
  ) م٢٠١١ يونيو١٥( هـ ١٤٣٢ رجب١٤ ربعاءاأل –  للقمرآليخسوف 
  

 هـ١٤٣٢ رجب ١٤ ربعاءيوم األ مساءخالل  للقمر آليسيحدث بإذن اهللا خسوف 
  . حسب ما سيرد الحقًا  م٢٠١١يونيو ١٥الموافق لـ  حسب تقويم أم القرى

ذه الظاهرة مرور القمر      ه حوله   من خالل وسبب ه اء دوران شمس أي أن      ظل األرض أثن ين القمر وال رة ب ك الفت ا في تل ا لوقوعه
شهر القمري    في  أيفي مرحلة البدر   فإن الخسوف ال يحدث إال والقمر         لذا ،األرض تقوم بحجب أشعة الشمس عن القمر         منتصف ال

شمس أي أن القمر ي         .  ٢،  ١لين  آما هو موضح في الشك     ين األرض وال وع القمر ب د وق حجب ضوء   أما ظاهرة الكسوف فتحدث عن
ك األجزاء                    ى تل ه عل اء ظل ذا فالكسوف ال يحدث إال          الشمس عن بعض أجزاء من سطح األرض بإلق ة المحاق        ، ل والقمر في مرحل

  .في نهاية الشهر القمري، أي ) قتراناال(
  

ه           منممكنة  خسوف  رؤية ال  اء حدوث الم بعض مر         .   آافة المناطق التي تكون في فترة الليل أثن شهد معظم دول الع احل الخسوف   وسي
شمالي    و أمريكا الشمالية ماعدا   الحالي   كليال شاهدو    .منطقة القطب ال يتمكن الم اطق       وس وب     ن في من ا شرق وجن يا غرب   و أفريقي  آس

ع مراحل ال    والشرق األوسط  ي  من رؤية جمي ة بعض مراحل            خسوف الجزئ انهم رؤي ا بإمك ا وغرب أفريقي ساآنين في أوروب ا ال أم
شرق القمر وهو         ذلك  مخسوف و الخسوف حيث ي ة بعض مراحل           آ تراليا فاستطاعتهم رؤي يا وأس سكان شرق وشمال آس سبة ل بالن

   .آما في الخارطة المرفقة الزال مخسوف القمر وهو يغربالخسوف حيث 
 

ر     ة القم ا حرآ و تتبعن ي  ول ف
 الحالي   كليلخسوف ال المراحل المختلفة ل  

ة وحسب توقيت     ١ رقمالشكل  في    المملك
 )١(فان الرقم   ،   ) ساعات ٣+ جرينتش  (

ي   يمثل بداية الخسوف     دء  لحظة   (الجزئ ب
شيئة    ) دخول القمر في الظل      وستكون بم

ساعة  والي ال ساء ٩:٢٣ اهللا ح ا ،  ًام وأم
رقم  ل ف)٢(ال ة  يمث ة بداي  الخسوفمرحل

ي   ل  (الكل ي ظ ر ف ول القم ال دخ اآتم
والي ) األرض إذن اهللا ح تحدث ب وس

ساعة  ساءاً ، ١٠:٢٢ال رقم و  م ل ي )٣(ال مث
 دخول للقمر في ظل        عمقأ (منتصف الخسوف 

ذي  )األرض يوال ساعةحدث س والي ال  ح
ساءا١١:١٣ رقم .  م ا ال ة ف)٤(وأم ل نهاي  يمث
ي      الخسوفمرحلة   دء خروج القمر في        ( الكل ب

ساعة       ) ظل األرض  وستحدث بإذن اهللا حوالي ال
رقم     من بعد منتصف الليل ،         ١٢:٠٢  )٥(أما ال

ي ن الخسوف يوضح المرحلة األخيرة م    ف   الجزئ
ر   روج القم اءه وخ ة انته ًا أي لحظ اده آلي وابتع

ستحدث   ل األرض ف ن ظ ساعةع والي ال  ح
ل ١:٠١ صف اللي د منت ة ستمر ت  .بع مرحل

ا         ة أم ين دقيق الكسوف الكلي حوالي ساعة وأربع
دة  ل م سوفآام والي  الخ اعات ح الث س ث

ة ،  ين دقيق اني وثالث م وثم وألن   .واهللا أعل
بعة يمكننا متا لذا  ينتهي ليًال ،    سوالخسوف سيبدأ   
  .  في المملكة الخسوفاحلآامل فترة مر

  

ذير شؤم                   يجب التنويه هنا   أن ال عالقة للظواهر الكونية بمصير أو قدر أي إنسان وال تظهر أو تختفي لموت أحد أو ميالده وال هي ن
راهيم  أتم فضل الصالة وإلنسان أو فأل خير إلنسان آخر ويكفي أن نذآر قول نبينا المصطفى عليه أ     التسليم عندما صادف وفاة ابنه إب

ه              : " صلى اهللا عليه وسلم    آسوف الشمس فقال   شمس والقمر ال يخسفان لموت أحد وال لحيات إذا             ، إن ال ات اهللا ف ان من آي ا آيت  ولكنهم
  . رواه البخاري واهللا اعلم–" رأيتموها فصلوا
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مسار القمر خالل  –شكل توضيحي لظاهرة الخسوف : ٢ل رقم شك



  
  والخسوفالة الكسوفص

  

فإذا رأيتموها فافزعوا (سوف الشمس لقوله صلى اهللا عليه وسلم آلصالة فى خسوف القمر آالصالة فى ا  :خسوف القمر
  ) للصالة 

 

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

   "فإذا رأيتم ذلك فصلوا ، ،ال تخسفان لموت أحد وال لحياته من آيات اهللا
وان وقع الكسوف في آخر ، 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 هرالنهار حيث تك
  

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

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

 :  آيفيتها -٣
فيصلى  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 ،  قيامانمام رآعتين في آل رآعة رآوعان وبهم اإل
آر الناس ويعظهم مام أن يّذوإنما لإل  صالة الكسوف خطبة مسنونة يالصالة فلهم أن يتموها على هيئة النافلة العادية وليس ف

ه وسلم فخرج رسول اهللا صلى  حياة رسول اهللا صلى علييخسفت الشمس ف( اهللا عنها ين شاء وهو حسن لقول عائشة رضإ
 فرآع  فاقترأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قراءة طويلة ثم آبر. إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه  عليه وسلم 

 ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة ، سمع اهللا لمن حمده -: ثم رفع رأسه فقال ،رآوعا طويال وهو أدنى من القراءة األولى 
 ربنا ولك ، سمع اهللا لمن حمده -: ثم قال ،دنى من الرآوع األول أ ثم آبر فرآع رآوعا هو ، أدنى من القراءة األولى ية هطويل

نجلت الشمس قبل أن وا، ربع سجدات أمثل ذلك حتى أستكمل أربع رآعات و الرآعة األخرى ي ثم فعل ف، ثم سجد ،الحمد 
 إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل ال تخسفان -:اهللا بما هو أهله ثم قال  فأثنى على ، فخطب الناس ،ينصرف ثم قام 

  ) فإذا رأيتموها فافزعوا للصالة،لموت أحد وال لحياته 
   

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

  ) م٢٠١١  يونيو١٥( هـ ١٤٣٢رجب  ١٥ ربعاءاألآلي خسوف 
  

  بتوقيت جرينتش٢٢:٠١:    نهاية الخسوف-  ٢٠:١٣:    منتصف الخسوف-  ١٨:٢٣: بداية الخسوف
  أربعين دقيقة واتساعثالث حوالي  مدة الخسوف   -أربعين دقيقة الي ساعة وحوالكلي مدة الخسوف 

Copied from: F. Espenak, NASA's GSFC - eclipse.gstc.nasa.gov/eclipse.html 
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