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 سورة الزلزلة
ِحیمِ بِْسِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ� 

 
 َوأَْخَرَجتِ  )1( ِزْلَزالََھا اْألَْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إِذَا

ْنَسانُ  َوقَالَ  )2( أَثْقَالََھا اْألَْرضُ   )3( لََھا َما اْإلِ
  لََھا أَْوَحى َربَّكَ  بِأَنَّ  )4( أَْخبَاَرَھا تَُحِدّثُ  یَْوَمئِذٍ 

 أَْعَمالَُھمْ  ِلیَُرْوا أَْشتَاتًا النَّاسُ  یَْصُدرُ  یَْوَمئِذٍ  )5(
ةٍ  ِمثْقَالَ  یَْعَملْ  فََمنْ  )6(  َوَمنْ  )7( یََرهُ  َخْیًرا ذَرَّ

ةٍ  ِمثْقَالَ  یَْعَملْ  ا ذَرَّ  )8( یََرهُ  َشر�

 22الثاني،  كانون 01



 قبل األرض زلزلت التي األرضیة الھزات على الزالزل علماء یطلق 
 القرن مطلع في وبالتحدید للزالزل، اآللي التسجیل عصر بدایة

 .التأریخیة الزالزل تسمیة العشرین،
  وصفیة معلومات ھي التاریخیة الزالزل عن معلوماتنا. 
 الى یمتد قد التوثیق جید زلزالیا تأریخا واألسالمي العربي العالم یتملك 

 .السنین آالف
 التي األثار تصف معلومات تضمنت العراق في طینیة رقم على عثر 

 .سنة آالف بضعة قبل العراق زلزال أحدثھا
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 القدیمة العربیة الكتابات في الزالزل وصف المحاضرة تستعرض 
 في األرض تزلزل التي الزالزل من مثیلھ مع الوصف ھذا ومقارنة

 .الحاضر الوقت
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  من نوعین الى الزالزل وصفت التي العربیة الكتابات تصنف 
 :الكتابات

.i  بالزالزل المختصة والرسائل الكتب 
 بوصف المختصة والرسائل الكتب الكتابات من النوع ھذا یتضمن
 .الطبیعیة وبیئتھ وممتلكاتھ األنسان في وآثارھا الزالزل

.iiالتأریخ كتب 
 في حدثت التي للزالزل وصفا تضمنت التي التأریخ كتب من عدد ھناك

 .الكتب ھذه مؤلفو لھا أرخ التي التأریخیة الفترات
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 الزلزلة وصف تناولت التي والرسائل للكتب مختصر عرض أدناه: 
  )) القسطالني أحمد بن محمد للقطب ))الحجاز بنار االیجاز جمل. 
  )) الجزار بن علي الحسن ألبي ))الزالزل ھول من المنازل تحصین. 
  )) العمادي علي بن لحامد ))الزلزلة في الحوقلة   
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  )) العمري لیاسین ))األرضیة الحوادث في الجلیلة اآلثار. 
)) السیوطي الدین لجالل ))الزلزلة وصف عن الصلصة كشف. 

 وآثارھا الزلزلة بوصف المختصة الرسائل أفضل من الرسالة ھذه تعد
 ھذه بدراسة العرب أھتمام مدى تبرز الرسالة وھذه الینا، وردت التي

 العالم دول في مخطوطة نسخة عشرون منھا توجد .الطبیعیة الظاھرة
 على اعتمادا المغرب في الكامل بنصھا الرسالة ھذه حققت .المختلفة

 .السعداني اللطیف عبد قبل من خطیة نسخ أربعة
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 تواریخ لتسلسل ووفقا الزالزل وصفت التي التأریخ كتب أھم أدناه في 
 :الكتب ھذه مؤلفي

  )) ھ310 ت / الطبري جریر ألبن ))والملوك الرسل تأریخ 
. 
  )) ھ597 ت /الجوزي ألبن ))واألمم الملوك تأریخ في المتظم. 
  )) ھ630 ت /األثیر ألبن ))التأریخ في الكامل 
)) بن محمد الفضائل ألبي ))الزمان حوادث في والبیان الكشف تلخیص 

 ھ631 ت / علي
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  )) ھ 736 ت /للدواداري ))الغرر وجامع الدرر كنز 
  )) ھ774 ت /كثیر ألبن ))والنھایة البدایة 
)) ھ845 ت /للمقریزي ))الممالیك دول لمعرفة السلوك 
  )) ھ852 ت /العسقالني حجر ألبن ))العمر بأنباء الغمر أبناء 
)) ھ930 ت /ایاس ألبن ))الدھور وقائع في الزھور بدائع 
)) الدیبع ألبن ))المستفید بغیة في المزید الفضل (( و )) المستفید بغیة / 

 ھ944 ت
)) ھ1089 /العماد ألبن ))ذھب من أخبار في الذھب شذرات 
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  یأتي ما القدیمة واألسالمیة العربیة الكتابات في الزالزل وصف تضمن: 
 قوتھ أو الزلزال شدة وصفأ-

 البشریة الخسائر وصف ب-
 ))الالحقة (( الرادفة الزالزل وصفت-
 األرض سطح قي  الزالزل تأثیر وصف ث-
 ))التسونامي (الزلزالیة البحریة باألمواج اآلن یعرف ما وصفج-
 للزالزل المصاحبة البركانیة األنشطة وصفح-
 القمر وانخساف الشمس وكسوف عاصفة ریاح حدوث بین األرتبط وصفخ-

 .الزلزلة وحدوث
 للزالزل المصاحبة األصوات وصفد-
 الزلزلة وقوع عند الناس أفعال ردود وصفذ-
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 تعابیر عدة أستعملت العربیة، الكتابات في قوتھ أو الزلزال شدة لوصف 
 :قبیل من وصفیة

 مھولة زلزلة 
عظیمة زلزلة 
شدیدة زلزلة 
شدیدة رجفة 
عظمى زلزلة 
صعبة زلزلة 
متوسطة زلزلة 
خفیفة زلزلة 
لطیفة زلزلة 
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 زلزلت التي الزالزل من عدد قوة أو شدة لوصف نماذج یأتي فیما 
 :واالسالمي العربي العالم من مختلفة مناطق

 .... بدمشق، مھولة زلزلة كانت ھ233 سنة من األول ربیع 11 في ((
 .25 ص السیوطي ))الخ
  األثیر أبن ))الخ .... شدیدة زلزلة األھواز زلزلت ھ226 سنة وفي ((

591/6. 
 الجزیرة ودیار بالموصل األرض زلزلت ھ622 سنة من صفر 20 في ((

 .447/21 األثیر أبن ))متوسطة زلزلة وغیرھا والعراق
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 باالضافة الخسائر، لوصف وصفیة تعابیر كتاباتھم في العرب أستخدم 
 :یأتي ما الوصفیة العابیر من .الخسائر لھذه محدودة ارقام اعطاء الى

)) كثیر خلق فیھا ھلك(( 
  )) یحصون ال كثیر خلق تحتھا مات(( 
  )) كثیر خلق الردم تحت وھلك(( 
  )) خلقا قتلت(( 
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 الزالزل تحدثھا التي البشریة الخسائر لوصف نماذج أدناه في: 
 ))الخ... ألفا عشر خمسة فیھا فمات فرغانة زلزلت ، ھ224 سنة وفي ((

 .25 ص السیوطي
 تحتھا ومات مساكن، ھدمت شدیدة زلزلة بالري كانت ھ،241 سنة في ((

 .80/7 األثیر أبن ))الخ ...یحصون ال كثیر خلق
 وھلك ،)الشام( بطرابلس زلزلة حدثت وفیھا ھ،739 سنة من رجب في ((

 .470/2 المقریزي ))أنسانا ستون فیھا
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 الرئیسي، الزلزال حدوث تلي التي الزالزل الرادفة، بالزالزل یقصد 
 ثوان عدة بین تتراوح فترات خالل الزالزل ھذه حدوث یستمر وقد

 .الرئیس الزلزال بعد سنوات وعدة
  الزالزل من النوع لھذا وصفا القدیمة الكتابات سجلت. 
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 القدیمة الكتابات في الرادفة الھزات لوصف نماذج أدناه في: 
 البالد فخربت یوما أربعین ودامت بالشام الزالزل كانت ، ھ94 سنة في ((
 .582/4 األثیر أبن ))الخ ...
 ))الخ ... أیام خمسة شدیدة زلزلة األھواز زلزلت ھ،226 سنة وفي ((

 .591/6 األثیر أبن
 عظیمة زلزلة كانت والعشاء، المغرب بین ھ،450 سنة شوال 8 في ((

 .190/8 الجوزي أبن ))الخ ... ساعة لبثت
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  الزالزل حدوث عند مھمة تبدالت األرض سطح على تظھر ، 
 :یأتي ما التغیرات ھذه وتتضمن

  الشقوق 
وااللتواءات االنھیارات حدوث   
أخرى أماكن وخسف األماكن، بعض أرتفاع 
 بعید تحدث تغیرات وھناك ، الزلزال حدوث ترافق التغیرات ھذه مثل 

 : مثل الزلزال، حدوث
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 الكبیرة الصخریة األنھیارات 
  التماسك قلیلة الصخور انزالق 
الجبلیة المناطق في وبخاصة األطیان سیول وتشكل الغبار ظھور. 
  أخرى عیون وأختفاء العیون بعض ظھور 
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 سطح على تظھر التي التبدالت ھذه مثل لوصف نماذج أدناه في 
 :وبعدھا الزالزل وقوع عند األرض

 الزلزلة وعبرت ...مكة عیون غارت ھ،245 سنة من شوال شھر في ((
 .27 السیوطي ))الخ ... الفرات

 بالتل، یعرف بالدینور جبل بانخساف الخبر ورد ھ،300 سنة في ((
 بانخساف الخبر ووصل القرى، من عددا أغرق تحتھ من ماء وخروج

 .115/6 الجوزي أبن ))البحر في وسقوطھا لبنان جبل من عظیمة قطعة
 والكرك وصفد والقاھرة بمصر المصریة بالدیار وقع ھ،600 سنة في ((

 األرض وتفجرت الصخور، وتقطعت الجبال، وتشققت وغیرھا، والشوبك
 .114/2 القلقشندي ))مساكنھم من الناس وخرج عیونا،
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 موجات والمحیطات البحار قیعان في بؤرھا تقع التي الزالزل عن ینجم 
 األمواج ھذه وتسمى الساحلیة، للمدن والدمار الخراب تسبب ھائلة مائیة

   .المیناء موجة ومعناه ))تسونامي ((
 البحر، داخل الى الساحل من المیاه أنسحاب األمواج ھذه عالمات من 

 قد عالیة موجات وبشكل كبیرة بسرعة الساحل الى المیاه تعود فترة وبعد
 الظاھرة، ھذه كتاباتھم في العرب وصف مترا، 12 الى ارتفاعھا یصل
 .بالزالزل لعالقتھا تماما مدركین كانوا العرب أن على یدل وھذا
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 الوصف ھذا من نماذج أدناه في: 
 میناء (المینة من البحر وأمتد عظیمة، زلزلة حدثت ، ھ749 سنة في ((

 ))الخ ... وتكسرت، مراكبھم من كثیر فغرق قصبة، مئة نحو )فاماجوسطة
 .776/2 المقریزي

 كثیرة مراكب بسببھا غرقت شیراز في رجفة وقعت ھ،398 سنة في ((
 .31 السیوطي ))البحر في
 أھلكت فلسطین، بأرض زلزلة كانت ھ،460 سنة من األولى جمادى في ((

 ودخل الدنیا، وخرب البر في وساح یوم مسیرة البحر وغار ... الرملة بلدة
 أبن ))منھم عظیما خلقا فأھلك الیھم فرجع یقطنون، أرضھ الى الناس

 .115/6 الجوزي
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 البركانیة األنشطة الى االشارات بعض القدیمة العربیة الكتابات تتضمن 
 :األنشطة تلك لوصف نماذج أدناه وفي الزالزل، لوقوع المصاحبة

 بالمدینة الزلزلة ابتداء كان ھ،654 سنة من األخرة جمادى غرة في ((
 أشتدت ثم المنورة، المدینة سكان بھا أحس خفیفة بزلزلة وأبتدأ الشریفة،

 حدثت اللیل من األخیر الثلث وفي رابعھ، أو الشھر ثالث األربعاء لیلة
 وأستمرت لھیبتھا، القلوب وأنزعجت منھا، الناس أشفق عظیمة زلزلة

 مرحلة على المدینة شرق الجمعة یوم النار وظھرت .الجمعة یوم الى
 الشام وأستقبلت عرجت ثم ... )كیلومترا خمسین نحو ( منھا متوسطة

 أحد من بقرب األرنب قرین لھ یقال موضوع الى وصلت أن الى سائلة
 .106-100/1 السمھوري ))الخ ...وانطفت فوقفت
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 عاصفة ریاح حدوث بین أرتباط الى اشارات العربیة الكتابات تضمنت 
 . الزلزلة وحدوث كسوف أو
 وجود الى یشیروا لم المحدثین الزالزل علماء أن الى االشارة من البد 

 أخرى طبیعیة ظاھرة أي أو كسوف أو عاصفة ریاح حدوث بین عالقة
  .الزلزلة وحدوث
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 الطبیعیة الظواھر ھذه لوصف نماذج أدناه في: 
 مع وكان أیام، خمسة شدیدة زلزلة األھواز زلزلت ھ،549 سنة في ((

 أبن ))منھا كثیر وضرب منازلھم عن الناس فخرج شدیدة، ریح الزلزلة
 .521/6 األثیر

 وأتفق ...الزوال قبل الشمس كسفت ھ،822  سنة من صفر 17 في ((
 العسقالني ))الخ ... أرزنكان، مدینة في الیوم ھذا في زلزلة وقوع

192/3. 
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 ضجیج أو وھدیر أصوات سماع عن الزالزل وقوع حین یبلغ ما كثیرا 
 وبعضھا الزلزلة، وقوع قبل یسمع األصوات بعض أن ولوحظ مخیف،
 .بعدھا واألخرى یرافقھا،

 أدناه وفي األصوات، ھذه تصف العربیة الكتابات في أشارات وتوجد 
 :منھا نماذج

 للسماء وسمع ...وجرجان الري زلزلت ھ،242 سنة من شعبان في ((
 .99/2 العماد أبن ))الخ ....عالیة أصواتا واألرض

 قتلت ورجفة زلزلة أنطاكیة في كانت ... ھ،242 سنة من شوال في ((
 ھائلة أصواتا وسمعوا برجا، وتسعون نیف سورھا من وسقط كثیرا، خلقا

 .213 ,121 /9 الطبري )الخ... المنازل كوى من وصفھا یحسنون ال
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 وقوع عند الناس أفعال لردود وصفا القدیمة العربیة الكتابات أحتوت 
 والخروج المنازل وترك والرعب الخوف بین تراوحت والتي الزلزلة،

 وتھیئة ، السرقات وأنتشار النفس، ولوم والصالة، التضرع الى
 الناس أفعال ردود لوصف نماذج أدناه وفي .للغزو المالئمة الظروف

 :الزلزلة وقوع عند
 دور فیھا تصدعت عظیمة، األھواز في رجفة كانت ھ،225 سنة في ((

 .56/2 العماد أبن)الخ ...السفن والى البر الى البلد أھل وھرب كثیرة،
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 عند ھ،702 سنة من الحجة ذي عشر ثالث الخمیس یوم كان فیما ... ((
 وللسقوف قعقعة للحیطان وسمع كلھا، األرض أھتزت الصبح صالة

 من خرجوا لما فانھم كثیرا، شیئا األموال من الناس وفقد ...شدیدة أصوات
 أھل فدخلھا فیھ، مما شيء على یعوا أن غیر من تركوھا فزعین دورھم

 .943-942/1 المقریزي ))الخ ... أحبوا ما وأخذوا الدعارة،
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  العربیة الكتابات في الزلزلة وصف بین مقارنة أدناه في نستعرض 
 .حالیا ووصفھا القدیمة

 وھم الحاضر الوقت في الزلزلة بوصف یقومون الذین بین فارق ھناك 
 وكبیرة صغیرة كل یسجلوا ، الزالزل دراسة في متخصصون علماء
 مؤرخون وھم القدیمة العربیة الكتابات في الزلزلة وصفوا والذین عنھا،

 .متعددة أھتمامات ذوي موسوعیون علماء أو
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 الیابان في كوانتا لزلزال وصفا أدناه في: 
أیلول شھر من األول في ویوكوھاما طوكیو مدینتي في األرض زلزلت 

 أمتداد على الصغیرة المدن من كثیر في الزلزال ھدم لقد .1923 عام
  الى أحیانا الى أرتفعت بل ، البیوت من %50 نسبتھ ما ساغامي خلیج
80%. 

 صخور فوق المبنیة المدن أجزاء أو المدن تلك في األشد الضرر كان 
 قواعد فوق المشادة األبنیة وسط بوضوح األضرار قلت بینما ھشة،

 .صلبة صخریة
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المدن بعض في البیوت تخریب في رئیسا دورا للحرائق كان. 
 كتلة ظھور على ساعد مما الخلیج، أعماق في واضحة تبدالت ظھرت 

 متر، 10 أرتفاعھا وكان بعنف القریبة الشواطئ ضربت عاتیة موجیة
 .التسونامي أمواج ھي وھذه

الجوفیة بالمیاه مرتبطة مظاھر للزلزال السطحیة البؤرة في تجمعت ، 
 .المائیة النافورات المواضع من كثیر في أندفعت حیث
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تلتھا ثم بشدة دوت صفیر اصوات أنطلقت لقد :عیان شاھد یقول 
 الھزة حدثت ولقد تقریبا، المباني خمس لھا نتیجة تھدمت قویة، صدمة
 .الغذاء وجبات فیھ یحضرون كان الذي القت في أي ظھرا،

في تالحمھما ومن الحرائق، استعار من زادت قویة ریاح ھبت لقد 
 یوكوھاما مدینة في الضحایا عدد كان النیران انتھت وعندما .األماكن

 منزل الف 400 ودمار جریح الف 40و نسمة ألف 100 من أكثر
 كبیر عدد الرئیسیة الھزة تلى .األرضیة والھزات الحرائق بسبب تماما

 .الالحقة الھزات من
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وتأثر كثیرة صخریة أنشطارات ساغامي خلیج وشرق شمال في ظھرت 
 جزئھ وفي متر،200-100 بمقدار وسطھ ھبط فقد بشدة، الخلیج قاع

 .مترا 250 بمقدار القاع ارتفع الشمالي
الكتابات في الزالزل وصف مع أعاله الزلزال وصف مقارنة عند 

 وصف أن نجد سابقا، منھ نماذج أستعرضنا والذي القدیمة العربیة
 وصف عن كثیرا یختلف وال دقیقا كان آثارھا, للزلزلة العربیة الكتابات
 الكمي بالجانب المتعلقة الزلزلة معامالت باستثناء اآلن، الزالزل

 من وغیرھا الزلزالي والمقدار الزلزال بؤرة عمق مثل ،)القیاس(
 تقنیة في التطور نتیجة علیھا الحصول أمكننا التي الكمیة المعامالت

 في والتقدم الزلزالي الرصد محطات نشر في والتوسع الزالزلن تسجیل
 .األلي الحاسب باستخدام الزلزالیة البیانات معالجة
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 ما كل بتوثیق العرب أھتمام مدى القدیمة العربیة الكتابات أظھرت 
 واألجانب العرب الزالزل لعلماء سھل وھذا وتدوینھ، بالزلزلة یتعلق

 .سنة ألف تتجاوز زمنیة فترة یغطي زلزالي سجل بناء في المحدثین
 ینتفع زال وما السجل ھذا من انتفع لقد التوثیق، جید السجل ھذا كان 

 یخطط منطقة ألیة الزلزالیة للمخاطر دراستھم عند الزالزل علماء منھ
 .النوویة والمفاعالت السدود مثل استراتیجیة مشروعات فیھا یقام أن
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 شكرا لحسن انصاتكم
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