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 فكرة عن الموسوعة

 في القرآن الكريم والسنة النبوية           أول موسوعة مصورة لإلعجاز العمميبفضل من اهلل تعالى قمنا بإنجاز 
وتتميز ىذه الموسوعة بأنيا ستكون شاممة ألكبر عدد ممكن من الحقائق العممية التي تحدث       . المطيرة

 .عنيا القرآن قبل أربعة عشر قرنًا بما يشيد عمى إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية

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

    نسأل اهلل عز وجل أن يتقبل منا ومن كل من يساىم في نشر ىذه الموسوعة، فعسى أخي المؤمن أن     
..      تمقى اهلل تعالى بعمل طيب يوم لقائو عز وجل، وعسى أن يكون ىذا العمل نورًا لكل من يساىم في نشره

 ...في الدنيا وفي القبر ويوم لقاء اهلل

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... الجزء األول 

(kaheel7.com) ال تنسونا من صالح دعائكم. 

------------- 
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األىرامات وحديث القرآن عنيا 

 



 صوتية ذبذبات يصدر النمل

 



 بالماء النار تمتقي عندما

 



 نجاة فرعون

 



 المحيط تحت أمواج

 



 الروم فييا ُغمبت التي المنطقة

 



!! يتحطم النمل

 



 النمل عالم في المساعدة

 



 الحشرات عمى يتغذى نبات

 



 الجبال تحرك األرض

 



 القمر سطح عمى من" الشمس لكسوف "صورة أول

 



 السالم عمييما وعيسى آدم معجزة

 



 وجل عز الخالق لتسبيح المؤمن تدعو لنممة صورة

 



 القمب أسرار

 



 يميث الكمب

 



 يبكي نبات

 



 األعماق سمكة

 



 القمب لحماية ذىبية نصيحة

 



 أختيا تحمل نممة

 



 نممة قوة

 



 الكنَّس الجوارِر 

 



 نار فيو إعصار

 



 األرض طبقات

 



 الذبابة سرعة

 



 المدىنة الوردة

 



 الطارق النجم

 



 النمل عالم في التضحية

 



 سوداء المدخن رئة

 



 البحرين مرج

 



 السماء دخان

 



 القرآن في 19 العدد آفاق

 



 األزرق الحوت

 



 البرق

 



 السماء في نجم انفجار

 



 الصدع ذات واألرض

 



 كالدىان وردة

 



! اهلل سبحان... يستغيث نبات

 



 الكاذب الفجر

 



 البكتريا من لموقاية األيدي غسل

 



 الماء جزيئة

 



" الحكيم والقرآن يس"

 



 الطائر؟ ىذا ييدي الذي من

 



 بالنفس والثقة الناصية

 



 القطبي الشفق

 



 الفراشة ألوان

 



 والدخان المجرة

 



 األرض تثبت الجبال

 



 الفضاء في الرؤية

 



 الفضاء في اإلقامة

 



 والقمب السمع

 



 اإلنسان بنان

 



 الشمس لكسوف صورة

 



 لمنحمة خارق تصميم

 



 ليالً  المصابيح أطفئوا

 



 الغيظ من تميَّز تكاد

 



 اهلل يرزقو طائر

 



 الرائعة لمجرتنا صورة

 



 يسبحون فمك في كل

 



 النمل مساكن

 



 حشرة يأكل نبات

 



 المفترس النممة فك

 



 الفجر صالة أىمية

 



 العالية األبنية ظاىرة

 



 المضادة المادة

 



 ضرورية االجتماعية العالقات

 



 اهلل إلى األعمال أحب

 



 الحيوية والمضادات الصراصير

 



 والنوم النحل

 



 القمب واطمئنان اهلل ذكر

 



 المديد والعمر الصالة

 



 األيمن الجانب عمى النوم

  



 السماء في فيبسطو

 



 لمسعادة طريق الخير فعل

 



 والنفط الحجري الفحم

 



 القمر سطح من األرض شروق

  



 األرض انبساط

 



والقرآن المناعي النظام

 



 سبعة والرقم األلوان

 



الجبال  في فخمة بيوت

 



بعيد  من األرض

 



 

 

 

 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  * 

صور التي تشيد عمى عظمة اإلسالم العدد كبير جدًا من * 

 ..الموقع متوفر بتسع لغات* 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

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

http://www.kaheel7.com/

