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 .   أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وبارك وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

َيرفع   ثم طويًل  َيركع   ثم طويمةً  سورةً  الفاتحة   بعدَ  َجْيًرا األ ولى في َيقرأ  :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 .  سجود يعقبو الذي القيام في اإلطالة عن المؤلف يتكمم لم

نما ، الموضع ىذا في يطيل ال أنو:  والحنابمة الشافعية مذىب  قال حتى ، مباشرة بعده ويسجد ، قصيرا يكون وا 
 .  األول الركوع وليس الثاني الركوع بو والمراد ، الركوع بعد فيما إجماعا عياض القاضي وحكاه:  المرداوي

ليو ، يطيل أنو:  الثاني القول  رحمة عثيمين ابن شيخنا اختيار وىو ، اآلمدي اختاره ، قول في الحنابمة ذىب وا 
  .  عميو اهلل

 :  األدلة

 فوجدت وسمم عميو اهلل صمى محمد مع الصالة رمقت" قال ، الصحيح في عنو اهلل رضي البراء عن :األول الدليل
 قريبا واالنصراف التسميم بين فجمستو فسجدتو السجدتين بين فجمستو فسجدتو ركوعو بعد فاعتدالو فركعتو قيامو
 نسبة ، متناسبة متناسقة كانت ، وسمم عميو هللا صمى النبي صالة أن عمى يدل وىذا،  مسمم أخرجو" السواء من

 ، مثال القيام كطول الركوع بعد القيام طول أن المراد وليس ، القيام كطول الركوع طول أن المراد ليس ، وتناسب
 .  بعده واالعتدال ، والسجود ، بعده والقيام ، الركوع في أطال القيام في أطال إذا أنو المراد بل

 رفع ثم ، فأطال ركع ثم ، فأطال رفع ثم ، فأطال ركع" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ،جابر عن :الثاني الدليل
 الزيادة ىنا بالزيادة المراد إن أو ، شاذة:  النووي عنيا قال المفظة وىذه ، إطالة فيناك ، مسمم اإلمام رواه "فأطال
 وقال ، اهلل رحمو حجر ابن الحافظ ىذا وتعقب ، الطويمة كالزيادة ليست زيادة زاد وإن أي ، الطبيعي االعتدال عن
 ركع" وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن ، عمرو بن اهلل عبد حديث من ، خزيمة وابن النسائي عند جاء: 

 فجمس رفع ثم ، يرفع ال قيل حتى فأطال سجد ثم ، يسجد ال قيل حتى فأطال رفع ثم ، يرفع ال قيل حتى فأطال
 عنو قال الحديث وىذا ، السجود بعد وما الركوع بعد فيما فاإلطالة"  سجد ثم يسجد ال قيل حتى الجموس فأطال
 الثوري صرح وقد ، السائب بن عطاء عن الثوري طريق من جاءت خزيمة ابن رواية جاءت:  الفتح في الحافظ

 .  ىذا إال حديثا السجود بعد اإلطالة في أر ولم:  الحافظ قال ، صحيحة عنو فروايتو ، عنو بالتحديث ىنا

 :  الراجح

 فيقرأ يقوم ، متوازنة متناسقة الصالة فتكون ، السجود من الرفع بعد ويطيل ، الركوع من الرفع بعد يطيل أنو
 ركوعا يركع ثم ، طويمة وسورة الفاتحة قرأي ثم ، يقوم ثم ، طويال ركوعا يركع ثم ، جيرا طويمة سورة ثم الفاتحة
 تكون حتى ، الخ..  طويال جموسا يجمس ثم ، طويال سجودا يسجد ثم ، طويال قياما الركوع بعد يقوم ثم ، طويال
 .  بعضا بعضيا يناسب ، معتدلة الصالة
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ل   د ونَ  وىو في طيل   َيْرَكع   ثم األ ولى دونَ  طويمةً  وسورةً  الفاتحةَ  َيقرأ   ثم وَيْحَمد   وي َسمِّع  :  اهلل رحمو قال  اأَلوَّ
 .  َيفعل   ما كلِّ  في دوَنيا لكن كاأل وَلى الثانيةَ  ي َصمِّي ثم طويمتين   َسجدتين   َيسجد   ثم َيرفع   ثم

 في دونيا تكون لكن ، كاألولى الثانية أن ، اهلل رحمو أفاد( : يفعل ما كل في دونيا ولكن كاألولى الثانية ويصمي)
 .  أقل والطول ، أقل القراءة فتكون ، الطول

 قرأ قد إنو قمت حتى ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي صالة حزرت" قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عن -
 ،والبييقي داود أبو أخرجو الحديث وىذا" عمران آل سورة الثانية الركعة وفي ، البقرة سورة األولى الركعة في
 .  اهلل رحمو األلباني حسنوو 

 ، شيء السنة في يأت ولم ، دليل ليؤالء وال دليل ليؤالء ليس:  قال ، الصالة مقدري عمى عثيمين ابن الشيخ رد
 عمى التخفيف باب من وىذا ، نيايتيا حتى ، فشيئا شيئا الصالة يقصر أنو ، إليو وأميل أراه الذي:  قال لكن

 األولى الركعة ، فشيئا شيئا الصالة فيخفف ، التعب يأتيو ثم ، نشيطا أوليا في صالتو يبدأ المأموم إنف ، المأموم
 حتى تدريجيا ينزل ، األول الركوع دون الثاني  الركوع لكن ، طويمة قراءة ويقرأ يرفع ثم ، طويل والركوع ، طويمة
 .  ةطويم ستكون الصالة ألن ؛ المأموم عمى يخفف لكي ، النياية
م  وي َسمِّ  َيَتَشيَّد   ثم:  قال ثم  . 

 يدعو ثم ، واالستعاذة ، النبي عمى والصالة التحيات فيقرأ ، المعروف التشيد   يكون بل ، فيو يطال ال التشيد
 ال ولكن ، شاء ما السنة من يختار:  أحمد اإلمام وقال  ، إليو أعجبو يتخير أو ، السنة في جاءت التي باألدعية

 .  طويال يكون التشيد أن نةالس في يثبت لم ألنو ؛ طويمة إطالة فيو يكون

 :  خطبة الكسوف في ىل

 :  أقوال عمى خالف وفييا ، الخطبة عن يتكمم لم اهلل رحمو المؤلف

 .  والحنابمة والمالكية الحنفية إليو ذىب ، خطبة الكسوف صالة في يشرع ال أنو:  األول القول

 أن يخشى ، فزعا فقام ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في الشمس خسفت: "قال ، موسى أبي عن :األول الدليل
ىاللهىوردلؼاىولكن,ىىحواتهىوالىأحدىلموتىتكونىالىاللهىوردلؼاىالتيىاآلواتىهذهىإن] قال ثم ، الساعة تكون

ىىلطبادهىتخووغا  بعض وفي ، عميو متفق [واإلدتعغارىالدراءىإلىىفافزرواىذلكىمنىذوئاىرأوتمىفإذا,
 ىذا في الخطبة تشرع ال أنو عمى دليل فيذا - وسمم عميو اهلل صمى - الخطبة يذكر ولم ، بالعتق أمرىم األلفاظ
 .  الموضع

 عميو اهلل صمى والنبي ، لمصالة تابعة الخطبة ألن ؛ الخطبة يذكر لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن:  ونوقش
 يخطب فإنو صمى فإذا ، لخطبةا عن يغني الصالة فذكر ، الصالة ذكر قد كان فإذا ، الصالة ذكر قد وسمم
 .  بعدىا خطبة

 . ىذه خطبتو في المنبر صعد أنو يثبت لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :الثاني الدليل



ىىالمطوريىفؼد:ىىدىىالذوخىفضولظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى-ىى3_42ىى-ىىىالمدتػنعىزاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
3 

 نحو أو حجر أو األرض عمى خطب فمو ، المنبر صعود الخطبة شرط من ليس بأنو:  االستدالل عن ويجاب
 .  األرض عمى يخطب األمر بادئ في كان موسم عميو اهلل صمى والنبي ، خطبتو صحت ، ذلك

 الشافعية مذىب وىو ، المنذر وابن ، إسحق إليو ذىب ، خطبتين اإلمام يخطب أن يسن أنو:  الثاني القول
 .  الحديث أىل أكثر رأي وىو،  اهلل رحمو رجب ابن قدميا رواية في والحنابمة

 :  األدلة

 المتفق في أسماء حديث في جاء وليذا ؛ السابقة األحاديث يف كما ، خطب وسمم عميو اهلل صمى النبي أن -
 حديث ومن ، أسماء حديث من الخطبة فثبتت ،" الناس وعظ ثم ، عميو وأثنى اهلل فحمد قام ثم" قالت أنيا عميو

 الجمعة كخطبتي خطبتين يخطب قالوا لكنيم ، وجابر ، عباس وابن ، عائشة حديث ومن ، موسى وأبي ، المغيرة
 .  بيا يتعمق ما وكل وأركانيا روطيابش ،

 خطب الموضع ىذا في أنو ، وسمم عميو اهلل صمى عنو يثبت لم فإنو ، دليل إلى يحتاج ألنو ؛ مناقش وىذا
 .  األحاديث من يفيم الذي ىذا ، فحسب خطب أنو الوارد بل ، خطبتين

 شيخنا واختاره ، قول في الحنابمة إليو وذىب ، خطبتين ال جموس غير من واحدة خطبة يخطب أنو:  الثالث القول
 . المنير ابن ورجحو، 

 خطبة خطب أنو عمى يدل أسماء حديث ظاىر بل ، ذلك لنقل خطبتين خطب ولو ، السنة ظاىر ىو ىذا ألن -
 .  عميو متفق" الناس وعظ ثم عميو وأثنى اهلل فحمد قام ثم" قالت ، واحدة

 :  الراجح

 .  خطبتين ال ، واحدة خطبة تكون وأنيا ، الكسوف قبع ومشروعة مسنونة الخطبة أن

 وسمم عميو اهلل صمى النبي أن فييا ثبت التي األحاديث عن يجيبون كيف ، الخطبة مشروعية بعدم قالوا الذين
نما ، الخطبة إلرادة يرد لم ، والسالم الصالة عميو الرسول:  قالوا ؟ خطب  ال والقمر الشمس أن ليبين خطب وا 

 في توفي إبراىيم وابنو ، الجاىمية أىل عند كانت التي العقيدة يبطل أن أراد فيو ، لحياتو وال أحد لموت ينكسفان
 .  الشمس فيو كسفت الذي اليوم ذلك

 شرائط تضمنت خطبة اليوم ذلك في خطب وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن ، وغيره حجر ابن الحافظ أجاب وقد
 عمى ، وسمم عميو اهلل صمى يقتصر ولم ، الوعظ وفييا ، وجل عز اهلل عمى ءوالثنا ، الحمد ففييا ، الخطبة
 يتعمق ما أحكام ليم ليبين خطب إنما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إن:  قال وبعضيم ، القضية بيذه اإلعالم
 بصالة تتعمق ال ، كثيرة أشياء ذكر قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن ذلك عن فيجاب ، الكسوف بصالة

 عذاب من باهلل تعوذوا:  ليم وقال ، نفر ثالثة النار في ورأى ، عميو وعرضتا ، والنار الجنة ذكر فقد ، الكسوف
 يخطب ، مقصودة الخطبة أن عمى يدل ما ، صالتو من انتيى أن بعد ذكرىا التي الموعظة من ذلك وغير ، القبر
 وأجمل أبمغ وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي  كخطبة ، يرهغ خطب الخطبة عمى قادرا اإلمام يكن لم فإن اإلمام
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 لو فإنو ، كبيرا وواعظا عظيما زاجرا كان الخطبة تمك في ذكر ما فإن ، وسمم عميو اهلل صمى خطبتو من وأكمل
 في جدا كاف فإنو ، يسيرا تعميقا عمييا وعمق ، الخطبة تمك في وسمم عميو اهلل صمى النبي قالو بما الخطيب تكمم

 .  الموعظة

َخفيفةً  َأَتمَّيا فييا الكسوف   َتَجمَّى فإنْ :  قال  . 

 معرفتو تحصل وكيف ، خفيفة صالتو يتم فإنو الشمس ظيرت أو القمر وظير الكسوف زال إذا ، الزوال التجمي
 شعاع فيو يرى مكان في أو ، غيرىا أو السطوح في ، مكشوف مكان في يكون كأن ، بالرؤية إما ؟ بالتجمي
 ، الموجودة بالساعات يكون أن يمكن الحاضر الزمن في واآلن ، غيره يخبره ، باإلخبار أو ، القمر أو الشمس
 سيستمر ، ساعة نصف سيستمر ، ربعا إال ساعة الكسوف سيستمر:  يقولون ، جدا دقيقا غالبا يكون وىذا

 قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ خفيفة صالتو يتم فإنو ، صالتو من ينتو ولم الكسوف انجمى فإذا ، ساعتين
ىىبطضؼاىوفيى,ىبكمىماىونجليىحتىىفصلوا] شعبة بن المغيرة حديث في  في كما [بكمىماىونكذفىحتى:
 .  عميو المتفق ديثالح

 :  مسألة

 الباقي كان لو وحتى ، كاألولى الطول يف ليست الثانية كانت لو حتى يتميا أنو،  خفيفة يتميا إنو قوليم ظاىر
 ، وسجدتان ركوع بقي ، واحد بركوع وركعة ، بركوعين ركعة صمى قد أنو افرض ، مضى ما مع نسبة لو ليس
 قد أجمو من صمى الذي السبب وألن ،( بكم ما ينجمي حتى) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ خفيفة يتميا
 .  زال

 : لتجميا قبل صلتو أنيى إذا

 :  قولين عمى خالف فييا ؟ صالتو يعيد فيل ، طويال الكسوف كان ، جلين لم والكسوف صالتو من انتيى لو

 عمى الحنابمة عند المذىب وىو ، والشافعية ، قول في المالكية إليو وذىب ، صالتو يعيد ال أنو:  األول القول
 .  الصحيح

 .  ينقل لم ألنو :األول الدليل

 يقول كان بل ، ثانية مرة الصالة يعد لم صالتو من انتيى لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وألن :نيالثا الدليل
 ( . بكم ما ينكشف حتى واستغفروا وتصدقوا ادعوا)

 بال مجردتين ركعتين يصمي ، قول في والحنابمة قول في المالكية إليو وذىب ، ركعتين يصمي أنو:  الثاني القول
 .  ركوعات

 يفيد األمر ىل" إلى يرجع وىذا [بكمىماىونجليىحتىىفصلوا] وسمم عميو اهلل صمى النبي بقول يستدلون قد -
 كثرة أدلة عميو ويدل ، برئت قد ذمتو ألن ، بقرينة إال التكرار يفيد ال األمر أن األصول أىل عند الراجح ،" التكرار

 ، [تطوعىفؼوىزادىفمنى,ىمرةىالحج] قال ؟ اهلل رسول يا عام كل أفي" الحج في حابس بن األقرع حديث منيا ،
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 ؛ أخرى مرة بو ويأتي يعود أن منو يقبح فإنو ، بو وأتى ذىب ثم ، بأمر غالمو أو عبده أمر اإلنسان أن لو:  وقيل
 .  واحدة مرة الشيء بفعل يصدق األمر ألن

نما ، األمر تكرار قضية من ليس ىذا إن:  يقولون قد لكنيم  ينكشف حتى صموا) قال وسمم عميو هللا صمى النبي وا 
 ، باالنكشاف األمر عمق ، وسمم عميو اهلل صمى ألنو ؛ ثانية مرة فنصمي إذن ، ينكشف ولم صمينا ونحن( بكم ما

 نجدىم ، السمف من كثير وفعل السنة إلى بالنظر لكن ، األمر تكرار تفيد قرينة فيذه ، بعد يحصل لم واالنكشاف
نما ، يكررون يكونوا لم  والصدقة الدعاء وىي ، أخرى أمورا جعل قد والنبي ، واحدة صالة يصمون كانوا وا 

 .  صالتو من ينتيي أن بعد اإلنسان فيفعميا ، واالستغفار

ن:  قال ثم  .  لِّ ي صَ  لم الزلزلة   غيرَ  آيةً  كانت أو خاسف   والقمر   َطَمَعتْ  أو كاسفةً  الشمس   غاَبت وا 

 .  يصمون ال ؟ يصمون فيل ، كاسف والقمر الشمس تطمع أو ، كاسفة وىي الشمس تغرب أن إما

 .  وزال ذىب قد سمطانيما ألن -1

 .  اآلن كاسفين غير وىما ، كاسفين كونيما حال والقمر الشمس برؤية معمق الكسوف وألن -2

 عمى األسباب ذوات فييا تفعل ال النيي أوقات ألن ؟ الشروق أو الغروب قبل يصموا لم لماذا:  قائل يقول قد
 األسباب ذوات ومن ، النيي أوقات في فعميا يجوز ال األسباب ذوات أن عمى الجميور ، المتقدم الخالف حسب
 ، يصمون ال فإنيم كاسفة العصر بعد الشمس كانت لو أنو المؤلف كالم معنى ألن ؛ والخسوف الكسوف صالة
 ال:  يقول ؟ الكسوف يصمون ثم المغرب يصمون فيل ، الشمس بغروب ينتيي النيي وقتو  ، كاسفة غربت ولو

 ذوات حتى ، نيي وقت ألنو ؛ الصالة تجوز ال ، الفجر بعد وكذلك ، ذىب قد الشمس سمطان ألن ، يصمون
 ذىب ، فكاس والقمر الشمس طمعت ثم ، كاسفا القمر كان الفجر بعد ، المذىب عمى ، فعميا يجوز ال األسباب
 .  ذىب قد سمطانو ألن ؛ يصمى فال ، وضوؤه القمر سمطان

 :  الراجح

 والحنابمة ، النيي وقت في السبب ذات صالة يجوز ال أنو إلى ، الجميور ، والحنابمة والمالكية الحنفية ذىب
 ذوات وماعم لكن ، الصور بعض عندىم وغيرىم ، النيي أوقات في فعميا  جواز يرون التي الصور بعض عندىم

 وشيخو شيخنا واختيار ، تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، رواية في والحنابمة والشافعية ، فعميا يرون ال األسباب
 األسباب ذوات ومن ، جائز النيي أوقات في األسباب ذوات فعل أن عمى ، المحققين من العمم أىل من وطائفة ،

 انتيينا لما ثم ، المغرب قريب إلى ، العصر صالة بعد الكسوف صالة مرة الشيخ مع صمينا وقد ، الكسوف صالة
 ال:  لممؤذن قال أنو الغريب من وكان ،شاءالع صالة وقت جاء ثم ، بموعظة اهلل رحمو تكمم المغرب صالة من

 ولمشيخ ، سعدي بن الرحمن عبد لمشيخ يؤذن كان الذي ىو" الريس محمد أبو" الشائب الرجل ىو والمؤذن ، تؤذن
 المساجد بأذان الكفاية فرض سقط وقد ، موجودون الناس ألن ؛ يؤذن أال أمره ، قبمو من القاضي العثمان الحص

 .  أذان بدون العشاء صالة وصمى ، اهلل رحمو قام ثم ، األخرى
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ي َصلِّ  لم الزلزلة   غيرَ  آيةً  كانت أو:  اهلل رحمو قال  . 

 لمكسوف يصمى أنو عمى عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف وال ، يصمي ال فإنو الزلزلة غير آية وجدت إذا
 غير ، والخسوف لمكسوف يصمى أنو باإلجماع لكن ، ال أو جماعة كونيا في السابق االختالف عمى ، والخسوف

 الطويمة واألمطار ، الممتدة الشديدة رياحوال ، واألعاصير والزالزل البراكين مثل ، العظام اآليات من اآليتين ىاتين
 اهلل رحمة العمم أىل فييا اختمف المسألة ىذه ؟ ال أو ليا يصمى ىل ، العظيمة المخوفة اآليات ، والفيضانات ،

 :  قولين عمى ، عمييم

 المالكية إليو ذىب ، لو يصمى فال سواىما وما ، القمر وخسوف ، الشمس لكسوف إال يصمى ال أنو:  األول القول
سحق ثور أبي رأي وىو ، الزلزلة استثنُوا الحنابمة أن إال ، جميعا اهلل رحميم والحنابمة والشافعية  .  وا 

 :  األدلة

 يصمى ال اآليتين ىاتين وغير ، لمكسوف إال يصل لم ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن :األول الدليل
ىذلكىرأوتمىفإذاى,ىربادهىبؼماىاللهىوخوفى,ىاللهىآواتىمنىآوتانىوالػمرىالذمسىإن] قال الرسول ألن ؛ ليما

 .  والقمر الشمس وذكر ، بالصالة فأمر[ىفصلوا

 من كثير حدوث مع ، اآليتين ىاتين غير آليات صموا أنيم عنيم ينقل لم بعده من الخمفاء وكذلك :الثاني الدليل
 قال إنو حتى ، حوليا وما ، المدينة زلزلة عمر عيد في حصل فقد ، والزالزل ، كالصواعق ، زمانيم في اآليات

 .  عنو اهلل رضي ، صمى أنو عنو ينقل ولم" أبدا فييا أساكنكم ال عاد لئن واهلل"

 :  الزلزلة الحنابمة واستثنى

 صالة ىذه:  وقال،  ركوعات بثالث ركعتين صمى ، بالبصرة الزلزلة في صمى أنو" عباس ابن عن :األول الدليل
 .  هإسناد حصحو  والبييقي ، مصنفييما في ، شيبة أبي وابن الرزاق عبد أخرجو "تاآليا

 النووي ضعفو األثر ىذا لكن ،الشافعي رواه ، جماعة في لمزلزلة صمى أنو ، عنو اهلل رضي عمي :الثاني الدليل
 . وغيره

 تيمية ابن اإلسالم شيخ عنيا قال ، رواية في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، اآليات لكل يصمى أنو:  الثاني القول
:  قال اهلل رحمو الشافعي واإلمام ، حزم وابن اإلسالم شيخ واختاره،  وغيرىم أصحابنا قول محققي ىي:  اهلل رحمو
 ال حتى منفردا يصمي - جماعة فيو األول بخالف - منفردا يصمي أن الشافعية واستحب ، منفردا ليا يصمي
 .  االنفراد سبيل عمى لآليات الصالة روني فيم ، الغافمين من يكون

 :  األدلة

 أن يخشى ، فزعا فقام ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في الشمس خسفت" :قال ، موسى أبي عن :األول الدليل
 تخويفا اهلل يرسميا ولكن ، حياتو وال أحد لموت تكون ال اهلل يرسل التي اآليات ىذه إن) قال ثم ، الساعة تكون
 أن ذلك من شيئا رأوا إذا فأمرىم ، عميو متفق( واالستغفار الدعاء إلى فافزعوا ذلك من شيئا رأيتم فإذا ، دهلعبا
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 أم ، براكين أم زلزلة أم كسوفا أم خسوفا كانت سواء ، آية كل يشمل فيو ، اآليات جميع في عام وىذا ، يفزعوا
 إن:  قائل قال فإن ، عام الحديث ألن ؛ يصمي فإنو ، منيا يخشى براكين أو ، ممتدة أمطارا أم ، قوية أعاصير

نما ، الصالة يذكر لم الحديث ىذا في وسمم عميو اهلل صمى النبي :  يقال أن فالجواب ، واالستغفار الدعاء ذكر وا 
 ، واحدة مرة إال الكسوف حدث ما ، واحدة القضية ألن ؛ الصالة ذكر ينفي ال والذكر واالستغفار الدعاء إن

 والدعاء الصالة ذكر قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فيكون ، الصالة ذكر موسى أبي وغير ، واحدة بةوالخط
 .  ذلك وغير والذكر

ن   اهلل صمى فالنبي ، الكسوف وىي ، الخاصة الواقعة اآلية باآليات المقصود إن:  ويقول يستشكل بعضيم كان وا 
 يخوف ، اهلل آيات من آيتان والقمر الشمس إن) قال اآلخر لحديثا في وليذا ؛ واقعة آية عن يتكمم ، وسمم عميو
نما ، العموم ليس المقصود أن عمى ىذا فيدل..(  عباده بيما اهلل  .  المشيودة القضية ىذه المراد وا 

 اهلل صمى والنبي ، صحيح بسند عنو وثبت ، الزلزلة صالة في عنيما اهلل رضي عباس ابن فعل :الثاني الدليل
 إذا أنو فيم قد فالصحابي ، عباده بيما يخوف اهلل أن وذكر ، وخسوفيا الشمس كسوف في صمى ، سممو  عميو
 .  يصمون الناس فإن التخويف حدث

 وىذا [فادجدواىآوظىرأوتمىإذا] وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال:  قال ، عباس ابن عن :الثالث الدليل
 .  تضعيفو عمى العمم أىل من وكثير ، يحسنو انياأللبو  ، الترمذيو  داود أبو أخرجو الحديث

 صمى النبي ألن ؛ اآلية ىذه كانت ميما ، ليا صمي   تخويف فييا آية حصمت فإذا ، التخويف عمة :الرابع الدليل
 .  الحكم وجدت العمة وجدت فإذا ، العمة عمى نص ، وسمم عميو اهلل

 .  أعمم فاهلل ، أيضا قوة فييا األخرى واألقوال ، وجاىة فيو القول وىذا

ن:  اهلل رحمو قال  . جازَ  َخْمس   أو أربع   أو ركوعات   بثلث   ركعة   في أتى وا 

 ورود الخالف وسبب ، اهلل رحميم السمف بين كبير خالف فييا وقع التي المسائل من ىذه ؟ الركعة في ركوعا كم
 ، اهلل رحمو المؤلف ذكر التي الصفات بيذه وسمم عميو اهلل صمى النبي أن متعددة وروايات وأحاديث متعددة ألفاظ
 صحيح في منيا وكثير األلفاظ ىذه جاءت فمما ، المجموع في ركوعات ثمانية ، وخمسة وثالثة ركوعات أربعة
 ركوع ركعة كل في كم لكن ، ركعتان أنيا عمى اتفقوا أن بعد ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف وقع ، مسمم

 :  أقوال عمى ذلك في اختمفوا ؟

 مروي القول وىذا ، وسجدتان ركوعان فييا ركعة كل ، سجدات وأربع ركوعات بأربعة ركعتان أنيا:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية مذىب وىو ، عباس وابن ، عائشة عن

 :  األدلة

 أربع فصمى ، توبقراء سوفخال صالة في جير وسمم عميو اهلل صمى نبيال أن "، عائشة حديث :األول الدليل
 .  لمسمم والمفظ ، عميو متفق ،" سجدات وأربع ، ركعتين في ركعات
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 في ركعات أربع صمى أنو سمم و عميو اهلل صمى النبي عن"  عنيما اهلل رضي عباس ابن أن :الثاني الدليل
 . مسمم اإلمام أخرجو " سجدات وأربع ركعتين

 .  زائدا فييا ركوع ال أي ، التطوع كركعتي ، فقط ركعتين يصمي أنو:  الثاني القول

 :  األدلة
 خرجف ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد عمى الشمس انكسفت" قال أنو ، بشير بن النعمان عن -

 لؤلحاديث معارض ىذا وىل ، ماجو وابن داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو" الشمس انجمت حتى ركعتين يصمي فكان
 عن يتكمم لم لكنو ، ركعتين صمى وأنو ، الصالة وأصل ، الصالة عمود ذكر الراوي إن:  يقال ، ال ؟ األخرى

 .  غيره قول مع بقولو فيؤخذ ، غيره فذكرىا ، الركعتين في التي الركوعات

 ابن عن مروي وىو ، جوازه إلى الحنابمة بذى ، سجدات وأربع ركوعات بستة ركعتين يصمي أنو:  الثالث القول
 .  المنذر وابن إسحق قول ىوو ،  وجابر وحذيفة عائشة وعن عباس

 :  األدلة

" سجدات وأربع ، ركعات ست صمى وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  ، عنيا اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 .  مسمم أخرجو

 أخرجو" ..سجدات أربعب ركعات ست بالناس فصمى سمم و عميو اهلل صمى النبي فقام"  جابر حديث :الثاني الدليل
 .  مسمم

 جوازه إلى وذىب ، سجدات وأربع ركوعات أربعة ركعة كل في ، ركوعات ثمانب ركعتين يصمي أنو:  الرابع القول
 .  الحنابمة

 :  األدلة

،  سجدات أربع في ركعات ثمان سالشم كسفت حين سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول صمى" :  عباس ابن عن -
 .  مسمم أخرجو"  ذلك مثل عمي وعن

( قدامة ابن أخي ابن) الشارح ابن جوازه إلى ذىب ، ركوعات خمسة ركعة كل في ، ركعتان أنيا:  الخامس القول
" :  لوقا ، ركوعات أربعة عمى يزاد ال أنو وذكر ، شيخو كالم ذكر ألنو" المقنع عمى الكبير الشرح" صاحب" وىو
 ، ركوعات بخمسة ركعتين صمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، كعب بن أبي عن ثابت حديث ىناك لكن

 . " بو يؤخذ ثابت والحديث ،أبوداود أخرجو

 :  موقفان عمماءلم كان ؟ ماذا أو ببعضيا يؤخذ أو ؟ جميعا بيا يؤخذ ىل ؟ األقوال ىذه من الموقف ما

 واإلمام ، الشافعي واإلمام ، البخاري اإلمام إليو وذىب ، الرواة من غمط الركعتين عمى زاد ما أن:  األول الموقف
 اختيار وىو ، القيم وابن ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، أحمد اإلمام أصحاب وقدماء ، عمييم اهلل رحمة ، أحمد
 ذكرىا التي الصفة يعارض كل أن يرى اإلسالم شيخ وكان ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل من وطائفة ، شيخنا
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 ابن الحافظ كان وليذا ؛ الرواة من وغمط شذوذىا ويرون ، مسمم في كان ولو ، ضعيفا حديث يكون فإنو الجميور
 مات يوم كان ذلك أن ويجمعيا ، بعض إلى بعضيا رد يمكن الحديث طرق أكثر فإن ": يقول اهلل رحمو حجر
ذا ، إبراىيم  إبراىيم مات يوم وقع ، وقع الذي الكسوف أن األحاديث غالب" بالراجح األخذ تعين القصة اتحدت وا 
 الترجيح فيمكن ، واحد والموضع ، واحدة القصة:  الحافظ يقول ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ابن ، عنو اهلل رضي
 ، جابر حديث ، الروايات من عدد من ثابت وىو ، مممس في جاء ألنو ؛ الجميور إليو ذىب ما ويرجح ، بينيا

 ما وأن ، الترجيح إلى ذىبوا ، األول القول ىذا ، الرواة من مجموعة ، أسماء وربما ، عباس وابن ، عائشة وحديث
 .  الراوي من وغمط شاذ الصالة في ركوعات أربعة تجاوز

ليو ، مرارا وقع كسوفال وأن،  جميعا الثابتة بالصفات يؤخذ أنو:  الثاني القول  اهلل رحمو راىويو بن إسحق ذىب وا 
 ، أربعة ، دون فما األربعة يرى ، تثبت ال ركوعات الخمسة أن فيرى ، ركوعات أربعة عمى يزاد ال أنو رأى لكنو ،
 صحيحال أن إال ، اهلل رحميم الحنابمة عند جائزة الصفات وكل ، ىذا ومرة ىذا مرة فينوع ، ركوعان أو ، ثالثة أو
 بيذا أخذ وقد ، سجدات وأربع ، ركعة كل في ركوعان ىي التي ، األولى الصفة فييا األفضل أن المذىب من

 وذكر" المحمى" في اهلل رحمو حزم ابن  ورجحو ، النووي وقواه ، والخطابي،  المنذر وابن ، خزيمة ابن القول
 النبي وأن ، مرة من أكثر في وقعت الصالة أنو  ، الصالة تعدد عمى يحمل ىذا أن ورأوا ، الكسوف صالة صفات
 عيد في يحدث لم الراجح عمى الكسوف ألن ؛ إشكال فيو ىذا لكن ، مرة من أكثر صمى وسمم عميو اهلل صمى
 ، القصة تعدد عمى الحمل يمكن ال فإنو كذلك كان فإذا ، فقط واحدة مرة إال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي

 ، رأسو فيرفع يصمي كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن المراد إن:  يقول ، غريب بجواب يجيب وبعضيم
 جدا ضعيف حمل وىذا ، يمكن ال ىذا ، صحيح غير ىذا:  فيقال ؟ ال أو تجمت ىل ينظر ، ركوعا ىذا فيحسبون

 ، البخاري مامواإل ، الشافعي اإلمام ، معو ومن اإلسالم شيخ قال كما ويقال يرجح ، الترجيح إال يمكن ال بل ،
 ، األولى مسمم رواية ترجيح عمى فيم ، كثير وغيرىم ، القيم وابن ، اإلسالم وشيخ ، أصحابو وقدماء أحمد واإلمام

 من غمط فإنيا سواىا ما وأما ،  سجدات أربع مع ، ركعة كل في ركوعان فييا التي ، عباس وابن عائشة عن
 .  نيام أقوى ىو ما لمعارضتيا شاذة فتكون ، رواتيا

 :  الكسوف صلة تدرك بماذا

 :  العمم ألىل قوالن ؟ الثاني أو األول بالركوع تدرك ىل

 فمو ، فييا زائدة األخرى والركوعات ، وعمودىا الصالة صمب ىو ألنو ؛ األول بالركوع تدرك أنيا:  عندنا المذىب
 .  الصالة يدرك لم فإنو الركعتين إحدى في الثاني الركوع في المصمي جاء

 صمب ىو الذي:  فقالوا ، السجود بعده يأتي الذي ىو ألنو ، الثاني الركوع بإدراك تدرك أنيا:  آخر قول وىناك
 وأما ، المعتبر ىو الثاني الركوع فيكون ، ركوع بعده يأتي ركوع فإنو األول الركوع وأما ، الثاني الركوع الصالة
 .  بمعتبر فميس األول
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 :  الراجح

 الركعة من الثاني الركوع في وىم المصمي جاء فإذا ، األول الركوع بإدراك تدرك الصالة وأن ، لاألو  القول ىو
ن ، نفسيا الصالة كصفة ، بركعة يأتي فإنو ، األولى  غير يكون فإنو ، الثانية الركعة من الثاني الركوع في جاء وا 
 .  ممأع واهلل ، ركوعان ركعة كل في ، بركعتين ويأتي معيم يصمي ، مدرك

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


