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احلم�د هلل رب العامل�ن، والص�اة والس�ام عىل س�يِّدنا حمم�د وعىل آله 
وصحبه والتابعن.

وبعــــد: فه���ذه رس�الة » إحتـاف الوفد بنبأ سـوريت اخللـع واحلفـد «، 
وأتناول الكام عليها حتت العناوين اآلتية:

- مضموهنا:

مجع الس�يوطي رمحه اهلل يف هذه الرسالة اآلثار الواردة يف هذين الدعاءين 
َه موقَف بعض الصحابة منهام . اللذين كانا سورتن فنسختا، وَوجَّ

- توثيق نسبتها:

سئل السيوطي عن لفظ » نحف�د « الوارد في دعاء القنوت، هل هو بالدال 
المهملة أو بالمعجمة ؟ فأجاب قائًا: » هو بالمهملة، وألفت فيه مؤلفًا سميته 
» إحتـاف الوفد بنبأ سـورة احلفـد «���، وهو مودع ف�ي الجزء الثامن والثاثين 

من التذكرة « ���.

��� نقل أحد الباحثن الفضاء هذا النص، ووضع بن قوسن: » كذا ولعلها: احلم��د«. 
انظر: الس�يوطي ورس�الته » فهرس�ت مؤلف�ايت « �ص �44 ضمن جمل�ة جممع اللغة 

العربية األردين، العدد ��64. أقول: احلفد هو الصحيح بدليل ما جاء هنا  .
��� احلاوي للفتاوي ��/�58.
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�ل األم�ر أكث�ر في كتاب�ه » التح�دث بنعم�ة اهلل«، فقد ذكر رس�الته  وفصَّ

»إتحاف الوفد بنبأ س�ورة الحفد « ضمن ما أل�ف في واقعات الفتاوى���، ثم 

قال في موضع آخر:

» وفي مس�تهل ذي الحجة س�نة ثمان وثمانين ��888 وقع الس�ؤال عن 

حديث القنوت: » وإليك نسعى ونحفد « هل هو بالدال المهملة أو المعجمة ؟ 

فكتب�ُت أنه بالدال المهمل�ة، فذهبوا إلى الجاهل المذك�ور��� فقال: إنما هي 

بالمعجم�ة، وأعان�ه دجال�ون ال يعتبر به�م. فانظ�روا بالله إلى ه�ؤالء الذين 

عاشوا في باد المسلمين ستين سنة، وهم يلحنون في قنوتهم وصاتهم وال 

يحس�نون التلفظ فيها، وم�ع ذلك يعتمون بعمائم الفقهاء، ويمدون ألس�نتهم 

لإلنكار على أساطين العلماء !

وقد قلُت في هذه الواقعة:

يعب�ده الرمح�ن  إىل  يس�عى  كان  َم�ْن 

خدم�ا أي   - باإلمه�ال   - حيف�د  ف�ذاك 

ع�رج ذا  الل�وق  ب�اب  نح�و  س�عى  وَم�ْن 

عج�ام ق�د   - بال�زاي  أي   - حيف�ز  ف�ذاك 

مش�يته ح�ال  قف�زًا  يقف�ز  معن�اه 

اجرتم�ا م�ا  بئ�س  ي�ا  عج�ًا  مس�توفزًا 

��� انظر �ص ���5.
��� أشار إليه، ومل يرصح باسمه .
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أي حي��ف�ذ  العرب���اء  لغ���ة  يف  ولي�س 
بال�ذال معج��م�ة فيم�ا روى العل��م�ا ���

معج��م��ة بال�ذال  إهن�ا  يق��ل  وم�ن 

زع��م�ا إذ  الدج����ال  مس�يلم���ة  ف�ذا 

بنب�أ س�ورة  الوف�د  إتح�اف   « المس��ألة كت�اب  ألف�ت ف�ي ه��ذه   ث�م 

الحفد «���.

وهذا النص يشعر أن » إتحاف الوفد « رسالة موجهة لضبط » نحفد «���، 

والرسالة التي بين أيدينا موجهة توجيهًا آخر، فهو يجمع فيها اآلثار التي تذكر 

هاتي�ن الس�ورتين، ث�م يبين نس�خهما، وال يتعرض لضبط ه�ذا اللفظ، ثم إن 

ف�ي العن�وان زي�ادة وهي لف�ظ » الخلع «، وتفس�ير ه�ذا أحد أمري�ن: فإّما أن 

تكون الرس�الة الت�ي ذكرها في الح�اوي والتحدث بنعمة الله رس�الة خاصة 

بضب�ط » نحف�د «، وإّم��ا أن المؤلف رجع إليه�ا وعّدل فيه�ا، وأضاف على 

 عنوانها. واهلل تعالى أعلم. ولم تذكر الرس�الة بإضافة لفظ » الخلع «، وبدونه 

 ��� ه�ذا اس�تقراء كام�ل يؤي�ده البحث، إال م�ا ورد يف حاش�ية الطحطاوي ع�ىل املراقي 
�ص ��54 أن�ه ورد يف صف�ة الرباق: »له جناحان حيفذ هبام، أي يس�تعن عىل الس�ر 

ويرسع«، وال يوجد هذا اللفظ يف كتب السنة .
��� التحدث بنعمة اهلل �ص ��8-���8، ثم ذكر ما كتب عليه من شعر .

��� وهذا ما فهمه الدكتور حممد يوسف الرشبجي يف كتابه: »السيوطي وجهوده يف علوم 
القرآن « �ص ��55 .
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في حس�ن المحاضرة، وال في فهرس�ت المؤلفات الذي أورده الداوودي��� 

والشاذلي���.

ث�م بعد كتاب�ة ما تقّدم رأيت الداوودي قال في ترجمة ش�يخه��� : »ومن 

نظ�م صاحب الترجمة في كتاب »إتحاف الوفد بنبأ س�ورتي الخلع والحفد« 

وق�د تق�دم التنبيه عليه م�ع الجاهل األع�رج المذكور«، وأورد أبيات ش�يخه 

المنقول�ة آنف�ًا، وأبياتًا أخرى لغي�ره، فظهر أن مقصود المؤل�ف من »إتحاف 

الوفد بنبأ س�ورة الحفد« هذه الرس�الة، وكأن المؤل�ف اكتفى بجمع األلفاظ 

الواردة عن التوجيه اللغوي.

ولكني ما زلت أستغرب لَِم َلْم يذكر أبياته التي أوردها في كتابه »التحدث 

بنعمة اهلل« فيها، وهي جوابه القاطع على هذا السؤال !

ويشار هنا إلى أنَّ للسيوطي رسالة بعنوان » الثبوت في ضبط القنوت «، 

وه�ي ف�ي ضب�ط لف�ظ: » يعز « ف�ي » وال يع�ز م�ن عادي�ت «، وال عاقة لها 

برسالتنا ��4.

��� انظر: ترمجة السيوطي له �الورقة �4ب-�5أ�، وقد أخرج هذا الفصل الدكتور حممد 
خ�ر البقاع�ي يف جملة الدرعية، الس�نة �، يف العددين ���-���، انظ�ر: مؤلفاته يف 

التفسر �ص ��79-�76.
��� انظر: هبجة العابدين �ص ��8�-�75.

��� الورقة ��7 أ�.
��4 وقد حقق هذه الرسالة األخ الدكتور يوسف العيساوي، انظر �ص ��4�-4.
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 - عنواهنا:

وقفُت لهذه الرسالة على ثاث نسخ، وقد جاء العنوان في نسختي برلين 

واالس�كوريال: » إتحاف الوفد بنبأ س�ورة الخلع والحفد «: وجاء في نسخة 

خدابخش: » اتخاذ الرفد ... « وهو تحريف .

وانظر ما سبق في الفقرة السابقة ���.

- مصادرها:

استقى المؤلف هذه الرسالة من المصادر اآلتية:

- عبد الرزاق الصنعاني �ت: ��� ه��، ويريد: المصنف.

- فضائل القرآن ألبي عبيد �ت: ��4 ه��.

- المصنف البن أبي شيبة �ت: ��5 ه��.

- مسند عبد بن حميد �ت: �49 ه�� أو تفسيره .

- المراسيل ألبي داود �ت: �75 ه��.

��� وللمؤل�ف: »الرفد يف فضل احلفد« ذكره لنفس�ه يف التح�دث بنعمة اهلل �ص ���8، 
والظاهر أنه يشء آخر .
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- كت�اب الص�اة لمحمد بن نصر الم�روزي �ت: �94 ه���، ذكره في 

موضعين، ولم أجد النقل في » تعظيم قدر الصاة «.

ونقل عنه في مواضع، ولم يذكر كتابًا، ووجدت عددًا من هذه النقول في 

كتاب الوتر المطبوع مع قيام الليل وقيام رمضان التي اختصرها المقريزي.

وينظر هل هذه الكتب ثاثة أم هي واحد ؟

وقد ذكر المروزي في ���6 موضعًا .

- فضائل القرآن البن الضريس �ت: �94 ه��.

- الطحاوي �ت: ��� ه��، ويريد: شرح معاني اآلثار.

- المصاحف ألبي بكر ابن األنباري �ت: ��8 ه��.

- الدعاء للطبراني �ت: �60 ه��.

- سنن البيهقي �ت: 458 ه��.

- الطواالت ألبي الحسن القطان �ت: 6�6 ه��.

ا ورد  وق�د أورد الس�يوطي ف�ي آخ�ر » الدر المنثور « عش�رين رواي�ة ممَّ

هنا ���، وكانت مصادره هناك:

��� هذا يف طبعة الرتكي �8�0/�5-�8�6، وأما يف طبعة األنوار املحمدية �47�/6-
��47 - مثًا - فاملذكور ���8 رواية.
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- فضائل القرآن البن الضريس .

- الطواالت للقطان .

- محمد بن نصر .

- الطحاوي .

- ابن أبي شيبة .

- سنن البيهقي .

 فف�ي ه�ذه الرس�الة زيادة ث�اث رواي�ات، وزيادة ف�ي العزو إلى مس�ند 

عبد بن حميد أو تفسيره، والمصاحف البن األنباري، وعبد الرزاق، والدعاء 

للطبراني، والمراسيل ألبي داود، وفضائل القرآن ألبي عبيد .

وفيه�ا أيض�ًا زي�ادة في تعيي�ن مص�در، وهو كت�اب الص�اة للمروزي، 

وحك�م على رواي�ة، وهي المرقمة ب� ����، وبيان الموقف من مضمون هذه 

الروايات. وغاير في ترتيب الروايات كثيرًا .

وأورد ف�ي » اإلتق�ان «��� مم�ا ورد هنا أربع رواي�ات، عزاها إلى الدعاء 

للطبراني، وسنن البيهقي، وابن الضريس، والمراسيل ألبي داود ���.

��� انظر: ��/4�4-�4�6 �النوع: ��9.
��� وقد أورد يف النوع الثامن عرش رواية عن املصاحف البن أش�ته، وفيها ترتيب الس�ور 
، وفيه س�ورة اخللع، ثم سورة احلفد بعد سورة العرص. انظر: اإلتقان  يف مصحف ُأيبٍّ

.�4�0-4�9/��
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- تاريخ التأليف:

مر معنا ما يدلُّ على أن المؤلف ألف »إتحاف الوفد بنبأ س�ورة الحفد « 
سنة 888 ه� .

- وصف النسخ:

وقفُت لهذه الرسالة على النسخ اآلتية:

�- نس�خة ف�ي مرك�ز المخطوط�ات والت�راث والوثائ�ق ف�ي الكويت، 
مص�ورة ع�ن نس�خة �برلي�ن غ ����4�8 تك�رم األس�تاذ محم�د ب�ن إبراهيم 
الش�يباني بصورة عنها، وهي أربع أوراق - مع الغاف - فرغ من كتابتها سنة 

��00 ه� . ورمزها: ب .

�- نس�خة في مكتبة الجامعة اإلس�امية بالمدينة المنورة، مصورة عن 

نس�خة اإلس�كوريال بأس�بانيا برق�م ���798، وهي ف�ي 6 أوراق. ورمزها: 

س .

�- نس�خة في مركز جمعة الماجد بدبي، مصورة عن نس�خة خدابخش 

برقم ���570، في � أوراق. ورمزها: خ . 

��� انظ�ر: دليل خمطوطات الس�يوطي �ص �67، ويف الفهرس الش�امل ��/�5�0 جاء 
الرقم ���48.
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ولها نس�ختان أخريان في الس�عيدية واآلصفية���، ول�م تذكر في خزانة 

التراث. 

- خطة التحقيق:

جريت وفق الخطة المذكورة، وال بد من اإلشارة إلى أن نسخة خدابخش 

كثيرة األخطاء، وقد قابلتها بالنس�ختين األخريين، ولم ألتفت إلى فروقها إال 

في ثاثة مواضع للتمثيل على ذلك، ومن اهلل نستمد العون.

��� انظر: الفهرس الشامل ��/�5�0.
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الصفحة األوىل من النسخة )ب(
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الصفحة األخرية من النسخة )ب(
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الصفحة األوىل من النسخة )س(
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الصفحة األخرية من النسخة )س(
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الورقة األوىل من النسخة )خ(
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الورقة األخرية من النسخة )خ(
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احلمد هلل، وسام عىل عباده الذين اصطفى.

�- أخرج عبد بن��� محيد يف »مسـنده«���، وحممد بن نرص املروزي��� يف 

»كتـاب الصـاة«، وأبو بكر بن األنباري يف »كتـاب املصاحف«، عن حممد بن 

س�رين: » أن ُأيب بن كعب كان يكتب فاحت�ة الكتاب  واملعوذتن، واللهم إياك 

نعبد، واللهم إنا نستعينك، ومل يكتب ابن مسعود شيئًا منهن، وكتب عثامن بن 

عفان فاحتة الكتاب واملعوذتن «.

يس��4 يف »فضائل القرآن«: أنا موس�ى بن إس�امعيل،  �- وقال ابن الضُّ

ق�ال: حدثنا مح�اد، قال : » قرأنا يف مصحف أيب بن كعب: اللهم إنا نس�تعينك 

ونس�تغفرك ، ونثن�ي علي�ك اخلر ، وال نكف�رك ، ونخلع ون�رتك من يفجرك. 

ق�ال محاد : هذه اآلن س�ورة ، وأحس�به قال : اللهم إياك نعب�د��5، ولك نصيل 

ونس�جد، وإليك نسعى ونحفد، نخش�ى عذابك، ونرجو رمحتك، إّن عذابك 

بالكفار ملحق «��6.

��� يف ب: به .
��� يف س: تفسره .

��� يف ب: املروذي .
��4 يف س: الضلس !
��5 يف س: إنا نعبدك .

��6 استدركْت غزوة بدير حمققة »فضائل القرآن« البن الضيس هذا األثر من الدر املنثور 
��4�0/6. انظر �ص ��57. وهو يف طبعة الرتكي يف �8�0/�5 �.
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�- وأخ�رج اب�ن أيب ش�يبة يف »املصنـف«���، وحممد بن ن�رص يف »كتاب 

الصـاة«، ع�ن ميم�ون بن مه�ران، ق�ال : » يف ق�راءة أيب بن كع�ب : اللهم إنا 

نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثني عليك، وال نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجرك، 

اللهم إّياك نعبد ، ولك نصيل ونس�جد، وإليك نس�عى ونحفد ، نرجو رمحتك، 

ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملِحق «. 

 4- وأخرج حممد بن نرص��� عن ابن إسحاق، قال : » قرأُت يف مصحف 

أيب بن كعب بالكتاب األول العتيق:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، إىل آخرها .

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴾، إىل آخرها . 

بسم اهلل الرمحن الرحيم ، ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾ إىل آخرها .

 بس�م اهلل الرمحن الرحيم  اللهم إنا نس�تعينك، ونس�تغفرك، ونثني عليك 

اخلر، وال نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجرك .

بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم اللهم إي�اك نعبد، ولك نصيل ونس�جد، وإليك 

نسعى ونحفد، نرجو رمحتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق.

��� ���6/5 ���7�0 وكرره برقم ���0��6 وفيه هناك: ونثني عليك اخلر .
��� هو يف كتاب الوتر املطبوع مع قيام الليل وقيام رمضان باختصار املقريزي �ص ���9 

با إسناد .
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بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم الله�م ال ينزع ما تعط�ي، وال ينفع ذا اجلد منك 
اجلد، سبحانك وغفرانك وحنانيك، إله احلق «.

5- وأخرج حممد بن نرص���، عن الش�عبي، قال : » قرأت أو حدثني من 
ق�رأ يف بع�ض مصاح�ف أيب بن كعب هاتن الس�ورتن: اللهم إنا نس�تعينك ، 
واألخ�رى، بينه�ام بس�م اهلل الرمحن الرحي�م ، قبلهام ��� س�ورتان من املفصل، 

وبعدمها سورة من املفصل «.

يس���، عن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن أبيه، قال:   6- وأخ�رج ابن الضُّ
» صلي�ت خل�ف عمر بن اخلطاب، فلام فرغ من الس�ورة الثانية، قال: اللهم إنا 
نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثن�ي عليك اخل�ر، وال نكفرك، ونخل�ع ونرتك من 
يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصيل ونس�جد، وإليك نس�عى ونحفد، نرجو 

رمحتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق «.

ويف مصحف ابن عباس:  » قراءة ُأيب وأيب موسى: بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك اخلر، وال نكفرك، ونخلع ونرتك 

من يفجرك «.

ويف مصحف ُحجر��4: » اللهم إنا نستعينك «.

��� يف ب: فراغ، وكتب فوق » بن « ط .
��� يف ب: فلهام .

��� يف س بياض .
��4 يف س بي�اض ، وعل�ق يف حاش�ية ب، خ: حج�ر بن ع�دي من أج�اء الصحابة، قتله 

معاوية.
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 ويف مصحف ابن عباس: » قراءة ُأيبٍّ وأيب موسى: اللهم إّياك نعبد، ولك 

نصيل ونس�جد، وإليك نس�عى ونحفد، نخش�ى عذابك، ونرج�و رمحتك، إن 

عذابك بالكفار ملحق «���.

 7- وأخرج حممد بن نرص���، عن خصيف��� قال : » سألت عطاء بن أيب 

رباح: أي يشء أقول �يف الوتر���4 يف القنوت ؟ قال: هاتن السورتن اللتن��5 

يف قراءة ُأيّب : اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد «.

8- وأخ�رج حمم�د ب�ن نرص، عن عط�اء بن الس�ائب��6 ق�ال : » كان أبو 

عبد الرمحن الس�لمي��7 يقرئنا : اللهم إنَّا نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثني عليك 

اخل�ر وال نكفرك، ونؤمن ب�ك، ونخلع ونرتك من يفج�رك، اللهم إياك نعبد، 

ولك نصيل ونس�جد، وإليك نس�عى ونحفد، نرجو رمحتك، ونخش�ى عذابك 

اجلد، إن عذابك اجلد��8 بالكفار ملحق . وزعم أبو عبد الرمحن أن ابن مسعود 

كان يقرئهم إّياها، ويزعم أن رسول اهلل � كان يقرئهم إّياها «.

��� استدركت حمققة »فضائل القرآن« البن الضيس هذا األثر من الدر املنثور ��4�0/6. 
انظر �ص �57-��58. وهو يف طبعة الرتكي يف ��8�0/�5.

��� يف كتاب الوتر، انظر املخترص �ص ���9.
��� يف املخترص: سلمة بن خصيف .

��4 ليس يف س، وال يف خمترص كتاب الوتر .
��5 بياض يف س .

��6 يف خ: عتاب بن التائب !
��7 يف س: السلمني !

��8 من س .
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9- وأخ�رج عبد ال�رزاق��� ���، وابن أيب ش�يبة يف »املصنف«���، وحممد 
 اب�ن ن�رص��4، والطحاوي��5، والبيهقي يف »سـننه«��6، عن عبي�د بن عمر��7: 
» أن عمر بن اخلطاب قنت بعد الركوع يف صاة الغداة فقال : بسم اهلل الرمحن 
الرحي�م، الله�م إنا نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثني عليك وال نكف�رك، ونخلع 
ون�رتك م�ن يفجرك  . بس�م اهلل الرمحن الرحيم، اللهم إي�اك نعبد ، ولك نصيل 
ونسجد، ولك نسعى ونحفد، نرجو رمحتك ونخشى عذابك، إن عذابك اجلد 
بالكفار ملحق، وزعم �عبيد بن عمر أنه بلغه أهنام س�ورتان���8 من القرآن يف 

مصحف ابن مسعود «.

�0- وأخ�رج حمم�د ب�ن ن�رص عن يزي�د ب�ن أيب حبي�ب، ق�ال : » بعث 
عبد العزي�ز بن م�روان إىل عبد اهلل بن ُزرير��9 الغافقي فقال له: واهلل إين ألراك 
جافي�ًا، م�ا أراك تق�رأ الق�رآن . قال : ب�ىل واهلل إين ألقرأ القرآن وأق�رأ منه ماال 
تق�رأ به ، فقال له عب�د العزيز: وما الذي ال أقرأ به من القرآن ؟ قال: القنوت ، 

حدثني به عيل بن أيب طالب أنه من القرآن «.

��� يف املصنف ��/���� ��4969.
��� سقطت من ب .

.�7�04� ��7/5� ���
��4 يف كتاب الوتر، انظر املخترص �ص ���9-��8.

��5 يف رشح معاين اآلثار ��/��49.
.����-��0/�� �6�

��7 يف خ: عبد اهلل بن عفر !
��8 ما بن اهلالن بياض يف س .

��9 يف ب: رزين ! حتريف .
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��- وأخ�رج الطرباين يف »الدعاء«��� عن عبد اهلل بن زرير الغافقي قال: 
» قال يل عبد��� امللك بن مروان : لقد علمت ما محلك عىل ُحبِّ أيب تراب، إال 
أن�ك أعرايب جاٍف ، فقل�ُت: واهلل لقد مجعت القرآن من قب�ل أن جيتمع أبواك، 
ولق�د علَّمن�ي منه عيل ب�ن أيب طالب س�ورتن علَّمهام إّياه رس�ول اهلل �، ما 
علمتهام أنت وال أبواك: اللهم إنا نس�تعينك ونستغفرك، ونثني عليك اخلر��� 
وال نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجرك، اللهم إّياك نعبد، ولك نصيل ونسجد، 
وإليك نس�عى ونحفد، نرجو رمحتك ونخش�ى عذابك��4، إن عذابك بالكفار 

ملحق «��5.

��- وأخرج أبو احلسن القطان يف »الطواالت«��6 عن أبان بن أيب عياش، 
قال : » سألت أنس بن مالك عن الكام يف القنوت، فقال: اللهم إنا نستعينك 
ونس�تغفرك، ونثن�ي عليك اخل�ر وال نكفرك، ونؤمن ب�ك، ونخلع ونرتك من 
يفجرك ، اللهم إّياك نعبد ، ولك نصيل ونس�جد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو 
رمحت�ك ونخش�ى عذابك، إّن عذاب�ك بالكافرين ملحق . قال أن�س : واهلل إِْن 

ُأنزلتا إال من السامء «.

��� ��/���44 ��750 وإسناده ضعيف، انظر تعليق حمققه األستاذ الدكتور حممد سعيد 
البخاري.

��� سقطت من س .

��� سقطت من س .
��4 يف كتاب الدعاء هنا: اجلد .

��5 وللحديث تتمة انظرها يف كتاب الدعاء .
��6 يف خ والدر املنثور: املطوالت. وال يعرف عن هذا الكتاب يشء .
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��- وأخ�رج أبو داود يف »املراسـيل«���، والبيهقي يف »سـننه«��� بس�ند 
جي�د، ع�ن خالد ب�ن أيب عمران، ق�ال : » بينام رس�ول اهلل � يدعو عىل مض 
- يعني يف الصاة - إذ جاءه جربيل فأوحى إليه أن اسكت، فسكت ، ثم قال: 
 ي�ا حممد، إن اهلل مل يبعثك س�بابًا وال لعانًا، وإن�ام بعثك رمحة، ومل يبعثك عذابًا ، 

﴿ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    ﴾، ثم علَّمه 
ه�ذا الدع�اء القنوت : اللهم إنا نس�تعينك ونس�تغفرك، ونوم�ن بك ونخضع 
لك، ونخلع ونرتك من يفجرك، اللهم إياك نعبد،ولك نصيل ونس�جد، وإليك 
نس�عى ونحفد، نرجو رمحتك، ونخش�ى عذابك، إن عذابك اجل�د��� بالكفار 

ملحق «.

�4- وأخ�رج عب�د الرزاق��4، وحممد ب�ن نرص��5، والطح�اوي��6، عن 
ابن عباس: » أن عمر بن اخلطاب كان يقنت بالس�ورتن��7: اللهم إياك نعبد . 

واللهم إنا نستعينك «.

��� �ص ��8-���9 ��89، وإس�ناده ضعي�ف كام قال حمققه األس�تاذ الش�يخ ش�عيب 
األرناؤوط، وخالفه األس�تاذ الش�يخ حممد عوامة، وحكم عىل الس�ند باحلسن. انظر 

تعليقه عىل املصنف ���6/5. وهو املوافق حلكم السيوطي .
��� ��/���0، وق�ال البيهقي: » هذا مرس�ل، وق�د ُروي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

عنه صحيحًا موصوالً «.
��� يف املصدرين املذكورين: ونخشى عذابك اجلد .

��4 يف املصنف ��/���-���� ���497.
��5 يف كتاب الوتر، انظر خمترصه �ص ���8.

��6 يف رشح معاين اآلثار ��/��50.
��7 يف س: يقول .
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 �5- وأخ�رج حممد بن نرص، عن عب�د الرمحن بن أبزى، قال: قنت عمر 

بالسورتن .

�6- وأخ�رج حمم�د بن نرص، عن زي�د بن وهب، ق�ال: كان عمر يقنت 

بالسورتن ���.

�7- وأخ�رج حمم�د بن نرص، عن عبد الرمحن ب�ن أيب ليىل، أن عمر قنت 

هباتن السورتن : اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد . 

�8- وأخرج ابن أيب ش�يبة���، عن عبد امللك بن س�عيد الكاهيل���: » أن 

عليًا  قنت يف الفجر هباتن الس�ورتن: اللهم إنا نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثني 

علي�ك وال نكف�رك، ونخلع ونرتك من يفجرك، اللهم إّي�اك نعبد، ولك نصيل 

ونس�جد ، وإليك نس�عى ونحفد، نرجو رمحتك ونخشى عذابك ، إن عذابك 

بالكفار ملِحق «.

�9- وأخ�رج أبو عبيد يف »فضائل القرآن«��4، عن عروة، قال: قرأت يف 

مصحف ُأيب هاتن السورتن : » اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد «.

�0- وأخ�رج حممد بن نرص��5، عن س�عيد بن املس�يب، ق�ال : » نبدأ يف 

��� سقط هذا األثر من س .
��� يف املصنف ���6-�5/5 ���7�0.

��� يف خ: األهيل !
.�697� ��45/�� �4�

��5 يف كتاب الوتر، انظر خمترصه �ص ���9، وفيه: يبدأ، فيدعو، ويدعو. ثم يقرأ .
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القنوت فندعو عىل الكفار، وندعو للمؤمنن واملؤمنات ، ثم نقرأ الس�ورتن ، 

اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد «.

��- وأخ�رج حممد بن نرص���، عن احلس�ن، ق�ال : » نبدأ ��� يف القنوت 

بالسورتن، ثم ندعو عىل الكفار، ثم ندعو للمؤمنن واملؤمنات «.

��- وأخ�رج حمم�د ب�ن ن�رص���، ع�ن إبراهي�م، ق�ال : » نق�رأ يف الوتر 

بالسورتن: اللهم إّياك نعبد، واللهم إنا نستعينك ونستغفرك «.

 ��- وأخ�رج حمم�د ب�ن نرص، عن س�فيان��4 ، قال : » كانوا يس�تحبون 

أن جيعل�وا يف قنوت الوتر هاتن الس�ورتن، اللهم إنا نس�تعينك ، واللهم إياك 

نعبد «.

فه�ذا مجيع ما وقف�ُت عليه من ط�رق ذلك، واحلاصل أهن�ام كانا من مجلة 

الق�رآن املن�زل، ثم نس�خ رس�مهام وتاوهت�ام، وانعق�د اإلمجاع عىل نس�خهام، 

وع�ىل عدم كتابته�ام يف املصحف ، وأما كتابة ُأيب  هلام، فلعله��5 مل يبلغه النس�خ 

��� يف كت�اب الوت�ر، انظ�ر خمت�رصه �ص ���9 . وفيه: يب�دأ، ثم في�ه ويف س: يدعو، ثم 
يدعو.

��� يف س: هذا !
��� انظر خمترص كتاب الوتر �ص ��40 وفيه: كان إبراهيم يقرأ ...

��4 انظر خمترص كتاب الوتر �ص ��40.
��5 بياض يف س .
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 بالعرض�ة األخرة ، كام أخ�رج البخاري��� وغره عن عم�ر بن اخلطاب قال: 

، وإنا لندع شيئًا من��� قراءة ُأيّب، وذلك أن ُأبيًا يقول:  ، وأقضانا عيلٌّ » أقرؤنا ُأيبُّ

ال أدع ش�يئًا س�معته من رسول اهلل �، وقد قال تعاىل: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ   ﴾ «���.

آخر الكتاب ، وهلل احلمد أوالً وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، رسًا وعانية، وصىل 

اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .

* * *

          

 

     

��� يف صحيح�ه - كت�اب التفس�ر ���6�8/4 �����4، وكتاب فضائ�ل القرآن، باب 
 القراء من أصحاب النبي � ���9��/4 ��47�9 . وانظر فتح الباري ���67/8، 

. �54-5�/9�
��� يف البخاري، يف املوضع األول: لندع من قول. ويف املوضع الثاين: من حلن .

��� من سورة البقرة، اآلية �06 .
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املصادر

- اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي �ت: ��9 ه��، حتقيق: مركز الدراسات 

القرآنية يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة املنورة،  ��4�6 ه��.

- اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن للدكتور حممد يوسف الرشبجي، 

دار املكتبي، دمشق، ط� ����4ه�-��00م�.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جال الدين �الس�يوطي� لعبد القادر 

الش�اذيل �كان حيًا سنة 946 ه��، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية، دمشق، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي، حتقيق: اليزابث ماري سارتن، مطبعة جامعة 

كامربدج ���97م�.

- ترمجة السيوطي للداوودي �ت: 945 ه��، نسخة خمطوطة مصورة.

- الثبوت يف ضبط القنوت للس�يوطي، حتقيق: يوس�ف بن خلف العيساوي، 

دار الصميعي، الرياض �د. ت�.

- حاش�ية عىل مراق�ي الفاح رشح ن�ور اإليضاح للطحط�اوي �ت: ���� 

ه��، األمرية، بوالق ����8 ه��. �ضمن املكتبة الشاملة�.

- احلاوي للفتاوي للس�يوطي، حتقيق: حممد حمي�ي الدين عبد احلميد، تصوير 

املكتبة العرصية، بروت.
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- الدر املنثور يف التفسر املأثور للسيوطي �ت: ��9 ه��

�- حتقي�ق: عب�د اهلل الرتك�ي بالتعاون مع مركز هج�ر يف القاهرة ، ط� 

��4�4 ه�-��00م�.

�- طبعة األنوار املحمدية، القاهرة .

- الدعاء للطرباين �ت: �60 ه��، حتقيق: حممد س�عيد البخاري، دار البش�ائر 

اإلسامية، بروت، ط� ��407 ه�- �987 م�.

- دلي�ل خمطوط�ات الس�يوطي وأماك�ن وجودها، إع�داد: حممد ب�ن إبراهيم 

الش�يباين، وأمحد س�عيد اخلازندار، منش�ورات مركز املخطوطات والرتاث 

والوثائق، الكويت ، ط� ��4�6 ه� - �995م�.

- الس�نن الك�ربى للبيهق�ي �ت: 458 ه���، تصوي�ر دار املعرف�ة، ب�روت 

����4ه�-��99م� عن الطبعة اهلندية.

- الس�يوطي ورس�الته: فهرس�ت مؤلفايت، للدكتور س�مر ال�درويب �بحث� 

منش�ور يف جمل�ة جممع اللغ�ة العربي�ة األردين، الع�دد ��64، الس�نة ���7، 

��4�4 ه� - ��00م�.

- رشح مع�اين اآلثار للطح�اوي �ت: ��� ه��، حتقيق: حممد زهري النجار، 

تصوير دار الكتب العلمية، بروت، ط� ��407ه� - �987م�.

- صحيح البخاري �ت: �56 ه��، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثر، دمشق، 

ط5 ��4�4 ه�-��99م�.
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- فتح الباري برشح البخاري، البن حجر �ت: �85 ه��، السلفية.

- فضائل القرآن البن الضيس �ت: �94 ه��، حتقيق: غزوة بدير، دار الفكر، 

دمشق، ط� ��408ه� -�987م�.

- فضائ�ل القرآن ومعامله وآدابه أليب عبيد القاس�م بن س�ام �ت: ��4 ه��، 

حتقيق: أمحد اخلياطي، نرش وزارة األوقاف املغربية ��4�5ه�-�995م�.

- الفه�رس الش�امل لل�رتاث الع�ريب اإلس�امي املخط�وط �عل�وم الق�رآن: 

خمطوطات التفس�ر وعلومه�، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسامية، 

عامن ��989م�.

- خمترص قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ملحمد بن نرص املروزي، �ت: 

�94 ه���، اخترصه املقري�زي �ت: 845 ه��، تصوير عامل الكتب ���40 

ه�- ��98م�، عن طبعة الهور ����0 ه��.

- خمطوطة ترمجة العامة السيوطي أليب عبد اهلل شمس الدين حممد الداوودي. 

�َق مقدمتها والباَب الرابَع منها الدكت�ور حممد خر البقاعي،  َف هبا وحقَّ ع�رَّ

بحث منش�ور يف جملة الدرعية – الس�عودية، الس�نة �، العددين ���-��� 

رجب - شوال ����4ه��، أكتوبر-يناير ��000-��00م�.

- املراس�يل أليب داود �ت: �75 ه���، حتقيق: ش�عيب األرناؤوط، مؤسس�ة 

الرسالة، ط� ��408ه�-�988م�.
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- املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة  �ت: ��5 ه���، حتقيق: حممد عوام�ة، رشكة دار 

القبلة للثقافة اإلسامية، جدة، ط� ��4�7ه�-�006م�.

- املصن�ف لعب�د ال�رزاق بن مه�ام الصنع�اين �ت: ��� ه��، حتقي�ق: حبيب 

الرمح�ن األعظم�ي، توزيع املكتب اإلس�امي، ب�روت، ط� ���40ه�-

��98م�.

* * *

  

 




