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 ب سم هللا الرحمن الرحي م

 استهالل
 

 قال هللا تعاىل :
نُكمْ  َوْلَتُكن " ِِّ بِّاْلَمْعرُ  َويَْأُمُرونَ  اْلَْْيِّ  إِّىَل  َيْدُعونَ  أُمَّة   م ِّ َهْونَ  و  َعنِّ  َويَ ن ْ

 "اْلُمْفلُِّحونَ  ُهمُ  َوأُولََٰئِّكَ  ۚ   اْلُمنَكرِّ 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

 
 "من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة"
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هدإء  إ 
 

 أهدي هذه الرسالة إىل والدي  الذين أرشداين إىل حب العلم والتعلم والتعليم

 ربياين صغيااللهم ياريب ارمحهما كما 

 وإىل مجيع األساتذ واألستاذات واملشاييخ رمحهم هللا وجزاهم أحسن اجلزاء

وإىل مجيع إخويت الذين يسهمون أمواهلم للفقي يف طلب العلم سهل هللا هلم أمورهم ورزقهم الشكر 

 والصرب يف حياهتم

 أمجعنيوإىل مجيع إخواين املسلمني 
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 رشكر وتقدير

سنات، والصالة وبكرمه تفتح أبواب احلعاملني، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هلل رب ال

والسالم على موىل سيد الكائنات، نبني وشفيعنا حممد صلى هللا عليه وسلم مزيل الظلم والسيئات، 

 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إىل طريق احلق يف حيهم حىت املمات.

كتابة هذه الرسالة املتواضعة،  رمه وعفوه وتوفيقه حىت أستطيعنعمه وكفإنين أشكر هللا عز وجل بكل 

 عسى هللا أن ينفعنا هبا وينفع مجيع القراء واملسلمني.

وأشكر شكرا جزيال إىل كافة املسؤلني يف هذه اجلامعة املباركة وعلى رأسهم مدير اجلامعة وأعمادها 

 ووكالئها األفاضل.

سعادة عميد الدراسات العليا األستاذ الدكتور بامبانج سومرجوكو ورئيس كما أتقدم بالشكر الكثي إىل 

قسم برنامج ماجستي االقتصاد الشرعي الدكتور رزكا، ورئيس املكتبة ومجيع هيئة التدريس يف قسم 

 برنامج ماجستي االقتصاد الشرعي الذين هيئوا يل الفرصة لتلقي علوم الدين من هذه اجلامعة املباركة.

اين يف أرشداين ورافقالشكر شيخي الدكتور مطائفني وشيخي الدكتور أندري نروانا الذان وأخص ب

 تكميل هذه الرسالة املتواضعة. فلهما من الدعاء أكثره ومن الثناء أوفره.

وال يفوتين أن أرفع أمسى آيات الشكر والعرفان إىل مجيع من ساعدين يف البحث من إخواين الزمالء، 

عليا وغيهم ممن مد  يل يد العون فجزاهم هللا تعاىل عين خي اجلزاء، وآخر دعوانا طالب الدراسات ال

 أن احلمد هلل رب العاملني.
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 ملخص

القرآن هو كالم هللا وله معاين يف حروفه وآياته، وهو كالبحر ليس له شاطئ يف كشف مضمون، 

هلا املعاين واألسرار  فآيات القرآن ،معانيهاوبإمكانية هللا خيتلف الناس يف نظر وتفسي آية واحدة لكثرة 

وتعِر ذلك إما باملأثور )الرواية( أو بالرأي )العقل( وإما باإلشارة املوجودة واملكتشفة بالتدبر وعمق 

 ومل يزل اختلف العلماء بكون هذا املنهج، حيث يفسره الصوفيون وال يعتمدون التفكر ويقال اإلشاري.

 املفسرين وإمنا يكشفون اآلية القرآنية باالشارة وهي كشف رباين يلقيه هللاعلى الضوابط الالزمة عند 

تبارك وتعاىل يف قلوهبم من غي سبب اكتسايب أو حسي.ومن العلماء الذين يفسرون القرآن هبذا املنهج 

ملوضحة االفواتح اإلالهية و املفاتيح الغيبية  من خالل كتابه املسمى هو الشيخ عبد القادر اجليالين

 . يستوعب هذا الكتاب مجيع ما يكون يف القرآن من القصص واألخالقللكلم القرأنية واحلكم الفرقانية

وكذالك األحكام. فمن هذا املبدأ جند املشكلة يف تفسي آيات األحكام من ناحية التفسي اإلشاري 

 جدة.ألشياء املستأو التفسي الصويف. كما كان يف اختالِ العلماء يف علة الربا وقياسه ل

 الكلمات الرئيسية : التفسي ، شيخ عبد القادر اجليالين، الربا
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ABSTRACT 

The Qur’an is the word of God and has meanings in its letters and verses, it is like 

the sea that has no shore in revealing a content. With the possibility of God, 

people differ in the consideration and interpretation of one verse because of the 

multiplicity of its meanings. These verses of the Al-Qur'an can be interpreted by 

the method of tafsir bil ma'tsur (history) or bir ro'yi (reason) and it can also be 

intuition. The scholars still disagreed about the existence of this method, as the 

Sufis interpret it and do not rely on the necessary controls among the 

commentators, but rather they reveal the Qur’anic verse with a sign, which is a 

divine revelation that God the Blessed and Almighty sheds in their hearts without 

an acquired or sensory reason. Al-Jilani, through his book called “al-fawaatih al 

ilaahiyah wal mafaatih al ghoibiyah al muwadhihah lil kalim al qur’aniyah wal 

hikam al furqoniyah” is one of tafsir isyari interpreted by intuition. This book 

includes everything that is in the Qur'an, including the verses of the law, So from 

this will a problem arise if the law verses are interpreted using the Isyari method 

of interpretation? As there are differences in opinion of the scholars about the law 

of usury and their accusations of new things. 

Key word : tafsiir , Syeikh ‘Abdul Qodir Aljailany, Usury (ribaa) 
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ABSTRAK 

Al-Qur’an adalah kalam Allah Swt. yang memiliki makna dalam setiap huruf dan 

ayatnya, Al-Qur’an seperti lautan yang tidak memiliki tepi untuk menyingkap 

segala kandungannya. Maka menjadi sunatullah ketika manusia berbeda dalam 

melihat dan menafsirkan satu ayat karena banyak maknanya. Ayat-ayat Al-

Qur’an ini bisa dimaknai dengan metode tafsir bil ma’tsur (riwayat) atau bir ro’yi 

(akal) dan bisa juga dengan intuisi. Namun masih banyak ulama berselisih 

tentang metode tafsir dengan intuisi yang biasa disebut tafsir isyari/tafsir shufi , 

sebab para sufi berpijak pada intuisi atau ilham yang mereka dapatkan. Salah satu 

ulama tersebut adalah Syeikh Abdul Qodir Al Jailany dalam karyanya kitab “al-

fawaatih al ilaahiyah wal mafaatih al ghoibiyah al muwadhihah lil kalim al 

qur’aniyah wal hikam al furqoniyah” kitab ini mencakup segala hal yang ada 

dalam al qur’an, termasuk ayat-ayat hukum. Maka dari ini akankah timbul 

masalah jika ayat-ayat hukum tersebut ditafsirkan dengan metode tafsir isyari? 

Sebagaimana adanya perbedaan pendapat para ulama tentang illah hukum riba 

dan penqiyasannya terhadap hal-hal yang baru. 

Kata kunci : Tafsir, Syeikh Abdul Qodir Al-Jailany, Riba 
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