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ABSTRACT 

The steep mountains are one of the great universe verses that the Holy Qur’an spoke 

about and explained in several places their truth and the reason for finding them, and then their 

end. The scientific study is to study the compatibility between the established facts that 

geologists have recently reached, and prepared the stage of theories and hypotheses, and 

between what is mentioned by the Holy Qur’an before 1400 years, so they looked meditating 

on the two verses: (the legendary verse and the visible verse). The Holy Qur’an made it clear 

about a scientific miracle in creating these great steep mountains, and the facts that modern 

science has reached, so the balance between them is the method of this blessed study. Service 

to humanity, so the Holy Qur’an describes mountains in nine different places as moorings, and 

as pegs in one place, and this is what modern science has recently reached, which is to confirm 

the stabilization of the earth and its anchoring and preserving its balance by draining. for those 

with firm roots in the earth, and what modern science brought about came after profound 

scientific stages of study that took time from time to come to scientific facts that correspond to 

the accurate description and eloquent expression that the Noble Qur’an came to in a brilliant 

scientific miracle. 

 

Keywords: The Sciences of the Qur'an. Scientific miracle 

 ملخص البحث

اجلبال الشواهق من اآلايت الكونية العظيمة، قد تكلم هبا القرآن الكرمي، وأابن يف مواضع عدة عن حقيقتها 
وعلَّة إجيادها، مث انتهاءها، ويُعد موضوعها إحدى قضااي اإلعجاز العلمي احليوي، إذ بتصدي كثري من علماء 

فق بني ما توصل ن يف جمال اإلعجاز العلمي لدراسة التوااجليولوجيا ملعرفة حقائق تكوينها، ووظيفتها، َعَمد املتخصصو 
إليه علماء اجليولوجيا مؤخرًا من حقائق اثبتة عدَّت مرحلة النظرايت والفرضيات، وبني ما ذكره القرآن الكرمي من 

ملبسط اتأمل بني اآليتني: )اآلية املسطورة، واآلية املنظورة(، وكان هدف الدراسة هلذا البحث بنظروا ف، 1400قبل
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تسليط الضوء على هذا التوافق بني ما بيَّنه القرآن الكرمي من إعجاز علمي يف خلق هذه الشواهق العظيمة، وبني ما 
تجد به العلم ما اسفمن حقائق، فكانت املوازنة بينهما هي منهج هذه الدراسة املباركة،  احلديث توصل إليه العلم

 ة وافق ما عرضه القرآن الكرمي من حكمة خلق اجلبال خدمة للبشرية،احلديث من كشٍف وظهوٍر حلقائق علمية اثبت
ا توصل إليه أبهنا أواتًدا يف موضع واحد، وهذا م، وفوصف القرآن الكرمي اجلبال يف تسع مواضع خمتلفة ابهنا رواسي

خة يف األرض، سالعلم احلديث مؤخرًا، وهو أتكيد تثبيت األرض وإرساءها وحفظ توازهنا ابجلبال ذات اجلذور الرا
وما جاء به العلم احلديث أتى بعد مراحل دراسية علمية عميقة اخذت حيًنا من الدهر لتجيء حقائًقا علمية موافقة 

 للوصف الدقيق، والتعبري البليغ الذي جاء به القرآن الكرمي يف إعجاز علمي ابهر.
 : علوم القرآن. إعجاز علميالكلمات املفتاحية

 املقدمة

رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد الرمحة املهداة، وعلى آله وصحبه ومن وااله، ومن اتبعه احلمد هلل 
 .وسار على هنجه وهداه

 :أمَّا بعد

فإن الباحثني املشتغلني خبدمة كتاب هللا تعاىل قد أخذوا على عاتقهم العناية بعلومه، وانكبوا على دراسة أسراره، 
العصور، فهو كتاب هللا املعجز الذي تعهد هللا حبفظه، وسخر عباده للعناية به، وهو البيان وإدراك خفاايه على مر 

من هللا تعاىل خللقه، فكان كل ما فيه حًقا مطلًقا ملن آمن به أنه من لدن حكيم خبري، وعلى تنوع العلوم اليت فيه، 
اهيم، ومن هذه به مما فيه من حقائق ومففإن لكل علم منها من وفقه هللا ألن يتصدى للبحث فيه والتضلع جبوان

كٌل حبسب   -العلوم علم إعجاز القرآن الكرمي، الذي تداعى له أهل االهتمام وصنفوا فيه، فنظروا إىل زواايه املتعددة
فعددوا وجوهه وتكلموا يف أنواعه، اليت منها اإلعجاز العلمي، وهو ما أخرب هللا تعاىل يف كتابه الكرمي حبقائق  -نظره

 اء إبثباهتا العلم التجرييب مؤخرًا، تلك احلقائق اليت مل تكن لتدرك ابلوسائل البشرية يف عهد نزول القرآن الكرمي، وماج
بعده، وال يسع التعرض ملسائله وبيان حقائقه إال من كان له ختصٌص دقيٌق فيه، فقد نظروا نظر املتأمل بني اآليتني: 

لقه، وتنبَّهوا ملا فيه من إشارات كونية، وظواهر تكلم هللا تعاىل هبا لبيان عجيب خ)اآلية املسطورة، واآلية املنظورة(، 
ودقيق صنعه، إذ إن أصل كتاب هللا تعاىل هو كتاب هداية لقوم يعقلون، قال تعاىل }امل . َذِلَك اْلِكَتاُب الَ رَْيَب ِفيِه 

ر فيه هو حٌق مطلق هلل تعاىل، فمن أدرى وما ذُك ((al-quran, al-Baqarah, 2: 1-2 ُهًدى ل ِْلُمتَِّقني{
 هبذا اخللق من خالقه؟

إن بعض ممن تعرض لتفسري اآلايت الكونية ممن مل تكن له خلفية علمية دقيقة تكلفوا يف حتميل ما ال حتتمله  
لم بغري كاآلايت، فأعطى اآلية القرآنية من التأويل ما ال تقصده، خاصة يف عصران هذا، عصر االنفتاح والتوسع والت
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علم؛ بغية الشهرة والظهور، والقرآن الكرمي أجلُّ من ذلك وأعظم، إال أن التصدي هلذا العلم ال يصح أن يكون إال 
على  -من متخصص حيسن ويضبط التعامل مع قضااي اإلعجاز العلمي وفق ضوابط معينة، فمن هذه الضوابط

 :-سبيل املثال ال احلصر

 .، والتفنيد، عبورًا إىل مرحلة احلقيقة الثابتة العلمية اليت ال تقبل التغيري، والنقضأن يتجاوز النظرية والفرضية -1

 .أن جيد الدليل الظاهر على تلك احلقيقة من كتاب هللا تعاىل -2

أن حيسن فهم النص القرآين وفق داللة اللفظ يف اللغة العربية، وأساليب التعبري فيها، واألساليب البالغية  -3
 .رميللقرآن الك

 .أن يبتعد عن التكلف، وأال يذهب بعيًدا ابآلية كي توافق النظرية العلمية -4

 .عدم اخلوض يف املسائل الغيبية أبكثر مما أثبته هللا تعاىل يف القرآن الكرمي -5

عاىل تأن يوظف احلقيقة العلمية الثابتة غري القابلة للنقض يف تفسري آايت هللا تعاىل، ال أن يوظف آايت هللا  -6
وألجل هذا قمت هبذه الدراسة مقتصرة على وظيفة واحدة من وظائف اجلبال اليت  .ألثبات فرضية أو نظرية ما

تعددت وظائفها خدمة لصاحل اإلنسان وعيشه على هذا الكوكب األرضي، أال وهي وظيفتها يف تثبيت األرض، اليت 
ه مبحثني على حمكم كتابه، فجاء هذا البحث يف متهيد ويلي أثبتها العلم احلديث مؤخرًا، بعد أن ذكرها هللا تعاىل يف

 :النحو اآليت

 .تعريف اجلبل لغًة واصطالًحا –متهيد 

 .اجلبال يف املنظور القرآين -املبحث األول 

 .اجلبال يف املنظور العلمي -املبحث الثاين

؛ ضوعات اإلعجاز العلميأما سبب اختياري ملوضوع هذا البحث، أنين كنت وال أزال أميل إىل دراسة مو  
لكوهنا موضوعات حيوية وحسيَّة، هلا ارتباط ومتاس مباشر حبياتنا العملية، تكلم القرآن حبقائقها، مث وافقتها نظرايت 
واكتشافات علمية حديثة على اختالف جوانبها، ومل يتسنَّ يل دراسة هكذا موضوعات يف رسالة املاجستري، وأطروحة 

دراستها يف هذا البحث املبسط املبارك، راجية من هللا تعاىل أن يوفقين ملا فيه السداد من الدكتوراه، فعمدت إىل 
القول والعمل، وأن ينفع بدراسيت هذه  املهتمني من املسلمني، مث أدعو هللا أن جيعلها يف صحائف أعمايل يوم ال 

 م. د. اعتماد إمساعيل جاسم      الباحثة                                                    .ينفع مال وال بنون
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 متهيد

 تعريف اجلبل لغًة واصطالًحا 

 أوًًل: يف اللغة.

 ,alfarahidiu, 6:136هو اسم لكل وتد من أواتد األرض إذا عظم وطال، واجلمع أجبل وأجبال وجبال  اجلبل:

abn manzur, 1993, 11:96.) ) 

 The Academy of the Arabic)وقيل: هو كل )) ما عال من سطح األرض واستطال، وجاوز التل ارتفاًعا((

Language in Cairo (Ibrahim Mustafa , Ahmed Al-Zayat , Hamed Abdel Qader , Muhammad Al-

Najjar)  1:150).) 

 اثنًيا: يف اًلصطالح. 

مرت فوق  500مرت تقريبا، وقيل:  1000هو كل مرتفع من األرض يتصف بوجود قمة ال يقل علوها عن  اجلبل:
 jawdat hasanayn , fathi 'abuما إذا قل االرتفاع عن ذلك فإن املرتفع يسمى تاًل.مستوى األراضي اجملاورة، أ

eiana188, dr. eabd aleaziz sharaf 196.)  ) 

وعرف بعض العلماء اجلبال تعريًفا يناسب هيئتها الظاهرة على سطح األرض، فقالوا: أهنا نتوءات على سطح األرض 
 -وةمجع رب-مرتًا ويزيد، ويعتربون ما دون ذلك من الرىب 610-305رتاوح بني ترتفع فوق األرض احمليطة هبا مبدى ي

 (.zaghlul alnajar 35والتالل )

أو هو ))املرتفع عما حوله من األرض، ارتفاًعا ملحوظًا جيعله يعظم ويطول، ودونه التل، ودونه الربوة، ودوهنا اهلضبة 
 zaghlul alnajarبَلة(، و)واجلِِبلَّة(، هي القوة البدنية أو صالبة األرض(( مث السهل... و) اجلُبلة(، و)اجلَبَلة(، و) واجلِ 

203.) ) 

 

 املبحث األول

 اجلبال يف املنظور القرآين

حتدث القرآن يف مواضع كثرية عن آايته الكونية، اليت سخرها هللا تعاىل خدمة لصاحل اإلنسان على هذه  
ٍف الظاهرة على سطحها واليت منها اجلبال، ووظيفتها، وحىت هنايتها، يف وصاألرض، حىت قيام الساعة، وتلك املعامل 
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دقيق بديع، لذا فقد تناولت يف هذا املبحث ما أشار هللا إليه من وظيفة اجلبال، مث هنايتها من عرٍض لآلايت فيها، 
 وبيان أشهر أتويالهتا.

 أوال: وظيفة اجلبال.

ضال لى البشرية يف خلق اجلبال: هي وظيفة تثبيت األرض وحفظ توازهنا، فإن من أهم الوظائف اليت أنعم هللا هبا ع
( ، والذي يَعنينا khanisa' m. mahdi 28-38عن تسخري هللا هلا لتكون مسكًنا وملًجأ لإلنسان واحليوان واحلشرات )

عة مواضع يف تس هنا وظيفتها يف حفظ توازن األرض وسالمتها من االضطراب، وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي
 بوصفها رواسي، وموضع واحد بوصفها أواتًدا، فأما املواضع التسعة بوصفها رواسي فهي:

نْيِ اثْنَننْيِ يُنْغِشي اللَّْيَل جَ قوله تعاىل: }َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأهْنَارًا َوِمن ُكلِ  الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزوْ 
 ,.alraed, 13:3) (al-quranننََّهاَر ِإنَّ يف َذِلَك آلاَيٍت لِ َقْوٍم يَنتَنَفكَُّرون{: ال

ٍم سَ  َر ِفيَها أَقْنَواهَتَا يف أَْربَنَعِة أايَّ  ,al-quranوَاء ل ِلسَّائِِلني{وقوله تعاىل:}َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فَنْوِقَها َواَبَرَك فِيَها َوَقدَّ

fusilat, 41:10.) ) 

َنا ِفيَها ِمن ُكلِ  َشْيٍء مَّْوُزون{ ) َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنبَنتنْ  (  al-quran, alhijr, 15:19وقوله: }َواأَلْرَض َمَدْداَنَها َوأَْلَقينْ

 ( .al- quran, alnahl, 16: 15وقوله:}َوأَْلَقى يف اأَلْرِض َرَواِسَي أَن مَتِيَد ِبُكْم َوَأهْنَارًا َوُسُباًل لََّعلَُّكْم هَتَْتُدون{ ) 

 :al-quran, al'anbia, 21وقوله:}َوَجَعْلَنا يِف اأَلْرِض َرَواِسَي أَن مَتِيَد هِبِْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبالً َلَعلَُّهْم يَنْهَتُدون{ )

31.) 

ْيِن َحاِجزًا أَإَِلٌه مََّع اَّللَِّ بَْل َل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحرَ وقوله: }أَمَّن َجَعَل اأَلْرَض قَنرَارًا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا َأهْنَارًا َوَجعَ 
 ( .al-quran, alnaml, 27: 61َأْكثَنرُُهْم اَل يَنْعَلُمون{) 

ثَّ ِفيَها ِمن ُكلِ  َدابٍَّة َوأَنزَْلَنا ِمَن بَ وقوله: }َخَلَق السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَنَرْوهَنَا َوأَْلَقى يف اأَلْرِض َرَواِسَي أَن مَتِيَد ِبُكْم وَ 
َنا ِفيَها ِمن ُكلِ  َزْوٍج َكرمي{)   ( .al-quran, luqman, 31:10السََّماء َماء فَأَنبَنتنْ

َنا ِفيَها ِمن ُكلِ  َزْوٍج هَبِيج{ )  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنبَنتنْ  (.al-quran, qaf, 50:7وقوله: }َواأَلْرَض َمَدْداَنَها َوأَْلَقينْ

َناُكم مَّاء فُنرَااًت{ )   ( .al-quran, almursalat, 77: 27وقوله: }َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاخِمَاٍت َوَأْسَقينْ

ومن املالحظ أن من هذه املواضع التسعة ذكر هللا تعاىل يف ثالثة منها قوله: )رواسي أن متيد(، يف سورة  
أكد هللا تعاىل على علَّة خلق اجلبال يف ) أن متيد بكم(، وهو حفظ األرض من امليد، النحل، واألنبياء، ولقمان، أي 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “141 - 157” 
VOL: 7, NO 1, 2021 

 
 

147 
 

 

وامليد: هو الذهاب واجمليء واالضطراب واحلركة، ومعىن أصاب اإلنسان امليد، أي أصابه الدوار من ركوب البحر 
(alfarahidiu, 8:89,  muhamad al'azdi, 1987, 2:685, alraazi, 1979 5:288 ق ، )(يف 310ال الطربي )ه

 ,altibriu, 2000, 17:183تفسريه لسورة النحل : ))أرسى األرض ابجلبال لئال مييد خلقه الذي على ظهرها(( 

alzajaj, 1988, 4:195 (( ، وروى بسنده عن احلسن، عن قيس بن عباد: ))أن هللا تبارك وتعاىل ملا خلق األرض
 ,altibriu, 2000ى ظهرها أحدا، فأصبحت صبحا وفيها رواسيها(( جعلت متور، قالت املالئكة ما هذه مبقرة عل

17:183, alqiruaniu) 

 2008  ,6 :3964- 3965  albighawi 2000, 3:74, albaydawi 1998, 3:222 :ويف تفسريه لسورة لقمان قال ،)
طرب بكم، أن ال تض))وجعل على ظهر األرض رواسي، وهي ثوابت اجلبال }أن متيد بكم{ أن ال متيد بكم، يقول: 

وال تتحرك مينة وال يسرة، ولكن تستقر بكم...وعن قتادة }أن متيد بكم{ أي أثبتها ابجلبال، ولوال ذلك ما أقرت 
( ، ويف رواية لعبد الرزاق يف تفسريه altibriu, 2000, 20:133, 'abin 'abi hatim, 1999, 7:2279عليها خلقا(( )

ذه عاىل: ) أن متيد بكم( قال: ))ملا خلقت األرض كادت أن متيد، فقالوا: ما هبسنده عن احلسن يف تفسريه لقوله ت
 :alsaneani 1998, 2مبقرة على ظهرها أحدا؟ فأصبحوا وقد خلقت اجلبال فلم تدر املالئكة مم خلقت اجلبال؟(()

266, althaelbi 2002, 6:11 يه وجهان: متيد بكم وف( ، وقال املاوردي يف تفسريه لقوله )أن متيد بكم(: ))أي لئال
أحدمها: معناه أن ال تزول بكم، قاله النقاش، الثاين: أن ال تتحرك بكم، قاله حيىي بن سالم، وقيل: إن األرض كانت 
تتكفأ مثل السفينة فأرساها هللا ابجلبال وإهنا تسعة عشر جباًل تتشعب يف األرض حىت صارت هلا أواتداً فتثبتت(( 

(almawrdy 4: 330.) 

وىف التعبري عن إرساء  «َوأَْلقى يف اأْلَْرِض َرواِسَي أَْن مَتِيَد ِبُكمْ »التفسري القرآين للقرآن قال: ))وىف قوله تعاىل: ويف 
ى إشارة إىل أهنا جاءت من علو، وذلك لعلو ها وإشرافها عل« أَْلقى يف اأْلَْرضِ »اجلبال على األرض بقوله تعاىل: 

ح على إشارة أخرى إىل أن هذه اجلبال مل تطر « على»بدال من « ىف»حبرف اجلر « ألقى»األرض، وىف تعدية الفعل 
علة كاشفة عن  «أَْن مَتِيَد ِبُكمْ »األرض طرحا، بل غرست فيها غرسا، كما تغرس األواتد ىف األرض... وقوله تعاىل: 

ة، فال متاسكا وصالببعض احلكمة يف غرس هذه اجلبال يف األرض، وذلك ألن وجودها على األرض يعطي األرض 
(، ويتحقق هذا املعىن يف alkhatib 7: 278تضطرب أو هتتز  أو تذوب يف مياه البحار، كما يذوب امللح يف املاء(( )

-al)  ٱ{إثبات هللا تعاىل لعلة خلق اجلبال وبيان وظيفتها بوصفها ابألواتد يف سورة النبأ بقوله تعاىل: }َواجْلَِباَل َأْواَتًدا

quran, alnaba, 78:7 (}بعد أن وصف األرض بقوله:}أملَْ ََنَْعِل اأَلْرَض ِمَهاًدا )al-quran, alnaba, 78: 6 ،)
واألواتد: مجع وتد، وهو))ما ُرزَّ يف األرض أو احلائط من خشب... وهي املدق، ووتد واتد: أي اثبت...ووتد فالن 

 aban manzur 1993, 3: 444-445, alfiruzتثبتها...((') ارجله يف األرض إذا ثبتها... وأواتد األرض: اجلبال ألهن

abadi 2005, 324 ))ومن اجملاز: وتد هللا األرض ابجلبال وأوتدها ووت دها، واجلبال أواتد األرض(( ،)
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(alzamkhashri 1998, 2:318 (،  والوتد: هو )) ما يدق يف األرض لريبط إليه احلبل الذي تشد به اخليمة، أو هو
 abi alfada' 10: 294, muhamad al'amin alshaafieiوحيكم به املتزلزل املتحرك من اللوح وغريه(( )  دما يوت

2001,31:53.) 

 ومن هذا املعىن اللغوي للوتد قال املفسرون يف هذه اآلية املباركة إن فيها تشبيًها بليًغا،  

 ,abn eatiat 2002, 5:424, 'abn jizy 1996متيد )شبه اجْلِباَل ابألواتد ألهنا متسك وتثقل ومتنع األرض من أن  إذ

ام ( ، كما يرسى البيت ويثقل ابألواتد، فَخَلق هللا تعاىل اجلبال تثبيًتا لألرض وحفظًا لتوازهنا، كما تثبت اخلي2:444
لعواصف اوالسقوط، وصيانة هلا من أَن تتقاذفها الرايح، َأو تتالعب هبا  بابألواتد عند نصبها لتحفظها من االضطرا

(alzamkhashriu 1987, 4:685, 'abi hayan 2000, 10:384, aljlalyn 787, 'abi alfada' 10:294, 

alshuwkani 1994, 5:439, alkhatib 1964, 747, altafsir alwasit, A group of al-Azhar scholars, 

1993, 10:1746.) 

 رض: إن هذه اجلبال هلا جذور راسخة يف األرض كما يرسخيف تفسري العثيمني: ))وهذه األواتد قال علماء األ وجاء
جذر الوتد ابجلدار، أو وتد اخليمة يف األرض ولذلك جتدها صلبة قوية ال تزعزعها الرايح وهذا من متام قدرته 

 .abn eathimayn 2002, 26ونعمته(( ))

 األفوه: قال

 (.al'ufuh al'uwdi 1998, 65ال يُبَتىن ِإال  َلُه َعَمٌد ... َوال ِعماَد ِإذا مَل تُرَس َأواتُد ) َوالَبيتُ 

 من أوجد هذه الرواسي اليت جعلها كاألواتد لتثبت وتثقل هبا األرض لتحفظها وحتفظ من عليها. فسبحان

 اثنًيا: هنايتها.

ر هلا هللا تلك االرتفاعات الشاهقة، والكتل الضخمة، وذلك اخللق ُثبِ تة يُقدِ 
أن تنتهي  العظيم، والشوامخ الثوابت امل

وم ، حني أيذن هللا بزوال األرض ومن عليها، ي-وهو ثبوت واستقرار األرض-مهمتها وتزول ابنتهاء علِ ة خلقها، 
أخربان به  اإابدة نظام احلياة، الذي معه تتالشى اجلبال الشاهقات وتُنسف، فزوال السبب بزوال املسبب، وهذا م

 تعاىل يف حمكم كتابه يف مشاهد تصويرية تتحدث عن هناية اجلبال وتالشيها يوم القيامة يف آايت عدة، هي:

ُهْم َأَحًدا{ )   (.al-quran, alkahf, 18:47قوله:}َويَنْوَم نَُسريِ ُ اجْلَِباَل َوتَنَرى اأَلْرَض اَبرِزًَة َوَحَشْراَنُهْم فَنَلْم نُنَغاِدْر ِمننْ

َوًجا َواَل أَْمًتا { ) عِ  وقوله تعاىل:}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلَِباِل فَنُقْل يَنِسُفَها َرّبِ  َنْسًفا. فَنَيَذرَُها َقاًعا َصْفَصًفا. اَل تَنَرى ِفيَها
al-quran, taha. 20:105-107.) 
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 (.al-quran, altuwr, 52:10وقوله تعاىل: }َوَتِسرُي اجْلَِباُل َسرْيًا{ ) 

 ( .al-quran, alwaqiea, 56:5له تعاىل: }َوُبسَِّت اجْلَِباُل َبسًّا{ ) وقو 

 (.al-quran, almaearij,  70:9وقوله تعاىل: }َوَتُكوُن اجْلَِباُل َكاْلِعْهن{ ) 

 (.al-quran, almuzamil,73:14وقوله تعاىل:}يَنْوَم تَنْرُجُف اأَلْرُض َواجْلَِباُل وََكاَنِت اجْلَِباُل َكِثيًبا مَِّهياًل{)

 ( .al-quran, almursalat,  77:10وقوله تعاىل: }َوِإَذا اجْلَِباُل ُنِسَفت{ ) 

 ( .al-quran, alnaba,  78:20وقوله تعاىل:}َوُسريِ َِت اجْلَِباُل َفَكاَنْت َسرَااًب{ ) 

تلك اآلايت الكرميات تصور لنا مآل هذه الشواهق وكيفية زواهلا يوم القيامة، بعد ان أسند هللا إليها تلك  
املهمة العظيمة يف الدنيا، ولعل أكثرها قرًعا لألمساع، وأدهش للعقول، وأفزع للقلوب يف تصوير مشهد من مشاهد 

ْفَصًفا. اَل تَنَرى ِفيَها ِعَوًجا اِل فَنُقْل يَنِسُفَها َرّبِ  َنْسًفا. فَنَيَذرَُها َقاًعا صَ يوم القيامة قوله تعاىل: :}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اجْلِبَ 
 (، al-quran, taha, 20:105-107َواَل أَْمًتا { ) 

 ,alfarahidiu, 7: 269-270فالنسف لغة: انتساف الريح الشيء كأنه يسلبه، أو هو قلع الشيء عن اصله  )

alhirawi,2001, alzubaydi,24:401 قال املفسرون يف تفسري اآلايت املباركات: أي إن هللا يقلع اجلبال عن ، )
أصوهلا، وجيعلها كالرمل أو الغبار املنثور مث يرسل عليها الرايح فتفر قها وتطريها، فيذرها، أي: يدع أماكن اجلبال من 

ملس ا انبسط من األرض، والصفصف األاألرض، قاعا صفصفا، يعين أرضا ملساء مستوية ال نبات فيها، والقاع م
 muqatil bin sulaymanاملستوي الذي ال نبات فيه، أما العوج فهو املرتفع من األرض، واألمت هو املنخفض منها )

2033 , 3:41 , yahyaa bin salam 2004 , 1: 279 , altabriu 2000 , 18: 371-372 , althaelabiu 2002 , 

9: 200 , almawrdia , 3: 425-426 , alwahidia 1994,3: 221-222 قال ابن عباس: سأل رجل من ثقيف(( ،)
، فقال: كيف تكون اجلبال يوم القيامة؟ فأنزل هللا هذه اآلية، وقوله: }ينسفها رّب نسفا{ قال املفسرون: رسول هللا 

ا من األرض إذا يدع أماكنهيصريها هللا رماال تسيل، مث يصريها كالصوف املنفوش يطريها الرايح، }فيذرها{ أي: 
 ( (.alwahidia 1994,3: 221نسفها، قاعا... والصفصف األملس الذي ال نبات فيه((  

ومعىن هذه اآلايت املباركات موافق ملا جاء يف بقية اآلايت من معاٍن تبني هناية اجلبال وزواهلا مع هناية  
شاهد من مشاهد يوم القيامة يف زوال اجلبال األرض، وإن اختلفت ألفاظ اآلايت األخرى، فهي كلها تعرض م

 وتالشيها بزوال األرض ومن عليها.
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هذا صنيع هللا تعاىل بني خلق اجلبال وإجيادها، وإسناده إليها مهمتها على األرض يف هذه احلياة الدنيا، وبني تالشيها 
 فأبدع.  وهنايتها ابنتهاء مهمتها مع هناية العامل الدنيوي، فسبحان الذي أوجد وصوَّر

 

 املبحث الثاين

 اجلبال يف املنظور العلمي

ال ينفك املنظور العلمي عن املنظور القرآين يف حقيقة تكوين اجلبال ووظيفتها اليت أوجدها هللا تعاىل ألجلها، إذ  
ليت بينت اكان القرآن الكرمي أصاًل ومبدأً النطالق املهتمني ابألحباث العلمية املتعلقة مبا ورد يف القرآن الكرمي و 

 االعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، فماذا قال العلم عن تكوين اجلبال، ووظيفتها؟ 

 أوًًل: تكوين اجلبال.

تعرَّض املتخصصون يف مسائل إعجاز القرآن العلمي يف عهد ليس ببعيد للحقائق الكونية، والتضاريس األرضية، 
 ماء املسلمني أشاروا إىل أصل تكوين اجلبال، وما قيل فيها،وعرفوا أسرارها، وأصل تكوينها، ولكن األقدمني من عل

 قول الفالسفة أبن أصل تكوينها من الطني اللزج الذي يكون يف قاع البحار مث يتعرض -رمحه هللا -فقد نقل الرازي
ي عليهم هذا ز لتأثري الشمس القوي فينقلب حجرًا، بعدها يغور املاء وينحسر فيتحجر البقية وتتولد اجلبال، وردَّ الرا

القول من عدة وجوه، أبرزها: ))أان نشاهد يف بعض اجلبال كأن تلك األحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء 
 alrrazi 2000لبنات كثرية موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول مثل هذا الرتكيب من السبب الذي ذكروه(( ))

اجلبال متكونة من صخور متباينة يف األشكال واأللوان، قال  ، وردُّه هذا سليم من جهة أننا َند بعض تلك6 :19 ,
(، مث ذكر الرازي دور al-quran, fatir,  35:27تعاىل:}َوِمَن اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َومُحٌْر خمَُّْتِلٌف أَْلَواهُنَا َوَغرَابِيُب ُسود{) 

وال تزال  بس على صخور اجلبال العظيمة،اجلبال يف تكوين وتولد األهنار من أثر تصاعد أخبرة األرض، واليت حت
(،وهذا ما أشار إليه عامل alrrazi 2000 , 19: 6تتصاعد وتتكامل حىت تتكثف لتتكون حتت اجلبال مياه عظيمة )

اإلعجاز العلمي )زغلول النجار( يف موضع من كتابه )األرض يف القرآن الكرمي(، وفصَّل فيه يف موضع آخر 
(Zaghloul, alnajari 2005, 203,319-324 ولذا فإان َند اقرتان ذكر األهنار واملاء وما يشتق من معناها مع ،)

الً ذكر اجلبال يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، كقوله تعاىل:}َوأَْلَقى يف اأَلْرِض َرَواِسَي أَن مَتِيَد ِبُكْم َوَأهْنَارًا َوُسبُ 
َناُكم مَّاء فُنرَااتً al-quran, alnahl,  16:15لََّعلَُّكْم هَتَْتُدون{)  {) ( ، وقوله تعاىل: }َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاخِمَاٍت َوَأْسَقينْ

al-quran almursalat,  77:27 وحقيقة اإللقاء للرواسي اليت حدثنا هللا تعاىل عنها، واليت أكتشفها العلماء مؤخرًا ، )
ركيبها ا من الصخور والقشرة األرضية، وذلك من جانب تأثبتت أن اجلبال يف أصل تكوينها ختتلف عن ما حييط هب
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اجلزئي، وكثافتها، وما حتتويه من معادن، فاألرض شيء، واجلبل شيٌء آخر، وهذا ما جيعلنا ندرك حقيقة أن هذه 
 رياجلبال كاألداة اليت ترسو على سطح األرض لتحفظ توازهنا، ويتحقق هبا ثبات القشرة األرضية، ومنه ندرك دقة التعب

 maqal haqayiq jadidat ean aljibalسنة )1400القرآين ابإللقاء الذي يصف نشأة اجلبل وتكوينه منذ أكثر من 

- mawqie eabd alddayim alkuhil www.kaheel7.com index.php.) 

طريقة اإللقاء، بويف أوائل النصف الثاين من القرن التاسع عشر توصل العلماء إىل حقيقة تكوين اجلبال، الذي حصل 
الذي قال فيه علماء اجليولوجيا: إن هذا اإللقاء مت جيولوجًيا على مر العصور، إما من أسفل إىل أعلى، وذلك بلفظ 
البحار واحمليطات ما بداخلها على مستوى القاع، أو من أعلى إىل أسفل بفعل الرتسبات الصخرية وجماري 

تتنوع اجلبال حبسب طريقة نشأهتا، فمنها ما ينشأ بفعل التواء الطبقات (، و yusif al-haj, 2003 , 238-239األهنار)
الرسوبية، وتعرضها لضغوط جانبية، أو من أسفل إىل أعلى لريتفع مستواها، ومنها ما ينشأ بفعل انكسارات 

لى ع وتصدعات يف طبقات قشرة األرض، فتهبط أجزاء، وترتفع أخرى، ومنها ما ينشأ بفعل الرتاكمات اليت ترتفع
سطح األرض والعامل األساس يف تكوينها هو النشاط الربكاين، وعلى قدر هذا النشاط يكون حجم اجلبل وعظمته) 

jawdat, 'abu eianat , 188- 189.) 

 

 اثنًيا: التوازن وظيفة اجلبال .

 

نظريته )نظرية التوازن بني طبقات األرض(  C.E.Duttonاقرتح الباحث اجليولوجي األمريكي داتون  1889ويف عام 
واليت عرض هبا أن اجلبال خترتق الطبقة األوىل من طبقات األرض، وهي ما تسمى بن)السيما(، أو )طبقة اللوثوسفري(، 

توسط  البالغ م -واليت منها اجلبال-، وأن الكتل اليابسة من فوقها أمساها)الساايل(3.4واليت يبلغ متوسط كثافتها 
، تغوص يف أعماق تتناسب طرداًي مع احجامها، وهذا التعمق هو الذي حيفظ توازن طبقات األرض، 2.7ها كثافت

وحيفظ توازن هذه الكتل الضخمة نفسها، وحالة التوازن هذه حتدث بنفس الطريقة اليت تتوازن هبا األجسام اليت 
كتل)   نه يف السائل كثريًا؛ إال ان تعمقتطفو فوق سطح السوائل؛ فكلما كان اجلسم ثقياًل كان اجلزء الغاطس م

 الساايل( يف طبقة )السيما( حيدث ببطء شديد؛ نظرًا لشدة صالبة هذه الطبقة.

وتتابعت الدراسات، وانكب العلماء اجليولوجيون يف القرن التاسع عشر لدراسة حقيقة تكوين ووظيفة اجلبال، اليت  
 It is aا عنها بن: )لغز اجلبال(، وعمدوا إىل جهاز )السيسموغراف( )ال تزال يف كل ما توصلوا إليه )نظرية(، وعربو 

device for measuring ground movements, such as earthquakes and volcanic eruptions, 

measuring earthquakes, with the possibility of timing, recording, and the results of this device 

can be produced by recording them on paper or film - which is recorded and processed digitally 
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- and uses this data to identify and characterize earthquakes, and study the internal structure of 

the Earth, seen: History of seismology; in, International handbook of earthquake and 

engineering seismology, , Part A Pp 3 ،للتوصل للنتائج املرجوة اليت حققوها أخريًا يف دراسة قشرة األرض .)
(م، وأتكدت هذه النتائج ابلقول: إن للجبال جذورًا 1956وحقيقة تكوين اجلبال، وتوصلوا إليها أتكيًدا يف العام ) 

ا فوق سطح األرض، وإن تثبيت األرض وحفظ توازهنا هي وظيفته متتد حتت سطح األرض أبضعاف ارتفاعاهتا
الرئيسة، وكلما زادت ضخامة اجلبال زاد تعمقها يف قشرة األرض أكثر، فكانت جذورًا  هلا حتفظ توازهنا وتوازن عموم  

 كيلو مرتًا يف السيما.  40كتل اليابسة، وقد يصل امتداد هذه اجلذور إىل حوايل 

 maqal (aljbal 'uwtad) - alnajah nita( جلذر اجلبل، وتعين الوتد)  wedgeلغرب كلمة )وقد استخدم علماء ا 

www.annajah.net ،ومنه نفهم أن هذه املعامل الشاخمة ال تقتصر على الشواهق اليت نشاهدها على سطح األرض ،)
املشاهدة على سطح ( ضعف ارتفاعاهتا 15-10بل إن هلا امتدادات يف طبقات األرض قد تصل إىل ما بني )

سنة بكلمة واحدة هي: )أواتدا(، 1400األرض، وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي عندما وصفها بدقة قبل أكثر من 
 واليت وصفت جزأي اجلبل العلوي والسفلي، ووظيفته يف تثبيت طبقات الكرة األرضية.

يست عن نظرايت )ال حقائق( عرب سنوات ل يف كل هذه املراحل من البحوث والدراسات اليت نتجت يف ابدئ األمر
ابلقليلة، لتصل للحقيقة الثابتة مؤخرًا عن تكوين اجلبال وأعماقها حتت سطح األرض، ووظيفتها يف حفظ التوازن،  

سنة يف أبلغ وأدق وأوجز توصيف  1400من قبل  كان قد تكلم هبا القرآن الكرمي املوحى به إىل رسوله املصطفى 
رواسي( تثبت هبا األرض، وأهنا )أواتدا( هلا جذور عميقة حتت األرض لتحفظ التوازن هلا ولألرض، للجبال، أبهنا )

وهذا الوصف البالغي الدقيق الذي كشفه مؤخرًا العلم احلديث يؤكد ما أثبته القرآن الكرمي من إعجاز علمي يف 
وصف جلزأي اجلبل  تد( هو أكثر دقة، وأبلغحقائق ال تقبل النقض، بل ال تقبل حىت التغيري، والتعبري القرآين )الو 

 )العلوي والسفلي( من كلمة )اجلذر(، الذي يصف اجلزء السفلي فقط، فتثبيت هللا تعاىل األرض ابجلبال ميثله تثبيت
، وهنا نرى مجال التعبري القرآين فضاًل عن دقته؛ فكل yusif al-haj , 2003 , 236-239الوتد للخيمة يف األرض ))

القرآن الكرمي ُوضعت ملا هي له من مقصد أبدق وصف، وأبلغ معىن؛ وهو من الوصف البالغي الدقيق لفظة يف 
واإلعجاز العلمي الظاهر يف القرآن الكرمي، الذي تتسع دائرته ابتساع املعرفة اإلنسانية، والعلوم الكونية؛ فالقرآن 

 هي عجائبه، فهو من لدن حكيم الكرمي ال تنت

 خامتة ونتائج البحث

من خالل الدراسة اليت جرت حول اجلبال من حيث التعريف هبا، وما بينه القرآن الكرمي من علة خلقها، ووظيفتها، 
وهنايتها، وما كشفه العلم احلديث من حقائق برزت أمهية إجياد اجلبال على وجه األرض، اليت سبقه هبا القرآن الكرمي 

 ة، أخلصها ابلنقاط اآلتية:سنة، توصلت اىل نتائج عد 1400قبل ما يقارب الن
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 -500إن اجلبل هو كل ما ارتفع عن سطح األرض ارتفاًعا عظيًما وملحوظًا، له قمة ال يقل ارتفاعها عن  -1
 م. 1000

للجبال وظائف عدة، َعَرَضها القرآن الكرمي بوصف دقيق معجز، وما يعنينا هنا وظيفة واحدة، هي سبب   -2
ثبيت األرض وحفظ توازهنا وسالمتها من االضطراب، ويكمن االقتصار هنا إجيادها، وعلة خلقها أال وهي ت

على هذه الوظيفة؛ كون ما استجد به العلم احلديث من كشٍف وظهوٍر حلقائق علمية اثبتة قد وافق ما عرضه 
ا هنالقرآن الكرمي من حكمة خلق اجلبال خدمة للبشرية، فوصف القرآن الكرمي اجلبال يف تسع مواضع خمتلفة اب

رواسي، خصَّ يف ثالثة مواضع منها بذكر )أن متيد بكم(، أي كي ال متيل وتضطرب بكم، ووصفها أبهنا أواتًدا 
يف موضع واحد، وهذا ما توصل إليه العلم احلديث مؤخرًا، وهو أتكيد تثبيت األرض وإرساءها وحفظ توازهنا 

 ابجلبال ذات اجلذور الراسخة يف األرض.

الكرمي يف مواضع عدة عن زوال هذه اجلبال العظيمة اخللق، تتالشى وتنتهي ابنتهاء سبب مث يتحدث القرآن  -3
 وجودها، وهو األرض وثباهتا، فال ثبات بعد إذ حني أيذن هللا تعاىل بزوال األرض ومن عليها.

 وما عرضه القرآن الكرمي لنا مع كثرة املواضع عن اجلبال كان بني إجياد، وعلة وجود، وهناية.

للعلماء الفالسفة األقدمني حماوالت يف فهم أصل خلق اجلبال، مث التكلم هبا، والرد عليها من قبل علماءان  -4
م(، إىل أن توصل العلماء املشتغلون بعلوم األرض يف 1210-هن606اإلجالء، ومنهم اإلمام الرازي) ت

من  –يولوجي بطريقة اإللقاء اجلالنصف الثاين من القرن التاسع العشر حلقيقة تكوين اجلبال، اليت تكونت 
أسفل إىل أعلى بلفظ البحار واحمليطات ما بداخلها على سطح األرض، أو من أعلى إىل اسفل بفعل الرتسبات 

،  والعامل األساس يف تكوينها هو النشاط الربكاين، وعلى قدر هذا النشاط يكون حجم اجلبل -الصخرية
 وعظمته.

العامل األمريكي داتون يف التوازن بني طبقات األرض اليت حاول أن يثبت هبا كانت نظرية   1889وإىل غاية  -5
تكوين طبقات األرض، وتوازهنا، فكان مما أثبته أن للجبال امتدادات يف عمق طبقات األرض، وهذه االمتدادات 

جميء بداية  يف األعماق تتناسب طرداًي مع حجم اجلبل، وكان كل ما توصل إليه )نظرية( ال حقيقة اثبتة، إىل
م( أتكدت هذه النتائج والقت القبول ابحلقيقة الثابتة )جذور اجلبال 1956النصف الثاين من القرن العشرين) 

يف أعماق األرض( واليت تقول: إن للجبال جذورًا متتد حتت سطح األرض أبضعاف ارتفاعاهتا فوق سطح 
قشرة  كلما زادت ضخامة اجلبال زاد تعمقها يفاألرض، وإن وظيفتها الرئيسة تثبيت األرض وحفظ توازهنا، و 

 األرض أكثر، فكانت جذورًا  هلا حتفظ توازهنا وتوازن عموم كتل اليابسة.
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يف كل هذه املراحل من البحوث والدراسات اليت نتجت يف ابدئ األمر عن نظرايت )ال حقائق( عرب سنوات  -6
 حفظ ال وأعماقها حتت سطح األرض، ووظيفتها يفليست ابلقليلة، لتصل للحقيقة الثابتة مؤخرًا عن اجلب

سنة يف أبلغ وأدق  1400من قبل  التوازن، كان قد تكلم هبا القرآن الكرمي املوحى به إىل رسوله املصطفى 
وأوجز توصيف للجبال، أبهنا )رواسي( تثبت هبا األرض، وأهنا )أواتدا( هلا جذور عميقة حتت األرض لتحفظ 

هذا الوصف البالغي الدقيق الذي كشفه مؤخرًا العلم احلديث يؤكد ما أثبته القرآن الكرمي  التوازن هلا ولألرض،
من إعجاز علمي يف حقائق ال تقبل النقض، بل ال تقبل حىت التغيري، فسبحان من بيده ملكوت السموات 

 واألرض، سبحان هللا العظيم.
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