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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

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

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

قبله  الكتاب املنزل ملا يفمستحضرا األرض حلماية بعضها من بعض. الكتاب الذي جاء مؤخرا 

ب الزمانني إهلي حبسوذالك على التوايل. وطبعا هناك الناسخ واملنسوخ لبعض األحكام وتغيري 

 2.ومقتضى املرتبتني

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

رها ية واحدة لكثرة معانيها، من أي جهة يأخذ ناظوبإمكانية هللا خيتلف الناس يف نظر وتفسري آ

                                                           
 84( : 5المائدة )1 
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من ذاك املنظر يأخذ ويفهم شيئا. فآيات القرآن هلا املعاين واألسرار وتعرف ذلك إما باملأثور 

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

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

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.

طة من ة معىن الربا وأساسه وأحكامه املستنبجدير باالهتمام، حنن كاملسلمني أن نعرف متام املعرف

 القرآن الكرمي وكذلك من سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

يف هذه احلالة، هناك آيات قرآنية تتعلق بالربا ويوضح لنا كيف نكون مسلما وكيف نتعمل بأموالنا 

 امل منها.م املعىن الكوأرزاقنا. ولكن من أين نرى ومن أي جهة نتدبر تلك اآلية الكرمية حيث نعل

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

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

عدها، كمثل م بباجتهاد العلماء يف كشف معاين اآليات كلمة بعد كلمة ومبناسبة اآلية قبلها أ
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التفسري القرطويب من الفقهاء أم الكشاف عند شيخ زخمشاري وغري ذلك، وكذالك تكشف آيات 

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

 بالرأي، فعلى سريبالتفسري اإلشاري ومن بعض املفسرين ما يرون أن هذا التفسري من أنواع التف

 سبيل املثال كتاب الفتوحات املكية للشيخ حممد ابن العريب من أشهر كتب التفسري اإلشاري.

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

زهد والقناعة صاد كالاإلشاري، وكما عرفنا أن الصوفيني له منهج قومي يف التعامل مع املال واالقت

والشكر كما كان يف كتاب من الكتب الصوفية، مثال كتاب الرسالة القشريية عند القشريي أو  

 3كتاب احلكم عند شيخ ابن عطاء هللا السكندري.

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

ري للكلم القرأنية واحلكم الفرقانية"، كما مسعناه حاليا بكتاب التفس املفاتيح الغيبية املوضحة

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

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

 ي  "تفسري آيات الربا عند الشيخ عبد القادر اجلياليناملوضوع هلذا البحث بـ فاختار الباحث 

 كتاب التفسري اجليالين وأثره ي أحكام الربا عند الفقهاء"

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

ياء صوفيني،وبعض الناس يعتقدون أنه ويل من أولوهو املشهور عند بعض املسلمني من العلماء ال

  .ربارآنية تتعلق بالق هللا عز وجل وقائدهم.فيجتذب الباحث يف حبث هذا التفسري خاصة يف آيات

والظروف األخري اليت حتث الباحث هو كتاب"الفواتح اإلالهية و املفاتيح الغيبية املوضحة للكلم 

مرة يف  بالتفسري اجليالين، وهو كتاب التفسري الذي طبع ألولالقرأنية واحلكم الفرقانية" املشهور 

، صدر مركز اجليالين للبحوث االسالمية هذا الكتاب يف استنبول تركي. فهذا كتاب 2002السنة 

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

                                                           
 25محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيالني، التفسير الجيالني، ص.8 
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ربا وكي نعرف تفسري اجلبالين خاصة يف آيات االفالظروف السابقة حترص الباحث يف حبث كتاب ال

 مفاهيم الربا عند الشيخ عبد القادر اجليالين وأراؤه فيه.

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

 تاب.كاالشاري، ولكن لضيق الزمن واملكان ال ميكنه الباحث يف حبث مجيع النواحي من ال

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

، سورة 161( :4و سورة النساء ) 03( :03سورة الروم )هي يف أساس أحكام الربا تؤخذ يف 

 .273و272و  276-272( : 2، و سورة البقرة )103(: 0آل عمران )

البحث مل يظهر مجيع آراء وتفسري الشيخ عبد القادر اجليالين آليات ولضيق الزمن واملكان هذا 

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

 شيخ عبد القادر اجليالين.

لربا اوأيضا بذاك التفاصيل من املوضوعات يرجو الباحث أن يستفيدوا القراء يف زيادة الفهم عن 

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

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

 .آيات الربا

 حتديد املسائل .ب

 أخذ الباحث من خلفية البحث السابق :

 كانت خاصية التفسري اجليالين ؟كيف   .1

 ؟هما أراء الشيخ عبد القادر اجليالين عن الربا وأثرها ألحكام .2

 أهداف البحث وفوائده .ج

 أهداف البحث .1

 .ملعرفة خاصية التفسري اجليالين 

 هملعرفة أراء الشيخ عبد القادر اجليالين عن الربا واثرها ألحكام. 

 

 



7 
 

 فوائد البحث .2

  من الناحية األكادمية، هذا البحث يثري خزائن العلوم واملعارف خاصة يف تفسري

 .الرباآيات 

  ،ويرجو الباحث أن هذا البحث كاملقارن يف الدراسة املقارنة عن تفسري آيات الربا

 حيث لقد مّيز الشيخ عبد القادر اجليالين تفسريه بالتفسري اإلشاري خيتلف بالتفاسري

 األخرى.

 اس عن فكرة الربا األخرى لزيادة مفاهيمهم وتيقنهم بالربا كما عرض العلماء يظهر الن

 السابقون.

 الدراسات السابقة .د

يف هذا الفصل، حيضر الباحث الدراسات السابقة إما من البحث العلمي أو الكتب، أو 

جراء إ رسالة املاجستري، أو رسالة الدكتورة أو املقولة يف بعض عوانني شبكة انرتنيت، مث نتعمل

 5التقييم عن املباحث املوجودة ونسبك املسائل اجلديدة من الدراسات السابقة.

                                                           
5 Syahrin Harahap, Metodologi studi Tokoh Pemikiran Islam (Jakarta: Istiqamah Mulia Press,2006), hlm. 56. 
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بعد أن بذل الباحث جهده يف طلب البحث العلمي والرساالت يف بعض املكاتب ومواقع 

االنرتنيت، مل يوجد حبثا علميا يبحث عن التفسري اجليالين يف باب الربا. مهما كان كذلك 

 علق بالتفسري اجليالين وتتعلق بتفسري آيات الربا وهي :هناك بعض املباحث تت

( لـ زخمشري عبد اجمليد، 2012البحث العلمي باملوضوع "االقتصاد يف منظور القرآن") .1

اجلامعة االسالمية احلكومية شريف هداية هللا جاكرتا، هذا البحث يبحث عن االقتصاد 

ين لق بأفكار الشيخ عبد القادر اجليالعموما وامجاال يف منظور القرآن. أما هذا البحث يتع

 عن االقتصاد االسالمي.

( رسالة ماجستري يف اجلامعة االسالمية احلكومية 2012"املصيبة يف التفسري اجليالين") .2

سونان كونونج جايت باندونج، تتعلق هذه الرسالة يف باب املصيبة، وأما هذا البحث يف 

 باب االقتصاد.

( أ. شافع، طالب جامعة دار 2012سري األزهر لبويا مهكا")"حتليل آيات الربا يف التف .3

العلوم جومبانج، هذا البحث العلمي يتعلق بالربا وموضوع حبثه التفسري األزهر لـ بويا مهكا، 

 وهذا البحث يتعلق باالقتصاد فيكون أعم وموضوع حبثه الفسري اجليالين.
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". 2012سيا( القرآين علماء اندوني "التجارة يف التفسري املصباح)فرادقما فلسفة االقتصاد .4

أندي ذو الفقار دار السالم وأمحد دحالن مالك وأمحد حذيفة، طالب اجلامعة الدولية 

سيمني إندونيسيا. هذا البحث العلمي يبحث خاصة يف باب التجارة وموضوع حبثه 

 التفسري املصباح لدكتور قريش شهاب. وأما هذا البحث أعم منه وموضوع البحث خيتلف

 منه.

 اإليطار النظري .ه

وملا استفسر الباحث من املوضوعات والدراسات السابقة،  اختار الباحث هذا املوضوع وهو 

 "تفسري آيات الربا عند الشيخ عبد القادر اجليالين يف كتابه التفسري اجليالين وأثره يف أحكام

قيقته وخاصيته وح الربا عند الفقهاء"، فهذه احلالة حيث الباحث يف معرفة نظرية التفسري

 والضوابط اليت جارت يف استعماله.

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

 أي مبعىن أنزل هللا القرآن مث بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتفسريه.
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امهم اآلية "الذين آمنوا ومل يلبسوا إمي كما روي الشيخان وغريمها عن ابن مسعود قال : ملا نزلت

شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول هللا وأين ال يظلم نفسه؟ قال : إنه ليس الذي  2بظلم"

 2، إمنا هو الشرك.2تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل: "إن الشرك لظلم عظيم"

هم لتفاوت قدرهتم ته فيما بينفلذلك استمر الصحابة يتناقلون معاين القرآن وتفسري بعض آيا

على الفهم وتوافت مالزمتهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتناقل عنهم ذلك تالميذهم 

 من التابعني وكذالك حىت جميء املفسرون الكثريون. ولذالك هاهو حقيقة التفسري.

 معىن التفسري

 .2: التفسري هو اإليضاح و التبينيلغة، 

يه كتاب هللا املنّزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم وبيان معان  علم يفهم بهاصطالحا : 

 10.واستخراج احكامه وحكمه

 

                                                           
 42سورة األنعام : 6 

 13سورة لقمان : 7 

 .5، ص.2014مباحث في علوم القرآن، مناع القطان4 

 .1، اجمللد الذهيب، تفسري واملفسرون2 

 317، ص.2014مباحث في علوم القرآن، مناع القطان10 
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 أنواع التفسري

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

 مع الرتجيح أحيانا وأتباع التابعنيإىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإىل الصحابة والتابعني، 

فيما يروى من آراء واستنبط بعض األحكام واالعراب عند احلاجة كما فعل شيخ ابن جرير 

 11الطباري.

والتفسري الثاين هو التفسري بالرأي كما عرفه حممد حسني الذهيب : عبارة عن تفسري القرآن 

عربة و وجوه  القول، ومعرفته للألفا  الباالجتهاد بعد معرفة املفسر لكالم العرب ومناحيهم يف

داللتها، واستعانته يف ذلك بالشعر اجلاهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ 

 12واملنسوخ من آيات القرآن، وغري ذلك من األدوات اليت حيتاج إليها املفسر.

يه من العلوم ا برز فويف هذا النوع الثاين من التفسري اهتم كل واحد من املفسرين حبشوه مب

األخرى، فصاحب العلوم العقلية يعين يف تفسريه بأقوال احلكماء والفالسفة كفخر الدين 

الرازي، وصاحب الفقه يعين بالفروع الفقهية كاجلصاص والقرطويب أو ما نسميه بكاتب تفسري 

                                                           
 332، ص.2014مباحث في علوم القرآن، مناع القطان11 

 1/112ص:  وهبة، مكتبة التفسري واملفسرون، القاهرة حممد السيد احلسني الذهيب، لدكتورا12 
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 يف آيات األحكام الذي يليق هبذا البحث وسنتعرف حقيقته وكذلك الضوابط اليت جارت

 استعماله.

 تفسري آيات األحكام

هو من أنواع التفسري بالرأي وهو التفسري الذي صاحب مؤلفه بالعلوم  تفسري آيات األحكام

الفقهية حيث استنبط منه األحكام الشرعية، فلذلك هذا التفسري خيص على آيات األحكام 

 يف القرآن الكرمي. 

ه "صفوة فعلها الشيخ علي الصابوين يف كتابفهناك الطريقة يف استحضار هذا التفسري كما 

 : 13التفاسري" وهي

 بيان امجايل للسورة وتوضيح مقاصدها األساسية 

 املناسبة بني اآلية السابقة واآلية الالحقة 

 اللغة مع بيان االشتقاق اللغوي والشواهد العربية 

 سبب النزول 

                                                           
  20ص. 1241صفوة التفسير، الدكتور محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت،13 
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 الفوائد واللطائف 

يخ الكرمي، حيث ننظر إىل كيفية تفسري الش هذه هي طريقة حبث آيات األحكام يف القرآن

 عبد القادر اجليالين هبذه آيات أحكام الربا.

 منهج البحث .و

 فرادقما البحث .1

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

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

البحث، وهي الدراسة العلمية يف املكتبة وحيتاج إىل التحليل الفلسفي و النظري من غري 

 15التارخيي.

 

 

                                                           
 .22، ص.2016دليل كتابة رسالة الماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة المحمدية سوراكرتا،  18

.152),hlm. 1226Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin,Noeng  15 
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 نوع البحث .2

نوع البحث الذي اختاره الباحث هي البحث االقتصادي حسب اجملال، وذلك يليق 

 قتصاد االسالمي.  والبحث املكتيبمبوضوع هذا البحث الذي يتخصص يف حبث اال

حسب املكان، حيث يبحث 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 باملوضاعات املخاتارة يف 

ويتعمل الباحث بالدراسة املقارنة البسيطة ملعرفة خصوصية  12حات االقتصاد.اصطال

 الشيخ عبد القادر اجليالين.

 مصادر البيانات .0

 قسم الباحث مصادر  البيانات إىل قسمني :

 

 

                                                           
 .22، ص.2016دليل كتابة رسالة الماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة المحمدية سوراكرتا، 16 
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 املصدر األساسي 

املصدر األساسي يف هذا البحث هو ما يتعلق بتفسري آيات االقتصاد لشيخ عبد 

يكون املصدر األساسي هو كتاب التفسري اجليالين أو ما يسمى " القادير اجليالين. ف

الفواتح اإلالهية و املفاتيح الغيبية املوضحة للكلم القرأنية واحلكم الفرقانية". الطبعة 

ست جملدات، فهذا الكتاب هو موضوع البحث  2002األوىل هلذا الكتاب يف سنة 

 عن آيات االقتصاد. األساسي ملعرفة أفكار شيخ عبد القادر اجليالين

 املصدر اإلضاي 

وأما املصدر اإلضايف طبعا من البيانات اليت تتعلق وترتبط بوضوع البحث، وذلك  من 

البحوث االعلمية السابقة، والكتب والرساالت وغري ذلك، بنسبة ما يتعلق بشخصية 

 ينشيخ عبد القادر اجليالين فهناك كتاب "مهر القادرية" لشيخ حممد فاضل اجليال

احلسين احلسيين التيالين اجلمزرقي أو هبجة األسرار يف مناقب القطب اجليالين لشيخ 

 الشطنويف، غبطة النظري يف مناقب عبد القادر ل شيخ ابن حجر األسقالين.
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ومن املصدر االضايف األخرى هو كتاب لطائف اإلشارة لإلمام القشريي، كتاب 

كتاب صفوة و   املصباح لشيخ قريش شهابمفاتيح الغيب لإلمام فخر الرازي و التفسري

لك يف باب . وكذالتفسري لشيخ حممد علي الصابوين وبعض كتب التفسري األخرى

 Tafsir Ayat Hukumاالقتصاد أخذ الباحث من الكتب املتأخرة مثل "

Ekonomi dan Bisnis Islam لدكتور سوقية مشافعة املاجستري. وبعض "

 .بالرباالبحوث املتعلقة 

 طريقة مجع البيانات .4

طريقة مجع البيانات مستخدمة عند الباحث هي طريقة التصوير، وهي إحدى الطريقة يف 

 12حبث البيانات املوجودة يف البحوث العلمية أو اجمللة أو القوانني وغري ذالك.

 فلذلك يف هذا البحث، جيمع الباحث املباحث والبيانات املتعلقة يف كتاب التفسري اجليالين

مع أراء شيخ عبد القادر اجليالين لكل من الفصول واملوضوعات. وجيمع البيانات وجي

 اإلضافية من الكتب األخرى والبحوث العلمية املتعلقة هبا.

                                                           
17 Jonh W. Cresswell, Research Design : Pendekatan kualititif, Kuantitatif dan metode campuran (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182. 
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 حتليل البيانات .2

 12استكشايف.-وأما حتليل البيانات املستخدم يف هذا البحث هو حتليل النص مبنهج وصفي

ة بالبيانات املوجودة ويكشفها. وأما خط هذا التحليل يقصد لتوصيف موضوع البحث

 الباحث يف حتليل البيانات هي :

 ربامجع اآليات القرآنية تتعلق بال 

 يف كتاب التفسري اجليالين ربامجع وحتليل آيات ال 

 فيه باعتبار املوضوعات واالصطالحات اخلاصة تقسيم آيات الربا. 

 هبا حسب أبوا ربامن آيات ال إحضار األفكار واألراء عند شيخ عبد القادر اجليالين

 وموضوعها، ومقارنتها إىل أراء اآلخرين.

 

 

 

                                                           
14 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1224), hlm. 126. 
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 خطة البحث .6

هذا البحث حيتوي على األبواب اليت يتعلق بعضها من بعض حىت ينال القارئ فهما 

متكامال عن أفكار الشيخ عبد القادر اجليالين آليات االقتصاد. وكذالك لكل باب فصول 

 املوضوعات.تسهيال للقارئ يف فهم كل 

يبدا هذا البحث من باب األول. وفيه خلفية البحث، وحتديد املسائل، وأهداف البحث، 

 وفوائده ومنهجه ومصادره وطريقته.

والباب الثاين هي الدراسة النظرية ويشتمل على التعريفات من علوم التفسري والربا، أما 

 اجليالين. اب التفسريالباب الثالث يبحث عن شخصية شيخ عبد القادر اجليالين وكت

والباب الرابع هو حتليل البيانات وتكشيفها وتوصيفها حسب املوضوع املقسم. واألخري 

 الباب اخلامس النتائج واالرشادات واالختتام

 

 


