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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري مبعوث للعاملني دمحم بن عبدهللا الصادق 
 األمني 

 : أما بعد 

يف صالة الفجر من املسائل املهمة احلية اليت يكثر السؤال عنها ، والتزال حباجة  فإن القنوت
إىل حبث واستقصاء ، ولذلك رأيت أن من املتعني الكتابة عنه ، والبحث فيه ، والشك أن 
حترير هذه املسألة له أمهية عظيمة فلقد اختلف السلف واخللف يف هذه املسألة اختالفَا كبرياً 

 هاألحاديث يف مسألة القنوت يف صالة الصبح الصحيحة والضعيفة وفي فقهيظهر وهذا البحث 
لعت على بعض الدراسات هللا اط   أقوال الفقهاء يف هذه املسألة واختالفهم فيها ، وحبمد

 :السابقة اليت حتدثت عن هذا املوضوع ، فمن الدراسات السابقة 

القياطي ، كلية العلوم اإلسالمية منري علي عبدالرب . حكم القنوت يف صالة الفجر د .1
 .، جامعة املدينة العاملية ، ماليزاي ، مطبوع يف جملة 

، قنوت السلف يف صالة الصبح وبيان خطأ من قال أنه بدعة  دراسة حديثية فقهية  .5
، مطبوع يف دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، سنة النشر  مهية عبدالوهاب

 هـ  1344
شندي ، مطبوع  إمساعيل. د ، يف الفقه اإلسالمي  دراسة فقهية مقارنة أحكام القنوت .4

يف جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات ، العدد السادس عشر ، حزيران  
 . م 5003
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 :ومن األحباث اليت أشارت اىل هذا املوضوع   -
سعداوي ،   عبدالتواب صالح. دعروة بن الزبري مسألة القنوت يف صالة الصبح  هقف .1

 .كلية العلوم اإلسالمية ، جامعة املدينة العاملية ، ماليزاي 
يف الصحيحني  ما كانالواردة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأما  األحاديثويف هذا البحث استعرض 
كان يف غريمها فأذكر حكم احلديث ، وأورد أقوال الفقهاء  وأحدمها فأكتفي به أما ما

دراسة األحاديث الواردة يف / ألة ، وقد جعلت البحث بعنوان األفاضل يف هذه املس
مسألة القنوت يف صالة الفجر وقسمت البحث إىل مقدمة وأربع مباحث وخامتة 

 وفهارس وحتتوي املقدمة ، على موضوع البحث وأمهيته وخطته والدراسات السابقة 
 تعريف القنوت لغة واصطالحاً : املبحث األول 
 األحاديث الواردة يف القنوت يف صالة الفجر : املبحث الثاين 

األثر الفقهي املرتتب على األحاديث الدالة على القنوت يف صالة : املبحث الثالث 
 الفجر 

 إليها مث الفهارس تمل على أهم النتائج اليت توصلتاخلامتة وتش: املبحث الرابع 
 فهرس األحاديث  - 

 فهرس املصادر -
 فهرس املواضيع   -

 :تعريف القنوت لغة واصطالحا : و  املبحث األ
 .تعريف القنوت يف اللغة : الفرع األول : وينقسم هذا املبحث إىل فرعني 

 .تعريف القنوت يف االصطالح : الفرع الثاين 
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فهو قانت  مشتق من الفعل الثالثي قنت يقنت قنوتً :  تعريف القنوت يف اللغة: الفرع األول 
 :"1"نوت يف اللغة على معاٍن عدة منها ويطلق الق.وجيمع على قـُن ت 

 "5" ."وقوموا هلل قانتني " اإلمساك عن الكالم ومنه قوله تعاىل  .1
حىت نزلت وقوموا هلل قانتني فأمران ابلسكوت  الصالةقال زيد بن أرقم كنا نتكلم يف 

 ." 4"،وُُنينا عن الكالم ، فأمسكنا عن الكالم 
أي الصالة : سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص :  اق هنع هللا  قالطول القيام ، ومنه حديث جابر بن عبدهللا .5

 " 3".قال طول القيام يريد طول القيام : أفضل ؟ قال 
 "2" .قال النووي املراد ابلقنوت هنا القيام ابتفاق العلماء فيما علمت 

  "2" " .والقانتني والقانتات"  الطاعة ومنه قوله تعاىل  .4
 
 

                                                           

 . 121/  1والقاموس احمليط ، الفريوز آابدي ، .  34ص  - 5لسان العرب ، ابن منظور ، ج "1"

 ( .541)سورة البقرة اآلية رقم  "5" 

 ( .243) صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، ابب حترمي الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إابحته ، حديث رقم" 4"

 ( .322)صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، ابب أفضل الصالة طول القنوت ، حديث رقم  "3"

 . 43/  2املنهاج شرح صحيح مسلم ابن احلجاج ، اإلمام النووي ، اجمللد الثالث ، اجلزء " "2

 ( .42) سورة األحزاب اآلية رقم "  2"
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 " 1" "له قانتون  وكل   " وقوله تعاىل 
 "5"الدعاء ويف احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قنت شهراُ يدعو  .3
 "4"أي من العابدين " وكانت من القانتني" العبادة والقانت العابد ومنه قوله تعاىل  .2

ن القنوت يف الدعاء وحقيقة القانت أنه القائم أبمر أ: واملشهور يف اللغة : قال ابن منظور 
الداعي إذا كان قائما ، خص أبن يقال له قانت ، ألنه ذاكر هلل تعاىل ، وهو قائم هللا ، ف

جل ، يف حال القيام ، وجيوز أن  هلل عزو والدعاءة دت العباو يف حقيقة القن، على رجليه 
 " 3"يقع يف سائر الطاعة ، ألنه إن مل يكن قيام ابلرحلني ، فهو قيام ابلشيء ابلنية 

وهي الطاعة ، العبادة ، دوام الطاعة ، : أن القنوت لعشرة معاٍن " 2"وذكر ابن العريب 
، وقد  االلتفاتالصالة ، القيام ، طول القيام ، الدعاء ، اخلشوع ، السكوت ، ترك 

 " 2"نظمها زين الدين العراقي يف ثالثة أبيات 

                                                           

 (. 112)سورة البقرة اآلية رقم  "1"

 ( .3033)اجلامع الصحيح ، اإلمام البخاري ، حديث رقم  "5" 

 ( . 15) سورة التحرمي اآلية رقم   "4"

 . 5/33لسان العرب ، ابن منظور ، ، "  "3

 .بكر العريب  العارضة ، أبو"  2"

 . 5/331الباري ، ابن حجر ، ابب الوتر ، منقول من فتح "  2"
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 ولفظ القنوت أعدد معانيه جتد   مزيداً على عشرة معاين مرضية 

 إقامتها إقراره ابلعبودية ادة وطاعة     دعاء خشوع وعب

فهو الدعاء يف الصالة  االصطالحأما القنوت يف :  الصطالح تعريف القنوت يف:  الفرع الثاين
 " 1"يف حمل خمصوص 

 ابب القنوت قبل الركوع أو) القوت يطلق على معاٍن ، واملراد به هنا أي يف : قال ابن حجر 
 هـ .حمل خمصوص من القيام أصالة يف  الدعاء يف ال( بعده 

 "5"واملراد ابلقنوت الدعاء يف آخر الصالة : وقال الباجي 

 

 مسعا أُنما عوف بن عبدالرمحن بن سلمة أبو ، املسيب بن سعيد عن:  األول احلديث
 من الفجر صالة من يفرغ حني ، يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان يقول أبوهريرة
  ، احلمد ولك ربنا ، محده ملن هللا مسع ردد:  رأسه يرفعو  ، ويكرب ، القراءة

 ربيعة يبأ ابن وعياش ، هشام من وسلمه ، الوليد بن الوليد أنج اللهم:"  قائم وهو يقول مث
 كسين عليهم واجعلها ، مضر على وطأتك أشدد اللهم ، املؤمنني من واملستضعفني ،

                                                           

 . 330/ 5فتح الباري ، ابن حجر ، ابب الوتر ، "   1"

 . 511/  1املنتقى ، الباجي ،  " 5"
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 بلغنا مث" 1" ورسوله هللا عصت ، ةوُعصب وذكوان ورعالً  حليان العن اللهم:  يوسف
"  ظاملون فإُنم يعذهبم أو عليهم يتوب أو شيء االمر من لك ليس: " نزل ملا ذلك ترك أنه
  151 عمران ال ،

 قنت وسلم عليه هللا صلى النيب أن:  حدثهم هريرة يبأ أن ةسلم ايب عن:  الثاين احلديث
 أنج اللهم قنوته يف يقول"  محده ملن هللا مسع" قال وإذا ، شهراً  صالة يف الركوع بعد

 أنج اللهم ، ربيعة أيب ابن عياش أنج اللهم ، هشام بن سلمة أنج اللهم ، الوليد ابن الوليد
 سنني عليهم اجلعها اللهم ، مضر على وطأتك اشدد اللهم ، املؤمنني من املستضعفني

 " 5" يوسف كسين

 هللا رسول أرى فقلت الدعاء ترك وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول رأيت مث أبوهريرة قال
  مواد  قَ  قد تراهم وما فقيل:  قال هلم الدعاء ترك وسلم عليه هللا صلى

                                                           

صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، اباب استحباب القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم "  1"
 .322ص /  1ج 533 -( 232)

حيح مسلم ، اإلمام مسلم ، اباب استحباب القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم ص"  5"
 .323ص /  1ج 532 -( 232)
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 بكم ألقر  بن وهللا:  يقول هريرة أاب مسع أنه:  عبدالرمحن بن سلمة أيب عن:  الثالث احلديث
 ،ـ اآلخرة والعشاء ، الظهر يف يقنت أبوهريرة فكان ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صالة

 "1" الكفار ويلعن ، للمؤمنني ويدعو الصبح وصالة

 .يف صالة الفجر وخترجيها  القنوتاالحاديث الواردة يف : املبحث الثاين 
أبت قد  اي: قلت أليب : بن طارق قال  عن أيب مالك األشجعي سعد: احلديث الرابع  

ر وعمر وعثمان وعلي هاهنا يف الكوفة حنو من مخس صليت خلف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وأيب بك
 ( صحيح " ) 5" "أي بين حمد ث : " سنني فكانوا يقنتون يف صالة الفجر ؟ فقال 

" . 4"ُنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن القنوت يف الفجر : عن أم سلمة قالت : احلديث اخلامس 
 ( .صحيح )

كان يقنت يف صالة الصبح " ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ: عن أنس بن مالك : احلديث السادس 
 ( .صحيح" )3" "يدعو على حي من أحياء العرب شهراً ، مث ترك 

                                                           

صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، اباب استحباب القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم "  1"
 .321ص /  1ج 532 -( 232)

 . 1/434،  1531ابن ماجه ، ابن ماجه ، ابب ماجاء يف القنوت يف صالة الفجر ، حديث رقم  سنن"  5"

 . 1/433،  1535سنن ابن ماجه ، ابن ماجه ، ابب ماجاء يف القنوت يف صالة الفجر ، حديث رقم "  4"

 . 1/433 ، 1534سنن ابن ماجه ، ابن ماجه ، ابب ماجاء يف القنوت يف صالة الفجر ، حديث رقم "  3"
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ملا رفع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأسه من صالة الصبح قال : عن أيب هريرة قال : احلديث  السابع 
وعياش بن أيب ربيعة ، واملستضعفني  اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمه بن هشام ،:" 

          " 1" "مبكة ، اللهم اشدد وطأتك على ُمضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف 
 (صحيح ) 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على الذين قتلوا أصحبا بئر  ادع: عن أنس بن مالك قال :  لثامناحلديث ا
: وعصيه عصت هللا ورسوله قال أنس معونة ، ثالثني صباحاً يدعو على رعل وذكوان وحليان 

أن بلغوا قومنا أن قد : وجل يف اللذين قتلوا ببئر معونة قرآانً قرأانه حىت نسخ بعد  أنزل هللا عز
 "5"لقينا ربنا ، فرضي عنا ورضينا عنه 

ال  يف صالة الصبح ؟ قهللا ملسو هيلع هللا ىلص رسولهل قنت : نس قلت أل: عن دمحم قال : ث التاسع احلدي
 " .4"نعم بعد الركوع يسريا : 

                                                           

 . 1/432،  1533سنن ابن ماجه ، ابن ماجه ، ابب ماجاء يف القنوت يف صالة الفجر ، حديث رقم "  1"

صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، ابب استحباب القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم "   5"
(233 )- 533  ،1 /321 

ب استحباب القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، اب"  4"
(233 )- 531  ،1 /321. 
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 وجد على ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول هللا  مسعت أنساً يقول ما: عن عاصم ، قال : احلديث العاشر 
وجد على السبعني الذين أصيبوا يوم بئر معونة ، كانوا يدعون القراء ، فمكث شهراً ا سرية م

 " .1"يدعو على قتلتهم 

ن الرباء بن عازب أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يقنت يف الصبح واملغرب ع: احلديث احلادي العاشر 
اللهم ) رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف صالة : قال : عن خفاق الغفاري ، قال : احلديث الثاين عشر " 5"

ها هللا صية عصوا هللا ورسوله ، غفار غفر هللا هلا ، وأسلم ساملالعن بين حليان ورعال وذكوان وع
:  فقال ؟ بعده أو الركوع لقب القنوت عن عنه هللا رضي أنس سئل:  عشر الثالث احلديث".4"

                                                           

صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، ابب استحباب القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم "  1"
(233 )- 405  ،1 /323. 

 

حباب القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، ابب است"  5"
(233 )- 402  ،1 /330 

 

صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، ابب استحباب القنوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم "  4"
(233 )- 403  ،1 /330 
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 الركوع بعد قنت وسلم عليه هللا صلى اغلله رسول أن يزعمون أانساً  فإن:  فقيل.  الركوع قبل
 .  شهرا وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قنت إمنا:  قال

 هلم يقال أصحابه من أانسا قتلوا أانس على يدعوا الفجر الةص يف الركوع بعد رواية ويف
 (  صحيح" ) 1" القراء

 ( صحيح" ) 5" والفجر املغرب يف القنوت كان:  قال أنس عن:  عشر الربع احلديث

 

 كان قد: فقال القنوت عن سئل أنه عنه هللا رضي أنس عن:  عشر اخلامس احلديث
 أنك عنك أخرب فالانً  فإن:  قيل ، قبله:  قال ؟ هأوبعد الركوع قبل:  له فقيل  القنوت

 شهرا الركوع بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قنت إمنا كذب:  قال ، الركوع بعد قلت
 أولئك دون املشركني من قوم إىل رجال سبعني زهاء القراء هلم يقال قوما بعث كان أراه

                                                           

نوت يف مجيع الصلوات إذا نزلت ابملسلمني انزلة ، حديث رقم صحيح مسلم ، اإلمام مسلم ، ابب استحباب الق"  1"
(233 )- 533  ،1 /321 

 

 . 1003صحيح البخاري ، اإلمام البخاري ، حديث رقم "  5"
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 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تفقن عهد وسلم عليه هللا صلى النيب وبني بينهم وكان
 ( . صحيح" ) 1" عليهم يدعوا شهرا

 صالة يف القنوت على الدالة األحدايث على املرتتب الفقهي األثر:   الثالث املبحث
 :  فروع ثالثة على املبحث هذا وينقسم الفجر

 . دلتهموأ الفجر صالة يف القنوت مسألة يف ربعةاأل املذاهب أصحاب أقوال:  االول الفرع

 .  الفجر صالة يف القنوت مسالة يف املعاصرين فتاوى:  الثاين الفرع

  املسألة هذه مثل يف والتلميذ العلم طالب على ماجيب:  الثالث الفرع

 

 :  وأدلتهم الفجر صالة يف القنوت مسألة يف ربعةاأل املذاهب أصحاب أقوال:  االول الفرع
 :  فروع أربعة إىل وينقسم

  احلنفي املذهب:  لاالو  الفرع

  املالكي املذهب:  الثاين الفرع

  الشافعي املذهب:  الثالث الفرع

  احلنبلي املذهب:  الرابع الفرع

 

                                                           

 . 52/  5،  1005البخاري ، اإلمام البخاري ، حديث رقم "  1"
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 :  احلنفي املذهب:  االول الفرع
 من لك ليس: )  تعاىل قوله مع انتهى وقد منسوخ القنوت أن على أبوحنيفة ماماإل مذهب

 من يسكت الفجر صالة يف اإلمام قنت فإن ، حال أية على  يشرع فال(  شيء األمر
 أبويوسف وقال ، فيه والمتابعة منسوخ النه ، تعاىل هللا رمحهما ودمحم أبوحنيفة عند خلفه
 "1" إلمامه تبع نهأب يتابعه هللا رمحه

 نزلت أن إال ، الركوع قبل وحمله الوتر غري يف القنوت:  الفالح مراقي صاحب قال- 
 "5" اجلهر صالة يف يقنتف انزلة ابملسلمني

 الراتب القنوت ابستحباب فيقول مالك اإلمام مذهب أما:  املالكي املذهب:  الثاين الفرع
 واجلمهور.  املذهب من املشهور اهو هذ.  الركوع وقبل سراً  ويكون ، السنة مدار على
 واملشهور ، لسهوه يسجد أنه قالوا املالكية بعض عن بل.  الصبح يف إال  يقنت ال أنه على

 ".4" يسجد ال انه

 :  الشافعي املذهب:  الثالث الفرع
 جهرا ويكون ، كله الدهر الصبح صالة يف املطلق القنوت سنية إىل فيذهب الشافعي وأما

 .  الركوع من الرفع بعد وحمله ،

                                                           

 . 1/22اهلداية يف شرح بداية املبتدئ ، املرغيناين ، ابب صالة الوتر ، "  1"

 . 1/130مراقي الفالح ، شرح نور اإليضاح ، الشرنباليل ، ابب صالة الوتر ، "  5"

 . 1/434روضة املستبني ، شرح كتاب التلقني ، ابن بزيزة ، "  4"
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 مل او انزلة نزلت سواء الصبح صالة أي فيها القنوت يستحب انه مذهبنا:  النووي قال
 وعمر الصديق أبوبكر به قال وممن منهم كثري او يعدهم ومن السلف أكثر قال اوهب تنزل
 " 1" عنهم هللا رضي الزبري وابن عباس وابن وعلي وعثمان اخلطاب بن

 : احلنبلي املذهب:  الرابع الفرع
 نزل فإن ، الوتر سوى الصلوات من والغريها ، الصبح يف القنوت اليسن فيقول أمحد أما

 " 5" الصبح صالة يف يقنت أن فلإلمام ، زلةان ابملسلمني

 "4" مكتوبة كل يف يقنت اإلمام فإن ابملسلمني نزل ألمر إال املكتوبة يف القنوت أنه وعنه

 ابملسلمني نزلت إذا إال ، ذلك يعجبين وال ، الفجر القنوت جيوز ال:  الفروع صاحب وقال
 "3" انزلة

 مصلٍ  كل فيقنت انزلة ابملسلمني ينزل أن إال ترالو  غري يف واليقنت:  اإلسالم لشيخ ل قا
 . آكد واملغرب الفجر يف لكنه الصلوات مجيع يف

                                                           

 203/  4اجملموع للنووي ، اإلمام حميي الدين النووي ، "  1"

 . 212 - 5/212املغين ابن قدامة ، ".  5" 

 . 123/ 1قه للشيخ جمد الدين عبد السالم اخلضر ، احملرر يف الف"  4"

 . 210/ 1الفروع ، مشس الدين املقدسي دمحم بن مفلح ، "  3"
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 مل وسلم عليه هللا صلى النيب أن قطعيا علما علم السنة تدبر ومن:  األحكام صاحب يقول
 " 1" الصلوات من شيء يف دائما يقنت يكن

 كل فيقنت ، انزلة منيابملسل تنزل أن إال الوتر غري يف القنوت أنه املذهب يف املشهور
 "5" يقنت الذي هو األعظم واإلمام الصلوات مجيع يف مصلٍ 

 :  قولني على املسألة يف اخلالف ملخص

 من لك ليس)  تعاىل هللا قول نزل عندما منسوخ وأنه القنوت أنه أبوحنيفة مذهب .1
 فيقنت انزلة ابملسلمني نزلت إذا إال القنوت أنه أمحد اإلمام مذهب وكذلك(  شيء األمر

 . الصلوات مجيع يف

 اإلمام مذهب وكذلك ، الفجر صالة يف القنوت اسحباب على مالك ماإلما مذهب .5
 الفجر صالة يف القنوت سنية على الشافعي

 

 

 

 

                                                           

 . 401 - 1/400اإلحكام شرح أصول األحكام ، عبدالرمحن دمحم قاسم احلنبلي ، "  1"

 . 5/131حاشية الروض شرح زاد املستقنع ، عبدالرحن دمحم قاسم النجدي ، "  5"
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 :  ابملنع القائلني أدلة

 خلف صليت قد أيبت:  أليب قلت:  قال طارق سعدبن األشجعي مالك أيب عن .1
 من حنو الكوفة يف هاهنا وعلي وعثمان وعمر بكر وأيب  وسلم عليه هللا لىص هللا رسول
 " حمد ث بين أي: "  فقال ؟ الفجر صالة يف يقنتون فكانوا سنني مخس

 " الفجر يف القنوت عن وسلم عليه هللا صلى النيب ُنى: "قالت سلمة أم عن .5

 أحياء على يدعو شهراً  نتق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  مالك بن أنس عن .4
 ". تركه مث ، العرب أحياء من

 أن وكذلك عليهم هللا رضوان الصحابة لعمله و ابلتواتر إلينا لنقل سنة القنوت لوكان .3
 . القنوت على داوم أنه عنه ينقل مل مالك بن أنس األحاديث راوي

 هللا صلى هللا رسول كان: يقول هريرة أاب مسعا أُنما  املسيب بن وسعيد سلمه أيب عن .2
 اللهم:"  رأسه ويرفع ، ويكرب القراءة، من الفجر صالة من يفرغ حني ، يقول وسلم عليه
 املؤمنني من واملستضعفني ، ربيعة ايب ابن وعياش ، هشام من وسلمه ، الوليد بن الوليد أنج

 ورعالً  حليان العن اللهم:  يوسف كسين عليهم واجعلها ، مضر على وطأتك أشدد اللهم ،
 االمر من لك ليس: " أنزل ملا ذلك ترك أنه بلغنا مث  ورسوله هللا عصت ، وُعصبة وذكوان

 ". ظاملون فإُنم يعذهبم أو عليهم يتوب أو شيء
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- :  واجلواز ابالستحباب القائلني أدلة

 ؟ الصبح صالة يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قنت هل:   مالك بن أنس سئل .1
 .يسريا الركوع بعد نعم:  قال

  واملغرب الصبح يف يقنت كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عازب بن الرباء عن .5

 فارق حىت الغداة صالة يف القنوت على حافظ وسلم عليهم هللا صلى هللا رسول أن .4
  الدنيا

 ركوعال بعد:  قال الصبح يف القنوت  عن عثمان أاب سألت:  قال محزة بن العوام عن .3
 . عنهم تعاىل هللا رضي وعثمان وعمر بكر أيب عن: قال ؟ عمن:  قت

 أبو فكان – وسلم عليه هللا صلى هللا برسول صالة أقربكم أان:  قال هريرة أيب عن .2
 فيدعوا ، محده ملن هللا مسع يقول بعدما ، الصبح صالة من االخرية الركعة يف يقنت هريرة

 . الكفار ويلعن للمؤمنني

 : الفجر صالة يف القنوت مسالة يف املعاصرين فتاوى:  الثاين عالفر 
 ألن ، تركه ينبغي الذي هذا الصبح يف الداعي قنوت أما:  ابز بن عبدالعزيز الشيخ- 

 "1" املعروف هو هذا ، النوازل يف أو الوتر صالة يف القنوت وإمنا ، شرعيته عدم األصل

                                                           

 . 1/521فتاوى نور على الدرب البن ابز ، مجع دمحم الشويعز ،  " 1"
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 هناك كان إذا إال الينبغي الفجر صالة يف القنوت:  العثيمني صاحل بن دمحم الشيخ- 
 اإلنسان لوصلى لكن ، الصحيح القول هو وهذا ، اليقنت فإنه سبب بدون أما ، سبب

 "1" دعائه على ويؤمن ، يتابعه فإنه يقنت إمام مع

 يقنت ففيها النوازل يف إال مشروع غري الصبح صالة يف القنوت:  سابق سيد الشيخ- 
 "5" الصلوات سائر ويف

 

 عند الفجر صالة يف يكون لكنه ، النوازل يف إال يشرع ال القنوت أن:  الراجح القول
 الفجر صالة على املالئكة ولشهود ، اإلطالة يف يكون الفجر صالة ألن آكد النوازل
 .إجابة مظنة فتكون

 

 

 :ما جيب على طالب العلم والتلميذ يف مثل هذه املسألة : الفرع الثالث 
كل طالب حق ان يبحث عن احلق وان ينبذ التعصب ، فإن مثل هذه الذي جيب على  

املسألة فرعية يقع فيها اخلالف وال إنكار يف مسائل اخلالف ، بل إن القائل يف اجلواز 
معه أدلته ، وكذلك القائل ابملنع معه ادلته ، وهذه مسألة قدمية قد حتدث فيها العلماء 

                                                           

 جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ، ابب صالة التطوع ن اجمللد الثالث عشر "  1"

  133/ 1فقه السند ، السيد سابق ، " 5"
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تبديع من اخد بقو ملن هذه األقوا  تضليل وال جيوز ومل ينكر أحد منهم على احد ، وال
ل مادام أنه قول له إمام من أئمة السلف وقد سئل اإلمام امحد رمحه هللا أأصل وراء 

أوال أصلي وراء الشافعي ؟ يعين ! سبحان هللا ؟: رجل يقنت يف صالة الفجر ؟ قال 
 .افعي يرى هذا لوقلت لك التصلي يعين التصلي وراء اإلمام الشافعي ، اإلمام الش

 

 اخلامتة : لرابع املبحث ا
بعد أن يسر هللا يل إمتام هذا البحث ، وله احلمد  واملنة والشكر ، رأيت أن  من املفيد 

 : ذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها وهي كما يلي 
الطاعة ، العبادة ، دوام : ظهر يل أن القنوت يطلق على معاٍن عدة وهي :  أوال 

لصالة ، القيام ، طول القيام ، الدعاء ، اخلشوع ، السكوت ، ترك االلتفات الطاعة ، ا
. 

أن اختالف الرواايت إمنا من اختالف التنوع  وليس من اختالق التضاد ، فكل : اثنيا 
 .راوي يروي مبا رأى 

 الإنكار والتشنيع يف املسائل املختلف فيها : اثلثاً 
الفجر ، فليتابعه ، واليتخلف عنه ، وكذلك من  إبمام يقنت يف صالة ائتممن : رابعاً 

 .إبمام اليقنت يف صالة الفجر فال ينكر عليه  ائتم
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 : فهرس األحاديث

 رقم الصفحة  احلديث 
 11 ...( أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قنت بعد الركعة ) 
 3 ..(ة دعاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على الذين قتلوا أصحاب بئر معون)
 10 ...(سئل أنس عن القنوت )

 11 ...(قد كان القنوت ) 
 1 ...( كان يقنت يف الصبح 

 2 ...(كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقنت حني يفرغ من صالة الفجر 
 11 ...(كان القنوت يف املغرب )
 1 ...(كان يقنت يف صالة الصبح )

 3 ...(صالة الصبح ملا رفع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأسه من 
 2 ...(اللهم العن بين حليان ) 
 10 ...(مارأيت رسول هللا وجد على سرية ماوجد ) 
 1 ...(ُنى رسول هللا عن )
 3 ...(هل قنت رسول هللا )

 1 ...(وهللا ألقربن بكم صالة رسول هللا ) 
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 1 ...(اي أبت قد صليت خلف رسول هللا )
 

 

 

 

 :فهرس املصادر 

سند املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأايمه ، اإلمام اجلامع الصحيح امل .1
 .البخاري ، حتقيق دمحم الناصر ، دار طوق النجاة ، الطبعة األوىل 

اجلامع الصحيح ، اإلمام مسلم ، ابب أفضل الصالة طول القنوت ، حتقيق دمحم  .5
 .حلليب ، دار أحياء الكتب العربية فيصل عيسى افؤاد عبدالباقي 

حاشية الروض شرح زاد املستقنع ، مجع عبدالرمحن دمحم قاسم احلنبلي ، الطبعة  .4
 .هـ  1313الثامنة سنة النشر 

الطبعة األوىل  ،اإلحكام شرح أصول األحكام ، مجع عبدالرمحن دمحم قاسم احلنبلي  .3
 .ه  1432، سنة النشر 

 .روضة املستبني شرح كتاب التلقني ، املرغيناين  .2
 ، دار إحياء الكتب العربية ن ماجه ، ابن ماجه ، حتقيق دمحم فؤاد عبدالباقي سنن اب .2
 .العارضة ، أبوبكر بن العريب  .3
 .فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر  .1
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الفروع مشس الدين املقدسي دمحم بن مفلح ، عامل بن الكتب ، الطبعة الرابعة ، سنة  .3
 .ه  1302النشر 

 .بن ابز ، مجع دمحم الشويعز فتاوى نور على الدرب ال .10
 .ه  1351فقه السنة ، السيد سابق ، املكتبة العصرية ، بريوت ، سنة النشر  .11
القاموس احمليط ، الفريوز آابدي ، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة  .15

، بريوت ، الطبعة الثامنة ، سنة الرسالة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 
 .ه  1352النشر 

لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، سنة النشر  .14
 .ه 1313

 .مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ، الشرنباليل  .13
 .اجملموع للنووي ، اإلمام حميي الدين النووي  .12
املغين ، ابن قدامة ، حتقيق عبداحملسن الرتكي وعبدالفتاح احللو ، هجر للطباعة  .12

 .ه  1302زيع واإلعالن ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، سنة النشر والنشر والتو 
 نسح دمحم قيقحت ، رضخلااحملرر يف الفقه ، للشيخ جمد الدين عبدالسالم  .13

 . تو ري ب ، ةيملعلا بتكلا راد ، حلاص دمحأو  ليعامسإ
  يجابلا ، ىقتنملا .11
 ، بتكلا ملاع راد ، يو و نلا مامإلا ، جا جحلا نبا ملسم حيحص حر ش جا هنملا .13

 . ه 1353 رشنلا ةنس ، ىلو ألا ةعبطلا
 رشنلا خير ت ، عو طتلا ةالص باب ، نيميثع نبا ، نيميثع نبا ىو اتف عو مجم .50

 . ه 1351 لاو ش 14
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  رتو لا ةالص باب ، ينانيغر ملا ، ئدتبملا ةيادب حر ش يف ةيادهلا .51

 :فهرس املواضيع 

 4 اللغة في القنوت تعريف : األول الفرع

 6 الصطالح في القنوت تعريف : الثاني الفرع

 21 : وأدلتهم الفجر صالة في القنوت مسألة في االربعة المذاهب أصحاب أقوال : االول الفرع

 31 : الحنفي المذهب : االول الفرع

 31 المالكي المذهب : الثاني الفرع

 31 : الشافعي المذهب : الثالث الفرع

 31 : الحنبلي المذهب : الرابع الفرع

 21 . الفجر صالة في القنوت مسالة في المعاصرين فتاوى : الثاني الفرع

 21 المسألة هذه مثل في والتلميذ العلم طالب على يجب ما : الثالث الفرع

 

 

 


