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 5 عمدة األحكام 

 ثاينالدرس ال
احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين وعلى َمن 

 سار على ضربه ومتسك بسنَّته إىل يوم الدين.

جيعل هذا اللقاء لقاًء مبارًكا ميموًًن، وأن  يرزقنا فيه العلم النافع وأن  يوفقنا  أن   -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا 
 للعمل الصاحل الرشيد.

توقفنا يف اللقاء املاضي يف هناية األحاديث املتعلقة بباب العيدين، لكن لوجود تشويش يف التسجيل فإننا 
 سنعيد صفحة احلديثني حديث جابر وحديث أم عطية.

 :-رمحه هللا تعاىل-بر فقد نقل احلافظ عبد الغين املقدسي أما حديث جا

 يَ و مَ الصالة  -وسلم عليه هللا صلى- رسول هللا َمعَ  َشِهد ت  »: َقالَ  -عنه هللا رضي- َجاِبر   َعن   
ًئا قَامَ  ث َّ ، إقَاَمة   َوال َأَذان   ِبال، اْل  ط َبةِ  قَ ب لَ  ِِبلصَّالةِ  فَ َبَدأَ ، ال ِعيدِ   َوَحثَّ ، تَ َعاىَل  اّللَِّ  بِتَ ق َوى َفَأَمرَ ، ِبالل   َلىعَ  م ت َوَكِ 
، النِ َساءِ  َمع َشرَ  يَ : َقالَ ، ف َ َوذَكََّره نَّ  فَ َوَعَظه نَّ  النِ َساءَ  َأَتى َحّتَّ  َمَضى ث َّ ، َوذَكََّره م   النَّاسَ  َوَوَعظَ ، طَاَعِتهِ  َعَلى

ثَ ر   فَِإنَّك نَّ  َتَصدَّق نَ  ي نِ  سعفاء النِ َساءِ  ِسَطةِ  ِمن   ام َرَأة   فَ َقاَمت  ، مَ َجَهنَّ  َحَطبِ  َأك  دَّ  ؟اّللَِّ  َرس ولَ  يَ  لَِ  :فَ َقاَلت   اْلَ 
ِثر نَ  أَلنَّك نَّ : َقالَ  ف ر نَ ، الشََّكاةَ  ت ك   ِمن   ِبالل   ثَ و بِ  ِف  ي  ل ِقيَ  ح ِليِ ِهنَّ  ِمن   يَ َتَصدَّق نَ  َفَجَعل نَ : قَالَ ، ال َعِشيَ  َوَتك 

 «.َوَخَواتِيِمِهنَّ  َراِطِهنَّ َأق   

يف ابب العيدين ليبني مشروعية اخلطبة يوم العيد، وقد سبق  -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث ساقه املؤلف 
معنا حكمها، وليبني أّن الصالة يوم العيد تكون سابقًة للخطبة، وأن صالة العيد ال يشرع هلا أذاٌن وال إقامة، وال 

 -رمحه هللا تعاىل-لصالة اجلامعة وقد سبق معنا اإلشارة إىل ذلك، وقد حكى ابن قدامة يشرع هلا النداء يف ا
 اإلمجاع يف ذلك.

ت  : )-رضي هللا عنه-يقول جابر   فَ َبَدأَ ، ال ِعيدِ  يَ و مَ  -وسلم عليه هللا صلى- رسول هللا َمعَ  َشِهد 
ًئا َقامَ  ث َّ ، إقَاَمة   َوال َأَذان   ِبال اْل  ط َبةِ  قَ ب لَ  ِِبلصَّالةِ  ( يعين: معتمًدا، ويف هذا دليل على أنه ال أبس لطلب م ت َوَكِ 

 املعاونة من الغري، ال سيما إذا مل يكن هناك منَّة وانتفت.
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 وهلذا فإننا نقول: طلب املعونة من الغي تنقسم إىل قسمي: 

غريه، وهلذا ملا ابيع : أن  يغلب على الظن حصول املنِّّة، فهذا ال ينبغي أن يطلب من القسم األول -
ُ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -الصحابة رسول هللا   كان مما ابيعوه عليه أال يسأل الناس شيًئا.  -َصلَّى اَّللَّ

: أن  تنتفي املنِّّة كالوالدين مع االبن وهكذا العامل أو ويل األمر الذي له فضل على َمن القسم الثاين -
 دونه، فهذا ال أبس به.

(، ويف هذا دليل على أّن من أعظم ما يصلح الناس طَاَعِتهِ  َعَلى َوَحثَّ ، تَ َعاىَل  اّللَِّ  ق َوىبِت َ  َفَأَمرَ قال: )
أصلح هللا له دينه ودنياه، فقد قال هللا  -عز وجل-، فإّن اإلنسان إذا أتقى هللا -عز وجل-حثهم على تقوى هللا 

َل ال ِكَتاِب آَمن وا َوات َّقَ ﴿: -عز وجل- ه م  َسيِ َئاِِتِم  َوأَلَد َخل َناه م  َجنَّاِت َوَلو  َأنَّ َأه  و ا َلَكفَّر ََن َعن  
ِقِهم  َوِمن  ََت ِت َأر ج ِلِهم  ﴿وقال يف آيٍة أخرى: ، [65]املائدة:﴾النَِّعيمِ  فيصلح هللا ، [66]املائدة:﴾أَلََكل وا ِمن  فَ و 

 ابلتقوى لإلنسان دينه ودنياه. -عز وجل-

 َحّتَّ  َمَضى ث َّ : هو التذكري مع التخويف، تذكرٌي فيه شيٌء من التخويف، )والوعظ، (النَّاسَ  َوَوَعظَ قال: )
 (، ويف هذا دليل على أنه يسن للخطيب يوم العيد أن خيصص النساء يف حديث.النِ َساءَ  َأَتى

وعليه فاملستحب  (، وهذه اخلطبة كانت يف عيد الفطر كما جاء يف روايٍة أخرى،َوذَكََّره نَّ  فَ َوَعَظه نَّ قال: )
يف خطبة عيد الفطر أن يكون املوضوع يف الوعظ واألمر بتقوى هللا وتذكري الناس وحثهم على الطاعة، وأما ما 
ذهب إليه بعض الفقهاء من أّن السنَّة أن  يكون موضوع خطبة يوم عيد الفطر حول أحكام زكاة الفطر وما يتعَلق 

 ألّن زكاة الفطر تُؤدى قبل الصالة.هبا، فهذا قوٌل ضعيف وال فائدة من ذلك؛ 

(، فيه دليل على أّن النساء كن يف مكاٍن آخر بعيدات عن النِ َساءَ  إىل َحّتَّ  َمَضى ث َّ ويف قول جابر: )
أن يذهب إليهن، وخرٌي للمرأة أال ترى الرجال وأال يراها  -عليه الصالة والسالم-الرجال، فلهذا احتاج النيب 

 الرجال.

ثَ ر   فَِإنَّك نَّ  َتَصدَّق نَ ، النِ َساءِ  َمع َشرَ  يَ : »-لى هللا عليه وسلمص-ويف قوله  ، فيه دليل «َجَهنَّمَ  َحَطبِ  َأك 
 الصدقة، وليس هذا مقام ذِّكر فضائل الصدقة وفوائدها. -عز وجل-على أّن من أعظم ما ينجي من عذاب هللا 
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ثَ ر   َفِإنَّك نَّ »قال:   عين وقود، وجهنم اسٌم من أمساء النار، قيل: مسيت بذلك ، حطب ي«َجَهنَّمَ  َحَطبِ  َأك 
 قد مجعها الناظم يف قوله:لبعد قعرها، وقيل: لغلظ أمرها، والنار هلا سبعة أمساء هي دركاهتا، و 

 أهل الكفر كلهم منزل النار
 

 طباقها سبعة  مسود ة احلفر
 ولظى من بعدها حطمه جهنم   

 
 ث السعي وكل اهلول ف سقرِ 

 جحيم  ث هاوي ة   د ذاكوبع 
 

 ِتوي هبم أبًدا ف حرِ  مستِعرِ 
  

( فاألقرب أّن املعىن أي من النِ َساءِ  ِسَطةِ (، اختلف يف معىن )النِ َساءِ  ِسَطةِ  ِمن   ام َرَأة   فَ َقاَمت  قوله: )
ي نِ  سعفاءأوساطهن حسًنا ونسًبا، ) َدَّ راد أّن هذه املرأة تركت : هو نوٌع من السواد ليس ابلكثري، واملالسعفة(، اْل 

الزينة والرتفه حىت تَغري لوهنا، وقيل إّن هذه املرأة قد مات زوجها وترك هلا ولًدا، فقامت على ولدها وتركت التزين 
 بعًدا عن الزواج.

ِثر نَ  أَلنَّك نَّ : َقالَ  ؟اّللَِّ  َرس ولَ  يَ  لَِ  :فَ َقاَلت  يف قوله: ) كوى، والشكوى ( أي: تكثرن من الشالشََّكاةَ  ت ك 
ف ر نَ هي التوجع من الشيء لطلب إزالته، )  : هو الزوج، واملعىن: جتحدن إحسان أزواجكن.العشي(، ال َعِشيَ  َوَتك 

وكفران اإلحسان من صاحب  ة الشكوى للخلقثر من أسباب دخول النار ك ويف هذا دليل على أنّ  
-لرجال َمن يتصف هبذه الصفات، لكن النيّب اإلحسان، وهااتن الصفتان ليست خاصة يف النساء فإّن من ا

ُ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ   خصص النساء؛ ألّن الغالب وجود هذه الصفات يف النساء أكثر من الرجال. -َصلَّى اَّللَّ

ِثر نَ ويف قوله: ) (: فيه دليل على أنه ينبغي للمرأة املسلمة أن ترفع بنفسها عن هذه الصفات الشََّكاةَ  ت ك 
كوى وأن  تصرب؛ ألّن كثرة الشكوى وكفران العشري مردها إىل عدم الصرب، وهلذا كان منزلة الصرب يف وأال تكثر الش

رمحه -، وكان اإلمام أمحد «له من الصرب بعد اإلسالم خي   عطاءً  أعطي امرؤ   ما»اإلسالم عالية، ففي احلديث 
 (.وجدَن لبيب عيشنا ِبلصربيقول: ) -هللا تعاىل

البنه إمساعيل، وحينما قدم إىل مكة وطرق الباب  -عليه السالم-زايرة إبراهيم ويف الصحيح يف قصة 
وخرجت الزوجة، فسأل عن إمساعيل قالت: ذهب للصيد، قال هلا: كيف أنتم؟ فقالت: حنن يف كذا وكذا، 

ذا وذكرت من سوء املعيشة وحنو ذلك تشتكي وهو رجٌل غريب ال تعرفه، لن تعرف أنه والد إمساعيل، فقال: إ
 جاء زوجكِّ فأقرئيه السالم وقويل له: يغري عتبة داره.
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وطلقها، مث جاء إبراهيم  يب وقد أمرين بفراقك أحلقي أبهلكفلما جاء إمساعيل وأخربته اخلرب قال: ذلك أ 
بعد ذلك وطرق الباب فخرجت الزوجة اجلديدة، فسأهلا عن زوجها قالت: خرج للصيد، قال: كيف أنتم؟ فأثنت 

 زوجها، فقال: إذا جاء زوجكِّ فأقرئيه مين السالم وقويل له: يثبت عتبة داره. خريًا وحفظت

ف ر نَ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -وهكذا يف قول النيّب  ينبغي للمرأة املسلمة أن تعرف لزوجها ، (ال َعِشيَ  َتك 
-اإلحسان قال هللا ببذل منهم مأموٌر حقه وفضله، وحىت لو ساءت بينهما األمور وحصلت الفرقة فإّن كل واحٍد 

َنك م  ﴿: -عز وجل  .[237]البقرة:﴾َوال تَنَسو ا ال َفض َل بَ ي  

رضوان هللا عليهم -(، فيه دليل على سرعة املبادرة عند الصحابة ح ِليِ ِهنَّ  ِمن   يَ َتَصدَّق نَ  َفَجَعل نَ قوله: )
، وحلي املرأة اليت تتزين به قد ال يكون عندها غريه ومع رجااًل ونساًء، فبادروا مجيًعا يتصدقن من حليهن -مجيًعا

 هذا تلقيه تتصدق به.

َراِطِهنَّ  ِمن   ِبالل   ثَ و بِ  ِف  ي  ل ِقيَ قال: )  (: مجع قرط وهو نوٌع من حلي األذن.َأق  
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 :-رمحه هللا تعاىل-ث نقل املصنِ ف 

َبةَ - َعِطيَّةَ  أ م ِ  َعن    عليه هللا صلى- اّللَِّ  َرس ول   َأَمَرَنَ »: َقاَلت   - عنهارضي هللا- -اأَلن َصارِيَّةِ  ن َسي  
ِلِميَ  م َصلَّى يَ ع َتزِل نَ  َأن   احل  يَّضَ  َوَأَمرَ ، اْل  د ورِ  َوَذَواتِ  ال َعَواِتقَ  ال ِعيَدي نِ  ِف  ُن  رِجَ  َأن   -وسلم  «.ال م س 

َمر   ك نَّا»: َلف ظ   َوِف  رَ  ُن  رِجَ  َحّتَّ ، ال ِعيدِ  يَ و مَ  َُن ر جَ  َأن   ن  ؤ  رَِها ِمن   ال ِبك   فَ ي َكربِ  نَ ، احل  يَّض   ر جَ ُن   َحّتَّ ، و ِخد 
ِبيِِهم   ع ونَ  بَِتك  مِ  َذِلكَ  بَ رََكةَ  يَ ر ج ونَ ، ِبد َعاِئِهم   َوَيد  َرَته   ال ي َو   «.َوط ه 

يد، وقد سبق معنا حكم بياًًن حلكم شهود املرأة لصالة الع -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث ساقه املصنِّّف 
 ذلك.

وهذا له حكم الرفع،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -(، تعين رسول هللا َأَمَرَنَ : )-رضي هللا عنها-قول أم عطية 
، هلا يف الصحيحني أربعون -رضي هللا عنها-كعب األنصارية ي نسيبة بنت  ه -كما قال املصنِّّف-وأم عطية 

 .-رضي هللا عنها وأرضاها-غزو تداوي اجلرحى حديثًا، كانت خترج يف ال

: مجع العواتق(، ال َعَواِتقَ  ال ِعيَدي نِ  ِف  ُن  رِجَ  َأن  ، )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -(، تعين رسول هللا َأَمَرَنَ قالت: )
واخلدور اخلدر هو ًنحية يف (، ذوات يعين صاحبات اْل  د ورِ  َوَذَواتِ عاتق وهي املرأة اليت قاربت البلوغ، قوهلا: )

 البيت يرتك عليه ستار تكون فيه اجلارية البكِّر.

ُ َعَلي هِّ -فهنا خترج حىت هذه البكِّر اليت ليست يف العادة أن  خترج إال يف األمور الضرورية، أمر النيّب  َصلَّى اَّللَّ
 أن  خترج البكر لتشهد صالة العيدين. -َوَسلَّمَ 

: -رضي هللا عنها-: مجع حائض وهي املرأة اليت أصاهبا احليض، وقوهلا واحليض(، احل  يَّضَ  َوَأَمرَ قالت: )
مِ  َذِلكَ  بَ رََكةَ  يَ ر ج ونَ ) َرَته   ال ي َو  (، يعين: يرجون ما فيه من تطهري القلوب من األدران والذنوب، وقد دل هذا َوط ه 

د تكون يف املصلى، ومن كون مشروعية صالة احلديث على مجلة من الفوائد سبق أكثرها من كون صالة العي
 العيد.
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ِلِميَ  م َصلَّى يَ ع َتزِل نَ  َأن   احل  يَّضَ  َوَأَمرَ : )-رضي هللا عنها-يف قوهلا   (، فيه دليل على أّن مصلى العيد ال م س 
مر احليض أن  يعتزلن املصلى فال أ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -يعترب مسجًدا، ووجه الداللة ابديًة واضحة أي أّن النيّب 

 يدخلنه، واملرأة احلائض ال تدخل املسجد.
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ة:ِبب  جديد  من أبواب كتاب الصال إىل -رمحه هللا تعاىل-ث انتقل املصنِ ف    

 .الك س وفِ  صالةِ  ِبب  : فقال

جبملة من يف هذا الباب مجلة من األحاديث لكننا كالعادة نقدم  -رمحه هللا تعاىل-وقد نقل املصنِّّف 
 من األحاديث. -رمحه هللا تعاىل-املسائل املتعلقة ابلباب قبل الشروع يف التعليق على ما نقله املصنِّّف 

 فنقول ف هذا الباب مسائل:

 املسألة األوىل: تعريف الكسوف واْلسوف:

: فهو التغري إىل السواد، يُقال: كسفت الشمس تكسف كسوًفا إذا ذهب ضوؤها أما الكسوف لغةً 
 اسودت.و 

 : احنجاب ضوء الشمس كلًيا أو جزئًيا لسبٍب غري معتاد.واصطالًحا

 : الذهاب والنقصان، يُقال: كسف القمر إذا ذهب نوره وتغري.وأما اْلسوف فلغةً 

 : فهو احنجاب ضوء القمر كلًيا أو جزئًيا بسبٍب غري معتاد.وأما اصطالًحا

 هل هناك فرق  بي الكسوف واْلسوف؟

ف للشمس واخلسوف للقمر، وقيل مها مبعىًن واحد، واألقرب أنه يطلق أحدمها على اآلخر قيل إّن الكسو 
 وال إشكال يف ذلك.

 كسوف ف الشرع:صالة ال املسألة الثانية: تعريف

 تعريفها يف الشرع التعبد هلل أبداء صالٍة بكيفيٍة خمصوصة عند ذهاب نور أحد النريين أو بعضهما.

 ة الكسوف:املسألة الثالثة: حكم صال

: حديث أيب مسعود دليل ذلكفيه خالف الصحيح أهنا سنٌَّة مؤكدة، وقد حكي اإلمجاع على ذلك، 
ِإنَّ الشَّم َس َوال َقَمَر ال »: -َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ -قال رسول هللا قال: ) -رضي هللا عنه-عقبة بن عمرو 
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( متفٌق «، َوَلِكن َّه َما آيَ َتاِن ِمن  آَيِت اّللَِّ ، فَِإَذا رََأي  ت م وُه َا فَ ق وم وا َفَصلُّوا يَ ن َكِسَفاِن ِلَمو ِت َأَحد  ِمن  النَّاسِ  
 عليه.

، فإن  قيل إّن هذا يدل على الوجوب؛ ألنه أمر والقاعدة األصولية أّن «فَ ق وم وا َفَصلُّوا»: يف قوله: الشاهد
رضي هللا -ول: الصارف عن الوجوب حديث طلحة بن عبيد هللا ، نق«َفَصلُّوا»األمر داٌل على الوجوب فقوله: 

َصلَّى -فإذا هو يسأله عن اإلسالم، فقال  -َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ -جاء رجل  إىل النيب  قال: ) -عنه وأرضاه
 (.«إال أن  تتطوع ال»، فقال: هل علي  غيها؟ قال: «مخس صلوات  ف اليوم والليلة: »-اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ 

 املسألة الرابعة: حكم صالة الكسوف فراًدا:

جتوز صالة الكسوف فراًدا، وإن  كان املشروع أن  ُتصلى مجاعًة لكن جتوز أن  تكون فراًدا وهذا ابتفاق 
، فهو داٌل بعمومه «َفَصلُّوا»السابق قال:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -املذاهب األربعة، فَدَل على هذا قول النيّب 

يف صالة على أنه يؤمر هبا حىت الفرد من غري اشرتاط أن  تكون الصالة مجاعة، فلو كانت اجلماعة واجبة 
ُ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -سوف لبينها اخل  .-َصلَّى اَّللَّ

 املسألة اْلامسة: حكم صالة الكسوف للنساء:

ء املذاهب األربعة، دليل ذلك حديث أمساء يستحب للنساء أن  يصلني صالة الكسوف وهذا ابتفاق فقها
حي َخَسَفِت  -صلَّى هللا  عليه وسلَّم-أتيت  عائشَة َزو ِج النيبِ  أهنا قالت: ) -رضي هللا عنهما-بنت أيب بكٍر 

 (، واحلديث متفٌق عليه، ووجه الداللة واضح.وإذا هي قائمة  تصلِ ي فإذا النَّاس  قيام  ي َصلُّوَن، الشَّمس ،

 سألة السادسة: إذا انقضت صالة الكسوف ول ينجِل الكسوف فهل يشرع تكرار الصالة؟امل

ُ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -اجلواب: ال، يشرع تكرارها ابتفاق فقهاء املذاهب، دليل ذلك أّن النيّب  مل يزد على  -َصلَّى اَّللَّ
 ركعتني.

 صلى؟ املسألة السابعة: إذا حصل الكسوف وقت النهي عن الصالة فهل ت  

فيه خالف الصحيح أهنا ُتصلى وأّن صالة الكسوف تشرع يف كل وقت، ولو يف أوقات النهي عن الصالة 
، وقد دل على ذلك -رمحه هللا تعاىل-وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمني 
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ال  الة الكسوف تفوت وإذا فاتت فإنهص األدلة الواردة يف جواز صالة ذوات األسباب يف أوقات النهي؛ وألنّ  
 يشرع قضاؤها.

 املسألة الثامنة: حكم الصالة إذا انتهى الكسوف ف أثنائها:

تم الصالة خفيفة على صفتها اليت ستأيت ت إذا انتهى الكسوف أو اخلسوف أثناء الصالة فإّن املشروع أن  
، -رمحة هللا على اجلميع-وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني معنا إن  شاء هللا تعاىل، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة 

هللا : أّن وجه الد اللة، [33]حممد:﴾َوال ت  ب ِطل وا َأع َماَلك م  ﴿: -عز وجل-وقد دل على ذلك عموم قول هللا 
 وقطع صالة الكسوف يبطلها، فدل هذا على أّن املشروع أن  تتم وال تقطع. تعاىل هنى عن إبطال األعمال

 ة التاسعة: إذا اجتمع الكسوف مع صالة الفرض فأيهما ي قَدم؟املسأل

 يعين حصل اخلسوف أو الكسوف يف وقت فريضة فُنقَدم ماذا؟

نقول: إذا اجتمعت صالة الكسوف مع صالة فرض، سواًء كانت الصلوات اخلمس أو صالة اجلمعة ففيه 
 تفصيل : 

ة الكسوف تطول ويؤدي ذلك لفوات الفرض، إن  خيف فوات وقت الفرض فإننا نقدم الفرض؛ ألّن صال 
-وإن  مل خيف من فوات الفرض فإننا نقدم الكسوف؛ ألّن صالة الكسوف تفوت ابالجنالء وهذا ابتفاق الفقهاء 

 .-رمحة هللا عليهم

 املسألة العاشرة: إذا اجتمع الكسوف مع صالة الوتر فأيهما ي قد م؟

اخلسوف وقت صالة الوتر، سواًء كان هذا يف رمضان أو وهذا سؤال لألخوات انتظر اجلواب، إذا حصل 
أخرية، هذا لو  ألهنا سوف على الوتر، مث الوترقدم صالة اخلغريه، فنقدم ماذا هل يصلي الوتر؟ األخت تقول: تُ 

 علمنا أننا لو صلينا الكسوف رمبا خرج وذهب وقت الوتر، لو صلينا رمبا خرج وقت الوتر فماذا نفعل؟

ة اخلسوف حىت وإن  خيف فوات الوتر؛ ألّن صالة اخلسوف آكد من صالة الوتر، وهذا نقول: نقدم صال
سبق معنا يف كتاب ]منهج السالكني[ أن  ذكرًن ترتيب صالة التطوع فصالة اخلسوف مقدمة، مث نشرع أنخذ 

 حديثًا واحًدا يف ابب اخلسوف ونرجع البقية للقاء القادم إن  شاء هللا تعاىل.
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 ف أول ِبب الكسوف: -رمحه هللا تعاىل-عبد الغين املقدسي  نقل احلافظ

دِ  َعَلى َخَسَفت   الشَّم سَ  َأنَّ »: -عنها هللا رضي- َعاِئَشةَ  َعن    -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  َرس ولِ  َعه 
َتَمع وا، َجاِمَعة   الصَّالة  : ي  َناِدي م َناِديً  فَ ب ََعثَ  ِ  ِف  رََكَعات   َأر َبعَ  لَّىَوصَ  َفَكربََّ ، َوتَ َقدَّمَ  فَاج  َعَتي   َوَأر َبعَ  رَك 

 «.َسَجَدات  

 لبيان مسألتي: -رمحة هللا عليه-هذا احلديث أورده املؤلف 

 : النداء لصالة اخلسوف والكسوف.املسألة األوىل -

 : صفة صالة الكسوف.واملسألة الثانية -

 أما املسألة األوىل: وهي ملاذا ي نادى لصالة اْلسوف؟

قول: يُنادى هلا ابلصالة جامعة وهو مذهب مجهور العلماء للحديث الذي معنا، وال يشرع هلا أذاٌن وال ن
 .-ة هللا عليهمرمح-إقامة، وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب وابن حزم والنووي 

 وأما املسألة الثانية: فهي صفة صالة اْلسوف:

ِ  ِف  رََكَعات   َأر َبعَ  َصلَّىيف حديث عائشة الذي معنا ) وَرد فيها مثان صفات كلها شاذة، إمنا جاء َعَتي   رَك 
 (، واملشهور أنه يطيل فيها مجيًعا يف مجيع أفعاهلا إال يف موضعني:َسَجَدات   َوَأر َبعَ 

 : يف الرفع بعد الركوع الثاين من الركعة.املوضع األول -

 : يف اجللسة بني السجدتني.املوضع الثاين ف -

 رب أنه تشرع اإلطالة فيهما كذلك.واألق

دِ  َعَلى َخَسَفت   الشَّم سَ  َأنَّ : )-رضي هللا عنها-يف قول عائشة  (، -َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ -النيب   َعه 
هذا  ، وقد ذََكر بعض العلماء أّن إسناد ابن سلف أنّ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -وهذا حصل مرًة واحدة بعد نبوته 

ُ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -حصل يف الساعة الثامنة وشيء صباًحا، وقد خرج النيّب   .-عليه الصالة والسالم-زًعا ف -َصلَّى اَّللَّ
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(، فيه دليل على أّن وقت صالة الكسوف يبتدئ من َجاِمَعة   الصَّالة  : ي  َناِدي م َناِديً  فَ ب ََعثَ قوهلا: ) 
 حدوث الكسوف.

(، فيه دليل على أّن املشروع عند حصول الكسوف َجاِمَعة   الصَّالة  : ي  َناِدي َناِديً م   فَ ب ََعثَ يف قوهلا: )
ُ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -املبادرة إىل الصالة، وسيأيت معنا يف األحاديث حثه   لذلك. -َصلَّى اَّللَّ

 وقد دلت األحاديث على أنه يشرع إذا حصل الكسوف أمور:

 منها الصالة. -

ُ َعَلي هِّ َوَسلَّمَ -قوله ومنها الدعاء ل -  «.وادعوا: »-َصلَّى اَّللَّ

رضي هللا عنها -، والصدقة امسًا العتق كما يف حديث أمساء «وتصدقوا»ومنها الصدقة لقوله:  -
 .-وأرضاها

ة ما نقله احلافظ احلديث عن بقي رمد هللا يف األعما نقف على هذا احلديث وأنيت إن  شاء هللا تعاىل إن  
مبنِّّه وكرمه وحنن يف ختام هذا اجمللس  -سبحانه وتعاىل-، نسأل هللا -رمحه هللا تعاىل-ملقدسي عبد الغين ا

أن  يغفر  -سبحانه وتعاىل-أن  يغفر لنا وأن  يرمحنا، ونسأله  -سبحانه وتعاىل-من جمالس الذكر نسأله 
أن  يصلح لنا يف ذرايتنا ويف  -سبحانه وتعاىل-اليت هلم علينا، ونسأله ابليد الطول  لوالدينا وأن  جيازيهم 

أن  حيفظ على املسلمني يف مجيع  -سبحانه وتعاىل-أزواجنا إًن توبنا إليه وإًن من املسلمني، ونسأله 
بلداهنم أمنهم وأماهنم وإسالمهم واقتصادهم إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا 

 حممٍد وعلى آله، وهللا تعاىل أعلم
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