
 
 
 

  



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 يف األربعون النبوية األحاديث

 كسوف الشمس

 حبليل حممد البوكانوين    

 حبليل حممد البوكانوني        

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، من يهد هللا فال مضّل له، 
 ومن يضلل فال هادي له، َواْشَهْد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلا اَّللاُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنا حُمَماًدا َعْبُدهُ 

 َوَرُسولُُه. 
                   .[201: عمران آل{ ]ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإَلا  ََتُوُتنا  َوََل  تُ َقاتِهِ  َحقا  اَّللاَ  ات اُقوا آَمُنوا الاِذينَ  أَي َُّها يَ }
َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الاِذي َرباُكمُ  ات اُقوا النااسُ  أَي َُّها يَ } ُهَما َوَبثا  َزْوَجَها ِمن ْ  رَِجاًَل  ِمن ْ

                .[2: النساء{ ]َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اَّللاَ  ِإنا  َواْْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الاِذي اَّللاَ  َوات اُقوا َوِنَساءً  َكِثريًا
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن  * اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ات اُقوا اَّللاَ َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديدً }

          .[02 -00]اْلحزاب:  {اَعِظيمً  ايُِطِع اَّللاَ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فاَز فَ ْوزً 
الصرب على ذلك من و  العمل هبا مث نشرهاو  حفظهاو  فإن العناية ابلسنة النبوية الشريفة ،أما بعد

سلم أمته و  صلى هللا عليه رسول هللاقد أمر و  جلو  اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه عزأفضل الطاعات 
ثَ َنا أَبُو َعاِصم  الضاحااُك ْبُن ََمَْلد ،  ؛لو آيةو  أن تبلغ عنه قال اإلمام البخاري يف صحيحه: َحدا

ثَ َنا َحسااُن ْبُن َعِطياَة، َعْن َأِب كَ  ، َحدا َصلاى هللاُ  الناِبا ْبَشَة، َعْن َعْبِداَّللِا ْبِن َعْمر و َأنا َأْخرَبَََن اَْلْوزَاِعيُّ
بَ لُِّغوا َعّنِّ َوَلْو آيًَة، َوَحدِّثُوا َعْن َبِّن ِإْسَرائِيَل َوََل َحرََج، َوَمْن َكَذَب َعَليا »َعَلْيِه َوَسلاَم، قَاَل: 

ًدا، فَ ْليَ تَ بَ واْأ َمْقَعَدهُ     «.الناارِ  ِمنَ  ُمتَ َعمِّ
ملا ورد يف ذلك من  نبويً  اا جتمع أربعني حديثً ا أن يفردوا كتبً حديثً و  اقد جرت عادة العلماء قديً و  

فقد روينا عن » :قال اإلمام النووي رمحه هللا يف مقدمة كتابه اْلربعون النووية ؛اآلاثرو  اْلحاديث
علي بن أِب طالب، وعبدهللا بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأِب الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، 
وأنس بن مالك، وأِب هريرة، وأِب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنهم من طرق كثريات بروايت 

من أمر  اهللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من حفظ على أميت أربعني حديثً  رسولمتنوعات أن 
 ا".مً ا عالِ ويف رواية: "بعثه هللا فقيهً  ،بعثه هللا يوم القيامة يف زمرة الفقهاء والعلماء" ،دينها

ويف رواية ابن مسعود: قيل له:  ،ا"ا وشهيدً ويف رواية أِب الدرداء: "وكنت له يوم القيامة شافعً 
ة العلماء وحشر يف زمرة "ُكِتب يف زمر  :ويف رواية ابن عمر ،"ادخل من أي أبوب اجلنة شئت"

 ه.فق احلفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقُ واتا  ،الشهداء"
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فأول من  ،فاتف العلماء رضي هللا تعاىل عنهم يف هذا الباب ما َل ُُيصى من املصنا وقد صنا 
يان علمته صنف فيه: عبدهللا بن املبارك، مث حممد بن أسلم الطوسي العامل الرابين، مث احلسن بن سف

وأبو نعيم،  اآلجري، وأبو بكر بن إبراهيم اْلصفهاين، والدارقطّن، واحلاكم، النسائي، وأبو بكر
 ،، وأبو سعيد املاليّن، وأبو عثمان الصابوين، وعبدهللا بن حممد اْلنصاريالرمحن السلميوأبو عبد

وقد استخرت » :إىل أن قال ،1«وأبو بكر البيهقي، وخالئق َل ُيصون من املتقدمني واملتأخرين
فق العلماء وقد اتا  ،هبؤَلء اْلئمة اْلعالم وحفاظ اإلسالم اقتداءً  اهللا تعاىل يف مجع أربعني حديثً 

ومع هذا فليس اعتمادي على هذا  ،على جواز العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل اْلعمال
احلديث، بل على قوله صلى هللا عليه وسلم يف اْلحاديث الصحيحة: "ليبلغ الشاهد منكم 

 .2اها كما مسعها"وقوله صلى هللا عليه وسلم: "نضر هللا امرأً مسع مقاليت فوعاها فأدا  ،الغائب"
إن مل أكن و  ،على موائدهم تطفلتو  ذوهموقد حذوت حَ  ،وتتابع العلماء بعده يف هذا الباب

ر أصحابه آاثو  سلمو  ا من أحاديث املصطفى صلى هللا عليهفأحببت أن أنتقي أربعني حديثً  ،منهم
بل ذكرت  ،مل أقتصر على الصحيح منهاو  ،اآليتالشمس و  كسوفعليهم الرضوان يف ابب  

كما اقتصرت يف عزو  ؛احتذيرً و  ا هلاتنبيهً  اللذين مها من أقسامه املنكرو  الشاذو  الضعيفو  الصحيح
   .ا لالختصارهذه اْلحاديث على كتاب واحد أو كتابني طلبً 

 يف أبواابً  سائل كسوف الشمسيفردون ملكانوا  رمحهم هللا نياحملدث أن من اجلدير ابلذكرو    
أبو و  ،«أبواب الكسوف» :حيث قال ؛الصحيح مصنفاهتم كما صنع البخاري رمحه هللا يف كتابه

ابب يف صالة »ا الرتمذي يف سننه معنوَن وأيضً  ،ابب صالة الكسوفحتت عنوان داود يف سننه 
  أربعة أبواب: إىل الرسالةهذه  قسمتوقد  ،كثري  احلفاظو  من علماء احلديث غريهمو  ،«الكسوف

  .خسوفو  كسوف  يتاداملعاين اللغوية ملالباب اْلول: 
 .خسوف القمرو  كسوف الشمساملسائل الفقهية ل جممل الباب الثاين:
 .: اْلحاديث اْلربعون املنتقاةالباب الثالث

 .خاَتة :رابعالباب ال
 .هللا املوفق َل إله إَل هوو

 .كتبه حبليل حممد بن حممد بن عبدهللا البوكانوين

                                                            
  .ه2370الطبعة اْلوىل، التوزيعو  دار املنهاج للنشر، 37ىلإ 70من ص، اْلربعون النووية ،حمي الدين النووي 1
  .ه2370الطبعة اْلوىل، التوزيعو  دار املنهاج للنشر ،37ص ، نفس املصدر 2
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 خسوفو  املعاين اللغوية ملاديت كسوف :األولالباب 
َكَسَفْت الشاْمُس   ، وََكَذِلكاالقمُر َيْكِسُف ُكُسوفً  َكَسفَ » :منظورَلبن  لسان العربجاء يف 

ُ  َكَسَفهاَوُهَو خطأٌ، و  اْنَكَسفَ : َذَهَب ضوُءها واْسَودات، َوبَ ْعٌض يَ ُقوُل اَتْكِسف ُكُسوفً  اَّللا
اْلَقَمُر: َذَهَب نُورُُه وتغريا ِإىَل  َكَسفَ َو  ،، واَْلول َأعلى، َواْلَقَمُر يف ُكلِّ َذِلَك َكالشاْمسِ َأْكَسَفهاو 

، َصلاى َرُسوِل اَّللاِ الشاْمُس َعَلى َعْهِد  اْنَكَسَفتِ َرِضَي اَّللاُ َعْنُه َقاَل:  َجاِبر  َعْن  َويف احلَِْديثِ  ،الساَوادِ 
ِإَذا نكاس  :الرجلُ  َكَسفَ و  ،اْنَكَسفت: أَبو ُعبَ ْيد  وََكَذِلَك َرَواُه  ،اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم يف َحِديِث َطِويل  

ت َكَسَفتْ حالُه: َساَءْت، و  َكَسَفتْ و  ،َطْرفه ِبَْعًًن َواِحد ، َوَقْد  خَسفتالشاْمُس و  َكَسَفتِ و  ،ِإَذا تغريا
ْلَكاِف، َوَرَواُه لِلشاْمِس َواْلَقَمِر فَ َرَواُه مَجَاَعٌة ِفيِهَما ابِ  اخُلُسوفو  الُكُسوفَتَكراَر يف احلَِْديِث ذِْكُر 

رَووا َأن الشاْمَس  مَجَاَعٌة ِفيِهَما اِبخْلَاِء، َوَرَواُه مَجَاَعٌة يف الشاْمِس اِبْلَكاِف َويف اْلَقَمِر اِبخْلَاِء، وَُكلُُّهمْ 
 اْلَفرااءِ َواْلَكِثرُي يف اللَُّغِة َوُهَو اْخِتَياُر  ،ِلَمْوِت َأحد َوََل حِلََياتِهِ  يَ ْنكسفانَواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا ََل 

ُسوفُ لِلشاْمِس وَ  الُكُسوفَأن َيُكوَن  ، اْنَكَسفتاَّللاُ و  َكَسَفهاالشاْمُس و  َكَسَفتلِْلَقَمِر، يُ َقاُل:   اخلُْ
ِلَمْوِت  يَ ْنَخِسَفانِ ْمَس َواْلَقَمَر ََل اَّللاُ َواْْنََسَف؛ َوَوَرَد يف َطرِيق  آَخَر: إنا الشا  خَسفهاْلَقَمُر و َخَسَف وَ 

َعَلى َما ملَْ  ُخِسفاْلَقَمُر ِبَوْزِن فَ َعل ِإَذا َكاَن اْلِفْعُل َلُه، و  َخَسفَ : اْبُن اْلَثريقَاَل  ؛َأحد َوََل حِلََياتِهِ 
ُسوفُ يسما فَاِعُلُه، قَاَل: َوَقْد َوَرَد  ََل الُكُسوف  اْلَمْعُروُف هَلَا يف اللَُّغةِ يف احلَِْديِث َكِثريًا لِلشاْمِس وَ  اخلُْ

ُسوُف، قَاَل: فَأما ِإْطاَلقُُه يف ِمْثِل َهَذا فَ تَ ْغِليًبا لِْلَقَمِر لَِتْذِكريِِه َعَلى أتَنيث الشاْمِس ُُيَْمُع ب َ  نَ ُهَما اخلُْ ي ْ
، قَاَل: وأَما ِإْطاَلُق يَ ْنَكِسَفانَوايَِة اُْلوىل ََل ِلَما َجاَء يف الرِّ  اَولِْلُمَعاَرَضِة أَيضً  ِفيَما ََيُصُّ اْلَقَمَر، 

ُسوفِ  ُسوِف والُكُسوف يف َمْعًَن َذَهاِب نُورمِِهَا َوِإْظاَلِمِهَما اخلُْ َفرَِدًة َفاِلْشرتَاِك اخلُْ  ،َعَلى الشاْمِس ُمن ْ
َم َعاماُة َذِلَك يف خَسْفته فاَْنَسف: ُمطَاوُِع اَلِْنسافو   َكَسَفتِ : أَبو َزْيد   ؛َخَسفَ ، َوَقْد تَ َقدا

الشمُس النجوَم ِإَذا َغَلَب ضوُءها َعَلى النُُّجوِم فَ َلْم يبُد  َكَسَفتِ ِإَذا اْسودات اِبلن اَهاِر، و  :الشاْمسُ 
 :َجرِيرٌ داى؛ قَاَل النُُّجوِم، يتعداى َوََل يَ تَ عَ  اِسَفةفَالشاْمُس ِحيَنِئذ  كَ  ،ءمنها شي

 تَبكي َعَلْيَك، ُُنوَم الليِل والَقمرا ... بَكاِسَفة  فالشمُس طالعٌة لَْيَسْت 
َْلهنا يف طُُلوِعَها َخاِشَعًة  ؛َضْوَء النُُّجوِم َوََل اْلَقَمرِ  تكِسفقَاَل: َوَمْعَناُه َأهنا طَاِلَعٌة تَ ْبِكي َعَلْيَك َوملَْ 

الَقمُر، َواْلَعاماُة  خَسفالقمُر ِإَلا َأن اَْلجود ِفيِه َأن يُ َقاَل  َكَسفَ اَبِكَيًة ََل نُوَر هَلَا، قَاَل: وََكَذِلَك  
؛ َوَرَوى ِبَْعًًن َواِحد   وَكَسَفْت وخَسفتالشاْمُس، قَاَل: َوتَ ُقوُل خَشَعت الشاْمُس  اْنَكَسَفتِ تَ ُقوُل 
 اْلبَ ْيَت: اللاْيثُ 

 تُ ْبِكي َعَلْيَك ُنوَم الليِل والَقمرا ... لَْيَسْت بطالعة   اِسَفةٌ الشمُس كَ 
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 ؛َماءِ فَ َقاَل: أَراد َما طََلَع َُنٌْم َوَما طََلَع َقَمٌر، مُثا َصَرَفُه فَ َنَصَبُه، َوَهَذا َكَما تَ ُقوُل: ََل آتِيَك مْطَر السا 
َتهُ  :َأي ؛َما َمَطَرت الساَماُء، وطُلوَع الشمسِ  :َأي ٌر:  ،َما طَلعت الشمُس، مُثا َصَرفْ َتُه فَ َنَصب ْ َوقَاَل َشَِ

ْعُت  َما َداَمِت النُُّجوُم َواْلَقَمُر، َوُحِكَي  :َأي ؛تُ ْبِكي َعَلْيَك ُنوَم اللاْيِل َواْلَقَمَرا :يَ ُقولُ اْبَن اَْلعراِب مسَِ
تُ  اْلِكَساِئيِّ َعِن  ُتُه فَ َبَكي ْ ُْم يَ ُقوُلوَن ِفيِه ِإناُه َعَلى َمْعًَن اْلُمَغالََبِة اَبَكي ْ  ،هُ ِمثْ ُلُه، قَاَل: َوقُ ْلُت لِْلَفرااِء: ِإهنا

 َقرِيب  فَالشاْمُس تَ ْغِلُب النُُّجوَم ُبَكاًء، فَ َقاَل: ِإنا َهَذا اْلَوْجَه َحَسٌن، فَ ُقْلُت: َما َهَذا حِبََسن  َوََل 
 .1«ِمْنهُ 

 غريهم على خطى أهل اللغة يف تقرير معاين كلميت كسوفو  قد سار فقهاء املذاهب اْلربعةو 
يقال: كسفت  :لبدر الدين العيّن احلنفي يف كتاب البناية شر  اهلداية حيث جاء مثاًل  ؛خسوفو 

الكسوف الالزم، الشمس والقمر، بفتح السني فيهما، وكسفا على ما مل يسم فاعله، وانكسفا 
 ،الكسوف أوله :وقيل ،والكسف املتعدي، وأخسفا واْنسفا فهي ست لغات يف الشمس والقمر

إذا ساحت ما عليها، وهو أقوى من  :اْنسفت اْلرض :ْلنه يقال ؛واخلسوف آخره فيهما
 الكسف.

واْلشهر يف سنة الفقهاء ختصيص  ،: وقد جاءت اللغات الست يف "الصحيحني"النوويقال 
وهو اْلفصح، وقيل: َل يقال يف الشمس إَل خسف، ويف  ،الكسوف ابلشمس واخلسوف ابلقمر

: الليثالقمر إَل كسف، والقرآن يرده، وقيل اخلسوف يف الكل، والكسوف يف القمر فقط، وقال 
سفت الشمس، : خسف القمر وانكابن دريداخلسوف فيهما والكسوف يف الشمس فقط، وقال 

العكس، وقيل: مها سواء، وقيل:  :يف "اْلجود": كسفت الشمس وخسف القمر، وقيل الفراءوقال 
 :أي ؛وأصل الكسوف التغري، ومنه كسف البال ،واخلسوف تغيبها يف السواد ، لوهناالكسوف تغريُّ 

 }ِه َوِبَدارِِه اْْلَْرضَ َفَخَسْفَنا بِ { احلال، واخلسوف الذهاب ابلكلية، ومنه قَ ْوله تَ َعاىَل: تغريُّ 
 وملا كان القمر يذهب ضوؤه كان أوىل ابخلسف. ،[12]القصص: 

يف لفظه   -َرمِحَُه اَّللاُ  - حممديف "املبسوط": عاب أهل اْلدب على  َشس اْلئمة السرخسيقال 
 ،[1: القيامة{ ]اْلَقَمرُ  َوَخَسفَ } :كقوله  ؛كسوف على القمر، وقالوا: إمنا يقال خسوف القمر

الكسوف ذهاب دائرته، واخلسوف ذهاب دون دائرته، وقيل: الكسوف واخلسوف  :قال: قلنا
 واخلسوف ذهاب لونه. ،هتغريُّ 

                                                            
 .الطبعة الثالثة، دار صادر بريوت، 199، 191ص9لسان العرب ج ،ابن منظور 1
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: كسفت الشمس  السغناقيقلت: قد مر أن الكسوف واخلسوف فيهما َل يعاب عليه، وقال 
 ا يتعدى وَل يتعدى، قال الشاعر:ويكسفها هللا كسفً  ،اكسوفً 

 .1«تبكي عليك ُنوم الليل والقمر ... بكاسفةالشمس طالعة ليست 
قَاَل اْبُن َبِشري : َواْلُكُسوُف ِعَباَرٌة َعْن » :املالكي حطابيف مواهب اجلليل شر  َمتصر خليل للو 

َْيِن الشاْمِس َواْلَقَمِر أَْو بَ ْعِضَها انْ تَ َهى  .2«ظُْلَمِة َأَحِد الناريِّ
 -يُ َقاُل َكَسَفْت الشاْمُس وََكَسَف اْلَقَمُر » :الشافعي النووياجملموع شر  املهذب لإلمام وجاء يف 

نِي وَُكِسَفا  نِي َواْنَكَسَفا َوَخَسَفا َوُخِسَفا َواْْنََسَفا   -ِبَفْتِح اْلَكاِف َوالسِّ ِبَضمِّ اْلَكاِف وََكْسِر السِّ
 :َوِقيلَ  ،َكَسَفْت الشاْمُس َوَخَسَف اْلَقَمرُ   :َويُ َقالُ  ،فَ َهِذِه ِستُّ لَُغات  يف الشاْمِس َواْلَقَمرِ  ،َكَذِلكَ 

ُسوُف آِخرُُه ِفيِهَما تُّ يف  ،فَ َهِذِه ََثَاُن لَُغات   ،اْلُكُسوُف أَوالُُه َواخلُْ َوَقْد َجاَءْت اللَُّغاُت السِّ
َُما ُمْستَ ْعَماَل  ،الصاِحيَحنْيِ  َواْْلَْشَهُر يف أَْلِسَنِة  ،ِن ِفيِهَما)َواْْلََصحُّ( اْلَمْشُهوُر يف ُكُتِب اللَُّغِة َأهنا

ُسوِف اِبْلَقَمرِ  َحاِ  أَناُه  اجْلَْوَهرِيُّ َواداَعى  ،اْلُفَقَهاِء خَتِْصيُص اْلُكُسوِف اِبلشاْمِس َواخلُْ يف الصِّ
 .3«أَْفَصحُ 

واحد وكالمها قد وردت به  يءوالكسوف واخلسوف ش» :احلنبلي َلبن قدامةويف املغّن 
 .4«اْلخبار

ابن حجر  فهذا ،وضمنوها كتبهماملصنفات احلديثية هذه املعاين  واالذين شرح قد نقل العلماءو 
اْلُكُسوُف لَُغُة الت اَغريُِّ ِإىَل َسَواد  َوِمْنُه َكَسَف َوْجُهُه َوَحالُُه وََكَسَفِت : »يقول يف فتح الباري العسقالين
 .1«اْسَوداْت َوَذَهَب ُشَعاُعَهاالشاْمُس 

يُ َقاُل َكَسَفِت الشاْمُس ِبَفْتِح اْلَكاِف َواْنَكَسَفْت ِبَْعًًن َوأَْنَكَر اْلَقزااُز  » يف موضع آخر:يقول و  
ُكِسَفْت ِبَضمِّ اْلَكاِف َوُهَو اْنَكَسَفْت وََكَذا اجْلَْوَهرِيُّ َحْيُث َنَسَبُه لِْلَعاماِة َواحلَِْديُث يَ ُردُّ َعَلْيِه َوُحِكَي  

 .2«ََنِدرٌ 

                                                            
  .ه2310الطبعة اْلوىل ، دار الكتب العلمية، 271ص7ج، البناية شر  اهلداية، بدر الدين العيّن 1
   ه2321الطبعة الثالثة ، دار الفكر ،100ص1ج، شر  َمتصر خليليف مواهب اجلليل ، الرعيّن 2
 .املطيعيو  طبعة كاملة معها تكملة السبكي ،دار الفكر، 37ص ،1 ج، شر  املهذب اجملموع ،النووي 3
  .ه2711اتريخ النشر ، مكتبة القاهرة، 721ص 1ج ،املغّن ،ابن قدامة املقدسي 4

  1 ابن حجر العسقالين، فتح الباري شر  صحيح البخاري، ج1ص115، دار املعرفة بريوت، 2709ه .
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ت، َوُهَو  ؛َأصله: من كسفت َحاله» :احلنفي لبدر الدين العيّن جاء يف عمدة القاريو  َأي: تَ َغريا
عى نُ ْقَصان الضاْوء، َواْْلَْشهر يف ألسن اْلُفَقَهاء خَتِْصيص اْلُكُسوف ابلشمس واخلسوف ابلقمر، َوادا 

َوقيل:  ، َكَما َسَيْأيت اَبابً  هَما، َوبَ واَب َلُه الُبَخارِياْْلَْفَصح، َوقيل: مها يستعمالن في اجْلَْوَهرِي أَنه
َوقيل: اْلُكُسوف أَوله، واخلسوف آِخره، َوَقاَل  ،اْلُكُسوف للقمر واخلسوف للشمس، َوُهَو َمْرُدود

 .3«اللاْيث بن سعد: اخلسوف يف اْلكل، والكسوف يف اْلبَ ْعض
وَُكِسَفا  يُ َقاُل َكَسَفِت الشاْمُس َواْلَقَمُر ِبَفْتِح اْلَكافِ » :مسلملصحيح  هيف شرح النووي قالو 

َها َواْنَكَسَفا َوَخَسَفا َوُخِسَفا َواْْنََسَفا ِبَْعًًن  َكْسُف الشاْمِس اِبْلَكاِف َوَخْسُف اْلَقَمِر   :َوِقيلَ  ،ِبَضمِّ
ِبَقْوِل  ؛َوَحَكى اْلَقاِضي ِعَياٌض َعْكَسُه َعْن بَ ْعِض َأْهِل اللَُّغِة َواْلُمتَ َقدِِّمنَي َوُهَو اَبِطٌل َمْرُدودٌ  ،اِبخْلَاءِ 

ُسوَف  ،[1: القيامة{ ]اْلَقَمرُ  َوَخَسفَ } :اَّللِا تَ َعاىَل  مُثا مُجُْهوُر َأْهِل اْلِعْلِم َوَغرْيُُهْم َعَلى َأنا اخلُْ
َماُم اللاْيُث ْبُن  ،َوَيُكوُن ِلَذَهاِب بَ ْعِضهِ  ،ُكوُن ِلَذَهاِب َضْوئِِهَما ُكلِّهُ َواْلُكُسوَف يَ  ُهُم اإْلِ َوقَاَل مَجَاَعٌة ِمن ْ

ُسوُف يف اجلَِْميِع َواْلُكُسوُف يف بَ ْعض   :َسْعد   ُسوُف َذَهاُب َلْوهِنَِما َواْلُكُسوُف  :َوِقيلَ  ،اخلُْ اخلُْ
ُهُ   .1«تَ َغريُّ

  :َذَهَب قَ ْوٌم ِمْن الساَلِف َوَأْهِل اللَُّغِة إىَل أَناُه ََل يُ َقالُ » املالكي: للباجييف املنتقى شر  املوطأ و 
َا يُ َقالُ  ،َكَسَفتْ  َا ُيْستَ ْعَمُل اْلُكُسوُف يف اْلَقَمرِ  ،َخَسَفْت الشاْمسُ  :َوِإمنا  ،ُرِوَي َذِلَك َعْن ُعْرَوةَ  ؛َوِإمنا

يًعا يف الشاْمِس َواْلَقَمرِ  ،َكَسَفْت َوَخَسَفْت ِبَْعًًن َواِحد    :يُ َقالُ  :َوقَاَل آَخُرونَ  َوَمْعًَن  ،َوُيْستَ ْعَماَلِن مجَِ
ُسوِف َذَهاُب َضْوِئِهَما              .غريهم من العلماء كثريو  ،2«اْلُكُسوِف َواخلُْ

    ما يلي:الفقهاء و  يكن أن نستخلص من كالم اللغوينيو 
 على ذهاب ضوئهما أو نورمها معانيها خسوف القمر تدورو  أن ماديت كسوف الشمس/ 
 .ظلمتهماو  اسودادمهاو 
/             .اخلسوف للقمر كما ادعى ذلك اجلوهريو  إضافة الكسوف للشمساْلفصح  /

  اخلسوف ابلشمس.و  املردود عكس ذلك أي ختصيص الكسوف ابلقمر

                                                            

  3 بدر الدين العيّن، عمدة القاري شر  صحيح البخاري، ج0ص52، دار إحياء الرتاث العرِب بريوت.
اتريخ ، دار إحياء الرتاث العرِب ،291ص 5ج ، املنهاج شر  صحيح مسلم بن احلجاج، حمي الدين النووي 1
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هذا هو و  ،اخلسوف ابلقمرو  الذي ُيري على ألسنة الفقهاء هو ختصيص الكسوف ابلشمس /
إن كان من الفقهاء من ذهب إىل التسوية بينهما كما هو الظاهر من كالم ابن و  ،املشهور عنهم

  .غريهو  قدامة املقدسي يف املغّن
       :خسوف القمرو  املسائل الفقهية لكسوف الشمسجممل  :الثاينالباب 

ات اَفُقوا َعَلى َأنا َصاَلَة ُكُسوِف » :هناية املقتصدو  احلفيد يف بداية اجملتهد ابن رشد لقاضيقال ا
َا يف مَجَاَعة ، َواْختَ َلُفوا يف ِصَفِتَها، َويف ِصَفِة اْلِقَراَءِة ِفيَها، َويف اْْلَْوقَاتِ   الايِت جَتُوُز الشاْمِس ُسناٌة، َوَأهنا

َوَهْل ِمْن ُشُروِطَها اخْلُْطَبُة أَْم ََل؟ َوَهْل ُكُسوُف اْلَقَمِر يف َذِلَك َكُكُسوِف الشاْمِس؟ َفِفي َذِلَك ِفيَها، 
 ََخُْس َمَساِئَل َأُصوٌل يف َهَذا اْلَباِب.

َأنا َصاَلَة اْلُكُسوِف رَْكَعَتاِن، يف  َأمْحَُد َومُجُْهوُر َأْهِل احلَِْجاِز وَ  َماِلٌك َوالشااِفِعيُّ َذَهَب  :اْلَمْسأََلُة اُْلوىَل 
َئِة َصاَلِة  أَبُو َحِنيَفةَ َوَذَهَب  ،ُكلِّ رَْكَعة  رُُكوَعانِ  َواْلُكوِفيُّوَن ِإىَل َأنا َصاَلَة اْلُكُسوِف رَْكَعَتاِن َعَلى َهي ْ

 اْلِعيِد َواجْلُُمَعِة.
: اْخِتاَلُف اآْلاَثِر اْلَوارَِدِة يف َهَذا اْلَباِب، َوَُمَاَلَفُة اْلِقَياِس لِبَ ْعِضَها، َوَذِلَك أَناُه َوالساَبُب يف اْخِتاَلِفِهمُ 

َا قَاَلْت:  َعاِئَشةَ ثَ َبَت ِمْن َحِديِث  َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوِل اَّللاِ َخَسَفِت الشاْمُس يف َعْهِد »َأهنا
َياِم لنااِس فَ َقاَم َفَأطَاَل اْلِقَياَم، مُثا رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع، مُثا قَاَم َفَأطَاَل اْلِقَياَم، َوُهَو ُدوَن اْلقِ َفَصلاى ابِ  -

َد، مُثا فَ َعَل من اْْلَواِل، مُثا رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع، َوُهَو ُدوُن الرُُّكوِع اْْلَواِل، مُثا َرَفَع َفَسَجَد، مُثا َرَفَع َفَسجَ 
َفِة يف  ،«الراْكَعِة اآْلِخَرِة ِمْثَل َذِلَك، مُثا اْنَصَرَف َوَقْد جَتَلاِت الشاْمسُ  َوِلَما ثَ َبَت أَْيًضا ِمْن َهِذِه الصِّ

اِن ِمْن َأَصحِّ َما : َهَذاِن احلَِْديثَ أَبُو ُعَمرَ قَاَل  -َأْعِّن: ِمْن رُُكوَعنْيِ يف رَْكَعة   - اْبِن َعبااس  َحِديِث 
َل: َصاَلُة ُرِوَي يف َهَذا اْلَباِب، َفَمْن َأَخَذ هِبََذْيِن احلَِْديَثنْيِ َوَرجاَحُهَما َعَلى َغرْيِمِهَا ِمْن ِقَبِل الن اْقِل قَا

 اْلُكُسوِف رَْكَعَتاِن يف كل رَْكَعة .
، َوَعْبِداَّللِا ْبِن عمرو، َوالن ُّْعَماِن ْبِن َبِشري  َأِب َبْكَرَة، َومَسَُرَة بْ  َوَوَرَد أَْيًضا ِمْن َحِديثِ  أَناُه : »ِن ُجْنُدب 

: َوِهَي ُكلَُّها آاَثٌر َمْشُهوَرٌة أَبُو ُعَمَر ْبُن َعْبِداْلرَبِّ  قَالَ  ؛«َصلاى يف اْلُكُسوِف رَْكَعَتنْيِ َكَصاَلِة اْلِعيدِ 
َصلاى  - َرُسوُل اَّللاِ َصلاى بَِنا »قَاَل:  الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشري  َعِن  بَةَ ِقاَل  َأِب ِصَحاٌ ، َوِمْن َأْحَسِنَها َحِديُث 

، َوَيْسَأُل اَّللاَ َحَّتا جَتَلاِت  -اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  يف اْلُكُسوِف حَنَْو َصاَلِتُكْم يَ رَْكُع َوَيْسُجُد رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ
 .«الشاْمسُ 

قَاَل: َصاَلُة  ؛َهِذِه اآْلاَثَر ِلَكثْ َرهِتَا َوُمَوافَ َقِتَها لِْلِقَياِس )َأْعِّن: ُمَوافَ َقتَ َها ِلَسائِِر الصاَلَواِت(َفَمْن َرجاَح 
َا َصاَر كُ أَبُو ُعَمرَ قَاَل  ،قَاَل اْلَقاِضي: َخراَج ُمْسِلٌم َحِديَث مَسَُرةَ  ؛اْلُكُسوِف رَْكَعَتانِ  لُّ : َواِبجْلُْمَلِة فَِإمنا
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ُهْم ِإىَل َما َوَرَد َعْن َسَلِفِه، َوِلَذِلَك َرَأى بَ ْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َأنا َهَذا ُكلاُه َعَلى التاْخيِ  رِي، َوِماْن قَاَل َفرِيق  ِمن ْ
ِْجيِح.اْلَقاِضي ، قَالَ الطارَبِيُّ ِبَذِلَك   : َوُهَو اْْلَْوىَل، فَِإنا اجلَْْمَع َأْوىَل ِمَن الرتا

، َوََثَاِن رََكَعات  يف رَْكَعَتنْيِ، »: َوَقْد ُرِوَي أَبُو ُعَمرَ اَل قَ  يف َصاَلِة اْلُكُسوِف َعْشُر رََكَعات  يف رَْكَعَتنْيِ
، َوأَْرَبُع رََكَعات  يف رَْكَعَتنْيِ   أَبُو َبْكِر ْبنُ قَاَل  ،َلِكْن ِمْن طُُرق  َضِعيَفة  « َوِستُّ رََكَعات  يف رَْكَعَتنْيِ

: ُكلُّ َما َوَرَد ِمْن َذِلَك َفُمْؤتَِلٌف َغرْيُ َُمَْتِلف  ِْلَنا اَِلْعِتَباَر يف َذِلَك ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِ ، َوقَاَل اْلُمْنِذرِ 
َا تَ َقُع حِبََسِب اْخِتاَلِف التاَجلِّي يف اْلُكسُ  وفَاِت الايِت َصلاى لَِتَجلِّي اْلُكُسوِف، فَالّزَِيَدُة يف الرُُّكوِع ِإمنا

 ِفيَها.
أَناُه َكاَن يَ َرى َأنا اْلُمَصلَِّي يَ ْنظُُر ِإىَل الشاْمِس ِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع، فَِإْن   اْلَعاَلِء ْبِن زَِيد  َوُرِوَي َعِن 

َها رَْكَعًة اَثنَِيًة، َوِإْن كَ  اَنْت ملَْ تَ ْنَجِل رََكَع يف الراْكَعِة اْلَواِحَدِة رَْكَعًة َكاَنْت َقْد جَتَلاْت َسَجَد َوَأَضاَف ِإلَي ْ
َها اَثنَِيًة، َوِإْن َكاَنْت ملَْ ت َ  ْنَجِل رََكَع اَثنَِيًة، مُثا َنَظَر ِإىَل الشاْمِس؛ فَِإْن َكاَنْت جَتَلاْت َسَجَد َوَأَضاَف ِإلَي ْ

  تتجلى.اَثلَِثًة يف الراْكَعِة اْْلُوىَل َوَهَكَذا َحَّتا 
 الناِبِّ يَ ُقوُل: ََل يَ تَ َعداى ِبَذِلَك َأْرَبَع رََكَعات  يف ُكلِّ رَْكَعة ، ِْلَناُه ملَْ يَ ثْ ُبْت َعِن  ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيهِ وََكاَن 

َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن اْلُمْنِذِر وََكاَن بَ ْعُض َأْصَحابَِنا يَ ُقوُل:  ،َأْكثَ ُر ِمْن َذِلكَ  -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -
، َوِإْن  اَِلْخِتَياُر يف َصاَلِة اْلُكُسوِف اَثِبٌت، َواخْلَِياُر يف َذِلَك لِْلُمَصلِّي ِإْن َشاَء يف ُكلِّ رَْكَعة  رُُكوَعنْيِ

َعَلْيِه الصااَلُة  - الناِبا قَاَل: َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنا  ،َيِصحا ِعْنَدُه َذِلكَ  َشاَء َثاَلثًَة، َوِإْن َشاَء أَْربَ َعًة، َوملَْ 
 َصلاى ُكُسوفَات  َكِثريَة . -َوالسااَلُم 

َا أَبُو ُعَمَر : َهَذا الاِذي ذََكَرُه ُهَو الاِذي َخراَجُه ُمْسِلٌم، َوََل أَْدرِي َكْيَف قَاَل اْلَقاِضيقَاَل  ِفيَها: ِإهنا
َا َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد فَ َقْط. ،َوَرَدْت ِمْن طُُرق  َضِعيَفة    َوأَماا َعْشُر رََكَعات  يف رَْكَعَتنْيِ فَِإمنا

َوَقاَل  ،ِإىَل َأنا اْلِقَراَءَة ِفيَها ِسر   َماِلٌك َوالشااِفِعيُّ َواْختَ َلُفوا يف اْلِقَراَءِة ِفيَها، َفَذَهَب  :اْلَمْسأََلُة الثاانَِيةُ 
                             : َُيَْهُر اِبْلِقَراَءِة ِفيَها.أَبُو يُوُسَف َوحُمَماُد ْبُن احلََْسِن وأمحد َوِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِ 

اْبِن وِمَها َوِبِصَيِغَها، َوَذِلَك َأنا َمْفُهوَم َحِديِث : اْخِتاَلُف اآْلاَثِر يف َذِلَك ِبَْفهُ َوالساَبُب يف اْخِتاَلِفِهمُ 
فَ َقاَم ِقَياًما حَنًْوا ِمْن ُسوَرِة : »-َعَلْيِه الصااَلُة َوالسااَلُم  -الثااِبِت أَناُه قَ َرَأ ِسرًا ِلَقْوِلِه ِفيِه َعْنُه  َعبااس  
َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه  - َرُسوِل اَّللاِ ُقْمُت ِإىَل َجْنِب »َعْنُه أَناُه قَاَل:  َوَقْد ُرِوَي َهَذا اْلَمْعًَن َنًصا .«اْلبَ َقَرةِ 

ْعُت َحْرفًا -َوَسلاَم  يف َصاَلِة اْلُكُسوِف  ِإْسَحاَق َعْن َعاِئَشةَ  اْبنِ َوَقْد ُرِوَي أَْيًضا ِمْن َطرِيِق  ،«َفَما مسَِ
َا قَاَلْت:  َفَمْن َرجاَح َهِذِه اْْلََحاِديَث قَاَل: اْلِقرَاَءُة  ،«حَتَراْيُت ِقَراَءَتُه َفَحَزْرُت أَناُه قَ َرَأ ُسوَرَة اْلبَ َقَرةِ »َأهنا

َأْن يَ ْقَرَأ يف اْْلُوىَل: اْلبَ َقَرَة، َويف  ِفِعيُّ َماِلٌك َوالشااِفيَها ِسرًا، َوِلَمَكاِن َما َجاَء يف َهِذِه اآْلاَثِر اْسَتَحبا 
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ْدِر ََخِْسنَي آيًَة ِمَن الثاانَِيِة: آَل ِعْمَراَن، َويف الثاالَِثِة: ِبَقْدِر ِماَئة  َوََخِْسنَي آيًَة ِمَن اْلبَ َقَرِة، َويف الرااِبَعِة: ِبقَ 
َعَلْيِه الصااَلُة َوالسااَلُم  -َوَرجاُحوا أَْيًضا َمْذَهبَ ُهْم َهَذا ِبَا ُرِوَي َعْنُه  ،آنِ اْلُقرْ  ِة، َويف ُكلِّ َواِحَدة  أُما اْلبَ َقرَ 

َها أَناُه روي:  َوَوَرَدْت َها ،«َصاَلُة الن اَهاِر َعْجَماءُ »أَناُه قَاَل:  - ُهَنا أَْيًضا َأَحاِديُث َُمَاِلَفٌة هِلَِذِه، َفِمن ْ
َوَمْفُهوُم َهَذا  ،«قَ َرأَ يف ِإْحَدى الراْكَعَتنْيِ من َصاَلِة اْلُكُسوِف اِبلناْجمِ  -اَلُة َوالسااَلُم َعَلْيِه الصا  -أَناُه »

َعْن  الزُّْهرِيِّ َعِن  ُسْفَياَن ْبِن احلََْسنِ َُيَْتجااِن هِلََذا اْلَمْذَهِب حِبَِديِث  َأمْحَُد َوِإْسَحاقُ أَناُه َجَهَر، وََكاَن 
قَاَل  ؛«َجَهَر اِبْلِقَراَءِة يف ُكُسوِف الشاْمسِ  -َعَلْيِه الصااَلُة َوالسااَلُم  - الناِبا َأنا : »َعاِئَشةَ َعْن  ُعْرَوةَ 

، َوقَاَل: َوَقْد اَتبَ َعُه َعَلى َذِلَك َعِن  ُسْفَياُن ْبُن احلََْسنِ : أَبُو ُعَمرَ  ْبِن  َعْبدالرامْحَن الزُّْهرِيِّ لَْيَس اِبْلَقِويِّ
اْلُمتَ َقدَِّم َعْن  اْبِن ِإْسَحاقَ ، َمَع َأنا َحِديَث الزُّْهرِيِّ ، وَُكلُُّهْم لَْيَس يف احَلِديِث َكِثري   ُسَلْيَماَن اْبنُ 

، فَ َقاُلوا: َصاَلُة ُسناة  تُ ْفَعُل يف مَجَاَعة   يُ َعاِرُضُه. َعاِئَشةَ  َواْحَتجا َهُؤََلِء أَْيًضا ِلَمْذَهِبِهْم اِبْلِقَياِس الشاَبِهيِّ
ْمِع، ، َوِهَي َطرِيَقُة اجلَْ الطارَبِيُّ هَنَارًا، فَ َوَجَب َأْن ُُيَْهَر ِفيَها َأْصُلُه اْلِعيَداِن َواَِلْسِتْسَقاُء، َوَخرياَ يف َذِلَك 

ِْجيِح ِإَذا أَْمَكَنْت، َوََل ِخاَلَف يف َهَذا َأْعَلُمُه َبنْيَ اْْلُُصولِيِّنيَ  :َوَقْد قُ ْلَنا َا اَْلْوىَل ِمْن َطرِيَقِة الرتا                 ِإهنا
يِع اْْلَْوَقاِت اِفِعيُّ الشا فَ َقاَل  ،َواْختَ َلُفوا يف اْلَوْقِت الاِذي ُتَصلاى ِفيهِ  :اْلَمْسأََلُة الثاالَِثةُ  : ُتَصلاى يف مجَِ

، َوَقاَل  : ََل ُتَصلاى يف اْْلَْوقَاِت اْلَمْنِهيِّ َعِن الصااَلِة أَبُو َحِنيَفةَ اْلَمْنِهيِّ َعِن الصااَلِة ِفيَها َوَغرْيِ اْلَمْنِهيِّ
 ُيَصلاى ِلُكُسوِف الشاْمِس ِإَلا يف اْلَوْقِت الاِذي أَناُه قَاَل: ََل  اْبُن َوْهب  فَ َرَوى َعْنُه َماِلٌك َوأَماا  ،ِفيَها

 َأنا ُسن اتَ َها َأْن ُتَصلاى ُضًحى ِإىَل الزاَواِل. اْبُن اْلَقاِسمِ َوَرَوى  ،جَتُوُز ِفيِه النااِفَلةُ 
يف َهِذِه اْلَمْسأََلِة اْخِتاَلفُ ُهْم يف ِجْنِس الصااَلِة الايِت ََل ُتَصلاى يف اْْلَْوقَاِت اْلَمْنِهيِّ  َوَسَبُب اْخِتاَلِفِهمْ 

َها، َفَمْن َرَأى َأنا تِْلَك اْْلَْوقَاِت خَتَْتصُّ ِِبَِميِع َأْجَناِس الصااَلِة ملَْ َُيُْز ِفيَها َصاَلُة ُكُسوف  وَ  ََل َعن ْ
َمْن َرَأى َأنا تِْلَك اْْلََحاِديَث خَتَْتصُّ اِبلن اَواِفِل، وََكاَنِت الصااَلُة ِعْنَدُه يف اْلُكُسوِف ُسناًة َأَجاَز وَ  ،َغرْيَُها
ْزَها يف أَْوَقاِت الن اْهيِ  ،َذِلكَ  َا ِمَن الن اْفِل ملَْ ُيُِ  َماِلك  ْن عَ اْبِن اْلَقاِسِم َوأَماا رَِوايَُة  ،َوَمْن َرَأى أَْيًضا َأهنا

 فَ َلْيَس هَلَا َوْجٌه ِإَلا َتْشِبيُهَها ِبَصاَلِة اْلِعيِد.
ِإىَل َأنا َذِلَك  الشااِفِعيُّ َواْختَ َلُفوا أَْيًضا َهْل ِمْن شروِطَها اخْلُْطَبُة بَ ْعَد الصااَلِة؟ َفَذَهَب  :اْلَمْسأََلُة الرااِبَعةُ 
                                 ِإىَل أَناُه ََل ُخْطَبَة يف َصاَلِة اْلُكُسوِف. َحِنيَفةَ  َماِلٌك َوأَبُوَوَذَهَب  ،ِمْن َشْرِطَها

 -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوُل اَّللاِ : اْخِتاَلُف اْلِعلاِة الايِت ِمْن َأْجِلَها َخَطَب َوالساَبُب يف اْخِتاَلِفِهمُ 
َا َرَوْت:  ،َعاِئَشةَ النااَس َلماا اْنَصَرَف ِمْن َصاَلِة اْلُكُسوِف َعَلى َما يف َحِديِث  أَناُه َلماا »َوَذِلَك َأهنا

َد اَّللاَ َوأَْثًَن َعَلْيِه مُثا  ،اْنَصَرَف ِمَن الصااَلِة َوَقْد جَتَلاِت الشاْمسُ  قَاَل: ِإنا الشاْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن  محَِ
 احلَِْديَث. ؛«آَيِت اَّللِا ََل َُيَْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِهِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

َا َخَطَب ِْلَنا ِمْن ُسناِة َهِذِه الصااَلِة اخْلُْطَبَة َكاحْلَاِل يف َصاَلِة اْلعِ  الشااِفِعيُّ  فَ َزَعمَ   يَدْيِن أَناُه ِإمنا
َا   -َعَلْيِه الصااَلُة َوالسااَلُم  -الناِبِّ َوَزَعَم بَ ْعُض َمْن قَاَل ِبَقْوِل أُولَِئَك َأنا ُخْطَبَة  ،َواَِلْسِتْسَقاءِ  ِإمنا

َا َكَسَفْت ِلَمْوِت إِ     َعَلْيِه السااَلُم. -ابِْنِه  بْ َراِهيمَ َكاَنْت يَ ْوَمِئذ  ِْلَنا النااَس َزَعُموا َأنا الشاْمَس ِإمنا
َفَذَهَب الشااِفِعيُّ ِإىَل أَناُه ُيَصلاى َلُه يف مَجَاَعة ، َوَعَلى  ،اْختَ َلُفوا يف ُكُسوِف اْلَقَمرِ  َ :اْلَمْسأََلُة اخلَاِمَسةُ 

ِإىَل أَناُه  َحِنيَفةَ  أَبُوو  َماِلكٌ اَعٌة. َوَذَهَب حَنِْو َما ُيَصلاى يف ُكُسوِف الشاْمِس، َوِبِه َقاَل َأمْحَُد َوَداُوُد َومجََ 
 وا َأْن ُيَصلَِّي النااُس َلُه أَْفَذاًذا رَْكَعَتنْيِ َكَسائِِر الصاَلَواِت النااِفَلِة.ََل ُيَصلاى َلُه يف مَجَاَعة ، َواْسَتَحبُّ 

ِإنا الشاْمَس َواْلَقَمَر : »-َعَلْيِه الصااَلُة َوالسااَلُم  -قَ ْوِلِه : اْخِتاَلفُ ُهْم يف َمْفُهوِم َوَسَبُب اْخِتاَلِفِهمُ 
َصلُّوا َحَّتا آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا ََل َُيَْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، فَِإَذا َرأَيْ ُتُمومُهَا فَاْدُعوا اَّللاَ وَ 

ُقوا  اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم.َجُه َخرا  ؛«َيْكِشَف َما ِبُكْم، َوَتَصدا
َفُة الايِت فَ َعَلَها يف ُكُسوِف الشاْمِس  َفَمْن َفِهَم َها ُهَنا ِمَن اْْلَْمِر اِبلصااَلِة ِفيِهَما َمْعًًن َواِحًدا، َوِهَي الصِّ

َعَلْيِه الصااَلُة  -ِْلَناُه ملَْ يُ ْرَو َعْنُه َوَمْن َفِهَم ِمْن َذِلَك َمْعًًن َُمَْتِلًفا  ،َرَأى الصااَلَة ِفيَها يف مَجَاَعة  
 أَناُه َصلاى يف ُكُسوِف اْلَقَمِر َمَع َكثْ َرِة َدَورَانِِه قَاَل: اْلَمْفُهوُم ِمْن َذِلَك أََقلُّ َما يَ ْنطَِلُق َعَلْيهِ  -َوالسااَلُم 

نا قَاِئَل َهَذا القول يَرى َأنا اْْلَْصَل ُهَو َأْن ُُيَْمَل اْسُم اْسُم َصاَلة  يف الشارِْع، َوِهَي النااِفَلُة َفًذا، وََكأَ 
 َأْن َيُدلا الصااَلِة يف الشارِْع ِإَذا َوَرَد اْْلَْمُر هِبَا َعَلى أََقلِّ َما يَ ْنطَِلُق َعَلْيِه َهَذا اَِلْسُم يف الشارِْع ِإَلا 

لِيُل َعَلى َغرْيِ َذِلَك، فَ َلماا َدلا  يف ُكُسوِف الشاْمِس َعَلى َغرْيِ  -َعَلْيِه الصااَلُة َوالسااَلُم  -ِفْعُلُه  الدا
َُيِْمُل ِفْعَلُه يف ُكُسوِف الشاْمِس بَ َياًَن  الشااِفِعيُّ َذِلَك بَِقَي اْلَمْفُهوُم يف ُكُسوِف اْلَقَمِر َعَلى َأْصِلِه، وَ 

أَبُو َوَزَعَم                      ِفيِهَما، فَ َوَجَب اْلُوُقوُف ِعْنَد َذِلَك.ِلُمْجَمِل َما أََمَر ِبِه ِمَن الصااَلِة 
َُما َصلاَيا يف اْلَقَمِر يف مَجَاَعة  رَْكَعَتنْيِ يف ُكلِّ رَْكَعة   اْبِن َعبااس  َوُعْثَمانَ أَناُه ُرِوَي َعِن  ُعَمَر ْبُن َعْبِداْلرَبِّ  َأهنا
َوَقِد اْسَتَحبا قَ ْوٌم الصااَلَة لِلزاْلَزَلِة َوالرِّيِح َوالظُّْلَمِة َوَغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلَيِت  ،ِل الشااِفِعيِّ رُُكوَعاِن ِمْثُل قَ وْ 

ِه  َعَلى اْلِعلاِة يف َذِلَك، َوُهَو   -َعَلْيِه الصااَلُة َوالسااَلُم  -ِقَياًسا َعَلى ُكُسوِف اْلَقَمِر َوالشاْمِس لَِنصِّ
َها، َلِكنْ َكوْ   ملَْ يَ َر َهَذا هُنَا آيًَة، َوُهَو ِمْن أَقْ َوى َأْجَناِس اْلِقَياِس ِعْنَدُهْم، ِْلَناُه ِقَياُس اْلِعلاِة الايِت َنصا َعَلي ْ

َزَلِة فَ َقْد َأْحَسَن، َوِإَلا : ِإْن َصلاى لِلزالْ أَبُو َحِنيَفةَ  َوقَالَ  ،َوََل مَجَاَعٌة ِمْن َأْهِل اْلِعْلمِ  الشااِفِعيُّ َوََل  َماِلكٌ 
 .1أَناُه َصلاى هَلَا ِمْثَل َصاَلِة اْلُكُسوفِ اْبِن َعبااس  َفاَل َحرََج، َوُرِوَي َعِن 
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 ابلنسبة لصالة الكسوف وغريهم نقله ملذاهب الفقهاء اْلربعة يف ابن رشدخالصة كالم اإلمام و  
 ما يتبعها من اآليت يكن أن ُنمله فيما يلي:و 
 نقل عن إن كان هناك من العلماء اآلخرين من و  ،اتفاق اْلئمة اْلربعة على سنية صالة الكسوف

 .وكذا عن غريهم من اْلئمة كأِب عوانة ،بوجوهبا أِب حنيفة القولو  مالك
 .اتفاقهم على صالهتا مجاعة 
 َوَُمَاَلَفُة اْلِقَياِس لِبَ ْعِضَهاْخِتاَلُف اآْلاَثِر اْلَوارَِدِة يف َهَذا اْلَباِب، َل اختالفهم يف صفتها. 
  يف ِجْنِس الصااَلِة الايِت ََل ُتَصلاى يف  لوقوع اخلالف بينهم ى فيهاختالفهم يف الوقت الذي تصلا

َها  .اْْلَْوقَاِت اْلَمْنِهيِّ َعن ْ
 َذِلَك ِبَْفُهوِمَها اْخِتاَلُف اآْلاَثِر يف وسبب النزاع  ،السرو  اختالفهم يف صفة القراءة فيها بني اجلهر

 .َوِبِصَيِغَها
 اْلِعلاِة الايِت ِمْن َأْجِلَها  مهْ هم يف ف َ ْخِتاَلفَل شروطها اخلطبة بعد الصالة أم َل؟ اختالفهم هل من

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوُل اَّللاِ َخَطَب   .النااَس َلماا اْنَصَرَف ِمْن َصاَلِة اْلُكُسوفِ  -َصلاى اَّللا
  ُرسول هللاَلختالفهم يف مفهوم قول  ؟ى له مجاعة أم فرادىصلا اختالفهم يف خسوف القمر هل ي 

 .صلى هللا عليه وسلم يف ذلك
 غريها من اآليت.و  اختالفهم يف مشروعية الصالة للزلزلة 
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 :املنتقاة األربعون األحاديث :الباب الثالث
 :احلديث اْلول

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم فَاْنَكَسَفِت الشاْمُس،  َرُسوِل اَّللاِ قَاَل: ُكناا ِعْنَد  رضي هللا عنه َأِب َبْكَرةَ َعْن 
ْسِجَد، َفَدَخْلَنا، َفَصلاى بَِنا رَْكَعَتنْيِ َحَّتا  الناِبُّ فَ َقاَم 

َ
َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َُيُرُّ رَِداَءُه َحَّتا َدَخَل امل

الشاْمَس َوالَقَمَر ََل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد ، فَِإَذا  ِإنا »، فَ َقاَل َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم: اُْنََلِت الشاْمسُ 
  رواه البخاري. ؛«َرأَيْ ُتُمومُهَا، َفَصلُّوا، َواْدُعوا َحَّتا ُيْكَشَف َما ِبُكمْ 

)اُنلت(  ،)ُير رداءه( من العجلة ،)فانكسفت الشمس( تغري ضوؤها ونقص شر  الكلمات: 
 .)رأيتموها( رأيتم تغريها ،صفت وعاد ضوؤها

 :احلديث الثاين
ِإنا الشاْمَس َوالَقَمَر ََل »َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم:  الناِبُّ قال: َقاَل  رضي هللا عنه َأِب َمْسُعود  عن 

، فَِإَذا َرأَيْ ُتُمومُهَا، فَ ُقوُموا  ؛«، َفَصلُّوايَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  ِمَن النااِس، َوَلِكن اُهَما آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا
 مسلم.و  رواه البخاري

 :احلديث الثالث        من عالمات قدرته تعاىل)آيتان( عالمااتن  :شر  الكلمات
ُهَماَعِن  ِإنا الشاْمَس َوالَقَمَر »َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم:  الناِبِّ ، أَناُه َكاَن َُيْربُ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللاُ َعن ْ

، فَِإَذا َرأَيْ ُتُموَها َفَصلُّواََل ََيِْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، َوَلِكن اُهَما  متفق  ؛«آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا
 عليه.

ويغلب أن يقال للقمر كما  ،وهو ِبعًن الكسوف ،)َيسفان( من اخلسوف شر  الكلمات: 
 .ا أو بعضً هاب ضوئهما كاًل مها وذَ وهو تغريُّ  ،يغلب أن يقال الكسوف للشمس

 :احلديث الرابع
ِغريَِة َعِن 

ُ
َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  َرُسوِل اَّللاِ قَاَل: َكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد  رضي هللا عنه ْبِن ُشْعَبةَ امل

َصلاى هللُا َعَلْيِه  َرُسوُل اَّللاِ يَ ْوَم َماَت ِإبْ َراِهيُم، فَ َقاَل النااُس: َكَسَفِت الشاْمُس ِلَمْوِت ِإبْ َراِهيَم، فَ َقاَل 
 ؛«الشاْمَس َوالَقَمَر ََل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، َفِإَذا َرأَيْ ُتْم َفَصلُّوا، َواْدُعوا اَّللاَ  ِإنا »َوَسلاَم: 

 متفق عليه.
صلى هللا عليه وسلم من مارية القبطية تويف وعمره َثانية عشر  النب)إبراهيم( ابن  :شر  الكلمات

 ا.شهرً 
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 :احلديث اخلامس
َا قَاَلْت: َخَسَفِت الشاْمُس يف َعْهِد  رضي هللا عنها َعاِئَشةَ َعْن  َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم،  َرُسوِل اَّللاِ َأهنا

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم اِبلنااِس، فَ َقاَم، فََأطَاَل الِقَياَم، مُثا رََكَع، َفَأطَاَل الرُُّكوَع، مُثا قَاَم  َرُسوُل اَّللاِ َفَصلاى 
َد َفَأطَاَل  َسجَ َفَأطَاَل الِقَياَم َوُهَو ُدوَن الِقَياِم اَْلواِل، مُثا رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اَْلواِل، مُثا 

ُس، َفَخَطَب السُُّجوَد، مُثا فَ َعَل يف الراْكَعِة الثاانَِيِة ِمْثَل َما فَ َعَل يف اُْلوىَل، مُثا اْنَصَرَف َوَقْد اُْنََلِت الشامْ 
، ََل ََيِْسَفاِن ِلَمْوِت الشاْمَس َوالَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آيَ  ِإنا »النااَس، َفَحِمَد اَّللاَ َوأَْثًَن َعَلْيِه، مُثا قَاَل:  ِت اَّللِا

ُقوا، َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، فَِإَذا َرأَيْ ُتْم َذِلَك، فَاْدُعوا اَّللاَ  ُوا َوَصلُّوا َوَتَصدا َي أُماَة حُمَماد  َواَّللِا »مُثا قَاَل:  «وََكربِّ
ْو تَ ْزينَ أََمُتُه، َي أُماَة حُمَماد  َواَّللِا َلْو تَ ْعَلُموَن َما َأْعَلُم َما ِمْن َأَحد  أَْغرَيُ ِمَن اَّللِا َأْن يَ ْزينَ َعْبُدُه أَ 

ُتْم َكِثريًا       متفق عليه. ؛«َلَضِحْكُتْم َقِلياًل َولَبَكي ْ
)ما أعلم( من عظمة هللا تعاىل وشدة عقابه وانتقامه من أهل  ،)أمته( املرأة اململوكة :شر  الكلمات

 وما أعلم من أحوال يوم القيامة. ،املعاصي
 :احلديث السادس

ُهَما، َقاَل:  َعْبِداَّللِا ْبِن َعْمر وَعْن  ُ َعن ْ َصلاى هللاُ  َرُسوِل اَّللاِ َلماا َكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد »َرِضَي اَّللا
 متفق عليه. ؛«َعَلْيِه َوَسلاَم نُوِدَي ِإنا الصااَلَة َجاِمَعةٌ 

 .)الصالة جامعة( تصلى اآلن صالة ذات مجاعة حاضرة :الكلماتشر  
  :احلديث السابع

َصلاى هللُا َعَلْيِه  اَّللاِ  َرُسولِ َقاَل: اْْنََسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد  رضي هللا عنه َعْبِداَّللِا ْبِن َعبااس  ْن عَ 
َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم، فَ َقاَم ِقَياًما َطِوياًل حَنًْوا ِمْن ِقَراَءِة ُسوَرِة البَ َقَرِة، مُثا رََكَع  َرُسوُل اَّللاِ َوَسلاَم، َفَصلاى 

ُهَو ُدوَن رُُكوًعا َطِوياًل، مُثا َرَفَع، فَ َقاَم ِقَياًما َطِوياًل َوُهَو ُدوَن الِقَياِم اَْلواِل، مُثا رََكَع رُُكوًعا َطِوياًل وَ 
َوُهَو ُدوَن  ُكوِع اَْلواِل، مُثا َسَجَد، مُثا قَاَم ِقَياًما َطِوياًل َوُهَو ُدوَن الِقَياِم اَْلواِل، مُثا رََكَع رُُكوًعا َطِوياًل الرُّ 

ا َطِوياًل َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اَْلواِل، مُثا َرَفَع، فَ َقاَم ِقَياًما َطِوياًل َوُهَو ُدوَن الِقَياِم اَْلواِل، مُثا رََكَع رُُكوعً 
الشاْمَس  ِإنا »الرُُّكوِع اَْلواِل، مُثا َسَجَد، مُثا اْنَصَرَف َوَقْد جَتَلاِت الشاْمُس، فَ َقاَل َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم: 

، ََل ََيِْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، فَ   «ِإَذا َرأَيْ ُتْم َذِلَك، فَاذُْكُروا اَّللاَ َوالَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا
ًئا يف َمَقاِمَك مُثا َرأَيْ َناَك َكْعَكْعَت؟ قَاَل َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم: َرُسوَل اَّللاِ َي  قَاُلوا: ، َرأَيْ َناَك تَ َناَوْلَت َشي ْ

نْ َيا، َوأُرِيتُ » ُتُه َْلََكْلُتْم ِمْنُه َما بَِقَيِت الدُّ ُقوًدا، َوَلْو َأَصب ْ َلْم َأَر النااَر، ف َ  ِإيّنِ َرأَْيُت اجلَناَة، فَ تَ َناَوْلُت ُعن ْ
ِقيَل: « ِبُكْفرِِهنا »؟ قَاَل: َرُسوَل اَّللاِ َقاُلوا: ِِبَ َي « َمْنَظًرا َكاليَ ْوِم َقطُّ أَْفَظَع، َورَأَْيُت َأْكثَ َر َأْهِلَها النَِّساءَ 
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؟ قَاَل: " َيْكُفْرَن الَعِشرَي، َوَيْكُفْرَن اإِلْحَساَن، َلْو َأْحَسْنَت ِإىَل إِ  ْهَر ُكلاُه، مُثا َيْكُفْرَن اِبَّللِا ْحَداُهنا الدا
ًئا، قَاَلْت: َما َرأَْيُت ِمْنَك َخرْيًا َقطُّ"  متفق عليه. ؛َرَأْت ِمْنَك َشي ْ

 .)كعكعت( أتخرت ورجعت إىل الوراء: شر  الكلمات
  :احلديث الثامن

ُهَما َأمْسَاَء بِْنِت َأِب َبْكر  َعْن  َا قَاَلْت: أَتَ ْيُت َعاِئَشَة َزْوَج  َرِضَي اَّللاُ َعن ْ َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم  الناِبِّ َأهنا
اَرْت ِحنَي َخَسَفِت الشاْمُس، فَِإَذا النااُس ِقَياٌم ُيَصلُّوَن َوِإَذا ِهَي قَاِئَمٌة ُتَصلِّي، فَ ُقْلُت: َما لِلنااِس، َفَأشَ 

، فَ ُقْلُت: آيٌَة؟ َفَأَشاَرْت: َأْي نَ َعْم، قَاَلْت: فَ ُقْمُت َحَّتا بَِيِدَها ِإىَل الساَماِء، َوقَاَلتْ  : ُسْبَحاَن اَّللِا
اَء، فَ َلماا اْنَصَرَف 

َ
ين الَغْشُي، َفَجَعْلُت َأُصبُّ فَ ْوَق َرْأِسي امل َد  َرُسوُل اَّللاِ جَتَالا َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم محَِ

مُثا قَاَل: "َما ِمْن َشْيء  ُكْنُت ملَْ أََرُه ِإَلا َقْد َرأَيْ ُتُه يف َمَقاِمي َهَذا، َحَّتا اجلَناَة َوالنااَر،  اَّللاَ َوأَْثًَن َعَلْيِه،
َنِة الداجااِل  -أَْو َقرِيًبا ِمْن  -أَناُكْم تُ ْفتَ ُنوَن يف الُقُبوِر ِمْثَل  َوَلَقْد أُوِحَي ِإَلا  أَي اتَ ُهَما ََل أَْدرِي  -ِفت ْ

ْؤِمُن  يُ ْؤَتى -قَاَلْت َأمْسَاُء 
ُ
وِقُن، ََل أَْدرِي  -َأَحدُُكْم، فَ يُ َقاُل َلُه: َما ِعْلُمَك هِبََذا الراُجِل؟ َفَأماا امل

ُ
أَِو امل

َءََن اِبْلبَ يَِّناِت َواهلَُدى، َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َجا َرُسوُل اَّللاِ فَ يَ ُقوُل: حُمَماٌد  -َأيا َذِلَك قَاَلْت َأمْسَاُء 
َنا
ُ
َنا َوآَمناا َوات ابَ ْعَنا، فَ يُ َقاُل َلُه: ََنْ َصاحِلًا، فَ َقْد َعِلْمَنا ِإْن ُكْنَت َلُموِقًنا، َوأَماا امل ْراَتُب َلَ  -ِفُق َفَأَجب ْ

ُ
أَِو امل

عْ  -أَْدرِي أَي اتَ ُهَما َقاَلْت َأمْسَاُء  ًئا فَ ُقْلُتُه"فَ يَ ُقوُل: ََل أَْدرِي، مسَِ  متفق عليه. ؛ُت النااَس يَ ُقوُلوَن َشي ْ
)آية( أي هذه  ،)ما شأن الناس( ما الذي حصل هلم حَّت قاموا مضطربني فزعني :شر  الكلمات

)تفتنون(  ،)جتالين الغشي( أصابّن شيء من اإلغماء ،ف هبا عبادهعالمة على قدرة هللا تعاىل َيوِّ 
والدجال  ،وقيل غري ذلك ،ِمسو  العني ها ْلني مسيحً مسُ  ،)املسيح الدجال( ،ختتربون وَتتحنون

)قريب( هكذا يف رواية بدون  ،وهو الكذب والتمويه وخلط احلق ابلباطل ،صيغة مبالغة من الدجل
)ابلبينات( املعجزات الدالة على  ،ينو ا( ابلتنويف رواية )قريبً  ،ا ومعًنتنوين على نية اإلضافة لفظً 

 .)املراتب( الشاك املرتدد ،نبوته
 :احلديث التاسع

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم اِبلَعَتاَقِة يف ُكُسوِف  الناِبُّ أََمَر »قَاَلْت: َلَقْد  رضي هللا عنها َأمْسَاءَ َعْن 
 .رواه البخاري ؛«الشاْمسِ 

عز وجل لريفع العذاب الذي  إىل هللا أي بتحرير العبيد من الرق تقرابً  ؛)ابلعتاقة( :شر  الكلمات
 قد يكون ابلكسوف.
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 :احلديث العاشر
: َأنا يَ ُهوِدياًة َجاَءْت َتْسَأهُلَا، فَ َقاَلْت هَلَا: رضي هللا عنها َزْوِج الناِبِّ َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلامَ  َعاِئَشةَ َعْن 

َها  َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم:  َرُسوَل اَّللاِ َأَعاَذِك اَّللاُ ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ، َفَسأََلْت َعاِئَشُة َرِضَي اَّللاُ َعن ْ
مُثا رَِكَب  ،«َعاِئًذا اِبَّللِا ِمْن َذِلكَ »لاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم: صَ  اَّللاِ  َرُسولُ أَيُ َعذاُب النااُس يف قُ ُبورِِهْم؟ فَ َقاَل 

 َرُسوُل اَّللاِ َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم َذاَت َغَداة  َمرَْكًبا، َفَخَسَفِت الشاْمُس، فَ َرَجَع ُضًحى، َفَمرا  َرُسوُل اَّللاِ 
َراينَِ احُلَجِر، مُثا قَاَم ُيَصلِّي َوقَاَم النااُس َوَراَءُه، فَ َقاَم ِقَياًما َطِوياًل، مُثا رََكَع َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َبنْيَ َظهْ 

ُهَو ُدوَن الرُُّكوِع رُُكوًعا َطِوياًل، مُثا َرَفَع فَ َقاَم ِقَياًما َطِوياًل َوُهَو ُدوَن الِقَياِم اَْلواِل، مُثا رََكَع رُُكوًعا َطِوياًل وَ 
ا َطِوياًل َوُهَو َْلواِل، مُثا َرَفَع، َفَسَجَد، مُثا قَاَم فَ َقاَم ِقَياًما َطِوياًل َوُهَو ُدوَن الِقَياِم اَْلواِل، مُثا رََكَع رُُكوعً ا

ا َطِوياًل َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع ُدوَن الرُُّكوِع اَْلواِل، مُثا قَاَم ِقَياًما َطِوياًل َوُهَو ُدوَن الِقَياِم اَْلواِل، مُثا رََكَع رُُكوعً 
مُثا أََمَرُهْم َأْن يَ تَ َعواُذوا ِمْن َعَذاِب اَْلواِل، مُثا َرَفَع، َفَسَجَد َواْنَصَرَف، فَ َقاَل َما َشاَء اَّللاُ َأْن يَ ُقوَل، 

 متفق عليه. ؛الَقرْبِ 
  :احلديث احلادي عشر

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َفزًِعا، ََيَْشى  الناِبُّ قَاَل: َخَسَفِت الشاْمُس، فَ َقاَم  رضي هللا عنه َأِب ُموَسىَعْن 
ْسِجَد، َفَصلاى ِبَِْطَوِل ِقَيام  َورُُكوع  َوُسُجود  َرأَيْ ُتُه َقطُّ يَ ْفَعُلُه، َوقَ 

َ
َهِذِه : »الَ َأْن َتُكوَن السااَعُة، َفأََتى امل

ُ، ََل َتُكوُن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، َوَلِكْن َُيَوُِّف اَّللاُ ِبِه ِعَباَدُه، فَِإَذا َرأَيْ ُتمْ اآلَيُت الايِت   يُ ْرِسُل اَّللا
ًئا ِمْن َذِلَك، فَافْ َزُعوا ِإىَل ذِْكرِِه َوُدَعائِِه َواْسِتْغَفارِهِ   متفق عليه. ؛«َشي ْ

 :احلديث الثاين عشر
َصلاى هللُا َعَلْيِه  َرُسوِل هللاِ قَاَل: َكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد  رضي هللا عنه ْبِدهللاِ َجاِبِر ْبِن عَ َعْن 

اَم، َحَّتا َوَسلاَم يف يَ ْوم  َشِديِد احْلَرِّ، َفَصلاى َرُسوُل هللِا َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم ِبَِْصَحاِبِه، َفَأطَاَل اْلِقيَ 
، مُثا  َجَعُلوا َيَِرُّوَن،  مُثا رََكَع َفَأطَاَل، مُثا َرَفَع َفَأطَاَل، مُثا رََكَع َفَأطَاَل، مُثا َرَفَع َفَأطَاَل، مُثا َسَجَد َسْجَدَتنْيِ

، مُثا َقاَل: " ، َوأَْرَبَع َسَجَدات  لُّ َشْيء  ِإناُه ُعِرَض َعَليا كُ قَاَم َفَصَنَع حَنًْوا ِمْن َذاَك، َفَكاَنْت أَْرَبَع رََكَعات 
َها ِقْطًفا َأَخْذتُُه  َها ِقْطًفا  -تُوجَلُونَُه، فَ ُعِرَضْت َعَليا اجْلَناُة، َحَّتا َلْو تَ َناَوْلُت ِمن ْ  -َأْو قَاَل: تَ َناَوْلُت ِمن ْ

تُ َعذاُب يف ِهراة  هَلَا،  فَ َقُصَرْت َيِدي َعْنُه، َوُعِرَضْت َعَليا النااُر، فَ َرأَْيُت ِفيَها اْمَرأًَة ِمْن َبِّن ِإْسَرائِيلَ 
َها فَ َلْم ُتْطِعْمَها، َوملَْ َتَدْعَها أَتُْكُل ِمْن َخَشاِش اْْلَْرِض، َوَرأَْيُت َأاَب َُثَاَمَة َعْمَرو ْبَن َما ِلك  َُيُرُّ َرَبطَت ْ

ُْم َكانُوا يَ ُقوُلوَن: ِإنا الشاْمَس َواْلَقَمَر ََل َيَْ  ُقْصَبُه يف  َُما آيَ َتاِن النااِر، َوِإهنا ، َوِإهنا ِسَفاِن ِإَلا ِلَمْوِت َعِظيم 
 رواه مسلم. ؛ِمْن آَيِت هللِا يُرِيُكُمومُهَا، فَِإَذا َخَسَفا َفَصلُّوا َحَّتا تَ ْنَجِلَي"
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  :احلديث الثالث عشر
َنَما َأََن أَْرِمي ِبَِْسُهِمي يف َحَياِة  رضي هللا عنه َعْبِدالرامْحَِن ْبِن مَسَُرةَ َعْن  َصلاى هللاُ  َرُسوِل هللاِ َقاَل: بَ ي ْ

َصلاى هللاُ  ِلَرُسوِل هللاِ َْلَْنظَُرنا ِإىَل َما َُيُْدُث »َعَلْيِه َوَسلاَم، ِإِذ اْنَكَسَفِت الشاْمُس، فَ نَ َبْذهُتُنا، َوقُ ْلُت: 
ُ، َوَُيَْمُد،  َعَلْيِه َوَسلاَم يف اْنِكَساِف الشاْمِس اْليَ ْوَم، فَانْ تَ َهْيُت ِإلَْيِه َوُهوَ  رَاِفٌع َيَدْيِه َيْدُعو، َوُيَكربِّ

، َورََكَع رَْكَعَتنْيِ   رواه مسلم. ؛«َويُ َهلُِّل، َحَّتا ُجلَِّي َعِن الشاْمِس، فَ َقَرأَ ُسوَرَتنْيِ
  :ث الرابع عشراحلدي
 ؛َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َصلاى ِستا رََكَعات  َوأَْرَبَع َسَجَدات   َنِبا هللاِ َأنا  رضي هللا عنها َعاِئَشةَ َعْن 

 رواه مسلم.
  :احلديث اخلامس عشر

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم ِحنَي َكَسَفِت الشاْمُس،  َرُسوُل هللاِ َصلاى »قَاَل:  رضي هللا عنه اْبِن َعبااس  َعِن 
 أخرجه مسلم. ؛َذِلكَ  َوَعْن َعِليّ  ِمْثلُ  ،«ََثَاَن رََكَعات  يف أَْرَبِع َسَجَدات  

 :احلديث السادس عشر
َصلاى هللُا َعَلْيِه َرُسوِل اَّللِا اْنَكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد »قَاَل:  رضي هللا عنه ُأِبَِّ ْبِن َكْعب  َعْن 

،  َصلاى هِبِْم، فَ َقَرَأ ِبُسوَرة   َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلامَ  الناِبا َوَسلاَم، َوِإنا  ِمَن الطَُّوِل، َورََكَع ََخَْس رََكَعات 
، مُثا َقاَم الثاانَِيَة، فَ َقَرأَ  ، مُثا ُسوَرًة ِمَن الطَُّولِ  َوَسَجَد َسْجَدَتنْيِ ، َوَسَجَد َسْجَدَتنْيِ ، َورََكَع ََخَْس رََكَعات 

َلِة َيْدُعو َحَّتا اُْنََلى ُكُسوفُ َها  فه اْللباين.ضعا و  ،رواه أبو داود ؛«َجَلَس َكَما ُهَو ُمْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ
 :احلديث السابع عشر

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم،  َرُسوِل اَّللاِ َقاَل: ُكِسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد  رضي هللا عنه قَِبيَصَة اهلِْاَلِلِّ َعْن 
، َفَأطَاَل ِفيِهَما اْلِقيَ  اَم، مُثا اْنَصَرَف َفَخرََج َفزًِعا َُيُرُّ ثَ ْوبَُه َوَأََن َمَعُه يَ ْوَمِئذ  اِبْلَمِديَنِة، َفَصلاى رَْكَعَتنْيِ

ُتُموَها » َواُْنََلْت، فَ َقاَل: َا َهِذِه اآْلَيُت َُيَوُِّف اَّللاُ هِبَا فَِإَذا َرأَيْ ُتُموَها َفَصلُّوا َكَأْحَدِث َصاَلة  َصلاي ْ ِإمنا
 ضعفه اْللباين.و  رواه أبو داود ؛«ِمَن اْلَمْكُتوبَةِ 

 احلديث الثامن عشر:
َصلاى هللُا َعَلْيِه َرُسوِل اَّللِا ُكِسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد »قَاَل:  رضي هللا عنه الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشري  َعِن 

َها، َحَّتا اُْنََلتْ  َوَسلاَم، َفَجَعلَ  ، رَْكَعَتنْيِ َوَيْسَأُل َعن ْ  :قال عنه اْللباينو  رواه أبو داود ؛«ُيَصلِّي رَْكَعَتنْيِ
 منكر.
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 احلديث التاسع عشر:
: رضي هللا عنه مَسَُرةُ َقاَل: قَاَل  ِلَسُمَرَة ْبِن ُجْنُدب  ، أَناُه َشِهَد ُخْطَبًة يَ ْوًما ِعَباد  اْلَعْبِديُّ ثَ ْعَلَبُة ْبُن عن 

َنَما َأََن َوُغاَلٌم ِمَن اْْلَْنَصاِر نَ ْرِمي َغَرَضنْيِ لََنا، َحَّتا ِإَذا َكاَنِت الشاْمُس ِقيَد ُرحْمَنْيِ أَْو ثَ  اَلثَة  يف َعنْيِ بَ ي ْ
َا تَ نُّوَمٌة، فَ َقاَل َأَحُدََن ِلَصاِحِبِه: اْنطَلِ  ْق بَِنا ِإىَل اْلَمْسِجِد، النااِظِر ِمَن اْلُُفِق اْسَوداْت، َحَّتا آَضْت َكَأهنا

َفَدفَ ْعَنا »َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم يف أُماِتِه َحَداًث، قَاَل:  ِلَرُسوِل اَّللاِ فَ َواَّللِا لَُيْحِدَثنا َشْأُن َهِذِه الشاْمِس 
، «َنا يف َصاَلة  َقطُّ، ََل َنْسَمُع َلُه َصْواتً َفَصلاى، فَ َقاَم بَِنا َكَأْطَوِل َما قَاَم بِ  فَِإَذا ُهَو اَبرٌِز، فَاْستَ ْقَدَم،

َصْواًت، مُثا َسَجَد بَِنا َكَأْطَوِل َما  مُثا رََكَع بَِنا َكَأْطَوِل َما رََكَع بَِنا يف َصاَلة  َقطُّ، ََل َنْسَمُع َلهُ »قَاَل: 
فَ َواَفَق »، قَاَل: «يف الراْكَعِة اْْلُْخَرى ِمْثَل َذِلكَ  َسَجَد بَِنا يف َصاَلة  َقطُّ، ََل َنْسَمُع َلُه َصْواًت، مُثا فَ َعلَ 

مُثا َسلاَم، مُثا قَاَم َفَحِمَد اَّللاَ َوأَْثًَن َعَلْيِه، َوَشِهَد َأْن »، قَاَل: «جَتَلِّي الشاْمُس ُجُلوَسُه يف الراْكَعِة الثاانَِيةِ 
ُ، َوَشِهَد أَناُه َعبْ  َصلاى هللُا َعَلْيِه  الناِبِّ ، مُثا َساَق َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ُخْطَبَة «ُدُه َوَرُسولُهُ ََل ِإَلَه ِإَلا اَّللا

 فه اْللباين.ضعا و  رواه أبو داود ؛َوَسلامَ 
  احلديث العشرون:  

َثِّن َمْن ُأَصدُِّق، َفظَنَ ْنُت أَناُه يُرِيُد  ْبَن ُعَمرْي   ُعبَ ْيد عن َا  ،رضي هللا عنها َعاِئَشةَ ُُيَدُِّث، قَاَل: َحدا َأهنا
َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم، فَ َقاَم اِبلنااِس ِقَياًما َشِديًدا،  َرُسوِل اَّللاِ قَاَلْت: َكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد 

ُع، فَ رََكَع رَْكَعَتنْيِ يف ُكلِّ رَْكَعة  َثاَلَث يَ ُقوُم اِبلنااِس، مُثا يَ رَْكُع، مُثا يَ ُقوُم، مُثا يَ رَْكُع، مُثا يَ ُقوُم، مُثا يَ رْكَ 
، رََكَع الثاالَِثَة، مُثا َسَجَد َحَّتا ِإنا رَِجاًَل يَ ْوَمِئذ  يُ ْغَشى َعَلْيِهْم، َحَّتا ِإنا ِسَجاَل اْلَما ِء لَُتَصبُّ رََكَعات 

َدهُ »، َوِإَذا َرَفَع َرْأَسُه: «ْكرَبُ اَّللاُ أَ »َعَلْيِهْم ِماا قَاَم هِبِْم، يَ ُقوُل ِإَذا رََكَع:  َع اَّللاُ ِلَمْن محَِ ، فَ َلْم «مسَِ
الشاْمَس َواْلَقَمَر ََل  ِإنا »يَ ْنَصِرْف َحَّتا جَتَلاِت الشاْمُس، فَ َقاَم َفَحِمَد اَّللاَ َوأَْثًَن َعَلْيِه، َوَقاَل: 

ْن آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا َُيَوُِّفُكْم هِبَِما، فَِإَذا َكَسَفا فَافْ َزُعوا ِإىَل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، َوَلكِ 
وقال اْللباين: شاذ واحملفوظ عنها يف كل ركعة  ،رواه النسائي ؛«ذِْكِر اَّللِا َعزا َوَجلا َحَّتا يَ ْنَجِلَيا

  ركوعان.
 العشرون:و  احلديث الواحد

، «َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َصلاى ِستا رََكَعات  يف أَْرَبِع َسَجَدات   الناِبا َأنا » عنهارضي هللا  َعاِئَشةَ َعْن 
 قال ؛أخرجه النسائي ؛َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم؟ قَاَل: ََل َشكا َوََل ِمْريَةَ  الناِبِّ قُ ْلُت ِلُمَعاذ : َعِن 

 .شاذ :اْللباين
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  العشرون:و  احلديث الثاين
َوَسلاَم َصلاى يف ُكُسوف  يف ُصفاِة َزْمَزَم أَْرَبَع َصلاى هللاُ َعَلْيِه  َرُسوَل اَّللاِ َأنا » رضي هللا عنها َعاِئَشةَ َعْن 

فإنه شاذ  ،دون ذكر الصفة قال عنه اْللباين: صحيحو  ،رواه النسائي ؛«رََكَعات  يف أَْرَبِع َسَجَدات  
 َمالف لكل الروايت السابقة والالحقة.

 :العشرونو  الثالث احلديث
َقاَل: اْنَكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللِا َصلاى هللُا َعَلْيِه  رضي هللا عنه اَّللِا ْبَن َعْمر وَعْبدعن 

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم ِإىَل الصااَلِة َوقَاَم الاِذيَن َمَعُه، فَ َقاَم ِقَياًما َفَأطَاَل اْلِقَياَم،  َرُسوُل اَّللاِ َوَسلاَم، فَ َقاَم 
مُثا اَل اجْلُُلوَس، مُثا رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع، مُثا َرَفَع َرْأَسُه َوَسَجَد َفَأطَاَل السُُّجوَد، مُثا َرَفَع َرْأَسُه َوَجَلَس َفَأطَ 

َعِة اْْلُوىَل ِمَن َسَجَد َفَأطَاَل السُُّجوَد، مُثا َرَفَع َرْأَسُه َوقَاَم َفَصَنَع يف الراْكَعِة الثاانَِيِة ِمْثَل َما َصَنَع يف الراكْ 
ُفُخ يف آِخِر ُسُجوِدِه ِمَن الراْكَعةِ  الثاانَِيِة، َويَ ْبِكي َويَ ُقوُل:  اْلِقَياِم َوالرُُّكوِع َوالسُُّجوِد َواجْلُُلوِس، َفَجَعَل يَ ن ْ

، مُثا َرَفَع َرْأَسُه َواُْنََلِت الشاْمُس، فَ َقاَم «ملَْ َتِعْدين َهَذا َوَأََن ِفيِهْم، ملَْ َتِعْدين َهَذا َوحَنُْن َنْستَ ْغِفُركَ »
ِإنا الشاْمَس  َوأَْثًَن َعَلْيِه، مُثا َقاَل: " َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم، َفَخَطَب النااَس، َفَحِمَد اَّللاَ  َرُسوُل اَّللاِ 

، ذِْكِر اَّللِا َعزا َوَجلا  َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا َعزا َوَجلا فَِإَذا َرأَيْ ُتْم ُكُسوَف َأَحِدمِهَا فَاْسَعْوا ِإىَل 
، َحَّتا َلْو َبَسْطُت َيِدي لَتَ َعاطَْيُت ِمْن ُقطُوِفَها، َوَلَقْد َوالاِذي نَ ْفُس حُمَماد  بَِيِدِه َلَقْد أُْدنَِيِت اجلَْ  ناُة ِمّنِّ

، َحَّتا َلَقْد َجَعْلُت أَتاِقيَها َخْشَيَة َأْن تَ ْغَشاُكْم، َحَّتا َرأَْيُت ِفيَها اْمَرأًَة مِ  ْن مِحْرَيَ أُْدنَِيِت النااُر ِمّنِّ
َها، فَ لَ  َها تُ َعذاُب يف ِهراة  َرَبطَت ْ َها َوََل ِهَي َسَقت ْ ْم َتَدْعَها أَتُْكُل ِمْن َخَشاِش اْْلَْرِض، َفاَل ِهَي َأْطَعَمت ْ

َهُش أَْليَ تَ َها، َوَحَّتا َرأَْيُت فِ  َهُشَها ِإَذا أَقْ بَ َلْت، َوِإَذا َولاْت تَ ن ْ يَها َصاِحَب َحَّتا َماَتْت، فَ َلَقْد َرأَيْ تُ َها تَ ن ْ
ْبِتي اَتنْيِ َأَخا  ْعَداِع يُْدَفُع ِبَعًصا َذاِت ُشْعبَ َتنْيِ يف النااِر، َوَحَّتا َرأَْيُت ِفيَها َصاِحَب السِّ َبِّن الدا

اْلِمْحَجِن، الاِذي َكاَن َيْسرُِق احْلَاجا ِبِْحَجِنِه ُمتاِكًئا َعَلى حِمَْجِنِه يف النااِر، يَ ُقوُل: َأََن َساِرُق 
 حه اْللباين.حا صو  ،رواه النسائي ؛اْلِمْحَجِن"

 العشرون:و  احلديث الثالث
َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم، فَ َقاَم  َرُسوِل اَّللاِ قَاَل: َكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد  رضي هللا عنه َأِب ُهَريْ َرةَ َعْن 

ِقَياِم اْْلَواِل، مُثا َفَصلاى لِلنااِس َفَأطَاَل اْلِقَياَم، مُثا رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع، مُثا قَاَم َفَأطَاَل اْلِقَياَم َوُهَو ُدوَن الْ 
مُثا َسَجَد َفَأطَاَل السُُّجوَد، مُثا َرَفَع، مُثا َسَجَد َفَأطَاَل  رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اْْلَواِل،

 َسْجَدَتنْيِ السُُّجوَد َوُهَو ُدوَن السُُّجوِد اْْلَواِل، مُثا قَاَم َفَصلاى رَْكَعَتنْيِ َوفَ َعَل ِفيِهَما ِمْثَل َذِلَك، مُثا َسَجدَ 
، »َغ ِمْن َصاَلتِِه، مُثا قَاَل: يَ ْفَعُل ِفيِهَما ِمْثَل َذِلَك َحَّتا فَ رَ  ِإنا الشاْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا
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َُما ََل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، فَِإَذا َرأَيْ ُتْم َذِلَك فَافْ َزُعوا ِإىَل ذِْكِر اَّللِا  َعزا َوَجلا َوِإىَل َوِإهنا
احلديث                                حسن صحيح. قال اْللباين عنه:و  ،رواه النسائي ؛«الصااَلةِ 

  :العشرونو  الرابع
ِإَذا َخَسَفِت الشاْمُس »هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َقاَل: َصلاى  الناِبا َأنا  رضي هللا عنه الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشري  َعْن 

ُتُموَهاَواْلَقَمُر َفَصلُّوا    فه اْللباين.ضعا و  ،رواه النسائي ؛«َكَأْحَدِث َصاَلة  َصلاي ْ
 العشرون:و  احلديث اخلامس

أَماا »َخَطَب ِحنَي اْنَكَسَفِت الشاْمُس فَ َقاَل:  َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلامَ الناِبا َأنا  رضي هللا عنه مَسَُرةَ َعْن 
 اْللباين.فه ضعا و  ،رواه النسائي ؛«بَ ْعدُ 

 :العشرونو  احلديث السادس
َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َصاَلَة  َرُسوُل اَّللاِ قَاَلْت: َصلاى  رضي هللا عنها َأمْسَاَء بِْنِت َأِب َبْكر  َعْن 

رََكَع َفَأطَاَل  اْلُكُسوِف، فَ َقاَم َفَأطَاَل اْلِقَياَم، مُثا رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع، مُثا َرَفَع فَ َقاَم َفَأطَاَل اْلِقَياَم، مُثا 
، مُثا َسَجَد َفَأطَاَل السُُّجوَد، مُثا َرَفَع فَ َقاَم َفَأطَاَل الرُُّكوَع، مُثا َرَفَع، مُثا َسَجَد َفَأطَاَل السُُّجوَد، مُثا َرَفعَ 

مُثا َرَفَع، مُثا َسَجَد اْلِقَياَم، مُثا رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع، مُثا َرَفَع فَ َقاَم َفَأطَاَل اْلِقَياَم، مُثا رََكَع َفَأطَاَل الرُُّكوَع، 
: " َلَقْد َدَنْت ِمّنِّ اجْلَناُة َحَّتا مُثا َسَجَد َفَأطَاَل السُُّجوَد، مُثا اْنَصَرَف، فَ َقالَ  َفَأطَاَل السُُّجوَد، مُثا َرَفَع،

ُتُكْم ِبِقطَاف  ِمْن ِقطَاِفَها، َوَدَنْت ِمّنِّ  َها جَلِئ ْ َربِّ َوَأََن ِفيِهْم "  النااُر َحَّتا قُ ْلُت: َأيْ  َلِو اْجرَتَْأُت َعَلي ْ
َها  قَاَل ََنِفٌع َحِسْبُت أَناُه قَاَل: " َوَرأَْيُت اْمَرأًَة خَتِْدُشَها ِهراٌة هَلَا، فَ ُقْلُت: َما َشْأُن َهِذِه؟ قَاُلوا: َحَبَست ْ

َها أَتُْكُل ِمْن ِخَشاِش  َها َوََل ِهَي أَْرَسَلت ْ  ،رواه ابن ماجه ؛اْْلَْرِض"َحَّتا َماَتْت ُجوًعا، ََل ِهَي َأْطَعَمت ْ
 .حه اْللباينصحا و 

 :العشرونو  احلديث السابع
، َواِبْلَمِديَنِة ْبِن َعفاانَ ُعْثَماَن الشاْمُس يف َعْهِد َكَسَفِت »َقاَل:  رضي هللا عنه َأِب ُشَرْيح  اخْلَُزاِعيِّ َعْن 

َفَصلاى اِبلنااِس تِْلَك الصااَلَة رَْكَعَتنْيِ َوَسَجَد َسْجَدَتنْيِ يف   ُعْثَمانُ ، قَاَل: َفَخرََج َعْبُد اَّللِا ْبُن َمْسُعود  
 َعاِئَشةَ ِإىَل ُحْجَرِة  اَّللِا ْبُن َمْسُعود   َعْبدُ ُكلِّ رَْكَعة  قَاَل: مُثا اْنَصَرَف ُعْثَماُن َفَدَخَل َداَرُه َوَجَلَس 

َكاَن ََيُْمُر اِبلصااَلِة ِعْنَد ُكُسوِف   -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوَل اَّللاِ َوَجَلْسَنا ِإلَْيِه فَ َقاَل: ِإنا 
َا ِإْن َكاَنِت الاِذي حتَْ  َذُروَن َكاَنْت الشاْمِس َواْلَقَمِر فَِإَذا َرأَيْ ُتُموُه َقْد َأَصاهَبَُما َفافْ َزُعوا ِإىَل الصااَلِة فَِإهنا

ُتُموهُ َوأَنْ ُتْم َعَلى َغرْيِ َغْفَلة   ُتْم َخرْيًا َواْكَتَسب ْ ُتْم َقْد َأَصب ْ َأمْحَُد َوأَبُو يَ ْعَلى َرَواُه  ؛«، َوِإْن ملَْ َتُكْن ُكن ْ
 .اهليثميقاله  ، َورَِجالُُه ُمَوث اُقونَ اْلبَ زاارُ يف اْلَكِبرِي وَ  َواْلَطرَبَاينُّ 
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 :العشرونو  احلديث الثامن
الشاْمُس َفَصلاى َعِلي  لِلنااِس فَ َقَرأَ يس َوحَنَْوَها مُثا رََكَع حَنًْوا ِمْن َقْدِر السُّوَرِة َكَسَفِت »َقاَل:  َعِليّ  َوَعْن 

ُ مُثا رََكعَ  َدُه، مُثا قَاَم َقْدَر اْل ُسوَرِة َيْدُعو َوُيَكربِّ َع اَّللاُ ِلَمْن محَِ ا  َقْدَر ِقَراَءتِِه أَْيضً مُثا َرَفَع َرْأَسُه فَ َقاَل: مسَِ
َع اَّللاُ ِلَمنْ  َدُه مُثا قَاَم أَْيًضا  مُثا قَاَل: مسَِ َحَّتا َصلاى َأْرَبَع  رََكَع َقْدَر َذِلَك أَْيًضا َقْدَر السُّوَرِة، مُثا محَِ

َدُه مُثا َسَجَد مُثا قَاَم ِإىَل الراْكَعِة الثاانَِيِة ف َ  َع اَّللاُ ِلَمْن محَِ َفَعَل َكِفْعِلِه يف الراْكَعِة اْْلُوىَل رََكَعات  مُثا قَاَل: مسَِ
ثَ ُهْم َأنا    -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوَل اَّللاِ مُثا َجَلَس َيْدُعو َويَ ْرَغُب َحَّتا اُْنََلِت الشاْمُس مُثا َحدا

 .اهليثميقاله  َورَِجالُُه ثَِقاتٌ  َأمْحَدُ َرَواُه  ؛«َكَذِلَك فَ َعلَ 
 :العشرونو  التاسع احلديث

َصلاى  - َرُسوِل اَّللاِ اْبُن  ِإبْ َراِهيمُ َكَسَفِت الشاْمُس يَ ْوَم َماَت »قَاَل:  رضي هللا عنه حَمُْموِد ْبِن لَِبيد  َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  ُ َعَلْيِه َوَسلاَم ى َصلا  -اْبِن َرُسوِل اَّللِا  ِإبْ َراِهيمَ لشاْمُس ِلَمْوِت فَ َقاُلوا: َكَسَفِت ا -اَّللا  -اَّللا

َعزا َوَجلا  -: " ِإنا الشاْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوُل اَّللاِ فَ َقاَل 
َُما ََل َيْكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه، فَِإَذا َرأَيْ ُتمُ  - ومُهَا َكَذِلَك فَافْ َزُعوا ِإىَل اْلَمَساِجِد "مُثا َأََل َوِإهنا

ارَِيِت مُثا رََكَع مُثا اْعَتَدَل مُثا َسَجَد َسْجَدَتنْيِ مُثا قَاَم فَ َفَعَل َكَما فَ َعَل   ؛«يف اْْلُوىَل قَاَم فَ َقَرَأ بَ ْعَض الذا
 .اهليثمي قاله َرَواُه َأمْحَُد َورَِجالُُه رَِجاُل الصاِحيحِ 

 احلديث الثالثون:
 -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوِل اَّللاِ َكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد »َقاَل:  رضي هللا عنه ِباَلل  َعْن 

اَّللِا َفِإَذا  فَ َقاَل: "ِإنا الشاْمَس َواْلَقَمَر ََل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِِه َوَلِكن اُهَما آيَ َتاِن ِمْن آَيتِ 
ُتُموَها يف اْْلَْوَسِط َواْلَكِبرِي،  اْلَطرَبَاينُّ وَ ْلبَ زااُر اَرَواُه  ؛«"َرأَيْ ُتْم َذِلَك َفَصلُّوا َكَأْحَدِث َصاَلة  َصلاي ْ

َلى َوَعْبُدالرامْحَِن ْبُن َأِب   .اهليثميقاله  ، َوبَِقياُة رَِجاِلِه ثَِقاتٌ ِباَلًَل ملَْ يُْدرِْك  لَي ْ
 الثالثون:و  احلديث الواحد

َصلاى ِعْنَد ُكُسوِف الشاْمِس  -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوَل اَّللاِ َأنا » رضي هللا عنه ُحَذيْ َفةَ َعْن 
ت  قَ ْبَل مُثا قَ َرأَ مُثا رََكَع َكَما قَ َرأَ، مُثا َرَفَع َكَما رََكَع مُثا رََكَع َكَما قَ َرأَ، َفَصَنَع َذِلَك أَْرَبَع رََكَعا ،فَ َقاَم َفَكرباَ 

حُمَماُد ، َوِفيِه اْلبَ زاارُ اُه َروَ  ؛«َأْن َيْسُجَد َسْجَدَتنْيِ مُثا قَاَم ِإىَل الثاانَِيِة َفَصَنَع ِمْثَل َذِلَك َوملَْ يَ ْقَرْأ َبنْيَ الرُُّكوعِ 
 .اهليثميقاله  ِفيِه َكاَلمٌ  ْبُن َأِب لَي َْلى
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 الثالثون:و  احلديث الثاين
َكاَن يَ ُقوُل: "ِإنا الشاْمَس َواْلَقَمَر   -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوَل اَّللاِ َأنا » رضي هللا عنه مَسَُرةَ َعْن 

َوَلِكن اُهَما آيَ َتاِن ِمْن آَيِت اَّللِا َيْستَ ْعِتُب هِبَِما ِعَباَدُه لِيَ ْنظَُر َمْن ََيَاُفُه  ،ََل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  ِمْنُكمْ 
يُوُسُف ْبُن َخاِلد  ، َوِفيِه اْلبَ زاارُ َرَواُه  ؛«"أَيْ ُتْم َذِلَك فَافْ َزُعوا ِإىَل ِذْكِر اَّللِا فَاذُْكُروهُ َوَمْن َيْذُكرُُه فَِإَذا رَ 

 اهليثمي.قاله  َوُهَو َضِعيفٌ  ،الساْميِتُّ 
 :الثالثونو  احلديث الثالث

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوِل اَّللاِ َكَسَفِت الشاْمُس َعَلى َعْهِد »قَاَل:  رضي هللا عنه اْبِن َعبااس  َعِن  َصلاى اَّللا
}اْقرَتََبِت السااَعُة َواْنَشقا اْلَقَمُر  -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوُل اَّللاِ فَ َقاُلوا: ِسْحُر الشاْمِس فَ َتاَل  -
يف اْْلَْوَسِط، َوِفيِه  الطارَبَاينُّ َرَواُه  ؛[«1 - 2َوِإْن يَ َرْوا آيًَة يُ ْعِرُضوا َويَ ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر { ]القمر:  *

اَرُقْطِّنُّ فَِإْن َكاَن ُهَو التُّْسرَتِيا فَ َقْد َتَكلاَم ِفيِه  الطارَبَاينِّ َشْيُخ  ُموَسى ْبُن زََكرِيا  َكاَن َغرْيَُه َفاَل   َوِإنْ  الدا
 .اهليثميقاله  َأْعرِفُُه، َوبَِقياُة رَِجاِلِه رَِجاُل الصاِحيحِ 

 الثالثون:و  احلديث الرابع
َ »قَاَل:  رضي هللا عنه ْبِن َعاِمر   ُعْقَبةَ َعْن  َكَسَفِت الشاْمُس فَ َقاَل النااُس: َكَسَفِت   ِإبْ َراِهيمُ َلماا تُ ُويّفِ

: "ِإنا الشاْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َرُسوُل اَّللاِ فَ َقاَل  ِإبْ َراِهيمَ الشاْمُس ِلَمْوِت 
 الطارَبَاينُّ َرَواُه  ؛«َذا َرأَيْ ُتْم َذِلَك فَافْ َزُعوا ِإىَل الصااَلةِ فَإِ  ،آَيِت اَّللِا ََل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحد  َوََل حِلََياتِهِ 

قاله  يف الثَِّقاِت، َوبَِقياُة رَِجاِلِه رَِجاُل الصاِحيحِ  اْبُن ِحباانَ ذََكَرُه  ْبِن ُموَسى َوَسِعيُد ْبُن َأَسدِ  اْلَكِبريِ يف 
 .اهليثمي

 :الثالثونو  احلديث اخلامس
َحَّتا اْصَطَفَقِت  ُعَمرَ قَاَلْت: "زُْلزَِلِت اْْلَْرُض َعَلى َعْهِد  رضي هللا عنها َصِفياَة بِْنِت َأِب ُعبَ ْيد  َعْن 

النااَس،  ُعَمرُ ُيَصلِّي فَ َلْم َيْدِر هِبَا، َوملَْ يُ َواِفْق َأَحًدا ُيَصلِّي، َفَدَرى هِبَا، َفَخَطَب  َواْبُن ُعَمرَ السُُّرُر، 
"َأْحَدثْ ُتْم، َلَقْد َعِجْلُتْم، قَاَلْت: َوََل َأْعَلُمُه ِإَلا قَاَل: " لَِئْن َعاَدْت َْلَْخُرَجنا ِمْن َبنْيِ  فَ َقاَل:

 .حسن صحيح أثرٌ  ،أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ؛َظْهَرانَ ْيُكْم"
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 الثالثون:و  احلديث السادس
َثِّن  ُعبَ ْيِدهللِا ْبِن الناْضرِ َعْن  ، قَاَل: َفأَتَ ْيُت أََنِس ْبِن َماِلك   قَاَل: "َكاَنْت ظُْلَمٌة َعَلى َعْهدِ  َأِب َحدا

َصلاى هللاُ  َرُسوِل هللاِ ، َهْل َكاَن ُيِصيبُكْم ِمْثُل َهَذا َعَلى َعْهِد َأاَب مَحَْزةَ ، فَ ُقْلُت: َي أََنَس ْبَن َماِلك  
أخرجه  ؛"َمْسِجِد ََمَاَفَة اْلِقَياَمةِ فَ نُ َباِدُر ِإىَل الْ  ،َعَلْيِه َوَسلاَم؟ فَ َقاَل: "َمَعاَذ هللِا، ِإْن َكاَنِت الرِّيُح لََتْشَتدُّ 

  .وضعف اْللباين إسناده يف ضعيف أِب داود البيهقي يف السنن
 الثالثون:و  احلديث السابع

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم، َفَخرا  الناِبِّ : َماَتْت ُفاَلنَُة، بَ ْعُض أَْزَواِج َِلْبِن َعبااس  َقاَل: "ِقيَل  ِعْكرَِمةَ َعْن 
َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم: "ِإَذا َرأَيْ ُتْم آيًَة  َرُسوُل هللاِ َساِجًدا، َفِقيَل َلُه: َتْسُجُد َهِذِه السااَعَة؟ فَ َقاَل: قَاَل 

البيهقي يف السنن أخرجه  ؛َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم" الناِبِّ َوِأيُّ آيَة  َأْعَظُم ِمْن ِذَهاِب َأْزَواِج  ،فَاْسُجُدوا"
 حتسينه. و  اختلف يف تضعيفه ؛الكربى

 الثالثون:و  احلديث الثامن
ْعَنا َصْواًت اِبْلَمِديَنِة، فَ َقاَل ِلَ  َقاَل: اْلَقاِضييف رَِوايَِة  :مسَِ اْنظُْر، َما َهَذا ِعْكرَِمُة َي  اْبُن َعبااس 

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم َقْد تُ ُوفَِّيْت، الناِبِّ الصاْوُت؟ َقاَل: َفَذَهْبُت، فَ َوَجْدُت َصِفياَة بِْنَت ُحَييّ  اْمَرأََة 
فَ َوَجْدتُُه َساِجًدا َوَلماا َتْطُلِع الشاْمُس، فَ ُقْلُت َلُه: ُسْبَحاَن هللِا، َتْسُجُد اْبِن َعبااس  قَاَل: َفِجْئُت ِإىَل 

َصلاى هللُا َعَلْيِه َوَسلاَم: "ِإَذا َرأَيْ ُتْم  َرُسوُل هللاِ َوملَْ َتْطُلِع الشاْمُس بَ ْعُد؟ فَ َقاَل: َي ََل أُما َلَك أَلَْيَس قَاَل 
 ؛"َأْظُهرََِن، َوحَنُْن َأْحَياءٌ َفِأيُّ آيَة  َأْعَظُم ِمْن َأْن ََيُْرْجَن أُماَهاُت اْلُمْؤِمِننَي ِمْن َبنْيِ  ،آيًَة فَاْسُجُدوا"

 .البيهقي يف السنن الكربىأخرجه 
 الثالثون:و  احلديث التاسع

ْعُتْم َهاًدا ِمَن الساَماِء فَافْ َزُعوا ِإىَل رضي هللا عنه َعْبُدهللِا ْبُن َمْسُعود  َقاَل: قَاَل  َعْلَقَمةَ َعْن  : "ِإَذا مسَِ
ضعف املرفوع إىل النب صلى هللا و  حه ابن حجرصحا  ؛البيهقي يف السنن الكربىأخرجه  ؛الصااَلةِ 

 سلم.و  عليه
 احلديث اْلربعون:

،  أَناُه َصلاى يف زَْلَزَلة  َعِليّ  َرِضَي هللُا َعْنُه َعْن  ، يف أَْرَبِع َسَجَدات  ََخَْس رََكَعات  ِستا رََكَعات 
: "َوَلْو ثَ َبَت َهَذا احلَِْديُث ِعْنَدََن َعْن الشااِفِعيُّ قَاَل  ،َوَسْجَدَتنْيِ يف رَْكَعة ، َورَْكَعًة َوَسْجَدَتنْيِ يف رَْكَعة  

  .اَثِبتٌ  اْبِن َعبااس  َرمِحَُه هللاُ: ُهَو َعِن  بيهقيالقَاَل  ؛ُقْلَنا ِبِه"لَ  ،يّ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعلِ 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

 :خامتة :رابعالباب ال
 صلى هللاو  لوجهه الكرمي ةً أسأل هللا أن ُيعلها خالص ،تيسر مجعه يف هذه الرسالة املختصرة هذا ما

 عهم إبحسان إىل يوم الدين.ن تبِ مَ و  ،صحبهو  على آلهو  سلم على رسوله اْلمنيو 
 .حبليل حممد بن حممد بن عبد اللهالبوكانوين التلمساين املالكي قاله الفقري إىل عفو موَله
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 :املصادرو  ملراجعا
 إلعداد هذه املادة اعتمدت على املراجع اآلتية:

املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيمه = اجلامع املسند الصحيح كتاب:  -2
حممد زهري بن  احملقق: ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي :املؤلف ؛صحيح البخاري

 دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي( الناشر: ،َنصر الناصر
شر  وتعليق د. مصطفى ديب البغا  مع الكتاب: ،9 عدد اْلجزاء: ه 2311اْلوىل،  الطبعة:

رقم احلديث )واجلزء والصفحة(  كالتال:  جامعة دمشق -أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 
 .يف ط البغا، يليه تعليقه، مث أطرافه

 صلى هللا عليه وسلم املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللاكتاب:  -1
حممد فؤاد  احملقق: ؛ه (152مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  املؤلف:

 .1 عدد اْلجزاء: بريوت –دار إحياء الرتاث العرِب  الناشر: عبدالباقي
أبو داود سليمان بن اْلشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن  املؤلف: سنن أِب داود كتاب: -7

ِجْستاين )املتوىف:  ََ  الناشر: ،حممد حميي الدين عبداحلميد احملقق: ؛ه (101عمرو اْلزدي السِّ
 .3 عدد اْلجزاء: بريوت –املكتبة العصرية، صيدا 

أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن  املؤلف: ؛اجملتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائيكتاب:  -3
مكتب املطبوعات  الناشر: عبدالفتا  أبو غدة حتقيق: ؛ه (707علي اخلراساين، النسائي )املتوىف: 

 .وجملد للفهارس( 1) 9 عدد اْلجزاء: 2915 - 2305الثانية،  الطبعة: حلب -اإلسالمية 
اسم أبيه  هأبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويّن، وماج هابن ماج املؤلف: ؛سنن ابن ماجهكتاب:  -1

فيصل  -دار إحياء الكتب العربية  الناشر: حممد فؤاد عبدالباقي حتقيق: ؛ه (107يزيد )املتوىف: 
 .1 عدد اْلجزاء: عيسى الباِب احللب

أبو احلسن نور الدين علي بن أِب بكر بن سليمان  املؤلف: جممع الزوائد ومنبع الفوائدكتاب:  -5
عام  مكتبة القدسي، القاهرة الناشر: حسام الدين القدسي احملقق: ؛ه (100اهليثمي )املتوىف: 

 .20 عدد اْلجزاء: م 2993ه ،  2323 النشر:
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو  املؤلف: السنن الكربىكتاب:  -0

دار الكتب العلمية، بريوت  الناشر: حممد عبدالقادر عطا احملقق: ؛ه (311بكر البيهقي )املتوىف: 
 .م 1007 -ه   2313الثالثة،  الطبعة: لبنات -
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حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  املؤلف: لسان العربكتاب:  -1
 -الثالثة  الطبعة: بريوت -دار صادر  الناشر: ،ه (022اْلنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 

 .21 عدد اْلجزاء: ه  2323
 ،ه (505أبو زكري حميي الدين ُيىي بن شرف النووي )املتوىف:  املؤلف: اْلربعون النوويةكتاب:  -9

دار املنهاج للنشر والتوزيع،  الناشر: قصي حممد نورس احلالق، أنور بن أِب بكر الشيخي ُعِّنَ ِبِه:
 .2 عدد اْلجزاء: م 1009 -ه   2370اْلوىل،  الطبعة: بريوت -لبنان 

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  املؤلف: فتح الباري شر  صحيح البخاريكتاب:  -20
 حممد فؤاد عبدالباقي رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 2709بريوت،  -دار املعرفة  الناشر: ،الشافعي

عبدالعزيز  عليه تعليقات العالمة: حمب الدين اخلطيب وأشرف على طبعه: ،حهقام إبخراجه وصحا 
 .27 عدد اْلجزاء: ،بن عبدهللا بن ابز

أبو زكري حميي الدين ُيىي بن شرف  املؤلف: املنهاج شر  صحيح مسلم بن احلجاجكتاب:  -22
عدد  2791الثانية،  الطبعة: بريوت -دار إحياء الرتاث العرِب  الناشر: ،ه (505النووي )املتوىف: 

 .جملدات( 9)يف  21 اْلجزاء:
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  املؤلف: ؛أاملنتقى شر  املوطكتاب:  -21

ِبوار حمافظة  -مطبعة السعادة  الناشر: ،ه (303التجيب القرطب الباجي اْلندلسي )املتوىف: 
الطبعة: الثانية،  -ه  )مث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة  2771اْلوىل،  الطبعة مصر

 .0 عدد اْلجزاء: بدون اتريخ(
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن  املؤلف: ؛عمدة القاري شر  صحيح البخاريكتاب:  -27

دار إحياء الرتاث  الناشر: ،ه (111)املتوىف:  بدر الدين العيّن ياحلنف أمحد بن حسني الغيتاِب
 .21×  11 عدد اْلجزاء: بريوت -العرِب 

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني  املؤلف: ؛البناية شر  اهلدايةكتاب:  -23
 بريوت، لبنان -دار الكتب العلمية  الناشر: ،ه (111)املتوىف:  بدر الدين العيّن ياحلنف الغيتاِب
 .27 عدد اْلجزاء: م 1000 -ه   2310اْلوىل،  الطبعة:

َشس الدين أبو عبدهللا حممد بن حممد بن  املؤلف: مواهب اجلليل يف شر  َمتصر خليلكتاب:  -21
دار  الناشر: ،ه (913عبدالرمحن الطرابلسي املغرِب، املعروف ابحلطاب الرُّعيّن املالكي )املتوىف: 

 .5 عدد اْلجزاء: م2991 -ه  2321الثالثة،  الطبعة: الفكر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد  املؤلف: ،بداية اجملتهد وهناية املقتصدكتاب:  -25
 اتريخ النشر: القاهرة -دار احلديث  الناشر: ،ه (191القرطب الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف: 

 .3 عدد اْلجزاء: م 1003 -ه  2311
ىي أبو زكري حميي الدين ُي املؤلف: ،اجملموع شر  املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي((كتاب:  -20

دار الفكر )طبعة كاملة معها تكملة السبكي  الناشر: ،ه (505بن شرف النووي )املتوىف: 
 .واملطيعي(

أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  املؤلف: املغّن َلبن قدامةكتاب:  -21
 الناشر: ،ه (510مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف:  ،اجلماعيلي املقدسي

 .20 عدد اْلجزاء: م2951 -ه  2711 اتريخ النشر: مكتبة القاهرة
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