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تفسير آيات الربا عند الشيخ عبد القادر الجيالني في كتاب التفسير الجيالني وأثره في 
 أحكام الربا عند الفقهاء

 ملخص

القرآن هو كالم اهلل وله معاين يف حروفه وآياته، وهو كالبحر ليس له شاطئ يف كشف مضمون، 
هلا املعاين واألسرار  فآيات القرآن ،معانيهاوبإمكانية اهلل خيتلف الناس يف نظر وتفسري آية واحدة لكثرة 

وتعرف 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 اهللعلى الضوابط الالزمة عند 
تبارك وتعاىل يف قلوهبم من غري سبب اكتسايب أو حسي.ومن العلماء الذين يفسرون القرآن هبذا املنهج 

 ةالفواتح اإلالهية و املفاتيح الغيبية املوضح 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 تفسري آيات األحكام من ناحية التفسري اإلشاري 
 تجدة.املس أو التفسري الصويف. كما كان يف اختالف العلماء يف علة الربا وقياسه لألشياء

 الكلمات الرئيسية : التفسري ، شيخ عبد القادر اجليالين، الربا
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 
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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) 

 

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 

 

 المقدمة .1

ومن غري ذالك، إنه حريسا لكل  1الكتب السموية السابقة.القرآن هو الكتاب املكّمل لبعض 

املوضوعات املوجودة يف الكتب السموية السابقة. ألن من مزايا كتاب اهلل عز وجل، نزل على األرض 

                                                           
 المائدة )5( : 48 1
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ك على الكتاب املنزل قبله وذال مستحضرا ملا يفحلماية بعضها من بعض. الكتاب الذي جاء مؤخرا 

 2.ى املرتبتنيإهلي حبسب الزمانني ومقتضواملنسوخ لبعض األحكام وتغيري التوايل. وطبعا هناك الناسخ 

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

وبإمكانية اهلل خيتلف الناس يف نظر وتفسري آية واحدة لكثرة معانيها، من أي جهة يأخذ ناظرها من 

ذ ويفهم شيئا. فآيات القرآن هلا املعاين واألسرار وتعرف ذلك إما باملأثور )الرواية( أو ذاك املنظر يأخ

 بالرأي )العقل( وإما باإلشارة املوجودة واملكتشفة بالتدبر وعمق التفكر ويقال اإلشاري.

 ومن تلك اآليات اجلامعة والكاملة منها آيات الربا الذي نرى حاليا كاملشاكل املتجددة يف أزمات

العامل يف كل أوانه، ويتحدث الناس عن الربا يف كل من الزمان حيث يرون أن الربا مل يزل موجودة يف 

 البنوك التقليدية وهناك أراء الفقهاء املختلفة فيه.

جدير باالهتمام، حنن كاملسلمني أن نعرف متام املعرفة معىن الربا وأساسه وأحكامه املستنبطة من القرآن 

 سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. الكرمي وكذلك من

                                                           
محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيالني , التفسير الجيالني، الدراسة التحليلية لـ محمد فاضل جيالني الحسني الحسيني التيالني الجمزراقي  2

.510، ص. 1(، مجلد 2009، 1)استنبول: مركز الجيالني للبحوث العلمية، طبع  
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يف هذه احلالة، هناك آيات قرآنية تتعلق بالربا ويوضح لنا كيف نكون مسلما وكيف نتعمل بأموالنا 

 وأرزاقنا. ولكن من أين نرى ومن أي جهة نتدبر تلك اآلية الكرمية حيث نعلم املعىن الكامل منها.

بكل ما جاء من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وتكشف معاين آيات القرآن إما بالرواية، أي 

أحاديثه القولية أو الفعلية أو التقريرية، كمثل التفسري ابن كثري و التفسري الطباري، وإما بالعقل أي 

باجتهاد العلماء يف كشف معاين اآليات كلمة بعد كلمة ومبناسبة اآلية قبلها أم بعدها، كمثل التفسري 

أم الكشاف عند شيخ زخمشاري وغري ذلك، وكذالك تكشف آيات القرآن  القرطويب من الفقهاء

باالشارة أي بالعلم الالدوين وكثرة من يفعلها هو الصوفيون، ويسمي هذا النوع من التفسري بالتفسري 

اإلشاري ومن بعض املفسرين ما يرون أن هذا التفسري من أنواع التفسري بالرأي، فعلى سبيل املثال  

 ت املكية للشيخ حممد ابن العريب من أشهر كتب التفسري اإلشاري.كتاب الفتوحا

، من هذا النظر حيث الباحث يف حبث آيات قرآنية اليت تتعلق بالربا وتكشف أو تفسر بالتفسري اإلشاري

وكما عرفنا أن الصوفيني له منهج قومي يف التعامل مع املال واالقتصاد كالزهد والقناعة والشكر كما كان 
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ب من الكتب الصوفية، مثال كتاب الرسالة القشريية عند القشريي أو كتاب احلكم عند شيخ يف كتا

 3ابن عطاء اهلل السكندري.

ومن العلماء الصوفيون هو الشيخ عبد القادر اجليالين، وهو صاحب كتاب "الفواتح اإلالهية و املفاتيح 

قال  يالين.عناه حاليا بكتاب التفسري اجلالغيبية املوضحة للكلم القرأنية واحلكم الفرقانية"، كما مس

الشيخ حممد فاضل اجليالين من ذرية شيخ عبد القادر اجليالين ومدير "مركز اجليالين للبحوث 

 4االسالمية" يف استنبول تركي أّن التفسري اجليالين هو من نوع التفسري اإلشاري.

يالني في  د الشيخ عبد القادر الج"تفسير آيات الربا عنفاختار الباحث املوضوع هلذا البحث بـ 

 كتاب التفسير الجيالني وأثره في أحكام الربا عند الفقهاء"

فهناك الظروف اليت حتث الباحث يف عملية هذا البحث أوال بشخصية شيخ عبد القادر اجليالين، 

اهلل  ءوهو املشهور عند بعض املسلمني من العلماء الصوفيني،وبعض الناس يعتقدون أنه ويل من أوليا

  عز وجل وقائدهم.فيجتذب الباحث يف حبث هذا التفسري خاصة يف آياتقرآنية تتعلق باالقتصاد.

                                                           
3 Abu Nashr as-Sarraj, Al-Luma’: Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf,(surabaya: Risalah Gusti, 

2002), h. 9 dan Imam An-Nawawi, Matan Arba’in An-Nawawiyah, (Jakarta: Maktabah Sa ’Adiyah Putra. Tt), h. 

8 
 محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيالني، التفسير الجيالني، ص.25 4
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والظروف األخري اليت حتث الباحث هو كتاب"الفواتح اإلالهية و املفاتيح الغيبية املوضحة للكلم 

بع ألول مرة يف السنة ط القرأنية واحلكم الفرقانية" املشهور بالتفسري اجليالين، وهو كتاب التفسري الذي

، صدر مركز اجليالين للبحوث االسالمية هذا الكتاب يف استنبول تركي. فهذا كتاب جديد 2009

 يف كتاب التفسري خاصة يف التفسري اإلشاري، ومل يعرفه الناس أغلبيتهم.

رف عفالظروف السابقة حترص الباحث يف حبث كتاب التفسري اجلبالين خاصة يف آيات االربا وكي ن

 مفاهيم الربا عند الشيخ عبد القادر اجليالين وأراؤه فيه.

وباحلقيقة أن هناك أشياء جتذب للبحث كي تكشف مناهج وخاصية هذا التفسري أنه من التفسري 

 االشاري، ولكن لضيق الزمن واملكان ال ميكنه الباحث يف حبث مجيع النواحي من الكتاب.

ا  ظهر مجيع آراء وتفسري الشيخ عبد القادر اجليالين آليات الربولضيق الزمن واملكان هذا البحث مل ي

كلها، وإمنا بذاك التفاصيل من املوضوعات نأخذ بعضها كالوكيل لكشف مفاهيم الربا عند شيخ عبد 

 القادر اجليالين.
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وأيضا بذاك التفاصيل من املوضوعات يرجو الباحث أن يستفيدوا القراء يف زيادة الفهم عن الربا 

 كمل.املت

ومن غري ذلك، يرجع الباحث اىل الكتب التفسري األخرى والكتب الفقهية ملقارنة أراء شيخ عبد القادر 

 .يات الرباآاجليالين هبم، وذلك لتكميل املفاهيم بغض النظر إىل أراء الشيخ عبد القادر اجليالين عن 

 االيطار النظري 

 السابقة،  اختار الباحث هذا املوضوع وهو "تفسريوملا استفسر الباحث من املوضوعات والدراسات 

اء"، آيات الربا عند الشيخ عبد القادر اجليالين يف كتابه التفسري اجليالين وأثره يف أحكام الربا عند الفقه

فهذه احلالة حيث الباحث يف معرفة نظرية التفسري وحقيقته وخاصيته والضوابط اليت جارت يف 

 استعماله.

جاء من ضمن نزول القرآن إىل سيد املرسلني نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم أي  التفسري هو علم

ي الشيخان وغريمها عن كما رو   مبعىن أنزل اهلل القرآن مث بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتفسريه.

فقالوا  شق ذلك على الناس، 5ابن مسعود قال : ملا نزلت اآلية "الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم"

                                                           
 82سورة األنعام : 5 
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يا رسول اهلل وأين ال يظلم نفسه؟ قال : إنه ليس الذي تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل: "إن 

 7، إمنا هو الشرك.6الشرك لظلم عظيم"

فلذلك استمر الصحابة يتناقلون معاين القرآن وتفسري بعض آياته فيما بينهم لتفاوت قدرهتم على 

  صلى اهلل عليه وسلم، وتناقل عنهم ذلك تالميذهم من التابعنيالفهم وتوافت مالزمتهم لرسول اهلل

 وكذالك حىت جميء املفسرون الكثريون. ولذالك هاهو حقيقة التفسري.

 مفهوم التفسري 

علم يفهم به كتاب اهلل املنّزل على نبيه حممد اصطالحا :  .8: التفسري هو اإليضاح و التبينيلغة، 

 9.معانيه واستخراج احكامه وحكمهصلى اهلل عليه وسلم وبيان 

ينقسم التفسري إىل قسمني : القسم األول هو التفسري باملأثور وهو : التفاسري املروية باالسناد إىل 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإىل الصحابة والتابعني، وأتباع التابعني مع الرتجيح أحيانا فيما يروى

 10اب عند احلاجة كما فعل شيخ ابن جرير الطباري.من آراء واستنبط بعض األحكام واالعر 

                                                           
 13سورة لقمان : 6 

 .5، ص.2018مباحث في علوم القرآن، مناع القطان7 

 .1، اجمللد الذهيب، تفسري واملفسرون8 

 317، ص.2018مباحث في علوم القرآن، مناع القطان9 
 مباحث في علوم القرآن، مناع القطان2018، ص.332 10
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والتفسري الثاين هو التفسري بالرأي كما عرفه حممد حسني الذهيب : عبارة عن تفسري القرآن باالجتهاد 

بعد معرفة املفسر لكالم العرب ومناحيهم يف القول، ومعرفته لأللفاظ العربة و وجوه داللتها، واستعانته 

ي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ واملنسوخ من آيات القرآن، يف ذلك بالشعر اجلاهل

 11وغري ذلك من األدوات اليت حيتاج إليها املفسر.

ويف هذا النوع الثاين من التفسري اهتم كل واحد من املفسرين حبشوه مبا برز فيه من العلوم األخرى، 

صاحب احلكماء والفالسفة كفخر الدين الرازي، و فصاحب العلوم العقلية يعين يف تفسريه بأقوال 

الفقه يعين بالفروع الفقهية كاجلصاص والقرطويب أو ما نسميه بكاتب تفسري آيات األحكام الذي 

 يليق هبذا البحث وسنتعرف حقيقته وكذلك الضوابط اليت جارت يف استعماله.

العلوم الفقهية ري الذي صاحب مؤلفه بهو من أنواع التفسري بالرأي وهو التفس تفسري آيات األحكاممث 

 حيث استنبط منه األحكام الشرعية، فلذلك هذا التفسري خيص على آيات األحكام يف القرآن الكرمي.

 فهناك الطريقة يف استحضار هذا التفسري كما فعلها الشيخ علي الصابوين يف كتابه "صفوة التفاسري"

 : 12وهي

                                                           
 ص: 112/1 وهبة، مكتبة التفسري واملفسرون، القاهرة حممد السيد احلسني الذهيب، الدكتور 11

 صفوة التفسير، الدكتور محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت،1981ص. 20  12
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o  األساسيةبيان امجايل للسورة وتوضيح مقاصدها 

o املناسبة بني اآلية السابقة واآلية الالحقة 

o اللغة مع بيان االشتقاق اللغوي والشواهد العربية 

o سبب النزول 

o الفوائد واللطائف 

هذه هي طريقة حبث آيات األحكام يف القرآن الكرمي، حيث ننظر إىل كيفية تفسري الشيخ عبد القادر 

 اجليالين هبذه آيات أحكام الربا.

نطاق هذا البحث حمصرا يف اآليات الربوية وتفصل بالفصول أو املواضيع اخلاص. وتلك املوضوعات 

، سورة 161( :4و سورة النساء ) 39( :30سورة الروم )هي يف أساس أحكام الربا تؤخذ يف 

 .279و278و  276-275( : 2، و سورة البقرة )130(: 3آل عمران )
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  اجليالينترمجة الشيخ عبد القادر 

ولد رضي اهلل تعاىل عنه سنة سبعني وأربع مائة للهجرة باجليل وهي قرية بشاطئ الدجلة قرب املدائن 

رأت عينا الشيخ رضي اهلل عنه النور يف بيئة معروفة بالعلم، ومؤيَّدة بالكرامات، فأبوه من  ، يف بغداد

د الزاهد، د اهلل الصومعي العارف العابكبار علماء جيالن، وأمه من ُعرِفت بالكرامات، وهي ابنة أيب عب

 .فاستنشق اهلواء من بيوت العلم والفقه واملعرفة واحلقيقة

علم رمحه اهلل تعاىل أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فَشمَّر عن ساعد اجلد والتحصيل، 

ظيم حىت القرآن العوسارع يف طلبه قاصًدا أعالم اهلدى من علماء هذه األمة فابتدأ حياته بقراءة 

احلديث والفقه واللغة واألدب والطريقة وغريها على أيدي كثري من مشاهري عصره  أتقنه، وأخذ علوم

من العلماء والفقهاء واحملدثني حىت أمل بعلوم الشريعة والطريقة وبلغ شأواً بعيداً وفاق أهل زمانه ومتيز 

شيخهم يف ع له القبول العظيم، فكان إمام احلنابلة و من بني أقرانه، مث إن اهلل تعاىل أظهره للخلق وأوق

 13.عصره

                                                           
 جالء الخاطر منكالم الشيخ عبد القادر، لولده سيدي عبد الرزاق، ص.12-11 13



12 
 

 حملة عن كتاب التفسري اجليالين 

كما يف مقدمة كتاب التفسري اجليالين، شرح لنا شرحا موجزا الدكتور حممد فاضل اجليالين يف كلماته: 

إن كان و نقول مؤلف الشيخ وال نقول تفسريه، حيث سيتوضح لدينا هذا فيما يأيت من الكالم، 

رة الشيخ التزم باحلديث يف مؤلفه بالسور القرآنية وآياهتا مرتبة ومرتبطة ببعضها، وكان يصدر يف كل سو 

مبقدمة يسميها بفاحتة السورة، وخيتمها خبامتة السورة، ويضع فيها ملخصا ملا جاء يف السورة وغالبا ما 

 خيتم بالدعاء للمسلمني واحلاضرين.

ما دور يف هذا اجملال، حيث ال يفسر القرآن تفسريا يعتمد على العلم والفهم كومؤلفه )تفسري( هذا له 

يف التفاسري األخرى، وإمنا يعتمد على اإلحياءات اليت حتيي الروح، وتكرس التقوى من جانب، ومن 

جانب آخر تربط الطالب املريد بشيخه، ليستطيع أن يستمر يف التأثري واالرتقاء بالطالب إىل أعلى 

 ات.الدرج

هلذا مسي مؤلفه هذا بالفواتح اإلالهية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية، وهذه 

حقيقة حمضة، ولفتة بارعة من العامل الرباين، والقطب الروحاين، الشيخ عبد القادر اجليالين رضوان اهلل 

، وإننما مساه سريا للقرآن الكرميعليه، ليضعنا يف صلب مؤلفه الذي حنن بصدده فهو مل يسمه تف
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الفواتح اإلالهية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية أي هو يتحدث عن تأثري 

إحاءات القرآن على نفسه العابدة الزاهدةاملرتقية يف سلم ودرجات القرب والوصول إىل اهلل سبحانه 

 الكرمية " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهلل ملع وتعاىل، وللقرآن إحياءات و إشارات اآلية

احملسنني" ومل تقل اآلية سبيلنا باملفرد وإمنا قال سبلنا باجلمع، أي لكل إحياءاته إشاراته اخلاصة من 

 خالل القرآن الكرمي، وتأثره به،حسب املرحلة اليت هو فيها، ويف كافة مناحي احلياة اليت يعيشها.

 منهج البحث .2

 فرادقما البحث 2.1

هذا البحث هو البحث الكمي وهي الدراسة العلمية باستخدام التحليل القياسي أو االستقرائي، أو 

نونج مهاجر يفصل هذا البحث كالنوع الثاين من البحث، وهي الدراسة  14املقارنة أو التفسري.

 15العلمية يف املكتبة وحيتاج إىل التحليل الفلسفي و النظري من غري التارخيي.

 نوع البحث 2.2

                                                           
 .22، ص.2016دليل كتابة رسالة الماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة المحمدية سوراكرتا،  14

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin,1996),hlm. 159. 15 
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نوع البحث الذي اختاره الباحث هي البحث االقتصادي حسب اجملال، وذلك يليق مبوضوع هذا 

 صاد االسالمي.  والبحث املكتيب حسب املكان، حيث يبحثالبحث الذي يتخصص يف حبث االقت

الباحث واملصادر والبيانات من املكتبة إما من الرسالة السابقة او من البحث العلمي، والبحث الوصفي 

حسب الشكل، حيث يعرض الباحث تفسري شيخ عبد القادر اجليالنيي عن آيات االقتصاد وفقا 

ويتعمل الباحث بالدراسة املقارنة البسيطة ملعرفة  16ت االقتصاد.باملوضاعات املخاتارة يف اصطالحا

 خصوصية الشيخ عبد القادر اجليالين.

 تحليل البيانات 2.3

هذا  17شايف.استك-وأما حتليل البيانات املستخدم يف هذا البحث هو حتليل النص مبنهج وصفي

احث يف حتليل خطة البالتحليل يقصد لتوصيف موضوع البحث بالبيانات املوجودة ويكشفها. وأما 

 البيانات هي :

 ربامجع اآليات القرآنية تتعلق بال 

 يف كتاب التفسري اجليالين ربامجع وحتليل آيات ال 

                                                           
 دليل كتابة رسالة الماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة المحمدية سوراكرتا، 2016، ص.22. 16
17 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1998), hlm. 126. 
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 فيه باعتبار املوضوعات واالصطالحات اخلاصة تقسيم آيات الربا. 

 ها، حسب أبواهبا وموضوع رباإحضار األفكار واألراء عند شيخ عبد القادر اجليالين من آيات ال

 ومقارنتها إىل أراء اآلخرين.

 والتحليلالبحث  .3

املوجاز ،  ل هذا البحث بعد البحث وحتليل البيانات املوجودة، استطاع الباحث يف خالصة الكالم

 ونستخلص عن املسائل اليت صدر يف باب األول وهو اإلجابة للمسائل املوجودة وهي :

 خاصية التفسري اجليالين

يقول أّن تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين يف كتابه التفسري اجليالين أو ما يسمى بـ "الفواتح أن 

 اإلالهية و املفاتيح الغيبية املوضحة للكلم القرأنية واحلكم الفرقانية" له خاصية

 نسبته حوله دار جليالين،ا القادر عبد للشيخ ينسب الكرمي القرآن لكتاب صويف تفسري اجليالين، تفسري

تفسري ينسب للشيخ عبد القادر  18الصوفية. عند كبرية  شهرة وله مرات عدة مطبوع كبري،  علمي جدل

                                                           
 تفسير الجيالني رؤية في نسبة التفسير، دكتور جمال الدين فالح الكيالني، 2011 18
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اجليالين، قدمه مؤلفه مبقدمة طويلة هامة، تعرض فيها لكثري من األمور اليت هلا تعلق واتصال بالقرآن 

الذي ذكره يف "مقدمته يف أصول  الغزايل وتفسريه. ولكن أغلب هذه املقدمة مأخوذ بنصه من كالم

 ."التفسري

ح اآلية بآية أخرى أمكن توضيوهو ميتاز يف طريقته بأن يذكر اآلية، مث يفسرها بعبارة سهلة موجزة، وإن 

ذكرها وقارن بني اآليتني، حىت يتبني املعىن ويظهر املراد منه. وهو شديد العناية هبذا النوع من التفسري 

الذي يسمونه تفسري القرآن بالقرآن، وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب التفسري سرداً لآليات يف 

 .املعىن الواحد

به  يشرع يف سرد األحاديث املرفوعة اليت تتعلق باآلية، ويبني ما حيتج مث بعد أن يفرغ من هذا كله،

 .منها، مث يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعني ومن يليهم من علماء السلف

وجنده يرجح بعض األقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات، ويصحح بعضًا آخر منها، ويعدل 

يدخل  إىل ما كان عليه من املعرفة بفنون احلديث على أنهبعض الروايات وجيرح بعضاً آخر. وهذا يرجع 

يف املناقشات الفقهية ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات األحكام. ومن األمثلة 

( من سورة البقرة:)فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن  185على ذلك تفسريه قوله تعاىل يف اآلية )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A


17 
 

عدة من أيام آخر(..اآلية، فإنه ذكر أربع مسائل تتعلق باآلية، وذكر أقوال كان مريضاً أو على سفر ف

 .العلماء وأدلتهم على ما ذهبوا إليه

وهكذا جند أنه يدخل يف خالفات الفقهاء، وخيوض يف أدلتهم ومذاهبهم كلما تكلم عن آية هلا تعلق 

 .سرينباألحكام، ولكنه مع هذا مقل مقتصد ال يسرف كما أسرف غريه من املف

 الخاتمة والنتائج .4

فاسري املوجودة املتفق وخيتلف من الت الربا آياته يف تأويل فهذه هي تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين و

 عليها قبله، وها هي خصوصية التفسري اجليالين حسب آيات الربا :

خامتتها، وذلك  و من مزايا تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين يبدأ يف تفسريه لكل السورة فاحتتها  .أ

 كاملدخل يف تأويل اآلية، وإمنا هي بيان السورة امجاال وملخصا من مجيع اآلية.

بدأ الشيخ عبد القادر اجليالين يف كل من تفسريه لآلية باب األخالق مبواله سبحانه وتعاىل وكذلك  .ب

اجلاللية، ليحث القراء و برسوله صلى اهلل عليه وسلم، ويوجه القراء للنظر إىل كرم اهلل وصفاته اجلمالية 

 يف طاعة اهلل وطاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
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وأما يف باب الربا، فال خالف يف حترميه، وأيضا أن شيخ عبد القادر اجليالين هو من علماء احلنابلة،  .ج

 يفوعند بعض العلماء أنه قال يف مذهبني احلنابلة والشافعية. وإمنا اشتّد الشيخ عبد القادر رمحه اهلل 

 حترميه، وذلك يليق بكونه من  العلماء الصوفيني، الذين قدموا يف الزهد والقناعة والورع.

ازداد الشيخ عبد القادر اجليالين يف باب األخالق عند تفسري آيات الربا، منها ذكر اجلهالة ملرتكب  .د

ا حرام حىت الرب الربا، وحيذر عن وجود طلب اجلاه والثروة والسمعة. وذلك لزيادة استحقاق احلكم أن

 يف نيته.

زيادة سياق القول أو الكالم يف تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين، على سبيل املثال إدخال املضطرين   .ه

يف كلمة "وأخذهم" أي حىت املضطرين هم يستحقون احلكم يف حرمته وهذا خيالف القاعدة "الضرورة 

 تبيح احملظورات عند مجهور العلماء.

ادر اجليالين يف تفسريه بعلة جدييدة وهي استغراق مال املديون جمانا، أي ولو كانت زاد شيخ عبد الق .و

 الزيادة قليلة ليثبت حكم حترمي الربا.
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زاد شيخ عبد القادر اجليالين يف تفسريه أن علة الربا أنه تنمية املال جمانا بال عوض وال رضا، ورأى  .ز

ب ية يف الربا ولو كان عن تراض ولكن فيه يرتكأن يف الربا ال يكون إال أنه غبطة اآلخذ غري مرع

 االضطرار واتالف املال. فال شيء والغبطة يف أخذ الربا.

زاد شيخ عبد القادر اجليالين يف اقتضاء اإلميان على أخذ العزمية اخلالصة يف كل أوامر اهلل واالجتناب  .ح

 عن الرخص منها.

الباحث  ة يف إهناء هذا البحث العلمي املتواضع ويرجوواحلمد هلل رب العاملني على هذه املوهبة واالستطاع

 خاصة له وعامة جلميع القراء.أن ينفع هذا البحث 
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