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ملخص البحث
من ال يفهمون لغة القرآن الكرًن ،ولكن البد من ترمجة القرآن الكرًن ضرورة حلاجة الناس إليها ،خاصة عندما كثر
وجود الضوابط الواضحة ىف عملية ىذه الًتمجة ،ألن النصوص القرآنية ليست كالنصوص األدبية األخرى الىت كتبها
الناس.
ترمجة القرآن الكرًن ىف إندونيسيا مرت بعدة مراحل ،وكل أشكال ترمجة القرآن الكرًن ىف إندونيسيا ال بد أن تراقبها
جلنة معينة اتبعة لوزارة الشؤون الدينية .ادلشكلة ادلوجودة اآلن أن ترمجة القرآن التابعة لوزارة الشؤون الدينية تعترب من
نوع الًتمجة احلرفية كما زعمها األستاذ دمحم طالب ادلؤلف لًتمجة القرآن الكرًن التفسريية ،والًتمجة ال تستوعب
دالالت األلفاظ القرآنية ادلطلوبة .وبعد الًتمجة احلرفية للقرآن الكرًن أيتى النوع الثاىن من الًتمجة أال وىي الًتمجة
التفسريية للقرآن الكرًن الذى ألفو األستاذ دمحم طالب ،وىذا النوع من الًتمجة ينتقد كثريا ما حتصل إليو الًتمجة احلرفية
أو ادلعجمية الىت قام هبا اللجنة اخلاصة التابعة لوزارة الشؤون الدينية ىف إندونيسيا.
يستجب مجيع متطلبات ادلكتشفات العلمية الكثرية ،ويزداد األمر صعوبة ىف فهم
وادلصحف ادلًتجم ىف إندونسيا مل و
ألفاظ اآلايت العلمية حول ادلشاىد الكونية ىف القرآن الكرًن ،إذ أن كثريا من ألفاظ القرآن الكرًن ال يوجد ذلا
مقابل يوازيها ىف اللغات األجنبية إال ابدلصطلحات العلمية ادلعروفة ىف اجملاالت العلمية وىذا ىو الذى كان الكاتب
ىف ضوء ادلكتشفات العلمية للقرآن بصدده البحث عنو واقًتح ابلنماذج ببعض اآلايت العلمية ىف القرآن الكرًن
الكرًن..
الكلمات املفتاحية :ترمجة ،ادلكتشفات العلمية
Abstrak
Terjemah lafadz Al Quran dewasa amatlah dibutuhkan dan penting, apalagi semakin banyak
yang tidak paham bahasa Al-Quran. Perlu aturan ketat dalam menterjemahkam lafadz AlQuran ke dalam bahasa Indonesia karena teks Al Quran berbeda dengan teks lainnya yang
banyak digeluti oleh manusia. Terjemah Al Quran di Indonesia berkembang melalui beberapa
periode sejak tahun 60-an. Semua produk terjemah dewasa ini harus melalui dibawah
koordonasi lajnah khusus di Kementrian Agama. Permasalahan yang muncul dikemudian hari
adalah bahwasannya terjemah yang dilakukan oleh lajnah khusus ini banyak mendapatkan
kritikan dari banyak pihak diantaranya ust. Muahammad Thalib dengan munculnya terjemah
yang dikenal dengan Tarjamah Tafsiriah. Meskipun demikian bentuk terjemah tersebut belum
juga mampu mengcover tuntutan terjemah ayat-ayat ilmiyah dari Al-Quran yang begitu
banyak. Disini penulis menawarkan analisis kebahasaan dalam menterjemah ayat-ayat ilmiyah
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dalam Al Quran-Karim dan mengupas kandungan makna ayat-ayat Al-Quran dari sisi temuan
sain tentang ayat-ayat Al-Quran itu sendiri.
Keyword: Terjemah, Temuan ilmiyah

البارزة ىف إندونيسيا قبل احلرب العادلية الثانية ويعترب
من القادة ادلسلمني اإلندونيسني البارزين ىف أواخر
السبعينات i .ومن مسات ىذه ادلرحلة أن عملية
ترمجة القرآن الكرًن وتفسريه بدأت ىف بداية القرن
العشرين إىل أوائل الستينات ،وتكون الًتمجة القرآنية
ىف ذلك احلني بشكل جزئي وموضوعي .وأما
ادلرحلة الثانية فهي تكملة لعملية الًتمجة والتفسري
الىت قام هبا اجليل األول بشكل أكمل شلا سبق ،و
بدأت ىذه ادلرحلة ىف منتصف الستينات ،وأضافوا
ىف أعماذلم بعض اذلوامش والًتمجة كلمة فكلمة،
وىف بعض األحيان أضافوا كذلك بعض البياانت
الىت تتعلق ابلقرآن .وأما ادلرحلة الثالثة ظهرت ىف
السبعينات وىي عبارة عن القيام بعملية التفسري
بصورة مكتملة ،فيها مقدمة وبياانت وموضوعات
أوسع ،وأسباب نزول بعض آايت القرآن الكرًن.

أ  -املقدمة
وابلنسبة للمسلمني اإلندونيسيني الذين
أرادوا أن يفهموا القرآن الكرًن مباشرة بدون وسيلة
من وسائل فهمو وجدوا صعوبة كبرية ،ألهنم ليسوا
كلهم قد استوعبوا لغة القرآن ،لذلك كان البد من
الفهم عن طريق شرحو وترمجتو ابللغة اإلندونيسية.
والقرآن الكرًن ال بد أن يفهمو كل مسلم بقدر
استطاعتو ،ألنو منزل من عند هللا عز وجل ليس
فقط للعرب ،بل للناس مجيعا .وبدأ العلماء
اإلندونيسيون عملية ترمجة القرآن الكرًن حبثا عن
احللول ادلناسبة ألبناء إندونيسيا.
وظهر اجليل األول أو (ادلرحلة األوىل) من
العلماء اإلندونيسني للقضاء على مشكلة فهم
القرآن الكرًن ،منهم من كتب ىف تفسري القرآن
الكرًن ،ومنهم من كتب عن علوم القرآن و اتريخ
القرآن ،واإلعجاز القرآين ،وغريىا من الكتب الىت
تتكلم عن القرآن الكرًن.

ومن ادلؤلفات ادلعتربة للمرحلة الثانية
الكتب القيمة منها :الفرقان ،ألفو أمحد حسن،
وتفسري القرآن حلمدى ،وتفسري القرآن الكرًن
حملمود يونس ،وىذه ادلؤلفات من أىم ادلؤلفات الىت
ii
بدأ عملها عند ادلرحلة األوىل.

ومن العلماء البارزين ىف ىذه ادلرحلة ىم
احلاج عبد ادللك كرًن أمر هللا (  ،)Hamkaأبو
بكر أجتيو ،أمحد حسن ،حسيب الصديقي وزلمود
يونس الذين يعتربون من ادلثقفني ادلسلمني البارزين
حينذاك و احلاج عبد ادللك كرًن أمر هللا
( )1981-1908( )Hamkaمن الشخصيات

وادلرحلة الثالثة ،كان العلماء حينذاك وىف
مقدمتهم حسيب الصديقي الذى ألف تفسري البيان،
وألف حليم حسن تفسري القرآن الكرًن ،وألف
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محكا تفسري األزىر ،وىذه ىي التفاسري للجيل
الثالث حتسينا دلا قبلو وتكملة ألعماذلم السابقة،
وألفت ىذه التفاسري ألجل تعمق مبعاىن القرآن
الكرًن بصورة شاملة ،وحتتوى على النصوص
وادلناىج الىت قام عليها ادلؤلفون ىف حتليل اآلايت
القرآنية ،وىذه التفاسري تعترب عملية تكميلية
لتفاسري اجليل الثاين و ضبطا دلا قبلها من علوم
التفاسري .وىذه ادلؤلفات هتتم مبعاىن القرآن أكثر
iii
من علومو.

ادلعلومات ختالف شلا تعارف عليو الناس من القرآن
الكرًن.
ترمجة القرآن الكرًن كما أسلف الباحث
سابقا مرت بعدة مراحل ،وىف النهاية كل أشكال
ترمجة القرآن الكرًن ىف إندونيسيا ال بد أن تراقبها
جلنة معينة ىف وزارة الشؤون الدينية .ادلشكلة
ادلوجودة اآلن أن ترمجة القرآن التابعة لوزارة الشؤون
الدينية تعترب من نوع الًتمجة احلرفية كما زعمها
األستاذ دمحم طالب ادلؤلف لًتمجة القرآن الكرًن
التفسريية ،والًتمجة احلرفية ال أتتى ابلنتائج ادلرغوبة
لدى قرائها وىي ال تستوعب دالالت األلفاظ
القرآنية ادلطلوبة .وبعد الًتمجة احلرفية للقرآن الكرًن
أيتى النوع الثاىن من الًتمجة أال وىي الًتمجة
التفسريية للقرآن الكرًن الذى ألفو األستاذ دمحم
طالب ،وىذا النوع من الًتمجة ينتقد كثريا ما حتصل
إليو الًتمجة احلرفية أو ادلعجمية الىت قام هبا اللجنة
اخلاصة التابعة لوزارة الشؤون الدينية ىف إندونيسيا.

على كل حال تطور حركة ترمجة وتفسري
القرآن الكرًن ىف إندونيسيا تعترب إجيابية ابلنسبة
ألغلبية سكاهنا .وبعد تلك الفًتة كانت عملية
ترمجة القرآن الكرًن وتفسريه تنظمها جلنة ترمجة
وتفسري القرآن الكرًن التابعة لوزارة الشؤون الدينية
iv
ابجلمهورية اإلندونيسية ابتداءا من عام .1967
واآلن صلد كثريا من ادلصاحف ادلًتمجة ىف ادلكتبات
أنواعا وأشكاال ،تباع وتوزع رلاان أحياان ،وىذا
يدل على أن اجملتمع اإلندونيسي حيتاج إليها أكثر.

ونعرف علميا أن الًتمجة التفسريية للقرآن
الكرًن أتتى ابآلراء ادلختلفة حسب التفاسري
ادلتنوعة ،ورمبا اختلف ادلفسرون إىل آراء كثرية،
وىذه ىي أىم ادلشاكل ىف ترمجة القرآن الكرًن
احلرفية والتفسريية .وىا ىي الىت يريد الباحث
الكالم عنها ىف حبثو.

إن العلوم واالخًتاعات متجددة حينا بعد
حني ،ومتطورة فًتة بعد فًتة ،وحاجات الناس
متزايدة مبرور الزمان ،وادلشاكل آتية ال ريب فيها،
ىذه كلها تؤثر إىل تغري أحوال اجملتمع ووأصبح
تعاملهم ابلقرآن الكرًن ضعيفا ،والقرآن الكرًن ال بد
أن جييب كل ما حيتاجو اجملتمع ادلسلم من القضااي
ادلعاصرة .وظهرت العلوم ادلتطورة احلديثة وبدأ ظهور

ب -األلفاظ العلمية الكونية ىف القرآن
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ظ الشيء من
األلفاظ من ل ف ظ  :لََف َ
ظ
فمو رماه وذلك الشيء ادلرمي لَُفاظَةٌ و لََف َ
ظ
ظ بو تكلم بو وابهبما ضرب و اللَّ ْف ُ
ابلكالم و تَلَ َّف َ
واحد األلْ ِ
فاظ وىو يف األصل مصدر  ، vويريد
الباحث ىنا الكلمات الىت تتعلق ابدلشاىد الكونية
ىف السماء واألرض أو األلفاظ ادلشًتكة معا.

والسنة النبوية ادلطهرة كما حتققت معظم نبوءات
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وسيتحقق ابقيها مع مرور الزمن إن شاء
هللا"

vii

كم من ادلخًتعات العلمية الىت حصل
عليها الناس قدديا وحديثا ال تتناىف مع النقل
الصريح من القرآن الكرًن ،ألنو حيث البشر على
التفكري الدائم والعمل اجملد للحصول على احلياة
السعيدة
ىذه العلوم ادلادية الىت ازدىر الغرب على
أساسها ،وتقدم ىف مضمار احلضارة بفضلها مل
يقف القرآن عقبة أمامها ،بل دعا إليها وحث
viii
السري ىف طريقها ،والعمل ىف ميداهنا.
مشاىد الكون ادلنظور
 -)1ادلشاىد
أقسام ادلشاىد اإلعجازية( :
اإلعجازية ىف السماء; (  -)2ادلشاىد اإلعجازية
ىف األرض; (  -)3ادلشاىد اإلعجازية ىف ادلاء;
-)5
( -)4ادلشاىد اإلعجازية ىف النبات; (
ادلشاىد اإلعجازية ىف احليواانت
والكون آية هللا الكربى ،ومعرض من
معارض قدرتو الىت تبهر العقول ،ومشاىد الكون
السماوية واألرضية ىف القرآن الكرًن أكثر من أن
حتصى .وال تكاد سورة ختلو من مشهد أو عدة
مشاىد تتحدث عن السماء ،واألرض وادلاء،
والنبات ،واحليوان والطري ...مشاىد جتذب النظر
وتثري احلس ،وىي هتدف إىل ربط اإلنسان ابلكون

إن اآلايت العلمية ىف القرآن تبلغ ما يقرب
من السبعمائة واخلمسني آية تشتمل على سلتلف
العلوم .وديكن القول ما من علم من العلوم إال وقد
أشار إليو القرآن ،وقال فيو ما حيقق لو اإلعجاز،
ويعلو بو فوق طاقات البشر vi ...كلما تطورت
العلوم البشرية ازداد ظهور احلقائق العلمية للقرآن
الكرًن ،وذلك ألن العلوم الصحية من هللا عز وجل
واآلايت القرآنية منزلة من عند العليم القدير.
فالقرآن الكرًن ىو ادلعجزة اخلالدة ،الصاحلة
لكل زمان ومكان ،وقد تضمنت آايتو الكردية كل
ما حيتاجو الناس من أمر دينهم ودنياىم ،وما حيقق
مصاحلهم ،وتضمن أيضاً كثريا من احلقائق التارخيية
والعلمية اليت قد اكتشف الناس بعضها دلا تطورت
االكتشافات العلمية ،وقد يكون الباقي عليهم أكثر
ألهنم ما أوتوا من العلم إال قليالً .وقال

علي بن

انيف الشحود ىف كتابو ادلفصل يف الرد على
شبهات أعداء اإلسالم " ،لقد أثبتت االكتشافات
العلمية العديد من ادلعجزات يف القرآن الكرًن
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ِ
القصبة.
س يف األنف .اضلطاط َ
ومن ىذا الباب اخلَنَ ُ
x
ُّل
س.
و ُ
البقر كلها ُخْن ٌ

وتلمس مظاىرىا ،واستقصاء أسرارىا الستجالء
ix
آاثر القدرة ،ومظاىر اإلبداع.

(اجلوار)  :أي اجلارية ىف أفالقها وىي مجع
xi
جارية ،من اجلري أي :ادلر السريع.

ج معاىن ألفاظ القرآن الكرمي حول املشاهد

الكونية ومناسبتها ابلبحوث العلمية املعاصرة

ِ
أصالن
(الكنس) الكاف والنون والسني
يدل على س ْفر ٍ
شيء عن ِ
صحيحان ،أحدمها ُّل
وجو
َ
شيء ،وىو َك ْش ُفو .واألصل اآلخر ُّل
يدل على
فاألولَ :كْنس ِ
البيت ،وىو س ْفر التُّلر ِ
اب
استخفاءَّ .
َُ َ
ِ
ناسة:
عن وجو أرضو .وادل ْكنسة :آلة الكْنس .وال ُك َ
ِ
بيت الظَّيب.
ما يكنَس .واألصل اآلخر :لكناسُ :
ِ
ناسو .وال ُكنَّس :الكواكب
والكانس :الظيب يَ ْد ُخل ك َ
ِ
دخل ال ِظّباءُ يف كِناسها.
س يف بُروجها كما تَ ُ
تَ ْكن ُ
xii
قال أبو عبيدة :تَكنِس يف ادلغيب.
َ
قال القرطيب :ىي النجوم ختنس ابلنهار،
وتظهر ابلليل ،وتكنس وقت غروهبا أي تتأخر عن
xiii
البصر خلفاءىا /فال ترى.

ولسعة موضوع إعجاز القرآن الكرًن ح ّدد
الباحث يف ادلشاىد الكونية ىف جزء  30من أجزاء
القرآن الكرًن.
معاىن لفظ " ابخلنّس واجلوار الكنّس" ىف
سورة التكوير16-15 :
    
 
لقد أقسم هللا تعاىل ابلكواكب ادلتخفية عن
العيون أو الىت يطلق عليها علماء الفلك ب
((ادلذنبات)) وىي الىت مساىا القرآن ب ((اخلنس))
وىي ألصق األوصاف هبا.

قال سللوف( :أقسم) و "ال" مزيدة
ابلكواكب السيارة ختنس هنارا وختتفى عن البصر
وىي فوق األفق ،وتظهر ليال مث تكنس و تستًت ىف
xiv
مغيبها حتت األفق.

أصل واحد
(خنس) اخلاء والنون والسني ٌ
ٍ
ُّل
وتسًت .قالوا :اخلَْنس الذىاب
يدل على
استخفاء ُّل
ِ
ت عنو حقَّو.
ت عنو .و ْ
أخنَ ْس ُ
نس ُ
يف خ ْفية .يقال َخ ْ
واخلُنَّس :النُّلجوم َختْنِس يف ادلغيب .وقال قوم:
َ
ُِمسّيت بذلك أل ّهنا َخت َفى هناراً وتطلُع ليالً .واخلنّاس
ِ
ِ
س إذا ذُكر هللا تعاىل.
يف صفة الشَّيطان؛ ألنّو َخيْن ُ

ويتضح وجو اإلعجاز ىف اآليتني أن
ادلذنبات من أفراد اجملموعة الشمسية تتميز أبن
مساراهتا حول الشمس مستطيلة جدا ،وديتد بعضها
عرب الفضاء إىل ما بعد مسار الكوكب ((نيتون))
وتستغرق عشرات السنني لتكمل الدورة الواحدة
جهود العلماء اإلندونيسيني ……
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حيث خيرج هبا بعيدا عن الشمس فتختفي عن
األنظار دتاما كأمنا ىي ((ختنس)) كأمنا ىي
((ختنس)) عشرات السنني قبل أن تعود مقًتبة من
الشمس ،ويكون ذلذه ادلذنبات ذيول تتحرك عرب
xv
السماء كأمنا تكنسها فهي ((اجلوار الكنس)).

“15. Aku bersumpah dengan bintangbintang. 16. Yang beredar dan
”terbenam

وأما الًتمجة لؤلستاذ دمحم طالب:
“15. Aku bersumpah demi semua
bintang. 16. Yang tengelam pada siang
”hari dan muncul pada malam hari

ومع جواز ىذه ادلعاىن كلها إال أىن أرى

ومن ىنا تبني لنا أن ىاذين الشكلني من
الًتمجة مل يعطياان أن ىناك ظاىرة فلكية عجيبة وىي
ظاىرة الثقوب السود ()Black Holes
قبل أن صلد ادلعٌت ادلناسب ذلذه األلفاظ
القرآنية ىف ضوء اإلعجاز القرآين ،نعرض بعض
أقوال العلماء فيها.
أصل واحد
(خنس) اخلاء والنون والسني ٌ
ٍ
ُّل
وتسًت .قالوا :اخلَْنس الذىاب
يدل على
استخفاء ُّل
ِ
ت عنو حقَّو.
ت عنو .و ْ
أخنَ ْس ُ
نس ُ
يف خ ْفية .يقال َخ ْ
واخلُنَّس :النُّلجوم َختْنِس يف ادلغيب .وقال قوم:
َ
ُِمسّيت بذلك أل ّهنا َخت َفى هناراً وتطلُع ليالً .واخلنّاس
ِ
ِ
س إذا ذُكر هللا تعاىل.
يف صفة الشَّيطان؛ ألنّو َخيْن ُ
ِ
القصبة.
س يف األنف .اضلطاط َ
ومن ىذا الباب اخلَنَ ُ
xvii
ُّل
س.
و ُ
البقر كلها ُخْن ٌ
(اجلوار)  :أي اجلارية ىف أفالقها وىي مجع
xviii
جارية ،من اجلري أي :ادلر السريع.
ِ
أصالن
(الكنس) الكاف والنون والسني
يدل على س ْفر ٍ
شيء عن ِ
صحيحان ،أحدمها ُّل
وجو
َ
شيء ،وىو َك ْش ُفو .واألصل اآلخر ُّل
يدل على
فاألولَ :كْنس ِ
البيت ،وىو س ْفر التُّلر ِ
اب
استخفاءَّ .
َُ َ
ِ
ناسة:
عن وجو أرضو .وادل ْكنسة :آلة الكْنس .وال ُك َ
جهود العلماء اإلندونيسيني ……

الوصف ىف ىاتني اآليتني الكرديتني  :
 

  

ينطبق انطباقا كامال مع حقيقة كونية مبهرة دتثل
مرحلة خطرية من مراحل حياة النجوم يسميها
علماء الفلك اليوم ابسم الثقوب السود (Black
) .Holesوىذه احلقيقة مل تكتشف إال ىف العقود
ادلتأخرة من القرن العشرين ،وورودىا ىف القرآن
الكرًن الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة هبذه
التعبريات العلمية الدقيقة على نيب أمي ملسو هيلع هللا ىلص ،وىف
أمة كانت غالبيتها الساحقة من األميني ،وىي
شهادة صدق على أن القرآن الكرًن ىو كالم هللا
اخلالق الذي أبدع ىذا الكون بعلمو وحكمتو
وقدرتو ،وعلى أن سيدان دمحما بن عبد هللا كان
موصوال ابلوحي ،معلما من قبل خالق السموات
واألرض ،وأنو ملسو هيلع هللا ىلص ما كان ينطق عن اذلوى ،إن ىو
xvi
إال وحي يوحى.
ولنقارن شلا سبق ابدلعٌت الذى حتصلت عليو
اللجنة اخلاصة التابعة لوزارة الشؤون الدينية ىي
كالتاىل:
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ِ
بيت الظَّيب.
ما يكنَس .واألصل اآلخر :لكناسُ :
ِ
ناسو .وال ُكنَّس :الكواكب
والكانس :الظيب يَ ْد ُخل ك َ
تَ ْكنِ
دخل ال ِظّباءُ يف كِناسها.
س يف بُروجها كما تَ ُ
ُ
xix
ِ
قال أبو عبيدة :تَكنس يف ادلغيب.
َ
وزاد الدكتور زغلول راغب النجار وانطالقا
من ىذا التفصيل اللغوي قيل( :الكنس) إما مجع
(كانس) أي قائم (ابلكنس) أو سلتف من (كنس)
الظيب أي دخل (كناسة) وىو بيتو الذي يتخذه من
أغصان الشجر ،ومسي كذلك ألنو (يكنس) الرمل
حىت يصل إليو .وعندي أن (الكنس) ىي صيغة
منتهى اجلموع للفظ (كانس) أي قائم بعملية
(الكنس) ،ومجعها (كانسون) ،أو للفظة (كناس)
ومجعها (كناسون) ،و(الكانس) و(الكناس) ىو
الذي يقوم بعملية (الكنس) أي :سفر شيء عن
وجو شيء آخر ،وإزالتو.
وال يعقل أن يكون ادلعٌت ادلقصود ىف اآلية
الكردية للفظ (الكنس) ىي ادلنزوية ادلختفية وقد
استوىف ىذا ادلعٌت ابللفظ (اخلنس) ،ولكن أخذ
اللفظني بنفس ادلعٌت دفع جبمهور ادلفسرين إىل

وقال بعض ادلتأخرين من ادلفسرين :ىي
الكواكب الىت ختنس أي ترجع ىف دورهتا الفلكية،
وجترى ىف أفالكها وختتفى.
إذن شلا سبق أن اخلنس نوع النجوم يضئ
ضوؤىا وتكون ترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية ىي:

bintang-bintang yang menghilang

وأما اجلوار ىي اجلارية ىف أفالكها ابدلر

السريع yang beredar cepat

وأما معٌت الكنس كأهنا تكنس األشياء
بصورة عجيبة كما كانت احلالة عند ظاىرة الثقوب
Black
السود ادلعروفة ابدلصطلح الفضائي ب "
"Holes
وىكذا ىي الداللة اإلعجازية الىت حصل
على العلم احلديث ،وىكذا وتكون ترمجة ىاتني
اآليتني الكرديتني ىي كالتاىل:
“15. Aku bersumpah dengan

bintang-bintang yang menghilang. 16.
”Yang beredar cepat dan menyapu

- 1معاىن لفظ " الطارق والنجم الثاقب" ىف
سورة الطارق3-1 :



القول أبن من معاىن   :

    

 : xx   أقسم قسما

  

مؤكدا ابلنجوم ادلضيئة الىت ختتفى ابلنهار وتظهر
ابلليل وىو معٌت اخلنس ،والىت جترى ىف أفالكها
لتختفي وتسًت وقت غروهبا كما تسًت الظباء ىف
كناسها (أي مغاراهتا) وىو معٌت اجلوار الكنس.

 
وصف هللا تعاىل النجم ابلطارق وابلثاقب
معا ىف اآلي فقال   :
جهود العلماء اإلندونيسيني ……
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كما قال صاحب الظالل (يرمحو هللا رمحة واسعة)
 ..ومنهم من قال :إنو ((الثراي)) أو النجم الذى
يقال لو(( :كوكب الصباح)) أو صلم آخر زلدد
بذاتو؛ ومنهم من قال :إن الوصف ينطبق على
الشهب الىت وصفها القرآن الكرًن أبهنا اثقبة ،كما

    
 

الطارق معناه ادلتحرك ليال أو هنارا.
الثاقب :أصلو من الثقب ،وىو خرق الشيء والنفوذ
فيو xxi .إن هللا تعاىل أقسم ابلطارق ليس إال
إلظهار قدرة هللا فيو والنجم الطارق ينطبق مبصدر
من مصادر اإلشعاع الراديوي ىف السماء كما سبق
أن بينو الدكتور الزغلول عند البحث عن معاىن
لفظ "لطارق"وىذا مصدر اإلشعاع مبثابة النبضات
الراديوية وىي الىت تتناسب مع ادلراد بلفظ الطارق
ادلأخوذ من الطرق ،ومعناه الصرب بشدة وأصل
(الطرق) الدق ،ومنو مسيت (ادلطرقة) الىت (يطرق)
هبا؛ ومجع (الطارق) (طراق) و(أطراق)؛ ومؤنثو
(الطارقة)  ،وىي أيضا الداىية ومجعها (الطارقات)
و(الطوارق) ،و(طرق) احلديد أي مدده ورققو؛
وىذا ىو األصل ولكن استخدمت اللفظة رلازا
لتدل على الطريق (أي السبيل) ،ألن السابلة
تطرقها أبقدامها ،مث صارت امسا لسالك الطريق
ابعتبار أنو يطرقها بقدميو أيضا ،ولفظة (الطريق)
xxii
تذكر وتؤنث ،ومجعها( ،أطراق) ،و(طرق).
وقد اختلف اادلفسرون ىف حتديد ادلقصود
من تعبري ((الطارق)) ،فمنهم من قال :إن الوصف
ينطبق على كل صلم ،وال سبيل بتحديد النجم ذاتو،
وال ضرورة ذلذا التحديد ،بل إن اإلطالق أوىل
ليكون ادلعٌت :والسماء وصلومها الثاقبة للظالم،
النافذة من ىذا احلجاب الذى يسًت األشياء،...

ىف قولو احلق تعاىل    :
   

xxiii

وذلك على الرغم من الفروق الضخمة بني
كل النجم والشهاب ،ولكن الواضح من اآلايت أن
القسم جاء ىنا بنجم خاص بذاتو مساه ربنا سبحانو
وتعاىل ((ابلطارق)) ووصفو ((ابلنجم الثاقب)) فما
ىو ىذا النجم احملدد الذى استوجب ىذا القسم
القرآين التفخيمي ،وجاء مقروان ابلسماء على عظم
شأهنا؟
ومعٌت ((الطارق النجم الثاقب)) ال ينجلي
إال مبعرفة دقيقة لطبعة النجوم وأنواعها ومراحل
تكوهنا ،ألن ىذا قضية علمية صرفة ،وكطبيعة كل
اإلشارات الكونية ىف القرآن الكرًن ،ال بد من
توظيف ادلعارف العلمية لفهم دالالهتا ،حيث ال
ديكن لتلك الدالالت أن تتضح ىف اإلطار اللغوي
xxiv
وحده.
وزاد الدكتور زغلول راغب النجار أن
الوصف القرآين ((ابلطارق النجم الثاقب)) ينطبق
على مصادر اإلشعاع الراديوي ادلميز ىف السماء
الدنيا ومن أمهها :النجوم النيًتونية شديدة التضاغط
)(The ultra compact Neutron stars
جهود العلماء اإلندونيسيني ……
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(The Pulsating
وادلعروفة ابلنجوم النابضة
) Starsأو النابضات أو النوابض )(The Pulsar
وىي صلوم ذات كثافة وجاذبية فائقة وحجم صغري،
ولذا فإهنا تدور حول زلورىا بسرعات عالية ،مطلقة
كميات ىائلة من ادلوجات الراديوية ولذا تعرف
ابسم النوابض الراديوية )،(The Radio Pulsar
ألهنا ترسل نبضات منتظمة من األشعة الراديوية ىف
كل جزء من الثانية أو ىف كل عدد قليل من الثواين
حسب حجمها وسرعة دوراهنا حول زلورىا ،وقد
يصل عدد نبضات تلك النجوم إىل إىل ثالثني
نبضة ىف الثانية الواحدة ،ويعتقد أن النابض
الراديوي يطلق نبضة واحدة من ادلوجات الراديوية
ىف كل دورة كاملة حول زلوره ،وتسجل ادلقرابت
(التليسكوابت) الرادوية تلك النبضات بدقة فائقة.
ومن رمحة هللا بنا أن أقرب النوابض الراديوية إلينا
يبعد عنا مبسافة مخسة آالف من السنني الضوئية،
وإال لكان لنبضاهتا ادلتسارعة أثر مدمر للحياة على
xxv
األرض ،إذا كان على نصف ىذه ادلسافة منا.
الًتمجة ذلذه اآلايت عند وزارة الشؤون الدينية
ىي كما تلى:
"Demi langit dan yang datang pada

cahayanya
”malam

إذا قرأان ىاذين الشكلني من الًتمجة القرآنية
مل صلد أن ىناك ارتباط وثيق بني ما حتصل عليو
علماء الفضاء حاليا.
إن هللا تعاىل أقسم ابلطارق ليس إال
إلظهار قدرة هللا فيو والنجم الطارق ينطبق مبصدر
من مصادر اإلشعاع الراديوي ىف السماء كما سبق
أن بينو الدكتور الزغلول عند البحث عن معاىن
لفظ "الطارق"وىذا مصدر اإلشعاع مبثابة النبضات
الراديوية وىي الىت تتناسب مع ادلراد بلفظ الطارق
ادلأخوذ من الطرق ،ومعناه الضرب بشدة وأصل
(الطرق) الدق ،ومنو مسيت (ادلطرقة) الىت (يطرق)
هبا؛ ومجع (الطارق) (طراق) و(أطراق)؛ ومؤنثو
(الطارقة)  ،وىي أيضا الداىية ومجعها (الطارقات)
و(الطوارق) ،و(طرق) احلديد أي مدده ورققو؛
وىذا ىو األصل ولكن استخدمت اللفظة رلازا
لتدل على الطريق (أي السبيل) ،ألن السابلة
تطرقها أبقدامها ،مث صارت امسا لسالك الطريق
ابعتبار أنو يطرقها بقدميو أيضا ،ولفظة (الطريق)
xxvi
تذكر وتؤنث ،ومجعها( ،أطراق) ،و(طرق).
إذن ادلعٌت ادلستنبط ادلناسب كما تبني شلا
حتصل عليو العلم احلديث ينطبق مبا ب " Pulsar
 ،"Starsمن ىنا تكون ترمجة ىذه اآلايت ىي
كما يلى:

malam hari. 2. Dan tahukah kamu
apakah yang datang pada malam hari
itu? 3. (Yaitu) Bintang yang bersinar
”tajam
وأما الًتمجة لؤلستاذ دمحم طالب:
“Demi langit dan bintang Thariq. 2.
Wahai Muhammad apakah kamu
tahu bintang Thariq? 3. Bintang
Thariq
adalah
bintang
yang

“Demi langit dan bintang Pulsar. 2. Dan
tahukah kamu apakah bintang Pulsar
”itu? 3. (Yaitu) Bintang yang menembus
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- 2معاىن لفظ "الرجع ،الصدع" ىف سورة

    

الطارق12 -11:

xxx

   



xxxi

وكلها مبعٌت الرجوع ،والعودة ،واالرتداد،
والرد واإلعادة ،وىو ما ديكن أن يعيننا ىف فهم داللة

   
تكون الًتمجة احلرفية حسب قام هبا اللجنة
اخلاصة لوزارة الشؤون الدينية ىي كالتاىل:
الرجع من كلمة رجع – يرجع – رجعا و
xxvii
رجوعا ،وذىب الرازي أن الرجع ىو ادلطر
وزاد الفريوز آابدى وىو ادلطر بعد ادلطر،
والنفع ،ونبات الربيع ،واسم ،وشلسك ادلاء،
xxviii
والغدير
تكون الًتمجة الىت قام هبا اللجنة اخلاصة
لوزارة الشؤون الدينية ىي كالتاىل:

الرجع ىف قولو تعاىل   :
 ذات الرجع أي صاحبة الًتدد واحلركة ذىااب
وإاياب ،وقال بعضهم ذات ادلطر ألنو ينزل مرة بعد
أخرى فيحي األرض بعد موهتا –والرجع أص معناه
رد الشيء مرة بعد أخرىواستعملو العرب رلازا مبعٌت
ادلطر xxxii.وىو معٌت أوسع وأمشل من رلرد رجوع
ماء األرض ادلتبخر من سطحها ومن تنفس إنسها
وحيوانهتا ونتح نبااتهتا ،و إال لكان القسم ابلسماء
ذات ادلطر xxxiii .إذن ادلعٌت ىنا إرجاع الشيء
ابلًتدد.
معٌت الرجع من الناحية اإلعجازية الىت تدل
عليو اآلية وىي من طبيعة السماء ادلهمة ىي تتميز
أبن ذلا خاصية الرجع ،وىكذا ما حتصل عليو العلم
احلديث ىف القرن العشرين وىو مبعٌت رد الشيء مرة
بعد مرة.
إن هللا سبحانو وتعاىل يذكران ىنا حبقيقة
علمية ىامة ،اكتشفها العلم احلديث بعد نزول
القرآن بعدة قرون ،وىي أن مياه البحار تتبخر مث
بعد تصعد إىل السماء ،فتصبح سحااب ،مث تعود إىل
جهود العلماء اإلندونيسيني ……







“11. Demi langit yang mengandung
hujan, 12. Dan bumi yang mempunyai
”tumbuh-tumbuhan

وعند األستاذ دمحم طالب:

“11. Demi langit yang mengandung
awan.
12.
Demi
bumi
yang
”menumbuhkan tumbuh-tumbuhan

ما معٌت كلميت الرجع والصدع ىف ىذه ؟
وجاءت لفظة رجع ىف القرآن الكرًن ثالث
مرات على النحو التايل:
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األرض مرة أخرى على شكل مطر ..أي أن
السماء ترجع ادلاء إىل األرض ..ومرة أخرى تتم
الدورة ،وتتبخر مياه البحار واحمليطات وينشأ
السحاب مث يعود ادلاء ..أي أن ادلاء الذي يًتك
األرض يعود إليها مرة أخرى xxxiv ..وانظر إىل دقة

ابلرأي األخري ألنو تعاىل يوضح صفة ىامة عن
طبيعة األرض الىت يتوقف عليها كثري من التغيريات
الىت تطرأ على سطحها وىي :قابليتها للتشقق
والتصدع حىت إنو تعاىل أقسم ابألرض صاحبة ىذه
الصفة لبيان أمهيتها فقال  ( :

اآلداء القرآين ىف قولو تعاىل:

 ،)أي ذات الشقوق الىت تنشأ عن



قالبليتها للتشقق .واألرض قد تصدعت ىف حوادث
متعددة وال تزال تتصدع ومن صدوعها وشقوقها
الظاىرة عيون ادلاء وزيت البًتول الصخري وفوىات
الرباكني وشقوق النبات ،ومن صدوعها غري الظاىرة
الشقوق الىت حتدث ىف ابطنها وتتسبب عنها
xxxviii
الزالزل والرباكني.
إذا ربطنا بني عناصر ىذه ادلعاىن صلد فيها
أن الصدع فيها عدة عناصر منها الشق والتصدع
والنبااتت وإحياؤىا وانشقاق األرض .والنبااتت ال
دتكن أن تنبت إال إذا تشققت األرض.
إذن ادلعٌت ادلناسب ذلاتني اآليتني كما
استنبط شلا حتصل عليو العلم احلديث وىو من النوع
اإلعجاز ذلاتني اآليتني.

والًتمجة ادلعجمية لكلمة الصدع حسب
الًتمجة لوزارة الشؤون الدينية ىي نفس ادلعٌت الذى
قالو ادلفسرون القدامى وادلعاصرون وىو النبااتت
) .(Tumbuh-tumbuhanوالًتمجة التفسريية عند
األستاذ دمحم طالب ىو إحياء النبااتت .وأما عند
مسيح عاطف الزين ىف معجم تفسري مفردات ألفاظ
القرآن" ,الصدع :الشق ىف األجسام الصلبة،
كالزجاج واحلديد والبناء وضلوىا  .xxxvوادلفسرون
القدامى وادلعاصرون رأوا أن القسم ابألرض ذات
الصدع ىنا يراد بو نبات األرض ذاتو أي أن الصدع
ىو النبت يشق األرض وينبثق منها .
 ، أي األرض الىت تتشقق ليخرج

“11. Demi langit yang memiliki daya
pantul, 12. Dan demi bumi yang
”)mempunyai retak-retak (rekah-rekah

xxxvi

منها الزرع
xxxvii
الصلب
الصدع أصل معناه الشق واستعملو العرب
رلازا للنبات ،وأخذ بو بعض ادلفسرين؛ وأخذ اآلخر
ابدلعٌت األصلي وىو التشقق ،واألوىل أن يؤخذ

ادلراجع
إبراىيم مصطفى وآخرون ،ادلعجم الوسيط ،دار
الدعوة ،حتقيق  /رلمع اللغة العربية ،القاىرة
جهود العلماء اإلندونيسيني ……
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