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 )صالة اخلسوف واخلطبة بعدها تبصري وتذكري(
 

ا بعد: د، وعلى أله وصحبه؛ أمَّ الم على نبّينا حممَّ  احلمُد هلل والصَّالة والسَّ
هبا عند وأمَر  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-فإنَّ ِمن الصَّلوات ذوات األسباب اليت سنَّها رسوُل هللا 

مُس على عهد رسول هللا   -صلَّى هللا عليه وسلَّم-حدوث سببها صالةُ الكسوف، فقد ُكِسَفِت الشَّ
الة جامعة، فصلَّى صالةا طويلة أطال فيها  يوم مات ابُنه إبراهيم، فأمر عند ذلك منادًيا ينادي الصَّ

َ فيها احلك مس والقمر، القيام والرّكوع والّسجود، مث خطب بعد ذلك خطبةا بَّيَّ مة ِمن كسوف الشَّ
مس والقمر؛ من  وأبطل فيها اعتقاد أهل اجلاهليَّة، وأمر فيها ِبَا ينبغي فعله عند كسوف الشَّ
دقة، والّدعاء، والذّكر، وأخرب يف خطبته أبنّه ُعرضت عليه اجلنَُّة والنَّار يف مقامه يف  الصَّالة، والصَّ

ُتِكبت الفواحُش، وهذه بعُض األحاديث الصَّحيحة املتضّمنة الصَّالة، وأخربهم عن غرية هللا إذا ار 
 ملا تقدمت اإلشارة إليه:

مُس يوم ماَت إبراهيُم فقاَل النَّاس: ؛ قال: -رضي هللا عنه-عن املغرية بن شعبة  انكسفِت الشَّ
مَس والقمَر آ)انكسفْت ملوت إبراهيم، فقال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:  يتان ِمن إنَّ الشَّ

 . آايت هللا ال ينكسفاِن ملوِت أحٍد وال حلياتِه فإذا رأيتمومها فادعوا هللا وصّلوا حىت ينجلي(
ْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ  -رضي هللا عنها-وَعن َعاِئَشَة  صلى هللا عليه وسلم  -َأنَّ الشَّ

الُة َجاِمعَ  - ، فَ بَ َعَث ُمَناِدًيا يُ َناِدي: الصَّ َم؛ َفَكربََّ َوَصلَّى أَْرَبَع رََكَعاٍت يِف رَْكَعَتَّْيِ ٌة؛ فَاْجَتَمُعوا، َوتَ َقدَّ
 َوأَْرَبَع َسَجَداٍت. 

-قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -رضي هللا عنه -األَْنَصارِيِّ اْلَبْدرِيِّ  -ُعْقَبَة ْبِن َعْمرٍو -وَعن َأِب َمْسُعوٍد 
َوِّفخ اَّللَّخ ِِبَِما ِعَباَدهخ، َوِإَّنَّخَما )إنَّ : -صلى هللا عليه وسلم ، ُيخ ْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آاَيِت اَّللَِّ  الشَّ

ًئا َفَصلُّوا، َواْدعخوا َحىتَّ يَ ْنَكِشَف َما  َها َشي ْ ال يَ ْنكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد ِمْن النَّاِس، فَِإَذا رَأَيْ تخْم ِمن ْ
ْم(.   ِبكخ

ْمُس يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ  -ضي هللا عنهار -وَعن َعاِئَشَة  صلى هللا عليه  -قَاَلْت: َخَسَفِت الشَّ
ِِبلنَّاِس؛ فََأطَاَل اْلِقَياَم، مُثَّ رََكَع، فََأطَاَل الرُُّكوَع،  -صلى هللا عليه وسلم-َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  -وسلم
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 -َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اأَلوَّلِ -مُثَّ رََكَع، فََأطَاَل الرُُّكوَع  -ِقَياِم اأَلوَّلِ َوُهَو ُدوَن الْ -مُثَّ قَاَم، فََأطَاَل اْلِقَياَم 
ُجوَد، مُثَّ فَ َعَل يف الرَّْكَعِة اأُلْخَرى ِمْثَل َما فَ َعَل يف اأُلوََل ، مُثَّ اْنَصَرَف،  َوَقْد مُثَّ َسَجَد، فََأطَاَل السُّ

ْمُس، َفَخَطَب النَّ  ْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن اَس؛ َفَحِمَد اَّللََّ َوأَْثََن َعَلْيِه، مُثَّ قَالَ ََتَلَّْت الشَّ : )إنَّ الشَّ
خوا، َوصَ  ، ال َُيِْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوال حِلََياتِِه، فَِإَذا رَأَيْ تخْم َذِلَك فَاْدعخوا اَّللََّ وََكّبِّ لُّوا آاَيِت اَّللَِّ

قخوا(. هخ، َأْو تَ ْزِنَ َأَمتخهخ، اَي َل: مُثَّ قَا َوَتَصدَّ ٍد َوَاَّللَِّ َما ِمْن َأَحٍد َأْغرَيخ ِمْن اَّللَِّ َأْن يَ ْزِنَ َعْبدخ )اَي أخمََّة ُمخَمَّ
تخْم َكِثرياً(. وَن َما َأْعَلمخ َلَضِحْكتخْم َقِلياًل َولََبَكي ْ ٍد َوَاَّللَِّ َلْو تَ ْعَلمخ  أخمََّة ُمخَمَّ

 
 حاديث:وهذه بعض فوائد هذه األ

مَس ُكِسَفْت على عهد النَّيب  -1 يوم ماَت ابُنه إبراهيم. قال بعض  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-أنَّ الشَّ
 إال مرة". -صّلى هللا عليه وسّلم-العلماء: "إنَّه مل حيدث الكسوُف على عهد النَّيب 

الة جامعة. -صّلى هللا عليه وسّلم-أنَّه  -2  أمر منادًي ينادي: الصَّ

 ستحباُب املبادرة والّنداء لصالة الكسوف ِبلّصيغة الواردة، واستحباب فعلها مجاعة.ا -3
 احلكمة ِمن حدوث الكسوف: وهي ختويُف هللا للعباد. -4
 مشروعيَّة صالة الكسوف يف أّي وقت، لكلِّ أحد؛ ِمن مقيم ومسافر، ورجل وامرأة. -5
دقة عند ال -6 كسوف، وغريه ِمن اآلًيت اليت ُُيّوف هللا هبا مشروعيَّة الّدعاء واالستغفار والصَّ

 عباَده.
 أنَّ صالة الكسوف ركعتان أبربع ركوعات وأربع سجدات، قبل كّل ركوع قياٌم وقراءة. -7
 اإلطالة يف صالة الكسوف يف قيامها وركوعها وسجودها. -8
 اجلهر فيها ِبلقراءة، كما جاء يف رواية عن عائشة. -9

 وكلَّ ركوٍع أطول ِمن الذي بعده.أنَّ كلَّ قياٍم  -10
 إبطال اعتقاد أهل اجلاهليَّة يف الكسوف. -11
 اخلطبة واملوعظة بعد صالة الكسوف، ولو قد َتلَّى الكسوُف. -12
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 أنَّ هللا يغار إذا انُتِهَكْت حرماته. -13
هخ، َأْو تَ ْزِنَ )َما ِمْن َأَحٍد َأْغرَيخ ِمْن اَّللَِّ أنَّ ِمن أسباب غرية هلل: الزان؛ لقوله:  -14  َأْن يَ ْزِنَ َعْبدخ

 َأَمتخهخ(.
ديد. -15  أنَّ العلم ِبا يف الغيب ِمن أمور عظيمة: يُوجب اخلوف الشَّ
مس: يشرُع خلسوف القمر؛ خالفاا ِلَمن  -16 عاء عند كسوف الشَّ الة والدَّ أنَّ ما ُيشرع ِمن الصَّ

 فرَّق بينهما.
 

يف صفة  -صّلى هللا عليه وسّلم-ة املساجد أن يقتدوا ِبلنَّيب وبعد: فوصيَّيت لألخوة الفضالء أئم
م  )صلُّوا كما رأيتموِن أخصّلي(،: -صلَّى هللا عليه وسلَّم-صالة الكسوف؛ لقوله  وقد ُعِلَم ممَّا تقدَّ

فينبغي لالئمة أن يقتدوا  -صّلى هللا عليه وسّلم-أنَّ ِمن سنن هذه الصَّالة اخلطبُة بعدها بفعله 
فيخطبوا النَّاس بعد الصَّالة بقراءة هذه األحاديث، أو يذكروهم ِبا  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-يب ِبلنَّ 

نته ِمن األحكام واحلكم واملواعظ، وحيذروهم ِمن الغفلة عن آًيت هللا، وعن التَّهاون بفرائض  تضمَّ
، وال ُيفى أنَّ للخطبة هللا ِمن الصَّلوات اخلمس وغريها، وعن التَّهاون ِبعاصي هللا خوف من هللا

ا وأثراا كبرياا، فينبغي لألخوة األئمة أن حيرصوا على إحياء هذه  بعد صالة الكسوف شأانا عظيما
نَّة اليت ختفى على بعض األئمة أو على كثري منهم.  السُّ

ْم ِف )َلَقْد   -صلَّى هللا عليه وسلَّم-نسأل هللا أن يوفِّقنا مجيعاا لطاعته واالهتداء هبدي نبّيه  َكاَن َلكخ
و اَّللََّ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ َكِثريًا(  وِل اَّللَِّ أخْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرجخ [. 21]األحزاب:َرسخ

ا كثرياا. د وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  وصلَّى هللا على نبّينا حممَّ
 

 قال ذلك:
 عبدالرَّمحن بن انصر الربَّاك

 ه  1439/ ذي القعدة /  14يف يوم اجلمعة املوافق حرر 
 


