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الباب الثاني

شيخ محمد علي الصابونيالترجمة 

حياة الشيخ محمد علي الصابوني: المبحث األول .أ

، تريب الشيخ )م1930(الشهباء بسوريا عامهو الشيخ حممد علي الصابوين، ولد مبدينة حلب

ويف أسرة عريقة بالعلم، فوالده من علماء حلب الشهباء، وكان قيم اجلامع ودين، علميف بيت

س والوعظ فيه، وهذا أمر أثر كثريٌ يف مدينة حلب الشهباء، ومسؤول التدري) اجلامع الكبري(األموي 

1.على الصابوين من صغره

وقد ابتدأ الشيخ الصابوين تعليمه على يد والده، فتعلم منه العربية، والفرائض، وعلوم الدين، 

فهو قد نشأ حمبا للعلم، راغبا يف وكان للشيخ دراسة على كبار علماء سوريا منذ نعومة أظفاره، 

الشيخ تلقيه على الشيوخ األجالء كأمثال فضيلة الشيخ حممد جنيب سراج، عامل الشهباء، وفضيلة

شيخ (سعيد اإلدليب، والشيخ راغب الطباخ، والشيخ حممد خياطة أمحد الشماع، والشيخ حممد

.، وغريهم ممن تتلمذ على أيديهم الشيخ الصابوين)القراء

فأثر ذلك على حتصيله ومبا أن الشيخ الصابوين حمب للعلم، فكان يرافق ويالزم والده دائما،

.العلمي، ألن جمالس والده كانت كلها جمالس علم وتدريس

.407.ص،)م1993-ه1414(وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمية،أيازي،  حممد علي 1
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أضف إىل ذلك أن والده رمحه اهللا كان يتابع تدريس الشيخ الصابوين طيلة الوقت حىت يف املنزل 

بعد املدرسة، وقد كان والده من كبار العلماء وخاصة يف علم املوارث واللغة العربية والعروض، وهي 

.العلوم اليت أخذها الشيخ عن والده رمحه اهللا

: ومما يذكر عن إخوة الشيخ الصابوين

علم املوارث، والعروض، واللغة العربية، حنوا وبالغة، كل ذلك نتيجة تدريس والدهم هلم ومتابعته 

.الدائمة

مي وهو يف الكتاب، وأكمل حفظه وهو يف املرحلة الثانوية، هذا بدأ الصابوين حفظ القرآن الكر 

كانت تشتهر على يد كبار العلماء بسوريا والىتباإلضافة لدراسته للعديد من العلوم اليت تلقاها 

.بعلمائها الكبار

تلقى الشيخ الصابوين الدراسة النظامية يف املدارس احلكومية، وملا حصل على اإلبتدائية انتسب 

-إعداد التجارة وثانويتها، فدرس فيها سنة واحدة، وملا مل توافق الدراسة فيها ميوله العلمىإىل

هجر اإلعدادية التجارية، - 

.مع أن ترتيبه فيها كان األول على زمالئه

يف مدينة حلب الشهباء، ) اخلروسة(رعية، اليت كانت تسمى انتقل الشيخ بعدها إىل الثانوية الش

وكانت دراسته جتمع بني العلوم الشرعية والعلوم الكونية اليت كانت تدرس يف مدارس وزارة املعارف، 

، إىل )، وغريها...من التفسري، واحلديث، والفقه، واألصول، والفرائض(ففيها املواد الشرعية كلها 

، )، وغريها...يزياء، واجلرب، واهلندسة، والتاريخ، واجلغرافيا، واللغة اإلجنليزيةالكيمياء، والف(جانب 

.فكانت دراسته جامعة بني العلوم الشرعية، والدراسة العصرية
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بعد أن خترج الشيخ الصابوين يف الثانوية الشرعية حبلب، بعث إىل األزهر الشريف بالقاهرة على 

، مث أمت شهادة )م1952(ة كلية الشريعة بتفوق عام نفقة وزارة األوقاف، فحصل على شهاد

، وكانت )العاملية وختصص القضاء الشرعي(من األزهر بشهادة ) م1954(التخصص فتخرج عام 

.هذه الشهادة أعلى الشهادة العلمية يف ذلك العصر، وقد ناهلا بتفوق وامتياز

ادة الثقافة اإلسالمية يف رجع الشيخ بعد دراسته يف مصر إىل بلده سوريا، فعني أستاذا مل

إىل عام ) م1955(ثانويات حلب، ودور املعلمني، وبقي يف التدريس مثاين سنوات، منذ عام 

).م1963(

بعد ذلك أرسل الشيخ إىل اململكة العربية السعودية أستاذا معارا من وزارة الرتبية والتعليم يف 

، وكلية الرتبية جبامعة امللك عبد العزيز مبكة سوريا، للتعليم يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

املكرمة، وقد صارت الكليات جزءا من جامعة أم القرى بعد ذلك، فدرس يف اجلامعة مدة تزيد عن 

.عشرين عاما، وخترج على يديه العديد من أساتذة اجلامعة

ند إليه ونظرا لنشاط الشيخ العلمي يف البحث والتأليف، فقد رأت جامعة أم القرى أن تس

حتقيق بعض كتب الرتاث اإلسالمي، فعني باحثا علميا يف مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث 

لإلمام أيب جعفر ) معاين القرآن الكرمي(اإلسالمي، واشتغل بتحقيق كتاب عظيم يف التفسري يسمى 

قام ، واملخطوطة نسخة وحيدة يف العامل اليوجد هلا ثانية، ف)ه338(النحاس املتوىف سنة 

بتحقيقها، مستعينا باملراجع الكثرية بني يديه من كتب التفسري، واللغة، واحلديث، وغريها، وقد خرج 

.، طبع باسم جامعة أم القرى مبكة املكرمة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي)ستة أجزاء(الكتاب يف 
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على يديه، ومازالت جهود الشيخ العلمية ملموسة من خالل العديد من الطالب الذين درسوا 

.من الكتب وإخراجها إىل الناس

تفرغ بعد ذلك الشيخ الصابوين للتأليف والبحث العلمي، فقام بتأليف العديد من الكتب يف 

اإلجنليزية، : (ة مؤلفته لعدد من اللغات األجنبية، مثل عدد من العلوم الشرعية والعربية، وقد مت ترمج

).والفرنسية، والرتكية وغريها

وال يزال الشيخ الصابوين أطال اهللا عمره، وأحسن عمله إىل اآلن يف جامعة أم القرى مبكة 

2.، مابني التدريس والتأليف)مثان وعشرين سنة(املكرمة، بعد أن أمضى فيها 

أسطر أبيات شعر على البحر الوافر، لتكون عنوانا مين على وافر حيب ويف هذا املقام، فإين

:وتقديري هلذا العلم اإلمام، الزاهد الصابر، التقي النقي، فأقول 

بالد الشام فيك الشيخ شامة         ونجم في الدجى هدي عالمة

دعا في اهللا ال يخشى المالمة            ولم يخضع لغير اهللا هامة

يخ معطاء كريما               سموح الملتقى ربي أدامهرأيت الش

عزيز النفس نال العز دينا              على نهج التقي علما أقامه

حباه اهللا تفسير الكتاب                ليرقى في العلى بيت الكرامة

هنيئا من أتى بحرا طهورا                عميم الخير من درر األمة

زيه اإلله                 شفيعا نلتقي يوم القيامةعن اإلسالم يج

.10ص ،)م2013-ه1434(رسالة ماجستري،شحادة،عصام أمحد عرسان2
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شيوخ الصابوني وتالميذه: المبحث الثاني .ب

:لقد تلقى الشيخ الصابوين على عدد كبري من العلما

شيوخ الصابوني.أ

فمنهم من حفظ القرآن على يديه، ومنهم من أخذ عنه التفسري، ومنهم من علمه 

:إال أن الشيخ قد تأثر أكثر ماتأثر خبمسة منهم، هم ،...احلديث، ومنهم من تفقه على يديه

).درس على يديه التفسري واحلديث-عامل الشهباء(حممد جنيب سراج : فضيلة الشيخ.1

).درس على يديه الفقه احلنفي يف احلسروية(أمحد الشماع : فضيلة الشيخ.2

).أكرب شيوخه(حممد سعيد اإلدليب : فضيلة الشيخ.3

).شيخه يف التاريخ(راغب الطباخ حممد : فضيلة الشيخ.4

درس عليه القرآن حفظا، وتفقه على -شيخ القراء(حممد جنيب خياطة : فضيلة الشيخ.5

).يديه

.إبراهيم الرتمانيين، حضر عليه: الشيخ.6

.أمحد القالش، درس عليه دروس يف علوم خمتلفة: الشيخ.7

.أمني اهللا عريوض، درس عليه علم اخلطابة: الشيخ.8

.اجلواد عطار، تعلم على يديه تالوة القرآن الكرميعبد : الشيخ.9

.عبد الفاتح أبو غدة، حضر له دروس من كتاب األم للشافعي: الشيخ.10

.عبد القادر عيسى، حضر عنده دروسا يف التصوف: الشيخ.11

.عبد اهللا محاد، درس عليه النحو: الشيخ.12
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.عبد اهللا سراج الدين، أستاذ يف احلديث وعلومه: الشيخ.13

.كان مديرا للمدرسة الشرعية اليت درس فيها الشيخ) احلفيد(عبد اهللا سلطان : الشيخ.14

.عبد الوهاب سكر، درس عليه األدب يف الثانوية الشرعية: الشيخ.15

.حممد احلكيم، درس عليه البالغة واألدب يف الثانوية الشرعية: الشيخ.16

.حممد احلماد، درس عليه يف الثانوية الشرعية: الشيخ.17

.النبهان، درس عليه علم التصوفحممد: الشيخ.18

.حممد إبراهيم السلقيين، شيخه الذي كان يدرس عليه العلوم الشرعية: الشيخ.19

.حممد أبو اخلري زين العابدين، شيخه يف التفسري: الشيخ.20

.حممد أبو النصر احلمصي، حضر عنده دروسا عامة: الشيخ.21

.لثانوية الشرعيةحممد أسعد عجيب، درس عليه النحو والبالغة يف ا: الشيخ.22

.حممد بلنكو، أستاذه يف الفقه: الشيخ.23

.حممد صبحي الرحياوي، درس عليه اللغة اإلجنليزية: األستاذ.24

تالميذ الشيخ.ب

تالميذ الشيخ الميكن حصرهم أو التنبؤ بعددهم، نظرا لكثرة دروس الشيخ التعليمية، 

ولكثرة تطوافه يف البلدان يدرس فيها العلم، ونظرا لكثرة الذين حيضرون هذه الدروس، حىت إن 

الشيخ الصابوين أن له يف إندونيسيا أكثر من ألف تلميذ تتلمذوا على يديه ملدة ترتاوح ما بني أربع 

إىل عشر سنوات، إال أن الشيخ الصابوين ذكر مناذج من بعض تالميذه، الذين صار هلم بعد ذلك 

: شأن هام يف بالدهم وجمتمعهم، ومن تالميذه
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إمام احلرم املكي، ورئيس جملس الشورى يف اململكة العربية : الدكتور صاحل بن محيد.1

.السعودية، درسه الشيخ أثناء تدريسه يف احلرم املكي

.أم القرى باململكة العربية السعوديةالدكتور جبامعة: الدكتور أمحد احلميد.2

.مدير جامعة أم القرى باململكة العربية السعودية: الدكتور راشد الراجح.3

.إمام املسجد احلرام: الدكتور أسامة اخلياط.4

.درسه يف اجلامعة: الشيخ سيد حممد علوي املالكي.5

الشيخ، ومالزمه يف كل أموره، وهو املنسق العام لكل أعمل إبن : أمحد حممد علي الصابوين.6

3.الشيخ، وقد حصل على شهادة املاجستري يف الشريعة اإلسالمية وخضر كل دروس والده

تهامؤلف: المبحث الثالث. ج

للشـــيخ مؤلفـــات عديـــدة يف شـــىت العلـــوم الشـــرعية والعربيـــة ألفهـــا يف مشـــواره العلمـــي الطويـــل 

وساوية وغريهـا اإلسالمي وترجم العديد منها إىل لغات خمتلفة كالرتكية واإلجنليزية والفرنسية واملالوية واهل

من لغات العامل اإلسالمي، وقد ألف بعضها أثناء تدريسه يف اجلامعـة، وبعضـها اآلخـر بعـد انتهائـه مـن 

التــدريس، وتفرغــه للتــأليف، وإىل جانــب مؤلفاتــه، فــإن للشــيخ نشــاطا علميــا واســعا فقــد كــان لــه درس 

ـــاء يف املواســـم ـــه لإلفت ـــه درس أســـبوعي يف يـــومي يف املســـجد احلـــرام مبكـــة املكرمـــة يقعـــد في ، كمـــا كـــان ل

التفسري يف أحد مساجد مدينـة جـدة امتـد مـدة تقـارب مثـاين سـنوات، فسـر خالهلـا لطـالب العلـم أكثـر 

من ثلثي القرآن الكرمي، وهي مسـجلة علـى أشـرطة كاسـيت، كمـا قـام الشـيخ بتصـوير أكثـر مـن سـتمائة 

.13صاملرجع السابق، شحادة،عصام أمحد عرسان3
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، وقــد اســتغرق هــذا العمــل زهــاء الســنتني، حلقــة لربنــامج لتفســري القــرآن الكــرمي كــامال ليعــرض يف التلفــاز

.ه1419

:ومن مؤلفات الشيخ الصابوني

.صفحة1837دار القرآن الكرمي، ثالثة جملدات، : بريوت. صفوة التفاسري.1

.صفحة215دار اجلليل، جملد واحد، : بريوت. املواريث يف الشريعة اإلسالمية.2

ه، 1400مؤسســــة مناهــــل العرفــــان، -مكتبــــة الغــــزايل. تفســــري آيــــات األحكــــامروائــــع البيــــان يف .3

.صفحة1264جملدان، 

.صفحة208جملد واحد، . من كنوز السنة.4

.صفحة3794مثانية جملدات، . قبس من نور القرآن الكرمي.5

.صفحة200غالف، . السنة النبوية قسم من الوحي اإلهلي املنزل.6

.صفحة1830مثانية جملدات، ). سلسلة التفقه يف الدين(امليسرموسوعة الفقه الشرعي .7

.صفحة246جملد واحد، . الزواج اإلسالمي املبكر سعادة وحصانة.8

.صفحة1600جملد واحد، . التفسري الواضح امليسر.9

.صفحة144غالف، . اهلدي النبوي الصحيح يف صالة الرتاويح.10

.صفحة325جملد واحد، . إجياز البيان يف سور القرآن.11

.صفحة72غالف، . موقف الشريعة الغراء من نكاح املتعة.12

.صفحة13.92

.صفحة315جملد واحد، . التبيا يف علوم القرآن.14
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.صفحة50غالف، . عقيدة أهل السنة يف ميزان الشرع.15

.صفحة432جملد واحد، . النبوة وألنبياء.16

.صفحة40غالف، . لصالةرسالة ا.17

.صفحة44غالف، . املهدي وأشراط الساعة.18

.صفحة158غالف، . املقتطف من عيون الشعر.19

.190غالف، . كشف األقرتءات يف رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسري.20

.صفحة604جملد واحد، ). على هامش املصحف(درة التفاسري.21

.صفحة104غالف، . ةجرمية الربا أخطر اجلرائم الدينية واالجتماعي.22

.صفحة108غالف، . التبصري مبا يف رسائل بكر أبو زيد من التزوير.23

صفحة784جملد واحد، . شرح رياض الصاحلني.24

.صفحة25غالف، . شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول.25

.صفحة45غالف، . رسالة يف حكم التصوير.26

.اسة وحتقيقصفحة، در 3214ستة جملدات، ). للنحاس(معاين القرآن .27

.صفحة، دراسة وحتقيق2926مخسة جملدات، ). للمنصوري(املقتطف من عيون التفاسر .28

.صفحة، اختصار وحتقيق2051ثالثة جملدات، . خمتصر تفسري ابن كثري.29

.صفحة، اختصار وحتقيق1058جملدان، . خمتصر تفسري الطربي.30

صـفحة، دراســة 2364جملــدات، أربعـة ). للربوســوي(تنـوير األذهــان مـن تفســري روح البيـان .31

.وحتقيق
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.صفحة، اختصار وحتقيق411جملد واحد، ) للنووي(املنتقي املختار من كتاب األذكار .32

صــفحة، دراســة 638جملــد واحــد، ). لألنصــاري(فــتح الــرمحن بكشــف مــايلتبس يف القــرآن .33

.وحتقيق

.صفحة، دراسة وحتقيق143غالف، ). لآليديين(تفسري الدعوات املباركات .34

.صفحة، دراسة وحتقيق100غالف، ). للحامد(نكاح املتعة يف اإلسالم حرام .35

.صفحة350جملد، ). اإلميان باهللا أساس عقيدة التوحيد(آمنت باهللا .36

384جملــد، . وصــحابته الكــرام) صــلى اهللا عليــه وســلم(صــفحات مشــرقة مــن حيــاة الرســول .37

.صفحة

4.صفحة464جملد، . اإلبداع البياين يف القرآن الكرمي.38

ثناء العلماء عليه: المبحث الرابع. د

أين قــد ســّخرت ألكــرم هــذا العــامل الكبــري، مل أســّخر مــن : قــال األســتاذ حممــد حســني زيــدان

أحـــد، وإمنـــا أســـّخرت نفســـي لتكرميـــه، مل امســـع صـــوته، ولكـــين عرفـــت صـــيته، وذلـــك ألين أن مل أره رؤيـــة 

وحضــنته عــن عـامل وأشـكر هــذا العـامل وقـد احتوتــه مكـة، رؤيـة البصـرية، كيــف ال أتكلـم البصـر فقـد رأيتــه 

مكـــة، وأميـــا إنســـان ســـواء أكـــان عاملـــاً أو طالـــب علـــم أو مـــن عّمـــار املســـجد بالصـــالة حضـــنته مكـــة أو 

احتوته، واسرتضته املدينة فالبد لنا أن نكرمه معتقدين فيه اخلري فلوال أن كان خّريا ورجالً نظيـف القصـد 

.ضته املدينة املنورة مثالً ملا احتضنته مكة أو اسرت 

.13.ص،جمزرة العصر الغحتباس احلراري: السورية،)ه1431(بشائر اإلسالم،،العلماء السورينيةرابط4
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ومن العجيب أن احلديث عن املدينة كأمنا هومجع للتكـرمي ألخيـه شـاعر طيبـة، ومـا علـي إذا كرمـت 

.األخ العامل أن أكرم معه األخ الشاعر فاملوضوع كله موضوع مكة املكرمة واملدينة املنورة

. اآلن جبـانيب عرفتـه أكثـر، وتعرفـت عليـه أكثـراألستاذ الصابوين مل أره بالبصـر ولكـين رأيتـه بالبصـرية وهـو

مــن مكــارم األخــالق يف هــذا اإلســالم أن حيــرتم طالــب العلــم أســتاذ العلــم، ولعلــي كطالــب علــم أســتأهل 

هــذه الكرامــة مــن هــذا الــدين حــني أحــرتم أســتاذ العلــم األســتاذ الصــابوين، كمــا احرتمــت غــريه، وكــذلك 

5.يضاأحرتم جبانيب ابن اخلوجة  هذا العامل أ

العلمــاء فريقــان فريــق تعلــم لــيعلم كالشــجرة تنبــت : ومــن كلمــة الشــيخ أمحــد حممــد مجــال فقــال 

لتثمــر، وفريــق حفــظ العلــم يف صــدره ومل جيــد بــه علــى غــريه أو مل يقــف موقــف العــامل الناصــح فيمــا تعلمــه 

املثمـرين املنتجـني، فريـق الشيخ حممد علـي الصـابوين مـن الفريـق األول فريـق العلمـاء . بني الكرباء والسادة

وكمـا أشـار الـدكتور حممـد العلمـاء اجلـرئني الثـابتني علـى مبـادئهم اليبـالون مبـن خـالفهم أو مبـن عارضـهم،

الواقـع أن هـذا الصـرب علـى العنـت مـن شـأن . عبده مياين إىل أنه لقي عنتا عظيما وصـرب علـى هـذا العنـت

لون قول القاضي اجلرجاين عندما حاول بعض النـاس أو العلماء الصلحاء الثابتني على مبادئهم الذين ميث

.

املهم أن فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين من فريـق العلمـاء األجريـاء يف احلـق الصـابرين علـى 

ما يلقي يف سبيل هـذا العلـم مـن متاعـب ومصـاعب، وهـذا شـأن العـامل املـؤمن الـذي اليبـايل مبـا يلقـي يف 

نشـط ونشـاطا طـويال مديـدا يف تـأليف الكتـب العلميـة يل علمه وتعليمه وهو كما أسلفت عـامل مثمـرسب

ويف التلفــــاز ودورات ومــــؤمترات ذاعــــةويف إلقــــاء احملاضــــرات ويف املشــــاركة يف النــــدوات واألحاديــــث يف اإل

.6.ص،)ه1410(،جامعة دمشق: السورية،حفلة التكرمي فضيلة الشيخ حممد علي الصابويناألثنينية،حفلة التكرميجلنة 5



19

الصــابوين يســتحق رابطــة العــامل اإلســالمي وقــد زاملتــه يف بعضــها يف بعــض دول آســيا وأفريقيــا، فاألســتاذ 

6.هذا التكرمي وفوق هذا التكرمي ألنه من العلماء النادرين

قــــال فضـــــيلة الشــــيخ عبـــــد اهللا اخليَّــــاط خطيـــــب املســــجد احلـــــرام، واملستشــــار بـــــوازرة املعـــــارف 

الســعودية يف مقدمــة تفســري روائــع البيــان تفســري آيــات األحكــام مــن القــرآن، أن فضــيلة الشــيخ الصــابوين 

ريــف لنشــاطه البــارز يف حقــل العلــم واملعرفــة، فهــو ينتهــز الفرصــة، ويســابق الــزمن يف إخــراج  غــّين عــن التع

كتــب علميــة هاديــة، هادفــة، نافعــة، هــي نتيجــة الدراســات الطويلــة والبحــث واالستقصــاء كــان مــن بينهــا  

بــل وللعلمــاء أيضــا وهــو يف جملــدين ضــخمني مهــا مــن خــري مــالطــالب العلــم، كتابــه الــذي نقّدمــه اليــوم

7.الفكرة، وبني التأليف اجلديد من حيث العرُض، والتنسيُق، وسهولة األسلوب

.16السابق ، ص املرجع،حفلة التكرميجلنة 6
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