كسوف الشمس

كـسـوف الشمس ظاهرة عجـيـبـة شغلت بال البشر في كل العصور،
اخلرافات واألساطير  ،وكانت توحي لهم :
ونسجوا حولها ُ
 -4أو سقوط حاكم.
 -1باخلوف أحيان ًا .
 -2أو مبوت أحد العظماء أحيان ًا أخرى  -5 .أو وقوع كارثة طبيعية.
 -6أو خسارة معركة ...
 -3أو والدة ملك أو زعيم .
كان بعض الناس يعتقدون أثناء الكسوف َّأن
وغير ذلك من األفكار الباطلة التي كانوا يعتقدونها.
التنني يلتهم الش ��مس فيحجب ضوءها!!!

َ

آيتان من آيات الله

النبي [) فقال الناس  :انكسفت ملوت إبراهيم  ،فقال رسول الله [ :
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ( ابن ِّ
( َّإن الش ��مس والقم ��ر آيت ��ان من آيات الله  ،ال ينكس ��فان ملوت ٍ
أحد وال حلياته ،ف ��إذا رأيتموهما فادعوا الله ،
وص ُّلوا حتى ينجلي ) البخاري .
وفي روايـــة  ( :فــــــــإذا رأيتمـــــوهمــــــا فافــــــــزعـــــوا إلـــــى الصـــــــــــالة) ،
وفي أخرى ( :فـــــافــــــــزعـــــــــوا إلـــى ذكـــــــــــــــــر اللـــــــه واســـــــــتغفـــــــاره) ،
وفي روايـــة  ( :فـادعوا الله وك ِّـبـروا وصـ ُّلوا وتص َّـدقوا حــتى ينـجـلـي) البخاري .
النبي [ عند الكسوف  ...وهكذا ف َِز َع وأمر بالفزع إلى الصالة  ...فمتى رأيتم كسوف الشمس
ُّأيها املسلمون  :هكذا فعل ُّ
في َّأيـة س ��اعة من س ��اعات النهار في  :أول النهار ،أو أوس ��طه  ،أو آخره  ،ولو ُقبيل الغروب ,فافزعوا إلى ما أُمرمت بالفزع إليه من :
النبي [.
الدعاء  ،والذكر  ،و التكبير  ،واالستغفار  ،والصدقة ،والصالة .ثم ذ ِّكروا الناس وانصحوهم كما فعل ُّ
ـبي [ صالة كسوف الشمــس وهـو في املـديـنـة مــرة واحـــدة فـقـط ،فـي يـوم اإلثـنـني التـــاسع
فــائـــــدة لقد صـ َّلـى الن ُّ
خمس وثمانني دقيقة ،
و العش ��رين من ش ��هر ش � َّ�وال سنة عش ��ر من الهجرة ال ُـمباركة ،بعد أن طلعت الش ��مس بنحو
ٍ
حيث كان شروق الشمس في الساعة السابعة وخمس دقائق( .املصدر  :د/صالح العجيري  ،جزاه الل ُه خير ًا ).

كيف يحدث كسوف الشمس وخسوف القمر ؟؟؟

الشمس
القمر
األرض

ال  :كسوف الشمس
أو ً
يحدث عندما يقع
القمر
بني الشمس واألرض .

ثاني ًا :خسوف القمر
يحدث عندما تقع
األرض
بني الشمس والقمر.

الشمس

األرض
القمر

أنـ ــواع الـك ـســوف

ال  :الكسوف الكلي :
أو ً

وفيه يختفي قرص الشمس بشكلٍ كامل.

ثانياً :الكسوف اجلزئي :

وفيه يختفي قرص الشمس بشكلٍ جزئي.

ثالث ًا  :الكسوف احللقي :

وفيـه تظهر الشمس كـأ َّّنـها كـرة ملتهبة ,
مطـمـوسة املركز.

فــائـــــدة ميكن معرفة وقت كسوف الشمس وخسوف القمر (ماضي ًا أو مستقب ًال) بدقة متناهية  ،نظر ًا لسرعة كلٍ من
رب العاملني  -سبحانه وتعالى .!!! -
األرض والقمر الثابتة ضمن املدار الذي يدوران فيه وال يتغير  ،والذي َخ َل َق ُه ُّ
مالحظة  :معرفة مواعيد الكسوف واخلسوف بوساطة احلسابات الفلكية ،ال ُينافي ( أبد ًا) أن يكون حدوثهما من أجل التخويف.

خـطـورة النظـر إلى الشمس أثـنـاء الـكـسـوف

سبب
جردةَّ ،
ألن هذا النظر قد ُي ِّ
يجب عدم النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بالعني ال ُـم َّ
أضرار ًا دائمة في ش ��بكية العني قد تؤ ِّدي إلى  :العمى ( بفعل األش ��عة حتت احلمراء).
وال سيما  -على األطفال -وقد ال تظـهـر هـذه األضــرار إلاَّ بعد فترة من الزمن.
والبد راغب ًا ( لفائدة ما ) في مشاهدة الكسوف  ،فيجب وضع
أخي املسلم  :إذا كنت َّ
نظارة خاصة  ،أو لوحة أشعة إكس على العينني ( على أقل تقدير) .
بشكل تام
ظالم أثناء النهار  :حاملا يبدأ القمر بالعبور أمام الشمس  ،يبدأ الظالم باحللول
تدريجي ًا حتى ُي َغطِّ َي السماء ٍ
ٌ
ّ
ظالم أثناء النهار !!!
( إذا كان الكسوف كلي ًا) ،ويمُ كن ُمشاهدة منظر فريد ُمخيف ٌ ...

		

بعض التأثيرات والظواهر املترافقة مع الكسوف الكلي

األزهار  :سوف تبدأ باالنحناء  ...وتنغلق على نفسها كما لو كان النهار لي ًال.
النحـــل ُ :يصبح في حيرة من أمره ...
الطيور  :تتوقف عن التغريد...
وغيرها من التأثيرات (التي ال يعلمها إلاَّ خالق السموات واألرض  -ع َّز وجل).
ُّأيـها ِ
األح َّـبـة  :إذا كانت األزهار تنحني عند الكسوف ...
ورمبا تكون في حالة سجو ٍد لله  ..سبحانه وتعالى !!!...
أفال ُنصلِّي نحن املسلمني ونركع ونسجد لله  -ع َّز وجل  -عند حدوث هذه الظاهرة
الغريب ��ة  ،ب ��د ًال من أن نكون في غفلة ولهو ولعب ؟؟!!! .وإذا كان النحل يحتار !!!
والطيور تنقطع عن التغريد  ،وتصمت  ،تعظيم ًا وإجال ًال وخش ��ية للذي خلق
السماوات واألرض !!! فأين تعظيمنا نحن البشر لله  -عــ َّز وجـل  -وخشي ُتنا منه وإجال ُلنا له  -سبحانه وتعالى  -؟؟؟!

* ** *

تدريجيـ ًا إلى
يس ��تمر القمر في رحلته إلى أن يغادر من أمام الش ��مس  ،التي تبدأ بالظهور من جديد  ،وتعود األمور
ّ
حالتها كما كانت !!! بإذن الله  -عـ َّز وجل  -يا سبحان الله .
ما هو املطلوب من املسلم واملسلمة عند الكسوف واخلسوف ؟؟؟
هناك عـدة من األمور املطلوب فعلها عند حدوث هذه الظاهرة
الكونية العجيبة ،والتي من أهمها :

صالة الكسوف واخلسوف

حكمها ُ :س َّنة مؤ َّكـدة .
وقتها  :يبدأ وقتها من وقت الكسوف واخلسوف وينتهي باجنالئهما.
كيفيتها  :ركعتان  ،في كل ركعة  :قيامان  ،وقراءتان  ،وركوعان  ،وسجودان .
مــــالحــــــظــــات
النبي [ -6 .يخطب اإلمام بعدها خطبتني كخطبتي العيد.
 -1األفضل أن ُتص َّلى جماعة في املسجد لفعل ِّ
ُ -7يطيل اإلمام الدعاء حتى تنكشف هــذه الظاهرة املخـ ِّوفــة.
ُ -2ينادى لها  :الصالة جامعة  ...الصالة جامعة ...
سر ًا أو جهر ًا  ،بخطبة أو بال خطبة.
ُ -3تـــصــــــ َّلى مــن غـــــيـــر أذان وال إقـــــــــامــــــة .
َ -8يجوز أن ُتص َّلى جماع ًة أو فُرادىّ ،
ُ -9تص َّلى حضر ًا وسفر ًا  ،للكبار والصغار .
سن إطالة القراءة كثير ًا.
ُ -4ي ُّ
 -10للصبيان والنساء حضورها كاجلمعة والعيدين.
 -5وكذلك إطالة الركوع والسجود.
مالحظة  :قال بعض أهل العلم :
جردة ( .والله سبحانه وتعالى أعلم ).
َّإن صالة الكسوف واخلسوف ال ُيطالب بهما املسلم إلاَّ إذا َّ
مت رؤيتهما بالعني ال ُـم َّ

فــائــدتـان عـظـيـمــتــان في حديث الكسوف

الستغل تلك الفرصة النادرة عندما قـال الـنـاس :
فائدة  1لو كان عليه الصالة والسالم يدعو لنفسه ،
َّ
وأقرهم على قولهم الباطل  ....لرفع منزلته ومكانته !!!.
َك َس َفت الشمس ُحزن ًا على إبراهيم َّ ،
فائدة  2مع َّأن رسول الله [ في تلك اللحظة كان حزين ًا على فقد ابنه احلبيب إبراهيم،
الش َب ِه واألباطيل واخلرافات  ،وتبليغ رسالة ربه!!!...
لم مينعه ذلك من رد ُ

نبو ِت ِه [ في أحاديث الكسوف
من عالمات َّ

أو ًال اإلنس ��ان بطبع ��ه مفط ��ور على الفضول  ،خاص ًة ف ��ي األمور الغريبة وغير املألوفة،
فال ُب َّد أن يكون هناك من الناس  -وال سيما األطفال  -من ينظر إلى الكسوف  ،ثم ينبهر
من هذا املنظر العجيب ( وبالتالي قد ُيصاب بالعمى) .وفي قوله عليه الصالة والسالم.
ونساء  ،وأطفاالً ،على أداء صالة
حض للمسلمني جميع ًا  :رجا ًال ،
(فافزعوا إلى الصالة)
الـحـمـد لـلـه الـذي
ً
ٌّ
الكس ��وف ،وبالتالي ينشغل املس ��لمون عن النظر إلى
جـعـلـنــا مـسـلـمـيـن
هذه الظاهرة اخلطرة بالصـــــــالة  ...الله أكبـــر !!!
خير
فالص�ل�اة زي ��ادة عن كونها عباد ًة وأجر ًا وثواب ًا عظيم ًا للمس ��لمني  ،فهي أيض ًا ٌ
وصح ٌة ووقاي ٌة للمجتمع بكل أفراده َّ ...أي ُة رحمة باملسلمني هذه ؟؟؟!!!
َّ
ثـانـيــ ًا صـالة الكسوف ُتؤ َّدى في املـساجد ( والتي هي عادة ما تكـون مسقوفة
ولعل من بعض
على خالف صالة العيد  ،التي ُتؤ َّدى في الفالة في ُمص َّلى العيد) َّ
ِ
احل َك ِم في ذلك وقاية املسلم من النظر إلى الكسوف  ...يا سبحان الله !!!
ثــالـثـ ًا عندما بيـَّن الرس ��ول [ َّأن الش ��مس والقمر آيتان من آيات الله ال ينكس ��فان ملوت ٍ
أحد وال حلياته ...
النبي [ الـزمن والـناس جـمـيـع ًا) إلى  :إبطال تلك اخلرافات التي كانوا يعتقدونها  ،وبيان هذه احلقيقة العلمية
(سبق ُّ
لدن خالق السماوات واألرض  -سبحانه وتعالى!!!-
نبي مرسل من ُ
الباهرة ،والتي لم يكتشفها العلم إلاَّ حديث ًا  ..حق ًا إ َّنه ٌّ
النبي [ َّأن الكس ��وف واخلس ��وف ظاهر ٌة تبدأ
بيان من
رابــعـــ ًا في قوله [  ( :فص ُّلوا وادعوا حتى ُي َ
كش � َ
�ف ما بكم ) ٌ
ِّ
كش َف ما بكم )!!!
وسوف تنتهي ضمن وق ٍت معني (حتى ُي َ
مي الذي ال يعرف :
فمن الذي َع َّل َم ُمحمد ًا [ هذه احلقائق العلمية ال ُـمذهلة ؟؟!! وهو
النبي األ ُ ُّ
ُّ
وأن محمد ًا رسول الله !!!
قراء ًة وال كتاب ًة وال فلك ًا ؟؟!! .........أشهد أن ال إله إلاَّ الله َّ ...
وأخير ًاُّ ....أيها املسلمون لو كان الكس ��وف أمر ًا طبيعي ًا ( كما يزعم البعض )  ،لكان دوري ًا  ،وبصورة منتظمة كل :
ثالثة شهور  ،أو ستة شهور  ،أو سنة  ،أو سنتني مث ًال  ...بينما نحن ُنشاهد الكسوفات واخلسوفات تتفاوت فيما بينها:
فتار ًة يكون في الس ��نة مرة  ،وتار ًة يكون في الس ��نة مرتني  ،وتار ًة يكون في الس ��نتني مرة  ،وتار ًة ال يكون الاَّ ُك َّـل عش ��ر
سنني مرة  ،وتار ًة يكون جـزئي ًا  ،وتـار ًة تطول مدته  ،وتار ًة تقصـر  ،فلو كـان أمـر ًا طبـيـعي ًا لم يكن مختلف ًا ...
بل لكان كالشمس املنتظمة في شروقها وغروبها  .وهذا ُيشير إلى التذكير بقدرة الله  -سبحانه وتعالى  -على َخ ْل ِقه ...
وختام ًاُّ ..أيها ِ
) اإلسراء.
تخويف من الله  -ع َّز وجل  -لعباده قال تعالى ( :
األح َّبة َّ :إن الكسوف واخلسوف
ٌ
الربانية:
قوم َغ ِفلوا عن هذه احلكمة اإللهية ،وهذه احلقيقة
ولقد َّ
ضل ٌ
َّ
يروا في الكسوف بأس ًا ...ولم يرفـعوا به رأس ًا ...ولم يرجعوا الى الله رأس ًا ( مسرعني )...
فلم َ
ولي ذلك والقادر عليه ..
وإياكم من الذين قال الله  -ع َّز وجل  -فيهم ( :
نسأل الله تعالى أن نكون َّ
) الذاريات .إ َّنه ُّ
الس� � َّنة
حبذا لو َّ
حث اإلخوة املس ��ؤولون في العالم اإلس�ل�امي  -جزاهم الله خير ًا  -املس ��لمني على إحياء هذه ُ
مالحظة َّ
الطيبة ال ُـمباركة ( صالة الكس ��وف واخلس ��وف)  ،كلما حان وقتها  ،وإعالمهم مبوعدها سواء عن طريق اإلذاعة ،
ِّ
أو التلفزيون  ،أو الصحف  ،أو النشرات  ،أو اإلنترنت  ..إلخ  ،حتى ينالوا األجر العظيم  ..بإذنه تعالى !!!
وتقبل الله طاعتكم  ...وجزاكم الله خير ًا  ...والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .
َّ

حرم  1431هـ
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