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Establishment Name AlSalam Islamic Center / مركز
السالم اإلسالمي

اسم المنشأة

Emirate Dubai / دبي اإلمارة

Trading License Number 57 رقم الرخصة التجارية

Media File Number MF-02-5801994 رقم السجل اإلعالمي

Permit Details بيانات التصريح

Service Printing Permit / إذن طباعة الخدمة

Type of Publication Book / كتاب نوع المطبوع

Book Title السماء - اآليات الكونية اسم الكتاب

Author Name مركز السالم اإلسالمي اسم المؤلف

Language Arabic / العربية اللغة

Age Classification E التصنيف العمري
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 أُنظري إىل ا%$#"ء فوقك
 وتأمىل3 المنظر من حولك
 استكشفي ٔا%)ان السماء

 بتدرج ألوانها ا%,ر*"ء
 اجعىل3 %01/.- نصيبًا
  و حدىڡ3M النظر بعيدًا



 لتكوىى3P من بںىP3 المفكرين
P3بآيات الّله المتأملںى  

 ٕ>3#":89 بالّله 567د23



  خلق ا%$#"ء أعظم
  مما كنا نتوهم

 ?<= سماوات طباقا
بعضها فوق بعض إحكامًا



اٌت و أرزاق  ىڡ3P ا%$#"ء خرى3
  بأمر الّله تهطل أمطاٌر وِبشارات



 سماء A3,7ة
  6AC)م متألقة
 هداية للمسافر
 ىڡ3P ترحاله و سفره

ق lء و ترى 3 Pنجوم تىص 
Dٔ%EٔGُ ُتجمل السماء و  
 تمىلr ا%$#"ء لياًل
 و تبهج الناظر حتمًا



 الّله العظيم
HI$/%خلق السماء ا 

 ر9JK" فوق بعض
فوق الفضاء الرحيب



 مكننا من استكشاف ا%$#"ء
 والتحليق بںىP3 أكوام السحاب

3 ىڡ3P ٔارL"ء السماء Pدون الُمىص 
من غرى3 إذن خالق السماء



  حفظ الّله السماء
  بأقوى حارس شجاع

 يحفظها من كل شيطان
  طاغي جبار

 ينرس� الخراب والدمار
 والدخول لكل ماهو MN7)ر



 ا%$#"ء هي مدخل المجرة
  تغطي االrرض و تلفها

 A>%"O"ء ا%##5د



PL-G يوم تنشق ا%$#"ء و 
 ويعلو دوي الرعد المرجف

ع ويتعجب كل الخلق و 63,
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