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نشـــــــــأة الـــــــــــــكون"

الباب األول



”اآليات القرآنية”

ُهَمۖا َوَجَعۡلَنا ِمَن • ِت َوٱأۡلَۡرَض َكاَنَتا َرۡتٗقا َفَفَتۡقَنَٰ َوَٰ َمَٰ َر ٱلَِّذٌَن َكَفُرٓوْا أَنَّ ٱلسَّ ٌَ أََو لَۡم 

ٌُۡؤِمُنونَ   أََفََل 
ٍّۚ
 ً ٍء َح ًۡ ﴾30 األنبٌاء)ٱۡلَمآِء ُكلَّ َش

ا لَُموِسُعونَ  • ٖد َوإِنَّ ٌْ ٌۡ َ َها بِأ
َنَٰ ٌۡ َمآَء َبَن  ﴾47 الذارٌات﴿ َوٱلسَّ

ن • ِت َوٱألَرَض أَن َتُزوََل َولَئِن َزاَلَتا إِن أَمَسَكُهَما ِمن أََحد مِّ َوَٰ َمَٰ ٌُمِسُك ٱلسَّ  َ
إِنَّ ٱَّللَّ

ُهۥ َكاَن َحلًٌِما َغفُور ﴾41ر فاط﴿ اَبعِدِهۦٍّٓۚ إِنَّ

ا • ِعٌُدهُۥٍّۚ َوعًدا َعلٌََنا إِنَّ لَ َخلق نُّ ِجلِّ لِلُكُتِب َكَما َبَدأَنا أَوَّ ًِّ ٱلسِّ َماَء َكَط وَم َنطِوي ٱلسَّ ٌَ
ِعلٌِنَ 

َٰ
ا َف (104األنبٌاء ) ُكنَّ



اعتقد أرسطو أن األرض هى مركز الكون وأنها ثابتة فى مكانها بٌنما ٌدورالقمر 

والشمس والكواكب والنجوم حولها فى مدارات دائرٌة

نبذة تارٌخٌة عن نظرٌات الكون  .1 

نموزج أرسطو

1)



نموزج بطلمٌوس

األرض مازالت هى مركز الكون ولكنها محاطة ــــ فى نموذج بطليموس ــــ بثمان أسطح كروية 
عطارد، الزهرة، : يدور فيهم القمر والشمس والنجوم والخمس كواكب المعروفة حينئذ وهم

المريخ،المشترى وزحل
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لم ٌعرف هذا النموذج الذى تدور فٌه الكواكب حول الشمس إَل عن طرٌق قسٌس بولندى  

اسمه كوبرنٌك ونسبه لنفسه وَل ٌزال الغرب ٌنسبه الى كوبرنٌك بالرغم من العثور على 

ف مؤرخ العلوم ااعترو 1952األصلٌة فى بٌروت عام ( 1352)مخطوطات إبن الشاطر 

 ثبت أنها مأخوذة عن ابن الشاطرالفلكً العربً المسلمالفلك  دٌفٌد كبلنج بأن نظرٌات

 واّدعاها كوبرٌنك لنفسه

نموزج ابن الشاطر 
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ديناميكية الكون واتساعه    –2 ديناميكية الكون واتساعه    –2 ديناميكية الكون واتساعه    –2 ديناميكية الكون واتساعه    –2 ديناميكية الكون واتساعه    –2
دٌنامكٌة الكون وإتساعة. 2

.  بوضع فرضٌن أساسٌٌن عن الكون( 1922)بدأ فرٌدمان فى تطبٌق النظرٌة النسبٌة العامة على الكون 

والفرضان هما أن الكون ٌبدو بنفس المنظر فى أى اتجاه ننظر فٌه ومن أى مكان ننظر فٌه لٌثبت أن الكون 

.دٌنامٌكى ذو حجم متغٌر على خَلف اعتقاد أٌنشتٌن وفرضه أن الكون استاتٌكى



إثبات نظرٌة تمدد الكون

ما عدا اَلندرومٌدا  -أن كل المجرات ( 1929)اكتشف هابل مستخدما التلسكوبات الضخمة  سنة 

فى ابتعاد مستمر عن بعضها وكذلك بالنسبة لنا بسرعات هائلة قد  -وبعض المجرات اَلخرى القرٌبة 

وهذا َل ٌعنى إَل شٌئاً واحداً وهو أن الكون فى ! تصل فى بعض األحٌان الى كسور من سرعة الضوء

.  تمدد حجمى أو اتساع مستمر
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إعتراف آٌنشتٌن بخطئه

 عندما حاول آٌنشتٌن تطبٌق نظرٌة النسبٌة

العامة على الكون ووجد أنها تعطٌه كوناً متمدداً 

دائم اَلتساع فبدأ ٌلفق المعادَلت فأدخل فٌها ثابت 

عرف بعد ذلك بثابت الكون أو بقوة ممكن تسمٌتها 
زعم أنها مبنٌة ( Antigravity)بمضاد الجاذبٌة 

داخل الفضاء والزمن لموازنة قوة الجذب

  المستمرعاد بعد التأكد من حقٌقة اتساع الكون

الفٌزٌائٌون إلى أعمالهم ٌراجعونها فوجدوا أن ما 

تنبأ به فرٌدمان هو بالضبط ما اكتشفه هابل وهنا 

اآلن "أسقط فى ٌد أٌنشتٌن ولم ٌجد بداً من أن ٌقول 

إن : "واعترف فعَلً بخطئه قائَل!" حصحص الحق

إدخالى  لثابت الكون فى معادَلتى كان أكبر خطأ 

".علمى وقعت فٌه
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النمازج المختلفة إلتساع الكون 

1 =0Ω

تطبٌق فرٌدمان النظرٌة النسبٌة على الكون نتج عنه عدة حلول 

. ٌتمدد فٌها الكون بسرعة معٌنة تمكنه من تفادى اَلنكماشاألول 

وٌسمى . حتى ٌبدو فى النهاٌة أن المسافة بٌن المجرات َل تزداد

الكون فى هذه الحالة بالكون المستوى وتساوى كثافته الكثافة 
ٌتمدد ببطء ٌكفى فالكون  0Ω> 1أما إذا كانت . 0Ω= 1الحرجة 

  ثمثم توقفه تماماً  لقوة الجذب بٌن المجرات أن تقلل من هذا التمدد

cρ) بمتغٌرالكثافة   0Ωتعرف   /ρ  =0Ω ) حٌث أنρ  هى

.   هى الكثافة الحرجة للكون cρالكثافة الحقٌقٌة للكون و 

لٌصبح كونا  ٌبدأ الكون فى اَلنكماش تحت تأثٌر قوة الجذب

وفى الحالة الثالثة ٌتمدد الكون . مغلقا ثم ٌنتهى بإنهٌاره

بسرعة كبٌرة َل تستطٌع قوة الجذب التغلب علٌها فٌستمر 

وفى هذه الحالة ٌسمى . الكون فى التمدد إلى أن ٌشاء خالقه

اَلعتقاد أآلن هو أن كثافة (. 0Ω> 1)الكون بالكون المنفتح 

الكون تساوى تقرٌبا الكثافة الحرجة أى أننا نعٌش على اغلب 

(.  WMAP 8)الظن فى كون مستوى 

------------------------

(1 <0Ω)

 1 <0Ω
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مراحل تطور الكون بعد نشأته

 

العناصر الخفٌفة مثل الهٌدروجٌن والهلٌوم واللٌثٌوم فى التكوٌنبدأت 

شفافاً اَلشعاع الذى كون اإلشعاع الخلفى للكون ولٌبدو الكون المادة عن سنة انفصلت ألف وبعد حوالى . 5
فى التكونالنجوم والمجرات بدأت سنة  300,000عندما بلغ عمر الكون حوالى .6

نماذج الكون فى بداٌته . 1

تعتبر تخمٌنٌة ولكن المتفق 

علٌه أن الكون بدأ بالدوى 

ملٌارسنة13.8الهائل منذ 

أعقب ذللك تضخم وصل . 2

بالكون الى عصر اللبتون ثم 

أعقبه عصر النٌوكلونز

وفى الثوان األولى  اتسع . 3

الكون وإنخفضت درجة 

حرارته وتكونت البروتونات 

واإللكترونات والنٌوترونات

   وخَلل الدقائق األولى . 4
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عودة إلى اآليات الكريمة  - 2 عودة إلى اآليات الكريمة  - 2 عودة إلى اآليات الكريمة  - 2 عودة إلى اآليات الكريمة . 3عودة إلى اآليات الكريمة  - 2
فتق السموات واألرض 

ُهَمۖا َوَجَعۡلَنا ِمَن ٱۡلمَ  ِت َوٱأۡلَۡرَض َكاَنَتا َرۡتٗقا َفَفَتۡقَنَٰ َوَٰ َمَٰ َر ٱلَِّذٌَن َكَفُرٓوْا أَنَّ ٱلسَّ ٌَ ٍء آءِ أََو لَۡم  ًۡ  ُكلَّ َش
ٌُۡؤِمُنونَ   أََفََل 

ٍّۚ
 ً   ﴾٣ٓاألنبٌاء)َح
  وأول حادث من هذا النوع هو انفصال المادة . لقد وجدنا بعض الحوادث الهامة التى حدثت فى تارٌخ الكون

فالمادة كانت حٌنئذ . ألف سنةثَلثة آَلف سنة و البعض ٌقدرها بمائة  واَلشعاع عندما كان عمر الكون حوالى 

وهذه . مكونة من الهٌدروجٌن والهلٌوم وبعض العناصر األخرى ومن اَللكترونٌات السابحات فى حساء اَلشعاع
فقد أخذ ٌبرد بالتدرٌج حتى –أو الفوتونات –أما اَلشعاع . المادة التى تكونت هى أصل عناصر تكوٌن المجرات

.أصبح ٌمأل آفاق الكون كله

 واَلشعاع الذٌن كانا المادة أى اتحاد فالمقصود إذن من أن السموات واألرض كانتا مرتوقتٌن أى متحدتٌن

وفتقهما هو انفصالهما عن بعضهما لتكون المادة بعد ذلك كل الكواكب . أساس كل شىء فى السموات واألرض
.والنجوم والمجرات ولٌكون اَلشعاع أرجاء السماء وآفاق الكون كله كما ٌخبرنا العلم الحدٌث



ا لَُموِسُعونَ  ٖد َوإِنَّ ٌْ ٌۡ َ َها بِأ
َنَٰ ٌۡ َمآَء َبَن ﴾٤٧﴿ الذارٌات َوٱلسَّ

إتساع السماء 

 أن للكون بداٌة وما دام له ونبروز لقد أثبت الباحثان هاوكٌنج

بداٌة فَلبد وأن له خالق والمؤمن َل ٌحتاج قلبه إلثبات رٌاضى 

بوجود الخالق الذى بدأ هذا الكون، فهو فى كل لحظة ولفتة ٌشعر 

وٌحس بوجوده ولكن قد ٌكون هذا اإلثبات الرٌاضى سبباً فى 

.إطمئنان قلوب تؤمن كثٌراً بالعلم وقلٌَلً ما تؤمن باَّلل

الخالق العزٌز القدٌر ٌقول إنا بنٌنا السموات وإنا لموسعوها .

وهذا ما ٌحدث للكون اآلن بل ومنذ بَلٌٌن السنٌن اتساع وتمدد 

وكما َلحظنا أن هذه الحقٌقة . مستمر، السموات تتسع والكون ٌتمدد

لٌست قائمة على نظرٌة أو إفتراض أو نموذج فحسب ولكن 

المشاهدات قد أثبتت هذه النظرٌة واتفاق التجارب التى قام بها 

الكثٌرون من الفلكٌون فى أزمان وأماكن مختلفة قد جعلت من هذه 

النظرٌة حقٌقة علمٌة،
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ن َبعِدِهۦٍّٓۚ إِنَّهُ " ِت َوٱألَرَض أَن َتُزوََل َولَئِن َزالََتا إِن أَمَسَكُهَما ِمن أََحد مِّ َوَٰ َمَٰ ٌُمِسُك ٱلسَّ  َ
ۥ إِنَّ ٱَّللَّ

  ﴾٤ٔ﴿ فاطر“َكاَن َحلًٌِما َغفُور

إنهٌار الكون وزوال السموات واألرض

  وقد . بعٌداً قد َل ٌكون لقد ناقشنا نموزج انهٌار الكون وبأن احتمال حدوث ذلك

ٌكون هذا سبباً آخر ٌعزى إلٌه حقٌقة أن الكون مازال حتى اآلن قرٌباً من نقطة 

.اَلنهٌار فكثافته جد قرٌبة من الكثافة الحرجة

  فانكماش الكون وإنهٌاره على نفسه ما هو إَل بداٌة لزوال السموات واألرض

ولئن زالتا بهذه الطرٌقة أو بغٌرها فمن ٌستطٌع أن ٌوقفهما؟ من ٌستطٌع أن 

ٌوقف هذا اإلنهٌار الهائل غٌر خالقه؟ إنه إنهٌار للكون كله بما فٌه من بَلٌٌن 

.كشمسنا وكواكب كأرضناالمجرات وبما فى كل مجرة من بَلٌٌن الشموس 

  إن عظمة هذه اآلٌة الكرٌمة أنها تشد أذهاننا إلى هذه الحقٌقة المذهلة وجمال

.العلم والمعرفة ٌبدوان فى إظهار أبعاد هذه الحقٌقة مجسمة أمامنا

7)



طُى السموات واألرض
 
َٰ
ا َف ا ُكنَّ ِعٌُدهُۥٍّۚ َوعًدا َعلٌََنا إِنَّ لَ َخلق نُّ ِجلِّ لِلُكُتِب َكَما َبَدأَنا أَوَّ ًِّ ٱلسِّ َماَء َكَط   لٌِنَ عِ ٌَوَم َنطِوي ٱلسَّ

(104األنبٌاء )

هذا الكون الذى قدر قطره بنٌف وتسعون بلٌون سنة ضوئٌة وكتلته إن 

لقد ! طناً لٌبدو فى ٌد خالقه كصحائف الكتاب فى ٌد قارئه 5510بأزٌد من 

ذكرنا أن الكون على أغلب الظن مستوٌا وقد ٌكون منغلقا ولكن هذا لن ٌعنى 
فلن ( 0Ω> > 1)متسارعا أو شٌئا هاما لخالقة فحتى إن كان كونا منفتحا 

وزنه بل سٌطوٌه فى سهولة وٌسر وثقل ٌستعصى على خالقه مهما اتسع 

بدأ الخالق الكون بالفرقعة وكما . كما ٌطوى صاحب السجل صحائفه
التى َل ( Singularity)المروعة من نقطة سماها الفزٌائٌون بنقطة اآلحاد 

ٌسرى فٌها أى قانون من قوانٌن الفزٌاء، فَل عجب إذا أوقف الخالق أى 

َ َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَْرُض َجِمًٌعا  َقْبَضُتُه  ”تمدد للكون وطواه فى ٌده  َوَما َقَدُروا َّللاَّ
َماَواُت  اَمِة َوالسَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌُْشِرُكونَ ٌَ ا  ِمٌنِِه ٍّۚ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَىَٰ َعمَّ ٌَ اٌت بِ ٌَّ َما ولن ننس اآلٌة الكرٌمة ِ( 67الزمر )“ َمْطِو إنَّ

قُولَ لَُه ُكْن  ٌَ ًئا أَْن  ٌْ ُكوُن ، أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َش ٌَ ِه ُتْرَجُعوَن َف ٌْ ٍء َوإِلَ ًْ ِدِه َملَُكوُت ُكلِّ َش ٌَ (83 - 82ٌس )َفُسْبَحاَن الَِّذي بِ
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نتائج هذا الباب
  من أهم النتائج التى نخرج بها من

هذا الباب هى أن العلم ٌساعدنا فى 

إٌجاد تفسٌرات  آلٌات بدء الخلق 

.ونهاٌته

 النتٌجة الثانٌة هى اَلتفاق الذى

ٌسترعى اَلنتباه بٌن اآلٌات القرآنٌة فى 

خلق الكون وبٌن آخر ما توصلنا إلٌه 

إنه صورة جدٌدة .  من حقائق علمٌة

من اَلعجاز القرآنى 

 ًبالرغم من أن هذه اآلٌات القرآنٌة نزلت منذ ما ٌقرب من خمسة عشر قرناً، َل نجد فى القرآن أى انعكاسا

لمفهوم ولعلوم ذلك العصر وَل آثاراً لما قد نسمٌه اآلن بالخزعبَلت العلمٌة بل نجد آٌات تتفق مع مشاهدات 

لخلق السموات واألرض أكبر من خلق ” . عصرٌة وعلوم تكتشف بعد نزول القرآن بأربعة أو خمسة عشر قرناً 

(.57غافر )“ الناس ولكن أكثر الناس َل ٌعلمون
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