

ناوى كتيَب :قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة
نوسةر :أمحد مال فائق سعيد

ضاث:
ضاثخانة :سيما  /سليَمانى  -عيَراق
سالَى ضاث 6341 :ك  5162 -ز

ذمارةى سثاردن:
بوَ لةضاث دانةوةى:

ahmadmalafaiqsa3id@gmail.com

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

٥


ثيَشةكى
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل اهلل فال
هادي له .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن
حممد ًا عبده ورسوله ،وبعد.
دروستبوونى ئادةميزاد بوَ ثةرستنةو بوونى مزطةوت و نويَذى
َبوونى ثةرستنةكانة.
جةماعةت هوَكارى كامل
هةنديَك بابةت بةتايبةت ثةيوةندى بة تةواوبوون و رِاست و
دروستى نويَذةوة هةية هيَشتا هةر بة ئاَلوَزى و رِاى جياواز ماونةتةوة
كة مايةى مشتومرِى بآ كوَتاى ناو مزطةوتةكانة.
َسوَزانةى
ئةمةش هوَكارى كةمتةرخةمى و بةدوادا نةضوونيَكى دل
زانستيية لةسةر بابةتةكة ،كة هوَكارى مانةوةو يةكال نةبوونةوةيةتى.
ئةم نوسينة هةوَليَكى طةرضى كةميشة ،بوَ زياتر رِوون بوونةوةو
تيشك خستنة سةر (قنوت)ة ،بةتايبةت قنوتى بةيانيان ،لة رِوانطةى
فةرموودةكان و رِاى زانايانةوة  ،بوَ زيـاتر يةكـرِيز خستنى نويَذخويَنان
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لةسةر رِاست و دروستى عيبادةتةكانيان ،وة رِةواندنةوةى نةزانني و
رِاى جياواز.
بةهيواى رِازى بوونى خواى ثةروةردطار ﷻ ثاشان ثيَكانى حةق
َمانان.
و سودمةندى موسول

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه


أمحد مال فائق سعيد

 4133 /  / 52هـ
 5145 / 8 / 45م
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۷

قنوت دوعايةكى كاتيية
قنوت بريتيية لة دوعايةكى بة كوَمةأل و لةناو باشرتين جوَرو كاتى
دا كة عيبادةتى نويَذو كوَتاييةكةيةتى دانراوةو كراوة ،ئةمانة هةموويان
هوَكاريَكى شةرعني بوَ زياتر نزيك بوونةوة لة وةرطرتنى داواكارى و
ثارِانةوةكان.
َمانان بوَ
كاتيَك ناخوَشييةك و رِووداويَك رِوو دةكاتة موسول
ماوةيةكى كاتى ئةم دوعاية دةكةن ،وةكو هةموو ئةو دوعا تايبةتانةى
ئادةميزاد بوَ خوَى دةكات لةكاتى ثيَويستى دا تا ثيَويستييةكةى
جيَبةجآ دةبيَت ،هةرضةندة ئةمةو ثيَويستييةكان كاتيية ،قنوتيش كة
َة كاتيية.
دوعاى بةكوَمةل
وة بيَطومانني لةوةى ئةسأل لة نويَذدا (عيبادة)ة بةبآ دوعاى قنوت
َطةى سةرتاثايى ئةو نويَذانةى ثيَغةمبةرى خوا  لة تةمةنى دا
بة بةل
كردوويةتى بةبآ قنوت بيَجطة لةكاتى ثيَويست نةبيَت.
هةروةك لةم رِيوايةتانةى خوارةوةدا زوَر بة رِوون و ئاشكرا بوَمان
دةردةكةويَت:
َ -1ع ْن َأ يِب ُه َر ْي َر َة َ :أ َّن َر ُس َ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم ك َ
َان إي َذا
َأ َرا َد َأ ْن َيدْ ُع َو َع ََّل َأ َح ٍد َأ ْو َيدْ ُع َو يِلَ َح ٍدَ ،قـن ََت َب ْعدَ الـ ُّر ُكوعيَ ،ف ُر َّب َام
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ك َ
َق َال« :إِ َذا َق َالَ :س ِم َع اَّللهُ َِل ِ ْن ََحِدَ ُه ،ال هل ُه هم َر هبنَا لَ َ
احل ْمدُ .)1( »...
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  طةر بيويستاية دوعا لة يةكيَك بكات
ياخود دوعاى بوَ بكات قنوتى دةخويَند لة دواى رِكوع كة دةيطوت:
( َسمِعَ اللَّهُ ِلمَ ْن َحمِدَهُ.)...
كان ال َي ْقنُت إِ َال إِ َذا َد َعا لِ َق ْومٍَ ،أ ْو َد َعا َع ََل َق ْو ٍم»
َ -2ع ْن َأنَس َ « :
(.)2
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى نةدةخويَند لة نويَذدا بيَجطة لة
َيَك بكرداية ياخود بوَى بكردناية.
كاتيَك كة دوعاى لة كوَمةل
َ -3ع ْن َأن ٍ
ني
َس َ ،ق َالَ :ب َع َث النَّبي ُّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم َس ْب يع َ
رج ًال يحلاج ٍة ،ي َق ُال ََلم ال ُقراءَ ،فعر َض ََلم حي ي
ان يم ْن َبنيي ُس َليْ ٍم،
ُ ْ َ َّ
َ َ ُ
َ ُ
ُ ْ َّ ُ َ َ
ير ْع ٌل ،و َذكْو ُ ي
وه ْم « َفدَ َعا
ان ،عنْدَ بي ْئ ٍر ُي َق ُال ََلَا بي ْئ ُر َم ُعو َن َةَ ...،ف َق َت ُل ُ
َ َ
النهبِ ُّي َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َع َل ْي ِه ْم َش ْه ًرا ِِف َصال َِة ال َغدَ ِاة، )3(»...
ت َر ُس َ
ول اَّللهِ َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َح ِز َن
ويف روايةَ ...« :ف ََم َر َأ ْي ُ

( )4رواه البخاري (.)1251
( )5سلسلة اِلحاديث الصحيحة (.)536
( )3رواه البخاري (.)1188
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َت َش ْه ًرا َيدْ ُعو َع ََل َح ّي ِم ْن
ُحزْ نًا َق ُّط َأ َشده ِمنْ ُه»( ،)1ومنه « َقن َ
َأحي ِ
اء الْ َع َر ِ
ب ُث هم ت ََر َك ُه»(.)2
ْ َ
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  حةفتا قورئان خويَنى نارد بوَ
َةى
شارةزاكردنى ضةند هوَزيَك بةآلم هوَزى (رعل و ذكوان لة بنةمال
بين سُلَيم) رِيَيان ثآ طرتن الى بريى (معونة) و هةموويانيان شةهيد
كرد ،ثيَغةمبةرى خوا  يةك مانط قنوتى خويَند و دوعاى ليَكردن،
نةمان بينى ثيَغةمبةرى خوا  خةمبار بيَت ئةوةندةى لةسةر ئةوان
خةمبار بوو ،ثاشان دوعاكةى وازليَهيَنا.
هوَكارى وازليَهيَنانةكةى لةم فةرموودةيةدا رِوون دةبيَتةوةَ :ق َال
َأ ُبو ُه َر ْي َر َةُ " :ث َّم َر َأ ْي ُت َر ُس َ
ول اهللي َص ََّّل اهللُ َع َليْ يه َو َس َّل َم ت ََر َك الدُّ َعا َء
َب ْعدُ َ ،ف ُق ْل ُتُ :أ َرى َر ُس َ
ول اهللي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم َقدْ ت ََر َك الدُّ َعا َء
()3
ََل ُ ْمَ ،ق َالَ :ف يق َيلَ :و َما ُت َر ُاه ْم َقدْ َق يد ُموا ".
واتة :بـينيم ثـيَغةمبةرى خـوا  وازى لة دوعـاكة هـيَنا ،ثيَيان

( )4رواه البخاري (.)4311
( )5أخرجه النسائي ( )4116 - 4111سنده صحيح.
( )3رواه مسلم (.)512

۱۰

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

َمان بوون.
وومت :لةبةرئةوةى ئةو هوَزانة هاتن و موسول
َكو زوَر كاتى ية بة كاتى ثيَويستيةكان،
قنوتى بةردةوام نيية ،بةل
تةنانةت لة سةردةمى ثيَغةمبةريش  و خةليفةكان  و
هاوةآلنيش  دا هةر بةو شيَوةية كاتى بووة ،وةك لةم رِيوايةتانةدا
دةردةكةويَت:

َت َر ُس ُ
ول اَّللهِ َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه
َ -4ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،و ْاِلَ ْس َو يدَ ،ق َاالَ « :ما َقن َ
وس هلم ِِف ََش ٍء ِمن الص َلو ِ
ات إِ هال إِ َذا َح َارب»(.)1
ْ َ ه َ
َ َ َ
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى نةخويَندووة بيَجطة لةكاتى
شةرِةكان دا.
َ -5ع ْن َأن ٍ
وه ْم
َس َ ،ق َالَ :ب َع َث النَّبي ُّي َ س ْب يع َ
ني َر ُج ًالَ ...ف َق َت ُل ُ
« َفدَ َعا النهبِ ُّي َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َع َل ْي ِه ْم َش ْه ًرا ِِف َصالَةِ ال َغدَ ِاة،
ك بدْ ء ال ُقن ِ
ِ
ُت»(.)2
ُوتَ ،و َما ُكنها َن ْقن ُ
َو َذل َ َ ُ
َيَت :دواى ئةوةى ئةو حةفتا قورئان
واتة :ئةنةس  دةل
خويَنةيان شةهيد كرد كة ثيَغةمبةرى خوا  ناردبونى ،مانطيَك لة

( )4مصنف عبدالرزاق (.)4311
( )5رواه البخاري (.)1188
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نويَذى بةيانى دا لة قنوت دا دوعاى ىلَ دةكردن ،ئةوة سةرةتاى
خويَندنى قنوت بوو ،ثيَش ئةوة نةمان دةخويَند.
كةواتة تاوةكو ئةو رِووداوة قنوت لة سةردةمى ثيَغةمبةر 
نةكراوة ،وة خويَندنى قنوتى رِووداوةكةش مانطيَك بةردةوام بووةو
دريَذةى نةبووة ،ئةمة دان ثيانانى ئةنةسى كورِى ماليكة  كة
خاوةنى هةرةزوَرى رِيوايةتةكانى قنوتة.
َ -6ع ين ا ْب ين َع َّب ٍ
َت َر ُس ُ
ول اَّللهِ َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم
اس َ cق َالَ « :قن َ
َش ْه ًراَ ...يدْ ُعو َع ََل َأ ْح َياءَ ...ق َال ِعك ِْر َمة هذا ِم ْفتاح القنوت»(.)1
عيكرةمة يةكيَكة لة طيَرِةرةوةكانى (عبداهلل ى كورِى عةبباس) ،بوَ
َيَت :ئةو رِووداوة كليل و سةرةتاى قنوت
ئةو بةسةرهاتةى ثيَشوو دةل
كردن بوو لة سةردةمى ثيَغةمبةر .
َت َع ِ ٌِّل َحتهى َح َار َب َأ ْه َل
َ -7ع ْن َع ْل َق َم َةَ ،و ْاِلَ ْس َو يدَ ،ق َاالَ ...« :ال َقن َ
ُت ِِف الص َلو ِ
ه
ات ُك ِّل ِه هن.)2(»...
َان َي ْقن ُ
الشامَِ ،فك َ
ه َ
واتة :على كورِى ئةبوطالب  قنوتى نةدةخويَند بيَجطة
لةكاتى شةرِةكان دا نةبيَت ،ئةو كاتة لة هةموو نويَذةكان دا دةخيويَند.
( )4رواه أبوداود ( )4113سنده حسن ،ويف اإلرواء (.)453/5
( )5مصنف عبدالرزاق (.)1651
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َيَت :ئةبو جةعفةر ووتى :عةىل كورِى
وة ئةبو إسحاق دةل
ئةبوطالب  قنوتى نةدةخويَند الى ئيَمة تا طةيشتة الى ئيَوة ،واتة

(كوفة)(.)1

جوَرةكانى قنوت
ثاش ئةوةى زانيمان و سةملاندمان قنوت دوعايةكى كاتيية بوَ كاتى
ثيَويست ،ثيَويستة بزانني قنوت لة ضةند بةش ثيَك هاتووة.
الى كوَى زانايان قنوت دوو جوَرة:
يةكةم :قنوتى كاتى دابارينى بةآلكان (النازلة):

ئةمة خوَى قنوتيَكى طشتيية لة هةموو نويَذة فةرزةكان دا لة كوَتا
رِكات دا دواى رِكوع و خويَندنى ( َسمِعَ اللَّهُ ِلمَنْ حَمِدَهُ) ئيمام
َدةبرِن و ئامني
دةخيويَنيَت و نويَذخويَنانيش دةستى لةطةلَ دا هةل
لةهةموو بةشةكانى دوعاكان دا تا كوَتايى دةكةن ،بوَ ماوةيةكى
دياريكراو بة طويَرةى بارودوَخى بةآلكة لةرِووى قورسى و سوكى و
ثيَويستييةوة بة طويَرةى عوريف ذيان ،وة هيض دوعاو دارِيَذراويَكمان
َكو بة طويَرةى جوَرى
نيية (ئيمام) ثةيوةست بيَت بة خويَندنى ،بةل
( )4مصنف ابن أِب شيبة (.)1155
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بةآلكة دوعا دادةرِيَذريَت ،وة طةر ثةيوةست بيَت بة هةنديَك لة دوعا
طشتيية طوجناوةكانى قورئان و فةرموودةوة باشرتة لةطةأل تيَكةلَ
كردنى ئةو دوعا تايبةتييةى كة دةيكات بوَ بةآل دياريكراوةكة.
دووةم :قنوتى (الوتر):

لة كوَتا رِكاتى نويَذى وةتردا ،نويَذخويَن ناوبةناو بةبآ بةردةوامى
دوعاكةى حةسةنى كورِى عةىل  cدةخويَنيَت.

جوَرى دوعاى قنوتى دابارينى بةآلو نارِةحةتييةكان
(قنوت النازلة)
دوعا لةكاتى قنوتى بةآلكان دا ئيمام بوَى هةية بةطويَرةى جوَرو
بارودوَخى رِووداوةكة دايربِيَذيَت.
َ -1ع ْن َأ يِب ُه َر ْي َر َة َ ،ق َالَََّ :لا َر َف َع النَّبي ُّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم
ر ْأسه يمن الر ْكع ية َق َال« :ال هلهم َأنْجِ الولِيدَ بن الولِ ِ
يدَ ،و َس َل َم َة ْب َن
َ ْ َ َ
َ َ ُ َ َّ َ
ُ ه
ِ
ِه َشامٍَ ،و َع هي َ
ني بِ َم هك َة ،ال هل ُه هم ْاشدُ ْد
اش ْب َن َأ ِِب َربِي َع َةَ ،وا ُِل ْست َْض َعف َ
ِ ِ
َو ْط َأت َ
ني ك َِسنِي
اج َع ْل َها َع َل ْي ِه ْم سن َ
َض ،ال هل ُه هم ْ
َك َع ََل ُم َ َ
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()1
وس َ
انَ ،و ُع َص هي َة
انَ ،و ِر ْع ًالَ ،و َذك َْو َ
الله هم الْ َع ْن ِْحل َي َ
ف» ُ ...« ،
ُي ُ
عص ِ
ت اَّللَ َو َر ُسو َل ُه»(.)2
َ َ

واتة :كاتيَك ثيَغةمبةرى خوا  بيستى (وليد و سلمة و عياش)
َهاتن بطةنة
َمان بوون لة مةككة بةند كرابوون ،ثاشان هةل
موسول
(مدينة) لة نويَذى بةيانى دا لةدواى رِكوع دوعاى بوَ كردن بة
سةالمةتى بطةن و ناوى بردن وة ثاشان دوعاى كرد لةو هوَزانةى
هاوةآلنيان شةهيد كردووةو ناوى هوَزةكانى دةبرد.
ي
ني في ييه ُد َعا ٌء
ئيمامى (النووي)  vدةل
يح َأ َّن ُه َال َي َت َع َّ ُ
الصح ُ
َيَتَ ( :و َّ
( )3

ََم ْ ُصوص).

واتة :رِاى دروست و رِاست ئةوةية كة دوعاى تايبةت نيية بوَ
قنوتى كاتى بةآلكان.
وة عومةرى كورِى خةتتاب  ئةم دوعايةى دةخويَند:

( )4رواه البخاري (.)5511
( )5رواه مسلم (.)512
( )3رشح النووي عَّل مسلم جـ 2ص.484
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اْل َّط ي
الص ْب َح َف َقن ََت
َ -2ع ْن َأ يِب َرافي ٍع َق َالَ :ص َّل ْي ُت َخ ْل َ
اب ُّ
ف ُع َم َر ْب ين ْ َ
الر ُكو يع َق َالَ :ف َس يم ْعتُ ُه َي ُق ُ
ول« :ال هل ُه هم إِنها ن َْست َِعين َُك،
َب ْعدَ ُّ
ك َو َال َن ْك ُف ُر َكَ ،ون ُْؤ ِم ُن بِ َ
َون َْس َتغ ِْف ُر َكَ ،و ُن ْثنِي َع َل ْي َ
َت ُك
ك َو َنخْ َل ُع َون ْ ُ
َم ْن َي ْف ُج ُر َك ،ال هل ُه هم إِ هي َ
ك ن َُص ِِّل َون َْس ُجدُ َ ،وإِ َل ْي َ
اك َن ْع ُبدُ َ ،و َل َ
ك
ِ
ك إِ هن َع َذا َب َ
َك َو َنخَ افُ َع َذا َب َ
َحت َ
ك
ن َْس َعى َون َْحفدُ َ ،ون َْر ُجو َر ْ َ

بِا ْل َك هف ِ
ب ا ْل َك َف َرةََ ،و َأ ْل ِق ِِف ُق ُل ِ
ين ُم ْل َح ٌق ،ال هل ُه هم َع ِّذ ِ
ب،
الر ْع َ
ار َ
وِبِ ُم ُّ
ف َب ْ ِ
ني كَلِ َمتِ ِه ْمَ ،و َأن ِْز ْل َع َل ْي ِه ْم ِر ْجز َ
َك َو َع َذا َب َ
َو َخالِ ْ
ك ،ال هل ُه هم
ب ا ْل َك َفر َة َأه َل ا ْلكِت ِ ِ
َع ِّذ ِ
ون َع ْن َسبِيلِ َ
ك،
ين َي ُصدُّ َ
َاب ا هلذ َ
َ ْ
ِ ِ ِِ
ك وي َقاتِ ُل َ ِ
ني
َو ُيك َِّذ ُب َ
اء َك ،ال هل ُه هم اغْف ْر ل ْل ُم ْؤمن َ
ون ُر ُس َل َ َ ُ
ون َأ ْول َي َ

ت و َأصلِح َذ َ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ني
ات َب ْين ِه ْمَ ،و َأ ِّلفْ َب ْ َ
َوا ُِْل ْؤمنَات َوا ُِْل ْسلم َ
ني َوا ُِْل ْسل ََم َ ْ ْ
اْليَم َن و ِْ
اج َع ْل ِِف ُق ُل ِ
ُق ُل ِ
احلك َْم َةَ ،و َث ِّبت ُْه ْم َع ََل ِم هل ِة
وِبِ ُم ْ ِ َ َ
وِبِ ْمَ ،و ْ
ِ ِ
َنبِ ِّي َ
اهدْ َ َُت ْم َع َل ْي ِه،
كَ ،و َأ ْو ِز ْع ُه ْم َأ ْن ُي َو ُّفوا بِا ْل َع ْهد ا هلذي َع َ
َوا ْنـ ُصـ ْر ُه ْم َع ََل َعدُ ِّو َك َو َعدُ ِّو ِه ْم ،إِ َل َه َْ
اجـ َعـ ْلنَا ِمن ُْه ْم»(،)1
احل ِّقَ ،و ْ
( )4مصنف عبدالرزاق ( ،)1685مصنف ابن أِب شيبة ( ،)1411البيهقي (،)541/5
وأصل صفة الصالة لأللباين (.)616/3
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بن َم ْس ُعود َأ َن ُه َع ََّل النَاس القنوت َقريب ًا يم ْن َهذا(.)1
روي َع ْن إي ُ
َو َ
َيَت :ئةم رِيوايةتانةى لة عومةرى كورِى
شيَخ األلباني  vدةل

خةتتاب دةطيَرِدريَتةوة لةكاتى قنوتى بةآلكان دا بووة(.)2

خويَندنى لة نويَذة فةرزةكان دا
قنوتى كاتى بةآلكان (النازلة) بةبآ جياوازى لةهةموو نويَذة
فةرزةكان دا دةكريَت.
َ -1ع ين ا ْب ين َع َّب ٍ
اس َ ،cق َالَ " :قن ََت َر ُس ُ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه
ب وا ْل يع َش ي
َو َس َّل َم َش ْه ًرا ُم َتتَابي ًعا ييف ال ُّظ ْه ير َوا ْل َع ْ ي
اء َو َص َال ية
ْص َوا ََْل ْغ ير ي َ
ي ي ي
ي
ٍ
الر ْك َع ية
ُّ
الص ْب يح ييف ُد ُب ير ُك ِّل َص َالة ،إي َذا َق َالَ :سم َع اهللَُّ ََل ْن ََحدَ ُه م َن َّ
ْاْل يخر ية ،يدْ عو ع ََّل َأحي ٍ
()3
اء."...
َ َ ُ َ ْ َ
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  مـانطـيَك قـنوتى دةخويَند لة نيوةرِوَو

( )4مصنف ابن أِب شيبة (.)5652
( )5اإلرواء رقم ( )158صحيح .هةروةك دةطيَرِدريَتةوة لة مصنف عبدالرزاق (،)1665
وابن أِب شيبة (.)1412
( )3رواه أبوداود ( ،)4113ابن خزيمة ( )548وهو حديث حسن.
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عةسرو مةغريب و عيشاو بةيانى دا ،دوعاى لةو هوَزانة دةكرد كة
هاوةآلنيان شةهيد كرد.
َ -2حدَّ َثنَا َأ ُبو ُهر ْير َة َ ،ق َالَ :واهللَّي َِلُ َقر َب َّن َل ُكم َص َال َة رس ي
ول اهللَّي
َ ُ
ْ
ِّ
َ َ
َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم َق َالَ :فك َ
الر ْك َع ِة
َان َأ ُبو ُه َر ْي َر َة « َي ْقن ُ
ُت ِِف ه
ْاْل ِخرةِ ِمن ص َالةِ الظُّه ِر ،وص َال ِة ا ْل ِع َش ِ
اء ْاْل ِخ َر ِةَ ،و َص َال ِة
ْ
َ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ ِِ
ين»(.)1
الص ْبحِ َ ،ف َيدْ ُعو ل ْل ُم ْؤمن َ
نيَ ،و َي ْل َع ُن ا ْلكَاف ِر َ
ُّ
واتة :ئةبو هورةيرة  ووتى :سويَند بة خوا وةكو ثيَغةمبةرى
خوا  نويَذةكانتان بوَ دةكةم ثاشان قنوتى لة نيوةرِوَو عيشاو بةيانى
دا كردو دوعاى بوَ ئيمانداران دةكردو نةفرةتى لة بآ برِوايان دةكرد.

خويَندنى دوعاى قنوت ثاش رِكوع
شويَنى قنوتى (نوازل) ثاش رِكوع بردنة و دواى ووتنى (سَمِعَ اللَّهُ
َى ثيَغةمبةرى خوا :
ِلمَ ْن َحمِدَهُ) ،لةسةر طيَرِانةوةى سآ هاوةل
َ -1ع ْن َأ يِب ُه َر ْي َر َة َ ،ق َالَ « :هِلا َر َف َع النهبِ ُّي َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم
ِ
الر ْك َع ِة.)2(»...
َر ْأ َس ُه م َن ه

( )4رواه البخاري ( ،)161ومسلم (.)515

( )5رواه البخاري (.)5511

۱۸
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 -2ويف ٍروا َية َعن ُهَ « :أ هن َر ُس َ
َان إِ َذا َأ َرا َد
ول اَّللهِ َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم ك َ
الركُوع»(.)1
َأ ْن َيدْ ُع َو َع ََل َأ َح ٍد َأ ْو َيدْ ُع َو ِِلَ َح ٍدَ ،قن َ
َت َب ْعدَ ُّ
َيَت ثاش رِكوع
واتة :ئةبو هورةيرة لةم دوو رِيوايةتةدا دةل
ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى خويَندووة.
 -3ثرسيار لة ئةنةسى كورِى مالك كراَ :ه ْل َقن ََت َر ُس ُ
ول اهللي َص ََّّل
ي
ي
الر ُكو يع َي يس ًريا
اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم ييف َص َالة ُّ
الص ْب يح؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،ب ْعدَ ُّ
(.)2
واتة :ئايا ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى لة نويَذى بةيانى دا
خويَندووة؟ ووتى بةَلىَ ثاش رِكوع بة ماوةيةكى كةم.
َيَتَ « :أ َّن َر ُس َ
ول اهللي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم َقن ََت
وة ئةنةس  دةل
الر ُكوع.)3(»...
َش ْه ًرا َب ْعدَ ُّ
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  مانطيَك قنوتى خويَند ثاش رِكوع.

( )4رواه البخاري (.)1251
( )5رواه مسلم (.)4221
( )3رواه مسلم (.)4215
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َ -4ع ين ا ْب ين َع َّب ٍ
اس َ ،cق َالَ " :قن ََت َر ُس ُ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه
ي ي ي
ي
الر ْك َع ية
َو َس َّل َم َش ْه ًرا ُم َتتَابي ًعا ...إي َذا َق َالَ :سم َع اهللَُّ ََل ْن ََحدَ ُه م َن َّ
()1
ْاْل يخ َر ية."...
َيَت :مانطيَك ثيَغةمبةرى خوا
واتة :عبداهلل ى كورِى عةبباس دةل
اللهُ ِلمَنْ َحمِدَهُ) لة رِكاتى كوَتايى
 قنوتى خويَند ثاش وتنى ( َسمِعَ َّ
دا.

َح َزةََ ،ق َال :س َأ ْل ُت َأبا ُع ْثام َن َعن ا ْل ُقنُ ي
وتَ ،ف َق َال:
َ -5ع ين ا ْل َع َّوا يم ْب ين َ ْ
ْ
َ َ
َ
الركُو ِع»َ ،ف ُق ْل ُتَ :ع َّم ْن؟ َف َق َالَ « :ع ْن َأ ِِب َبك ٍْر وعمر،
« َب ْعدَ ُّ
َو ُع ْث ََم َن»(.)2
بةآلم ضةند رِيوايةتيَكى تر هاتووة لة (مصنف ابن أبي شيبة) بة
ذمارة ( )1907 ،1907 ،1907كة عومةرى كورِى خةتتاب 
قنوتى ثيَش رِكوع خويَندووة (قنوت النازلة) لة نويَذى بةياني دا.
َيَت :من طرق أخرى
شيَخ األلباني لة اإلرواء جـ 2ص 561دا دةل
عن عمر أنه قنت يف الفجر قبل الركوع ،وبعضها صحيح اإلسناد.
( )1رواه أبوداود ( )4111سنده صحيح.
( )5مصنف ابن أِب شيبة ( ،)1182قال اِللباين :إسناده حسن.اإلرواء جـ5ص.451

۰۰
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وروى ابن أِب شيبة مثله بإسنادين عن ابن عباس ،وكالمها
صحيح.
فتبني مما سبق أن عمر  ثبت عنه كل من القنوت قبل الركوع
وبعد الركوع.
قلت :قد ثبت القنوت قبل الركوع عن عمر من عدة طرق
صحيحة فالصواب القول بثبوت اِلمرين عنه(.)1
يف مصنف عبدالرزاق قبل الركوع رقم ( ،)1613وبعد الركوع
برقم ( ،)1685و مصنف إبن أِب شيبة (،1185 ،1161 ،1164
.)1441 ،1415
ضةند رِيوايةتيَكمان لة عومةرى كورِى خةتتابةوة  هةية ثيَش
رِكوع قنوتى خويَندووة و هةنديَكى (صحيح)ة ،بةمة رِوون بووةوة كة
هةردوو جوَرةكة (ثيَش رِكوع و دواى رِكوع) قنوتى خويَندووة.
عن َحيد عن قتادة قال " :كان رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم
يـقـنت بـعد الـركـعة ،وأبو بـكر وعمر ،حـتى كان عـثامن ،قـنت قبل
( )4إرواء الغليل جـ 5ص.414
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الركعة ليدرك الناس ".
قال اِللباين :أخرجه ابن نْص ىف " قيام الليل " ( )433بإسناد
صحيح ،وأخرجه عبدالرزاق يف مصنفه برقم (.)1615 ،4315
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى دواى رِكوع خويَندووة ،وة
هةروةها ئةبوبةكرو عومةر تا سةردةمى عومسان ثيَش رِكوع
َك بطات بة نويَذى جةماعةت .كةواتة
خويَندوويانة بوَ ئةوةى خةل
عومسانيش  ثيَش رِكوع خويَندوويةتى.
بةآلم ئةم رِيوايةتة:
َس ب ين مال ي ٍك َ ،ق َال :سئي َل َع ين ا ْل ُقنُ ي
وت ييف َص َال ية
ُ
َع ْن َأن ي ْ َ
الركُو ِع َو َب ْعدَ ُه»(.)1
الص ْب يحَ ،ف َق َالُ « :كنها َن ْقن ُ
ُّ
ُت َق ْب َل ُّ
واتة :بةهةمان شيَوة ثرسيار لة قنوتى بةيانيان كرا لة ئةنةس،
ووتى :ئيَمة ثيَش رِكوع و ثاش رِكوع قنومتان دةخويَند.
َيَت( :شاذ)ة ،واتة ئيشى ثآ
وشةى (قبل الركوع) شيَخ ئةلبانى دةل
ناكريَت لةبةرئةوةى لة رِيوايةتةكانى تردا نةهاتووة ،وة ثاشان لةهةمان
رِيَطةوة هاتووة بةبآ ناوبردنى نويَذى بةيانى بةهةمان رِاوى كة (محيد)ة
الركُو ِع» شاذ ،اإلرواء (.)454/5
( )4حديث صحيح ،ابن ماجة ( .)4483ولفظ « َق ْب َل ُّ

۲۲
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ثرسيار دةكريَت لة ئةنةس« :سئل أنس بن مالك عن القنوت قبل
الركوع أم بعده؟ قال :كل ذلك كنا نفعل»(.)1
واتة :قنوت ثيَش رِكوعة ياخود دواى رِكوع؟ ئةنةس ووتى:
هةمووميان دةكرد ،بةو مانايةى (وةتر) ثيَش رِكوعةو (النازلة) دواى
ركوعة ،هةردوو جوَرة قنوتةكةمان كردووة.
بيَطومان بةثيَى طيَرِانةوةكانى (أبو هريرة ،أنس ،ابن عباس) 
وةكو سوننةت ثيَغةمبةرى خوا  ثاش رِكوع خويَندويةتى ،ئةمة
مايةى ثابةند بوون و دةرنةضوونى تةواوة بةو سوننةتةوة ،طةرضى
(صحابة) وةكو (إجتهاد) بةو شيَوةية كردوويانة.
وع َما َجا َء َع ْن َأن ٍ
وت
َس يم ْن َذل ي َك َأ َّن ا ْل ُقنُ َ
وقال احلافظَ :و ََم ْ ُم ُ
ل ي ْلح ي
ف َعنْ ُه ييف َذليك(.)2
الر ُكو يع َال يخ َال َ
َ َ
اجة َب ْعدَ ُّ
َيَت :بةكوَى طشتى رِيوايةتةكانى ئةنةس قنوتى
ابن حجر  vدةل
كاتى ثيَويست دواى رِكوعةو خياليف تيَدا نيية.

( )4رواه الرساج يف مسنده ( ،)445/4اإلرواء جـ 5ص.454،455
( )5فتح الباري (.)256/5
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۳۳

دةست هةلَربِين و ئامني كردن
َربِن:
ثيَويستة بوَ خويَندنى قنوت ئيمام و نويَذخويَنان دةست هةل
« -1إذا سألتم اَّلل تعاىل فاسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه
بظهورها»(.)1
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  ئةفةرمويَت :طةر دوعاتان كرد بةناو
لةثى دةستةكانتان بيكةن ،بةثشتى دةست مةيكةن.
َس ب ين مال ي ٍ
ك ييف يق َّص ية ا ْل ُق َّر ياء َو َقتْلي يه ْم َق َالَ :ف َق َال يِل َأن ٌَس:
َ -2ع ْن َأن ي ْ َ
َل َقدْ " َر َأ ْي ُت َر ُس َ
ول اهللي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم ُك َّل َام َص ََّّل ا ْل َغدَ ا َة
()2
َر َف َع َيدَ ْي يه َيدْ ُعو َع َل ْي يه ْم ".
واتة :دةمبينى ثيَغةمبةرى خوا  هةموو نويَذيَكى بةيانى هةردوو
َدةبرِى و دوعاى دةكرد.
دةستى هةل
هةروةك لةم رِيوايةتانةى خوارةوة هاتووة ثيَغةمبةرى خوا 
َدةبرِى،
هةردوو دةستى تا ئاستى سةرشانى ياخود دةم و ضاوى هةل
( )4صحيح اجلامع الصغري لأللباين (.)3531 ،263
( )5صحيح ،أَحد ( ،)45115البيهقي يف سنن الكربى ( ،)3412أنظر اإلرواء جـ5
ص ،484أصل صفة الصالة لأللباين ( )621/3سنده صحيح.

٤٤
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هةردوو ناو لةثى دةستى رِووى لة دةم و ضاوى بووة لة ئاستى سةرى
بةرزتر نةبووة.

 -3ويف صالة اإلستسقاءَ :عن َعب ي
اد ْب ين ََتيي ٍمَ ،ع ْن َع ِّم يهَ ،أ َّن ُه « َر َأى
ْ َّ
ول اَّللهِ ص هَل اَّللُ ع َلي ِه وس هلم ِِف ِاالستِس َق ِ
َر ُس َ
اء ْاس َت ْق َب َل ا ْل ِقبْ َل َة،
َ
ْ ْ
َ ْ َ َ َ
الر َد َاءَ ،و َر َف َع َيدَ ْي ِه»(.)1
َو َق َل َ
ب ِّ
َ ...« -4ف َر َف َع َر ُس ُ
ول اَّللِ َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َيدَ ْي ِه ِح َذ َاء
()2
ِ
ِ ِ
ِ
ُي ِ
اوزُ ِِبِ ََم
َو ْج ِهه ، »...ويف روايةَ « :راف ًعا َيدَ ْيه ق َب َل َو ْج ِههَ ،ال ُ َ
َر ْأ َس ُه»(.)3
ان إِذا َد َعا َج َع َل َباطِن َك ّف ِه إِ َىل َو ْج ِه ِه»(.)4
َ « -5ك َ

الركُوعَِ ،و َي ْر َف ُع
َان ُع َم ُر َي ْقن ُ
َ -6ع ْن َأ يِب ُع ْث َام َنَ ،ق َال« :ك َ
ُت بِنَا َب ْعدَ ُّ
يدَ ي ِه حتهى يبدُ و َضبعاه ،ويسمع صو ُته ِمن ور ِ
اء ا َِْل ْس ِ
ج ِد»َ ،و َع ين
َ ْ َ َْ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ا ْب ين َعـ َّب ٍ
اس َ ...« ،cفـ َر َف َع َيـدَ ْي ِه َحــتهى َمده َض ْبـ َعـ ْي ِه»(َ ،)5و َع ْن

( )4رواه النسائي ( )4245سنده صحيح.
( )5رواه النسائي ( )4242سنده حسن صحيح.
( )3رواه أبو داود ( )4458سنده صحيح.
( )1صحيح اجلامع الصغري (.)1154

( )2مصنف ابن أِب شيبة (.)1113 ،1441
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۲٥

ك لِ ْل ُقن ِ
ي
يم الن ََخعيَ ،ق َالْ « :ار َف ْع َيدَ ْي َ
ُوت»(.)1
إي ْب َراه َ
َو َع ين ا ْب ين َع َّب ٍ
اس َ ،cق َال« :ا َِْل ْس َأ َل ُة َأ ْن ت َْر َف َع َيدَ ْي َ
ك َح ْذ َو
َمنْكِ َب ْي َ
ك.)2(»...
واتة :داواكردن دةبيَت هةردوو دةست بةرز بكريَتةوة تا ئاستى
سةرشان و ئةو نزيكانة.
َ -7عن َأ يِب ُع ْثام َنَ « ،أ هن عمر ،ر َفع يدَ ي ِه ِِف ُقن ِ
ُوت ا ْل َف ْج ِر»(َ ،)3و َع ْن
ْ
ُ ََ َ َ َ ْ
َ
اْل َّط ي ي
ِض اهللُ َعنْ ُه
َأ يِب َرافي ٍع َق َالَ " :ص َّليْ ُت َخ ْل َ
ف ُع َم َر ْب ين ْ َ
اب َر َ
ي ()4
الر ُكو يع َو َر َف َع َيدَ ْي يه َو َج َه َر بيالدُّ َعاء ".
َف َقن ََت َب ْعدَ ُّ
واتة :عومةرى كورِى خةتتاب  قنوتى دةخويَند لةدواى
رِكوع و هةردوو دةستى بةرز دةكردةوةو بة دةنطى بةرز دوعاى
دةكرد.

َ -8ع ين ا ْب ين َعبـَّ ٍ
اس َ ،cقـ َالَ " :قــن ََت َر ُسـ ُ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللُ َعـ َل ْي يه

( )4مصنف ابن أِب شيبة (.)1155
( )5رواه أبو داود ( )4186سنده صحيح.
( )3مصنف ابن أِب شيبة ( ،)1442والبيهقي يف الكربى (.)3411
( )1السنن الكربى للبيهقي (.)3421
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۲٦

َو َس َّل َم َش ْه ًرا َ ...و ُي َؤ ِّم ُن َم ْن َخ ْل َف ُه ".

()1

واتة :مانطيَك ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى دةخويَند و
نويَذخويَنانيش (ئامني) يان دةكرد.
ُي َه ُر بِدُ َعائِ ِه»(.)2
َ َ ...« -9وك َ
َان َ ْ
َدةبرِى لةكاتى خويَندنى
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  دةنطى هةل
قنوت دا.

اْل َّط ي ي
ِض
َ -11ع ْن َأ يِب َرافي ٍع َق َالَ " :ص َّل ْي ُت َخ ْل َ
ف ُع َم َر ْب ين ْ َ
اب َر َ
ي ()3
الر ُكو يع َو َر َف َع َيدَ ْي يه َو َج َه َر بيالدُّ َعاء ".
اهللُ َعنْ ُه َف َقن ََت َب ْعدَ ُّ
-11

وكان أبو هريرة يرفع يديه يف قنوته يف شهر رمضان(.)4

( )4رواه أبوداود ( )4113سنده حسن.
( )5رواه البخاري (.)1251
( )3السنن الكربى للبيهقي (.)3421
( )1ابن نْص يف قيام الليل ص.438
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۲۷

قنوتى وةتر (ثيَش رِكوع)
سوننةتة خويَندنى قنوت لة نويَذى وةتردا ناوبةناو بة دريَذايى

ساأل(.)1

حل َس ُن ْب ُن َع ي يلَ :ع َّل َمنيي َر ُس ُ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللَُّ َع َليْ يه َو َس َّل َم
َ -1ع ْن ا َ
ِ ِ
كَليام ٍ
وَل ُ َّن ييف ي
ت َأ ُق ُ
تَ ،و َعافِنِي
يم ْن َهدَ ْي َ
الوت يْر« :ال هل ُه هم ْاهد ِِن ف َ
َ
ِ ِ
ِ
تَ ،و َب ِ
ت،
ار ْك ِِل فِ َيَم َأ ْع َط ْي َ
يم ْن ت ََو هل ْي َ
يم ْن َعا َف ْي َ
تَ ،وت ََو هلني ف َ
ف َ
ِِ
هك َت ْق ِِض َو َال ُي ْق ََض َع َليْ َ
تَ ،فإِن َ
كَ ،وإِ هن ُه َال َي ِذ ُّل
َش َما َق َض ْي َ
َوقني َ ه
تَ ،ال
ْت َر هبنَا َو َت َعا َل ْي َ
تَ ،ت َب َارك َ
تَ ،و َال َي ِعزُّ َم ْن َعا َد ْي َ
َم ْن َوا َل ْي َ
َم ْل َج َأ َمن َْج َأ ِمن َْك إِ هال إِ َل ْي َ
ك»(.)2

( )4ناوبةناو دةخويَنريَت تةنانةت لة نيوةى كوَتايى رِةمةزانيش دا ،لةبةر ئةوة رِيوايةتةكةى
(عائيشة و ابن عباس) باس لة قنوت ناكةن كة ثيَغةمبةرى خوا  خويَندبيَتى وة طةر
بيخويَنداية شاراوة نةدةبوو الى هاوةآلن و باسيان دةكرد ،بةآلم رِيَطةى (مجع) كوَى نيَوان ئةو
رِيوايةتانةو رِيوايةتةكةى ( ُأِب) ئةوةية ناوبةناو دةيكرد ،وة لةاليةكى تريشةوة سوننةتة الى
كوَى زانايان و (صةحابةو تابعني).برِوانة :أصل صفة الصالة جـ 3ص.611
( )5رواه أبوداود ( ،)4152والرتمذي ( ،)151وابن ماجة ( ،)4418وابن خزيمة
( )4162سنده صحيح ،صفة صالة النبي لأللباين ص.21

۲۸
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كاتى خويَندنةكةى رِوون دةكاتةوة ،لة رِيوايةتيَكى تردا
دةفةرمويَت« :علمني رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم أن أقول إذا
فرغت من قراءيت ِف الوتر :اللهم اهدِن فيمن هديت .)1(»...
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  فيَرى كردم كاتيَك لة خويَندنى قورئان
َيَم( :اللهم اهدين فيمن هديت  ،)...شيَخ
ليَبوومةوة لة وةتردا بل
َيَت( :ظاهر قبل الركوع) ئاشكراية ثيَش رِكوع.
ئةلبانى  vدةل
بةآلم ئةم زيادةية( :سبحانك )...و (فلك احلمد عَّل ما قضيت،
أستغفرك وأتوب إليك) .هيض ثةيوةندى بة فةرموودةى ثيَشووةوة
نيية و ليَيان زياد كردووة(.)2
ي ٍ ي
ي
ِض اهللَُّ
َ -2حدَّ َثنَا َعاص ٌم اِلَ ْح َو ُلَ ،ق َالَ :س َأ ْل ُت َأن ََس ْب َن َمالك َر َ
ي
الصال يَة؟ َف َق َالَ :ن َع ْمَ ،ف ُق ْل ُت :ك َ
َان َق ْب َل
َعنْ ُهَ ،ع ين ال ُقنُوت ييف َّ
الر ُكو يع َأ ْو َب ْعدَ ُه؟ َقا َلَ :ق ْب َل ُهُ ،ق ْل ُتَ :فإي َّن ُف َ
رب يين َعن َْك َأن ََّك
النًا َأ ْخ َ َ
ُّ

( )4أخرجه ابن منده يف "التوحيد" بسند حسن ،أصل صفة الصالة جـ 3ص ،613اإلرواء
جـ 5ص.458
( )5القول اَلبني ،431 :وأصل صفة الصالة جـ 3ص.615
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۲۹

َت َر ُس ُ
ول اَّللهِ َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه
ُق ْل َت َب ْعدَ ُهَ ،ق َال :ك ََذ َب «إِن َهَم َقن َ
َان َب َع َ
َاسا ُي َق ُال ََُل ْم
الركُو ِع َش ْه ًرا َأ هن ُه ك َ
ث ن ً
َو َس هل َم َب ْعدَ ُّ
ال ُق هر ُاء.)1(»...
َيَت ثرسيارم لة (ئةنةس) كرد لة قنوت لة
واتة( :عاصم) دةل
نويَذدا ومت :ثيَش رِكوع ياخود دواى رِكوع؟ ووتى ثيَش رِكوع ،وومت:
َى دامآ لة توَوة كة ووتوتة دواى رِكوع ،ووتى:
فآلن كةس هةوال
َةى كردووة ،كاتيَك ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى دواى رِكوع
هةل
َيَك لة هاوةآلن شةهيد كران. ...
خويَندووة مانطيَك كة كوَمةل
ئةنةس دذايةتى ئةوة دةكات كة قنوت دواى رِكوع بيَت بيَجطة
لةو رِووداوة نةبيَت (قنوت النازلة) ،بةمة تيَدةطةين كة قنوتى وةتر
َيَت ئةمة سةرةتاى قنوت كردن
ثيَش رِكوعة ،هةروةك ضوَن خوَى دةل
بوو.
وة بيَطومان ئةوةى دواى ووردةكارييةكانى طيَرِانةوةى ئةنةس
بكةويَت بةكوَى طيَرِانةوةكانى بيَطومان دةبيَت لةوةى قنوتى وةتر
ثيَش (ركوع)ة.
ِب ْب ين َكــ ْع ٍ
بَ ،أ َّن َر ُس َ
ُت َقبْ َل
ان ُيوتِ ُر َفــ َي ْقن ُ
ول اهللَّي َ « ،كــ َ
َ -3ع ْن ُأ َ ِّ
( )4رواه البخاري (.)4115

۰۰
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الركُو ِع»(.)1
ُّ
واتة :ثيَغةمبةرى خوا  كة وةترى دةكرد قنوتى ثيَش رِكوع
دةخويَند.

َ -4عن اب ين مسع ٍ
ود َ :ك َ
ان َص ََّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َل ْم َي ْقنُ ُت ييف ير ْك َعة
ْ َ ْ ُ
الو يتر(.)2
َ
َ -5ع ين ْاِلَ ْس َو يد ْب ين َي يزيدَ َ « ،أ َّن ا ْب َن ُع َم َر َقن ََت ييف ا ْل َوت يْر َق ْب َل
الر ُكو يع»(.)3
ُّ
واتة :عبداهلل ى كورِى عومةر قنوتى ثيَش رِكوع خويَندووة لة
وةتردا.

ِ
َان ا ْب ُن َم ْس ُعودٍ َال
َح ِن ْب ِن ْاِلَ ْس َو ِدَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،ق َال« :ك َ
الر ْ َ
َ -6ع ْن َع ْبد ه
ِ
ُت ِِف َ ٍ ِ
الركُو ِع»(.)4
َي ْقن ُ
َشء م َن ه
الص َل َوات ،إِ هال ِِف ا ْل َوت ِْر َق ْب َل ُّ
ْ

( )4رواه أبوداود ( ،)4151وابن ماجة ( ،)4485سنده صحيح ،اإلرواء (.)152
( )5مصنف عبدالرزاق ( ،)4381والدارقطني ( ،)4511البيهقي يف الكربى (،)14/3
وابن نْص ،والدارقطني بسند صحيح ،أنظر صفة الصالة ص.415
( )3مصنف ابن أِب شيبة (.)5611
( )1مصنف ابن أِب شيبة ( ،)5611قال اِللباين يف اإلرواء جـ 5ص :455سنده صحيح.
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۳۱

واتة :عبداهلل ى كورِى مةسعود لة هيض نويَذيَك دا قنوتى
نةدةخويَند بيَجطة لة وةتر نةبيَت ثيَش رِكوع.
ِ
 -7ع ِن ال هثو ِري ،ع ِن ْاِلَ ْشع ِ
ثَ ،ع ِن َْ
يم َق َال:
َ
ْ ِّ َ
َ
احل َكمَِ ،ع ْن إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
الر ْك َع ِة»(.)1
«ا ْل ُقن ُ
السنَة ُك ِّل َها َق ْب َل ه
ُوت ِِف ا ْل ِوت ِْر م َن ه
َةكةدا
َيَت :قنوتى وةتر لة هةموو سال
واتة :ئيرباهيمى نةخةعى دةل
دةكريَت ثيَش رِكوع.
ِ
ين كَانَا « َي ْقنُت ِ
َ -8ع ْن ِه َشامٍَ ،أ هن َْ
َان ِِف ا ْل ِوت ِْر َق ْب َل
احل َس َنَ ،وا ْب َن س ِري َ
الر ْك َع ِة»(.)2
ه
واتة :حةسةنى بةصرى و حممدى كورِى سريين قنوتى وةتريان
ثيَش رِكوع دةكرد.
ِ
َان ُيوتِ ُر
َح ِن ْب ِن ْاِلَ ْس َو ِدَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ « ،أ هن َع ْبدَ اَّللهِ ،ك َ
الر ْ َ
َ -9ع ْن َع ْبد ه
الركُو ِع»(.)3
َف َي ْقن ُ
ُت َق ْب َل ُّ
واتة :عبداهلل ى كورِى مةسعود قنوتى وةترى ثيَش رِكوع دةكرد.
( )4مصنف عبدالرزاق (.)1663
( )5مصنف عبدالرزاق (.)1661
( )3مصنف ابن أِب شيبة (.)5613

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

۲۲

-11

عن س ِع ِ
ُت ِِف ا ْل َوت ِْر َق ْب َل
َان َي ْقن ُ
يد ْب ِن ُجبَ ْ ٍريَ « ،أ هن ُه ك َ
َ ْ َ

الركُو ِع»(.)1
ُّ
واتة :سةعيدى كورِى جوبةيرى تابيعي قنوتى وةترى ثيَش رِكوع
دةخويَند.

ٍ
اب النهبِ ِّي َص هَل اَّللُ
َ -11ع ْن َع ْل َق َم َةَ « ،أ هن ا ْب َن َم ْس ُعودَ ،و َأ ْص َح َ
الركُو ِع»(.)2
َع َل ْي ِه َو َس هل َم ،كَانُوا َي ْقنُت َ
ُون ِِف الْ َوت ِْر َق ْب َل ُّ
واتة :عبداهلل ى كورِى مةسعودو هاوةآلن قنوتيان ثيَش رِكوع
دةخويَند.
وقال اِللباين ( :vواْلالصة أن الصحيح الثابت عن
الصحابة هو القنوت قبل الركوع يف الوتر)(.)3
واتة :كورتةى باسةكة ئةوةية ئةوةى رِاست و دروستة لة
هاوةآلنةوة قنوتى وةتر ثيَش رِكوعة.

( )4مصنف ابن أِب شيبة (.)5641
( )5مصنف ابن أِب شيبة ( ،)5644قال اِللباين يف اإلرواء ج 5ص :455سنده حسن ،أصل
صفة الصالة جـ 3ص.614
( )3إرواء الغليل جـ 5ص.455

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

۳۳

ي
ي
احل ي
يح َعنْ ُه َأ َّن ُه
الصح ُ
اجة َف َّ
وقال ابن حجر َ ...( :vو َأ َّما ل َغ ْ يري ْ َ َ
الر ُكوع.)1()...
َق ْب َل ُّ
واتة :بيَجطة لة كاتى بةآل ،ثيَش رِكوعة بةطويَرةى رِيوايةتةكان.
َ -12ع ْن َقتَا َدةََ ،ع ِن َْ
هاس ِِف ِخ َال َف ِة ُع َم َر
احل َس ِنَ « ،أ هن ُأ َب ًّيا َأ هم الن َ

ُت َف َل هَم َم ََض الن ِّْص ُ
ف،
انَ ،ال َي ْقن ُ
َف َص هَل ِِبِ ِم الن ِّْصفَ ِم ْن َر َم َض َ
الركُو ِع.)2(»...
َقن َ
َت َب ْعدَ ُّ

َك دةكرد
واتة :ئوبةى كورِى كةعب ثيَشنويَذى تةراوحيى بوَ خةل
لة سةردةمى عومةر دا لة نيوةى يةكةم دا قنوتى نةدةخويَند ،لة نيوةى
دووةم دا دةخيويَند دواى رِكوع.
َان ِِف َع ْه ِد ُع َم َر ْب ِن
الر ْ َ
َح ين ْب َن َع ْب ٍد ا ْل َق يار َّيَ « :وك َ
 -13يرواية َع ْبدَ َّ
اْل هط ِ
َْ
ُون الْ َك َف َر َة ِِف
انَ ...وكَانُوا َي ْل َعن َ
ابَ ...خ َر َج َليْ َل ًة ِِف َر َم َض َ
ِ
ِ
ِ
ون َع ْن َسبِيلِ َ
كُ ...ث هم
ين َي ُصدُّ َ
الن ِّْصف :ال هل ُه هم َقات ِل ا ْل َك َف َر َة الهذ َ
ِِ
ِ
ِ
ني بِ ََم
ُيــ َص ِِّل َع ََل الــنهبِ ِّي َص هَل اَّللُ َع َلــ ْيه َو َس هل َمَ ،و َيدْ ُعــو ل ْل ُم ْسلم َ

( )4فتح الباري (.)256/5
( )5مصنف ابن أِب شيبة ( ،)5632ابن خزيمة يف صحيحه (.)4161

٤٤

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

اع ِم ْن َخ ْ ٍريُ ...ث هم ُيك َِِّّب َوَي ِوي َس ِ
اجدً ا»(.)1
ْاس َت َط َ
ُ َْ
واتة :لةدواى نيوةى رِةمةزان قنوتيان دةخويَندو دوعايان بوَ
باوةرِداران دةكرد وة سآلواتيان دةداو ثاشان دةضوون بة سوجدةدا.
دروستة لة رِةمةزان دا بةم شيَوةية دواى (رِكوع) قنوتى وةتر
خبويَندريَت وة دوعاى طشتى بكريَت بةو دوو رِيوايةتة كة كارى
(صحابة)ية لةسةردةمى عومةرى كورِى خةتتاب  دا بة رِازى

بوونى كوَى طشتى (صحابة)(.)2

بةآلم بناغةى كارةكة خويَندنيةتى ثيَش رِكوع ،ثيَويستة ئةمة
بثاريَزريَت ،بةو هةموو كارو طيَرِانةوانةى (صةحابة و تابعني)
طةياندوويانة.
احل َس ينَ ،أ َّن ُع َم َرَ ،ح ْي ُث « َأ َم َر ُأ َب ًّيا َأ ْن ُي َص ِّ َِل بِالنها ِ
س ِِف
َ -14ع ين ْ َ
ُت ِِبِم ِِف النِّص ِ
ت
ف ا ْل َباقِيَ ،ل ْي َل َة ِس ه
َر َم َض َ
ْ
انَ ،و َأ َم َر ُه َأ ْن َي ْقن َ ْ
ْش َة»(.)3
َع ْ َ
واتة :عومةرى كــورِى خةتتاب  فةرمانى دا بة ئوبةى كورِى
( )4صحيح ابن خزيمة ( ،)4411قال اِللباين :إسناده صحيح.
( )5قيام رمضان لأللباين ص.54
( )3مصنف ابن أِب شيبة (.)5614
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۳٥

كةعب لةنيوةى رِةمةزان بةدواوة قنوتيان بوَ خبويَنيَت.
ُت ِِف النِّص ِ
ان»(.)1
َان َي ْقن ُ
ف ِم ْن َر َم َض َ
َ -15ع ْن َع ي يلَ « ،أ هن ُه ك َ
ْ
واتة :عةىل كورِى ئةبو تاليب و عبداهلل ى كورِى عومةر 
قنوتيان لة نيوةى رِةمةزان بةدواوة دةخويَند.

سآلوات و دةست هيَنان بة دةم و ضاودا ثاش قنوت
سآلوات هوَكارى وةرطرتنى دوعاكانة ،وةكو لة ووتةى هاوةآلن
دا هاتووة ،وة برِوانينة سوننةتةكان وةكو خويَندنى لة نويَذى مردوودا
كة ثيَش دوعاكردنة بوَ مردووةكة ،ياخود خويَندنى لة كوَتايي
تةحييات دا ثيَش دوعا كردنةكان ثيَغةمبةرى خوا  دايناوة بوَ
هوَكارى وةرطرتنى عيبادةت و داواكان ،ثيَدةضيَت ئةمانة هوَكاريَك
بوبيَنت بوَ خويَندنى سآلوات لةدواى قنوتى وةتر لة رِةمةزان دا
لةسةردةمى عومةرى كورِى خةتتاب  وةكو (إجتهاد)ى خةليفةو
هاوةآلن لة (عبادات) دا ثيَويستة ثةيوةست بني و بوةستني لة ئاست
سنورى ئايةت و فةرموودة دا ،بوَية سآلوات لةدواى قنوت لة

( )4مصنف ابن أِب شيبة ( ،.)5631وكذلك عن ابن عمر  cرقم (.)5635

۳٦

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

فةرموودةيةك دا هاتووة كة (سند) رِيَطةكةى (ضعيف)ة

( )1

لة

سةردةمى خةليفةى دووةم عومةرى كورِى خةتتاب  لة نيوةى
كوَتايي رِةمةزان دا لة وةتر دا دواى قنوت سآلواتيان خويَندووة،
َكى لةهةموو
طةرضى ئةمة لة وةتردا بووة بةآلم وةكو بةكارهيَنانى خةل
جوَرة قنوتيَك دا خويَندراوة.
َيَت( :نقل من قنوت الوتر إىل قنوت
هةر بوَية ابن القيم  vدةل
الفجر قياس ًا)(.)2
واتة :لة قنوتى وةترةوة طواسرتاوةتةوة بوَ قنوتى بةيانيان واتة
(نازلة) ،طةرضى ثيَغةمبةرى خوا  لة قنوتى (النازلة)دا نةخيويَندووة،
وة لة وةتريش دا باسى نةهاتووة كة فيَرى حةسةنى كورِى عةىل 
كردبيَت ،وةكو شيَخ العثيمني  vدةفةرمويَت( :إن الصالة عَل
النبِي َص هَل اَّللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم أمر حمبوب وينبغي أن يقرن ِبا كل دعاء،
لكن كوننا نجعلها من سنن القنوت ،هذا حمل نظر)(.)3
واتة :ثيَويستة سآلوات ثةيوةست بيَت بة هةموو دوعاكانةوة بةآلم
( )4سنن النسائي ( )4115سنده ضعيف ،أصل صفة الصالة جـ 3ص.615
( )5جالء اِلفهام ص.243
(َ )3مموع فتاوى ورسائل العثيمني جـ 41ص.414
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۳۷

طةر بة سوننةتيَكى قنوتى دابنيَني ئةمة شويَنى سةرجنة.
 -1عن عل مرفوعا " :كل دعاء حمجوب حتى يصَّل عَّل النبي
()1

صَّل اهلل عليه وسلم ".

واتة :هيض دوعايةك وةرناطرييَت هةتا سآلوات لةسةر ثيَغةمبةر
نةدةيت .

َ -2ع ْن ُع َم َر ْب ين اْلَ َّط ي
الس َام يء
ابَ ،ق َال :إي َّن الدُّ َعا َء َم ْو ُق ٌ
وف َب ْ َ
ني َّ
ي
َواِلَ ْر ي
َش ٌءَ ،حتَّى ُت َص ِّ َل َع ََّل نَبييِّ َك َص ََّّل اهللَُّ
ض الَ َي ْص َعدُ منْ ُه َ ْ
َع َل ْي يه َو َس َّل َم(.)2
واتة :عومةرى كورِى خةتتاب  دةفةرمويَت :دوعا لةنيَوان
ئامسان و زةوى دا رِادةوةستيَت تاوةكو سآلوات نةدةيت لةسةر
ثيَغةمبةرةكةت .
 -3وة ئيمامى عومةر  لةسةردةمى خوَى دا كة قنوت خويَندراوة
سآلواتيان داوة لةدواى قنوت(.)3

( )4سلسلة اِلحاديث الصحيحة (.)5132
( )5رواه الرتمذي ( )185سنده حسن ،ورواية عن عل  يف صحيح اجلامع (.)1185
( )3ابن خزيمة ( ،)4411فضل الصالة عَّل النبي  إلسامعيل القاِض ( )411بتحقيق
اِللباين اسناده صحيح ،وابن نْص يف القيام ص ،435وجالء اِلفهام رقم (.)314

۳۸
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 -4عن ابن مسعود « :إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ باِلدحة
والثناء عَل اَّلل بَم هو أهله ،ثم ليصل عَل النبِي  ،ثم ليسأل
بعد فإنه أجدر أن ينجح»(.)1
واتة :طةر كةسيَكتان ويستى دوعا بكات ،سةرةتا وةصف و
سوثاس و ستايشى ثةروةردطار بكات بةو شيَوةيةى شايستةيةتى (واتة
بة خويَندنى ضةند ناوو سيفاتيَكى خواى ثةروةردطار كة ثةيوةندى بة
دوعاكةيةوة هةية) ،ثاشان سآلوات بدات ثاش ئةوة داوا بكات ،ئةوة
لةثيَشرتة هوَكارى وةرطرياو بيَت دوعاكةى.
 -5عن قتادة عن عبد اهلل بن احلارث :أن أبا حليمة معاذ كان يصل
عَّل النبيي صَّل اهلل عليه وسلم يف القنوت(.)2
واتة :مةعاز  سآلواتى لة ثيَغةمبةر  دةدا لة قنوت دا.
 -6دةست هيَنان بة دةم و ضاو دا لةدواى دوعاكردن ياخود قنوت،
هةموو ئةو فةرموودانةى لةو بارةيةوة هاتوون (ضعيف)ن و
كاريان ثىَ ناكريَت ،بةدةر لةوةى لةو هةموو فةرموودة

( )4سلسلة اِلحاديث الصحيحة (.)3511
( )5فضل الصالة عَّل النبي  بتحقيق اِللباين ص 81رقم ( )411سنده صحيح.

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

۳۹

(صحيح)انةى ثيَشرت باس كرا لة قنوت و دوعا كردن دا ،هيض
باسى دةستهيَنانى بة دةم و ضاودا نةكردووة و تيايدا نيية.
 -7يروا َية َع ين ا ْب ين َع َّب ٍ
اسَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم:
ك ،و َال تَدْ ع بِ ُظه ِ ِ
ِ
ِهاَ ،فإِ َذا
ُ ُ
«إِ َذا َد َع ْو َت اَّللهَ َفا ْد ُع بِ َباط ِن َك هف ْي َ َ
ور َ
غْت َف ْام َس ْح ِِبِ ََم َو ْج َه َ
ك».ضعيف(.)1
َف َر َ
ثرسيار لة (إمام أمحد) كرا لة دةستهيَنان بة دةم و ضاودا لةدواى

قنوت ،فةرمووى (مل أمسع فيه شيأً) هيضم لةبارةيةوة نةبيستووة(.)2

بةهةمان شيَوة لة (إمام مالك و عبداهلل بن مبارك و سفيان الثوري)
ثرسيار كرا ،ئةوانيش رِةديان دةدايةوةو دذايةتى يان دةكرد ،وة (إمام
َيَت( :فأما مسح اليدين بالوجه عند
البيهقي) لة (السنن)ةكةي دا دةل
الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف فى دعاء
القنوت ،وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء خارج الصالة ،وقد
روى فيه عن النبى صلى اهلل عليه وسلم حديث فيه ضعف ،وهو

مستعمل عند بعضهم خارج الصالة.)3()...

( )4رواه ابن ماجة ( ،)4484وأبوداود ( ،)4182اإلرواء ( )131سنده ضعيف.
( )5مسائل اإلمام أَحد ِلِب داود ص.14
( )3إرواء الغليل جـ 5ص.484

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

۰۰

واتة :دةستهيَنان بة دةم و ضاودا لةدواى دوعاى قنوت هيض
َطةيةكمان ثآ نيية لة (صحابة)ةوة ،وة طةر لةدةرةوةى نويَذ ليَيان
بةل
دةطيَرِنةوة فةرموودةيةكى (ضعيف)ى لةسةرة كارى ثيَ دةكةن.

قنوتى نويَذى بةيانيان
بةو شيَوةيةى ثيَشوو بوَمان دةركةوت كة (قنوت) دوو جوَرة:
 -1لةكاتى بوونى بةآلو ناخوَشى يةكان ،ئةمة لةدواى رِكوع و
لةهةموو نويَذة فةرزةكان دا دةكريَت بةبآ جياوازى ئةطةر زوَرتر
َدةبرِن بةتايبةت بةيانيان،
ديار بووة بةو نويَذانةى دةنطى تيَدا هةل
ُوت ِِف
هةروةك لة طيَرِانةوةيةكى ئةنةس دا دةل
َان ال ُقن ُ
َيَت« :ك َ
ا َِلغ ِْر ِ
ب َوال َف ْج ِر»(.)1
واتة :كاتى خوَى قنوت دةخويَنرا لة نويَذى ئيَوارةو بةيانيان دا(.)2
 -2لة نويَذى وةتر دا و ثيَش رِكوع و ئةوةى هةبيَت لةسةرى
رِيوايةتةكةى (حةسةنى كورِى عةىل)يةcكة لة دارِشتنةكةى

( )4رواه البخاري (.)4111
( )5برِوانة (َمموع الفتاوى إلبن تيمية جـ 55ص.)455

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

٤۱

«اللهم اهدنا فيمن هديت»...و ناوبةناو دةكريَت لةبةر ئةوةى
ثيَغةمبةرى خوا  بةردةوام نةيكردووة.
كةواتة دةبيَت قنوتى نويَذى بةيانيان بة بةردةوامى و بةبآ بوونى
كاتى بةآليةك كة ثيَويست بكات و خويَندنى قنوتى وةتر لة
رِيوايةتةكةى (حةسةنى كورِى عةىل) لةكاميان دا جيَطةى ببيَتةوة؟
َطة لةسةر قنوتى بةيانيان ئةم رِيوايةتةية:
ئةوةى بكريَت بة بةل
ي
َسَ ،ع ْن َأن ي
الربيي يع ْب ين َأن ٍ
َس ْب ين
الر ياز َّيَ ،ع ين َّ
َحدَّ َثنَا َأ ُبو َج ْع َف ٍر َي ْعني َّ

مال ي ٍ
ك َق َالَ « :ما زَ َال َر ُس ُ
ُت ِِف ا ْل َف ْج ِر
ول اَّللهِ َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َي ْقن ُ
َ
َحتهى َف َار َق الدُّ ْن َيا»(.)1
واتة :بةردةوام ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى لة بةيانيان دا دةكرد
تا لة دونيا دةرضووة.
يةكيَك لة طيَرِةرةوةكانى ئةم فةرموودةية (أَبُو جَعْ َفرٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ)
ية ،ئيمام أمحد و على املديين و أبو زرعة و إبن حجر لة (تقريب) دا،
وة إبن اجلوزي لة (العلل املتناهية)  ...هةموويان (ضعيف)يان
َيَن :ليَتيَكضوون و طومان و طيَرِانةوةى (مناكري عن
كردووةو دةل
( )4رواه أَحد ( ،)45521مصنف عبدالرزاق ( ،)1651سنن الدارقطني ( ،)4565البيهقي
يف الكربى ( ،)3412مصنف ابن أِب شيبة ( ،)56518وسنده ضعيف.

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

۲۲

َةى لة ثياوة ناودارةكانةوة زوَرة ،وةهةروةها إبن
املشاهري) شتى هةل
القيم  vلة (زاد املعاد جـ 7ص )722و ابن تيمية  vلة (جمموع
الفتاوى جـ

77

ص)727دا بة (ضعيف)ى دادةنيَن ،وةهةروةها شيَخ

ئةلبانيش .بوَ زياتر لةم بارةيةوة برِوانة " السلسلة الضعيفة " لأللباني
رقم (.)5221
ئةمة لة رِووى ثلةى (سند)ى فةرموودةكةوة كة (ضعيف)ةو الى
كوَى زانايان مايةى وةرطرتن نيية ،وة لةرِووى (منت)و ماناى
فةرموودةكةوة ئةم رِةخنانةى لةسةرة:
 -1ثيَضةوانةى كوَى ئةو طيَرِانةوانةى خودى ئةنةسة كة رِيوايةتى ئةم
فةرموودانة دةكات و هةروةك:
• دان نانى ئةنةس بة هوَكار بوَ قنوت ،بة ثيَضةوانةى قنوتى بةيانيان
بةبآ هوَكارَ :ع ْن َأن ٍ
َسَ ،أ َّن النَّبي َّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم ك َ
َان « َال
ُت إِ هال إِ َذا َد َعا لِ َق ْو ٍم َأ ْو َد َعا َع ََل َق ْو ٍم»(.)1
َي ْقن ُ

َيَت :ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى نةدةخويَند
واتة :ئةنةس دةل
َكيَك كردبيَت ياخود دوعاى ليَكردبيَنت،
مةطةر كاتيَك دوعاى بوَ خةل
واتة قنوتى بةردةوام نةبووة لةسةردةمى ثيَغةمبةر  بةبىَ هوَكار.
( )4صحيح ابن خزيمة ( ،)551سلسلة اِلحاديث الصحيحة ( ،)536سنده صحيح.

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

۳۳

• ديارى كردنى ماوة بوَ هةموو قنوتيَك بةثيَضةوانةى بةيانيان بة
بةردةوامى هةر لة ئةنةسةوةَ :ع ْن َأن ٍ
َس َ ،ق َالَ :ب َع َث النَّبي ُّي
ي
اج ٍةَ « ...فدَ َعا النهبِ ُّي َص هَل
َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم َس ْب يع َ
حل َ
ني َر ُج ًال َ
اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َع َل ْي ِه ْم َش ْه ًرا ِِف َصال َِة ال َغدَ ِاةَ ،و َذلِ َ
ك َبدْ ُء
ال ُقن ِ
ُت»(.)1
ُوتَ ،و َما ُكنها َن ْقن ُ
َيَت :ثيَغةمبةرى خوا  ثاش ئةو حةفتا
واتة :وة هةر ئةنةس دةل
كةسةى كة شةهيديان كردن لةرِيَطادا ،مانطيَك لة نويَذى بةيانيان دا
قنوتى خويَندو دوعاى ليَكردن ،ئةوة سةرةتاى كردنى قنوت بوو،
ثيَش ئةوة نةمان دةكرد.
كةواتة ئةسأل لة نويَذدا نةبوونى قنوتة بيَجطة لةكاتى ثيَويست
َى ية بوَ يةكالبوونةوةى
نةبيَت كة (األصل يف األشياء) ياسايةكى ئوسول
هاوشيَوةى ئةم بابةتة.
• َع ْن َأن ٍ
َس َ ،ق َالَ ...« :فدَ َعا النهبِ ُّي َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َع َل ْي ِه ْم
َش ْه ًرا ،)2(»...يويف يروا َية َع ين ا ْب ين َع َّب ٍ
َت َر ُس ُ
ول اَّللهِ
اسَ ،قــ َالَ « :قـن َ

( )4رواه البخاري (.)1188
( )5رواه البخاري (.)1188

٤٤

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َش ْه ًرا ُم َتتَابِ ًعا. » ...
()1

َيَت :ثيَغةمبةر  مانطيَك بةسةريةكةوة
واتة :ئةنةس  دةل
قنوتى خويَندووة.
َطةية لةسةر بةردةوام نةبوونى هيض جوَرة قنوتيَك،
ئةمةش بةل
َكو ئةطةر لةكاتى ثيَويست دا كرابيَت بوَ ماوةيةكى ديارى كراو
بةل
بووة ،بةطويَرةى ثيَويستى كارةكة ياخود كوَتايى هاتنى.
َس ب ين مال ي ٍ
ُوت ِِف ا َِلغ ِْر ِ
ب
َان ال ُقن ُ
ك َ ،ق َال« :ك َ
َ -2ع ْن َأن ي ْ َ
َوال َف ْج ِر»(.)2
َيَت :قنوت لة نويَذى ئيَوارةو بةيانى دا
واتة :ئةنةس  دةل
دةخويَندرا.
كةواتة بوَضى تايبةت كراوة بة نويَذى بةيانييةوة بيَجطة لة ئيَوارة؟
وة طةر قنوتى رِاتيبةية با ئيَوارةش بةردةوام خبويَندريَت!.
الربييعيَ ،ع ْن َأن ٍ
َس َ « ،أ هن النهبِ هي
الر يازيَ ،ع ين َّ
َ -3ع ْن َأِب َج ْع َف ٍر َّ
َت ِِف ا ْل َف ْج ِر»(.)3
َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َقن َ
( )4رواه أبوداود ( ،)4113سنده حسن.
( )5رواه البخاري (.)4111 ،168
( )3مصنف ابن أِب شيبة (.)1113

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

٤٥

ئةم رِيوايةتة بة هةمان رِيَطةى طيَرِانةوة (سند)ةكةى (أبو جعفرى

زَال َر ُس ُ
رازى لة ربيع بن أنس)ة كة هةمان رِيَطةى طيَرِانةوةى « َما َ
ول
ُت ِِف ا ْل َف ْج ِر َحتهى َف َار َق الدُّ ْنيَا»ية بةبآ
اَّللهِ َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َي ْقن ُ
ئةوةى "مازال....حتى فارق الدنيا" (بةردةوام و تا لة دونيا
دةرضوة)ى تيَدا بيَت دةل
َيَت :ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى لة بةيانيان دا
خويَندووة .بةبآ ئةوةى باس لة بةردةوام بوونى بكات تا لة دونيا
دةرضووة.
بيَطومانني لةوةى مةبةستى (قنوت النازلة)ية نةك (راتبة) واتة
بةردةوام بوون لةخويَندنى بةيانيان دا بةبىَ هيض هوَكاريَك كةخوَى
َى جياوازى ية.
ئةمة هوَكارى دةرضوونة لة سوننةتةكةو خال
َوةشاندنةوة و طومان لةسةر رِيوايةتةكةى (أبو
وة بوَ زياتر هةل
جعفرى رازى) لة ئةنةسةوة ،ئةوةتا رِيوايةتيَكى ترمان هةية بة
ثيَضةوانةوة رِةددى دةكاتةوة كة قنوتى بةيانيان هةبوببيَت بةردةوام
هةر لة ئةنةسةوة ،طةرضى (سند)ى هةردووكيان (ضعيف)ن ئةطةر ئةو
رِيوايةتة كارى ثآ بكريَت ،ئةوا ئةم لةثيَش ترة لةبةر:
 .1رِادةى كةمرتى (ضعيف)ةكةى لةرِووى (سند) وة.
 .2لةرِووى (منت)ةوة طوجناندى لةطةأل رِيوايةتة (صحيح)ةكان دا.

٤٦

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

وة (ابن القيم) لة طيَرِانةوةيةكى دا لة رِيَطةىَ :ع ْن َق ْي ي
س ْب ين
الربييعيَ ،عن َع ي
اص يم ْب ين ُس َل ْي َام َن َق َالُ :ق ْلنَا يِلَن ي
َس ْب ين َمال ي ٍك« :إِ هن َق ْو ًما
ْ
َّ
ون َأ هن النهبِ هي َص هَل اَّللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم ََ ْ َي ْ
ُت بِا ْل َف ْج ِرَ ،ق َال:
زَل َي ْقن ُ
َيزْ ُع ُم َ
ول اَّللهِ ص هَل اَّللهُ ع َلي ِه وس هلم َشهرا و ِ
َت َر ُس ُ
احدً ا َيدْ ُعو
ك ََذ ُبواَ ،وإِن َهَم َقن َ
َ ْ َ َ َ ًْ َ
َ
ع ََل حي ِمن َأحي ِ
اء ا ْل َع َر ِ
ب».
َ َ ّ ْ ْ َ

َيَن ثيَغةمبةرى خوا  بةردةوام
َكيَك دةل
َيَن خةل
واتة :دةل
َكو ثيَغةمبةرى
َةدا ضوون ،بةل
بةيانيان قنوتى دةخويَند ،ووتى :بةهةل
خوا  يةك مانط قنوتى خويَند و دوعاى لةهةنديَك هوَزى عةرةب
كرد.
َيَت :رِيَطةى ئةم رِيوايةتة (سند) طةرضى
ابن القيم  vدةل
(ضعيف)ة ،بةهيَزترة تاوةكو رِيوايةتةكةى (أبو جعفر الرازي) ،كةواتة
َطة نةكريَت تاوةكو ئةو؟! وة زوَرى
ضوَن دةبيَت ئةم رِيَطةية بةبةل
()1

زانايان (أبو جعفر)يان (ضعيف)تر كردووة تاوةكو (قيس بن الربيع).
َان َيدْ ُعو ِِف ا ْل َف ْج ِر َدائِ ًَم...
• ابن تيمية  vدةل
َيَتَ ( :و َأ هما َأ هن ُه ك َ
ِ
َفه َذا باطِ ٌل َقطْعا وك ُُّل من ت ََأم َل ْاِلَح ِ
اد َ
يح َة َعلِ َم َه َذا
الصح َ
يث ه
َ
ً َ
َ َ
َ ْ ه
( )4زاد اَلعاد جـ 4ص.556

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

٤۷

الَضور ِة وعلِم َأ هن ه َذا َلو ك َ ِ
ون
الص َحا َب ُة َوالتهابِ ُع َ
َان َواق ًعا َلنَ َق َل ُه ه
َ ْ
بِ ه ُ َ َ َ َ
()1
و َِلا َأ ِْه ُلوا ُقنُو َته ِ
وع َلنَا. )...
الرات َ
ْش َ
َ
ُ ه
َ
ب ا َِْل ْ ُ
واتة :طةر ثيَغةمبةرى خوا  بةردةوام لةنويَذى بةيانيان دا
َكو ئةوةى
قنوتى خويَندبيَت ،كة ئةمة بةهيض شيَوةيةك رِاست نيية ،بةل
برِوانيَتة فةرموودة (صحيح)ةكان ئةمةى زوَر بة رِوون و ئاشكرا بوَ
َطاى
دةردةكةويَت ،وة دةزانيَت طةر ئةمة رِووى دابواية دةبواية كوَمةل
(صحابة) و (تابعني) ثشت طويَيان نةخستاية و بوَ ضينةكانى دواى
خوَيان (نقل) كرداية.

َيَتَ ( :ل ْو ك َ
َان َي ْقنُ ُت ُك َّل َغدَ ٍاة َو َيدْ ُعو ي َِب َذا
وة ابن القيم  vدةل
ي
الص َحا َب ُة َلك َ
َان َن ْق ُل ْاِلُ َّم ية ل ي َذل ي َك ُك ِّل يه ْم َكنَ ْقلي يه ْم يجلَ ْه ير يه
الدُّ َعاء َو ُي َؤ ِّم ُن َّ
ي ي
اإلنْص ُ ي
ي
ي
ي ي ي
ي
بيا ْلق َرا َءة ف َيها َو َعدَ د َها َو َو ْقت َهاَ ...و ْ ي َ
اف ا َّلذي َي ْرتَضيه ا ْل َعاِل ُ
ي
َسَ ،و َقن ََت َوت ََر َك...،
ا َُْلن يْص ُ
فَ ،أ َّن ُه َص ََّّل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َج َه َر َو َأ َ َّ
وتَر ُكه ا ْل ُقنُوت َأ ْك َثر يمن فيعلي يهَ ،فإي َّنه إينَّام َقنَت يعنْدَ النَّو ياز يل ليلدُّ ع ي
اء
َ
َ
َ
َ
َ ْ ْ
َ ْ ُ
ُ َ
َص بيا ْل َف ْجر)(.)2
ل ي َق ْو ٍمَ ...،و َِل ْ َ ْ
َيت َّ
(َ )4مموع الفتاوى جـ 55ص.453
( )5زاد اَلعاد جـ 4ص.553

٤۸

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

واتة :طةر هةموو بةيانييةك ثيَغةمبةرى خوا  قنوتى خبويَنداية و
َمانان ئةمةيان
َى موسول
هاوةآلن ئامينيان لةسةر بكرداية ،دةبواية كوَمةل
َربِين لةناو نويَذداو ذمارةو كاتةكانى
بطةيانداية وةك ضوَن دةنط هةل
و ...هةموويان بة ووردى طةياندووة.
ئةو رِاستييةى زانايان ثيَى رِازين ئةوةية :قنوتى خويَندووةو
نةخيويَندووة ،وة نةخويَندنى زوَرتر بووة لة خويَندنى ،وة كاتىَ
خويَندوويةتى كاتى بةآلو ناخوَشييةكان بووة ،وة تايبةت نةبووة بة
نويَذى بةيانييةوة.

َيَتَ :و يم َن اَلُْ َح ي
ال َأ َّن َر ُس َ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللَُّ َع َل ْي يه َو َس َّل َم ك َ
َان
وة دةل
ِ ِ
ييف ُك ِّل َغدَ ٍاة بعدَ ْ ي ي ي ي
الر ُكو يع َي ُق ُ
يم ْن
َْ
ول« :ال هل ُه هم ْاهد ِِن ف َ
اعتدَ اله م َن ُّ
ِ ِ
ت» إي َل ْخَ ،و َي ْر َف ُع بي َذل ي َك َص ْو َت ُه َو ُي َؤ ِّم ُن َع َل ْي يه
يم ْن ت ََو هل ْي َ
َهدَ ْي َ
تَ ،وت ََو هلني ف َ
َأ ْص َحا ُب ُه َد يائ ًام إي ََل َأ ْن َف َار َق الدُّ ْن َياُ ،ث َّم َال َي ُك ُ
ون َذل ي َك َم ْع ُلو ًما يعنْدَ
ور َأ ْص َحابي يه َب ْل ُك ُّل ُه ْمَ ،حتَّى َي ُق َ
ول
ْاِلُ َّم يةَ ،ب ْل ُي َض ِّي ُع ُه َأ ْكثَ ُر ُأ َّمتي يهَ ،و ُ ْ
ُج ُه ُ
َم ْن َي ُق ُ
ول يمن ُْه ْم :إي َّن ُه ُحم ْدَ ٌ
ث(.)1
َة ثيَغةمبةرى خوا  هةموو بةيانييةك لةدواى (مسع
واتة :مةحال
( )4زاد اَلعاد جـ 4ص.553
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٤۹

اللهُمَّ اهْدِنِي)...ى خويَندبىَ و دةنطى ثآ بةرز
اهلل ملن محده) ( َّ
كردبيَتةوةو هاوةآلنيش ئامينيان بةدواى دا كردبيَت ،تا لة دونيا
َمانان و تةنانةت كوَى (صحابة)كان
دةرضووة ،ثاشان الى موسول
َكو بطاتة ئةو ئاستةى هةنديَك
ناديار بيَت و بوونى ئةم قنوتة نةبيَت ،بةل
َيَن داهيَنراوة وةك:
لة هاوةآلن بل
• َعن َأ يِب مال ي ٍ
ك ْاِلَ ْش َج يع ِّي َس ْع يد ْب ين َط يار ٍقَ ،ق َالُ :ق ْل ُت يِلَ يِبَ :يا
ْ
َ
َأب ي
ف رس ي
ت إين َ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللُ َع َل ْي يه َو َس َّل َم َو َأ يِب
َ
َّك َقدْ َص َّل ْي َت َخ ْل َ َ ُ
ي
َخ ي
ني،
س يسن ي َ
اهنَا بيا ْل ُكو َف ية ،ن َْح ًوا يم ْن َ ْ
َبك ٍْر َو ُع َم َر َو ُع ْث َام َن َو َع يل َه ُ
ُون ِِف الْ َف ْج ِر؟» َف َق َالَ :أ ْي ُبن ََّي ُحم ْدَ ٌ
ث(،)1
« َفكَانُوا " َأكَانُوا" َي ْقنُت َ
يف يروا َيةَ :يا ُبن ََّي إي ََّّنَا بيدْ َع ٌة(.)2
َيَت كة ناوى (طارق بن أشيم)ةو
واتة :ئةبو ماليك بة باوكى دةل
َى ثيَغةمبةرى خواية  :ئةى باوكة توَ نويَذت لةثشت
هاوةل
ثيَغةمبةرى خوا  و ئةبوبةكرو عومةرو عةىل كورِى ئةبوطاليب
ليَرةدا لة كوفة ثيَنج ساأل كردووة ،ئايا ئةوان قنوتيان خويَندووة؟

( )4رواه الرتمذي ( ،)115وابن ماجة ( ،)4514وأَحد ( ،)42816سنده صحيح.
( )5النسائي يف السنن الكربى ( ،)514مصنف ابن أِب شيبة (.)1131
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ووتى :ئةى كورِم ئةوة تازةو داهيَنراوة (بدعة)ية.
َة بةرِيَزة نةبوونى قنوتى بةردةوامى بةيانيانى
بيَطومان ئةم هاوةل
مةبةستة ،هةروةك:
الص ْبحي َف َل ْم َي ْقنُ ْت،
• َع ْن َأ يِب يَم ْ َل ٍز َق َالَ :ص َّليْ ُت َم َع ا ْب ين ُع َم َر َص َال َة ُّ
َف ُق ْل ُت يال ْب ين ُع َم َرَ :ال َأ َر َ
اك َت ْقنُ ُت َق َالَ " :ال َأ ْح َف ُظ ُه َع ْن َأ َح ٍد يم ْن
َأ ْص َحابينَا"(َ ،)1و ييف يروا َية َع ين ال َّث ْو ير ِّيَ ،ع ْن َمن ُْص ٍ
ورَ ،و ْاِلَ ْع َم ُش،
الشع َث ي
اء َق َال :س َأ ْل ُت ابن ُعمر َع ين ا ْل ُقنُ ي
ي
وت
يمَ ،ع ْن َأ يِب َّ ْ
ْ َ ََ
َ
َع ْن إي ْب َراه َ
ييف ا ْل َف ْج يرَ ،ف َق َالَ « :ما َش ُع ْر ُت َأ َّن َأ َحدً ا َي ْف َع ُل ُه»(.)2
واتة :نويَذيَكى بةيانيمان كرد لةطةأل عبداهلل ى كورِى عومةردا
قنوتى نةخويَند ،وومت :نةمبينى قنوت خبويَنى ،ووتى :نةم بينيوة لة
كةسيَك لة هاوةآلمنةوة ،ياخود ووتى :نةمبينيوة كةسيَك بيكات.
ت»(.)3
وة لة طيَرِانةوةيةك دا ووتىَ « :ما َش ِهدْ ُتَ ،و َال َعلِ ْم ُ
واتة :نة زانيومةو نة بينيومة لة هاوةآلنى ثيَغةمبةرةوة .

( )4البيهقي يف الكربى ( ،)3421سنده حسن.
( )5مصنف عبدالرزاق (.)1621
( )3مصنف ابن أِب شيبة (.)5611
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٥۱

• وعن سعيد بن جبري قال":إن القنوت ىف صالة الفجر بدعة".

()1

َيَت :قنوتى نويَذى بةيانيان
واتة :سةعيدى كورِى جوبةير دةل
(بةردةوام) داهيَنراوة.
َنيا بوون لةسةر نةبوون و نةكردنى قنوتى بةردةوامى
بوَ زياتر دل
بةيانيان بةبآ هيض هوَكاريَك لة هاوةآلنى ثيَغةمبةرةوة  هةنديَك
رِيوايةت دةخةينة رِوو:
َ -1ع ين ْاِلَسو يد ب ين ي يزيدَ  ،و َعم يرو ب ين ميم ٍ
ونَ « :أ هَّنُ ََم َص هل َيا َخ ْلفَ
ْ َ ْ َ
َ ْ ْ َُْ
ُت»(.)2
ُع َم َر ا ْل َف ْج َرَ ،ف َل ْم َي ْقن ْ
َيَن :نويَذى بةيانيمان لةطةلَ عومةرى
واتة :ئةسوةدو عةمر دةل
كورِى خةتتاب  كرد قنوتى نةخويَند.
سَ « :أ هن ابن مسع ٍ
َ -2ع ْن َع ْل َق َم َة ْب ين َق ْي ٍ
ُت ِِف
ودَ ْ ََ ،يك ُْن َي ْقن ُ
ْ َ َ ْ ُ
ا ْل َف ْج ِر»(.)3
واتة :عبداهلل ى كورِى مةسعود بةيانيان قنوتى نةدةخويَند.

( )4إرواء الغليل ( )135حتقيق الثاين ،وليس من قول ابن عباس.
( )5مصنف عبدالرزاق ( ،)1624 ،1618مصنف ابن أِب شيبة (.)5652 ،5651
( )3مصنف عبدالرزاق ( ،)1653مصنف ابن أِب شيبة (.)5651
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ُت ِِف ا ْل َف ْج ِر»(.)1
َ -3ع ْن َط ْل َح َةَ « ،أ هن َأ َبا َبك ٍْر ََ ْ َي ْقن ْ
واتة :ئةبو بةكر  قنوتى بةيانيانى نةدةخويَند.
 -4ويف مصنف ابن أِب شيبة رواية أن عثامن بن عفان (،)1153
وابن عباس ( ،)1158وسعيد بن جبري ( ،)1156وإبراهيم
النخعي (ِ )1151ل يكونوا يقنتون يف الفجر.
واتة :ئةم هاوةلَ و تابيعي ية بةرِيَزانة (عثمانى كورِى عةفان و
عبداهلل ى كورِى عةبباس و سةعيدى كورِى جوبةيرو إبراهيمى
نةخةعي  .)هيضيان قنوتى بةردةوامى بةيانيانيان نةخويَندووة.
الز ْه ير ِّي َق َالُ « :قبِ َض َر ُس ُ
ول اَّللهِ َص هَل
َ -5ع ْن َع ْب يد اهللَّي ْب ين ُحم َ َّر ٍرَ ،ع ين ُّ
ُون»(َ ،)2و َع ين ا ْب ين
اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َو َأ ُبو َبك ٍْر َو ُع َم ُر َو ُه ْم َال َي ْقنُت َ
يح َق َال :س َأ ْل ُت س ي
ُع َي ْينَ َةَ ،ع ين ا ْب ين َأ يِب ن ي
اِل َ ْب َن َع ْب يد اهللَّيَ :ه ْل ك َ
َج ٍ
َان
َ
َ
اْل َّط ي
َش ٌء
اب َي ْقنُ ُت ييف ُّ
ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
الص ْب يح؟ َق َالَ « :ال ،إِن َهَم ُه َو َ ْ
هاس َب ْعدُ »(.)3
َأ ْحدَ َث ُه الن ُ
( )4مصنف ابن أِب شيبة (.)5611
( )5مصنف عبدالرزاق (.)1615
( )3مصنف عبدالرزاق (.)1622
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٥۳

َيَت :ثيَغةمبةرى خوا  و
واتة :ئيمامى زوهرى  دةل
ئةبوبةكرو عومةر وةفاتيان كرد قنوتيان نةدةخويَند .وة ثرسيار لة
ساملى كورِى عبداهلل كرا :ئايا عومةرى كورِى خةتتاب  بةيانيان
َكى لة دوايى دا
َكو كاريَكة خةل
قنوتى دةخويَند؟ ووتى :نةخيَر بةل
دايانهيَناوة.
• وة ئةو طيَرِانةوانةى هةية لةسةر كردنى قنوتى بةيانيان بيَطومانني
لةوةى مةبةست لة كردنيان بوَ كاتى بةآلو ناخوَشى يةكان بووةو
كاتييش بووة هةروةك:
َ -1ع ْن َأ يِب إي ْس َح َ
وتَ ،ف َق َال« :خَ َر َج
ت َأ َبا َج ْع َف ٍر ا ْل ُقنُ َ
اقَ ،ق َالَ :ذاك َْر ُ
َت َب ْعدَ َما َأتَاك ُْم»(.)1
ُتَ ،وإِن َهَم َقن َ
َع ِ ٌِّل ِم ْن ِعن ِْدنَاَ ،و ََ ْ َي ْقن ْ
َيَت :عةىل كورِى ئةبو تاليب 
واتة :حممد باقر (أبا جعفر) دةل
تا لة (مةدينة) الى ئيَمة بوو قنوتى نةدةخويَند ،كاتيَك هاتة الى ئيَوة
(كوفة) قنوتى خويَند.

َت َع ِ ٌِّل َحتهى َح َار َب
وةك (ابن عباس)cدةل
َيَت...« :و َال َقن َ
ُت ِِف الص َلو ِ
َأ ْه َل ه
ات ُك ِّل ِهن.)2(»...
َان َي ْقن ُ
الشامَِ ،فك َ
ه َ

( )4مصنف ابن أِب شيبة (.)5663
( )5مصنف عبدالرزاق (.)1623
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واتة :عةىل كورِى ئةبو تاليب  قنوتى نةدةخويَند تا لةطةأل
َكى شام دا شةرِ دروست بوو ،ئةو كاتة قنوتى لةهةموو نويَذة
خةل
فةرزةكان دا دةخويَند.
وة لةسةرةتاى كردنيشى دا دذايةتى كرا ،وةك ئيمامى شةعبى
ِ
َيَتَ ...« :هِلا َقن َ ِ
هاس َذلِ َ
ك.)1(»...
دةل
الص ْبحِ َ ،أ ْنك ََر الن ُ
َت َع ٌِّل ِِف َص َالة ُّ
واتة :كاتيَك عةىل كورِى ئةبو تاليب  لة نويَذى بةيانيان دا
َك دذايةتى دةكرد.
قنوتى خويَند خةل
َت ُع َم ُر ِِف
َت ِِف ا ْل َف ْج ِر»(ُ « ،)2ر هب ََم َقن َ
َ -2و ييف يروا َيةَ « :أ هن َأ َبا َبك ٍْرَ ،قن َ
َص َال ِة ا ْل َف ْج ِر»(.)3
واتة :ئةبو بةكرو عومةرcرِةنطة لة نويَذى بةيانى دا قنوتيان
خويَندبيَت.
ئةمةش ديارة بوَ ئةو هوَكارانةى ثيَشوو دةطةرِيَتةوة لةكاتى بةآلو

شةرِةكان دا كة ثيَويستيان بة دوعا بووة ،هةروةكو إبن القيم v
َيَت( :و َأما اَلَْر يوي َع ين الصحاب ية َفنَو َع ي
ان:
دةل
َّ َ َ ْ
َ َّ ْ ُّ
( )4مصنف ابن أِب شيبة (.)5685
( )5مصنف ابن أِب شيبة (.)1114
( )3مصنف ابن أِب شيبة (.)1115
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٥٥

ي ي
ي
َأحدُ ُِهاُ :قنُ ٌ ي
ِض اهللَُّ َعنْ ُه ييف
وت عنْدَ الن ََّو ياز يلَ ،ك ُقنُوت ِّ
َ َ
الصدِّ يق َر َ
ي
الص َحا َب ية َلسيلمةَ ،و يعنْدَ ُحم َ َار َب ية َأ ْه يل ا ْلكيت ي
وت
َابَ ،وك ََذل ي َك ُقنُ ُ
ُحم َ َار َبة َّ
وت عل يعنْدَ ُحم َ َار َبتي يه َأ ْه يل َّ
الشا يم
عمرَ ،و ُقنُ ُ
ْن ليلدُّ ع ي
ي
الرك ي
اء
َ
ال هث ِاِنُ :م ْط َل ٌقُ ،م َرا ُد َم ْن َحكَا ُه َعن ُْه ْم بيه َت ْط يو ُيل َه َذا ُّ
وال َّثن ي
َاءَ ،واهللَُّ َأ ْع َل ُم)(.)1
َ
واتة :ئةو طيَرِانةوانةى لة (صحابة) وة دةطيَرِدريَنةوة لةسةر
قنوت دوو جوَرة:
يةكةم :قنوت لةكاتى دابةزينى بةآلكان دا ،وةك :قنوتةكةى ئةبو
بةكر  لةكاتى شةرِى (موسةيلةمة)دا ،وة لةكاتى شةرِى
طاورةكان دا وةك لةسةردةمى عومةردا  ،وة هةروةها قنوتى عةىل
َكى شام.
 لةكاتى شةرِةكةى دا لةطةأل خةل

قال النووي ( :vواعلم أن اِلنقول عن عمر ِّ " 
عذب

كفرة أهل الكتاب "ِ ،لن قتاَلم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل
الكتاب.)2()...
( )4زاد اَلعاد جـ 4ص.515
( )5اِلذكار ( )54بتحقيق اِلرنؤوط.
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َيَت :ئةو جوَرة قنوتةى عومةرى كورِى
واتة :ئيمامى نةوةوى دةل
خةتتاب  خويَندوويةتى لةكاتى شةرِكردن دا بووة لةطةأل
طاورةكان دا.
دووةم :قنوتى طشتى ،ئةوانةى طيَرِانويانةتةوة مةبةست ثيَى
دريَذكردنةوةى وةستانى دواى رِكوع بووة بوَ ثارِانةوةو وةسف و
ستايشى ثةروةردطار.

ول وبياهللَّي التَّوفي ُيقَ :أح ي
ي
اد ُ
اح،
وة دةل
يث أنس ُك ُّل َها ص َح ٌ
َ
ْ
َيَتَ ( :فنَ ُق ُ َ
وت ا َّل يذي َذك ََر ُه َق ْب َل
ُي َصدِّ ُق َب ْع ُض َها َب ْع ًضاَ ،و َال َت َتنَا َق ُضَ ،وا ْل ُقنُ ُ
الر ُكو يع َغري ا ْل ُقنُ ي
وت ا َّل يذي َذك ََر ُه َب ْعدَ ُهَ ،وا َّل يذي َو َّق َت ُه َغ ْ ُري ا َّل يذي َأ ْط َل َق ُه،
ُّ
ُْ
ي
الر ُكو يع ُه َو إي َطا َل ُة ا ْل يق َيا يم ل ي ْل يق َرا َء يةَ ،و ُه َو ا َّل يذي َق َال في ييه
َفا َّلذي َذك ََر ُه َق ْب َل ُّ

ول الْ ُقن ِ
ي
الص َالةِ ُط ُ
ُوت»َ ،وا َّل يذي
النَّبي ُّي َص ََّّل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :أ ْف َض ُل ه
ي
ي
ي ي
الر ْك َن
است ََم َّر ُيط ُيل َه َذا ُّ
َذك ََر ُه َب ْعدَ ُه ُه َو إي َطا َل ُة ا ْلق َيا يم للدُّ َعاءُ ...،ث َّم ْ
ي
ي
ي
ي
يح ْ ي
ني " َع ْن ثابت،
الصح َ
للدُّ َعاء َوال َّثنَاء إي ََل َأ ْن َف َار َق الدُّ ْن َيا ،ك ََام ييف " َّ

َان َر ُس ُ
َع ْن أنس َق َال« :إِ ِِّن َال َأ ُ
ول اَّللهِ َص هَل اَّللهُ
زَال ُأ َص ِِّل بِك ُْم ك َََم ك َ
ي
َع َل ْي ِه َو َس هل َم ُي َص ِِّل بِنَا»َ ،ق َالَ :وك َ
الر ُكو يع
َان أنس ...إي َذا َر َف َع َر ْأ َس ُه م َن ُّ
ي
ي
ب َق يائ ًام َحتَّى َي ُق َ
َِسَ ،وإي َذا َر َف َع َر ْأ َس ُه يم َن
ا ْنت ََص َ
ول ا ْل َقائ ُلَ :قدْ ن َ
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٥۷

ي
ي
الس ْجدَ ية َي ْم ُك ُث َحتَّى َي ُق َ
وت ا َّل يذي
َِسَ .ف َه َذا ُه َو ا ْل ُقنُ ُ
َّ
ول ا ْل َقائ ُلَ :قدْ ن َ
َما َز َال َع َل ْي يه َحتَّى َف َار َق الدُّ ْن َيا)(.)1
واتة :فةرموودةكانى ئةنةس  كة طيَرِاويةتييةوة لة قنوت دا
هةموويان (صحيح)ن يةكرتى بةرِاست دةخةنةوة و ثيَضةوانةى
يةكرتيان تيَدا نيية ،ئةوةى ثيَش رِكوع قنوتى دواى رِكوع نيية ،ئةوةى
تايبةتى كردووة ئةوة نيية بة طشتى باسى كردووة ،ئةوةى ثيَش رِكوع
مةبةست ثيَى قورئان خويَندنى زوَرة ،وةك ثيَغةمبةر  ئةفةرمويَت:
باشرتين نويَذ ئةو نويَذةية كة قورئانى زوَرى تيَدا خبويَنريَت ،ئةوةى ثاش
رِكوع مةبةست تيايدا وةستانى زوَر بووة بوَ زيكرو ستايش كردن...
ثيَغةمبةرى خوا  بةم شيَوانة هةموو بةشةكانى نويَذى بة مانةوةى
زوَرو ثارِانةوةو زيكر بردوَتة سةر تا لة دونيا دةرضووة.
َيَت :بةردةوام من وا نويَذتان بوَ دةكةم
هةروةك ئةنةس  دةل
وةك ثيَغةمبةرى خوا  نويَذى بوَمان كردووة ،ئةنةس ئةطةر سةرى
لة رِكوع بةرزكردايةتةوة ئةوةندة دةوةستا تا دةيان ووت لةبريى
ضووة ،وة سةرى لة سوجدة بةرز كردايةتةوة ئةوةندة دةمايةوة تا
دةيان ووت لةبريى ضـووة ...ئةمة شـيَوةى عيبادةتى بةردةوامى بووة
( )4زاد اَلعاد جـ 4ص.513

٥۸
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تا لة دونيا دةرضووة.
كةواتة زوَر مانةوة لة بةشةكانى نويَذدا ثيَى وتراوة قنوت ،وة
سوننةتى ثيَغةمبةريش  لة نويَذدا بة هاوشيَوةى يةك بووة ،طةر
قورئانى زوَر خويَندبيَت ئةوا لة رِكوع دا نزيكةى ئةوةندةى
بةثيَوةبوون ماوةتةوة و لةدواى رِكوعيش لةوة كةمرت ماوةتةوة ،وة لة
سةجدةى يةكةم دا لةوة كةمرت ماوةتةوة و نيَوان هةردوو سةجدة
كةمرت لة سةجدةى يةكةم ماوةتةوة وة سةجدةى دووةم كةمرت لة
دانيشتنى نيَوان هةردوو سةجدةكة ماوةتةوة ،وة رِكاتى دووةم كةمرت
لة يةكةم قورئانى تيَدا خويَندووةو وة هةموو بةشةكانى كةمرت لة
رِكاتى يةكةم دوورو دريَذتر بووة .وة هةروةها طةر سآ رِكاتى يان
ضوار رِكاتى بوبيَت كةمرتى كردوةتةوة تا كوَتايى نويَذ كةمرتين كاتى
بووة .ديارة بوَ طرنطى دان بووة بة تواناى نويَذخويَن كة لة سةرةتاوة

ت
تواناى زوَرة تا كوَتايى ...هةروةك (براء ابن عازب) دةل
َيَتَ « :ر َم ْق ُ
حم هم ٍد َص هَل اَّللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َمَ ،ف َو َجدْ ُت قِ َي َام ُه َف َر ْك َع َت ُه،
الص َال َة َم َع ُ َ
ه
ِِ
َف ِ
الس ْجدَ ت ْ ِ
َنيَ ،ف َس ْجدَ َت ُه،
اعتدَ ا َل ُه َب ْعدَ ُركُوعهَ ،ف َس ْجدَ َت ُهَ ،ف َج ْل َس َت ُه َب ْ َ
ْ
ني ه
افَ ،ق ِريبا ِمن السو ِ
َفج ْلس َته ما بني التهسلِي ِم و ِاالن ِِْص ِ
اء»(.)1
ً َ ه َ
َ
َ َ ُ َ َْ َ ْ
َ
( )4رواه مسلم ( ،)4121وعند البخاري بلفظ آخر (.)165
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٥۹

واتة :سةيرى نويَذى ثيَغةمبةرم كرد  وةستانى رِكوع و
سةجدةو دانيشتنى نيَوانيان و سةجدةى كوَتايى و دانيشتنى (حتيات)ى
نزيك بوون لةيةكةوة ،كةواتة ئةم جوَرة مانةوانةى نويَذ لة زاراوةى
(صحابة)دا ثيَى دةوتريَت (قنوت) نةك ئةو دوعا تايبةتيية لة زاراوةى
ثاشووةكان دا.

وت ي ْط َل ُق َع ََّل ا ْل يقيا يم ،والس ُك ي
وتَ ،و َد َوا يم
وة دةل
َيَتَ :فإي َّن ا ْل ُقنُ َ ُ
َ َ ُّ
ا ْل يعباد ية ،والدُّ ع ي
اءَ ،والت َّْسبييحي َ ،و ْ
اْلُ ُشوعي ،ك ََام َق َال َت َع َاَل[ :ﭣ ﭤ ﭥ
َ َ َ َ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] ]الرومَ ،[55 :و َق َال َت َع َاَل[ :ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] ]الزمر،[6 :
َو َق َال َت َع َاَل[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ]

]التحريم:

ول ا ْل ُقن ِ
الص َال ِة ُط ُ
ُوت»(َ .)1و َق َال َز ْيدُ ْب ُن
َ ،[55و َق َال َ « :أ ْف َض ُل ه
َأ ْر َق َمَََّ :لا ن ََز َل َق ْو ُل ُه َت َع َاَل[ :ﭖ ﭗ ﭘ] ]البقرةُ « ،[538 :أ ِم ْرنَا
بِالسك ِ
ُوتَ ،و ُ َِّنينَا َع ِن ا ْلك ََال ِم»(.)2
ُّ

( )4رواه مسلم (.)4152
( )5رواه البخاري ( ،)4511ومسلم (.)4513

٦۰
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الر ُكو يع َرافي ًعا َص ْو َت ُه «ال هل ُه هم
َو َأ َنس َِ ل ْ َي ُق ْلَِ :ل ْ َي َز ْل َي ْقنُ ُت َب ْعدَ ُّ
ي ي
ِ ِ
ب َأ َّن
يم ْن َهدَ ْي َ
ت» ...إي ََل آخ يره َو ُي َؤ ِّم ُن َم ْن َخ ْل َف ُهَ ،و َال َر ْي َ
ْاهد ِِن ف َ

احلمدُ ِ ،م ْلء السمو ِ
ات َو ِم ْل َء ْاِلَ ْر ِ
َق ْو َل ُهَ « :ر هبنَا َو َل َ
ضَ ،و ِم ْل َء َما
َ ه ََ
ك َْ ْ
ِ
َاء وا َِْلج ِدَ ،أح ُّق ما َق َال ا ْلعبدُ » ،إي ََل ي
ِ
ْت ِمن َ ٍ
آخ ير
َْ
َشء َب ْعدُ َ ،أ ْه َل ال هثن َ ْ
َ َ
شئ َ ْ ْ
اء وال َّثن ي
ي
الرك ي
َاء ا َّل يذي ك َ
وت،
ْن ُقنُ ٌ
َان َي ُقو ُل ُه ُقنُ ٌ
الدُّ َع َ
وتَ ،و َت ْط يو َيل َه َذا ُّ
وتَ ،ف يم ْن َأ ْي َن َل ُك ْم َأ َّن
ني ُقنُ ٌ
وتَ ،و َه َذا الدُّ َعا َء ا َُْل َع َّ َ
َو َت ْط يو َيل ا ْل يق َرا َء ية ُقنُ ٌ
ون س يائ ير َأ ْقسا يم ا ْل ُقنُ ي
وت (.)1
أنسا إين ََّام َأ َرا َد َه َذا الدُّ َعا َء ا َُْل َع َّ َ
َ
ني ُد َ َ
واتة :قنوت لة ثيَناسةى قورئان و فةرموودة دا بوَ زوَر ماناو
ليَكدانةوةى تر ديَت لةوانة:
 -1بوَ وةستان (القيام) :خواى طةورة دةفةرمويَت[ :ﭩ ﭪ
ﭫ] ]الروم.[55 :
 -2بةردةوامى و مانةوة لة عيبادةت دا[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ]

]

الص َال ِة ُط ُ
ول
الزمر ،[6 :وةك ثيَغةمبةر  دةفةرمويَتَ « :أ ْف َض ُل ه
ا ْل ُقن ِ
ُوت»(.)2

( )4زاد اَلعاد جـ 4ص.551

( )5رواه مسلم ( ،)4152والرتمذي (.)381
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واتة :باشرتين نويَذ مانةوةى زوَرة.
 -3دوعاو ثارِانةوة :وةكو قنوت خويَندن.
َيَت :لة
 -4بيَدةنطى و ملكةض بوون :وةك :زةيدى كورِى ئةرقةم دةل
نويَذدا ئةوةى لةاليةوة نويَذى دةكرد قسةى دةكرد لةطةأل ثةناى
دا تا ئةم ئايةتة هاتة خوارةوة[ :ﭖ ﭗ ﭘ] ]البقرة،[538 :
فةرمامنان ثيَدرا بيَدةنط بني و قسة نةكةين.
وة ئةنةس  نةي وتووة بةردةوام دواى رِكوع بةدةنطى بةرز لة
ِ ِ
ت.»...
يم ْن َهدَ ْي َ
قنوت دا ئةمةى دةخويَند« :ال هل ُه هم ْاهد ِِن ف َ
 -5بة ماناى زيكرى دواى (سَمِعَ اللَّهُ ِلمَ ْن َحمِدَهُ) ديَت :وةك
ك َْ
ثيَغةمبةرى خوا  دةيفةرمووَ « :ر هبنَا َو َل َ
احل ْمدُ ِ ،م ْل َء
السمو ِ
ات.»...
ه ََ
 -6بة ماناى زوَر قورئان خويَندن ديَت لة نويَذدا ،وة بة ماناى ئةم
َك دةخيويَنيَت ديَت.
قنوت خويَندنة كة خةل
َطةيةك دةى سةمليَنن (ئةنةس) مةبةستى
كةواتة لة كويَوة بة ض بةل
ِ ِ
ت»...؟ بةبآ
يم ْن َهدَ ْي َ
ثيَى ئةم دوعاى قنوتة تايبةتةية «ال هل ُه هم ْاهد ِِن ف َ
ئةم ماناو مةبةستانةى ثيَشووتر ،بة مةرجيَك دارِشتنى ئةنةس  لة
طيَرِانةوةكةدا ديارى نةكردووة.

٦۲
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وة تةنانةت نويَذى بةيانى بة قورئان ناوبراوة وةكو خواى
ثةروةردطار دةفةرمويَت[ :ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ] ]اإلَساء.[18 :
كةواتة ئةوةى لة مةبةستى (ئةنةس)ةوة زوَر نزيك بيَت وة واقعى
هةموو ذيانى ثيَغةمبةرى خوا  بةو شيَوة بووبيَت تا لة دونيا
دةرضووة ئةوةية مةبةستى بة قنوتةكة قورئان خويَندن و دوورو دريَذى
نويَذةكةى بةيانيانى ثيَغةمبةرى خوا  بووة نةك ئةو دوعاى قنوتة
َة
َةية دةطةرِيَتةوة بوَ بةهةل
مةشهورة .وة هوَكارى ئةم تيَطةيشتنة هةل
وت ييف
ثيَناسة بوَكردنى .وةك ابن القيم  vدةل
َيَتَ ( :و َََّلا َص َار ا ْل ُقنُ ُ

ان ا ْل ُف َقه ي
ليس ي
اء َو َأ ْكثَ ير الن ي
وف «ال هل ُه هم ْاه ِد ِِن
َّاس ُه َو َه َذا الدُّ َعا َء ا ََْل ْع ُر َ
َ
َ
ِ
ت» إي ََل ي
آخ ير يهَ ،و َس يم ُعوا َأ َّن ُه َِل ْ َي َز ْل َي ْقنُ ُت ييف ا ْل َف ْج ير َحتَّى
يم ْن َهدَ ْي َ
ف َ
ي
اْل َل َفاء الر ي
ي
اشدُ َ
َح ُلوا
الص َحا َب ية َ َ
ون َو َغ ْ ُري ُه ْم م َن َّ
َف َار َق الدُّ ْن َياَ ،وك ََذل َك ْ ُ ُ َّ
ي
ي
ي
اصطي َال يح يه ْمَ ،ون ََش َأ َم ْن َال
ا ْل ُقنُ َ
الص َحا َبة َع ََّل ا ْل ُقنُوت ييف ْ
وت ييف َل ْفظ َّ
ف َغ ْ َري َذل ي َكَ ،ف َل ْم َي ُش َّك َأ َّن َر ُس َ
ول اهللَّي َص ََّّل اهللَُّ َع َل ْي يه َو َس َّل َم
َي ْع ير ُ
ني َع َل ْي يه ُك َّل َغدَ ٍاةَ ،و َه َذا ُه َو ا َّل يذي ن ََاز َع ُه ْم في ييه
َو َأ ْص َحا َب ُه كَا ُنوا ُمدَ ياو يم َ
ي
ي ي يي
الراتي ي
بَ ،ب ْل َو َال َي ْثبُ ُت َعنْ ُه
ُْ
ور ا ْل ُع َل َامء َو َقا ُلواَِ :ل ْ َي ُك ْن َه َذا م ْن ف ْعله َّ
ُج ُه ُ
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َأ َّن ُه َف َع َل ُه)(.)1
َكى
واتة :كاتيَك ثيَناسةى قنوت كرا لةسةر زمانى زانايان و خةل
كة خويَندنى ئةم جوَرة قنوتةية ،وة بيستيشيان ثيَغةمبةرى خوا  و
هاوةآلنى خويَندوويانة بةردةوام.
وا تيَطةيشنت كة هاوةآلن (صحابة) لة باسكردنى قنوت دا
َبوونى زاراوةى
مةبةستيان هةمان مةبةستة بوَية بوو بة هوَكارى تيَكةل
هاوةآلن و زانايانى دواى ئةوان.
وة كةسانيَك بيَ ئاطابوون لةسةر ئةم جياوازيية بووة هوَكارى
ئةوةى ببيَطومان بن لةوةى ثيَغةمبةرى خوا  و هاوةآلنى بةردةوام
بةيانيان ئةو جوَرة قنوتةيان خويَندووة.
َيَن طةر وابيَت بوَ خويَندنى
َى ناكوَكى كوَى زانايانة ،دةل
ئةمة خال
قنوت كارى بةردةوامى ثيَغةمبةر  نةبووة ،وة تةنانةت هيض
َطةيةكيشمان نيية لةسةرى.
بةل
زوَر ثيَويستة ئاطادارى زاراوة زانستييةكانى نيَوان زانايانى (سلف
و خلف) بني لة هةموو بوارةكان دا تاوةكو ضاورِوَشنى تةواوو
طةيشنت بة ئةجنامى رِاست و دروستى بابةتةكان بةدةست بيَنني ،ياخود
( )4زاد اَلعاد جـ 4ص.511

٦٤

قنوت لة رِوانطةى فةرموودة صةحيحةكانةوة

شارةزابوونى تةواو بةسةر ووردةكارى و ضوَنييةتى ئةو رِيوايةتانةى
َطة بوَ بابةتيَك زوَرجار دةبيَتة طةيشنت بة
دةمانةويَت بيكةين بة بةل
يةكالبوونةوة.
َيَت:
وةك (ابن القيم)  vهةر لةبارةى ئةم قنوتةوة دةل
ٍ
وت ييف ا ْل يوت يْر َحم ْ ُف ٌ
الر َوا َي ُة َعنْ ُه ْم
( َوا ْل ُقنُ ُ
وظ َع ْن عمرَ ،وا ْب ين َم ْس ُعودَ ،و ِّ
ي
ي
الر َوا َي ُة َع ين النَّبي ِّي َص ََّّل اهللَُّ َع َل ْي يه َو َس َّل َم
َأ َص ُّح م َن ا ْل ُقنُوت ييف ا ْل َف ْج يرَ ،و ِّ
وت ا ْل َفج يرَ ،أصح يمن الرواي ية ييف ُقنُ ي
ييف ُقنُ ي
وت ا ْل يوت يْرَ .واهللَُّ َأ ْع َل ُم)(.)1
َ ُّ َ ِّ َ َ
ْ
واتة :ئةو رِيوايةتانةى لةسةر قنوتى وةتر هةية لة (عومةرى كورِى
خةتتاب و عبداهلل ى كورِى مةسعود)ةوة زوَرترو (صحيح) ترن تا
قـنوتى بةيانيان ،يةآلم ئةو رِيوايةتانةى لة ثيَغةمبةرةوة  هةية لةسةر
قنوتى بةيانيان (صحيح) ترو زوَرترن تا قنوتى وةتر.
َة تيَطةيشنت كاتيَك سةيرى ئةو
واتة :ئةمة بووةتة هوَكارى هةل
رِيوايةتانة دةكةن (صحابة) قنوتيان خويَندووة لة وةتر دا بةتايبةت لة
رِةمةزان دا وة دوعاشيان تيَدا كردووة ،وة سةيرى ئةو رِيوايةتانةش
دةكةن ثيَغةمبةرى خوا  لةكاتى بةآلكان دا قنوتى خويَندووة لة
نويَذة فةرزةكان دا بةتايبةت بةيانى .طةيشتوونةتة ئةو تيَطةيشتنةى
( )4زاد اَلعاد جـ 4ص.351
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٦٥

نويَذى بةيانيان قنوت بكريَت بةردةوام وة دوعاى قنوتى وةتريشى تيَدا
خبويَندريَت .لةطةأل ئةوةش دا دةبواية وا تيَبطةيشتناية ثيَغةمبةرى خوا
 لة ذيانى دا قنوتى لةكاتى بوونى بةآلدا بوَ ماوةيةك بةو دوعايةى
ثيَويستييةتى خويَندووة بةبآ بةردةوامى لةهةموو فةرزةكان دا لة كوَتا
رِكات دا لةدواى رِكوع .وة قنوتى وةتريشى ناوبةناو خويَندووة ،بةبآ
بةردةوامى بةو دوعايةى حةسةنى كورِى عةىلcلة كوَتا رِكاتى
وةتردا ثيَش رِكوع.
َبوون قنوتى نويَذى
بةم شيَوةية بوَمان دةردةكةويَت بةبىَ تيَكةل
بةيانيان (بةرِاتيبةيى) واتة بةردةوام ،هيض بنةمايةكى زانستى نييةو
زيادكردنة لة نويَذى بةيانيان.

٦٦
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رِوونكردنةوةيةك
َطةدار،
ثاش يةكالبوونةوةى قنوت بةشيَوةيةكى زانستى بةل
ثرسياريَك ديَتة ئاراوة:
ثرسيار :طةر ثيَشنويَذ قنوتى بةيانيانى بةردةوام خويَندو طويَى بةم
َطةو رِوونكردنةوانةى زانايان نةدا ،ئايا نويَذخويَن ضاو لة (ئيمام)
بةل
َربِيَت و (ئامني) بكات ياخود نةيكات؟
بكات دةست هةل
وةآلم :بوَ ئةم ثرسيارة دةقيَكى (ابن تيمية)  vدةكةين بة وةآلم
كة دةفةرمويَتَ ( :و يَل َ َذا َينْ َب يغي ل ي ْل َم ْأ ُمو يم َأ ْن َي ْت َب َع إ َما َم ُه في َيام َي ُسو ُغ في ييه
ي
وت َِل ْ َي ْقنُ ْت َفإي َّن النَّبي َّي
اال ْجتي َهاد َفإي َذا َقن ََت َقن ََت َم َع ُه َوإي ْن ت ََر َك ا ْل ُقنُ َ
َص ََّّل اهللَُّ َع َل ْي يه َو َس َّل َم َق َال« :إن َهَم ُج ِع َل ْ ِ
اْل َما ُم لِ ُي ْؤت هَم بِ ِه»(َ .)1و َق َالَ « :ال
َتتَلي ُفوا َع ََّل َأ يئمتي ُكم»( .)2و َثب َت َعنْه ييف الص ي
ح ي
َْ
يح َأ َّن ُه َق َالُ « :ي َص ُّلو َن
َّ
ُ
َ َ
َّ ْ
َل ُك ْم َفإي ْن َأ َصا ُبوا َف َل ُك ْم َو ََل ُ ْم َوإي ْن َأ ْخ َطئُوا َف َل ُك ْم َو َع َل ْي يه ْم»(َ .)3فإي َذا
َقن ََت َِل ْ َي ُك ْن ل ي ْل َم ْأ ُمو يم َأ ْن ُي َسابي َق ُهَ :ف َال ُبدَّ يم ْن ُمتَا َب َعتي يه َو يَل َ َذا ك َ
َان َع ْبدُ
( )4رواه البخاري (.)144
( )5رواه مسلم (.)141
( )3رواه مسلم (.)4822
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٦۷

ٍ
يع بي يمنَى ُث َّم إ َّن ُه َص ََّّل َخ ْل َف ُه َأ ْر َب ًعاَ .ف يق َيل َل ُه
الرتبي َ
اهللَّي ْب ُن َم ْس ُعود َقدْ َأ ْنك ََر َّ ْ
ييف َذل ي َك َف َق َال ْ :ي
رش)(.)1
اْل َال ُ
ف َر
واتة :ثيَويستة نويَذخويَن شويَنكةوتةى ثيَشنويَذ بيَت لةوبابةتانةى
شويَنى ئيجتيهادى زانايانة (واتة :بىَ بناغة نيية) .كاتيَك قنوتى خويَند
خبويَنيَت لةطةل
َى دا ،طةر نةخيويَند نةخيويَنيَت .ثيَغةمبةرى خوا 
فةرموويةتى« :ثيَشنويَذ بوَية دانراوة شويَن كةوتةى بيت» ،وة
فةرموويةتى« :دووبةرةكايةتى مةخةنةوة لةطةأل ئيمامةكانتانا» ،وة لة
فةرموودةيةكى تردا فةرموويةتى« :نويَذتان بوَ دةكةن طةر ثيَكايان
َةيان كرد ثاداشتى ئيَوةية ،وة
ثاداشتى ئيَوةو ئةوانى تيَداية ،طةر هةل
تاوان لةسةر ئةوانة».
طةر ثيَشنويَذ قنوتى خويَند دةبيَت نويَذخويَن لةشويَنكةوتةى
(متابعة)ى دةرنةضيَت ،هةروةك (عبداهلل ى كورِى مةسعود) دذايةتى
نويَذى ضوار رِكاتى كرد لة مينادا ،ثاشان نويَذةكةى بة ضوار رِكات
كرد لةطةأل ئيمام دا ،ثيَيان ووت :خوَ توَ دذايةتيت كرد ،فةرمووى:
«دووبةرةكايةتى شةرِة».
(َ )4مموع الفتاوى (.)445/55
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قال الشيخ العثيمني ( :vالقول الراجح ِف هذه اِلسألة أنه ال
قنوت ِف صالة الفجر؛ ِلن ذلك َ يثبت عن النبي  ،فإن النبي
 َ يقنت ِف الفرائض إال بسبب نوازل نزلت باِلمة
اْلسالمية...،لكن من ائتم بإمام يقنت ِف صالة الفجر فال ينفرد
عنه ،بل يتابعه ويقف ،ويؤمن عَل دعائه ،هكذا نص عليه اْلمام
أَحد  vوإنَم نص  vعَل هذا؛ ِلن اْلالف َش ،واْلروج عن
اجلَمعة َش)(.)1
وباجلملة فتخصيص صالة الصبح بالقنوت من اِلسائل اْلالفية
االجتهادية ،فمن صَل وراء إمام يقنت ِف الصبح خاصة قبل
الركوع أو بعده فعليه أن يتابعه ،وإن كان الراجح االقتصار ِف
القنوت بالفرائض عَل النوازل فقط(.)2
ئةمة رِاى (الشيخ العثيمني) و زانايانى (اللجنة)ية لةسةر
َطة
ضــاولـيَكردن (متابـعة)ى إمام لةو قـنوتةى لة بةيانيان دا بةبىَ بةل
(َ )4مموع فتاوى ورسائل العثيمني (.)418/41
( )5فتاوى اللجنة الدائمة (.)12/1
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٦۹

دةخويَنريَت.
َى بنةبرِ
بةدةر لةوةى كة دةبيَت ماموَستايان و شارةزايان هةول
َةية بدةن تا نويَذةكةيان بطيَرِنةوة سةر ئةو شيَوازة
كردنى ئةم هةل
نويَذةى ثيَغةمبةرى خواو هاوةآلن كردوويانة ،وةكو ثيَغةمبةرى خوا
 دةفةرمويَتَ « :ص ُّلوا كََم َر َأ ْيت ُُم ِ
وِن ُأ َص ِِّل»(.)1
َ
واتة :وا نويَذ بكةن وةك ضوَن دةبينن من نويَذ دةكةم.

ك وََأتٌوبُ ِإَل ْيكْ
حمْدِكْ َال إِلَهَ ِإالَ أَْنتَ اسْتَغْفِرُ َ
ُم وَبِ َ
ك اللَّه َّ
سُبْحَانَ َ

( )4رواه البخاري ،وأَحد .وهو َمرج يف " إرواء الغليل " حتت احلديث (. )543
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ناوةرِوَك
بابةت
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