
   م٢٠١١يناير  ٤ هـ الموافق لـ ١٤٣٢ محرم ٢٩ ثالثاءآسوف للشمس يوم ال
 

شمس     يبدو ظاهريًا للناظر أن آًال من قرص القمر وقرص الشمس متساويان في الحجم تقريبًا، وسبب ذلك أن قطر ال
شمس عن األرض               ٤٠٠الفعلي أآبر من قطر القمر الفعلي بحوالي         د ال سبة بع د القمر       مرة وهو تقريبًا نفس ن ى بع إل

ذه                                  ا و ال تتكرر ه د مروره أمامه شمس عن ستطيع حجب قرص ال شاهد أن قرص القمر ي رى الم ذا ي عن األرض ل
ة  ي هذه الظاهرة تؤدي إلى الكسوف وه     الظاهرة في الكواآب األخرى مع أقمارها والشمس فسبحان اهللا الذي جعل            آي

م آت   ي محك الى ف ارك وتع ول الحق تب ث يق ات اهللا حي ن آي ه  م ل  اب تالف اللي سموات واألرض واخ ق ال ي خل إن ف
اب      ي األلب ة أخرى              والنهار آليات ألل الى في آي ول سبحانه وتع ورًا                ويق شمس ضياًء والقمر ن ذي جعل ال هو ال

سنين والحساب         سان وال تظهر أو          و  وقّدره منازل لتعلموا عدد ال در أي إن ة بمصير أو ق ة للظواهر الكوني ال عالق
ا المصطفى    ت أن نيوت أحد أو ميالده وال هي نذير شؤم إلنسان أو فأل خير إلنسان آخر ويكف            تختفي لم  ول نبين ذآر ق

م  عليه أفضل الصالة و   ال         أت شمس فق راهيم آسوف ال ه إب اة ابن دما صادف وف سليم عن شمس والقمر ال   : "  الت إن ال
  . رواه البخاري واهللا اعلم–" وايتموها فصل ولكنهما آيتان من آيات اهللا فإذا رأ،يخسفان لموت أحد وال لحياته

  

ت         ت (تحدث ظاهرة الكسوف عند وقوع القمر بين األرض والشمس         ى اس شمس عل مة واحدة   اقكون األرض والقمر وال
ى    المقابل للشمس سطح األرض بعض أجزاء الوصول لن القمر يحجب ضوء الشمس عن  أي أ  )تقريبا ه عل اء ظل بإلق

دخل   ) الهجرية( األشهر القمرية نهاية لذا ال يحدث الكسوف إال في      . )أ (بالشكلتلك األجزاء آما هو موضح       دما ي عن
شمس         ( وقبل دخول الشهر القمري الجديد       القمر في مرحلة المحاق    ران القمر بال رة اقت دار       .  )في فت ى أن م ونظرًا إل

يًال من                   ر قل دما يكون في          القمر حول األرض بيضاوي فبعده عنها يتفاوت فتارة يكون قرصه أآب شمس عن قرص ال
يًال من                      ) أقرب مسافة بين األرض والقمر    (الحضيض   ارة أخرى يكون قرص القمر أصغر قل ًا وت سوفًا آلي رى آ فن

ين األرض والقمر        (قرص الشمس عندما يكون في األوج          سافة ب د م اً     ) أبع سوفًا حلقي رى آ ا    .فن األرض  إذا آانت   أم
سمى شبه               االس بعيدة بعض الشيء عن   والقمر والشمس    ة ت ل تتكون منطق إن الظل ال يصل األرض ب ة ف تقامة الكامل

ل (الظل   ة بالكسوف               ) أو الظلي ذه الحال ى ه ق عل ذا يطل ًا في بعض أجزاء األرض ل ا الكسوف جزئي رى منه حيث ي
ي ا .الجزئ وع ظل األرض وهي الخسوف ظاهرة  أم شمس ووق ين القمر وال ى القمر أو لحظة مرور األرض ب عل

ل،       الخسوف  يرى  و. في ظلها دخول القمر    رة اللي ا في جميع المناطق التي يكون فيها القمر ظاهرًا أي تكون في فت  أم
ا          ع ظل القمر عليه اطق التي يق صلها مخروط ظل القمر،الحرف ظ     (الكسوف الكلي أو الحلقي ال يرى إال في المن ي

شكل      (جال شبه الظل       ويكون الكسوف جزئيًا في المناطق التي تقع في م        )  أ  في الشكل  ٢والرقم   ).  أ الحرف ش في ال
ًا           سارًا متحرآ دد م ر يح ل القم روط ظ إن مخ ول األرض ف ر ح ة القم سها وحرآ ول نف ة األرض ح ة لحرآ ونتيج

ريطًا( ى   )ش ل عل طح األرض للظ رقم (س شكل ٤ال ي ال سمى)  أ ف ي وي سوف الكل سار الك ي ( م ث  )الحلق رىحي  ُي
) المنطقة( وبمجرد خروج المشاهد من ذلك المسار        .ة ضمن ذلك المسار    الواقع الكسوف الكلي أو الحلقي من المناطق     

ة المسار                          شاهد عن طرفي منطق د الم ا ابتع شمس آلم .  فسيرى آسوفًا جزئيًا ويقل مقدار الجزء المغطى من قرص ال
 ونظرًا لصغر مساحة الظل بالنسبة لسطح األرض فانه يغطي جزءًا صغيرًا من سطح األرض وعادة ال يزيد عرض     
ومترات          المسار عن عدة مئات من الكيلومترات أما عرض مسار الكسوف الجزئي فانه في حدود عدة آالف من الكيل

  .آما هو موضح في الخريطة الجغرافية المرفقة

  

شمس          ف.  الهتمام الزائد بالكسوف الكلي   وقد يتساءل المرء عن سبب ذلك ا       عند حدوث الكسوف الكلي يختفي قرص ال
ا(المضيء  و م فيري وه سمى  ) سمى بالفوتوس ة ت ى شكل هال ديع عل ل وب شمس منظر جمي ر حول ال ل ويظه بالكام

 )الكسوف الجزئي (منطقة شبه الظل:  ش
  

  )القمرمخروط ظل (منطقة الظل :  ظ
  

  وضع القمر لحظة بدء الكسوف:  ١
  

  وضع القمر أثناء الكسوف:  ٢
  .     الكلي أو الحلقي

  

  وضع القمر لحظة انتهاء الكسوف: ٣
  

الصورة توضيحية والمسافات واألحجام ال تمثل الواقع: ظاهرة الكسوف) أ(شكل   .مسار الكسوف الكلي: ٤

               الشمس               القمر    األرض         

١

ش

ش
٢ظ

٣
٤



ا   سي أو الكرون ل الشم د    (اإلآلي سافات بعي د لم ت ويمت وهج خاف ق ذو ت ارجي رقي سي خ و شم و ج ا ه ن ةالكرون  ع
ذا         وشدة إضاءته أخفت بحوالي مليون مرة ) الشمس ـ ل شمس المرئي ـ الفوتوسفير رى  عن شدة إضاءة قرص ال  ال ي

اء       أثناء الكسوف الكلي بعد أن يحجب   هذا اإلآليل إال     ادرة لعلم شمس بالكامل وتكون فرصة ن قرص القمر قرص ال
ة وا        ة الغريب غ       الفلك لدراسة تلك الهال ة التي تبل ا     لعجيب ا            حوالي   درجة حرارته الرغم من رقته ة ب ون درجة مئوي ملي

ة          رة   وهي أعلى من درجة حرا     المتناهية وتوهجها الخافت   وهي  .  سطح الشمس البالغة حوالي ستة آالف درجة مئوي
شمس           فرصة أيضًا لرؤية     شاهد     ألسنة اللهب وهي خارجة من ال ا ت سنة اللهب     آم  فبعضها   .في الحرائق الضخمة     أل

اء        .  ويدخل إلى الشمس  ويختفي والبعض اآلخر يلتوي ليرجع      يبتعد عن الشمس     ام العلم ومن األسباب األخرى الهتم
ات     بالكسوف ة بخصوص انحراف           الكلي دراسة تطبيق سبية العام ة الن ى األرض عن            النظري ادم إل ضوء النجوم الق

ذنبات واألجسام األخرى المتواجدة                     الخط المستقيم أثناء مروره بمقربة من الشمس بسبب جاذبيتها وآذلك دراسة الم
ا            أما ظاهرتا الكسوف الحلقي أو الجزئي فال          .اللحظةحول الشمس في تلك      ك وربم اء الفل تمثالن ذو فائدة آبيرة لعلم

  .من دقة الحسابات الفلكيةآانت فرصة للتأآد 
  

سعودية        في   ىرجزئي ي آسوف  حدث  سيو وم ال     جميع مناطق المملكة العربية ال شيئة اهللا ي اء بم  ١٤٣٢ محرم  ٢٩ ثالث
  . واهللا اعلم، م٢٠١١يناير  ٤ الموافق لـ ـه

  

ي  أقرب آسوف آلي في الم    فإن   وللعلم ة س ين    حدثملك وم االثن إذن اهللا ي  ب
سنة    ٢ هـ الموافق لـ   ١٤٤٩ من صفر لعام     ٢٩  م وسيرى  ٢٠٢٧ من أغسطس ل

ة وجدة             ة المكرم اطق     آسوفًا آليًا في آل من مك والطائف وخميس مشيط والمن
سوف         يبدأ الك ة س ة المكرم سبة لمك ا، وبالن ة منه دن والقريب ك الم ة بتل المحيط

ي   (ي قرص الشمس تماماً    ظهرًا ويختف  ١٢:٠٠الساعة   ساعة  ) بدء الكسوف الكل ال
تكون     ١:٢٣ سوف س ة الك ا نهاي ط أم ائق فق ة دق ستمر ألربع ر وي د الظه ن بع  م

.  من بعد ظهر ذلك اليوم     ٢:٤٣الساعة  
سوف   صل الك اض سي ة الري ا منطق أم

ساعة  م ال ده األعظ د ١:٣٣ح ن بع  م
ون  ر ويك رص % ٧٦الظه ن ق م
ًا   شمس مختفي ي (ال سوف جزئ ا ) آ أم

ده م سوف ح صل الك دمام سي ة ال نطق
ساعة     د الظهر       ١:٣٥األعظم ال  من بع

ون  شمس   % ٦٢ويك رص ال ن ق م
  .واهللا اعلم)  آسوف جزئي(مختفيًا 

  

 ثالثاءالأما عن تفاصيل آسوف يوم 
 ٤ هـ الموافق لـ ١٤٣٢ محرم ٢٩

 : لتاليافهي آ م ٢٠١١يناير 
 جزئيسيحدث بإذن اهللا آسوف 

يبدأ  حيث يوم الثالثاء) للشمس(
 صباحًا بتوقيت ٦:٤٠الساعة 

خط  (وسط الجزائرغرينتش من 
 درجة شرقًا وخط ٤٫٤٨طول 
 ويستمر حتى ) شماًال٢٨٫٨٢عرض 

 صباحًا ١١:٠١ ينتهي الساعة
بتوقيت غرينتش في شرق 

 ٧٧٫٤٨خط طول (آازاخستان 
 ٤٨٫٧١ درجة شرقًا وخط عرض

شمال  منيشاهد س لذا ً.درجة شماال

 محرم ٢٩ الكسوف الجزئي في المناطق التي يرى منهاخريطة تبين : بشكل ال
  %)٨٦( الحد األعلى في أقصى الشمال -  م٢٠١١ يناير٤( هـ ١٤٣٢

Turaif طريف

Tabookتبوك 

Abhaأبها 

Buraidahبريدة 

خطوط تبين للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون رافية غخريطة ج
). م٢٠١١يناير ٤( هـ ١٤٣٢ محرم ٢٩في  جزئيالللكسوف كسوف المقدار 

  هـ١٤٤٩صفر  ٢٩االثنين 
 )م٢٠٢٧ أغسطس ٢(



في أقصى شمال % ٨٦آسيا حيث يصل الحد األعلى للكسوف الجزئي قارة وقارة أوروبا وغرب  أفريقياقارة وسط و
والنصف الجنوبي من أفريقيا  والمتجمدة الشمالية ةقارات أستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبيمن يرى ال و. أوروبا

  انظر( في الخريطة المرفقةح آما هو موضمد الشمالي جوالمحيطات األطلسي والهادي والمتوجنوب وشرق آسيا 
  .)بشكل الإلى 

 الكسوف وإمكانية رؤيةودول مجلس التعاون مدن المملكة العربية السعودية يضم قائمة لبعض ) ١( جدول رقم 
: مقدار الكسوف (%٤٤٫٥ المملكة، حوالي حد األعلى للجزئي المكسوف في شمالحيث يكون ال (منهاالجزئي 
  .)%٢٢مقدار الكسوف حوالي  (%١٠الي ، حوللجنوب، ويقل آلما اتجهنا %)٥٥٫٥

  )١(جدول رقم 
   فيها الكسوف الجزئيوإمكانية رؤيةودول مجلس التعاون قائمة لبعض مدن المملكة العربية السعودية 

  

الجزء المكسوف الشمسارتفاع منتصف الكسوف )س:د( مدة الكسوف بداية الكسوف نهاية الكسوف  المدينة
٤٥ ٢:٤٧ ص ١١:٤٣ %٢٤ م١:٠٧  كرمةممكة ال ص ١٠:٢٠
٤٢ ٢:٥٦ ص ١١:٤٥ %٣٠ م١:١٤ المدينة المنورة ص ١٠:١٨
٤٣ ٢:٤٦ م ١٢:٠٣ %٢٤ م١:٢٤  الرياض  ص١٠:٣٩
٤٤ ٢:٤٨ ص ١١:٤١ %٢٤ م١:٠٦  جدة  ص١٠:١٨
٤٥ ٢:٤٦ ص ١١:٤٤ %٢٣ م١:٠٧  الطائف  ص١٠:٢١
٤٠ ٢:٤٣ م ١٢:١٢ %٢٤ م١:٣١  الدمام  ص١٠:٤٩
٤٢ ٢:٤١ م ١٢:١٠ %٢٣ م١:٢٩  الهفوف  ص١٠:٤٨
٤١ ٢:٥٥ ص ١١:٥٨ %٣٠ م١:٢٤  بريدة  ص١٠:٣٠
٣٧ ٣:٠٣ ص ١١:٤١ %٣٩ م١:١٥  تبوك  ص١٠:١١
٤٨ ٢:٣١ ص ١١:٤٨ %١٦ م١:٠٢  أبها  ص١٠:٣٢
٣٨ ٢:٥٣ م ١٢:١٠ %٣١ م١:٣٤  الكويت  ص١٠:٤١
٤٠ ٢:٠٢ م ١:٢٩ %٩ م٢:٢٧  مسقط  ص١٢:٢٦
٤١ ٢:٣٥ م ١٢:١٤ %٢٠ م١:٣٠  الدوحة  ص١٠:٥٥
٤١ ٢:٤١ م ١٢:١٣ %٢٣ م١:٣١  المنامة  ص١٠:٥١
٤١ ٢:٢٣ م ١:٢٠ %١٥ م٢:٣٠  أبوظبي  ص١٢:٠٦
٤٠ ٢:٢٣ م ١:٢٣ %١٦ م٢:٣٢  دبي  ص١٢:٠٨

  

 لمتداولة عادة النسبة ا (المساحة الكلية قرص الشمس إلى مساحةالنسبة المئوية للجزء المغطى من :  الكسوفالجزء
 )لجزء المغطى من قطر قرص الشمس للقطر الكامل وتسمى مقدار الكسوفاتكون لنسبة 

 مقدار الكسوف(مقدار ارتفاع الشمس بالدرجات لحظة بلوغ الكسوف حده األعلى : ارتفاع الشمس(  
 ئي الجزئي حتى نهاية الكسوف الجزالمدة التي يستغرقها الكسوف من بداية الكسوف: مدة الكسوف  
  عات سا٣+توقيت غرينتش( بتوقيت المملكة العربية السعودية ) ١(جميع األوقات المذآورة في جدول رقم( 

  ) ساعات٤+ توقيت غرينتش ( سلطنة عمان  و العربية المتحدةوتوقيت األمارات
  

)%٢٤(الدمام  )%٢٤(الرياض )%٢٤( مكة المكرمة

المملكةبعض مدن وضع الشمس والقمر لحظة الحد األعلى للكسوف الجزئي في 

)%٣٠( ةرنوة المدينمال





صغر الجزء  من الضروري عدم النظر بصورة مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي أو الجزئي مهما               : تحذير
ا    ا                            .  المضيء الظاهر منه ين أو ربم ًا للع سبب تلف د ي ى قرص الشمس المضيء في أي وقت ق النظر المباشر إل ف

ي   ).  العمى(يؤدي إلى فقدان آلي للبصر       ي   (لذا فإن خطر النظر إلى الكسوف في غير فترة الكسوف الكل اء آل اختف
شمس ر) لقرص ال ذا ال .  آبي دًا ل ة ج شمس قوي اء  إن أشعة ال ن أثن دًا ولك زة ج ة وجي ا إال لبره ر إليه ن النظ يمك

سهل                                ل حدة أشعتها ويكون من ال ر فتق الكسوف الجزئي أو الحلقي يتغطى جزء من قرص الشمس بقرص القم
إن           ذا ف ة ل النظر إليها لفترة أطول وألن حساسية شبكية العين للحرارة والضوء تقل عندما تكون شدة األشعة عالي

ل من              .  يجيًا وبدون ألم، أي فقدان البصر     الشبكية تتلف تدر   ا تقل ال تستخدم النظارات السوداء أو أي أداة تضن أنه
ذا الغرض ومن مصدر              ا تصلح له دًا أنه م تكن متأآ ا ل شدة أشعة الشمس أثناء التحديق في الشمس من خاللها م

دًا أن          وربما يكون قناع اللحامين من أسلم األدوات التي يمكن استخدامها لمش          . موثوق د جي اهدة الشمس ولكن تأآ
دا عن                                   ه بعي و نظرت من خالل شاهدها سوداء ل اظر التي ت دو المن القناع ليس به أي عيب أو خدش ويجب أن تب

  . فصن عينك فإنها من نعم اهللا التي ال تقدر بثمن. الشمس أو داخل البيت
  

  

 الة الكسوفص
  

  -:ووقتها حكمها -١ 
إن الشمس :"أمر بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله  رجال والنساء ،سنة مؤآدة في حق ال صالة الكسوف

  " فإذا رأيتم ذلك فصلوا ، ،ال تخسفان لموت أحد وال لحياته والقمر آيتان من آيات اهللا
وان وقع ، الشمس أو القمر إلى التجلي :أحد النيرين   يووقتها من ظهور الكسوف ف وفعلها آصالة العيدين ،

 ٠استبدل بالصالة ذآر اهللا واالستغفار والتضرع والدعاء،  النافلة آراهة شديدة هفي آخر النهار حيث تكرالكسوف 
  

 :   ما يستحب فعله في الكسوف -٢
لقوله صلى اهللا عليه وسلم ، يستحب اإلآثار من الذآر والتكبير واالستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة 

فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وآبروا  ، آيتان من آيات اهللا ال تخسفان لموت أحد وال لحياتهإن الشمس والقمر " -: 
 ".وتصدقوا وصلوا

  

 :  آيفيتها -٣
 الصالة جامعة ، :س أن ينادى لها بلفظأوال ب، أن يجتمع الناس في المسجد بال آذان وال إقامة : آيفية صالة الكسوف 

، مع تطويل لكل من القراءة والرآوع والسجود وإذا  عة رآوعان وقيامانفيصلى بهم اإلمام رآعتين في آل رآ
وإنما   صالة الكسوف خطبة مسنونة يانتهى الكسوف أثناء الصالة فلهم أن يتموها على هيئة النافلة العادية وليس ف

اة رسول اهللا  حييخسفت الشمس ف( اهللا عنها ين شاء وهو حسن لقول عائشة رضإآر الناس ويعظهم مام أن يّذلإل
فاقترأ رسول اهللا . إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه صلى عليه وسلم فخرج رسول اهللا صلى عليه وسلم 

 -: ثم رفع رأسه فقال ، فرآع رآوعا طويال وهو أدنى من القراءة األولى  صلى اهللا عليه وسلم قراءة طويلة ثم آبر
 ثم آبر فرآع رآوعا ، أدنى من القراءة األولى يام فاقترأ قراءة طويلة ه ربنا ولك الحمد ثم ق،سمع اهللا لمن حمده 

 الرآعة األخرى ي ثم فعل ف، ثم سجد ، ربنا ولك الحمد ، سمع اهللا لمن حمده -: ثم قال ،دنى من الرآوع األول أهو 
 فأثنى ،ب الناس  فخط،وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام ، ربع سجدات أمثل ذلك حتى أستكمل أربع رآعات و

 فإذا ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل ال تخسفان لموت أحد وال لحياته -:على اهللا بما هو أهله ثم قال 
  )رأيتموها فافزعوا للصالة

   

  يلفضيلة الشيخ ابو بكر الجزائر" منهاج المسلم"منقول بتصرف من آتاب 
  
  

   جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، قسم الفيزياء ، لي بن محمد الشكريع. د  :لمزيد من المعلومات االتصال بـ
  sa.edu.kfupm@alshukri: البريد اإللكتروني  ٨٦٠-٢٢٩٣: أو الفاآس  ٨٦٠-٢٢٥٥: الهاتف

  alshukri/PHYS/sa.edu.kfupm.faculty: الصفحة اإللكترونية
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


