
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مؤتمر الجزائر الدولى الثالث فى اإلعجاز العلمى 
فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة محور علوم 

ئر بوالية سيدى البحار وعلوم األرض المنعقد بالجزا
 م٢٠٠٩ديسمبر  ١٣/١٤/١٥/١٦بلعباس الفترة  

  
فصل المقال فى البركان 

  والزلزال
  مقدم من

  جيهان أحمد عثمان حسين
  باحثة اجتماعية



 ٢

  
 
  
  
  
  
  

   الروحى وأبى...  ومعلمى...  أستاذى إلى                 
  الرفاعى سعد الدكتور...  الرحمن راجى/  الشیخ                            

  
   سارة...  عینى وقرة...  الغالیة ابنتى إلى                 
   ھاجر...  قلبى وحبیبة...  زھرتى إلى                                      

  
  ...  بناتى وأبى...  الفاضل زوجى إلى                 

  وأبحاث كتب من أخطھ ما كل أھدیھم                                         
  

  حسین مانعث أحمد جیھان                                                             
  م٢٠٠٩/ ٢/  ٢١ األحد                                                       
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  الزلزالو البركان فى المقال فصل

                                                              

  ملخص البحث
  

 (( فصل املقال ىف الربكان والزلزال ))   عنوان البحث : 

 عناصر البحث : 
 املقدمة  
 الزالزل والرباكني (( متهيد . وبه جتميع لعناصر البحث وكلمة من الباحث )) 
 اجلزء األول :  اجلانب العلمى  :  

  : أوال : الزالزل

ادر العلمية سيتم ماهية الزالزل : ويتم عرض التعريفات اخلاصة بالزالزل من خالل املراجع واملص -١
 ذكر املصادر ىف آخر البحث 

 أسباب حدوث الزالزل : ويتم عرض أسباب حدوث الزلزال من الناحية العلمية . -٢
 أنواع الزالزل وتوزيع الزالزل جغرافيا  : -٣

 زالزل تكوينية  
 زالزل بركانية  
 زالزل اصطناعية  
 موجات سطحية . –األمواج الزلزالية : أمواج حتدث ىف أعماق األرض حتت البحر  

 مقياس مريكاىل . –قياس الزالزل : مقياس رخيرت  -٤
أول من وصف الزالزل علميا : وسيتم توضيح أنه كان على يد العلماء املسلمني ىف القرن الرابع  -٥

 اهلجرى (( ابن سينا ىف كتابه عيون احلكمة )) 

 ثت مبصر .الزالزل الىت حد –أشهر الزالزل : أشهر الزالزل الىت حدثت ىف العامل  -٦
 االحتياطات الىت البد أن تؤخذ عند وقوع الزازال .  -٧

  



 ٤

 ثانيا : البراكين :

  تعريف الرباكني  -١
 املخروط الربكاىن ))  –العنق  –أجزاء الربكان (( الفوهة  -٢

 الغازات الربكانية )) –الالفا  –أنواع املواد الربكانية (( رماد بركاىن  -٣
 التوزيع اجلغراىف للرباكني . -٤
 ات الواجب اختاذها لتقليل من خماطر الرباكني .اإلحتياط -٥

   اجلزء الثاىن : اإلعجاز القرآىن ىف الزالزل والرباكني 

 . وذلك من خالل شرح اآليات القرآنية اآلتية :الزالزل والبراكین فى آى الذكر الحكیم  -١

 من سورة الزلزلة . ٢و  ١اآليتان  
 من سورة الواقعة . ٦:   ٤اآليات  
 ورة الفجر .من س ٢١اآلية  
 من سورة العاديات . ٩اآلية  
 من سورة اإلنفطار . ٤و  ٣اآليتان  
 من سورة ق . ٢٤اآلية  

 من سورة احلاقة .١٤اآلية  
 من سورة الطور .  ٦اآلية  

ذكر بعض من القبس الشريف عن الزالزل ، وهى أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم ، مثل ((  -٢
..... )) الراوى أبوهريرة ، درجة احلديث صحيح ، صحيح التقوم الساعة حىت يقبض العلم 

                                                             البخارى 

(( أمىت هذه أمة مرحومة ...... )) الراوى أبو موسى األشعرى ، صحيح الرتمذى ، درجة احلديث  
نة و الدالالت عن ذِكر الزالزل والرباكني ، صحيح .ويتخلل املوضوع اإلعجاز العلمى ىف القرآن والس

 وأسبقية اإلسالم ىف اإلشارة على الزالزل والرباكني . 

  



 ٥

 

  اجلزء الثالث : مرفقات . 

وهى عبارة عن صور وخرائط توضح مناطق  الزالزل والرباكني اجلغرافية ،  وصور لقشرة األرض وكيفية حدوث 
 بعض الصخور الربكانية .الزالزل ، وصورللرباكني وتكوينها ، وصور ل

  اخلتام  
 صفحة املصادر  
 الفهرست  
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  ٦التكوير} ُسجَِّرتْ  اْلِبَحارُ  َوِإَذا{
  ٤الواقعة} َرّجاً  اْألَْرضُ  ُرجَّتِ  ِإَذا{
  ١الزلزلة} ْلزَاَهلَازِ  اْألَْرضُ  زُْلزَِلتِ  ِإَذا{

 جيعـل ومل الكتـاب عبـده علـى أنـزل الـذى تعـاىل اهللا سبحان ، بينهما وما واألرض السموات خلق الذى سبحان
 دينه ليكون ، املرسلني وسيد البشر خري وسلم عليه اهللا صلى حممد على أُنزل والذى املُعجز الكتاب ، عوجا له

  . والرسل األنبياء خامت لسالموا الصالة عليه هو ويكون ، اخلامت الدين
 معلقــاKم شـعر ىف ماجـاء أفحـم وقـد ، اجلاهليـة ىف اللغـة وأسـاطني فطاحـل بالغتـه ىف أعجـز الـذى الكتـاب هـذا

  .  الشهرية
 الصـالة عليه نبيه رسالة صدق تعاىل اهللا أكد وقد ، اآلمني بالوحى ورسوله نبيه على تعاىل أنزله الذى اهللا كالم

  . له احلافظ وهو وتنزيل تبليغ الكرمي القرآن أن ، احلكيم الذكر آى ىف موضع من أكثر ىف والسالم
  ٩احلجر} َحلَاِفظُونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذِّْكرَ  نـَزَّْلَنا َحنْنُ  ِإنَّا{

  : سبحانه فيقول ، تعاىل اهللا دون من به آتى يكون أنه والسالم الصالة عليه رسوله عن تعاىل اهللا ونفى
  ٣٨يونس} َصاِدِقنيَ  ُكنُتمْ  ِإن الّلهِ  ُدونِ  مِّن اْسَتطَْعُتم َمنِ  َواْدُعواْ  مِّْثِلهِ  ِبُسوَرةٍ  َفْأُتواْ  ُقلْ  افـْتَـرَاهُ  ونَ يـَُقولُ  أَمْ {

  : ذلك تؤكد فاآليات ، البشر كالم من أنه ويدعون يفرتون كانوا إذ مبثله يأتوا أن تعاىل وحتداهم
  ٣٨يونس} َصاِدِقنيَ  ُكنُتمْ  ِإن الّلهِ  ُدونِ  مِّن اْسَتطَْعُتم َمنِ  َواْدُعواْ  مِّْثِلهِ  ِبُسوَرةٍ  ُتواْ َفأْ  ُقلْ  افـْتَـرَاهُ  يـَُقوُلونَ  أَمْ {

 باألحــداث التنبــؤ ىف حتــدياً  ولكــن ، فقــط لغويــاً  حتــدياً  يكــن مل خاصــة ولقــريش ، عامــة للبشــر تعــاىل اهللا وحتــدى
 – هزمـت أن بعـد الـروم بنصـر وسـلم عليـه اهللا صـلى بشـارته مثـل – وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا لسان على
  : تعاىل يقول
 ِمـن اْألَْمـرُ  لِلَّـهِ  ِسـِننيَ  ِبْضـعِ  ِيف } ٣{َسـيَـْغِلُبونَ  َغلَـِبِهمْ  بـَْعـدِ  مِّـن َوُهم اْألَْرضِ  أَْدىنَ  ِيف } ٢{الرُّومُ  ُغِلَبتِ } ١{امل{

  ٥-١ الروم} .... ٥{الرَِّحيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمن يَنُصرُ  اللَّهِ  َنْصرِ بِ } ٤{اْلُمْؤِمُنونَ  يـَْفرَحُ  َويـَْوَمِئذٍ  بـَْعدُ  َوِمن قـَْبلُ 
 هــذا ىف ونعــرض.  حــديثاً  العلمــاء اكتشــفها الــىت العلميــة احلقــائق مــع موافقتــه هــى الكــربى الكــرمي القــرآن ومعجــزة
 الــزالزل وهــو)  وجيــااجليول(  األرض علــوم مســمى حتــت وينــدرج – نظــرى وجهــة مــن – مهمــاً  موضــوعاً  البحــث
  . والرباكني
 والسـالم الصـالة عليـه الرسـول عـن ورد فقـد ، السـاعة عالمـات مـن الـزالزل كثـرة ألن املوضـوع هـذا اخـرتت وقد
  : قال أنه



 ٧

(( ال تقــوم الســاعة حــىت يقــبض العلــم ، وتكثــر الــزالزل ، ويتقــارب الزمــان ، وتظهــر الفــنت ، ويكثــر اهلــرج ، وهــو 
  كثر فيكم املال فيفيض . ))القتل القتل ، حىت ي

خالصــــة  - ١٠٣٦الصــــفحة أوالــــرقم:  -املصــــدر: اجلــــامع الصــــحيح  -الــــراوي: أبــــو هريــــرة احملــــدث: البخــــاري 
 الدرجة: [صحيح]

  : املصدوق الصادق قال فقد ، وسلم عليه اهللا صلى األمني حممد ألمة رمحة أيضا والزالزل
  آلخرة ، عذا`ا يف الدنيا ، الفنت ، والزالزل ، والقتل ))(( أميت هذه أمة مرحومة ، ليس عليها عذاب يف ا

خالصـــة  - ٤٢٧٨الصـــفحة أو الـــرقم:  -املصـــدر: صـــحيح أيب داود  -الـــراوي: أبـــو موســـى احملـــدث: األلبـــاين 
 الدرجة: صحيح
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 ووفقــاً ..  الطبيعيــة الكــوارث قمبنــاط املنــاطق هــذه وتســمى ، والرباكــني الــزالزل فيهــا تكثــر العــامل ىف منــاطق هنــاك
 :  للكارثة املدنية للحماية الدولية املنظمة لتعريف

 ويرتتـب اإلنسـان فعـل بسـبب أو ، الطبيعـة قـوى عن نامجة متوقعة غري حوادث هى Disaster الكارثة(( 
 احليــــاةو  الــــوطىن االقتصــــاد علــــى شــــديد تــــأثري ذات وتكــــون ، املمتلكــــات ىف وتــــدمري األرواح ىف خســــائر عليهــــا

  )) . دولية مساعدة وتتطلب الوطنية املوارد قدرة مواجهتها إمكانيات وتفوق ، اإلجتماعية
  : مابني – العلمى املفهوم حسب على – الطبيعية الكوارث وتتعدد

 ، املائيـــة الكـــوارث ، اجلليديـــة اإلgيـــارات ، الرباكـــني ، الـــزالزل:  ومنهـــا ، األرضـــية الكـــوارث )١
  . الفيضانات

  .  الزوابع  الثلجية العواصف ، األعاصري ، اجلفاف:  ومنها ، املناخية الكوارث )٢
 . احلرائق )٣
 . واiاعات ، األوبئة:  ومنها ، واألمراض الصحة )٤

 ذكـر تعـاىل اهللا ألن املوضوع هذا أخرتت وقد.  والرباكني الزالزل وهو واضحاً  موضوعاً  البحث هذا ىف وخنصص
 : الصدع ذاتب ووصفها األرض عن العزيز كتابه ىف
 الـىت الكرميـة اآليـات من وغريها البحث هذا سياق ىف تفسريها وسنستعرض١٢الطارق} الصَّدْعِ  َذاتِ  َواْألَْرضِ {

يـا ابـن حوالـة ! إذا رأيـت اخلالفـة : قـال أنـا وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول عن ورد وقد ، املوضوع نفس تتناول
، و البالبل ، و األمور العظام ، و الساعة يومئذ أقرب من النـاس  قد نزلت األرض املقدسة ، فقد دنت الزالزل

الصفحة أو  -املصدر: صحيح اجلامع  -الراوي: العرباض بن سارية احملدث: األلباين من يدي هذه من رأسك 
  خالصة الدرجة: صحيح - ٧٨٣٨الرقم: 
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 ١٠

 بالسـالم يـنعم عاملا جلعله جاد بشكل نسعى فنحن لذا ؛ باألخطار ملئ عامل هو اآلن فيه حنيا الذى ملالعا إلن
 اجليولوجيــة واألحــداث ، الصــعبة اجلويــة األحــوال ىف الــتحكم النســتطيع أننــا إال ، بأمــان فيــه العــيش ميكننــا حــىت
 حـدوث ىف ذلك يتسبب أن فيمكن ، انبالسك مزدمحة أماكن الزالزل وتضرب األعاصري Kب فعندما.  العنيفة
  . الكوارث
ـــر األن الطبيعيـــة الكـــوارث حـــدوث أصـــبح هـــل:  اآلن والســـؤال  عـــام فمنـــذ نعـــم..  ؟ قبـــل ذى مـــن شـــيوعا أكث
 مخسـة مبعـدل األرض كوكب على العمرانية املناطق وزادت.  أضعاف ثالثة إىل العامل سكان عدد تزايد ١٩٠٠
 ، اليـوم عاملنـا ففى.  السكاىن باالزدحام اآلن للكوارث املعرضة املناطق سمتت ، ذلك إىل وباألضافة.  أضعاف
  . الفيضانات ألخطار معرضة مناطق ىف العامل سكان عدد نصف من أكثر يعيش

  
  
  
  :   الزالزل ماهية) ١

ــة تصــيب القشــرة األرضــية عنــدما تنفجــر الصــخور الــيت كا:*  هــو الزلــزال       نــت الــزالزل هــي اهتــزازات مفاجئ
تتعرض لعملية متدد، وقد تكون هذه االهتزازات غري كبرية بل وتكاد تالحظ بالكاد وقد تكون مدمرة علـى حنـو 

  شديد.
 تشــكيل يف تــؤثر الــيت العوامــل مــن والربكانيــة الزلزاليــة احلركــات: األوســط الشــرق جريــدة أحبــاث وحــدة تعريــف* 

 يف الباطنيــة العوامــل وتتمثــل. ســطحي أو رض،األ بــاطن يف يكــون أن أي بــاطين، إمــا ومصــدرها األرض، ســطح
 التنفـيس يـؤدي وبالتايل شديد، ضغط حتت احلرارة بالغة منصهرة مواد لوجود األرض باطن يف حتدث اليت احلركة
 ثورات أو زلزالية هزات عنها تنجم داخلية اضطرابات إىل متوفر، منفذ أي من األرضية القشرة عرب االنفالت أو

 القشـرة مـن اهلشـة األجـزاء يف حتدث اليت وهي باطنية: نوعني على عامة، بصفة والزالزل. القشرة هذه يف بركانية
 أقـل عامـة بصـفة الـزالزل مـن النـوع وهـذا الرباكـني فيهـا تكثـر الـيت املنـاطق هلـا تتعرض اليت وهي وبركانية األرضية،

 وتركيـا إيـران وكـذلك اليابـان، واهلـزات، لـزالزلل تعرضـا العـامل دول أكثـر ومـن. تـأثريا وأقـل الباطنية الزالزل من قوة
  .ونيوزيلندا وأندونيسيا واليونان وإيطاليا

. منهـا شاسـعة مسـاحات خـالل موجـات شـكل يف وتنتشـر األرض قشـرة تصـيب أرضـية هـزات عن عبارة هي *
 يكــون املســتدمية تاهلــزا هــذه أن إال باطنهــا اســتقرار لعــدم نظــرا الزلزاليــة احلركــات مــن دائمــا األرض قشــرة وتعــاين
  .) السيسموجراف( الرصد أجهزة إال حتسها وال ، `ا نشعر ال حبيث الضعف من عادة



 ١١

 وجــه علــى ونشــاطه االنســان حبيــاة مباشــراً  اتصــاالً  تتصـل ألنــه للجغــرايف بالنســبة مهمــة شــك وال الــزالزل ودراسـة 
 الدراســات أثبتــت كمــا اآلالف منهــا روذكــ التــارخيي العصــر أثنــاء املــدمرة الــزالزل مــن الكثــري ســجل وقــد األرض

 إىل الدراسـات وتشـري ، الزلزاليـة اهلـزات مـن الطويل عمرها خالل دائما تعاين كانت األرض قشرة أن اجليولوجية
 .املستقبل يف حدوثها استمرار

  :لسببني نتيجة الزالزل تنشأ أسباب حدوث الزلزال :) ٢

  فيها لتوازنا اضطراب بسبب األرض قشرة يف وتكسر تشقق حدوث -١
  . أسفلها أو األرض قشرة خالل املنصهرة الصخرية املواد حتركات -٢

  : أنواع الزالزل) ٣

  :تسببها اليت القوى حبسب أنواع إىل الزالزل تقسيم ميكن 

 :بركانية زالزل -١

 ذلـك مثـال سطحها، إىل األرض جوف من املنصهرة الصخرية املواد واندفاع ، الربكاين بالنشاط حدوثها ويرتبط
 ويف كراكاتــــا بركــــان ثــــار وحينمــــا والقــــوة، العنــــف يف غايــــة زالزل مــــن هــــاواي جــــزر بــــراكني ثــــوران يصــــحب مــــا
 البحر مياه أثارت عنيفة هزات إحداث إىل انفجاره أدى فقد والتخريب، التدمري من الكثري أحدث) إندونيسيا(
 املنــازل ودمــرت ، فأغرقتهــا منهــا ريبــةالق اجلــزر يف الواقعــة الســهول علــى أغــارت عارمــة ضــخمة أمــواج شــكل يف

 األخـرى واجلـزر وجـاوه سـومطرة لسـكان جزيريت لسكان فادحة خسائر وأحدثت ، السكان من العديد وشردت
  .اiاورة

ــر ال حمليــة هــزات الواقــع يف هــي الربكــاين النشــاط بســبب حتــدث الــيت الزلزاليــة اهلــزات معظــم فــإن هــذا ومــع  يف تث
  . ضعيفة هزات تصحبها الربكانية الثورانات من كثريا أن كما ، كبرية مساحات

  :تكنونية زالزل -٢

 يرتكــز وهــو.  احلــدوث كثــري شــائع النــوع وهــذا للتصــدع، وتتعــرض االنكســارات تصــيبها الــيت املنــاطق يف وحتــدث
  .كم ٧٠ إىل تصل أعماق على السطحية القشرة يف اخلصوص على
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  ) اإلغريق عند ألرضا إله بلوتو إىل نسبة( بلوتونية زالزل -٣

  .آسيا شرقي يف كم ٨٠٠ عمق على زالزل سجلت فقد.  األرض من سحيق عمق على مركزها ويوجد

 ومــا األرض قشــرة يف لتحركــات نتيجــة اخلصــوص علــى -  والبلوتــوين التكتــوين – األخــريان النوعــان وحيــدث هــذا
 نتيجـــة حتـــدث الرئيســـية األرضـــية اهلـــزات ممعظـــ أن إىل تشـــري املقنعـــة والشـــواهد األدلـــة مـــن كثـــري وهنـــاك.  حتتهـــا

 انكســارات خطــوط طــول علــى الطبقــات وانتقــال تصــدع عنهــا يــنجم األرض، قشــرة يف فجائيــة عنيفــة لضــغوط
  .بالفعل موجودة كانت قدمية

 فجائيـة حركـة جمالـه يف حـدثت وقـد مـرت كيلـو ألـف مـن تقـرب مسافة ميتد انكساري نطاق يوجد كالفورنيا ففي
 حافـات ظهـور عنهـا يظهـر فلـم أفقيـة احلركة وكانت ، فادخة خسائر أحدث عنيفا زلزاال سببت ١٩٠٦ عام يف

 طـول علـى أخـرى مواقـع إىل األصـلية مواضـعها مـن واحلـدائق املـزارع وأسـوار الطـرق تزحـزح سـببت وإمنـا انكسارية
  .أمتار ستة حنو األفقي التزحزح مقدار بلغ وقد ، االنكسار خط

  : ملركز الداخلي للزلزالاملركز السطحي وا) ٤

 تســمى األرض ســطح علــى نقطــة عنــد ذروKــا تبلــغ وهــي ، األرض ســطح علــى واحــدة الزلــزال قــوى تكــون ال 
 للزلـزال الـداخلي بـاملركز وتسـمى مولـدة نقطـة هـي أخـرى نقطة تقع عمودي اجتاه يف أسفله ويف السطحي باملركز

 أخـرى متباينـة اجتاهـات يف تنتشـر كمـا ، السـطحي املركـز إىل رأسـي اجتـاه يف تصـل متوجيـة ذبـذبات تنشـأ وفيه، 
  .األرض جسم أجزاء مجيع إىل

  آثار الزالزل:) ٥

 العنيــف ومنهــا أحــد بــه حيــس يكــاد وال حيــدث الــذي الضــعيف فمنهــا ، قوKــا درجــة يف الزلزاليــة اهلــزات تتبــاين 
  :التالية النقاط يف اآثاره إمجال وميكن.  العمران مناطق يف كبرية خسائر يسبب الذي املدمر

  .والرأسي األفقي االجتاهني يف األرض قشرة من ألجزاء وانتقاال تزحزحا تسبب قد     -١

 ١٩٢٣ عـام يف باليابـان سـاجامي خلـيج يف حـدث كمـا البحـر قـاع مـن أجـزاء ختفض أو ترفع أن ميكنها   -٢
  ). م ٤٠٠ حنو( أخرى أجزاء واخنفضت)  م ٢٥٠ حنو( منه أجزلء ارتفعت فقد
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  ) .١٨٩٩ عام( أالسكا يف حدث كما ساحلية مناطق ختفض أو ترفع أن تستطيع     -٣

  .١٩٢٧ و ١٩٢٠ عامي يف الصني مشال يف حدث كما أرضية انزالقات تسبب قد     -٤

  .هلا تتعرض اليت السواحل يف التدمري حتدث عاتية أمواجا احمليطات قيعان يف حتدث اليت الزالزل تنشأ     -٥

 خســائر إحــداث يف وتســبب املنشــآت مــن الكثــري الســكان اآلهلــة املنــاطق يف حتــدث الــيت الــزالزل تــدمر     -٦
  .األرواح يف فادحة

  

  

  

  أمثلة من الزالزل املدمرة :) ٦

  الساحلية املنشآت دمرت عاتية أمواج نشأت.  لشبونة قرب البحر قاع اخنفض: ١٧٥٥ عام البرتغال في

  .شخص ٣٥٠٠٠ قتل:  ١٩٧٠ عام ويف شخص ٣٠٠٠٠ قتل: ١٩٦٨ عام البيرو في

  م ١٢ مبقدار خلجاgا أحد ارتفع: ١٨٩٩ عام آالسكا في

  شخص ٢٠٠.٠٠٠ قتل. ساجامي خليج يف واخنفاض ارتفاع حدث: ١٩٦٠ عام اليابان في

  التوزيع اجلغرايف للزالزل:) ٧

 يرتكـز اليـابس علـى منهـا حيـدث ما أن إال ،األرض أحناء مجيع يف شائعة ظاهرة الزلزالية اهلزات أن من الرغم على
  :هي كبرية نطاقات ثالثة ضمن يقع ومعظمها معينة، مناطق يف

 وأمريكـــا اجلنوبيـــة أمريكـــا يف اهلـــادي احملـــيط بســـواحل حتـــيط الـــيت املرتفعـــات سالســـل فـــوق ميتـــد نطـــاق   -١
  .السواحل تلك تكتنف اليت اجلزر وأشباه اجلزر ويتضمن وآسيا، الشمالية

  .والقوقاز األلب ويشمل املتوسط البحر سواحل فوق ميتد نطاق     -٢



 ١٤

 هـــذا يف الزلـــزال حـــدوث ويـــرتبط آســـيا غـــريب وجنـــوب أفريقيـــا بشـــرقي األخاديـــد منطقـــة يشـــمل نطـــاق   -٣
  .العظيم األفريقي االنكسار بوجود النطاق

  :الزلزالية للموجات األرض استجابة) ٨

 الصــخور يف قويــة ذبــذبات تكــوين إىل تــؤدي طاقــة منــه تنطلــق للزلــزال ليالــداخ املركــز مــن اهلــزات تنبعــث عنــدما
 وتقــوم. عنــه بعــدت كلمــا وتضــعف للزلــزال الســطحي املركــز عنــد عنيفــة تكــون موجــات شــكل علــى فيهــا تســري
  . ونوعها قوKا اختالف على املوجات تلك بتسجيل خاصة أجهزة

  :املوجات تلك من أنواع ثالثة وهناك

 بــاطن ختــرتق وهــي ســريعة ألgــا نظــرا الرصــد أجهــزة إىل املوجــات مــن يصــل مــا أول وهــي:ليــةاألو  املوجــات -١
  .االجتاهات كل يف األرض

  . األولية املوجات من أبطأ نظرا الرصد أجهزة إىل املوجات من يصل ما ثاين وهي:الثانوية املوجات -٢

  .األرضية ةالقشر  من العليا األجزاء على مسارها ويقتصر :الطويلة املوجات -٣

  قياس الزالزل :) ٩

     
 اخرتعه .الزالزل قوة لوصف يستخدم عددي مقياس هو (Richter scale) ريشتر مقياس* 

 تقـاس أن ميكـن املقيـاس ىعلـ أكثـر أو ٤.٥ قياسـها الـيت الـزالزل 1935 .عـام يف ريشـرت فرانسـيس تشـارلز
  .العامل أحناء مجيع يف باألدوات

  

http://earth104.tripod.com/earthquakes.htm  
  
  
   

http://earth104.tripod.com/earthquakes.htm
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  الوصف
 

 الزلزال حدوث الزلزال يفعله ما ريشرت قياس

 حيـــس أن ميكـــن ال دقيقـــة اليزيـــدعن ٢.٠ من أقل دقيق
 .`ا

 كــــل ٨٠٠٠ حــــوايل
 يوم

 األجهـــزة ولكـــن البشـــر بـــه يشـــعر ال ٢.٩ اىل ٢.٠ جداً  صغري
 .ترصده

 كــــل ١٠٠٠ حــــوايل
 يوم

 يســبب قلمــا لكــن البشــر، بــه يشــعر ٣.٩ اىل ٣.٠ صغري
 .ضرراً 

 ٤٩٠٠٠ حــــــــــــــــــــوايل
 عام كل

 األشــياء حتــرك مــع `ــزة البشــر يشــعر ٤.٩ اىل ٤.٠ خفيف
 ال لكنــــــه. للزلــــــزال صــــــوت وظهــــــور
 .ضرراً  يسبب

 كــــل ٦٢٠٠ حــــوايل
 عام

 بشــــكل تتضــــرر قــــد الضــــعيفة ملبــــاين ٥.٩ اىل ٥.٠ معتدل
 تتضــرر ال القويــة املبــاين ولكــن كبــري
 .كثرياً 

 كــــــــل ٨٠٠ حــــــــوايل
 عام

 حـــىت كبـــرياً  ضـــرراً  يســـبب أن ميكـــن ٦.٩ اىل ٦.٠ قوي
 .حدوثه نقطة عن ميل ١٠٠

 كــــــــل ١٢٠ حــــــــوايل
 عام

 علــى كبــرية أضــراراً  يســبب أن ميكــن  ٦.٩ اىل ٧.٠ كبري
 .كبرية مساحة

 عام كل ١٨ حوايل

 حــىت كبــرية أضــراراً  يســبب أن ميكــن ٨.٩ اىل ٨.٠ عظيم
 .حدوثه نقطة عن األميال مئات

 عام كل مرة حوايل

  
  
  
  
  



 ١٦

-ه1266 عـام مريكـايل جيوسـيب اإليطـايل العـامل اخـرتاع وهـو اآلخـر املقيـاس أمـا:    ميركـالي درجـة* 
 الزلـزال تـأثريات أن وحيـث .XII حـىت I مـن بـدرجات االهتـزاز قـوة ويقـيس ١٩١٤-ه ١٣٣٢/  ١٨٥٠
 فيــه يــتم الــذي املوقــع علــى الــزالزل لقيــاس املخصصــة مريكــايل درجــات فتعتمــد الزلــزال، مركــز عــن بالبعــد تقــل
 مـدمرا زلـزاال XII الدرجـة تعترب بينما الناس من جدا قليل عدد به يشعر زلزال ١ الدرجة تعترب فمثال. القياس
 درجـات ٤ إىل ٣ مـن قوتـه زلـزاال فتعـادل III إىل II القـوة درجـات أمـا. شـامل دمـار إحـداث إىل يـؤدي
 درجـات ٩ إىل ٨ مـن قوتـه زلـزاال مريكـايل مبقيـاس XII إىل XI مـن الـدرجات تعـادل بينمـا رخيـرت، مبقيـاس
  .رخيرت مبقياس
  : الزالزل لطبيعة علمي وصف أول) ١٠
 العاشـر/  اهلجـري الرابـع القـرن يف املسـلمني العلمـاء يـد علـى فكـان الـزالزل حـدوث ألسـباب علمـي وصف أول

 :قولـه مـا وأنواعهـا حـدوثها وأسـباب الـزالزل وصـف" احلكمـة عيـون" كتابـه يف سـينا ابـن فيـذكر. املـيالدي

 مـا حيـرك مث يتحـرك أن لـه يعـرض السـبب ذلـك أن حمالة وال ماحتته بسبب األرض أجزاء من جلزء تعرض حركة"
 جسـم وإمـا كـالريح، االنـدفاع قـوي دخـاين خبـاري جسـم إمـا األرض حتت يتحرك أن ميكن الذي واجلسم فوقه،
 ةأيضـااحلرك لـه تعـرض ال األرضـي واجلسـم. أرضـي جسـم وإمـا نـاري، جسم وإما هوائي، جسم سيال،وإما مائي
 اجلسـم فأمـا ذلـك، للزلزلة الفاعل األول السبب فيكون األرضي اجلسم هلذا عرض الذي السبب مثل لسبب إال

 أكثـر يف األرض لتمـويج املوجـب األرض، حتـت هواملنبعـث يكـون أن جيـب فإنـه نـاري غـري أو كـان ناريا الرحيي،
 األخبـرة احتبسـت ورمبـا " : النجـاة كتابـه يف فيـذكر هلـا املصـاحبة الظـواهر مستعرضـا سـينا ابن ويضيف "األمر
 فتنشـق األرض تسـعه فـال"  متـدافقا"  مـددا فيسـتمد مـاء فتسـتحيل `ـا فتـربد جهـة إىل فتميـل األرض داخـل يف

 جمـار يف تنفـذ أن عـن وغلظـت تتحلـل أن عـن وكثـرت مـاء فتصـري تتكثف السخونة تدعها مل ورمبا عيونا فيصعد
ــف وكانــت مستحفصــة ــور أن ميكنهــا ومل فاجتمعــت أخــرى جمــار عــن صــافااستح أشــد تتكث  زلزلــت خارجــة تث
 دوي حركتها يف حدث ورمبا األرض، فخسفت الزلزلة اشتدت ورمبا الرحيي، الدخان يزلزهلا أن `ا وأوىل األرض

 اهلـواء `ـا فيمـوج األرض بـاطن يف عاليـة أشـياء مـن الزلزلـة حـدثت ورمبـا. الـدخان يف اهلـواء متـوج مـن يكـون كما
 :فـذكر الـزالزل حـدوث ألماكن تصورا سينا ابن أورد ولقد " عيون نبوع الزلزلة تبع ورمبا األرض فيزلزل احملتقن

 مـا وهـو " مبـاء الوجـه مغمـورة أو وجههـا، متكاثفـة األرض غـور متخلخلـة بـالد يف الزلزلـة تكـون مـا وأكثـر "
 األرضـية القشـرة يف الضـعف منـاطق يف نتكـو  الـزالزل حـدوث منـاطق أن اآلن العلمـاء إليـه توصـل مـا مـع يتفـق
  حركة يتم حيث
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 يكـون مـا منهـا " :فيقـول الـزالزل أنـواع سـينا ابـن ويصـف. الغـازات خبـروج وتسـمح سـطحها، علـى الصـخور 
 الزالزل من كان بل متفقة، الزلزلة جهات تكن ومل جهة، إىل ميل مع يكون ما فوق،ومنها إىل االستقامة على

 تكـون مـا رعشـية،ومنها عرضـية اختالجيـة تكـون مـا ومنهـا فـوق، إىل تقـذف األرض أن امعهـ يتخيـل ما رجفية،
 سـلمي يسمى أيضا االرتفاع يف يذهب العرض يف ذهابه مع منه كان وما القطقط، ويسمى القطرين إىل مائلة

 كشــف(( كتابــه يف حتــدث فقــد بدقــة الــزالزل معظــم أمــاكن حتــدد معلومــات أورد الــذي الســيوطي مــا أ ،
 الصـــــخور أوزان مثــــل التدمرييــــة آثارهـــــا وصــــف خــــالل مــــن شـــــدKا عــــن الزلزلــــة وصــــف عــــن)) صلصــــلةال

 واملـآذن وعددالصـوامع املتهدمـة، واملسـاكن والقـرى املـدن وعـدد الـزالزل، عـن الناجتة الشقوق املتساقطة،ومقاييس
 مثـل احلديثـة املقـاييسب تكـون مـا أشـبه بتعبـريات الـزالزل درجـات السيوطي وصف كما. القتلى وعدد املتهدمة،
   :فذكر فريدة طريقة ذلك يف مستخدما بقاءالزلزلة مدة حدد وقد. وهائلة وعظيمة جدا، لطيفة

 
  " سورةالكهف اإلنسان يقرأ ما بقدر الزلزلة دامت "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . نت مشاسى موقع 
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  : أشهر الزالزل خالل القرن الماضي) ١١

 
ومثانية أعشار الدرجة  ن القرن العشرين زلزال شدته مخس درجاتيف األيام األخرية م :١٩٩٩* ديسمرب 

  . ويصيب مئة ومخسة وسبعني آخرين يضرب مناطق يف غرب اجلزائر وقتل مثانية وعشرين شخصا
قوته على سبع درجات  ومع أفول القرن أيضا تتعرض تركيا مرة أخرى لزلزال عنيف تزيد :١٩٩٩* نوفمرب 

  مائة ومخسني شخصاويودي بأرواح أكثر من أربع

الدرجة على سلم رخيرت،  أعنف زلزال يضرب تايوان تبلغ قوته سبع درجات وستة أعشار :١٩٩٩* سبتمرب 
  آخرين يؤدي اىل مقتل ألف ومخسمائة شخص وأصابة وتشريد آالف

اس أعشار الدرجة مبقي هزة أرضية قوية تقع يف اليونان وتبلغ شدKا مخس درجات وتسعة :١٩٩٩* سبتمرب 
 تسعة وأربعني شخصاً  رخيرت، ومركزها بالقرب من أثينا. أدت اهلزة اىل مقتل

وسبع درجات مبقياس  زلزال مروع ترتاوح قوته بني ستة درجات ومثانية أعشار الدرجة :١٩٩٩* أغسطس 
  القتلى واجلرحى رخيرت يهّز مشال غريب تركيا مسبباً عشرات اآلالف من

  تار براديش يف مشال اهلند وأديا اىل مقتل أكثر من مئة شخص: زلزاالن هزّا أ١٩٩٩* مارس 

  هزة أرضية يف مدينة أرمينيه الكولومبية قتلت حنو ألف شخص :١٩٩٩* يناير/ كانون الثاين 

غينيا اجلديدة بفعل األمواج  : قُتل أكثر من ألف شخص يف الساحل الشمايل الغريب يف بابوا١٩٩٨* يوليو 
  ع حتت سطح البحراليت سببها زلزال وق

وأربعة وأربعني شخصاً.  هز زلزال منطقة أضنه يف جنوب شرقي تركيا مما أدى اىل مقتل مائة :١٩٩٨* يونيو
  سببت جرح أكثر من ألف شخص وبعد أسبوع من ذلك شهدت املنطقة هزتني ارتداديتني

  زلزال يف أفغانستان يقتل أربعة آالف شخص :١٩٩٨* مايو 

الريفية يف مشال غريب ايران  لزال بقوة مخس درجات ونصف الدرجة مبقياس رخيرت يهز املناطق: ز ١٩٩٧* فرباير 
عنيفة تؤدي اىل مقتل الف ومخسمائة وستني شخصاً يف  ويقتل ألف شخص. وبعد ثالثة أشهر تقع هزات

  شرق ايران

لنائية ويقتل ألفاً زلزال بقوة سبع درجات ونصف الدرجة يضرب جزيرة ساخالني الروسية ا :١٩٩٥* مايو
  وتسعمئة وتسعة ومثانني شخصاً 

مناطق الساحل السياحية  زلزال يضرب منطقة الشرق األوسط مركزه يف خليج العقبة ويشمل :١٩٩٥* نوفمرب 
  السعودية ويشعر به سكان لبنان وسوريا وقربص يف مصر اضافة اىل األردن واسرائيل واململكة العربية

  هز مدينة كويب اليابانية ويؤدي اىل مقتل ستة آالف واربعمائة وثالثني شخصاً : زلزال ي١٩٩٥* يناير 
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  : مقتل ألف شخص يف زلزال وانزالقات أرضية يف كولومبيا١٩٩٤* يونيو 

  : زلزال يؤدي اىل مقتل حنو اثنني وعشرين ألف قروي يف جنوب وغرب اهلند١٩٩٣* سبتمرب 

اىل مقتل حنو ثالمثائة  مثاين اعشار الدرجة يضرب مصر ويؤدي: زلزال بقوة مخس درجات و ١٩٩٢اكتوبر * 
الزلزال جنوب غريب القاهرة بالقرب من الفيوم واجليزة  وسبعني واصابة أكثر من ثالثة آالف شخص. كان مركز

  اليت ضربت بعنف

  : مقتل أكثر من أربعني ألف شخص يف منطقة غيالن مشال ايران١٩٩٠* يف 

لوما بريتا يضرب كاليفورنيا ويسبب مقتل مثانية وستني شخصاً ويلحق أضراراً بقيمة  : زلزال١٩٨٩* اكتوبر 
  سبعة ماليني دوالر

: زلزال بقوة ست درجات وتسع أعشار الدرجة على مقياس رخيرت يدمر مشال غريب أرمينيا ١٩٨٨* ديسمرب 
  ويقتل مخسة وعشرين ألف شخص

  كسيكية يدمر املباين ويقتل عشرة آالف شخصزلزال عنيف يهز العاصمة امل :١٩٨٥* سبتمرب 

الدرجة والثاين بقوة ست  زلزاالن عنيفان متتاليان األول بقوة سبع درجات وثالث أعشار :١٩٨٠* اكتوبر 
مدينة األصنام (الشلف حالياً) يف غرب اجلزائر  درجات وثالث أعشار الدرجة حسب مقياس رخيرت، يضربان

 .  آالف شخص ويدمران معظم أجزاء املدينة ويؤديان اىل مقتل حنو ثالثة

  مقتل املئات يف هزات أرضية يف مناطق جنوب ايطاليا :١٩٨٠* يف 

  : حتولت مدينة تانغشان الصينية اىل انقاض بفعل زلزال أتى على أرواح مخسمئة ألف شخص١٩٧٦* يف 

مقياس رخيرت، وقد  على ٩.٥أقوى زلزال على النطاق العاملي سجل يف تشيلي، وبلغت قوته  :١٩٦٠* يف 
  أزال عن وجه األرض قرى بكاملها وقتل اآلالف من البشر

زلزال ضرب مدينة االصنام (الشلف) اجلزائرية اليت كان أمسها آنذاك اورليانزفيل وقتل ألفا  : ١٩٥٤* يف 
  وستمائة وسبعة ومخسني شخصاً 

تسجيل مستويات خمتلفة  أدت اهلزات اىل: زلزال عنيف ضرب والية أسام مشال شرقي اهلند. ١٩٥٠* يف 
  الشدة اال اgا سجلت رمسيا بدرجة تسع مبقياس رخيرت

زلزال فوكوي يف شرق حبر الصني دمر مناطق غرب اليابان وقتل ثالثة آالف وسبعمئة وسبعني  :١٩٤٨* يف 
  شخصاً 

ر الشمال يف بريطانيا.  زلزال شدته مخس درجات ونصف الدرجة مبقياس رخيرت مركزه ساحل حب : ١٩٣١* يف 
  . كانت اخلسائر باألرواح قليلة
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زلزال كانتو ومركزه خارج العاصمة اليابانية مباشرة، حيصد أرواح مائة واثنني وأربعني ألف شخص  :١٩٢٣* يف 

  يف طوكيو

 يف الواليات املتحدة سلسلة من اهلزات العنيفة مدKا دقيقة واحدة ضربت سان فرانسيسكو :١٩٠٦* يف 
  بسبب احلرائق وقتلت حنو ثالثة آالف شخص بسبب اgيار املباين أو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م .  ٢٠٠٥مارس  ٣٠ -هـ  ١٤٢٦صفر  ٢٠جريدة الرياض . مؤسسة اليمامة الصحفية . األربعاء  
  ١٣٤٢٨العدد 



 ٢١

  :مصر لها تعرضت التى الزالزل أشهر) ١٢
 امليالد، قبل 600 عام والثاين امليالد، قبل ١٢١٠ عام أسوان مدينة يف كان مصر يف حدث زلزال أول* 

 ويعترب الفيوم يف ١٨٤٧ عام يف واخلامس ميالدية ٩٦٧ عام فحدث الرابع أما ، امليالد قبل ٢٧ عام والثالث
 .مصر يف وقعت اليت االرضية اهلزات أقوى من
  واجلرحى القتلى من العديد خلف عنيف زلزال مصر ضرب ١٨٤٩ عام ويف*

)  ١٩٠٣ عام(  حلوان مرصد انشاء بعد القاهرة يف وحصل املاضي القرن يف االعنف ١٩٠٣ زلزال انوك* 
 . نسمة االف عشرة ضحيته وذهب

 كلها مصر حمافظات به وتأثرت درجة ٦ر٩ شدته بلغت الفيوم منطقة يف عنيف زلزال وقع ١٩٦٩ عام ويف*
 خالية وهي االمحر البحر حمافظة أراضى مساحة يف تشقق عنه ونتج وفلسطني واثيوبيا السودان اىل تأثريه وامتد
 . مرتات كيلو ثالثة التشقق طول وبلغ السكان من
 وبورسعيد والسويس االمساعيلية مقدمتها ويف وأخطارها للزالزل بتعرضها مصر يف احملافظات بعض وانفردت*

 بلغت واالخري ١٩٨٧و ١٩٨٣ عامي بني الفرتة يف زالزل شهدت اليت وسيناء والشرقية واجليزة القاهرة وكذلك
 النوافذ حتطيم جراء من الطفيفة االصابات بعض عن واسفر ثوان عشر حنو واستمر رخيرت مبقياس ٤ر١ شدته

 . العليا االدوار يف
 ودرست االمحر البحر اىل مفعوهلا امتد عنيفة ارضية هلزة مصر جنوب يف اسوان تعرضت ١٩٨٤ عام ويف*
 عدم يف مطمئنة االحباث وجاءت االفريقي اجلنوب من القادمة بالزالزل العايل السد رتأث مدى علمية بعثة

  . العايل السد جسم على اخطار او شرخ أي حدوث
 منطقة مركزه وكان رخيرت مبقياس ٤ر٣ شدته بلغت زلزاال مصر يف الرصد اجهزة سجلت ١٩٨٧ عام ويف* 

 غري `ا يشعر مل اليت الضعيفة اهلزات بعض ١٩٧٥ عام السويس منطقة شهدت كما االمساعيلية يف البحريات
 . فقط الرصد اجهزة

 اجلرحى عدد وبلغ شخصا ٥٤١ الوفيات عدد بلغ حيث زلزال السوأ مصر تعرضت ١٩٩٢ اكتوبر ١٢ ويف*
 صاحلة غري منزل ٨٠٠٠ واصبح ٣٩٨ عددها وبلغ لالgيار املنازل من العديد تعرضت كما شخصا ٦٥٢٢
 املدارس من عدد تضرر اىل اضافة تضررا املناطق اكثر وهي والفيوم والقليوبية واجليزة القاهرة من بكل للسكن
 . التعليمية واالبنية

 ومل رخيرت مقياس على درجة ٥ر٩ قوKا بلغت أرضية هزة اىل القاهرة مدينة تعرضت ١٩٩٧ يناير ١٣ ويف*
  . واملمتلكات االرواح يف أضرار أي عن تسفر

 
 سكان وشعر املصرية سيناء جزيرة جنوب رخيرت مقياس على درجة ٤ر٨ بقوة زلزال ضرب ١٩٩٧ مايو ١١ ويف*
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 . اضرار او اصابات أي تسجل مل لكن باهلزة الشيخ وشرم النويبع
 حدوث عن االبالغ دون رخيرت مبقياس درجة ٥ر٢ قوKا بلغت ارضية هلزة مصر تعرضت ١٩٩٧ نوفمرب ٥ ويف*

 . خسائر
 أي عن يبلغ ومل رخيرت مقياس على درجة ٦ر٢ قوKا بلغت ارضية هلزة القاهرة تعرضت ١٩٩٨ مايو ٢٨ ويف*

 . اصابات
 ما وفق رخيرت مقياس على درجة ٥ر٣ بقوة ارضية `زة مصر صعيد يف قنا سكان شعر ١٩٩٩ مايو من االول ويف*

 . ضحايا أي وقوع تسجل مل وانه للزالزل القومية الشبكة حمطات سجلته
 خسائر أي حدوث دون رخيرت مقياس على درجة ٥ر٢ بلغت ارضية هلزة القاهرة تعرضت ١٩٩٩ اكتوبر ١٢ ويف*
 . االرضية للهزة حمسوسة وغري ضعيفة توابع سبعة الزلزال رصد حمطات رصدت وقد

 فظةمبحا ابومحاد يف اهلزة مركز وكان رخيرت مبقياس درجة ٤ر٨ قوKا ارضية هزة مصر ضربت ١٩٩٩ ديسمرب ٢٨ ويف*
   اiاورة واحملافظات الشرقية حمافظة سكان باهلزة شعر وقد الشرقية

 وشعر ثوان مخس واستمرت رخيرت مقياس على درجة ٥ر٤ شدKا بلغت ارضية هزة وقعت ٢٠٠٠ مارس ٨ ويف* 
 . اضرار وقوع عن االبالغ دون املصرية العاصمة سكان `ا
 على درجة ٤ر٩ قوKا وبلغت عدة ثواين دامت ارضية `زة املصرية العاصمة سكان شعر ٢٠٠١ يونيو ١٢ ويف* 

 عن يبلغ ومل االرضية للهزة توابع مثانية بيوم بعدها واجليوفيزيقية الفلكية للبحوث القومي املعهد رصد وقد رخيرت مقياس
 . عنها نامجة خسائر أي
 درجات ست قوKا وبلغت رمص مشال سكان `ا شعر كريت جزيرة شرق ارضية هزة وقعت ٢٠٠١ يونيو ٢٣ ويف*

 . خسائر او ضحايا وقوع عن يعلن مل انه غري رخيرت مبقياس
 مقياس على درجات مخس قوKا بلغت ارضية هلزة واالسكندرية القاهرة مدينتا تعرضت ٢٠٠١ ديسمرب ٣٠ ويف*

 . بشرية او مادية خسائر ختلف ومل رخيرت
 . رخيرت مقياس على درجة ٤ر٦قوKا بلغت `ا احمليطة املناطقو  القاهرة يف ارضية هزة وقعت ٢٠٠٢ يناير ٢٢ ويف*

 سيناء منطقة يف حمطة 15 تركيب مت فقد ١٩٩٩ ديسمرب ٢١ يف مصر يف الزلزايل الرصد شبكة اكتملت انه يذكر
 جنوب االرضية اهلزات لرصد حمطة ١٥ وتركيب بناء مت كما السلوم حىت الساحل طول وعلى واجلنوبية الشمالية
  . الفلكي حلوان مبرصد املركزية الشبكة هذه ربط مت الوقت نفس ويف اسوان حىت سويف بين من مصر

  
  

  ٢٠٠٩يوليو  ١٢مقال : زلزال مصر األخري أقوى الزالزل الىت تعرضت هلا . وكالة األنباء الكويتية ( كونا ) . 
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  مقاومة الزالزل :) ١٣
حـــى واخلســـائر املاديـــة تقـــع ىف احلـــوادث الزلزاليـــة بســـبب إgيـــار املبـــاىن واملنشـــآت ، معظـــم الضـــحايا البشـــرية واجلر 

وميكن تالىف اخلسائر ىف املباىن واألرواح عن طريق بناء مبان تقاوم الزالزل ، وقد فعلت ذلك اليابان فعال وذلك 
الزلزاليـة اخلاصـة باملبـاىن عن طريق اجياد كوارث خاصة لتصميم وتنفيذ منشآت مقاومة للزالزل وتعتمد الكـودات 

على أن حركة سطح األرض ىف اإلجتاهني الرأسى واألفقى الناجتة عن اهلزة األرضية ينشأ عنها قوة ضغط شديدة 
  على املنشآت واملباىن املقامة على األرض .

 حركية ) ولـذلك والقوى الزلزالية الىت تتعرض هلا املباىن هى قوة ديناميكية أو حركية وليست قوة استاتيكية ( غري
لتغريهــا مــن وقــت آلخــر . واهلــدف الرئيســى مــن الكــوارث الزلزاليــة هــو إجيــاد تصــميمات إنشــائية تكــون مقاومــة 

  للقوى الرأسية واألفقية والىت تتعرض هلا املباىن ومن مث تقليل املخاطر الزلزالية إىل أقصى حد ممكن .
املنشـأ مرنـاً ميكنـه امتصـاص جـزء مـن الطاقـة الـىت يتعـرض  وتزيد مقاومة املنشآت لضربات الزالزل كلمـا كـان هـذا

هلــا . وهلــذه املبــاىن هياكــل مكونــة مــن أعمــدة رأســية بعــوارض أفقيــة ويســمح هــذا اهليكــل املعمــارى برتحيــل قــوى 
  القصور الذاتى إىل األرض .

    * ماذا نفعل إذا حدث زالزال ؟  
  ) إذا كنت خارج مبىن ماذا تفعل ؟١
  باىن حىت تكون بعيدا عن اإلgيار .اإلبتعاد عن امل -
  االبتعاد عن األشجار وأعمدة الكهرباء والتليفونات . -
  اإلبتعاد عن املمرات املزدمحة وعدم السري على الكبارى العلوية . -
  السائقون عليهم ايقاف سياراKم ىف أماكن بعيدة وتكون ىف اخلالء ، ويبقوا ىف السيارات وال خيرجون منها . -
  إلبتعاد وعن األبار واحلفر والربك .ا -
  ) إذا كنت داخل املبىن :٢
  البقاء ىف املبىن وعدم اخلروج . -
  ُجتمع األفراد املوجودين حتت منضدة ومن األفضل أن تكون جبوار باب اخلروج . -
  إذا كان هناك مريضا يتم وضعه حتت السرير ، واملقعد يظل على مقعده املتحرك وتفرمل العجالت . -
  فتح مجيع األبواب املغلقة . -
  اإلبتعاد عن ماهو زجاجى من نوافذ وأبواب ... إخل . -
  فصل التيار الكهربائى وإغالق الغاز وإطالق احليوانات املنزلية األليفة . -
  إذا كنت مبصعد اضغط على كل األزرار ىف لوحة املصعد ومبجرد توقف املصعد إخرج منه . -
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  ال ؟) ماذا نفعل بعد الزلز ٣
  وهذا لتالىف اهلزات الالحقة ( التوابع )

  التأكد من عدم وجود اصابات . -
فحــص وصــالت الغــاز واملــاء والكهربــاء ىف املنــزل ، وفــتح منافــذ اهلــواء ىف حالــة تســرب الغــاز ، وقفــل حمــابس  -

  وكذلك فصل مفتاح التيار الكهرىب الرئيسى .‘ املياه الرئيسية 
  ارات اإلبتعاد عن أماكن االgي -
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  ماهو الربكان :) ١
) عــن  Lavaشــق ىف القشــرة األرضــية ختــرج منــه مــواد منصــهرة يُطلــق عليهــا اســم احلمــم الربكانيــة ( الالفــا  هــو

  فوهة الربكان ) . –عنق الربكان  –طريق أجزاء الربكان وهى : ( خزان الصهري 
حــرارة املــواد املنصــهرة عاليــة جــدا ىف بــاطن واحلمــم الربكانيــة عنــدما ختــرج خــارج األرض تســمى ( الالبــة ) ودرجــة 

  األرض ، فعندما خترج تقابل درجة حرارة اجلو العادية فتتصلب بطريقة مفاجئة فتكون الصخور الربكانية .
  أجزاء الربكان : ) ٢

  * فوهة الربكان :
 تـــرتاكم علـــى هـــى الفتحـــة الـــىت خيـــرج منهـــا احلمـــم ( فجـــوة أعلـــى قمـــة الربكـــان تنـــدفع وتنســـال منهـــا احلمـــم والـــىت

  جوانبها مكونة املخروط واجلب الربكاىن ) .
  * املخروط :

  وهو ظاهر على سطح األرض ويشبه التل الصغري وهو يتكون من تراكم احلمم الربكانية .
  * عنق الربكان : 

اطن وهو التجويف أسطواىن الشكل ويسمى باملدخنـة ، وهـو اجلـزء الـذى يصـل بـني الفوهـة وخـزان الصـهري ىف بـ
  األرض ، ومن خالله خيرج الصهري املوجود ىف اخلزان ىف طريقه إىل الفوهة ويندفع منها مكونا احلمم الربكانية .

  
  * خزان الصهري :

) ٣ويقع ىف أعماق بعيدة عن سطح األرض ويتكون من مواد منصهرة نتيجة لدرجة حرارة باطن األرض العاليـة 
  أنواع املواد الربكانية :

  الغازية :* النواتج 
تنتج الرباكني كما هائال من الغازات وختتلف ىف النوعية والكمية من بركان آلخر ، ويصاحب الغازات خبار املاء 
، وثاىن أكسيد الكربون ، والكلور ، واألكاسيد الكربيتية والغازات تسلك سلوك املوانع  مع النواتج الصلبة هـى 

  . ناء خروجها مع الرماد الربكاىنوالغازات بعض النواتج الصلبة الىت تسلك أث
  * النواتج السائلة :

هى احلمم الربكانية املصهورة املعروفـة باسـم ( الالفـا ) والـىت ماتلبـث أن تسـيل علـى جوانـب الربكـان مكونـة فيمـا 
  بعد الصخور الربكانية .
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  * النواتج الصلبة :
  من أهم هذه النواتج :

  خرية ، حادة الزوايا .( الربينيا الربكانية ) وهى قطع صغرية ص 
  وهى قطع صخرية صغرية احلجم مستديرة وشبه مستديرة .  Agglomerte( األجلومريات )  

 التوزيع اجلغراىف للرباكني :) ٤

 جزيـرة قـرب ،ليبـاري جـزر يف سـرتمبويل، بركـان ومنهـا األرض، سـطح علـى جـداً  قليلـة الثـوران الدائمـة الرباكـني
 علـى الشـائعة فهـي نسـبياً  اهلادئـة أو الثـوران املتقطعـة الرباكني أّما. املتوسط البحر وضح مبنارة املعروف ،صقلية
 ومنهـا أخـرى، فـرتة خـالل جديـد مـن يتجـدد مث الـزمن، مـن فـرتة الربكـاين النشـاط خيمـد حيـث األرض، سـطح
 طويلـة، زمنيـة فـرتة منـذ متامـاً  الربكـاين النشـاط اخنمـد وفيهـا اخلامـدة، الرباكـني وهنـاك .صقلية جزيرة يف أتنا بركان

: الربكانيــة اهلياكــل أمثلــة ومــن الربكــاين؛ املخــروط جوانــب حــتتن الــيت ،التعريــة عوامــل لنحــت عرضــة وأصــبحت
  .األمريكية املتحدة الواليات يف وايومنغ والية يف ،) الشيطان برج( وديفلزتور ،املكسيك يف شيربوك
 تـوازي احزمـة يف معظمهـا ويرتكـز ، األرض سـطح علـى موزعـة بركـان ٦٠٠ حبـوايل النشـيطة الرباكـني عـدد يُقـدر
. غالبــا التكــوين حديثــة اجلبــال سالســل مبحــاذاة متوزعــة الطبيعيــة والفوالــق والتكســرات الشــقوق منــاطق تقريبــا
  : للرباكني كبريان توزيعان وهناك
 فآســيا إيــران، إىل بلوشســتان منطقــة مــن يبــدأ:  والثــاين. اهلــادي احملــيط يف تقــعو  ،"النــاري احلــزام دائــرة: "األول
 الواليـات يف الغربيـة األنـديز جبـال إىل ويلتف وكناري آزور جزر على ليصل املتوسط األبيض فالبحر ، الصغرى
  :املناطق هذه يف الرباكني أمساء بعض يلي وفيما .املتحدة

  * منطقة احمليط اهلادى :
  .Shishaldin وشيشالدين ، Katamai كاتاماي بركان منها بركانا ٢٠:  اآالسك* 
  Wrangell راجنل منها براكني ٥:  كندا* 
  . Rainier راينر ومنها براكني ٨:  األمريكية املتحدة الواليات* 
  .١٩٣٤ سنة مرة ألول ثار الذي باريكوتني منها براكني ١٠: املكسيك* 
  .بركانان:  اجلنوبية أمريكا* 
  . براكني ٦:  نيوزيالند* 
  .بركانا ٣٠: اجلديدة جوانا* 
  بركانا ٢٠:  الفليبني* 
  .بركانا ٤٠:  اليابان* 
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  * منطقة حمور البحر األبيض املتوسط :
  -: املنطقة هذه يف التالية الرباكني جند الشرق إىل الغرب جهة من
  . Pelee يهبيل جبل ومنها براكني ٩:  األدرياتيك نطقة
  . براكني ٥:  اآلزور

  براكني ٣: الكناري
  .وفولكانو وسرتومبويل فيزوف بركان ومنها بركانا ١٥:  إيطاليا
  . براكني ٦:  الصغرى وآسيا العربية ملنطقة

  * منطقة األخدود األفريقى :
  براكني 5 :هاواي
  . براكني 3 :جاالباجوس جزر
  .بركانا 27 : آيسالند 

  .براكني ٥: الوسطى أفريقيا
  بركانا ١٩:  الشرقية أفريقيا
 ان ومـع .اهلـادي احملـيط حافة على تتوزع العامل براكني أرباع ثالث حوايل أن نالحظ السابقة اإلحصائيات من
 قــــاع يف تثـــور عديـــدة بــــراكني هنـــاك فـــإن ، تالقـــارا مــــن اليابســـة األجـــزاء علـــى تقــــع الرباكـــني هـــذه مـــن% ٨٠

  .احمليطات
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  * أشهر الكوارث الربكانية :
 السنة املكان الوفيات الربكان

 ق. م ٧٩ بومىب هريكواليتوم ١٦٠٠٠ بركان فيزوف

 ١١٦٩ صقلية ١٥٠٠٠ بركان إتنا

 ١٦٦٩ صقلية ٢٠٠٠٠ يوما  ٤٠إتنا ملدة 

 ١٧٨٣ أيسالند ٩٠٠٠ جبل هيكال

 ١٨١٥ إندونيسيا  ٩٠٠٠٠ تامبورو

 ١٨٨٣ إندونيسيا ٤٠٠٠٠ كراكاتو

 ١٩٠٢ مارتينيك ٤٠٠٠٠ مونت بيليه

 ١٩١٩ جاوة ٣٠٠٠ جبل كيلود

  
  أمهية الرباكني : ) ٥
 بشـكل ملتهبـة مـواد منهـا تنبعـث تـزال ال الرباكـني هـذه أن أي ؛ نشـطاً  بركانـاً  ٥١٦ حنـو حاليـاً  العـامل يف يوجـد 

 يف الربكانيـة الصـخور توجـد حيـث ؛ األلـوف عشـرات عـن اخلامـدة القدمية الرباكني ددع ويزيد. متقطع أو دائم
  :اآليت يف الرباكني أمهية ،وتكمن األرض مناطق معظم

 هـذا مـن تصـدر ماحلمـ ألن ؛ الوشـاح مـن اخلـارجي والقسـم األرض قشـرة مـن الداخلي القسم تركيب معرفة) ١
  .املستوى

 حيــث القشــرة يف الضــغط مواقــع مــع تتفــق الرباكــني مواقــع أن إذ ؛ األرض قشــرة يف الضــغط مواقــع علــى تــدل) ٢
  .وعميقة مهمة تصدعات توجد

  .االقتصادية القيمة ذات املعادن بعض لتكون مصدر) ٣
  .الزراعية الرتبة خصوبة على الربكاين الرماد يساعد) ٤
  منوعات بركانية : ) ٦
 ٧-٥ يـوم بإندونيسـيا سـامباوا جزيـرة يف Tambora تـامبورا يف التـاريخ يف بركانيـة ثورة أكرب حصلت) ١

 حبـــوايل عنـــه الناجتـــة والطاقـــة ²كـــم ٨٠ حبـــوايل املقذوفـــة الربكانيـــة النـــواتج حجـــم قـــدرت حيـــث ١٨١٥ أبريـــل
  نسمة ٩٠.٠٠٠ ثورته بسبب وقتل كم ١١ قطرها فوهة له وتكونت. إرغ) ٢٦(١٠*٨.٤

 آيسـلندا شـرق جنـوب Laki الكـي بركـان عن ناجتة كم٧٠ تكان الربكانية احلمم قطعتها مسافة أطول)  ٢
  .١٨٧٣ عام
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 وقضـى وجاوه سومطرة بني الواقعة كراكاتو جزيرة يف ١٨٨٣ أغسطس ٢٧ يف بركاين انفجار اعظم حدث) ٣
 ليقطــع الربكــاين الغبــار وانــدفع كــم ٥٥ لعلــو احلمــم وتــدفقت نســمة ٤٠.٠٠٠ حــوايل وقتــل قريــة ١٦٣ علــى
  .أيام عشرة خالل كم ٥٣٣٠ مسافة

  .²كم ١٧٧٥ مساحتها سومطرة جزيرة يف Toba توبا بركان فوهة هي بركانية فوهة اوسع) ٤
 ان يعتقــدون كـانوا حيــث الرومـان عنـد واحلــدادة النـار إلــه)) فولكـان(( اإللــه إىل يرجـع)) بركــان(( اسـم أن قيـل
  .اإلله هذا يوقده كبري ألتون مدخنة إال هو ما إيطاليا يف نابويل خليج على يشرف الذي اجلبل

  
  
  
  

  جزيرة بركانية    
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 الكرمي القراءن يف للزالزل العلمي اإلعجاز) ١
  :الكرمي القرآن يف الزلزال* 

 
 )  الزلزلة) (٢( أَثـَْقاَهلَا اْألَْرضُ  َوَأْخَرَجتِ   ) ١( زِْلزَاَهلَا اْألَْرضُ  زُْلزَِلتِ  ِإَذا    •

  ) الواقعة) (٦( ُمْنَبث0ا َهَباءً  َفَكاَنتْ ) ٥( َبس0ا اْجلَِبالُ  َوُبسَّتِ ) ٤( َرج0ا اْألَْرضُ  ُرجَّتِ  ِإَذا •
  )  االنشقاق) (٤( َوَختَلَّتْ  ِفيَها امَ  َوأَْلَقتْ ) ٣( ُمدَّتْ  اْألَْرضُ  َوِإَذا•

 )  الفجر) (٢١( دَك0ا دَك0ا اْألَْرضُ  دُكَّتِ  ِإَذا َكالَّ  •
  ). العاديات) (٩( اْلُقُبورِ  ِيف  َما بـُْعِثرَ  ِإَذا يـَْعَلمُ  أََفَال •

  االنفطار) (٤( بـُْعِثَرتْ  اْلُقُبورُ  َوِإَذا) ٣( ُفجَِّرتْ  اْلِبَحارُ  َوِإَذا •
ُهمْ  اْألَْرضُ  َتَشقَّقُ  مَ يـَوْ  • َنا َحْشرٌ  َذِلكَ  ِسرَاًعا َعنـْ  ) ق) ( ٤٤( َيِسريٌ  َعَليـْ
َلتِ  •  ) احلاقة) (١٤( َواِحَدةً  دَكَّةً  َفدُكََّتا َواْجلَِبالُ  اْألَْرضُ  َومحُِ
 ) لاملزم) (١٤( َمِهيًال  َكِثيًبا اْجلَِبالُ  وََكاَنتِ  َواْجلَِبالُ  اْألَْرضُ  تـَْرُجفُ  يـَْومَ  •
 : للزالزل الكوىن القرآىن املقياس* 

 وميكن اآلراء وتعددت ، الكرمي القرآن سور بداية يف املقطعة احلروف معىن حول القدمي ومنذ اآلراء تتفق مل   
 القرآن يف املقطعة احلروف( بعنوان وهو اآلراء لتلك جيد مسح فيه الذي) شرارة اجلبار عبد( كراس إىل الرجوع
 يعين) ق( معىن حروفها من حرف لكل أعطت إذا اللغات كل عن ختتلف رمبا العربية اللغة نأ حيث )الكرمي
 من كلماKا بعض تطورت قد العربية واللغة.  وهكذا النحاس)  ص( و ، القمر) س( و ، الدواة) ن( و ، قف
 والسريانية لكنعانيةوا والبابلية السبئية القدمية العربية اللهجات كل ففي.  حرفني أو حرف من مكونة نواة

 .  اهللا كلمة نواة كانت ولعلها الرب تعين) ال( كلمة كانت واحلضرموتية والعربية
 اللهجات تلك يف) مسوي – ذ( فكلميت القوة وتعين معىن)  ذ(  للحرف كان القدمية العربية اللهجات ويف 

 قوة خالل من الوقوع مؤكد شيء ثحدو  تعين واليت) إذا( كلمة نواة كان) ذ( احلرف ولعل السماء قوة تعين
 وقوع عن يعرب الكرمي القرآن كان هنا ومن ، أخرى بقوة حتدث اليت األمور على معناها انسحب مث ربانية

 للحرفني اإلحصائي التحليل بني لقد.  -  أعاله اآليات يف الحظنا كما –) إذا( كلمة خالل من احلوادث
  التحري مناسباً  أصبح لذا تكرارها حتكم اليت واحلقائق )الر ، أمل( بـ تبدأ اليت السور يف) أل(
   تبدأ اليت السور خالل من الكونية الكوارث يف ، اإلهلية القوة كلمة نواة ،) ذ( احلرف تكرار عن العميق 
  



 ٣٢

 القرآين املقياس اكتشاف هو التحري ذلك نتيجة كانت وقد الكوارث تلك موضوعها واليت) إذا( بكلمة
 .  ةالكوني للكوارث

 )ذ( احلرف مع املعجزة ١٩ والرقم الزالزل* 
 وهو فيها ٧ =)  ذ ( احلرف عدد االنفطار فسورة ، احلدث شدة مع يزداد) ذ( احلرف عدد إن : أوالً 
 سورته يف) ذ( احلروف عدد واليت االنفطار من شدة أقل هو الذي الزلزلة سورة يف) ذ( احلرف تكرار من أكثر
 الكوارث سور على هذا وينطبق ، ١٠=  فيها) ذ( احلرف عدد واليت شدة نشقاقاال من أقل هو كما ، ٥= 

  . اخلمس
 بشكل األحداث تلك تسلسل ووضع مقصود بشكل) ذ( احلرف نظام وضع وتعاىل سبحانه اهللا أن : ثانياً 

( :  تعاىل قوله يف شدة األكثر على البسيط احلدث قدم كيف مرمي سورة من) ٩٠( اآلية يف فانظر مقصود
  األحداث لتلك تسلسلي معىن هناك أن على آخر مؤشر وهو )األرض وتنشق منه يتفطرن السموات تكاد
 متناسبة دامت ما احلدث قياس درجة هو) ذ( احلرف عدد بأن احتماالً  نضع أن ذلك يستدعي أال : ثالثاً 
 ويف) ٦( بدرجة االنفطار أيبد مقياسه ففي ، ميدانية مشاهدات وفق مقياسه وضع مارسيلي أن شك ال.  معه

 أن نستنتج بان احلق يعطينا وهذا ، االنفطار سورة يف) ذ( احلرف عدد هو الذي)٧( بدرجة يبدأ الكرمي القرآن
  . احلقلية واملشاهدات امليدانية االعتبارات وفق احلدث درجة هو) ذ( احلرف

 بدرجة ينتهي مارسيلي ومقياس) ٩( رخيرت مقياس فنهاية ، رياضي معىن هلا) ١٩( التكوير درجة إن : رابعاً 
 الرقم أما ، مقياسني وضع ممكناً  أصبح ملا وإال فيزياوي معىن أو مدلول هلا ليس افرتاضية أرقام وهي) ١٢(
 الثابتة النسبة مع متقاربة مضاعفات له صحيح رقم اقل فهو الدوران عن يعرب الذي) ١٩(

 صحيح عدد يوجد وال) ٦,٠٤٧٨٨( على لحنص عليه) ١٩( الرقم بقسمة إذ (3,1415926)
 هلذا وتأكيداً  قوة يعطي وهذا (66) والرقم) ١٩( الرقم سوى التقريب Lذا الثابتة النسبة على القسمة يقبل
 املقياس
 التكوير وسورة ، القرآنية الرقمية املنظومات من كواحد واضح قرآين مدلول له (19) العدد إن:  خامساً 
 فيها يتكرر دائرية حبركة الكون يف أجزائها وتطاير األرض اNيار بعد لألحداث القصوى النهاية عن تعرب اليت
 درجة) ١٩( من يتكون املقياس وهذا الكونية للكوارث مقياساً  الكرمي القرآن يف إن.  مرة ١٩) ذ( حرف
 :الصيغة Lذه وضعه وميكن
 )ذ حرف تكرار(الدرجة حدود Nاية                      الدرجة بداية               ) السورة( احلدث
 ٥                                          ١                                الزلزلة

 ٧                                          ٦                                أالنفطار



 ٣٣

 ١٠                                        ٨                         شقاقاالن
 ١٦                                         ١١                         الواقعة
  ١٩                                         ١٧                        التكوير

  
  
  :الحشر ونيران عدن بركان) ٢

  

  

  

إن “كان هناك شخص يضع نغمة خمصصة توقظه للصالة.. هذه النغمة كانت آيات املنافقني يف سورة النساء 
نــــافقني خيــــادعون اهللا وهــــو خــــادعهم وإذا قــــاموا إىل الصــــالة قــــاموا كســــاىل يــــراؤون النــــاس وال يــــذكرون اهللا إال امل

ــل قــول اهللا ”.. قلــيال أســتغرب أحــد أقاربــه مــن وضــعه هلــذه اآليــات.. وأقــرتح عليــه وضــع آيــات حمببــة ومرّغبــة مث
فجاوبــه بأنــه يفضــل آيــات الرتهيــب ألgــا .. (( قــد أفلــح املؤمنــون * اللــذين هــم يف صــالKم خاشــعون..))تعــاىل 

  ختلي الواحد (ينط) من مكانه ويقوم يصلي.. 

وطالــب أخــر كــان يرجــع مــن مدرســته بعــد الظهــر ويتغــدي وينــام وتــروح عليــه صــالة العصــر وال يصــليها إال مــع 
رك صـالة املغرب ، فبدأ عالج هذه املشكلة بأن وضع ورقة مكتوب عليها احلديث الشريف الذي يبني عقوبـة تـ

العصر وأgا حمبطة للعمل ، وجعل هذه الورقة أمام عينيه وجبواره عند النوم بعد الظهر، مما ساهم بشكل كبري يف 
.. هل الرتهيب عالج؟؟ ، وهل عـالج األمـور الـيت ممكـن تسـبب لـديين نقـص عالج هذه املشكلة. السؤال اآلن

يف مقالنا الذي سـوف هيب عالج من الدين ؟ .. قد يكون عالجها بالرتهيب فوري وسريع ؟.. وهل أصال الرت 
نعرضــه اآلن عــن نــار احلشــر وأgــا بالفعــل موجــودة وحتــت أقــدامنا وتنتظــر إذن اخلــروج كمــا خرجــت مــن قبــل ، 
وسنري مكان خروجها رأي العني كان عالج ترهييب قوي بالفعل لنقص الدين والتهـاون فيـه ، وقـد غـريت جمـري 

ذلــك ســبب ذكــر القــرآن والســنة النبويــة هلــذه األحــداث املرعبــة حــىت يفيــق الغافــل  حيــاة كثــري مــن النــاس ، ولعــل
  واملستهرت.... 

فقد صح احلديث يف النار اليت خترج من عدن وحتشر الناس، ففي صحيح مسلم عن حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري 
  اكرون؟ قالوا:اطلع النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا وحنن نتذاكر فقال: ما تذ رضي اهللا عنه قال:
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نذكر الساعة. قال: إgا لن تقوم حىت ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والـدجال والدابـة وطلـوع الشـمس  
ــا ونـزول عيســى ابـن مــرمي صـلى اهللا عليــه وسـلم ويــأجوج ومـأجوج، وثالثــة خسـوف: خســف باملشــرق،  مـن مغ̀ر

  اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم. وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خترج من 

  ..نار خترج من قعر عدن ترحل الناس. ويف رواية عند مسلم:.

  وآخر ذلك نار خترج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر.  وعند أيب داود:

إحــدى وال مينــع مــن انتشــار النــار يف األرض كلهــا وجــود البحــار، فــان البحــار يــوم القيامــة تتفجــر نــارا، كمــا يف 
  .٦( َوِإَذا الِبَحاُر ُسجَِّرْت ) التَّكوير:تفسريات العلماء لقول اهللا تعاىل

والسيما أن مدينة عدن يقع معظمهـا بـالبحر احملـيط وهـي قـد تكونـت مـن بركـان عظـيم جـداً أنفجـر مـن جانـب 
جـداً جـداً وأصـبحت  البحر وأستمر دهراً مث بعد مخوله وبروده أصبح له فوهة مقعرة ككـل الرباكـني ولكنهـا كبـرية

  فيما بعد هي مدينة عدن التارخيية....... وما ذكرناه جتده مبني بصورة األقمار الصناعية بكل وضوح. 

مل يكـن أحـد يعـرف يف املاضـي أن مدينـة عــدن فـوق فوهـة بركـان حـىت جــاء اإلجنليـز واسـتعمروا عـدن ومـع بدايــة 
رت مدينـة عـدن كمدينـة مقعـرة السـطح وفوهـة عظيمـة عصر الطريان ورصد املدن من ارتفاعات عالية عندئذ ظه

لربكــــان عظــــيم هائــــل خامــــد كمــــا قــــال رســــول اهللا يف احلــــديث الســــابق فســــموها اإلجنليــــز مدينــــة فوهــــة الربكــــان 
)kraytar .وكان هذا االسم املتداول بينهم وليس اسم عدن (  

ـــة امللكيـــة الربيطانيـــة لعلـــوم الرباكـــني خـــالل عـــام  بدراســـة بركـــان عـــدن اخلامـــد بقيـــادة  م١٩٦٤ولقـــد قامـــت البعث
   I.G.Gassالربوفيسور 

الـذي بــدأ ورقتــه العلميــة بقولــه (إن الرباكــني احلاليــة مــا هــي إال ألعــاب ناريــة أمــام بركــان عــدن) وذلــك مــن خــالل 
مقـاالً علميـاً  Readers Digest 1979الرتكيـب البنيـوي لتلـك الرباكـني وبركـان عـدن ، وجنـد يف جملـة 

م والذي اعتـربوه ١٨٨٣) الذي إنفجر عام Krakatau volcanoن كراكاتو يف إندونيسيا(يقول أن بركا
  العلماء أقوي بركان يف ذاكرة البشرية املدونة وتسبب يف مقتل ستة وثالثون ألف شخص

ومســـع النـــاس دوي االنفجـــار علـــي بعـــد مســـافة مخســـة أالف كيلـــومرت، وحجـــب الرمـــاد والـــدخان الربكـــاين ضـــوء  
أسبوع عن الكرة األرضية وأدي الربكان إيل تفتيت واختفاء معظم اجلزيرة اليت خرج منها ولقد قـدر الشمس ملدة 
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العلمــاء قــوة هــذا الربكــان مبائــة قنبلــة هيدروجينيــة...... وينتهــي املؤلــف إيل أن هــذا الربكــان الضــخم يعتــرب مثــل 
  األلعاب النارية مقارنة بربكان عدن 

   

مدينة عدن 
ويظهر 

جانب من 
حلمم ا

  الربكانية والبحر احمليط

  

  زحف نريان محم أحد الرباكني 

  

  

  فوهة أحد الرباكني اليت ال تقارن بالفوهة العظيمة لربكان عدن

  

  )  بركان ثائر جبانب البحر (بركان جبل الطري ـ جبانب عدن

  

  

ان عدن أحد املراكز الربكانية ويقول املهندس / معروف عقبة يف حبثه (عدن البعد التارخيي واحلضاري): يعترب برك
الستة اليت تقع يف خط بركاين واحد ومتتد من باب املندب عنـد املـدخل اجلنـويب للبحـر األمحـر حـيت مدينـة عـدن 
ولقــد حــدث مــؤخراً منــذ أيــام نشــاط أحــد هــذه املراكــز الربكانيــة الســتة جببــل الطــري قبالــة ســواحل الــيمن بــالبحر 



 ٣٦

اإلعجـاز العلمـي واجلغـرايف والتـارخيي والغيـيب حلـديث رسـول اهللا عـن مدينـة  األمحر وأخرياً نستعرض ملخـص وجـه
  عدن :

أخـــرب رســـول اهللا أن عـــدن مدينـــة مقعـــرة الشـــكل فقـــال (قعـــر عـــدن) وهـــذا مل يتضـــح إال بالتصـــوير عـــن بعـــد -١
  بالطريان أو باألقمار الصناعية 

الفعل يصل للب الكرة األرضية الذي هـو أخرب رسول اهللا أن عدن تقوم علي بركان خامد ، ولكن إمتداده ب-٢
معروف أنه كتلـة ضـخمة جـداً مـن احلديـد والنيكـل املنصـهر وقـد خرجـت احلمـم الناريـة مـن هـذا الربكـان يف ثـورة 
عظيمة يف املياه القريبة من الساحل بالبحر احمليط كون بعدها هذا الربكان جبل ضخم فوقه فوهـة عظيمـة كانـت 

نــار مــرة أخــري مــن نفــس املكــان ، وهــذا أمــر معتــاد يف معظــم الرباكــني يف العــامل هــي مدينــة عــدن ، وســتخرج ال
،وســيكون اخلــروج األخــري يف صــورة أشــد وأقــوي سيســوق فيهــا البشــر ملكــان احلشــر بــأرض الشــام وال مينــع مــن 

ت العلماء انتشار النار يف األرض كلها وجود البحار، فان البحار يوم القيامة تتفجر نارا، كما يف إحدى تفسريا
  .٦( َوِإَذا الِبَحاُر ُسجَِّرْت )التَّكوير:لقول اهللا تعاىل

وكما هو معلوم أن الرباكني الكبـرية تكـون مصـحوبة بـزالزل بسـبب تكسـر طبقـات القشـرة األرضـية جـراء إنـدفاع 
مـا يسـمي  احلمم الربكانية من قـاع األرض إيل الطبقـات العليـا ممـا يسـبب إنـزالق لطبقـات القشـرة األرضـية حمدثـة

بالزلزال من قبل خروج احلمـم إيل سـطح األرض مث بعـد حـدوث الزلـزال تكـون احلمـم الربكانيـة قـد ألقـت بأثقاهلـا 
إذا زلزلــت األرض زلزاهلــا وأخرجــت األرض مــن احلــدي املنصــهر فــوق ســطح األرض ولــذا جتــد قــول اهللا ســبحانه (

وم القيامة ستكون نار من الرباكني بالرب والبحـر وأقواهـا وهذا يعين أن gاية أحداث أخر الزمان وبداية ي أثقاهلا )
علي اإلطالق نار بركان عدن تدفع الناس للحشر واحلساب كما زكرت السورة الكرمية واحلديث النبوي الشريف 
هنــاك عالقــة وثيقــة بــني الزلــزال والربكــان، فكالمهــا يعمــل بــنفس اآلليــة، ويعتــرب العلمــاء اليــوم بعــض الــزالزل مؤشــراً 

  على قرب حدوث الربكان الذي تقذف فيه األرض كميات كبرية من احلمم املنصهرة، ولذلك يقولون: 

Such earthquakes can be an early warning of volcanic 
eruptions .  

 أي أن هذه الزالزل هي مبثابة إنذار مبكر للثورات الربكانية. من هنـا نـدرك أنـه توجـد عالقـة بـني الزلـزال وبـني مـا
خترجه األرض مـن صـخور ملتهبـة علـى شـكل بـراكني، ولـذلك فـإن البيـان اإلهلـي ربـط هـاتني العمليتـني بعضـهما 
ببعض فأكد على حدوث الزلزال أوالً مث إخراج األرض أثقاهلا (أي الصخور امللتهبة وهـي طبعـاً ثقيلـة وأثقـل مـن 

  الصخور اليت على سطح األرض إلgا عبارة عن حديد ونيكل يف
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ها) ومعلوم أن مركز ثقل األرض هـو كتلـة ضـخمها حجمهـا قـد يصـل لربـع الكـرة األرضـية، يقـول تعـاىل: معظم 
  ]. ٢-١(ِإَذا زُْلزَِلِت اْألَْرُض زِْلزَاَهلَا * َوَأْخَرَجِت اْألَْرُض أَثـَْقاَهلَا) [الزلزلة: 

 الزلـزال وبـني احلمـم املنصـهرة وهنا البد أن نقف حلظة تأمل: َمـن كـان يعلـم زمـن نـزول القـرآن بوجـود عالقـة بـني
اليت تقذفها األرض عقب الزلزال؟ هذه احلقيقة مل يدركها العلماء إال عندما نزلـوا إىل أعمـاق احمليطـات وشـاهدوا 
التشوهات يف األلواح األرضية واالgيارات اليت تسبب الزالزل القوية وخروج كميات هائلة من الصـخور امللتهبـة! 

(َوِإَذا اْألَْرُض ُمـدَّْت *  احلقيقـة أيضـاً يف نـص كـرمي يتحـدث عـن يـوم القيامـة، يقـول تعـاىل:لقد أكـد القـرآن هـذه 
   ].٤-٣َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَختَلَّْت) [االنشقاق: 

ففـــي هـــاتني اآليتـــني إشـــارة واضـــحة إىل عالقـــة الـــزالزل بامتـــداد األرض، أو بتعبـــري آخـــر بتمـــدد األلـــواح األرضـــية 
ما بداخلها من محم نتيجة هذا التمـدد. ولـذا قـد ذكـر رسـول اهللا مـع حـديث بركـان عـدن عـدة وحركتها، وإلقاء 

خسوف وكما هـو معلـوم أن اخلسـف لـه عالقـة بـالزالزل أيضـاً ويكـون الرتتيـب العلمـي اجليلـوجي احلـدثي مطـابق 
واها وأوهلا بركان عـدن زالزل مث خسوف مث براكني وأق -لرتتيب حديث رسول اهللا واأليات اليت زكرناها كالتايل :
   ٦( َوِإَذا الِبَحاُر ُسجَِّرْت )التَّكوير:ومبا أن الرباكني معظمها حتت البحار فعندئذ سيكون 

اطلـع النـيب صـلى اهللا  ونذكر حديث صحيح مسلم مرة أخي عن حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري رضـي اهللا عنـه قـال:
ا: نذكر الساعة. قال: إgا لن تقوم حىت ترون قبلها عشر عليه وسلم علينا وحنن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالو 

ـا ونـزول عيسـى ابـن مـرمي صـلى اهللا عليـه وسـلم  آيات، فذكر الدخان والدجال والدابـة وطلـوع الشـمس مـن مغ̀ر
ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف: خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلـك نـار 

  ناس إىل حمشرهم.خترج من اليمن تطرد ال
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التاريخ فى الزالزل أعظم  

) م ٢٠٠٥يناير ٢٩ -  هـ ١٤٢٥ الحجة ذى ١٨ السبت(  الرياض جريدة – األحمدى فهد   
.. املاديــة اخلسـائر وحجـم الضـحايا عـدد حيـث مـن األوىل املرتبـة حيتـل مـؤخراً  آسـيا جنـوب ضـرب الـذي لزلـزال
 القــوة حيــث مــن) علميــاً  الــزالزل تســجيل بــدء منــذ( املعروفــة الــزالزل قائمــة علــى اخلامســة تبــةاملر  حيتــل ولكنــه
 تشـــيلي زلـــزال يـــأيت الفيزيائيـــة القـــوة حيـــث فمـــن ..رخيـــرت مقيـــاس علـــى عليهـــا حصـــل الـــيت والدرجـــة الفيزيائيـــة

 ألفــي وقتــل رخيــرت مقيــاس علــى درجــات ٩,٥ ســجل فقــد اآلن؛ حــىت األقــوى ويعــد األول املركــز يف) ١٩٦٠(
 جــزر إىل هزاتــه انتقلــت كمــا. دوالر مليــون ٥٥٠ املاديــة أضــراره وبلغــت آخــرين آالف ثالثــة وشــرد شــخص
 ١٣٨ علـى قضـت حيـث اليابـان وإىل..  دوالر مليـون ٧٥ بقيمـة خسائر وأحدثت شخصاً  ٦١ وقتلت هاواي

 !!دوالر مليون ٥٠ بقيمة أضراراً  وسببت شخصاً 

. رخيـرت مقيـاس علـى درجـات 9,2 إىل قوتـه وصـلت الـذي) ١٩٦٤( آالسـكا زلـزال هافيحتل الثانية املرتبة أما٭ 
 خسـائر وأحـدث شخصـاً  ١٢٥ بوفـاة وتسـبب األرض من الشمايل النصف شهده زلزال أعنف اليوم حىت ويعد
  .دوالر مليون ٣١١ بقيمة مادية

 علـى درجـات ٩,١ قوتـه وبلغـت ايضـاً  آالسـكا يف) ١٩٥٧( انـدريانوف جـزر زلـزال فأحتلـه الثالثـة املرتبـة أمـا* 
 كمـا.. الرئيسـية البلـدة وسـط أمتـار ٤٠٥ بعمـق حفـرة وتـرك كاملـة بصـورة أدك جزيـرة دمـر وقـد. رخيـرت مقيـاس
  ) ساندباي(  منطقة يف الضخمة النفط وخطوط اiاورة امناك جزيرة يف السفن حوض تدمري يف تسبب

 وضرب رخيرت مقياس على درجات تسع قوته بلغت الذي) ١٩٥٢( كامشاتكا زلزال فاحتلها الرابعة املرتبة أما٭ 
 أضـراره واقتصـرت األرواح يف خسـائر عـن يسـفر مل وإن - وروسـيا اليابـان بـني احلـدود علـى كامشـاتكا منطقـة
  .فقط املاديات على

 ديســمرب gايــة يف( ســومطرة ســواحل قبالــة األخــري الزلــزال فهــو احلــديث التــاريخ يف زلــزال أعظــم خــامس أمــا٭ 
  !!إنسان ألف ١٤٠ من أكثر على وقضى رخيرت مقياس على ٨,٩ قوته وبلغت) ٢٠٠٤

 قعـر مـن درجـات 8,8 قوتـه بلغـت مـدمر زلـزال انطلـق حـني ١٩٠٦ عـام إىل فيعـود زلـزال أعظـم سـادس أمـا٭ 
 ١٥٠٠و ٥٠٠ بـني مـا قتلت» تسونامي« موجة يف حينها وتسبب. وكولومبيا االكوادور لشواطئ املقابل البحر
  !اليابان إىل فرانسيسكو سان من امتدت وجزر شواطئ على متفرقة أضراراً  وسبب خصش
   درجات 8,7 قوته وبلغت آالسكا يف راتس جزر وضرب ١٩٦٥ عام فوقع زلزال أعظم سابع أما٭ 
  
 الكهربـاء خطوط وقطع وشيميا اداك جزيرة يف اخلشبية األبنية يف اgيارات عن حينها وأسفر. رخيرت مقياس على
  .أمتار ١٠,٧ إىل ارتفاعها وصل» تسونامي» موجة يف تسبب كما - االسفلت وطرق
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 مقيـاس علـى ٨,٦ بقـوة) بالصـني) والتيبـت) باهلنـد( أسـام منطقـيت ضـرب الـذي ١٩٥٠ زلـزال يـأيت ذلـك بعـد٭ 
 وتسـبب قريـة ٧٠ منـازل وهـدمت الغابـات من واسعة مساحات دمرت صخرية باgيارات حينها وتسبب. رخيرت

  .شخص ٢٥٠٠ فاةبو 
 بقــوة وكــان. اندونيســيا يف بانــدا حبــر يف ١٩٣٨ عــام فحــدث - املسـجل التــاريخ يف - زلــزال أعظــم تاســع أمـا٭ 

  !!قرى عدة أغرقت» تسونامي« موجة وولد القريبة اجلزر يف أرضية باgيارات وتسبب درجات ٨,٥
 مبوقــع بــل فقــط، املاديــة بقوتــه تتعلــق ال زلــزال أي خســائر أن - القائمــة هــذه خــالل مــن - الحظــت ولعلــك
.. أضـراره حجـم مـن تقلـل أو تزيـد قـد وجغرافيـة مناخيـة عوامـل ووجـود السـكنية املنـاطق مـن قربـه ومـدى حدوثه
 يتسبب مل ولكنه األخري سومطرة زلزال من جيولوجياً  أقوى كان) الرابع ملركز صاحب) مثالً  كامشاتكا فزلزال
 يف اجتمعــت املقابــل ويف ..البحــر متوجــات عــن بعيــداً  اليابســة علــى هووقوعــ الســكان لقلــة بشــرية خســائر بــأي
.. الفيزيائيــة الناحيــة مــن قــوي فهــو: فادحــة شــرية أضــرار بإحــداث الكفيلــة العوامــل كــل األخــري ســومطرة زلــزال
 األكثــر تعــد منطقــة منتصــف يف ووقــع.. هائلــة مــد موجــات يف وتســبب.. مفتوحــة حبريــة منطقــة يف وحــدث
  !!األرض سطح على ازدحاماً 
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  صفراء بمثلثات والبراكین حمراء بنقاط بالماضي المسجلة الزالزل فیھا تظھر خریطة

  المسجور البحر

  .  الكحيل الدائم عبد هندسالم
  
 العلمـاء وجـاء بـه، وأقسـم بـل حمّمـى، حبـر عـن حـدثنا وتعـاىل، تبـارك القـرآن منـزل عظمـة علـى تشـهد حقائق إgا

 ففــي واحمليطــات، البحــار قــاع لتشــمل األرضــية التصـدعات متــد....احملــيط أعمــاق يف الرائــع هداملشــ هــذا ليصـوروا

 وقد. األرض باطن من املنصهر السائل خالهلا من يتدفق وشقوق األرضية للقشرة تصدعات هنالك البحار قاع

 بــأن يــوحي واملنظــر األمتــار، ملئــات املــاء يف املنصــهرة احلمــم تتــدفق حيــث الشــقوق هــذه احلــديث العلــم اكتشــف

 عــز يقــول املشــتعل، أي املســجور بـالبحر تعــاىل اهللا أقَســم عنــدما القــرآن عنهـا حــدثنا احلقيقــة هــذه! حيــرتق البحـر

 عشـر أربعـة فمنـذ عصـره، بثقافـة المتـزج بشـرية صـناعة كان لو القرآن إن].٦: الطور[ )املسجور والبحر(: وجل

 مــن أيٍّ  مــن القـرآن خلــوّ  وإن الواقـع، عــن البعيــدة واخلرافـات األســاطري إالَّ  احلقـائق مــن إنســان لـدى يكــن مل قرنـاً 

 عـن املـرء يتسـاءل قـد ولكـن .وبعلمـه بقدرتـه أنزلـه العـاملني، ربِّ  كتاب أنه على مؤكداً  برهاناً  ميثل األساطري هذه

 بســيط، ذلــك عــن اجلــواب إن أجزائهــا؟ معظــم يف متصــدعة األرض اهللا جعــل وملــاذا. الصــدوع هــذه وجــود ســرّ 
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 احلرارة بفعل حتتها الضغط الحنبس فيها، شقوق ال واحدة كتلة األرضية القشرة كانت ولو الصدوع، هذه فلوال

  .احلياة وانعدمت القشرة هذه حتطم إىل ذلك وأدَّى واحلركة

 وحرارKا ثقلها من شيئاً  رجوخت األرض، منها تتنفس فتحات مبثابة هي الصدوع هذه إن القول ميكن ذلك
  .وتوازgا األرض استقرار حيفظ الذي األمان صمام هي آخر بتعبري. للخارج وضغطها

 احلمم مشاهدة اليوم نستطيع فنحن. ثابتاً  يقيناً  أصبحت )املسجور البحر( أو املشتعل البحر حقيقة إن
 بعضها يربز قد اجلبال من سالسل وتشكل جمَّدتت مث احمليط مياه وتُلهب تتدفق وهي احمليطات قاع يف املنصهرة
 بعده وال القرآن نزول أثناء `ا علم ألحد يكن مل العلمية احلقيقة هذه. بركانية جزراً  مشكالً  البحر سطح إىل

  الزمان؟ ذلك يف به أتى الذي ومن القرآن إىل العلم جاء فكيف طويلة، بقرون

 عندما البحار هذه مستقبل عن وحيدثنا البحار اشتعال عن حدثنا ذيوال وأخفى السرَّ  يعلم الذي تعاىل اهللا إنه
 وإذا(: تعاىل يقول البحار، هذه لتنفجر يوم يأيت مث ،]٦: التكوير[ )سّجرت البحار وإذا(: اشتعاهلا يزداد
  ].٣: االنفطار[ )فّجرت البحار

 أن فكما املستقبلية، احلقائق إلثبات العلمية باحلقائق يستعني أنه القرآن أسلوب يف جديداً  شيئاً  نكتشف هنا
 علمي دليل وهذا تنفجر، مث مجيعها تشتعل عندما اليوم ذلك يأيت سوف قليلة، بنسبة تشتعل اليوم نراها البحار
  .القيامة يوم على

 باملاء النار ختتلط كيف: تعاىل اهللا ونسبح لنتأمل وجل، عز اخلالق قدرة على تشهد اليت الصور بعض مع واآلن
  !اهللا فسبحان التوازن، يبقى بل املاء، النار تبخر وال النار املاء تطفئ ال ذلك من الرغم لىوع

  محم منصهرة تتدفق يف قاع احمليط، وتظهر كيف حتمي ماء البحر، فهو حبر مسجور كما وصفه اهللا تعاىل.

 

 

 

  

  



 ٤٣

 

 

 

  

  

حقیقتھ إال بعد أربعة عشر قرنًا، وھذا المشھد یؤكد صحة ما جاء في القرآن بعكس ما صورة حقیقیة للبحر المسجور الذي أقسم اهللا بھ، ولم یكتشف العلماء 
  م.یدعیھ الملحدون من أن القرآن من تألیف محمد صلى اهللا علیھ وسل

  

 

 

 

  

  

  

ها احلجارة املنصهرة، وأن الدنيا يوجد يف قاعها شقوق تتدفق من تراكم احلمم املنصهرة تتشكل اجلزر الربكانية، ويؤكد العلماء إن مجيع حبار عد

) َما َلُه ِمْن ٧) ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقٌع (٦َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر () :من الظواهر الكونية املرعبة، ولذلك أقسم اهللا `ا أن عذابه سيقع هذه الظاهرة

  ) ٨-٦الطور: ] (َداِفعٍ 

) ٤( اْلَمْعُمـورِ  َواْلبَـْيـتِ ) ٣( َمْنُشـورٍ  َرقٍّ  ِيف ) ٢( َمْسـطُورٍ  وَِكتَـابٍ  (1) َوالطـُّورِ ) :كـامالً  الـنص لنقـرأ وأخـرياً 

  ) ٨-١: الطور (َداِفعٍ  ِمنْ  َلهُ  َما) ٧( َلَواِقعٌ  َربِّكَ  َعَذابَ  ِإنَّ  (6) اْلَمْسُجورِ  َواْلَبْحرِ ) ٥( اْلَمْرُفوعِ  َوالسَّْقفِ 

  

  



 ٤٤

 

 

 

 

  

( سلســلة  ٢٠٠٧د .ـــ القــاهرة : gضــة مصــر ، فــان روز . ســوزانا . الرباكــني ؛ ترمجــة دعــاء صــالح حممــ 

  مشاهدات علمية )

 ٢٠٠٧.ــ القـاهرة : مؤسسـة طيبـة للنشـر والتوزيـع ،  ١صالح حممد عبد احلميد . طبيعة تسونامى .ـ ط 

  ( سلسلة الكوارث الطبيعية )

 ( ٢٠٠٧.ــــ القـــاهرة : مؤسســـة طيبـــة للنشـــر والتوزيـــع ،  ١صـــالح حممـــد عبـــد احلميـــد . الرباكـــني .ــــ ط 

 سلسلة الكوارث الطبيعية )

 بعض من حماضرات الدكتور زغلول النجار . 

 طارق عبده امساعيل . بركان عدن ونريان احلشر .ـ موسوعة االعجاز العلمى ىف القرآن والسنة . 

 



 ٤٥

  

 

  

  

 

  الصفحة                               الموضوع                     

  ٢                                       * إھداء                  

  ٣* ملخص البحث                                                

  ٦* مقدمة                                                         

  ٨* تمھید البحث                                                  

  ٩العلمى للبحث                          * الجزء األول : الجانب

  ٩* أوال : الزالزل                                               

  ٩) ماھیة الزالزل                                              ١

  ١١) أسباب حدوث الزالزل                                      ٢

  ١١                                      ) أنواع الزالزل         ٣

  ١٢) المركز السطحى والمركز الداخلى للزالزل                  ٤

  ١٢) أثار الزالزل                                                 ٥

  ١٣) أمثلة من الزالزل المدمرة                                    ٦

  ١٣لزالزل                                    ) التوزیع الجغرافى ل٧

  ١٤) إستجابة األرض بالموجات الزلزالیة                           ٨

  ١٤) قیاس الزالزل                                                 ٩

  ١٦) أول وصف علمى لطبیعة الزلزال                            ١٠

  ١٨خالل القرن الماضى                         ) أشھر الزالزل ١١

  

  



 ٤٦

  

  الموضوع                                                الصفحة
  ٢١                                       مصر لھا تعرضت التى الزالزل أشھر) ١٢

  ٢٤                                                                    الزالزل مقاومة) ١٣

  ٢٥                                                                           البراكین ثانیا* 

  ٢٥                                                                          البركان ماھو) ١

  ٢٥                                                                         البركان أجزاء) ٢

  ٢٦                                                                البركانیة المواد أنواع) ٣

  ٢٦                                                          للبراكین الجغرافى التوزیع) ٤

  ٢٨                                                                        البراكین أھمیة) ٥

  ٢٩                                                                      بركانیة منوعات) ٦

  ٣١                         والبراكین الزالزل فى القرآنى اإلعجاز:  الثانى الجزء* 

  ٣١                                       الكریم القرآن فى لزالزلل العلمى اإلعجاز) ١

  ٣٣                                                           الحشر ونیران عدن بركان) ٢

  ٣٨                                                                 مرفقات:  الثالث الجزء* 

  ٣٨                                                             لتاریخا فى الزالزل أعظم) ١

  ٤١                                                                         المسجور البحر) ٢

  ٤٤                                                                             البحث مصادر* 

 ٤٥                                                                                   الفھرست *


