الباب الثالث
ترجمة المؤلفين والتعريف عن تفسير الجاللين
وفي هذا الباب سأبحث عن ترجمة مؤلفي تفسير الجاللين وهو اإلمام جالل الدين
المحلى واإلمام جالل الدين السيوطى بتقديم ما يتعلق بهما من اسمهما الكامل ومولدهما ورحلة
تعلمهما وغيرها مع دورهما في العالمي العلمي ،ثم ذكر قطعة من هذا التفسير من تاريخ تأليفه
ومنهجهه ولونه وغيرها مما له عالقة بهذا التفسير .وفي أخر الباب سأذكر انتشار تفسير الجاللين
تطور التفسير بأندونسيا ،إن شاء الله.
بأندونسيا بالبحث عن تاريخ ّ
أ .ترجمة المؤلفين جالل الدين المحلى وجالل الدين السيوطى
.1ترجمة اإلمام جالل الدين المحلى
أ -اسمه ونسبه ونسبته
اإلمام جالل الدين المحلى هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد االمام
العالمة أوحد األئمة جالل الدين المحلي نِ ْسبَة للمحلة الْ ُكْب َرى من الغربية القاهري الشافعي.

1

ب -مولد اإلمام جالل الدين المحلى ونشأته ورحلة طلب علمه
ولد في مستهل َش َّوال بمصر أو القاهرة كما قال السخارى سنة  191ه (إحدى وتسعين
وسبعمائة) ،الموافق لعام  1839م .واشتغل وبرع في الفنون فقها وأصوال وكالما ونحوا ومنطقا
وغيرها ،وأخذ عن البدر محمود األقصرائي ،والبرهان البيجوري ،والعالء البخاري ،والعالمة شمس
الرحال ،في غاية االختصار والتحرر والتنقيح،
الدين بن البساطي وغيرهم .وألف كتبا تشد إليها ّ
 1محمد بن عبد الرحمن السخاوى ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ( بيروت :دار مكتبة الحياة،
د .ت ) ،ص .89

63

63

وسالسة العبارة وحسن المزج ،والحل بدفع اإليراد ،منها :شرح جمع الجوامع في األصول و شرح
المنهاج في الفقه.

2

ِ ِ
اهرةِ
َونَ َشأ بالْ َق َ

ِ
َّمس
فَ َقَرأَ الْ ُق ْرآن وكتبا واشتغل في فنون فَأخذ الْف ْقه وأصوله والعربية َعن الش ْ

ي َوَكا َن ُمقيما َم َعه بالبيرسية فَكثر انتفاعه بِِه ل َذلِك وغيرهم من العلماء األكابر وأنواع
الْ َ
برما ِو ّ
العلوم.

8

أجل كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن العظيم يعنى تفسير الجاللين ،كتب منه من أول
و ّ
الكهف إلى آخر القرآن 4،ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما
بعدها .وتوفي أول يوم من سنة  364ه (أربع وستين وثمانمائة) الموافقة لسنة  1449م.
وعمره إذ ذاك ( 18ثالثة وسبعون) ،أو نحو أربع وسبعين سنة.

4

6

كمله اإلمام جالل الدين السيوطى
ثم بعد ست سنين من وفاة اإلمام جالل الدين المحلى ّ
بمدة التسع فيها عادة وهي أربعون يوما كما سيأتى بيانه.

.43

.838

1

2محمد بن على الداودى ،طبقات المفسرين ج( 2 :بيروت :دار الكتب العلمية ،)1938 ،ص
6محمد بن عبد الرحمن السخاوى ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،ص .89
4محمد بن على الداودى ،طبقات المفسرين ،ص .34
5محمد بن حسين الذهبى ،التفسير والمفسّرون ،ص .283-281
3سليمان بن عمر العجيلى ،الفتوحات اإللهية ج( 4:بيروت :دار الكتب العلمية ،)2118 ،ص
3محمد الصاوى ،حاشية الصاوى ج( 2:سورابايا :الحرمين ،د.ت) ،ص .468

63

وأما تعلق اإلمام جالل الدين المحلى في تفسيره بالقراءات ،فبما أظن حسب البيانات التي
وجدتها ،أن أكثر ما أخذه اإلمام جالل الدين المحلى من القراءات وغيرها هو ما نقله من كتاب
التفسير الكبير والتفسير الصغير ألحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين.

3

وعند محمد الداودى ،أن أحمد بن يوسف قد شغل نفسه في التفسير والقراءات .فكفايته
الشك فيه ألنه قد ع ّد من البارعين والماهرين في هذا النطاق.

9

وبصرف النظر عن براعته بأنواع العلوم ،فأحمد بن يوسف ذو فضائل وخصائص التي التوجد
في غيره ،مثل ماكان مرجعا لغيره من المفسرين وغيرها من الفضائل.
وفي تفسير أحمد بن يوسف قد ذكر تفسير اآليات وأنواع القراءات وقد ذكر أيضا أوجه
اإلعراب الجيّد مع تحرير الوقوف وأنواعها.
وقال شيخنا اإلمام الحافظ جالل الدين السيوطي في طبقات النحاة :التفسير الذي اعتمده
اإلمام جالل الدين المحلى في تفسيره مع ما تعلق به من القراءات وغيرها هو التفسير الكبير
والتفسير الصغير ألحمد بن يوسف .وهاانا في تكملة هذا التفسير اعتمد أيضا على ذلك.

11

ثم رأيت أيضا في كتاب تحبير التيسير لإلمام محمد الجزارى وهو معاصر مع اإلمام جالل
الدين المحلى 11او في الزمان نفسه ،أن في ذلك الوقت قد كثر سوء الفهم في القراءات القرآنية

 3ولد بكواشة ،وهي قلعة من أعمال الموصل ،سنة تسعين -أو إحدى وتسعين -وخمسمائة من
الهجرة.اه محمد بن على الداودى ،طبقات المفسرين ،ج 1:ص .111
9ومات بالموصل في سابع عشر جمادى اآلخرة سنة ثمانين وستمائة .محمد بن على الداودى،
طبقات المفسرين ،ص .111
10محمد بن على الداودى ،طبقات المفسرين ،ص .111

69

فضال على الذين ال علم لهم في الدين وعلى العوام عموما ،وذلك لظنهم أن القراءات الصحيحة
إنما هي ما ذكرت في هذين الكتابين فقط وهو التيسير ألبي عمرو الدانى ونظم أو قصيدة
الشاطبى وسمى بحرز األمانى .وما عدا ذلك هي القراءات الشاذة ال يجوز قراءتها وكونها ليست
من القرآن.

12

انطالقا من ذلك ،ففي رأيى أن اإلمام جالل الدين المحلى قد ذكر في تفسيره القراءات
المتنوعة ولو قيل لتفسيره تفسيرا إجماليا ولكن أراد بذلك فيما أظن ازالة سوء التفاهم الذي انتشر
بين الناس.
وهذا مناسب بقول قائل :الناس بزمانهم أشبه .وذلك لما يكون للبيئة من أثر في تكوين
الرجال وتشكيلهم.

18

 .2ترجمة اإلمام جالل الدين السيوطى
أ -اسمه ونسبه ونسبته
هو الحافظ عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين ابن الفجر
عثمان ابن ناظر الدين الهمام الحضيرى 14األسيوطى الطولونى المصرى الشافعى ويلقب بجالل
الدين وكنيته أبوالفضل.

14

11اإلمام جالل الدين المحلى من سنة  364-191واإلمام محمد الجزارى من سنة -141
388/382
12محمد بن محمد الجزارى ،تحبير التيسير (حلب :دار الوعى ،) 1918 ،ص .1
16عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ،اإلتقان فى علوم القرآن ،ص .8
 14قال السيوطى :وأما نسبتنا الى الخضيرى فال اعلم ما تكون اليه هذه النسبة اال لخضيرية محلة
ببغداد .اه عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ،أسباب ورود الحديث (بيروت :دار الفكر ،)1996 ،ص .8

40

وكان والده كمال الدين أبو بكر عالما من العلماء المعدودين ،وله مكتبة كبيرة .وحكى
العيدروسى أن والد جالل الدين أمر زوجته الحامل أن تأتيه بكتاب من المكتبة ،فذهبت لتأتي
بالكتاب من بين الكتب ،فجاءها المخاض هناك ووضعت جالل الدين بين الكتب .ولذلك كان
السيوطى يلقب بابن الكتب .وهذا ما كان منه في الحياة ،حيث عاش عمره بين الكتب إلى أن
لقى الله تعإلى.

16

وتوفي والده ليلة اإلثنين خامس صفر سنة  344ه (خمس وخمسين وثمانمائة) ،وله من
العمر خمس سنوات وسبعة أشهر وقيل ست سنوات ،وأسند وصايته إلى جماعة منهم الكمال ابن
الهمام .فقرره في وظيفة الشيخونية ولحظه بنظره.

11

ب -مولد اإلمام جالل الدين السيوطى ونشأته ورحلة طلب علمه
كان مولده رحمه الله بمحلة سيوط بعد المغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة  349ه
(تسع وأربعين وثمانمائة) الموافقة لسنة  1444م .هكذا ّأرخ لنفسه ،و هكذا اتفق المؤرخون،

15وقد كناه بذلك شيخه قاضى القضاة عز الدين أحمد بن إبرهيم الكنانى لما عرض عليه وقال له :ما
كنيتك؟ فقال ال كنية لى ،فقال أبو الفضل وكتبه بخطه .اه محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبى بكر
السيوطى ،تفسير الجاللين (جاكرتا :دار الكتب اإلسالمية ،)2111 ،ص .3
13صالح عبد الفتاح الخالدى ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين (جدة :دار البشير ،)2112 ،ص
.291
13محمد حسين الذهبى ،التفسير والمفسرون ،ص  ،131وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى،
أسباب ورود الحديث ،ص .4

41

ولم يشذ عن ذلك إال ابن إياس وإسماعيل باشا البغدادى حيث زعما أن مولده كان في جمادى
األخرة13.وقال صالح عبد الفتاح الخالدى ولد بالقاهرة في مطلع شهر رجب سنة  349ه.
ونشأ السيوطى نشأة علمية رغم أن والده توفي وهو في السادسة من عمره ،حيث يسره الله له
طريق العلم .فتلقى العلم على كبار علماء عصره ،وبقى يترقى في العلم إلى أن أصبح من كبار
العلماء19.وأجيز بتدريس العربية في مستهل سنة  366ه (ست وستين وثمانمائة) .وقد ألف في
هذه السنة ،فكان اول شيء ألفه شرح االستعاذة والبسملة.

21

وكثرت رحالته لطلب العلم ،فسافر إلى الفيوم والمحلة ودمياط ورحل إلى بالد الشام والحجاز
واليمن والهند والمغرب.

21

ورزق السيوطى التبحر في سبعة علوم ،ويقول عن ذلك :فقد رزقت –ولله الحمد -التبحر في
سبعة علوم ،التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب البلغاء ال
على طريقة المتأخرين من العجم والفلسفة.
وفي أخر أيامه مرض بورم شديد في ذراعه اليسرى ومكث على هذا أسبوعا .ثم توفي ليلة
الجمعة في السابع عشر22من جمادى األولى سنة  911ه الموافقة لسنة  1414م .وقد قارب
الثانية والستين من عمره.

13عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،اإلتقان فى علوم القرآن ،ص .4
19صالح عبد الفتاح الخالدى ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ،ص .291
20عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،أسباب ورود الحديث ،ص .6
21عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،اإلتقان فى علوم القرآن ،ص  .4وعبد الرحمن بن أبي بكر
السيوطى ،أسباب ورود الحديث ،ص .4

42

وكان اإلمام جالل الدين السيوطى معلمة العلوم اإلسالمية ،وألف كتبا ورسائل عديدة لم
يؤلفها عالم قبله وال بعده على مدار تاريخ اإلسالمى .وقد أحصى إياد الطباع 28تلك الكتب
والرسائل ،فبلغت  1194عنوانا.

24

ومن أهم كتبه في علوم القرآن اإلتقان في علوم القرآن ،وفي التفسير الدر المنثور في التفسير
بالمأثور وتكملة تفسير جالل الدين المحلى 24،وفي القراءات األلفية في القراءات العشر.

26

وأما تعلق اإلمام جالل الدين السيوطى في تفسيره (تكملة تفسير جالل الدين المحلى)
بالقراءات ،فبما أظن حسب البيانات التي وجدتها جانب متابعته سبيل شيخه جالل الدين
المحلى ،أ ّن اإلمام جالل الدين السيوطى قد برع وتمكن من القراءات .وكيف ال ،وقد قال أنه
رزق التبحر أيضا في القراءات.
والدليل األخر على انه أهل في هذا العلم أنه صنف كتبا تتعلق بالقراءات كشرح الشاطبية و
األلفية في القراءات العشر .وهذا آكد دليل على اإلمام جالل الدين السيوطى أحد الماهرين في
القراءات ولو لم نجد اسمه في سلسلة سند القراءات.

22وفى اإلتقان ص  ،6وأسباب ورود الحديث ص  .26وكانت وفاته فى سحر ليلة الجمعة تاسع
عشر جمادى األولى.
26وهو صاحب الكتاب الحافظ جالل الدين السيوطى .وفيه بحث خاص على ترجمة جالل الدين
السيوطى.
24صالح عبد الفتاح الخالدى ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ،ص .292
25صالح عبد الفتاح الخالدى ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ،ص.298-292
23عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ،أسباب ورود الحديث ،ص .11

46

ب .التعريف عن تفسير الجاللين
ولم تكن التفاسير السابقة تفاسير كاملة للقرآن ،فأصحابها لم يفسروا القرآن سورة سورة ،ولم
يفسروا السورة أية أية حسب ترتيب المصحف .وأنما فسروا آيات من السورة  ،وفسروا جملة من
األية.
وكان تفسيرهم موجزا مختصرا اليخرج عن ذكر آية أخرى بمعناها ،أو حديث مرفوع للرسول
صلى الله عليه وسلم ،-أو قول لصحأبي أو تابعى أو شاهد شعرى أو بيان معنى كلمة غريبة أواستخراج حكم فقهي .ولذلك كانت التفاسير السابقة مجملة صغيرة الحجم.

21

وأحد تلك التفاسير التي أشكلت مجملة ولكن اعتنى الناس عليه ،صغيرة الحجم ولكن كبير
النفع ونظر الناس عليه بعين التعظيم النتشاره في نواحي العالم هو تفسير الجاللين.
 -1مكانة تفسير الجاللين
فتفسير الجاللين هو مسعى أثري للمفسرين المشهورين اإلمام جالل الدين المحلى واإلمام
جالل الدين السيوطى23.فاإلمام جالل الدين السيوطى هو أحد األقطاب الذي طارد عليه جمهور
علماءنا من حيث سلسلة ذهنيّهم وروحانيّهم.

29

تفسير الجاللين-أو الجليلين-كتاب قيّم سهل العبارة موجز الكلمات يقع في مجلد
واحد .ولذا أصغر التفاسير حجما ومع ذلك فهو من أعظم التفاسير انتشارا ونفعا ،وتداوله أهل
23صالح عبد الفتاح الخالدى ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ،ص .291

Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 61.
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII
dan XVII. (Bandung: Mizan, 1995), 203-204.
28
29
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العلم وطبع طبعات عديدة 81.وللميّزات التي تميّز بها هذا التفسير جعلت الناس منذ تأليفه وحتى
مهتمين به حريصين على اقتنائه مهما اختلفت مستوياتهم وتفاوتت معارفهم.
يومنا هذا ّ

81

وهذا التفسير رغم صغر حجمه وإيجازه يعتبر لب لباب التفاسير ،ومن خيرتها اختصارا يكفي
المبتدئ من الناس .كما أنه يغنى العالم الكبير في كثير األوقات ،ويوفر عليه الرجوع إلى المؤلفات
الضحمة واألسفار الكبيرة نظرا لسهولة الرجوع اليه من ناحية ،ولدقة المؤلفين في إيراد معاني
اآليات مما جعل التفسير أحد المراجع الهامة في التفسير للعلماء وغيرهم.

82

 -2منهجه وخصائصه
وقد اشترك في تأليف هذا التفسير-على اختصاره -المحلى والسيوطى .واختلف الكاتبون
فسر
كل منهما من كتاب الله تعإلى .والصحيح أ ّن اإلمام المحلى قد ّ
في تعيين القدر الذي ّ
فسره ّ
من ّأول سورة الكهف إلى أخر سورة الناس ّثم ابتدأ بتفسيره الفاتحة ّثم عاجلة المنيّة فتوفي قبل أن
يتم التفسيرّ ،ثم جاء بعده السيوطى وأكمل تفسير كتاب الله بدءا من ّأول سورة البقرة انتهاءا بآخر
سورة اإلسراء.

88

وعلى أيّة حال ،فالتفسير كله على نسق واحد ونظام متجانس .ومن يقرؤه جميعه ال يجد فرقا
األول وبينه في النصف الثانى إذ أ ّن كال منهما قد نهج منهج اآلخر وسار الالحق
في النصف ّ
على درب السابق من ذكر معنى اآليات بإيجاز واالعتماد على أرجح األقوال مع االقتصار على
60حسن يونس عبيدو ،دراسات ومباحث فى تاريخ التفسير ومناهج المفسّرين ،ص .181
61سليمان بن عمر العجيلى ،الفتوحات اإللهية ،ص .1
62محمد الصاوى ،حاشية الصاوى ،ج ،1:ص .3
66حسن يونس عبيدو ،دراسات ومباحث فى تاريخ التفسير ومناهج المفسّرين ،ص .181
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اإلعراب الضروري الذي يحتاجه توضيح المعنى والتنبيه على القراءات 84المختلفة المشهورة على
وجه لطيف 84وبعبارات وجيزة.

86

وبالسمة المذكورة لهذا التفسير ،فهو يدل على النص المقدم الذي حسن أن يتعلمه المبتدئون
في تدريس تفسير القرآن العظيم وسط المسلمين اإلندونسيين.
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 -8تاريخ تأليفه
أي وقت بدأ المحلى تأليف هذا التفسير ،ولكن
فأما أول تأليفه فال يعلم
بنهائي وال ّ
ّ
حق في ّ
ّ
يمكن أن نرسو أن مؤلّفه فعل هذا العمل قبل سنة أو سنتين من وفاته.
فهذه الجملة تؤخذ من المؤرخين الذين كتبوا ترجمته ،أن تأليف هذا التفسير اليكون تماما
يستمر إلى آخر سورة اإلسراء.
ألجل ورود المنية عليه .ولو طال عمره فمقدور عليه أن
ّ
و ّأما ابتداء اإلمام جالل الدين المحلى في تأليفه من سورة الكهف إلى سورة الناس ثم تابعه
ألي سبب صنع ذلك؟ ولكن
إلى القسم األول من القرآن مبتدئا بسورة الفاتحة فال يعرف أيضاّ ،
من البداهة بمكان أن تأليفه على ذلك يكون ألجل هدف وغرض مخصوص.
وابتدأ اإلمام جالل الدين السيوطى تأليف هذا التفسير تكملة لتفسير ألّفه شيخه اإلمام جالل
الدين المحلى يوم األربعاء في أول رمضان سنة  311ه (سبعين وثمانمائة) وفرغ من ذلك يوم
شوال في تلك السنة أيضا.
األحد في اليوم العاشر من ّ
64حسن يونس عبيدو ،دراسات ومباحث فى تاريخ التفسير ومناهج المفسّرين ،ص .183-181
65أحمد الصاوى ،حاشية الصاوى ،ص .11
63حسن يونس عبيدو ،دراسات ومباحث فى تاريخ التفسير ومناهج المفسّرين ،ص .183
37

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII

dan XVII, 204, dan Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 63.
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كما قال اإلمام جالل الدين السيوطى :وفَر َ ِ ِ
ِ
ِ
ين
غ م ْن تَأْليفه يَ ْوم ْاأل َ
َحد َعاشر َش َّوال َسنَة َسْبع َ
ََ
ِ ِ
ِِ
غ ِم ْن تَْبيِيضه يَ ْوم
ورة َوفَ َر َ
ضان ِم ْن َّ
َوثَ َمانمائَة َوَكا َن االبْت َداء في يَ ْوم ْاأل َْربِ َعاء ُم ْستَ َه ّل َرَم َ
السنَة الْ َم ْذ ُك َ
ِ
ِ
ين َوثَ َمانِ ِمائَةَ ،واَللَّه أ َْعلَم.
ص َفر َسنَة ْ
ْاأل َْربِ َعاء َسادس َ
إح َدى َو َسْبع َ

83

ولو عددنا وقت تأليفه لهذا التفسير فوجدناه أ ّن وقته قصير ج ّدا وهو أربعين يوما أو بعبارة
أخرى بقدر مناجاة نبى الله موسى عليه السالم ربّه بغار طور سيناء .كما قال ذلك أيضا :والّفته
في مدة قدر ميعاد الكليم89.وقال سليمان العجيلى :بل في أقل منها41،اى غير كامل أربعين يوما.
وعمر اإلمام جالل الدين السيوطى إذ ذاك أقل من اثنتين وعشرين سنة 41.فكأ ّن هذه التكملة
ّأول تفاسيره.

42

وتطور اللغة العربية في زمان الذي صارت اللغة العربية في
و ّأما سبب تأليفه فال ّ
ينفك من نماء ّ
انحطاط شديد .فالسبب األثير لذلك كثرة االتصال بالدول غير العرب الذين تكلموا بلغة غير
العربية كأهل التركى والفرسى والهندى وغيرهم.
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 -4المنهج واللون واالتجاه لهذا التفسير

63محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين (ليربايا :مكتبة
السالم ،)2113 ،ص .264
69محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص ،264
والتفسير والمفسرون ج ،1:ص  ،289وسليمان بن عمر العجيلى ،الفتوحات اإللهية ج ،4:ص .841
40سليمان بن عمر العجيلى ،الفتوحات اإللهية ،ج ،1:ص .11
41سليمان بن عمر العجيلى ،الفتوحات اإللهية ،ج ،4:ص .831
42سليمان بن عمر العجيلى ،الفتوحات اإللهية ،ج ،1:ص .11
43

Aulia Rahmadani, “Status dan keistimewaan Kitab Tafsir al-Jalalain Menurut Ulama
Kecamatan Banjarmasin Timur,” skripsi ( Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
IAIN Antasari, 2014), 31.
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كما تقدم ،أن منهج اإلمام جالل الدين السيوطى في هذا التفسير ال يختلف منهج اإلمام
جالل الدين المحلى شيئاما ،سواء كان في ضمن التفسير أو تقديم العبارة أو غيرهما إال مواضع
قليلة.
فأما منهجهما في هذا التفسير من حيث المصدر فهو التفسير بالرأى المحمود ،ألن أكثر
محتوياته مأخوذ من رأى مؤلّفيه ال من المأثورات كاآليات القرآنية أو األحاديث النبوية أو أقوال
الصحابة أو غيرها إال نادرا.
و ّأما منهجهما في هذا التفسير من حيث الكيفية في التفسير فهو التفسير اإلجمإلى ،ألن
تفسير الجاللين تفسير مختصر من جميع الجوانب ،فيوجد جزءا واحدا من غير إسهاب في
أي فكرة.
أي فرقة وال يشير إلى ّ
العبارة ،وال يتوجه إلى جهة مخصوصة وال يميل إلى ّ
وأما لون واتجاه هذا التفسير فال يوجد لون خاص وال اتجاه خاص له،ألنه أُلّف في زمان
تفوق يملكه كمن له خبرة في األداب أو في النحو واإلعراب فيفسر
اليكون المرؤ يفسر على ّ
حسب خبرته وال يتجاوز إلى غيره .وأيضا ،ألن فيه ألوانا مختلفة واتجاهات متنوعة كالكالم
عامان اليختصان على واحد من
واللغوية والتاريخ والفقه واألخالق وغيرها ،فيكون له لون واتجاه ّ
المذكورة.
 -4انتشار تفسير الجاللين بأندونسيا
ثم أذكر انتشار تفسير الجاللين بأندونسيا باالختصار بقدر البيانات التي وجدتها.

43

أن تفسير الجاللين هو المسعى التفسيرى الذي أكثره تداوال بنوسنتارا .ولذلك ال شك وال
ريب بشعبية هذا التفسير فال يحتاج إلى المراء عنه.

44

وقد ذكر أ ّن في سنة  1336م في النشأة العلمية بأندونسيا ،أن تفسير الجاللين هو تفسير
وحيد يدرس في جميع المعاهد بقطع النظر عن غيره من التفاسير ،لقلة معلم يعلّم التفسير غير
تفسير الجاللين إلى طالبه كتفسير البيضاوى وغيره.

44

وكذلك أيضا في سنة  2114م قد بحث أن تفسير الجاللين مسيطر لغيره من
التفاسير46،سواء كان من التفاسير السابقة كتفسير ابن كثير وتفسير الطبرى ،أو من التفسير
المعاصرة كتفسير المنار وتفسير المنير.
وقد ذكر نصر الدين بيضان أيضا أن تفسير الجاللين هو تفسير تُعلّم في جمهور المدارس
التخصص في مدرسة اإلرشاد
والمعاهد بأندوسيا ولكن في الطبقة والمرحلة المختلفتين كفصل
ّ
بجاكرتا ،وللطالب في الفصل الثالث في معهد الطوالب بسومترا.

41

وسبب ذلك ،أن تفسير الجاللين له بيان أحصر وأخبر وسهل للقراءة .وهذا مناسب
للمبتدئين في تعليم التفسير ،43وكذا للمتوسطين لتطوير معرفتهم والمنتهين للبحث عما فيه من
الجوانب المختلفة كجانب الكالم ،النحو ،القراءات كما كنت اآلن وغيرها.
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Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, 6.
Martin Van Brinessen, Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarikat: Tradisi-Tradisi Islam Di
Indonesia (Bandung: Mizan, 1999), 158.
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”Rosihan Anwar Dkk, “Kajian Kitab Tafsir Dalam Jaringan Pesantren Di Jawa Barat,
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan sosial Budaya, vol. 1, No 1, Januari 2016, 58.
47
Nasruddin Baidan, Perkembangan Tafsir al-Qur’an Di Indonesia (Solo: PT Tiga
Serangkai Pustaka Mandiri, 2003) , 84.
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Rosihan Anwar Dkk, “Kajian Kitab Tafsir Dalam Jaringan Pesantren Di Jawa Barat,
58.
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49

وهذا التفسير يستخدم مقاربة المفردات وهي يالحظ ويراعى التصفية والكمال من حيث
النصى للطالب قبل أن يفهم المعنى
اللغة .وهذا أهم ج ّدا للمبتدئين ألجل وجوب فهم المعنى
ّ
المقامى.
السياقى او
ّ
ّ

49

وسبب أخر ،أن هذا التفسير نفحة وعطية عمن سبق من العلماء واألساتيذ في المعاهد ،وع ّد
شيوخ المعاهد أن هذا التفسير من التفاسير المتقدمة وأكبرها سنّا.
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Rosihan Anwar Dkk, “Kajian Kitab Tafsir Dalam Jaringan Pesantren Di Jawa Barat”,

58.
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