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الباب الثالث

الدراسات العامة عن املناسبة:الفصل األول

فالن : يقال 2.مبعىن قريب) ناسب يناسب مناسبة(من 1.هي يف اللغة املقاربة واملشاكلة:املناسبة

.ومنه النسيب الذي هو القريب املتصل بغريه ، كاألخ وابن العم. يناسب فالناً ، أي يقاربه ويشاكله

3.)مشاكلة : ليس بينهما مناسبة ، أي : وتقول ( :وقال يف لسان العرب 

النون، والسني، والباء، كلمة واحدة، قياسها اتصال شيئ : (قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغةو 

: والنسيب. وهو نسيب فالن. نسبت أنسب: بشيئ، منه النسب، مسي التصاله، ولالتصال به  تقول

4).الطريق املستقيم، التصال بعضه من بعض

. مثله : هذا شكل هذا ، أي : ثقول . املماثلة : واملشاكلة مبعىن 

. اإلتصال ، واملقاربة ، واملماثلة : فاملناسبة لغة تعين 

أجزاء : (علم تعرف به وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض، وقولُنا: ويعرف اصطالحًا بأنه

لسورة مع السورة، والقصة مع القصة، وكل جزء من شامل لآلية مع اآلية، واحلكم مع احلكم، وا) القرآن

.القرآن مع ما قارنه

: : : وفياصطالحاملفسرين

5.ارتباطآيالقرآنبعضهاببعضحتىتكونكالكلمةالواحدةمتسقةاملعانيمنتظمةاملباين"

139\2، اإلتقان للسيوطي، م1974/ هـ1394، اهليئةاملصريةالعامةللكتاب، )هـ911: املتوىف(عبدالرمحنبنأبيبكر،جالاللدينالسيوطي1
.924، ص )املكتبة العلمية: مدينة(، معجم الوسيطإبراهيم مصطفى، 2
. 119ص / 14، ج)  مرجع سابق ( لسان العرب: ابن منظور 3
424، 423ص / 5، دار اجليل ، بريوت ،  جمعجم مقاييس اللغة) : هـ395ت( ابن فارس ، أمحد 4
108/ 2نقالعناإلتقان.سراجاملريدين،لقاضيأبيبكرابنالعريبا5
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6.تلقتهبالقبولأمرمعقوإلذاعرضعلىالعقول: 

.فعلماملناسبةعلميعنىبإبرازأوجهالصلةوتناسباآلياتوالسور

آراء العلماء عن املناسبة: الفصل الثاين

عارض عدد من العلماء البحث عن املناسبات ، وقالوا بأنه علم متكلف ، وال يطلب لآلية الكرمية 

:ومنهم.

العز بن عبدالسالم حيث شرط للقول باملناسبة ، ويل الدين امللوي، ذكره السيوطي يف معرتك األقران

أن يقع الكالم يف أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يقع فيه ارتباط، ومن ربط 

ضًال عن أحسنه، فإن ذلك فهو متكلف مبا اليقدر عليه إال بربط ركيك يصان عن مثله حسن احلديث ف

القرآن نزل يف نيف وعشرين سنة يف أحكام خمتلفة شرعت ألسباب خمتلفة وما كان كذلك ال يتأتى ربط 

واعلم أن املناسبة علم شـريــف حتزر به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما : "وقال الزركشي، بعضه ببعض

7."يقول

من سورة 42ه فتح القدير عند تفسريه لآلية رقم مام الشوكاين رمحه اهللا حيث قال يف تفسري اإل

اعلم أن كثريًا من املفسرين جاءوا بعلم متكلف ، وخاضوا يف حبر مل يكلفوا سباحته، واستغرقوا ((:البقرة

بكتاب اهللا

املوجود يف املصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتربأ منها اإلنصاف، ويتنزه عنها كالم البلغاء فضًال عن  

ليف، كما فعله البقاعي يف كالم الرب سبحانه، حىت أفردوا ذلك بالتصنيف، وجعلوه املقصد األهم من التأ

1391،1/36بريوت،-داراملعرفة.برهانفيعلومالقرآنالبنبهادربنعبداهللا، الزركشيأبوعبداهللا،حممد6
35: الربهان7
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ارتباط آي القرآن " :أما القاضي أبو بكر بن العريب فقد كشف عن منزلة هذا العلم بقوله، 8.))تفسريه

علم عظيم مل يتعرض له إال عامل . بعضها ببعض حىت يكون كالكلمة الواحدة متسعة املعاين، منتظمة املباين

وجللنا فيه، فلما مل جند له َمحََلًة ورأينا اخللق بأوصاف البطلة واحد عمل فيه سورة البقرة، مث فتح اهللا عز 

9."ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبني اهللا ورددناه إليه

علم املناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه، وهو أمر معقول : "وقال الرازي

: "ًا فائدة جليلة من فوائد معرفة هذا العلموقال البقاعي مبين، 10"إذا عرض على العقول تلقته بالقبول

.يرسخ اإلميان يف القلب ويتمكن من اللب: العلم

أن علماءنا دندنوا حول ضرورة البحث عن الصلة : (ويرى الشيخ سعيد حوى يف مقدمة تفسريه 

ولكن وإن : مث يقولواملناسبة بني اآليات يف السورة الواحد ، وعن الصلة واملناسبة بني سور القرآن عامة، 

عرج بعض املفسرين على هذا املوضوع، فإن أحدا مل يستوعب القرآن كله بذكر الربط واملناسبة بني اآليات 

11.)يف السورة الواحدة، وبني سور القرآن بعضها مع بعض على ضوء نظرية شاملة

من أجزائه وفرعًا من الذي تعترب املناسبة جزءاً (النظام(هو الذي يقول بأكثر من املناسبة أنه بـ 

فروعه، وميثل هذا االجتاه املعلم عبد احلميد الفراهي اهلندي ويقرب منه الدكتور حممد عبد اهللا دراز يف كتابه 

قد صنف بعض العلماء يف تناسب : "يقول الفراهي يف معرض بيان الفرق بني املناسبة والنظام) النبأ العظيم(

القرآن فلم أطلع عليه، والفرق بينهما أن التناسب إمنا هو جزء من النظام اآلي والسور وأما الكالم يف نظام 

فإن التناسب بني اآليات بعضها مع بعض ال يكشف عن كون الكالم شيئًا واحداً مستقال بنفسه، وطالب 

8http://vb.tafsir.net
2/136: اإلتقان، وانظر36:الربهان9

35:الربهانانظر 10
. 28- 21ص / 1ج: ، دار السالم للطباعة والنشر ، القاهرة 3، طاألساس يف التفسري: حوى ، سعيد11
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مبا يطلب 

املناسبة بني اآليات املتجاورة مع عدم اتصاهلا، فإن اآلية التالية رمبا تكون متصلة باليت قبلها على بعد منها 

ولوال ذلك ملا عجز األذكياء عن إدراك التناسب فأنكروه، فإن عدم االتصال بني آيات متجاورة يوجد كثرياً 

اآلية أو مجلة من اآليات متصلة باليت على بعد منها، ومنها ما ترى فيه اقتضابا بينًا وذلك إذا كانت

وباجلملة فمردانا بالنظام أن تكون السورة كالمًا واحدًا مث تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة والالحقة أو 

باليت قبلها أو بعدها على بعد ما، كما قدمنا يف نظم اآليات بعضها مع بعض فكما أن اآليات رمبا تكون 

وعلى هذا األصل ترى القرآن كله كالماً واحداً ذا مناسبة وترتيب . ذلك رمبا تكون السور معرتضةمعرتضة فك

12."يف أجزائه من األول إىل اآلخر فتبني مما تقدم أن النظام شيء زائد على املناسبة وترتيب األجزاء

تعرف منه علل علم : علم مناسبات القرآن: (براهيم بن عمر البقاعيإقال اإلمام برهان الدين و 

ترتيب أجزائه، وهو سر البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه احلال،وتتوقف اإلجادة فيه على 

معرفة مقصود السورة املطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة املقصود من مجيع مجلها، فلذلك كان هذا العلم 

13.)سبة علم البيان من النحويف غاية النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسري، ن

:من أبرز من اعتىن بعلم املناسبة من العلماء

أبو بكر النيسابوري رمحه اهللا، حيث كان كثري العلم يف الشريعة واألدب، وكان يقول على الكرسي 

َمل جعلت اآلية جنب هذه؟ وما احلكمة يف جعل هذه السورة يف جنب هذه :يف بغداد إذا قرئت عليه اآلية

وقد نسب السيوطي رمحه اهللا إليه أنه أول من . رة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم باملناسبةالسو 

.سبق إىل هذا العلم

12http://majles.alukah.net
. 16-15ص / 1ج) : مرجع سابق ( نظم الدرر: البقاعي13
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إين رأيت «:فخرالدين الرازي رمحه اهللا، حيث متيز باإلكثار من التماس املناسبات يف تفسريه، وقال

:األسرار وليس األمر يف هذا البابإال كما قيلمجهور املفسرين معرضني عن هذه اللطائف غري منبهني هلذه

.والنجم تستصغر األبصار رؤيته والذنب للطرف ال للنجم يف الصغر

) نظم الدرر(ويتهم البقاعي بأنه قد أخذ كل ما يف كتابه هـ  637املتوىف أبو احلسن احلرايل املغريب

وصنف تفسرياً مأله حبقائقه، ودقائق :(حلرايليف ترمجة ا2/465يقول املناوي يف الكواكب الدرية . من كتابه

فكره، ونتائج قرحيته، وأبدى فيه من مناسبات اآليات والسور ما يبهر العقول، وحتار فيه الفحول، وهو رأس 

.مال البقاعي، ولواله ما راح وال جاء، ولكنه مل يتم، ومن حيث وقف وقف حال البقاعي يف مناسباته

بن الزبري الغرناطي رمحه اهللا وله يف ذلك كتاب الربهان يف ترتيب سور أبو جعفر أمحد بن إبراهيم 

.القرآن، وهو كتاب مثني

البقاعي رمحه اهللا يف كتابه نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، وكتابه مؤلف مستقل لتلمس 

.املناسبات بني اآليات والسور وهو كتاب نفيس يف بابه

.تفسريه لذكر املناسباتابن النقيب احلنفي، حيث تصدى يف 

.السيوطي رمحه اهللا فقد ألف كتابه تناسق الدرر يف تناسب السور، وكتاب أسرار التنزيل

الشيخ حممد عبده رمحه اهللا يف تفسري املنار الذي مجعه وأمته رشيد رضا، حيث كان له عناية بعلم 

.املناسبة

التصوير «، ويف كتابه اآلخر»ظالل القرآنيف «من املعاصرين األستاذ سيد قطب رمحه اهللا يف كتابه 

.وقد أبدع يف إبراز ألوان من التناسق الفين يف التصوير القرآين» الفين يف القرآن

.الشيخ مصطفى املراغي رمحه اهللا يف تفسريه
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".جواهر البيان يف تناسب سور القرآن"الشيخ عبداهللا بن الصديق الغماري يف كتابه 

14.نظام الفرقانالفراهي يف تفسريه

:فوائد هذا العلمو 

أنه يزيل الشك احلاصل يف القلب بسبب عدم التأمل يف دقة النظم وإحكام الرتتيب، وقد تقدم كالم .1

15.البقاعي يف هذه القضية

أنه يفيد يف معرفة أسرار التشريع وحكم األحكام وإدراك مدى التالزم التام بني أحكام الشريعة؛ فـإذا .2

وتعرفت على 16))قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم: ((تعاىلقرأت قوله 

املناسبة بني األمر بغض البصر وحفظ الفرج علمت ما بينهما من التالزم والتالؤم؛ فحفظ الفرج ال يتم 

.إال بغض البصر، ومن أطلق بصره يف احلرام فحري أن تزلَّ قدمه يف اآلثام

: خالف املفسرين يف معىن قوله تعاىل: فهم معىن اآليات وحتديد املراد منها، ومن ذلكأنه يعني على .3

هي الطري، : هي املالئكة، وهذا قول اجلمهور، وقـال آخرون: فقال قوم17،))والصافات صفا((

والصحيح األول؛ وذلك ألنا لو حبثنا عن املناسبة بني أول السورة وخامتتها لوجدناه ذكر يف اخلامتة يف

18.))وإنا لنحن املسبحون. وإنا لنحن الصافون : ((معرض حديث املالئكة عن أنفسهم

وبه يتبني لك سر التكرار يف قصص القرآن، وأن كل قصة أعيدت يف موطن فلمناسبتها ذلك املوطن، .4

19.ولذلك ترى اختالفاً يف ترتيب القصة ونظمها حبسب املناسبة وإن كانت متحدة يف أصل املعىن

14http://vb.tafsir.net
36:الربهان: انظر أيضا15
30: النور16
1: الصفات17
166- 165: الصفات18
1/14: نظم الدرر: انظر19
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وجه، وهو الذي يطرد يف أسلوب القرآن اخلاص، يف مزج مقاصد وقد خطريل: (مد رشيد رضاقال  حم.5

القرآن بعضها ببعض، من عقائد، وحكم، ومواعظ، وأحكام تعبدية ومدنية، وغريها، وهو نفي السآمة 

20.)عن القارئ والسامع من طول النوع الواحد منها، وجتديد نشاطها ومنهجها

املناسبةأنواع: الفصل الثالث

واملتأمل أللفاظ القرآن الكرمي، جيدها وضعت يف : املناسبة بني أجزاء اآلية الواحدة-: أوال 

موضعها من النظم الكرمي، فهي مفردات خمتارة منتقاة، واللفظ يف موضعه متناسب من حيث اللفظ أو 

أو استبدلته بآخر، الختل املعىن، وجاء على قدر املعىن الذي صيغ له، حبيث لو رفعت اللفظ من اآلية،

وكتاب اهللا لونزعت منه لفظة، مث أدير لسان العرب على لفظة : (يقول ابن عطية. نظامها، وضاع املراد منها

غريهامل يوج ،وحنن يتبني لنا الرباعة يف أكثره، وخيفى علينا وجهها يف مواضع، لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ 

21.)يف سالمة الذوق، وجودة القرحية

: والتناسب  بني أجزاء اآلية  ، يكون من حيث اللفظ أو املعىن 

.ونعين به مناسبة اللفظ أللفاظ اآلية:أما من حيث اللفظ

وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم : (ففي مثل قوله تعاىل: وأما تناسب اللفظ من حيث املعىن

22..).النار 

. مشاركتهم يف الظلم، أخرب أن العقاب علىذلك، دون العقاب على الظلم

353ص/ 2ج.اهليئةاملصرية:)تفسرياملنار(تفسريالقرآناحلكيم)هـ1354: املتوىف(،القلمونياحلسيين20
إعجاز : فضل ، وابنته . وانظر  حسن عباس ، د . 95، مؤسسة الرسالة ،بريوت   ص فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصرنا احلاضر: نعيم. احلمصي ، د21

. 170ص القرآن
. 113/ آية  : سورة هود 22
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مراعاة ما يقتضيه التعبري واملعىن والسياق، مع مراعاة اإلنسجام  يف : ومن املناسبات بني أجزاء اآلية

.ل اآليات، ملا لذلك من تأثري كبري على السمع، ووقع مؤثر يف النفسفواص

:املناسبة بني اآليات -: ثانيا 

: أما ارتباط اآلية باآلية  ، فينقسم إىل قسمني 

أن يظهر اإلرتباط بني اآلية الثانية واآلية األوىل، بأن كانت اآلية الثانية  سببا  : القسم األول

وهذا . ا، أو مؤكدة، أو بدال، أو جاءت معرتضة، إىل غري ذلك من وسائل اإلرتباطلألوىل، أو مفسرة هل

النوع ال يتطلبكثري جهد يف استخراج املناسبة، مادام الطالب ملعرفتها، واستخراجها، مستوفيا للشروط اليت 

:وتتكون.جيب توافرها يف املفسر، ألن الرتابط واضح

.أن تكون اآلية الثانية سببا لألوىل.1

.أن تكون اآلية الثانية تفسريا لألوىل.2

.أن تكون اآلية الثانية تأكيدا لألوىل.3

.أن تكون اآلية الثانية بدال من األوىل.4

.أن تكون اآلية  معرتضة.5

لقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاما، : وهو ما ال يظهر اإلرتباط فيه بني اآليتني: القسم  الثاين

ليكون باعثا على العمل، مث يذكر آيات توحيد، وتنزيه، ليعلم عظم اآلمر أن يذكر بعدها وعدا أووعيدا، 

. فتبدويف الظاهركل آية مستقلة عن األخرى. والناهي

:وينقسم هذا القسم  إىل قسمني
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ال بد أن تكون اآلية الثانية معطوفة على ما قبلها حبرف من حروف العطف، فتشاركها يف احلكم، و .1

واهللا يقبض : (أن تكون بينهما جهة جامعة، إذ ال بد منها عند العطف، كقوله تعاىل

.الطباق، واملقابلة: وأمثلة هذا القسم  تظهر يف. التضاد: فاجلهة اجلامعة هي23)ويبصط

. البياض، والسواد، والليل، والنهار: فهو أن جيمع بني متضادين مع مراعاة التقابل، مثل: أما الطباق

.لفظي، ومعنوي: وهو قسمان

وهي قريبة من . وهي ذكر الشيء مع ما يوازيه يف بعض صفاته، وخيالفه يف بعضها: وأما املقابلة

تكون : واملقابلة.أن الطباق ال يكون إال بني الضدين غالبا: أحدمها: الطباق، ويفرق بينهما من وجهني

. ألكثر من ذلك غالبا 

فاملقابلة أعم من الطباق، . واملقابلة تكون باألضداد وغريها. باألضدادالطباق ال يكون إال : ثانيهما

.وعليه فكل طباق مقابلة، وليس العكس

إذا مل يكن هناك عطف بني اجلملتني، فال بد إذن من : أال تكون اآلية الثانية معطوفة على األوىل.2

ية يدركها املسستنبط ببصريته دعامة يعتمد عليها يف الربط، وتؤذن بارتباط الكالم، وهي قرينة معنو 

.النفاذة، كإحلاق النظري بالنظري

إن التآلف والرتابط والتناسب كما هو حاصل بني آيات القرآن الكرمي يف السورة الواحدة، حاصل 

بني سور القرآن، فأنت ال تقرأ سورة من سور القرآن بإمعان، إال وجتد بينها وبني سابقتها مناسبة ورابطة، 

.اإلعجاز يف ترتيب سورهتظهر سر 

.245/ آية : سورة البقرة 23
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:وهو على ثالثة أقسام

من ذلك ما يف سورة القصص، فقد بدأت بقصة : مناسبة فواتح السور خلوامتها: القسم األول

مث ختم اهللا السورة بتسلية رسولنا . موسى عليه السالم، والوعد برده إلىأمه، ودعائه أال يكون ظهريا للمجرمني

إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل (خبروجهمن مكة، ووعده بالرجوع إليها، صلى اهللا عليه وسلم 

25.)فال تكونن ظهريا للكافرين: (وقد عاد إليها  فاحتا منتصرا، وقيل له24،)معاد

ما أنت بنعمة : (نفى يف أوهلا مارمي به صلى اهللا عليه وسلم  من اجلنون، فقال) القلم(ويف سورة

فسبحان من نفى عن 27).: (ا حكى قول املشركني، فقالويف آخره26).ربك مبجنون 

. رسوله التهمة قبل حكايتها 

إذا اعتربت افتتاح كل سورة، : (قال الزركشي: مناسبة افتتاح السورة خلامتة ما قبلها: القسم الثاين

كقوله سبحانه يف آخر ). ر أخرىوجدته يف غاية املناسبة ملا ختمت به السورة قبله، مث هو خيفى تارة ويظه

29.)والنجم إذا هوى:(مث قال يف السورة اليت تليها28).ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم): (الطور (سورة 

: فسورة اإلسراء افتتحت بالتسبيح بقوله تعاىل: مناسبة افتتاح السورة ملقاصدها: القسم الثالث

: وهي تالية هلا يف الرتتيب افتتحت باحلمد، بقوله تعاىلوسورة الكهف 30...)سبحان الذي أسرى بعبده (

31.)احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا(

. 85/ آية : سورة القصص 24
. 86/ آية : سورة القصص 25
. 2/ آية : سورة القلم 26
. 63، ص ) مرجع سابق ( األصالن يف علوم القرآن: وانظرالقيعي . 51/ آية : سورة القلم 27
. 49/ آية : سورة الطور 28
. 1/ آية : سورة النجم 29
. 1/ آية : سورة اإلسراء 30
. 1/ آية : سورة الكهف 31
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أمهية املناسبة يف التفسري: الفصل الرابع

:ة املناسبة يف التفسري منهاأمهيومن 

هم الفخر الرازي حيث علم املناسبات علم جليل القدر وقد نبه إىل أمهيته عدد من العلماء من أبرز 

.»أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط«: قال

.»علم املناسبة علم شريف قل اعتناء املفسرين به لدقته«:وقال السيوطي يف معرتك األقران

وهو سر البالغة ؛ ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من «: وقال البقاعي يف نظم الدرر

وتتوقف اإلجازة فيه على معرفة مقصود السورة املطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك يف معرفة املقصود من احلال، 

مجيع مجلها، فلذلك كان هذا العلم يف غاية النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسري كنسبة علم البيان من 

.»النحو

ارتباط الكالم أن يقع يف املناسبة علم حسن، لكن يشرتط يف حسن«:وقال العز بن عبدالسالم فيه

.»أمر متحد مرتبط أوله بآخره

أّن علم املناسبة حيث املفسّر على تدبر نظم اآليات والسور وإدراك الصلة فيما بني اآلية واآلية 

.والسورة فالسورة من أجل الوقوف على مقاصدمها

ليه أعداءاإلسالم من إّن علم املناسبة يثبت وحدة القرآن ويرد على محالت الطعن اليت وجهها إو 

املستشرقني يف زعمهم أن القرآن غري مرتب، وقد نزل منجَّمًا يف أحكام متنوعة،فيدعون بذلك إىل إثبات 

د نزوله ليغدو ترتيبه معجزة من املعجزات تدل على أنه نزل وتناسق سوره، مث بيان أوجه االرتباط بني ما تباع

.من لدن حكيم خبري
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يوقفنا علم املناسبة على مقاصد سور القرآن الكرمي، وأّن لكّل سورة مقصداً معيناً وموضوعاً واحداً و 

نون التفسري تدور عليه معاين السورة وإن تباينت فيما بينها، وهذا ما جعله أساسًا وركنًا يف فن جديد من ف

هو التفسري املوضوعي، وقد تنبَّه املفسرون على أمهية إدراك مقاصد السور يف تفاسريهم وأوردوا العديد من 

، )علم املناسبة(اللطائف يف هذا املقام ومن بينهم الفخر الرازي الذي أشار إىل كثري من لطائفالسور ضمن 

لطائف القرآن وروائعه، ويعّد البقاعي معرفة مقصود علم املناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر: "إذ يقول

علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب : "السور خصيصة من خصائص علم املناسبة، فيقول

أجزائه، وهو سّر البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقة املقال ملقتضى احلال، وتتوقف اإلجادة فيه على معرفة 

."فيهامقصود السورة املطلوب ذلك

إّن علم املناسبة أساس يف علم التفسري التحليلي ألنه يسهل فهـم اآليات ويرجح بني اآلراء وهذا و 

ما يعني املفسر على األخـذ باملعىن الراجح الذي يربـط بني اآليات ويـدرأ التأويالت املتعارضة دالليـًا مع 

.مع سياق اخلطاب"النصوص القرآنية وجعـل 

إّن مهمة املناسبة األساس هي معاجلة مواضع انقطاع اآلي بعضها عن بعض، فيشرع املفسر يف و 

البحث عنها حني تنقطع الصلة بني آية وآية أو آيات سابقة فمهمتها إذًا قائمة على إدراك الروابط بني 

.ازاآليات واحملافظة على وحدة النص القرآين واقرتانه بقضية اإلعج

نظم كّل مجلة على حياهلا حبسب :األول:إثبات إعجاز القرآن الكرمي وإبراز جوانبه من طريقنيو 
جاعًال ) نظـم الـدرر(وهذا ما أثبته البقاعي يف تفسريه .نظمها مع أختها بالنظر إىل الرتتيب:الثاين.الرتكيب

32.االعجـاز يف علم املناسبة من تدقيق النظر يف هذين اجلانبني

.جامعة املوصل/ قسم اللغة العربية/ كلية االداب/ زهراء خالد العبيدي.د/ مقالة. 32


