


  

 ٥ أحاديث صالة الكسوف

محن الرحيمبسم اهللا الر  
 مقدمة
  

احلمد هللا الذي جعل الشمس ضياًء والقمر نورا،  وقدره منازل 
،  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال لتعلموا عدد السنني واحلساب

  مث أما بعد:شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله،  
مال علمه لقد جعل اهللا الشمس والقمر آيتني من آياته الدالة على كف

إذا أراد اهللا ختويف عباده ليلجئوا إليه ،  وعزته ومتام قدرته وحكمته
ويتوبوا من معاصيهم، كسفهما بأمره فينطمس نورمها كله أو بعضه 

وقد شرع هلا صالة خاصة  وذلك ختويفًا للعباد ليتوبوا إليه ويستغفروه، 
  مرة واحدة يف حياته.  rفعلها رسول اهللا 

: (. . .  والصواب أنه مل يصل إال بركوعني وأنه قال شيخ اإلسالم
مل يصل الكسوف إال مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك 

  . )١(الشافعي، وهو قول البخاري وأمحد يف إحدى الروايتني عنه. . . )
وقد جاءت السنة مبينة ذلك إال أنه جاءت بعض األحاديث ظاهرها التعارض؛ 

   ومتوكلا عليه حتقيق هذه املسألة وإيضاح مشكلها. فأحببت مستعينا باهللا
  وصلى اهللا وبارك على نبينا حممد. 
                              

 ).١/٢٥٦»: (جمموع الفتاوى)  «١(



  
 ٦ أحاديث صالة الكسوف

  منهجي يف البحث:
البد لكل من اشتغل بالتأليف أن يكون له منهج يف ذلك، إما بقصد أو 
بغري قصد، (وأقصد بذلك الطريقة املتبعة يف هذا البحث)، وقد تبعت فيه 

  التايل:
املستطاع، مراعيا يف ذلك عدم اإلخالل  حاولت االختصار بقدر -١

  دف البحث. 
اشتمل هذا البحث على: مخسة فصول واثنا عشر مبحثًا،  وعشرة  - ٢

  مطالب. 
خرجت األحاديث، وسقت األسانيد باعتبار من يدور عليه  -٣

  اإلسناد. 
ذكرت خالف العلماء فيما عرض من املسائل وذكرت الراجح  - ٤

  منها. 
ديث يف هذا الباب وما تعلق به حكم أوردت ما اشتهر من األحا -٥

  منها وال أدعي احلصر يف ذلك. 
  





  

 ٧ أحاديث صالة الكسوف

  
  الفصل األول
  املبحث األول

  تعريف الكسوف واخلسوف لغة واصطالحا
  الكسوف لغة: 
  ، وكسفت الشمس: اسودت وذهب شعاعها. )٢(التغري إىل سواد

  . )٣(هو النقصان أو الذلتعريف اخلسوف: 
  االصطالح:تعريف الكسوف واخلسوف يف 

احتجاب ضوء أحد النريين (الشمس أو القمر) أو بعضه بسبب غري 
  معتاد ختويفًا لعباده. 

والكسوف واخلسوف شيء واحد،  وكالمها قد وردت به األخبار، 
: يقال كسفت الشمس وخسفت،  )٤(وجاء القرآن بلفظ اخلسوف

  . )٥(وكسف القمر وخسف

                              
 ).٤/١٧٤البن األثري: (» النهاية) «١(
 ).٢/٥٣٥»: (الفتح) «٢(
 ).٣/٣٢١»: (املغين) «٣(
  ). ٥/٢٢٨»: (الشرح املمتع)  «٤(

قلت: وال شك أن مدلول الكسوف لغة غري مدلول اخلسوف؛ ألن الكسوف التغري 
واهللا إىل السواد، واخلسوف النقصان أو الذل، أما من حيث االصطالح ، فال فرق، 

  أعلم. =
= 



  
 ٨ أحاديث صالة الكسوف

  املبحث الثاين
  الشرعيةأسباب الكسوف احلسية و

                             =   
قال النووي :: (يقال: كسفت الشمس والقمر، بفتح الكاف، وكُِسفا بضمها،   =

وانكسفا وخسفا، وخِسفا، واخنسفا مبعىن، وقيل: كسف الشمس بالكاف، 
وخسف القمر باخلاء، وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة 

فسخمث مجهور أهل  واملتقدمني وهو باطل مردود بقول اهللا تعاىل: ﴿ و ﴾رالْقَم
العلم وغريهم على أن اخلسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما، كله، ويكون 
لذهاب بعضه، وقال مجاعة منهم الليث بن سعد: اخلسوف يف اجلميع، 

شرح «والكسوف يف بعض، وقيل: اخلسوف ذهاب لوما، والكسوف تغريه). 
  ).٦/٢٥١»: (النووي على صحيح مسلم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 ٩ أحاديث صالة الكسوف

  أوالً: السبب احلسي: 
وهو حلول القمر بني الشمس واألرض، لكن ال ميكن أن حيجب 
القمر الشمس عن مجيع األرض؛ ألنه أصغر منها،  فال ميكن أن يكون 
الكسوف كلياً يف الشمس يف مجيع أقطار األرض.  فإذا تبني هذا،  فإنه 

سع أو العاشر لبعد ال ميكن الكسوف يف اليوم السابع أو الثامن أو التا
  . )٦(القمر عن الشمس يف هذه األيام،  إمنا يقرب منها يف آخر الشهر

قال شيخ اإلسالم:: (ال ميكن أن تكسف الشمس إال يف التاسع 
  . )٧(والعشرين أو الثالثني أو آخر الثامن والعشرين)

  وأما سبب خسوف القمر:
ستمد هو حيلولة األرض بينه وبني الشمس؛ وذلك أن القمر ي

  . )٨(نوره من الشمس
  . rوهذا السبب احلسي ليس له فائدة كبرية ولذا مل يبينه النيب 

  ثانيا: السبب الشرعي:
هو ختويف اهللا تعاىل لعباده؛ لريجعوا إليه،  ملا يف الصحيح 

إن الشمس «قال:  rعن النيب  tمن حديث أيب بكرة 
ولكن والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد،  

                              
 ).٥/٢٣٠»: (الشرح املمتع) «١(
 ).٢٤/٢٥٧»: (جمموع الفتاوى) «٢(
 ).٣/٢١٢»: (مفتاح دار السعادة) «٣(



  
 ١٠ أحاديث صالة الكسوف

  . )٩(»اهللا تعاىل خيوف ما عباده
وهذا السبب هو املعول عليه يف فائدة العباد،  وذلك لريجعوا 

  إىل اهللا.  واويتوب
العباد كمـا يكـون    (إن من حكمة ذلك ختويف قال شيخ اإلسالم:

ختويفهم يف سائر اآليات: كالرياح الشديدة،  والزالزل،  واجلـدب،   
واألمطار املتواترة،  وحنو ذلك من األسباب اليت قد تكون عذابا؛ كما 

فَكُلًّـا   عذب اهللا أُمما بالريح،  والصيحة،  والطوفان،  قال تعـاىل: ﴿ 
بِها بِذَنذْنأَخ سأَر نم مهنفَم هذَتأَخ نم مهنما وباصح هلَيا عةُ  لْنحـيّالص

  مهمظْلـيل ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهنمو ضاَألر ا بِهفْنسخ نم مهنمو
نرسـلَ  وما منعنا أَنْ  ،  و قال: ﴿)١٠(﴾ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

بِالْآيات إِلَّا أَنْ كَذَّب بِها الْأَولُونَ وآتينا ثَمود الناقَةَ مبصرةً فَظَلَموا بِها 
،  وإخباره بأنه خيوف عباده بذلك )١١(﴾وما نرسلُ بِالْآيات إِلَّا تخوِيفًا

يبني أنه قد يكون سببا لعذاب يرتل: كالريح العاصفة الشديدة،  وإمنـا  
  . )١٢(يف األرض)يكون ذلك إذا كان اهللا قد جعل ذلك سببا لما يرتل 

  
  

  
                              

 ).١٠٤٨) البخاري، برقم (١(
 ).٤٠) سورة العنكبوت، اآلية: (٢(
 ).٥٩) سورة اإلسراء، اآلية: (٣(
 ).١٦٩/ ٣٥»: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) «١(



  

 ١١ أحاديث صالة الكسوف

  املبحث الثالث
  هل العلم بوقت الكسوف أو اخلسوف 

  يعد من علم الغيب؟

  ال يعد العلم بوقت الكسوف أو اخلسوف من علم الغيب. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:: (اخلسوف والكسوف هلما أوقات 
مقدرة،  كما لطلوع اهلالل وقت مقدر،  وذلك ما أجرى اهللا عادته 

والنهار،  والشتاء والصيف،  وسائر ما يتبع جريان الشمس  بالليل
وكما أن العادة اليت أجراها اهللا تعاىل … والقمر،  وذلك من آيات اهللا

أن اهلالل ال يستهل إال ليلة ثالثني من الشهر،  أو ليلة إحدى وثالثني،  
وأن الشهر ال يكون إال ثالثني أو تسعة وعشرين،  فمن ظن أن الشهر 

أكثر من ذلك أو أقل،  فهو غالط،  فكذلك أجرى اهللا العادة أن يكون 
الشمس ال تكسف إال وقت االستسرار،  وأن القمر ال خيسف إال 
وقت اإلبدار،  ووقت إبداره: الليايل البيض اليت يستحب صيام أيامها: 
ليلة الثالث عشر،  والرابع عشر،  واخلامس عشر،  فالقمر ال خيسف 

يل،  واهلالل يستسر آخر الشهر إما ليلة وإما ليلتني،  إال يف هذه الليا
كما يستسر ليلة تسع وعشرين،  وثالثني،  والشمس ال تكسف إال 

معتادة من عرفها عرف  وقت استسراره،  وللشمس والقمر ليالِ
وليس خرب احلاسب بذلك من علم الغيب. . … الكسوف واخلسوف

يف وقت االستسرار  . . ،  ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف



  
 ١٢ أحاديث صالة الكسوف

  . )١٣(فقد غلط،  وقال ما ليس له به علم. . . )
  العلم بوقت الكسوف أو اخلسوف ال ينايف اخلوف:

قال شيخ اإلسالم: (فإذا كان الكسوف له أجل مسمى مل ينايف ذلك 
أن يكون عند أجله جيعله اهللا سببا لما يقتضيه من عذاب وغريه ملن 

و لغريه ممن يرتل اهللا به ذلك،  كما أن يعذب اهللا يف ذلك الوقت،  أ
تعذيب اهللا ملن عذبه بالريح الشديدة الباردة: كقوم عاد كان يف الوقت 
املناسب وهو آخر الشتاء كما ذكر ذلك أهل التفسري،  وقصص 
األنبياء،  وكذلك األوقات اليت يرتل اهللا فيها الرمحة: كالعشر اآلخرة 

،  وكجوف الليل،  وغري ذلك: من رمضان،  واُألول من ذي احلجة
هي أوقات حمدودة ال تتقدم وال تتأخر، ويرتل فيها من الرمحة ما ال 

  . )١٤(يرتل يف غريها)
  للكسوف فوائد منها: قال أبو الفرج

  ظهور التصرف يف الشمس والقمر.  -١
 تبيني قبح شأن من يعبدمها.  -٢

 إزعاج القلوب الساكنة الغافلة.  -٣
 وخسف الْقَمر * ة قال تعاىل: ﴿منوذج ما سيجري يوم القيام -٤

﴾ رالْقَمو سمالش عمج١٥(و( . 
                              

 )٢٤/٢٥٤( »:فتاوى شيخ اإلسالم) «١(
 ).٣٥/١٧٦»: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية) «٢(
 ).٩-٨) سورة القيامة: (١(



  

 ١٣ أحاديث صالة الكسوف

أن الناس قد أَنسوا بالصلوات املفروضات،  فيأتوا من غري  -٥
 وهاانزعاج وال خوف،  فأتى ذه اآلية سببا هلذه الصالة؛ ليفعل

 . )١٦(اج،  وخوفبانزع
  

  

                              
  ) بتصرف.٥/٣٠٣للعيين (» عمدة القارئ) «٢(



  
 ١٤ أحاديث صالة الكسوف

 
  الفصل الثاين
  املبحث األول

  حكم صالة الكسوف
  اختلف أهل العلم يف ذلك على أقوال: 

  .  )١٧(القول األول: أا سنة،  ونقل النووي اإلمجاع على ذلك
ف القلت: وفيه نظر،  وذلك أن غري واحد من العلماء نقلوا خ

  ذلك. 
  . )١٨(ري أهل العلمالقول الثاين: سنة مؤكدة،  وهو قول مجاه

القول الثالث: الوجوب،  وبه قال أبو عوانة يف صحيحه،  وحكي 
ها جمرى اجلمعة،  ونقله الزين بن منري عن أيب حنيفة،  اعن مالك أنه أجر

  . )١٩(وجاء عن بعض مصنفي احلنفية
  قلت: واألقرب أا سنة مؤكدة. 

  وذلك ألمور:
  بادر لفعلها.  rأن النيب  -١

 مجاعة. وألا تؤدى    -٢

                              
 ).٦/٤٣٨»: (املنهاج) «١(
 ).٣/٢٢٣»: (فتح الباري) «٢(
 ) املصدر السابق.٣(



  

 ١٥ أحاديث صالة الكسوف

 املناداة هلا.  -٣

 سببها.  -٤
 صفة أدائها.  -٥

  حني خرج هلا.   rحال النيب  -٦
  

  



  
 ١٦ أحاديث صالة الكسوف

 
  املبحث الثاين

  سنن صالة الكسوف
أوالً: إظهار اخلوف واخلشية من اهللا تعاىل؛ ملا يف الصحيحني من حديث 

فَزعا خيشى أن تكون  rقال: خسفت الشمس فقام النيب  tأيب موسى 
أتى املسجد فصلى بأطول قيام،  وركوع،  وسجود رأيته قط الساعة،  ف

هذه اآليات اليت يرسل اهللا ال تكون ملوت أحد وال «يفعله،  وقال: 
حلياته،  ولكن خيوف اهللا ا عباده،  فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إىل 

  . )٢٠(»ذكر اهللا ودعائه،  واستغفاره
وألن الكسوف واخلسوف من آيات اهللا اليت قد تكون دالة على مصيبة 
أو عذاب،  فوجب استشعار هذا اخلوف،  لكن الناظر ألحوال الناس 

رى كثرت املعاصي،  والغفلة عن احلق،  واهللا املستعان،  يف هذا الزمان ي
       ونتوب إليه،  فقد قال سبحانه:  Iفيجب علينا أن نلجأ إىل اهللا 

﴿ بِنيم يرذن هنم ي لَكُمإِن وا إِلَى اللَّهر٢١(﴾ فَف( .  
                              

 بردة عن أيب ). من طريق بريد عن أيب٩١٢)، ومسلم يف (١٠٥٩أخرجه البخاري () ١(
 موسى.

  ). ٥٠) سورة الذاريات: (٢( 
قال السعدي :: (فلما دعا العباد إىل النظر آلياته املوجبة خلشيته، واإلنابة إليه أمر 
مب هو املقصود من ذلك: وهو الفرار إليه: أي الفرار مما يكرهه اهللا ظاهرا وباطنا، 

ن، ومن املعصية إىل الطاعة، ومن فرارا من اجلهل إىل العلم، ومن الكفر إىل اإلميا
الغفلة إىل ذكر اهللا، فمن استكمل هذه األمور فقد استكمل الدين كله، وقد زال 

 ).٨١٢»: (تيسري الكرمي املنان«عنه املرهوب....) 



  

 ١٧ أحاديث صالة الكسوف

  ثانيا: النداء للصالة:
وذلك بقول (الصالة جامعة)؛ ملا يف الصحيحني من حديث عبد اهللا 

 rبن عمرو ب قال: لَما كسفت الشمس على عهد رسول اهللا 
  . )١(نودي: (إن الصالة جامعة)

ة.  فإذا علم ذلك،  تبني أن السنة أنه ال يشرع هلا أذان وال إقام
  . )٢(وهذا باتفاق أهل العلم

  ثالثًا: أن تصلى مجاعة يف املسجد: 
ملا يف الصحيحني من حديث عائشة قالت: (. . . .  فكسفت 
الشمس فرجع ضحى فمر رسول اهللا بني ظهراين احلجر مث قام فصلى 

  . )٣(وقام الناس وراءه. . . )
  وجيوز أن تصلى يف البيت فرادى ومجاعة. 

الة الكسوف يف املسجد،  وأن تكون صفوفهم خلف ويشرع للنساء ص
الرجال كباقي الصلوات حلديث أمساء بنت أيب بكر ب قالت: (رأيت 

إذا هي قائمة ،  وعائشة ل حني خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون
تصلي،  فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إىل السماء،  وقالت: سبحان اهللا،  

  . )١(فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم،  قالت: فقمت حىت جتالين الغشي. . . )
                              

). من طريق حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن ٩١٠)، ومسلم (١٠٤٥) البخاري (١(
 عبدالرمحن عن عبداهللا بن عمرو.

 ).٣/٢٣١البن حجر: (» الفتح) «٢(
). من طريق حيىي بن سعيد عن عمرة بنت ٩٠٣)، ومسلم (١٠٥٦) البخاري (٣(

 عبدالرمحن عن عائشة. 



  
 ١٨ أحاديث صالة الكسوف

()١( .  
  رابعا: كثرة االستغفار والذكر والصدقة:

. . فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا : «rلقول النيب 
  . )٢(»وتصدقوا

  خامسا: اخلطبة:
  اختلف أهل العلم يف اخلطبة لصالة الكسوف على قولني:

أنه ال يشرع لصالة الكسوف خطبة،  وهو قول أبو حنيفة  األول:
. .  فإذا رأيتم ذلك فادعوا : «r، وذلك لقول النيب )٣(ومالك وأمحد

أمرهم بالصدقة وغريها  r، فالنيب )٤(»اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا
يأمرهم باخلطبة هلا،  ولو كانت مشروعة ألمر ا،  وألا صالة  ومل

  يفعلها املنفرد يف بيته؛ فلم يشرع هلا خطبة. 
يسن أن خيطب بعد الصالة خطبتان؛ ملا جاء عن أمساء أا  الثاين:

وقد جتلت الشمس فخطب فحمد اهللا  rقالت: فانصرف رسول اهللا 

                              
). من طريق هشام عن امرأته فاطمة بنت ٩٠٥)، ومسلم، (١٠٥٣البخاري () ١(

 املنذر عن أمساء.
أبية عن  ). من طريق هشام بن عروة عن٩٠١)، ومسلم (١٠٤٤) البخاري (٢(

 عائشة.
حاشية «)، ٢/٢٠٢»: (مواهب اجلليل«)، ١/٢٨٢»: (بدائع الصنائع) «٣(

 ).٢/٤٢٥»: (املغين) «١/٤٠١»: (الدسوقي
 ) املصدر السابق.٤(



  

 ١٩ أحاديث صالة الكسوف

  . )١(»أما بعد«مث قال:  همبا هو أهل
واألقرب واهللا أعلم: أا تسن للحاجة،  وذلك أن أصل مشروعيتها 

  يف احلديث املتقدم.  rقد جاء عن النيب 
  

  
  

                              
). من طريق أبو أسامة عن هشام عن فاطمة بنت املنذر عن ١٠٦١) البخاري (١(

 أمساء.



  
 ٢٠ أحاديث صالة الكسوف

 
  املبحث الثالث

  صالة الكسوف يف السفر
وتصلى يف السفر واحلضر ملا يف الصحيح من حديث عائشة قالت: 

س والقمر آيتان من آيات اهللا ال الشمإن : «rقال رسول اهللا 
  . )١(»فان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتمومها فافزعوا إىل الصالةخيس

  فالنيب علق الصالة بالرؤية ومل حيصر الصالة يف احلضر دون السفر. 
  
  

  

                              
ن طريق ابن شهاب عن ). م١٣٠٩)، وابن خزمية (١٠٤٦أخرجه البخاري () ١(

 عروة عن عائشة.



  

 ٢١ أحاديث صالة الكسوف

 
  الفصل الثالث
  املبحث األول

  وقت صالة الكسوف
يكون من ابتداء الكسوف إىل اجنالئه؛ ملا يف الصحيحني من 

. . . إن الشمس والقمر آيتان : «tحديث املغرية بن شعبة 
من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتمومها 

  . )١(»فادعوا اهللا وصلوا حىت ينجلي
  
  

  

                              
). من طريق زائدة عن زياد ٩١٥)، ومسلم (١٠٦٠) متفق عليه البخاري، برقم (١(

 بن عالقة عن املغرية.



  
 ٢٢ أحاديث صالة الكسوف

 
  املبحث الثاين

  األحكام املتعلقة بوقت صالة الكسوف
  إذا اجنلت الشمس وهو يصلي،أو غابت كاسفة:  -١

فإنه يتم صالته خفيفة، وذلك لذهاب سبب الصالة.  ومع غياا 
  كاسفة،  لذهاب سلطاا. 

  إذا ظهرت الشمس على القمر وهو خاسف: -٢
  لذهاب سلطانه، ولذهاب وقت االنتفاع بنوره. مل يصلي، 

  إذا غاب القمر وهو كاسف مع بقاء الليل: -٣
إن كان يصلي، فإنه يتم صالته خفيفة،وإن كان مل يشرع يف 
الصالة،  فإنه ال يصلي على األظهر واهللا أعلم؛ لزوال السبب،  وألن 

ف السبب متعلق باالجنالء، وال يعلم إال مع وجود القمر.  وقيل خال
  .  )١(ذلك
  إن استترت الشمس والقمر بالسحاب ومها منكسفان: -٤
  . )٢(صلى؛ ألن األصل بقاء الكسوف 
  إذا خسف القمر واستمر إىل طلوع الفجر: -٥

فإذا رأيتمومها فادعوا : «r فإنه يصلي، (أي صالة الكسوف)،  لقوله
                              

) وذهب القاضي إىل أن القمر إذا غاب ليلًا فإنه يصلي؛ ألنه مل يذهب وقت ١(
 االنتفاع بنوره؛ وألن سلطانه باق.

 ).٣/٣٣١البن قدامة: (» املغين) «٢(



  

 ٢٣ أحاديث صالة الكسوف

،  وألن سلطانه باق مل يذهب، مث يصلي الفجر )١(»اهللا وصلوا حىت ينجلي
بعد ذلك، مع مراعاة وقت صالة الفجر، فإن كان النهار قد انتشر ومل يبق 
إال القليل على طلوع الشمس، فهنا قد ذهب سلطانه، فال يصلى صالة 

  .  )٢(الكسوف
  إذا فات وقت صالة الكسوف: 

ة فات وقتها فال يشرع فإا ال تصلى، لزوال السبب؛ وألا صال
  قضائها إال بدليل. 

إذا اجتمعت صالتان، كالكسوف مع غريه من اجلمعة، أو  -٦
  العيد،  أو صالة مكتوبة أو وتر:

  قوالن للعلماء: 
  القول األول: 

  بدأ بأخوفهما فواتا، فإن خيف فوما بدأ بالصالة الواجبة. 
  وإن مل يكن فيهما واجبة،  بدأ بآكدمها. 

  
  ثاين: القول ال

أن الصلوات الواجبة اليت تصلى يف اجلماعة مقدمة على الكسوف 
بكل حال؛ ألن تقدمي الكسوف عليها يفضي إىل املشقة، إللزام 

                              
 ). من طريق زائدة عن زياد بن عالقة عن املغرية.١٠٤٠) البخاري (١(
 ).٢٥٤البن عثيمني: (» الشرح املمتع) «٢(



  
 ٢٤ أحاديث صالة الكسوف

احلاضرين بفعلها مع كوا ليست واجبة عليهم، بانتظارهم للصالة 
  .  )١(الواجبة، مع أن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة

الة الواجبة،  كيال يشق على املأمومني، وقد أمر النيب بتخفيف الص
.  وهذا )٢(فإحلاق املشقة ذه الصالة الطويلة،  مع أا غري واجبة، أوىل

  هو األظهر واهللا أعلم. 
  إذا حصل كسوف أو خسوف يف أوقات النهي:  -٧

  قوالن للعلماء إمجاالً: 
  القول األول: 

ة ال تصلى.  وبه قال اجلمهور ومنهم احلسن وعطاء وعكرم
  .  )٣(والزهري وغريهم
  القول الثاين: 

أا تصلى، وذلك لكوا من ذوات األسباب.  وهو قول الشافعي 
  وأبو ثور واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية،  وهو الراجح.  

  
  

                              
»: مواهب اجلليل«)، ١/٢٨٧»: (أسىن املطالب«)، ٢/٤٢٧»: (املغين) «١(

)٢/٢٠٤.( 
 ).٣/٣٣١»: (املغين) «٢(
 ).٥/٣٢٧ملنذر: (البن ا» األوسط«)، و٣/٣٣٢البن قدامة: (» املغين) «٣(



  

 ٢٥ أحاديث صالة الكسوف

 
  املبحث الثالث

  صفة صالة الكسوف
  وهي الصفة الصحيحة املختارة

  الصفة إمجالية:
،  هي ما ثبت يف الصحيحني والصفة املعتمد لصالة الكسوف

صلى يوم خسفت  rأن رسول اهللا من حديث عائشة ل: (
الشمس فقام فكرب فقرأ قراءة طويلة مث ركع ركوعا طويلًا مث رفع 

اهللا ملن محده وقام كما هو مث قرأ قراءة طويلة وهي  مسع رأسه فقال
ة أدىن من القراءة األوىل مث ركع ركوعا طويلًا وهي أدىن من الركع

األوىل مث سجد سجودا طويلًا مث فعل يف الركعة اآلخرة مثل ذلك مث 
  ). سلم

  الصفة التفصيلية:
  يكرب تكبرية اإلحرام.  - 
 يقرأ دعاء االستفتاح.  - مث 

 يستعيذ باهللا،  ويبسمل.  - مث 

 . )١(يقرأ الفاحتة وسورة طويلة جهرا - مث 

                              
 ).١٠٥٢قال ابن عباس: حنوا من سورة البقرة، البخاري (  )١(



  
 ٢٦ أحاديث صالة الكسوف

 ع ويكررها. يكرب ويركع ركوعا طويلًا يأيت بأدعية الركو -مث

يرفع من الركوع ويقول: مسع اهللا ملن محده،  ويقول: ربنا ولك  -مث
 احلمد، بعد االعتدال. 

 . )١(يقرأ الفاحتة وسورة طويلة دون السورة األوىل -مث

  يكرب ويركع ركوعا طويلًا دون الركوع األول.  -مث
 يرفع من الركوع ويقول مسع اهللا ملن محده،  ويقول: ربنا ولك -مث

 احلمد، بعد االعتدال. 

 . )٢(يكرب ويسجد سجودا طويالً بقدر الركوع -مث

يكرب ويرفع فيجلس بني السجدتني والصواب إطالة هذا اجللوس  -مث
 . )٣(بقدر السجود

 . )٤(يكرب ويسجد سجودا طويالً وهو دون السجود األول -مث

بقراءتني،   يكرب ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة األوىل: -مث
وركوعني،  وسجودين إال أن كل قراءة وقيام وسجود دون الذي قبله 

                              
). أبو داود )  قالت عائشة: (فحرزت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران١(

)١١٨٧.( 
 ).١٠٤٤لبخاري ()  ا٢(
 ).١٤٨٢)  حلديث عبداهللا بن عمرو عند النسائي (٣(
 ).١٠٥٦)  البخاري (٤(



  

 ٢٧ أحاديث صالة الكسوف

 . )١(يف الركعة األوىل

 . rجيلس للتشهد والصالة على النيب  - مث 
  . )٢( ينصرف بالتسليمتني -مث  
  

 

  
  
  
  

                              
 ).١٠٤٦)  البخاري (١(
أن  املستحب يف صالة الكسوف): (ومجلته أن ٢/١٤٣» (املغين«قال ابن قدامة يف ) ٢(

يصلي ركعتني، حيرم باألوىل، ويستفتح ويستعيذ، ويقرأ الفاحتة وسورة البقرة، أو 
درها يف الطول، مث يركع فيسبح اهللا تعاىل قدر مائة آية، مث يرفع فيقول: مسع اهللا ق

ملن محده، ربنا ولك احلمد، مث يقرأ الفاحتة وآل عمران، أو قدرها، مث يركع بقدر 
ثلثي ركوعه األول، مث يرفع فيسمع وحيمد مث يسجد فيطيل السجود فيهما، مث يقوم 

فاحتة وسورة النساء، مث يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه إىل الركعة الثانية فيقرأ ال
يف الثانية، مث يرفع فيقرأ الفاحتة واملائدة، مث يركع فيطيل دون الذي قبله، مث يرفع 
فيسمع وحيمد، مث يسجد فيطيل، فيكون اجلميع ركعتني يف كل ركعة قيامان، 

.جاء التقدير يف حديث وقراءتان، وسجودان، وجيهر بالقراءة ليالً كان أو ارا،.
، متفق. عليه ويف حديث ابن عباس أن النيب ^ قام قياما طويالً حنوا من سورة البقرة

عائشة حزرت قراءة رسول اهللا ^ فرأيت أنه قرأ يف الركعة األوىل سورة البقرة، ويف 
 الثانية سورة آل عمران.



  
 ٢٨ أحاديث صالة الكسوف

  
  
  

  الفصل الرابع
  ذكر األحاديث الواردة يف صفة صالة الكسوف

  املبحث األول
  صلى ركعتان يف كل ركعة rما ورد أن النيب 

  احلديث األول:
جهر يف صالة اخلسوف،  فصلى أربع  r : (أن النيبل عن عائشة

  ). ركعات يف ركعتني وأربع سجدات
  ختريج احلديث:

اجلهر بالقراءة يف «أخرجه البخاري يف كتاب الكسوف باب 
صالة «ومسلم يف كتاب الكسوف،  باب )» ١٠٦٥الكسوف (
مها من طريق بن شهاب عن عروة عن عائشة ،  كال)»٩٠١الكسوف (

  . ل



  

 ٢٩ أحاديث صالة الكسوف

  
  احلديث الثاين:

عن عبداهللا بن عباس ب: قال: (اخنسفت الشمس على عهد 
فقام قياما طويلًا حنوا من قراءة  r فصلى رسول اهللا rرسول اهللا 

سورة البقرة،  مث ركع ركوعا طويلًا،  مث رفع فقام قياما طويلًا وهو 
مث ركع ركوعا طويلًا وهو دون الركوع األول،   دون القيام األول، 

مث سجد،  مث قام قياما طويلًا وهو دون القيام األول،  مث ركع 
ركوعا طويلًا وهو دون الركوع األول،  مث رفع فقام قياما طويلًا 
وهو دون القيام األول،  مث ركع ركوعا طويلًا وهو دون الركوع 

  لت الشمس. . . . . . ). األول،  مث سجد مث انصرف وقد جت
  : ختريج احلديث

صالة الكسوف «أخرجه البخاري يف كتاب الكسوف،  باب 
ما عرض على «،  ومسلم يف كتاب الكسوف باب )»١٠٥٢مجاعة (

من طريق )» ٩٠٧( والنار اجلنة أمر من الكسوف صالة يف rالنيب 
  زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس.  



  
 ٣٠ أحاديث صالة الكسوف

  
  ث:احلديث الثال

يف يوم  rكسفت الشمس على عهد رسول اهللا عن جابر قال: (
بأصحابه،  فأطال القيام حىت جعلوا  rشديد احلر فصلى رسول اهللا 

خيرون،  مث ركع فأطال مث رفع فأطال مث ركع فأطال مث رفع فأطال،  مث 
سجد سجدتني،  مث قام فصنع حنوا من ذاك فكانت أربع ركعات 

   . . . . ).وأربع سجدات
  ختريج احلديث:

)،  ومسلم يف صحيحه ١٤٦٠٠» (املسند«أخرجه أمحد يف 
)،  ١٤٧٨» (الصغرى«) و١٨٧٦» (الكربى«)،  والنسائي يف ٩٠٤(

)،  ٢٤٤٥)،  ومستخرج أيب عوانة (١٣٠٣وابن خزمية يف صحيحه (
)،  والبيهقي يف ٢٠٣٩مستخرج أيب نعيم على صحيح مسلم (و
،  عن هشام الدستوائي عن أيب ) وغريهم من طرق٥٨٣١» (الكربى«

  الزبري عن جابر. 
  

  
  



  

 ٣١ أحاديث صالة الكسوف

 املبحث الثاين

  ثالث ركعات يف كل ركعةصلى  rما ورد أن النيب 
  احلديث األول:

 rقال: (كسفت الشمس على عهد رسول اهللا  tعن جابر 
  . . . . . . ). فصلى ست ركعات،  بأربع سجدات

  ختريج احلديث:
هد،  كتاب الكسوف،  باب ) يف الشوا٩٠٤مسلم يف صحيحه (

،  والنار اجلنة أمر من الكسوف صالة يف rبيان ما عرض على النيب 
)،  ١١٧٨» (السنن«)،  وأبو داود يف ٣/٣١٨» (املسند«وأمحد يف 

)،  ٨٣٨١» (املصنف«وابن أيب شيبة يف باب من قال: أربع ركعات،  
 كلهم من طريق عبدامللك بن أيب ) وغريهم، ١٣٨٦وابن خزمية (

  سليمان عن عطاء عن جابر. 
  ترمجة الرواة:

عبدامللك بن أيب سليمان: ميسرة العرزمي صدوق له أوهام من 
  اخلامسة تويف سنة مخس وأربعني. 

عطاء: وهو ابن أيب رباح القرشي ثقة فقيه فاضل لكنه كثري 
 ثرومل يك ةخرأاإلرسال،  من الثالثة تويف سنة أربع عشر وقيل إنه تغري ب

  . ذلك منه
  احلكم على احلديث: 



  
 ٣٢ أحاديث صالة الكسوف

  ضعيف: وذلك ألمرين:
عن أيب الزبري عن جابر بنحوه.  رواه  الدستوائي هشامأن األول: 

عن  ،  وهذا هو احملفوظ)١(وفيه فكانت: أربع ركعات وأربع سجدات
جابر؛ ألنه يوافق حديث عائشة وابن عباس يف الصحيحني،  ولعل 

  ه قد يهم.  الوهم فيه من عبدامللك بن أيب سليمان فإن
أن رواية هشام عن أيب الزبري (أوىل) من رواية عبدامللك  الثاين:و

  عنه،  لكونه أحفظ. 
  »: اهلدي«قال ابن القيم يف  

وقع اخلالف بني عبدامللك يعين ابن أيب سليمان عن عطاء عن جابر 
وبني هشام الدستوائي عن أيب الزبري عن جابر يف عدد الركوع يف كل 

رواية هشام أوىل يعين أن يف كل ركعة ركوعني فقط ركعة؛ فوجدنا 
لكونه مع أيب الزبري أحفظ من عبدامللك وملوافقة روايته يف عدد الركوع 
رواية عمرة وعروة عن عائشة ورواية كثري بن عباس وعطاء بن يسار 
عن ابن عباس ورواية أيب سلمة عن عبداهللا بن عمرو مث رواية حيىي بن 

لف عبدامللك يف روايته عن عطاء فرواه ابن سليم وغريه،  وقد خو
جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمري: ست ركعات يف أربع 
سجدات فرواية هشام عن أيب الزبري عن جابر اليت مل يقع فيها اخلالف 

                              
) باب من قال: أربع ركعات ، وأبو ١١٧٩وأبو داود ( )،٩٠٤(أخرجه مسلم ) ١(

)، وابن خزمية يف صحيحه ٦/٢٨٣» (احللية«وأبو نعيم يف )، ٢/٣٧٢عوانة (
 ).١٨٦١)، والطيالسي يف مسنده (١٣٨٠(



  

 ٣٣ أحاديث صالة الكسوف

ويوافقها عدد كثري أوىل من رواييت عطاء اللتني إمنا إسناد أحدمها 
لك بن أيب سليمان الذي قد أخذ بالتوهم واألخرى ينفرد ا عنه عبدامل

  . )٢(عليه الغلط يف غري حديث
  

  
  

                              
 ).١/٤٥٤»: (زاد املعاد) «١(



  
 ٣٤ أحاديث صالة الكسوف

  
  احلديث الثاين:

 rعن عائشة أا قالت: (كسفت الشمس على عهد رسول اهللا 
فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس مث يركع مث يقوم مث يركع مث يقوم 

  فذكره. ، . . . . . . . ) مث يركع فركع ركعتني يف كل ركعة ثالث
  ختريج احلديث: 
)،  ويف ١٨٦٤» (الكربى«)،  والنسائي يف ٩٠٢أخرجه مسلم (

)،  وأبو عوانة ١٣٠٦)،  وابن خزمية يف صحيحه (١٤٧٠» (الصغرى«
) وغريهم.  كلهم من طريق عطاء قال: مسعت ٢٤٤٠يف املستخرج (

  عبيد بن عمري يقول: حدثين من أصدق حديثه حسبته يريد عائشة. 
  رواة:ترمجة ال

  عطاء بن أيب رباح: تقدمت ترمجته
 ومن rعبيد بن عمري: بن قتادة بن سعد الليثي؛ ولد يف عهد النيب 

  . ثقة، التابعني كبار
  احلكم على احلديث:

عن عبيد؛ وظن الراوي أنه عائشة  راويقلت: هو معلول جبهالة ال
أن احملفوظ عن عائشة أنه ركوعان يف كل  عن ظن ال يفيد؛ ناهيك

   ة؛ من رواية عمرة، وعروة ومها أخص بعائشة من عبيد. ركع
 rوقد سأله سائل فقال: روى بعضهم أن النيب قال الشافعي: 



  

 ٣٥ أحاديث صالة الكسوف

صلى بثالث ركعات يف كل ركعة قال الشافعي: فقلت له: أتقول به 
أنت؟ قال: ال ولكن مل مل تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ يعين 

و من وجه منقطع وحنن ال نثبت حديث الركوعني يف الركعة فقلت: ه
  غلطًا.   - واهللا أعلم- املنقطع على االنفراد ووجه نراه 

قال البيهقي: أراد باملنقطع قول عبيد بن عمري: حدثين من أصدق 
  . )٣(قال عطاء: حسبته يريد عائشة

فعطاء إمنا أسنده عن عائشة بالظن واحلسبان ال قال ابن القيم: 
وقد ثبت عن عروة  tوظًا عن عائشة باليقني وكيف يكون ذلك حمف

وعمرة عن عائشة خالفه وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم هلا من 
  . )٤(عبيد وعمري ومها اثنان فروايتهما أوىل أن تكون هي احملفوظة

يضاف إىل ما تقدم: االضطراب يف هذا احلديث، وقفًا ورفعا ومتنا 
  وسندا. 

طريق وكيع عن هشام  فًا على عائشة،  منوفرواه البعض موق
  الدستوائي:

» الكربى«)،  وعنه النسائي يف ١١٨٠أخرجه إسحاق يف مسنده (
  ).  ٨٣٩١» (املصنف«بن أيب شيبة يف ا)،  و١٨٦٧(

  وجاء موقوفًا أيضا من طريق حيىي بن سعيد عن هشام الدستوائي:
) كتاب الصالة، باب ذكر ٥٠٩» (الكربى«أخرجه النسائي يف 

                              
 ).٣/٧٧٧للبيهقي: (» السنن الكربى) «١(
 ).١/٤٥٤» (زاد املعاد) «٢(



  
 ٣٦ أحاديث صالة الكسوف

  ائشة يف عدد صالة الكسوف. االختالف على ع
ومنه خمالفة عبدامللك بن سليمان، قتادة يف روايته عن عطاء فجعله 

  من مسند جابر. 
قال البيهقي: وقد خالفهما عبدامللك بن أيب سليمان يف إسناده فرواه 

  . )٥(عن عطاء عن جابر
وقال أيضا: من نظر يف هذه القصة ويف القصة اليت رواها أبو الزبري 

ابر علم أا قصة واحدة وأن الصالة اليت أخرب عنها إمنا فعلها يوم عن ج
  . )٦(تويف إبراهيم ابن النيب

  
  

                              
 ).٣/٧٧٤»: (الكربىالسنن ) «١(
 ).٣/٧٧٥»: (السنن الكربى) «٢(
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 املبحث الثالث
  صلى أربع ركعات يف كل ركعة rما ورد أن النيب 

  احلديث األول:
أنه صلى يف كسوف فقرأ مث ركع : «  r عن النيبعن ابن عباس: 

 قرأ مث ركع مث سجد واألخرى مثلها مث قرأ مث ركع مث قرأ مث ركع مث
 .«  

  ختريج احلديث: 
)،  والنسائي ٥٦٠)،  والترمذي (١١٨٣أخرجه أبو داود يف سننه (

)،  وابن خزمية يف ١٤٦٨» (الصغرى«)،  و١٨٦٤» (الكربى«يف 
)،  وغريهم،  ٢٤٥٩)،  وأبو عوانة يف مستخرجه (١٣٠٧صحيحه (

  طاووس عن ابن عباس. من طريق سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن 
  ترمجة الرواة:

الثوري: ثقة ثبت حجة إمام رمبا دلس  بن مسروق سفيان بن سعيد
  من رؤوس السابعة،  تويف سنة: إحدى وستني. 

حبيب بن أيب ثابت بن قيس: ويقال هند بن دينار األسـدي،   
ثقة فقيه جليل،  وكان كثري اإلرسال والتدليس من الثالثة،  تويف 

  رة ومائة.  سنة تسع عش
طاووس: وهو ابن كيسان احلمريي اليماين،  وقيل امسه ذكوان،  

  وطاووس لقب: ثقة فقيه فاضل،  من الثالثة،  تويف سنة،  ست ومائة. 
  احلكم على احلديث:
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  ضعيف: وله أربع علل:
  االنقطاع بني حبيب بن أيب ثابت وطاووس. األوىل: 

اووس عن ابن قال ابن حبان: خرب حبيب بن أيب ثابت عن ط 
 وأربع ركعات مثان الشمس كسوف يف صلى rعباس: أن النيب 

  . )٧( اخلرب هذا طاوس من يسمع مل حبيب ألن بصحيح؛ ليس سجدات
وقال البيهقي: وحبيب بن أيب ثابت وإن كان من الثقات،  فقد كان 
يدلس ومل أجده ذَكَر مساعه يف هذا احلديث عن طاوس،  وحيتمل أن 

  . )٨(ق به عن طاوسوغري موثيكون محله عن 
الشذوذ وذلك أن غري واحد،  روى عن ابن عباس أا أربع  الثانية:

  ركعات يف ركعتني وأربع سجدات.  
حبيب بن أيب ثابت،  وهو مدلس كما تقدم يف الترمجة وقد  )٩(تدليس الثالثة:و

                              
كتاب الصالة باب صالة الكسوف عقب حديث رقم »، صحيح ابن حبان) «١(

)٢٨٥٤.( 
 ).٣/٧٧٧»: (السنن الكربى) «٢(
) وقد نفى بعض أهل العلم التدليس عنه ، قال ابن التركماين: حبيب من األثبات ٣(

 ولو كان كذلك فإخراج مسلم حلديثه هذا األجالء ومل أر أحدا عده من املدلسني
يف صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وأنه مل يدلس فيه، وكذلك 
أخرجه الترمذي وقال: (حسن صحيح)، ويف الصحيحني من حديث حبيب بلفظ 

  =   العنعنة شيء كثري .....
 خارج أن تلك األحاديث من وذلك دليل على أنه ليس مبدلس أو أنه ثبت  = 

  ). ٣/٣٢٧»: (اجلوهر النقي«متصلة. 
= 



  

 ٣٩ أحاديث صالة الكسوف

  عنعنه. 
: االختالف يف رفعه ووقفه واالضطراب يف متنه: فقد رواه الرابعة:

سليمان األحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله: أنه صالها سـت  
ركعات يف ركعتني وأربع سجدات،  أما املنت فقد خـالف سـليمان   

  . )١٠(األحول حبيب بن أيب ثابت يف صفتها كما تقدم
  

  
: يف صفة صالة الكسوف tواحملصلة: أن احملفوظ عن ابن عباس 

أربع ركعات يف ركعتني  هو ما اتفق عليه الشيخان،  من أنه صالها
اتفق عليه كثري ابن عباس وعطاء بن يسار يف  وهو ما وأربع سجدات؛

هذه الصفة عن ابن عباس؛ وهو املوافق حلديث عائشة يف  اروايتهم
  الصحيحني. 

                             =   
قلت: أما دعوى أنه مل يعده أحد من املدلسني فهذا حمل نظر: فقد وصفه 
بالتدليس طائفة من أهل العلم والفضل، منهم: ابن خزمية يف كتب التوحيد: 

، والدارقطين، وذكره يف املدلسني: الذهيب »صحيحه«)، وابن حبان يف ١/٨٧(
)، ١٥(ص»: جامع التحصيل«)، العالئي يف ٤٤لسني (صيف قصيدته يف نظم املد

  ). ١٣٢(ص»: تعريف أهل التقديس«ابن حجر يف 
دل على الصحة: فدعوى يأما دعوى أن إيراد مسلم هلذه الرواية يف صحيحه 

حتتاج إىل دليل حيث أن بعض أهل العلم قد نقدوا مثل هذه الروايات ومل 
 جيعلوا جمرد اإليراد حجة.

 ).٣/٧٧٧للبيهقي: (» لكربىالسنن ا) «١(



  
 ٤٠ أحاديث صالة الكسوف

  
  احلديث الثالث: 

للناس فقرأ يس  tقال: (كسفت الشمس فصلى علي  tعن علي 
ملن  اهللا رفع رأسه فقال مسع مث ركع حنوا من قدر السورة مث وحنوها
قال  مث ركع قدر قراءته أيضا مث قام قدر السورة يدعو ويكرب مث محده
ركع قدر ذلك أيضا حىت  مث قام أيضا قدر السورة مث ملن محده اهللا مسع

قام يف الركعة  مث سجد مث ملن محده اهللا قال مسعمث صلى أربع ركعات،  
جلس يدعو ويرغب حىت  مث ألوىلالثانية ففعل كفعله يف الركعة ا

  . فعل كذلك r رسول أن حدثهم مث انكشفت الشمس)
  ختريج احلديث: 

» السنن الكربى«)،  والبيهقي يف ٢/٢٩١أخرجه أمحد (
)،  كتاب صالة الكسوف،  باب (من أجاز أن يصلي يف ٣/٧٧٩(

اخلسوف ركعتني يف كل ركعة أربع ركعات،  كالمها: من طريق 
  ). tعن حنش ابن ربيعة عن علي  احلكم بن عتيبة

  ترمجة الرواة:
احلكم بن عتيبة: الكندي أبو حممد الكويف،  ثقة ثبت،  إال أنه رمبا 

  . ادلس،  من اخلامسة مات سنة ثالث عشر أو بعده
حنش ابن املعتمر: وقيل ابن ربيعة ابن املعتمر،صدوق له أوهام،  

  يرسل من الثالثة،  وأخطأ من عدة من الصحابة. 
  احلكم على احلديث: 

  معلول بعلتني:
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  يف إسناده حنش بن املعتمر: األوىل: 
بة يقال علي ابن املديين: حنش بن ربيعة الذي روى عنه احلكم بن عت

  )]. ١٢٧٩/الترمجة ٣»: (اجلرح والتعديل[«ال أعرفه.  
  )]. ٩٧قال البخاري يف ضعفائه: يتكلمون يف حديثه.  [(

  )]. ١٧٠»: (الضعفاء واملتروكني[«  قال النسائي: ليس بالقوي.
  )]. ٢٨٥٤وقال ابن حبان يف صحيحه: ال حيتج به.  [(

وقال: كان كثري الوهم يف األخبار،  ينفرد عن علي بأشياء ال تشبه 
  )]. ١/٣٣٣»: (اروحني[«حديث الثقات،  حىت صار ال حيتج به.  

  ووثقه أبو داود. 
  االختالف يف رفعه ووقفه: الثانية:و
قد رواه سليمان الشيباين فلم يرفعه،  ورواه احلسن بن احلر عن احلكم ف

  فرفعه. 
قال البيهقي: مل يرفعه سليمان الشيباين ورواه احلسن بن احلر عن 

  )]. ٣/٧٧٩»: (السنن الكربى[«احلكم فرفعه.  
  

  
  
  
  
  



  
 ٤٢ أحاديث صالة الكسوف

  املبحث الرابع
  صلى مخس ركعات يف ركعة rما ورد أن النيب 

  احلديث األول:
قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول  tيب بن كعب حديث أ

فصلى م النيب فقرأ بسورة من الطوال،  وركع مخس  rاهللا 
سجد سجدتني،  مث قام الثانية فقرأ سورة من الطول،  وركعات 

  وركع مخس ركعات وسجد سجدتني. . . . ).  
  ختريج احلديث: 
يف  )،  والبيهقي١١٨٢)،  وأبو داود (٢١٢٢٥أخرجه أمحد (

)،  والدعاء ٥٩١٩» (األوسط«)،  والطرباين يف ٦٣٢٦» (الكربى«
)،  وأيب يعلى املوصلي يف ١٠٥٦)،  ويف األحاديث املختارة (٢٢٣٧(

)،  واحلاكم يف ٢٤٥١» (التهذيب«)،  واملزي يف ١٦٨معجمه (
)،  وابن ٥/٤٤» (الكامل«)،  وابن عدي يف ١/٤٨١» (املستدرك«

من طريق عمر بن شقيق اجلرمي عن   )،٥/١٥١عساكر يف تارخيه (
أيب جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب 

t وتابع عمر، عبداهللا بن أيب جعفر،  كما عند احلاكم يف  .
  ). ١/٢٩٩» (املستدرك«

  ترمجة الرواة:
  عمر بن شقيق: اجلرمي البصري،  مقبول،  من الثامنة. 

سى بن أيب عيسى عبداهللا بن ماهان، أبو جعفر الرازي: أمسه عي
التيمي مشهور بكنيته، صدوق سيء احلفظ خصوصاً عن مغرية، من 
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  كبار السابعة، تويف يف حدود الستني. 
  . )١١(قال أبو زرعة: يهم كثريا
  . )١٢(قال الفالس: سيئ احلفظ

  وقد وثقه غريهم. 
م، الربيع بن أنس: البكري احلنفي، بصري له أوهام، صدوق له أوها

  رمي بالتشيع، من اخلامسة،  تويف سنة أربعني أو قبلها. 
أبو العالية: رفَيع بالتصغري ابن مهران الرياحي، ثقة كثري اإلرسال، 

  من الثانية، تويف سنة تسعني،  وقيل غري ذلك. 
  احلكم على احلديث:

  منكر: وذلك ألمرين: 
  تفرد به أبو جعفر الرازي،  وال حيتمل تفرده. األول: 

فرد باملناكري عن املشاهري،  ال يعجـبين  نال ابن حبان: كان ممن يق
االحتجاج خبربه إال فيما وافق الثقات،  وال جيوز االعتبار بروايته فيما 

  خيالف األثبات. 
وقال: مسعت حممد بن حممود يقو مسعت علي بن جرير يقول مسعت  

  . )١٣(أمحد بن حنبل يقول: أبو جعفر الرازي: مضطرب احلديث
خمالفته للثقات يف هذه الرواية،  فقد خالف من هو أوثق  الثاين:

                              
 ).٦/٢٨١»: (اجلرح والتعديل) «١(
 ).٣/٣٢٠للذهيب: (» ميزان االعتدال) «٢(
 ).٢/١٠١»: (اروحني) «١(
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  وأجل وأحفظ منه. 
وقد ساقه احلاكم من طريق عبداهللا بن أيب جعفر عن أبيه به.  وقال: 
(رواته موثوقون)،  لكن تعقبه الذهيب فقال: (خرب منكر) وعبداهللا بن 

  . )١٤(أيب جعفر: ليس بشيء،  وأبوه (لني)
  

  

                              
 ). ١/٢٩٩»: (املستدرك) «٢(
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  اخلامس املبحث

  صلى ركعتني ركعتني حىت تنجلي  rما ورد أن النيب 
  احلديث األول:

قال: (كسفت الشمس على عهد رسول  tعن النعمان بن بشري 
  ،  فجعل يصلي ركعتني ركعتني،  ويسأل عنها،  حىت اجنلت).  rاهللا 

  ختريج احلديث: 
» احمللى«)،  وابن حزم يف ١١٩٣» (السنن«أخرجه أبو داود يف 

).  كلهم من طريق ٥٦٤» (التمهيد«)،  وابن عبدالرب يف ٥/٦٨(
  احلارث بن عمري عن أيوب عن أيب قالبة عن النعمان بن بشري.  

  ترمجة الرواة:
احلارث بن عمري: أبو عمري البصري من الثامنة،  وثقه ابن معـني،   
وغري واحد،  لكن قال ابن حبان: كان ممن يروي عن األثبات األشياء 

  . )١٥(تاملوضوعا
  . )١٦(»الضعفاء واروحني«وذكره ابن اجلوزي يف 

  . )١٧(قال الذهيب: ما أُراه إال بين الضعف
  . )١٨(قال احلاكم: روى عن محيد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة

                              
 ).١/٢٦٦البن حبان: (» اروحني) «١(
 ).١/١٨٣البن اجلوزي: (» الضعفاء واروحني) «٢(
 ).١/٣٤٠للذهيب: (» امليزان) «١(
 ) املصدر السابق.٢(



  
 ٤٦ أحاديث صالة الكسوف

قال ابن حجر: وثقه اجلمهور،  ويف أحاديثه مناكري ضعفه بسببها 
  . )١(خراألزدي وابن حبان وغريمها، فلعله تغري حفظه يف اآل

  . )٢(وقال ابن خزمية: كذاب
  . )٣(وقال األزدي: ضعيف منكر احلديث

  احلكم على احلديث:
  ضعيف وذلك ألمرين: 

  االنقطاع فأبو قالبة مل يسمع من النعمان بن بشري.  األول:
قال ابن أيب حامت: قال أيب: أبو قالبة عن النعمان بن بشري،  قال حيىي 

  . )٤(بن معني: هو مرسل
االضطراب يف إسناده،  فإنه روي عن أيب قالبة عن النعمان،   ين:الثا

وروي عن أيب قالبة عن رجل عن النعمان وروي عنه عن قبيصة بن 
  ، وروي عنه عن هالل بن عامر أن قبيصة اهلاليل حدثه. )٥(خمارق اهلاليل

                              
 ).١٠٤٨البن حجر: (» التقريب) «٣(
  ). ٥/٢٧٠»: (حاشية ذيب الكمال) «٤(

قال بشار عواد: فلعل ما بان البن حبان واحلاكم وابن خزمية واألزدي مل ينب 
(أتعجب كيف خرج له النسائي). »: املغين«لغريهم... مث نقل قول ابن قدامة يف 

ابن حجر، وثقه اجلمهور: الذي يضعفه كل هؤالء  مث قال بعد أن نقل قول
 ويكذبه ابن خزمية ، ال يقال فيه وثقه اجلمهور ، فالظاهر أنه ضعيف إن شاء اهللا.

 ).١/٤٠٠البن اجلوزي: (» حاشية كتاب املوضوعات) «٥(
 ).١١٠البن أيب حامت: (ص»: املراسيل) «١(
السنن «ا رواه عن رجل عن قبيصة. ) قال البيهقي: مل يسمعه أبو قالبة عن قبيصة إمن٢(

 ).٣/٧٨٤»: (الكربى



  

 ٤٧ أحاديث صالة الكسوف

  حدثه. 
  وحديث النعمان جاء من طرق:

كسفت الشمس فمن طريق خالد عن أيب قالبة عن النعمان قال: (ان
. . . .  فلم يزل يصلي حىت اجنلت. . اًعلى عهد رسول اهللا فخرج فزع

 .( . .  
قلت: فيه انقطاع،  أبو قالبة مل يسمع من النعمان،  كما تقدم 

  ذكره. 
  وجاء من طريق أيوب به. 

 وجاء من طريق قتادة عن احلسن البصري عن النعمان.  

  . )١(النعمانقلت: وإسناده منقطع: احلسن مل يسمع من 
  . )٢(وكذلك تدليس قتادة: وقد عنعن

  
  

                              
  ).٤/٣٠٢رواية الدوري: (»: تاريخ بن معني) «٣(
 ).٣٨٥للعالئي (»: جامع التحصيل) «٤(



  
 ٤٨ أحاديث صالة الكسوف

 
  املبحث السادس

  صلى ركعتان rما ورد أن النيب 
  احلديث األول:

انكسفت الشمس على عهد رسول ( قال: ( بعن عبداهللا بن عمرو 
مل يكد يركع مث ركع فلم يكد يرفع مث رفع فلم يكد يسجد مث  r  اهللا

يكد يسجد مث سجد فلم يكد يرفع مث سجد فلم يكد يرفع مث رفع فلم 
  رفع. . . ). 

  ختريج احلديث: 
» املسند«)،  وأمحد يف ١٤٩٥» (الصغرى«أخرجه النسائي يف 

)،  وابن حبان يف صحيحه ١٣٨٩)،  وابن خزمية يف صحيحه (٦٤٤٧(
) وغريهم مطولًا ٣٢٥للترمذي (» الشمائل احملمدية«)،  و٢٨٣٩(

  ئب عن أبيه عن عبداهللا بن عمرو. وخمتصرا من طريق عطاء بن السا
  ترمجة الرواة:

، ةخرأعطاء بن السائب: بن مالك الثقفي الكويف صدوق اختلط ب
فمن روى عنه قبل ذلك فحديثه صحيح،  ومن روى عنه بعد 

  االختالط فال حيتج حبديثه.  
قال ابن معني: مجيع من روى عن عطاء روى عنه يف االختالط إال 

  . )١(شعبة وسفيان
لسائب بن مالك: أو بن زيد أو بن يزيد الكويف والد عطاء،  وثقه ا

  ،  من الثانية. اوغريمه )٢(بن حبان والعجلي
                              

 ).٢/٣٢٥البن عدي: (» الكامل) «١(
 ).١/١٤٩البن حبان: (» الثقات«)، و١٨للعجلي: (» الثقات) «١(



  

 ٤٩ أحاديث صالة الكسوف

  احلكم على احلديث:
  منكر:  

ومع نكارته: يف إسناده عطاء بن السائب،  وهو صدوق وقد خالف 
  الثقات،  وأظن أن الوهم منه واهللا أعلم. 
» السنن الكربى«عي، كما يف وقد تابعه بنحوه أبو إسحاق السبي

  ). ٥٥١للنسائي (
،  وامسه ةخرأقلت: وأبو إسحاق السبيعي: تابعي ثقة،  اختلط ب
 )٢(والذهيب )١(عمرو بن عبداهللا (مشهور بالتدليس) وصفه بذلك النسائي

،  وذكره ابن حجر يف الطبقة الثالثة من طبقات املدلسني،  )٣(والعالئي
،  وقد عنعنة، ومل )٤( ما صرح فيه بالسماعمل حيتج األئمة بأحاديثه إال
  أجد له تصريح بالسماع. 

ومما يؤيد الوهم فيه،  ما جاء يف بعض طرق هذا احلديث كما يف 
 فيه مات الذي اليوم يف صلها r)،  أن النيب ٦٨٢٩» (املسند«

 يف صلها r،  واألحاديث الصحيحة الكثرية متفقة على أنه إبراهيم
  . سجدات وأربع ركعتني يف اتركع أربع اليوم ذلك

وكذلك صح عن عبداهللا بن عمرو أن صالة الكسوف أربع ركعات 

                              
 ).١/٣٦٠»: (ميزان االعتدال) «٢(
 ).٤٠(ص»: دتهقصي) «٣(
 ).١٠٨(ص» جامع التحصيل) «٤(
 ).١٤٦البن حجر: (ص» تعريف أهل التقديس) «٥(



  
 ٥٠ أحاديث صالة الكسوف

يف ركعتني وأربع سجدات،  موافقًا بذلك ابن عباس وعائشة كما يف 
  الصحيحني وجابر بن عبداهللا. 

» الكربى«)،  والنسائي يف ٦٤٥٢» (املسند«فقد أخرج أمحد يف 
ا،  من طريق حيىي بن أيب ) وغريمه١٤٧٩» (الصغرى«)،  و١٨٧٧(

كثري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن عبداهللا بن عمرو ب قال: 
 يف ركعتني فركع وفيه r(كسفت الشمس على عهد رسول اهللا 

  ). الشمس عن جلي مث سجدة يف ركعتني فركع قام مث سجدة
وهذه الرواية مقدمة على الرواية املتقدمة ملوافقتها ما يف الصحيحني،  

  ذكر أعاله. وملا 



  

 ٥١ أحاديث صالة الكسوف

  
  احلديث الثاين:

فصلى  rرسول اهللا قال: (. . . . . تقدم  tعن مسرة بن جندب 
مث ركع بنا  ، اًبنا كأطول ما قام بنا يف صالة قط ال نسمع له صوت
،  مث سجد بنا اًكأطول ما ركع بنا يف صالة قط ال نسمع له صوت
مث فعل يف  ،  قال:اًكأطول ما سجد بنا يف صالة قط ال نسمع له صوت

الركعة الثانية مثل ذلك،  قال: فوافق جتلي الشمس جلوسه يف الركعة 
  . . . . . ). الثانية،  قال: مث سلم
  ختريج احلديث: 

» الكربى«)،  والنسائي يف ١١٨٤أخرجه أبو داود يف سننه (
)،  ٢٠١٧٨» (املسند«)،  وأمحد يف ١٤٨٤» (الصغرى«)،  و١٨٨٢(

)،  ١٢٣٩)،  واحلاكم يف مستدركه (١٣٩٧وابن خزمية يف صحيحه (
)،  ٨٤٧)،  والروياين يف مسنده (٦٣٤٢للبيهقي (» السنن الكربى«و

)،  وابن أيب شيبة ٥٦٢)،  والترمذي (٢٨٥٢وابن حبان يف صحيحه (
)،  وابن ٦٧٩٨» (الكبري«)،  والطرباين يف ٨٣٩٠» (املصنف«يف 

ا، من طريق ) وغريهم خمتصرا ومطول٢٨٩٥ً» (األوسط«املنذر يف 
 مسرة عن ، البصرة من أهل ، ثعلبة بن عباد العبدياألسود بن قيس عن 

  .  جندب بن
  ترمجة الرواة: 

  األسود بن قيس: العبدي ويقال البجلي ثقة من الرابعة. 
  ن الرابعة. ثعلبة بن عباد العبدي: البصري،  م



  
 ٥٢ أحاديث صالة الكسوف

قال ابن حجر: ذكره ابن املديين يف ااهيل الذين يروي عنهم 
األسود بن قيس،  وأما الترمذي فصحح حديثه،  وذكره ابن حبان يف 
الثقات.  وقال ابن حزم: جمهول،  وتبعه ابن القطان، وكذا نقل ابن 

  . )١(املواق عن العجلي
  احلكم على احلديث:

  ضعيف ألمرين: 
  هالة ثعلبة بن عباد. جل األول:

  كذلك خمالفة الثقات.  الثاين:و

                              
 ).١/٥٠٥»: (ذيب التهذيب) «١(



  

 ٥٣ أحاديث صالة الكسوف

  
  احلديث الثالث:
. . . .  rقال: (خسفت على عهد رسول اهللا  tعن أيب بكرة 

  وفيه فصلى م ركعتني فجلّي عنها). 
  ختريج احلديث: 

» املسند«)،  وأمحد يف ١٠٠٦أخرجه البخاري يف صحيحه (
)،  وفيه (مثل صالتكم ١٨٩٠» (الكربى«)،  والنسائي يف ١٩٨٧٦(

)،  وابن ١٤٦٤» (الصغرى«هذه،  وذكر كسوف الشمس)،  ويف 
)،  وفيه (ركعتني مثل صالتكم)،  واحلاكم ٢٨٣٧حبان يف صحيحه (

) وغريهم ٥٨٤٨» (الكربى«)،  والبيهقي يف ١١٧٥» (املستدرك«يف 
  خمتصرا ومطولًا، كلهم من طريق احلسن عن أيب بكرة. 

  ترمجة الرواة: 
احلسن: أبن أيب احلسن البصري واسم أبيه يسار،  األنصاري 
موالهم ثقة فاضل مشهور وكان يرسل كثريا،  ويدلس كثريا،  وكان 
يروي عن مجاعة مل يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا؛ يعين 
قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة،  رأس أهل الطبقة الثالثة تويف سنة 

  مائة وعشر. 
  كم على احلديث:احل

احلديث رواه البخاري كما تقدم،  بناء على ما ذكره ابن املديين من 
  مساع احلسن.  

قال البخاري بعد أن ساق احلديث: قال يل علي بن املديين: إمنا ثبت 



  
 ٥٤ أحاديث صالة الكسوف

  لنا مساع احلسن من أيب بكرة حبديث (إن ابين هذا سيد). 
ال « وقد أخرج البخاري أحاديث احلسن عن أيب بكرة؛ منها:

  ». زادك اهللا حرص وال تعد«،  و»يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة
  . )٢(قال الدارقطين: احلسن مل يسمع من أيب بكرة

وقال حيىي بن معني: مل يسمع (أي احلسن) من أيب بكرة، قيل له: 
فإن مبارك بن فضالة يقول: (عن احلسن،  قال: حدثنا أبو بكرة).  

  . )٣(قال: ليس بشيء
لم يف مساع احلسن من مسرة أربعة مذاهب واألظهر قلت:أهل الع

منها واهللا أعلم أن احلسن مل يثبت له مساع من مسرة سوى حديث 
العقيقة،  ومما يقوي ذلك ما جاء عن ابن عون قال: (دخلنا على احلسن 

،  وهو قول الدارقطين،  )٤( فأخرج إلينا كتابا من مسرة. . . )
  .  )٥(هموالنسائي،  والبيهقي،     وغري

قال البيهقي: (أكثر أهل العلم باحلديث رغبوا عن رواية احلسن عن 
  .  )٦(مسرة،  وذهب بعضهم إىل أنه مل يسمع منه غري حديث العقيقة)

                              
 ).٣٥٥»: (التتبع) «١(
 ).٤٥٩٧»: (تاريخ الدوري) «٢(
) من طريق عبداهللا قال حدثين أيب عن هشيم عن ابن ٢١٨٧ألمحد: (» العلل) «٣(

 عون به. (إسناده صحيح).
 ).١/٥٢٢»: (السنن الكربى) «١(
 ).٨/٣٥»: (السنن) «٢(



  

 ٥٥ أحاديث صالة الكسوف

قلت: وإن صح السماع،  فيحمل على أنه أراد الركعتني إمجاالً،  
يعين أربع ركعات يف ركعتني،  مثل ما ثبت يف الصحيحني من حديث 

  وغريها،  فقد جاء يف بعض الروايات قوله (مثل صالتكم). عائشة 
قال بن حبان بعد أن ساق احلديث: قول أيب بكرة مثل صالتكم،  

  . )٧(أي مثل صالتكم يف الكسوف

                              
 ).٢٨٣٧»: (صحيح بن حبان) «٣(



  
 ٥٦ أحاديث صالة الكسوف

  
  احلديث الرابع: 

يف  باملدينة ت أرمتي بأسهم يل(كن :قالt  مسرة بن الرمحن عبد
إذ كسفت الشمس. . . .  وفيه. . . قرأ سورتني  rحياة رسول اهللا 
  ). وصلى ركعتني

  ختريج احلديث: 
» السنن«)،  وأبو داود يف ٩١٣أخرجه مسلم يف صحيحه (

» الصغرى«)،  و١٨٥٢» (الكربى«)،  والنسائي يف ١١٩٥(
بن أيب شيبة يف )،  وا٢٠٠٩٣» (املسند«)،  وأمحد يف ١٤٦٠(
)،  وابن حبان يف ١٣٠٢)،  وابن خزمية يف صحيحه (٨٨٧» (املصنف«

)،  وأبو عوانة يف ١١٥٩» (املستدرك«)،  واحلاكم يف ٢٨٤٨صحيحه (
)،  وأبو نعيم يف مستخرجه على صحيح مسلم ٢٤٦٢» (املستخرج«
» احمللى«)،  وابن حزم يف ٥٨٤٧» (الكربى«)،  والبيهقي يف ٢٠٤٨(
) كلهم من طريق ٥٦٧» (اآلحاد واملثاين«وابن أيب عاصم يف  )، ٨٥٨(

  اجلريري عن حيان بن عمري عن عبدالرمحن بن مسرة. 
  ترمجة الرواة: 

من اخلامسة  اجلريري: سعيد بن إياس،  أبو مسعود البصري،  ثقة
فمن مسع منه قبل االختالط فصحيح،   . اختلط قبل موته بثالث سنني

ختالط عبد ا ألعلى وهو ممن رواى هذا احلديث وممن مسع منه قبل اال
  عن اجلريري. 



  

 ٥٧ أحاديث صالة الكسوف

  حيان بن عمري: اجلريري البصري ثقة،  من الثالثة. 
  احلكم على احلديث:

  شاذ:
قلت: أو حيمل على ما محل عليه حديث أيب بكرة،  من أنه أراد 
الركعتني إمجالًا،  يعين أربع ركعات يف ركعتني،  مثل ما ثبت يف 

  حديث عائشة وغريها. الصحيحني من 
قال البيهقي: قوله: (فقرأ بسورتني وركع ركعتني) حيتمل أن يكون 

مراده يف كل ركعة،  فقد رويناه عن مجاعة أثبتوه،  واملثبت شاهد،  
  . )٨(فهو أوىل بالقبول

  وقد محله بعض أهل العلم على حمامل أخرى:
 لًامستق تطوع ركعتني صلى rقال املازري: هو حممول على أنه 

  . )٩(كسوف صالة أا ال الكسوف اجنالء بعد
قال النووي: هذا مما يشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صالة 
الكسوف بعد اجنالء الشمس، وليس كذلك،  فإنه ال جيوز ابتداء 

صالا بعد االجنالء،  وهذا احلديث حممول على أنه وجده يف صالة،  
الراوي مجيع ما جرى يف الصالة  كما صرح به يف الرواية الثانية، مث مجع
سورتني يف القيامني اآلخرين  ةمن دعاء، وتكبري وليل وتسبيح وقراء

للركعة الثانية،  وكانت السورتان بعد االجنالء تتميما للصالة، فتمت 
                              

 ). قاله بعد أن ساق احلديث.٥٨٤٧»: (السنن الكربى) «١(
 ).٦/٢١٧»: (شرح صحيح مسلم) «٢(



  
 ٥٨ أحاديث صالة الكسوف

مجلة الصالة ركعتني،  أوهلا يف حال الكسوف،  وآخرها بعد االجنالء،  
ة الثانية ولقواعد الفقه،  ولروايات باقي وهذا البد منه ألنه مطابق للرواي

  .  )١٠(الصحابة والرواية األوىل حممولة عليه أيضا
) ١٤٦٠» (الصغرى«قلت: لكن هذا احلمل ترده رواية النسائي يف 

(مث قام،  فصلى ركعتني وأربع سجدات).  وذلك أن معناه متم الركعة 
  الثانية؛ إذ ليس فيها إال سجدتان. 

  
  

                              
 ) املصدر السابق.١(



  

 ٥٩ أحاديث صالة الكسوف

  
  لسابعاملبحث ا

  صلى يف كسوف الشمس والقمر rما ورد أن النيب 
  احلديث األول:

كان يصلي يف كسوف  r: (أن رسول اهللا  t عن عائشة
الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات،  وقرأ يف األوىل 

  ») يس«،  ويف الثانية بـ»الروم«و» العنكبوت«بـ
  ختريج احلديث: 

والزيادات على كتاب املزين  )، ١٧٧٤أخرجه الدارقطين يف سننه (
) كالمها ١٣١البن زياد النيسابوري،  باب خسوف الشمس والقمر (

  من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة. 
  ترمجة الرواة: 

إسحاق بن راشد: احلراين الرقي اجلزري،  أبو سليمان،  من 
  السابعة. 

  قال ابن معني: ثقة وليس يف الزهري بذاك.  
  . )١١(وقال يف موضع آخر: صاحل احلديث،  ووثقه غريه

  . )١٢(قال النسائي: ليس به بأس.  وقال مرة: ليس بذاك القوي
  وقال ابن خزمية: ال حيتج به.  

  . )١٣(قال الدارقطين: تكلموا يف مساعه من الزهري
                              

 ).٢/٤١٩»: (ذيب الكمال) «١(
 ).١/٢١٨البن حجر: (» ذيب التهذيب) «٢(



  
 ٦٠ أحاديث صالة الكسوف

  وقال حممد بن حيىي الذهلي: مضطرب احلديث يف الزهري. 
  . )١٤(ه عن الزهري بعض الوهموقال ابن حجر: ثقة يف حديث

الزهري: وهو حممد بن مسلم بن عبيداهللا الزهري،  ثقة حافظ ثبت 
  . )١٥(متقن،  من رؤوس الرابعة تويف سنة مخس وعشرين تقريبا

عروة: ابن الزبري بن العوام األسدي،  ثقة فقيه مشهور،  من الثالثة،  
  . )١٦(تويف سنة أربع وتسعني

  احلكم على احلديث:
  : ألمور:ضعيف
اضطراب رواية إسحاق بن راشد عن الزهري وتقدم كالم  األول:

  أهل العلم عنها. 
  خمالفة الثقات. الثاين: 

املنقول يف الصحيحني عن عائشة وغريها خيالف هذه الثالث: 
مل يصلي إال مرة واحدة يف  r الرواية،  وخاصة إذا علم أن النيب

  كسوف الشمس. 
  

  
  

                             =   
 ).١١للدارقطين: (الورقة » ت احلاكمسؤاال) «١(
 ).١٢٨(الورقة »: التقريب) «٢(
 ).٦٧٤(الورقة »: التقريب) «٣(
 ).٨٩٦(الورقة »: التقريب) «٤(



  

 ٦١ أحاديث صالة الكسوف

  
  

  املبحث الثامن

  صلى يف كسوف الشمس والقمر  rورد أن النيب  ما
  مثان ركعات يف أربع سجدات

  احلديث الثاين:
: (أن رسول اهللا صلى يف كسوف الشمس  t عن ابن عباس

  والقمر مثان ركعات يف أربع سجدات يقرأ يف كل ركعة). 
  ختريج احلديث: 

)،  من طريق ثابت بن حممد ١٧٧٣» (سننه«أخرجه الدارقطين يف 
  هد عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن طاوس عن ابن عباس. الزا

  ترمجة الرواة: 
ثابت بن حممد الزاهد: الكويف أبو حممد،  ويقال أبو إمساعيل 
الشيباين،  صدوق زاهد خيطئ يف أحاديث من التاسعة وتويف سنة تسع 

  . )١٧(وعشرين
قال الدارقطين: ليس بالقوي،  ال يضبط،  وهو خيطئ يف أحاديث 

  كثرية. 
                              

 ).١٨٧(الورقة »: التقريب) «١(



  
 ٦٢ أحاديث صالة الكسوف

  . )١٨(وباقي الرواة تقدمت ترمجتهم
  احلكم على احلديث:

  ضعيف:
يف إسناده: ثابت بن حممد،  وأظن أن اخلطأ فيه من قبله،  فقد خالفه 
يف روايته عن سفيان،  الثقات منهم إمساعيل بن علية وحيىي بن سعيد 

  القطان وغريمها. 
  كذلك تقدم الكالم على رواية حبيب عن طاووس. 

بن حجر: يف إسناده نظر،  وهو يف مسلم بدون ذكر قال ا
  . )١٩(القمر

  
  

  

                              
 ).٢٩٤»: (سؤاالت احلاكم) «٢(
 ).٢/١١١٠»: (التلخيص) «١(



  

 ٦٣ أحاديث صالة الكسوف

 
  الفصل اخلامس:
  الصالة لسائر اآليات
  املبحث األول

  التعريف اللغوي واالصطالحي (لآلية)
.  وهو املقصود ا يف هذا )٢٠(العالمة اآلية لغة:اآليات: مجع آية،  و

  املوضع. 

خملوقاته من تغيري على  يف بعض Iما جيريه اهللا ويف االصطالح: 
  خالف املعهود (كالزالزل) وحنوها. 
﴾.   وما نرسلُ بِالْآيات إِلَّا تخوِيفًا قال قتادة: يف قول اهللا تعاىل: ﴿

إن اهللا تعاىل خيوف الناس مبا شاء من اآليات لعلهم يعتربون أو يذكرون 
  . )٢١(أو يرجعون

  أنواع اآليات: 
  شمس والقمر والليل والنهار. منها ما كان مألوف: كال - 
 ومنها ما هو خارج عن املألوف.   - 

  وهذا النوع من اآليات (غري املألوفة) ينقسم إىل قسمني:
                              

 ).٣٣للراغب األصفهاين: (ص» املفردات يف غريب القرآن)  «١(
 ).١٥/٣٠٨»: (تفسري ابن جرير). «٥٩)  سورة اإلسراء: (٢(



  
 ٦٤ أحاديث صالة الكسوف

آية الكسوف واخلسوف.  باعتبار املعىن اللغوي.  وتقدم  األول:
  الكالم عن حكم الصالة هلا. 

لزلة، سائر اآليات العظام اليت حيصل ا ختويف العباد؛ كالز الثاين:
والظلمة الشديدة والصواعق املخيفة الشديدة والريح الشديدة، وغري 

  ذلك، وهذه حمل البحث. 
  

  
  



  

 ٦٥ أحاديث صالة الكسوف

 
  املبحث الثاين

  حكم الصالة لسائر اآليات
  اختلف أهل العلم يف حكم الصالة لسائر اآليات على أقوال:

  القول األول: 

مل  r أنه ال يصلى لشيء منها (اآليات) إال للكسوف؛ ألن النيب
يصل لغري الكسوف،  وال من جاء من بعده من خلفائه،  وقد كان يف 
عصره بعض هذه اآليات،  ومل يصل هلا إال للكسوف،  وبه قال مالك 

  .  )١(والشافعي
  . )٢(وهو اختيار العلّامة ابن باز

  القول الثاين: 
ال يصلى ألي آية إال للزلزلة الدائمة،  قال ابن قدامة: (قال 

يصلّى للزلزلة كصالة الكسوف،  نص عليه)،  استداللًا مبا أصحابنا: 
  من فعلهما،  وهو قول إسحاق وأبو ثور.  )٣(روي عن ابن عباس وعلي

                              
 ).٣/٣٣٣البن قدامة: (» املغين) «١(
) قال :: (أنه ال يصلي ألي آية إال الكسوف، ال الزلزلة وال غريها؛ ألنه قد علم من ٢(

السنة أن العبادات توقيفية ال يشرع منها إال ما دلّ عليه الكتاب والسنة 
 ).١٣/٤٥»: (الفتاوى جمموع«الصحيحة). 

 ).٣/٣٤٣»: (الكبري«)، والبيهقي يف ٤٩٢٩»: (املصنف«) عبد الرزاق يف ٣(



  
 ٦٦ أحاديث صالة الكسوف

  ثور. 
  القول الثالث: 

علل الكسوف بأنه آية من  rأنه يصلى لكل آية ختويف؛ ألن النيب 
؛ )٢(؛ وعلي)١(آيات اهللا خيوف ا عباده؛ وألن ابن عباس صلى للزلزلة

،  وهو مذهب أيب حنيفة،  وابن حزم،  ورواية عن )٣(ذلك حذيفةوك
  .  )٥(،  واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٤(أمحد

والقول الثالث قول قوي جدا وله حظه من النظر،  لكن كما هو 
معلوم أن العبادات توقيفية،  فال يشرع شيء منها إال ما دلّ عليه 

  الكتاب والسنة. 
شيء من هذه اآليات فإنه يشرع للمسلم،  لكن يقال إذا حصل 

  االستغفار والصدقة،  والدعاء،  وغري ذلك. 
  

  
  

                              
 ) تقدم خترجيه.١(
 ) تقدم خترجيه.٢(
 ).٤٩٣٠»: (مصنفه«) عبد الرزاق يف ٣(
الشرح «)، و٥/٤٠٦»: (الشرح الكبري«)، و٣/٣٣٣البن قدامة: (» املغين«) انظر: ٤(

»: حاشية ابن قاسم على الـروض املربـع  «)، و٥/٢٥٦البن عثيمني: (» املمتع
)٢/٥٢٣.( 

 ).١٢٦البن تيمية: (ص» االختيارات الفقهية) «٥(



  

 ٦٧ أحاديث صالة الكسوف
  

  الفصل السادس
  األحاديث واآلثار الواردة يف صالة اآليات

  املبحث األول
  األحاديث الواردة يف صالة اآليات

  األثر األول:
كان يقوم يف صالة اآليات، فريكع ثالث  rعن عائشة: أن النيب 

  عات مث يسجد، مث يركع ثالث ركعات مث يسجد. رك
  ختريج األثر: 

» )،  والنسائي يف (الكربى٢٣٩٥٠» (املسند«أخرجه أمحد يف 
)،  ٢٨٣٠)،  وابن حبان يف صحيحه (١٤٧١» (الصغرى«)،  و٥٠٨(
) ٨٦٣البن حزم (» احمللى«)،  و١١٧٩» (مسند إسحاق بن راهويه«و

  ن عمري عن عائشة. من طرق عن قتادة عن عطاء عن عبيد ب
» الصغرى«)،  والنسائي يف ٩٠١وأخرجه مسلم يف صحيحه (

  ) من طريق ابن جريج عن عطاء به بدون ذكر اآليات.  ١٤٧٠(
  وجاء موقوفًا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي:

» الكربى«)،  وعنه النسائي يف ١١٨٠أخرجه إسحاق يف مسنده (
  ).  ٨٣٩١( »املصنف«)،  وابن أيب شيبة يف ١٨٦٧(

  وجاء موقوفًا أيضا من طريق حيىي بن سعيد عن هشام الدستوائي:
) كتاب الصالة، باب ذكر ٥٠٩» (الكربى«أخرجه النسائي يف 



  
 ٦٨ أحاديث صالة الكسوف

  االختالف على عائشة يف عدد صالة الكسوف. 
وقد خالف عبدامللك بن سليمان، قتادة يف روايته عن عطاء يف 

  إسناده ومتنه،  وإليك بيانه:
) من طريق ٩٠٤مسلم يف صحيحه،  كتاب الكسوف (فقد أخرج 

عبداهللا بن منري عن عبدامللك عن عطاء عن جابر قال: (انكسفت 
الشمس يف عهد رسول اهللا يوم مات إبراهيم. . . . )، وتقدم الكالم 

  على هذا احلديث. 
  ترمجة الرواة: 

قتادة: بن دعامة السدوسي، أبو اخلطاب البصري،  ثقة ثبت،  رأس 
  قة الرابعة،  تويف سنة بضع عشرة. الطب

  عطاء: تقدم. 
  عبيد بن عمري: تقدم

  احلكم على األثر:

(صالة اآليات) ال تثبت عن النيب وال عن عائشة،  ةلفظ األول:
  واألظهر واهللا أعلم أا رويت باملعىن من بعض رواة اإلسناد. 

د االضطراب، فمرة جاءت يف املنت من كالم النيب، كما عن الثاين:
)،  ومرة جاءت يف ٢٨٣٠)،  وابن حبان يف صحيحه (٢٣٩٥٠أمحد (

» الصغرى«)،  و٥٠٨» (الكربى«السند، كما عند النسائي يف 
  ) وغريهم. ١١٧٩» (مسنده«)،  وإسحاق يف ١٤٧١(



  

 ٦٩ أحاديث صالة الكسوف

  تقدم الكالم على إعالل أصل احلديث فلرياجع.  الثالث:
  األثر الثاين:

دثين أيب قال: كانت عن أنس بن مالك عن عبيداهللا بن النضر ح
ظلمة على عهد أنس بن مالك: فأتيت أنس فقلت: يا أبا محزة، هل 
كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول اهللا؟ فقال معاذ اهللا! إن كانت 

  الريح لتشتد فنبادر إىل املسجد خمافة القيامة. 
  ختريج األثر: 

مة أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة،  باب الصالة عند الظل
كتاب الصالة،  »، الكربى«)،  ومن طريقه البيهقي يف ١١٨٩وحنوها (

باب من استحب الفزع إىل الصالة فرادى عند الظلمة والزلزلة 
)،  والضياء املقدسي ١٢٥٠» (املستدرك«)،  واحلاكم يف ٦٣٧٨(
)٧/٢٧٥ .(  

)،  والبيهقي يف ٥/٤٠١معلقًا (» التاريخ الكبري«والبخاري يف 
) من طرق عن عبيداهللا بن النضر القيسي عن أبيه عن ٩٩٦» (الشعب«

  أنس. 
  ترمجة الرواة: 

  عبيداهللا: بن النضر بن عبداهللا القيسي، ال بأس به، من السابعة. 
  . )١(قال ابن معني: ثقة

  . )٢(وقال ابن حجر: ال بأس به
                              

 ).١٥٨٦»: (اجلرح والتعديل) «١(
 ).٤٣٧٧»: (التقريب) «١(



  
 ٧٠ أحاديث صالة الكسوف

  النضر بن عبداهللا: بن مطر القيسي، مستور، من اخلامسة. 
  ). ٥/٤٧٥» (لثقاتا«ذكره ابن حبان: يف 
  . )٣(وقال الذهيب: ثقة
 احلكم على األثر:

  معلول بعلل: 
  الراوي عن أنس (النضر بن عبداهللا).  األوىل:

اثنان  عنهقلت: هو جمهول احلال، وجمهول احلال هو من روى  
قد رد حديثه أكثر أهل احلديث،  وفأكثر، ومل يعرف جبرح وال تعديل، 

ال يقبل مطلق، وإمنا يتوقف فيه حىت يثبت والصواب أنه: ال يرد مطلق و
  أمره. 

فإذا توبع جمهول احلال متابعة مستقيمة،  فيكون حسن لغريه، وهو 
الذي يطلق عليه ابن حجر يف التقريب (مقبول) يعين حيث يتابع، وإال، 

  فال يقبل. 
وأما توثيق الذهيب له! فال أعلم هل توثيقه جمرد نقل عن ابن حبان 

  أمر آخر. متابعة له أو 
  التفرد ذا احلديث فقد تفرد به عن أنس.  الثانية:
االختالف يف إسناده: فقد روي عن عبيداهللا بن النضر  الثالثة:

  حدثين أيب عن أنس. 

                              
 ).٥٩٣١»: (الكاشف) «٢(



  

 ٧١ أحاديث صالة الكسوف

  وروي عن عبيداهللا بن النضر مسع أباه عن جده به. 
  . )٤(قال املنذري: حكى البخاري فيه اضطرابا

بارك حدثنا عبيداهللا ابن النضر قال البخاري: وقال موسى وابن امل
  مسع أباه مسع أنس: إن كانت من الريح. 

وقال العكلي: حدثنا عبيداهللا بن النضر بن عبداهللا مسع أباه عن 
  . )٥(جده

  أن املنت خالف احملفوظ عن أنس.  الرابعة:
فقد أخرج البخاري يف صحيحه،  كتاب االستسقاء، باب إذا هبت 

يد أنه مسع أنسا يقول: (كانت الريح ) من طريق مح١٠٣٤الريح (
  ). rإذا هبت عرف ذلك يف وجه النيب  ةالشديد

وهذا احملفوظ عن أنس،  فلم يذكر محيد عن أنس مبادرته للمسجد 
  للصالة. 

   وعلى فرض صحته: فال يدل على أم يصلون صالة الكسوف.
  األثر الثالث:

كان مفزعه إىل إذا كانت ريح  rعن أيب الدرداء قال: (كان النيب 
املسجد حىت تسكن الريح، وإذا حدث يف السماء حدث من كسوف 

  مشس أو قمر كان مفزعة إىل الصالة حىت ينجلي). 
  ختريج األثر: 

                              
 ).١١٥٣للمنذري: (» خمتصر سنن أيب داود) «١(
 ).٥/٤٠١للبخاري: (» التاريخ الكبري) «٢(



  
 ٧٢ أحاديث صالة الكسوف

مسند «)،  والطرباين يف ٨٣٣» (العظمة«أخرجه أبو نعيم يف 
» املطر والرعد والربق والريح«)،  وابن أيب الدنيا يف ٥٧٨» (الشاميني

) من طريق نعيم بن محاد ١٩/١٥٢ابن عساكر يف تارخيه ()،  و١٣٢(
عن الوليد بن مسلم عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن 

  زياد بن صخر املري عن أيب الدرداء.  
  ترمجة الرواة: 

نعيم بن محاد: بن معاوية اخلزاعي،  فقيه عارف بالفرائض، من 
  العاشرة، تويف سنة مثان وعشرين ومائتني. 

، وقال مرة: يروي )٧(، ووثقه ابن معني)٦(قال أمحد: كان من الثقات
  . )٨(عن غري الثقات، ووثقه العجلي

  . )٩(وقال أبو زرعة: يصل أحاديث يوقفها الناس
  . )١١(،  ويف موضع آخر: ليس بثقة)١٠(وقال النسائي: ضعيف

  . )١٢(وقال أبو بشر الدواليب: ضعيف،  ومرة يضع احلديث
  . )١٣(: إمام يف السنة كثري الوهموقال الدارقطين

                              
 ).٣/١٧٠البن عدي: (» لكاملا) «١(
 ).٥٦٤»: (سؤاالت إبراهيم بن اجلنيد) «٢(
 ).٥٤للعجلي: (» الثقات) «٣(
 ).٢٩/٤٧١»: (ذيب الكمال) «١(
 ).٥٨٩»: (الضعفاء واملتروكني) «٢(
 ).١٣/٣١٢»: (تاريخ اخلطيب) «٣(
 ).٣/١٧٠البن عدي: (» الكامل) «٤(



  

 ٧٣ أحاديث صالة الكسوف

الوليد بن مسلم: القرشي،  موىل بين أمية وقيل غري ذلك،  من 
  الثامنة، تويف سنة مخس وتسعني. 

  . )٣(.  ووثقه أبو مسهر)٢(قال ابن حجر: ثقة كثري التدليس والتسوية
  . )٣(مسهر

  . )٤(قال أمحد: كثري اخلطأ
سابعة،  تويف سنة عبدالرمحن بن يزيد: بن جابر األزدي، ثقة، من ال

  ست ومخسني ومائة. 
مكحول: بن أيب مسلم الشامي، ثقة كثري اإلرسال مشهور، من 
اخلامسة تويف سنة بضع عشر ومائة،  ليس له يف البخاري إال حديث 

  واحد. 
  زياد بن صخر املري: جمهول احلال. 

 احلكم على األثر:
  معلول بعلل:

): وهو ٦/٢٥٢» (تحالف«االنقطاع،  قال ابن رجب يف  األوىل:
منقطع، ويف إسناده نعيم بن محاد، وله مناكري.  والظاهر أن االنقطاع 

  بني زياد وأيب الدرداء، لعدم ذكر السماع يف الرواية. 
الغرابة يف متنه، فالنيب صلى يف كسوف الشمس مرة واحدة،  الثانية:

                             =   
 ).٥٠٧»: (سؤاالت احلاكم) «٥(
 ).٧٥٠٦»: (بالتقري) «٦(
 ).٣٨٤»: (تاريخ أبو زرعة الدمشقي) «٧(
 ).١٤١برواية املروذي: (» العلل) «٨(



  
 ٧٤ أحاديث صالة الكسوف

أنه صلى خلسوف  rكما ذكره حمققو أهل العلم، ومل يثبت عن النيب 
  القمر. 

قال شيخ اإلسالم: (. . والصواب أنه مل يصل إال بركوعني وأنه مل 
يصل الكسوف إال مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بني ذلك 

  . )١( الشافعي، وهو قول البخاري وأمحد يف إحدى الروايتني عنه. . . )
قال ابن كثري: فإن رسول اهللا مل يصل الكسوف إال مرة واحدة 

املسجد، هذا هو الذي ذكره الشافعي وأمحد والبخاري  باملدينة يف
  . )٢(والبيهقي وابن عبدالرب

يف إسناده (زياد بن صخر)،  وهو جمهول احلال،  ومل أجد  الثالثة:
  من ذكره جبرح أو تعديل. 

من » الكبري«): رواه الطرباين يف ٢/٢١١» (امع«قال اهليثمي: يف 
  ،  ومل أجد من ترجم له. رواية زياد بن صخر عن أيب الدرداء

نعيم بن محاد، صدوق خيطئ كثريا، وقد تفرد به، ومما أعل  الرابعة:
ابن رجب به هذا احلديث نعيم،  حيث قال: ويف إسناده نعيم، وله 

.  ومثل هذه األحاديث اليت ال توجد يف دواوين السنة )٣(مناكري
  املعروفة،  حمل نظر وحبث، وخاصة رواا. 

                              
 ).١/٢٥٦»: (جمموع الفتاوى) «١(
 ).٣/١٣٤للسيوطي: (» حاشية النسائي) «٢(
 ).٦/٢٥٢البن رجب: (» فتح الباري) «١(



  

 ٧٥ أحاديث صالة الكسوف

  بع:األثر الرا
إذا فزعتم من أفق «أنه قال:  rعن عبداهللا بن مسعود: عن النيب 
  ». من آفاق السماء فافزعوا إىل الصالة

  ختريج األثر: 
)،  وبنحوه البيهقي يف ٢/٤٠٤» (الكامل«أخرجه ابن عدي يف 

كتاب صالة الكسوف، باب من استحب الفزع إىل »، الكربى«
  ). ٦٣٨٠ها من اآليات (الصالة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغري

موضح أوهام «)،  واخلطيب يف ١٥٩٧» (مسنده«وأخرجه البزار يف 
،  باب سنة صالة »الكربى«)،  والبيهقي يف ٢/١٠» (اجلمع والتفريق

»، األوسط«)، وابن املنذر يف ٦٣٧٠اخلسوف يف املسجد اجلامع (
كتاب الكسوف، ذكر الصالة عند حدوث اآليات سوى الكسوف من 

) من طريق حبيب بن حسان عن الشعيب عن ٢٨٧٩زل وغري ذلك (الزال
علقمة عن عبداهللا بن مسعود قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم 

إن : «r فقال ناس: إمنا انكسفت الشمس ملوت إبراهيم.  فقال النيب
الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك 

  ». فصلوا
)، من طريق جرير عن ٨٣٩٥» (مصنفه«يبة يف وأخرجه ابن أيب ش

  األعمش عن إبراهيم عن علقمة،  موقوف عليه. 
  ترمجة الرواة: 

حبيب بن أيب األشرس: هو حبيب بن حسان وهو الذي يقال له: 



  
 ٧٦ أحاديث صالة الكسوف

  حبيب بن أيب هالل الكويف. 
  . )١(قال البخاري: منكر احلديث

  .  )٢(قال حيىي بن معني: ليس بشيء
  . )٣(يفقال الدارقطين: ضع

  . )٤(وقال النسائي: متروك
  . )٥(وضعفه أبو داود

الشعيب: وهو عامر بن شراحيل، أبو عمر، ثقة مشهور، من الثالثة، 
  مات بعد املائة. 

ثقة ثبت، من الثانية،  مات بعد الستني، ،علقمة: بن قيس النخعي 
  وقيل: بعد التسعني. 

ظ، يدلس، األعمش: سليمان بن مهران األسدي الكويف، ثقة حاف
  مات سنة سبع وأربعني ومائة. 

إبراهيم: بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي، ثقة، لكنه يرسل 
  ويدلس، من اخلامسة مات سنة اثنتني وتسعني. 

  احلكم على األثر:
                              

 ).٢/٣١٣»: (التاريخ الكبري) «١(
 ).٢/٤٠٣البن عدي: (» الكامل) «٢(
 ).١٧٣»: (الضعفاء واملتروكني) «٣(
 ).١/١٨٨البن اجلوزي: (» الضعفاء واملتروكني) «٤(
 ).١٤٣»: (سؤاالت اآلجري) «٥(



  

 ٧٧ أحاديث صالة الكسوف

  ضعيف مرفوعا، وهو مما تفرد به حبيب بن حسان وهو ضعيف. 
  والصحيح أنه موقوف على علقمة: أي من قوله. 

رجب: الصحيح رواية األعمش عن إبراهيم عن علقمة من قال بن 
  .  واهللا أعلم. )٦(قوله

                              
 ).٦/٢٥٣البن رجب: (» فتح الباري) «١(



  
 ٧٨ أحاديث صالة الكسوف

  األثر اخلامس:
 rفالنة لبعض أزواج النيب  تعن عكرمة قال: قيل البن عباس مات

فسجد.  فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد قال رسول اهللا 
r» :أزواج ،  فأي آية أعظم من ذهاب »إذا رأيتم آية فاسجدوا

  . rالنيب 
  ختريج األثر: 

أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب السجود عند اآليات 
كتاب صالة الكسوف، باب من »، الكربى«)،  والبيهقي يف ١١٩٧(

استحب الفزع إىل الصالة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغريها من 
اب فضل كتاب املناقب، ب»، السنن«)،  والترمذي يف ٦٣٧٩اآليات (

)،  واملزي يف ٤/١٥٨» (الكبري«)،  والبخاري يف ٣٨٩١أزواج النيب (
باب السجود »، شرح السنة«)،  والبغوي يف ١١/٢١٥» (التهذيب«

) من طرق عن احلكم بن أبان عن عكرمة ٤/٣٩٧عند حدوث آية (
  عن ابن عباس. 

  ترمجة الرواة: 
هام، من احلكم بن أبان: العدين أبو عيسى، صدوق عابد وله أو

  السادسة،  مات سنة أربع ومخسني ومائة. 
  وغريهم.  )٧(وثقه: ابن معني والنسائي والعجلي

                              
 ).٧/٨٧»: (ذيب الكمال) «١(



  

 ٧٩ أحاديث صالة الكسوف

  وقال أبو زرعة: صاحل.  يعين (صالحه يف دينه).  
  . )٨(قال ابن حجر: صدوق له أوهام

  وقال: رمبا أخطأ. » الثقات«وذكره ابن حبان يف 
  . )٩(وقال ابن عدي: فيه ضعف

  . )١٠(تكلم أهل املعرفة باحلديث يف االحتجاج خبربهوقال ابن خزمية: 
عكرمة: أبو عبداهللا املدين، موىل ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات 

  سنة أربع ومائة. 
  احلكم على األثر:

قلت: ومداره على احلكم بن أبان،  فإن سلم من الوهم واخلطأ، 
  فإسناده حسن، لكن منت هذا احلديث فيه نكارة وذلك ألمور. 

مل يعرف عن أحد من الصحابة أن موت زوجات النيب يعد  األول:
  من اآليات. 

مل ينقل عن أحد من اخللفاء الراشدين أو غريهم من  الثاين:
الصحابة أنه صلى صالة اآليات على أحد من أزواج النيب أو سجد، 

  فيما أعلم. 
قد مات من هو أفضل، كأيب بكر وفاطمة وعمر وغريهم،  الثالث:

                              
 ).١٤٤٧»: (تقريب التهذيب) «٢(
 عيسى.) ذكره يف ترمجة حسني بن ٢/٣٥٥»: (الكامل يف ضعفاء الرجال) «٣(
 ).٢/١٦١»: (ذيب التهذيب) «٤(



  
 ٨٠ أحاديث صالة الكسوف

  نقل أن أحد من الصحابة سجد أو صلى لذلك. ومل ي
مات يف عهد النيب عدد من أبنائه وكذلك من خرية  الرابع:

الصحابة، ومنهم سعد بن معاذ الذي أخرب النيب أن عرش الرمحن اهتز 
  ملوته، ومع ذلك مل يأمر النيب بسجود وال غريه. 

لى قلت: وإن قيل بسالمة املنت والسند فإنه حيمل واهللا أعلم ع
السجود ارد، كسجود الشكر، وهو ما ذهب إليه بعض أهل 

  التحقيق، كابن رجب،  وابن تيمية أخذًا ذا احلديث. 
قال ابن رجب: وظاهره يدل على أن اآليات يسجد عندها سجودا 

  . )١١(مفردا كسجود الشكر من غري صالة
اب قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتر

وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود ألجل الدعاء وال شيء مينعه، وابن 
نعى بعض أزواج النيب وقد قال جاء عباس سجد سجودا جمردا ملا 

u» :١٢(»إذا رأيتم آية فاسجدوا( .  
وقال ابن القيم: (. .  ملا بلغ فقيه األمة وترمجان القرآن ابن عباس 

ل له: أتسجد لذلك؟ فقال: موت ميمونة زوج النيب خر ساجدا، فقي
وأي آية أعظم من ذهاب »، إذا رأيتم آية فاسجدوا«قال رسول اهللا: 

                              
). بعد إيراده حديث ابن عباس يف من روي عنه أنه ٦/٢٥١»: (فتح الباري) «١(

 يصلي يف اآليات. 
 ).٤/٤٢٤»: (وى الكربىاالفت) «١(



  

 ٨١ أحاديث صالة الكسوف

  . )١٣(أزواج النيب من بني أظهرنا
  األثر السادس:

إذا رأيتم من هذه «عن احلسن البصري عن رسول اهللا أنه قال: 
  ». األفزاع شيئًا فافزعوا إىل الصالة

  ختريج األثر: 
) من ١/٣٩٥» (املبسوط«الشيباين يف أخرجه حممد بن احلسن 

  طريق أيب يوسف عن أبان بن أيب عياش عن احلسن به. 
): قال رسول اهللا: ٢/٢٣٥» (نصب الراية«وأورد الزيلعي بنحوه يف 

مث قال: ».  إذا رأيتم شيئًا من هذه األهوال، فافزعوا إىل الصالة«
  غريب ذا اللفظ. 

  ترمجة الرواة: 
سنة اثنتني ومثانني إبراهيم األنصاري، تويف أبو يوسف: يعقوب بن 

  ومائة. 
  .  )١٤(قال ابن معني: مل يكن يعرف احلديث

وقال أيضا: ما رأيت يف أصحاب الرأي أثبت يف احلديث وال أحفظ 
  . )١٥(من أيب يوسف

  . )١٦(قال الدارقطين: يف حديثه ضعف
                              

 ). وذلك يف كالمه على سجود الشكر.٢/٤١٠»: (إعالم املوقعني) «٢(
 ).٤/١٥٤٤للعقيلي: (» الضعفاء) «١(
 ).٦٢للذهيب: (ص» قب اإلمام أيب حنيفةمنا) «٢(
 ).٣٠٢»: (سؤاالت السلمي) «١(



  
 ٨٢ أحاديث صالة الكسوف

 قيل البن املبارك: أبو يوسف أعلم أم حممد؟ قال: ال تقل أيهما
  . )١٧(أعلم، ولكن قل أيهما أكذب

  . )١٨(وضعفه اجلوزجاين
  ). ٣٧٦ذكره أبو زرعة يف أسامي الضعفاء (

  . )١٩(قال البخاري: تركه حيىي، وعبدالرمحن ووكيع، وغريهم
  أبان بن أيب عياش: فريوز البصري، متروك احلديث، من اخلامسة. 

  . )٢٠(قال أبو حامت: متروك احلديث
  . )٢١(بة سيء الرأي فيهوقال البخاري: كان شع

  . )٢٢(قال النسائي: متروك احلديث
احلسن: أبن أيب احلسن البصري واسم أبيه يسار،  األنصاري 

ثقة فاضل مشهور،  وكان يرسل كثريا ويدلس كثريا،  وكان ، موالهم 
يروي عن مجاعة مل يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا؛ يعين 

لبصرة،  رأس أهل الطبقة الثالثة،  تويف قومه الذين حدثوا وخطبوا با
  سنة مائة وعشر. 

                              
 ).٧/٢٠٥٥البن عدي: (» الكامل) «٢(
 ).٩٩-٩٦»: (أحوال الرجال) «٣(
 ).٤٣١»: (الضعفاء الصغري) «٤(
 ).١/٢٩٦»: (العلل) «٥(
 ).١/٤٥٤»: (التاريخ الكبري) «٦(
 ).٢٢»: (الضعفاء واملتروكني) «٧(



  

 ٨٣ أحاديث صالة الكسوف

  احلكم على األثر:
  معلول بعلل:

  يف إسناده يعقوب بن إبراهيم.  األوىل:
  يف إسناده أبان بن عياش، وهو متروك احلديث.  الثانية:
  احلديث مرسل.  الثالث:



  
 ٨٤ أحاديث صالة الكسوف

  األثر السابع:
ت على عهد عن حممد بن عبدامللك بن مروان قال: إن األرض زلزل

رسول اهللا، مث قال: اسكين، فإنه مل يأن لك أمر بعد، مث التفت إىل 
  ». إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. . . . «أصحابه، فقال: 
  ختريج األثر: 

) من طريق علي بن حممد ١٨» (العقوبات«رواه ابن أيب الدنيا يف 
بن إبراهيم عن أيب مرمي عن العطار بن خالد احلرمي عن حممد بن 

  عبدامللك بن مروان. 
  ترمجة الرواة: 

  علي بن حممد بن إبراهيم: الرازي الكليب، شيعي، جمهول احلال. 
  أبو مرمي: جمهول احلال. 

  العطار بن خالد اجلرمي: جمهول احلال. 
حممد بن عبدامللك بن مروان: الواسطي،  أبو جعفر الدقيقي، من 

  احلادية عشر،  مات سنة ست وستني ومائتني، 
  وغريه.   )٢٣(قه الدارقطينوث

  . )٢٤(وقال ابن حجر: صدوق
  احلكم على األثر:

  وذلك ألمور ضعيف جدا

                              
 ).٣٠٠»: (ميسؤاالت السل) «١(
 ).٦١٤١»: (التقريب)  «١(



  

 ٨٥ أحاديث صالة الكسوف

  مسلسل بااهيل. أنه  األول:
)،  والنيب ٢٦٦اإلعضال، فمحمد بن عبدامللك تويف عام ( الثاين:

  تويف يف السنة احلادية عشر هجرية. 



  
 ٨٦ أحاديث صالة الكسوف

  األثر الثامن:
بِالْآيات إِلَّا تخوِيفًا ﴾ [سورة  عن قتادة: قوله: ﴿ وما نرسلُ

  ]، وإن اهللا خيوف الناس مبا شاء من آية لعلهم يعتربون. ٥٩اإلسراء: 
ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود، فقال: يا أيها 

  الناس (إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه). 
  ختريج األثر: 

بشر عن  ) من طريق١٥/١٢٦» (جامع البيان«أخرجه الطربي يف 
  يزيد عن سعيد عن قتادة به. 

  ترمجة الرواة: 
بشر: ابن معاذ العقدي، صدوق، من العاشرة، مات سنة مخس 

  وأربعني ومائتني. 
يزيد: بن زريع البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتني ومثانني 

  ومائة. 
سعيد: بن أيب عروبة، مهران اليشكري، العدوي، ثقة حافظ، كثري 

  ليس واختلط، كان من أثبت الناس يف قتادة. التد
قتادة: بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت، رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 

  سبع عشرة ومائة. 
  

  احلكم على األثر:
  مقطوع. 

  األثر التاسع:



  

 ٨٧ أحاديث صالة الكسوف

إن ربكم «عن شهر بن حوشب: زلزلت املدينة يف عهد النيب فقال: 
  ». يستعتبكم فأعتبوه

  ختريج األثر: 
  ) من طريق حفص عن ليث عن شهر. ٨٤١١ه ابن أيب شيبة (أخرج

  ترمجة الرواة: 
حفص: بن غياث بن طلق النخعي، ثقة، من الثامنة، مات سنة مخس 

  وتسعني ومئة. 
  ليث: بن أيب سليم بن زنيم، وسم أبيه أمين، وقيل غري ذلك. 

  . )٢٥(قال أمحد: مضطرب احلديث، لكن حدث عنه الناس
  . )٢٦(رب احلديثقال أبو حامت: مضط

  . )٢٧(وقال أبو زرعة: لني احلديث ال تقوم به حجة عند أهل احلديث
  . )٢٨(وقال ابن حجر: صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فترك

شهر: بن حوشب األشعري، الشامي، من الثالثة، مات سنة اثنيت 
  عشر ومائة. 

  . )٣٠(والعجلي، ويعقوب بن شيبة )٢٩(وثقه أمحد وبن معني

                              
 ).١/٣٨٩»: (العلل ومعرفة الرجال) «١(
 ).١٠١٤»: (اجلرح والتعديل) «٢(
 ) املصدر السابق.٣(
 ).٥٧٢١»: (التقريب) «١(



  
 ٨٨ أحاديث صالة الكسوف

  . )٣١(ابن حجر: صدوق كثري اإلرسال واألوهامقال 
  . )٣٢(قال موسى بن هارون: ضعيف

  . )٣٣(وقال النسائي:ليس بالقوي
  . )٣٤(قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات املعضالت
  . )٣٥(وقال الدارقطين: ضعيف،  وقال مرة: ليس بالقوي

  . )٣٦(وقال ابن اجلوزي تركه شعبة وطعن فيه
  احلكم على األثر:

  ل بعلل:معلو
  يف إسناده ليث بن أيب سليم، متروك.  األوىل:
كذلك يف إسناده، شهر بن حوشب، وقد طعن فيه بعض  الثانية:

  أهل العلم. 
  اإلرسال، فشهر بن حوشب مل يدرك النيب.  الثالثة:

                             =   
 ).٥٧٢١»: (التقريب) «٢(
 ).٣/١٩٠»: (ذيب التهذيب) «٣(
 ).٢٨٤٦»: (التقريب) «٤(
 ).١٢/٥٧٨»: (ذيب الكمال) «٥(
 ).١٣٥»: (لضعفاء واملتروكنيا) «٦(
 ).١/٤٥٨البن حبان: (» اروحني) «٧(
 ).١/١٠٤»: (السنن«)، ١١/٢٧»: (العلل) «٨(
 ).٢/٤٣البن اجلوزي: (» الضعفاء) «١(



  

 ٨٩ أحاديث صالة الكسوف

  . )٣٧(قال ابن حجر: هذا مرسل ضعيف

                              
 ).١١١٩»: (التلخيص احلبري) «٢(



  
 ٩٠ أحاديث صالة الكسوف

  األثر العاشر:
دات، مخس عن علي: (أنه صلى يف زلزلة ست ركعات يف أربع سج
  ركعات وسجدتني يف ركعة وركعة وسجدتني يف ركعة). 

  ختريج األثر: 
» مسند الشافعي«)،  ويف ٧/١٨٥» (األم«أخرجه الشافعي يف 

  ).  قال: أخربنا عباد عن عاصم األحول عن قزعة عن علي. ٧/١٦٧(
كتاب صالة الكسوف، باب »، السنن الكربى«وأخرجه البيهقي يف 
يادة عدد الركوع والقيام قياسا على صالة من صلى يف زلزلة بز

).  من طريق ٣/٩١» (معرفة السنن واآلثار«)،  ويف ٦٣٨١اخلسوف (
الشافعي لكن: بالغًا عن عباد به.  وليس بصيغة اإلخبار كما يف 

» التلخيص«،  وهي الصيغة اليت ذكراها ابن حجر يف »األم«
امللقن يف  )،  وابن٦/٢٥٢» (الفتح«)،  وابن رجب يف ٣/١١١٧(
  ).  ١٢/٣٥٠» (البدر املنري«

  ترمجة الرواة: 
عباد: عباد بن عباد بن حبيب بن املهلب ابن أيب صفرة، ثقة رمبا 

  وهم، من السابعة، مات سنة تسع وسبعني ومائة. 
 سنةبعد عاصم األحول: وهو ابن سليمان، ثقة، من الرابعة، مات 

  ومائة.  أربعني
  من الثالثة. قزعة: بن حيىي البصري، ثقة 

  احلكم على األثر:



  

 ٩١ أحاديث صالة الكسوف

  معلول: 
يف إسناده قزعة بن حيىي مل يذكر له مساع من علي.  ويف  األوىل:

  الرواة مجاعة ذا االسم، كلهم ال يروي عن علي. 
عن الشافعي  ةاالنقطاع بني الشافعي وعباد، فالرواية املشهور الثانية:

  (بالغًا) كما تقدم. 
فهذه الصفة الواردة مع كوا خمالفة مل يف  النكارة يف متنه، الثالثة:

الصحيحني، فهي كذلك خمالفة جلميع األحاديث الواردة يف صفة صالة 
  الكسوف. 

قلت: والشافعي تفرد ذا األثر، وقد ضعفه.  حيث قال: (ولسنا 
ولو ثبت هذا احلديث عندنا عن علي، لقلنا  - مث قال-نقول ذا. . . . 

  . )٣٨( به)

                              
 ).٧/١٨٥»: (األم) «١(



  
 ٩٢ أحاديث صالة الكسوف

  :دي عشرااألثر احل
عن ابن عباس: (أنه صلى يف زلزلة بالبصرة، فأطال القنوت مث ركع 
مث رفع رأسه فأطال القنوت مث ركع مث رفع رأسه فأطال القنوت مث ركع 
مث سجد مث صلى يف الثانية كذلك فصارت صالته ثالث ركعات وأربع 

  سجدات، وقال: هكذا صالة اآليات). 
  ختريج األثر: 

»، األوسط«)،  وابن املنذر يف ٤٩٢٩مصنفه ( أخرجه عبدالرزاق يف
كتاب الكسوف، ذكر الصالة عند حدوث اآليات سوى الكسوف من 

باب من صلى »، الكربى«)،  والبيهقي يف ٢٨٩٤الزالزل وغري ذلك (
يف الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسا على صالة اخلسوف 

األحول عن عبداهللا )، وغريه من طريق معمر عن قتادة وعاصم ٦٣٨٢(
  بن احلارث به. 

  وأخرجه غريهم من طرق.  عن عبداهللا بن احلارث به. 
  ترمجة الرواة: 

معمر: بن راشد األزدي، أبو عروة البصري، ثقة ثبت، يف روايته 
عن ثابت واألعمش وعاصم بن أيب النجود وهشام بن عروة شيئًا، 

ات سنة أربع وكذا فيما حدث به يف البصرة، من كبار السابعة م
  ومخسني ومائة. 
  قتادة: تقدم. 

عاصم األحول: وهو ابن سليمان، أبو عبدالرمحن البصري، ثقة، من 



  

 ٩٣ أحاديث صالة الكسوف

  الرابعة، مات سنة اثنني وأربعني ومائة.  
  عبداهللا بن احلارث: األنصاري، البصري، أبو الوليد، ثقة من الثالثة. 

  احلكم على األثر:
  هو اجتهاد يف مقابل النص. إسناده صحيح،  من فعل ابن عباس،  و

قلت: ويقابله أيضا أثر عمر اآليت، وفيه حصول زلزلة يف عهده ومل 
  يذكر أنه صلى. 

قال البيهقي: واحتج الشافعي يف القدمي يف ذلك بأن الزلزلة كانت 
  . )٣٩(على عهد عمر بن اخلطاب فخطب الناس، ومل يذكر أنه صلى

                              
 ).٣/٧٩٩للبيهقي: (» السنن الكربى) «١(



  
 ٩٤ أحاديث صالة الكسوف

  عشر: ثايناألثر ال
بيداهللا قالت: زلزلت األرض على عهد عمر عن صفية بنت أيب ع

حىت اصطفقت السرر، وابن عمر يصلي فلم يدري ا ومل يوافق أحدا 
يصلي، فدرى ا فخطب عمر الناس فقال: (أحدثتم لقد عجلتم، 

  قالت: وال أعلمه إال قال: لئن عادت ألخرجن من بني ظهرانيكم). 
  ختريج األثر: 

)،  وأبو نعيم يف ٨٤١٢» (فاملصن«أخرجه ابن أيب شيبة يف 
كتاب الكسوف، باب ال »، الكربى«)،  والبيهقي يف ١٧٣١» (الفنت«

) من ٦٣٧٧يصلي مجاعة يف شيء من اآليات غري الشمس والقمر (
  طريق عبيداهللا بن عمر عن نافع عن صفية به. 

  ترمجة الرواة: 
عبيداهللا بن عمر: بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، ثقة 

  ن اخلامسة، مات سنة بضع وأربعني ومائة. ثبت، م
نافع: أبو عبداهللا املدين، موىل ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من 

  الثالثة، مات سنة سبع عشر ومائة. 
صفية: بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفية، زوج ابن عمر، قيل هلا 

  إدراك، وأنكره الدارقطين، من الثانية. 
  . )٤٠(قال العجلي: ثقة

                              
 ).٠٠٢١للعجلي: (» تاريخ الثقات) «١(



  

 ٩٥ أحاديث صالة الكسوف

  . )٤١(ها ابن حبان يف الثقاتوذكر
  احلكم على األثر:
  إسناده صحيح. 

  
  

                              
  ).٤/٣٨٦»: (الثقات)  «٢(



  
 ٩٦ أحاديث صالة الكسوف

 
  اخلامتة

مت حبمد اهللا وفضله الفراغ من هذا البحث وتبني من خالل دراسة ما 
أنه صلى أربع  rتقدم من األحاديث وأسانيدها أن الثابت عن النيب 

ركعات يف ركعتني وأربع سجدات وأن ما خالفها من األحاديث إما 
  لول أو شاذ خمالف. مع

  أسأل اهللا مبنه وكرمه أن جيعله خالص لوجهه الكرمي وأن ينفع به. 
مت الفراغ منه عصر يوم اجلمعة املباركة الرابع عشر من شهر مجاد 

  األول لعام ثالثة وثالثني وأربعمائة وألف من اهلجرة النبوية املباركة. 
وسلم تسليما وصل اهللا وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  كثريا. 
  

  / كتبه الفقري إىل عفو ربه        
ماجد بن عبداهللا آل عثمان آل زامل آل 

  جالليل
   



  

 ٩٧ أحاديث صالة الكسوف

 
  فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع

 ٥ املقدمة. 

  الفصل األول

املبحث األول: تعريف الكسوف واخلسوف لغة 
 واصطالحا. 

٧ 

 ٨ عية. املبحث الثاين: أسباب الكسوف احلسية والشر

املبحث الثالث: هل العلم بوقت الكسوف أو اخلسوف 
 يعد من علم الغيب؟

  
١١ 

  الفصل الثاين

 ١٤ املبحث األول: حكم صالة الكسوف. 

 ١٦ املبحث الثاين: سنن صالة الكسوف. 

 ٢٠ املبحث الثالث: صالة الكسوف يف السفر. 

  الفصل الثالث

 ٢١ املبحث األول: وقت صالة الكسوف. 

 ٢٢ املبحث الثاين: األحكام املتعلقة بوقت صالة الكسوف. 

 ٢٥املبحث الثالث: صفة صالة الكسوف وهي الصفة الصحيحة 



  
 ٩٨ أحاديث صالة الكسوف

  املختارة. 
الفصل الرابع: ذكر األحاديث الواردة يف صفة صالة 

 الكسوف. 
٢٨ 

صلى ركعتان يف كل   rاملبحث األول: ما ورد أن النيب 
 ركعة. 

٢٨ 

صلى ثالث ركعات يف كل  r: ما ورد أن النيب املبحث الثاين
 ركعة. 

٣١ 

صلى أربع ركعات يف كل  rاملبحث الثالث: ما ورد أن النيب 
 ركعة. 

٣٧ 

مخس ركعات يف  صلى rاملبحث الرابع: ما ورد أن النيب 
  ركعة. 

٤٢ 

 ركعتني صلى  rاملبحث اخلامس: ما ورد أن النيب 
  . تنجلي حىت ركعتني

  
٤٥ 

 ٤٨ . ركعتان صلى rسادس: ما ورد أن النيب املبحث ال

صلى يف كسوف الشمس  rاملبحث السابع: ما ورد أن النيب 
 والقمر. 

٥٩ 

صلى يف كسوف  rاملبحث الثامن: ما ورد أن النيب 
 الشمس والقمر مثان ركعات يف أربع سجدات. 

  
٦١ 



  

 ٩٩ أحاديث صالة الكسوف

 ٦٣ الفصل اخلامس: الصالة لسائر اآليات. 

 ٦٣ اللغوي واالصطالحي (لآلية).  املبحث األول: التعريف

 ٦٥ املبحث الثاين: حكم الصالة لسائر اآليات. 

 ٦٧ الفصل السادس: األحاديث واآلثار الواردة يف صالة اآليات. 

 ٦٧ املبحث األول: األحاديث الواردة يف صالة اآليات. 

 ٩٥ اخلامتة. 

 ٩٦ فهرس املوضوعات. 

  
  

  

  
  


