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ملخص

من أهم علوم القرآن الكرمي، وقد حتدث به العلماء يف كتبهم بل أفرد    علم املناسبات هو

.وغريه" نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور"البقاعي مساه : بالتأليف مثل

.علم تعرف به وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعضوعلم املناسبة هو

من أدق العلوم وأجلِّها وملا حيتاج إليه من حٍس عال، وتذوق رفيع وتظهر أمهية علم املناسبة بأنه 

لألساليب والنظوم، ليس على مرتبة العالقات اللفظية واملعاين، وإمنا على ما فوقها من رُتب تلمس ما وراء 

به النظم من هدايات ولطائف، ومعايشة جلو التنزيل، بل إنه من فرط دقته؛ كثريًا ما يرد إىل ذهن املشتغل 

.

أنه علم ُمِعني على جعل أجزاء الكالم وقد أخذ بعضها بأعناق بعض، فيقوى وتظهر كذلك ب

.بذلك االرتباط بينها، ويصري تآلفها كحال البناء احملكم، املتالئم األجزاء

: سة أنواعوقد حتدث الرازي يف تفسريه عن املناسبات وهي مخ

.املناسبة بني السور ماقبلها.1

.املنا.2

.املناسبة بني أول السورة مع آخر ماقبلها.3

.ناسبة بني اآليات يف نفس السورةامل.4

.املناسبة بني الكلمات يف اآلية.5



أ

شكر وتقدير

الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله تتنزل اخلريات والربكات، وبتوفيقه تتحقق املقاصد احلمد هللا 

والغايات، والصالة والسالم على رمحة اهللا املهداة للعاملني، ونعمته املسداة للمؤمنني، وحجته البالغة على 

من سار على دربه، الناس أمجعني، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا حممد، وعلى آله وصحبه، و 

. واهتدى بسنته إىل يوم الدين

وما انقطاع من لساين الشكر والتقدير وما انتهى منه على ما أنعمه علّي من النعم حىت قضيت 

التفسير مفاتيح الغيب من خاللفيالمناسبة ":الدراسة الرمسية وكتابة البحث العلمي حتت املوضوع

قسم يفعلى درجة بكالوريوسشروط الالزمة للحصول الط من كشر . "الثالثينقصار السور في الجزء 

.  شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان ، التفسري واحلديث

الصـــعوبات واملشــكالت، وذلـــك ال ختلـــو مــن العـــون والتشــجيع مـــن مجيـــع ا البحثوجــدتكتابــة هـــذيفو 

ا أقــــدم خـــالص الشــــكر للـــذين ســـاعدوين وأرشــــدوين ىف كتابـــة هــــذذلك،ولـــ. ا البحـــثإاملشـــرتكني ىف 

: ما يليهمومن، البحث

منذر هيتمي األستاذ الدكتور، املكرم شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان مدير فضيلة .1
.ومساعديه

ةاألستاذشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالامعة السلطان جلكلية أصول الدين ةفضيلة عميد.2
. ةويليلة ومساعديهاالدكتور 

ه ري ، وسكرتقسم التفسري واحلديث للمستوى الدولياألستاذ نكسون حسني املاجستريفضيلة رئيس .3
.رياملاجستاألستاذفكري حممود 

، ا البحثأرشدين يف كتابة هذستاذ الدكتور هداية اهللا إمساعيل الذيقد فضيلة املشرف األ.4



ب

فصل الدويل خاصة،واملوظفينالذين قد بذلوا جهودهم ىف عملية التعليم ىف الفضيلة املدرسني واملعلمني.5
.شريف قاسم اإلسالمية احلكومية بيكنباروالجامعة السلطان ىف و ، وكلية أصول الدينعامة

رئيس مكتبة كلية أصول ، و شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان فضيلة رئيس مكتبة .6
.الدين وموظفيهما الذ

من األصدقاء يت ومن أعطاين القوة واحلماسةايل ىف أداء واجبتهمساعدو كل منبذل جهده وأشكر ل.7
. جزاكم اهللا خريا كثريا. والزمالء والصحابة أمجعني مما أذكر امسهم واحدا فواحدا

اللذان حفظاين ) رولس ونور بين(وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدي العزيزين .8
وربياين بكل حب ورفق، كما ضحيا كل ما لديهما من نفس ونفيس أمال أن أكون ولدا صاحلا جماهدا 

". ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغرياذنويب للهم اغفر يل ا" إلعزاء هذا الدين 
م09/02/2015، رويكنباب
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