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 عهن اللهه رحمه النيسابوري شاذان بن الفضل ذكرها التي العلل في
 و تبهار  الله آيات من ألنه صالة للکسوف جعلت إنما قال ع الرضا
 تفزع أن ص النبي أحب و لعذاب أم ظهرت لرحمة أ يدرى ال تعالی

 يقهيه  و شهرها عهنه  ليصرف ذلك عند راحمها و خالقها إلی أمته
 جل و عز الله إلی تضرعوا حين يونس قوم عن صرف كما مکروهها

 مهن فرضهها نهزل التهي الصالة أصل ألن ركعات عشر جعلت إنما و
 تلهك فجمعهت ركعهات عشهر هي إنما الليلة و اليوم في أوال السماء

 فيهها صهالة تکهون ال ألنه السجود فيها جعل إنما و هاهنا الركعات
 و بالسههجود أيضهها صههالته  يختمههوا ألن و سههجود فيههها إال ركههوع

 نقهه  صههالة كههل ألن سههجدات أربهه  جعلههت إنمهها و -الخضههوع
 مهن الفهر  أقهل ألن صهالة تکهون ال سهجدات أرب  من سجودها
 بهدل يجعهل ل  إنما و سجدات أرب  إال يکون ال الصالة في السجود

 ألن و قاعهدا الصهالة مهن أفضهل قائمها الصالة ألن سجودا الركوع
 عهن غيهرت إنما و يرى ال الساجد و األعلی و الکسوف يرى القائ 
 مهن أمهر تغير لعلة تصلي ألنها تعالی الله افترضها التي الصالة أصل

 1.المعلول تغیر العلة تغیرت فلما الکسوف هو و األمور
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