نحم داهلل

هلل لفتدد هلل لعلدد هلل أنهللوفقندد هللور دداهلللندد هللوإددم هللوانادد تهلل دد هلل لمنددت هللل ك د نهللكدد الهللال لإدد هلل

وكع ندددلهلل لدددتهللو برت ددد هللالمددد هللرا ددد هلللنددد هلل النددد هللسدددنح نتهللووعددد لتهلل لددد مهللكددد تهللفددد هللكحكددد هلل لتن رددد هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
﴾ والمدد هللرا دد هلللندد هلل سدد لتهلل لكددار هللهددلتهلل

﴿

هلل ل ددتهللوسددل هلل لدد مهلل علدد هلل

كا هلل نتهللف هلل لإ هللح ثهلل نهللرق تهلللمؤذنت :هلل

{يا بِاللْ أَقِمِ الصَالةَ ،أَرِحْـنَا بِـها}.

هلل
نشدددكاهللتال انن هلل لكا قهللنكتن ا

هللكنتا ون هللو نا كلهللك هلل لت كن هلل ال لتا راهلل لم دددتماهلللمنتا ون هللنقاقهلل

لمنت هللالنم ذجهلل كتعاب هللوالم تهلل ه و ةهللوال إارةهللا
م هللأنهلل

هلل

ف ةهللكعهلل س لةهللف هلل لتحك هللو ل ضنطهللو ن ستخا ق،هلل

هلل لمنت هللرتمتعهللالم هدددف تهللواكك ن تهللكتعاب هللولن هلل اهللو سدددعهللك هللكتالن تهلل لم دددتخاك هلل

لكا ق.
نا هللكنك هللكا ء هلل

هلل لال هللالشدددك هلل ك هللو ون عهللوعل م وتهللالاكةهلللضدددم نهلل لعم هللال لشدددك هلل لمال

هلل

و نحتف ظهللالتهللنحت اتهلل لتهللآر تهللكاآن ةهلل ارمةهللوللع ب هللال تهلل ناهلل لضددداو ،هلل م هللرمكنك هلل لت هددد هللكعن هلل
ناهللك كعن هلل إللكتاون هللwww.al-awail.comهللإلالا ءهللك حظ وك هللوكقتاح وك هللح تهللكنتا ون .
الن هللنهللوؤ خ ن هللانهللن ن هللأوهللأخا ن هلل.هلل.هلل.
وأ دنّد هللأنهللنعم هلله لحلهللوا تهللالتهلل ن هلل.هلل.هلل .هلل
انكهللأن هلل ل م عهلل لعل هلل.هلل
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 2هلل

 .1ونن

تهلل ألك ن هلل
خاكةهلل لإ نة
نهللرابهللفكهلل لمنت هللأوهلله نتتهللانهللك هللكن هلل لف ّن

هلل لمختإ .

هلل

كق وكةهلل لم

ء هلل

لمنت هللل سهللكق وقهللللم ءهللفح فظهلل لتهللالق اتهلل ف.
هلل

لملحق

ت هلل

ستخاقهلل لملحق تهلل ألهل ةهللب امل.
هلل

لتغ رة لك اال ا ة
وانبهللكصهلل ن هلل لتغ رةهللووه هلل لمنت هللكن شا هللالتهلل لت هلل لمتن و .
هلل

لتعاضهللألشعةهلل لشمس
وانبهللوعارضهلل لمنت هللألشعةهلل لشمسهلل لمن شا هلللفتا تهلل

رلة.

 .2لملحق ت

هلل
بل هلل لم تخاق هلل

هلل
كح تهلل لتغ رة هلل

هلل

هلل

هلل
الا كةهلل ف لة هلل

ن هلله ت هلل

هلل

هلل
ذ ا هللFlash

تهلل لتحك هلل

 3هلل

ن هلل لاالطهللكعهلل لح سب هلل

هلل
الان ك هللوحم هلل لم ك

هلل

 .3ك تهلل لمنت هلل
1.3هللك ك


هلل لإ هللو ألذ ن :هلل

اضهللك ك

هلل لإ

هلللعابهلل ن اهللك هلل لمان.



ه تهللأذ نهلل ك هللوالا ب هلل ل ةهلل ناهللبخ تهللوك هلل لإ .



ال كةهللكتن ةهللوو سعةهللك هللأه تهلل لمؤذن .هلل



ه تهللاك كةهلل كلةهلل ناك هللرح هللوك هللاك كةهلل لإ .




اضهلل ل ك هلل لمتنق هللإلك كةهلل لإ هللكعهللاكك ن ةهلل ناتهلللك هلله هلل لتهللحا .
نما نهللكختلف نهلللضنطهلل ل ك هلل لمتنق هللإلك كةهلل لإ :هللن ن هللوث ال .

2.3هلل لت رخهللو ل ك :هلل هلل


وق ر هلل اام/ك بمهللكعهللس ةهللالكتاون ةهلل كم ة.



ح

هللآل هللللت رخهلل ل اامهللكعهللاكك ن ةهللوعارلتهللال



اظ

هللأسم ءهلل ألش اهلل ل اارةهللوأر قهلل ألسن عهلل لتهللش شةهلل لاارا هلل نلكتاون ة.




لةهللك هللكن هلل لم تخاق.

اضهلل ل ك هللالنظ قهلل12س ةهللأوهللالنظ قهلل24هللس ة.
ونار هللآل هللال هلل لت ك

3.3هلل لقاآنهللو لتنن

هلل لإ ف هللو لشت مهلل(للنلا نهلل لت هللوعم هللالنظ قهلل لت ك ت ).

ت :هلل



لقاآنهلل لكار هلل ك لهللالإ تهللأ ثاهللك هللك ئهللوالخ



اكك ن ةهللوخ ر هللحتتهلل255هلل اوتهللونن تهللكختلاهلل م هلل ل




ابهلل لتنن

ة.

تهلل أل ظم هللرإ هللحتتهلل1100هللونن تهللف هلل نسن ع.

رق قهلل لمنت هللالتنف هلل اوتهلل لتنن
هللوحك هللك هللأ

تهلل ل مهللرحاب هلل لم تخاقهللفقط.



كخا



أ العهللأنم طهللكختلفةهللك هلل اقهلل لتحك هللالح ثهللولن هلل



تهللكتعاب هللل ستم ع.هلل

هلل لتحك هللالتشغ هللوا ف ءهلل اسهللكا س ،هللكضخ هلله ت،هللأوهللأمهلل
هلل نحت

تهللآخا.هلل

تهلل لممكنة.

اضهللحتتهلل24هللوك هلللنا رةهللون رةهلل لحإصهلل لا س ةهلل( ناهلل لالب).



لاالطهللكعهلل لح سبهلل



لملف تهلل لإ و ةهللالتن قهللMP3هللوخ نهلل لتهللذ ا هللUSB Flash Memoryهللالنظ قهللكلف تهلل.FAT32



تهللوحك هلل

هلل ارقهللكنف هللUSBهلللناكاةهللك ك

هلل لإ هللو لتنن

تهلل لمناكاة.

هللالعاهلل()Remote Controlهللللتحك هللال ظ ااهلل لمنت .



نمطهلل م هللل ل هلل( اضهلل ل ك هللو لحا هللفقط)هللونمطهللو ف اهلل لا كة.



لتغ رةهلل لك اال ا ة:هلل.100VAC ~ 230VAC



o

ب ةهلل لحا هلل لمئ رةهلل م هلل لما ت:هلل0 C ~ +40 Cهلل(أوهللال لف ان ر هلل ناهلل لالب).



وإ ك هللكتن ةهللوخ هةهللح بهلل لالب.هلل

o

 4هلل

هلل لإ هلل لمعتما هللف هلل لمنت هلل

 .4ك ك

 لقاهللوم هللالاكاةهللك كالن ءًهلل لتهللح ال تهلل ر

هلل لإددل تهلل لخمسهللووك هلل لشدداوقهللح ددبهلل لت ك
ةهللفلك ة.

 رحت مهلل لمنت هلل لتهللاكك ن ةهلل اضهللك كوذلكهللف هللح تهلل اقهللالاكاةهللك ك
 رمك هللوعار هللك ك

هلل لم ك

هلل لإددد هلللمارنةهللك هلل

هلل لإ هللل

ةهللك نقل .هلل

هللك هللكن هلل لم تخاقهلل ناهللات حةهللتكن ةهلل(تر ب لهللأوهللنقإ نل)هلللك هللوك هللللحإ تهلل لتهلل

هلل لإ هلللمارنةهلل ارا هلل

 -كلاهللك ك

هلل ارقهللابخ تهلل نحا ث تهلل لاغا ف ةهللل ،هلل

هلل لمارنةهلل م هلل ل

هللهد هلللمانهللوكا هللوكن قهللل هللفاوك تهللتكن ةهللث التةهلل

الم ك

هلل لمعتماهللف هلل

هللكارنةهللول سهلل

هلل لمانهلل لاا د ة،هلل م هللرمك هللالاكاةهلل لمنت هلل

هلل ارقهلل لح سبهللك هللخ تهللالان ك هللكافقهللكعهلل لمنت هلل( ناهلل لالب) .هلل

هلل لإد هللألمهللكارنةهلل ارا هللرت هللا ا ب هللف هلل لشددا ةهلل لمإددنعةهللث هللا سد لتهللالتهلل لم ددتخاقهللح ثهلل

رق قهللالتحم لتهللالتهلل لمنت هللال د لة،هلل م هللرمك هلل لحإ د تهلل ل تهللك هلل لم وتعهللأوهللو

هلل لإ د نةهلل لمعتماهللأوهلل ناهلل

ك كعن هلل لتهلل إلنتان هلل.www.al-awail.comهلل هلل

 .5وهاهلل لمنت هلل
رق قهلل

هلل لمنت هللالعاضهلل ل ت رخهلل( اام/ك بم)هللو ل ك هلل()24/12هلل م هللرعاضهللك ك

هلل لإددد

هلللل مار نةهلل

لمخت هللك هلل ابهلل ن اهللك هلل لمانهلل لمخ نةهللف هلل لمنت ،هلل ناك هللرح هللوك هلل لإدد هللرإددا هلل لمنت هللهدد تهلل ألذ نهلل
لمخت هللك هللال هلل ابهلل ن اهللك هلل ألهددد تهلل لمت فا هللورعاضهلل ل ك هلل لمتنق هللإلك كةهلل لإددد هللأوهلل لمتنق هللللتنن تهلل
لت ل ،هللو ناك هللرح هللوك هلل إلك كةهللرإا هللأرض لهلله تهلل إلك كةهلل(كؤذنهللآل ) .هلل
رمك هللأر ضلهللالاكاةهلل لمنت هللالعابهللك هلل ا وتهلل لتنن تهللووحاراهلل اوتهللو حاهلللتنف

،هللف ق قهلل لمنت هللالإ ها هلل ه تهلل

ونن تهللكحابهللف هللوك هللكحابهللكعهللوشدددغ هللكخ جهللوحك هللكحاب هلللفتا هللتكن ةهللكحاب هللك هللكن هلل لم دددتخاق،هلل م هلل
رق قهلل لمنت هللأرضلهللالعاضهللأوك تهللالا رةهللون رةهلل لحإصهلل لما س ةهلل(هللس ةهلل لما سهلل-هلل ناهلل لالب) .هلل
م هللرمك هلل ن ستم عهلل لمن شاهللللقاآنهلل لكار هللالخ
ك نقلهللف هللا

تهلل سم عهللكتعاب هللأوهلل ن ستم عهللللقاآنهللر ك لهللف هللوك هللكحابهلل

هللختمةهلل كلةهللوالإ تهللأ ثاهللك هللك ئ .هلل

م عهلل ألهددد تهلل لت هللرإدددا
التشددغ هللكضددخ هلل لإ د تهلل

هلل لمنت هللرمك هللنقل هللالتهللكضدددخ هللهددد تهللخ

هللح ثهللرق قهلل لمنت هللال لتحك هلل

هلل ارقهللكخ جهلل لتحك هللوذلكهللكن هللاهددا هلل لإ د تهللالفتا هللك اللةهللللضددنطهللك هللكن هلل

لم تخاقهللث هللرق قهللالإرق فهللوشغ هلل لمضخ هللالعاهلل نت ءهلل لإ ت.هللهلل هلل

هلل
 5هلل

ل

ةهلل ألك ك ة:هلل هلل

 .1ش شةهللاظ

هلل لت رخ.هلل

 .2ش شةهلل لاارا هلل إللكتاون ة.هلل
 .3ش شةهلل ل ك .
 .4ش شةهللب ةهلل لحا .
 .5ش شةهلل ل ك هلل لمتنق هللللتنن تهلل لت ل .

ل

ةهلل لخلف ة:هلل هلل

 .1ل حةهلل لمف و ح.
 .2حم لةهلل لتعل ق.
 .3كاخ هلل لناكاةهللللاالطهللكعهلل لح سب.
 .4كاخ هلل لتغ رةهلل.+5VDC/2A
 .5ككناهلله تهللب خل .
 .6ك خ هللو ه هلل لد

ا هلل.USB Flash Memory

 .7ك خ هللو ه هلل لإ تهللالتهللكضخ هلله تهللخ

.هلل

 .8كخ جهلل لتحك .

 .6هلل لتغد رةهلل لك اال ا ة
رعم هلل لمنت هلل لت هلل

ا هللوغ ردة هلل

اال ا ّدة هللك تما هلل +5V DCهللرؤكّ هللك هللكدح ّت هللخ

هللكافق هللكع هلل لمنت هلللتهلل

لم هف تهلل لت ل ة:هلل هلل

لاخ هلل

لا اهلل لمتن و :هلل، 110-230V ACهلل لتابب:هلل50-60Hz

لخاج هلل

لا اهلل لم تما:هلل+5V DCهللهللهللهللهللهللهللهللهلل،هللهلل لت :هلل2A DC

هلل
ناهلل نقا عهلل لتغ رةهلل لك اال ا ةهلل

هلل لمنت ،هللونافئهللل ح تهلل إلظ

هللولك هللونقتهللب هلل

لت ك هلل لا خل ةهللف هللح لةهلل م ،هللألن هللك وّب هللالماخا هلل(الا رةهلل،)CR2032هللوال لت ل هللنهللح ةهللإل ب هلل نطهلل ل ك هلل
و لت رخهللك هلل اراهلل ناهلل ب هلل لتغ رةهلل لك اال ا ةهللحتتهللل هللب قهلل ننقا عهللكا هللش اهلل ك  .هلل

ك

حظة:هلل ناهللولاهلل لمح ّتهلل لك اال ا ،هلل وإ هللال لم ّتعهللأوهللال

كا القهللللم هف تهلل لمعتما هللك هلل ِكنَ هلل لشا ةهلل لمإنوعة .هلل

 6هلل

هلل لإ نةهلل لمعتماهللللحإ تهلل لتهللكح ّتهلل اراهلل

 .7ش شةهلل ل ك هلل لمتنق هللللتنن ت هلل
هلل لش شةهلل

هلل ن هلل

هلل ا بهللبك اقهللون تل هللكؤلاهللك هللخ نت هللرق قهللالإظ

لاك اقهلل لمتنق ةهللللتنن تهلل لت ل هللأوهلل ابهلل لاك اقهلل لمتنق ةهللإلك كةهلل لإ

هلل ابهلل

هللوذلكهللح بهلل

خت هلل لم تخاقهلل م هللنمطهلل لناكاة .هلل
هلل لش شةهللإلظ

هلل ل ك هلل لمتنق هللإلك كةهلل لإ هللفإن هللنهللوعم هللانهللح هللبخ تهللوك هللاحا هلل لإل تهلل

لخمس،هلل و نا هللرظ اهلل لتهلل

هللبك قةهللالتهللأنهلل

ناهللوحاراهلل

هلل لش شةهلل ل ك هلل لمتنق هللإلك كةهلل لإ هللال لاك اق،هللورتن كصهلل

رإ هللالتهلل لاك قةهلل ألخ ا هللح ثهللوناأهلل لش شةهللال ل ك ضهللورتن كصهلل ل ك هلل
و تماهلل لش شةهللال ل ك ضهلللما هللبك قةهللأخا هللث هللونافئهلل

هللث ن ة،هللو ناهلل ل ه تهللالتهلل لإفاهلل

هلل لش شةهللونهللوع بهللللعم هللحتتهللبخ تهللوك هلل لإ هلل

لت ل ة،هللح ثهللوتكا هلل لعمل ةهللك هلل ارا .هلل
ك حظةهلل:هللش شةهلل إلك كةهللنهللوعم هلل ناهللبخ تهللوك هلله هلل لظ اهللك هللر قهلل لامعةهللف هلل لنم ذجهلل لم اام .هلل

 .8ش شةهلل لاارا هلل نلكتاون ة هلل
ظ ِاهللش شةهلل لاارا هلل نلكتاون ةهلل س هلل لش اهلل ل اامهللأثن ءهلل اضهلل لت رخهلل ل اام،هللووُظْ ِاهلل س هلل ل قهللك هللأر قهلل
هلل وُ ْ
ظ ِاهلل
ألسن ع هللأثن ء هلل اض هلل لت رخ هلل لم بم ،هلل م هللوُ ْ
ن هلل"أغلقهلل لا ت"هللالشك هللو كضهللكن هللاك كةهلل لإ هلل
هللوو تما هللالعا هلل إلك كة هللال الع هللبك اقهلل

الاك قت

( لنم ذجهلل لم اام).هلل هلل
ظ ِاهلل
م هللوُ ْ

هلل لش شةهلل لم تهللو ن تهللو

ح ةهللف هللأنم طهلل لعم هلل ألخا هللو

اهللف هلل مل ةهلل لتحك هللو لضنط.هلل هلل

 .9لتحك
رمك هلل لتحك هللالام عهللوظ ااهلل لمنت هلل
وحك هلل

هلل ارقهللل حةهلل لمف و حهلل( لمثنتةهلل لتهلل لل حةهلل لخلف ة)هللو

هلل ارقهلل

تهلل

هللالعاهلل(كاس هللأشعةهللوح هللحما ءهلل)IR Remote controlهللكافقهللكعهلل لمنت  .هلل

ناهلل ستخا قهلل

تهلل لتحك هللرابهللو

و ل مهللرق قهللال ستقن تهلل ألو كاهللك هلل
لم تقن هللك وَّبهللالمؤشاهلل

تهللال وا هللش شةهللب ةهلل لحا هلل لت هللوح مهللك تقن هلل ألشعةهللوح هلل لحما ءهلل
تهلل لتحك .هلل هلل

ا هللر كضهلل ناهلل ستقن تهللأمهللأكاهللك هلل
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تهلل لتحك .

تهلل لتحك هلل لم تخاكةهللكعهلل

لااوتهلل لت ل هللرن هللكف و حهلل

هلل لمنت هللووظ فةهلل

هللكن :

هلل

لمفت














ل ظ فة هلل

لمفت

وشغ  /م هللل ل /هللا ف ء هلل
كف /الغ ءهللكف هلل

تهلل لتحك هلل

ت هلل لإ ت/الغ ءهلل لكت هلل
نطهلل لت رخهللو ل ك هلل

ل ظ فة هلل
كفت هلل ل ر ب هلل(هلل+هلل) هلل



/
/

كفت هلل إلنق صهلل(هلل-هلل)
تر ب هللك ت

هلل لإ تهلل/هلل ننتق تهلللل م

نق صهللك ت هلل لإ تهلل/هلل ننتق تهلللل
ننتق تهللالتهلل لمقاعهلل لإ و هلل ل الق هلل

نمطهلل لناكاة هلل
ا بهلل إلك كة هلل

ارق فهللكؤك /وشغ هلل

ا بهلله تهلل ألذ ن هلل

ننتق تهللالتهلل لمقاعهلل لإ و هلل لت ل هلل

الان ك هلل لقاآنهلل لكار  .هلل
كفت هلل لخاوج /رق فهلل لإ ت .هلل
الان ك هلل خت هلل لمارنة هلل
خت هلل اوتهلل لتنن ت /إلش هلل ل لنة هلل
كفت هلل لتثن

هلل( إلبخ ت) .هلل

هلل

فإ هللووه هللكخاجهلل لتحك هلل ألوت هلل

4
5




فإ هللووه هللكخاجهلل لتحك هلل لث ن هلل
وغ اهللنمطهلل اضهلل لت رخ هلل
وغ اهللنمطهلل اضهلل ل
وغ اهللنمطهلل اضهلل لت ك

أك هلل لااوتهلل لت ل هللف ن ّ هللوظ ااهللل حةهلل لمف و حهلل لم تخاكةهللكعهلل
هلل

ل ظ فة هلل

لمفت هلل
كفت هلل لتإف ا /لخاوج هلل

كفت هلل ل ر ب هلل(هلل+هلل)/هللنمطهلل لناكاة هلل
كفت هلل لتثن

هلل( إلبخ ت)

كفت هلل إلنق صهلل(هلل-هلل) هلل
نطهلل لت رخهللو ل ك هلل
&

ة هلل

وحارثهلل أله تهللو لنغم ت هلل

&

اضهللاها تهلل لنا ك هلل

&

ستع ب هلل نطهلل لمإنع هلل
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هلل لمنت  :هلل

هلل

هلل
هلل

 .10وعل م تهلل لتا بهللو لتشغ

هلل


 ناهلل لتنظ اهلل ستخاقهللكاعةهللكم شهللكان ةهللكنللةهللكل لهللال لم ءهللفقط،هللو ك حهللال اوءهلللتانبهلل لشحن تهلل ل
ِّلقهلل لمنت هللف هللكك نهللالع اهلل

هلل لا

هللأشعةهلل لشمسهلل لمن شا  .هلل

الةهللو

نةهلل

لت هللكاهللوت لاهللنت اةهلل لم حهلل ل ارع.
 وهو ْ هلل لمح وت هلل لك اال ا هلل لمافق هللالم خ هلل لتغ رة هلل لك اال ا ة ،هللث هللوهو ْ هللخاج هلل لمح ت هللالماخ هلل لتغ رةهلل
بهلل لتهلل لل حةهلل لخلف ة.

لك اال ا ةهلل لم تما هلل لم


 ف هللح تهلل اقهللاك عهلل لمنت هللو اقهللظ هللش ءهلل لتهلل لش ش ت،هللنفِّ ْهلل لخا تهلل لت ل ةهللال لت ل
هللالعا.
 .1غطهللكفت هلل لتشغ هلل هللك هلل تهلل لتحك
ناهللالاءهلل لتشغ هللرإا هلل لمنت هللنغمةهلل لناءهللورظ اهللشارطهللوقاقهلل لتهلل( لاارا ).

 .2اذ هللل هللرظ اهللش ءهلل لتهلل لش ش ت،هللك هللالضغطهللكفت هلل لتإف اهلل
هلل&هلل

 .3اذ هللل هللرظ اهللش ء،هلل غطهلل لمفت ح هلل
لمفت هللهلل

بهللفقطهلل لتهللل حةهلل لمف و ح.

هللكعلهلل لتهللل حةهلل لمف و ح،هللحا هلل لمفت هلل

هللث هللحا هلل

هللنستع ب هلل نطهلل لمإنع.هلل

 .4اذ هللل هللرظ اهللش ءهللالعاهلل

هلل إل ا ء ت،هللك هللال نوإ تهللال لم تعهللأوهللال

 .11وه هلل لمنت هللكعهلل أل
ن كهلل ا هلل اقهللرمك هلل ون
وارق فهللوشغ هلل

هلل لم

:

هلل أل

هلل لخ

ة هلل

هللل ه هلل لمنت هللكعهلل أل

هلل لخ

 .هلل

 لح لة هلل ألولت :هللوه هللخا هلل لتغ رة هلل لك اال ا ةهلللمتن والةهلل220VAC, L&Nهللالتهلل لقان هلل2&1هللك هلل
كخ ج هلل لتحك هللخلا هلل ل

ة هللث هللوه هلل لقان هلل

 4&3هلللتغ رة هللكضخ هلل لإ ت هللو لقان
لتغ رةهلل لااسهلل لما س هللأوهللأرةهللأ
رق ق هلل لمنت هللالت ه

هلل6&5هلل

هللأخا ،هللس فهلل

هلل لتغ رة هللالت هلل أل

لمحاب هللف هلل ألوك ت هلل لت هللرحاب

هلل لإ نة.

هلل

هلل لم تخاقهلل

لما هللكحاب هللك هللكن هلل لم تخاقهللأرضل.
هلل
هلل
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ةهللك هللأ

هللأنهللرق قهلل لمنت هللال لتحك هللالتشغ هلل

هلل لح لة هللركتفت هللال ه هللخطهلل
 لح لة هلل لث ن ة :هللف هلللتغ رةهللLهللالتهلل لمنت هللال نم هللر ه هللخطهلل لتغ رةهللNهللالتهلل
هلل لخ ةهللكن شا ،هللرق قهلل لمنت هللال ه هللوفإ هلل
أل
هلل لخ ة هللح ب هلل ألوك تهلل
خط هلل لتغ رة هلل Lهلل هلل أل
وكاب هلل لتحك هلل لت هللرحاب هلل لم تخاق هللف هللالان ك هلل
لح سب.
 لح لةهلل لث لثة:هلل هلل لح لةهلل هللنفسهلل لح لةهلل لث ن ةهللكعهللا فة هللو ه ت هللومك هلل لم تخاق هللك هللوشغ هلل
هلل لخ ةهللالشك هللراومهلل ناهلل لح ةهللخ جهللأوك تهلل
أل
لتحك هلل لمناكاةهلل م هلل لمنت .هللهلل هلل
هلل
هلل
ك هللأ

هللنق هلل لإ تهللك هلل لمنت هلل التهللكضخ هلله تهللخ

هللرابهلل ستخا قهلل ن هللنق هلل لإ تهلل لمافقهللكعهلل لمنت هلل

و لمن هللال لشك  :هلل
هلل
هلل
ك هللالت ه هلل

هلل لكن هللالتهللك خ هللو ه هللكضخ هلل لإ تهلل لخ

لاافهلل آلخاهللللكن هللالتهللكضخ هلل لإ تهلل لخ

هلل ك هلل()7هلل لتهلل لل حةهلل لخلف ةهللللمنت هللوك هلل

،هلل ناهللنق هلل لإ تهللالتهلل لمضخ هلل لخ

هللس ت هللالغ ءهلل لإ تهللك هلل

ككناهلل لإ تهلل لا خل .

 .12وشغ /هللا ف ءهلل لمنت هلل
 ال لضغطهلل لمتكا هلل لتهلل لمفت هلل

هللك هلل

تهلل لتحك هللرت هلل ننتق تهللالشك هللبو مهللوكت ل

هلل(كعهلل

هلل غاة)هلل

ك هللنمطهلل لعم هلل لان ع هللالتهللنمطهلل لعم هلل لل ل هللث هللالتهللا ف ءهلل لمنت هللث هلل لع ب هللالتهللنمطهلل لعم هلل لان ع هلل
و ك  ...هلل
 ف هللنمطهلل لعم هلل لل ل هللرعاضهلل لمنت هلل ل ك هللوب ةهلل لحا هللفقط .هلل
 ف هللنمطهلل لعم هلل لان ع هللو ناك هللرإا هلل لمنت هلله تهلل ألذ نهللأوهلل إلك كةهللأوهلل لقاآنهللأوهلل لتنن ت،هللرمك هلل ت هلل
لإ تهللالضغطهللكفت هلل لكت هلل

هلل

هلل م هللرمك هللالغ ءهلل ت هلل لإ تهللالضغطهلل لمفت هللنف تهللكا هللأخا ،هللورمك هلل

ارق فهلل لإ تهللن ا لهللالضغطهللكفت هلل لخاوجهلل
وانق ص هللك ت هلل لإ تهللالضغطهلل لمفت هلل
هللك ت هلل لإ ت.هلل هلل

،هللورمك هللتر ب هللك ت
هللح ثهللرظ اهلل لشك هلل
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هلل

هلل لإ تهللالضغطهلل لمفت هلل

هلل

هلل لتهللش شةهلل لاارا هلل ل مهللرعناهلل

ك حظ ت :هلل
-

ناك هللرك نهلل لمنت هللكاف َهللًر كضهلل لمؤشاهلل لض ا هلل لخ صهللال ستقن تهللاش هلل
للانلةهلل لتهللأنهلل لتغ رةهلل لك اال ا ةهللك ه لةهللالتهلل لمنت هللو

هلل

تهلل لتحك هلل

هللث ثهللث نهلل

هللنستقن تهللاش هلل لتشغ هللك هلل

تهلل

لتحك  .هلل

-

اذ هلل ن هلل لمنت هلل ف هللنمط هلل لعم هلل لل ل هللوح ن هللك ا هلل ألذ ن هللفإن هللونتق هللالشك هللآل هللالت هللنمط هلل لعم هلل
لان ع هللورإا هلله تهلل ألذ ن،هللث هللرع بهللالتهللنمطهلل لعم هلل لل ل هللالعاهلل نت ءهلل ألذ ن.

تهلل لتحك هلل

 .13كف هلل

هلل لتهللش شةهلل
رح مهلل لمنت هلل لتهللاكك ن ةهللكف هلللا تهلل لتحك هللواننلهللللعنثهللك هللكن هلل لإغ ،هللاذ هللظ اهلل لشك هلل
لاارا هلل ناهلل لضغطهلل لتهللأمهللكفت هللك هللكف و حهلل تهلل لتحك هللف هللرعن هللأنهلل تهلل لتحك هللكقف هللول هللر تا بهلل
لمنت هللللضغطهلل لتهللأمهللكفت  .هلل
لفتحهلل لقف :هلل غطهلل لمفت هلل
لاارا .

هللال ستما هللحتتهللسم عهللنغمةهللفتحهلل لقف هللوظ

لقف هلل تهلل لتحك :هلل غطهلل لمفت هلل
ش شةهلل لاارا .

هلل لشك هلل

هللكا هللو حا ،هللرتا فقهللذلكهللكعهللنغمةهلل لقف هللوظ

هلل لشك هلل

 .14ارقةهللابخ تهلل أل ك ق هلل
أثن ءهلل نطهللوظ ااهللوالا ك هلل لمنت هللفإنهلل لق مةهلل لت هللراام هللوغ ا هللوظ اهللالشك هللو كض،هلل
و

هللراتهلل لتهللاكك ن ةهللوعارل هلل( نا )هللالتهللك مةهلل ارا هللث هللوثن ت  .هلل

رت هلل نطهللووثن

هللف هللح لةهللوك ضهللك هللخ ت :هلل

هللأمهللك مةهلل( ك )هللو

ل حةهلل لمف و حهلل لخلف ة:
للتعار  :ستخاقهللكفت هلل ل ر ب هلل
للتثن
تهلل لتحك هلل

 :ستخاقهللكفت هلل لتثن

هللو لنقإ نهلل

هلل

 .هلل

هللالعا :هلل

للتعار :هلل ستخاقهللكفت هلل ل ر ب هلل

هللو لنقإ نهلل

كف و حهلل أل ك قهللكن شا ل .هلل
للتثن

 .هلل

 :ستخاقهللكفت هلل لتثن

هلل

.
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هللأوهللأبخ هلل لاك هللك هللخ تهلل

هلل لتهللش شةهلل
هلل لتهلل

.15

نطهلل لت رخهللو ل ك هلل

لضنطهلل لت رخهللو ل ك هللف هلل لمنت هلل ونعهلل لخا تهلل لت ل ة :هلل
هلل

هلل ال ستما هلللما هللث ثهللث نهللللاخ تهللالتهللنمطهلل نطهلل لت رخهللو ل ك ،هللرتا فقهللذلكهللكعهلل

غطهللكفت هلل لضنطهلل

هلل ك هلل ل نةهلل لم برةهللالشك هللو كضهلل لتهللش شةهلل لت رخ.

اها هللنغمةهللكحاب هللوظ

نطهلل ك هلل ل نةهللالتهلل لق مةهلل لمال الةهللال ستخا قهللكف و حهلل ل ر ب هلل
هلل

ث هلل غطهللكفت هلل لتثن

هللأوهللال ستخا قهللكف و حهلل أل ك قهلل

هللو إلنق صهلل

هللو نا هللرنتق هلل ل ك ضهللالتهلل ك هلل لش ا،هللرتا فقهللذلكهللكعهللاها هللنغمةهللكحاب .هلل هلل

نطهلل لش اهللث هلل ل قهللالنفسهلل لاارقة،هللرتا فقهلل نطهلل لت رخهلل لم بمهللكعهللوغ اهللآل هلللش شةهلل لاارا هلل نلكتاون ةهلل
الح ثهللرظ اهلل س هلل ل قهلل لم فقهللل

هلل لت رخ.

العاهلل نطهلل لت رخهلل لم بمهللرق قهلل لمنت هللالح

هلل لت رخهلل ل اامهلل لم فق،هللورظ اهلل

( ل قهلل:هلل لش اهلل:هلل ل نة)هللالشك هللو كضهلل لتهللش شةهلل لت رخهللورتا فقهللذلكهللكعهللظ
ش شة هلل لاارا  ،هللرمك هلل نط هلل لت رخ هلل ل اام هللال ستخا ق هللكف و ح هلل ل ر ب هلل
ال لمفت هلل

هلل س هلل لش اهلل ل اامهلل لتهلل
هللو إلنق ص هلل

هلل هللث هلل لتثن

هلل

.هلل

رنتق هلل لضنطهللالتهلل ل
ل

هلل لت رخهلل ل اامهلل ك لهلل

ةهللو ن هللرت هلل نطهلل ل

ةهلل)17:00هللك هللالضنطهلل ل

ةهللف هللنمطهلل /24/هللحإالهلل(كث لهلل ل

ةهللال ستخا قهلل لمف و حهلل

هللوهلل

ةهلل لخ ك ةهللك ءًهللوق ال هلل

هللأوهللكف و حهلل أل ك قهللث هلل غطهلل

هللللتثن

.هللهلل

ك هللالعا هللالضنطهلل لاك اقهللووثن ت هللالنفسهلل لاارقةهللف ت هللوإف اهلل لث ن هللو لع ب هللالتهللنمطهلل لعم هلل لان ع .

ك حظ ت :هلل
 لتثن هللأرةهللك مةهللالعاهللوغ ا هللرابهلل لضغطهلل لتهللكفت هلل لتثن هلل
لق مةهلل لت هللرت هللوغ ا هللرابهلل لضغطهلل لتهللكفت هلل لخاوجهلل



لضغطهلل لتهلل لمفت هلل

،هللوللخاوجهللك هللنمطهلل لضنطهللالاونهللوثن

هلل

.هلل

هلل ناهللوك ضهللك مةهلل لاك اقهللرؤبمهللالتهللوثن

هلل لق مةهللووإف اهلل لث ن هللو لخاوجهللك هلل

نمطهلل لضنط.



ف هللح تهللابخ تهللك مةهللك هللالشك هللخ ئهللرمك هللوإح حهلل
التهلل ل م هلل



هللو ل

هلل

هلل لق مةهللال لع ب هللال

هلل

هلل ارقهللكف و حهلل ننتق تهلل

هللهللث هلل لضنطهللال ستخا قهللكف و حهلل ل ر ب هللو إلنق صهللث هلل لتثن

رق قهلل لمنت هللوالشك هللآل هللالح

.

هلل لت رخهلل ل اامهللوأر قهلل ألسن عهلل نا كل هللك هلل لت رخهلل لم بمهللل لكهللرابهلل

لت اهللك هلل نطهلل لت رخهلل لم بمهللالاكة.
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 .16وحارثهلل أله تهللو لنغم ت هلل
 -ف هللح تهلل اقهللو بهللذ ا هللUSB Flash Memoryهللكافقةهللكعهلل لمنت هللفإنهلل ل

ا هلل لا خل ةهللللمنت هللوحت مهلل لتهلل

ه ت هللأذ ن هللوح ا هللوه ت هللاك كة هللال إل فة هللالت هلل ا هللوكن ا ت هللونغم ت هللفقط ،هللرمك هللللم تخاق هللوحارث هلل
أله تهلل

هلل

هلل ارقهلل لت ه هللكعهلل لشا ةهللووحاراهلل أله تهلل لت هللراغبهللال هللفتق قهلل لشا ةهللالإ ا بهللكلاهلل لتحارثهلل

()MVSilicon.MVFهلل لمال

هللوا س لتهللالتهلل لم تخاق،هلل ناهلل لحإ تهلل لتهللكلاهلل لتحارثهللرابهللن ختهللالتهللذ ا هلل

 USB Flash Memoryهللف غةهللوعم هلل لتهللنظ قهللكلف تهللن عهلل FATهللأوهلل FAT32هللحإالهللول سهلل NTFSهللورابهللأنهلل
رك نهللن خهلل لملاهلل لتهلل لا هلل لاا

هلل(بونهللأنهللر

و ه هلل لدهللUSB Flash Memoryهلل لم
لان ع  ،هلل غط هلل لمفت ح
( غطهلل

عهلل م هللكالا)،هللالعاهللذلكهللرابهللوا بهلل ل

ا هلل لتهللك خ هلل

بهلل لتهلل لل حةهلل لخلف ةهللللمنت ،هللو ناك هللرك نهلل لمنت هللف هللو عهلل لعم هلل

هلل& هلل

هللكعل هللك هللل حة هلل لمف و ح هلل لم

هللأونلهللوكعهلل ستما هلل لضغطهلل ل تهلل غطهلل

مل ةهلل لتحارثهللورظ اهللكؤشاهللبنلةهللحإ تهلل

هللث هللالعاهلللحظ تهللحا

ب هلل لت هلل لل حة هلل لخلف ة هللللمنت هلل
هللث هللحا

)،هللس فهللوناأهلل

هلل لعمل ةهلل لتهللش شةهلل لاارا ،هللس فهللو تغاقهلل لعمل ةهللح ل هلل

بك قةهلل كلةهللأوهللأ ثاهللح بهللحا هلل لملاهللوالعاهلل نت ءهلل لعمل ةهللس فهللرع بهلل لمنت هللالتهلل لعم هلل لان ع هللو نا هلل
رمك هللفكهلل ل

ا  .هلل

 أك هللف هللح تهللو بهللذ ا هللUSB Flash Memoryهللكافقةهللكعهلل لمنت هللفإن هللوح مهلل ابهلل ن اهللك هللأه تهلل ألذ نهللو إلك كةهللو لنغم تهللال إل فةهللالتهللكلف تهلل لقاآنهلل لكار هللووك نهلل
وال سم ءهللكحاب هللرابهلل لمح فظةهلل ل

هلل لملف تهللك ت ةهلل لتهللكالا تهللالاارقةهللكحاب هلل

هللو اقهللوغ ا هللووك نهلل لتهلل لتاو بهلل لت ل :هلل هلل

 لمالاهلل:001هللرحت مهلل لتهللكلاهللأذ نهللوح اهللر إل فةهللالتهللكلف تهلل لتكن ا تهللو لنغم ت .هلل
 لمالاهلل:002هللرحت مهلل لتهلل ابهلل ن اهللك هللكلف تهللأذ نهلل لفااهللال ه تهللكؤذن هللكختلف  .هلل
 لمالاهلل:003هللرحت مهلل لتهلل ابهلل ن اهللك هللكلف تهلل ألذ نهلل لع بمهللالنفسهللأه تهلل لمؤذن هلل ل الق .هلل هلل
 لمالاهلل:004هللرحت مهللكلاهلله تهلل نستع ذ .هلل هلل
 لمالاهلل:005هللرحت مهلل/114/هللكلاهلله تهللألسم ءهلل ل

هللف هلل لقاآن.هلل هلل

 لمالاهلل:006هللرحت مهللكلف تهللأه تهلل إلك كة .هلل
 لمالاهلل:007هللرحت مهللكلف تهللأه تهلل لال هلل لإ و  .هلل
 لمالاهلل:010هللرحت مهللكلف تهللأه تهلل لتنن

تهلل لمناكاة .هلل

 لمالاهلل:030هللرحت مهلل/60/هللكلاهلله تهللألح

هلل لقاآنهلل لكار هللالإ تهللأحاهلل لقا ء .هلل

 لمالاهلل:031هللرحت مهلل/114/هللكلاهلله تهللل

هلل لقاآنهلل لكار هللالإ تهللنفسهلل لق ئ.هلل هلل

 لمالاهلل:032هللرحت مهلل/60/هللكلاهلله تهللألح

هلل لقاآنهلل لكار هللالإ تهللك ئهللآخا .هلل

 لمالاهلل:033هللرحت مهلل/114/هللكلاهلله تهللل

هلل لقاآنهلل لكار هللالإ تهللنفسهلل لق ئ.هللهلل
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 .17نمطهلل لناكاة هلل
رت هلل لتحك هللال ظ ااهللوا ا ب تهلل لمنت هللك هللخ تهللكام ةهللك هلل لنا ك هلل("" )programsهلل م هللرل  :هلل
هللال ستما هللولما هللث ثهللث نٍ،هللرتا فقهللذلكهللكعهللسم عهللنغمةهلل

 .1للاخ تهللالتهللنمطهلل لناكاةهلل غطهلل لمفت
كحاب .

 .2وظ اهلل لتهللش شةهلل لت رخهلل لعن هلل""..هللورك نهلل لاك هلل""هللو كضهلللهللووظ اهلل لتهللش شةهلل لاارا هلل لمة
هللهللو هلل لنان ك هلل ألوتهللف هللنمطهلل لناكاة.
 .3رت هللوغ اهلل ك هلل لنان ك هللال ستخا قهلل لمف و حهللهلل
ناهلل لنان ك هلل لماغ

هللهللف تغ اهلل سمتهلل لتهللش شةهلل لاارا ،هلل غطهلل

هللهللوهلل

هللللاخ تهللال تهللو نطهللك متتهلل لت هللوظ اهلل لتهللش شةهلل ل ك هللالشك هللو كض.

 .4رت هللوغ اهللك هلل لنان ك هلل ل كضةهللال ستخا قهلل لمف و حهلل
 .5العاهلل لتثن

هلل

هللأوهللكف و حهلل أل ك قهللووثن ت هللال لمفت هلل

هللوهللهلل

 .هلل

هللرت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل هللف هللنمطهلل لناكاة ،هللللخاوجهللك هللنمطهلل لناكاةهلل غطهلل لمفت هللهلل

.
 .6نف هلل إل ا ء تهلل ل القةهلللضنطهللك هلل لنا ك هلل ألخا هلل(نحظهللظ

ا هلل لتهللش شةهلل لاارا ).

هلل ن تهللك

لااوتهلل لت ل هللرن هلل م عهلل لنا ك هلل لمت فا هللوك م هللو ن هلل لاارا هلل لم فقةهللل هللووظ اف :

لنان ك
..

لق

لت م ة
ك هلل

ح بهلل

لمارنة

لااوت هلل

..

إلت حة -60 ~ +60


..

نمطهلل


..

اضهلل
ة هلل

ل

نمطهلل
اضهلل
لت رخ

نمطهلل

..

اضهلل
لت ك

هلل

خت هلل لمارنةهلل لت هللرت هلل اضهللك ك
هللات حةهللك ك

هلل لإ هلل

هللك ك

هلل لإ هللل  .هلل

هلل لمارنةهلل لمحاب  .هلل



ء

نمط  12س ة .هلل



ء

نمط  24س ة .هلل



ء

ك بمهللب امل.



ء

اامهللب امهللل.



ء

اامهلل/هللك بمهلل



ء

شت مهللب امل.

ء

ه ف هللب امل.

ء

لتنار هللآل هلل(وحابهللأش اهلل لتنار هللك هللكن هلل لم تخاق).هلل هلل


هلل

لاارا هلل

ل ظ فة



ء
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هلل5هللث ن.

ح بهلل لت ك


..

وك هلل



لعش ء



..

..

..

..

و ف اهلل

لحا هلل

لنم ذج هلل

إلك كة هلل

..

....

..

وك هلل لعش ءهللالعاهلل لمغا هللال

ت هللف هللش اهلل كض نهللفقط،هلل

وس ةهللونإاهللف هللالق ةهلل ألش ا .هلل
لمنت هللرعم هلل لتهللكا هلل ل




ء

رت كاهللالعاهلل لعش ءهللال

ة.هلل

ةهللالتهللك هللكن هلل لفااهللال

اظ

هلل لحا هللال لا ةهلل لمئ رة .هلل



اظ

هلل لحا هللال لف ان ر  .هلل



وا بهلل لمنت هللف هلل لمن ت .هلل



وا بهلل لمنت هللف هلل لم اا .هلل

هلل هلل



وفع هللوا ا بهلل إلك كةهللللإل تهلل لخمس.



وعا هلل إلك كةهللللإل تهلل لخمس .هلل
غ اهللك تخاقهللف هلل

هلل لمنت .
وفع هللو خت هللنغمةهللكف و حهلل

تهلل لتحك  .هلل

لمف و ح هلل



وعا هللنغمةهللكف و حهلل

نغمةهللونن تهلل



هللهللوفع هللو خت هللنغمةهلل لتنن تهلل لتهلل أسهلل ل

أسهلل

تهلل لتحك  .هلل



ء

وعا هللنغمةهلل لتنن تهلل لتهلل أسهلل ل

نغمةهلل



ء

وفع هللو خت هللنغمةهللالاءهللوشغ هلل لمنت .هلل هلل

لناء هلل



ء

وعا هللنغمةهللالاءهللوشغ هلل لمنت .هلل هلل

ة هلل

غ اهللك ءتخاقهللف هلل

هلل لمنت .

لمننتهللغ اهلل لمتكا  غ اهللك تخاقهللف هلل

هلل لمنت .

لمننتهلل ل ك 

..

لمؤذن هلل

..

لقاآن هلل

ة.
ناهلل لالب هلل

نغمةهلل

....

..

ء

ةهللونإاهللب امل.



ل
....

وك هلل لعش ءهللالعاهلل لمغا هللال

ء

ق.ق.أ

..

ء



لا كة هلل

هلل لمعتماهللللمارنة.



هللوفع هللوا ا بهلله تهلل لمؤذن .هلل



هللوعا هلله تهلل لمؤذن .هلل



نستم عهلل لمن شاهللللقاآنهلل لكار .

ة .هلل

ة.هلل هلل



نستم عهلللا ءهللأوهللح



وفع /وعا هللأول رةهلل لقاآنهلل لتهلل أله تهلل ألخا  .هلل
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هللالشك هللر ك هللف هللا

هللختمةهلل كلة .هلل

....

....

....





الان ك هلل



نستم عهللالتهللح

هللكحاب .هلل



نستم عهللالتهللس

هللكحاب  .هلل

الان ك هللهللهلل



وفع هللو ا بهللالان ك هللو و هللختمةهلل كلة.

لختمة هلل



وعا هللالان ك هللو و هللختمةهلل كلة.هلل هلل

الان ك هلل



وفع هللأول رةهللو و هلل لقاآن.

ألول رة هلل



وعا هللأول رةهللو و هلل لقاآن .هلل



هلل لكلم تهللو لعن تهللال للغةهلل لعاال ة.



هلل لكلم تهللو لعن تهللال للغةهلل لاوس ة.هلل هلل

نستم ع هلل

للغة هلل

...




نستم عهللالتهلل ءهللكحاب.

...

...



اظ

هلل ل



اظ

هلل ل ك هللفقطهلل لتهللش شةهلل ل ك .

ا بهلل



وفع هلل ا بهلل لتنن ت.

لتنن ت هلل



هلل

إلظ

ةهللوك ك هلل لإ هللالشك هللبو .

وفع هلل ا بهلل إلك كة .هلل

1.17هللهللالان ك هلل لمارنةهلل""هللو إلت حةهلل" "هلل
هلل
هلل
هلل
رح مهلل لمنت هللك ك
ن رةهلل

هلل لإ

هلل لال ،هللولك هلل لمنت هللرق قهللالعاضهللك ك

ابخ تهلل كم هللف هلل لنان ك
ناهلل لاخ تهللالتهلل لنان ك
ل

هلللمانهلل ث ا هللوكتعاب ،هللو

هلل لمانهللكعهللأ ك ك هللكا ةهللف هلل لااوتهلل لمافقهللف هلل

هلل لإ

هلللمارنةهللو حا هللفقطهللرمك هلل خت

  ف ق قهلل لمنت هللالعاضهللك ك

هلل لإ هللل

هللك هللخ تهلل

هلل لمارنة.هلل

  رظ اهلل ك هلل لمارنةهلل لتهللش شةهلل ل ك هللووك نهلل لخ نةهلل ألولتهلل(أكإتهلل

)هللك هلل لاك هللو كضة،هللرت هللوغ ا هللال لمف و ح

و

أوهللالمف و حهلل أل ك قهللث هلل لتثن

هللال لمفت هلل

ل ت هلل

ننتق تهللالتهلل لخ نةهلل لت ل ة .هلل
وت هلل مل ةهللوغ اهللخ ن تهلل لاك هلل ألخا هللالنفسهلل لاارقةهللح ثهللرتك نهلل ك هلل لمارنةهللك هللأ العهللخ ن تهللكعهللك حظةهلل اقهلل
اكك نهللابخ تهلل ك هللكختلاهلل

هللأ ك قهلل لمانهلل لما ةهللف هلل لااوتهلل لمافقهللف هللن رةهلل لال  .هلل
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العاهلل ننت ءهللك هللابخ تهلل ك هلل لمارنةهللرت هلل ننتق تهللالتهللالان ك هلل إلت حة   و ل مهللرمك هللك هللخ لتهلل
ات حةهلل(وعار )هللك ك

هللللمارنةهلل لمحاب هللف هلل لنان ك هلل ألوتهللللحإ تهلل لتهللك ك

هلل لإ

هلللمارنةهلل(أوهلل

هلله

هللك ك

كناقةهللأوهللكارة)هللغ اهللكا ةهللف هلل اوتهلل لمانهلل لمافقهللف هللن رةهلل لال هللول هللفاوقهللتكن ةهللث التةهلل

هلل

لإ هللللمارنةهلل لمحاب هللف هلل لنان ك هلل ألوت.
وقاّ هلل إلت حةهللال لاك اقهلل(60هللبك قةهلل حاهللأ ظم )هللووك نهللالق هللث التةهللك نةهلل(تر ب )هللأوهللس لنةهلل(نقإ ن)هللولك هللوك هلل
هلل لإ هللووك هلل لشاوقهللو لتهللكا هلل لع ق،هللفعناهللات حةهللوك هلل لفااهللالمقا هلل/-05/هللكث لهللفإنهللوك هلل لفااهلل

ك هللك ك

هللأر قهلل لع قهللس ك نهللكن هللوك هلل لفااهللللمارنةهلل لمحاب هللف هلل لنان ك هلل ل القهللالمقا هلل/5/هللبك اق .هلل

ف هلل

  وظ اهللك مةهلل إلت حةهللل ك هلله

ناهلل لاخ تهللالتهلل لنان ك

ةهلللام عهلل لم ك

و كضهلل(ك مةهلل نت حةهلل نفتا

هلل

هلل" لفاا"هلل لتهللش شةهلل ل ك هللالشك هلل

 )ح ثهللرمك هللوغ اهلل

هلل لق مةهللال لمف و ح

أوهللالمف و حهلل أل ك قهللوف هللح تهلل اقهللو بهللاش هللأك قهللك مةهلل إلت حةهللوك نهللك نةهلل(تر ب )هللولاع هلل
،هلل غطهللكا هللأخا هللإللغ ءهلل إلش هلل ل لنةهللث هلل لتثن

(نقإ ن)هلل غطهلل لمفت

العاهلل نطهللك مةهلل إلت حةهللل ك هلله
هللك مةهلل إلت حةهللل

ووثن

و

هلل إلت حةهللس لنةهلل
.

هللال لمفت

هلل" لفاا"هللرت هلل ننتق تهللالتهلل نطهلل إلت حةهللل ك هلل" لشاوق"هللح ثهللرت هللوغ اهلل

هلل ل ك هللوال ك هلل لم ك

هللالنفسهلل لاارقة .هلل

ك حظ ت :هلل
 -رمك هلل لاخ تهللالتهللالان ك هلل لمارنةهللكن شا هللك هلل

تهلل لتحك هللالضغطهلل لمفت هلل

هللالعاهللوغ اهلل ك هلل لمارنةهللوع بهللك هلل إلت حةهللالتهلل لق مةهلل نفتانطهلل إلت حةهللك هلل اراهللالعاهلل

ةهلللام عهلل لم ك

هلللما هللث ثهللث ن .هلل
هللو

هلل لإفا ،هللل لكهللرابهلل

هللوغ اهلللاك هلل لمارنة .هلل

هلل

ةهلل" "هلل

 2.17هللنمطهلل اضهلل ل

هلل لنان ك هللكخإص هللللتحك هللالاارقة هلل اض هلل ل

هلل لإ

ة هللوك ك

هللف هلل

لمنت هللح ثهللوت فاهلل ارقت نهللللعاضهلل م هلل:هللنمطهلل12هللس ةهللونمطهلل24هللس ة .هلل
ناهلل لاخ تهللالتهلل
و

هلل لنان ك هللوظ اهللك متتهلل لتهللش شةهلل ل ك هللالشك هللو كض،هللرت هللوغ اهلل

هللأوهللالمف و حهلل أل ك قهللث هلل لتثن

لق هلل لمت حةهللل





هللال لمفت هلل

هلل لق مةهللال لمف و حهلل

هللل ت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل  .هلل

هلل لنان ك هللكعهللوظ اف هللكن ّنةهللف هلل لااوتهلل لت ل :
نمطهلل اضهلل
ل

ة هلل



نمط  12س ة.



نمط  24س ة.

ك حظة:هللرمك هللوغ اهللنمطهلل اضهلل ل

ةهللوك ك

هلل لإ هللكن شا لهللالضغطهلل لمفت هلل
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هللك هلل

تهلل لتحك  .هلل

3.17هللهللنمطهلل اضهلل لت رخهلل" "هلل
هلل لنان ك هللوغ اهللنمطهلل اضهلل لت رخهللف هلل لمنت هللح ثهللرمك هلل

رت هللك هللخ تهلل

اض هلل لت رخ هلل لم بم هللفقط هللأو هلل اض هلل لت رخ هلل ل اام هللفقط هللأو هلل اضهلل
لت رخ هلل لم بمهللو ل اامهللالشك هللكتن و هلل

هلل5هللث ن.هلل هلل

نمطهلل



ك بمهللب امل.

اضهلل



اامهللب امل.

لت رخهلل



ك بم /اامهلل



هلل5هللث ن.

انهلل اضهلل لت رخهلل لم بمهللرتا فقهللكعهلل اضهلل س هلل ل قهللفقط هلل لتهللش شةهلل لاارا ،هللأك هلل اضهلل لت رخهلل ل اامهلل
ف تا فقهللكعهلل اضهلل س هلل ل قهللو س هلل لش اهلل ل اامهلل لتهللش شةهلل لاارا هللالشك هللكتن و هللو لكهلل اضهلل لت رخ هلل
كعلهللالشك هللكتن و  .هلل
ك حظة:هللرمك هللوغ اهللنمطهلل اضهلل لت رخهللكن شا لهللالضغطهلل لمفت هللهلل

 4.17هللنمطهلل اضهلل لت ك

هلله ف /شت مهلل" "..هلل

هلل لنان ك هللكخإصهللللتحك هللالتغ اهلل لت ك
ل

ةهللوك ك

هلل لإ

ل

ةهللوك ك

هلل لإ هلل60هللبك قة .هلل

ناهلل لاخ تهللالتهلل
ال لت ك

هللك هللشت مهللالتهلله ف هللالتقار هلل

هلل 60هللبك قةهللوال لعكسهللك هلله ف هللالتهللشت مهللالت خ اهلل

هلل لنان ك هللوظ اهللك متتهلل لتهللش شة هلل ل ك هللالشك هللو كض هللح ثهللرمك هلل ع هلل لمنت هللرعم هلل
هللال خت هلل لق مة " "ل

وك هللال خت هلل لق مةهلل""ل
ل

هللك هلل

تهلل لتحك  .هلل

هلل لنان ك ،هلل م هللرمك هلل لتنار هللالتهلل لت ك

هلل لنان ك ،هللأوهلل ع هلل لمنت هللرق قهللال لتنار هلل آلل هلل

هللف هللأمهلل

هلل

هللال خت هلل لق مة ""

هلل لنان ك  .هلل
ناهلل خت هلل لق مة " "أوهلل لق مة " "ث هللوثن ت هللرت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل ،هللأك هلل ناهلل خت هلل لق مة

" "للنان ك هللف ُاْلبهللك هلل لم تخاقهللوحاراهلل لش اهلل ل مهللرت هلل ننتق تهللالتهلل لت ك
وظ اهلل لعن

" ":لت ش شة ل ك هللورك نهلل ك هلل لش ا " "و كضهللل،هللرمك هللوغ اهللووثن

ال لاارقةهلل لمعت ب هللف ت هلل ننتق تهللالتهلل لش اهلل ل مهللرت هلل ننتق تهللالتهلل لت ك
لعن

هلل لإ ف هللف هللالا رتتهللح ثهلل
هلل ك هلل لش اهلل

هلل لشت مهللف هللالا رتت هللح ث هللوظ اهلل

" ":لتهللش شةهلل ل ك هللورك نهلل لاك " "و كضهلللهللو ل مهللرمك هللوغ ا هللالنفسهلل لاارقة.

..

لت ك

هلل



شت مهللب امل.



ه ف هللب امل.


ك حظة:هللرمك هللوغ اهللنمطهلل لت ك

لتنار هللآل هلل(رحابهلل لم تخاقهلل لش اهلل ل مهللرناأهللف تهلل لت ك
لإ ف ،هللث هلل لش اهلل ل مهللرناأهللف تهلل لت ك

هلل لشت م) .هلل

هللك هلله ف هللالتهللشت مهللوال لعكسهللكن شا لهللالضغطهلل لمفت هللهلل

لتحك  .هلل
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هلل

هللك هلل

تهلل

5.17هللوك هلل لعش ءهلل" "..هلل
رت هللك هللخ تهلل
وت فاهللث ثهللخ

هلل لنان ك هلل خت هلل ارقة هللوحارا هللوك هلله
تهلللتحاراهلل

..

بمهللح بهلل لت ك



لعش ء

وت هلل مل ةهللوغ اهللووثن

هلل ل ك هللكن نةهللف هلل لااوتهلل لت ل :هلل هلل


وك هلل

هلل لعش ءهللح ثهلل



هلل لمعتما.

وك هلل لعش ءهللالعاهلل لمغا هللال

ةهللونإاهللب امل.

وك هلل لعش ءهللالعاهلل لمغا هللال

ت هللف هللش اهلل كض نهللفقط،هلل

وس ةهللونإاهللف هللالق ةهلل ألش ا.هلل هلل

هلل لنان ك هللالنفسهلل لاارق هللةهلل لمعت ب .هلل هلل

هللك مةهلل

6.17هللو ف اهلل لا كة " "..هلل
هلل لنان ك هللكخإصهللللتحك هللالتشغ هللوارق فهللوشغ هلل لمنت هللح ثهللرمك هلل
و عت هللف هللح لة هلل م هللب ا هلل لتهللكا هلل ل
" "ل

هلل نا هلل خت هلل لق مة

ةهلل

هلل لنان ك هلل(وعا هللنمطهللو ف اهلل لا كة)،هلل م هللرمك هللوفع هللنمطهلل

""هللل هلل لنان ك  .هلل
ف هللح لةهللوفع هللنمطهللو ف اهلل لا كةهللرت هللارق فهللوشغ هللش ش تهلل إلظ
ووع بهللالتهلل لعم هللالشك هللولق ا هللكن هللوك هلله هلل لفااهللال
..

هلل لا كةهللال خت هلل لق مةهلل

هللف هلل لمنت هللالعاهلله

ة .هلل

و ف اهلل



لمنت هللرعم هلل لتهللكا هلل ل

لا كة



ارق فهلل لتشغ هللالعاهلل لعش ءهللال

وت هلل مل ةهللوغ اهللووثن

هللك مةهللل

هلل لعش ءهللال

ةهلل

ة.
ةهللالتهللك هللكن هلل لفااهللال

ة.

هلل لنان ك هللالنفسهلل لاارقةهلل لمعت ب  .هلل

ك حظة:هلل ناك هللرك نهلل لمنت هللف هللنمطهللو ف اهلل لا كة،هللرمك هلل غطهلل لمفت هلل

هللهللف ع بهلل لمنت هللالتهللنمطهلل لعم هلل

لان ع هلللما هلل/10/هللث نٍهللث هللوع بهللالتهللنمطهللو ف اهلل لا كة .هلل

7.17هللنمطهلل اضهلل لحا هلل""..هلل( ناهلل لالب) هلل
هلل لنان ك هللكت فاهللفقطهللف هللح تهلل ن هللش شةهلل لحا هللث ث ةهلل لخ ن ت،هللح ثهلل
رمك هللك هللخ لتهلل لتحك هللالاارقةهلل اضهلل لمنت هللللحا  .هلل
ر اهللخ

نهللل

..

هلل لنان ك هللكن ّن نهللف هلل لااوتهلل لت ل :

لحا هلل



اظ

هلل لحا هللال لا ةهلل لمئ رة .هلل

كت فاهللفقطهللف هلل



اظ

هلل لحا هللال لف ان ر .هلل هلل

العضهلل إلها ت هلل

 هلل اضهلل لحا هلل ال لف ان ر هللكت فّاهلل ناهلل لا لبهللفقط،هلل ل لكهلل لنا ن ك ..إلها ت .هلل
-هللوت هلل مل ةهللوغ اهللووثن

هللك مةهلل

هلل لنان ك هللالنفسهلل لاارقةهلل لمعتما .
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غ اهللك ت هللف هلل م عهلل

8.17هلل لنم ذجهلل" "..هلل
هلل لنان ك هللكخإددصهلللتحاراهللنم ذجهلل لمنت هللح ثهللرت فاهللنم ذ نهللكختلف نهلل
م :هلل هلل
 لنم ذجهلل لمن ل :هللف هلل

ظ ِاهلل لمنت هلل ن هلل"أغلقهلل لا ت"هلل ناهلل إل ك كةهللولك نتهللرُظ اهلل ل ك هلل
هلل لنم ذجهللنهللرُ ْ

لمتنق هللإلك كةهلل لإ هلل لتهللش شةهلل إلك كةهللف هللوك هلله هلل لظ اهللك هللر قهلل لامعة.
 لنم ذجهلل لم ددداام:هللف هلل

ظ ِاهلل لمنت هلل ن هلل"أغلقهلل لا ت"هلل لتهللشددد شدددةهلل لاارا هللكن هلل إلك كةهلل
هلل لنم ذجهللرُ ْ

الاك قت هللوو تماهللالعاهلل إلك كةهللال العهللبك اقهللولكنتهللنهللرُظ اهلل ل ك هلل لمتنق هللإلك كةهلل لإ هللوك هلله هلل لظ اهلل
ك هللر قهلل لامعة.هلل


ستخا قهلل لمنت هللف هلل لمن ت .هلل



ستخا قهلل لمنت هللف هلل لم اا .هلل

..

لنم ذج

ناهلل خت هللووثن

هلل لنم ذجهلل

هللرت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل  .هلل

ناهلل خت هللووثن

هلل لنم ذجهلل

هللس فهللرظ اهلل ك هللالشك هللو كضهلل لتهللش شةهلل ل ك هللك هللأ

هلل خت هلل ن هلل

"أغلقهلل لا ت"هلل لت هللس فهللوظ اهلل لتهللش شةهلل لاارا هللك هللكام ةهلل ن تهللكت فا هللل هللكعنتهللو حاهللولك هللرختلاهلل
ستعم ل هللك هللاللاهللآلخاهللو

لاك

هلل لعن تهللكن نةهللف هلل لااوتهلل لت ل :

هلل

ل ظ فة

ن هلل لاارا هلل



أغلقهلل لا تهلل(ال للغةهلل لعاال ة) .هلل



أغلقهلل لا تهلل(ال للغةهلل لعاال ةهللو إلنكل رة) .هلل



أغلقهلل لمحم تهلل(الانلهللك هلل لا ت) .هلل



أغلقهلل لنق تهلل(الانلهللك هلل لا ت) .هلل



أغلقهلل لا تهلل(ال للغةهلل لعاال ةهللو لإ ك ل ة) .هلل

9.17هللا ا بهلل إلك كة " "..هلل
رت فاهللف هلل لمنت هللنما نهلللضنطهللوك هللاك كةهلل لإل تهلل م  :هلل

 لنمطهلل لن ن :هلل
ُحابهللك هللخ تهلل
وف تهللرك نهللوك هللاك كةهلل لإ هللالعاهللوك هلل ألذ نهللالعابهللك هلل لاك اقهللر َّ
نطهلل إلك كةهلل ل مهللس ن َّ هللنحقلهلل(99هلل بك قةهلل حاهللأ ظم )هللوال لت ل هللفإنهللوك هللاك كةهلل لإ هلل(ال ل

ةهللو لاك اق)هللرتغ اهلل

هللر قهللونعلهلللتغ ّاهللوك هلل ألذ ن،هللو ناهللبخ تهللوك هلل ألذ نهلل ُوظْ ِاهللش شةهلل إلك كةهلل ابهلل لاك اقهلل ل مهللو هللابخ لتهللك هللخ تهلل

 20هلل

نطهلل إلك كةهللورناأهلل

هلل لعابهللال لتن كصهللبك قة-بك قةهللحتتهللرنقتهلللإلك كةهللبك قت هللك هلل ل ك هلل نا هللوظ اهلل ن هلل

"أغلقهلل لا ت"هلل لتهللش شةهلل لاارا هللوو تماهللالتهللك هللالعاهلل إلك كةهللال العهللبك اقهلل( لنم ذجهلل لم اام) .هلل
هلل

 لنمطهلل لث ال :
وف تهللرك نهللوك هلل إلك كةهلل(ال ل
وك هللاك كةهلله هلل لظ اهلل ل
م هلل س ن

ةهللو لاك اق)هللث ال هللف هلل م عهلل ألر قهللونهللرتغ ّاهللكعهللوغ ّاهللوك هلل ألذ نهلللك هللر قهلل(كث هلللهلل



ة  ب املهللوف هلل

هللنحقلهللك هللخ تهلل نطهلل إلك كة،هللف هلل

هلل ألر ق)هللح ثهللرت هللابخ تهللوك هلل إلك كةهللال ل

ةهللو لاك اقهلل

هلل لح لةهللو ناهللبخ تهللوك هلل ألذ نهللرظ اهلل لتهللش شةهلل إلك كةهلل

لفاقهللال لاك اقهللال هللوك هلل ألذ نهللووك هلل إلك كةهللورتن كصهللوا را لهلل م هللف هلل لنمطهلل لن ن .
ك حظة:هلل ناك هللرك نهلل لفاقهللال هللوك هلل ألذ نهللووك هلل إلك كةهلل( ل مهللو هللوحارا هللك هللخ تهلل نطهلل إلك كةهللف هلل لنمطهلل
لث ال )هللأ ناهللك هلل99هللبك قةهللونقتهللش شةهلل إلك كةهللكاف هلل(نهللرمك هللأنهللوعاضهلل ك هللأ ناهللك هلل،)99هللوكعهللوقاقهلل ل ك هلل
رتن كصهلل

هلل لفاقهللحتتهللرإنحهللك ورلهللللق مةهلل،99هلل نا هللوق قهللش شةهلل إلك كة هللالإظ

لإلك كةهللث هللرتن كصهلل



ناهلل لاخ تهللالتهلل



هلل ابهلل لاك اقهلل لمتنق ةهلل

هلل لعابهلل م هللف هلل لنمطهلل لن ن هللوم كل.هلل
هلل لتهلل ش شةهلل لت رخهللووك نهلل لكلمة

هلل لنان ك هللرمك هللأنهللوظ اهلل لعن هلل

الشددك هللو كضهللللانلةهلل لتهللأنهللوظ فةهلل إلك كةهللكعاَّلةهللوال لت ل هللل هللوعم هللشدد شددةهلل نك كةهللللإددل تهلل

لخمسهللول هللر إا هلل لمنت هلل ه تهلل إلك كة،هللأوهللوظ اهلل لعن

لكلمة 

لتهلل ش شةهلل لت رخهللووك نهلل

ظ ِاهلل
الشك هللو كضهللللانلةهلل لتهللأنهللوظ فةهلل إلك كةهللكفعَّلةهللوال لت ل هللفإنهللش شةهلل نك كةهللس فهللوُ ْ

إاِ هلل لمنت هلله تهلل إلك كة.
ل ك هلل لمتنق هللإلك كةهلل لإ هلل ناهلل لإل تهلل لخمسهللوس فهللرُ ْ

 رمك هللوفع هللوظ فةهلل إلك كة 

أوهللوعا ل



ال ستخا قهلل لمف و حهلل

هللوهلل

هللفقط.

 ناهلل خت هللوعا هللوظ فةهلل إلك كة 
 ناهلل خت هللوفع هللوظ فةهلل إلك كةهلل  ث هلل لتثن هللرت هلل ننتق تهللالتهللخ نت هلل لث ن هللك هللش شةهلل ل ك هللنخت هلل
ث هلل لتثن

هللال لمفت هلل

هللرت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل .

إاِ هلل لمنت هلل ناهلل إلك كةهللح ثهللرظ اهلل لشك هلل لمن هللأبن .
ك هلله تهلل إلك كةهلل ل مهللس فهللرُ ْ

ك هلله تهلل إلك كة



رت هلل خت هللووثن
أ

هلل ك هلل ل إ تهللال لاارقةهلل لمعت ب ،هللو ناهلل خت هلل ك هلل ل إ تهللر إا هلل لمنت هلل

هللسم ت،هلل م هللرمك هللوحاراهللك ت

هلله تهلل إلك كةهللال ستخا قهلل لمف و حهلل

هلل لتهللش شةهلل لاارا هلل ل مهللرمث هللك ت

هلل لإ ت.هلل

 21هلل

هللوهلل

هلل ل إ تهللك هلل

هللو نا هللرظ اهلل لشك هلل


 وظ اهلل لعن هلل

رت هلل ننتق تهللالتهلل نطهللوك هلل إلك كةهللللإل تهلل لخمسهللولإ هلل لضحتهللالاءًهللك هلله هلل لفاا .هلل
هلل لتهلل ش شةهلل لت رخهللورك نهلل لاك هللو ك ضهلللهللو لمةهلل

" لفاا"هلل لتهللش د ش دةهلل لاارا هللللانلةهلل لتهللأنهلل ددنطهلل إلك كةهللس د ك نهلللإ د هلل
لفاا.



رمك هلل لتنار هللالتهلله د هللأخا هللال سددتخا قهلل لمف و حهلل
س هلل لإ هلل لتهللش شةهلل لاارا ،هلل غطهلل



هلل ناهلل لإ هلل لماغ الة.هلل

سددد فهللرظ اهلل لتهللشددد شدددةهلل لت رخهلل ك هللا ددد ف هللالشدددك هللو كضهللراتهلل لتهللنمطهلل إلك كةهلل
ورتا فقهللذلكهللكعهللظ
ناهلل خت هللووثن

هلل

هلل لمةهلل"ن ن "هلل لتهلل ش شةهلل لاارا ،هللالنفسهلل لاارقةهللرمك هلل لتنار هللالتهلل لنمطهلل آلخاهلل
هلل ل مهللرتا فقهللكعهللظ



هللوهلل

هللف تغ اهلل ك هلل لإ د هلل لتهللش د ش دةهلل لت رخهللكعهلل

هلل لمةهلل"ث ال "هلل لتهللش شةهلل لاارا .
هللوإدددنحهللخ نت هلل لاك اقهللك هلل

هلل لنمطهلل لن دددن هلل

ش شةهلل ل ك هللف هللح لةهللوك ض.



رت هللابخ تهلل ابهلل لاك اقهلل(99هللبك قةهلل حاهللأ ظم )هللووثن ت هللالنفسهلل لاارقةهلل لمعت ب هلل
ل ت هلل ننتق تهللالتهلل لإ هلل لت ل ة.


 ناهلل خت هللووثن هلل لنمطهلل لث ال هلل

هلل لإ هللو لإل تهلل ألخا .

ا هلل إل ا ء تهلل ل القةهلللضنطهلل إلك كةهللف هلل لنمطهلل لن ن هللل

هللوإدددنحهللخ نت هلل ل دددد ةهللك هلل

شددد شدددةهلل ل ك هللف هللح لةهللوك ض،هللك هللالإبخ تهللووثن

هللوك هلل إلك كةهلل( ل دددد ةهللث هلل

لاك اق)هللال لاارقةهلل لمعت ب هللل ت هلل ننتق تهللالتهلل لإ هلل لت ل ة.



ا هلل إل ا ء تهلل ل د القةهلللضددنطهلل إلك كةهللف هلل لنمطهلل لث ال هللل

هلل لإ د هللو لإددل تهلل

ألخا .



رمك هلل خت هللوك هلل إلك كةهلللنعضهلل ل إل تهللث ال هللنهللرتغ اهللالتغ ّاهللوك هلل ل إ هللك هللر قهللآلخا،هلل م هللرمك هلل ع هلل
العض هلل آلخاهللن ن هللكاونطهللال ك هلل لإ .هلل



للخاوجهللك هللالان ك هلل نطهلل إلك كةهللو ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل هلل غطهلل لمفت هلل
..

إلك كة

.



وفع هللوا ا بهلل إلك كةهللللإل تهلل لخمس.



وعا هلل إلك كةهللللإل تهلل لخمس .هلل

ك حظ ت:
 .1وك هلل إلك كةهللف هلل لنمطهلل لن ن هللرتا و هللال هلل0هللو  99بك قة،هللو ناهلل نطهللوك هلل إلك كةهلللإ
هفاهللل هللوفعَّ هللوظ فةهلل إلك كةهللل

هللك هلل لتهلل لق مةهلل

هلل لإ .هلل

 .2وك هلل إلك كةهللف هلل لنمطهلل لث ال هللرتا و هللال هللوك هلل لإ هلل لت هللرت هلل نطهلل إلك كةهللل هللووك هلل لإ هلل لت هللول
و ناهلل نطهللوك هلل إلك كةهللك ور لهللل ك هلل لإ هللفل هللوفعَّ هللوظ فةهلل إلك كةهللل
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هلل لإ هللفقط.

،هلل

 .3نهللوعم هللش شةهلل إلك كةهلل ناهللبخ تهللوك هلله هلل لظ اهللك هللر قهلل لامعةهللف هلل لنم ذجهلل لم اام.
 .4رمك هلل لاخ تهللكن شا هللالتهللالان ك هلل نك كةهللالضغطهلل لمفت هللهلل

هللك هلل

تهلل لتحك  .هلل

10.17هللهللالان ك هلل أله تهلل" "..هلل
رحت مهلل

هلل لنان ك هلل لتهللث ثهللالا ك هللفا ةهلل

 :هلل

هلل
هلل
هلل

 :.... و هللكخإصهلللتفع هللو خت هللنغمةهلل
نستا الةهلللمف و حهلل

....

تهلل لتحك هللأوهللوعا ل .

نغمةهلل



لمف و ح هلل



 :.... و

وفع هللو خت هللنغمةهلل نستا الةهلللمف و حهلل
وعا هللنغمةهلل نستا الةهلللمف و حهلل

تهلل لتحك  .هلل

تهلل لتحك  .هلل

هللكخإصهلللتفع هللو خت هللنغمةهلل
هلل لمنت هلل لت هلل أس هلل

لتنن ت هلل لت هللرإا

هللس ة هللأوهلل

وعا ل .


....


نغمةهلل لتنن تهلل
هللس ة هلل

 :....و

وفع هللو خت هللنغمةهلل لتنن تهلل لتهلل أسهلل



وعا هللنغمةهلل لتنن تهلل لتهلل أسهلل



هللس ة .هلل

هللس ة.هلل هلل

هللكخإصهلللتفع هللو خت هللنغمةهلل

الاءهللوشغ هلل لمنت هللأوهللوعا ل .

....

نغمةهلل



وفع هللو خت هللنغمةهللالاءهللوشغ هلل لمنت .هلل هلل

لناء



وعا هللنغمةهللالاءهللوشغ هلل لمنت .هلل هلل

 -رت هللوفع " "أله تهللو لنغم تهللف هلل

-

ناهلل خت هلل لتعا هلل""هللث هلل لتثن

هلل لنا ك هلل لفا ةهللأووعا ل ""ال ستخا قهلل لمف و ح

هللال لمفت هلل

هللف
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فهللرت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل .

و

.

-

ناهلل خت هلل لتفع
ل ك

""

ث هلل لتثن

ش شةهلل

هللرت هلل ننتق تهللالتهللخ نت هلل لث ن هللك

نخت هلل لإ تهللح ثهللرك نهلل لاك هللو كضهلللهللورظ اهلل لشك هلل لمن هلل ننل:

 رت هلل خت هللووثن هلل ك هلل لإ تهللال لاارقةهلل لمعت ب هللل ت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل . نا هلل خت هلل ك هلل لإ ت هللرإا هلل لمنت هللوحاراهللك ت

هللسم ت ،هلل م هللرمك هلل

هلل لإ ت هللك هللأ

هلله تهلل إلك كةهللال ستخا قهلل لمف و حهلل

هللوهلل

هلل لتهللش شةهلل لاارا هللو ل مهللرمث هللك ت

هللو نا هللرظ اهلل لشك هلل

ك هلله تهلل لنغمة

هلل لإ ت.هلل

هلل
هلل

11.17هلله تهلل لمؤذنهلل""..هلل هلل
ف هلل ح تهلل اقهللو بهللذ ا هلل Memoryهلل USB Flashهللكاف قةهللكعهلل لمنت هللف
هلل لنا ن ك هللوفع

رعن هللو فاهللهددد تهللكؤذنهللوح اهللح ثهللرت هللك هللخ تهلل

هلل
هللأوهلل

وعا هلله تهلل لمؤذنهللفقط،هللأك هللف هللح تهللو بهللذ ا هللMemoryهللUSB Flashهلل
كافقةهللوكخ ًّنهلل ل

هللكام ةهللك هللأهددد تهلل لمؤذن هللف مك هللوفع هللو خت هللهددد تهلل لمؤذنهللأوهللوعا لت،هللح ثهلل

ر اهللنما نهللنخت هلله تهلل لمؤذنهلل م  :هلل


لنمطهلل لث ال :هللرت هللف تهلل خت هلله تهللكؤذنهللو حاهللك هلل أله تهلل لمت فا هللك هللأ

هللوشغ لتهلل ناهلل م عهللأوك تهلل

ألذ ن.


لنمطهلل لمتغ ا:هلل رت هللف تهللوغ اهلله تهلل لمؤذنهللالشك هللآل هللر ك ل،هللح ثهللرت هلل ننتق تهللالتهلل لمؤذنهلل لت ل هلل ناهلل
وك هلل لفااهللك هلل

هللر قهللحتتهللن رةهللأه تهلل لمؤذن هلل لمت فا هلللتع بهلل لعمل ةهللك هلل لنا رةهلل(

هللر قهلله تهلل

كؤذنهللكختلا).
 -ناهلل لاخ تهللالتهلل لنان ك هلل""..هللرمك هللأنهللوظ اهلل لعن هلل

هلل لتهللشددد شدددةهلل لت رخهلل

ووك نهلل لكلمة " "الشك هللو كضهللللانلةهلل لتهللأنهلله تهلل لمؤذّنهللكعاَّ هللوال لت ل هللل هللرق قهلل لمنت هللالإها هلل

هلل لتهللشدد شددةهلل لت رخهللووك نهلل لكلمة ""

هدد تهلل ألذ نهللوك هلل لإدد ،هللأوهللوظ اهلل لعن هلل

الشك هللو كضهللللانلةهلل لتهللأنهلله تهلل لمؤذنهللكفعَّ هللوال لت ل هللس فهللوإا هلل لمنت هلله تهلل ألذ نهللوك هلل لإ .
 رمك هللوفع هلل لمؤذن ""هللأوهللوعا لت " "ال ستخا قهلل لمف و حهللهلل ناهلل خت هللوعا هلل لمؤذن ""هللث هلل غطهللكفت هلل لتثن -ناهلل خت هللوفع هلل لمؤذن " "ث هلل لتثن

هلل

هللوهلل

هللرت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل .

هللرت هلل ننتق تهللالتهللش شةهلل ل ك هللك هللأ

 رت هلل خت هللنمطهلل لمؤذنهلل(ث ال هللأوهللكتغ ا)هللال ستخا قهلل لمف و حهللهللأوهللكف و حهلل أل ك قهللث هلل لتثن

هللوهلل

هللفقط.

هللال لمفت هلل

.

 -رت هلل ننتق تهللالتهللخ نت هلل لث ن هللنخت هلل ك هلله تهلل لمؤذن.
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هلل خت هللنمطهلل لمؤذن.

 -هللرت هلل خت هللووثن

هلل ك هلل لإ تهللال لاارقةهلل لمعت ب هللل ت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل .

 ناهلل خت هلل ك هلل لإددد تهللوإدددا هلل لمنت هللوحاراهللك ت

هلل لإددد تهللك هللأ

هلل ه تهلل إلك كةهللال ستخا قهلل لمف و حهلل
هلل لتهللش شةهلل لاارا هللو ل مهللرمث هللك ت

هللوهلل

هللسدددم ت،هلل م هللرمك هلل
هللو نا هللرظ اهلل ل شك هلل

هلل لإ ت.

هلل
..

لمؤذن هلل



ه تهللكؤذنهللث ال  .هلل



ه تهللكؤذنهللكتغ اهللر ك ل.
هللك هلل

ك حظة:هللرمك هلل لاخ تهللالتهللالان ك هلل لمؤذنهللكن شا لهللالضغطهلل لمفت هلل

تهلل لتحك  .هلل

12.17هللهلل لقاآنهلل لكار هلل" "..هلل
هلل لنان ك هللكت فاهللفقطهلل ناك هللو بهللذ ا هلل USB Flash Memoryكافقةهلل
كعهلل لمنت هللوح مهلل لملف تهلل لإ و ةهلل لخ هةهللال لقاآنهلل لكار  .هلل
رحت مهلل

هلل لنان ك هلل لتهللث ثةهللالا ك هللفا ةهللكن نةهللف هلل لااوتهلل لت ل  :هلل

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

نستم عهلل لمن شاهللللقاآنهلل لكار  .هلل
نستم عهلللقا هللكع هلل( ءهللأوهللح

)هللك هلل لقاآنهلل لكار هللالشك هللر ك هللف هللا

كوفعتماهللأو.هللوعا هللأول رةهلل لقاآنهلل لتهلل أله تهلل ألخا  .هلل

ك حظة:هللرمك هلل لاخ تهللالتهللالان ك هلل لقاآنهلل لكار هللكن شا هللال لضغطهلل لتهلل لمفت هلل

هللك هلل

هلل

 1.12.17الان ك هلل نستم عهللهلل:....هلل هلل
رمك هللك هللخ تهلل

هلل لنان ك هللوف هللأمهللوك هلل نستم عهلل لمن شاهللالتهللو و هلل لقاآنهلل

لكار .هللوت هلل مل ةهللا ا بهللالان ك هلل نستم عهللك هللخ تهلل لخا تهلل لت ل ة :هلل
 .1وحاراهللخ هلل نستم عهللح ثهللرتضم هلل
الان ك هلل
نستم ع

هللختمة.هلل

....

هلل لنان ك هللث ثهللخ

تهللكن نةهللف هلل لااوتهلل لت ل :هلل



نستم عهللالتهلل ءهللكحاب .هلل



نستم عهللالتهللح

هللكحاب.



نستم عهللالتهللس

هللكحاب .
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تهلل لتحك  .هلل

 .2وحاراهلل ارقةهلل نستم عهللو لت هللوك نهلل لتهلل لشك هلل لت ل  :هلل
نستم عهللالتهلل لا ء:هلل
نهللفقطهلللاارقةهلل نستم عهللالتهلل لا ءهلل م  :هلل

رت فاهللخ

 غ اهللكتكا :هلل نستم عهللالتهلل لا ءهلل لمحابهلللما هللو حا هللفقطهللث هللوت كاهلل لت و هلل ناهللن رةهلل لا ء.هلل
ءهلل لت ل ةهللك هلل لقاآنهلل لكار هللالعاهلل نت ءهلل لا ءهلل لمحاب .هلل

 كت ه :هللكت العةهلل نستم عهللالتهلل أل
الان ك هلل نستم عهلل ....

للا ء هلل
نستم عهللالتهللهلل لح
وت فاهللث ثهللخ

هللأوهلل ل

:

 غ اهللكتكا :هلل نستم عهللالتهلل لح
 كتكا :هلل نستم عهللالتهلل لح
لح

هللأوهلل ل

الان ك هلل

هللأوهلل ل

هللأوهلل ل

نستم عهلل

نستم عهلل

....


هلل

الان ك هلل

هللأوهلل ل

هلل

:هلل هلل

هلللما هللو حا هللفقطهللث هللوت كاهلل لت و هلل ناهللن رةهلل لح
هللأوهلل ل

هلل لت ل ةهللك هلل لقاآنهلل لكار هللالعاهلل نت ءهلل لح

هللالشك هللكتكا هللفعناك هللونت

هللو و هلل لح

هللأوهلل ل

هللأوهلل ل

هللأوهلل ل

 .3وحاراهلل ك هلل لا ءهلل(أوهلل لح

هللأوهلل ل

الشك هللو كض هلل لتهللش شةهلل ل ك هللرعناهلل

هللوع بهلل لت و هللك هللالا رةهلل

نستم عهللالتهلل لح








هلل لمحابهلللما هللو حا  .هلل

نستم عهللالتهلل لقاآنهللالاءلهللك هلل لح
نستم عهللالتهلل لح
نستم عهللالتهلل ل

هلل لمحاب هلللما هللو حا  .هلل

نستم عهللالتهلل لقاآنهللالاءلهللك هلل ل
لمحابع.هللالتهلل ل
نستم

هللأوهلل ل

)هلل م هللف هلل

ك هلل ل

ناهلل نخت هللرإا هلل لمنت هلله تهلل لت و هللح ثهللرمك هللوحاراهللك ت هلل لإ تهللال لمف و حهلل
هللو نا هللرظ اهلل لشك هلل

هلل لتهللش شةهلل لاارا هلل ل مهللرمث هللك ت
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هلل

هلل لمحاب هللالشك هللكتكا .

)هلل ل مهللس ناأهلل نستم عهللال ت،هللح ثهللرظ اهلل ك هلل
هلل ك هلل لا ءهلل(أوهلل لح

هلل لمحاب.

هلل لمحابهللالشك هللكتكا .

لشك هلل ننل.

هللوهلل

.هلل
هلل لمحاب .

.هلل

....


لل



نستم عهللالتهلل لقاآنهللالاءلهللك هلل لا ءهلل لمحاب .هلل

تهلللاارقةهلل نستم عهللالتهلل لح

 كت ه :هلل كت العةهلل نستم عهللالتهلل ألح

للح



نستم عهللالتهلل لا ءهلل لمحابهلللما هللو حا  .هلل

هلل لإ ت.

 .4وحارا هلله ت هلل لق ئ هلل ل م هللس ت هلل نستم ع هللالت هللو ووت ،هللح ث هللرظ ا هلل ك هللالشك هلل
و كض هلل لتهللش شةهلل ل ك هللرعناهلل

هلله تهلل لق ئهلل لماغ

هلل م هللوق قهلل لمنت هللالإها هلل

ه تهلل لق ئهلل لمحابهللل ستم عهللال تهلل م هللف هلل لشك هلل ننلهلل( ناهلل لالب).هلل
 -وت هلل مل ة هلل خت

هللووثن

هلل لق

هللف هلل م ع هلل لخا ت هلل ل القة هللالنفس هلل لاارقةهلل

لمعت ب .
 أثن ءهلل نستم عهللللقاآنهلل لكار هللف هللو عهلل لعم هلل لان ع هللللم ّا هللرمك هلل رق فهلل نستم عهللكؤكتلهللالضغطهلل لمفت هللهلل م هللرمك هللكت العةهلل نستم عهللالضغطهلل لمفت هللنف تهللكا هللأخا ،هللورمك هلل ننتق تهللالتهلل لا ءهلل(أوهلل لح
)هلل لت ل هللالضغطهلل لمفت هلل

ل

هلل أوهلل ننتق تهللالتهلل لا ءهلل(أوهلل لح

هللأوهلل ل

هللأوهلل

)هلل ل القهللالضغطهلل لمفت هلل

.
ك حظة:هللرت فاهللخ هلل لق ئهللفقطهللف هللح تهلل ن هلل ل

ا هلل USB Flash Memoryوح مهلل لملف تهلل لإ و ةهللللقاآنهلل

لكار هللالإ تهللأ ثاهللك هللك ئهللو حا.هلل هلل

2.15.17هللالان ك هلل لختمةهللهلل:....هلل هلل
هلل لنان ك هللكخإصهللل ستم عهللالتهللختمةهلل كلةهللللقاآنهلل لكار هللك ت ةهلل لتهلل
/30/هللر قهلل( ءهلل

هللر ق)هللأوهلل/60/هللر قهلل(ح

هلل

هللر ق)هللالح ثهللرت هلل نستم عهللف هللوك هللكحابهللك هلل ل قهللرت هلل ناتهلل

لما هللو حا هللك هللكن هلل لم تخاقهللف ق قهلل لمنت هللولق ا لهللالتشغ هلل لا ءهللأوهلل لح
وت هلل مل ةهللا ا بهلل

هللف هللذلكهلل ل ك هللر ك ل .هلل

هلل لنان ك هللك هللخ تهلل لخا تهلل لت ل ة :هلل

 .1وفع هللالان ك هلل لختمة هللال خت هلل لكلمةهلل""هلل لت هللوظ اهللالشك هللو كض هلل لتهللخ نت هلل
ة هللث هلل

لث ن هللك هللش شة هلل ل ك هللث هلل نط هللوك هللالاء هلل نستم ع هللالت هلل لختمة هلل( ل

لاك اق)هللالنفسهلل ارقةهلل لضنطهلل لمعت ب هللف هللنظ قهلل لدهلل/24/هللس ة.
وك هلل لختمة

الان ك هلل لختمة هلل

....



وفع هللالان ك هلل نستم عهللالتهللختمة .هلل



وعا هللالان ك هلل نستم عهللالتهللختمة .هلل

 .2وحاراهللخ هللو و هلل لختمةهلل(ح بهلل لا ءهللأوهلل لح
الان ك هلل لختمة

....


)هلل م هللف هلل لااوتهلل لت ل :هلل



و و هلل ءهلل



و و هللح

 27هلل

هللر قهللف هلل ل ك هلل لمحاب .هلل
هلل

هللر قهللف هلل ل ك هلل لمحاب .هلل

 .3وحاراهلل ك هلل لا ءهللأوهلل لح

هلل ل مهللستناأهلل لختمةهللكنتهللح ثهللرظ اهلل ك هلل لح

هللأوهلل لا ءهلل

و كضهلللهلل لتهللش شةهلل ل ك .
نا هلل نخت هللرت هللاها هلل لمنت هلله ت هلل لت و هللك هللأ
ك ت هلل لإ تهللال ستخا قهلل لمف و حهلل
ش شةهلل لاارا هللو ل مهللرمث هللك ت

هللوهلل

هللسم ت ،هلل م هللرمك هللوحاراهلل
هلل لتهلل

هللو نا هللرظ اهلل لشك هلل

هلل لإ ت.

ك هلل لح

 .4وحارا هلله ت هلل لق ئ هلل ل م هللس ت هلل نستم ع هللالت هللو ووت ،هللح ث هللرظ ا هلل ك هللالشك هلل
و كض هلل لت هللش شة هلل ل ك هللرعنا هلل

هلله ت هلل لق ئ هلل لماغ

هلل م هللرت هللاها هلله تهلل

لق ئهلل لمحابهللل ستم عهللال تهلل م هللف هلل لشك هلل ننلهلل( ناهلل لالب).هلل
 -وت هلل مل ة هلل خت

هللووثن

هلل لق

هللف هلل م ع هلل لخا ت هلل ل القة هللالنفس هلل لاارقةهلل

لمعت ب .
 ناهللوعا هلل""هللهللالان ك هلل لختمةهللرت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل هللكن شا .ك حظة :هللرت فاهللخ هلل لق ئهللفقطهللف هللح تهلل ن هلل لدهلل USB Flash Memoryهللوح مهلل لملف تهلل لإ و ةهللللقاآنهلل
لكار هللالإ تهللأ ثاهللك هللك ئهللو حا.هلل هلل

3.12.17هللالان ك هلل ألول رةهللهلل:....هللهلل هلل
هلل لنان ك هللكخإص هلللتفع

" "أو هللوعا

" "أول رةهلله تهللو و هلل

لقاآنهلل لكار هللف هلل نستم عهلل لمن شاهللوف هلل لختمةهلل لتهلل أله تهلل ألخا هلل لت هللرمك هللأنهللرإا

هلل لمنت هلل(أذ ن،هلل

اك كة،هللونن ت،)...،هلل ناهللوفع هلل ألول رةهللفل هللوت هللكق عةهللو و هلل لقاآنهلل لكار هللال مهلله تهللآخاهللحتتهللل هلله بفهللوك هلل
أذ نهللأوهللوك هللونن ت هللكناك ،هللأك هللف هللح تهللوعا هلل ألول رةهللف تت هللكق عةهلل لت و هللاذ هلله بفهللوك هللأذ نهللأوهللونن تهلل
وستت كاهلل لت و هللن ا لهللول هللوع بهللللمت العةهللالعاهلل نت ءهلله تهلل لمق عة .هلل

-

ناهلل لاخ تهللالتهلل

هلل لنان ك هللوظ اهلل لمة " "هللأو ""

الشك هللو كضهلل لتهللخ نت هلل لث ن هللك هللش شةهلل ل ك .

-

رت هللوفع

" "أوهللوعا

" "ألول رةهللالنفسهلل لاارقةهلل

لمعت ب هللل ت هلل ننتق تهللالتهلل لنان ك هلل لت ل هللكن شا .
الان ك هلل ألول رة هلل ....



وفع هلل ألول رة .هلل



وعا هلل ألول رة .هلل

ك حظة:هلل ناهللوفع هلل ألول رةهللف هللالان ك هلل لقاآنهلل لكار هللرإنحهللو ل
لقاآنهللد هلل ألذ نهللد هلل إلك كةهللد هلل لتنن تهلل لمناك هللد هلل ونن تهلل أسهلل ل

هللأول رةهلل أله تهللف هلل لمنت هلل م هللرل  :هلل

ة،هللالمعنتهللأنهلل لإ تهللذوهلل ألول رةهلل أل لتهللرق عهلل

لإ تهللذوهلل ألول رةهلل ألبنتهللول سهلل لعكس .هلل
أك هلل ناهللوعا هللأول رةهلل لقاآنهلل لكار هللف إنحهللو ل

هللأول رةهلل أله تهللف هلل لمنت هلل م هللرل  :هلل

ألذ نهللدهلل إلك كةهللدهلل لتنن تهلل لمناك هللدهلل لقاآنهللدهللونن تهلل أسهلل ل
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ة .هلل

 13.17هللالان ك هلل للغةهلل""..هلل( ناهلل لالب) هلل
ك هللخ تهلل

هلل لنان ك هللرت هلل خت هلل للغةهلل لت هللرت هللال هلل اضهللأر قهلل ألسن عهلل

و ألش ا هلل ل اارة هللو لكلم ت هللو لعن ت هلل ألخا هلل لت هللوظ ا هلل لت هللش شةهلل
لاارا هلل لاا

ةهللف هلل ألنم طهلل لمختلفةهلللعم هلل لمنت ،هلل للغ تهلل لمختلفةهللو لمت فا هللف هلل لمنت هلل

هللح بهلل لالب،هلل

ح ثهللرمك هللأنهللرحت مهلل لمنت هلل لتهلللغةهللو حا هللأوهلل ا هلللغ تهللف هللنفسهلل ل ك هللكن نةهللف م هللرل  :هلل

 


للغة

 14.17هللنمطهلل إلظ



لكلم تهللو لعن تهلل لتهللش شةهلل لاارا هللال للغةهلل لعاال ة .هلل



لكلم تهللو لعن تهلل لتهللش شةهلل لاارا هللال للغةهلل لاوس ة .هلل



لكلم تهللو لعن تهلل لتهللش شةهلل لاارا هللال للغةهلل ننكل رة .هلل



لكلم تهللو لعن تهلل لتهللش شةهلل لاارا هللال للغةهلل نرا ل ة .هلل



لكلم تهللو لعن تهلل لتهللش شةهلل لاارا هللال للغةهلل أللم ن ة .هلل



لكلم تهللو لعن تهلل لتهللش شةهلل لاارا هللال للغةهلل لتا ة.



لكلم تهللو لعن تهلل لتهللش شةهلل لاارا هللال للغةهلل لفان ة.

هلل" "..هلل

هلل لنان ك هللكخإصهللللتحك هللالعمل ةهللاظ
لتهللش شةهلل ل ك هللح ثهللرت فاهللخ
..

هلل

إلظ

ناهلل خت هللنمطهلل إلظ

هلل

هللوك هللك هللك ك

هلل لإ

نهللل

هلل لإ

هللك ك

هللووك هلل لشاوقهلل

هلل لنان ك هللكن ن نهللف هلل لااوتهلل لت ل  :هلل



اظ

هلل ل



اظ

هلل ل ك هللفقطهلل لتهللش شةهلل ل ك  .هلل

هللرت هلل اضهللك ك

ةهللك ك

هلل لإل تهللالشك هللبو هلل لتهللش شةهلل ل ك  .هلل

هلل لإ هلل لتهللش شةهلل ل ك هللالشك هللكتت ل هللور تماهلل اضهلل

هلللما هللث ن ت هللث هللرنتق هلل لعاضهللالتهللوك هلل لإ

س هلل لإ هلل لتهللش شةهلل لاارا ،هللال نم هللرت هلل اضهلل ل

هلل لت ل هللورتا فقهللذلكهللكعهللظ

ةهلللما هلل/8/هللث نٍهللورتناتهللخ ل هلل لت رخهللال هلل ل اامهلل

و لم بمهللالمعاتهلل/4/هللث نٍ .هلل
هلل م هللرمك هلل اضهلل ل

هلل

ةهللكعهلل لت رخهللفقطهللوالشك هللث ال هللال خت هللنمطهلل إلظ

وت هلل مل ة هللوغ اهلل لق هللف هلل هلل لنان ك هللالنفس هلل لاارقةهلل
لم تخاكةهللف هلل لنان ك هلل ل الق.
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هلل

.هلل هلل

 15.17هلل ا بهلل لتنن تهلل" "..هلل
هلل لنان ك هللكخإصهللللتحك هللالش شةهلل ل ك هلل لمتنق هللللتنن تهللح ثهللرمك هللأنهلل
رظ اهلل ل

هلل ا بهلل ل ك هلل لمتنق هللللتنن تهلل لت ل هللأوهلل ل ك هلل لمتنق هلللإلك كة .هلل
هلل لنان ك هللفإنتهللرت هللوفع هلل ا بهلل لتنن ت،هللو ناهلل خت هلل لق مةهلل""هللل

ف هللح تهلل خت هللك مةهلل""هللل

هلل لنان ك هلل

فإنتهللرت هللالغ ءهللوفع هلل ا بهلل لتنن تهللورظ اهللالاتهلل نتهلل ا بهلل إلك كة .هلل
..

ا بهلل



وفع هلل ا بهلل لتنن ت .هلل

لتنن ت



وفع هلل ا بهلل إلك كة .هلل

 .18الاكاةهلل لتنن

تهلل

هلل ارقهلل لح سب هلل

رابهللأونلهللونإدد بهلل لنان ك هلل لمافقهللكعهلل لمنت هلل Setup_AlarmLessons-v1.0.2هلل لتهلل لح سددب،هللث هللو هدد هلل
لمنت هللكعهلل لح س دبهلل
لاا

هلل ارقهللكنف هللووهددلةهلل لددددددهللUSBهلل لمافقةهلل،هلل ناهللوشددغ هلل لنان ك هللس د فهللوظ اهلل لن ف هلل

ةهلل لت ل ة :هلل

هلل
ف هللأ لتهلل لن ف هللرظ اهلل ل قهللو ل ك هلل لمحابهللك نقلهللف هلل لح سب،هللالمعنتهللأنهلل نطهلل لت رخهللو ل ك هللف هلل لنان ك هلل
رك نهللك هللخ تهلل نطهلل لت رخهللو ل ك هللف هلل لح سب .هلل
وت فاهللللنان ك هللو

ةهللال للغةهلل ننكل رةهللالح ثهللر تا عهلل لم تخاقهلل لتنار هللال هلل للغت  .هلل
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رحت مهلل لنان ك هلل لتهلل اوتهللونن

تهلل فتا دد هللف اهلل سددمتهلل،testهللرمك هللح فتهلل

ووغ اهلل سمتهللأوهلل نش ءهلل اوتهللونن

تهلل اراهللف اهللال س هللكختلاهللك هللخ تهلل ألت هلل

لمن نةهلل ننل .هلل
م هللرمك هلل اضهلل لتنن

تهلل لما ةهلل م هلل لااوتهلل لمحابهللف هللن ف هلل لنان ك هلل

ح بهلل لمع ر اهلل لمن نةهللف هلل لشك هلل ننل :هلل
ف مك هلل اضهلل لتنن
وحاراهلل لخ هلل"

تهلل لما ةهللف هلل لااوتهلل لمحابهلللك هللأر قهلل نسدددن عهللك هللخ تهلل

هللأر قهلل ألسدددن ع"،هللأوهللف هللأحاهلل ألر قهللأوهلل ا هللأر قهللك هللخ تهللوحاراهلل

هلل أل ر ق،هلل م هللرمك هلل اضهلل لتنن
م ،هللأوهلل اضهللونن

تهلل لماون اةهللفقطهلل ال حاهللكخا

هلل لتحك هللأوهلل
هلل

تهلل لحإصهلل لما س ةهللفقطهلل لت هللوظ اهلل لتهللش ش تهللاظ

أوك تهللالا رةهللون رةهلل لحإصهلل( ناهلل لالب) .هلل
العاهللا ددد فةهلل ا هلل ا وتهللوف هلل

هلل اوتهللكام ةهللك هلل لتنن

ت،هللفإنهلل لااوتهلل لمحابهلل هلل ل مهللوظ اهللونن

وتهلل

ف هللن ف هلل لنان ك هللفقط .هلل
ناهلل لضدددغطهلل لتهلل ل هلل ل مهللالا نبهللك امةهللأسدددم ءهلل لاا وتهللف ددد فهللوظ اهلل لن ف هلل
هللللغ رة،هللفعناهللالاك اةهلل

لمن نةهلل ننلهللو لت هللوظ اهللواو بهلل لااوتهللو هللأكاهللك

هلل

لاا وتهللالتهلل ل دددد ةهللفإنهلل ل دددد ةهللسدددتق قهللالتنف هلل لااوتهلل ل مهللرحابهلل كمتهلل
لم دددتخاقهلل

هلل ارقهللكفت

ف هلل

تهلل لتحك  ،هلل فإذ هلل خت هلل لم دددتخاقهلل

لااوتهلل ك هلل3هللكث لهللفإنهلل ل ددد ةهللسددد فهللونف هلل لااوتهلل لث لثهللف هلل لق امةهلل لمن نةهلل
ال لشك هلل ننل .هلل
رمك هللوغ اهللواو بهلل لاا وتهللف هلل لق امةهللك هللخ تهلل ألس

هلل لتهللرم هلل لن ف  .هلل

ك حظ ت :هلل
 العاهللالاكاةهلل لاا وتهللالتهلل ل دد ةهللفإن هللوخ نهلل م ع هلل ددم هلل ل دد ةهللولك هللوق قهلل ل دد ةهللالتنف هللو حاهللك هللهلل لاا وتهللفقط،هللورمك هللوغ اهلل لااوتهلل ل مهللرت هللونف
 رمك هلل نش ءهللحتتهلل255هلل اوتهللونن تهللو -رمك هللوغ اهلل ارقةهلل اضهللونن

لتهلل

هللك هللخ تهللكفت

ت .هلل

هلل اوتهللرمك هللأنهللرحت مهلل لتهلل24هللونن تهلل حاهللأ ظم  .هلل

تهلل لااوتهلل لمحابهلل م هلل لن ف هلل لاا

هلل ارقهلل خف ءهللأوهللاظ

ةهلل

هللالعضهلل

أل ما هللف هلل لااوتهللك هللخ تهللت هلل لت إف ةهلل لمن هللف هلل ل شك هلل ننل،هلل م هللرمك هلل
وإاراهلل اوتهلل لتنن
ا

فةهللونن

تهلل لمحابهللالتهللكلاهللWORDهللأوهللالتهللكلاهلل .EXCELهلل

تهلل ارا  :هلل

العاهللانشدد ءهلل اوتهللونن

تهلل اراهللرابهللأنهللنق قهللالإ دد فةهللونن

ارا"هللأسف هللن ف هلل لنان ك هللفتظ اهلل لن ف هلل لت ل ة :هلل
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تهلل ارا هللالتهلل

هلل لااوتهللالضددغطهلل ل هلل"ونن تهلل

هلل لن ف هللرق قهلل لم ددتخاقهللالتحاراهلل م عهللا ا ب تهلل لتنن تهلل لااراهللوأ

ف هلل

لتنن تهللو إل ا ب تهلل ألخا هللوتنعهللن عهلل لتنن تهللح ثهللوت فاهللأ العةهللأن عهللكختلفةهلل
 .1ونن تهلله و هللفقط:هللرق قهلل لم تخاقهللالت م ةهلل

هلل

هلل إل ا ب تهلل

هللوحاراهللن عهلل

 :هلل

هلل لتنن تهللأونل،هللث هللوحاراهللوك هللالاءهلل لتنن ت /لا سهللح ثهللرت فاهلل

خ ر هللل ك هلل لتنن تهلل م هللوك هللث ال هللف هللس ةهللكع نةهللأوهللوك هللن ن هللكاونطهللال ك هللاحا هلل لإل تهللورمك هلل
أنهللرك نهللكن هللأوهللالعاهللوك هلل لإ
ناك هللرح

هللوك هلل

هللالعابهللك هلل لاك اق،هللث هلل خت هلل لملاهلل لإ و هلل ل مهللس فهللوشغلتهلل ل

هلل لتنن ت،هللث هللوحاراهللأر قهلل ألسن عهلل لت هللس ك نهلل

ل مهللس نتق هللالتهللح لةهلل لت ه هلل ناك هللرح
اظ

هللوك هلل

هلل لتنن ت،هللف هللح تهلل ن هلل ل

هلللنا رةهللون رةهلل لحإصهلل لما س ةهللف مك هللوفع هللاظ

خ نةهلل"اظ
وت هللا فةهلل

هلل لتنن تهلل لتهلل لل حة"هللوف هلل

هلل لتنن تهللفع تهللف

هلل

ةهلل

هللوكنف هلل لتحك هلل

ةهللوح مهلل لتهللش ش تهلل

هلل لتنن تهلل لتهلل لش ش تهللك هللخ تهللوفع هلل

هلل لح لةهللرابهللوحاراهللوك هلل نت ءهلل لا س.هللال لضغطهلل لتهللت هللك فقهلل

هلل لتنن تهللالتهلل لااوت.هلل ناك هللرح هللوك هلل

هلل لتنن تهللوق قهلل ل

ةهللالتشغ هللكنف هلل لتحك هلل لمحابهلل

ث هللالعاهللكا هللو خ اهللك اللةهللللتحك هلل(هلل 1هللالتهلل)10هللث ن ةهللوق قهللالتشغ هلل لملاهلل لإ و هللحتتهللن رتتهللو نا هللرت هلل
رق فهللكنف هلل لتحك .
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 .2كنف هللوحك هللفقط:هللف هلل هلل لح لةهللنهللرت هلل خت هللكلاهلله و هللولك هللرابهللوحاراهللكا هلل لتحك هللو هلل لما هلل لت هلل
رنقتهللف هللكخاجهلل لتحك هللف هللح لةهللو ه ،هللالق ةهلل إل ا ب تهلل هللنف هللف هلل لح لةهلل ألولت.هلل ناك هللرح هللوك هلل
هلل لتنن تهللوق قهلل ل ةهللالتشغ هللكنف هلل لتحك هلل لماونطهللال هلل لتنن تهللور تماهللف هللح لةهللوشغ هللحتتهلل نت ءهلل
وك هلل لتنن تهللح ثهللرت هلل رق فهللكنف هلل لتحك .

 .3كنف هللوحك هللث هللونن تهلله و :هللرت هللوحاراهللوك هللالاءهلل لتنن تهللوكا هلل لتحك هللألحاهللكنف مهلل لتحك ،هللث هللرت هللوحاراهلل
لملاهلل لإ و هللكعهللكنف هلل لتحك هلل آلخا،هللوال ك هلل إل ا ب تهلل م هلل
لتنن تهللوق قهلل ل

هللف هلل لح نتهلل ل القة،هلل ناك هللرح هللوك هللالاءهلل

ةهللالتشغ هللكنف هلل لتحك هلل لماونطهللالما هلل لتحك ،هللوكن هللوك هلل نت ءهللكا هلل لتحك هللالفتا هلل

و خ اهللك اللةهللللتحك هلل(هلل1هللالتهلل)10هللث ن ةهللوق قهلل ل

ةهللالتشغ هللكنف هلل لتحك هلل لماونطهللال لملاهلل لإ و هللث هلل ناهلل

وك هلل نت ءهللكا هلل لتحك هللوم كلهللرت هلل رق فهللكنف هلل لتحك هلل لماونطهللالما هلل لتحك هللووشغ هلل لملاهلل لإ و هللكعهلل
ستما هللوشغ هللكنف هلل لتحك هلل لماونطهللال لملاهلل لإ و هللحتتهللن رةهلل لملاهلل لإ و ،هلل نا هللرت كاهلل لملاهلل
لإ و هللوكنف هلل لتحك هلل لماونطهللالت.
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 .4ونن تهلله و هللث هللكنف هللوحك :هللف هلل
رح هللوك هلل لتنن تهللوق قهلل ل

هلل لح لةهللرت هللوحاراهلل إل ا ب تهللوم كلهلل م هللف هلل لح لةهلل ل القةهللولك هلل ناك هلل

ةهللالتشغ هللكنف هلل لتحك هلل لماونطهللال لملاهلل لإ و هللأونلهللث هللالعاهللكا هللو خ اهللك اللةهلل
ةهللالتشغ هلل لملاهلل لإ و هللحتتهللن رتت،هللف هلل

للتحك هلل(هلل1هللالتهلل) 10هللث ن ةهللوق قهلل ل

هلل للحظةهللوق قهلل ل

ةهلل

الإرق فهللكنف هلل لتحك هلل لماونطهللال لملاهلل لإ و هللووشغ هللكنف هلل لتحك هلل آلخاهللحتتهللوك هلل نت ءهلل لتنن ت.
ك حظة:هلل ف هللح تهللو بهللونن تهللهدد و هللف هللأن عهلل لتنن
ك هللأ

تهللف دد فهللراونطهلل

هلل لتنن تهللالمنف هللوحك هللو حاهللفقطهلل

هللوشغ هللوا ف ءهللك ضخ هلل ل إ ت،هللو م هللكنف هلل لتحك هلل آلخاهللرك نهللك تق هلل

هلل لملاهلل ل إ و هللوكاونطهلل

ال ك هللالاءهلل لتنن تهللوكا هلل لتحك .
بهللف هلل لااوتهللحاب هللث هلل

لتعار هللونن تهللك

هللكعل ك تهلل

ل ددد القةهللوف

هلل لتنن ت،هللح ثهللرمك هللوعار هللوك هلل لتنن تهللو لملاهلل لإددد و هلل لم فقهلللتهللو سدددمتهلل

وأر قهلل ألسن عهلل لت هللرت هللوشغ هلل
هلللح فهللونن تهللك

غطهلل ل هلل"وعار هللونن ت"،هلل س فهللوظ اهللنفسهللن ف هلل"ونن تهلل ارا"هلل

هلل لتنن تهللف

 .هلل

بهللف هلل لااوتهللحاب هللث هلل دددغطهلل ل هلل" ح فهللونن ت"،هللولح فهلل م عهلل لتنن

غطهلل ل هلل" ح فهلل لتنن

تهلل لمعاو ة"،هللوف هلل

هللكا هللستظ اهلل س لةهللو اهلل لح ف،هلل غطهلل""OKهللللتنف  .هلل

الاكاةهلل لمنت  :هلل
وت هلل مل ةهللالاكاةهلل لمنت هلل

هلل ارقهلل لح سبهللالعاهللو ه لتهللكعهلل

لح سدبهللالشددك هللهددح حهلل

هلل ارقهللكنف هللووهددلةهلل لدددددهلل،USBهلل

ووشدددغ لتهللف هلل"نمطهلل لعم هلل لان ع "هلل(خ جهللنمطهلل لضدددنطهلل
و لناكاة) .هلل
ال لضدددغطهلل لتهلل ل هلل" دددنطهلل ل ك هللو ل ت رخ"هللف هلل ل
لاا
ونق

ةهلل

ةهللس فهللوظ اهلل لن ف هلل لمن نةهلل ننل :هلل
هلل

و لت رخهلل لم

هلل لن ف هللالتهللك م :هلل أل لتهللرن هللا ا ب تهلل ل ك هلل
ب هللفعل لهللف هلل لمنت .هللهلل هلل

لق د هلل ألسددف هللرحت مهلل لتهلل" إل ا ب تهلل لاارا "هلل لت هللرمك هلل
وغ ا هللوالاكات

هللالتهلل لمنت هللو

هللو ك هلل ل ح سددددبهللونمطهلل

اضهلل لت رخهللوات حةهلل لت رخهلل ل اامهلل(وعار هلل لت رخهلل ل اام)هلل
ونمطهلل اضهلل ل دددد ة.هللال لضدددغطهلل لتهلل ل هلل"ك فق"هللسددد ت هلل
وحم هللو رخهللووك هلل لح سبهللو إل ا ب تهلل لاارا هللالتهلل ل
ث هللس ت هللا ب هللوشغ هلل ل

تهللف هلل لااوتهلل

ةهللووظ اهلل لاس لةهلل لت ل ة:هلل هلل
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ةهلل

لتحم هلل ا وتهلل لتنن

تهلل لت هللو هللانشدددد ف هللف هلل لنان ك هللالتهلل لمنت هلل دددغطهلل ل هلل"الاكاةهلل ل ددد ة"هللف ظ اهلل

شددارا هللوقاقهلل مل ةهلل لناكاةهللأسددف هللن ف هلل لنان ك هللأحا م هلللت ل اهلل لملف تهلل لإد و ةهللو آلخاهللإل سد تهلل لن ن تهلل
التهلل ل

ة.هلل هلل

ف هللح تهلل اقهللو ه هلل لمنت هللكعهلل لح سبهللأوهللو اهللكشكلةهللف هلل مل ةهلل لاالطهللس فهللو

كهلل لاس لةهلل لت ل ة :هلل

اذ هلل نهلل لمنت هلل دددم هللنمطهلل لضدددنطهللأوهلل لناكاةهللوو هلل دددغطهللت هلل"الاكاةهلل ل ددد ة"هللفل هللوت هلل مل ةهلل لناكاةهلل
وستظ اهلل لاس لةهلل لت ل ة :هلل

هللهللف هللح تهلل تم تهلل مل ةهلل لناكاةهللالشك هللهح حهللس فهللوظ اهلل لاس لةهلل لت ل ة :هلل

ال لنقاهلل لتهلل ل هلل
ف هلل اوتهلل لتنن ت،هلل
لاا

هلللل

هلل س فهللوظ اهللن ف هللوحت مهللكالاهلل لملف تهلل ل إ و ةهلل لت هللو هلل الا هللكعهلل لتنن
هلل لمالاهللرحم هلل س هللكحابهلل هلل،/010/هللرابهللن خهلل

هلل لمالاهللبونهللوغ اهلل سمتهللالتهلل لا هلل

ا هلل""USB Flash Memoryهللهللث هللوا ن هلل لتهلل لمنت هللوا ب هللوشغ لتهللك هلل ارا .هلل

هلل
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تهلل لماخلةهلل

ك حظة:هلل ل هلل ل مهللالا نبهللت هلل"الاكاةهلل ل ددد ة"هلل هلللتحاراهللكا هلل لت خ اهلل ل كن هللف هلل لتنن
ه و هللك هللأ

هلل ك عهللكضخ هلل لإ تهللووتا و هللكا هلل لت خ اهلل

تهلل لت هللوح مهللكلاهلل

هللال هلل1هللالتهلل10هللث ن ة .هلل

هلل نهللرمك هللوحم هللأمهللال ن تهللأوهللا ا ب تهللالتهلل لمنت هللك ل هللرك هللف هللح لةهللو شغ هللو م هلل"نمطهلل لعم هلل لان ع "،هلل
أمهللخ جهللنمطهلل لضنطهللأوهلل لناكاة .هلل
رابهللأنهللوك نهلل م عهلل لملف تهلل لإد و ةهلل لت هللرت هلل الا هللكعهلل لتنن
ن خ هللالتهلل ل

ا هللUSB Flash Memoryهللحتتهللرت هلل لتع ك هللكع هللك هللكن هلل لمنت  .هلل

رابهللأنهللرك نهللنظ قهلل لملف تهلل لتهلل ل
ل

تهللالإد غةهلل لددددددهللMP3هللو لت هللرت هللالعاهللذلكهلل

ا هلل هللFATهللأوهلل FAT32هللحإدددال،هللواذ هلل نهللنظ قهلل لملف تهلل لمعتماهللف هلل

ا هلل هللNTFSهللفل هللرت هللوشغ هلل لتنن

ت .هلل
هلل
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 .19الاكاةهللك ك
ك هللأ

هلل ارقهلل لح سب هلل

هلل لإ هلل

هللالاكاةهلل لمنت هللالم ك هلله هلل ارا هللرابهللأونلهللونإ بهلل لنان ك هلل Setup.PrayerTimeV1.0.2هلل لمافقهلل

كعهلل لمنت هلل لتهلل لح سب،هللث هلل الطهلل لمنت هللكعهلل لح سبهللك هللخ تهللوهلةهللUSBهلل لمافقةهللكعهلل لمنت ،هللث هللوحم هللكلاهلل
ك ك

هلل لإ هللالتهللذ ا هللك ك

رت هلل للا ءهللالتهلل

هلل لإ هللف هلل لمنت هلل

هلل ارقهلل لنان ك  .هلل

هلل لعمل ةهللف هللح تهلل ستخا قهلل لمنت هللف هللكارنةهللنهللوك نهللك ك

وال لت ل هللفإنهلل س هلل لمارنةهللغ اهللك
رت هلل لحإ تهلل لتهللكلاهللك ك

بهللف هلل اوتهلل لمانهللوأ ك ك هللف هللن رةهلل

هلل لإ

هلل لإ هللل هللكخ َّنةهللف هلل لمنت هلل
هلل لال  .هلل

هللللمارنةهلل لمال الةهللك هللخ تهلل لت ه هللكعهلل لشا ةهلل لمإنعة.هلل هلل

وت هلل مل ةهلل لناكاةهللال ون عهلل لخا تهلل لت ل ة :هلل





وهو هلل لمنت هللكعهلل لح سبهللال ستخا قهللوهلةهلل لدهللUSBهلل لمافقة.
شغ هلل لنان ك هلللتش اهلل ل

ونعهلل لخا تهلل لم

ةهلل لت ل ة :هلل

ب هللف هللو

لمنت هللك هللخ تهلل غطهلل ل هلل

ةهلل لنان ك هللث هللف هلل لخا هلل لث لثةهلل ختاهلل لملاهلل ل مهللواراهللوحم لتهللالتهلل
هللفتظ اهللن ف هلل""OPENهللرت هللك هللخ ل هلل خت هللكلاهللك ك



رابهللك حظةهلل لمعل ك تهلل لم تخلإةهللك هلل لملاهللو لت هللوظ اهلل لتهللو



لتحم هلل لملاهللالتهلل لمنت هللك هللالتنف هلل لخا هلل لخ ك ةهلل
ال لضغط هلل لت هلل ل

هلل لإ .

ةهلل لنان ك هللف هلل لخا هلل لا العة.

هلل" غط هلل ن هللإل س ت هلل لملاهلل

لناكا "،هللس فهللرظ اهللشارطهللوقاقهلل مل ةهلل لناكاةهلل
ث هللوظ اهلل لاس لةهلل لمن نةهلل ننل.


ك هللخ ت هلل لنان ك



ف هللنمط هلل لناكاة هللو ا هللأن هلل ك هلل لمارنةهلل

لاس لةهلل ل القة،هللف ق قهلل لمنت هللالعاضهللك ك

هلل لإ هللل
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هلل لمارنة.

هللنف ت هلل ل مهللظ ا هللف هلل

 .20لعن رةهللو لإ نة
انهلل

هلل لا تهللحإ لةهللوإم هللكتم هللوالا ةهللف هلل لتنف ،هللل هللر ت بهللكع كلتتهللالعن رة.هلل نكتا ح تهللأبن هللست

اكهلل

لتهلل إلرف ءهللالك فةهللشاوطهلل لضم ن :هلل
 ح فظهلل لتهللالق ءهلل لمنت هلل فة،هللانهلل ألكا هللو لا

ا هللكتلفةهللللاو ااهلل نلكتاون ة.هللف هللح تهللوعاضهلل

الةهللو م عهللأن عهلل ل

لمنت هللللنل ،هللك هللالن عهلل لق السهللك هلل لك اال ءهللوبعهلل لمنت هللحتتهللوااهللوم كلهللكن هللا ب هللوشغ ل هللك هلل ارا.
هلل لمن قهلل لمغنا هللو لمت خةهللوذلكهللنحتم تهللوعاضهلل لمك ن تهلل نلكتاون ةهللللتلا.

 ح فظهلل لتهللالق ءهلل لمنت هلل الع الهلل

 نهللوعاضهلل لمنت هللألشعةهلل لشمسهلل لمن شا هلللفتا تهلل
هلل لحا .هللانهللب

 ح فظهلل لتهللالق ءهلل لمنت هلل الع الهلل

رلةهللس ءًهللأثن ءهللوشغ ل هللأوهللخ تهللفتا هلل لتخ ر .

تهلل لحا هلل لع ل ةهللكاهللوقإواهللك هلل ماهلل أل

هلل نلكتاون ة،هللووش هللو هلل

أوهللو ربهللالعضهللأن عهلل لن ست ك.
 ح فظهلل لتهللالق ءهلل لمنت هللالع ا لهلل

هلل لن ب هلل ال.هلل ناك هللوع بهلل لمنت هللالتهللب ةهلل لحا هلل لع برة،هللكاهللوتك نهلل

هلل ألك

الةهللب خ هلل لا تهللكم هللكاهللر نبهللولفلهللال ل
هللأوهللو

 نهللوُ قطهلل لمنت هلل أوهللواقهلل ل

هلل لاو ااهلل نلكتاون ة.

،هلل لمع كلةهلل لخشنةهللكاهللوك اهللأل

هلل لاو ااهلل نلكتاون ةهلل لا خل ة.

 ستخاقهللكاعةهلل فةهللونظ فةهللون مةهللك هلل لقم شهلللتنظ اهلل لمنت .
هللك هللكن هلل لشا ةهلل لمإنعة،هللوف هللح تهلل

 ناهللوعا هللكح تهلل لتغ رةهللرابهلل ستنا لتهللالآخاهلللتهللنفسهلل لم هف تهلل لم

نقا عهلل ن هلل لتغ رةهلل لمتن و هللأوهللكخاجهللكح تهلل لتغ رةهلل لم تما،هلل ستنالتهللالآخاهللكعهلل ننتن هللالتهلل اقهللهللوه هلل لتغ رةهلل
لمتن والةهللالشك هللكن شاهللالتهلل لمنت هللألنهللذلكهللس ؤبمهللالتهللوعا هلل لا تهلل نلكتاون ةهلل لت هللوعم هلل لتهلل لت هلل لم تما .هلل
فةهلل نكتا ح تهلل لم



وعا هللأمهللك هلل

هلل أل

هللأ

هللونانقهلل لتهلل لمنت هللو لتهلل لشددد ح هللو لتهلل

،هلل اضهلل لا تهلل لتهللأكا هللكا هلله نةهللكعتما.

ك هلل لممك هللأنهللرتغ اهلل لمضدددم نهللو لمعل ك تهلل لت هللرحت ر هلل
لتهلل

تهلل لتحك هلل لتهللحاهللسددد ء.هللف هللح تهلل

هلل لال هللنت اةهللللتغ ا تهللو لتحارث تهلل لت هللكاهللوااأهلل

هلل لمنت هلل( لمنت )،هللوق قهللشا ةهلل ألو ا هللالت ف اهللوحارثهللكنفإ هللل

هلل لال هللوفقهلل لح ةهللالتهللذلك .هلل

لم راهللك هلل لمعل ك تهللك ك هللال ر هللك كعن هلل لتهلل ننتان هلل.www.al-awail.comهلل هلل
هلل

نلف هلل ن رتك هللالتهلل او هلل ن تم قهللال

هلل لال هللوحفظتهللف هلل

كك نهللكن سبهللنحت اتهلل لتهللآر تهللكاآن ةهلل ارمة.
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