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 ملخص البحث: 

البحث الى ت ال  يزعزيهدف هذا  المتعلقة بخلق   قرآنيةفهمنا للكون الذي نعيش فيه، من خالل اآليات  النبوية الشريفة  واألحاديث 

السموات واألرض، ويحتوي هذا البحث على نظرية علمية جديدة مدعومة بمعادالت رياضية تطبيقية يمكن من خاللها إجراء 

وغير   ،وعمر كوكب األرض  ،وحجمه  ، دقيق، مثل عمر الكون  كلبشالعمليات الحسابية للوصول الى قيم كونية وقياسات علمية  

ذلك، كما يحتوي الجزء األخير من البحث على بعض األمثلة التطبيقية للنظرية، ومن نتائج هذه الدراسة، الوصول الى القيمة 

و الكون،  لعمر  األرضمقدار  الدقيقة  الشريف  ،حجمه، وعمر كوكب  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  متناهية ومطابقة  ب  ة،من  دقة 

 ألحدث القياسات العلمية.  

 .، اإلعجاز العلمينظرة اإلسالم للكون عمر الكون، ،السماوات واألرض، ستة أيام الكلمات المفتاحية:
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Certainty Theory 

 

Abstract: 

This study aims to enhance our understanding of the universe and develop the astrophysics 

science field. This paper contains a novel scientific theory supported by applied mathematical 

equations. The last section of this study includes some practical examples of the Certainty 

Theory. This theory determines the value of the universe's age, the universe's size, and the earth's 

age from the Holy Quran and Sunnah. 

Keywords: age of universe, the holy Quran, Islamic Islam's view of the universe. 

 

 

 

 :المقدمة

العلم على الدين أعداءه،  ح  رت الحراب، وأ  طيس، وكث  الو    ي  لقد حم   العقيدة  اللم يكن هناك في عصور  ومش  سلف علم يعارض 

الهدايا لذلك  اإلسالمية،   جانب  على  مركز  االهتمام  فكان  جدوى،  ذا  الكريم  القرآن  من  العلمي  الجانب  على  التركيز  يكن  لم 

أما في عصرنا   القرآنية صراحة، مثل   لحالي،اوالعبادات،  النصوص  والقياسات والشواهد تعارض  التجريبي  العلم  فقد أصبح 

أياممسألة   الكون في ستة  المؤمن،  حجة    لدحضالملحد    بها  يستقويوغير ذلك، ويوما بعد يوم    ،وعمر كوكب األرض  ،خلق 

 .النبوية الشريفة وتبيينهما للناسوالسنة   ،التركيز على الجانب العلمي من القرآن الكريم لزامافوجب علينا 

وما جاءنا من الحق، ولكن إيماننا هذا ليس أعمى، وليس مجرد معتقدات مبنية   –صلى هللا عليه وسلم–نحن نؤمن باهلل ورسوله  

ا بها أو كنا  أو كنا عنها غافلين، سواء آمن  أ خبرنا بهاعلى أسس أشبه للخيال، ينكرها العقل السليم، بل هي الحقيقة الكاملة، سواء  

  تمهللا سبحانه وتعالى    وبتوفيقهذه النظرية،  منه    تنشأالذي  اليقين    فهذا هو،  شيء  حقيقة وجودها  منبها كافرين، ال يغير ذلك  

، فما كان فيها صواب فمن هللا وحده ال شريك له، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وهللا أعلم  بهذا الشكل  صياغتها

 رب العالمين.  والحمد هلل
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 أهمية البحث: 

جذريا حال  البحث  عمر ل  يقدم  مسألة  في  حديثاً  العلم  أثبتته  وما  النبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن  ظاهر  بين  الحاصل  لخالف 

 ، وعمر كوكب األرض، ومراحل خلق السماوات واألرض.هوحجم ،الكون

 : البحثسبب 

لم "كيف تقولون ان عمر الكون ستة أيام وأن عمر األرض أربعة أيام، ونحن يوما ملحد لمسالسبب في نشأة هذا البحث أنه قال  

وجدنا آثار على األرض تعود لماليين السنين، وإن قلت اليوم كألف سنة، كما زعمتم! إذاً فهي ستة آالف سنة، وما بلغتم شيء  

رد تلفيق ليس إال، الن كالنا يعلم أن كلمة من الماليين، وإن قلت هي مراحل ليست أيام، كما قال علمائكم العصريين! فهذا مج

أيام ال تعني مراحل، إنما األيام أيام والمراحل مراحل"، فبهت المسلم، ولم يعرف بماذا يجيبه، وانتهت المناظرة على ذلك، فمن  

 حينها بدأ البحث عن اإلجابة، وهذا هو السبب الرئيسي لنشأة هذا البحث.

 أهداف الدراسة: 

والمرسلينالك  قرآن لل  االنتصار األنبياء  خاتم  وسنة  وسلم  ريم  عليه  هللا  والنصوص  و،  صلى  الوضعية  العلوم  بين  الفجوة  سد 

 الشرعية. 

 مشكل البحث وأسئلة الدراسة:

القياسات الفلكية أن عمر الكون أكثر  بو   العلم حديثا  بينما أثبت   ،ستة أيام  في القرآن الكريم  كيف أن عمر السماوات واألرض  –أ  

 ؟ليار سنةة عشر ممن ثالث

األرض تعود   وجه   كيف يكون عمر كوكب األرض أربعة أيام في القرآن الكريم بينما بعض اآلثار التي عثر عليها على  –ب  

 ؟لماليين السنين

مئة   كيف يقول النبي صلى هللا عليه وسلم أن المسافة بين األرض والسماء الدنيا خمس مئة عام، وسمك السماء الدنيا خمس  –ج  

 بليون كيلومتر.  ةأربع يقدر بعده بأكثر منا أقرب نجم لألرض م، بينمعا

 نتائج البحث: 

الكون لقيمة عمر  الكريم  بدقة   الوصول  القرآن  التقنيات  ،من  أحدث  باستخدام  حديثاً  العلم  أثبته  لما  تماما  مطابقة  كانت  ،  والتي 

لذي تتطابق مع القيمة المقدرة لعمر كوكب األرض حاليا  او  ،نوية الشريفةالقرآن الكريم والسنة ال  من  تحديد عمر كوكب األرض

والذي كان أكبر بقليل من القيمة    ،حساب حجم الكون من القرآن الكريم والسنة النوية الشريفة  ،والفلك  ا الجيولوجي  من قبل علماء

 . طبيعي ون الخارجي أمريمكن رصده وجدار الكوجود مسافة قليلة بين أبعد جسم ولحجم الكون المرصود،  لفلكية المقدرةا
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   النظرية: مبادئ. 1

األول: نقطة  المبدأ  أي  موقع  عن  التعبير  الفراغ  يمكن  الى  أبعاد،    أربع  من خالل  في  الديكارتيةباإلضافة    الثالث  اإلحداثيات 

( المكاني  يوجد  (x, y, zالمعروفة  الن  ه في  توجدالذي   المكاني  الفراغهو  و،  p  البعد  المكاني   الفراغ،  إثنين  اوعدده  ، قطةتلك 

 .ip غير المنظورالمكاني  الفراغ، وvpالمنظور 

الثاني: يشغللكل    المبدأ  من    شيء  بالزمنالفراغ  أي  حيز  تأثر  النسبةوله  ،نسبة  سرعة    ذه  وقيمة  الصفر  بين  محدودة  قيمة 

 . خارج إطار المكانوبين  الزمن بينه كمية اسقيفي فارق المقدار لم إذا ع   بالزمن هتحديد قيمة نسبة تأثر الضوء، ويمكن

تساوي    منظور لاغير  ، أما المسافة في البعد  على كمية الزمن  سرعةالب  تقاسالمسافة في البعد المكاني المنظور    المبدأ الثالث:

 . ، فنسبة التأثر بالزمن في البعد غير المنظور تقابل السرعة في البعد المنظوركمية الزمنفي بالزمن تأثر النسبة 

للمسافة ما في البعد المكاني بالنسبة    نظور  مالمسافة في البعد المكاني ال  :المكانيةالعالقة  أوال    الرياضية:  ت. المعادال2

  ا كالتالي:يرياض  التعبير عنهايمكن  غير المنظور

            (1 ) 

الى ما يقابلها من  بالنسبة    في البعد المكاني المنظور    ودالتي تمر على الشيء الموج  الفترة الزمنية  :الزمانيةالعالقة  ثانيا  

 تساوي:  فترة زمنية خارج إطار المكان

       (2 ) 

الفارقهي نس   حيث   المكاني  بين  يالزمن  بة  المكان  المنظور  البعد  إطار  الفارق    و    ،وخارج    العكسي ني  زمالتمثل 
فهي ثابت كوني    cأما    الفترة الزمنية المستغرقة لقطع مسافة معينة في البعد المكاني غير المنظور،تعبر عن    و    ،همابين 

 فراغ.تعادل قيمته سرعة الضوء في ال
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 : تطبيق النظرية. 3

القرآن  النظرية  باختبارسنقوم    الدراسة،في هذا القسم من   النبويةعلى بعض النصوص  النتائج  ومقارن  الشريفة،  ية واألحاديث  ة 

 الواردة فيها.المعادالت الرياضية  صحة ختبارال ثة،الحدي بالقياسات العلمية

النظريةالرياضية  المعادالت  :  اتمالحظ نتائج  من  استنباطها  النظرية  تم  باسم  الخاصة  المعروفة  في  ،  النسبية  التعويضات 

الرياضية  ،المعادالت الملحق  ،والحسابات  في  مرفقة  البحث  كلها  في    ،آخر  ورودها  حسب  الرجوع النصمفهرسة  ويمكن   ،

 .للملحق للتحقق من صحة الحسابات

 :ن الكريم والسنة النبوية الشريفةآقرلمن ا . حساب عمر األرض1.3

تربة يوم السبت،  عز وجل الخلق هللا  "أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي فقال:  )ال:  عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه ق

فيها   وبث  األربعاء،  يوم  النور  وخلق  الثالثاء،  يوم  المكروه  وخلق  االثنين،  يوم  الشجر  وخلق  األحد،  يوم  الجبال  فيها  وخلق 

جمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما  الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السالم بعد العصر من يوم ال

 ( 2789-"( )صحيح مسلمعصر إلى الليلبين ال

نالحظ أن األيام هنا ذكرت مفردة، كل منها على حدا، وتسمي العرب الفترة الزمنية من  ال تعارض هنا مع ظاهر القرآن الكريم،

ار وليلته(،  فرد، أما إذا ذكر جمعا )أيام( فالمقصود بها اليوم كامال )النهشروق الشمس الى غروبها باليوم، إذا ذكر لفظ اليوم م

اليوم مفرد، فذلك يعني    ذلكولتسهيل   فإذا ذكر  الساعات بدال من األيام،  جمعا اليوم  ساعة، وإذا ذكر    12سوف نستخدم كلمة 

الجزء األخير من   -صلى هللا عليه وسلم-النبي  ، يجذر بالذكر أن الحديث الشريف يفّصل فيه  ساعة  24  هذا يعني كل منهاف)أيام(  

 كان قبل ذلك من تهيئة لألرض.ض )من تكون القشرة األرضية( ولم يذكر عليه الصالة والسالم ما مرحلة تهيئة األر

ساعة    84سبعة أيام مذكورة مفردة، إذا هي    ،يمكن حساب عدد الساعات في الحديث الشريف السالف، من السبت الى الجمعة

يق المعادلة لنعرف كم تساوي  فترة الزمنية، يمكننا تطب(، بما أنه أصبح لدينا ال24/84يام )من األ  3.5  وهي تساوي(،  7*12)

 بالنسبة لإلنسان. أيام خارج إطار المكان في البعد المنظور 3.5

 (.1b)مليار سنة.  4.590 سيكون( نجد أن عمر األرض بالتقدير البشري 2بتطبيق المعادلة رقم ) 

  (1) ( مليار سنة.or 4.590 4.490)بحوالي رض األيقدر العلماء اليوم عمر حيث  ،وهذا ما أثبته العلم الحديث

 :ن الكريم والسنة النبوية الشريفةآقر لمن ا حساب عمر الكون .2.3

ن  ل غ وٍب(   سَّن ا م  ا م  م  تَّة  أ يَّاٍم و  ا ف ي س  ا ب ي ن ه م  م  ض  و  األ  ر  ات  و  او  ل ق ن ا السَّم  ل ق د  خ   (. 38)ق،يقول تعالى )و 
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ين  )ق ل  أ    تعالىويقول   بُّ ال ع ال م  ل ك  ر  ع ل ون  ل ه  أ ن د ادًا ۚ ذ َٰ ت ج  ي ن  و  م  ض  ف ي ي و  ل ق  األ  ر  ي خ  ون  ب الَّذ  ف ر  ن   ئ نَّك م  ل ت ك  ي  م  اس  و  ا ر  ع ل  ف يه  ج   ۞ و 

ب ع ة    ا ف ي أ ر  ات ه  ا أ ق و  ق دَّر  ف يه  ا و  ك  ف يه  ب ار  ا و  ق ه  اًء ل لسَّاف و  ض  ائ ت ي ا أ يَّاٍم س و  ل أل  ر  ا و  اٌن ف ق ال  ل ه  ه ي  د خ  اء  و  ىَٰ إ ل ى السَّم  ت و  ئ ل ين  ۞  ث مَّ اس 

ا ىَٰ ف ي ك ّل  س م  ح  أ و  ي ن  و  م  اٍت ف ي ي و  او  اه نَّ س ب ع  س م  ين  ۞ ف ق ض  ًها ق ال ت ا أ ت ي ن ا ط ائ ع  ًعا أ و  ك ر  ه اط و  ر  اء   ٍۚء أ م  يَّنَّا السَّم  ز  اب يح    و  ص   الدُّن ي ا ب م 

( )فصلت،  يز  ال ع ل يم  ير  ال ع ز  ل ك  ت ق د  ف ًظا ۚ ذ َٰ ح   (.12-9و 

من سورة    ات األربع يقينا ال ريب فيه، أما عند تدبر اآلي،  أيام  6استغرق    السماوات واألرضعند تدبر اآلية األولى نعلم ان خلق  

)أولها مرحلة    ،مراحل  أربعنجد    ،فصلت للحياةمرحلة  وهي يومين، و   ،مجردة(الاألرض  خلق األرض  وهي   ،تهيئة األرض 

ًعا أ و  )قوله تعالى    في  ،اإلتيان  مرحلة  وهي  ،كم استغرقت  في اآلية  غير مذكور  مرحلةأربع أيام، و ض  ائ ت ي ا ط و  ل أل  ر  ا و  ف ق ال  ل ه 

(، و ين  أ ت ي ن ا ط ائ ع  ًها ق ال ت ا  تحويل السماء من دخان الى سبعة سماوات وخلق النجوم في السماء   مرحلة لمرحلة األخيرة وهي  اك ر 

التي ذكرت   األرض،  أما مرحلة تهيئة  ،الدنيا والتي استغرقت يومين المرحلة  فهي مرحلة منفصلة، ولوال ذلك ما فصلت عن 

العملية  سبحانهر  أيام، ولم يذك  4ة استغرق  بجملة اعتراضية ان تهيئة األرض للحياهللا عز وجل  يخبرنا  بل    قبلها،   متى كانت 

 بالتحديد، أهي بعد خلق السماوات واألرض، أم متزامنة مع ذلك.

السماوات  خلق  من  االنتهاء  بعد  كانت  األرض  تهيئة  مرحلة  فإن  السابقة،  الفقرة  في  الوارد  الشريف  الحديث  نص  على  بناًء 

األرض    أز وجل السماوات واألرض في ستة أيام، ثم هيخلق هللا ع  :رتيب كالتالييمكن سرد التو   ،وقبل خلق اإلنسان  ،واألرض

  س كن الجنة ب رهبة ثم   لق ثمخ  (  وهو يوم الجمعة  ،يوم  مذكور مفردساعة )  12بـ  ذلك  بعد  ثم  في أربعة أيام،  الستقبال اإلنسان  

إجماال  أ   أي  األرض،  الى  السالم  عليه  آدم  سيدنا  الزمنية  هبط  امن  الفترة  واألربداية خلق  اإلنسان  الى    ضلسماوات  استيطان 

)  10.5تعادل    رضلأل ف(،  0.5+4+ 6أيام  الزمنية  الفترة  لدينا  أصبح  أنه  االن  بما  تعادل    حسابيمكننا  البعد كم  في  بالنسبة 

 المنظور اذا قام اإلنسان بتقديرها.

 ( .2b) .مليار سنة 7713. سيكونبالتقدير البشري  الكون( نجد أن عمر 2بتطبيق المعادلة رقم )

  (2) .( مليار سنةor 13.77 13.82)بحوالي  الكونحيث يقدر العلماء اليوم عمر  أيضا،  ا ما أثبته العلم الحديثوهذ

 :ن الكريم والسنة النبوية الشريفةآقر لمن ا . حساب حجم الكون3.3

ابة بالبطحاء فمرت سح  -صلى هللا عليه وسلم    -كنا جلوسا مع رسول هللا    قال:  -رضي هللا عنه    -عن العباس بن عبد المطلب  

  فقال:   السحاب.  فقلنا:" السحاب "    فقال:   أعلم. هللا ورسوله    فقلنا:"    هذا؟" أتدرون ما  )  -وسلم:  صلى هللا عليه    -فقال رسول هللا  

  . أعلمهللا ورسوله    فقلنا:"    واألرض؟" تدرون كم بين السماء    قال: " والعنان " ثم سكت ثم    فقال:   والمزن.  فقلنا:" والمزن "  

بينهما  فقال: خمسمائة    "  خمسمائة    سنة،مسيرة  مسيرة  تليها  التي  السماء  إلى  سماء  كل  مسيرة    سنة،وبين  سماء  كل  وكثف 

السماء    سنة،خمسمائة   بين  أعاله وأسفله كما  بين  السابعة بحر  السماء  بين ركبهم   واألرض،وفوق  أوعال  ثمانية  ذلك  فوق  ثم 

 ( 4)( فى عليه من أعمال بني آدم شيء " فوق ذلك ليس يخوهللا واألرض،وأظالفهم كما بين السماء 
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عام، بما أنه    1000السماء الدنيا هي مسيرة    حدود  المسافة بين سطح األرض الى نهاية  أن  -صلى هللا عليه وسلم-يخبرنا النبي  

الزمنية  أصبح   الفترة  المسافة،معنا  تلك  لقطع  بالزمن  التي ستستغرق  اإلنسان  تأثر  )ف  ،ومعنا نسبة  تعالى  قوله  ل ون ك   و  ي  ت ع ج  ي س 

ا ت ع دُّون   مَّ بّ ك  ك أ ل ف  س ن ٍة م  ن د  ر  ًما ع  إ نَّ ي و  د ه  ۚ و  ع  ل ف  َّللاَّ  و  ل ن  ي خ  لتحويل المسافة ( 1( فيمكن تطبيق المعادلة )47( )الحج، ب ال ع ذ اب  و 

 في البعد غير المنظور الى مسافة في البعد المنظور.

 ( b.3)  .مليار سنة ضوئية 40.94 حواليفة تساوي تعويض تكون المساوعند ال 

 ( 3) .مليار سنة ضوئية  46.5بحوالي  المرصوديقدر العلماء اليوم نصف قطر الكون 

 

 التوصيات: 

العلم، فينبغي    –أ   القرآن الكريم، فهو حجة لكل عصر، وهذا عصر  إظهار  إذاً  نوصي بضرورة االعتناء بالجانب العلمي من 

 . هبما يناسبفي كل عصر جة القرآن الكريم ح

فال    ، أو نظرية ذات موثوقية،علميةمسلمة  و  هسنادإ  حديث صحّ تعارض بين  إن صادف    ،نوصي متخصصي علم الحديث  –ب  

قال هللا    كمنكن  يال  ، وحتى يأتي هللا بنصره  فلينتظرستطع،  ي، فإن لم  صحح العلميف الحديث، إنما  ضعّ يو  ،سلك الطريق السهلي

تَّ عز وجل فيهم ) ل ون  ح  اذ ا ك ن ت م  ت ع م  ل ًما أ مَّ ا ع  يط وا ب ه  ل م  ت ح  اء وا ق ال  أ ك ذَّب ت م  ب آي ات ي و   .(84( )النمل، ىَٰ إ ذ ا ج 

 

 الخاتمة:

ن الحق  ولك  ،وتعددت النظريات  ،وكثرت االكتشافات  ،، لقد تطور العلم كثيرامسلمعزيزي الفي الختام أقول لكّل مسلم مؤمن،  

وأخيرا عزيزي القارئ أضع  ،  آيات الكتاب المبين وسنة النبي األمين  تدبرمواكبة هذا التطور في  دهر، فواجب علينا  ثابت أبد ال

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب  وهللا أعلم،    الرحيم، إنك أنت العليم  و   اجتهادي،إن هذا    ربي  اللهمبين يديك هذه الدراسة وأقول،  

 العالمين.

 

 

 

 



 

8 

 

 : بعد الوحيين  لمراجعا

1- from the Archived. U.S. Geological Survey. 1997."Age of the Earth"original on 23 December 

2005. Retrieved 2006-01-10. 

2- Planck Collaboration (2015). "Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters (page 32)". 

Astronomy & Astrophysics. 

في القران والسنة.   . سرعة الضوء في القران الكريم. الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي(هجري 1427)دح. د. محمد دو 3 -

 الطبعة األولى.

 

 ملحق العمليات الحسابية: 

،  Casio مقدمة من شركة ترنت،عبر االن  عالية الدقة حاسبة باستخدامت الرياضية في هذا البحث القد أجريت جميع الحساب

التالي: الرابط على  وصول مجاناال  وهي متاحةقعها الرسمي على شبكة اإلنترنت، متوفرة على مو

https://keisan.casio.com/calculator . 

 الثوابت:

 (3) كم/س. .c :81079252848سرعة الضوء في الفراغ  -

 (3) يوم. .3216608827الشهر النجمي:  -

 (3)  ساعة. 23.9344721277777777777777وم النجمي: الي -

 (3) كم x 10^12 9.461السنة الضوئية:  -

 .655719.86112:  1: الفارق الزمني  -

ع  تم حسابه من قوله تعالى )الفارق الزمني    توضيح: ل ف  َّللاَّ  و  ل ن  ي خ  ل ون ك  ب ال ع ذ اب  و  ت ع ج  ي س  مً و  إ نَّ ي و  بّ ك  ك أ ل ف  س ن ٍة د ه  ۚ و  ن د  ر  ا ع 

ت ع دُّون   ا  مَّ )الحج،  م  واحد  47(  بنسبة  أي  هأيام  327859.93056الى  يوم  (،  األيمن  الطرف  لكن  فرد،  ،يوم  نا،  مذكور   وهو 

،  امأي  هنا   ن الطرف األيسرفترة من شروق الشمس الى غروبها، لكالذكر مفردا فهو يشير الى    إذاوذكرنا أن اليوم عند العرب  

 24حتى يصبح مفهوم اليوم    2توحيد مفهوم اليوم في الطرفين وذلك بضرب الطرفين في    مذكورة جمعا، لذا وجب علينا  أي

 في الطرفين. ساعة 

 

https://keisan.casio.com/calculator
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 التعويضات حسب الفهرسة: 

- b.1: 

(3.5 / sqrt (1-((sqrt (1164786711642915661.44 - 

((1/655719.86112)^2*1164786711642915661.44/655719.86112^2)))^2 / 

1164786711642915661.44))) 

= 1504889876935.3123067904 days 
Or 4590039027.84 lunar years 

 

- b.2: 

(10.5 / sqrt (1-((sqrt (1164786711642915661.44 - 

((1/655719.86112)^2*1164786711642915661.44/655719.86112^2)))^2 / 

1164786711642915661.44))) 

= 4514669630805.9369203712 days 
Or 13770117083.52 lunar years 
 

 

- b.3: 

((1000*sqrt (1164786711642915661.44 - 

((1/655719.86112)^2*1164786711642915661.44/655719.86112^2))) / sqrt 

(1-((sqrt (1164786711642915661.44 - 

((1/655719.86112)^2*1164786711642915661.44/655719.86112^2)))^2 / 

1164786711642915661.44))) 

= 464044767660776348691781.2548177 km 

Or 49048173307.3434466 light-years 


