɎǤȹȀȊȱǟ ǨɅǕǿ Ż ÛǦȱȁǠȺȲȱ ǧɀȺȪȱǟ ɂȲȝ ǠȹǗǠȶȲȝ ȼȲƥ ÛțɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ǧɀȺȪȱǠǣ ǴɅȀȎǪȱǟ ȼɆȥȿ ÛȀǲȦȱǟ

.ČČ/č ÛǿǠǪǶƫǟ ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ .ĶȴȲȝǕ ǃǟȿ ȻǠȺȲȩ Ǡȵ ȀȾșɉǟȿ ÛȼȲǤȩ ȼȹǕ ɃɀȶƩǟ ȀȾȚǪȅǟȿ

 ɄȞȥǠȊȱǟ ɍǙ ȼǣ ȰȪɅ Ɓ ǟǾȽ ȷǕ ǨȶȲȝ Ǽȩ Ķ:ȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ ȯǠȩ .ĶȰȮȱǟ Ž ȰɆȩȿ Ķ:ȼȱɀȪǣ Ȭȱǽ ɂȲȝ ǻǟȁȿ .ČČ/č ÛǿǠǪǺƫǟ ǿǼȱǟ ÛɄȦȮȎƩǟ (Ĕ)
 .ČČ/č ÛǿǠǪǶƫǟ ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ĶǢȽǾƫǟ Ž ȯɀȩ ȼȹǕ ȴȽɀɅ ɎǞȱ ȴȾɆȱǙ ȻȿȂȝ ɄȢǤȺɅ ȷǠȮȥ ǬɅǼƩǟ ȰȽǕ ǿɀȾƤ ƂǙ ȀǶǤȱǟ Ž ȻǟȂȝȿ

.ďĎ/č ÛȨǝǟȀȱǟ ȀǶǤȱǟ ÛȴɆƱ ȸǣǟȿ
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قال  ال�سلوات،  جميع  يف  للنازلة  يقنت  ال�سافعية  وعند  وال�رصية)1(،  اجلهرية  ال�سلوات 
النووي: »ال�سحيح امل�سهور الذي قطع به اجلمهور، اأنه اإن نزلت بامل�سلمني نازلة؛ كخوف، 
واإل  ال�سلوات املكتوبة-  –اأي  اأو نحو ذلك، قنتوا يف جميعها  اأو جراد،  اأو وباء،  اأو قحط، 
يف  قنت  النازلة-  –اأي  نزلت  اإن  اأنها  مذهبنا  يف  ¼¬ ļال�سحيح   :ƾȒɅǕ  ȯǠȩȿ  Û)3()2(»فال
جميع ال�سلوات«)4(، وا�ستدلوا مبا جاء عن النبي–�سلى اهلل عليه و�سلم- اأنه قنت �سهراً لقتل 
عليه  اهلل  النبي–�سلى  عنه-اأن  اهلل  الرباء–ر�سي  جاءعن  ومبا  عنهم)5(،  اهلل  ر�سي  القراء 
للنازلة عند احلنابلة يف �سالة  القنوت  ال�سبح واملغرب)6(، ويكون  و�سلم- كان يقنت يف 
 ȷǚȥ«  :الفجر، ومن الإمام، فال يقنت اآحاد النا�س)7(، ول ُيقنت يف غري ال�سبح،  قال ابن قدامة
 ǼǤȝ ǠǣǕ ǨȞƧ :ȳȀǭɉǟ ȯǠȩ ÛǼƥǕ ȼɆȲȝ Ȍȹ ÛǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǨȺȪɅ ȷǕ ȳǠȵɌȲȥ ÛǦȱȁǠȹ ƙȶȲȆƫǠǣ ȯȂȹ
 :ȯǠȩ Ż ÛȼȦȲǹ ȸȵ ȸȵǕȿ ÛȳǠȵɋǟ ǨȺȩ ǦȱȁǠȹ ƙȶȲȆƫǠǣ ȯȂȹ ǟǽǙ :ȯǠȪȥ ÛȀǲȦȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȸȝ ȰǞȅ ǃǟ
 ÛȀǲȦȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȸȝ ȯǖȆɅ ǼƥǕ ǨȞƧ :ǻȿǟǻ ȯǠȩ ÛȬǣǠǣ ƗȞɅ ÛȀȥǠȮȱǟ ǟǾȽ ȸȵ ƙȶȲȆƫǠǣ ȯȂȹ Ǡȵ ȰǮȵ
 ÛǦɆȵȀƨǟ ɂȲȝ ǨȺȩ ȿǕ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ı ƑȺȱǟ ȰȞȥ Ǡȶȭ ȫȀǪɅ Ż ÛǦȵɀȲȞȵ ƾȵǠɅǕ ǨȺȩ ɀȱ :ȯǠȪȥ 
–�سلى اهلل عليه  النبي  باأن  ȬǣǠǣ«)8(، وا�ستدلوا   ǡǠǶȍǕ  ȴȽ  ǦɆȵȀƨǟȿ  ÛȳǟȿǼȱǟ  ɂȲȝ  ǨȺȩ  ȿǕ  
و�سلم- قنت �سهراً يدعو على حي من اأحياء العرب ثم تركه)9(، وباأن عليًا –ر�سي اهلل عنه- 
 ȸȝ ǨǤǮɅ ǒɄȉ Ȱȭ¼ :ȯǠȩ ȼȹǕ ǼƥǕ ȳǠȵɋǟ ȸȝ ǒǠǱ Ǽȩȿ .)10)ǠȹȿǼȝ ɂȲȝ ǠȹȀȎȺǪȅǟ ǠƴǙ« :قنت وقال
 ǥǟǼȢȱǟȿ Ȁǩɀȱǟ Ž ɍǙ ǥɎȎȱǟ Ž ǨȺȪɅ ɍȿ ÛȀǲȦȱǟ Ž ɀȽ ǠƴǙ ǧɀȺȪȱǟ Ž -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ

.)11(»ƙȶȲȆȶȲȱ ɀȝǼɅ ƿȀȎȺǪȆȵ ȷǠȭ ǟǽǙ
لأنهما �سالتا  واملغرب،  الفجر  يقنت يف  قال:  اأنه  الكلوذاين  اخلطاب  اأبي  وروي عن 

.ČČ/č ÛǿǠǪǶƫǟ ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ (Č)
.ďĒď/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (č)

 ȯǠȩ ÛƾȪȲȖȵ ǧɀȺȪȱǟ ȳǼȝ :ƆǠǮȱǟȿ ÛƾȪȲȖȵ ǧɀȺȪȱǟ :ǠƵǼǵǕ ǧǠǣɀǪȮƫǟ ǧǟɀȲȎȱǟ ȸȵ ǴǤȎȱǟ Ƙȡ Ž ǦɆȞȥǠȊȱǟ ǼȺȝ ȷǟȀǹǓ ȷɍɀȩ ȫǠȺȽȿ (Ď)
 ÛɃȿɀȺȱǟ .ǦȱȁǠȺȱǟ ȯȿȂȹ ǼȺȝ ǴǤȎȱǟ Ƙȡ Ž ǨȺȩ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȷǕ ǦȒɆȦǪȆƫǟ ǦǶɆǶȎȱǟ ǦȺȆȲȱ ȤȱǠƯ ȔȲȡ ɀȽȿ :ɃȿɀȺȱǟ

 .ďĒĐ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ .ǒǠȪȆǪȅɍǟȿ ȸɅǼɆȞȱǟ ǥɎȎȭ ǧǠǣɀǪȮƫǟ Ƙȡ Ž ǦɆȞȥǠȊȱǟ ǼȺȝ ǧɀȺȩ ɍȿ .ďĒĐ-ďĒď/Ď Ûțɀȶǲƫǟ
.ďēĐ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ď)

 ÛɃȁǠȢƫǟ ǡǠǪȭ ÛČĐċĎ/ďȿ .ĔĐĒ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȻǼȞǣȿ țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛȀǩɀȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎďċ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (Đ)
.ĎēĒċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛļǦȹɀȞȵ ȀǞǣȿ ȷǟɀȭǽȿ Ȱȝǿȿ ȜɆǱȀȱǟ ǥȿȂȡ ǡǠǣ

.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (Ē)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (đ)
.ďčč/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟ :ȀȚȹǟ .ȴȽǼȺȝ ȼǩɎȍ ȰȖǤǩ ɍ ǻȀȦȺƫǟ ǨȺȩ ȷǙȿ (Ē)

.ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ē)
.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (ē)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (Ĕ)

.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (Čċ)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (Čċ)
.ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ČČ)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čĒē

الفجر.  للحنابلة)2( يقنت يف �سالة اجلهر كلها، قيا�سًا على  اآخر  النهار)1(، ويف قول  طريف 
 ȼǣǠǶȍǕ ǼǵǕ ȸȝ ɍȿ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȸȝ ȰȪȺɅ Ɓ ȼȹɉ ÛǟǾȽ ǴȎɅ ɍȿ« :قال ابن قدامة
Ȁǩɀȱǟȿ ȀǲȦȱǟ Ƙȡ Ž ǧɀȺȪȱǟ«)3(، وذهب احلنابلة)4( يف قول اآخر اأن الإمام يقنت يف النازلة يف 

كل مكتوبة اإل اجلمعة، لال�ستغناء عنه بالدعاء يف خطبتها.
 ȯǠȩȿ« :للنازلة تنزل بامل�سلمني يف قول املالكية)5(، جاء يف املدونة قوله ول يقنت 
 ȼɆȲȝ ȄɆȱ :ȯǠȩ ÛȷǠȒȵǿ Ž ǥȀȦȮȱǟ ȷɀȺȞȲɅ ȴȽȿ ɍǙ ȃǠȺȱǟ ǨȭǿǻǕ Ǡȵ ÛȻȀȭǾɅ ɃǾȱǟ ǬɅǼƩǟ Ž ȬȱǠȵ

.)6(»ăɎȍǕ Ȁǩɀȱǟ Ž ɍȿ ÛȷǠȒȵǿ Ƙȡ Ž ɍȿ ȷǠȒȵǿ Ž ǨȺȪɅ ɍȿ Ûȼǣ ȰȶȞɅ ȷǕ ɁǿǕ ɍȿ ÛȰȶȞȱǟ
–�سلى اهلل عليه  والراجح عندي ا�ستحباب القنوت يف النوازل لثبوت ذلك عن النبي 
عنهما-  اهلل  -ر�سي  عبا�س  ابن  رواه  ملا  ال�سلوات،  كل  يف  عندئذ  الإمام  ويجهر  و�سلم- 
واملغرب  والع�رص  الظهر  يف  متتابعًا  �سهراً  و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  اهلل  ر�سول  قنت  قال: 
يدعو  الآخرة  الركعة  اهلل ملن حمده من  �سمع  قال  اإذا  دبر كل �سالة  وال�سبح يف  والع�ساء 
عليهم على حي من بني �سليم على رعل وذكوان وع�سية ويوؤمن من خلفه)7( قال ال�سوكاين: 
»فيه اأن القنوت للنوازل ل يخت�س ببع�س ال�سلوات، فهو يرد على من خ�س�سه ب�سالة الفجر 
عندها«)8(. اأما املنفرد، فلم اأعرث يف الن�سو�س على ما مينعه من القنوت يف النازلة، والذي 
واإن قنت فهو  ال�سالة،  القنوت دعاء، واملنفرد يدعو يف  له ذلك، ولأن  اأنه يجوز  يظهر يل 
باخليار، فاإما اأن يجهر، واإما اأن ي�رص، كالقراءة يف ال�سالة، واأما املاأموم، فاإنه يوؤّمن على 

ما يقوله الإمام، واهلل اأعلم. 
اأنه  ومل يحدد الفقهاء لفظًا خا�سًا للقنوت يف النازلة، والظاهر، كما قال ابن حجر، 
يدعو يف كل نازلة مبا ينا�سبها)9(، وهو الراجح، لثبوت ذلك يف ال�سنة النبوية، كما تبني من 
خالل الن�سو�س التي �سقناها يف هذا املبحث، حيث كان –�سلى اهلل عليه و�سلم- يدعو يف 

كل نازلة مبا ينا�سبها من الدعاء، واهلل اأعلم. 

 
.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Č)
.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (č)
.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Ď)

.ďčČ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟ (ď)
.ččď/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Đ)

.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (đ)
 ¡ĎċČ/Č ÛǼȺȆƫǟ ÛȰǤȺǵ ȸǣǟȿ .ČďďĎ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧǟɀȲȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛđĔ/č Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ Ûǻȿǟǻ ɀǣǕ (Ē)
 Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ ǴɆǶȍ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ ÛȸȆǵ ǬɅǼƩǟȿ .ĶȴȽɀȲǪȪȥ ȳɎȅɋǟ ƂǙ ȴȽɀȝǼɅ ȴȾɆȱǙ ȰȅǿǕ Ķ:ȼɆȥ ǻǟȁȿ ÛčĒďđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ

 .Ččēċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧǟɀȲȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčĒċ/Č
 .ďċċ/č ÛǿǠȕȿɉǟ ȰɆȹ ÛƆǠȭɀȊȱǟ (ē)

.ČđĔ/Č ÛɃǿɀǲɆǤȱǟ ǦɆȉǠǵ ÛɃǿɀǲɆǤȱǟ (Ĕ)
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املبحث الرابع

حمل القنوت
�رصيج  ابن  قول  وهو  الركوع،  قبل  يكون  القنوت  اأن  واملالكية)2(  احلنفية)1(  مذهب 
واأَُبّي بن كعب، وبه قال ابن  الوتر، وهو مروي عن عمر، وعلي،  ال�سافعية)3( يف قنوت  من 
م�سعود، وابن عبا�س، واأبي مو�سى الأ�سعري، والرباء بن عازب، واأن�س، وعمر بن عبد العزيز، 
وعبيدة ال�سلماين، وحميد الطويل، وابن �سريين، والربيع بن خثيم، واأبي عبد الرحمن ال�سلمي، 
 ǡǼȹȿ« :واإ�سحاق، وعبد الرحمن بن اأبي ليلى ر�سي اهلل عنهم)4(، جاء يف منح اجلليل قوله

ȼȲǤȩ ǥƘǤȮǩ Ɏǣ ǥǒǟȀȪȱǟ ǢȪȝ țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ -ǧɀȺȪȱǟ ɃǕı«)5(، وا�ستدلوا مبا ياأتي:
ر�سي اهلل عنه- عن  عن عا�سم الأحول –ر�سي اهلل عنه- قال: �ساألت اأن�س بن مالك –. 1
اأو بعده؟ قال: قبله، قلت: فاإن  القنوت يف ال�سالة فقال: نعم، فقلت: كان قبل الركوع 
–�سلى اهلل عليه  اإمنا قنت ر�سول اهلل  اأنك قلت بعده، قال: كذب)6(،  اأخربين عنك  فالنًا 
و�سلم- بعد الركوع �سهراً، اأراه كان بعث قومًا يقال لهم القراء، زهاء �سبعني رجاًل، اإىل 
قوم من امل�رصكني دون اأولئك، وكان بينهم وبني ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- 
قال  يدعو عليهم)7(  �سهراً  الركوع  بعد  و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  اهلل  ر�سول  فقنت  عهد، 

.)8(»ȣɎƪǟ Ȝȑɀȵ Ž Ȍȹ ɀȽȿ« :الباجي
قبل  يقنت  و�سلم-كان  عليه  اهلل  �سلى  2 .– النبي  عنه-اأن  اهلل  كعب–ر�سي  بن  اأبي  عن 

الركوع«)9(. 
�سلى اهلل عليه و�سلم- قنت يف الوتر قبل  عن ابن م�سعود –ر�سي اهلل عنه- اأن النبي –. 3

الركوع)10(.
بثالث  يوتر  كان  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  4 .– النبي  اأن  عنه-  اهلل  –ر�سي  عمر  ابن  عن 

 ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ ȯǠȩ Ǡȶȭ țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ȼȹǕ ǟɀȱǠȪȥ ǦȱȁǠȺȱǟ ǧɀȺȩ ǦɆȦȺƩǟ ƖǮǪȅǟȿ .čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Č)
.ČČ/č ÛǿǠǪǶƫǟ

.čđċ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǴȺȵ ÛȈɆȲȝ (č)
ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Ď)

.ēčČ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟȿ .Đčċ ¡ďēđ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟȿ .ČċĎ/Č ÛǦȹȿǼƫǟ (ď)
.čđċ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǴȺȵ ÛȈɆȲȝ (Đ)

.ďĔċ/č ÛɃǿǠǤȱǟ ǴǪȥ ÛȀǲǵ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ǖȖƪǟȿ ǼȶȞȱǟ ȸȵ ȴȝǕ ɀȽ Ǡȵ ɂȲȝ ǡǾȮȱǟ ȷɀȪȲȖɅ ÛȁǠǲƩǟ ȰȽǕ ǦȢȱ ɀȽȿ ÛǖȖǹǕ ɃǕ (ǡǾȭ)ȼȱɀȩ ƖȞȵ (đ)
.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (Čč)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (Ē)

.čēč/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟ (ē)
.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (ď)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (Ĕ)
.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (ď)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (Čċ)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čēċ

ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع)1(.
. ولأن ذلك مروي عن اأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ر�سي اهلل عنهم)2(. 5

لإدراك  �سبب  لأنه  اأوىل،  الركوع  قبل  القنوت  اأن  وهو  املعنى،  جهة  من  ا�ستدلل  وهو  6 .
�سالة بع�س من ياأتي ممن �سبقه الإمام، فاإذا جعل بعد الركوع مل يكن فيه فائدة)3(.

ولأن القنوت يف معنى القراءة، فقوله: اللهم اإنا ن�ستعينك، مكتوب يف م�سحف اأبي وابن  7 .
ال�سافعية)6(  ومذهب  القنوت)5(.  فكذلك  الركوع  قبل  فالقراءة  �سورتني)4(،  يف  م�سعود، 

واحلنابلة)7( والظاهرية)8( اأن القنوت يكون بعد الركوع)9(، وهو قول اأبي بكـر 
 ال�سديق، وعمر، وعثمان،  وعلي ر�سي اهلل عنهم)10(  وهو مروي عن اأبي قالبة، واأبي املتوكل، 
 واأيوب ال�سختياين،  و�سعيد بن جبري، واختاره ابن املنذر)11(، وكذا ابن حبيب من املالكية)12(،   قال 
 ȼɆȲȝ Ȍȹ țɀȭȀȱǟ  ǼȞǣ  ǨȺȪɅȿ«  :ǦȵǟǼȩ  ȸǣǟ  ȯǠȩȿ )13(»țɀȭȀȱǟ  ǼȞǣ  ǠȹǼȺȝ ǧɀȺȪȱǟ  ȰƮ« :النووي

ǼƥǕ«)14(. وا�ستدلوا مبا ياأتي:
 ǼȞǣ  ǨȺȩ  -ȴȲȅȿ  ȼɆȲȝ  ǃǟ  ɂȲȍı  ƑȺȱǟ  ȷǕ« عنه-  اهلل  –ر�سي  هريرة  اأبي  عن 

.)15(»țɀȭȀȱǟ
عن ابن �سريين قال: قلت لأن�س: قنت ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- يف ال�سبح؟ 

قال: نعم بعد الركوع ي�سرياً)16(.

.ǬǶǤȱǟ ȸȵ (ď)ȋ ȼƶȀơ ȨǤȅ (Č)
.Čďč-ČďČ/ď ÛɂȲǶƫǟ ÛȳȂǵ ȸǣǟ (č)

.čēč/Č ÛɄȉȀƪǟ ǦɆȉǠǵ ÛɄȉȀƪǟȿ .čēč/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟ (Ď)
.ČđĐ/Č ÛȓɀȆǤƫǟ ÛɄȆǹȀȆȱǟ (ď)

.ČđĐ-Čđď/Č ÛȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Đ)
.ČĒđ/Đ ÛɃȿɀȺȱǟ ǳȀȊǣ ȴȲȆȵ ǴɆǶȍ ÛɃȿɀȺȱǟȿ .ďĒĐ ¡ďĒď/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (đ)

 ǨȺȩ ȷǚȥ țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ȼȹǕ ƂǙ ǢȽǽǕ ǠȹǕ Ķ:ȯǠȩ ǼƥǕ ȳǠȵɋǟ ȸȝ Ƀȿǿȿ .ďČĒ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟȿ .ēčČ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ē)
.ďČĒ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟȿ .ČĒČ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčČ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .Ķȃǖǣ Ɏȥ ȼȲǤȩ

.ČĎē/ď ÛɂȲǶƫǟ ÛȳȂǵ ȸǣǟ (ē)
ǼǲȆɅȿ  ȼǝȂƶ  ɍȿ  ȼǩɎȍ  ȰȖǤǩ  ɍ  ȼȹǕ  ǴɆǶȎȱǟ  ɀȽȿ  Ûȯȿɉǟ  :ȼǱȿǕ  ǦȞǣǿǕ  Ȭȱǽ  Ž  ǦɆȞȥǠȊȲȲȥ  țɀȭȀȱǟ  ȰǤȩ  ǨȺȩ  ǟǽǙȿ  (Ĕ) 
 Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ :ȀȚȹǟ .ȔȲȡ ɀȽȿ :ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ ÛȼǩɎȍ ȰȖǤǩ :ȜǣǟȀȱǟȿ ÛȼǝȂƶ :ǬȱǠǮȱǟȿ ÛɀȾȆȲȱ ǼǲȆɅ ɍȿ ȼǝȂƶ ɍ :ƆǠǮȱǟȿ ÛɀȾȆȲȱ 

 .ďĒĐ/Ď
 .486/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Čċ)

.Đčċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟȿ .ēčČ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ČČ)
.čēč/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟ (Čč)

.ďĒĐ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ČĎ)
.ēčČ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Čď)

 ǥȀɅȀȽ ŸǕ ȸȝ :ȼȎȹȿ .ďčēď :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǒɄȉ Ȁȵɉǟ ȸȵ Ȭȱ ȄɆȱ ǡǠǣ ÛƘȆȦǪȱǟ ǡǠǪȭ ÛČđđČ/ ď ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (ČĐ)
.țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ǨȺȩ Ǽǵɉ ɀȝǼɅ ȿǕ ǼǵǕ ɂȲȝ ɀȝǼɅ ȷǕ ǻǟǿǕ ǟǽǙ ȷǠȭ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ- ǃǟ ȯɀȅǿ ȷǕ -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı

 ǡǠǪȭ Ûďđē/Č ÛǯǠǲƩǟ ȸǣǟȿ .ĔĐđ:ȴȩǿ ÛȻǼȞǣȿ țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛȀǩɀȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎďċ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (Čđ)
 ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛđĔ/č Ûǻȿǟǻ ɀǣǕȿ .đĒĒ :ȴȩǿ  ÛǧǟɀȲȎȱǟ ȜɆƤ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǤǶǪȅǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ Ȝȑǟɀȵȿ ǼǱǠȆƫǟ

.ďčĎĐ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛčĔč/ď ÛȔȅȿɉǟ ȴǲȞƫǟ ÛƆǟƎȖȱǟ .Čďďď :ȴȩǿ ÛǧǟɀȲȎȱǟ Ž
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 țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ƿȀȾȉ ǨȺȩ« -وعن اأن�س -ر�سي اهلل عنه- اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم
.)2(»)1)ǦɆȎȝ Ɨǣ ɂȲȝ ɀȝǼɅ ȀǲȦȱǟ Ž

وعن �سامل بن عبد اهلل -ر�سي اهلل عنهما- اأنه �سمع ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- 
 Ǡȵ ǼȞǣ ƾȹɎȥȿ ƾȹɎȥ ȸȞȱǟ ȴȾȲȱاإذا رفع راأ�سه من الركوع يف الركعة الأخرية من الفجر يقول: »ا

.)4()3(»ǒɄȉ Ȁȵɉǟ ȸȵ Ȭȱ ȄɆȱ« :ǃǟ ȯȂȹǖȥ ÛǼȶƩǟ Ȭȱȿ ǠȺǣǿ ȻǼƥ ȸƫ ǃǟ ȜƧ ȯɀȪɅ
 Ż -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ ȯɀȅǿ Ȝȭǿ« :وعن خفاف بن اإمياء –ر�سي اهلل عنه- قال
 ȷǠɆƩ Ɨǣ ȸȞȱǟ ȴȾȲȱǟ Ûȼȱɀȅǿȿ ǃǟ ǨȎȝ ǦɆȎȝȿ ǃǟ ǠȾƫǠȅ ȴȲȅǕȿ ǠƬ ǃǟ ȀȦȡ ǿǠȦȡ :ȯǠȪȥ ȼȅǕǿ Ȝȥǿ

.)5(»ƿǼǱǠȅ Ȁǹ Ż ȷǟɀȭǽȿ ăɎȝǿ ȸȞȱǟȿ
 -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ ȯɀȅǿ ƗȶȲȝ« :عن احل�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما- قال
 .)6(»ǬɅǼƩǟ ȀǹǓ ƂǙļƆǼȽǟ ȴȾȲȱǟ ǻɀǲȆȱǟ ɍǙ ȨǤɅ Ɓȿ ɄȅǕǿ ǨȞȥǿ ǟǽǙ ɃȀǩȿ Ž ȸƬɀȩǕ ǧǠȶȲȭ

اإن ذلك مروي عن اخللفاء الرا�سدين)7(.
وروي عن الإمام مالك قوله بالتخيري يف القنوت قبل الركوع وبعده)8( وهو رواية عند 
ال�سافعية قالها الرافعي)9( وذكره ابن املنذر عن اأن�س واأيوب ال�سختياين)10(، جاء يف املدونة: 
»țɀȭȀȱǟ ǼȞǣȿ țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ÛȜȅǟȿ Ȭȱǽ Ȱȭ :ǴǤȎȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ Ž ȬȱǠȵ ȯǠȩȿ«)11( وا�ستدل لهذا 
 ǨȺȪȹ ǠȺȭ« :القول مبا جاء عن حميد اأنه قال: �سئل اأن�س عن القنوت يف �سالة ال�سبح فقال

.)12(»ȻǼȞǣȿ țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ

.ččď/ď ÛǻɀǤȞƫǟ ȷɀȝ ÛɃǻǠǣɇǟ :ȀȚȹǟ .ȴɆĆȲ ćȅ ȸȵ ǦȲɆǤȩ ɄȽȿ ÛǠȎȝ ƘȢȎǩ ǦɆȎȝ (Č)
.Ďēđē :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ļȷǟɀȭǽȿ Ȱȝǿȿ ȜɆǱȀȱǟ ǥȿȂȡ ǡǠǣ  ÛɃȁǠȢƫǟ ǡǠǪȭ ÛČĐċĎ/ď ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (č)

.(Ččē)ȴȩǿ ǦɅǓ ȷǟȀȶȝ ȯǓ ǥǿɀȅ (Ď)
 ǬɅǼǵ ÛȷɀƫǠș ȴŒǚȥ ȴŏǾȞɅ ȿǕ ȴȾɆȲȝ ǡɀǪɅ ȿǕ ǒɄȉ Ȁȵɉǟ ȸȵ Ȭȱ ȄɆȱ ǡǠǣ ÛɃȁǠȢƫǟ ǡǠǪȭ ÛČďĔĎ/ď ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (ď)

.Ďēďč :ȴȩǿ
 :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧǟɀȲȎȱǟ ȜɆƤ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǤǶǪȅǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ Ȝȑǟɀȵȿ ǼǱǠȆƫǟ ǡǠǪȭ ÛďĒċ/Č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛǯǠǲƩǟ ȸǣǟ (Đ)

.čēč/č ÛǦȹǟɀȝ ŸǕ ǼȺȆȵ ÛǦȹǟɀȝ ɀǣǕȿ .đĒĔ
 ɂȲȝ ǴɆǶȍ :ȴȭǠƩǟ ȯǠȩȿ Ûďēċċ:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛļǢȱǠȕ ŸǕ ȸǣ ɄȲȝ ȸǣ ȸȆƩǟ ȰǝǠȒȥ ȸȵȿ ǡǠǣ ÛČēē/Ď ÛȫǿǼǪȆƫǟ ÛȴȭǠƩǟ (đ)
 .ďēĐĔ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛțɀȭȀȱǟ ǼȞǣ Ȁǩɀȱǟ Ž ǨȺȪɅ ȯǠȩ ȸȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĐđ/Ď ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ƙǺɆȊȱǟ ȓȀȉ

.ČčĐ ¡Ččč/č ÛǦɅǟȀȱǟ ǢȎȹ ÛɄȞȲɅȂȱǟȿ .čďĔ-čďē/Č ÛƘǤƩǟ ȌɆǺȲǩ ÛȀǲǵ ȸǣǟȿ .ČĔĎ/Č ÛǦɅǟǿǼȱǟ ÛȀǲǵ ȸǣǟ
ďēđ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Ē)

.Čċč/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (ē)
.ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Ĕ)

.ēčČ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟȿ .ďēđ/Ď ÛȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Čċ)
 .Čċč/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (ČČ)

 ǼǤȝȿ  .ČČēĎ:ȴȩǿ  ǬɅǼǵ ÛȻǼȞǣȿ  țɀȭȀȱǟ  ȰǤȩ  ǧɀȺȪȱǟ  Ž ǒǠǱ  Ǡȵ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  ǡǠǪȭ  ÛĎĒď/Č ÛǦǱǠȵ  ȸǣǟ  ȸȺȅ ÛǦǱǠȵ  ȸǣǟ  (Čč)
 ÛɃǿǠǤȱǟ ǴǪȥ ÛȀǲǵ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ ÛǴɆǶȍ :ƆǠǤȱɉǟ ȯǠȩȿ .Ƀɀȩ ȻǻǠȺȅǙ :Ȁǲǵ ȸǣǟ ȯǠȩ .ďĔđđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛČČċ/Ď ÛȤȺȎƫǟ ÛȧǟȁȀȱǟ 
 :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȻǼȞǣȿ țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ǧɀȺȪȱǟ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛČĔĐ/Č ÛǦǱǠȵ ȸǣǟ ȸȺȅ ǴɆǶȍ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .ďĔČ/č 

.Čđč-ČđČ/č ÛȰɆȲȢȱǟ ǒǟȿǿǙ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .ĔĒČ



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čēč

 ȣɎǹ ɍ țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ǦǱǠǶȲȱ ǧɀȺȪȱǟ ȷǕ Ȭȱǽ ȸȵ ȄȹǕ ȸȝ ǒǠǱ Ǡȵ țɀȶƭȿ« :قال ابن حجر
 ÛȬȱǽ Ž ǦǣǠǶȎȱǟ Ȱȶȝ ȤȲǪǹǟ Ǽȩȿ ÛțɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ȼȹǕ ȼȺȝ ǴɆǶȎȱǠȥ ÛǦǱǠƩǟ ƘȢȱ ǠȵǕȿ ÛȬȱǽ Ž ȼȺȝ

.)1(»ǳǠǤƫǟ ȣɎǪǹɍǟ ȸȵ ȼȹǕ ȀȽǠȚȱǟȿ
 ǠȵǕ« فقالوا:   الركوع،  بعد  يكون  القنوت  باأن  القائلني  اأدلة  احلنفية)2( عن  اأجاب  وقد 
 ȸȵ ȯɀǵɉǟ ȸǣ ȴȍǠȝ ǬɅǼǵ Ž ǻǿȿ Ǡȵ ȰɆȱǼǣ ÛȔȪȥ ƿȀȾȉ ȷǠȭ Ȭȱǽ ȷǕ ȼȺȵ ǻǟȀƫǠȥ ȄȹǕ ǬɅǼǵ
ƿȀȾȉ țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǨȺȩ ǠƴǙ» :ȼȱɀȩ«)3( وقالوا: ومما يوؤكد ذلك اأن عمل 
ال�سحابة على وفق ما قلناه فقد روى ابن اأبي �سيبة عن ابن م�سعود واأ�سحاب النبي –�سلى 

اهلل عليه و�سلم- اأنهم كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع)4(. 
والراجح عندي اأن املكلف خمري، فاإما اأن يقنت قبل الركوع اأو بعده، ويف هذا جمع بني 

الن�سو�س الواردة يف هذا املو�سوع، واهلل تعاىل اأعلم.  

املبحث اخلامس
رفع اليدين اأثناء القنوت

واإمنا  القنوت،  يديه يف  يرفع  ل  اأنه  اأبي حنيفة  فذكر عن  ذلك)5(  احلنفية يف  اختلف 
ير�سلهما اإر�ساًل، وذكر عن اأبي يو�سف اأنه قال: يب�سطهما نحو ال�سماء)6(، وذكر عن حممد اأن 
 ȜȒɅ ȼȹǕ ȻǠȺȞȵ«  :قال: يكفهما، وهو قول اأبي حنيفة يف رواية اأخرى، قال اأبو بكر الإ�سكاف

.)7(»ȼȱǠƽ ɂȲȝ ȼȺɆƹ
اأما ال�سافعية)8( فلهم يف هذه امل�ساألة قولن:

الأول: ل ي�ستحب، وبه قال املالكية)9( ووجهه اأنه دعاء كدعاء ال�سجود والت�سهد، والدعاء 
يف ال�سالة ل ترفع له الأيدي. 

.ďĔČ/č ÛɃǿǠǤȱǟ ǴǪȥ ÛȀǲǵ ȸǣǟ (Č)

.ďčĔ/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟ (č)
 .ǬǶǤȱǟ ȸȵ (Čč)ȋ ȀȚȹǟ (Ď)

.Čđđ/č ÛȰɆȲȢȱǟ ǒǟȿǿǙ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ ÛȻǻǠȺȅǙ ƆǠǤȱɉǟ ǻƋɀǱȿ .đĔČČ:ȴȩǿ ÛĔĒ/č ÛȤȺȎƫǟ ÛǦǤɆȉ ŸǕ ȸǣǟ (ď)
.čċď/Č ÛǒǠȾȪȦȱǟ ǦȦƠ ÛɃǼȺȩȀȶȆȱǟ (Đ)

 ȤȅɀɅ ǠǣǕ Ƀɍɀȵ ǨɅǕǿ :ȯǠȩ ȤȅɀɅ ŸǕ Ƃɀȵ ǯȀȥ ƗǭǼǵ :ȼɆȪȦȱǟ ȷǟȀȶȝ ŸǕ ȸǣ ǼƥǕ ȯǠȩ Ķ:ȯǠȩȿ .ďĎċ/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟ (đ)
 .ĶǦȪǭ ǯȀȥ ȷǠȭ :ȷǟȀȶȝ ŸǕ ȸǣǟ ȯǠȩ ÛǒǠȝǼȱǟ Ž ȼɅǼɅ Ȝȥǿ ȀǩɀȲȱ ǧɀȺȪȱǟ Ž Ȱǹǻ ǟǽǙ

.čċď/Č ÛǒǠȾȪȦȱǟ ǦȦƠ ÛɃǼȺȩȀȶȆȱǟ (Ē)
.ČđĔ/Č ÛɃǿɀǲɆǤȱǟ ǦɆȉǠǵ ÛɃǿɀǲɆǤȱǟȿ .ďēċ-ďĒĔ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ē)

 .ǧɀȺȪȱǟ Ž ȼɅǼɅ ȜȥȀɅ ȷǕ ȃǖǣ ɍ ɁȀǹǕ ǦɅǟȿǿ Ž ǟɀȱǠȩȿ .Đďċ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǢȽǟɀȵ ÛǡǠȖƩǟ (Ĕ)



čēĎ

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

البيجوري:  قال  احلنابلة)1(،  قال  وبه  املذهب،  يف  ال�سحيح  وهو  ي�ستحب،  الثاين: 
 ǼȺȝ ȼȱ ǠƵȀȾșȿ Ƙƪǟ ȰɆȎƠ ǢȲȕ ǼȺȝ ǒǠȶȆȱǟ ǦȾƨ ǠȶȾȺȖǣ ȰȞƶȿ ǧɀȺȪȱǟ Ž ȼɅǼɅ Ȝȥǿ ȸȆɅȿ«
 ǠȶȾȖȆǤɅȿ  ȻǿǼȍ ƂǙ  ȼɅǼɅ  ȜȥƘȥ« :البهوتي ǦɆȝǻɉǟ«)2( وقال   ȀǝǠȅ  Ž  ǟǾȮȽȿ  ȀȊȱǟ  Ȝȥǿ  ǢȲȕ
Ȭȱǽ ɂȲȝ Ȍȹ ǒǠȶȆȱǟ ɀƲ ǠȶŒɀȖǣȿ«)3(، ووجه هذا القول ما رواه البيهقي عن اأن�س -ر�سي 
اهلل عنه- يف ق�سة القراء الذين قتلوا -ر�سي اهلل عنهم- قال: لقد راأيت ر�سول اهلل –�سلى 
اهلل عليه و�سلم- كلما �سلى يرفع يديه يدعو عليهم يعني الذين قتلوهم«)4(، وكذلك مبا جاء 
 ǧɀȝǻ ǟǽǙ« :عن ابن عبا�س –ر�سي اهلل عنهما- اأن ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- قال
ȬȾǱȿ Ǡȶŏ ǴȆȵǠȥ ǨȡȀȥ ǟǽǚȥ ÛǠƵǿɀȾȚǣ țǼǩ ɍȿ ÛȬɆȦȭ ȷɀȖǤǣ țǻǠȥ ǃǟ«)5(، ولأن اأعداداً من 
 ȤȲǹ ǨɆȲȍ« :ال�سحابة –ر�سي اهلل عنهم- رفعوا اأيديهم يف القنوت)6(: فعن اأبي رافع قال
ǒǠȝǼȱǠǣ«)7(. وجاء عن   ȀȾǱȿ ȼɅǼɅ  Ȝȥǿȿ țɀȭȀȱǟ  ǼȞǣ  ǨȺȪȥ  -ȼȺȝ ǃǟ  Ʉȑǿı ǡǠȖƪǟ ȸǣ  Ȁȶȝ
علي بن اأبي طالب –ر�سي اهلل عنه- اأنه كان يفعل ذلك)8( وكذا عن ابن م�سعود واأبي هريرة 

–ر�سي اهلل عنهما- يف قنوت الوتر)9(. 
والراجح اأنه ي�ستحب رفع اليدين اأثناء القنوت لالآثار الواردة يف ذلك، ويكون الرفع اإىل 

ال�سدر وبطون اليدين نحو ال�سماء، واهلل اأعلم.
 ǒǠȝǻȿ  ÛǦǤȽǿ  ǒǠȝǻȿ  ÛǦǤȡǿ  ǒǠȝǻ  ÜǦȞǣǿǕ  ǒǠȝǼȱǟ« قال:  اأنه  احلنفية  بن  حممد  عن  وذكر 
 ȀȾș ȰȞƶ ǦǤȽȀȱǟ ǒǠȝǻ Žȿ ÛǒǠȶȆȱǟ ɀƲ ȼɆȦȭ ȷɀȖǣ ȰȞƶ ǦǤȡȀȱǟ ǒǠȝǻ ɄȦȥ ÛǦɆȦǹ ǒǠȝǻȿ ÛțȀȒǩ

.ČĒč/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčč/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Č)
.ČđĔ/Č ÛɃǿɀǲɆǤȱǟ ǦɆȉǠǵ ÛɃǿɀǲɆǤȱǟ (č)

.ďČē/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟ (Ď)
 ȿǕ ǴɆǶȍ ȻǻǠȺȅǙ :ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ .ĎČďĐ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȸɅǼɆȱǟ Ȝȥǿ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčĔĔ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (ď)
 Ȁȶȝ ǨɅǕǿ :ȯǠȩ ɃǼȾȺȱǟ ȷǠȶǮȝ ŸǕ ȸȞȥ -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı Ȁȶȝ ȸȝ ɁȀǹǕ ȧȀȖǣ ɄȪȾɆǤȱǟ ǯȀǹǕȿ .ďĒĔ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ .ȸȆǵ
 ȻǠȦȭ ȿǼǤɅ Ɠǵ ȼɅǼɅ ȜȥȀɅȿ țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ǠȺǣ ǨȺȪɅ Ż ȃǠȺȱǟ ȳǘɅ Ȁȶȝȿ ǒɄƱ ǠȺȭ ¬: ƾȒɅǕ ȼȺȝȿ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȼɅǼɅ Ǽƹ -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı
 ȼɅǼɅ Ȝȥǿȿ țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ǨȺȩȿ ǥȀȪǤȱǟ ȸȵ ǦɅǓ ƙȹǠƣ ǕȀȪȥ -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı ǡǠȖƪǟ ȸǣ Ȁȶȝ ȤȲǹ ǨɆȲȍ ¬:ƾȒɅǕ ȼȺȝȿ Û¬ȼɆȞǤȑ ǯȀƸȿ 
 :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȸɅǼɆȱǟ Ȝȥǿ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċċ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ :ɄȪȾɆǤȱǟ  :ȀȚȹǟ .¬ļȼɆȖǣǙ ȏǠɆǣ ǨɅǕǿ Ɠǵ

.ĎČďĔ ¡ĎČďē ¡ĎČďĒ
 ǬɅǼǵ  ÛȼȾǱȿ  Ǡȶŏ  ǴȆȵȿ  ǒǠȝǼȱǟ  Ž  ȼɅǼɅ  Ȝȥǿ  ȸȵ  ǡǠǣ  ǠȾɆȥ  ǦȺȆȱǟȿ  ǥɎȎȱǟ  ǦȵǠȩǙ  ǡǠǪȭ  ÛĎĒĎ/Č ÛǦǱǠȵ  ȸǣǟ  ȸȺȅ  ÛǦǱǠȵ  ȸǣǟ  (Đ) 
 ȼɅǼɅ Ȝȥǿ ȸȵ ǡǠǣ ÛǠȾɆȥ ǦȺȆȱǟȿ ǥɎȎȱǟ ǦȵǠȩǙ ǡǠǪȭ ÛēĒȋ ÛǦǱǠȵ ȸǣǟ ȸȺȅ ȤɆȞȑ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ ÛȤɆȞȑ ǬɅǼƩǟȿ .ČČēČ :ȴȩǿ

 .ďĎď :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛČĒĔ/č ÛȰɆȲȢȱǟ ǒǟȿǿǙ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .čďē :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȼȾǱȿ Ǡȶŏ ǴȆȵȿ ǒǠȝǼȱǟ Ž
.Ďċċ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ēčč/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (đ)

 Ȁȶȝ ȸȝ ǟǾȽȿ :ɄȪȾɆǤȱǟ ȯǠȩ .ĎČĐċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȸɅǼɆȱǟ Ȝȥǿ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċċ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Ē)
.Ȭȱǽ ȰǮȵ ȰȞȦɅ ȸȆƩǟ ȷǠȭȿ :ǥǻǠǪȩ ȯǠȩ :ƾȒɅǕ ȯǠȩȿ .ǴɆǶȍ ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ

 ȯǠȩȿ .ĎČĐċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȸɅǼɆȱǟ Ȝȥǿ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċċ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (ē) 
.ȤȞȑ ȼɆȥ ȻǻǠȺȅǙ :ɄȪȾɆǤȱǟ

 ȸǣǟ ǥȀɅȀȽ ŸǕ ȸȝ ȻǻǠȺȅǙ Ž .ĎČĐċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȸɅǼɆȱǟ Ȝȥǿ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċċ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Ĕ)
 ȸǣǟ ȸȝ ǠȵǕȿ .ďďď/Č ÛǢɅǾȾǪȱǟ ǢɅȀȪǩ ÛȀǲǵ ȸǣǟ .ȼǤǪȭ ȧǟȀǪǵǟ ȰǤȩ ȼȺȵ ȜƧ ȸư ȄɆȱ ɀȽȿ ÛȴȲȆȵ ȸǣ ǼɆȱɀȱǟ ȼȺȝ Ȼǟȿǿ ÛǦȞɆƬ

.ȼȕɎǪǹɍ ȤɆȞȑ ɀȽȿ ÛȴɆȲȅ ŸǕ ȸǣ ǬɆȱ ȼɆȥ ȷǕ ÛČĎē/č Ûǒǟȿǿɋǟ Ž ƆǠǤȱɉǟ Ȁȭǽ ǼȪȥ ǻɀȞȆȵ



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čēď

 ȳǠŏɋǠǣ  ȨȲƷȿ  ȀȎȺǤȱǟȿ  ȀȎȺƪǟ  ǼȪȞɅ  țȀȒǪȱǟ  ǒǠȝǻ  Žȿ  ÛǒɄȊȱǟ  ȸȵ  ǬɆȢǪȆƫǠȭ  ȼȾǱȿ  ƂǙ  ȼɆȦȭ
.)1(»ȼȆȦȹ Ž ǒȀƫǟ ȼȲȞȦɅ Ǡȵ ǦɆȦƪǟ ǒǠȝǻȿ ÛǦǣǠǤȆȱǠǣ ƘȊɅȿ ÛɂȖȅɀȱǟȿ

قول  وهو  يركع،  ثم  يقنت،  ثم  يديه)3(  ويرفع  احلنفية)2(  عند  يكرب  يقنت  اأن  اأراد  واإذا 
ال�سافعية)4( يف رواية على اأن القنوت يف الوتر يكون قبل الركوع، وهو قول للحنابلة)5( يف 
الرواية التي جتيز القنوت قبل الركوع، ودليل التكبري يف القنوت ما جاء عن علي بن اأبي 

طالب –ر�سي اهلل عنه- اأنه كان اإذا اأراد القنوت كرب وقنت)6(. 
ال�سافعية)8( يف  ويقنت بال تكبري عند الإمام مالك)7( وهو ال�سحيح امل�سهور من قول 
 ȯǠȩȿ« :قنوت الوتر، على رواية اأن القنوت يف الوتر يكون قبل الركوع، جاء يف املدونة قوله
 ȼȵǼȪɅ ǠȺȲȩ ǟǽǚȥ« :9(. وقال النووي(»ǧɀȺȪȲȱ ƎȮɅ ɍ țɀȭȀȱǟ ȰǤȩ ǴǤȎȱǟ Ž ǨȺȪɅ ȰǱȀȱǟ Ž ȬȱǠȵ

.)10(»ƘǤȮǩ Ɏǣ ǨȺȪɅ ȼȹǕ ǿɀȾȊƫǟ ǴɆǶȎȱǠȥ țɀȭȀȱǟ ɂȲȝ -ǧɀȺȪȱǟ ɃǕı

املبحث السادس

مقدار القنوت
يرى احلنفية)11( اأن مقدار القيام يف القنوت مقدار �سورة اإذا ال�سماء ان�سقت ملا روي عن 
 ǠȹǼȽǟ ȴȾȲȱǟ Û)12(ȬȺɆȞǪȆȹ ǠȹǙ ȴȾȲȱǟ« : النبي–�سلى اهلل عليه و�سلم- اأنه كان يقراأ يف القنوت
 ɍ ȷǠȭ ȼȹǕ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ȼȺȝ Ƀȿǿȿ ÛǥǿɀȆȱǟ ȻǾȽ ǿǟǼȪȵ ɂȲȝ ǠƵɎȭȿ Û)13)ǨɅǼȽ ȸȶɆȥ

.)14(»ǧɀȺȪȱǟ ǒǠȝǻ Ž ȯɀȖɅ
والراجح عندي اأن القنوت غري مقدر مبقدار حمدد من الألفاظ، بحيث ل يجوز الزيادة 

.ďĒ/č ÛȨǝǟȀȱǟ ȀǶǤȱǟ ÛȴɆƱ ȸǣǟ (Č)
.čċĎ/Č ÛǒǠȾȪȦȱǟ ǦȦƠ ÛɃǼȺȩȀȶȆȱǟ (č)

 ǦȞǤȅ Ž ɍǙ ɃǼɅɉǟ ȜȥȀǩ ɍ ¬:ȼȱɀȩ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ȯɀȅȀȱǟ ȸȝ Ƀȿǿ Ǡȵ ǦɆȦȺƩǟ ǼȺȝ ǧɀȺȪȲȱ ƘǤȮǪȱǟ ǼȺȝ ȸɅǼɆȱǟ Ȝȥǿ ȰɆȱǻ (Ď)
.Čďē/Č ÛǦɅǟǿǼȱǟ ÛȀǲǵ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .¬ǧɀȺȪȱǟ ǠȾǪȲƤ ȸȵ Ȁȭǽȿ ȸȕǟɀȵ

.ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ď)
.ČĒČ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟ (Đ)

.čċĎ/Č ÛǒǠȾȪȦȱǟ ǦȦƠ ÛɃǼȺȩȀȶȆȱǟ (đ)
.Čċč/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Ē)

.ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ē)
.Čċč/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Ĕ)

.ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Čċ 
.ČđĐ/Č ÛȓɀȆǤƫǟ ÛɄȆǹȀȆȱǟȿ .čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (ČČ)

.ČĎđ/č ÛǦɅǟȀȱǟ ǢȎȹ ÛɄȞȲɅȂȱǟ (Čč)
.ǬǶǤȱǟ ǟǾȽ Ž ǧɀȺȪȱǟ ȗǠȦȱǕ ǬǶǤȵ ȀȚȹǟ ÛɄȲȝ ȸǣ ȸȆǶȲȱ ǧɀȺȪȱǟ ǟǾȽ ȴƋȲȝ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȷǕ ǦȺȆȱǟ ǢǪȭ Ž ɃǾȱǟ (ČĎ)

.Ȭȱǽ ǨǤǮɅ Ǡȵ ɂȲȝ ǦȺȆȱǟ ǢǪȭ Ž -ȰɅɀȖȱǟ ǬǶǤȱǟ ǼȞǣı ȀǮȝǕ Ɓȿ ÛčĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ Ž ƆǠȅǠȮȱǟ ȻȀȭǽ (Čď)



čēĐ

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

ُيجوِّزون  والفقهاء  بذلك،  اللتزام  وجوب  على  يدل  ما  يرد  مل  اإذ  منها،  النق�س  ول  عليها، 
األفاظ  عن  حديثنا  اأثناء  التايل  املبحث  يف  �سيت�سح  ما  وهو  وبغريه،  الدعاء  بهذا  القنوت 

القنوت، واهلل اأعلم بال�سواب.   

املبحث السابع
األفاظ القنوت

مالك)2(  الإمام  قول  وهو  موؤقت)1(،  دعـاء  القنوت  يف  لي�س  اأنه  احلنفية  م�سـادر  يف  جاء 
هذا  احلنفية  ه  وجَّ وقد  املذهب)4(،  من  امل�سهور  ال�سحيح  يف  ال�سافعية  قالت  وبه  واحلنابلة)3(، 
القول باأنه قد روي عن ال�سحابة –ر�سي اهلل عنهم اأدعية خمتلفة يف حال القنوت، ولأن املوؤقت 
من الدعاء يجري على ل�سان الداعي من غري احتياجه اإىل اإح�سار قلبه و�سدق الرغبة منه اإىل اهلل 
–تعاىل- فيبعد عن الإجابة، ولأنه ل توقيت يف القراءة يف �سيء من ال�سلوات، ففي دعاء القنوت 
اأوىل)5(، وقد ذكر عن الإمام حممد بن احل�سن اأنه قال: »ǢȲȪȱǟ Ǧȩǿ ǢȽǾɅ ǒǠȝǼȱǟ Ž ǨɆȩɀǪȱǟ«)6(، وقد 
ف�رص فقهاء احلنفية هذا فقالوا باأن املراد منه �سوى  »ȬȺɆȞǪȆȹ ǠȹǙ ȴȾȲȱǟ«، لأن ال�سحابة –ر�سي 
اهلل عنهم- اتفقوا على هذا يف القنوت، فالأوىل اأن يقراأه، ولو قراأ غريه جاز، وقالوا: ولو قراأ معه 
غريه كان ح�سنًا، والأوىل اأن يقراأ بعده ما علم ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- احل�سن بن علي 

.)7(»ȻȀǹǓ ƂǙļ ǨɅǼȽ ȸȶɆȥ ǠȹǼȽǟ ȴȾȲȱǟ« :-ر�سي اهلل عنه–

 
.đ/č ÛǿǠǪǶƫǟ ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟȿ .ČđĐ/Č ÛȓɀȆǤƫǟ ÛɄȆǹȀȆȱǟȿ .čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Č)

 .čēč/Č ÛɂȪǪȺƫǟ ÛɄǱǠǤȱǟȿ.ĶǨȩǘȵ ɍȿ ȣȿȀȞȵ ǒǠȝǻ ǧɀȺȪȱǟ Ž ȄɆȱȿ :ȬȱǠȵ ȯǠȩ Ķ:ȴȅǠȪȱǟ ȸǣǟ ȯǠȩ ǼȪȥ ÛČċč/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (č)
.ďčċ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟȿ .ČĒČ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟ (Ď)

 ɂȲȝ ƾȅǠɆȩ ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ȯɀȅȀȱǟ ȸȝ ǻǿǟɀȱǟ ǒǠȝǼȱǟ ǧɀȺȪȱǟ Ž ƙȞǪɅ ȼȹǕ ǦɆȞȥǠȊȲȱ ȀǹǓ ȯɀȩ Žȿ .ďĒĒ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ď)
 ɍ ȼȹǕ ǢȽǾƫǟȿ Ķ:ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ ÛɀȾȆȲȱ ǼǲȆɅȿ ȼǝȂƶ ɍ ȻƘȡ ƂǙ ȯǼȝ ȿǕ ǦȶȲȭ ǻǿǟɀȱǟ ǒǠȝǼȱǟ ȸȵ ȫȀǩ ɀȲȥ ȼɆȲȝȿ ÛǼȾȊǪȱǟ ǧǠȶȲȭ
 ǻȿǻȀȵ ǽǠȉ ƙȞǪɅ ȯǠȩ ȸȵ ȯɀȩ :ǳɎȎȱǟ ȸǣ ȿȀȶȝ ɀǣǕ ǸɆȊȱǟ ȯǠȩ ȨǝɎǹȿ ƃɀǪƫǟȿ ɃɀȢǤȱǟȿ ƙȆǵ ɄȑǠȪȱǟȿ ɃǻǿȿǠƫǟ ǳȀȍ ȼǣȿ ƙȞǪɅ
 Ƀȿǿ Ǡȵ ɍǙ ǒǠȝǻ ǧɀȺȪȱǟ Ž ƙȞǪɅ ɍ ȼȹǕ ɂȲȝ ȴȾȩǠȦǩǟ ȏǠɆȝ ɄȑǠȪȱǟ ɂȮǵ ǼȪȥ ÛǒǠȶȲȞȱǟ ƘȽǠȶƨ ȤȱǠƯ Ȱǣ ǡǠǶȍɉǟ ǿɀȾȶƨ ȤȱǠƯ
 ȯɀȅǿ ȰȞȦȱ ȤȱǠƯ Ȱǣļ ĶȫȀȦȢǪȆȹȿ ȬȺɆȞǪȆȹ ǠȹǙ ȴȾȲȱǟķ ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ ǢȞȭ ȸǣ ŸǕ ȤǶȎȵ ǧɀȺȩ ƙȞǪɅ ȼȹǕ ǬɅǼƩǟ ȰȽǕ ȐȞǣ ȸȝ
 ȰɆȩ ɃǾȱǟ ǟǾȽ ǼȞɆȲȥ ĶƾȹɎȥȿ ƾȹɎȥ ȸȞȱǟ ȴȾȲȱǟ ƾȹɎȥȿ ƾȹɎȥȿ ǼɆȱɀȱǟ ȸǣ ǼɆȱɀȱǟ ǰȹǕ ȴȾȲȱǟ :ȯɀȪɅ ȷǠȭ ȼȹǚȥ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ

 .ĶƾȾǱȿ ǻȿǼȞȵ Ƙȡ ƾȖȲȡ ƙɆȞǪȱǠǣ
 ǦȾɆǤȉ ȿǕ ǒǠȝǻ ɄȽ ȷǓȀȪȱǟ ȸȵ ǦɅǓ ǕȀȩ ȷǚȥ Ķ:ɃǻǿȿǠƫǟ ȯǠȩ Ýǿɀǭǖƫǟ Ƙȡȿ ǿɀǭǖƫǠǣ ǒǠȝǼȱǟ ȰȎƷ ȰȾȥ ƙɆȞǪȱǟ ȳǼȝ ǢȽǾƫǟ ȷǖǣ ȯɀȪȱǟ ɂȲȝȿ    
 ǥǒǟȀȪȱǟ ȷɉ ǧɀȺȪȱǟ Ɂɀȹ ǟǽǙ ȼǝȂƶ ǠƵǼǵǕ :ȷǠȾǱɀȥ ǨƋǤǩ ǥǿɀȅȿ ȸɅ ƋǼȱǟ ǦɅǔȭ ȼȾǤȊɅ Ɓȿ ǒǠȝǼȱǟ ȸȶȒǪɅ Ɓ ȷǙȿ ÛȻǕȂǱǕ ǥȀȪǤȱǟ ȀǹǓ ǒǠȝǼȱǠǣ
 :ȀȚȹǟ .ĶǡǟɀȎȱǟ ȿǕ ǴɆǶȎȱǟ ɀȽ ƆǠǮȱǟȿ Ķ:ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ ÛĶǒǠȝǼǣ ȄɆȱ ǟǾȽȿ ǒǠȝǼȲȱ ǧɀȺȪȱǟ ȷɉ ȼǝȂƶ ɍ :ƆǠǮȱǟȿ ÛǒǠȝǼȱǟ ȸȵ ȰȒȥǕ

.ďĒĒ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ
.čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Đ)
.čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (đ)

.ǦǶȦȎȱǟ ȻǾȽ ȸȵ (Čċ)ȴȩǿ ȈȵǠȽ ȀȚȹǟ (Ē)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čēđ

وذكر عن بع�س احلنفية)1( قولهم: الأوىل اأن يكون يف القنوت دعاء موؤقت، لأن الإمام 
عن  جاء  ما  واأولوا  ال�سالة)2(،  فيف�سد  النا�س  كالم  ي�سبه  بدعاء  فياأتي  جاهاًل،  يكون  رمبا 

حممد بن احل�سن ال�سيباين باأنه حممول على اأدعية املنا�سك.
ومع ذلك فامل�ستحب قوله يف القنوت عند فقهاء احلنفية)3( وال�سافعية)4( واحلنابلة)5( 
 ǃǟ  ȯɀȅǿ ƗȶȲȝ« :ر�سي اهلل عنهما- قال– والظاهرية)6(، هو ما ذكر عن احل�سن بن علي 
 ÛǨɆȥǠȝ ȸȶɆȥ ƗȥǠȝȿ ÛǨɅǼȽ ȸȶɆȥ ƆǼȽǟ ȴȾȲȱǟ :Ȁǩɀȱǟ Ž ȸƬɀȩǕ ǧǠȶȲȭ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı
 ȼȹǙȿ ÛȬɆȲȝ ɂȒȪɅ ɍȿ ɄȒȪǩ Ȭȹǚȥ ÛǨɆȒȩ Ǡȵ Ȁȉ Ɨȩȿ ÛǨɆȖȝǕ ǠȶɆȥ ƃ ȫǿǠǣȿ ÛǨɆȱɀǩ ȸȶɆȥ Ɨȱɀǩȿ
ǨɆȱǠȞǩȿ ǠȺǣǿ ǨȭǿǠǤǩ ÛǨɆȱǟȿ ȸȵ ȯǾɅ ɍ«)7(. وهو واإن كان يف �سالة الوتر فاإنه يقنت به اأي�سًا 
يف ال�سبح عند القائلني به)8(، فقد اأخرج البيهقي عن حممد بن احلنفية وهو ابن علي بن اأبي 
 ¡)9(¬ȼǩɀȺȩ Ž ȀǲȦȱǟ ǥɎȍ Ž ȼǣ ɀȝǼɅ ŸǕ ȷǠȭ ɃǾȱǟ ɀȽ ǒǠȝǼȱǟ ȼȹǙ«  :طالب –ر�سي اهلل عنه- قال
 ȷǠȭ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȷǕ ȻƘȡȿ -ǠȶȾȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı ȃǠǤȝ ȸǣǟ ȸȝ ȧȀȕ ȸȵ ɄȪȾɆǤȱǟ ǯȀǹǕȿ
-ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȷǕ ǦɅǟȿǿ Žȿ Û)10)ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ ȸȵ ǧɀȺȪȱǟ Ž ȼǣ ɀȝǼɆȱ ǒǠȝǼȱǟ ǟǾȽ ȴȾȶȲȞɅ 
 »ǧǠȶȲȮȱǟ ǒɍǘŏ ȰɆȲȱǟ Ȁǩȿ Žȿ ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǨȺȪɅ ȷǠȭ«)11(، ويف رواية« كان يقولها يف 
 ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ ǧɀȺȪȱ Ȝȩȿ ǒǠȝǼȱǟ ǟǾȽ ȼȶɆȲȞǩ ȷǕ ȼȲȭ ǟǾŏ Ǵȍقنوت الليل«)12(، قال البيهقي: »ف

وقنوت الوتر… وباهلل التوفيق«)13(. 
.čĒď-čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Č)

 Ǡƞ ǒǠȝǼȱǟ ǦɆȦȺƩǟ ƎǪȞɅȿ ÛȐǝǟȀȦȱǟ ȐȞǣ ǧǟɀȥ ǢǤȆǣ ǥǻǠǤȝ ǠŒɀȭ ȸȝ ǥǻǠǤȞȱǟ ǯȿȀǹ Ǡȶŏ ǻǟȀƫǟȿ Ûǒǟɀȅ ǦɆȦȺƩǟ ǼȺȝ ȰȕǠǤȱǟȿ ǼȅǠȦȱǟ (č)
.đČď-đČĎ/Č ÛǿǠǪǶƫǟ ǻǿ ÛȸɅǼǣǠȝ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ǥɎȎȱǟ ǧǟǼȆȦȵ ȸȵ ȃǠȺȱǟ ȳɎȭ ȼǤȊɅ

.čĒĎ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Ď)
.ĐČċ/Ďȿ .ďĒđ-ďĒĐ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ď)

.ēčČ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Đ)
.ČĎē/ď ÛɂȲǶƫǟ ÛȳȂǵ ȸǣǟ (đ)

 ǬɅǼǵ ǟǾȽ :ɃǾȵȀǪȱǟ ȯǠȩȿ Ûďđď :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ ǧɀȺȩ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛȀǩɀȱǟ ǡǟɀǣǕ ÛĎčē/č ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǾȵȀǪȱǟ (Ē)
 ǡǠǪȭ Ûđď/č Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ Ûǻȿǟǻ ɀǣǕȿ .ǟǾȽ ȸȵ ȸȆǵǕ ƾǞɆȉ ǧɀȺȪȱǟ  Ž -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ  ȸȝ ȣȀȞȹ  ɍȿ ȸȆǵ
 ÛɄǝǠȆȺȱǟ  ȸȺȅ  ÛɄǝǠȆȺȱǟȿ  (ɄȒȪǩ  Ȭȹǚȥ)Ž  (ǒǠȦȱǟ)ȣȀǵ  ȷȿǼǣ  ȸȮȱȿ  ÛČďčĐ  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛȀǩɀȱǟ  Ž  ǧɀȺȪȱǟ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ 
 ȸȺȅ ǴɆǶȍ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ ÛǴɆǶȍ ǬɅǼƩǟȿ .ČĒďđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǒǠȝǼȱǟ ǡǠǣ ÛǿǠȾȺȱǟ țɀȖǩȿ ȰɆȲȱǟ ȳǠɆȩ ǡǠǪȭ Ûčďē/Ď
 ǡǠǪȭ ÛĎēċ/Č ÛɄǝǠȆȺȱǟ ȸȺȅ ǴɆǶȍ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .ČčđĎ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčđĒ/Č Ûǻȿǟǻ ŸǕ
 ɄȞȥǠȊȱǟ ȸȾɆȲȝ Ȍȹ źǟɀȲȱǟ ȸȽ ǧǠȶȲȮȱǟ ȻǾȽȿ Ķ:ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ .ČđďĒ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǒǠȝǼȱǟ ǡǠǣ ÛǿǠȾȺȱǟ țɀȖǩȿ ȰɆȲȱǟ ȳǠɆȩ
 ǨɆȒȩ Ǡȵ ɂȲȝ ǼȶƩǟ ȬȲȥ)ȻǼȞǣȿ (ǨɆȱǠȞǩȿ ǠȺǣǿ ǨȭǿǠǤǩ)ȰǤȩ (ǨɅǻǠȝ ȸȵ ȂȞɅ ɍȿ)ȸȾɆȲȝ ǻǟȁ ɀȱȿ ȸȾɆȲȝ ȀȎǪȩǟȿ ƆȂƫǟ ȀȎǪƯ Ž
 ȸȵ):ǢɆȖȱǟ ɀǣǕ ɄȑǠȪȱǟ ȯǠȩȿ ÛǦȺȆǵ ǥǻǠɅȂȱǟ ȻǾȽ :ȷȿȀǹǓȿ ɄǲɆȹǼȺǤȱǟȿ ǼȵǠǵ ɀǣǕ ǸɆȊȱǟ ȯǠȩȿ Ûȼǣ ȃǖǣ Ɏȥ (ȬɆȱǙ ǡɀǩǕȿ ȫȀȦȢǪȅǕ
 ȸɅǾȱǟ ǠȾɅǕǠɅ Ķ:ƂǠȞǩ ǃǟ ȯǠȩ Ǽȩ :ǟɀȱǠȩȿ ȼɆȲȝ ǡǠǶȍɉǟȿ ȟǠǤȎȱǟ ȸǣǟ ȀȮȹǕȿ ÛƂǠȞǩ ǃǟ ƂǙ ȣǠȒǩ ɍ ǥȿǟǼȞȱǟ ȷɉ ÛȸȆƜ ȄɆȱ (ǨɅǻǠȝ
 ȸȵ ȂȞɅ ɍȿ Ķ:ɄȪȾɆǤȱǟ ǦɅǟȿǿ Ž ǒǠǱ Ǽȩȿ ĶǧǠɅɇǟ ȸȵ Ȭȱǽ Ƙȡȿ (Č ȴȩǿ ǦɅǓ ǦȺǶǪȶƫǟ ǥǿɀȅ)ǒǠɆȱȿǕ ȴȭȿǼȝȿ ɃȿǼȝ ǟȿǾǺǪǩ ɍ ǟɀȺȵǓ

 .čĔĒ/č ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ďĒĒ-ďĒđ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ :ȀȚȹǟ .ĶǨɅǻǠȝ
.čĔē/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ďĒđ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ē)

.ĎČĎĔ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ǒǠȝǻ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčĔĒ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Ĕ)
.ĎČďČ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ǒǠȝǻ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčĔē-čĔĒ/č ÛȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Čċ)

.ĎČďċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ǒǠȝǻ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčĔĒ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (ČČ)
.ĎČďČ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ǒǠȝǻ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčĔē/č  ÛȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Čč)

 ȷȿǻ ǴɆǶȍ Ȭȱǽ ȷǕ Ȁȭǽȿ ÛȂȵȀȽ ȸǣǠǣ ɄȪȾɆǤȱǟ ǠȽȀȭǽ Ɣȱǟ ǧǠɅǟȿȀȱǟ ȻǾȽ ȤȞȑ ƂǙ ƆǠǤȱɉǟ ǿǠȉǕ Ǽȩȿ .čĔē/č  ÛȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (ČĎ)
.ČĒĐ-ČĒď /č ÛȰɆȲȢȱǟ ǒǟȿǿǙ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ .ȀǲȦȱǟ Ž ǧɀȺȪȱǟ Ȁȭǽ



čēĒ

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

قال ال�سافعية: واإن كان اإمامًا مل يخ�س نف�سه بالدعاء، بل يعمم، فياأتي بلفظ اجلمع  
.)1(»ȻȀǹǓ ƂǙ ǠȹǼȽǟ ȴȾȲȱǟ«

عنه-  اهلل  –ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  عن  ورد  مبا  ال�سافعية)2(  عند  القنوت   ويجوز 
قلوبهم،  بني  واألف  وامل�سلمات،  وامل�سلمني  وللموؤمنات،  وللموؤمنني  لنا،  اغفر  اللهم  وهو:« 
الذين  الكتاب)3(  اأهل  العن كفرة  اللهم  واأ�سلح ذات بينهم، وان�رصهم على عدوك وعدوهم، 
اللهم خالف بني كلمتهم، وزلزل  اأولياءك،  ي�سدون عن �سبيلك، ويكذبون ر�سلك، ويقاتلون 
اأقدامهم، واأنزل بهم باأ�سك الذي ل ترده عن القوم املجرمني، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم اللهم، 
اإنا ن�ستعينك ون�ستغفرك، ونثني عليك، ول نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجرك، ب�سم اهلل الرحمن 
الرحيم، اللهم اإياك نعبد، ولك ن�سلي ون�سجد، واإليك ن�سعى ونحفد)4(، ونخ�سى عذابك، ونرجو 

رحمتك، اإن عذابك اجلد)5( بالكفار ملحق)6(«)7(.
وتختلف �سيغة القنوت الوارد عن عمر بن اخلطاب –ر�سي اهلل عنه- عند احلنابلة)8( 
 :ȯǠȪȥ ȀǲȦȱǟ Ž ǨȺȩ ȼȹǕ -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı Ȁȶȝ ȸȝȿ« :بع�س ال�سيء، فقد جاء يف املغني قوله
 ÛȬɆȲȝ ȰȭɀǪȹȿ ÛȬǣ ȸȵǘȹȿ ÛȫȀȦȢǪȆȹȿ ȬɅǼȾǪȆȹȿ ȬȺɆȞǪȆȹ ǠȹǙ ȴȾȲȱǟ ÛȴɆǵȀȱǟ ȸƥȀȱǟ ǃǟ ȴȆǣ
 ÛǼǲȆȹȿ ɄȲȎȹ Ȭȱȿ ÛǼǤȞȹ ȫǠɅǙ ȴȾȲȱǟ ÛȴɆǵȀȱǟ ȸƥȀȱǟ ǃǟ ȴȆǣ ÛȫȀȦȮȹ ɍȿ ÛȼȲȭ Ƙƪǟ ȬɆȲȝ ƗǮȹȿ
 ǡǾȝ ȴȾȲȱǟ ÛȨǶȲȵ ǿǠȦȮȱǠǣ Ǽƨǟ ȬǣǟǾȝ ȷǙ ÛȬǣǟǾȝ ɂȊƳȿ ȬǪƥǿ ɀǱȀȹ ÛǼȦƲȿ ɂȞȆȹ ȬɆȱǙȿ

.)9(»ȬȲɆǤȅ ȸȝ ȷȿǼȎɅ ȸɅǾȱǟ ǡǠǪȮȱǟ ȰȽǕ ǥȀȦȭ
 ȜȺƳȿ ÛȬǣ ȸȵǘȹȿ ÛȫȀȦȢǪȆȹȿ ȬȺɆȞǪȆȹ ǠȹǙ ȴȾȲȱاأما �سيغة القنوت عند املالكية)10( فهي: »ا
 ɀǱȀȹ ÛǼȦƲȿ ɂȞȆȹ ȬɆȱǙȿ ÛǼǲȆȹȿ ɄȲȎȹ Ȭȱȿ ÛǼǤȞȹ ȫǠɅǙ ȴȾȲȱǟ ÛȫȀȦȮɅ ȸȵ ȫȀǪȹȿ ȜȲƳȿ ÛȬȱ

 ȀǹǘɅ :ƆǠǮȱǟȿ ÛȀȶȝ ǧɀȺȩ ȳǼȪɅ :ȯȿɉǟ :ǦɆȞȥǠȊȲȱ ȷǠȾǱȿ ÝȳǼȪɅ ǠȶȾɅǖȥ ÛȸɅȀǭɉǠǣ ǨȺȪɅ ȷǕ ǻǟǿǕ ǟǽǙȿ .ďĒĒ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Č)
 -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ƑȺȱǟ ȸȝ ǨǣǠǭ ƆǼȽǟ ȴȾȲȱǟ :ȴƬɀȩ ȷɉ ÛȻǿǠǪƳ ɃǾȱǟ ǟǾȽȿ :ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ ÛȸȆƩǟ ȸȝ Ƀȿǿ Ǡȵ ȳǼȪɅȿ Ȁȶȝ ǧɀȺȩ

.ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ .ȴȽǕȿ ǼȭǓ ǟǾȽȿ
 .čĔĔ-čĔē/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ďĒē/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (č)

 ȴȞɆȱ ǥȀȦȮȱǟ ǡǾȝ ȯǠȪɅ ȷǕ ǿǠǪǺƫǠȥ ȷɇǟ ǠȵǕȿ ȀȎȞȱǟ Ȭȱǽ Ž ƙȶȲȆƫǟ ȷɀȲǩǠȪɅ ǟɀȹǠȭ ȴŒɉ ǡǠǪȮȱǟ ȰȽǕ ɂȲȝ ȀȎǪȩǟ Ķ:ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ (Ď)
 .ďĒē/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ .ĶǿǠȦȮȱǟ ȸȵ ȴȽƘȡȿ ǡǠǪȮȱǟ ȰȽǕ

 ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ :ȀȚȹǟȿ (ǼȦǵ)ǥǻǠȵ ÛĎĐďȋ ÛȔɆǶƫǟ ȃɀȵǠȪȱǟ ÛɃǻǠǣǓȿƘȦȱǟ .țǟȀȅɋǟȿ ɀȖƪǟ ǦȭǿǟǼȵ :ǼȦƩǟ ȰȍǕȿ ÛǿǻǠǤȹ ɃǕ :ǼȦƲ (ď)
.ēčč/Č ÛƗȢƫǟ

.ēčč/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ǢȞȲȱǟ ɍ ȨƩǟ ɃǕ :ȴɆƨǟ ȀȆȮǣ Ǽƨǟ (Đ)
 ɀȽȿ  :ǦȵǟǼȩ  ȸǣǟ  ȯǠȩ  ÛȻǠɅǙ  ȼȪǶȲɅ  ǃǟ  ȷǕ  ǻǟǿǕ  ǒǠƩǟ  ǴǪȥ  ȸȵȿ  .ȴȾǪȪƩǕȿ  ȳɀȪȱǟ  ǨȪƩ :ȯǠȪɅ  ÛȨǵɍ ɃǕ  :ǒǠƩǟ  ȀȆȮǣ  ȨǶȲȵ  (đ) 
 ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ .ƾȞȵ ǠȶƬɀȪǩ ǡȀȞȱǟ :ȯǠȪȥ ȨǶȲȵȿ ȨǶȲȵ ȸȝ ƾǤȲȞǭ Ǩȱǖȅ :ȯɎƪǟ ȯǠȩȿ ÛƂȿɉǟ ɄȽ ǦɅǟȿȀȱǟ ȷǕ Ƙȡ ǴɆǶȍ ƖȞȵ

.ēčč/Č ÛƗȢƫǟ
 ȿǕ ǴɆǶȍ ȻǻǠȺȅǙ :ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ .ĎČďĎ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ ǒǠȝǻ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛčĔĔ-čĔē/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Ē)

 .ďĒĔ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ :ȀȚȹǟ .ȸȆǵ
.ēčč-ēčČ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ē)

.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Ĕ)
.ČċĎ/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Čċ)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čēē

 ŸǕ ȸǣ ǼȱǠǹ ȸȝ ǒǠǱ Ǡƞ ăɍɍǼǪȅǟ Ȭȱǽȿ ¬ȨǶȲȵ ȸɅȀȥǠȮȱǠǣ ȬǣǟǾȝ ȷǙ ÛǼƨǟ ȬǣǟǾȝ ȣǠƳȿ ȬǪƥǿ
 ȻǒǠǱ ǽǙ ÛȀȒȵ ɂȲȝ ɀȝǼɅ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ- ǃǟ ȯɀȅǿ ǠȶȺɆǣ :ȯǠȩ -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ- ȷǟȀȶȝ
 ȬǮȞǣ ǠƴǙȿ ÛƾȹǠȞȱ ɍȿ ƾǣǠǤȅ ȬǮȞǤɅ Ɓ ǃǟ ȷǙ ǼȶƮ ǠɅ :ȯǠȪȥ ÛǨȮȆȥ ÛǨȮȅǟ ȷǕ ȼɆȱǙ ǖȵȿǖȥ ÛȰɅƎǱ
 ȼȶȲȝ Ż ÛȷɀƫǠș ȴŒǚȥ ȴŏǾȞɅ ȿǕ ȴȾɆȲȝ ǡɀǪɅ ȿǕ ǒɄȉ Ȁȵɉǟ ȸȵ Ȭȱ ȄɆȱ ÛƾǣǟǾȝ ȬǮȞǤɅ Ɓȿ ÛǦƥǿ

  .)1(»ƀǙ...ȬȺɆȞǪȆȹ ǠȹǙ ȴȾȲȱǟ ǧɀȺȪȱǟ
اأنه ل مانع من اجلمع بني قنوت عمر والقنوت الذي رواه احل�سن،  ويرى ال�سافعية)2( 
واإن  ي�ستحب تقدميه،  اآخر  تاأخري قنوت عمر، ويف وجه  واإن جمع بينهما فالأ�سح عندهم 
اإماَم  اأو  منفرداً  كان  اإذا  ما  بينهما  اجلمع  ا�ستحباب  ومكان  الأول،  على  فليقت�رص  اقت�رص 

حم�سورين ير�سون بالتطويل.
عند  خمتارة  اأقوال  ثالثة  ففيه  يحفظه،  ل  اأو  بالعربية  القنوت  يح�سن  ل  كان  واإن 
احلنفية)3(، قيل: يقول يا رب ثالث مرات ثم يركع، وقيل: يقول اللهم اغفر يل ثالث مرات، 

وقيل: يقول اللهم ربنا اآتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخرة ح�سنة وقنا عذاب النار)4(.

املبحث الثامن

اجلهر واملخافتة يف القنوت وما يقوله املاأموم
يرى احلنفية)5( اأن املنفرد باخليار: اإن �ساء جهر واأ�سمع غريه، واإن �ساء جهر واأ�سمع 
بالقراءة،  اجلهر  دون  ولكن  بالقنوت،  يجهر  فاإنه  اإمامًا  كان  اإن  اأما  اأ�رص.  �ساء  واإن  نف�سه، 
ȨǶȲȵ ǿǠȦȮȱǠǣ ȬǣǟǾȝ ȷ« واإذا دعا الإمام بعد ذلك فهل  والقوم يتابعونه يف ذلك اإىل قول  »اإ
اأبي يو�سف، والثاين: ل  الأول: يتابعونه، وهو قول  القوم؟ للحنفية يف ذلك قولن:  يتابعه 

نون)6(. يتابعونه ولكن ُيوؤَمِّ
وذهب احلنفية)7( يف قول اآخر اإىل القول باإخفاء القنوت يف حق الإمام والقوم جميعًا، 

.ČċĎ/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Č)
.ďĒē/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (č)

.țɀȑɀƫǟ ǟǾƬ ȷȿȀǹɇǟ ǒǠȾȪȦȱǟ ȏȀȞǪɅ Ɓ (Ď)
 ɍ ȸƞ ǼɆɆȪǪȱǟ ȷǕȿ ȼȱɀȶȊȱ ȰȒȥǕ Ƙǹɉǟ ȷǙȿ ȁǟɀƨǟ Ž ɍ ǦɆȲȒȥɉǟ Ž ȣɎǪǹɍǟ ȷǕ ȀȽǠȚȱǟȿ Ķ:ȯǠȩȿ .ďĐ/č ÛȨǝǟȀȱǟ ȀǶǤȱǟ ÛȴɆƱ ȸǣǟ(ď)
.ĶȼȦɆȩɀǩ ȳǼȝ ǦɅǟȿȀȱǟ ȀȽǠș ȷǕ ǨȶȲȝ Ǡƫ Ȁȭǽ Ǡư Ǽǵǟȿ ɂȲȝ ȀȎǪȪɅ ȷǕ ȣȿȀȞƫǟ ǒǠȝǼȱǟ ȣȀȞɅ ȸƫ ȁɀƶ Ȱǣ ȓȀȊǣ ȄɆȱ ǦɆǣȀȞȱǟ ȸȆƷ

.čĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Đ)
 .čĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ :ȀȚȹǟ .ǟɀǪȮȅ ȳɀȪȱǟ ǒǠȉ ȷǙ :ǦɆȦȺƩǟ ȐȞǣ ȯɀȩ Žȿ (đ)

.čĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Ē)
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وهو قول املالكية)1( امل�سهور، واحلنابلة)2( يف ال�سحيح من املذهب، جاء يف املدونة قول 
�سحنون:« قلت لبن القا�سم: هل يجهر بالدعاء يف القنوت اإمامًا كان اأو غري اإمام؟ قال: ل 
يجهر، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا قويل«)3(، وا�ستدل لهذا القول بقوله –تعاىل-: »ادعوا 
اخلفي«)5(،  الدعاء  »خري  و�سلم-:  عليه  اهلل  –�سلى  النبي  وقول   ،(ď)»وخفية ت�رصعًا  ربكم 

ولأنه دعاء، فيندب الإ�رصار به حذراً من الرياء «)6(.
اأما ال�سافعية)7( فقالوا: اإذا كان اإمامًا ففي ذلك قولن(ē): اأحدهما: ل يجهر، كالت�سهد 
وك�سائر الدعوات، والثاين: ي�ستحب، وهو الأ�سح، ودليله ما جاء يف �سحيح البخاري عند 
 ƑȺȱǟ  ȷǕ -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı ǥȀɅȀȽ ŸǕ ȸȝ :)9)¬ǒɄȉ Ȁȵɉǟ ȸȵ Ȭȱ ȄɆȱ« -تعاىل– تف�سري قوله 
ǦȱȁǠȺȱǟ ǧɀȺȩ Ž ǧɀȺȪȱǠǣ ȀȾǱ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı«)10(، وبالقيا�س على ما لو �ساأل الرحمة اأو 

ا�ستعاذ من العذاب يف اأثناء القراءة، فاإن املاأموم يوافقه يف ال�سوؤال ول يوؤمن. 
واأما املنفرد، في�رص بالقنوت بال خالف عندهم)11(. وهو رواية عند احلنابلة)12(، ويف 
الأخرى وهي ال�سحيح من املذهب اأن املنفرد يجهر بالقنوت)13(. وقيا�س املذهب عندهم اأن 

املنفرد يخري بني اجلهر والإخفاء)14(.
الإمام  باأن  القول  وعلى  �رصاً،  يقنت  يجهر،  ل  الإمام  اأن  القول  فعلى  املاأموم،  واأما 
يوؤمن  اأنه  اأ�سحهما:  لل�سافعية:  فوجهان  الإمام  ي�سمع  املاأموم  كان  فاإن  بالقنوت،  يجهر 

 ȼȹǕ ȴȽǼȺȝ ɁȀǹǕ ǦɅǟȿǿ Žȿ .čēč/Č ÛɄȉȀƪǟ ǦɆȉǠǵ ÛɄȉȀƪǟȿ .ČċĎ/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵȿ .ĐĎĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǢȽǟɀȵ ÛǡǠȖƩǟ (Č)
.ĐĎĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǢȽǟɀȵ ÛǡǠȖƩǟ .ȀȾƶ

.ČĒč/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟ (č)
.ČċĎ/Č ÛǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Ď)

.(ĐĐ)ȴȩǿ ǦɅǓ ȣǟȀȝɉǟ ǥǿɀȅ (ď)
 ¡ČĒč/Č ÛǼȺȆƫǟ ÛȰǤȺǵ ȸǣǟ :ȀȚȹǟ .ĶɄȦƪǟ ȀȭǾȱǟ Ƙǹ Ķ:ǦȺȆȱǟ ǢǪȭ Ž ǻɀǱɀƫǟȿ ÛčĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ Ž ƆǠȅǠȮȱǟ ȻȀȭǽ ǟǾȮȽ (Đ)
 ¡ĔČ/Ď ÛȷǠǤǵ ȸǣǟ ǴɆǶȍ ÛȷǠǤǵ ȸǣǟȿ .ēČ/Č ÛǼǝǟȿȂȱǟ Ȝȶƭ ÛɄȶǮɆƬǟȿ .ČđčĎ ¡ČĐĐĔ ¡ČďĒĒ :ǬɅǻǠǵɉǟ ÛČēĒ ¡Čēċ 
 ÛƆɀȲǲȞȱǟȿ .ēċĔ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ Ûȼǩɀȍ ȜȶȆɅ ǬɆƜ ȻȀȭǽ ȸȵ ȰȒȥǕ ȼȆȦȹ ƙǣȿ ȼȺɆǣ Ɏȝȿ ȰǱ ȼǣǿ ǼǤȞȱǟ Ȁȭǽ ȷǖǣ ȷǠɆǤȱǟ Ȁȭǽ ǡǠǣ
 ÛȤɆȞȑ  ǬɅǼƩǟȿ  .đĐč  :ȴȩǿ  ǨƠ  ÛĎĔĎ/ď  ÛȰȲȞȱǟ  Ž  ƗȖȩǿǟǼȱǟ  ȻȀȭǽȿ  .ČčĐċ  :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ  ÛďĒČ/Č  ÛǒǠȦƪǟ  ȤȊȭ 
.čēēĒ:ȴȩǿ ǬɅǼǵ Ûďčďȋ ÛȜȵǠƨǟ ȤɆȞȑ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .đččȋ ÛǢȱǠȖƫǟ ƖȅǕ ÛǧɀƩǟȿ .čċčȋ ÛǥȀȭǾǪȱǟ ÛɄȊȭǿȂȱǟ :ȀȚȹǟ

.čēĎ/Č ÛɄȉȀƪǟ ǦɆȉǠǵ ÛɄȉȀƪǟ (đ)
.ďēČ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ :ȀȚȹǟ .Ȁǩɀȱǟ ǧɀȺȩȿ ǴǤȎȱǟ ǧɀȺȩ ȰȶȊɅ ǦȱǖȆƫǟ ȻǾȽ Ž ǦɆȞȥǠȊȱǟ ȯɀȩ (Ē)

.ĐČČ ¡ďēČ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ē)
.Ččē ȴȩǿ ǦɅǓ ȷǟȀȶȝ ȯǓ ǥǿɀȅ (Ĕ)

.ďčēď :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǒɄȉ Ȁȵɉǟ ȸȵ Ȭȱ ȄɆȱ ǡǠǣ ÛƘȆȦǪȱǟ ǡǠǪȭ ÛČđđČ/ď ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǿǠǺǤȱǟ (Čċ)
.ďēČ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (ČČ)

.ČĒč/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟ (Čč)
.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (ČĎ)

.ďČē/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟ (Čď)



أحكام القنوت في الفقه اإلسالمي
مقارنة» فقهية  «دراسة 

شندي   د. إسماعيل 

čĔċ

والثاين:  املذهب)2(.  من  ال�سحيح  يف  احلنابلة)1(  قول  وهو  يقنت،  ول  الإمام  دعاء  على 
اأحدهما  اأي�سًا:  لل�سافعية  فوجهان  يوؤّمن:  باأنه  القول  وعلى  والقنوت،  التاأمني  بني  يتخري 
يوؤمن يف اجلميع، والثاين، وهو الأ�سح، يوؤمن يف الكلمات اخلم�س التي هي دعاء، واأما الثناء 

في�ساركه يف قوله اأو ي�سكت، وامل�ساركة اأوىل، لأنه ثناء وذكر، ل يليق به التاأمني)3(.
واإن كان املاأموم ل ي�سمع قنوت الإمام، لبعد اأو غريه، فعلى القول باأنه لو �سمع لأّمن 
ا�ستحباب  يف  كالوجهني  وهما  يوؤمن،  والثاين:  الأ�سح،  وهو  يقنت،  الأول:  اأي�سًا:  وجهان 

قراءة ال�سورة اإذا مل ي�سمع قراءة الإمام)4(. 
 ǟɀȝǻوالراجح عندي اأن الأوىل للمنفرد يف القنوت املخافتة ل اجلهر، لقوله -تعاىل-: »ا
 ȸȵ ȏȀǪȞɅ Ɓ ǠȶɆȥ ȀȆȱǟ ȷǕ ǿȀȪǩ ǦȞɅȀȊȱǟ ȷɉ ÛǒǠɅȀȱǟ ȸȝ ƿǼɆȞǣ ȷɀȮɆȱȿ )5(»ǦɆȦǹȿ ƾȝȀȒǩ ȴȮǣǿ
 ȏǿɉǟ ɂȲȝ ȷǠȭ Ǡȵ ƾȵǟɀȩǕ ǠȺȭǿǻǕ ǼȪȱ« :ȸȆƩǟ ŸǕ ȸǣ ȸȆƩǟ ȯǠȩ ÛȀȾƨǟ ȸȵ ƿȀǱǕ ȴȚȝǕ Ǝȱǟ ȯǠȶȝǕ
ƿȀȾǱ ȷɀȮɆȥ ƿȀȅ ȷɀȮɅ ȷǕ ɂȲȝ ȷȿǿǼȪɅ Ȱȶȝ«)6(. اأما بالن�سبة لالإمام فالأوىل اجلهر حلديث اأبي 
هريرة ال�سابق، وحلديث رافع عن عمر –ر�سي اهلل عنه-)7( واأما املاأمومون، فياأمنون على 
ما يقوله الإمام اإل يف الثناء، فالأوىل اأن ي�ساركوه فيه، لأنه ثناء وذكر، ول يليق به التاأمني. 
واأما زيادة عبارات مثل: »ǼȾȉǕ« ȿ »Ȩǵ«، فهي جمرد نظر، مل يرد �سيء منها يف الأثر)8(، 

واأما اإن كان املاأموم ل ي�سمع قنوت الإمام فالأوىل اأن يقنت، واهلل –تعاىل- اأعلم.

املبحث التاسع
ال�سالة على النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- بعد القنوت

للحنفية)9( وال�سافعية)10( يف ذلك قولن:
 الأول: ي�ستحب، وهو قول اأبي الليث ال�سمرقندي من احلنفية، وهو الأوىل عندهم، وهو 
ال�سحيح امل�سهور عند ال�سافعية، وبه قال احلنابلة)11( وهو املذهب عندهم، ووجه هذا القول 
ما جاء يف رواية من حديث احل�سن –ر�سي اهلل عنه- قال:«علمني ر�سول اهلل –�سلى اهلل 

.ČĒč/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟ (Č)
.ČĒč/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟ :ȀȚȹǟ .ǨȺȪɅ ȴȽǼȺȝ ɁȀǹǕ ǦɅǟȿǿ Žȿ (č)

.ďēČ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Ď)
.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (ď)

.(ĐĐ)ȴȩǿ ǦɅǓ ȣǟȀȝɉǟ ǥǿɀȅ (Đ)
.ččď/Ē ÛȷǓȀȪȱǟ ȳǠȮǵɉ ȜȵǠƨǟ ÛƑȕȀȪȱǟ (đ)

.ǬǶǤȱǟ ǟǾȽ ȸȵ (ČĒ)ȋ ȀȚȹǟ (Ē)
.ČĎč ȋ ÛƙǤƫǟ ȯɀȪȱǟ ÛȸȆǵ ǿɀȾȊȵ (ē)

.čĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Ĕ)
.ĐČČ ¡ďĒĔ-ďĒē/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (Čċ)

.ďčċ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟȿ .ČĒČ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟ (ČČ)
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عليه و�سلم- هوؤلء الكلمات يف الوتر قال: اللهم اهدين فيمن هديت فذكر الألفاظ الثمانية، 
وقال يف اآخرها: تباركت ربنا وتعاليت، و�سلى اهلل على النبي حممد وعلى اآل حممد«)1(، قال 
ابن الهمام: »ȯɀȪȱǟ ǟǾȽ ȸȝ ȯǼȞɅ ȷǕ ɄȢǤȺɅ ɍȿ«)2(، وملا جاء عن علي –ر�سي اهلل عنه- اأنه 
 ȼɆȥ  ȷɀȮɅ  ȷǕ  ȰȒȥɉǠȥ  ǒǠȝǻ ǧɀȺȪȱǟ  ȷɉȿ Û(Ď)ǼȶƮ ɂȲȝ ɄȲȎɅ Ɠǵ ǡɀǲƮ ǒǠȝǻ Ȱȭ« :قال

.)4(»ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ƑȺȱǟ ɂȲȝ ǥɎȎȱǟ

 والثاين: ل يجوز، واإن فعلها بطلت �سالته عند ال�سافعية، ووجهه اأنه نقل ركنًا اإىل غري 
مو�سعه، قال النووي: وهو غلط �رصيح. ولأن القنوت لي�س مو�سعها)5(. 

والراجح عندي ا�ستحباب ال�سالة على النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- لالأثر الوارد عن 
 ÛȯɀȞȦȶȲȱ ǒǠȺǤȱǠǣ ɄȲȎɅ Ɠǵ« :علي –ر�سي اهلل عنه- يف ذلك، قال املناوي يف تعليقه عليه
 ÛȼɆȲȝ ǥɎȎȱǟ ȼȞȵ ȜȥǟȀȱǟ ǢǶȎǪȆɅ Ɠǵ ǃǟ ƂǙ ȜȥȀɅ ɍ ȼȹǕ ƗȞɅ ÛƑȺȱǟ ɂȲȝ ɄȝǟǼȱǟ ɄȲȎɅ Ɠǵ ɃǕ
 ǥɎȎȱǠȥ ÛƾȒȞǣ ǻȀɅȿ ǒǠȝǼȱǟ ȐȞǣ ȰǤȪɅ ɍ ȼȵȀȮǣ ǃǟȿ ÛǦȱɀǤȪȵ ǠŒɀȮȱ ÛǦǣǠǱɋǟ ƂǙ ǦȲɆȅɀȱǟ ɄȽ ǽǙ
ǴȎǩ ɍ ǠȾȕȀȉ ȷȿǻ ǥǻǠǤȞȱǟȿ ǥǻǠǤȝ ɀȽȿ ÛǒǠȝǼȱǟ«)6(. ومما يقوي هذا القول ما   Ž ȓȀȉ ȼɆȲȝ
 ƙǣ  ȣɀȩɀȵ  ǒǠȝǼȱǟ  ȷǙ« قال:  اأنه  عنه-  اهلل  –ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  عن  الرتمذي  اأخرجه 
ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ȬɆǤȹ ɂȲȝ ɄȲȎǩ Ɠǵ ǒɄȉ ȼȺȵ ǼȞȎɅ ɍ Ûȏǿɉǟȿ ǒǠȶȆȱǟ(7(، والقنوت دعاء، 

في�سلى فيه على النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-، واهلل اأعلم بال�سواب. 

 ÛȤɆȞȑ ǬɅǼƩǟȿ .ČĒďđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȀǩɀȱǟ Ž ǒǠȝǼȱǟ ǡǠǣ ÛǿǠȾȺȱǟ țɀȖǩȿ ȰɆȲȱǟ ȳǠɆȩ ǡǠǪȭ Ûčďē/Ď ÛɄǝǠȆȺȱǟ ȸȺȅ ÛɄǝǠȆȺȱǟ (Č)
.Čċđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǿǠȾȺȱǟ țɀȖǩȿ ȰɆȲȱǟ ȳǠɆȩ ǡǠǪȭ Ûđđ-đĐȋ ÛɄǝǠȆȺȱǟ ȸȺȅ ȤɆȞȑ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ

.ďĎē/Č ÛȀɅǼȪȱǟ ǴǪȥ ÛȳǠȶƬǟ ȸǣǟ (č)
 ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ȁǟȀƪǟ ƇȀȮȱǟ ǼǤȝ ɍǙ ȧǠǶȅǙ ŸǕ ȸȝ ǬɅǼƩǟ ǟǾȽ ȿȀɅ Ɓ :ȯǠȩȿ ÛĒčČ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ Ûččċ/Č ÛȔȅȿɉǟ ȴǲȞƫǟ ÛƆǟƎȖȱǟ (Ď)
 ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ- ȯǠȩ :ȯǠȩ ɄȲȝ ȸȝ ǫǿǠƩǟ ȸȝȿ ļ Ûƾȥɀȩɀȵ ȼǩǼǱȿ ǟǾȭ Ķ:ȯǠȩȿ ÛČĐĒĐ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛčČđ/č ÛȷǠƹɋǟ ǢȞȉ
 ȷǠƹɋǟ ǢȞȉ ȀȚȹǟȿ .ĶƾȝɀȥȀȵ ȄȹǕ ȸȝ ȀǹǓ ȼǱȿ ȸȵ ȻǠȺɅȿǿȿ ÛǼȶƮ ȯǓ ɂȲȝȿ ǼȶƮ ɂȲȝ ɂȲȎɅ Ɠǵ ǃǟ ȸȝ ǡɀǲƮ ǒǠȝǼȱǟ :-ȴȲȅȿ
 ƑȺȱǟ  ɂȲȝ  ǥɎȎȱǟ  ǡǠǣ  ÛǦɆȝǻɉǟ  ǡǠǪȭ ÛČđċ/Čċ ÛǼǝǟȿȂȱǟ  Ȝȶƭ ÛɄȶǮȾɆȱǟȿ  .ČĐĒĒȿ ÛČĐĒđ :ȴȩǿ  ǬɅǼǵ ÛčČđ/č ÛƾȒɅǕ
 ÛǧǠȪǭ ȼǩǟȿǿȿ ƾȥɀȩɀȵ Ȕȅȿɉǟ Ž ƆǟƎȖȱǟ Ȼǟȿǿ Ķ:ɃǿǾȺƫǟ ȯǠȩȿ .ĶǧǠȪǭ ȼȱǠǱǿȿ Ķ:ȯǠȩȿ ÛȻƘȡȿ ǒǠȝǼȱǟ Ž -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı
 .ďĒĐď:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛčĐĐ/Ď ÛȃȿǻȀȦȱǟ ÛɄȶȲɅǼȱǟȿ .čĎċ/č ÛǢɆȽȀǪȱǟȿ ǢɆȡȀǪȱǟ ÛɃǿǾȺƫǟ :ȀȚȹǟ .ĶǴȍǕ ȣɀȩɀƫǟȿ ȴȾȒȞǣ ȼȞȥǿȿ

 .ČĔ/Đ ÛȀɅǼȪȱǟ ȐɆȥ ÛɃȿǠȺƫǟȿ
čĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (ď)

.ȼȆȦȹ ȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Đ)
.ČĔ/Đ ÛȀɅǼȪȱǟ ȐɆȥ ÛɃȿǠȺƫǟ (đ)

ǬɅǼǵ  ÛȴȲȅȿ  ȼɆȲȝ  ǃǟ  ɂȲȍ  ƑȺȱǟ  ɂȲȝ  ǥɎȎȱǟ  ȰȒȥ  Ž  ǒǠǱ  Ǡȵ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  ǡǟɀǣǕ  ÛĎĐđ/č  ÛǴɆǶȎȱǟ  ȜȵǠƨǟ  ÛɃǾȵȀǪȱǟ  (Ē) 
 ǥɎȎȱǟ ȰȒȥ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛȀǩɀȱǟ ǡǠǪȭ ÛČčĔȋ ÛƆǠǤȱɉǟ ǰɅȀǺǪǣ ɃǾȵȀǪȲȱ ǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ :ȀȚȹǟ ÛȸȆǵ ǬɅǼƩǟȿ .ďēđ :ȴȩǿ 

 .ďēđ:ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ƑȺȱǟ ɂȲȝ
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املبحث العاشر

م�صح الوجه)1( باليدين بعد القنوت؟
اليدين يف القنوت مل ي�رصع امل�سح بال خالف)2(، واأما  ال�سافعية بعدم رفع  على قول 

على القول برفع اليدين فيه فلهم يف ذلك قولن)3(:
املذهب عندهم،  رواية)4( وهي  احلنابلة يف  قول  امل�سهور، وهو  ي�ستحب، وهو  الأول: 
 ǃǟ  ɂȲȍı  ǃǟ  ȯɀȅǿ  ȷǕ« عنهما-:  اهلل  عبا�س–ر�سي  ابن  عن  روي  ما  القول  هذا  ووجه 
 Ǡŏ  ǟɀǶȆȵǠȥ  ȴǪȡȀȥ  ǟǽǚȥ  ÛǠȽǿɀȾȚǣ  ȻɀȱǖȆǩ  ɍȿ  ÛȴȮȥɀȦȭ  ȷɀȖǤǣ  ǃǟ  ǟɀȲȅ  :ȯǠȩ  -ȴȲȅȿ  ȼɆȲȝ
 ȷǠȭ -ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍı ǃǟ ȯɀȅǿ ȷǕ« -ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿı Ȁȶȝ ȸȝ Ƀȿǿ Ǡȵȿ Û)5(»ȴȮȽɀǱȿ
يزيد   بن  ال�سائب  عن  روي  وما   ،)6(»ȼȾǱȿ  Ǡȶŏ  ǴȆƹ  Ɠǵ  ǠȶȾȖƷ  Ɓ  ǒǠȝǼȱǟ  Ž  ȼɅǼɅ  Ȝȥǿ  ǟǽǙ
اإذا دعا رفع يديه وم�سح وجهه بيديه)7(. ولأنه  –�سلى اهلل عليه و�سلم- كان  الر�سول   »اأن 
�سائر  ال�سالة، وفارق  لو كان خارجًا عن  فيه، فيم�سح بهما وجهه، كما  يديه  يرفع  دعاء 

الدعاء، فاإنه ل يرفع يديه فيه)8(.
والثاين: ل مي�سح، وهو ال�سحيح عند ال�سافعية، وهو قول احلنابلة يف رواية)9(. ووجهه 
عدم وجود ن�سو�س �سحيحة فيه، قال الإمام اأحمد: »ǒɄȊǣ ȼɆȥ ȜƧǕ Ɓ«)10(، وقال البيهقي: 
 ،ǧɀȺȪȱǟ Ž ȤȲȆȱǟ ȸȵ ǼǵǕ ȸȝ ȼȚȦǵǕ ǨȆȲȥ ÛǒǠȝǼȱǟ ȸȵ ȟǟȀȦȱǟ ǼȞǣ ȼǱɀȱǠǣ ȸɅǼɆȱǟ ǴȆȵ Ǡȵǖȥ«
ǥɎȎȱǟ ǯǿǠǹ ǒǠȝǼȱǟ Ž ȴȾȒȞǣ ȸȝ ɁȿȀɅ ȷǠȭ ȷǙȿ«، وقد روي فيه عن النبي–�سلى اهلل عليه 

 ÛɃȿɀȺȱǟ :ȀȚȹǟ .ȻȿȀȮȵ ɀȽ :ȟǠǤȎȱǟ ȸǣǟ ȯǠȩȿ ÛǢǶǪȆɅ ɍ ȼȹǕ ɂȲȝ ǦɆȞȥǠȊȱǟ ȨȦǩǠȥ ȻƘȡȿ ǿǼȎȱǟ ȸȵ ȼǱɀȱǟ Ƙȡ ǠȵǕ (Č) 
.ďēČ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ

.ďēċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (č)
.ĐČČ ¡ďēċ/Ď ÛȨǣǠȆȱǟ ǿǼȎƫǟ (Ď)

.ďčċ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟȿ .ČĒĎ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčĎ-ēčč/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ď 
 Ƙȡ ȸȵ ǬɅǼƩǟ ǟǾȽ Ƀȿǿ :ǻȿǟǻ ɀǣǕ ȯǠȩȿ ÛČďēĐ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǒǠȝǼȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĒĔ-Ēē/č Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ Ûǻȿǟǻ ɀǣǕ (Đ)
 ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċČ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟȿ .ƾȒɅǕ ȤɆȞȑ ɀȽȿ ǠȾȲǮȵǕ ȨɅȀȖȱǟ ǟǾȽȿ ÛǦɆȽǟȿ ǠȾȲȭ ǢȞȭ ȸǣ ǼȶƮ ȸȝ ȼǱȿ
 ǡǠǪȭ ÛČďđ-ČďĐȋ Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ ȤɆȞȑ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ ÛȤɆȞȑ :ƆǠǤȱɉǟ ȯǠȩȿ .ĎČĐČ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȸɅǼɆȱǟ Ȝȥǿ

 .đččđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛēĔĔ ȋ  ÛƘȢȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ȤɆȞȑ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .ĎČē :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǒǠȝǼȱǟ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ
 ȯǠȩȿ ÛĎĎēđ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǒǠȝǼȱǟ ǼȺȝ ɃǼɅɉǟ Ȝȥǿ Ž ǒǠǱ Ǡȵ ǡǠǣ ÛǒǠȝǼȱǟ ǡǠǪȭ Ûďđď-ďđĎ/Đ ÛǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ ÛɃǾȵȀǪȱǟ (đ)
 ÛȃǠȺȱǟ ȼȺȝ ǫǼǵ Ǽȩȿ ÛǬɅǼƩǟ ȰɆȲȩ ɀȽȿ ȼǣ ǻȀȦǩ Ǽȩȿ ȄɆȝ ȸǣ ǻǠƥ ǬɅǼǵ ȸȵ ɍǙ ȼȥȀȞȹ ɍ ǢɅȀȡ ǴɆǶȍ ǬɅǼǵ ǟǾȽ :ɃǾȵȀǪȱǟ
 ÛƆǠǤȱɉǟ ȨɆȪǶǪǣ ɃǾȵȀǪȲȱ ǴɆǶȎȱǟ ȜȵǠƨǟ :ȀȚȹǟ ÛȤɆȞȑ :ƆǠǤȱɉǟ ȯǠȩȿ .ȷǠȖȪȱǟ ǼɆȞȅ ȸǣ ƚƷ ȼȪǭȿ ǦȪǭ ɀȽ ȷǠɆȦȅ ŸǕ ȸǣ ǦȲȚȺǵȿ

.ČĒĔ-ČĒē/č ÛȰɆȲȢȱǟ ǒǟȿǿǙ ÛƆǠǤȱɉǟȿ .ĒđĔ-Ēđēȋ
 :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛččČ/ď ÛǼȺȆƫǟ  ÛȰǤȺǵ ȸǣǟ.ČďĔč :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǒǠȝǼȱǟ  ǡǠǣ  ÛǥɎȎȱǟ  ǡǠǪȭ Ûēċ/č Ûǻȿǟǻ ŸǕ  ȸȺȅ Ûǻȿǟǻ ɀǣǕ  (Ē)
 .Ďčċ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǒǠȝǼȱǟ  ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛČďđȋ Ûǻȿǟǻ ŸǕ ȸȺȅ ȤɆȞȑ ÛƆǠǤȱɉǟ :ȀȚȹǟ  ÛȤɆȞȑ ǬɅǼƩǟȿ .ČĒĔĒč

 .ďĎĔĔ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛđĎēȋ ÛȜȵǠƨǟ ȤɆȞȑ ÛƆǠǤȱɉǟȿ
.ďčċ/Č ÛțǠȺȪȱǟ ȣǠȊȭ ÛźɀȾǤȱǟȿ .ēčĎ/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (ē)

.ČĒĎ/č ÛȣǠȎȹɋǟ ÛɃȿǟǻȀƫǟȿ .ēčč/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ĕ)
.ēčč/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Čċ)



čĔĎ

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

و�سلم- حديث فيه �سعف، وهو م�ستعمل عند بع�سهم خارج ال�سالة، واأما يف ال�سالة، فهو 
عمل مل يثبت بخرب �سحيح، ول اأثر ثابت، ول قيا�س، فالأوىل اأن ل يفعله، ويقت�رص على ما 
فعله ال�سلف –ر�سي اهلل عنهم- من رفع اليدين دون م�سحهما بالوجه يف ال�سالة«)1(، وروى 
البيهقي عن علي البا�ساين قال: �ساألت عبد اهلل –يعني ابن املبارك- عن الذي اإذا دعا م�سح 
 țɀȭȀȱǟ ǼȞǣ ǨȺȪɅ ǃǟ ǼǤȝ ȷǠȭȿ :ȯǠȩ ÛȬȱǽ ȰȞȦɅ ȻǿǕ Ɓȿ :ɄȲȝ ȯǠȩ ÛƾǪǤǭ ȼȱ ǼǱǕ Ɓ :ȯǠȩ ،وجهه
ك�سائر  فيه  الوجه  م�سح  ي�ستحب  فلم  ال�سالة  يف  دعاء  ولأنه   ،)2(»ȼɅǼɅ  ȜȥȀɅ  ȷǠȭȿ  Ȁǩɀȱǟ  Ž

دعائها)3(.
والقول الراجح عندي هو عدم م�سح اليدين بعد القنوت حيث مل يثبت ذلك يف الن�سو�س، 

ل عليها. اأما اأدلة القائلني با�ستحبابه، فهي �سعيفة كما �سبق، وبالتايل فال يعوَّ

املبحث احلادي عشر

حكم من ن�صي القنوت
القنوت يف  اأن  رواية  على  وذلك  ال�سهو،  �سجود  يوجب  احلنفية)4(  عند  القنوت  ن�سيان 
 ،)5(»ǢǱǟȿ ȼȹɉ ÛɀȾȆȱǟ ǻɀǲȅ ǢǱɀɅ ƿɀȾȅ ȼȭȀǪȥ ǧɀȺȪȱǟ ǠȵǕȿ« :الوتر واجب، قال الكا�ساين
اإذا  اأثناءه فقالوا)6(:  اأو  الركوع  بعد  القنوت حال تذكره  اإىل  الرجوع  وقد ف�سلوا يف ق�سية 
ن�سي القنوت حتى ركع، ثم تذكر بعدما رفع راأ�سه من الركوع ل يعود وي�سقط عنه القنوت)7(، 
واإن كان يف الركوع فكذلك يف ظاهر الرواية، وروي عن اأبي يو�سف اأنه يعود اإىل القنوت، 
لأن له �سبهًا بالقراءة، فيعود كما لو ترك الفاحتة اأو ال�سورة، ولو تذكر يف الركوع اأو بعد ما 
اأو ال�سورة يعود وينتق�س ركوعه، ووجه ظاهر الرواية اأن  اأنه ترك الفاحتة  رفع راأ�سه منه 
الركوع يتكامل بقراءة الفاحتة وال�سورة، لأن الركوع ل يعترب بدون القراءة اأ�ساًل، فيتكامل 

 ŸǕ ǸɆȊȱǟ ƂǙ ǠȾǤǪȭ ǥǿɀȾȊȵ ǦȱǠȅǿ ɄȪȾɆǤȲȱȿ :ɃȿɀȺȱǟ ȯǠȩ .ďēċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟȿ .ĎċČ-Ďċċ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (Č
 ȔȆǣȿ ǧɀȺȪȱǟ ǼȞǣ ȼȾǱȿ ȼǶȆȵ ǠȾǪȲƤ ȸȵ ǒǠɆȉǕ ǠȾɆȥ ȼɆȲȝ ȀȮȹǕ -ǧɀȺȪȱǟ ǼȞǣ ȸɅǼɆȱǠǣ ȼǱɀȱǟ ǴȆƞ ƙȲǝǠȪȱǟ ȸȵ ɀȽȿı ƗɅɀƨǟ ǼȶƮ

 .ďēċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ :ȀȚȹǟ .Ȭȱǽ Ž ȳɎȮȱǟ
.ĎČĐĎ :ȴȩǿ ǬɅǼǵ ÛǧɀȺȪȱǟ Ž ȸɅǼɆȱǟ Ȝȥǿ ǡǠǣ ÛǥɎȎȱǟ ǡǠǪȭ ÛĎċČ/č ÛɁƎȮȱǟ ȸȺȆȱǟ ÛɄȪȾɆǤȱǟ (č)

.ēčč/Č ÛƗȢƫǟ ÛǦȵǟǼȩ ȸǣǟ (Ď)
.ČđĒ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ .čČČ/Č ÛǒǠȾȪȦȱǟ ǦȦƠ ÛɃǼȺȩȀȶȆȱǟ (ď)

.ČđĒ/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ (Đ)
.ďđ-ďĐ/č ÛȨǝǟȀȱǟ ȀǶǤȱǟ ÛȴɆƱ ȸǣǟȿ .čĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ(đ)

 ǦɆȦȺƩǟ ǼȺȝ ȧȀȦȱǟȿ Ûȼȝɀȭǿ ȐȦǪȺɅ ǬɆǵ ǥǿɀȆȱǟ ȿǕ ǦƠǠȦȱǟ ǥǒǟȀȩ ƂǙ ǻǠȝ ǟǽǙ Ǡȵ ȣɎƝ ȼȝɀȭǿ ȐȪǪȺɅ ɍ ǨȺȩȿ ȳǠɆȪȱǟ ƂǙ ǻǠȝ ȼȹǕ ɀȱȿ (Ē)
 ǢɆǩȀǪȱǟ ǥǠȝǟȀȵ ǢǲɆȥ ƾȑȀȥ ȰȮȱǟ Ȝȩȿ ǥǿɀȆȱǟ ȿǕ ǦƠǠȦȱǟ ǕȀȩȿ ǻǠȝ ǟǽǚȥ ǻɀȞɅ ȼȹǕ ɁȀǩ ɍǕ ǥǼǲȆȱǠǣ ǦȞȭȀȱǟ ǼɆȪɅ Ɓ Ǡȵ ȴǝǠȩ ǥǒǟȀȪȱǟ ȰƮ ȷǕ
 ȏȀȦȱǟ ȐȪȹ ǼȎȩ ǼȪȥ ǻǠȝ ǟǽǚȥ ǻɀȞɅ ɍ ȼȹǕ ȻǟȀǩ ɍǕ ǧǠȥ Ǽȩ ȼȲƮ ȷɉ ǧɀȺȪȱǟ ȣɎƝ țɀȭȀȱǟ ȐȪȺǣ ɍǙ Ȭȱǽ ȨȪǶǪɅ ɍȿ ȐǝǟȀȦȱǟ ƙǣ

.čĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ ȜǝǟǼǣ ÛƆǠȅǠȮȱǟ .Ȭȱǽ ȬȲƹ Ɏȥ ȼɆȲȝ ǧǠȥ ǢǱǟȿ ȰɆȎǶǪȱ
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برتكها،  الركوع  فينتق�س  واجبة،  التعيني  على  وال�سورة  الفاحتة  وقراءة  القراءة،  بتكامل 
فكان نق�س الركوع لالأداء على الوجه الأكمل والأح�سن فكان م�رصوعًا، فاأما القنوت فلي�س 
مما يتكامل به الركوع، لأنه ل قنوت يف �سائر ال�سلوات، والركوع معترب بدونه، فلن يكون 
النق�س للتكميل، وذلك لكماله يف نف�سه، ولو نق�س كان النق�س لأداء القنوت الواجب، ول 
يجوز نق�س الفر�س لتح�سيل الواجب. ول يجوز اأداء القنوت يف الركوع عند احلنفية)1(، ولو 
تذكر يف الركوع اأنه مل يقراأ فرفع راأ�سه منه يعود فيقراأ، ويعيد القنوت والركوع يف ظاهر 

الرواية، لأن الركوع ههنا ح�سل قبل القراءة، فلم يعترب اأ�ساًل.
ويباح �سجود ال�سهو عند احلنابلة)2( برتك القنوت ول يجب، ودليلهم على ذلك اأن القنوت 
�سنة ل تبطل ال�سالة برتكه ولو عمداً، وهو لي�س من الأقوال التي تعد اأركانًا وواجبات تبطل 
 ɀȱȿ ȼȭȀǪǣ ȰȖǤǩ ɍȿ ǠȾɆȥ ȷǠȭ Ǡȵ -ǥɎȎȱǟ ɃǕı ǠȾȺȺȅȿ« :ال�سالة برتكها عمداً. قال ابن النجار
 ǒǠȝǻȿ ļȴɆǵȀȱǟ ȸƥȀȱǟ ǃǟ ȴȆǣ ǥǒǟȀȩȿ ǽɀȞǩȿ ǳǠǪȦǪǪȅǟ ɄȽȿ Û)3)ȻɀȾȆȱ ǻɀǲȆȱǟ ǳǠǤɅȿ ÛƿǼȶȝ

.)4(»Ȁǩȿ Ž ǧɀȺȩȿ ƘǹǕ ǼȾȊǩ Ž
وقال املالكية)5( وال�سافعية)6( والظاهرية)7( اأنه ل �سجود على من ن�سي القنوت، جاء 
 )8(»ȼɆȲȝ ǻɀǲȅ ɍ :ȯǠȩ ǴǤȎȱǟ ǥɎȍ Ž ǧɀȺȪȱǟ ɄȆȹ ȸȶɆȥ ȬȱǠȵ ȯǠȩȿ« :يف املدونة قول مالك
وا�ستدل ال�سافعية لقولهم هذا باأن القنوت يف ال�سالة لي�س ركنًا من اأركانها، ول بع�سًا من 
ال�سنة التي ل يجرب تركها ب�سجود  –اأي الهيئات-  اأبعا�سها، واإمنا هو من الهيئات، وهي 
ال�سهو لعدم ورود جربانها به)9(. وعلل ابن حزم مذهبه)10( باأن الأفعال ق�سمان: فر�س يع�سي 
من تركه، وغري فر�س، فال يع�سي من تركه، وما كان غري فر�س فهو مباح فعله، ومباح 
تركه، واإن كان بع�سه مندوبًا اإليه مكروهًا تركه، وما كان مباحًا تركه فال يجوز اأن يلزم 
حكمًا يف ترك اأمر اأباح اهلل تعاىل تركه، وعند ابن حزم اأن القنوت من الأمور املباحة واإن 

 
 ȷǕ  ȧȀȦȱǟȿ  ȼɆȥ  ǠȽȀȭǾǩ  ǟǽǙ  ȴȽǼȺȝ  țɀȭȀȱǟ  Ž ǠȽǗǟǻǕ  ȁɀǲɆȥ  ȸɅǼɆȞȱǟ  ǧǟƘǤȮǩ  ȣɎƝ ǟǾȽȿ .čĒď/Č ÛȜǝǠȺȎȱǟ  ȜǝǟǼǣ  ÛƆǠȅǠȮȱǟ  (Č)
 ǦǣǠǶȎȱǟ țǠƤǚǣ ǼɆȞȱǟ ǧǟƘǤȮǩ ȸȵ ǦǣɀȆƮ ɄȽȿ ȓǠȖƲɍǟ ȯǠǵ Ž Ǡŏ ɂǩǘɅ țɀȭȀȱǟ ǥƘǤȮǩ ȷɉ ȐǶƫǟ ȳǠɆȪȱǠǣ ȌǪơ Ɓ ǼɆȞȱǟ ǧǟƘǤȮǩ
 Ž ɍǙ țȀȊɅ ȴȲȥ ǧɀȺȪȱǟ Ǡȵǖȥ Ƃȿɉǟ ȨɅȀȖǣ ǿǾȞȱǟ ȳǠɆȩ Ȝȵ ɄȩǠǤȱǟ ǒǟǻǕ ȁǠǱ ǿǾȝ Ƙȡ ȸȵ ȳǠɆȪȱǟ ȐƮ Ƙȡ Ž ǠȾȺȵ ǥǼǵǟȿ ǒǟǻǕ ȁǠǱ ǟǽǚȥ

.ȼǱȿ ȸȵ ȳǠɆȩ ɀȽ ɃǾȱǟ țɀȭȀȱǟ ƂǙ ɁǼȞǪɅ Ɏȥ ƖȞƫǟ ȯɀȪȞȵ Ƙȡ ȳǠɆȪȱǟ ȐƮ
.ččċ-čČĔ/Č ÛɂȾȺȱǟ ƃȿǕ ȨǝǠȩǻ ÛźɀȾǤȱǟ (č)

.ččċ/Č ÛɂȾȺȱǟ ƃȿǕ ȨǝǠȩǻ ÛźɀȾǤȱǟ .ǢǶǪȆɅ ɍȿ Ǣƶ Ɏȥ Ķ:źɀȾǤȱǟ ȯǠȩ (Ď)
.Ĕċ/Č Ûǧǟǻǟǿɋǟ ɂȾǪȺȵ ÛǿǠǲȺȱǟ ȸǣǟ (ď)

.Čċč/ČǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (Đ)
.ČĒċ/Č ÛɃǿɀǲǤȱǟ ǦɆȉǠǵ ÛɃǿɀǲɆǤȱǟ (đ)

.Čđċ/ď ÛɂȲǶƫǟ ÛȳȂǵ ȸǣǟ (Ē 
.Čċč/ČǦȹȿǼƫǟ ÛȬȱǠȵ (ē)

.ČĒċ/Č ÛɃǿɀǲǤȱǟ ǦɆȉǠǵ ÛɃǿɀǲɆǤȱǟ (Ĕ)
.Čđč/ď ÛɂȲǶƫǟ ÛȳȂǵ ȸǣǟ (Čċ)
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كان فعله اأف�سل. 
اأن من ن�سي القنوت قبل الركوع فتذكره يف الركوع  اإىل  وذهب املالكية)1( يف رواية 

فاإنه يقنت بعد الركوع، ول يرجع من الركوع.
وقال النووي نقاًل عن الرافعي: وظاهر كالم ال�سافعي)2( اأنه لو ترك القنوت يف مو�سع 

ا�ستحبابه �سجد لل�سهو، ولو قنت يف مو�سع عدم ا�ستحبابه �سجد لل�سهو اأي�سًا)3(. 
والراجح عندي قول من قال باأن ترك القنوت ل يوجب �سجود ال�سهو، �سواء اأكان الرتك 
اإذا  الإن�سان  �سيء على  والتي ل  فيها،  املرغب  الأمور  القنوت من  لأن  �سهواً،  اأم كان  عمداً 
تركها، فكيف نلزمه ب�سجود ال�سهو حال تركها، واهلل اأعلم بال�سواب، واإليه املرجع واملاآب. 

.ĐĎĔ/Č ÛȰɆȲƨǟ ǢȽǟɀȵ ÛǡǠȖƩǟ (Č)
.ČĒđ/Đ ÛɃȿɀȺȱǟ ǳȀȊǣ ȴȲȆȵ ǴɆǶȍ ÛɃȿɀȺȱǟȿ .ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ (č)

 :ɄȞȥǟȀȱǟ ȯǠȩ ÛȷǠȒȵǿ ȸȵ Ȁǹɇǟ ȤȎȺȱǟ Ƙȡ ȸȵ ȼȭȀǪȱ ɀȾȆȲȱ ǼǲȆɅ ɍȿ ÛǦȽǟȀȭ Ɏǣ ǦȺȆȱǟ ȜɆƤ Ž ǨȺȪɅ ȼȹǕ ȀǹǓ ȼǱȿ ƆǠɅȿȀȱǟ ȸȝȿ (Ď)
.ĐČċ/Ď Ûțɀȶǲƫǟ ÛɃȿɀȺȱǟ :ȀȚȹǟ .ĶȷǠǪȅƎȕ ǸɅǠȊȵ ǿǠɆǪǹǟ ɀȽȿ ȸȆǵ ǟǾȽȿ
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اخلامتة:
 وفيها اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها من خالل البحث:

القنوت واجب عند الإمام اأبي حنيفة �سنة عند اجلمهور، والراجح اأنه �سنة. 1 .
اختلف الفقهاء يف حكم القنوت يف الوتر، والراجح اأنه �سنة ويكون يف جميع ال�سنة. 2 .

اإنه م�رصوع، ومنهم  اختلف الفقهاء يف حكم القنوت يف �سالة الفجر؛ فمنهم من قال  3 .
قال اإنه من�سوخ، ول يكون اإل يف النوازل، وهو ما رجحته.

ي�ستحب القنوت يف النوازل، ويكون الدعاء يف كل نازلة مبا ينا�سبها. 4 .
يرى بع�س العلماء اأن القنوت يكون قبل الركوع، وقال اآخرون بعده، والراجح اأن الإن�سان  5 .

خمري بني اأن يقنت قبل الركوع اأو بعده.
ي�ستحب رفع اليدين يف القنوت يف الراجح من اأقوال الفقهاء. 6 .

ي�ستحب القنوت بالألفاظ الواردة يف الآثار ول مانع من القنوت بغريها. 7 .
اختلف الفقهاء يف حكم ال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد القنوت والراجح  8 .

ا�ستحبابها. 
ل مُي�سح الوجه باليدين بعد القنوت يف الراجح من اأقوال الفقهاء. 9 .

ل يجب �سجود ال�سهو برتك القنوت يف الراجح من اأقوال الفقهاء �سواء اأكان الرتك عمداً 

 

10 .
اأم كان�س �سهواً.
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قائمة املصادر واملراجع
 * القرآن الكريم.

الآبادي، حممد �سم�س احلق،  1 .
 عون املعبود �رصح �سنن اأبي داود،)1-14(، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1410هـ

-1990م.
هـ،  ابن الأثري، جمد الدين بن حممد، ت606. 2

 النهاية يف غريب احلديث والأثر،)1-5(، حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطناحي،)د.ط(، 
بريوت، دار الفكر،)د.ت(.

هـ،  الأ�سبهاين، اأحمد بن عبد اهلل، ت430. 3
م. حلية الأولياء،)1-10( ط2، بريوت، دار الكتاب العربي، 1387هـ-1967 -

الكوثر،  مكتبة  الريا�س،   ، ط1 - الفاريابي،  حممد  نظر  حتقيق  حنيفة،  اأبي  م�سند 
1415هـ. 

الألباين، حممد نا�رص الدين،  4 .
، بريوت، املكتب الإ�سالمي  اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل،)1-9( ط2 -

1405هـ-1985م.
، الريا�س، مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي،  �سحيح �سنن اأبي داود،)1-3( ط1 -

1409هـ-1989م.
، الريا�س، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج  �سحيح �سنن ابن ماجة،)1-2( ط3 -

1408هـ-1988م.
، الريا�س، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج  �سحيح �سنن الن�سائي،)1-3( ط1 -

1409هـ-1988م.
هـ- - 1410 الإ�سالمي  املكتب  بريوت،  ط3،  وزيادته،  ال�سغري  اجلامع  �سعيف 

1990م.
م. �سعيف �سنن اأبي داود، ط1، بريوت، املكتب الإ�سالمي، 1412هـ-1991 -

هـ. �سعيف �سنن ابن ماجة، ط1، بريوت، املكتب الإ�سالمي، 1408 -
م. �سعيف �سنن الن�سائي، ط1، بريوت، املكتب الإ�سالمي، 1411هـ-1990 -

هـ،  الباجي، �سليمان بن خلف، ت494. 5
، القاهرة، دار الكتاب الإ�سالمي،)د.ت(. املنتقى �رصح املوطاأ،)1-7(، ط2 -

هـ،  البخاري، حممد بن اإ�سماعيل، ت256. 6
، بريوت، دار ابن كثري،  اجلامع ال�سحيح،)1-6(، حتقيق د. م�سطفى ديب البغا، ط3 -

ودار اليمامة، 1407هـ-1987.
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هـ،  البزار، اأحمد بن عمرو، ت292. 7
، بريوت، املدينة املنورة،  م�سند البزار،)1-9(، حتقيق د. حمفوظ الرحمن زين اهلل، ط1 -

موؤ�س�سة علوم القراآن، مكتبة العلوم واحلكم، 1409هـ.
هـ،  البهوتي، من�سور بن يون�س، ت1046. 8

هـ- - 1414 الكتب،  عامل  بريوت،  ط1،  املنتهى،)3-1(،  ل�رصح  النهى  اأويل  دقائق 
1993م.

هـ- - 1402 الفكر،  دار  بريوت،  الإقناع،)1-6(،)د.ط(،  منت  عن  القناع  ك�ساف   
1982م.

هـ،  البيهقي، اأحمد بن احل�سني، 458. 9
املنورة،  املدينة   ، ط1 - الأعظمي،  الرحمن  �سياء  حممد  د.  حتقيق  ال�سغرى،  ال�سنن 

مكتبة الدار، 1410هـ-1989م.
، بريوت، دار الكتب العلمية،  ال�سنن الكربى،)1-10( حتقيق حممد عبد القادر عطا، ط1 -

1414هـ-1994م.
، بريوت، دار الكتب  �سعب الإميان،)1-8( حتقيق حممد ال�سعيد بن ب�سيوين زغلول، ط1 -

العلمية، 1410هـ.
هـ،  الرتمذي، حممد بن عي�سى، ت297. 10

الرتاث  اإحياء  دار  بريوت،  عطوة،)د.ط(،  اإبراهيم  حتقيق   ) ال�سحيح،)5-1 - اجلامع 
العربي،)د.ت(.

 ، الألباين، ط1 - الدين  اأحاديثه وعلق عليه حممد نا�رص  ال�سحيح، حكم على  اجلامع 
الريا�س، مكتبة املعارف للن�رص والتوزيع،)د.ت(.

هـ،  احلاكم، حممد بن عبد اهلل، ت405. 11
 امل�ستدرك على ال�سحيحني،)1-4( حتقيق م�سطفى عبد القادر عطا، ط1، بريوت، 

دار  الكتب العلمية، 1411هـ-1990م.
هـ،  ابن حبان، حممد بن حبان، ت354. 12

�سحيح ابن حبان،)1-18(، حتقيق �سعيب الأرناوؤوط، ط2، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 
1414هـ-1993م.

هـ،  ابن احلجاج، م�سلم بن احلجاج، ت261. 13
اإحياء   دار  بريوت،  الباقي،)د.ط(،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق  ال�سحيح،)5-1(،  جلامع 

الرتاث العربي،)د. ت(.
هـ،  ابن حجر، اأحمد بن علي، ت852. 14
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، بريوت، دار املعرفة،  تقريب التهذيب،)1-2(، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2 -
1975م. 

(،)د.ط(، املدينة املنورة  خلي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري،)4-1 -
1384هـ-1964م.

(،)د.ط(، بريوت، دار املعرفة،)د.ت(. لدراية يف تخريج اأحاديث الهداية،)2-1 -
( حتقيق عبد العزيز بن باز،)د.ط(، بريوت، دار الفكر،)د.ت(. فتح الباري،)12-1 -

هـ،  ابن حزم، علي بن حزم، ت456 -
الآفاق ودار  اجليل  دار  الرتاث،)د.ط(، بريوت،  اإحياء  ( حتقيق جلنة   املحلى،)11-1. 15

اجلديدة،)د.ت(.
هـ،  احل�سكفي، حممد عالء الدين، ت1088. 16

م.  الدر املختار،)1-8(،)د.ط(، بريوت، دار الفكر، 1399هـ-1979 -
هـ،  احلطاب، حممد بن حممد، ت954. 17

هـ- - 1412 الفكر،  دار  بريوت،  ط3،  خليل،)6-1(،  خمت�رص  �رصح  اجلليل  مواهب 
1992م.

هـ،  ابن حنبل، اأحمد بن حنبل، ت241. 18
(،)د.ط(، م�رص، موؤ�س�سة قرطبة،)د.ت(. امل�سند،)6-1 -

هـ،  احلوت، حممد بن ال�سيد دروي�س، ت1276. 19
، بريوت، دار  اأ�سنى املطالب يف اأحاديث خمتلفة املراتب، حتقيق خليل املي�س، ط2 -

الكتاب العربي،)د.ت(.
هـ،  اخلر�سي، حممد اخلر�سي، ت1101. 20

(،)د.ط(، بريوت، دار الفكر،)د.ت(، . حا�سية اخلر�سي،)4-1 -
هـ،  ابن خزمية، حممد بن اإ�سحاق، ت311. 21

بريوت،  ط(،  الأعظمي،)د.  م�سطفى  حممد  د.  حتقيق   ،) خزمية،)4-1 - ابن  �سحيح 
املكتب الإ�سالمي، 1390هـ-1970م.

هـ،  الدارقطني، علي بن عمر، ت385. 22
هـ- - 1413 العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  بريوت،  الدارقطني،)1-4(،)د.ط(،  �سنن 

1993م.
، الريا�س، دار طيبة،   علل الدارقطني،)1-9(، حتقيق د. حمفوظ الرحمن زين اهلل، ط1 -

 1405هـ-1985م.
هـ،  الديلمي، �سريويه بن �سهردار، ت509. 23
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 ، ط1 - زغلول،  ب�سيوين  بن  ال�سعيد  حممد  حتقيق  اخلطاب،)5-1(،  مباأثور  الفردو�س 
بريوت، دار الكتب العلمية، 1986م.
هـ،  الذهبي، حممد بن اأحمد، ت748. 24

 ميزان العتدال،)1-4( حتقيق علي البجاوي، ط1، بريوت، دار املعرفة، 1382هـ-
1963م.

هـ،  الرازي، حممد بن عمر بن احل�سني، ت606. 25
الريا�س،  العلواين، ط1،  الفقه،)1-5(،  حتقيق طه جابر  اأ�سول  علم  املح�سول يف 

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 1400هـ.
هـ،  الرازي، حممد بن اأبي بكر، ت666. 26

خمتار ال�سحاح،)د.ط(، بريوت، مكتبة لبنان نا�رصون،)د.ت(.
هـ،  الزرك�سي، حممد بن بهادر، ت794. 27

التذكرة يف الأحاديث امل�ستهرة، حتقيق م�سطفى عبد القادر عطا، ط1، بريوت، دار   
الكتب العلمية،)د.ت(. 

هـ،  الزيلعي، عبد اهلل بن يو�سف، ت762. 28
ن�سب الراية لأحاديث الهداية،)1-4(،)د.ط(، القاهرة، دار احلديث،)د.ت(.

هـ،  ال�سبكي، علي بن عبد الكايف، ت756. 29
الإبهاج يف �رصح املنهاج،)1-2( حتقيق جماعة من العلماء، ط1، بريوت، دار الكتب 

العمية، 1404هـ.
هـ،  ال�سج�ستاين، �سليمان بن الأ�سعث، ت275. 30

       �سنن اأبي داود،)1-4(،)د.ط(، بريوت، دار اجليل، 1408هـ-1988م.
هـ،  ال�رصخ�سي، حممد بن اأبي �سهل، ت490. 31

   املب�سوط،)1-30(،)د.ط(، بريوت، دار املعرفة، 1409هـ-1989م.
هـ،  ال�سمرقندي، عالء الدين ال�سمرقندي، ت 539. 32

       حتفة الفقهاء،)1-3(، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1405هـ-1985م.
هـ،  ال�سيوطي، واآخرون، ت911. 33

   �رصح �سنن ابن ماجة،)د.ط( كرات�سي، قدميي كتب خانة،)د.ت(.
هـ،  ال�سا�سي، اأبو �سعيد الهيثم بن كليب، ت335. 34

املنورة،  املدينة  ط1،  اهلل،  زين  الرحمن  حمفوظ  د.  حتقيق  ال�سا�سي،)2-1(،  م�سند 
مكتبة  العلوم واحلكم، 1410هـ.

هـ،  ال�رصبيني، حممد اخلطيب، ت977. 35
  مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج،)د.ط(، بريوت، دار الفكر،)د.ت(.
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هـ،  ال�سوكاين، حممد بن علي، ت1250. 36
        نيل الأوطار،)1-9(،)د.ط(، بريوت، دار اجليل،)د.ت(.

هـ،  ال�سيباين، حممد بن احل�سن، ت189. 37
الكتب،  عامل  بريوت،   ، ط1 - الأفغاين،  الوفاء  اأبي  ت�سحيح  الأ�سل،)5-1(  كتاب 

1410هـ-1990م.
الكيالين  ح�سن  مهدي  عليه  وعلق  اأ�سوله  رتب   ،) املدينة،)4-1 - اأهل  على  احلجة 

القادري، ط3  بريوت، عامل الكتب، 1403هـ-1983م.
هـ،  ابن اأبي �سيبة، عبد اهلل بن حممد، ت235. 38

   امل�سنف،)1-7( حتقيق كمال يو�سف احلوت، الريا�س، ط1، مكتبة الر�سد،  1409هـ.
هـ،  الطرباين، �سليمان بن اأحمد، ت360. 39

اإبراهيم  بن  املح�سن  اهلل، وعبد  بن عو�س  الأو�سط،)1-10( حتقيق طارق  املعجم 
احل�سيني،)د.ط(، القاهرة، دار احلرمني، 1415هـ.

املعجم الكبري،)1-20( حتقيق حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي، ط2، املو�سل، مكتبة 
العلوم واحلكم، 1404هـ-1983م.

هـ،  ابن عابدين، حممد اأمني، ت1252. 40
رد املحتار على الدر املختار،)1-8(،)د.ط(، بريوت، دار الفكر، 1399هـ-1979م.

هـ،  عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام، ت 211. 41
م�سنف عبد الرزاق،)1-11( حتقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط2، بريوت، املكتب 

الإ�سالمي، 1403هـ.
هـ،  العجلوين، اإ�سماعيل بن حممد، ت1162. 42

ك�سف اخلفاء،)1-2( حتقيق اأحمد القال�س، ط4، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1405هـ.
هـ،  ابن عدي، عبد اهلل بن عدي، ت365. 43

 الكامل يف �سعفاء الرجال،)1-7( حتقيق يحيى خمتار غزاوي، ط3، بريوت، دار الفكر، 
1409هـ-1988م.

هـ،  علي�س، حممد علي�س، ت1299. 44
الفكر،  دار  بريوت،  خليل،)1-9(،)د.ط(،  �سيدي  خمت�رص  �رصح  اجلليل  منح 

1409هـ-1989.
عمرو، حممد،  45 .

تبيي�س ال�سحيفة باأ�سول الأحاديث ال�سعيفة، ط1، م�رص، مكتبة التوعية الإ�سالمية، 
1409هـ.
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هـ،  الغزي، حممد بن حممد، ت1061. 46
 اإتقان ما يح�سن من الأخبار الدائرة على الأل�سن،)1-2(، حتقيق خليل حممد العربي، 

ط1، القاهرة، مكتبة الفاروق احلديثة، 1415هـ.
هـ،  الفتني، حممد طاهر بن علي، ت986. 47

تذكرة املو�سوعات،)د.ط(،)د.ت(.
هـ،  الفريوزاآبادي، حممد بن يعقوب، ت817. 48

الر�سالة، ط4، بريوت،  القامو�س املحيط، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة 
موؤ�س�سة الر�سالة، 1415هـ-1994م.

هـ،  ابن قدامة، عبد اهلل بن اأحمد، ت620. 49
 املغني،)1-12(،)د.ط(، بريوت، دار الفكر، 1412هـ-1992م.

هـ،  القرطبي، حممد بن اأحمد، ت671. 50
  اجلامع لأحكام القراآن،)1-22(، دون طبعة ول دار ن�رص.

هـ،  ابن القيم، حممد بن اأبي بكر، ت751. 51
القادر  وعبد  الأرناوؤوط  �سعيب  حتقيق  العباد،)6-1(،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد 

الأرناوؤوط، ط15، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1407هـ-1987م.
هـ،  الكا�ساين، عالء الدين بن م�سعود، ت587. 52

العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط2،  ال�رصائع،)7-1(،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 
1406هـ-1986م.

هـ،  ابن ماجة، حممد بن يزيد، ت275. 53
�سنن ابن ماجة،)1-2(، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي،)د.ط(، بريوت، دار الفكر،)د. 

ت(.
هـ،  مالك، مالك بن اأن�س، ت179. 54

  املدونة الكربى،)1-6(،)د.ط(، بريوت، دار �سادر،)د.ت(.
هـ،  املرداوي، علي بن �سليمان، ت885. 55

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف،)1-12( حتقيق حممد حامد الفقي، ط2، 
بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 1406هـ-1986م.

م�سهور ح�سن �سلمان،  56 .
ابن  ال�سعودية، دار  العربية  الدّمام، اململكة  اأخطاء امل�سلني، ط2،  القول املبني يف 

القيم، 1413هـ-1993م. 
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هـ،  املطرزي، نا�رص بن عبد، ت616. 57
  املغرب يف ترتيب املعرب،)د.ط(، دار الكتاب العربي،)د.ت(.

هـ،  املقد�سي، حممد بن عبد الواحد، ت 643. 58
 الأحاديث املختارة،)1-10(، حتقيق عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي�س، ط1، مكة 

املكرمة، مكتبة النه�سة احلديثة، 1410هـ.
هـ،  املناوي، عبد الروؤوف بن تاج العارفني، ت1031. 59

   في�س القدير،)1-6( ط1، م�رص، املكتبة التجارية الكربى، 1356هـ.
هـ،  ابن منظور، حممد بن مكرم، ت711. 60

ل�سان العرب،)1-18( ن�سقه وعلق عليه علي �سريي، ط2، بريوت، دار اإحياء الرتاث 
العربي وموؤ�س�سة الرتاث العربي، 1412هـ-1992م.

هـ،  ابن النجار، حممد بن اأحمد، ت972. 61
عامل  بريوت،  اخلالق،)د.ط(،  عبد  الغني  عبد  حتقيق  الإرادات،)2-1(،  منتهى 

الكتب،)د.ت(. 
هـ،  ابن جنيم، زين بن اإبراهيم، ت969. 62

   البحر الرائق،)1-8( ط3، بريوت، دار املعرفة، 1413هـ-1993م.
هـ،  الن�سائي، اأحمد بن �سعيب، ت303. 63

     �سنن الن�سائي،)1-8( ط1، بريوت، دار الفكر، 1348هـ-1930م.
هـ،  النووي، يحيى بن �رصف، ت676. 64

العربية،  الثقافية  الدار  بريوت،   ، ط1 - النووي،)18-1(  ب�رصح  م�سلم  �سحيح 
1347هـ-1929م. 

مكتبة  جدة،  املطيعي،)د.ط(،   جنيب  حممد  حتقيق   ) املجموع،)23-1 -
الإر�ساد،)د.ت(.

هـ،  ابن الهمام، حممد بن عبد الواحد، ت 861. 65
       فتح القدير،)1-10( ط2، بريوت، دار الفكر،)د.ت(.

هـ،  الهيثمي، علي بن اأبي بكر، ت807. 66
      جممع الزوائد،)1-10(،)د.ط(، بريوت، دار الكتب العلمية، 1408هـ-1988م.
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