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كنت في إحدى األمســيات جالسا في صالة 
املنــزل أتابع إحدى مباريــات منتخب الكويت 
فــي دورة كأس اخلليــج العربــي وإذا حفيدي 
عبدالرحمن الشــهير باسم حمني، حفظه اهلل، 
يدخــل عليَّ الصالة ويقول »يوبا عادل شــنو 
معنى الليل يبوق من النهار؟ وصج عاد الليل 
يبــوق من النهار«، رددت عليه قلت له اســأل 

أبوك وهو يجيب عن هذا السؤال. 
رد علي بسرعة قائال أنا سألت أبوي ولكن 
قال لي اســأل أبوك عادل يجاوبك أحسن مني 

على هذا السؤال! 
قلت له يا ولدي سوف أجيبك عن سؤالك هذا، 
ولكن هذا الســؤال قد سبق لي وأنا صغير أن 
سألت العم واجلد الكبير محمد الداود املرزوق، 
رحمــه اهلل، الذي كان نوخذة ولديه إملام كبير 
بعلم الفلك، فقد كنت في مثل سنك صغيرا في 
العمر أسمع الرجال الكبار في السن الذين لهم 
علم ودراية في علم البحر وكذلك في أمور الفلك 
يقولون اليوم النهار باق )سرق( من الليل كذا 
دقيقة، أو يقولون العكس الليل باق )ســرق( 

من النهار كذا دقيقة. 
ولكــن دعني اســألك أوال: هل درســت في 
املدرسة في دروس اجلغرافيا عن دوران األرض 
حول نفسها وحول الشمس؟ فأجابني الولد »أي 
يوبا درسنا في السنة املاضية«، قلت له: إن ما 
ســوف أقوله لك اآلن هو تذكير لك ملا سمعته 
من أستاذ اجلغرافيا ودرسته في املدرسة في 
السنة املاضية، فكون الليل يبوق )يسرق( من 
النهار أو العكس فهي كلمة مجازية تعني أخذ 
الشيء وما هي إال عملية فلكية نتيجة لظاهرة 
حدوث الليل والنهار التي تنتج عن دوران الكرة 
األرضية حول نفســها أو أثناء دورانها حول 
الشمس، فالكرة األرضية تدور حول محورها 
الوهمي أو حول نفســها مرة واحدة في اليوم 
وتكــون حركتهــا من الغرب إلى الشــرق، أي 
أننا نرى الشــمس تشرق من الشرق وتغرب 
في الغرب وتستغرق هذه الدورة الكاملة مدة 
زمنية تبلغ ما مقداره )٢3 ســاعة و56 دقيقة 
و4٩ ثانية( أي أنها تقل مبدة زمنية تبلغ )١١.3( 
دقائق عن طول اليوم املعروف والذي هو )٢4( 
ســاعة، ولكن لضبط العملية احلسابية فيتم 
جتاوزهــا على اعتبار أن مدة طول اليوم هي 

٢4 ساعة كاملة ال تنقص دقيقة واحدة. 
أما عن كيفية االختالف في طول الليل والنهار 
يوميا فهذا يحدث نتيجة ميل وانحراف محور 

األرض. 

فاحملــور الوهمــي الذي تــدور حوله الكرة 
األرضية قد مت احتســاب ميالنــه مبقدار يبلغ 
أقصى حــده حوالي ٢3.5 درجة عندما تتعامد 
الشمس على مدار السرطان ويكون ذلك في يوم 
٢١ ديســمبر من كل عام، أو عندما تتعامد على 
مــدار اجلدي ويكون ذلك في يــوم ٢٢ يونيو، 
كما تتعامد مرتني على خط االســتواء في يوم 

٢١ مارس وكذلك في يوم ٢١ سبتمبر.
وحركة األرض حول احملور كما هو معروف 
- وقد درسناه في املدرسة منذ الصغر - تكون 

من شقني:
١- حركة األرض حول محورها وتنتج عنه 

الليل والنهار. 
٢- حركة احملور حول الشمس وتنتج عنه 

تعاقب فصول السنة.
هذا االنحراف كان السبب في اختالف الفترة 
الزمنية بني شروق الشمس وغروبها على خطوط 
العرض الوهمية التي وضعت للكرة األرضية 
والتي يتــم مبوجبها حتديــد املواقع املطلوب 

حتديد أماكنها.
وجتدر اإلشــارة هنا إلى ازدياد طول النهار 
أو الليل، فكلما توجهنا من خط االستواء والذي 
هو خط منتصف الكرة األرضية إلى الشــمال 
نحو القطب الشمالي أو الى اجلنوب نحو القطب 
اجلنوبي فإننا جند طول النهار في أحد القطبني 
يبلغ 6 شــهور وفي نفــس الوقت يكون طول 
الليل في القطب الثاني هو اآلخر 6 شهور أيضا. 
ولوال هذا الفــرق وثبات احملور عن ميوله 
لكان وقت شــروق الشــمس وغروبها ثابتا ال 
يتغير ولكان طول النهار ١٢ ساعة والليل كذلك. 
ودعني أبــدأ من يوم يكــون قريبا جدا لنا 
ولنأخذ يوم ٢٢ ديســمبر املاضــي وهو اليوم 
الــذي يكون فيه النهار في غاية القصر والليل 

في غاية الطول.
ولكي أوضح األمر بصورة جيدة، دعنا نأخذ 
مدينة الكويت مثاال لشرحنا هذا وتوضيح هذا 

األمر وبيانه.
فأقــول لننظر في التقــاومي وبالتحديد في 
مواقيت شــروق الشــمس وغروبها في مدينة 
الكويــت خالل هذه الفترة ولنســجل مواقيت 
شــروق الشــمس وغروبها في األيــام املاضية 

وملدة أسبوع كامل.
اليــوم األول ٢٢/ ١٢/ ٢٠١7 وهو اليوم الذي 
سوف نعتبره يوم األساس الذي نبدأ به الشرح: 
الشــروق الســاعة 6:3٨:34 صباحا والغروب 

الساعة 4:54:35 مساء. 

اليوم الثاني ٢3/ ١٢/ ٢٠١7: الشروق الساعة 
6:3٩:٠3 صباحــا الفــرق زيــادة مقدارها ٢٩ 
ثانية في الصباح عن اليوم السابق والغروب 
الساعة 4:55:٠7 مساء الفرق زيادة مقدارها 
3٢ ثانية في املساء عن اليوم السابق والزيادة 
اإلجمالية في طــول اليوم تبلغ 6١ ثانية أي 
أن اليوم زاد عن اليوم السابق دقيقة واحدة 

وثانية واحدة.
اليوم الثالث ٢4/ ١٢/ ٢٠١7: الشروق الساعة 
6:3٩:3٠ صباحا الفرق زيادة مقدارها ٢7 ثانية 
في الصباح عن اليوم السابق والغروب الساعة 
4:55:4٠ مســاء الفرق زيادة مقدارها 33 ثانية 
في املساء عن اليوم السابق والزيادة اإلجمالية 
في طول اليوم تبلغ 6٠ ثانية أي أن اليوم زاد 

على اليوم السابق دقيقة واحدة فقط.
اليوم الرابع ٢5/ ١٢/ ٢٠١7: الشروق الساعة 
6:3٩:56 صباحا الفرق زيادة مقدارها ٢6 ثانية 
في الصباح عن اليوم السابق، والغروب الساعة 
4:56:١4 مســاء الفرق زيادة مقدارها 34 ثانية 
في املساء عن اليوم السابق والزيادة اإلجمالية 
في طول اليوم تبلغ 6٠ ثانية أي أن اليوم زاد 

على اليوم السابق دقيقة واحدة فقط.
اليوم اخلامس ٢6/ ١٢/ ٢٠١7: الشروق الساعة 
6:4٠:٢١ صباحا الفرق زيادة مقدارها ٢5 ثانية 
في الصباح عن اليوم السابق، والغروب الساعة 
4:56:4٩ مســاء الفرق زيادة مقدارها 35 ثانية 
في املساء عن اليوم السابق والزيادة اإلجمالية 
في طول اليوم تبلغ 6٠ ثانية أي أن اليوم زاد 

على اليوم السابق دقيقة واحدة فقط.
اليوم السادس ٢7/ ١٢/ ٢٠١7: الشروق الساعة 
6:4٠:44 صباحا الفرق زيادة مقدارها ٢3 ثانية 
في الصباح عن اليوم السابق، والغروب الساعة 
4:57:٢5 مســاء الفرق زيادة مقدارها 36 ثانية 
في املساء عن اليوم السابق، والزيادة اإلجمالية 
فــي طول اليوم تبلــغ 5٩ ثانيــة أي أن اليوم 
زاد على اليوم الســابق أقل مــن دقيقة واحدة 

بثانية واحدة.
اليوم السابع ٢٨ /١٢/ ٢٠١7: الشروق الساعة 
6:4١:٠6 صباحا الفرق زيادة مقدارها ٢٢ ثانية 
في الصباح عن اليوم السابق، والغروب الساعة 
4:5٨:٠3 مساء الفرق زيادة مقدارها 3٨ ثانية في 
املساء عن اليوم السابق، والزيادة اإلجمالية في 
طول اليوم تبلغ 6٠ ثانية أي أن اليوم زاد على 

اليوم السابق دقيقة واحدة فقط.
من هذا املثال الذي ينطبق على مدينة الكويت 
فقــط، جند انه في الفترة احلالية النهار يبوق 

)يســرق( من الليل مــا مقــداره تقريبا دقيقة 
واحــدة في اليوم ويســتمر هــذا الوضع حتى 
يوم ٢١ يونيو من كل عام، حيث يحدث العكس 
فيبدأ الليل يبوق )يسرق( من النهار ما مقداره 
أيضا دقيقة واحدة تقريبا في اليوم حتى يوم 

٢٢ ديسمبر من كل عام.
إذن من هذه الدراسة البسيطة جند أن هناك 
دقيقة واحدة زيادة في اليوم عن اليوم السابق. 
فدعنا نحســب هذه املــدة الزمنية التي هي 
مجال شرحنا والتي أخذها النهار من الليل من 
يوم ٢٢ /١٢/ ٢٠١7 حتى بداية أول يوم من أيام 
الســنة امليالدية اجلديدة والتــي تبلغ ١١ يوما 
جنــد أن املدة هي ١١ دقيقة وهي املدة التي طال 

فيها النهار.
ولكن ما املــدة التي يطول فيها النهار حتى 
يبلــغ أقصى طوال له في يــوم ٢١ يونيو وبعد 
احلســاب الى يوم ٢٢ ديســمبر الــذي يبلغ به 
الليل غاية طوله جند أنها مدة زمنية تبلغ ١٨4 
يوما أي املدة هي ١٨4 دقيقة وفي معدل ينقص 
دقيقة واحدة في اليوم جند أن ١٨4 دقيقة هي في 
الواقع متثل )3.٠4( ثالث ساعات واربع دقائق 
حيث جند أن الشــمس تشرق وتغرب في يوم 

٢٢ /6 حسب املواقيت التالية:
الشروق الساعة 4.4٩.١٢ صباحا والغروب 
الساعة 6.5٠.3٩ مساء أي أن طول النهار في يوم 
٢٢ يونيو يبلغ مدة زمنية مقدارها )٠١.٢7.١4( 
أربــع عشــرة ســاعة ودقيقة واحدة وســبعة 

وعشرون ثانية تقريبا. 
وأما يوم ٢٢ ديســمبر فإن الشــروق يكون 
في الساعة 6.3٨.4٩ صباحا والغروب 4.56.5١ 
مســاء أي أن طــول النهار في هــذا اليوم تبلغ 
مدته الزمنية )١٠.١٨.٠٢( عشر ساعات وثماني 

عشرة دقيقة وثانيتني.
إذن الفرق بني طول اليومني يبلغ )٢5.3.43( 
ثالث ســاعات وثالثة وأربعني دقيقة وخمسة 

وعشرين ثانية 
ومن هنا نقول إنه خالل الفترة من يوم ٢٢ 
يونيو الى يوم ٢٢ ديسمبر هنا في الكويت نقول 
إن الليل يطول والنهار يقصر ومن الفترة من 
يوم ٢٢ ديسمبر الى ٢٢ يونيو فالعكس يحدث 

النهار يطول والليل يقصر.
وان اليوم يطول أو يقصر مبدة زمنية تبلغ 
دقيقة واحــدة تقريبا وميكن جتاوزا أن نقول 
نصف دقيقة من الصباح ونصف دقيقة أخرى 

من املساء. 
واالن هــل عرفت يا ولدي حفظك اهلل كيف 

تبادل »البوق« بني الليل والنهار

النهار »يبوق« 
دقيقة يوميًا

من الليل بدءًا 
من 22 ديسمبر 
حتى 21 يونيو 

ويحدث العكس 
من 22 يونيو 

إلى 21 ديسمبر

بقلم: اخلبير الفلكي
عادل املرزوق


