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  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 على الردود أثناء في تقدم ، المقيد التكبير في الحاج وغير الحاج بين التفريق : بالتكبير المتعلقة المسائل من
 الحاج ألن ؛ المذهب على هذا ، النحر يوم ظهر من حقه في المقيد التكبير يبتدئ الحاج أن االستدالالت بعض

 يوم ضحى يكون العقبة ةجمر ورمي ، العقبة جمرة رمى إذا تلبيته من وينتهي ، بالتلبية مشغول ذلك قبل
 عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ التحلل أسباب في شرع ألنه ؛ به التلبية انقطعت العقبة جمرة رمى فإذا ، النحر
 يوم الظهر صالة من ، التكبير ويبدأ ، التلبية انقطعت رمى فإذا ، العقبة جمرة رمى حتى ملبيا يزل لم ، وسلم
  .المطلق التكبير ومعه ، التشريق أيام آخر من العصر صالة إلى النحر

  : قولين على فيه عليهم اهللا رحمة العلماء اختلف قد التشريق أيام في التكبير أن وليعلم

  . والحنابلة والشافعية المالكية ، سنة أنه على : الجمهور

�מ[ الحديث في جاء كما :األول الدليل�� ]�.���#�وذ���و�� ���ل�
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  . التشريق أيام في التكبير وجوب إلى : الحنفية وذهب
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  : بالتكبير الجهر

 . العشر وفي ، العيدين ليلتي في بالتكبير الجهر يستحب أنه على : عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور

  . به الجهر فينبغي ، الظاهرة الدين شعائر من ألنه :األول الدليل

 حتى ، الناس يكبرو ، منىب فسطاطه في أو خيمته في يكبر كان عمر أن " عمر أثر عليه ويدل :الثاني الدليل
 .  الجزم بصيغة البخاري جهأخر"  تكبيرا منى ترتج

 أخرجه " بتكبيرهما الناس فيكبر ، فيكبران ، األسواق إلى يخرجان هريرة وأبا عمر ابن نكا " :الثالث الدليل
  .الجزم بصيغة معلقا البخاري

 ظاهر لكن ، بجواره من يسمعه بحيث به يجهر : بعضهم وقال ، به تسر والمرأة ، بالتكبير الرجل فيجهر
  . حولهم من يسمعه وأنه ، هذا من أعلى جهرا يجهرون أنهم ، الصحابة عن لواردةا اآلثار

  : بالعيد التهنئة

 المسألة هذه ؟ رمضان بانتهاء وكذا ؟ الصالح العمل وبتقبل ؟ العيد بانتهاء بعضا بعضهم المسلمون يهنئ هل
 كما ، الصحابة بعض عن ثبت ماوإن ، شيء فيها وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي عن فيها يثبت لم

 إنها : يقال ال ، بالعيد التهنئة مشروعية يرون ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل فجمهور ولذلك ؛ قليل بعد سيأتي



��א�
ط������د�:�د��א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٢٣−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٢  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 ولما ، اهللا رحمه ، حنيفة أبي عن شيء فيها يرو ولم ، غيره هنأ من على ينكر ال : الحنفية وقال ، بدعة
 عن فيه ينقل ولم ، أنكره وال أعرفه ما : قال ، ومنك منا اهللا تقبل : ألخيه لالقائ قول عن مالك ماماإل سئل

 اهللا تقبل : العيد يوم للرجل الرجل يقول أن بأس ال : فقال ، اهللا رحمه أحمد اإلمام أما ، شيء الشافعي اإلمام
 عنه وروي ، نعم : قال ؟ األسقع بن وواثلة : قيل ، أمامة أبي عن الشام أهل يرويه : وقال ، ومنك منا

 رحمه اإلسالم شيخ قال ولهذا ؛ عليه يرد أي ، رددته أحد قاله وإن ، أحدا به أبتدئ ال : قال أنه اهللا رحمه
 فله تركه ومن ، قدوة فله فعله فمن ، عنه نهي مما هو وال ، بها مأمورا سنة فليس بالتهنئة االبتداء وأما "اهللا

  . قوال يمثل هذا" قدوة

 ، الجملة في ومستحبة جائزة أنها األشبه بل : الحاج أمير ابن قال ، مستحب أنه إلى العلم أهل بعض وذهب
 أخبارا وساق ، بابا للتهنئة البيهقي عقد وقد ، بالعيدين التهنئة استحباب يرى حجر فابن ، حجر ابن رأي وهو

 عبيد بن طلحة وتهنئة ، الشكر دبسجو بالعيد التهنئة لمشروعية ويحتج ، به يحتج مجموعها ، ضعيفة وآثارا
 ، واعتنقه طلحة وقابله ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى فجاء ، عليه اهللا توبة بلغته لما ، مالك بن لكعب اهللا

  . عليه وعال جل اهللا بتوبة وهنأه

 عليه هللا صلى النبي أصحاب من وغيره أمامة أبي مع كنت : قال ، زياد بن محمد نقل ما التهنئة أدلة ومن
 حديث إسناد : أحمد اإلمام قال ، ومنك منا اهللا تقبل : لبعض بعضهم يقول العيد من رجعوا إذا فكانوا ، وسلم
  . جيد أمامة أبي

  : عرفة عشية في التعريف

 في ، ويتضرعون ويسألون ويدعون ، واحد مكان في المصر أهل يجتمع أن : عرفة عشية في التعريف
 فيه الفعل هذا ، عرفة بأهل تشبيها ، التعريف يسمونه ولهذا ؛ عرفة في الحاج يفعل كما ، عرفة يوم عشية
  : أقوال ثالثة على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف

  . الحنفية من ومحمد يوسف وأبو ، الحنابلة ذهب وإليه ، جائز عرفة عشية التعريف أن : األول القول

  : األدلة

 بن عمرو وفعله ، البصرة في عباس ابن فعله فقد ، عنهم اهللا رضي الصحابة بعض فعله دق أنه :األول الدليل
  . سنة فيكون ، الراشدين الخلفاء عهد في وقع فعلهم أن خاصة ، الكوفة في حريث

  . به بأس وال فيجوز ، والدعاء الذكر كسائر ودعاء ذكر أنه :الثاني الدليل

 ، عباس ابن فعله من وأول ، واحد غير فعله فقد ، بأس به يكون أال أرجو " اهللا رحمه أحمد اإلمام قال ولهذا
 يوم المسجد يشهدون كانوا ، واسع بن ومحمد وثابت وبكر الحسن ، وذكر دعاء هو إنما ، حريث بن وعمرو

 رفةع عشية الناس مع  حضر أنه معين بن يحي عن وروي" فال أنا أما : قال ؟ أنت أفتفعله : له قيل ، عرفة
 . 
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 ابن شيخنا وذهب ، والشافعية والمالكية الحنفية ذهب وإليه ، مكروه عرفة عشية التعريف أن : الثاني القول
  . قال كما أو ، بدعة وهو بأس به بل : وقال ، بدعيته إلى اهللا  رحمه عثيمين

  : األدلة

 ألنه ؛ بدعة يكون التعبد فإن ، دليل دون من فعلت إذا والعبادة ، عبادة وأنه خاصة ، المشروعية عدم -
 والعبادة ، مشروعتيه على السنة من وال الكتاب من نص عنده وليس ، سابق مثال غير على شيئا شرع
  . بدعة وتكون ، تجز لم دليل بال مكان أو بزمان خصت وإذا ، التوقيف على مبناها

 المداومة تكره بل ، مطلقا يشرع وال مطلقا يكره فال ، تفصيل فيه عرفة عشية التعريف أن : الثالث القول
  . اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهذا ، العبادات من كغيره له واالجتماع ، عليه

  : األدلة

 ال دعاء ، واعتياد اجتماع دون ، المسجد وقصد ، الدعاء أصل على ، عنهم اهللا رضي الصحابة فعل حمل -
 ال هذا : يقول ، ويسأله ، وجل عز ربه ويدعو ، فيه ويجلس المسجد ييأت الصحابي كون ، عليه يجتمعون

 أصل على والزيادة ، واالجتماع المداومة على الكراهة وحملوا ، منه يمنع ما هناك وليس ، به بأس
  . وممنوعا مكروها يكون الذي هو المشروعية

  : الراجح

 الناس تعبد إذا وأنه ، جميعا نعرف كما ، البدع في ةالثابت األصول يوافق تفصيال فيه ألن ؛ األخير القول هو
 حيز من ينقله هذا فإن ، عليه وداوموا ، عليه واجتمعوا ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في يكن لم بعمل

 ولكن ، بدعة الصحابة فعل :  يقال ما ، سابق مثال غير على شيئا شرعوا ألنهم ؛ البدع حيز إلى المشروع
 يكون إنما : يقول اهللا رحمه شيخنا كان ولهذا ؛ خاصة صفة على والدعاء ، المسجد قصد لىع فعلهم يحمل

 واالعتياد ، واالجتماع ، فيه التوسع على ببدعيته بالقول الشيخ كالم فيحمل ، واسع مجال ال ضيق مجال في
 عرفة عشية المسجد إلى يذهب اإلنسان كون أما ، ظاهرا واضحا شعارا يصبح حتى الفعل على والمداومة ،
 غيره في كجلوسه هذا ؟ منه يمنع الذي فما الشمس غروب قريب إلى فيه ويبقى ، ربه ويدعو فيه ويجلس ،

 المكان هذا في فيبقى ، اإلجابة رجي ، فاضل وقت وفي ، صائما سيكون اإلنسان أن خاصة ، األيام من
  . القولين بين وسط وهو ، الشيخ كالم هذا ، الخ .. واعتياد اجتماع غير من لكن ، فيه يدعو المبارك الطاهر

باب صالة الكسوف 

  . الكسوف سببها التي الصالة : أي ، سببه إلى الشيء إضافة باب من هذا

  . االحتجاب : لغة والكسوف

 .  بعضه أو النيرين أحد ضوء ذهاب بأنه األصحاب عرفه : االصطالح وفي
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 هو وإنما ، النيرين أحد ضوء ذهاب والخسوف الكسوف ليس : وقال ، وغيره شيخنا انتقده التعريف وهذا
 فيه بالكلية ضوئه ذهاب لكن ، فاصل بينهما حصل وإنما ، موجود أحدهما ضوء فإن وإال ، الضوء احتجاب

  . إشكال

  : والخسوف الكسوف بين الفرق

 ، للقمر فالخسوف ، فرق مابينه بل : وقيل ، مترادفان هما : قيل  ؟ واحد بمعنى والخسوف الكسوف هل
 وهذا ، مترادفان هما بل : وقيل ، وغيره كاألزهري ، اللغة أئمة بعض إليه ذهب وهذا ، للشمس والكسوف

 على والكسوف الكسوف على الخسوف يطلقون أنهم ، عنهم اهللا رضي الصحابة عن المنقولة النصوص ظاهر
  .الخسوف

  : والكسوف الخسوف أسباب

  : ومعنوي حسي ببس ، سببان لهما

 ضوء حجب إلى فيؤدي ، الشمس كسوف سبب هذا ، واألرض الشمس بين القمر يقع أن : الحسي السبب
 عشر الرابع ليلة ، الشهر وسط في ، اإلبدار ليالي في إال يكون ال القمر وكسوف ، األرض عن الشمس

 شعاع عليه فيقع ، لها المقابلة جهةال في يكون والقمر ، القمر عن بعيدة تكون الشمس ألن ، عشر والخامس
   .األرض إلى يرجع ثم فيه يكون الضوء فإن ، كالمرآة القمر ألن ، األرض إلى ويرجع الشمس

 كالمرآة ألنه ؛ ضوء القمر إلى يصل فال ، الشمس وبين بينه األرض تقع أن فهو : القمر لخسوف بالنسبة أما
  . األرض على نوره ينعكس ،

 سيأتينا التي المسائل من هذه ؟ وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في والخسوف سوفالك حصل مرة كم
 مرة إال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في الكسوف يحصل لم أنه : الراجح لكن ، اهللا شاء إن فيها الخالف

 التاسع ، يناالثن يوم في وقع أنه ، غيره عن نقال شاكر أحمد الشيخ ذكر كما الكسوف وقع وقد ، واحدة
 يناير ٧ يوم في ، صباحا والنصف الثامنة الساعة ، للهجرة العاشرة السنة من ، العاشر الشهر من والعشرين

 ، وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي ابن إبراهيم فيه مات الذي اليوم هو اليوم ذلك وكان ، م ٦٣٢  سنة
 فقام ، عظيم لحياة أو عظيم لموت إال ينكسفان ال قمروال الشمس : عندهم عقيدة وكانت الناس قال مات فلما


ن�(���ن�وא��
��א��
س�'ن�[ وقال،  وسلم عليه اهللا صلى النبي�*���#�و+��.د��
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 بهذه خُوفوا ، المعاصيو الذنوب في أغرقوا إذا الناس فإن ، والمعاصي الذنوب فهو : المعنوي السبب أما
 عن والقمر الشمس تخرج أن ، غريبة عظيمة آية ألنها ؛ والقمر الشمس انكساف وهي ، العظيمة اآلية

 ، وعائشة جابر حديث في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ذلك على والدليل ، عليها هي التي طبيعتها
 أن فيها ذكر ، بليغة خطبة خطب ، الصالة عدب خطيبا قام الشمس كسفت لما أنه ، الصحيح في ، وغيرهما



��א�
ط������د�:�د��א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٢٣−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٥  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 عرضت ، الهرة حبست التي والمرأة ، الخزاعي لحي بن وعمرو ، المحجن صاحب : ثالثة النار أهل من
 فتقدم ، تقدم الجنة عليه عرضت ولما ، معه الناس وتأخر ، تأخر النار عليه عرضت فلما ، والجنة النار عليه

 في األصنام وأدخل ، السوائب سيب الذي ، الخزاعي لحي بن عمرو النار يف رأى ممن فذكر ، معه الناس
 على يضعها ، معكوف رأس لها عصا عنده ، الحاج يسرق الذي المحجن صاحب ورأى ، العرب جزيرة
 لم وإن ، أخذها الذي المحجن هو : قال الحاج انتبه فإن ، الحاج متاع فيخطب ، الحاج بجوار يمر ثم ، بعيره
 وال ، سقتها وال أطعمتها هي ال ، حبستها التي ، الهرة صاحبة المرأة ورأى ، وجهه على مضى هل يفطن

5���א��#�'ن[ قال ، عظيما كالما وسلم عليه اهللا صلى قال خطبته في ، األرض خشاش من تأكل تركتها��،�


�#��ز��8�و�1:د��9ز��8�ن�و#���7� الخسوف أسباب من أن إلى إشارة فيه وهذا : العلم أهل بعض قال ]
 الفعلة هذه من التحذير وجاء ، والخسوف الكسوف حصل الزنا انتشر إذا وأنه ، وانتشاره الزنا والكسوف
�،�א��:��1ذא �
ن�:���#��;وذوא[ أيضا خطبته في وقال ، منها عباده اهللا فيحذر ، العظيمة الشنيعة البغيضة

 هذا ، عليه وسلم صل اللهم ، ثالثا كررها ]א��:��ذא �1
ن�:���#��;وذوא�،�א��:��1ذא �
ن�:���#��;وذوא
  . المعنوي السبب

 والخسوف الكسوف حدد قد الفلكيين وبعض ، نعم ؟ وقوعهما قبل والخسوف الكسوف يعرف أن يمكن هل
 يعلم ال الذي ، الغيب علم من ليس والخسوف الكسوف ووقوع ، قادمة سنة ٦٠ أو ٥٠ حوالي إلى يقع الذي

 العبرة بل ، به بالعلم العبرة ليست لكن ، معينة بحسابات إليه الوصول يستطيعون الفلك علماء ، أحد به
 يعرف من ألن ، مؤلمة نهاية سينتهي الفالني الظالم بأن يعلم قد أحيانا اإلنسان فإن ، وقوعهما هي والعظة

 كما ، النهاية في به يبلى فإنه ماظال أعان من وأن ، نهاية ظالم لكل أن يعرف ، السنن وتتابع الكوني الناموس
 بإرهاصات ويعلم ، ووقوعها األحداث تتابع بسبب ، هذا من اليقين حق على وهو ، وغيره اإلسالم شيخ ذكر

 قبل به يعلم اإلنسان أن مع ، مؤثرا وقوعه كان الشيء وقع فإذا ، وخيمة نهايته ستكون الظالم هذا أن األمور
 يكون وقوعه بعد فإن ، وقوعه بعد بالشيء والعلم ، وقوعه قبل بالشيء علمال بين فرق هناك لكن ، وقوعه

 وقد ، عظة كونه من يمنع وال ، والكسوف الخسوف وقوع معرفة الغيب علم من فليس ، النفس في أثرا أبلغ
 ، وابتالء مصائب لوقوع معرضة والكسوف الخسوف حصول حال األرض أن ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ ذكر
 والكسوف الخسوف وقع إذا أنه ، باكتشافاتهم الحاضر العصر في الجيولوجيا وعلماء ، الفلك علماء كرذ وقد

 وجل عز يعاملنا أن اهللا نسأل ، غريبة أرضية وحوادث وفيضانات زالزل لحصول مهيأة األرض فإن ،
  . والعافية بالعفو

 في الحديث وهذا ، شعبة بن ةالمغير حديث في كما ، بالسنة مشروعة والخسوف للكسوف والصالة
  . عليه متفق الصحيحين

  . وفُرادى جماعةً تُسن : قال����



��א�
ط������د�:�د��א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٢٣−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٦  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 وقع قد ألنه ، عليه مجمع أمر هو بل ، للكسوف الصالة مشروعية على ، اهللا رحمهم العلم أهل بين خالف ال
  : الخسوف في العلماء واختلف ، له وصلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في

 رأي وهو ، عنهما اهللا رضي عباس ابن فعله ، سنة هو بل ، للخسوف يصلى أنه على : العلم أهل فجمهور
  . والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، واسحاق والنخعي والحسن عطاء

  . بسنة وليست ، له الصالة تندب أنه إلى : المالكية وذهب

 يكلفون ال الناس فإن ، القمر خسوف وقع إذا : وقالوا ، السنة من أنها يروا ولم ، حسنة أنها يرون : والحنفية
 فإن ، السنة خالف وهذا ، المساجد إلى يخرجون وال ، أفرادا وحدانا يصلون وإنما ، الصالة إلى بالذهاب

�ن�وא��
��א��
س�'ن[ قال ، المغيرة حديث في كما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي��)�
�+�،�א��#�(��*�ن

  . والخسوف الكسوف حال في بالصالة فأمر ، ]�4�وא�ذ�>�����מ��/ذא�،��.���#�و+��.د��
و*����	,�ن

   .وفُرادى جماعةً تُسن : اهللا رحمه قال����

  : فيها مختلف مسألة وهي ، سنة أنها المؤلف أفاد

  . والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب ، مؤكدة سنة الكسوف صالة أن على : العلم أهل عامة

  : األدلة

 ،) فصلوا ذلك رأيتم فإذا (المغيرة حديث في وسلم عليه اهللا صلى النبي بقول السنة على استدلوا :األول الدليل
 هناك : قالوا ؟ الوجوب عن صرفه الذي فما ، القرائن عن خال إذا للوجوب يكون أن األمر في األصل
 النبي سأل وأنه ، يقول ما يفقه وال صوته دوي يسمع ، الرأس ثائر جاء الذي األعرابي حديث وهو ، صارف

�ل�؟�0��7��1�0�8ل�:�=�ل�،�وא������א��وמ��4�8�وא*�-
س[ فقال ، الصلوات عن وسلم عليه اهللا صلى=�:�+�

  . واجبة ليست خسوفوال الكسوف صالة أن على فدل ، ]�طوع��ن�'+

 صالة وجوب عدم على به استدل لمن يسلم وال ، ينضبط ال الحديث بهذا االستدالل أن عرفنا أن وتقدم
 تقع التي الصلوات عن يسأل ولم ، والليلة اليوم صلوات عن سأل الرجل ألن ؛ الخ .. العيدين أو الكسوف

  . والليلة اليوم ةصال عن أجابه وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، العام طوال

 وقال ، اليمن إلى معاذا أرسل وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي عباس ابن حديث :الثاني الدليل
 الكسوف صالة أن على دليل فهذا ]وא������א��وמ��4�8�وא*�-
س�1���מ�א���ض�א��#��ن��-:�0מ[

  . واجبة غير والخسوف

 ، والليلة اليوم صلوات عن أخبر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، سابقال االستدالل به نوقش بما ويناقش
 يحفظنا أن اهللا نسأل ، الكسوف فيها يقع ال وأربعة وثالثة وعامان عام مر فربما والخسوف الكسوف وأما

  . والمسلمين



��א�
ط������د�:�د��א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٢٣−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٧  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 مالك اإلمام أن العلم أهل بعض نقل وقد ، عوانة أبي ورأي ،  اهللا رحمه حنيفة أبي عن منقول والوجوب
 عن منقول هو كما ، واجبة فإنها كذلك كان وإذا ، العيدين صالة مجرى الكسوف صالة أجرى ، اهللا رحمه

 أنها يقصد لعله : رجب ابن قال ، فرضا وليست واجبة هي : قال أنه عنه نقلوا ، العزيز عبد بن بكر أبي
 أنها إلى ، اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا هبوذ ، اهللا رحمه القيم ابن بالوجوب القول وقوى ، كفاية فرض
  . كفاية فرض

  : األدلة

 األمر في واألصل ، بالصالة أمر فقد ]�4�وא�ذ�>�����מ��/ذא[ وسلم عليه اهللا صلى النبي قول :األول الدليل
 ؛ ضعيف بها االستدالل صوارف فهي للوجوب لألمر صار أنه الجمهور رأى ما وأما ، للوجوب يكون أن
 عن يجبه ولم ، والليلة اليوم صالة في الرجل أجاب وسلم عليه اهللا صلى والرسول ، والليلة اليوم في هاألن

  .كله العام صالة

 يكون ذلك ومع ، المروعتان العظيمتان اآليتان هاتان ، والخسوف الكسوف يقع كيف : قالوا :الثاني الدليل
 كسفت لما وسلم عليه اهللا صلى النبي ، بالمسلم يليق ال ، يبغر أمر هذا ؟ لعبه في سادرا الهيا غافال اإلنسان
 ، تعظيمه حق اهللا يعظم الذي هذا ، قامت قد القيامة أن يحسب ، مفزوعا خرج ، رداءه يجر خرج الشمس

 صلى أنه مع ، قامت قد القيامة أن يخشى ، وسلم عليه  اهللا صلى ، قلبه في التعظيم وقر الذي هو الرجل هذا
 في أخبر وقد ، وإرهاصات كبرى آيات هنالك ألن ؛ زمانه في تقوم لن القيامة أن يعلم وسلم هعلي اهللا

 ، رداءه نسي وقد خرج ، مرعبا مفزعا كان وألنه ، الحدث فظاعة لكن ، القيامة يوم إلى سيقع عما األحاديث
 كبير الخطب ألن -  هعلي وسلم صل اللهم - رداءه يجر بعضها وفي ، بردائه ألحق أنه األلفاظ بعض وفي

 لم ، عظيمة آية مقابل في عظيمة صالة وفي ، طويلة لساعات امتد الذي ، العظيم القيام هذا وقام ، وعظيم
 . الشكل بهذا للصحابة معتادة تكن

  . وفُرادى جماعةً تُسن : قال����

 يصلون أنهم يريان مالك واإلمام حنيفة أبو فاإلمام الخسوف أما ، جماعة تسن أنها العلماء بين خالف ال
  : فرادى تصلى : قاال هما ، فرادى

  . جماعة تصلى وال ، فرادى تصلى أن النافلة في األصل ألن :األول الدليل

 صلى أنه عنه المنقول ، الخسوف صلى أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ينقل لم وألنه :الثاني الدليل
  . سوفالك

 ، لها الناس يجتمع وأن ، الجوامع في تكون أن األفضل : شيخنا قال بل ، المساجد في تصلى أن السنة ومن
  . كثيرا يكونوا وأن

  : األدلة
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 سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على الشمس كسفت  "الصحيح في ، عنها اهللا رضي عائشة حديث -
  . األصل هذا ، جماعة المساجد في تقام فهي ، " بالناس لىفص سلم و عليه اهللا صلى النبي فقام

 مع صلتا وعائشة أسماء أن ، الصحيحين في ثبت ولهذا ؛ للنساء مشروعة ، نعم ؟ للنساء مشروعة هي هل
   . وسلم عليه اهللا صلى النبي

 لو كما ، بأس فال منفردا صلى لو لكن ، جماعة تصلى أن األولى لكن ، فرادى تصلى أن يجوز) : وفرادى(
  . المرأة أو بيته في الرجل صلت

 ،) فصلوا ذلك رأيتم فإذا (وسلم عليه اهللا صلى قوله الدليل ؟ فرادى تسن أنها على الدليل ما : قائل قال فإن
 يكن لم يقيد لم فلما ، جماعة إال تصلوا ال أو ، جماعة صلوا : يقل لم ، بوصف يقيد لم ، مطلقا جاء الحديث

 ، فعل هذا أن : فالجواب ! جماعة صلى وسلم عليه اهللا صلى النبي : قائل قال فإن ، بدليل إال يدهيق أن ألحد
  . الوجوب على يدل وال ، والسنية االستحباب على يدل والفعل

   . النَّيرينِ أحد كَسفَ إذا : قال ثم����

 فإن ، حقيقة واقعا يكون وأن ، الكسوف نرى أن بد ال ، ال ؟ نصلي هلف ، الكسوف يقع سوف : قيل لو لكن
 تكسف ولذلك ؛ بالرؤية األمر فعلق ]ذ�>�����מ��/ذא[ وسلم عليه اهللا صلى قال ولذلك ؛ نصل لم نره لم

 معلق الحكم : نقول ، كاسفة الشمس اآلن : قيل لو ، نصلي ال ؟ نصلي فهل ، غيوم هناك ويكون الشمس
 القمر خسف ، قبلها أو الماضية ، قريبة سنة في القمر خسف وقد ، بأعيننا نراها حتى نصلي فال ، بالرؤية
 على مبني العلم ، شيء والرؤية شيء العلم ، يروا لم ألنهم ؛ الناس يصل ولم ، بالغيوم ملبدة السماء وكانت

  . ؤيةبالر متعبدون نحن لكن ، تخطئ ال أنها والغالب ، تخطئ قد فلكية حسابات

   .ركعتينِ : قال����

 عليه زائد أمر في اختلفوا لكنهم ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين عليه متفق أمر وهذا ، ركعتين الناس يصلي
 صفتها في اهللا شاء إن سيأتي ؟ ستة أم ؟ ركوعات أربعة هي هل ؟ الركعتين في ركوعا كم ، الركوع وهو ،

 . 

  . جهرا اُألولى في يقرُأ : قال����

  : ذلك على والدليل ، فيها يجهر أنه على متفق فالجميع الخسوف أما ؟ ال أو بالقراءة يجهر هل

 ، عليه متفق.."  بقراءته الخسوف صالة في وسلم عليه اهللا صلى النبي جهر " :قالت عائشة أن :األول الدليل
 اهللا صلى النبي عهد في وقع قد الخسوف وأن ، القمر خسوف هو الذي الخسوف على الحديث حملوا وهؤالء

  . بالقراءة وجهر فصلى ، وسلم عليه
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 صالة ، فيها يجهر الليل في تكون التي الصلوات فكل ولهذا ، فيها يجهر الليلية الصالة أن :الثاني الدليل
 بالقراءة يجهر أن السنة من ، بيته في الليل تهجد ، القيام ، التراويح ، الفجر صالة ، العشاء صالة ، المغرب

  . فيها

  : قولين على خالف فيها المسألة ؟ الكسوف في يجهر هل

 وابن إسحق إليه ذهبو ، علي عن مروي وهو ، الكسوف في بالقراءة يجهر المصلي أن : األول القول
 اهللا رحمة الحنابلة مذهب وهو ، صحيحه في تعالى اهللا رحمه ريالبخا له وبوب ، يوسف وأبو ، المنذر
  .حزم ابن ورأي،  عليهم

  : األدلة

 : قالوا ، عليه متفق" الخسوف صالة في جهر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن"  ، السابق عائشة حديث -
 مرة إال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في يقعا لم والخسوف الكسوف ألن ؛ الكسوف بالخسوف المراد
 بمقدار الشمس طلعت أن بعد ، العاشرة السنة من ، العاشر الشهر من والعشرين التاسع يوم في ، واحدة

 إنما ؟ خسف : تقولون فكيف   ، واحدة مرة وقع هو : قالوا ، اهللا رحمه القيم ابن ذكر كما ، ثالثة أو رمحين
 الخسوف إطالق فيجوز ، مترادفان أنهما تقدم وقد ، كسوفال على الخسوف إطالق عنها اهللا رضي مرادها

   .العرب لغة في سائغ وهو ، الكسوف على

 والمالكية الحنفية مذهب فهو ، الجمهور إليه ذهب وهذا ، الكسوف صالة في يجهر ال انه : الثاني القول
  . والشافعية

  : األدلة

 كان ولو : قالوا" البقرة سورة من نحوا ، طويال قياما قام "قال ، عليه المتفق عباس ابن حديث :األول الدليل
 الفالنية السورة قرأ : ولقال ، البقرة سورة من نحوا : عباس ابن قال ،لما يجهر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي

 النبي قرأ ماذا نسي أنه أو ، مثال لبعده ؛ يسمع لم عباس ابن أن إما : يقال أن االستدالل عن والجواب ،
 يذكرون كانوا دائما والصحابة ، المقدار يحدد أن أراد الرجل أن أو ، محتمل وهذا ، وسلم عليه اهللا لىص

 ؟ ال أو جهر هل ، القراءة نوع تحديد دون ، حصلت التي الكمية يحدد فهو ، الطويل الشيء في البقرة سورة
  . آخر شيء فالجهر الكمية حدد إذا

"  صوتا له نسمع ال الكسوف وسلم عليه اهللا صلى النبي بنا صلى "قال أنه ، سمرة بن جابر عن :الثاني الدليل
 . حزم ابن ضعفه ، يثبت ال ضعيف الحديث هذا لكن ، األربعة أخرجه

 أخرجه"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ةقراء حزرت "؛ قالت ، عنها اهللا رضي عائشة حديث :الثالث الدليل
 عليه اهللا صلى النبي قراءة يسمعوا لم أنهم على يدل ، التخمين هو والحزر ، وغيرهما والبيهقي داود أبو

  . وسلم
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  :االستدالل عن وأجيب
 كان فإذا ، مدلس الرجل ألن ، ضعيف وهو ،  إسحق بن محمد إسناده في ألن ؛  ضعيف الحديث بأن :أوال

  . والتواريخ بالسير يتعلق فيما ةاألئم من إمام فهو وإال ، ضعيفا يكون الحديث فإن بالتحديث وصرح مدلسا

 عن بعيد ويكن ، الرجال بعد سيكن النساء ألن ؛ لبعدها تسمع لم أنها ربما ، عنها اهللا رضي عائشة أن :وثانيا
 أو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي قراءة تسمع لم عنها اهللا رضي عائشة أن فربما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي

 وسورة سورة قرأ أو ، سورة أثناء من قرأ ، أولها من سورة يقرأ لم ، وسلم ليهع اهللا صلى الرسول أن
 صح إذا هذا ، ممكن وهذا ، نسيت العهد لطول أو ، القراءة يحزرون فكانوا ، القراءة عليه لتافأط ، أخرى

 . الحديث

  . الجهر سبيل على تكون الكسوف صالة في القراءة أن :وثالثا

 والعيدين ، الجمعة مثل ، الجهر فيها يشرع ، االجتماع سبيل على النهار في تصلى لتيا الصلوات أن :ورابعا
  . أعلم واهللا ، االجتماع فيه يحصل كال أن بجامع ، مثلها تكون ، الكسوف صالة وكذلك ، واالستسقاء ،

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


