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  نا ی   وف
             یا       وف  و وع     چ ون ی

نامیـده   بـدر ھمه مي دانیم كه قرص ماه در شب جھاردھم ماه قمري كامل بـوده كـه    :ماه كامل
و . ماه بدر در ھنگام غروب خورشید طلوع مي كند و در تمام طول شب قابـل رويـت اسـت   مي شود، 

  . در پايان شب درست ھنگام طلوع آفتاب غروب مي كند
  

ايـن پديـده بـه    . ھیچ كدام از ساير فازھاي ماه داراي چنین ويژگي نیستند :استقبال و مقابله
كـه بـه   . اين دلیل روي مي دھد كه ماه دقیقا در بخش مخالف موقعیت خورشید در آسـمان، قـراردارد  

ماه كامل به خاطر پديده خسوف يا مـاه گرفتگـي   مي كويد، ال استقبيا  مقابلهاين وضعیت روبروي 
  .نیز داراي اھمیت ويژه اي است
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   :خسوفتعريف 
شدن قسمتي يا تمام قرص ماه به علـت افتـادن سـايه     خسوف يا ماه گرفتگي عبارت است از تاريك

  .مي باشدروي ماه، ر كره زمین ب
  

   :مدت خسوف
اسـت مـدت يـك خسـوف      سافت ماه دوبار بزرگتر از قطر ماهاز آنجا كه مقطع عرضي سايه زمین در م

چنانچـه مـاه از مركـز مخـروط زمـین عبـور كنـد مـدت         ولى . نمايد از دو ساعت تجاوز نميمعموال كامل 
ساعت طول مي كشد تا ماه كـامال وارد سـايه ي زمـین     ١زيرا در حدود . زمان خسوف طوالني است

و بـراي خـروج كامـل از    . ماه سـايه زمـین را طـي كنـد    ساعت طول مي كشد تا  ٢شود حداكثر حدود 
  . ساعت زمان نیاز دارد ١سايه نیز 

  
   :رؤيت خسوفمكان 

است كه ماه و مخروط سايه، باالي افق مكان و آفتاب در پايین افق ھمان مكـان   در مكاني رويت پذير
 سـوف واقـع  وف در شب قابل رويـت اسـت و در روز خ  سبه ھمین جھت ھمیشه خ. گرفته باشد قرار
   شود نمي

  
 14 شـب  يعنـي ) روشن بودن تمـام مـاه  ( بدر حالت در كرفتكي ماه يا  خسوف :ھنگام خسوف

 ھسـتند  ھـم  روبـروي  خورشید و ماه و شمس و قمر بوده استقبال ھنَكام كه دھد مي رخ قمري ماه
   .است درجه 180 آنھا فاصله دايرةالبروج در و بوده مقابله وضعیت درشمس و قمر  و
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    ر ح وا  ه   وف
 سـايه  از بخشـي  از عبـور  حال در و كامل فاز در ماه كه افتد مي اتفاق زماني خسوف يا گرفتگي ماه
 در يكـي  كـه  اسـت  شـده  درست شكل مخروطي ساختمان دو از واقع در زمین ي سايه. باشد زمین
 از قسـمتي  فقـط  زمـین  كـه  اسـت  اي منطقـه  اي سـايه  نیم يا خارجي بخش. دارد قرار ديگري داخل
در ايـن بخـش خسـوف     .شود مي ماه به آنھا رسیدن از مانع و كند مي مسدود را خورشید ھاي پرتو

 سـايه،  قسـمت  يـا  درونـي  بخش مقابل در. اتفاق نیافتاده و صرفا بجھت مقدمه خسوف مطرح است
 .سـد ر مـي  مـاه  به خورشید از كه شود مي ھايي پرتو تمام رسیدن از مانع زمین كه است اي ناحیه

  .اتفاق مي افتد گرفتگي ماهو  خسوفدر اين بخش است كه 
 اثـر  بـر  سـايه  اين طول است، كیلومتر 138000 0 آن متوسط طول و زمین مقطع مخروط اين ي قاعده
 . كند مي تغییر كیلومتر 40000 حدود تا خورشید از زمین ي فاصله تغییر

مخروط خاكستري بزرك كه دو طرف زمین قرار دارد، ھمان نیم سايه زمین اسـت و مخـروط سـیاه     در تصوير باال
   .رنك كه در درون آن مي باشد، ھمان سايه زمین مي باشد

  .مسیر حركت ماه و ورود آن به نیم سايه و سايه زمین كه موجب خسوف مي شود را مي بینید در تصوير زير

  خسوف و وقوع منطقه سايه زمین

  و قبل از وقوع خسوف سايه زمیننیم منطقه 

  زمین  خورشید
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 را گرفتگــي مــاهعبــور مــاه و  از متفــاوت نــوع ســه انمنجمــ :خســوفعبــور و نــوع انــواع 
   .مي باشدسايه اى  عبورنیم سايه اى و دو نوع  عبوريك نوع كه : اند كرده شناسايي

  .ديده مي شود كه ماه در حال عبور از آن مي باشدزيرين در تصوير زير مخروطھاي نیم سايه و سايه از نماي 

  
تنھـا   عبـور ماه در اين نوع . كند مي عبور زمین ي سايه نیم قسمت از ماه :اي سايه نیم عبور) ١(

ــى ھــیج بخشــي از آن كــدر نشــده و      بطــور نامحســوس از درخشــش كمــي كاســته مــي شــود، ول
 كمـك  بـه  حتـي  آن تشـخیص  اي سـايه  نـیم  نـوع  از يھـا عبور، رخ نمي دھـد  محسوس گرفتگي
اصـطالح اسـترونومي جديـد از اقسـم     از آنجـا كـه ايـن نـوع عبـور در      . است دشوار بسیارنیز  تلسكوپ

خسوف نام برده مي شود؛ لذا دقت شود تا تعبیر غیر صحیح خسوف در اين مورد شما را بـه اشـتباه   
در شـرع  براي ناظر با جشم غیر مسلح محسـوس نمـي باشـد، لـذا      عبوراز آنجا كه اين نوع . نیاندازد
  .بر آن مترتب نمي باشدخسوف شرعي خسوف محسوب نشده و احكام اين وضعیت ماه شريف 

  
 ايـن  رصـد  .شـود  نمـى  رؤيـت  و ،كنـد  مي عبور زمین ي سايه از ماه از بخشي: جزيي خسوف )٢(

خسـوف  ايـن وضـعیت مـاه    در شرع شريف . است ساده نیز اپتیكي ابزار از استفاده بدون حتي رويداد
  .محسوب شده و احكام خسوف بر آن مترتب مي باشد

  
 رويـداد  ايـن  .شـود  مـى  تاريـك  و. كنـد  مي عبور زمین ي سايه داخل زا ماه تمام :كلي خسوف )٣(

خسوف محسوب شده و احكـام خسـوف بـر    اين وضعیت ماه در شرع شريف  .باشد مي آشكار كامال
  .آن مترتب مي باشد

  ماه
ت حالدر 

   غیرخسوف

  ماه
   نیم سايه زمیندر 

   ماه در سايه زمین
  خسوف

  ماه
   نیم سايه زمیندر 

   عبور عاديدر حالت  ماه
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 نیمسـايه  شـروع  P1. اسـت  شـده  داده نشـان  خسـوف  ايـن  رويـت  در زمـین  كـره  مناطق زير تصوير در
 از خــروج U3  ترتیــب ھمــین بــه و كلــي خســوف شــروع U2 و جزئــي فخســو شــروع U1 و اســت
 . است نیمسايه از خروج P4 و َكرفتَكي بايانو  جزئي خسوف از خروج U4  و كلي خسوف
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  دو ن و     اجا

 
  

     ح  و      ر ی   و  ی  و   د     و ا راف  ع  ی
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