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 مع الجزء الثالث مف الموسوعة المصورة

 في       أوؿ موسوعة مصورة لإلعجاز العممي مف الموسوعة المصورة وىي الثالثنقدـ 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 
 ويمكف تحميؿ بقية األجزاء حاؿ نشرىا عمى موقع أسرار اإلعجاز العممي ... الثالثالجزء 

(kaheel7.com) ال تنسونا مف صالح دعائكـ. 

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

 أخوكـ عبد الدائـ الكحيؿ
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الحشرات والطاقة الشمسية 

 



  وفوائده الطبيةالرماف

 



تفسير معراج النبي الكريـ .. السفر أسرع مف الضوء

 



الشمس فرف نووي ممتيب 

 



الطيور تشبو البشر في النوـ 

 



عالج نفسؾ بالعنب 

 



المشارؽ والمغارب 

 



وصؼ قرآني دقيؽ .. الشمس والقمر

 



!! فؾ النممة أقوى مف فؾ التمساح

 



وما ننزلو إال بقدر معموـ 

 



الكذب والغش عند الطيور 

 



الكوف والدماغ شاىد عمى وحدانية اهلل 

 



المجرة واإلعصار شاىد عمى وحدانية اهلل 

 



الغيوـ المعصرات 

 



الناصية مسؤولة عف الكذب والخطأ 

 



! النمؿ يتحطـ مثؿ الزجاج

 



وآية ليـ الميؿ نسمخ منو النيار 

 



إنيا نممة 

 



أنيار تحت الرماؿ 

 



بيت العنكبوت أوىف البيوت 

 



بينيما برزخ ال يبغياف 

 



جباؿ مف الغيوـ 

 



تشبو البشر .. جنود النحؿ 

 



 سـ 1جنيف طولو 

 



حبة برد عمالقة 

 



حشرة أـ ورقة 

 



حقيقة دوراف األرض 

 



 ذكاء النحمة 

 



ذىاب ماء األرض 

 



ربنا ما خمقت ىذا باطاًل 

 



رحمة الحج 

 



سيبمغ ىذا األمر 

 



شياب ثاقب 

 



صنع اهلل 

 



ويمسؾ السماء 

 



كسوؼ الشمس 

 



لمقمر نور 

 



عالـ األزواج والدماغ 

 



لحمًا طريًا 

 



فال أقسـ بالشفؽ 

 



فمينظر اإلنساف مـ خمؽ 

 



وانظر إلى العظاـ 

 



ماًء فراتًا 

 



مرور الجباؿ 

 



نبات يحب المحوـ 

 



نجـ الشعرى 

 



نجـ يموت 

 



نسبة البحر والبر 

 



والنيار إذا جالىا 

 



وانشؽ القمر 

 



وأوحى ربؾ إلى النحؿ 

 



وكموا واشربوا وال تسرفوا 

 



يولج الميؿ في النيار 

 



يكاد البرؽ يخطؼ أبصارىـ 

 



الحشرات تسمع مثؿ البشر 

 



أكبر مجرة كونية حتى اآلف 

 



الصوـ يعالج السرطاف 

 



وتحمؿ أثقالكـ 

 



سعادة األبوة 

 



أسرار صالة االستخارة 

 



الكوف عمى شكؿ حمقة 

 



الطفؿ يميز الخير والشر 

 



مف أصغر الحشرات في العالـ 

 



صورة مصغرة عف اشتعاؿ البحار 

 



رحمة الدـ 

 



حشرة رائعة 

 



العنكبوت ميندس بارع 

 



الحشرات وتمقيح النبات 

 



 ستشيد عميؾ ؾخاليا جسد

 



تقنية القفز عند القطط 

 



أوؿ صورة لمجسر الكوني 

 



جزيئات الحياة 

 



لماذا؟ ... الموف األخضر 

 



النيزؾ األكثر إضاءة 

 



صورة تثبت أف الحديد نزؿ مف السماء 

 



أشد الناس عداوة لممؤمنيف 

 



أقدـ مجرة في الكوف 

 



والدة خمية – والدة مجرة 

 



االستيقاظ المبكر 

 



خضراء كانت األىرامات منطقة

 



 

 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 العممي والعددي كما شارؾ في  اإلعجاز مجاؿ في (وا 
. العديد مف المؤتمرات الدولية

. 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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