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٦١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

ُ    إن احلمد اهللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن  َّ

َّن يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ِسيئات أعمالنا، م ُ
ِ ِ

ّصلى اهللا عليه ، ًال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  : وبعد ،من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين

، صة ألسباب خمصوصة لعباده صلوات تؤدى يف أوقات خمصو اهللا عز وجلّسن

وقد كسفت الشمس ، صالة العيدين وصالة الكسوف وصالة االستسقاء: مثل 

فظن ، وقد كان ذلك عقب وفاة ابنه إبراهيم، يف عهده صلى اهللا عليه وسلم

الصحابة رضوان اهللا عليهم أن الشمس كسفت لوفاة ابنه صلى اهللا عليه وسلم 

ّني هلم أن ذلك ال عالقة له مبوت أحد فخرج إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وب

، (١)وأرشدهم إىل السنة يف ذلك، وإمنا هي آية خيوف اهللا �ا عباده، وال حياته

واختلفت الرواية يف كيفية تلك ، وقد فعلها النيب عليه الصالة والسالم بنفسه

لذا رأيت أن ، ومل يوضح يف شيء منها كيف يقضي املسبوق يف صالته، الصالة

، ًثا يوضح تلك الكيفية على ما ورد من خالف للعلماء رمحهم اهللاأكتب حب

  .المسبوق في صالة الكسوف: وعنونت له  بـــــــ 

  
                                                           

ــاب   ،       الكــسوف  :      كتــاب   ،                    أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه  ) (١                        ذكــر النــداء بــصالة الكــسوف   :     ب

    ).   ٦٢٨ / ٢ (  )    ٩١٢ (     حديث   ،            الصالة جامعة



       
  
 

 
 
 

٦٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :أهداف البحث 

  .بيان حكم صالة الكسوف /١

   .مجع األقوال يف كيفية صالة الكسوف مع بيان الراجح منها/ ٢

  .وفذكر خالف العلماء مبا تدرك به الركعة يف صالة الكس/ ٣

ايضاح القول الراجح يف كيفية قضاء املسبوق يف صالة الكسوف بعد دراسة / ٤

  .األقوال يف املسألة بأدلتها

  

  :أسئلة البحث 

   .حكم صالة الكسوفما / ١

  .ا كيفية صالة الكسوفم/ ٢

  . تدرك الركعة يف صالة الكسوفمب/ ٣

  .ما القول الراجح يف كيفية قضاء املسبوق يف صالة الكسوف/ ٤

  

  :مشكلة البحث 

ومل توضح كيفية قضاء ، جاءت األدلة موضحة لكيفية الصالة بصور متعددة

مع اختالف هيئتها عن الصلوات األخرى مما حيتاج معه إىل تقصي ، املسبوق فيها

وبيان الركن الذي تدرك به ، وبيان أدلتهم يف كيفية القضاء، يف أقوال العلماء

  .لركعة الواحدةالركعة من الركعات املتكررة يف ا



       
  
 

 
 
 

٦٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :الدراسات السابقة 

 إال ما ،املسبوق يف صالة الكسوف  كيفية قضاءمل أطلع على دراسة مستقلة يف

  :ومن ذلك ما يلي ، يذكر ضمن احلديث عن صالة الكسوف

قسم حبثه إىل ، فهد بن عبدالرمحن املشعل.  دالفرائض غري يف املسبوق أحكام/ ١

،  تعريف املسبوقفتحدث فيه عنالتمهيد أما  .مقدمة ومتهيد ومخسة مباحث

أحكام : وجاء املبحث األول عن ، حقيقة ما يدركه املسبوق مع اإلماموعن 

أحكام املسبوق يف صالة :  عن الثايناملبحث و، املسبوق يف صالة العيد

، واملبحث الثالث جعله يف أحكم املسبوق يف صالة الكسوف، االستسقاء

ومل يتطرق لكيفية القضاء للمسبوق ، الركعة للمسبوقوحتدث فيه عن كيفية إدراك 

 :  عنلرابعااملبحث و، ًوهذا ما ذكرته مفصال يف هذا البحث، بذكر مجيع االقوال

:  فقد حتث فيه عن املبحث اخلامسأما ، أحكام املسبوق يف صالة الرتاويح

  .أحكام املسبوق يف صالة اجلنازة

  . يف صالة الكسوفولكنه مل يتحدث عن كيفية قضاء املسبوق

  

  :منهج البحث 

 على املنهج االستداليل واالستقرائي للمذاهب سرت يف حبث املسائل الفقهية

  :األربعة وذلك على النحو التايل 

  .ّإن كانت املسألة حمل وفاق بينت ذلك/ ١



       
  
 

 
 
 

٦٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  

  :املسائل اخلالفية اتبعت فيها ما يلي / ٢

  

  . يف املسألة حمل النزاعحررت/ أ

  .ُبب اخلالف إن وجد سبينت/ بـــ

مث ، ًوقد قدمت يف عرضها ما رأيته راجحا، ذكرت خالف الفقهاء يف املسألة/ جـــ

ًمقدما ما أراه أقوى دليال، ه بباقي األقوالتاتبع ً.  

 إن -   املناقشة هلاوجعلت، األقوال وفق ترتيبها ذكر مجيع األدلة بعدجعلت / د

  . بعد ذكر أدلة القول مباشرة-وجدت 

  .وثقت األقوال من املراجع املعتربة لكل مذهب/ هــ 

  .ذكرت القول الراجح وفق ما اتضح من األدلة واملناقشة/ و

وإال ، فإن كان يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت به، خرجت األحاديث / ٣

  .خرجته من مظانه مع بيان درجته عند أهل العلم

  .الختصار لًطلبامل أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف هذا البحث / ٤

وذيلت ، أتبعت البحث خبامتة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه يف هذا البحث/ ٥

  .اخلامتة بذكر التوصيات

  .ذيلت البحث بالفهارس العلمية املعهودة/ ٦

  



       
  
 

 
 
 

٦٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :خطة البحث 

  :على النحو التايل وفهارس  مباحث وخامتة وأربعة  ومتهيدجاء البحث يف مقدمة

ومنهج ، والدراسات السابقة، وأسئلته، هداف البحثوقد ذكرت فيها أ: املقدمة 

  .البحث وخطته

  .تعريف الكسوف يف اللغة واالصطالح: املبحث األول 

  .حكم صالة الكسوف :املبحث الثاين 

   :وفيه مطلبان، كيفية صالة الكسوف:املبحث الثالث 

  .كيفية صالة الكسوف: املطلب األول 

  .صالة الكسوفاجلهر بالقراءة يف :  الثاين املطلب

  :وفيه مطلبان ، املسبوق يف صالة الكسوف: املبحث الرابع 

  .إدراك الركعة يف صالة الكسوف: املطلب األول 

  .كيفية قضاء املسبوق يف صالة الكسوف: املطلب الثاين 

  .وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة 

  .واملوضوعات، املراجع  ذكرت فيها فهرس: الفهارس 

الذي أسأل اهللا عز وجل أن ينفع به قارئه ، هذا ما تيسر يل عمله يف هذا البحث

  .ّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وكاتبه إنه مسيع جميب

  

  



       
  
 

 
 
 

٦٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :تعريف الكسوف في اللغة واالصطالح : المبحث األول 

َ                           كسف القمر والشمس والوجه : يقال ، التغيري :  لغة  يفالكسوف َ ) ّ     تغرين(َ

الكسوف احتجاب نور و.  احتجبت وذهب ضوؤهاً            الشمس كسوفا كسفتو

 وهو للشمس كاخلسوف ،بوقوع القمر بينها وبني األرض، الشمس أو نقصانه

  .للقمر

َ      خسف(و َ ُ         الكسوف(القمر ذهب ضوءه أو نقص وهو ) َ ُ : وقال ثعلب ، ً     أيضا) ُ

َ      خسف(أجود الكالم  َ ِ        كسفت(القمر و ) َ َ َ :  يف الفرق وقال أبو حامت، الشمس) َ

ُ        اخلسوف (وإذا ذهب مجيعه فهو، إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف ُ ُ( ،

كسفت : يقال ، الكسوف مصدر كسفت الشمس إذا ذهب نورها: وقيل 

 بضم الكاف وكسر - بفتح الكاف والسني وكسفا - وكسف القمر ، الشمس

مس  ست لغات يف الشفهذه، وانكسفا وخسفا وخسفا واخنسفا كذلك، السني

وقيل الكسوف أوله واخلسوف ، كسفت الشمس وخسف القمر: ويقال، والقمر

  .(١) مها مبعىن واحد: وقيل ، ان لغاتفيهما فهذه مث، آخره

ويقال فيهما خسوفان ويف ، كسويف الشمس والقمر: "قال يف حتفة الطالب 

  .(٢)" وحكي عكسه، األول كسوف ويف الثاين خسوف وهو األشهر عند الفقهاء

                                                           

ــــر   ،  )   ٧٨٧ / ٢ (              المعجــــم الوســــيط   :      ينظــــر   ) (١ ــــشرح الكبي ــــب ال ــــي غري ــــر ف                                      والمــــصباح المني

     ) .   ١٩٩ /  ٢٣ (    روس         وتاج الع  ،  )   ٢٩٨ / ٩ (                      ولسان العرب البن منظور   ،  )   ١٦٩ / ١ (

٢٩٣ / ١ (  ) (٢   . (     



       
  
 

 
 
 

٦٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :ً                  يف الكسوف اصطالحا تعر

عبارة عن  الكسوف : منها، العلماءرف الكسوف بعدة تعريفات يف اصطالح ُ  ع

  .(١) أو بعضها )الشمس والقمر(ظلمة أحد النريين 

ً                            ذهاب ضوء الشمس كال أو بعضا : وقيل   ً
(٢).  

  .(٣)أو بعضه) الشمس والقمر(هو ذهاب ضوء أحد النريين  : وقيل 

بسبب غري )  أو القمر،الشمس: أي( النريين، احنجاب ضوء أحد: وقيل 

  .(٤)معتاد

أو ، أو ذهاب ضوئهما، ومؤدى جمموع التعاريف واحد وهو ظلمة أحد النريين

  .فالظلمة وذهاب الضوء مبعىن واحد من حيث احلس، بعضه

هي صالة تؤدى بكيفية خمصوصة، عند ف:  ً  ا شرعأما تعريف صالة الكسوف

  .(٥) اظلمة أحد النريين أو بعضهم

  

  

  

                                                           

    ).   ٥٨٥ / ٢ (                               مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل   :      ينظر   ) (١

    ).   ١٣٧ / ١ (                                               الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروى   :      ينظر   ) (٢

    ).  ٦٠ / ٢ (            كشاف القناع   :      ينظر   ) (٣

    ).   ١٧٤ / ٥ (                              الشرح الممتع على زاد المستقنع   :      ينظر   ) (٤

    ).   ٢٥٢ /  ٢٧ (           الكويتية                 الموسوعة الفقهية  :      ينظر   ) (٥



       
  
 

 
 
 

٦٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :حكم صالة الكسوف : الثانيالمبحث 

  :اختلف الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل يف حكم صالة الكسوف على قولني

 ،(٣) والشافعية،(٢)ملالكية وا(١) احلنفيةوهو قول،  أ�ا سنة مؤكدة:القول األول 

  .(٤) احلنابلةو

أبو عوانة يف   بهوقال ،(٥)وهو قول لبعض احلنفية،  أ�ا واجبة:القول الثاني 

  .(٧) احلنابلةأبو بكر منو، (٦)صحيحه

  :أدلة القول األول 

 وذلك يدل على أن ما عداها، استدلوا باألدلة اليت توجب الصلوات اخلمس فقط

ولكنها سنة مؤكدة؛ ألن النيب صلى اهللا عليه ،  ليس بواجبكصالة الكسوف

  : ومن تلك األدلة ، (٨)وسلم مل يتخلف عن فعلها

                                                           

   .)٢/١٨٠(البحر الرائق  و  ،  )   ٢٨٠ / ١ (                بدائع الصنائع :ينظر   ) (١

  ).٢/٥٨٤(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  و  ،  )   ٤٢٧ / ٢ (        الذخيرة   :      ينظر   ) (٢

    ).  ٨٣ / ٢ (               وروضة الطالبين   ،  )  ٤٤ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب : ينظر   ) (٣

     ).   ٤٤ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب : ينظر   ) (٤

  ).٢/١٨٠(البحر الرائق  و  ،  )   ٢٨٠ / ١ (                بدائع الصنائع  :     ينظر   ) (٥

         وصرح أبو   ،                            فالجمهور على أنها سنة مؤكدة     ) : "  ٩٢ / ٢ (                  قال في فتح الباري   )    ٣٩٨ / ٢   ( )(٦

    ".             ولم أره لغيره  ،                       عوانه في صحيحه بوجوبها

                   هــي واجبــة علــى اإلمــام   :                         وقــال أبــو بكــر فــي الــشافي     : " )   ٣١٠ / ٢ (         اإلنــصاف         قــال فــي )(٧

  :       وينظــر    " .                         ولعلــه أراد أنهــا فــرض كفايــة  :            قــال ابــن رجــب  ،        ست بفــرض        وأنهــا ليــ  ،       والنــاس

    ).  ٦٤ / ٢ (             وكشاف القناع 

    ).   ١٩٨ / ٦ (                       شرح صحيح مسلم للنووي  )(٨



       
  
 

 
 
 

٦٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

جاء رجل إىل رسول اهللا : طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه قال  حديث /١

وال يفقه ما ، صلى اهللا عليه وسلم من أهل جند ثائر الرأس يسمع دوي صوته

مخس : (يقول حىت أنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .(١))  تطوعال إال أن: (هل علي غريهن ؟ قال : قال ) صلوات يف اليوم والليلة

، حديث معاذ رضي اهللا عنه عندما بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن/ ٢

   .(٢)...) أخربهم بأن اهللا فرض عليهم مخس صلوات (وجاء فيه 

ّ     فدل ،  هذين احلديثني مل يذكر سوى الصلوات اخلمسأن يف:  وجه االستدالل 

  . وجوبعلى أن األمر بالصالة للكسوف لالستحباب وليس لل

يناقش بأن ذلك ال ينفي وجوب غريها من الصلوات؛ ألن الصلوات ميكن أن و

، أما غريها من الصلوات فلها سبب جتب به كالعيد، اخلمس وظيفة اليوم والليلة

ولذلك ، وصالة الكسوف وغريها، وصالة اجلنازة، وركعيت النذر، وركعيت الطواف

وما وجب بسبب فإنه ،  اليوم والليلةذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يتكرر يف

  .(٣)ليس كالواجب املطلق 

                                                           

    ومـا     : (       وقولـه   ،                الزكـاة مـن اإلسـالم  :     باب   ،       اإليمان  :                               أخرجه البخاري في صحيحه كتاب  )(١

                     ؤتـوا الزكـاة وذلـك ديـن                                                            أمروا إال ليعبدوا اله مخلصين له الدين حنفـاء ويقيمـوا الـصالة وي

     بيان   :    باب  ،       اإليمان  :                     ومسلم في صحيحه كتاب   ،  )  ١٨ / ١ (  )   ٤٦ (         حديث رقم   ،  )      القيمة

    ).  ٤٠ / ١   ) (  ١١ (         حديث رقم   ،                                الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم

                            الـــدعاء إلـــى الـــشهادتين وشـــرائع   :     بـــاب   ،       اإليمـــان  :                            اخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحيحه كتـــاب  )(٢

    ).  ٥١ / ١   ) (  ١٩ (         حديث رقم   ،      اإلسالم

     ) .   ١٨١ / ٥ (              والشرح الممتع   ،  )  ١٤  ص  (                            الصالة وحكم تاركها البن القيم   :        ينظر  )(٣



       
  
 

 
 
 

٦٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :القول الثاني أدلة 

واألمر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بإقامة الصالة عند رؤية الكسوف

  :ومن ذلك ما يلي ، ومل يرد عنه أنه ترك الصالة، (١)يقتضي الوجوب 

  

 اهللا صلى النيب :قال  ،يقولرضي اهللا عنه  مسعود أبا مسعت :قال  قيس عن/ ١

 ولكنهما ،الناس من أحد ملوت ينكسفان ال والقمر الشمس إن ( : وسلم عليه

  .(٢)) فصلوا فقوموا رأيتمومها فإذا ،اهللا آيات من آيتان

  

 النيب زمن يف الشمس خسفت( :قال ،  رضي اهللا عنهعن أيب موسى األشعري/ ٢

 فقام ،املسجد أتى حىت الساعة تكون نأ خيشىً      فزعا فقام  ،وسلم عليه اهللا صلى

 هذه إن  : قال مث ،قط صالة يف يفعله رأيته ما وسجود وركوع قيام بأطول يصلي

 �ا خيوف يرسلها اهللا ولكن ،حلياته وال أحد ملوت تكون ال اهللا يرسل اليت اآليات

 بن يةروا ويف) واستغفاره ،ودعائه ذكره إىل فافزعوا ً     شيئا منها رأيتم فإذا ،عباده

 إىل فافزعوا( : الروايات بعض ويف، )عباده خيوف وقال ،الشمس كسفت (العالء

                                                           

     ) .    ٢٠٢٩ / ١ (         المستصفى   :        ينظر  )(١

  ،                    الـــصالة فـــي كـــسوف الـــشمس  :     بـــاب   ،      الـــصالة  :                             أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه كتـــاب   ) (٢

    .  )  ٣٤ / ٢ (  )     ١٠٤١ (         حديث رقم 



       
  
 

 
 
 

٦٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

، وصلوا، وكربوا، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا: (ويف رواية ، (١)) بالصالة تعاىل اهللا

  . (٢)) وتصدقوا

  

كنت إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا : (عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال / ٣

  .(٣)) فلم أمسع له قراءة، سفت الشمسعليه وسلم يوم ك

صلي بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  ( : قال،عن مسرة رضي اهللا عنه/ ٤

  . (٤)ً)                 ال نسمع له صوتا،كسوف

                                                           

ــاب   ،       الكــسوف  :      كتــاب   ،                    أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه  ) (١ ــ  :     ب            صالة الكــسوف             ذكــر النــداء ب

    ).   ٦٢٨-   ٦١٩ / ٢ (  )    ٩١٢  ،    ٩٠١ (         حديث رقم   ،            الصالة جامعة

  ،                    الــصالة فـــي كـــسوف الـــشمس  :     بـــاب   ،      الـــصالة  :                             أخرجــه البخـــاري فـــي صــحيحه كتـــاب   ) (٢

    صالة   :     باب   ،       الكسوف  :                     ومسلم في صحيحه كتاب   ،  )  ٣٤ / ٢ (  )     ١٠٤٤ (         حديث رقم 

     ).    ٦١٨ / ٢   ) (   ٩٠١ (         حديث رقم   ،       الكسوف

   في   ،                          الطبراني في المعجم الكبير  )    ٤١٣ / ٤   ) (    ٢٦٧٣ (                           أخرجه أحمد في مسنده حديث  )(٣

    قال   .  )   ٢٤٠ /  ١١ (  )      ١١٦١٢ (         حديث رقم   ،                                  أحاديث عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

   .   حسن    ) :    ٤١٣ / ٤ (                  عنه محققوا المسند 

         حــديث رقــم   ،                  مــن قـال أربــع ركعــات  :     بــاب   ،      الــصالة  :      كتـاب   ،                       أخرجـه أبــو داود فــي ســننه  ) (٤

                ما جاء في صـالة  :    باب   ،      الصالة  :      كتاب   ،   نه               وابن ماجه في سن  ،  )   ٤٦٠ / ١   ) (    ١١٨٦ (

  :    بـاب  ،      الـصالة  :      كتـاب   ،                 والترمذي في سننه  ،  )   ٤٠٢ / ١   ) (    ١٢٦٤ (     حديث   ،       الكسوف

  ،                 والنسائي في سننه  ،  )   ٤٥١ / ٢   ) (   ٥٦٢ (       حديث                                ما جاء في صفة القراءة في الكسوف

      وأحمد   ،  )   ١٤٠ / ٣   ) (  ٩٥  ١٤ (       حديث                    الجهر فيها بالقراءة     ترك  :     باب   ،      الصالة  :      كتاب 

    ) :    ٤٥١ / ٢ (                        وقال عن الترمـذي فـي سـننه    ).    ٣٩٦ / ٣   ) (     ٢٠٢٦٨ (       ه حديث        في مسند

ــاني فــي صــحيح وضــعيف ســنن أبــي داود   ،         حــسن صــحيح ــه األلب   =   )    ١٨٤ / ٣ (                                           قــال عن



       
  
 

 
 
 

٦٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

، ً                                                 بأن األمر بالصالة جاء مقرونا باألمر بالتكبري والدعاء: ويناقش هذه األدلة 

ند الكسوف؛ فاألمر فيها وال قائل بوجوب الصدقة والتكبري والدعاء ع، والصدقة

  .(١)فكذا األمر بالصالة املقرتن �ا ، ً               لالستحباب إمجاعا

حكى النووي فقد ، قول اجلمهور بأ�ا سنة مؤكدة يسنده اإلمجاع :الراجح 

لشمس والقمر سنة مؤكدة وصالة كسوف ا": اإلمجاع على ذلك فقال

والظاهر : "شوكاين قال ال، وهو الصارف للوجوب، (٣)وحكاه غريه، (٢)"باإلمجاع

ً               كان صارفا وإال ، دم الوجوبفإن صح ما قيل عن اإلمجاع على ع، الوجوب

   .(٤)"فال

ومل :  "حيث قال ، والقول بالوجوب مال إليه بعض العلماء كابن القيم رمحه اهللا

ٌّ             وهو قول قوي ، مينع من وجوب صالة الكسوف عند من أوجبها من السلف

  . (٥)" ً    جدا

                                                                                                                                           

                           وفي صحيح وضعيف سـنن الترمـذي   )    ٢٦٤ / ٣ (                            وفي صحيح وضعيف سنن ابن ماجه  =

         وقــــال عنــــه   ،     ضــــعيف  :   )    ١٣٩ / ٤ (                           وفــــي صــــحيح وضــــعيف ســــنن النــــسائي   ،   )   ٦٢ / ٢ (

   .                      لجهالة ثعلبة بن عباد ،                          حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف    ) :    ٣٩٦ / ٣ (     مسند          محققوا ال

     ) .   ١٠٧  ص  (             بغية المتطوع   ) (١

    ).  ٤٤ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب   )(٢

               وبدايـة المجتهـد   ،  )  ٦٤ / ٢     (           كـشاف القنـاع: ينظـر . والـشوكاني، وابن رشـد، كابن هبيرة  ) (٣

   . )   ٣٢٣ / ١ (والسيل الجرار   ،  )   ٢١٠ / ١ (

   . )   ٣٢٣ / ١ (ار السيل الجر: ينظر   ) (٤

  ) .٢٦١ص (الصالة وحكم تاركها البن القيم : ينظر   ) (٥



       
  
 

 
 
 

٦٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

فالصواب أ�ا واجبة : " وقال ،وابن عثيمني رمحه اهللا، (١) رمحه اهللاورجحه األلباين

وقال ، (٢)"وال جيوز ألحد أن يتخلف  عنها، أو على األعيان، إما على الكفاية

ً                    وهذا القول قوي جدا: "ً      أيضا  وال أرى أنه يسوغ أن يرى الناس كسوف الشمس ، ٌّ

فهذا شيء ، ٌ            كل يف مزرعته،  هلوهٌ     كل يف، ٌ           كل يف جتارته، أو القمر مث ال يبالون به

فالقول ، خيشى أن تنزل بسببه العقوبة اليت أنذرنا اهللا إياها هلذا الكسوف

وإذا قلنا بالوجوب الظاهر أنه على ، بالوجوب أقوى من القول باالستحباب

   .(٣)" الكفاية

                                                           

   .)٢٦١ص (تمام المنة في التعليق على فقه السنة : ينظر   ) (١

   .  )  ٢ / ٨ (                      فتاوى نور على الدرب :ينظر   ) (٢

   .) ٥/١٨٢(الشرح الممتع : ينظر   ) (٣



       
  
 

 
 
 

٦٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

����������������������������������������������� �

  .الة الكسوفكيفية ص:   األولالمطلب

   : أقوالستةكيفية صالة الكسوف على يف اختلف الفقهاء رمحهما اهللا 

وهو قول ،  وسجدتان، وركوعان،كعتان يف كل ركعة قيامانرأ�ا  : القول األول

واملذهب عند ، (٢) واملذهب عن الشافعية،(١) يف كسوف الشمساملالكية

  .(٣)حلنابلةا

 واملالكية يف ،(٤)احلنفيةوهو قول ، لتطوعن كصالة ااركعت أ�ا: القول الثاني 

  .(٧)ورواية عند احلنابلة ، (٦)بعض الشافعيةقول ل و،(٥)خسوف القمر

وهو مروي عن حذيفة ، ركوعات يف كل ركعة ثالثة ،أ�ا ركعتان : القول الثالث

  .(٨)وابن عباس رضي اهللا عنهم 

                                                           

شرح مختـصر مواهب الجليل ل و  ،  )   ٤٦٩ / ١ (            ومنح الجليل   ،  )   ٤٢٨ / ٢ (        الذخيرة   :      ينظر   ) (١

  ).٢/٥٨٦(الخليل 

    ).  ٨٤ / ٢ (               وروضة الطالبين   ،  )  ٦٣ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب   :      ينظر   ) (٢

    ).  ٦٤ / ٢ (             وكشاف القناع   ،  )   ٢٧٤ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (٣

  ).٢/١٨٠(والبحر الرائق ، ) ١/٢٨١(بدائع الصنائع : ينظر   ) (٤

        والخرشـــــي   ،  )   ٤٧٠ / ١ (           مـــــنح الجليــــل   :      ينظــــر   .                                   وقــــالوا بتكــــرار الـــــركعتين حتــــى ينجلـــــي )(٥

) ١٠٦ / ٢   ( .  

    ).  ٨٤ / ٢ (               وروضة الطالبين   ،  )  ٦٣ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب   :      ينظر   ) (٦

    ).  ٦٤ / ٢ (             وكشاف القناع   ،  )   ٢٧٤ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (٧

ــــــي   ،  )  ٨٥ / ٢ (               وروضــــــة الطــــــالبين   )   ٦٣ / ٥ (                   المجمــــــوع شــــــرح المهــــــذب   :      ينظــــــر   ) (٨         والمغن

    ).  ٦٤ / ٢ (             وكشاف القناع   ،  )   ٢٧٤ / ٢ (



       
  
 

 
 
 

٦٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

ن علي بن أيب وهو مروي ع،  يف كل ركعةركوعات مخس أ�ا : القول الرابع

  .(١)طالب رضي اهللا عنه

 وهو قول إسحاق، وأربعة، وثالثة، جتوز ركوعان يف كل ركعة : القول الخامس

  . (٣)وابن املنذر، (٢)بن راهويه

  

فإذا اجنلت ، ال يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس حىت تنجلي : القول السادس

   .(٤) مروي عن العالء بن زياد، مث شفع إليها ركعة أخرى، سجد

  

  :سبب الخالف 

اختالف اآلثار الواردة يف هذا ، والسبب يف اختالفهم: "جاء يف بداية ا�تهد 

وذلك أنه ثبت من حديث عائشة رضي اهللا عنها ، وخمالفة القياس لبعضها، الباب

                                                           

   .                المصادر السابقة   :      ينظر   ) (١

       إال أنه   ، ً                           ً كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا   : "                                   وكان يقول رحمه اهللا بعد أن ذكر ذلك   ) (٢

  ،                    فــإذا تجلــت الــشمس ســجد  ،                                                إنمــا كــان يزيــد فــي الركــوع إذا لــم يــر الــشمس قــد تجلــت

                                            فال يجاوز بذلك أربع ركعات في كـل ركعـة؛ ألنـه لـم   ،                              فمن هاهنا صارت زيادة الركعات 

              شـــرح التلقـــين  :     ينظـــر    " .                    عليـــه وســـلم أكـــد مـــن ذلـــك                           يأتينـــا ثبـــت عـــن النبـــي صـــلى اهللا 

   .                 والمصادر السابقة   ،  )    ١٠٩١ / ٣ (

     ) .    ١٠٩١ / ٣ (            شرح التلقين   :      ينظر   ) (٣

  .ً                ًولم أجد له دليال   )   ٦٣ / ٥ (         والمجموع   ،  )    ١٠٩١ / ٣ (            شرح التلقين   :      ينظر   ) (٤



       
  
 

 
 
 

٦٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

فصلى ، خسفت الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (١)أ�ا قالت 

وهو دون ، مث قام فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، امفقام فأطال القي، بالناس

مث ، مث رفع فسجد، وهو دون الركوع األول، مث ركع فأطال الركوع، القيام األول

، مث انصرف وقد جتلت الشمس، مث فعل يف الركعة اآلخرة مثل ذلك، رفع فسجد

ين من وملا ثبت أيضا من هذه الصفة يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أع

أعين ، فمن رجح هذه اآلثار لكثر�ا وموافقتها للقياس...  (٢) ركوعني يف ركعة

  .(٣)"صالة الكسوف ركعتان: موافقتها لسائر الصلوات قال

  :أدلة القول األول 

خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا صلى : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت / ١

فقام وكرب ، عليه وسلم إىل املسجدفخرج رسول اهللا صلى اهللا ، اهللا عليه وسلم

مث كرب ، فاقرتأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قراءة طويلة، وصف الناس وراءه

ً                 فركع ركوعا طويال مث ، )مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد: (مث رفع رأسه فقال ، ً

ً                      مث كرب فركع ركوعا طويال، قام فاقرتأ قراءة طويلة هي أدىن من القراءة األوىل  هو ً

                                                           

  )    ٩٠١ (     حـديث   ،           صـالة الكـسوف  :     بـاب   ،       الكسوف  :                          أخرجه مسلم في صحيحه كتاب   ) (١

) ٦١٩ / ٢   .(    

  ،                     طــول الــسجود فــي الكــسوف  :     بــاب   ،      الــصالة  :      كتــاب   ،                       أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه  ) (٢

   مـا   :     بـاب   ،       الكـسوف  :                           وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب   ،  )  ٣٧ / ٢   ) (    ١٠٥٢ (     حديث 

     حديث   ،                                                                 عرض على النبي صلى اهللا عليه وسلم في صالة الكسوف من أمر الجنة والنار

) ٦٢٦ / ٢   ) (   ٩٠٧   .(    

    ).   ٢١١ / ١ (              بداية المجتهد   :      ينظر   ) (٣



       
  
 

 
 
 

٦٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

، مث سجد، )مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد: (مث قال ، أدىن من الركوع األول

، حىت استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، مث فعل يف الركعة األوىل مثل ذلك

  .(١) واجنلت الشمس قبل أن ينصرف

فصلى رسول اهللا ، كسفت الشمس: (عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال / ٢

ً                                     فقام قياما طويال حنوا من سورة البقرة، ه وسلم والناس معهصلي اهللا علي ً مث ركع ، ً

ً            ركوعا طويال ً                                           مث قام فقام قياما طويال وهو دون القيام األول، ً ً                   مث ركع ركوعا طويال ، ً ً

  .(٢))وانصرف وقد جتلت الشمس، مث سجد، وهو دون الركوع األول

  

   :(٣) مبا يلي  عنهموأجاب احلنفية على حديث ابن عباس وعائشة رضي اهللا

أو ، واملتعارض ال يصلح معارضا... ، أن روايتهما قد تعارضت: اجلواب األول 

أو حنمل ، فكان العمل به أوىل، نقول تعاضد ما روينا باالعتبار بسائر الصلوات

ًما رويتم على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ركع فأطال الركوع كثريا زيادة على 

، ملا روى أنه عرض عليه اجلنة والنار يف تلك الصالة، لواتقدر ركوع سائر الص

ًظنا منهم أنه صلى اهللا عليه وسلم رفع رأسه ، فرفع أهل الصف األول رؤوسهم

فلما رأى أهل الصف األول رسول صلى اهللا عليه ، فرفع من خلفهم، من الركوع

عليه وسلم فلما رفع رسول اهللا صلى اهللا ، ركعوا وركع من خلفهم، ًوسلم راكعا

                                                           

   .                           تقدم تخريجه في سبب الخالف  )(١

   .                         تقدم تخريجه في سبب الخالف   ) (٢

  ) .١/٢٨١(بدائع الصنائع : ينظر   ) (٣



       
  
 

 
 
 

٦٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

فمن كان خلف الصف األول ظنوا أنه ركع ، رفع القوم رؤوسهم، رأسه من الركوع

، وعلم الصف األول حقيقة األمر، فرووا على حسب ما وقع عندهم، ركوعني

ومثل هذا االشتباه قد يقع ملن كان يف آخر ، فنقلوا على حسب ما علموه

  .الصفوف

  

وابن عباس ، فة يف خري صفوف النساءوأما عائشة رضي اهللا عنها فقد كانت واق

فيحمل على هذا ، فنقال كما وقع عندمها، يف ذلك الوقت، يف صف الصبيان

  . توفيقا بني الروايتني كذا

  

 ؛ال خمرج التخيري، أن اختالف الروايات خرج خمرج التناسخ: اجلواب الثاين 

يظهر أنه قد مث ، ملا اختلفوا، يريولو كان على التخ، الختالف األئمة يف ذلك

واستقرت الصالة على ، ظهر انتساخ زيادات كانت يف االبتداء يف الصلوات

أوىل من ، فكان صرف النسخ إىل ما ظهر انتساخه، الصالة املعهودة اليوم عندنا

  .صرفه إىل ما مل يظهر أنه نسخه غريه 

  

بل ألحوال ، ال للكسوف، إن الزيادة ثبتت يف صالة الكسوف: اجلواب الثالث 

حىت كان ، صالة الكسوفاعرتضت حىت روي أنه صلى اهللا عليه وسلم تقدم يف 



       
  
 

 
 
 

٦٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

فيجوز أن تكون الزيادة منه ، (١)كمن ينفر عن شيء، مث تأخر، ًكمن يأخذ شيئا

  .فمن ال يعرفها ال يسعه التكلم فيها، باعرتاض تلك األحوال

  

مر مل يعدل فلما أشكل األ، حيتمل أن يكون فعل ذلك ألنه سنة: اجلواب الرابع 

  .واهللا أعلم، عن املعتمد عليه إال بيقني

  

 كصالة العيدين ، فخالفت سائر النوافل، صالة يشرع هلا االجتماعأ�ا/ ٣

  . (٢)واالستسقاء

  

                                                           

     كــسفت   :                                                    مــسلم فــي صــحيحه مــن حــديث جــابر بــن عبــداهللا رضــي اهللا عنــه قــال       أخــرج  ) (١

          فـصلى رسـول   ،                                                        الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فـي يـوم شـديد الحـر

   ثـم   ،             ثم ركع فأطـال  ،                                             يه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون            اهللا صلى اهللا عل

ً                   ً ثـم قـاموا فـصنعه نحـوا   ،              ثـم سـجد سـجدتين  ،             ثم رفع فأطـال  ،             ثم ركع فأطال  ،          رفع فأطال

                   إنــه عــرض علــي كــل شــيء    : (       ثــم قــال   ،                             فكانــت أربــع ركعــات وأربــع ســجدات  ،       مــن ذاك

                    أو قـال تناولـت منهـا    ،     خذتـهً                                         ًفعرضت علـي الجنـة حتـى لـو تناولـت منهـا قطفـا أ  ،        تولجونه

                                                    عرضت علي النار فرأيـت فيهـا امـرأة مـن بنـي إسـرائيل تعـذب   ،              فقصرت يدي عنه  ، ً    ً قطفا

                ورأيت أبا ثمامـة   ،                            ولم تدعها تأكل من خشاش األرض  ،                  ربطتها فلم تطعمها  ،           في هرة لها

                     ما عرض علـى النبـي صـلى   :    باب  ،           كتاب الصالة    ) .                               عمرو بن مالك يجر قصبه في النار

  )    ٩٠٤ (         حــــديث رقــــم   ،                                           ليــــه وســــلم فــــي صــــالة الكــــسوف مــــن أمــــر الجنــــة والنــــار    اهللا ع

) ٦٢٢ / ٢   . (     

    ).   ٢٧٤ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (٢



       
  
 

 
 
 

٦٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :القول الثاني أدلة 

كسفت الشمس على عهد  : ( قال ، رضي اهللا عنهعن النعمان بن بشري/ ١

 ويسأل عنها حىت ،ى ركعتني ركعتني فجعل يصل،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .(١))اجنلت

  

انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا (  :قال، عن أيب بكرة رضي اهللا عنه/ ٢

  .(٢))  فصلى ركعتني،صلى اهللا عليه وسلم

  .(٣)أن مطلق اسم الصالة ينصرف إىل الصالة املعهودة: وجه الداللة 

فإذا رأيتموها (: ليه و سلم قال  أن النيب صلى اهللا ع رضي اهللا عنهقبيصةعن / ٣

  .(٤)) فصلوا كأحدث صالة صليتموها من املكتوبة

                                                           

     حـــديث   ،                   مـــن قـــال يركـــع ركعتـــين  :     بـــاب   ،  ة    الـــصال  :      كتـــاب   ،                       أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه  ) (١

                 نوع آخر من صالة  :    باب   ،      الصالة  :      كتاب   ،                 والنسائي في سننه  ،  )   ٤٦٢ / ١   ) (    ١١٩٥ (

  :     باب   :      كتاب   ،                         والبيهقي في السنن الكبرى  ،  )   ١٤٤ / ٣   ) (    ١٤٨٧ (     حديث   ،       الكسوف

                    وقـال عنـه األلبـاني فـي    ).    ٣٣٣ / ٣   ) (    ٦٥٦٢ (     حـديث   ،                الخـسوف ركعتـين  في       من صلى 

ـــال عنـــه أيـــضا فـــي صـــحيح   ،     منكـــر    ) :    ١٩٣ / ٣ (         أبـــي داود                صـــحيح وضـــعيف ســـنن  ً                      ًوق

   .    ضعيف    ) :    ١٣١ / ٤ (                   وضعيف سنن النسائي  

  ،                    الـــصالة فـــي كـــسوف القمـــر  :     بـــاب   ،      الـــصالة  :      كتـــاب   ،                       أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه  ) (٢

     ) .  ٣٨ / ٢   ) (    ١٠٦٢ (     حديث 

  ) .١/٢٨١(بدائع الصنائع : ينظر   ) (٣

     حـــديث   ،                    مـــن قـــال أربـــع ركعـــات   :   بـــاب  ،      الـــصالة  :      كتـــاب   ،                       أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه  ) (٤

  =              نـوع آخـر مـن  :    بـاب   ،      الـصالة  :      كتـاب   ،                 والنسائي فس سـننه  ،  )   ٤٦١ / ١   ) (    ١١٨٧ (



       
  
 

 
 
 

٦٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :(١)أجاب اجلمهور عن أدلة القول الثاين مبا يلي 

 ففي ،أن حديث النعمان رضي اهللا عنه خيالف حديث قبيصة رضي اله عنه/ ١

جنلت مث ركعتني حىت ا، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي ركعتني: األول 

  .ويف اآلخر كأحدث صالة صليتموها، الشمس

  . حديث قبيصة مرسلأن/ ٢

 ولو قدر التعارض لكان األخذ ،حيتمل أنه صلى ركعتني يف كل ركعة ركوعني/ ٣

 ، واألخذ �ا، واتفاق األئمة على صحتها، وشهر�ا، لصحتها؛بأحاديثنا أوىل

  . والزيادة من الثقة مقبولة،واشتماهلا على الزيادة

انكسفت : (قال ، رضي اهللا عنهماعن جابر  ما روي :ليل القول الثالث د

الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول اهللا 

 فقام النيب صلى ،إمنا انكسفت ملوت إبراهيم:  فقال الناس ،صلى اهللا عليه وسلم

  .(٢))ت بأربع سجدا،اهللا عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات

                                                                                                                                           

  )      ٢٠٦٠٧ (               وأحمــــد فــــي مــــسنده   ،  )   ١٤٤ / ٣   ) (    ١٤٨٦ (     حــــديث   ،           صــــالة الكــــسوف =

  ،   )    ١٨٥ / ٣ (                                            وقـــال عنـــه األلبـــاني فـــي صـــحيح وضـــعيف ســـنن أبـــي داود    ).    ٢١٠ /  ٣٤ (

                وقـــال عنـــه محققـــوا   ،     ضـــعيف   ):  ٠  ١٣ / ٤ (ً                                ًوأيـــضا فـــي صـــحيح وضـــعيف ســـنن النـــسائي 

     ) :   ٣٣٢ / ١ (                        وقـــال الحـــاكم فـــي المـــستدرك   ،            إســـناده ضـــعيف    ) :    ٢١٠ /  ٣٤ (       المـــسند 

   .                               صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

    ).   ٢٧٤ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (١

                          مــا عــرض علــى النبــي صــلى اهللا  :    بــاب   ،       الكــسوف  :      كتــاب   ،                    أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه  ) (٢

    ).   ٦٢٣ / ٢   ) (   ٩٠٤ (     حديث   ،            لجنة والنار                                عليه وسلم في صالة الكسوف من أمر ا



       
  
 

 
 
 

٦٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :أدلة القول الرابع 

انكسفت الشمس على عهد رسول :( قال ، رضي اهللا عنهعن أيب بن كعب/ ١

 فقرأ سورة من ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى �م

 مث ، مث قام الثانية فقرأ من الطوال، وسجد سجدتني، وركع مخس ركعات،الطوال

 مث جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حىت ،سجدتني وسجد ،ركع مخس ركعات

  .(١))جتلى كسوفها

  

  .(٢) والقياس ال يقتضيه، أنه مل يرد به نص/ ٢

  

  :أدلة القول الخامس 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :( قال ، رضي اهللا عمهمابن عباساعن / ١

  . (٣) وعن علي مثل ذلك ) مثان ركعات يف أربع سجدات،حني كسفت الشمس

                                                           

     حــديث   ،                  مــن قــال أربــع ركعــات :    بــاب   ،      الــصالة  :      كتــاب   ،                        أخرجــه أبــو داود فــي صــحيحه  ) (١

ـــــي داود    ).    ٤٥٩ / ١   ) (    ١١٨٤ ( ـــــي صـــــحيح وضـــــعيف ســـــنن أب ـــــاني ف ـــــه األلب                                             وقـــــال عن

           الـــشيخان قـــد     ) :    ٣٣٢ / ١ (                            وقـــال عنـــه الحـــاكم فـــي المـــستدرك   ،     ضـــعيف    ) :    ١٨٢ / ٣ (

                                                 يخرجــا عنــه وحالــه عنــد ســائر األئمــة أحــسن الحــال وهــذا                         هجــرا أبــا جعفــر الــرازي ولــم

   .                              الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون

    ).  ٦٤ / ٢ (            كشاف القناع   :       ينظر    ) (٢

                        ذكر من قال إنه ركع ثمـان   :     باب   ،       الكسوف  :      كتاب   ،                          أخرج األثرين مسلم في صحيحه  ) (٣

    ).   ٦٢٧ / ٢   ) (   ٩٠٨ (     حديث   ،                    ركعات في أربع سجدات



       
  
 

 
 
 

٦٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف ،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما/ ٢

  .(١) واألخرى مثلها، مث قرأ مث ركع، مث قرأ مث ركع، مث قرأ مث ركع،كسوف قرأ مث ركع

  . (٢)لعدم ثبوت أكثر من ذلك عن النيب صلي اهللا عليه وسلم / ٣

  

  :الراجح 

، واهللا أعلم أن الراجح هو القول األولبعد استعراض األقوال ومناقشتها يظهر 

ولو زاد ، فأدلة الصفة املذكورة لصالة الكسوف جاءت يف أدلة صرحية صحيحة

فال يظهر املنع من عن هذه الصفة إىل صفة مذكورة يف األحاديث الصحيحة 

  .واهللا أعلم، ويكون االختالف من باب اختالف التنوع، وله وجاهته، ذلك

  

                                                           

                              ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات   :     باب   ،       الكسوف  :      كتاب   ،                    أخرجه مسلم في صحيحه  ) (١

    ).   ٦٢٧ / ٢   ) (   ٩٠٩ (     حديث   ،              في أربع سجدات

    ).  ٦٣ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب   :      ينظر   ) (٢



       
  
 

 
 
 

٦٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

   .                           لجهر بالقراءة في صالة الكسوف ا  :          الثاني       المطلب

  :لقراءة يف صالة الكسوف على قولنياختلف الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل يف اجلهر با

 ،(١)مذهب احلنفية وهو ، ال جيهر بالقراءة يف صالة الكسوف : القول األول

  .(٤)ورواية عند احلنابلة، (٣) والشافعية،(٢) يف كسوف الشمسواملالكية

يف املذهب احلنفي  وهو قول، هر بالقراءة يف صالة الكسوفجي : القول الثاني

اخلطايب من  قولو، (٦)ومذهب املالكية يف خسوف القمر ،(٥)اختاره أبو يوسف

  .(٨) احلنابلة واملذهب عند، (٧) الشافعية

  :سبب الخالف 

 ،والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف ذلك مبفهومها": بداية ا�تهد جاء يف 

 الثابت أنه قرأ  رضي اهللا عنهما وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس،اوبصيغه

                                                           

  ).٢/١٨٠(والبحر الرائق ، )١/٢٨٢(بدائع الصنائع : ينظر   ) (١

مواهب الجليل لشرح مختـصر    و ، )   ٤٦٩ / ١ (              ومنح الجليل  ، )   ٤٢٨ / ٢ (        الذخيرة   :      ينظر   ) (٢

  ).٢/٥٨٦(لخليل ا

  ).٢/٨٥(وروضة الطالبين   ،  )  ٤٦ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب : ينظر   ) (٣

    ).   ٢٧٤ / ٢ (        والمغني   ، )٢/٣١٠(اإلنصاف : ينظر   ) (٤

  ).٢/١٨٠(والبحر الرائق ، )١/٢٨١(بدائع الصنائع : ينظر   ) (٥

مواهب الجليل لشرح مختـصر    و ، )   ٤٦٩ / ١ (              ومنح الجليل  ، )   ٤٢٨ / ٢ (        الذخيرة   :      ينظر   ) (٦

  ).٢/٥٨٦(يل الخل

  ).٢/٨٥(وروضة الطالبين   ،  )  ٤٦ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب : ينظر   ) (٧

    ).   ٢٧٤ / ٢   (والمغني، )٢/٣١٠(اإلنصاف : ينظر   ) (٨



       
  
 

 
 
 

٦٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

وقد ، (١) من سورة البقرةً حنواًفقام قياما:  لقوله فيه عنه عليه الصالة والسالمً،سرا

قمت إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عنه أنه قال ًروي هذا املعىن نصا

ًوسلم فما مسعت منه حرفا
ن طريق ابن إسحاق عن عائشة  مً وقد روي أيضا،(٢)

 فمن ، حتريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة :يف صالة الكسوف أ�ا قالت

 ووردت هاهنا أيضا أحاديث ...القراءة فيها سر : رجح هذه األحاديث قال

خمالفة هلذه فمنها أنه روي أنه عليه الصالة والسالم قرأ يف إحدى الركعتني من 

  ،(٣)صالة الكسوف بالنجم

  

  .(٤)رمفهوم هذا أنه جه: وجه الداللة 

وال جيهر بالقراءة يف صالة اجلماعة يف كسوف الشمس : "جاء يف بدائع الصنائع 

 ذكر يف عامة ، وقول حممد مضطرب، وعند أيب يوسف جيهر �ا،عند أيب حنيفة

  .(٥)الروايات قوله مع قول أيب حنيفة

                                                           

    ).  ١١  :   ص  (            تقدم تخريجه   ) (١

    ). ٨ :  ص   (             تقدم تخريجه   ) (٢

مــا يقــرأ بــه فــي : بــاب ، الــصالة: كتــاب ، أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه عــن الحــسن) (٣

هــذا ): ٥/٤٣٠(وقــال عنـه محــق المـصنف ). ٥/٤٣٠) (٨٤١١(يث حـد، الكـسوف

  .مرسل بإسناد صحيح

  ).١/٢١٢(بداية المجتهد : ينظر   ) (٤

  ).١/٢٨١(بدائع الصنائع : ينظر   ) (٥



       
  
 

 
 
 

٦٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

واإلسرار ، القراءة يف كسوف القمرويستحب اجلهر ب: "وجاء يف  روضة الطالبني 

وقال اخلطايب الذي جييء على مذهب الشافعي ، هذا هو املعروف، يف الشمس

  .(١)"رمحه اهللا أنه جيهر يف الشمس

وعليه أكثر ، هذا املذهب بال ريب" وجيهر بالقراءة: "جاء يف اإلنصاف و

ا بالقراءة وعنه ال جيهر فيه، واجلهر يف كسوف الشمس من املفردات، األصحاب

  .(٢)وعنه ال بأس باجلهر، اختاره اجلوزجاين

  

  :األولأدلة القول 

كسفت الشمس على عهد رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت / ١

 ،فصلى بالناس فقام، صلى اهللا عليه وسلم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .(٣)) فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة،فحزرت قراءته

  .(٤)لو جهر بالقراءة مل حتتج إىل الظن والتخمني: لداللة وجه ا

  

                                                           

  ).٢/٨٥(روضة الطالبين : ينظر   ) (١

  ) .٢/٣١٠(اإلنصاف : ينظر   ) (٢

     حـديث   ،             صـالة الكـسوف ي   فـ       القراءة  :     باب   ،      الصالة  :      كتاب   ،                       أخرجه أبو داود في سننه  ) (٣

ـــــي داود    ).    ٤٦١ / ١   ) (    ١١٨٩ ( ـــــي صـــــحيح وضـــــعيف ســـــنن أب ـــــاني ف ـــــه األلب                                             وقـــــال عن

          حــديث صــحيح     ) :    ٣٣٣ / ١ (                           وقــال عــن الحــاكم فــي المــستدرك   ،    حــسن    ) :    ١٨٧ / ٣ (

   .                       على شرط مسلم ولم يخرجاه

    ).   ٢٧٤ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (٤



       
  
 

 
 
 

٦٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :(١)مبا يلي  ه عنُ     أجيب

وحيتمل أن تكون مسعت ،  ألنه من رواية ابن إسحاق،يف إسناده مقالأن / ١

  . أو قرأ من غري أول القرآن بقدر البقرة، ومل تفهم للبعد،صوته

  . فكيف يعارض مبثل هذا، حديثنا صحيح صريحأن/ ٢

ً                     قام قياما طويال حنوا: ( ابن عباس رضي اهللا عنهما قال عن/ ٢ ً  من سورة ً

  .(٢))البقرة

  .(٣)وإال فال حاجة إىل التقدير، وهذا يدل على السر: وجه الداللة 

صلي بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  ( : قال،عن مسرة رضي اهللا عنه/ ٣

  .(٤)ً)                 ال نسمع له صوتا،كسوف

   : (٥) مبا يلي ُ         أجيب عنه

:  يعين ، حديثه دفعت إىل املسجد وهو بازر يف فإن، جيوز أنه مل يسمع لبعدهبأنه

 مث هذا ، يسمع منهً                           ومن هذه حاله ال يصل مكانا، قاله اخلطايب،ً              مغتصا بالزحام

  . فكيف يرتك من أجله احلديث الصحيح الصريح،نفي حمتمل ألمور كثرية

                                                           

    .           رجع السابق   الم  :      ينظر   ) (١

     ) .  ١١  :   ص  (            تقدم تخريجه   ) (٢

  ).٢/٤٢٨(الذخيرة : نظر ي  ) (٣

    ). ٩  :   ص  (            تقدم تخريجه   ) (٤

    ).   ٢٧٤ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (٥



       
  
 

 
 
 

٦٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

 اهللا صلى اهللا رسول جنب إىل كنت: (عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال / ٤

  .(١)) قراءة له أمسع فلم ،الشمس كسفت يوم وسلم عليه

صلى رجل إىل جنب أيب عبيدة فجهر بالقراءة، فقال : عن عبد الكرمي ، قال /٥

   .(٢)إن صالة النهار عجماء، وصالة الليل تسمع أذنيك: له 

 ،رة القراءة مشرتكة لتصري مث،أن القوم ال يقدرون على التأمل يف القراءة/ ٦

كما ال يقدرون على التأمل يف سائر األيام يف ، الشتغال قلو�م �ذا الفزع

  .(٣) الشتغال قلو�م باملكاسب ،صلوات النهار

  .(٤) كالظهر ،اه أ�ا صالة �ار فلم جيهر في/٧

  

  :(٥)أجيب عنه 

ذه  وقياس هذه الصالة على ه، واالستسقاء، والعيدين،منتقض باجلمعةبأنه 

  . وشبهها �ذه ، لبعدها منها،الصلوات أوىل من قياسها على الظهر

  

                                                           

    ). ٨  :   ص  (            تقدم تخريجه   ) (١

                          في قـراءة النهـار كيـف هـي فـي   :     باب   ،      الصالة  :      كتاب   ،                            أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ) (٢

   هـو   :           عبـدالكريم   :                      وقـال عنـه محقـق المـصنف   ،  )   ٢٤٩ / ٣   ) (    ٣٦٨٤ (     حديث   ،      الصالة

   .                     هو ابن عبداهللا بن مسعود  :            وأبو عبيدة   ،             الجزري الثقة         ابن مالك 

  ) .١/٢٨٢(بدائع الصنائع : ينظر   ) (٣

    ).   ٢٧٤ / ٢ (       المغني  و  ،  )  ٤٦ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب  :     ينظر   ) (٤

    ).   ٢٧٤ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (٥



       
  
 

 
 
 

٦٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

   :الثانيالقول أدلة 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جهر يف صالة  (: رضي اهللا عنها عائشةعن / ١

  .(١)) وأربع سجدات، فصلى أربع ركعات يف ركعتني،اخلسوف بقراءته

كما روي أن النيب صلى اهللا ، ًتفاقابأنه حيتمل أنه جهر ببعضها ا : (٢)ُأجيب عنه

  ً.عليه وسلم كان يسمع اآلية واآليتني يف صالة الظهر أحيانا

روي أنه عليه الصالة والسالم قرأ يف إحدى الركعتني من صالة الكسوف / ٢

  .(٣)بالنجم

  

  .(٤)مفهوم هذا أنه جهر: وجه الداللة 

   .(٥)كاجلمعة والعيدين، فيجهر بالقراءة فيها، أ�ا صالة تقام جبمع عظيم/ ٢

 كصالة ، فكان من سنتها اجلهر،نافلة شرعت هلا اجلماعةصالة أ�ا / ٣

  .(٦) والرتاويح، والعيد،االستسقاء

  

                                                           

  )    ٩٠١ (     حديث   ،           صالة الكسوف  :     باب   ،       الكسوف  :      كتاب   ،                    أخرجه مسلم في صحيحه  ) (١

) ٦٢٠ / ٢   .(    

    . )١/٢٨٢(بدائع الصنائع : ينظر   ) (٢

     ) .  ١٦  :   ص   (             تقدم تخريجه   ) (٣

  ).١/٢١٢(بداية المجتهد : ينظر   ) (٤

  )٢٨٢ / ١ (-بدائع الصنائع : ينظر   ) (٥

    ).   ٢٧٤ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (٦



       
  
 

 
 
 

٦٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :الراجح 

فيجهر يف صالة الكسوف سواء ، يرتجح بعد ذكر األقوال واألدلة القول الثاين

ًليال أو �ارا ولذا ، تماع هلا وأمسعوألن اجلهر أدعى لالج، لصحة الدليل يف ذلك، ً

جند أن كل صالة دعا اإلسالم إىل االجتماع هلا تكون جهرية كاجلمعة والعيدين 

  .واهللا أعلم. وغريمها

  



       
  
 

 
 
 

٦٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

�������������������������������������������������� �

  .إدراك الركعة في صالة الكسوف: المطلب األول 

 من أدرك اإلمام يف الركوع األول اتفق الفقهاء على أن  :(١) تحرير محل النزاع

   .(٢)ويسلن مع اإلمام كسائر الصلوات ، من الركعة األوىل فقد أدرك الركعة كلها

واتفقوا على أن من أدرك مع اإلمام الركوع األول من الركعة الثانية فإنه مدرك 

  .للركعة الثانية كاملة 

ً                       هل يعد مدركا لتلك أو ، عةواختلفوا فيمن أدرك مع اإلمام الركعة الثانية من كل رك ّ

  :ال ؟ على ثالثة أقوال 

ومن أدرك الركوع ، إال بإدراك الركوع األول منها تدرك الأن الركعة   :األولالقول 

وهو أصح الوجهني يف املذهب ، فقد فاتته تلك الركعة، الثاين من أي ركعة

  .(٤) عند احلنابلةووجه، (٣) الشافعي وعليه املذهب

                                                           

                          وهـم األحنـاف ومـن وافقهـم؛ ألن   ،                                           ال يدخل في الخالف من قال بأن الكـسوف كالنافلـة  ) (١

   .                        كصالة النافلة والفريضة                          اإلدراك يكون بإدراك الركوع

شرح الخرشي على مختـصر ، )٢/٥٩١(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل   :      ينظر   ) (٢

  ،  )  ٦١ / ٥ (                    والمجمـــوع شـــرح المهـــذب   ،  )  ٨٥ / ٢ (              روضـــة الطـــالبين و، )٢/١٠٨(خليـــل 

   )   ٣١٤ / ٢ (        واإلنصاف   ،  )   ٢٨١ / ٢ (        والمغني 

  "            م أو أكثــــرهم                وقطــــع بــــه كثيــــر مــــنه  ،                       اتفــــق األصــــحاب علــــى تــــصحيحه   : "           قــــال النــــووي   ) (٣

   .   )  ٨٥ / ٢ (              روضة الطالبين  و  ،  )   ٢٧٩ / ١ (             حلية األولياء   :       وينظر   ،  )  ٦١ / ٥ (        المجموع 

                                         والوجهان في المذهب األول والثاني مطلقة في   ،                   وجزم به في اإلفادات  ،                 اختارها القاضي )(٤

               ومنتهـى اإلرادات   ،  )   ٢٨١ / ٢ (       المغنـي  و  ،  )   ٣١٤ / ٢ (       اإلنـصاف   :        ينظر  .             المغني والشرح

) ٣٧٤ / ١   ( .   



       
  
 

 
 
 

٦٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

، (١)وهو مذهب املالكية، أن الركعة تدرك بإدراك الركوع الثاين منها: القول الثاني 

  .(٣)ووجه عند احلنابلة ، (٢)ووجه يف املذهب الشافعي

أن الركعة تدرك بالركوع الثاين إذا صلى الكسوف بثالث  :القول الثالث 

  .(٤) اختاره ابن عقيل من احلنابلة،أو أربع يف كل ركعة، ركوعات

   :ولاال القول أدلة

؛ ألن أشبه ما لو فاته الركوع من غري هذه الصالة، أنه قد فاته من الركعة ركوع/ ١

الركوعني يف كل ركعة واحدة من هذه الصالة مبثابة ركوع واحد من الركعة يف سائر 

ً                                                               والتغليب ملنع اإلدراك؛ فإن احلكم لكون املسبوق مدركا للركعة بإدراك ، الصلوات

  .(٥) فال يعول �ا عند موضعها، رةيف حكم رخصة ناد، ركوعها

ً                                                                 إن إدراكه للركوع الثاين ال يعد إدراكا لشيء من الركعة؛ قياسا على / ٢ ً دراك إّ

  .(٦)فإنه ال تدرك به الركعة ، االعتدال يف سائر الصلوات

  .(٧)فال تدرك به الركعة ، إن الركوع الثاين ما بعده سنة/ ٣

                                                           

شرح الخرشي على مختـصر ، )٢/٥٩١(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل     :     ينظر  ) (١

  .)١/٣٣٢(والمعونة ، )٢/١٠٨(خليل 

    ).  ٦١ / ٥ (                    والمجموع شرح المهذب   ،  )  ٨٥ / ٢ (              روضة الطالبين   :      ينظر   ) (٢

   .   ٢٨١ / ٢ (       المغني   :       وينظر   )    ٣١٤ / ٢ (                                          قدمه في الرعايتين والحاويين كما في اإلنصاف   ) (٣

   . )   ٢٨١ / ٢ (       المغني  و  ،  )   ٣١٤ / ٢ (       اإلنصاف   :   ر    ينظ              قدمه في الشرح   ) (٤

     ).    ٢٨١ / ٢ (       المغني  و  ،  )   ٦٣٨ / ٢ (               نهاية المطلب  :     ينظر   ) (٥

    ).  ٦١ / ٥ (                   المجموع شرح المهذب   :      ينظر   ) (٦

    ).   ٢١٤ / ٢ (        واإلنصاف   ،  )   ٣٧٤ / ١ (              منتهى اإلرادات   :      ينظر   ) (٧



       
  
 

 
 
 

٦٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

   :الثاني القول أدلة

  .(١)فاجتزئ به يف حق املسبوق، صلي هذه الصالة بركوع واحدأنه جيوز أن ي/ ١

أما ، وميكن أن يناقش بأن ذلك صحيح فيمن دخل بنية الصالة بركعة واحدة

  .فيمن التزم ركعتني فال

، فيصل أوله بالقراءة، بدليل أنه يؤتى به يف حمله، أن الركوع الثاين هو الواجب/ ٢

وهي حممولة عن ، ألنه يف أثناء القراءة؛ ألولخبالف الركوع ا، والرفع منه بالسجود

ًفوجب أن يكون حمموال عنه ، املسبوق
(٢).  

وميكن أن يناقش ذلك بأن الركوع األول أوىل بالوجوب؛ ألنه متصل بتكبرية 

فهو ،  تكبرية اإلحرام والسجود: بني ركنني خبالف الثاين فهو متوسط، اإلحرام

والثاين يف حكم ، األصل الركوع األول : "قال يف �اية املطلب، أشبه بالزيادة

  .(٣)" التابع له

  

  .(٤) القراءة كفوات األول الركوع أن فوات/ ٣

  .كن أصليرففواته فوات ل، ميكن أن يناقش ذلك بعدم التسليم يف ذلك

                                                           

      ).     ٢٨١ / ٢ (       المغني   :      ينظر   ) (١

شرح الخرشي على مختـصر ، )٢/٥٩١(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : ينظر   ) (٢

  ).٢/١٠٨(خليل 

٢/٦٣٩(  ) (٣. (  

  .) ١/٣٣٢(المعونة على مذهب عالم المدينة   :      ينظر   ) (٤



       
  
 

 
 
 

٦٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

 إحدى من الثاين أدرك إذا فذلك ،الفرض هو والثاين، سنة األول الركوعأن /٤

  .(١) الثانية الركعة أدرك فقد ،الركعتني

قال يف ، فإن األول فرض والثاين سنة، ميكن أن يناقش ذلك بعد التسليم

  . (٢)" الركوع الثاين وما بعده سنة بال نزاع: "اإلنصاف 

  :دليل القول الثالث 

ً                  فيكون مدركا هلا أنه مدرك ملعظم الركعة/ ١
(٣).  

برية اإلحرام ال مبعظم وميكن أن يناقش بأن العربة بإدراك الركوع األول املتصل بتك

  .الركعة

  :الراجح 

فإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع األول من ، األولالراجح واهللا أعلم هو القول 

ًيعد مسبوقا بركعة كما يف سائر الصلواتومن فاته هذا الركوع فإنه ، كل ركعة ّ ،

كعة األوىل؛ ّوحيث تعددت الركعات فإنه يعتد بالر، والعربة يف الصالة بإدراك الركوع

األصل الركوع األول : "قال يف �اية املطلب ، أل�ا األصل وما بعدها تبع هلا

  .(٥)" وما بعد األوىل سنة"وقال يف منتهى اإلرادات ، (٤)"والثاين يف حكم التابع له

                                                           

  المرجع السابق  :      ينظر   ) (١

٢/٣١٤(  ) (٢. (  

     ) .   ٣١٤ / ٢ (       اإلنصاف   :      ينظر   ) (٣

٦٣٩ / ٢   ) ((٤   .(    

٣٧٤ / ٢   ) ((٥   .(    



       
  
 

 
 
 

٦٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

، وحيمل عليه صالة الكسوف بإدراكه، وجاء تقييد إدراك الصلوات بإدراك الركعة

فكذلك من ،  للصالةً مدركاّوع األول من الركعة الثانية يعدحبيث أن من أدرك الرك

ًأدرك الركوع األول من الركعة األوىل يعد مدركا للركعة فعن أيب هريرة رضي اهللا ، ّ

من أدرك من الصالة ركعة فقد : (عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

أو ك ركعة من اجلمعة من أدر: (وقال عليه الصالة والسالم ، (١)) أدرك الصالة

  .واهللا أعلم، (٢)) قد متت صالتهف، غريها

وهو ما أفتت به ، (٤)وابن عثيمني رمحهما اهللا، (٣) ابن باز  :وهو اختيار الشيخني

   .(٥)اجلنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

  

                                                           

  ،             ن الـــصالة ركعـــة         مـــن أدرك مـــ  :     بـــاب   ،      الـــصالة  :      كتـــاب   ،                         أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه )(١

        مـن أدرك   :     بـاب   ،           كتاب الصالة  ،               ومسلم في صحيحه  ،  )   ١٢٠ / ١  )(   ٥٨٠ (         حديث رقم 

    ).   ٤٢٣ / ١   ) (   ٦٠٧ (         حديث رقم   ،                                 من الصالة ركعة فقد أدرك تلك الصالة

  ،                                ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة  :     باب   ،      الصالة  :      كتاب   ،                         أخرجه ابن ماجه في سننه )(٢

    باب   ،       الصالة   :      كتاب   ،                 في سننه الكبرى        والنسائي  ،  )   ٣٥٦ / ١   ) (    ١١٢٣ (         حديث رقم 

               والـــدار قطنـــي فـــي     ، ،  )   ٢٧٤ / ١   ) (   ٥٥٧ (         حـــديث رقـــم   ،                      مـــن أدرك ركعـــة مـــن الـــصالة  : 

         حـديث رقـم   ،                                      فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يـدركها  :     باب   ،      الصالة  :      كتاب   ،     سننه

  ،   )    ١٢٣ / ٣ (                                            وقــال عنــه األلبــاني فــي صــحيح وضــعيف ســنن ابــن ماجــه   ،  )  ٢٢ / ٢   ) ( ٧ (

   .    صحيح    ) :    ٢١٠ / ٢ (                 ضعيف سنن النسائي           وفي صحيح و

     ) .   ١٥٨ /  ١٢ (                            مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  )(٣

   . )   ١٢١ / ٢ (             الشرح الممتع   :        ينظر  )(٤

   . )   ٢٢١ / ٦   ) (     ١٧٦٦١ (         فتوى رقم   ،                                              فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )(٥



       
  
 

 
 
 

٦٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  :كيفية قضاء المسبوق في صالة الكسوف : المطلب الثاني 

  :حترير حمل النزاع 

 يف أنه من فاتته ركعة كاملة بركوعيها فإنه يقضيها (١)الف بني العلماءال خ

وهذا ال خالف : "قال النووي ، ركعة بركوعني وقيامني بعد سالم اإلمام، كهيئتها

  .(٢)"فيه

واختلفوا يف كيفية قضاء من فاته الركوع األول من إحدى الركعتني على ثالثة 

  :أقوال 

  

وهو ، د سالم اإلمام ركعة كاملة بركوعني وقيامنيأنه يقضيه بع : القول األول

  .(٤)ووجه عند احلنابلة ، (٣)املذهب الصحيح عند الشافعية

، (٥)وهو مذهب املالكية ،  أنه ال يقضي هذا الركوع بعد السالم :القول الثاني

  .(٦)ووجه عند احلنابلة

                                                           

   .                                                               يقصد بهم من قال بأن صالة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان فأكثر )(١

  ،  )   ١٠٨ / ٢ (            وشرح الخرشي   ،  )   ٥٩١ / ٢ (              ومواهب الجليل   :       وانظر   ،  )  ٦١ / ٤ (       لمجموع    ا )(٢

   . )   ٢٨١ / ٢ (        والمعني   ،  )  ٨٥ / ٢ (               وروضة الطالبين 

              روضــــة الطــــالبين   :      ينظــــر   .                                                  ويتجـــوز بهــــا إذا تجلــــى الكـــسوف قبــــل الــــشروع فــــي القـــضاء )(٣

   . )  ٦١ / ٥         والمجموع   ،  )  ٨٥ / ٢ (

   . )   ٣١٤ / ٢ (       اإلنصاف   :      ينظر   .                اختاره القاضي )(٤

              ومواهـــــــب الجليـــــــل   ،  )   ١٠٨ / ٢ (           وشـــــــرح الخـــــــرش   )    ٤٧١ / ١ (           مـــــــنح الجليـــــــل     :       ينظـــــــر )(٥

) ٥٩١ / ٢   ( .   

    ألنـه   ،                                                                          ويحمل عليه اختيار ابن عقيل فيما إذا كان صلى ثالث أو أربـع ركعـات فـي الركعـة )(٦

   . )   ٣١٤ / ٢ (       اإلنصاف   ،   )    ٢٨١ / ٢ (       المغني   :      ينظر   .                  مدرك لمعظم الركعة



       
  
 

 
 
 

٦٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

يلزمه سجود فال ، أنه يقضي هذا الركوع بعد السالم بدون سجود : القول الثالث

مث جيلس ويتشهد ، فيقوم بعد سالم اإلمام ويقرأ ويركع ويعتدل، عند القضاء

  .(١)وهو وجه يف املذهب الشافعي، ويسلم بدون سجود

  

  :أدلة القول األول 

ركعة سبق يف املطلب السابق بأن أصحاب هذا القول بقولون بعدم إدراك ال

وعليه فإذا مل تدرك الركعة فعلى املسبوق االتيان �ا ، واستدلوا بأدلة، بالركوع الثاين

كما لو مل يدرك الركعتني كاملة يف الركعة ، (٢)والقضاء حيكي األداء ، ًقضاء

وإن أدرك يف الركوع األول من الركعة الثانية فقد أدرك : "قال النووي ، األوىل

م قام فصلى ركعة أخرى بركوعني وقيامني كما يأيت �ا فإذا سلم اإلما، الركعة

ولو أدركه يف الركوع الثاين من إحدى الركعتني ، وهذا ال خالف فيه، اإلمام

واتفق األصحاب على ، فاملذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي يف البويطي

                                                           

    وهـــو   ،                    ول أصـــح مـــن هـــذا الوجـــه   واأل  ،                                         نقلـــه صـــاحب التقريـــب وجماعـــة مـــن الخرســـانيين )(١

        فلـم أره   ،                               وهذا القول خاص بالمـذهب الـشافعي  ،                             المصحح في كتب المذهب كما سبق

ً                                ً المـذهب ال يكـون مـدركا للركعـة عنـد      ه علـى                           وهو تفريع لكيفية القضاء؛ ألن  ،          عند غيرهم

                فالمـذهب كمـا سـبق   ،                                    ولكن الخالف فـي كيفيـة قـضاء تلـك الركعـة  ،                  فوات الركعة األولى

                           والوجــه الثــاني فــي المـــذهب أن   ،                    وهــو مــا نقلــه البــويطي  ،                  بركــوعين وقيــامين         أن يقــضيها

                                      وهـــو مـــا نقلـــه صـــاحب التقريـــب كمـــا ســـيأتي فـــي   ،                             يقـــضيها بركـــوع واحـــد وبـــدون ســـجود

   . )   ٦٣٨ / ٢ (             نهاية المطلب    :       ينظر   .       دليلهم

     ) .   ١١٧ (                           االشباه والنظائر البن نجيم  )(٢



       
  
 

 
 
 

٦٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

، ًوقطع به كثري منهم أو أكثرهم أنه ال يكون مدركا لشيء من الركعة، صحته

  .(١)" مل لو أدرك االعتدال يف سائر الصلواتك

  

  :أدلة القول الثاني 

وسبق ذكر األدلة يف املطلب ، أدلتهم مبنية على قوهلم بإدراك الركعة بالركوع الثاين

ًومن عد مدركا للركعة بإدراك الركوع الثاين، السابق ّ فال يلزمه قضاء كسائر ، ُ

  . إلدراكه الركعة بذلك، ء ما دونهفإن من أدرك الركوع ال يؤمر بقضا، الصلوات

  

  :أدلة القول الثالث 

ومن باب أوىل ، ًأن املسبوق بإدراك الركعة الثانية يكون مدركا للقومة اليت قبله/ ١

فيقضي بعد السالم ما فاته وهو ، فال يعيد ما أدركه، وهو السجود، يدرك ما بعده

  .وجيلس ويتشهد ويسلم، الركوع مع قيام بدون سجود

فإنا جنعله ، إذا أدرك الركوع الثاين: قال صاحب التقريب : " يف �اية املطلب قال

ولذا ، ويصلي ركعة بقومة وركوع، فيقوم عند التدارك، ًمدركا لقومة اإلمام قبله

ًفال شك أنه جيعله مدركا ، ًجعله مدركا بإدراك الركوع الثاين للقومة اليت قبله

 اإلمام بعد ركوع ؛ فإنه أتى �ما معله وحيتسبهما، للسجدتني بعد الركوع

 إدراك الركوع يف احلكم بإدراك ما قبله من القيام فال شك أنه وإذا أثر، حمسوب

                                                           

   . )  ٦١ / ٥ (          المجموع  )(١



       
  
 

 
 
 

٦٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

، فال يأيت �ما مرة أخرى، ًوإذا صار مدركا للسجدتني، ًيصري مدركا ملا بعده

أنه أدرك الركوع الثاين من : ووجه التفصيل فيه ، وركوع فحسبولكن يأيت بقيام 

فإنه أتى �ا مع ، انيةأما الركعة الث: فإن صاحب التقريب يقول ، ًركعة األوىل مثالال

 -الثاين-وحسب له من الركعة األوىل الركوع   ، فحسبت له ، هلا اإلمام بكما

قام املسبوق وقرأ ، فإذا حتلل اإلمام، والسجدتان، والقراءة فيه، والقيام املتقدم عليه

  .(١)" وجيلس ويتشهد ويتحلل، عند قيامهمث يعتدل ، وركع، يف قومة

  :الراجح 

سبق يف املسألة السابقة أن الراجح هو القول بأن الركعة ال تدرك إال بإدراك الركوع 

، وهذه املسألة مبنية على ما سبق، ومت مناقشة األقوال واالستدالل للراجح، األول

عتني يقضيها ركعة فاملسبوق بركعة واحدة من الرك، وعليه فالراجح القول األول

وما فاتكم : (ً استنادا لقوله صلى اهللا عليه وسلم ؛كاملة بركوعني وقيامني

  .(٢))فأقضوا

                                                           

٦٣٨ / ٢   ( )(١   ( .   

         حـديث رقـم   ،                 الـسعي  إلـى الـصالة  :     بـاب   ،      الـصالة  :      كتـاب   ،                نسائي في الكبرى          أخرجه ال )(٢

         ذكـــر األمـــر   :     بـــاب   ،      الـــصالة  :      كتـــاب   ،                   وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه  ،  )   ١١٤ / ٢   ) (   ٨٦١ (

ـــــه منهـــــا ـــــى المـــــسجد للـــــصالة وقـــــضاء مـــــا فات ـــــسكينة لمـــــن أت   )     ٢١٤٥ (     حـــــديث   ،                                                 بال

        ق ال عـــــن    ) .   ١٩٢ /  ١٢   ) (    ٧٢٥٠ (                        وأحمـــــد فـــــي مـــــسنده حـــــديث رقـــــم   ،  )   ٥١٧ / ٥ (

                      وقال عنه شعيب األرنؤوط   ،     صحيح   ):  ٥ / ٣ (                                لباني في صحيح وضعيف سنن النسائي   األ

                       وقـــال عنـــه محققـــوا المـــسند   ،                       إســـناده صـــحيح علـــى شـــرطهما  :                  فـــي صـــحيح ابـــن حبـــان 

   .                           إسناده صحيح على شرط الشيخين   ):    ١٩٢ /  ١٢ (



       
  
 

 
 
 

٦٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

قال يف ، بعض ركعة كما يف القول الثالثلوالقضاء يكون لركعة كاملة فأكثر ال 

غري مرضي؛ فإنه لو صار ، ذي ذكره صاحب التقريبوهذا ال: "�اية املطلب 

، ًحىت ال يقضي منها شيئا، هلاامًوع الثاين لصار مدركا للركعة بكًمدركا بإدراك الرك

: والدليل عليه ، ًفإذا مل يكن األمر كذلك فينبغي أن ال يصري مدركا لشيء منها

فإذا فات األول فقد فاتت ، والثاين يف حكم التابع له، الركوع األولأن األصل 

 يأيت بقيام وركوع من غري  ما قاله صاحب التقريب أنمساقمث يلزم من ، الركعة

مث مذهب ، فالوجه ما نقله البويطي، وهذا خمالف لنظم كل صالة، سجود

فإن ، ويعتدل مث جيلس عن اعتدال، ركعيأنه يف االستدراك : صاحب التقريب 

وهذا فيه شيء يعسر به جريان مذهب ، الركوع ال يتم مامل يعقبه اعتدال تام عنه

مث إنه يأمره ، ًكا بإدراك الركوع الثاين للقومةفإنه جعله مدر، صاحب التقريب

ًباالعتدال؟ وهو بعض من القومة اليت جعله مدركا هلا ولو ، مث أمره بالعود إليها، ٌ

ًلكان هذا خمالف ، مث جيلس عن ركوع من غري اعتدال، يركع يف االستدراك: قال 

عن الركوع أم ولست على حتقيق وثقة يف أنه هل يأمر باالعتدال ، لقاعدة املذهب

ّجيوز اجللوس عن هيئة الركوع من غري اعتدال؟ والظاهر أنه يأمر باالعتدال مث 

  .(١)" والعلم عند اهللا فيه، اجللوس

  

                                                           

٦٣٩ / ٢   ( )(١   ( .   



       
  
 

 
 
 

٦٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  امتةــاخل

احلمد هللا على ما يسر وسهل من االنتهاء من هذا البحث املختصر يف بيان 

جز أهم النقاط وحيث انتهيت منه بفضل اهللا فإين أو، املسبوق يف صالة الكسوف

  :اليت ظهرت من خالل هذا البحث كاآليت

  

ويسند هذا القول ما حكاه النووي من إمجاع ، صالة الكسوف سنة مؤكدة/ ١

ًوالقول بالوجوب قول قوي جدا مال إليه بعض العلماء ، العلماء على ذلك ٌّ

  . كابن القيم واأللباين وابن عثيمني رمحهم اهللا تعاىل

 فأدلة الصفة وسجدتان، وركوعان، ان يف كل ركعة قيامانركعتصالة الكسوف / ٢

ولو زاد عن هذه ، املذكورة لصالة الكسوف جاءت يف أدلة صرحية صحيحة

، الدليل يسنده فإن،  مذكورة يف األحاديث الصحيحةالصفة إىل صفة

  .ويكون االختالف من باب اختالف التنوع

ً سواء ليال أو �اراجهريةإن صالة الكسوف / ٣ وألن ،  لصحة الدليل يف ذلك،ً

  .اجلهر أدعى لالجتماع هلا وأمسع

 وحيث تعددت ،تدرك بإدراك الركوع األولإن الركعة يف صالة الكسوف / ٤

؛ أل�ا األصل وما بعدها تبع بالركوع األول من كل ركعةّالركعات فإنه يعتد 



       
  
 

 
 
 

٦٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

 ما أفتت وهو، وابن عثيمني رمحهما اهللا،  ابن باز :وهو اختيار الشيخني، هلا

  .به اجلنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 يقضيها ركعة كاملة ،املسبوق يف صالة الكسوف بركعة واحدة من الركعتني/ ٥

، )وما فاتكم فأقضوا: (ًبركوعني وقيامني؛ استنادا لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 . اعلم تعاىلواهللا

  

  



       
  
 

 
 
 

٦٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

  فهرس املصادر واملراجع

  .القرآن الكرمي .١

عالء الدين أبو احلسن : تأليف . صاف يف معرفة الراجح من اخلالفاإلن .٢

عبد اهللا بن عبد : حتقيق ، علي بن سليمان املرداوي مع املقنع والشرح الكبري

الطبعة ، هجر للطباعة والنشر واإلعالن، احملسن الرتكي وعبد الفتاح احللو

 ) .مـ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤(األوىل 

الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن : تأليف . البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٣

الشيخ زكريا : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه ، حممد املعروف ابن جنيم احلنفي

 ) .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٤(الطبعة األوىل ، طبعة دار الكتب العلمية، عمريات

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن : تأليف . بداية ا�تهد و �اية املقتصد .٤

دار املعرفة للطباعة : طبعة ، رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيدأمحد بن 

 .)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢(الطبعة السادسة، ،  لبنان-بريوت–والنشر 

اإلمام عالء الدين أيب بكر بن : تأليف . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .٥

 - هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية ، بريوت، دار الكتب العلمية، مسعود الكاساين

 .مـ١٩٨٦

: طبعة ، حممد بن عمر سامل بازمول: تأليف ، بغية املتطوع يف صالة التطوع .٦

 ).م١٩٩٤- ه١٤١٤(الطبعة األول ، دار اهلجرة للنشر والتوزيع



       
  
 

 
 
 

٦٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

ّ                            حممد بن حممد بن عبد الرزاق : تأليف . تاج العروس من جواهر القاموس .٧ ّ ّ

َّ                                        احلسيين، أبو الفيض، امللقب مبرتضى، الزبيدي ، ن احملققنيحتقيق جمموعة م، ّ

 .دار اهلداية

 زكريا لشيخ اإلسالم أيب حيىي ، حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب  .٨

دار املعرفة للطباعة : طبعة ،  �امش حاشية الشرقاوي على التحفةاألنصاري

 .والنشر 

طبعة ، تأليف حممد ناصر الدين األلباين، متام املنة يف التعليق على فقه السنة .٩

 . للنشر والتوزيعدار الراية: 

حممد بن عيسى أبو عيسى : تأليف . اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي .١٠

مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ، أمحد حممد شاكر: حتقيق، الرتمذي

 .)م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧(وأوالده مبصر الطبعة الثانية 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .١١

أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية : تأليف . سننه وأيامهو

الطبعة ، دار طوق النجاة، حممد زهري بن ناصر الناصر: حتقيق ، البخاري

 .هـ١٤٢٢األوىل 

، تأليف حممد العريب القروي، اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية .١٢

الطبعة ، ؤسسة املختار للنشر والتوزيعم: طبعة ، الدكتور حيىي مراد: حتقيق 

  ) .م٢٠٩٩- هــ١٤٣٠(االوىل 



       
  
 

 
 
 

٦٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

حتقيق حممد ، تأليف شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف. الذخرية .١٣

 .م١٩٩٤،دار الغرب،حجي

لإلمام أيب زكريا حيي بن شرف : تأليف . روضة الطالبني وعمدة املفتني .١٤

: طبعة ، حممد معوضوالشيخ علي ، عادل أمحد عبداملوجود: حتقيق، النووي

- هـ١٤٢٣(طبعة خاصة ، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

 .)م٢٠٠٣

حممد : حتقيق ، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين: تأليف . سنن ابن ماجه .١٥

 .دار إحياء الكتب العربية، فؤاد عبد الباقي

عتىن ا، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين: تأليف . سنن أيب داود .١٦

 .بيت األفكار الدولية . به

ويف ، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي: تأليف . السنن الكربى .١٧

عالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن ، ذيله اجلوهر النقي

، جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد، الرتكماين

 . هـ١٣٥٢ الطبعة األوىل

أبو عبد الرمحن : تأليف . سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي .١٨

 .)هـ١٤٢٠(اخلامسة : دار املعرفة ببريوت الطبعة ، أمحد بن شعيب النسائي

، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني: تأليف . الشرح املمتع على زاد املستقنع .١٩

 .) هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢(الطبعة األوىل ، دار ابن اجلوزي



       
  
 

 
 
 

٦٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

 : طبعة،  زكريا حيىي بن شرف النووييبأل، يح مسلم بن احلجاجشرح صح .٢٠

 .م ١٣٩٢الطبعة الثانية ،  بريوت–دار إحياء الرتاث العريب 

و�امشه حاشية ، أيب عبداهللا حممد اخلراشي: تأليف . شرح خمتصر خليل .٢١

أة جبمالية مصر احملمية طبع باملطبعة اخلريية املنش، الشيخ العدوي

  .)هـ١٣٠٧(

مؤسسة غراس للنشر : الناشر ، يب داود حملمد ناصر الدين األلباين صحيح أ .٢٢

 . م ٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣األوىل ، : الطبعة ، والتوزيع، الكويت

: صحيح سنن الرتمذي لإلمام احلافظ حممد بن عيسى الرتمذي تأليف  .٢٣

 –مكتبة املعارف للنشر والتوزيع : طبعة ، الشيخ حممد ناصر الدين األلباين

 .هـ١٤٢٠لطبعة األوىل ا، الرياض

اعتىن به ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري: تأليف . صحيح مسلم .٢٤

 .موافق ترقيم عبد الباقي، مطبعة بيت األفكار الدولية، أبو صهيب الكرمي

مكتبة : الناشر ، حملمد ناصر الدين األلباين ، صحيح وضعيف ابن ماجه .٢٥

 . الرياض- عبدالرمحن الراشد املعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن

مكتبة : الناشر ، حملمد ناصر الدين األلباين ، صحيح وضعيف سنن النسائي .٢٦

 . الرياض -املعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبدالرمحن الراشد 

منصور بن يونس بن إدريس : تأليف . كشاف القناع عن منت اإلقناع .٢٧

الطبعة األوىل (عامل الكتب : بعة ط، ّ                     حتقيق حممد أمني الضناوي، البهويت

 .)م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧(



       
  
 

 
 
 

٦٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

دار (_حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري : تأليف . لسان العرب .٢٨

  ).الطبعة األوىل،  بريوت–صادر 

، لإلمام أيب زكريا حمي الدين بن شرف النووي: تأليف . ا�موع شرح املهذب .٢٩

مكتبة اإلرشاد ، ب املطيعيحممد جني: حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصان 

 . جدة–

: حتقق ، اإلمام أمحد بن حنبل: تأليف . مسند اإلمام أمحد بن حنبل  .٣٠

هـ ، ١٤٢٠(مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ، شعيب األرنؤوط وآخرون

 .)م١٩٩٩

املسند الصحيح املخرج على صحيح مسلم أليب عوانة يعقوب بن إسحاق  .٣١

 الناشرة اجلامعة اإلسالمية –احملققني جمموعة من : حتقيق ، اإلسفراييين

   هـ١٤٣٥ الطبعة األوىل - بلمدينة املنورة 

ألمحد بن حممد بن علي ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي .٣٢

 . م١٩٢٢الطبعة الثانية ، املطبعة األمريية بالقاهرة: طبعة ، املقري الفيومي

،  بن أيب شيبة العبسي الكويفأبو بكر عبد اهللا بن حممد: تأليف . املصنف .٣٣

جدة اململكة العربية ،  للثقافة اإلسالمية٦دار : الناشر ، حممد عوامة: حتقيق 

الطبعة األوىل ،  دمشق-سوريا، ومؤسسة علوم القران، السعودية

  ) .م٢٠٠٦_ه١٤٢٧(

: الناشر ، املعجم الكبري للحافظ أب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين .٣٤

  . القاهرة–مكتبة ابن تيمية 



       
  
 

 
 
 

٦٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الرابعاملجلد 

 ة الكسوفاملسبوق يف صال 

إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ :تأليف . املعجم الوسيط .٣٥

 - هـ ١٤٢٥(الطبعة الرابعة ، جممع اللغة العربية/ حتقيق ، حممد النجار

  .مكتبة الشروق الدولية ) مـ ٢٠٠٤

تأليف عبدالوهاب " اإلمام مالك بن أنس"املعونة على مذهب عامل املدينة  .٣٦

 مكة –املكتبة التجارية : الناشر ، محيش عبداحلق: حتقيق، البغدادي

  .املكرمة

، ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي: تأليف . املغين .٣٧
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