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 علق بالنظر إلى الشمس وقت الكسوفخمس مسائل تت

 

 .الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

 ان  يعتسم   لوقأف ،علق بالنظر إلى الشمس وقت كسوفهافهذه خمس مسائل تت

 :ــ العو ل  ج ــ هللاب

 :المسألة األولى

 :حيحالص   ملسو هيلع هللا ىلصها، لقول النبي ؤية العين ل  قة بر  تعل   صالة الكسوف والخسوف م  

يخسفان لموت أحد، وال لحياته، ولكنهما آيتان إنَّ الشمس والقمر ال )) 

 رواه ،((ِمن آيات هللا يُريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصالة 

 ".صحيحه"البخاري في 

إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات هللا، ال ينكسفان ))  :حيحالص   ملسو هيلع هللا ىلص وقول ه

 ،((وا حتى تنكشف لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا هللا، وصل

 ".صحيحه"مسلم في  رواه

 :المسألة الثانية

ل ك يجوز أْن ت صل ى صالة الكسوف والخسوف بناء على حساب أهل الف   ال

 .ها، وتاريخها، وساعتهاوأقوالهم في وقت ،واألرصاد

 :ألمرين كلذو

ل األمر ؤية العين في ابتداء عل ق ت الصالة بر  األحاديث النبوية  أن   :األوَّ

 .وانتهاء الكسوف والخسوف

عتمدوا في الصالة للكسوف وأصحابه لم ي   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن   :الثاني األمر

روا، مع وجود علم وأهل الحساب والخسوف إال على ر   ؤية العين، وبذلك أم 

 .الفل كي في زمنهم وما قبله

 :  ةالمسألة الثالث
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 :ؤية العيندامت الشريعة اإلسالمية قد علَّقَت الصالة للكسوف برُ  ما

ن هذا النظر الخفيف الذي ي حصل به الت   هفإن   ن حق  ال ض رر على العين م  ق م 

 .همر الناس بما ي ضر  الشريعة ال تأم   ألن   ،حصول الكسوف

ختلفة، ينظرون وال يحصل لهم ر عصور م  يزال ماليين الناس، وعبْ  وال

 .شيء

الذي يُنسب إلى بعض األطباء أو الجهات، وأنه قد  لضَّررل ةبسن ِ لاب امَّ أو

 :ــ ان  يقي تبَ ثو ،إْن ُسل ِم به ــيَصل إلى العََمى 

ستمر فإن ما»  .«هو في النظر الزائد عن قْدر الحاجة، والم 

 :المحسوس عند عموم الناس وِمن

إذا أطال أحد النظر للشمس عند كسوفها وجد في عينيه غشاوة في  أن ه»

 .«عنه بعد ذلك النظر، ثم تزول

 :ذُكر في بعض الكتابات وقد

ى عند كسوف الشمس في  أن  » المراكز الطبية العالمية لم ت سجل حاالت عم 

 .«كسوفات كثيرة

 :المسألة الرابعة

 :أهل الكفر وقت الكسوف والخسوف نمِ  ريثكعادة  جَرت

 .«بدايته وحتى نهايته نيح نم   هيلإ رظنلاو ي شغلون أنفسهم بمتابعته أن هم»

ا  :ناميإلاو مأهل اإلسال وأمَّ

ل ر   فإن هم» ن أو  كر ي فزعون م  ؤيته وحتى نهايته إلى الصالة، والدعاء، وذ 

 .«دمحلاو ،ريبكتلاو ،ليلهتلاو ،هللا، والصدقة، واالستغفار

 :ذلك وسبب
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ن هللا لعباده بسبب  أن هم يعلمون أن  الكسوف والخسوف ي حدثان تخويف ا م 

ن شركيات، وبدع، ومعاصي  .ذ نوبهم، م 

فادعوا هللا، وصلوا، حتى : وهفإذا رأيتم))  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن  النبي  صح   حيث

 ".صحيحه"البخاري في  رواه ،((تنجلي 

فقام فزع ا يَخشى أْن  ،ملسو هيلع هللا ىلصكسفت الشمس في زَمن النبي ))  :أن ه وصح  

تكون الساعة، حتى أتى المسجد، فقام يُصل ِي بأطول قيام وركوع وسجود، 

هذه اآليات التي يُرسل هللا ال تكون لموت أحد وال لحياته،  إنَّ » :ثم قال

ِف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئ ا إلى  فافَزعوا :ولكن هللا يرسلها يُخو 

 .البخاري، ومسلم، واللفظ له رواه ،((ِذكره، ودعائه، واستغفاره 

ألنظرن ))  :ه قالأن   ــ هنع هللا يضر ــ عن عبد الرحمن بن سمرة وصح  

في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو  ملسو هيلع هللا ىلص إلى ما يَحدث لرسول هللا

 هاور ،((ويُكبر، ويَحمد، ويُهلل، حتى ُجل ِي عن الشمس  يدعو، :رافع يديه

 ."هحيحص" يف ملسم

إنَّ الشمس والقمر آيتان ِمن آيات هللا يخوف هللا ))  :لاق ملسو هيلع هللا ىلصأن  النبي  وصح  

بهما عباده، وإنَّهما ال ينكسفان لموت أحد ِمن الناس، فإذا رأيتم منها 

 يف ملسم هاور ،((ادعوا هللا، حتى يُكشف ما بكم و لوا،فص :شيئ ا

 ."هحيحص"

  :ذلك ِمن القرآن وِمصداق

 .{وما نُرسل باآليات إال تخويف ا }  :ــ ل  جو ز  ع ــقول هللا 

 :يَليق بمسلم وال

ن رب  ه بآية الكسوفنشغل عن اي   أنْ » ه ه ووقت  نفس   ل  ي شغ  ف ،لتخويف له م 

 .«بمتابعته، والنظر إليه

 :المسألة الخامسة

 (:٢٢/ ٠٦" )قشمد تاريخ"ابن عساكر في  أخرج

ن هري، قال م  يان، عن الز ْ  :قالت عائشة: طريق الْمغيرة بن الر 
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، فقام الُمغيرة بن ُشعبة ينظر ملسو هيلع هللا ىلص هللا كسفت الشمس على عهد رسول)) 

 .((إليها فذهبَت عينه 

 .ال يصح ضعيف :وإسناده

 :فيه ألنَّ 

ف، ولم أجد ــ ١ غيرة بن ريان، وهو ال ي عر   .هذا األثر إال عنه الم 

هر   ــ 2 ك عائشة الز  ح ماتت على األص   ألن ها ،ــرضي هللا عنها  ــي لم ي در 

هري ،(هـ ٧٥: )، وقيل(هـ ٧٥)سنة   (.هـ ٧٥)د سنة ول   والز 

 .فيه انقطاع فاإلسناد :وعليه

ه في عين   تذهب   :ــرضي هللا عنه  ــالمشهور أنَّ الُمغيرة بن ُشعبة  ــ 3

 ".معركة القادسية"في  :وقيل ،"اليرموك"معركة 

 

 :وكتبه

 .القادر الجنيد عبد


