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 صالة الكسوف -6

 هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه، الكسوف :

والخسوف مرادف له، ويطلق أحدهما على اآلخر إذا افترقا، وإن 

 اجتمعا:

 : انحجاب ضوء الشمس أو بعضه نهاراً.فالكسوف

 : ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليالً.والخسوف

 :حكمة حدوث الكسوف 

خّوف هللا عباده، ويوقظهم من الغفلة؛ ليعلم بكسوف الشمس والقمر ي

العباد أن وراء هذا الكون العظيم خالقاً مدبراً قديراً بيده كل شيء، وأنه 

ليس بغافل عن ملكه وخلقه، وأنه قادر على أن يعاقبهم بآية من آياته 

الكونية العظام، بأن يسلبهم نور الشمس والقمر فيظلون في أرضهم 

 يعمهون.

 كسوف من الحكم:وفي حصول ال

ظهور قدرة تصرف الرب في مخلوقاته العظيمة، واإلعالم بأنه قد يؤخذ 

من ال ذنب له ليحذر من له ذنب، وإعالم الناس ببعض ما سيجري يوم 

القيامة، وتنبيه القلوب الغافلة وإيقاظها لتعود إلى هللا، وتخويف العباد من 

غير ما بعدهما وما إقامتهم على معاصي هللا، وأن يتبين بتغيرهما ت

 سواهما.

 .[59]اإلسراء: (  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)قال هللا تعالى:  -1

(   ائې ې ې ې ى ى ائۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۇ ۇ ۆ ۆ ) وقال هللا تعالى: -2
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لَت:  .[37]فُّصِّ

 :أسباب الكسوف والخسوف 

 هللا جل جالله يفعل في ملكه ما يشاء، وقد جعل هللا لكل شيء سبباً.

 مس هو توسط القمر بين الشمس واألرض.فسبب كسوف الش -1

 وسبب خسوف القمر هو توسط األرض بين الشمس والقمر. -2

وقد أجرى هللا العادة أن كسوف الشمس ال يحصل إال في اإلسرار آخر 

ران.  الشهر إذا اقترن النيِّـّ

وال يحصل خسوف القمر إال في اإلبدار في الليالي البيض في نصف 

 ـران.الشهر إذا تقابل النيِّّ 

فإذا اتفق مرور القمر بين الشمس واألرض حصل كسوف كلي للشمس، 

فإن لم تكن مقابلة القمر للشمس كاملة صار كسوف الشمس جزئياً، وال 

يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع األرض؛ ألنه أصغر منها، فال 

ً في جميع أقطار الدنيا أبداً، إنما يكون في  يكون كسوف الشمس كليا

 معين، مساحته بقدر مساحة القمر.موضع 

 :معرفة وقت الكسوف 

الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة تُعلم بالحساب، كما لطلوع الهالل  -1

 وقت مقدر يُعلم بالحساب.

فالشمس ال تكسف إال في نهاية الشهر وقت اختفاء القمر واستسراره، 

ليالي والقمر ال يخسف إال في وقت اإلبدار في منتصف الشهر في ال

 البيض.
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ال يَُكذُّب المخبر بالكسوف والخسوف وال يَُصدَّق، ولكن إذا تواطأ خبر  -2

أهل الحساب مع ذلك فال يكادون يخطئون، لكننا ال نصلي حتى نرى 

 ذلك.

َي هللاُ َعْنـهُ َمْسعُوٍد َعْن أبي  ُُ  َرضِّ يُّ : قَاَل النَّ قاَل إِّنَّ الشَّْمَس ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـّ

، َولَكِّ لِّـمَ فَانِّ قََمَر الَ يَْنَكسِّ الوَ  َن النَّاسِّ ُهـمَ ْوتِّ أََحٍد مِّ ْن آيَاتِّ انَـّ ، ٬ا آيَتَانِّ مِّ

 .(1)متفق عليه  «.ا فَقُوُموا فََصلُّواُهـمَ وتُـمُ فَإِّذَا َرأَيْ 

 :حكمة مشروعية صالة الكسوف 

الشمس والقمر آيتان من آيات هللا الكبرى، ومن نعمه العظام التي تتوقف 

 .عليها حياة الكائنات

وكسوف الشمس والقمر فيه إشعار بأنها قابلة للزوال، بل فيه إشعار بأن 

 الكون كله في قبضة إله قدير يفعل في ملكه ما يشاء.

وذلك ينشأ عنه خوف العباد، وتوقع نزول عذاب، فتضطرب القلوب، 

 وتستوحش مما في الغيب.

ة، فأمرنا هللا عز وجل عند ذلك بما يزيل هذا الخوف والوحشة بالصال

والدعاء، واالستغفار، والصدقة، والعتق وغير ذلك مما يدفعه ويرفعه 

 من القَُرب واألعمال الصالحة.

ي ُموَسى َي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـّ ّيِّ َزَمنِّ النَّ  فِّـي: َخَسفَتِّ الشَّْمُس قالَ َرضِّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

ع ً فَقَاَم فَزِّ ىَشى أْن تَُكوَن السَّاَعةُ، حَ يَـخْ  ا  لِّّـيدَ، فَقَاَم يُصَ َمْسجِّ ال تَـىأ تَـّ

ي لُـهُ يَْفعَ  تُـهُ بِّأْطَولِّ قِّيَاٍم َوُرُكوعٍ َوُسُجوٍد، َما َرأيْ  إِّنَّ »َصالةٍ قَطُّ، ثُمَّ قال:  فِـّ

                                                 

 (.911ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1041أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)
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هِّ اآليَاتِّ الَّ  يَهذِّ ُل هللاُ، ال تَُكوُن يُـرْ  تِـّ هِّ يَالِّـحَ ْوتِّ أَحٍد َوال لِّـمَ سِّ نَّ هللاَ تِـّ ، َولَكِّ

ُف يُـخَ ا لُـهَ سِّ يُـرْ  هَ ّوِّ بَادَهُ، فَإِّذَا َرأيْ بِـّ ً ا َشْيئْنـهَ مِّ  تُـمْ ا عِّ هِّ  لَـىفَاْفَزُعوا إِّ  ا ْكرِّ ذِّ

هِّ   .(1)متفق عليه «.َودَُعائِّهِّ َواْستِّْغفَارِّ

 

 :حكم صالة الكسوف 

صالة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة في الحضر 

 والسفر.

يَرةَ ْبَن ُشْعبَةَ ال َعنِّ  -1 َي هللاُ ُمغِّ  ْهـدِّ عَ  لَـى: اْنَكَسفَتِّ الشَّْمُس عَ َعْنـهُ قالَ  َرضِّ

يُم، فَقَاَل َرُسوُل املسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسولِّ ا قََمَر الإِّنَّ الشَّْمَس وَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬، يَْوَم َماَت إِّْبَراهِّ

ْن آيَاتِّ ا فَانِّ ٬آيَتَانِّ مِّ هِّ يَالِّـحَ ْوتِّ أَحٍد َوال لِّـمَ ، ال يَْنَكسِّ ا ُهـمَ وتُـمُ ، فَإِّذَا َرأيْ تِـّ

ىا هللاَ َوَصلُّوا حَ فَاْدُعو فَ  تَـّ  .(2)متفق عليه «.تَْنَكشِّ

َي هللاُ َعْنـها ََعْن َعائَِّشةَ وَ  -2 ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسولِّ ا ْهـدِّ عَ  لَـىأنَّ الشَّْمَس َخَسفَْت عَ  َرضِّ

ي ً فَبَعََث ُمنَادِّ عَة  : »ا ىعُوا، َوتَقَدََّم فََكبََّر، َوصَ تَـمَ فَاجْ «. الصَّالةُ َجامِّ أْربََع  لَـّ

يٍت َرَكعَا ، َوأْربََع َسَجدَاٍت.تَـيْ َرْكعَ  فِـّ  .(3)سلممأخرجه  نِّ

 :وقت صالة الكسوف 

وقع مرة واحدة في أول  ملسو هيلع هللا ىلصالكسوف الذي وقع للشمس في عهد النبي  -1

النهار، على مقدار رمح أو رمحين من طلوع الشمس. وذلك في الساعة 

ً في الصيف، في يوم اإلثنين، في آخر شهر شوال،  من الثامنة صباحا

                                                 

 واللفظ له. ،(912ومسلم برقم ) (,1059أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 واللفظ له. ،(915ومسلم برقم ) (,1060أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.901برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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 ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم، فخرج  ملسو هيلع هللا ىلصالسنة العاشرة للهجرة، ووافق ذلك موت ابن النبي 

 إلى المسجد مسرعاً فزعاً يجر رداءه فصلى بالناس صالة الكسوف.

وقت صالة الكسوف والخسوف يبدأ من ظهور الكسوف أو الخسوف إلى  -2

 زواله.

وتصلى صالة الكسوف والخسوف متى حدث الكسوف في أي وقت من 

 هار حتى ينجلي.ليل أو ن

 وينتهي وقت صالة كسوف الشمس بانجالء الكسوف، أو غروبها كاسفة. 

وينتهي وقت صالة خسوف القمر بانجالء الخسوف، أو غياب القمر 

 وهو خاسف، أو طلوع الشمس.

يَعْن أَ  َي هللاُ َعْنـهُ بَْكَرةَ  بِـّ ْندَ َرُسولِّ اَرضِّ ، فَاْنَكَسفَتِّ ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل: ُكنَّا عِّ

يُّ ُس، فَقَاَم النَّ الشَّمْ  دَاَءهُ حَ يَـجُ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ ىرُّ رِّ دَ، فَدََخْلنَا، فَصَ الدََخَل  تَـّ ىَمْسجِّ  لَـّ

ىنِّ حَ تَـيْ بِّنَا َرْكعَ  قََمَر الَ الإِّنَّ الشَّْمَس وَ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْنَجلَتِّ الشَّْمُس، فَقَاَل  تَـّ

فَانِّ  ىَواْدُعوا، حَ ا فََصلُّوا ُهـمَ وتُـمُ ْوتِّ أََحٍد، فَإِّذَا َرأَيْ لِّـمَ يَْنَكسِّ يُْكَشَف َما  تَـّ

 .(1)أخرجه البخاري «.بُِّكمْ 

 :صفة صالة الكسوف 

صالة الكسوف والخسوف ليس لها أذان وال إقامة، لكن ينادى لها ليالً أو  -1

 نهاراً بلفظ )الصالة جامعة( مرة أو أكثر. 

ى  -2 ى في المسجد جماعة، ويجوز أن تصلَـّ صالة الكسوف السنة أن تصلَـّ

 دى؛ ألنها نافلة، ولكنها جماعة أفضل.فرا

                                                 

 (.1040برقم ) أخرجه البخاري (1)
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صالة الكسوف ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة، وفي كل ركعة  -3

 قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان.  

يكبر اإلمام، ثم يستفتح، ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهراً، ثم  -4

ً طويالً، ثم يرفع من الركوع قائالً: )سمع هللا لمن حمده،  يركع ركوعا

 ربنا ولك الحمد(.

ثم يقرأ جهراً الفاتحة وسورة أقصر من األولى، ثم يركع أقل من الركوع 

 األول، ثم يرفع من الركوع قائالً: )سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد(.

ثم يسجد سجدتين طويلتين األولى أطول من الثانية، بينهما جلوس، األول 

 أطول من الثاني.

م يقوم ويأتي بركعة ثانية على هيئة األولى لكنها أخف، ثم يتشهد ث

 ويسلم.

َي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِّشةَ  هَ أَ َرضِّ يا قَالَْت: َخَسفَتِّ الشَّْمُس نَـّ َرُسولِّ  ْهـدِّ عَ  فِـّ

ى، فَصَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ، فَقَاَم فَأََطاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لَـّ يَاَم، ثُمَّ َرَكَع فَأََطاَل البِّالنَّاسِّ قِّ

ُكوَع، ثُمَّ قَاَم فَأََطاَل  ، ثُمَّ َرَكَع فَأََطاَل القِّيَاَم، َوُهَو دُوَن الالرُّ لِّ قِّيَامِّ األَوَّ

، ثُمَّ َسَجدَ فَأََطاَل السُُّجودَ، ثُمَّ فَعََل  لِّ ُكوعِّ األَوَّ ُكوَع، َوُهَو دُوَن الرُّ يالرُّ  فِـّ

ْكعَةِّ الثَّا يَ الرَّ ثَْل َما فَعََل نِـّ يةِّ مِّ ، ثُمَّ اْنَصَرَف، َوقَدِّ اْنَجلَتِّ لَـىاألُو فِـّ

إِّنَّ الشَّْمَس »، ثُمَّ قَاَل: لَـْيـهِّ عَ  نَـىدَ هللاَ َوأَثْ َحـمِّ الشَّْمُس، فََخَطَب النَّاَس، فَ 

ْن آيَاتِّ االوَ  فَانِّ يَـخْ ، الَ ٬قََمَر آيَتَانِّ مِّ هِّ يَالِّـحَ ْوتِّ أََحٍد َوالَ لِّـمَ سِّ  تُـمْ ، فَإِّذَا َرأَيْ تِـّ

ةَ »ثُمَّ قَاَل: «. فَاْدُعوا هللاَ، َوَكبُِّّروا َوَصلُّوا َوتََصدَّقُوا ذَلِّكَ   ٬ٍد، َواُمـَحـمَّ يَا أُمَّ

ْن أََحٍد أَغْ  َن ا يَـرُ َما مِّ يَ أَْن يَزْ  ٬مِّ يَ َعْبدُهُ أَْو تَزْ  نِـّ ةَ تُـهُ أَمَ  نِـّ ٍد، ُمـَحـمَّ ، يَا أُمَّ
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كْ  لَـمُ وَن َما أَعْ لَـمُ لَْو تَعْ  ٬َوا ـيقَ  ـمْ تُ لََضحِّ  .(1)متفق عليه «.اً َكثِّير تُـمْ الً َولبََكيْ لِّ

 :ما يسن أن يفعل عند الكسوف 

يسن لإلمام أن يخطب بعد صالة الكسوف خطبة واحدة، يعظ فيها الناس،  -1

 ويذكرهم باهلل، وبأمر هذا الحدث العظيم لترق قلوبهم.

 القَُرب. ويأمرهم باإلكثار من الدعاء واالستغفار والصدقة والعتق وسائر

يسن للمسلمين اإلكثار من الدعاء واالستغفار والصدقات حتى ينجلي  -2

 الكسوف.

َي هللاُ َعْنـها َعْن أْسَماءَ  -1  ٬َرُسولِّ ا ْهـدِّ عَ  لَـىقَالَْت: َخَسفَتِّ الشَّْمُس عَ  َرضِّ

َي تُصَ  لَـى، فَدََخْلُت عَ ملسو هيلع هللا ىلص لُّوَن؟ ، فَقُْلُت: َما َشأُْن النَّاسِّ يُصَ لِّّـيَعائَِّشةَ َوهِّ

َها إِّ  ، فَقُْلُت: آيَة ؟ قَالَْت: نَعَْم، فَأَطاَل َرُسوُل ا لَـىفَأَشاَرْت بَِّرأْسِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬السََّماءِّ

دّاً، حَ ال يَاَم جِّ ىقِّ يالتَـجَ  تَـّ ْن َماٍء إِّ ال نِـّ يَجنْ  لَـىغَْشُي، فَأَخْذُت قِّْربَةً مِّ ، بِـّ

ي أْو عَ  لَـىفََجعَْلُت أُصبُّ عَ  ي مِّ  لَـىَرأْسِّ ، قَالَْت: فَاْنَصَرَف الَن َوْجهِّ َماءِّ

دَ هللاَ َحـمِّ النَّاَس، فَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬لَّتِّ الشَّْمُس، فََخَطَب َرُسوُل اتَـجَ َوقَْد ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا

ْن َشْيٍء »، ثُمَّ قال: لَـْيـهِّ عَ  نَـىَوأثْ  ا بَْعدُ، َما مِّ  تُـهُ إِّال قَْد َرأيْ  تُـهُ أُكْن َرأيْ  لَـمْ أمَّ

ي ي َهذَا، حَ  فِـّ ىَمقَامِّ هُ َجنَّةَ َوالنَّاَر، َوإِّ ال تَـّ َي إِّ  نَـّ يأنَُّكْم تُْفتَنُوَن  لَـيَّ قَدْ أوحِّ  فِـّ

يبال ً قُبُورِّ قَرِّ ثَْل فِّتْنَةِّ  ا الِّ الأْو مِّ يحِّ الدَّجَّ  .(2)متفق عليه. «َمسِّ

يَعْن أَ وَ  -2 َي هللاُ َعْنـهُ ُموَسى  بِـّ يُّ قَاَل: َخَسفَتِّ الشَّْمُس، فَقَاَم النَّ َرضِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

ع ً فَزِّ َ يَـخْ ، ا دَ، فَصَ ال تَـىَشى أَْن تَُكوَن السَّاَعةُ، فَأ ىَمْسجِّ بِّأَْطَولِّ قِّيَاٍم  لَـّ

هِّ اآليَاُت الَّ »، َوقَاَل: لُـهُ قَطُّ يَْفعَ  تُـهُ َوُرُكوعٍ َوُسُجوٍد َرأَيْ  يَهذِّ ُل هللاُ، يُـرْ  تِـّ سِّ
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هِّ يَالِّـحَ ْوتِّ أََحٍد، َوالَ لِّـمَ الَ تَُكوُن  نْ تِـّ ُف هللاُ يُـخَ  ، َولَكِّ هِّ ّوِّ بَادَهُ، فَإِّذَا  بِـّ عِّ

ً َشْيئ تُـمْ َرأَيْ  ْن ذَلَِّك، فَاْفَزُعوا إِّ  ا هِّ  لَـىمِّ هِّ َودَُعائِّهِّ َواْستِّْغفَارِّ ْكرِّ  .(1)متفق عليه «.ذِّ

ّيِّ عَ وَ  -3 ي َمْسعُوٍد األْنَصارِّ َي هللاُ َعْنـهُ  ْن أبِـّ إِّنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرضِّ

ْن آيَاتِّ االالشَّْمَس وَ  ُف هللاُ يُـخَ ، ٬قََمَر آيَتَانِّ مِّ ـمَ ّوِّ هِّ بَادَهُ، َوإِّ بِـّ ُهـمَ ا عِّ ا ال نَـّ

فَانِّ  ، فَإِّذَا َرأيْ لِّـمَ يَْنَكسِّ َن النَّاسِّ ً ا َشْيئْنـهَ مِّ  تُـمْ ْوتِّ أَحٍد مِّ فََصلُّوا َواْدُعوا هللاَ،  ا

ىحَ   .(2)متفق عليه «.يُْكَشَف َما بُِّكمْ  تَـّ

 

  صالة الكسوف:حكم المسبوق في 

من الركعة األولى فقد أدرك المسبوق إذا أدرك اإلمام في الركوع األول  -1

 .الركعة

إن أدركه في الركوع األول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة، فإذا سلم  -2

 اإلمام قام فصلى ركعة بركوعين وسجودين. 

فاتته الركعة  إن أدرك اإلمام في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فقد -3

 فيقضيها كما سبق.

 :حكم قضاء صالة الكسوف 

صالة الكسوف من ذوات األسباب، فإذا انجلى الكسوف من فاتته فإنه ال 

 يقضيها لزوال سببها وهو الكسوف.

  في صالة الكسوف: ملسو هيلع هللا ىلصما رآه النبي 
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ً يخشى أن تكون الساعة، فصلى  ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي  لصالة الكسوف فزعا

 أى في صالته ما لم يره من قبل.بالناس في المسجد، ور

َي هللاُ َعْنـها َعائَِّشةَ َعْن  -1 يَرأْيُت ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا ْت: قالَ قَالَ  َرضِّ ي  فِـّ َمقَامِّ

دْ  ى، حَ تُـمْ َهذَا ُكلَّ َشْيٍء ُوعِّ يلَقَْد َرأْيتُ  تَـّ يدُ أْن آُخذَ قِّْطف نِـّ ً أرِّ َن  ا يَن المِّ َجنَّةِّ حِّ

يوتُـمُ َرأيْ  : أتَقَدَُّم( َولَقَْد َرأْيُت َجَهنََّم الُم، )َوقَاَل َجعَْلُت أقَدِّّ  نِـّ يُّ ُم يَـحْ ُمَرادِّ طِّ

ً بَْعُضَها بَْعض يَن َرأيْ ا يوتُـمُ ، حِّ ْرُت، َوَرأْيُت  نِـّ يتَأخَّ ّيٍ، َوُهَو لُـحَ َها اْبَن فِـّ

ي َسيََّب السََّوائِّبَ   .(1)سلممأخرجه  «.الَّذِّ

َي هللاُ َعْنـهُ أ َعْن َجابِّرٍ وَ  -2 هَ يَا أ»قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  نَّ َرضِّ ا النَّاُس! إِّنََّما يُـّ

ْن آيَاتِّ االالشَّْمُس وَ  ُهـمَ ، َوإِّ ٬قََمُر آيَتَانِّ مِّ فَانِّ نَـّ َن لِّـمَ ا ال يَْنَكسِّ ْوتِّ أَحٍد مِّ

ً َشْيئ تُـمْ النَّاسِّ فَإِّذَا َرأيْ  ْن ذَلَِّك فََصلُّوا حَ  ا ىمِّ ْن َشْيٍء لِّـيَ تَْنجَ  تَـّ ، َما مِّ

ي تُـهُ إِّال قَْد َرأيْ  نَـهُ دُوتُوعَ  يَصال فِـّ يَن  تِـّ ، َوذَلُِّكْم حِّ يَء بِّالنَّارِّ هِّ، لَقَْد جِّ َهذِّ

يوتُـمُ َرأيْ  ْرُت  نِـّ يبَ َمـخَ تَأخَّ يافَةَ أْن يُصِّ َها، َوحَ  نِـّ ْن لَْفحِّ ىمِّ يَرأْيُت  تَـّ َها فِـّ

َب  ـحْ َصاحِّ ي بَـهُ رُّ قُصْ يَـجُ َجنِّ المِّ ، َكاَن يَْسرِّ  فِـّ ـحْ َحاجَّ بِّ الُق النَّارِّ هِّ جَ مِّ ، نِـّ

َن  ـحْ قال: إِّنََّما تَعَلََّق بِّ  لَـهُ فَإِّْن فُطِّ يجَ مِّ هِّ ذََهَب  ْنـهُ ، َوإِّْن ُغفَِّل عَ نِـّ ى، َوحَ بِـّ  تَـّ

يَرأْيُت  بَةَ فِـّ ةِّ الَّ الَها َصاحِّ رَّ يهِّ ْمَها، وَ  لَـمْ ا فَ تْـهَ َربَطَ  تِـّ تَدَْعَها تَأُْكُل  لَـمْ تُْطعِّ

ْن َخَشاشِّ األرْ  ، حَ مِّ ىضِّ ً َماتَْت ُجوع تَـّ يَء بِّ ا يَن ال، ثُمَّ جِّ ُكْم حِّ ، َوذَلِّ َجنَّةِّ

يوتُـمُ َرأيْ  ىتَقَدَّْمُت حَ  نِـّ يقُْمُت  تَـّ يدُ أْن  فِـّ ي َوأنَا أرِّ ي، َولَقَْد َمدَدُْت يَدِّ َمقَامِّ

َها لِّتَْنُظُروا إِّ  ْن ثََمرِّ ْن َشْيٍء أْن ال أْفعََل، فَ  لِّـي، ثُمَّ بَدَا لَـْيـهِّ أتَنَاَوَل مِّ َما مِّ

ي تُـهُ إِّال قَْد َرأيْ  نَـهُ تُوَعدُو يَصال فِـّ هِّ  تِـّ  .(2)سلممأخرجه  «.َهذِّ

                                                 

 (.901برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.904برقم ) أخرجه مسلم( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 صالة                                                                                              كتاب الصالة 

 الكسوف
678 

يَعْن أَْسَماَء بِّْنتِّ أَ وَ  -3 َي هللاُ َعن بِـّ ْن »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  ا أَنَّ ُهـمَ بَْكٍر َرضِّ َما مِّ

ي تُـهُ أََرهُ إِّالَّ قَْد َرأَيْ  لَـمْ َشْيٍء ُكْنُت  ي هَ  فِـّ ىذَا، حَ َمقَامِّ َجنَّةَ َوالنَّاَر، َولَقَْد ال تَـّ

َي إِّ  يأَنَُّكْم تُْفتَنُوَن  لَـيَّ أُوحِّ يبال فِـّ ثَْل أَْو قَرِّ ً قُبُورِّ مِّ الِّ  ا ْن فِّتْنَةِّ الدَّجَّ الَ -مِّ

ي أَيَّ  هَ َك ْلـمُ : َما عِّ لَـهُ قَاُل فَـيُ أََحدُُكْم  تَـىيُؤْ  -ا قَالَْت أَْسَماءُ تَـُهـمَ أَْدرِّ ذَا بِـّ

ا ال ؟ فَأَمَّ ُجلِّ ُن، أَوِّ الرَّ ي أَيَّ ذَلَِّك قَالَْت أَْسَماءُ -ُموقُِّن الُمْؤمِّ قُوُل: فَـيَ  -الَ أَْدرِّ

ى، فَأََجْبنَا َوآَمنَّا َواتَّبَْعنَا، الُهـدَ نَاتِّ وَ البَـيِّّ ، َجاَءنَا بِّ ملسو هيلع هللا ىلص ٬د  َرُسوُل اَحـمَّ ـمُ 

ً نَْم َصا لَـهُ قَاُل: فَـيُ  ً وقِّنلَـمُ ْن ُكْنَت نَا إِّ لِّـمْ ، فَقَْد عَ لِّـحا ا ا ُمنَافُِّق، أَوِّ ال، َوأَمَّ

ي أَيَّ -ُمْرتَاُب ال ْعُت النَّاَس فَـيَ  -ا قَالَْت أَْسَماءُ تَـُهـمَ الَ أَْدرِّ ي، َسمِّ قُوُل: الَ أَْدرِّ

ً يَقُولُوَن َشْيئ  .(1)متفق عليه «.تُـهُ فَقُلْ  ا

اوَ  -4 َي هللاُ َعْنـُهـماْبنِّ َعبَّاٍس  ٬َعْن َعْبدِّ إِّنَّ : »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ أنَّ  َرضِّ

ْن آيَاتِّ االالشَّْمَس وَ  فَانِّ يَـخْ ، الَ ٬قََمَر آيَتَانِّ مِّ هِّ يَالِّـحَ ْوتِّ أََحٍد َوالَ لِّـمَ سِّ ، تِـّ

ً ، َرأَْينَاَك تَنَاَوْلَت َشْيئ٬قَالُوا: يَا َرُسوَل ا«. ذَلَِّك فَاْذُكُروا هللاَ  تُـمْ فَإِّذَا َرأَيْ   ا

ي َك، ثُمَّ  فِـّ يإِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرأَْينَاَك َكْعَكْعَت؟ قَاَل  َمقَامِّ َجنَّةَ، فَتَنَاَوْلُت الَرأَْيُت  نِّـّ

يَتِّ الدُّ  ْنـهُ مِّ  تُـمْ ألََكلْ  تُـهُ ، َولَْو أََصبْ اً ُعْنقُود يُت النَّاَر، فَ ْنـيَ َما بَقِّ أََر  لَـمْ ا، َوأُرِّ

قَالُوا: بَِّم يَا َرُسوَل «. ا النَِّّساءَ لِّـهَ يَْومِّ قَطُّ أَْفَظَع، َوَرأَْيُت أَْكثََر أَهْ الكَ  اً َمْنَظر

نَّ »؟ قَاَل: ٬ا هِّ يَر، َويَْكفُْرَن اليَْكفُْرَن »؟ قَاَل: ٬قِّيَل: يَْكفُْرَن بِّا«. بُِّكْفرِّ عَشِّ

ْحَساَن، لَْو أَْحَسْنَت إِّ  هُ إِّْحدَاُهنَّ الدَّْهَر كُ  لَـىاإلِّ ْنَك َشْيئلَـّ ً ، ثُمَّ َرأَْت مِّ ، قَالَْت: ا

ْنَك خَ َما َرأَْيُت   .(2)متفق عليه «.قَطُّ  ْيـراً مِّ

الوقوف هيبة فعلى العبد أن يستحضر في قلبه هذه األمور العظيمة، و
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 بين يدي هللا، فإن ذلك يثمر الخوف من هللا عز وجل. 

 :حكم صالة اآليات 

 تسن صالة الكسوف عند خسوف الشمس أو القمر ركعتان كما سبق.

ات التي يخوف هللا بها عباده تشرع صالة اآليات عند حدوث اآلي -1

كالزالزل المدمرة.. والصواعق المحرقة.. والبراكين المخيفة.. والرياح 

الشديدة.. والطوفان العارم.. والكوارث المهلكة.. وغيرها من اآليات 

 التي يخوف هللا بها عباده لعلهم يرجعون إليه. 

 صفتها كصالة الكسوف.  -2

ي ُموَسى -1 َي هللاُ  َعْن أبِـّ ي: َخَسفَتِّ الشَّْمُس الَ قَ   َعْنـهُ َرضِّ ّيِّ َزَمنِّ النَّ  فِـّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

ع ً فَقَاَم فَزِّ ىَشى أْن تَُكوَن السَّاَعةُ، حَ يَـخْ  ا دَ، فَقَاَم يُصَ ال تَـىأ تَـّ  لِّّـيَمْسجِّ

ي لُـهُ يَْفعَ  تُـهُ بِّأْطَولِّ قِّيَاٍم َوُرُكوعٍ َوُسُجوٍد، َما َرأيْ  نَّ إِّ »َصالةٍ قَطُّ، ثُمَّ قال:  فِـّ

هِّ اآليَاتِّ الَّ  يَهذِّ ُل هللاُ، ال تَُكوُن يُـرْ  تِـّ هِّ يَالِّـحَ ْوتِّ أَحٍد َوال لِّـمَ سِّ نَّ هللاَ تِـّ ، َولَكِّ

ُف يُـخَ ا لُـهَ سِّ يُـرْ  هَ ّوِّ بَادَهُ، فَإِّذَا َرأيْ بِـّ ً ا َشْيئْنـهَ مِّ  تُـمْ ا عِّ هِّ  لَـىفَاْفَزُعوا إِّ  ا ْكرِّ ذِّ

هِّ   .(1)همتفق علي «.َودَُعائِّهِّ َواْستِّْغفَارِّ

َمةَ وَ  -2 ْكرِّ ْبنِّ َعبَّاٍس : قَالَ َعْن عِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَماتَْت فاُلَنَةُ بَْعُض أَْزَواجِّ النَّبّيِّ  :قِّيَل الِّ

داً  هِّ السَّاَعةَ  :لَـهُ فَقِّيَل  ،فََخرَّ َساجِّ ذا إِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :فَقَالَ  ؟أَتَْسُجدُ َهذِّ

ْن ذَهاب أَْزَواجِّ النَّبّيِّ  َوأَيُّ آيٍَة أَْعَظمُ  «آيَةً فَاْسُجدُوا تُـمْ َرأَيْ  أخرجه أبو  .ملسو هيلع هللا ىلص مِّ

 .(2)داود

 

                                                 

 واللفظ له. ،(912(, ومسلم برقم )1059أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.1197برقم ) أبو داودأخرجه  حسن/( 2)
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