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 ] باب صالة الكس ف [ :-رمحه هللا تعاىل  -قال 

"نلكسواف": ذهوواب ضوواء نلشوم  كلووه أو بعضووه.  الكساا ف [] باااب صااالة : -رمحوه هللا  -يقوال نف وو   
وللعلمووواء يف نلكسووواف وء وووان: قوووال بعوووِ نلعلمووواء: نلكسووواف خموووت ي بالشوووم ، وال يقوووال: ُكسووو  نلقمووور، 
ونلقمر خيت  به نخلسواف، فيقوال: ُ سو  نلقمور، وقوال بعوِ نلعلمواء: إنوه يقوال نلكسواف للشوم  ونلقمور،  

 ا ن فان.كما يقال نخلساف هلما، أ : أهنما 

لكسواف نلشوم  و سواف نلقمور أن ي ولى،  8شورع هللا  ] باب صاالة الكسا ف [: -رمحه هللا  -وقاله 
: أنوه يُوذهب -ءم و وال  -وهذه نل ال  نص ل  نلعلماء  لى تسميت ا بو"صال  نلكساف"، واا حكمة هللا 
عرون  ظمة رس ، فوهن نل واا ضاء نلشم  ويُذهب ضاء نلقمر؛ حن يتذكر نل اا، في تو ان اا  فلت   ويستش

: تُوذكر لمسوه وقموره، وُنااوه وكانكووه، ,إذن ألفان نل ع  أصابت   نلغفلة، وهذن نلكان جبمي  اا فيه يُذكر بواهلل 
. فوهذن كوان نل وواا يف >ومسواهه وأرضوه، وليلوه وهنواره، وصووحه واسواهه، و شويه وإبكواره، كوم ذلوم يوذكر بواهلل 

 ساف نلقمر، فهن هذن ياقظ   اا  فلت  ، كموا أن كسواف نلشوم   حيا   وفاءئان بكساف نلشم  أو
، ولذلم قال نلعلماء: زونل نل ع  يوذكر بفضول ا ويوذكر مبكانت وا، وقوال  ,و ساف نلقمر يذكره  ب عمة هللا 

 حكي ن لرءم  يريو  أن يتوزوج، قوال لوه: إذن أر ت أن تتوزوج فوالتم    يوةد أ سوا نلفقور. أ :   يوةد زنل    وا نلغوى
 بوور هووذن نلكووان بعلمووه وحكمتووه، فوي مووا نل وواا يف صوووح   أو  8فووافتقرت، فههنووا تعوورف قيمووة نل عمووة. فوواهلل 

نلظ ووا  أو يف نلع وور يوورون شووعاع نلشووم  وهاءوواد، إذن بالشووم  قوو  كسووفه وذهووب ضوواهها كليووةد! في وووحان  
س ، ويكوان ذلووم سوووواد يف كورهن  يف ليووم سووي ، أو يوذهب بعووِ ضووائ ا، فوهذن نظوورون إىل ذلووم: فهنوه سشوو  قلووا 

، وكساف نلشم  و ساف نلقمر اا أ ظ  نأل لة نل  ُتكذب قوال نل ويعيوني نلوذيا  ,تذكره  لعظمة هللا 
يقالوان: إن ن يوا  اوا  ن، وإن هووذن نلكوان يسوا ب ويعتووه!! فوهذن كسوفه نلشوم  و سوو  نلقمور، وذهوب ضوواء 

 إال إذن ، و لمان أن هذن نلقمور ال ي وا >هذن وضاء ذني،  لمان أن نلشم  اا كانه لت ا ولا ت ا إال باهلل 
، أ : أنوه  8أار هللا  وق  ر، فذهاب ضاء نلقمر وذهاب ضاء نلشم  ي ل  لى أن هذن نلكان لي  ب ويعي  

، وءعوم فيوه نألاوار اَسوخر د او بر د  8لي  مبخلا   ئويعوةد، وإمنوا  لقوه هللا  وقو ره وءعوم فيوه كوم شويء  اوازون 

 -تعووواىل  -فووواهلل  چىئ    جئ  حئ  مئ  یۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یچ 
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إذن قال للشم  أن تظ ر   رت، ففي ن  ي  نل حي : أهنا توذهب، قوال: ) يوا أبوا ذر  ، أتو ر  أيوا توذهب 
هووذه؟ قووال: قلووه: هللا ورسوواله أ لوو . قووال: إهنووا تووذهب فتسوون  حتووه نلعوورف، فيقووال هلووا: "نرءعووي"، فت ووو  

"، فت وو  ئالعوة اوا اغرسوا. أتو ر   ئالعةد  لي   اا اشرق ا، فياشم أن يقوال هلوا: "نرءعوي اوا حيو  أتيوهم
ان ذني يا أبا ذر  ؟ حني ال ي ف  نفساد إمياهنا، ل تكا آا ه اا قوم أو كسوه يف إمياهنا  اند   فاهلل قال هلوا: 

، ف وووذن  ,"نرءعوووي"، وقوووال هلوووا: "نءووور "، أارهوووا فوووائتمرت، وسوووخرها فرصووووحه اسوووخر د اذللوووةد حتوووه ق وووره 
أن ذهوواب ضواء نلشووم   U، ولوذلم أشووار نل ويب  ,إذن ذهووب ضواهه شووعر نل واا بعظمووة هللا نلسورنج نلاهواج 

: أنوه   وب نل واا U، ففي ن  ي  نل وحي   وا نل ويب  ,وذهاب ضاء نلقمر إمنا ها تذكان وت ويهن اا هللا 
سموووا  يوووام كسوووفه نلشوووم  يوووام اوووات إبووورنهي ، وقوووال: )) إن نلشوووم  ونلقمووور آيتوووان اوووا آيوووات هللا خُيووواف هللا

 وا ه، ال ي خسفان وال ي كسفان فات أح   وال  ياته، فهذن رأيت  ذلم ف لان ون  ان   ويف رونية : ) وت و قان 
؛ ألنووه قووال: ) خيوواف هللا سمووا  وووا ه  .  حوون ي كشوو  اووا بكوو    فوو ل  لووى أهنووا سووا ة  ضووب  وسووا ة  ووذنب 

، وأن يشوووعر بقووو ر  هللا  ,وأن يوووذل هلل  وسوووا ة نلغضوووب وسوووا ة نلعوووذنب تسوووتلزم اوووا نفسووول  أن يسوووتكني هلل
 ليه، فع   هذه ن يوات يشوعر نلقوا  أن هللا قوا رن أن يسولوه قاتوه، ويشوعر نفتعوال ونفتعوا    لوى نل واا أن هللا 

 . ,قا رن أن يسلوه قاته وق رته، ف ذه كل ا  الئمن ت وه  لى  ظمة هللا 

أ : يف هووذن نفاضوو  سوورذكر لوم للووةد اووا نألحا يوو  نلووانر    ] باااب صااالة الكساا ف [: -رمحووه هللا  -قوال 
توني صال  نلكساف، واا نلذ  ي وغي فعله  لى نل اا. وق  ن توى نلعلمواء اوا نحملو  ني ونلفق واء  U ا نل يب 

سذن نلواب، وذكرون باب صال  نلكسواف وبي وان فيوه: صوفة صوال  نلكسواف، واوا نلوذ  يشورع  -رمح   هللا  -
اور د ونحو  د، وكوان ذلوم  Uساف نلشم  و ساف نلقمر. وق  ُكسفه نلشوم   لوى   و  نل ويب فعله     ك

وهوا  -، وقوال بعوِ نفو ر ني - Uوهي نلس ة نل  تايف في ا إبرنهي  نبا نل ويب  -يف نلس ة نلعاشر  اا نهلنر  
 .U  نل يب : إن ذلم كان يف ش ر ربي   نألول اا نلس ة نلعاشر  اا هنر -قال ئائفة  اا نلعلماء 
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، وهذن ن  ي  يعتون أحو  -رضي هللا    ا وأرضاها  -ح ي  أم نف ا ني  ائشة  -رمحه هللا  -ذكر نف    

بووذكر هووذيا  -رمح وو  هللا  -للكسوواف، وقوو  ن تووى أئمووة ن وو ي   Uحوو يثني نشووتمال  لووى صووفة صووال  نل وويب 
] ُخسافت الشامس علاع : -رضي هللا    ا وأرضواها  -. تقال Uن  يثني واا نشتمال  ليه اا ه   نل يب 

يف هذه ن ملة  ليمن  لى أنه يقال للشم : "ُ سفه" كما يقال للقمر، ولذلم ن تار  [ Uعهد رس هللا هللا 
 Uوأئمة نللغة: أن نلكساف ونخلساف ي ل   لى نلشم  ونلقمر اعاد؛ ألن نلسو ة  وا نل ويب  ل ن اا نلعلماء

 8ونلثابتة  ا أصحابه تو ل  لوى ذلوم. وقوال بعوِ نلعلمواء: نلكسواف للشوم  ونخلسواف للقمور؛ ألن هللا 
: بالكسوواف للشووم . واووا أهووم نلعلوو  اووا قووال: إنووه يقووال Uءعووم نخلسوواف للقموور، و وتووه نلسوو ة  ووا نل وويب 

 "ُكسفه نلشم " إذن ذهب ضاهها كله، ويقال: "ُ سفه نلشم " إذن ذهب بعِ نلضاء.

نلوووذ   ليوووه نحملققوووان وذكوووره  [ U] ُخسااافت الشااامس علاااع عهاااد رسااا هللا هللا : -رضوووي هللا    وووا  -وقاهلوووا 
وقو  اور د ونحو  د، وأنوه ل يتكورر، وهوذن  واهرن  U: أن كساف نلشم   لى     نل ويب -رمح   هللا  -نلعلماء 

، وكووذلم حوو ي  حوون نألاووة وترلووان نلقوورآن  ووو هللا بووا -رضووي هللا    ووا وأرضوواها  -اووا حوو ي  أم نفوو ا ني 
يف صوفة صوال   U، ويف هذن  ليمن  لى أن نل فات نفتع    نل  ور ت  ا نل يب -رضي هللا    ما  - واا  

فشو ار ا  وا، ونلوذ  هوا أقواى وأصو  سو  ند. وهوذن ن و ي  نشوتمم  لوى صوفة  اوا نلكساف: ي وغوي نلعموم با
، وهوذه نل وفة  صفات صال  نلكساف: أن ي لي نإلاام ركعتني اشتملتني  لى أربو  ركا وات  وأربو  سون نت 

 ، وكوال-رضي هللا    ما  - ل  لي ا ح ي  أم نف ا ني نلذ  اع ا، كما  ل  لي ا ح ي   و هللا با  واا  
 U، ولووذلم أقوواى اووا ور  اووا نألحا يوو  يف صووفة صووال  نل وويب  Uن وو يثني  ابووهن يف نل ووحيحني  ووا نل وويب 

، وح ي  أم نف ا ني  ائشة  : أنه ي لي ركعتوني بوررب  -رضي هللا  ا ن مي   -للكساف: ح ي  نبا  واا 
. فكوووان ه يوووه  نلكسووواف، وقووورأ فرئوووال : أنوووه كووون ل وووال  - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -ركا وووات  وأربووو  سووون نت 

 Uقالت: ُخسفت الشمس علع عهد رس هللا هللا  -رضب هللا عنها  –عن عائشة  - 211] 
، قبعث منادياب ينادي: الصالة جامعة . قاجتمع ا، وتقدم قكرب، وصلع أربع ركعات  يف ركعتي 

 وأربع سجدات  [.
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فرئووال نلركوواع، فَسووو   هللا و ظمووه وأ ووى  ليووه  - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -نلقوورنء  قريووواد اووا سووار  نلوقوور ، مث ركوو  
اووا نلركوواع وقووال: "مسوو  هللا فووا محوو ه، رب ووا ولووم ن موو "، مث  - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -وووو ه، مث رفوو  رأسووه 

أ : أن قيااوه بعو  نلرفو  اوا  -يلة ، ولكا كان قيااه أقم اا قيااوه يف نألوىل نستفت  نلقرنء  بالفاحتة وسار   ئا 
اور د  انيوةد، فسوو  هللا و ظموه  - ليه نل ال  ونلسالم  -، مث رك  -نلركاع نألول كان أقم اا قيااه قوم نلركاع 

 ليوه نل وال   - سون  وأ ى  ليه وو ه، مث رف  رأسه اوا نلركواع، وكوان ركا وه نلثواي أقوم اوا ركا وه نألول، مث
سن تني وأئال يف سنا ه، وهذه هي نلس ة،  الفاد فا قال اا نلعلماء: خيف  يف سنا  صوال   -ونلسالم 

وه يوه: أنوه سون  وأئوال نلسونا ، قوال نلعلمواء: يسوتحب أن  Uنلكساف ونخلساف. فالثابه يف س ة نل ويب 
: ) - ليه نل ال  ونلسالم  -، وق  قال  , ي يم سنا ه؛ ألن نلسنا  اا أشرف نلعوا نت وأحو ا إىل هللا

أقووورب اوووا يكوووان نلعوووو  اوووا ربوووه إذن سووون  . وسوووا ات نلغضوووب وسوووا ات نلعوووذنب يشووورع في وووا سووو نل نلرمحوووة، 
، فالسوونا  ي ووال فيووه -سوووحانه  -ونلسووائم للرمحووة ي وغووي أن يكووان  لووى أقوورب ن وواالت ونهليئووات ا اءووا د هلل 

اا نلسن   نلثانية، وقام فرئال نلقيام  ون نلركعة نألوىل، مث كون  -  ونلسالم  ليه نل ال -هلذن نفعى. مث رف  
رنكعاد، مث رف  رأسه اوا نلركواع، وقوال: "مسو  هللا فوا محو ه، رب وا ولوم ن مو "، وقورأ  - ليه نل ال  ونلسالم  -

-ت يف صال  نلكساف وكان ركا ه نأل ا ها أ   نلركا ا -وأئال نلقرنء   ون اا قوله اا نلقيام، مث رك  
- ليه نل ال  ونلسالم  -سن تني  ون نلسن تني نألوليني، مث تش    - ليه نل ال  ونلسالم  -، مث سن  

رمحوه هللا  -، فما سل  اا صالته إال وق  نُنله نلشم . هوذه هوي نلسو ة نحملفا وة، حون إن نإلاوام نلوخوار  
 بالعمووم اووا  وواه اووا نألحا يوو . وذكوور  نإلاووام رءوو  هووذن ن وو ي ، ونوو   لووى أنووه أصوو  اووا  وواه، وأوىل -

ن اف  أبا  مر ياس  با  و نلن: أن صفة صال  نلكساف "أرب  ركا ات  بوررب  سون نت  يف ركعتوني": أهنوا 
 ، وأن اا ساى هذه نل فة: إاا شاذي، وإاا اعلمن. Uهي نل حيحة نلثابتة  ا رسال هللا 

نلثانيوة يف صوال  نلكسواف: أنوه صولى  والا ركا وات  يف نلركعوة وق  ءاءت صوفاتن  وا هوذه نل وفة، فال وفة 
، مث سن  سن تني، مث تش   وسل ،  نألوىل وسن  سن تني، مث قام للركعة نلثانية وصلى في ا  الا ركا ات 

صووولى صوووال   U: أن نل ووويب -رضوووي هللا    موووا  -هوووذه نل وووفة  ابتوووةن يف صوووحي  اسووول    وووا ءوووابر بوووا  وووو هللا 
، مث سووون  نلكسووواف، فركووو   وووال  لوووى نل وووفة نلووو  ذكرنوووا. وب ووواءد  لوووى  - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -ا ركا وووات 

. وأاووا نل ووفة نلثالثووة يف صووفة صووال   ذلووم: تكووان هووذه نل ووفة نلثانيووة سووه ركا ووات  يف ركعتووني بووررب  سوون نت 
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يف  ، وذلووم Uنلكسواف ونخلسواف: أنوه يركو  أربوو  ركا وات  يف كوم ركعوة ، وقو  ءوواءت هوذه نل وفة  وا نل ويب 
، وفي ووا: أنووه ركوو  أربوو  ركا ووات  مث سوون   -رضووي هللا    مووا  -حوو ي   ووو هللا بووا  ووواا   يف نل ووحي  أيضووَا د

، يف كووم ركوواع  يقوورأ وي يووم نلقوورنء ، مث يركوو ، مث يرفوو ، ويقوورأ  سوون تني، مث رفوو  للركعووة نلثانيووة وركوو  أربوو  ركا ووات 
. وأاووا وي يووم نلقوورنء   ون نلقيووام نألول، مث يركوو ، مث يرفوو ، مث  يقوورأ، مث يركوو ، مث يرفوو ، حوون   لووه أربوو  ركا ووات 
، وقوو  رونه نإلاووام ن وواف  أبووا -رضووي هللا   ووه وأرضوواه  -نل ووفة نلرنبعووة ونأل ووا : ففي ووا حوو ي  أ  بووا كعووب  

صلى صال  نلكساف مخ  ركا ات  يف كوم ركعوة . وب واءد  لوى هوذه نل وفة: تكوان  U نو  يف س  ه: أن نل يب 
، واشووتملةد  لووى مخوو   يف نلركعووة نألوىل بسوون تني، مث مخوو   يف نلركعووة نلثانيووة  صووال  نلكسوواف  شوور ركا ووات 

: وهوا أبوا ءعفور  - Wوهوي حو ي  أ  بوا كعوب   -بسن تني، ولكا هذه نل فة نأل وا   في وا رنو  ضوعي ن
 .-رمح   هللا  - يسى با ااهااا نلرنز ، وق  ضعفه  ا ونح   اا نلعلماء 

 نرء  نل فة نل  اع ا، أو نرء   اها اا نل فات؟ بقي نلس نل: هم

، وأصوو  اووا قيووم: توورءي  نل ووفة نلوو  نشووتمم  لي ووا حوو ي   ائشووة ونبووا  ووواا  -رمح وو  هللا  -أقووانلن للعلموواء 
، ونل ليم  لى رءحان هذه نل فة اا يلي:  نلذ  اع ا، في لي نإلاام أرب  ركا ات  يف ركعتني بررب  سن نت 

 ووفة نتفوو   لي ووا نلشوويخان: نلوخووار  واسوول ن، ونلقا وو  : أن اووا نتفوو   ليووه نلشوويخان أصوو  ممووا أوالد: أن هووذه نل
 . قال نل ا  : -رمحة هللا  لى ن مي   -ص   لى شرس أح مها أو  امها 

 فما روى ن عفي فر ند ي تقى أ لى نل حي  اا  ليه نتفقا                                 

 فما لشرسم  ا ذيا يكت  ني بالشرس ُ رف              ن كذفمسل            

 الفت ا نل فات نأل ر، وكل ا زنئ  ن  لي وا،  -وهي نل فة نألرب  ركا ات  يف ركعتني  - انياد: أن هذه نل فة 
، -وهذن  لى اذهب نحملققني  -صلى ار د ونح  د  Uصحي ن أن نلقا   : أن نفثوه اق من  لى نل ايف، ونل يب 

ار د ونح  د، وذلم يف نلس ة نلعاشر  نلو   Uقال اا  لماء نلفلم يقال: إن نلكساف وق  يف     نل يب واا 
في ا. إذن  وه أنه صلى ار د ونح  د، وقال بعوِ  - ليه نل ال  ونلسالم  -تايف في ا نب ه إبرنهي ، وصلى  ليه 

، وقال بعض ، وقال بعض  : مخ  ركا ات  ، وقوال بعضو  : ركوا ني يف  نل حابة: رك  أرب  ركا ات    :  الان
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كووم ركعووة . فووهن نليقووني فوويما قووال: إنووه ركوو  ركووا ني يف ركعووة  ونحوو   ؛ ألن اووا قووال: إنووه ركوو   ووالا ركا ووات  يف 
ركعة ، أو أرب  ركا ات  يف ركعة ، أو مخ  ركا ات  يف ركعة ، فكل   اتفقان  لى أن نلركا ني نألولوني قو  ركعوه 

، فاألقاى: أن نوقى -وها نلركاع نلثال  ونلرنب  ونخلاا   -، وبقي نلشم فيما زن  -  ليه نل ال  ونلسالم -
، إضوافةد إىل أن ركا وه أربو  ركا وات  يف ركعتوني   ِ  لى نليقني. مث تعارضه    نا رونياتن بعض ا أص  اوا بعو

، فت  بذلم نخلن برونية نلع لني  ا رسال هللا  .U  ابهن يف ح يثني  ا  ائشة ونبا  واا 

قبعاث مناديااب يناادي:  ، U] ُخسافت الشامس علاع عهاد رسا هللا هللا : -رضي هللا    وا وأرضواها  -قاله 
: الصالة جامعة  [  نل لانت ت قس  إىل أقسام 

 نلقس  نألول: يشرع له نألذنن ونإلقااة.

 ونلقس  نلثاي: تشرع له نإلقااة وال يشرع له أذننن.

 وال إقااةن، ولكا يشرع له نل  نء.ونلقس  نلثال : ال يشرع له أذننن 

 ونلقس  نلرنب : ال يشرع له أذننن وال إقااةن وال ن نءن.

فراووا نل ووولانت ن ااعووة نلووو  يشوورع هلوووا نألذنن ونإلقااووة: ف وووال  ن ما ووة نألوىل يف نفسووون ، فهنووه يشووورع هلوووا أن 
هلووا نألذنن: ف ووي ن ما ووة نلثانيووة يف  يوو ذن وأن يقووام. وأاووا نل ووال  نلوو  هووي لا ووةن وتشوورع هلووا نإلقااووة وال يشوورع

نفسن ، فهنه يشرع هلا أن يقام وال يشرع هلا أن ي ذن، وكذلم تشرع نإلقااوة وال يشورع نألذنن: إذن لعوه بوني 
نل التني يف لا ة ، فهن نل ال  نلثانية يشرع هلا أن يقي  نفسل  وال يشرع هلا أن ي ذن ار د  انيةد، ولذلم صلى 

بعرفوووات  فنمووو  بوووني نلظ ووور ونلع ووور بووورذنن  ونحووو   وإقوووااتني، ويف نل وووحيحني اوووا  -  ونلسوووالم  ليوووه نل وووال -
صولى نفغورب ونلعشواء بورذنن  ونحو    -ليم ل   مبز لفوة  - U: أن نل يب -رضي هللا    ما  -ح ي  نبا  مر 

يشورع هلوا نألذنن، وهوذن  لوى وإقااتني، فا ما ة نلثانية يف نل ال  نل  هي صوال  ن مو : تشورع هلوا نإلقااوة وال 
أصوو  قووال نلعلموواء. أاووا نلقسوو  نلثالوو  اووا نل وولانت: نلوو  تشوورع هلووا ن ما ووة وال يشوورع هلووا ال أذننن وال إقااووةن، 

وصوال  نخلسواف، ال يشورع هلموا أذننن وال يشورع هلموا  -نلو  اع وا  -ولكا يشورع هلوا نل و نء: ف وال  نلكسواف 
: "نل وال  ءااعوةن"، وال يوزن   لوى ذلوم Uهوا نل و نء نفسو ان نلوانر   وا نل ويب إقااةن، ولكوا يشورع هلموا نو نءن، و 
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وال يو ق  ا وه. وكووذلم أيضواد: ه واي صوولانتن ال يشورع هلوا أذننن وال إقااووةن وتقو  سوا ن ما ووة: ك وال  نلوو نوي ، 
م أن بعووِ نلسوول  وكووذلم صووال  نلعيوو يا: فههنووا ت وولى بوو ون أذنن  وال إقااووة  وال نوو نء ، إال أن نلعيوو يا: تقوو 

 يقالان: يشرع أن ي ا ى بال ال ؛ لت ويه نل اا للقيام ل ال  نلعي يا. -رمح   هللا  -وبعِ نألئمة 

يف هوذه ن ملوة  ليومن  لوى أنوه إذن نبتو أ  ] قبعث منادياب ينادي: الصاالة جامعاة  [: -رضي هللا    وا  -قاله 
  ءااعوووةن"، وال يووووا ر نإلاوووام بال وووال  اواشووور د، بوووم نلكسوواف ونبتووو أ نخلسووواف، فهنوووه يشووورع أن ي وووا ى: "نل ووال

ي وغوووي  ليوووه أن ي يووو  وأن ي تظووور إىل نءتمووواع نل ووواا، مث قووووم نءتمووواع نل ووواا، فافسووو ان: أن يسوووتغفر هللا، وأن 
يكثووور اوووا ذكووور هللا هوووا واوووا اعوووه اوووا نفووو ا ني، سوووانءد  ووورج نإلنسوووان وهوووا يف ئريقوووه إىل نفسووون ، أو كوووان يف 

وأن يسوتغفره؛ ألهنوا سوا ة  ضوب  في وا سايو ن اوا هللا  8 وال : فهنوه يشورع لوه أن يوذكر هللا نفسون  ي تظور نل
: "فوعوو  ا ا يوواد ي ووا  : -رضووي هللا    ووا  -. وقاهلووا ,و  يوو ن لعوووا ه، فيشوورع للعووو  أن يووذل ويسووتكني لربووه 

اا نلعلماء: إذن رأيه  نل ال  ءااعةن" فيه  ليمن  لى أن صال  نلكساف ونخلساف ت لى لا ةد، وقال ئائفةن 
نلكسوواف وأنووه يف سووفر  أو يف بوور   وحوو ي، شوورع لووم أن ت وولي صووال  نلكسوواف ونخلسوواف وال تلووزم جبما ووة ، 
و لووى هوووذن نلقوووال: فيشوورع للمسووول  أن ي ووولي صوووال  نلكسوواف وصوووال  نخلسووواف وهووا وحووو ه، وال يشووو س لوووه 

ه، ولووذلم قووال نلعلموواء: صووال  نلكسوواف وه يوو Uن ما ووة، وأاووا إذن كووان يف ن ضوور: فهنووه ي وويب سوو ة نل وويب 
 ونخلساف يف لا ة ، هي أفضم وأ ظ  مما لا صلى وح ه. 

فكووووون. قاهلوووووا:  Uأ : تقووووو م نل ووووويب  ] قااااااجتمع ا، وتقااااادم قكااااارب [: -رضوووووي هللا    وووووا وأرضووووواها  -وقاهلوووووا 
ى صوووال   ، ولوووذلم قوووال نلعلمووواء: نلسووو ة ونألفضوووم: أن ت ووول U"فووواءتمعان" وقووو  نالءتمووواع يف اسووون  نل ووويب 

نلكسوواف ونخلسوواف يف نفسوون ؛ ألن بعووِ نلعلموواء يقووال: إنووه لووا صووالها يف نلوون،  اصووةد إذن كووان  سوواف 
قمووور ، فهنوووه ميك وووه أن يرقووووه، وميك وووه أن يسوووتوني نُنوووالء نلقمووور، قوووالان: ففوووي هوووذه ن الوووة: تكوووان صوووالته يف  وووا 

أن صال  نلكسواف ونخلسواف، نلسو ة في وا نفسن  أاكا له لعلمه باالُنالء. ونل حي  اا ذهب إليه نألئمة: 
صوووالها يف اسووون ه، وهوووذن كووواف  يف نل اللوووة  لوووى  Uونألفضوووم ونألكموووم: أن ت ووولى يف نفسووون ؛ ألن نل ووويب 

 نلفضيلة.
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يف  ] وتقاادم قكاارب، وصاالع أربااع ركعااات  يف ركعتااي وأربااع سااجدات  [: -رضووي هللا    ووا وأرضوواها  -قالوه 
هوووذه ن ملوووة  ليووومن  لوووى أن صوووال  نلكسووواف تكوووان بوووررب  ركا وووات  وأربووو  سووون نت  يف ركعتوووني، وهوووا اوووذهب 

رمحوة هللا  لوى ن ميو   -ل ار نلعلماء اا نفالكية ونلشافعية ون  ابلة وأهم ن  ي ، وئائفة  اوا أهوم نلظواهر 
إىل نلقوال بورن صوال  نلكسواف ت ولى  -انن  ليه اا هللا نلرمحة ونلرضو -. وذهب نإلاام أبا ح يفة نل عمان -

،  Uمبوووا ءووواء يف نألحا يووو   وووا رسوووال هللا  -رمحوووه هللا  -ركعتوووني وال ستلووو   وووا سوووائر نل ووولانت، ونحوووتل 
وا  وووا: حووو ي   وووو هللا بوووا  مووور، وكوووذلم حووو ي  قوي وووة نهلوووالل، وكوووذلم حووو ي  ءوووابر بوووا مسووور ، وكل وووا 

ركعتووني. أ : صولى نلكسوواف ركعتوني، وجيوواب  وا هووذه  صولى Uأحا يو ن حسوانن رويووه يف نلسو ا: أن نل وويب 
 نألحا ي  اا وءاه :

أوالد: أن سووو  ها  ون سووو   ن ووو ي  نلوووذ  اع وووا؛ ألهنوووا حسووو ةن، ونلقا ووو  : أن  ن ووو ي  نل وووحي  يقووو م  لوووى 
 ن  ي  ن سا. قال نل ا   يف ن  ي  ن سا:

 وها يف ن نة كال حي               و ونه إن صا للتوورءي 

 يف ن ف   ون ا كور  ي اله  ن هذن ق ورت رءاله             أل         

أاا نلاءه نلثاي: فهن ح يث ا فيه زيا  ن  ابتةن صحيحةن، وح يث   نقت ر  لى نلركعتني، فيق م اا فيوه زيوا   نلثقوة 
 بالضو   لى اا ل ُتذكر فيه نلزيا  .

 -ى هذن نلاءه ءاءت يف نل حيحني، خبالف أحا ي  ن  فيوة و الثاد: أن أحا ي  ن م ار به وات نلركاع  ل
 .U: فههنا ل يثوه شيءن ا  ا يف نل حيحني  ا نل يب -رمح   هللا 

ه وووا اسووورلةن: إذن صوووليه اووو  نإلاوووام صوووال   ] وصااالع أرباااع ركعاااات  [: -رضوووي هللا    وووا وأرضووواها  -قالوووه 
: فووه ن ك ووه أ ركووه نإلاووام يف نل ووال  كاالووةد فووال نلكسوواف، وصوولى أربوو  ركا ووات  يف ركعتووني بووررب  سوون نت 

إشكال، ولكا نإلشكال: إذن أ ركه بعِ نل ال ، فكي  يكان ن ك ؟ ون انب: اا فاته شويءن اوا صوال  
:  نلكساف فله أحانلن



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                           (211رقم احلديث ) -باب صالة الكس ف  
 

  8888 

  ن الووة نألوىل: أن تفاتووه نلفاحتووة ونلقوورنء ، فيوو ري نإلاووام يف نلركوواع نألول وال يوو ري قوورنء  نلفاحتووة وال قرنءتووه بعوو
ن تووو   Uنلفاحتوووة، فوووا ك  حي ئوووذ  يف قوووال ل وووار نلعلمووواء: أن صوووالته تااوووةن وال يلوووزم بقضووواء نلركعوووة؛ ألن نل ووويب 

للمسوول  ركا ووه اوو  نإلاووام، وقووال: )) اووا أ ري نلركوواع فقوو  أ ري نلسوونا ، واووا أ رك مووا فقوو  أ ري نلركعووة   
رصوواد، وال تعو   . فنم ووار نلعلموواء  لووى أنووم أل  بكوور  حي مووا أ ركووه رنكعواد فركوو  اعووه: ) زن ي هللا ح Uوقوال 

إذن أ ركووه نإلاووام يف نلركوواع نألول قوووم أن يرفوو  رأسووه اووا نلركوواع فهنووم قوو  أ ركووه نل ووال ، وال يلزاووم قضوواءن 
 وهي تااةن.

أو  ،-سانءد نلفاحتة أو اا بعو  نلفاحتوة  -ن الة نلثانية: أن يرف  نإلاام رأسه اا نلركاع نألول، فت ركه يف نلقرنء  
 ، فا تل  نلعلماء  لى وء ني:-أ ي نلركاع نلثاي  -ت ركه يف نلركاع 

قال بعِ نلعلمواء: اوا أ ري نلركواع نلثواي اوا نلركعوة نألوىل فقو  أ ري نلركعوة نألوىل؛ ألن نلركعوة نألوىل   و ه  
فموا أ ري نإلاوام قووم أن ، -كما ها ن ال يف نل ال  نفعتوا     -او يةن  لى نلركاع نلثاي ال  لى نلركاع نألول 

وها  -يرف  رأسه اا نلركاع فق  أ ري نلركعة، قالان: فالعن  بالركاع نلثاي ال باألول. وذهب ئائفةن اا نلعلماء 
 : أنه يلزم بقضاء نلركعة، فاك  ركعةد ونح  د بركاع  ونح  . -نألقاى 

ضى ركعة بركا ني، وإن أ ري نلركاع نألول فهنه وقال بعِ نلعلماء: يف م يف نإل رني: فهن فاته نلركاع نلثاي ق
يوو ري نلركعووة بووه  ون  وواه. ونل ووحي : أن نلعوون  بووالركاع نألول، وأن اووا أ ري نلركوواع نألول فقوو  أ ري نلركعووة، 
واا فاته نلركا ان اا نلركعة نألوىل: فهنه يريت بركعوة  اشوتملة   لوى ركوا ني، واوا فاتوه ركواعن اوا نلركوا ني: فهنوه 

بركعة  اشتملة   لى ركاع  ونح  ، هذن بال سووة فوا أ ري ركا واد اوا نلركعوة نألوىل أو أ ري نلركوا ني. أاوا اوا يريت 
أ ري نلركووواع نأل وووا: فعلوووى نلقوووال نألول: يكوووان اووو ركاد لل وووال ، و لوووى نلقوووال نلثووواي: ال يكوووان اووو ركاد، وهوووا 

ول اوا نلركعوة نألوىل وبوالركاع نألول اوا نلركعوة نل حي  نلوذ  يظ ور أن نلعموم بوه اتعونين: أن نلعون  بوالركاع نأل
 نلثانية. 

هذه نل ال  ءاءت  لوى هوذه نل وفة، وقوال بعوِ نلعلمواء: إن هوذه نل وفة تعتون اوا بواب نلتاسوي : فلوم أن 
، كم ذلم ءائزن  لوى حسوب  ، وبثالا  ، وخبم   ت لي ركعتني بركا ني، ولم أن ت لي ركعتني بررب  ركا ات 

اف وق ووره، فنموو  بعووِ نلعلموواء بووني نألحا يوو  فقووال: إذن كووان نخلسوواف ونلكسوواف ئووال نلكسوواف ونخلسوو
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، وحوو ي   لووذهاب نلضوواء كلووه: فهنووم ت يووم يف نلركا ووات ويكووان نلعوو   أكثوور، وحُيمووم  لووى ذلووم حوو ي  أ   
، وأن ءابر ، وح ي  نبا  واا  يف نلزيا    لى نلركا ني يف نلركعة. ونل وحي : اوا ذكرنواه: أنوه ال تشورع نلزيوا  

، وقو  وقعوه اور د ونحو  د،  Uنال تالف بني نلرونيات ي وغي نل ءي  بي  ا؛ ألهنوا صوال ن ونحو  ن  وا رسوال هللا 
 فاءب نل ءي  بي  ا وتق س نألص  ا  ا  لى  اه.


