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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

احلمد هلل، والصـالة والسـالم عىل رسول اهلل.

الُكُسوف  يف:  مـجموعة  ُخالصات  فـهذه 
وأن جيزي  هبا،  ينفع  أن  اهلل  نسأل  واخُلُسوف، 
 َمن شارَك وأعاَن يف إعداِد هذه املادة  خرًيا كلَّ

ها. وَنْشِ
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

َضـوء  َذهـاب  و)اخُلُسـوف(:  )الُكُسـوف( 
ه  الشـمس أو نـور القمـر، أو بعضـه، وتغـرُّ
ـواد؛ فالُكُسـوف واخلُُسـوف كلمتان  إىل السَّ

مُتاِدفتـان.

وجـاء القـرآُن بلفظ اخلُُسـوف، فقـال تعاىل: 
)ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ( ]القيامـة: ٧-٨[.

الُكُسـوَف    أنَّ واألْجـَود:  األْفَصـح  وقيـل: 
للشـمس واخلُُسـوَف للقمـر. وهو املشـهور 

الفقهاء. أْلِسـنة  عـىل 

ـوء  وقيـل: »الُكُسـوف« ذهـاُب َبْعـض الضَّ
.((( ور، و»اخلُُسـوف« ذهـاب الـُكلِّ والنُـّ

ينظر: المجموع للنووي )43/5(، ولسان العرب البن منظور )9/6٧،   (((
29٨(، والمصباح المنير للفيومي ))/69)، 533/2).
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ـْمُس والَقَمـُر،  الُكُسـوُف واخُلُسـوُف، والشَّ

يُل والنهـاُر، والعواِصـُف والَفيضاناُت،  واللَّ

ُد، والنُّجوُم  ياُح، واحلرُّ والَبْ ـحاُب والرِّ والسَّ

كلُّهـا  والباكـُن،  والـزالِزُل  واألفـاُك، 

ـِة عـىل َوْحدانيَّتِه  مـن آيـاِت اهلل تعـاىل، الدالَّ

وربوبيَّتِـه وقيوميَّتِـه، وعظيِم ُقْدَرتِـه، وكامِل 

تدبـرِيه، واسـتحقاِقه للعبادِة وحَده سـبحانه 

 إال ُهَو،  ال رشيـك لـه، وأنَّه ال معبـوَد بحـقٍّ

 اخللـَق كلَّهـم مفتِقـروَن لـه، خاضعـوَن  وأنَّ

لـه، ليـس للطبيعـِة يف ذلـك أمـٌر وال ُقـْدَرة، 

مـا أصابنـا مـن ذلـك مل يكـن لُيْخطَِئنـا، وما 

أخطأنـا مل يكـن لُيصيَبنا.
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

قال اهلل تعاىل: )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  
]آل  گ(  گ   ک      ک   ک   ک  
ڻ   ں    ں   )ڱ   وقـال:   ،](9٠ عمـران: 

ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ( ]الذاريـات: 2٠-)2[.

وقال تعـاىل: )ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]األعـراف: ٨5)[.

)حت  خت           مت  ىت        يت   وقـال سـبحانه: 
جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ             حخ  

]فاطـر: 44[. مخ( 

مـن  القمـر  وُخُسـوف  الشـمس  ُكُسـوف 
ُرنـا بيوِم القيامـِة وأهواِل  آيـاِت اهلل التـي ُتَذكِّ

اآلخـرة، كام قال اهلل تعـاىل: )ھ  ھ  ے    ے  
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ       ۇ  ۇ  ۆ     
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ۆ   ۈ  ۈ( ]القيامـة: ٧-٠)[، فَيْجَمـع اهلل بـن 
الشـمس والقمـر يـوَم القيامـة يف اخلُُسـوف 
ـوء، فُيْخَسـف القمـر بَذهاب  وإذهـاب الضَّ
ر الشـمس فُتْجَمـع وُتَلّف، ثم  ُنـوِره، وتكـوَّ

ُيقذفـان يف النـار، كام قال تعـاىل: )ٱ  ٻ  
]التكويـر: )[. ٻ( 

الشـمس والقمـر آيتـاِن عظيمتـاِن مـن آيات 
اهلل تعـاىل، وِمـن نَِعـم اهلل تعاىل التي هبـا حياُة 
دواَم  تسـتْلِزُم  وهـي  الكائنـات،  مـن  كثـٍر 

ُشـكر اهلل تعـاىل، كـام قـال تعـاىل: )ۇ  ۇ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ     ۆ  
ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې  ې  ې  ى  
ى   ائائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ( ]يونس: 5[، 
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)ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئی   وقـال: 
]إبراهيـم: 33[. جئ(  ی   ی   ی  

وُكُسـوف الشـمس والقمر فيه حتذيٌر وتذكرٌي 
وتذكـرٌي  للـزوال،  قابلـٌة  النِّعمـة  هـذه    بـأنَّ
للَخْلـق بعظيِم افتقاِرهـم إىل اهلل تعاىل وكامل 
َمد، الـذي تقصُده  ِغنـاه سـبحانه، فهـو الصَّ
مجيـُع املخلوقات يف مجيع حاجاِتـا وأحواِلا 
ورضوراِتـا، وهذا َيْسـَتوِجُب خشـيَة العباد 
َع نـزول العـذاب، ورجوَع  ـم، وتوقُّ مـن رهبِّ
م بالطاعِة والتوبِة واالسـتِغفار. العباِد إىل رهبِّ

ـيَّة  ِحسِّ أسـباٌب  لـه  واخُلُسـوف  الُكُسـوف 
ـَبب  ة وِحَكٌم إهليَّة، وال تعاُرَض بن السَّ ماديَّ
القلـِب  ذو  اللبيـُب  واملسـلُم  واحِلْكمـة، 
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احلـّي ال خيِلـُط بينهـام، وال َيْشـَغُله السـبُب 
 عـن احِلْكمـة اإلليَّة، كِفْعـل املاديِّن  املـاديُّ
الذيـن ال يؤِمنـون بـاهلل تعـاىل، وينَشـِغلوَن 
ـِر يف ُقْدَرة اهلل  باألسـباب الظاهرة عن التفكُّ

وِحْكَمتِـه، كـام قـال تعـاىل: )ٺ  ٺ  
]الـروم:  ٹ(  ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   )ڀ   وقـال:   ،]٧

ٹ(  ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ  
.](٠5 ]يوسـف: 

ـا آياٌت  ِمـن ِحَكم الُكُسـوف واخُلُسـوف: أنَّ
ُف اهلل هبـا عبـاَده، حتـى يْرِجعـوا إليـه  خيـوِّ

ويتوبـوا، كام قال تعـاىل: )ٿ  ٿ  ٿ    
.]59 ]اإلرساء:  ٹ(  ٹ   
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اَس بِـام  ُف النَـّ  اهللَ خُيَـوِّ قـاَل َقتـاَدُة : »إِنَّ

ُروَن،  كَّ ُهْم ُيعتِبـون، َأْو َيذَّ شـاَء ِمْن آياتِـه، َلَعلَّ

َأْو َيْرِجُعـوَن«))).

وقـال تعـاىل: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۅ   ۅ   ۋ      ۋ     ۈٴۇ   ۈ   ۆ     ۆ  

]األنعـام: 65[. ۉ  ۉ( 

ـْمَس والَقَمَر   الشَّ ويف حديث الُكُسـوف: »إِنَّ

ال َيْكِسـفاِن لَِمْوِت َأَحٍد َوال لَِحياتِِه، َوَلِكنَُّهام 

ُف اهللُ هِبِام ِعباَدُه«)2). ِمـْن آياِت اهللِ، خُيَـوِّ

تفسير الطبري )4)/63٨).  (((
رواه البخاري )٠44)(، ومسلم ))9٠( واللفظ له.  (2(
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أنَّ  يعتقـدوَن  اجلاهليَّـة  يف  الَعـَرُب  كان 
الكواكـب هلـا أثـٌر يف احلـوادث واألحـوال 
األرضيَّـة، وأنَّ الُكُسـوَف ُيوِجـب ُحـُدوَث 
ر  تغـرُّ يف األرض ِمـن مـوت عظيـٍم أو َضَ
ـْمُس عـىل َعْهـِد   َكَسـَفِت الشَّ ونحـوه، فلـامَّ
رسـوِل اهلل  َيْوَم ماَت ابنُـه إِْبراِهيُم، 
إِْبراِهيـَم!  لَِمـْوِت  اْنَكَسـَفت  اُس:  النَـّ قـاَل 
ـْمَس  الشَّ   »إِنَّ  : رسـوُل اهلل  فقـال 
والَقَمـَر آَيتـاِن ِمـْن آيـاِت اهلل، ال َينَْكِسـفاِن 
َرَأْيُتُموُهـا  َفـإِذا  حِلَياتِـِه،  َوالَ  َأَحـٍد  ملَِـْوِت 

.(((» َينَْجـِيَ َحتَّـى  َوَصلُّـوا،  اهلل  فاْدُعـوا 

فأعلَمهـم النبـيُّ  أنَّـه اعتقـاٌد باطٌل، 
راِن هلل   الشـمس والقمـر َخْلقـان ُمَسـخَّ وأنَّ

رواه البخاري )٠6٠)(، ومسلم )5)9).  (((
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ُسـلطاٌن يف غريهـا، وال  ليـس لـام  تعـاىل، 
ـام إنَّام  فـع عـن أنُفسـهام، وأنَّ ُقـدرة عـىل الدَّ
ـام  ألنَّ وأمـره؛  تعـاىل  اهلل  بُقـدرة  َينَْكِسـفان 

آيتـان مـن آيـات اهلل تعـاىل))).

مـن أسـباِب ُكُسـوف الشـمس احلسـيَّة التي 
ـط  الَفَلـك والطبيعـة: توسُّ خُيـِب هبـا علـاء 
القمـر بن الشـمس واألرض، فَيُحول القمُر 
بينهـا وبـن األرض، فَيْحُجـب َضوَءهـا عن 

ـا كلَّـه أو بعَضه. األرض، إمَّ

ـط  توسُّ  : ُّ احِلـيِّ َسـَببه  القمـر  وُخُسـوف 
فَتُحـول  والقمـر،  الشـمس  بـن  األرض 
 نـوَره من  بينـه وبن الشـمس؛ ألنَّـه َيْسـَتِمدُّ

ينظر: فتح الباري )2/52٨).  (((
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بينـه وبـن  الشـمس، فـإذا حالـِت األرُض 
بعُضـه. أو  نـوُره  ذهـَب  الشـمس 

الُكُسـوف  تنفـي كـوَن  وهـذه األسـباب ال 
ُف اهلل هبـا عبـاَده. آيـاٍت خيـوِّ واخُلُسـوف 

قال شـيُخ اإلسـالم ابُن تيميَّة : »الزالِزل 
ف اهلل هبـا عبـاَده، كام  مـن اآليـاِت التـي خيـوِّ

فهـم بالُكُسـوِف وغرِيه مـن اآليات. خيوِّ

واحلـواِدُث لـا أسـباٌب وِحَكـٌم، فكونـا آيـًة 
ف اهلل هبا عباده هي ِمـن حكمة ذلك«))). خيـوِّ

آيـًة  »كونـا   : بـاز  ابـُن  وقـال شـيخنا 
ُتعـَرف باحلسـاب، ال َيْمنَُع كونـا ختويًفا من 
ـا حتذيـٌر منـه سـبحانه   وعـال، وأنَّ اهلل جـلَّ

مجموع الفتاوى )264/24).  (((
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اآليـات،  أجـرى  الـذي  هـو  فإنَّـه  وتعـاىل، 
تطُلـع  كـام  أسـباهَبا،  رتَّـب  الـذي  وهـو 
الشـمس وتغُرب يف أوقـاٍت معيَّنـة، وهكذا 
القمـر والنجـوم، وكلُّهـا آياٌت مـن آياِت اهلل 
سـبحانه وتعـاىل، فكـون اهلل جعَل لا أسـباًبا 
َيْعِرفـون اخلُُسـوف  -كـام ذكـر الفلكيُّـون- 
هبـا، ال يمنع مـن كونـا ختويًفا وحتذيـًرا من 
 آياتـه املشـاَهَدة -من  ، كـام أنَّ  وجـلَّ اهلل عـزَّ
شـمس وقمـر ونجـوم وحـّر وبـرد- كّلهـا 
آيـات فيهـا التخويف والتحذيـر من عصيان 
اهلل عـىل هذه النعم، وأن حيـَذروه وأن خيافوه 
وأن خيَشـوه سـبحانه، حتـى يسـتقيموا عـىل 

م عليهـم«))). أمـره، وحتـى يَدُعـوا ما حـرَّ

فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز )3٠/29٠).  (((
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رة،  مقـدَّ أوقـاٌت  لـه  واخُلُسـوف  الُكُسـوف 
وقـد أجـرى اهلل تعاىل العـادة أنَّ الشـمس ال 
ُتْكَسف إال وقَت اْسـتِْسار القمر )اختفائِه(، 

وأنَّ القمـر ال خُيَْسـف إال وقـَت اإلْبـدار))(:

آخـر  يف  إال  حيُصـل  ال  الشـمس  فُكُسـوُف 
كان  إذا   29 أو   2٨ )يـوم  اِلْجـرّي  الشـهر 
إذا كان  أو يـوم 29 أو 3٠  ناقًصـا،  الشـهر 

ـا(. تامًّ الشـهر 

ليـايل  يف  إال  حيُصـل  ال  القمـر  وُخُسـوُف 
اإلْبـدار -الليـايل البيـض- )ليلـة 3) أو 4) 

.((5 أو 

ينظر: مجمــوع الفتاوى )255/24(، والشــرح الممتع البن عثيمين   (((
.((٧4/5(
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واخُلُسـوف  الُكُسـوف  بنِْسـَبة  بـأس  ال 
والـزالِزل وغرهـا إىل أسـباهِبا، كأن ُيقـال: 
َسـَبب الُكُسـوف كذا، وَسـَبب الزلـزال كذا 
وكـذا، مع احلـَذر من الغفَلـِة عـن ِحْكَمتِها، 
ِرهـا سـبحانه  وعـن خالِقهـا ومدبِِّرهـا ومقدِّ
ـَر ذلـك حُيْـِدث يف القلـب   تدبُّ وتعـاىل؛ فـإنَّ
مـن اخلـوف واخلشـية واإلنابـة مـا حُيِبُّـه اهلل 

ويرضـاه.

وغرُيهـا  والـزالِزل  واخلُُسـوُف  الُكُسـوُف 
مـن اآليات، هـي يف األصل ختويـٌف من اهلل 
جوع  تعاىل لعبـاِده، وحتذيٌر لم، وتذكـرٌي بالرُّ
إىل اهلل تعـاىل، لكـن قد يكوُن هـذا التخويُف 
لعقوبـٍة انعقـَدت أسـباهُبا باملعـايص؛ ولـذا 

10
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ُأِمـَر الناس عند الُكُسـوف بالفَزع إىل الصالِة 
 تقـَع  عـاء؛ لئـالَّ والصَدقـِة واالسـتغفاِر والدُّ
ف  اهلل هبـا وخـوَّ أنـذَر  التـي  العقوبـُة  هـذه 
  يـُدلُّ ا  ممَـّ ونحوهـا؛  والـزالزل  بالُكُسـوف 
عـىل أنَّه إنـذاٌر وختويـٌف لعقوبـاٍت انعقَدت 

.(( أسباهُبا)

ففـي احلديث: »َفـإِذا َرَأْيُتْم َشـْيًئا ِمـْن َذلَِك؛ 
فاْفَزُعـوا إىَِل ِذْكـِرِه َوُدعاِئِه واْسـتِْغفاِرِه«)2).

ويف حديٍث آخـر: »َفإِذا َرَأْيُتـم ذلك؛ فاْدُعوا 
ُقوا«)3). وا، َوَصلُّوا، َوَتَصدَّ ُ اهلل، وَكـرِّ

ينظر: مفتاح دار الســعادة البن القيِّم )2/))4)(، وفتاوى ابن عثيمين   (((
ْرب. )6)/32٠(، وفتاوى نور على الدَّ

رواه البخاري )٠59)(، ومسلم )2)9).  (2(

رواه البخاري )٠44)(، ومسلم ))9٠).  (3(



18

٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ُيْسـَتَحبُّ عند ُحُدوث ُكُسـوِف الشـمس أو 
عاء  ـاة، والدُّ ُخُسـوِف القمر: الَفَزع إىل الصَّ
َدقة،  ع إىل اهلل تعـاىل، والتكبر، والصَّ والترضُّ
ذ  والَفـَزع إىل ِذْكـر اهلل واالْسـتِغفار، والتعـوُّ
اهلل  إىل  ب  والتقـرُّ القـب،  عـذاب  مـن  بـاهلل 
تعـاىل با اسـتطاَع؛ حتى ينجيَل الُكُسـوف أو 

اخُلُسوف.

وهبذا جاءِت األحاديُث الصحيحة:

الشـمس  عـِن      النبـيُّ قـال  فقـد 
ال  اهلل،  آيـاِت  ِمـْن  آَيتـاِن  ُـام  »إِنَّ والقمـر: 
َفـإِذا  حِلَياتِـِه،  َوال  َأَحـٍد  ملَِـْوِت  خَيِْسـفاِن 

ـالِة«))). الصَّ إىَِل  فاْفَزُعـوا  َرَأْيُتُموُهـا 

رواه البخاري )٠4٧)(، ومسلم ))9٠).  (((

12
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ويف روايـة: »َفـإِذا َرَأْيُتـْم ذلـك؛ فاْدُعوا اهلل، 
ُقوا«))). َوَتَصدَّ َوَصلُّـوا،  وا،  ُ وَكـرِّ

ُذوا ِمْن َعذاِب   َأَمَرُهْم َأْن َيَتَعوَّ ويف روايٍة: »ُثمَّ
َب عليـه البخـاري: »بـاب:  «)2)، وبـوَّ الَقـْرِ

ذ من عـذاب القر يف الُكُسـوف«)3). التعـوُّ

والَقَمـَر  ـْمَس  الشَّ   »إِنَّ آخـر:  حديـٍث  ويف 
َرَأْيُتُموُهـا  َفـإِذا  َأَحـٍد،  ملَِـْوِت  َينَْكِسـفاِن  ال 
َفَصلُّـوا واْدُعـوا َحتَّـى ُيْكَشـَف ما بُِكـْم«)4).

تِـي  الَّ اآليـاُت  »َهـِذِه  آخـر:  حديـٍث  ويف 

رواه البخاري )٠44)(، ومسلم ))9٠).  (((
رواه البخاري )٠5٠)).  (2(

ت الشمس ُتشابِه ُظلمة   ُظلمة الُكُسوف إذا عمَّ قيل في ُمناَسبة ذلك: ألنَّ  (3(
ك  القبر، فُيخاف من هذا وهذا، فيحُصل االتِّعاظ بالُكُســوف في التمسُّ
ي من أهوال اآلخرة. ينظر: فتح الباري البن حجر )2/53٨(،  بما ينجِّ

وإرشاد الساري للقسطالني )2٧5/2).
رواه البخاري )٠4٠)(، ومسلم )))9).  (4(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ُيْرِسـُل اهللُ، ال َتُكـوُن ملَِْوِت َأَحـٍد َوال حِلَياتِِه، 
َرَأْيُتـْم  َفـإِذا  ِعبـاَدُه،  هِبـا  اهللُ  ُف  خُيَـوِّ َوَلِكـْن 
َشـْيًئا ِمـْن َذلِـَك؛ فاْفَزُعـوا إىَِل ِذْكـِرِه َوُدعاِئِه 

واْسـتِْغفاِرِه«))).

قـال احلافـظ ابن حجـر : »وفيـه النَّْدب 
إىل االسـتغفار عنـد الُكُسـوف وغـريه؛ ألنَّه 

مما ُيدَفـع به البـالء«)2).

  ويف حديـث أسـامء : »َلَقـْد َأَمـَر النَّبِـيُّ
ـْمِس«)3).  بِالَعتاَقـِة يِف ُكُسـوِف الشَّ
األدنى،  عىل  باألعىل  تنبيٌه  وفيه  قاب.  الرِّ ِعتق  ])الَعتاقة(: 
ي  للُمسارعة إىل مجيع أفعال الّر -حسب الطاقة-، والتوقِّ

من النار بام ُيستطاع من الطاعات[.

رواه البخاري )٠59)(، ومسلم )2)9).  (((
فتح الباري )546/2).  (2(

رواه البخاري )٠54)).  (3(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ل ظاهرة الُكُسـوف  من الغفلـة العظيمة: حتوُّ
واخُلُسـوف إىل مناسبٍة للهو واللَِّعب! والَفَزُع 
إىل املناظـر والنظَّـارات ملراقبة الُكُسـوف أو 
اخُلُسـوف، واالنِشـغال بذلك، وَتـْرك الَفَزع 

عاء واالسـتِغفار! إىل الصـاة والدُّ

ُكُسـوف الشـمس وُخُسـوف القمـر فرصـٌة 
عظيمـٌة إلحياء عبـادة اخلوف مـن اهلل تعاىل.

 الناس  وقد ذكر الشـيخ ابن عثيمـن  أنَّ
ُكُسـوف  حصـَل  إذا  كان  قريـٍب  وقـٍت  إىل 
الَفـَزع،  وأصاهبـم  شـديًدا  خوًفـا  خافـوا 
وأرَسُعوا إىل املسـاجد خائفَن مذعورين))).

ينظر: الشرح الممتع )5/٧٨)).  (((

13
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ال بأَس مَلن َعلَِم وقَت الُكُسـوف أو اخُلُسوف 
َغ وقَتـه لذلـك، وال يتناىف  أن يتهيَّـَأ لـه ويفـرِّ
هـذا مـع الَفـَزِع واخلـوِف مـن اهلل تعـاىل ملن 

أنـاَر اهلل بصرَته.

ُيْسـَتحبُّ الَفـَزُع إىل الصـاِة عنـد حصـوِل 
غـِر  الُمفِزعـة  الُمخيفـِة  العظيمـِة  اآليـاِت 
الُمعتاَدة، كالُكُسوف واخلُُسوف، والزالِزل، 
ياِح الشـديدة  والصواِعـق، والعواِصف والرِّ
ـرة،  ة، والفيضانـاِت املدمِّ الُمخيفـة املسـتمرَّ
ونحـو ذلـك؛ فالصـالة مـن أفضـِل األعامل 

التـي ُتْسـَتْدَفُع هبـا النَِّقـم واملَِحن.

.(((»   »إِذا َحَزَبُه َأْمٌر َصىلَّ وقد كان النبيُّ

نه األلباني. رواه أبو داود )9)3)(، وحسَّ  (((

15
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ـدة، ُيكـَره َتْرُكهـا،  صـاة الُكُسـوف سـنَّة مؤكَّ
ع عند كثـٍر من العلاء،  وهي آكُد صـاة التطوُّ
وهـي ثابتـٌة بُسـنَِّة رسـول اهلل  الفعليَّة 

والقوليَّـة؛ فقـد فعَلهـا  وأمَر هبا.

ـا واجبة)))،  وذهـَب بعُض أهـل العلم إىل أنَّ
  وقـال ابـُن القيِّـم : »وهـو قـول قـويٌّ

.(2 ا«) جدًّ

وقـال بعُضهـم: هي فـرُض كفايـة)3)، وقال 
 مـا ُيقال  الشـيخ ابـن عثيمن : هـو أقلُّ
ا عـىل األعيان  ـا واجبـٌة إمَّ فيهـا، واختـاَر أنَّ

الكفاية)4). أو عـىل 

ينظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفّي ))/2٨٠)  (((
كتاب الصالة )ص34).  (2(

ينظر: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي الحنبلّي )443/2).  (3(
ينظر: الشرح الممتع )4/٨).  (4(

17



24

٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ُتـرَشع صـاُة الُكُسـوف لُكُسـوف الشـمس 
بـا خـاف، ولُخُسـوف القمـر عنـد أكثـر 
الصحيحـة  واألحاديـث  الِعْلـم))(،  أهـل 
  النبـيُّ قـال  فقـد  الُكُسـوَفن؛  بـن  سـاَوت 
ـْمَس والَقَمَر ال َينَْكِسـفاِن   الشَّ : »إِنَّ
َفَصلُّـوا«)2)،  َرَأْيُتُموُهـا  َفـإِذا  َأَحـٍد،  ملَِـْوِت 

فأمـَر بالصـالِة لـام أمـًرا واحـًدا.

مل يصـلِّ النبـيُّ  صاَة الُكُسـوِف إالَّ 
ة واحـدًة باملدينـة، ملَّـا ُكِسـَفِت الشـمُس  مـرَّ
صباًحـا، يـوَم وفـاِة ابنـه إبراهيـم، يف السـنة 

الجـرة)3). مـن  العارشة 

ينظر: المغني البن قدامة )3/)32(، والمجموع للنووي )44/5).  (((
رواه البخاري )٠4٠)(، ومسلم )))9).  (2(

ينظر: مجموع الفتاوى )٨)/٧)(، وزاد المعاد البن القيِّم ))/439(،   (3(
ام )3/6٠). وتوضيح األحكام من بلوغ المرام للبسَّ

18
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

جال والنِّسـاء، يف  ُترَشع صاة الُكُسـوف للرِّ
ـَفر، يف املساجد والبيوت، مجاعًة  احَلرَض والسَّ
 ) وُفـراَدى، وفِْعلهـا يف املسـاجد )ال املصـىلَّ

. مجاعًة أفضـل؛ لِفْعـل النبي

ـق  ال ُتـرَشع صـاُة الُكُسـوف إال إذا حتقَّ
ُخُسـوُف  أو  الشـمس  ُكُسـوُف  وقـوُع 
احلسـابات  د  بمجـرَّ ال  ِعياًنـا،  القمـر 
 النبـي  علَّق األمَر  الفلكيَّـة؛ ألنَّ
بالصـالة برؤيـة الُكُسـوف ووجـوِده ال 
بالِعْلـم بـه وباخلـر مـن أهـل احلسـاب 
بأنَّـه سـيقع)))؛ فقـال: »َفـإِذا َرَأْيُتْم َشـْيًئا 

ينظــر: مجموع الفتــاوى )25٨/24(، وفتاوى ابن بــاز )3)/3٠(،   (((
والشرح الممتع )5/٨٠)، 223).
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

َوُدعاِئـِه  ِذْكـِرِه  إىَِل  فاْفَزُعـوا  َذلِـَك؛  ِمـْن 
واْسـتِْغفاِرِه«))).

إذا وقـع الُكُسـوُف أو اخُلُسـوُف يف بلـٍد؛ فا 
ُيرَشع ألهـل البلدان األخرى الصـاة إالَّ إذا 

وقـَع عنَدهم))(.

ال ُيَسـنُّ لصـاِة الُكُسـوف أذاٌن وال إقامـٌة، 
»الصـاة  بــ:  هلـا  ُينـاَدى  أن  ُيَسـنُّ  لكـن 
ة أو أكثر حتى يظنَّ أنَّه أسـمَع  جامعـة« -مـرَّ
النـاس-، ليًا أو نـاًرا؛ حلديث َعْبـِد اهلل ْبِن 
ـْمُس  َعْمـٍرو ، قـاَل: »ملَّـا َكَسـَفِت الشَّ

رواه البخاري )٠59)(، ومسلم )2)9).  (((
ينظر: فتاوى ابن باز )3)/)3).  (2(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

  إِنَّ ُنـوِدَي:    َعْهـِد رسـوِل اهلل  عـىل 
جاِمَعـٌة«))). ـالَة  الصَّ

صاة الُكُسـوف ركعتـان، َيَْهر اإلمـاُم فيها 
أو  ليـًا  الصـاة  كانـِت  -سـواًء  بالقـراءة 
نـاًرا-، يف كلِّ ركعـٍة: قراءتـان وركوعـان 

وسـجودان:

يركـع  ثـم  طويلـًة،  وسـورًة  الفاحتـَة  فيقـرأ 
كـوع فُيطيل  ركوًعـا طوياًل، ثـم يرفع من الرُّ

لقيام. ا

ثـم يقـرأ الفاحتـة وسـورًة أقرَص مـن األوىل، 
 مـن األول، ثـم يرفع. ثـم يركـع ركوًعا أقلَّ

رواه البخاري ))٠5)(، ومسلم )٠)9).  (((
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ثم يسـُجد سـجدَتن طويلَتن، األوىل أطول 
من الثانيـة، وُيطيل اجللـوَس بينهام.

ثـم يقـوم ويـأيت بالركعـة الثانيـة عـىل صفـة 
 منهـا. ـا أخـفُّ  أنَّ األوىل، إالَّ

د وُيسلِّم. ثم  يتشهَّ

ـجوِد يف  كوِع والسُّ ُيَسـنُّ تطويـُل القيـاِم والرُّ
صـاة الُكُسـوف، وتطويـُل باقـي أركاِنـا، 
هـذا إذا كان وقـُت الُكُسـوف أو اخُلُسـوف 

طويـًا، وإالَّ فُيطيـل عـى َقـْدِره))(.

   »َفَصـىلَّ  : موسـى  أيب  حديـث  ففـي 

ينظر: مجموع الفتاوى )26٠/24(، واإلنصاف للمرداوي )442/2(،   (((
وفتاوى ابن عثيمين )6)/322).
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

َوُسـُجوٍد  َوُرُكـوٍع  ِقيـاٍم  بَِأْطـَوِل   

َيْفَعُلـُه«))).   َقـطُّ َرَأْيُتـُه 

 : عائشـة  املؤمنـن    أمِّ حديـث  ويف 

اِس، َفقاَم   رسـوُل اهلل  بِالنَـّ »َفَصىلَّ

  ُكوَع، ُثمَّ  َرَكَع َفَأطـاَل الرُّ َفَأطـاَل الِقيـاَم، ُثمَّ

ِل،  قـاَم َفَأطاَل الِقيـاَم َوُهَو ُدوَن الِقيـاِم األَوَّ

ُكوِع  ُكوَع َوُهـَو ُدوَن الرُّ  َرَكَع َفَأطـاَل الرُّ ُثـمَّ

  ُثـمَّ ـُجوَد،  السُّ َفَأطـاَل  َسـَجَد    ُثـمَّ ِل،  األَوَّ

ْكَعـِة الثَّانَِيـِة ِمْثـَل مـا َفَعـَل يِف  َفَعـَل يِف الرَّ

األُوىَل«)2).

رواه البخاري )٠59)(، ومسلم )2)9).  (((

رواه البخاري )٠44)(، ومسلم ))9٠).  (2(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

معيَّنـة  ُسـَوٌر  الكسـوف  لصـاة  ليـس 
ُيسـَتَحبُّ القـراءُة هبـا، فمهـا قـرأ بـه جاَز، 
سـواء كانـِت القـراءة طويلة أو قصـرية)))، 
وال بـأس بالقراءة من املصَحـف مَلن مل يكن 

حافًظـا.

صـاة  يف  وأشـهُرها  وايـات  الرِّ أصـحُّ 
ـا ركوعـاِن يف كلِّ ركعة، وقد  الُكُسـوف: أنَّ
ـاد -كاإلمـام أمحـد  ـة النقَّ حكـَم كبـار األئمَّ
وايـات  الرِّ عـىل  والشـافعي-  والبخـارّي 
مـن  والَوَهـم  واخلطـأ  ـذوذ  بالشُّ األخـرى 
واة )كروايـة »ثالثـة ركوعـات« و»أربع  الـرُّ

ينظر: المغني )322/3(، والمجموع )5/4٧).  (((
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

يادة عىل  ركوعـات« وغريهـا(، فال جتـوز الزِّ
الركعـة))). يف  ركوَعـن 

الُكُسـوف  صـاة  يف  ـنَّة  السُّ أصـُل  حيُصـل 
جمـزٌئ  فهـذا  النوافـل،  كسـائر  بركعَتـن 
الثـاين  فالقيـام  لألفضـل،  تـارًكا  ويكـون 
كـوع الثاين ُسـنَّة ال يلزمه اإلتيـان به)2). والرُّ

ُظُهـور  مـن  الُكُسـوف  صـاة  وقـُت  يبـدأ 
الُكُسـوف أو اخُلُسـوف إىل زوالِـه بالكليَّـة، 
ويبـدأ يف الصـالة مـن أول االنِكسـاف وال 
 الُكُسـوف أو اخلُُسـوف. ينتظـر حتى يسـتتمَّ

ينظر: شرح النووي على مسلم )9٨/6)(، ومجموع الفتاوى )259/24(،   (((
وزاد المعاد البن القيِّم ))/436(، وإرواء الغليل لأللباني )32/3)).

ينظر: المجموع للنووي )63/5(، واإلنصاف للمرداوي )2/44٨(،   (2(
والشرح الممتع )5/9٧)).
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ـْمَس والَقَمـَر آَيتـاِن   الشَّ ففـي احلديـث: »إِنَّ
َأَحـٍد  ملَِـْوِت  َينَْكِسـفاِن  ال  اهلل،  آيـاِت  ِمـْن 
اهلل  فاْدُعـوا  َرَأْيُتُموُهـا  َفـإِذا  حِلَياتِـِه،  َوال 
«، ويف روايـة: »حتى  َوَصلُّـوا، َحتَّـى َينَْجـِيَ

.(( تنكِشـف«)

ويف حديـٍث آخـر: »َفـإِذا َرَأْيُتُموُهـا َفَصلُّوا 
واْدُعـوا، َحتَّـى ُيْكَشـَف ما بُِكـْم«)2).

  وألنَّ للصـالة،  غايـًة  االنِجـالء  فجعـل 
 َضوء  الصـالة إنَّـام ُسـنَّت رغبـًة إىل اهلل يف َردِّ
الشـمس أو القمـر، فإذا حصـَل ذلك حصَل 

مقصـود الصـالة)3).

واية الثانية له-. رواه البخاري )٠6٠)(، ومسلم )5)9( -والرِّ  (((
رواه البخاري )٠4٠)(، ومسلم )))9).  (2(

ينظر: المغني البن قدامة )3/33٠).  (3(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

؛  إذا انجَلِت الشـمُس أو القمـُر قبل أن يصيلِّ
فقـد فـاَت وقُتهـا وال ُتقـى -باالتفـاق-؛ 
ـا ُسـنَّة فـاَت حملُّهـا، وهـي مـن ذوات  ألنَّ
زاَل  قـد  بسـبب  مقرونـٌة  فهـي  األسـباب، 
فزاَلـت  اخلُُسـوف-  أو  الُكُسـوف  -وهـو 
مـن  املقصـوُد  حصـَل  وقـد  مشوعيَّتهـا، 

.((( التجـيِّ وهـو  الصـالة 

يف  وهـو  القمـُر  أو  الشـمُس  انجَلـِت  إذا 
الصـاة؛ أمتَّهـا -بـا خـاف- عـى صفتها 
القيـام  يف  كان  سـواء  فهـا،  وخفَّ املرشوعـة، 

الثـاين))(. أو  األول 

ينظر: المغني )33٠/3(، وفتح الباري )52٨/2(، والشــرح الممتع   (((
.((9٠/5(

ينظر: المغني )33٠/3(، والمجموع )54/5(، واإلنصاف )445/2).  (2(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ـحاب  ِت الشـمُس أو القمـُر بالسَّ إذا اسـَتَتَ
؛  ومها ُمنَكِسـفان، وشـكَّ يف االنِجـاء؛ صىَّ

 األصـَل بقاُء الُكُسـوف. ألنَّ

  ـحاب وشـكَّ وإذا كانِت الشـمُس حتت السَّ
   -بال خـالف-؛ ألنَّ هـل ُكِسـَفت؛ مل ُيَصـلِّ

األصل عـدم الُكُسـوف))).

السـاُء  تلبَّـدِت  ثـم  ُكُسـوٌف،  حصـَل  إذا 
جـوع إىل علاء الفلك  بالغيـوم؛ فا بأَس بالرُّ
  ؛ ألنَّـه ثبـَت بالتجـاِرب أنَّ يف وقـِت التجـيلِّ

قولـم ُمنَضبِـٌط)2).

ينظر: المغني )33٠/3(، والمجموع )54/5).  (((
ينظر: الشرح الممتع )5 /٨9)).  (2(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

إذا غاَبـِت الشـمس كاِسـفًة، أو طلعـت عى 
قـد  ألنَّـه  ؛  ُيَصـلِّ مل  خاِسـف؛  وهـو  القمـر 

ذهـَب وقـُت االنتفـاع بنوِرهـا))).

الُكُسـوف  إذا فـرَغ مـن الصـاة ومل ينجـِل 
الصـاة،  َتكـرار  ُيـرَشع  فـا  اخُلُسـوف؛  أو 
عاء  ْكـر والدُّ وإنَّـام املـشوُع: االشـتِغال بالذِّ
 النبي   وينكِشـف مـا هبـم؛ ألنَّ إىل أن يتجـىلَّ

 مل يـِزد عـىل ركعَتـن)2).

ُتـْدَرك الركعـة يف صـاة الُكُسـوف بـإْدراك 
كـوع األول من كلِّ ركعـة )ألنَّه هو ُركن  الرُّ

ينظر: المغني )33٠/3(، واإلنصاف )446/2).  (((
ينظــر: المغني )3/)33(، والمجمــوع )54/5(، ومجموع الفتاوى   (2(

)26٠/24(، وفتاوى ابن باز )3)/43).
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

الصـاة(، فَمـن فاَتتـه ركعـٌة قضاهـا -بعـَد 

سـالم اإلمـام- بركوَعن وسـجوَدين.

كـوع الواحـد، فَمـن  كوعـان كالرُّ وقيـل: الرُّ

أدرَك أحدهـا فقـد أدرك اجلميـع))).

اإلمـام،  صـاة  بعـَض  املسـبوُق  أدرَك  إذا 

بقيَّتهـا، سـواء  وسـلَّم اإلمـام؛ قـام وصـىَّ 

  جتـىَّ الُكُسـوف أم داَم، فـإذا مل يكـن قد جتىلَّ

 أمتَّهـا خفيفـًة)2).   أمتَّهـا طويلـًة، وإالَّ

ينظــر: المغني )332/3(، والمجموع للنــووي )5/)6(، والذخيرة   (((
للقرافــي )43٠/2(، واإلنصــاف للمرداوي )44٨/2(، والشــرح 

الممتع )5/9٧)).
ينظر: المجموع للنووي )5/)6).  (2(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

األسـباب؛  ذواِت  مـن  الُكُسـوف  صـاة 

فُيـَشع -عـىل الراجـح- صالُتـا يف أوقات 

الكراهـة )مثـل: بعـد صـالة العـرص وبعـد 

الَفْجـر())). صـالة 

صـاة  مـع  الُكُسـوف  وقـُت  اجتمـَع  إذا 

َمِت الفريضُة بـكلِّ حاٍل -وإْن  الفريضـة؛ ُقدِّ

ا ُسـنَّة،  خيـَف مـن فـواِت الُكُسـوف-؛ ألنَّ

ة عىل النـاس بإلزاِمهـم انتظاَر  ومنًعا للمشـقَّ

الصـالة الواجبـة، وفيهم الضعيـف والكبري 

وذو احلاجـة)2).

ينظر: فتاوى ابن باز )3)/42).  (((
ينظر: المغني البن قدامة )3/)33(، وفتاوى ابن عثيمين )6)/3٠٧).  (2(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

دخـول  قبـل  الُكُسـوف  صـاة  يف  رشَع  إذا 
وقـت الفريضـة، ثـم دخـَل وقـُت الفريضة: 
عليـه  وجـَب  الفريضـة  وقـُت  ضـاَق  فـإن 
َيهـا يف الوقـت، وإن اتسـَع  التخفيـُف ليصلِّ

الكسـوف))).  يف صـالة  اسـتمرَّ الوقـت 

أو  الِوتـر  مـع  الُكُسـوف  وقـُت  اجتمـَع  إذا 
التاويـح أو اجِلنـازة؛ بـدأ بـا خيشـى فواَته.

م األوكَد  فـإن تسـاويا يف خشـية الَفْوت؛ قـدَّ
الُكُسـوف،  عـىل  اجِلنـازة  م  فتقـدَّ منهـام؛ 
م الُكُسـوف عىل صـالة الراتبـة والِوْتر  ويقـدَّ

والتاويـح)2).

ينظر: الشرح الممتع )5/9٠)).  (((
ينظر: المغني البن قدامة )3/)33).  (2(
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

ُيَسـنُّ لإلمـام أن خيُطـَب بعـد الصـاة ُخطبًة 
هبـا  ـُق  وُيَرقِّ النـاس،  فيهـا  َيِعـُظ  واحـدًة، 
العظيـم  األمـر  هبـذا  ُرهـم  ويذكِّ قلوهَبـم، 
رهـم  ار، وحيذِّ ة والنَـّ وباليـوم اآلخـر وباجلنَـّ
ار،  النَـّ لدخـول  املوجبـة  األسـباب  مـن 
عاء واالسـتغفار  ويأمرهـم باإلكثـار مـن الدُّ
ذ مـن عـذاب  والتعـوُّ َدقـة  والصَّ اهلل  وِذْكـر 

القـر.

 النبـي  َخَطـَب النَّاَس  وقد ثبـَت أنَّ
يف ُخطبة الُكُسـوف، َفَحِمـَد اهلل َوَأْثنَى َعَلْيِه، 
ـْمَس والَقَمـَر آَيتـاِن ِمـْن   الشَّ  قـاَل: »إِنَّ ُثـمَّ
آياِت اهلل، ال خَيِْسـفاِن ملَِْوِت َأَحـٍد َوال حِلَياتِِه، 
وا َوَصلُّوا  ُ َفـإِذا َرَأْيُتْم َذلِـَك فاْدُعوا اهلل َوَكـرِّ
ـٍد، واهلل  ـَة حُمَمَّ ُقـوا«، ثـم قـال: »يـا ُأمَّ َوَتَصدَّ
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٤٦ فائدة في الُكُسوف والُخُسوف

 َعْبـُدُه َأْو   ِمـَن اهلل َأْن َيـْزيِنَ مـا ِمـْن َأَحـٍد َأْغرَيُ
ـٍد، واهلل َلـْو َتْعَلُموَن  ـَة حُمَمَّ  َأَمُتـُه! يـا ُأمَّ َتـْزيِنَ
مـا َأْعَلـُم َلَضِحْكُتـْم َقِليـاًل َولَبَكْيُتـْم َكثِـرًيا، 

بلَّغـُت«))). هل    أالَّ

نا يف ُخطبة الُكُسـوف  ذكـَر النبيُّ  الزِّ
ر منه، وِذْكُره هـذه الكبرة بخصوصها  وحـذَّ
نـا من  َلـه: فُظُهـور الزِّ فيـه رسٌّ بديـع ملـن تأمَّ
ِمـن أرشاط  العـامل، وهـو  َخـراب  أمـارات 
َأرْشاِط  »ِمـْن  احلديـث:  يف  كـام  السـاعة، 
اجلَْهـُل،  َوَيْظَهـَر  الِعْلـُم،    َيِقـلَّ َأْن  ـاَعِة:  السَّ
»ويفشـو  روايـة:  ويف   ،»... نـا  الزِّ َوَيْظَهـَر 

غُت« له   هل بلَّ رواه البخاري )٠44)(، ومســلم ))9٠( - وزيادة »أالَّ  (((
وحَده -.
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يف  سـبحانه  اهلل  ُسـنَُّة  جـَرت  نا«)))،وقـد  الزِّ
نـا يغَضـُب اهلل  الزِّ أنَّـه عنـد ظهـور  َخْلقـه: 
 أن   غضبـه، فال ُبـدَّ سـبحانه وتعـاىل ويشـتدُّ
يكـوَن لغَضبـه يف األرض أثـٌر وعقوبـٌة.

قـال عبـُد اهلل بـُن مسـعود : »مـا ظهـر 
نا يف قرية إال َأِذَن اهلل بإهالكها«)2). بـا والزِّ الرِّ

َمْعِرَفُة أوقاِت الُكسـوِف واخُلسوِف -وكونا 
جزئية أو كليَّة-، ونـزوِل األمطار، وحدوِث 
يـاح، وأحواِل الطَّْقس،  الزالِزل، وهبوِب الرِّ
عـه؛ ال َيْدُخـل يف  والبحـُث عـن ذلـك وتوقُّ
ـا ُتبنَى  التنجيـم أو ادِّعـاء ِعْلـم الغيـب؛ ألنَّ

واية الثانية له- . رواه البخاري ))٨(، ومسلم ))26٧( -والرِّ  (((
ينظر: الداء والدواء البن القيِّم )ص3٧9).  (2(
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ـيَّة وجتـاِرب، وَنَظٍر يف ُسـنَن  عـىل أمـوٍر ِحسِّ
اهلل الكونيَّـة، فُتصيـب تـارًة وخُتطـئ أخرى، 
يف  تأثـرًيا  للنُّجـوم    أنَّ اعتقـاٌد  فيهـا  وليـس 

األرضيَّة. األحـوال 

وال ُينـايف ذلك كون الُكسـوِف أو اخلُسـوِف 
أو الـزالِزل آيـًة مـن آيـاِت اهلل تعـاىل التـي 
ـم  رهبِّ إىل  ِجعـوا  لرَيْ عبـاَده،  هبـا  ف  خُيَـوِّ

طاعتـه))). عـىل  ويسـتقيموا 

ُيْسـَتَحبُّ عند ُحصوِل الُكُسـوِف واخُلُسوِف 
العظيمـة:  اآليـات  مـن  والـزالِزل وغِرهـا 
إليـه،  واإلنابـة  تعـاىل،  اهلل  إىل  ع  التـرضُّ

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ))/634، 635، 323/٨(، والقول المفيد   (((
البن عثيمين ))/)53).
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واإلقـاع عـن املعـايص، وامُلبـاَدرة إىل التوبة 

-وهـذا واجب يف كلِّ وقت-، واالسـتِغفار، 

َدقة،  ْكـر، والصَّ عاء، والذِّ واإلحلاُح إليـه بالدُّ

وغرُيهـا مـن األسـباب التـي ُيْسـَتَدَفُع  هبـا 

العـذاُب والنَِّقـم.

قـال اهلل تعـاىل: )ی  ی        جئ  حئ    مئ  

ىب    مب   خب        حب    جب   يئ                ىئ  
يب  جت  حت( ]الـروم: )4[، وقال: )ى  
ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  

]األنعـام:  ېئ(  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ             )ۆئ   وقـال:   ،]43

.]33 ]األنفـال:  ېئ( 
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نَّة  يقوُل شـيُخ اإلسـالِم ابُن تيميَّة : »السُّ
: أن َيْفعـل العبُد عند  يف أسـباب اخلـر والرشِّ
أسـباب اخلـرِي الظاهرِة من األعـامِل الصاحلة 
  مـا جَيِْلـب اهللُ بـه اخلـري، وعند أسـباِب الشِّ
الظاهـرة ِمـن العبـاداِت مـا َيْدَفـع اهللُ به عنه 

.(((» الشَّ

َقنا ملا حيبُّه ويرضاه  نسأل اهلل تعاىل أن يوفِّ
ونعوُذ به سبحانه من الِفَتن
ما ظهَر منها وما بطن
 العاملن واحلمد هلل ربِّ

مجموع الفتاوى )35/٧٠)).  (((
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