


 

 5 القنوت في الوتر
 

 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى 

 :آله وصحبه أمجعني، وبعد
فإن القنوت يف الوتر من املوضوعات املهمة احلية اليت يكثر 
السؤال عنها، وال تزال حباجة إىل حبث واستقصاء، والسيما ما يتعلق 

تالوته، فضال عن  بقدره وموضعه، وحكم اجلهر به، ورفع اليدين عند
احلديث عن حقيقته وحكمه؛ ولذلك رأيت أن من املتعني الكتابة 

يف مقدمة ومتهيد وثالثة : وقد جعلت البحث. عنه، والتأليف فيه
 .مباحث، وخامتة مث الفهارس

عن موضوع البحث وخطته واملنهج الذي : حتدثت يف املقدمة
 . رد يف قيام الليلفضل الوتر وما و : وتناولت يف التمهيد. التزمت به

 :في حقيقة القنوت في الوتر: المبحث األولوجعلت 
 :وفيه أربعة مطالب 

 .معىن القنوت يف الوتر، وفيه مسألتان: املطلب األول
 .تعريف القنوت: املسألة األوىل
 .تعريف الوتر: املسألة الثانية
 .أركان القنوت يف الوتر: املطلب الثاين

 .نوت يف الوترأنواع الق: املطلب الثالث
 .ألفاظ القنوت يف الوتر، وفيه أربع مسائل: املطلب الرابع
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 .ألفاظ القنوت يف الوتر الواردة يف السنة: املسألة األوىل
 .ألفاظ القنوت يف الوتر الواردة عن السلف: املسألة الثانية
ألفاظ القنوت يف الوتر اليت مل ترد يف السنة وال : املسألة الثالثة

 .عن السلف
 .القنوت يف الوتر بدعاء ختم القرآن الكرمي: املسألة الرابعة
 :حكم القنوت في الوتر: المبحث الثاني

 :وفيه مطلبان 
 .حكم القنوت يف الوتر يف رمضان: املطلب األول
 .حكم القنوت يف الوتر يف غري رمضان: املطلب الثاين
 :صفة القنوت في الوتر: المبحث الثالث

 :وفيه ستة مطالب 
 .موضع القنوت يف الوتر: طلب األولامل

 :افتتاح القنوت يف الوتر، وفيه مسألتان: املطلب الثاين
 .افتتاح القنوت يف الوتر بالتكبري: املسألة األوىل
افتتاح القنوت يف الوتر بتحميد اهلل والصالة على : املسألة الثانية

 .رسوله
 .قدر القنوت يف الوتر: املطلب الثالث
 :اجلهر بالقنوت يف الوتر، وفيه ثالث مسائل: املطلب الرابع
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 .حكم اجلهر بالقنوت: املسألة األوىل
 .حكم اجلهر بالتأمني يف القنوت: املسألة الثانية

 :وفيه مسألتان. رفع اليدين يف القنوت: املطلب اخلامس
 .رفع اليدين عند القنوت: املسألة األوىل
 .القنوت رفع اليدين بعد الفراغ من: املسألة الثانية

 :وفيه مسألتان. قضاء القنوت يف الوتر: املطلب السادس
 .قضاء القنوت يف الوتر لإلمام واملنفرد: املسألة األوىل
 .قضاء القنوت يف الوتر للمأموم: املسألة الثانية

، وقد اشتملت على أهم النتائج، مث فهارس املصادر الخاتمةمث 
 .واملوضوعات

 :بحث باملنهج التايلوقد التزمت يف كتابة هذا ال
 .الرجوع إىل املصادر واملراجع املعتربة -1
 .الدارسة الفقهية املقارنة للمسائل -2
 .شرح األلفاظ الغامضة وتفسري املصطلحات -3
 .الرتمجة لألعالم غري املشاهري باختصار -4
 .عزو اآليات الكرمية، وختريج األحاديث واآلثار -5

ىن وصفاته العلى أن يهدينا سواء أسأل اهلل تعاىل بأمسائه احلس
السبيل، وأن جيعلنا هداة مهتدين، واهلل ويل التوفيق، وصلى اهلل وسلم 
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 .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
   

                                
 وكتب

 الوليد بن عبد الرحمن آل فريان    
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 التمهيد
 ما ورد في قيام الليلفي فضل الوتر و 

 الوتر من العبادات العظيمة والطاعات اجلليلة اليت اهتم النيب 
بشأهنا وحافظ عليها وحرص على أدائها وأوالها أشد عناية، فكان 

 (1)ال يدع الوتر أبدا سفرا وال حضرا. 
وقد أكد على أمهية احملافظة على الوتر واالعتناء به وعدم 

اهلل زادكم صالة فحافظوا عليها وهي  إن»: التفريط فيه؛ فقال
 . (2)«الوتر

إن اهلل قد أمدكم بصالة وهي خير لكم من حُمر »: وقال
 .(3)«النعم وهي الوتر

                              

 .عن ابن عمر( 777)، ومسلم يف الصحيح (999)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 1)
وابن أيب شيبة يف املصنف ( 278، 276، 2/187)أخرجه أمحد يف املسند ( 2)

رضي اهلل عنهما، وله شاهد من حديث أيب –عن عبد اهلل بن عمرو ( 2/198)
أخرجه  وشاهد من حديث معاذ ( 397، 6/7)بصرة، أخرجه أمحد يف املسند 

 (.5/242)أمحد يف املسند 
: وقال( 452)، والرتمذي يف اجلامع، رقم 1413 السنن، رقم أخرجه أبو داود يف( 3)

–من حديث خارجة بن حذافة ( 1168)حديث غريب، وابن ماجة يف السنن 
وله ( 4/212)البدر املنري : ينظر. حسن اإلسناد: رضي اهلل عنه، قال ابن الصالح

 رضي اهلل عنه، أخرجه الطرباين يف األوسط–شاهد من حديث عمرو بن العاص 
 (.3/13)األزهري، التهذيب : ينظر. اإلبل احلُمر: ومحر النعم(. 7975)
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 .(1)أبا هريرة أن ال ينام حىت يُوتر وأوصى النيب 
 .(2)«إن اهلل وتر يحب الوتر»: وقال

من لم يوتر فليس »: وحذر من إمهاله أو التهاون فيه، فقال
 .(3)«نام

وهلذا أوجبه بعض أهل العلم، وعَده اجلمهور من السنن 
 .(4)املؤكدة

هذا رجل سوء : يف رجل يرتك الوتر متعمدا: وقال اإلمام أمحد

                              

وأوصى النيب ( 721)، ومسلم يف الصحيح (1178)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 1)
  أبا الدرداء وأوصى النيب ( 722)، أخرجه مسلم يف الصحيح  أبا ذر

 (.5/173)أخرجه أمحد يف املسند . بذلك أيضا
عن أيب ( 6)، ومسلم يف الصحيح (6417)اري يف الصحيح، رقم أخرجه البخ( 2)

، والرتمذي (1416)أبو داود يف السنن : ، وأخرجه من حديث علي هريرة 
، (3/228)حديث حسن صحيح، والنسائي يف اجملتىب : وقال( 453)يف اجلامع 

 (.2/223)، وأمحد يف املسند (1157)وابن ماجة يف السنن 
من حديث بُريدة ( 5/375)، وأمحد يف املسند (1414)يف السنن  أخرجه أبو داود( 3)

 وله شاهد من حديث أيب هريرة ، (.2/443)، أخرجه أمحد يف املسند 
. ذهب أبو حنيفة إىل أن الوتر واجب، وذهب عامة أهل العلم إىل أنه سنة مؤكدة( 4)

، وابن (1/573)، والعدوي يف الشرح (1/423)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر
، وابن أيب (1/414)، والشربيين يف مغين احملتاج (5/189)عبد الرب يف التمهيد 
أنه أفضل من سنة الفجر : ، واملذهب عند احلنابلة(4/176)عمر يف الشرح الكبري 

، واختار ابن تيمية (4/176)املرداوي يف اإلنصاف : ينظر. وغريها من الرواتب
 (.4/477)املرداوي يف اإلنصاف : نظري. وجوبه على من يتهجد يف الليل
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هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر : مث قال. يرتك سنة سنها النيب 
 .(1)متعمدا

 أما قيام الليل بعامة فمن أفضل الطاعات وأزكى القربات، قال
َوِمَن اللَْيِل فَاْسُجْد لَُه * َواذُْكِر اْسَم رَِبَك ُبْكَرًة َوَأِصياًل ﴿: تعاىل

 [.26-25: اإلنسان]﴾ َوَسِبْحُه لَْياًل َطوِياًل 
َكانُوا قَِلياًل ﴿: وقال سبحانه يف مدح الصاحلني والثناء عليهم

 [.17: الذاريات]﴾ ِمَن الَلْيِل َما يَ ْهَجُعونَ 
اَفى ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن رَبَ ُهْم َخْوفًا تَ َتجَ ﴿: وقال

َناُهْم يُ ْنِفُقونَ   [.16: السجدة]﴾ َوَطَمًعا َوِمَما َرزَق ْ
 [.64: الفرقان]﴾ َواَلِذيَن يَِبيُتوَن ِلَربِِهْم ُسَجًدا َوِقَياًما﴿: وقال

أفضل الصالة بعد الصالة المفروضة صالة »: وقال النيب 
 .(2)«ليلال

أحب الصالة إلى اهلل صالة داود كان ينام نصف »: وقال
 .(3)«الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه
                              

، ويف رواية أيب (2/418)كما يف طبقات احلنابلة ( هـ288ت)رواية معاذ بن املثىن ( 1)
ال : سألت أبا عبد اهلل عن الرجل يرتك الوتر، فقال: قال( هـ223ت)بكر األحول 
ى ابن تيمية، جمموع الفتاو : وانظر(. 2/573)ابن يعلى يف الطبقات . يكون عدال

(23/88.) 
 .من حديث أيب هريرة ( 1663)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 2)
من حديث ( 1159)، ومسلم يف الصحيح (3427)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 3)

= 
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ويف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل خريا من أمر 
 .(1)الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه

: الرجل على إيقاظ زوجه ألدائها، فقال ولذلك حث النيب 
من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن  رحم اهلل رجال قام»

 .«في وجهها من الماء ( )أبت نضح
ورحم اهلل امرأة قامت من الليل »: كما حث املرأة أيضا فقال

 .(3)«فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء
ومن مثار هذه العبادة العظيمة ما تعود به على فاعلها من طيب 

يعقد »: ودفع الكسل واخلمول، يقول النيب النفس وانشراح الصدر 
إذا هو نام ثالث ُعقد، فإن  ( )الشيطان على قافية رأس أحدكم

استيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن 
صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح 

=                               

 .عبد اهلل بن عمرو 
 .من حديث جابر ( 757)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 1)
 (.5/438)ابن فارس، مقاييس اللغة : ينظر. رش املاء: النضح( 2)
، وابن (3/275)، والنسائي يف اجملتىب (1457، 1378)أخرج أبو داود يف السنن ( 3)

وابن حبان ( 436، 257، 2/247)، وأمحد يف املسند (1336)ماجة يف السنن 
وصححه ووافقه الذهيب ( 1/379)، واحلاكم يف املستدرك (2567)يف الصحيح 

 .من حديث أيب هريرة 
 (.5/112)ابن فارس، مقاييس اللغة : ينظر. نقمؤخرة الرأس والع: القفا( 4)
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 .(1)«خبيث النفس كسالن
عليكم »: ب، قال وهي منهاة عن اإلمث ومن مكفرات الذنو 

بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم 
 .(2)«ومكفر للسيئات ومنهاة عن اإلثم

 .فما أعظمهما من منافع، وما أمجلها من فضائل ومناقب
أما من أعرض عن ذلك ونام حىت ُيصبح، فذاك رجل بال 

 .(3)الشيطان يف أذنيه
لك، فكتبوا مؤلفات عديدة ولذلك اهتم السلف بالتأليف يف ذ

وتناولوا املوضوع من جوانب خمتلفة، وإن كان أكثرها يف بيان فضله، 
 .(4)وما ورد يف احلث عليه والدعوة إليه

                              

من حديث ( 776)، ومسلم يف الصحيح (1142)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 1)
 .أيب هريرة 

وهذا أصح، وابن خزمية يف الصحيح : وقال( 3549)أخرجه الرتمذي يف اجلامع ( 2)
، وابن جرير (3277)واألوسط ( 8/179)، والطرباين يف الكبري (2/176)

( 1/378)، واحلاكم يف املستدرك (6/236)وصححه كما يف إحتاف املهرة 
 .وصححه ووافقه الذهيب من حديث أيب أمامة 

 .من حديث ابن مسعود( 774)أخرجه مسلم يف الصحيح، رقم ( 3)
مطبوع، وكتاب قيام ( هـ281ت)كتاب التهجد وقيام الليل البن أيب الدنيا : ينظر( 4)

خمتصر ( )هـ294ت)كتاب الوتر حملمد بن نصر املروزي الليل وقيام رمضان، و 
وأشار إليه يف كتاب ( هـ318ت )مطبوعة، وكتاب قيام الليل ابن املنذر ( املقريزي

 .وغريها( 5/251)األوسط 



 14 القنوت في الوتر
 

 
 المبحث األول

 حقيقة القنوت في الوتر
 :وفيه أربعة مطالب

 .معىن القنوت يف الوتر: املطلب األول
 .أركان القنوت يف الوتر: املطلب الثاين

 .أنواع القنوت يف الوتر: طلب الثالثامل
 .ألفاظ القنوت يف الوتر: املطلب الرابع
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 :المطلب األول

 معنى القنوت في الوتر
 :وفيه مسألتان
 .تعريف القنوت: املسألة األوىل
 .تعريف الوتر: املسألة الثانية
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 تعريف القنوت: المسألة األولى
الفاعل منه  مصدر قنت يقنت قنوتا واسم: القنوت يف اللغة

 .(1)الطاعة أو لزوم الطاعة ودوامها: قانت، ومعناه
﴾ َوَلُه َمْن ِفي الَسَماَواِت َواأْلَْرِض ُكٌل لَُه قَانُِتونَ ﴿: قال تعاىل

 .(2) [26: الروم]
ِإَن ِإبْ َراِهيَم َكاَن أَُمًة قَانًِتا لَِلِه َحِنيًفا َوَلْم َيُك ﴿: وقال سبحانه

 [.127: النحل]﴾ نَ ِمَن اْلُمْشرِِكي
كل حرف »: قال ويف حديث أيب سعيد اخلدري، أن النيب 

 .(3)«في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة
 :ويطلق على معان عدة، منها

أَْم َمْن ُهَو قَاِنٌت َآنَاَء اللَْيِل َساِجًدا ﴿: ، قال تعاىلالصالة -1
                              

، والزجاج، (1/74)والفراء، معاين القرآن ( 5/31)ابن فارس، مقاييس اللغة : ينظر( 1)
، والراغب، (452)قتيبة، مشكل القرآن  ، وابن(316، 1/176)معاين القرآن 

وذهب األزهري كما يف الزاهر ( 1/5)، وابن تيمية، جامع الرسائل (684)املفردات 
هذا ضعيف؛ ال يعرف يف اللغة أن : قال ابن تيمية. إىل أن أصله القيام( 176)

 (.1/6)جامع الرسائل . جمرد القيام يسمى قنوتا
 (.452)القرآن  ابن قتيبة، تأويل مشكل: ينظر( 2)
، والطرباين يف (379)، وابن حبان يف الصحيح (3/75)أخرجه أمحد يف املسند ( 3)

قال اهليثمي يف جممع الزوائد (. 1379)، وأبو يعلى يف املسند (5177)األوسط 
رواه أمحد وأبو يعلى، والطرباين يف األوسط، ويف إسناد أمحد وأيب يعلى (: )6/327)

 .عن عطاء ( 327)وأخرجه ابن أيب الدنيا يف التهجد  ،(ابن هليعة وهو ضعيف
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َة رَبِِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِذيَن يَ ْعَلُموَن َوقَائًِما َيْحَذُر اْْلَِخَرَة َويَ ْرُجو رَْحمَ 
 [.9: الزمر] (1)﴾َواَلِذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ِإنََما يَ َتذََكُر أُولُو اأْلَْلبَابِ 

 .(2)قنت شهرا يدعو ، ويف احلديث أن النيب الدعاء -2
طول : أي الصالة أفضل، قال»: ويف احلديث، القيام -3
 .(3)«القنوت
 : ، قال تعاىلمسا  عن الكالماإل -4
 .(4)[238: البقرة]﴾ َوقُوُموا لِلَِه قَانِتِينَ ﴿

 .(5)الدعاء حال القيام: وفي االصطالح
 .(6)الدعاء بدعاء القنوت: وقيل

                              

 .أال تراه يقول ساجدا وقائما: قال( 3/133)أبو عبيد، غريب احلديث : ينظر( 1)
عن ( 657)، ومسلم يف الصحيح (3764، 1377)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 2)

 .أنس 
عن جابر ( 314، 3/372)، وأمحد يف املسند (756)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 3)

 طول القنوت يريد طول القيام(: 3/133)عبيد يف غريب احلديث  قال أبو .
ما نعلم القنوت : عن ابن عمر، قال( 2/376)وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

 .إال طول القيام وقراءة القرآن
عن زيد بن ( 359)، ومسلم يف الصحيح (4534)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 4)

 (.3/134)أبو عبيد، غريب احلديث : ظروين. أرقم 
: قال( 316، 1/176)، والزجاج، معاين القرآن (176)األزهري، الزاهر : ينظر( 5)

واملشهور يف اللغة واالستعمال أن القنوت الدعاء يف القيام، وقال ابن تيمية يف 
ا الدعاء يف القيام معىن شاع يف اصطالح الفقهاء إذا تكلمو (: 1/7)جامع الرسائل 

 .يف القنوت يف الصالة، وهذا ُعرف خاص
 (.1/257)ابن عبد اهلادي، الدر النقي : ينظر( 6)
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 تعريف الوتر: المسألة الثانية
بكسر الواو وفتحها، مصدر أوتر يُوتر إيتارا ووترا، : الوتر في اللغة

ومجع الوتر أوتار، ومعناه . ة ووترهتا إذا جعلتها وتراأوترت الصال: يقال
الفرد أو العدد الفردي سواء كان واحدا أو أكثر، إذا مل يكن عددا 

 .(1) [3: الفجر]﴾ َوالَشْفِع َواْلَوْترِ ﴿: قال تعاىل.مزدوجا
 .(2)«إن اهلل وتر يحب الوتر»: وقال 

 .(3)صالة التطوع الفردية يف الليل: ويف االصطالح
 .(4)الركعة اليت ختتم هبا صالة الليل: وقيل

الدعاء حال القيام يف آخر : وبناء على ذلك فإن القنوت يف الوتر هو
 .(5)الدعاء حال القيام يف آخر صالة الوتر: صالة التطوع الفردية يف الليل، أو

 .الدعاء يف الصالة يف حمل خمصوص من القيام: أو

                              

والفيومي، ( 6/84)، وابن فارس، مقاييس اللغة (181)األزهري، الزاهر : ينظر( 1)
والكسر يف الوتر لغة احلجاز ومتيم، وهبا قرأ محزة والكسائني ( 531)املصباح املنري 

: ينظر. قرأ هبا نافع وعاصم وابن كثري وأبو عامر وأبو عمرووبالفتح لغة غريهم و 
 (.2/817)، وابن خلف، اإلقناع (26/356)الطربي، التفسري 

 .تقدم خترجيه( 2)
، وابن (1/414)والشربيين، مغين احملتاج ( 1/426)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 3)

 .خالف بني العلماء أما أقله وأكثره فمحل(. 4/115)أيب عمر، الشرح الكبري 
والشربيين، مغين احملتاج ( 1/573)العدوي، الشرح الكبري على خمتصر خليل : ينظر( 4)

(1/415.) 
الفقهاء يذكرون القنوت سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، لكن ملا  : قال ابن تيمية( 5)

ة القائم كان الفرض ليس يصح أن يصليه إال قائما، وصالة القاعد على النصف من صال
 (.1/7)جامع الرسائل : ينظر. صار القنوت يف القيام أكثر وأشهر
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 الوتر أركان القنوت في :المطلب الثاني
 :(1)يقوم القنوت يف الوتر على ثالثة أركان

القانت، وهو التايل لدعاء القنوت إذا كان إماما : الركن األول
أو منفردا، واملؤمن عليه إذا كان مأموما؛ ألن التأمني يف معىن 

 .(2)الدعاء
 [.9: الزمر]﴾ أَْم َمْن ُهَو قَاِنٌت َآنَاَء اللَْيلِ ﴿: قال تعاىل

صالة الوتر، واملراد حال القيام يف : الوتر، أي: الركن الثاني
 .آخر صالة الوتر ملن صلى قائما أو قبل السجود ملن صلى قاعدا

الدعاء الذي : ألفاظ القنوت، أو: القنوت، أي: الركن الثالث
 .يتلى أو يؤمن عليه

أن  وقد جاءت اإلشارة إىل هذه األركان يف حديث علي 
اللهم أني أعوذ برضا  من »: رهكان يقول يف آخر وت  النيب 

 .(3) «...سخطك

                              

ما توقف عليه وجود : جانب الشيء األقوى، ويف االصطالح: الركن يف اللغة هو( 1)
 (.1/194)والبهويت، الروض املربع ( 197)الفيومي، املصباح املنري : ينظر. الشيء

 .لثاملطلب الرابع من املبحث الثا: ينظر( 2)
 .سيأيت خترجيه( 3)
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 أنواع القنوت في الوتر: المطلب الثالث
 :القنوت يف الوتر على نوعني، مها

 .القنوت يف الوتر يف رمضان :النوع األول
وقد اختلف العلماء يف حكم القنوت يف الوتر يف رمضان، 

 .اناستحباب القنوت يف الوتر يف رمض -(1)كما سيأيت–والراجح 
 :ويدل لذلك ما يأيت

علمين رسول اهلل : حديث احلسن بن علي، قال: الدليل األول
  (2)كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر. 

 :وجه االستدالل
علم احلسن القنوت يف الوتر ومل خيص ذلك بوقت  أن النيب 

 .دون وقت، وتعليمه يدل على االستحباب
 .(3)بأن احلديث ضعيف: ونوقش

 .(1)يث ثابت صحيحوأجيب بأن احلد

                              

 .املطلب األول من املبحث الثاين: ينظر( 1)
 .سيأيت خترجيه( 2)
رواية الكحال كما يف زاد املعاد . شيء ليس يروى فيه عن النيب : قال اإلمام أمحد( 3)

ولست أحفظ (: 2/151)وقال ابن خزمية يف الصحيح ( 1/334)البن القيم 
ال (: 5/57)وقال ابن عبد الرب يف االستذكار . يف القنوت خربا ثابتا عن النيب 

 .يف القنوت يف الوتر حديث مسند يصح عن النيب 
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كان : ، قالحديث علي بن أيب طالب  :الدليل الثاني
اللهم إني أعوذ برضا  من »: يقول يف آخر وتره رسول اهلل 
 .( )«...سخطك

 :وجه االستدالل
كان يقنت يف الوتر، وهو عام يف كل وتر، وفعله   أن النيب 

 .(3)يدل على االستحباب
إذا قام  كان النيب : الحديث ابن عباس، ق :الدليل الثالث

اللهم لك الحمد أنت نور السموات »: يتهجد من الليل قال
 .(4)«...واألرض

 :وجه االستدالل
كان يقنت يف الوتر وهذا عام يف كل وتر، وفعله   أن النيب 

 .يدل على االستحباب
بأن ظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إىل : ونوقش

=                               

الرتمذي، اجلامع : الرتمذي، وابن املنذر، والنووي، وابن حجر وغريهم ينظر: صححه( 1)
، وابن (117)، والنووي يف األذكار (5/214)، وابن املنذر، األوسط (2/184)

 (.2/139)ر حجر يف نتائج األفكا
 .سيأيت خترجيه( 2)
 (.4/125)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 3)
 .سيأيت خترجيه( 4)
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 .(1)الصالة
ليس يف احلديث ما يدل على أنه خاص بأول بأنه : وأجيب

 .(2)الصالة
أنه انصرف ليلة صلى مع : حديث ابن عباس :الدليل الرابع

 .(3)فيها، فسمعه يدعو يف الوتر رسول اهلل 
 :وجه االستدالل

قنت يف الوتر، وهذا عام يف كل وتر، وفعله يدل  أن النيب 
 .على االستحباب

 :ونوقش من وجهني
 .(4)أنه حديث ضعيف :الوجه األول

 .(1)بأنه حسن اإلسناد: وأجيب
                              

، واستدلوا على ذلك مبا أخرجه ابن خزمية يف (3/4)ابن حجر، الفتح : ينظر( 1)
إذا قام للتهجد قال بعدما  عن ابن عباس، أن النيب ( 1152)الصحيح، رقم 

، وأمحد يف املسند (769)مسلم يف الصحيح، رقم  فذكره، وما أخرجه... يكرب
كان إذا قام إىل الصالة من جوف الليل   عن ابن عباس، أن النيب ( 1/298)

 .فذكره:... قال
عن ابن عباس ( 7385)واستدلوا على ذلك مبا أخرجه البخاري يف الصحيح، رقم ( 2)

 .فذكره...يدعو من الليل  كان النيب 
 .سيأيت خترجيه( 3)
ابن حجر، التقريب : ينظر. فيه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى سيئ احلفظ( 4)

(871.) 
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قاله بعد  أنه جاء يف بعض ألفاظه أن النيب  :الوجه الثاني
 .ركعيت الفجر
رمبا قاله تارة يف القنوت وتارة بعد ركعيت  بأن النيب : وأجيب

 .الفجر
: حديث أيب بن كعب، أن رسول اهلل : الدليل الخامس

 .(2)نت قبل الركوعكان يوتر بثالث ركعات، ويق
 :وجه االستدالل

قنت يف الوتر وهو عام، وفعله يدل على  أن النيب 
 .االستحباب

قنت يف  حديث ابن مسعود، أن النيب : الدليل السادس
 .(3)وتره قبل الركوع

=                               

 .سيأيت بيان ذلك( 1)
، وابن ماجة يف السنن رقم (1/448)والكربى ( 3/235)أخرجه النسائي يف اجملتىب ( 2)

، وحممد بن (3/47)، والبيهقي يف السنن (2/31)، والدارقطين يف السنن (1183)
، وله شاهد من حديث ابن (3/419)، واملقدسي يف املختارة (118) نصر، الوتر

: ، وشاهد من حديث ابن عباس(7885)أخرجه الطرباين يف األوسط رقم : عمر
وقال يف اإلرواء ( 5/62)، وأبو نعيم يف احللية (3/41)أخرجه البيهقي يف السنن 

 .إسناده صحيح(: 2/167)
، (2/372)، وابن أيب شيبة يف املصنف (3/127)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 3)

، والبيهقي (17/37، 7/118)، وأبو نعيم يف احللية (2/32)والدارقطين يف السنن 
 (.3/41)يف السنن 
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 :وجه االستدالل
كان يقنت يف الوتر وهو عام، وفعله يدل على   أن النيب 

 .االستحباب
 .(1)ضعيفبأن احلديث : ونوقش
 .(2)بأنه حديث حسن: وأجيب

 .(3)كانوا يقنتون يف الوتر  أن أصحاب النيب  :الدليل السابع
، وأيب بن  (6)، وابن مسعود(5)، وعلي(4)عن عمر: فقد جاء

 .(8)، والرباء بن عازب(7)كعب
                              

 .فيه أبَان بن عياش: وقال( 2/32)ضعفه الدارقطين يف السنن ( 1)
له شاهد من غري طريق أبان بن عياش، و ( 7483)أخرجه الطرباين يف األوسط، رقم ( 2)

 (.1/678)أخرجه اخلطيب يف التاريخ : من حديث الرباء بن عازب
عن علقمة بإسناد حسن، كما قال ابن ( 2/372)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 3)

 (.194)حجر يف الدراية 
، (2/314)، وابن أيب شيبة يف املصنف (3/111)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 4)

 (.2/156)الصحيح =وابن خزمية يف 
 (.3/39)، والبيهقي يف السنن (2/372)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 5)
وعبد الرزاق يف املصنف ( 377، 2/372)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 6)

، والطرباين يف الكبري (173)والبخاري يف رفع اليدين ( 4/267، 3/127)
 (.193)وصححه ابن حجر يف الدراية ( 327، 9/272)

 (.4/267، 3/127)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 7)
، وأخرجه ابن خزمية يف الصحيح، رقم (2/315)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 8)

 .سنة ماضية: عن الرباء أنه سئل عن القنوت يف الوتر فقال( 1797)
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 :وجه االستدالل
أنه ثبت عن هؤالء الصحابة القنوت يف الوتر ومل يُعرف هلم 

اعا، وهو عام يف أول رمضان وآخره، وفعلهم يدل خمالف فكان إمج
 .على االستحباب

أن القنوت يف الوتر والسيما يف رمضان دعاء : الدليل الثامن
 .(1)وخري، وال خيتلف فيه أول الشهر عن آخره

 القنوت في الوتر في غير رمضان: النوع الثاني
وقد اختلف العلماء يف حكم القنوت يف الوتر يف غري رمضان، 

 .مشروعية القنوت يف الوتر يف غري رمضان -(2)كما سيأيت–الراجح و 
 .رمضان

 :ويدل لذلك ما يأيت
علمين رسول اهلل : حديث احلسن بن علي، قال :الدليل األول

  (3)كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر. 
 :وجه االستدالل

علم احلسن القنوت يف الوتر، ولو كان غري مشروع  أن النيب 
 .عام يف رمضان وغريه ملا كان لتعليمه وهو

                              

 (.4/125)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر. عن اإلمام أمحد، رواية املروذي( 1)
 .املطلب الثاين من املبحث الثاين: ينظر( 2)
 .سيأيت خترجيه( 3)
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 .بأن احلديث ال يصح: ونوقش
 .(1)بأن احلديث صحيح: وأجيب

كان : ، قالحديث علي بن أيب طالب : الدليل الثاني
 .(2)«...اللهم إني أعوذ برضا »: يقول يف آخر وتره رسول اهلل 

 :وجه االستدالل
إال ما كان  كان يقنت يف الوتر، وال يفعل النيب   أن النيب 

 .شروعا، وهو عام يف رمضان وغريهم
قنت يف  حديث ابن مسعود أن النيب  :الدليل الثالث

 .(3)وتره
 :وجه االستدالل

كان يقنت يف الوتر، ولو مل يكن مشروعا ملا فعله   أن النيب 
 .، وهو عام يف رمضان وغريهالنيب 

 .بأن احلديث ضعيف: ونوقش
 .(4)بأن احلديث حسن اإلسناد: وأجيب
أنه انصرف ليلة صلى مع : حديث ابن عباس :ل الرابعالدلي

                              

 .سيأيت بيان ذلك( 1)
 .سيأيت خترجيه( 2)
 .سيأيت خترجيه( 3)
 .سيأيت بيان ذلك( 4)
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 .(1)فيها، فسمعه يدعو يف الوتر رسول اهلل 
 :وجه االستدالل

كان يقنت يف الوتر، ولو مل يكن مشروعا ملا فعله،   أن النيب 
 .وهو عام يف رمضان وغريه
 :ونوقش من وجهني

 .أنه حديث ضعيف :الوجه األول
 .(2)بأنه حسن اإلسناد: وأجيب

قاله بعد  أنه جاء يف بعض ألفاظه أن النيب  :الوجه الثاني
 .ركعيت الفجر
رمبا قاله تارة يف القنوت وتارة بعد ركعيت  بأن النيب : وأجيب

 .الفجر
إذا  كان النيب : حديث ابن عباس، قال :الدليل الخامس

اللهم لك الحمد أنت نور السموات »: قام يتهجد من الليل قال
 .(3)«...واألرض

 :وجه االستدالل
كان يقنت يف الوتر، ولو مل يكن مشروعا ملا فعله،   أن النيب 

                              

 .سيأيت خترجيه( 1)
 .سيأيت بيان ذلك( 2)
 .سيأيت خترجيه( 3)
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 .وهو عام يف رمضان وغريه
بأنه كان يقوله أول ما يقول إىل الصالة، وليس يف : ونوقش
 .(1)قنوت الوتر

بأنه ليس يف احلديث ما يدل على أنه خاص بأول : وأجيب
 .(2)الصالة

كان   ن كعب أن رسول اهلل حديث أيب ب :الدليل السادس
 .(3)يقنت يف الوتر

 :وجه االستدالل
قنت يف الوتر، ولو مل يكن مشروعا ملا فعله، وهو  أن النيب 

 .عام يف رمضان وغريه
 .(4)كانوا يقنتون يف الوتر  أن أصحاب النيب : الدليل السابع
 :وجه االستدالل

على  يف الوتر من غري نكري إمجاع أن قنوت أصحاب النيب 
 .مشروعيته، وهو عام يف رمضان وغريه

أن القنوت يف الوتر دعاء وخري، يف موضع يشرع  :الدليل الثامن
                              

 .سيأيت بيان ذلك( 1)
 .سيأيت ما يدل على ذلك( 2)
 .سيأيت خترجيه( 3)
 .سيأيت خترجيه( 4)
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 .(1)فيه الدعاء

                              

 (.4/125)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 1)
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 :المطلب الرابع

 ألفاظ القنوت في الوتر
 

 :وفيه أربع مسائل
 .ألفاظ القنوت يف الوتر الواردة يف السنة: املسألة األوىل
 . الوتر الواردة عن السلفألفاظ القنوت يف: املسألة الثانية
ألفاظ القنوت يف الوتر اليت مل ترد يف السنة وال : املسألة الثالثة

 .عن السلف
 .القنوت يف الوتر بدعاء ختم القرآن الكرمي: املسألة الرابعة
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 :المسألة األولى
 ألفاظ القنوت في الوتر الواردة في السنة

 :ومنها ورد يف السنة ألفاظ خمتلفة للقنوت يف الوتر،
علمين رسول : ، قال(1)حديث احلسن بن علي :اللفظ األول

اللهم اهدني فيمن هديت : كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر  اهلل 
وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبار  لي فيما 
أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي وال يقضى عليك، إنه 

 .(3()2)ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
يقول  كان رسول اهلل : ، قالحديث علي  :اللفظ الثاني

                              

هو احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم القرشي، صحايب جليل ( 1)
 (.247)ابن حجر، التقريب . هـ49، مات سنة سبط رسول اهلل 

ع، رقم ، والرتمذي يف اجلام(1426، 1425)أخرجه أبو داود يف السنن، رقم ( 2)
يف القنوت شيئا أحسن من  حديث حسن وال نعرف عن النيب : وقال( 464)

، وأمحد (1178)، وابن ماجة يف السنن، رقم (3/348)هذا، والنسائي يف اجملتىب 
، (17/384، 3/377)، وابن أيب شيبة يف املصنف (277، 1/199)يف املسند 

يف الصحيح، رقم  ، وابن حبان(6786، 6765)وأبو يعلى يف املسند، رقم 
-735)والدعاء، األرقام ( 77-3/72)، والطرباين يف الكبري (513، 512)

وصححه، وصححه ابن املنذر يف ( 472، 3/172)، واحلاكم يف املستدرك (749
، وابن حجر يف نتائج األفكار (117)، والنووي يف األذكار (5/214)األوسط 

حممد بن نصر يف كتاب الوتر ، وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه (2/139)
(114 ،135 ،138.) 

 .إن اقتصر فليقتصر على هذا(: 119)قال النووي يف األذكار ( 3)
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اللهم إني أعوذ برضا  من سخطك، وبمعافاتك »: يف آخر وتره
من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك، أنت كما 

 .(1)«أثنيت على نفسك
إذا قام  كان النيب : حديث ابن عباس، قال: اللفظ الثالث

اللهم لك الحمد أنت نور السموات »: يتهجد من الليل قال
واألرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قِيم السموات واألرض 
ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملُك السموات واألرض ومن فيهن، 

الحمد أنت الحق ووعد  حق ولقاؤ  حق، والجنة حق  ولك
اللهم لك . والنار حق والساعة حق، ومحمد حق والنبيون حق

، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك أسلمت وبك آمنت
خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 

أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال . أسررت وما أعلنت
 .(2)«أنت

أنه انصرف ليلة صلى مع : حديث ابن عباس :اللفظ الرابع

                              

( 3561)، والرتمذي يف اجلامع، رقم (1427)أخرجه أبو داود يف السنن، رقم ( 1)
، وابن ماجة يف السنن، (3/248)حديث حسن غريب والنسائي يف اجملتىب : وقال
، والطرباين يف الدعاء، رقم (17/386)ابن أيب شيبة يف املصنف ، و (1179)رقم 

، وحممد بن نصر يف كتاب الوتر (1/118)، والطيالسي يف املسند (751)
(145.) 

، (7499، 7442، 7385، 6317، 1127)أخرجه البخاري يف الصحيح، رقم ( 2)
 .له واللفظ( 358، 1/378)، وأمحد يف املسند (769)ومسلم يف الصحيح، رقم 



 

 33 القنوت في الوتر
 

 :فيها، فسمعه يدعو يف الوتر، فقال رسول اهلل 
من عند  تهدي بها قلبي، وتجمع بها  اللهم إني أسألك رحمة»

أمري، وتلم بها شعثي، وترفع بها شاهدي، وتحفظ بها غائبي، وتُلِهُمني بها 
رشدي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهم إني أسألك رحمة من عند  أناُل 

 .بها شرف كرامتك في الدنيا واْلخرة
لوعيد، اللهم ذا األمر الرشيد والحبل الشديد، أسألك األمن يوم ا

والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، إنك رحيم ودود، وأنت فعال لما 
 .تريد

اللهم هذا الجهد وعليك التكالن، وهذا الدعاء وعليك االستجابة، 
 .وال حول وال قوة إال باهلل

اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش 
 .سميع الدعاءالسعداء، والنصر على األعداء، إنك 

اللهم اجعلني حربا ألعدائك، سلما ألوليائك أحب بحبك الناس، 
 .وأعادي بعداوتك من خالفك

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن 
 .يميني نورا، وعن شمالي نورا، واجعل فوقي نورا، وتحتي نورا، وأعظم لي نورا

بحان الذي ال ينبغي التسبيح إال سبحان الذي لبس العز وقال به، س
 .(1)«له، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم، سبحان ذي المن والطول

                              

وابن خزمية ( 7146واللفظ له، والوتر ( 114)أخرجه حممد بن نصر يف قيام الليل ( 1)
= 
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 : المسألة الثانية
 ألفاظ القنوت الواردة عن السلف

ورد عن السلف من الصحابة والتابعني ألفاظ خمتلفة للقنوت يف 
 :الوتر، ومنها

ركوع، أنه قنت بعد ال عن عمر بن اخلطاب  :اللفظ األول
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثين عليك وال نكفرك، ونؤمن : فقال

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، . بك وخنلع ونرتك من يفجرك
وإليك نسعى وحنِفد، ونرجو رمحتك وخناف عذابك، إن عذابك 

 .(1)بالكفار ُملِحق
=                               

بعد ركعيت الفجر، وابن أيب الدنيا يف : إال أن فيه( 1119)رقم = =يف الصحيح
، وله شاهد من حديث (763)، وأصله يف صحيح مسلم، رقم (43)التهجد، رقم 

، وابن أيب الدنيا يف التهجد، رقم (752)أخرجه الطرباين يف الدعاء، رقم  علي 
(261.) 

( 139)، وحممد بن نصر يف كتاب الوتر (318)أخرجه أبو ُعبيد يف فضائل القرآن ( 1)
اللهم )و( اللهم إنا نستعينك)أهنما سورتان يف مصحف ابن مسعود وأيب بن كعب 

كتبها يف إياك نعبد وعند أيب ُعبيد أن ابن مسعود تركها كما تركها عثمان فلم ي
املصحف، وأخرجه مرفوعا من حيث خالد بن أيب عمران مرسال أبو داود يف 

أخرجه عبد . وكان يقنت هبما علي وابن مسعود وأيب بن كعب( 89)املراسيل، رقم 
، وابن (2/314)، وابن أيب شيبة يف املصنف (112، 3/111)الرزاق يف املصنف 
، وحممد بن نصر يف  (2/217) ، والبيهقي يف السنن(1177)خزمية يف الصحيح 

، وقال أمحد يف رواية (757)، والطرباين يف الدعاء، رقم (139)كتاب الوتر 
(. 4/129)املرداوي، اإلنصاف : ينظر. يستحب القنوت بالسورتني: املروذي

= 
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اللهم عذب الكفرة وألق يف قلوهبم الرعب، وخالف بني كلمتهم 
 .نزل عليهم رجسك وعذابكوأ

الذين يصدون عن سبيلك  (1)اللهم عذب كفرة أهل الكتاب
 .ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك

اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات، وأصلح 
ذات بينهم، وألف بني قلوهبم، واجعل يف قلوهبم اإلميان واحلكمة، 

وفوا بعهدك الذي عاهدهتم وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن ي
 .(2)عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله احلق واجعلنا منهم

أنه كان يقول  -رضي اهلل عنهما–عن ابن عباس  :اللفظ الثاني
=                               

: وملحق. نبادر: وحنفد. الكفر والفسوق: والفجور. نتربأ ونبغض: خنلع: ومعىن
 (.449، 376، 124)صباح الفيومي، امل: ينظر. الحق

كفرة أهل : وأما قول عمر. عذب الكفرة: اليوم االختيار أن يقول: قال النووي( 1)
 (.118)األذكار . الكتاب؛ فألن ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب

، (2/314)، وابن أيب شيبة يف املصنف (3/111)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 2)
، وابن وهب يف (5/51)، ومالك يف املوطأ (2/1795)وابن خزمية يف الصحيح 

إال أنه أَخر ذكر السورتني، ( 98، 97)، وأبو داود يف املسائل (372)املوطأ، رقم 
واللفظ له، قال ابن حجر يف نتائج األفكار ( 139)وحممد بن نصر يف كتاب الوتر 

القاري عن معاذ ( 96)إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود يف املسائل (: 2/149)
وبه قال عطاء وسعيد واحلسن وابن شهاب والنخعي، واختاره مالك، وأمحد . بنحوه

، وحممد بن نصر، (3/166)عبد الرزاق، املصنف : ينظر. يف رواية الفضل بن زياد
وابن ( 5/51)، واملوطأ (1/173)، ومالك، املدونة (147، 139)كتاب الوتر 

 (.4/1411)القيم، بدائع الفوائد 
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لك احلمد ملء السموات السبع، وملء األرضني : يف قنوت الوتر
السبع، وملء ما بينهما من شيء بعد، أهل الثناء واجملد أحق ما قال 
العبد، وكلنا لك عبد، ال مانع ملا أعطيت وال ُمعطي ملا منعت، وال 

 .(1)ينفع ذا اجلد منك اجلد
، أنه  -رضي اهلل عنهما–عن احلسن بن علي : اللفظ الثالث
اللهم إنك ترى وال تُرى، وأنت يف املنظر األعلى، : كان يدعو يف وتره

ذ بك أن نذل وأن لك اآلخرة واألوىل، وإن إليك الُرجعى، وإنا نعو 
 .(2)وخنزى

: اجلمُع بيع ما جاء عن عمر بن اخلطاب  :اللفظ الرابع
وما جاء يف . إن عذابك بالكفار ُملحق: اللهم إنا نستعينك، إىل قوله
اللهم اهدين فيمن : -رضي اهلل عنهما–حديث احلسن بن علي 

 .تباركت وتعاليت: هديت، إىل قوله
اللهم إين أعوذ : وما جاء يف حديث علي بن أيب طالب 

 .(3)كما أثنيت على نفسك: برضاك من سخطك، إىل قوله
                              

( 477)، وأصله يف صحيح مسلم، رقم (2/377)جه ابن أيب شيبة يف املصنف أخر ( 1)
إذا رفع رأسه من الركوع  كان رسول اهلل : من حديث أيب سعيد اخلدري قال

وال ينفع ذا اجلد منك، أي ال ينفع ذا الغين : )وقوله. وذكره. ربنا لك احلمد: قال
 (.85)الفيومي، املصباح . عندك غناه

، وحممد بن نصر يف كتاب الوتر (2/377)ن أيب شيبة يف املصنف أخرجه اب( 2)
(147.) 

ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر. وهو الصحيح من املذهب عند احلنابلة( 3)
= 
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اجلمع بني ما جاء يف حديث احلسن بن علي  :اللفظ الخامس
تباركت : اللهم اهدين فيمن هديت، إىل قوله: -رضي اهلل عنهما–

 .وتعاليت
اللهم إنا نستعينك : وما جاء عن عمر بن اخلطاب 

م على عدوك وعدوهم إله احلق واجعلنا وانصره: ونستغفرك، إىل قوله
 .(1)منهم

: أنه إذا قام يف الوتر قال (2)عن وهب بن ُمنِبه: اللفظ السادس
اللهم ربنا لك احلمد الدائم السرمد، محدا ال حُيصيه العدد وال يقطعه 
األبد، كما ينبغي لك أن حُتمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك 

 .(3)علينا حق
أنه كان ُيصلي هبم  (4)عن أيوب السختياين :اللفظ السابع

=                               

عامة احلنفية إىل استحباب اجلمع بني ما جاء عن عمر = =، وذهب(4/127)
 (.1/437)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر. واحلسن

كانوا يستحبون أن : عن سفيان قال( 147)حممد بن نصر يف كتاب الوتر أخرجه ( 1)
وإمنا ُيستحب : فذكره، وهو قول الشافعية، قال النووي... جيعلوا يف قنوت الوتر

( 119)األذكار . اجلمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام حمصورين يرضون بالتطويل
 ( .4/127)ف املرداوي، اإلنصا: ينظر. وقال به أمحد يف رواية

وهب بن ُمنِبه بن كامل اليماين، أبو عبد اهلل األنباري، ثقة من الثالثة، مات سنة ( 2)
 (.1745)ابن حجر، التقريب ( ومائة)بضع عشرة 

وذكره ( 147)، وحممد بن نصر يف الوتر (18)أخرجه عبد الرزاق يف األماين ( 3)
 (.478)الراغب، املفردات  :ينظر. الدائم: والسرمد(. 4/547)الذهيب يف السري 

أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار ( 4)
= 
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اللهم أسألك اإلميان وحقائقه : التطوع يف رمضان، وكان من دعائه
ووثائقه، وكرمي ما امتننت به من األخالق واألعمال اليت نالوا هبا منك 
ُحسن الثواب، اللهم اجعلين ممن يتقيك وخيافك ويستحييك ويرجوك، 

 .(1)اللهم اسرتنا بالعافية
عن أيوب السختياين أنه كان يدعو يف القنوت  :ظ الثامناللف

 :يقول
اللهم عِذب الكفرة الذي يصدون عن سبيلك ويكذبون 

اللهم ألق يف قلوهبم الرعب وخالف بني كلمتهم، وأنزل . رسلك
 .عليهم رجزك وعذابك وزدهم ُرعبا على رعبهم

ح اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات، وأصل
ذات بينهم وألف بني قلوهبم واجعل قلوهبم على قلوب أخيارهم، 
وأوزعهم أن يشكروا نعمتك اليت أنعمت عليهم وأن يُوفوا بعهدك 

 .الذي عاهدهتم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله احلق
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى وحنفد، 

. بك بالكافرين ُملحقنرجو رمحتك وخناف عذابك اجلد، إن عذا
اللهم استعملنا بسنة نبينا، وتوفنا على ملته، وأوزعنا هبديه وارزقنا 

اللهم ُخذ بنا سبيله وسنته، . مرافقته، وعِرفنا وجهه يف رضوانك واجلنة
اللهم أقر عينيه بتبعته من أمته، . نعوذ بك أن خنالف سبيله وسنته

=                               

 (.158)ابن حجر، التقريب . هـ وله مخس وستون131الفقهاء العباد مات سنة 
 (.147)أخرجه حممد بن نصر يف الوتر ( 1)
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مشربا رويا، ال نظمأ بعده اللهم أوردنا حوضه، واسقنا . واجعلنا منهم
 .أبدا

اللهم أحلقنا بنبينا غري خزايا وال نادمني، وال خارجني وال 
فاسقني، وال مبدلني وال ُمرتابني، مع الذي أنعمت عليهم من النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني وحُسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل 

 .اللهم أفضل به علينا. من اهلل وكفى باهلل عليما
اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، 
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا أصرا كما 
محلته على الذين من قبلنا، ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف 

ال ربنا . عنا واغفر لنا وارمحنا، أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين
تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا . الوهاب
ربنا زحزحنا عن . وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا على القوم الكافرين

لنا النار وأدخلنا اجلنة برمحتك واجعلنا من الفائزين، ربنا آمنا فاغفر 
ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسلك وال ختزنا يوم 

 .القيامة، إنك ال خُتلف امليعاد
ربنا توفنا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني، ربنا اصرف عنا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن، ربنا حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره 

ربنا اجعلنا من . ن، واجعلنا من الراشدينإلينا الكفر والفسوق والعصيا
عبادك الذين ميشون على األرض هونا، وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا 

ربنا اصرف عنا . سالما، واجعلنا من الذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما
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عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما، إهنا ساءت مستقرا ومقاما، 
 .وا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواماواجعلنا من الذين إذا أنفقوا مل ُيسرف

واجعلنا من الذين ال يدعون مع اهلل إهلا آخر، وال يقتلون النفس 
اليت حرم اهلل إال باحلق وال يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما، واجعلنا 
من الذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، واجعلنا من 

ربنا هب لنا . خيروا عليها صما وعميانا الذين إذا ذكروا بآيات رهبم مل
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني، واجعلنا للمتقني إماما، ربنا اغفر لنا ما 
تقدم من ذنوبنا وما تأخر، ومتم نعمتك علينا، واهدنا إليك صراطا 

ربنا تقبل منا أحسن ما نعمل، وجتاوز عن سيئاتنا يف . مستقيما
نوا يوعدون، وقنا برمحتك أصحاب اجلنة وعد الصدق الذي كا

 .العذاب األدىن والعذاب األكرب
ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك اليت أنعمت علينا وعلى من 
ولدنا، وأن نعمل صاحلا ترضاه، وأدخلنا برمحتك يف عبادك 

 .(1)الصاحلني

                              

 (.99)أخرجه أبو داود يف املسائل ( 1)
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 :المسألة الثالثة

 ألفاظ القنوت في الوتر
 التي لم ترد في السنة وال عن السلف

 :انوفيها فرع
 .ألفاظ القنوت يف الوتر اليت هلا أصل يف الشرع: الفرع األول
 .ألفاظ القنوت يف الوتر اليت ال أصل هلا يف الشرع: الفرع الثاين
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 :الفرع األول
 ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

على مشروعية : اتفق عامة القائلني مبشروعية القنوت يف الوتر
وإن مل يكن من ألفاظ القنوت الواردة  -كل دعاء القنوت يف الوتر ب

إذا كان من األدعية العامة اليت هلا أصل  -(1)يف السنة أو عن السلف
يف القرآن والسنة أو عن السلف، أو كان من الدعاء حباجة من 
احلاجات اخلاصة اليت ال حمذور فيها، ما مل يقتصد التعبد بأعيان تلك 

دلة الدالة على شرعية الدعاء، كقوله ؛ وذلك لعموم األ(2)األلفاظ
 : تعاىل

: وقوله[. 67: غافر]﴾ َوقَاَل رَُبُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿
: األعراف]﴾ اْدُعوا رََبُكْم َتَضُرًعا َوُخْفَيًة ِإنَُه اَل ُيِحُب اْلُمْعَتِدينَ ﴿

55.] 

                              

على أن املستحب القنوت مبا ورد يف السنة أو عن السلف؛ ألنه : لعلمعامة أهل ا( 1)
، ومالك، (1/437)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر. أمجع ألفاظا وأبعد عن التكلف

إال ( 4/127)واملرداوي، اإلنصاف ( 119)، والنووي، األذكار (1/173)املدونة 
اء؛ ألنه قد جيري على أن بعض احلنفية يرى استحباب أال يوقت يف القنوت دع

 (.1/437)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر. اللسان من غري صدق رغبة
، وابن املنذر، (1/173)، ومالك، املدونة (1/437)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 2)

، (261)، وأبو شامة، الباعث (119)، والنووي، األذكار (5/215)األوسط 
ذهب بعض الشافعية إىل أنه يتعني ما جاء يف و (. 4/127)واملرداوي، اإلنصاف 

 (.119)النووي، األذكار : ينظر. حديث احلسن بن علي، وال جُيزئ غريه
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ا إنما قنت بكم لتدعو »: قال وملا جاء عن عائشة، أن النيب 
 .(1)«ربكم وتسألوه حوائجكم

شيء  -يعين القنوت–ليس فيه : (2)وقال سفيان الثوري
 .(3)مؤقت

                              

( 179)، واحلارث بن أيب أسامة يف املسند (7727)أخرجه الطرباين يف األوسط ( 1)
، وله شاهد من حديث (2/138)وحسنه اهليثمي يف معجم الزوائد ( بغية الباحث)

، وحممد بن نصر يف الوتر (177)رسال، أخرجه املزكي يف فوائده رقم ُعروة م
(146.) 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهلل الكويف، ثقة حافظ فقيه عابد، ( 2)
 (.394)ابن حجر، التقريب . هـ161مات سنة 

 (.147)حممد بن نصر، الوتر : ينظر( 3)
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 .(1)ال بأس أن يدعو الرجل يف الوتر حلاجته: وقال اإلمام أمحد
 .(2)يدعو مبا شاء: وقال

 .(4)واعلم أن القنوت ال يتعني فيه دعاء: (3)وقال النووي
لدعاء أمجعها، ويدع ما أن خيتار من ألفاظ ا: إال أنه ينبغي

وأن يتجنب السجع  (5)سوى ذلك؛ كما كان النيب يصنع
، وأال جيمع بني لفظني متفقي املعىن بل يأيت بكل لفظ (6)والتكلف

 .(7)على حدة

                              

 (.4/1572)القيم، بدائع الفوائد  ابن: ينظر. رواية يوسف بن موسى( 1)
 (.4/127)املرداوي، اإلنصاف : ينظر. رواية أيب احلارث( 2)
حيىي بن شرف النووي احلزامي أبو زكريا، فقيه شافعي حمدث، له كتاب اجملموع شرح ( 3)

ابن : ينظر. هـ676مات سنة . املهذب، واألذكار، وشرح صحيح مسلم وغريمها
 (.225)عية هداية اهلل، طبقات الشاف

 (.119)النووي، األذكار ( 4)
وابن ( 189، 6/148)، وأمحد يف املسند (1482)أخرجه أبو داود يف السنن، ( 5)

وصححه، ووافقه ( 1/539)، واحلاكم يف املستدرك (867)حبان يف الصحيح 
 .رضي اهلل عنها–عن عائشة ( 614)الذهيب وصححه النووي يف األذكار 

عن ابن عباس، وأخرجه أمحد يف املسند ( 6337)الصحيح أخرجه البخاري يف ( 6)
 .رضي اهلل عنها–عن عائشة ( 6/217)

 (.373)، وابن القيم، جالء األفهام (22/458)ابن تيمية، اجملموع : ينظر( 7)
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 :الفرع الثاني
 ألفاظ القنوت في الوتر التي ال أصل لها في الشرع

شرع ال يُ : ما ال أصل له يف الشرع من ألفاظ القنوت يف الوتر
، والعبادة ال (1)القنوت به يف الوتر؛ ألن القنوت دعاء والدعاء عبادة

اْدُعوا رََبُكْم َتَضُرًعا ﴿: تصح إال أن تكون موافقة للشرع، قال تعاىل
: ، وقال النيب (2)[55: األعراف]﴾ َوُخْفَيًة ِإنَُه اَل ُيِحُب اْلُمْعَتِدينَ 

 .(3)«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»
إن األصل يف الدعاء التحرمي، إال ما دل : ولذلك قال أهل العلم

                              

اَدِتي َوقَاَل رَُبُكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإَن اَلِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعبَ }: قال تعاىل( 1)
« الدعاء هو العبادة»: ، وقال النيب [67: غافر]{ َسَيْدُخُلوَن َجَهَنَم َداِخرِينَ 

وقال حسن ( 3247)، والرتمذي يف اجلامع (1479)أخرجه أبو داود يف السنن 
، (3828)، وابن ماجة يف السنن (17/244)صحيح، والنسائي يف السنن الكربى 

، وقال ابن عن النعمان بن بشري ( 276، 271، 4/267)وأمحد يف املسند 
 ".إسناده جيد(: "1/49)حجر يف الفتح 

إنه سيكون قوم »: يقول مسعت رسول اهلل : ، قالعن سعد بن أيب وقاص ( 2)
، (1487)أخرجه أبو داود يف السنن، رقم . مث تال هذه اآلية« يعتدون في الدعاء
عبد اهلل بن مغفل،  ، وله شاهد من حديث(183، 1/172)وأمحد يف املسند 

، وأمحد يف (815)، وابن ماجة يف السنن (96)أخرجه أبو داود يف السنن، رقم 
 (.5/55، 4/87)املسند 

( 256، 187، 6/146)، وأمحد يف املسند (1718)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 3)
 .عن عائشة
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 .(1)على جوازه
يتناول االعتداء يف األلفاظ واالعتداء : وما ال أصل له يف الشرع

، والتعبد (2)يف املعاين أيضا، كما يشمل الدعاء باإلمث وقطيعة الرحم
إىل  (3)هبذكر ألفاظ يف القنوت مل ترد يف السنة، وتقصد السجع في

 .غري ذلك من املناهي املتعلقة به

                              

 .(22/274)، وابن تيمية، جمموع الفتاوى (4/264)القرايف، الفروق : ينظر( 1)
ما على ظهر األرض من رجل مسلم يدعو اهلل بدعوة إال آتاه اهلل »: قال ( 2)

أخرجه « إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم
حديث حسن صحيح، وأمحد يف املسند : وقال( 3573)الرتمذي يف اجلامع 

يب سعيد ، وله شاهد من حديث أمن حديث عبادة بن الصامت ( 5/329)
: وينظر يف معاين االعتداء يف الدعاء(. 3/18)أخرجه أمحد يف املسند . اخلدري 

 (.3/853)ابن القيم، بدائع الفوائد 
 .تقدم خترجيه( 3)
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 :المسألة الرابعة
 القنوت في الوتر بدعاء ختم القرآن الكريم

 .(1)ُيشرع القنوت يف الوتر بدعاء ختم القرآن الكرمي
ُقْل َأُعوُذ ِبَرِب إذا فرغت من قراءتك ﴿: قال اإلمام أمحد

إىل أي : (2)بل﴾ فارفع يديك يف الدعاء قبل الركوع، قال حنالَناسِ 
رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن : شيء تذهب يف هذا، قال

 .(4)يفعله معهم مبكة (3)عيينة
                              

أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف . ثبت ُدعاُء ختم القرآن عن أنس بن مالك ( 1)
، (83)فضائل القرآن  ، والفريايب،(27)، وسعيد بن منصور يف السنن (17/497)

، والطرباين يف الكبري (2/336)، والدارمي يف السنن (879)وابن املبارك يف الزهد 
، وعن جماهد وعبده (185)بإسناد صحيح كما قال النووي يف األذكار ( 1/213)

، وأخرجه الفريايب (28)بن أيب لبابة، أخرجه عن جماهد سعيد بن منصور يف السنن 
إسناده : قال النووي( 81)، وابن الضريس يف فضائل القرآن (88)يف فضائل القرآن 

رأيت معمرا يفعله إذا ختم، رواية : وقال اإلمام أمحد(. 185)األذكار . صحيح
 (.478)يوسف بن موسى، كما يف جالء األفهام البن القيم 

حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباين، أبو علي، عم اإلمام أمحد، وأحد تالميذه، ( 2)
ابن أيب : هـ ينظر273نقلة الفقه عنه، له مسائل حسنة مشبعة، مات بواسط عام و 

 (.1/383)يعلى، الطبقات 
سفيان بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل، أبو حممد الكويف، ثقة حافظ فقيه إمام ( 3)

 (.395)ابن حجر، التقريب . هـ197حجة، مات سنة 
، وأبو داود، (91)عبد اهلل، املسائل : ررواية عبد اهلل، وأيب داود، وحنبل، ينظ( 4)

وجالء األفهام البن القيم ( 4/171)، والشرح الكبري البن أيب عمر (93)املسائل 
وكذلك أدركت الناس : قال( هـ246ت)ونقل عن عباس بن عبد العظيم ( 479)

= 
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إذا فرغت من آخر القرآن، فارفع : (1)وقال للفضل بن زياد
مب : قلت. يديك قبل أن تركع وادع بنا وحنن يف الصالة وأطل القيام

وهو خلفي يدعو  ففعلت كما أمرين: قال. مبا شئت: قال. أدعو
 .(2)قائما ويرفع يديه

=                               

وابن ( 186)النووي، األذكار : ينظر. وهو قول احلنابلة والشافعية. بالبصرة ومبكة
عامة ما : وقيل( 4/182)، واملرادوي، اإلنصاف (4/171)عمر، الشرح الكبري  أيب

أبو زيد، تصحيح الدعاء : ينظر. يروى مما ال تقوم به احلجة فالصحيح عدم شرعيته
(291.) 

الفضل بن زياد القطان، أبو العباس البغدادي، من تالميذ اإلمام أمحد، ونقلة الفقه ( 1)
 (.2/188)ابن أيب يعلى، الطبقات  .عنه له مسائل كثرية جياد

، وابن أيب (2/192)ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة : ينظر. رواية الفضل بن زياد( 2)
وجالء ( 4/1412)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/171)الكبري = =عمر، الشرح

. ويحاجعله يف الرتا: قال. اجعله يف الرتاويح، أو يف الوتر: وفيها قال( 487)األفهام 
 (.4/182)املرداوي، اإلنصاف . أخيتم يف الوتر ويدعو فسهل فيه: وعن أمحد
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 :المبحث الثاني

 حكم القنوت في الوتر
 

 :وفيه مطلبان
 .حكم القنوت في الوتر في رمضان: المطلب األول
 .حكم القنوت في الوتر في غير رمضان: المطلب الثاني
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 : المطلب األول
 حكم القنوت في الوتر في رمضان

الوتر يف رمضان على مخسة اختلف العلماء يف حكم القنوت يف 
 :أقوال

 :القول األول
 .يستحب القنوت يف الوتر يف رمضان

احلنفية، والشافعية يف وجه، وأمحد يف رواية وهي : وقال به
 .(1)املذهب

وقول أليب هريرة، . عمر، وعلي، وابن مسعود: وهو قول
، (5)النخعي: وقال به. (4)، وأيب ثور(3)، وعطاء(2)واحلسن

                              

( 116)واألذكار ( 4/15)والنووي، اجملموع (. 1/423)اهلمام، فتح القدير : ينظر( 1)
 (.4/124)واإلنصاف ( 4/124)وابن أيب عمر، الشرح الكبري 

البصري، ثقة فاضل  احلسن بن أيب احلسن يسار األنصاري موالهم، أبو سعيد( 2)
 .ابن حجر، التقريب. هـ117مشهور، وكان يرسل كثريا، ويدلس، مات سنة 

عطاء بن أيب رباح أسلم القرشي موالهم، أبو حممد املكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثري ( 3)
 (.677)هـ ابن حجر، التقريب 114اإلرسال، مات سنة 

ور الفقيه صاحب الشافعي، ثقة، مات إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب أبو ث( 4)
 (.177)ابن حجر، التقريب . هـ247سنة 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران الكويف الفقيه، ثقة إال أنه يرسل كثريا، ( 5)
 (.118)ابن حجر، التقريب . هـ96مات سنة 
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 .(3()2)واألوزاعي، (1)وإسحاق
 :القول الثاني

 .يستحب القنوت يف الوتر يف النصف اآلخر من رمضان
 .(5)، وأمحد يف رواية(4)الشافعي: وقال به
، وعلي، وأيب بن كعب، وابن عمر (6)أنس بن مالك: وقال به

، واحلسن، (2)، والزهري(1)، وابن سريين(7)يف رواية، ومعاذ القاري
                              

ومات عام هـ، 166ولد عام . إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه، حمدث فقيه( 1)
 (.1/286)أبو يعلى، طبقات احلنابلة : ينظر. هـ243

ابن . هـ157عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، مات سنة ( 2)
 (.593)حجر، التقريب 

، وحممد بن (3/41)، والبيهقي يف السنن (2/375)ابن أيب شيبة، املنصف : ينظر( 3)
، وابن عبد الرب، (5/276)ن املنذر، األوسط ، واب(136، 135)نصر، الوتر 

 (.5/57)االستذكار 
، (4/15)، والنووي، اجملموع (1/143)األم للشافعي : ينظر. رواية الزعفراين واملزين( 4)

وهو (: 116)، قال النووي يف األذكار (136)نصر، كتاب الوتر = =وحممد بن
 .املعروف من مذهب الشافعية

واملرداوي، ( 4/124)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر. دنقله اجلماعة عن أمح( 5)
 (.4/124)اإلنصاف 

إسناده (: 4/369)، قال يف البدر املنري (4/118)أخرجه ابن عدي يف الكامل ( 6)
 .ضعيف

معاذ بن احلارث بن األرقم األنصاري، يكىن أبا حليمة وهو هبا أشهر، وكان يقال له ( 7)
أبو احلرث وأبو حليمة لقبه، صحايب جليل، مات سنة إن كنيته : ويقال. القارئ

 (.9/221)ابن حجر، اإلصابة : هـ ينظر63
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 .(4()3)وقول لقتادة
 :ل الثالثالقو 

 .ال ُيشرع القنوت يف الوتر يف رمضان إال يف النصف اآلخر منه
 .(5)مالك يف رواية: وقال به

 .(7()6)وهو رواية عن قتادة، وقول للحسن، ومعمر
 :القول الرابع

 .ال ُيشرع القنوت يف الوتر يف رمضان إال يف النصف األول منه
 .(1)وهو قول للحسن، ومعمر، وقتادة، وأيب ثور

=                               

حممد بن سريين األنصاري موالهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت عابد كبري القدر، ( 1)
 (.853)هـ، ابن حجر، التقريب 117مات سنة 

، فقيه حافظ متقن، حممد بن مسلم بن عبد هلل بن شهاب الزهري، أبو بكر املدين( 2)
 (.798)ابن حجر، التقريب . هـ125مات سنة 

قتادة بن ِدعامة بن قتادة السدوسي، أبو اخلطاب البصري، ثقة ثبت، مات سنة ( 3)
 (.798)ابن حجر، التقريب . بضع عشرة ومائة

، (2/375)، وابن أيب شيبة، املصنف (3/121)عبد الرزاق يف املصنف : ينظر( 4)
، وحممد (2/498)، والبيهقي يف السنن الكربى (96)أمحد، املسائل وعبد اهلل بن 

والفاكهي يف أخبار مكة ( 141، 139، 136، 135)بن نصر، كتاب الوتر 
 (.5/55)، وابن عبد الرب، االستذكار (2/154)

 (.5/55)ابن عبد الرب، االستذكار : ينظر. رواية أهل املدينة( 5)
أبو عروة البصري، ثقة ثبت فقيه فاضل، قيل يف  معمر بن راشد األزدي موالهم،( 6)

 (.961)ابن حجر، التقريب : ينظر. هـ154روايته عن بعضهم شيئا، مات عام 
 (.136)حممد بن نصر، كتاب الوتر : ينظر( 7)
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 :لقول الخامسا
 .ال يشرع القنوت يف الوتر يف رمضان

 .(2)وهو رواية عن مالك
أبو هريرة، وابن عمر يف رواية عنهما، وعطاء يف : وقال به

 .(5()4)، وهو قول طاووس(3)قول
 :األدلة

 :أدلة القول األول
 .أدلة استحباب القنوت يف الوتر يف رمضان

=                               

، وابن (5/277)، وابن املنذر يف األوسط (3/121)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 1)
 (.5/57)عبد الرب، االستذكار 

مالك، املدونة : ينظر. رواه املصريني عن مالك، ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب( 2)
ال يقنت يف رمضان ال يف أوله وال يف آخره وال يف غري رمضان : وقال( 1/224)

وهو املشهور عند (. 5/56)ابن عبد الرب، االستذكار : وينظر. وال يف الوتر أصال
 (.1/266) ابن اجلالب، التفريع: ينظر. املالكية

، وابن أيب شيبة يف املصنف (122، 3/176)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 3)
، (3/41)، والبيهقي يف السنن (2/38)، والطربي يف هتذيب اآلثار (2/376)

وقد (: 5/56)قال ابن عبد الرب يف االستذكار (. 136)وحممد بن نصر، يف الوتر 
 .اختلف فيه عن ابن عمر

ن اليماين، أبو عبد الرمحن احلمريي موالهم، ثقة فقيه فاضل، مات طاوس بن كيسا( 4)
 (.462)ابن حجر، التقريب . هـ176سنة 

 (.5/277)ابن املنذر، األوسط : ينظر( 5)
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لمين رسول اهلل ع: حديث احلسن بن علي، قال: الدليل األول
  (1)كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر. 

 :وجه االستدالل
علم احلسن القنوت يف الوتر، ومل خيص ذلك بوقت  أن النيب 

 .دون وقت، وتعليمه يدل على االستحباب
 .(2)بأن احلديث ضعيف: ونوقش
 .(3)بأن احلديث ثابت صحيح: وأجيب

كان   :، قالحديث علي بن أيب طالب  :الدليل الثاني
اللهم إني أعوذ برضا  من »: يقول يف آخر وتره رسول اهلل 
 .(4)«...سخطك

 :وجه االستدالل
كان يقنت يف الوتر، وهو عام يف كل وتر، وفعله   أن النيب 

 .(5)يدل على االستحباب
إذا قام  كان النيب : حديث ابن عباس، قال :الدليل الثالث

                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 .تقدم بيان ذلك( 2)
 .تقدم بيان ذلك( 3)
 .تقدم خترجيه( 4)
 (.4/125)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 5)
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أنت نور السموات اللهم لك الحمد »: يتهجد من الليل قال
 .( )«...واألرض

 :وجه االستدالل
كان يقنت يف الوتر، وهذا عام يف كل وتر، وفعله   أن النيب 

 .يدل على االستحباب
بأن ظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إىل : ونوقش

 .(2)الصالة
بأنه ليس يف احلديث ما يدل على أنه خاص بأول : وأجيب

 .(3)الصالة
أنه انصرف ليلة صلى مع : حديث ابن عباس :ابعالدليل الر 

 .(4)فيها فسمعه يف الوتر رسول اهلل 
 :وجه االستدالل

قنت يف الوتر، وهذا عام يف كل وتر، وفعله يدل  أن النيب 
 .على االستحباب

 :ونوقش من وجهني
                              

 .قدم خترجيهت( 1)
 .، وتقدم دليلهم على ذلك(3/4)الفتح : ابن حجر: ينظر( 2)
 .تقدم ذكر الدليل على ذلك( 3)
 .تقدم خترجيه( 4)
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 .(1)أنه حديث ضعيف: الوجه األول
 .(2)وأجيب بأنه حسن اإلسناد

قاله بعد  اء يف بعض ألفاظه أن النيب أنه ج :الوجه الثاني
 .ركعيت الفجر
رمبا قاله تارة يف القنوت وتارة بعد ركعيت  بأن النيب : وأجيب

 .الفجر
كان   أن رسول اهلل : حديث أيب بن كعب :الدليل الخامس

 .(3)يُوتر بثالث ركعات ويقنت قبل الركوع
 :وجه االستدالل

فعله يدل على قنت يف الوتر وهو عام، و  أن النيب 
 .االستحباب

قنت يف  حديث ابن مسعود، أن النيب  :الدليل السادس
 .(4)وتره قبل الركوع

 :وجه االستدالل

                              

ابن حجر، التقريب : ينظر. فيه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى سيئ احلفظ( 1)
(871.) 

 .تقدم بيان ذلك( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
 .تقدم خترجيه( 4)
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كان يقنت يف الوتر وهو عام، وفعله يدل على   أن النيب 
 .االستحباب
 .(1)بأن احلديث ضعيف: ونوقش
 .(2)بأنه حديث حسن: وأجيب

 .(3)انوا يقنتون يف الوترك  أن أصحاب النيب  :الدليل السابع
، وُأيب بن  (6)، وابن مسعود(5)، وعلي(4)عن عمر: فقد جاء

 .(8)، والرباء بن عازب(7)كعب
 :وجه االستدالل

أنه ثبت عن هؤالء الصحابة القنوت يف الوتر، ومل يُعرف هلم 
خمالف فكان إمجاعا، وهو عام يف أول رمضان وآخره، وفعلهم يدل 

 .على االستحباب
أن القنوت يف الوتر والسيما يف رمضان دعاء  :الثامن الدليل

                              

 .فيه أبان بن عياش: وقال( 2/32)دارقطين يف السنن ضعفه ال( 1)
 .تقدم بيان ذلك( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
 .تقدم خترجيه( 4)
 .تقدم خترجيه( 5)
 .تقدم خترجيه( 6)
 .تقدم خترجيه( 7)
 .تقدم خترجيه( 8)
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 .(1)وخري، وال خيتلف فيه أول الشهر عن آخره
 :أدلة القول الثاني

 .أدلة استحباب القنوت يف الوتر يف النصف اآلخر من رمضان
يقنت  كان رسول اهلل : حديث أنس، قال :الدليل األول

 .(2)يف النصف من رمضان، إىل آخره
 :داللوجه االست
مل يكن يقنت إال يف النصف اآلخر من رمضان،  أن النيب 

 .ال يفعل إال األفضل والنيب 
 :ونوقش من وجهني

 .(3)أن احلديث ضعيف: الوجه األول
كان يقنت يف النصف   أن اإلخبار بأن النيب : الوجه الثاين

 .الثاين من رمضان ال يقتضي نفي قنوته يف النصف األول منه
كانوا ال   (1)، وُأيب بن كعب(5)، وعلي(4)أن عمر :نيالدليل الثا

                              

 .عن اإلمام أمحد، تقدم( 1)
( 4/118)، وأخرجه ابن عدي يف الكامل (2/499)أخرجه البيهقي يف السنن ( 2)

 (.4/369)موقوفا بسند ضعيف، كما يف البدر املنري 
 (.2/499)ضعفه البيهقي يف السنن ( 3)
، وابن (5/57)، والطربي كما يف االستذكار (1429)أخرجه أبو داود يف السنن ( 4)

 .عن عطاء( 2/375)أيب شيبة يف املصنف 
، وحممد (2/498)سنن ، والبيهقي يف ال(2/375)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 5)

= 
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 .ال يقنتون إال يف النصف اآلخر من رمضان
 :وجه االستدالل

أن هؤالء الصحابة مل يكونوا يقتنون إال يف النصف اآلخر من 
رمضان، وكان مبحضر من الصحابة فكان إمجاعا على استحباب 

 .(2)ذلك
كعب وغريهم،   بأنه قد جاء عن عمر وعلي وُأيب بن: ونوقش

 .(3)أهنم كانوا يقنتون يف الوتر يف سائر رمضان
أن الناس يف عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة يف  :الدليل الثالث

 .(4)النصف اآلخر من رمضان
 :وجه االستدالل

أن لعن الكفرة يف النصف اآلخر من رمضان يقتضي أنه ال 
 .يستحب القنوت يف الوتر يف أوله

=                               

 .، وفيه احلارث بن عبد اهلل األعور(136)وحممد بن نصر يف الوتر 
، وابن أيب (4/279)، وعبد الرزاق يف املصنف (1428)أخرجه أبو داود يف السنن ( 1)

، وأبو داود يف املسائل (2/98)، والبيهقي يف السنن (2/375)شيبة يف املصنف 
ثبت ذلك عندنا،  : قال سفيان( 141، 135)، وحممد بن نصر يف الوتر (99)

 (.4/367)، وضعفه يف البدر املنري (2/154)كما يف أخبار مكة للفاكهي 
 (.4/125)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 2)
 (4/125)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : وينظر. تقدم خترجيه( 3)
، وحممد بن (2/155)، وابن خزمية يف الصحيح (5/51)أخرجه مالك يف املوطأ ( 4)

 (.139)نصر، كتاب الوتر 
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فرة يف النصف اآلخر من رمضان ال بأن لعن الك: ونوقش
 .يقتضي استحباب القنوت يف النصف اآلخر من رمضان دون أوله

 :أدلة القول الثالث
أدلة القول بأنه ال يشرع القنوت يف الوتر يف رمضان إال يف 

 .النصف اآلخر
يقنت  كان رسول اهلل : حديث أنس، قال :الدليل األول

 .(1)يف النصف من رمضان إىل آخره
 :جه االستداللو 

مل يكن يقنت إال يف النصف اآلخر من رمضان،  أن النيب 
 .والعبادة مبناها على التوقيف
 :ونوقش من ثالثة أوجه

 .(2)أن احلديث ضعيف: الوجه األول
أنه كان يقنت يف الوتر دون  أنه ثبت عن النيب : الوجه الثاين

 .(3)تفريق بني أول الشهر وآخره
كان يقنت يف النصف   قول بأن النيب أن ال: الوجه الثالث

 .الثاين ال ينفي قنوته يف النصف األول
                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 .تقدم بيان ذلك( 2)
 .تقدمت األدلة على ذلك يف القول األول( 3)
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كانوا ال يقنتون : أن عمر، وعلي، وُأيب بن كعب :الدليل الثاني
 .(1)إال يف النصف اآلخر من رمضان

 :وجه االستدالل
أن امتناع هؤالء الصحابة عن القنوت يف أول رمضان ال يكون 

 .النصف اآلخرإال ألنه ال يشرع إال يف 
 :ونوقش من وجهني

 .أن جمرد االمتناع ال يقتضي نفي املشروعية: الوجه األول
 .(2)أنه جاء عن هؤالء القنوت يف سائر الشهر: الوجه الثاين

أن الناس يف عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة يف : الدليل الثالث
 .(3)النصف اآلخر من رمضان
 :وجه االستدالل

لعن الكفرة يف النصف األول من رمضان أن امتناع الناس عن 
 .يقتضي أنه ال يشرع القنوت إال يف النصف اآلخر من رمضان

 :ونوقش من وجهني
أن جمرد االمتناع عن لعن الكفرة يف النصف األول : الوجه األول

 .ال يقتضي نفي املشروعية
                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 .تقدم خترجيه( 2)
 .تقدم خترجه( 3)
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أن لعن الكفرة يف النصف اآلخر من رمضان ال : الوجه الثاين
 .الكفرة يف النصف األول يقتضي نفي لعن

 :أدلة القول الرابع
أدلة القول بأنه ال يشرع القنوت يف الوتر يف رمضان إال يف 

 .النصف األول منه
مل أعثر للقائلني بأنه ال يشرع القنوت يف الوتر يف رمضان إال يف 

 .النصف األول منه على أدلة
 :أدلة القول الخامس

 .الوتر يف رمضان أدلة القول بأنه ال يشرع القنوت يف
استدلوا مبا استدل به القائلون بأنه ال يشرع القنوت يف الوتر يف 

 .غري رمضان، وسيأيت بيان أدلة هذا القول يف املطلب الثاين
 :الترجيح
هو القول األول؛ وذلك لقوة ما استدلوا  -واهلل أعلم–الراجح 

 .به وورود املناقشة على أدلة األقوال اآلخرى
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 :نيالمطلب الثا
 حكم القنوت في الوتر في غير رمضان

اختلف العلماء يف حكم القنوت يف الوتر يف غري رمضان على 
 :قولني

 :القول األول
 .يشرع القنوت يف الوتر يف غري رمضان

 .(1)وهو قول عامة أهل العلم، من احلنفية والشافعية واحلنابلة
 ،(3)، وأنس بن مالك(2)عمر، وعلي، وابن مسعود: وقال به

واحلسن، وعطاء، والنخعي، وإسحاق، وأيب ثور، وقتادة، ومعمر، 
 .(4)واألوزاعي

                              

، وابن أيب (3/479)، والنووي، اجملموع (1/423)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 1)
، واملذهب عند احلنفية واحلنابلة وقول بعض (4/124)ري عمر، الشرح الكب

وهم القائلون بأنه ال يستحب القنوت . املصادر السابقة: ينظر. استحبابه: الشافعية
 .يف الفجر

، وحممد (2/375)، وابن أيب شيبة، املصنف (3/121)عبد الرزاق، املصنف : ينظر( 2)
، وابن (5/277)ر، األوسط ، وابن املنذ(136، 135)بن نصر يف كتاب الوتر 

 (.5/57)عبد الرب، االستذكار 
 (.677)، ومسلم يف الصحيح (1772)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 3)
، وحممد (2/375)، وابن أيب شيبة، املصنف (3/121)عبد الرزاق، املصنف : ينظر( 4)

، وابن (5/277)، وابن املنذر، األوسط (136، 135)بن نصر يف كتاب الوتر 
 (.5/57)الرب، االستذكار  عبد
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 :القول الثاني
 .ال يشرع القنوت يف الوتر يف غري رمضان

 .(1)وقال به مالك
وهو قول أيب هريرة، وابن عمر، وعطاء يف قول، وطاووس، وابن 

 .(2)شهاب الزهري
 :األدلة

 :أدلة القول األول
 .وت يف الوتر يف غري رمضانأدلة مشروعية القن
علمين رسول اهلل : حديث احلسن بن علي، قال :الدليل األول

  (3)كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر. 
 :وجه االستدالل

علم احلسن القنوت يف الوتر، ولو كان غري مشروع  أن النيب 
 .ملا كان لتعليمه فائدة، وهو عام يف رمضان وغريه

                              

على أن املالكية يرون استحباب القنوت يف صالة الفجر ( 1/224)مالك، املدونة ( 1)
 (.1/398)العدوي، الشرح الكبري : مطلقا ينظر

، (2/376)، وابن أيب شيبة، املصنف (122، 3/176)عبد الرزاق املصنف : ينظر( 2)
، والطرباين، (136)كتاب الوتر   ، وحممد بن نصر يف(92)وأبو داود، املسائل 

، وابن عبد الرب، (5/277)، وابن املنذر، األوسط (2/38)هتذيب اآلثار 
 (.5/56)االستذكار 

 .تقدم خترجيه( 3)
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 .بأن احلديث ال يصح: ونوقش
 .(1)بأن احلديث صحيح: وأجيب

كان : ، قالحديث علي بن أيب طالب  :الدليل الثاني
 «...اللهم إني أعوذ بك برضا »: يقول يف آخر وتره رسول اهلل 

( ). 
  :وجه االستدالل

إال ما كان  كان يقنت يف الوتر، وال يفعل النيب   أن النيب 
 .مشروعا، وهو عام يف رمضان وغريه

قنت يف  أن النيب : حديث ابن مسعود :الثالدليل الث
 .(3)وتره

 :وجه االستدالل
كان يقنت يف الوتر، ولو مل يكن مشروعا ملا فعله   أن النيب 

 .، وهو عام يف رمضان وغريهالنيب 
 .بأن احلديث ضعيف: ونوقش
 .(4)بأن احلديث حسن اإلسناد: وأجيب

                              

 .تقدم بيان ذلك( 1)
 .تقدم خترجيه( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
 .تقدم بيان ذلك( 4)
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صلى مع حديث ابن عباس، أنه انصرف ليلة  :الدليل الرابع
 .(1)فيها فسمعه يدعو يف الوتر رسول اهلل 

 :وجه االستدالل
كان يقنت يف الوتر، ولو مل يكن مشروعا ملا فعله،   أن النيب 

 .وهو عام يف رمضان وغريه
 :ونوقش من وجهني

 .أنه حديث ضعيف: الوجه األول
 .(2)بأنه حسن اإلسناد: وأجيب

قاله بعد  النيب أنه جاء يف بعض ألفاظه أن : الوجه الثاين
 .ركعيت الفجر
رمبا قاله تارة يف القنوت وتارة بعد ركعيت  بأن النيب : وأجيب

 .الفجر
إذا  كان النيب : حديث ابن عباس، قال :الدليل الخامس

اللهم لك الحمد أنت نور السموات »: قام يتهجد من الليل قال
 .(3)«...واألرض

 :وجه االستدالل
                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 .تقدم بيان ذلك( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
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الوتر، ولو مل يكن مشروعا ملا فعله،  كان يقنت يف  أن النيب 
 .وهو عام يف رمضان وغريه

بأنه كان يقوله أول ما يقوم إىل الصالة، وليس يف : ونوقش
 .(1)قنوت الوتر

بأنه ليس يف احلديث ما يدل على أنه خاص بأول : وأجيب
 .(2)الصالة

كان   أن رسول اهلل : حديث ُأيب بن كعب :الدليل السادس
 .(3)يقنت يف الوتر

 :وجه االستدالل
قنت يف الوتر، ولو مل يكن مشروعا ملا فعله، وهو  أن النيب 

 .عام يف رمضان وغريه
 .(4)كانوا يقنتون يف الوتر  أن أصحاب النيب  :الدليل السابع
 :وجه االستدالل

يف الوتر من غري نكري إمجاع على  أن قنوت أصحاب النيب 
 .مشروعيته، وهو عام يف رمضان وغريه

                              

 .تقدم ما يدل على ذلك( 1)
 .تقدم ما يدل على ذلك( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
 .تقدم خترجيه( 4)
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أن القنوت يف الوتر دعاء وخري، يف موضع يشرع  :الدليل الثامن
 .(1)فيه الدعاء

 :أدلة القول الثاني
 .أدلة القول بأنه ال يشرع القنوت يف الوتر يف غري رمضان

يقنت  كان رسول اهلل : حديث أنس، قال :الدليل األول
 .(2)يف النصف من رمضان إىل آخره

 :وجه االستدالل
يكن يقنت إال يف النصف من رمضان إىل آخره، مل  أن النيب 

 .فال يشرع يف غريه
 :ونوقش من ثالثة أوجه

يف النصف من رمضان إىل  أن قنوت النيب : الوجه األول
 .آخره ال ينفي مشروعية القنوت يف غري رمضان

كان يقنت يف غري رمضان، كما سبق   أن النيب : الوجه الثاين
 .لبيان ذلك يف أدلة القول األو 

 .(3)أن احلديث ضعيف: الوجه الثالث
كانوا ال يقنتون : أن عمر، وعلي، وأيب بن كعب :الدليل الثاني

                              

 (.4/125)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 1)
 .تقدم خترجيه( 2)
 .سبق بيان ذلك( 3)
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 .(1)إال يف النصف اآلخر من رمضان
 :وجه االستدالل

أن قنوت هؤالء يف النصف اآلخر من رمضان يفيد أنه ال ُيشرع 
 .القنوت يف غري هذا الوقت
 :ونوقش من وجهني

اء عنهم وعن غريهم القنوت يف النصف أنه ج: الوجه األول
 .اآلخر وغريه

 .(2)أن فعل الصحابة ال يعارض به السنة: الوجه الثاين
أن الناس يف عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة يف  :الدليل الثالث

 .(3)النصف اآلخر من رمضان
 :وجه االستدالل

أن القنوت يف النصف اآلخر من رمضان يفيد أنه ال يشرع ذلك 
 . هذا الوقتيف غري

 :ونوقش من ثالثة أوجه
أنه قد جاء عن عمر وغريه القنوت يف النصف : الوجه األول

                              

 .سبق خترجيه( 1)
حي، والفتو ( 6/65)والزركشي، البحر احمليط ( 256)الَدبُوسي، تقومي األدلة : ينظر( 2)

 (.652، 4/675، 2/278)شرح الكوكب املنري 
 .سبق خترجيه( 3)
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 .اآلخر وغريه
أن لعن الكفرة يف النصف اآلخر من رمضان ال : الوجه الثاين

 .ينفي القنوت يف الوتر يف غريه
 .أن فعل الناس ال يعارض به السنة: الوجه الثالث

 :الترجيح
القول بشرعية القنوت يف غري  - أعلمواهلل–الذي يرتجح 

رمضان كما شرع القنوت يف رمضان؛ وذلك لقوة أدلته وورود املناقشة 
 .على أدلة القول الثاين
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 :المبحث الثالث
 صفة القنوت في الوتر

 :وفيه ستة مطالب
 .موضع القنوت يف الوتر :المطلب األول
 :تانوفيه مسأل. افتتاح القنوت يف الوتر :المطلب الثاني

 .افتتاح القنوت يف الوتر بالتكبري: املسألة األوىل
افتتاح القنوت يف الوتر بتحميد اهلل والصالة على : املسألة الثانية

 .رسوله
 .قدر القنوت يف الوتر :المطلب الثالث
 :وفيه ثالث مسائل. اجلهر بالقنوت يف الوتر :المطلب الرابع

 .حكم اجلهر بالقنوت: املسألة األوىل
 .حكم اجلهر بالتأمني يف القنوت: ألة الثانيةاملس

 .حكم البكاء وحنوه يف القنوت: املسألة الثالثة
 :وفيه مسألتان. رفع اليدين يف القنوت :المطلب الخامس

 .رفع اليدين عند القنوت: املسألة األوىل
 .رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت: املسألة الثانية

 :وفيه مسألتان.  الوترقضاء القنوت يف :المطلب السادس
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 .قضاء القنوت يف الوتر لإلمام واملنفرد: املسألة األوىل
 .قضاء القنوت يف الوتر للمأموم: املسألة الثانية
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 :المطلب األول
 (1)موضع القنوت في الوتر

اتفق العلماء على أن القنوت ال يكون إال يف الركعة األخرية من 
 .(2)الوتر

 :ركعة على أربعة أقوالواختلفوا يف موضعه من ال
 :القول األول

 .ُيستحب القنوت بعد الركوع
 .(4)، ورواية عن أمحد وهي املذهب(3)وهو وجه عند الشافعية

، وعثمان وعلي يف رواية، (1)وقال به أبو بكر، وعمر يف رواية
                              

أما موضع الوتر من الليل، فقد أمجع العلماء على أن ما بني صالة العشاء إىل طلوع ( 1)
الفجر وقت له، وأمجع الصحابة على أن آخر وقته صالة الفجر، وهو قول املالكية 

وابن عبد الرب، ( 57)، اإلمجاع ابن املنذر: ينظر. والشافعية، وأمحد يف رواية
، والشافعي، األم (2/395)، والقرايف، الذخرية (227، 5/219)االستذكار 

 (.4/178)، واملرداوي، اإلنصاف (1/143)
 (.116)النووي، األذكار : ينظر( 2)
ال أعلم أن الشافعي : قال املزين(. 487، 471، 3/447)النووي، اجملموع : ينظر( 3)

ت من الوتر، ويشبه أن يكون قوله بعد الركوع كما قال يف قنوت ذكر موضع القنو 
 (.138)حممد بن نصر، كتاب الوتر . الصبح

، 93، 91)عبد اهلل، املسائل : ينظر. رواية عبد اهلل وأيب داود وابن هانئ وخطاب( 4)
، (177، 998)وابن هانئ، املسائل، املسائل ( 96، 59)وأبو داود، املسائل ( 98

 (.4/125)، واملرداوي، اإلنصاف (1/163)، الروايتني والوجهني وأبو يعلى
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وابن مسعود يف رواية، وأنس بن مالك يف رواية، وأيب بن كعب، 
، وابن (3)سختياين، واحلسن، واحلكم، وأيوب ال(2)وسعيد بن جبري

 .(4)شهاب
 :القول الثاني

 .ُيستحب القنوت قبل الركوع
 .(5)وهو قول املالكية، وأمحد يف رواية

، وعلي يف رواية، وابن مسعود يف (6)عمر يف رواية: وقال به
رواية، وابن عباس، وأيب موسى األشعري، والرباء بن عازب، وابن 

=                               

 .عن اإلمام أمحد( 59)أبو داود، املسائل : ينظر. رواية البصريني عن عمر( 1)
ابن . هـ95سعيد بن جبري األسدي، موالهم الكويف، ثقة ثبت فقيه، مات سنة ( 2)

 (.375)حجر، التقريب 
ابن . هـ113مد الكويف، ثقة ثبت فقيه، مات سنة احلكم بن ُعتيبة الكندي، أبو حم( 3)

 (.263)حجر، التقريب 
، وابن أيب شيبة، (267، 4/259، 127، 3/117)عبد الرزاق، املصنف : ينظر( 4)

وعبد ( 2/155)وابن خزمية، الصحيح ( 318، 316، 375، 2/372)املصنف 
، (1/274)، وإسحاق بن منصور، املسائل (93، 92)اهلل بن أمحد، املسائل 

، 139، 137)وحممد بن نصر، الوتر (= =3/39، 2/212)والبيهقي، السنن 
 (.3/447)، والنووي، اجملموع (5/279)، وابن املنذر، األوسط (147

، وذلك (1/398)، والعدوي، شرح خمتصر خليل (2/231)القرايف، الذخرية : ينظر( 5)
رداوي، اإلنصاف وامل. على القول مبشروعية القنوت يف الوتر عند املالكية

(4/125.) 
 .عن اإلمام أمحد( 59)أبو داود، املسائل : ينظر. رواية الكوفيني عنه( 6)
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اية، وعمر بن عبد العزيز، واحلسن يف عمر، وأنس بن مالك يف رو 
 .(1)رواية، وابن سريين، والنخعي، وإسحاق

 :القول الثالث
 .ال ُيشرع القنوت إال بعد الركوع

 .(2)وهو وجه عند الشافعية واملذهب عندهم
 :القول الرابع

 .ال ُيشرع القنوت إال قبل الركوع
 .(3)وقال به احلنفية، وهو وجه عند الشافعية

 :األدلة
 :دلة القول األولأ

 .أدلة القول بأنه ُيستحب القنوت بعد الركوع
 .(1)قنت بعد الركوع حديث أنس، أن النيب  :الدليل األول

                              

، 2/372)، وابن أيب شيبة، املصنف (127، 3/117)عبد الرزاق، املصنف : ينظر( 1)
، والطربي، هتذيب اآلثار (139، 137)، وحممد بن نصر، الوتر (313، 375

، وابن أيب (3/471)، والنووي، اجملموع (5/278)وسط ، وابن املنذر، األ(2/35)
خالف إبراهيم عبد الرمحن بن : ، قال اإلمام أمحد(4/126)عمر، الشرح الكبري 

عمر، وقال : قال إبراهيم. أن ابن مسعود قنت يف الوتر قبل الركعة: األسود، عن أبيه
 (.92)مسائل عبد اهلل . ابن مسعود: عبد الرمحن

 (.116)، واألذكار (471، 3/437)ي، اجملموع النوو : ينظر( 2)
 (.3/471)، والنووي، اجملموع (1/428)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 3)
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 :وجه االستدالل
 .بعد الركوع دليل على فضيلة القنوت بعده أن قنوت النيب 

بأنه خاص بقنوت النوازل، كما أشار أنس إىل ذلك يف : ونوقش
 .(2)أول احلديث وآخره

 :وأجيب جبوابني
بأن ما ذكره أنس من القنوت قبل الركوع هو : اجلواب األول

 .(3)إطالة القيام للقراءة ال الدعاء
، فكان إذا أن أنس صلى بالناس صالة النيب : اجلواب الثاين

، (4)رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حىت يقول القائل قد نسي
 .وذلك لكثرة دعائه
جاء عن طائفة من الصحابة أهنم كانوا  ما :الدليل الثاني

 .(5)يقنتون بعد الركوع
 :وجه االستدالل

أن قنوت هؤالء الصحابة بعد الركوع يُفيد استحباب القنوت 
=                               

 (.677)، ومسلم يف الصحيح (1772)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 1)
 (.1/429)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 2)
 (.1/282)ابن القيم، زاد املعاد : ينظر( 3)
، وأمحد يف (472)، ومسلم يف الصحيح (821)خرجه البخاري يف الصحيح، رقم أ( 4)

 (.3/226)املسند 
 .تقدم خترجيه( 5)
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 .بعد الركوع
بأنه قد ُروي عن طائفة أخرى أهنم كانوا يقنتون قبل : ونوقش

 .الركوع
 .(1)وأجيبك بأن رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ

: حديث عائشة عن احلسن بن علي، قال :يل الثالثالدل
يف وتري إذا رفعت رأسي ومل يبق إال السجود  علمين رسول اهلل )

 .(2)....(أن أقول
 :وجه االستدالل

علم احلسن القنوت يف الوتر بعد الركوع، وال يعلمه  أن النيب 
 .إال األفضل

 .(3)بأن احلديث ضعيف: ونوقش
 .لالحتجاج بأن احلديث صاحل: وأجيب

 .(1)القياس على القنوت يف الفجر للنوازل :الدليل الرابع
                              

 (.3/448)، والنووي، اجملموع (3/41)البيهقي، السنن : ينظر( 1)
 (.3/38)وصححه، والبيهقي يف السنن ( 3/172)أخرجه احلاكم يف املستدرك ( 2)
طريق مضطرب، فعند ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين احلديث من هذا ال: قالوا( 3)

إذا فرغت من قراءيت فلم يبق : قال( 2/191)، وابن منده يف التوحيد (1/371)
، والطرباين يف الكبري (1/268)علي إال الركوع، وعند ابن أيب عاصم يف السنة 

علمين دعاء القنوت يف (: 2/1138)، والدعاء (4/469)، واألوسط (3/73)
 .دون حتديد. لوترا
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 .(2)يقنت يف الفجر بعد الركوع فقد كان النيب 
 :ونوقش من وجهني

بأنه قد جاء عن أنس أهنم كانوا يقنتون قبل الركوع : الوجه األول
 .(3)وبعده

 :وأجيب عنه من أربعة أوجه
ال على فعل  نيب بأن القياس على فعل ال: الوجه األول

 .أصحابه
، فقد كان يقنت بعد بأنه معارض بفعل النيب : الوجه الثاين

 .الركوع
 .بأن ما جاء عن أنس حممول على اجلواز: الوجه الثالث
أن املراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القراءة ال : الوجه الرابع

 .(4)الدعاء

=                               

 (.134)، وحممد بن نصر، قيام الليل (91)عن اإلمام أمحد مسائل عبد اهلل ( 1)
، ومسلم يف الصحيح، (874)حديث أيب هريرة، أخرجه البخاري يف الصحيح، رقم ( 2)

، ومسلم (1772)، وحديث أنس، أخرجه البخاري يف الصحيح، رقم (194)رقم 
 (.677)يف الصحيح، 

، (3/117)، وعبد الرزاق يف املصنف (1172)بن ماجة يف السنن، رقم أخرجه ا( 3)
إسناده (: 1/391)، قال البوصريي يف املصباح (5/279)وابن املنذر يف األوسط 

 .صحيح
 (.1/282)ابن القيم، زاد املعاد : ينظر( 4)
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العبادات غري أنه قياس والقياس يف : الوجه الثاين من املناقشة
 .(1)معترب

أن موضع الدعاء ما كان يف القيام بعد  :الدليل الخامس
 .(2)الركوع

 .أنه استدالل مبوضع اخلالف: ونوقش
 :أدلة القول الثاني

 .أدلة القول بأنه ُيستحب القنوع قبل الركوع
كان   أن رسول اهلل : حديث أيب بن كعب :الدليل األول

 .(3)الركوع يوتر بثالث ركعات، ويقنت قبل
 :وجه االستدالل

ال يفعل  كان يقنت يف الوتر قبل الركوع، والنيب   أن النيب 
 .إال األفضل

 :ونوقش من وجهني
 .(4)بأن احلديث ضعيف: الوجه األول

                              

 (.75، 1/74)، وابن قدامة، املغين (1/297)املقري، القواعد : ينظر( 1)
 .عن املزين( 138)مد بن نصر، الوتر حم: ينظر( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
، والنووي، (92)مسائل عبد اهلل : ينظر. ضعفه اإلمام أمحد، والنووي وابن امللقن( 4)

، والبدر املنري البن (4/127)، وابن أيب عمر، الشرح الكبري (3/487)اجملموع 
= 
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 .(1)بأنه حسن بشواهده: وأجيب
 .بأنه حممول على اجلواز؛ ملا تقدم يف أدلة القول األول: والثاين

قنت يف  أن رسول اهلل : ابن مسعودحديث  :الدليل الثاني
 .(2)الوتر قبل الركوع

 :وجه االستدالل
 .فعل ذلك وال يفعل إال األفضل أن النيب 

 :ونوقش من ثالثة أوجه
 .(3)بأن احلديث ال يصح: الوجه األول
أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كان يقنت بعد : الوجه الثاين

 .(4)الركوع

=                               

 (.4/337)امللقن 
، وضعفه ابن حجر يف (8/36) األوسط الطرباين يف: أخرجه من حديث ابن عمر( 1)

، (3/41)البيهقي يف السنن : ، وأخرجه من حديث ابن عباس(194)الدراية 
 (.5/62)وضعفه أبو نُعيم يف احللية 

، (2/372)، وابن أيب شيبة يف املصنف (3/127)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 2)
، والبيهقي (17/37، 7/118)، وأبو نعيم يف احللية (2/32)والدارقطين يف السنن 

 (.3/41)يف السنن 
. ضعيف ظاهر الضعف، وفيه أبان بن عياش(: 3/487)قال النووي يف اجملموع ( 3)

 (.4/127)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر
 .تقدم خترجيه( 4)
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على اجلواز؛ ملا تقدم يف أدلة القول  أنه حممود: الوجه الثالث
 .األول

أن عمر، وابن مسعود، وغريمها من أصحاب  :الدليل الثالث
 .(1)كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع: النيب 

 :وجه االستدالل
أن قنوت هؤالء الصحابة قبل الركوع يدل على استحباب 

 .القنوت قبل الركوع
كانوا يقنتون بعد الركوع،   بأنه قد جاء عن هؤالء أهنم: ونوقش

 .(2)ورواية القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ
 .(3)كان القنوت قبل الركوع: عن أنس، قال :الدليل الرابع

 :وجه االستدالل
أن الناس كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع، فأفاد أنه أفضل من 

 .القنوت بعده
                              

، وحسنه عن ابن مسعود ابن (372، 2/371)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 1)
الطرباين يف الكبري : ، وأخرجه عن ابن مسعود أيضا(194)حجر يف الدراية 

إسناده حسن، وأخرجه من (: 2/127)قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( 9/272)
( 9/328)، والطرباين يف الكبري (2/375)ابن أيب شيبة يف املصنف : طريق آخر

 .منقطع(: 2/244)قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
 .تقدم خترجيه( 2)
 .خترجيه تقدم( 3)
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 .(1)مبا نوقش به الدليل الثالث: ونوقش
أن القنوت قبل الركوع حيصل للمسبوق  :امسالدليل الخ

 .(2)فضيلة اجلماعة
 .بأن اجلماعة تدرك مبا دون ذلك: ونوقش

 :أدلة القول الثالث
 .أدلة القول بأن القنوت ال ُيشرع إال بعد الركوع

                              

، 276، 6/272" )فتح الباري"ابن رجب، شرح البخاري : ينظر مناقشات أخرى( 1)
277.) 

عبد الرزاق، : ، ينظر، وروي عن عثمان (2/231)الذخرية : القرايف: ينظر( 2)
 (.119، 3/179)املصنف 
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ما ثبت عن طائفة من الصحابة أهنم كانوا  :الدليل األول
 .(1)يقنتون بعد الركوع

 :وجه االستدالل
ت هؤالء الصحابة بعد الركوع يدل على أن القنوت ال أن قنو 

 .ُيشرع إال بعد الركوع
بأن فعل الصحابة حممول عن االستحباب؛ ألنه قد : ونوقش

 .(2)جاء عنهم وعن غريهم أهنم كانوا يقنتون قبل الركوع
علمين رسول اهلل : حديث عائشة عن احلسن، قال :الدليل الثاني

 (3) ... يبق إال السجود أن أقوليف وتري إذا رفعت رأسي ومل. 
 :وجه االستدالل

علم احلسن القنوت يف الوتر بعد الركوع، فدل على  أن النيب 
 .أنه ال ُيشرع إال بعده

 :ونوقش من وجهني
 .(4)أن احلديث ضعيف: الوجه األول
أن هذا التعليم حممول على األفضل؛ ملا تقدم يف : الوجه الثاين

                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 .أدلة القول الثاين: ينظر( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
 .تقدم ذلك( 4)
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 .الدليل األول
 .القياس على القنوت يف الفجر للنوازل :الثالثالدليل 

 :ونوقش من وجهني
أنه حممول على االستحباب؛ ملا تقدم يف أدلة : الوجه األول

 .القول الثاين
 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثاين

 :أدلة القول الرابع
 .أدلة القول بأن القنوت ال ُيشرع إال قبل الركوع

كان يوتر   حديث أيب بن كعب أن رسول اهلل  :الدليل األول
 .(1)بثالث ركعات، ويقنت قبل الركوع

 :وجه االستدالل
 .كان يقنت يف الوتر قبل الركوع، فال يشرع بعده  أن النيب 

 :ونوقش من وجهني
 .(2)بأن احلديث ال يصح: الوجه األول
أنه حممول على اجلواز؛ ملا تقدم يف أدلة القول : الوجه الثاين

 .ألول والثالثا
                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 .تقدم بيان ذلك( 2)
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قنت يف  أن رسول اهلل : حديث ابن مسعود :الدليل الثاني
 .(1)الوتر قبل الركوع

 :وجه االستدالل
 .فعل ذلك، فال يشرع القنوت إال قبل الركوع أن النيب 

 :ونوقش من ثالثة أوجه
 .(2)أن احلديث ال يصح: الوجه األول
ن يقنت بعد أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كا: الوجه الثاين

 .(3)الركوع
أنه حممول على اجلواز؛ ملا تقدم يف أدلة القول : الوجه الثالث

 .األول والثالث
أن عمر، وابن مسعود، وغريمها من أصحاب  :الدليل الثالث

 .كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع: النيب 
 :وجه االستدالل

شرع أن قنوت هؤالء الصحابة قبل الركوع يدل على أنه ال يُ 
 .القنوت إال قبله

بأنه حممول على اجلواز؛ ملا تقدم يف أدلة القول األول : ونوقش
                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 .تقدم بيان ذلك( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
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 .والثالث
 :الترجيح

هو القول باستحباب القنوت بعد  -واهلل أعلم–الذي يرتجح 
 .الركوع لقوة أدلته وورود املناقشة على أدلة األقوال األخرى
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 :المطلب الثاني

 افتتاح القنوت في الوتر
 

 :مسألتانوفيه 
 .افتتاح القنوت يف الوتر بالتكبري: املسألة األوىل
افتتاح القنوت يف الوتر بتحميد اهلل والصالة على : املسألة الثانية

 .رسوله
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 :المسألة األولى
 افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

اتفق العلماء على أنه ُيشرع التكبري عند افتتاح القنوت إذا كان 
 .(1)قبل الركوع

 :ختلفوا يف استحبابه، على قولنيوا
 :القول األول

 .ال ُيستحب التكبري عند افتتاح القنوت
وهو قول ملالك، واملذهب عند الشافعية، ورواية عن أمحد وهي 

 .(2)الصحيح من املذهب
 :القول الثاني

 .يستحب التكبري عند افتتاح القنوت
 .(1)، وقال به سفيان(3)وهو قول احلنفية، واملالكية
                              

إذا قنت قبل الركوع كرَب مث أخذ يف (: 4/138)قال ابن أيب عمر يف الشرح الكبري ( 1)
أما  إذا كان القنوت بعد الركوع فعن سعيد بن . هـ.القنوت، وال نعلم فيه خمالفا ا

. أهنم كانوا يفعلونه، وال يعرف ذلك عن أحد سوى هؤالء: ، وإسحاقُجبري، ومحاد
 (.5/212)، وابن املنذر، األوسط (138)حممد بن نصر، الوتر : ينظر

واملرداوي، اإلنصاف ( 3/471)، والنووي، اجملموع (1/172)مالك، املدونة : ينظر( 2)
(4/126.) 

، وذلك على (2/231)الذخرية  ، والقرايف،(1/434)املرغيناين، اهلداية : ينظر( 3)
وقد تقدم أن املشروع القنوت قبل . القول مبشروعية القنوت يف الوتر عند املالكية

= 
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 :دلةاأل
 :أدلة القول األول

مل يكن يفتتح القنوت بالتكبري، ولو   أن النيب  :الدليل األول
 .كان مستحبا لفعله النيب 

أهنا تكبرية زائدة يف الصالة، مل تثبت بأصل وال  :الدليل الثاني
 .(2)قياس

 :أدلة القول الثاني
كانوا : أن عمر، وعلي، وابن مسعود، والرباء :الدليل األول

 .(3)تحون القنوت بالتكبري قبل الركوعيفت
بأنه حممول على اجلواز ال على االستحباب؛ ملا تقدم : ونوقش

 .(4)يف أدلة القول األول
كانوا يستحبون يف الوتر أن : عن سفيان، قال :الدليل الثاني

=                               

 .الركوع عند احلنفية، وبعد الركوع عند املالكية
 (.138)حممد بن نصر، الوتر : ينظر( 1)
 .عن املزين( 138)حممد بن نصر، كتاب الوتر : ينظر( 2)
، 2/377)، وابن أيب شيبة يف املصنف (3/115)يف املصنف  أخرجه عبد الرزاق( 3)

315 ،316.) 
بضعف ما روي عن علي وابن مسعود، وأن ما روي عن عمر والرباء  : ونوقش أيضا( 4)

 .كان يف صالة الفجر يف النوازل
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 .(1)تكرب وترفع يديك مث تقنت
بأنه قول معارض مبا تقدم من األدلة، فيحمل على : ونوقش

 .از قبل الركوعاجلو 
 :الترجيح
هو القول األول؛ وذلك لقوة ما استدلوا  -واهلل أعلم–الراجح 

 .به وورود املناقشة على أدلة القول الثاين

                              

 (.138)حممد بن نصر، كتاب الوتر : ينظر( 1)
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 : المسألة الثانية
 افتتاح القنوت في الوتر بتحميد اهلل والصالة على رسوله

اتفق العلماء على أنه يستحب افتتاح القنوت يف الوتر بتحميد 
والثناء عليه، مث الصالة على النيب اهلل 

(1). 
 :ويدل لذلك ما يأيت

: قال ، أن النيب (2)حديث َفَضالة بن ُعبيد :الدليل األول
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم »

 .( )«، ثم يدعو بعد بما شاءيصلي على النبي 
 :وجه االستدالل

                              

أما ختم القنوت بالصالة . ذلكونقل اإلمجاع على ( 117)النووي، األذكار : ينظر( 1)
ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر. فعامة أهل العلم على استحبابه: على النيب 

( 4/129)، واملرداوي، اإلنصاف (499، 3/447)، والنووي، اجملموع (1/438)
عَلمه القنوت  أن النيب : وهو املذهب، واستدلوا مبا جاء يف حديث احلسن: وقال

أخرجه النسائي يف اجملتىب . وصلى اهلل على النيب حممد: آخرهويف . يف الوتر
، وابن أيب عاصم يف السنة، رقم (735)، والطرباين يف الدعاء، رقم (3/248)
وضعفه ابن حجر يف . إسناده حسن(: 117)قال النووي يف األذكار (. 375)

 (.1/264)التلخيص 
دا وويل قضاء دمشق، ومات َفَضالة بن ُعبيد األنصاري، صحايب جليل شهد أح( 2)

 (.781)ابن حجر، التقريب : ينظر. هـ58سنة 
حسن : ، وقال(3477)، والرتمذي يف اجلامع (1481)أخرجه أبو داود يف السنن ( 3)

، وابن حبان يف (6/18)، وأمحد يف املسند (3/44)صحيح، والنسائي يف اجملتىب 
 (.1967)الصحيح، رقم 
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بدأ بتحميد اهلل والثناء عليه مث أمر الداعي أن ي أن النيب 
 .الصالة على النيب، والقنوت دعاء

 .(1)بأنه خاص بالدعاء يف آخر الصالة بعد التشهد: ونوقش
 :وأجيب من وجهني

 .بأن احلديث عام، فال خيصص إال بدليل: الوجه األول
أن أول احلديث يفيد أن الداعي كان جيهر : الوجه الثاين

 .شهد ال جُيهر بهبدعائه، والدعاء يف الت
كانا : أن أيب بن كعب، ومعاذ األنصاري :الدليل الثاني

يفتتحان القنوت بالتحميد، والصالة على النيب 
(2). 

 :وجه االستدالل
أن أيب بن كعب ومعاذ األنصاري كانا يفعالن ذلك ومل يعرف 

 .هلم خمالف، فكان إمجاعا
 .القياس على الدعاء يف التشهد :الدليل الثالث

 .بأن القياس يف العبادات غري ُمعترب: وقشون

                              

 (.418)فهام ابن القيم، جالء األ: ينظر( 1)
، والقاضي إمساعيل يف فضل الصالة على (2/155)أخرجه ابن خزمية يف الصحيح ( 2)

 (.2/148)، وصححه ابن حجر يف نتائج األفكار  (177)النيب 
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 :المطلب الثالث
 قدر القنوت في الوتر

 .(1)اتفق أهل العلم على أنه ال يتعني يف القنوت دعاء مؤقت
كان : فكلما أكثر العبد الدعاء، وطّوله وأعاده وأبداه ونوَع مُجله

 ذلك أبلغ يف عبوديته وإظهار فقره وذله وحاجته، وكان أقرب له من
 .ربه وأعظم لثوابه

فيها من بسط األلفاظ،  وهلذا جند أن كثريا من أدعية النيب 
وذكر كل معىن بصريح لفظه دون االكتفاء بداللة اللفظ اآلخر 

إال أنه كان يُعجبه اجلوامع من الدعاء، ويدع ما سوى . (2)عليه
 .(3)ذلك

وكان حيث َمن أم الناس أن خيفف، وهذا عام يف الدعاء وأفعال 
، فأفضل الصالة طول (4)الصالة أما من صلى لنفسه فليطول ما شاء

 .(5)القنوت
                              

 (.2/372)القرطيب، املفهم : ينظر( 1)
 (.342)ابن القيم، جالء األفهام : ينظر( 2)
 .تقدم خترجيه( 3)
، وأمحد يف (467)، ومسلم يف الصحيح (773)لصحيح أخرجه البخاري يف ا( 4)

 .من حديث أيب هريرة( 572، 2/486)املسند 
من حديث جابر، ( 3/372)، وأمحد يف املسند (756)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 5)

من حديث عمرو بن َعبَسة، وأخرجه ( 4/385)وأخرجه أمحد يف املسند 
 .من حديث عبد اهلل اخلثعمي( 3/412)
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وقد اختلف العلماء يف قدر املستحب من القنوت يف الوتر، 
 :على مخسة أقوال
 :القول األول

 .يستحب قدر دعاء عمر، واحلسن بن علي
وهو مذهب احلنفية، ورواية عن أمحد وهي الصحيح من 

 .(1)املذهب
 :يالقول الثان

يستحب قدر دعاء احلسن إذا كان إماما، وقدر دعاء احلسن 
 .ودعاء عمر إذا كان منفردا أو إمام حمصورين يرضون بالتطويل

 .(2)وهو قول الشافعية
 :القول الثالث

 .يستحب قدر دعاء عمر
 .(2)، وقول إسحاق(1)، ورواية عن أمحد(3)وهو قول املالكية

                              

وُقِدر ( 4/127)، واملرداوي، اإلنصاف (1/437)ابن اهلمام، فتح القدير : رينظ( 1)
، (96)رواية أيب داود عن أمحد املسائل . بأكثر من قراءة سورة إذا السماء انفطرت

وقدر بقراءة سوريت إذا السماء انشقت ( 147)وحممد بن نصر، كتاب الوتر 
 (.5/215) ابن املنذر، األوسط: ينظر. والسماء ذات الربوج

 (.3/438)النووي، اجملموع : ينظر( 2)
وذلك على القول مبشروعية القنوت يف (. 1/398)العدوي، الشرح الكبري : ينظر( 3)

= 
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 :القول الرابع
 .يستحب قدر مائة آية

 .(3)وقال به عمر، ومجع من الصحابة والتابعني
 :القول الخامس

 .ليس له قدر حمدد
، وقول إلبراهيم (5)، ورواية عن أمحد(4)وهو قول بعض احلنفية

 .(6)النخعي
 :األدلة

 :أدلة القول األول
أن دعاء عمر سورتان يف مصحف ابن مسعود،  :الدليل األول

=                               

 .الوتر عند املالكية
، وابن القيم، بدائع (96)أبو داود، املسائل : ينظر. رواية أيب داود، والفضل بن زياد( 1)

 (.4/1411)الفوائد 
وُقِدر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء ( 5/215)ملنذر، األوسط ابن ا: ينظر( 2)

، وابن (3/122)عبد الرزاق، املصنف : ينظر. وروي عن إبراهيم النخعي. انفطرت
 (.147)، وحممد بن نصر، كتاب الوتر (2/378)أيب شيبة، املصنف 

نصر يف كتاب ، وحممد بن (2/378)ابن أيب شيبة يف املصنف : أخرجه عن عمر( 3)
 .وهو املروي عن الصحابة والتابعني: وقال( 147)الوتر 

 (.1/437)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 4)
 (.4/127)املرداوي، اإلنصاف : ينظر. رواية أيب احلارث( 5)
 (.127)حممد بن نصر، كتاب الوتر : ينظر( 6)
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 .زاد عليهمافال يُ  ودعاء احلسن علمه إياه النيب 
 .بأنه سورتان منسوختان، فال حيتج هبما: ونوقش دعاء عمر

 .(1)بأن عمر كان يدعو هبما، ومل يُعرف له خمالف: وأجيب
 .(2)بأنه ال يصح: ونوقش دعاء احلسن

 .(3)بأن دعاء احلسن صحيح ثابت: وأجيب
أنه إذا مل يؤقت فرمبا جرى على اللسان ما ُيشبه   :الدليل الثاني

 .(4)ناسكالم ال
 :أدلة القول الثاني
، فيقدم إال أن دعاء احلسن علمه إياه النيب  :الدليل األول

 .أن يكون منفردا أو يرضى املأمومون فيزاد دعاء عمر
بأن دعاء عمر سورتان يف مصحف ابن مسعود، وكان : ونوقش

 .عمر يدعو به ومل يُعرف له خمالف
 .(5)القياس على التشهد األول :الدليل الثاني

                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 (.153، 2/151)ابن خزمية يف الصحيح ( 2)
 .تقدم بيان ذلك( 3)
إن هذه الصالة ال يصلح »: يف احلديث(. 1/437)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 4)

 .سيأيت خترجيه يف املطلب الرابع« فيها شيء من كالم الناس
 (.3/441)النووي، اجملموع : ينظر( 5)
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 .بأنه قياس مع الفارق؛ ألنه ليس موضعا للدعاء: ونوقش
 :أدلة القول الثالث

أن قنوت عمر سورتان يف مصحف ابن مسعود،  :الدليل األول
 .فال يزاد عليه
 .بأن دعاء احلسن ثابت عن النيب : ونوقش

 .(1)أن قنوت عمر وسط من القيام :الدليل الثاني
أن يضم إليه دعاء احلسن بأن كونه كذلك ال مينع من : ونوقش

 .الثابت عن رسول اهلل 
 :أدلة القول الرابع

استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة 
 .(2)آية

 :ونوقش من وجهني
 .أنه حممول على التقريب ال على التحديد: الوجه األول
أن املشهور عن عمر القنوت بالسورتني يف : الوجه الثاين

 .سعود، فرمبا كان هذا يف بعض األحيانمصحف ابن م
 :أدلة القول الخامس

                              

 (.4/1572)ابن القيم، بدائع الفوائد : ينظر( 1)
 .تقدم خترجيه( 2)
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أفضل الصالة »: قال حديث جابر أن النيب  :الدليل األول
 .(1)«طول القنوت
 .(2)بأن املراد بالقنوت القيام ال الدعاء: ونوقش

 .(3)أن القنوت مستحب فال حُيد بقدر معني :الدليل الثاني
 .التطويل بأن عدم التحديد يفضي إىل: ونوقش
 :الترجيح

هو القول األول؛ وذلك لقوة أدلته  -واهلل أعلم–لعل الراجح 
 .وورود املناقشة على أدلة األقوال األخرى

                              

 .خترجيهتقدم ( 1)
 (.4/135)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 2)
 (.4/1572)ابن القيم، بدائع الفوائد : ينظر( 3)
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 :المطلب الرابع

 الجهر بالقنوت في الوتر
 

 :وفيه ثالث مسائل
 .حكم اجلهر بالقنوت: املسألة األوىل
 .حكم اجلهر بالتأمني يف القنوت: املسألة الثانية

 .حكم البكاء وحنوه يف القنوت: ملسألة الثالثةا
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 : المسألة األولى
 حكم الجهر بالقنوت

 :اختلف العلماء يف حكم اجلهر بالقنوت على ثالثة أقوال
 :القول األول

 .ال يستحب اجلهر بالقنوت
، وقول (1)وهو مذهب احلنفية واملالكية، ووجه عند الشافعية

 .(2)سعيد بن املسيب، واألوزاعي
 :قول الثانيال

 .يستحب اجلهر بالقنوت لإلمام
، ووجه عند الشافعية واملذهب (3)وهو قول لبعض احلنفية

 .(5)، ورواية عن أمحد(4)عندهم
 :القول الثالث

 .يستحب اجلهر بالقنوت لإلمام واملنفرد
                              

، وذلك (1/398)، والعدوي، الشرح الكبري (1/438)املرغيناين، اهلداية : ينظر( 1)
 (.3/442)والنووي، اجملموع . على القول مبشروعية القنوت يف الوتر عند املالكية

 (.141، 138)، والوتر (157)حممد بن نصر، قيام الليل : ينظر( 2)
 .رواية عن أيب يوسف( 1/438)ابن اهلمام، فتح القدير ( 3)
 (.127)، واألذكار (3/442)النووي، اجملموع : ينظر( 4)
 (.4/1573)بدائع الفوائد البن القيم : ينظر. رواية مهنا( 5)
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والصحيح من  (2)، ورواية عن أمحد(1)وهو قول ملالك
 .(4)، وقول إسحاق(3)املذهب

 :األدلة
 :القول األول أدلة

اْدُعوا رََبُكْم َتَضُرًعا َوُخْفَيًة ِإنَُه اَل ﴿: قوله تعاىل :الدليل األول
 [.55: األعراف]﴾ ُيِحُب اْلُمْعَتِدينَ 

 :وجه االستدالل
 .(5)أن اهلل تعاىل أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام يف القنوت وغريه

 :ونوقش من وجهني
 .(6)خري من ذكره يف النفسأن ذكر اهلل يف مأل : الوجه األول

بأن هذا يف شأن الذكر ال يف الدعاء، ويف غري : وأجيب
                              

 (.157)صر، قيام الليل ، وحممد بن ن(1/173)مالك املدونة : ينظر( 1)
 (.96)رواية أيب داود، املسائل ( 2)
 (.4/131)املرداوي، اإلنصاف : ينظر( 3)
 .هو الذي اختار: وقال( 157)حممد بن نصر، قيام الليل : ينظر( 4)
 (.1/398)، والعدوي، الشرح الكبري (1/438)البابريت، العناية : ينظر( 5)
إن ذكرني في نفسه : قال اهلل تعالى»: قال  كما يف حديث أيب هريرة، أن النيب( 6)

أخرجه . «ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم
، وأمحد يف املسند (2675)، ومسلم يف الصحيح (7475)البخاري يف الصحيح 

(2/251.) 
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 .الصالة
بأنه إذا كان األصل يف الدعاء اإلخفاء، إال أنه : الوجه الثاين

 .(1)يستحب اجلهر به يف بعض املواطن ومنها القنوت
 .بأنه ال دليل معترب على استثناء القنوت: وأجيب

: قال أن النيب : أيب موسى األشعريحديث  :الدليل الثاني
 .(2)«أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا»

 :وجه االستدالل
 .أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام يف القنوت وغريه أن النيب 

: قال أن النيب : حديث سعد بن أيب وقاص :الدليل الثالث
 .(3)«خير الذكر الخفي»

 :وجه االستدالل

                              

، وابن خزمية (1/417)ومن ذلك اجلهر بالدعاء يف احلج، أخرجه أمحد يف املسند ( 1)
وصححه ووافقه الذهيب ( 1/461)، واحلاكم يف املستدرك (2876)يف الصحيح 

من حديث ابن مسعود، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود يف السنن 
(1933.) 

، (2774)، ومسلم يف الصحيح (6884، 4275)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 2)
 (.418، 472، 4/392)وأمحد يف املسند 

، وابن أيب (883)، والطرباين يف الدعاء (187، 1/172)د يف املسند أخرجه أمح( 3)
، وأبو (879)، وابن حبان يف الصحيح (13/247، 17/375)شيبة يف املصنف 

 (.731)يعلى يف املسند 
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جعل إخفاء الدعاء خريًا من إظهاره، والقنوت  أن النيب 
 .دعاء

 .(1)القياس على التشهد والدعاء يف آخر الصالة :الدليل الرابع
 .بأن القياس يف العبادات غري معترب: ونوقش

 .(2)أن اجلهر بالدعاء مظنة الرياء: الدليل الخامس
 .بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك: ونوقش
 .جتنب ذلك فهو أوىل بأنه كلما أمكن: وأجيب

إنما »: قال حديث عائشة، أن النيب  :الدليل السادس
 .(3)«قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم

 .كان ُيسر يف قنوته ليسأل الناس حوائجهم  أن النيب 
  :أدلة القول الثاني

 الدليل األول
أن األصل يف الدعاء اإلخفاء، فال يستحب : وجه االستدالل 

                              

ابن تيمية، جامع املسائل : ينظر. وقد اتفق العلماء على أنه ال يشرع اجلهرية( 1)
، (3/442)، والنووي، اجملموع (2/231)ة القرايف، الذخري : وينظر(. 6/283)

 .127واألذكار 
وينظر فوائد إخفاء الدعاء ابن القيم، بدائع (. 1/398)الدسوقي، احلاشية : ينظر( 2)

 (.3/842)الفوائد 
 .تقدم خترجيه( 3)
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 .(1)لإلمام ليؤمن من خلفه اجلهر إال
 :ونوقش من وجهني

 .أنه ال دليل على التفريق بني اإلمام واملنفرد: الوجه األول
 .أنه استدالل مبحل اخلالف فال اعتبار له: الوجه الثاين

أنه مل يرد دليل على استحباب جهر املنفرد  :الدليل الثاني
 .بالقنوت

 .(2)الصالة القياس على التشهد يف آخر :الدليل الثالث
 :ونوقش من وجهني

 .أنه قياس مع الفارق: الوجه األول
 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثاين

 :أدلة القول الثالث
كانا جيهران بالقنوت : أن عمر، وأيب بن كعب :الدليل األول

 .(3)يف الوتر
 :وجه االستدالل

                              

 .عن اإلمام أمحد( 4/1573)ابن القيم، بدائع الفوائد : ينظر( 1)
واستدل بعض احلنفية بأن قنوت عمر سورتان يف . (3/442)النووي، اجملموع : ينظر( 2)

البابريت، العناية : ينظر. مصحف ابن مسعود، فله ُشبهة القرآن فيجهر به
(1/438.) 

 .تقدم خترجيه( 3)



 

 175 القنوت في الوتر
 
كان أنه فعل عمر وأيب بن كعب ومل يعرف هلما خمالف، ف

 .(1)إمجاعا
 :ونوقش من وجهني

 .(2)أنه ال يصح عنهما: الوجه األول
 .أنه حممول على اجلواز ال على االستحباب: الوجه الثاين

 .(3)القياس على القنوت يف النوازل: الدليل الثاني
 :ونوقش من وجهني

 .أنه قياس مع الفارق: الوجه األول
 .عتربأن القياس يف العبادات غري م: الوجه الثاين

 .(4)القياس على التأمني بعد تالوة الفاحتة :الدليل الثالث

                              

ما أدركت الناس إال وهم يلعنون : قال( هـ117ت)تقدم خترجيه، وجاء عن األعرج ( 1)
(. 2/497)، والبيهقي يف السنن (255)أخرجه مالك يف املوطأ . الكفرة يف رمضان

 .ونوقش بأنه ال يلزم من لعنهم اجلهر به
 .تقدم بيان ذلك( 2)
أخرجه أبو داود يف السنن : يدعو ويؤمن من خلفه، عن ابن عباس فقد كان النيب ( 3)

، واحلاكم (618)، وابن ماجة يف الصحيح (1/371)، وأمحد يف املسند (1443)
 (.2/277)، ووافقه الذهيب، والبيهقي يف السنن وصححه( 1/225)يف املستدرك 

. «وال الضالين، فقولوا آمين يجبكم اهلل: إذا قال اإلمام»: فقد قال النيب ( 4)
، عن أيب موسى (4/471)، وأمحد يف املسند (474)أخرجه مسلم يف الصحيح 

 .األشعري 
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 .مبا نوقش به الدليل الثاين: ونوقش
القياس على سؤال الرمحة واالستعاذة من النار  :الدليل الرابع

 .(1)عند قراءة القرآن يف الصالة
 :ونوقش من وجهني

 .(2)بأنه قياس على مسألة خالفية: الوجه األول
 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثاين
 :الترجيح
هو القول األول؛ وذلك لقوة أدلته وورود  -واهلل أعلم–الراجح 

 .املناقشة على أدلة األقوال األخرى

                              

عن . بتعوذ تعوذإذا مر بسؤال سأل وإذا مر : يف صالة الليل فقد كان النيب ( 1)
 (.3/442)النووي، اجملموع : وينظر(. 772)أخرجه مسلم يف الصحيح : ُحذيفة

 (.4/521)، والنووي، اجملموع (2/143)القرايف، الذخرية : ينظر( 2)
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 : المسألة الثانية
 على القنوت ( )حكم الجهر بالتأمين

 : من حالتني - من املأموم –ال خيلو التأمني على القنوت 
 .أن يسمع املأموم قنوت اإلمام: احلالة األوىل
 .أن ال يسمع املأموم قنوت اإلمام: احلالة الثانية
 .أن يسمع املأموم قنوت اإلمام: احلالة األوىل

وقد اتفق القائلون باستحباب اجلهر بالقنوت على مشروعية 
 .(2)اإلسرار بالتأمني

 :واختلفوا يف ُحكم تأمني املأموم جهرا على القنوت، على قولني
 :القول األول

 .يستحب تأمني املأموم جهرا على القنوت
                              

 (.31)الفيومي، املصباح : ينظر. اللهم استجب: قول آمني، أي: التأمني( 1)
: يعين. اهـ. ال نعلم فيه خالفا: وقال( 4/137)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 2)

املرداوي، : ينظر. إال أنه نقل عن أمحد أنه يقنت وال يؤمن. عند القائلني بذلك
واملشروع أن يكون دعاء اإلمام بلفظ اجلمع ال بلفظ اإلفراد؛ (. 4/131)اإلنصاف 

ال يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة »: قال لعموم حديث ثوبان أن النيب 
وقال حديث ( 357)والرتمذي يف اجلامع ( 97)أخرجه أبو داود يف السنن « مدوهن

هذا احلديث عندي يف الدعاء : قال ابن تيمية( 5/287)حسن، وأمحد يف املسند 
: ينظر. الذي يدعو به اإلمام لنفسه وللمأمومني ويشرتكون فيه كدعاء القنوت وحنوه

 (.119)ي، األذكار النوو : ، وينظر(1/264)ابن القيم، زاد املعاد 
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وهي الصحيح من  (2)، وأمحد يف رواية(1)وقال به بعض احلنفية
 .(3)املذهب

 :القول الثاني
 .يستحب اجلهر بالتأمني عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا

 .(5)، ورواية عن أمحد(4)وهو املذهب عند الشافعية
 :األدلة

 :ولأدلة القول األ
 .(6)القياس على التأمني يف قنوت النوازل :الدليل األول
 .(7)القياس على التأمني بعد تالوة الفاحتة :الدليل الثاني
أن التأمني دعاء، فيستحب اجلهر به كما  :الدليل الثالث

 .يستحب يف حق اإلمام
                              

 (.1/438)البابريت، العناية : ينظر( 1)
، (97)مسائل عبد اهلل : رواية عبد اهلل، وأيب داود، وإسحاق، واملروذي، ينظر( 2)

، وابن القيم، بدائع الفوائد (1/194)ومسائل إسحاق ( 96)ومسائل أيب داود 
(4/1573.) 

 (.4/131)املرداوي، اإلنصاف : ينظر( 3)
 (.3/443)النووي، اجملموع  :ينظر( 4)
 (.96)املسائل : ينظر. رواية أيب داود( 5)
 .تقدم الدليل عليه ومناقشته( 6)
 .تقدم الدليل عليه ومناقشته( 7)
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 :أدلة القول الثاني
حىت  جهر بالقنوت : أن أبا حليمة معاذ القارئ :الدليل األول

: فيقول. اللهم قحط املطر، فيقولون آمني: كانوا مما يسمعونه، يقول
 .(1)آمني، دعوين حىت أدعو: ما أسرع ما تقولون

 :وجه االستدالل
أن معاذ القارئ هنى من خلفه عن التأمني وقت الثناء، ومل 

 .يُعرف له خمالف
 .(2)بأنه ضعيف: ونوقش

 .إال عند الدعاءأن التأمني طلب فال يكون  :الدليل الثاني
 :ونوقش من وجهني

بأن الدعاء والثناء قنوت فيستحب للمأموم كما : الوجه األول
 .يستحب لإلمام

أن يف القنوت عند الثناء خمالفة لإلمام يف : الوجه الثاين
 .(3)الصالة

                              

، وحممد بن (99)، وأبو داود، املسائل (4/259)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 1)
 (.141)نصر، الوتر 

 .ليمةفيه انقطاع، بني ابن سريين وأيب ح( 2)
أخرجه البخاري يف الصحيح « إمنا جعل اإلمام ليؤمت به»: وقد قال النيب ( 3)

من ( 148، 6/51)، وأمحد يف املسند (412)، ومسلم يف الصحيح (688)
= 
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 :الترجيح
القول  -واهلل أعلم، على القول باستحباب اجلهر–الراجح 

به، وورود املناقشة على أدلة القول  األول، وذلك لقوة ما استدلوا
 .اآلخر

 .أن ال يسمع املأموم قنوت اإلمام: الحالة الثانية
وقد اختلف القائلون باستحباب اجلهر بالقنوت يف حكم قنوت 

 :املأموم إذا مل يسمع قنوت اإلمام، على ثالثة أقوال
 :القول األول

 .يستحب أن يقنت املأموم وحده
 .(2)، ورواية عن أمحد وهي املذهب(1)يةوهو املذهب عند الشافع

=                               

 .حديث عائشة
 (.3/443)النووي، اجملموع : ينظر( 1)
، (4/131)واملرداوي، اإلنصاف ( 172)أبو داود، املسائل : ينظر. رواية أيب داود( 2)

 (.1/223)واحلجاوي، اإلقناع 
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 :القول الثاني
 .يستحب تأمني املأموم

 .(1)وهو وجه عند الشافعية
 :القول الثالث

 .خيرَي املأموم بني القنوت والتأمني
 .(2)وهو رواية عن أمحد

 :األدلة
 :أدلة القول األول
القياس على ما ال جُيهر به من الدعاء يف  :الدليل األول

 .الصالة
القياس على ما ال جيهر به من التالوة يف  :الدليل الثاني

 .الصالة
 .القياس على املنفرد :الدليل الثالث
 .أن تأمني من مل يسمع القنوت ال فائدة منه :الدليل الرابع

 :أدلة القول الثاني
 .أن التأمني دعاء فال حاجة إىل مساع اإلمام :الدليل األول

                              

 (.3/443)النووي، اجملموع : ينظر( 1)
 (.4/131)املرداوي، اإلنصاف : ينظر( 2)
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دعاء إال أنه دعاء معطوف على بأن التأمني وإن كان : ونوقش
 .دعاء اإلمام

أن انفراد املأموم بالقنوت عدول عن املتابعة  :الدليل الثاني
 .(1)لإلمام

بأن العدول عن املتابعة لإلمام ال يكون إال عند إمكان : ونوقش
 .االقتداء

 :أدلة القول الثالث
استدلوا بأن من مل يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من 

 .فله اخليار يف التأمني أو القنوتوجه، 
 .بأن تأمني من مل يسمع القنوت ال معىن له: ونوقش
 :الترجيح
هو القول  -واهلل أعلم على القول باستحباب اجلهر–الراجح 

 .األول؛ وذلك لقوة أدلته وورود املناقشة على أدلة األقوال األخرى

                              

 .تقدم الدليل على وجوب املتابعة لإلمام( 1)
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 :المسألة الثالثة
 حكم البكاء ونحوه في القنوت

العلماء يف حكم البكاء وحنوه كاألنني والتأوه يف  اختلف
 :، على ثالثة أقوال(1)القنوت

 :القول األول
 .ال يُفسد الصالة إذا كان مغلوبا عليه، أو كان من خشية اهلل

 .(2)وهو مذهب احلنفية، واملالكية، واحلنابلة
 :القول الثاني

 .يُفسد الصالة إذا ظهر منه حرفان فأكثر
 .(3)عيةوهو مذهب الشاف

 :القول الثالث
 .ال يُفسد الصالة إال أن يكون تأّوها

 .(1)وهو قول بعض احلنفية
                              

أمجع العلماء على كراهية األنني والتأّوه يف (: 6/573)قال ابن عبد الرب يف التمهيد ( 1)
الفيومي، : ينظر. قال للتوجع أو اإلشفاق، واألنني مبعناهكلمة ت: والتأوه. الصالة

 (.1/197( )الرتتيب)والفريوز آبادي، القاموس ( 36)املصباح 
، (1/454)، والعدوي، الشرح الكبري (1/397)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 2)

 (.4/45)، واملرداوي، اإلنصاف (2/147)والقرايف، الذخرية 
 (.27، 4/9)جملموع النووي، ا: ينظر( 3)



 114 القنوت في الوتر
 

 :األدلة
 :أدلة القول األول
ُقْل َآِمُنوا ِبِه َأْو اَل تُ ْؤِمُنوا ِإَن ﴿: قوله تعاىل :الدليل األول

َلى َعَلْيِهْم َيِخُرونَ  ِلأْلَْذقَاِن ُسَجًدا  اَلِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلِه ِإَذا يُ ت ْ
َوَيِخُروَن * َويَ ُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَبِ َنا ِإْن َكاَن َوْعُد رَبِ َنا َلَمْفُعواًل * 

 [.179-177: اإلسراء]﴾ ِلأْلَْذقَاِن يَ ْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا
 :واستدل به من وجهني

من  أن اهلل تعاىل أثىن على البكائني يف الصالة: الوجه األول
 .خشية اهلل، والثناء دليل املشروعية

 .(2)أن البكاء من خشية اهلل يزيد اخلشوع: الوجه الثاين
رأيت : ، قال(3)حديث عبد اهلل بن الِشِخري :الدليل الثاني

 .(4)يصلي ويف صدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء رسول اهلل 
=                               

 (.1/397)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر. قول أيب يوسف( 1)
اَلِذيَن * َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن }: وقد أثىن اهلل تعاىل على اخلاشعني يف الصالة فقال( 2)

 (.2-1: سورة املؤمنون]{ ُهْم ِفي َصاَلتِِهْم َخاِشُعونَ 
. عامري، أبو مطِرف صحايب من مسلمة الفتحعبد اهلل بن الشخري بن عوف ال( 3)

 (.514)، وابن حجر، التقريب (6/239)ابن عبد الرب، االستيعاب : ينظر
، وأمحد يف املسند (3/12)، والنسائي يف اجملتىب (974)أخرجه أبو داود يف السنن ( 4)

( 1/264)، واحلاكم يف املستدرك (753)، وابن حبان يف الصحيح (26، 4/25)
األزهري، : ينظر. من األّز، وهو الدفع واإلزعاج: واألزيز. ووافقه الذهيبوصححه 
الفيومي، : ينظر: ِقدر من حناس: ، واملِرجل(273)، واملزهر (13/287)التهذيب 

= 
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 :وجه االستدالل
والتأوه . فسدها ذلككان يبكي يف صالته ومل ي  أن النيب 

 .واألنني من خشية اهلل يف معناه
يا رسول اهلل، إن أبا بكر : حديث عائشة قالت :الدليل الثالث

مروا »: فقال. رجل رقيق إذا قام مقامك مل يسمع الناس من البكاء
 .( )«أبا بكر فليصل بالناس
 :وجه االستدالل

يبكي يف أمر أبا بكر باإلمامة مع علمه أنه كان  أن النيب 
 .صالته

أن البكاء دليل على زيادة اخلشوع فال يفسد  :الدليل الرابع
 .(2)الصالة

 :أدلة القول الثاني
أن البكاء وحنوه إذا ظهر منه حرفان فأكثر   :الدليل األول

 .(3)كالم، والصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس
=                               

 (.185)املصباح 
، وأمحد (418)، ومسلم يف الصحيح (682، 679)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 1)

 (.277، 229، 96، 6/34)يف املسند 
 (.1/397)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 2)
إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء »: قال حديث معاوية بن احلكم، أن النيب ( 3)

، (5/447)، وأمحد يف املسند (537)أخرجه مسلم يف الصحيح « من كالم الناس
= 
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 :ونوقش من وجهني
كالما؛ ألن الكالم هو   أن البكاء وحنوه ال يسمى: الوجه األول

 .(1)اجلمل املركبة املفيدة
أن البكاء وحنوه من خشية اهلل ال يدخل يف عموم : الوجه الثاين

 .الكالم املفسد للصالة؛ ملا تقدم يف أدلة القول األول
أن يف البكاء وحنوه إيذاء للمصلني وإشغاال عن  :الدليل الثاني 

 .ذكر اهلل تعاىل
من خشية اهلل ترقيقا للقلوب واستجالء بأن يف البكاء : ونوقش

 .للخشوع ال إيذاء وإشغاال
 :أدلة القول الثالث

والصالة ال يصلح فيها شيء من   (2)استدلوا بأن التأوه كالم
 .(3)كالم الناس

=                               

ي كنا نتكلم يف الصالة فأمرنا بالسكوت أخرجه البخار : وحديث زيد بن أرقم، قال
، (1/463)، وأمحد يف املسند (539)، ومسلم يف الصحيح (4535)يف الصحيح 

 (.27، 4/9)النووي، اجملموع : وينظر
، وابن أيب عمر، الشرح الكبري (26، 1/17)ابن جين، اخلصائص : ينظر( 1)

(28/86.) 
البابريت، : ينظر. ثالثة أحرف فأكثر: ألنه زائد على حرفني، والكالم عند العرب( 2)

 (.1/397)لعناية ا
 (.1/397)ابن اهلمام، فتح القدير : وينظر. تقدم خترجيه( 3)
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 .مبا نوقش به الدليل األول للقول الثاين: ونوقش
 :الترجيح
وورود  هو القول األول؛ وذلك لقوة أدلته -واهلل أعلم–الراجح 

 .املناقشة على أدلة األقوال األخرى



 118 القنوت في الوتر
 

 
 :المطلب الخامس

 رفُع اليدين في القنوت
 :وفيه مسألتان
 .رفع اليدين عند القنوت: املسألة األوىل
 :وفيها فرعان
 .حكم رفع اليدين عند القنوت:الفرع األول
 .صفة رفع اليدين عند القنوت: الفرع الثاين

 .د الفراغ من القنوترفع اليدين بع: املسألة الثانية
 :وفيها فرعان
 .رفع اليدين بعد الفراغ ملسح الوجه: الفرع األول
 .رفع اليدين بعد الفراغ للسجود: الفرع الثاين
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 :المسألة األولى
 رفع اليدين عند القنوت

 :وفيها فرعان
 .(1)حكم رفع اليدين عند القنوت: الفرع األول

لقنوت، على أربعة اختلف العلماء يف حكم رفع اليدين عند ا
 :أقوال

 :القول األول
 .ال ُيشرع رفع اليدين عند القنوت

 .(2)وهو قول املالكية، ووجه عند الشافعية
 .(3)ابن املسيب، وابن شهاب، واألوزاعي يف رواية: وقال به

 :القول الثاني
 .ال ُيشرع رفع اليدين عند القنوت، وُيشري بإصبعه

                              

اتفق العلماء على مشروعية رفع اليدين يف الدعاء يف غري الصالة؛ وقد تواتر ذلك ( 1)
، والسيوطي، فض الوعاء (4/89)ابن تيمية، جامع املسائل : ينظر. عن النيب 

 .يف أحاديث رفع اليدين يف الدعاء
، والنووي، (5/213)، وابن املنذر، األوسط (1/266)ابن اجلالب، التفريع : ينظر (2)

 (.119)، واألذكار (3/441)اجملموع 
، 138)، وحممد بن نصر، الوتر (4/267، 3/122)عبد الرزاق يف املصنف : ينظر( 3)

 (.1/271)وشرح األربعني ( 6/373)، وابن رجب، فتح الباري (141
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 .(1)ايةاحلسن، واألوزاعي يف رو : وقال به
 :القول الثالث

 .يرفع يديه لتكبري القنوت، مث يرسلهما
 .(3()2)وهو قول أيب حنيفة، والليث بن سعد

 :القول الرابع
 .ُيستحب رفع اليدين عند القنوت

، (5)، وقول أمحد وهو املذهب(4)وهو املذهب عند الشافعية
 .(6)وقال به بعُض احلنفية

عباس، والنخعي،  وهو قول ابن مسعود، وأيب هريرة، وابن

                              

 (.5/213)، وابن املنذر، األوسط (138)نصر، الوتر حممد بن : ينظر( 1)
الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، أبو احلارث املصري، ثقة ثبت فقيه إمام ( 2)

 (.817)هـ ابن حجر، التقريب 175مات سنة . مشهور
وتكبرية (. 6/424)، وابن رجب، فتح الباري (1/434)البابريت، العناية : ينظر( 3)

 (.1/281)املرغياين، اهلداية : ينظر. ة الصالةالقنوت كتكبري 
 (.119)واألذكار ( 3/441)النووي، اجملموع : ينظر( 4)
، 91، 97)عبد اهلل، املسائل : ينظر. رواية عبد اهلل، وأيب داود، وإسحاق، وخطاب( 5)

، وأبو يعلى (211، 1/164)، والكوسج، املسائل (96)، وأبو داود، املسائل (99
 (.1/221)، واحلجاوي، اإلقناع (1/163)لوجهني الروايتني وا

عن أيب يوسف قال يف الفتاوى اهلندية ( 1/437)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 6)
 ".وهو املختار(: "1/111)
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 .(2)، وإسحاق(1)ومكحول، والثوري
 :األدلة

 :أدلة القول األول
كان ال   أن النيب : حديث أنس بن مالك :الدليل األول

يرفع يديه يف شيء من الدعاء، إال عند االستسقاء حىت يُرى بياض 
 .(3)إبطيه

 :وجه االستدالل
شروعا أنه لو كان رفع اليدين يف غري االستسقاء كالقنوت م

 .لفعله النيب 
 :ونوقش من وجهني

 أن أنًسا أخرب مبا رأى، وقد رأى غريه النيب : الوجه األول

                              

، 2/377)، وابن أيب شيبة، املصنف (68، 67)البخاري، رفع اليدين : ينظر( 1)
، (138)مد بن نصر، الوتر ، وحم(95)، وعبد اهلل بن أمحد، املسائل (3/216

 (.6/424)، وابن رجب، فتح الباري (5/213)وابن املنذر، األوسط 
وإن مل يرفع وأشار بالسبابة : وقال( 1/211)إسحاق الكوسج، املسائل : ينظر( 2)

جمموع : ينظر. ورجحه بعض املتأخرين( 6/374)جاز، وابن رجب، فتح الباري 
 (.7/49)واللجنة الدائمة ( 9/293)ابن باز 

، ومسلم يف الصحيح (3565، 1731، 933)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 3)
 (.282، 3/181)، وأمحد يف املسند (896، 895)
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 .(1)يرفع يديه يف غري االستسقاء
يرفع يديه مل يره يرفع يديه يف  بأن من رأى النيب : وأجيب

 .قنوت الوتر
مل يرفع يديه هذا الرفع  أن أنًسا أراد أن النيب : الوجه الثاين

 .(2)لشديد حىت يُرى بياض إبطيه إال يف االستسقاءا
 :وأجيب من وجهني

أن احلديث عام يف كل رفع، فال خيصص إال : الوجه األول
 .بدليل

 .(3)أنه ال فرق بني الرفع الشديد وغريه: الوجه الثاين
أنه رفع يديه يف قنوت  أنه مل يثبت عن النيب  :الدليل الثاني

 .(4)الوتر أو أمر به
دخل علينا رسول : حديث جابر بن مسرة، قال :يل الثالثالدل

مالي أراكم رافعي »: فقال. وحنن رافعو أيدينا يف الصالة اهلل 
 .( )«اسكنوا في الصالة. أيديكم كأنها أذناب خيل ُشمس
                              

 (.69( )قرة العينني)البخاري، جزء يف رفع اليدين : ينظر( 1)
، وابن (4/93)، وابن تيمية، جامع املسائل (2/541)القرطيب، املفهم : ينظر( 2)

 (.6/377)ري رجب، فتح البا
 .كما يف حديث عمارة بن رَويبة وغريه، وسيأيت خترجيه( 3)
 .عن اإلمام أمحد( 134)حممد بن نصر، الوتر : ينظر( 4)
، (177، 171، 5/93)، وأمحد يف املسند (437)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 5)

= 
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 :واستدل به من وجهني
 .هنى عن رفع األيدي يف الصالة أن النيب : الوجه األول

 .(1)ن يف التشهد يف القيامبأن هذا إمنا كا: ونوقش
بأن ظاهر احلديث العموم، فيحمل عليه إال ما استثناه : وأجيب

 .الدليل
أمر بالسكون يف الصالة، ورفع  أن النيب : الوجه الثاين

 .(2)األيدي يف القنوت ينايف ذلك
لينتهين »: قال حديث أيب هريرة، أن النيب  :الدليل الرابع

د الدعاء في الصالة إلى السماء أو أقوام عن رفعهم أبصارهم عن
 .(3)«لتخطفن أبصارهم

 :وجه االستدالل
هنى عن رفع البصر عند الدعاء يف الصالة، ورفع  أن النيب 

 .اليدين عند القنوت مدعاة إىل ذلك
أن رفع اليدين عند القنوت فيه تشبه  :الدليل الخامس

=                               

 (.265)الفيومي، املصباح : ينظر. املستعصية على الركوب: واخليل الشمس
 (.3/341)، والنووي، اجملموع (31( )قرة العينني)البخاري، رفع اليدين : رينظ( 1)
 (.1/434)البابريت، العناية : ينظر( 2)
 (.2/367)، وأمحد يف املسند (429)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 3)
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 .(1)باليهود
تُرفع يف حال القياس على أن األيدي ال  :الدليل السادس

 .(2)السجود والتشهد
 .بأن القياس يف العبادات غري معترب: ونوقش

 :أدلة القول الثاني
القياس على اإلشارة باإلصبع يف الدعاء حال  :الدليل األول

 .(3)التشهد
 :ونوقش من وجهني

 .أنه قياس معارض مبا تقدم يف أدلة القول األول: الوجه األول
 .ات ال يصح القياس فيهابأن العباد: الوجه الثاين

                              

عن اإلمام مالك، والطرطوشي، كتاب البدع ( 1/537)القريواين، النوادر : ينظر( 1)
(63.) 

، ويف حديث (1/325)، والشربيين، مغين احملتاج (3/441)نووي، اجملموع ال: ينظر( 2)
أخرجه أبو داود . ال يرفع يديه يف شيء من صالته وهو قاعد أن النيب : علي 

وقال حديث صحيح، ( 3423)، والرتمذي يف اجلامع (761، 744)يف السنن 
ري يف رفع اليدين ، والبخا(1/93)، وأمحد يف املسند (864)وابن ماجة يف السنن 

خمافة : أن من أدلة القول األول أيضا( 2/541)وذكر القرطيب يف املفهم (. 13)
جامع املسائل : ينظر. وهذا قول باطل تكفل شيخ اإلسالم بدحضه. اعتقاد اجلهة

(4/79.) 
. رفع إصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام فدعا هبا أن النيب : كما يف حديث ابن عمر( 3)

 (.587)لم يف الصحيح أخرجه مس
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 .(1)القياس على الدعاء يف ُخطبة اجلمعة :الدليل الثاني
 .ونوقش مبا نوقش به الدليل األول

 :أدلة القول الثالث
كان يرفع يديه يف الوتر مث   أن ابن مسعود  :الدليل األول

 .(2)يرسلهما بعد
 :وجه االستدالل

لقنوت مث إرساهلما أن رفع ابن مسعود يديه عند التكبري الفتتاح ا
 .يدل على شرعية ذلك

 :ونوقش من وجهني
 .(3)بأنه أثر ال يصح: الوجه األول
 .أنه فعل صحايب وليس حبجة: الوجه الثاين

أن القنوت انتقال إىل حالة جديدة فيشرع الرفع  :الدليل الثاني

                              

ما يزيد على أن يقول بيده  رأيت رسول اهلل : كما يف حديث عمارة بن رَويبة( 1)
، وأمحد يف املسند (874)أخرجه مسلم يف الصحيح . هكذا، وأشار بإصبعه

(4/135.) 
، وهو من مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن (4/325)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 2)

 .مسعود
 .نه مرسل، كما تقدمأل( 3)
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 .(1)للتكبري
 .بأنه قياس، والقياس ال يصح يف العبادة: ونوقش

ال ترفع »: قال حديث ابن عباس، أن النيب  :الدليل الثالث
 .( )وذكر منها تكبرية القنوت« األيدي إال في سبعة مواطن

 :وجه االستدالل
 .أن تكبرية القنوت من املواطن اليت ترفع األيدي فيها

 .(3)بأنه ال يصح: ونوقش
 :أدلة القول الرابع
 أن عمر كان يقنت بعد الركوع ويرفع يديه حىت :الدليل األول

َعاه، ويسمع صوته من وراء املسجد  .(4)يبدو َضبـْ

                              

 (.1/434)املرغيناين، اهلداية : ينظر( 1)
غريب هبذا اللفظ، واملروي عن ابن عباس (: 1/379)قال ابن اهلمام يف فتح القدير ( 2)

قال اهليثمي ( 452، 11/385)أخرجه الطرباين يف الكبري . ليس فيه تكبرية القنوت
أيب ليلى وعطاء بن السائب، فيه حممد بن (: 3/238، 2/171)يف جممع الزوائد 

وقال يف فتح . 59، ص(قرة العينني)وضعفه ُشعبة، والبخاري كما يف رفع اليدين 
ال : 135)وقال ابن القيم يف املنار املنيف . مرسل غري حمفوظ(: 1/379)القدير 

 ..يصح رفعه، والصحيح وقفه علي ابن عمر وابن عباس
 .ختريج احلديث: ينظر( 3)
، وابن (2/212)، والبيهقي يف السنن (3/216)أيب شيبة يف املصنف أخرجه ابن ( 4)

 (.5/213)املنذر يف األوسط 
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 :وجه االستدالل
 .أن عمر كان يرفع يديه عند القنوت، ومل يُعرف له خمالف

 :ونوقش من وجهني
 .أنه خاص بقنوت النوازل: الوجه األول

 .(1)أنه أثر ضعيف: الوجه الثالث
ما كانا يرفعان أيديه: أن ابن مسعود، وأبا هريرة: الدليل الثاني

 .(2)يف قنوت الوتر
 :وجه االستدالل

أن هذين الصحابيني كانا يفعالن ذلك، ومل يُعرف هلما 
 .(3)خمالف

 :ونوقش من وجهني

                              

( 271)يف إسناده جعفر بن ميمون، ضعفه البخاري، وقال ابن حجر يف التقريب ( 1)
 .صدوق خيطئ

، والطرباين يف الكبري (68)أخرجه البخاري يف رفع اليدين : عن ابن مسعود( 2)
، وعبد اهلل بن أمحد، (377، 2/177)أيب شيبة يف املصنف ، وابن (9/327)

أخرجه حممد بن نصر : ، وعن أيب هريرة(3/41)، والبيهقي يف السنن (95)املسائل 
 (.3/41)، والبيهقي يف السنن (138)يف الوتر 

كانوا يستحبون يف الوتر : ، وعن سفيان الثوري(138)حممد بن نصر، الوتر : ينظر( 3)
 .أن ترفع يديك
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 .(1)أهنما أثران ضعيفان: الوجه األول
 .أنه فعل صحايب، وفعل الصحايب ليس حبجة: الوجه الثاين

 .(2)القياس على رفع األيدي يف قنوت النوازل :الدليل الثالث
 :نوقش من وجهني

 .أنه قياس مع الفارق؛ ألن قنوت النوازل عارض: الوجه األول
 .بأن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثاين

األدلة العامة على مشروعية رفع اليدين عند  :الدليل الرابع
 .(3)الدعاء

بأنه خمصوص مبا ليس يف الصالة؛ لإلمجاع على أنه ال : ونوقش
 .(4)لتشهدرفع يف دعاء ا

: قال حديث الفضل بن عباس، أن النيب  :الدليل الخامس
                              

املزي، : فيه ابن هليعة، ينظر: فيه ليث بن أيب سليم، وأثر أيب هريرة: أثر ابن مسعود( 1)
 .عن أيب حامت الرازي( 24/389)هتذيب الكمال 

 .عن اإلمام أمحد( 137)حممد بن نصر، الوتر : ينظر( 2)
إن ربكم حيي كرمي يستحيي من »: قال مثل حديث سلمان الفارسي، أن النيب ( 3)

أخرجه أبو داود يف السنن . «إذا رفع يديه إىل السماء أن يردمها صفراعبده 
وقال حدث حسن، وابن ماجة يف السن ( 3551)، والرتمذي يف اجلامع (1488)
، قال ابن (887)، وابن حبان يف الصحيح (5/438)، وأمحد يف املسند (3855)

 .سنده جيد(: 11/143)حجر يف الفتح 
 (.1/437)ح القدير ابن اهلمام، فت: ينظر( 4)
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يقول  –الصالة مثنى وتضّرع وتخّشع وتمسكن ثم تُ ْقِنع يديك »
، «يا رب: مستقبال ببطونهما وجهك وتقول -ترفعهما إلى ربك

 .(1)فمن مل يفعل ذلك فقال فيه قوال شديدا
 :وجه االستدالل

 .د الدعاء يف الصالةأمر برفع اليدين عن أن النيب 
 :ونوقش من وجهني

 .(2)أن احلديث ضعيف ال يصح: الوجه األول
 .أنه حممول على الدعاء بعد الصالة: الوجه الثاين

 .(3)القياس على القنوت يف صالة الكسوف :الدليل السادس
 :ونوقش من ثالثة أوجه

أنه قياس مع الفارق؛ ألن القنوت يف صالة : الوجه األول
 .رضالكسوف عا

 .(1)أنه قياس على مسألة خالفية: الوجه الثاين
                              

، وأمحد (1447، 615)، والنسائي يف الكربى (385)أخرجه الرتمذي يف اجلامع ( 1)
، وله شاهد من حديث املطلب بن ربيعة، أخرجه (4/167، 1/211)يف املسند 

قال البخاري كما يف ( 4/167)، وأمحد يف املسند (1296)أبو داود يف السنن 
 .ة، واحلديث إمنا هو عن ربيعة عن الفضلأخطأ ُشعب(: 2/95)جامع الرتمذي 

هذا إسناده مضطرب ال حيتج مبثله، (: 5/628)قال ابن عبد الرب يف التمهيد ( 2)
 (.11/181)وضعفه ابن باز يف اجملموع 

 (.6/277)النووي، شرح صحيح مسلم : ينظر( 3)
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 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثالث
 :الترجيح
هو القول األول؛ وذلك لقوة ما استدلوا  -واهلل أعلم–الراجع 

 .به وورود املناقشة على أدلة األقوال األخرى

=                               

يشرع الدعاء اتفق األئمة األربعة على أنه ال ُيشرع القنوت يف صالة الكسوف وإمنا ( 1)
، والنووي، (1/579)، والقريواين، النوادر (2/89)ابن اهلمام، القدير : ينظر. بعدها

، وأما حديث عبد (5/389)، وابن أيب عمر، الشرح الكبري (5/52)اجملموع 
ملا كسفت  أنه أتى النيب (: 913)الرمحن بن مسرة، عند مسلم يف الصحيح 

. ه فجعل يسبح وحيمد ويهلل ويكرب ويدعوالشمس وهو قائم يف الصالة رافع يدي
ما جاء عند أيب داود يف السنن : فإن املقصود بالصالة هنا الدعاء؛ ويدل لذلك

وعند ابن . وهو رافع يديه أنه أتى النيب (: 5/62)، وأمحد يف املسند (1195)
 .وهو قائم رافع يديه ومل يذكر الصالة( 1373)خزمية يف الصحيح 
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 :الفرع الثاني
 صفة رفع اليدين عند القنوت

اء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت يف اختلف العلم
 :صفة رفع اليدين عند القنوت، على قولني

 :القول األول
 .يرفع يديه إىل صدره ويبسطها، وبطوهنما حنو السماء

وقال به عامة القائلني باستحباب رفع اليدين عند القنوت من 
 .(1)احلنفية، والشافعية، واحلنابلة

 .(2)وقال به ابن مسعود
 :القول الثاني

َعيه  .(3)يرفع يديه حىت خُيرج َضبـْ
                              

، (418، 1/325)، والشربيين، مغين احملتاج (2/94)مام، فتح القدير ابن اهل: ينظر( 1)
عبد اهلل، : ينظر. وهو رواية عبد اهلل واألثرم عن أمحد( 1/221)واحلجاوي، اإلقناع 

. واختاره بعض املتأخرين( 4/137)، وابن أيب عمر، الشرح الكبري (97)املسائل 
مل نقف : ، قال(96)ئل أيب داود ، ويف مسا(8/328)فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر

 .من أمحد على حد
، وابن (138)، وحممد بن نصر يف الوتر (2/377)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 2)

 (.5/213)املنذر يف األوسط 
وال يظهر العضد إال أن يرفع يديه ( 267)األزهري، الزاهر : ينظر. العُضد: الَضْبع( 3)

ابن تيمية، جامع املسائل : ينظر. ا الرفع ثالث صورحىت حُياذي هبما رأسه، وهلذ
= 
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 .(1)وقال به عمر، وابن عباس
 :األدلة

 :أدلة القول األول
: قال ، أن رسول اهلل (2)حديث مالك العويف :الدليل األول

 .( )«إذا سألتم اهلل فاسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها»
 :واستدلوا به من وجهني

أمر بأن تكون بطون الكفني يف  لنيب أن ا: الوجه األول
الدعاء حنو السماء، وال يكون ذلك إال أن يرفع يديه حبذاء صدره أو 

 .دونه

=                               

 (.1/272)، وابن رجب، شرح األربعني (4/98)
، وابن (138)، وحممد بن نصر، الوتر (2/316)ابن أيب شيبة، املصنف : ينظر( 1)

 (.5/213)املنذر، األوسط 
 ابن: ينظر. مالك بن يسار السكوين مث العويف، صحايب قليل احلديث نزل محص( 2)

 (.918)، وابن حجر، التقريب (17/8)عبد الرب، االستيعاب 
، والبغوي، وابن أيب عاصم، وابن السكن (1486)أخرجه أبو داود يف السنن ( 3)

، وللحديث شاهد من حديث ابن (9/87)واملعمري، وابن قانع، كما يف اإلصابة 
السنن  وضعفه، وابن ماجة يف( 1486، 1485)أخرجه أبو داود يف السنن : عباس

وشاهد من حديث أيب (. 1/536)، واحلاكم يف املستدرك (3912، 1177)
، وشاهد من (17/169)أخرجه الطرباين يف الكبري وصححه يف جممع الزوائد : بكرة

، ومسدد يف مسنده، (17/286)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف : حديث حمرييز
 (.92)كما يف فض الوعاء 
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هنى أن تكون ظهور الكفني يف الدعاء  أن النيب : الوجه الثاين
حنو السماء، وإذا  رفع يديه إىل أعلى من حذو الصدر كانت ظهور 

 .الكفني حنو السماء
املسألة أن : "قال  حديث ابن عباس،أن النيب  :الدليل الثاين 

 .( )" ترفع يديك حذو منكبيك أو حنومها
 :وجه االستدالل

أمر يف الدعاء أن ترفع األيدي حذو املنكبني أو  أن النيب 
 .حنومها، والقنوت دعاء

ما رأيت رسول : حديث سهل بن سعد ، قال :الدليل الثالث
 وال غريه، وما كان يدعو إال يضع شاهراً يديه يدعو على منرب اهلل 

 .( )يده حذو منكبيه 
 :وجه االستدالل

كان ال يرفع يديه يف الدعاء أكثر من حذو منكبيه،   أن النيب 
 .والقنوت دعاء

كان إذا دعا رفع حديث عمر، أن رسول اهلل : الدليل الرابع
                              

والضياء  2178، والطرباين يف الدعاء، رقم 1489سنن، رقم أخرجه أبو داود يف ال ( 1)
 .9/486يف املختارة 

واللفظ له، وابن  5/337، وأمحد يف املسند 1175أخرج أبو داود يف السنن، رقم  ( 2)
، 17/377، 2/486،وابن أيب شيبة يف املصنف 883حبان يف الصحيح،رقم 

 .وصححه ووافقه الذهيب 1/535واحلاكم يف املستدرك 
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 .( )باطن كفيه إىل السماء 
 :وجه االستدالل

باطن كفيه إىل السماء إذا دعا، وال كان يرفع   أن النبي 
 .يكون ذلك إال أن يرفع يديه حبذاء صدره أو دونه

حديث ابن عمر، قال إن رفعكم أيديكم : الدليل اخلامس
 .( )على هذا يعىن إىل الصدر بدعة؛ ما زاد رسول اهلل 
 :وجه االستدالل

كان يرفع يديه إىل أعلى من حذو صدره، والقنوت   أن النبي 
 .دعاء

أن رفع اليدين يف القنوت إىل أعلى من حذو : الدليل السادس 
 .( )الصدر ينايف األمر بالسكون يف الصالة 

 :أدلة القول الثاني
استسقى، فأشار  أنس أن النيب  حديث: الدليل األول 

 .( )بظهر كفيه إىل السماء 

                              

وقال حديث صحيح والطرباين يف الدعاء، 2386أخرجه الرتمذي يف اجلامع، رقم  ( 1)
 .وصححه 1/536، واحلاكم يف املستدرك 212رقم 

 .2/61أخرجه أمحد يف املسند  ( 2)
 .تقدم الدليل على ذلك يف الفرع األول ( 3)
 .241، 3/153، وأمحد يف املسند 896أخرجه مسلم يف الصحيح، رقم  ( 4)
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 :وجه االستدالل
 دعا بظهر كفيه، وال يكون ظهر الكفني إىل أن النبي 

 .( )السماء إال أن يرفعهما حذو رأسه
 :ونوقش من وجهني

 .أنه دعاء خاص باالستسقاء: الوجه األول 
 .أن هذا الدعاء كان خارج الصالة: الوجه الثاين 
ما : " قال رسول اهلل : حديث أيب هريرة، قال: الدليل الثاين

ما  من عبد يرفع يديه حىت يبدو إبطه يسأل اهلل مسألة إال أتاها إياه
  .( ) "مل يعجل

 :وجه االستدالل
أن رفع اليدين حىت يبدو اإلبط من أسباب إجابة الدعاء، 

 .والقنوت دعاء
 :ونوقش من وجهني

 .(3)أن احلديث ضعيف: الوجه األول
                              

 .4/98ابن تيمية، جامع املسائل : ينظر  ( 1)
واحلاكم  2/488، وأخرجه أمحد يف املسند 3673أخرجه الرتمذي يف اجلامع، رقم  ( 2)

ما من مسلم ينصب وجهه هلل عز وجل يف مسألة إال "بلفظ  1/497يف املستدرك 
 ".أعطاها إياه

 (.1761)ابن حجر، التقريب : ينظر. حيىي بن عُبيد اهلل بن عبد اهلل بن موهب، مرتوك: فيه( 3)
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 .أن احلديث حممول على الدعاء خارج الصالة: الوجه الثاين
 .(2)-رضي اهلل عنهما–، وابن عباس (1)فعل عمر: الدليل الثالث

 .بأنه خاص بقنوت النوازل: ونوقش

                              

 .تقدم خترجيه( 1)
 (.5/213)، وابن املنذر، األوسط (2/316)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( 2)
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 :المسألة الثانية

 رفُع اليدين بعد الفراغ من القنوت
 

 :وفيها فرعان
 .رفع اليدين بعد الفراغ ملسح الوجه: الفرع األول
 .رفع اليدين بعد الفراغ للركوع: الفرع الثاين
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 :الفرع األول
 رفع اليدين بعد الفراغ لمسح الوجه

ائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت يف اختلف العلماء الق
 :حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت ملسح الوجه، على قولني

 :القول األول
 .ال ُيشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت ملسح الوجه

 .(2)، ورواية عن أمحد(1)وهو املذهب عند الشافعية
 .(3)وقالوا به سفيان
 :القول الثاني

 .اليدين بعد الفراغ من القنوت ملسح الوجهُيشرع رفع 
 .(4)وهو وجه عند الشافعية

 .(2)وهي املذهب (1)ورواية عن أمحد

                              

 (.119)واألذكار ( 3/441)النووي، اجملموع : ينظر( 1)
، وأبو داود، املسائل (95)عبد اهلل، املسائل : ينظر. رواية اجلماعة عن أمحد( 2)

، واملرداوي، (1/164)روذي، املسائل كما يف الروايتني والوجهني ، وامل(172)
 (.4/132)اإلنصاف 

: ينظر. ، وهو قول مالك يف الصالة وغريها(141)حممد بن نصر، الوتر : ينظر( 3)
 (.1/537)القريواين، النوادر والزيادات 

 (.119)واألذكار ( 3/414)النووي، اجملموع : ينظر( 4)
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 .(3)وقال به احلسن، وإسحاق
 :األدلة

 :أدلة القول األول
دخل علينا رسول : حديث جابر بن مسرة، قال :الدليل األول

رافعي  ما لي أراكم»: وحنن رافعو أيدينا يف الصالة فقال اهلل 
 .( )«أيديكم كأنها أذناب خيل ُشمس، اسكنوا في الصالة

 :وجه االستدالل
أمر بالسكون يف الصالة، ورفع األيدي ملسح الوجه  أن النيب 

 .(5)بعد القنوت ينايف ذلك
أنه مسح وجهه بيديه  أنه مل يثبت عن النيب  :الدليل الثاني

 .(6)بعد الفراغ من القنوت

=                               

 (.95)، املسائل رواية عبد اهلل( 1)
 (.1/222)، واحلجاوي، اإلقناع (4/131)املرداوي، اإلنصاف : ينظر( 2)
، وحممد (1/211)، وإسحاق بن منصور، املسائل (91)عبد اهلل، املسائل : ينظر( 3)

 (.141)بن نصر، الوتر 
 .تقدم خترجيه( 4)
 .اإلمام أمحدعن ( 1/164)املروذي، املسائل كما يف الروايتني والوجهني : ينظر( 5)
لست أحفظ يف مسح الوجه هنا عن أحد من (: 1/212)قال البيهقي يف السنن ( 6)

السلف شيئا، وإن كان يُروى عن بعضهم يف الدعاء خارج الصالة فأما يف الصالة 
 .فهو عمل مل يثبت فيه أثر وال خرب وال قياس
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 .(1)اس على سائر األدعية يف الصالةالقي :الدليل الثالث
 :أدلة القول الثاني
إذا »: قال حديث ابن عباس، أن النيب  :الدليل األول

دعوت فادع اهلل ببطون كفيك وال تدع بظهورهما، فإذا فرغت 
 .( )فامسح بهما وجهك
 :وجه االستدالل

أمر من فرغ من الدعاء أن ميسح وجهه بيديه،  أن النيب 
 .املشروعية واألمر يُفيد

 :ونوقش من وجهني
 .(3)أن احلديث ضعيف: الوجه األول
 .أن احلديث حممول على الدعاء خارج الصالة: الوجه الثاين

كان إذا رفع يديه يف   أن النيب : حديث عمر :الدليل الثاني

                              

 (.4/131)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 1)
، 1177)، وابن ماجة يف السنن (1486، 1485)داود يف السنن أخرجه أبو ( 2)

، واحلاكم يف املستدرك (17/319)، والطرباين يف املعجم الكبري (3912
 (.5/217)، وابن املنذر يف األوسط (141)، وحممد بن نصر يف الوتر (1/536)

منكر، حديث (: 2/351)ضعفه أبو داود يف السنن، وقال ابن أيب حامت يف العلل ( 3)
، والبوصريي يف مصباح الزجاجة (141)بن نصر يف الوتر =وضعفه حممد 

(1/397.) 
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 .(1)الدعاء مل حيطهما حىت ميسح هبما وجهه
 :وجه االستدالل

 بعد الدعاء، وفعل النيب كان ميسح وجهه بيديه   أن النيب 
 .يدل على املشروعية

 .نوقش مبا نوقش به الدليل األول
  أن النيب : (2)حديث يزيد بن سعيد الكندي :الدليل الثالث

 .(3)كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه
 :وجه االستدالل

 كان ميسح وجهه بيديه بعد الدعاء، وفعل النيب   أن النيب 
 .عيةيدل على املشرو 

 .ونوقش مبا نوقش به الدليل األول والثاين

                              

وقال حديث صحيح غريب، إال أن النووي يف ( 3383)أخرجه الرتمذي يف اجلامع ( 1)
(: 3/647)، وابن الصالح كما نقل ابن امللقن يف البدر املنري (3/42)اجملموع 

وأخرجه . ذي يف النسخ املعتمدة من اجلامعيُنكر أن ثبوت ذلك التصحيح عن الرتم
حديث ( 2/275)، وقال ابن أيب حامت يف العلل (1/536)احلاكم يف املستدرك 

 .ُمنكر
. يزيد بن سعيد بن مُتامة الكندي، أبو السائب، صحايب شهد الفتح واستقضاه عمر( 2)

 (.1775)ابن حجر، التقريب 
، قال ابن حجر (4/221)د يف املسند ، وأمح(1492)أخرجه أبو داود يف السنن ( 3)

 .يف سنده ابن هليعة(: 17/348)يف اإلصابة 
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أنه فعل خري، وعمل قليل منسوب إىل  :الدليل الرابع
 .(1)الطاعة

 .(2)بأن العبادة مبناها على التوقيف: نوقش

                              

 (.4/1574)، وابن القيم، بدائع الفوائد (5/31)ابن عبد الرب، التمهيد : ينظر( 1)
« من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»: قال كما يف حديث عائشة أن النيب ( 2)

 (.256، 187، 6/146)د يف املسند ، وأمح(1718)أخرجه مسلم يف الصحيح 
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 :الثاني الفرع
 (1)من القنوت للسجود الفراغرفع اليدين بعد 

كم اختلف العلماء القائلون مبشروعية القنوت بعد الركوع يف ح
 :رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود، على قولني

 :القول األول
 .ال ُيشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود

 .(3)، والشافعية(2)وهو قول املالكية
 :القول الثاني

 .ُيشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود
 .(4)وهو قول احلنابلة

 :األدلة
 :أدلة القول األول

                              

فإن املشروع رفع اليدين للتكبري للركوع ال للفراغ من : أما من يرى القنوت قبل الركوع( 1)
: ينظر. القنوت، وذلك عند من يقول مبشروعية رفع اليدين وهم الشافعية واحلنابلة

 (.3/473)، وابن أيب عمر، الشرح الكبري (3/337)النووي، اجملموع 
 (.1/396)العدوي، الشرح الكبري : ينظر( 2)
 .حسبما يظهر من كالمهم( 471، 3/437)النووي، اجملموع : ينظر( 3)
وحممد ( 96)أبو داود املسائل : ينظر. رواية أيب داود عن اإلمام أمحد، وهو املذهب( 4)

، واحلجاوي، اإلقناع (4/132)، املرداوي، اإلنصاف (137)بن نصر، الوتر 
(1/222.) 
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: قال حديث جابر بن مسرة، أن النيب : الدليل األول
 .( )«اسكنوا في الصالة»

 :وجه االستدالل
أمر بالسكينة يف الصالة، ورفع األيدي بعد الفراغ  أن النيب 

 .من القنوت للسجود ينايف ذلك
وال عن أحد من  أنه مل يثبت عن النيب : الدليل الثاني

 .ادة مبناها على التوقيفالصحابة أهنم فعلوا ذلك، والعب
 :أدلة القول الثاني

استدلوا بالقياس على مشروعية رفع األيدي للتكبري بعد الفراغ 
 .(2)من القراءة من القراءة يف الصالة

 :ونوقش من ثالثة أوجه
أن رفع األيدي للتكبري بعد الفراغ من القراءة يف : الوجه األول

 .القيام للركوع ال للفراغ من القراءة
 .(3)أنه قياس على مسألة خالفية: وجه الثاينال

 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثالث
                              

 .تقدم خترجيه (1)
 (.4/132)املرداوي، اإلنصاف : ينظر( 2)
ابن : ينظر. إىل أنه ال ُيشرع رفع اليدين عند التكبري للركوع: ذهب احلنفية واملالكية( 3)

 (.1/396)، والعدوي، الشرح الكبري (1/379)اهلمام، فتح القدير 
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 :الترجيح
هو القول األول؛ وذلك لقوة أدلته وورود  -واهلل أعلم–الراجح 

 .املناقشة على دليل القول الثاين



 146 القنوت في الوتر
 

 
 :السادس المطلب

 في الوتر القنوتقضاء 
 

 :وفيه مسألتان
 .قضاء القنوت يف الوتر لإلمام واملنفرد :املسألة األوىل
 :وفيها فرعان
 .قضاء القنوت يف الوتر إذا فات موضعه: الفرع األول
 .قضاء القنوت يف الوتر إذا فات وقته: الفرع الثاين

 .قضاء القنوت يف الوتر للمأموم: املسألة الثانية
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 :األولى المسألة
 قضاء القنوت في الوتر لإلمام والمنفرد

 .قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه: األول الفرع
 :إذا فات موضع القنوت يف الوتر، فال خيلو من حالتني

 .أن يتذكر القنوت قبل الشروع يف السجود: احلالة األوىل
 .أن يتذكر القنوت بعد الشروع يف السجود: احلالة الثانية
وقد  ،(1)أن يتذكر القنوت قبل الشروع يف السجود: احلالة األوىل

يف ذلك، على  (2)اختلف العلماء القائلون بأن القنوت قبل الركوع
 :ثالثة أقوال

 :القول األول
 .من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع

 .(3)وهو قول املالكية
 :القول الثاني

 .من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع، ويسجد للسهو
                              

ليس له أن يقطع الركوع  أما إذا تذكر حال الركوع فاملذهب عند احلنفية واملالكية أنه( 1)
، والدسوقي، احلاشية (1/429)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر. ليعود للقنوت

(1/399.) 
 .املطلب األول من املبحث الثالث: ينظر. قول احلنفية واملالكية وبعض الشافعية( 2)
 (.1/399)الدسوقي، احلاشية : ينظر( 3)
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 .(1)وهو وجه عند الشافعية
 :الثالثالقول 

 .من فاته القنوت قبل الركوع ال يقضيه بعد الركوع
 .(2)وهو قول احلنفية

 :األدلة
 :أدلة القول األول

بأن القنوت بعد الركوع مشروع، : استدل أهل القول األول
 .(3)فيقضيه بعده

 :أدلة القول الثاني
بأن القنوت بعد الركوع مشروع : استدل أهل القول الثاين

 .(4)أنه يسجد للسهو؛ ألنه عمله يف غري موضعه فيقضيه بعده، إال
 :أدلة القول الثالث

بأن القنوت بعد الركوع قنوت يف غري : استدل أهل القول الثالث
 .(5)حمل القنوت، فال يصح

                              

 (.3/438)النووي، اجملموع : ينظر( 1)
 (.1/429)ابن اهلمام، فتح القدير : نظري( 2)
 (.1/459)الدسوقي، احلاشية : ينظر( 3)
 (.3/438)اجملموع : النووي: ينظر( 4)
 (.1/429)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 5)
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 .أن يتذكر القنوت بعد الشروع يف السجود: احلالة الثانية
إذا تذكر القنوت بعد الشروع يف السجود فإن العلماء خمتلفون 

 :يف حكم سجود السهو ملن تركه، على أربعة أقوال
 :القول األول

 .يشرع سجود السهو ملن ترك القنوت
 .(2)، ورواية عن أمحد وهي املذهب(1)وهو املذهب عند الشافعية

، (3)وقال به احلسن يف رواية، واألوزاعي، ومحاد، وُهشيم
 .(5()4)وإمساعيل بن علية
 :القول الثاني

 .هو ملن ترك القنوتال ُيشرع سجود الس

                              

 (.3/438)النووي، اجملموع : ينظر( 1)
، (2/376) ، وصاحل، املسائل(94)عبد اهلل، املسائل : ينظر. رواية عبد اهلل، وصاحل( 2)

 (.3/687)واملرداوي، اإلنصاف 
ُهشيم بن بشري الُسلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثري التدليس، مات عام ( 3)

 (.1723)ابن حجر، التقريب . هـ 183
إمساعيل بن إبراهيم بن ِمقسم األسدي موالهم، أبو بشر البصري املعروف بابن ( 4)

 (.136)بن حجر، التقريب ا. هـ193ثقة حافظ، مات عام . علية
، وابن املنذر، (145)، وحممد بن نصر، الوتر (172)أبو داود، املسائل : ينظر( 5)

 (.5/218)األوسط 



 157 القنوت في الوتر
 

 .(2)، ورواية عن أمحد(1)وهو قول املالكية، ووجه عند الشافعية
 :القول الثالث

 .ُيستحب سجود السهو ملن ترك القنوت
 .(3)وهو قول احلنفية

 .(4)احلسن يف رواية، والثوري، وإسحاق: وقال به
 :القول الرابع

 .ُيستحب سجود السهو ملن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده
 .(5)وهو رواية عن أمحد

 :األدلة
 :أدلة القول األول
إذا »: قال حديث ابن مسعود، أن النيب : الدليل األول

                              

، والقرايف، (1/459)، والدسوقي، احلاشية (1/355)القريواين، النوادر : ينظر( 1)
ذيب واختاره الطربي كما يف هت(. 3/438)، والنووي، اجملموع (2/297)الذخرية 
هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فسجد اإلمام للسهو (. 2/42)اآلثار 

 (.1/459)الدسوقي، احلاشية : ينظر. سجد معه
 (.3/678)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 2)
 (.573، 1/429)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 3)
، وابن (145)ن نصر، الوتر ، وحممد ب(2/318)ابن أيب شيبة، املصنف : ينظر( 4)

 (.3/678)، وابن أيب عمر، الشرح الكبري (5/218)املنذر، األوسط 
 (.172)أبو داود، املسائل : ينظر. رواية أيب داود( 5)
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 .( )«نسي أحدكم فليسجد سجدتين
 :وجه االستدالل

أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على  أن النيب 
 .املشروعية

 لكل سهو»: قال ، أن النيب (2)حديث ثوبان :الدليل الثاني
 .( )«سجدتان بعد السالم
 :وجه االستدالل

أمر بالسجود لكل سهو وهو عام، فدل على  أن النيب 
 .املشروعية

 :أدلة القول الثاني
 .(4)القياس على ترك سنن األفعال: الدليل األول

 :ونوقش من ثالثة أوجه
                              

 (.572)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 1)
إىل  ، صحايب جليل خدم النيب ثوبان بن جُبُدد، أبو عبد اهلل موىل رسول اهلل ( 2)

ابن عبد الرب، : ينظر. هـ54التحق بالشام، فمات يف محص عام = أن مات مث
 (.2/176)االستيعاب 

، وأمحد يف (1279)، وابن ماجة يف السنن (1738)أخرجه أبو داود يف السنن ( 3)
، والبيهقي يف السنن الكربى (997)، والطيالسي يف املسند (5/287)املسند 

 .وضعفه( 2/377)
 (.3/687)، وابن أيب عمر، الشرح الكبري (1/459)ية الدسوقي، احلاش: ينظر( 4)



 152 القنوت في الوتر
 

 .بأنه قياس مع الفارق: الوجه األول
 .(1)أنه قياس على مسألة خالفية: الوجه الثاين

 .أنه قياس مع النص: الوجه الثالث
 .(2)القياس على ما يُبطل تركه عمدا الصالة :الدليل الثاني

 .بأنه قياس مع النص: ونوقش
 :أدلة القول الثالث

استدلوا بأدلة القول األول، ومحلوها على االستحباب؛ وذلك 
 .لفضيلة القنوت يف الوتر
 :أدلة القول الرابع

الثالث، ومحلوها على من اعتاد القنوت؛ استدلوا بأدلة القول 
 .(3)وذلك لفضيلة املداومة على العمل

                              

 (.4/64)النووي، اجملموع : ينظر( 1)
 (.3/687)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 2)
إن أحب األعمال إىل اهلل ما ُدوِوَم عليه »: قال كما يف حديث عائشة أن النيب ( 3)

يف الصحيح ، ومسلم (6464، 43)أخرجه البخاري يف الصحيح « وإن قل
 (.6/212)، وأمحد يف املسند (782)
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 :الثاني الفرع
 قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته

إذا فات  (1)اختلف العلماء يف حكم قضاء القنوت يف الوتر
 :، على قولني(2)وقته

 :القول األول
 .ُيشرع قضاء القنوت يف الوتر إذا فات وقته

، ومذهب الشافعية، ورواية عن أمحد (3)أكثر احلنفيةوهو قول 
 .(4)وهي املذهب

 :القول الثاني
 .ال ُيشرع قضاء القنوت يف الوتر إذا فات وقته

وهو قول بعض احلنفية، ومذهب املالكية، وقول للشافعية، 
 .(5)ورواية عن أمحد

                              

 .تقدم اتفاق أهل العلم على أن القنوت يف الوتر ليس بواجب( 1)
 .وقد اختلف العلماء يف آخر وقت الوتر كما تقدم( 2)
خترجيا على مشروعية قضاء السنن التابعة (. 1/478)البابريت، العناية : ينظر( 3)

 .للفرائض
خترجيا على (. 4/151)، واملرداوي، اإلنصاف (3/491)موع النووي، اجمل: ينظر( 4)

 .مشروعية قضاء النوافل
، والنووي، (1/579)، والدسوقي، احلاشية (1/478)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 5)

خترجيا على أنه ال يشرع (. 4/153)، واملرداوي، اإلنصاف (3/491)اجملموع 
= 
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 :األدلة
: قال حديث أيب سعيد اخلدري، أن النيب  :الدليل األول

 .( )«نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظمن »
 :وجه االستدالل

أمر بقضاء الوتر وذلك يتناول ما يشرع فيه وهو  أن النيب 
 .القنوت

كان إذا غلبه نوم أو   أن النيب : حديث عائشة :الدليل الثاني
 .(2)وجع عن قيام الليل صلى من النهار

 :وجه االستدالل
ضي الوتر، وذلك يشمل ما يشرع فيه وهو كان يق  أن النيب 

 .القنوت
 .بأن قيام الليل كان واجبا على النيب : ونوقش
 .(3)بأنه نسخ وجوبه: وأجيب

=                               

 (.2/477)ابن القيم، إعالم املوقعني : رينظ. قضاء النوافل، واختاره ابن تيمية
، وابن ماجة يف (465)، والرتمذي يف اجلامع (1431)أخرجه أبو داود يف السنن ( 1)

واحلاكم يف املستدرك ( 44، 3/31)، وأمحد يف املسند (1188)السنن 
إسناده (: 3/491)، وصححه ووافقه الذهيب، وقال النووي يف اجملموع (1/372)

 .حسن
 (.746)ه مسلم يف الصحيح أخرج( 2)
 (.3/491)النووي، اجملموع : ينظر( 3)
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إذا رقد »: قال حديث أنس، أن النيب  :الدليل الثالث
 .( )«أحدكم عن الصالة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها

  :وجه االستدالل
الة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل أمر بقضاء الص أن النيب 

 .والقنوت تابع للوتر
 .(2)القياس على ما ُيشرع قضاؤه من النوافل :الدليل الرابع

 :ونوقش من ثالثة أوجه
 .أنه قياس مع الفارق: الوجه األول
 .أنه قياس على مسألة خالفية: الوجه الثاين

 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثالث
 .(3)القياس على قضاء احلزب من القرآن :الخامس الدليل

 :ونوقش من وجهني
 .أنه قياس مع الفارق: الوجه األول

                              

، وأمحد يف (684)، ومسلم يف الصحيح (597)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 1)
 (.3/184)املسند 

 (.4/148)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 2)
الة من نام من حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بني ص»: قال وذلك أن النيب ( 3)

أخرجه مسلم يف الصحيح . «الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل
 .من حديث عمر( 747)
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 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثاين
 :أدلة القول الثاني

 .القياس على أنه ما ُيشرع قضاؤه من النوافل :الدليل األول
 :ونوقش من ثالثة أوجه

 .أنه قياس مع النص: الوجه األول
 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثاين

 .أنه قياس على مسألة خالفية: الوجه الثالث
 .(1)أن املقصود من القنوت فات بفوات وقته :الدليل الثاني

 .بأن فوات الوقت ال يقتضي فوات املقصود: ونوقش

                              

 .عن ابن تيمية( 2/477)ابن القيم، إعالم املوقعني : ينظر( 1)
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 :الثانية المسألة

 تر للمأمومقضاء القنوت في الو 
 

 :وفيها فرعان
 .قضاء القنوت يف الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة: الفرع األول
قضاء القنوت يف الوتر إذا كان الوتر أكثر من : الفرع الثاين

 .ركعة
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 : األول الفرع
 قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة

ت وقبل الرفع من إذا أدرك املأموم الوتر بعد فراغ اإلمام من القنو 
الركوع، فإنه كمن أدرك القنوت معه؛ ألنه بإدراكه الركعة صار مدركا  

، ويدل لذلك (1)كل ما فيها من القنوت وغريه من األقوال واألفعال
 :ما يأيت

َمْن »: قال ، أن النيب حديث أيب هريرة  :الدليل األول
 .( )«أدر  ركعة من الصالة فقد أدر  الصالة

  :لوجه االستدال
 .جعل إدراك الركعة كإدراك الصالة من أوهلا أن النيب 

: قال حديث عبد اهلل بن عمر، أن النيب  :الدليل الثاني
 .( )«من أدر  ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صالته»

                              

أما إذا أدركه بعد الرفع من الركوع فحكمه حكم املسبوق إذا كان الوتر أكثر من ( 1)
لماء فيما يُدرك به الوتر، وعامة أهل العلم على أنه ركعة، كما سيأيت وقد اختلف الع

وهو قول احلنفية والشافعية واملذهب عند . يدرك بإدراك التكبري قبل سالم اإلمام
، واملرداوي، (4/174)، والنووي، اجملموع (1/84)البابريت، العناية : ينظر. احلنابلة

 (.4/291)اإلنصاف 
، وأمحد يف (677)ومسلم يف الصحيح ، (587)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 2)

 (.376، 287، 271، 265، 2/241)املسند 
، والدارقطين (1117)، وابن ماجة يف السنن (1/274)أخرجه النسائي يف اجملتىب ( 3)

، وصححه ابن دقيق العبد يف (2/276)، والطرباين يف األوسط (2/12)يف السنن 
= 
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 :وجه االستدالل
 .جعل إدراك الركعة كإدراكها تامة من أوهلا أن النيب 

=                               

 (.1/217) ، وضعفه ابن أيب حامت يف العلل(169)اإلملام 
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 :الثاني الفرع
 في الوتر إذا كان أكثر من ركعةقضاء القنوت 

َمن أدرك القنوت يف الركعة األخرية من الوتر مع اإلمام مث قام 
إىل قضاء ما ُسبق به، فقد اختلف العلماء يف حكم القنوت فيما 

 :يقضيه من الوتر، على قولني
 :القول األول

 .ال ُيشرع القنوت فيما يقضيه من الوتر
ول للشافعي، ورواية عن أمحد وهو مذهب احلنفية، واملالكية، وق

 .(1)وهي املذهب
 :القول الثاني

 .ُيشرع القنوت فيما يقضيه من الوتر
 .(2)وهو قول للمالكية، واملذهب عند الشافعية، ورواية عن أمحد

 :األدلة
 :أدلة القول األول
صل ما »: قال حديث أيب هريرة، أن النيب  :الدليل األول

                              

، والنووي، (2/278)، والقرايف، الذخرية (1/527)ابن اهلمام، فتح القدير : ينظر( 1)
 (.4/298)، واملرداوي، اإلنصاف (3/395)اجملموع 

، وابن أيب عمر، (3/395)، والنووي، اجملموع (2/278)القرايف، الذخرية : ينظر( 2)
 (.4/299)الشرح الكبري 
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 .( )«أدركت واقض ما سبقك
  :االستداللوجه 

أمر املسبوق بالقضاء، واملقضي هو الفائت وهو  إن النيب 
 .(2)أول الصالة، فال يقنت فيما بقي

 :ونوقش من وجهني
 

.(3)أشهر وأكثر( فأمتوا)أن رواية : الوجه األول  

 

ال تسقط اعتبار اللفظ ( فأمتوا)بأن شهرة لفظ : وأجيب
 .(4)املذكور، فكالمها لفظ صحيح ثابت

 .(5)أن القضاء مبعىن اإلمتام: لثاينالوجه ا
 .(6)بأن القضاء ليس مبعناه اصطالحا: وأجيب

                              

 (.2/467)، وأمحد يف املسند (672)أخرجه مسلم يف الصحيح ( 1)
 (.4/299)ابن أيب عمر، الشرح الكبري : ينظر( 2)
، وابن عبد (2/297)، والسنن الكربى للبيهقي (1/421)سنن أيب داود : ينظر( 3)

 (.4/38)الرب، التمهيد 
، وابن (148)، وابن دقيق العيد، اإلملام (4/44)ابن عبد الرب، التمهيد : ينظر( 4)

 (.4/476)البدر املنري امللقن، 
 .ابن امللقن، املصدر السابق: ينظر( 5)
 (.413)الفيومي، املصباح : ينظر( 6)
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إنما جعل »: قال حديث أيب هريرة، أن النيب  :الدليل الثاني
 .( )«اإلمام ليؤتم به فال تختلفوا عليه
 :واستدلوا به من وجهين

أمر باإلمتام باإلمام، وال يكون مؤمتا  أن النيب : الوجه األول
 . أن يكون ما أداه هو آخر الصالة، فال يقنت فيما بقيإال

أمر بأن ال خيالف املأموم اإلمام، وال  أن النيب : الوجه الثاين
 .يتحقق إال أن يكون ما أداه هو آخر الصالة فال يقنت بعد ذلك

 :أدلة القول الثاني
فما »: قال حديث أيب هريرة، أن النيب  :الدليل األول
 .( )«ما فاتكم فأتمواأدركتم فصلوا و 

  :وجه االستدالل
أمر املسبوق باإلمتام، والتمام هو آخر الصالة  أن النيب 
 .(3)فيقنت فيما بقي

                              

، وأمحد يف (414)، ومسلم يف الصحيح (722)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 1)
 (.427، 314، 2/237)املسند 

، وأمحد يف (672)، ومسلم يف الصحيح (978)أخرجه البخاري يف الصحيح ( 2)
، 489، 472، 452، 382، 318، 277، 238، 237، 2/177)سند امل

529.) 
 (.4/44)ابن عبد الرب، التمهيد : ينظر( 3)
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 .(1)بأن اإلمتام هو اإلكمال: ونوقش
القياس على آخر الصالة؛ ألنه خيتم بالتسليم  :الدليل الثاني

 .(2)وال يفتتح بالتكبري لإلحرام
 :ونوقش من وجهني

 .أنه قياس مع النص: ألولالوجه ا
 .أن القياس يف العبادات غري معترب: الوجه الثاين

                              

 (.73)الفيومي، املصباح : ينظر( 1)
 (.4/43)ابن عبد الرب، التمهيد : ينظر( 2)
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 الخاتمة
 :احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد

فهذه إشارة موجزة إىل أهم ما انتهى إليه الباحث من النتائج يف 
 :حبثه، وهي كما يلي

الوتر وقيام الليل من العبادات الجليلة التي حث  -1
 .الشرع عليها

الدعاء حال القيام في آخر صالة : القنوت في الوتر - 
 .الليل

ُيستحب القنوت في الوتر بما ورد في السنة أو عن  - 
 .السلف
يشرع القنوت في الوتر باألدعية العامة التي لها أصل  - 

في القرآن أو السنة أو عن السلف، أو كان من الدعاء بحاجة 
 .ور فيهامن الحاجات التي ال محذ

 .يستحب القنوت في الوتر في رمضان وفي غيره - 
 .يستحب القنوت في الوتر بعد الركوع -6
يستحب القنوت بقدر دعاء عمر والحسن بن علي  -7
. 

 .ال يستحب الجهر بالقنوت في الوتر -8
ال يفسد البكاء ونحوه الصالة إذا كان مغلوبا عليه أو   -9
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 .كان من خشية اهلل
 .رفع اليدين عند القنوت في الوتر ال يشرع -1 
ال يشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت في الوتر  -  

 .لمسح الوجه
ال يشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت في الوتر  -  
 .للسجود
من فاته القنوت في الوتر قبل الركوع قضاه بعد  -  
 .الركوع

 .تريشرع سجود السهو لمن تر  القنوت في الو  -  
 .يشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته -  

واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله 
 .وصحبه أمجعني
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 والمراجع المصادرفهرس 
وزارة الشؤون اإلسالمية بالتعاون مع / إحتاف املهرة، البن حجر، ط -

 .هـ1415اجلامعة اإلسالمية، عام 
 .هـ1424وزارة الشؤون اإلسالمية، عام / نذر، طاإلمجاع البن امل -
 .هـ 1411الراية عام / اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم، ط -
 .هـ 1414أخبار مكة، للفاكهي، نشر مكتبة النهضة مبكة عام  -
 .هـ 1424دار اإلفتاء عام / األذكار للنووي، ط -
 .مع املوطأ هـ، 1426دار هجر، عام / االستذكار، البن عبد الرب، ط -
 .الكليات األزهرية/ االستيعاب البن عبد الرب ط -
 .اإلصابة، البن حجر مع االستيعاب -
 .هـ 1389دار الكتب احلديثة عام / إعالم املوقعني البن القيم، ط -
 .هـ 1418دار هجر عام / اإلقناع، للحجاوي، ط -
 .هـ 1473)جامعة أم القرى / اإلقناع، البن خلف، ط -
 .للشافعي، نشر دار املعرفة بريوت األم، -
 .اإلنصاف، للمرداوي، مع الشرح الكبري -
 .هـ 1413دار طيبة عام / األوسط البن املنذر، ط -
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 .هـ 1417دار الراية عام / الباعث احلثيث أليب شامة، ط -
 .وزارة األوقاف يف الكويت/ البحر احمليط للزركشي، ط -
 .هـ 1425ر عامل الفوائد عام دا/ بدائع الفوائد البن القيم ط -
 .هـ 1425دار اهلجرة، عام / البدر املنري البن امللقن، ط -
 .دار األصفهاين/ احلوادث والبدع للطرطوشي، ط -
 .هـ 1393دار الرتاث عام / تأويل مشكل القرآن البن قتيبة، ط -
 .هـ 1478التفريع البن اجلالب، نشر دار الغرب اإلسالمي عام  -
 .هـ 1422دار هجر، عام / ، البن جرير الطربي، طالتفسري -
 .هـ 1416التقريب، البن حجر، نشر دار العاصمة بالرياض، عام  -
 .هـ 1421عباس الباز عام / تقومي األدلة للدبوسي، ط -
 .هـ 1384اليماين، عام / التلخيص احلبري، البن حجر، ط -
 .املوطأ هـ، مع 1426هجر، عام / التمهيد، البن عبد الرب، ط-
مكتبة القرآن، عام / كتاب التهجد وقيام الليل البن أيب الدنيا، ط  -

 .هـ1414
 .هـ 1413مؤسسة الرسالة، عام / هتذيب الكمال للمزي، ط -
 .مكتبة اخلاجني مبصر/ هتذيب اللغة لألزهري، ط -
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 .هـ 1478دار الرشد، عام / التوحيد البن خزمية، ط -
 .هـ 1389دار املدين، عام / طجامع الرسائل البن تيمية،  -
 .هـ 1422دار عامل الفوائد عام / جامع املسائل البن تيمية، ط -
 .هـ 1425دار عامل الفوائد، عام / جالء األفهام، البن القيم ط -
 .حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري للعدوي -
 .هـ 1394السعادة عام / احللية أليب نعيم، ط -
 .هـ 1371دار الكتب / اخلصائص البن جين، ط -
 .هـ 1411دار اجملتمع عام / الدر النقي البن عبد اهلادي، ط -
 .هـ 1477دار البشائر عام / الدعاء للطرباين، ط -
 .هـ 1414الذخرية، للقرايف، نشر دار الغرب اإلسالمي، عام  -
دار األرقم عام / للبخاري، ط( قرة العينني)رفع اليدين يف الصالة  -

 .هـ1474
 .هـ 1475مكتبة املعارف عام / لروايتني والوجهني أليب يعلى، طا -
 .هـ 1477كلية الشريعة يف الرياض عام / الروض املربع، ط -
 .هـ 1471زاد املعاد، البن القيم، نشر مؤسسة الرسالة، عام  -
 .هـ 1419دار البشائر، عام / الزاهر لألزهري، ط -
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 .هـ 1385ملعارف عام جملس إحياء ا/ الزهد البن املبارك، ط -
 .هـ 1388سنن أيب داود، نشر السيد حبمص، عام  -
 .هـ 1474شركة الطباعة العربية، عام / سنن أيب ماجة، ط -
 .هـ 1386سنن الدارقطين، نشر اليماين، عام  -
 .هـ 1414الصميعي عام / سنن سعيد بن منصور، ط -
 .السنن الكربى، للبيهقي، نشر دار الفكر ببريوت -
 .هـ 1422مؤسسة الرسالة عام / السنن الكربى للنسائي، ط -
 .هـ 1477املكتب اإلسالمي، عام / السنة البن أيب عاصم، ط -
 .هـ 1471دار الرسالة، عام / سري أعالم النبالء، للذهيب، ط -
مؤسسة الرسالة / البن رجب، ط( جامع العلوم)شرح األربعني النووية  -

 .هـ 1412عام 
الطبعة املصرية، عام / ، ط(املنهاج)لم للنووي شرح صحيح مس -

 .هـ1349
 .هـ 1414الشرح الكبري البن أيب عمر، نشر دار هجر مبصر، عام  -
 .هـ 1424دار الكتب العلمية عام / الشرح الكبري، للعدوي، ط -
 .هـ 1477جامعة أم القرى، عام / شرح الكوكب املنري للفتوحي، ط -
 .باريصحيح البخاري، مع فتح ال -
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 .هـ 1474صحيح ابن حبان، نشر مؤسسة الرسالة، عام  -
 .هـ 1477صحيح مسلم، نشر رئاسة البحوث العلمية بالرياض، عام  -

 .هـ 1471شركة الطباعة العربية، عام / صحيح ابن خزمية، ط -
 .هـ 1419األمانة العامة، عام / طبقات احلنابلة أليب يعلى، ط -
دار اآلفاق اجلديد، عام / اية اهلل، ططبقات الشافعية، البن هد -

 .هـ 1391
 .هـ 1343الطبعة السلفية عام / العلل، البن أيب حامت، ط -
 .العناية شرح اهلداية للبابريت مع فتح القدير -
 .هـ 1384اهلند / غريب احلديث أليب عبيد ط -
 .هـ 1417دار اإلفتاء، عام / فتاوى اللجنة الدائمة، ط -
 .إحياء الرتاث العريب/ ية، طالفتاوى اهلند -
 .هـ 1417دار ابن اجلوزي، عام / فتح الباري البن رجب، ط -
 .هـ 1379السلفية ومكتبتها عام / فتح الباري، البن حجر، ط -
 .ـه 1389فتح القدير، البن اهلمام، نشر مصطفى البايب احلليب، عام  -
 .عامل الكتب/ الفروق للقرايف، ط -
 .هـ 1427ابن كثري عام /  عبيد، طفضائل القرآن أليب -
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 .مكتبة الرشد/ فضائل القرآن، للفريايب، ط -
 .هـ 1478دار حافظ عام / فضائل القرآن البن الضريس ط -
 .هـ 1475مكتبة املنار عام / فض الوعاء للسيوطي، ط -
املكتب اإلسالمي / للقاضي إمساعيل، ط فضل الصالة على النيب  -

 .هـ 1397عام 
دار البشائر، عام / أليب إسحاق املزكي، ط( املزكيات)ائد الفو  -

 .هـ1425
 .هـ 1378البايب احلليب / للفريوز آبادي ط( الرتتيب)القاموس احمليط  -

 .جامعة أم القرى/ القواعد للمقري، ط -
 .مع كتاب الوتر( خمتصر املقريزي)قيام الليل حملمد بن نصر املروزي  -
 .هـ 1475ار الفكر عام د/ الكامل، البن عدي، ط -
 .، نشر دار الكتب العلمية ببريوت"سنن النسائي"اجملتىب، للنسائي  -
 .هـ 1477الكتاب العريب عام / جممع الزوائد للهيثمي ط -
 .هـ 1391اجملموع، للنووي، نشر املكتبة العاملية، عام  -
 .ـه 1418دار اإلفتاء عام / جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز ط -

 .هـ 1381مطابع الرياض عام / جمموع فتاوى ابن تيمية، ط -
 .هـ 1417مكتبة النهضة احلديثة، عام / املختارة للضياء ط -
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 .هـ 1424وزارة الشؤون اإلسالمية، عام / املدونة لإلمام مالك، ط -

 .هـ 1478مؤسسة الرسالة، عام / املراسيل، أليب داود، ط -
 .هـ 1478الدار العلمية، عام / د، طمسائل صاحل عن اإلمام أمح -
 .هـ 1427مكتبة ابن تيمية، عام / مسائل أيب داود، ط -
 .هـ 1425دار اهلجرة، عام / مسائل إسحاق الكوسج عن أمحد، ط -
املكتب اإلسالمي، عام / مسائل عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، ط -

 .هـ1471
 .هـ 1394ام املكتب اإلسالمي، ع/ مسائل ابن هانئ عن أمحد، ط -

 .املستدرك، للحاكم، نشر مطابع النصر بالرياض -
 .هـ 1474املسند أليب يعلى، نشر دار املأمون، عام  -
 .هـ 1473املسند، لإلمام أمحد، نشر املكتب اإلسالمي، عام  -
 .مسند الطيالسي، نشر مكتبة املعارف بالرياض -
مبصر، عام  مصباح الزجاجة، للبوصريي، نشر دار الكتب احلديثة -

 .هـ1473
 .املصباح املنري، للفيومي، نشر دار اإلفتاء يف الرياض -
 .هـ 1471املصنف، البن أيب شيبة، نشر دار السلفية يف اهلند، عام  -

 .هـ 1397اجمللس العلمي، عام / املصنف لعبد الرزاق، ط -
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 .اهليئة املصرية للكتاب/ معاين القرآن للفراء، ط -
 .هـ 1392املكتبة املصرية / زجاج، طمعاين الفراء لل -
 .هـ1398املعجم الكبري، للطرباين، نشر الدار العربية للطباعة ببغداد، عام  -
 .املكتبة التوفيقية/ مغين احملتاج للشربيين، ط -
 .هـ 1478دار هجر، عام / املغين، البن قدامة، ط -
 .هـ 1412دار القلم عام / مفردات القرآن للراغب األصبهاين، ط -

 .هـ 1417دار ابن كثري، عام /املفهم شرح صحيح مسلم للقرطيب ط -
 .هـ 1389البايب احلليب، عام / مقاييس اللغة البن فارس، ط -
 .هـ 1428دار عامل الفوائد، عام / املنار املنيف البن القيم، ط -
 .هـ 1426دار هجر، عام / املوطأ ملالك، مع التمهيد واالستذكار، ط -

 .دار الغرب اإلسالمي/ البن وهب، ط املوطأ -
 .هـ 1411مكتبة ابن تيمية عام / نتائج األفكار البن حجر، ط -
 .دار الغرب اإلسالمي/ النوادر والزيادات للقريواين، ط -
 .اهلداية للمرغيناين مع فتح القدير -
 .هـ 1327اهلند، عام / ط( خمتصر املقريزي)الوتر حملمد بن نصر املروزي  -
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