
 

 رسالة واحدة فقط!

 د. ناجي بن إبراهيم العرفج

كتيب يتكلم عن رسالة  لةتحيياا لةحلياال لةتال ي ل ال 

وي تااالل لةكتااال   -علاااي م لة ااا    -ج ياااال لياءيااال  

بإثءااااالي  حيياااااا ويالايااااا     ااااان كتاااااب لةي اااااح  

 ولةنصلرى.
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 !رسلة  وليال فقط  

o فل صلب لة حضحع  

o لإلةه لةحليا لةحق لةخلةق  

o هل هنلك سر خفل يتعلق بحقيق   ؟  

o  لةحقيق  ؟إذل  ل  

o   هااال  اااوكر اصحصااال عخااارى  اااا  علااا

  ويالاي   ؟

o   هاال   ااتأيال عر   اار  اصحصاال ولضااح

   ن لةع ا لةجايا  ؤكا عر   وليا؟ )وةيس ث ث !(

o    لةخل  
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o إس  ي   فيال حلقال إةكترواي    

 رسالة واحدة فقط! 

  . الجل إبرلهيم 

 إهال 

إةاا  لةءااليعين عاان لةحقيقاا  بااإخ ق وصااا  وبعقاال 

  تفتح

 في صلب الموضوع 

عر خلااق   م  ر رساالة  وليااال عصاايل  وخلةااال بعااا  

 ُيِ لَت إة  لةنلس عءر  لريخ لةءشري ...

 إا ل رسلة   حييا   وعءل  ه وياه.

و ن عجل  وكير لةنلس ب وه لةرسلة  وإرجلع م إةا   

لة  اتقيمر عرسال لإلةاه لةحلياا لةخالةق جل ل لةصرلط 

ج ياااال لياءيااال  ولةرسااال  عااال م   وااااح  وإبااارلهيم 

 )علااي م لةصاا ل ولة اا  (و حساا  وعي اا  و ح ااا 

 ةتءليغ رسلة  جحهري  وليال هل:



 

 

 اإلله الواحد الحق الخالق 

 عرسل هؤي  لياءيل  ولةرسل ةتءليغ هوه لةرسلة 

 احيلً إة كم إةه وليا فلعءاوه وياه 

 إبرلهيم إة كم إةه وليا فلعءاوه وياه 

  حس  إة كم إةه وليا فلعءاوه وياه 

 عي   إة كم إةه وليا فلعءاوه وياه 

  ح الً إة كم إةه وليا فلعءاوه وياه 

وكااااوةس عرساااال   لةرساااال ولياءياااال  ةت  ياااا    اااال  

 ووظلئف عخرى  ن ل:

لةااحيل لإلة اال و ءليقااه يقااحل  م وع ءاالع م (  لقاال 1

 بصا  وع لا  ويرق ولهت ل .

 (  عليم لةنلس لةتحييا وإخ ق لةعءل ل هلل.2



 

(  ج يا لةقاول لةح ن  قحي وع  ر ةيقتاا  لةنالس 3

 ب م فل طريق م إة   .

(  حجيه ع ءلع م إة   قحى   وطلعته ولةت ليم ةاه 4

 ول ءلع عول ره.

ءاالع م عيكاال  لةاااين و ااحجي  م فاال ع ااحر (  علاايم ع 5

لةاايل وياع م علا   كالر  ليخا   وي ان لة عل لا  

  ال لآلخرين.

 ( هالي  لةعصلل ولة شركين  ن عءال ليوثلر.6

( إبااااا ا لةنااااالس عا ااااام سااااايءععحر بعاااااا  اااااح  مر 7

وسيحلسااءحر يااح  لةقيل اا  علاا  عع االة مر ف اان م اان 

ن عشارك بلهلل وياه وع ل صلةحلً فجزلؤه لةجن ر و 

 بلهلل وعص  ف عحله .......................!

إر هؤي  لياءيل  ولةرسل خلق م وعرسل م إةه وليا  

فح ب. ولةكحر ب ل فيه  ن  خلحقالي ينأاق بحجاح  

  لةخلةق ويشا ا بحيالايتاهر فالهلل هاح خالةق لةكاحر 

و اال فيااه  اان بشاار و ول  و خلحقاالي كعياارل ي يعلاام 



 

 لةحليا هح خلةق لةحيلل لةفلاي  عا هل إي خلةق ل. و 

 وهح خلةق لة حي ولةحيلل ليباي .

إذل قاال   – اان جلاااب مخاارر إر لةءليااق عاان لةحقيقاا   

بارلساا   ف ااح  لإلةااه فاال لةكتاال  لة قاااس ولةقاارمر 

سااحي ي ااتأيال عر  –لةكااريم ب حضااحعي  وإخاا ق 

ساءحلاه  -ي يز لةصفلي لةفريال لةتل يخات  ب ال   

 لركه في ل غيره  ان مة ا   زعح ا .وي يش -و علة  

 وهوه بعض  لس لةصفلي لةتل يتفر  ب ل  :

 لإلةه لةحق خلةق وةيس  خلحقل.    ·

لإلةااه لةحااق وليااا ي شااريس ةااهر وةاايس  تعااا لر     ·

 وي ولةالر وي  حةح ل.

   نااازه عااان  صاااحرلي لةخلاااقر فااا   اركاااه     ·

 ليبصلر فل لةاايل.

حي وي يحل وي يتج ا فل شل    علةل ي ي     ·

  ن  خلحقل ه.



 

  ص ا قالئم بول اهر غنال عان خلقاهر ي يحتال      ·

إةي مر فليس ةاه ولةاا وي ولةاالر وي لوجا  وي وةاار 

وي يحتل  إة  طعل  عو شرل  عو   العال  ان عياار 

 وةكن لة خلحقلي لةتل خلق ل   فل يلج  إةيه.

ولةك اااال  لةتاااال ي     تفاااار  بصاااافلي لةجاااا      ·

يشلركه وي يشلب ه في ل عيا  ان خلقاهر فلايس ك علاه 

 شل .

وي كننل لساتخال  هاوه لةصافلي وغيرهال  ان سا لي  

  فر  ب ل   وياه فل  يض عي  مة    زعح  .

ولآلر  عااحال ععااح  ةلتحااال عاان لةرساالة  لةحليااال  

... لةعناااحلر عو لة حاااحر لةرئي ااال فااال هاااول لةكتياااب. 

  بعااااض لةخااااحلطر وليفكاااالر واتاااالئ  وعو ُ عر عقااااا

لةارلساا  ةلكتاال  لة قاااس ولةقاارمر لةكااريم يااح  ع ةاا  

واصااحق ويالاياا    ولةتاال ي ااعاال عر عشاالرككم 

عل اال  اان لةءحااق ولةحااحلر  35إيلهاال بعااا عكعاار  اان 

لةءناال   ااال لةنصاالرى وبعااا خءاارلي طحيلاا  و جاالر  

ثري  فل لةتحلصل لةحضلر   ال لةشعح  ولةعقلفالي 



 

وةكن قءل  وليلرل عا  كءير  ن  و  لةعلةم. لة ختلف 

 ذةس فإال عو  عر عشير إة  هوه لةخلطرل:

 

فااال لةحقيقااا ر  ااان خااا    رلساااتل ةلنصااارلاي  فااال  

وبعاا  ) لةع اا لةجاياا بشاكل خالق(لةكتل  لة قااس 

قرل ل ل لة كعف  ةكتب لةنصالرى وياحلرل ل لةعاياال 

 اااال رجااال  لةااااين ولةق اااس ولة  ت اااين بلةااااين  ااان 

صلرى فل عاا   ان  و  لةعالةمر وجااي عر     لةن

 يتض ن  ل يلل: )ي ب  ل يتصحره  عظ  م(  

 (   لي 1

 (   ليبن2

 (   رو  لةقاس3

إر لةءاي   لةء يأ  ولة نأق لة اليم ياافعلر لةءلياق  

لة حضااحعل عاان لةحقيقاا  إةاا  لةتفكياار ولةحااحلر  ااال 

 هؤي  لةنصلرى بلأف وليترل :



 

 ل  عن  قحةكم با ر     ولياا   بين ال عااتم          ·

 (؟1=1+1+1 شيرور إة  ث ث  مة   )هل

هل   ولياٌ يل فل ث ث  ع  ث ث  يلت فل          ·

 ؟(1فل  3ع   3فل  1)وليا 

 إضاالف  إةاا  ذةااسر وي ااب بعااض عقلئااا لةنصاالرىر 

فااإر ة ااوه لآلة اا  لةع ثاا  وظاالئف وكينحااالي وطءاالئال 

  ختلف   ن ل:وصحرلً 

 (   لي  = لةخلةق 1

 لة نقو( ((   ليبن = لةُ َخل ِ  2

 )لة عزل((   رو  لةقاس = لة  تشلر 3

إر لةقح  ب ر لة  يح هح لبن   عو عاه إةاه عو جاز   

 اان لإلةااهر يتناالقض   ل اال  ااال  اال قرر ااه اصااحق 

ييق عكاي هوه لةنصحق علا  عر  لةكتل  لة قاسر

 عيا فل لةاايل:   ي يرله

  إاكاام ةاام   اا عحل صااح ه قااط وةاام  اارول وج ااه . 

 (37:5)لاجيل يحينل 



 

)لةرسلة    ةم يره عيا قط وي ي تأيال عيا رؤيته  . 

 (16:6ليوة  إة   ي حثلوس 

 (20:33)لةخرو    ي عيا يرلال ويءق  ييل  . 

وبناال  علاا  هااوه لةنصااحق وغيرهاالر فااإال ععجااب  

وليتاارل  كيااف ا ااتأيال   ت االئ  بكاال صااا  وع لااا 

لةتحفياااق بااااين لةااااوين يقحةااااحر باااا ر عي اااا  هااااح   

واصااحق لةكتاال  لة قاااس لةتاال  ؤكااا عاااه ي يحجااا 

عيااا رعى   وي ساا ال صااح ه؟!   إاكاام ةاام   اا عحل 

 صح ه قط وةم  رول وج ه .

عةاام ياار لةي ااح  فاال ذةااس لةحقاات وعلئلاا  عي اا       ·

باان ك اال )  ليوع ءلعااهر عةاام ياارول عي اا  لة  اايح 

 وي  عحل صح ه؟  يعتقا بعض م(

 ) لةع اااا لةجاياااا (عةااام ياااوكر لةكتااال  لة قااااس      ·

علااا  ساااءيل   فلصاايل و شااالها ياااح  يياالل عي ااا ر

وهح ي شل ويتحال وي كال ويشار  ويرشاا  لة عل :

 قح ه بل ويتحلور  ال لةشيألر فل قص  لإلغحل ؟



 

) إذل عيءءت عر  قرع لةقص  لةكل ل  ة حلوة  لةشيألر 

غاااحل  عي ااا  ولختءااالره ك ااال ور ي فااال لةكتااال  إ

 (.1:4-10لة قاسر لاظر إاجيل  ت   

كيااف يقاارر لةكتاال  لة قاااس عر   ي ياارله وي      ·

ي اا عه عيااا ثاام اجااا  اان يعتقااا عر عي اا  لةااو  رعول 

شخصااه وساا عحل صااح ه هااح   عو لباان   عو عاااه 

 جز   ن عقيال لةتعليق؟ 

 هل هناك سر خفي يتعلق بحقيقة هللا؟ 

إر لةكتل  لة قاس يؤكاا ةنال عكاس ذةاس يياق ينقال  

ر  لةناالس وخاالةق م ج يعاال ولةااو   –عاان   لةحااق 

اأاااق بااالةحق وع ااار لةنااالس بل ءااالع لةحاااق ولةصاااا  

قحةه:   إانل عال لةر  وةيس هنلك  ن إةاه  –ولةعا  

ل مخر. وإانل ةم ع كلم بلة ر وةام عجعال هاافل   اتتر

... إانال عااال   وإااال عاأااق بالةحقر وإاناال ععلاان  اال 

 (19:45)إشعيل  هح صا   . 

 إذا ما الحقيقة ؟ 



 

إر لةكتااااااب لة قاساااااا  ةاااااااى لةي ااااااح  ولةنصاااااالرى  

ولة  اااال ين  شاااا ا ج يع اااال بحجااااح    و حيياااااه. 

وةننألق لآلر  عل فل ريل  ةلءحاق عان يقيقا  لإلةاه 

ه وعءل  ه ول ءلع عول اره ووصاليله فال لةحق و حييا

 ) لةع اااا لةقاااايم ولةع اااا لةجاياااا (لةكتااال  لة قااااس 

ولةقااارمر لةكاااريم لةاااو  هاااح ب علبااا  لةع اااا ليخيااار 

ولةن االئل ةلناالس عج عااينر ف ااح كاا     لة ااحي  بااه 

إةااا  خااال م لياءيااال  ولة رسااالين  ح اااا بااان عءاااا  

 (... لةنءل لي ين.ملسو هيلع هللا ىلص)

ن لةحقيقاا  بااإخ ق وصااا  ع اال عوة ااس لةءااليعين عاا 

وبعقل  تفتحر ف رجح عر يكحر هول لةكتيب  فياال ة ام 

و ةااااي  يكتشاااالي لةحقيقاااا  لةحلضااااح  يااااح  لإلةااااه 

لةحلياااار وطريقااال  رشاااال إةااا  لةتحيياااا ولةأ  اينااا  

 ولةرلي  لةنف ي  ولة عل ل ليباي .

 ن عجل  قايم لةاةيل عل   حييا  ر سحي ععار  

 ة قاس ولةقرمر لةكريم بعض لةنصحق  ن لةكتل  ل



 

 ور  علياااق رلجيااال  ناااس قرل   ااال بعنليااا  ولاصااالي 

وصا  و حضاحعي  ي  شاحب ل  صاحرلي عو عيكال  

   ءق .

 ) لةع ا لةقايم (  لةحليا لةحق فل لةكتل  لة قاس 

هوه  جر  بعض لةنصحق لةتل  اا  علا  ويالايا  

 فل لةع ا لةقايم : ) لإلةه لةحليا (  

) إساارلئيل: لةاار  إة ناال ر  وليااا.  لساا ال ياال     ×

 ( 4:6لةتعني  

ةااوةس قااا َعُظ ااَت عي اال لةاار ه لإلةااهر ياااه ةاايس     ×

ِ علَُس وةيس إةهٌ غيرك ي ب كل  ل س عنله بآذلانل. ) 

 (22:7ص حئيل لةعلال 

ةتعل حل و ؤ نحل بالر و ااركحل عاال عاال عاال هاح      ×

عاال هاح   ر ةم يحجا إةاه قءلال وةان يكاحر إةاه بعاا .

 (11-10: 43) إشعيل  لةر ر وي  خل  غير . 

عاااال هاااح ليو  ولآلخااار وي إةاااه غيااار  .  ااان     ×

  ( 6:44) إشعيل   علل؟ 



 

عة ت عاال لةار  وي إةاه غيار ؟ بالر و خلا ر    ×

 ( 21:  45) إشعيل  وةيس هنلك مخر. 

 وحدانية هللا؟هل تذكر نصوصا أخرى تدل على  

 )لةع ا لةجايا (  لةحليا لةحق فل لةكتل  لة قاس 

) هوه بعاض لةنصاحق لةتال  اا  علا  ويالايا    

 فل لةع ا لةجايا : لإلةه لةحليا (

v       ولةحياالل ليباياا  هاال عر يعرفااحك عااات لإلةااه

 .لةحاااق ويااااك وعر ي اااحع لة  ااايح لةاااو  عرسااالته

 (3:17)إاجيل يحينل 

v      ل   إة كااام وقاااا حل لةخا ااا  ةاااه فقاااط. لعءااااو

 (10:4)إاجيل  ت   

v     لس ال يل إسرلئيل: لةر  إة نال ر  ولياا... فاإر

 28:12) إاجيال  ارقس   ولياٌ وةيس مخر ساحله. 

- 33) 



 

v       فإر   وليا ولةحسيط بين   ولةنالس ولياار

إةاااا   1)لةرساااالة  وهااااح لإلا اااالر لة  اااايح ي ااااحع. 

   (5:2 ي حثلوس 

v       جل  عياهم إةيه وقل  ةه:   سيا  لةصلةحر  ل

هااح لةشاال  لةصاالةح لةااو  عع لااه كاال عيصاال علاا  

:   ة االذل  اااعحال ) عي اا  (يياالل عبايااه؟  ف جلبااه 

) صلةحلً ؟ ةيس هنلك  ن صلةح إي وليار إااه   . 

ك ااال فااال ا اااخ  لة لاااس  17-16: 19إاجيااال  ت ااا  

 جي س(

ل تستطيع أن تسرد نصوصاا واضاحة مان الع اد ه 

 )وليس ثالثة!(الجديد تؤكد أن هللا واحد؟ 

   لةحليا لةحق فل لةقرمر لةكريم

هااوه مياالي قرماياا   ختاالرل  ااا  علاا  ويالاياا     

 وعقيال لةتحييا لةصلفي  لةجلي  فل لةقرمر لةكريم:

ü    ( .قاال هااح   عيااا.   لةصاا ا. ةاام يلااا وةاام يحةااا

-1: ميا  113)رقام لة احرل . وةم يكن ةاه كفاحلً عياا(

4) 



 

ü   ) مي  21)رقم لة حرل . ) ي إةه إي عال فلعءاور :

25) 

ü     ذةكاام   ربكاام ي إةااه إي هااح خاالةق كاال شاال (

. )رقام لة احرل فلعءاوه وهاح علا  كال شال  وكيال(

 (102: مي  6

ü   ( ) (4: مي  37)رقم لة حرل . إر إة كم ةحليا  

ü  )وإة كم إةه وليا ي إةه إي هح لةري ن لةرييم ( .

   (162: مي  2)رقم لة حرل 

 )  حييا  (إر هوه لةرسلة  لةخلةال 

هااال لة حضاااحع لةجاااحهر  وليسااالس فااال لةقااارمر 

 لةكريم.

 الخاتمة 

كعياارل فاال لةكتاال  لة قاااس إر لي ةاا  ولةنصااحق لة 

ولةقرمر لةكريم  ؤكا ب ال ي يااع  جالي ةلشاس عر   

يقااح  لةكتاال   وليااا ي إةااه غيااره وي  عءااح  سااحله.

لةر  إة نال ر  ولياا...  لة قاس  لس ال يل إسرلئيل:



 

وياااوكر لةقااارمر  فاااإر   وليااااٌ وةااايس مخااار ساااحله .

ا   قال هاح   عيا لةكريم هول لي ر بج   فال قحةاه:

.  

ولةكتال  لة قااس ي يعءات فح اب عر   ولياار بال  

يؤكاااااا عيضااااال بكااااال وضاااااح  عر   هاااااح لةخااااالةق 

ولة ُخل ِ  لةحيياا   ةتعل احل و ؤ ناحل بالر و ااركحل 

عال عال عال هح  ر ةام يحجاا إةاه قءلال وةان يكاحر إةاه 

) إشاعيل  بعا . عال هح لةر ر وي  خل  غيار  . 

43 :10-11)   

ةناال عر لةقااح  ب ةحهياا  عي اا  عو رو  وبااوةس يتءااين  

لةقاس عو غيره ل ي سنا ةهر وي  ةيل عليهر و ل هام 

إي  خلحقلي  ن خلق   ةيس ة م  ان لي ار شال ر 

ف اام ةي ااحل مة اا  وي  جلياالي هلل عو  ج اايال عو   عااي  

ةاااه. فلااايس ك علاااه شااال  ك ااال ذكااار لةكتااال  لة قااااس 

 ولةقرمر لةكريم.

ل لةتااالريخ عر طلئفااا   ااان جلااااب عخااارر يااارو  ةنااا 

لة حياين  ن لةنصلرى قا يقت عشاا عااحلع لةعاول  

وليضأ ل  يا ل م نات بتحيياا   ورفضات  ءاايل 



 

 عاالةيم عي اا  ليسلسااي  وليصاالي  لةتاال كلااات  اا  ر 

بتحييا   وعءل  ه وياه. وقا رفضات هاوه لةألئفا  

وعاكاااري عقياااال لةتعلياااق لةتااال ظ اااري علااا  عياااا  

 بحةس وع ءلعه. 

ولةخ صااا  هااال عر   لةخااالةق عرسااال م   واحيااال  

وإبارلهيم و حساا  وعي اا  و ح اال وج يااال لياءياال  

 )صاااالحلي   وساااا  ه علااااي م عج عااااين(ولةرساااال 

ةاعحل لةنالس إةا  لإلي الر بالهلل وإخا ق لةعءال ل ةاه 

وهاااوه هاااال  ويااااه ي شاااريس وي اااااا ةاااه سااااءحلاهر

  رسلةت م لةحليال:

يال  ولةرسال ولياالر إذلً وييق إر  رسلة  ج ياال لياء

 فإر  ين م وليا.

 ف ل هح  ين هؤي  لياءيل  ولةرسل؟

إر جااحهر رساالةت م يقااح  علاا    لةت االيم   هللر  لااس  

لةكل اا  لةتاال  عءاار عاان  عناا    لإلساا     و ف ح ااه 

 فل لةلق  لةعربي .



 

هاح لةااين لةحاق وقا عكاا لةقارمر لةكاريم عر لإلسا    

ةج يااال عاءياال    ورساالهر وي كاان  تءااال هااوه لةحقيقاا  

)إذل عيءءاات عر لةقرماياا  فاال لةكتاال  لة قاااس عيضاالً. 

 ألااال علاا  لة زيااا يااح   عناا  لإلساا   وعاااه  ياان 

هال لكتشافت ج لةاه  فض  لقرع كتل : ج يال لةرسلر

 لةحقيقل؟(

وختل االر  اان عجاال لةحصااح  علاا  لةخاا ق يجااب  

ه لةرساااالة  ولإلي اااالر ب اااال بصااااا  عليناااال  لقاااال هااااو

إخاا ق. وةكاان هااول لةع اال فقااط ي يكفاال! باال يجااب 

)ويشا ل علينل عيضل لإلي لر بج يال عاءيل    ورسله 

 ذةااس لإلي االر باالةنءل  ح ااا صاال    عليااه وساالم(

ول ءاالع هايااه ولةع اال بااه. هااول هااح لة ااءيل إةاا  يياالل 

 عباي  سعيال 

حب لةخ ق فيل  ن يءحق عن لةحقيق  بإخ ق وي 

ويريا عر يعح  إة  خلةقه ويؤ ن به ويعءاا   ويااه 

ويتءال عول ره وهايه كل يعاي  ييالل ساعيال  أ  نا  

عباياا ر ةعلااس  تفكاار فاال هااول لي اار و ت  اال فيااه لآلر 

و تخو لةقرلر قءال فاحلي ليولر... قءال لة احي لةاو  

 ي  ل فج ل! هل  علم  ت ؟



 

 ااار لة  ااام بعاااا لةتفكااار وإعااال ل لةنظااار فااال هاااول لي 

ولةحلساامر وبعقاال  ااارك وقلااب صاال     ااتأيال عر 

 قرر عرَّ   وليا ي شريس ةه وي وةا ةه و ؤ ن بهر 

و عءاه وياهر و ؤ ن با ر  ح اال اءالر ورساحٌ   عال 

 علي م لة   . -اح  وإبرلهيم و حس  وعي  

ü               ي كنس لآلر عر  ؤ ن بلهلل لةحلياا  اعمر

 ب وه لةش ل ل: –إذل ش ت  –و نأق وبرسحةه لي ين 

 عش ا عر ي إةه إي   وعش ا عر  ح الً رسح   

) هوه لةش ل ل هل لةخأحل ليوة  عل  لةأرياق إةا  

لةحيلل ليباي  لة عيالر وهل لة فتل  لةحقيقل يبحل  

 .لةجن  (

إذل قاارري عر  عااح  إةاا    لإلةااه لةحااق لةااو  خلقااس 

ف حي يَْقءَلَُس   ويفر  بس  و ؤ ن به و عءاه وياهر

ويتح  عليس ويقفر ةس ج يال ذاحباس وساحي  شاعر 

 بلةأ  اين  لةقلءي  ولةرلي  لةنف ي  ولة عل ل لةحقيقي .

) قُْل يَل ِعءَلِ َ  لةَِّويَن عَْسَرفُحل َعلَ  عَْافُِ اِ ْم َي  َْقنَُأاحل  

َ يَْقِفااُر لةااوهاُح ِ إِرَّ إَّ َ  َجِ يعًاال إِاَّااهُ ُهااَح ِ ااْن َرْيَ ااِ  إَّ



 

ِييُم َوعَاِيءُحل إِةَ  َرب ُِكْم َوعَْسِلُ حل ةَاهُ ِ اْن قَْءاِل  لْةقَفُحُر لةرَّ

عَْر يَ ْ ِيَُكُم لْةعَاوَلُ  ثُامَّ َي  ُْنَصاُروَر َول َّءِعُاحل عَْيَ اَن َ ال 

بَْقتَا ً  عُْاِزَ  إِةَْيُكْم ِ ْن َرب ُِكْم ِ اْن قَْءاِل عَْر يَا ْ ِيَُكُم لْةعَاوَل ُ 

رقاام لة ااحرل  –لةقاارمر لةكااريم  .َوعَْاااتُْم َي  َْشااعُُروَر(
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  وكير عخير ...

إذل عيءءت عر  ُ ِلَم هلل لةحلياا عو كلاات ةاايس لةرغءا  

 فل ليستف لر 

عو طلاااب لة زياااا  ااان لة علح ااالي ياااح  لإلسااا   عو 

 ويالاي     علة ر

 ل:فض  قم بزيلرل  حقعنل ليةكتروا

www.discoveritsbeauty.com   

 وي كنس لةتحلصل  عنل عل  لةءريا ليةكتروال: 

info@discoveritsbeauty.com  

 كتب ولصالرلي ةل ؤةف



 

 رسلة  وليال فقط!

 لإلةه فل لةنصرلاي  ...  ل طءيعته؟

 هل لكتشفت ج لةه لةحقيقل؟

  قريال يح  لإلس   100

  قريال يح  لةتحييا 50

  )ملسو هيلع هللا ىلص(  لةنءل  ح ا  قريال يح 101

  قلئق: 7سل ل  لكتشف ج لةه فل 

) سل ل   أحرل و ي رل و ختصرل ةكتاب لة ؤةاف  

 لة لبق  (

 رعس لةجءل لةجليا  

  ين م   ويحل 

 عبجايلي لإلس  

 لإلجلب  عن ليس ل  لةحلس   ةإلا لاي 



 

 عس ل    لةح ن  

 لةحيل ليخير

 خل م لةرسل

 مواقع إلكترونية إسالمية مفيدة 

http://www.allahsquran.com 

http://www.quranexplorer.com 

http://www.quranhive.com 

http://www.islamhouse.com 

http://www.edialogue.org 

http://www.islamreligion.com 

http://www.newmuslimguide.com 

http://www.discoveritsbeauty.com 

http://www.guidetoislam.com 


