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 مع الجزء الثاني من الموسوعة المصورة

 في       أول موسوعة مصورة لإلعجاز العممي من الموسوعة المصورة وىي الثانينقدم لإلخوة القراء الجزء 
وتتميز ىذه الموسوعة بأنيا شاممة ألكبر عدد ممكن من الحقائق    . القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة

 . قرنًا بما يشيد عمى إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية14العممية التي تحدث عنيا القرآن قبل 

   وقد تم استخدام أسموب الصور وتمخيص اإلعجاز في اآلية أو الحديث بكممات قميمة دون اإلخالل بالدقة 
مع استعمال أسموب التشويق والتبسيط بحيث تكون ىذه الموسوعة سيمة الفيم من قبل             . العممية

 .(الصغار والشباب والكبار)جميع فئات القراء 

وىذا النوع من         (PDFعمى ممف )    كما تجدر اإلشارة إلى أننا قمنا بيذا اإلصدار بشكمو اإللكتروني 
...       الممفات سيل التحميل وسيل التصفح سواء عمى الكمبيوتر أو اآليباد أو اآليفون أو نظام األندرويد

خيركم من تعمم     )فقد قال النبي الكريم صمى اهلل عميو وسمم ... بحيث تكون ىدية قيمة تقدميا لمن تحب
 . واإلنسان بعد الموت يبقى العمم الذي ساىم في نشره يصمو ثوابو وىو في قبره(القرآن وعممو

    نسأل اهلل تعالى أن يتقبل منا ومن كل من يساىم في نشر ىذا العمم، فعسى أن نمقى اهلل تعالى بعمل    
 ...في الدنيا وفي القبر ويوم لقاء اهلل.. طيب، وعسى أن يكون ىذا العمل نورًا لكل من يساىم في نشره

ىدائيا:    مالحظة وىذا ىو  .. فقد تم إصدارىا عمى أجزاء .. بيدف تيسير تحميل ىذه الموسوعة ونشرىا وا 
 ويمكن تحميل بقية األجزاء حال نشرىا عمى موقع أسرار اإلعجاز العممي ... الثانيالجزء 

(kaheel7.com) ال تنسونا من صالح دعائكم. 

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

 أخوكم عبد الدائم الكحيل
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معجزة النطفة 

 



فوائد الزواج 

 



ويمسك السماء أن تقع عمى األرض 

 



ياكم  اهلل يرزقيا وا 

 



الوشم وأضراره الجسدية 

 



كوكب يشبو األرض 

 



صورة حقيقية لمبرزخ بين البحرين 

 



المعب عند األطفال 

 



تعدد الزوجات 

 



االنفجار المنظم 

 



حدائق ذات بيجة 

 



المجرة واإلعصار : صورة تشيد عمى وحدانية اهلل

 



العالج بالحناء 

 



اإلنصات إلى القرآن 

 



حفظ القرآن أثناء النوم 

 



ظاىرة االحتباس الحراري 

 



معجزة في آية : اضطياد الييود

 



اكتشاف بحر ىائل تحت األرض 

 



الواصمة والمستوصمة 

 



نار جينم 

 



تشكل البرد 

 



عنكبوت يتوىج لمغازلة األنثى 

 



جبال من الغيوم 

 



البرق والبركان 

 



الثقوب السوداء العمالقة 

 



أصغر من الذرة 

 



البذور الذكية 

 



البعوضة واإلنسان 

 



ومن األرض مثمين 

 



البناء الكوني والمجرات 

 



العدل لدى األطفال 

 



انفجار البحار 

 



فأصابيا إعصار فيو نار 

 



صبغيات النحل 

 



كنوز الفراعنة 

 



رؤية الماضي 

 



وما تحت الثرى 

 



السموات السبع والرقم سبعة 

 



البحر المسجور 

 



السقف المحفوظ 

 



السقف المرفوع 

 



 DNAالشريط المعجزة 

 



تخزين الحبوب عند الفراعنة 

 



 46النطفة والبويضة والعدد 

 



فإذا انشقت السماء 

 



الخمر عند الفراعنة 

 



الماء والجبال 

 



باليين الجراثيم عمى سطح الجمد 

 



 تغيير ما في النفس 

 



السماء واألرض كانتا رتقًا 

 



لن يخمقوا ذبابًا 

 



نياية الكون 

 



وجاءىم الموج من كل مكان 

 



وجعل بينيما برزخًا 

 



وىو الذي مّد األرض 

 



َياَح َلَواِقَح  َوَأْرَسْمَنا الرِّ

 



أوتاد عميقة لمجبال 

 



تصوير الجنين 

 



َفَيْبُسُطُو ِفي السََّماِء َكْيَف َيَشاُء 

 



العالج بالتسامح 

 



معجزة أصحاب الكيف 

 



التراحم بين المخموقات 

 



التحدي الكبير 

 



اإلسراف في تناول المحوم 

 



التصميم الخارق لمطيور 

 



سبحان اهلل .. نير في قاع البحر 

 



طس وسورة النمل 

 



التكافل بين النمل والشجر 

 



التين والطاقة 

 



الجنين يتعمم في بطن أمو 

 



الطفل يتعمم أثناء النوم 

 



ألبان اإلبل شفاء لمسكري 

 



الحائط العظيم 

 



 يومًا 42ابتسامة رائعة لجنين عمره 

 



!!  مميار أرض17في مجرتنا 

 



الزنجبيل بين العمم والقرآن 

 



معجزة قبضة اليد 

 



النمل يشم رائحة الموت 

 



نعمة المباس 

 



باألرض  شبيو كوكب

 



 الذاتية السيرة

 والسنة، القرآن إعجاز في باحث ىو الكحيل الدائم عبد الميندس
 وىو  دمشق جامعة من اليندسة  الميكانيكية في بكالوريوس ويحمل

ثالثة   ولديو متزوج 1966 عام( بسورية )حمص مدينة مواليد من
. واإلنكميزية العربية المغة يتقن... .ولين وعالء فراس أوالد

". القرآن في الرقمي النظام "منيا العممية االكتشافات من عدد  لديو

لكترونياً  ورقياً  )المنشورة الكتب من كبير عدد ولديو  مجال في( وا 
. العممي والعددي كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية اإلعجاز

. القرآني اإلعجاز أنواع مختمف في التمفزيونية والمقاءات البرامج من عدد لو

 بمغ    وقد لغات بتسع موقع وىو  www.kaheel7.com الشخصي موقعو عمى كامل بشكل يشرف
 المقاالت لمئات باإلضافة. وبحث مقالة 1500 من أكثر العربية بالمغة المنشورة العممية المواد عدد

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

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

: التالية العناوين عمى والتعاون لمتواصل
 القاىرة - العربية مصر جميورية: الحالي العنوان
 kaheel7@gmail.com: اإللكتروني البريد

 00201024599904: الجوال رقم
 www.kaheel7.com:  اإللكتروني الموقع

 

 



 ندعوكم لزيارة موقع

في القرآن والسنة أسرار اإلعجاز العممي 

www.kaheel7.com 
  مقالة وبحث في مختمف مواضيع اإلعجاز 1500الموقع يحوي أكثر من * 

 كتب لمتحميل في مجال اإلعجاز العممي والرقمي* 

 عروض بوربوينت لمتحميل * 

 أفالم فيديو في اإلعجاز العممي والرقمي * 

 عدد كبير جدًا من الصور التي تشيد عمى عظمة اإلسالم* 

 ..الموقع متوفر بتسع لغات* 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

  نرجو المساىمة في إرسال ىذه الموسوعة ألحبتكم في اهللنرجو المساىمة في إرسال ىذه الموسوعة ألحبتكم في اهلل
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