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 اإلعجاز الغَيب يف القرآن اللرٍه        
 د/  أمحد عنر أمحد الصَد                                                                     دراشة ىظرٍة ًتطبَقَة على بعض اآلٍات

 7643 

ًجٌي اإلعجاز يف القرآن اللرٍه :

الفصل األًل

الفصل الجاىُ



 اإلعجاز الغَيب يف القرآن اللرٍه        
 د/  أمحد عنر أمحد الصَد                                                                     دراشة ىظرٍة ًتطبَقَة على بعض اآلٍات

 7643 

 ملعجسة :التنوَد تعرٍف ا
 املعجسة يف اللغة :

 ًاملعجسة اصطالحا :

                                                           

(
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 الفرق بني املعجسة ًاللرامة : 





أًال

ثاىَـا 

ثالجـا 
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 تيٌع املعجسة باعتبار املرشل إلَوه:
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 ًجٌي اإلعجاز يف القرآن اللرٍه :





األشلٌب املخالف جلنَع أشالَب العرب .
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 الفصل األًل : اإلعجاز الغَيب ًأقصامى .

 حح األًل : املراد باإلعجاز الغَيب يف القرآن اللرٍه : املب







 املبحح الجاىُ : أقصاو اإلعجاز الغَيب يف القرآن اللرٍه .

 ُ األًل : الغَب املاضـ
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الجاىُ : الغَب احلاضـر 
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الجالح : الغَب املصـتقبل 
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 الفصل الجاىُ
 تطبَقات على أىٌاع اإلعجاز الغَيب

املبحـح األًل 
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األًل

 ُ الجـاى

                                                           

(  
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املبحح الجاىُ
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ما جاء يف شأن الَوٌد :








:ما جاء يف شأن امليافقني 
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املبحح الجالح
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 اخلامتة
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 ثبت املصادر ًاملراجع 
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