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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني محدًا طيبًا يليق بجالله وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم عىل 
آله  وعىل  ورسوله  اهلل  عبد  حممد  نبينا  أمجعني  اخللق  سيد  النبيني  وخاتم  املرسلني  أرشف 

وصحبه أمجعني – أما بعد ...

يقول اهلل عز وجل... بسم اهلل الرمحن الرحيم » إن يف خلِق السمواِت واألرِض واختالف 
الليل والنهار آليات ألوىل األلباب )190( الذين يذكرون اهلل قيامًا وقعودًا وعىل جنوهبم 
ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطاًل سبحنك فقنا عذاب النار 

)191(«  آل عمران.

 ويف مواضع عديدة أخرى من القرآن الكريم نجد آيات حتثنا عىل البحث والتأمل ومنها 
أنفسكم أفال تبرصون )21(«  ءآيٌت للموقنني )20( ويف  قوله جل وعال :» ويف األرض 

الذاريات.

ومن ذلك قوله :» أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت )17( وإىل السامء كيف رفعت )18( 
وإىل اجلبال كيف نصبت )19( وإىل األرض كيف سطحت )20(«  الغاشية.

يقينًا (، لذا  –رمحه اهلل - )كلام ازددت علاًم ازددت  القيم  ابن  ومن هنا قال اإلمام اجلليل 
فإن كل ما نصل إليه من حقائق – أِذَن اهلل هلا أن تتجىل – إن هوإال فضٌل من اهلل كي نزداد 
يقينًا بقدرته عز وجل وابداعه يف كونه العظيم كام أنه حجة علينا وأمانة وجب نرشها . فاهلل 
عز وجل غني عن أي أدلة لعظمة وإعجاز هذا القرآن الكريم ، وما اجتهاداتنا للوصول 
إىل تلك احلقائق إال دعوة للتفكر والبحث ، كام أمرنا اهلل وأيضًا هي وقفة أمام املسترشقني 
الذين ياولون تشويه مجال القرآن ، وإظهار تضارب كلامته ومعانيه بسبب جهلهم وظلمة 

أفئدهتم ليطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل متم نوره ولوكره الكافرون. 

اآلية )74(  العلمي ملعنى  أوهلام فهوالتفسري  أما   ، أمرين  أتناول  البحث  ويف موضوع هذا 
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من سورة البقرة ، وأما الثاين فهواإلعجاز العلمي الذي تتضمنته اآلية من حيث احلقائق 
األمثل  تامة جتّلت يف االختيار  بالغة وبالغة  بدقة  التي وردت  الكلامت  الكامنة يف معانى 
والثوابت  احلقائق  تتطابق مع  والتي  – تبارك وتعاىل -  اهلل  أنزهلا  التي  والكلامت  لأللفاظ 
العلمية يف علم اجليولوجيا ، بحيث أنه لواختلف أي حرف أوكلمة لتغري املعنى بالكامل 
والذى بدوره يؤدي إىل تناقض ما بني معانى مجل القرآن وتلك احلقائق والثوابت العلمية. 

وصدق املوىل عز وجل اذ يقول : » تنزيٌل من لدن حكيم عليم « . 

وقبل وضع الرؤية العلمية نجد تفسري ورشح اآلية ، كام ورد نصًا من علامء وأئمة التفسري.   

الآية مو�صوع البحث :

ملا  احلجارة  من  واإن  ق�صوة  اأواأ�صد  كاحلجارة  فهي  ذلك  بعد  من  قلوبكم  ق�صت  ثم   «
يتفجر منه الأنهار واإن منها ملا ي�صقق فيخرج منه املاء واإن منها ملا يهبط من خ�صية 

اهلل وما اهلل بغافل عما تعملون « )74 – البقرة(

تف�صري ابن كثري :

تعاىل،  اهلل  آيات  من  شاهدوه  ما  عىل  هلم  وتقريعا   ، إرسائيل  لبنى  توبيخًا  تعاىل  اهلل  يقول 
وإحيائه املوتى ) ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ( كله فهي كاحلجارة التي ال تلني أبدًا، وهلذا 
هني اهلل املؤمنني عن مثل حاهلم فقال ) أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل وما نزل 
من احلق وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوهبم وكثري 
منهم فاسقون ( قال العويف يف تفسريه عن ابن عباس ملا رضب املقتول ببعض البقرة جلس 
أحيا ما كان قط فقيل له من قتلك قال بنوأخي قتلوين ، ثم قبض فقال بنوأخيه حني قبضه 
اهلل، واهلل ما قتلناه فكذبوا باحلق بعد أن رأوه ، فقال اهلل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعنى 
أبناء أخي الشيخ فهي كاحلجارة ، أوأشد قسوة فصارت قلوب بنى إرسائيل مع طول األمد 
قاسية بعيدة عن املوعظة بعد ما شاهدوه من اآليات واملعجزات فهي يف قسوهتا كاحلجارة 
التي ال عالج للينها أوأشد قسوة من احلجارة فإن من احلجارة ما يتفجر منها العيون باألهنار 
اجلارية ، ومنها ما يشقق فيخرج منه املاء ، وإن مل يكن جاريا ، ومنها ما يبط من رأس اجلبل 
من خشية اهلل وفيه إدراك لذلك بحسبه ، كام قال ) تسبح له السموات السبع واألرض ومن 
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فيهن وإن من شئ إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حلياًم غفورا ( وقال 
ابن أبى نجيح عن جماهد أنه كان يقول كل حجر يتفجر منه املاء أويتشقق عن ماء أويرتدى 

من رأس جبل ملن خشية اهلل نزل بذلك القرآن .

ابن  عن  جبري  بن  أوسعيد  عكرمة  عن  حممد  أبى  بن  حممد  حدثنى  إسحق  بن  حممد  وقال 
عباس ) وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وإن منها 
ملا يبط من خشية اهلل ( أي : وإن من احلجارة أللني من قلوبكم عام تدعون إليه من احلق ) 

وما اهلل بغافل عام تعملون (.

الثقفي  هشام  بن  احلكم  حدثنا  عامر  بن  هشام  حدثنا  أبى  حدثنا  حاتم  أبى  ابن  وقال 
حدثني ييى ابن أيب طالب يعنى وييى بن يعقوب يف قوله تعاىل : ) وإن من احلجارة ملا 
يتفجر منه األهنار ( قال كثرة البكاء )وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء ( قال قليل البكاء 
) وإن منها ملا يبط من خشية اهلل ( قال بكاء القلب من غري دموع العني وقال بعضهم 
أن هذا من باب املجاز وهوإسناد اخلشوع إىل احلجارة كام أسندت اإلرادة إىل اجلدار يف 

قوله )يريد أن ينقض(.

 قال الرازي والقرطبي وغريمها من األئمة وال حاجة إىل هذا فإن اهلل تعاىل خيلق فيها هذه 
أن  فأبني  السموات واألرض واجلبال  إنا عرضنا األمانة عىل   (  : تعاىل  الصفة كام يف قوله 
اآلية   ) فيهن  السبع واألرض ومن  السموات  له  تسبح   (  : ( وقال  منها  يملنها وأشفقن 
وقال:  ) والنجم والشجر يسجدان* أومل يروا إىل ما خلق اهلل من شئ يتفيأ ظالله (اآلية 
)قالتا أتينا طائعني * لوأنزلنا هذا القرآن عىل جبل ( اآلية ) وقالوا جللودهم مل شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا اهلل ( اآلية ، ويف الصحيح : >> هذا جبل يبنا ونحبه << ) صحيح البخاري، 
اجلهاد ، ح 2889 (، وكحنني اجلذع املتواتر خربه ، ويف صحيح مسلم ح  2277>> إين 
ألعرف حجرا بمكة كان يسلم عيّل قبل أن أبعث إنى ألعرفه اآلن <<، ويف صفة احلجر 
األسود أنه يشهد ملن استلم بحق يوم القيامة ، وغري ذلك مما يف معناه ، وحكى القرطبي 

قوال أهنا للتخيري أى : مثال هلذا وهذا وهذا مثل : جالس احلسن أوابن سريين. 
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تف�صري �صيد قطب :

للطاعة  اختبار  فيها  التي  البقرة  ذبح  قصة  من  األخري  املشهد  عىل  هووقفة  اجلزء  هذا  إن 
البقرة  بذبح  ، وقاموا  اهلل  ، ولكنهم عصوا  بدون جمادلة  اهلل  والتسليم ألوامر  واالستجابة 

فكانت تلك اخلامتة ...

فاحلجارة التي يقيس قلوهبم إليها - فإذا قلوهبم منها أجدب وأقص – هي حجارة هلم هبا 
سابق عهد . فقد رأوا احلجر تتفجر منه اثنتا عرشة عينا ، ورأوا اجلبل يندك حني جتىل عليه 
اهلل وخر موسى صعقا . ولكن قلوهبم جاسية جمدبة كافرة ومن ثم هذا التهديد » وما اهلل 

بغافل عام تعملون «.

رؤية الباحث العلمية :

إن اآلية التي بني أيدينا مقسمة إىل مقطعني. ففي املقطع األول نجد هجاء إىل بنى إرسائيل 
لشدة إنكارهم للحق فيذمهم اهلل –عز وجل – فيه بمدى قسوة قلوهبم ويقارهنا باحلجارة.

» ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أوأشد قسوة «

 ويف املقطع الثانى خيربهم اهلل أن احلجارة القاسية هي أشد منهم خشية هلل وترضعا.

» وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وإن منها ملا يبط 
من خشية اهلل وما اهلل بغافل عام تعملون«

 وبتحليل ودراسة تلك الكلامت نرى أهنا تناولت يف معانيها بصورة مبارشة وغري مبارشة 
، وأعظم شمول لبعض األفرع األساسية لعلم اجليولوجيا  والتي  أبدع إجياز  احلديث يف 
تلقى الضوء عىل جوانب عدة من هذا العلم الكبري ، كام وصفه اهلل - عز وجل - يف سورة 

غافر إذ يقول تعاىل : 

  » خللُق السمواِت واألرِض أكرُب من خلِق الناِس ولكن أكثر الناِس ال يعلمون «) 57 – 
سورة غافر ( .   ويف تلك اآلية إشارة لعظم علم اجليولوجيا باملقارنة بعلم الطب.
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 ونظرًا لتنوع املعلومات التي تم استخالصها من اآلية – موضوع البحث - وكرب حجمها، 
فقد تم تقسيم املقطع الثاين من اآلية إىل ثالثة مجل ...

اجلملة األوىل  »  وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار «	•

اجلملة الثانية  »  وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء  «	•

اجلملة الثالثة  »  وإن منها ملا هيبط من خشية اهلل  «	•

أتناول الفرع أوالفروع العلمية )اجليولوجية( املتضمنة هبا ، ويمكن   ويف كل مجلة سوف 
إجياز تلك األفرع العلمية يف اجلمل الثالث كالتايل :

 

اجلملتان الأولى والثانية ت�صمنتا :

1- علم تصنيف الصخور 

 Sedimentary Rocks 2- علم الصخور الرسوبية

 Stratigraphy  3- علم الطبقات

Engineering Geology   4- علم اجليولوجيا اهلندسية

Hydrogeology & Hydrology  5- علم املياه وجيولوجيا املياه

 Geochemistry  7- علم كيمياء الصخور

اأما اجلملة الثالثة فت�صمنت:

 Structural Geology  6- علم اجليولوجيا الرتكيبة
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الجملة األولى :  ) وإن من الحجارة لما يتفجر منه األنهار (

الإعجاز العلمي :

إذا نظرنا إىل هذه اجلملة القرءانية بتمعن نرى أهنا حتمل معنيني ، أوهلام حينام ختاطب العقل 
املنبثقة  املياه  أن  يفهم  حيث  الناس(،  من  العوام  )عقل  األرض  علوم  يف  املتخصص  غري 
من أي عني خترج من وسط أومن داخل احلجارة املحيطة هبذه العني أي أن احلرف »من« 

ُاستخِدم كإشارة للمكان ، وهذا ما تراه أعني الناس ، وبالتايل فهذا أمر مفهوم ومقبول .

– ففيه ُاستخِدم  اأما املعنى الثاين )التف�صري العلمى( - وهوما يراه ويفهمه املتخصص 
احلرف »من« كحرف للتمييز بني أنواع الصخور ، فمن بني أنواع الصخور العديدة يوجد 
نوع واحد وواحد فقط – وإن تعددت أسامءه يف العلم احلديث – ولكن توحدت صفاته ، 

وهوالذي يتفجر فتندفع منه كميات كبرية من املياه العذبة .

وكام هومثبت يف علم اجليولوجيا فإن الصخور مجيعها مقسمة إىل ثالثة جمموعات رئيسية 
وهي:

األرض . ١ باطن  تكونت يف  والتي  الربكاين  ذات األصل   : النارية  الصخور   جمموعة 
وهي صخور شديدة الصالبة والقوة .

جمموعة الصخور الرسوبية : وهي التي تكونت عن طريق الرتسيب كطبقات مرتاكبة . ٢
فوق بعضها البعض عرب ماليني السنني .

النوعني . ٣ أحد  صفات  لتغري  كنتيجة  نشأت  التي  وهي   : املتحولة  الصخور  جمموعة 
السابقني وذلك إما لتعرضه حلرارة شديدة أوضغط أواإلثنني معًا .

وكاًل من هذه املجموعات الصخرية مقسمة يف ذاهتا إىل أنواع أخرى عديدة  . فعىل سبيل 
املثال الصخور الرسوبية مقسمة إىل ثالثة أنواع هي األكثر شيوعًا وانتشارا عىل وجه األرض 
أال وهي احلجر الرميل ، احلجر اجلريي ، وأخريا احلجر الطيني ، ويوجد نوع رابع يسمى 

باملتبخرات )الصخور امللحية(.) الطفيل ( . 
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وتبعًا ملا �صبق تظهر بع�س  الت�صاوؤلت ......

• س1 : أي من املجموعات الصخرية السابقة هي التي يدور عنها احلديث )النارية 	
أم الرسوبية أم املتحولة( ؟    وملاذا ؟ 

• س2 : ما هونوع الصخر املشار اليه ؟	

• س3 : ملاذا هذا الصخر بعينه دون غريه ؟	

• وتكون اإلجابة كالتايل :	

• ج1 : املجموعة الصخرية هي الرسوبية . وذلك ألنه بناءًا عىل النص القرءانى فاهلل – 	
عز وجل – يتحدث عن صخور هلا عالقة وطيدة باملاء – كام سيتضح الحقًا. فصخور 
هذه املجموعة تعترب أضعف الصخور مقاومة للمياه. وحيث أهنا تتميز بكوهنا صخور 
مسامية  حتتوي عىل كثري من املسام والفجوات ، وأحيانًا الكثري من الشقوق فإن ذلك 
صخور  من  النقيض  عىل  وذلك  متفاوتة  بدرجات  املياه  ختزين  عىل  قدرهتا  من  يزيد 
املجموعتني النارية واملتحولة ؛ فهي صخور شديدة الصالبة مصمتة ال حتتوي مطلقًا 

عىل أية مسام أوفجوات ، وشديدة املقاومة لفعل الرياح واألمطار. 

من  دقيقة  حبيبات  من  يتكون  احلجر  وهذا   . الرميل  هواحلجر  إليه  املشار  الصخر   : ج2 
الكوارتز )حبيبات الرمل( والتي متاسكت ببعضها البعض عن طريق بعض أكاسيد احلديد 

ومادة السيليكا اللذان يعمالن كمواد الصقة.

يتمتع  أن  الذى يدور حوله احلديث جيب  أن احلجر  أيدينا  التي بني  : نرى يف اجلملة  ج3 
بصفات ثالث جمتمعة  أال وهي :

يسمح للمياه أن تتحرك بداخله بسهوله ويرس ، كام أهنا تندفع منه إىل سطح األرض ذاتيًا.. ١

املياه يف جوف األرض بحيث يمكن اسرتدادها . ٢  يسمح بتخزين كميات هائلة من 
مرة أخرى. 

 خترج املياه منه عذبة صاحلة للرشب مكونة عيونًا عذبة.. ٣
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املعنى  توؤكدان  كلمتني  طريق  عن  �شمنيًا  االآية  اإليها  ت�شري  ال�شابقة  ال�شروط  هذه 
العلمي وهما :

•   »يتفجر« : فهذا الفعل يدل عىل اخلروج واالندفاع بقوة )الرشط األول(  	

•  » األهنار « : التي تدل عىل كثرة املياه وعذوبتها )الرشطني الثاين والثالث( .	

وبالتاىل فإنه بناءًا عىل الدراسات اجليولوجية – التي ال حرص هلا – جلميع الظواهر الطبيعية 
أن  عىل  تنص  التي  العلمية  احلقيقة  تولدت  العامل  أنحاء  مجيع  يف  العيون  تكون  يف  املتمثلة 
احلجر الرميل هواحلجر الوحيد الذى تتوافر فيه تلك الرشوط الثالثة )ويف بعض األحيان 
إذا وجدت صخور نارية مشققة أومفتتة فإهنا تتطابق يف صفاهتا مع احلجر الرميل ، حيث 

تكون حينئذ يف املرحلة األوىل من تكوين احلجر الرميل(.

– نستهل ببئر زمزم بمكة املكرمة والذي مازال ينضح  – ال احلرص  وعىل سبيل املثال 
من  يتكون  جويف  خزان  مصدرها  مياهه  فإن  اهلل  شاء  ما  وإىل  الساعة  هذه  حتى  باملياه 
طبقات من احلجر الرميل ، والصخور النارية املفتتة ) بحيث تتطابق صفاهتا مع احلجر 
الرمىل ( ولوأن تلك املياه التي خرجت منه - منذ مولد سيدنا إسامعيل وحتى اآلن - 

ووضعت يف جمرى هنر ملألته .

ويف مرص وبالتحديد يف منطقة واحة سيوة الواقعة يف شامل الصحراء الغربية- حيث يوجد 
أكرب جتمع لرشكات تعبئة زجاجات املياه املعدنية - نجد أن املياه اجلوفية الصاعدة يف مجيع 
اآلبار آتية من خزان جويف ضخم يتكون من طبقات هائلة من احلجر الرمىل املمتلئ باملياه 

حتى وقتنا هذا .

 ويف اسرتاليا – وكام هومعلن عىل شبكة املعلومات الدولية - يوجد خزان جويف ضخم 
يقع رشق تلك القارة الصغرية ويمثل 20 % من مساحتها. هذا اخلزان  الطبيعي يتكون 
مكونة  العذبة  املياه  من  كبرية  كميات  منه  وتندفع   ، الرميل  احلجر  من  هائلة  طبقات  من 

العديد من العيون.

بوالية  اجليولوجية  املساحة  هيئة  تقرير  عىل  وبناءًا   – األمريكية  املتحدة  الواليات  ويف 
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– تعترب كل من مناطق وادي  وايومنج واملعلن عىل موقعها بشبكة املعلومات الدولية 
سان جوكني بوالية كاليفورنيا ، مدينة الس فيجاس بوالية نيفادا ، مدينة نيوأورليانز 
عالقة  تربطها  التي  املواقع  أفضل  تكساس  بوالية  هيوستن  ومدينة  لويزيانا،  بوالية 
تعتمد عليها يف خمتلف  املدن والتي  لتلك  املياه األولية  أن  جيولوجية واحدة أال وهي 
جماالت احلياة موجودة بكميات كبرية كمياه جوفية عذبة - أسفل تلك املدن - وخمتزنة 

داخل طبقات من احلجر الرميل . 

املياه طبقات  العذبة إال وكان مصدر تلك  باملياه  بئر ينضح  بقاع األرض ما من  ويف شتى 
من احلجر الرميل.  وهنا يظهر تسأول ملاذا ال يكون أي من احلجر اجلريي أواحلجر الطفيل 
يتمتع هبا  التي  الصخرية  إىل اخلواص والصفات  يفتقد  منهام  كاًلً  هواملقصود؟  ذلك ألن 
احلجر الرميل من حيث حجم احلبيبات املكونة للصخر ، الرتكيب الكيميائي واملعدين لتلك 

احلبيبات وكذلك املادة الالصقة هلا .

 ذلك االختالف الكبري يف الصفات الصخرية ينشأ عنه تباين يف تعامل املياه وتفاعلها مع كل 
صخر؛ فاحلجر اجلريي إذا جتمعت عليه املياه بكميات كبرية فإهنا  تترسب بداخله ويمتصها 
احلجر ببطء شديد ودون حركة للمياه بداخله  نتيجة لشدة وضيق املسام وحجم احلبيبات 
املتناهي يف الصغر) شكل - 1( مما يؤدي إىل ركود املياه داخله ثم تبدأ يف إذابته تدرجييًا ، 
ونتيجة هلذا الذوبان فإن املياه تصبح ماحلة ، وهوما يتناىف مع املعنى يف لفظ » األهنار » الدال 
عىل عذوبة املاء ، وبالتايل فإن احلجر اجلريي يفتقد إىل الرشوط الثالثة السابقة مجيعها. لذا 

ال يمكن أن يكون هواملقصود يف اجلملة . 

وبالنسبة إىل احلجر الطفيل فإنه بالرغم من مساميته العالية وقدرته عىل امتصاص املياه إال 
انه ال يسمح للمياه باملرور بني املسام والفتحات ألنه ال توجد نفاذية )قنوات أومسارات ( 
بني املسام – عىل النقيض من احلجر الرميل والذي يتمتع بنفاذية عالية جدًا تسمح بمرور 
املياه من خالله) شكل -1 ( . هذا باإلضافة  إىل أن احلجر الطفيل إذا امتىلء بكميات كبرية 
من املياه فإنه سوف يتحول إىل طني لزج )الوحل(، وبالتايل فإن احلجر الطفيل يفتقد هوايضًا 

إىل الرشوط الثالثة.
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  �صكل )1(:

• A – احلجر الرميل :وتظهر فيه املسافات البينية املتصلة بني حبيبات الرمل والتي 	
تسمح بتخزين املياه.

• B – احلجر الطيني : وتظهر فيه املسافات البينية أقل اتساعًا وغري متصلة لذلك ال 	
يسمح بنفاذ املياه.

• C – احلجر اجلريي :وتظهر فيه املسافات البينية أصغر ما يمكن أن تكون باإلضافة 	
إىل عدم اتصاهلا.

 ومن ذلك االختالف بني أنواع الصخور تتجىل حكمة املوىل – عز وجل – يف خلقها هبذه 
الطفىل  احلجر  فمثاًل  أجلها.  من  خلق  التي  وظيفته  منها  واحد  لكل  جعل  حيث  الكيفية 
وظيفته يف أن يتفظ باملياه داخله فقط من أجل أن يمتصها النبات )الزراعة( وليس لكي 

تسرتجع منه كام هواحلال مع احلجر الرميل .

وبناءًا عىل كل ما سبق من األدلة واحلقائق العلمية الدامغة  فإنه ال جمال للشك عىل أن احلجر 
املشار إليه يف اجلملة هواحلجر الرمىل – واهلل تعاىل أعىل وأعلم . 
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 اإلعجاز العلمي:

– يف وصفه ملا يدث  – عز وجل  تتجىل روعة اإلعجاز العلمي يف هذه اجلملة يف أن اهلل 
معنى  أوتعطى  تصف  قد  بأفعال  العربية  اللغة  ثراء  من  بالرغم   « يتفجر   « فعل  استخدم 
مقارب خلروج املياه. وإضافة إىل ذلك نجد أنه ما من موضع يف القران العظيم يتحدث عن 

العيون أوالينابيع أواألهنار إال وقد ذكر فيه فعل » التفجر » فنجد ....

• » فقلنا ارضب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا عرشة عينا « )60 - البقرة (	

• » وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا « ) 90 - اإلرساء  (	

• » أوتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجريا «  ) 91 - اإلرساء(	

• » كلتا اجلنتنيءاتت أكلها ومل تظلم منه شيئًا وفجرنا خالهلام هنرا «  ) 33- الكهف(	

• » وجعلنا هلم جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون «  ) 34- يس (	

• » وفجرنا األرض عيونا فالتقى املاء عىل أمر قد قدر « ) 12- القمر (	

وهنا ياأتي ال�صوؤال ... وملاذا ورد هذا الفعل يف تلك اجلملة من اآلية علاًم بأنه يف اجلملة 
التي تليها ورد فعلني » يشقق » و» فيخرج « ؟؟

نبدأ باللغة العربية وأصل ذلك الفعل... ففي املعجم الوجيز نجد....

ُر َفْجرًا ، وُفُجورًا: َجَ َر ( َفَ َجَ ) َفَ

َر املاء أي شق له طريقًا. َجَ َر القناة أي شقها ، ويقال : َفَ َجَ     فيقال: َفَ

َر ( : بالغ يف الشق. جََّ ) َفَ

َر فالٌن باكيًا  َجَ َر ( املاء ونحوه: انبعث سائاًل ويقال : اْنَفَ َجَ ) اْنَفَ

لنفسه  يشق  الذى  املاء  بسبب  يتشقق  احلجر  أن  يتفجر«   « معنى  من  لنا  يت�صح  �صبق  ما 
طريقًا يف الصخر. وبام أننا أثبتنا أن احلجر املقصود يف اجلملة هواحلجر الرميل فهذا يعني أن 

عملية » التََّفّجر » حتدث مع هذا احلجر بصفة خاصة. 
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ومن هنا قد تطرح اأ�صئلة كثرية منها :

• س1 : ملاذا يقرتن هذا الفعل دائاًم مع األهنار والعيون )املياه العذبة( ؟	

• س2 : هل يدث حقيقة أن املياه تشق لنفسها طريقًا خالل احلجر الرميل إىل سطح 	
األرض وهي خمتزنة يف مسامه ؟

• س3 : متى ُيؤذن بذلك وكيف يتم  ؟	

• قبل اإلجابة عىل تلك التسأوالت جيب علينا أن نتعرف عىل الوضع اجليولوجي 	
للطبقات الصخرية حتت سطح األرض والظروف الالزمة لتكوين خزان جويف 

يسمح بتواجد كميات كبرية من املياه بداخله.

 – بالنظر اإيل ال�صكل )2( نجد أن الطبقات الصخرية بإختالف أنواعها تكون مرتاصة 
غالبًا – فوق بعضها بصورة أفقية فإذا تراصت الطبقات بحيث تكون طبقة احلجر الرميل 
نفاذية ) ال تسمح  املياه( وليست ذات  تعلومبارشة طبقة صخرية غري مسامية ) ال متتص 
بمرور املياه Impervious ( أي أهنا مانعة للترسب فعندئذ تكون األرض مهيئة الستقبال 
املياه وتكوين خزان جويف. وإذا كانت طبقة احلجر الرمىل حماطة من اجلوانب بصخور مماثلة 

لتلك التي توجد بأسفل فإن اخلزان يف هذه احلالة يكون مثاليًا.

�صكل )2(: ر�صم تو�صيحي يبني الطبقات ال�صخرية املكونة خلزان مياه جويف.
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الشقوق  عرب  األرض  باطن  إىل  رحلتها  املياه  تبدأ  األرض  سطح  عىل  األمطار  نزول  ومع 
والفجوات ملسافة قد تصل إىل ألف مرت إىل أن تصل إىل مستقرها النهائي يف مسام احلجر 

الرميل بني حبيباته وختتزن بداخله آلالف السنوات.

والآن تاأتى الإجابة على الأ�صئلة ال�صابقة......

عندما يأذن اهلل – عز وجل – فإن عملية التفجر تبدأ بوقوع قوى شد للصخور التي حتيط 
بالصخر املمتىلء باملاء )احلجر الرميل( فتتحول قوى الشد تلك إىل قوى ضاغطه واقعة عىل 

احلجر الرميل.

 هذا الضغط ينتقل تدرجييًا للمياه املختزنة داخل مسام احلجر ومع ازدياد هذا الضغط الواقع 
عىل املياه والذى يفوق وزن الصخور التي تعلواحلجر الرميل فإن املياه ال جتد هلا مفرًا من تأثري 
الرمىل متجهة إىل  تبدأ يف عمل شقوق هلا داخل احلجر  أن  املستمر عليها ، غري  الضغط  هذا 
أعىل، حيث يقل الضغط العلوى تدرجييًا إىل أن تصل إىل سطح األرض مكونة ينبوعًا أوينابيع 
من املياه العذبة تعرف باسم اآلبار اإلرتوازية ) Artesian Wells(. وتلك اآلبار هي املعروفة 

بأن مياهها خترج ذاتيًا إىل سطح األرض دون عمليات سحب بواسطة املاكينات.

اجلدير بالذكر هنا أنه خالل رحلة العودة إىل السطح فإن املياه متر بعملية تصفية وتنقية ، 
وحتلية من مجيع الشوائب واألمالح ، وحتدث عملية التصفية هذه ألن التكوين الصخري 
للحجر الرميل ) عبارة عن حبيبات دقيقة من الكوارتز( ال يسمح مطلقًا بتفاعل املياه معه 
أوحدوث أي تغيري يف طعم أولون أورائحة املياه بل يزيدها صفاءًا وعذوبة.                                          

حيث   « األهنار   « كلمة  يف  يتمثل  والذي  الإعجاز  من  الثاين  اجلانب  نرى  هنا  ومن 
يتضح منها داللتان األوىل : الداللة عىل الكم الكبري من املياه املتدفقة . والثانية : الداللة 
عىل أن تلك املياه صاحلة لالستخدام املبارش من حيث الزراعة والسقاية دون أي معاجلة 
أوتطهري أوحتلية ، كام هوواقع لنا كحقائق ملموسة يف شتى بقاع العامل كاملناطق السابق 

ذكرها عىل سبيل املثال.
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السبب  أن   - والعملية  العلمية   - بالتجربة  اإلثبات  تم  أنه   - وجل  - عز  اهلل  ومن فضل 
الرئيس يف تكوين الشقوق يف داخل احلجر الرميل وحتديدًا إىل أعىل - يف مثل تلك الظروف 
- هواملاء ، كام ورد باللفظ القرآين. وكان التوصل إىل تلك احلقيقة العلمية يف عام ) 1998(- 
واملعلنة عىل شبكة املعلومات الدولية - عن طريق الباحثة » فيرس » من خالل الدراسات 
والتجارب املعملية والنتائج التي توصلت إليها والتي منحت عىل آثارها درجة الدكتوراه 
من جامعة دلفت هبولندا. وكان موضوع الرسالة » الت�صقق املائي املتمدد للمواد امل�صامية 

امل�صبعة باملياه «.

حيث قامت الباحثة بالعديد من التجارب املتنوعة من حيث توقيع الضغط بطرق ومقادير 
خمتلفة  عىل عينات أيضًا خمتلفة من احلجر الرميل املشبعة ؛ واملمتلئة باملاء ، وقامت بقياسات 
عديدة ، ودراسة تفصيلية  لدور ضغط املاء املختزن بداخل تلك العينات يف تكوين الشقوق 
يف ظروف مماثلة لتلك الكائنة حتت سطح األرض حيث يكون الصخر مشبعًا باملاء ، وحماطًا 

بضغط من مجيع اجلوانب إضافة إىل الضغط العلوي والسفيل.

�صكل)3(: اجلهاز الختباري لتوقيع ال�صغط على احلجر الرملي املمتلئ باملاء.
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 ولقد توصلت الباحثة إىل أنه يف مجيع احلاالت - التي تم اختبارها - قد تضمنت بالفعل 
حدوث تشققات داخل الصخر يف اجتاه وطريق حمدد ألعىل ، وأن السبب يف ذلك هوضغط 
النتقال  نتيجة  جاء  والذي  ؛  حبيباته  بني  الرميل  احلجر  مسام  يف  واملختزنة  املحيطة  املياه 

الضغط من الصخور التي حول صخر اخلزان إىل املياه التي بداخله.

بطيئة بحيث تسمح وتضمن  بطريقة  تتكون  التشققات  إن هذه  – بل  ليس ذلك فحسب 
اخرتاق فوري للامء إىل داخل تلك الشقوق. إضافة إىل ذلك فلقد توصلت الباحثة إىل أنه 
القليل منه يكفي  العينات كبريًا بل  ليس بالرضوري أن يكون الضغط الرأيس املوقع عىل 
كعامل مساعد لتكوين الشقوق . وهذا يعني أنه ليس بالرضوري أن يكون احلجر الرميل 
املكون للخزان اجلويف واملشبع باملاء موجودًا عىل أعامق كبرية حتت سطح األرض، ويأتى 

تساؤل آخري ... 

�س: ملاذا مل تتم مثل هذه التجارب على احلجر الطفلي واحلجر اجلريي ؟

املختزنة بني حبيبات  املياه  تأثري وعمل  تتناول  التي متت  التجربة  إن   : بإجياز  فنجيب   : ج 
احلجر الرميل حني وقوع ضغط عىل احلجر. فوجد أن هذا الضغط ينتقل بدوره إىل املياه يف 
داخل املسام ومن ثم يدث التشقق بسبب املياه وهوما ال يمكن دراسته أواختباره يف احلجر 
الطفيل أواحلجر اجلريي حيث أن   احلجر الطفيل يستجيب لقوى الضغط فيعترص خمرجًا 
املاء دون أي تشقق أما احلجراجلريي فال يسمح بانتقال الضغط إىل املياه يف مسامه وهذا ما 

سنتاوله بالتفصيل يف اجلملة الثانية من اآلية.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 188

www.almoslih.net



الجملة الثانية ) وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء (

ففي هذا اجلزء من اآلية نرى تكرارًا ظاهريًا من حيث املعنى ، ويتمثل ذلك يف وجود كل 
من الفعل    » ي�صقق « و» الهاء « يف » منه « لإلشارة إىل أن احلديث هنا عن نوع صخري 

آخر ، كام ورد يف اجلزء األول سابقًا .

وبناءًا على ذلك تتكرر الأ�صئلة ....

س1 : أي من املجموعات الصخرية هي التي يدور عنها احلديث ؟ وملاذا ؟ 

س2 : ما هونوع الصخر املشار اليه ؟

س3 : ملاذا هذا الصخر بعينه دون غريه ؟

وتكون الإجابة كالتالى :

ج1 : املجموعة الصخرية هي : جمموعة الصخور الرسوبية ولقد أرشنا آنفًا إىل السبب يف 
تلك اإلجابة.

ج2 : الصخر املشار إليه هو: احلجر اجلريي .

عن  اجلريي  احلجر  يميز  ما  أهم  عىل  نتعرف  أن  علينا  السؤال  عىل  اإلجابة  وقبل  أواًل   : ج3 
احلجرين الرميل والطيني وهوأنه األقل قدرة عىل امتصاص املاء وذلك لضيق املسام الشديد بني 
احلبيبات )شكل -1( هذا باالضافة إىل أن احلجر إذا جتمع عليه املاء لفرتات طويلة فإنه يعمل 

عىل إذابة املادة الالصقة حلبيبات الصخر تدرجييًا فيصبح الصخركالرماد أوالرتاب األبيض. 

ومن حيث القدرة عىل التشقق فإنه األكثر قابلية للتشقق عند تعرضه ألي قوى مؤثره عليه 
مقارنة باحلجرين اآلخرين وهذا يرجع أيضًا لطبيعة تكوينه. لذلك يعترب هذا احلجر أكثر 

الصخور امتالءًا بالشقوق يف الطبيعة. 

وبالنظر لكلامت اجلملة بتمعن من حيث املعنى والرتتيب نرى أن اهلل خيربنا بأنه يوجد من 
– فإن ما به من مياه خترج برسعة والدليل  – لسبب أوآلخر  أنواع الصخور ما إن تشقق 
حرف »الفاء”، كام أن فعل »اخلروج » يدل ضمنيًا عىل أنه قد سبقه فعل » الدخول » وبالتاىل 
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فإن هذا يعني أن املاء استطاع الدخول يف جوف احلجر ومل يستطع اخلروج فاختزن بداخله، 
أي أن املاء يف انتظار التشقق حتى خيرج... فكيف متكن املاء من الدخول وهوبعد ذلك ال 

يستطيع اخلروج ؟

بناءًا عىل الدراسات واألبحاث اجليولوجية العديدة يف كثري من اجلبال وجد أن هذه الظاهرة 
تتواجد يف جبال احلجر اجلريي خملفة ورائها العديد من الكهوف واملغارات. وتم التعرف 

عىل تلك الظاهرة من دراسة تلك الظواهر عن كثب.

 فبداية وعند دخول الكهف نجد جتمعات كبرية من املياه عىل أرض الكهف مكونة بركة 
متسعة وأحيانًا قد نجد هنرًا من املياه جيري يف اجتاه ميل أرض الكهف حتى خيرج منه أوإىل 

أن يصل إىل شق عميق فينزل فيه.

 فنتساءل .. كيف تكّون هذا الكهف يف أعىل اجلبل وكيف دخلت اليه املياه ومل خترج ؟؟ 
)شكل- 4(  

احلجر  يتكون من طبقات مرتاصة من  الكهف مصمتًا  هذا  كان  األمر  بادئ  أنه يف   وجد 
اجلريي ، ومع نزول األمطار لفرتات طويلة بكميات غزيرة استطاع املاء من خالل الطبقات 
والشقوق التي تعلوذلك الكهف أن يصل إىل ُأوىل طبقات احلجر اجلريي والتي  متثل سقف 
ذلك الكهف. ومع مرور آالف السنني عىل تواجد املاء عىل ذلك السقف فانه يبدأ يف الذوبان 

تدرجييًا طبقة تلواآلخرى حتى تتآكل الطبقات مكونة جتويف الكهف. 

املغارات  أن أسقف هذه  اجلبلية وجد  الكهوف واملغارات  لتلك  التفصيلية  الدراسة  ومن 
كبري  عدد  عىل  وحتتوي   ، اجلريي  احلجر  طبقات  من  األحيان  بعض  يف  تتكون  والكهوف 
جدًا من الشقوق التي كانت سببًا يف ختلل املاء يف وسط طبقات ذلك احلجر اجلريي. وعند 
دخول الكهف ومع استمرار تلك العملية نجد تساقط قطرات املياه من سقف الكهف عىل 
أرضه مكونة بركًا من املياه الراكدة. فإذا ما تشققت أرض الكهف بفعل املياه وتكرار عملية 
متخللة  باحلركة  املياه  تبدأ هذه  ما  »يشقق” فرسعان  بكلمة  والتي وصفت  البطيئة  االذابة 

احلجر اجلريي ألسفل كام ورد باآلية.

ومن هنا يتضح لنا كيف أن املاء احتبس داخل جتاويف احلجر والتي قد تصل يف حجمها إىل 
الكهوف وال خيرج اال بعد التشقق. 
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�صكل 4 : �صورة حقيقية لأحد كهوف احلجر اجلريي التي تكونت عن طريق الت�صقق البطيء واإذبة احلجر بفعل 

املياه عرب مليني ال�صنيني.

املنساب من هذا احلجر لن يكون عذبًا بأي حال من األحوال؛  املاء  هذا باإلضافة إىل أن 
كلمة  مع  يتطابق  وهذا  األبيض.  بالرتاب  وممتلئًا  ماحلًا  فيصبح  احلجر  مع  لتفاعله  وذلك 
»ماء« التي وردت يف اجلملة والتي تعنى أنه ليس من املؤكد أن هذا املاء عذب ولكنه قد 

يكون غري ذلك .

رمبا ي�صاأل �صائل...

�س : ولكن األي�س احلجر الر ملي قابل للت�صقق اأي�صًا وخروج املاء منه ؟ فلماذا ل يكون 
هواملق�صود؟ 

ج : بىل ولكن  خروج املاء من احلجر الرميل ال يستلزم تشققه وذلك ملا يتمتع به احلجر 
أنه  أوإىل شقوق حيث  للتشقق  احلاجة  باحلركة دون  للامء  نفاذية عالية تسمح  الرميل من 
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املاء  خلروج  اآلية  يف  عليه  اشرتط  ما  عكس  عىل  وذلك  احلبيبات.  بني  باملسارات  مليئ 
وهوتشقق احلجر.

�صكل 5: ر�صم تو�صيحي حلركة مياه الأمطار داخل جبل من احلجر اجلريي ب�صحراء م�صر ال�صرقية يبني نفاذ 

املياه من اأعلى اإلى اأ�صفل من خلل ال�صقوق العديدة باجلبل وخروجها من اأحد ال�صقوق باأ�صفل اجلبل.

اإلعجاز البالغي واللفظي:

؛ والذي يؤكد  البالغي واللفظي يف اآلية  لنا مدى اإلعجاز  فإنه يتضح  بناءًا عىل ما سبق 
أيضًا اإلعجاز العلمي فيها. هذا اإلعجاز يتمثل يف أنه مل يتم استخدام الفعل » خيرج » بام يف 

ذلك حرف » الفاء » - الدال عىل رسعة احلدث – بعد الفعل » يتفجر » يف اجلملة األوىل.

ففي اجلملة األوىل فإن الفعل » يتفجر” يتضمن يف ذاته حدثني يف آٍن واحد ، أوهُلام حدوث 
الصخر ليس ذلك  املاء من  – خروج  – يف نفس احلني  ، والثاين  التشققات داخل احلجر 

فحسب بل بقوة واندفاع.

عن  وللبعد   ، إليه  احلاجة  لعدم  به  اإلتيان  أوعدم   « خيرج   « الفعل  ذكر  عدم  وجب  لذا   
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أرسار  من  اللطيفة  وهذه  اآلية.  من  الثانية  اجلملة  يف  استخدامه  جيب  حيث  التكرار؛ 
يعني حدثني  اجلملة  متتاليني يف  فعلني  إن جميء  واإلجياز. وحيث  الشمول  البالغة يف 
منفصلني متعاقبني متزامنني، ويكون األخري مبنيًا أومرشوطًا عىل حدوث األول. ففي 
اجلملة الثانية نجد الفعل » يشقق » )الشني مشددة( الدال عىل البطء والروية يف الفعل 
وهو اأبلغ و�صف لفعل املياه مع ال�صخر عرب ملين ال�صنني وهوبدوره يسمح للمياه 
باملرور من خالل احلجر شكل )3(، وبدون حدوث ذلك التشقق لن يسمح للامء باملرور 
أواحلركة. لذا وجب ذكر » فيخرج » بعد التشقق، ومن هنا يتضح لنا كيف أن البالغة 

اللفظية تتفق مع البحث العلمي.  

لنا مدى روعة اإلعجاز يف دقة األلفاظ والكلامت  وباملقارنة بني اجلملتني يف اآلية يتضح 
بل واحلروف فيام يتناسب مع احلقيقة العلمية البحتة . كام أننا نرى السبق العلمي واإلجياز 
اخلفي لتصنيف الصخور الرسوبية وبيان ما تتمتع به من صفات. هذا باإلضافة إىل إظهار 

دور املياه املتباين يف شق الصخور تارة بقوة واندفاع وتارة أخرى ببطء وانسياب.
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الجملة الثالثة : ) وإن منها لما يهبط من خشية اهلل (

هذا اجلزء من اآلية يتناول بإجياز شديد فرعًا آخر من أفرع علم اجليولوجيا ، خفي بني طيات 
معاين كلامت القرآن املعجزة ، ممتزجًا مع آيات اخلشوع والرهبة .  هذا العلم هواملعروف 

  . Structural Geology باسم علم اجليولوجيا الرتكيبية

ففي البداية أود توضيح بعض املفاهيم ألحد الظواهر اجليولوجية املسامة » بالفوالق ».

تعريف الفالق :

الفالق عبارة عن رشخ يف الصخور أواجلبال املوجودة عىل سطح األرض وهوثنائي األبعاد فله 
امتداد وعمق قد يصل طول أحدمها أوكالمها إىل عدة كيلومرتات . هذا املستوى ثنائي األبعاد 
له أيضًا مقدار ميل حمدد ، فاما أن يكون مستوى الفالق رأسيًا متامًا ، ويف هذه احلالة يكون مقدار 
امليل يساوي صفر  أوأن يكون أفقيًا ؛ وبالتايل فإن مقدار امليل يساوي 90 درجة - وهونادر 

احلدوث - أوأن يكون مائاًل بقيمة متفاوتة ما بني الصفر و90 ، شكل ) 6 (.   

وعادة ما يصاحب هذا الفالق انفصال بني كتلتني كبريتني من الصخر يؤدي إىل ازاحة إما 
الكتلني ألسفل وصعود األخرى  ينتج عنه هبوط إحدى  أواالثنني معًا مما  أوأفقية  رأسية 
 ،»Rock Displacement ألعىل وهوما يعرف باسم » اهلبوط الصخري أواإلزاحة الصخرية
وتعترب عملية اإلزاحة الصخرية أواهلبوط ذات أمهية كبرية جدًا يف علم اجليولوجيا الرتكيبية، 
اهلبوط  ذلك  ملعدل  والقياسات  القراءات  من  العديد  وتسجيل   ، دراستها  يتم  فإنه  لذلك 

وكميته واجتاهه ومقدار ميله .
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�صكل 6: ر�شم تو�شيحي يبني اأو�شاع وحركات خمتلفة لكتل �شخرية نتيجة حدوث الفوالق ال�شخرية.

 

أسباب الفالق :

تشقق  عنها  ينتج  جدا  كبرية  شد  قوى  حتت  الصخر  وقوع  نتيجة  الصخري  الفالق  يدث 
الصخر ، ومثال عىل ذلك لوأن شيئًا ما ُجِذَب من أطرافه فالبد أن يتمزق وكذلك هواحلال 

يف الصخور.
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اإلعجاز العلمي واللفظي في اآلية :

�س : نرى يف الآية جميء الفعل » يهبط « ومل يرد الفعل » ي�صقط « فلماذا ؟

الفعل » يبط « يستخدم لوصف حركة جسم ما ألسفل يف اجتاه معني  ج : وذلك ألن 
يف  مقيدة  الطائرة  أن  أي   « الطائرة  هبوط   « يقال  فمثاًل   ، حمددين  ميل  وبمقدارورسعة 
– باجتاه معني ومقدار حمدد للهبوط وكذلك زاوية  القائد  – عن طريق  حركتها ألسفل 
ميل مقاسة. أما إذا قلنا » سقوط الطائرة « فهذا يعني حركة عشوائية ألسفل غري معلومة 

الكيفية واالجتاه وامليل .

وبالتايل فإن الفعل » يبط » يتناسب متامًا يف املعنى مع ظاهرة اهلبوط الصخري – التي تم 
رشحها - من حيث حتديد اجتاه احلركة ومقدارها ، وأيضا زاوية امليل ، كام توصل إىل ذلك 

العلم احلديث . واهلل تعاىل أعىل وأعلم. 

ومن اجلدير بالذكر أنه مل يأت بعد الفعل » يبط » أي أفعال أوصفات قد تفيد التخصيص 
حلجر حمدد – كام ورد يف اجلزأين األول والثاين - بل جاء قبله ما يفيد العموم وهو» منها » 
ألن هذه الظاهرة يمكن حدوثها جلميع أنواع الصخور التي ال حرص هلا ، هذا باإلضافة إىل 

إمكانية حدوث ظواهر أخرى كالسقوط  أواالهنيار الكامل.

جانب آخر من االعجاز يف اآلية أال وهوالرتتيب يف ذكر ووصف تلك الظواهر الطبيعية 
ثم  التشقق  ويليها  التفجر  )ظاهرة  آخر  برتتيب  وليس  به  وردت  النحوالذى  عىل  الثالثة 

اهلبوط ( وهوما يعد وصفًا مطابقًا  ملا يدث يف الطبيعة بالفعل.

بعض  قام  وايومنج  مكسيكوبوالية  مدينة  يف  وحتديدًا  األمريكية  املتحدة  الواليات  ففي 
علامء اجليولوجيا العاملني هبيئة املساحة اجليولوجية التابعة للوالية بنرش بحث عىل شبكة 
املعلومات الدولية حتت عنوان »الهبوط الكامن واملرتبط بعمليات �شحب املياه اجلوفية 
يف حو�س نهر بودر ». هذا البحث يناقش املشكلة التي تعانى منها املدينة والتي تتمثل يف 
هبوط الطبقات األرضية نتيجة للسحب املستمر للمياه اجلوفية املختزنة يف طبقات احلجر 

الرمىل حتت املدينة. وأن هذه املشكلة تتكرر يف مناطق ومدن أخرى يف أمريكا. 
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واملهم يف ذلك البحث هوترتيب األحداث التي أدت إىل تلك املشكلة ...

 فالبداية .... انفجار للمياه اجلوفية املختزنة بباطن األرض

يليه ...... تشقق للصخور املحيطة بطبقات اخلزان اجلويف

ثم ...... هبوط للكتل الصخرية املقام عليها املدينة.

ويدث ذلك اهلبوط نتيجة لكونه مرتافقًا مع عمليات السحب املستمر للمياه من اخلزان 
اجلويف للمدينة ، ولذلك فإن طبقات احلجر الطفىل )املقامة عليها املدينة( والتي تعلوطبقات 
احلجر الرمىل املليئة باملاء )اخلزان اجلويف(  جتف تدرجييًا نتيجة لترسب جزء من املياه التي 
بداخلها إىل احلجر الرمىل أسفلها  فيحدث جفاف وتشقق لطبقات احلجر الطفيل واتساع 
للفجوات ومسام احلجر وتصبح تلك املسام مليئة باهلواء ال باملاء. ومن ثم ونتيجة لألمحال 

التي فوق الطبقات فاهنا تنضغط ويدث اهلبوط.

واآخرًا ...

اإلعجاز العلمي في جملة ....” من خشية اهلل «

من هذه اجلملة يتجىل لنا التفسري العظيم لظاهرة » الهبوط ال�شخري « ليس ذلك فحسب 
بل وكاًل من ظاهريت » التفجر « و» الت�صقق «. فكل ما يدث للصخور من عمليات تفجر 
أوتشقق أوهبوط  سببه العلمي واحد ، وهوتعرضها لقوى جذب » شد « كبرية جدًا ينشأ 
طبيعة  عىل  بناءًا  – وذلك  وجل  عز  اهلل  ذكرها  – التي  وخمتلفة  متفاوتة  أفعال  ردود  عنها 
اخلوف  أثر  هي  الصخرية  واحلركات  القوى  تلك  الصخور.  أنواع  من  نوع  كل  وتكوين 

واخلشوع من اهلل عز وجل.

 فإذا تأملنا كلمة » خشية « نرى أهنا تعني » اخلوف «. واخلوف هوظاهرة نفسية معروفة لدى 
نتيجة وقوع اإلنسان حتت عامل مؤثر يثري اخلوف والرعب لديه فيتولد من  البرش حتدث 
تلك العملية – كلام اشتد اخلوف – قوى شد يف جسم اإلنسان ترسي يف عضالته وأوصاله، 

وهي معروفة باسم » الشد العصبي « .
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وكلام زاد ذلك اخلوف زادت تلك القوى بداخله لدرجة قد تؤدي إىل انفجار بعض الرشايني 
أوتوقف عضلة القلب نتيجة االنقباض املفاجئ هلا . وكام يدث مع اإلنسان فإنه يدث مع 
الصخور واجلبال إذ أهنا تتأثر من شدة خوفها من اهلل – عز وجل – بقوى شد كبرية جدًا 
التي سبق  الفوالق ( والتي تؤدي بدورها إىل عملية اهلبوط   ( تفلقها وتصدعها  تؤدي إىل 

رشحها .

 ولقد ورد هذا املعنى بصورة واضحة يف سورة احلرش إذ يقول اهلل عز وجل ...

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

» لواأنزلنا هذا القراآن على جبل لراأيته خا�صعًا مت�صدعًا من خ�صية اهلل وتلك الأمثال 
ن�صربها للنا�س لعلهم يتفكرون « )21- احلرش(.

 ويف بعض األحيان إذا زادت كمية الفوالق بدرجة كبرية فإهنا تؤدي إىل اهنيار اجلبل ونرى 
هذا املعنى جليَا يف سورة األعراف إذ يقول اهلل عز وجل .. بسم اهلل الرمحن الرحيم

» فلام جتىّل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا « )143 – األعراف(.

فهذه اآليات توضح لنا ، وتؤكد أسباب التصدع والتي يتبعها إما عمليات اهلبوط أواالهنيار 
الكامل للصخور واجلبال .

 ويأيت السؤال األخري ... أما آن لنا أن نخشع كخشوع اجلبال والصخور ؟؟

وإجيازًا ملا سبق نجد أن اآلية تناولت يف أجزائها الثالثة وصفًا بديعًا للعديد من الظواهر 
اجليولوجية وإظهارًا للعالقة بني املياه وأنواع الصخور الرئيسية املكونة ملجموعة الصخور 

الرسوبية  أال وهي احلجر الرميل ، احلجر اجلريي وأخريًا احلجر الطفيل .

إنه حقًا لقرآن كريم وعظيم. عظيٌم يف كل ما يتويه وسيظل عظياًم ، وسنظل عاجزين أمامه 
ولكنه سيبقى يف عظمته هاديًا إىل أن يشاء اهلل رب العاملني.

واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل رب العاملني
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