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صالة الكسوف
الكسوف لغة  :التغَت إىل سواد ،يقال  :كسفت حالو إذا تغَتت وكسف وجهو إذا
تغَت.

(ٔ)

اصطالحا  :احنجاب ضوء الشمس أو القمر «بسبب غَت معتاد» .

(ٕ)

ىل الكسوف والخسوف بمعنى واحد :
◙ قال ابن قدامة  -رمحو اهلل  : -الكسوف واخلسوف شيء واحد  ،وكالمها قد
(ٖ)
وردت بو األخبار  ،وجاء القرآن بلفظ اخلسوف .
◙ قال الشيخ العثيمُت  -رمحو اهلل  : -الكسوف واخلسوف دبعٌت واحد ،يقال:
كسفت الشمس ،وخسفت ،وكسف القمر وخسف.
وقال بعضهم :الكسوف للشمس ،واخلسوف للقمر ،ولعل ىذا إذا اجتمعت
الكلمتان فقيل :كسوف وخسوف ،أما إذا انفردت كل واحدة عن األخرى فهما
(ٗ)
دبعٌت واحد .
◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -وتسمى صالة الكسوف صالة
(٘)
اآليات .
(ٔ) اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ( ٗ ) ٕٙٗ/فتح الباري  .البن حجر ( ٕٙٔٔ/حٓٗٓٔ ) .
(ٕ) الشرح املمتع ( ٘. ) ٕٕٜ/
(ٖ) املغٍت ( ٕ. ) ٕٙ٘/
(ٗ) الشرح املمتع ( ٘. ) ٕٕٜ/
(٘) النبوات ( ٓ. ) ٕٜ
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الخسوف والكسوف من آيات اهلل :
السماو ِ
ِ ٍ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َديُُّرو َن َعلَْي َها َوُى ْم َعْن َها
قال تعاىل َ { :وَكأَيِّ ْن م ْن آيَة ِِف َّ َ َ
ن } يوسف ٘ٓٔ
ضو َ
ُم ْع ِر ُ
()ٙ
ان ِمن آي ِ
ِ
ِ
ات اهللِ ) .
س َوالْ َق َمَر آيَتَ ْ َ
وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم  ( :إ َّن الش ْ
َّم َ
الكسوف والخسوف ال ارتباط لهما بموت ٍ
أحد أو بحياتو :
◙ َع ْن َعْب ِد اهللِ بْ ِن َعبَّ ٍ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم
ال  :قَ َ
اس َر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َما  ،قَ َ
ال النِ ُّ
ِ ِِ ()ٚ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
َح ٍد َ ،والَ ِلَيَاتو .
س َوالْ َق َمَر آيَتَان م ْن آيَات اهلل الَ َخيْس َفان ل َم ْوت أ َ
إ َّن الش ْ
َّم َ
◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -وقولو" :ال تنكسفان ملوت احد وال
ِلياتو" رد ملا كان قد تومهو بعض الناس من أن كسوف الشمس كان ألجل موت
إبراىيم ابن النيب صلى اهلل عليو وسلم وكان قد مات وكسفت الشمس فتوىم بعض
اجلهال من املسلمُت أن الكسوف كان ألجل ىذا فبُت هلم النيب صلى اهلل عليو
وسلم أن الكسوف ال يكون سببو موت أحد من أىل األرض ونفى بذلك أن
يكون الكسوف معلوال عن ذلك وظنوا أن ىذا من جنس اىتزاز العرش ملوت سعد
بن معاذ كما ثبت ذلك ِف الصحيح فنفى النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك وبُت أن
()ٛ
ذلك من آيات اهلل اليت خيوف هبا عباده.

( )ٙرواه البخاري ( ٕٕٖٓ ) .
( )ٚرواه البخاري ( ٕٕٖٓ ) .
( )ٛالرد على املنطقيُت  .البن تيمية ( ٔ. ) ٕٚ
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◙ قال ابن القيم  -رمحو اهلل َ : -وقَولو ( َالينكسفان مل ْوت أحد َوَال ِِلَيَاتِِو ) قوالن:
َ
َحدىما أَن موت امليِّت وحياتو ال يكون َسببا ِِف انكسافهما كما كان يَ ُقولو كثَت
أ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
من جهال العرب وغَتىم عند االنكساف إن ذلك ملوت عظيم أَو لوالدة َعظيم
َ
فَأبطل ِ
النيب ذلك وأخرب أَن موت امليِّت وحياتو ال يُثثر ِف كسوفهما البَتَّةَ .
َ
والثَّانِي أَنو َال حيصل عن انكسافهما موت وال حياة فال يكون انكسافهما َسببا
ِ
العادة حبصولو ِف
حي وإََِّّنَا ذلك زبويف من اهلل لعباده أجرى َ
ملَوت ميت وال ِلياة ّ
()ٜ
أوقات معلُومة باِلس ِ
اب كطلوع اهل َالل وإبداره وسراره .
َ
سبب كسوف الشمس أو خسوف القمر :
◙ أما سبب كسوف الشمس :
َّمس فَ ُه َو َتوسط الْ َق َمر بَُت
قال ابن القيم  -رمحو اهلل  : -فَأَما َسبَب كسوف الش ْ
(ٓٔ)
َّمس َوبَُت أبصارنا .
جرم الش ْ
◙ أما سبب خسوف القمر :

قال الشيخ العثيمُت  -رمحو اهلل  : -والقمر سبب كسوفو حيلولة األرض بينو وبُت
الشمس .

(ٔٔ)

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -فكذلك أجرى اهلل العادة أن الشمس
ِ
ف إال وقت اإلبدار ووقت إبداره
ف إال وقت االستسرار وأن القمر ال ُخي َس ُ
ال تُك َس ُ
( )ٜمفتاح دار السعادة ( ٕ. ) ٕٓٙ/
(ٓٔ) مفتاح دار السعادة ( ٕ. ) ٕٓٙ/
(ٔٔ) الشرح املمتع ( ٘. ) ٕٖٓ/
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ىي الليايل البيض اليت يستحب صيام أيامها  :ليلة الثالث عشر والرابع عشر
(ٕٔ)
واخلامس عشر .فالقمر ال خيسف إال ِف ىذه الليايل.
ال يمنع أن يكون الكسوف والخسوف معروف بالحساب :
قال بن دقيق العيد  -رمحو اهلل  : -ردبا يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أىل
ف اهللُ هبِِ َما ِعبَ َادهُ ) وليس بشيء ألن هلل أفعاال على
اِلساب يناِف قولو ( ُخيَِّو ُ
حسب العادة وأفعاال خارجة عن ذلك وقدرتو حاكمة على كل سبب فلو أن
يقتطع ما يشاء من األسباب واملسببات بعضها عن بعض وإذا ثبت ذلك فالعلماء
باهلل لقوة اعتقادىم ِف عموم قدرتو على خرق العادة وأنو يفعل ما يشاء إذا وقع
شيء غريب حدث عندىم اخلوف لقوة ذلك االعتقاد وذلك ال دينع أن يكون
ىناك أسباب ذبري عليها العادة إىل أن يشاء اهلل خرقها وحاصلو أن الذي يذكره
أىل اِلساب إن كان حقا ِف نفس األمر ال يناِف كون ذلك خموفاً لعباد اهلل تعاىل .

(ٖٔ)

◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -وللشمس والقمر ليال معتادة ،من
عرفها عرف الكسوف واخلسوف ،كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن
اهلالل يطلع ِف الليلة الفالنية أو اليت قبلها ،لكن العلم بالعادة ِف اهلالل ،علم عام
يشًتك فيو مجيع الناس وأما العلم بالعادة ِف الكسوف واخلسوف ،فإَّنا يعرفو من
يعرف حساب جرياهنما وليس خرب اِلاسب بذلك من باب علم الغيب ،وال من
(ٗٔ)
باب ما خيرب بو من األحكام اليت يكون كذبو فيها أعظم من صدقو .

(ٕٔ) جمموع الفتاوى ( ٕٗ. ) ٕ٘٘/
(ٖٔ) فتح الباري .البن حجر ( ٕٕٙٗ/حٓ. ) ٔٓٗٛ
(ٗٔ) جمموع الفتاوى ( ٕٗ. ) ٕ٘ٙ/
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الحكمة من كسوف الشمس وخسوف القمر :
◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -أن من حكمة ذلك زبويف العباد؛
كما يكون زبويفهم ِف سائر اآليات :كالرياح الشديدة والزالزل واجلدب واألمطار
املتواترة وحنو ذلك من األسباب .

(٘ٔ)

◙ قال الزخمشري  -رمحو اهلل  : -قالوا حكمة الكسوف أنو تعاىل ما خلق خلقاً
قيض لو تغيَتهُ أو تبديلَوُ ليستدل بذلك على أن لو مسَتاً ومبدالً وألن النََتين
إال َ
ي ِ
قضى عليهما ِ
بسلب النوِر عنهما ألهنما لو كانا
عبدان من دون اهلل تعاىل فَ َ
ُ
()ٔٙ
دخ ُل َعليهما .
فس ِهما ما يُغَتُ ُمها ويَ ُ
َمعبودين َلدفَعا عن نَ َ

◙ قال ابن القيم  -رمحو اهلل  : -نعم َال ننكر أَن اهلل ُسْب َحانَوُ حيدث ِعْند
الكسوفُت من أفضيتو وأقداره َما يكون َبالء لقوم ومصيبة َهلُم َو ْجي َعل الْ ُك ُسوف
َسببا ل َذلِك َوِهلََذا أَمر النَِّيب صلى اهلل َعلَْي ِو َوسلم ِعْند الْ ُك ُسوف بالفزع إِ َىل َما ذكر
الصيَام ِألَن َى ِذه ْاألَ ْشيَاء تدفع ُموجب الكسف
الص َالة والعتاقة َو َّ
اهلل َو َّ
الص َدقَة َو ِّ
الَّ ِذي جعلو اهلل سببا ملا جعلو فلوال انْعِ َقاد سبب التخويف ملا أَمر بِدفع موجبو ِهب ِذهِ
َ
ُ
ََ
َ
()ٔٚ
الْعِبَ َادات .
◙ قال الشيخ العثيمُت  -رمحو اهلل  : -والسبب الشرعي ىو زبويف اهلل لعباده،
كما ثبت ذلك عن النيب صلّى اهلل عليو وسلّم أنو قال« :إن الشمس والقمر آيتان
من آيات اهلل ال ينكسفان ملوت أحد وال ِلياتو ،وإَّنا خيوف اهلل هبما عباده» ؛
()ٔٛ
وهلذا أمرنا بالصالة والدعاء والذكر وغَت ذلك.
(٘ٔ) جمموع الفتاوى ( ٖ٘. ) ٜٔٙ/
( )ٔٙفيض القدير ( ٕٗٗٔ/ح . ) ٕٓٔٚ
( )ٔٚمفتاح دار السعادة ( ٕ. ) ٕٔٓ/
( )ٔٛالشرح املمتع ( ٘. ) ٕٖٕ/
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حكم صالة الكسوف :
◙ قال ابن قدامة  -رمحو اهلل  : -وصالة الكسوف سنة مثكدة ألن النيب صلى اهلل
عليو وسلم فعلها وأمر هبا .

()ٜٔ

◙ قال اإلمام النووي  -رمحو اهلل  : -وأمجع العلماء على أهنا سنة .

(ٕٓ)

◙ قال بن حجر  -رمحو اهلل  : -فاجلمهور على أهنا سنة مثكدة وصرح أبو عوانة ِف
صحيحو بوجوهبا ومل أره لغَته إال ما حكي عن مالك أنو أجراىا جمرى اجلمعة ونقل
ين بن الْ ُمنِ َِت عن أيب حنيفة أنو أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي اِلنفية أهنا واجبة
َّ
الز ُ
(ٕٔ)
.
◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -وصالة الكسوف سنة راتبة ينبغي
احملافظة عليها واملداومة.

(ٕٕ)

◙ قال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي  -رمحو اهلل  : -وقال بعض العلماء بوجوب
صالة الكسوف  ،ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلها وأمر الناس هبا .

(ٖٕ)

◙ قال الشيخ العثيمُت  -رمحو اهلل  : -وقال بعض أىل العلم :إهنا واجبة؛ لقول
النيب صلّى اهلل عليو وسلّم« :إذا رأيتم ذلك فصلوا» .

( )ٜٔاملغٍت ( ٕ. ) ٕٜٙ/
(ٕٓ) شرح مسلم  .للنووي ( ٔٚٙ/ٙحٔٓ. ) ٜ
(ٕٔ) فتح الباري .البن حجر ( ٕٕٙٔ/حٓٗٓٔ ) .
(ٕٕ) جمموع الفتاوى ( ٖٕ. ) ٖٕٔ/
(ٖٕ) املختارات اجللية من املسائل الفقهية .للسعدي ( . ) ٗٛ
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قال ابن القيم ِف كتاب «الصالة»  :وىو قول قوي  ،أي :القول بالوجوب،
وصدق رمحو اهلل ألن النيب صلّى اهلل عليو وسلّم أمر هبا وخرج فزعاً ،وقال :إهنا
زبويف ،وخطب خطبة عظيمة ،وعُرضت عليو اجلنة والنار ،وكل ىذه القرائن
العظيمة تشعر بوجوهبا؛ ألهنا قرائن عظيمة .

(ٕٗ)

النداء لصالة الكسوف ( الصالة جامعة ) :
◙ عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ،قال « :ملا كسفت الشمس على عهد
(ٕ٘)
الصالَةَ َج ِام َعةٌ » .
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم نودي إن َّ
◙ عن عائشة رضي اهلل عنها قالت " :خسفت الشمس على عهد رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم ،فأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم مناديا ينادي :أن الصالة جامعة.
()ٕٙ

◙ قال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي  -رمحو اهلل  : -والصواب  :أنو ال ينادى ب "
الصالة جامعة " إال للكسوف  ،ال للعيدين وال لالستسقاء  ،ألنو ملْ يرد إال ِف
معلوما  ،خبالف الكسوف.
الكسوف  ،وال حاجة ً
أيضا إىل النداء  ،لكون الوقت ً

()ٕٚ

صفة صالة الكسوف :
◙ يكرب اإلمام ويقرأ الفاربة وسورة طويلة جهراً ،مث يركع ركوعاً طويالً ،مث يرفع من
الركوع ويقرأ الفاربة ،مث سورة أقل من األوىل ،مث يركع أقل من الركوع األول مث يرفع،
(ٕٗ) الشرح املمتع ( ٘. ) ٕٖٚ/
(ٕ٘) رواه البخاري ( ٘ٗٓٔ) .
( )ٕٙرواه النسائي ( ٗ. )ٔٗٙ
( )ٕٚاملختارات اجللية من املسائل الفقهية .للسعدي ( . )ٜٗ
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مث يسجد سجدتُت طويلتُت األوىل أطول من الثانية مث يقوم ويأيت بالركعة الثانية
()ٕٛ
على ىيئة األوىل لكنها أخف .
◙ عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليو وسلم ،قالت :خس َف ِ
الشمس ِف حياة
ت
ََ
ُ
النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فخرج إىل املسجد ،فصف الناس وراءه ،فكرب فَاقْ تَ َرأَ
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قَِراءَ ًة طويلةً ،مث كرب فركع ركوعاً طويالً ،مث قال :مسع
اهلل ملن محده ،فقام ومل يسجد ،وقرأ قراءةً طويلةً ىي أدىن من القراءة األوىل ،مث كرب
وركع ركوعا طويالً وىو أدىن من الركوع األول ،مث قال :مسع اهلل ملن محده ،ربنا ولك
اِلمد ،مث سجد ،مث قال ِف الركعة اآلخرة مثل ذلك ،فاستكمل أربع ركعات ِف
أربع سجدات ،واجنلت الشمس قبل أن ينصرف ،مث قام ،فأثٌت على اهلل دبا ىو
أىلو مث قال« :مها آيتان من آيات اهلل ،ال خيسفان ملوت أحد وال ِلياتو ،فإذا
()ٕٜ
رأيتمومها فافزعوا إىل الصالة» .
◙ قال ابن القيم  ":السنة الصحيحة الصرحية احملكمة ِف صفة صالة الكسوف
(ٖٓ)
تكرار الركوع ِف كل ركعة " .
كم خطبة للكسوف
يسن هلا خطبة واحدة ،وىذا مذىب
◙ قال الشيخ العثيمُت  -رمحو اهلل ّ : -
الشافعي ،وىو الصحيح.

(ٖٔ)

( )ٕٛأركان اإلسالم  .للطيار ( . )ٗٚ
( )ٕٜرواه البخاري ( . )ٔٓٗٙ
(ٖٓ) إعالم املوقعُت ( ٕ. )ٖٙٛ/
(ٖٔ) الشرح املمتع ( ٘. ) ٕٜٗ/
9
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ىل تجوز صالة الكسوف في وقت الكراىة :
◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -إذا حدث سبب تشرع الصالة
ألجلو :مثل ربية املسجد وصالة الكسوف وسجود التالوة وركعيت الطواف وإعادة
الصالة مع إمام اِلي وحنو ذلك فهذه فيها نزاع مشهور بُت العلماء واألظهر جواز
(ٕٖ)
ذلك واستحبابو فإنو خَت ال شر فيو وىو يفوت إذا ترك .
◙ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .
س :حدث ِف صباح يوم اجلمعة من شهر ربيع الثاين كسوف كلي للقمر ،وذلك
بعد صالة الفجر ،ووجد فيو أئمة أقاموا صالة الكسوف وغَتىم مل يصل واحتج
أن الصالة بعد الفجر منهي عنها .نرجو منكم التوضيح؟
ج  :صالة الكسوف من ذوات األسباب والراجح أن الصالة ذات السبب غَت

داخلة ِف النهي عن الصالة ِف أوقات النهي ،وإَّنا يراد بذلك النهي عن الصالة
اليت ال سبب هلا خاصا وبناء على ذلك فإذا كسفت الشمس بعد العصر فإنو يشرع
للمسلمُت أن يبادروا بصالة الكسوف مع الذكر والدعاء واالستغفار والصدقة
وكذلك إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فيشرع لكسوفو صالة الكسوف لظاىر
األدلة وألن سلطانو مل يذىب بالكلية ولكن زبفف صالة الكسوف إن صليت قبل
(ٖٖ)
صالة الفجر حىت ال يضيق الوقت على صالة الفجر.

(ٕٖ) جمموع الفتاوى ( . )ٕ٘ٓ/ٔٚ
(ٖٖ) فتاوى اللجنة الدائمة  -اجملموعة الثانية (. )ٔٙٚ/ٚ
11
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تطويل صالة الكسوف :
◙ عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهلل عنو قال  :خس َف ِ
ت الشمس ِف زمن النيب
ََ
صلى اهلل عليو وسلم  ،فقام فزعا َخيشى أن تكون الساعة حىت أتى املسجد  ،فقام
(ٖٗ)
يصلي بأطول قيام وركوع وسجود  ،ما َرأَيْتُوُ يفعلو ِف صالة قط.
◙ عن أمساء رضي اهلل عنها  :قالت " :فأطال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
القيام جداً ،حىت ذبالين الغشي ،فأخذت قربة من ماء إىل جنيب ،فجعلت أصب
(ٖ٘)
على رأسي ،أو على وجهي من املاء " .
◙ عن ابن عباس رضي اهلل عنو قال  " :انكسفت الشمس على عهد رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ،فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم والناس معو ،فقام
()ٖٙ
قياما طويال قدر حنو سورة البقرة .
◙ عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو قال :كسفت الشمس على عهد رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ِف يوم شديد اِلر ،فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
()ٖٚ
بأصحابو ،فأطال القيام ،حىت جعلوا خيرون .
◙ قال ابن قدامة  -رمحو اهلل  : -ومهما قرأ بو جاز سواء كانت القراءة طويلة أو
()ٖٛ
قصَتة .

(ٖٗ) رواه مسلم ( ٖ. )ٕٓٚ
(ٖ٘) رواه مسلم ( ٘ٓ. )ٜ
( )ٖٙرواه مسلم ( . )ٜٓٚ
( )ٖٚرواه مسلم ( ٗٓ. )ٜ
( )ٖٛاملغٍت ( ٕ. )ٕٙٛ/
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ما ينبغي فعلو وقت الكسوف أو الخسوف :
الصالة :

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو كان خيرب عن النيب صلى اهلل عليو وسلم« :إن
الشمس والقمر ال خيسفان ملوت أحد وال ِلياتو ،ولكنهما آيتان من آيات اهلل،
()ٖٜ
فإذا رأيتموىا فصلوا».
الصدقة :
عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت :خسفت الشمس ِف عهد رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم ،فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالناس ،فقام ،فأطال القيام،
مث قال« :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال خيسفان ملوت أحد وال ِلياتو،
(ٓٗ)
فإذا رأيتم ذلك ،فادعوا اهلل ،وكربوا وصلوا وتصدقوا».
الدعاء :
عن املغَتة بن شعبة رضي اهلل عنو قال  :انكسفت الشمس يوم مات إبراىيم ،فقال
الناس :انكسفت ملوت إبراىيم ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم« :إن
الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال ينكسفان ملوت أحد وال ِلياتو ،فإذا
(ٔٗ)
رأيتمومها ،فادعوا اهلل وصلوا حىت ينجلي».
ذكر اهلل واالستغفار :

عن أيب بردة عن أيب موسى رضي اهلل عنو قال :خسفت الشمس ،فقام النيب صلى
اهلل عليو وسلم فزعا ،خيشى أن تكون الساعة ،فأتى املسجد ،فصلى بأطول قيام
وركوع وسجود رأيتو قط يفعلو ،وقال« :ىذه اآليات اليت يرسل اهلل ،ال تكون ملوت

( )ٖٜرواه البخاري ( ٕٗٓٔ) .
(ٓٗ) رواه البخاري ( ٗٗٓٔ) .
(ٔٗ) رواه البخاري ( ٓ. )ٔٓٙ
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أحد وال ِلياتو ،ولكن خيوف اهلل بو عباده ،فإذا رأيتم شيئا من ذلك ،فافزعوا إىل
(ٕٗ)
ذكره ودعائو واستغفاره».
قال بن حجر  -رمحو اهلل  : -وفيو الندب إىل االستغفار عند الكسوف وغَته ألنو
(ٖٗ)
مما يدفع بو البالء .
العتق :
عن أمساء رضي اهلل عنها قالت :لقد «أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بالعتاقة ِف
(ٗٗ)
كسوف الشمس ».
صالة الجماعة في الكسوف :
◙ قال ابن قدامة  -رمحو اهلل  : -وألهنا نافلة فجازت ِف االنفراد  ،كسائر النوافل .
وإذا ثبت ىذا فإن فعلها ِف اجلماعة أفضل ؛ ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم صالىا
ِف مجاعة  ،والسنة أن يصليها ِف املسجد ؛ ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم فعلها
(٘ٗ)
فيو .
◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم " :
«أفضل الصالة صالة املرء ِف بيتو إال املكتوبة» فاملراد بذلك ما مل تشرع لو
اجلماعة ،وأما ما شرعت لو اجلماعة كصالة الكسوف ،ففعلها ِف املسجد أفضل
()ٗٙ
بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم املتواترة واتفاق العلماء.

(ٕٗ) رواه البخاري ( . )ٜٔٓ٘
(ٖٗ) فتح الباري ( ٕٖٙ٘/ح. )ٜٔٓ٘
(ٗٗ) رواه البخاري ( ٗ٘ٓٔ) .
(٘ٗ) املغٍت ( ٕ. )ٕٙٙ/
( )ٗٙمنهاج السنة ( . ) ٖٜٓ/ٛ
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إذا اجتمع صالتان كالكسوف مع غيره :
قال ابن قدامة  -رمحو اهلل  : -وإذا اجتمع صالتان  ،كالكسوف مع غَته من
اجلمعة  ،أو العيد  ،أو صالة مكتوبة  ،أو الوتر  ،بدأ بأخوفهما فوتا  ،فإن خيف
فوهتما بدأ بالصالة الواجبة  ،وإن مل يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو
الًتاويح  ،بدأ بآكدمها  ،كالكسوف والوتر  ،بدأ بالكسوف ؛ ألنو آكد  ،وهلذا
()ٗٚ
تسن لو اجلماعة  ،وألن الوتر يقضى  ،وصالة الكسوف ال تقضى .
◙ قال اإلمام النووي  :قال الشافعي واألصحاب رمحهم اهلل إذا اجتمع صالتان ِف
وقت واحد قدم ما خياف فوتو مث األوكد فإذا اجتمع عيد وكسوف أو مجعة
وكسوف وخيف فوت العيد أو اجلمعة لضيق الوقت قدم العيد واجلمعة ألهنما أوكد
()ٗٛ
من الكسوف .
إذا أدرك المأموم اإلمام في الركوع الثاني :
◙ قال الشيخ العثيمُت  -رمحو اهلل  : -ىل تدرك الركعة بالركوع الثاين؟
اجلواب :ال تدرك بو الركعة ،وإَّنا تدرك الركعة بالركوع األول ،فعلى ىذا لو دخل
مسبوق مع ا ِإلمام بعد أن رفع رأسو من الركوع األول فإن ىذه الركعة تعترب قد فاتتو
فيقضيها.
وقال بعض العلماء :إنو يعتد هبا؛ ألهنا ركوع.
وفصل آخرون فقالوا :يعتد هبا إن أتى اإلمام بثالث ركوعات؛ ألنو إذا أدرك الركوع
الثاين وىي ثالث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها.
والقول الصحيح األول ،ألن الركوع األول ىو الركن.

()ٜٗ

( )ٗٚاملغٍت ( ٕ. )ٕٜٙ/
( )ٗٛاجملموع شرح املهذب ( ٘. )ٙٔ/
( )ٜٗالشرح املمتع ( ٘. ) ٕٜ٘/
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◙ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .

س  :ىل صحيح أن الركوع الثاين من صالة الكسوف سنة ال يعتد بو املسبوق،
حبيث يأيت املسبوق بالركوع األول بركعة كاملة بركعتُت بعد تسليم اإلمام؟ أم أن
الركوع الثاين يقوم مقام األول؟

ج  :الصحيح أن من فاتو الركوع األول من صالة الكسوف ال يعتد هبذه الركعة،

وعليو أن يقضي مكاهنا ركعة أخرى بركوعُت؛ ألن صالة الكسوف عبادة والعبادات
(ٓ٘)
توقيفية فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها ِف األحاديث الصحيحة.

حضور النساء صالة الكسوف :
◙ قال ابن قدامة  -رمحو اهلل  : -وتشرع ِف حق النساء ؛ ألن عائشة وأمساء صلتا
(ٔ٘)
مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .رواه البخاري .
◙ قال اإلمام النووي  -رمحو اهلل  : -وفيو استحباب صالة الكسوف للنساء وفيو
(ٕ٘)
حضورىن وراء الرجال .
ىل يُصلى لصواعق والرياح الشديدة وبياض الليل وسواد النهار والحمم
وغيرىا .

◙ قال ابن قدامة  -رمحو اهلل  : -قال أصحابنا  :يصلي للزلزلة كصالة الكسوف
.نص عليو  .وىو مذىب إسحاق  ،وأيب ثور .
قال القاضي  :وال يصلي للرجفة  ،والريح الشديدة  ،والظلمة  ،وحنوىا .
وقال اآلمدي  :يصلي لذلك  ،ولرمي الكواكب والصواعق وكثرة املطر .
(ٓ٘) فتاوى اللجنة الدائمة  -اجملموعة األوىل ( . ) ٖٕٗ/ٛ
(ٔ٘) املغٍت ( ٕ. )ٕٙٙ/
(ٕ٘) شرح مسلم للنووي ( ٔٛ٘/ٙحٗٓ. )ٜ
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وقال أصحاب الرأي  :الصالة لسائر اآليات حسنة ؛ ألن النيب صلى اهلل عليو
(ٖ٘)
وسلم علل الكسوف بأنو آية من آيات اهلل تعاىل خيوف هبا عباده .
◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -وتصلى صالة الكسوف لكل آية
(ٗ٘)
كالزلزلة وغَتىا.
◙ قال الكاساين  -رمحو اهلل  : -تستحب الصالة ِف كل فزع كالريح الشديدة
(٘٘)
والزلزلة والظلمة واملطر الدائم لكوهنا من األفزاع واألىوال .
◙ وجاء ِف "منح اجلليل شرح خمتصر خليل"  :وتندب الصالة للزلزلة وحنوىا من
()٘ٙ
اآليات املخوفة كالوباء والطاعون أفذاذا ومجاعة ركعتُت أو أكثر.
◙ قال الشيخ العثيمُت  -رمحو اهلل  : -إذا ُوجدت آية زبويف كالصواعق ،والرياح
الشديدة ،وبياض الليل ،وسواد النهار ،واِلمم ،وغَت ذلك فإنو ال تصلى صالة
الكسوف إال الزلزلة ،فإنو إذا زلزلت األرض فإهنم يصلون صالة الكسوف حىت
تتوقف .واملراد بالزلزلة :الزلزلة الدائمة.
وىذه املسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثالثة:
القول األول :أنو ال يصلى ألي آية زبويف إال الزلزلة.

وحجة ىثالء أن النيب صلّى اهلل عليو وسلّم كانت توجد ِف عهده الرياح العواصف،
واألمطار الكثَتة ،وغَت ذلك مما يكون خميفاً ومل يصل ،وأما الزلزلة فدليلهم ِف ذلك
أنو روي عن عبد اهلل بن عباس  ،وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم  :أهنما كانا
يصليان للزلزلة ،فتكون حجة الصالة ِف الزلزلة ىي فعل الصحابة.

(ٖ٘) املغٍت ( ٕ. )ٕٚٓ/
(ٗ٘) اإلختيارات الفقهية  .للبعلي ( . ) ٚٛ
(٘٘) بدائع الصنائع ( ٔ. ) ٖٙٔ/
( )٘ٙمنح اجلليل شرح خمتصر خليل ( ٔ. ) ٖٖٖ/
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القول الثاني :أنو ال يصلى إال للشمس والقمر؛ لقولو صلّى اهلل عليو وسلّم« :فإذا
رأيتمومها فصلوا» ،وال يصلى لغَتمها من آيات التخويف.
وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنو إن صح اجتهاد ِف مقابلة ما ورد عن النيب
صلّى اهلل عليو وسلّم من ترك الصالة لألشياء املخيفة.
ُ
القول الثالث :يصلى لكل آية زبويف
وىذا األخَت ىو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهلل  .وىذا ىو الراجح.

()٘ٚ

كم مرة وقع الكسوف في عهد النبي صلى اهلل عليو وسلم :
◙ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحو اهلل  : -وأنو مل يصل الكسوف إال مرة
()٘ٛ
واحدة يوم مات إبراىيم .
◙ قال الشيخ العثيمُت  -رمحو اهلل  : -ومن املعلوم باالتفاق أن الكسوف مل يقع
()ٜ٘
يصل لو إال مرة واحدة فقط.
ِف عهد النيب صلّى اهلل عليو وسلّم ومل ِّ

 ،،،،واهلل أعلم ،،،،

( )٘ٚالشرح املمتع ( ٘. ) ٕ٘٘/
( )٘ٛجمموع الفتاوى ( ٔ. )ٕ٘ٙ/
( )ٜ٘الشرح املمتع ( ٘. ) ٕ٘ٛ/
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