
 

 



 

الموسوعة المصورة لإلعجاز العممي 
  المطيرة والسّنة الكريـفي القرآف

 الجزء الرابع

 

 

 عبد الدائـ الكحيؿ
www.kaheel7.com 

 

http://www.kaheel7.com/


 

 مع الجزء الرابع مف الموسوعة المصورة

 في       أوؿ موسوعة مصورة لإلعجاز العممي مف الموسوعة المصورة وىي الرابعنقدـ لإلخوة القراء الجزء 
وتتميز ىذه الموسوعة بأنيا شاممة ألكبر عدد ممكف مف الحقائؽ    . القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة

 . قرنًا بما يشيد عمى إعجاز القرآف الكريـ والسنة النبوية14العممية التي تحدث عنيا القرآف قبؿ 

   وقد تـ استخداـ أسموب الصور وتمخيص اإلعجاز في اآلية أو الحديث بكممات قميمة دوف اإلخالؿ بالدقة 
مع استعماؿ أسموب التشويؽ والتبسيط بحيث تكوف ىذه الموسوعة سيمة الفيـ مف قبؿ             . العممية

 .(الصغار والشباب والكبار)جميع فئات القراء 

وىذا النوع مف         (PDFعمى ممؼ )    كما تجدر اإلشارة إلى أننا قمنا بيذا اإلصدار بشكمو اإللكتروني 
...       الممفات سيؿ التحميؿ وسيؿ التصفح سواء عمى الكمبيوتر أو اآليباد أو اآليفوف أو نظاـ األندرويد

خيركـ مف تعمـ     )فقد قاؿ النبي الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ ... بحيث تكوف ىدية قيمة تقدميا لمف تحب
 . واإلنساف بعد الموت يبقى العمـ الذي ساىـ في نشره يصمو ثوابو وىو في قبره(القرآف وعممو

    نسأؿ اهلل تعالى أف يتقبؿ منا ومف كؿ مف يساىـ في نشر ىذا العمـ، فعسى أف نمقى اهلل تعالى بعمؿ    
 ...في الدنيا وفي القبر ويـو لقاء اهلل.. طيب، وعسى أف يكوف ىذا العمؿ نورًا لكؿ مف يساىـ في نشره

ىدائيا:    مالحظة وىذا ىو  .. فقد تـ إصدارىا عمى أجزاء .. بيدؼ تيسير تحميؿ ىذه الموسوعة ونشرىا وا 
 . ال تنسونا مف الدعاءkaheel7.comويمكف تحميؿ بقية األجزاء مف موقع أسرار اإلعجاز  ... الرابعالجزء 

------------- 

 أخوكـ عبد الدائـ الكحيؿ
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تربية الوالديف تنّمي الدماغ 

 



 مميوف كـ 180األرض كما تبدو مف مسافة 

 



ُيغشي الميؿ النيار 

 



النياية الحتمية لمكوف 

 



بقايا النفجار نجـ 

 



ناشئة الميؿ 

 



األرض في مواجية الشمس 

 



 2013أروع صورة لعاـ 

 



العاصفة الشمسية القاتمة 

 



وردة جديدة في السماء 

 



  يخالؼ الطبيعةاالستنساخ

 



جـر سماوي ضخـ يقترب مف األرض 

 



انظر ماذا يفعؿ التدخيف 

 



السموات والكوف المتعدد 

 



ديف الحؽ 

 



المسيح ليس إليًا 

 



معجزة تسمسؿ الطعاـ 

 



أسطورة ابف اهلل 

 



مف لطائؼ سورة محمد 

 



النسيج المظمـ 

 



الرئة السوداء : إذا كنت مدخنًا فانظر إلى رئتيؾ

 



أطراؼ األرض تتآكؿ باستمرار 

 



البرؽ والغيوـ الثقيمة التي تـز مالييف األطناف 

 



البروج الكونية صورة تشيد عمى عظمة الخالؽ 

 



الحكمة الطبية مف عبادة قياـ الميؿ 

 



الدباء لعالج الوزف الزائد والبدانة 

 



صورة نادرة لمقمر والزىرة 

 



األثر الشفائي لمصوـ 

 



فاليوـ ننجيؾ ببدنؾ 

 



الماء الفرات 

 



نباتات تعود لمحياة 

 



النحاس والنار 

 



كال إذا بمغت التراقي 

 



الشمس مصدر مجاني لمحرارة والضوء 

 



صورة رائعة لمدخاف الكوني 

 



الرياح والمطر 

 



الطاقة الشفائية لمصالة 

 



الظممات الثالث 

 



الميؿ السرمدي 

 



مستقبؿ الشمس 

 



الحياة في كؿ مكاف 

 



أكبر سمحفاة 

 



األكواف المتوازية 

 



أوقد عمى النار 

 



أسرار االستغفار 

 



التعميـ المختمط 

 



معجزة البعوضة 

 



مصابيح في السماء 

 



أمواج تحت المحيط 

 



معجزة النوـ 

 



مف أسرار النحؿ 

 



ماء زمـز لما ُشرب لو 

 



... ما مأل ابف آدـ 

 



كثرة الخطا إلى المساجد 

 



نياية الشمس 

 



! ولمنممة أسناف

 



التدخيف السمبي والسكري 

 



التيف غذاء ودواء 

 



الجمد يتكمـ 

 



الحجر الصحي 

 



الخؿ غذاء ودواء 

 



الشفاء بالقرآف 

 



المجرات تجري 

 



المصعد الفضائي 

 



آية جعمت أحد الممحديف يسمـ 

 



إعجاز الـ في سورة البقرة 

 



أبواب الجنة الثمانية 

 



أبواب النار السبعة 

 



صمى اهلل عميو وسمـ  (محمد)سورة محمد واسـ 

 



أسرار الدموع 

 



التفاؤؿ يطيؿ العمر ويرفع النظاـ المناعي 

 



الحبة السوداء والنظاـ المناعي 

 



المدثر واسـ النبي الكريـ 

 



بعوضة فما فوقيا 

 



الرضا والتفاؤؿ 

 



السواؾ يكافح جراثيـ الفـ 

 



السواؾ يحمي األسناف مف التسوس 

 



وال تقتموا أنفسكـ 

 



النبات يبصر ويشـ ويسمع 

 



سورة الصؼ واسـ أحمد 

 



 الذاتية السيرة

 والسنة، القرآف إعجاز في باحث ىو الكحيؿ الدائـ عبد الميندس
 وىو  دمشؽ جامعة مف اليندسة  الميكانيكية في بكالوريوس ويحمؿ
ثالثة   ولديو متزوج 1966 عاـ( بسورية )حمص مدينة مواليد مف

. واإلنكميزية العربية المغة يتقف... .وليف وعالء فراس أوالد

". القرآف في الرقمي النظاـ "منيا العممية االكتشافات مف عدد  لديو

لكترونياً  ورقياً  )المنشورة الكتب مف كبير عدد ولديو  مجاؿ في( وا 
. العممي والعددي كما شارؾ في العديد مف المؤتمرات الدولية اإلعجاز

. القرآني اإلعجاز أنواع مختمؼ في التمفزيونية والمقاءات البرامج مف عدد لو

 بمغ    وقد لغات بتسع موقع وىو  www.kaheel7.com الشخصي موقعو عمى كامؿ بشكؿ يشرؼ
 المقاالت لمئات باإلضافة. وبحث مقالة 1500 مف أكثر العربية بالمغة المنشورة العممية المواد عدد

(. يوناني – فارسي – كردي – تركي – إندونيسي – ألماني – فرنسي – انكميزي )األخرى بالمغات

 ------------

: التالية العناويف عمى والتعاوف لمتواصؿ
 القاىرة - العربية مصر جميورية: الحالي العنواف
 kaheel7@gmail.com: اإللكتروني البريد

 00201024599904: الجواؿ رقـ
 www.kaheel7.com:  اإللكتروني الموقع

 

 



 

 ندعوكـ لزيارة موقع

في القرآف والسنة أسرار اإلعجاز العممي 

www.kaheel7.com 
  مقالة وبحث في مختمؼ مواضيع اإلعجاز 1500الموقع يحوي أكثر مف * 

 كتب لمتحميؿ في مجاؿ اإلعجاز العممي والرقمي* 

 عروض بوربوينت لمتحميؿ * 

 أفالـ فيديو في اإلعجاز العممي والرقمي * 

 عدد كبير جدًا مف الصور التي تشيد عمى عظمة اإلسالـ* 

 ..الموقع متوفر بتسع لغات* 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  

  نرجو المساىمة في إرساؿ ىذه الموسوعة ألحبتكـ في اهللنرجو المساىمة في إرساؿ ىذه الموسوعة ألحبتكـ في اهلل
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