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 5 عمدة األحكام 

 لثثاالدرس ال
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين  احلمد هلل رب العاملني، وصلى
 وعلى َمن سار على ضربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين.

 أمَّا بعد ...

أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدان هًدى  -سبحان وحبمده-فإين أسأل هللا 
 وتقًوى وصالًحا يف الدنيا واآلخرة.

الدرس املاضي كنا ابتدأان بباب صالة الكسوف، وتدارسنا مجيًعا احلديث األول الذي نقله يف 
رضي هللا عنها -ونفعنا هللا بعلومه عن عائشة  -رمحه هللا تعاىل-احلافظ عبد الغين املقدسي 

يف ابب  -رمحه هللا تعاىل-، ويف هذا الدرس نكمل بقية األحاديث اليت نقلها املصن ِّف -وأرضاها
 صالة الكسوف.

 نقل: 

ُعود   َأِب  َعن   َبةَ - َمس  ر و ب نِ  ُعق  ِري ِ  األَن َصاِري ِ  َعم   اّللَِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  -عنه هللا رضي- -ال َبد 
 ِِبَِما اّللَُ  ُُيَوِ فُ ، اّللَِ  آََيتِ  ِمن   آيَ َتانِ  َوال َقَمرَ  الَشم سَ  إنَ »: -سلمعلى آله و و  عليه هللا صلى-

َها رَأَي  ُتم   فَِإَذا، الَناس  ِمن   َأَحد   ِلَمو تِ  يَ ن َخِسَفانِ  ال َوِإََّنَُما، ِعَباَدهُ  ًئا ِمن    َحَّت  َواد ُعوا َفَصلُّوا َشي  
 «.ِبُكم   َما يَ ن َكِشفَ 

 ليبني احلكمة من حصول اخلسوف والكسوف. -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث نقله املصن ِّف 

، هذا حصل منه «اّللَِ  آََيتِ  ِمن   آيَ َتانِ  َوال َقَمرَ  الَشم سَ  إنَ : »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله  
بعد أْن صلى صالة خسوف فخطب النَّاس ، ويف هذا دليل على  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -

 سبق معنا اإلشارة إىل ذلك. مشروعية اخلطبة ووعظ النَّاس  بعد صالة اخلسوف، وقد

« اّللَِ  آََيتِ  ِمن  »يعين عالمتان « آيَ َتانِ  َوال َقَمرَ  الَشم سَ  إنَ : »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله: 
 .-سبحان وحبمده-الدالة على عظمته وقدرته وإحاطته وعلمه 
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متان دالتان على قدرة هللا وعظمته يف ذامهما، ، فهما عال«آيَ َتانِ  َوال َقَمرَ  الَشم سَ  إنَ »ويف قوله:  
فهذه األجرام السماوية يف عظمتها ويف توهج الشمس، فمع كل هذا التوهج ال حترق نفسها؛ ألن  
هي شعلة متوقدة معلقة يف السماء فسبحان َمن أمسكها، ومها آيتان من آايت هللا يف فعلهما هلذا 

بَ ﴿االنتظام والدقة،  ُس يَ ن   ِرَك ال َقَمَر َوال الَلي ُل َساِبُق النَ َهاِر وَُكلٌّ ِف فَ َلك  ال الَشم  ِغي ََلَا َأن  ُتد 
َبُحونَ  ومها آيتان دالتان على قدرة هللا وعظمته فيما ينتج عنهما من املنافع ألهل ، [40]يس:﴾َيس 
 األرض.

احلكمة من حدوث اخلسوف والكسوف ، فيه دليل على أن  «ِعَباَدهُ  ِِبَِما اّللَُ  وِ فُ ُيَُ »يف قوله: 
هو ختويف العباد وحتقيق التقوى اليت هي خري اللباس، وهذا ال يتعارض من كون أن  اخلسوف 

 والكسوف له أسباٌب فلكية يعرفها أهل الفلك.

 وَلذا يُقال إن  للخسوف والكسوف سببان: 

 يف هذا احلديث. -صلى هللا عليه وسلم-وهو ما أشار إليه النيب  سبٌب شرعي -

 وهو ما يتحدث عنه أهل الفلك. وهناك سبٌب طبيعي -

، «يَ ن َخِسَفانِ  ال»، يف قوله: «َأَحد   ِلَمو تِ  يَ ن َخِسَفانِ  ال َوِإََّنَُما: »-صلى هللا عليه وسلم-يف قوله 
 «يَ ن َخِسَفانِ  ال»دمها على اآلخر، هلذا قال: هذا مر معنا أن  اخلسوف والكسوف قد يطلق أح

 للتعليل.« ِلَمو تِ »، والالم يف قوله: «َأَحد   ِلَمو تِ »يعين: الشمس والقمر، 

َها رَأَي  ُتم   فَِإَذا: »-صلى هللا عليه وسلم-يف قوله  ًئا ِمن   ، فيه دليل على أن املعترب يف صالة «َشي  
الفلك، فإذا قال أهل الفلك: أنه يف اليوم الفالين سيحصل اخلسوف الرؤية وليس االعتماد على 

 خسوف أو كسوف، فإنه ال تشرع الصالة حىت حيصل ذلك حقيقًة ويراه النَّاس.

احتمالني من حيث ، «ِبُكم   َما يَ ن َكِشفَ  َحَّت  َواد ُعوا َفَصلُّوا: »-صلى هللا عليه وسلم-يف قوله 
 املعىن مع أَّنا للتعليل:

وا لينكشف ما بكم، فيكون يف هذا دليل على أن  من أسباب رفع العذاب عن صلوا وادع -
عليه -اإلنسان يف خاصة نفسه وعن عموم األمة الصالة والدعاء والصدقة ومما أشار إليه النيب 

 : أْن يُراد به التعليل.املعىن األولكاألحاديث اليت ستأيت معنا،   -الصالة والسالم

 يُراد به الغاية، ويكون املعىن حينئٍذ صلوا وادعوا إىل أْن ينكشف ما بكم.: أْن املعىن الثاين -
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وعلى هذا سيكون فيه دليل على أن  الدعاء والصدقة وحنوها تشرع إىل أْن يزول اخلسوف  
والكسوف، وأما الصالة فقد مر معنا أن  النَّاس إذا صلوا وانتهوا من صالمهم ومل ينجلِّ اخلسوف، 

 دة الصالة ولكن يلتزمون التوجيه النبوي يف الصدقة والدعاء وحنوها.فإنه ال يشرع إعا

 أي املعنيني أصح؟

 : كالمها إذ أنه ال تعارض بينهما فيمكن محل احلديث عليهما مجيًعا.اجلواب

: إنه يشرع الصالة والدعاء ليكون ذلك سبب يف انكشاف ما نزل، وكذلك يشرع فنقول
 االستمرار يف ذلك حىت يزول.
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 فنقل: -رمحه هللا تعاىل-انتقل املصنِ ف  مث

دِ  َعَلى الَشم سُ  َخَسَفتِ » :قَاَلت   -عنها هللا رضي- َعاِئَشةَ  َعن    هللا صلى- اّللَِ  َرُسولِ  َعه 
 مثَُ ، ال ِقَيامَ  فََأطَالَ  ِِبلَناس  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِ  َرُسولُ  َفَصَلى - سلمعلى آله و و  عليه
- الرُُّكوعَ  فََأطَالَ ، رََكعَ  مثَُ  -اأَلَولِ  ال ِقَيامِ  ُدونَ  َوُهوَ - ال ِقَيامَ  فََأطَالَ ، قَامَ  مثَُ ، الرُُّكوعَ  فََأطَالَ ، رََكعَ 
َعةِ  ِف  فَ َعلَ  مثَُ ، السُُّجودَ  فََأطَالَ ، َسَجدَ  مثَُ  -اأَلَولِ  الرُُّكوعِ  ُدونَ  َوُهوَ  َرى الرَك   فَ َعلَ  َما ِمث لَ  اأُلخ 
َعةِ  ِف   مثَُ ، َعَلي هِ  َوأَث ىَن  اّللََ  َفَحِمدَ ، الَناس  َفَخَطبَ ، الَشم سُ  ََتََلت   َوَقد  ، ان َصَرفَ  مثَُ ، اأُلوىَل  الرَك 

 رَأَي  ُتم   فَِإَذا، ِِلََياتِهِ  َوال َأَحد   ِلَمو تِ  ِسَفانِ نخ  يَ  ال، اّللَِ  آََيتِ  ِمن   آيَ َتانِ  َوال َقَمرَ  الَشم سَ  إنَ : قَالَ 
ُوا اّللََ  فَاد ُعوا َذِلكَ   اّللَِ  ِمن   َأغ َيُ  َأَحد   ِمن   َما َوَاّللَِ ، ُُمََمد   أَُمةَ  َيَ : قَالَ  مثَُ ، َوَتَصَدُقوا َوَصلُّوا، وََكّبِ 
ُتم   َأع َلمُ  َما تَ ع َلُمونَ  َلو   َوَاّللَِ ، ُُمََمد   أَُمةَ  َيَ ، َأَمُتهُ  تَ ز ينَ  َأو  ، َعب ُدهُ  يَ ز ينَ  َأن   ُتم   َقِليًل  َلَضِحك    َولََبَكي  

 .«َكِثيًا

َملَ »: َلف ظ   َوِف  َتك   .«َسَجَدات   َوَأر َبعَ  رََكَعات   َأر بَعَ  فَاس 

ليبني لنا صفة صالة اخلسوف، وقد مر معنا يف أول  -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث نقله املصن ِّف 
اخلسوف جاء فيها مثان صفات ال تصح إال هذه الصفة الواردة يف الباب أْن أشران إىل أن  صالة 

 .-رضي هللا عنها وأرضاها-حديث عائشة 

(، هذه الصفة نقول السُُّجودَ  فََأطَالَ ، رََكعَ  مثَُ ، ال ِقَيامَ  فََأطَالَ : )-رضي هللا عنها وأرضاها-يف قوهلا 
َصلَّى -كل ركعة ركوعان، فالنيب صفة صالة اخلسوف، صفة صالة اخلسوف أْن ُتصلى ركعتني يف  

صلى ابلنَّاس  فقام قياًما طوياًل، حىت جاء يف بعض الرواايت أن الصحابة جعلوا  -اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 
ُ َعَلْيهِّ َوعلى آله وَسلَّمَ -يفرون من طول قيام النيب    .-َصلَّى اَّللَّ

ركوعه فقرأ مرًة أخرى وأطال القراءة إال أهنا أقل من القراءة (، مث رفع من الرُُّكوعَ  فََأطَالَ ، رََكعَ  مثَُ )
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ -جاء عند مسلٍم يف صحيحه فالنيب  -أعين من الركوع الثاين-األوىل، وهذا الرفع  

ة عليه الصال-قام فقرأ قراءًة طويلة، مث ركع الركوع األول، مث قام مسع هللا ملن محده، مث قرأ  -َوَسلَّمَ 
، -عليه الصالة والسالم-قراءًة طويلة لكنها دون األوىل، مث ركع الركوع الثاين، مث رفع  -والسالم

عليه الصالة -وهذا الرفع الثاين مل أيتِّ هنا يف حديث عائشة وإمنا جاء عند مسلم، مث خر 
 ساجًدا، مث رفع من السجود وجلس بني السجدتني. -والسالم
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، وإمنا جاء عند -رضي هللا عنها-مل أيتِّ هنا يف حديث عائشة وهذا اجللوس بني السجدتني  
عليه -، مث سجد -رضي هللا عنه وأرضاه-النسائي من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 

 السجود الثاين، مث قام إىل الركعة الثانية. -الصالة والسالم

عَ  ِف  فَ َعلَ  مثَُ : )-رضي هللا عنها وأرضاها-قالت عائشة  َرى ةِ الرَك  َعةِ  ِف  فَ َعلَ  َما ِمث لَ  اأُلخ   الرَك 
اهليئة، يعين أنه فعل يف أدائها وهيئتها كما فعل يف الركعة  -رضي هللا عنها-(، ومرادها اأُلوىَل 

 األوىل، لكنها من حيث الطول أقل من األوىل يف القراءة ويف الركوع ويف السجود.

(، هذا كذلك فيه دليل َعَلي هِ  َوأَث ىَن  اّللََ  َفَحِمدَ ، لنَاسا َفَخَطبَ : )-رضي هللا عنها وأرضاها-قوهلا 
: هو وصف اِلمد( َعَلي هِ  َوأَث ىَن  اّللََ  َفَحِمدَ على ما سبق من مشروعية اخلطبة بعد الصالة، قوهلا: )

 : هو تكرار هذا الوصف.والثناءاحملمود ابلكمال حمبًة وتعظيًما، 

 فَاد ُعوا َذِلكَ  رَأَي  ُتم   فَِإَذا: )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قول النيب   -رضي هللا عنها وأرضاها-قوهلا 
ُوا اّللََ  (، زاد هنا التكبري والصدقة، فمر معنا يف الدرس املاضي أْن ذكران َوَتَصَدُقوا َوَصلُّوا، وََكّبِ 

 مجلة من األعمال اليت تشرع عند حصول اخلسوف.

 َأو  ، َعب ُدهُ  يَ ز ينَ  َأن   اّللَِ  ِمن   َأغ َيُ  َأَحد   ِمن   َما َوَاّللَِ ، ُُمََمد   أَُمةَ  َيَ : )- َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ -يف قوله 
على  -َصَلى اّلَلُ َعَلي ِه َوَسَلمَ -ألن  أمة ُممد : أمة االستجابة؛ املراد( ُُمََمد   أَُمةَ  َيَ (، )َأَمُتهُ  تَ ز ينَ 

 قسمني:

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ وعلى آله -: أمة االستجابة واملراد به أهل اإلميان، َمن آمن ابلنيب القسم األول -
 ، وهم املخاطبون بفروع الشريعة.-َسلَّمَ 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -: أمة الدعوة واملراد به مجيع الثقلني اإلنس واجلن؛ ألن  النيب  النوع الثاين -  -َصلَّى اَّللَّ
 .-عز وجل-ث إليهم مجيًعا لدعومهم إىل هللا بع

(، وهذا فيه تشريف هلؤالء األتباع أْن نسبوا إىل ُُمََمد   أَُمةَ  َيَ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله 
اي أيها ، ويف هذا حتفيز هلم إىل االمتثال وكأنه يقول هلم: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوعلى آله وَسلَّمَ -النيب  

 الذين آمنتم يب وصدقتم احذروا من كذا وكذا وافعلوا كذا.

 العبد التباع السنَّة، وكما قيل:  -عز وجل-أْن يوفق هللا  -عز وجل-وهلذا كان من نعمة هللا 

 وتيًه                          ا ومم                          ا  ادين ش                          رًفا
 

 وك               دت   ص               ي أط               أ الث               رَي
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 دخ            وع ا            ت قول            ك َي عب            ادي 
 

 وأ ن س                      يت أمح                      د ع نبي                      ا
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ -(، أقسم النيب  اّللَِ  ِمن   َأغ َيُ  َأَحد   ِمن   َما َوَاّللَِ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -قوله يف  

(: من هنا من زائدة من َأَحد   ِمن   َمامن ابب التأكيد وبيان لعظم األمر وخطورته، وقوله: ) -َوَسلَّمَ 
ىن ليست زائدة؛ ألهنا تفيد معىن فاملعىن اليت تفيده أتكيد النفي، حيث اللفظ، لكنها من حيث املع

 ِمن   َأغ َيُ  َأَحد   ِمن   َماأكد هذا اخلرب هو القسم وأكده مبن قال: ) -عليه الصالة والسالم-فالنيب 
 (.اّللَِ 

، وهي وإْن كانت من حيث املسمى يشرتك -عز وجل-ويف هذا دليل على إثبات صفة الغرية هلل 
اخلالق واملخلوق فيها من حيث االسم، لكن من حيث حقيقة الصفة لكٍل ما يليق به، فصفة 

سبحان -تليق به كخالق  -عز وجل-الغرية للمخلوق تليق به كمخلوق، وصفة الغرية هلل 
 .-وحبمده

 يت[ وللنملة: 24:46] ...وهذا يوجد حىت يف املخلوقات، فاليوم إذا قلت مثاًل للفيل: 
ل يستلزم من هذا املشاهبة املشاركة؟ إمنا اشرتكوا يف االسم لكن لكٍل ما يناسبه، [، ه24:49]

 فكيف بني اخلالق واملخلوق سبحان وحبمده؟

إشارة  -عز وجل-(، وهنا كذلك أضاف العبد واألمة إىل هللا َأَمُتهُ  تَ ز ينَ  َأو  ، َعب ُدهُ  يَ ز ينَ  َأن  قال: )
، ويف -سبحان وحبمده-هلذه األمة أْن يعصي الواحد منهما سيده إىل أنه ال ينبغي هلذا العبد هلل و 

الزان إشارة إىل خطورة الفواحش وأهنا من  -عليه الصالة والسالم-( ذََكر النيب  يَ ز ينَ  َأن  قوله من )
 أعظم أسباب حصول العقوبة على الفاعل وعلى اجملتمع إذا انتشر ذلك ومل ينكر.

على االنتقام ممن عصاه وخالف  -عز وجل-( أي: من قدرة هللا َأع َلمُ  َما تَ ع َلُمونَ  َلو  يف قوله: )
الذي أودعه  -عز وجل-أمره وحارب أولياءه وعظيم سلطانه، ويف هذا دليل على عظم العلم هلل 

 إين أما: »-عليه الصالة والسالم-، كما قال -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -قلب نبيه  -عز وجل-هللا 
 «.أخشاكم له و ُكم ِبّللَِ أعلمُ 

ُتم  ويف قوله: ) ُتم   َقِليًل  َلَضِحك   -عز وجل-(، لكن ذلك مل حيصل وهذا من رمحة هللا َكِثيًا  َولََبَكي  
للعباد ما كشف لرسوله لرمبا تنغصت عليهم حيامهم، كما أن   -عز وجل-لعباده، فلو كشف هللا 

[ القبور، ولو مسعوه ملا طابت هلم احلياة، 28:30] ...أخفى عن النَّاس حىت  -عز وجل-هللا 
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أْن حجب ذلك عن عباده، وأطلعهم من الغيب ما تستقيم معه يف  -عز وجل-فمن رمحة هللا  
 احلياة فيكون ابعثًا هلم على العمل وعلى اجتناب املصائب.
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 إىل اِلديث األخي ِف هذا الباب فنقل: -رمحه هللا تعاىل-مث انتقل املصنِ ف 

َعِري ِ  ُموَسى َأِب  َعن   - اّللَِ  َرُسولِ   ََمانِ  َعَلى الَشم سُ  َخَسَفتِ »: قَالَ  -عنه هللا رضي- اأَلش 
ِجدَ  أََتى َحَّت  الَساَعةُ  َتُكونَ  َأن   َوَُي َشى، َفِزًعا فَ َقامَ  -وسلم عليه هللا صلى  َفَصَلى فَ َقامَ ، ال َمس 
َعُلهُ  رَأَي  ُتهُ  َما، َوُسُجود   ِقَيام    َِط َولِ   اّللَُ  يُ ر ِسُلَها اَلِت  اآلََيتِ  َهِذهِ  إنَ : قَالَ  مثَُ ، َقطُّ  َصلتِهِ  ِف  يَ ف 

 رَأَي  ُتم   فَِإَذا، ِعَباَدهُ  ِِبَا ُُيَوِ فُ  يُ ر ِسُلَها اّللََ  َوَلِكنَ ، ِِلََياتِهِ  َوال َأَحد   ِلَمو تِ  َتُكونُ  ال: -َوَجلَ  َعزَ -
َها ًئا ِمن   َزُعوا َشي   رِ  إىَل  فَاف   ِتغ َفارِهِ  َوُدَعائِهِ  اّللَِ  ِذك   .«َواس 

عند  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -ليبني حال النيب   -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث ساقه املصن ِّف 
(، وهذا من عظيم معرفته بربه َفِزًعا فَ َقامَ حصول هذه اآلايت وما الذي يشرع عندها، يف قوله: )

من شدة فزعه خرج وليس  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -وخشيته له، وقد جاء يف بعض الرواايت أنه 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -[ بردائه 31:19] ...عليه رداء، وأخذ ثوب بعض نسائه يف يده، مث   .-َصلَّى اَّللَّ

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ -(، يف هذا إشكال وهو كيف خشي النيب  اَعةُ السَ  َتُكونَ  َأن   َُي َشىيف قوله: )
أْن تكون الساعة مع أنه من املعلوم أن  الساعة هلا أمارامها وعالمتها، أجيب عن هذا  -َوَسلَّمَ 

 أقرب ما قيل ِف ذلك جواِبن:اإلشكال بعدة أجوبة، 

يكون هذا الكسوف مقدمة لبعض  خشي أنْ  -عليه الصالة والسالم-: أْن يُقال أنه األول -
رمحه هللا -أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغرهبا، وهذا مال إليه ورجحه احلافظ ابن حجر 

 .-تعاىل ورضي عنه

: أْن يكون املراد ساعة العقوبة، خشي أْن تكون ساعة عقوبة وذلك لوجود الكفار واملعىن الثاين -
-بعض املعاصي يف حضرته  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ - وأهل املعصية يف األرض، هلذا ذََكر النيب  

ُ َعَلْيهِّ َوعلى آله وَسلَّمَ   .-َصلَّى اَّللَّ

ِجدَ  أََتى َحَّت يف قوله: ) (، فيه دليل على مشروعية أداء صالة اخلسوف يف املساجد، ويف ال َمس 
َزُعواقوله: ) رِ  إىَل  فَاف   ِتغ   َوُدَعائِهِ  اّللَِ  ِذك  (، زاد يف هذا احلديث االستغفار وذََكر ذِّكر هللا َفارِهِ َواس 

 على سبيل العموم، فدل هذا على أنه يشرع كل ما حيصل به ذكر هللا.

 ينقسم إىل ثلث أقسام: -عز وجل-وذكر هللا  
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 ذكر اللسان كقراءة القرآن واالستغفار والتكبري والدعاء. - 

 والصدقة.: ذكر اجلوارح كالصالة القسم الثاين -

 : ذكر القلب كاخلشية والوجل واخلوف وحنوها.القسم الثالث -

هبذا يكون انتهينا من هذا الباب ابب صالة اخلسوف، وأييت إْن شاء هللا تعاىل إْن مد هللا يف 
التوفيق  -عز وجل-ابب االستسقاء، نسأل هللا  -عز وجل-أعماران يف اللقاء القادم حبول هللا 

نه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممٍد وعلى آله، والسداد والقبول إ
 وهللا تعاىل أعلم.
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