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الرحيم الرحمن هللا   سم

ومراجعھ مصادره م وأ النظم ة نظر مقياس   برنامج

  



.02، 01مقیاس نظریة النظم، السنة الثالثة لیسانس، الفوجان:   

2 
 

: األو صة   ا

النظم ة نظر ور ظ ب   س

النظم،   لنظرة التار انب ا أتجاوز أن رأيت صص، ا وقلة الوقت، لضيق نظرا

فأقول: ھ، ِ ولبّ املوضوع صلب إ مباشرة   واالنتقال

ور ظ ب اإلتيانس عن العرب ز و النظم اإلتياننظرة أو الكرم، القرآن بمثل

م فصاح مع م ز ب س عن الكشف القدامى العرية علماء ومحاولة مثلھ، من واحدة سورة

ما ور ظ ب الس ان الذي و ال اإلش ذا م، بلغ الكرم القرآن نزول ومع م، ألسن وطالقة

في هللا بارك ذا مت ف قد كنت إن النظم، بنظرة اليوم السمى اآليات إ بك أنتقل ي فإ ك،

: و مثلھ من واحدة سورة بمثل أو الكرم القرآن بمثل يأتوا بأن العرب ا ف هللا   تحدى

- ﴿             

              

               ﴾  :24، 23(البقرة.(  

- ﴿                        

               

           ﴾   :يونس)

37 ،38.(  

- ﴿             

               

         ﴾  :14، 13(هود.(  
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﴿               

         ﴾  :88(اإلسراء.(  

ات: ب   ت

شفت الك الكرمة القرآنية اآليات يھ الن الطالب ا أ نظرت لو

: و مية األ غاية   مسائل

العرب - من طلب و ا عي سورة عا و سبحانھ هللا يحدد لم

البقرة سورة مثل سورة اإلتيان م م يطلب فلم ا، بمثل اإلتيان

يار، ا م ل ترك وإنما عمران، آل (سأو لمة جاءت ذا ورة)ول

فتأمل. نكرة. السابقة اآليات  جميع

أثناء - شاور وال بالتعاون ن للمشرك عا و سبحانھ هللا سمح

فقال: الكرم القرآن سور مثل سورة اإلتيان م ﴿محاول   

             ﴾.زوا ذلك ومع ، 

مسبقا - م عل بمثلھ.حكم اإلتيان ستطيعوا لن م  بأ

بمثل - اإلتيان عن العرب ز ب س الكرم القرآن يذكر لم

رأى من م فم ش ب مذا العلماء ب ذ لذلك الكرم. القرآن

م وم مستقبلية، أو ماضية ية غي معلومات من فيھ زملا م بأنھ

العلم أو ي الفل از اإل من فيھ ملا ز م بأنھ رأى أومن ي

اللغوي أو النظم.العددي نظرة قامت األخ ذا  وع
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ليف:   ت

التالية: املجاالت ي ازالقرآ اإل عن أمثلة   ات

 الفلك. -

ساب. -  ا

 العلم. -

 اللغة. -

قبل: ي و اإللك يد ال إ األعمال  2021-02-01ترسل

  


