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Abstract
This article discusses the tendency of Tafsīr 'Ilmī in Imam Suyuti's
interpretation of the plague verses. Interestingly, as a classical commentator,
he interprets the plague verses in his commentary books using the traditions
of the Prophet (naqli), but he explains about the plague in addition to his
commentary books by referring to the interpretation of the plague verses
which are supported by scientific data. To analyze the tendency of this
interpretation (ittijāh al-tafsīr), the researcher uses the theory of scientific
interpretation. This research is qualitative in nature and uses content analysis
methods, especially the istiqra (inductive) method. The istiqra method is used
to analyze his interpretation of the plague verses that are spread in his
commentaries and his books on epidemics and medicine. The purpose of this
study is to reveal the indications of the trend of scientific interpretation
explored by Imam Suyūt}ī in his books on epidemics and medicine by referring
to his interpretations in his commentary books, so this research is urgent to
confirm the historical roots and dynamics of Tafsīr 'Ilmī, whose
epistemological tendency has emerged in the era of classical scholars. The
results of this study are, first, in general, the method of interpretation of Imam
Suyūt}ī is bi al-ma'ṣūr. Second, Imam Suyūt}ī's interpretation of the plague
verses in Ṭā'ūn and medical themed books tends to 'Ilmi' Tafsir in terms of a
more scientific explanation of the narrations that are in accordance with
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science, medical and socio-historical. Third, the scientific tendency in Imam
Suyūt}ī's interpretation is in historical and medical.
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Abstrak
Artikel ini membahas kecenderungan tafsi>r ‘ilmi> dalam penafsiran Imam
Suyuti terhadap ayat-ayat wabah. Menariknya, sebagai mufassir klasik
menafsirkan ayat-ayat wabah di buku-buku tafsirnya dengan menggunakan
hadis-hadis Nabi (naqli), namun ia menjelaskan tentang wabah di selain bukubuku tafsir dengan mengacu pada penafsiran ayat-ayat wabah yang didukung
data ilmiah. Untuk menganalisis kecenderungan tafsirnya (ittija>h al-tafsi>r) ini,
peneliti menggunakan teori Tafsir Ilmi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan
menggunakan metode analisis isi, khususnya metode istiqra (induktif).
Metode istiqra digunakan untuk menganalisis penafsirannya terhadap ayatayat wabah yang tersebar dalam buku-buku tafsir dan buku-bukunya tentang
wabah serta medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap indikasiindikasi kecenderungan Tafsir Ilmi yang dieksplorasi Imam Suyu>t}i> dalam
kitab-kitabnya tentang wabah dan medis dengan mengacu pada penafsirannya
dalam buku-buku tafsirnya, sehingga penelitian ini urgen untuk menegaskan
akar sejarah dan dinamika Tafsir Ilmi, yang secara epistemologis
kecenderungannya telah muncul di era ulama klasik. Hasil penelitian ini yaitu,
pertama, secara umum, metode penafsiran al-Suyu>t}i> adalah bi al-ma’s}ur> .
Kedua, penafsiran Imam Suyu>t}i> terhadap ayat-ayat wabah di dalam kitabkitab bertema T}a’> u>n dan medis berkecenderungan pada Tafsir ‘Ilmi dari segi
penjelasannya yang lebih saintifik atas riwayat-riwayat yang sesuai dengan
sains, medis dan sosio historis. Ketiga, kecenderungan ilmiah dalam
penafsiran Imam Suyu>t}i> adalah pada keilmuan sejarah dan medis.
Kata kunci : ayat-ayat wabah, t}a>’u>n, tafsir ilmi, ittija>h al-tafsi>r

املقدمة
، حىت يف صبيع جوانب اغبياة البشرية، أتثَت كبَت على صحة واستدامة حياة اإلنسان99 كان لوابء كوروان فَتوس
 حقيقة أن األوبئة قد وقعت على األمم السابقة قبل بعثة1.لذلك فمن اػبطَت للغاية إذا أصيب الضحية أبعداد كبَتة
 مث توالت الطواعُت يف عصر3. مث على اؼبسلمُت يف صدر اإلسالم عند مقدم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل اؼبدينة اؼبنورة2,الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
. حىت تقع جيال بعد جيل إىل ىذا اليوم4اػبالفة الراشدية وداير اإلسالم

1

Rina Tri Handayani dkk, Pandemi Covid 19 Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity, Jurnal Ilmiah
Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal 10, no. 3 (2020): 373.
2
Ibn H}ajr al-‘Aqala>n>i, Bazl al-Ma’un, tahqi>q Ah}mad ‘Is}a>m ‘Abd al-Qa>dir al-Ka>tib, (Al-Riya>d}: Da>r
al-‘A>s}imah, bi du>n al-sanah), 73.
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نظرا إىل أن األوبئة أىلكت الناس فقد جهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف اإلحًتاز منها ,فعلى اؼبسلمُت من الصحابة والتابعُت
ومن بعدىم اإلحًتاز منها بل على الناس كلهم ,ألهنا حادثة من اغبوادث الكونية اؼبهلكة وتطلب العالج التجريب جبانب,
وألن القرآن الذي ىوكتاب رضبة أيمر ابإلحًتاز من اؽبالك جبانب أخر ألن يكون العامل ؿبفوظُت .فبالتايل قد استجاب
العلماء لقضية األوبئة واإلحًتاز منها وف ًقا لوجهات ـبتلفة لكل منهم من خالل مؤلفاهتم .أوال ,صدر التأليف الطيب العريب
يف القرن الثالث اؽبجري أتليفا إفرادا حول الوابء كما يف كتاب الذخَتة يف علم الطب وكتاب اؼبنصوري يف الطب وغَت
ذلك .اثنيا ,جاء التأليف حول الوابء ابإلىتمام على وجهات ـبتلفة وفَتة منذ بداية القرن الرابع ,من وجهة ببية
واجتماعية وفقهية واترخيية .فتألف العدد من األبباء واألدابء واؼبؤرخُت والفقهاء منذ  033ه إىل  9033ه ,وجيد دمحم
أبطاوي حول ما يفوق مئة من التأليف العربية يف تلك القرون.

5

ومن اعبدير أن من اؼبؤلفُت مفسرين وؿبدثُت كتبوا عن الطاعون ,كاإلمام السيوبي (ت  999ه) بتأليفو ما رواه
الوعون يف أخبار الطاعون وابن حجر العسقالين (ت  858ه) بتأليفو بذل اؼباعون يف فضل الطاعون .ويوجد العديد من
أيضا لقضية الطاعون ،ومنهم اإلمام الرازي (ت  090ىـ) بتاليفو السباب يف قتل الريح
اؼبفسرين اآلخرين استجابوا ً
السموم أكثر اغبيوان وأتليفو الرسالة الوابئية ،واإلمام بدر الدين الزركسي ( 797ىـ) بتأليفو جزء من الطاعون ،واإلمام
البلقيٍت (ت  868ىـ) بتأليفو إظهار النباء يف سوال دفع الوابء ,لكن ىذه اؼبؤلفات ـبطوبة .فكان اإلمام السيوبي
كمفسر متبحر فبن أمشل دراسة يف دراسة الطاعون والوابء وعالجها من حيث عرض الطاعون وعالجو يف كتب أخرى
ككتابو مقامات السيوبي وكتاب الرضبة يف الطب واغبكمة .نظرا إىل أن األوبئة قد وقعت على األمم السابقة ,فالقرأن
الذي احتوى على أحوال األمم السابقة قد فسر بعض العلماء آايتو اليت ربدثت عن األوبئة الواقعة عليهم .وأن السيوبي
قد عرض بعض األايت القرآنية حُت ربدث عن الطاعون والوابء يف بعض كتبو اليت ربدثت عن الوابء والطب وقد مضى
ذكره.
وعلى سبيل اؼبثال ,يف كتاب تفسَته "الدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور" ,فسر آية  900من سورة األعراف َ :ولَ َّما
۟
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ابآلاثر اليت ربدثت عن الطاعون ,وتفسَت الرجز ىوالعذاب والطاعون كما ربدث الرواايت اليت فسر ىذه اآلية
هبا 6.وؼبا شرح وقوع الطاعون يف األمم السابقة يف كتابو ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون ,ما ذكر كل اآلاثر اليت فسرمها
3

Ibn Hisya>m, Muh}ammad Ibn ‘Abd al-Ma>lik, al-Si>rah al-Nabawiyah, ta’li>q Muh}ammad ibn Ah}mad
H}usain al-Khat}i>b, (Beiru>t: D>ar al-Kita>b al-‘Arabi>, 1990), 30.
4

Zain al-‘Abidi>n Mu>sa> al-Ja’far wa A>kharu>n, ‚Waba’ al-T}a>’u>n fi> al-Isla>m wa Is}a>bah al-Masyhu>ri>n
bih h}atta> Niha>yah al-‘As}r al-Umawi>‛, Majallah Ja>mi’ah al-Karbala>’ al-‘Ilmiyah 8, no. 1 (2010): 105-108.
5
>Muh}ammad Abt}awi>, Dirasah al-Waba>’ wa Subul al-Taharruz minh al-Aubiah fi> al-T}ibb al-’Arabi
wa fi> al-Ta>ri>kh al-S|aqa>fi> wa al-Ijtima>’i, (al-Markaz al-’Arabi> li al-Abh}>as| wa Dira>sah al-Siya>sat, 2020),
10.
6
Al-Suyu>t}i>, Al-Durr al-Mans|u>r fi> al-Tafsi>r al-Ma’s|u>r, Juz 3|, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2011), 525-526.
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هبا يف كتاب تفسَته "الدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور" ,وإمنا ذكر رواية واحدة ربدثت أن اؼبراد ابلرجز يف األية ىوالطاعون,
وصحح ما يف الرواية من أنو قد بعن من قوم فرعون سبعون ألفا 7,وترك اآلاثر اليت ربدثت أن اؼبراد ابلرجز ىوالعذاب,

8

على الرغم من أنو ديكن لديو أن اؼبراد ابلطاعون والعذاب ىويف اؼبعٌت الواحد يعٌت العذاب ابلنسبة إىل اؼبعٌت العام واػباص,
لكن مل ديكن أن اؼبراد ابلطاعون والعذاب سواء حقيقة .وىذا يشتمل على قرينة أن للسيوبي إذباه علمي يف تفسَت آايت
الوابء والطاعون من حيث أنو خيتار بعض الرواية اؼبطابقة للوقائع التارخيية األاثرية والعلمية فقط يف بيان اتريخ الطاعون
بتخصيص ذكر الطاعون ,مع أن منهج التفسَت الذي يستخدمو ىوالتفسَت ابؼبأثور ال ابلرأي 9.جبانب ,فسر ابؼبأثور.
وجبانب إمنا فسر دبراعاة الرواية اؼبطابقة للوقائع واغبقائق العلمية فقط.
انطالقا من ىذه اؼبشكلة أن دراسة اإلذباىات للسيوبي يف تفسَت آايت الوابء هتدف لتحليل منهجو واذباىاتو
اؼبختفية يف التفسَت العلمي مع أن منهج التفسَت الذي يستخدمو ىوالتفسَت ابؼبأثور .فبالتاىل أن ىذه الدراسة مهمة
لتحقيق اعبذور التارخيية للتفسَت العلمي يف العصر القدًن  ,وللتأكيد يف أن بعض اؼبفسرين قد كشف اإلشارات العلمية
احملتوية يف القرآن ,منها اإلشارات العلمية يف آايت الوابء كما أشارىا السيوبي يف بعض كتبو اليت ربدثت عن الوابء
والطاعون ,ألن السيوبي إىل ىذا اليوم إمنا ىومعروف كمفسر من اؼبفسرين دبدرسة التفسَت ابؼبأثور.
وقد تتابعت الدراسات السابقة اليت تتعلق ابلتفسَت العلمي ,ومنها ما قدمو أضبد سوفرايدي ( Ahmad
 )Supriyadiمن أن لون التفسَت العلمي اؼبتطور إبندونسيا لو جذور اترخيية وانتهت ىذه اعبذور إىل دمحم عبده وسيد
أضبد خان ,بل إمنا قال ذلك اعتمادا على قول عبد هللا سعيد أنو ما بُت القرأن و بُت الوقائع واغبقائق العلمية ال ديكن
التعارض فيهما 10.والنتيجة ىي أن مصادر ىذا التفسَت يعتمد على مستوى اإلنتباه يف اؼبعايَت اغبرفية من النصوص القرأنية
ويف مراعة اغبقائق من اآلايت الكونية ابيدى رجال ىذا التفسَت .وأما اؼبناىج اؼبستخدمة أبيدى رجالو إبندونيسيا فإما أن
يكون ربليليا وإما موضوعيا .مث حبث رزقي فرمان شاه دبوضوع قريب من اؼبوضوع اؼبقدم أبضبد سوفرايدي ,وأن النتجية يف
ىذين اؼبقالتُت متساوية من حيث اعبذور التارخيية واؼبناىج اؼبستخدمة غبصول التفسَت العلمي لدى رجال اؼبفسرين
اإلندونسيُت .فتكون ىااتن اؼبقالتان من الدراسات اإليبستيمولوجية 11.واستجدت الدراسة اليت ؽبا وجهة ـبتلفة دبا قبلو,
دراسة ألضبد فضلي رضبن أكر وعبد رملي حسن دبوضوع الدراسة األنطولوجية عن مفهوم التفسَت العلمي عند

7

Al-Suyu>t}i>, Ma> Rawa>hu al-Wa>’u>n fi> Akhba>r al-T}a>’u>n, Ta’li>q Muh}ammad ‘A>li> al-Ba>r, (Dimasyq:
Da>r al-Qalam, bi du>n al-sanah), 138.
8
Al-Suyu>t}i>, Al-Durr al-Mans|u>r, 525.
9
A>ya>zi>, Al-Mufassiru>n H}aya>tuhum wa Manhajuhum, (Tihira>n: Wuza>rah al-S|aqa>fah wa al-Irsya>d alIsla>mi, 1212H), 458. Muh}ammad H}usain al-Z|ahabi>, Al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, al-Juz al-Awwal, (alQa>hirah: Maktabah Wahbiyah, bi du>n al-sanah), 180-181.
10
Ahmad Supriadi, ‚Integrating Qur’an and Science: Epistemology of Tafsir Ilmi in Indonesia‛,
Jurnal Refleksi 16, no. 2, (2017): 150. DOI: 10.15408/ref.v16i2.10191
11
Supriadi, 180. Rizki Firmansyah, ‚Tafsir Ilmi in Indonesia: History, Paradigm and Dynamics of
Interpretation‛, Insyirah Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Studi Islam 4, no. 1, (2021): 36-38.
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القرضاوي .وفقا ؽبما أن التفسَت العلمي عند القرضاوي ىولون من ألوان التفسَت 12,وليس كل التفسَت العلمي إعجازا
علميا ألن التفسَت العلمي أوسع من اإلعجاز العلمي 13.واغباصل أن التفسَت العلمي ىومن أنواع التفسَت ابلرأي ,ومنو ما
يكون ؿبمودا جائزا إذا صدر عن علم أوغلبة الظن وال يتعارض ابلكتاب والسنة ,ومنو ما يكون مذموما ؿبرما إذا صدر
عن جهل أوىوى أوعنهما معا 14.واستجدت الدراسة اؼبوضوعية بعنوان اإلشارات العلمية يف سورة النحل دراسة يف
التفسَت العلمي .ىذه الدراسة يبحث فيها اإلعجاز العلمي للنحل واعببال.

15

واستجدت الدراسة التارخيية اليت ربدثت

عن اتريخ وابء الطاعون يف اإلسالم حىت هناية العصر األموي ,وحاصلها أن الطاعون وقع يف العديد من اؼبدن العربية لكن
مل يقع يف اؼبدينة ومكة ولوكان الوابء دخل إىل اؼبدينة اؼبنورة لكنو ليس ابلطاعون 16.واستجدت الدراسة اإليبستيمولوجية
للتفسَت العلمي لسوجيات زبيدي صاحل ,لديو أن يف أتسيس ىذا اللون من التفسَت اؼبؤيدين واؼبعارضُت ,وتطوره حبسب
األحوال والعلوم يف كل زمان ومكان 17.نظرا إىل الدراسات السابقة ,علم أن ىذه الدراسة مهمة يف اشتمال دراسة التفسَت
العلمي ,ألهنا مسامهة يف تنمية الدراسة اإليبستيمولوجية للتفسَت العلمي من حيث ربقيق اعبذور التارخيية لو.
نظرا على موضوع الدراسة اليت تتعلق دبوضوع التفسَت العلمي فيعتمد الباحث على قواعد وحدود التفسَت العلمي
كإبار نظري .لفظ التفسَت العلمي لغة يتكون على كلمتُت نعت ومنعوت .أما التفسَت فهومن فسر بتضعيف عنب الفعل,
واجملرد منو فسر بدون التضعيف .ومعنىاه الكشف 18.وأما العلمي فهومن كلمة العلم زيد يف أخره ايء النسبة ,قال فهد
الرومي العلم كلمة شاملة تشمل شىت أنواع اؼبعارف البشرية القدًن منها واعبديد ,مث ذبابذت ىذا اإلصطالح أيدى العلماء
كل يطلقو على ما تدور فلك أحباثو عليو ,فقال اغبكماء يف تعريفو أنو صورة الشيئ اغباصلة يف العقل أوحصول الصورة يف
العقل ,أوتعلق النفس ابلشيئ على جهة انكشافو 19.وفقا لفهد الرومي أنو قد ظهر يف ىذا العصر مدلول آخر للعلم
نلمس جوانبو يف وصفهم ؽبذا القرن أوالعصر أبنو عصر العلم (والتطور والنهضة) إىل آخره وإمنا يهمنا وصفو بعصر العلم
وىم يقصدون بذلك أن العلم ىوالعلم الطبيعي القائم على دراسة ما يف الكون من مواد وعناصر وكائنات ؽبا خصائصها
الذاتية وأنظمتها والفلك اليت ربكمها من كيمياء وببيعة وميكانيكا وغَت ذلك من علوم الطب والرايضة والفلك وما
يتضمنو ذلك من حقائق كونية ,وأن العمل يف إبار ىذا اؼبفهوم للعلم ىوتطبيق العلم عمليا ابستعمال األجهزة واألدوات
12

Ahmad Fadly Rahman Akbar wa ‘Abdul Ramli Hasan, ‚Mafhu>m Yu>suf al-Qarad}a>wi> ‘An al-Tafsi>r
al-‘Ilmi> (Dira>sah fi> al-Ja>nib al-Unt}u>lu>ji>)‛, Studia Islamika Jurnal Studi Quran 4, no. 2 (2019): 256. DOI:
http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v4i2.3816.
13
Akbar, 259.
14
Akbar, 261.
15
Nu>r Niz}a>m al-Di>n Najm al-Di>n, ‚Al-Isya>ra>t al-‘Ilmiyah fi> Surah al-Nah}l Dira>sah fi> al-Tafsi>r al‘Ilmi‛>, Majallah al-A>dab, no. 120 (2018): 169-172
16
Al-Ja’far wa A>kharu>n, Waba’ al-T}a>’u>n, 109.
17
Sujiat Zubaidi Saleh, ‚Epistemologi Penafsiran Ilmiah al-Qur’an‛, Jurnal Tsaqafah 7, No 1 (2011):
109-110.
18
>Fad}l H}asan ‘Abbas, Al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n Asa>siyatuh wa al-Ittija>hatuh wa Mana>hijuh fi
‘Us}r al-H}adis|, Juz 1, (‘Amma>n: Da>r al-Nafa>is li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2015).
19
Fahd al-Ru>mi>, Ittija>hat al-Tafsi>r fi> al-Qarn al-Ra>bi’ ‘Asyar al-Hijri>, Juz 2, (Riyad}: Mu’assasah alRisa>lah. 1997), 545.
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والوسائل األخرى اغبديثة من ـبترات ومراصد وذبارب واستنباط منطقية وغَت ذلك 20.وقال أن التعريف األقرب إىل أن
يكون جامعا مانعا أن يقال أن اؼبراد ابلتفسَت العلمي ىوإجتهاد اؼبفسر يف كشف الصلة بُت آايت القرآن الكرًن الكونية
ومكتشفات التجرييب على وجو يظهر بو إعجاز للقرآن يدل على مصدره وصالحيتو لكل زمان ومكان 21.ىذا كما قالو
عادل الشدي والذي يظهر أن اؼبراد ابلتفسَت العلمي ىواستخدام العلم التجرييب يف زايدة إيضاح معاين اآلايت القرأنية
وتوسيع مدلوالهتا 22.وصفوة الكالم أن التفسَت العلمي ىوالتفسَت الذي يكشف هبا معاىن آايت القرأن العلمية ابستخدام
العلوم اؼبذكورة وىي علوم مائلة لألعيان وخاضعة يف غالبها للتجربة لتحقيق إعجاز القرآن .وىذا تعريف التفسَت العلمي
اؼبراد يف ىذه الدراسة ,فالتفسَت العلمي آلة مستخدمة لفهم آايت القرآن الكونية ,فكأن التفسَت العلمي يف ىذا التعريف
ىو منهج واذباه تفسَتي.
خبالف التعريف الذي ذكره آمُت اػبوىل أن التفسَت العلمي ىو تفسَت يذىب قائلو إىل استخراج صبلة العلوم
القددية واغبديثة من القرأن ،ويرى يف القرأن ميداان يتسع للعلم الفلسفي واإلنساين يف الطب والتشريح واعبراحة والفلك
والنجوم واؽبيئة وخالاي اعبسم واصول الصناعات وـبتلف اؼبعادن ,فيجعل القرآن مستوفيا آبايتو ؽبذه اغبيثيات ,وحيكم
اإلصطالحات العلمية يف القرآن وجيتهد يف استخراج ىذه العلوم 23.وفقا لو أنو لزم يف التفسَت العلمي ربكيم ما يف عبارات
القرأن من مصطلحات العلوم الكونية والتجريبية ولزم فيو استخراج العلوم من القرآن الكرًن .نظرا إىل التعاريف السابقة ,قد
وقعت اؼبشكلة ىل التفسَت العلمي ىو منهج أو إذباه أولون يف التفسَت؟ ألن ىذه اؼبصطلحات قد تستعمل بعضها ببعض
يف دراسة منهج التفسَت.
أما اؼبنهج التفسَتي فهو اؼبسلك الذي يتبعو اؼبفسر يف بيان اؼبعاين واستنبابها من األلفاظ القرآنية ،ويف ربط
بعضها ببعض  ،ويف ذكر اآلاثر اليت وردت فيها ،ويف إبراز ما ربملو من دالالت وأحكام ومعطيات دينية وأدبية وغَتىا.
وكل ذلك يوافق اذباه اؼبفسر الفكري واؼبذىيب وثقافتو وشخصيتو .وأما اإلذباه التفسَتي فهوموقف اؼبفسر ونظره ومذىيو
ووجهتو اليت يوليها من العقائد الدارجة من السنة والشيعة واؼبعتزلة واألشاعرة سواء كانت وجهتو عند تفسَت كتاب هللا
تعاىل من تقليد أو ذبديد ,وكذلك من اعتماد على اؼبنقول أواؼبعقول أواعبمع بينهما يف إبار معُت ,قالو دمحم بكر إظباعيل.
وعلق آايزي على أنو قد يسمى اإلذباه التفسَتي دبدرسة التفسَت وموقف اؼبفسر من مدارس التفسَت ,وؽبذا قد يقول
مدرسة التفسَت ابؼباثور واؼبنقول ,ومدرسة التفسَت ابؼبعقول ,ومدرسة أىل السنة ,ومدرسة أصحاب العقل ومدرسة اىل
البيت.

24

وقال اإلذباه يف التفسَت ىواؽبدف الذي يتجو إليو اؼبفسر وجيعلو قصدا لو يف تفسَته 25.وذكر فهد الرومي
20

Al-Rumi, 546
.Al-Rumi, 549
22
‘A>dil Ibn ‘Ali> al-Syidi>, Al-Tafsi>r al-‘Ilmi> li al-Qur’a>n al-Kari>m Juz|u>ruh wa Tat}bi>qa>tuh wa alMawqif minh, (Riyad}: Da>r al-Wat}an li al-Naysr, 2010), 15.
23
A>mi>n al-Khu>li>, Mana>hij Tajdi>d fi> al-Nah}w wa al-Bala>gah wa al-Tafsi>r wa al-A>dab, T}ab’ah 1
(Bidu>n al-Maka>n: Da>r al-Ma‛rifah, 1961), 287.
24
A>ya>zi, 32.
25
Al-Syidi>, Al-Tafsi>r al-‘Ilmi>, 22.
21
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العديد من اإلذباىات ,منها اإلذباىات العلمية يف التفسَت ,يشتمل على اإلذباه الفقهي واألثري والعلمي التجرييب يف
التفسَت .وأما لون التفسَت فهوأن الشخص الذي يفسر نصا يلون ىذا النص بتفسَته ىووفهمو إايه ,إذ ان اؼبتفهم لعبارة
ما ىوالذي حيدد بشخصيتو اؼبستوى الفكري ؽبا ,وىوالذي يعُت األفق العقلي الذي ديتد عليو معناه ومرماه.

26

بناء على التعارف اؼبذكورة ,قد اتضح أن اإلذباه ىوما قصد إليو اؼبفسر غالبا ,وأن اؼبنهج ىوخطة عملية اليت يصل
هبا اؼبفسر إىل اؽبدف الغالب على قصده من التفسَت ,وأن اللون ىوتلوين التفسَت يف فهم النص وفق اؼبستوى الفكري
فلن يفهم النص إال ما يرقى إليو األفق العقلي .وىذا ابعتبار أنو ليس للسيوبي كتاب التفسَت اػباص الذي يلون فيو
بتفسَته حىت يعُت األفق العقلي ابلرؤية العلمية التجريبية ،لكنو حُت ربدث عن الوابء والطاعون ابإلعتماد على اآلايت
القرآنية فسرىا ابذباه علمي.
نظرا إىل البياانت اليت يعاعبها الباحث من تفاسَت آايت الوابء اؼبنتشرة يف كتب تفسَته وما كتبو شرحا إضافيا
للتفسَت يف مؤلفاتو حول الوابء والطاعون والطب ,فيستخدم الباحث اؼبنهج الوصفي بطريقة ربليل اؼبضمون استقرائيا
دبراحل كما يلى:
 .9صبع اآلايت القرآنية اليت ربدثت عن حادثة الوابء والطاعون لدى السيوبي يف كتب تفسَته.
 .8صبع اؼبوضوعات الوابئية اليت بينها السيوبي ابإلستمداد على آايت القرأن ,مث فصل بُت ما ىوتفسَته ابؼبأثور
وبُت ما ىوشرح إضايف يستمد فيو على اغبقائق العلمية وفق األفق العقلي الذي ديتد عليو اؼبعاين.
 .0تعيُت اذباىاتو إىل التفسَت العلمي
حملة عن ترمجة اإلمام السيوطي
اإلمام السيوبي كما يعرف ,ذكر نفسو ترصبتو يف كتابو حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاىرة انقيادا ابحملدثُت
قبلو .اظبو عبد الرضبن بن الكمال أيب بكر بن دمحم بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن انظر الدين دمحم بن سيف الدين
خضر بن قبم الدين أيب الصالح أيوب بن انصر الدين دمحم بن الشيخ مهام الدين اؽبمام اػبضَتي األسيوبي 27.ولد يف ليلة
األحد بعد اؼبغرب مستهل رجب سنة تسع وأبعُت وشبامنائة ( 9775 - 879م) 28.وتويف يف يوم اعبمعة وقت العصر
اتسع عشر صبادى األوىل سنة  999ه –  9535م 29.ىو من أسرة شريفة ,كان جده األعلى الشيخ مهام الدين من
أىل اغبقيقة ومن مشايخ الطريقة ,ومن دونو من أىل الوجاىة والرايسة ,منهم من ويل اغبكم ببلده ,ومنهم من ويل اغبسبة

26

A>ya>zi>, Al-Mufassiru>n H}aya>tuhum, 33.
Al-Suyu>t}i, 335.
28
Al-Suyu>t}i, 336.
29
'Abd al-Qa>dir al-'Idru>s, Al-Nu>r al-Sa>fir ‘an Akhba>r al-Qarn al-‘A>syir, Ta’li>q Ah}mad Ha>lu> wa
Gairuh, T}ab’ah 1, (Bairu>t: Da>r S}a>dir, 2001), 90.
27
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هبا ,ومنهم من كان اتجرا يف صحبة األمَت شيخون ,وبٌت مدرسة أبسيوط ووقف عليها أوقافا ,ومنهم من كان متموال ,وال
يعرف اإلمام السيوبي منهم من خدم العلم إال والده الذي ىوفقيو من الفقهاء الشافعية.

30

أحضره والده ؾبلس شيخ اإلسالم ابن حجر مرة واحدة وعمره ثالث سنُت 31.وضبلو والده إىل الشيخ اجملذوب يف
حياتو .فرك عليو 32.وكان ؽبذا اغبضور الثر الكبَت يف نفسية السيوبي ويف حياتو العلمية فيما بعد 33.وتويف والده شهيدا
وىومريض بذات اعبنب أايما يسَتة ,وحينئذ عمره طبس سنوات وسبع أشهر ,فنشأ يتيما 34.فحفظ القرآن دون شباين
سنُت مث عمدة األحكام للنووي ,ومنهاج الطالبُت يف الفقو ,ومنهاج السول يف علم األصول للبيضاوي ,وألفية البن
مالك يف النحو.

35

بدأت إشتغاالتو العلمية من مستهل سنة أربع وستُت ( 867ه –  9759م) وىوطبسة عشر سنة ,فأخذ الفقو
والنحوعن صباعة من الشيوخ ,والفرائش عن العالمة فرضي زمانو الشيخ شهاب الدين الشارمساحي ,وأجازه بتدريس اللغة
العربية يف مستهل سنة ست وستُت ,وكان عمره سبعة عشر سنة 36.وقد ألف يف ىذه السنة أول أتليف شرح اإلستعاذة
والبسملة ,وأوقف على شيخو شيخ اإلسالم علم الدين البلقيٍت وكتب عليو تقريظا ,والزمو يف الفقو إىل أن مات 37.ومن
سائر مشايخ السيوبي الشيخ شرف الدين اؼبناوي ,والشيخ تقي الدين الشبلي اغبنفي ,والشيخ ؿبي الدين الكافيجي,
والشيخ سيف الدين اغبنفي ,وغَتىم 38.وسافر إىل بالد الشام واغبجاز واليمن واؽبند واؼبغرب والتكرور ,وؼبا حج شرب من
ماء زمزم ألمور ,منها أن يصل يف الفقو إىل رتبة الشيخ سراج الدين البلقيٍت ويف اغبديث إىل رتبة اغبافظ ابن حجر.

39

قال أن هللا قد رزقو التبحر يف سبعة علوم التفسَت واغبديث والفقو والنحوواؼبعاىن والبيان والبديع على بريقة العرب
والبلغاء ال على بريقة العجم وأىل الفلسفة ,ودون ىذه السبعة أصول الفقو واعبدل والتصريف واإلنشاء والتوسل
والفرائض والقراءات والطب 40.ألف واختصر وشرح ما يزيد على  633كتااب 41.ومن أشهر مؤلفاتو يف فن علوم القرآن
اإلتقان يف علوم القرآن ولباب النقول يف أسباب النزول .ويف فن التفسَت ترصبان القرآن ,والدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور
اختصره من الًتصبان ,وتكملة تفسَت الشيخ جالل الدين احمللي ,وؾبمع البحرين ومطلع البدرين ,ونواىد األبكار وشوارد
األفكار حاشية على تفسَت البيضاوي وقطف األزىار يف كشف األسرار .ويف أحكام القرآن اإلكليل يف استنباط التنزيل.
30

Al-Suyu>t}i>, H}usn al-Muh}a>d}arah, 336.
Al-'Idru>s, Al-Nu>r al-Sa>fir, 91.
32
Al-Suyu>t}i>, H}usn al-Muh}a>d}arah, 336.
33
Al-Syarbaji>, Al-Suyu>t}i> wa Juhu>duh, 773.
34
Al-Suyu>t}i>, al-Tah}ddus| bi Ni’mah Alla>h Ta’a>la, (bi du>n al-Maka>n wa al-Mat}ba’ah wa al-sanah), 10.
35
'Abd al-Qa>dir al-'Idru>s, al-Nu>r al-Sa>fir…, 91. Ah}mad Yu>suf al-Syarbaji>, al-Suyu>t}i> wa Juhu>duh…,
31

36

88.

Al-Suyu>t}i>, H}usn al-Muh}a>d}arah…, 336-337.
Al-Suyu>t}i, 337.
38
Al-Suyu>t}i, 337-338.
39
Al-Suyu>t}i, 338.
40
Al-Suyu>t}i, 338-339.
41
Muh}ammad Sa’i>d Mu>sa>, ‘uz}ama> al- Isla>m ‘Abr Arba’ah Qarna min al-Zama>n, T}ab’ah 4, (alQa>hirah: Mu’assasah Iqra’, 2005), 343.
37
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ويف إعجاز القرآن معًتك األقران يف إعجاز القرآن .ويف فن اغبديث شرح سنن ايب داود ,وشرح سنن النسائي ,وشرح ينن
ابن ماجو .ويف فن النحووقواعد الفقو األشباه والنظائر .ويف فن اتريخ الطاعون ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون .ويف فن
الطب الرضبة يف الطب واغبكمة ومقامات السيوبي ,وغَت ذلك .امتاز السيوبي من بُت سائر اؼبؤلفُت بكثرة ما انتجو من
اؼبؤلفات ,مل يًتك فنا من الفنون إال وتناولو ابلبحث والكتابة ,مثال أىم ما كتب يف علوم القرآن بلغ ثالثُت ,وعلوم اغبديث
بلغ عشرين ,وكذا غَته بلغ عددا من اؼبؤلفات.

42

اجتاهاته العلمية العامة يف التفسري
قال السيوبي وكيف ال وقد احتوى على علوم ومعارف مل جيمعها كتاب من الكتب ,وال أحاط بعلمها أحد يف
كلمات قليلة وأحرف معدودة .ىكذا فسر أية ما فربنا يف الكتاب من شيئ (األنعام .)08 :مث فسر ابلرواية عن ابن
مسعود قال من أراد العلم فعليو ابلقرأن ,فإن فيو علم األولُت واآلخرين .وفسر ابلرواية عن البيهقي يعٌت اصول العلم.

43

ويعتمد على القول ما من شيئ إال ديكن استخراجو من القرأن ؼبن فهمو هللا حىت إن بعضهم استنبط عمر النيب ثالاث
وستُت سنة من قولو يف سورة اؼبنافقُت "ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلها (اآلية  .)99 :فإهنا رأس ثالث وستُت سورة
وأعقبها ابلتغابن يف فقده.

44

من اآلايت القرآنية اليت حتدثت عن حادثة الوابء والطاعون لدى السيوطي وما فسر به تلك اآلايت
بعد أن جيمع الباحث العديد من آايت القرأن وما فسرىا بو السيوبي مث يطالعو لتحليلو ,اختار اآلايت اليت
فسرىا السيوبي دبا يكشف أهنا ربدثت عن حادثة الوابء والطاعون ,إما يكون من األحاديث النبوية وإما من قولو
الشارح .استعمل الباحث العديد من مؤلفاتو يف فن التفسَت ليبُت تفصيال,كالدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور ,وقطف األزىار

يف كشف األسرار ,وتكملة تفسَت الشيخ جالل الدين احمللي وغَت ذلك .وبيان ىذا كما يلى :
ا .آية  870من سورة البقرة وتفسَته
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
وف ح َذر الْمو ِ
ت فَـ َق َ
اى ْم إ إِ َّن َّ
ال َؽبُُم َّ
َحيَ ُ
اَُّ ُموتُوا ُمثَّ أ ْ
اََّ
ين َخَر ُجوا من د َاي ِرى ْم َوُى ْم أُلُ ٌ َ َ َ ْ
قال هللا تعاىل :أََملْ تَـَر إ َىل الذ َ
َّاس َوملَكِ َّن أَ ْكثَـَر الن ِ
ض ٍل َعلَى الن ِ
َّاس َال يَ ْش ُكُرو َن( .البقرة.)870 :
لَ ُذوفَ ْ
ذكر السيوبي العديد من األحاديث النبوية اليت ربدثت عن حادثة الفرار من الطاعون يف كتابو الدر اؼبنثور يف

التفسَت اؼبأثور 45.فسر السيوبي يف التكملة أن الذين خرجوا من دايرىم ىم قوم من بٍت إسرائيل غبذرىم من وقوع

42

A>ya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum …, 459-460.
Al-Suyu>t}i>, Mu’tarak al-Aqra>n fi> ‘Ija>z al-Qur’a>n, Juz 1 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988),
12-13.
44
Al-Suyu>t}i>, 14.
45
Al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans|u>r fi al-Tafsi>r al-Ma’s|u>r, Juz 1, (Beiru>t: Lebanon, 2011), 741-746.
43
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الطاعون ببالدىم مث ماتوا ففروا 46.وذكر يف كتابو اإلكليل يف استنباط التنزيل أن تفسَت ىذه اآلية يستمد من رواية اإلمام
اغباكم الذي روي اغبديث عن ابن عباس أهنم خرجوا فرارا من الطاعون وعلق السيوبي أن يف ىذه اآلية ذم الفرار من
الطاعون.

47

 .٢آية  900إىل  907من سورة األعراف وتفسَتمها
۟
۟
ِ
مت ُّم َف َّ م ٍ
ٱلض َف ِادع وٱلدَّم ءاي ٍ
ُتَ .ولَ َّما َوقَ َع
فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ُم ٱلطُّوفَا َن َو ْ
ٱستَ ْكبَـُروا َوَكانُوا قَـ ْوًما ُّْؾب ِرم َ
صلَت فَ ْ
ٱعبََر َاد َوٱلْ ُق َّم َل َو َّ َ َ َ َ َ
ٱلرجز لَنـؤِمن َّن لَك ولَنـرِسلَ َّن معك ب ٌِت إِس مرِ
ند َك ۖ لَئِ
ك ِدبَا ع ِه َد ِ
ٱلر ْجُز قَالُو۟ا م
ِ
َعلَْي ِهم ِ
يل.
 ٓء
َّا
ن
ع
ت
ف
ش
ك
ن
ع
ب
ر
ا
ن
ل
ع
ٱد
ى
وس
دي
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
ّ
ُ ّ
 ٓ َ َ
ذكر العديد من الرواايت اليت فسر هبا أن الطوفان ىي اؼبوت ,أوالغرق ,أوىي أن ديطروا دائما ابلليل والنهاء شبانية
أايم ,أوأمر من أمر ربك ,أواؼبطر ,أواؼبطر حىت خافوا اؽبالك ,أواؼباء والطاعون 48.قال ابن عطية ىوعام يف كل شيئ يطوف
إال أن استعمال العرب لو أكثر يف اؼباء واؼبطر الشديد .وقيل ىوىنا الطاعون بلغة اليمن ,وقيل اعبدير 49.وذكر العديد من
الرواايت اليت فسر هبا أن الرجز ىوالعذاب أوالطاعون 50.لكنو فسر لفظ الطوفان يف تفسَت اعباللُت بقولو وىوماء دخل
بيوهتم ووصل إىل حلوق اعبالسُت سبعة أايم ,وفسر لفظ الرجز بقولو العذاب 51,بدون ذكر الطاعون.
 .٣آية  80من سورة األنبياء وتفسَته

ِ ِ
قال هللا تعاىل :وأَيُّوب إِ ْذ َاند مى ربَّو أَِين م َّس ٍِت الضُُّّر وأَنْت أَرحم َّ ِ ِ
ضٍّر ۖ
ٱستَ َجْبـنَا لَوُۥ فَ َك َش ْفنَا َما بِوۦ من ُ
الراضب َ
ُت .فَ ْ
َ َ
َ َ ْ َُ
َ َُ ّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين.
َوءَاتَـْيـمنَوُ أ َْىلَوُۥ َومثْـلَ ُهم َّم َع ُه ْم َر ْضبَةً ّم ْن عند َان َوذ ْكَر مى ل ْل مَعبد َ
ذكر العديد من الرواايت اليت ربدثت أن اؼبراد ابلضر ىوالبالء يف بدن أيوب بعد البالء بذىاب اؼبال واألىل

والولد .وذكر الرواية اليت ربدثت أن ما كان بقى من أيوب إال عيناه وقلبو ولسانو ,فكانت الدواب زبتلف يف جسده,
ومكث يف الكناسة سبع سنُت وأايم .وذك ر الرواية اليت ربدثت أنو مر نفر من بٍت إسرائيل أبيوب فقالوا ما أصابو إال
بذنب عظيم اصابو ,فسمعها أيوب فعند ذلك قال "مسٍت الضر وأنت أرحم الراضبُت" وكان قبل ذلك ال يدعو .وفسر يف
اعباللُت لفظ الضر بقولو الشدة.

52

قد فسر السيوبي آايت الوابء ابستخدام اآلاثر وغَتىا – على سبيل اؼبثال ابستخدام اللغة كما يف تفسَت
اعباللُت – فسر أن تلك اآلايت ربدثت عن حادثة األوبئة والطاعون والعذاب أبي مرض أومصيبة ما يف العصور اؼباضية,
إما ربدثت عن حادثة الوابء كما يف آية  80من سورة األنبياء بقولو أن اؼبراد ابلضر ىوالبالء يف بدن أيوب ,وإما ربدثت

46

Al-Mah}alli> wa al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain, Tah}qi>q Fakhr al-Di>n Qafa>wah, (Beiru>t: Maktabah
Lebanon Na>syiru>n, 2003), 39.
47
Al-Suyu>t}i>, al-Ikli>l fi> Istinba>t> al-Tanzi>l (Da>r al-Kita>b al-‘Arabi., bi du>n al-Maka>n), 44.
48
Al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans|u>r…, Juz 3, 519-521.
49
al-Suyu>t}i>, Qat}f al-Azha>r fi> Kasyf al-Asra>r, Juz 1 (Qat}r: Wuza>rah al-Awqa>f wa al-Syu’u>n alIsla>miyah, 1994), 1046-1047.
50
Al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans|u>r, Juz 3…, 525-526.
51
Al-Mah}alli> wa al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain…, 166.
52
Al-Mah}alli> wa al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain…, 329.
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عن الوابء بذكر الطاعون خاصا كما يف آية  900إىل  907من سورة األعراف وآية  80من سورة األنبياء .ىذا ابعتبار
أنو رأى أن الوابء ىواؼبرض العام وأن الطاعون أخص من الوابء.

53

مما دد عل اجتاهات السيوطي العلمية من تفسري آايت الوابء والطاعون
اجتاهاته العلمية التارخيية
وفقا للسيوبي أن بُت الطاعون وبُت الوابء فرق ,الطاعون أخص من الوابء ,فإن الوابء ىواؼبرض العام ,فقد يكون
ابلطاعون وقد ال يكون .فكل الطاعون وابء ,وليس كل وابء باعوان ,ىذا كما قالو ابن حجر .ويعتمد على اغبديث عن
أيب األسود الدؤىل ,قال "أتيت اؼبدينة وقد وقع مرض ,والناس ديوتون موات ذريعا ,فجلست إىل عمر فذكر حديثان.

54

واغبديث عن أنس قال "اؼبدينة أيتيها الدجال فيجد اؼبالئكة ,فال يدخلها الدجال وال الطاعون إن شاء هللا 55.فلذلك
رأى السيوبي أن اؼبدينة زبتص أبنو لن يدخلها الطاعون ولودخلها الوابء.

56

وفبا يدل إىل اذباىاتو العلمية من التفسَت ذكر تفسَت آايت الوابء والطاعون يف كتابو ما رواه الواعون يف أخبار
الطاعون يف القسم األول من ىذا الكتاب حُت ربدث عن مبدإ الطاعون والطاعون يف األمم السابقة وبٍت إسرائيل .ذكر
ص ملَ ٍٍۢ
ٱلض َف ِادع وٱلدَّم ءاي ٍٍۢ
ت
تفسَت أية  907-900من سورة األعراف :فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ُم ٱلطُّوفَا َن َو ْ
مت ُّم َف َّ
ٱعبََر َاد َوٱلْ ُق َّم َل َو َّ َ َ َ َ َ
۟
ك ِدبَا ع ِه َد ِع َ ِ
ِ
ُت (َ .)900ولَ َّما َوقَ َع َعلَْي ِهم ِ
ت َعنَّا
وسى ْٱدعُ لَنَا َربَّ َ َ
ٱستَ ْكبَـُرواْ َوَكانُواْ قَـ ْوًما ُّْؾب ِرم َ
ند َك ۖ لَئن َك َش ْف َ
فَ ْ
ٱلر ْجُز قَالُوا مَديُ َ
ُ ّ
ٱلرجز لَنـؤِمن َّن لَك ولَنـرِسلَ َّن معك ب ِ ِ ِ
يل (.)907
ِّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ  ٓ
ٌت إ ْس مَر ٓء َ
اآليتان كالمها فسرمها ابآلاثر اليت ربدثت عن الطاعون ,وكلها يدل على أن معٌت الطوفان يف األية  900من

سورة البقرة يدور على معٌت اؼبوت ,والغرق ,واؼبطر ,والطاعون كما قد مضى ذكره .وصحح أن اآلايت اػبمس "الطوفان
واعبراد والقمل والضفادع والدم" قد وقعت يف قوم فرعون عذااب .وصحح السيوبي أن مضمون ىاتُت اآليتُت كشاىد يف
ميدإ الطاعون ووقوعها على األمم السابقة بعنوان ما جاء يف قوم فرعون واآلايت اػبمس .وؼبا شرح وقوع الطاعون يف
األمم السابقة يف كتابو ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون ,ما ذكر كل اآلاثر اليت فسرمها هبا يف كتاب تفسَته "الدر اؼبنثور
يف التفسَت اؼبأثور" ,وإمنا ذكر رواية واحدة عرضت أن اؼبراد من الرجز يف األية ىوالطاعون ,وصحح ما يف الرواية من أنو
قد بعن من قوم فرعون سبعون ألفا 57,وترك اآلاثر اليت عرضت أن اؼبراد من الرجز ىوالعذاب 58.من خالل ىذا الشرح
تعُت اذباه السيوبي بتخصيص الرواية اؼبطابقة للوقائع التارخيية لديو ,على الرغم من أنو ديكن لديو أن اؼبراد ابلطاعون
والعذاب ىويف اؼبعٌت الواحد يعٌت العذاب ابلنسبة إىل اؼبعٌت العام واػباص ,لكن مل ديكن أن اؼبراد ابلطاعون ىوعذااب حقيقة

53

Al-Suyu>t}i>, Ma> Rawa>hu al-Wa>’u>n…, 149.
Al-Suyu>t}i>, 149.
55
Al-Suyu>t}i>, 159.
56
Al-Suyu>t}i>, 159.
57
Al-Suyu>t}i>, 138.
58
Al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans|u>r..., Juz 3, 525
54
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وكذلك عكسو .وىذا يدل على أن للسيوبي إذباه علمي يف تفسَت آية الوابء والطاعون ابختيار الرواية اؼبطابقة للوقائع
التارخيية والعلمية فقط يف بيان اتريخ الطاعون ,مع أن منهج تفسَته التفسَت ابؼبأثور ال ابلرأي.

59

فإن ىذا اإلذباه من اإلذباىات العلمية التارخية اآلاثرية أبن يستخرج اتريخ الطاعون من القرآن وجعلو دليال يف
بيان التاريخ .وقرر إشارة علمية من القرآن يف ىذا اإلذباه بقولو "وتلمحت بائفة ما فيو من قصص القرون السابقة واألمم
اػبالية ،ونقلوا أخبارىم وتدونوا آاثرىم ووقائعهم حىت ذكروا بدء الدنيا وأول األشياء وظبوا ذلك ابلتاريخ والقصص.

60

اجتاهاته العلمية التجردبية يف العالج الذي استخرجه من القرآن

ِ َّ ِ
ين َخَر ُجوا ِمن
وفبا يدل إىل اذباىاتو العلمية يف التفسَت أيضا ذكر تفسَت آية  870من سورة البقرة :أََملْ تَـَر إ َىل الذ َ
ِ ِ
وف ح َذر الْمو ِ
َّاس َوملَ ِك َّن أَ ْكثَـَر الن ِ
ض ٍل َعلَى الن ِ
َّاس َال يَ ْش ُكُرو َن.
ت فَـ َق َ
اى ْم إ إِ َّن َّ
ال َؽبُُم َّ
اََّ لَ ُذوفَ ْ
َحيَ ُ
اَُّ ُموتُوا ُمثَّ أ ْ
د َاي ِرى ْم َوُى ْم أُلُ ٌ َ َ َ ْ
(البقرة)870 :
ؼبا فسر آية  870من سورة البقرة ابؼباثور ,قد استخرج منها السيوبي مفهوم حفظ النفس من خالل كتابو ما
رواه الواعون يف أخبار الطاعون بقولو "النهي عن الفرار منو والقدوم عليو 61.ومن األاثر اليت فسر هبا ىذه اآلية قولو صلى
هللا عليو وسلم إذا ظبعتم بو أبرض فال تقدموا عليو وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال زبرجوا فرارا منو ,ىذه اآلاثر يف حادثة
خروج عمر إىل الشام .ومنها قولو ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك "إذا وقع الطاعون أبرض وأنتم هبا فال زبرجوا منها ,وإذا كنتم بغَتىا
فال تقدموا عليها".

62

وا عتمد على أقوال العلماء يف استخراج ىذا اؼبفهوم ,ومنها ما صرح ابن خزدية يف صحيحو أبن الفرار من الطاعون
من الكبائر ,وأن هللا يعاقب عليو ما مل يعف .وذكر السيوبي اختالف العلماء يف حكمة ذلك .القول األول أنو أمر
تعبدي ال يعقل معناه ألن الفرار من اؼبهالك مأمور بو ,وقد هنى عن ىذا فهولسر فيو ال تعلم حقيقتو .اؼبراد من اغبقيقة
ىنا يف الطب اغبديث ىوأن الشخص الفار من مكان الوابء قد يكون حامال للميكروب ومل يظهر عليو اؼبرض بعد ,فإذا
سافر وانتقل إىل مكان آخر نشر اؼبرض إىل األماكن اليت يذىب إليو .والقول الثاين أنو معلل أبن الطاعون إذا وقع يف
البلد عم صبيع من فيو دبداخلة سببو ,فال يفيد الفرار منو ,بل إن كان أجلو حضر فهوميت سواء أقام أم رحل ,وكذا
العكس .نظرا على القولُت ,األصح عند السيوبي أن تصرفات الصحيح يف البلد الذي وقع فيو الطاعون كتصرفات
اؼبريض مرض اؼبوت ,فلما كانت اؼبفسدة قد تعينت وال انفكاك عنها تعينت اإلقامة ,ؼبا يف اػبروج من العبث الذي ال
يليق ابلعقالء.

63

59

A>ya>zi>, al-Mufassiru>n H}aya>tuhum …, 458. Muh}ammad H}usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa alMufassiru>n, (al-Qa>hirah: Maktabah Wahbiyah, bi du>n al-sanah), 180-181.
60
Al-Suyu>t}i>, Mu‛tarak al-Aqra>n…, 16.
61
Al-Suyu>t}i>, Ma> Rawa>hu al-Wa>’u>n…, 161.
62
Al-Suyu>t}i>, 162-153.
63
Al-Suyu>t}i>, Ma> Rawa>hu al-Wa>’u>n…, 163-164.
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فما الذي ىو األصح عنده أن العرة يف ىذه اآلية تعتمد على خوف انتشار الوابء إىل سائر األماكن وال تعتمد
على ظاىر معٌت اغبديث أن الفرار من الكبائر كما صرح بو ابن خزدية .من خالل ما قرره من أن القول الصحيح ىوالثاين,
فما شرحو بو ىذه اآلية يدل على أن يف ىذه اآلية حكمة وعلم دبا ىومن األمور الدنيوية اؼبعقلة وليست من األمور غَت
اؼبعقلة اليت تعلقت ابلتأمث إذا خرج فرارا من بلد الطاعون .ىذا اإلذباه ذبرييب ,وأن اؼبصطلح اغبديثي الذي سبثل ىذا
ىومشهور دبصطلح اإلغالق (.)lockdown
بُت أن سبب الطاعون تغيَت الطبيعة أبكل شيئ غَت اؼبألوف اؼبعتاد والسكٌت يف بالد وبيئة ,وفبا يعاجل الطاعون
أي الوابء شرب لنب اإلبل مع بوؽبا من ربت الضرع أوأبخذ اغبديد وربميتو حىت يصَت أضبر وتطفيو ابؼباء مرارا ويستعملو
صاحب ىذه العلة شرااب يرأ إبذن هللا 64.فأما جواز العالج بشرب لنب اإلبل مع بوؽبا فَتجع إىل أقوال العلماء ألن حكم
بوؽبا من األمور اإلجتهادية ,وأما رأي السيوبي أن العالج بشرهبما معا من األمور التجريبة كما جيرى يف العرب.
واستخرج من القرآن ما يصلح فساد اؽبواء والوابء عموما ابإلذباه العلمي حُت ربدث عن األترج بقولو "ورائحة
األترج تصلح فساد اؽبواء والوابء 65.وفقا لو أن األترج مذكور يف القرآن فبدوح يف اغبديث 66.على الرغم من أن اآلاثر
اليت فسر هبا اآلية  09من سورة يوسف "وأعتدت ؽبن متكأ" يف كتابو الدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور ىي ليس كلها متعينا
يف األترج ,منها التفسَت ب -ىيأت ؽبن متكأ ,وأعطتهن أترقبا ,ومتكأ بكالم اغببش يسمون األترنج متكأ ,وبعام
وشراب وتكاء ,وكل شيئ يقطع ابلسكُت  67,إمنا اختار اآلاثر اليت تعينت أن تفسَت ىذه اآلية ىواألترنج أواألترج حُت
ربدث عن األترج يف كتابو مقامات السيوبي 68,ىذا اإلذباه متعلق ابلطب التجرييب.
وقد قرر ىذا اإلذباه بقولو وقد احتوى على علوم أخر من علوم األوائل مثل الطب واعبدل واؽبيئة واؽبندسة
واعبرواؼبقابلة والنجامة وغَت ذلك 69.وشرح الطب بقولو أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة,
وذلك إمنا يكون ابعتدال اؼبزاج بتفاعل الكيفيات اؼبتضادة .وقد صبع ذلك يف آية واحدة ,وىي قولو تعاىل وكان بُت ذلك
قواما (الفرقان .)67 :وعرف فيو دبا يفيد نظام الصحة بعد اختاللو وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتاللو يف قولو شراب
ـبتلف ألوانو فيو شفاء للناس (النحل .)69 :مث زاد على بلب األجساد بب القلوب وشفاء الصدور.

70

وكذا استخرج من القرآن ما ىوشفاء ,وفقا لو أن األدوية ما يعاجل هبا اؼبريض ,منها العسل ىوسيد األدوية كما قال
تعاىل فيو شفاء للناس 71.وقد فسر آية  69من سورة النحل ُمثَّ ُكلِي ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات فَ ِ
ِِ
ج ِمن
ْ
اسلُكي ُسبُ َل َربّك ذُلُ ًال إ َخيُْر ُ
ّ ََ
64

Al-Suyu>t}i>, al-Rah}mah fi> al-T}ibb wa al-H}ikmah, (bi du>n al-Maka>n, Da>r Ih}ya>’ al-Kutub, bi du>n alsanah), 91.
65
Al-Suyu>t}i>, Maqa>ma>t al-Suyu>t}i>, Tah}qi>q ‘Abd al-Gaffa>r Sulaima>n al-Bandiri> wa Muh}ammad Sa’i>d
Basu>ni> Galu>l (Beirut>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), 51.
66
Al-Suyu>t}i>, 50.
67
Al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans|u>r…, Juz 4, 529-530.
68
Al-Suyu>t}i>, Maqa>ma>t al-Suyu>t}i>, 50.
69
al-Suyu>t}i>, Mu‛tarak al-Aqran, 17.
70
Al-Suyu>t}i>, 17.
71
Al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans|u>r…, Juz 5, 143-144.
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ِ
ِ
ِ
ف أَلْ َوانُوُ فِ ِيو ِش َفاءٌ لِّلن ِ
ك َآليَةً لَِّق ْوٍم يـَتَـ َف َّكُرو َن ( )69ابآلاثر اليت ربدثت أن اؼبراد ابلشراب
َّاس ۗ إِ َّن ِيف مَذل َ
اب ُّـبْتَل ٌ
بُطُوهنَا َشَر ٌ

يف ىذه اآلية ىوالعسل ,وأن العسل فيو شفاء من كل داء.

72

وفقا لو ,على األمة اجتناب احملرمات يف العالج .استخرج من القرآن أخالق يف الطب منها مراعة النهي عن
اػبَ ْم ِر َوالْ َمْي ِس ِر ۖ قُ ْل
ك َع ِن ْ
التداوى احملرم كتحرًن التداوى ابػبمر ,يف تفسَت قولو تعاىل آية  899من سورة البقرة يَ ْسأَلُونَ َ
ۗ ِ
ِ
اَّ لَ ُكم ْاآلاي ِ
فِي ِه َما إِ ْمثٌ َكبِ ٌَت َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
ت
ك َما َذا يُنف ُقو َن قُ ِل الْ َع ْفو َك مَذل َ
َّاس َوإِْشبُُه َما أَ ْكبَـُر ِمن نـَّ ْفعِ ِه َما ۗ َويَ ْسأَلُونَ َ
ك يـُبَـِّ ُ
ُت َُّ ُ َ
لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَـ َف َّكُرو َن .ىذه اآلية قد يستدل هبا للذي أابح التداوى ابػبمر وؼبا يقولو اآلبباء فيها من اؼبنافع للتداوى .وفقا
للسيوبي أن اغبديث الصحيح مصرح بتحرًن التداوى هبا ,ويعتمد على قول السبكي كل ما يقولو األبباء وغَتىم يف
اػبمر من اؼبنافع فهوشيئ كان عند شهادة القرآن أبن فيها منافع للناس قبل ربرديها وأما بعد نزول آية التحرًن فإن هللا
اػبالق لكل شيئ سلبها اؼبنافع صبلة فليس فيها شيئ من اؼبنافع ,قال وهبذا تسقط مسألة التداوى ابػبمر وعلى ىذا يدل
قولو ملسو هيلع هللا ىلص إن هللا مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليها.
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اخلامتة
اإلمام السيوبي لو مكانة عظيمة بُت سائر اؼبفسرين واحملدثُت ألنو من أكر اؼبتبحرين واؼبؤلفُت يف ـبتلف العلوم
فيما ىومن العلوم الكونية كالطب والتاريخ .فسر القرآن ابآلاثر يف كتب تفسَته ,لكن لو اذباىات علمية حُت فسر العديد
من اآلايت اليت ربدثت عن العلوم الكونية يف كتبو اليت ربدثت عن الوابء والطاعون والطب ،فقد ظهرت اذباىاتو العلمية
حُت ربدث عن العلوم الطبية .على سبيل اؼبثال يف تفسَت األية اليت ربدثت عن العسل بقولو أن العسل ىوسيد األدوية.
حُت ربدث عن آايت الوابء والطاعون ,استخرج من القرآن ما يتعلق بتاريخ الطاعون .أكد أن اآلايت اػبمس يف
آية  907-900من سورة األعراف صحيح يف بيان اتريخ الطاعون الذي قد وقع على األمم السابقة .واستخدم العلوم
الطبية يف بيان مراد القرآن الذي ربدث عن الوابء والطاعون لتحقيق أن القرآن ىوىدى للناس يف كل اعبانب من اعبوانب
يف حياة اإلنسان دبا فيو عالج البالء والوابء والطاعون.
وحاصل ىذه الدراسة يشهد أن اإلذباىات العلمية يف التفسَت ؽبا جذور اترخيية من اؼبفسرين الكالسكُت ويرثها
اؼبفسرون يف ىذا العصر دبجيئ كتب التفسَت العلمي اؼبختلفة .واذباىاتو إىل التفسَت العلمي حاصلة بطريقتُت:
األول اإلستخراج من القرأن ,كما استخرج اتريخ مبدء الطاعون من القرأن ,والثاين برح قصده بشرح إضايف لبيان
الكلمات أوالكالم من القرأن كما يف بيان كلمة األترج اليت فسر هبا اآلية  09من سورة يوسف "وأعتدت ؽبن متكأ" من
حيث أنو يقول أهنا تصلح فساد اؽبوى والوابء.

Al-Suyu>t}i>, al-Rah}mah fi al-T}ibb…, 11.
Al-Suyu>t}i>, al-Ikli>l fi> Istinba>t} al-Tanzi>l (bi du>n al-Maka>n: Da>r al-Kita>b, bi du>n al-sanah), 34-35.
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 غدا أن اإلشارات العلمية ومقاصد اآلايت القرآنية العلمية من تفاسَت العلماء مهمة للكشف,ومن اعبدير
.حسب أجيالو حىت يعلم تطورىا لتأسيس إيبستيمولوجيا للتفسَت العلمي
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