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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٤٢

صالة الكسوف والخسوف
١٧

المحتويـــات
تعريف الكسوف والخسوف

الحكمة من الكسوف والخسوف

صالة الكسوف والخسوف

حكم صالة الكسوف والخسوف

وقت صالة الكسوف والخسوف

صفة صالة الكسوف والخسوف

سنن صالة الكسوف والخسوف

تعريف الكسوف والخسوف

الحكمة من الكسوف 
والخسوف 

أهنـام آيتان مـن آيات اهللا خيـوف اهللا هبام عبادة حتـى يرجعوا 
الَ  دٍ وَ تِ أَحَ انِ ملَِوْ فَ سِ نْكَ رَ الَ يَ مَ قَ الْ سَ وَ ـمْ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ الشَّ إليه، قَ
ا  إِذَ ، فَ هُ بَادَ امَ عِ ـِ فُ هبِ َوِّ اتِ اهللاِ  خيُ نْ آيَ تَـانِ مِ امَ آيَ كِنَّهُ لَ ، وَ هِ َيَاتـِ حلِ

» (رواه أبو داود).  ةِ الَ وا إِىلَ الصَّ عُ افْزَ ا فَ فَ سِ كُ
صالة الكسوف والخسوف 

حكم صالة الكسوف والخسوف 
اتِ  نْ آيَ تَانِ مِ رَ آيَ مَ قَ الْ سَ وَ ـمْ سـنة مؤكدة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ الشَّ
وا  عُ ادْ لِكَ فَ تُمْ ذَ أَيْ ا رَ ـإِذَ ، فَ َيَاتِهِ الَ حلِ دٍ وَ تِ أَحَ انِ ملَِوْ ـفَ ْسِ اهللاِ، الَ خيَ

قُوا» (متفق عليه).  دَّ تَصَ لُّوا وَ صَ وا وَ ُ ربِّ كَ اهللاَ وَ

خسوف القمر:
 ذهاب نور القمر أو بعضه في الليل. 

كسوف الشمس:
في  بعضه  أو  الشمس  ضوء  ذهاب 

النهار.
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١٤٣ فقه العبادات المصور

صالة الكسوف والخسوف

وقت صالة الكسوف والخسوف 
- وقت الصالة من ابتداء الكسوف أو اخلسوف إِىل هنايته.

- ويتم املصيل صالته حتى لو ذهب اخلسـوف أو الكسوف، 
وال تعاد الصالة لو انتهى منها ومل يذهب اخلسوف أو الكسوف 

بل يستمر املسلمون يف الدعاء واالستغفار. 
صفة صالة الكسوف والخسوف 

سُ  مْ تِ الشَّ ـفَ سَ : «خَ الَتْ َا قَ ـةَ –ريض اهللا عنها- أَهنَّ ائِشَ نْ عَ عَ
أَطَالَ  امَ فَ قَ ، فَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص بِالنَّاسِ سُ ىلَّ رَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَصَ سُ دِ رَ هْ يفِ عَ
ونَ  وَ دُ هُ يَامَ وَ قِ أَطَالَ الْ ـامَ فَ مَّ قَ ، ثُ وعَ كُ أَطَالَ الرُّ عَ فَ كَ مَّ رَ ، ثُ يَـامَ قِ الْ
 ، لِ وع األَوَّ كُ ونَ الرُّ وَ دُ هُ وعَ وَ كُ أَطَالَ الرُّ عَ فَ كَ مَّ رَ ، ثُ لِ َوَّ يَـامِ األْ قِ الْ
لَ  ا فَعَ ثْلَ مَ ةِ الثَّانِيَةِ مِ عَ كْ لَ يفِ الرَّ مَّ فَعَ ، ثُ ودَ جُ أَطَالَ السُّ دَ فَ جَ مَّ سَ ثُ
طَبَ النَّاسَ  ، فَخَ سُ ـمْ لَتِ الشَّ ـدِ انْجَ قَ فَ وَ َ ، ثُـمَّ انْرصَ وىلَ يفِ األْ
نْ  تَانِ مِ رَ آيَ مَ قَ الْ سَ وَ ـمْ : إنَّ الشَّ الَ مَّ قَ ، ثُ يْـهِ لَ نَى عَ أَثْ ـدَ اهللا وَ مِ فَحَ
لِكَ  تُمْ ذَ أَيْ ا رَ ـإِذَ ، فَ َيَاتِهِ الَ حلِ ـدٍ وَ تِ أَحَ انِ ملَِـوْ ـفَ ْسِ ـاتِ اهللاِ الَ خيَ آيَ

قُوا» (رواه البخاري).  دَّ تَصَ لُّوا وَ صَ وا وَ ُ ربِّ كَ وا اهللا وَ عُ ادْ فَ
وعىل ذلك إِذا حصل كسوف أو خسوف: 

يناد للصالة بقول: «الصالة جامعة».. ١
مام ركعتني طويلتني، جيهر . ٢ فـإِذا اجتمع الناس صىل هبـم اإلِ

فيهام بالقراءة، يقرأ يف الركعة األوىل الفاحتة ثم سورة طويلة، 
: «سمع اهللا ملن محده،  ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع قائالً

ربنـا ولـك احلمد» ثم يقـرأ الفاحتة وسـورة طويلة أقرص من 
األوىل، ثـم يركـع ويطيل الركوع أقرص مـن األول، ثم يرفع 
: «سـمع اهللا ملن محـده، ربنا ولـك احلمـد»... إِلخ، ثم  قائـالً
يسجد سـجدتني طويلتني، جيلس بينهام وال يطيل اجللوس، 
ا، ويصيل الركعـة الثانية  ثـم يرفـع من السـجدة الثانية مكـربً
ا  هنَ وْ كالركعة األوىل بقيامها وركوعها وسـجودها، ولكنها دُ

يف املقدار، ثم جيلس ويتشهد ويسلم. 
سنن صالة الكسوف والخسوف: 

ليت فراد فال بأس.. ١ أن تصىل يف مجاعة، وإِن صُ
أن تكون يف املسجد، وال مانع من خروج النساء هلا.. ٢
التطويـل يف الصالة، بقيامها وركوعها وسـجودها، إِال إِذا . ٣

انجىل الكسوف أو اخلسوف فيتمها خفيفة.
وركوعهـا . ٤ بقيامهـا  األوىل  مـن  أقـرص  الثانيـة  الركعـة  أن 

وسجودها.
املوعظـة بعدهـا، وتذكري النـاس بقدرة اهللا، وبيـان حكمة . ٥

الكسوف، واحلث عىل فعل الطاعات وترك املنكرات.
 كثـرة الدعاء والترضع واالسـتغفار والصدقـة وغري ذلك . ٦

من األعامل الصاحلة؛ حتى يكشف اهللا ما بالناس.
جيـوز رفـع اليديـن يف الدعـاء يف الكسـوف؛ حلديـث عبد . ٧

الرمحن بن سـمرة  قـال: «فأتيته ملسو هيلع هللا ىلص وهو قائم يف الصالة 
رافع يديه» (رواه مسلم). 
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٤٤

توجيهات 
ال تُقىض الصالة إذا مل يُعلم باخلسوف أو الكسوف إِال بعد ذهاهبام.. ١
 معرفة العلم احلديث لسبب اخلسوف والكسوف ال يلغي أهنام آيتان من آيات اهللا ليخوف اهللا هبام عباده، فينبغي . ٢

عىل املسـلم أن يشـتغل بالعبادة والترضع إىل اهللا، ال أن ينشغل بالنظر والرصد للخسوف والكسوف، فعن أيب 
بكرة  قال: «خسفت الشمس عىل عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فخرج جير رداءه...» داللة عىل شدة خوفه ملسو هيلع هللا ىلص.

إِدراك الركعـة يف صالة الكسـوف يكون بإِدراك الركـوع األول، فمن فاته الركـوع األول وأدرك الثاين فقد . ٣
مام عىل صفتها. فاتته الركعة، وعليه أن يقضيها بعد سالم اإلِ

 تصىل صالة الكسوف حتى يف أوقات النهي.. ٤
 ال ترشع صالة الكسوف أو اخلسوف بمجرد اخلرب، بل حتى يُر ذلك عيانًا. . ٥

رسم توضيحي لخسوف القمر الكلي

طبقة ا)وزون في الكرة ا)رضية

القمر
الشمس ا)رض
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١٤٥ فقه العبادات المصور

صالة الكسوف والخسوف
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