
 وميسك السماء أن تقع:دعوى تناقض قوله تعاىل
مع احلقائق العلمية  على األرض إال إبذنه

)*(الفلكية

: مضمون الشبهة

أن تقع على األرض إال وميسك السماء:يدعي بعض الطاعنني أن قوله تعاىل
يتناقض مع احلقائق العلمية الفلكية؛ إذ يُفيد قوله سبحانه وتعاىل  )65: احلج(إبذنه

بكافة أجرامها اليت تُقدَّر بباليني الباليني من األجرام والنجوم، -إمكان وقوع السماء 
على سطح األرض، إال أن هللا  -ومنها ما يتجاوز حجمه أضعاف حجم الشمس

. ا أن تقعُميسكه

بينما يفيد علم الفلك استحالة إمكانية وقوع هذه األجرام والنجوم على األرض؛ 
ألننا لو تصوَّر� عملية وقوع النجوم على األرض لتبني لنا أن وقوع جنمني اثنني فقط يف 

يكفي حلصر جسم األرض بينهما ) علًما أب�ا جنم متوسط احلجم(حجم الشمس اهلائل 
يمنعان بذلك باليني الباليني من النجوم واألجرام من جمرد االقرتاب من حصًرا اتمًّا، ف

. سطح األرض، اليت تصبح نقطة ضئيلة حمصورة بني جنمني

لكانت متوافقة مع علم " السماء"بدًال من " القمر"ولو جاءت اآلية بكلمة 
. الفلك

: وجها إبطال الشبهة

أشار القرآن الكرمي إىل حقيقة اجلاذبية اليت حتكم الكون وجتعله مرتابطًا ميسك  )1

) ٦٥: احلج( وميسك السماء أن تقع على األرض: بعضه بعًضا، وذلك يف قوله تعاىل
وهذا ما اكتشفه العلماء مؤخًرا؛ فقد رأى العلماء أن هذا الكون يقوم على قوة �بذة 

يف أفالكها، وهي تكافئ القوة اجلاذبة يف الكون، وهذا نتيجة دوران األجرام السماوية 
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إذا شاء هللا ذلك اختلَّت : ؛ أيإال إبذنه : ما أشارت إليه اآلية؛ لذلك قال هللا بعدها
هذه القوانني فا�ار الكون وانفرط عقده، ولكن هللا برمحته ورأفته جعل ذلك كائًنا إىل 

 . وحقائق العلم احلديث يوم القيامة؛ وعليه فال تعارض بني اآلية

إذا كان املقصود بلفظ السماء الغالف اجلوي احمليط ابألرض الذي حيمي   )2

األرض من النيازك والشهب؛ فإن هذا الغالف حمكوم بقانون اجلاذبية األرضية، فال 
يستطيع اإلفالت من جاذبيتها إال إذا شاء هللا عز وجل ذلك، فيصيب األرض بعض 

 . قد تدمِّرها أجرام السماء اليت

 : التفصيل

أشار القرآن إىل أن الكون حمكوم بقوانني جتعله متماسًكا، وهذا ما اكتشفه  -أوالً 
 : العلماء حديثًا، وأطلقوا عليه اجلاذبية العظمى

 : احلقائق العلمية  )1

إن أقرب أجرام السماء إلينا هو القمر الذي يبعد عنا يف املتوسط مبسافة 
كم، وتُقدَّر كتلته بنحو سبعني مليون مليون مليون طن، ويدور يف مدار 383,942

مليون كم بسرعة متوسطة تقدر بنحو كيلو مرت  2,4حول األرض يُقدَّر طوله بنحو 
حموره؛ ولذلك ال يرى أهل األرض منه  واحد يف الثانية، وهي سرعة دورانه نفسها حول

 . إال وجًها واحًدا

أي أنه (ومدار القمر حول األرض وكذلك مدار األرض حول الشمس بيضاوي الشكل 
أو مدار القطع (ومن قوانني احلركة يف املدار البيضاوي ) على شكل قطع �قص

لزمن؛ وهذا أن السرعة احمليطية فيه ختضع لقانون تكافؤ املساحات مع ا) الناقص
القانون يقتضي اختالف مقدار السرعة على طول احمليط، فتزداد ابالقرتاب النسيب من 
األرض، وتزداد بز�دهتا قوة الطرد املركزي على القمر فتدفعه بعيًدا عن األرض، وإال 
اصطدم القمر ابألرض فدمَّرها ودمَّرته؛ وتقل السرعة احمليطية للقمر كلما بعد نسبيًّا عن 
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رض، فتقل القوة الطاردة املركزية على القمر لئال خيرج عن نطاق جاذبية األرض األ
فينطلق إىل فسحة السماء أو تبتلعه الشمس، وأعلى مقدار لسرعة سْبح القمر يف 

س؛ وأقل مقدار لتلك السرعة يقدر / كم3888مداره حول األرض يقدر مبا قيمته 
لسبح القمر حول األرض تقدر  س، وهذا جيعل السرعة املتوسطة/ كم3483بنحو 
 . س/ كم3675بنحو 

ينطبق على سبح األرض حول ) قانون اجلري يف القطع الناقص(والقانون نفسه 
الشمس، وسبح ابقي أجرام السماء كلٌّ يف مداره حول اجلرم األكرب أو التجمع األكرب، 

 . مع اختالف سرعة كل جرم تبًعا حلجمه وبُعده

بعد كواكب جمموعتنا الشمسية يبعد عن الشمس مبسافة ويؤكد علماء الفلك أن أ
 . متوسطة تقدر بنحو ستة آالف مليون كيلو مرت، وأن جمرتنا حتوي قرابة تريليون جنم

كذلك يذكر علماء الفلك أن ابجلزء املدرك من الكون أكثر من مئيت بليون جمرة 
أشكاهلا، وأحجامها، وكتلها، وسرعة دوران كل منها حول حمورها، وسرعة : تتفاوت يف

جريها يف مدارها، وسرعة تباعدها عنا وعن بعضها بعًضا، كما تتباين يف أعداد جنومها، 
البيضاوي، واحللزوين، وغري ذلك من : من اجملراتويف مراحل تطور تلك النجوم، ف

ألف سنة  750األشكال، ومنها اجملرات العمالقة اليت يصل قطر الواحدة منها إىل 
ضوئية، وتصل كتلتها إىل تريليون مرة قدر كتلة الشمس، ومنها اجملرات القزمة اليت ال 

ى مليون مرة قدر سنة ضوئية، وال تكاد كتلتها تتعد 3200يكاد يتعدى طول قطرها 
 . بليون مرة قدر كتلة مشسنا 230كتلة الشمس؛ وتقدر كتلة جمرتنا درب اللبانة بنحو 

وتـََتجمَّع اجملرات يف وحدات تضم العشرات منها تعرف ابسم اجملموعات احمللية، 
وتتجمع تلك يف وحدات أكرب تضم املئات إىل عشرات اآلالف من اجملرات وتعرف 

اجملموعات احمللية "رية، وتلتقي هذه يف جتمعات أكرب تعرف ابسم ابسم التجمعات اجمل
اليت تلتقي بدورها يف التجمعات اجملرية العظمى، مث جتمعات التجمعات اجملرية " العظمى

 . العظمى، إىل �اية ال يعلمها إال هللا عز وجل

ص، ويف كل األحوال يدور الصغري حول الكبري يف مدار بيضاوي على هيئة قطع �ق
 . حتكمه يف ذلك قوانني احلركة يف مثل هذا املدار
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والتجمع اجملري األعظم الذي تنتمي إليه جمرتنا يضم مئة من التجمعات اجملرية، ينظِّمها 
وهي أبعاد جمرتنا (قرص يبلغ قطره مئة مليون من السنني الضوئية، ومسكه ُعْشر ذلك 

 ). نفسها مضروبًة يف ألف

× مليون  150(سماء الدنيا يف شرائح تقدر أبعادها بنحو ويف أ�منا هذه تدرس ال
مليون سنة  250، ووصل أضخمها إىل )مليون من السنني الضوئية 15× مليون  100

 ". احلائط العظيم"ضوئية يف الطول، وقد أطلق عليه اسم 

إال وهذه األعداد املذهلة مما قد علمنا من أجرام اجلزء املدرك من السماء الدنيا ال متثل 
من جمموع كتلة ذلك اجلزء املدرك، وهي ممسوكة بشدة إىل بعضها بعًضا، % 10حنو 

 . وإال لزالت وا�ارت

وقد متكَّنت العلوم املكتسبة من التعرف إىل عدد من القوى اليت متسك أبجرام 
 : السماء على النحو اآليت

وهي أضعف القوى املعروفة على املدى القصري، ولكن نظًرا : قوة اجلاذبية      •
لطبيعتها الرتاكمية فإ�ا تتزايد ابستمرار على املسافات الطويلة حىت تصبح القوة الرابطة 
لكل أجزاء السماوات واألرض إبردة اخلالق سبحانه وتعاىل، حيث متسك مبختلف 

من الكواكب وأقمارها، والنجوم وتوابعها وجتمعاهتا أجرام السماء على األقل، وجتمعاهتا 
على كل املستو�ت إىل �اية ال يعلمها إال هللا، ولوال هذا الرابط احملكم الذي أوجده 

 . اخلالق عز وجل النفرط عقد الكون

ويفرتض وجود قوة اجلاذبية على هيئة جسيمات خاصة يف داخل الذرة مل تكتشف 
الذي يعتقد ) The Gravition" (اجلسيم اجلاذب أو اجلرافيتون"بعُد، واقُرتَِح هلا اسم 

أنه يتحرك بسرعة الضوء، لريبط بني خمتلف أجزاء الكون حسب قانون حمكم دقيق 
تزداد فيه قوة اجلاذبية بز�دة الكتلة للجرمني املتجاذبني، وتتناقص بز�دة املسافة 

 تكثيف الدخان الكوين الذي نشأ عن الفاصلة بينهما، وقد لعبت اجلاذبية دورًا مهمًّا يف
على أقل (واقعة االنفجار العظيم على هيئة كل صور املادة املوجودة يف السماء الدنيا 

4 www.almoslih.net



دورًا مهمًّا يف إمساك األرض بغالفيها الغازي واملائي،  -وال تزال-كما لعبت ) تقدير
 .اوبكل صور احلياة والرتبة واهليئات الصخرية غري املتماسكة من فوقه

وهي القوة اليت تقوم بربط اجلسيمات األولية للمادة : القوة النووية الشديدة      •
يف داخل نواة الذرة، واليت تعمل على التحام نوى الذرات اخلفيفة مع بعضها بعًضا 
لتكون سالسل من نوى الذرات األثقل يف عمليات االندماج النووي، وهي أشد أنواع 

ألبعاد املتناهية الصغر، ولكنها تضعف ابستمرار عرب املسافات القوى املعروفة لنا على ا
الطويلة، وعلى ذلك فدورها يكاد يكون حمصورًا يف داخل نوى الذرات، وبني تلك 

القوة الالمحة أو "النوى ومثيالهتا، وُحتمل هذه القوة على جسيمات تسمَّى ابسم 
 ).The Gluon("اجلليون

 The(" البوزو�ت"مل على جسيمات ُتسمَّى ابسم وحت: القوة الذرية الضعيفة     •

posons( وهي إما سالبة أو عدمية الشحنة، وتربط اإللكرتو�ت الدائرة يف فلك
النواة، وهي لضعفها تؤدي إىل تفكك تلك اجلسيمات األولية للمادة كما حيدث يف 

 . حتلل العناصر املشعة

فوتو�ت الطاقة أو ما يُعرف ابسم  وُحتمل على هيئة: القوة الكهرومغناطيسية      •
، وهذه الفوتو�ت تنطلق بسرعة الضوء لتؤثِّر على مجيع اجلسيمات اليت "الكم الضوئي"

حتمل شحنات كهرابئية، ومن مث فهي تؤدي إىل تكوُّن اإلشعاع الكهرومغناطيسي وتؤثر 
 . يف مجيع التفاعالت الكيميائية

وكما مت توحيد قويت الكهرابء واملغناطيسية يف قوة واحدة، حياول العلماء مجع هذه القوة 
؛ ألنه ال ميكن "القوة الكهرابئية الضعيفة"مع القوة الذرية الضعيفة، فيما يعرف ابسم 

 . فصل هاتني القوتني يف درجات احلرارة الُعليا

مجع القوة الكهرابئية الضعيفة مع ويف نظر�ت التوحيد الكربى حياول عدد من العلماء 
القوة النووية الشديدة يف قوة كربى واحدة، بل ضم تلك القوة الكربى مع قوة اجلاذبية 

اليت تربط كل صور املادة يف الكون اليوم، واليت " اجلاذبية العظمى"فيما يسمى ابسم 
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بدء خلق الكون،  يعتقد أ�ا كانت القوة الوحيدة السائدة يف درجات احلرارة العليا عند
مث متايزت إىل القوى األربع املعروفة لنا اليوم، اليت تُعترب وجوًها أربعة لتلك القوة الكونية 

 . الواحدة

ومن هنا ظهرت نظرية اخليوط فائقة الدقة اليت تفرتض تكون اللبنات األساسية للمادة 
متناهية الضآلة يف  من خيوط فائقة الدقة تلتف حول ذواهتا، فتبدو كما لو كانت نقاطًا

احلجم، مشاهبة بذلك شريط احلمض النووي يف داخل نواة اخللية احلية الذي يتكدَّس 
على ذاته يف حيِّز ال يزيد على الواحد من مليون من امللِّيمرت املكعب، ولكنه إذا ُفرَِد 

حكام بليون قاعدة كيميائية يف ترتيب غاية يف اإل 18,6يبلغ طوله قرابة املرتين، بضمان 
وغاية يف اإلتقان، وتقرتح نظرية اخليوط فائقة الدقة وجود مادة خفية تتعامل مع املادة 

 .)[1](الظاهرة بواسطة قوة اجلاذبية

 : اجلاذبية العامة      •

من الثوابت العلمية أن اجلاذبية العامة هي ُسنَّة من سنن هللا يف الكون أودعها 
ربناسبحانه وتعاىل كافة أجزاء الكون لريبط تلك األجزاء هبا، وينص قانون هذه السنة 
الكونية على أن قوة التجاذب بني أي كتلتني يف الوجود تتناسب تناسًبا طرد�ًّ مع 

ا مع مربع املسافة الفاصلة بينهما، ومعىن ذلك أن قوة حاصل ضرب كتلتيهما، وعكسيًّ 
اجلاذبية تزداد ابزد�د كل من الكتلتني املتجاذبتني وتنقص بنقصهما، بينما تزداد هذه 
القوة بنقص املسافة الفاصلة بني الكتلتني وتتناقص بتزايدمها، وملا كان ألغلب أجرام 

العامة هي الرابط احلقيقي لتلك الكتل  السماء كتلة مذهلة يف ضخامتها، فإن اجلاذبية
متثل ) غري املرئية(على الرغم من ضخامة املسافات الفاصلة بينها، وهذه القوة اخلفية 

النسيج احلقيقي الذي يربط كافة أجزاء الكون كما هو احلال بني األرض والسماء، وهي 
 . القوة الرافعة للسماوات إبذن هللا بغري عمد مرئية

فسها اليت حتكم تكوُّر األرض وتكور كافة أجرام السماء وتكور الكون كله،  وهي القوة ن
كما حتكم عملية ختلُّق النجوم بتكدُّس أجزاء من الدخان الكوين على بعضها بعًضا، 
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بكتالت حمسوبة بدقة فائقة، وختلق كافة أجرام السماء األخرى، كما حتكم دوران 
م جريه يف مداره، بل يف أكثر من مدار واحد األجرام السماوية كلٌّ حول حموره، وحتك

له، وهذه املدارات املتعددة ال تصطدم فيها أجرام السماء على الرغم من تداخالهتا 
وتعارضاهتا الكثرية، ويبقى اجلرم السماوي يف مداره احملدد بتعادل دقيق بني كل من قوى 

بفعل القوة الطاردة  اجلذب إىل الداخل بفعل اجلاذبية وبني قوى الطرد إىل اخلارج
 . املركزية) النابذة(

، وجترب كافة صور املادة -أي تكوُّره-وقوة اجلاذبية العامة تعمل على حتدُّب الكون 
، ومتسك ابألغلفة الغازية )العروج(والطاقة على التحرك يف السماء يف خطوط منحنية 

تحديد تلك السرعة واملائية واحلياتية لألرض، وحتدِّد سرعة اإلفالت من سطحها، وب
 . ميكن إطالق كل من الصواريخ واألقمار الصناعية

   

   

   

شكل يوضح ثبات مدارات كواكب اجملموعة الشمسية حول الشمس ابلتعادل بني قوة اجلاذبية والقوة الطاردة 
 املركزية

أجرام واجلاذبية مرتبطة بكتل األجرام ومبواقعها ابلنسبة إىل بعضها بعًضا، فكلما تقاربت 
السماء وزادت كتلتها زادت قوى اجلذب بينها، والعكس صحيح، ولذلك يبدو أثر 
اجلاذبية أوضح ما يكون بني أجرام السماء اليت ميسك األكرب فيها ابألصغر بواسطة 
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املركزية اليت ) النابذة(قوى اجلاذبية، ومع دوران األجرام حول نفسها تنشأ القوة الطاردة 
ة بعيًدا عن األجرام األكرب اليت جتذهبا حىت تتساوى القواتن تدفع ابألجرام الصغري 

قوى اجلذب إىل الداخل، وقوى الطرد إىل اخلارج، فتتحدَّد بذلك مدارات  : املتضاداتن
 . كافة أجرام السماء اليت يسبح فيها كل جرم مساوي دون أدىن تعارض أو اصطدام

رض منذ بدء خلقهما، ستكون واجلاذبية وموجاهتا اليت قامت هبا السماوات واأل
سبًبا يف هدم هذا البناء عندما �ذن هللا تعاىل بتوقف عملية توسُّع الكون، فتبدأ اجلاذبية 
وموجاهتا يف العمل على انكماش الكون وإعادة مجع كافة مكو�ته على هيئة جرم واحد 

نطوي السماء  يوم :شبيه ابجلرم االبتدائي الذي بدأ به خلق الكون، وسبحان القائل
كطي السجل للكتب كما بدأ� أول خلق نعيده وعدا علينا إ� كنا فاعلني 

)104()األنبياء.( 

 : نظرية اخليوط العظمى ومتاسك الكون     •

القوة النووية الشديدة، والقوة (يف حماولة جلمع القوى األربع املعروفة يف الكون  
يف صورة واحدة للقوة اقرتح ) وقوى اجلاذبيةالنووية الضعيفة، والقوة الكهرومغناطيسية، 

 The Theory of" (نظرية اخليوط العظمى"علماء الفيز�ء ما يعرف ابسم 

Superstrings(، حدات البانية للَّبنات األولية للمادة من مثل اليت تفرتض أن الو
-10والفوتو�ت، واإللكرتو�ت وغريها، تتكون من خيوط طويلة يف حدود  الكواركات

من املرت، تلتف حول ذواهتا على هيئة الزنربك املتناهي يف ضآلة احلجم، فتبدو كما  35
 .لو كانت نقاطًا أو جسيمات، وهي ليست كذلك

وتفيد النظرية يف التغلب على الصعوابت اليت تواجهها الدراسات النظرية يف 
التعامل مع مثل تلك األبعاد شديدة التضاؤل، حيث تتضح احلاجة إىل فيز�ء كمية غري 
موجودة حاليًّا، وميكن متثيل حركة اجلسيمات يف هذه احلالة مبوجات تتحرك بطول 
اخليط، كذلك ميكن متثيل انشطار تلك اجلسيمات واندماجها مع بعضها بعًضا ابنقسام 

 . تلك اخليوط والتحامها
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ميكنها أن تتعامل مع ) Shadow Matter(ح النظرية وجود مادة خفية وتقرت 
من نواة الذرة إىل اجملرة (املادة العادية عرب اجلاذبية لتجعل من كل شيء يف الكون 

إن  . )[2](بناًء شديد اإلحكام، قوي الرتابط) العظمى وجتمعاهتا املختلفة إىل كل السماء
كل كتلة يف هذا الكون جتذب الكتلة األخرى بقدر حجم كتلتها، وبقدر املسافة فيما 
بينهما، وما دامت كل كتلة جتذب أختها فال بد أن يصبح الكون كتلة واحدة، وهذا ما 

 . حيول بني تكتُّله وتبعثره

يف السماء يدور، ويدور مبسار مغلق، يدور ويرجع، هذه احلركة الكونية إن كل شيء 
املستمرة ينشأ عنها ُقوى �بذة، هي اليت تكافئ القوى اجلاذبة، ومن هذه احلركة 

 .)[3](، وهذا من آ�ت هللا الدَّالة على عظمته"التوازن احلركي"املستمرة ينشأ ما ُيسمَّى 
وإًذا فهذه كواكب، وهذه أقمار تدور حول الكواكب، وهذه جنوم تُعدُّ ابلباليني، تتخلل 
السماء وتتألأل يف ظلمة الليل، والكل حملِّق يف الفضاء سابح يف أفالكه ومداراته، لكنه 

قوة جاذبية وقوة طاردة وأخرى ال -نه بقوة وحكمة رابنية متماسك بدون عمد فيما بي
فال اختالل وال اضطراب يف هذا التماسك، بل هو بنيان متني  -يعلمها إال هللا

 .)[4](وفريد

 : متاسك الغالف اجلوي لألرض نتيجة اجلاذبية الشديدة هلا قوة -اثنًيا

 : احلقائق العلمية )1

مل يكن أحد يعلم أن اهلواء له وزن، وإذا ما حسبنا وزن الغالف اجلوي لألرض جنده 
إًذا الغالف اجلوي الذي يعدُّ مساء ابلنسبة إلينا ! كيلو جرام  مساوً� مخسة مليار مليار

ثقيل جدًّا، ولو كانت كثافة الغالف اجلوي أقل مما هي عليه اآلن لتبخَّر وهرب إىل 
الفضاء اخلارجي، ولو أن جاذبية األرض كانت أقل مما هي عليه اآلن ملا متكَّنت األرض 

 . من اإلمساك هبذا الغالف

ة الغالف اجلوي لألرض يف أنه حيتوي على العناصر الغازية اليت ال غىن وتتجلَّى أمهي
للحياة عنها، كما أنه حيمي سكان األرض من اإلشعاعات الكونية وأسراب الشهب 
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والنيازك، اليت عندما تدنو من األرض حترتق يف جوِّها العلوي احرتاقًا جزئيًّا أو كليًّا قبل 
  .أن تصل إىل السطح العلوي لألرض

يف كل يوم يسقط حبدود طن مرت من ): من وكالة �سا()Bill cooke( يقول
النيازك على سطح القمر، وتتضمن النيازك كل األشكال اعتبارًا من القطع الكبرية وحىت 
جزيئات الغبار، وتضرب سطح القمر بسرعة تتجاوز مئات اآلالف من الكيلو مرتات 

السماء : يف التعبري عن هذه الظاهرة قوهلميف الساعة؛ وهلذا استخدم بعض العلماء 
وبسبب وجود غالف جوي قوي لألرض ال حنس هبذه ،The skyis fallingتسقط

إن الذي يراقب سطح القمر أو ... احلجارة؛ ألنه حيفظ األرض من مثل هذه النيازك
يوجد عليه حيس وكأن السماء تقع عليه كل يوم، وهذا ما أحس به رواد الفضاء عندما  

 !)[5](نوا على سطح القمركا

      

  

  

لسطح القمر كما التقطتها وكالة الفضاء األمريكية، ويظهر القمر مليًئا ابحلفر وفوهات الرباكني، والثقوب  صورة
 الناجتة عن سقوط كميات هائلة من النيازك واحلجارة الكونية

 : التطابق بني احلقائق العلمية وبني ما أشارت إليه اآلية الكرمية) 2

وميسك السماء أن تقع على :قوله تعاىلينكر الطاعنون اإلعجاز العلمي يف 
وقد تغافل هؤالء عن قدرة هللا عز وجل الذي خلق هذا ) 65:احلج(األرض إال إبذنه 
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الكون املليء ابلكواكب وتوابعها اليت تدور حول النجوم املكدَّسة يف داخل اجملرات، 
التجمعات "ى بـ وهذه النجوم بدورها تدور حول اجملرات، وهذه اجملرات تكوِّن ما يسمَّ 

، كل هذا يقوم على قوى اجلاذبية اليت "التجمعات اجملرية العظمى"، مث "اجملرية احمللية
خلقها هللا لضمان متاسك الكون وعدم ا�ياره، وإىل هذا تشري اآلية الكرمية، وهذا يدل 

 . على السبق القرآين هلذه احلقائق اليت اكتشفها العلماء حديثًا

 : ية لآلية الكرميةمن الدالالت اللغو 

: ؛ أي)65:احلج(  وميسك السماء أن تقع على األرض : يف قوله تعاىل" ميسك"
 .)[6](حيفظها

ًعا ووقوًعا": تقع"  .)[7](أي سقط: وقع، يقع، وقـْ
 : من أقوال املفسرين

وميسك السماء أن تقع على األرض   :ذكر ابن كثري رمحه هللا عند تفسري قوله تعاىل
لو شاء ألذن للسماء فسقطت على األرض : أي"، ما خمتصره )65:احلج( إال إبذنه 

فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورمحته وقدرته ميسك السماء أن تقع على األرض إال 
 .)[8]("مع ظلمهم: أي) احلج ((65)إن هللا ابلناس لرءوف رحيم  : إبذنه؛ وهلذا قال

، من أن أو )٦٥: احلج( وميسك السماء  : "وجاء يف تفسري اجلاللني ما نصه
إن هللا ابلناس لرءوف رحيم فتهلكوا ) 65:احلج(تقع على األرض إال إبذنه لئال 

(65)) [9]("يف التسخري واإلمساك) احلج(. 

) 65:احلج(وميسك السماء أن تقع على األرض: وذكر البغوي يف تفسري قوله تعاىل
 .)[10]("لكيال تسقط على األرض: يعين: "ما نصُّه

وذكر الرازي يف تفسريه أن من دالئل قدرة هللا عز وجل ونعمه على عباده يف قوله 
وميسك السماء أن تقع على األرض إال إبذنه إن هللا ابلناس لرءوف رحيم : تعاىل

)65 ()أن النعم املتقدِّمة يف اآل�ت ال تكتمل إال هبذه، أبن السماء مسكن ): احلج
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املالئكة فوجب أن يكون صلًبا، ووجب أن يكون ثقيًال، وما كان كذلك فال بد من 
لوال مانع مينع منه، وهذه احلجة مبنية على ظاهر األوهام،  -السقوط: أي-اهلوي 

كراهية أن تقع، : وقال البصريون. كي ال تقع: قال الكوفيون أن تقع :وقوله تعاىل
 .)[11](أنه أمسكها لكيال تقع فتبطل النعم اليت أنعم هبا: واملعىن

أن تقع على األرض وميسك السماء : وذكر صاحب الظالل يف تفسري قوله تعاىل
، وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له؛ وحكَّم )65:احلج(إال إبذنه

فيه تلك النواميس اليت تظل هبا النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة، ال تسقط وال 
وهللا عز وجل ميسك السماء أن تقع على األرض بفعل ذلك ... يصدم بعضها بعًضا
، وذلك يوم يُعطَّل الناموس الذي إال إبذنهل فيها وهو من صنعه الناموس الذي يعم

 .)[12](يُعمله حلكمة ويعطله كذلك حلكمة

وميسك السماء أن تقع : ويقول الشيخ دمحم الطاهر ابن عاشور يف تفسري قوله عز وجل
الشدُّ، وهو ضد اإللقاء، وقد ُضمِّن : واإلمساك): 65:احلج(على األرض إال إبذنه

يف اآليةجيوز أن يكون مبعىن ما قابل األرض يف اصطالح " السماء"، ولفظ ...معىن املنع
ب السيارة الناس، فيكون ُكالًّ شامًال للعوامل العلوية كلها اليت ال حنيط هبا علًما، كالكواك

 .)[13](وما هللا أعلم به، وما يكشفه للناس يف متعاقب األزمان
من خالل هذا العرض آلراء املفسرين جند أ�م أشاروا إىل إمكانية وقوع السماء على 
األرض، إال أن هللا عز وجل ميسك السماء بقدرته وعظمته من أن تقع على األرض 
رمحة ابلناس ورأفة هبم، وهذه القدرة اليت أشار إليها القرآن هي اجلاذبية اليت متسك هذا 

ة دوران كل أجرامه يف فلك حمدود ال يتعداه بقوة دفع طاردة الكون من اال�يار، نتيج
وقوة جذب شديدة؛ وهذا إمنا يدل على قدرة هللا تعاىل على تسيري خلقه حسب 
مشيئته وحكمته، وهذا ما اكتشفه العلم احلديث مؤخًَّرا، وقد سبق إليه القرآن منذ 

 ! راًب من اهلذ�ن؟آالف السنني، فكيف ينكرون هذا السبق القرآين ويعدُّونه ض
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 : وجه اإلعجاز  )3

مل يكن أحد يعلم قبل ذلك أن هذا الكون بكل ما فيه من كواكب وجنوم وجمرات، كل 
يدور يف فلكه، وحتكمه قوانني جعلها املوىل عز وجل سبًبا يف بقاء أجرامه مرتاصة 

ذه ومرتابطة دون أن حيدث بينها تصادم إىل أن يشاء هللا عز وجل، ومل تكتشف ه
 وميسك السماء: األشياء إال مؤخًرا، وإىل ذلك تشري اآلية، فقد بدأت بقوله تعاىل

، ويف هذه العبارة إشارة إىل قوة اجلاذبية اليت خلقها هللا وسخرها لرتبط )٦٥: احلج(
أجزاء الكون فال ينهار، ولو أن هذه اجلاذبية اختفت لبدأت اجملرات يف التصادم، 

تصادمات يف اجملموعة الشمسية، األمر الذي يؤدي إىل اصطدام الكواكب  وحلدثت
 . ببعضها وابألرض بشكل يفتِّت األرض متاًما

  
ولكن رمحة هللا تعاىل بعباده أنه حفظ هذه القوى اجلاذبية، فهي مستمرة إىل يوم القيامة، 

ول الكون، وال حيث تنهار هذه القوى مسبِّبة تناثر الكواكب والنجوم واجملرات؛ فيز 
 . يبقى إال هللا عز وجل

كذلك؛ فإن املخاطب هبذه اآلية هو اإلنسان على األرض، ولكي نتخيل حتقق هذه 
اآلية، أي اصطدام السماء ابألرض، ميكن أن نتخيل نيزًكا حبجم صغري، لو أنه اصطدم 

آالف ووقع على األرض ألحدث هزَّات ارتدادية عنيفة واحتكاًكا يرفع درجة احلرارة 
الدرجات، ويفتت أجزاًء من األرض، وقد يؤدي ذلك إىل انقراض عديد من الكائنات 

 .)[14](احلية، على رأسها اإلنسان، ولكنها رمحة هللا بنا
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 . بتصرف 323 -322، ص17، ج8التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، مج. [13]

املهندس عبد الدائم الكحيل : كيف ميسك هللا السماء؟ عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقع. [14]
www.kaheel7.com. 
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