
الباب الخامس

الطبعة الثانٌة



خواص األرض وظواهرها

الباب الخامس



(31–30النازعات )أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها  ، َواألْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها

  ُه  َوَتَرى اْلِجَبالَ َتْحَسُبَها َجاِمَدة ٍء ۚ إِنَّ ًْ ِ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ َش َحاِب ۚ ُصْنَع َّللاَّ ًَ َتُمرُّ َمرَّ السَّ َوِه

(88النمل )َخِبٌٌر ِبَما َتْفَعلُوَن 

 أَْن َتِمٌَد ِبُكْم َوَبثَّ فٌَِهاَوأَْلَقى ًَ ٍة ُكلِّ  ِمنْ  فًِ األَْرِض َرَواِس (10لقمان )َدابَّ

ا ا  أََلْم َنْجَعِل اأْلَْرَض ِمَهاد  (7النبأ )َواْلِجَبالَ أَْوَتاد 

 َا َوَجَعل ا َوَجَعلَ ِخََلَلَها أَْنَهار  ن َجَعلَ اأْلَْرَض َقَرار  ًَ  أَمَّ ِن  َوَجَعلَ  َلَها َرَواِس ٌْ َن اْلَبْحَر ٌْ َب

عَ  ٌه  مَّ
أَإَِلَٰ ْعَلُمونَ  ، َّللاَِّ  َحاِجز  ٌَ (61النمل )َبلْ أَْكَثُرُهْم ََل 

انِ  ٌَ ْلَتقِ ٌَ ِن  ٌْ اِن  ، َمَرَج اْلَبْحَر ٌَ ْبِغ ٌَ َنُهَما َبْرَزٌخ َلَّ  ٌْ   (20–19الرحمن )َب

 ْْغَشاهُ َمْوجٌ  فًِ َكُظلَُماتٍ  أَو ٌَ  ًٍّ ن َبْحٍر لُّجِّ ن َفْوقِِه َمْوجٌ  مِّ (40النور )  َفْوقِِه َسَحابٌ  مِّ

َرْوا ٌَ ا َنأِْتً اأْلَْرَض َننقُُصَها أََوَلْم  ْحُكُم ََل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه  أَنَّ ٌَ  ُ  ( 41الرعد )ِمْن أَْطَرافَِها َوَّللاَّ

 ِ(3-1الزلزلة )َوَقالَ اإْلِْنَساُن َما َلَها  ، َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَْثَقاَلَها ِزْلَزالََها ، اأْلَْرضُ  إَِذا ُزْلِزلَت

اآلٌات القرآنٌة



  اتفق الباحثون على أن الشمس هى نجم من نجوم الجٌل الثانى ومعنى

ذلك أنها ولدت على أثر انفجار نجمى أعظم من نجوم الجٌل األول

 الهٌدروجٌن والهلٌوم ( 1)تشمل عناصر المجموعة الشمسٌة على

من كتلة السحب الغازٌة وركام اَلنفجار النجمى% 97اللذان كونا حوالى 

العناصر التى تلى الهٌدروجٌن والهلٌوم فى الثقل وأهمها الكربون ( 2)

وهذه العناصر تتحد مع الهٌدروجٌن لتكوٌن . والنٌتروجٌن واألكسجٌن

خلٌط من المواد الثقٌلة مثل ( 3)المٌثان واألمونٌا والماء على الترتٌب 

وباتحاد األلومنٌوم . األلومنٌوم والمغنزٌوم والسٌلٌكا والحدٌد والنٌكل

والمغنزٌوم والسٌلٌكا مع األكسجٌن ٌتكون مركب السٌلٌكات ومنه تتكون 

إلى جانب دخول الحدٌد والنٌكل فى تركٌب الصخور ( 4)صخور األرض 

نجدهم بوفرة أكثر فى صورة شبه نقٌة مع بعض العناصر المشابهة التى 

ٌطلق علٌها إسم المعادن

 ٌتحول السدٌم الى قرص ٌتوسطه برعم نجم ٌأخذ فى النمو حتى تصل

درجة حرارة المركزلدرجة إنشطار ذرات الهٌدروجٌن 

عناصر تكوٌن األرض

  فى تكوٌن كواكب المجموعة الشمسٌة كلها   %(  3حوالى ) تبدأ العناصر الثقٌلة
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(E=MC2)

تكوٌن نواة الؤلرض  

www.usgs.gov

  تتحد جزٌئات الصخور مع ذرات المعادن

اتحادا  قوٌا  بفضل القوة الكهرومغناطٌسٌة 

لٌكونا نواة الكوكب التى تبدأ فى النمو التدرٌجى

 مع ازدٌاد حجم نواة الكوكب وكتلته ترتفع

درجة حرارة النواة حتى تصل الى درجة 

إنصهار المعادن فٌبدأ انفصالها من الصخور 

وتبدأ فى الترسب فى مركز النجم بٌنما تحٌط 

المواد الصخرٌة بنواة الكوكب

 فاألرض والزهرة وعطارد ٌتبعون هذا

فكلها تتكون من قلب أو نواة معدنٌة . النموذج

.   فى غَلف من المواد الصخرٌة

ثم ٌبدأ الغَلف الصخرى بعد ذلك فى البرود حتى تسمح درجة حرارة السطح الصخرى بتكثف أبخرة الغَلف الجوى.

وبعد ذلك احتاجت . وقد استغرقت عملٌة برود الغَلف الصخرى فى حالة األرض ما ٌقرب من مائتى ملٌون عام

المحٌطات لتكثفها إلى بلٌون عام أخرى
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www.usgs.gov

طبقات الؤلرض  

تختلف طبقات األرض فى التركٌب والسمك .

وتسمى الطبقة األولى بالقشرة األرضٌة، وهى 
كم 100–0طبقة رفٌعة نسبٌا  سمكها 

 تلٌها طبقة القشرة الجامدة(Lithosphere  )

هى جزء من المعطف العلوى الذى ٌتكون من 

صخور تسمى بالصخور الزٌتونٌة وذلك للونها 

األخضر وٌبلغ سمك طبقة المعطف العلوى حوالى 

كم وٌفصلها عن طبقة المعطف السفلى طبقة  400

انتقالٌة تحتوى على كمٌة كبٌرة من صخور 
األكبر كثافة من  Spinel, Spinelle))األسبٌنٌل 

وٌبلغ سمك هذه الطبقة . الصخور الزٌتونٌة

.  كم 300اَلنتقالٌة حوالى 

 كم وهى أكثر صخور األرض تواجدا  ثم النواة 2200ثم تأتى بعد ذلك طبقة المعطف السفلى التى ٌبلغ سمكها حوالى

الخارجٌة وهى أساسا  من الحدٌد والنٌكل والكبرٌت المنصهرٌن وٌبلغ سمكها نفس سمك طبقة المعطف السفلى وآخٌرا  

كم وتتكون أساسا  من الحدٌد والنٌكل المضغوطٌن 1200نصل إلى النواة الداخلٌة التى ٌبلغ نصف قطرها حوالى 
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َواْلِجَبالَ أَْرَساَها  أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ، ، َواألْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها 
(32–30النازعات )

فاألرض مبسوطة وممدودة أمامنا فى كل . حسب معجم المعانى الجامع دحى معناها بسط ومد ووسع على هٌئة بٌضة 

لِ ”واألرض كما نعام كروٌة وقد وضحت كروٌتها فى آٌة أخرى . اتجاه ٌْ َهاَر َعلَى اللَّ ُر النَّ ٌَُكوِّ َهاِر َو لَ َعلَى النَّ ٌْ ُر اللَّ “ ٌَُكوِّ

كم  42كما أن األرض فعَل بٌضاوٌة نتٌجة دورانها حول محورها فقطرها عند خط اإلستواء أكبر بحوالى (. 5الزمر )

بهذه الكلمات القلٌلة ٌدمج القرأن الكرٌم لنا نتٌجة ظاهرتٌن طبٌعٌتٌن هامتٌن ، األولى هى . من قطرها عند القطبٌن 

ثم تكتمل الصورة بعد ذلك ، فبعد أن دحى . كروٌة األرض وشكلها البٌضاوى والثانٌة دوران األرض حول محورها

والنظرٌة المقبولة حالٌا هى أن ماء المحٌطات خرج من . الخالق الكرٌم األرض وكورها ، أخرج منها ماءها ومرعاها

وإلرساء الجبال . ثم أرسى بعد ذلك الجبال. صخور األرض وظل بخارا حتى بردت األرض وتكثف وكون المحٌطات

.وتكوٌنها حدٌث آخر
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  ُه  َوَتَرى اْلِجَبالَ َتْحَسُبَها َجاِمَدة ٍء ۚ إِنَّ ًْ ِ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ َش َحاِب ۚ ُصْنَع َّللاَّ ًَ َتُمرُّ َمرَّ السَّ َوِه

(88النمل )َخِبٌٌر ِبَما َتْفَعلُوَن 

ظاهرة دوران األرض حول محورها تقدم أفضل تفسٌر آلٌة 

مرور الجبال، فنحن ندور مع األرض دورتها الٌومٌة والجبال 

تدور معنا نفس الدورة ولهذا السبب تبدو الجبال لنا جامدة 

غٌر متحركة ألنها تتحرك معنا وتدور بنفس السرعة حول 

تشمل فى معناها "تحسبها جامدة"محور األرض، وعبارات 

أما إذا بعد الناظر عن سطح األرض وخرج  . نسبٌة الحركة

من الغَلف الجوى المحٌط باألرض وبدأ فى رصد حركة 
.  كمر السحاب–أو أمامه –الجبال لرأى الجبال تمر من تحته 

فجمود الجبال هو جمود ظاهرى بالنسبة لنا ألننا نتحرك 

وندور حول محور األرض معها، ولذلك اختار العلى القدٌر فى 

فنحن َل نشعر بحركتها طالما ” تحسبها جامدة"وصفها تعبٌر 

نظرنا لهامن على األرض، أما مرور الجبال كالسحاب فهى 

الحركة الحقٌقٌة للجبال نتٌجة دوران األرض حول محورها 

ولن نر هذه الحركة إَل إذا بعدنا عن األرض ونظرنا إلٌها من 

.  الفضاء وبدأنا نرصد حركة الجبال
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ًَ أَْن َتِمٌَد ِبُكْم َوَبثَّ فٌَِها ٍة  ِمنْ  َوأَْلَقى فًِ األَْرِض َرَواِس (10لقمان )ُكلِّ َدابَّ

ا ا  أََلْم َنْجَعِل اأْلَْرَض ِمَهاد  (7النبأ )َواْلِجَبالَ أَْوَتاد 

تتكون الجبال عادة من تصادم الشرائح التكتونٌة كما حدث فى تصادم الشرٌحه التى تحمل الهند فوقها مع الشرٌحة 

فعند تصادمهم تنزلق الشرٌحة األقوى تحت الشرٌحة األخرى داخل المعطف لتكون . ملٌون سنة 50األسٌوٌة منذ حوالى 

وأجمل تشبٌه للجبل . أضعاف إرتفاعه ، بٌنما تنحنى الشرٌحة العلٌا لتكون الجبل 7أو  6جزر الجبل الذى ٌمتد احٌانا 

فهى أوتاد تثبت الشرٌحتٌن . وجزره هو الوتد الذى ٌتكون من جزئٌن جزء ٌبدو فوق األرض والجزء اآلخر ٌختفى تحتها

وقد . فتمٌد معناها تتحرك وتضطرب والجبال فى نفس الوقت رواسى. معا وفى المعطف حتى َلٌبدأ اإلنزَلق أو التحرك

سم أو أقل فى السنة   5سم إلى  20ثبت فعَل أن سرعة تحرك شبه جزٌرة الهند قلت بعد التصادم من 
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ا َوَجَعلَ  ا َوَجَعلَ ِخََللََها أَْنَهار  ن َجَعلَ اأْلَْرَض َقَرار  ًَ  أَمَّ عَ  َوَجَعلَ  لََها َرَواِس ٌه  مَّ
أَإِلََٰ ِن َحاِجز  ٌْ َن اْلَبْحَر ٌْ َبلْ  ، َّللاَِّ  َب

ْعَلُمونَ  ٌَ انِ ( 61النمل )أَْكَثُرُهْم ََل  ٌَ ْلَتقِ ٌَ ِن  ٌْ اِن  ، َمَرَج اْلَبْحَر ٌَ ْبِغ ٌَ َنُهَما َبْرَزٌخ َلَّ  ٌْ (20–19الرحمن )َب

فقالوا . ظاهرة استرعت اإلنتباه مؤخرا وبدأ المختصون فى تفسٌرها  وهى عدم إختَلط مٌاه البحار و األنهار عند تقابلها

وبالرغم من . فى تقابل مٌاه األنهار مع مٌاه البحار مثل ما ٌحدث عند دمٌاط أن السبب هو اإلختَلف فى الملوحة والكثافة
كما ٌبدو فى الصورتٌن –أن  السبب غٌر مقنع تماما إَل أن وجود البرزخ فى حالة تقابل نهر مع نهر أومحٌط مع محٌط  

فى الواقع أن المٌاه السطحٌة تختلط مع بعضها فلٌس هناك من حاجز . بدا أمرا محٌرا فالملوحة والكثافة َل ٌختلفا كثٌرا–

فاللون الذى ٌبدو لنا من السطح لٌس بلون المٌاه فالمٌاه شفافة . ٌمنع اختَلطهما فالذى َل ٌختلط هو قاع البحر أو النهر

َللون لها ولكنه لون الطحالب والنباتات التى فى القاع والتى تعتمد إعتمادا كبٌرا على درجة حرارة المٌاه وملوحتها 
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ْغَشاهُ َمْوجٌ  فًِ َكُظلَُماتٍ  أَوْ  ٌَ  ًٍّ ن َبْحٍر لُّجِّ ن َفْوقِِه َمْوجٌ  مِّ َفْوقِِه َسَحاٌب ُظلَُماٌت َبْعُضَها َفْوَق  مِّ

َراَها ٌَ َكْد  ٌَ َدهُ َلْم  ٌَ ا َفَما َبْعٍض إَِذا أَْخَرَج  ُ َلُه ُنور  ْجَعِل َّللاَّ ٌَ (40النور )َلُه ِمْن ُنوٍر  َوَمْن َلْم 

القرآن الكرٌم ٌشبه أعمال الذٌن كفروا بالبحر اللجى أى العمٌق، وعلم البحار ٌخبرنا أنه كلما ازداد عمق البحر كلما قلت 

وبإضطراب البحر وارتفاع أمواجه ٌزداد . كمٌة الضوء التى تصل إلى قاعه وذلك َلمتصاص الماء للجزء األكبر منها

وأمواج البحر إما سطحٌة وهى التى نراها وإما داخلٌة . اختَلط بقاٌا األسماك والكائنات الحٌة فتزداد عتمة الماء وتعكٌره

َل نراها وهى تلك األمواج التى تحدث عند السطح البٌئى الذى ٌفصل الطبقة العلٌا من الماء عن الطبقة السفلى الثقٌلة 

!فأى ظلمات تؤول الٌها أعمال الكافرٌن. وهى أمواج هائلة قد ٌزٌد ارتفاعها عن ضعف ارتفاع الهرم األكبر
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َرْوا ٌَ ا َنأِْتً اأْلَْرَض َننقُُصَها أََوَلْم  ْحُكُم ََل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه ۚ َوُهَو  أَنَّ ٌَ  ُ ِمْن أَْطَرافَِها ۚ َوَّللاَّ

(41الرعد )َسِرٌُع اْلِحَساِب 
 قام باحثون من جامعة إهٌمى
(Ehime University ) بالٌابان

بإنشاء نموزج رٌاضى لدراسة التطور

فى حجم األرض وطول قطرها خَلل

األحقاب التى مرت بها األرض منذ 

(  بلٌون عام 4.5من حوالى )خلقها 

 13040وكما ٌبدو من الشكلٌن المرفقٌن أن قطر األرض نقص من 

وقد تخلل . كم اآلن نتٌجة برودها وإنكماشها12800كم عند خلقها الى 

بلٌون عام نتٌجة  3هذه الحقبة الطوٌلة إزدٌاد مفاجئ بالقطر منذ 

الحرارة المشعة من المعطف السفلى بالرغم من أن المعطف العلوى 

بلٌون عام  3ومنذ ذلك الحٌن أى منذ . كان ٌفقد حرارته بإستمرار

.كم 40واألرض فى إنكماش مستمر حتى نقص قطرها بمقدار 

 2013كان هذا ملخص البحث الذى نشره الباحثون الٌابانٌون عام 

َرْوا” ونرى أنه أفضل تفسٌر لآلٌة الكرٌمة  ٌَ ا َنأْتًِ اأْلَْرَض  أََولَْم  أَنَّ

وَّللا أعلم    ( 44األنبٌاء )“ ِمْن أَْطَرافَِها َننقُُصَها

(14
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(3-1الزلزلة )َوَقالَ اإْلِْنَساُن َما َلَها  ، َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَْثَقاَلَها ِزْلَزالََها ، اأْلَْرضُ  إَِذا ُزْلِزلَتِ 

تعجز أى صورة أن تعطٌنا فكرة عن هول زلزال الساعة الذى 

ْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهلُ ”نراه مجسما فى اآلٌات القرآنٌة  ُمْرِضَعٍة  ُكلُّ  ٌَ

ا أَْرَضَعتْ  اَس ُسَكاَرى  َعمَّ َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى النَّ

ٌوم تخرج األرض ما فى باطنها من (. 2الحج ) “َوَما ُهْم بُِسَكاَرى

َوَقالَ  َوأَْخَرَجِت اأْلَْرُض أَْثَقالََها”فلزات وصخور فى صورة حمم 

َك أَْوَحى لََها اإْلِْنَسانُ  ُث أَْخَباَرَها بِأَنَّ َربَّ ْوَمئٍِذ ُتَحدِّ ٌَ الزلزلة )“َما لََها 
2–5)
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ملخص الباب الخامس

تعرضنا فى هذا الباب آلٌات كرٌمة عن خلق األرض وعن الجبال والبحار وعن إنكماش األرض 

  فذكرنا الطرٌقة العلمٌة التى تتكون بها الكواكب من السدٌم والعناصر التى تدخل فى تركٌبها ثم انتقلنا الى نواة األرض

وطبقات األرض المختلفة وخرجنا من ذلك بأن كثافة المواد التى دخلت فى تكوٌن طبقات األرض تزٌد كلما إتجهنا نحو 

مركزها

  ثم ذكرنا بعد ذلك اآلٌات الكرٌمة فى خلق األرض وطبٌعة كروٌتها وفى تعاقب اللٌل والنهار ، ثم إخراج الماء

.والخضرة منها وأخٌرا فى إرساء الجبال التى تتحرك مع دوران األرض حول محورها ولو أنها تبدو لنا ثابتة

  ثم تعرضنا للجبال كٌف تكونت من تصادم الشرائح التكتونٌة وكٌف أن العزٌز الحكٌم ٌثبت بهم الشرائح التكتونٌة

.فهم كاألوتاد. وٌمنع انزَلقهم حتى َل تمٌد األرض تحت أقدامنا

  ثم تعرضا بعد ذلك لظاهرة البرزخ التى ذكرت فى أكثر من آٌة والسبب فى أن مٌاه األنهار والبحار تبدوا لنا وكأنها

َلتختلط وفى الواقع أن الذى َلٌختلط وٌبدو كالبرزخ هو قاعهما الملئ بالنباتات واألعشاب والتى ٌعتمد نوعها ولونها 

وفى تفسٌر ظلمات البحر اللجى الذى ٌغشاه موج من فوقه موج ، شرحنا دور . على درجة حرارة المٌاه وملوحتها

.األمواج الداخلٌة التى َلنراها والتى قد ٌبلغ إرتفاها عدة مئات من األمتار

وهذا ما . ومن ثم ذكرنا األٌة الكرٌمة التى ٌخبرنا فٌها العلى القدٌر بانه ٌنقص األرض من أطرافها أى ٌجهلها تنكمش

بلٌون سنة وأنه نقص منذ ذلك  3وهو أن قطر األرض بدأ فى النقصان منذ . تحقق منه باحثون ٌابانٌون فى القرن الحالى

وأخٌرا تعرضا لآلٌات الكرٌمة عن زلزلة الساعة    . كم بسبب برودة األرض وإنكماشها40الحٌن 
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