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ك أن قطر                     يبدو ظاهريًا للناظر أن آًال من قرص       ًا ، وسبب ذل ساويان في الحجم تقريب شمس مت  القمر وقرص ال
 مرة وهو تقريبًا نفس نسبة بعدي الشمس والقمر عن األرض ، ٤٠٠الشمس الفعلي أآبر من قطر القمر الفعلي بحوالي 

 الكواآب لذا يرى المشاهد أن قرص القمر يستطيع حجب قرص الشمس عند مروره أمامها وال تتكرر هذه الظاهرة في
األخرى مع أقمارها والشمس فسبحان اهللا الذي جعل هذه الظاهرة تؤدي إلى الكسوف وهي آية من آيات اهللا حيث يقول     

ه           م آتاب اب          الحق تبارك وتعالى في محك ي األلب ات ألل ار آلي ل والنه سموات واألرض واختالف اللي ق ال  إن في خل
ذي جع     ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى        سنين                   هو ال وا عدد ال ازل لتعلم ّدره من ورًا وق شمس ضياًء والقمر ن ل ال

يالده وال هي                         والحساب ي لموت أحد أو م سان وال تظهر أو تختف در أي إن ة بمصير أو ق  وال عالقة للظواهر الكوني
سليم                   ه أفضل الصالة والت ا المصطفى علي ول نبين ذآر ق ي أن ن دما  نذير شؤم إلنسان أو فأل خير إلنسان آخر ويكف عن

إن الشمس والقمر ال يخسفان لموت أحد وال لحياته ، ولكنهما آيتان من : "صادف وفاة ابنه إبراهيم آسوف الشمس فقال
  . رواه البخاري واهللا اعلم–" آيات اهللا فإذا رأيتموها فصلوا

  

دة     (تحدث ظاهرة الكسوف عند وقوع القمر بين األرض والشمس           تقامة واح لقمر يحجب    أي أن ا  ) تقريبَا على اس
شكل                          ا هو موضح بال ك األجزاء آم ى تل ه عل اء ظل ذا ال يحدث       .ضوء الشمس عن بعض أجزاء سطح األرض بإلق ل

ونظرًا  .   من الشهر٣٠ أو يوم ٢٩الكسوف إال في نهاية األشهر القمرية عندما يدخل القمر في مرحلة المحاق أي يوم               
دما        إلى أن مدار القمر حول األرض بيضاوي فبعده عنها ي          شمس عن يًال من قرص ال ر قل تفاوت فتارة يكون قرصه أآب

يًال           ) أقرب مسافة بين األرض والقمر    (يكون في الحضيض     فنرى آسوفًا آليًا وتارة أخرى يكون قرص القمر أصغر قل
ًا حيث ال يغطي قرص       ) أبعد مسافة بين األرض والقمر (من قرص الشمس عندما يكون في األوج   سوفًا حلقي رى آ فن

لحظة مرور األرض بين القمر (بخالف الخسوف . ر قرص الشمس بالكامل بل تبقى حلقة من الضوء الصادر منهاالقم
ا القمر           ) والشمس ووقوع ظل األرض على القمر أو دخول القمر في ظلها           الذي يرى في جميع المناطق التي يكون فيه
يصلها (يرى إال في المناطق التي يقع ظل القمر عليها ظاهرًا أي تكون في فترة الليل، فإن الكسوف الكلي أو الحلقي ال 

به الظل                )  في الشكل  ٢مخروط ظل القمر،الحرف ظ والرقم       ع في مجال ش ويكون الكسوف جزئيًا في المناطق التي تق
ونتيجة لحرآة األرض حول نفسها وحرآة القمر حول األرض فإن مخروط ظل القمر يحدد                ). الحرف ش في الشكل   (

رى الكسوف     )  في الشكل٤الرقم (للظل على سطح األرض  ) شريطًا(ًا  مسارًا متحرآ  ي وُي ويسمى مسار الكسوف الكل
الكلي أو الحلقي من المناطق الواقعة ضمن ذلك المسار آما هو موضح في الخريطة الجغرافية المرفقة وبمجرد خروج 

ة (المشاهد من ذلك المسار       دار الج       ) المنطق ل مق ًا ويق سوفًا جزئي سيرى آ د       ف ا ابتع شمس آلم زء المغطى من قرص ال
ه يغطي جزءًا صغيرًا من               .  المشاهد عن طرفي منطقة المسار     سطح األرض فان ونظرًا لصغر مساحة الظل بالنسبة ل

ه             ي فان ا عرض مسار الكسوف الجزئ ومترات أم سطح األرض وعادة ال يزيد عرض المسار عن عدة مئات من الكيل
  .ات آما هو موضح في الخريطة الجغرافية المرفقةفي حدود عدة آالف من الكيلومتر

  

ي                 د بالكسوف الكل ام الزائ ك االهتم ي يختفي قرص       .  وقد يتساءل المرء عن سبب ذل د حدوث الكسوف الكل فعن
سمى             ) يسمى بالفوتوسفير  وهو ما (الشمس المضيء    ة ت بالكامل ويظهر حول الشمس منظر جميل وبديع على شكل هال

سي أو ال ل الشم ا اإلآلي دة  (كرون سافات بعي د لم ت ويمت وهج خاف ق ذو ت ارجي رقي سي خ و شم و ج ا ه دة ) الكرون وش
إضاءته أخفت بحوالي مليون مرة عن شدة إضاءة قرص الشمس المرئي ـ الفوتوسفيرـ لذا ال يرى هذا اإلآليل إال أثناء  

ة  الكسوف الكلي بعد أن يحجب  قرص القمر قرص الشمس بالكامل وتكون فرصة نادرة لعل               ماء الفلك لدراسة تلك الهال
ا الخافت                       ة وتوهجه ا المتناهي الرغم من رقته ر ب .  الغريبة والعجيبة التي تبلغ درجة حرارتها المليون درجة مئوية وأآث

د عن                             ق الضخمة فبعضها يبتع شاهد في الحرائ ا ت شمس آم وهي فرصة أيضًا لرؤية ألسنة اللهب وهي خارجة من ال
شمس الشمس ويختفي والبعض اآلخ   اء بالكسوف       .  ر يلتوي ليرجع ويدخل إلى ال ام العلم باب األخرى الهتم ومن األس

ستقيم                      ى األرض عن الخط الم ادم إل الكلي دراسة تطبيقات النظرية النسبية العامة بخصوص انحراف ضوء النجوم الق
شمس في    أثناء مروره بمقربة من الشمس بسبب جاذبيتها وآذلك دراسة المذنبات واألجسام األخرى ا             لمتواجدة حول ال

  .تلك اللحظة
  



ة    وم الجمع شيئة اهللا ي يكون بم ة س ي في المملك ـ ١٤٢٩ رجب ٢٩واقرب حدوث لكسوف مرئ ق ل ـ المواف  ١ ه
ة والجزء المكسوف من                            ٢٠٠٨أغسطس   شرقية والوسطى من المملك اطق ال ًا في المن سوفًا جزئي ون آ  هـ ، حيث يك

دى  شمس ال يتع ى % ٨ال ط عل زء   شرقيةسواحل الالفق ن الج ى م د األعل صل الح ث ي رب حي ا للغ ا اتجهن ل آلم  ويق
  .واهللا اعلم% ٢أقل من مقدار بسيط المكسوف من منطقة الرياض 

  

 يناير ١٥( هـ ١٤٣١ محرم ٢٩وأقرب آسوفين مرئيين في جميع مناطق المملكة هما آسوف جزئي يوم الجمعة    
من % ٤٠لمشاهدين من شمال المملكة ويتزايد إلى حوالي ل% ١٠حيث يصل الحد األعلى للجزء المكسوف )  م٢٠١٠

اء                    وم الثالث رى ي ضًا وي ي أي ـ    ١٤٣٢ محرم    ٢٩جنوب المملكة ، أما الكسوف اآلخر وهو جزئ اير    ٤( ه )  م ٢٠١١ ين
ى للجزء المكسوف      د األعل ى حوالي      % ١٠حيث يصل الح د إل ة ويتزاي وب المملك شاهد في جن مال  % ٤٠للم في ش

  .المملكة
  

ين              أما أق  وم االثن إذن اهللا ي ام        ٢٩رب آسوف آلي في المملكة سيكون ب ـ        ١٤٤٩ من صفر لع ـ الموافق ل  من  ٢ ه
اطق                             ٢٠٢٧أغسطس لسنة    دة والطائف وخميس مشيط والمن ة وج ة المكرم ًا في آل من مك سوفًا آلي رى آ  م حيث ي

سا  سوف ال يبدأ الك ة س ة المكرم سبة لمك ا، وبالن ة منه دن والقريب ك الم ة بتل ي قرص ١٢:٠٠عة المحيط رًا ويختف  ظه
ة الكسوف ستكون               ١:٢٣الساعة  ) بدء الكسوف الكلي  (الشمس تماماً  ا نهاي  من بعد الظهر ويستمر ألربعة دقائق فقط أم

د الظهر    ١:٣٣أما منطقة الرياض سيصل الكسوف حده األعظم الساعة .  من بعد ظهر ذلك اليوم   ٢:٤٣الساعة    من بع
ساعة  ) آسوف جزئي(ًا من قرص الشمس مختفي% ٧٦ويكون    ١:٣٥أما منطقة الدمام سيصل الكسوف حده األعظم ال

  .واهللا اعلم)  آسوف جزئي(من قرص الشمس مختفيًا % ٦٢من بعد الظهر ويكون 
  

  : م فهي آما يلي٢٠٠٨ أغسطس ١ هـ الموافق لـ ١٤٢٩ رجب ٢٩أما عن تفاصيل آسوف يوم الجمعة 
  

 أغسطس حيث يرى جزئيَا بدءَا من شروق الشمس وحتى غروبها في آل ١ة سيحدث بإذن اهللا آسوف آلي يوم الجمع
بدءَا مع شروق ) ظل القمر على األرض(من شمال شرق أمريكا الشمالية فأوروبا فأسيا وسيمر مسار الكسوف الكلي 

وسط الشمس في بعض مناطق المحيط المتجمد الشمالي فأقصى شمال آندا فشمال شرق جزيرة جرينالند فالجزء األ
من سيبيريا فوسط روسيا فغرب منغوليا فشمال غرب الصين حيث ينتهي مع غروب الشمس قبل الوصول لساحله 

وأطول مدة للكسوف الكلي حوالي دقيقتان وسبع وعشرون .  الشرقي آما هو موضح في الخريطة الجغرافية المرفقة
يضم قائمة لبعض مدن  المرفق جدولال.  شمال روسياثانية بالنسبة للمدن التي تقع في وسط المسار آمدينة ناديم في 

  ال يرى الكسوف من مناطق .التي تقع ضمن مناطق الكسوف الجزئيودول مجلس التعاون المملكة العربية السعودية 
المملكة الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية آمدينة تبوك وينبع والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف 

وسيرى المشاهدون .  لجرشي وأبها والباحة وجازان وبيشة وخميس مشيط ونجران والمناطق القريبة من تلك المدنبو
آسوفَا جزئيَا في آل من دول مجلس التعاون واألردن والعراق وسوريا ولبنان وشمال فلسطين ومعظم آسيا 

ف آلما اتجهنا غربًا ، وللعلم فإنه ليس من وشمال شرق أمريكا الشمالية ويقل الحد األعلى للجزء المكسو.وأوروبا
إال لمن على %) ١٢مقدار الكسوف أقل من  % (٥السهل مالحظة الكسوف الجزئي لو آان الجزء المغطى أقل من 

 النظر بصورة مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الجزئي مهما صغر :تحذير.  أنظر الجدول المرفق–علم مسبق به 
وال يرى في آل من سواحل الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا . قد يسبب تلفًا للعينالجزء المضيء الظاهر 

  .واستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي وأمريكا الشمالي ما عدى شمال شرقها
  

مرحلة  ضمن مناطق قائمة لبعض مدن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون التي تقع التالي يبين جدولال
  الكسوف الجزئي
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النسبة المئوية للجزء المغطى من قطر قرص الشمس إلى القطر الكامل لحظة الحد األعلى للكسوف : مقدار الكسوف •

  .الجزئي
  ..مقدار ارتفاع الشمس بالدرجات لحظة بدء ومنتصف ونهاية الكسوف: :ارتفاع الشمس •
النسبة المئوية لجزء قرص الشمس المغطى إلى القرص الكامل لحظة الحد األعلى : جزء المكسوفالحد األعلى لل •

  .للكسوف الجزئي
 .جدول بالتوقيت المحليالجميع األوقات المذآورة في  •

  
ا صغر                     : تحذير اء الكسوف الحلقي أو الجزئي مهم ى الشمس أثن من الضروري عدم النظر بصورة مباشرة إل

ًا                     .  اهر منها الجزء المضيء الظ   سبب تلف د ي ى قرص الشمس المضيء في أي وقت ق فالنظر المباشر إل
ر  آبير عند خطر اللذا فإن ).  العمى(للعين أو ربما يؤدي إلى فقدان آلي للبصر   النظر إلى الكسوف في غي

ذا ال يمكن النظر إلي          ).  اختفاء آلي لقرص الشمس   (فترة الكسوف الكلي     دًا ل ة ج ا  إن أشعة الشمس قوي ه
ي أو الحلقي يتغطى جزء من قرص الشمس بقرص  اء الكسوف الجزئ دًا ولكن أثن زة ج إال لبرهة وجي

  )الكسوف الجزئي (منطقة شبه الظل:  ش
  
  ).مخروط ظل القمر(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  .مسار الكسوف الكلي: ٤

               الشمس              القمر  األرض        

١

ش

ش
٢ظ

٣
٤



ين للحرارة               رة أطول وألن حساسية شبكية الع ا لفت القمر فتقل حدة أشعتها ويكون من السهل النظر إليه
دان البصر  والضوء تقل عندما تكون شدة األشعة عالية لذا فإن الشبكية تتلف تدريجيًا وبدون أل            .  م، أي فق

ال تستخدم النظارات السوداء أو أي أداة تضن أنها تقلل من شدة أشعة الشمس أثناء التحديق في الشمس 
م  وربما يكون قناع اللحامين. من خاللها ما لم تكن متأآدًا أنها تصلح لهذا الغرض ومن مصدر موثوق        رق

ه           من أسلم األدوات التي يمكن استخدامها لم        أو أعلى  ١٤ شاهدة الشمس ولكن تأآد جيدًا أن القناع ليس ب
شاهدها شبه سوداء                      ي ت اظر الت دو المن د النظر   أي عيب أو خدش ويجب أن تب دا عن         عن ه بعي  من خالل

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

   
  
  
  
  

  صالة الكسوف
 

  -:ووقتها حكمها -١ 
إن الشمس :"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله أمر بها   مؤآدة في حق الرجال والنساء ،سنة 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 هالكسوف في آخر النهار حيث تكر
  

 :   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  ، ن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال تخسفان لموت أحد وال لحياتهإ" -: 
 ".وتصدقوا وصلوا

١٠٠%
  
٨٠%  

  
٦٠%  

  
٤٠%  

  
٢٠%  

  

٠ %  

القطب الكسوف الكلي بدء في مناطق ) شريط( تبين مسار ةرافيغة جخريط
   النسب المئوية تمثل مقدار الكسوف.وسط الصينالشمالي وانتهاء في



  

 :  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  رآعتين في آل رآعة رآوعان و قيامانفيصلى بهم اإلمام  ،
وإنما   صالة الكسوف خطبة مسنونة يانتهى الكسوف أثناء الصالة فلهم أن يتموها على هيئة النافلة العادية وليس ف

 حياة رسول اهللا يخسفت 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 يا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ه ربن،سمع اهللا لمن حمده 

 الرآعة ي ثم فعل ف، ثم سجد ، ربنا ولك الحمد ، سمع اهللا لمن حمده - : ثم قال ،دنى من الرآوع األول أهو 
 فخطب ،صرف ثم قام وانجلت الشمس قبل أن ين، ربع سجدات أاألخرى مثل ذلك حتى أستكمل أربع رآعات و

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

  
 .يبو بكر الجزائرألفضيلة الشيخ " منهاج المسلم"منقول بتصرف من آتاب 

  
  

  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،  قسم الفيزياء   رئيس ،  علي بن محمد الشكري. د: ىلالستفسار االتصال عل
  ٠٥٠٥٨٩٩٥٧٨:    ،   الجوال٨٦٠-٢٢٩٣:  رقم الفاآس   ،    ٨٦٠-٢٢٥٥: رقم الهاتف

  sa.edu.kfupm@alshukri: البريد اإللكتروني
 alshukri/PHYS/sa.edu.kfupm.faculty: ترونيةالصفحة اإللك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )النسبة املئوية(الكسوف الكلي وكذلك مقدار الكسوف اجلزئي )شريط(رافية تبني مسارغخريطة ج  

 ) م٢٠٠٨طس  أغس١( هـ ١٤٢٩ رجب ٢٩آسوف آلي في يوم الجمعة 

١٠٠%  
         ٨٠%  

               ٦٠ %  
                   ٤٠%  

                       ٢٠%  
                          ٠%  

Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC 


