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 الباب الثالث

 ترمجة دمحم اتات توفيق وكتابه

 مولده وتربيته .أ 

بدأ  جاوى الغربية. كونينكان. يسكن يف  كونينكان ٜٙٙٔمسو دمحم اتات توفيق ولد يف سنة إ

ىل كلية إ. مث واصل دراستو ٜٜٚٔ كونينكانسالمية اإلخالص شياولور  تعلمو يف ادلدرسة اإل

كلية الًتبية شعبة إىل  مث واصل  م. ٜ٘ٛٔسنة  اكونتور وخترج منهادلعلمُت اإلسالمية دار السالم  

.  مث ٕٜٜٔشريف ىداية هللا جاكرات يف سنة  (IAIN)اللغة العربية جامعة اإلسالمية احلكومية 

مث  ٕٔٓٓبندونك يف سنة  SGD( IAIN)كلية شعبة القرآن جامعة اإلسالمية احلكومية إىل  واصل 

واحملادثة جامعة اإلسالمية احلكومية شريف ىداية هللا جاكرات يف سنة كلية شعبة الدعوة إىل   واصل

ٕٓٓٚ.ٔ 

 وكان دمحم اتات توفيق نشيطا يف أنواع العلمية منها:

 جاوي الغربية. كونينكانبنك  غااإلخالص شياولور شي ةمدير ادلعهد عصري (ٔ

 .ٕٙٔٓ-ٜٕٓٓيف سنة  تسيك مالاي IAILMزلطة اإلذاعة رئيس برانمج ادلواصالت و  (ٕ
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-ٕٓٓٓيف سنة  كونينكانموفد راديو ادلسلم   .PTسائل اإلعالم كمفوض رئيس ر العمل يف  (ٖ

ٕٓٓٔ . 

 . ٕٛٓٓيف سنة  AIBEP MORA (Assessor)مراقب  (ٗ

 .ٜٕٓٓيف سنة  Bec-Tf MONEمستشار  (٘

كلية الًتبية شعبة اللغة العربية ( ”Komisaris Mahasiswa “Kosma)رئيس جلنة الطالب  (ٙ

شريف ىداية هللا جاكرات وقسم طبعة رللس شيوخ طالب ( IAIN)جامعة اإلسالمية احلكومية 

(SEMA) ٕٜٜٔيف سنة   كلية الًتبية. 

 .ٜٕٓٓ-ٖٕٓٓيف سنة  كونينكانرئيس الثاين منتدى ادلواصالت على ادلعهد   (ٚ

 .ٕٛٔٓ-ٕٓٔٓ سنة يف كونينكانرللس العلماء اإلندونيسيا   عضو يفال (ٛ

 .ٕٛٔٓ-ٕٛٓٓيف سنة  كونينكانساتيذ ادلدرسة  رللس ادارة وحدة األ (ٜ

 .ٕٔٔٓ-ٕٚٓٓيف سنة  (IMLA)رابط ادلدارس اللغة العربية  العضو يف (ٓٔ

 .ٕٕٓٓ-ٕ٘ٔٓيف سنة  (P2I) رئيس اجملمع ادلربية معهد اإلندونيسيا (ٔٔ
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 ، حنولولوEast-Westبرانمج  (Partnership of Schools)أن تبع شراكة للمدرسة  (ٕٔ

 ٕواآلن حيًتك يف ندوة وطٍت وعادلي. .ٕٛٓٓ(، يف سنة Honolulu Hawai)حاوي 

 اتهمؤلفت . ب

 مؤلفات دمحم اتات توفيق منها:

1. Terjemah Dari teori Ke Praktek, Pustaka Al-Ikhlash 2003. 

2.  Manajemen Dakwah Era Global:pendekatan metodologis, Jakarta, Amisco 

Publisher 2003.  

3. Rekontruksi Pesantren Masa Depan (Dari Tradisional- Modern- Hingga Pos 

Modern) Jakarta, PT Listafariska Putra, 2004. 

4.  Etiket dalam Islam, Pustaka Al-Ikhlash, 2005.  

-UNJ 7القرآن والتفسَتنًتنسيونل من اللغة إيف الرسالة ندوة  ،شكاليتها اللغويةإن و آالقر  ترمجة .٘

 .ٕٙٓٓسبتمبَت،  9

دراسة اللغوية بُت دعوة يف اإلسالم وعلم اإلعالم ادلعاصر يف الرسالة الندوة من اللغة واألدب  .ٙ

أغوسطس،  ٕ٘-ٖٕاإلسالم منهج الدراسة وتطوره، رابطة ادلدرس لغة العربية، بندونك 

ٕٓٓٚ. 

                                                           
2
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7. Pendidikan Agama Bernuansa Kesehatan, Kerjasama Depag RI dan LAPIS, 

2007. 

8. Etika Komunikasi Islam, Bandung, Pustaka Setia 2012.  

ىل بناء ادلدارس الدينية كمركز للحضارة العالمية، إلق ىيبة ادلدارس الدينية اخلطوة خ .9

Proceedings Symposium Internasional   عن ادلدرسة Kemenag RI 2013. 

11. Dakwah Era Digital, www.saaid.net, 2013.  

11. Tafsir Inspiratif, Jakarta Wisemind publisher 2015, 2016.  

12. Kamus Istilah Komunikasi Islam, Jakarta, Wisenmend & PP Al-Ikhlash, 

2017    

13. Tafsir Inspiratif: Ayat-Ayat al-Qur’an Pilihan Penggugah Jiwa, Jakarta: 

Quanta, 2018.   

واآلن رسائل العلمية والثقافية ومجالت.  .14
3

 

 ترتيب الكتابةج. 

 الذي كتبو دمحم اتات توفيق، وىي كما يلي: تفسَت إنسفَتاتيفىذا ىو ترتيب الكتابة لكتاب 

ا ىذا الكتاب عبارة عن رلموعة اآلايت القرآنية اليت تتعامل ادللهم ادلتعلقة هبن. ولذلك، كان ىذ (ٔ

ن ولكن آلايت ادلتعلقة ابدللهم تقدم ب"قل" فقط. أما آايت ادللهم آآايت القر الكتاب اليفسر متاما 

نعام، وسورة التوية، ل عمران، وسورة ادلائدة، وسورة األآىا دمحم اتات توفيق فهي من سورة اليت يفسر 

                                                           
M. Tata Taufik, Tafsir Inspiratif: Ayat-Ayat al-Qur’an Pilihan Penggugah Jiwa, 126-

127.
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سراء، وسورة الكهف، وسورة الفرقان، وسورة سبأ، وسورة ص، وسورة وسورة يونس، وسورة اإل

 ورة الشورى، وسورة الفلق، وسورة الناس. الزمر، وس

 :وترتيب السور واآلايت اليت فسرىا دمحم اتات توفيق وىو كما يلي

 رقم املوضوع السورة

 خَتاعمل إ ٘ٓٔالتوية: 

((Lakukan yang terbaik 

ٔ 

 ال تيئس ٖ٘الزمر: 

(Jangan Putus Asa) 

ٕ 

 نقوم ابدلسؤلية على مجيع أعمالنا ٕ٘سبأ: 

 (Kita bertanggung Jawab Atas 

perbuatan Kita) 

ٖ 

 ادلستقبل واجهةتعلم يف ادلاضي دل ٔٔنعام: األ

(Belajar Dari Masa 

Lalu untuk Menetukan masa Depan) 

ٗ 

 رىتوالعُت ال سمعتاألذن ال تلو كان ٚٗ-ٙٗنعام: األ

(Andai Telinga 

Tak Mendengar, Mata Tak Melihat) 

٘ 

 أجدر للتعجبما  ٛ٘يونس: 

(Apa yang Dibanggakan) 

ٙ 

 ٚ ليحفظ دائما ٙ-ٔالناس: 



00 
 

(Supaya Selalu Terjaga) 

 جيب علينا السجود ٚٓٔ: ءاإلسرا

(Mestinya Kita Bersujud) 

ٛ 

 أخاف عذاب هللا ٘ٔ-ٖٔالزمر: 

(Aku Takut Azab Allah) 

ٜ 

 محقأال  ٗٙالزمر: 

(Aku Tidak Bodoh) 

ٔٓ 

 ادلخرج ادعو لتجد خَت ٔٛ-ٓٛ: ءسرااإل

(Berdoa’alah untuk Mendapatkan Jalan keluar 

Terbaik) 

ٔٔ 

 هللا من ماحاالسًت ر و استغفاال دوام ٘-ٔالفلق: 

(Biasakan Mohon Ampunan Dan Rahmat 

Allah) 

ٕٔ 

 هللا ادعونالخت ٜٕل عمران: آ

(Jangan Mengelabui Tuhan) 

ٖٔ 

 عند الضرورةإىل من الدعاء  ٘ٙ-ٖٙنعام: األ

(Kepada Siapa Kita Berdoa Saat Darurat) 

ٔٗ 

 زلياي وشلايت هلل  ٖٙٔ-ٕٙٔنعام: األ

(Katkanlah: Hidupku dan Matiku Hanya Untuk 

Allah) 

ٔ٘ 

 حرام يوفو  الذي خَت من كثَت قليلال احلالل ٓٓٔادلائدة: 

(Sedikit Halal Lebih Baik Daripada Banyak 

Tapi Haram) 

ٔٙ 
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 لسانك إحفظ  ٖ٘سراء: اإل

(Peliharalah Lidahmu) 

ٔٚ 

 عمل احسانك حيصل خَت الدنيا واألخرة ٓٔالزمر: 

(Perbuatan Baikmu Akan Menghasilkan 

Kebaikan Dunia dan Akhirat) 

ٔٛ 

 سلًتعاكن  ٕٔ-ٔٔالزمر: 

(Jadilah Pelopor) 

ٜٔ 

 اجليب ادلثقوب ٘ٓٔ-ٖٓٔالكهف: 

(Kantong Bolong) 

ٕٓ 

، ص: ٚٗ، سبأ: ٚ٘الفرقان: 

 ٖٕ، الشورى: ٙٛ

 جارةطلب اإلتالدعوة ال

(Berdakwah Bukan Mencari Upah) 

ٕٔ 

 متحمساوكن  الختاف ٕٙل عمران: آ

(Jangan Khawatir, Bersikaplah Optimis) 

ٕٕ 

 

 ابدللهم آايت تتعلق ٗٗاباب ومجلتها  ٕٕعدد اآلايت اليت يفسرىا دمحم اتات توفيق ىو رلموع يف  (ٕ

ادلعطى الفرع الفرعي  ٕ٘وكل أية ترمجتو ذلا موضوع خاص. مثال على ذلك ىو تفسَت اآلايت  (ٖ

 سورة سبأ: ابب نسأل على عملنا.



04 
 

فسر  بن كثَت وجاللُت والسعدي،وحال دمحم اتات توفيق يف تفسَت اآلايت القرآنية، بنقل تفسَت ا (ٗ

 ية كاملة. أ

ية  أملة. مثل التفسَت الذي فسره على ية كاأق يف تفسَت اآلايت القرآنية فسر وحال دمحم اتات توفي (٘

 كاملة.

 .ٗين أخاف عذاب هللاإابب 

( ٗٔ( ُقِل اَّللهَ أَعُبُد سُلِْلًصا َلُو ِديٍِت )ُٖٔقْل ِإيّنِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َرّبِّ َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم )

ُتْم ِمْن ُدونِ  ِو ُقْل ِإنه اخْلَاِسرِيَن الهِذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوأَْىِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذِلَك ُىَو فَاْعُبُدوا َما ِشئ ْ

 ٘(٘ٔاخْلُْسرَاُن اْلُمِبُُت )

،  (ِإيّنِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َرّبِّ َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ )يقول تعاىل: قل اي دمحم وأنت رسول هللا: 

ُقِل اَّللهَ أَْعُبُد سُلِْلًصا َلُو (رى، خالتعريض بغَته بطريق األوىل واألوىو يوم القيامة. وىذا شرط، ومعناه 

ُتْم ِمْن ُدونِوِ  َأْي: إّّنا اخلاسرون   (ُقْل ِإنه اخْلَاِسرِينَ )وىذا أيضا هتديد وترب منهم،  )ِديٍِت فَاْعُبُدوا َما ِشئ ْ

أي: تفارقوا فال التقاء ذلم أبدا سواء  (ِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوأَْىِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ الهِذيَن خَ )كل اخلسران 
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ذىب أىلوىم إىل اجلنة وقد ذىبوا ىم إىل النار، أو أن اجلميع أسكنوا النار، ولكن ال اجتماع ذلم 

واضح. مث وصف حاذلم الظاىر ال أي: ىذا ىو اخلسار البُت (َذِلَك ُىَو اخلسران ادلبُت)وال سروَر، 

 ٙيف النار.

ىل موضوع أخر. إية وىو ال ديد ية يتحدث عن نطاق موضوع األدمحم اتات توفيق عند يفسر األ (ٙ

 .ل ادلسائل ادلقصودةلذلك كان عند الكاتب، ىو يعد من حبث مستقل حو 

 .ينخر األلهم ت يتنقط الاليعطي و  من تفسَت اآلايت خيتتم أبخذ ادلعلوماتمث  (ٚ

 إنسفرياتيفج. تعريف الكتاب تفسري 

 PTحد ادلؤلفات قد طبعوأىو  تفسَت إنسفَتاتيف التفسَت الذي كتبو دمحم اتات توفيق يعٍت

Alex Media Kumputindo Kompas, Gramedia   ٕٙٔجكرات بكثافة  ٕٛٔٓيف سنة 

ألجل طبيعتو يف كتابة الرسالة الصغَتة عما يتعلق بتفسَت القرآن يف  صفحات. وكتابتو ذلذا التفسَت

الذي عرضو دوراي مدة سنة من  ئلرساوىذا الكتاب ىو رلموع  mtatataufik.com ويبسيت

ادلذكور يف طائفة التفاسَت  ويبسيتىجرية يف  ٜٖٗٔمضان ستة ر ىل إىجرية  ٖٛٗٔرمضان سنة 

                                                           
م(، ٜٜٜٔم: دار طيبة للنشر والتوزيغ،  )دتفسَت القرآن العظيم   إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي،ٙ

ٗٙٓ.  
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أو السورة فيو لفظ "قل"  اآلايتول أ، ولكن يفسر اآلايتفيق مل يفسر مجيع و ودمحم اتات ت ٚادللهمة.

 ٛيف مجيع القرآن. ألن فيو معٌت النشاط يف اخلَت لدعوة األمة اإلنسانية يف شيئ ىو خَت عما قبلو.

قاعدة العربية أن لفظ "قل" لو معٍت يسَت ىو مطلق األمر ولكن يف استعمال القرآن لو  ففي

ق ما قال هللا ألنو عبارة ذلك يف القرآن لو معٌت أن هللا قال كذلك. فيكون يفًت  اليكون كذلك.

يف يوميو، عما بينو. فلفظ "قل" عموما يدل أن األمر لرسول هللا إليصال ما  وبُت ما قال الناس

بعده أي بعد لفظو "قل" أو ينفصل عما جاء بعده. حىت قال قائل: أن لفظ ال أبس إبسقاطو. 

اليكون صحيحا ألن لفظ"قل" لو معٌت أن هللا قال: وىذا أيضا أتكيد ألنواع الدراسات  وىذا القول

ُ  ٜوالبياانت يف القرآن عما اليكون فيو لفظ "قل". مث توكيد ذلك فيو لفظ "قل" كما يلي: َوقَاَل اَّلله

َي فَا َا ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد فَِإايه  ٓٔ.ْرَىُبونِ اَل تَ تهِخُذوا ِإذَلَُْتِ اثْ نَ ُْتِ ِإّنه

مفهوم كما يف قولو تعاىل واحلال يف أولو لفظ "قل" يف سورة اإلخالص  ية ذلا معٌتاأل هوىذ 

 ُقْل. ُىوَ  اَّللهُ  َأَحدٌ 

                                                           
7
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8
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9
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ال كذلك. ولو لوحظ ء بعد أمر إليصال القول فيكون ادلعٍت أن هللا قا"قل" مث جوأما لفظ 

ديان ليقُت ابلقلب أي طالب اليقُت واإلوجوب اية يف أوذلا "قل" وضع فيما فيو أمر ابدلدقق أن األ

ويف أوذلا "قل" وجوب القراءة بو، ألن ادلؤمن عند قراءة القرآن  اآلايتمتاما. وىذا سر أخر أن 

اليت بدئت. بلفظ "قل" لو معٌت أنو قرأه لنفسو ليكون يقينا. عما جاء بعد لفظ  اآلايتالسيما 

وذلك علم  ٔٔ"قل"( بيقُت كامل دون شك ولو قليال. "قل" كأنو يقول: قل اينفسي )ما جاء بعد

 يف الآلايت التالية:

َوتُِذلُّ ُقِل اللهُهمه َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك شلهْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء 

ُر ِإنهَك َعَلى ُكلِّ  َهاَر يف اللهْيِل َوخُتْرُِج َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اخْلَي ْ َهاِر َوتُوِلُج الن ه َشْيٍء َقِديٌر. تُوِلُج اللهْيَل يف الن ه

 ٕٔاحلَْيه ِمَن اْلَميِِّت َوخُتْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوتَ ْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغَْتِ ِحَساٍب.

سك، وادلقصود من ذلك اليت بدئت بلفظ "قل" ذلا معٌت: قل اي مؤمن لنف اآلايتومجيع 

 ليكون ذا قلب سليم مع مراعاة تزكيتو.
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