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 مع الجزء الخامس مف الموسوعة المصورة

 في       أوؿ موسوعة مصورة لإلعجاز العممي مف الموسوعة المصورة وىي الخامسنقدـ 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 

 .ويتميز ىذا الجزء بوجود عدد مف الحقائؽ الرقمية المذىمة

   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  ... الخامسالجزء 

------------- 
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 24سورة النور والرقـ 

 



 19سورة النمؿ والرقـ 

 



أطوؿ سورة وأقصر سورة 

 



توازف حروؼ القرآف 

 



إحكاـ عجيب لمرقـ سبعة 

 



اآلثار المدمرة لمشاىدة األفالـ اإلباحية 

 



االستقرار في الزواج 

 



البشارة بالنبي في اإلنجيؿ 

 



 33آية الكيؼ والرقـ 

 



في سورة اإلسراء والقيامة  (ص)اسـ محمد 

 



في سورة التحريـ والبمد  (ص)اسـ محمد 

 



في سورة يوسؼ  (ص)اسـ محمد 

 



أـ الكتاب والرقـ سبعة 

 



 19سورة مريـ والرقـ 

 



 114كييعص والعدد 

 



 114سورة البينة والعدد 

 



سورة الروـ وعمر النبي الكريـ 

 



 19سورة الجف والرقـ 

 



ذيؿ مغنطيسي لمشمس يحمي األرض 

 



الحبة السوداء  زيت 

 



الكممة الطيبة صدقة وعالج 

 



الفاكية ثـ المحـ - النظاـ الغذائي األمثؿ 

 



النيي عف األكؿ والشرب قائمًا 

 



اليأس مف روح اهلل 

 



فوائد وأسرار الرضاعة الطبيعية 

 



سورة الضحى والرقـ سبعة 

 



 7سورة الكافروف والرقـ 

 



 23سورة النجـ والعدد 

 



آية جمع القرآف 

 



 وقاية مف الجراثيـالوضوء 

 



 الوضوء  إسباغ

 



  والحالة النفسيةالوضوء

 



نعمة الدمع والبكاء 

 



في سورة الروـ  (محمد)واسـ  (اهلل)اسـ 

 



الشفع والوتر – مف أسرار سورة الفجر 

 



عمر النبي في سورة الفجر 

 



إعجاز أواخر اآليات 

 



الشمس عندما تموت 

 



عمر النبي في سورة الرعد 

 



ىؿ سيستمر الكوف إلى األبد؟ 

 



الخمر يؤثر عمى المعدة 

 



الربا واألزمة االقتصادية 

 



ـْ ِمْف ُتَراٍب  َخَمَقُك

 



كؿ شيء يدور 

 



ـْ َلُو ِبَخاِزِنيَف  َوَما َأْنُت

 



ومف األرض مثميف 

 



 الرسوؿ الرحيـ

 



 ...ال تحزف

 



 استوصوا بالنساء

 



مف مخاطر وأضرار التجسس 

 



أقطار الكوف 

 



البروج في الكوف 

 



 كيؼ أصدر الكوف ترددات صوتية... السماء تتكمـ

 



لماذا ىذا الوصؼ بالذات؟ ... القمر المنير

 



بصمة الدماغ 

 



سف التقاعد في اإلسالـ 

 



فوائد الصياـ يوميف مف كؿ أسبوع 

 



فوائد الرائحة العطرة 

 



العالج بالفرح والسرور 

 



العمـ يزيد متوسط عمر اإلنساف 

 



السعادة الحقيقية 

 



آيات السجود في القرآف 

 



األمؿ والتفكير اإليجابي 

 



المسؤوؿ عف تموث البيئة 

 



فطرة اهلل 

 



النوـ يغسؿ الدماغ 

 



العقوبات عند النمؿ 

 



لحـ الخنزير يضر الرجاؿ 

 



َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا 

 



كيؼ نرى األرض مف المجرة 

 



المصباح في زجاجة 

 



أصغر حشرة 

 



العاطفة في عالـ الحيواف 

 



 1 فما فوقيابعوضة 

 



 2 فوقيا فما بعوضة

 



 3 فوقيا فما بعوضة

 



الساعة  اقتراب عمى دليؿ السحاب ناطحات

 



البحار  أعماؽ في الحياة

 



العميقة  لألمواج حقيقية صورة

 



ىندسية لوحة البعوضة عيف

 



 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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