
  عبور آوآب الزهرة أمام قرص الشمس
  

وعندما يكون .  تدور الكواآب بما فيها األرض حول الشمس
أحد الكواآب والشمس في نفس الجهة من األرض فإن هذه 

والكوآب األبعد للشمس من . الظاهرة تسمى االقتران
تران أي أن الشمس قفي االفقط األرض يمر خلف الشمس 

ذه الحالة تسمى الظاهرة ن األرض وفي هعتحجب الكوآب 
فقد يمر الكوآب األقرب للشمس من األرض أما . باالستتار

بين أمام الشمس أي مر يقد بعد وخلف الشمس آالكواآب األ
 قرص الشمس آدائرة  عابرًا نراهلذااألرض والشمس 

 ينشكلال آما في وتسمى هذه الظاهرة بالعبورسوداء صغيرة 
ب الزهرة أقرب   وألن آوآب عطارد وآوآ .)٢ و١(

 أمام قرص من الممكن أن يمراللشمس من األرض لذا ف
وفي   م٢٠٠٣ مايو ٧آما حدث في  آل عدة سنوات الشمس

 عندما عبر عطارد قرص الشمس م ٢٠٠٦ نوفمبر ٨
 شعبان ٢ يوم األثنين العبور القادم لعطارد سيكون بإذن اهللا(

  .) م٢٠١٦ مايو ٩   هـ الموافق لـ١٤٣٧
 سرعة عطارد أعلى من سرعة الزهرة حول ونظرًا ألن

  عطارد بين األرض والشمسل أن يمراالشمس فاالحتم
 أما ،) سنة١٣ إلى ٣بين  (ثمان سنواتآل حوالي مرة 

تكرار دراسة ولكن الحسابات والزهرة فاالحتمال أقل 
آل  يتكررالزهرة أن عبور على عبور دلت الحدوث ظاهرة 

وحدث . سنوات بالتوالي ٨،  ١٠٦ ، ٨ ، ١٢٢ ، ٨حوالي 
 يونيو ٨ و م١٨٨٢ ديسمبر مايو ٦ للزهرة في نيآخر عبور
وحسب ما ذآر سيكون حدوث عبور الزهرة لذا ،  م ٢٠٠٤

 سنة القادمة ٢٥٠ خالل  بإذن اهللا تعالىلقرص الشمس
 ٢١٢٥ م ، نهاية ٢١١٧ م ، نهاية ٢٠١٢منتصف : آالتالي

  . أعلم واهللا م ،٢٢٥٥ م ، ومنتصف ٢٢٤٧، منتصف م 
من للزهرة من أمام قرص الشمس ف أما العبور القادم 
يوم يشاهد في المملكة العربية السعودية ن المتوقع بإذن اهللا أ

  م٢٠١٢ يونيو ٦ هـ الموافق ١٤٣٣  رجب١٦ األربعاء
حيث يبدأ عبور قرص آوآب الزهرة من أمام قرص 

 بعد منتصف الليل بتوقيت ١:٠٨الشمس حوالي الساعة 
عودية وال يشاهد بسبب وجود الشمس تحت األفق ، لذا الس

شروق  (يجب االنتظار حتى تشرق الشمس لمشاهدته
: الشمس في آل من الدمام والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة آالتالي

 أما انتهاء العبور سيكون بإذن اهللا .) صباحًا٥:٣٢ و٥:٣٧ و٥:٠٣ و٤:٤٦
أن الفترة التي من الممكن مشاهدة العبور  صباحًا ، أي ٧:٥٥ حوالي الساعة

ال تنظر مباشرة إلى الشمس  :تحذير .في السعودية تقل آلما اتجهنا للغرب
أو مرشحات م نظارات استخد ايجبلذا   .فأشعتها قد تلحق األذى الشديد بالعين

ال تستخدم أفالم التصوير المسودة أو  (خاصة لمشاهدة الشمس بصورة مباشرة
الفلك  ولفيزياءام اقسأ أو ةعلميالآز امربال االتصال تستطيع .)افة أشكالهاالمحروقة بك

  .الفلكية لالستفسار ولمزيد من المعلومات الجمعيات أو الجامعاتفي 
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 األربعاء/الثالثاء ي يوم)طقةناعتمادًا على الم (بإذن اهللاسيكون حدوثه للزهرة العبور القادم ف وآما ذآر
 جميع بقاع العالم فيالعبور بعض من مراحل يرى حيث ، )  م٢٠١٢ يونيو ٥/٦( هـ ١٤٣٣ جب ر١٥/١٦

والمناطق التي سيرى منها .   أمريكا الجنوبيةأفريقيا واسبانيا والبرتغال ووسط وجنوبماعدا غرب ووسط 
 روسيا ووسط  استراليا واليابان وشرق ووسط الصين وشرق ووسطالعبور بجميع مراحله هي وسط وغرب

أما بالنسبة للمملكة فإن لحظة بدء عبور الزهرة أمام الشمس ستكون الساعة .  السكا وهاوايا وأوشمال آند
 صباحًا ٤:٣٣ومنتصف العبور سيكون الساعة العربية السعودية بتوقيت المملكة  بعد منتصف الليل ١:٠٨

  .صباحًا ٧:٥٥الساعة سيكون وإنتهاء العبور 
  

شعة الشمس  القدرة على إلحاق األذى الشديد بالعين وإحراق ال تنظر مباشرة إلى الشمس فأل :تحذير
هناك طرق سليمة لمشاهدة .  ومن الممكن أن يؤدي التحدق بالشمس إلى العمى الكلي)الراتينا(الشبكية 

  .العبور سواًء باستخدام النظارات الواقية الخاصة أو إسقاط صورة للشمس على حاجز
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