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Generated Date 11-March-2021 تاريخ إنشاء الشهادة
Application Number MC-02-01-0249301 رقم الطلب

Establishment Details بيانات المنشأة

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 تعرف على اسم هللا الهادي اسم الكتاب

Author Name مركز السالم اإلسالمي اسم المؤلف

Language Arabic / العربية اللغة

Age Classification 6-9 التصنيف العمري

Warning تنويه

يجب تدوين رقم موافقة إذن الطباعة واسم المطبعة وعنوانها باإلضافة للتصنيف العمري مع ذكر الجملة التالية " تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي
تالئم محتوى الكتب وفقا لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني لإلعالم " وذلك للحصول على موافقة التداول

إعتماد مدير ادارة المحتوى اإلعالمي

إذن طباعة وإجازة تداول مطبوعات ونصوص
Publishing Printing & Text Permit

This is an electronic permit, no need for a stamp, Any deletion or alteration in this permit makes it cancelled هذه اإلجازة صدرت إلكترونيا وال تحتاج إلى ختم ،أي كشط أو تغيير في اإلجازة يلغيها

To verify the permit information please call customer happiness center at 600535558 لمراجعة صحة البيانات الواردة باإلجازة الرجاء التواصل مع مركز سعادة المتعاملين على الرقم 600535558
Federal Authority | هيئة اتحادية

TEL +971 2 4044333 هاتف | FAX +971 2 4450458 فاكس | ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة | P.O.BOX 3790 ص.ب
www.nmc.gov.ae



﷽
  0َِّاب الِإَ ةَُّوق الَو َلْوَح ال



ىلإ يمتني باتكلا اذه



١

 ًاناَمِيإ ، ًاباَسِتْحاَو ًاناَمِيإ"
 ،ًاباَسِتْحاَو ًاناَمِيإ ، ًاباَسِتْحاَو
 " . . . ًاباَسِتْحاَو ًاناَمِيإ
 َوُهَو تاَِمَلكْلا ِهِذه ٌدَمَْحأ َر3َرك
 ُهَعَم ًالِماَح َةَعاقْلا ُلُخْدَي
.ِةَل3ضَفُمْلا ُهَتَبْعُل



٢

 " ؟ُدَمَْحأ اَي ُلوَُقت اَذاَم"
 ْنِم ِهْيَِلإ ُرُظْنَي َوُهَو ُهَاَبأ ُهََلأَس
 .ِهِتَفيِحَص ِءاَرَو



٣

 !ِيَبأ اَي ِةَسَرْدَمْلا يِف َناَضَمَر ِمْوَص ْنَع َمْوَيْلا اَنْم3لََعت"
َْنأ اَنْيَلَعَوٌ زِيزَع ٌفْيَض ُناَضَمَر" :يِتَمaلَعُم ْتَلاَق
ٌ.دَمَْحأ َبَواَج"،ِباَسِتْحْالاَو ِناَمِيْإلِاب ُهَلِبْقَتَْسن



 ًاناَمِيإ ناَضَمَر َموَُصن َْنأ ُبِجَي !ِعْب3طلِاب ٌحيِحَص"
 َوُه اَمَو ُناَمِيْإلا َوُه اَم ُمَلَْعت ْلَه .ًاباَسِتْحاَو
.َُبْألا ََلأَس"؟ُباَسِتْحْالا

٤



٥

 ،ِِهرْيَِغل َال ْطَقَف ُهَل َمو3صلاَو ِهللِاب ًاناَمِيإ !َيُبأ اَي ْمََعن"
 ْطَقَف ِهللا َنِم يِماَيِص َرَْجأ َبُلَْطأ َْنأ ُباَسِتْحْالاَو
 يِفَتاَرُوكلا ُعَضَي َوُهَو ٌدَمَْحأ 3دَر ".ِِهرْيَغ ْنِم َال
 .اَِهنَاكَم



يِنَم3لَع يِداَهْلا ُهللا ،ِّهِلل ُدْمَحْلا ،ُدَمَْحأ اَي َتْقَدَص"
.اًمِسَتْبُم َُبْألا َلاَق ".َِكلَالِخ ْنِم َباَسِتْحالاَو َناَمِيْإلا
  .ٌدَمَْحأ ََلأَس "؟يِداَهْلا ُهللا"

٦



٧

 .ىَنْسُحلا ِهللا ِءاَمَْسأ ْنِم يِداَهْلا !يَُنب اَي ْمََعن"
.َُبْألا َبَواَج "،ُهَداَبِع يِدْهَي يِذ3لا َوُه يِداَهْلا
"؟ِيَبأ اَي ُةَياَدِهْلا َيِه اَم" :ٌدَمَْحأ



 ىَِلإ َباَه3ذلا َتْدََرأ اَِذإ ،يَُنب اَي ْل3يََخت" : َُبْألا ََلأَس
"؟َحيِح3صلا َقِير3طلا َمَلَْعت َْنأ َكْيَلَع ،ِباَعَْلألا aلَحَم
 .ٌدَمَْحأ َبَواَج "،ِيَبأ اَي ْمََعن"

٨



 اَهْيَِلإ َلَِصن َيكَو ،ِة3نَجْلا ىَِلإ َباَه3ذلا ُدِيُرن اَنÑُلك" :َُبْألا
 َلَسَْرأ يِذ3لا يِداَهْلا ُهللا .َقِير3طلا َمَلَْعن َْنأ ُجاَتَْحن
 َْيك مِيَركْلا َنآْرُقْلا َُةباَتِك اَنْيَِلإ َلَزَْنأَو ُهَلوُسَر اَنْيَِلإ
 ِعِفا3نلا ِمْلِعِْلل اَنيِدْهَي يِداَهْلا ُهللا .ِة3نَجْلا ىَِلإ اَنَيِدْهَي
.ِة3نَجْلا ىَِلإ اَنُلaصَوُي يِذ3لا ِِحلا3صلا ِلَمَعْلا 3مُث ْنِمَو

٩



 راَتَْخن اَذاَم ُمَلَْعن َالَو ِةَريِحْلِاب ُرُعَْشن اَمَدْنِع َِكلَِذل
 اَنِيرُي َْيك يِداَهْلا ِهِمْسِاب َهللا ََلأَْسن َْنأ اَنْيَلَع
 .ىَلاََعتَو َُهناَحْبُس اَنيِدْهَيَس كَش َِالبَو ،َقِير3طلا

١-



١١

 يِف َروُيÑطلا يِدْهَي يِذ3لا ِنَم ،3يَُنب اَي يِل ْلُق"
. َُبْألا ََلأَس "؟ِءاَم3سلا
 .ٌدَمَْحأ َبَواَج "،يِداَهْلا َهللا ُه3َنأ !َيُبأ اَي ُمَلَْعأ"



 ِتْيَبْلا ىَِلإ يِت3طِق ىَدَه يِذ3لا يِداَهْلا ُهللا َوُهَو"
 .ٌدَمَْحأ َلاَق "،ا3نِم ْتَعاَض اَمَدْنِع
".ٌدَمَْحأ اَي َتْقَدَص" :َُبْألا

١٢



١٣

 ٍةَديِدَج ٍةَبْعُلِ راَيِتْخا يِف ُتْرَتْحا اَِذإ نْآلا َنِم"
وُهَو ٌدَمَْحأ 3دَر "!يِنَيِدْهَي َْيك يِداَهْلا َهللا َُلأَْسأَس
.ُمِسَتْبَي



َكَُلأَْسأ ي+ِنإ $مُه$للا
 َفاَفَعْلاَو ىَق7تلاَو ىَدُهْلا

ىَنِغْلاَو
٢٧٢١ ملسم

ءاعدلا

١٤



١٥

 ىلص aيِب3نلا ِنَع ـ هنع هللا ىضر ـ َةَرْيَرُه ِيَبأ ْنَع
 َلاَق ملسو هيلع هللا

 اَم ُهَل َرِفُغ ًاباَسِتْحاَو ًاناَمِيإ َناَضَمَر َماَص ْنَم"
ًاناَمِيإِ رْدَقْلا َةَلْيَل َماَق ْنَمَو ،ِهِبْنَذ ْنِم َم3دََقت
 "ِهِبْنَذ ْنِم َم3دََقت اَم ُهَل َرِفُغ ًاباَسِتْحاَو
]٢٠١٤ يراخبلا حيحص[

ردصملا



1


