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  ) م٢٠١١ ديسمبر١٠(

  

 حسب تقويم أم هـ١٤٣٣ محرم ١٥ سبتيوم ال مساءخالل  للقمر آليسيحدث بإذن اهللا خسوف 
  .حسب ما سيرد الحقًا  م٢٠١١ديسمبر ١٠الموافق لـ  القرى

  

شمس      ظل األرض أثناء دورانه حوله   من خالل وسبب هذه الظاهرة مرور القمر       ين القمر وال رة ب ا لوقوعها في تلك الفت
ر شمس عن القم وم بحجب أشعة ال ذا،أي أن األرض تق إن الخسوف ال يحدث إال والقمر  ل در ف ة الب ي مرحل ي أيف   ف

شك  منتصف الشهر القمري   شمس أي أن القمر ي          .  ٢، ١لين  آما هو موضح في ال ين األرض وال وع القمر ب د وق ا ظاهرة الكسوف فتحدث عن حجب  أم
ة المحاق     ، لذا فالكسوف ال يحدث إال  ضوء الشمس عن بعض أجزاء من سطح األرض بإلقاء ظله على تلك األجزاء       ران اال(والقمر في مرحل ، أي ) قت

  .في نهاية الشهر القمري
  

ة ال  ة خسوف  رؤي ي  من ممكن اطق الت ة المن  آاف
ه     اء حدوث ل أثن رة اللي ي فت ون ف شهد .  تك وسي

ض مر الم بع م دول الع سوف معظ ل الخ اح
الي  دا الح شمالية ماع ا ال ة أمريك  والجنوبي

ا رب أفريقي شاهدو.وغ يتمكن الم ي  وس ن ف
اطق  كا و من تراليا   أالس دا واس مال آن ش

ع      ونيوزالندا ووسط وشرق آسيا    ة جمي  من رؤي
ل ال سوف المراح اليخ ة  ح ي الخارط ا ف  آم
ة ة    .المرفق دء مرحل ل ب ر قب شرق القم سي

اطق    ي من ي ف سوف الكل رق ا الخ ة ش لمملك
سعودية  ال ة ال اون  عربي س التع اقي دول مجل وب

ي أو                ة الخسوف الكل أما باقي مناطق المملكة سيشرق القمر مع بدء مرحل
اً    يرد الحق ا س اءه آم ل انته ة    قب ي حال ًا ف و جزئي ر وه شرق القم  أي سي

  الخسوف
 

ة ل     ولو تتبعنا حرآة القمر      ي لخسوف ال  في المراحل المختلف في   الحالي    كل
فان الرقم ،  ) ساعات ٣+ جرينتش   (المملكةوحسب توقيت    ١ رقمالشكل  

سوف  )١( ة الخ ل بداي ي  يمث ة (الجزئ دء لحظ ل ب ي الظ ر ف ول القم ) دخ
ساعة       زال القمر تحت       ( ًاعصر  ٣:٤٦ وستكون بمشيئة اهللا حوالي ال ال ي

شرقي األ ق ال رقم  ، ) ف ا ال ل ف)٢(وأم ة  يمث ة بداي سوفمرحل ي  الخ  الكل
ساعة        ) في ظل األرض  اآتمال دخول القمر    ( إذن اهللا حوالي ال وستحدث ب

 دخول للقمر    عمقأ (منتصف الخسوف يمثل   )٣(والرقم    مساءاً ،    ٥:٠٦
ل األرض  ي ظ ذي  )ف يوال ساعة حدث س والي ال ساءا ٥:٣٢ ح ا .  م وأم

ظل  من بدء خروج القمر    ( الكلي     الخسوفمرحلة   يمثل نهاية  ف )٤(الرقم  
والي ال  ) األرض إذن اهللا ح تحدث ب ساءا ٥:٥٧ساعة وس رقم   ،  م ا ال أم

ن الخسوف ف )٥( رة م ة األخي ييوضح المرحل اءه  الجزئ ة انته  أي لحظ
ر  روج القم ًا وخ ستحدث  آلي ن ظل األرض ف اده ع ساعةوابتع والي ال  ح

ساءا ٧:١٨ والي   ستمر ت  .م ي ح سوف الكل ة الك س مرحل دى وخم ين إح
ا   ة أم رة دقيق دة  فت ل م سوفآام ي  الخ والي فه اعات و ح الث س اث  اثنت

لذا ، ينتهي ليًالسوعصرًا وألن الخسوف سيبدأ      .واهللا أعلم  ،وثالثين دقيقة 
  :المملكة العربية السعودية آما في الجدول التاليفي ه تدء مرحلة الخسوف الكلي وحتى نهايمن ببعة يمكننا متا
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من   لمشاهدة خسوف القمر دعوتكم بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن)سايتك (عبدالعزيز للعلوم والتقنيةيسر قسم الفيزياء ومرآز سلطان بن 
  م٢٠١١ديسمبر ١٠ الموافقهـ حسب تقويم أم القرى ١٤٣٣ محرم ١٥ الساعة السابعة والربع من مساء يوم السبت الساعة الخامسة والربع إلى

  .رمرآز سايتك على آورنيش مدينة الخبفي 

   األبعاد واألحجام ال تتناسب مع الواقع–شكل توضيحي لظاهرة الخسوف : ١شكل رقم 

مسأشعة الش

القمر في نهاية الخسوف 
نهاية الخروج من(الجزئي 

  )مخروط الظل

القمر في بداية  الخسوف
بداية الدخول في(الجزئي 

  )مخروط الظل
  الشمس   األرض

مخروط ظل األرض

  القمر في بداية الدخول في منطقة الظليل

القمر في نهاية الخروج من منطقة الظليل

    )٥(  
  )٤ (
)٣  (  
 ) ٢ (  
    )١( 

 مسار القمر خالل ظل األرض –شكل توضيحي لظاهرة الخسوف : ٢شكل رقم 



ر           يجب التنويه هنا   أل خي أن ال عالقة للظواهر الكونية بمصير أو قدر أي إنسان وال تظهر أو تختفي لموت أحد أو ميالده وال هي نذير شؤم إلنسان أو ف
شمس  : "  لالتسليم عندما صادف وفاة ابنه إبراهيم آسوف الشمس فقاأتم إلنسان آخر ويكفي أن نذآر قول نبينا المصطفى عليه أفضل الصالة و      إن ال

  . رواه البخاري واهللا اعلم–"  ولكنهما آيتان من آيات اهللا فإذا رأيتموها فصلوا ،والقمر ال يخسفان لموت أحد وال لحياته
  

: اآسالف ٨٦٠-٢٢٥٥: الهاتف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قسم الفيزياء،  علي بن محمد الشكري. د  :تصال بـااللمزيد من المعلومات 
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  والخسوفالة الكسوفص
  

  ) فإذا رأيتموها فافزعوا للصالة ( خسوف الشمس لقوله صلى اهللا عليه وسلم ي خسوف القمر آالصالة فيلصالة فا  :خسوف القمر
 

  -:ووقتها حكمها -١ 
 إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا:"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله أمر بها  سنة مؤآدة في حق الرجال والنساء ، صالة الكسوف؛

   "فإذا رأيتم ذلك فصلوا ،  لموت أحد وال لحياتهال تخسفان ،
وان وقع الكسوف في آخر النهار حيث ، 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 هتكر
  

 :   ستحب فعله في الكسوفما ي -٢
إن الشمس والقمر " -: لقوله صلى اهللا عليه وسلم ، يستحب اإلآثار من الذآر والتكبير واالستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة 

 ".فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وآبروا وتصدقوا وصلوا ، آيتان من آيات اهللا ال تخسفان لموت أحد وال لحياته
  

 :  آيفيتها -٣
مام  بهم اإلليفيص 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 انتهى الكسوف أثناء الصالة فلهم أن يتموها قيامان وانرآعتين في آل رآعة رآوع
ن شاء وهو حسن لقول عائشة إآر الناس ويعظهم مام أن يّذوإنما لإل  صالة الكسوف خطبة مسنونة يعلى هيئة النافلة العادية وليس ف

إلى المسجد فقام فكبر وصف   حياة رسول اهللا صلى عليه وسلم فخرج رسول اهللا صلى عليه وسلم يخسفت الشمس ف( اهللا عنها يرض
 ثم رفع رأسه ، فرآع رآوعا طويال وهو أدنى من القراءة األولى  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قراءة طويلة ثم آبرفاقترأ رسو. الناس وراءه

دنى من أ ثم آبر فرآع رآوعا هو ، أدنى من القراءة األولى يلك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ه ربنا و، سمع اهللا لمن حمده -:فقال 
مثل ذلك حتى أستكمل أربع رآعات  الرآعة األخرى ي ثم فعل ف، ثم سجد ، ربنا ولك الحمد ،مع اهللا لمن حمده  س-: ثم قال ،الرآوع األول 

 إن الشمس والقمر آيتان من -: فأثنى على اهللا بما هو أهله ثم قال ، فخطب الناس ،نجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام وا، ربع سجدات أو
  ) فإذا رأيتموها فافزعوا للصالة،آيات اهللا عز وجل ال تخسفان لموت أحد وال لحياته 

   

يلفضيلة الشيخ ابو بكر الجزائر" منهاج المسلم"منقول بتصرف من آتاب   
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  إثنتا وأربعين دقيقة واتساعثالث حوالي  آامًال    مدة الخسوف-خمسين دقيقة وإحدى حوالي الكلي مدة الخسوف 
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مناطق يرى منها 
جميع مراحل الخسوف

يبدأ الخسوف 
عند شروق القمر

ينتهي الخسوف 
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