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
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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.

القراءة يف صالة الكسوف هجرا ٔاو رسا
ترمج الإمام البخاري ( )۱۰٦٥ابب اجلهر ابلقراءة يف الكسوف  ،وروی عن عائشة ريض هللا عهنا :هجر النيب صىل هللا عليه وسمل يف
صالة اخلسوف بقراءته  ،فاإذا فرغ من قراءته كرب فركع  ،وإاذا رفع من الركعة قال مسع هللا ملن محده ربنا وكل امحلد  ،مث يعاود القراءة يف
صالة الكسوف ٔأربع ركعات يف ركعتني و ٔأربع جسدات.
وعن ابن عباس ريض هللا عهنام قال :اخنسفت الشمس عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ،فصىل رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل فقام قياما طويال حنوا من قراءة سورة البقرة  ،احلديث  ،رواه البخاري (.)۱۰٥۲
وعن مسرة بن جندب ريض هللا عنه ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل صىل هبم يف كسوف الشمس ل نسمع هل صوات  ،رواه النسايئ
( )۱٤۹٥وابن ٔايب شیبة ( )۸۳۲۹و ٔامحد ( ، )۲۰۲٦۸وحصحه الرتمذي ( )٥٦۲وابن حبان ( )۲۸٥٦واحلامك ( )۱۲٤۲وحس نه
البغوي يف رشح الس نة ( ، )۳۸۱ :٤لكن يف إاس ناده مقال  ،ففيه ثعلبة بن عباد  ،وهو مهول كام رصح به ابن حزم ( )۳۲۰ :۳وابن
القطان والعجيل وابن املديين واذلهيب يف املغين ( ، )۱۲۲ :۱ومل يوثقه إال ابن حبان يف الثقات ( ، )۹۸ :٤وتعقبه احلافظ ابن جحر يف
التلخيص احلبری ( ، )۲۱۹ :۲وراجع هتذيب الهتذيب ( )۲٤ :۲ومزیان الاعتدال ( ، )۳۷۱ :۱قال ابن حزم ( :)۲۳۰ :۳مث لو حص مل
تكن هلم فيه جحة  ،لٔنه لیس فيه ٔانه عليه السالم مل یهر  ،وإامنا فيه ’ل نسمع هل صوات‘  ،وصدق مسرة يف ٔانه مل یسمعه  ،ولو اكن حبيث
یسمعه لسمعه  ،كام مسعته عائشة ريض هللا عهنا اليت اكنت قريبا من القبةل يف جحرهتا  ،والكهام صادق  ،مث لو اكن فيه مل یهر لاكن خرب
عائشة زائدا عىل ما يف خرب مسرة  ،والزائد ٔاویل ٔ ،او لاكن الك الٔمرین جائزا ل يبطل ٔاحدهام الٓخر  ،انهتی .
قال احلافظ ابن جحر يف فتح الباري ( :)٥٥۰ :۲وقد ورد اجلهر فهيا عن عيل مرفوعا وموقوفا ٔأخرجه ابن خزمية وغریه  ،وقال به
صاحبا ٔأيب حنيفة و ٔأمحد وإاحساق وابن خزمية وابن املنذر وغریهام من حمديث الشافعية وابن العريب من املالكية  ،وقال الطربي :خيری بني
اجلهر وا إلرسار  ،وقال ا ٔلمئة الثالثة :یرس يف الشمس ویهر يف القمر  ،واحتج الشافعي بقول ابن عباس قر ٔأ حنوا من سورة البقرة ٔ ،لنه
لو هجر مل حيتج اإیل تقدیر  ،وتعقب ابحامتل ٔأن یكون بعيدا منه  ،لكن ذكر الشافعي تعليقا عن ابن عباس ٔأنه صىل جبنب النيب صىل هللا
عليه وسمل يف الكسوف فمل یسمع منه حرفا  ،ووصهل البهيقي من ثالثة طرق ٔأسانيدها واهية  ،وعىل تقدیر حصهتا مفثبت اجلهر معه قدر
زائدة فا ٔلخذ به ٔأویل  ،وإان ثبت العدد فيكون فعل ذكل لبيان اجلواز  ،وهكذا اجلواب عن حديث مسرة عند ابن خزمية والرتمذي مل
یسمع هل صوات  ،و ٔأنه اإن ثبت ل يدل عىل نفي اجلهر  ،قال ابن العريب :اجلهر عندي ٔأویل ٔلهنا صالة جامعة ينادى لها وخيطب فأٔش به
العيد والاستسقاء  ،وهللا ٔأعمل  ،انهتی  ،وراجع عارضة الٔحوذي ( )۳٥ :۳واملساكل ( )۲۸۲ :۳وحصيح ابن خزمية ()۳۱٤ :۲
والٔوسط لبن املنذر ( ، )۲۹٦ :٥وممن رحج اجلهر من الشافعية البغوي يف رشح الس نة (.)۳۸۳ :٤
وقال احلافظ العيين يف معدة القاري ( :)۹٤ :۷ولو مل یهر النيب صىل هللا عليه وسمل حني صىل عيل معه ملا هجر عيل ٔايضا ٔ ،لنه عمل ٔانه
الس نة فمل يرتك اجلهر  ،وهللا ٔاعمل  ،انهتی .
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وقال الش يخ محمد يوسف البنوري يف معارف السنن ( :)۳۱ :٥واحلافظان البدر العيين وابن جحر الكهام مال إایل احاديث اجلهر مع
خالف مذهبهيام  ،انهتی  ،ومال إاليه البنوري ٔايضا بدليل صنيعه.
وقال ا إلمام مشس ادلین الٔفغاين احلنفي يف تعليقاته عىل سنن الرتمذي (خمطوط  :)٥٦٤ :٤ ،واحلافظ البدر العيين والشهاب العسقالين
الكهام مال إایل ٔاحاديث اجلهر  ،واحلق ٔاحق ابلتباع  ،وإان مل یساعده اجلهور  ،انهتی  ،ولعل الش يخ إادریس الاكندهلوي صاحب
معارف القرآن مال إایل اجلهر  ،ف إانه نقل الكم احلافظ ابن جحر يف التعليق الصبيح ( )۲۳٤ :۲وسكت عليه.
ويف الٔصل ل إالمام محمد بن احلسن الشیباين ( :)٤٤٥ :۱قلت :ف إان صلوا جامعة هل یهرون فهيا ابلقراءة؟ قَال :ل ولكنه خيفى فهيا
ابلقراءة ولیست هذه كصالة العيدین  ،بلغنا عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔأنه صىل فهيا ومل یهر فهيا ابلقراءة  ،ویهر ِفهيا يف قول
ٔأيب يوسف وهو قول محمد  ،قال :بلغنا ذكل عن عيل بن ٔأيب طالب ٔأنه صىل يف كسوف الشمس و ٔأنه هجر ابلقراءة فهيا  ،انهتی .
وقال العالمة ابن جنمی يف البحر الرائق (( :)۱۸۰ :۲بال هجر) ترصحي مبا عمل من قوهل اكلنفل ٔ ،لن النفل الهناري ل یكون هجرا دلفع
قوهلام من اجلهر حلديث ابن عباس :صىل بنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الكسوف فقام بنا قياما طويال حنوا من سورة البقرة  ،ولو
هجر ملا احتيج اإیل احلزر  ،انهتی .
وقال العالمة الاكساين يف البدائع ( :)۲۸۱ :۱ول یهر ابلقراءة يف صالة اجلاعة يف كسوف الشمس عند ٔأيب حنيفة  ،وعند ٔأيب يوسف
یهر هبا  ،وقول محمد مضطرب  ،ذكر يف عامة الرواايت قوهل مع قول ٔأيب حنيفة  ،وجه قول من خالف ٔأاب حنيفة ما روي عن عائشة
ريض هللا عهنا ٔأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل صىل صالة الكسوف وهجر فهيا ابلقراءة ٔ ،لهنا صالة تقام جبمع عظمی فيجهر ابلقراءة
فهيا اكجلعة والعيدین  ،و ٔليب حنيفة حديث مسرة بن جندب ٔأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قام قياما طويال مل یسمع هل صوت ،
وروى عكرمة عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال :صليت مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل صالة الكسوف وكنت اإیل جنبه فمل ٔأمسع
منه حرفا  ،وقال صىل هللا عليه وسمل :صالة الهنار جعامء ٔ ،أي لیس فهيا قراءة مسموعة  ،و ٔلن القوم ل يقدرون عىل التأٔمل يف القراءة
لتصری مثرة القراءة مشرتكة  ،لش تغال قلوهبم هبذا الفزع  ،كام ل يقدرون عىل التأٔمل يف سائر ا ٔلايم يف صلوات الهنار لش تغال قلوهبم
ابملاكسب  ،وحديث عائشة تعارض حبديث ابن عباس فبقي لنا الاعتبار اذلي ذكران مع ظواهر ا ٔلحاديث ا ٔلخر  ،وحنمل ذكل عىل ٔأنه
هجر ببعضها اتفاقا  ،كام روي ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل اكن یسمع الٓية والٓيتني يف صالة الظهر ٔأحياان  ،وهللا ٔأعمل  ،انهتی .
وقال العالمة ابن مازة يف احمليط الربهاين ( :)۱۳٦ :۲قال مشس ا ٔلمئة رمحه هللا :والظاهر ٔأن محمدا رمحه هللا مع ٔأيب حنيفة رمحه هللا ،
واحلامك الشهيد ذكر قول محمد مع ٔأيب يوسف  ،انهتی .
وقال العالمة ابن قدامة يف املغين ( :)۳۱٤ :۲و ٔأما اجلهر فقد روي عن عيل ريض هللا عنه وفعهل عبد هللا بن زيد وحبرضته الرباء بن
عازب وزيد بن ٔأرمق  ،وبه قال ٔأبو يوسف وإاحساق وابن املنذر  ،وروت عائشة ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل هجر يف صالة اخلسوف ،
متفق عليه  ،وعن عروة عن عائشة ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل صىل صالة الكسوف وهجر فهيا ابلقراءة  ،قال الرتمذي :هذا حديث
حسن حصيح  ،و ٔلهنا انفةل رشعت لها اجلاعة  ،فاكن من سنهنا اجلهر كصالة الاستسقاء والعيد والرتاوحي  ،فأٔما قول عائشة ريض هللا
عهنا حزرت قراءته ففي اإس ناده مقال ٔ ،لنه من رواية ابن اإحساق  ،وحيمتل ٔأن تكون مسعت صوته ومل تفهم للبعد ٔ ،أو قر ٔأ من غری ٔأول
القرأٓن بقدر البقرة  .مث حديثنا حصيح رصحي  ،فكيف يعارض مبثل هذا  ،وحديث مسرة یوز ٔأنه مل یسمع لبعده  ،فاإن يف حديثه :دفعت
اإیل املسجد وهو ابزر  ،يعين مغتصا ابلزحام  ،قاهل اخلطايب  ،ومن هذا حاهل ل يصل ماكان یسمع منه  ،مث هذا نفي حممتل ٔلمور كثریة ،
فكيف يرتك من ٔأجهل احلديث الصحيح الرصحي  ،وقياسهم منتقض ابجلعة والعيدین والاستسقاء  ،وقياس هذه الصالة عىل هذه
الصلوات ٔأویل من قياسها عىل الظهر لبعدها مهنا وش هبها هبذه  ،انهتی .
و ٔاطال الالكم حول هذا املوضوع احلافظ ابن القمی يف إاعالم املوقعني ( )۲٦٦ :۲ويه مفيدة جدا  ،و ٔاثبت اجلهر و ٔاجاب عن حديث ابن
عباس بوجوه  ،فقال :وهذا حيمتل وجوها ٔ ،أحدهأ :أنه مل یهر  ،الثاينٔ :أنه هجر ومل یسمعه ابن عباس  ،الثالثٔ :أنه مسع ومل حيفظ ما قر ٔأ
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به فقدره بسورة البقرة  ،فاإن ابن عباس مل یمع القرأٓن يف حياة النيب صىل هللا عليه وسمل وإامنا مجعه بعده  ،الرابعٔ :أن یكون نيس ما قر ٔأ
به وحفظ قدر قراءته فقدرها ابلبقرة  ،وحنن نرى الرجل ينىس ما قر ٔأ به الإمام يف صالة يومه  ،فكيف يقدم هذا اللفظ اجململ عىل
الرصحي احملمك اذلي ل حيمتل اإل وهجا واحدا  ،ومن العجب ٔأن ٔأنسا روى ترك هجر النيب صىل هللا عليه وسمل ببسم هللا الرمحن الرحمی ،
ومل يصح عن حصايب خالفه  ،فقلمت :اكن صغریا يصيل خلف الصفوف فمل یسمع البسمةل  ،وابن عباس ٔأصغر س نا منه بال شك  ،وقدممت
عدم سامعه للجهر عىل من مسعه رصحيا  ،فهال قلمت :اكن صغریا فلعهل صىل خلف الصف فمل یسمعه هجر  ،انهتی خمترصا.
ورحج ا إلمام الطحاوي اجلهر  ،قال يف رشح معاین ال ٓاثر ( :)۳۳۳ :۱فهذه عائشة خترب ٔانه قد هجر فهيا ابلقراءة  ،فهیي ٔاویل ملا ذكران ،
وقد اكن النظر يف ذكل ملا اختلفوا ٔاان ر ٔاينا الظهر والعرص يصليان هنارا يف سائر الٔايم ول یهر فهيام ابلقراءة  ،ور ٔاينا اجلعة ّ
تصىل يف
خاص من ا ٔلايم ویهر فهيا ابلقراءة  ،فاكنت الفرائض هكذا حمكها ما اكن مهنا يفعل يف سائر ا ٔلايم هنارا خوفت فيه  ،وما اكن مهنا يفعل
يف خاص من الٔايم هجر فيه  ،وكذكل جعل حمك النوافل ما اكن مهنا يفعل يف سائر الٔايم هنارا خوفت فيه ابلقراءة  ،وما اكن مهنا يفعل
يف خاص من الٔايم مثل صالة العيدین یهر فيه ابلقراءة  ،هذا ما ل اختالف بني الناس فيه  ،واكنت صالة الاستسقاء يف قول من
یرى يف الاستسقاء صالة  ،هكذا حمكها عنده یهر فهيا ابلقراءة  ،وقد شذ قوهل يف ذكل ما روينا عن النيب صىل هللا عليه وسمل فامي
تقدم من كتابنا هذا يف هجره ابلقراءة يف صالة الاستسقاء  ،فلام ثبت ما وصفنا يف الفرائض والسنن ثبت ٔان صالة الكسوف كذكل ٔايضا
ملا اكنت من الس نة املفعوةل يف خاص من الٔايم وجب ٔان یكون حمك القراءة فهيا كحمك القراءة يف السنن املفعوةل يف خاص من الٔايم ،
وهو اجلهر ل اخملافتة  ،قياسا ونظرا عىل ما ذكران  ،وهو قول ٔايب يوسف ومحمد رمحهام هللا تعایل  ،انهتی .
مث إانه ل يقال بتعدد الواقعة  ،لٔن الشمس كسفت يف املدينة املنورة يف زمان النيب صىل هللا عليه وسمل مرة واحدة فقط  ،جزم به ش يخ
ا إلسالم ابن تمیية واحلافظ ابن القمی كام يف زاد املعاد ( ، )٤۳۹ :۱واختاره محمود ابشا الفليك والعالمة العامثين يف فتح امللهم ()٤۰۸ :٤
والش يخ البنوري يف معارف السنن ( )٥ :٥وغریمه من احملققني  ،وقد حقق محمود ابشا الفليك يف نتاجئ الٔفهام (صـ  )۹وحاكه العامثين
والبنوري عنه ٔان الشمس كسفت يف املدينة النورة يف يوم الثنني  ۲۹شوال س نة ۱۰هـ املوافق ليوم  ۲۷ينایر س نة ٦۳۲م يف الساعة
 ۸وادلقيقة  ۳۰صباحا  ،وهو اليوم اذلي مات فيه إابراهمی ريض هللا عنه.
ورحج العالمة ابن اهلامم الرس لكنه قال ( :)۸۹ :۲واحلق ٔان تقدیر ابن عباس لسورة البقرة ل یس تلزم عدم سامعه  ،لٔن ا إلنسان قد
ينىس مقروء املسموع بعينه وهو ذاكر لقدره  ،انهتی  ،قلت :وس بقه به من احلنفية احلافظ الزيلعي يف نصب الراية (.)۲۳٤ :۲
ومال العالمة ش بری ٔامحد العامثين إایل اجلهر كام يدل عليه صنيعه  ،قال يف فتح امللهم ( :)٤۱٦ :٤حفصل اجلع بني حديث عائشة وحديث
مسرة  ،وثبت اجلهر يف صلوة الكسوف  ،قلت :وكون عائشة يف جحرهتا حمل نظر  ،وس ي ٔایت الترصحي خبروهجا يف نسوة إایل املسجد يف
حديث معرة عهنا  ،وعىل هذا فكيف ميكن ٔان تسمع عائشة ويه يف صف النساء ول یسمع مسرة وهو يف صف الرجال؟ نعم حيمتل ٔان
یكون النيب صىل هللا عليه وسمل قد هجر فهيا ببعض ال ٓايت  ،كام اكن یسمعهم ال ٓية وال ٓيتني ٔاحياان يف الصلوة الرسية ومل یهر بسائر
السورة  ،وحينئذ فال منافاة بني حديث عائشة وسائر الٔحاديث ادلاةل عىل ا إلرسار  ،انهتی  ،ولعل الكمه الٔخری یشعر مبيالنه إایل
الرس ،وهللا ٔاعمل.
ومال العالمة ظفر ٔامحد العامثين إایل اجلهر  ،قال يف إاعالء السنن ( :)۱۷۱ :۸ومعلوم ٔان قياهمن يف الصلوة یكون يف آخر الصفوف ،
فسامعهن ٔاظهر دليل عىل اجلهر ابلقراءة  ،ول دليل يف حديث عائشة عند ٔايب داود عىل ا إلرسار ابلقراءة كام فهمه اخلطايب  ،انهتی  ،مث
استبعد ما ذكر آنفا حممتال ٔابن النيب صىل هللا عليه وسمل هجر ابٓية ٔاو آيتني.
وقال القهس تاين يف جامع الرموز (صـ  :)۹۲ویوز نفي اجلهر عن غری هذه الصلوة  ،فيفيد ٔان خيافت يف الظهر والعرص  ،وكذا يف الرتاوحي
والوتر والكسوف والاستسقاء عنده عىل ما مر عن القاعدي  ،إال ٔان ا ٔلحص ٔانه یهر فهيا كام يف كثری من التداولت  ،انهتی  ،وحاكه
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العالمة اللكنوي يف السعاية ( ، )۲٦۹ :۲ومل ٔاجد يف الكمه ترجيح الرس ٔاو اجلهر نصا  ،إال ٔانه رحج خطبة الكسوف يف معدة الرعاية
(صـ  ، )۲۳۸فالظاهر ٔانه یرحج اجلهر ٔايضا إال ٔانه مل يرصح به فامي وقفت عليه  ،وهللا ٔاعمل.
ومال صاحب املهنل العذب املورود الش يخ الس بيك إایل اجلهر  ،قال ( :)۳۱ :٤ول منافاة بني رواايت اجلهر ابلقراءة والرس فهيا لثبوت
لك عنه صىل هللا عليه وسمل بناء عىل ٔان صلوة الكسوف تعددت ٔ ،اما عىل ٔاهنا مل تتعدد فرتحج رواايت اجلهر لثبوهتا يف الصحيحني
ولكوهنا متضمنة للزايدة فيعمل هبا  ،ولكوهنا مثبتة فتقدم عىل النافية  ،انهتی .
وقال ا إلمام النووي يف اجملموع ( :)٥۲ :٥الس نة اجلهر ابلقراءة يف كسوف القمر  ،وا إلرسار يف كسوف الشمس ملا ذكره املصنف وما
مضمناه اإليه  ،هذا هو املعروف يف املذهب وبه قطع ا ٔلحصاب يف مجيع طرقهم  ،ونص عليه الشافعي يف ا ٔلم واخملترص  ،وقال اخلطايب:
اذلي یيء عىل مذهب الشافعي ٔأنه یهر يف كسوف الشمس  ،كذا نقهل الرافعي عن اخلطايب  ،ومل ٔأره يف كتاب اخلطايب  ،وقال ابن
املنذر من ٔأحصابنا :یس تحب اجلهر يف كسوف الشمس  ،قال وروينا ذكل عن عيل بن ٔأيب طالب وعبد هللا بن یزيد اخلطمي الصحايب
وزيد بن ٔأرمق والرباء بن عازب  ،وبه قال ٔأمحد وإاحساق و ٔأبو يوسف ومحمد بن احلسن يف رواية وداود  ،وقال ماكل و ٔأبو حنيفة :یرس ،
واحتج للجهر حبديث عائشة اذلي قدمناه يف ٔأول رشح هذه املسائل ویاب عنه مبا س بق  ،انهتی .
وقال يف رشح مسمل (( :)۲۰٤ :٦هجر يف صالة اخلسوف) هذا عند ٔأحصابنا واجلهور محمول عىل كسوف القمر ٔ ،لن مذهبنا ومذهب
ماكل و ٔأيب حنيفة والليث بن سعد ومجهور الفقهاء ٔأنه یرس يف كسوف الشمس ویهر يف خسوف القمر  ،وقال ٔأبو يوسف ومحمد بن
احلسن و ٔأمحد وإاحساق وغریمه :یهر فهيام  ،ومتسكوا هبذا احلديث  ،واحتج الٓخرون بأٔن الصحابة حزروا القراءة بقدر البقرة وغریها  ،ولو
هجر لعمل قدرها بال حزر  ،وقال ابن جریر الطربي :اجلهر وا إلرسار سواء  ،انهتی .
وقال املواق يف التاج وا إلكيل خملترص خليل (( :)٥۸٦ :۲رسا) من املدونة قال ماكل :ل یهر ابلقراءة فهيام  ،وروي ٔأيضا عن ماكل ٔأنه
یهر ابلقراءة فهيام  ،اللخمي :وهذا ٔأحسن لثبوته يف البخاري ومسمل  ،املازري :روى الرتمذي عن ماكل ٔأنه یهر فهيا  ،وكذا ذكر ابن
شعبان يف خمترصه عن ماكل وابن ٔأيب ذئب قال :یهر ابلقراءة يف صالة اخلسوف  ،وممن هجر ابلقراءة فهيا عيل بن ٔأيب طالب ريض هللا
عنه  ،قال ابن املاجشون :مسعت ٔأابن بن عامثن یهر فهيا بقراءة ’سأٔل سائل‘  ،وابجلهر قال ٔأمحد بن حنبل وإاحساق و ٔأبو يوسف ،
املازري :ووجه هذا واختيار بعض أٔش يايخ ما خرجه البخاري ومسمل ٔأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل هجر فهيا ابلقراءة  ،و ٔأيضا فاإن
السنن املقامة ابلهنار اكلعيدین والاستسقاء یهر فهيا ابلقراءة  ،فكذكل هذه الس نة  ،انهتی .
وقال الش يخ الزرهوين املاليك يف الفجر الساطع ( :)۳۲۸ :۳ومشهور مذهبنا اكلشافعية واحلنفية واجلهور بندب ا إلرسار يف كسوف
الشمس واجلهر يف القمر  ،ومحلوا حديث عائشة عىل خسوف القمر فقط  ،وروي عن ماكل ندب القراءة يف كسوف الشمس هجرا ،
واس تحس نه اللخمي  ،ومعل به ابن عرفة يف جامع الزيتونة لئال یس ٔام الناس  ،قاهل ابن انيج  ،انهتی  ،وكذكل معل به وادلي املكرم
املفيت ش بری ٔامحد يف دار العلوم العربية ا إلسالمية الواقعة بربي يف بريطانيا س نة ۱۹۹۹م1.
وقال ش يخ ا إلسالم املفيت محمد تقي العامثين يف درس ترمذي اب ٔلردية (’’ :)۳٤٥ :۲اہتبل اتمرخنی ہیفنح ےن اہك ےہ ہك ارگ دتقمویں ےك ااتك
اجےناكادنہشیوہوتولصةاوسكلفںیمرہجایكاجاتكسےہ‘‘۔

 1وكذكل معل به الوادل حفظه هللا تعایل يف مسجد الساجدین الواقع ببالكربن يف بريطانيا يوم  ۲۰مارس ۲۰۱٥م املوافق لـ  ۳۰جامدی الٔویل ۱٤۳٦ه
 ،فهر ابلقراءة وقر ٔا من سورة القاف إایل آخر سورة الواقعة يف الركعة الٔویل وركع يف آخر النجم  ،مث قر ٔا من سورة النازعات إایل سورة الغاش ية يف الركعة
الثانية وركع يف آية السجدة يف سورة الانشقاق  ،فركع ٔاربع ركعات وهجر ابلقراءة اتباعا مبا هو الٔحص  ،مث قنت بعد الركوع الٔخری  ،وهذا لیس من س نة
الكسوف  ،وإامنا هو مرشوع للنوازل عىل الٔمة ا إلسالمية.
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وقال احلافظ ابن عبد الرب يف الاس تذاكر ( :)٤۱٥ :۲قال الطربي :اإن شاء هجر يف صالة الكسوف  ،وإان شاء ٔأرس  ،وإان شاء قر ٔأ يف
لك ركعة مرتني وركع فهيا ركوعني  ،وإان شاء ٔأربع قراءات وركع ٔأربع ركعات  ،وإان شاء ثالث ركعات يف لك ركعة  ،وإان شاء ركعتني
كصالة النافةل  ،قال ٔأبومعرٔ :أحسن ٔأبو جعفر رمحه هللا  ،انهتی .

القراءة املس نونة يف صالة الكسوف
مث هل وردت الس نة بقراءة سورة بعيهنا يف صلوة الكسوف بعد الفاحتة  ،فالصحيح ٔان لیس فهيا يشء حمدد  ،بل يقر ٔا مبا تیرس هل من
القرآن حیت ينجيل الشمس  ،وقد اكن قيام النيب صىل هللا عليه وسمل يف الركعة الٔویل بنحو سورة البقرة ويف الركعة الثانية بنحو سورة
آل معران كام ورد عند ٔايب داود  ،قال العالمة الشواكين يف نيل الٔوطار ( :)۳۹٥ :۳واعمل ٔأنه مل یرد تعيني ما قر ٔأ به صىل هللا عليه وأٓهل
وسمل اإل يف حديث لعائشة ٔأخرجه ادلارقطين والبهيقي [ٔ ]٦۳٤۸أنه صىل َاّلل عليه وأٓهل وسمل قر ٔأ يف ا ٔلویل ابلعنكبوت ويف الثانية ابلروم
ٔأو لقامن  ،وقد ثبت الفصل ابلقراءة بني لك ركوعني كام تقدم من حديث عائشة املتفق عليه  ،فيتخری املصيل من القرأٓن ما شاء  ،انهتی ،
ولعل هذا ل يوافق رواية ابن عباس املذكورة  ،ووروی ابن ٔايب شیبة ( )۸۳۲٥عن یزيد بن اإبراهمی عن احلسن ٔأن النيب صىل هللا عليه
وسمل صىل يف كسوف ركعتني  ،فقر ٔأ يف اإحداهام ابلنجم  ،انهتی  ،وذكره ابن عبد الرب يف الاس تذاكر ( )٤۱٥ :۲من طريق وكيع ،
وروی ٔابوداود ( )۱۱۸۲و ٔامحد ( )۲۱۲۲٥عن ٔايب بن كعب ريض هللا عنه ٔان النيب صىل هللا عليه وسمل صىل هبم فقر ٔا بسورة من
الطول  ،احلديث  ،و ٔيويد عدم التحديد مبا ذكر ابن عبد الرب يف الاس تذاكر ( )٤۱٥ :۲عن املاجشون قال :مسعت ٔأابن بن عامثن قر ٔأ يف
الكسوف :سأٔل سائل  ،وكذكل روی عن عبد هللا بن عیىس قال :صىل بنا عبد الرمحن بن ٔأيب ليىل حني انكسف القمر مثل صالتنا
هذه يف رمضان فقر ٔأ يف ٔأول ركعة بـ یس  ،انهتی  ،و ٔيويده كذكل ما روی البهيقي ( )٦۳۲۸عن عىل كرم هللا وهجه ٔانه قر ٔا بسورة احلج
وسورة یس.
قال ش يخ مشاخينا اجملدد محمد زكراي الاكندهلوي يف ٔاوجز املساكل ( :)۷۹ :٤فعمل هبذه الرواايت ٔان ل حتديد يف القراءة يف هذه الصلوة
و ٔان التطويل ٔاویل  ،انهتی  ،وقال ا إلمام الهبويت يف كشاف القناع (( :)٦۳ :۲وهمام قر ٔا به) من السور (جاز) لعدم تعني القراءة  ،وقال
القهس تاين يف جامع الرموز (صـ  :)۱۲۳فيقر ٔا مثل البقرة وآل معران كام يف التحفة  ،وا إلطالق دال عىل ٔانه يقر ٔا ما ٔاحب يف سائر الصلوة
كام يف احمليط  ،انهتی  ،وقال ابن مازة يف احمليط الربهاین ( :)۱۳٤ :۲ويقر ٔأ فهيا ما ٔأحب كام يف سائر الصالة املعهودة ،ول يوقت فيه
يشء من القراءة  ،انهتی .
Allah knows best
Yusuf Shabbir
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تمتة :تقدم ذكر الاضطراب يف ر ٔأي الإمام محمد بن احلسن الشیباين ،وذكر الرسخيس يف املبسوط (ٔ )٧٦/٢أيضا ٔأن قوهل مضطرب .وما
تقدم من ا ٔلصل يدل عىل ٔأنه يقول ابجلهر ،وذلا جعل احلامك الشهيد قوهل مع ٔأيب يوسف .ولعل وجه الاضطراب ومرجع القول ابلرس
الكمه يف كتاب الٓاثر ( ،)٢٢٢قال :و ٔأما اجلهر ابلقراءة فمل يبلغنا ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل هجر ابلقراءة ،وبلغنا ٔأن عيل بن ٔأيب
طالب هجر فهيا ابلقراءة ابلكوفة ،و ٔأحب اإلينا ٔأن ل یهر فهيا ابلقراءة ،انهتیى الكمه .والكمه هذا يدل عىل ٔأن اجلهر جائز عنده واخلالف
هو يف ا ٔلولوية ،فاحفظ.
يوسف ش بری ٔأمحد ٢٠ ،ذو احلجة ١٤٣٩ه
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تمتة اثنية :قال الشاه ويل هللا ادلهلوي يف املصفى ( ،٣٤١/١النسخة املعربة) :والظاهر ٔأن یهر ابلقراءة يف الكسوف واخلسوف كتهيام
حلديث الش يخني عن عائشة ريض هللا عهنا ٔأنه صىل هللا عليه وسمل هجر يف صالة اخلسوف بقراءته ،والقياس عىل العيدین للعةل اجلامعة
بیهنام ٔأن كتهيام تؤداين جبامعة عظمیة مقارنة ابخلطبةٔ .أما حديث الرتمذي عن مسرة :ل نسمع هل صوات ،فذكل لكرثة الصفوف ،وذلكل مل یرد:
ٔأرس ابلقراءةٔ ،أو :مل یهر ،بل ذكر عدم سامعهٔ .أما مجع الشافعية بني احلديثني بأٔن ا إلرسار يف خسوف القمر واجلهر يف خسوف الشمس
ففيه نظرٔ ،لن الظاهر من حديث عائشة ٔأهنا حكت قصة كسوف الشمس ،فقد وردت رواايت متعددة عن عائشة يف هذا الباب،
واس تعامل اخلسوف للشمس كثری ،انهتیى.
واملصحح عند ابن قطلوبغا الرس .قال يف التصحيح (ص  :)١٨٧قال الإسبيجايب يف زاد الفقهاء والعالء يف التحفة :والصحيح قول ٔأيب
حنيفة .قلت :وهو اذلي عول عليه النسفي والربهاين ،انهتیى.
يوسف ش بری ٔأمحد ١٦ ،صفر ١٤٤٠ه
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