
ىبدمىاللهىالرحمنىالرحوم

ىمختصرىأحكامىالقنوتىفيىالوتر

احلسن بن عغ ريض اهلل عـفام قال: عؾؿـي رشول < حلديث يف اجلؿؾة يستحب الؼـوت يف الوتر حكمه:

، وشئل [5869]أبو داود  احلديث «الؾفم اهدين فقؿن هديت»قه وشؾم كؾامت أقوهلن يف الوتر: اهلل صذ اهلل عؾ

 .[757]خمتن ققام الؾقل ص  «كان أصحاب الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم يػعؾوكه»عطاء عن الؼـوت يف الوتر فؼال: 

 عن ابن مسعود ومجاعة من التابعػ. ذلك روي< مجقع السـة الؼـوت يفيستحب  وقته:

 .فؼطيف الـصف األخر من رمضان يؼـتون  أهنم كاكوا التابعػ وبعض ابن عؿرعن وصح 

 .(يؼـت السـة أمجع <كـت أرى أن يؼـت كصف السـة، وإكام هو دعاءقال أمحد: )

فنن  <وإذا صذ هبم ققام رمضان ،إن صاء فعؾه وإن صاء تركه ، يف دعاء الؼـوتَر ُي قال صقخ اإلشالم: )

 (،وإن مل يؼـت بحال فؼد أحسن ،وإن قـت يف الـصف األخر فؼد أحسن ،قـت يف مجقع الشفر فؼد أحسن

 وقال ابن عثقؿػ: )األحسن عدم ادداومة عؾقه(. ،يف مسائل عبد اهلل وبـحوه قال أمحد

مل يصح عن الـبي صذ اهللَ أمحد: )اإلمام قال  يستحب بعد الركوع، ولو قـت قبؾه جاز، القنوت:ىمحل

 .عن السؾف األمران (، ووردعؾقه وشؾم يف قـوت الوتر قبل أو بعد يشءٌ 

وذلك عذ ققاس فعل الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم يف ): هبؼولبعد الركوع  الؼـوت عذ كون أمحد واشتدل

فؼال:  ص يف الؼـوت قبل الركوع، وإكام صح احلديث بعد الركوع؟مل ترخ  ققل له: (، الؼـوت يف الغداة

أن ابن مسعود وأصحاب »صح عن عؾؼؿة: وقد ، (عؾقه وشؾم واختالففم لػعل أصحاب الـبي صذ اهلل)

 .[55=:]ابن أيب صقبة:  «الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم كاكوا يؼـتون يف الوتر قبل الركوع

يرفع يديه ويدعو، ثم ثم  السورة، قراءةيؽز بعد  أن اشتحب اإلمام أمحد دن قـت قبل الركوع: تنبيه

كاكوا يستحبون إذا فرغ من »والتابعػ، قال شػقان:  من الصحابة عن مجاعة ذلك يؽز لؾركوع< روي

 .«الؼراءة يف الركعة الثالثة من الوتر أن يؽز، ثم يؼـت



تج ، واحوفعؾه ، كص عؾقه أمحدحذو صدره فع يديه يف الؼـوتيستحب ر :وصفتهىرفعىالودون

 .[77;6]األوشط  أكه كان يرفع يديه يف الؼـوت إؼ صدرهبػعل ابن مسعود ريض اهلل عـه 

 ال يؾو ادصغ من حالػ: الجكرىبالقنوت:

صح عن أيب وال يدعون<  من خؾػهن ، ويمم  جيفر يف الؼـوتقستحب لإلمام أن : فاألوىل: يف اجلامعة

كان عؿر يؼـت بـا بعد الركوع، ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه، ويسؿع صوته من »عثامن الـفدي أكه قال: 

  .[485;صقبة:]ابن أيب  «وراء ادسجد

فؼال:  ،ون يف الؼـوتإهنم يضج   :صوته بالدعاء، ققل لؾحسن البنيوال يـبغي لؾؿلموم رفع 

 .[:76]خمتن ققام الؾقل ص  «وا السـة، كان عؿر يؼـت ويممن من خؾػهمأخط»

أيعجبك  ،بقته: شئل أمحد عن الرجل يؼـت يف ىقال مفـفاألوؼ عدم اجلفر،  :يف غري اجلامعةالثانية: 

 .(ه، وذلك أن اإلمام إكام جيفر لقممن ادلمومِس  يُ )قال:  ه؟ِس وت أو يُ ـجيفر بالدعاء يف الؼ

كل ما ): أمحد قال ،وأصحابه وي عن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾمما رُ  هفق يؼول ماىوقولىفيىالقنوت:

 .(جاء فقه احلديث ال بلس به

 .أمحد اإلمام كص عؾقه، من حوائجه وال بلس أن يدعو يف قـوته بام صاء

ىالقنوت: إَِذا الَساَمُء }أمحد عن قول إبراهقم يف الؼـوت قدر  اإلمام ، وشئلال توققت فقه مقدار

كؼـوت )فؼال:  عن قدر الؼقام يف الؼـوت؟ (، وشئل مرةً هذا قؾقل، يعجبـي أن يزيد)؟ قال: {اْكَشَؼْت 

كان يؼـت بؼدر ما يؼرأ »شئل عن قـوت عؿر يف الػجر، فؼال: وجاء عن أيب عثامن بنشـاد جقد أكه (، عؿر

 .[=9=:]ابن أيب صقبة:  «الرجل مائة آية

  .[8=>: ]ابن أيب صقبة: «قت، إكام هو دعاء واشتغػارملقس يف قـوت الوتر يشء م»قال:  أكه إبراهقم صح عنو

مل )الرجل يؿسح وجفه بقده إذا فرغ يف الوتر؟ قال: شئل اإلمام أمحد عن  مدحىالوجهىبطدىالدعاء:

 (.ورأيت أمحد ال يػعؾه) (، قال أبو داود:أشؿع فقه بمء



عن احلسن البني أكه كان ، وذكر أمحد [6=58]أبو داود واشتحبه ادتلخرون من احلـابؾة حلديٍث ضعقف 

شَفَل أبو ) (، قال ابن الؼقم:احلسُن إذا دعا مسح وْجَفهُ  وكان ،أرجو أن ال يؽون به بلٌس )قال: يػعؾه، و

 (.عبد اهلل يف ذلك

ىالقنوت: فؾقسجد  <د الؼـوتإن كان ممن تعوَ )قال:  عن رجل كيس الؼـوت؟ أمحد ُشِئَل  ندوان

، وادذهب عـد ادتلخرين: يباح السجود ابن عثقؿػ يف ترك السـن شفًوا كالمر ، وهو ظاه(شجديت السفو

 .لسك شـة وال يؽع

رأيت أمحد إذا )قال أبو داود:  ،يرفع يديه إذا أراد السجوديستحب أن  :رفعىالودونىعندىالدجود

 ،ألكه مؼصود يف الؼقام ففو كالؼراءة< (رفع يديه كام يرفعفام عـد الركوع <فرغ من الؼـوت وأراد أن يسجد

 .كذلك هذا ،وقد ثبت أن التؽبر عؼقب الؼراءة يرفع له

 (.أو أقوى يف الدلقل عدم الرفع يف هذا ادوضع قوي  وقال ابن مػؾح: )

 

ىكتبه
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