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�
مقدمة . ١

، بعد أما.... و على آله و صحبه و عبده حممد  حق محده و الصالة و السالم على نبينهاحلمد هللا 

:  )NASA(ناسا  - ‘‘الفضاء ئية واإلدارة الوطنية للمالحة الفضا’’ حسب إعالن

، و خسوفان كسوفات   أربعةعن  ٢٠١١السنة يف 

،كسوفان و خسوفان  م ٢٠١٢السنة يف 

 .خسوفاتكسوفان و ثالثة   ٢٠١٣سنة و يف ال
، كسوفان و خسوفان ٢٠١٤السنة يف 

 ،كسوفان و خسوفان ٢٠١٥ة و يف السن
 .كسوفان و خسوفان  ٢٠١٦يف السنة 

 .ت و اخلسوفات من عالمات الساعةكثرة الكسوفا
. ر  آيتان من آيات اهللا العظيمةالقم الشمس و

فصلت ٤١[ �zاُه تـَْعُبُدونَ ي إِ الِذى َخَلَقُهن ِإن ُكنُتْم  َوِمْن آيَاتِِه اللْيُل َوالنـَهاُر َوالشْمُس َواْلَقَمُر الَ َتْسُجُدوا لِلشْمِس َوالَ لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلهِ }�: قال اهللا تعاىل 

 :٣٧[

 ،ضوءها كليا أو جزئياجب إذا احتُ لشمس يقال كسوف ا

 ، الكسوف و اخلسوف: ت الكلمتان خاصة إذا اجتمع، إذا ذهب ضوءه كليا أو جزئيا لقمرو خسوف ا

 ".إذا اجتمعا افرتقا و إذا افرتقا اجتمعا"رد فالكسوف و اخلسوف مبعىن واحد أي أما إذا انف

 .له نظائر يف اللغة العربية و

و مجع الشمس و * و خسف القمر * فإذا برق البصر * يسأل أيان يوم القيامة ﴿: كسوف الشمس و خسوف القمر يذكران مبواقف مهولة يوم القيامة 

 ﴾القمر

 ] ٩-٦: القيامة  ٧٥[
 ﴾َو َما نـُْرِسُل بِاآليَاِت ِإال َختْوِيًفا﴿: قد قال اهللا تعاىل و 
 ]٥٩: سراء اإل ١٧[



 ﴾َو ُخنَوفـُُهْم َفَما يَزِيُدُهْم ِإال طْغيَانًا َكِبريًا﴿: سبحانه و قال 
 ]٦٠: اإلسراء  ١٧[

 
  و أسباما ما هو اخلسوف و الكسوف. ٢

 : للكسوف و اخلسوف سببان 
  شرعي :السبب األول 

 . وب ، نسأل اهللا العافيةرانت املعاصي على القل إذا كثرت الذنوب ، وال سيما ختويف العباد و هو 
  كوين قدري: السبب الثاين 

 حيلولة القمر بني الشمس واألرض ، : لكسوف ل
 القمر ، حيلولة األرض بني الشمس و: لخسوف و ل
 .جل أسباباً طبيعية لتخويف العباد ال ميتنع أن جيعل اهللا عز و و
  ])٥-٤/  ١٥( - للشيخ ابن عثيمني بتصرف يسري لقاء الباب املفتوح[ 
 

 أنواع الكسوف و اخلسوف . ٣

 :أنواع  ٤على  الشمس كسوف

 .جب قرص الشمس متاما بالقمرحيُ  عندماحيدث  :  Solar Eclipse (Total(:  كسوف كلي -١

 

 . بشكل عضة، جب قرص الشمس جزئيا بالقمرحيدث عندما حيُ :  )Eclipse Solar Partial( كسوف جزئي -٢

 

 



   
 

فتظهر شكل الشمس  ، جب وسط قرص الشمس دون حوافه بالقمرحيُ حيدث عندما  :  )lar EclipseAnnu( كسوف حلقي أو خامتيّ  -٣
 . كاخلامت أو احللقة

 .الكسوف الكلي والكسوف احللقي جيمعهو ما  : )Eclipse) Hybrid Solar الكسوف اهلجني -٤

 .سوفا هجينا أي جيمع بني نوعني كأخرى فيعترب نقطة يف احلقييشاهد  إذا شوهد هذا الكسوف كامال يف نقطة ما و

 ، الكسوف اهلجنيهذه الصورة توضح ، ٢٠٠٥مايو  ٦ما حدث يف مثل 

تبعد عن  -يف آن واحد أخرى نقطة من الكسوف الكلي باناما فشوهد الكسوف احللقي بينما شوهد من ) النصف األمين من الصورة(صورته  تالتقط

  ! )يسر من الصورةالنصف األ(  - غربا يلومرتك  ٢٢٠٠ جاالباجوس

  ]١٤:املؤمنون [ ﴾ تَبَاَرَك اللُه َأْحَسُن اخلَالِِقنيَ فَـ  ﴿

 . امثل هذا الكسوف نادر جد و

 . يف القرن احلادي و العشرينللشمس من جمموع الكسوفات فقط ) ٢٢٤من  ٧(% ٣,١ نسبة حسب اإلحصائيات يشكل الكسوف اهلجني
 

 



 

  : أنواع  ٣على  القمر خسوفو 

 . األرضامال بالقمر كقرص  ُيظّلل حيدث عندما:  Lunar Eclipse (Total( كلي  خسوف -١

غيم كال  بسبب اال اجلوي لألرض و، لونه حمر فيَ بل ينحين و ينعكس إىل القمر مباشرة و ال يصل ضوء الشمس ظل األرض  القمر مير مبنطقةو 
لون الصدأ أو قرميد أمحر أو إىل ) خاصة عند منتصف اكتماله(د شبه أسو  من كتمالهعند ا قد يظهر لون القمر   اكنيالرب  انفجارمن  غبارالأو 

 .أو حىت برتقايلأمحر حناسي المع 

 .منطقة ظل األرضيف القمر  قرص حيدث عندما يدخل جزء من:  Lunar Eclipse (Partial (خسوف جزئي -٢

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 : )Penumbral Lunar Eclipse( خسوف شبه الظل -٣
 : ان و هو ضرب

 .منطقة شبه الظليف  كامال  القمرقرص حيدث عندما يدخل :  (Total Penumbral Eclipse)خسوف شبه الظل الكامل  -أ

 .منطقة شبه الظليف  جزئيا القمرقرص حيدث عندما يدخل :  (Partial Penumbral Eclipse)خسوف شبه الظل اجلزئي  -ب

 



 

 مىت شرعت صالة الكسوف . ٤
  .رضي اهللا عنهإبراهيم  – صلى اهللا عليه و سلم – بعد وفاة ابن رسول اهللاالة كسوف الشمس صثبت يف السنة 

  ])م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(مؤسسة الرسالة -ط، )٢٧/٧٢٨(سري أعالم النبالء [ .السنة العاشرة من اهلجرة –رضي اهللا عنه  -و كان وفاة إبراهيم 
 
  على النيب صلى اهللا عليه و سلم ما عرض. ٥
أَنُكْم تـُْفتَـُنوَن ِيف  َمَقاِمي َهَذا َحىت اْجلَنَة َوالناَر َوإِنُه َقْد أُوِحَي ِإَيل  ِيف  أَما بـَْعُد َما ِمْن َشْيٍء ملَْ أَُكْن رَأَيـُْتُه ِإال َقْد رَأَيـْتُهُ : ُمث قَاَل ..... : ( قَاَلتْ  َأْمسَاءَ  َعنْ  -١

َنةِ َقرِيًبا أَْو ِمْثَل  اْلُقُبورِ  فـَيـُْؤَتى َأَحدُُكْم فـَيـَُقاُل َما ِعْلُمَك ََِذا الرُجِل فَأَما اْلُمْؤِمُن أَْو اْلُموِقُن َال أَْدرِي َأي  َأْمسَاءُ  َال أَْدرِي َأي َذِلَك قَاَلتْ  اْلَمِسيِح الدجالِ  ِفتـْ
َنا َوأَطَْعَنا َثَالَث ِمرَاٍر فـَيـَُقاُل لَُه َمنْ َقْد ُكنا نـَْعَلُم إِ فـَيَـُقوُل ُهَو ُحمَمٌد ُهَو َرُسوُل ا َأْمسَاءُ  َذِلَك قَاَلتْ  نَك لَتُـْؤِمُن بِِه فـََنْم َصاِحلًا للِه َجاءَنَا بِاْلبَـيـنَاِت َواْهلَُدى فََأَجبـْ

 )ُل َال أَْدرِي مسَِْعُت الناَس يـَُقولُوَن َشْيًئا فـَُقْلتُ فـَيَـُقو  َأْمسَاءُ  قَاَلتْ ، َوأَما اْلُمنَاِفُق أَْو اْلُمْرتَاُب َال أَْدرِي َأي َذِلَك 
 )]٩٠٥( كتاب الكسوف، مسلم[
ْد رَأَْيُت ِيف َمَقاِمي َهَذا ُكل َشْيٍء فَِإَذا رَأَيـُْتْم َذِلَك َفَصلوا َحىت يـُْفرََج َعْنُكْم لَقَ إِنـُهَما آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اللِه : ُمث قَاَل .....: ( َعاِئَشةُ  قَاَل قَاَلتْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  -٢ 

أَْيُت بـَْعًضا ِحَني رَأَيـُْتُموِين تََأخْرُت َو رَ  َحيِْطُم بـَْعُضَها َجَهنمَ  ْد رَأَْيتُ ُوِعْدتُُه َحىت لََقْد رَأَْيُت أُرِيُد أَْن آُخَذ ِقْطًفا ِمْن اْجلَنِة ِحَني رَأَيـُْتُموِين َجَعْلُت أَتـََقدُم َولَقَ 
 .)َو ُهَو الِذي َسيَب السوَاِئبَ  َعْمَرو ْبَن حلَُي  فِيَها

 )]١١٥٤(كتاب العمل يف الصالة ، البخاري[
َها قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َأن  ُعْرَوةَ  نْ و ع -٣ َوْهَو  َجيُر ُقْصَبهُ  َعْمرًا ِطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا َورَأَْيتُ رَأَْيُت َجَهنَم حيَْ :  و سلمقَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه (:  َرِضَي اللُه َعنـْ

 .)أَوُل َمْن َسيَب السوَاِئبَ 
 )]٤٣٤٨(كتاب تفسري القرآن ، البخاري[
بِالناِر َوَذِلُكْم ِحَني رَأَيـُْتُموِين تََأخْرُت َخمَافََة َأْن ُيِصيَبِين ِمْن لَْفِحَها َما ِمْن َشْيٍء تُوَعُدونَُه ِإال َقْد رَأَيـْتُُه ِيف َصَالِيت َهِذِه لََقْد ِجيَء .....: ( قَالَ  َجاِبرٍ  َعنْ  -٤

َا لَُه قَاَل َوَحىت رَأَْيُت فِيَها َصاِحَب اْلِمْحَجِن َجيُر ُقْصَبُه ِيف الناِر َكاَن َيْسرُِق اْحلَاج ِمبِْحَجِنِه فَِإْن ُفِطنَ  َق مبِِ  ِإمنرَأَْيُت  َوِإنْ  ْحَجِين تـََعل ُغِفَل َعْنُه َذَهَب بِِه َوَحىت
َقدْمُت َحىت تَْأُكُل ِمْن َخَشاِش اْألَْرِض َحىت َماَتْت ُجوًعا ُمث ِجيَء بِاْجلَنِة َوَذِلُكْم ِحَني رَأَيـُْتُموِين تَـ  ْعَهافِيَها َصاِحَبَة اْهلِرِة الِيت رَبَطَتـَْها فـََلْم تُْطِعْمَها وََملْ تَدَ 

 ).ِيت َهِذهِ ِإال َقْد رَأَيـْتُُه ِيف َصال  أَفْـَعَل َفَما ِمْن َشْيٍء تُوَعُدونَهُ إِلَْيِه ُمث بََدا ِيل أَْن القُْمُت ِيف َمَقاِمي َولََقْد َمَدْدُت يَِدي َوأَنَا أُرِيُد َأْن أَتـََناَوَل ِمْن َمثَرَِها لِتَـْنظُُروا 
  )]٩٠٤(وف كتاب الكس، مسلم[
 
  ما يستحب يف الكسوف و اخلسوف. ٦
ِإن الشْمَس َواْلَقَمَر آيـَتَاِن ِمْن آيَاِت اللِه ُخيَوُف اللُه َِِما ِعَباَدُه ، َوإِنـُهَما  : ( و سلمقَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه : َعْن َأِيب َمْسُعوٍد اْألَْنَصاِري قَاَل  -١

 )  .َشَف َما ِبُكمْ َال يـَْنَكِسَفاِن لَِمْوِت َأَحٍد ِمْن الناِس ، فَِإَذا رَأَيـُْتْم ِمنـَْها َشْيًئا َفَصلوا ، َواْدُعوا اللَه َحىت يُكْ 
 ])٩١١( كتاب الكسوف، مسلم[
فَزًِعا َخيَْشى أَْن َتُكوَن الساَعُة ، فَأََتى اْلَمْسِجَد َفَصلى بَِأْطَوِل  و سلمى اللُه َعلَْيِه َخَسَفْت الشْمُس فـََقاَم النِيب َصل : َعْن َأِيب ُموَسى رضي اهللا عنه قَاَل  -٢

فَِإَذا رَأَيـُْتْم َشْيًئا  وُف اللُه بِِه ِعَباَدُه ؛يَاتِِه َوَلِكْن خيَُ َال حلَِ  ُت الِيت يـُْرِسُل اللُه َال َتُكوُن لَِمْوِت َأَحٍد وَ َهِذِه اْآليَا: ( قَِياٍم َورُُكوٍع َوُسُجوٍد رَأَيـُْتُه َقط يـَْفَعلُُه ، َوقَاَل 
 ) .اْسِتْغَفارِهِ  ِمْن َذِلَك فَافْـَزُعوا ِإَىل ذِْكرِِه َوُدَعائِِه وَ 

 ])١٠١٠( كتاب الكسوف، البخاري[
 :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا 

 



   
 

َعاِء َواِالْسِتْغَفار َسَبب ِجُئوا َوتـََوجُهوا ، َوِفيِه ِإَشاَرة ِإَىل اْلُمَباَدَرة ِإَىل اْلَمْأُمور بِِه ، َوَأن اِالْلِتَجاء ِإَىل الله ِعْند َأْي اِْلتَ ) : أَفْـَزُعوا فَ : ( قـَْوله "  اْلَمَخاِوف بِالد
 الذ انتهى " نُوب َسَبب لِْلَبَاليَا َواْلُعُقوبَات اْلَعاِجَلة َواْآلِجَلة ِلَمْحِو َما فرَط ِمْن اْلِعْصَيان ؛ يـُْرَجى ِبِه َزَوال اْلَمَخاِوف ، َوَأن 

 ])٢/٥٣٤(فتح الباري [
فَِإَذا رَأَيـُْتْم َذِلَك فَاْدُعوا اللَه وََكبـُروا : (النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  : ا قالت أ -رضي اهللا عنها  -و يف حديث أم املؤمنني عائشة  -٣

ِينَ أََمُتُه يَا أُمَة ُحمَمٍد َواللِه َلْو تـَْعَلُموَن َما أَْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِليالً َو َتَصدقُوا ُمث قَاَل يَا أُمَة ُحمَمٍد َواللِه َما ِمْن َأَحٍد أَْغيَـُر ِمْن اللِه أَْن يـَْزِينَ َعْبُدُه أَْو تـَزْ وَ  َوَصلوا
  )لَبَكْيُتْم َكِثريًا

 )]٩٩٧( كتاب الكسوف، اريالبخ[
 ).مث أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القرب .. ...(  :عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم  -٤
 )]١٠٠٢( كتاب الكسوف، البخاري[
 .)بالعتاقة يف كسوف الشمس و سلملقد أمر النيب صلى اهللا عليه : ( عن أمساء قالت  -٥
 )]١٠٠٦( كتاب الكسوف، البخاري[
 ،فَِإَذا رَأَيـُْتْم َذِلَك فَاذُْكُروا اللهَ ..... (:  قَالَ  َعْبِد اللِه ْبِن َعباسٍ  َعنْ  -٦

 ،يَا َرُسوَل اللِه رَأَيـَْناَك تـََناَوْلَت َشْيًئا ِيف َمَقاِمَك ُمث رَأَيـْنَاَك َكْعَكْعتَ  : قَالُوا
أَْفَظَع َورَأَْيُت  َكاْليَـْوِم َقط  َر َمْنظَرًااْجلَنَة فـَتَـَناَوْلُت ُعنـُْقوًدا َولَْو َأَصْبُتُه َألََكْلُتْم ِمْنُه َما بَِقَيْت الدنـَْيا َوأُرِيُت الناَر فـََلْم أَ ِإين رَأَْيُت :  و سلمقَاَل َصلى اللُه َعلَْيِه 

ْهَر ُكلُه ُمث رََأْت ن ِقيَل يَْكُفْرَن بِاللِه قَاَل يَْكُفْرَن اْلَعِشَري َويَْكُفْرَن اْإلِْحَساَن َلْو َأْحَسْنَت ِإَىل ِإْحَداُهن الد أَْكثـََر أَْهِلَها النَساَء قَالُوا ِمبَ يَا َرُسوَل اللِه قَاَل ِبُكْفرِهِ 
 .)َقط  ِمْنَك َشْيًئا قَاَلْت َما رَأَْيُت ِمْنَك َخيـْرًا

 ]) ١٠٠٤(  كتاب الكسوف، البخاري[
 : يشرع إذن 

  ،صالة الكسوف و اخلسوف* 
 ،ذكر اهللا* 
 التعوذ من عذاب القرب* 
 ، الدعاء*  
  ،التكبري* 
 ، و التوبة االستغفار* 
 ، الصدقة* 
 ،الرقاب قاعتإ* 
 ، وعظ الناس* 
 .ختويفهم باهللا* 
 
  ما يكره يف الكسوف و اخلسوف. ٧

 .لكونيةاالنشغال بالرصد و التصوير عن الصالة و عدم االتعاظ بسنن اهللا ا
 

 



  حكم صالة الكسوف و اخلسوف. ٨
 و مجهور العلماء على أن صالة الكسوف و اخلسوف سنة مؤكدة ليست بواجبة ، و نقل بعضهم اإلمجاع على ذلك؛ 

 ، و أا سنة كفائية
 و ذهب بعض أهل العلم إىل أا واجبة، 

 .و قال بعضهم أا فرض كفاية
 .هاال جيوز ترك: ) األم(يف قال الشافعي 

 
  : مىت تشرع صالة الكسوف و اخلسوف. ٩
 ) .فَِإَذا رَأَيـُْتْم ِمنـَْها َشْيئًا َفَصلوا ، َواْدُعوا اللَه َحىت يُْكَشَف َما ِبُكمْ (: تشرع صالة الكسوف و اخلسوف عند رؤيته بالبصر ؛ حلديث  -١
 )]٩١١( كتاب الكسوف، مسلم[
 .شرع الصالةفلو حال غيم دون رؤية اخلسوف فال ت  -٢

 : عثيمني و قال ابن 
 انتهى  ).من اجلائز أن اهللا تعاىل خيفي هذا الكسوف عن قوم دون آخرين حلكمة يريدها و(
 ])١٦/٣٠٩(جمموع الفتاوى [
 

 صالة الكسوف و اخلسوف يف أوقات النهي . ١٠
 .الف يف املسألةتخاعلى  "ت األسبابالصلوات ذوا"يشرع صالة الكسوف و اخلسوف حىت و إن كان يف أوقات النهي لكونه من 

 
 
 :  كيفية صالة النيب يف الكسوف و اخلسوف. ١١
 .عند حدوث هذه اآلية العظيمةإىل الصالة  و سلمالنيب صلى اهللا عليه  فزع -١

 ،َورَاَءه َفْت الشْمُس ِيفْ َحيَاِة النِيب َصلى اهللا َعلَْيِه َو َسلَم َفَخرََج إَىل اْلَمْسِجِد َفَصف الناسُ َخسَ ( : قَاَلتْ  و سلمَعْن َعاِئَشَة َزْوِج النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه 
 َفَكبـَر ) ١(
 فَاقْـتَـرَأ َرُسْوُل اِهللا َصلى اهللا َعلَْيِه َو َسلَم ِقرَاَءًة طَوِيـَْلًة ) ٢(
  الً يْ وِ ا طَ عً وْ كُ ُمث َكبـَر فـَرََكَع ُر ) ٣(
)٤ ( عَ مسَِ :  الَ قَ  ُمث  هُ دَ محَِ  نْ مَ لِ  هُ الل 
 فـََقاَم َو َملْ َيْسُجدْ  )٥(
 ْوَىل َو قـَرَأَ ِقرَاَءًة طَوِيـَْلًة ِهَي أْدَىن ِمَن اْلِقرَاَءَة األُ ) ٦(
 لِ و اْأل  عِ وْ كُ ر ال نَ  مِ ىنَ أدْ  وَ هُ  وَ  الً يْ وِ ا طَ عً وْ ُمث َكبـَر َو رََكَع رُكُ ) ٧(
)٨ ( عَ مسَِ :  الَ قَ  ُمث  رَ  هُ دَ محَِ  نْ مَ لِ  هً الل د مْ احلَْ  كَ لَ  ا وَ نَ بـ 
)٩ ( دَ جَ سَ  ُمث 
)١٠ ( ِيفْ  الَ قَ  ُمث  كَ لِ ذَ  لَ ثْ مِ  ةِ رَ خِ اْآل  ةِ عَ كْ الر،  
 فَ رِ صَ نْ يَـ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  سُ مْ الش  تْ لَ اجنَْ  وَ  اتٍ دَ جَ سَ  عِ بَ رْ أَ  ِيفْ  اتٍ عَ كَ َر  عَ بَ رْ أَ  لَ مَ كْ تَ اسْ فَ 

 



   
 

)١١ ( لَ  عَ َىن أثْـ فَ  امَ قَ  ُمث هُ لُ هْ أَ  وَ ا هُ مبَِ  هِ ى الل  الَ قَ  ُمث  : 
  .")الةِ الص  َىل ا إِ وْ عُ زَ افْـ ا فَ مهَُ وْ مُ تُ يْـ أَ إذا رَ فَ  هِ اتِ يَ ال حلَِ  وَ  دٍ حَ أَ  تِ وْ مَ لِ  انِ فَ سِ آيـَتَاِن ِمْن آيَاِت اللِه ال خيَْ ا مهَُ "

 ])٩٩٩( كتاب الكسوف، البخاري[ 
 .  القراءة يف كل مرة تبدأ بالفاحتة مث سورة طويلة و -٢
 
  صالة الكسوف و اخلسوف طول. ٢١
قِيَاًما فـََقاَم  و سلمَفَصلى َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه  و سلمِاْخنََسَفْت الشْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه : (عن عبد اهللا بن عباس قال  -١

 )...طَوِيال َحنْوًا ِمْن ِقرَاَءِة ُسورَِة اْلبَـَقرَِة ُمث رََكَع رُُكوًعا طَوِيال ُمث رََفعَ 
  )]١٠٠٤( كتاب الكسوف، البخاري[
 )ما سجدت سجودا قط كان أطول منها عائشة رضي اهللا عنها و قالت...: (أنه قال  عبد اهللا بن عمرو عن -٢
 )]١٠٠٣( كتاب الكسوف، البخاري[
 و سلميف يوم شديد احلر فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه  و سلمكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : (قال  جابر بن عبد اهللا -٣

   )...بأصحابه فأطال القيام حىت جعلوا خيرون مث
 )]٩٠٤( كتاب الكسوف، مسلم[
 

  اجلهر بالقراءة يف صالة الكسوف و اخلسوف. ١٣
 ... )ِيف َصَالِة اْخلُُسوِف بِِقرَاءَتِهِ  و سلمَصلى اللُه َعَلْيِه  َجَهَر النِيب (: رضي اهللا عنها  عائشة عن 
 )]١٠١٦( كتاب الكسوف، البخاري[
 

 مىت ينتهي وقت الكسوف . ١٤
 ينتهي وقت الكسوف

 إذا انتجلت الشمس. ١
 إذا غربت نرية أو كاسفة. ٢
 ]٢/٧٢، كشاف القناع  ١/٣١٤مغين احملتاج  [
 

 مىت ينتهي وقت اخلسوف. ١٥
 .قمرال لىينتهي وقت اخلسوف إذا اجن 

 
  يف صالة الكسوف و اخلسوف قراءةأو  ركوعإذا فات . ٦١
 : عثيمني قال الشيخ ابن  -١ 
 :  و سلماإلمام؛ لقول الرسول صلى اهللا عليه  الركن هو الركوع األول، فإذا فاته؛ فقد فاتته الركعة، فيقضي مثلها إذا سلم"

 



  )َما فَاَتُكْم فَأَِمتوا َما أَْدرَْكُتْم َفَصلوا ، وَ ف...( :َأِيب ُهرَيـْرََة  َعنْ 
 ])١٠٦(كتاب األذان ، البخاري [
سلم اإلمام يقوم فيأيت بركعتني يف كل ركعة ركوعان  لكنه إذا إذا فاته الركوع األول من الركعة الثانية؛ فقد فاتته صالة الكسوف كلها مع اإلمام، و و"

 ".وسجودان
 ]سوف للشيخ حممد بن صاحل العيمنيفتاوى خمتارة يف الك[
ة ، فالصالة و إذا فات قراءة الفاحتة و ما يليها بعد الركوع األول ال تبطل الصالة برتكه ألنه سنة ، فلو نسي القراءة بعد الركوع األول من الركع -٢

 .صحيحة
 .و من فاتته قضاها بعد السالم على صفتها -٣
 

  قضاء الكسوف و اخلسوف. ١٧
 . "ب إذا زال السبب زالت مشروعيتهاأن كل عبادة مقرونة بسب"هي  إذا مل يعلم بالكسوف إال بعد زواله فال يقضى؛ ألننا ذكرنا قاعدة مفيدة، و(

 .قد زال تعاد؛ ألا مطلوبة لسبب وجتلت الشمس، أو جتلى القمر، فإا ال فالكسوف مثالً إذا 

 . "اسنة فات حمله":  عن هذه القاعدة بقوهلم -رمحهم اهللا  -يعرب الفقهاء  و
  ])٥/١٩٠( الشرح املمتع، من فتاوى ابن عثيمني[

 
  إذا اجتمعت صالتان. ١٨
 : قال ابن قدامة رمحه اهللا  -١
فإن خيف فوما بدأ بالصالة ، بدأ بأخوفهما فوتا ، أو الوتر ، أو صالة مكتوبة ، و العيد أ، كالكسوف مع غريه من اجلمعة ، إذا اجتمع صالتان  و(

وهلذا تسن له اجلماعة ، ألنه آكد ؛ بدأ بالكسوف ، كالكسوف والوتر ، بدأ بآكدمها ، وإن مل يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو الرتاويح ، الواجبة 
 ])٢/١٤٦(املغين [.) ال تقضى وصالة الكسوف، وألن الوتر يقضى ، 

 .روعي آكدمها أو اخلسوف الكسوف أو الرتاويح مع صالةو كذا إذا اجتمع اجلنازة 

مل يصل العصر أو املغرب مثال صالها أوال ، مث دخل معهم يف صالة الكسوف أو  من حضر املسجد أثناء صالة الكسوف أو اخلسوف ، و -٢

 .الصالة بنية الفريضة العصر أو املغرب الختالف كيفية صالة الكسوف أو اخلسوف عن غريهااخلسوف؛ و ال ميكن أن يدخل معهم يف 
 
صالة  إذا دخل املسجد و صلى مع اجلماعة بنية املغرب مثال ، مث تبني له أم يصلون اخلسوف نوى املفارقة و أمت لنفسه املغرب ، مث حلقهم يف -٣

 .اخلسوف نظرا الختالف الصفة
 
 
  الة الكسوف و اخلسوفخطبة ص. ٩١
 ،خطب بعد صالة الكسوف و سلم عليه ثبت أن النيب صلى اهللا -١

ِإن ( :اْنَصَرَف َوَقْد اْجنََلْت الشْمُس ، َفَخَطَب الناَس ، َفَحِمَد اللَه ، َوأَثـَْىن َعَلْيِه ، ُمث َقاَل  و سلمعن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه 
يَا أُمَة : َك فَاْدُعوا اللَه ، وََكبـُروا ، َوَصلوا ، َوَتَصدقُوا ، ُمث قَاَل شْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اللِه ، َال َخيِْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِحلَيَاتِِه ، فَِإَذا رَأَيـُْتْم َذلِ ال

 



   
 

  ) .لَبَكْيُتْم َكِثريًا ُم َلَضِحْكُتْم قَلِيال ، وَ يَـُر ِمْن اللِه َأْن يـَْزِينَ َعْبُدُه أَْو تـَْزِينَ أََمتُُه، يَا أُمَة ُحمَمٍد ، َواللِه لَْو تـَْعَلُموَن َما أَْعلَ ُحمَمٍد َواللِه َما ِمْن َأَحٍد أَغْ 
 )]٩٩٧( كتاب الكسوف، البخاري[
  .صالة الكسوفهلذا ذهب مجهور السلف إىل استحباب اخلطبة بعد  و
 
 :قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا   -٢
، )لََقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللِه أُْسَوٌة َحَسَنٌة : ( قد قال اهللا عز وجل و، فعل ذلك  و سلمألن النيب صلى اهللا عليه ؛ تسن اخلطبة بعد صالة الكسوف (
وحتذيرهم من ، وتفقيههم يف الدين، ، وملا يف ذلك من املصلحة العامة للمسلمني )يس مينمن رغب عن سنيت فل: ( و سلمقال النيب صلى اهللا عليه  و

  .انتهى .)أسباب غضب اهللا وعقابه ، ويكفي أن يفعل ذلك وهو يف املصلى بعد الفراغ من الصالة
 ])١٣/٤٤(جمموع فتاوى ابن باز [ 
 
 :  عدد اخلطبة -٣
  .رجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا  هو ما اختاره بعض احلنابلة ، و سلم خطب خطبة واحدة ، و وظاهر األحاديث أن النيب صلى اهللا عليه  و
  ])٥/١٨٨(، الشرح املمتع ) ٢/٤٤٨( اإلنصاف[
 
 :  طول اخلطبة -٤

و ترهقهم ، فقد قال النيب صلى فاملستحب بوجه عام هو تقصري اخلطبة ، حبيث تفي باملقصود من وعظ الناس وتذكريهم ، وال متلهم أ، أما طول اخلطبة 

 ) ِمْن ِفْقِهِه ، فََأِطيُلوا الصَالَة ، َواْقُصُروا اْخلُطَْبةَ  -أي عالمة  –ِقَصَر ُخطْبَِتِه َمئِنٌة  ِإن طُوَل َصالِة الرُجِل وَ (  :و سلماهللا عليه 
 ])٨٦٩(كتاب اجلمعة ، مسلم[ 

   إذا اجتمعت خطبتان .٢٠
 .لكسوف و اخلسوف سنةاخلطبة بعد صالة ا

 :  :قال النووي رمحه اهللا 
  .مث خطب للكسوف ، مث الكسوف ، اقتضى احلال تقدمي اجلمعة خطب هلا مث صلى اجلمعة  كسوف و لو اجتمع مجعة و و "
" ال حيتاج إىل أربع خطب وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب يف خطبتيه و، مث خطب للجمعة خطبتها ، إن اقتضى احلال تقدمي الكسوف بدأ ا  و
 اهـ
 ] )٥/٦٢( جمموع شرح املهذب  [

 
 الكسوف و اخلسوف صالةيسن ملن . ١٢
 :  ذكر ابن قدامة 
 )فعلها فيه و سلمألن النيب صلى اهللا عليه ؛ السنة أن يصليها يف املسجد  و(
 )]٢/١٤٢( املغين[

 : ذكر القرايف 

 



 )عقل الصالة من الصبيانالكسوف سنة على الرجال والنساء والعبيد ومن (
 )]٢/٤٢٧(كتاب الصالة ، الذخرية[

  .و يسن لويل الطفل املميز أن يأمره ا
 
 مسائل متعلقة بصالة الكسوف و اخلسوف . ٢٢
 ،أذانال صالة الكسوف و اخلسوف ال إقامة هلا و  -١
 ، "الصالة جامعة " يشرع النداء و 
  )نُوِدَي ِإن الصَالَة َجاِمَعةٌ  و سلملى اللُه َعلَْيِه ما َكَسَفْت الشْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللِه صَ : (رضي اهللا عنهما قال  عبد اهللا بن عمرو عن 
 )]٩٩٨(البخاري [
 .وا أو مل يعلموا بهتنبيها ملن مل حيضر  ذلك عمال بالسنة ، و لو كان الناس يف املسجد بعد الفريضة جمتمعني ، و و
 
 .، مث يشرعون يف صالة اخلسوف إذا بقي يف الوقت متسعراتبةيأتوا بأذكارها وسنتها ال إذا انتهوا من صالة الفرض ، فال مانع أن -٢
 
 .يف املسجد هجتوز فرادى ال سيما من فاتت صالة الكسوف و خسوف مع اجلماعة أفضل ، و -٣
 
 صالة الكسوف و اخلسوفاملرأة  و . ٣٢
 . صلى اهللا عليه و سلمصالة الكسوف و اخلسوف مع النيب صلت من الصحابيات -١
 )]١٠٠٥( كتاب الكسوف، البخاري[
 
 .كما فعلت نساء الصحابة فهو أفضل  يف بيتها ، وإن خرجت للمسجد بالشروط الشرعية و اخلسوف ال بأس أن تصلي املرأة صالة الكسوف-٢
 
 . لرجالا مع خاصة إذا مل ِجيْدَن مجاعة، رأةكذلك جيوز صالة النساء باجلماعة بإمامة ام  -٣
 
 صالة الكسوف و اخلسوف يف السفر . ٤٢
 ،رهب اجلمهور إىل مشروعية صالة الكسوف للمسافذ

 :  قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل
  )غري إذنه تشرع يف احلضر والسفر، بإذن اإلمام و و(
 )]٣/٣٢٢(املغين [
 
 خامتة . ٥٢
  :نتدبر قول اهللا عز و جل لف

 ﴾آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َوتـَوَاَصْوا بِاحلَْق َوتـََواَصْوا بِالصْربِ ِإال الِذيَن   *لَِفي ُخْسرٍ  اِإلنَسانَ  ِإن  * اْلَعْصرِ  وَ ﴿
 ]٣-١: العصر  ١٠٣[

 ، لنجتنب عما انا اهللا عز و جل و رسوله الكرمي

 



   
 

َفَكَتَب إِلَْيِه مسَِْعُت النِيب  و سلمَعلَْيِه  اللهُ  ِإَيل ِبَشْيٍء مسَِْعَتُه ِمْن النِيب َصلى أَْن اْكُتبْ : ( ةَ اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعبَ  ِإَىل  ُمَعاِويَةُ  قَاَل َكَتبَ  َكاِتُب اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبةَ 
 )َثَالثًا قِيَل َوقَاَل َوِإَضاَعَة اْلَماِل وََكثـْرََة السؤَالِ  ِإن اللَه َكرَِه َلُكمْ  يـَُقولُ  و سلمَعلَْيِه  اللهُ  َصلى

 ])١٤٠٧(كتاب الزكاة   ،البخاري [
 ، لنغتنم األوقات الفاضلة اليت إذا ذهبت لن تعود أبدا 

َعْن ِعْلِمِه ِفيَم فـََعَل يـَْوَم اْلِقيَاَمِة َحىت يُْسَأَل َعْن ُعُمرِِه فِيَما أَفْـنَاُه وَ  ال تـَُزوُل َقَدَما َعْبدٍ  : ( و سلمقَاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه : َعْن َأِىب بـَْرَزَة اَألْسَلِمى َقاَل 
 .)هُ ُه َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم أَْبالَوَعْن َمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوفِيَم أَنـَْفقَ 

 ]َحَسٌن َصِحيحٌ ا َحِديٌث َهذَ  : قَالَ )  ٢٤١٧(  و سلمِكَتاب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرقَاِئِق َواْلَورَِع َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه ، الرتمذي[ 
 : جل يف عاله  -اهللا لنتعظ بقول و 
ُر اللِه يَأْ  ﴿  ﴾ تِيُكم ِبِضَياء أََفَال َتْسَمُعونَ ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإن َجَعَل اللُه َعلَْيُكُم اللْيَل َسْرَمًدا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إِلٌَه َغيـْ
 ]٧١: قصص ال ٢٨[

 
 عمته تتم الصاحلاتو احلمد هللا بن
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