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األولالباب

مقدمة

خلفية البحث: أوال

، املنقول إلينا القرآن هو كالم اهللا املنزل على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلماملكتوب يف املصاحف

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

وهو املعجزة العظمى، واحلجة البالغة، الباقية على وجه الدهر لرسول البشرية سيدنا حممد صلوات 

حتدى به الناس كافة، واإلنس واجلن أن يأتوا مبثله، أو ببعضه فباءوا بالعجز والبهر، وقد . اهللا وسالمه عليه

2.و احلجة، وتنقطع املعذرةوقع التحدى بالقرآن على مرات متعددة، كي تقوم عليهم احلجة تل

القرآن الكرمي هو مصدر التشريع األول لألمة احملمدية، وعلى فقه معناه ومعرفة أسراره والعمل مبا فيه 

وال يستوي الناس مجيًعا يف فهم ألفاظه وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياته، فإن تفاوت . 

مي يدرك من املعاين ظاهرها ومن اآليات جمملها، والذكي املتعلم يستخرج اإلدراك بينهم أمر ال مراء فيه فالعا

وبني هذا وذاك مراتب فهم شىت، فال غرو أن جيد القرآن من أبناء أمته اهتماًما بالًغا يف . منها املعىن الرائع

3.الدراسة لتفسري غريب، أو تأويل تركيب

. 5دعوة احلق، ص: املدينة املنورة. تاريخ القرآن الكرمي، }هـ1414{حميسن حممد سامل 1
. 6دار اللواء، ص : الرياض.املدخل لدراسة القرآن الكرمي، }مـ1407- هـ1987{حممد، أبو شهبة حممد 2
.334ص . 1ج .مباحث يف علوم القرآن، م2000- هـ 1421الطبعة الثالثة ، مناع القطان3
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عليه وسلم نظرا إىل ظهور الفنت، وكان اقتضت احلاجة على التفسري بعد وفاة النيب صلى اهللا

4.عنهم رمحهم اهللا وتالميذهم من التابعني يف املدن اليت يعيشون فيها

ملسلمني، وجيدا للقراءة بل حفظوا فالقرآن هو الكتاب املقدس  درسه كثري من املسلمني بل دون ا

فنتائج كل ذلك لدت التفاسري والعلوم من عدة جملدات من . 

. وهذا العلم مهم جدا يف تعلمه يعين ملعرفة املناسبة بني اآليات والسور. خصائص متنوعة، منها علم املناسبة

أول من أظهر ببغداد علم املناسبة ومل نكن مسعناه من غريه هو 5باينوقال الشيخ أبو احلسن الشهرا

الشيخ اإلمام أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم يف الشريعة واألدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ 

عليه اآلية مل جعلت هذه اآلية إىل جنب هذه؟وما احلكمة يف جعل هذه السورة إىل جنب هذه السورة؟وكان 

6.ي على علماء بغداد لعدم علمهم باملناسبةيزر 

.فهذا القول يدل على أمهية مناسبة اآليات يف التفسري

:

للشيخ إينداد مسددالرسالة املاجستري4
، وهو عامل من علماء بغداد الكبار)هـ672( تويف سنة 5
36. ء ص)1957دار الفكرء : بريوظ(الربهان يف علوم القرآنءالزركشيء 6
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أولئك الذين أن جيبوا أن يكون هناك ارتباط وثيق بني السورة والسورة بني اآلية واآلية يف : األول

لذلك ماينبغي أن . القرآن ألن أنزل فيه القرآن من مدة عشرين عاما تقريبا مع أحكام خمتلفة وأسباب متنوعة

. عجاز القرآن الكرمييكون هناك املناسبة بني بعضها البعض وحبث املناسبة واحد من جوانب إ

أولئك الذين يدعون بعدم املناسبة بني اآليات، ألن احلوادث املختلفة، إن القرآن نزل : الثاين

. بعبارة أخرى أن اجلملة لديها املناسبة عندما حتدث يف نفس السياق. باحلكمة توقيفيا

.من رأيني سابقني أصبحت املناسبة جزءا ال تتخلص من دراسة علوم القرآن

قصار السور التفسير مفاتيح الغيب من خالل في المناسبة " فإن الباحث أراد أن يبحث عن 

.الثالثينفي الجزء 

أسباب اختيار املوضوع: ثانيا

.ملعرفة أن املناسبة علم من علوم القرآن.1

.معرفة إعجاز القرآن ومميزاته.2

.معرفة املقاصد واملعاين من كالم اهللا تعاىل.3

.مناسبة اآلياتملعرفة فوائد علم.4

حدود البحث: ثالثا
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" مفاتيح الغيب"صدر الباحث بأن يكون البحث هي جمرد حبث حول املناسبة املوجودة يف التفسري 

من اجلزء الثالثني فاآليات اليت سيستخدم الباحث أمثلة للمناسبة هي بعض آية وسور يف . اجلزء الثالثنييف 

. القرآن الكرمي، كما ورد يف التفسري

حتديد البحث: ابعار 

واستنادا إىل املشاكل املذكورة السابقة فحدد الباحث إىل صياغة املشكلة هو موضوع البحث على 

: النحو التايل

."مفاتيح الغيب:"كيف استخدم فخر الدين الرازي رمحه اهللا تعاىل املناسبة يف تفسريه . 1

."مفاتيح الغيب"كم أنواع املناسبة الواردة يف التفسري . 2

.ماهي أمهية املناسبة يف التفسري. 3

أمهية البحث و أغراضه: خامسا

."مفاتيح الغيب"ملعرفة منهجية فخر الدين الرازي رمحه اهللا تعاىل الذي يتعلق باملناسبة يف تفسريه . 1

."مفاتيح الغيب"ملعرفة أنواع املناسبة الواردة يف التفسري . 2

.ريملعرفة أمهية املناسبة يف التفس. 3

.لنيل الشهادة اجلامعية يف كلية أصول الدين قسم التفسري واحلديث. 4

الدراسة السابقة : سادسا
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. حبثا علميا" مفاتيح الغيب"مل يسبق أحد يف البحث عن املناسبة عند فخر الدين الرازي يف كتابه 

 :

القرآنية و ، حتدث يف باب علم املناسبات تصدر عن املنتدى اإلسالمي: املؤلف " جملة البيان"كتاب .1

.202جزء 

، حتدث يف : املؤلف " الربهان يف علوم القرآن"كتاب .2

.1، جزء معرفة املناسبات بني اآلياتباب 

عن فخر الدين الرازي رمحه اهللا " التفسري واملفسرون"حممد حسني الذهيب حفظه اهللا حتدث يف تفسريه .3

.يف الباب الثالث" مفاتيح الغيب"دث عن تفسري حت. وتفسريه

.1، يف باب املناسبات، جزء سامي عطا حسن. د: املؤلف" املناسبات"كتاب .4

: املتوىف(عبد املنعم النمر ، علم التفسري كيف نشأ وتطور حىت انتهى إىل عصرنا احلاضر"كتاب .5

.)م1991

).سورة النمل(سبة دراساتفيعلماملنا: .6

حتدث الشيخ . علماملناسباتفيالقرآنالكرمي: .7

.بشكل عام تعريف املناسبة، فوائدها، أمهيتها وأراء العلماء عنها

وعدم 

فلذلك البحث املتخصص عن املناسبة يف ". مفاتيح الغيب"البحث املتخصص عن املناسبة يف التفسري 

.أهم" مفاتيح الغيب"التفسري 
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منهج البحث: سابعا

:وأما املنهج الذي سرت عليه يف كتابة هذا البحث مايلي

.قمت بالدراسات التحليلية.1

.خرجت بعض اآليات والسور أمثلة للمناسبة.2

.وضعت فهرس املصادر واملراجع مرتبة على حسب احلروف اهلجائية.3

.املراجع العربية واملراجع األجنبية: وينقسم املراجع إىل قسمني.4

خطة البحث: ثامنا

:اشتمل هذا البحث على مخسة أبواب

خلفية البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وحتديد : املقدمة، فتشتمل هذا البحث على: الباب األول

.وأمهية البحث، ودراسة السابقة، ومنهج البحث وخطته

:التعريف املوجز لفخر الدين الرازي رمحه اهللا تعاىل وفيه فصالن: الباب الثاين

:الرتمجة فخر الدين الرازي رمحه اهللا تعاىل وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول

الرتمجة: املبحث األول

.لقبه، ومولده، ونشأته ووفاتهامسه، و : وهذا املبحث يشتمل على 

, دراساته، وشيوخه، وتالميذه: مكانته العلمية ويشتمل على :املبحث الثاين 

.ومؤلفاته
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.ثناء العلماء عليه: املبحث الثالث 

: وفيه ستة مباحث) مفاتيح الغيب(التعريف بالكتاب : الفصل الثاين

حملة الكتاب: املبحث األول

لون التفسري فيه:املبحث الثاين

منهجه يف التفسري: املبحث الثالث

أغراض التفيسر : املبحث الرابع

"مفاتيح الغيب"خصائص ومزايا التفسري : املبحث اخلامس

" مفاتيح             الغيب"املصادر واملراجع يف كتابة التفسري : املبحث السادس

:وفيه أربعة فصولالدراسة العامة عن املناسبة : الباب الثالث

تعريف املناسبة: الفصل األول

آراء العلماء عن املناسبة: الفصل الثاين

أنواع املناسبة: الفصل الثالث

أمهية املناسبة: الفصل الرابع

"مفاتيح الغيب"املناسبة واستخدامها يف التفسري : الباب الرابع
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اخلامتة: الباب اخلامس


