
   جامعة الملك فهد للبترول والمعان-قسم الفيزياء  
  

   م٢٠١٠يناير  ١٥ هـ الموافق لـ ١٤٣١ محرم ٢٩ جمعةكسوف للشمس يوم ال
 

يبدو ظاهرياً للناظر أن كالً من قرص القمر وقرص الشمس متساويان في الحجم تقريباً، وسبب ذلك أن قطر الـشمس                    
 مرة وهو تقريباً نفس نسبة بعد الشمس عن األرض إلى بعد القمر عن              ٤٠٠الفعلي أكبر من قطر القمر الفعلي بحوالي        

األرض لذا يرى المشاهد أن قرص القمر يستطيع حجب قرص الشمس عند مروره أمامها و ال تتكرر هذه الظاهرة في                    
 آيـات اهللا     آية من  ي هذه الظاهرة تؤدي إلى الكسوف وه      الكواكب األخرى مع أقمارها والشمس فسبحان اهللا الذي جعل        

إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات أللـي   حيث يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه  
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عـدد     ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى األلباب

لكونية بمصير أو قدر أي إنسان وال تظهر أو تختفي لموت أحد أو ميالده وال               ال عالقة للظواهر ا     و  السنين والحساب   
التـسليم  أتـم  ذكر قول نبينا المصطفى عليه أفضل الصالة وت أن ن يهي نذير شؤم إلنسان أو فأل خير إلنسان آخر ويكف         
 ولكنهما  ،حد وال لحياته  إن الشمس والقمر ال يخسفان لموت أ      : "  عندما صادف وفاة ابنه إبراهيم كسوف الشمس فقال       

  . رواه البخاري واهللا اعلم–" واآيتان من آيات اهللا فإذا رأيتموها فصل
  

ـ  ن القمر يحجب ضوء الشمس عن       تحدث ظاهرة الكسوف عند وقوع القمر بين األرض والشمس أي أ           بعض الوصول ل
 لذا ال يحدث الكـسوف      . )أ (شكلبإلقاء ظله على تلك األجزاء كما هو موضح بال        المقابل للشمس   سطح األرض   أجزاء  
ونظراً إلى أن مدار القمر حول األرض       .  عندما يدخل القمر في مرحلة المحاق     ) الهجرية( األشهر القمرية    نهايةإال في   

أقرب مـسافة   (بيضاوي فبعده عنها يتفاوت فتارة يكون قرصه أكبر قليالً من قرص الشمس عندما يكون في الحضيض                 
رى كسوفاً كلياً وتارة أخرى يكون قرص القمر أصغر قليالً من قرص الشمس عندما يكون فـي                 فن) بين األرض والقمر  

لحظة مرور األرض بين القمر والشمس      (بخالف الخسوف   . فنرى كسوفاً حلقياً  ) أبعد مسافة بين األرض والقمر    (األوج  
 التي يكون فيها القمر ظاهراً أي       الذي يرى في جميع المناطق    ) ووقوع ظل األرض على القمر أو دخول القمر في ظلها         

يصلها مخـروط   (تكون في فترة الليل، فإن الكسوف الكلي أو الحلقي ال يرى إال في المناطق التي يقع ظل القمر عليها                    
الحـرف  (ويكون الكسوف جزئياً في المناطق التي تقع في مجال شبه الظل  )  أ  في الشكل  ٢ظل القمر،الحرف ظ والرقم     

نتيجة لحركة األرض حول نفسها وحركة القمر حول األرض فإن مخروط ظل القمر يحدد مـساراً                و).  أ ش في الشكل  
ُيـرى  حيـث    )الحلقي (ويسمى مسار الكسوف الكلي   )  أ  في الشكل  ٤الرقم  (للظل على سطح األرض      )شريطاً(متحركاً  

يطـة الجغرافيـة المرفقـة      الكسوف الكلي أو الحلقي من المناطق الواقعة ضمن ذلك المسار كما هو موضح فـي الخر               
فسيرى كسوفاً جزئياً ويقل مقدار الجزء المغطى من قرص الـشمس           ) المنطقة(وبمجرد خروج المشاهد من ذلك المسار       

ونظراً لصغر مساحة الظل بالنسبة لسطح األرض فانه يغطـي جـزءاً            .  كلما ابتعد المشاهد عن طرفي منطقة المسار      
 عرض المسار عن عدة مئات من الكيلومترات أما عرض مـسار الكـسوف              صغيراً من سطح األرض وعادة ال يزيد      

  .الجزئي فانه في حدود عدة آالف من الكيلومترات كما هو موضح في الخريطة الجغرافية المرفقة

  

عند حدوث الكسوف الكلي يختفي قـرص الـشمس         .  الهتمام الزائد بالكسوف الكلي   وقد يتساءل المرء عن سبب ذلك ا      
بالكامل ويظهر حول الشمس منظر جميل وبديع على شكل هالة تـسمى اإلكليـل              ) مايسمى بالفوتوسفير وهو  (المضيء  

وشـدة  )  عن الـشمس   الكرونا هو جو شمسي خارجي رقيق ذو توهج خافت ويمتد لمسافات بعيد           (الشمسي أو الكرونا    
ذا ال يرى هـذا اإلكليـل إال   إضاءته أخفت بحوالي مليون مرة عن شدة إضاءة قرص الشمس المرئي ـ الفوتوسفيرـ ل 

أثناء الكسوف الكلي بعد أن يحجب  قرص القمر قرص الشمس بالكامل وتكون فرصة نادرة لعلماء الفلك لدراسة تلـك                    

  )الكسوف الجزئي (منطقة شبه الظل:  ش
  

  )خروط ظل القمرم(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    األرض            القمر        
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 وهـي   مليون درجة مئوية بالرغم من رقتها المتناهية وتوهجها الخافت        لعجيبة التي تبلغ درجة حرارتها      الهالة الغريبة وا  
وهي فرصة أيضاً لرؤية ألـسنة اللهـب        .  طح الشمس البالغة حوالي ستة آالف درجة مئوية       أعلى من درجة حرارة س    

 فبعضها يبتعد عن الشمس ويختفـي والـبعض         .في الحرائق الضخمة  ألسنة اللهب   وهي خارجة من الشمس كما تشاهد       
 لـي دراسـة تطبيقـات   ومن األسباب األخرى الهتمام العلماء بالكـسوف الك .  اآلخر يلتوي ليرجع ويدخل إلى الشمس  

ضوء النجوم القادم إلى األرض عن الخط المستقيم أثناء مروره بمقربة مـن              النظرية النسبية العامة بخصوص انحراف    
  .الشمس بسبب جاذبيتها وكذلك دراسة المذنبات واألجسام األخرى المتواجدة حول الشمس في تلك اللحظة

  

ينـاير   ١٥( ـ ه ١٤٣١ محرم ٢٩ جمعةبمشيئة اهللا يوم ال   ط   األوس في الشرق  اًجزئيمرئي  حلقي ولكنه   كسوف  حدث  سي
  .جميع مناطق المملكة واهللا اعلم كسوفاً جزئياً في رىوسي.  ) م٢٠١٠

  

 بإذن اهللا يوم    حدثأقرب كسوف كلي في المملكة سي     فإن   وللعلم
 من أغسطس لسنة    ٢ هـ الموافق لـ     ١٤٤٩ من صفر لعام     ٢٩االثنين  
كلياً في كل من مكة المكرمة وجدة والطـائف          م وسيرى كسوفاً     ٢٠٢٧

وخميس مشيط والمناطق المحيطة بتلك المدن والقريبة منها، وبالنـسبة          
 ظهـراً ويختفـي قـرص    ١٢:٠٠لمكة المكرمة سيبدأ الكسوف الساعة      

 من بعد الظهر ويستمر     ١:٢٣الساعة  ) بدء الكسوف الكلي  (الشمس تماماً 
 من بعد ظهر    ٢:٤٣ستكون الساعة   ألربعة دقائق فقط أما نهاية الكسوف       

أما منطقة الرياض سيصل الكسوف حده األعظـم الـساعة          . ذلك اليوم 
كـسوف  (من قرص الشمس مختفياً     % ٧٦ من بعد الظهر ويكون      ١:٣٣
 من  ١:٣٥أما منطقة الدمام سيصل الكسوف حده األعظم الساعة         ) جزئي

 ) كـسوف جزئـي   (من قرص الشمس مختفياً     % ٦٢بعد الظهر ويكون    
  .واهللا اعلم

  

 محرم ٢٩ جمعةالأما عن تفاصيل كسوف يوم 
فهي  م ٢٠١٠يناير  ١٥ هـ الموافق لـ ١٤٣١
) للشمس( حلقيسيحدث بإذن اهللا كسوف  :كما يلي

 من حلقيمسار الكسوف ال  حيث يبدأيوم الجمعة
لحظة شروق  وسط أفريقيا الوسطى غربشاد و

 شمال الكونغو وسطها ليتجه إلى الشمس ويقطع
فأوغندا ثم كينيا فجنوب الصومال ويترك قارة 

نكا الشمال سري إلى المحيط الهندي قا ويعبرأفري
وسط الصين رما ثم إلى ووأقصى جنوب الهند فب

حتى يغرب قرص الشمس على ساحلها الشرقي ولم 
جميع ويرى كسوفاً جزئياً في  .بعد الكسوفينتهي 

ا نحناء العلم ما عدى قارات أستراليا وأمريكا
وغرب  والمتجمدة الشمالية ةالشمالية والجنوبي
والمحيطات األطلسي والهادي وشمال أوروبا 

ح في الخريطة كما هو موضمد الشمالي جوالمت
  .)ب( شكل – المرفقة

   

مدن المملكة يضم قائمة لبعض ) ١(جدول رقم 
وإمكانية ودول مجلس التعاون العربية السعودية 

كون الحد األعلى سي (منها الكسوف الجزئي رؤية
 المكسوف في جنوب المملكة، حوالي للجزء
  .%)١٠للشمال، حوالي ، ويقل كلما اتجهنا %٣٦

)%٢٢(الرياض )%٣٠(مكة املكرمة )%١٩(الدمام 

 اململكةبعض مدن وضع الشمس والقمر حلظة احلد األعلى للكسوف اجلزئي يف 

خريطة تبين مسار الكسوف الحلقي في ): ب(شكل 
وآذلك ).  م٢٠١٠ يناير ١٥( هـ ١٤٣١ محرم ٢٩

  مقدار الكسوف الجزئي

الخريطة مأخوذة من صفحة وآالة ناسا للفضاء
Eclipse Predictions by 

 Fred Espenak, NASA's GSFC 
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كسوف املخطوط مساحة اجلزء تبني للمملكة العربية السعودية رافية غخريطة ج
  ). م٢٠١٠ير  ينا١٥( هـ ١٤٣١ حمرم ٢٩يف يقلاحلللكسوف



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

منتصف الكسوف  الجزء المكسوف رتفاع الشمسا بداية الكسوف  نهاية الكسوف )س:د( مدة الكسوف  المدينة
  كرمةممكة ال ص ٧:٣٩ ص ١٠:٢٩ ٢:٥٠  ص٨:٥٦ %٣٠ °٢٣
المدينة المنورة ص ٧:٤٧ ص١٠:٢٧ ٢:٤٠ ص ٩:٠٠ %٢٤ °٢١
  الرياض ص ٨:٠٠ ص ١٠:٥٢ ٢:٥٣ ص ٩:١٩ %٢٢ °٢٩
  جدة  ص٧:٣٨  ص١٠:٢٧ ٢:٤٨  ص٨:٥٤ %٣٠ °٢٢
  لطائفا  ص٧:٣٩  ص١٠:٣٠ ٢:٥١  ص٨:٥٦ %٣٠ °٢٣
  الدمام ص ٨:١٢ ص ١١:٠٥ ٢:٥٣ ص ٩:٣٣ %١٩ °٣٢
  الهفوف  ص٨:٠٨  ص١١:٠٤ ٢:٥٦  ص٩:٣٠ %٢١ °٣٢
  بريدة  ص٨:٠٠  ص١٠:٤٠ ٢:٤١  ص٩:١٤ %١٩ °٢٦
  تبوك  ص٧:٤٧ ص١٠:٢٧ ٢:٢٢  ص٩:٠٠ %١٨ °١٧
  خميس مشيط  ص٧:٣٥  ص١٠:٤٠ ٣:٠٥  ص٨:٥٨ %٣٥ °٢٧
  الكويت  ص٨:١٨  ص١٠:٥٣ ٢:٣٥  ص٩:٣١ %١٤ °٢٨
  مسقط  ص٩:٢٢ م ١٢:٤٥ ٣:٢٣  ص١١:٠٢ %٢٨ °٤٢
  الدوحة  ص٨:١١  ص١١:١٢ ٣:٠١  ص٩:٣٦ %٢١ °٣٣
  المنامة ص ٨:١٣ ص ١١:٠٧ ٢:٥٥ ص ٩:٣٥ %١٩ °٣٣
  أبوظبي  ص٩:١٥ م ١٢:٢٦ ٣:١١  ص١٠:٤٦ %٢٣ °٣٨
  دبي  ص٩:٢٠ م ١٢:٢٩ ٣:٠٩  ص١٠:٥١ %٢٢ °٣٨

  

النسبة المتداولة عادة تكون لنسبة  (المساحة الكلية قرص الشمس إلى مساحةء المغطى من النسبة المئوية للجز:  الكسوفالجزء •
 )لجزء المغطى من قطر قرص الشمس للقطر الكامل وتسمى مقدار الكسوف

  )مقدار الكسوف(مقدار ارتفاع الشمس بالدرجات لحظة بلوغ الكسوف حده األعلى : ارتفاع الشمس •
   الجزئي حتى نهاية الكسوف الجزئيقها الكسوف من بداية الكسوفالمدة التي يستغر: مدة الكسوف •
  وتوقيت األمارات)عات سا٣+توقيت غرينتش( بتوقيت المملكة العربية السعودية ) ١(جميع األوقات المذآورة في جدول رقم  •

 ) ساعات٤+ توقيت غرينتش ( سلطنة عمان  والعربية المتحدة
  

 مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي أو الجزئي مهما صغر الجزء من الضروري عدم النظر بصورة: تحذير
فالنظر المباشر إلى قرص الشمس المضيء في أي وقت قد يسبب تلفاً للعين أو ربما يؤدي .  المضيء الظاهر منها

لي لقرص اختفاء ك(لذا فإن خطر النظر إلى الكسوف في غير فترة الكسوف الكلي ).  العمى(إلى فقدان كلي للبصر 
إن أشعة الشمس قوية جداً لذا ال يمكن النظر إليها إال لبرهة وجيزة جداً ولكن أثناء الكسوف الجزئي .  كبير) الشمس

أو الحلقي يتغطى جزء من قرص الشمس بقرص القمر فتقل حدة أشعتها ويكون من السهل النظر إليها لفترة أطول 
 عندما تكون شدة األشعة عالية لذا فإن الشبكية تتلف تدريجياً وألن حساسية شبكية العين للحرارة والضوء تقل

ال تستخدم النظارات السوداء أو أي أداة تضن أنها تقلل من شدة أشعة الشمس أثناء .  وبدون ألم، أي فقدان البصر
قناع وربما يكون . التحديق في الشمس من خاللها ما لم تكن متأكداً أنها تصلح لهذا الغرض ومن مصدر موثوق

اللحامين من أسلم األدوات التي يمكن استخدامها لمشاهدة الشمس ولكن تأكد جيداً أن القناع ليس به أي عيب أو 
فصن . خدش ويجب أن تبدو المناظر التي تشاهدها سوداء لو نظرت من خالله بعيدا عن الشمس أو داخل البيت

  . عينك فإنها من نعم اهللا التي ال تقدر بثمن
  

التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بعمـل        ) سايتك( سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية       سيقوم مركز 
 مشاهدة فلكية للكسوف باستخدام المناظير الفلكية والنظارات الخاصة بالكسوف مع شرح علمي عن الظاهرة             

  . هـ١٤٣١ محرم ٢٩ إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ٨:١٥ابتداء من الساعة 

  . صلى اهللا عليه وسلمنا األكرم رسولوالتذكير بأداء صالة الكسوف كما أمرنا بهامع التنبيه 

  



 الة الكسوفص
  

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

  " فإذا رأيتم ذلك فصلوا ، سفان لموت أحد وال لحياته،ال تخ آيتان من آيات اهللا
وان وقع الكسوف في ، 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 هآخر النهار حيث تكر

  

 :   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 ، الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال تخسفان لموت أحد وال لحياته
  

 :  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 انتهى  فيصلى بهم اإلمام رآعتين في آل رآعة رآوعان وقيامان
آر مام أن يّذوإنما لإل  صالة الكسوف خطبة مسنونة يموها على هيئة النافلة العادية وليس فالكسوف أثناء الصالة فلهم أن يت

 حياة رسول اهللا صلى عليه وسلم فخرج يخسفت الشمس ف( اهللا عنها ين شاء وهو حسن لقول عائشة رضإالناس ويعظهم 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قراءة طويلة فاقترأ. إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه رسول اهللا صلى عليه وسلم 

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

، ربع سجدات أ الرآعة األخرى مثل ذلك حتى أستكمل أربع رآعات وي ثم فعل ف، ثم سجد ، ربنا ولك الحمد ،لمن حمده 
 إن الشمس والقمر آيتان من -: فأثنى على اهللا بما هو أهله ثم قال ، فخطب الناس ،وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام 

  ) فإذا رأيتموها فافزعوا للصالة،وت أحد وال لحياته آيات اهللا عز وجل ال تخسفان لم
   

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

   جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، قسم الفيزياء ، علي بن محمد الشكري. 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
  

  : كاآلتيو  فهرى في المملكة العربية السعوديةيولقادمة السنة احدث بإذن اهللا يي سذالالجزئي أما الكسوف 
  

مكة المكرمة الرياض الدمام  تبوك  خميس مشيط التاريخ  حالة الكسوف
 ميالدي/هجري
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 ”Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC“: مأخوذة من صفحة وآالة ناسا للفضاءالكروية الخريطة 
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