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  األحاديث واآلثار الواردة
   يف 

  قنوت الوتر رواية ودراية
  
  
  
  
  
  
  
  
  إعداد

  حممد بن عمر بن سامل بازمول. د
   السنةأستاذ مشارك يف قسم الكتاب و
  كلية الدعوة وأصول الدين

  جامعة أم القرى
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  ملخص البحث
  

  .األحاديث واآلثار الواردة يف قنوت الوتر رواية ودراية : عنوان البحث
  حممد بن عمر بن سامل بازمول : الباحثم اس

  :يشتمل البحث على قسمني 
  .سياق األحاديث واآلثار وخترجيها: القسم األول 
  .مسائل قنوت الوتر: القسم الثاين 

ون القاعدة  قام الباحث جبمع األحاديث املرفوعة واآلثار املوقوفة املتعلقة بقنوت الوتر مث خرجها مبيناً درجتها من القبول والرد، لتك                 
اليت يبىن عليها فقه املسائل املتعلقة بقنوت الوتر، حيث أورد جممل ما ورد يف املذاهب الفقهية املتبعة مع مذهب الظاهريـة يف مـسائل                        

  .نباط، مث عاد وحبث املسائل مسألة مسألة حبسب داللة النصوص الثابتة متبعاً طريقة أهل العلم يف النظر واالستدالل يف االستقنوت الوتر
ويتأكد املداومـة عليـه يف   .  فعله أحياناً وتركه أحياناً السنة، وأن   العامأن قنوت الوتر يشرع طوال      : وانتهى البحث إىل نتائج منها      

النصف األخري من رمضان، من ليلة السادس عشرة، ويشرع ترك القنوت يف النصف األول من رمضان إذا صلِّي بالناس، وهـذا مـن                       
أن . أن قنوت الوتر جيوز قبل الركوع وبعده، واألفضل فيه قبل الركـوع           .  فإن قنت يف أوله وآخره جاز      .ة، بل واهولة  السنن املهجور 

 أن جيهر اإلمام يف قنوت الـوتر  السنةأن من   . من السنن املهجورة يف قنوت الوتر أن يكرب للقنوت وأن يكرب بعده، إذا قنت قبل الركوع               
 يف دعاء القنوت أن ال يكون طويالً، ولو اقتصر على قدر الوارد فهو أفضل، ولو أطال أحياناً بقـدر مـا      لسنةاأن  . وأن يؤمن من خلفه   

 لإلمام إذا صلى    السنةأن من   . ، فهو جيوز بأي صيغة، واألفضل االقتصار على الوارد        مؤقت  أن دعاء القنوت ليس فيه شيء       . ورد؛ جاز 
يشرع . يقنت يف النصف األول من رمضان، وأن يقنت يف النصف األخري منه، ويدعو على الكفرة              بالناس مجاعة الوتر يف رمضان أن ال        

ال يشرع مسح الوجه    .  وإرساهلما يف آخره، كل ذلك جائز      رفع اليدين يف دعاء قنوت الوتر، ويشرع إرساهلما، ويشرع رفعهما يف أوله           
 رضي اهللا عنهما،    أُيب بن كعب  أن ابن مسعود و   .  وسلم يف دعاء قنوت الوتر     يشرع الصالة على النيب صلى اهللا عليه      . باليدين بعد الدعاء  

أن من أشبه الصلوات بصالة الوتر صالة املغرب؛ إذ املغرب وتر النهار، فمـا              . من أكثر الصحابة الذين نقلت عنهم أحكام قنوت الوتر        
  . يف الفريضة ثبت مثله يف النافلة إال لدليلثبت يف القنوت فيها للنازلة يثبت للقنوت يف الوتر، ويؤكد هذا أن ما ثبت

والباحث يرجو أن حيقق ببحثه هذا حترير هذا املسائل، وإحياء الطريقة اليت كان أهل العلم يبحثون ا، جبمع املرويات يف موضـوع                   
  .واحد، مث تبني درجتها من القبول، مث االستنباط منها

  .سائالً اهللا التوفيق واهلدى والرشاد والسداد
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Abstract of the Study 
 

Title of the study: The Narrations About the Qunoot Supplication Made in the Witr 

Prayer, From a Hadeeth Perspective, and From a Fiqh Perspective 

 

Name of the author: Muhammad ‘Umar ibn Saalim Baazmool 

 

The study consists of two main parts: 

• Part One: The Narrations Along With a Discussion of Their Authenticity 

• Part Two: The Issues Related to the Qunoot Supplication Made in the Witr Prayer 

 

The author gathered all of the authentic narrations from the Prophet (�) and the statements 

of his companions related to the qunoot of witr prayer.  He then classified them into 

categories of authenticity, so as to distinguish between the acceptable and unacceptable ones, 

which allowed the founding principles of the study to be based solely on the issues related to 

the qunoot of witr prayer.  He gathered what has been mentioned about the subject in the 

well-known schools of fiqh, along with the Thaahiriyyah School.  The author then went back 

and researched the issues one by one, according to the authentic narrations, using the 

methodology of the people of knowledge and their way of research, argumentation, and 

deduction. 

 

Some of the conclusions reached in the study are as follows: 

• The qunoot of witr may be performed all year round. 

• The way of the Prophet (�) was to perform it sometimes and leave it sometimes. 

• Continuation with it every night is confirmed for the nights of the last half of 

Ramadhaan, beginning with the sixteenth night. 

• The qunoot is to be left off in the first half of Ramadhaan if the prayer is made in 

congregation with the people.  This is indeed an abandoned Sunnah, and unknown to 

many. 

• It is permissible to make the qunoot in the first and second half of Ramadhaan. 

• The qunoot of witr may be made before or after the rukoo’, while it is best done before 

it. 

•  From the abandoned Sunnahs is to pronouce takbeer (“Allaahu akbar”) before and 

after the qunoot when making the qunoot before the rukoo’. 

•  From the Sunnah is that the imaam of the prayer raises his voice with the 

supplications of qunoot, and the followers say “aameen.” 

•  According to the Sunnah, the qunoot supplication is not to be long, and restricting 

one’s self to what has been reported on the Prophet (�) is best, as it would also be 

permissible to prolong it with other established phrases. 

• There is nothing obliging the people to make the qunoot a certain way, rather any way 

is permissible, and the best way is that which has been reported. 

• It is from the sunnah for the imaam of the people to not make qunoot in the first half 

of Ramadhaan, to make it in the last half, and to supplicate against the disbelievers in the 

qunoot. 
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• It is permissible to raise the hands with the qunoot supplication, to leave them down at 

the sides, or to raise them for the first part and leave them down for the last part.  All of 

this is permissible. 

• It is not permissible to wipe the face with the hands after the qunoot. 

• It is permissible to send prayers on the Prophet (�) in the qunoot supplication. 

• ‘Abdullaah ibn Mas’ood (�) and Ubayy ibn Ka’b (�) conveyed the most narrations 

about the qunoot supplication in the witr prayer. 

• The prayer that resembles the witr prayer most is Maghrib, as Maghrib prayer is the 

witr of the daytime. 

• Whatever is established for the naazilah qunoot (performed in the obligatory prayers) 

is also acceptable for the qunoot of witr prayer.  This is supported by the principle that 

whatever is allowed in an obligatory act is also allowed in an optional act, unless there 

exists specific evidence to prohibit it. 

 

The author hopes that he has done justice to the subject, and that he has helped to revive 

the methodology of the people of the knowledge in research, gathering the evidences, 

accepting and rejecting them due to their authenticity, and then making conclusions based on 

them. 

 

May Allaah grant the author success, guidance, and firmness. 
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إن احلمد هللا، حنمده، و نستعينه ، و نستغفره، ونعوذ باهللا، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 

  .يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  .صلى اهللا عليه وسلموأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
آم ينا الّذهاأَيونَ يملسم متأَنإِالّ و نوتمالَتو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتن  

يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثيراً ونِسآًء 
    ه الَّذي تسآَءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًواتقُوا اللَّ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَوالً سديداً
  .قَد فَاز فَوزاً عظيماًورسولَه فَ

فإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، :  أما بعد
  .وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 فهذه رسالة مجعت فيها األحاديث واآلثار الواردة عن الصحابة رضوان اهللا عليهم يف قنوت :أمـا بعد
  :لوتر، مع ذكر مسائله الفقهية، وقد أمسيتها ا

  األحاديث واآلثار الواردة يف قنوت الوتر رواية ودراية
وأبدأ ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ بسياق األحاديث واآلثار حبسب مساند من رويت عنه، مع بيان درجتها من 

  :وذلك هو التايل. ، مدخالًالقبول والرد، مث أورد املسائل املتعلقة بقنوت الوتر، مقدماً بني يديها
وجممل ما جاء يف املذاهب األربعة ومذهب ابن حزم من . تعريف القنوت: ويشتمل على  : مدخل

  .الظاهرية عن قنوت الوتر
  هل يشرع القنوت يف الوتر؟: املسألة األوىل 
  هل يقنت يف الوتر قبل الركوع أم بعده؟: املسألة الثانية
  عد القراءة للقنوت قبل الركوع؟هل يكرب ب: املسألة الثالثة 
  هل ترفع األيدي يف دعاء القنوت؟: املسألة الرابعة 

  هل يشرع اجلهر بالقنوت وتأمني املأموم ؟: املسألة اخلامسة 
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  ما دعاء القنوت؟ : املسألة السادسة 
  هل يشرع التطويل يف قنوت الوتر ؟ : املسألة السابعة 
  نيب عليه الصالة والسالم يف دعاء القنوت؟هل يصلى على ال: املسألة الثامنة 

  ما احلكم إذا سهى عن قنوت الوتر؟:  املسألة التاسعة 
داعياً اهللا عزوجل أن يرزقين القبول يف الدنيا واآلخرة، وأن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي، وداعياً 

  .إىل سنة نبيه الرؤوف الرحيم، إن ريب مسيع جميب
  كتبه

  بن سامل بازمول حممد بن عمر 
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  ما جاء عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر

: مسعت أبابكر وعمر وعثمان وعلياً يقولون: عن عمرو بن مشر عن سالم عن سويد بن غفلة قال) ١/١
   .)١("ه وسلم يف آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلكقنت رسول اهللا صلى اهللا علي"

  ما جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر
: مسعت أبابكر وعمر وعثمان وعلياً يقولون: عن عمرو بن مشر عن سالم عن سويد بن غفلة قال) ٢/١

  .)٢("قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك"

النصف : قلت. عمر أول من قنت: القنوت يف شهر رمضان؟ قال: عن ابن جريج قال قلت لعطاء) ٣/٢
  .)٣("نعم: اآلخر امجع؟ قال

فإذا كان النصف كان أُيب يقوم للناس على عهد عمر يف رمضان : "عن أيوب عن ابن سريين قال) ٤/٣
ام للناس أبو حليمة معاذ القارئ وجهر  فإذا متت عشرون ليلة انصرف إىل أهله وقجهر بالقنوت بعد الركعة

ما أسرع ما : اللهم قحط املطر فيقولون آمني فيقول: بالقنوت يف العشر األواخر حىت كانوا مما يسمعونه يقول
   .)٤("تقولون آمني دعوين حىت أدعو

                              

  .إسناد موضوع) ١(
، وقـال  "زايغ كذاب: "قال اجلوزجاين. ويف السند عمرو بن مشر هو اجلعفي الكويف الشيعي        ). ٢/٣٢(أخرجه الدارقطين     

انظر ميزان االعتـدال    ".  منكر احلديث : "ي، وقال البخار  "يشتم الصحابة، ويروي املوضوعات عن الثقات     : "ابن حبان 
)٢/٢٢٨.(  

 .انظر خترجيه فيما جاء عن أيب بكر الصديق. إسناده ) ٢(
  .حسن لغريه) ٣(

 لكـن  .، وعطاء بن أيب رباح مل يدرك عمر بن اخلطاب، ومراسيله من أضعف املراسـيل )٢/٣٠٥(أخرجه ابن أيب شيبة  
فريتقي ا هذا األثر إىل درجـة  ،  )١٣/٢(، حتت رقم     يف قنوت الوتر   بن كعب أُيب  عن  سيأيت يف ما جاء     يشهد لروايته ما    

  .احلسن لغريه
  .وقصة قنوت أيب رضي اهللا عنه حسنة لغريها. إسناده ضعيف) ٤(

: ، بلفـظ  ٩٩، وأخرجه أبوداود يف مسائله ألمحد بن حنبل ص        )٧٧٢٤، حتت رقم    ٤/٢٥٩(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     
وسند عبدالرزاق ضعيف، ابن سريين مل يسمع أبياً، وسند أيب داود ليس فيـه              ...".  النصف الباقي  كان اإلمام يدعو يف   "

=  

٨  
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 وأمره أن يقنت م يفأن عمر حيث أمر أبيا أن يصلي بالناس يف رمضان : عن عمرو عن احلسن) ٥/٤
  ].قنتوا فدعوا على الكفرة[ ليلة ست عشرة النصف الباقي

  .)١("إذا كان إماما قنت يف النصف وإذا مل يكن إماما قنت الشهر كله: وكان احلسن يقول: قال

يف [أنه مسع عبيد بن عمري يأثر عن عمر بن اخلطاب يف القنوت : "عن ابن جريج قال أخربين عطاء) ٦/٥
م اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات وألف بني قلوم وأصلح ذات الله: أنه كان يقول] الوتر

بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك 
لرمحن اللهم خالف بني كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل م بأسك الذي ال ترده عن القوم ارمني بسم اهللا ا

الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك بسم اهللا الرمحن الرحيم 
إن عذابك ] اجلد[اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخناف عذابك 

  "بالكفار ملحق
  .ركعة اآلخرة من الصبحالقنوت قبل ال: ومسعت عبيد بن عمري يقول]: عطاء[قال 

وأنه يوتر ما كل ليلة وذكر أنه جيهر . وذكر أنه بلغه أما سورتان من القرآن يف مصحف ابن مسعود
  .بالقنوت يف الصبح

  .)٢("قد فرغ هو يف الدعاء يف آخرها: فإنك تكره االستغفار يف املكتوبة فهذا عمر قد استغفر؟ قال: قلت

_____________  
=  

، فهذا منقطع "فذكره بنحوه .. أنبئت أن معاذا أبا حليمة قال يف دعائه       : "، لكن فيه قال ابن سريين     أُيب بن كعب  التصريح ب 
  . يف قنوت الوترأُيب بن كعبهلا ما جاء عن الواسطة بني ابن سريين وأيب معاذ مبهمة، وقصة قنوت أيب يشهد 

  .أثر حسن لغريه) ١(
لكن تابعه يونس بن عبيد  أخرجه ابن         ،.يف السند عمرو هو ابن عبيد، متهم      ). ٢/٣٠٥(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       

 .حلسن مل يدرك أبياًمن طريق يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن احلسن، والزيادة له، وا) ٢/٧٧(عبدالرب يف االستذكار 
،  لصالة الليل  أُيب بن كعب  لكن يشهد له ما جاء عن عروة عن عبدالرمحن بن عبد القارئ يف قصة مجع عمر للناس خلف                   

  .١٣/٢وهو فيما جاء عن أُيب بن كعب حتت رقم 
     .والبالغ يف آخره عن عطاء حسن لغريه. إسناده صحيح، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه) ٢(

عن عبيد بن عمري يأثر عن عمر بن اخلطاب يف القنوت أنه كان : "، وفيه )٤٩٦٩، حتت رقم    ٣/١١١( عبدالرزاق   مصنف
، واآلخر ساقه   ٩٨، ويف مسائل أيب داود رواه عن أمحد بن حنبل من طريقني، أحدمها من طريق عبدالرزاق، ص                ..."يقول

=  

٩  



  ��د�� وا���ر ا��اردة �� 
	�ت ا����ا�

  
  

١٠  

  .)١("أن عمر قنت يف الوتر قبل الركوع: " بن يزيدعن إبراهيم عن األسود) ٣٧/٤(
 رضي أُيب بن كعبوهناك مجلة من اآلثار تدخل يف ما جاء عن عمر بن اخلطاب، أوردا يف ما جاء عن 

  .اهللا عنهم 
  ما جاء عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف القنوت

: ر وعمر وعثمان وعلياً يقولونمسعت أبابك: عن عمرو بن مشر عن سالم عن سويد بن غفلة قال) ٧/١

_____________  
=  

ن يقول يف القنوت، قال أمحد فذكر هذا احلديث،         ، من طريق حممد بن حعفر عن ابن جريج عن عطاء أن عمر كا             ٩٩ص
، بنحوه مع ) ٢/٣١٤(، وأخرجه ابن أيب شيبة "وكان يقول ذلك يف الصبح ويف رمضان    : "قال" بني كلمهم : "إال أنه قال  

: مسعت عمر يقنت يف الفجر يقل : عن عبيد بن عمري "تقدمي وتأخري، من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج به، وفيه    
، وليس يف رواية ابن أيب شيبة ذكر أنه كان يقوله يف قنوت الـوتر، و ال                 .."اهللا الرمحن الرحيم اللهم إنا نستعينك       بسم  

الزيادة اليت عند أمحد، و ال ذكر هذا البالغ عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يوتر ما يف كل ليلة، ومـن         
عن عمر : "، والزيادة األوىل بني معقوفتني له، ولفظه    )٢٧٣٦، األثر رقم    ٥/٢١٤(طريق عبدالرزاق ابن املنذر يف األوسط       

، معلقـاً عـن   ١٤٢خمتصر قيام الليل ص(، وأخرجه ابن نصر املروزي .."بن اخلطاب أنه كان يقول يف القنوت يف الوتر  
ـ     )٢/٣١٤(وساقه ابن أيب شيبة أيضاً      ). عطاء أنه مسع عبيد بن عمري      ، )١/٢٤٩(اين اآلثـار    ، والطحـاوي يف شرح مع

صليت خلف عمر رضي اهللا عنه صالة الغداة        : كالمها من طريق هشيم عن ابن أيب ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمري قال              
، وساقه خمتصراً يف الدعاء، ومل يذكر البالغ عن ابن مسعود، و ال ما جاء يف          ..."فقنت فيها بعد الركوع، وقال يف قنوته        

يب ليلى وهو حممد بن عبدالرمحن سيء احلفظ جداً، كما يف التقريب، لكنه توبع تابعه ابن جـريج            آخره، ويف السند ابن أ    
كما رأيت، وتابعه سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى عن أبيه أنه صلى خلف عمر ففعل ذلك، أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

، وهذا إسناد صحيح صـححه البيهقـي        )٢/٢١١(، والبيهقي   )١/٢٥٠(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار       )٢/٣١٤(
فإنك تكره االستغفار إىل آخره،     : فاعله ابن جريج، وقائل   ) ذكر(الظاهر أن فعل    ) تنبيه). (٢/١٧١(واأللباين يف اإلرواء    

 ألن هذا إمنا ورد يف رواية عبدالرزاق عن ابن جريج، ومل يأت يف رواية حفص بن                 .هو عبدالرزاق قاله لشيخه ابن جريج     
مل يأت كما رأيت يف مصنف عبدالرزاق، إمنا ذكرها ابن املنذر يف روايته " يف الوتر: " وقوله عن عمر. ابن جريجغياث عن

كان : "من طريق عبدالرزاق، وقد توبع عليها يف الرواية اليت أخرجها أبوداود عن أمحد يف مسائله ألمحد، إذ يف آخرها أنه                   
  .عطاء ضعيف، وله شواهد فريقى إىل احلسن لغريه، والبالغ عن "يقول ذلك يف الصبح ويف رمضان

صحيح عن عمر بن اخلطاب، على املتحرر يف صواب السند عنه؛ انظر ما سيأيت فيما جاء عن ابن عمـر حتـت رقـم                        ) ١(
)٣٧/٤.(  
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١١  

  .)١("قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك"
  ما جاء عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر

: مسعت أبابكر وعمر وعثمان وعلياً يقولون: عن عمرو بن مشر عن سالم عن سويد بن غفلة قال) ٨/١
  .)٢("لى اهللا عليه وسلم يف آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلكقنت رسول اهللا ص"

  .)٣("أن عليا كان يقنت يف الوتر بعد الركوع: "عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبيه) ٩/٢
  .)٤("أنه كان يقنت يف النصف من رمضان: "عن سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي) ١٠/٣
انه كان يفتتح : "يلى عن أيب إسحاق عن احلارث عن عليعن نضر بن إمساعيل عن ابن أيب ل) ١١/٤

  .)٥("القنوت بالتكبري
  ما جاء عن أُيب بن كعب رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر 

ه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ: "عن زبيد عن سعيد بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبزى عن أَبِيه عن أُيب بن كعب) ١٢/١

                              

 .انظر خترجيه فيما جاء عن أيب بكر الصديق. إسناده موضوع ) ١(
  .يب بكر الصديقانظر خترجيه فيما جاء عن أ. إسناده موضوع  ) ٢(
  .إسناده ضعيف) ٣(

، وأخرجه أيضاً من طريق هشيم قال أخربنا عطاء بن السائب عن أيب عبدالرمحن أن علياً                )٢/٣٠٢(أخرجه ابن أيب شيبة     
ويف السند عطاء . ، من طريق الشافعي قال حكاية عن هشيم وذكره)٣/٣٩(، والبيهقي  "كان يقنت يف الوتر بعد الركوع     

اية شريك عنه بعد االختالط فقد ذكروا بأن كل من روى عن عطاء إمنا روى يف االختالط إال شـعبة                    بن السائب، ورو  
  ).٢/١٦٦(، إرواء الغليل )٣/٣٩(، اجلوهر النقي ٣١٩انظر الكواكب النريات ص. والسفيانان واحلمادان

  .إسناده ضعيف) ٤(
يف حديثه  . ويف السند احلارث بن عبداهللا األعور     ). ٢/٤٩٨ (السنن الكربى ، والبيهقي يف    )٢/٣٠٥(أخرجه ابن أيب شيبة     

  .٢١١ضعف كما يف التقريب ص
  .وثبت مقيداً بالفجر. إسناده ضعيف) ٥(

وقع يف املصنف   : تنبيه. ، فيه احلارث األعور، والنضر بن إمساعيل كالمها يف حديثه ضعف          )٢/٣١٦(أخرجه ابن أيب شيبة     
أن ابن أيب شيبة أورده يف باب التكبري يف قنوت الفجر من            : ويالحظ  ). رنض: (باملهملة، وهو خطأ طبعي صوابه    ) نصر(

أن علياً كرب : عن أيب عبدالرمحن السلمي) ٢/٣١٥(وقد أخرج ابن أيب شيبة . فعله؟ وإمنا أوردته يف قنوت الوتر ألنه مطلق
  .وإسناده حسن" حني قنت يف الفجر، وكرب حني ركع
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علَيه وسلَّم كَانَ يوتر بِثَلَاث ركَعات كَانَ يقْرأُ في الْأُولَى بِسبح اسم ربك الْأَعلَى وفي الثَّانِية بِقُلْ يا أَيها 
 دأَح اللَّه وبِقُلْ ه ثَةي الثَّالفونَ وركُوعِالْكَافلَ الرقَب تقْنيوسِ  فَإِذَاوالْقُد كلانَ الْمحبس هاغفَر دنغَ قَالَ عفَر 

نرِهي آخيلُ فطي اتر١("ثَلَاثَ م(.  

                              

ه؛ أخرجه ابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة باب ماجاء يف القنوت قبل الركوع وبعده،              جاء من طريق  سفيان عن زبيد ب        )١(
، رضي اهللا عنـه، يف      أُيب بن كعب   الناقلني خلرب    ألفاظ، والنسائي يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، اختالف          )١١٨٣(

وقد روى هذا :  أبو عبد الرمحنقال: "، وقال)١٤٣٢، حتت رقم ١/٤٤٨(،  ويف الكربى له )١٦٩٩( حديث رقم .الوتر
واحلديث أورده الضياء املقدسي يف املختارة      ". احلديث غري واحد عن زبيد فلم يذكر أحد منهم فيه أن قنت قبل الركوع             

  ..". سند جيد رجاله كلهم ثقات : "، وقال األلباين عن هذا الطريق)١٢١٧(، حتت رقم ٣/٤١٩(
وقال أبوداود عن هذا الطريق يف سننه عقب احلديث         ). ٣/٤٠(هقي يف السنن    ومن طريق مسعر عن زبيد به؛ أخرجه البي       

ما روِي عن حفْصِ بنِ غياث عن مسعرٍ عن زبيد فَإِنه قَالَ في          : " ، من كتاب الصالة باب القنوت يف الوتر       )١٤٢٧(رقم  
 داود ولَيس هو بِالْمشهورِ من حديث حفْصٍ نخاف أَنْ يكُونَ عن حفْصٍ عن غَيرِ               قَالَ أَبو . حديثه إِنه قَنت قَبلَ الركُوعِ    

  اهـ"مسعرٍ
). ٣/٤٠ (الـسنن الكـربى   ، ومن طريقه البيهقي يف      )٢/٣١(ومن طريق فطر عن زبيد به؛ أخرجه الدارقطين يف السنن           

  .وإسناده صحيح
 عيسى بن يونس عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى عنومن طريق املسيب بن واضح عن 

وقـال  ). ٣/٣٩(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكـربى  )٢/٣١( به؛ أخرجه الدارقطين يف سننه    أبيه عن أُيب بن كعب    
  اهـ"هذا إسناد صحيح): "٢/١٦٧(األلباين عن هذا الطريق يف اإلرواء 

بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أَبِي عروبةَ عن قَتادةَ به، أخرجه يف خمتصر كتاب الوتر                   ومن طريق إسحاق    
 ومرة قال إسحاق وساق السند إىل سعيد بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبزى عن أَبِيه           .وإسناده صحيح ). ٥٨(، حتت رقم    ١١٨ص

وسلم يقرأ يف الركعة األوىل من الوتر بسبح اسم ربك األعلى، ويف الثانية بقل يـا أيهـا            كان رسول اهللا صلى اهللا عليه       "
وإسـناده  ). ٥٨(، حتت رقـم     ١١٨؛ أخرجه يف خمتصر كتاب الوتر ص      "الكافرون، ويف الثالثة بقل هو اهللا أحد ويقنت       

  .صحيح
  ":يقنت قبل الركوع: "وقد جاء احلديث بدون قوله

كَانَ رسولُ : " قَالَ أُيب بن كعب  ي عروبةَ عن قَتادةَ عن سعيد بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبزى عن أَبِيه عن               من طريق سعيد بنِ أَبِ    
 وفي الثَّانِية بِقُلْ يا أَيها الْكَافرونَ وفـي  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقْرأُ في الركْعة الْأُولَى من الْوِترِ بِسبح اسم ربك الْأَعلَى             

    دأَح اللَّه وبِقُلْ ه ثَة٤٨، حتت رقـم     ٩٣خمتصر كتاب الوتر ص   (؛ أخرجه حممد بن نصر املروزي يف كتاب الوتر          "الثَّال( ،
 حديث  .، رضي اهللا عنه، يف الوتر     عبأُيب بن ك   الناقلني خلرب    ألفاظوالنسائي يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، اختالف         

=  

١٢  
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ويالحظ أن روى احلديث  . ، من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أيب عروبة به               )١٧٠٠(رقم  
 والرواية بإثباا وبنفيها من طريق إسحاق عن عيسى بن          .من نفس الطريق مرة بإثبات القنوت قبل الركوع، ومرة بدوا         

  .بهيونس عن سعيد 
                     نع أَبِيه نى عزنِ أَبنِ بمحالر دبنِ عب يدعس نةَ عرزع نةَ عادقَت نةَ عوبرأَبِي ع نب يدعبـه؛   أُيب بن كعب  ومن طريق س 

 .الـوتر ، رضي اهللا عنـه، يف       أُيب بن كعب   الناقلني خلرب    ألفاظأخرجه النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار، اختالف         
  ).١٧٠١(حديث رقم 

؛ أخرجه أبوداود أُيب بن كعبومن طريق األعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى عن أبيه عن 
، ابن ماجه يف كتاب الصالة باب ما جاء فيما يقـرأ يف             )١٤٢٣(يف كتاب الصالة باب ما يقرأ يف الوتر ، حديث رقم            

، والدارقطين يف سـننه   )١٧٣٠(لنسائي يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، حديث رقم          ، وا )١١٧١(الوتر، حديث رقم    
وكذلك رواه أبوحفص األبار وحيي بن أيب زائدة وحممد بن أنس عن األعمش عن              : "وقال الدارقطين رمحه اهللا   ). ٢/٣١(

  اهـ"ورواه أبوعبيدة بن معن عن األعمش عن طلحة وحده. زبيد وطلحة
لك بن أيب سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول اهللا  صلى اهللا                      ومن طريق عبد امل   

عليه وسلم يوتر بـ سبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد؛ أخرجه النسائي يف السنن الكـربى                      
  ).١٤٣٣، حتت رقم ١/٤٤٨(

دة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن النيب  صـلى اهللا                  ومن طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتا        
من كتاب الصالة، باب    ) ١٤٢٧(عليه وسلم مل يذكر القنوت وال ذكر أبيا؛ علقه أبوداود يف السنن، عقب احلديث رقم                

 عن سعيد عن قَتادةَ عن عزرةَ عن سعيد بـنِ عبـد    حديثُ سعيد عن قَتادةَ رواه يزِيد بن زريعٍ       : "وقال. القنوت يف الوتر  
وكَذَلك رواه عبد الْأَعلَى ومحمد . الرحمنِ بنِ أَبزى عن أَبِيه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يذْكُر الْقُنوت ولَا ذَكَر أُبيا

نب           وتوا الْقُنذْكُري لَمو سوننِ يى بيسع عم بِالْكُوفَة هاعمسو يدبرٍ الْعبِش  .    ـنةُ عبعشو يائوتسالد امشا هضأَي اهور قَدو
   وتا الْقُنذْكُري لَمةَ وادقَت .  شمانُ الْأَعملَيس اهور ديبيثُ زدحو مازِمٍ كُلُّهح نب رِيرجانَ وملَيأَبِي س نب كلالْم دبعةُ وبعشو 

تقَن هإِن هيثدي حقَالَ ف هفَإِن ديبز نرٍ ععسم نع اثينِ غفْصِ بح نع وِيا رإِلَّا م وتالْقُن مهنم دأَح ذْكُري لَم ديبز نلَ عقَب 
   .ولَيس هو بِالْمشهورِ من حديث حفْصٍ نخاف أَنْ يكُونَ عن حفْصٍ عن غَيرِ مسعرٍ: قَالَ أَبو داود. الركُوعِ

  اهـ"ويروى أَنَّ أُبيا كَانَ يقْنت في النصف من شهرِ رمضانَ: قَالَ أَبو داود
، ومل يذكر القنوت؛ أخرجه عبد بـن محيـد   أُيب بن كعبر عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى عن أبيه عن           ومن طريق ذ  

، والنـسائي يف  )١٤٣٠(، وأبوداود يف كتاب الصالة باب يف الدعاء بعد الوتر، حديث رقم       )١٧٦، حتت رقم    ١/١٩٨(
  ).١٧٢٩(كتاب الصالة باب نوع آخر من القراءة يف الوتر، حديث رقم 

أعلت الطرق اليت جاء فيها ذكر القنوت قبل الركوع بالطرق اليت مل يأت فيها ذلك، وهذا ال وجه لـه، إذ ثبتـت                       وقد  
=  

١٣  
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أن عبد الرمحن بن عبد القاري ـ وكان يف عهد عمر بن : "عن ابن شهاب أخربين عروة بن الزبري) ١٣/٢
يلة يف رمضان فخرج معه عبد الرمحن بن عبد اخلطاب مع عبد اهللا بن األرقم على بيت املال ـ أن عمر خرج ل

القاري فطاف باملسجد وأهل املسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته 
مث عزم عمر على ذلك وأمر أُيب . واهللا إين أظن لو مجعنا هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل: الرهط؛ فقال عمر

نعم البدعة هي : فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصالة قارئهم فقال عمربن كعب أن يقوم هلم يف رمضان 
فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة يف . واليت تنامون عنها أفضل من اليت تقومون يريد آخر الليل

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وال يؤمنون بوعدك وخالف بني : النصف
هم وألق يف قلوم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله احلق مث يصلي على النيب  صلى اهللا عليه وسلم كلمت

  .ويدعو للمسلمني مبا استطاع من خري مث يستغفر للمؤمنني
اللهم : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصالته على النيب واستغفاره للمؤمنني واملؤمنات ومسألته: قال

ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحتك ربنا وخناف عذابك اجلد ان عذابك ملن إياك نعبد 
  .عاديت ملحق

  .)١("مث يكرب ويهوى ساجدا
فصلى م النصف من رمضان ال يقنت إن أبيا أم الناس يف خالفة عمر : "عن قتادة عن احلسن) ١٤/٣

ى عنهم فصلى م العشر معاذ القارئ يف  فلما دخل العشر أبق وخلفلما مضى النصف قنت بعد الركوع
  . )٢("خالفة عمر

_____________  
=  

   .بأسانيد صحيحة، فدل ذلك على أا مروية على الوجهني
ة هـذه  وهذا اإلعالل ليس بشيء التفاق اجلماعة من الثقات على رواي  ): "٢/١٦٧(قال األلباين رمحه اهللا يف إرواء الغليل        

 .اهـ"الزيادة فهي مقبولة
  .صحيح) ١(

واألثر أصله يف موطأ مالك يف كتاب وقوت الصالة باب ما جاء يف قيام ). ١١٠٠، حتت رقم ٢/١٥٥(صحيح ابن خزمية 
، ويف صحيح البخاري يف كتاب صالة التراويح باب فضل من قام رمضان حديث رقم )٢/٦٥انظر االستذكار (رمضان، 

  .٤٢_٤١ص" صالة التراويح"وقد صحح إسناده األلباين رمحه اهللا يف رسالته . ر القنوت، بدون ذك)٢٠١٠(
  .أثر حسن لغريه) ٢(

=  

١٤  
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١٥  

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ جمع الناس علَى أُيب بن كعب فَكَانَ يصلِّي : "عن يونس بن عبيد عن الْحسنِ) ١٥/٤
 فَإِذَا كَانت الْعشر الْأَواخر تخلَّف فَصلَّى في بيته فَكَانوا اقيولَا يقْنت بِهِم إِلَّا في النصف الْبلَهم عشرِين لَيلَةً 

  .)١("أَبق أُبي: يقُولُونَ
أن أُيب بن كعب قنت يف الوتر بعد : "عن معمر عن الزهري وعن أيوب عن ابن سريين) ١٦/٥
  .)٢("الركوع
أَنَّ أُيب بن كعب أَمهم يعنِي في رمضانَ وكَانَ يقْنت في : "صحابِهعن هشام عن محمد عن بعضِ أَ) ١٧/٦

  .)٣("النصف الْآخرِ من رمضانَ
اللهم إنا نستعينك : أنه كان يقول:"عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أُيب بن كعب) ١٨/٧

يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونستغفرك ونثين عليك فال نكفرك وخنلع ونترك من 

_____________  
=  

جامع . ، وإمنا يروي عنه بواسطة، ومل يدركه      أُيب بن كعب  ، ويف السند احلسن يروي عن       )٢/٣٠٥(أخرجه ابن أيب شيبة     
، ومبا جاء عن عمر بن اخلطاب يف قنوت الوتر، من           )٢(لكن يتقوى مبا يف رقم      . ٧٥، حتفة التحصيل    ١٦٥التحصيل ص 

  . فريتقي إىل احلسن لغريه.طريق ابن سريين، فانظره
  .أثر حسن لغريه) ١(

، ويف  )٢/٤٩٨ (السنن الكربى ، والبيهقي يف    )١٤٢٨(أخرجه أبوداود يف كتاب الصالة باب القنوت يف الوتر حتت رقم            
وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الَّذي ذُكر في الْقُنوت لَيس بِشيٍء وهذَان الْحديثَان يدلَّان : "بهقَالَ أَبو داود عق). ١/٢٨٧(الصغرى له 

واحلسن البصري مل يدرك عمـر بـن        : اهـ قلت "علَى ضعف حديث أُبي أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَنت في الْوِترِ            
  ). ٢(لكن يشهد له ما يف رقم .  رضي اهللا عنهماأُيب بن كعبطاب و ال اخل

  .حسن لغريه) ٢(
عـن  ) ٧٧٢٩، حتت رقـم  ٤/٢٦٠(، وأخرجه يف املصنف )٤٩٩٠، حتت رقم ٣/١٢٠(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف   

 فالـسند   .يب بن كعب  أُوالزهري وابن سريين مل يثبت هلما مساع عن من هو  أصغر سناً من               . أُيب بن كعب  الزهري عن   
 لكن يشهد له ما ثبت من عن عروة عن عبدالرمحن بن عبد القارئ الذي أخرجه ابن خزمية، وهو هـنا بـرقم                      .منقطع

   ).٢٤(وانظر التعليق اآليت حتت رقم . إبراهيم مراسيله عن ابن مسعود صحيحة. وأثر ابن مسعود صحيح). ٢(
  .حسن لغريه) ٣(

ويف ). ٢/٤٩٨ (السنن الكربى ، والبيهقي يف    )١٤٢٨(ة باب القنوت يف الوتر حتت رقم        أخرجه أبوداود يف كتاب الصال    
  ).٢( لكن يشهد ملتنه ما جاء يف رقم .السند مبهم فالسند ضعيف
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١٦  

  .)١("وحنفد خنشى عذابك ونرجو رمحتك إن عذابك بالكفار ملحق

                              

  .إسناده حسن ) ١(
صـدوق يهـم يف حـديث    : "ويف السند جعفر بن برقان، قال يف التقريـب ). ٣/١١٢(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف       

  ـاه"الزهري
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  ما جاء عن ابن مسعود رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر 
بت مع رسول اهللا  : "أبان بن أيب عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد اهللا قال) ١٩/١

يه وسلم  ألنظر كيف يقنت يف وتره فقنت قبل الركوع مث بعثت أمي أم عبد فقلت تبييت مع نسائه صلى اهللا عل
  .)١("أنه قنت قبل الركوعوانظري كيف يقنت يف وتره فأتتين فأخربتين 

ما قنت رسول : قال عبد اهللا: عن حممد بن جابر عن محاد عن إبراهيم عن علقمة واألسود قاال)  ٢٠/٢
 وإنه كان إذا حارب يقنت يف الصلوات كلهن عليه وسلم يف شيء من الصلوات إال يف الوتراهللا صلى اهللا 

  .يدعو على املشركني وما قنت أبو بكر وال عمر وال عثمان حىت ماتوا
وال قنت علي حىت حارب أهل الشام وكان يقنت يف الصلوات كلهن وكان معاوية يدعو عليه أيضا يدعو 

  .)٢("كل واحد منهما على اآلخر

                              

  . مرفوعاًجداً حديث ضعيف ) ١(
، )٣٠٣_٢/٣٠٢(خمتـصراً، وأخرجـه ابـن أيب شـيبة          ) ٤٩٩١، حتت رقم    ٣/١٢٠(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     

خمتـصراً، ويف   ) ١١٥٥، حتت رقم    ١/٤١٢تقريب البغية   ) (٧/١١٨(، وأبونعيم يف احللية     )٢/٣٢(والدارقطين يف سننه    
، ووقع فيه النعمان بن أيب عياش، وصوابه أبان بـن أيب  ١١٥٦، حتت رقم  ١/٤١٢ة  تقريب البغي ) (١٠/٣٠(احللية أيضاً   

وقال أبونعيم عقب سياقه للحديث يف املوضع الثاين مـن          ). ٣/٤١(، والبيهقي يف السنن الكربى      )عياش، كما يف احللية   
قال الدارقطين رمحه اهللا، عقـب      واهـ  "ال أعلم رواه عن الثوري إال أبو النضر       : "طريق أيب النضر عن سفيان عن أبان به       

اهـ، وكذا "، وأبان متروك)أبان: يعين(ومدار احلديث عليه : "وقال البيهقي رمحه اهللاهـ، "أبان متروك: "روايته للحديث
وأخرجه اخلطيب البغدادي يف كتاب القنوت له كما قال يف نـصب الرايـة   . ، عن أبان  ١٠٣قال احلافظ يف التقريب ص    

: ، عن هذا الوجه   ٢٤٤، حتت رقم    ١٩٣خر عن إبراهيم عن علقمة به، وقال احلافظ يف الدراية ص          من وجه آ  ) ٢/١٢٤(
  اهـ"ضعيف"

  .حسن لغريه) ٢(
، وقـال   )٨٥٠، حتت رقـم     ١/٣٣١جممع البحرين   ) (٧٤٨٣، حتت رقم    ٧/٢٧٤(أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط      

ورواه احلسن . ن علقمة واألسود عن عبداهللا إال حممد بن جابر        مل يرو هذا احلديث عن محاد عن إبراهيم ع        : "الطرباين عقبه 
رواه الطرباين يف األوسـط     ): "٢/١٣٧(اهـ، وقال يف جممع الزوائد      "بن احلر عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عمر         

ن عثمان  وفيه شيء مدرك عن غري ابن مسعود بيقني هو قنوت علي ومعاوية يف حال حرما فإن ابن مسعود مات يف زم                    
اهـ وقال يف جممع البحـرين  "وفيه حممد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه كان أعمي واختلط عليه حديثه وكان لقن      

حممد : قلت. اهـ"قنوت علي ومعاوية مدرج من قول علقمة واألسود، فإن ابن مسعود مات قبل بيعة علي              ): "١/٣٣١(
=  

١٧  
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١٨  

إن ابن مسعود وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يقنتون يف : "عن إبراهيم عن علقمة) ٣/ ٢١
  .)١("الوتر قبل الركوع

أنه كان يقنت يف الوتر قبل : "عن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ) ٢٢/٤
  . )٢("الركوع
ال يقنت السنة كلها يف الفجر ويقنت يف الوتر كل :  قال عبد اهللاعن أشعث عن احلكم عن إبراهيم) ٢٣/٥

  . )٣("ليلة قبل الركوع
أنه كان يقنت يف الوتر قبل الركوع وال يقنت يف صالة : "عن محاد عن أيب محزة عن ابن مسعود) ٢٤/٦

_____________  
=  

  . ومنها ما يف الصلب.حلسن لغريه لكن للحديث شواهد يرتقي ا إىل ا.بن جابر ضعيف
  .إسناده حسن) ١(

قال ابن حجر   . حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن محاد عن إبراهيم به           :  قال )٢/٣٠٢(أخرجه ابن أيب شيبة     
و سند جيد، وه): "٢/١٦٦(اهـ، قال األلباين يف اإلرواء "بإسناد حسن: "٢٤٤، حتت الرقم ١٩٤رمحه اهللا يف الدراية ص

  .اهـ"على شرط مسلم
  .حسن لغريه) ٢(

   ).٣٤٦(، حتت رقم ٧٠أخرجه أبو يوسف يف كتاب اآلثار ص
  .حسن لغريه) ٣(

ويف السند أشعث   اهـ،  ."هذا القول عندنا  : قال أبوبكر  " :وقال عقب روايته له   ،  )٣٠٦-٢/٣٠٥(أخرجه ابن أيب شيبة   
مل يسمع من ابن مـسعود،  ) هـ١٩٦ت(هيم النخعي  اهـ، وإبرا "ضعيف: "١٤٩بن سوار الكندي، قال يف التقريب ص      

، ساق بسنده يف ذيب "ثقة إال أنه يرسل كثريا ، فقيه"، ١١٨لكن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة، قال يف التقريب ص
: من طريق أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي احلـافظ ، قـال                ) ١/٦٨صورة املخطوط دار املأمون   (الكمال  

قلت إلبراهيم  : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان األعمش ، قال            : بيدة بن أىب السفر الكوىف ، قال        حدثنا أبوع 
إذا حدثتكم عن رجل عن عبد اهللا فهو الذي مسعـت، و إذا             : اسند يل عن عبد اهللا بن مسعود؟ فقال إبراهيم           : النخعي  

هو مكثر من اإلرسال ، و : و قال احلافظ أبو سعيد العالئي    . اهـ"فهو عن غري واحد عن عبد اهللا      : قال عبد اهللا    : قلت  
فالسند ضعيف لوجود أشعث،    . اهـ"مجاعة من األئمة صححوا مراسيله ، وخص البيهقي ذلك مبا أرسله عن ابن مسعود             

 بن مسعود،   لكن توبع على ذكر القنوت للوتر قبل الركوع، وعلى ذكر الوتر يف كل ليلة، مبا تراه يف األصل، عن عبداهللا                   
  .فريتقي هذا احلديث إىل احلسن لغريه
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  .)١("الفجر
كان ابن مسعود ال : "عن املسعودي و ليث بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال) ٢٥/٧

  . )٢("يقنت يف شيء من الصلوات إال يف الوتر قبل الركوع
كان عبد اهللا ال يقنت يف : "حدثين عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال] هو املسعودي[عن أيب العميس 

  .)٣("وإذا قنت يف الوتر قنت قبل الركعة. صالة الغداة
  .)٤("ن مسعود كان يقنت السنة كلها يف الوترأن اب: "عن معمر عن أبان عن النخعي) ٢٦/٨

                              

  .حسن لغريه) ١(
وأبومحزة هو ميمون األعور القصاب مشهور بكنيتـه        ). ٩٤٣٢، حتت رقم    ٩/٣٢٨(أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري      

ـ ): "٢/٢٤٤(، وهو من الذين عاصروا صغار التابعني ولذا قال يف جممع الزوائـد              ٩٩٠ضعيف كما يف التقريب ص     و ه
  .  لكن ملتنه شواهد كما ترى: اهـ قلت"منقطع

  .أثر صحيح) ٢(
، ويف السند عنده ليث بن أيب سليم عن عبدالرمحن بن األسود، وليث صدوق              )٢/٣٠٢(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       

ـ            ٨١٨التقريب ص . اختلط جداً فلم يتميز حديثه فترك      ار ، لكن تابعه املسعودي عند الطحاوي يف شـرح معـاين اآلث
إســـناده  ): "٢/١٢٧(وقال يف جممع الزوائد     ). ٩١٦٥، حتت رقم    ٩/٢٧٢(، والطرباين يف املعجم الكبري      )١/٢٥٣(

، )٢/١٦٦(اهـ، وقال األلبـاين يف اإلرواء  "صحيح: "٢٤٤، حتت رقم    ١٩٣اهـ، وقال ابن حجر يف الدراية ص      "حسن
  . اهـ"سنده صحيح: "عن سند الطرباين

  .حسن إن شاء اهللا) ٣(
، وسنده رجاله ثقات، إال شيخ الطرباين فلم أقف فيه على           )٩١٦٦، حتت رقم    ٩/٢٧٢(رجه الطرباين يف املعجم الكبري      أخ

فضيل بن حممد امللطي االمام امام      : "، وقال ) ٧/٧٦(جرح أو تعديل، لكن ذكره ابن أيب حامت يف كتابه اجلرح والتعديل             
ن نافع وأىب نعيم الفضل بن دكني وحممد بن عيسى بن الطباع وسعيد بن مسجد ملطية أبو حيىي روى عن أىب توبة الربيع ب

اهـ هذا ما يف "منصور وأىب الوليد الطيالسي وإمساعيل بن أىب أويس وحممد بن موسى بن اعني كتب إيل جبزئني من حديثه
نكر مل يسكت عنه، ويؤكد هذا      ترمجته، وهو مشعر بأنه يف حيز القبول يف اجلملة، واهللا اعلم، إذ لو وجد يف حديثه ما ي                 

 وقد قال يف جممع الزوائد      .أنه مل يرد له ذكر يف كتب الضعفاء واروحني، وقد كان إمام مسجد كما قرأت، فاهللا اعلم                
 جرياً على قاعدته يف شيوخ الطرباين على ما يبدو واهللا اعلم، ويتأكد             .اهـ"إسناده حسن : "عن هذا احلديث  ) ٢/١٢٧(

  . حيز القبول باملتابعات اليت تراها يف األصلأن هذا األثر يف
  .إسناده ضعيف جداً، ومتنه له شواهد) ٤(

=  

١٩  
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قل هو �كان عبداهللا يقرأ يف آخر ركعة من الوتر : "عن ليث عن عبدالرمحن بن األسود عن أبيه) ٢٧/٩
  ".  فيقنت قبل الركعةمث يرفع يديه، �اهللا أحد

 يرفع يديهن مسعود كان اب: "وعند البيهقي". أنه كان يرفع يديه يف قنوت الوتر: "ويف رواية عن عبد اهللا
  .)١("يف القنوت إىل ثدييه

  .)٢(" يف الوتر مث يرسلهما بعديرفع يديهأن ابن مسعود كان : "عن الزهري عن محاد عن إبراهيم) ٢٨/١٠

أن عبد اهللا بن مسعود كان إذا فرغ من القراءة : "عن ليث عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه ) ٢٩/١١
  .)٣("نوت كرب مث ركعكرب مث قنت فإذا فرغ من الق

_____________  
=  

). ٩/٣٢٧(ومن طريقه أخرجه الطرباين يف املعجم الكـبري         ) ٤٩٩١، حتت رقم    ٣/١٢٠(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     
ويف ". خربين من مسع إبراهيم   أ: "، وأم معمر شيخه، فقال    )٧٧٢٩، حتت رقم    ٤/٢٦٠(وأخرجه عبدالرزاق يف املصنف     

  .السند أبان بن أيب عياش، ضعيف، لكن توبع عن ابن مسعود فيما ذكره، كما تراه يف الصلب
  ..حسن لغريه) ١(

، حتت رقـم    ٩/٣٢٧(، والطرباين يف املعجم الكبري      )١٧٤ـ١٧٣جالء العينني ص  (أخرجه البخاري يف جزء رفع اليدين       
، ابـن أيب شـيبة يف املـصنف         �قل هو اهللا أحد   �ليدين يف الوتر دون ذكر قراءة       وأخرجه خمتصراً على رفع ا    ). ٩٤٢٥

ومدار السند عندهم على ليث بن أيب ).٣/٤١(، من طريقني عن ليث بن أيب سليم، والبيهقي يف السنن الكربى )٢/٣٠٧(
، ٨١٨ يف التقريـب ص    سليم عن عبدالرمحن بن األسود عن أبيه به، وليث صدوق اختلط، فلم يتميز حديثه فترك، كما               

 شواهد، ولذكر رفع اليدين متابعة وهي التالية،  فريتقـي إىل            �قل هو اهللا أحد   �لكن لذكر القنوت قبل الركوع وقراءة       
بعد إيراده هلذا األثـر مـع       ) ١٧٥جالء العينني ص  ( وقد قال البخاري رمحه اهللا يف جزء رفع اليدين           .مرتبة احلسن لغريه  

وهذه األحاديث كلها صحيحة عن رسول اهللا وأصحابه ال خيالف بعضها بعضاً    : "دين يف الدعاء  أحاديث أخر فيها رفع الي    
  اهـ"وليس فيها تضاد؛ ألا يف مواطن خمتلفة

  .إسناده صحيح) ٢(
انظـر  .  وتقدم أن مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود صحيحة  ).٧٩٥٢، حتت رقم    ٤/٣٢٥(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     

  ).٢٤(حتت رقم التعليق السابق 
  . ضعيف ) ٣(

ويف السند ليث بن ). ٢٧٢٩، حتت األثر رقم ٥/٢١٢(، ومن طرقه ابن املنذر يف األوسط )٢/٣٠٧(أخرجه ابن أيب شيبة 
=  

٢٠  
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اللهم إنا : علمنا ابن مسعود أن نقرأ يف القنوت: "عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن قال) ٣٠/١٢
نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثين عليك اخلري وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك 

  .)١("ابك إن عذابك اجلد بالكفار ملحقنصلي ونسجد واليك نسعى وحنفد نرجوا رمحتك وخنشى عذ
  ما جاء عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر

: عن عبداهللا بن واقد احلراين عن سفيان الثوري عن مطرف عن أيب اجلهم عن الرباء بن عازب قال) ٣١/١
  .)٢("قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل الركوع مث كرب وركع

 ء بن صاحل عن زبيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه سأله عن القنوت يف الوتر فقال حدثناعن العال) ٣٢/٢
  .)٣("سنة ماضية: "الرباء بن عازب قال

_____________  
=  

  . ٨١٨التقريب ص. أيب سليم، صدوق اختلط جداً فلم يتميز حديثه فترك
  .السند ضعيف عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، ولكن الدعاء حسن لغريه) ١(

 .ويف السند عطاء بن السائب، اختلط بأخرة، ورواية ابن فضيل عنه بعـد االخـتالط              ). ٢/٣٠١(أخرجه ابن أيب شيبة     
أُيب بـن   ، لكن جاء ما يشهد هلذا الدعاء عن الصحابة، انظر ما جاء عن عمر بن اخلطاب، و                ٣٢١الكواكب النريات ص  

تعيني، ماجاء عن عمرو عن احلسن البصري فقد ذكر حنـو      رضي اهللا عنهما، وماجاء مرسالً أو عن الصحابة دون           كعب
  . هذا الدعاء عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهذا يشهد لثبوت الدعاء

  .حديث ضعيف) ٢(
، وحكم على إسناده بأنه     )١٠٣، حتت رقم    ١/٣٩٥زوائد تاريخ بغداد    ) (١/٦٧٨(أخرجه اخلطيب البغدادي يف تارخيه      

متـروك  : "٥٥٥ل عبداهللا بن واقد احلراين أبو قتادة، حيث قال فيه احلافظ ابن حجر يف التقريب ص           ضعيف جداً، من أج   
حديث هذا ضعيف و ال كالم، أما أن حديثـه          : قلت. اهـ"وكان أمحد يثين عليه وقال لعله كرب واختلط، وكان يدلس         

   .ضعيف جداً فال
  ."سنة ماضية: "، فقالإسناده شاذ؛ احملفوظ أنه سأله عن القنوت يف الفجر) ٣(

وهذا الشيخ العالء بن صاحل وهم يف هـذه         : "وكشف عن علته بقوله رمحه اهللا     ) ٢/١٥٣(أخرجه ابن خزمية يف صحيحه      
، وإمنا هو يف الفجر ال يف الوتر فلعله امنحى من كتابه ما بني الفاء واجليم فصارت الفاء شبه الواو "يف الوتر: "اللفظة يف قوله
انت صغرية تشبه التاء فلعله ملا رأى أهل بلده يقنتون يف الوتر وعلماؤهم ال يقنتون يف الفجر توهم أن خـرب  واجليم رمبا ك 

سألت عبد الرمحن بن :  أخربنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن زبيد اليمامي قال.الرباء إمنا هو من القنوت يف الوتر  
فسفيان الثوري أحفظ من مائتني مثل العالء بن صاحل فخرب أن سؤال            ". سنة ماضية : "أيب ليلى عن القنوت يف الفجر فقال      

=  

٢١  
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٢٢  

كان الرباء يكرب قبل أن : "قال) هو سليمان بن اجلهم موىل الرباء(عن مطرف عن أيب اجلهم ) ٣٣/٣
  .)١("يقنت

   الوترما جاء عن ابن عمر رضي اهللا عنه يف قنوت
عن سهل بن العباس الترمذي عن سعيد بن سامل القداح عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن ) ٣٤/١

  .)٢("أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر بثالث ركعات وجيعل القنوت  قبل الركوع: "عمر
يمن هديت، وتولين اللهم اهدين ف: " علم أحد ابين علي يف القنوت�عن ابن عمر أن النيب ) ١/مكرر/٣٤

فيمن توليت، وعافين فيمن عافيت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، إنك تقضي و ال يقضى 
  .)١("عليك، إنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت

_____________  
=  

 وقد روى الثوري .زبيد بن أيب ليلى إمنا كان عن القنوت يف الفجر ال يف الوتر فأعلمه أنه سنة ماضية ومل يذكر أيضا الرباء
. ى عن الرباء أن النيب قنت يف الفجر       وشعبة مها إماما أهل زماما يف احلديث عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليل                

أن الـنيب   : "حدثناه سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء                    
نا بندار ثنا حممد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت بن أيب ليلى حدثين ".صلى اهللا عليه وسلم  قنت يف الفجر

أخربنا أمحد بن عبدة ثنا أبو داود   ". أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  كان يقنت يف املغرب والصبح             : "ء بن عازب  الربا
أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  كان         : "نا شعبة عن عمرو بن مرة أنبأه قال مسعت بن أيب ليلى حيدث عن الرباء بن عازب                

ن الرباء بن عازب عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم ال على ما رواه العالء بن فهذا هو الصحيح ع". يقنت يف الصبح واملغرب
  اهـ"صاحل

  .إسناده صحيح) ١(
أنه قنـت يف    : "لكن أخرج عقبه من طريق مطرف عن أيب اجلهم عن الرباء          ). ٢/٣١٥(      أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه       

  .صحيح، وإسناده "الفجر فكرب حني فرغ من القراءة وكرب حني ركع
  .، واملنت حسن لغريه جداًإسناده ضعيف) ٢(

: ، وقال عقبه  )٨٥٤، حتت رقم    ١/٣٣٢جممع البحرين   (،  )٧٨٨٥، حتت رقم    ٨/٣٦(أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط      
): ٢٤٤(، حتت رقم ١٩٤وقال ابن حجر يف الدراية ص. اهـ"مل يرو هذا احلديث عن عبيداهللا بن عمر إال سعيد بن سامل"
قـال  ): "٢/٢٨(فيه سهل بن العباس قال يف الضعفاء واملتروكني : قلت. اهـ"ه الطرباين يف األوسط بسند ضعيف  أخرج"

 رضي اهللا عنه، انظر ما جاء       أُيب بن كعب  لكن للمنت شواهد منها ما جاء عن        : قلت. اهـ"ليس بثقة متروك  : "الدارقطين
  .عنه
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أنه كان ال يقنت يف الفجر وال : "عن عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر) ٣٥/٢
  .)١("ما نعلم القنوت إال طول القيام وقراءة القرآن: الوتر فكان إذا سئل عن القنوت قاليف 

ويف رواية ". أنه كان ال يقنت إال يف النصف يعين من رمضان: "عن أيوب عن نافع عن ابن عمر) ٣٦/٣
  .)٢("كان ال يقنت يف الوتر إال يف النصف من رمضان: "عند البيهقي

  .)٣("أن ابن عمر قنت يف الوتر قبل الركوع: "ألسود بن يزيدعن إبراهيم عن ا) ٣٧/٤
  . )٤("أن ابن عمر كان ال يقنت يف الصبح وال يف الوتر أيضا: "عن أيوب عن نافع) ٣٨/٥

  حديث ابن عباس رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر

                              

  .إسناده صحيح) ١(
  ).٢/٣٠٦(أخرجه ابن أيب شيبة 

  .إسناده صحيح) ٢(
 الـسنن الكـربى   ، والبيهقي يف    )٣٣٧(، حتت رقم    ٩٦، أمحد يف مسائل ابنه عبداهللا ص      )٢/٣٠٥(أخرجه ابن أيب شيبة     

)٢/٤٩٨.(  
  .إسناده صحيح) ٣(

كذا األثر  يف مصنف  ابن أيب شيبة املطبوع، ورأيت األلبـاين             : تنبيه). ٣٠٢-٢/٣٠١(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       
، ونبه إىل أن عند ابن      "أنه قنت يف الوتر قبل الركوع     : "يذكر من طريق إبراهيم عن عمر       ) ٢/١٦٥( يف اإلرواء    رمحه اهللا 

 فجعله من مسند عمر بن اخلطـاب ال         .، األسود عن عمر وذكره    )١٣٣خمتصر قيام الليل ص   (نصر املروزي يف قيام الليل      
 عن عمر ذا اللفظ، ولكن وجدت هذه الرواية عن ابن عمر،            ومل أجد يف مصنف ابن أيب شيبة املطبوع رواية        : ابنه قلت 

فإن كانت هي الرواية اليت أشار إليها األلباين فقد وقع يف املطبوع خلل، و بالتايل يتوقف يف ثبوت ذلك عن ابن عمـر،                       
: أيب يقـول  قال مسعـت    : "٩٢ مث رأيت يف مسائل عبداهللا ألبيه اإلمام أمحد ص         .ويكون عن عمر بن اخلطاب واهللا اعلم      

عمـر، وقـال   : قـال إبـراهيم  . خالف إبراهيم عبدالرمحن بن األسود عن أبيه أن ابن مسعود قنت يف الوتر قبل الركعة     
اهـ ومعىن هذا أن إبراهيم خالف رواية عبدالرمحن بن األسود، فرواه إبراهيم عن األسود بن يزيد "ابن مسعود: عبدالرمحن

أنه كان يقنت قبل الركوع؛ فهذا يبني أن الرواية عن عمر : عن أبيه عن ابن مسعودعن عمر، ورواه عبدالرمحن بن األسود 
ولعـل ممـا يؤكـده أن    . وليست عن ابن عمر، فما وقع يف املصنف البن أيب شيبة خطأ من الناسخ أو الطابع واهللا اعلم      

   .الروايات األخرى عن ابن عمر أنه مل يكن يرى القنوت إال يف النصف من رمضان
  .إسناده صحيح) ٤(

  ).٤٩٥٠، حتت رقم ٣/١٠٦(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف 
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أوتر : "قالعن عطاء بن مسلم قال ثنا العالء بن املسيب عن حبيب بن أيب ثابت عن ابن عباس ) ٣٩/١
  .)١("النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالث قنت فيها قبل الركوع

لك احلمد مأل : أنه كان يقول يف قنوت الوتر: "عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن ابن عباس) ٤٠/٢
ا السماوات السبع ومأل األرضني السبع ومأل ما بينهما من شيء بعد أهل الثناء واد أحق ما قال العبد وكلن

  .)٢("لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد
  ما جاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر

نزلت عليه عشر سنني فما رأيته : "عن سليمان التيمي عن رجل عن أيب احملزم عن أيب هريرة قال) ٤١/١
  .)٣("قنت يف وتره

أخربين ابن هليعة عن موسى بن وردان أنه كان يرى أبا هريرة يرفع يديه يف عن الوليد بن مسلم ) ٤٢/٢
  ". قنوته يف شهر رمضان

  .)٤(رأيت أبا قالبة يرفع يديه يف قنوته: وأخربين عامر بن شبل اجلرمي قال: قال الوليد

                              

  .واملنت حسن لغريه. إسناده ضعيف) ١(
قـال  ). ١١٥٤، حتت رقـم  ١/٤١١تقريب البغية (، )٥/٦٢(، وأبو نعيم يف احللية    )٣/٤١( يف الكربى    البيهقيأخرجه  

غريب من حـديث حبيـب   : " ل أبونعيم رمحه اهللاهـ، وقا"وهذا ينفرد به عطاء بن مسلم وهو ضعيف: "البيهقي عقبه 
، ١٠٥وهذا إسناد حسن، لوال عنعنة حبيب بن أيب ثابت فإنه مدلس انظر جامع التحصيل ص. اهـ"والعالء تفرد به عطاء

قـال  اخلفاف اهـ، وعطاء بن مسلم "ثقة فقيه جليل، وكان كثري اإلرسال والتدليس: "٢١٨، وقال يف التقريب ص    ١٥٨
أُيب بـن    لكن جاء للمنت ما يشهد له عن         .فتفرده ال حيتمل  : اهـ قلت "صدوق خيطيء كثرياً  : "٦٧٨ريب ص عنه يف التق  

  . يف قنوت الوترأُيب بن كعب انظر ما جاء عن كعب
  .إسناده صحيح) ٢(

  ".عبداهللا بن عبيد"صوابه ) عبيداهللا بن عبيد(ووقع خطأ يف السند . بإسناد صحيح). ٢/٣٠٠(أخرجه ابن أيب شيبة 
  .إسناده ضعيف) ٣(

  .وإسناده ضعيف فيه راوٍ مبهم). ٢/٣٠٦(أخرجه ابن أيب شيبة 
  .إسناده ضعيف) ٤(

، ويف السند الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، ومل يصرح بالـسماع يف              )٣/٤١ (السنن الكربى أخرجه البيهقي يف    
  . كتبه وابن هليعة ضعيف، فإن رواية الوليد عنه بعد احتراق.الطبقات فوقه
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  ما جاء عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما يف قنوت الوتر
علَّمنِي رسولُ : "قَالَ الْحسن بن علي رضي اللَّه عنهما: مريم عن أَبِي الْحوراِء قَالَعن بريد بنِ أَبِي ) ٤٣/١

 هديت اللَّهم اهدنِي فيمن): في قُنوت الْوِترِ: ويف رواية(اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَلمات أَقُولُهن في الْوِترِ 
وعافنِي فيمن عافَيت وتولَّنِي فيمن تولَّيت وبارِك لي فيما أَعطَيت وقنِي شر ما قَضيت إِنك تقْضي ولَا يقْضى 

نبر كْتاربت تيادع نم زعلَا يو تالَيو نلُّ مذلَا ي هإِنو كلَيعتالَيعت١("ا و( .  

                              

  . جاء احلديث عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي رضي اهللا عنه )١(
ورواه عن أيب إسحاق السبيعي كل من شريك بن عبداهللا القاضـي، وأبـو              . من طريق أيب إسحاق السبيعي عن بريد به       

خيثمة، وأبوبكر بن عياش، وسليمان بـن  األحوص، وزهري بن معاوية، وإسرائيل، والثوري، وموسى بن عقبة، وزياد بن          
  قرم الضيب؛ 

شريك (ووقع خطأ طبعي يف السند، فرسم       ) ١٠/٣٨٤(،  )٣/٣٠٠(أما رواية شريك فأخرجها ابن أيب شيبة يف املصنف          
، وابـن ماجـه،    )٦٧٦٥، حتت رقم ١٢/١٣٦(، وأخرجه أبويعلى يف املسند  )شريك بن عبداهللا  : (وصوابه) عن عبداهللا 
، وابن أيب عاصم    )٧٣٧، حتت رقم    ٢/١١٣٩(، ويف كتاب الدعاء     )٢٧٠٤، حتت رقم  ٣/٧٤( يف املعجم الكبري     والطرباين

وضعف سند هذا الطريق حمقق مسند      ". قنوت الوتر : "وهي مقيدة بلفظ  ). ٣٨٣، حديث رقم    ١/٢٦٦(يف كتاب السنة    
  .يرتل عن درجة احلسن لغريهلكنه توبع كما ترى فحديثه هذا من طريقه ال : قلت. أيب يعلى لضعف شريك

، والدارمي يف سـننه حتـت رقـم         )٦٧٨٦، حتت رقم    ١٢/١٥٦(أما رواية أيب األحوص فأخرجها أبويعلى يف مسنده         
، والترمذي يف كتاب الصالة باب ما       )١٤٢٥، وأبوداود يف كتاب الصالة، باب القنوت يف الوتر، حديث رقم            )١٦٣٤

، والنسائي يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء يف الوتر، حديث )٤٦٤(جاء يف القنوت يف الوتر، حديث رقم 
، )٧٣٩، حتـت رقـم      ٢/١١٤٠(، ويف كتاب الدعاء     )٢٧٠٥، حتت رقم    ٣/٧٤(، والطرباين يف الكبري     )١٧٤٥(رقم  

، رقـم   ٤/٧١٧(من طريق أيب داود، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهـل الـسنة              ) ٢/٤٩٧(والبيهقي يف الكربى    
، وصحح حمقق سنن الدارمي     "هذا حديث حسن  : "وقال الترمذي ". قنوت الوتر : "وهي مقيدة بلفظ  ). ١١٧٧ـ١١٧٦

  .وهو كما قال: قلت. إسناد هذه الرواية) ٢/٩٩٢(
، البزار يف مـسنده  )١٤٢٥أما رواية زهري، فأخرجها أبوداود يف كتــاب الصالة، باب القنوت يف الوتر، حديث رقم           

يف قنـوت   : "وهي مقيدة بلفـظ   ). ٢/٤٩٨(، والبيهقي   )٢٧٣(، وابن اجلارود يف املنتقى      )١٣٣٧، حتت رقم    ٤/١٧٦(
وهذا احلديث ال نعلم يرويه عن النيب إال احلسن بن علي، وقد رواه شعبة عن               : "قال البزار عقب روايته للحديث    ". الوتر

علمـين  : عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن         بريد عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي وزاد فيه أبو إسحاق             
ـ "رسول اهللا أن أقول يف قنوت الوتر ومل يقل شعبة يف قنوت الوتر فلذلك كتبناه واسم أيب احلوراء ربيعة بن شيبان                     . اهـ

  ).١/٢٣٩(وصحح إسناد هذه الرواية لغريه صـاحب غوث املكدود بتخريج املنتقى البن اجلارود 
=  

٢٥  
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، وابن خزمية   ١٣٦، حتت رقم    ٨١، والدواليب يف الذرية الطاهرة النبوية ص      )١٦٣٣(سرائيل فأخرجها الدارمي    أما رواية إ  
، ٢/١١٣٨(، ويف كتاب الـدعاء      )٢٧٠٢، حتت رقم    ٣/٧٣(، والطرباين يف املعجم الكبري      )١٠٩٥، حتت رقم  ٢/١٥٢(

: قال البيهقـي  ". عن احلسن أو احلسني   "سند  ووقع يف روايته لل   ) ٢/٢٠٩(، والبيهقي يف السنن الكربى      )٧٣٦حتت رقم   
: بعد نقله قول البيهقي   ) ١/٢٤٩(قال ابن حجر يف التلخيص احلبري       . اهـ"كأن الشك إمنا وقع يف اإلطالق أو يف النسبة        "
وكذا عند أيب يعلى : اهـ قلت..."ويؤيد رواية الشك أن أمحد أخرجه يف مسند احلسني بن علي من مسنده من غري تردد"

، جعله يف مسند احلسني بن علي دون تردد، وانظر ما جاء عن احلسني بن علي رضي اهللا )٦٧٨٦(سنده حديث رقم   يف م 
  ).٢/٩٩٢(وصحح إسناد هذه الرواية حمقق سنن الدارمي ". يف القنوت: " وهذه الرواية مقيدة بقوله.عنه يف قنوت الوتر

" أن يقول يف القنـوت    : "خمتصراً، بلفظ ) ٤٩٨٥، حتت رقم    ٣/١١٨(أما رواية الثوري فأخرجها عبدالرزاق يف املصنف        
، رقم ٣/٧٥(، ومن طريقه الطرباين يف الكبري "أن يقول يف الوتر: "، بلفظ)١٧٢١، رقم ٣/٢٤٧الرسالة (وأمحد يف املسند 

ـ     )٧٤١، حتت رقـم     ٢/١١٤١(مطوالً، ويف كتاب الدعاء مقتصراً على دعاء القنوت،         ) ٢٧٠٦ ة ، وأبـونعيم يف احللي
يف : "، بلفظ)٨٣٦، رقم ١/٣١١عة صوبتها من تقريب البغية بترتيب احللية ا وقد وقع يف السند عنده أخطاء طب٩/٣٢١(

  ". الوتر
، ٢/١١٤٠(، ويف كتاب الدعاء )٢٧٠١، حتت رقم ٣/٧٣(أما رواية موسى بن عقبة فأخرجها الطرباين يف املعجم الكبري    

  ".يف الوتر: "ولفظ الرواية مقيد بـ ). ١١٤، حتت رقم ٤/١١٤علوش (، واحلاكم يف املستدرك )٧٤٠حتت رقم 
 إسـناده حمقـق   وحسن ، )٧٤٢، حتت رقم ٢/١١٤١(أما رواية زياد بن خيثمة فقد أخرجها الطرباين يف كتاب الدعاء           

  .كتاب الدعاء
ويف السند حيي احلماين ). ٧٤٣ ، حتت رقم٢/١١٤١(أما رواية أيب بكر بن عياش فقد أخرجها الطرباين يف كتاب الدعاء، 

  .عن أيب بكر بن عياش، واحلماين ضعيف كما يف التقريب
أما رواية سليمان بن قرم الضيب عن أيب إسحاق، فأخرجها أبو علي احلسن بن حممد البكري، يف كتابه األربعني حـديثاً،              

  اهـ   "سيء احلفظ يتشيع: " التقريب، وسليمان بن قرم قال ابن حجر رمحه اهللا يف١٢٥احلديث السادس والعشرون، ص
، رقـم   ٣/٢٤٥الرسـالة   (وجاء احلديث من طريق يونس بن أيب إسحاق السبيعي عن بريد به؛ أخرجه أمحد يف املسند                 

، ١١٧، وحممد بن نصر املروزي يف خمتصر قيام الليـل ص ٩٧، وأبوداود يف مسائله ألمحد عن أمحد بن حنبل ص         )١٧١٨
، والطرباين  )١٠٩٥، حتت رقم    ٢/١٥١(، وابن خزمية    )٢٧٢(، وابن اجلارود    )٦٢( رقم    حتت ١٤١، ص )٥٦(حتت رقم   
يف : "وقيد لفظ الراوية هنا بقوله    ). ٧٤٧، حتت رقم    ٢/١١٤٣(، ويف كتاب الدعاء     )٢٧١٢، حتت رقم  ٣/٧٧(يف الكبري   

" لمك كلمات تقوهلن عند القنـوت أال أع: "، ويف رواية..."إذا قمت يف القنوت يف الوتر فقل      "، ويف رواية    "قنوت الوتر 
وصحح إسناد هذه الرواية صاحب غوث املكدود بتخريج املنتقى البن          . كذا ذكر هذه الروايات حممد بن نصر يف كتابه        

  ).الرسالة(، وحمققو مسند أمحد )١/٢٣٨(اجلارود 
=  

٢٦  
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، ومن طريقه   )٤٩٨٤قم  ، حتت ر  ٣/١١٧(وجاء من طريق احلسن بن عمارة عن بريد به؛ أخرجه عبدالرزاق يف املصنف              
وهـي طريـق   ). ٧٤٦، حتت رقم ٢/١١٤٣(، ويف كتاب الدعاء )٢٧١١، حتت رقم    ٣/٧٦(الطرباين يف املعجم الكبري     

  . وعند عبدالرزاق زيادة مل يذكرها الطرباين.ضعيفة جداً ألن احلسن بن عمارة متروك احلديث كما يف التقريب
، ويف كتاب   )٢٧٠٧، حتت رقم    ٣/٧٥(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري      وجاء من طريق شعبة بن احلجاج عن بريد به؛          

، وصحح إسناد هذا الطريق األلباين يف "يف الوتر: "وقيد الدعاء يف هذا الطريق بلفظ). ٧٤٤، حتت رقم ٢/١١٤٢(الدعاء 
  ).٢/١٧٣(إرواء الغليل 

، وموضـع   )٧٤٨، حتت رقم    ٢/١١٤٤(الدعاء  وجاء من طريق العالء بن صاحل عن بريد به؛ أخرجه الطرباين يف كتاب              
 وجاءت روايات مطلقة مل تقيد      . إسناد هذا الطريق حمقق كتاب الدعاء      وحسن  ". يف قنوت الوتر  : "الدعاء مقيد فيه بلفظ   

لكنه ذكر طرف   ) ٢٧٠٩، حتت رقم    ٣/٧٦(الدعاء مبوضع، من طريق العالء بن صاحل أخرجها الطرباين يف املعجم الكبري             
  . واملنت صحيح لغريه.وسند هذا الطريق حسن لذاته،. وساق لفظه) ٢/٢٠٩(مل يتم لفظه، والبيهقي احلديث و

فهؤالء تابع بعضهم بعضاً يف رواية احلديث عن بريد بن أيب مرمي به، ووقع يف روايتهم تقييد موضع الـدعاء بـالوتر أو                       
  . واحلديث من هذه الطرق  صحيح.القنوت، أو قنوت الوتر

يث من طريق أيب زيد الزراد عن  أيب احلوراء عن احلسن بن علي رضي اهللا عنه؛ رواه الربيع بن ركني عن أيب                       وجاء احلد 
، ويف كتـاب الـدعاء      )٢٧١٣، حتت رقـم     ٣/٧٧(الزراد عن أيب احلوراء به، أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري           ) زيد(
أبو زيد  ): "٢/١١٤٤( قال الطرباين يف كتاب الدعاء       .، عن الربيع بن ركني عن أيب زيد به        )٧٤٩، حتت رقم    ٢/١١٤٤(

، وهو ما   "أبو زيد "ويف كتب التراجم    " أو يزيد : "وهو ثقة، ورمسه يف كتاب الطرباين     : اهـ قلت "هو عبدامللك بن ميسرة   
. ركنيهذا سند ضعيف علته الربيع هذا وهو ابن سهل ال         : "، وقال )٢/١٧٥( وضعف هذا السند األلباين يف اإلرواء        .أثبته

فالطريق ضعيف؛ لكن يشهد ملتنه ما جاء يف طريق احلديث عن ". ليس بثقة: وقال ابن معني. ضعيف: قال الدارقطين وغريه
  .بريد عن أيب احلوراء عن احلسن رضي اهللا عنه، فريتقي إىل درجة احلسن لغريه

سن بن علي رضي اهللا عنـهما؛        وجاء احلديث من طريق موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن احل                
، والطرباين )٣٨٤، حتت رقم ١/٢٦٨(، ويف السنة له )٤١٥، حتت رقم ١/٣٠١(أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 

، ويف كتـاب الـدعاء   )٣٨٨٧، حتت رقم ٤/١٦٩(، ويف املعجم األوسط )٢٧٠٠، حتت رقم ٣/٧٣(يف املعجم الكبري   
، ٤/١٦٤علـوش   (، واحلاكم   )٣٤٣، حتت رقم    ٢/١٩١( مندة يف كتاب التوحيد      ، وابن )٧٣٥، حتت رقم    ٢/١١٣٨(

الـسنن  ، والبيهقـي يف     )١١٧٨، حتت رقم    ٤/٧١٨(، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة         )٤٨٥٣حتت رقم   
 إال مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عـروة      : "وقال الطرباين يف األوسط عقب إخراجه للحديث      ). ٣٩_٣/٣٨ (الكربى

 و ال يروى عن     .ابن أيب فديك  : موسى بن عقبة، و ال رواه عن موسى بن عقبة إال ابن أخيه إمساعيل بن إبراهيم، تفرد به                 
وقد أشار احلاكم رمحه اهللا إىل االختالف على موسى بن عقبة، فقال بعد . اهـ"عائشة عن احلسن بن علي إال ذا اإلسناد

=  

٢٧  
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لى شرط الشيخني، إال أن حممد بن جعفر بن أيب كثري قد خالف إمساعيل بـن                هذا حديث صحيح ع   : "إخراجه للحديث 
، مث ساقه من طريق حممد بن جعفر بن أيب كثري عن موسى بن عقبة عن أيب إسحاق عن بريد                    "إبراهيم بن عقبة يف إسناده    

ه عن موسى بن عقبة عـن       وقد توبع حممد بن جعفر يف روايت      : قلت. بن أيب مرمي، عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي به          
بريد عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي رضي اهللا عنه، ومل يتابع إمساعيل بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيـه عـن           

يف هـذه الروايـة     : اهـ، قلت "ثقة تكلم فيه بال حجة    : "١٣٥عائشة عن احلسن بن علي، وإمساعيل قال يف التقريب ص         
 الرواية الـيت فيهـا    ألفاظل هو قبل الركوع أو بعده، كما سيأيت بعد قليل عند ذكر             اضطراب يف تعيني مكان القنوت ه     

بعد ) ١/٢٤٨( قال ابن حجر رمحه اهللا يف التلخيص احلبري .التقييد، وقد تقدم ختريج طريق موسى بن عقبة عن أيب إسحاق
: تنبيـه : "ئشة، عند احلاكم، قال     إيراده للحديث من طريق إمساعيل بن موسى عن موسى بن عقبة هشام عن أبيه عن عا               

فقد رأيت يف اجلزء الثاين من فوائد أيب بكر         " إذا رفعت رأسي ومل يبق إال السجود      : "ينبغي أن يتأمل قوله يف هذا الطريق      
ثنا الفضل بن حممد البيهقي، : ثنا حممد بن يونس املقري، قال: أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين ختريج احلاكم له، قال

علمين رسول اهللا   : ثنا أبوبكر بن أيب شيبة املدين احلراين، ثنا ابن أيب فديك، عن إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة بسنده ولفظه                  
وضعف . اهـ"."المنجأ منك إال إليك   : "فذكره، وزاد يف آخره   ... صلى اهللا عليه وسلم أن أقول يف الوتر قبل الركوع           

، وحمقق شرح أصول اعتقاد أهـل الـسنة، وذكـره يف اإلرواء             )٣٧٥(ل اجلنة   هذا الطريق لعلة أخرى األلباين يف ظال      
 إسناده، وأشار إىل أن الثابت من لفظه يف حتديد حمل القنوت، أنه قبل الركوع               وحسن  ، من طريق ابن منده،      )٢/١٦٨(

ن عروة عن أبيه عن     لكن الطريق عن هشام ب    :  قلت . يف ذلك  أُيب بن كعب  إذا فرغ من القراءة؛ وذلك لورود حديث عن         
عائشة عن احلسن بأصله شاذ عندي، فال يثبت من جهته ما تفرد به، وتعيني أن حمل القنوت يف الوتر قبل الركوع، ممـا                       
تفرد به هذا الطريق، نعم ثبت يف الطرق األخرى تعيني حمل هذا الدعاء يف قنوت الوتر، دون تعيني حمله قبل الركـوع أو                     

وقع سند احلديث من ) : تنبيه  (.حديث احلسن بن علي رضي اهللا عنه، نعم ثبت من حديث غريهبعده، فال يثبت ذلك يف 
..." عن أيب املثىن الكعيب عن إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه                 : "هذا الطريق عند الاللكائي هكذا    

إمساعيل بن إبراهيم هلذا احلديث هي عن عمه موسى وهو خطأ من الناسخ أو الطابع، فإن رواية " موسى بن عقبة"بإسقاط 
بن عقبة، كما هو مثبت عند من خرج احلديث غري الاللكائي، وإال فهذا من مناكري أيب املثىن، فإنه منكر احلديث كمـا                     

  ).١٢/٢٢١(يف التهذيب 
عند ابن أيب عاصم يف السنة، والطرباين، " دعاء القنوت يف الوتر: "جاء احلديث مقيداً بقوله: وألفاظ الرواية اليت فيها التقييد

عند ..." اللهم اهدين   : علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وتري إذا رفعت رأسي ومل يبق إال السجود               : "ولهـوبق
ابـن  عند ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين، و       " إذا فرغت من قراءيت فلم يبق علي إال الركوع        : "احلاكم والبيهقي، وبقوله  

مندة يف التوحيد؛ من طريق إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة                       
  .فالطريق شاذة، ويف متنها اضطراب يف حتديد حمل القنوت. عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما

=  
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لَّه بنِ سالمٍ عن موسى بنِ عقْبةَ عن عبد اللَّه بنِ علـي عـن           وجاء احلديث مقيداً بأنه يف الوتر من طريق يحيى بنِ عبد ال           
يت قُلْ اللَّهم اهدنِي فيمن هد: علَّمنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هؤلَاِء الْكَلمات في الْوِترِ قَالَ: "الْحسنِ بنِ علي قَالَ

                      ـتالَيو نلُّ مذلَا ي هإِنو كلَيى عقْضلَا يي وقْضت كفَإِن تيا قَضم رنِي شقو تلَّيوت نيملَّنِي فوتو تطَيا أَعيمي فل ارِكبو
       دمحم بِيلَى النع لَّى اللَّهصو تالَيعتا ونبر كْتاربأخرجه النسائي يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء يف           ؛  "ت

، ١٢٦، حتت رقـم     ٨٤ص) املفرد(، واللفظ له، وأخرجه النسائي يف كتاب فضائل القرآن          )١٧٤٥(الوتر، حديث رقم    
طاع؛  عبداهللا   االنق: ويف السند علتان يضعف ا، األوىل     . بنفس السند، وليس فيه الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم          

 مل  علـي روايته عن احلسن بن     ): "٥/٣٢٥(بن علي هذا ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال ابن حجر يف ذيب التهذيب               
 عن احلسن بن علي؛ فإن كان هـو صـاحب           عليتثبت، وهي عند النسائي من طريق موسى بن عقبة، عن عبد اهللا بن              

 بن احلسني ملا مات عمه احلـسن رضـي اهللا عنـه كـان دون            علي ، ألن والده  عليالترمجة فلم يدرك جده احلسن بن       
 موسى بن عقبة فالرواية هنا عن عبداهللا بن علي عن احلسن بن علي، ويف الـيت     علياالختالف  : العلة الثانية . اهـ"البلوغ

ن أيب احلوراء قبلها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن احلسن بن علي، وتقدمت روايته عن أيب إسحاق عن بريد ع
عن عبداهللا بن علي، وبزيادة الصالة على       :  وتفرد حيي بن عبداهللا بن سامل عن موسى بن عقبة بقوله           .عن احلسن بن علي   

فهذا الطريق ضعيف، ويف متنه زيادة الصالة       : قلت). ١/٢٤٨(انظر التلخيص احلبري    . النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء      
  .سلم، وهذه ال شاهد هلا يف الطرق األخرىعلى النيب صلى اهللا عليه و

  :وقد جاء احلديث بذكر الدعاء دون تقييد ملوضعه عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي رضي اهللا عنه
، امحد  )١١٧٩(، حتت رقم    ١٦٣من طريق شعبة عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء به؛ أخرجه أبوداود الطيالسي ص               

، والبزار )١٦٣٢(، والدارمي يف سننه )١٧٢٧، حتت رقم ٣/٢٥٢، ١٧٢٣ حتت رقم ،٣/٢٤٨الرســـالة (بن حنبل 
، وأبـويعلى يف    )٤١٦، حتت رقم    ١/٣٢(، وابن أيب عـاصم يف اآلحاد واملثاين        )١٣٣٦، حتت رقم    ٤/١٧٥(يف املسند   

، حتت  ٨٠ة ص ، والدواليب يف الذرية الطاهرة النبوي     )٦٧٦٢، حتت رقم    ١٢/١٣٢،  ٦٧٥٩، حتت رقم    ١٢/١٢٧(مسنده  
، حديث ٣/٢٢٥، ٧٢٢ حديث رقم ٢/٤٩٨اإلحسان (، وابن حبان )١٠٩٦، حتت رقم٢/١٥٢( وابن خزمية ١٣٤رقم 
قال البزار عقـب روايتـه   ). ١١٧٥، حديث رقم ٤/٧١٦(، والاللكائي يف شرح أصول اعتقـاد أهل السنة      )٩٤٥رقم

وصحح إسناد هذا الطريـق     . اهـ"فظ إال احلسن بن علي    وهذا احلديث ال نعلم أحدا يرويه عن النيب ذا الل         : "للحديث
). ٢/٩٩٢(، وحمقق سنن الـدارمي     )٣/٢٤٩(، وحمققو مسند أمحد     )٣/٢٢٥(حمقق اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان       

، من نفس الطريق عن شعبة عن بريد به، انظر خمرج روايـات  "يف الوتر: "ويالحظ أنه قد ثبت تقييد موضع الدعاء بقوله   
  .عن بريد بن أيب مرمي به اليت فيها تقييد املوضعاحلديث 

، حتـت رقـم   ٣/٧٤(ومن طريق أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء به؛ أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري        
، من طريق زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن بريد عن أيب             )٨٣٨، حتت رقم    ٢/١١٣٩(، ويف كتاب الدعاء     )٢٧٠٤
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فقد أورد ابن أيب عاصم  ) ٤١٧، حتت رقم    ١/٣٠٤( عن احلسن رضي اهللا عنه، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين             احلوراء
سند احلديث مث أحال يف متنه على لفظ احلديث من رواية شعبة، وليس فيه ذكر التقييد، فقال بعد أن ساق سند احلديث                      

 ."فذكر احلديث : "يب احلوراء عن احلسن رضي اهللا عنه قال       من طريق شريك عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أ            
انظـر طـرق    (فإن صح قويل هذا فبها، وتكون لشريك عن أيب إسحاق روايتان رواية مطلقة، وهي هذه ورواية مقيدة                  

ولـيس  " بنحوه" ، قريب من قوهلم     "وذكر احلديث : "وإال فإن لفظ التحويل   ) احلديث عن أيب إسحاق السبيعي عن بريد      
 لكن يالحـظ أـا      . وعليه ال تكون رواية شريك عن أيب إسحاق يف اآلحاد من خمارج الرواية املطلقة              ."مثله: "وهلمكق

  .جاءت مقيدة بقنوت الوتر من نفس الطريق، انظر خمارج الروايات عن أيب إسحاق السبيعي
، حتت رقم ٣/٧٦(لطرباين يف املعجم الكبري ومن طريق العالء بن صاحل عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء به؛ أخرجها ا      

). ١/١٧٠(وساق لفظه، ويف السنن الصغرى لـه        ) ٢/٢٠٩(لكنه ذكر طرف احلديث ومل يتم لفظه، والبيهقي         ) ٢٧٠٩
من نفـس   " يف قنوت الوتر  : " ولكن جاء تقييد موضع الدعاء بقوله      . واملنت صحيح لغريه   .وسند هذا الطريق حسن لذاته،    

  .رجيها عند ذكر خمارج الروايات عن بريد بن أيب مرميالطريق، وانظر خت
  :العلل اليت أعل ا احلديث، واجلواب عنها 

  :وقد أعل احلديث بالعلل التالية
  .أن شعبة رواه مطلقاً، وهو أحفظ من الذين رووه مقيداً) ١
كان النيب صلى : علي يف اخليف يقوالنأنه ورد ما يؤيد ذلك يف الروايات اليت فيها أن بريداً مسع ابن عباس وحممد بن                ) ٢

  ."اهللا عليه وسلم يقنت ؤالء الكلمات يف قنوت الفجر والوتر
  .أن أبا إسحاق السبيعي اختلط بأخرة) ٣

ولست أحفظ خربا ثابتا عـن      ): "تصار، باخ ١٥٣ـ٢/١٥١صحيح ابن خزمية    (قال أبو بكر ابن خزمية رمحه اهللا        
  . ...قنوت يف الوترالنيب  صلى اهللا عليه وسلم  يف ال

وقد روي عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم علمه دعاء يقوله                        
  . ...يف قنوت الوتر

   ...وهذا اخلرب رواه شعبة بن احلجاج عن بريد بن أيب مرمي يف قصة الدعاء ومل يذكر القنوت وال الوتر
  .ثل يونس بن أيب إسحاقوشعبة أحفظ من عدد م

وأبو إسحاق ال يعلم أمسع هذا اخلرب من بريد أو دلسه عنه اللهم إال أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل مـا رواه                         
  .يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما مسعه يونس مع أبيه ممن روى عنه

نوت يف الوتر أو قنت يف الوتر مل جيز عندي خمالفة خـرب الـنيب   ولو ثبت اخلرب عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر بالق    
  .اهـ"ولست أعلمه ثابتا
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أن الـدواليب     ويؤيده :قلت: ")، باختصار وتصرف يسري   )٢٤٨ـ١/٢٤٧(يف التلخيص احلبري     (قال ابن حجر رمحه اهللا    
بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء به وقال         رواه يف الذرية الطاهرة له والطرباين يف الكبري من طريق احلسن بن عبيد اهللا عن                

 وكلمات علمنيهن فذكرهن قال بريد فدخلت على حممد بن علي يف الشعب فحدثته فقال صدق أبو احلوراء هـن                    :فيه
كلمات علمناهن نقوهلن يف القنوت وقد رواه البيهقي من طرق قال يف بعضها قال بريد بن أيب مرمي فذكرت ذلك البـن   

  .ورواه حممد بن نصر املروزي يف كتاب الوتر أيضا. يدعو به يف صالة الفجر نه للدعاء الذي كان أيباحلنفية فقال إ
وروى البيهقي أيضا من طريق عبد ايد بن أيب رواد عن بن جريج عن عبد الرمحن بن هرمز وليس هو األعرج عن بريد                       

اهللا عليه وسلم يقنت يف صالة الصبح ويف وتـر الليـل   بن أيب مرمي مسعت بن احلنفية وابن عباس يقوالن كان النيب صلى           
  .ؤالء الكلمات

ورواه من طريق الوليد بن مسلم وأيب صفوان األموي عن بن جريج بلفظ يعلمنا دعاء ندعو به يف القنوت مـن صـالة                       
  .الصبح ورواه خملد بن يزيد عن بن جريج فقال يف قنوت الوتر

 عن حاله فقد رواه أبو صفوان األموي عن بن جريج فقال عبد اهللا بن هرمـز                 وعبد الرمحن بن هرمز حيتاج إىل الكشف      
  .اهـ"واألول أقوى

  :واجلواب عن هذه العلل فيما يلي
كما تراه يف خمارج طرق احلديث عن بريد بن أيب          . ثبت بسند صحيح عن شعبة رواية احلديث مقيداً بالقنوت يف الوتر          ) أ

  .لي رضي اهللا عنهمامرمي عن أيب احلوراء عن احلسن بن ع
أن هناك غري شعبة روى احلديث مرة مقيداً ومرة بغري قيد، مما يدل على أن احلديث مروي على الوجهني؛ فهنـاك                     ) ب

  .أبوإسحاق السبيعي والعالء بن صاحل كالمها رويا هذا احلديث عن بريد مرة مقيداً ومرة مطلقاً
سحاق السبيعي مل يتفرد ذا التقييد ملوضع الدعاء يف احلديث، فقد وافقه أن الطرق املتعددة هلذا احلديث تثبت أن أبا إ  ) ج

يونس بن أيب إسحاق السبيعي، احلسن بن عمارة، وشعبة بن احلجاج نفسه، والعالء بن صاحل كلهم عن بريد                  : على ذلك 
  .عن أيب احلوراء عن احلسن بن علي به، فيه ذكر تقييد موضع الدعاء بقنوت الوتر

، تؤكد أن الدعاء يقـال يف       )ابن احلنفية (ألمر وضوحاً أن الروايات اليت جاءت عن ابن عباس وحممد بن علي             ويزيد ا ) د
ـ   سلمنا أن الرواية املرفوعة جاءت بدون تقييد موضع الدعاء أو تعيينه، لكـن هـذه   : قنوت الوتر؛ إذ يقال ـ تنـزالً 

اهللا عليه وسلم يقنت ؤالء الكلمات يف صالة الصبح ويف          كان رسول اهللا صلى     : "الرواية عن ابن عباس وحممد بن علي      
 فهذه الروايات تؤيد .، وهي تفيد أن هذا الدعاء يقال يف قنوت الوتر، فعاد أمر الدعاء إىل تقييده بقنوت الوتر  "الوتر بالليل 

   .القول بثبوت التقييد يف الروايات و ال تنفيه
 .فقد تابعه كما رأيت مجاعة على رواية احلديث عن بريد بن أيب مـرمي             وتدليس أيب إسحاق السبيعي هنا مأمون،       )  هـ

؛ فإنه ال يؤثر يف ثبوت      "عن حسن بن علي أو حسني بن علي       "وكذا ما ذكر من أنه ساء حفظه للحديث فشك فيه فرواه            
=  

٣١  
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  :عن ابن جريج قال أخربين من مسع ابن عباس وحممد بن علي باخليف يقوالن) ٤٤/٢
  .)١("كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقنت ؤالء الكلمات يف صالة الصبح ويف الوتر بالليل 

_____________  
=  

نس بن أيب إسحاق،    احلديث ألنه توبع متابعة تامة يف روايته عن بريد عن أيب احلوراء عن حسن بن علي، تابعه شعبة ويو                  
والعالء بن صاحل واحلسن بن عمارة،  وتوبع متابعة قاصرة من غريهم، يف روايته عن احلسن بن علي، فدل ذلك أن روايته            

   .للحديث من مسند احلسني بن علي شاذة واحملفوظ روايته من مسند احلسن بن علي رضي اهللا عنه
، ١١٧، وحممد بن نصر املروزي يف خمتصر قيام الليـل ص          )٤٩٥٧ ، حتت رقم  ٣/١٠٨(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     ) ١(

 وقد مسى ابن جريج هذا الذي       .،  وهذا طريق ضعيف، فيه إام هذا الذي مسع ابن عباس وحممد بن علي              )٥٦(حتت رقم   
ين أخـرب : ، من طريق عبدايد بن عبدالعزيز بن أيب رواد عن ابـن جـريج قـال         )٢/٢١٠(أمه هنا، فأخرج البيهقي     

كان : عبدالرمحن بن هرمز أن بريد بن أيب مرمي أخربه قال مسعت ابن عباس وحممد بن علي هو ابن احلنفية، باخليف يقوالن
، وعبدايد هذا فيه كالم يف "، وذكرهن...النيب صلى اهللا عليه وسلم يقنت يف صالة الصبح والوتر بالليل ؤالء الكلمات 

حديثه عن ابن جريج فثبت فيه، فقد  كان من أعلم الناس حبديث ابن جريج، كما تراه يف                  غري روايته عن ابن جريج، أما       
   .ترمجته يف املطوالت

معلقاً عن أيب صـفوان     ) ٢/٢١٠(تابع أبو صفوان األموي وهو من الثقات عبدايد، فأخرج البيهقي يف السنن الكربى              
   .يف قنوت صالة الصبح: ابن عباس وابن احلنفيةاألموي عن ابن جريج عن عبداهللا بن هرمز وقال يف حديث 

واحملفوظ عن عبدايد عن ابن جريج " عبداهللا بن هرمز"فخالف أبوصفوان رواية عبدايد عن ابن جريج فجعلها عنه عن  
  .عن عبدالرمحن بن هرمز

اس حممد بن علي ابـن احلنفيـة،        وتابع الوليد بن مسلم عبدايد وأبا صفوان، لكنه قال ابن هرمز، ومل يذكر مع ابن عب               
من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج عن ابن هرمز عن بريد بن أيب مـرمي  ) ٢/٢١٠ (السنن الكربىأخرج البيهقي يف   

 .عن عبداهللا بن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به يف القنوت من صالة الصبح وذكره                     
  .كثري التدليس والتسوية والسند فوقه فيه عنعنة، لكنه توبع عليه كما ترىوالوليد بن مسلم 

وابن هرمز ثقة معروف، إذا كان املقصود عبدالرمحن بن هرمز بن كيسان األعرج؛ لكن قال ابن حجر يف التلخيص احلبري            
فوان األموي عن ابـن     عبدالرمحن بن هرمز ليس هو األعرج، حيتاج إىل الكشف عن حاله؛ فقد رواه أبوص             ): "١/٢٤٨(

   .اهـ بتصرف" عبداهللا بن هرمز، واألول أقوى: جريج فقال
، فإن كان هو ابـن هرمـز        "عبداهللا بن هرمز  "ومرة  " عبدالرمحن بن هرمز  "ابن هرمز، جاء مرة امسه هكذا، ومرة        : قلت

 هذا الـسند، ومل يـذكر       عبدالرمحن األعرج فهذا ثقة معروف، وهو الذي نفى احلافظ ابن حجر أن يكون املقصود يف              
 ووجدت يف الرواة راويـني يف       ."عبداهللا بن هرمز  "مستنده سوى قول أيب صفوان يف روايته للحديث عن ابن جريج عن             

=  

٣٢  
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٣٣  

 احلسن بن علي ما عقلت العالء بن صاحل حدثين بريد بن أيب مرمي ثنا أبو احلوراء قال سألتعن ) ٤٥/٣
اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن : " رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقال علمين دعوات أقوهلنمن

  .عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك
  ".إنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت: أراه قال

فذكرت ذلك حملمد بن احلنفية فقال إنه الدعاء الذي كان أيب يدعو به يف صالة الفجر يف ]: بريد [ قال
  .)١("قنوته

قلت للحسن بن علي رضي اهللا : عن احلسن بن عبيداهللا عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء قال) ٤٥/٤
عقلت عنه أين مسعته :  عنه؟ قالعنهما مثل من كنت قي عهد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم وما عقلت

وكلمات وعقلت عنه الصلوات اخلمس . دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن الشر ريبة واخلري طمأنينة: يقول
قل اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل :  قالأقوهلن عند انقضائهن

  . وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليتفيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي 
فدخلت على حممد بن علي يف الشعب فحدثته ذا احلديث عن أيب احلوراء عن : قال بريد بن أيب مرمي

_____________  
=  

وهـو  ) هـ١٤٨ت(ابن هرمز؛  أحدمها ال بأس به، وهو عبداهللا بن يزيد بن هرمز،             : هذه الطبقة يقال لكل واحد منهما     
ليس : "د يف فقهاء املدينة، من أهل الورع والديانة والتعظيم للحديث، قال أبوحامت عنه            معدو. ممن جالسه مالك وأخذ عنه    

واآلخر ضعيف، وهو   ).  ٦/٢٧٩(، سري أعالم النبالء     )٥/١٩٩(له ترمجة يف اجلرح والتعديل      . اهـ"بقوي يكتب حديثه  
فإن كان ابن هرمز املقصود يف      . ٥٤٦، والتقريب ص  )٦/٣٠(عبداهللا بن مسـلم بن هرمز املكي، له ترمجة يف التهذيب           

هذا الطريق هو عبدالرمحن األعرج؛ فالطريق ال يرتل عن درجة احلسن لذاته، وإن كان املقصود هو أحـد املـذكورين                    
  .اآلخرين فالطريق حسن لغريه فقط؛ إذ تشهد له الطريق اليت بعده

الـسنن   عليه وسلم مرسالً، أخرج البيهقـي يف         ورواه خملد بن يزيد  احلراين عن ابن جريج عن بريد عن النيب صلى اهللا              
معلقاً، عن خملد بن يزيد عن ابن جريج فذكر رواية بريد مرسلة يف تعليم النيب صلى اهللا عليه وسـلم                    ) ٢/٢١٠ (الكربى

ه وسلم أحد ابين ابنته هذا الدعاء يف وتره، مث قال بريد مسعت ابن احلنفية وابن عباس يقوالن كان رسول اهللا صلى اهللا علي                    
، جعل الرواية عن ابن جريج عن بريـد أن          ٩٢٨وخملد صدوق يهم كما يف التقريب ص      : قلت". .يقوهلا يف قنوت الليل   

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علم أحد ابين ابنته هذا الدعاء يف الوتر، ففيها إرسال
  .وهذا إسناد حسن). ٢/٢٠٩ (السنن الكربىأخرجه البيهقي يف ) ١(
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٣٤  

  .)١("صدق هن كلمات علمناهن أن نقوهلن يف القنوت: احلسن بن علي رضي اهللا عنه فقال
قلت للحسن بن علي مثل : ين بريد ابن أيب مرمي عن أيب احلوراء قالعن احلسن بن عمارة قال أخرب) ٤٥/٥

عقلت أن رجال جاءه يوما فسأله عن شيء : من كنت يوم مات النيب صلى اهللا عليه وسلم وما تعقل عنه؟ قال
ه وعقلت منه أين مررت يوما بني يدي. دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن الشر يريبك وإن اخلري طمأنينة: فقال

يف جرن من جرن متر الصدقة فأخذت مترة وطرحتها يف يفّ فأخذ بقفاي مث أدخل يده يف يف فانتزعها بلعاا مث 
إن الصدقة ال حتل آلل حممد صلى اهللا عليه : فقال. لو تركت الغالم فأكلها: طرحها يف اجلرن فقال أصحابه

  .وسلم
 فيمن هديت وتولين فيمن توليت وعافين فيمن  اللهم اهدينوعلمين كلمات ادعو ن يف آخر القنوت: قال

عافيت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت 
  ".تباركت ربنا وتعاليت

فدخلت على حممد بن علي وهو حمصور فحدثته ا عن احلسن فقال حممد إن كلمات : قال أبو احلوراء
  .)٢(" يف القنوت مث ذكر هذا الدعاء مثل حديث احلسن بن عمارةعلمناهن ندعو ن

                              

، حتـت رقـم     ٣/٧٥(، والطرباين يف املعجم الكبري      ١٣٥، حتت رقم    ٨٠ها الدواليب يف الذرية الطاهرة النبوية ص      أخرج) ١(
، )٨/٢٦٤(، وعن الطرباين أخرجه أبونعيم يف حلية األوليـاء          )٧٤٤، حتت رقم    ٢/١١٤٢(، ويف كتاب الدعاء     )٢٧٠٨

وهذا الطريق ضعيف،  فيه هاشم بن مرثد شيخ         ). ٢٨٠، حتت رقم    ١/١٣٣(تقريب البغية بترتيب أحــاديث احللية      (
نقله عنه املغـين يف     (اهـ، وتشدد فيه ابن حبان      "ثقة لكنه صاحب غرائب   ): "٢/٤٨٤(الطرباين، قال اخلليلي يف اإلرشاد      

ما هو ): "١٣/٢٧٠(اهـ، وكأن الذهيب مل يقف على كالم اخلليلي فقال يف السري "ليس بشيء:"، فقال)٢/٧٠٧الضعفاء 
فحديثه ال يرتل عن درجة احلسن لذاته، ويزيده قوة الطريق املتقدمة عن ابن جـريج، فـالطريق                 : اهـ قلت "ودبذاك ا 

، كذا يف رواية الطرباين يف املعجم الكبري،  "وكلمات أقوهلن عند انقضائهن   : "يعتضد بذلك إىل مرتبة الصحيح لغريه، وقوله      
ولعل معناهـا عنـد   : ، قلت"عند انقضاء الوتر: "ع يف كتاب الدعاء بلفظ  وعليه لفظ الرواية عند أيب نعيم يف احللية، ووق        

، ٢/١١٤٣(انقضاء قنوت الوتر، يعين يف آخره، كما جاء يف لفظ رواية احلسن بن عمارة عن بريد عند الطرباين يف الدعاء 
  ).٧٤٦حتت رقم 

تروك احلديث، انظر ذيب التهـذيب  ، واحلسن بن عمارة م )٤٩٨٤، حتت رقم    ٣/١١٨(أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه     ) ٢(
، وتقريب التهذيب ص    ؛ فالسند ضعيف جداً، وقد جعل احلسن بن عمارة الذي دخل على حممد بن علي                      ) ٢/٣٠٤(

مثل حديث احلسن   : "وقول عبدالرزاق يف آخره   ". بريد بن أيب مرمي   : "هو أبواحلوراء، واملعروف كما يف الروايات السابقة      
   .اد حديث احلسن عن بريد عن أيب احلوراء عن احلسنلعله أر" بن عمارة
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  ما جاء عن احلسني بن علي رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر
قَالَ الْحسني بن علي رضي : عن أيب إسحاق السبيعي عن بريد بنِ أَبِي مريم عن أَبِي الْحوراِء قَالَ) ٤٦/١

رب اهدنِي فيمن هديت : علَّمنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَلمات أَقُولُهن في قُنوت الْوِترِ": اللَّه عنهما
يا قَضم رنِي شقو تطَيا أَعيمي فل ارِكبو تلَّيوت نيملَّنِي فوتو تافَيع نيمنِي فافعى وقْضلَا يي وقْضت كفإِن ت

تالَيعتا ونبر كْتاربت تالَيو نلُّ مذك لَا تإِنو كلَي١("ع(.  
أن احلسني بن علي كان يقول يف قنوت : "عن حسن بن صاحل عن منصور عن شيخ يكىن أبا حممد) ٤٧/٢

وإن إليك الرجعى وإن لك اآلخرة واألوىل اللهم إنا نعوذ اللهم إنك ترى وال ترى وأنت باملنظر األعلى : الوتر
  .)٢("بك من أن نذل وخنزى

  ما جاء عن أنس رضي اهللا عنه يف قنوت الوتر
 في كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا يرفَع يديه: "عن سعيد عن قَتادةَ عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ) ٤٨/١

هطَيإِب اضيى برى يتح فَعري هإِنقَاِء وستاسي الإِلَّا ف هائعد نٍء مي٣("ش(.  
                              

  .رجاله ثقات، وإسناده شاذ) ١(
وأخرجـه  ). ٦٧٨٦، حتت رقم    ١٢/١٥٦(، أبو يعلى يف مسنده      )٣/٢٥٧الرسالة(،  )١/٢٠١(أخرجه أمحد يف مسنده       

د رواه عنه شريك    والظاهر أن هذا االختالف من أيب إسحاق فق       ". عن حسن أو حسني   : "ووقع عنده ) ٢/٢٠٩(البيهقي  
عند أمحد وأبو األحوص عند أيب يعلى وجعله من مسند احلسني، ورواه عنه إسرائيل وشك فيه، قال يف التلخيص احلـبري                     

يؤيد رواية الشك أن أمحد بن حنبل أخرجه يف مسند احلسني بن علي من مسنده من غري تردد، فأخرجه من                 ): "٢/٢٤٩(
ا وإن كان الصواب خالفه واحلديث من حديث احلسن ال من حديث أخيـه     حديث شريك عن أيب إسحاق بسنده، وهذ      

هل هو احلسن أو احلسني؟ والعمدة يف       : احلسني، فإنه يدل على أن الوهم فيه من أيب إسحاق، فلعله ساء فيه حفظه فنسي              
اهــ، وقـال    "كونه احلسن على رواية يونس بن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي وعلى رواية شعبة عنه كما تقـدم                   

رواه أبو يعلى وأمحد بن حنبل بسند رجاله ثقات، وله شاهد من حـديث    ): "٣/١٥٣(البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة      
حكم بشذوذ احلديث عن احلسني     : اهـ، قلت "أخيه احلسن بن علي رواه أصحاب السنن األربعة واحلاكم وعنه البيهقي          

   .قق مسند أيب يعلى، وحمققو مسند أمحد، وهو الصواب، واهللا اعلمبن علي رضي اهللا عنه ابن حجر كما رأيت، وحم
  .إسناده ضعيف) ٢(

هـارون  : "١٠١٦، ورجاله ثقات غري أيب حممد هذا امسه هارون، قال يف التقريـب ص             )٢/٣٠٠(أخرجه ابن أيب شيبة     
  اهـ"أبوحممد شيخ للحسن بن صاحل بن حي، جمهول

  .حديث صحيح) ٣(
=  

٣٥  
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  .قَد كَانَ الْقُنوت: سأَلْت أَنس بن مالك عن الْقُنوت فَقَالَ: "عن عاصم قَالَ) ٤٩/٢
؟: قُلْتهدعب كُوعِ أَولَ الرقَب  

  .قَبلَه: الَقَ
  فَإِنَّ فُلَانا أَخبرنِي عنك أَنك قُلْت بعد الركُوعِ؟: قَالَ

كَذَب إِنما قَنت رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعد الركُوعِ شهرا أُراه كَانَ بعثَ قَوما يقَالُ لَهم : فَقَالَ
زهاَء سبعني رجلًا إِلَى قَومٍ من الْمشرِكني دونَ أُولَئك وكَانَ بينهم وبين رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْقُراُء 

هِملَيو ععدا يرهش لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر تفَقَن ده١("ع(.  
كان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يقنت يف النصف من رمضان : " عن أيب عاتكة عن أنس قال)٥٠/٣

  .   )٢("إىل آخره
  ما جاء عن طارق بن شهاب رضي اهللا عنه

فأخربين أصحابنا : قال. قنت عمر: عن ابن عيينة عن املخارق قال مسعت طارق بن شهاب يقول) ٥١/١
  .)٣("ني قنت يقول حني فرغ من القراءة مث كرب حني خرأنه كرب ح: "عن املخارق عن طارق

_____________  
=  

، ومـسلم يف كتـاب      )١٠٣١( اجلمعة باب رفع اإلمام يده يف االستسقاء، حـديث رقـم             أخرجه البخاري يف كتاب   
  )..٨٩٥(االستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء يف االستسقاء حديث رقم 

، واللفط لـه،  ) ١٠٠٢(الرقم حديث صحيح، أخرجه البخاري يف كتاب الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده، حتت             ) ١(
  ).٦٧٧(ب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة، حتت رقم وأخرجه مسلم يف كتا

  .إسناده ضعيف) ٢(
وقد روي فيه : "قال البيهقي رمحه اهللا: " قال البيهقي قبل سياقه هلذا احلديث). ٢/٤٩٩ (السنن الكربىأخرجه البيهقي يف 

بن سـليمان منكـر     : أبو عاتكة طريف بن سلمان ويقال     : مث ساقه مث قال   . حديث مسند إال أنه ضعيف ال يصح إسناده       
  .اهـ"احلديث مسعت ابن محاد يذكره عن البخاري

  .صحيح، يف قنوت الفجر) ٣(
فأخربين أصحابنا  : "ويف السند جهالة الواسطة بني سفيان واملخارق، حيث قال        ). ٣/١١٥(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     

، عن وكيع قال حدثنا سفيان عن خمارق عـن طـارق بـن    )٢/٣١٥(يب شيبة  ورواه ابن أ ..."عن املخارق عن طارق     
، وهذا سند صحيح، لكن األثر "أنه صلى خلف عمر بن اخلطاب الفجر فلما فرغ من القراءة كرب مث قنت مث ركع: شهاب

=  

٣٦  
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٣٧  

  ما جاء مرسالً  أو عن الصحابة دون تعيني
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه حبذاء صدره إذا دعا : "عن معمر عن الزهري قال) ٥٢/١

  ".مث ميسح ا وجهه
  . ورأيت معمرا يفعله]: عبدالرزاق[قال 

  ترفع يديك إذا دعوت يف الوتر؟ أ: قلنا لعبد الرزاق
  .)١("نعم يف آخره قليال: قال
يف النصف من : "سألت سعيد بن أيب احلسن عن القنوت فقال: حبيبة قال] أيب[عن املهلب بن ) ٥٣/٢

  .)٢("رمضان كذلك علمنا
 الوتر إن ابن مسعود وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يقنتون يف: "عن إبراهيم عن علقمة) ٥٤/٣

  .)٣("قبل الركوع
  .)٤("كانوا يقولون القنوت بعد ما يفرغ من القراءة: "عن حفص عن األعمش عن إبراهيم قال) ٥٥/٤
  .)١("مل تكن ترفع األيدي يف الوتر يف رمضان: "عن معمر وابن جريج عن الزهري قال) ٥٦/٥

_____________  
=  

  .صريح يف أن ذلك يف قنوت الفجر، إذا كان قبل الركوع
  .ضعيف ) ١(

  .وهو مرسل) . ٥٠٠٣، حتت رقم ٣/١٢٣(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف 
  .إسناده صحيح) ٢(

، وهو ثقـة    "املهلب بن أيب حبيبة   " وصوابه  " املهلب بن حبيبة  : "ووقع عنده ). ٢/٣٠٥(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       
، وسعيد بن أيب احلسن .اهـ"صدوق: "٩٧٦، وقال يف التقريب ص)١٠/٢٩٢(كما يظهر من ترمجته يف ذيب التهذيب 

  .٣٧٥حلسن البصري ثقة كما يف التقريب صأخو ا
  .إسناده حسن) ٣(

اهـ، قال "بإسناد حسن: "٢٤٤، حتت الرقم ١٩٤قال ابن حجر رمحه اهللا يف الدراية ص). ٢/٣٠٢(أخرجه ابن أيب شيبة 
  .اهـ"سند جيد، وهو على شرط مسلم): "٢/١٦٦(األلباين يف اإلرواء 

  .إسناده صحيح) ٤(
  .وهو يف حكم املوقوف على الصحابة). ٢/٣٠٢(املصنف أخرجه ابن أيب شيبة يف 
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  الوتر يف شهر رمضان؟ دعاء أهل مكة بعدما يفزعون من : قلت لعطاء: عن ابن جريج قال) ٥٧/٦
  .)٢("أدركت الناس وما يصنع ذلك مبكة حىت أحدث حديثا: قال. بدعة: قال
ما أَدركْت الناس إِلَّا وهم يلْعنونَ الْكَفَرةَ في : "عن داود بنِ الْحصينِ أَنه سمع الْأَعرج يقُولُ) ٥٨/٧
  .رمضانَ
ارِئ يقْرأُ سورةَ الْبقَرة في ثَمان ركَعات فَإِذَا قَام بِها في اثْنتي عشرةَ ركْعةً رأَى الناس أَنه قَد وكَانَ الْقَ: قَالَ
فَّف٣("خ(.  

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك : القنوت يف الوتر والصبح: عن عمرو عن احلسن يقول) ٥٩/٨
ك ونؤمن بك وخنلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد اخلري وال نكفر

نرجو رمحتك وخنشى عذابك اجلد إن عذابك اجلد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة واملشركني وألق يف 
قلوم الرعب وخالف بني كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين 
يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات اللهم أصلح ذات 
بينهم وألف بني قلوم واجعل يف قلوم اإلميان واحلكمة وأوزعهم أن يشكروا نعمتك اليت أنعمت عليهم وأن 

دوك وعدوهم إله احلق واجعلنا يوفوا بعهدك الذي عاهدم عليه وتوفهم على ملة رسولك وانصرهم على ع
  .منهم

. فكان يقول هذا مث خير ساجدا وكان ال يزيد على هذا شيئا من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا أبا سعيد أيزيد على هذا شيئا من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم : وكان بعض من يسأله يقول

_____________  
=  
  .إسناده صحيح)  ١(

، ٤/٢٦٠(ومل يذكر يف هذا املوطن ابن جريج، وذكـره يف  ) ٤٩٩٩، حتت رقم  ٣/١٢٢(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     
  ).٧٧٢٦حتت رقم 

  .إسناده صحيح) ٢(
  ).٥٠٠٠، حتت رقم ٣/١٢٢(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف 

  .صحيحإسناده ) ٣(
الـسنن  ، والبيهقـي يف     )٢٥٥(أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب وقوت الصالة باب ما جاء يف قيام رمضان حتت رقم                 

  ).٢/٤٩٧ (الكربى
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٣٩  

ولكين مسعت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال  أاكم ال: والدعاء والتسبيح والتكبري؟ فيقول

  . )١( ويغضب إذا أرادوه على الزيادةيزيدون على هذا شيئا

                              

  .إسناده ضعيف جداً، وجاء للمنت ما يشهد له) ١(
، وترك  هممتويف السند عمرو بن عبيد، من رؤوس البدع،         ). ٤٩٨٢، حتت رقم    ٣/١١٦(صنف  أخرجه عبدالرزاق يف امل   

أُيب بـن   جاء ما يشهد لثبوت جممل هذا الدعاء عن الصحابة، كما تراه فيما جاء عن عمر بن اخلطاب و        والناس حديثه،   
  . رضي اهللا عنهما، واهللا اعلمكعب
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  ).الوتر(مضافة إىل كلمة ) قنوت(قنوت الوتر مركب إضايف، من كلمة 

يقال . واألصل فيها الطاعة. تدور على معىن الطاعة واخلري يف دين> ت.ن.ق<مادة : والقنوت يف اللغة 
  .)١(قنت يقنت قنوتاً، مث مسى كل استقامة يف طريق الدين قنوتاً

  :عن معىن الطاعة؛ فمن ذلكويف الشرع جاء القنوت مبعاين مل خيرج فيها 
، ]٢٣٨:البقرة [�وقوموا هللا قانتني�:مبعىن لزوم الطاعة مع اخلضوع، يف قوله تبارك وتعاىل: ـ القنوت

  ].٢٦:الروم [�كل له قانتون�: وقوله تعاىل
صلَّى اللَّه علَيه قَالَ رسولُ اللَّه : ـ القنوت مبعىن طول القيام يف الصالة، وهو قيام القراءة، ومنه جابِرٍ قَالَ

لَّمسو" :وتطُولُ الْقُن لَاةلُ الص(٢)"أَفْض.  
 �إن إبراهيم كان أمة قانتا�: قال تبارك وتعاىل. ـ القنوت مبعىن االشتغال بالعبادة ورفض كل ما سواه

هو قانت أمن �: ، وقال تبارك وتعاىل]١٢:التحرمي [�وكانت من القانتني�: ، وقال عزوجل]١٢٠:النحل[
ومن يقنت �: ، وقوله]٤٣:آل عمران [�اقنيت لربك�: ، وقوله تعاىل]٩:الزمر [�آناء الليل ساجدا وقائما

: ، وقوله]٣٥:األحزاب [�والقانتني والقانتات�: ، وقــوله]٣١:األحزاب [� ورسولههللامنكن 
  ].٣٤:النساء [�فالصاحلات قانتات�

ألنه كان يدعى به وهم قيام قبل الركوع أو : وقيل.  يف الدينـ والقنوت مبعىن الدعاء؛ ألنه طاعة وخري
  . بعده فسمي باسم القيام، على أساس أن األصل يف القنوت هو القيام

  : زين الدين العراقي رمحه اهللا يف قوله)القنوت(اليت يأيت ا لفظ عاين قد مجع املو
  مزيداً على عشر معاين مرضيه  ولفظ القنوت أعدد معانيه جتد 

                              

  ).٥/٣١(معجم مقاييس اللفة ) ١(
  ).٧٥٦(أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين باب أفضل الصالة طول القنوت، حديث رقم ) ٢(
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  دعاء، خشوع، والعبادة، طاعة

سكوت صالة، والقيام، وطوله
  

  

  اقامتها، اقراره بالعبوديه
  )١(كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه

  

  .)٢(صالة يف حمل خمصوص من القيامالاملراد هنا الدعاء يف فالقنوت يطلق على معاين، و
  .. ..والوِتر الفَرد واحداً كان ذلك أو ثالثة أو مخسة وما فوق

هو آخر صالة الليل، وهي ركعات شفع مث وتر بواحدة، أو بثالث متصالت بدون جلوس يف )٣(ويف الشرع
وسطهن، أو خبمس متصالت جيلس يف آخرهن، أو بسبع متصالت جيلس يف السادسة والسابعة، أو بتسع 

  .جيلس يف الثامنة والتاسعة، أو يصلي مثىن مث يوتر بواحدة
  ) .الوتر(الذي يدعو به املصلي يف آخر ركعة من صالة الليل هو الدعاء : فقنوت الوتر 

وهذا يصدق على القنوت يف ويأيت القنوت مبعىن الدعاء يف حمل خمصوص من الصالة غري صالة الوتر، 
  :املواضع التالية

  .، عند نزول نازلة باملسلمنييف الصلوات اخلمس بعد الرفع من الركوع يف الركعة اآلخرة: املوضع األول 
  .يف الفجر بعد الرفع من الركوع يف الركعة اآلخرة، طوال العام بدون نازلة : يناملوضع الثا

  .هو الدعاء الذي يدعو به املصلي يف آخر ركعة من صالة الوتروحمل البحث هنا 
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  : )٤(هي التاليةوتر مذاهب أهل العلم يف القنوت لل

ويقنت . ، و ال قنوت يف شيء من الصلوات سوى الوترالعاميقنت يف صالة الوتر يف مجيع : مذهب احلنفية 

_____________  
=  
  ).قىن(كما يف لسان العرب مادة . الكسبة:  و القُنية).١/٢٧٦(، وانظر زاد املعاد )٢/٤٩١(نقلها يف فتح الباري ) ١(
  ).٢/٤٩٠(فتح الباري ) ٢(
  .وهذا مستفاد من األحاديث الواردة يف الوتر) ٣(
  ). ٦٨ـ٣٤/٥٧(، املوسوعة الفقهية الكويتيه )٨١٨ـ١/٨٠٩(الفقه اإلسالمي وأدلته : انظر) ٤(
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  . القراءة قبل الركوعدفيه بع
  .أنه ال بأس بالقنوت إذا وقعت فتنة أو بلية: وذكر الطحاوي رمحه اهللا

ورجح أن موضع القنوت يف . الركعة األخرية من الصلوات اجلهرية من الصلوات اخلمسوحمله عندهم يف 
  .)١(النازلة بعد الركوع

، وخيير يف فعله قبل العامالقنوت يف صالة الصبح فضيلة، يف الركعة الثانية، يف مجيع : مذهب املالكية 
فال قنوت للنازلة  .)٢(صف األخري من رمضانإال يف النويف رواية وال يسن القنوت يف الوتر . الركوع وبعده

  .عند املالكية
" ربنا لك احلمد: "سه من الركعة الثانية من الصبح إذا فرغ من قولهأيقنت بعد رفع ر: مذهب الشافعية 

  .العاميف مجيع ..." اللهم اهدين فيمن هديت : "يقول
  .يف الوتر يف النصف األخري من شهر رمضانبعد الركوع ويقنت 

  .)٣(نت للنازلة يف الصلوات اخلمسويق
، بعد الركوع أو بعد القراءة قبل العاميقنت يف الوتر يف الركعة األخرية، يف مجيع : مذهب احلنابلة 

  .الركوع
ويكره القنوت يف غري الوتر، إال أن يرتل باملسلمني نازلة غري الطاعون؛ ألنه مل يثبت القنوت يف طاعون 

وهل حمل القنوت الفجر خاصة، أو الفجر واملغرب أو مجيع . )٤(لرفع تلك النازلةعمواس وال يف غريه؛ فيقنت 
  .الصلوات ؟ ثالث روايات

القنوت فعل حسن، وهو بعد الرفع من الركوع يف آخر ركعة من كل صالة : "وقال ابن حزم رمحه اهللا
                              

، وظـاهر   )١/٥٥(، االختيار لتعليل املختـار      )٢٠٤ـ١/٢٠٢(اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب للمنبجي        : انظر  ) ١(
، وكالمـه يف فـتح القـدير        ٢٨ لكن نص عليه الطحاوي يف خمتصره ص       .كالمهما أنه ال يشرع القنوت يف غري الوتر       

  .ملذهب عندهم، واهللا اعلم، حمتمل الداللة على القول به يف ا)٤٣٥ـ١/٤٢٨(
   ).١/٢٩١(، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف )٢٤٦ ، ١/٢٤١(، املعونة )١٩٥، ١/١٠٠(املدونة : انظر ) ٢(
 /٢(، خمتـصر اخلالفيـات      ٥٤٢، اخـتالف احلـديث ص     )٧/٢٤٨) (ضـمن األم  (اختالف مالك والشافعي    : انظر) ٣(

، ٣/٤٩٤(ن ال قنوت للنازلة، لكن نص عليه يف امـوع           ، وكالمهم مشعر بأ   )١٥٥ـ٢/١٥٢(، احلاوي   )١٣٦،٢٨١
  .، وذكر أنه الصحيح املشهور الذي قطع به اجلمهور)٥٠٥

  ).١١٠ـ ١/١٠٨(، نيل املآرب )٧٧ـ٢/٧٦(، الشرح الكبري )١٥٦ـ١٥٤، ١٥٢ـ١/١٥١(املغين : انظر) ٤(
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  . فمن تركه فال شيء عليه يف ذلك؛فرض الصبح وغري الصبح، ويف الوتر
ويدعو ملن ... اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت ": ربنا ولك احلمد: "ول بعد قولهوهو أن يق

مسائهم أن أحب فإن قال ذلك قبل الركوع مل تبطل صالته بذلك وأما السنة فالذي أشاء ويسميهم ب
  .)١(اهـ"ذكرنا

ل القنوت بالتفصيل، وباهللا وبعد هذا العرض امل ملذاهب أهل العلم يف قنوت الوتر، إليك ذكر مسائ
  التوفيق؛
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أن قنوت الوتر مشروع طوال العام، ويدل عليه حديث احلسن بن علي رضي الذي يترجح يف هذه املسألة 

بل . اهللا عنه، وحديث أُيب بن كعب رضي اهللا عنه، وهو الثابت عن ابن مسعود وابن عمر رضي اهللا عنهما
إن ابن مسعود وأصحاب النيب صلى اهللا : "وهو الثابت عن مجهور الصحابة، فقد جاء عن إبراهيم عن علقمة

  .)٢("عليه وسلم كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع
ال يقنت السنة كلها يف الفجر ويقنت يف الوتر كل ليلة قبل : عن أشعث عن احلكم عن إبراهيم قال عبد اهللا

  .)٣("الركوع

                              

  ).٤/١٣٨(احمللى ) ١(
  .سبق خترجيه. إسناده حسن) ٢(
  .حسن لغريه) ٣(

اهــ،  "ضعيف: "١٤٩، ويف السند أشعث بن سوار الكندي، قال يف التقريب ص          )٣٠٦-٢/٣٠٥(ه ابن أيب شيبة   أخرج
مل يسمع من ابن مسعود، لكن مراسيله عن ابن مسعود صـحيحة، قـال يف التقريـب                 ) هـ١٩٦ت(وإبراهيم النخعي   

من طريق ) ١/٦٨ملخطوط دار املأمونصورة ا (، ساق بسنده يف ذيب الكمال       "ثقة إال أنه يرسل كثريا ، فقيه      "،  ١١٨ص
حدثنا سعيد بن : حدثنا أبوعبيدة بن أىب السفر الكوىف ، قال : أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي احلافظ ، قال 

إذا : اسند يل عن عبد اهللا بن مسعود؟ فقال إبراهيم  : النخعي قلت إلبراهيم : عامر عن شعبة عن سليمان األعمش ، قال 
و . اهــ   "فهو عن غري واحد عن عبد اهللا      : قال عبد اهللا    : كم عن رجل عن عبد اهللا فهو الذي مسعت، و إذا قلت             حدثت

هو مكثر من اإلرسال ، و مجاعة من األئمة صححوا مراسيله ، وخص البيهقي ذلك مبـا           : قال احلافظ أبو سعيد العالئي      
 توبع على ذكر القنوت للوتر قبل الركوع، وعلى ذكر          فالسند ضعيف لوجود أشعث، لكن    . اهـ"أرسله عن ابن مسعود   

  .الوتر يف كل ليلة، مبا تراه يف األصل، عن عبداهللا بن مسعود، فريتقي هذا احلديث إىل احلسن لغريه
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  اهـ"هذا القول عندنا: "وقال أبوبكر ابن أيب شيبة عقب هذا األثر
أنه كان ال يقنت يف الفجر وال يف الوتر فكان إذا سئل عن القنوت : "جاء عن نافع عن ابن عمر: فإن قيل

  .)١("ما نعلم القنوت إال طول القيام وقراءة القرآن: قال
شروعية القنوت يف الوتر فيما جاء عن أيوب عن نافع ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنه القول مب: فاجلواب 
كان ال يقنت يف : "ويف رواية عند البيهقي". أنه كان ال يقنت إال يف النصف يعين من رمضان: "عن ابن عمر

أن ابن عمر قنت يف : "وكذا ما جاء عن إبراهيم عن األسود بن يزيد. )٢("الوتر إال يف النصف من رمضان
  .)٣("الوتر قبل الركوع

وعليه؛ فإن ما جاء عنه من ترك القنوت إمنا املراد به ترك املداومة عليه، وإمنا كان يداوم عليه كل ليلة يف 
  .النصف من رمضان

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ جمع الناس علَى أُيب بن : "وما جاء عن هشيم أَخبرنا يونس بن عبيد عن الْحسنِ
 فَإِذَا كَانت الْعشر الْأَواخر تخلَّف ولَا يقْنت بِهِم إِلَّا في النصف الْباقيب فَكَانَ يصلِّي لَهم عشرِين لَيلَةً كع

  .)٤("أَبق أُبي: فَصلَّى في بيته فَكَانوا يقُولُونَ
وت يف كل ليلة إال يف النصف الباقي، أو أنه مل يكن هذا يحمل على أنه مل يكن يداوم على القن: أقول

: يذكر يف قنوته لعن الكفرة إال يف قنوت النصف كما يشعر به ما جاء عن ابن شهاب أخربين عروة بن الزبري
أن عبد الرمحن بن عبد القاري ـ وكان يف عهد عمر بن اخلطاب مع عبد اهللا بن األرقم على بيت املال ـ "

 يف رمضان فخرج معه عبد الرمحن بن عبد القاري فطاف باملسجد وأهل املسجد أوزاع أن عمر خرج ليلة
واهللا إين أظن لو مجعنا هؤالء : متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط؛ فقال عمر

ج عمر مث عزم عمر على ذلك وأمر أُيب بن كعب أن يقوم هلم يف رمضان فخر. على قارئ واحد لكان أمثل
نعم البدعة هي واليت تنامون عنها أفضل من اليت تقومون يريد : عليهم والناس يصلون بصالة قارئهم فقال عمر

                              

  .وسبق خترجيه. إسناده صحيح) ١(
  .وسبق خترجيه. إسناده صحيح) ٢(
ن عمر، وإال فالصواب أنه عن عمر بن اخلطاب رضـي اهللا            إذا صح ما يف املطبوع من أن السند عن اب         . إسناده صحيح ) ٣(

  .عنهم، وسبق خترجيه
  . سبق خترجيه. أثر حسن لغريه) ٤(



  ا���د�� وا���ر ا��اردة �� 
	�ت ا����

  
٤٦  

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن : فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة يف النصف. آخر الليل
وألق يف قلوم الرعب وألق عليهم رجزك سبيلك ويكذبون رسلك وال يؤمنون بوعدك وخالف بني كلمتهم 

وعذابك إله احلق مث يصلي على النيب  صلى اهللا عليه وسلم ويدعو للمسلمني مبا استطاع من خري مث يستغفر 
  .للمؤمنني
اللهم : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصالته على النيب واستغفاره للمؤمنني واملؤمنات ومسألته: قال

 نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحتك ربنا وخناف عذابك اجلد إن عذابك ملن إياك نعبد ولك
  .)١("مث يكرب ويهوى ساجدا. عاديت ملحق

  .أو يحمل ذلك على القنوت يف صالة الوتر مجاعة، ال ملن قنت منفرداً
  .)٢("ال وتر إال بقنوت: "عن إبراهيم النخعي رمحه اهللا
يشرع طوال العام، والسنة فيه فعله أحياناً وتركه أحياناً، ويتأكد املداومة عليه احلاصل أن القنوت يف الوتر 

ويسن تركه يف النصف األول من رمضان إذا صلى الوتر . كل ليلة يف صالة الوتر يف النصف اآلخر من رمضان
  .إماماً

قنت م يف النصف وأمره أن يأن عمر حيث أمر أبيا أن يصلي بالناس يف رمضان : عن عمرو عن احلسن
  ].قنتوا فدعوا على الكفرة[ ليلة ست عشرة الباقي

  .)٣("إذا كان إماما قنت يف النصف وإذا مل يكن إماما قنت الشهر كله: وكان احلسن يقول: قال
وإين : "قال معمر". ال قنوت يف السنة كلها إال يف النصف اآلخر من رمضان: "عن معمر عن الزهري قال

ا إال النصف األول من رمضان فإين ال أقنته وكذلك كان يصنع احلسن وذكره عنه قتادة ألقنت السنة كله

                              

  .وسبق خترجيه. صحيح) ١(
  .بسند صحيح ) ٢/٣٠٨(أخرجه ابن أيب شيبة ) ٢(
  .أثر حسن لغريه) ٣(

لكن تابعه يونس بن عبيد  أخرجه ابن         ،.يف السند عمرو هو ابن عبيد، متهم      ). ٢/٣٠٥(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       
 .من طريق يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن احلسن، والزيادة له، واحلسن مل يدرك أبياً) ٢/٧٧(عبدالرب يف االستذكار 

  . لصالة الليلأُيب بن كعبلكن يشهد له ما جاء عن عروة عن عبدالرمحن بن عبد القارئ يف قصة مجع عمر للناس خلف 
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  . )١("وغريه
وكان ابن : "قال" أنه كان يقنت السنة كلها يف الوتر إال النصف األول من رمضان: "عن هشام عن احلسن

  .)٢("سريين ال يقنت من السنة شيئا إال النصف اآلخر من رمضان
، قال "ما أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان: "اهللا يف احلدث الذي يذكرهوقال مالك رمحه 

ليس عليه العمل، ال أرى أن يعمل به، و ال يقنت يف رمضان ال يف أوله و ال يف آخره، وال يف غري : "رمحه اهللا
  .)٣("رمضان، و ال يف الوتر أصالً

وسئل مالك عن القنوت يف الوتر يف غري رمضان ؟  ":رمحه اهللا) هـ٢٩٤ت(قال حممد بن نصر املروزي 
  .ما أقنت أنا يف الوتر يف رمضان و ال يف غريه: فقال

مل أمسع أن رسول : و سئل عن الرجل يقوم ألهله يف رمضان أيقنت م يف النصف الباقي من الشهر؟ فقال
قدمي، وما أفعله أنا يف رمضان، و ال وما هو من األمر ال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم و ال أحداً من أولئك قنت

  .أعرف القنوت قدمياً
  .)٤("ال يقنت يف الوتر عندنا: ويف رواية

  .)٥(القول مبشروعية قنوت الوتر يف النصف من رمضان: ونقل عنه رمحه اهللا خارج املدونة: قلت

                              

  .بسند صحيح) ٣/١٢٠(رجه عبدالرزاق يف املصنف أخ) ١(
، وسنده صحيح عن ابن سريين، أما عن احلسن فحسن لغريه، إذ يف السند هشام بن حسان )٣/١٢١(أخرجه عبدالرزاق ) ٢(

ثقة ، من أثبت الناس ىف ابن سريين ، و ىف روايته عن احلسن و عطاء مقال ألنه قيل كـان                     : " األزدي، قال يف التقريب   
اهـ، وقد توبع يف روايته عن احلسن تابعه عمرو بن عبيد يف الرواية املذكورة قبل قليل، وتابعه قتادة، جاء يف "رسل عنهماي
كان يقنت السنة كلها يف وتره، إال النصف األول من رمضان، فإنه            : قال سعيد عن قتادة   ) : "١٢٧خمتصر قيام الليل ص   (

ان يقنت يف السنة كلها إال النصف األول من رمضان إذا كان إماماً إال أن               وكان حيدث عن احلسن أنه ك     . كان ال يقنت  
  .ما بني معقوفتني زيادة من عندي ليستقيم ا الكالم" يف السنة كلها] و[يصلي وحده، فكان يقنت يف رمضان كله 

  ).١/١٩٥(املدونة ) ٣(
  .١٢٩خمتصر قيام الليل ص) ٤(
أن اإلمام مالكاً رمحه :  ويالحظ هنا ).١/٢٩١(شراف على نكت مسائل اخلالف ، اإل)٢٤٦ ، ١/٢٤١(املعونة  : انظر  ) ٥(

يقول مبشروعية القنوت يف صالة الصبح، قبل الركوع وبعده، و خيتار لنفسه قبـل الركـوع،                ) ١/١٠٠(اهللا يف املدونة    
  . بح ال سهو عليه، و يقول من نسي القنوت يف صالة الصمؤقت ليس يف القنوت دعاء معروف و ال وقوف : ويقول
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ر رمضان قال أما سئل األوزاعي عن القنوت يف شه: عن العباس بن الوليد بن مزيد قال أخربين أيب قال
مساجد اجلماعة فيقنتون من أول الشهر إىل آخره وأما أهل املدينة فإم يقنتون يف النصف الباقي إىل 

  .)١(انسالخه
أحب إيلّ أن يقنتوا يف الوتر يف النصف اآلخر، و ال يقنت يف سائر : "وقال الزعفراين عن الشافعي رمحه اهللا

  "اآلخرالسنة، و ال يف رمضان إال يف النصف 
  .)٢("وكذلك حكى املزين عن الشافعي: "رمحه اهللا) هـ٢٩٤ت(قال حممد بن نصر املروزي 

سألت أيب عن القنوت يف الوتر كل ليلة أفضل؟ أم يف السنة كلها؟ أو : عن عبداهللا بن أمحد بن حنبل
وإن قنت يف : قال. و ال بأس إن قنت السنة كلها. ال بأس إن يقنت كل ليلة: النصف من شهر رمضان؟ قال

حدثنا أيب قال حدثنا إمساعيل أخربنا أيوب عن نافع أن ابن : حدثنا قال. النصف من شهر رمضان فال بأس
  .)٣("عمر كان ال يقنت إال يف النصف الثاين من رمضان

يف الوتر بعد الركوع، وإن قنت رجل يف الوتر : سألت أيب عن القنوت يف أي صالة؟ قال: وعن عبداهللا قال
  .ع ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قنت فدعا للمستضعفني فال بأساتبا

  .)٤("ال، إال يف الوتر والغداة، فإذا كان يستنصر ويدعو للمسلمني: إن قنت يف الصلوات كلها؟ قال: قلت
  .)٥("إن شاء قنت، وأختار أن يقنت بعد الركوع: سألت أيب عن القنوت يف الوتر؟ فقال: وقال عبداهللا
فما ختتار : قلت. إن شاء: القنوت يف الوتر السنة كلها؟ قال): ابن حنبل: يعين(قلت ألمحد : قال أبوداود 

  .أما أنا ما أقنت إال يف النصف الباقي، إال أن اصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه: أنت؟ قال
ضى مخس عشرة، ليلة إذا م: إذا كان يقنت النصف اآلخر مىت يبتديء؟ قال: قلت ألمحد: قال أبوداود

  .سادس عشرة

                              

  .، بسند حسن )٢/٤٩٩(السنن الكربى للبيهقي ) ١(
  .١٢٥ـ١٢٤خمتصر قيام الليل ص) ٢(
، املسألة رقـم  ٩٦، بدون ذكر أثر ابن عمر، وذكره ص       ٣٢٠، املسألة رقم    ٩٠مسـائل عبداهللا ألبيه أمحد بن حنبل ص      ) ٣(

)٣٣٧.(  
  ).٣٢٤(ة رقم ، املسأل٩٢مسائل عبداهللا بن أمحد بن حنبل ألبيه ص) ٤(
  ).٣٤٤(، املسألة رقم ٩٨مسائل عبداهللا ألبيه ص) ٥(
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٤٩  

  .)١("وكذلك صلى به إمامه يف مسجده يف شهر رمضان: قال أبوداود
عن الرجل يقنت السنة أمجع؟ ) أمحد بن حنبل: يعين(وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ سألت أبا عبداهللا 

  "كنت أرى أن يقنت نصف السنة وإذا هو دعاء يقنت السنة أمجع ال بأس به: قال
  .)٢("قد كنت أرى هذا، ولكن هو دعاء أرى أن يقنت السنة أمجع: "ل مرةوقا

وكان إسحاق بن راهوية خيتار القنوت يف السنة : "رمحه اهللا) هـ٢٩٤ت(وقال حممد بن نصر املروزي 
  .)٣("كلها

وأنه يداوم واألدلة قائمة على مشروعية القنوت يف الوتر طوال العام، وأنه يفعل أحياناً ويترك أحياناً، : قلت
  . عليه يف النصف الثاين من رمضان كل ليلة، ويترك يف أوله
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سبق أن مذهب احلنفية أن موضع قنوت الوتر هو قبل الركوع، من الركعة األخرية يف الوتر، ومذهب 

أو بعده يف الركعة األخرية من الوتر، ومذهب الشافعية أنه بعد املالكية واحلنابلة التخري يف القنوت قبل الركوع 
  .الركوع

والراجح يف ذلك جوازه بعد القراءة قبل الركوع، و بعد الركوع، واألفضل قبل الركوع، فإنه املنقول عن 
  .مجهور الصحابة

قَد كَانَ :  عن الْقُنوت فَقَالَسأَلْت أَنس بن مالك: "عن عاصم قَالَويدل على جوازه قبل الركوع ما جاء 
وتالْقُن. ؟: قُلْتهدعب كُوعِ أَولَ الرقَب  
  فَإِنَّ فُلَانا أَخبرنِي عنك أَنك قُلْت بعد الركُوعِ؟: قَالَ  .قَبلَه: قَالَ

 وسلَّم بعد الركُوعِ شهرا أُراه كَانَ بعثَ قَوما يقَالُ لَهم كَذَب إِنما قَنت رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه: فَقَالَ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نيبو مهنيكَانَ بو كونَ أُولَئد نيرِكشالْم نمٍ ملًا إِلَى قَوجر نيعباَء سهاُء زالْقُر

  .)٤("قَنت رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شهرا يدعو علَيهِمعهد فَ
                              

  .٩٥مسائل أيب داود ألمحد ابن حنبل ص) ١(
  ).١/٩٩،١٠٠(مسائل إسحاق ابن هانئ ألمحد بن حنبل ) ٢(
  .١٢٥خمتصر قيام الليل ص) ٣(
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ٤(
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٥٠  

ووجه الداللة أن جواب أنس رضي اهللا عنه بأن موضع القنوت قبل الركوع إمنا مراده به يف قنوت الوتر، 
  .)١(.بدليل أنه بين يف متام كالمه أن قنوت النازلة بعد الركوع

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يوتر بِثَلَاث ركَعات كَانَ يقْرأُ في : " بن كعبويف حديث أُيب
اللَّه وبِقُلْ ه ثَةي الثَّالفونَ ورا الْكَافها أَيبِقُلْ ي ةي الثَّانِيفلَى والْأَع كبر ماس حبالْأُولَى بِس دلَ  أَحقَب تقْنيو

  .(٢)" فَإِذَا فَرغَ قَالَ عند فَراغه سبحانَ الْملك الْقُدوسِ ثَلَاثَ مرات يطيلُ في آخرِهنالركُوعِ
  .)٣("إن ابن مسعود وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع: "عن علقمة

أن أُيب بن كعب قنت يف الوتر بعد : "ت يف الوتر بعد الركوع، فقد جاء عن ابن سريينوثبت القنو
  .)٤("الركوع

فصلى م النصف من رمضان ال يقنت فلما مضى إن أبيا أم الناس يف خالفة عمر : "عن قتادة عن احلسن
ئ يف خالفة  فلما دخل العشر أبق وخلى عنهم فصلى م العشر معاذ القارالنصف قنت بعد الركوع

  .)٥("عمر

                              

هذا احلديث مبوباً عليه باب القنوت قبل الركوع أو بعـده، ضـمن             وهذا ما أشار إليه البخاري رمحه اهللا حينما أورد          ) ١(
 وقد جنح ابن حجر إىل استلماح معىن آخر يلتقي         .األبواب املتعلقة بالوتر، وما ذاك إال إشارة منه إىل هذا املعىن واهللا اعلم            

 ابن حجر رمحه اهللا، يف بيان  حيث قال احلافظ.يف نتيجته مع ما ذكرت، واملناسبات على كل حال ال تتمانع مامل تتناقض         
ويظهر يل أنه أشار بذلك إىل قوله يف الطريق الرابعـة           ) : "٢/٤٩٠فتح الباري (مناسبة تبويب البخاري ألحاديث الباب،      

كان القنوت يف الفجر واملغرب ألنه ثبت أن املغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت يف وتر الليل جبامع ما بينهما من 
 قال علمين رسول    علية مع أنه قد ورد األمر به صرحيا يف الوتر، الوتر فروى أصحاب السنن من حديث احلسن بن                   الوتري

اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  كلمات أقوهلن يف   قنوت الوتر  اللهم أهدين فيمن هديت احلديث وقد صححه الترمذي وغريه 
إىل أن صالة الوتر تـشبه بـصالة        ) ١/١٧غريب احلديث ( يف   اهـ، وقد أشار ابن قتيبة    "لكن ليس على شرط البخاري      

ولّا كانت املغرب وتر النهار واختلف الناس يف وتر الليل كان أحسن األشياء أن              : "املغرب، وتقاس عليها، فقال رمحه اهللا     
  اهـ"يشبه ا

  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ٢(
  .سبق خترجيه. إسناده حسن) ٣(
   .هسبق خترجي. حسن لغريه) ٤(
  .سبق خترجيه. أثر حسن لغريه) ٥(
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  . )١("أن احلسن وابن سريين كانا يقنتان يف الوتر قبل الركعة: "عن هشام بن حسان
  .   )٢("كان عبد اهللا يقنت بعد الركوع يف الوتر وكان يرفع يديه: عن علي الباشاين قال

بعد : ه؟ قالومن قنت يف الوتر يركع قبل القنوت أو بعد: قلت أليب: "عن عبداهللا بن أمحد بن حنبل
  ".الركوع إذا رفع رأسه

  . )٣("وأختار أن يقنت بعدما يرفع رأسه من الركوع: "وقال مرة
سألت أيب عن القنوت يف صالة الصبح أحب إليك قبل الركوع أم بعد : "قال عبداهللا بن أمحد بن حنبل

  الركوع؟ ويف الوتر أحب إليك أم تركه؟
إن كان اإلمام يقنت مستنصراً لعدو حضره فال بأس بذلك، على أما القنوت يف صالة الغداة ف: قال أيب

وأما غري . ، فال بأس بالقنوت يف الفجر"أنه دعا لقوم على قوم: "معىن ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ذلك فال يقنت، ويقنت بعد الركعة يف الفجر، ويف الوتر بعد الركعة إذا هو قنت

القنوت بعد الركعة ألن كل شيء يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اختار : قال مسعت أيب يقول
اللهم انج الوليد بن الوليد، : "القنوت إمنا هو يف الفجر ملا رفع رأسه من الركعة فقال صلى اهللا عليه وسلم

  .وقنوت الوتر أيضاً أختاره بعد الركوع" وسلمة بن هشام
ي اهللا عنه أنه قنت يف الوتر بعد الركوع، ومل يصح عن النيب وقد روي عن علي بن أيب طالب رض: قال أيب

  .)٤("صلى اهللا عليه وسلم يف قنوت الوتر قبل أو بعد شيء
ال : رمحه اهللا بعد روايته  عن أشعث عن احلكم عن إبراهيم قال عبد اهللا) هـ٢٣٥ت(وقال ابن أيب شيبة 

  .)٥("هذا القول عندنا: "قال أبوبكر". الركوعيقنت السنة كلها يف الفجر ويقنت يف الوتر كل ليلة قبل 

                              

وسنده صحيح عن ابن سريين، أما عن احلـسن فحـسن     ). ٤٩٩٤، حتت رقم    ٣/١٢٠(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     ) ١(
ثقة ، من أثبت الناس ىف ابن سريين ، و ىف روايته عـن              : " لغريه، إذ يف السند هشام بن حسان األزدي، قال يف التقريب          

  .اهـ"ال ألنه قيل كان يرسل عنهمااحلسن و عطاء مق
  ).٢/٢١٢(سنن البيهقي الكربى ) ٢(
  ).٣٢٠(، املسألة رقم ٩٠مسائل عبداهللا ألبيه أمحد بن حنبل ص) ٣(
  ).٣٢٣(، املسألة رقم ٩٢ـ٩١مسائل عبداهللا ألبيه أمحد بن حنبل ص) ٤(
  .سبق خترجيه. واألثر حسن لغريه). ٣٠٦-٢/٣٠٥(املصنف البن أيب شيبة) ٥(
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سئل أمحد عن القنوت يف الوتر قبل الركوع أم بعده : "رمحه اهللا) هـ٢٩٤ت(قال حممد بن نصر املروزي 
القنوت بعد الركوع ويرقع يديه، وذلك على قياس فعل النيب : وهل ترفع األيدي يف الدعاء يف الوتر؟ فقال

  . ...نوت يف الغداةصلى اهللا عليه وسلم يف الق
  .وكان إسحاق خيتار القنوت بعد الركوع يف الوتر

  .)١("وهذا الرأي أختاره: قال حممد بن نصر
أن القنوت يف الوتر يشرع بعد القراءة قبل الركوع يف الركعة األخرية، ويشرع بعد الركوع : واملقصود 

 النص به عنه صلى اهللا عليه وسلم، وثبوت فيها، واألكثر من فعله صلى اهللا عليه وسلم قبل الركوع، لثبوت
  .ذلك عن مجهور الصحابة، واهللا اعلم
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: الذي ورد يف قنوت الوتر عن الصحابة مجيعه ال يصح، وهو ما جاء عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي

  .)٢("انه كان يفتتح القنوت بالتكبري"
أن عبد اهللا بن مسعود كان إذا فرغ من القراءة : "وما جاء عن ليث عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه 

  .)٣("كرب مث قنت فإذا فرغ من القنوت كرب مث ركع
  :لكن ثبت عن بعض التابعني يف قنوت الوتر

  ". أن تركعإذا أردت أن تقنت فكرب للقنوت وكرب إذا أردت : "عن إبراهيم النخعي رمحه اهللا قال
  .)٤("إذا فرغت من القراءة فكرب مث إذا فرغت فكرب واركع: "ويف رواية عنه
  .)١("يف قنوت الوتر إذا فرغ كرب مث قنت: مسعت احلكم ومحاداً وأبا إسحاق يقولون: "عن شعبة قال

                              

والقياس يف أحكام القنوت على صالة الغداة، يؤيده أن ما جاز فعله يف صالة الفرض               : قلت. ١٣٤خمتصر قيام الليل ص   ) ١(
جاز يف صالة النفل، فإذا تذكرنا أن الدليل قائم على مشروعية القنوت يف الصلوات اخلمس، ومنها املغرب، وهي وتـر                    

ل يف صالة املغرب، فأحكام القنوت يف وتر النهار هي أشبه شيء بأحكام النهار، فأشبه شيء هي بوتر الليل، وقنت الرسو       
  . وليالحظ أن هذا ليس بقياس جمرد، إذ معه من فعل الصحابة ما له حكم الرفع.القنوت يف وتر الليل، والعكس صحيح

  .سبق خترجيه. إسناده ضعيف) ٢(
   .رجيهسبق خت. حسن لغريه، بدون ذكر التكبري بعد القراءة للقنوت) ٣(
  .بسند صحيح ) ٢/٣٠٧(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٤(
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  .)٢(يقنتكانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة يف الركعة الثالثة من الوتر أن يكرب مث : وعن سفيان قال
  .   )٣("إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبرية: "وقال أمحد بن حنبل رمحه اهللا

، وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وعن الرباء )٤(نعم ثبت عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: قلت
  .، يف قنوت النازلة يف صالة الفجر)٥(رضي اهللا عنه

 الوتر إذا فرغ من القراءة وأراد القنوت قبل الركوع أن يكرب قبل القنوت وعليه فإنه يشرع يف قنوت
  . وهذه من السنن املهجورة اليوم إال ما رحم ريب. وبعده
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  .يشرع يف دعاء القنوت رفع اليدين، وإرساهلما، ورفعهما يف أوله وإرساهلما يف آخره

  .ما ثبت عن الصحابة رضوان اهللا عليهم؛ فكل ذلك جائزهذا هو 
قل هو اهللا �كان عبداهللا يقرأ يف آخر ركعة من الوتر : "عن ليث عن عبدالرمحن بن األسود عن أبيه

  ".  فيقنت قبل الركعةمث يرفع يديه، �أحد
 يرفع يديهابن مسعود كان : "وعند البيهقي". أنه كان يرفع يديه يف قنوت الوتر: "ويف رواية عن عبد اهللا

  .)٦("يف القنوت إىل ثدييه
  .)٧(" يف الوتر مث يرسلهما بعديرفع يديهأن ابن مسعود كان : "عن الزهري عن محاد عن إبراهيم

 لَا يرفَع يديه كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: "جاء عن سعيد عن قَتادةَ عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ: فإن قيل 

_____________  
=  
  .بسند صحيح) ٢/٣٠٧(أخرجه ابن أيب شيبة ) ١(
  .١٣٦خمتصر قيام الليل ص) ٢(
  .١٠١مسائل أيب داود ألمحد بن حنبل ص) ٣(
  . بإسناد صحيح)٢/٣١٥(أخرجه ابن أيب شيبة ) ٤(
  . يف قنوت الوترمارضي اهللا عنه  والرباء انظر ما جاء عن علي بن أيب طالب) ٥(
   .سبق خترجيه. حسن لغريه) ٦(
  .سبق خترجيه. إسناده صحيح) ٧(
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هطَيإِب اضيى برى يتح فَعري هإِنقَاِء وستاسي الإِلَّا ف هائعد نٍء ميي ش؛ وهذا دليل على أنه ال يشرع رفع )١("ف

  .اليدين يف غري دعاء االستسقاء
لقاً، إمنا مراده أنه مل يرفع يديه يف ليس مراد أنس رضي اهللا عنه نفي رفع اليدين يف الدعاء مط: فاجلواب 

الدعاء على الصفة اليت رآه عليها يف غري دعاء االستسقاء فقد رفع يديه حىت يرى بياض إبطيه صلى اهللا عليه 
  .وسلم

ويدل على هذا أنه صح عن أنس رضي اهللا عنه، ذكر رفع الرسول صلى اهللا عليه وسلم، يف دعاء قنوت 
  النازلة؛  

كُنا عند أَنسِ : حدثَنا هاشم وعفَّانُ الْمعنى قَالَا حدثَنا سلَيمانُ عن ثَابِت قَالَ: "حنبل رمحه اهللاقال أمحد بن 
  .اشهدوا يا معشر الْقُراِء: بنِ مالك فَكَتب كتابا بين أَهله فَقَالَ

قَالَ ثَابِت : تي كَرِهفَكَأَنفَقُلْت كذَل :هِمائمبِأَس مهتيمس ةَ لَوزما حا أَبي.  
وما بأْس ذَلك أَنْ أَقُلْ لَكُم قُراُء أَفَلَا أُحدثُكُم عن إِخوانِكُم الَّذين كُنا نسميهِم علَى عهد رسولِ اللَّه : قَالَ

م الْقُراَء فَذَكَر أَنهم كَانوا سبعني فَكَانوا إِذَا جنهم اللَّيلُ انطَلَقُوا إِلَى معلِّمٍ لَهم بِالْمدينة صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
اِء والْم نم ذَبعتةٌ اسقُو لَه تكَان نوا فَمحبوا فَإِذَا أَصبِحصى يتلَ حونَ اللَّيسردفَي نمطَبِ والْح نم ابأَص

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرِ رجلَّقًا بِحعم كذَل بِحصا فَيوهلَحأَصاةَ وا الشورتوا فَاشعمتةٌ اجعس هدنع تكَان
ه علَيه وسلَّم فَأَتوا علَى حي من بنِي سلَيمٍ وفيهِم خالي حرام فَلَما أُصيب خبيب بعثَهم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ

 فَقَالَ حرام لأَمريِهم دعنِي فَلْأُخبِر هؤلَاِء أَنا لَسنا إِياهم نرِيد حتى يخلُوا وجهنا وقَالَ عفَّانُ فَيخلُونَ وجهنا فَقَالَ
لَهم حرام إِنا لَسنا إِياكُم نرِيد فَخلُّوا وجهنا فَاستقْبلَه رجلٌ بِالرمحِ فَأَنفَذَه منه فَلَما وجد الرمح في جوفه قَالَ 

يقا بفَم هِملَيا عوطَوقَالَ فَان ةبالْكَع برو تفُز رأَكْب اللَّهسفَقَالَ أَن مهنم دأَح  : لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَيا رفَم
 هِملَيع هدجٍء قَطُّ ويلَى شع دجو لَّمسو هلَيع اةدالْغ لَاةي صف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَير فَلَقَد

فَد هيدي فَعرهِملَيا عع كذَل دعا كَانَ بفَلَم  ا لَهم لَه امٍ قَالَ قُلْترلِ حي قَاتف لْ لَكي هقُولُ لةَ يو طَلْحإِذَا أَب
لَمأَس قَد هلًا فَإِنهلَ قَالَ مفَعو بِه لَ اللَّهو " فَع هِملَيو ععدي هيدي فَعفَّانُ رقَالَ عوهيدي فَعرِ رضو الن٢("قَالَ أَب(.  

                              

  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ١(
  .حديث صحيح) ٢(

، حتت  ٣/١٣٧(، وعبد بن محيد يف املتتخب       )١٢٤٠٢، حتت رقم    ١٩/٣٩٣الرسالة  ) (٣/١٣٧(أخرجه أمحد يف املسند       
=  

٥٤  
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فَما رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وجد علَى شيٍء قَطُّ : فَقَالَ أَنس: "ه يف هذا احلديثــفقول
 هِملَيع هدجوسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَير فَلَقَد اةدالْغ لَاةي صف لَّمهِملَيا ععفَد هيدي فَع؛ دليل "ر

  .على مشروعية رفع اليدين يف دعاء القنوت للنازلة
وهذا فيه بيان أن مراد أنس يف احلديث الذي نفى فيه رفع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يديه يف الدعاء إمنا 

 اهللا عليه وسلم، فقد رفعها حىت يرى بياض إبطيه، وليس مراده مراده صفة رفع اليدين اليت كان عليها صلى
رضي اهللا عنه نفي أصل رفع اليدين يف الدعاء، ألنه رواه كما ترى يف قنوت النازلة، وثبت عن غريه كذلك، 

  .)١(حىت عدت أحاديث رفع اليدين يف الدعاء من املتواتر املعنوي
، )٢("مل تكن ترفع األيدي يف الوتر يف رمضان: " الزهري قالعن معمر وابن جريج عنفقد جاء : فإن قيل 

  .وهذا دليل أن الصحابة مل يكونوا يرفعون أيديهم يف الدعاء لقنوت الوتر
. بل يف هذا األثر بداللة مفهوم املخالفة أم كانوا يرفعون أيديهم يف قنوت الوتر يف غري رمضان: فاجلواب 

إن مراد الزهري بيان أم مل : لنظر إىل مجيع ما ورد يف املسألة، أن يقالوالذي يظهر يف معىن هذا األثر با
يكونوا يرفعون أيديهم يف دعاء قنوت الوتر مجيعه، بل كانوا يرفعوا يف أوله مث يرسلوا، كما ورد عن ابن 

 يف آخره، كما هو مسعود، أو أن مراده أم ماكانوا يرفعون أيديهم يف أول دعاء القنوت إمنا كانوا يرفعوا
، أو )٣("نعم يف آخره قليال: أترفع يديك إذا دعوت يف الوتر؟ قال: اختيار عبدالرزاق الصنعاين، فقد قيـل له

فيه أم رضي اهللا عنهم كانوا أحياناً يرفعوا يف قنوت الوتر وأحياناً ال يرفعوا، وترك الرفع يف دعاء القنوت 
  .  رمضانكان حيصل منهم يف قنوت الوتر يف

_____________  
=  

، اسم شيخ الطرباين علي بن صـقر        ٥٣٦، حتت رقم    ١/٣٢٤الروض الداين   (جم الصغري   ، والطرباين يف املع   )١٢٧٤رقم  
  .خمتصراً ) ٢/٢١١(، ويف السنن الكربى )٣/٣٤٩(، والبيهقي يف دالئل النبوة )السكري

، وصحح اسناده حمققو مـسند      "ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ) : "٢/١٨١(واحلديث قال األلباين يف اإلرواء        
  .محدأ
  .اهـ يعين رفع اليدين"ثبت مثله عن عمر وغريه يف قنوت الوتر): "٢/١٨١(قال األلباين يف اإلرواء : فائدة  

  .١١٣يف نظم املتناثر صذكر ذلك ) ١(
  .سبق خترجيه. إسناده صحيح)  ٢(
  ). ٥٠٠٣، حتت رقم ٣/١٢٣(املصنف ) ٣(
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  .)١("ارفع يديك للقنوت: "عن مغرية عن إبراهيم قال
  .)٢(رأيت أبا قالبة يرفع يديه يف قنوته: أخربين عامر بن شبل اجلرمي قال: وقال الوليد

ال ترفع يديك وإن شئت : سألت األوزاعي عن رفع اليدين يف قنوت الوتر؟ فقال: وقال الوليد بن مسلم 
  .فأشر بإصبعك

  .)٣("يقنت يف شهر رمضان و ال يرفع يديه و يشري بإصبعهورأيته : قال
كانوا يستحبون أن تقرأ يف الثالثة من الوتر قل هو اهللا أحد، مث تكرب وترفع يديك مث : "وعن سفيان قال

  .)٤("تقنت
  .   )٥(وكان عبد اهللا بن املبارك يقنت بعد الركوع يف الوتر وكان يرفع يديه

سألت أيب عن الرجل إذا أراد أن يوتر يف الصالة يرفع يديه؟ : "ل رمحه اهللاوعن عبداهللا بن أمحد بن حنب
  .)٦("إذا قنت الرجل يرفع يديه حذو صدره، ورفع يديه يف قنوته يف الوتر: فقال

  .)٧("نعم: سألت أيب عن القنوت ترفع يديك؟ قال: قال عبداهللا بن أمحد بن حنبل 
ال بأس به، رواه ليث عن عبدالرمحن بن األسود :  القنوت؟ قالسألت أيب عن رفع اليدين يف: وقال عبداهللا

  .)٨("عن أبيه أن ابن مسعود كان يرفع يديه يف القنوت
إمنا أرفع يدي يف : سألت أيب عن رفع اليدين يف الوتر يف رمضان؟ فقال: عن عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال

رجل الشهر كله مل أر به بأساً، وإن قنت رجل وإن قنت ال. الوتر وأنا أقنت يف النصف األخري من رمضان

                              

  . عنه، بإسناد صحيح)٢/٣٠٧(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ١(
  ).٣/٤١( للبيهقي السنن الكربى) ٢(
  .١٤٠خمتصر قيام الليل ص) ٣(
  .١٤٠خمتصر قيام الليل ص) ٤(
  ).٢/٢١٢(السنن الكربى للبيهقي ) ٥(
  ).٣١٩(، املسألة رقم ٩٠مسائل عبداهللا ألبيه أمحد بن حنبل ص) ٦(
  ).٣٢٢(، املسألة رقم ٩١مسائل عبداهللا بن أمحد بن حنبل ص) ٧(
  ).٣٣٢(، املسألة رقم ٩٥عبداهللا ألبيه صمسائل ) ٨(
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  .)١("السنة مل أر به بأساً يف الوتر، وإن قنت يف الفجر إذا دعا دعا على الكفرة ويدعو للمسلمني مل أر به بأساً
مذهيب يف القنوت يف شهر رمضان أن يقنت يف النصف األخري، وإن قنت يف السنة : "وقال عبداهللا قال أيب

  .)٢("وإذا كان إمام يقنت قنت خلفهكلها فال بأس، 
ال بأس بالصالة خلفه إذا كان يقنت : سألت أيب عن الرجل يصلي خلف من يقنت؟ قال: وقال عبداهللا 

  .على فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو على املشركني إال أن يكون رافضياً فال يصلي خلفه
  .)٣("ابكر وعمرالذي يسب أب: من الرافضي؟ قال: قلت أليب : قال

نعم يعجبين، ورأيت أمحد يرفع يديه : مسعت أمحد سئل يرفع يديه يف القنوت؟ قال: "وقال أبوداود رمحه اهللا
  .يف القنوت وكنت أكون خلفه أليه، فكنت أمسع نغمته يف القنوت فلم أمسع شيئاً

بسطت يدي ووجهت هكذا أو هكذا؟ ف: مسعت أمحد سألته عن الرفع يف القنوت؟ قلت: وقال أبوداود
بأطراف األصابع إىل القبلة، وجعلت مرة بعضها إىل بعض، فلم نقف منه على حد، وكان يقنت إمامه بعد 

  .)٤("الركوع
واحلديث يف الدعاء مجله إال أن عددا من الصحابة رضي اهللا عنهم رفعوا أيديهم يف : "قال البيهقي رمحه اهللا

  . )٥(اهـ" النيب  صلى اهللا عليه وسلمالقنوت مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن
أنه يشرع رفع اليدين يف دعاء قنوت الوتر، ويشرع إرساهلما فيه وخاصة يف دعاء القنوت يف : واحلاصل 

ويكون موضع اليدين حذو الثديني، وال يبالغ . النصف من رمضان، ويشرع رفعها يف أوله وإرساهلا يف آخره
  .يف رفعهما عن هذا املوضع

  .ال يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لعدم ثبوت ذلك: تنبيه 
  .ما علمت: سئل مالك رمحه اهللا، عن الرجل ميسح بكفيه وجهه عند الدعاء؛ فأنكر ذلك، وقال

مل أجد له ثبتا :سألت عبد اهللا يعين بن املبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه؟ قال : عن علي الباشاين قال

                              

  ).٣٤٧(، املسألة رقم ٩٩ـ٩٨مسائل عبداهللا ألبيه ص) ١(
  ).٣٤٨(، املسألة رقم ٩٩مسائل عبداهللا ألبيه ص) ٢(
  ).٣٤٩(، املسألة رقم ٩٩مسائل عبداهللا ألبيه ص) ٣(
  .٩٦مسائل أيب داود ألمحد بن حنبل ص) ٤(
  ).٢/٢١١(سنن البيهقي الكربى ) ٥(
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  .)١(" ذلكومل أره يفعل: قال علي
  .)٢(كره ذلك سفيان: وسئل عبداهللا رمحه اهللا عن الرجل يبسط يديه فيدعو مث ميسح ما وجهه، فقال

: مل أمسع به، وقال مرة: مسعت أمحد سئل عن الرجل ميسح وجهه بيده إذا فرغ يف الوتر؟ قال: قال أبوداود
  .)٣("مل امسع فيه بشيء، ورأيت أمحد ال يفعله

سئل أيب وأنا أمسع عن رفع األيدي يف القنوت ميسح ا وجهه؟ : "محد بن حنبل رمحه اهللاعن عبداهللا بن أ
  .)٤("احلسن يروى عنه أنه كان ميسح ا وجهه يف دعا: قال

ميسح ما : قلت أليب: ال بأس به: وقال عبداهللا بعد أن سأل أباه عن رفع اليدين يف القنوت، فقال له
  .به بأسأرجو أن ال يكون : وجهه؟ قال

  . )٥("مل أر أيب ميسح ما وجهه: قال لنا أبوعبدالرمحن: قال راوية املسائل عن عبداهللا
وروينا رفع اليدين يف قنوت الوتر عن ابن مسعود وأيب هريرة فأما مسح اليدين : "قال البيهقي رمحه اهللا

  .)٦(اهـ"الوجه بعد الفراغ من دعاء القنوت فإنه من احملدثات
فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف : "رمحه اهللاقال البيهقي 

يف دعاء القنوت وإن كان يروي بعضهم يف الدعاء خارج الصالة وقد روي فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  
  .حديث فيه ضعيف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصالة 

ثبت خبرب صحيح وال أثر ثابت وال قياس فاألوىل أن ال يفعله ويقتصر على ما وأما يف الصالة فهو عمل مل ي
  .)٧(اهـ"فعله السلف رضي اهللا عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه يف الصالة وباهللا التوفيق

                              

  ).٢/٢١٢(سنن البيهقي الكربى ) ١(
  .١٥٢خمتصر قيام الليل ص) ٢(
  .١٠٢مسائل أيب داود ألمحد بن حنبل ص) ٣(
  ).٣٢٢(، املسألة رقم ٩١مسائل عبداهللا ألبيه أمحد بن حنبل ص) ٤(
  ).٣٣٢(، املسألة رقم ٩٥مسائل عبداهللا ألبيه ص) ٥(
  ).١/١٧٢(السنن الصغرى للبيهقي ) ٦(
  ).٢/٢١٢(الكربى سنن البيهقي ) ٧(



  ا���د�� وا���ر ا��اردة �� 
	�ت ا����

  
٥٩  

 �0��E� �
40!� �0��E� �
40!� �0��E� �
40!� �0��E� �
	�؟: : : : �!40+
� " ���F� #�'A G=' �	�4!� H�4� � �	+
�� �IJ� 6�7K� ؟���	+
� " ���F� #�'A G=' �	�4!� H�4� � �	+
�� �IJ� 6�7K� ؟���	+
� " ���F� #�'A G=' �	�4!� H�4� � �	+
�� �IJ� 6�7K� ؟���	+
� " ���F� #�'A G=' �	�4!� H�4� � �	+
�� �IJ� 6�7K� ��        
ث واآلثار أن املشروع اجلهر بالقنوت يف الصالة مجاعة يف النصف من رمضان، وكذا سائر ظاهر األحادي

  .العام إذ ال فرق واهللا اعلم
ومل يأت يف األحاديث واآلثار الواردة يف قنوت الوتر ما يدل على مشروعية قول املأموم آمني، عند دعاء 

  .اإلمام يف قنوت النازلةاإلمام بالقنوت؛ لكن ورد ذكر تأمني املأموم على تأمني 
فإذا كان النصف جهر بالقنوت بعد كان أيب يقوم للناس على عهد عمر يف رمضان : "عن ابن سريين قال

 فإذا متت عشرون ليلة انصرف إىل أهله وقام للناس أبو حليمة معاذ القارئ وجهر بالقنوت يف العشر الركعة
ما أسرع ما تقولون آمني :  املطر فيقولون آمني فيقولاللهم قحط: األواخر حىت كانوا مما يسمعونه يقول

  .)١("دعوين حىت أدعو
أن عبد الرمحن بن عبد القاري ـ وكان يف عهد عمر بن اخلطاب مع عبد اهللا بن : "عن عروة بن الزبري

األرقم على بيت املال ـ أن عمر خرج ليلة يف رمضان فخرج معه عبد الرمحن بن عبد القاري فطاف باملسجد 
واهللا إين : وأهل املسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط؛ فقال عمر

مث عزم عمر على ذلك وأمر أُيب بن كعب أن يقوم هلم يف . أظن لو مجعنا هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل
ة هي واليت تنامون عنها أفضل نعم البدع: رمضان فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصالة قارئهم فقال عمر

اللهم قاتل : فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة يف النصف. من اليت تقومون يريد آخر الليل
الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وال يؤمنون بوعدك وخالف بني كلمتهم وألق يف قلوم 

صلي على النيب  صلى اهللا عليه وسلم ويدعو للمسلمني مبا الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله احلق مث ي
  .استطاع من خري مث يستغفر للمؤمنني

اللهم : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصالته على النيب واستغفاره للمؤمنني واملؤمنات ومسألته: قال
 اجلد ان عذابك ملن إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحتك ربنا وخناف عذابك

  .عاديت ملحق
  .)٢("مث يكرب ويهوى ساجدا

                              

   .سبق خترجيه. إسناده ضعيف) ١(
  .سبق خترجيه. صحيح) ٢(



  ا���د�� وا���ر ا��اردة �� 
	�ت ا����

  
٦٠  

وهل خيتص هذا فقط يف . فهذا ظاهر يف أم كانوا جيهرون يف قنوت الوتر، يف النصف من رمضان: قلت
قنوت النصف من رمضان يف مجاعة هو الذي يشرع اجلهر فيه، ويف غري النصف إذا قنت املسلم ال جيهر؟ الذي 

د أن يف النصف من رمضان جيهرون بالقنوت يف كل ليلة، أما يف القنوت يف غري النصف فال يظهر أن املقصو
  .يلزمون اجلهر بالقنوت يف كل ليلة

ويدل على مشروعية اجلهر بالقنوت يف غري رمضان و التأمني على دعاء اإلمام فيه، ما جاء يف قنوت النازلة 
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شهرا متتابِعا في الظُّهرِ والْعصرِ والْمغرِبِ والْعشاِء قَنت رسولُ : "عن ابنِ عباسٍ قَالَ

من بنِي وصلَاة الصبحِ في دبرِ كُلِّ صلَاة إِذَا قَالَ سمع اللَّه لمن حمده من الركْعة الْآخرة يدعو علَى أَحياٍء 
لْفَهخ نم نمؤيةَ ويصعانَ وذَكْولٍ ولَى رِعمٍ علَي١("س(.  

فهذا احلديث نص يف القنوت للنازلة، وملّا كان قنوت النازلة يشرع يف الصلوات اخلمس، ومنها املغرب، 
ملأموم، وذلك يف صالة الفرض، اليت هي وتر النهار، فإذا شرع يف قنوت النازلة اجلهر من اإلمام والتأمني من ا

، وألن ما جاز يف الفرض جاز يف النفل، فكذا يشرع يف قنوت الوتر، الذي هو )٢(فمثله القنوت يف صالة الوتر
  .أن جيهر اإلمام بالدعاء ويؤمن املأموم على دعاء اإلمام: وتر صالة الليل

  .)٣(" يف الدعاءليس يف القنوت رفع، ويكره رفع الصوات: "عن األوزاعي رمحه اهللا
  .)٤("يقنت يف النصف من رمضان يعين اإلمام ويلعن الكفرة ويؤمن من خلفه: "عن مالك رمحه اهللا

أن يقنت اإلمام ويؤمن : الذي يعجبنا: مسعت أمحد بن حنبل سئل عن القنوت؟ فقال: قال أبوداود رمحه اهللا
يؤمن يف موضع : آمني؟ قال: ل من خلفهيقو" اللهم إنا نستعينك ونستغفرك: "قال: قيل ألمحد. من خلفه

                              

  .حديث حسن) ١(
، وأبوداود يف كتاب الصالة باب القنـوت يف         )٢٧٤٦، حتت رقم    ٤/٤٧٥الرسالة  (،  )١/٣٠١(أخرجه أمحد يف املسند       

، والبيهقي  )١/٢٢٥(املستدرك  ، واحلاكم يف    )٦١٨(، واللفظ له، وابن خزمية حتت رقم        )١٤٤٣(الصلوات، حديث رقم    
  ).٢/٢٠٠(يف الكربى 

، وصحح )٢/١٦٣(، واأللباين يف اإلرواء )١/٢٧٣( إسناده حمقق زاد املعاد وحسن واحلديث صححه ابن خزمية واحلاكم   
  . سناده حمققو مسند أمحدإ

  . الوترانظر ما تقدم يف املسألة الثالثة حول ثبوت أحكام قنوت النازلة على أحكام قنوت) ٢(
  .١٥٠خمتصر قيام الليل ص) ٣(
  .وهذه الرواية الثانية عن مالك رمحه اهللا وهي خارج املدونة. ١٥٠خمتصر قيام الليل ص) ٤(
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  .)٢("نعم: إذا مل أمسع قنوت اإلمام أدعو؟ قال: قلت ألمحد: "وقال أبوداود. )١("التأمني
  .يدعو اإلمام ويؤمن من خلفه: "وقال إسحاق بن راهوية رمحه اهللا

، مث إذا بلغ بعد وهذا الذي أختار، أن يسكتوا حىت يفرغ اإلمام من قراءة السورتني: قال حممد بن نصر 
  .)٣("ذلك مواضع الدعاء أمنوا
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Y �[D*�علَّمنِي رسولُ اللَّه صلَّى : "الْحسن بن علي رضي اللَّه عنهما
اللَّهم اهدنِي فيمن هديت وعافنِي فيمن ): في قُنوت الْوِترِ: ويف رواية(اللَّه علَيه وسلَّم كَلمات أَقُولُهن في الْوِترِ 

 أَعطَيت وقنِي شر ما قَضيت إِنك تقْضي ولَا يقْضى علَيك وإِنه لَا عافَيت وتولَّنِي فيمن تولَّيت وبارِك لي فيما
تالَيعتا ونبر كْتاربت تيادع نم زعلَا يو تالَيو نلُّ مذ٤("ي(.  

: أنه كان يقول] يف الوتر[أنه مسع عبيد بن عمري يأثر عن عمر بن اخلطاب يف القنوت : "عن عطاءوما جاء 
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسملني واملسلمات وألف بني قلوم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على 

عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بني  
 عن القوم ارمني بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إنا كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل م بأسك الذي ال ترده

نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إياك نعبد 

                              

  .٩٦مسائل أيب داود ألمحد بن حنبل ص) ١(
  .١٠٢مسائل أيب داود ألمحد بن حنبل ص) ٢(
كان يستحب  : "لثوري عن الزبري بن عدي عن إبراهيم      سوريت أيب، عن ا   : ويقصد بالسورتني   . ١٥٠خمتصر قيام الليل ص   ) ٣(

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك            : أن يقول يف قنوت الوتر اتني السورتني      
". اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحـق                 

  . ، بسند صحيح)٤٩٩٧، حتت رقم ٣/١٢١( عبدالرزاق يف املصنف أخرجه
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ٤(
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  .)١("ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخناف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق
لك احلمد مأل : أنه كان يقول يف قنوت الوتر: "بيد بن عمري عن ابن عباسوما ورد عن عبد اهللا بن ع

السماوات السبع ومأل األرضني السبع ومأل ما بينهما من شيء بعد أهل الثناء واد أحق ما قال العبد وكلنا 
  .)٢("لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

أن عبد الرمحن بن عبد القاري ـ وكان يف عهد عمر بن اخلطاب مع عبد : "وة بن الزبريوما ورد عن عر
اهللا بن األرقم على بيت املال ـ أن عمر خرج ليلة يف رمضان فخرج معه عبد الرمحن بن عبد القاري فطاف 

: فقال عمرباملسجد وأهل املسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط؛ 
مث عزم عمر على ذلك وأمر أُيب بن كعب أن يقوم . واهللا إين أظن لو مجعنا هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل

نعم البدعة هي واليت تنامون عنها : هلم يف رمضان فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصالة قارئهم فقال عمر
  :ن أوله وكانوا يلعنون الكفرة يف النصففكان الناس يقومو. أفضل من اليت تقومون يريد آخر الليل

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وال يؤمنون بوعدك وخالف بني كلمتهم 
وألق يف قلوم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله احلق مث يصلي على النيب  صلى اهللا عليه وسلم ويدعو 

  .ر للمؤمننيللمسلمني مبا استطاع من خري مث يستغف
اللهم : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصالته على النيب واستغفاره للمؤمنني واملؤمنات ومسألته: قال

إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحتك ربنا وخناف عذابك اجلد ان عذابك ملن 
  .عاديت ملحق

  .)٣("مث يكرب ويهوى ساجدا
  :القنوت يف الوتر والصبح: عمرو عن احلسن يقولوما ورد عن معمر عن 

 اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك اخلري وال نكفرك ونؤمن بك وخنلع ونترك من يفجرك اللهم 
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك اجلد إن عذابك اجلد بالكفار 

ني وألق يف قلوم الرعب وخالف بني كلمتهم وأنزل عليهم رجزك ملحق اللهم عذب الكفرة واملشرك

                              

  .سبق خترجيه. إسناده صحيح ) ١(
  .سبق خترجيه. إسناده صحيح) ٢(
  .سبق خترجيه. صحيح) ٣(
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وعذابك اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك اللهم اغفر للمؤمنني 
واملؤمنات واملسلمني واملسلمات اللهم أصلح ذات بينهم وألف بني قلوم واجعل يف قلوم اإلميان واحلكمة 

شكروا نعمتك اليت أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدم عليه وتوفهم على ملة وأوزعهم أن ي
  .رسولك وانصرهم على عدوك وعدوهم إله احلق واجعلنا منهم

. فكان يقول هذا مث خير ساجدا وكان ال يزيد على هذا شيئا من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
عيد أيزيد على هذا شيئا من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يا أبا س: وكان بعض من يسأله يقول

ولكين مسعت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ال أاكم : والدعاء والتسبيح والتكبري؟ فيقول

  .)١( ويغضب إذا أرادوه على الزيادةيزيدون على هذا شيئا
اللهم إنا نستعينك : ابن مسعود أن نقرأ يف القنوتعلمنا : "عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن قال

ونستغفرك ونؤمن بك ونثين عليك اخلري وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
  .)٢("ونسجد واليك نسعى وحنفد نرجوا رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك اجلد بالكفار ملحق

اللهم : كان يستحب أن يقول يف قنوت الوتر اتني السورتني": عن الثوري عن الزبري بن عدي عن إبراهيم
إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد 

  .)٣("وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق
 اهللا عليه وسلم، فيستحب قوله يف قنوت الوتر، فإن زاد عليه فهذا هو ما ثبت عن أصحاب رسول اهللا صلى

ليس يف قنوت الوتر شيء مؤقت ، : "جاز، إذ الظاهر من النصوص ذلك، كما قال إبراهيم النخعي رمحه اهللا
  .)٤("إمنا هو دعاء واستغفار

   .)٥("كل ما جاء فيه احلديث ال بأس به: ختتار من القنوت شيء؟ قال: قيل ألمحد بن حنبل

                              

  .سبق خترجيه. حسن لغريه) ١(
  .سبق خترجيه. السند ضعيف عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، ولكن الدعاء حسن لغريه) ٢(
  .إسناده صحيح) ٣(

  ).٤٩٩٧، حتت رقم ٣/١٢١(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف 
  ..بسند صحيح عنه). ٢/٣٠١(مصنف ابن أيب شيبة ) ٤(
  .١٠١مسائل أيب داود ألمحد بن حنبل ص) ٥(



  ا���د�� وا���ر ا��اردة �� 
	�ت ا����

  
٦٤  

 ����0
� �
40!� ����0
� �
40!� ����0
� �
40!� ����0
� �

	�� ؟ : : : : �!40� �	� " ��	\/
� 6�7K� �� ؟ ��	
� �	� " ��	\/
� 6�7K� �� ؟ ��	
� �	� " ��	\/
� 6�7K� �� ؟ ��	
� �	� " ��	\/
� 6�7K� ��        

��	\� S,D W,
 A��	
� Y] ؛�	+
� ��	\� 6�7� ) S-* ^	_
� �� �I�� B�
�:  

ك لي اللَّهم اهدنِي فيمن هديت وعافنِي فيمن عافَيت وتولَّنِي فيمن تولَّيت وبارِ "S-* #�$ >a�%D ��'	 �ــS-* #�$ >a�%D ��'	 �ــS-* #�$ >a�%D ��'	 �ــS-* #�$ >a�%D ��'	 �ــ
 تيادع نم زعلَا يو تالَيو نلُّ مذلَا ي هإِنو كلَيى عقْضلَا يي وقْضت كإِن تيا قَضم رنِي شقو تطَيا أَعيمف

تالَيعتا ونبر كْتاربت."  
 واملسلمات وألف بني قلوم وأصلح اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسملني "ومرة جاء أنه يدعو بـ

ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون 
  .أولياءك اللهم خالف بني  كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل م بأسك الذي ال ترده عن القوم ارمني

  .نستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجركبسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إنا نستعينك و
بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخناف 

  ".عذابك إن عذابك بالكفار ملحق
ن شيء لك احلمد مأل السماوات السبع ومأل األرضني السبع ومأل ما بينهما م "ومرة جاء أنه يدعو بـ

بعد أهل الثناء واد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد 
  ".منك اجلد

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وال يؤمنون  "ومرة جاء أنه يدعو بـ
 عليهم رجزك وعذابك إله احلق مث يصلي على النيب  بوعدك وخالف بني كلمتهم وألق يف قلوم الرعب وألق

  .صلى اهللا عليه وسلم ويدعو للمسلمني مبا استطاع من خري مث يستغفر للمؤمنني
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحتك ربنا وخناف عذابك اجلد ان 

  ".عذابك ملن عاديت ملحق
إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك اخلري وال نكفرك ونؤمن بك وخنلع اللهم  "ومرة جاء أنه يدعو بـ

ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك اجلد 
إن عذابك اجلد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة واملشركني وألق يف قلوم الرعب وخالف بني كلمتهم 

م رجزك وعذابك اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك وأنزل عليه
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات اللهم أصلح ذات بينهم وألف بني قلوم واجعل يف 
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اهدم عليه قلوم اإلميان واحلكمة وأوزعهم أن يشكروا نعمتك اليت أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي ع
  "وتوفهم على ملة رسولك وانصرهم على عدوك وعدوهم إله احلق واجعلنا منهم

ـ    اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثين عليك اخلري وال نكفـرك وخنلـع    "ومرة جاء أنه يدعو ب
بك إن  ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى وحنفد نرجوا رمحتك وخنشى عذا               

  ".عذابك اجلد بالكفار ملحق
بل لو مجعت الدعاء الذي ورد أنه يقال يف قنوت الوتر، وضممت بعضه على بعض، جتده ال يزيد عن قدر                    

  :سورة األعلى، وذلك بعد حذف املكرر؛ جتده على هذا القدر

 فيمن تولَّيت وبارِك لي فيما أَعطَيت وقنِي شر مـا          اللَّهم اهدنِي فيمن هديت وعافنِي فيمن عافَيت وتولَّنِي       "
تالَيعتا ونبر كْتاربت تيادع نم زعلَا يو تالَيو نلُّ مذلَا ي هإِنو كلَيى عقْضلَا يي وقْضت كإِن تيقَض."  

األرضني السبع ومأل ما بينهما من شيء بعد أهل الثناء واد أحق لك احلمد مأل السماوات السبع ومأل "
  .ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسملني واملسلمات وألف بني قلوم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على 
م اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بني  عدوك وعدوه

  .كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل م بأسك الذي ال ترده عن القوم ارمني
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك

 الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخناف بسم اهللا الرمحن
  ".عذابك إن عذابك بالكفار ملحق

  مث يصلي على النيب  صلى اهللا عليه وسلم 
هذا جممل ماورد حبذف املكرر يف اللفظ واملعىن، وكما ترى ليس بالدعاء الطويل، فلو الحظت أنه مل يرد 

الدعاء يف قنوت واحد، كما سبق تقريره، تأكدت من أن القنوت يف الوتر ال يشرع أنه دعي مبجموع هذا 
  .املداومة على تطويله
  .)١("�إذا السماء انشقت�يقام يف قنوت الوتر قدر : "عن إبراهيم قال

  :فإن أطال لسبب عارض أو أحياناً الظاهر جوازه

                              

  . حيح، بسند ص)٢/٣٠٨(، وابن أيب شيبة يف املصنف )٥٠٠١، حتت رقم ٣/١٢٢(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف ) ١(
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ريض فصلى الوتر ورجل مسند إليه قال دخلت على األسود ذات ليلة وهو م: "عن إبراهيم النخعي قال
  .)١(]"خمافة أن يقصر عما كان يقنت[فقنت فأطال القنوت حىت ظننت أنه قد زاد على ما كان يصنع  

كان يقنت بقدر ما يقرؤ الرجل : "وقد سئل أبو عثمان النهدي عن قنوت عمر بن اخلطاب يف الفجر فقال
  .)٢("مائة آية
هذا قليل يعجبين :  قال�إذا السماء أنشقت�ول إبراهيم يف القنوت قدر سئل أمحد بن حنبل عن ق"وقد 
  .)٣("أن يزيد

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك : " وقد كان احلسن البصري يقول يف قنوته بعضاً من هذا الدعاء الوارد، وهو
 ونسجد وإليك ونثين عليك اخلري وال نكفرك ونؤمن بك وخنلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي

نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك اجلد إن عذابك اجلد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة واملشركني 
وألق يف قلوم الرعب وخالف بني كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم عذب كفرة أهل الكتاب 

ت واملسلمني واملسلمات اللهم أصلح الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنا
ذات بينهم وألف بني قلوم واجعل يف قلوم اإلميان واحلكمة وأوزعهم أن يشكروا نعمتك اليت أنعمت عليهم 
وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدم عليه وتوفهم على ملة رسولك وانصرهم على عدوك وعدوهم إله احلق 

  "واجعلنا منهم
. اجدا وكان ال يزيد على هذا شيئا من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلمفكان يقول هذا مث خير س
يا أبا سعيد أيزيد على هذا شيئا من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم : وكان بعض من يسأله يقول

 ولكين مسعت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الال أاكم : والدعاء والتسبيح والتكبري؟ فيقول

  .)٤(" ويغضب إذا أرادوه على الزيادةيزيدون على هذا شيئا
فاحلسن البصري رمحه اهللا، ما كان ينهى عن الزيادة، لكن كان حيرض على االتباع، ويكره احلدث، حىت 

                              

. ، بـسند صـحيح    )٢/٣٠٧(، وابن أيب شيبة يف املصنف       )٥٠٠١، حتت رقم    ٣/١٢٢(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     ) ١(
  .واألسود هو ابن يزيد النخعي من كبار التابعني الثقات

  .بسند صحيح) ٢/٣٠٨(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٢(
  .٩٦مسائل أيب داود ص) ٣(
  .سبق خترجيه. حسن لغريه) ٤(
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  .إنه كان ال يزيد الصالة والدعاء والتسبيح والتكبري ألنه مل يسمع الصحابة يزيدون
فقد ثبت عن الصحابة الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعاء وهذا من احلسن حبسب علمه، وإال 

  .القنوت، وهي املسألة التالية
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  .ثبتت الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قنوت الوتر

 عبد القاري ـ وكان يف عهد عمر بن اخلطاب مع عبد اهللا بن أن عبد الرمحن بن: "عن عروة بن الزبري
األرقم على بيت املال ـ أن عمر خرج ليلة يف رمضان فخرج معه عبد الرمحن بن عبد القاري فطاف باملسجد 

: قال: وفيه ... وأهل املسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط؛ 
اللهم إياك : رغ من لعنة الكفرة وصالته على النيب واستغفاره للمؤمنني واملؤمنات ومسألتهوكان يقول إذا ف

نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحتك ربنا وخناف عذابك اجلد ان عذابك ملن عاديت 
  .)١("مث يكرب ويهوى ساجدا. ملحق

  .الوتر بفعل الصحابة رضوان اهللا عليهمفثبتت الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف قنوت 
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  .)٢("إذا نسي القنوت يف الفجر فعليه سجدتا السهو: "عن احلسن البصري رمحه اهللا

  .)٣("هذا سهى فأصاب: سئل عن رجل سهى فقنت فقال: عن شريك عن ابن أيب لىي قال
  .)٤("من رأى القنوت فلم يقنت فعليه سجدتا السهو: "قالعن ابن جريج عن عطاء 

إن كان ممن تعود القنوت فليسجد : مسعت أمحد سئل عن رجل نسي القنوت؟ قال: "قال أبوداود رمحه اهللا
  "سجديت السهو

  .الشيء عليه: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت يف الوتر؟  فقال: مسعت أمحد قال: "وقال أبوداود

                              

  .سبق خترجيه. صحيح) ١(
  .، يف السند هشيم ثقة كثري التدليس واإلرسال، وقد عنعن)٢/٣١٨(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٢(
  .وإسناده حسن). ٢/٣١٨(املصنف ابن أيب شيبة ) ٣(
  .، يف السند ابن جريج ثقة يدلس ويرسل، وقد عنعن)٢/٣١٨(املصنف البن أيب شيبة ) ٤(
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  .)١("يسجد سجديت السهو: وسألت هشيماً قال: أمحدقال 
من ترك القنوت ساهياً؟ قال يسجد إذا كان ممن : قرأت على أيب، قلت: "عن عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال

  .)٢(."يقنت
حكم املسألة هو هذا فمن أراد أن يقنت أو كان الغالب على صالته الوتر أن يقنت فنسي القنوت : قلت 

  .تحباباً، واهللا اعلمسجد للسهو اس

                              

  ١٠٢اود ألمحد بن حنبل صمسائل أيب د) ١(
  ).٣٣٠(، املسألة رقم ٩٤مسائل عبداهللا ألبيه أمحد بن حنبل ص) ٢(
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  خامتة 
  :خلصت هذه الرسالة إىل نتائج مهمة وهي التالية

مل يصح يف قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده شيء عن رسول اهللا صلى : ـ أن قول من قال من األئمة ١
ت يف ال يصح عن النيب ـ عليـــه السالم ـ يف القنو: "اهللا عليه وسلم؛ وكذا قول ابن عبدالرب رمحه اهللا

 فقد ثبت يف قنوت الوتر مسنداً حديث احلسن بن علي .؛ فيه نظر، وأنه غري مسلم )١(اهـ"الوتر حديث مسند
 كما ثبت عن الصحابة كعمر بن اخلطاب، . رضي اهللا عنه، واهللا اعلمأُيب بن كعبرضي اهللا عنه، وحديث 

هاد، إذ املقام مقام عبادة، واألصل فيها  وغريهم، ومثله ال جمال فيه للرأي واالجتأُيب بن كعبوابن مسعود و
  .التوقيف، فلوال أن لديهم توقيف يف ذلك ما فعلوه

 بدليل ماورد من االختالف   فعله أحياناً وتركه أحياناًالسنة، وأن العامـ أن قنوت الوتر يشرع طوال ٢
ويتأكد املداومة عليه يف . حياناًيف مشروعيته طوال العام، مما يدل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يتركه أ

النصف األخري من رمضان، من ليلة السادس عشرة، ويشرع ترك القنوت يف النصف األول من رمضان إذا 
  . فإن قنت يف أوله وآخره جاز.صلِّي بالناس، وهذا من السنن املهجورة، بل واهولة

  .ل الركوعـ أن قنوت الوتر جيوز قبل الركوع وبعده، واألفضل فيه قب٣
قنوت الوتر أن يكرب للقنوت وأن يكرب بعده، إذا قنت قبل  هذا العصر ـ أن من السنن املهجورة يف٤

  .الركوع
  . أن جيهر اإلمام يف قنوت الوتر وأن يؤمن من خلفهالسنةـ أن من ٥
لو أطال أحياناً  و. يف دعاء القنوت أن ال يكون طويالً، ولو اقتصر على قدر الوارد فهو أفضلالسنةـ أن ٦

  .بقدر ما ورد؛ جاز
  .، فهو جيوز بأي صيغة، واألفضل االقتصار على الواردمؤقت ـ أن دعاء القنوت ليس فيه شيء ٧
 لإلمام إذا صلى بالناس مجاعة الوتر يف رمضان أن ال يقنت يف النصف األول من رمضان، السنةـ أن من ٨

  .لكفرةوأن يقنت يف النصف األخري منه، ويدعو على ا
ـ  يشرع رفع اليدين يف دعاء قنوت الوتر، ويشرع إرساهلما، ويشرع رفعهما يف أوله وإرساهلما يف ٩

  . آخره، كل ذلك جائز

                              

  ).٢/٧٧( االستذكار  )٢١٢(
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  .ـ  ال يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء١٠
  .ـ يشرع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعاء قنوت الوتر١١
القنوت يف الوتر فسهى عنه، أما من مل يكن من عادته القنوت أو ـ يسجد للسهو من كان من عادته ١٢

  .تعمد تركه فال سهو عليه
 رضي اهللا عنهما، من أكثر الصحابة الذين نقلت عنهم أحكام قنوت أُيب بن كعبـ أن ابن مسعود و١٣

  .الوتر
ثبت يف القنوت فيها  املغرب وتر النهار، فما إذ  ـ أن من أشبه الصلوات بصالة الوتر صالة املغرب؛ ١٤

   .للنازلة يثبت للقنوت يف الوتر، ويؤكد هذا أن ما ثبت يف الفريضة ثبت مثله يف النافلة إال لدليل
ـ أن أغلب أحكام قنوت الوتر ثابتة بفعل الصحابة رضوان اهللا عليهم، واملقام مما ال جمال للرأي ١٥

رفع، واختالفهم يف هذا من باب اختالف التنوع ما واالجتهاد فيه، إذ مثل ذلك ال يكون بالرأي، فله حكم ال
  .أمكن اجلمع، واهللا املوفق

هذا ما تيسر يل مجعه وخترجيه، يف هذا املوضوع، أسأل اهللا بأن له احلمد ال إله إال هو احلنان املنان بديع 
اً لوجهه الكرمي، السماوات واألرض، ذو اجلالل واإلكرام، أسأله العفو والعافية، وأن يتقبل مجيع عملي خالص

. وأن جيعله داعياً إىل سنة نبيه الكرمي حممد عليه أفضال الصلوات وأزكي التسليم، وعلى آله وصحبه أمجعني
  .وسبحانك اهللا وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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  فهرست املصادر واملراجع
  .ـ  القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم

  )أ  ( 
عنيت بنشره جلنة إحياء املعارف     / أبوالوفاء: حتقيق)/ هـ١٨٢ت(أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري       / ـ اآلثار   

  .بريوت/ صورة عن دار الكتب العربية/ اهلند/ حيدر آباد الدكن/ النعمانية
  .هـ١٤١١ الطبعة األوىل/ دار الراية/ فيصل اجلوابرة:  حتقيق)/ هـ٢٨٧ت(البن أيب عاصم / ـ اآلحاد واملثاين 

ـ ٨٤٠ت(ألمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصـريي  / ـ احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة       أيب : حتقيـق )/ هـ
  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة الرشد/عبدالرمحن عادل بن سعد، وأيب إسحاق السيد بن حممود بن إمساعيل

لضياء الدين أيب / اديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما   ـ األحاديث املختارة أو املستخرج من األح      
الطبعـة  / يطلب من مكتبة النهضة مبكة    / عبدامللك بن دهيش  . حتقيق د )/ هـ٦٤٣ت(عبداهللا حممد بن عبدالواحد املقدسي      

  .هـ١٤١٠األوىل 
/  حتقيق شعيب األرنؤوط  )/ هـ٧٣٩ت(ي  لعالء الدين علي بن بلبان الفارس     / اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان       ـ  

  هـ١٤١٢الطبعة األوىل / مؤسسة الرسالة
ـ    (حملمد بن إدريس الشافعي     / ـ اختالف احلديث     / وكتب أخرى للشافعي  / ومعه اختالف مالك والشافعي   ) / ت    ه

  .بريوت/ دار املعرفة/ تصحيح حممد زهري النجار/ وذلك ضمن جمموع كتاب األم / ويف آخره خمتصر املزين
  .اختالف احلديث= ـ اختالف مالك والشافعي 

  .دار املعرفة/ تعليق حممود أبودقيقة)/ هـ٦٨٣ت(عبداهللا بن حممود املوصلي / االختيار لتعليل املختارـ 
حتقيق )/ هـ٦٥٦ت(لصدر الدين أيب علي احلسن بن حممد البكري    )/ األربعني من أربعني عن أربعني    (ـ األربعني حديثاً    

  هـ١٤٠٠/ دار الغرب اإلسالمي/ حممد حمفوظ: وتعليق
حممد سعيد بن .حتقيق د)/ هـ٤٤٦ت(أليب يعلى اخلليل بن عبداهللا بن أمحد اخلليلي   / ـ اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث     

  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة الرشد/ عمر إدريس
  .هـ١٣٩٩صر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل  إرواء الغليل  يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد نا-

قارن بني نسخه )/ هـ٤٢٢ت(أليب حممد عبدالوهاب بن علي البغدادي املالكي / ـ اإلشراف على نكت مسائل اخلالف
  .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل / بريوت/ دار ابن حزم/ احلبيب بن طاهر: وخرج أحاديثه وقدم له

  .ط يف السنن واإلمجاع واالختالفاألوس= ـ األوسط 
ـ ٣١٨ت(أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري         / ـ األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف      حتقيـق  )/ هـ

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل / دار طيبة/ أبومحاد صغري أمحد بن حممد حنيف: الدكتور
  )ت ( 

  .دار الكتب العلمية)/ هـ٤٦٣ت) ( البغدادياخلطيب(أليب بكر أمحد البغدادي / ـ تاريخ بغداد 
ضبط نصه وعلّق   / لويل الدين أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني أيب زرعة العراقي         / ـ حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل        
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  هـ١٤١٩الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة الرشد/ مراجعة مكتب السنة للبحث لعلمي/ عبداهللا نواره: عليه
وأمته احلافظ أمحد )/ هـ٨٠٧ت(لنور الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر اهليثمي       / ية بترتيب أحاديث احللية   ـ تقريب البغ  

الطبعـة األوىل   / دار الكتب العلميـة   / حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل     )/ هـ٨٥٢ت(بن علي بن حجر العسقالين      
  .هـ١٤٢٠
دار / حتقيق أبو األشبال صغري أمحـد شـاغف       )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  تقريب التهذيب    -

  .هـ١٤١٦النشرة األوىل / الرياض/ العاصمة
، املطبعة العربيـة  )هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين     /  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري         -

  .باكستان، املكتبة األثرية باكستان
ـ ٤٦٣ت(أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب النمري           / ين واألسانيد    التمهيد ملا يف املوطأ من املعا      - / )هـ

  .املدينة املنورة/ توزيع مكتبة األوس/ حتقيق سعيد أمحد اعراب
 -طبع مطبعة جملس دائرة املعارف حبيدر أبـاد         )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  ذيب التهذيب    -
  . نشر دار صادر-الطبعة األوىل / الدكن

دار / صورة املخطوطـة  / قدم له عبدالعزيز رباح، وزميله    )/ هـ٧٤٢ت(أليب احلجاج يوسف املزي     / ـ ذيب الكمال  
  .املأمون للتراث

أليب عبداهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيي بـن           / معرفة أمساء اهللا عزوجل وصفاته على االتفاق والتفرد       ـ التوحيد و  
/ مطابع اجلامعة اإلسالمية  / علي بن حممد بن ناصر الفقيهي     : الدكتور: ه وعلق عليه وخرج أحاديث    حقق)/ هـ٣٩٥ت(مندة  

  .الطبعة األوىل
  )ث  ( 

  .الطبعة األوىل/ حيدر آباد الدكن/ مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية)/ هـ٣٥٤ت(حملمد بن حبان / ـ الثقات 
  

  )ج ( 
املطبعة / مع شرحه فتح الباري   / حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي   ) هـ٢٥٦ت(لبخاري  حملمد بن إمساعيل ا   /  اجلامع الصحيح  -

  .السلفية
  .دار إحياء التراث/ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي)/ هـ٢٦١ت(ملسلم بن احلجاج النيسابوري /  اجلامع الصحيح-
وتقدمة اجلرح / (ن حيي املعلميحتقيق عبدالرمحن ب)/ هـ٣٢٧ت(لعبدالرمحن بن حممد إدريس الرازي /  اجلرح والتعديل-

  .هـ١٢٧١اهلند / حيدر آباد الدكن/ مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية)/ والتعديل يف أول الكتاب
ومعه جالء العينني بتخريج روايات البخاري يف جزء رفع )/ هـ٢٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري / ـ جزء رفع اليدين 

  .هـ١٤٠٣الطبعة األوىل / باكستان/ فيصل آباد/ إدارة العلوم األثرية/ الراشدي السندهيأليب حممد بديع السندي / اليدين
  .جزء رفع اليدين= ـ جالء العينني 
  .السنن الكربى= مطبوع يف ذيل السنن الكربى للبيهقي / البن التركماين/ ـ اجلوهر النقي
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  )ح ( 
، حتقيق علي حممد معوض     )هـ٤٥٠ت( حبيب املاوردي    ، أليب احلسن علي بن حممد بن      )شرح خمتصر املزين  ( احلاوي   -

  .هـ١٤١٤وزميله، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
  .دار الفكر/ دار الكتب العلمية)/ هـ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بن عبداهللا األصفهاين / ـ حلية األولياء

  )د ( 
/ صححه وعلّق عليه عبداهللا هاشـم اليمـاين  / )هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين / ـ الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية    

  .دار املعرفة/ توزيع عباس الباز
، حتقيق حممد سعيد خباري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعـة           )هـ٣٦٠ت(سليمان بن أمحد الطرباين     /  الدعاء   -

  .هـ١٤٠٧األوىل 
بداملعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بـريوت،  ، حتقيق ع)ه٨٥٤ت(أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي / دالئل النبوة  -

  .ه٥٠٤١الطبعة األوىل 
  )ذ  ( 

/ حققه وخرج أحاديثه سعد املبارك احلـسن      )/ هـ٣١٠ت(أليب بشر حممد بن أمحد الدواليب       / الذرية الطاهرة النبوية  ـ  
  .هـ١٤٠١الطبعة األوىل / الكويت/ الدار السلفية

  )ر  ( 
املكتب اإلسالمي، بـريوت، دار عمـار،       / حملمد شكور حممد احلاج امرير    / غري للطرباين الروض الداين إىل املعجم الص    ـ  

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 
  )ز ( 

/ شعيب األرنؤوط، وعبـدالقادر األرنـؤوط     : حتقيق/ هـ٧٥١ت(البن قيم اجلوزية    / ـ زاد املعاد يف هدي خري العباد      
  .ـه١٤٠٥الطبعة السابعة / مكتبة املنار/ مؤسسة الرسالة

  .هـ١٤١٧الطبعة األوىل / دمشق/ دار القلم/ للدكتور خلدون األحدب/ ـ زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
  )س ( 

، ومعه ظـالل اجلنـة يف   )هـ٢٨٧ت()١()ابن ابن أيب عاصم( السنة، أليب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد،  -

                              

فجاء الكتاب منسوباً إىل    ) أمحد(، وسقط من االسم على غالف املطبوعة        )ابن أيب عاصم  : (وينسب غالباً إىل جده فيقال    ) ١(
ومما يؤكـد   . وهو على الصواب داخل الكتاب،  ويف سند النسخة        ) محدأ(عمرو بن الضحاك، وسبب هذا سقوط اسم        

وتاريخ وفاته على الغالف، فهو جمرد خطأ مطبعي، ال أكثر، وانظر ترمجة            ) أيب بكر (وقوع خطأ مطبعي ذكر كنية أمحد       
  .٢٨٥أمحد بن عمر بن الضحاك بن خملد يف طبقات احلفاظ ص
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  .هـ١٤٠٠ختريج السنة، بقلم حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
عين بتصحيحه وتنـسيقه    / لآلبادي" التعليق املغين "وبذيله  )/ هـ٣٨٥ت(لعلي بن عمر الدارقطين     / ـ سنن الدارقطين    

  .القاهرة/ داراحملاسن للطباعة)/ هـ١٣٨٦ت  (وترقيمه وحتقيقه عبداهللا هاشم مياين املدين
دار / إعداد وتعليق عـزت عبيـد الـدعاس      )/ هـ٢٧٥ت(لسليمان بن األشعث السجستاين أبوداود      /  سنن أيب داود   -

  .هـ١٣٨٨احلديث الطبعة األوىل 
  )الكربى(السنن الكبري = ـ سنن البيهقي 

وإبراهيم ٣ وحممد فؤاد عبدالباقي ج    ١/٢ق أمحد شاكر ج   حتقي)/ هـ٢٧٩ت(حملمد بن عيسى الترمذي     /  سنن الترمذي  -
  .بريوت/ دار إحياء التراث العريب/  ويف آخره العلل الصغري للترمذي أيضا٥ً/ ٤عطوة ج

حسني سليم أسد   : حتقيق)/ هـ٢٥٥ت(أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن بن الفضل بن رام الدارمي           / ـ سنن الدارمي    
  .هـ١٤٢١الطبعة األوىل / لرياضا/ دار املغين/ الداراين

عبدالغفار سليمان البنداري و سيد     .حتقيق د )/ هـ٣٠٣ت(أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي       / ـ السنن الكربى    
  .هـ١٤١١الطبعة / دار الكتب العلمية/ كسروي حسن

مطبعة جملـس دائـرة     "/ نقياجلوهر ال "ويف ذيله   )/ هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي     ) / الكربى( السنن الكبري    -
  .هـ١٣٤٤اهلند / املعارف النظامية

حلـالل الـدين الـسيوطي      / وامشه زهر الرىب على اتىب    )/ هـ٣٠٣ت(ألمحد بن شعيب النسائي     /  سنن النسائي  -
كمـا   .دار إحياء التـراث   )/ هـ١١٣٨ت(وحاشية السندي أليب احلسن نور الدين بن عبداهلادي السندي          )/ هـ٩١١ت(

وعنـد  / هـ١٤١٤الطبعة الثالثة   / بتحقيق وترقيم مكتب حتقيق التراث اإلسالمي     / إىل سنن النسائي طبع دار املعرفة     رجعت  
  .العزو إليها بذكر رقم احلديث

، أشرف على حتقيقه شـعيب      )هـ٧٤٨ت( سري أعالم النبالء، لشمس الدين أمحد بن حممد بن عثمان قيماز الذهيب،              -
  هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

  )ش ( 
حققه وضبطه ونسقه وصححه حممد )/ هـ٣٢١ت(أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي / شرح معاين اآلثارـ 

  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ زهري النجار
أليب القاسم هبة   / عني ومن بعدهم    ـ شرح اصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتاب            

الطبعة / الرياض/ نشر دار طيبة/ أمحد سعد محدان: حتقيق الدكتور)/ هـ٤١٨ت(اهللا بن احلسني بن منصور الطربي الاللكائي 
  .هـ١٤١١الثانية 

لشمس الدين حممـد بـن عبـداهللا        / ـ شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل             
  .بدون معلومات نشر/ حتقيق وختريج عبداهللا بن عبدالرمحن آل جربين)/ هـ٧٧٢ت(الزركشي 

  )ص ( 
  .اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان=   صحيح ابن حبان  -
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حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الـدكتور         )/ هـ٣١١ت(حملمد بن إسحاق بن خزميـة      /  صحيح ابن خزمية   -
  . ١٣٩٠/ ملكتب اإلسالميا/ حممد مصطفى األعظمي

  اجلامع الصحيح للبخاري=  صحيح البخاري -
  اجلامع الصحيح ملسلم=  صحيح مسلم -

  .املكتب اإلسالمي/ حملمد ناصر الدين األلباين/ ـ صالة التراويح 
  

  )ض ( 
دار / القاضـي حققه أبوالفداء   )/ هـ٥٩٧ت(جلمال الدين أيب الفرج عبدالرمحن ابن اجلوزي        / ـ الضعفاء واملتروكني    

  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل / الكتب العلمية
  )ظ  ( 

   .السنة البن أيب عاصم= الل اجلنة ـ ظ
  ) غ  ( 

دار الكتب / صنع فهارسه نعيم زرزور)/ هـ٢٧٦ت(أليب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري    / ـ غريب احلديث    
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل / العلمية
  .ه٨٠٤١الطبعة األوىل / دار الكتاب العريب/ أليب إسحاق احلويين/ منتقى ابن اجلارود غوث املكدود بتخريج  -

  )ف  ( 
حتقيق عبدالعزيز بن بـاز إىل      )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -

  .املكتبة السلفية/ ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي)/ ٣-١ج(كتاب اجلنائز 
/ ومعه شرح العناية على اهلدايـة للبـابريت  )/ ه١٨٦ت(لكمال الدين حممد ابن اهلمام / فتح القدير على بداية املبتدي  -

/ دار الفكر / لقاضي زاده « نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار     »ويليه تكملة فتح القدير املسماة      / وحاشية سعدي جليب  
  .ه٧٩٣١الطبعة الثانية 

الطبعـة األوىل  / مؤسسة الكتب الثقافيـة / حتقيق مسري اخلويل)/ هـ٣٠٣ت(أليب عبدالرمحن النسائي / آن فضائل القر -
  .هـ١٤٠٥
  .هـ١٤٠٩ الفقه اإلسالمي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثة -

  )ك  ( 
حممد بن أمحـد املعـروف بـابن الكيـال          أليب الربكات   / ـ الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات         

  .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية / املكتبة اإلمدادية/ عبدالقيوم عبدالرب النيب. حتقيق ودراسة د)/ هـ٩٣٩ت(
  ) ل ( 

حممد فـضل   : حتقيق الدكتور )/ هـ٦٨٦ت(أليب حممد علي بن زكريا املنبجي       / ـ اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب      
  .هـ١٤٠٣ الشروق الطبعة األوىل دار/ عبدالعزيز املراد
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  )م  ( 
  الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي= ـ املتروكني 

حتقيق حممد حـسن  )/ هـ٨٠٧ت(لنور الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر اهليثمي        / ـ جممع البحرين يف زوائد املعجمني     
  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ حممد حسن إمساعيل

  .هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة / دار الكتاب العريب)/ هـ٨٠٧ت(لعلي بن أيب بكر اهليثمي / ئد ومنبع الفوائد  جممع الزوا-
حتقيق الدكتورذياب عبدالكرمي   )/ هـ٦٩٩ت(ألمحد بن فرح اللخمي  اإلشبيلي الشافعي        / ـ خمتصر اخلالفيات للبيهقي   
  .هـ١٤١٧الطبعة األوىل / رياضشركة ال/ الرياض/ مكتبة الرشد/ العقل، وإبراهيم صاحل اخلضريي

: خـرج أحاديثـه   )/ هـ٨٤٥ت(ألمحد بن علي املقريزي     / أليب عبداهللا حممد بن نصر املروزي     / ـ خمتصر كتاب الوتر   
  .هـ١٤١٣الطبعة األوىل / مكتبة الدار/ إبراهيم حممد العلي وحممد عبداهللا أبوصعيليك

  خمتصر كتاب الوتر= ـ خمتصر قيام الليل 
  مسائل أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ=  هانئ ـ مسائل ابن

  .مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية أيب داود= ـ مسائل أيب داود 
  .مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبداهللا= ـ مسائل عبداهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل 

الطبعـة األوىل  / املكتب اإلسـالمي / حتقيق زهري الشاويش/ ئـ مسائل أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هان          
  .هـ١٤٠٠
 الطبعة - بريوت - املكتب اإلسالمي -حتقيق زهري الشاويش / رواية عبداهللا بن أمحد بن حنبل /  مسائل أمحد بن حنبل -

  .ه١٠٤١األوىل 
نشر مكتبة ابن / ق بن عوض اهللا حممدقيق أيب معاذ طار، حت)هـ٢٧٥ت  (أليب داود السجستاين    / مسائل اإلمام أمحد    ـ  

  .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل / تيمية
ومعه خمتـصر املـستدرك   )/ هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري /  املستدرك على الصحيحني -

رك وزوائـد   ورجعت إىل طبعة أخرى للمستدرك معه تلخـيص املـستد         . بريوت/ نشر دار الكتاب العريب   / للذهيب باهلامش 
صنعه أيب عبداهللا عبدالسالم بن حممد بن       / املستدرك على الكتب الستة، واالستدراك على املستدرك، واملدخل ملعرفة املستدرك         

هـ، وتتميز اإلحالة إىل هذه الطبعة بذكر رقم احلديث، مـع اجلـزء             ١٤١٨الطبعة األوىل   / بريوت/ دار املعرفة / عمر علوش 
  .والصفحة

  هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل / دار املأمون للتراث/ حتقيق حسني أسد)/ هـ٣٠٧ت(يعلى املوصلي أليب /  املسند-
/ وامشه املنتخب من كـرت العمـال      / الطبعة امليمنية )/ هـ٢٤١ت(ألمحد بن حممد بن حنبل      /  مسند أمحد بن حنبل    -

درا دار الرسالة بتحقيق مجاعة أشـرف  وإذا رجعت إىل الطبعة اليت أص.هـ١٣٩٨الطبعة الثانية  / بريوت/ املكتب اإلسالمي 
هـ أنبه على   ١٤١٣الطبعة األوىل   / عبداهللا بن عبداحملسن التركي   : اإلشراف العام للدكتور  / شعيب األرنؤوط : على التحقيق 

  ).الرسالة مع ذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث: (ذلك بقويل
  .بريوت/ دار املعرفة)/ هـ٢٠٤ت(طيالسي لسليمان بن داود بن اجلارود ال/  مسند أيب داود الطيالسي-



  ا���د�� وا���ر ا��اردة �� 
	�ت ا����

  
٧٧  

مؤسـسة  / حمفوظ الرمحن زين اهللا   : حتقيق)/ هـ٢٩٢ت(أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق البزار         / ـ مسند البزار    
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل / املدينة/ بريوت/ مكتبة علوم القرآن/ علوم القرآن 

  .سنن الدارمي= ـ مسند الدارمي 
أبومعاذ طارق بن / قسم التحقيق بدار احلرمني  )/ هـ٣٦٠ت(أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين       / ط  ـ املعجم األوس  

  هـ١٤١٥/ منشورات دار احلرمني بالقاهرة/ عوض اهللا بن حممد، و عبداحملسن بن إبراهيم احلسيين
  .الروض الداين= ـ املعجم الصغري 

  هـ١٤٠٦الطبعة األوىل / دمشق/ دار القلم/ لعبدالغين الدقر/  باإلمالء  معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف وذيل-
مطبوعات معهد البحوث العلميـة     / للدكتور حامد صاحل خلف الربيعي    / ـ معجم مقاييس البالغة بني األدباء والعلماء      

  .هـ١٤١٦/ سلسلة حبوث اللغة العربية/ وإحياء التراث
، حتقيق عبدالسالم هارون، دار الكتب العلمية،       )هـ٣٩٥ت( أمحد بن فارس     تأليف أيب احلسني  /  معجم مقاييس اللغة     -

  .إمساعيليان جنفي، إيران
  / حققه نور الدين عتر) / هـ٧٤٨ت(لشمس الدين الذهيب /  املغين يف الضعفاء-

مؤسسة / يحملمد نعيم العقسوس  )/ هـ٨٤٢ت(ـ مقدمة حتقيق توضيح املشتبه البن ناصر الني حممد بن عبداهللا القيسي             
  .هـ١٤١٤الطبعة الثانية / الرسالة

  .هـ١٤٠٤الطبعة األوىل / مطبعة املوسوعة الفقهية/ الكويت/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية/ ـ املوسوعة الفقهية 
دار / حتقيق حممد فؤاد عبد البـاقي       / رواية حيي بن حيي الليثي    )/ هـ١٧٩ت(ملالك بن أنس األصبحي     / ـ موطأ مالك    

  .هـ١٤٠٦ء التراث العريب إحيا
دار / حتقيق على حممـد البجـاوي     )/ هـ٧٤٨(ألمحد بن حممد عثمان قامياز الذهيب       / ـ ميزان االعتدال يف نقد الرجال     

  .هـ١٣٨٢الطبعة األوىل / بريوت/ املعرفة
  

  )ن ( 
بغيـة  "مـع حاشـيته   )/ هـ٧٦٢ت(مجال الدين عبداهللا بن يوسف الزيلعي    /  نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية        -
  .هـ١٣٩٣الطبعة الثانية / نشر املكتبة اإلسالمية"/ األملعي
  هـ١٣٨٢ طبع باملطبعة املولوية بفاس العليا احملمية سنة/ أليب الفيض جعفر احلسين/ نظم املتناثر من احلديث املتواتر  -

ه وخرج أحاديثه إبـراهيم أمحـد       حقق)/ هـ١١٣٥ت(لعبدالقادر بن عمر التغليب     / ـ نيل املآرب بشرح دليل الطالب     
  .مكة/ مكتبة الفيصلية/ عبداحلميد األثري

  
  

                              

، وضعفه يف زوائد تاريخ بغداد      )٢٨٦-١٠/٢٨٥( أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد        . واملنت صحيح  .ضعيفإسناده  ) ١(
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:  وقال .ن اجلزري، صدوق سيء احلفظ واختلط بآخرة      ، وذكر يف السند خصيف بن عبدالرمح      )١٥٤٣، حتت رقم    ٧/٤١٠(
 .اهـ "مل يورده من حديث ابن عمر غري اخلطيب فيما وقفت عليه"


