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َاتَوأَستَقْصيهاََ،
تَأَذْك َُرَالْمقَال َ
َول ََوَذَهب َ
وأَنْسبهَاَإِلَ َىَقَائليهاَوأَعزِيهاََ،لَخفْتَ
خصلَتَي َنَِ:إِحداهمَاَََ:خصل ََةَأَحاذرهاَ
ف َيَمصنَّفَات َيَوأَتَّقيهاَ،وتَعافُّهَاَنَفْسيَالْأَبِيَّ َةَُ
وتَجتَوِيهاَ،وهيَسردَفَص َلَمنقُولََ،عنَكَلَامَِالْمتَقَدِّمنيَ
ُولَ.وهذََاَعند َيَيتَنزَّلَُمنزِلَةََالاختزا َلَِوالانْتحالََِ،
مق َ
َاتَالْأَفَاضلَِ،
والتَّشيِيعَِبِعلُومَِالْأَوائلَِ،والْإِغَارَةَعلَىَمصنَّف َ
وح َقَعَلَ َىَك َُلَمنَتَتَقَاضَاهَقَرِحيتُهَتَأْليفًاََ،وجمعًاََ،
ونَكتَاب َِهَأَمرًَاَلََاَيلْفَ َىَفيَمجموعَ،
وتَرصيفًاَ،أ ََنَيجعلََمضْم َ
فَفيَتَصنيفٍََ،ثُ َمََّإ َِنَلَمَيج َِدَبدًَّاَمنَ
وغَرضًَاَلََاَيصاد َ
ذكْرِهاَأَتَ َىَبِهَف َيَمعرِضَِالتَّذَرُّعَِوالتَّطَلُّ َعَِإِلَ َىَماَه َوَ
َ َََ.
ودَوالْمعمودَ ..َ،
الْمقْص َ

لل َ
اإلمامَاجلويينَرمحهَا َ
(غياثَاألُممََ )َ 164:
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غة
ِ
البحوث في العلوم اإلسالمية بالل ِ
أسست الجلة سنة ()2009م ،ورقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد:
( )1235لسنة ()2009م ،وحصلت على التصنيف املعياري الدولي املرقم:
ISSN (Print): 2071-6028
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تهدف الجلة إلى نشر العلوم اإلسالمية بما يسهم في ُّ
الرقي باملستوى العلمي
ِ
للتخصصات الشرعية ،وذلك عن طريق نشر البحوث العلمية األصيلة واملتميزة في
العلوم اإلسالمية بجميع فروعها ،ال سيما البحوث التي تعالج املشاكل ،وتضع
الحلول ملستجدات العصر ،كل ذلك وفق رؤية إسالمية نقية.
استقطبت الجلة الباحثين من العراق وخارجه ،وهي مستمرة بإصداراتها التي
ً
ترفد الباحثين واملؤسسات بالدراسات والبحوث التي ت ُّ
عد ل ِبنة مهمة في املكتبة
اإلسالمية ،وهي متوفرة على موقع الجلة ،وموقع الجالت األكاديمية العلمية
العراقية.

هيئة التحرير

رئيس التحرير
األستاذ الدكتور
فراس حييى عبد اجلليل

مدير التحرير
األستاذ املساعد الدكتور
حممد حمسن راضي

أعضاء هيئة التحرير
 .1أ.د .عبد الرمحن محدي شايف
 .2أ.د .أمحد عبد الرزاق خلف
 .3أ.د .صهيب عباس عودة
 .4أ.د .عبدالفتاح حممد خضر
 .5أ.د .حممد عمر مساعي
 .6أ.د .حممد عبداحلميد اخلطيب
 .7أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف
 .8أ.م.د .خليل نوري مسيهر

النشْر العِلْمِيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
البد في البحوث املقدمة للنشر من تحقق الشروط العلمية اآلتية:
ً
 .1أن يكون البحث باللغة العربية حصرا.
ُ
ُ
ُ
للنشر في مجلة أخرى.
ل
ب
ق
أو
،
ر
ش
ن
 .2أن ل يكون البحث قد
ِ
ِ
ِ
ُ .3يشترط في البحث أن يكون في أحد تخصصات العلوم اإلسالمية.
 .4ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات ،إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،
ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل بتحقق ضوابط معينة.
 .5ل تقبل البحوث ذات الطابع التعريفي أو الترويجي ملنظمات أو هيئات أو
جهات معينة.
 .6تخضع البحوث للفحص ببرنامج ( )Turnitinعلى أن ل تزيد نسبة
الستالل في البحث عن ،)%20 ( :ونسبة القتباس عن ،)%30 ( :وفق
التعليمات النافذة.
 .7تخضع البحوث إلى فحص أولي من ِقبل هيئة التحرير ،ويحق لها أن
تعتذر عن قبول البحث من دون بيان األسباب ،على أن ل تتجاوز مدة
ً
ً
نظر الهيئة أسبوعا ،علما أن موافقة الهيئة ل تعني بالضرورة قبول
البحث للنشر ،إنما تعني صالحية عرضه على املحكمين.
 .8يخضع البحث للتقويم من ِقبل خبيرين اثنين في التخصص العلمي
الدقيق ملوضوع البحث ،وفي حال اختالفهما في التقييم ُيرسل البحث إلى
ُ
ً
ُمح ِكم ثالث ،فضال عن تقويم البحث من ِقبل خبير لغ ِوي ،في مدة ل
تتجاوز :شهرين.
ُ
ُ
 .9ترسل مالحظات املح ِكمين إلى الباحث ،ول ُينشر البحث إل بعد األخذ بها.
بحث بعد التقييم واألخذ
 .10على
الباحث إرسال نسخة جديدة من ال ِ
ِ
باملالحظات.

ُ .11يطالب الباحث بملخص للبحث ل يزيد عن ( )200كلمة ،وكلمات
مفتاحية ل تزيد عن ( )3كلمات ،وباللغتين العربية واإلنجليزية ،على أن
ً
يكون امللخص اإلنكليزي مصادقا عليه من املكتب الستشاري بجامعة
األنبار -كلية التربية للعلوم اإلنسانية.
 .12يتضمن امللخص اإلنكليزي عنوان البحث واسم الباحث باللغة اإلنكليزية.
ُ .13يطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة عنه.
ً
ً
ُ
ُ .14يقدم الباحث إقرارا خطيا يتعهد فيه بأن البحث املقدم للنشر هو جهد
خالص له ،ويتحمل املسؤولية القانونية كاملة في حال العتداء على
الحقوق الفكرية لآلخرين.
 .15البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة ،وإنما تمثل رأي أصحابها فقط.
ُ
 .16املجلة غير ملزمة بإعادة مسودات البحوث ،سواء ن ِشر البحث أم لم
ُينشر.

النشْر الفَنِّيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
ّ
يراعى في البحوث املقدمة للنشر الشروط الف ِنية اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

ً
يكون التخاطب مع املجلة ،وإرسال البحوث إلكترونيا ،عن طريق بريد
املجلة اإللكترونيissccoll@uoanbar.edu.iq :
ُيطبع البحث ببرنامج ُ
الورد ( )Wordعلى الحاسوب ،وبمسافات منفردة.
ً
ً
يكون إعداد الصفحة على النحو اآلتي :أعلى وأسفل (2سم) ،يمينا ويسارا
ً
(2سم) أيضا ،وحجم الورقة ،)B5( :مع مراعاة ترقيم الصفحات.
تكون الكتابة بخط ،)Simplified Arabic( :للمتن والهامش ،وباللون
األسود.
يكون تسلسل صفحات كتابة البحث على النحو اآلتي :الصفحة األولى:
عنوان البحث الرئيس ،أسماء الباحثين وعنواناتهم وإيميالتهم ،بعد ذلك
ُ
ملخص البحث باللغتين العربية واإلنكليزية مع الكلمات املفتاحية ،ثم
ً
ُ
ُ
املقدمة ،ثم املباحث أو املطالب ،ثم الخاتمة ،واخيرا قائمة املصادر
واملراجع.
ُيكتب على الصفحة األولى فقط من البحث عبارة( :مجلة جامعة األنبار
للعلوم اإلسالمية) أعلى يمين الصفحة ،ويكون تحتها خط بحجم)12( :
أسود غامق ( )Boldمن يمين الصفحة إلى يسارها.
يكون عنوان البحث الرئيس بالحجم ( )18أسود غامق وسط الصفحة
األولى.
ُ
تكتب أسماء الباحثين وعنواناتهم ،بالحجم ( )16أسود غامق ()Bold
وسط الصفحة األولى ،أسفل عنوان البحث.

.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16

.17

ُ
تترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.
ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه مباشرة ،مع مراعاة الدقة في ذلك.
ُ
تكتب العنوانات األولية( :املقدمة ،املباحث أو املطالب ،الخاتمة،
الهوامش ،املصادر) بالحجم ( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة.
ُ
تكتب العنوانات الثانوية بالحجم ( )14أسود غامق ( )Boldيمين
الصفحة.
ُ
ُيكتب متن البحث بالحجم ( ،)14مع ضبط الصفحة ،وتترك مسافة
بادئة قدرها (1سم) للسطر األول فقط لكل فقرة من املتن.
ُ
تكتب هوامش البحث بالحجم ( ،)12وتكون في الصفحة نفسها (حواش ي
سفلية) أسفل متن البحث ،على أن يكون رقم الهامش بين قوسين هكذا:
( ،)1مع خيار الترقيم لكل صفحة على حدة.
ُيشترط كتابة النصوص القرآنية بالرسم العثماني ،ببرنامج( :مصحف
املدينة النبوية للنشر الحاسوبي).
ً
يكون ترتيب املصادر بحسب الحروف العربية هجائيا( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج،
ً
ً
ح ،خ ،) .... ،مرقمة ترقيما تلقائيا باستخدام التنسيق الذي يكون فيه
الرقم مع نقطة فقط ،هكذا (.).1
املجلة غير ملزمة بقبول البحوث التي يتجاوز عدد صفحاتها عن ()30
صفحة ،سوى صفحات :العنوان وامللخص واملصادر.

النشْــر
ُأجُــ ْور َّ
أجور النشر في الجلة على النحو اآلتي:
ً
ُ .1يستوفى من الباحثين داخل العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
ألف ( )125000دينار عراقي ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن
زاد على ذلك ُيضاف مبلغ قدر ُه :ألفان وخمسمائة ( )2500دينار عراقي عن
كل صفحة.
ِ
ً
ُ .2يستوفى من الباحثين خارج العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
دولر ،)$ 125( ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن زاد على ذلك
ُ
ُ
كل صفحة.
يضاف مبلغ قدره :ثالثة دولرات ( )$ 3عن ِ
ُ .3يبلغ الباحث بالكلفة النهائية ألجور النشر لتسديدها ،ويتحمل أجور
التحويل كافة.

 .4إذا سحب الباحث بحثه بعد إرساله إلى الخبراءُ ،يعاد املبلغ الذي تم
ً
مخصوما ُ
تسل ُ
منه أجور الخبراء فقط.
الباحث
مه من
ِ
 .5ل ُيزود الباحث بكتاب قبول النشر ،ول ُينشر بحثه إل بعد دفع األجور
كاملة.
 .6ينشر البحث بعد استكمال الشروط العلمية والفنية خالل مدة تتراوح
من ثالثة إلى تسعة ( )9-3أشهر من تاريخ صدور كتاب قبول النشر،
وبحسب ظروف النشر.
ُ .7يزود الباحث بنسخة (مستلة) إلكترونية من بحثه ،ترسل عن طريق
ً
اإليميل ،ويمكن تزيلها من موقع املجلة أيضا.


ت
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

البحث

التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته
مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذجًا
توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه
التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم
أمنوذجًا «دراسة مقارنة»
مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل
عنهم يف سورة طه مجعا ودراسة
أوجه التشابه بني قصيت يوسف وموسى
عليهما السالم -دراسة موضوعية مقارنة
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر
يف كتاب الباعث احلثيث «دراسة حديثة
مقارنة»
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى
بن معني لفظة (شيخ) يف تارخيه برواية
الدارمي «دراسة حديثية مقارنة»
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن
األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب
التسعة «دراسة حتليلية»
االستدالالت األصولية بآية
ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝ ﱞﱠ دراسة تأصيلية
كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف
جتريد مسائل اهلداية تأليف العالمة أبي
املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب
احلنفي احلليب (ت774 :هـ) حتقيق (من
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فص ٌل يف
القضاء باإلرث)
شرط الفقر يف الوصية الواجبة
«دراسة مقارنة»

الباحث

حبث يف اجلزء الصفحة

أ.د .إبراهيم بن عبد اهلل بن
إبراهيم الزهراني

تفسري

األول

42-1

السيد ليث باسل صادق
أ.د .فراس حييى عبداجلليل

تفسري

األول

84-43

السيدة مأرب مصدق رزيك
أ .م .د .زبن عجيمي إبراهيم

تفسري

األول

132-85

م.د .أمحد خملف عبد

تفسري

األول

178-133

السيد علي حممد سليمان
أ.د .إدريس عسكر حسن

حديث

األول

218-179

السيدة كوثر عبد الستار
أ.م.د .ثامر عبد اهلل داود

حديث

األول

250-219

حديث

األول

284-251

األستاذ املساعد الدكتور
جعفر بن عبد الرمحن بن
مجيل قصاص

أصول
فقه

األول

314-285

السيد أمحد مخيس محاد
أ.د .جميد صاحل ابراهيم

فقه

األول

360-315

أ.م.د مقبل أمحد أمحد
أ.م د .عبد اهلل علي حمسن

فقه

األول

416-361

السيدة سجى علي خلف

أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف

ت
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

الباحث

البحث
اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان
التنوخي (ت695:هـ) يف كتابه املمتع يف السيد إبراهيم مرعي شهاب
أ.م.د .عبداهلل داود خلف
شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة
دراسة فقهية مقارنة
كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح
يف معرفة الطريق الواضح لشهاب الدين
السيد بشري فوزي محدان
أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد
أ.م.د .نعمان سرحان عطية
(ت819هـ) من مجلة شروط وجوب الصالة
إىل نهاية مجلة األركان «دراسة وحتقيق»
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه
السيد قيس فيصل إبراهيم
«اخلالفيات» باب يف اجلناية متعلقة
أ.م .د .عمر نوري نصار
بالقَسامة وكفارة القتل والسحر «دراسة
فقهية مقارنة»
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات
السيدة جنلة مجال عبد اجمليد
(يف باب صالة الكسوف واخلسوف) «دراسة
أ.م.د .فائز حممد مجعة
فقهية مقارنة»
كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايةِ يف جتري ِد
مسائ ِل اهلدايةِ تأليف العالمة أبي املليح
السيد نصيف جاسم حممد
مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان
أ.م.د حممود مشس الدين
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي
عبد األمري
احلليب (ت774هـ)من أول كتاب الطهارة
اىل آخر فصل اآلبار دراسة وحتقيق
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السيدة جنلة مجال عبد اجمليد
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ملخص باللغة العربية

يهدف هذا البحث إلى بيان ترجيحات اإلمام البيهقي في كتابه الخالفيات في باب
 إذ قمت بدراسة، درستها دراسة فقهية مقارنة،صالة كسوف الشمس والقمر وخسوفهما
المسائل الفقهية التي اختلف فيها اإلمام الشافعي واإلمام أبي حنيفة في باب صالة
 الحنفية: هي،الكسوف والخسوف ودرست دراسة فقهية مقارنة على خمسة مذاهب
 إذ بلغت مسائل اإلمام،) ثم بيان ما رجحه اإلمام البيهقي (رحمه اهلل،والمالكية والحنابلة
 وهو أول ما يسأل عليه العبد،أكثر من مئة مسالة الركن الثاني من أركان اإلسالم
 مع بيان مبطالتها وغيرها من المسائل التي اندرجت،عليها يوم القيامة آال وهي صالته
.تحتها في ثنايا البحث
 فقهية مقارنة، الخسوف، الكسوف، ترجيحات البيهقي:الكلمات المفتاحية
AL-BAYHAQI’S PREFERENCES IN HIS BOOK “AL-KHILAIFAT”
IN THE CHAPTER ON THE ECLIPSE PRAYER AND THE ECLIPSE
PRAYER A COMPARATIVE JURISPRUDENTIAL STUDY
Mrs. Najla Gamal Abudl-Meguid
Ass. Prof. Dr. Fayez Mohamed Juma

Summary:
This research presents a statement of the weightings of Imam Al-Bayhaqi in
his book Khilafiyat in the chapter on the Eclipse Prayers of the Sun and the
Moon and their Eclipse, studied by a comparative jurisprudence study, so
you have a study of jurisprudential issues in which Imam Al-Shafi’i and
Imam Abi Hanifa differed in the chapter on the Eclipse Prayer and Eclipse
and studied a comparative doctrinal study on five doctrines. They are:
Hanafi، Maliki and Hanbali, then clarifying its preference for Imam AlBayhaqi (may God have mercy on him), if the issues of the Imam are more
than a hundred issues of the second pillar of Islam, which is the first thing
that the servant is asked about on the Day of Resurrection, which is the most
important of his prayers, along with explaining its nullities and other ones
that fall under it In the folds of research.
Key words: weightings of Al-Bayhaqi, Eclipse, Eclipse, Comparative Jurisprudence.
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املقدمة

إن الحمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن

سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله
محمدا عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله
إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
ً
كثيرا.
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وسلم
تسليما ً
ً
لقد تناولنا في هذا البحث ما رجحه اإلمام البيهقي في كتابه (ترجيحات البيهقي
في كتابه الخالفيات في باب صالة الكسوف والخسوف) دراسة فقهية مقارنة .وذلك لما
في هذا الموضوع من اهمية ،ووجود خالف في الفقهاء في مسائله.

ولقد تناول البحث في ثالث مباحث ،هي:
المبحث األول :نبذة مختصرة عن كتاب الخالفيات للبيهقي وسيرة اإلمام البيهقي
(اسمه ومولده ووفاته وشيوخه وتالمذته ومؤلفاته) .والمبحث الثاني :في مفهوم الكسوف
والخسوف ،والمبحث الثالث :األحكام التي تناولها البيهقي في كتابه الخالفيات في باب
الكسوف والخسوف.
خالصا لوجهه الكريم ،وأن ينفعني
نافعا،
ً
واهلل أسأل أن يجعل هذا العمل مبارًكاً ،
به في حياتي وبعد مماتي ،وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤول،
وأكرم مأمول ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا
محمد بن عبد اهلل وعلى آله ،وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ومن اهلل التوفيق
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املبحث األول:
سرية اإلمام البيهقي ونبذة خول كتاب اخلالفيات

سوف نتناول في هذا المطلب نبذة مختصرة حول كتاب الخالفيات مع بيان

سيرة اإلمام البيهقي (مولده واسمه ونسبه وشيوخه وتالمذته ووفاته) .وذلك في المسائل
اآلتية:

املطلب األول:
اإلمام البيهقي والدته وامسه وكنيته ونسبته ووفاته

أوالً :اسم اإلمام البيهقي :هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اهلل بن موسى

الشافعي ،ولقد تفاوت المؤرخون في ذكر نسبه فمنهم من وقف عند جده األول علي(،)1
ومنهم من زاد على ذلك وذكر جده الثاني عبد اهلل( ،)2ومنهم من استوفى نسبه كما ذكر

في أعاله بذكر جده الثالث موسى(.)3

()4

ثانياً :والدة اإلمام البيهقي بخسر وجرد

في شعبان سنة أربع وثمانين وثالثمائة

(384هـ)(.)5

( )1ينظر :الكامل  ،104/8وشذرات الذهب .304/3
( )2ينظر :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،يوسف بن تغري بردي (ت874هـ) ،و ازرة الثقافة واإلرشاد
القومي ،دار الكتب ،مصر ،87/5 :كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد اهلل
المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت1067هـ) ،مكتبة المثنى ،بغداد1941،م. 53/1 :

( )3ينظر :البداية والنهاية  ،94/12وطبقات الشافعية . 8/4
( )4ينظر :خسروجرد :بضم الخاء المعجمة ،وسكون السين المهملة وفتح الراء وسكون الواو وكسر الجيم
وسكون الراء ،وفي آخرها الدال المهملة ،قرية ناحية بيهق ،تحدها من الشرق بالد الهند؛ ومن الجنوب
بعض حدود خراسان كذا في اللباب ،443-442/1 :الطبقات الكبرى ،القسم المتمم لتابعي أهل المدينة

ومن بعدهم ،أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،المعروف بابن سعد (ت230هـ)،

تحقيق :زياد محمد منصور ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ،ط1408 ،2هـ. 9/4 :
( )5ينظر :سير أعالم النبالء ،184/11 :تذكرة الحفاظ ،أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد
المقدسي الشيباني ،المعروف بابن القيسراني (ت507هـ) ،تحقيق :حمدي عبد المجيد السلفي ،دار

الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط1415 ،1هـ1994-م ،1132/1 ،وطبقات الشافعية،9/4 :
والبداية والنهاية ،94/12 :واللباب.202/1 :
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ثالثاً :كنيته ولقبه :أما كنيته فأبو بكر ،وأما لقبه فيلقب بالحافظ ،ولم يخالف في

ذلك أحد ممن ترجموا له( ،)1إالا حاجي خليفة انفرد بإن لقبه بشمس الدين ،والشافعي
نسبة لمذهبه(.)2
رابعاً :نسبة اإلمام البيهقي :وينسب البيهقي إلى خسروجرد والى بيهق( ،)3فيقال
الخسروجردي ،البيهقي ،أما نسبته إلى خسروجرد؛ ألنها القرية التي ولد فيها ،وأما نسبته
إلى بيهق؛ ألنها فالنها الناحية التي دفن فيها وخسروجرد هي واحدة من قراها(.)4
خامساً :وفاة اإلمام البيهقي :أجمع المؤرخون الذين ترجموا للبيهقي على أن
وفاته كانت سنة ثمان وخمسين وأربعمائة (458هـ) بنيسابور ،ومنها نقل في تابوت إلى
بيهق حيث دفن بها ولكنهم اختلفوا في الشهر الذي مات به هل هو جمادى األول ،أو
جمادى اآلخر( .)5وانفرد عن ذلك اإلجماع ياقوت الحموي( ،)6إذ قال :إنه توفي سنة
(454هـ) ،والراجح ما قاله اآلخرون أي :أنه توفي سنة (458هـ)(.)7

( )1ينظر :سير أعالم النبالء.184/11 :
( )2ينظر :كشف الظنون.53/1 :
( )3ينظر :بيهق :بفتح الراء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها الهاء واخرها القاف ،ناحية كبيرة
وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور تشمل  321قرية وقد أخرجت هذه القرية الكثير
من العلماء والفقهاء واألدباء وهي مدينة إيرانية تقع في محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران تبعد
حوالي 250كم إلى الغرب من مدينة مشهد ،ينظر :معجم البلدان . 538-537/1
( )4ينظر :وفيات األعيان ،280/4 :سير أعالم النبالء. 184/11 :
( )5المصدر نفسه.
( )6ينظر :هو شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي ،نزيل بغداد ،عالم ومؤرخ وأديب ،توفي
سنة 626هـ ،له مؤلفات كيرة منها معجم البلدان ،ينظر :البداية والنهاية ،116/13 :شذرات الذهب:
.105/5
( )7ينظر :البداية والنهاية . 94/12
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املطلب الثاني:

نشأته العلمية وشيوخه وتالمذته

أوالً :نشأته العلمية :لقد ذكر الذهبي أن البيهقي بدأ رحلته العلمية في سن

الخامسة عشر من عمره ،وهذا سن متأخر بالنسبة إلى أبناء عصره( ،)1ولعل سبب ذلك
واهلل تعالى أعلم ،يرجع إلى أنه قد تفرغ لحفظ القرآن الكريم بادئ ذي بدء قبل سماع

الحديث والفنون األخرى جريا على عادة أهل العلم ،ولم يكن أحدا من المؤرخون لم

يذكر ذلك ولكنهم ذكروا أنه بدأ السماع من مشايخ خرسان(.)3()2

ثانياً :شيوخ اإلمام البيهقي :تتلمذ اإلمام البيهقي على عدد كبير من الشيوخ في

مختلف التخصصات وفنون العلم ،ومن أهمها:

 .1شيوخ اإلمام البيهقي في الحديث :لقد أخذ اإلمام البيهقي على الحديث
عدد من المحدثين من أشهرهم اإلمام الحاكم(.)4

 .2شيوخ اإلمام البيهقي في الفقه :تتلمذ اإلمام البيهقي على يد النيسابوري
ناصر العمري المروزي(.)5

( )1ينظر :سير أعالم النبالء. 184/11 :
( )2ينظر :خرسان هي بالد واسعة اول حدودها العراق ازاذوار ،وغزنة وسجستان وكرمان ،وليس ذلك منها
إنما هو أطراف حدودها ،ويشمل إقليم "خراسان اإلسالمي" شمال غرب أفغانستان.مثل مدينة حيرات.

وأجزاء من جنوب تركمانستان ،إضافة لمقاطعة خ ارسان الحالية في إيران .ينظر :معجم البلدان:
 ،350/2واللباب. 429/1 :
( )3ينظر :سير أعالم النبالء. 184/11 :
( )4ينظر :محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن حكيم بن الحكم الطهماني النيسابوري أبو عبد اهلل
الحاكم المعروف بابن البيع ولد سنة 321هـ وتوفي سنة 405هـ وللمزيد ينظر :ترجمته في مسالة  2في

هذا الكتاب ص ،135وسير أعالم النبالء ،36/11 :وطبقات الشافعية ،155/4 :وشذرات الذهب:
.176/3
( )5ناصر بن الحسين بن محمد بن علي بن القاسم بن عمر بن يحيى بن محمد بن عبد اهلل بن سالم بن
عبد هلل بن عمر بن الخطاب ،أبو الفتح المعري المروزي توفي سنة 444هـ بنيسابور وله مصنفات:

ينظر :طبقات الشافعية للسبكي 35/5 :وشذرات الذهب. 272/3 :
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 .3شيوخ اإلمام البيهقي في العقيدة :فقد عاصر الكثير من كبار المتكلمين،
()1

وأخذ عنهم مذهب األشعري

إالا أن من أبرزهم الشيخ أبو بكر بن

فورك( ،)2الذي وصفه الذهبي بأنه كان أشعريا راسا في الكالم(.)3
ثالثاً :تالمذة اإلمام البيهقي :لقد تتلمذ على يد اإلمام البيهقي عدد كبير من طلبة
العلم ،فقد استدعي إلى نيسابور سنة (441هـ) لينشر العلم فأجاب وأقام بها مدة وحدث
بتصانيفه ،وكما عقد مجالس علمية في بيهق وغيرها من البلدان المجاورة.
ومن أبرز الذين تتلمذوا على يده وتأثروا به :ابنه أبو علي إسماعيل بن أحمد
الملقب بشيخ القضاة( ،)4وحفيده أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد بن أحمد( ،)5والفراوي أبو
عبد اهلل محمد بن الفضل الصاعدي( ،)6وأبو منده زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن
( )1هو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة وينسب إلى اإلمام أبي حسن األشعري ،وهو منهج كثير من
علماء األمة منهم البيهقي والغزالي وغيرهم أهل السنة األشاعرة ،ينظر :حمد السنان ،248/7 :اتحاف
األكابر ،عبد المجيد طه :ص.41
( )2محمد بن الحسن بن فورك ،أبو بكر األنصاري األصبهاني ،كان ورعا واشتغل بعلم الكالم حتى برز فيه،
وله تصانيف بلغت مائة مصنف توفي سنة 406هـ ،ينظر :سير أعالم النبالء ،487/11 :وطبقات
الشافعية ،127/4 :وشذرات الذهب. 181/3 :
( )3ينظر :سير أعالم النبالء48\/11 :
( )4إسماعيل بن أحمد بن الحسين الخسروجردي ،شيخ قضاة ولد بخسروجرد سنة 428هـ وقام برحالت
علمية كثيرة ثم عاد إلى بيهق وتوفي بها في جمادى اآلخرة سنة 506هـ وكان فاضال مرضي الطريقة.
ينظر :طبقات الشافعية ،44/7 :البداية والنهاية ،176/12 :والكامل البن األثير. 499/10 :
( )5عبيد اهلل بن محمد بن أحمد ،سمع كتاب من جده ،وقال عنه ابن العماد كان قليل الفضيلة ولد سنة
494هـ وتوفي في جمادى االولى سنة 527هـ ،ينظر :ميزان اإلعتدال ،15/3 :شذرات الذهب.67/4 :
( )6محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس ،أبو عبد اهلل الفراوي الصاعدي
النيسابوري ،ولد سنة 441هـ تقريبا وكان يلقب بفقيه الحرمين وتوفي سنة 530هـ عن عمر قارب
التسعين عاما ،ينظر :طبقات الشافعية ،166/6 :وشذرات الذهب ،96/4 :الكامل البن األثير:
.46/11
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()1

الحافظ بن محمد بن منده

املطلب الثالث:

وغيرهم.

نبذة حول كتاب اخلالفيات

كتاب الخالفيات كتاب فقه مقارن بين مذهبي (أبي حنيفة والشافعي) ،فهو كتاب
مقسم على األبواب الفقهية ،فيذكر مسألة من المسائل فيبين حكم تلك المسألة عند
اإلمام والشافعي ثم يبين حكمها عند الحنفية ،وبعد ذلك يذكر أدلة كل فريق من الفقهاء
مع بيان ضعف الدليل وقوته ووجه الداللة منه ،من دون تحيز لمذهب من المذاهب ولو
كان مذهبه.

( )1أبو زكريا يحيى بن علد الوهاب بن الحافظ بن محمد بن اسحاق بن منده العبدي االصبهاني بالحافظ
الحنبلي ،هو مؤرخ وحافظ للحديث وروى الكثير عن جماعة منهم عماه وأبوه ،دخل نيسابور لإلفادة من
علمائها وفي مقدمتهم البيهقي فاخذ عنه الكثير ،ينظر :وفيات األعيان ،171- 168/6 :شذرات
الذهب. 32/4 :
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املبحث الثاني:

مفهوم الكسوف واخلسوف

نتناول في هذا المبحث تعريف الكسوف والخسوف لغة واصطالحاً ،وذلك

ليتسنى لنا معرفة ماهيتهما ،ولتفريق بين غيرهما من الظواهر.

املطلب األول:

التعريف اللغوي للكسوف واخلسوف

وكسف ا ْلقَ َمر إِذا ذهب
الشمس إِذا ذهب
الكسوف لغةُ :يقَالَ :كسفَ ِت
ضوءهاَ ،
ُ
ُ
ت ،قَا َل أ َُبو زيد :كسفَت
وكسف َّ
تغير ْ
ضوءهَ ،
ُ
الرج ُل إِذا َن َك َس ْ
طرفَه ،وكسفَت حالُه إِذا َ
الشمس تَ ِ
اس َّ
الشمس ُّ
ودت بِ َّ
ضوءها
ب
النهَ ِار ،وكسفَت
كس ُ
جوم إِذا َغلَ َ
ف كسوفاً إِذا ْ
ُ
ُ
ُ
الن َ
()1
النجوم َفلم َي ْب ُد ِم ْنها شيء ،والشمس ِح َينئِ ٍذ ك ِ
اسفَةٌ للنجوم ( .كسف الشمس والقمر
ٌ
ُ
َ
َ
كسوفًا :احتجبا ،كانكسفا ،وكسف اهلل أيهما :حجبهما ،واألحسن في القمر :خسف ،وفي
الشمس :كسفت)(.)2
والخسوف لغة :النقصان ،يقال :خسف المكان يخسف خسوفًا ،إذا ذهب في

األرض ،منه قوله تعالى :ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
( )4
( )3
عين خاسفة :إذا
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ، أي غاب به في األرض  ،ويقالٌ :

( )1

( )2

( )3
( )4

تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (370هـ) ،تحقق :محمد عوض مرعب،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط2001 ،1م ،أبواب الكاف والسين ،46/10 :لسان العرب ،محمد
بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (711هـ) ،دار
صادر ،بيروت ،ط1414 ،3هـ ،فصل الكاف.298/9 ،
القاموس المحيط :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت817هـ) ،تحقيق :مكتب
قسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف :محمد نعيم العر ُ
والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1426 ،8هـ 2005-م ،ص.1097
سورة القصص ،اآلية .81
الجامع ألحكام القرآن «تفسير القرطبي» :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671هـ) ،تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب
المصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ1964-م ،318/13 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد
بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس (ت نحو 770هـ) ،المكتبة العلمية-بيروت :باب خ
س ف .169/1
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غابت حدقتها ،منقول من خسف القمر ،وبئر مخسوفة :إذا غاب ماؤها ونزف ،وخسف

القمر :إذا ذهب بعضه ،والخسف :النقيصة(( .)1خسف المكان يخسف خسوفًا :إذا ذهب
في األرض ،وخسف القمر :كسف ،أو كسف للشمس وخسف للقمر ،أو الخسوف إذا
ذهب بعضهما ،والكسوف كلهما(( )2خسوف بضم الخاء مصدر ُخسف الشيء :نقص:
ذهاب ضوء القمر خاصة كالً أو جزًءاُ ،كسوف :بالضم مصدر كسف :زوال ضوء
الشمس كالً أو جزًءا ،بسبب اعتراض القمر بين األرض والشمس)(.)3
فكسوف الشمس والقمر وخسوفهما :تغيرهما ونقصان ضوئهما فهما بمعنى واحد
وكالهما صحت به األحاديث ،وجاء القرآن بلفظ الخسوف للقمر(.)4

املطلب الثاني:

التعريف االصطالحي للكسوف واخلسوف

لقد عرف الكسوف بانه( :زوال ضوء الشمس كال أو جزءا بسبب اعتراض القمر
بين األرض والشمس)( .)5وعرف الخسوف بأنه( :حيلولة األرض بين الشمس والقمر،
فبقدر حيلولة يظهر الخسوف والظالم في جرم القمر)(.)6
( )1انظر :القاموس المحيط :ص ،804اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ،264/4 ،والمفهم لِ َما أشكل من
تلخيص كتاب مسلم.549/2 ،
( )2القاموس المحيط ،ص.1039
( )3معجم لغة الفقهاء :محمد رواس قلعجي حامد صادق قنيبي :دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،2
1408هـ 1988-م ،ص:349 ،173

( )4لسان العرب ،فصل الكاف ،298/9 ،المفهم لِ َما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،549/2 ،المغني في
فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (ت620هـ) ،دار
الفكر.321/5 ،
( )5معجم لغة الفقهاء ،محمد رواس قلعجي ،حامد صادق قنيبي ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،2
1408هـ1988-م ،ص.381
( )6معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهية ،د محمود عبد الرحمن عبد المنعم ،مدرس أصول الفقه بكلية
الشريعة والقانون-جامعة األزهر ،دار الفضيلة.28/2 ،
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وقيل :إن الكسوف هو للشمس وللقمر إذا ذهب بعض ضوئهما ،والخسوف لهما
أيضاً إذا ذهب كل ضوئهما( .)1احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه بسبب معتاد
يخوف اهلل به عباده ،فعلى هذا يكون الكسوف والخسوف مترادفين أي :بمعنى واحد،
فَ ُيقال :كسفت الشمس وخسفت ،وكسف القمر وخسف(( ،)2يقال :كسفت الشمس وكسفها
يتعدى ،وكذلك كسف القمر ،واألولى أن يقال :خسف القمر ،وقد
بتعدي فعله وال ا
اهلل ا
جاء في الحديث :كسفت الشمس ،وخسفت ،وكسف القمر وخسف)(.)3

التعريف

الفلكي

للكسوف:

هو

نوع

من الكسوف يحدث

عندما

تكون األرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف،
أي :في وقت والدة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري
بحيث يلقي القمر ظله على األرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان مالئم لمشاهدة
الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء والخسوف يحدث
كليا ذا
خسوف القمر عندما تكون األرض مباشرة بين الشمس والقمر ،يكون الخسوف ا

مر جزء من القمر في
مر القمر كامالً في ظ ال األرض و يكون الخسوف جز ائيا :إذا ا
ا
ظ ال األرض(.)4

( )1معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهية .28/2
( )2الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1421هـ) ،دار ابن
الجوزي ،ط1428 ،1هـ.229/5 ،
( )3جامع األصول في أحاديث الرسول :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (ت606هـ) ،تحقيق :عبد القادر األرنؤوط التتمة تحقيق بشير
عيون :مكتبة الحلواني مطبعة المالح ،مكتبة دار البيان ،ط.164/6 :1
( )4لماذا يحدث كسوف الشمس ،هيبشمان ،2008 ،ص .29
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املبحث الثالث:
األحكام الفقهية املتعلقة بصالة الكسوف واخلسوف

سنتناول في هذا المبحث المسائل التي ذكرها اإلمام البيهقي في كتابه الخالفيات
والتي تخص الكسوف الخسوف وهي ثالث مسائل ،والتي ستكون في ثالثة مطالب.

املطلب األول:

حكم عدد الركوعات يف صالة اخلسوف

اتفق الفقهاء على أن صالة الخسوف سنة ،وأنها تصلى جماعة( ،)1واختلفوا في
صفتها على قولين:
القول األول :لصالة الخسوف صفة خاصة وهي ركعتان في كل ركعة منها
ركوعان وهو ما رجحه اإلمام البيهقي حيث قال( :صالة الخسوف ركعتان :كل ركعة
ركوعان)(.)2

( )1ينظر :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشْلبِ ِّي المؤلف :عثمان بن علي بن محجن البارعي،
فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت743هـ) ،الحاشية :شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن

إسماعيل بن يونس ِّ
الشْلبِ ُّي (ت1021هـ) ،المطبعة الكبرى األميرية ،القاهرة ،ط1313 ،1هـ،230/1 ،
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير
بابن رشد الحفيد (ت595هـ) ،دار الحديث ،القاهرة1425 ،هـ2004-م ،220/1 :المجموع شرح
المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) ،دار
الفكر ،55/5 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت885هـ) ،دار إحياء التراث العربي. 449/2 ،
( )2مختصر خالفيات البيهقي . 379/2
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وهو ما قال به المالكية( ،)1والشافعي( ،)2والحنابلة( ،)3والزيدية( ،)4وبه قال
اإلمامية(.)5
واستدلوا:
 .1ما صح عن ابن عباس  قال( :انخسفت الشمس على عهد رسول اهلل
 ،فصلى رسول اهلل  ،فقام قياماً طويالً نحواً من قراءة سورة البقرة ،ثم ركع ركوعاً
طويالً ،ثم رفع ،فقام قياماً طويالً وهو دون القيام األول ،ثم ركع ركوعاً طويالً وهو دون
الركوع األول ،ثم سجد ،ثم قام قياماً طويالً وهو دون القيام األول ،ثم ركع ركوعاً طويالً
وهو دون الركوع األول ،ثم رفع ،فقام قياماً طويالً وهو دون القيام األول ،ثم ركع ركوعاً
طويالً وهو دون الركوع األول ،ثم سجد ،ثم انصرف وقد تجلت الشمس ،فقال  :إن

( )1ينظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف المؤلف :القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر
البغدادي المالكي (ت422هـ) ،المحقق :الحبيب بن طاهر ،دار ابن حزم ،ط1420 ،1هـ1999-م:
 ،348/1الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ،محمد بن
أحمد ميارة المالكي ،تحقيق :عبد اهلل المنشاوي ،دار الحديث ،القاهرة1429 ،هـ2008-م :ص.323
( )2ينظر :اللباب في الفقه الشافعي ،أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ،أبو الحسن ابن المحاملي
والشافعي (ت415هـ) ،تحقيق :عبد الكريم بن صنيتان العمري ،دار البخارى ،المدينة المنورة ،المملكة
العربية السعودية ،ط1416 ،1هـ ،ص ،133 :المجموع شرح المهذب . 60/5
( )3ينظر :الشرح الممتع على زاد المستقنع ،الجوزي ،188/5 ،التذكرة في الفقه «على مذهب اإلمام أحمد
بن محمد بن حنبل» :أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت513هـ)،
تحقيق وتعليق :الدكتور ناصر بن سعود بن عبد اهلل السالمة ،دار إشبيليا للنشر والتوزيع ،الرياض،
المملكة العربية السعودية ،ط1422 ،1هـ2001-م :ص. 59
( )4ينظر :نيل األوطار المؤلف :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (ت1250هـ)،
تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث ،مصر ،ط1413 ،1هـ1993-م.389 :
( )5ينظر :شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام :المحقق الحلي ،المعلق السيد صادق الشيرازي،
انتشارات استقالل ،طهران ،قم ،ط ،1409 ،2ص.80
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الش مس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال يخسفان لموت أحد وال لحياته ،فإذا رأيتم ذلك،
فاذكروا اهلل)(.)1
 .2ما صح عن عائشة

 ،قالت( :خسفت الشمس في عهد رسول اهلل ،

فقام رسول اهلل  يصلي ،فأطال القيام جداً ،ثم ركع ،فأطال الركوع جداً ،ثم رفع رأسه،
فأطال القيام جداً ،وهو دون القيام األول ،ثم ركع فأطال الركوع جداً ،وهو دون الركوع
األول ،ثم سجد ،ثم قام ،فأطال القيام ،وهو دون القيام األول ،ثم ركع ،فأطال الركوع
وهو دون الركوع األول ،ثم رفع رأسه ،فقام فأطال القيام وهو دون القيام األول ،ثم ركع،
فأطال الركوع وهو دون الركوع األول ،ثم سجد ،ثم انصرف رسول اهلل  ،وقد تجلت
الشمس)(.)2
 .3ما روي عن عبد اهلل بن عمرو أنه قال :لما كسفت الشمس على عهد
رسول اهلل  ،نودي( :أن القراءة في الصالة جامعة ،فركع النبي  ركعتين في
سجدة ،ثم قام ،فركع ركعتين في سجدة ،ثم جلس ،ثم جلي عن الشمس» ،قال :وقالت
عائشة

ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها)(.)3
وجه الداللة :دلت األحاديث على أن لصالة الخسوف صفةً مخصوصةً تخالف

ما عليها بقية الصلوات ،فقد بينت أنها ركعتان في كل ركعة منها ركوعان(.)4

( )1صحيح البخاري ،كتاب الكسوف ،باب الكسوف في جماعة 37/2 ،برقم (.)1052
( )2صحيح البخاري ،كتاب الكسوف ،باب الصدقة في الكسوف 34/2 ،برقم ( ،)1044صحيح مسلم ،كتاب
الكسوف ،باب صالة الكسوف 27/3 ،برقم (.)2127
( )3صحيح البخاري ،كتاب الكسوف ،باب طول السجود في صالة الكسوف 26/2 ،برقم ( ،)1051صحيح
مسلم ،كتاب الكسوف ،باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة 34/3 ،برقم (.)2152
( )4ينظر :التوضيح لشرح الجامع الصحيح 338/8
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القول الثاني :ال يزداد في صالة الكسوف ركوعاً وانما في ركعتين كما في
الصلوات وان شاء صلاى أربعاً وان شاءوا أكثر على التخيير ،يسلم في كل ركعتين وال
يزيد في الركوع ،وبه قال أبو حنيفة( ،)1وابن حزم الظاهري( ،)2وبه قال إبراهيم النخعي،
وعطاء ،والحسن البصري(.)3

واستدلوا على ذلك:
ب ما روي عن أبي قبيصة الهاللي ،قال( :كسفت الشمس على عهد رسول اهلل
 ،فخرج فزعاً يجر ثوبه ،وأنا معه يومئذ بالمدينة ،فصلى ركعتين ،فأطال فيهما القيام،
ثم انصرف وانجلت ،فقال ( :إنما هذه اآليات يخوف اهلل بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث
صالة صليتموها من المكتوبة)(.)4
وجه الداللة :دلت الحديث على أن صفة صالة العيد ركعتان كسائر الصلوات
من غير زيادة في الركوع(.)5

( )1ينظر :البناية شرح الهداية :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى
بدر الدين العينى (ت855هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1420 ،1هـ2000-م.137/3 :
( )2ينظر :المحلى :علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (ت456هـ) ،تحقيق لجنة إحياء
التراث العربي ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.230/3 :
( )3ينظر :اإلشراف على مذاهب العلماء لمؤلف :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
(ت319هـ) ،المحقق :صغير أحمد األنصاري أبو حماد ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة اإلمارات
العربية المتحدة ،ط1425 ،1هـ2004-م. 308/2 :
( )4سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،صالة الكسوف ،باب القراءة في صالة الكسوف 461/1 ،برقم (،)1187
سنن النسائي ،كتاب الكسوف 144/3 ،برقم ( ،)1484قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين
ولم يخرجاه ،ينظر :المستدرك ،كتاب الكسوف ،باب هذه اآليات يخوف اهلل بها فاذا رأيتموها يعني–
فصلوا 474/1 ،برقم (.)1239
( )5ذخيرة العقبى في شرح المجتبى. 19/18 :
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الراجح:
والذي يبدو لي بعد عرض األدلة الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه
أصحاب القول األول ،وذلك لقوة أدلتهم والثابتة بفعل رسول اهلل  ،وأنها صالة لها
صفة خاصة ،واهلل أعلم (وألن أحاديثهم التي استدلوا بها جاءت مفصلة بخالف حديث
القول الثاني الذي جاء مجمال والمفصل أولى من المجمل فيقدم عليه).

املطلب الثاني:
حكم اجلهر بالقراءة يف صالة الكسوف واخلسوف

اختلف الفقهاء في القراءة في صالة الكسوف والخسوف هل هي صالة جهرية
أم سرية؟ والسبب في ذلك اختالف اآلثار الواردة عن رسول اهلل  ،وقد اختلفوا في ذلك
على قولين:
القول األول :إن صالة الكسوف سرية وصالة الخسوف جهرية ،وهو ما رجحه
()1

اإلمام البيهقي( :يسر بالقراءة في صالة الكسوف ويجهر صالة الخسوف)

وهو ما

وروي عن سيدنا عثمان بن عفان وعبد اهلل بن مسعود وابن عباس  ،)2(وهو ما ذهب
إليه المالكية( ،)3وهو مذهب الشافعية( ،)4والليث بن سعد(.)5
( )1مختصر الخالفيات للبيهقي  283/2برقم (.)286
( )2ينظر :التوضيح لشرح الجامع الصحيح :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد
والشافعي المصري (ت804هـ) ،المحقق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث ،دار النوادر،
دمشق ،سوريا ،ط1429 ،1هـ2008-م.370/8 ،

( )3ينظر :بداية المجتهد  ، 221/1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
المالكي (ت1230هـ) ،دار الفكر.402/1 ،
( )4ينظر :األم ،ل لشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن
عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت204هـ) ،دار المعرفة ،بيروت1410 ،هـ1990-م،279/1 :

المجموع شرح المهذب.52/5 ،

( )5ينظر :صحيح مسلم بشرح النووي :أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (ت676هـ) ،دار إحياء
التراث العربي.204/6 ،1392 ،
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واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

ر ُس ِ
ول اللَّ ِه
َ
عليه(.)1

(ان َخ َسفَ ِت َّ
 .1ما صح عن ْب ِن َعب ٍ
الش ْم ُس َعلَى َع ْه ِد
َّاس  ،قَا َلْ :
 ،فَ َّ
يال َن ْحوا ِم ْن ِقر ِ
َّ ِ
ام ِق َي ً ِ
البقَ َرِة) متفق
ورِة َ
َ َ
َ
اءة ُس َ
صلى َر ُسو ُل الله  ،فَقَ َ
اما طَو ً ً
وجه الداللة :وأن النبي  ،لم يجهر بالقراءة بدليل ،أن ابن عباس  قال:
(نحوا من قراءة سورة البقرة) وأنه لم يسمع منه ،وانما قدر طول القيام بقراءة سورة
البقرة(.)2
واعترض عليه :أن ابن عباس  ،كان صغير السن ،فمن الجائز خفي عليه
لبعده عن اإلمام؛ ألن مصلى الصغار يكون بعد الرجال(.)3
ويجاب عليه :وجود روايات أخرى تدل على أن ابن عباس  ،صلى بجنب
رسول اهلل  ،كما سيأتي.

الشم ُس َعلَى َعه ِد ر ُس ِ
تُ ( :ك ِسفَ ِت َّ
ول اللَّ ِه 
 .2ما جاء َع ْن َعائِ َشةَ
قَالَ ْ
ْ
ْ َ
اس فَقَام فَ َح َزر ُ ِ
َّ ِ
صلَّى بِ َّ
ورِة ا ْل َبقَ َرة ثَُّم
اءتَهُ فَ َأرَْي ُ
ت ق َر َ
فَ َخ َرَج َر ُسو ُل الله  فَ َ
ْ
ت أََّنهُ قَ َأَر بِ ُس َ
الن ِ َ
ت أََّنهُ قَ أَر بِسورِة ِ ِ
طا َل ا ْل ِقراءةَ فَ َح َزر ُ ِ
ان)(.)4
ام فَأَ َ
اءتَهُ فَ َأرَْي ُ
آل ع ْم َر َ
ت ق َر َ
َ َ
ْ
َ ُ َ
َس َج َد َس ْج َدتَْي ِن ثَُّم قَ َ
( )1صحيح البخاري ،كتاب الكسوف ،باب صالة الكسوف جماعة ،37/2 ،برقم ( ،)1052صحيح مسلم،
النبِ ِّي ِ في ص َال ِة اْل ُكس ِ
وف ِم ْن أ َْم ِر اْل َجَّن ِة َو َّ
ض َعلَى َّ
الن ِار  ،626/2برقم
كتاب الكسوف ،باب َما ُع ِر َ
ُ
َ
( ،)907واللفظ للبخاري.
( )2ينظر :المبسوط المؤلف :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت483هـ) ،دار
المعرفة ،بيروت1414 ،هـ1993-م.138/2 ،
( )3ينظر :شرح السنة :محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي والشافعي
(ت516هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط محمد زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،بيروت ،ط،2
1403هـ1983-م.383/4 ،
( )4سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،صالة الكسوف ،باب القراءة في صالة الكسوف  ،144/2برقم (،)1187
سنن الكبرى للبيقي ،كتاب صالة الخسوف ،باب م ْن قَا َلُ :ي ِس ُّر بِاْلِقراء ِة ِفي ُخس ِ
وف َّ
الش ْم ِ
س،366/3 ،
ُ
َ َ
َ
برقم ( ،)6343المستدرك على الصحيحين ،كتاب الكسوف ،482/1 ،برقم ( ،)1239وقال الحاكم :هذا
الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،واللفظ ألبي داود.
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وجه الداللة :دل الحديث على أن رسول اهلل  ،كان يسر بالقراءة في صالة
الكسوف حيث تبين ذلك من قول السيدة عائشة

 ،حيث قالت( :فحزرت قراءته)

والحزر ،والتخمين يوهم عدم السماع ،وكون الصالة كانت سرية(.)1
واعترض عليه :يحتمل الحزر أو التخمين لم يكن سببه اإلسرار بالقراءة ،وانما
قرها رسول اهلل  ،ولذلك قدرتها السيدة عائشة
لكثرة السور التي أ

 ،بسورة البقرة

وترك تعداد أسماء السور إيصال الفكرة للمتلقي(.)2

ِ
 .3ما روي َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ت إِلَى َج ْن ِب َّ
ص َال ِة
َّاس  ،أََّنهُ قَا َل( :قُ ْم ُ
النبِ ِّي  في َ
ُخس ِ
وف َّ
الش ْم ِ
ت ِم ْنهُ َح ْرفًا)(.)3
س ،فَ َما َس ِم ْع ُ
ُ
وجه الداللة :دل الحديث بأن القراءة في صالة الكسوف الشمس ،سرية بدليل أن
ابن عباس  ،لم يسمع قراءة رسول اهلل  مع العلم أنه كان بجانبه(.)4
 .4إ ن صالة كسوف الشمس صالة نهارية لها نظير بالليل فلم يجهر فيها
بالقراءة كالظهر ،ويجهر في كسوف القمر ،صالة ليل لها نظير بالنهار فجهر بها(.)5

( )1ينظر :التوضيح لشرح الجامع الصغير ،كتاب الكسوف ،باب صالة الكسوف جماعة ،342/8 ،برقم
( ،)1052معالم السنن ،كتاب الصالة ،باب صالة الكسوف.257/1 ،
( )2ينظر :شرح السنة للبغوي .383/4
( )3ينظر :مسند أحمد ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب ،365/1 ،برقم ( ،)3451معرفة السنن
ث رَكع ٍ
ات ِفي َرْك َع ٍة ،154/5 ،برقم ( ،)7145هذا
واآلثار ،كتاب صالة الخسوف ،باب َم ْن َرَوى ثَ َال َ َ َ
الحديث رواه ابن لهيعة والواقدي والحكم وهؤالء وان كانوا ال يحتج بهم فهم عدد وروايتهم توافق الرواية
الصحيحة عن ابن عباس ،ينظر :البدر المنير ،كتاب صالة الكسوف ،131/5 ،الحديث الثالث عشر.
( )4ينظر :شرح سنن ابي داود البن أرسالن ،كتاب االستسقاء ،باب من قال أربع ركعات ،84/6 ،برقم
(.)1178
( )5ينظر :المجموع شرح المهذب .46/5
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القول الثاني :يجهر المصلي في صالتي الكسوف والخسوف ،وهو قول أبي
يوسف ومحمد من الحنفية( ،)1والمالكية( ،)2والحنابلة( ،)3واليه ذهب ابن حزم
الظاهري( ،)4والزيدية( ،)5وهو المروي عن سيدنا علي بن أبي طالب  ،وفعل عبد اهلل
بن زيد والبراء بن عازب وزيد بن األرقم  ،)6(ومذهب الشوكاني واسحاق بن راهويه
وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين(.)7
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

 .1ما صح َع ْن السيدة َعائِ َشةَ
فَِإ َذا فَر َ ِ ِ
اءتِ ِه َكب ََّر)(.)8
غ م ْن ق َر َ
َ

النبِ ُّي ِ في صالَ ِة ُ ِ ِ
(جهَ َر َّ
اءتِ ِه،
َ
الخ ُسوف بِق َر َ
َ

( )1ينظر :المبسوط للسرخسي  ،138/2البحر الرائق .180/2
( )2ينظر :بداية المجتهد  ،221/1الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .402/1
( )3ينظر :المعني البن قدامة  ،313/2المبدع في شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن
مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (ت884هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1418 ،1هـ-
1997م ،198/2 :كشاف القناع عن متن االقناع .62/2
( )4ينظر :المحلى .243/3
( )5نيل األوطار .394/3
( )6ينظر :األوسط البن المنذر .474/8

ِ
األن ِام َعليه الصَّالة َوالسَّالم ،صالح بن
صحيح سيرة َخير َ
سُبل السَّالم من َ
( )7ينظر :بداية المجتهد ُ ،221/1
طه عبد الواحد ،راجعهُ َّ
وقدم لهُ :فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهاللي ،فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل

سلمان ،مكتبة الغرباء ،الدار األثرية ،ط1428 ،2هـ ،441/1 :السيل الجرار المتدفق على حدائق

األزهار ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (ت1250هـ) ،دار ابن حزم ،ط،1
.199/1
( )8صحيح البخاري ،كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف ،40/2 ،برقم ( ،)1065صحيح
مسلم ،كتاب الكسوف ،باب صالة الكسوف ،620/2 ،برقم ( ،)901وللفظ للبخاري.
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وجه الداللة :لقد أورد البخاري الحديث في باب الجهر بالقراءة في الكسوف
فكان دليل على أن الحديث وارد في كسوف الشمس فيكون حجة للمثبت بالجهر بالقراءة
في الكسوف(.)1

 .2ما جاء َع ْن َعائِ َشةَ

ِفيهَا)(.)2

( :أن النبي َّ 
ِ
ِ
اء ِة
صالَةَ ال ُك ُسوف َو َجهَ َر بِالق َر َ
صل ى َ
َ

وجه الداللة :فقد أخبرت السيدة عائشة

أن رسول اهلل  جهر بالقراءة

فكانت روايتها كأنها شهادة فأدت ما سمعت والمثبت مقدم على النافي(.)3

 .3ما جاء َع ْن سيدنا َعلِ ٍّي ( :أََّنهُ َجهر بِا ْل ِقراء ِة ِفي ص َال ِة ُكس ِ
وف
ُ
َ
ََ
ََ
َّ
الش ْم ِ
س)(.)4

وجه الداللة :دل الحديث على فعل سيدنا علي  ،بالجهر في القراءة

وبحضور عدد من الصحابة ولم ينكر عليه أحد ،وان صالة كسوف الشمس صالة
مخصوصة يجتمع الناس من أجلها فكانت كالجمعة والعيدين ،وقد أكد ذلك فعل سيدنا
علي  ،بجمعه للناس في مسجد الكوفة بالجهر بالقراءة(.)5

الرأي الراجح:
والذي يبدو لي بعد عرض األدلة في حكم الجهر بالقراءة في صالة كسوف
وخسوف ،يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائل بالجهر بالقراءة
( )1ينظر :ذخيرة العقبى في شرح المجتبى.159/3 :
( )2سنن الترمذي ،كتاب أبواب العيدين ،باب ما جاء في صالة الكسوف ،699/1 ،برقم ( ،)563قال
الترمذي :هذا الحديث حسن صحيح.
( )3ينظر :األوسط البن المنذر .477/8
( )4السنن الكبرى للبيهقي ،كتاب صالة الخسوف ،باب من اختار الجهر بها ،467/3 ،برقم (،)6348
صححه في ،ينظر :صحيح أبي داود" . 1074
( )5ينظر المبسوط .138/2
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بصالة الكسوف والخسوف ،وذلك الجتماع الناس للصالة وقياساً على صالة االستسقاء
والعيدين ولكونها صالة نهارية ويجتمع لها الناس فشابهت صالة الكسوف ،باإلضافة
لصالة االستسقاء والعيدين فضالً عن أن هناك أدلة اثبتت الجهر بالقراءة بها ومن
المعروف أن المثبت يقدم على النافي( ،كما أن السيدة عائشة  افقه وأكبر سنا وأكثر
وعيا من سيدنا ابن عباس وقت تلك الصالة) ،واهلل أعلم.

املطلب الثالث:

حكم اخلطبة بعد الكسوف

اختلف الفقهاء في حكم خطبة صالة الكسوف على قولين:
القول األول :يسن في صالة الكسوف أن يخطب اإلمام بعد الصالة ،وهو ما
()1

رجحه اإلمام البيهقي( :ويخطب لصالة الكسوف بعد الصالة)

وهو ما ذهب إليه

الشافعية(.)2

واستدلوا:
 .1ما صح عن أم المؤمنين عائشة

- :لما فرغ  من الصالة ،-قال( :إن

الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل عز وجل ،ال يخسفان لموت أحد وال لحياته ،فإذا
رأيتم ذلك فادعوا اهلل وكبروا وصلوا وتصدقوا)(.)3

( )1مختصر خالفيات البيهقي 384/2
( )2ينظر :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني ،دار الفكر ،بيروت
 ،318/1نهاية المحتاج .380/2
( )3صحيح البخاري ،كتاب الكسوف ،باب الصدقة في الكسوف 34/2 ،برقم ( ،)1044صحيح مسلم ،كتاب
الكسوف ،باب صالة الكسوف 27/3 ،برقم (.)2127
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 .2ما صح عن ابن عباس  ،قال- :لما فرغ  من الصالة  -قال( :إن
الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال يخسفان لموت أحد وال لحياته ،فإذا رأيتم ذلك،
فاذكروا اهلل)(.)1
وجه الدالة :دل الحديث على أن النبي محمد  صلى بالناس في صالة
الكسوف ثم قام وخطب فيهم دل على أن الخطبة هي من سنن صالة الكسوف(.)2
واعترض عليه :أن خطبة النبي  إنما كانت يومئذ؛ ألن الناس زعموا أن
الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السالم( ،)3وأن النبي  لم يقصد لها
خطبة بخصوصها وانما أراد أن يبيِّن لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض
الناس ،وتُعقِّب بما في األحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من
الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته األحاديث ،فلم يقتصر على اإلعالم

بسبب الكسوف ،واألصل مشروعية االتباع ،والخصائص ال تثبت إال بدليل( ،)4ويؤيد
ذلك ما صح عن المغيرة بن شعبة ،يقول :انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ،فقال
الناس :انكسفت لموت إبراهيم ،فقال رسول اهلل ( :إن الشمس والقمر آيتان من آيات
اهلل ،ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته ،فإذا رأيتموهما ،فادعوا اهلل وصلوا حتى
ينجلي)(.)5

( )1صحيح البخاري ،كتاب الكسوف ،باب الكسوف في جماعة 37/2 ،برقم (.)1052

الولَّ ِوي ،دار المعراج
( )2ينظر :خيرة العقبى في شرح المجتبى» :محمد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي َ
الدولية للنشر. 385/16 ،

( )3ينظر :البدائع ،1/282 :بداية المجتهد ،1/205 :المهذب ،1/122 :كشاف القناع ،2/68 :المغني:
.2/425
( )4ينظر :فتح الباري البن حجر . 620/2
( )5صحيح البخاري ،كتاب الكسوف ،باب الدعاء في الكسوف 39/2 ،برقم (.)1060
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القول الثاني :ال خطبة لصالة الكسوف ،وهو ما ذهب إليه الحنفية(،)1
المالكية( ،)2والحنابلة( ،)3إلى أنه ال خطبة بعد صالة الكسوف ،واستدلوا بما يأتي:
 .1ما صح عن أبي مسعود األنصاري  ،مرفوعا بلفظ (إن الشمس والقمر ال
ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات اهلل فإذا رأيتموهما فقوموا
فصلوا)(.)4
 .2ما روي عن قبيصة الهاللي ،قال( :كسفت الشمس على عهد رسول اهلل ،
فخرج فزعاً يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة ،فصلى ركعتين ،فأطال فيهما القيام ،ثم
انصرف وانجلت ،فقال( :إنما هذه اآليات يخوف اهلل بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث
صالة صليتموها من المكتوبة)(.)5
( )1ينظر :ابن عابدين  ، 565/1فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن
الهمام (ت861هـ) ،دار الفكر.210 ،

( )2وقال المالكية :يندب وعظ بعدها ،يشتمل على الثناء على اهلل ،والصالة والسالم على نبيه ،لفعله عليه
الصالة والسالم .وال يكون على طريقة الخطبة؛ ألنه ال خطبة لصالة الكسوف .ينظر :الشرح الصغير
.535/1
( )3وصرح الحنابلة :بأنه يستحب ذكر اهلل والدعاء والتكبير واالستغفار والصدقة والعتق والتقرب إلى اهلل
تعالى بما استطاع :ينظر :مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح ،حسن بن عمار بن علي الشرنباللي

المصري الحنفي (ت1069هـ) ،اعتنى به وراجعه :نعيم زرزور ،المكتبة العصرية ،ط1425 ،1هـ-
2005م ، 298 ،المغني البن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدام
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (ت620هـ) ،مكتبة القاهرة،
 ،425/2وكشاف القناع .61/2

( )4صحيح البخاري ،كتاب الكسوف ،باب ال تنكسف الشمس لموت أحد وال لحياته 108/4 ،برقم (،)1057
صحيح مسلم ،كتاب الكسوف ،باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة 25/3 ،برقم (.)2153
( )5سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،صالة الكسوف ،باب القراءة في صالة الكسوف 461/1 ،برقم (،)1187
سنن النسائي ،كتاب الكسوف 144/3 ،برقم ( ،)1484قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه ،ينظر :المستدرك ،كتاب الكسوف ،باب هذه اآليات يخوف اهلل بها فاذا رأيتموها يعني–

فصلوا 474/1 ،برقم (.)1239
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وجه الداللة :دلت األحاديث على أن النبي  أمر بالصالة دون الخطبة ،وانما
كانت الخطبة بسبب وفاة ابنه إبراهيم عليه السالم ،وليس من أجل الكسوف ،كما بينا
في االعتراض على أدلة أصحاب القول األول(.)1
 .3ونص الحنفية :على أنه يدعو اإلمام بعد الصالة جالساً مستقبالً القبلة إن
شاء ،أو يدعو قائماً مستقبالً الناس ،واذا دعا يؤمنون على دعائه(.)2

الراجح:
بعد عرض آراء الفقهاء في مسألة حكم الخطبة في صالة الكسوف وأدلتهم يتبين
لنا رجحان ما ذهب إليه القول الثاني القائل ال خطبة بصالة الكسوف ،وذلك لقوة أدلتهم
واعتراضهم على أدلة أصحاب القول األول ،واألصل مشروعية االتباع ،دلت األحاديث
على عدم وجود خطبة في صالة الكسوف( ،وأن الصالة ستستمر إلى تنكشف الظاهرة
لقوله في الحديث فصلوا حتى تتجلى فإذا انكشفت لم يبق داع للخطبة).

( )1ينظر :بدائع الصنائع  ،282/1بداية المجتهد  ،205/1المغني .425/2
( )2ينظر :ابن عابدين  ، 565/1فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن
الهمام (ت861هـ) ،دار الفكر.210 ،
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اخلامتة

الحمد هلل الذي بحمده تتم الصالحات ،والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد
 ،لقد تناولنا في هذا البحث األحكام الكسوف والخسوف التي ذكرها اإلمام البيهقي في
كتابه الخالفيات ،وسنوجز هنا في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليه البحث في
النقاط اآلتية:
 -1إن الكسوف في اللغة التغير إلى السواد ،ومنها كسفت الشمس :أي:
اسودت وذهب شعاعها ،والخسوف معناه النقصان ،ومنها خسفت المكان
أي غار في األرض.
 -2إن كلمتا الكسوف والخسوف مترادفتان بمعنى واحد ،فيقال كسفت الشمس
وخسوفت الشمس وكذلك الحال في القمر.
 -3إ ن صفة الراجحة في صالة الخسوف هي ركعتا في كل ركعة منها ركعتان،
هذا ما جاء به فعل النبي  ،ولقوة دليل هذا الرأي من الفقهاء.
 -4إن صالة الكسوف والخسوف صالة جهرية ،وذلك الجتماع الناس لها
وقياسا على صالة الجمعة ،باإلضافة إلى األدلة التي استدل بها الفقهاء
على أنها صالة جهرية.
 -5ذهب فرق من الفقهاء على أن ال خطبة في صالة الكسوف ،وانما يدعو
اإلمام بعد الصالة سواء مستقبل القبلة أم مستقبل الناس ويؤمن الناس بعده.
خالصا لوجهه الكريم ،وأن
واهلل أسأل أن يجعل هذا العمل مقبوالً عنده ،مبارًكا،
ً
ينفعني به في حياتي وبعد مماتي ،وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير
مسؤول ،وأكرم مأمول ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده
ورسوله ،نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد اهلل  ،وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين.
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*القران الكريم

املصادر واملراجع

 .1أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بن محمد بن زكريا
األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت926هـ) ،دار الكتاب
اإلسالمي ،د.ت.
 .2اإلشراف على مذاهب العلماء :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري (ت319هـ) ،المحقق :صغير أحمد األنصاري أبو حماد،
مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة ،ط،1
1425هـ2004-م.
 .3اإلشراف على نكت مسائل الخالف :القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن
علي بن نصر البغدادي المالكي (ت422هـ) ،المحقق :الحبيب بن طاهر،
دار ابن حزم ،ط1420 ،1هـ1999-م.
 .4اإلعالم بفوائد عمدة األحكام :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن
علي بن أحمد والشافعي المصري (ت804هـ) ،المحقق :عبد العزيز بن
أحمد بن محمد المشيقح ،دار العاصمة للنشر والتوزيع ،المملكة العربية
السعودية ،ط1417 ،1هـ1997-م.
 .5األم ،والشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت204هـ)،
دار المعرفة ،بيروت1410 ،هـ1990-م.
 .6اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :عالء الدين أبو الحسن علي بن
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت885هـ) ،دار إحياء
التراث العربي ،ط ،2د.ت.
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 .7البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف
بابن نجيم المصري (ت970هـ) :تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن
علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي،
ط ،2د.ت.
 .8بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت595هـ) ،دار الحديث،
القاهرة1425 ،هـ2004-م.
 .9البناية شرح الهداية :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت855هـ) ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط1420 ،1هـ2000-م.
 .10تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْلبِ ِّي :عثمان بن علي بن
محجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت743هـ) ،الحاشية :شهاب

الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس ِّ
الش ْلبِ ُّي
(ت1021هـ) ،المطبعة الكبرى األميرية ،القاهرة ،ط1313 ،1هـ.
 .11التذكرة في الفقه «على مذهب اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل» :أبو
الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت513هـ)،
تحقيق وتعليق :الدكتور ناصر بن سعود بن عبد اهلل السالمة ،القاضي
بمحكمة عفيف ،دار إشبيليا للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية ،ط1422 ،1هـ2001-م.
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 .12التوضيح لشرح الجامع الصحيح :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر
بن علي بن أحمد والشافعي المصري (ت804هـ) ،المحقق :دار الفالح
للبحث العلمي وتحقيق التراث ،دار النوادر ،دمشق ،سوريا ،ط،1
1429هـ2008-م.
 .13جامع األصول في أحاديث الرسول :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير
(ت606هـ) ،تحقيق :عبد القادر األرنؤوط ،بشير عيون ،مكتبة الحلواني،
مطبعة المالح ،مكتبة دار البيان ،ط.1
 .14حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
المالكي (ت1230هـ) ،دار الفكر ،د.ت.
 .15خيرة العقبى في شرح المجتبى» :محمد بن علي بن آدم بن موسى
الولَّ ِوي ،دار المعراج الدولية للنشر.
اإلثيوبي َ

 .16بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن
أحمد الكاساني الحنفي (ت587هـ) :دار الكتب العلمية الطبعة :الثانية،
1406هـ 1986 -م.
 .17الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم
الدين) ،محمد بن أحمد ميارة المالكي ،تحقيق :عبد اهلل المنشاوي ،دار
الحديث القاهرة1429 ،هـ 2008 -م.
 .18رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،ط،2
1412هـ1992-م.
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ِ
األن ِام َعليه الصَّالة َوالسَّالم ،صالح بن
صحيح سيرة َخير َ
ُ .19سُبل السَّالم من َ
طه عبد الواحد ،راجعهُ َّ
وقدم لهُ :فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهاللي،
فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة الغرباء ،الدار األثرية،

ط 1428 ،2هـ .

الس ِج ْستَانِ ِّي (ت275هـ)،
 .20سنن أبي داود أَبو َد ُاوَد ُسلَ ْي َمان بن األَ ْش َع ِث ِّ
طبعة دار الفكر ،بيروت.
 .21صحيح سنن الترمذي :محمد ناصر الدين األلباني (ت1420هـ) ،أشرف
على طباعته والتعليق عليه :زهير الشاويش ،مكتب التربية العربي لدول
الخليج ،الرياض ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط1411 ،1هـ 1991 -م.
الخ ْس َرْو ِجردي
 .22السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ

الخراساني ،أبو بكر البيهقي (ت458هـ) ،المحقق :محمد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،3هـ 2003-م.

 .23سنن النسائي الكبرى :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1411 ،1هـ–1991م.
 .24السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،محمد بن علي بن محمد بن
عبد اهلل الشوكاني اليمني (ت1250هـ) ،دار ابن حزم ،ط.1
 .25السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،محمد بن علي بن محمد بن
عبد اهلل الشوكاني اليمني (ت1250هـ) ،دار ابن حزم ،ط.1
 .26شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام :المحقق الحلي ،المعلق السيد
صادق الشيرازي ،انتشارات استقالل ،طهران ،قم ،ط1409 ،2هـ.
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 .27شرح السنة :محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن
الفراء البغوي والشافعي (ت516هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،محمد زهير
الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،بيروت ،ط1403 ،2هـ1983 -م.
 .28شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» :محمد بن
الولَّ ِوي ،دار المعراج ،ط.1
علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي َ

 .29صحيح مسلم بشرح النووي :أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي
(ت676هـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1392 ،هـ.
 .30فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالني والشافعي (ت852هـ) ،تحقيق محب الدين الخطيب ،دار
المعرفة ،بيروت.
 .31فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن
الهمام (ت861هـ) ،دار الفكر ،د.ت.
 .32القاموس المحيط :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى
(ت817هـ) ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف:
قسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،
محمد نعيم العر ُ
لبنان ،ط1426 ،8هـ2005-م.

 .33اللباب في الفقه الشافعي ،أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ،أبو
الحسن ابن المحاملي والشافعي (ت415هـ) ،تحقيق :عبد الكريم بن
صنيتان العمري ،دار البخاري ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية،
ط1416 ،1ه.
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العالم
الشيخ الفقيهُ اإلمام،
 .34المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:
ُ
ُ
ِّ
ث الحافظَّ ،
الشيخ
بن
العامل،
ِ
المحد ُ
أحم ُد ُ
بقيةُ السلف ،أبو العبَّاس َ
ِ
ِ
الفقيه أبي َح ْف ٍ
ص ُع َم َر ِ
القرطبي،
ي
المرحوم
اهيم الحافظ ،األنصار ُّ
ُّ
بن إبر َ
وغفَر له ،د.ت.
رحمه اهلل َ

 .35المبدع في شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح،
أبو إسحاق ،برهان الدين (ت884هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
ط1418 ،1هـ1997-م.
 .36المجموع شرح المهذب «مع تكملة السبكي والمطيعي» :أبو زكريا محيي
الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) ،دار الفكر.
 .37المحلى :علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (ت456هـ)،
تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.
 .38مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح ،حسن بن عمار بن علي
الشرنباللي المصري الحنفي (ت1069هـ) ،اعتنى به وراجعه :نعيم
زرزور ،المكتبة العصرية ،ط1425 ،1هـ2005 -م0
 .39معجم لغة الفقهاء :محمد رواس قلعجي ،حامد صادق قنيبي :دار النفائس
للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1408 ،2هـ  1988 -م .
 .40مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب الشربيني،
دار الفكر ،بيروت.
 .41المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،عبد اهلل بن أحمد بن
قدامة المقدسي أبو محمد (ت620هـ) ،دار الفكر.
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 .42المغني ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدام
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي
(ت620هـ) ،مكتبة القاهرة.
 .43النهاية في غريب الحديث واألثر :أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري
(ت606هـ) ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ،محمود محمد الطناحي ،المكتبة
العلمية ،بيروت1399 ،هـ 1979 -م.
 .44نيل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني
(ت1250هـ) تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث ،مصر،
ط1413 ،1هـ1993-م.
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