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 الباب الثالث

تزكية تفسير التزكية: تدبر اآليات لتصفية و والتعريف عن كتابه  ترجمة الدكتور عتابك لطفي
 القلوب

 تهترجم .أ

، وهو رئيس اجملتمع م 0791جنواري  42ولد عتابك لطفي ىف جمالنك جاوا الغربية تاريخ 

بلغ، وقد تعلم ىف املعهد ( ىف جاكرتا، وهو أيضا احملاضر واملIKADIغني إندونسيا )لاألحدية للمب

، مث تعلم ىف جامعة السعود العريب املدين 0797-0791املعاصر غونتور فونورغوا جاوا الشرقية سنة 

-0770سنة  Lc))لنيل الدرجة األويل م القرآن والدراسة العلمية و عل قسم ) KSAاإلسالمي )

كلية الشريعة لنيل الدرجة دي   م القرآن واحلو عل قسم، مث تعلم ىف جامعة مليسيا الوطنية .م 0771

 قسماحلكومية يف جامعة مليسيا الوطنية  هتعلماستمّر ، مث .م 0777-0771سنة S2) العليا )

 0م. 4112-4110لنيل الدرجة الدكتورة سنة  م القرآن واحلدي  كلية الشريعةو عل

احلكومية  ةشريف هداية اهلل اإلسالميواآلن عتابك لطفي هو احملاضر املستقر ىف جامعة 

الدعوة  قسماحلكوميىة جريبون ىف إلسالمية اوهو احملاضر أيضا ىف جامعة الشيخ نورجيت  4،جاكرتا

واحملاضر ىف جامعة مجبري اإلسالمي الىت بناها مؤسسة هنضة العلماء، واحملاضر ىف  1،اإلسالمية

ىف معهد نعيمي  تنجرانج جاكرتا، واملعلم SEBI(، وجامعة STIEجامعة اإلقتصادية اإلسالمية )
                                                           

، (4117جاكرتا: غما إنساين،  ) تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوبعتابك لطفي، 0
9. 

2
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3
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( ىف جامعة مليسيا الوطنية احلكومية، PPIجاكرتا، وهو من النشاط ىف جمتمع الطاليب اإلندونسي )

، ورئيس اجملتمع (FORKOMMIواألن هو رئيس جمتمع اإلتصاالت ملسلمي إندونسيا ىف مليسيا )

  2.( ىف جاكرتاIKADIاألحدية للمبلغني إندونسيا )

ىف شهر رمضان للدعوة اإلسالمي،  0771سنة   (BELANDAوقد سفر إىل هولندا )

( للدعوة أيضا ىف شهر رمضان سنة AUSTRIAوهذا من جتاربه ىف الدعوة، وسفر إىل النمسا )

هو املساهم املستقر ىف جمالة اإلمام بالغيب،  إىل األن 4111، ومن نشاطه من سنة .م 4119

، واملساهم املستقّر ىف جمالة غونتور www. Da’watuna.comواملساهم املستقر ىف جمالة التثاقف و

   .Da’watuna.com1wwwوالرتبوي، واملستشار ىف املسائل اإلسالمية ىف 

وهو من عدة الدراسات،  هو حيب أن يكون مقدما ىفعدة اجلامعات، و وكان معلما ىف 

عار حياته "تعلم أما شساجد واإلدارات. العلماء الداع إىل التقوى واخلريات، وقد خطب ىف عدة امل

 ومن تأليفاته املنشورة هي:واعمل وجاهد دائما لألمة". 

1. Alquran edisi Doa نشره   PT. Cicero Indonesia 

2. Kemuliaan Wanita Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah نشره   Pustaka Darul 

Nu’man 

3. Studi Tafsir al-Munir Karya Imam Nawawi Banten 

                                                           
4http://www.dakwatuna.com/author/dr-attabiq-luthfi-ma/#ixzz6Nq8BiLvY. Diunduh 

Jum’at, 29 Mei 2020. 
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4. Puncak Keberkatan Rizki Tersekat (Edisi Malaysia).6   

 التعريف بالكتاب .ب

 إسم الكتاب وبوعث التأليف .أ

 .تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوبإسم الكتاب الذى حنن بصدده هو 

إلجابة عن مسائل ومشكالت األمة ىف احلياة، وهو يرجوا وأما بواع  التأليف يعين إرادة املؤلف ل

ن إرشادا وإماما ىف آجعا ملن يريد ويعزم أن جيعل القر سببا ومر تفسريا شامال و اب أن يكون هذا الكت

، والتصفية والتزكية نآعاين القرأن وأن يتخلق خبلق القر حياته، وهو يريد أن يسهل األمة ىف فهم م

  9.للقلوب

 موضوعه متنوع إلجابة مسائل األمة املنوعة، وهذا الكتاب جامع ملكتوباتهوهذا الكتاب 

ىف اجملالت املسامهة، وهو إجياب لطب بعض احملاضر والداعني الذين يرجو أن جيمع ىف كتاب 

   واحد. 

 مضمون الكتاب وتبويب البحث .ب

عتابك لطفي لتسهيل كتبه   تفسري التزكية: تدبر اآليات لتصفية وتزكية القلوبهذا الكتاب 

حسب حاجات األمة ىف إجابة  األمة ىف فهم معاين القرأن وعمله، فوضعه حتت منهج املوضوع

                                                           
 01-7، تفسري التزكيةعتابك لطفى، 1
  .01-7، تفسري التزكيةعتابك لطفي، 9
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، ، وراجع إىل كتب التفسري الرئيس ليقارن فهم األياتمشكالت حياهتم املتنوعة ىف زمان املعاصر

 ن لنيل معانيها.آيات القر آلتدبر القارئ  به وهو يدعووقدمه بلغة اإلندونسي الفصحاء اجلميل، 

 موضوعا، يعين: ستنيك لطفي هذا التفسري بإحدى و وكتب عتاب 

 الموضوعات رقمال

 إمنا القوة ىف القرأن 0

 السرور عند قراءة القرأن 4

 فهم أيات احلجاب ىف القرأن 1

 لكيال خنسر 2

 لزوم احلذر 1

 فهم أيات مكارم األخالق 1

 النظر إىل إميان املرء من آل فرعون 9

 األخرىسعادة املسابقة إىل  9

 العبادةالتصرب مع املخلصني ىف  7

 التسّكن بآيات السكينة 01

 األجرة من كثرة األموال واألوالدنيل  00

 اإلستغفار عمل األنبياء  04



05 

 

 اهلجرة إىل ما هو أغري وأحسن 01

 املؤمنون إخوة 02

 نظر إمياننا بإميان املرء من آل فرعون 01

 سارعوا إىل اخلري 01

 حي نتعلم العلوم املوروث من األنبياء 09

 الصرب األحسن 09

 ثبات املرأة ىف إميانهالعربة من  07

 ترك التقليد والتعصب 41

 رجاء حوض الكوثر من اهلل 40

 فهم جالل اهلل ومجاله 44

 النظر والتدبر إىل رمحة اهلل 41

 املعاملة باملعروف مع اإلنسانالتمسك بعبادة احملضة إىل اهلل و  42

 ماعي فائدة الصالة ىف معاملة اإلجت 41

 حفظ ما ميلكنا 41

 اإلستعانة بالصرب والصالة 49

 حب اهلل واحملبوب إليه 49
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 خالقإقتداء سليمان عليه السالم ىف األ 47

 إعظام شعائر اهلل 11

 اإلحذار عن النجوى 10

 نيل القنوت ىف العبادة 14

 اإلحذار عن احلسد 11

 صار عبدا راجعا إىل اهلل 12

 مةثالثة أساس األ 11

 نيل متام الربّ  11

 املنفق ولو كان فقريا 19

 الناصح الصادق 19

 العبد الشاكر 17

 اجلمع بني الذكر والفكر 21

 السّر ىف األسوة 20

 السكينة ىف األسرة غال 24

 هذا وقت اإلعتبار 21

 التصرب مع العابدين املخلصني 22
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 لعظمة أمساء اهلل احلسىناإلفهام واإلقداء  21

 فهم أية الكرسي العظمى 21

 التحدث بالنعمة 29

 حيضر اخلري والتقوىالتعاون  29

 الناس البائس 27

 وجوب التبني ىف اخلرب  11

 وفاة عيسى املسيح 10

 املفلحون واملخسرون 14

 كيف نتعمل بشهر رمضان 11

 إمنا الصوم للمومنني 12

 الصيام والقرآن 11

 ماويالصوم ىف تاريخ الدين الس 11

 قيمة التقوى ىف الصوم 19

 أعمالك الصاحل ال تضّيع 19

 إبداء احلياة بالعفو 17

 التشكر ىف عيد الفطر 11
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 التنعم بعظمة عبادة احلجّ  10

  

 طبع الكتاب .ت

، وهو طبعة األويل، يكتب على .م 4117نشر هذا التفسري غما إنساين ىف جاكرتا سنة 

وكان هذا التفاسري باللغة اإلندونسي ومن الكتب املعاصر،  صفحة، وهو من اثنان وتسعني ومأتني

التزكية: تدبر اآليات مكتوب فيه اسم التفسري يعين و  ،cm 01وعرضه  cm 41طوله  الكتاب

لتصفية وتزكية القلوب وحتته مكتوب عن اسم املؤلف يعين عتابك لطفي، وىف خلف الكتاب 

قاصر ليسهل القارئ أن يعلم مشل هذا الكتاب مكتوب عن ملخص هذا التفسري وترمجة املؤلف ال

  قبل أن يقرأه.

    


