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 أحكام القنوت
 ه61/9/6349

 د. انصر بن دمحم األمحد
 : اخلطبة األوىل

 .. إن احلمد هلل
للدعاء شأاًن عظيمًا ومكانة عالية نوه هبا القرآن الكرمي  أما بعد: أيها ادلسلمون:

َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ ) :تعاىلهللا قال  ،وصدحت هبا السنة ادلطهرة
كما صح   (،0ٓ :)غافر (ِذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينالَّ 

 " رواه أبو داود والًتمذي.الدعاء ىو العبادة" :عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال
ورمضان شهر الدعاء، وحيرص األئمة على القنوت يف صالة الًتاويح، ورمبا أتثر 

القنوت أكثر من أتثرىم بسماعهم القرآن. فهذه بعض ادلخالفات  الناس بدعاء
 اليت تقع من البعض يف القنوت يف رمضان:

مع أن  :التطويل ادلخل يف الدعاء، والتنافس فيو، وتكلف اإلبداع يف مقاطعو أواًل:
 ،خمتصرة جامعةأدعية القنوت ادلروية عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتو مهنع هللا يضر، كلها أدعية 

َي أَنَُّو صلى هللا َوُروِ . وذلذا سعى بعض علماء السلف إىل حتديد مقدار القنوت
 يَُطوُِّل يف ُدَعاِء اْلُقُنوت.َكاَن ََل عليو وسلم  

 وعليو فإن اإلمام مينع من التطويل الذي يشق على ادلأمومني.
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علَّمين  :هما قالومن أبرز أدعية القنوت ما جاء عن احلسن بن علي رضي هللا عن
اللهم اىدِن فيمن ىديت، وعافين " :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلمات أقوذلن يف قنوت الوتر

فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وابرك يل فيما أعطيت، وقين شرَّ ما قضيت، 
" فإنك تقضي وَل يقضى عليك، إنو َل يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت

 رواه أمحد.
دلا  ،تطويل دعاء القنوت يؤدي إىل غفلة كثري من الداعني عن مقاصد الدعاء إن

 ينتاهبم من السآمة واإلعياء لطول القيام واستمرار رفع األيدي.
اإلعراض عن األدعية ادلأثورة يف من ادلخالفات اليت من البعض ىداىم هللا:  اثنياً:

ن عدم التزام األدعية إ :القرآن وصحيح السنة واَلعتياض عنها أبدعية خمًتعة
النبوية وجتشم ابتكار أدعية غري معروفة، ينايف ما نص عليو كثري من أىل العلم 
من أن قنوت الوتر يف رمضان َل يزاد فيو على ما ورد يف السنة النبوية، يقول 

..". اللهم اىدِن فيمن ىديت " :السنة يف لفظ القنوت" :رمحو هللا اإلمام النووي
فإن ألفاظ األذكار حيافظ فيها على الثابت عن النيب صلى هللا عليو " :إىل أن قال

كان حسناً، فقد روي أنو   قنت ابدلنقول عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر ولو. وسلم
 ،اللهم اغفر لنا وللمؤمنني وادلؤمنات" :قنت يف الصبح بعد الركوع فقال

وانصرىم على  ،بينهموأصلح ذات  ،وأّلف بني قلوهبم ،وادلسلمني وادلسلمات
اللهم العن كفرة أىل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك  عدوك وعدوىم.
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ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بني كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل 
 الذي َل ترده عن القوم اجملرمني". هبم أبسك

لًتدد، قائد السلف يف القنوت وغريه مفض إىل الغفلة وا خمالفة ما كان عليون إ
إىل الشك يف اَلستجابة، خالفًا دلا دأب عليو السلف من اليقني على حتققها، 

ادعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة، واعلموا أن هللا َل " :جتسيدًا ألمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص
وما كانوا عليو من الرغبة يف  " رواه الًتمذي.يستجيب دعاًء من قلب غافل

كان رسول هللا " :كما قالت عائشة اهنع هللا يضر  ،أتسيًا ابدلصطفى ملسو هيلع هللا ىلص جوامع الدعاء
 " أخرجو أبو داود.ملسو هيلع هللا ىلص يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك

دلنافاة عملهم صريح  ،ثر عنهم النكري الشديد على ادلعتدين يف الدعاءوقد أُ 
 :ع سعد بن أ ي وقاص هنع هللا يضر ابنو يقول يف دعائومس ودلاّ  ،القرآن وصحيح السنة

اللهم إِن أسألك اجلنة ونعيمها وهبجتها وكذا وكذا..، وأعوذ بك من النار 
 :اي بين، إِن مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يقول :وسالسلها وأغالذلا وكذا وكذا.. قال

م، إنك إن أعطيت اجلنة ، فإايك أن تكون منه"سيكون قوم يعتدون يف الدعاء"
أعطيتها وما فيها من اخلري، وإن أعذت من النار أعذت منها، وما فيها من 

اللهم إِن أسألك القصر األبيض عن ميني  :ومسع ابن مغفل هنع هللا يضر ابنو يقول. الشر
أي بين، سل هللا اجلنة، وتعوذ بو من النار، فإِن مسعت  :اجلنة إذا دخلتها، فقال

" إنو سيكون يف ىذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء" :ملسو هيلع هللا ىلص يقول رسول هللا
ادلنصوص ادلشهور عن أخرجو أبو داود. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا: "
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 :اإلمام أمحد أنو َل يدعو يف الصالة إَل ابألدعية ادلشروعة ادلأثورة، كما قال األثرم
أوليس قال  :قلت لو مبا جاء يف اخلِب. :قال ؟بعد التشهدقلت ألمحد مباذا أدعو 

يتخري دما جاء يف اخلِب.  :قال ؟مث ليتخري من الدعاء ما شاء :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ما يف اخلِب. :فعاودتو فقال

وقد كرىو السلف وهنوا عنو، خاصة ما   تكلُّف السجع:من ادلخالفات:  اثلثاً:
كان منو على غري سجية، وقد جاء قول ابن عباس رضي هللا عنهما دلوَله 

انظر السجع من الدعاء فاجتنبو، فإِن " :عكرمة يف النهي عن ذلك صرحياً 
 ".عهدت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو َل يفعلون إَل ذلك اَلجتناب

دلتكلَّف من الكالم، ألن ذلك َل يالئم الضراعة والذلة، وإَل ادلراد ابلسجع ىو او 
وقد يكون . ففي األدعية ادلأثورة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كلمات متوازنة غري متكلفة

عند  رمحو هللا ال اإلمام القرطيبالتكلف يف السجع من موانع اَلستجابة كما ق
يدعو مبا ليس يف الكتاب والسنة أن  :ومنها" :ذكره أنواع اَلعتداء يف الدعاء

فيتخري ألفاظًا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدىا يف كراريس َل أصل ذلا وَل 
معول عليها، فيجعلها شعاره ويًتك ما دعا بو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكل ىذا مينع من 

ع اَلعتداء يف الدعاء يق". وقال احلافظ ابن حجر رمحو هللا: "استجابة الدعاء
بزايدة الرفع فوق احلاجة، أو بطلب ما يستحيل حصولو شرعاً، أو بطلب 
معصية، أو يدعو مبا مل يؤثر خصوصًا ما وردت كراىتو كالسجع ادلتكلف وترك 

 ".ادلأمور
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وتطريب الصوت بو، وادلبالغة يف  تلحني الدعاء:من خمالفات الدعاء:  رابعاً:
دلا ينطوي عليو من  ،وذلك دمقوت ترتيلو حىت يؤدَّى على ىيئة قراءة القرآن،

ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ) :تعاىلهللا قال  ،التكلف ادلنايف لطابع ىذه الشريعة ادلباركة
 :رمحو هللا بكر أبو زيد العالمة قال (.60 :)ص (ِمْن َأْجٍر َوَما َأاَن ِمَن اْلُمَتَكلِِّفني

ان اجلهر الشديد وخفض فتسمع يف دعاء القنوت عند بعض األئمة يف رمض"
 الصوت ورفعو يف األداء حسب مواضع الدعاء، وادلبالغة يف الًتًل، والتطريب

ويستدعي بذلك  ، لكأنو يقرأ سورة من كتاب هللا تعاىلوالًتتيل، حىت والتجويد
 ". انتهى ..ليجهشوا ابلبكاء ،عواطف ادلأمومني

لسجع، وَل دتطيط  فادلشروع للداعي أن يدعو جبوامع الدعاء من غري تكلف
فادلبالغة يف رفع الصوت ابلدعاء ختالف توجيو القرآن العظيم، ومست  لتلحني.

َوََل جَتَْهْر ِبَصالَِتَك َوََل خُتَاِفْت هِبَا َوابْ َتِغ بَ نْيَ ) :يقول ربنا عز وجل ،اذلدي النبوي
كثريًا من   وترى" :رمحو هللا األلوسي العالمة (، وقالٓٔٔ :)اإلسراء (َذِلَك َسِبيال

أىل زمانك يعتمدون الصراخ يف الدعاء خصوصًا يف اجلوامع حىت يعظم اللغط 
وَل يدرون أهنم مجعوا بني بدعتني، رفع الصوت  ،وتستك ادلسامع وتشتد ،ويشتد

 ".يف الدعاء وكون ذلك يف ادلسجد
اربعوا " :لتكبري، فقال ذلموقد أنكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص على صحابتو مهنع هللا يضر رفعهم أصواهتم اب

على أنفسكم، إنكم َل تدعون أصم وَل غائباً، إنكم تدعون مسيعًا بصرياً، وىو 
 " رواه البخاري ومسلم.معكم، والذي تدعونو أقرب إىل أحدكم من عنق راحلتو
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 .. ابرك هللا
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 : اخلطبة الثانية
 .. احلمد هلل

اليت قد تقع من بعض األئمة يف  : من ادلخالفاتخامساً أما بعد: أيها ادلسلمون: 
للتزلف حتويل القنوت إىل خطب ومواعظ بل ومنابر دعاء القنوت يف رمضان: 

إذ مل ينقل مثلو عن السلف، وإن  ،كِباء، وىذا من اَلبتداع والتعدي يف الدعاءلل
ورد عن بعضهم جوازه يف خطب اجلمعة َل يف قنوت الوتر، الذي ىو داخل 

إتيان اإلمام يف دعاء القنوت ابألدعية اليت ذلا صفة  الصالة، ذلك أن األصل
العموم، وصيغة اجلمع، إَل إذا خص طائفة من ادلؤمنني واقعني يف كرب عظيم، أو 
طائفة من اجملرمني لشدة عداوهتم وقوة حماربتهم لإلسالم، فهذا مشروع بال 

اللهم أنج الوليد بن الوليد، " : قالدلا جاء عن أ ي ىريرة هنع هللا يضر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،خالف
وسلمة بن ىشام، وعياش بن أ ي ربيعة، وادلستضعفني من ادلؤمنني، اللهم اشدد 

ودلا جاء  " أخرجو البخاري.وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف
ك اللهم العن كفرة أىل الكتاب الذين يكذبون رسل" :أنو كان يقول عن عمر هنع هللا يضر

ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بني كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل هبم أبسك الذي 
 ".َل ترده عن القوم اجملرمني

وأاًي كان  وإذا خص اإلمام مأموميو ابلدعاء فال أبس، لكن األوىل تعميم الدعاء.
 ة يف الصالة.ذلك َل ينبغي أن يُتخذ سنة مستمر القول يف التخصيص فإن 
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فإن انسًا من الناس قد  "أما بعد: :بن عبد العزيز إىل عاملو قائالً  وقد كتب عمر
اص قد أحدثوا يف الصالة على صّ التمسوا الدنيا بعمل اآلخرة، وإن من القُ 

خلفائهم وأمرائهم عدل صالهتم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا جاءك كتا ي فمرىم أن 
 ".َدعوا ما سوى ذلكلمني عامة ويَ تكون صالهتم على النبيني ودعاؤىم على ادلس

ىذا إذا دعا لو بعينو، فأما الدعاء ألئمة ادلسلمني ووَلة " :رمحو هللاقال النووي 
أمورىم ابلصالح واإلعانة على احلق والقيام ابلعدل وحنو ذلك، وجليوش اإلسالم، 

 ."فمستحب ابَلتفاق
 

 .. اللهم


