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�א	دس�א�ول� �

  علم الفلك،  تعريفه، أهميته، تطوره، أساسياته 
  

  علم الفلك -١-١
  وخيتلف عن: وهو أحد أقدم العلوم البشرية الفلكية وحركتها ومواقعها. العلم الذي يدرس نشأة األجرام 

  وال ميكن اعتباره علم.  .اإلنسانية : الذي حياول وضع عالقة بني األجرام الفلكية واألحداث(Astrology)التنجيم  -أ  
  .)مستقبلهثته و لنشوء الكون وهي نشأة الكون ويضع تصورالكون ( : الذي يدرس(Cosmology)علوم الكون  -ب  
  درس العالقة بني القوى الطبيعية واألجرام الفلكية.ي ذيال العلم :(Astrophysics) الفيزياء الفلكية - ج  

 

  أسباب عدم اهتمام الناس بعلم الفلك -٢-١
  أوًال: أسباب حقيقية

  تناوب الليل والنهار. -أ  
  .بطء حركة األجرام الفلكية بالنسبة إلدراك اإلنسان -ب  

  صر عمر اإلنسان مقارنة بالتحوالت والدورات الفلكية.ق -جـ
  ظرفية: أسباب ثانياً 

  ظهور وسائل توقيت أدق من اإلعتماد على األجرام. -أ
  كثرة األضواء الكهربية اليت حتجب عن عامة الناس مجال القبة السماوية.  -ب
  االعتقاد أنه ضرب من ضروب التنجيم. أو االعتقاد بأن علم الفلك علم معقد حيتاج للكثري من اجلهد لفهمه. -ـج

 

  أهمية تعلم علم الفلك  -٣-١
علم يـري املخلـوق عظمـة اخلـالق ودقـة صـنعه وكـذلك يريـه سـعة هـذا الكـون ومقـدار احليـز الزمـاين واملكـاين الـذي يشـغله  -أ

  اإلنسان يف هذا الكون. وهو أحد مصاديق التفكر يف خلق السموات واألرض.
  الشرعية.واحلساب الىت تقوم عليها أمور الناس املدنية و  لسننيتعلم عدد ا -ب  

  االستفادة العملية يف حتديد االجتاهات، مواعيد املد واجلزر، فارق التوقيت وغريها. -ـج
ــة -د ــتعلم علـــم الفلـــك الســـلوكية الفائـــدة األخالقيـ ــريعيلـ  . ويرجـــع ذلـــك إىل االنتظـــام بـــني اجلانـــب التكـــويين واجلانـــب التشـ

  .مبختلف جوانبها ياةكون واحللا اهلذ والرتبوي
األرض ال  حجـم % مـن هـذا الكـون. ألن٩٩,٩٩٩٩٩٩وميكن القول إن علم الفلك هو العلم الذي خيتص بدراسة أكثر من 

١٩ ١٠×٢,٥سوى واحد من  ثلمي
حجـم األرض  ولـو فرضـنا أن. حبسـب التقـديرات اإلحصـائية الفلكيـة احلاليـة جـزء مـن هـذا الكـون 

لذلك تربز أمهية دراسة علم الفلك مبقدار  حجم الكرة األرضية.فإن حجم الكون املقدر هو أكرب من ة اهليدروجني هو حجم نواة ذر 
  ما خيتص بدراسته من هذا الكون. 

رمبا يتسائل البعض عن فائدة علم ال يستطيع اإلنسان أن يؤثر يف أجزائه. إذ إن اإلنسان ال يستطيع أن يغري من شكل األرض و 
القول أن تعلـم العلـوم هـو غايـة يف ذاـا. ميكن الرد على ذلك يف حركة األجرام الفلكية أو دوران الفلك حىت لو علم ذلك. و أو يؤثر 

وهـو كمـن يركـب  البل إن معرفة اإلنسان بالفلك والظواهر الفلكية، جيعله أكثر اتزانًا واطمئنانـاً يف حياتـه عنـد حـدوث تلـك الظـواهر.
ا ولكنه يعلم مىت تقلع وبط وتنحرف وأنواع املشاكل اليت تواجهها، فهو أكثر اتزانًا ممن يركب الطائرة دون طائرة الدخل له يف قياد

   أن يعي كل ذلك.
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لــه. وألن الكــون حتكمــه نظريــة وســنة واحــدة  اً صــحيح اً تصــور  صــنعممــا ي كيفيــة تطــورههــذا الكــون و  هليئــةهــذا عــدا إدراك اإلنســان 
 املباشــرة غــري إحــدى الطــرق ة واملعنويــة ال بــل تنــتظم فيهــا حركــة التــاريخ وتغــري األحــداث التارخييــة، لــذلك فــإنتنــتظم فيهــا األمــور املاديــ

  .  عرب دراسة علم الفلك هوذلك  كل  فهمل
    

  تطور علم الفلك- ٤-١
  سجل علم الفلك املكتوب واملسجل تطوراً من الفرتة قبل امليالد وحىت القرن الواحد والعشرين.

إســـهامات بعـــض احلضـــارات القدميـــة مثـــل وميكـــن احلـــديث عـــن ق.م):  ٥٠٠  –ق.م  ١٠٠٠٠العصـــور القديمـــة (مرحلـــة  -١
تعرفوا علـى الكواكـب والنجـوم يف فـرتة مبكـرة.  . حيثاهلنود أو قدماء املصريني أو الصينينيأو  شعوب مابني النهرين (دجلة والفرات)

يعترب من األرقام اليت تقبل القسمة على الكثري من األعداد. ومنه اعتـربوا  ٦٠الرقم  واستخدم السومريون والبابليون النظام الستيين ألن
ثانيــة قوســية. وكــذلك يف الــزمن حيــث قســم  ٦٠دقيقــة قوســية، والدقيقــة القوســية  ٦٠درجــة. والدرجــة القوســية  ٣٦٠درجـات الــدائرة 

ؤرخني تقسيم األيام إىل سبعة للكلدانيني وذلـك نسـبة إىل ساعة. ويرجع بعض امل ١٢ وساعات كل واحد منهما ليلو  ار اليوم إىل
الشــمس والقمــر وإىل الكواكــب اخلمســة املعروفــة (عطــارد، الزهــرة، املــريخ، املشــرتي، زحــل). واســتخدموا الســاعات الشمســية واملائيــة 

  لقياس الزمن. كذلك استطاعوا تفسري ظاهريت اخلسوف والكسوف.

هلندســة يف دراســة حركــة األجــرام الفلكيــة، واســتطاعوا تفســري دورة القمــر علــى أساســها. كمــا اســتخدم البــابليون األعــداد وا كمــا
بتقسـيم  وقـاموامما مكـنهن مـن التنبـؤ بشـكل دقيـق نسـبياً مبواعيـد اخلسـوف والكسـوف.  .متكنوا من اكتشاف دورة الساروس يف القمر

ة املستخدمة عند العرب (آذار، شباط، نيسان، آب، ...). ومتكن أمساء األشهر الشمسي هلم . وترجعقسم إثين عشر إىل دائرة الربوج
دقيقـة عـن  ٢٣دقيقة. أي بفارق  ١٥ساعات و٦يوم  ٣٦٥العامل الكلداين نابور من حساب طول السنة الشمسية فوجدها تساوي 

يــة يف مراقبــة ومتابعتهــا وشــكلت القيمــة احلديثــة. ونظــراً الهتمــامهم بالكواكــب وخصوصــاً الزهــرة، قــاموا باســتخدام بعــض اآلالت البدائ
  تلك اآلالت النواة األوىل لصنع االسطرالب الذي طوره اإلغريق فيما بعد. 

وقد ذكر املؤرخون أن للصينيني أرصاداً قاموا ا قبل الطوفان. كذلك ترجع هلم أول قائمة بدائية للنجوم. ويقال أن الصينيني هم 
تني وعشـرين سـنة مـن الطوفـان. وال شـك أن بـروز العصـر الزراعـي زاد مـن نظـر أول من سجل كسوف الشمس الذي حـدث بعـد مـائ

  الصينيني يف الفلك للتوقيت والتقومي.
، حيث تعترب الشمس (رع) أكـرب آهلـتهم، ومدينـة عـني مشـس مركـز لعبـادة املصريني قد لعب الدين دورًا رئيسيًا يف حياة الفراعنةول

ذلك عامًال مهمـاً ملراقبـة حركـات الشـمس والقمـر ال بـل لوضـع تصـور أمشـل هلـذا الكـون يقـوم أكرب اآلهلة عندهم. لذلك ميكن اعتبار 
درجــة  ٢٣,٥الزاويــة بــني مســتوى حركــة الشــمس الظاهريــة وخــط االســتواء الســماوي والــيت تقــدر بـــ وقــامو بتقــدير  علــى ذلــك التصــور.
علم هو الدقة اليت شيدوا ا األهرام الكربى. حيث شيدت علـى ولعل خري شاهٍد على استخدام املصريني هلذا ال (زاوية ميل الربوج).

مشــاًال. كمــا أن أضــالعها األربعــة تتجــه للجهــات األصــلية بشــكل دقيــق. وقــد حــددوا ذلــك مبراقبــة شــروق الشــمس ° ٣٠دائــرة عــرض 
  وغروا يف يوم االعتدال الربيعي.             

ت هــذه املرحلـة مـن اإلجنـازات الفلكيــة للحضـارات السـابقة وخصوصـا البابليــة. وقـد اسـتفاد مرحلــة حضــارة اليونــان (اإلغريــق): -٢
حيث إضيفت العديد من اإلكتشافات والتصورات الفلكية، وذلك لتطور األسـس املنطقيـة الـيت اشـتهرت ـا هـذه احلضـارة. وإن كـان 

مالمـح هـذه املرحلــة هـي النظـرة الكونيـة الــيت الغالـب علـى هـذه االكتشــافات هـو البعـد النظـري أكثــر مـن الفلـك الرصـدي. ولعــل أبـرز 
 الـرتاب مـن(اسـطي). وتقـوم علـى أن الكـون يتـألف  ه الشـهريكتابـيف  م)  ١٥٠بطليمـوس (مث وصـفها ق م)  ٣٥٠أرسـطو (وضعها 

فات هـذه املرحلـة ولعل من أهـم إضـا .١-١، شكل واألجرام الفلكية تدور حوهلا املاء واهلواء والنار واألثري ويقوم على مركزية األرضو 
حـول  فيـه تـدور على نقطة يف الفلك احلامل اليت السيارة ) اليت تدور فيها الكواكبepicyclesهي فرض وجود األفالك احملمولة (

  األرض كما تصورها األقدمون.
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هي ملرحلة وعند احلديث عن البعد البشري (وليس الديين) ميكن القول أن هذه ا م):١٣٠٠-٩٠٠العصر اإلسالمي (مرحلة  -٣
أكثر املراحل نزاهة يف نقل الرتاث اإلنساين، حيث اقتصرت الكثري من اسهامات احلضارات السابقة (ومنها كتاب اسطي) على ما 
نقلــه وشــرحه علمــاء الفلــك يف العصــر اإلســالمي. وميكــن القــول أن هــذه املرحلــة اتســمت بالنقــد الــدقيق للنظريــات الفلكيــة الســابقة 

منــوذج قــد يكــون  جــاءت عــدة إشــارات إىلوهلــذا البطلمــي وبــاألخص يف اجلــزء املتعلــق حبركــة الكواكــب الســيارة. وخصوصــا النمــوذج 
ونصـــري الـــدين  والزرقـــايل ابـــن اهليـــثمكمـــا ورد عـــن  تـــدور حـــول الشـــمس قـــد أن الكواكـــبويقـــوم علـــى  أنســـب مـــن النمـــوذج البطلمـــي

زدوجة الطوسي اليت مت من خالهلا نقد نظام بطليموس وتصحيح بعض . ولعل من أشهر الطرق العلمية اهلندسية لذلك هي مالطوسي
واليت ترجع بشـكل أساسـي إىل نصـري الـدين  الفصل بني علم الفلك واهلندسة قيمه. ومن االجنازات النظرية يف هذه املرحلة هي عملية

   .الطوسي
الفلكية حيث مت إنشاء العديد من املراصد الفلكية يف ومن أهم اإلجنازات الفلكية يف هذه املرحلة هو وضع األساس العلمي للمراصد 

. حيث يكون املرصد أشبه باجلامعة العلمية حيث يتم الرصد والتحقيق وإستخراج النتـائج. وهـي نفـس خمتلف مناطق العامل اإلسالمي
ا دور كبــري يف تعـديل الكثــري مــن الفكـرة الــيت تقـوم عليهــا أغلــب املراصـد احلديثــة. ومــن أهـم املراصــد يف العصـر اإلســالمي والــيت كـان هلــ

القيم الفلكية املتداولة، هو مرصـد مراغـة يف أذربيجـان ومرصـد مسرقنـد ومرصـد الرقـة ومرصـد جبـل املقطـم يف مصـر ومرصـد طليطلـة يف 
م واموعـات ويعترب كتاب الكواكب الثابتة وكتاب صور الكواكب الثمانية واألربعني من أهم املراجع يف حتديد امساء النجـو  األندلس.

  متأثرة بذلك املؤلف. املستخدمة حاليا النجومأمساء تلك النجمية. والتزال 
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تغيري وميكن القول أن النهضة العلمية احلديثة بدأت باكتشاف فلكي متثل يف م): ٢٠٠٠-م١٥٠٠مرحلة العصر الحديث ( -٤
     منوذج النظام البطلمي الكوين والذي كان سائدا ألكثر من ألف عام. ومن أشهر علماء الفلك يف هذه املرحة هم:

وقــد اســتخدم نيــوكس مزدوجــة  تتحــرك يف مســارات دائريــة. مبافيهــا األرض الكواكــبو  م): مركزيــة الشــمس١٥٥٤(  كــوبر نيــوكس •
وتعتـرب تلـك النظريـة بدايــة اثـه مـن نتـائج العلمـاء املسـلمني وذكــر بعضـهم باالسـم. الطوسـي الثبـات نظريتـه. كمـا أنـه اقتــبس يف أحب

 .احلديثة العلمية النهضة

فتوصد منهـا إىل نتيجـة رصـدية حبتـة مشـاة  حيث عكف هذا العامل على دراسة أرصاد تايكو براهيم): ١٥٧٩(  كبلريوهانس   •
 مسارات بيضاوية ولكن جحول الشمس ووضع قوانينه الثالثة الشهرية. ملا افرتضه العامل الزرقايل وهي أن الكواكب تدور يف
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م): وهــو رياضــي وفيزيــائي وفلكـي ويعتــرب أول مــن اســتخدم املنظــار الفلكـي البصــري لرصــد األجــرام الفلكيــة ١٥٦٤غـاليلوا غاليــه ( •
املشرتي ووجد أا تدور  وخصوصا الكواكب. وقد أثبت حساً أن كوكب الزهرة يدور حول الشمس وأول من رصد أقمار كوكب

حولــه. ومــن تلــك النتــائج توصــل إىل نظريــة أن األرض تــدور حــول الشــمس. حيــث خــالف الفكــرة الســائدة لــدى الكنســية ذات 
 السطوة يف ايطاليا اليت كان يعيش فيها. لذلك حكم عليه بالسجن وحبس إىل أن مات.

والرياضــيات  التقليديــة ري حيــث يرجــع لــه وضــع أســاس الفيزيــاء: يعتــرب نيــوتن أحــد عمالقــة الفكــر البشــم)١٦٤٢اســحاق نيــوتن ( •
نيـوكس وقـوانني كبلـر.  لنمـوذج احلسابية احلديثة. ومبعزل عما قيل حول مصدر نتائجه، فإن نظريات نيوتن وفرت األساس النظري 

 ا.كما أن نظرياته حول الضوء شكلت نقلة يف التعرف على األجرام الفلكية من خالل الضوء الصادر عنه

فرتة القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني: وقد شهدت الكثري مـن اإلكتاشـافات واإلضـافات الفلكيـة اعتمـاداً علـى تطـوير  •
  املناظري اليت استخدمها غاليلو واعتماداً على نظرية نيوتن للجاذبية وماكسويل للضوء.  

وضـع نظريتـه النسـبية اخلاصـة والعامـة واسـتطاع أن البشـري حيـث  م): ويعترب أنشـتاين أحـد عمالقـة الفكـر١٨٧٩الربت أنشتاين ( •
يثبت أن قوانني نيوتن ما هي إال حالة خاصة من هذه النظرية األعم. كما أنه استنتج اإلطار الرياضي الذي حتتاجه تلك النظريـة 

عــن الكميــات الفيزيائيــة وعــن  اعتمــادا علــى نظريــات مــن ســبقه مــن علمــاء الرياضــيات. وقــد غــريت تلــك النظريــة املفهــوم الســائد
حقيقة اجلاذبية. وميكن القول إن مـن نتـائج معادلـة اجلاذبيـة الـيت صـاغها أن الكـون قـد يتمـدد. وهـي الـيت وفـرت األسـاس النظـري 

 لفهم نشأة الكون وهيئته احلالية.

ــا أن ): ١٩٢٩-١٩٢٤هابــــل ( • ــتخدماً منظــــار جبــــل بــــاملر يف كلفورنيــ ــف بالرصــــد مســ ــون مكــــون مــــاكتشــ ــرات الكــ ن ماليــــني اــ
 ) وهو يتمدد.Milky Way( (اللبانة) واموعلة الشمسية متثل جزء متناهي الصغر يف جمرة درب التبانة

مليــار ســـنة تقريبـــا وأثبــت ذلـــك العـــامل جـــورج  ١٥قبـــل  (Big Bang)نظريــة اإلنفجـــار الكبـــري  طـــرح ):١٩٢٧جــورج لـــوميرت ( •
بسـبب حركـة  )Red Shiftطيـف ضـوء النجـوم واـرات حنـو اللـون األمحـر ( حبانزيـا  النظريـة مت تأكيـد تلـك). و ١٩٤٠غاموف (

 Cosmic Microwave( االحفـــوري الكـــوين ر عنـــد اكتشـــاف االشـــعاعثـــأك تلـــك النظريـــة تأكيـــد ومت. اـــرات املتباعـــدة

Background- CMB مراحلـه يوضح كيفية حدوث االنفجار الكبري ونشوء الكون الطبيعـي و  ٢-١الشكل وا. ١٩٦٥) عام
أو لـــم يـــر الـــذين كفـــروا أن الســـموات واألرض كانتـــا رتقـــاً املختلفـــة. فســـبحان مـــن رفـــع مســـك الســـماء وســـواها وهـــو القائـــل ((

  .٤٧الذاريات: –)) والسماء بنيناها بأييد وإنا لموسعون. (( ٣٠األنبياء :  -))ففتقناهما
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وقــد  مليــار ســنة).١٣,٧قبــل ( املــادي تولــد مــن ذلــك االنفجــار اهلائــل الكــون أن ى فكــرةالكــون علــ ديثــة لتطــورالنظــرة احل وتقــوم
حدث يف الدقائق األوىل لالنفجار أن انتفخ الكون بشكل كبري جدا مث تكونت اجلسيمات الضرورية لتشكل أجزاء الكون احلالية. مث 

 بشـكل متسـارع حسـب نتـائج رصـد انفجـار النجـوم يف اـرات البعيـدة يتمـدد هـوحقا. أما هيئتـه احلاليـة فتشكلت النجوم وارات ال
. وحســب نتــائج رصــد خصــائص اإلشــعاع األحفــوري. وحســب معادلــة النســبية فــإن الكــون إمــا أن يكــون مفتوحــا فيتزايــد م)١٩٩٨(

يف عمليــة تســمى االنكمــاش الكبــري  إىل حالتــه األوىل فريجــعنكمــاش االيعــود إىل متــدده أو مســتٍو فيتمــدد مبعــدل ثابــت أو مغلــق فرمبــا 
)Big Crunch(. ) واملــادة املظلمــة ٧٣كمــا أن الكــون يتــألف مــن ثــالث أجــزاء حبســب تلــك النظريــة وهــي الطاقــة املظلمــة (%
  %). ٤%) واملادة احملسوسة (٢٣(

، الــذين يعتقــدون بأزليــة املــادة وقــدم يونهــم العلمــاء املــاد مــن وقــف أمــام فكــرة بدايــة الكــون وايتــه ولأ وجيــدر اإلشــارة إىل أن 
((يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بــدأنا أول  : العلـيملق اقول اخل هو ولعل أدق وصف لنهاية الكون وبدايته .الكون

 ))ة األولــى فلــوال تــذكرونولقــد علمــتم النشــأفســبحان القائــل:((  .١٠٤-ءاألنبيــا ))خلــق نعيــده، وعــدًاً◌ علينــا إنــا كنــا فــاعلين
    .   ٦٢-الواقعة
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حبيــث ميكــن القــول أن الكــون مكــون مــن مئــات املاليــني مــن  والزمــاين الــذي يشــغله. احليــز املكــاين يــدرك اإلنســان مــن املفيــد أنو 
م خمتلفة األحجام، والشمس هي واحدة من تلك النجوم. الحظ موقع األرض من ارات وجمرتنا درب التبانة مكونة من مئة مليار جن

   .٣-١الكون من خالل شكل 

 كلم   ١٥ ١٠ كلم   ١٨ ١٠ كلم   ٢١ ١٠

 كلم   ٦ ١٠ كلم   ٩ ١٠ كلم   ١٢ ١٠
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لــو اعتربنــا أن كمــا حــددنا احملدوديــة املكانيــة لــه يف هــذا الكــون ميكــن طــرح املثــال التــايل. إذ   ،وملعرفــة احملدوديــة الزمانيــة لإلنســان
ــة االنفجـــ ــإن اموعـ ــيار الكبـــري حـــدث قبـــل يـــوم، فـ ــاعة ١٧واألرض تكونـــت يف الســـاعة ة الشمسـ ، وأمـــا األمســـاك والزواحـــف يف السـ

فقـد وجـد قبـل ثـانيتني فقـط مـن ايـة اليـوم. إذا اعتربنـا أن ايـة  كجـنس  . وأمـا اإلنسـان٢٣:٤٥. والديناصورات يف الساعة ٢٣:٤١
-العنكبـوت )) خرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمــونوما هذه الحياة الدنيا إال لهو ولعب وإن الدار اآل(( اليوم هو الوقت احلاضر.

٦٤.         

  األجرام الفلكية -٥-١
 صافية قليلة األضواء، قد يظن أنه يرى أجرامًا مساوية هلا خصائص متشاة وتتحـرك بطريقـة متشـاة أيضـاً. لسماء يف ليلةإىل ا الناظر

كـذلك هـي   مر غري ذلك فهي أجـرام خمتلفـة يف اخلصـائص واحلركـةولكن األ قد يظن البعض أا تتحرك بشكل معقد وغري منتظم. أو
 آلف السـنني القادمـة، وبدقـة كبـرية.تتحرك بشكل منتظم إىل حد كبري بالنسبة لنـا حبيـث ميكـن حتديـد مسـاراا ومواقعهـا ملئـات بـل آل

نيـازك) كـل ليلـة مـن الشـرق إىل الغـرب. وعنـد (مـا عـدا الشـهب وال تقريبـاً  تتحـرك جمتمعـة ى األجرام الفلكيـةاملراقب ير ميكن القول أن و 
بعضــها  كــذلك  بالنســبة إىل األجــرام الـيت حوهلــا والــبعض اآلخــر يتحـرك وبســرعات خمتلفــة. اً موقعهــا ثابتــ جيـد أنمراقبـة بعضــها كــل ليلــة 
حيــان بعــض قليـل اإلضــاءة، بعضــها شــديد الـوميض والــبعض قليــل الــوميض. وقـد تشــاهد يف بعــض األ اآلخــر شـديد اإلضــاءة والــبعض

  األجرام السماوية له ذنب. كما جتد البعض يعيد دورته يف فرتة قصرية واآلخر يف فرتة أطول.
 األجرام الفلكية بطريقتنب. الطريقة األوىل مبعرفة اخلصائص احلقيقية لألجرام الفلكية والقوى اليت تؤثر يف حركتهـا. تصنيف ميكنو 

  وغريها.جرام الفلكية إىل جنوم و سدم وكواكب وشهب وثقوب سوداء واعتماداً على تلك الطريقة ميكن تقسيم األ
 والقوى اليت حتركها. وميكن مبعزل عن خصائصها احلقيقيةالظاهرية  الثانية فتعتمد على دراسة حركة األجرام الفلكية الطريقة وأما 

  إىل: لطريقة الثانيةاب تقسيم األجرام الفلكية حبسب حركتها الظاهرية اليت نشاهدها من على سطح األرض
: وهي األجرام اليت تكون شبه ساكنة بالنسبة لألجرام اليت حوهلا ويف احلقيقة هي ليست ساكنة وإمنا تبدو  )stars( النجوم -أ

تســمى  النجــوم وكانــت. كلــم)  ١٣١٠× ٤( كـذلك بســبب بعــدها. حيــث أن أقـرب جنــم لنــا ألفــا قنطـريوس يبعــد أربــع ســنوات ضــوئية
   .يف احلركةها ثل) وبقايا انفجارات النجوم م nebulaeالسدم( و  ارات وميكن اعتبار .لذلك السبب الثوابتبسابقاً 

بسـبب حركتهـا  للنجـومقعهـا بالنسـبة اتلف مو خت: وهي اليت  )planets & comets(المذنباتالكويكبات و الكواكب و  -ب
وكانــت  ثــري مــن النجــوم وختتلــف ســرعتها ومســاراا.وأســرع بك مــن ليلــة ألخــرى حــول الشــمس وقرــا مــن األرض. وتكــون مالحظــة

  . السابقة تسمى السيارة، أواآلهلة عند بعض األقوام
: وهــي أقــرب النجــوم لنــا ولكــن وبســبب شــدة ضــوءها وبســبب الغــالف اجلــوي احملــيط بــاألرض والــذي  )Sun( الشــمس -جـــ

عنـد وجـود الشـمس. وأمـا لـو اسـتطعنا أن نـرى النجـوم مـع  اـردةبـالعني  يؤدي إىل انتشار الشعاع فإن األجرام الفلكية الميكن رؤيتها
أو اموعـات  وتلـك النجـوم .وجود الشمس فإن الشمس تكمل دورة واحدة كل سنة مشسية بالنسبة خللفيتها من النجوم شـبه الثابتـة

  ).zodiac( ربوجالب ما يسمى تشكل تعترب خلفية للشمس بالنسبة لنا اليت النجمية
أي أنــه أســرع يف تغيـري موقعــه بالنســبة للنجــوم مــن  شــهر قمــري لــألرض ويكمــل دورة ظاهريــة كـل الوحيــد وهــو التـابع: القمــر -د

 تغري من شهر آلخر ومن سنة ألخرى.ي موقعهالشمس واالكواكب. وينشأ عن ذلك تغري موقعه وأطواره كل ليلة كما أن 
 

      لدراسة علم الفلك ةمهم مالحظات -٦-١
، فكلمــا كــان التخيـــل الهندســـيهــو  (اعتمــاداً علــى حركتهــا الظاهريــة) بالطريقــة الثانيــة اهلامــة لدراســة علــم الفلــك العناصــرأحــد  -أ

  الشخص أقدر على ختيل األفالك هندسياً كلما كان أسرع يف فهم هذا العلم.
   دىن للمفاهيم الفلكية.من دون اإلملام باحلد األ هبعض مواضيع من الصعب فهمو كبفية العلوم   علم متكامل علم الفلك -ب
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 ظمـةنتوالتنبوء بالظواهر الفلكية امل بل ميكن حتديدها قع األجرام الفلكية كما يتصور البعض.امو  حتديد خيتلف علماء الفلك يفال -ج
    يف بعض الظواهر اليت تتدخل فيها عوامل أخرى غري فلكية.ولكن قد حيصل االختالف  آلالف السنني القادمة.

 علــم ةمــن هــذه امليــزة يف دراســ ميكــن االســتفادةو  وحماكــاة الســماء. علــم الفلــك فهــم احلاســب اآليل حــدث تطــور كبــريمــع ظهــور  -د
حيث يعترب األول من أسهل  هلذا الغرض. )Red Shift 4) و برنامج (Distance Suns2برنامج ( سوف يتم استخدامو  .لفلكا

عـل منـه وفرة فيـه والـيت جتتـامل الكثـرية للمعلومـات الفلكيـة باإلضـافة محاكـاةللستخدم الربامج الفلكية حملاكاة السماء. والثاين ميكن أن ي
   وتوجد برامج أخرى لنفس الغرض ميكن للدارس االستفادة منها.  .حىت للمتخصصني يف هذا العلم فلكية مرجعا
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  )Red Shift RS-4) و (Distance Suns2-DS( ����ص�א	������ن��
  

) مـــن خـــالل إتبـــاع RS4) أو األقـــراص املرنـــة. حيـــث يثبـــت الربنـــامج (CD#1ني مـــن خـــالل القـــرص املـــدمج (ميكـــن تثبيـــت الربنـــاجم
ميكـن تثبيتـه بـالنقر املـزدوج علـى امللـف مـن  DSال القـرص املـدمج. كـذلك فـإن الربنـامج إدخـ اليت تظهر بشكل تلقائي عنداخلطوات 

  ميكن حتميل بعضها من خالل الرابط: .اانية وغريها كيةكذلك توجد فيه الكثري من الربامج الفل  .CD القرص املدمج
http://www.astropix.com/html/i_astrop/software.html  

   :أنواع ثالثةوميكن تصنيف برامج احلاسب الفلكية إىل 
 مكـاني اليت توضح شـكل األجـرام واموعـات الفلكيـة حسـب شـكلها الظـاهري مـن أي : وهبرامج محاكاة للقبة السماوية -١

  على سطح األرض ويف أي وقت.
وهي اليت تقوم حبساب بعض القيم املتعلقة بالظواهر الفلكية مثل أوقات شـروق وغـروب  :برامج حساب بعض القيم الفلكية -٢

 ها، من دون حماكاا ظاهرياً.وغري  واخلسوف والكسوف وأوقات الصلوات األجرام الفلكية

  : وهي الربامج اليت حتتوي على املعلومات الفلكية العامة عن خمتلف األجرام والظواهر الفلكية.   برامج المعلومات الفلكية -٣
  كية.ساب بعض القيم املتعلقة بالظواهر الفلحب ويقوم: يعترب من أسهل برامج احملاكاة الفلكية باإلضافة DSخصائص البرنامج  -أ

للـربامج الفلكيـة. حيـث ميكنـه احملاكـاة الفلكيـة بشـكل دقيـق مـن : جيمـع هـذا الربنـامج امليـزات الـثالث RS4خصائص البرنامج  -ب
حيتـوي . كـذلك ميكنـه حسـاب الكثـري جـداً مـن القـيم الفلكيـة. و وبأي قوة تكبري أي مكان يف الفضاء وليس فقط على سطح األرض

  حبد ذاته موسوعة فلكية لكثرة ما حيتويه من معلومات وأفالم فلكية. كية. حيث يعتربالكثري من املعلومات الفلعلى 
بدايــة تشــغيل بــرامج المحاكــاة الفلكيــة: لتشــغيل بــرامج المحاكــاة الفلكيــة والتعامــل معهــا ال بــد مــن تحديــد ثالثــة عناصــر  -ج

  أساسية:
  ريه باستخدام أدوات التحكم بالوقت اليت يوفرها الربنامج.: وميكن إدخاله مباشرة أو تغيوتاريخها وقت المشاهدة الفلكية -١
التوقيـت : وهو عبارة عن املوقع اجلغرايف (خط الطول ودائرة العرض) واالرتفاع عن سطح البحر وفـارق موقع المشاهدة الفلكية -٢

  .ديد موقع املراقبةألرضية يلزم حتملراقبة من خارج الكرة اا. و إذا كانت املشاهدة من على سطح األرض عن غرينتش
     ]م٣٠، واالرتفاع = ٣شرق)، وفارق التوقيت=+٤٩:٥٧شمال،  ٢٦:٣٤( جمعية الفلك بالقطيفلاإلحداثي الجغرافي [
  : وقد يكون اجتاه جهة معينة أو جرم فلكي معني.اتجاه المشاهدة الفلكية -٣

ــاله يف برنــــامج و  ــر أعــ ــن حتديــــد العناصــ ــات مباشــــرة يف RS4ميكــ ــال البيانــ ــت ( بإدخــ ) Location) واملوقــــع (Timeنطــــاق الوقــ
فـيمكن حتديــد  DS. وأمـا الربنــامج Navigationإظهــاره باختيـاره مــن قائمـة )، وإذا مل يكـن النطــاق ظـاهراً ميكـن Viewوالوجهـة (

. وأمـا حتديـد جهـة املشـاهدة فـيمكن مـن خـالل شـريط األدوات اجلـانيب Setمـن قائمـة  When & Whereالوقت واملوقـع باختيـار 
ويفضــل عــرض شــريط الــتحكم بالوقــت باختيــار  Toolsمــن قائمــة  Tool Barظــاهراً ميكــن اختيــار  شــريط األدوات وإذا مل يكــن

Control Bar  منClock  يف قائمةTools.ماالشكل أدناه يوضح شكل احملاكاة فيهما وأهم أدوا .  
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  وحتديد مواقعها  منشأ حركة األجرام الفلكية
  

بعــد دراســة أقســام األجــرام الفلكيــة مــن ناحيــة ســرعتها الظاهريــة، ســندرس يف هــذا الــدرس حركــات األرض املختلفــة وأثرهــا يف حركــة 
  األجرام الفلكية. وباختصار ميكن القول:

  هوحركة الجرم الفلكي ذات المختلفة حركات األرض لحركتين، ن حركة األجرام الفلكية تنشأ نتيجةإ
  

  حركات األرض -١-٢
، (north pole) عكـس عقــارب السـاعة للمشـاهد مـن القطــب الشـمايل أي: مـن الغــرب إىل الشـرق  حركتهــا حــول محورهــا -١

يبقـى الـنجم الـذي بينمـا  .ة الجتـاه الـدورانموازيـ اتيف مسـار  األجرام الفلكية من الشرق إىل الغرب يومياً  مجيع وينشأ عن ذلك شروق
ويكــون حمــور دوران األرض حــول نفســها عموديــاً  .) ثابتــًا واألجــرام الفلكيــة تــدور حولــهPolaris-القطــب (القطــيبعلــى  مباشــرة يقــع
  .١-٢شكل ،(latitude) اجلغرايف اختالف دائرة العرضب احلركة اليومية. وختتلف (equator) خط االستواء عند
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ــل ســــنة مشــــال: حيــــث تــــدور(عكس عقــــارب الســــاعة للمشــــاهد مــــن  حركتهــــا حــــول الشــــمس -٢ ــية اموعــــة الشمســــية) كــ  مشســ
) zodiacوالـربوج ( (constellations) وينشأ عن ذلك دوران اموعات النجميـة كلم يف الثانية.٢٩,٨يوم) بسرعة  ٣٦٥,٢٥(

تصــنع الـــدائرة . و (ecliptic)للشــمس يســمى فلـــك الــربوج  اً دائريـــ اً ممـــا يكــون مســار  .الــيت تكـــون خلفيــة للشــمس الشمســية املختلفــة
  ,٢-٢شكل  حول الشمس. األرض مع مستوى دورانتقريباً  درجة ٢٣,٥زاوية مقدارها  االستوائية

ممـا يغـري  تقريبـاً  سـنة ٢٥٨٠٠مـرة كـل  وذلـك مبعـدل نح مثـل الدوامـةتـر  حمور دوران األرض حول نفسها إنث : حيحركة الترنح -٣
ــى احملـــور الشـــمايل موضـــع القطـــب الشـــمايل الســـماوي بالنســـبة للنجـــوم حولـــه. أي إن مـــن غـــري مواقـــع تتو  يتغـــري الـــنجم الـــذي يقـــع علـ

األرض إلكمـال الـدورة ولكـن لـه  تغرقهامهمل لطول الفرتة الـيت تسـ على حركة األجرام الفلكية وتأثري هذه احلركة .اموعات النجمية
  .التقومي موضوع كما سندرس يف  على التقومي على مدى السنوات الطويلة تأثري

إذا كـان اجتـاه القمـر باجتـاه  .حوهلـا جاذبية القمـر الـذي يـدورهتزاز يف حركتها حول الشمس بسبب : وهي االهتزازيةالحركة اال -٤
 و تــأثري حيـث خيتلــف عـن مركــز األرض كجســمني.  والقمـر ألرضذلــك إىل موقـع مركــز ثقــل اوميكــن إرجـاع  الشـمس أو معاكســاً هلـا.

  .الفلكية مراعلى مواقع األج مهالهإميكن  ذه احلركةه
 تصـــل إىل كبــرية  حــول مركـــز اــرة بســـرعةاموعـــة الشمســية  تــدورحيـــث : حركـــة المجموعـــة الشمســـية حـــول مركـــز المجـــرة -٥

ثر أ. ومبا أن اموعة الشمسية تتحرك جمتمعة فليس هلذه احلركة ٣-١شكل مليون سنة، ٢٥٠رة كل لتكمل دو  كلم يف الثانية،٢٥٠
   أيضًا. الكبري فإن أثر هذه احلركة مهملٌ فبسبب بعدها  ،على مواقع القمر والكواكب، وأما النجوم

  
 المسارات في القطب الشمالي         المسارات في نصف الكرة الشمالي                      المسارات عند خط ا�ستواء                  



������ ��	 
��� - ���� ������ ��� �� ���� .......................................................................... 

١٣ www.qasweb.org                                                                         جمعية الفلك بالقطيف 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  )sphere celestialالقبة السماوية ( الكرة السماوية  -٢-٢
ميكــن . ولتســهيل حتديــد مواقــع األجــرام الفلكيــة لســماوية أو الكــرة الســماوية وهــي عبــارة عــن كــرة ختيليــة تقــع األرض يف مركزهــاالقبــة ا

وتتكـون . تسـمى القبـة السـماوية يكـون علـى شـكل قبـة )horizon( اجلزء الذي يقع فوق األفقأما تقع عليها. و  كلها  اعتبار األجرام
 ميكــن تقســيمها إىلو  ســيتم دراســتها بشــكل تفصــيلي يف املســتوى الثــاين. .ك (مســارات) اصــطالحيةنقــاط وأفــال مــن الســماوية الكــرة
 ةثابتــ ااملوقــع اجلغــرايف وميكــن اعتبارهــال يعتمــد علــى  نــوع الثــاينوال .عتمــد علــى املوقــع اجلغــرايف للشــخص املراقــبالنــوع األول ي :نــوعني

    النوع األول:أمثلة  أهم ومن .بالنسبة للقبة السماوية مثل النجوم
  . ٣-٢): وهي النقطة اليت تقع عمودياً على رأس املراقب. شكل zenith( الرأس نقطة سمت -١
  ,٣-٢): وهي الدائرة اليت تصل القطب الشمايل باجلنويب من الكرة األرضية. شكل meridian(خط (دائرة) الزوال  -٢
  .٣-٢شكل  لذي يشاهده املراقب.): وهو مستوى األفق اhorizon( خط األفق (دائرة) األفق -٣
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23.5˚

الدائرة ا�س��توائية مس�توى دوران ا�رض 
حول الشمس 

الشمس

اOرض

23.5˚

محPPPPPور دوران اOرض
 حول نفسھا

حركة الترنح

23.5˚

الدائرة ا�س��توائية مس�توى دوران ا�رض 
حول الشمس 

الشمس

اOرض

23.5˚

محPPPPPور دوران اOرض
 حول نفسھا

حركة الترنح

  

 


و��א��ض��Pل�א ���P�:Q�J:�א٢−����٢��R,Pل�'&;�2 ��ض��PوS'T������.���O��U�2'دو�א�V�WXY  

 القبة السماوية

 خط الزوال السمت

 دائرة ا+فق

 شمال

 جنوب
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  أمثلة النوع الثاني: أهم ومن
ل املـوازي حملـور دوران األرض حـو  طميـر فيهـا اخلـ : وهـي النقطـة الـيت)celestial north pole CNP( القطب الشمالي للقبــة -١

  .٤-٢شكل  تقريبا. وتدور مجيع األجرام الفلكية يوميا حول تلك النقطة، تكون باجتاه النجم القطيبنفسها، و 
. علــى الكــرة الســماوية اجلغرافيــة االســتواء (خــط) ة الــيت تعتــرب موازيــة ملســقط دائــرةوهــي الــدائر  :)equator( الفلــك االســتوائي -٢

  .٤-٢شكل  ة فلك االستواء،وتدور مجيع األجرام الفلكية يوميا مبوازا
فهـا الـربوج عنـد دوران األرض اليت تتحرك فيها الشمس ومـن خل الظاهرية : وهي الدائرة(ecliptic) أو الكسوف فلك البروج -٣

  .٤-٢شكل  ،وازية ملسقط مستوى دوران األرض حول الشمس على الكرة السماويةم وتكون .كل سنة  حول الشمس
، وحيدث اإلعتدال الربيعي ): وهي النقطتان اليت يلتقي فيها فلك الربوج بالفلك اإلستوائيequinox points( عتدالنقطتا اال -٤

  .٤-٢شكل  ،من السنة يف تلك النقطتني الظاهري واخلريفي عند مرور الشمس
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  الفلكية تحديد مواقع األجرام -٣-٢
 لتحديـد موقـع أي جـرم فلكـي علـىمبركـز الكـرة. و  امتـدادها دائرة الذي ميرال) وهي great circleمن املفيد تعريف الدائرة العظمى (

  ن الختيار هاتني القيمتني:ان أساسيتاوهناك طريقت. البد من تعريفه بقيمتني على األقل سماويةال الكرة سطح
ــل نقطـــة  :)Alt-Az( (الســــمتي) فقــــياالرتفــــاع األطريقــــة  -١ ــدد كـ ــى ســـطح الكـــرةوحتـ ــق ب علـ ــاع اجلـــرم عـــن األفـ زاويـــة ارتفـ

)Altitude ( علــى األفــق وجهـة الشــمال لجــرمالزاويــة بــني النقطــة احملاذيــة لب) وكـذلكAzimuth وهــذه  .٥-٢)، شــكل
اجلـرم ألن القيمتـني تتغـريان  الطريقـة األفضـل لتتبـعولكنها ليست  وأسهل للفهم. الطريقة سريعة ومباشرة لتحدبد موقع اجلرم

  كأجزاء اإلحداثيات ومركزها نقطة السمت.  م القبة السماوية إىل أربعة أجزاءيتقسفيها ميكن و بتغري موقعه. 

ثابتـة علـى  مساويـة ودوائـر عـرض إىل خطـوط طـول وتقوم على فكرة تقسيم الكـرة السـماوية :)Ra-Deالطريقة االستوائية( -٢
ألن األرض السماوي حيدد بالساعات بدل الدرجات  الكرة األرضية. ولكن خط الطول الكرة السماوية مثل تقسيمسطح 

اجلغرافيـــة مهـــا خـــط االســـتواء وخـــط   يف حتديـــد املواقـــعطـــني األساســـنياخل أنّ  مـــن املعلـــومو  .لكـــل ســـاعة ˚١٥ تـــدور مبعـــدل
وخـــط الطـــول  الســماوي لفلــك االســـتوائيا م الفلكيــة مهـــااألساســني يف حتديـــد مواقــع األجـــرا اخلطـــني فــإن كـــذلك  رينتش.جــ

، ويشـابه السـماوية خط االستواء يف حتديد دائـرة العـرض األول يشابه السماوي الذي مير يف نقطة االعتدال الربيعي. حيث
الميــل ( الفلــك االســتوائي وبــني اجلــرم الزاويــة بــنيب خــط جــرينتش لتحديــد خــط الطــول. لــذلك فــإن موقــع اجلــرم حيــدد الثــاين

 ل الــذي ميــر يف نقطــة االعتــدالابالزاويــة بــني خــط الــزو و  وتكــون موجبــة مشــاًال ســالبة جنوبــاً. )Declination -االســتوائي
 هـــي الطريقــة ذهوهـــ .٦-٢شــكل ) Right Ascension -الطـــالع المســـتقيم( وبــني خــط الـــزوال الــذي ميـــر فيــه اجلـــرم

  أدوات الرصد والتصوير الفلكية املتقدمة.ورصده. لذلك يتم استخدامها يف  األفضل لتتبع اجلرم
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  )Red Shift 4-RS) و (Distance Suns2-DS( ���ص�א	������ن�   
ضــاءة األجــرام الفلكيــة ويف اخلطــوط والنقــاط االصــطالحية ميكــن ختصــيص بــرامج احملاكــاة الفلكيــة بــالتحكم يف أمســاء وأشــكال ونســبة إ

  املعروضة.   
  :DSتخصيص برنامج  -١

كمـــا يف  Viewمـــن قائمـــة  ..Object, Name, & Linesوميكـــن ختصـــيص األمســـاء واألشـــكال واخلطـــوط الفلكيـــة باختيـــار 
.  ٨-٢كمــا يف الشــكل  Optionsمــة مــن قائ Preferencesكــذلك ميكــن ختصــيص ألــوان األمســاء واخلطــوط باختيــار   .٧-٢الشــكل

ميكــن الــتحكم  وكــذلك Viewمــن قائمــة  Star Magnitudesقــدار إضــاءة األجــرام املعروضــة باختيــار مبكــذلك ميكــن الــتحكم 
  . Optionsمن قائمة  Magnitudes Calibrationبشكل األجرام باختيار 

  

   
  Y�j,�D �אن�א��V�iوא����ل�وא�Nhط�א &��,�:�٨−����٢                �j,�Dא��V�iوא����ل�وא�Nhط�א &��,�:�٧−������������٢ 
.  

  )Ra-Decالفلك االستوائي، فلك البروج، خطوط الطول ودوائر العرض السماوية ( حاول عرض:١س
  

   :RSتخصيص برنامج  -٢
لثانيـة حـول األحـداث الفلكيـة والثالثـة وا RS4عند بداية تشغيل الربنامج يظهر مربع ترحيب حيتوي على أربـع خانـات: واحـدة حـول 

 Skyومـن خـالل  New Workspaceحماكـاة للكـرة السـماوية والرابعـة مقدمـة لعلـم الفلـك. ولكـي يـتم ختصـيص الربنـامج خنتـار 

Filters  مج ميكن ختصيص األشياء السابقة والكثري من اخليارات اليت حيتويها هذا الربنامج والـيت تفـوق بكثـري عـن مـا يف الربنـاDS .
  . أدناه.٨-٢وكمثال على ختصيص الكواكب انظر الشكل

        


�� ������א�
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א	دس�א	��	� �

  حركة القمر
  

ونبــدأ بدراســة حركــة أقــرب األجــرام  وأقســامها حســب حركتهــا الظاهريــة. حركــة األجــرام الفلكيــة وبشــكل خمتصــر يف مــا ســبق مــر علينــا
أسرع األجرام الفلكية ألنه يكمل دورة يف السماء كل شهر تقريباً. أي أن موقعه يتغري بشـكل  يعتربو  .قمروهو ال الفلكية لنا وأسرعها

ميكـن مالحظـة ذلـك يف الليلـة الواحـدة عنـد مراقبتـه يف بدايـة و أكرب من بقية األجرام من ليلة إىل أخرى بالنسبة إىل النجوم اليت حوله. 
 التــابع الوحيــد لكوكــب األرض كــل ســاعة والقمــر هــو  (مبقــدار حجمــه الظــاهري) درجــة تقريبــاً الليـل وايتــه فهــو يتحــرك مبقــدار نصــف 

، ال بل يعترب ذو أمهية مادية ومعنوية لألرض والبشركلم. وهو ٣٨٤,٤٠٠ويبعد مركز القمر عن مركز األرض مسافة متوسط قيمتها 
. الـذي ال ميكـن مشـاهدته مـن سـطح األرض ه اآلخـر للقمـرويدل على ذلك سطح الوج .الدرع الواقي لألرض من النيازك واملذنبات

  باألوقات املختلفة.  ويف هذا الدرس سيتم دراسة حركة القمر وما ينتج عنها من تغري ألطوار القمر واملنازل اليت مير فيها وعالقة ذلك
      

 :حول األرض دوران القمر -١-٣

  ، وله ثالثة أنواع:الحاً بالشهر القمريعند اكمال القمر لدورته حول األرض ينشأ ما يسمى اصط
أو بالنسـبة  ملن يراقبهما من خارجهما واحدة بالنسبة القمر حول األرض مرة فيها يدور الفرتة اليت هي :(النجمي) الشهر الكوني-أ

  يوم. ٢٧,٣ الشهر النجمي ومقدار درجة أثناء دورانه، ٣٦٠. أي عندما يكمل للنجوم اليت تكون شبه ثابتة
 ومقــدار (مــن االقــرتان إىل االقــرتان). أطــواره (يعيــد) هــي الفــرتة الــيت يســتغرقها القمــر حــىت يكمــل :قترانــي)(اال لشــهر القمــريا -ب

ألن  يـــوم ٢,٢ والـــذي يســـاوي الشـــهر النجمـــي واالقـــرتاين يـــوم، وينشـــأ الفـــرق بـــني ٢٩,٥٣ االقـــرتاين يســـاوي الشـــهر القمـــري منوســـط
 اً شــهر  ١٢والســنة القمريــة هــي الفــرتة الــيت يســتغرقها القمــر ليــتم  .١-٣يف الشــكل  امس كمــيــدوران حــول الشــ أيضــاً  األرض والقمــر

  تقريباً. ١٣,٢تساوي القمر كل ليلة ومتوسط الزاوية بني الشمس والقمر اليت يقطعها .يوم ٣٥٤,٣وتساوي  اً اقرتاني
ا إن اهلـالل يـرى يف العـادة بعـد غـروب الشـمس لـذلك بـني رؤيـة اهلـالل مـرنني متتـابعتني. ومبـهي الفرتة  :الهاللي الشهر القمري -ج

   يوم. ٣٠أو  ٢٩يبدأ الشهر اهلاليل من غروب الشمس. ويكون عدد أيامه إما 
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�Y'�אع�א����2א �����:�١−����٣ �

  هأطوار الحركة الظاهرية للقمر و  -٢-٣
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. وميكـن تلخـيص مـن شـهر آلخـر أيضـاً  وغروبـهه شـروق خيتلف شكل القمر الظاهري يف كل يـوم عـن اآلخـر كمـا خيتلـف موقعـه ووقـت
  التايل: ،٢-٣ الشكل ذلك يف
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مـن  قمرمـن خاللـه اسـتخالص الكثـري مـن األمـور املتعلقـة بـال باألوقـات وميكـن تهـايلخص أطوار القمر وعالق )٢-٣( والشكل أعاله
  منها: حيث الشكل واملوقع ووقت الشروق والغروب وغريها

 .يبدو القمر هالًال عند غروب الشمس من جهة الغرب يف بداية الشهر القمري (هالل بداية الشهر) .١

 دقيقة ليلياً. ٥٠ متوسط قدره فيتأخر وقت غروبه مبقدار ،األرضبسبب دوران القمر حول  يرتفع القمر شرقاً كل ليلة .٢

يف منتصـف  (بـدر) حـىت يشـمل كامـل القـرص بينه وبني الشـمس بسبب تغري الزاوية كلما ارتفع شرقاً   منه اءاملض زءاد اجليزد .٣
  .يف وقت غروا تقريباً  لشمسة لقابليف اجلهة امل فيشرق من جهة الشرق الشهر

ت شــروقه أكثــر عــن وقــت وكلمــا نقــص أكثــر تــأخر وقــ بعــد منتصــف الشــهر يبــدأ حجــم اجلــزء املضــاء مــن القمــر بالنقصــان .٤
  غروب الشمس.

  .الشهر) آخر( هالل  ) يشرق قبل شروق الشمس من جهة الشرقكالعرجون القديميعود القمر هالًال ( .٥
  .حمورهانتيجة لدوران األرض حول  يشرق القمر ويغرب كل يوم كبقية األجرام الفلكية األخرى .٦
 .بسبب حركة األرض حول الشمس مجيع أطواره من شهر آلخر يف موقع القمر بالنسبة للشمس واألفق تلفخي .٧
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ألن الزاويــة بــني مــدار القمــر  .بــرج القمــر هــي اموعــة النجميــة الــيت ميــر فيهــا ويف العــادة تكــون هــي نفســها بــروج الشــمس .٨
بـرج إىل كـل م  يقسميكث القمر يف كل برج أكثر من يومني. لذلك مت تو  درجات. ٥ومدار الشمس (فلك الربوج) تساوي 

 .القمر بعدد الليايل اليت يظهر فيها ٢٨ االصطالحي وعددها .ازل القمر اليت مير فيها أو أكثر تسمى منمنزلتني

) يكـون القمـر تقريبـاً يف ٧ع األول (ليلـةيـالرتبيف فمـثالُ ميكن حتديد موقع القمر والوقت التقرييب لشروقه وغروبه يف أي ليلـة.  .٩
ويغــرب البــدر عنــد شــروق الشــمس. بينمــا يشــرق الرتبيــع الثــاين عنــد . غــروب الشــمس عنــد الــزوال) خــط( أعلــى نقطــة لــه

 وهكذا بقية األطوار. صف الليل.تمن

فيهـا مـع األرض يف مسـتوى واحـد (يف  ن، هـي النقطـة الـيت يكونـا)والدة اهلـالل فلكيـاً -(احملـاق نقطة اقرتان القمر بالشـمس .١٠
 وهي بداية الشهر االقرتايت. اق اليت يغيب فيها القمر.وتلك احلالة تسمى احمل خط مستقيم ملن يراقبهما من األعلى).

 .(نقطة االقرتان) والدته فلكياً يبدأ من  عمر اهلالل .١١

 بعد غروب الشمس.  فوق األفق مكث اهلالل هو فرتة بقائه .١٢

ن يصـل يتـه أي أن عمـره ال بـد أالشـمس تكفـي لرؤ  لكي ميكن رؤية اهلالل ال بد أن يتجاوز نقطة اإلقرتان ليصنع زاوية مـع .١٣
بعــد غـــروب الشـــمس. وعمـــر اهلــالل الـــالزم ومكثـــه خيتلفـــان  ذلك مكثـــه ال بــد أن يســـتغرق فـــرتة معينـــةإىل مقــدار معـــني وكـــ

 وعند بداية رؤية اهلالل بعد غروب الشمس يبدأ الشهر اهلاليل. .كما سندرس يف الدرس القادم  باختالف املعيار املستخدم

 .خيتلـــف مـــن شـــهر آلخـــر وهـــذا املكـــان علـــى ســـطح األرض يـــه شـــروط الرؤيـــةتبـــدأ رؤيـــة اهلـــالل مـــن املكـــان الـــذي تتحـــق ف .١٤
واألماكن اليت تقع غرب ذلك املكان مباشرة تكـون رؤيـة اهلـالل فيهـا أوضـح يف نفـس الظـروف اجلويـة ألن الغـروب حيـل ـا 

  رؤيته أسهل. مما جيعل اهلالل يتكون بشكل أكرب فتصبحفتزداد الزاوية بني الشمس والقمر  فيتحرك القمر الحقاً 

الشرق عند شروق الشمس فإنه من شبه املستحيل أن يرى هالل أول الشهر الذي  جهة عندما يرى هالل آخر الشهر من .١٥
 . على األقل اً ألنه ال بد أن يغيب يوم يليه يف نفس اليوم من جهة الغرب

   ر اهلاليل.همنتصف الشهر االقرتايت خيتلف عن منتصف الش .١٦

  . ٣-٣يف الشكل  كذلك بعض الزوايا املهمةو ، كما نشاهده على سطح األرض  كل ليلة  وطوره قع القمروميكن توضيح تغري مو 
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 حساا بالعالقة التقريبية) وميكن λ(كما يتضح من الشكلني السابقني فإن النسبة املضاءة من القمر تزداد بازدياد الزاوية و 

  )١-٣(              )١) + λ -١٨٠(  جتا(   ×  ٠,٥اإلضاءة = 

  من الصفر. λعندما تقرتب  فيها ولكن العالقة السابقة تقريبية تزداد نسبة اخلطأ
ف علــى يســار الشــمس بالنســبة للرائــي يف نصــف الكــرة الشــمايل والعكــس يف النصــ هــالل بدايــة الشــهرموقــع  يف العــادة يكــونو 
  واحدة مرة الشمال)عكس عقارب الساعة ملن يراقبه من ( بنفس اجتاه دورانه حول األرض ن القمر يدور حول نفسهأيضاً فإ .اجلنويب

ه واحد. كما أن نسبة الضوء الذي يعكسه القمر من ضـوء الشـمس السـاقط عليـه تسـاوي ل شهر، أي أنه يظل يقابل األرض بوجك
  %. ٣٩ساوي يرنت مع نسبة الضوء اليت تعكسه األرض واليت قليلة إذا ما قو % وهي نسبة ٧,٣

  

    
�א��,+�א���*���(�ض�)'�א���� �� �� �א��,+�א�:���89(�ض�و167و����45א123א)��0א�/��ز-��� �

  
  طرق تحديد بداية الشهر القمري -٣-٣

  شهر القمري، وهو الذي يتم حتديده من دورة القمر حول األرض. ومن هذه الطرق:هناك عدة طرق لتحديد بداية ال
عندما يتجاوز القمـر نقطـة اقرتانـه  وهي خمتصة بالشهر االقرتاين. حيث يبدأ الشهر :التحديد الفلكي ( والدة اهلالل فلكيا) •

بلـد فـإن اليـوم التـايل يعتـرب حسـب يف  أو قبـل منتصـف الليـل قـرتان قبـل غـروب الشـمسفـإذا حـدثت نقطـة اال .مع الشـمس
 بعض التقاوميوميكن حتديد تلك النقطة بدقة. وهذه الطريقة هي طريقة املستخدمة يف  هذه الطريقة اليوم األول من الشهر.

  .ةاليهودي
  .بعد غروب الشمس التحديد حبساب الرؤية: حيث يدخل الشهر يف البالد اليت يتوقع فيها رؤية اهلالل حسابياً  •
علــى احلســاب املوثــوق إال يف  وهــذه الطريقــة جتمــع بــني احلســاب والرؤيــة وفيهــا ميكــن اإلعتمــاديــد بالرؤيــة واحلســاب: التحد •

  حالة استهالل الناس يف اجلو الصايف وعدم رؤيتهم للهالل. 
وإن  ســـلمنيوهـــو الـــرأي املشـــهور عنـــد ســـائر فقهـــاء امل التحديـــد بالرؤيـــة: حيـــث يشـــرتط رؤيـــة اهلـــالل بـــالعني اـــردة الطبيعيـــة •

وســنكرس الــدرس القــادم  اختلفــوا هــل أن الرؤيــة طريــق ملعرفــة دخــول الشــهر أم هــي موضــوع لــدخول الشــهر علــى التفصــيل.
 لدراسة أهم معايري الرؤية البصرية املختلفة.
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   ����א	�  �DS & RS�����دאמ�#�"� و�!د�د� ���و�����
  

من  كذلك ميكن متابعة حركته. وذلك بالضغط على زر التوجه للقمر  DSنامج ميكن حتديد موقع القمر بشكل مباشر باستخدام الرب 
واختيــار القمــر أو أي جــرم مــن األجــرام احملــددة الســتمرار متابعتــه.  Lock Aimميكــن اختيــار  Aimومــن قائمــة  شــريط األدوات.

  ، يوضح أهم مهام أزرار األدوات يف شريط األدوات.٤-٣والشكل
  

     

كن حتديد موقع وخصائص أي جرم بالنقر عليه مرتني على الـزر األميـن يف الفـارة أو وضـعه يف املركـز بـالنقر علـى األيسـر (ميكـن أن ومي
   بوضعها يف املركز مث تصغري جمال الرؤية. وميكن تكبري الشمس والقمر يكون عكس ذلك حسب ختصيص الربنامج).

  في: كذلك حدد موعد شروقه وغروبه  غروب الشمس دعنحاول تحديد موقع القمر  DSباستخدام  :١س
  نهاية الشهر.-٥   التربيع الثاني،-٤  منتصف الشهر،-٣    التربيع األول،-٢    بداية الشهر،-١

  كما يف الشكل. ومتابعته بنقر القفل.  Viewمن نافذة  Moonsمن  The Moonباختيار  RS4* وميكن التوجه للقمر يف 

  

  التوجه للشمس- 
  التوجه للقمر- 
  اختيار اجلرم- 
  إظهار أشكال الربوج- 
  األجرام السحيقة - 
 -  
  الشمسيةاموعة - 
  
  التوجه للجهات األصلية- 
 -  
 -  
 -  
  جمال الرؤية- 
 -  
 -  
  الوقت احلايل- 

  + ساعة
  ساعة - 
  وقت شروق الشمس- 
  وقت غروب الشمس- 
  

  العدد         النظام× وحدة الزمن    -الوقت    التاريخ      الدورة        +            
  

بمجال التحكم 
 ؤيةالر

بزاوية التحكم 
 اXرتفاع

 بالزاوية ا\فقيةالتحكم 
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א��א	دس�א	�� �

  ية اهلاللرؤمعايري 
  

  معايير رؤية الهالل بالعين المجردة -١-٤
أن الكثري من احلضارات القدمية كانت تعتمد على التقومي القمـري ألمورهـا الدينيـة أو املدنيـة، لـذلك فـإن حماولـة وضـع معيـار لرؤيـة مبا 

 فلكــي هندســي. واآلخــر أحــدمها فلكــي. وعمومــاً ميكــن تقســيم تلــك املعــايري إىل قسـمني: جـداً  هـالل أول الشــهر بــالعني كانــت قدميــة
م هـــو املســـتخدم وهـــو يقـــوم علـــى قواعـــد بســـيطة مبنيـــة علـــى الشـــكل ١٩٧٧فيزيـــائي. وبـــالطبع فلقـــد كـــان القســـم األول وحـــىت تـــاريخ 

انس اهلندسي والزواية اليت يصنعها القمر مع الشمس وما يتعلق بذلك من عمر اهلالل ومكثه. أما القسم الثاين فأول من بدأ به هو فر 
، حيث أدخل يف معياره أثر إضاءة القمر والغالف اجلوي وتداخل الضوء ليحدد القيمة الصغرى لإلضاء اليت ميكن ١٩٧٧برون عام 

  رؤيتها بالعني اردة. وميكن تلخيص أهم املعايري كالتايل:
  :معيار اإلثني عشر درجة  -١
. وهـو يعتمـد علـى حسـاب ومعرفـة الزاويـة احلديـة المعطيــات البابليــةتنتجه الهنود من االرصاد و اسقدمي  هندسي وهو معيار فلكي 

أقـل زاويـة  الفلكيـون اهلنـود أن . حيـث اسـتنتج٣-٣علـى فلـك االسـتواء) شـكل  λبني الشمس والقمـر علـى فلـك االسـتواء (مسـقط 
دقيقــة. ولقــد أخــذ  ٤٨اوي لكــي ميكــن رؤيــة اهلــالل بــالعني اــردة. وتلــك الزاويــة تعــادل مــدة مكــث تســ ˚١٢تكــون حديــة جيــب أن 

ومنـه وضـعوا اجلـداول (األزيـاج) الـيت حتـدد العالقـة بـني تلـك  وأضـافوا لـه الكثـري مـن التعـديالت هالفلكيون املسلمون هذا املعيار وطـورو 
  من خالهلا ميكن التنبوء بوقت رؤية اهلالل يف املنازل املختلفة.فلك الربوج ونقطة اإلعتدال. و الزاوية و 

دقيقة. وأدخل فيها عامل بيضاوية مدار القمر والذي يؤدي إىل اخنفاض تلك  ٤٧درجة و  ١١الزاوية احلدية إىل  البتانيوعدل 
 درجـات. ١٠-٨مث حتدث عن معيار اخنفاض الشمس حتت األفق والذي حدده بـالفرتة بـني  دقيقة. ٥١درجات و  ١٠الدرجة إىل 

هـذا  وظـل .درجـة ١١ويـة ومسـك القمـر فكانـت أقـل قيمـة لتلـك الزاويـة احلديـة فقد أدخل عامل تغري سرعة القمـر الزا ابن يونسوأما 
   متبعاً حىت بداية القرن العشرين. املعيار

  المعايير الفلكية الحديثة: -٢
املعـايري  واضـعيبعـض من التعديالت وإدخال عوامل أكثر. وحـاول ضافة الكثري إ. ولكن بندسيةواليت كانت ضمن إطار الطريقة اهل  

، حبيــث ميكــن رســم خارطــة للمنــاطق الــيت ميكــن مــن خالهلــا رؤيــة د أن كانــت ذات طــابع حملــيعــملي باديثـة أن تكــون ذات طــابع عــاحل
، وهذا يعين إدخـال عامـل إخـتالف املناطق اليت تبدأ فيها رؤية اهلالل على سطح األرض. مبعىن حتديد خط التاريخ القمري أو اهلالل

فلقــد ســجل   .كاملنــاظري  مــا ســجلت مشــاهدات قياســية وخصوصــاً مــع اســتخدام األدوات البصــرية. كخــط الطــول والعــرض اجلغــرافيني
دقيقـة بعـد غـروب  ٢٢دقيقـة أي أن مـدة بقائـه كانـت  ٢٤سـاعة و ١٥م أنـه شـاهد اهلـالل وعمـره ١٨٧١يف عـام  جوليوس شــميت

م كــان عمــر ١٩٨٩ة باملنظــار املــزدوج يف عــام دقيقــة) يف حــني أن مشــاهدة قياســي ٤٨الشــمس. وهــو أقــل بكثــري مــن املعيــار البــابلي (
  دقيقة. ٢٨ساعة و  ١٣القمر يف حينها 

وإجيـاد العالقــة  ωلقيـاس زاويــة طرفـا اهلــالل  الفلكــي الفرنســي دانجــونبــه  م االسـهامات يف هــذا اجلانـب مــا قـامولعلـه مـن أهــ
أما إذا قلت فإن تلك الزاوية تنقص، أي أن  ˚٣٠أكرب من  λعندما تكون  ١٨٠، حيث وجد أن هذه الزاوية تساوي λبينها وبني 

وميكــن إرجــاع ســبب  .حــد دانجــونســمىيوهــذا احلـد الشــهري . ˚٧تســاوي  λعنــدما تكــون  اً طـول اهلــالل يــنقص إىل أن تصــبح صــفر 
إىل حجــب الرؤيــة كــذلك بســبب اإلضــطرابات  علــى حافــة القمــر اؤدي حــدوث ظالهلــيــتلــك اخلاصــية إىل تضــاريس حافــة القمــر الــيت 

طريقـة فوجـد أن الولكـن حممـد إليـاس، الفلكـي املـاليزي اسـتخدم نفـس  وية اليت ختل بالرؤيـة فتجعـل اهلـالل عنـدها دون حـد الرؤيـة.اجل
  .١-٤شكل وما زال مستمراً يف حبث وحتقيق املوضوع ،˚٧بدًال من  ˚١٠,٥أقل زاوية هي 
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مــع  األفقيــة الســمت زاويــةو  )Alt( ومل يكتــف علمــاء الفلــك باســتخدام الزاويــة احلديــة وإمنــا اســتخدموا زاويــة اإلرتفــاع عــن األفــق
م) إىل أن اهلــالل ميكــن أن يــرى إذا كانــت زاويــة العلــو ١٩١٠( فوذرنغهــامفلقــد خلــص . ٣-٣الشــكليف موضــح  هــو كمــا  الشــمس

 ١٢م) قيمة ١٩١١( موندر. واستبدل ˚٢٠إىل  األفقية السمت عندما تصل زاوية ˚١٠ة إىل وتقل هذه القيم ˚١٢للقمر أكرب من 
يبني و رسم خط التاريخ القمري بيقوم ل استفاد من املعيارين السابقني فقد )١٩٨٤(محمد إلياسأما . ˚١١يف الطريقة السابقة بقيمة 

وذلك باستخدام احلاسب اآليل.  كاالرتفاع وحنوه  دخل فيه عوامل إضافيةفيه األماكن اليت ميكن منها مشاهدة اهلالل بالعني اردة وأ
  .٢-٤األفقية) يف الشكل  السمت زاوية-حالة رصد لألهلة مقارنة باملعايري السابقة يف منحىن (العلو ٧٦وميكن عرض 
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مــن أدق  معيــاره مــديراً ملرصــد جــرينتش ويعتــربوهــو الــذي عمــل  يــالوب الفلكــي هــو كــان  اً كيــاً حــديثومــن أواخــر مــن وضــع معيــاراً فل
إليـاس ولكـن باسـتخدام  حممـد كمـا أراد  لكامل األرض يف يـوم االقـرتان أو بعـده. املعايري. حيث يهدف إىل رسم خط التاريخ القمري

  هي:مخسة مناطق م أماكن رؤية اهلالل إىل زاوية ارتفاع اهلالل والسمك السطحي للهالل. ومن خالله قس
  مناطق يستحيل منها رؤية اهلالل حىت باملرقب أو املنظار. -أ  

  مناطق ميكن رؤية اهلالل فيها باملرقب أو املنظار. -ب
  مناطق قد حنتاج لرؤية اهلالل فيها املرقب أو املنظار. -جـ  
           .    صفاء الغالف اجلويعني اردة عند كن رؤية اهلالل فيها بالمممناطق  -د  
 مناطق ممكن رؤية اهلالل فيها بالعني اردة بسهولة. -هـ  

λ

ω

λ

ω
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و أحـد الفلكيـني والذي صممه الـدكتور منـذر أمحـد وهـ (Moon Calculator)وميكن رسم خط التاريخ القمري من خالل برنامج 
يونيـو وهـو ميثـل قطـع مكـافئ  ٧يف يـوم الثالثـاء  هــ،١٤٢٦ مجادى األوىليوضح خط التاريخ القمري هلالل  ٣-٤املسلمني. والشكل

. وفيه حتدد املناطق اخلمسة السابقة باإلضافة إىل بعض املعلومات الفلكية. ومنه ميكن القول حسب هذا املعيار أن شكل لسان على
ى بــالعني اــردة مــن وســط القــارتني ســيا بينمــا تبــدأ رؤيتــه باملنظــار مــن منــاطق شــرق أفريقيــا وميكــن أن يــر آاهلــالل تســتحيل رؤيتــه يف 

 وميكن احلصول على نسخة من الربنامج السابق من موقع رصد األهلة اإلسالمية التابع للجمعية الفلكية األردنية مـن : األمريكيتني.

http://www.jas.org.jo/icop.html  أو من موقع مجعية الفلك بالقطيفwww.qasweb.org.       
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ألن الرؤيـة البصـرية  حـد اآلن وال بد أن نشري هنا أن املناطق حول خـط بدايـة رؤيـة اهلـالل هـي منـاطق تقريبيـة ال ميكـن حتديـدها بدقـة
  غري فلكية وهي متغرية. ويزداد تأكيد الرؤية أو عدمها عند اإلبتعاد عن خط البداية غرباً أو شرقًا.تتوقف على عوامل 

ويـتلخص يف  نظـاركما أن هناك عدة معايري أخرى منها على سبيل املثال معيار مرصد جنوب أفريقيـا، ويصـلح اسـتخدامه للرصـد بامل
  اجلدول التايل:

  

 األفقية بني الشمس والقمر السمت زاوية أقل من  ية اإلرتفاعزاو رؤية اهلالل مستحيلة إذا كانت 

٠ ٦,٧ 

٥ ٦,١ 

١٠ ٥,٣ 

٢٠ ٣,٢ 

٢٥ ٢ 
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  : معيار جمعية الفلك بالقطيف - ٣
وقد مت وضع معيار مبدأي للجمعية لرؤية األهلة وهو قائم على اخلصائص اهلندسية للقمر حبسب ما سجل عامليا لرصد األهلة. وقد 

 هـ. ويستخدم معيار اجلمعية لوضع تقومي سنوي للجمعية.١٤٢٨ه مث مت مراجعته وتعديله العام ١٤٢٦دأي عام مت وضع معيار مب
املناطق اليت تقع حول نفس دائرة العرض تقريباً  ضوء املعايري أعاله ميكن تقسيم إمكانية رؤية اهلالل بالعني اردة للمنطقة أو وعلى

  :التايل حسب خصائص القمر وفق اجلدول

احتمالية الرؤية بالعين 
 المجردة

االستطالة أثناء غروب 
 الشمس (درجة قوسية)

االرتفاع أثناء غروب 
 الشمس (درجة قوسية)

المكث بعد غروب 
 الشمس (دقيقة وقتية)

 مالحظات

 حتت األفق قبل حدوث االقرتان مستحيلة
يغرب القمر قبل غروب 

 الشمس
  إذا حتقق واحد من القيم

مستحيلة شبه مستحيلة (
 عملياً)

  إذا حتقق واحد من القيم دقائق ١٠أقل من  أقل من درجتني درجات ٥أقل من 

غري ممكنة (مل تسجل 
 الرؤية)

  إذا حتقق اثنني من القيم دقيقة ٢٥أقل من  ٤أقل من  درجات ٧أقل من 

  إذا حتقق اثنني من القيم ٤٠- ٢٥ ٧-٤ ١٠-٧  حرجة (غري حمددة)
  إذا حتققت كل القيم ٥٠- ٣٥ ١٠-٦ ١٥- ١٠  ممكنة

  إذا حتققت كل القيم ٥٠أكرب من  ١٠أكرب من  ١٥أكرب من  ممكنة بسهولة

عوامل   بإمكانية رؤية الهالل من عدم الرؤية في بعض األهلة (األهلة الحرجة) إلى وجود عدة ويرجع عدم القدرة على القطع
الظاهري. مثل اضطراب الطبقات العليا من  ثيره حتى مع صفاء الجومتغيرة وغير فلكية تؤثر في رؤية الهالل وبعضها يظل تأ

    ا.العلي الغالف الجوي والرطوبة في طبقات الجو

 

   :الحديثة المعايير الفيزيائية الفلكية - ٤
ضــغط وكــذلك الرؤيــة العوامــل الفيزيائيــة الرطوبــة والبعــض أمثلــة . و القمــر الــيت تــؤثر يف رؤيــة الفيزيائيــةالعوامــل  أخــذاملعــايري الــيت ت وهــي

. وفيه حديثاً  م) من أول من وضع معياراً فيزيائيًا فلكياً ١٩٧٧( برونويعترب  البشرية وعمر املشاهد باإلضافة للعوامل الفلكية السابقة.
درس العالقة بني سطوع السماء باخنفاض الشمس عن األفق، وكذلك بـني سـطوع القمـر وارتفاعـه. ورسـم تلـك العالقـة يف منحـىن مث 

) ميكن من خالله حتديـد إمكانيـة رؤيـة اهلـالل مـن خـالل اخنفـاض الشـمس وعلـو القمـر. وهـو شـكل ٤-٤خلص إىل منحىن (شكل 
بعـد  يف كـل شـهر ميكن االستفادة منه لتحديد أنسب األوقات لرؤية اهلالل بعد غـروب الشـمس إذ أن اهلـالل لـيس مـن السـهل رؤيتـه

ولتحديد تلك الفرتة نأخذ مثاًال يوضح املسألة. فإذا كان الفرق يف العلـو بـني الشـمس بعد ذلك بفرتة. غروب الشمس مباشرة ولكن 
فإنه لو رمسنا خطاً أفقيًا من احملور اللعمودي فإنه يتقاطع مع املنحـىن العلـوي يف النقطتـني اللتـني تقـابالن القمتـني  ˚١٣والقمر يساوي 

  .تقريباً   اخنفاض الشمس تلك القيمتني وتزداد أكثر يف منتصفهماؤية هي يف الفرتة بني. أي أن احتمالية الر  ˚١١,٥و  ˚١
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ألحبـاث واملعـايري. كمـا أن م) فكان حبثه من أدق ا١٩٨٨( شيفرأهم من قام بدمج هذه العوامل جمتمعة هو الفلكي لعل و 
د أن عــدد األشــهر الطويلــة يســاوي تقريبــاً عــدد األشــهر القصــرية. جــ) فو اً يومــ ٣٠أو  ٢٩ختــذ التعريــف اإلســالمي للشــهر (االباحــث 

وعنــد رســم خــط التــاريخ القمــري ــذا املعيــار فلــن يكــون متصــًال ألن تلــك العوامــل تأثريهــا لــيس  ولــيس مــن الضــروري تنــاوب األشــهر.
  . كما هو احلال مع معيار يالوب  على سطح األرض غريتنس المتجا

  
  الخالصة -٢-٤

  من املعايري أعاله ميكن وضع خالصة لتلك املعايري خبصائص خمتلفة للقمركالتايل:
دقيقة باملنظار  ٢٨ساعة و ١٣دقيقة أو  ٢٤ساعة و  ١٥مل يتم تسجيل أي مشاهدة بصرية هلالل عمره أقل من : عمر الهالل -أ
يري الفيزيائية فإنـه مـن شـبه املسـتحيل أن يـرى اهلـالل اونتيجة للمع ألنه ،وال ميكن االعتماد عليها زدوج. ولكن تلك حالة نادرة جداً امل

  . وتزداد تلك القيمة كلما ابتعدنا عن خط االستواء.بالعني اردة ساعة ١٦الذي يقل عمره عن 
ية بني الشمس والقمر فإن نسبة رؤية اهلالل تزداد. ويعترب الكثري من الفلكيني أن : كلما زادت الزاو الزاوية بين الشمس والقمر -ب

) حد ال ميكن مشاهدة اهلالل إذا قلـت الزاويـة عنـه. بـل إن بعـض الفلكيـني مثـل حممـد إليـاس يعتـرب ذلـك احلـد لـيس ˚٧حد داجنون (
  عن الشمس.  ٧,٦قياسية باملنظار يف زاوية  . ولكن قد مت تسجيل رؤية اهلالل يف ظروف˚١٠,٥يقينيًا بل يستبدله بـ 

ذلــك أمــر اســتثنائي جــداً، ولكــن دقيقــة. ولكــن  ٢٢: مل تســجل رؤيــة للهــالل بــالعني اــردة إذا نقــص مكثــه عــن مكــث الهــالل -جـــ
ترفع تلك القيمة  دقيقة. بل أن الكثري من تلك املعايري ٣٠حسب املعايري احلديثة فإنه من الصعب جداً رؤية اهلالل إذا قل مكثه عن 

 .وخصوصاُ إذا قلت زاوية السمت األفقية بني اهلالل والشمسدقيقة للعني اردة  ٤٠إىل 

من الصعب مشاهدة اهلالل بالعني اـردة عنـد وقـت الغـروب مباشـرة ولكـن بعـد ذلـك بفـرتة، مث تـزداد نسـبة الرؤيـة  ارتفاع القمر: -د
لـذلك مـن خـالل األرصـاد  فيبدأ بـاخلفوت. طقة الشفق (مسك الغالف اجلوي كبري)حيث يدخل القمر يف من ˚٤حىت يصل إىل علو 

  درجات.   ٤يستبعد رؤية اهلالل إذا قل ارتفاعه عند غروب الشمس عن 

 

  البصرية منطقة الرؤية
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. فـــإن احتماليـــة الرؤيـــة تـــزداد بـــاالقرتاب مـــن املنـــاطق ٣-٤كمـــا يالحـــظ مـــن خـــط التـــاريخ القمـــري شـــكل   الموقـــع الجغرافـــي: -هــــ
  لك باالجتاه للمناطق الغربية. أي أنه كلما اجتهنا باجتاه اجلنوب الغريب.االستوائية. وكذ

ض الشـهور وخصوصـاً عنـدما عـهناك عوامل أخرى تؤثر على رؤية اهلالل وقد تزداد نسبة تأثريها بشكل كبري يف ب عوامل أخرى: -و
اب والغبــار وحركــة الغــالف اجلــوي هــذا عــدا يكــون الشــهر القمــري يف فصــل الشــتاء أو الصــيف. ومــن تلــك العوامــل ، الرطوبــة والضــب

  السحب اليت حتجب الرؤية متامًا.
  
  هامة لالستهالل عملية نصائح-٣-٤   

اجلنوبيـة الغربيـة بالنسـبة ألفقنـا  نـاطقحتديد موقع مناسب لالستهالل بعيداً عن األضـواء وخصوصـًا يف جهـة االسـتهالل. وامل -١
 هي األنسب.

  .بزمن يساوي على األقل مكث اهلالل بعد غروب الشمس احلضور ملوقع االستهالل قبل غروب الشمس -٢
قبــل غروــا مبــدة تســاوي يب للهــالل عنــد غــروب الشــمس ويف العــادة يكــون بــالقرب مــن موقــع الشــمس يتعيــني املكــان التقــر  -٣

ــن .مكـــث اهلـــالل ــمعر  وميكـ ــرامج احملاكـــاة الفلكيـــة ةفـ ــطة بعـــض بـ ــتيت النظـــر يف مجيـــع  وذلـــك .ذلـــك بواسـ لكـــي ال يـــتم تشـ
وقرنـاه مائلـة اجلنـوب (ميـاين) وقـد يكـون  وكما أشرنا فإن موقعه يف العادة على يسار الشمس بالنسـبة للمشـاهد االجتاهات.

ولكنه نادراً ما يشاهد على ميني الشمس وقرناه حنو الشمال (شامي). هذا بعكس  .أعلى الشمس وقرناه لألعلى (مساوي)
  ة اجلنويب.نصف الكر 

فرتة بقائه فوق األفق يكون يف املنطقة بني موقه عند غروب الشمس ومكان  طيلة ، ألن اهلاللتعيني مكان غروب الشمس -٤
حيـث أـا أو املشـرتي تظهـر قبـل اهلـالل مثـل الزهـرة  قـد مـن الكواكـب الـيت االسـتفادة وكـذلك .٣-٣، شـكل تقريبـاً  غروـا

 .(فلك الربوج) خط واحد س تقع تقريباً علىواهلالل والشم

 .٤-٤حتديد الوقت األنسب للرؤية وفرتة الرؤية من خالل الشكل  -٥

لتحديد موقع اهلـالل  االستعانة بالوسائل البصرية، كاملناظري، وخصوصًا تلك اليت ميكن أن تتجه آلياً وبدقة إىل موقع اهلالل -٦
 .على األقل

حىت يتأكد املشاهد من دقة الرؤية.  اهلالل اإلنتظار لوقت غروب وقت بداية الرؤية واجتاه قرين اهلالل واالفضل تسجيل -٧
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   %  �DS & RS�����دאמ�و'����و�מ�&�
ميكــن وضــع تقــومي قمــري اعتمــاداً علــى حســاب الرؤيــة وذلــك مبتابعــة القمــر يف بدايــة كــل شــهر وحتديــد عمــره عنــد غــروب مشــس اليــوم 

. وبتحديد هذه العناصر ميكن حتديد إمكانية الرؤية من وارتفاعه عن األفق وبعده الزاوي عن الشمساألخري من الشهر وكذلك مكثه 
عــدمها ومــن مث وضــع تقــومي قمــري لســنة أو عــدة ســنوات. كــذلك هنــاك عناصــر غــري أساســية قــد تفيــد يف حتديــد إمكانيــة الرؤيــة مثــل 

حيث تبـدأ إمكانيـة  نا معيار مجعية الفلك بالقطيفلو أخذف الزاوية األفقية بني الشمس والقمر حيث تزداد احتمالية الرؤية بازديادها.
درجـات وارتفاعـه أكـرب  ٨) مـن الشـهر أكـرب أو تسـاوي ٢٩الرؤية عندما تكون الزاوية بني الشمس والقمر عند غـروب اليـوم األخـري (

 ة الغرب ملشـاهدةجه عند النظر إىلدقيقة بعد غروب الشمس. فعلى سبيل املثال  ٣٠درجات ومكثه أكرب أو يساوي  ٤أو يساوي 
يعــرض  DS. فــإن برنــامج م٢٠٠٥ ليــويو  ٦ ربعــاءاأليــوم  يف عنــد غــروب الشــمس هـــ١٤٢٦لعــام  خــرةهــالل بدايــة شــهر مجــادى اآل

  الشكل أدناه وعند النقر مرتني على الزر األمين على القمر يعرض املربع حول خصائص القمر.

  
  ومن الشكل أعاله ميكن حتديد:

  دقيقة) ١٧(  م. أي أن مكث القمر يساوي الفرق بينهما٦:٥٣م وغروب القمر من املربع ٦:٣٦عة يف الساغروب الشمس  -١
درجــات تقريبـــاً. إذن الزاويــة بـــني  ٣ همـــا. والزاويـــة األفقيــة بينيقــةدق ٤٤و تـــنيدرج ) تســاويAltزاويــة ارتفــاع القمـــر عــن األفـــق ( -٢

  .خصائصهميكن رؤيته حسابياً بسبب الل أن اهلالل ومن ذلك ميكن القو  .تقريباً  درجات ٤تساوي  الشمس والقمر
 Eventsحيـث يـتم معرفـة والدتـه فلكيـاً باختيـار  RS4 اسـتخدامميكـن وشـكله عنـد رؤيتـه  مع الشمس وزاويته عمر اهلاللولتحديد 

م ٢٠٠٥ - ليـومث حيـدد شـهر يو  مباشـرة مـن شـريط الرتحيـب. Sky Dairyباختيـار  أو .Informationمـن قائمـة  Sky Dairyمـن
  حيث يعرض وقت اقرتان القمر بالشمس كما يف الشكل. New Moonفتظهر قائمة أهم األحداث الفلكية فنختار 
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  باستخدام  - ، حسب معايير الجمعيةهـ١٤٣٩وضع تقويم هجري قمري للعام لس: أكمل الجدول أدناه 
 .DS & RS4البرنامجين 

  
يوما الرؤية   الشهر

  املتوقعة
الزاوية بني 

   س والقمرالشم
ارتفاع القمر 
أثناء غروب 

  )ºالشمس(

 فقيةالزاوية األ
بني الشمس 

  )º(والقمر

مكث 
  اهلالل
  (دقيقة)

عمر 
  اهلالل
  (ساعة)

  بداية
  الشهر

عدد 
أيام 
  الشهر

  حمرم
٢٠ 

  م٢٠١٧سبتمبر
              

٢١ 
  م٢٠١٧سبتمبر

          

  صفر
  
  

              

  
  

          

                  ربيع األول
            

                  اآلخرربيع 
            

                  مجادى أوىل
            

                  مجادى اآلخرة
            

                  رجب
            

                  شعبان
            

                  رمضان
            

                  شوال
            

                  ذو القعدة
            

                  ذو احلجة
            

      اموع            
  

  .اً يوم ٣٥٥أو  اً يوم ٣٥٤* ال حظ أن مجموع أيام السنة القمرية يتراوح بين  
تامين أو  أو أكثر تجاور شهرين اليمنعيوم) و ٢٩يوم) بعد األشهر الناقصة (٣٠* ليس من الضروري تعاقب األشهر التامة ( 

  ناقصين.
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  واملد واجلزر ظاهرة اخلسوف والكسوف
  

سيتم استعراض بعض الظواهر املرتبطة حبركة القمر، وهي ظاهرة خسوف القمر وكسوف الشمس وظاهرتا املد واجلزر ويف هذا الدرس 
  يف البحار واملياه اجلوفية.

  

  )lunar eclipseظاهرة خسوف القمر( ١-١
  سبب الظاهرة: -أ
عـدل عـن القمـر. مب منه اً أو جزء الشمس عندما حتجب األرُض ضوءَ  االقرتاين تنشأ ظاهرة خسوف القمر يف منتصف الشهر القمري 

 .. وميكــن رؤيــة اخلســوف يف املنــاطق الــيت يكــون فيهــا القمــر فــوق األفــقوقــد يــزداد عــن ذلــك يف بعــض الســنوات خســوفني لكــل ســنة
  :)١-٥(شكل املراحل التاليةوحتدث تلك الظاهرة عرب 

ــبه الظـــل ) فيبـــدأ ضـــوءه بـــpenumbraيبـــدأ القمـــر بـــدخول منطقـــة شـــبه ظـــل األرض ( -١ اخلفوت دون أن خيســـف (خســـوف شـ
  ومنطقة شبه الظل اليت ينحجب فيها بعض ضوء الشمس عن القمر بسبب األرض. باملصطلح الفلكي).

ومنطقـة ظـل األرض هـي املنطقـة الـيت تنحجـب فيهـا  ) فيبدأ اخلسـوف اجلزئـي.umbraيبدأ القمر بدخول منطقة ظل األرض ( -٢
  الشمس كاملة بسبب األرض.

  ف كامل قرص القمر عند اكتمال دخوله إىل منطقة ظل األرض.خيس -٣
  يبدأ القمر باخلروج من منطقة ظل األرض فينتهي اخلسوف الكلي. -٤
  خيرج القمر متاماً من منطقة ظل األرض فينتهي اخلسوف اجلزئي. -٥
  خيرج القمر متاماً من منطقة شبه ظل األرض فينتهي كامل اخلسوف باملعىن الفلكي. -٦
  

����[,�c5 �[*�א �Q�Jوא ����A�V�WXY;�?�א ���،�و�S]�6��m,3	l�Kf�W@ل�א��ض.١−����٥+��:� �
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 أنواع الخسوف:-ب

. ويف هـذه احلالـة ينخســف  ١-٥، شـكلوحيـدث عنــدما يـدخل القمـر كلـه منطقـة ظــل األرض ):Umbralوف كلــي(خســ -١
  القمر. قرص لامك
ــزء مـــن  ):Partialخســـوف جزئــــي( -٢ ــدما يـــدخل جـ . ويف هـــذه احلالـــة ١-٥، شـــكلالقمـــر منطقـــة ظـــل األرضوحيـــدث عنـ

 القمر. قرص ينخسف جزء من

. ويف هـذه احلالـة ١-٥شـكل ،وحيدث عندما يدخل القمـر منطقـة شـبه الظـل فقـط): Penumbralخسوف شبه الظل ( -٣
لشـمس ومنطقـة شـبه الظـل هـي املنطقـة الـيت ينحجـب فيهـا جـزء مـن ضـوء ا يصبح ضوء القمر باهتاً من دون أن ينخسف.

وال يصــنف هــذا النــوع علــى أنــه خســوف  القمــر يراهــا منكســفة جزئيــاً. ســطح أي أن املراقــب للشــمس مــن علــى عــن القمــر
   شرعي.

  .إذن لكي حيدث اخلسوف الكلي فإنه البد أن حيدث اخلسوفان السابقان
  
 )clipsesolar eكسوف الشمس (  -٢-٥

  سبب الظاهرة: -أ
شـهر القمـري عنـدما حيجـب القمـُر ضـوَء الشـمس عـن األرض. بـنفس معـدل خسـوف ظاهرة كسوف الشمس يف اية ال حتدث

، ولكـن كسـوف الشـمس ال يـراه كـل مـن تظهـر والعكـس القمر ألن كـل خسـوف يرافقـه كسـوف إمـا قبلـه أو بعـده بنصـف شـهر
  .٢-٥شكل عندهم الشمس ألن ظل القمر ال ميكنه أن يغطي كل وجه األرض بسبب حجمه.

  

٢−����٥:�,]����+��V�WXY���� وא�Q�J א�*]� �c5� א�?�;Q�Jل@l�Kf�W	�S]�6��m,3و�،�����.و	;���א �;�?�א ���cא��ض�א ���� �

  
 أنواع الكسوف: -ب

وحيدث عندما يصل ظل القمر إىل سطح األرض ويف هذه احلالة ينكسف كامل  ):Total-Centralكسوف كلي (  -١
يتخذ الكسوف و  .٢-٥شكل،  أس خمروط ظل القمر باألرضقرص الشمس. وحيدث الكسوف الكلي يف مناطق التقاء ر 

  بسبب حركة األرض والقمر. اً حمدد اً مسار الكلي 
على سطح األرض. وشبه ظـل القمـر  وحيدث يف املناطق اليت يسقط فيها شبه ظل القمر ):Partialكسوف جزئي (  -٢

 الشمس لن يشاهد كامًال مـن هـذه املنـاطق. كامل قرص الشمس منها أي أن قرص  ىال ير يف هذه احلالة هي املنطقة اليت 
وتزداد نسبة الكسوف اجلزئي عند اإلقرتاب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي. ويف هذه احلالـة ينكسـف جـزء مـن قـرص 

   .٢-٥، شكلالشمس

الشمس

منطقة شبه ظل القمر منطقة ظل القمر

مسار الكسوف الكلي

القمر

مناطق الكسوف الجزئي

الشمس

منطقة شبه ظل القمر منطقة ظل القمر

مسار الكسوف الكلي

القمر

مناطق الكسوف الجزئي
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عنــدما يكــون القمــر يف نقطــة بعيــدة مــا عــن األرض (ألن مســار القمــر حــول  وحيــدث): Annularكســوف حلقــي(  -٣
ضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن حيجب كامل قـرص الشـمس، ويف هـذه احلالـة اليصـل رأس خمـروط ظـل األرض بي

  .٣-٥شكليف املناطق اليت تقع أسفل رأس املخروط، ف قرص الشمس من الوسطالقمر إىل سطح األرض، فينكس
  

  
  
  
  
  
  
  
٣−����٥:��V�WXY���� وא�Q�J א�*]� �c5,]����
و�Q�J�oא�n�c،�;�?�א ��+O�J������c��n������2א �;�?�א)����feא.� �
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 ا ال يحدث الخسوف والكسوف كل شهرلماذ -٣-٥

عند بداية أو اية الشهر القمري فإن القمر يتوسط بني األرض والشمس ولو كان القمر يدور يف نفس مسـتوى دوران األرض حـول 
ن القمــر حــول الشــمس مييــل بزاويــة مقــدارها مخــس الشــمس لكــان اخلســوف والكســوف حيــدثان كــل شــهر، ولكــن ألن مســتوى دورا

. لــذلك الســبب ال حيــدث الكســوف أو اخلســوف إال عنــدما متــر الشــمس (بســبب دوران األرض حــول ٤-٥درجــات تقريبــاً، شــكل 
دل الشمس) يف نقطة التقاء املستويني أو ما تسميان بالعقدتني. ومتر الشـمس مـرتني كـل سـنة فيهمـا. لـذلك حتـدث تلـك الظـاهرة مبعـ

  مرتني كل سنة مثل ظاهرة خسوف القمر.
وتسمى الفرتة اليت تبقى الشمس يف العقدتني بفرتة اخلسوف والكسوف حيث تبقى يف كل عقدة أكثر من شهر وهو ما جيعل  
ــرتة  ــه أو بعـــده بنصـــف شـــهر والعكـــس صـــحيح. وتســـتغرق الشـــمس فـ ــى األقـــل خســـوف قمـــر إمـــا قبلـ كـــل كســـوف مشـــس يرافقـــه علـ

ود إىل نفـــس العقـــدة وتلـــك الفـــرتة تســـمى الســـنة الكســـوفية لـــذلك يتوقـــع بعـــد تلـــك الفـــرتة أو نصـــفها حـــدوث يـــوم كـــي تعـــ ٣٤٦,٦٢
خسوف وكسوف ما على سطح األرض. وبسبب الفرق بني السنة الكسوفية والسنة الشمسية فـإن القمـر يعـود إىل نفـس النقطـة الـيت 

سمى بدورة الساروس للقمر واليت اكتشفها البابليون يف عصور يوم أو ما ت ١١,٣سنة و  ١٨حيدث فيها اخلسوف أو الكسوف بعد 
  قبل امليالد.
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الشمس

منطقة شبه ظل القم��ر منطقة ظل القم��ر

القمر

مناطق الكسوف االحلق�ي  
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 مالحظات حول ظاهرة الخسوف والكسوف -٤-٥

مباشرة من دون أن تعشي، ولكن خطـورة النظـر املباشـر للشـمس  يقل توهج الشمس يف حالة الكسوف حبيث ميكن تركيز النظر فيها
) تظــل تطلــق coronaي ، ألن اهلالــة الشمســية اخلارجيــة (لــعلــى العــني عمومــاً والشــبكية باخلصــوص ، تبقــى حــىت يف الكســوف الك

  األشعة الضارة للعني.
ذلك قد يصادف منتصف الشهر االقرتاين يف مساء اليوم ومبا أن الشهر االقرتاين قد يبدأ قبل بداية الشهر اهلاليل بيوم أو حنوه. ل

الثــاين عشــر والثالــث عشــر والرابــع عشــر مــن الشــهر اهلــاليل (الليــايل البــيض). وهــو مــا جيعــل إمكانيــة حــدوث خســوف القمــر يف تلــك 
  الليايل أمراً ممكناً. أما كسوف الشمس فال حيدث إال يف آخر الشهر القمري.   

يشـبه اخلــامت املاسـي، ولــذلك تسـمى هــذه املرحلـة مرحلــة اخلـامت املاســي. أمـا يف بدايــة  ف الكلـي شــكلٌ دث عنــد بدايـة الكســو وحيـ
  اخلسوف الكلي فإن لون القمر مييل للحمرة بسبب األشعة احلمراء اليت الميكن امتصاصها من أعلى الغالف اجلوي لألرض.

يتضـح عنـد دة الـدورة. ولكنـه ينـزاح حنـو الغـرب كمـا وبسبب دورة الساروس فإن مسـار الكسـوف يتكـرر بشـكل مشـابه بـنفس مـ
م كما يف . ويعود إىل مسار قريب من األول بعد ثالث ٢٠١٧أغسطس  ٢١م وكسوف ١٩٩٩أغسطس  ١١مقارنة مسار كسويف 

      سنة وشهر تقريباُ.  ٥٤دورات. أي بعد 
كلي مير حلقي شبه  وأما أقرب كسوف ، م٢٠٠٧عام  مارس ٣عن شروق القمر يوم  سيحدث يف املنطقة أقرب خسوف كليو   

ومــن أفضــل منــاطق رؤيتــه كــامًال هــي  م إن شــاء اهللا.٢٠١٩ديســمرب عــام  ٢٦مبنطقتنــا فســيكون عنــد شــروق الشــمس تقريبــا مــن يــوم 
  م).٢٠١٧-١٩٧٩(لألعوام  الكلي لكسوفاتوضح مسارات  ،٥-٥ه، شكلاخلريط أدنا منطقة األحساء. 
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  ظاهرة المد والجزر -٥-٥
بـدرج  من الظواهر اليت تنتج عن دوران القمر حـول األرض هـي ظـاهرة املـد واجلـزر الـيت حتـدث يف املسـطحات املائيـة ويف امليـاه اجلوفيـة

 اذبيـة القمـر وتـأثري تغـري اجتـاه اجلاذبيـةوإمنا هي مرتبطـة جب ليست كالظواهر السابقة مرتبطة بشكل القمر وإضاءته،. وهذه الظاهرة أقل
حـــول األرض. ألن دوران القمـــر حـــول األرض يـــؤدي إىل تغـــري اجتـــاه حمصـــلة قـــوة اجلاذبيـــة الناجتـــة عـــن كـــل مـــن الشـــمس والقمـــر علـــى 

ألن متاسـكها أقـل مـن متاسـك قشـرة  األرض. ولعل من أوضح األشياء اليت يظهر عليها أثر تغري اجلاذبيـة هـي امليـاه السـطحية واجلوفيـة
شـكل ، فتنشـأ ظـاهرة املـد واجلـزر،   األرض. لذلك تنجذب مياه األرض باجتاه قوة جذب الشمس أو القمر أو حمصلة قـويت جـذما

  .٧-٥و  ٦-٥
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ع علـى امتـداد اليـوم ( مـد وجـزر يـومي) يف املنـاطق الـيت تقـ كـل  ميكن القـول أن املـد واجلـزر يتكـرر يف ومن خالل األشكال أعاله
ة اجلاذبيـة تصـبح أكـرب مـا ميكـن وحمصلة قـو  .٢-٣ شكلاجتاه احملصلة من خالل الميكن حتديد و  حمصلة قوة اجلاذبية للقمر والشمس.

يف بدايــة (وايــة) يف بدايــة الشــهر ويف منتصــف الشــهر تعمــل علــى التــأثري علــى امليــاه بــنفس اهليئــة. لــذلك يتوقــع حــدوث مــد أعظمــي 
أي  ضمـن األر  الشهر ومنتصفه عندما تكون الشمس والقمر يف خـط واحـد يف املنـاطق الـيت تقابلهمـا أو الـيت تكـون يف اجلهـة املقابلـة

. وكـذلك حيـدث جـزر أعظمــي يف نفـس تلـك األوقـات ولكــن يف ٧-٥، ٦-٥، كمــا يف الشـكلني يف وقـت الظهـر ويف منتصـف الليـل
  .٧،٦-٥. شكل(وقت الغروب والشروق) طق اليت تقع على احملور املتعامداملنا

زيـادة كتلـة  وهـو مـا يـؤدي إىلاألرض  شـكلبسـبب اإلخـتالف الطفيـف يف  األرض ويـؤدي حـدوث املـد واجلـزر إىل تبـاطؤ دوران
ثانيــة يف اليــوم. أي أن  ٨-١٠عــدل صــغري جـداً يصــل إىل مبيصــبح اليــوم أطـول ولكــن ف العـزم لــألرض فتقــل بــذلك سـرعة األرض الزاويــة

   يوم قبل ثالمثائة مليون سنة. ٤٠٠والسنة ساعة  ٢٢اليوم كان طوله 
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، فــإن اإلخنفــاض يف دوران األرض حــول حمورهــا يــؤدي إىل اخنفــاض يف  ومبــا أن األرض والقمــر يشــكالن نظامــًا ميكانيكيــاً واحــداً 
سم لكل سنة. أي أنـه سـيأيت اليـوم ٢كمية احلركة الزاوية للنظام. ولكي تبقى كمية احلركة حمفوظة فإن القمر يبتعد عن األرض مبعدل 

   . للشمس الكلي كسوفالكن أن حيجب كامل قرص الشمس وبالتايل ال حيدث ميالذي يبتعد فيه القمر مبقدار ال 
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   �  ��RS!د�د�א	��و(�وא	#�و(��وא�ط
منهـا  تهمشـاهد مـا ميكـن كمـا ميكنـه حتديـد  وأنواعهـا إمكانية حتديد اخلسوف والكسوف لعشـرات آالف السـنوات RSيوفر الربنامج 

. مث يــتم حتديــد Informationمــن قائمــة  Sky Dairyمــن  Eclipsesوميكــن ذلــك باختيــار  يف أي منطقـة علــى ســطح األرض.
. Search type) مــن solar) أو الكســوف (lunarالفــرتة الــيت يــتم إجيــاد اخلســوف والكســوف فيهــا وبعــد ذلــك اختيــار اخلســوف(

اخلســـوفات أو الكســـوفات الـــيت ختـــدث علـــى ســـطح األرض يف تلـــك الفـــرتة.  مجيـــع يقـــوم الربنـــامج بإجيـــاد Searchوبـــالنقر علـــى الـــزر 
. الشكل أدناه يعرض الكسوفات اليت ستحدث Search for current locationه يف املنطقة اخرت ولتحديد الذي ميكن مشاهدت

  .يف املنطقة م. والشكل اآلخر يعرض الذي ميكن مشاهدته ٢٠١٠و ٢٠٠٣يف الفرتة ما بني 

  
  

  
�س: أوجد الخسوفات التي تحدث في تلك الفترة وما يمكن مشاهدته في منطقتنا منها. �
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���دس	دس�א	א �

  هاا:موعة الشمسية وحركة كواكب
  

  نشأة المجموعة الشمسية -١-٦
نظريــة ظهـرت تفســريات عديــدة لنشــأة اموعــة الشمســية لكــن النظريــة الــيت يعتقــد أغلــب علمــاء الفلـك والكونيــات أــا األرجــح هــي 

مخسـة مليـارت سـنة سـحابة مـن .حيـث يعتقـد وحسـب تلـك النظريـة أن اموعـة الشمسـية كانـت قبـل حـوايل سديم الغبار والغــازات
أثــرت علــى أجــزاء تلــك الســحابة أدت إىل زيــادة كثافتهــا يف منــاطق  خارجيــة قــوىالغــازات والغبــار الناجتــة عــن انفجــار جنــم ، وبفعــل 

ت لالدوران كالصـفيحة الغازيـة حيـث تكـون يف مركزهـا كتلـة متكثفـة كبـرية شـك لفتولدت قوة جاذبية أدت إىل دوراا، فأصبحت بفع
  شمس البدائية حني ارتفعت درجة حرارا لتبدأ تفاعالت االندماج النووية ا. ال

عـــن  والـــيت تنــتجوتكثفــت عــدة كتـــل ســاخنة حوهلـــا شــكلت الكواكــب وأثنـــاء تلــك املرحلـــة التصــقت العناصــر الثقيلـــة كاحلديــد 
-الكواكـــب الصـــخرية (الداخليـــة) انفجـــار جنـــم آخـــر بـــبعض تلـــك الكواكـــب. وبعـــد برودـــا تكتـــل الغبـــار مـــع بعضـــه الـــبعض مكونـــاً 

أما الغازات فقد تكتلت  -(Asteroids)الكويكباتو ، (Mars)، املريخ(Earth)، األرض(Venus))، الزهرةMercuryعطارد(
ــــة) ـــ ــة (اخلارجيـ ـــ ـــ ــب الغازي ـــ ـــة الكواكـــ ـــ ــ ـــمس مكون ـــ ــن الشــ ــ ـــ ــــداً عـ ـــ ـــرتي-بعيـ ـــ ـــل(Jupiter)املشــ ـــ ـــــس(Saturn)، زحــ ـــ ، (Uranus)، أوران

فبعضــها يعتــرب تــابع  (Comets)وبقــي اجلــزء احلــار يف مراكــز الكواكــب وتوابعهــا. أمــا املــذنبات .(Pluto)، بلوتــو(Neptune)نبتــون
تعتـــرب يف حالـــة غازيـــة  عـــن الشـــمس ولكـــن لبعـــدها ،ســـنة ٧٦-مثـــل مـــذنب هـــايل حـــول الشـــمس للمجموعـــة الشمســـية ألن لـــه دورة

وبعضــها قــد يــزور اموعــة  .(الريــاح الشمســية) متجمــدة، تنصــهر عنــد اقرتاــا مــن الشــمس فيتكــون هلــا ذيــل معــاكس الجتــاه الشــمس
  الشمسية بفعل اجلاذبية مث يغادر بال رجعة.  

وممـــا يســـتدل بـــه علـــى صـــحة تلـــك النظريـــة أن مجيـــع الكواكـــب (ماعـــدا كوكـــب بلوتـــو) وتوابعهـــا تـــدور حـــول الشـــمس أو حـــول 
وذلـك يف  )ب السـاعة ملـن يراقـب مـن أعلـىعكـس عقـار ( وفــي نفــس اإلتجــاه (ماعــدا بلوتــو) تقريبــَا◌ً  في مســتوى واحــدالكواكب 

كــب األقــرب للشــمس تكــون ا والكو  ).أورانــسالزهــرة و  مســارات بيضــاوية وكــذلك تــدور حــول نفســها يف نفــس اإلجتــاه (ماعــدا كوكــب
كــذلك فإنــه ميكــن متثيــل تلــك   وتكـون حجريــة ألــا األكثــر كثافــة فتكــون أقـرب للشــمس. .لــذلك تكــون ســنتها أقصــر أسـرع يف احلركــة

ميكن استخدام مائع ما وتدويره يف الفضاء لنحصل على كتلة  حيث نظرية عملياً عند انعدام اجلاذبية بتحقق بعض الشروط العيارية.ال
  يوضح مراحل تلك النظرية. ١-٦يف املركز وكتل تدور حوهلا يف نفس املستوى واالجتاه. الشكل 
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   يوضح أجزاء اموعة الشمسية وكيفية دوراا. ،٢-٦ الشكل أدناهو 
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  ظاهرية من على سطح األرض حركة الكواكب ال -٢-٦
مبــا أن الكواكــب تتحــرك تقريبــًا يف مســتوى واحــد (ماعــدا بلوتــو) لــذلك فهــي تشــاهد تتحــرك حــول مســار حركــة الشــمس   

إذن  .باإلضافة للشمس والقمر ميكن رسم خط يف القبة السماوية حيتوي الكواكب املشاهدة يف أي ليلة هوالقمر (فلك الربوج) أي أن
واجتـــاه حركتهـــا مـــن الشـــرق للغـــرب للكواكـــب األبعـــد مـــن  الـــربوج. تقريبـــاً حـــول فلـــك (ماعـــدا بلوتـــو) دائمـــاً تتحـــركفجميـــع الكواكـــب 

دائماً بالقرب من الشمس يف جهة الغرب أو الشرق.  ا تشاهداألرض. وأما الكواكب األقرب (عطارد والزهرة) فإ   
 كـل ليلـة خيتلـف بالنسـبة للنجـوم عـن موقعـه يف ليلـة كذلك ونتيجة حلركـة الكواكـب حـول الشـمس فـإن موقـع الكواكـب يف  

. وحيــدث لــبعض الكواكــب أن يعكــس أو حنــوه اً مــثًال أســبوع أخــرى وميكــن إدراك ذلــك عنــدما تكــون الفــرتة الزمنيــة بــني الليلتــني أطــول
ـــبعض ـــهم الــ ــبة لبعضــ ـــة األرض بالنســـ ــــه أو حركــ ـــاس حركتـ ـــد انعكــ ــ ــك عن ـــ ــه وذل ـــ ــــكل حركت ـــة اإلرت .٣-٦شـ ـــك احلركــ ــمى تلــ ـــة وتســـ ــ دادي

)retrograde motionتلــك احلركــة األقــدمون فــافرتض بطليمــوس أن  ة أوضــح يف حركــة املــريخ. وقــد شــاهد) وتكــون تلــك احلركــ
  .١-١) وهي تتحرك يف مداراا حول األرض شكلepicyclesالكواكب تتحرك يف مسارات دائرية (
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   المجموعة الشمسية خصائص كواكب -٣-٦
  

رنـة اأدنـاه يوضـح أهـم خصـائص كواكـب اموعـة الشمسـية وأحجامهـا الفعليـة مق ٤-٦ختتلف طبيعة الكواكب وأحجامهـا والشـكل 
  ببعضها البعض.

  
  
  

  
  
  
  
  
  

جم
لح

 ا
ب 

وك
لك

 ا
 

ار
قم

ا+
 -

 

س
شم

 ال
طع

مق
 -

 

م)
كل

ن 
يو

مل
س(

شم
 ال

عن
د 

بع
صٮ

أق
 

م)
كل

ن 
يو

مل
س(

شم
 ال

عن
د 

بع
ل  

أق
 

م)
كل

ن 
يو

مل
س(

شم
 ال

عن
د 

بع
 ال

سط
تو

 م

ة)
كي

فل
ة 

حد
(و

س
شم

 ال
عن

د 
بع

 ال
سط

تو
 م

دو
ة 

مد
ة)

ضي
أر

ة 
سن

س(
شم

 ال
ول

 ح
نه

را
 

م)
يو

س(
شم

 ال
ول

 ح
نه

را
دو

ة 
مد

 

م)
يو

) 
ية

ران
قت

fا
ة 

ور
لد

ة ا
مد

 

دا
لم

ح ا
ط

فل
ت

ر
 

ض
+ر

ر ا
دا

 م
عن

ر 
دا

لم
ف ا

را
نح

 ا

ية
ار

مد
 ال

عة
سر

 ال
سط

تو
 م

 
ة)

ني
 ثا

م/
كل

)
 

س 
شم

 ال
طر

 ق
ية

او
 ز

سط
تو

ام
 

ب
وك

لك
ن ا

 م
ھد

شا
 ت

ما
 ك

٤−���٦.�B(�t�rو���א� �����m��uא�
�>��9�vM�qUא9r�:� �

 



������ ��	 
��� - ���� ������ ��� �� ���� .......................................................................... 

٤٠ www.qasweb.org                                                                         جمعية الفلك بالقطيف 

  الفرق بين الكوكب والنجم  -٤-٦
كتلـة الكوكـب صـغري ال تسـمح حبـدوث تفـاعالت االنـدماج النوويـة فـال يصـبح الكوكـب أهم الفروق احلقيقية بني الكوكب والنجم أن  

مشعًا كالنجوم اليت تشع بذاا. ولو أن كتلـة كوكـب املشـرتي أصـبحت ثالثـة أضـعاف كتلتـه احلاليـة ألصـبح جنمـًا. كـذلك هنـاك أكثـر 
 جمرتنـا. وقـد مت تصـوير أحـد تلـك الكواكـب يف كتشـافها ومـا يـزال تكتشـف تـدور حـول بعـض النجـوم يفجمموعة جنميـة مت ا  ١٥٠من 

  .٥-٦م، كما يف شكل ٢٠٠٥السنة 

  
٥−���٦�
  =1و����ل�א��1א�/�tم:�9�9

  
هلـــا ميكـــن التفريـــق بـــني الـــنجم والكوكـــب بـــالعني اـــردة بـــني الكواكـــب والنجـــوم ومـــن خال ظاهريـــة هنـــاك عـــدة فـــروقولكـــن 

   وبسهولة.  
  إضاءة الكوكب يف العادة أشد من إضاءة النجوم حوله. -١
  الكوكب يغري موقعه بالنسبة للنجوم من ليلة ألخرى بينما النجم ال يغري موقعه تقريبًا. -٢
القرب مــن األفــق،  ألن النجــوم أبعــد بكثــري مــن ومــيض الــنجم (تغــري إضــائته) أكثــر مــن ومــيض الكوكــب وخصوصــاً بــ -٣

  .إىل األرضالكواكب ويقطع الضوء مسافة أطول مير خالله عرب أوساط خمتلفة حىت يصل 
لــذلك فأغلـــب  مواقــع الكواكـــب حمــددة حـــول فلــك الـــربوج كمــا ذكرنـــا ، ولكــن النجـــوم منتشــرة علـــى القبــة الســـماوية. -٤
 دى الظواهر األساسية املستخدمة يف التنجيم. لكواكب متر يف الربوج الشمسية وهذه إحا

والبد من اإلشارة إىل أن الكواكب هلا أطوار كالقمر كذلك ميكن أن حيدث هلا خسـوف عنـدما حيجـب أي جـرم مـن أجـرام اموعـة 
لزهرة يكون استدل العامل اإليطايل غاليلوا على دوران األرض والكواكب حول الشمس حيث أن كوكب ا ذلكالشمسية اآلخر. ومن 

   .يف اجلهة األخرى للشمس يف طور اهلالل عندما يكون قريباً لنا، بينما يكون يف طور البدر عندما يكون بعيداً عن األرض
� �
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��א	#وא#+�و�א&��*��   #!��������� RS &DS�وא�ط
  

وميــة الناجتــة عــن دوران األرض حــول حمورهــا أو ميكــن متابعــة حركــة الكواكــب املختلفــة بواســطة الربنــاجمني ســواًء كانــت تلــك احلركــة الي
 ميـزة تكبـري الكواكـب RSحركتها الناجتة عن دوران الكواكب ذاا حـول الشـمس مبـا يف ذلـك احلركـة االرتداديـة. كمـا يـوفر الربنـامج 

اكـب وإمنـا حـىت يف . وتلك اخلاصية جتعله حيـاكي املنظـار الفلكـي لـيس فقـط يف رصـد الكو مرة ٩٩٩٩ بنسب خمتلفة يصل أعالها إىل
رصد ارات والسدم واألجرام الفلكية السحيقة. وتتميز تلك اخلاصية بإظهار الصورة احلقيقية للكوكب يف تلك اللحظة كمـا لـو كـان 

ومــن الضــروري أن يكــون للشــخص  حولــه. األقمــارالشــخص يراقبــه مبنظــار فلكــي. حبيــث تظهــر امليــل الفعلــي وطــور الكوكــب وتوزيــع 
شكل الفعلي لدوران الكواكب حـول الشـمس. وميكـن ذلـك بـالنظر للمجموعـة الشمسـية مـن اخلـارج بـالنقر علـى زر تصور صحيح لل

. الشـكل أدنـاه يوضـح Sty in Solar Systemإىل  RSأو تغيـري مكـان املراقبـة يف  DSاموعـة الشمسـية يف شـريط األدوات يف 
. وميكن تغيري الزمن بالساعة DSيف  م٢٠٠٣يوليو  ٢٩ب الشمس يف يوم املوقع الظاهري لكوكب املشرتي والزهرة وعطارد عند غرو 

لغرب) للكواكب. أو تغيري الزمن باأليام ملراقبة حركـة الكواكـب الناجتـة عـن دوراـا إىل ا أو جزء منها ملراقبة احلركة اليومية (من الشرق 
عـــادة ذلـــك التغيـــري والنظـــر مـــن خـــارج اموعـــة حلركـــة الكواكـــب الفعليـــة ميكـــن إحـــول الشـــمس. كـــذلك لكـــي يتكـــون تصـــور صـــحيح 

  الشمسية.

  
  مرة. ٥٠٠م بالتوقيت احمللي وبتكبري ٩:٣٠عند الساعة  وأقماره يف نفس اليوم فيظهر كوكب املريخ )RS(وأما الشكل أدناه
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�����	دس�א	א �

  النجوم والربوج
  

 نشأة النجوم -١-٧
انفجـار بعـض النجـوم ، وعنـد حـدوث أي اضـطراب تبـدأ تلـك الغـازات بـالتجمع ممـا تنشأ النجوم من الغازات والغبار اليت ينطلق مـن 

ــدائي  ـــون جنــــم بــ ــنجم أكثــــر فيتكـ ــف مركــــز الــ ــؤدي إىل تكثــ ـــا يــ ـــزاء ، ممـ ــــة األجـ ـــذب بقي ــدأ جبـ ــؤدي إىل ارتفــــاع الكثافــــة يف أمــــاكن فتبــ يــ
)protostarالقـوة  قـوة االنـدماج النوويـة (للخـارج) مبوازنـةحيـث تقـوم  فيتوازن حتـت تـأثري قـوتني. ) مث يتشكل النجم يف طوره الطبيعي

وبعــد مليــارات الســنوات وعنــد اســتهالك كامــل طاقــة الــنجم النوويــة فإنــه إمــا أن  .انكمــاش الــنجم الــيت تــؤدي إىل اجلاذبيــة (للــداخل)
بســبب شــدة ة ) أو أن يعيــد تفاعلــه النــووي بشــدdwarfيــنكمش علــى بعضــه فيتحــول إىل جنــم ضــعيف االشــعاع عــايل الكثافــة (قــزم 

) وبقايا اإلنفجـار، أو ثقـب أسـود يف مركـز Pulsarقد يتكون جنم نيوتروين (وماض  )supernovaفينفجر النجم حمدثاً (االنكماش 
  .١-٧الشكل وتعتمد أطوار النجم ونوعه على كتلة املادة اليت تكون منها النجم البدائي. حسب  اإلنفجار.
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  )proper motionحركة النجوم الفعلية ( -٢-٧

ثناء تتحـرك النجـوم يف مجيـع اإلجتاهـات بالنسـبة لـألرض ولكـن ألن النجـوم بعيـدة جـداً فإـا تبـدو ثابتـة بالنسـبة لبعضـها الـبعض (باسـت
  حركتها الناجتة عن حركة األرض) ويرجع ذلك إىل قصر عمر اإلنسان.
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 )Constellations and Zodiacالمجموعات النجمية والبروج ( -٣-٧

حىت وإن كانت ختتلف يف البعد فعًال، واصطلح العلمـاء السـابقون  ميكن رؤية النجوم من سطح األرض على شكل جمموعات جنمية 
وتسمى  ألشكال اليت تصورها مشاة لتلك اموعات وبسبب القصص اليت نسجوها حول تلك اموعات.على تسميتها حبسب ا

يف بعض األحيان بالربوج السماوية وإن كان الشائع هو استخدام مصطلح الربوج إلشارة إىل اموعات اليت متر فيه الشـمس (تكـون 
وميكن تقسيمها  جمموعة جنمية. ٨٨من  بشقيها الشمايل واجلنويب السماوية الكرةوتتكون  خلفية للشمس) عند دوران األرض حوهلا.

  .٢-٧إىل جمموعات مشالية للفلك االستوائي (شامية) أو جنوبية له (ميانية)، شكل 
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فل��ك ال���بروج

)  الشامية( النجوم الشمالية 

الفلك ا�ستوائي

فل��ك ال���بروجفل��ك ال���بروج

)  الشامية( النجوم الشمالية 

الفلك ا�ستوائي

 
 

فل��ك ال��بروج

الفلك ا�ستوائي

)  اليمانية(النجوم الجنوبية 

فل��ك ال��بروجفل��ك ال��بروج

الفلك ا�ستوائي

 )  اليمانية(النجوم الجنوبية 
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يــف الضـوئي الــذي تطلقــه. كـذلك فــإن إضــاءا الظاهريـة مــن ســطح األرض حتســب وميكـن تصــنيف النجــوم حسـب لوــا أو الط
، وأما باقي النجوم فلهـا رقـم ١,٤٦-بأرقام وكلما قل الرقم زادت اإلضاءة فمثًال إضاءة أقوى النجوم ملعاناً وهي الشعراء اليمانية هي 

اليت تعتمد على بعد النجم، اجلدول يف األسفل يوضـح ملعـان  أكرب ولكن ملعاا أقل. واللمعان الظاهري خيتلف عن اإلضاءة احلقيقية
  أهم النجوم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  

وألن الشــمس تســـري يف فلـــك حمـــدد يســـمى فلـــك الـــربوج ويســـري القمـــر يف فلـــك ينحـــرف عـــن ذلـــك خبمـــس درجـــات وتســـري كـــل 
جمموعة جنمية  ١٢موعات جنمية حمددة تتألف من الكواكب ماعدا بلوتو بالقرب من فلك الشمس ، لذلك فإا خترتق سلسة من جم

أي أـا متـر يف تلـك الـربوج يف سـنة مشسـية كاملـة. بينمـا ميـر القمـر فيهـا   اً تسمى الربوج. متكث الشمس يف كل منها قرابة الثالثني يوم
ومـدة بقـائهم يف تلـك  كـبيـوم. وقـدمياً ميكـن حتديـد مواقـع الشـمس والقمـر والكوا  ٢,٣كل شهر قمري وميكـث يف كـل واحـدة قرابـة 

   بواسطة األزياج الفلكية أواالسطرالب. الربوج
يوضـح أشـكال  ٣-٧ والشكل . ˚١٦جنوبه، أي أن مسكه  ˚٨مشال فلك الربوج و  ˚٨وتشكل منطقة الربوج شريطَاً◌ مبقدار 

تلـك الـربوج وفصـوهلا مـن سـنة  أوقـات موقع نقطـيت االعتـدال ختتلـف فتختلـف تلك الربوج بالنسبة للشمس. وبسبب حركة الرتنح فإن
ولكن هناك اصطالح لدى الفلكيني أخذ عن املنجمني وهو أن برج  إىل أخرى حسب ما سيتم دراسته يف التوقيت والفصول األربعة.

ق.م. ويف احلقيقـة فـإن الشـمس ومنـذ مـا يربـو علـى سـبعني  ٤٥٠مارس وهو ما حدث عام  ٢١احلمل يبدأ يف يوم اإلعتدال الربيعي 
تدخل برج احلوت عند اإلعتدال الربيعي. وسنتعرض هلذا بالتفصيل عند احلديث عن التوقيت والتقومي يف الدرس القادم. الشكل سنة 

   .  االصطالحييوضح الربوج املختلفة وأشكاهلا وأوقاا حسب التقومي  ٣-٧
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  ن:االشعر التالي حىت آخر بروج الشتاء (احلوت) بيتاع (احلمل) جيمع تلك الربوج مرتبة من أول بروج الربيو 

  ورعى الليث سنبل الميزان    حمل الثور جـوزة الـسرطان
  وسقى الدلو بركة الحيتان    ورمى عقرب من القوس جدياً 

  كال الربوج حسب ما تصورها السابقون. أدناه يوضح أش ٤-٧لشكلوا 
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)(Ariesالحمل 

)(Taurusالثور 

)(Geminiالجوزاء 

)(Leoا�سد 

)(Virgoالسنبلة

)(Cancerالسرطان 

االم���يزان
Libra)(

العق����رب
Scorpius)(

)(Sagittariusاالق������وس
)(Capricornusالج����دي

)(Aquariusالدلو

الح����وت
Pisces)(

)(Ariesالحمل 

)(Taurusالثور 

)(Geminiالجوزاء 

)(Leoا�سد 

)(Virgoالسنبلة

)(Cancerالسرطان 

االم���يزان
Libra)(

العق����رب
Scorpius)(

)(Sagittariusاالق������وس
)(Capricornusالج����دي

)(Aquariusالدلو

الح����وت
Pisces)(

 

الحمل
)  أبريل20- م������ارس21( 

الث��ور
) مايو20- أبريل21( 

الجوزاء
) يونيو20- مايو21( 

ا�سد
) أغسطس21- يوليو22( 

السنبلة
) سبتمر21- أغسطس22( 

العق����رب
) نوفمبر21- أكتوبر23( 

الق������وس
) ديسمبر20- نوفمبر22( 

الج����دي
) يناير19- ديسمبر21( 

الدلو
) فبراير18- يناير20( 

الح����وت
) م������ارس20- فبراير19( 

الفلك ا�ستوائي

) الشمس( فلك البروج 

الم���يزان
) أكتوبر22- سبتمبر22( 

الكرة السماوية

الس���رطان
) يوليو21- يونيو21( 

ا�رض

الحمل
)  أبريل20- م������ارس21( 

الث��ور
) مايو20- أبريل21( 

الجوزاء
) يونيو20- مايو21( 

ا�سد
) أغسطس21- يوليو22( 

السنبلة
) سبتمر21- أغسطس22( 

العق����رب
) نوفمبر21- أكتوبر23( 

الق������وس
) ديسمبر20- نوفمبر22( 

الج����دي
) يناير19- ديسمبر21( 

الدلو
) فبراير18- يناير20( 

الح����وت
) م������ارس20- فبراير19( 

الفلك ا�ستوائي

) الشمس( فلك البروج 

الم���يزان
) أكتوبر22- سبتمبر22( 

الكرة السماوية

الس���رطان
) يوليو21- يونيو21( 

ا�رض
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مــا ميكــن التوجــه أو األوقــات أو جهــة مــن اجلهــات بواســطة الربنــاجمني. ك واموعــات النجميــة يف أي وقــت مــن ميكــن حتديــد النجــوم
بــالنظر إىل جهــة عـة جنميــة. كــذلك ميكـن حتديــد الــربج الفعلـي للشــمس أو للكواكــب والقمـر. فمــثًال البحـث عــن أي جنــم أو أي جممو 

  كالشكل أدناه:  DSم بالتوقيت احمللي فإن شكل السماء حسب برنامج ٩:٣٠الساعة  ٢٠٠٣يوليو  ٢٩اجلنوب يف يوم 

  
  يظهر: RSبواسطة اخلط العلوي ميثل فلك الربوج. والنظر إىل اجلهة الشمالية يف نفس الوقت 

  
  س: حاول تغيير جهة الرؤية إلى جميع الجهات في كل برنامج.
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  	���ن	دس�אא

  التقويم والتوقيت وفصول السنة
  

  التقويم -١-٨
  أهم العوامل املؤثرة يف التقومي هي:التقومي هو وضع مرجع ما لتأريخ األحداث و 

  اإلنسان ، سواًء مبنازل القمر أو بأوقات الفصول األربعة أو غريها.:حيث ختتلف التقاومي باختالف اهتمامات غاية اإلنسان -أ
 حركات األرض والقمر المختلفة. -ب

  : ثالثة أقسام أساسية وعلى ذلك ميكن تقسيم أنواع التقاومي إىل
وعهـا حــوايل : ، فتكــون مبجماً قمريـ اً شــهر  ١٢وهــو الـذي يعتمــد علـى منــازل القمـر ، وتتكــون السـنة القمريــة مـن  تقــويم قمــري : -١

قمـري حيـث يسـتخدم السـنوات القمريـة -ومـن أهـم التقـاومي القمريـة هـو التقـومي اهلجـري ومن أمثلتـه التقـومي اليهـودي. يوم. ٣٥٤,٣٣
واليـوم األول  .اً يومـ ٣٠و ٢٩تـرتاوح بـني  اً قمري اُ شهر  ١٢ابتداًء من السنة القمرية اليت هاجر فيها الرسول(ص) وتتكون السنة فيه من 

   م).١٦/٧/٦٢٢هـ ، املوافق (١/١/١ذا التقومي هو على األرجح يوم اجلمعة من ه
وهــو التقــومي الــذي يعتمــد علــى دوران األرض حــول الشــمس أو علــى حركــة الشــمس يف فلكهــا وميكــن تقســيم  تقــويم شمســي : -٢

 السنة فيه إىل :

ورة حـــول الشـــمس ، أو املـــدة الـــيت ) : وهـــي املـــدة الـــيت تســـتغرقها األرض لتكمـــل دsidereal year( ســـنة نجميـــة -أ
ث. أي ١٠د و ٩س و ٦ و اً يوم ٣٦٥تستغرقها الشمس كي تكمل دورة يف فلكها بالنسبة للربوج اليت متر فيها. ومقداره 

  يوم وربع يوم. ٣٦٥حوايل 
ال ) : وهـي املـدة الـيت تسـتغرقها الشـمس كـي تكمـل دورة يف فلكهـا مـن نقطـة اإلعتـدtropical year( سنة مدارية-ب

ث. وينشأ اإلختالف بني السنتني ألن نقطة اإلعتدال ٤٦د و ٤٨س و ٥و  اً يوم٣٦٥الربيعي إىل نفس النقطة. ومقدارها 
  يف السنة. بسبب حركة ترنح األرض. د)٢٠من الدرجة ( ثانية”٥٠تتحرك تدرجيياً باجتاه الغرب مبعدل 

ها الشـــمس كـــي تكمـــل دورة يف فلكهـــا مـــن نقطـــة ) : وهـــي املـــدة الـــيت تســـتغرقeclipse year( الســـنة الكســـوفية -جــــ
  ث.  ٥١د و ٥٢س و ١٤و  اً يوم٣٤٦الكسوف (نقطة التقاء فلك القمر بفلك الشمس) إىل نفس النقطة. ومقدارها 

  والتقاومي الشمسية فتستخدم لتحديد وتنظيم األمور على فصول السنة األربعة وأهم التقاومي الشمسية هي :
ــا  شمســــي-التقــــويم الهجــــري -١ ــيت هــــاجر فيهــ ــتخدم الســــنوات الشمســــية ابتــــداًء مــــن الســــنة الشمســــية الــ ــث تســ : حيــ

  . أو من بداية برج احلمل شهراً مشسياً ابتداًء من اليوم األول يف فصل الربيع (النريوز) ١٢الرسول(ص)، وتتكون من 
لشمســية الــيت ولــد فيــه : حيــث تســتخدم الســنوات الشمســية ابتــداًء مــن الســنة ا )Gregorianالتقــويم المــيالدي ( -٢

 شهراً مشسياً ابتداًء من يناير وحىت ديسمرب. ١٢السيد املسيح(ع)، وتتكون من 

). ولكـن مبـا Leap( كبيســةوتسـمى  اً يومـ ٣٦٦ولكي يتم التخلص من ربع اليوم يضاف يوم لكل أربع سنوات فتكون أيام إحداها 
سنة. وعلى  ٤٠٠ن كل أيام م ٣سنة. لذلك وجب اسقاط  ٤٠٠يام كل أ ٣أن الفرق بني السنوات املدارية إىل الشمسية يصل إىل 

صحيحاً التعترب كبيسة ، مثل عدداً  ٤٠٠اليت ال يكون ناتج قسمتها على  بداية القرون (املئات) سنواتذلك فقد أصطلح على أن 
ي حدث يف التقـومي الشمسـي ويعود التغيري الذ سنة كبيسة. ٢٠٠٠و  ١٦٠٠، بينما يكون العام ١٩٠٠، ١٨٠٠، ١٧٠٠ األعوام

يف ذلــك العــام ولــذلك  مــن شــهر أكتــوبر  ١٠ أســقطتحيــث   إىل الفــرق بــني  الســنوات النجميــة والســنة املداريــة ،م١٥٨٢يف العــام 
  يعترب هذا التاريخ نقطة مفصلية يف التقومي امليالدي.
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ميكـن  ت ومايرتتب عليه من فرق فيهـا كمـا الحظنـا. فإنـهلتجنب العد بالسنواميكن القول أنه  :التقويم اليومي (اليوم اليولياني) -٣
استخدام عدد األيام من يوم ما وإن مل تكن تلك طريقة عملية وليست سهلة يف التعامل ـا بـل ميكـن إعتبـاره كمرجـع جيمـع التقـاومي 

) ، حيـث Julian Dayجوليـان ( عـداد املختلفة حبيث ميكـن التحويـل بينهـا عـربه. ولعـل أشـهر تلـك العـدادات هـو اليـوم اليوليـاين أو
فمـثًال  .فصار التقومي اليولياين يؤرخ اليوم برقمه ابتـداًء مـن ذلـك اليـوم ق م. ٤٧١٣يناير عام  ١يف عد األيام ابتداًء من ظهر يوم  بدأ

     .٢٤٥٢٤٧١م يصادف اليوم اليولياين رقم ٢٠٠٢يوليو  ١٥يوم 
  

  التحويل بين التقويم الهجري قمري للميالدي-٢-٨
كما ذكرنا أعاله فإن التقـومي املـيالدى قـد مـر بعـدة مراحـل، لـذلك لكـي يسـهل التحويـل مـن التقـومي اهلجـري القمـري إىل املـيالدي أو 

ن العكس فإنه من األنسب التحويل إىل اليوم اليولياين مث إىل امليالدي أو اهلجري. ومبا أن التقومي اهلجري القمري مل يطرأ عليـه تغـري مـ
اهلجـري إىل اليـوم اليوليـاين ال ختتلـف بـاختالف التـاريخ. بينمـا ختتلـف طريقـة التحويـل مـن  ره فـإن طريقـة التحويـل مـن التـاريخبداية إقـرا

ويعتمد التحويل بـني التـواريخ القمريـة والشمسـية  م أو بعده.١٥/١٠/١٥٨٢امليالدي إىل اليولياين والعكس فيما إذا كان التاريخ قبل 
يـوم بأقـل مـن  ٢٦٥يـوم والشمسـية علـى  ٢٥٤الشمسـية والقمريـة. كـذلك يرجـع إىل زيـادة السـنة القمريـة علـى إىل الفرق ببني السمة 

  يف كبس السنوات القمرية. وأما كبس السنوات الشمسية فقد حل بالطريقة السابقة.   األدوار يوم. وهو ما أدى إىل إدخال مفهوم
رية س، والشهر القمري ش، واليوم من الشـهر القمـري هـو ي، أي أن التـاريخ وللتحويل من تاريخ هجري قمري إذا كانت السنة اهلج

  املراد حتويله هو ( ي / ش / س ) فإن اليوم اليولياين يج ميكن إجياده من خالل العالقة:
  )١-٨(    ٣٨٥ – ١٩٤٨٤٤٠+ ي +  ٢)/١-(ش –ش ٣٠س + ٣٥٤+ ٣٠)/٣س + ١١يج = (  

  م فإن ١٥/١٠/١٥٨٢لياين قبل تاريخ وعند التحويل بني امليالدي واليوم اليو 
  )٢-٨(        ١٥٢٤,٥ -) + ي ١(ش + ٣٠,٦٠٠١) + ٤٧١٦(س + ٣٦٥,٢٥يج =   

  ) للسنة والشهر واليوم بالتقومي امليالدي٢-٨حيث س، ش، ي يف العالقة (
  م فإن ١٥/١٠/١٥٨٢وعند التحويل بني امليالدي واليوم اليولياين بعد تاريخ 

  )٣-٨(  ١٥٢٤,٥ -٤٠٠+ س/ ١٠٠س/-٢) + ي + ١(ش + ٣٠,٦٠٠١+  )٤٧١٦(س + ٣٦٥,٢٥يج =   
  هذا مع مراعاة أن حاصل القسمة العالقات السابقة يساوي أكري عدد صحيح من دون الفواصل.

 وهناك عـدة بـرامج للتحويـل بـني التقـوميني السـابقني ومـن أدقهـا برنـامج املواقسـت الدقيقـة ، ميكـن حتميلـه مـن املوقـع التـايل علـى شـبكة
  .  http://www.jas.org.jo/accut.htmlاإلنرتنت : 

      

  التوقيت -٣-٨
اســتخدم اإلنســان التوقيــت ليســهل ويــنظم أمورحياتــه، والتوقيــت يف العــادة يطلــق علــى حتديــد األوقــات يف اليــوم الواحــد وهــذا خيتلــف 

ي بعيش فيه اإلنسـان وكـذلك بـاختالف فصـول السـنة. حيـث خيتلـف طـول الليـل والنهـار. ويتكـون اليـوم باختالف القطر اجلغرايف الذ
  ساعة وال بد من التفريق بني اليوم النجمي واليوم الشمسي.  ٢٤الشمسي من 

الفـرتة الـيت يـدور  وهـو الفـرتة الزمنيـة الـيت تـدور فيهـا األرض حـول نفسـها بالنسـبة للنجـوم ، أو ) :Sidereal day◌ٍ اليــوم النجمــي (
  دقيقة. ٥٦ساعة و٢٣فيها جنم ليصل إىل نفس النقطة. وتساوي 

وهي الفرتة اليت تستغرقها الشمس حىت تصل إىل نفس النقطـة الـيت بـدأت فيهـا مـن اليـوم السـابق أي  )Solar dayاليوم الشمسي:(
درجـة يف رض حـول الشـمس حيـث تسـاوي تقريبـاً ألساعة. ويرجع الفرق يف ذلـك إىل حركـة ا ٢٤الفرتة من زوال إىل زوال. ويساوي 

ســاعة. الشــكل أدنــاه  ٢٤دقــائق لكــل درجــة ، إذن فــاليوم الشمســي يســاوي  ٤اليــوم وحيــث أن األرض تــدور حــول نفســها مبعــدل 
  يوضح الفرق بينهما.
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  أوقات الصلوات-٤-٨
واقيت الصالة من املواضيع اليت حضيت باهتمام الفلكيني املسلمني. وميكـن القـول أن وقـت صـالة الظهـر هـو األسـهل لعل موضوع م

مـن حيـث التحديــد إذ أن وقتهـا يبــدأ عنـدما يصــل مركـز الشــمس إىل خـط الـزوال. ولــذلك فـإن أوقــات الصـلوات حتــدد بزاويـة امليقــات 
)θماء عند حلول وقت الصالة كالتايل:) وهي بعد مركز الشمس بالدرجات عن وسط الس  

  .اً يدخل وقت صالة الظهر عندما تكون زاوية امليقات تساوي صفر  -١
يعرف الفجر الفلكي على أنه بداية انعكاس ضوء الشمس وتشتته من الغـالف :الفجر الفلكي وانتشار (اعتراض) الفجر -٢

ة الشرق مرتفعا عن األفق وحماطا بـالظالم ألن اجلوي األرضي. وحيدث عند بداية الفجر الفلكي أن يشاهد الضوء من جه
النقطة اليت يتقاطع فيها ضوء الشمس مع الغـالف اجلـوي والـيت تكـون أقـرب للراصـد تكـون مرتفعـة فـوق األفـق لـذلك يبـدو 
الضــوء مرتفعــا يف البدايــة. وميكــن أن يطلــق علــى ذلــك الضــوء بــالفجر األول (الكــاذب) باملصــطلح الشــرعي. ويبــدأ الفجــر 

تكون الشمس حتت األفق الشرقي بزاوية اخنفـاض  أي عندما. ˚١٠٨=  ١٨+  ٩٠عندما تكون زاوية امليقات = كي الفل
وقـد تسـمى تلـك اللحظـة بـالفجر  حـدث بعـد الفجـر الفلكـي بفـرتة.بداية انتشـار أو اعـرتاض الفجـر في وأما. ˚١٨مقدارها 

أو زاويـة امليقـات لتلـك اللحظـة علـى كثـرة واسـتمرار رصـد تلـك  ويعتمد حتديد تلـك الفـرتة الثاين (الصادق) باملعىن الشرعي.
، أي أن زاوية درجة ١٠٥-١٠٦الظاهرة من أماكن وأوقات خمتلفة. وإن كان بعض املختصني قد حدد تلك الزاوية مبقدار 

  .درجة) ١٥-١٦اخنفاض مركز الشمس عن األفق (

 األضـواءأن يف  (الكـاذب فلكيـا) ) zodiac lights( وجيـةاألضواء الرب خيتلف عن لكي فإىل أن الفجر الجتدر اإلشارة 
من جهة الشرق كضوء أبيض باهت علـى شـكل مثلـث قاعدتـه علـى األفـق ورأسـه ألعلـى. وهـو ينـتج نتيجـة الربوجية تظهر 

فهـو ضـوء الشـمس  الفلكيسبح يف الفضاء وليس من الغالف اجلوي. وأما الفجر تانعكاس ضوء الشمس عن أتربة وغبار 
مشاهدة النوعني يف منـاطق األضـواء الكثـرية كاملـدن  ومن الصعبي يتشتت يف الغالف اجلوي فينتشر يف جهة الشرق. الذ

كالصــحاري.  ايضــاً يف املنــاطق البعيـدة عــن خــط االسـتواء والــيت تكــون دائــرة والبعيــدة عــن األضـواء  بـل مــن املنــاطق املفتوحـة 
طيلـة الليـل أي  ˚١٨فصـل الصـيف فيهـا أن الشـمس ال تـنخفض عـن ، فإنه قد حيصل يف ˚٤٨,٥±العرض فيها أكرب من 

  أن ضياء الفجر الصادق يظل يف األفق.

 بداية اليوم

  نھاية اليوم الشمسي
 ساعة ٢٤

  النجمي نھاية اليوم
 دقيقة ٥٦و  ساعة ٢٣

 دقائق ٤فرق = ال
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يدخل وقت صالة املغرب الشرعي على الرأي املشهور عند اإلمامية عندما تصل احلمرة املشـرقية إىل منتصـف السـماء وهـو  -٣
تغيب الشمس حتت األفق الغـريب بـأربع  ي عندماأ. تقريباً  ˚٩٤=  ٤+  ٩٠ما حيدث عندما تكون زاوية الشمس تساوي 

. وال ختتلـف تلـك القيمـة بـاختالف حبسـب دائـرة العـرض املداريـة درجات. أي بعد غروب الشـمس بربـع سـاعة يف املتوسـط
 .°٩٠وأما عند غريهم فعندما خيتفي قرص الشمس عن األفق الغريب أي عندما تساوي زاوية امليقات  رتفاع.اال

. وإن كان رصد العشـاء أو الشـفق وهـو حتـول الشـفق شاء مثل صالة الفجر ولكن يف اجلهة املقابلة (الغربية)زاوية صالة الع -٤
للعتمة أصعب من رصـد الفجـر وهـو بدايـة الضـياء. كـذلك فـإن درجـة احلـرارة الـيت تكـون أعلـى يف حالـة العشـاء مـن الفجـر 

 ميكن اعتبارها سببا آخر يف صعوبة رصد العشاء.

كـذلك بظـاهرة انكسـار الضـوء حيـث ميكـن رؤيـة جـزء   لشمس املباشـر وشـروقها باإلرتفـاع عـن سـطح األرض،يتأثر غروب ا -٥
من قرص الشمس بعد فرتة وجيزة من وقت الغـروب وكـذلك قبـل نفـس الفـرتة مـن وقـت الشـروق. لـذلك السـبب فـإن زاويـة 

ن ختتلف تلك الزاوية باختالف ولك إذا كان سطح األرض مستوياً. ˚٩٠,٨٤±ميقات غروب وشروق حافة الشمس هي 
 قناً مبعزل عن اإلرتفاع.  يولكن إذا وصلت احلمرة املشرقية لوسط السماء فإن غروب الشمس سيكون مت االرتفاع.

زاوية صـالة العصـر ووقتهـا خيتلـف بـاختالف وقـت السـنة. وهـي علـى رأيـني أحـدمها يعتـرب بـدايتها عنـدما يصـبح طـول الظـل  -٦
عنـدما يصـبح الظـل يسـاوي طـول ضـعف طـول الظل يف وقـت الـزوال. والـرأي اآلخـر  طول ليهمثل طول الشخص مضافًا ع

     الشخص مضافاً إليه طول الظل وقت الزوال.

املناطق اليت تقع على خط طول واحد تتحد يف وقـت صـالة الظهـر فقـط وأمـا بقيـة األوقـات فتختلـف فيهـا حبسـب الفصـل  -٧
يث تشرق الشمس على املناطق البعيدة عن دائرة تعامد الشمس قبل القريبـة. ح ويرجع السبب يف ذلك إىل كروية األرض.

 ولكنها تغرب عن املناطق البعيدة بعد القريبة.

  الشكل أدناه يوضح زوايا امليقات لكل صالة. 

  

  الظھر
  )=θθθθ(صفر

  العصر(شافعي)
  )=θθθθ(مختلف

  العصر(حنفي)
  )=θθθθ(مختلف

   )=٩٠٫٨٣θθθθغروب الشمس (
  شروق الشمس

)٩٠٫٨٣θθθθ=-(  
  

  الفجر الصادق
)١٠٨θθθθ=-(  

  

  )=٩٤θθθθالمغرب الشرعي (

  العشاء
)١٠٨٫٥θθθθ=(  

  

 

زاوية الميقات لuوقات الشرعية 
  اليومية
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  اتجاه القبلة-٤-٨
  ) للمناطق القريبة من مكة (منطقة الشرق األوسط تقريبًا)١
 φ∆يــث ميكــن اعتبــار األرض مســتوية تقريبــاً أي ميكــن تقريبــاً تطبيــق اهلندســة املســتوية. وذلــك باســتخدام الفــرق بــني دوائــر العــرض ح

مشال)  واملنطقة القريبة وذلك وفق ٢١,٤٣شرق، ٣٩,٨٢مشال) = (٢١:٢٦شرق، ٣٩:٤٩بني مكة املكرمة ( λ∆وخطوط الطول 
  العالقة التالية:

(١-) = ظاβزاوية القبلة (   
∆λ

∆φ (tan-1                           املنطقة القريبة                   ∆λ   

                                              β  
                                                                                                              ∆φ  

  
  مكة املكرمة              

  شمال) وحدد اتجاه القبلة.  ٢٦:٣٤شرق، ٤٩:٥٧( خبرمثال: احسب زاوية ميل القبلة لبلدة ال
  
  
  ) للمناطق البعيدة والقريبة (بشكل أدق) عن مكة المكرمة٢

دائرة العظمــى التــي تمــر اتجاه مكة هو في االتجاه األقرب ومعلوم أن أقرب مسافة بين نقطتين علــى ســطح الكــرة هــو خــط الــ
  فيهما (الدائرة العظمى: هي الناتجة عن تقاطع المستوى الذي يمر في مركز الكرة بسطح الكرة) 

  :sinقاعدة اجليب  باستخدام
   sin(a)/sin(A) = sin(b)/sin(B) = sin(c)/sin(C)                  

  وقاعدة جيب التمام:
    cos(a) = cos(b) cos(c) + sin(b) sin(c) cos(A)  
    cos(b) = cos(c) cos(a) + sin(c) sin(a) cos(B)  
    cos(c) = cos(a) cos(b) + sin(a) sin(b) cos(C)  

  متثل كل منهم زاوية رأس املثلث الكروي. A, B, Cحيث 
a, b, c .متثل كل منهم زاوية دائرية كالشكل املقابل  

  ) ملكة املكرمةλ0 ،φ0) للمنطقة و (λ ،φحيث (
  : aستخدام املعادلة األوىل من قاعدة جيب التمام نوجد با

a = cos-1[cos(b) cos(c) + sin(b) sin(c) cos(A)]   
  . ومتثل الزاوية السمتية من الشمال للقبلة:Bمث باستخدام اجليب توجد زاوية القبلة 

B = sin-1[sin(b)/sin(a)/sin(A)]   
  

  شمال) وحدد اتجاه القبلة.٣١:٤٩غرب، ٨:٠٠(مثال: احسب زاوية ميل القبلة لمدينة مراكش 
  
  
  
  
  

الشرق أو الغرب باجتاه الشمال أو اجلنوب حسب موقع املنطقة  ) منβوحتسب زاوية القبلة (
  بالنسبة إىل مكة املكرمة.

  والطريقة أعاله قد تختلف بزاوية تصل إلى ثالث درجات عن االتجاه الحقيقي
 

 المنطقة
 مكة

= 90 - φ 

λ-λ0= 

= 90 - φ0 
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  فصول السنة -٥-٨
ديســمرب. بســبب مــيالن  ٢٢-ســيتمرب، الشــتاء٢٢-يونيــو، اخلريــف ٢١-مــارس ، الصــيف ٢١ -فصــول الســنة األربعــة الربيــع حتــدثو 

أقــرب مـــاميكن  ، إذ أن الشـــمس يف فصــل الشـــتاء يف نصــف الكـــرة الشــمايل تكـــونألرض ولــيس بســـبب قــرب أو بعـــد الشــمسحمــور ا
للشمس حيث تكون أقرب خبمسة ماليني كلم من فصـل الصـيف. ومـيالن احملـور بسـبب دوران األرض حـول الشـمس ولـيس بسـبب 

  .٢-٨تغري اجتاهه بالنسبة للنجوم. وميكمن اختصار ذلك بالشكل 
  

٢−����٨�2Xو
P��,&,و���<B��א &��ل�א�:� �

  
وج أو اإلعتدالني، وهي الظاهرة اليت تنشـأ عـن دوران حمـور األرض يف حركـة تـرنح األرض هرة مباكرة الرب هنا إىل ظا وال بد من اإلشارة

والسنة اإلعتدالية. فنقطة اإلعتدال الربيعي واليت تسمى يف بعض األحيان  نشأ عنها الفرق بني السنة النجميةوهي نفس الظاهرة اليت ي
بعض األحيان نقطة هبوط الشمس، حيدث هلما مباكرة بفـرتة تسـاوي واليت تسمى يف  اخلريفي بنقطة صعود الشمس ونقطة اإلعتدال

دقيقــة. أي أن موقــع نقطــيت اإلعتــدال قــد يــدور دورة كاملــة عنــدما  ٢٠تقريبــاً الفــارق بــني الســنتني الســابقتني ومقــداره يســاوي تقريبــاً 
  تكمل األرض حركة ترنح واحدة.
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ميكن التحقق بشكل مباشر من حركة الرتنح اليت تتحرك ا الكرة األرضية وذلك من خالل مراقبة القطب الشمايل السماوي على 
  سنة.   ١٠٠٠سنة) وهو ما ينتج عنه دوران القطب. الحظ األشكال اليت تفصل بينها ١٠٠٠مدى فرتة طويلة نسبياً (
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  د الفلكيةأدوات الرص
  

مع التطور الواسع والسريع الذي شهدته البشرية يف شىت امليادين وخصوصًا مع اخرتاع احلاسوب ودخوله يف مجيع ااالت. فـإن علـم 
، ســواًء علــى مســتوى تطــور أدوات الرصــد الفلكيــة وتيســرها لعامــة النــاس، كبــريٌ   ن لــه نصــيبٌ الفلــك مل يكــن مبعــزل عــن ذلــك وإمنــا كــا

توى تيسر املعلومات الفلكية. وقد تطورت أدوات الرصد عرب العصـور املختلفـة وميكـن تقسـيم أدوات الرصـد الفلكيـة وكذلك على مس
  أقسام أساسية: ٣إىل 

  

  )optical observation tools(أدوات الرصد البصرية -١-٩
ــرت ٩-١٠-  نانومرت ٧٠٠-٤٠٠وهي اليت تتوقف على رصد األشعة الكهرومغناطيسية املرئية (ذات األطوال املوجية   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ). مـــ

وكانـــت األداة الوحيـــدة الـــيت كـــان يســـتخدمها اإلنســـان هـــي عينـــه الطبيعيـــة. فكـــان يســـتخدمها يف مراقبـــة األجـــرام الفلكيـــة ورمسهـــا إمـــا 
م اإليطايل غـاليلو يف عـا آلالف السنني إىل أن بدأ الفلكي بالشكل الذي كان يتصوره أو مباشرة كما كان يراها. وظلت تلك الوسيلة

م باســتخدام املنظــار الفلكــي ملراقبــة األجــرام فكانــت تلــك اخلطــوة مبثابــة نقلــة إنســانية كــربى يف فهــم األجــرام الفكليــة ومــن مث ١٦٠٩
الكون. فتمكن من مشاهدة املشرتي وأقماره األربعة الكربى وكذلك كوكب الزهرة وأطواره. وميكـن تقسـيم املنـاظري البصـرية إىل نـوعني 

  أساسيني:
): وهــي املنــاظري الــيت تعتمــد علــى ظــاهرة انكســار الضــوء وتتــألف يف refractor telescopes( اظير الكاســرةالمنــ -أ

). وعدسة ذات objectiveأبسط أشكاهلا من عدستني، عدسة حمدبة ذات بعد بؤري كبري باجتاه الشيء تسمى الشيئية (
غــاليلو كــان مــن نفــس هــذا النــوع. ومــن الصــعوبة ). واملنظــار الــذي اســتخدمه eyepieceبعــد بــؤري صــغري تســمى العينيــة(

) وميكـن أن يتكـون مـن binocularصنع منظار ذو عدسة شيئية كبرية نظراً لثقل وزا. وميكن أن يكون املنظـار مزدوجـاً (
  .١-٩أثر من عدستني أو منشور زجاجي. وقد يعتمد على ظاهرة اإلنعكاس الداخلي أيضًا، شكل 
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علــى ظــاهرة انعكــاس ): وهــي املنــاظري الــيت تعتمــد بشــكل أساســي reflector telescopes( المنــاظير العاكســة -ب

 أبســط أشــكاهلا مــن مــرآة مقعــرة ذات بعــد بــؤري كبــري باجتــاه الشــيء تســمى الشــيئية. وعدســة ذات بعــد الضــوء وتتــألف يف
ة ثانويـة تعكـس الضـوء امـع مـن املـرآة الشـيئية علـى العينيـة. وأول مـن اخرتعـه بؤري صـغري تسـمى العينيـة باإلضـافة إىل مـرآ

                

 المنظار الزدوج                                 المنظار الكاسر للضوء                  
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. ٢-٩هو نيوتن ولـذلك ينسـب لـه يف بعـض األحيـان. ويتخـذ أشـكاًال خمتلفـة وبعضـها يوضـع بـه أكثـر مـن عدسـة، شـكل 
ذا النـوع ألن املرايـا أخـف مـن تكـون يف العـادة مـن هـ أمتـار، ١٠واملناظري العاملية الضخمة الـيت يصـل قطـر الشـيئية فيهـا إىل 

العدســات. وهنــاك أيضـــاً ســبب تقـــين وهــو أن املرايـــا الشــيئية الضـــخمة تثبــت يف أســـفل املنظــار وهـــو مــا جيعـــل الــتحكم ـــا 
  أسهل.
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لكـن بـدالُ مـن أن يشـاهد اإلنسـان ): وهي مناظري مـن النـوعني السـابقني و schmidt telescope( مناظير التصوير -جـ

) يف موضـع العـني البشـرية أو CCDفيها بعينه، توضع أفالم حساسة أو كامريات تصـوير أو الكـامريات الـيت جتمـع الضـوء (
  على املرآة الثانوية. وتستخدم يف تصوير األجرام الفلكية وحتديد أشكاهلا.

  فلكي بقسمة البعد البؤري للشيئية على البعد البؤري للعينية.وميكن حساب قوة تكبري الصورة املشاهدة يف املنظار ال
  )١-٩(        قوة التكبري (ت) = البعد البؤري للشيئية / البعد البؤري للعينية  

أو تتناسـب مـع  كما أن وضوح الصورة يعتمد على كمية الضوء الذي جتمعه العدسة أو املـرآة الفلكيـة وذلـك يعتمـد علـى مسـاحتها.  
  ر املنظار.مربع نصف قط

إذن ميكـن القـول أنـه كلمــا كـرب البعـد البــؤري للشـيئية وقـل البعــد البـؤري للعينيـة فــإن كـرب الصـورة يــزداد بينمـا يـزداد وضــوحها   
كلما كربت مساحة الشيئية أي أن الوضوح تتناسب مع مربع نصف قطرها. ولكن الكرب والوضوح له حد معني وذلك بسبب وجـود 

  جتاوز ذلك احلد ينبغي إرسال املنظار للفضاء.الغالف اجلوي ولكي يتم 
  
  )optical observation tools-non(أدوات الرصد غير البصرية-٢-٩
)  أو فـــوق infraredوهـــي الـــيت تتوقـــف علـــى رصـــد األشـــعة الكهرومغناطيســـية غـــري املرئيـــة مثـــل موجـــات الراديـــو أو حتـــت احلمـــراء ( 

). والسـبب يف رصـد تلـك األشـعة أن األجـرام الفلكيـة γ-rayأو حىت أشعة جامـا () X-rayنية (ي)  أو السultravioletبنفسجية (
من املوجـات حبسـب طبيعتهـا الفيزيائيـة. ويسـتخدم هلـذا الرصـد أطبـاق التقـاط ختتلـف  اً ال تطلق أشعًة مرئيًة فقط وإمنا تطلق أيضًا طيف

. وقـد يسـتخدم أكثـر مـن طبـق لتحليـل نفـس ٣-٩ر شـكليف احلجم واملساحة ترتاوح من بضعة سنتمرتات إىل بضع مئات من األمتا
  املوقع السماوي يف نفس اللحظة وقد تصل املسافات بينها لعدة آالف من الكيلومرتات.

  
  
  
  
  

     
  

 نموذج كاسجوري                     نموذج نيوتن                              
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  أدوات قياس الزوايا وتحديد مواقع األجرام -٣-٩

م يف قياس زوايا موقع اجلرم. وكانت سابقاُ إما على شكل أدوات هندسية بسيطة مثل احللقـة اإلعتداليـة أو وهي األدوات اليت تستخد
ذات اجليب أو ذات النقطتني أو عصا الطوسي أو الستينية. أو لزيادة الدقة كانت على شكل مزاول كبرية مثل مزاول مرصد أوجل بيج 

 . ٤-٩من الدرجة أو مزاول تايكو براهي عالية الدقة شكل ٠,٠٥يف مسرقند واليت كانت دقة قياسها تصل إىل 
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ث أصـبحت دقتهـا أفضـل مـن يـوأما اآلن فأدوات حتديـد املواقـع اكتسـبت دقـة أفضـل بفعـل التطـور الـذي حصـل يف صـناعة اآلالت حب

قــد حيــتفظ يف ذاكرتــه بــآالف األجــرام و  اً آليــ ميكــن توجيههــاو  حموســبة شخصــية ات. كمــا تتــوفر حاليــاً منــاظري فلكيــةالســابق بــآالف املــر 
  .٥-٩م الفلكي شكلاجر الفلكية اليت يتجه حنوها بدقة عالية مبجرد ضغط الزر املخصص. كما ميكنه تتبع األ

  
  

 

      
  

 مرصد تايكو براھي                        الستينية            
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  تثبيت المناظير لمراقبة األجرام الفلكية -٤-٩
 على الطريقتني األساسيتان لتحديد مواقع األجرام واليت متت دراستها يف الدرس الثاين. انعتمدت هناك طريقتان لتثبيت املناظري الفلكية

  ومها.
: وهـي الطريقـة الـيت تقـوم علـى نفـس الطريقـة يف حتديـد مواقـع األجـرام الفلكيـة )Alt-Azطريقة اإلرتفـاع األفقـي (التثبيت  -١

، أو ) ويف هــذه الطريقــة تكــون قاعــدة املنظــار موازيــة لألفــق. ويــتم حتديــد الشــمال بالبوصــلة أو بــالنجم القطــيب٣-٢راجــع (
). أيضــاً عنــد اســتخدام Alt-Azولكــن هــذه الطريقــة يتغــري فيهــا كــال القيمتــني ( .(الظهــر) بظــل األجســام يف وقــت الــزوال

هذه الطريقة يف التصوير طويل املدة. وضبط املنظار ذه الطريقـة سـهل لكـن أي حتـرك يف القاعـدة يـؤدي اخـتالل الضـبط. 
  حيث يتم وضع القاعدة بشكل أفقي متاماً وتوجيهه حنو الشمال مباشرة. ومن مث يتم توجيهه حنو األجرام.

ة تكـون قـويف هذه الطري .يف حتديد مواقع األجرام االستوائية ): وتعتمد على الطريقةRa-Decطريقة الرتكيب األستوائي ( -٢
كي يتسىن متابعة األجرام الفلكيـة   )متعامدة مع القطب الشمايل للقبة( موازية للفلك االستوائي قاعدة املنظار اليت يدور ا

إىل ثبـات أكثـر يف دقـة توجيهـه لألجـرام. إال أن احلصـول ضـبط املنظـار ـذه الطريقـة يـؤدي و  بسهولة بواسطة هذه الطريقة.
هــي األنســب للتبــع األجــرا الفلكيــة وتصــويرها  هــذه الطريقــةعلــى الضــبط الــدقيق أكثــر تعقيــداً مــن الطريقــة األوىل. كــذلك ف

 وخصوصاُ التصوير طويل املدة. 

      

  التصوير الفلكي -٤-٩
  ومن تلك األنواع: له أنواع خمتلفة حبسب نوع اجلرم املراد تصويره. يعترب التصوير الفلكي ختصصاً حبد ذاته. وتوجد

  . وهو مناسب لتصوير النجوم واموعات النجمية. أو على املنظار التصوير باألفالم احلساسة بكرسي التصوير -١
 التصوير باألفالم باستخدام املنظار. وهو مناسب لتصوير القمر الكواكب وارات والسدم. -٢

 العرض الرقمي املباشر باستخدام املنظار. وهو مناسب لتصوير القمر والكواكب.التصوير و  -٣

 وارات والسدم. التصوير الرقمي باستخدام املنظار. وهو مناسب لتصوير القمر والكواكب -٤

  مي.وميكن لكل مستخدم استخدام وتطوير طريقة التصوير الفلكي ألن طرقها أصبحت غري حمددة وخصوصًاُ◌ مع التطور الرق

 


