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2هلل

 .1ن

تهلل ألك و :هلل
خاكبهلل لج نب
هلل لف ة اهلل لمختج ا.

تهللل بهللنكهلل لمّرةت هللهلل قهلله نت هلل تهللكاهلل
هلل

كا قكبهلل لم

ءهلل

لمّرةت هللهللل ن هللكا قكبهللللم ءهللنح نظهلل لتهللالا ن هلل نب.
هلل

لملحا

تهلل

لتخاالهلل لملحا تهلل ألهل بهللب نمل.
هلل

لتغّلب لك تال ن ب
ن بهلل صهللر هلل لتغّلبهللققه هلل لمّرةت هللهللك شت هلل لتهلل لت هلل لمت قب.
هلل

لتعتضهللألشعبهلل لشمس
ن بهللنعتلضهلل لمّرةت هللهللألشعبهلل لشمسهلل لم شت هلللفتت تهللط للب.

 .2لملحا ت:هلل

هلل
بل هلل لمنتخاالهلل

هلل
الق بهللرف لبهلل

هلل
كح هلل لتغّلبهلل

هلل
ر هلل لتالطهللكعهلل لح لبهلل( اهلل لقلب)هلل

هلل
هلل لتحكأهلل

3هلل

هلل
التن كجهللنحم هلل لم

هلل( اهلل لقلب)هلل

 .3ك تهلل لمّرةت :هلل
1.3هللك



هلل لج :هلل
هلل لجل تهلل لخمسهللقق

تضهللك

هللشتققهلل لشمسهللالقتلات اهللكختلفت اهلل( ن كبهلل،هلل حا ث ت).
هلل لج هللكعهللن مهلل

ه تهلل ألذ وهللال ب هلل ل بهلل اهللبخ هللق

ن هللالشك هللقك ض.

بهللقق لعبهللكاهلل ه تهلل ألذ وهلل لمختلفبهلل( اهلل لقلب).هلل



ال بهللكت



ه تهلل إل كبهلل اهللق



ل كاهلل لمت ا هللإل كبهلل لج هللكعهلل كك ن بهلل



نمق وهللكختلف وهلللض طهلل ل كاهلل لمت ا هللإل كبهلل لج :هللنن هللقث ال .

هلل كبهلل لج هللكعهللن مهلل

هلل ألذ وهللكعهلل كك ن بهللنغ تهللق

ن هللالشك هللقك ض.هلل

قمهلللك هلله هلل لتهللحا .هللهلل



ن مهلل



لتالطهللكعهلل لح لبهلل اهللطتلقهللك فّهللUSBهلللتحم هللك

2.3هلل لت لخهللق ل




:هللهلل

تم بهللنا لم اهلل متل اهللهم :هللنا لأهلل الهلل لاتىهلل لث ال هللقغ تهلل لا ال هللللض طهللق لمع لت هللقهلل لتا لأهلل
ل



هلل لج هللأل هللكال بهللكتغ البهلل( اهلل لقلب).

نا لأهلل مت هلل/شمن هلل(ه ت /ك ب )هللكعهللل بهلل م ب.





هلل لت مهلللك هلله ،هللقنغ تهلله تهلل لت م.

ت هلل لّ هلللحنبهللآل لهلل نق لهللكاهلل لت لخهلل لم ب هللكعهلل كك ن بهلل لض طهللق لمع لت .

لم ءهلل ألش تهلل ل
تضهلل ل

تلبهللق ل الهلل ألل عهلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل تلكتتقن ب.

هللال ظ الهلل12ل بهلل قهللال ظ الهلل24هللل ب.

ن ال هللآل هللال اهلل لت

هلل لج ف هللق لشت

هلل(لل لا وهلل لت هللنعم هللال ظ الهلل لت

ت ا).

3.3هللك ة تهلل ختى:هلل


ن ق هلل لاتآوهلل لكتلأهللر ك لهللال ه تهلل ا هلل ت ءهللقالخ



هللل حبهللكف ن حهللكحل بهللق

لتحكأهللال لمّرةت هللكاهللخ
كك ن بهلل ف هللكف ن حهلل

هلل لتحكأ.

4هلل

تهللكتعاب هللل لتم عهلل( اهلل لقلب).
هللنحكأهلل اهللالعاهلل()Remote Controlهللكعهلل



لتحكأهللالمنت ىهلل م عهلل أله تهلل اهللطتلقهلل



بل هلل لتشغ هلل لج ن هللن هللر هللكت ح هلل لعم هلل لتهلل لمّرةت .




ب بهلل لحت هلل لمئ لب،هلل ماهلل لم

هلل لتحكأ.

:هلل.0ºC ~ +40ºC

تضهللب بهلل لحت هللال لف تن ل هلل( اهلل لقلب).
هللق لحت هللناط).



نمطهلل م هللل ل هلل( تضهلل ل



نمطهللن ن تهلل لق بهللكاهللالعاهلل لعش ءهلل لتهللك هلل



ك



كك ن بهلل ف هللقهلل لغ ءهلل ف هللكف ن حهلل



نغم تهللللمف ن حهللقنغمبهللن مهللناقهلل لن بهلل( لتهلل سهللر هللل ب)هللقهللنغمبهللالاءهلل لتشغ .



 .4ك

وهللل لتخا الهلل لع الهللكعهللخ

هلل لف ت.

لغ تهللكتعاب ،هللنج ك أهللكت

تهللكتعاب هلللج تهلل لت م.
هلل لتحكأ.هلل

بهللقخ هبهللحنبهلل لقلب.

هلل لج هلل لمعتما هللن هلل لمّرةت :هلل

لااهللنأهللنجم أهلل لمّرةت هللالح ثهلللتأهللنخ لاهللق تضهللك
 طتلادبهلل لت ند كب:هللح ثهللنأ هللنخ لاهللكحاىهللهّنهلل لماوهللنا الهلل لمّرةت هللالإظ

هلل لج هللالقتلات اهللكختلفت ا:

هلل لجددد هلل لمعتما هللللعالاهللكاهلل لماوهللن هلل لمّرةت هلل،هللنع اهلل خت هلل
هللك

هلل لجددد

هلل لمخ نبهللل ّنهلل لمال بهللبقوهلل ت ءهلل لبهللحنددد ال تهلل

لد ددد دبهللهلل قهللنلك دبهلل،هللن هللن د لدبهللهدّ هلل لال هلل اق هللكتنقهلللحت
لج هلل لمعتما هللل هللكعهلل

هلل لتهلل م عهلل لماوهلل لت هللنأهللنخ لاهللك

هلل

ك .

 طتلادبهلل إلحدا ث د ت:هللح دثهللنأهللنخ لاهللهلل إلحدا ث د تهلل ل غت ن دبهلل(خطهلل لق هللقخطهلل لعتضهللق لم قابهلل ل ك ب)هلللعدابهللر تهللكاهلل لمداوهللن هلل لهللمدّرةت هللهلل،هلل داهلل خت هللكال بهللك هللال ّنهلل لقتلابهللنا الهلل لهللمّرةت هللالحنددد بهللك
لجددد هللل دّنهلل لمدال دبهللالد ت تم بهلل لتهلل حا ث ن هلل ل غت ن بهللثأهللنا الهللالإظ

هلل لم

هلل

هلل لمحنددد البهلل لتهلل

لشددد شددد ت،هللن هللهللحد هلللأهللنكاهلل حدا ث د تهلل لمدال دبهلل لمقل البهللكخ نبهللن هلل لهللمّرةت هلللمكاهلل بخ هلل إلحا ث تهلل
ل غت ن بهللل ّنهلل لمال بهللالشدددك هلللاق ،هلللتأهلل لل ءهلل لتهللهّنهلل لقتلابهللن هللح هللنتر بهلل لمّرةت هللن هللكال بهلل قهلل
ك قابهللغ تهللكا بهللن هلل اق هلل لماوهلل لمتنقهللن هللن لبهللهّ هلل لال .

5هلل

لمكاهلل لض دلهللنعال هللهّنهلل لم

هلل ح تهلل ك بهلل( ل ب لهلل قهللناج د نل)هلللك هللق

هللكاهللخ

ك طقهللق تىهللل هللنتق تهلل ك بهللث التبهلل اهلل لم
الم

هلل لظ هت هلل لتهللش ش تهلل لمّرةت ،هللرم هلللمكاهللالتك بهلل لمّرةت هلل

هلل لج هلللمال بهلل الا هلل اهللطتلقهلل لح لبهللكاهللخ

كلفهللك

هللللحج د هلل لتهللك

هلل

هللالتن كجهللكتنقهللكعهلل لم تجهلل( اهلل لقلب).هلل

هلل لج هللأل هللكال بهلل الا هلللتأهلل ا بنهللن هلل لشتربهلل لمج ِّعبهللثأهلل ل لمهلل لتهلل لمنتخاالهللح ثهلللا الهلل

التحم لمهلل لتهلل لمّرةت هللالند لب،هللرم هلللمكاهلل لحجد هلل ل مهللكاهلل لم ِّعهلل قهللقر هلل لج نبهلل لمعتماهلل قهلل تهللك ع هلل
لتهلل إلنتتن هلل .www.al-awail.comهلل

 .5قهفهلل لمّرةت :هلل
ل

بهلل ألك ك ب:

 .1ش شبهلل ل تلا هلل تلكتتقن ب.
 .2ش شبهلل لت لخهلل(كعهللكؤشتلاهلله ت هللقك ب هللن هللالعضهلل ل م ذج).
 .3ش شبهلل ل

هلل(كعهللكؤشتلاهلله حلهللقكن ءلهللن هللالعضهلل ل م ذج).

 .4ل هللش ش تهلللم

هلل لجل تهلل لخمسهللقق

هلل لشتقق.

 .5ش شبهللب بهلل لحت هلل(كئ لةبهللقن تن ل ).
 .6ش شبهلل إل كب.

لل حبهلل لخلف ب:هللهلل
 .1ب هللنعل قهلل لمّرةت .
 .2كك تهلله تهللب خل .
 .3ك خّهللل ه هللUSB Flash Diskهللخ
كك ت تهلله تهللخ

،هللقك خّهللل ا هلل لج تهلل لتهلل

ب.

 .4ل حبهللكف ن حهللللتحكأهللق لض ط.هلل
 .5ك خّهلل لتالطهللكعهلل لح لبهلللتحم هللك

هلل لج هلللمال بهلل الا هلل

ن ب.
 .6كاخ هلل لتغّلبهلل لك تال ن بهلل لمنتمت .هلل

6هلل

 .6هلل لتغدّلدبهلل لك تال ن دب:
نعم هلل لمّرةت هللال

ا هللنغّلدب هللر تال ن ةدب هللكنتمت هلل +5V DCهلللؤكةا هللكا هللكدح ة هللخ

هللكتنق هللكع هلل لمّرةت هلللمهلل

لم هف تهلل لت ل ب:هللهلل
هلل

لاخ هلل

ل

اهلل لمت قب:هلل، 110-220V ACهلل لتتبب:هلل50-60Hz

لختجهلل

ل

اهلل لمنتمت:هلل+5V DCهلل،هللهللهلل لت :هلل2A DC

هلل
اهلل ناق عهلل لتغّلبهلل لك تال ن بهلل اهلل لمّرةت ،هللن قفئهللل ح تهلل إلظ

هللقلكاهللن اتهللب هلل لت

ح لبهلل م هللألن هللك قةب هللالماخت هلل(الق لبهلل،)CR2032هللقال لت ل هللتهللح بهللإل ب هلل

طهلل لت لخهللق ل

هلل لا خل بهللن هلل
هللكاهلل الاهلل

اهلل ب هلل لتغّلبهلل لك تال ن بهللحتتهللل هللب الهلل تناق عهللكا هللش تهللر ك .هلل

ك

حظب:هلل اهللنلفهلل لمح ة هلل لك تال ن ،هلل نج هللال لم ةعهلل قهللال ر هلل لج نبهلل لمعتماهللللحج هلل لتهللكح ة هلل الاهلل

كق القهللللم هف تهلل لمعتما هللكاهلل ِ َ هلل لشتربهلل لمج ِّعب.هلل

 .7ش شبهلل إل كبهلل( ل كاهلل لمت ا هللإل كبهلل لج ):هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هلل
وهلل لش شبهلل لمخجةجبهللإلظ
ق

هللتهللنعم هلل تهللح اهللبخ هلل

هلل ل كاهلل لمت ا هللإل كبهلل لج

هلل حاىهلل لجل تهلل لخمس،هللق اه هلللظ تهلل لتهللهّنهلل لش شبهلل ل كاهلل لمت ا هللإل كبهلل

لج

هللال لا نق،هللقلت صهللر هللب ابهلل لتهلل وهلللج هلل لتهلل لا ابهلل ألخ ت هللح ثهللن ا هلل

لش شبهللال ل ك ضهللقلظ تهلل ل كاهللكاا لهللال لث ن ،هللق اهلل ل ه
ب ابهلل ختىهللثأهللن قفئهللهّنهلل لش شبهللقتهللنعم هللحتتهللبخ هللق

ك

حظب:هللتهللنعم هللش شبهلل إل كبهلل اهللبخ هللق

هلل لتهلل لجفتهللننتمتهلل لش شبهللال ل ك ضهلللما هلل
هلل لج هلل لت ل ب،هللح ثهللنتكت هلل لعمل بهللكاهلل الا.هلل

هلله هلل لظ تهللكاهللل الهلل ل معبهلل( ل م ذجهلل لمن ا ).هلل

 .8ش شبهلل ل تلا هلل تلكتتقن ب:هلل
ظ ِتهللش شبهلل ل تلا هلل تلكتتقن بهلل لأهلل
هللن هللنمطهلل لعم هلل لق ع هللنُ ْ
لش تهلل ل

ت هلل ث ءهلل تضهلل لت لخهلل ل

ظ ِتهلل لأهلل ل الهللكاهلل
ت ،هللقنُ ْ

ظ ِتهلل
ل الهلل ألل عهلل ث ءهلل تضهلل لت لخهلل لم ب ،هللرم هللنُ ْ
ل

"هللالشك هللق كضهلل

هلل" غلقهلل

هلل كبهلل لج هللالا ات اهللقننتمتهللالعاهلل إل كبهللال العهللب نقهلل( ل م ذجهلل لمن ا ).هللهلل

7هلل

ظ ِتهللهّنهلل لش شبهلل
رم هللنُ ْ

ح بهللن هلل نم طهلل لعم هلل ألختىهللن

تهللن

حهللللمنتخاالهلل مل تهلل لتحكأهللقهلل لض ط.هلل

 .9لتحكأ:
هلللمكاهلل لتحكأهللال م عهللقظ نفهلل لمّرةت هلل هلل اهللطتلقهللل حبهللكف ن ح هللكحل ب هلل(كث تب هلل لتهلل لل حبهلل لخلف ب هللللمّرةت هلل)هلل
ق اهللطتلقهلل

هلل لتحكأهلل اهللالعاهلل(كتل هلل شعبهللنح هللحمت ء )Remote controlهللكتنقهللكعهلل لمّرةت هلل.هلل
هلل لتحكأهلل لمنتخاكبهللكعهللهّ هلل لم تجهللققظ فبهللر هللك

ل اق هلل لت ل هللل اهللكف ن حهلل

:هللهلل

هلل
هلل

ل ظ فبهلل

لمفت هلل

لمفت هلل

نشغ  /م هللل ل /هلل طف ء.هلل
ف  /لغ ءهلل ف هلل
ن

كفت هلل ل ل ب هلل(هلل+هلل).هلل
كفت هلل ل اج وهلل(هلل-هلل).هلل

هلل لتحكأ.هلل

هلله تهلل لت مهلل(هللغف هلل).هلل

تنتا هلللل م ا /ل ب هللكنت ىهلل لج ت.هلل

/

رتأهلل لج ت /لغ ءهلل لكتأ.هلل
طهلل لت لخهللق ل

تنتا هلللل ن /خفضهللكنت ىهلل لج ت.هلل

/

.هلل

خت هلل أهلل لمال ب.هلل

نمطهلل ل تك ب.هلل
هلل

نفع هلل إلش هلل لن ل بهللن هلل إل حب.هلل

طهلل ق تهلل كبهلل لج .هلل
ا بهلل لم

ل ظ فبهلل

نغ تهللنمطهلل لت

اهلل.هلل

نغ تهللنمطهلل تضهلل لن ب.هلل

التن كجهلل لمؤذو.هلل

نغ تهللنمطهلل تضهلل لت لخ.هللهلل

التن كجهلل لاتآوهلل لكتلأ.هلل

تنتا هلل لتهلل لماقعهلل لج ن هلل لن الق.هلل

كفت هلل لختقج /لا فهلل لج ت.هلل
كفت هلل لتث

لا فهللكؤ

 /إلبخ .هلل

/نشغ .هلل

تنتا هلل لتهلل لماقعهلل لج ن هلل لت ل .هلل

ك حظب:هللكف ن حهلل أل الهللكفعةلب.
هلل
هلل

هلله ف /شت .هلل

هلل

8هلل

ل اق هلل لت ل هللل اهللقظ نفهللل حبهلل لمف ن حهلل لمنتخاكبهللكعهللهّ هلل لم تج:هلل
هلل

ل ظ فبهلل

لمفت هلل

كفت هلل لتجف ت /لختقج.هلل
كفت هلل ل ل ب هلل(هلل+هلل)/هللنمطهلل ل تك ب.هلل
كفت هلل لتث

هلل( إلبخ )/

طهلل ق تهلل إل كب.

كفت هلل ل اج وهلل(هلل-هلل).هلل
كفت هلل
&

.هلل

طهلل لت لخهللق ل

نمطهلل تخت .هلل

&

تضهلل ها تهلل ل ت كج.هلل

&

لتع ب هلل

طهلل لمج ع.هلل

&

نحالثهللك بل هلل لج ت/هلل

طهلل ابهللقحا تهلل إلظ

.هلل

 .11نعل م تهلل لتتر بهللق لتشغ :هلل

 اهللن ظ فهلل لمّرةت هلل لتخاالهلل قعبهلل م شهلل ق بهللك للبهلل ل لهللال لم ءهللناط،هللق كنحهللال اقءهلللت بهلل لشح تهلل
ِّلقهلل لمّرةت هللن هللكك وهللالع اهلل اهلل لتط البهللق اهلل شعبهلل لشمسهلل لم شت .هلل

لن ر بهلل لت هلل اهللنت لاهللنت بهلل لمنحهلل لنتلع.


هللقه ْ هللختج هلل لمح هللالماخ هلل لتغّلبهلل
قه ْ هلل لمح ِّ هلل لك تال ن هلل لمتنق هللالم خّ هلل لتغّلب هلل لك تال ن ب ،هللثأ ِّ
ِّ 
نج هلل لتغّلبهلل لك تال ن بهلل اهلل لم خّهلل لّ هللل تأهللنغّلبهلل لمّرةت هللك م.هلل

لك تال ن بهلل لمنتمت هلل لم

بهلل لتهلل لل حبهلل لخلف بهللللمّرةت .


 ن هللح هلل االهلل عهلل لمّرةت هللق االهللظ
 .1غطهللكفت هلل لتشغ هلل هللكاهلل

قه ِّهلل لتغّلبهلل لك تال ن بهلل لتهلل لم خّهلل لّ هللنأهللقه هلل لمّرةت هلل ل م.

.2

هللش ءهلل لتهلل لش ش ت،هللنفِّّْهلل لخق تهلل لت ل بهللال لتنلن :
هلل لتحكأ اهللالعا.

ذ هلللأهللنحج هلل لت الب،هلل أهللالضغطهللكفت هلل لتجف تهلل
لمّرةت .

9هلل

هلل لم

بهللناطهلل لتهللل حبهلل لمف ن حهلللتحالثهلل م هلل

.3

ذ هلللأهلللظ تهللش ءهلل لتهلل لش ش ت،هلل غطهلل لمفت ح اهلل
هلل قتلهللثأهللحت هلل لمفت هللهلل

.4

هللتلتع ب هلل

هلل&هلل

هللكعلهلل لتهللل حبهلل لمف ن ح،هللحت هلل لمفت هلل

طهلل لمج ع.هلل

ذ هلللأهللننت بهلل لمّرةت هللل ّنهلل إل ت ء ت،هلل أهللال تنج هللال لم عهلل قهللال ر هلل لج نب.

 .11نشغ /هلل طف ءهلل لمّرةت :هلل
 ال لضغطهلل لمتكت هلل لتهلل لمفت هلل

هلل لتحكأهلللتأهلل تنتا هللالشك هللبق هللقكتنلن هلل(كعهللر هلل غقب)هلل

هللكا هلل

كاهللنمطهلل لعم هلل لق ع هلل لتهللنمطهلل لعم هلل لل ل هللثأهلل لتهلل طف ءهلل لمّرةت هللثأهلل لع ب هلل لتهللنمطهلل لعم هلل لق ع هلل
قهكّ ...هلل
هللقب بهلل لحت هللناط.هلل

 ن هللنمطهلل لعم هلل لل ل هللنعتضهلل لمّرةت هلل ل

 ن هللنمطهلل لعم هلل لق ع هللق اك هللنجا هلل لمّرةت هلله تهلل ألذ وهلل قهلل هلله تهللآختهلللمكاهللرتأهللهّ هلل لج تهللالضغطهلل
كفت هلل لكتأهلل

هللرم هلللمكاهلل لغ ءهللرتأهلل لج تهللالضغطهلل لمفت هللنفنمهللكت هلل ختى،هللقلمكاهلل لا فهلل لج تهللن ن لهلل

الضغطهللكفت هلل لختقجهلل
لج تهللالضغطهلل لمفت هلل

،هللقلمكاهلل ل ب هللكنت ىهللهّ هلل لج تهللالضغطهلل لمفت هلل
هللح ثهلللظ تهلل لشك هلل

هللق نا صهللكنت ىهللهّ هلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل لّ هلللع تهلل اهللكنت ىهلل لج ت.هللهلل

ك حظ ت:هلل
-

اك هللنك وهلل لمّرةت هللكقف هللل كضهلل لمؤشتهلل لض ن هلل لخ صهللال لتا

هلل ش هلل

للاتلبهلل لتهلل وهلل لتغّلبهلل لك تال ن بهللك ه لبهلل لتهلل لمّرةت هللقه هلل ه هللتلتا

هلل لتحكأهللر هللث ثهللث وهلل
هلل ش هلل لتشغ هللكاهلل

هلل

لتحكأ.هلل

-

ذ هللر ن هلل لمّرةت هللن هللنمطهلل لعم هلل لل ل هللقح و هللك ا هلل ألذ و هللنإن هللن تا هللالشك هللآل هلل لتهللنمطهلل لعم هلل
لق ع هللقنجا هلله تهلل ألذ و،هللثأهللنع بهلل لتهللنمطهلل لعم هلل لل ل هللالعاهلل نت ءهلل ألذ و.

 .12ف هللكف ن حهلل

هلل لتحكأ:هللهلل

نأهللن قلاهلل لمّرةت هللال ظ الهلل ف هللل

هلل لتحكأهللن

اهلل لضغطهلل لتهلل هللكفت هللكاهللكف ن حهلل

لهللللع ثهللال ،هلل ذ هللظ تهلل لشك هلل

هلل لتحكأهللن ّ هلللع هلل وهلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل

هلل لتحكأهللكاف هللقلاهللننت بهلل لمّرةت هلل

أل هلل كت.هلل



لفتحهلل لاف :هلل غطهلل لمفت هلل

هللال لتمت هللحتتهلللم عهللنغمبهللنتحهلل لاف هللقظ

ش شبهلل ل تلا .

11هلل

هلل لشك هلل

هلل لتهلل



لاف هلل

هللكت هللق حا ،هلللتت نقهللذلكهللكعهللنغمبهلل لاف هللقظ

هلل لتحكأ:هلل غطهلل لمفت هلل

هلل لشك هلل

هلل

لتهللش شبهلل ل تلا .

 .13خت هللش ش تهلل إلظ
هلل خت هللش ش تهلل إلظ

كاهلل

غطهلل لمفت هلل
م عهللش ش تهلل إلظ
غطهلل لمفت هلل

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

:هلل

هللق لت راهللكاهللل كبهلل مل ،هلل ن عهلل لخق تهلل لت ل ب:

هللال لتمت هللللاخ هلل لتهللنمطهلل خت هللش ش تهلل إلظ
،هللقنظ تهلل م عهلل لكلم تهللق لع

هللح ثهللنظ تهلل أل الهللكاهللهلل لتهللهلل لتهلل

تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل تلكتتقن ب.هلل

هللإللا فهلل لعاهللكؤ تلهللق خت هلل لل ح تهللال ل ظت،هلل غقمهللكت هلل ختىهلللمت العبهلل لعا.هلل

ث ءهلل تخت هلل غطهلل لمفت هلل

هللن لخهللق

هللإلظ

الهلل ها تهلل ل ت كجهلل لمنتخاكبهللرم هلللل :

 ن لخهللالتن كجهلل لمتحكأهلل لتن ن هللللمّرةت هلل لتهللش شبهلل لت لخ. أهللالتن كجهلل ل تلا هلل لتهللش شبهلل ل تلا ..
 أهلل لّ رت هلل لتهللش شبهلل ل أهللالتن كجهلل لمتحكأهلل لتن ن هلل لتهللش شبهلل لظ ت. أهلل ها هللالتن كجهلل لمتحكأهلل لتن ن هلل لتهللش شبهلل لعجت.غطهلل لمفت هلل

هللللع ب هلل لتهللنمطهلل لعم هلل لق ع .

 .14طتلابهللنعال هلل لا أهللق بخ هلل أل ال:هلل
طهلل م عهللقظ نفهللقالت كج هلل لمّرةت هللنإو هلل لا مب هلل لت هلللتأ هللنغ ته هللنظ ت هللالشك هلل

ث ءهلل

ق كض،هللقهّ هلللا هلل لتهلل كك ن بهللنعالل هلل(
طهللقنث

لتأهلل

ق )هلل لتهلل مبهلل الا هللثأهللنث ت .هلل

هلل هلل مبهلل( أ)هللقه هللن هللح لبهللقك ضهللكاهللخ

:هلل

ل حبهلل لمف ن حهلل لخلف ب:
للتعال  :لتخاالهللكفت هلل ل ل ب هلل
للتث

 :لتخاالهللكفت هلل لتث

هللق ل اج وهلل

هلل

.هلل

.هلل

هلل لتحكأهلل اهللالعا:هلل
للتعال :هلل لتخاالهللهللكفت هلل ل ل ب هلل

هللق ل اج وهلل

هلل قهلل بخ هلل لت أهللكاهللخ

كف ن حهلل أل الهللك شت ل.هلل
للتث

 :لتخاالهللكفت هلل لتث

هلل

.

11هلل

هلل

طهلل لت لخهللق ل

.15

لض طهلل لت لخهللق ل

:هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللن هلل لمّرةت هلل ن عهلل لخق تهلل لت ل ب :هلل

هلل

.1

غطهللكفت هلل لض طهلل

هللال لتمت هلل لما هللث ثهللث وهللللاخ هلل لتهللنمطهلل

كعهلل ها هللنغمبهللكحاب هللقظ
.2

طهلل لت لخهللقهلل ل

،هلللتت نقهللذلكهلل

هلل أهلل لن بهلل لم بلبهللالشك هللق كضهلل لتهللش شبهلل لت لخ.

طهلل أهلل لن بهلل لتهلل لا مبهلل لمقل البهللال لتخا الهللكف ن حهلل ل ل ب هلل

هللق ل اج و هلل

هلل قهلل أهللالإبخ هللخ نت هلل

آلح بهللق لعشت تهللكاهلل أهلل لن بهللال ل طبهللكف ن حهلل أل الهللك شت ،هللثأهلل غطهللكفت هلل لتث
 .3لتأهلل تنتا هلل لتهلل أهلل لش تهلل لّ هلللج حهللق كضل،هلل

.

طهلل لش تهللثأهلل ل الهللال فسهلل لقتلاب،هلللتت نقهلل

طهلل لت لخهلل

لم ب هللكعهللنغ تهلل لأهلل ل الهلل لم نقهللل ّ هلل لت لخهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللالشك هللآل .
 .4العاهلل تنت ءهللكاهلل

طهلل لت لخ هلل لم ب هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل خت هلل لتا لأهلل لامت هللح ثهلللت نتهللنا لم وهللهم :هلل

نا لأهلل" الهلل لاتى"هللقنا لأهلل"ه ت ".
 .5ا هلل خت هللنا لأ هلل" ال هلل لاتى" هلللظ ت هلل لت لخ هلل لم نق هللر ك ل هلل( ل ال ..هلل لش ت..هلل
لن ب)هللالشك هللق كضهلل لتهللش شبهلل لت لخهللرم هلللظ تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل لأهلل
لش تهلل ل

ت هلل لم نقهللل ّ هلل لت لخهلل،هللهّ هلل لت لخهللغ تهلل ال هللللض طهللق لمع لت هلل

هللتهلللمكاهللنغ تن،هلل غطهللكفت هلل لتث

هللل نتا هلل لتهلل

 .6اهلل خت هللنا لأهلل"ه ت "هلللتأهللحن بهلل لت لخ هلل ل

طهلل لن ب.

ت هلل لم نق هللللت لخهلل لم ب هللالشك هللآل هللقلظ تهلل لت لخهلل

لمحن بهللر ك لهلل( ل ال ..هلل لش ت ..هلل لن ب) هللالشك هللق كض هلل لت هللش شب هلل لت لخ،هلل
رم هلللظ ت هلل لت هللش شب هلل ل تلا هلل لأ هلل لش ت هلل ل
لمكاهلل
ثأهلل لتث
.7

ت هلل لم نق هللل ّ هلل لت لخ،هلل

طهللقكع لت هللهّ هلل لت لخهللال لتخا الهللكف ن حهلل ل ل ب هلل
هللال لمفت هلل

هللل تأهلل تنتا هلل لتهلل

هللق ل اج وهلل

هلل

طهلل لن ب.

طهلل لن بهللثأهلل لا نقهلل لتهلل لا مبهلل لمقل البهللال فسهلل لقتلابهللكعهللكت

هلل وهلللك وهلل

24هلل(كث لهلل لن بهلل لخ كنبهللكن ءلهللنا ال هلل لن بهلل:هللن هللنمطهلل.)24هلل
 .8العاهلل تنت ءهللكاهلل

طهلل لا نقهلللتأهللنجف تهلل لث ن هللق لع ب هلل لتهللنمطهلل لعم هلل لق ع .

12هلل

طهلل لن بهللن هللنمطهلل

ك حظ ت:هلل

 لتث

لا مبهلل لت هللنك وهللن هللح لبهللقك ضهلله هلل لا مبهلل لت هلللتأهللنغ ته .هلل
هلل لبهلل مبهللالعاهللنغ ته هللل بهلل لضغطهلل لتهللكفت هلل لتث

لا مبهلل لت هللنأهللنغ ته هللل بهلل لضغطهلل لتهللكفت هلل لختقجهلل

هلل

،هللقللختقجهللكاهللنمطهلل لض طهللالاقوهللنث

هلل

.هلل


 ن هللح هلل بخ هلل مبهللك هللالشك هللخ طئهلللمكاهللنجح حهللهّنهلل لا مبهللال لع ب هلل ل هلل اهللطتلقهللكف ن حهلل تنتا هلل
لضغطهلل لتهللكفت هلل لتث

لتهلل ل م اهلل



ل بهلل تنت نهلل لتهلل
ك



هللق ل ن هلل

هلل

هللالعاهللنغ تهلل مبهلل لا نقهلللؤب هلل لتهللنث

هللهللثأهلل

طهلل لت لخهللق ل

هلل لا مبهللق لختقجهللكاهللنمطهلل لض ط.

ق هللال لقتلابهلل لمعت ب .هلل
هللالا بهلل(ر هللث ثبهلل ش ت) هللألوهلل هللخل هللن هلل لض طهلللؤب هلل لتهللظ

هلل

هلل لج هللق إل كبهللالشك هللغ تهللهح ح.

نا لأ هلل" ال هلل لاتى" هللكت نت هللحتت هللن لخ هلل 1451/12/22لم نق هلللد هلل 2122/15/13هللك ب هللناط هللح ث هلللتأهلل
لتح ل هلل لتهلل لتا لأهلل"ه ت "هللالشك هللآل هللالعاهللهّ هلل لت لخ.

 .16نحالثهلل أله تهللق ل غم ت :هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
نحت هلل لمّرةت هلل لتهللك م بهللكاهلل ه تهلل ألذ وهللق إل كبهللق لتك ت تهللال إل نبهلل لتهللك م بهللكاهللنغم تهلل لت م،هلل
هّنهلل أله تهلل ك هلل وهللنك وهللكخ نبهلل لتهلل USB Flash Diskكتنابهللكعهلل لمّرةت هلل قهللنك وهللكخ نبهللن هلل لّ رت هلل
لا خل بهللللمّرةت .هلل
اك هللنك وهللكلف تهلل أله تهللكخ ةنبهللن هلل لّ رت هلل لا خل بهللللمّرةت هللنإنمهلللمكاهللللمنتخاالهللنحالثهللهّنهلل أله تهلل
اهللطتلقهلل لت ه هللكعهلل لشتربهللقنحالاهلل أله تهللق ل غم تهلل لت هلللتغبهللال ،هللنتا الهلل لشتربهللالإ ا بهللكلفهلل لتحالثهلل
()MVSilicon.MVFهلل لمقل بهللق ل لمهلل لتهلل لمنتخاال،هلل اهلل لحج هلل لتهللكلفهلل لتحالثهللل بهللننخمهلل لتهللن شبهلل
USB Flash Diskهللن غبهلل(تهللنحت هلل لتهلل لبهللكلف تهلل ختى)هللقل بهلل وهلللك وهللننخهلل لملفهلل لتهلل ل ّ هلل لتن ن هلل(بقوهلل
وهللل

عهلل ماهللك لا).هلل

العاهللذلكهللل بهللنتر بهلل لف شبهلل لتهللك خّهللن ه هلل لدهلل USB Flash Diskلم
ق اك هللنك و هلل لمّرةت هللن هللق ع هلل لعم هلل لق ع  ،هلل غط هلل لمفت ح ا هلل
لم

ب هلل لتهلل لل حبهلل لخلف بهللللمّرةت هلل( غطهلل

لحظ تهللحت

هللثأهللحت

بهلل لتهلل لل حبهلل لخلف بهللللمّرةت ،هلل
هلل& هلل

هللكعل هللكا هللل حب هلل لمف ن حهلل

هلل قتلهللقكعهلل لتمت هلل لضغطهلل ل مهلل غطهلل

هللثأهللالعاهلل

)،هللل فهللن ا هلل مل بهلل لتحالثهللقلظ تهللكؤشتهللبتلبهللحج هللهّنهلل لعمل بهلل لتهللش شبهلل

ل تلا ،هللل فهللننتغتقهلل لعمل بهللح ل هللب ابهللر كلبهلل قهلل رثتهللحنبهللح أهلل لملفهللقالعاهلل نت ءهلل لعمل بهللل فهللنع بهلل
لمّرةت هلل لتهلل لعم هلل لق ع هللق اه هلللمكاهللنكهلل لف شبهلل اهلل لمّرةت .هلل

13هلل

 .17نمطهلل ل تك ب:هلل

هللهللهلل

هللهللهللهلل

لتأهلل لتحكأهللال ظ نفهللق ا ب تهلل لمّرةت هللكاهللخ
 .1للاخ

هللك م بهللكاهلل ل ت كجهلل("" )programsهللك بهللن م هلللل :هلل
هللال لتمت هللقلما هللث ثهللث وٍ،هلللتت نقهللذلكهللكعهلللم عهللنغمبهلل

هلل لتهللنمطهلل ل تك بهلل غطهلل لمفت

كحاب .
 .2نظ تهلل لتهللش شبهلل لت لخهلل لع

هلل""..هللقلك وهلل لت أهلل""هللق كضلهللقنظ تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللرلمب

هللهللقه هلل ل تن كجهلل ألق هللن هللنمطهلل ل تك ب.
 .3لتأهللنغ تهلل أهلل ل تن كجهللال لتخا الهلل لمف ن حهللهلل
اهلل ل تن كجهلل لمتغ بهللللاخ هلل ل مهللق

هللهللقهلل

طهلل ممهلل لت هللنظ تهللغ ل لهلل لتهللش شبهلل ل

 .4لتأهللنغ تهلل أهلل ل تن كجهلل ل كضبهللال لتخا الهلل لمف ن حهلل
 .5العاهلل لتث

هللهللن تغ تهلل لممهلل لتهللش شبهلل ل تلا ،هلل غطهلل
هللقهللهلل

هلل

هللالشك هللق كض.

هلل قهللكف ن حهلل أل الهللقنث ت هللال لمفت هلل

.هلل

هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل هللن هللنمطهلل ل تك ب،هللنفّهلل إل ت ء تهلل لن الابهلللض طهلل أهلل ل ت كجهلل

ألختى.
.هللهلل

 .6للختقجهللكاهللنمطهلل ل تك بهلل غطهلل لمفت هللهلل

ك حظب:هلللت نتهللكاهللك تجهلل لمّرةت هلل ا هللنم ذجهللقلك هللنم ذجهللك نمهللقالت ك مهلل لخ هب،هللالعضهللهّنهلل لم تهللق ل ت كجهلل
كت نتهللن هللنم ذجهللخ هبهللقحنبهلل لقلب.هلل
هلل
ل اق هلل لت ل هللل اهلل م عهلل ل ت كجهلل لمت نت هللق م هللق

ل تن كج

لتنم ب

..

لمال ب

..

إل حب -60 ~ +60


..

نمطهلل


..

تضهلل
لن بهلل

نمطهلل
تضهلل
لت لخ

لا أ

هلل ل تلا هلل لم نابهللل هللققظ نف :

ل تلا هلل

ل ظ فب



خت هللكال بهللكاهلل ل اق هلل لمتنقهللإلظ



خت هلل قهلل بخ هلل حا ث تهللكال بهللإلظ
هلل حبهللك

هلل لج هلل اهللك



ء

نمط  12ل ب.هلل



ء

نمط  24ل ب.هلل



ء

ك ب هللب نمل.



ء

ه ت هللب نمل.

ء

ه ت هلل/هللك ب هللر هلل5هللث و.



ء

14هلل

هللك
هللك

هلل لج هللل .هلل
هلل لج هللل .هللهلل

هلل لمال بهلل لمحاب هللن هلل"."..هلل



نمطهلل
تضهلل

..
لت

..

ق

ء

ه ف هللب نمل.



ء

لت ال هللآل هلل(نحابهلل ش تهلل لت ال هللكاهلل



ء



ء


هلل

هلل

لعش ء



..

..

..

ن ن تهلل
لق بهلل

لحت هلل

ل م ذجهلل

..

إل كبهلل

..

ال.ق .هلل

..

....

ه تهلل
لمف ن حهلل
نغمبهلل

 ....لت مهللهللر هلل

..

ء

ب هللحنبهلل لت
ق

هلل لمنتخاال).هللهلل

هلل لمعتماهللللمال ب.

هلل لعش ءهللالعاهلل لمغتبهللالن بهللقنجفهللب نمل.

ق هلل لعش ءهللالعاهلل لمغتبهللالن ت اهللن هللش تهلل كض وهللناط،هللهلل
قل بهللقنجفهللن هللالا بهلل ألش ت.هلل
لمّرةت هللنعم هلل لتهللكا هلل لن ب.هللهلل




ء



ء

ن قفئهلل لمّرةت هللالعاهلل لعش ءهللالن بهلل لتهللك هلل
ظ

هلل لحت هللال لا بهلل لمئ لب.هلل



ظ

هلل لحت هللال لف تن ل .هلل



نتر بهلل لمّرةت هللن هلل لم



نتر بهلل لمّرةت هللن هلل لمن ا.هلل

.هلل
هللهلل



نفع هللق ا بهلل إل كبهللل م عهلل لجل ت.



نعق هلل إل كبهللل م عهلل لجل ت.هلل



هلل ألذ و.

هللنفع هللق ا بهلل لم مهلل

هلل لف تهللالن ب.
اهلل لقلبهلل

هلل ألذ و.هلل



هللنعق هلل لم مهلل



هللنعق هللنغمبهللكف ن حهلل



هللنفع هللق خت هللنغمبهللكف ن حهلل



هللنفع هلل لال هلل لج ن .هلل



هللهللنفع هللق خت هللنغمبهلل لت مهلل لتهلل سهللر هللل ب.هلل

هلل لتحكأ.هلل
هلل لتحكأ.هلل



ء

نعق هللهللنغمبهلل لت مهلل لتهلل سهللر هللل ب.هللهلل

نغمبهلل



ء

نفع هللق خت هللنغمبهللالاءهللنشغ هلل لمّرةت .هللهلل

ل اءهلل



ء

نعق هللنغمبهللالاءهللنشغ هلل لمّرةت .هللهلل

لم مهلل



ء

نفع هللق ا بهلل لم مهلل ل ك .هلل

ل ك هلل



ل بهلل
....

شت

هللب نمل.

نعق هلل لم مهلل ل ك .هلل

15هلل

..

لم مهللغ تهلل



نفع هللق ا بهلل لم مهللغ تهلل لمتكت .هلل

لمتكت هلل



نعق هلل لم مهللغ تهلل لمتكت .هلل



هللنفع هللق ا بهلله تهلل لمؤذو.هلل



هللنعق هلله تهلل لمؤذو.هلل



تلتم عهلل لم شتهللللاتآوهلل لكتلأ.هلل

..

لمؤذوهلل

..

لاتآوهلل

....

....

....



التن كجهلل
تلتم عهلل



تلتم ع هللللاتآو هلل لكتلأ هللالشك هللل ك هللن هلل
ط هللختمبهللكنتمت .هلل



نفع /نعق هلل قل لبهلل لاتآو.هلل



تلتم عهلل لتهلل ءهللكحاب.هلل



تلتم عهلل لتهللح بهللكحاب.هلل



تلتم عهلل لتهللل

التن كجهللهللهلل



نفع هللق ا بهللالتن كجهللن ق هللختمبهللر كلب.هلل

لختمبهلل



نعق هللالتن كجهللن ق هللختمبهللر كلب.هللهلل

التن كجهلل



نفع هلل قل لبهللن ق هلل لاتآو.هلل

ألقل لبهلل



للغبهلل

نعق هلل قل لبهللن ق هلل لاتآو.هلل



هلل لكلم تهللق لع

تهللال للغبهلل لعتال ب.هلل



هلل لكلم تهللق لع

تهللال للغبهلل لتقل ب.هللهلل



لكلم تهللق لع

تهللال للغبهلل تنكل لب.هلل



لكلم تهللق لع

تهللال للغبهلل تلق ل ب.هلل



لكلم تهللق لع

تهللال للغبهلل أللم ن ب.هلل



لكلم تهللق لع

تهللال للغبهلل لتتر ب.



لكلم تهللق لع

تهللال للغبهلل لفتنن ب.

ك

هللهّ هلل ل تن كجهلل خت هلل لمال بهلل لت هللل فهللنا الهلل لمّرةت هللالعتضهلل

هلل لج هللل هللح ثهللنت نتهللطتلات وهلللفع هللذلكهللهم :هللهلل

16هلل

اهلل لقلب

اهلل لقلب

هللكحاب .هلل

 0.07هللالتن كجهلل لمال بهلل":"هلل
لتأهلل كاهللخ

اهلل لقلبهلل

اهلل لقلب

اهلل لقلب

اهلل لقلب



هلل لمّرةت هلل لت هللك

طتلاب هلل لت ن كب :هللح ث هللنحت

هلل لج

كتعاب هللقر هللكال بهللل هلل أهللكحاب،هللقهّنهلل لماوهللكعهلل

هلل لمعتما هلللماوهلل

ك هللك ة بهللن هلل ل اق هلل

لمتنقهللن هللن لبهللهّ هلل لال ،هلل اهلل خت هلل أهلل حاىهللهّنهلل لماوهلللتأهلل ظ
لج

هللك

هلل

هلل لمعتما هللل هلل لت هللش ش ت هلل لمّرةت هللك شت ل هللقالاقو هلل ت ء هلل هلل مل تهلل

حن ال ب.
أهلل لمال بهللكؤلفهللكاهلل العهللخ ن تهلللظ تهلل لتهللش شبهلل ل
نخ لاهللك



هللقتهلللمكاهلل بخ هلل أهلل ر تهللكاهلل ابهلل لماوهلل لت هللنأهلل

هلل لج هللل هللن هلل لمّرةت هللالشك هللكن قهللق لم بهللن هلل ل اق هلل لمتنقهللن هللن لبهلل لال .هللهلل

طتلاب هلل إلحا ث ت :هللح ث هللنا ال هلل لمّرةت هللالحن ب هللك
ك قاب هللال ءل هلل لت هلل حا ث ن

هلل لج

هللأل هللكال ب هلل قهلل

هلل ل غت ن ب ،هللقنتأ هلل مل ب هللنحالا هللهّ هلل إلحا ث تهلل

القتلات اهللهم :
-

أهلل لمال ب :هللح ثهللنحت
لدحدجد

هلل لمّرةت هلل لضلهلل لتهلل حا ث تهلل ابهللر تهللكاهلل لماوهللل هلل

هلل دلدت هلل دددأ هلل لمال ددب هلل لمقل الدب هللكدا هللخدد

الهللكحاب  ،هلللمكاهلل

هللك ع د هلل لدتهلل

تنتدتند هلل ،www.al-awail.comهلل ا هلل خت هلل أ هلل حاى هللهّن هلل لماو هللال ّنهلل
لقتلاب هللنا الهلل لمّرةت هللال لتا ءهلل حا ث تهللهّنهلل لمال بهلل لمخ نبهللن
قنا الهللالحن ب هللك
ظ

هللهّنهلل لم

هلل لج

هللل هللال ل طبهللكع بتتهلل ل

هللكن الهلل

بهللكع بهللثأهللل ت هلل

هلل لتهللش ش تهلل لمّرةت .

أهلل لمال بهللن هللهّنهلل لح لبهللكؤلفهللكاهللثم ن بهللخ ن تهلللظ تهلل لتهللش شبهلل لت لخهلل
قن هللح هلل بخ هلل أهللكال بهلل حا ث ن هللغ تهللكخ نبهللن هلل لمّرةت هللنظ تهلل

هلل"غ تهلل

كت نت"هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللقلتأهلل لت عهلل لتهلل لت أهلل لن الق.
 لاق  :هللن هللح هللر وهلل لمّرةت هللتهللنحتلم قابهلل لمتر بهللن

هلل لتهللك

هللنإنمهلللمكاهللال ّنهلل لقتلابهلل بخ هلل إلحا ث تهللالشك هلللاق هلل

لتا الهلل لمّرةت هلل الحن بهللك
لتهللش ش تهلل إلظ

هلل لج

هللقتهللحتتهلل إلحا ث تهلل ل غت ن بهللللمال بهلل قهلل

هلل لج

هللل ّنهلل لمال بهلل قهلل لم قابهللثأهلل ظ

ه هلل

.هللهلل

بخ هلل إلحا ث تهللالشك هلللاق هلللك وهلل لتهلل لتتن بهلل لت ل :هلل
_____________________________________________________________هلل

هلل

 -1حا ث هللخط هلل لق

هللقلك و هللكا هلل لشك

" "±xxx.xxxxلظ ت هلل لت هللش شبهلل

لت لخهللقلتت ق هللال اهلل لا مب  -180.0000ق لا مب  +180.0000لتأهللنفع هلل
.
قنعق هلل إلش هلل لن ل بهللالضغطهللكفت هلل
_____________________________________________________________هلل
لف هلبهلل لعشتلب

17هلل

 -2حا ث هللخطهلل لعتضهللقلك وهللكاهلل لشك " "±xx.xxxxلظ تهلل لتهللش شبهلل لت لخهلل

قلتت ق هللال اهلل لا مب  -90.0000ق لا مب .+90.0000

لف هلبهلل لعشتلب

_____________________________________________________________هلل
 -3لم قاب هلل ل ك ب هللقه هللكا هلل لشك " "±xx.xxنظ ت هلل لت هللش شب هلل لت لخهلل

قنتت ق هللال اهلل لا مب  -14.00قهلل لا مب .+14.00
لف هلبهلل لعشتلب

_____________________________________________________________هلل
 -4لمّهبهلل لّ هلللتأهللحن بهللق هلل لعجتهلل لتهلل ل لمهللح ثهللل اهلل

كّه و هللللحن ب هللهم هلل لمّهب هلل لش نع ""

ق هلل لمّهبهلل

لح ف "."
_____________________________________________________________هلل
هلل لج هللح ثهللنت نتهللخمسهللطتقهللكختلفبهلله هلل لتهلل لت ل  "" :رت نش –
 -5طتلابهللحن بهللك

" "كتلك هلل لشم ل ب– " "القبهلل لع لأهلل تل ك –هلل""

الهلل لاتى– " "كجت .

_____________________________________________________________هلل
وهلل مل بهللنغ تهلل لبهلل مبهللق كضبهللن هللهّ هلل ل تن كجهللنتأهللال ل طبهللكف ن حهلل ل ل ب هلل
أل الهللقنث ت هللال لمفت هلل

هللل تأهلل تنتا هلل لتهلل لا مبهلل لت ل ب.هلل

لمكاهلل لاخ هللك شت لهلل لتهللالتن كجهلل لمال بهللالضغطهلل لمفت هلل
لختقجهللن هلل لبهلللحظبهللبقوهللنث

هللق ل اج وهللهلل

هلل قهللكف ن حهلل

هلللتأهللال ل طبهلل لمفت هلل

هلل لتحكأ.هلل

هللكاهلل

.هلل

هلل

 1.07هللالتن كجهلل إل حبهلل":"
نتأهللكاهللخ

هللهّ هلل ل تن كجهلل حبهلل(نعال )هللر هللق

قهللناج نلهللللحج هلل لتهللك
ك بهللث التبهلل اهلل لم

هللكاهللك

هلل لج هلل ل ب لهلل

هلل الا هلللمال بهلل( قهللك قابهلل قهلل تلب)هللل هللنتققهلل
هلل لمحاب هللن هلل ل تن كجهلل"."هلل

هّنهلل إل حبهللكااة هللال لا نقهلل(61هللب ابهللرحاهلل ظم )هللق لا أهلل تنتت
ح ثهللنظ تهللهّنهلل لا أهلل لتهللش شبهلل ل

بهلللإل حبهللل م عهلل لم

هللن ل،هلللمكاهلل ع هلل إل حبهللل ل ب هلل(ق

18هلل

هلل لج

هلله هلل""هلل

هللل ك وهلل

هللق

هلل

لج

هلل لمحابهللال ل تن كجهلل""هللالعابهللكاهلل لا نقهللكن ق هلللا مبهلل إل حبهلل لت هلللتأهلل بخ ل )هللالضغطهلل

لمفت هلل

،هللالضغقمهللكت هلل ختىهلللتأهلل لغ ءهلل إلش هلل لن ل ب.هلل

ك حظب:هللالعاهللنغ تهلل أهلل لمال بهلل قهلل إلحا ث تهللنع بهلل أهلل إل حبهلل لتهلل لا مبهلل تنتت
لجفتهلل، هلللّلكهللل بهلل

بهللل م عهلل لم

هللقه هلل

طهلل إل حبهللكاهلل الاهللالعاهللر هللنغ تهلللت أهلل لمال بهلل قهلل إلحا ث ت.هلل

 3.07هللنمطهلل تضهلل لن بهلل":"هلل
لتأهللكاهللخ

هلل لج

هللهّ هلل ل تن كجهللنغ تهللطتلابهلل تضهلل لن بهللقك

هللن هلل

لمّرةت هللح ثهللنت نتهللطتلات وهللللعتضهللهم :هللنمطهلل12ل بهللقنمطهلل24هللل ب.هلل
لك وهللهّ هلل ل تن كجهللنع هللناطهللن هللح هللر وهللش ش تهلل ظ
هلل ل

الح ثهلللمكاهلل ظ

هلل ل

هللن هللنمطهلل24هللل ب.هلل

أهللهّ هلل ل تن كجهللنظ تهلل لتهللش شبهلل ل





هللك

هلل لعجتهللق لمغتبهللق لعش ءهلل ال بهلل لخ ن تهلل

هللقه هللك ة بهللن هلل ل اق هلل لت ل :

نمطهلل تضهلل



نمط  12ل ب.

لن بهلل



نمط  24ل ب.

ك حظب:هلللمكاهلل لت ال هللال اهللنمق هلل تضهلل لن بهللك شت لهللالضغطهلل لمفت هلل

هللكاهلل

هلل لتحكأ.هلل

4.17هللهللنمطهلل تضهلل لت لخهلل":"هلل
لتأ هللكا هللخ

هللهّ هلل ل تن كج هللنغ ت هللنمط هلل تض هلل لت لخ هللن هلل لمّرةت هللح ثهلل

لمكاهلل تضهلل لت لخهلل لم ب هللناطهلل قهلل تضهلل لت لخهلل ل
لت لخ اهلل لم ب هللق ل

ت هللناطهلل قهلل تضهلل

ت هللالشك هللكت قبهللر هلل5هللث و.هللهلل

نمطهلل



ك ب هللب نمل.

تضهلل



ه ت هللب نمل.

لت لخهلل



ك ب /ه ت هللر هلل5هللث و.



وهلل تضهلل لت لخهلل لم ب هلل لتهللش شبهلل لت لخهلللتت نقهللكعهلل تضهلل لأهلل ل الهللكاهلل ل الهلل ألل عهلل لتهللش شبهلل ل تلا ،هلل
ق تضهلل لت لخهلل ل

ت هلل لتهللش شبهلل ل تلا .هلل

ت هلللتت نقهللكعهلل تضهلل لأهلل لش تهلل ل

ك حظب:هلللمكاهلل لت ال هللال اهلل نم طهلل تضهلل لت لخهللك شت لهللالضغطهلل لمفت هللهلل

 5.07هللنمطهلل تضهلل لت
لتأ هللكا هللخ

هلله ف /شت

هللهّ هلل ل تن كج هللنغ ت هلل لت

لن بهللقك

هلل لج

لن بهللقك

هلل لج هلل61هللب اب.هلل

هلل":"..هللهللهلل
هللكا هللشت

هلل لت هلله ف هللالتاالأهلل

هلل 61هللب ابهللقال لعكسهللكاهلله ف هلل لتهللشت

19هلل

هللالت خ تهلل

هللكاهلل

هلل لتحكأ.هلل

اهلل لاخ هلل لتهللهّ هلل ل تن كجهللنظ تهلل متمهلل لتهللش شبهلل ل
ال لت

هللالشك هللق كض هللح ثهلللمكاهلل ع هلل لمّرةت هللنعم هلل

هللال خت هلل لا مب " ،"هللرم هلللمكا هلل لت ال هلل لت هلل لت

لا مبهلل"،"هلل قهلل ع هلل لمّرةت هللنا الهللال لت ال هلل آلل هلل

هللن هلل هللق

هلل

هللال خت هلل

هللال خت هلل لا مب " "ل ّ هلل ل تن كج.هلل

اهلل خت هلل لا مب " "قهلل لا مب " "ثأهللنث ت هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل ،هلل ك هلل اهلل خت هلل لا مب
" "لل تن كجهللن ُقْلبهللكاهلل لمنتخاالهللنحالاهلل لش تهلل لّ هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل لت
" ":لت ش شب ل

نظ تهلل لع

هللقلك وهلل أهلل لش ت " "ق كضل،هلللمكاهللنغ تهللقنث

ال لقتلابهلل لمعت ب هللن تأهلل تنتا هلل لتهلل أهلل لش تهلل لّ هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل لت
لع

" ":لتهللش شبهلل ل

لت

..

هلل

6.07هللق

هلل أهلل لش تهلل

هلل لشت هللن هللالا لتمهللح ثهللنظ تهلل

هللقلك وهلل لت أ " "ق كضلهللق لّ هلللمكاهللنغ تنهللال فسهلل لقتلاب.



شت هللب نمل.



ه ف هللب نمل.
لت ال هللآل هلل(لحابهلل لمنتخاالهلل لش تهلل لّ هللل ا هللن مهلل لت



ك حظب:هلللمكاهللنغ تهللنمطهلل لت

هلل لج ف هللن هللالا لتمهللح ثهلل

لج ف ،هللثأهلل لش تهلل لّ هللل ا هللن مهلل لت

هلله ف /شت

هللك شت لهللالضغطهلل لمفت هللهلل

هللكاهلل

هلل

هلل لشت ).هلل

هلل لتحكأ.هلل

هلل لعش ءهلل":"..هللهلل
هللهّ هلل ل تن كج هلل خت هللطتلاب هللنحالا هللق

لتأهللكاهللخ

تهلللتحالاهللهّ هلل ل

نت نتهللث ثهللخ

ق

..

هللك بهللن هلل ل اق هلل لت ل :هللهلل
ب هللحنبهلل لت



هلل



لعش ء

نتأهلل مل بهللنغ تهللقنث

هلله

هلل لعش ءهللح ثهلل



هلل لمعتما.

ق

هلل لعش ءهللالعاهلل لمغتبهللالن بهللقنجفهللب نمل.

ق

هلل لعش ءهللالعاهلل لمغتبهللالن ت اهللن هللش تهلل كض وهللناط،هلل

قل بهللقنجفهللن هللالا بهلل ألش ت.هللهلل

هلل مبهللهّ هلل ل تن كجهللال فسهلل لقتلاهللبهلل لمعت ب .هللهلل

7.07هللن ن تهلل لق ب ":"..هللهلل
لتأهللكاهللخ

هللهّ هلل ل تن كجهلل خت هللطتلابهلل م هلل لمّرةت هللح ثهلللمكاهللق ع هلل

ن هللح لبهلل م هللب نأهلل لتهللكا هلل لن بهلل

هلل اهلل خت هلل لا مب ""

ل ّ هلل ل تن كجهلل(نعق هللنمطهللن ن تهلل لق ب)،هللرم هلللمكاهللنفع هللنمطهلل

هلل لق بهللللمّرةت هللال خت هلل لا مبهلل

""هللل ّ هلل ل تن كج.هلل
ن هللح لبهللنفع هللنمطهللن ن تهلل لق بهللن قفئهللش ش تهلل إلظ
الن بهللقنع بهلل لتهلل لعم هللالشك هللنلا ن هلل
..

هللن هلل لمّرةت هللكاهللنلا ءهللنفن هللالعاهلل ذ وهلل لعش ءهلل

هلل ذ وهلل لف تهللالن ب.هلل

ن ن تهلل



لمّرةت هللنعم هلل لتهللكا هلل لن ب.

لق ب



ن قفئهللالعاهلل لعش ءهللالن بهلل لتهللك هلل

21هلل

هلل لف تهللالن ب.

هلل هللنتع بهلل لمّرةت هلل لتهللنمطهلل

ك حظب :هلل اك هللنك وهلل لمّرةت هللن هللنمطهللن ن تهلل لق ب،هلللمكاهلل غطهلل لمفت هلل
لعم هلل لق ع هلللما هلل/11/هللث وٍهللثأهللنع بهلل لتهللنمطهللن ن تهلل لق ب.هللهلل

8.07هللنمطهلل تضهلل لحت هلل""..هلل( اهلل لقلب):هلل
اك هللنك و هللش شب هلل لحت

هللث ن ب هلل لخ ن ت هللنإو هلل لمّرةت هللنعتض هلل لحت هلل

ال لا ب هلل لمئ لب هللناط ،هللق اك هللنك و هللش شب هلل لحت

هللث ث ب هلل لخ ن ت هلل( اهلل

لقلب)هلل نإوهلل لمّرةت هلللمكاهلل وهللنعتضهلل لحت هللال لا بهلل لمئ لبهللقال لف تن ل هللقن هللهّنهلل لح لبهللل اهللخ

وهلل

ل ّ هلل ل تن كجهللك ة وهللن هلل ل اق هلل لت ل :
..

لحت هلل



ظ

هلل لحت هللال لا بهلل لمئ لب.هلل



ظ

هلل لحت هللال لف تن ل .هللهلل

اهلل لقلبهلل

تضهلل لحت هللال لف تن ل هللكت ةنتهلل اهلل لقلبهللناط،هلللّلكهلل ل تن كج  ..غ تهللكت هللن هلل م عهلل ل م ذج.

9.07هلل ل م ذجهلل":"..هلل
لتأهللكاهللخ

هللهدّ هلل ل تند كجهللنحدالاهللنم ذجهلل لهللمّرةت هللح ثهلللت نتهللنم ذ وهلل

كختلف وهللهم :هللهلل
ظ ِتهلل لمددّرةت هلل د
 ل م ذجهلل لم ل  :هللن هللهددّ هلل ل م ذجهللتهللنُ ْ

هلل" غلقهلل ل

لمت ا هللإل كبهلل لج هلل لتهللش شبهلل إل كبهللن هللر هلل ألق تهللالم هللن
ظ ِتهلل لمّرةت هلل
 ل م ذجهلل لمن ا :هللنُ ْ

هلل" غلقهلل ل

..

هلله

"هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل

العاهلل إل كبهللال العهللب نقهللقتهللنظ تهلل ل كاهلل لمت ا هللإل كبهلل لج هللق

ل م ذج

هللق

"هلل دداهلل إل د كددبهللقنظ تهلل ل كاهلل
هلل لظ تهللكاهللل الهلل ل معب.
هلل إل كبهللالا ات اهللقننتمتهلل

هلله هلل لظ تهللكاهللل الهلل ل معب.هلل
.هلل



لتخا الهلل لمّرةت هللن هلل لم



لتخا الهلل لمّرةت هللن هلل لمن ا.هلل

هلل
اهلل خت هللقنث

هلل ل م ذجهلل

هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل .هلل

اهلل خت هللقنث

هلل ل م ذجهلل

هللل فهلللظ تهلل أهللالشك هللق كضهلل لتهللش شبهلل ل

" غلقهلل ل

"هلل لت هللل فهللنظ تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللكاهللك م بهلل

لتعم ل هللكاهللاللاهللآلختهللقهّنهلل لع

تهللك بهللن هلل ل اق هلل لت ل :

21هلل

هللكاهلل

هلل خت هلل

هلل

تهللكت نت هللل هللكع تهللق حاهللقلكاهلللختلفهلل

لت أ

ل ظ فب

هلل ل تلا هلل



غلقهلل ل

هلل(ال للغبهلل لعتال ب).هلل



غلقهلل ل

هلل(ال للغبهلل لعتال بهللق إلنكل لب).هلل



غلقهلل لمحم هلل(الاتلهللكاهلل ل



غلقهلل ل ا هلل(الاتلهللكاهلل ل
غلقهلل ل



).هلل
).هلل

هلل(ال للغبهلل لعتال بهللق لج ك ل ب).هلل

01.07هلل ا بهلل إل كب ":"..هللهلل
لت نتهللن هلل لمّرةت هللنمق وهلللض طهللق ا بهللق

هلل إل كبهللل م عهلل لجل تهللهم :هلل

 ل مطهلل ل ن :هلل
قن مهلللك وهللق

هلل كبهلل لج

هللالعاهللق

هلل ألذ وهللالعابهللث ال هللكاهلل لا نقهلللُحاَّبهللكاهللخ

ل َّاهللتحالهلل(99هلل ب ابهللرحاهلل ظم )هللقال لت ل هللنإوهللق
لتغ ةتهللق

هلل ألذ و،هللق اهللبخ هللق

هلل

طهلل إل كبهلل لّ هلل

هلل كبهلل لج هلل(ال لن بهللق لا نق)هلللتغ تهللر هللل الهللن علهلل
هلل

طهلل

إل كبهللقل ا هللهّ هلل لعابهللال لت صهللب اب-ب ابهللحتتهللل اتهلللإل كبهللب ات اهللكاهلل ل كاهلل اه هللنظ تهلل

هلل

" غلقهلل ل

ظ ِتهللش شبهلل إل كبهلل ابهلل لا نقهلل لّ هللنأهلل بخ لمهللكاهللخ
هلل ألذ وهللنُ ْ

"هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللقننتمتهلل لتهللك هللالعاهلل إل كبهللال العهللب نقهلل( تلتخا الهلل لمن ا هللللمّرةت ).هلل

 ل مطهلل لث ال :
قن مهلللك وهللق
ق

هلل إل كبهلل(ال لن بهللق لا نق)هللث ال هللن هلل م عهلل ألل الهللقتهلللتغ ةتهللكعهللنغ ةتهللق

هلل كبهلله هلل لظ تهلل لن ب:ب نملهللقن هللر هلل ألل ال)هللح ثهلللتأهلل بخ هللق

رم هللل اهللتحالهللكاهللخ
لفتقهللال لا نقهللال اهللق

هلل

طهلل إل كب،هللن هللهّنهلل لح لب هللق اهللبخ

هلل ألذ وهللقق

ك حظبهلل :اك هلللك وهلل لفتقهللال اهللق

هللق

هلل ألذ وهلللك هللل الهلل(كث لهلل

هلل إل كبهللال لن بهللق لا نقهلل

هلل ألذ و هلللظ تهلل لتهللش شبهلل إل كبهلل

هلل إل كبهللقلت صهللنا ل ل.هلل
هلل ألذ وهللقق

هلل إل كبهلل( لّ هللنأهللنحالانهللكاهللخ

هلل

طهلل إل كبهللن هلل ل مطهلل

لث ال )هلل ر تهللكاهلل99هللب ابهللن اتهللش شبهلل إل كبهللكقف هلل(تهلللمكاهلل وهللنعتضهلل أهلل ر تهللكاهلل،)99هللقكعهللنااالهلل ل كاهلل
لت صهللهّ هلل لفتقهللحتتهلللج حهللكن قللهللللا مبهلل،99هلل اه هللنا الهللش شبهلل إل كبهللالإظ

هلل ابهلل لا نقهلل لمت ا بهلل

لإل كبهللثأهلل لت صهللهّ هلل لعابهللرم هللن هلل ل مطهلل ل ن هللنم كل.هلل
 -اهلل لاخ هلل لتهللهّ هلل ل تن كجهلللمكاهلل وهللنظ تهلل لع

هللهللهللهلل لتهللش شبهلل لت لخهللقنك وهلل لكلمبهلل

هلل

" "هللالشك هللق كض هلل للاتلب هلل لت هلل و هللقظ فب هلل إل كب هللكعقَّلب هللقال لت ل هلللا هللنعم هللش شب هلل ت كب هللللجل تهلل
لخمسهللقلاهللنجا هلل لمّرةت هلله تهلل إل كب،هلل قهللنظ تهلل لع

هلل

هللهللهللهللهلل لتهللش شبهلل لت لخهللقنك وهلل

ظ ِتهلل
لكلمبهلل""هللالشك هللق كض هللللاتلبهلل لتهلل وهللقظ فبهلل إل كبهللكفعَّلبهللقال لت ل هللنإوهللش شبهلل ت كبهللل فهللنُ ْ
جاِ هلل لمّرةت هلله تهلل إل كب.
ل كاهلل لمت ا هللإل كبهلل لج هلل اهلل لجل تهلل لخمسهللقل فهللنُ ْ

 لمكاهللنفع هللقظ فبهلل إل كبهلل""هلل قهللنعق ل هلل""هللال لتخا الهلل لمف ن حهلل-

اهلل خت هللنعق هللقظ فبهلل إل كبهلل""هللثأهلل لتث

هللال لمفت هلل

هللقهلل

هللناط.

هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل

ل تن كجهلل لت ل .
-

اهلل خت هللنفع هللقظ فبهلل إل كبهلل""هللثأهلل لتث
كاهللش شبهلل ل

هلللتأهلل تنتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هلل

هللتخت هلل أهلله تهلل إل كبهلل لّ هللل فهللنُجْاِ نهلل لمّرةت هلل اهلل إل كبهلل

ح ثهلللظ تهلل لشك هلل لم اهلل ن ل:
 -لتأهلل خت هللقن ث

هلل أهلل لج تهللال لقتلابهلل لمعت ب ،هللق اهلل خت هلل أهلل لج تهللنجا هلل

لمّرةت هلل هّ هلل لج تهللكاهلل

هلللم م،هللرم هلللمكاهللنحالاهللكنت ىهلله تهلل إل كبهللال لتخا الهلل لمف ن حهلل

هللق اه هلللظ تهلل لشك هلل
 لتأهلل تنتا هلل لتهلل -نظ تهلل لع

طهللق

أهلله تهلل إل كب

هللقهلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل لّ هلللمث هللكنت ىهلل لج ت.هلل
هلل إل كبهللللجل تهلل لخمسهللقلج هلل لضحتهللالاءلهللكاهلله هلل لف ت.هلل
هلل لتهللش شبهلل لت لخ هللقلك وهلل لت أهللق كضل هللقرلمبهلل

هلل

" لف ت" هلل لت هللش شب هلل ل تلا هللللاتلب هلل لت هلل و هلل

ط هلل إل كب هللل ك و هلللج هلل

لف ت.
 لمكاهلل لت ال هلل لتهلله هلل ختىهللال لتخا الهلل لمف ن حهلللج هلل لتهللش شبهلل ل تلا ،هلل غطهلل

هللقهلل

هللن تغ تهلل أهلل لج هلل لتهللش شبهلل لت لخهللكعهلل لأهلل

هلل اهلل لج هلل لمتغ الب.هلل

 -ل فهلللظ تهلل لتهللش شبهلل لت لخهلل أهلل

ن هللالشك هللق كض هلللا هلل لتهللنمطهلل إل كبهلل

هللقلتت نق هللذلك هللكع هللظ

هللرلمب هلل"نن " هلل لت هللش شب هلل ل تلا ،هلل

ال فسهلل لقتلابهلللمكاهلل لت ال هلل لتهلل ل مطهلل آلختهلل
كعهللظ
-

هلل لّ هلللتت نقهلل

هللرلمبهلل"ث ال "هلل لتهللش شبهلل ل تلا .

ا هلل خت هللقنث

هلل ل مط هلل ل ن

هللنج ح هللخ نت هلل لا نق هللكا هللش شب هلل ل

هلل

هللن هللح لبهلل

قك ض.
 لتأهلل بخ هلل ابهلل لا نقهلل(99هللب ابهللرحاهلل ظم )هللقنث ت هللال فسهلل لقتلابهلل لمعت ب هللل تأهلل تنتا هلل لتهلل لج هلللت ل ب.
 رت هلل إل ت ء تهلل لن الابهلللض طهلل إل كبهللن هلل ل مطهلل ل ن هللل ّنهلل لج هللق لجل تهللألختى.
-

ا هلل خت هللقنث
ش شبهلل ل

هلل ل مط هلل لث ال هلل

هللن هللح لبهللقك ض،هلل أهللالإبخ هللقنث

هللنج ح هللخ نت هلل لن ب هللكاهلل
هللق

هلل إل كبهلل( لن بهللثأهلل لا نق)هللال لقتلابهلل لمعت ب هللل تأهلل

تنتا هلل لتهلل لج هلل لت ل ب.
 رت هلل إل ت ء تهلل لن الابهلللض طهلل إل كبهللن هلل ل مطهلل لث ال هللل ّنهلل لج هللق لجل تهلل ألختى. -لمكاهلل خت هللق

هلل إل كبهللل عضهلل لجل تهللث ال هللتهلللتغ تهللالتغ ةتهللق

العض هلل آلختهللنن هللكتن طهللال

هلل لج .هلل

23هلل

هلل لج

هللكاهللل الهللآلخت،هللرم هلللمكاهلل ع هلل

 للختقجهللكاهللالتن كجهلل..

طهلل إل كبهللق تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل هلل غطهلل لمفت هلل

إل كب

هلل.



نفع هللق ا بهلل إل كبهللل م عهلل لجل ت.



نعق هلل إل كبهللل م عهلل لجل ت.هلل

ك حظ ت:
 .1ق

طهللق

هلل إل كبهللن هلل ل مطهلل ل ن هلللتت ق هللال اهلل1هللق  99ب اب،هللق اهلل

هللك هلل لتهلل لا مبهلل

هلل إل كبهلللج

هفتهلللاهللنفعَّ هللقظ فبهلل إل كبهللل ّنهلل لج .هلل
 .2ق

هلل إل كبهللن هلل ل مطهلل لث ال هلللتت ق هللال اهللق

ق اهلل

طهللق

هلل إل كبهللكن قل لهللل

هلل لج هلل لت هلللتأهلل

هلل لج هللنلاهللنفعَّ هللقظ فبهلل إل كبهللل ّنهلل لج .

 .3تهللنعم هللش شبهلل إل كبهلل اهللبخ هللق

هلله هلل لظ تهللكاهللل الهلل ل معبهللن هلل ل م ذجهلل لمن ا .

 .4لمكاهلل لاخ هللك شت هلل لتهللالتن كجهلل ت كبهللالضغطهلل لمفت هللهلل

00.07هلل لم مهلل

طهلل إل كبهللل هللقق

هلل لج هلل لت هللنل

،هلل

هلل لتحكأ.

هللكت هللق حا هللكاهلل

هلل ألذ و ":"..
هلل ألذ وهللالح ثهلللك وهللق

نحت هلل لمّرةت هلل لتهللك مهللكتن طهللال

هلل لت مهللب نملهلل

هلل ألذ وهللكعهلل كك ن بهللنغ تنهلللك هلل ذ وهللالشك هللكنتا هللقحنبهلل لتغ ب .هلل


داهلل لاخ هلل لتهللهّ هلل ل تن كجهلللمكاهلل وهللنظ تهلل لع

هلل

هلل

لتهللشدد شددبهلل لت لخهللقنك وهلل لكلمبهلل"هلل"هللالشددك هللق كضهللللاتلبهلل لتهلل وهللقظ فبهلل لم مهلل
قال لت ل هلللاهللنجددا هلل لمّرةت هللهدد تهلل لت مهلل

هلل ألذ و،هلل قهللنظ تهلل لع

هلل هللهللهلل لتهللشدد شددبهلل

هلل

لت لخهللقنك وهلل لكلمبهلل""هللالشددك هللق كضهللللاتلبهلل لتهلل وهللقظ فبهلل لم مهلل
نجا هلل لمّرةت هلله تهلل لت مهلل



هلل ألذ وهللكفعَّلبهللقال لت ل هلللد فهلل

هلل ألذ و.
هلل ألذ وهلل""هلل قهللنعق ل هلل""هللال لتخا الهلل لمف ن حهللهلل

 لمكاهللنفع هللقظ فبهلل لم مهلل

هلل ألذ وهللكعقَّلبهلل

اهلل خت هللنعق هللقظ فبهلل لم مهلل

هلل ألذ وهلل""هللثأهلل دددغطهللكفت هلل لتث

هلل

هللقهلل

هللناط.هلل

هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل

لت ل .


داهلل خت هللنفع هللقظ فبهلل لم مهلل

هلل ألذ وهلل"هلل"هللثأهلل دددغطهللكفت هلل لتث

نن فهلللتأهلل تنتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هللكاهللش شبهلل ل
لّ هللل فهللنجا نهلل لمّرةت هلل
 لتأهلل خت هللقنث

هلل

هلل

هللتخت هلل أهلله تهلل لت مهلل

هلل ألذ وهللح ثهلللظ تهلل لشك هلل لم اهلل ن ل:هللهلل

هلل أهلل لج تهللال لقتلابهلل لمعت ب ،هللق اهلل خت هلل أهلل لج تهللنجا هلل

لمّرةت هلل هّ هلل لج د تهللكاهلل
ال لدددتخا الهلل لمف ن حهلل

هللقهلل

هلللددم م،هللرم هلللمكاهللنحالاهللكنددت ىهلله د تهلل لت مهلل
هللق اه هلللظ تهلل لشدددك هلل

هلل لتهللشد د شد دبهلل

أهلله تهلل لت م

ل تلا هللق لّ هلللمث هللكنت ىهلل لج ت.
 لتأهلل تنتا هلل لتهلل

طهللق

هلل لت مهلل

هلل ألذ وهللللجل تهلل لخمسهللقل

24هلل

هلل لشتققهللالاءلهللكاهلله هلل لف ت.

 نظ ت هللرلمب هلل" لف ت" هلل لت هللش شب هلل ل تلا هللقلظ ت هلل أ هلل لت هللخ نت هلل لا نق هللكا هللش شبهلل
ل

هللالشك هللق كضهلللمث هلل ابهلل لا نقهللكن

لت مهللل ك وهلل

لهللالإش هلل لن لبهلل""-هللللاتلبهلل لتهلل وهللق

هلل ذ وهلل لف تهللالعابهللكاهلل لا نقهلله هلل لظ هتهلل لتهلل لش شب.

 لتأ هللنحالا هللق بخ هلل اب هلل لا نق هللال لتخا ال هلل لمف ن ح هلل هلل
ال لمفت هلل

هللن تأهلل تنتا هلل لتهلل

طهللق

 رت هلل لخق هلل لن الابهلللض طهللق
 العاهلل تنت ءهللكاهلل
هلل لت مهلل

ق

هلل

طهللقنث

هلل لت مهلل

هلل لت مهلل
هللق

هللق هلل

هللشتققهلل لشمس.

هلل ألذ وهللل ا بهلل لجل ت.

هلل لت مهلل

هلل ذ وهلل لعش ء،هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل .

هلل ألذ وهلللتت ق هللكاهلل لدجفتهلل لت هلل هللب اب،هللق اهلل

قظ فبهلل لت مهلل
..

هلل ق هللال ل طب هللكف ن ح هلل أل ال هللثأ هلل لتث

هللك هلل لتهلل لا مبهللهفت هلللاهللنفعَّ هلل

طهللق

هلل ألذ وهلللتلكهلل لج .

ال.ق .هلل

هللنفع هللق ا بهلل لم مهلل



هللنعق هلل لم مهلل



ك حظب:هلللمكاهلل لاخ هللك شت هلل لتهللالتن كجهلل لم مهلل

هلل ألذ و.

هلل ألذ و.هلل

هلل ألذ وهللالضغطهلل لمفت هلل

هللهللكتهللن اهللكتت ل ت اهللكاهلل

لتحكأ.هلل

12.17هللهللالتن كجهلل أله تهلل":"..هللهلل
هّ هلل ل تن كجهلللتك وهللكاهللث ثهللالت كجهللنت بهلله :هلل
هلل

هلل :....قه هللكخجصهلللتفع هلل
ق خت

هللنغمب هلل تلت الب هلللمف ن ح هلل

لتحكأ هلل ق هللنعق ل

هللق هللنفع

هلل

هلل لال هلل

لج ن .هلل

ه تهلل

....

لمف ن حهلل

:.... 
لتفع

هللق خت

هلل

قه

هلل لتحكأ.هلل



نعق هللنغمبهلل تلت البهلللمف ن حهلل



نفع هللق خت هللنغمبهلل تلت البهلللمف ن حهلل



نفع هلل لال هلل لج ن .هلل

هلل لتحكأ.هلل

هللكخجصهلل

هللنغمب هلل لت م هلل لت هلل

نجا ه هلل لمّرةت هلل لتهلل سهللر هللل بهلل قهلل
نعق ل .


....

نغمبهلل لت مهلل
ر هللل بهلل



نفع هللق خت هللنغمبهلل لت مهلل لتهلل سهللر هللل ب.هلل



نعق هللنغمبهلل لت مهلل لتهلل سهللر هللل ب.هللهلل

25هلل

هلل

 :.... قه
هللق خت

لتفع

هللكخجصهلل

هللنغمب هللالاء هللنشغ هلل

لمّرةت هلل قهللنعق ل .

....

نغمبهلل



نفع هللق خت هللنغمبهللالاءهللنشغ هلل لمّرةت .هللهلل

ل اء



نعق هللنغمبهللالاءهللنشغ هلل لمّرةت .هللهلل

لتأهللنفع " "أله تهللق ل غم تهللن هللهّنهلل ل ت كجهلل لفت بهلل قهللنعق ل ""ال لتخا الهلل لمف ن حهلل
اهلل خت هلل لتعق هلل""هللثأهلل لتث

-

اهلل خت هلل لتفع
ل

-

هللال لمفت هلل

" "ثأهلل لتث

.

قهلل

هللنن فهلللتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل .

هلللتأهلل تنتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هللكا ش شبهلل

تخت هلل أهلل لج تهلل لّ هلللك وهللق كضلهللح ثهلللظ تهلل لشك هلل لم اهلل ن ل:
اهلل خت هلل أهلل لج تهللنجا هلل لمّرةت هللهّ هلل لج تهللكاهلل
هللق هلل

نحالا هللكنت ى هلل لج ت هللال لتخا ال هلل لمف ن ح هلل

هلللم م،هللرم هلللمكاهلل

هللق اه هلللظ ت هلل لشك هلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللق لّ هلللمث هللكنت ىهلل لج ت.هلل

أهلله تهلل ل غمب

هلل

03.07هلل لم مهلل ل ك هلل""..هلل ق لم مهللغ تهلل لمتكت هلل":"..هلل
لت نتهللن هلل لمّرةت هللك

وهلللألغت ضهلل لع كبهللهم :هلل

لم مهلل ألق هلل(ك دمهللل ك ):هلل اهللنفع هللق
لت مهللل ك ل هلل اهللق

طهللهّ هلل لم مهللنإوهلل لمّرةت هللنجا هلله تهلل

هلل لت مهللبقوهلل لح بهلل لتهلل ب هلل

طهلل لم مهللكاهلل الاهللن هلل

لض طهللكت هللق حا هللناط.هللهلل
لم مهلل لث ند هلل(غ تهللكتكت ) :هلل اهللنفع هللق
لت مهلللمت هللق حا هللناطهلل اهللق

طهللهّ هلل لم مهللنإوهلل لمّرةت هللنجا هلله تهلل

هلل لت مهللثأهلللتأهللالعاه هللنعق هللهّ هلل لم مهللالشك هلل

آل هللقتهلللع بهلل لتهلل لت مهللكت هلل ختىهللن هلل ألل الهلل لت ل بهلل تهللالعاهلل ب هللنفع لمهللق
كاهلل الاهللن هلللحت جهلل لتهلل ب هلل
 د ددا هلل لدداخد

قمهلل

طهللن هللر هللكت .هلل

هلل لدت هلل هللكدا هلل لد دتندد كد د داهلل " "..ق " "..هلللدمدكا هلل و هللنظ ت هلل لع دد
قهلل لع

لتهللشد شدبهلل لت لخهللقنك وهلل لكلمبهلل ""

للداتلدبهلل لتهلل وهلل لم دمهللكعقدَّ هللقال لت ل هلللاهللنا الهلل لهللمّرةت هللال لت م،هلل قهللنظ تهلل لع
لع

هلل

هلل

الشك هللق كضهلل
هللهلل قهلل

هلل لتهللشدد شد دبهلل لت لخهللقنك وهلل لكلمبهلل""هللالشدددك هللق كضهللللاتلبهلل لتهلل وهلل لم مهلل

كفعَّ هللقال لت ل هللل فهللنجا هلل لمّرةت هلله تهلل لت مهللن هلل ل

26هلل

هلل لمحاب.

ا ""

 لمكاهللنفع هلل هللكاهلل لم

قهللنعق لم ""هللال لتخا الهلل لمف ن حهللهلل



اهلل خت هلل لتعق

" "ثأهلل لتث

لتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل .



اهلل خت هلل لتفع

""هللثأهلل لتث

هللكاهلل

طهللق



هلل لت م.

لتأهلل د طهللقنث

هللق

هلللتأهلل تنتا هلل لتهللشددد شدددبهلل ل

هللقهلل

هلل

هلل لت مهلل( لند بهللثأهلل لا نق)هللن هللنظ الهلل لددددهلل/هلل/24هللل بهلل

ال فسهللطتلابهلل لضددد طهلل لمعت ب هللن تأهلل تنتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هللتخت هلل أهلل

أهلل لج ت

ه تهلل لت مهلل لّ هللل فهللنجا نهلل لمّرةت هللح ثهلللظ تهلل لشك هلل لم اهلل ن ل:


 اهلل خت هلل أهلل لج د تهللنجددا هلل لمّرةت هللهّ هلل لجدد تهللكاهلل
لتأهلل خت هللقنث

هللناط.

ق

هلل لت م

هلل أهلل لج تهللال لقتلابهلل لمعت ب هللل تأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل .

إل كبهللال لتخا الهلل لمف ن حهلل

هللقهلل

هلللددم م،هللرم هلللمكاهللنحالاهللكنددت ىهللهدد تهلل
هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلللمث هللكنت ىهلل

هللق اه هلللظ تهلل لشك هلل

لج ت.

..
..

لم مهلل



نفع هللق ا بهلل لم مهلل ل ك .

ل ك هلل



نعق هلل لم مهلل ل ك .هلل

لم مهللغ تهلل



نفع هللق ا بهلل لم مهللغ تهلل لمتكت .هلل

لمتكت هلل



نعق هلل لم مهللغ تهلل لمتكت .هلل

ك حظدب:هللهلللمكاهلل لداخ هلل لتهلل لم دمهلل ل ك هللك د شدددت لهللالضدددغطهلل لمفت هللهلل

هللهللكت هللق حا هللكاهلل

هلل لتحكأ،هلل

قالضغقمهللكتن اهللكتت ل ت اهلللتأهلل لاخ هلل لتهلل لم مهللغ تهلل لمتكت .هلل
اك هلللح اهللق

هلل لت مهللنجا هلل لمّرةت هلله تهلل لت م،هللقلنتمتهلل لت مهلللما هلل/15/هللب ابهللق اه :

 لكتأهلله تهلل لت مهلل غطهلل -لت

هللقإللا فهلل لت مهللن ن لهلل غطهللهلل

هلل لت مهلللما هللخمسهللب نقهلل غطهللكفت هلل لغف هلل

ننتق عهللنكت هلل غطهللكفت هلل لغف هلل

.

.

هللكتن اهللناط،هللثأهلللتأهلل لغ ءهلل لت مهللن هلل لمت هلل لث لثب.هلل

14.17هللالتن كجهلل لمؤذوهلل""..هللهلل( اهلل لقلب):هللهلل
هددّ هلل ل تن د كجهللكت نتهلل دداك د هللنحت
ل

هلل لمددّرةت هلل لتهلل diskهلل USB flashهللكخ َّوهلل

هللك م بهللكاهلل هدد تهلل لمؤذن اهللقه هللكخجددصهلللتفع هللق خت هللهدد تهلل

لمؤذوهلل قهللنعق لم،هللح ثهللل اهللنمق وهللتخت هلله تهلل لمؤذوهللهم  :هلل


ل مطهلل لث ال :هلللتأهللن مهلل خت هلله تهللكؤذوهللق حاهللكاهلل أله تهلل لمت نت هللكاهلل

هللنشغ لمهلل اهلل م عهلل ق تهلل

ألذ و.


ل مطهلل لمتغ ت:هلل لتأهللن مهللنغ تهلله تهلل لمؤذوهللالشك هللآل هللل ك ل،هللح ثهلللتأهلل تنتا هلل لتهلل لمؤذوهلل لت ل هلل اهلل
ق

هلل لف تهللكاهللر هللل الهللحتتهللن لبهلل ه تهلل ألذ وهلل لمت نت هلللتع بهلل لعمل بهللكاهلل ل ا لبهلل(ر هللل الهلله تهلل

كؤذوهللكختلف).

27هلل

اهلل لاخ هلل لتهلل ل تن كجهلل""..هلللمكاهلل وهللنظ تهلل لع

-

قنك وهلل لكلمب ""
هدد تهلل ألذ وهللق

هلل لتهللشددد شدددبهلل لت لخهلل

هلل

الشدددك هللق كضهللللاتلبهلل لتهلل وهلل لمؤذةوهللكعقَّ هللقال لت ل هلللاهللنا الهلل لمّرةت هللالإهدددا هلل

هلل لجدد ،هلل قهللنظ تهلل لع

هلل لتهللشدد شددبهلل لت لخهللقنك وهلل لكلمبهلل ""

هلل

الشك هللق كضهللللاتلبهلل لتهلل وهلل لمؤذوهللكفعَّ هللقال لت ل هللل فهللنجا هلل لمّرةت هلله تهلل ألذ وهللق
 لمكاهللنفع هلل لمؤذو ""هلل قهللنعق لم " "ال لتخا الهلل لمف ن حهللهللاهلل خت هللنعق هلل لمؤذو ""هللثأهلل غطهللكفت هلل لتث

-

 -اهلل خت هللنفع هلل لمؤذو ""

ثأهلل لتث

هلل

هللقهلل

هلل لج .

هللناط.

هلللتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل .

هلللتأهلل تنتا هلل لتهللش شبهلل ل

هلل خت هللنمطهلل لمؤذو.

هللكاهلل

 لتأهلل خت هللنمطهلل لمؤذوهلل(ث ال هلل قهللكتغ ت)هللال لتخا الهلل لمف ن حهللهللقهلل

هلل قهللكف ن حهلل أل الهللثأهلل لتث

.

هللال لمفت هلل

 لتأهلل تنتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هللتخت هلل أهللهددد تهلل لمؤذوهلللّ هللل فهللنجا نهلل لمّرةت .
 هلللتأهلل خت هللقنث-

هلل أهلل لج تهللال لقتلابهلل لمعت ب هللل تأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل .

اهلل خت هلل أهلل لجدد تهللنجددا هلل هلل لمّرةت هللهّ هلل لجدد تهللكاهلل
نحالاهللكندت ىهللهد تهلل إل كبهللال لتخا الهلل لمف ن حهلل

هللقهلل

هلللددم م،هللهللرم هلللمكاهلل
هللق اه هلللظ تهلل لشك هلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللق لّ هلللمث هللكنت ىهلل لج ت.
هلل
..

لمؤذوهلل



ه تهللكؤذوهللث ال .هلل



ه تهللكؤذوهللكتغ تهللل ك ل.هلل

ك حظب:هلللمكاهلل لاخ هلل لتهللالتن كجهلل لمؤذوهللك شت لهللالضغطهلل لمفت هلل

هللكاهلل

( اهلل لقلب).هلل

هلل لتحكأ.هلل

15.17هللهلل لاتآوهلل لكتلأهلل" "..هلل( اهلل لقلب):هللهلل
هّ هلل ل تن كجهللكت نتهللناطهلل اك هللنحت
ل
لحت

هلل لمّرةت هلل لتهللUSB flash diskهللكخ َّوهلل

هلل لملف تهلل لج ن بهلل لخ هبهللال لاتآوهلل لكتلأ.هلل
هللهّ هلل ل تن كجهلل لتهللث ثبهللالت كجهللنت بهللك بهللن هلل ل اق هلل لت ل :هلل

....
....
....

تلتم عهلل لم شتهللللاتآوهلل لكتلأ.هلل
تلتم عهلللاا هللكع اهلل( ءهلل قهللح ب)هللكاهلل لاتآوهلل لكتلأهللالشك هللل ك هللن هلل ط هللختمب.هلل
كنتمت ق.هللنعق هلل قل لبهلل لاتآوهلل لتهلل أله تهلل ألختى.هلل
نفع هلل

ك حظب:هلللمكاهلل لاخ هلل لتهللالتن كجهلل لاتآوهلل لكتلأهللك شت هللال لضغطهلل لتهلل لمفت هلل

28هلل

هللكاهلل

هلل لتحكأ.هلل

 0.05.07التن كجهلل تلتم عهللهلل:....هللهلل
لمكاهللكاهللخ

هلل تلتم عهلل لم شتهلل لتهللن ق هلل لاتآوهلل

هللهّ هلل ل تن كجهللقن هلل هللق

لكتلأ.هللنتأهلل مل بهلل ا بهللالتن كجهلل تلتم عهللكاهللخ

هلل لخق تهلل لت ل ب:هلل

 .1نحالاهللخ هلل تلتم عهللح ثهلللتضماهللهّ هلل ل تن كجهللث ثهللخ
التن كجهلل

....

تلتم ع

تهللك بهللن هلل ل اق هلل لت ل :هلل



تلتم عهلل لتهلل ءهللكحاب.هلل



تلتم عهلل لتهللح بهللكحاب.
تلتم عهلل لتهللل



هللكحاب .

 .2نحالاهللطتلابهلل تلتم عهللق لت هللنك وهلل لتهلل لشك هلل لت ل :هلل
تلتم عهلل لتهلل ل ء:هلل
لت نتهللخ

وهللناطهلللقتلابهلل تلتم عهلل لتهلل ل ءهللهم :هلل

 غ تهللكتكت :هلل تلتم عهلل لتهلل ل ءهلل لمحابهلللمت هللق حا هللناطهللثأهللنت فهلل لت ق هلل اهللن لبهلل ل ء.هلل
ءهلل لت ل بهللكاهلل لاتآوهلل لكتلأهللالعاهلل نت ءهلل ل ءهلل لمحاب.هلل

 كت ه :هللكت العبهلل تلتم عهلل لتهلل أل
التن كجهلل تلتم عهلل ....

لل ءهلل
تلتم عهلل لتهللهلل لح بهلل قهلل لن
نت نتهللث ثهللخ



تلتم عهلل لتهلل ل ءهلل لمحابهلللمت هللق حا .هلل



تلتم عهلل لتهلل لاتآوهللالاءلهللكاهلل ل ءهلل لمحاب.هلل

:

تهلللقتلابهلل تلتم عهلل لتهلل لح بهلل قهلل لن

 غ تهللكتكت :هلل تلتم عهلل لتهلل لح بهلل قهلل لن

هلله :هللهلل

هلللمت هللق حا هللناطهللثأهللنت فهلل لت ق هلل اهللن لبهلل لح بهلل قهلل لن

 كت ه :هلل كت العبهلل تلتم عهلل لتهلل ألح بهلل قهلل لن هلل لت ل بهللكاهلل لاتآوهلل لكتلأهللالعاهلل نت ءهلل لح بهلل قهلل لن
 كتكت :هلل تلتم عهلل لتهلل لح بهلل قهلل لن
لح بهلل قهلل لن
التن كجهلل تلتم عهلل

التن كجهلل تلتم عهلل

....


للن

هللنع بهلل لت ق هللكاهللالا لبهلل

.هللهلل

....


للح ب هلل

هللالشك هللكتكت هللنع اك هللن ت

هللن ق هلل لح بهلل قهلل لن

.هلل

هلل لمحاب .

تلتم عهلل لتهلل لح بهلل لمحابهلللمت هللق حا .هلل








تلتم عهلل لتهلل لاتآوهللالاءلهللكاهلل لح بهلل لمحاب.
تلتم عهلل لتهلل لح بهلل لمحابهللالشك هللكتكت .
تلتم عهلل لتهلل لن

هلل لمحاب هلللمت هللق حا .هلل

تلتم عهلل لتهلل لاتآوهللالاءلهللكاهلل لن
لمحابع.هلل لتهلل لن
تلتم

29هلل

هلل

هلل لمحاب هللالشك هللكتكت .

 .3نحالاهلل أهلل ل ءهلل( قهلل لح بهلل قهلل لن
الشك هللق كض هلل لتهللش شبهلل ل

)هلل لّ هللل ا هلل تلتم عهلل ل م،هللح ثهلللظ تهلل أهلل

هلللع تهلل اهلل أهلل ل ءهلل( قهلل لح بهلل قهلل لن

)هللرم هللن هلل

لشك هلل ن ل.
اهلل تخت هللنجا هلل لمّرةت هلله تهلل لت ق هللكاهلل
لج تهللال لمف ن حهلل

هللقهلل

هلللم م،هللقلمكاهللنحالاهللكنت ىهلل
هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل

هللق اه هلللظ تهلل لشك هلل

أهلل لن

لّ هلللمث هللكنت ىهلل لج ت.
 .4نحالا هلله ت هلل لا ئ هلل لّ هللل تأ هلل تلتم ع هلل لت هللن قنم ،هللح ث هلللظ ت هلل أ هللالشك هلل
هلللع تهلل اهلله تهلل لا ئهلل لمتغ بهللرم هللنا الهلل لمّرةت هللالإها هلل

ق كضهلل لتهللش شبهلل ل

ه تهلل لا ئهلل لمحابهللل لتم عهلل ل مهللرم هللن هلل لشك هلل ن لهلل( اهلل لقلب).هلل
 -نتأهلل مل بهلل خت هللقنث

هلل لا أهللن هلل م عهلل لخق تهلل لن الابهللال فسهلل لقتلابهلل لمعت ب .

 ث ءهلل تلتم عهللللاتآوهلل لكتلأهللن هللق عهلل لعم هلل لق ع هللللمّرةت هلللمكاهلل لا فهلل تلتم عهللكؤ تلهللالضغطهلل لمفت هللهلل رم هلللمكاهللكت العبهلل تلتم عهللالضغطهلل لمفت هللنفنمهللكت هلل ختى،هللقلمكاهلل تنتا هلل لتهلل ل ءهلل( قهلل لح بهلل قهلل
لن

)هلل لت ل هللالضغطهلل لمفت هلل

هلل قهلل تنتا هلل لتهلل ل ءهلل( قهلل لح بهلل قهلل لن

هلل
ك حظب :هلللت نتهللخ هلل لا ئهللناطهللن هللح هللر ن هلل لدهلل USB flash diskنح

)هلل لن القهللالضغطهلل لمفت هلل

هلل لملف تهلل لج ن بهللللاتآوهلل لكتلأهلل

الج تهلل رثتهللكاهلل ئهللق حا.هللهلل

1.05.07هللالتن كجهلل لختمبهللهلل:....هللهلل
هّ هلل ل تن كجهللكخجصهللل لتم عهلل لتهللختمبهللر كلبهللللاتآوهلل لكتلأهللك

بهلل لتهلل

/31/هللل الهلل( ءهللر هللل ال)هلل قهلل/61/هللل الهلل(ح بهللر هللل ال)هللالح ثهلللتأهلل تلتم عهللن هلل
ق

هللكحابهللكاهلل ل الهلللتأهلل

ن هللذلكهلل ل

قمهلللمت هللق حا هللكاهلل

هلل لمنتخاالهللنتا الهلل لمّرةت هللنلا ن لهللالتشغ هلل ل ءهلل قهلل لح بهلل

هللل ك ل.هلل

نتأهلل مل بهلل ا بهللهّ هلل ل تن كجهللكاهللخ

هلل لخق تهلل لت ل ب:هلل

 .1نفع هللالتن كجهلل لختمب هللال خت هلل لكلمبهلل""هلل لت هللنظ تهللالشك هللق كض هلل لتهللخ نت هلل
لث ن هللكاهللش شبهلل ل

هللثأهلل

طهللق

هللالاءهلل تلتم عهلل لتهلل لختمبهلل( لن بهللثأهلل لا نق)هلل

ال فسهللطتلابهلل لض طهلل لمعت ب هللن هللنظ الهلل لدهلل/24/هللل ب.

31هلل

ق

هلل لختمب

التن كجهلل لختمبهلل

....



نفع هللالتن كجهلل تلتم عهلل لتهللختمب.هلل



نعق هللالتن كجهلل تلتم عهلل لتهللختمب.هلل

 .2نحالاهللخ هللن ق هلل لختمبهلل(حنبهلل ل ءهلل قهلل لح ب)هللرم هللن هلل ل اق هلل لت ل :هلل
التن كجهلل لختمب

....




ن ق هلل ءهللر هللل الهللن هلل ل



ن ق هللح بهللر هللل الهللن هلل ل

هلل لمحاب.هلل
هلل لمحاب.هلل

 .3نحالاهلل أهلل ل ءهلل قهلل لح بهلل لّ هلللت ا هلل لختمبهللك مهللح ثهلللظ تهلل أهلل لح بهلل قهلل ل ءهللق كض لهلل لتهللش شبهلل ل
اهلل لتحالاهللنجا هلل لمّرةت هلل ه تهلل لت ق هللكاهلل
ه تهلل لت ق هللال لتخا الهلل لمف ن حهلل

هللقهلل

.

هلللم م،هللرم هلللمكاهللنحالاهللكنت ىهلل
هلل لتهلل

هللق اه هلللظ تهلل لشك هلل

ش شبهلل ل تلا هللق لّ هلللمث هللكنت ىهلل لج ت.
 .4نحالاهلله تهلل لا ئهلل لّ هللل تأهلل تلتم عهلل لتهللن قنم،هللح ثهلللظ تهلل أهللالشك هللق كضهلل
هلللع ت هلل ا هلله ت هلل لا ئ هلل لمتغ ب هللرم هللنا ال هلل لمّرةت هللالإها هلله تهلل

لت هللش شب هلل ل

أهلل لح ب

لا ئهلل لمحابهللل لتم عهلل ل مهللرم هللن هلل لشك هلل ن لهلل( اهلل لقلب).هلل
 -نتأ هلل مل ب هلل خت

هللقنث

هلل لا أ هللن هلل م ع هلل لخق ت هلل لن الاب هللال فس هلل لقتلابهلل

لمعت ب .
-

اهللنعق هلل""هللهللالتن كجهلل لختمبهلللتأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل هللك شت .

ك حظب :هلللت نتهللخ هلل لا ئهللناطهللن هللح هللر ن هلل لدهلل USB flash diskهللنح

هلل لملف تهلل لج ن بهللللاتآوهلل لكتلأهلل

الج تهلل رثتهللكاهلل ئهللق حا.هللهلل

3.15.07هللالتن كجهلل ألقل لبهللهلل:....هللهللهلل
هّ هلل ل تن كجهللكخجص هلللتفع

" "قل لبهلله تهللن ق هلل

" "ق هللنعق

لاتآوهلل لكتلأهللن هلل تلتم عهلل لم شتهللقهللن هلل لختمبهلل لتهلل أله تهلل ألختىهلل لت هلل
لمكاهلل وهللنجا ه هلل لمّرةت هلل ( ذ و،هلل كب،هللن م)...،هلل،هلل اهللنفع هلل ألقل لبهللنلاهللنتأهللكا طعبهللن ق هلل لاتآوهلل لكتلأهلل
ال هلله تهللآختهللحتتهللل هلله بفهللق
ه بفهللق

هلل ذ وهلل قهللق

هللن م،هلل ك هللن هللح هللنعق هلل ألقل لبهللننتتأهللكا طعبهلل لت ق هلل ذ هلل

هلل ذ وهلل قهللن مهللقلتت فهلل لت ق هللن ن لهللقلاهللنع بهللللمت العبهللالعاهلل نت ءهلله تهلل لما طعب.هلل

 اهلل لاخ هلل لتهللهّ هلل ل تن كجهللنظ تهللرلمب " "هلل ق ""الشك هللق كضهلل لتهللخ نت هلل لث ن هللكاهللش شبهلل ل

-

لتأهللنفع

" "قهللنعق

.

" "ألقل لبهللال فسهلل لقتلابهلل

لمعت ب هللل تأهلل تنتا هلل لتهلل ل تن كجهلل لت ل هللك شت .
التن كجهلل ألقل لبهلل ....



نفع هلل ألقل لب.هلل



نعق هلل ألقل لب.هلل
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 06.07هللالتن كجهلل للغبهلل""هلل( اهلل لقلب):هلل
كاهللخ

هللهّ هلل ل تن كجهلللتأهلل خت هلل للغبهلل لت هلللتأهللال هلل تضهلل ل الهلل ألل عهلل

ق ألش ت هلل ل

تلب هللق لكلم ت هللق لع

ت هلل ألختى هلل لت هللنظ ت هلل لت هللش شبهلل

ل تلا هلل لتن ن ب هللن هلل ألنم طهلل لمختلفبهلللعم هلل لمّرةت ،هلل للغ تهلل لمختلفبهللق لمت نت هللن هلل لمّرةت هلله هللحنبهلل
لقلب،هللح ثهلللمكاهلل وهللنحت

 


للغب

هلل لمّرةت هلل لتهلللغبهللق حا هلل قهلل ا هلللغ تهللن هللنفسهلل ل

هللك بهللن م هلللل :هلل



لكلم تهللق لع تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل لعتال ب.هلل



لكلم تهللق لع تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل لتقل ب.هلل



لكلم تهللق لع تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل تنكل لب.هلل



لكلم تهللق لع تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل تلق ل ب.هلل



لكلم تهللق لع تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل أللم ن ب.هلل



لكلم تهللق لع تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل لتتر ب.



لكلم تهللق لع تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل لفتنن ب.
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 .18الطهلل لمّرةت هللكعهلل لح لبهلل(هلل اهلل لقلبهلل):هلل
لتأهلل الطهلل لمّرةت هللكعهلل لح لد دبهلل اهللطتلقهللقهدددلبهللUSBهللقذلكهللكاهلل
ذ رت هللك
ك
ق

هلل لج هللن هلل لمّرةت ،هلللتأهلل لل ءهلل لتهللهّنهلل لعمل بهللن هللح هلل لتخا الهلل لمّرةت هللن هللكال بهللتهللنك وهلل
هللل ّنهلل لمال بهللكخ َّنبهللن هلل لمّرةت هللقال لت ل هللنإوهلل لدددأهلل لمال بهللغ تهللك

هلل لجددد

بهللن هلل اق هلل لماوهلل

ك هللن هللن لبهللهّ هلل لال .هلل

لتأهلل لحج هلل لتهللكلفهللك

هلل لج هللللمال بهلل لمقل البهللكاهللخ

لمكاهلل الطهلل لمّرةت هللكعهلل لح لبهللقنحم هللكلفهللك


هللنحم هللكلفهللك

هللهد د هلل الاهلل لتهلل

قهددِّ هلل لمّرةت هللكاهللخ

هللك خّهلل لددددددهللUSBهلل لم

هلله

هلل لت ه هللكعهلل لشتربهلل لمج عب.هللهلل

هلللمال بهلل الا هللال ن عهلل لخق تهلل لت ل ب:هلل

بهللن هلل لل حبهلل لخلف بهللللمّرةت هلل لتهلل هللك فّهللUSBهلل لتهلل

لح لبهللال لتخا الهللقهلبهللUSBهللك ل ب.





شغ هلل ل تن كجهلل لمتنقهلللتش هاهلل ل

ن عهلل لخق تهلل لم

ب هللن هللق

بهلل لت ل ب:

دبهلل ل تند كجهللثأهللن هلل لخق هلل لثد لثدبهللحابهلل لملفهلل لّ هللنتلاهللنحم لمهلل لتهلل

لمّرةت .


العداهللنحالاهللكنددد هلل لملفهللل بهللك حظبهلل لمعل ك تهلل لمندددتخلجدددبهللكاهلل لملفهللق لت هللنظ تهلل لتهللق

بهلل

ل تن كجهللن هلل لخق هلل لت العب.


لتحم د هلل لملفهلل لتهلل لهللمّرةت هلل أهللالت ف ّهلل لخق هلل لخ كندددب،هلل اه هلللددد فهللنظ تهلل لددد لبهللنخ ت هللالت ف ّهلل
لعمل بهللال



كاهللخ

هللقل فهللنعق هلل أهللللمال بهلل لت هللنأهللنحم هلل ق ن هلل لتهلل لمّرةت .

ظ ِتهلل لمّرةت هللك
هللنمطهلل ل تك بهلل أهللالإبخ هللهّ هلل لت أهللن هلل ل تن كجهلل"،"هللقل فهللنُ ْ

لج هللل ّنهلل لمال ب.

33هلل

هلل

 .19لع لبهللق لج نب:هللهللهللهللهللهللهللهلل
هللحج لبهللنجم أهللكتم هللقالت بهللن هلل لت ف ّ،هلللّ هلللنت بهللكع كلتمهللالع لب.هلل ت تت ح تهلل بن نهلللتن ا هلل

وهللهّ هلل ل

لتهلل إللف ءهللالك نبهللشتقطهلل لضم و:هلل
 ح نظهلل لتهللالا ءهلل لمّرةت هلل نب،هلل وهلل ألكق هللق لتط البهللق م عهلل ن عهلل لن ن هللكتلفبهللللاق نتهلل تلكتتقن ب.هللن هللح هلل
نعت

هلل لمّرةت هلللل ل ،هلل أهللال عهلل لا السهللكاهلل لك تال ءهللقبعهلل لمّرةت هللحتتهللن فهللنم كلهلل

هلل ب هللنشغ ل هللكاهلل

الا.
 ح نظهلل لتهللالا ءهلل لمّرةت هللالع الهلل اهلل لم طقهلل لمغ ت هللق لمتنخبهللقذلكهللتحتم هللنعتضهلل لمك ن تهلل تلكتتقن بهللللتلف.
 تهللنعتضهلل لمّرةت هللألشعبهلل لشمسهلل لم شت هلللفتت تهللط للبهللل ءلهلل ث ءهللنشغ ل هلل قهللخ
 ح نظهلل لتهللالا ءهلل لمّرةت هلل الع الهلل اهلل لحت .هلل وهللب

تهلل لحت

هللنتت هلل لتخ لا.

هلل لع ل بهلل اهللناجِّتهللكاهلل متهلل أل

هلل تلكتتقن ب،هلل

قنش ِّنهلل قهللنّلبهللالعضهلل ن عهلل ل لت ك.
 ح نظهلل لتهللالا ءهلل لمّرةت هللالع ا لهلل اهلل ألك راهلل ل ب هلل ال.هلل اك هللنع بهلل لمّرةت هلل لتهللب بهلل لحت هلل لع بلب،هلل اهللنتك وهلل
ط البهللب خ هلل ل

هللكم هلل اهلللن بهللنلفلهللال ل

 تهللنُناطهلل لمّرةت هلل قهللناقهلل ل

هلل لاق نتهلل تلكتتقن ب.

هلل قهللن ه ،هلل لمع كلبهلل لخش بهلل اهللنكنتهلل ل

هلل لاق نتهلل تلكتتقن بهلل لا خل ب.

 لتخاالهلل قعبهلل نبهللقنظ فبهللقن مبهللكاهلل لام شهلللت ظ فهلل لمّرةت .


اهللنعق هللكح هلل لتغّلبهللل بهلل لت ا لمهللالآختهلللمهللنفسهلل لم هف تهلل لمّر

هللكاهلل

هلل لشتربهلل لمج عب،هللقن هللح هلل

ناق عهللر هلل لتغّلبهلل لمت قبهلل قهللكختجهللكح هلل لتغّلبهلل لمنتمت،هلل لت المهللالآختهللكعهلل تنت نهلل لتهلل االهللهللقه هلل لتغّلبهلل
لمت قالب هللالشك هللك شت هلل لت هلل لمّرةت هلل ألو هللذلك هللل ؤب هلل لت هللنعق هلل لا ت هلل تلكتتقن ب هلل لت هللنعم هلل لت هلل لت هلل
لمنتمت.هلل
 ر نبهلل ت تت ح تهلل لمّر
نعق هلل هللكاهللهّنهلل أل

هلل

نهللن ق قهلل لتهلل لمّرةت هللق لتهلل لشدد حاهللق لتهلل
،هلل تضهلل ل

هلل لتحكأهلل لتهللحاهلللدد ء.هللن هللح هلل

هلل لتهلل تبهللكتر هلله نبهللكعتما.

كاهلل لممكاهلل وهلللتغ تهلل لمضدددم وهللق لمعل كد تهلل لت هلللحت ل هللهّ هلل لال هللنت بهللللتغ ت تهللق لتحالث تهلل لت هلل اهللنقت هلل
لتهللهّ هلل لم تجهلل( لمّرةت )،هللنا الهللشتربهلل ألق ن هللالت ن تهللنحالثهللك فج هللل ّ هلل لال هللقنقهلل لح بهلل لتهللذلك.هلل
لم لاهللكاهلل لمعل ك تهلل ك هللال ل هللك ع هلل لتهلل تنتتن هلل.www.al-awail.comهللهلل
هلل

نلف هلل لتكأهلل لتهلل تق هلل تهتم الهللال ّ هلل لال هللقحفظمهللن هلل
كك وهللك لبهللتحت نمهلل لتهللآل تهلل تآن بهللرتلمب.
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