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 الباب األول

 املقدمة

 بواعث البحث .أ 

يف  ٔوإعجاز فيو علوم األخالق عادلّية ألمة البشرية يف كل زمان. إن القرآن الكرًن كتاب ىداية

وىذا يدل على  ٕفيو ىدى، يُعتقد أبن القرآن لن يتصدع ولن ييبس أبدا بدور الزمان. منصبو لكتاب  

 سيات فقط، والناس الذين حيللوهنااألسا ومرونتو وادلعلومات ادلقّدمة ىي سعة مضمون القرآن

ويفصلوهنا. وذلك يؤكد ويظهر صّحة نص القرآن عندما توجو يف سياق القضااي اإلنسانية وحياة 

 ٖاحلديثة.

مخس حَكم  ومطالب  القرآن منهج حياة دلن حقق ادلطالب اخلمسة وبُّت دمحم خالف يف كتابو

. الصرب على العمل مبا فيو من ٗ. العمل بو، ٖ. تدبر آايتو، ٕ. قراءة القرآن كما نزل، ٔالقرآن منها: 
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الفائدة ادلثالية للقرآن اليكفي التطبيق فقط ولكن  ٗ. الدعوة ليجعل القرآن كقاعدة احلياة.٘األوامر، 

القرآن لإلستخدام  م أبن ليس كل أية من آايتحيتاج إىل التفكَت والتحليل العميق. وجيب أن يعل

ر من اآلايت إمجاال ومشًتكا اليت حيتاج إىل التفكَت والتحليل خاصة لتطبيقها. وحيتاج كثيمباشرة. بل 

إىل التفسَت عن آايت القرآن يف زلاولة تركيز الفكر والتحليل يف التطبيق مع عقد احلكم الذي ضمنو من 

  ٘األحكام.

ألن موضوع التفسَت وىو ادلصدر  ،ىو زلاولة لبيان القرآن ومقصوده ومضمونو وتفسَت القرآن

يف مالحظة القرآن سَت القرآن واجب يف فهم مقصوده و األول لتعاليم اإلسالم وكذلك ىداية للناس. فتف

ضرورية بسبب تنوع قدرة اإلنسان على فهمو، خصوصا عندما ينظر من جانب أىلية ادلفسر أو لونو 

 زمان احمليط بو. فذلك ظهرت التفاسَت بطرق مناىج وألوان سلتلفة وغَتىا.وتطور ال

مناىج التفسَت ولونو ومصادره ىي أشياء مهمة دلعرفة معاىن القرآن وفهمو، ومعاىن القرآن ىي 

 ٙخزينة عظيمة لتحرير الرسائل األخالقية يف القرآن من اخلطاء.
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وكذلك السياق الذي يغَتون دائما، بينما ويف احلياة أن مشكالت اإلنسان، تتطورن دائما 

آايت القرآن عددىا زلدودة، ولذلك أن تكون القرآن شريكا للحوار يف إجابة مشكالت اإلجتماعية 

 ٚالدينية يف ىذا اليوم، بتفاىم ادلبادئ يف سرد صغَت موضوعي، مناسبة بسياق األوقات  ادلتغَتة.

وغَته، قد تطورت يف كل زمان بل تتطور دائما وقراءة القرآن إما من عند التفسَت ومناىجو 

وكل مفسر عندما يفسر  (Multi Interpretable)ألن القرآن يفتح نفسو للتفسَت  ٛبتطور التفسَت،

كانت رسالة القرآن ذاة صلة دائما عندما تقرأ آايتو  ٜ القرآن أيضا يتأثر األحوال واجملتمع الذي كان فيو.

 ٓٔيف سياق مفتوح مع الوقائع العلمية موضوعية وملهمة

القضااي ادلعاصرة عند مواجتها إىل القرآن ديكن أن يقتصر على ادلواقف وأخالق األمة عن 

وذلك يرى يف شلارسة  فادلسألة الضرورية ىي مسألة األمة مع القرآن اليت ابتعد عنو كثَت منهم ،القرآن

احلياة، وىذا أمر ضرورّي دلراجعة دور القرآن حلياة اإلنسان، وذلك بتبيُت وتسليم معٌت القرآن. على كل 
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حال، جعل التفسَت نوعا من العلوم التطبقية الذي ديكن أن جييب مباشرة احتياجات اإلنسان خاصة 

 ٔٔمن العقلية واألخالق عند مواجهة مبشكلة احلياة.

اُقًتن حبياة اإلنسان فكثَت منهم حيتاج إىل ادلوعظة أو التوجيو من اآلخر أواخلارج من نفسو.  وإذا

وسيكون ذلك كبَت التأثر إذا ظهرت من آايت القرآن ويلهمو لعملو أوفهمو يف كل مسألة مناسبة 

رآنية بتقدًن ابلظروف اخلربة. ويف ىذه احلالة، فكل مفّسر إبندونسيا حياولون أن يفّسروا اآلايت الق

 اآلايت ادللهمة للحياة.

 Tafsir  جزءا   ٖٓوالتفاسَت القرآنية يف إندونسيا ادللهمة متنوعة جدا، منها على نظام كامل 

Inspirasi: Inspirasi dari Kitab Suci al-Qur’an  ىناك أيضا منوذج  )ٕٛٔٓ  (لزين العارفُت زكراي ا

 Mutiara Tafsir al-Qur’an: Tafsir  Ayat-Ayat Pilihan الًتتيب الذي يركز على آايت سلتارة مثل

Penggugah Jiwa Pengingat Lupa   حملمد اتات توفيق  إنسفَتاتيفتفسَت لنصر الدين شريف و

(ٕٓٔٛ.) 
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يعطي نقطا، ديكن أن يلهمنا ألن فيو بعضا من ادلوضوعات ادلختارة، واآلايت  إنسفَتاتيفتفسَت 

ادللهمة ويُ ْعِلُن ىذا التفسَت مضمونو آبايت القرآن اليت تفسر وترافق جبوىر حيتوى آايتو، وأغراضو من 

  ٕٔتلك السورة والدراسات أو الرساالت القصَتة اليت حيتوى عليها.

ىو دمحم اتات توفيق، ىذا التفسَت ىو العمل  إنسفَتاتيفتفسَت ي ومن ادلفسر الذي يكتب كهذا أ

ادلتوقع أن يكون مفيدا وملهما للقارئُت. حيتوي ىذا التفسَت على آايت شعبية تلهم القارئُت، لكي 

ألن القرآن ىو مصدر اإلذلام وادلبادى السلوكية ألمة اإلسالمية يف كل  ،يسلكوا حياهتم مناسبًة للقرآن

 ٖٔنشاطو.

تفسَت  الذي كتبو دمحم اتات توفيق لو خصائص اليت جتعلو كتااب مثَتا وسلالفا من إنسفَتاتيفتفسَت  و

قّدم دمحم  إنسفَتاتيفتفسَت  غَتىا، جانب عنوان كتابو الذي كتبو بلغة بسيطة ومثَتة، يعٍت إنسفَتاتيف

اتات توفيق شرح تفسَته أبن أيخذ ويبحث رسائل األية وخيّص ىذا الشرح يف األية ادللهم وقيمة األخالق 

اليت توجد يف آايت القرآنية. وىو جيمع بُت حتليل اللغة ووسعة البصَتة ووضوح كلمتو حلضور التفسَت 
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ن كل واحد. وغَت ذلك خيتار اآلايت ادللهم الذي وسع معناه، ويلمس العقول والقلوب وسهلة الفهم  م

 الذي يفسر أيضا لو خصائص ىو يقدم اآلايت بكلمة "قل".

هج آايت القرآنية وما يتعلق بو. من فهم القرآن بطريقة مشولية حيتاج إىل مناىج وىي كيفية تفسَت

ام مهم جدا يف ىو جيمع ادوات جهاز النظام )اسًتاتيجية ومقاربة وفٍت وطريقة التنمية( يف فائدتو لو مق

 ٗٔاجلهود ادلبذولة لتحقيق ادلقصود والغرض من التفسَت نفسو.

بل عادة يتعلق ببسطة أو صفة خاصة اليت تعطى لون  ،التفسَت هجغَت ذلك الخيتّص مبا يتعلق مبنو 

حملمد اتات توفيق، مل يذكر شيئا من لون  تيفاإنسفَت تفسَت التفسَت أو يعرب عنو بلون التفسَت عادًة. ويف 

ىل إغَتىا. فلذلك تشعر الباحثة  تيفاإنسفَت تفسَت دلسيطر فيو. بل يذكر انو ديلك خاصة اليت ألديلكها ا

 معرفة لّون تفسَته.

بناء على ىذه الفرائد اىتمت الباحثة أن جيعل دمحم اتات توفيق وكتابو موضوع البحث الذي يركز 

َت شلد اتات توفيق وألوانو يف كتابو تفسَت منهج تفس: على دراسة مناىج التفسَت وعنوان الرسالة العلمية

  .إنسفَتاتيف
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 ب. تعبري املسألة

ها الكاتبة فيما سبق، فان ادلسألة األساسية يف ىذا البحث تبناء على بواعث البحث اليت قدم

 ىا كما يلي:تعبَت العلمي ديكن 

 ؟ إنسفَتاتيفتفسَت  منهج التفسَت سلكو حملمد اتات توفيق يف كتابوما  .أ 

 ؟ إنسفَتاتيفتفسَت ما لون التفسَت حملمد اتات توفيق يف كتابو  .ب 

 حتديد اإلصطالحات ج.

البحث فواجب أن يضع التحديد  ااخلطاء عن ادلوضوع يف ىذمن ب اجتناألن يسهل الفهم و 

 :االجرائي ذلذا البحث كما يلي

دمحم اتات توفيق ىو من أحد العلماء اإلندونسيُت الذي يكتب التفسَت. وىو مؤسس ادلعهد  .أ 

 جاوي الغربية.كونينكان اإلخالص شياويلور شياويغابنك  

البحث الذي كتبو دمحم اتات توفيق حيتوي على آايت  يف ىذااسم الكتاب ىو  إنسفَتاتيفتفسَت  .ب 

سبة للقرآن. ىذا الكتاب ابدلوضوع وقفا اجتهد كاتبو ليخرج شعبية يلهم القارئُت لكي يسلكوا حياة منا
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يطّبق يف يتدبر معناه و حىت ديكن أن  ،إنسفَتاتيفتفسَت  معٌت التفسَت ادللهم والرسائل األخالقي يف

 األايم اليت يدل على طرق السعادة يف الدنيا واألخرة كما ىو مقصود كاتبو.

قال ابن فارس يف )مقاييس اللغة(  ٘ٔسبيل أو سلوك.أخذ من هنج ينهج مبعٌت طريق أو  :منهج .ج 

وقال الراغب األصفهاين يف ادلفردات:)النهج: الطريق الواضح. ٙٔعنها: النهج: الطريق واجلمع ادلناىج.

ويف اإلصطالح: طريقة اإلستدالل أو الكيفية  ٚٔوهنج األمر وأهنج: وضح. ومنهج الطريق ومناىجو.

 ٛٔت ادلطلوب.ادلتعمدة يف اإلستدالل على إثبا

فمعٌت"مناىج" ىنا ىو اخلطة العلمية ادلوضوعية اليت التزم هبا ادلفسرون يف تفاسَتىم القرآن الكرًن، 

ىذه اخلط ادلوضوعية ذلا قواعد أسس منهجة مرسومة، وذلا طرق واساليب وتطبيقات ظهرت يف 

ويف بعض النسخ مسي ويقصد يف ىذا البحث منهج ادلفسر ادلرسومة بكتابة التفسَت.   ٜٔتفاسَتىم.
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ادلنهج ابألسلوب، كما اصطلحو فهد الرومي وعفيف الدين دمياطي يف كتابو.وتقوم على األقوال من 

اجلمهور يف مكتبة التفسَت أبربعة مناىجو. يعٍت ادلنهج التحليلي وادلنهج اإلمجايل وادلنهج ادلقارن وادلنهج 

لتفسَت ادلوضوعي: وقد قام العلماء بتصنيف ىذه ادلوضوعي. كما قال الفرماوي يف متهيد البداية يف ا

 ٕٓادلؤلفات اليت ظهرت يف مكتبة التفسَت وتوضيح مناىج أصحاهبا.

اللون ىو أن يفسر الشخص نصا، يلون ىذا النص بتفسَته ىو وفهمو إايه، إذ أن ادلتفهم لعبارة  . د

فلن يفهم من النص إال ما  تو ادلستوى الفكري ذلا، ال ديكنو رلاوزتو أبدا،يما ىو الذي حيدد بشخص

 ٕٔيو فكره وديتد إليو عقلو، مبقدار ىذا حيتكم يف النص وحيدد بياىو.ليرقي إ

 أهداف البحث وأمهياته د.

 أهداف البحث .1

 أما األىداف ذلذا البحث العلمي منها:

 .إنسفَتاتيفتفسَت  الذي يستعملو دمحم اتات توفيق يف كتابوبيان منهج التفسَت  .أ 
                                                           

  .ٜٔ (،ٜٚٚٔ)مصر: احلضرة العربية،  ادلوضوعيالبداية يف التفسَت عبد احلي الفرماوي، ٕٓ
)هتران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارت الثقافة االرشاد  ادلفسرون حياهتم ومنهجهمدمحم علي إايزي، ٕٔ

  .ٖٖ ،م( ٖٖٖٔواإلسالمي، 
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 .إنسفَتاتيفتفسَت  ستعملو دمحم اتات توفيق يف كتابوالتفسَت الذي يمعرفة لون  .ب 

 أمهية البحث .2

 مهية و فائدة فيما يلي:أأن تكون نتيجة ىذا البحث ذلا 

كتب الباحثة البحث على منهجية التفسَت، لينشط احلماسة واألمهية الطالب اجلامعات يف  .أ 

إندونيسيا أثرا أدابيا وحتفا من كتب التفسَت احمللي. مث يعرف العلماء اإلندونيسيُت الذي جيمع أو 

لذي يعيش جاوي الغربية حصّيصا، ىو ا كونينكانيؤلفكتب التفسَت. وىو دمحم اتات توفيق من شياويلور  

 يف ىذه ادلعهد والقرن.

 أعطى البحث زايدة البياانت احلديثة ادلفيدة، ألعاد النظر يف اتريخ ادلتوالية علوم التفسَت. .ب 

زايدة خزنة العلمية على دراسة التفسَت يف كل جامعة يف إندونيسيا وجامعة أنتاساري اإلسالمية  .ج 

 احلكومية حصّيصا.

ن ومنهجيتو خصيصا. ليكون مرجعا دلن يريد آمة يف البحث القر والعازايدة خزنة العلمية للطالب   .د 

 أن يبعثو متعمقا على ىذا ادلوضوع من وجو أخر.
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حملمد اتات توفيق اجلاوي للمجتمع والطالمبن مجيع بالد ادلسلمُت   إنسفَتاتيفتفسَت يعرف كتاب  .ه 

 واإلندونيسيُت خاصا.

 ه. الدراسات السابقة

حبث وعمل الشخص الذي قد سبق يف ادلوضوع الواحد. ليعلم  كانت الدراسات السابقة فيها 

الباحث عن مناىج التفسَت ولونو، والنتائج اليت حتققت يف الدراسات السابقة وعن األشياء اليت مل 

 تكمل دراستها وكذلك عن العوامل الباعثة وادلخارج ادلختارة يف تسهيل تلك الدراسات.

ت الدراسات اليت تبحث عن مناىج التفسَت ولونو وىي  بناء على عمل  عملتو الكاتبة فوجد 

 كما يلي:

 Djohan Effendi’s Method in Formulating The Essense of The.البحث بعنوان:ٔ

Qur’an in His “Pesan-Pesan al-Quran Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci”  "قدمتو

. ىذا البحث يتحدث عن ادلناىج اليت ٕ٘ٔٓنور عزيزة " يف جامعة أنتساري بنجرماسُت عام 

 استخدمها عمل جوىن أفندي يف إستمارة حقيقة القرآن.
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. البحث بعنوان"مناىج التفسَت وإجتاىو لعبد احلليم حسن بنجي )دراسة عن تفسَت األحكام(" ٕ

. فهذا البحث يتحدث عن مناىج ٖٕٔٓقّدمو "دمحم حارث" يف جامعة سلطان شريف قاسم ريو عام 

 لتفسَت وإجتاىو لتفسَت األحكام.ا

ين اجلاوي )دراسة منهج التفسَت . البحث بعنوان" تفسَت السور القصَتة ألمحد يس بن أمشو ٖ

 .ٕٚٔٓجتاىو( قدمتو" الفي كمالية" يف جامعة أنتساري بنجرماسُت عام إو 

حملمد اتات  نوالو أهج التفسَت و ا الكاتبة، مل توجد البحث عن منومن البحوث والكتب اليت وجدهت

 .إنسفَتاتيفتفسَت توفيق على تفسَت اآلايت القرآنية ومل توجد الدراسة السابقة الذي يبحث عن كتاب 

وأمهية  (Contribution to Knowledge) وتفسَت حملمد اتات توفيق  لو قيمة حداثة واسهام ادلعلوم

 يف دراسة القرآن، لذلك ديكن إجراء البحوث عنو. 

 ف. مناهج البحث

 نوع البحث .1
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. وكان البحث ادلكتيب حبثا (Library Research) ستىستعمل الباحثة يف ىذا البحث حبثا مكتبيا

عن الكتب والتحف القدًن التناسب. أي ىم الذي يقرب الغرض هبذا البحث. ألن غرض البحث 

لذي يؤلف مصادر البحث بكتب التفسَت حملمد اتات توفيق اجلاوي. كما عرفنا كتب التفسَت ىو كتب ا

 وجيمع علماء اإلندونيسيُت. ولكن، مل تعلن وتعرف الكتب عاّمة من اجملتمع.

وقد تركز ادلنهج الوصفي على دراسة اترخيية. الذي  تستطلع الباحثة اتريخ ادلوضع بنظر خلفية 

 ادلوضع. ويسمى ىذا ادلنهج دراسة واثئيقية. ولذلك، ىذا البحث يستعمل دراسة نوعية.

 تمصادر البياان .2

مصادر البياانت األساسية ومصادر البياانت الثناوية. إذا  ،تنقسم مصادر البياانت إىل قسمُت 

مصادر البياانت األساسية ىو البياانت األساسي ادلناسب بغرض البحث. وأما مصادر البياانت الثناوية 

 ىي البياانت العماد ادلناسب بغرض البحث.
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حملمد اتات  إنسفَتاتيفتفسَت  كون مراجع األساسية كتابمصادر البياانت األساسية: الذي ي

توفيق. وأما مصادر البياانت الثناوية: ىي كتب الذي يتعلق هبذا البحث. ومثالو كتب التفسَت وكتب 

 منهجية التفسَت والبحوث العلمية ادلناسب ابلبحث.

 طريقة مجع البياانت .3

علمية أو طريقة التوثيق يعٍت جبمع البياانت بقراءة الطريقة ادلستعملة يف ىذا البحث جبمع البياانت ال

وفهم مواد الكتابة وكتب التفسَت واحلديث وادلعاجم والقواميس ورسائل العلمية والثقافية واجملالت العلمية 

 وغَتىا اليت ذلا عالقة ابلبحث.

 طريقة حتليل البياانت .4

ولون  إنسفَتاتيفتفسَت توفيق يف وىذا البحث يرتكز على منهج التفسَت الذي سلكو دمحم اتات 

التفسَت الذي اعتمده. وحيل الباحث البياانت ابلتحليل الوصفي، وبعد احلصول على البياانت، فيحل 

للوصول إىل معرفة منهج التفسَت ولونو تفسَت  إنسفَتاتيفالبياانت وتصنيفها ابلنسبة إىل تفسَت 

منهج التفسَت ولونو والعناصر األساسية يف مناىج  . ويرجو الباحث أن يفهم أوال عن مفهومإنسفَتاتيف
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لنيل معرفة منهج ولون التفسَت فيو مع مجع الكتب اليت تتعلق  إنسفَتاتيفالتفسَت. مث حيلل التفسَت 

 مبناىج التفسَت.

 ز. ترتيب البحث

 يًتّتب يف ىذا البحث العلمي على مخسة أبواب كما يلي:و

الباب األول: وىي مقدمة البحث تفصل كل شيء ابلنسبة إىل البحث العلمي. فأما مقدمة البحث 

ينقسم إىل سبعة أقسام وىي بواعث البحث و تعبَت ادلسألة وحتديد اإلصطالح وأىداف البحث وأمهياتو 

 والدراسات السابقة ومناىج البحث وترتيب البحث. 

 فسَت ولونو الباب الثاين:تكلم عن نظرية منهج الت

 الباب الثالث: تكلم عن ترمجة ادلؤلف وىيئتو

 حملمد اتات توفيق من حيث منهج التفسَت ولونو.  إنسفَتاتيفتفسَت  الباب الرابع: تكلم عن

 الباب اخلامس: اخلامتة اليت تشتمل على نتائج البحث والتوصيات. 

 


