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 كيفية القراءة يف صالة الكسوف

Should the Imam recite the Qurʾān loudly or quietly in Ṣalāh al-Kusūf (the Ṣalāh 
for solar eclipse)? 

The scholars have different opinions regarding this.  

(1) According to Imam Abū Ḥanīfah (d. 150/767), Imam Mālik (d. 179/795) and Imam 
Shāfiʿī (d. 204/820), the Imam will recite the Qurʾān quietly. This is the dominant 
position of the Ḥanafī school of thought.  

(2) However, according to Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (d. 241/855), Imam Abū Yūsuf (d. 
182/798) and a narration from Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī (d. 
189/805), the Imam will recite the Qurʾān loudly. This is also the view of ʿAlī ibn Abī 
Ṭālib (d. 40/661), ʿĀʾishah (d. 58/678), Barāʾ ibn ʿĀzib (d. 72/691-2), Imam Isḥāq ibn 
Rāhwayh/Rāhūyah (d. 238/853) and Imam Bukhārī (d. 256/870), as well as a group 
of Shāfīʾī and Mālikī scholars.   

(3) According to Imam Ibn Jarīr al-Ṭabarī (d. 310/923), the Imam has a choice to recite 
loudly or quietly. This view has been preferred by the famous Mālikī scholar and 
ḥadīth expert Ḥāfiẓ Ibn ʿAbd al-Barr (d. 463/1071).  

These differences of opinions are a result of apparently conflicting narrations regarding the 
practice of the Prophet  when the solar eclipse occurred in the blessed city of Madinah on 
Monday 29 Shawwāl, 10 AH at 8.30am, which corresponds to 27 January 632 CE.   

Based on the above, the default Ḥanafī position is that the Imam should recite the Qurʾān 
quietly. However, it is permissible and perhaps advisable for the Imam to recite the Qurʾān 
loudly in current times especially if the solar eclipse and subsequently the Ṣalāh last for a 
considerable period. This position is supported by the fact that many Ḥanafī scholars have 
adopted the view of loud recitation based on the ḥadīths. Otherwise, people may struggle to 
stand for a long period and find it difficult to concentrate and lose interest. This may result 
in the shortening of the Ṣalāh before the eclipse finishes which would not conform to the 
Sunnah. This is the view of my respected father Mufti Shabbīr Aḥmad Ṣāḥib (b. 1376/1957 - ) 
and several of my teachers who add that if the Imam recites loudly, the recitation should be 



~ 2 ~ 

in an emotional tone and not excessively loud. Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī (b. 
1362/1943 - ) has also mentioned that the later Ḥanafī scholars have stated that the Qurʾān 
can be recited loudly if there is fear of the congregation losing interest. The great Mālikī 
scholar and commentator of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Shaykh Zarhūnī (d. 1318/1900) mentions a 
similar reason behind the decision of Imam Ibn ʿArafah al-Mālikī (d. 803/1400) to recite the 
Qurʾān loudly in Ṣalāh al-Kusūf in Jāmi al-Zaytūnah, Tunisia. Thus, it is recommended to 
recite the Qurʾān loudly, when the solar eclipse occurs in a few days. 

 را ٔاو رساسوف هجك ال  ةيف صال ةالقراء

مام البخار   يف وسمل عليه هللا صىل النيب هجر :عهنا هللا ريض عائشة عن، وروی  الكسوف يف ابلقراءة اجلهر ابب (۱۰٦٥) يترمج الإ

ذا،  بقراءته اخلسوف صالة ذا،  فركع كرب قراءته من فرغ فاإ  يف القراءة يعاود مث،  امحلد وكل ربنا محده ملن هللا مسع قال الركعة من رفع واإ

 .جسدات ؤأربع ركعتني يف ركعات ٔأربع الكسوف صالة

 صىل هللا عليه عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال: اخنسفت الشمس عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ، فصىل رسول هللاو 

 .(۱۰٥۲) يالبخار  هاحلديث ، رواا طويال حنوا من قراءة سورة البقرة ، وسمل فقام قيام

 النسايئ ه، روا يف كسوف الشمس ل نسمع هل صواتم هبىل صىل هللا عليه وسمل ص النيبمسرة بن جندب ريض هللا عنه ٔأن عن و 

 هوحس ن( ۱۲٤۲ )مك( واحلا۲۸٥٦)( وابن حبان ٥٦۲) يالرتمذ هوحصح،  (۲۰۲٦۸)محد أ ( و ۸۳۲۹) ةشیب ( وابن ٔايب۱٤۹٥)

( وابن ۳۲۰: ۳ابن حزم ) هام رصح بكول هو م هو ، بن عباد  ةثعلب هففي، مقال  هس ناداإ  يفن ك، ل( ۳۸۱: ٤) ةرشح الس ن يف يالبغو 

 احلافظ ابن جحر يف هوتعقب، ( ۹۸: ٤الثقات ) يفل ابن حبان اإ  ه، ومل يوثق( ۱۲۲: ۱) املغين يف يبهواذل وابن املديين القطان والعجيل

(: مث لو حص مل ۲۳۰: ۳، قال ابن حزم )( ۳۷۱: ۱ومزیان الاعتدال ) (۲٤: ۲) ذيبذيب الهت( ، وراجع هت۲۱۹: ۲التلخيص احلبری )

منا فيهالسالم مل ی  هعلي هٔان هلیس في ه، لٔن ةجح هم فين هلكت ن حبيث اك، ولو  همل یسمع هٔان يف ة، وصدق مسر ‘ صوات ل نسمع هل’ هر ، واإ

ن خرب اكر لهمل ی  هن فياكام صادق ، مث لو هالكا ، و جحرهت يف نت قريبا من القبةلاك ا اليتعهن هللا ريض ةعائش هام مسعتك،  هلسمع هیسمع

 .ی ام الٓخر ، انهت ه الٔمرین جائزا ل يبطل ٔاحدالكن اكٔاو ل، ، والزائد ٔاویل  ةخرب مسر  زائدا عىل ما يف ةعائش

وقال به  ،وغریه  ابن خزمية مرفوعا وموقوفا ٔأخرجه عيل وقد ورد اجلهر فهيا عن(: ٥٥۰: ۲) يفتح البار  احلافظ ابن جحر يف قال

حساق ؤأمحد ٔأيب حنيفة صاحبا خيری بني : الطربي من املالكية ، وقال وابن العريب وغریهام من حمديث الشافعية وابن املنذر وابن خزمية واإ

ٔلنه ،   قرٔأ حنوا من سورة البقرة ابن عباس بقول الشافعي : یرس يف الشمس ویهر يف القمر ، واحتجالثالثة والإرسار ، وقال ألمئةاجلهر 

یل تقدیر ، وتعقب ابحامتل ٔأن یكون بعيدا منه ، لكن ذكر ٔأنه صىل جبنب النيب صىل هللا  ابن عباس تعليقا عن الشافعي لو هجر مل حيتج اإ

من ثالثة طرق ٔأسانيدها واهية ، وعىل تقدیر حصهتا مفثبت اجلهر معه قدر  البهيقي يف الكسوف فمل یسمع منه حرفا ، ووصهل عليه وسمل

ن ثبت العدد فيكون فعل ذكل لبيان اجلواز ، وهكذا اجلواب عن حديث مل  والرتمذي ابن خزمية عند مسرة زائدة فألخذ به ٔأویل ، واإ

ن ثبت ، یسمع هل صوات  اجلهر عندي ٔأویل ٔلهنا صالة جامعة ينادى لها وخيطب فأٔش به : ابن العريب القل يدل عىل نفي اجلهر ، ؤأنه اإ

( ۳۱٤: ۲) ةوحصيح ابن خزمي( ۲۸۲: ۳) املساكل( و ۳٥: ۳) يالٔحوذ ةعارضوراجع ی  ، ، انهت  العيد والاستسقاء ، وهللا ٔأعمل

 . (۳۸۳: ٤) ةرشح الس ن يف يالبغو  ةمن الشافعير هوممن رحج اجل ، ( ۲۹٦: ٥والٔوسط لبن املنذر )

 هعمل ٔان هٔايضا ، ٔلن ر عيلملا هج همع وسمل حني صىل عيل هعلي صىل هللا ر النيبهولو مل ی (: ۹٤: ۷) يالقار  ةمعد يف العيين احلافظوقال 

 .ی ٔاعمل ، انهت  ر ، وهللاهاجل  كفمل يرت  ةالس ن
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مع  رهیل احاديث اجل اإ ام مال هالكوابن جحر  (: واحلافظان البدر العيين۳۱: ٥معارف السنن ) يف يالبنورمحمد يوسف  وقال الش يخ

  ه.يضا بدليل صنيعأ  يالبنور هلياإ مال ی  ، و ام ، انهت بهيه خالف مذ

 اب العسقالينهش وال  (: واحلافظ البدر العيين٥٦٤: ٤خمطوط ، ) يعىل سنن الرتمذ هتعليقات يف ياحلنف فغاينمام مشس ادلین الٔ وقال الإ 

صاحب  يلو هنداكدریس الاإ ی  ، ولعل الش يخ هت ور ، ان هاجل  هن مل یساعداإ حق ابلتباع ، و ر ، واحلق أ هحاديث اجل یل أ اإ ام مال هالك

 ه.ت عليكسو ( ۲۳٤: ۲)التعليق الصبيح  م احلافظ ابن جحر يفالكنقل  هناإ ف، ر هیل اجل اإ معارف القرآن مال 

خيفى فهيا  لكنهل و  :قَال ؟ل یهرون فهيا ابلقراءةهة ن صلوا جامعاإ ف :قلت(: ٤٤٥: ۱) بن احلسن الشیباينمام محمد لالإ  صلالٔ  ويف

ل و ویهر ِفهيا يف ق،  ومل یهر فهيا ابلقراءةا  عليه وسمل ٔأنه صىل فهيول هللا صىل هللابلغنا عن رس،  ست هذه كصالة العيدینی ابلقراءة ول 

 .ی ، انهت  اؤأنه هجر ابلقراءة فهي سطالب ٔأنه صىل يف كسوف الشم بن ٔأيب بلغنا ذكل عن عيل :قال،  دٔأيب يوسف وهو قول محم

ٔلن النفل الهناري ل یكون هجرا دلفع  ،حي مبا عمل من قوهل اكلنفل ترص (بال هجر) (: ۱۸۰: ۲البحر الرائق ) ابن جنمی يف ةقال العالمو 

، ولو  صىل بنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الكسوف فقام بنا قياما طويال حنوا من سورة البقرة: ابن عباس قوهلام من اجلهر حلديث

یل احلزر  .ی ، انهت  هجر ملا احتيج اإ

 يوسف ٔأيب وعند ، حنيفة ٔأيب عند الشمس كسوف يف اجلاعة صالة يف ابلقراءة یهر ول (:۲۸۱: ۱البدائع ) يف سايناكال ةقال العالمو 

 عائشة عن روي ما حنيفة ٔأاب خالف من قول وجه ، حنيفة ٔأيب قول مع قوهل الرواايت عامة يف ذكر ، مضطرب محمد وقول ، هبا یهر

 ابلقراءة فيجهر عظمی جبمع تقام صالة ٔلهنا ، ابلقراءة فهيا وهجر الكسوف صالة صىل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔأن عهنا هللا ريض

،  صوت هل یسمع مل طويال قياما قام وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔأن جندب بن مسرة حديث حنيفة ، ؤليب والعيدین اكجلعة فهيا

 ٔأمسع فمل جنبه اإیل وكنت الكسوف صالة وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مع صليت: قال عهنام هللا ريض عباس ابن عن عكرمة وروى

 القراءة يف التأٔمل عىل يقدرون ل القوم ، ؤلن مسموعة قراءة فهيا لیس ٔأي ، جعامء الهنار صالة وسمل: عليه هللا صىل وقال ، حرفا منه

 قلوهبم لش تغال الهنار صلوات يف ألايم سائر يف التأٔمل عىل يقدرون ل كام ، الفزع هبذا قلوهبم لش تغال ، مشرتكة القراءة مثرة لتصری

 ٔأنه عىل ذكل وحنمل ، ألخر ألحاديث ظواهر مع ذكران اذلي الاعتبار لنا فبقي عباس ابن حبديث تعارض عائشة وحديث ، ابملاكسب

 .ی ، انهت  ٔأعمل ، وهللا ٔأحياان الظهر صالة يف والٓيتني الٓية یسمع اكن وسمل عليه هللا صىل النيب ٔأن روي كام ، اتفاقا ببعضها هجر

 ، هللا رمحه حنيفة ٔأيب مع هللا رمحهمحمدا  ٔأن والظاهر: هللا رمحه ألمئة مشس (: قال۱۳٦: ۲) اينهاحمليط الرب  يف ةابن ماز  ةالعالم وقال

 .ی ، انهت  يوسف ٔأيب مع محمد قول ذكر الشهيد واحلامك

 بن الرباء وحبرضته زيد بن هللا عبد وفعهل عنه هللا ريض عيل عن روي فقد اجلهر (: ؤأما۳۱٤: ۲) املغين يف ةابن قدام ةوقال العالم

حساق يوسف ٔأبو قال وبه ، ٔأرمق بن وزيد عازب اخلسوف ،  صالة يف هجر وسمل عليه هللا صىل النيب ٔأن عائشة ، وروت املنذر وابن واإ

 حديث هذا: الرتمذي قال ، ابلقراءة فهيا وهجر الكسوف صالة صىل وسمل عليه هللا صىل النيب ٔأن عائشة عن عروة ، وعن عليه متفق

 هللا ريض عائشة قول فأٔما ، والعيد والرتاوحي الاستسقاء كصالة اجلهر سنهنا من فاكن ، اجلاعة لها رشعت انفةل ، ؤلهنا حصيح حسن

س ناده ففي قراءته حزرت عهنا  ٔأول غری من قرأٔ  ٔأو ، للبعد تفهم ومل صوته مسعت تكون ٔأن وحيمتلاإحساق ،  ابن رواية من ٔلنه ، مقال اإ

 دفعت: حديثه يف فاإن ، لبعده یسمع مل ٔأنه یوز مسرة وحديث ، هذا مبثل يعارض فكيف ، رصحي حصيح حديثنا مث.  البقرة بقدر القرأٓن

یل  ، كثریة ٔلمور حممتل نفي هذا منه ، مث یسمع ماكان يصل ل حاهل هذا ومن ، اخلطايب قاهل ، ابلزحام مغتصا يعين ، ابزر وهو املسجد اإ

 هذه عىل الصالة هذه وقياس ، والاستسقاء والعيدین ابجلعة منتقض وقياسهم ، الرصحي الصحيح احلديث ٔأجهل من يرتك فكيف

 .ی ، انهت  هبذه وش هبها مهنا لبعدها الظهر عىل قياسها من ٔأویل الصلوات

جاب عن حديث ابن ر وأ هثبت اجل جدا ، وأ  ةمفيد يه( و۲٦٦: ۲عالم املوقعني )اإ  احلافظ ابن القمی يف املوضوعذا هحول م الكطال الوأ 

 قرأٔ  ما حيفظ ومل مسع ٔأنه: الثالث ، عباس ابن یسمعه ومل هجر ٔأنه: الثاين ، یهر مل ٔأنه: ٔأحدها ، وجوها حيمتل ، فقال: وهذا هعباس بوجو 
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ن ، البقرة بسورة فقدره به منا وسمل عليه هللا صىل النيب حياة يف القرأٓن یمع مل عباس ابن فاإ  قرأٔ  ما نيس یكون ٔأن: الرابع ، بعده مجعه واإ

مام به قرأٔ  ما ينىس الرجل نرى وحنن ، ابلبقرة فقدرها قراءته قدر وحفظ به  عىل اجململ اللفظ هذا يقدم فكيف ، يومه صالة يف الإ

ل حيمتل ل اذلي احملمك الرصحي  ، الرحمی الرمحن هللا ببسم وسمل عليه هللا صىل النيب هجر ترك روى ٔأنسا ٔأن العجب ومن ، واحدا وهجا اإ

 وقدممت،  شك بال منه س نا ٔأصغر عباس وابن ، البسمةل یسمع فمل الصفوف خلف يصيل صغریا اكن: فقلمت ، خالفه حصايب عن يصح ومل

 .ی  خمترصاانهت ،  هجر یسمعه فمل الصف خلف صىل فلعهل صغریا اكن :قلمت فهال ، رصحيا مسعه من عىل للجهر سامعه عدم

 ، ذكران ملا ویلأ  فهیي ، ابلقراءة فهيا هجر قد نهأ  خترب شةعائ  فهذه(: ۳۳۳: ۱اثر )رشح معاین الٓ  قال يف، ر هاجل  يمام الطحاو ورحج الإ 

 يف تصىّل  اجلعة يناورأ  ، ابلقراءة فهيام یهر ول ايمالٔ  رسائ يف هنارا يصليان والعرص الظهر ينارأ  انأ  اختلفوا ملا ذكل يف النظر اكن وقد

 يفعل مهنا اكن وما ، فيه خوفت هنارا ايمالٔ  رسائ يف يفعل مهنا اكن ما حمكها هكذا ضالفرائ فاكنت ، ابلقراءة فهيا ویهر ايمالٔ  من خاص

 يفعل اهنم اكن وما ، ابلقراءة فيه خوفت هنارا ايمالٔ  رسائ يف يفعل مهنا اكن ما النوافل حمك علج   وكذكل ، فيه هجر ايمالٔ  من خاص يف

 من قول يف الاستسقاء صالة واكنت ، فيه الناس بني اختالف ل ما هذا ، ابلقراءة فيه یهر العيدین صالة مثل ايمالٔ  من خاص يف

 فامي وسمل عليه هللا صىل النيب عن روينا ما ذكل يف قوهل شذ وقد ، ابلقراءة فهيا یهر عنده حمكها هكذا ، صالة الاستسقاء يف یرى

 يضاأ  كذكل الكسوف صالة نأ  ثبت والسنن ضالفرائ يف وصفنا ما ثبت فلام ، الاستسقاء صالة يف ابلقراءة هجره يف هذا كتابنا من تقدم

 ، ايمالٔ  من خاص يف املفعوةل السنن يف القراءة كحمك فهيا القراءة حمك یكون نأ  وجب ايمالٔ  من خاص يف املفعوةل الس نة من اكنت ملا

 .ی ، انهت  تعایل هللا رمحهام ومحمد يوسف يبأ  قول وهو ، ذكران ما عىل ونظرا قياسا ، اخملافتة ل اجلهر وهو

ش يخ  هجزم بفقط ،  ةواحد ةوسمل مر  هعلي صىل هللا زمان النيب يف ةاملنور ةاملدين يف سفتك ، لٔن الشمس  ةل يقال بتعدد الواقع هناإ مث 

( ٤۰۸: ٤م )هاملل فتح  العامثين يف ةوالعالم يكمحمود ابشا الفل ه( ، واختار ٤۳۹: ۱)زاد املعاد  ام يفكواحلافظ ابن القمی  ةسالم ابن تمیيالإ 

 العامثين هاك( وح۹ام )صـ هنتاجئ الٔف  يف يكشا الفلابمن احملققني ، وقد حقق محمود  مهوغری( ٥: ٥) السننمعارف  يف يالبنور والش يخ

 ةالساع يف م٦۳۲ ةينایر س ن ۲۷فق ليوم ـ املواه۱۰ ةشوال س ن ۲۹يوم الثنني  يف ةالنور ةاملدين سفت يفك الشمس ن أ  هعن يوالبنور

  ه.عن هللا ريضمی هبرااإ  همات في يو اليوم اذلهصباحا ، و  ۳۰ ةوادلقيق ۸

نسان قد ن الإ ، لٔ  هل یس تلزم عدم سامع ةالبقر  ةن تقدیر ابن عباس لسور(: واحلق أ ۸۹: ۲قال ) هنك امم الرس ل ابن اهل ةورحج العالم

 .(۲۳٤: ۲) ةنصب الراي يف يالزيلعاحلافظ  ةمن احلنفي هب هس بقو قلت: ی  ، ، انهت  هر لقدر كو ذاهو  هينىس مقروء املسموع بعين

وحديث  ة(: حفصل اجلع بني حديث عائش٤۱٦: ٤م )هفتح املل  قال يف،  هصنيع هام يدل عليكر هیل اجل اإ  محد العامثينش بری أ  ةومال العالم

 یل املسجد يفاإ  ةنسو  ا يفا حمل نظر ، وس ئایت الترصحي خبروهججحرهت يف ةون عائشكسوف ، قلت: و ك ال  ةصلو  ر يفه، وثبت اجل  ةمسر 

ن حيمتل أ  صف الرجال؟ نعم و يفهو  ةصف النساء ول یسمع مسر  يف يهو ةن تسمع عائشن أ كيف ميك ف  ذاها ، وعىل عهن ةحديث معر 

ر بسائر هومل ی  ةالرسي ةالصلو  حياان يفيتني أ والٓ  ةيم الٓ هن یسمع اكام كايت ، ا ببعض الٓ ر فهيوسمل قد هج هعلي صىل هللا ون النيبكی

یل اإ  هيالنمب خری یشعر الٔ  همالكی  ، ولعل رسار ، انهت عىل الإ  حاديث ادلاةلوسائر الٔ  ةبني حديث عائش ة، وحينئذ فال منافا ةالسور

 .عملأ  الرس، وهللا

آخر الصفوف ،  ون يفكی ةالصلو  ن يفن قياهم(: ومعلوم أ ۱۷۱: ۸عالء السنن )اإ  قال يف، ر هیل اجل اإ  محد العامثينظفر أ  ةومال العالم

ی  ، مث ، انهت  اخلطايب همهام ف ك ةءرسار ابلقراداود عىل الإ  يبعند أ  ةحديث عائش ، ول دليل يف ةءر ابلقراهر دليل عىل اجل هظ ن أ هفسامع 

   .و آيتنيأ  ةر ابٓيوسمل هج هعلي صىل هللا ن النيبحممتال ابٔ  ر آنفاكاستبعد ما ذ

الرتاوحي  ذا يفكر والعرص ، و هالظ  ن خيافت يف، فيفيد أ  ةالصلو  هذهر عن غری هاجل  ي(: ویوز نف۹۲ـ جامع الرموز )ص يف س تاينه وقال الق 

 هاكی  ، وحثری من التداولت ، انهت ك  ام يفكا ر فهيهی  هنحص أ ن الٔ ل أ اإ ،  يعىل ما مر عن القاعد هسوف والاستسقاء عندك والوتر وال 
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 ةالرعاي ةمعد سوف يفك ال  ةرحج خطب هنل أ اإ ،  نصا رهو اجل ترجيح الرس أ  همالك جد يفمل أ ( ، و۲٦۹: ۲) ةالسعاي يف ينو ك الل  ةالعالم

  .عملأ  ، وهللا هفامي وقفت علي همل يرصح ب هنل أ اإ يضا ر أ هرحج اجل ی هنأ ر ه، فالظا( ۲۳۸ـ )ص

ا لثبوت الرس فهيو  ةءر ابلقراهبني رواايت اجل  ةل منافا(: و۳۱: ٤قال )، ر هیل اجل اإ  يكالش يخ الس بل العذب املورود ومال صاحب املهن

الصحيحني  ا يفر لثبوهتها مل تتعدد فرتحج رواايت اجل هنما عىل أ أ سوف تعددت ، ك ال  ةن صلو ء عىل أ وسمل بنا هعلي صىل هللا ه عنلك

 .ی ، انهت  ةفتقدم عىل النافي ةا مثبتوهنكا ، ولفيعمل هب ةللزايد ةا متضمنوهنكول

 وما املصنف ذكره ملا الشمس كسوف يف والإرسار ، القمر كسوف يف ابلقراءة اجلهر (: الس نة٥۲: ٥اجملموع ) يف يمام النوووقال الإ 

ليه مضمناه : اخلطايب ، وقال واخملترص ألم يف الشافعي عليه ونص ، طرقهم مجيع يف ألحصاب قطع وبه املذهب يف املعروف هو هذا،  اإ

 ابن ، وقال اخلطايب كتاب يف ٔأره ومل ، اخلطايب عن الرافعي نقهل كذا،  الشمس كسوف يف یهر ٔأنه الشافعي مذهب عىل یيء اذلي

 الصحايب اخلطمي یزيد بن هللا وعبد طالب ٔأيب بن عيل عن ذكل وروينا قال ، الشمس كسوف يف اجلهر یس تحب: ٔأحصابنا من املنذر

حساق ٔأمحد قال ، وبه عازب بن والرباء ٔأرمق بن وزيد  ، یرس حنيفة: ؤأبو ماكل ، وقال وداود رواية احلسن يف بن ومحمد يوسف ؤأبو واإ

 .ی ، انهت  س بق مبا عنه ویاب املسائل هذه رشح ٔأول يف قدمناه اذلي عائشة حبديث للجهر واحتج

 ومذهب مذهبنا ٔلن ، القمر كسوف عىل محمول واجلهور ٔأحصابنا عند هذا( اخلسوف صالة يف (: )هجر۲۰٤: ٦رشح مسمل ) وقال يف

 بن ومحمد يوسف ٔأبو وقال،  القمر خسوف يف ویهر الشمس كسوف يف یرس ٔأنه الفقهاء ومجهور سعد بن والليث حنيفة ؤأيب ماكل

حساق ؤأمحد احلسن  ولو ، وغریها البقرة بقدر القراءة حزروا الصحابة بأٔن الٓخرون واحتج ، احلديث هبذا ومتسكوا ، فهيام یهر: وغریمه واإ

 .ی ، انهت  سواء والإرسار اجلهر: الطربي جریر ابن وقال ، حزر بال قدرها لعمل هجر

 هٔأن ماكل عن ٔأيضا فهيام ، وروي ابلقراءة یهر ل: ماكل الق نةاملدو  من( رسا)(: ٥۸٦: ۲يل خملترص خليل )ك التاج والإ  يفقال املواق و 

 ابن ذكر وكذا ، فهيا یهر ٔأنه ماكل عن مذيالرت  روى: ومسمل ، املازري البخاري يف لثبوته ٔأحسن وهذا: ي، اللخم فهيام ابلقراءة یهر

 هللا ريض طالب يبأٔ  نب عيل فهيا ابلقراءة هجر ناخلسوف ، ومم ةصال يف ابلقراءة یهر: قال ئبذ ٔأيب وابن ماكل عن خمترصه يف شعبان

حس نبلح  نب ٔأمحد الق وابجلهر ، ‘سائل سأٔل’ بقراءة فهيا یهر عامثن بن ٔأابن مسعت: املاجشون ابن العنه ، ق ،  فيوس ٔأبوو  اقواإ

ن ؤأيضا ، ابلقراءة فهيا هجر وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ومسمل ٔأن البخاري جهخر  ما ٔأش يايخ بعض واختيار هذا ووجه :املازري  فاإ

 .ی ، انهت  ةالس ن هذه فكذكل،  ابلقراءة فهيا یهر والاستسقاء اكلعيدین ارابلهن املقامة ننالس

سوف ك  رسار يفور بندب الإ هواجل  ةواحلنفي ةلشافعياكبنا ه ور مذه(: ومش ۳۲۸: ۳الفجر الساطع ) يف يكاملال وينهوقال الش يخ الزر

را ، سوف الشمس هجك  يف ةءندب القرا عن ماكل يعىل خسوف القمر فقط ، ورو  ةالقمر ، ومحلوا حديث عائش ر يفهالشمس واجل 

 رمكامل يوادل همعل ب ذكلكی  ، و ، انهت  ابن انيج لئال یسٔام الناس ، قاهل ةجامع الزيتون يف ةابن عرف ه، ومعل ب ياللخم هواس تحس ن

  1.م۱۹۹۹ ةس ن بريطانيا يف يبرب  ةالواقع ةسالميالإ  ةدار العلوم العربي محد يفش بری أ  املفيت

 اتك اےكارگ دتقمویں  ہك ےہ اہكےن  اتمرخنی ہیفنح اہتبل’’(: ۳٤٥: ۲) ةابٔلردي يدرس ترمذ يف العامثين يمحمد تق سالم املفيتوقال ش يخ الإ 

 ۔‘‘ےہ  اجاتكسایك ف ںیم رہجاوسكل ة وت ولص وہ ادنہشیاكاجےن 

                                                           
 ه٦۳٤۱جامدی الٔویل  ۳۰املوافق لـ  م٥۲۰۱مارس  ۲۰ يوم بريطانيا يف ربنكببال الواقع الساجدین مسجد يفتعایل  هللا هالوادل حفظ هب معل ذكلكو   1

 ةعكالر  يف ةالغاش ي ةسور یلاإ  النازعات ةسور من قرأ  مث ، النجم آخر يف عكور ویلالٔ  ةعكالر  يف ةالواقع ةسور آخر یلاإ  القاف ةسور من وقرأ  ةءابلقرا رهف ، 

 ةس ن من لیس ذاهو  ، خریالٔ  وعكالر  بعد قنت مثو الحٔص ، هاتباعا مبا  ةر ابلقراءعات وهجكع ٔاربع ر كفر  ، الانشقاق ةسور يف ةالسجد ةآي يف عكور ةالثاني

 ة.سالميالإ  ةمالٔ  عىل للنوازلمرشوع  وه منااإ و  ، سوفك ال 
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ن شاء قرٔأ يف : الطربي ال(: ق٤۱٥: ۲ر )اكالاس تذ ابن عبد الرب يف افظقال احلو  ن شاء ٔأرس ، واإ ن شاء هجر يف صالة الكسوف ، واإ اإ

ن شاء ٔأربع قراءات وركع ٔأربع ركعات  ن شاء ركعتني ، لك ركعة مرتني وركع فهيا ركوعني ، واإ ن شاء ثالث ركعات يف لك ركعة ، واإ واإ

 . ی ، انهت  رمحه هللا ٔأبو جعفر ٔأحسن: ٔأبومعر قال،  كصالة النافةل

 سوفك ال  ة صاليف ةاملس نون ةالقراء

من  حمدد ، بل يقرٔا مبا تیرس هل ءا يشن لیس فهيفالصحيح أ ،  ةسوف بعد الفاحتك ال  ةصلو  ا يفبعيهن ةسور ةءبقرا ةل وردت الس نهمث 

 ةبنحو سور ةالثاني ةعكالر  ويف ةالبقر  ةویل بنحو سورالٔ  ةعكالر  وسمل يف هعلي صىل هللا ن قيام النيباكالشمس ، وقد  القرآن حیت ينجيل

 وأهٓل عليه هللا صىل به قرأٔ  ما تعيني یرد مل ٔأنه (: واعمل۳۹٥: ۳وطار )نيل الٔ  يف يناكالشو ةقال العالمداود ،  يبام ورد عند أ كآل معران 

ل وسمل  ابلروم الثانية ويف ابلعنكبوت ألویل يف قرأٔ  وسمل وأهٓل عليه اّلَل  صىل ٔأنه[ ٦۳٤۸] والبهيقي ادلارقطين ٔأخرجه لعائشة حديث يف اإ

ی  ، شاء ، انهت  ما القرأٓن من املصيل فيتخری،  عليه املتفق عائشة حديث من تقدم كام ركوعني لك بني ابلقراءة الفصل ثبت ، وقد لقامن ٔأو

براهمی بن یزيد ( عن۸۳۲٥) ةشیب وروی ابن ٔايب، و  ةوركابن عباس املذ ةذا ل يوافق روايهلعل و   عليه هللا صىل النيب ٔأن احلسن عن اإ

حداهام يف ، فقرأٔ  ركعتني كسوف يف صىل وسمل يع ، ك ( من طريق و ٤۱٥: ۲ر )اكالاس تذ ابن عبد الرب يف هر كوذی  ، ، انهت  ابلنجم اإ

من  ةم فقرٔا بسوروسمل صىل هب هعلي صىل هللا ن النيبأ  هعن هللا عب ريضكبن  يبعن أ ( ۲۱۲۲٥ؤامحد )( ۱۱۸۲بوداود )وروی أ 

 يف قرأٔ  عامثن بن ٔأابن مسعت: قال املاجشون عن( ٤۱٥: ۲ر )اكالاس تذ ر ابن عبد الرب يفكدم التحديد مبا ذالطول ، احلديث ، وئويد ع

 صالتنا مثل القمر انكسف حني ليىل ٔأيب بن الرمحن عبد بنا صىل: قال عیىس بن هللا عبد عن روی ذكلك، و  سائل سأٔل :الكسوف

احلج  ةقرٔا بسور هنأ  هوهج رم هللاك( عن عىل ٦۳۲۸) يقما روی البهي ذكلك هی  ، وئويدیس ، انهت  ـب ركعة ٔأول يف فقرأٔ  رمضان يف هذه

  .یس ةوسور

 ةالصلو  هذه يف ةءالقرا ن ل حتديد يفالرواايت أ  هذ(: فعمل هب۷۹: ٤) ٔاوجز املساكل يف يلو هنداكراي الكز محمد  ش يخ مشاخينا اجملددقال 

، وقال  ةءلعدم تعني القرا (جاز)من السور  (هام قرٔا بوهم)(: ٦۳: ۲ف القناع )اشك  يف ويتمام الهبی  ، وقال الإ ویل ، انهت ن التطويل أ وأ 

 ةسائر الصلو  حب يفيقرٔا ما أ  هنطالق دال عىل أ ، والإ  ةالتحف ام يفكوآل معران  ة(: فيقرٔا مثل البقر ۱۲۳ ـجامع الرموز )ص يف س تاينه الق 

 فيه يوقت ول املعهودة، الصالة سائر يف كام ٔأحب ما فهيا (: ويقرأٔ ۱۳٤: ۲این )هاحمليط الرب  يف ةابن ماز  ی  ، وقالانهت احمليط ،  ام يفك

 .ی القراءة ، انهت  من يشء

Allah knows best          
Yusuf Shabbir  
23 Jumādā al-Ūlā 1436 / 13 March 2015 
Checked and approved by: Mufti Shabbir Ahmed Sahib 
www.nawadir.org  

وما ( ٔأيضا ٔأن قوهل مضطرب. ٢/٧٦وذكر الرسخيس يف املبسوط )يف رٔأي الإمام محمد بن احلسن الشیباين،  ذكر الاضطرابتقدم  تمتة:

لرس ابولعل وجه الاضطراب ومرجع القول  .ٔأنه يقول ابجلهر، وذلا جعل احلامك الشهيد قوهل مع ٔأيب يوسف عىليدل ألصل  تقدم من

(، قال: ؤأما اجلهر ابلقراءة فمل يبلغنا ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل هجر ابلقراءة، وبلغنا ٔأن عيل بن ٔأيب ٢٢٢الكمه يف كتاب الآثر )

لينا ٔأن ل یهر فهيا ابلقراءة، انهتیى الكمه. و  طالب هجر فهيا ابلقراءة ابلكوفة، واخلالف  هذا يدل عىل ٔأن اجلهر جائز عندهالكمه ؤأحب اإ

 ، فاحفظ. هو يف ألولوية

 ه١٤٣٩ذو احلجة  ٢٠يوسف ش بری ٔأمحد، 

http://www.nawadir.org/
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الكسوف واخلسوف كتهيام  ، النسخة املعربة(: والظاهر ٔأن یهر ابلقراءة يف١/٣٤١قال الشاه ويل هللا ادلهلوي يف املصفى ) تمتة اثنية:

حلديث الش يخني عن عائشة ريض هللا عهنا ٔأنه صىل هللا عليه وسمل هجر يف صالة اخلسوف بقراءته، والقياس عىل العيدین للعةل اجلامعة 

صفوف، وذلكل مل یرد: بیهنام ٔأن كتهيام تؤداين جبامعة عظمیة مقارنة ابخلطبة. ٔأما حديث الرتمذي عن مسرة: ل نسمع هل صوات، فذكل لكرثة ال

ٔأرس ابلقراءة، ٔأو: مل یهر، بل ذكر عدم سامعه. ٔأما مجع الشافعية بني احلديثني بأٔن الإرسار يف خسوف القمر واجلهر يف خسوف الشمس 

ففيه نظر، ٔلن الظاهر من حديث عائشة ٔأهنا حكت قصة كسوف الشمس، فقد وردت رواايت متعددة عن عائشة يف هذا الباب، 

 اخلسوف للشمس كثری، انهتیى. واس تعامل

حيح قول ٔأيب (: قال الإسبيجايب يف زاد الفقهاء والعالء يف التحفة: والص ١٨٧يف التصحيح )ص الرس. قال  ابن قطلوبغاند واملصحح ع 

  هاين، انهتیى.فة. قلت: وهو اذلي عول عليه النسفي والرب حني

  ه١٤٤٠صفر  ١٦يوسف ش بری ٔأمحد، 

  


