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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

،املكتوب يف املصاحفصلى اهللا عليه وسلم)حممد(القرآن هو كالم اهللا املنزل على نبينا 

1.املتحدى بأقصر سورة منه،املتعبد بتالوته،املنقول إلينا نقال متواترا

) حممد(لرسول البشرية سيدنا الباقية على وجه الدهر،واحلجة البالغة،املعجزة العظمىوهو

،أو ببعضه فباءوا بالعجز والبهر،حتدى به اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله. صلوات اهللا وسالمه عليه

وتنقطع ،تقوم عليهم احلجة تلو احلجةكي ,على مرات متعددة) بالقرآن(وقد وقع التحدى 

2.املعذرة

هذا نستطيع أن نراها بواقع ة لتفسريه و هلا مميز و س ومنهج احلياة البشرية القرآن هو كتاب املقد

مة اإلسالمألمصدر غالهوو رميكالمة اإلسالم يف فهم القرآنإجابة ألتفسري القرآنيف التارخيية 

التفسري ىف اللغة تفعيل من الفسر ،ما يف القرآن بإحدى طرق وهي التفسريمهما كان الناس يعرفون

3.مبعىن اإلبانة والكشف وإظهار املعىن املعقول

.   5ص ،)ه1414(،دعوة احلق:  املدينة املنورة.تاريخ القرآن الكرمي،حميسنحممد سامل1
.6ص،)م1407-ه1987(،دار اللواء: الرياض. املدخل لدراسة القرآن الكرمي،أبو شهبةمدحم2
.71ص ،)1990(منشورات العصر احلديث،: الرياض. مباحث يف علوم القرآنالقطان،  مناع 3
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هو الذى يعتمد على صحيح املنقول : التفسري باملأثور . 1: م إىل ثالثة أقساموالتفسري ينقس

هوما يعتمد فيه املفسر ىف بيان املعىن على فهمه اخلاص واستنباطه : التفسري بالرأى.2. لكتاب اهللا

4.وهو التفسري مصادره األساسية وهي إشارات من اهللا: التفسري اإلشاري. 3. 

كتاب التفسري املتعلقة باألحكام املوجودة والذي ألففسراملحممد علي الصابوين وهو أحد 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مبكة وعنده كتاب التفسري يف  مدرس أيضاوهو.يف القرآن

."روائع البيان يف تفسري آيات األحكام من القرآن"املسمى 

وحيتوى علىتشتمل على" روائع البيان يف تفسري آيات األحكام من القرآن"تفسري 

5.صفحة637

مي يف مفهوم فلقد امتاز املؤلف يف هذا التأليف بالصراحة والوضوح يف تقرير الواقع اإلسال

مزاعم بعض من شط به القلم من أعداء اإلسالم إذ أباح لنفسه أن يطعن علىآيات األحكام والرد

.347، ص املرجع السابقالقطان، مناع 4
.151.ص،السابقاملرجع،حممد أمني سوما5



3

شبهة والرد (وجاء ذلك حتت عنوان يف شخصية الرسول األعظم صلى اهللا عليه وسلم لتعدد زوجاته 

)عليها

الشيخ محمد منهج " وهذه اخللفيات ترشدين إىل إمعان نظري يف البحث حتت موضوع 

روائع البيان في تفسير آيات كتابهدراسة من خالل  (يات األحكام في تفسير آالصابوني علي

".)األحكام من القرآن

أسباب اختيار الموضوع.ب

: دفعتين إىل اختيار املوضوع ما يلي ومن أهم األسباب الىت

.تفسري روائع البيان له دور هام يف فهم آيات القرآنية وخاصة آيات األحكام.1

التفسرييف كتابه) حممد علي الصابوين(تفسري آيات األحكام منهجبيانكشف و .2

.روائع البيان يف تفسري آيات األحكام

.تفسري آيات األحكام يف احلياةمكانةأمهيةو .3

حممد علي الصابوين ومنهجه يف عنمل يكن هناك أي دراسات علمية كما عرفت .4

مد حمل"روائع البيان يف تفسري آيات األحكام من القرآنتفسري ال"تفسري آيات األحكام

.علي الصابوين

هأغراضو البحثأهمية.  ج
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:من أجلها أكتب هذه الدراسة وهيأمهية البحث يف األغراض الىتظهرت

.هاته يف التفسرياواجتحممد علي الصابوينشيخالملعرفة سرية.1

.يف تفسري آيات األحكامحممد علي الصابوينمنهج الشيخملعرفة .2

بيان المصطلحات الواردة في البحث . د

:ومن املصطلحات املوجودة يف هذا البحث

6.يف املفردات مبعىن الطريق الواضحالراغب األصفهاىنكما قال: اللغة يف وهواملنهج.1

.اخلطة العلمية املوضوعية الىت: ن ويف اصطالح املفسري

7.تفعيل من الفسر مبعىن اإلبانة والكشف وإظهار املعىن املعقول: التفسري وهو يف اللغة .2

كتــاب اهللا املنــزل علــى نبيــه حممــد صــلى اهللا عليــه بأنــه علــم يفهــم بــهعرفــه الزركشــى: ويف اإلصــطالح 

8.وسلم وبيان معانيه واستخرج أحكامه وحكمه

شـيخ حممـد علـي الصـابوىن فيـه السـم الكتـاب الـذي ألفـه ع البيان تفسري آيات األحكـام هـو اروائ.3

.تفسري آيات األحكام

جليــل وأحــد العلمــاء املتميــزين كانــت الشــيخ حممــد علــي الصــابوين هــو مفســر الســورية وهــو شــيخ .4

ومازالـــت جهـــوده العلميـــة ملموســـة مـــن خـــالل العديـــد مـــن الطـــالب الـــذين خترجـــوا ودرســـوا علـــى 

.يديه

تحديد البحث. ه

. 23.ص،)2004(،دار الكتب العلمية: بريوت. مفردات يف اللغة،األصفهاىنالراغب 6
.32ص السابق،املرجعالقطان، مناع 7
.174، ص 2ج ،دار احلديث: القاهرة ،يف علوم القرآناإلتقانالزركشى،  8
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آيات يف تفسريه روائع البيان يف تفسريالصابوين واجتاهاته مد عليسرية حمكيف.1

األحكام؟

الصابوين يف تفسري القرآن يف كتاب تفسري املنهج الذي سار عليه حممد علي ما هو.2

آيات األحكام؟

ماهو أفكار الشيخ حممد علي الصابوين فيه؟.3

منهج البحث .  و

:ما يلي البحثيف هذاتر أما املنهج الذي س

.لدراسة املوضوعية والتحليليةباقمت.1

.بشرح الكلمات الغريبة واملصطلحات النادرة شرحا لغويا واصطالحياقمت.2

.لألعالم الواردة يف البحث ترمجة خمتصرةقمت برتمجة .3

: الفهارس الالزمة الىت تعني القارئ يف فهم هذا البحث وهي كاآليتتضعو .4

.فهرس اآليات القرآنية.1

.فهرس الكلمات الغريبة.2

.ذكرهم يف البحثةفهرس األعالم الوارد.3

إىل املراجعهذه احلروف وقّسمت حسب ترتيبواملراجعاملصادرفهرس.4

.جنبيةاملراجع العربية واملراجع األ: قسمني

.املوضوعاتفهرس.5

البحثخطة. ز
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:مخسة أبوابعلىالبحثهذا ويشتمل 

مقّدمة : الباب األول 

وتعريف ،اختيار املوضوع وأمهية البحث وأغراضهالبحث وأسبابخلفيةعلىتشتملو 

.البحثخطةو ،ومنهج البحث،وحتديد البحث،املصطلحات

.لي الصابونيعمحمدالدراسة العامة حول الشيخ:الباب الثاني

:مباحثأربعةفيه 

.حياة الشيخ حممد علي الصابوين: بحث األول امل

. شيوخ الصابوين وتالميذه:املبحث الثاين 

.تهامؤلف: املبحث الثالث 

.ثناء العلماء عليه: املبحث الرابع 

.قرآنالتفسير آيات األحكام منروائع البيانتفسيركتاببالالتعريف : الباب الثالث 

:مباحثمخسةفيه 

حملة عن الكتاب: األول املبحث

فيهمصادر التفسري: الثاين املبحث

لون التفسري فيه: الثالث املبحث

منهج التفسري فيه : الرابع املبحث

فيهحممد علي الصابوين الشيخ بعض أفكار: املبحث اخلامس

.علي الصابونيمحمد الشيخلمنهجدراسة تحليلية: الباب الرابع 
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:مباحثفيه أربعة

هجه يف التفسرياحتليل من: األول املبحث

حتليل مصادره يف التفسري: الثاين املبحث

يف التفسريإجتاههحتليل : الثالث املبحث

الصابوينحتليل بعض أفكار الشيخ حممد علي : بع املبحث الرا

الخاتمة: الباب الخامس

رب املستفادة من هذا يف هذا الباب األخري خلصت أهم النتائج والتوصيات والدروس والع

: املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف على قسمني ذلك بوضع الفهارسأكملتو . البحث

.املراجع العربية واملراجع األجنبية وفهرس املوضوعات


