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كسوف جزئي للشمسي يوم 
الثالثاء 25 أكتوبر 2022م

يقيــا والشــرق األوســط  تشــهد مصــر ومنطقــة شــمال وشــرق إفر
ــي  ــط األطلنط ــا والمحي ــارة أوروب ــم ق ــيا ومعظ ــارة آس ــرب ق ــوب وغ وجن

كســوفاً شمســياً جزئيــاً يــوم الثالثــاء 25 أكتوبــر 2022م.
ــالد  ــبق مي ــذي يس ــران ال ــع االقت ــوف م ــذا الكس ــط ه ــت وس ــق توقي ويتف

شــهر ربيــع اآلخــر لعــام 1444هـــ.
وسوف تكون مراحل هذا الكسوف كالتالي:

مرحلة شبه الظل األولى. 1
ــل  ــبه الظ ــة ش ــول األرض منطق ــي بدخ ــوف الشمس ــل الكس ــدأ مراح تب
ــا  ــمس كم ــعة الش ــع أش ــر م ــية للقم ــدود العكس ــا الح ــي تصنعه )الت
هــو موضــع بالصــورة( فــي تمــام الســاعة 10:58 صباحــاً بتوقيــت القاهــرة 
، وهــذه المرحلــة ال يمكــن تمييزهــا بالعيــن المجــردة وال بالمناظيــر 
الشمســي  اإلشــعاع  شــدة  رصــد  بأجهــزة  بــل  البســيطة  الفلكيــة 
ــر  ــى غي ــعاع عل ــذا اإلش ــم ه ــاً لقي ــاً مفاجئ ــجل انخفاض ــوف تس ــي س الت
ــرد الــذي تفرضــه ظــروف ارتفــاع  المتوقــع بالنظــر إلــى التزايــد المطَّ

الشــمس المتزايــد فــي الســماء. 

نقطة التالمس الظاهري األول )بداية مشاهدة . 2
الكسوف الجزئي(

وفــي تمــام الســاعة 12:00 ظهــراً بتوقيــت القاهــرة يبــدأ فعليــاً الكســوف 
الجزئــي حيــث تظهــر نقطــة التالمــس الظاهــري األولــى بيــن الشــمس 
والقمــر التــي يعقبهــا بدايــة دخــول القمــر مغطيــاً جــزءاً مــن قــرص 

ــد.  ــكل متزاي ــمس بش الش
نقطة الذروة. 3

ويســتمر هــذا الدخــول فــي تزايــد حتــى يصــل إلــى ذروتــه تمامــاً فــي 
ــان  ــان الوهمي ــون الخط ــث يك ــرة حي ــت القاه ــاعة 1:09 بتوقي ــام الس تم
المنصفــان لــكلٍّ مــن الشــمس والقمــر منطبقيــن علــى بعضيهمــا 
قــرص  مــن  مســاحة  القمــر  قــرص  يغطــي  ســوف  عندهــا   ، البعــض 
ــد  ُر للراص ــدَّ ــث ُتَق ــر ، حي ــى آخ ــكان إل ــن م ــبتها م ــف نس ــمس تختل الش
مــن القاهــرة مثــاًل بـــ 25.7% ومــن طابــا 29.7% ومــن توشــكى %15.1 
ــن  ــة م ــذه التغطي ــب ه ــة نس ــورة التالي ــن الص ــال.   وتبي ــبيل المث ــى س عل

مناطــق مختلفــة.

نقطة التالمس الظاهري األخيرة )انتهاء . 4
مشاهدة الكسوف الجزئي(

بعــد ذلــك يبــدأ القمــر فــي الخــروج الظاهــري مــن أمــام قــرص الشــمس 
ــى  ــل إل ــى يص ــرص حت ــن الق ــاً ع يجي ــه تدر ــار ظل ــي انحس ــذا ف ــر ه ، ويظه
ــرص  ــر ق ــادر القم ــا يغ ــي عنده ــرة الت ــري األخي ــس الظاه ــة التالم نقط
الشــمس نهائيــاً فــي تمــام الســاعة 2:16 بعــد الظهــر بتوقيــت القاهــرة 
ــي  ــورة الت ــل المذك ــبه الظ ــة ش ــي منظق ــزال ف ــا ال ي ــيكون وقته ــه س لكن
ــتعود  ــي س ــمس الت ــعاع الش ــد اإلش ــزة رص ــا إال بأجه ــن تمييزه ال يمك
ــه  ــذي أحدث ــي ال ــوط الدراماتيك ــد الهب ــي بع يج ــاع التدر ــى االرتف ــا إل قيمه

ــطى. ــه الوس ــي بمراحل ــوف الجزئ الكس
مرحلة شبه الظل الثانية )األخيرة(. 5

ــة  ــي مرحل ــرة تتنه ــت القاه ــر بتوقي ــد الظه ــاعة 3:02 بع ــام الس ــي تم وف
شــبه الظــل الثانيــة بخــروج األرض منهــا لتعــود األمــور كمــا كانــت عليــه 

ــذ  ــث تأخ ــت حي ــكل مؤق ــدداً بش ــاع مج ــى االرتف ــعاع إل ــم اإلش ــود قي وتع
بعــده فــي االنحفــاض الــذي تفرضــه ظــروف اقتــراب الشــمس مــن موعــد 

ــا. غروبه
ويبيــن الشــكل التالــي مســار هــذا الكســوف والمســاحة علــى الكــرة 

الرضــي التــي يمكــن مشــاهدته منهــا.

أهمية هذا الكسوف بالنسبة لللراصدين والمتابعين 
من مصر والمنطقة المجاورة

غيــاب . 1 مــن  فتــرة  بعــد  مصــر  تشــهده  شمســي  كســوف  أول 
ــة  ــنتين وأربع ــو س ــا نح ــاهدة منه ــية المش ــوفات الشمس الكس
أشــهر مــن آخــر الكســوفات التــي شــهدتها البــالد والــذي كان يــوم 
ــية  ــام 2022م الشمس ــوفات ع ــي كس ــه ثان ــم أن ــو 2020م )برغ 21 يوني

يــل 2022م(. بعــد كســوف 30 إبر
انقطــاع . 2 فتــرة  قبــل  مصــر  تشــهده  شمســي  كســوف  آخــر 

للكســوفات الشمســية تبلــغ نجــو 4 ســنوات و10 شــهور حيــث 
ســيكون الكســوق القــادم فــي 2 أغســطس 2027م )سيشــاهد 
كليــاً مــن األقصــر وجزئيــاً فــي عمــوم مصــر والمنطقــة المجــاورة(.

تشاهد جميع مراحله خالل النهار.. 3
يقيــة )مرصــد  ويفتــح المعهــد القومــي للبحــوث الفلكيــة والجيوفيز
حلــوان( أبوابــه لضيوفــه الكــرام والمهتميــن وهــواة رصــد هــذه الظواهر 
يــق بحثــي علــى أجهــزة رصــد متطــورة  الفلكيــة، حيــث ســيكون هنــاك فر
لمتابعــة الحــدث، وســيكون هنــاك أجهــزة مخصصــة للجمهــور مــزودة 
علميــة  محاضــرات  عمــل  ســيتم  كمــا   ، خاصــة  ضوئيــة  بمرشــحات 
تثقيفيــة خاصــة بالظاهــرة يقــوم عليهــا نخبــة مــن كــوادر المعهــد الــذي 

ــا. ــاء إليه ــرف باالنتم أتش
وننتهــز هــذه الفرصــة لنهيــب بالجميــع بعــدم محاولــة النظــر نحــو 
قــرص الشــمس قبــل أو أثنــاء أو حتــى بعــد الظاهــرة ألن مــن شــأن هــذا 

ــمح هللا. ــاً ال س ــار تمام ــد اإلبص ــن وفق ــف العي ــى تل ــؤدي إل أن ي

مع خالص تمنياتنا للضيوف الكرام وللجميع باالستمتاع 
بمراقبة ورضد الظاهرة في أجواء علمية ممتعة وشيقة.


