نحمدداهلل

هلل لفتدد هلل لعلدد أهلل وهللقنا دد هللقلنددتهللل دد هللنجددم أهللق ن دد هلل لمددّرةت هلللتكدد وهللكددّرتلهللال لجدد هلل

قكع د د لهلل لد دتهللن بلت د د هللالمد د هلللت د د هلل ل د د هللاال د د هلل ددداح ناهللقنعد د لتهلل لدددّلهللند د هللند د هللكحكد دأهلل لت لد د هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

﴿
نت هلل

﴾ قالمدد هلللت دد هللل دد هللا دد لاهلل لكددتلأهللصددلتهلل

هلل ل دداهللق ددلأهلل لددّلهللجعلدد هلل

اهللن هلل لج هللح ثهللر وهلللا هلللمؤذنا :هلل

(يا بِاللْ أَقِمِ الصَالةَ ،أَرِحْـنَا بِـها).

هلل

نشدددكتهلل ال ا هلل لكت قهللننت ا أهللك ت ن هللق نا ن لهللكلهلل لت ك هللال لتا لتهلل لمندددتمتهلللم ت ن هللنااقهلل ل

هلل

العهللكلهللك تجهلل لمّرةت هللهللال م ذجهللق ح قهللكتعاب هللقالم تهللصددد ن بهللقالجدددتلبهلل ددد ن بهللكعهلل ددد لبهللن هلل
لت هلل
لتحكأهللق لضاطهللق ن تخا ق،هللقلك هللنم ذجهللك صف ناهللقك ل هلل لخ صبهللح ثهللنك وهللالعضهلل لم تهللكت نت هلل
ن هللنم ذجهللخ صبهللقحنبهلل لالب.
نتج هللك كأهللنت ء هللهدّ هلل لدال د هللالشدددكد هللرد كد هللق ناد هللنعل مد نداهللالداندبهلللضدددمد وهلل لعمد هللالد لشدددكد هلل لمال

هلل

هللرتلمبهللقللع ب هلل ل اهلل اهلل لضدددتقا ،هللرم هلللمك كأهلل لت صدد هللكع هلل
هلل
ق نحتف ظهللالاهللنحت ااهلل لتهللآل تهللنتآن ب
اتهللك نع هلل إللكتتقن هللwww.al-awail.comهللإلالا ءهللك حظ نكأهللقكاتتح نكأهللح هللك ت ن .
اال هللنهللنؤ خّن هلل وهللنن هلل قهلل خا ن هلل.هلل .هللهلل.
ق د ّد هلل وهللنعم هللص لح لهللنت تهللالاهلل هلل.هلل .هللهلل .هلل
نكهلل ن هلل لنم عهلل لعل أهلل.هلل
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 2هلل

 .1ن هللا

وهلل :هلل
تهلل ألك هلل
نب
خاكبهلل لج هلل
نهللل بهللنكهلل لمّرةت هللهلل قهللص نت هلل نهللكلهللنا هلل لف ّ لهلل لمختج ل.
هلل

كا قكبهلل لم

هللء هلل

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

لملحا

ت هلل
هلل

تخاقهلل لملحا تهلل ألصل بهللب ام ل.
هلل

لتغّلب لك تال ا هللب
هلل
ن بهللنصهللرا هلل لتغّلبهللققص هلل لمّرةت هللهللكا شت هلل لتهلل لت اهلل لمت ق .
هلل

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

 .2لملحا ت:هلل

هلل
بل هلل لمنتخاق هلل

هلل
لب هلل
الا نبهللرف هلل

هلل
كح هلل لتغّلب هلل

هلل
را هلل لتالطهللكعهلل لح بهلل( اهلل لالب هلل) هلل

هلل
ج

هلل لتحكأ هلل

 3هلل

هلل
التن كجهللنحم هلل لم ن

هلل( اهلل لالب) هلل

تهلل لمّرةت هللهلل :هلل
 .3ك هلل
1.3هللك ن هللهلل لج هلل :هلل
•
•

تضهلل هللك ن

ت)هلل.
هلل لجل تهلل لخمسهللققن هللشتققهلل لشمسهللالاتلات لهللكختلفت لهلل(ا ن كبهلل،هلل حا ث هلل

ص تهلل هللألذ وهللال ب هلل ل بهلل اهللبخ هللقن هلل لج هللكعهللن ا اهلل

ا هللالشك هللقك ض.

•

ال نبهللكت

•

كبهلل اهللقن هلل ن كبهلل لج هللكعهللن ا اهلل
ص تهلل إلن هلل

•

ل كلهلل لمتاا هللإلن كبهلل لج هللهللكعهلل كك ن بهلل اااهلللك هللص هلل لتهللحا .هللهلل

•

نما وهللكختلف وهلللضاطهلل ل كلهلل لمتاا هللإلن كبهلل لج :هللننا هللقث ال هلل.

•

وهللكعهلل كك ن بهللنغ تهللقن هلل لت ا اهلللك هللص ،هللقنغ تهللص تهلل لت ا ا.
ن ا اهللنا هلل ألذهلل هلل

•

بهللقق عبهللكلهلل ص تهلل ألذ وهلل لمختلفبهلل( اهلل لالب).هلل
ا هللالشك هللقك ض.هلل

لتالطهللكعهلل لح بهلل لهللطتلقهللك فّهللUSBهلللتحم هللك ن

لالب).
هلل
هلل لج هللأللهللكال بهللكتغ البهلل( اهلل

2.3هلل لت الخهللق ل ن :هلل هلل
•

بل)هللكعهلل
هلل
نا لأهللنمتلهلل/شمن هلل(ه تل/ك

لأهلل
لاتىهلل لث ال هللقغ تهلل لا ال هللللضاطهللق لمع لت هللقهلل لتا هلل
هلل
تم بهللنا لم لهللنمتل لهللهم :هللنا لأهلل قهلل

•
ل
•
•
•

بهللانم ب.

تلهلل لّلهلللحنبهللآل لهلل نا ن لهللكلهلل لت الخهلل لم بلهللكعهلل كك ن بهلل لضاطهللق لمع لت .
م ءهلل ألش تهلل ل

تلبهللق ل قهلل أل ا هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل نلكتتقن ب.

تضهلل ل ن هللال ظ هللقهلل12
ناال هللآل هللال لهلل لت ن

هللبهلل قهللال ظ قهلل24هلل

بهلل.

هلل لج هللف هللق لشت لهلل(للالا وهلل لت هللنعم هللال ظ قهلل لت ن ت ل).

ختى :هلل
هلل
3.3هللك ّ تهلل
•
•

ن ق هلل لاتآوهلل لكتلأهللر ك لهللال ص تهلل ا هللنت ءهللقالخ ا تهللكتعاب هللل
لتحكأهللال لمّرةت هللكلهللخ
كك ن بهللنف هللكف ن حهللج

هللل حبهللكف ن حهللكحل بهللقج
هلل لتحكأ.
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تم هلل( اهلل لالب).

هللنحكأهلل لهللالعاهلل()Remote Controlهللكعهلل

•

لتحكأهللالمنت ىهللجم عهلل ألص تهلل لهللطتلقهللج

•

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

•
•

باجبهلل لحت ا هلل لمئ لب،هلل ملهلل لم

هلل لتحكأ.

هلل:هلل.0ºC ~ +40ºC

تضهللباجبهلل لحت ا هللال لف تن ل هلل( اهلل لالب).

•

هللناط).
هلل
نمطهلل م هللل ل هلل( تضهلل ل ن هللق لحت ا

•

ت.
نمطهللن ن تهلل لا نبهللكلهللالعاهلل لعش ءهلل لتهللك هللنا هلل لف هلل

•

ك ا وهللل

•

كك ن بهللنف هللقهلل لغ ءهللنف هللكف ن حهللج

•

نغم تهللللمف ن حهللقنغمبهللن ا اهللناقهلل لن بهلل( لتهللا سهللر هلل

•

تخا قهلل لع قهللكعهللخ ا تهللكتعاب هلللج تهلل لت ا ا.

لغ تهللكتعاب ،هللنج ك أهللكت

هلل لتحكأ .هلل
ب)هللقهللنغمبهللالاءهلل لتشغ .

بهللقخ صبهللحنبهلل لالب.

عتما هللهللن هلل هللل هللمّرةت هللهلل :هلل
لم هلل
 .4هللك هللهللن هللهلل لج هللهللهلل هلل
لااهللنأهللنجم أهلل لمّرةت هللالح ثهلللتأهللنخ للهللق تضهللك ن
هللك ندهلل هلل لجددد
 -طتلادبهلل لت ند كدب:هللح دثهللنأهللنخ لل هلل

ل:
هلل لج هللالاتلات لهللكختلفت هلل

هلل لمعتمدا هللللعدالداهللكلهلل لمداوهللن هلل لمدّرةت هلل،هللنع داهلل خت د اهلل

لمهللال دبهللبقوهلل جت ءهلل لبهللحنددد ال تهلل
هللك ن د هلل لجددد هلل لمخ نبهللل دّ هلل د
حاىهللهّ هلل لمداوهللنا قهلل لمّرةت هللالإظ د ا هلل
الد ددد دبهلل قهللنلك دب،هللن هللن د لدبهللهدّ هلل لدال د هللجداق هللكتنقهلللحت لهلل لتهللجم عهلل لمداوهلل لت هللنأهللنخ للهللك ن د هلل
لج هلل لمعتما هللل هللكعهلل ان ك هلل.
 طتلادبهلل إلحدا ث د ت:هللح دثهللنأهللنخ للهلل إلحدا ث د تهلل ل غت ن دبهلل(خطهلل لا هللقخطهلل لعتضهللق لم اادبهلل ل ك دب)هلللعدابهللرا تهللكلهلل لمداوهللن هلل لمدّرةت هلل،هلل داهلل خت د اهللكدال دبهللكد هللال دّ هلل لاتلادبهللنا قهلل لمدّرةت هللالحنددد هللك ن د هللهلل
لجددد

هللل دّ هلل لمدال دبهللالد ن تمد بهلل لتهلل حدا ث د ن د هلل ل غت ن دبهللثأهللنا قهللالدإظ د اهلل لم ن د هلل لمحنددد الدبهلل لتهلل

لشدد د شدد د ت،هللن هللحد هلللأهللنكلهلل حدا ث د تهلل لمدال دبهلل لمال الدبهللكخ ندبهللن هلل لمدّرةت هلللمكلهلل بخد هلل إلحدا ث د تهلل
ل غت ن دبهللل ّ هلل لمال بهللالشدددك هلللاقل،هلللتأهلل لل ءهلل لتهللهّ هلل لاتلابهللن هللح هللنتر بهلل لمّرةت هللن هللكال بهلل قهلل
ك اابهللغ تهللكااجبهللن هللجاق هلل لماوهلل لمتنقهللن هللن لبهللهّ هلل لال هلل.
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لمكلهلل لضد لهللنعال هللهّ هلل لم ن

هلل ح تهلل ك بهلل( ل ب لهلل قهللناجد ن ل)هلللك هللقن هللللحجد هلل لتهللك ن

هللكلهللخ

ك طقهللقنتىهللل هللنتقن تهلل ك بهللث التبهلل لهلل لم ن
الم ن

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

هلل لج هلللمال بهللجالا هلل لهللطتلقهلل لح بهللكلهللخ

كلفهلل هللك ن

هللهلل

لالب) .هلل
هلل
هللالتن كجهللكتنقهللكعهلل لم تجهلل( اهلل

هلل لجد هللأللهللكال بهللجالا هلللتأهلل ا ب هللن هلل لشدتربهلل لمجد ِّعبهللثأهلل ا د لاهلل لتهلل لمندتخاقهللح ثهلللا قهلل

التحم لاهلل لتهلل لمّرةت هلل الند لب،هللرم هلللمكلهلل لحجد هلل ل اهللكلهلل لم ِّ هلل قهللقر هلل لجد نبهلل لمعتماهلل قهلل اتهللك نع هلل
لتهلل إلنتتن هلل.www.al-awail.comهللهلل

 .5قصفهلل لمّرةت هللهلل :هلل
ل ج بهلل ألك ك ب:
 .1ش شبهلل ل تلا هلل نلكتتقن ب.
 .2ش شبهلل لت الخهلل(كعهللكؤشتللهلله تلهللقك بلهللن هللالعضهلل ل م ذج)هلل.
 .3ش شبهلل ل ن هلل(كعهللكؤشتللهللصا ح لهللقكن ءهللهللن هللالعضهلل ل م ذج)هلل.
.4

هللش ش تهلللم ن

هلل لجل تهلل لخمسهللققن هلل لشتقق.

 .5ش شبهللباجبهلل لحت ا هلل(كئ لّبهللقن تن ل هلل).
 .6ش شبهلل إلن كب.

لل حبهلل لخلف ب:هلل هلل
 .1ب هللنعل قهلل لمّرةت هلل.
 .2ككاتهللص تهللب خل .
 .3ك خّهللل ص هللUSB Flash Diskهللخ اج ،هللقك خّهللل ا هلل لج تهلل لتهلل
ككات تهللص تهللخ اج ب.
 .4ل حبهللكف ن حهللللتحكأهللق لضاط .هلل
 .5ك خّهلل لتالطهللكعهلل لح بهلللتحم هللك ن

هلل لج هلللمال بهللجالا هلل

ن ب.
 .6كاخ هلل لتغّلبهلل لك تال ا بهلل لمنتمت  .هلل
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دب:
 .6هلل لتغدّلدبهلل لك تال ا هلل
نعم هلل لمّرةت هللال

ا هللنغّلدب هللر تال ا ّدب هللكنتمت هلل +5V DCهلللؤكّل هللكل هللكدح ّ هللخ اج هللكتنق هللكع هلل لمّرةت هلللاهلل

لم صف تهلل لت ل ب :هلل

لاخ هلل هلل

ل

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

لختج هلل
هلل

ل

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

اهلل ناا هلل لتغّلبهلل لك تال ا بهلل لهلل هلللمّرةت ،هللن افئهللل ح تهلل إلظ اهللقلكلهللنااتهلل
ب ا هلل لت ن

هلل لا خل بهللن هللح لبهلل م هللألن هللك قّب هللالماخت هلل(الا البهلل،)CR2032هللقال لت ل هللنهللح جبهللإل ب هلل اطهلل

لت الخهللق ل ن هللكلهللجالاهلل اهلل ب هلل لتغّلبهلل لك تال ا بهللحتتهللل هللب قهلل نناا هللكا هللش تهللر ك  .هلل

ك

حظب:هلل اهللنلفهلل لمح ّ هلل لك تال ا ،هلل نج هللال لم ّ هلل قهللال ر هلل لج نبهلل لمعتماهللللحج هلل لتهللكح ّ هللجالاهلل
هلل

كا القهللللم صف تهلل لمعتما هللكلهللنِاَ هلل لشتربهلل لمج ِّعبهلل .هلل

 .7ش شبهلل إلن كب هللهلل( ل كلهلل لمتاا هللإلن كبهلل لج هلل هلل)هلل:هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هلل
وهلل لش شبهلل لمخجّجبهللإلظ اهلل ل كلهلل لمتاا هللإلن كبهلل لج

هللنهللنعم هلل نهللح لهللبخ هلل

قن هلل حاىهلل لجل تهلل لخمس،هللق اه هلللظ تهلل لتهللهّ هلل لش شبهلل ل كلهلل لمتاا هللإلن كبهلل
لج

هللال لان اق،هللقلت نصهللر هللبن ابهلل لتهلل وهلللج هلل لتهلل لان ابهلل ألخ ت هللح ثهللناا هلل

لش شبهللال ل ك ضهللقلظ تهلل ل كلهللكااالهللال لث ن ،هللق اهلل ل ص

هلل لتهلل لجفتهللننتمتهلل لش شبهللال ل ك ضهلللما هلل

بن ابهلل ختىهللثأهللن افئهللهّ هلل لش شبهللقنهللنعم هللحتتهللبخ هللقن هلل لج هلل لت ل ب،هللح ثهللنتكتاهلل لعمل بهللكلهللجالا .هلل

ك

ال).هلل
هلل
حظب:هللنهللنعم هللش شبهلل إلن كبهلل اهللبخ هللقن هللص هلل لظ تهللكلهللل قهلل ل معبهلل( ل م ذجهلل لمن

ب :هلل
 .8ش شبهلل ل تلا هلل نلكتتقن هلل
ظ ِتهللش شبهلل ل تلا هلل نلكتتقن بهلل أهلل
هللن هللنمطهلل لعم هلل لاا ع هللنُ ْ
لش تهلل ل

تلهلل ث ءهلل تضهلل لت الخهلل ل

ظ ِتهلل أهلل ل قهللكلهلل
تل،هللقنُ ْ

ظ ِتهلل ا ا هلل" غلقهلل
ل قهلل أل ا هلل ث ءهلل تضهلل لت الخهلل لم بل،هللرم هللنُ ْ
ل

"هللالشك هللق كضهللنا هلل ن كبهلل لج هللالان ات لهللقننتمتهللالعاهلل إلن كبهللال االعهللبن اقهلل( ل م ذجهلل لمن ال).هلل هلل

ظ ِتهللهّ هلل لش شبهلل ا ا تهللن
رم هللنُ ْ

ح بهللن هلل نم طهلل لعم هلل ألختىهللن
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حهللللمنتخاقهلل مل تهلل لتحكأهللقهلل لضاط.هلل

لتحكأ:
هلل
 .9هلل
(كثاتب هلل لتهلل لل حبهلل لخلف ب هللللمّرةت هلل)هلل
هلللمكلهلل لتحكأهللال م عهللقظ افهلل لمّرةت هلل هلل لهللطتلقهللل حبهللكف ن ح هللكحل ب هلل هلل
ق لهللطتلقهللج

هلل لتحكأهلل لهللالعاهلل(كت

ل اق هلل لت ل هلللا لهللكف ن حهللج

هلل شعبهللنح هللحمت ء )Remote controlهللكتنقهللكعهلل لمّرةت هلل .هلل

هلل لتحكأهلل لمنتخاكبهللكعهللهّ هلل لم تجهللققظ فبهللر هللك

هلل:هلل هلل

هلل
هلل

ل ظ فب هلل

لمفت هلل

لمفت هلل

ء .هلل
نشغ  /م هللل ل /هلل طف هلل
نف  /لغ ءهللنف هللج

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

لتحكأ .هلل
هلل
هلل

ن ج هللص تهلل لت ا اهلل(هللغف هلل)هلل .هلل
لكتأ .هلل
هلل
رتأهلل لج ت /لغ ءهلل
اطهلل لت الخهللق ل ن هلل .هلل

/

ت .هلل
ننتا هلللل م ل /ل ب هللكنت ىهلل لج هلل

/

ت .هلل
ننتا هلللل ن ا/خفضهللكنت ىهلل لج هلل
ب .هلل
خت اهللانأهلل لمال هلل
حب .هلل
نفع هلل إلش ا هلل لن لابهللن هلل إل هلل

ب .هلل
نمطهلل لاتك هلل

نغ تهللنمطهلل لت ن

هلل اطهلل قن تهلل ن كبهلل لج هلل .هلل
لم ا ل هللهلل .هلل
ا بهلل هلل

ل .هلل
هللص ف /شت هلل

نغ تهللنمطهلل تضهلل لن هللبهلل .هلل

و .هلل
مؤذ هلل
التن كجهلل ل هلل

نغ تهللنمطهلل تضهلل لت الخ.هلل هلل

لكتلأ .هلل
هلل
التن كجهلل لاتآوهلل

الق .هلل
ننتا هلل لتهلل لمااعهلل لج ن هلل لن هلل

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

لا فهللكؤن /نشغ هلل .هلل

كفت هلل لتثا

ننتا هلل لتهلل لمااعهلل لج ن هلل لت ل هلل .هلل

 /إلبخ هللهلل .هلل

ّلب.
ك حظب:هللكف ن حهلل ألان قهللكفع هلل
هلل
هلل
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ل اق هلل لت ل هلللا لهللقظ افهللل حبهلل لمف ن حهلل لمنتخاكبهللكعهللهّ هلل لم تج :هلل
هلل

ل ظ فب هلل

لمفت هلل

كفت هلل لتجف ت /لختقج .هلل
ب .هلل
كفت هلل ل ل ب هلل(هلل+هلل)/هللنمطهلل لاتك هلل
كفت هلل لتثا

هلل( إلبخ ) /اطهلل قن تهلل إلن كب.

كفت هلل ل اج وهلل(هلل هلل-هلل هلل) .هلل
كفت هلل اطهلل لت الخهللق ل ن  .هلل
&

نمطهلل نختا ا .هلل

&

تضهلل صا ا تهلل لات كج .هلل

&

ع .هلل
تع ب هلل اطهلل لمج هلل

&

نحالثهللك بل هلل لج ت/هلل اطهلل ابهللقحا تهلل إلظ ا .هلل

بهللق لتشغ هللهلل :هلل
 .10هللنعل م تهللهلللتتر هلل
•
• اهللن ظ فهلل لمّرةت هلل تخاقهللناعبهللنم شهللنا بهللكاللبهللنل لهللال لم ءهللناط،هللق كنحهللال اقءهلللت بهلل لشح تهلل
ِّلقهلل لمّرةت هللن هللكك وهللالع اهلل لهلل لتط البهللق لهلل شعبهلل لشمسهلل لما شت  .هلل

لن ر بهلل لت هللناهللنت لاهللنت بهلل لمنحهلل لنتلع.

•
هللقص ْ هللختج هلل لمح هللالماخ هلل لتغّلبهلل
قص ْ هلل لمح ِّ هلل لك تال ا هلل لمتنق هللالم خّ هلل لتغّلب هلل لك تال ا ب ،هللثأ ِّ
• ِّ
نج هلل لتغّلبهلل لك تال ا بهلل لهلل لم خّهلل لّلهلل تأهللنغّلبهلل لمّرةت هللك ا .هلل

لك تال ا بهلل لمنتمت هلل لم ج بهلل لتهلل لل حبهلل لخلف بهللللمّرةت .

•
• ن هللح هلل اقهلل ن هلل لمّرةت هللق اقهللظ اهللش ءهلل لتهلل لش ش ت،هللنفِّّْهلل لخا تهلل لت ل بهللال لتنلن :
 .1غطهللكفت هلل لتشغ هلل هللكلهللج هلل لتحكأ لهللالعا.
قص ِّهلل لتغّلبهلل لك تال ا بهلل لتهلل لم خّهلل لّلهللنأهللقص هلل لمّرةت هلل ل ا.

.2

ذ هلللأهللنحج هلل ت الب،هللنأهللالضغطهللكفت هلل لتجف تهلل

هلل لم ج بهللناطهلل لتهللل حبهلل لمف ن هللحهلللتحالثهلل م هلل

لمّرةت .

.3

ذ هلللأهلللظ تهللش هللءهلل لتهلل لش ش ت،هلل غطهلل لمفت ح لهلل
هلل قنلهللثأهللحتاهلل لمفت هللهلل

.4

هلل&هلل

هللكع لهلل لتهللل حبهلل لمف ن ح،هللحتاهلل لمفت هلل

ع.هلل
هللن تع ب هلل اطهلل لمج هلل

ذ هلللأهللننت بهلل لمّرةت هللل ّ هلل إلجت ء ت،هللنأهللال ننج هللال لم

 9هلل

نب.
هلل قهللال ر هلل لج هلل

 .11نشغ هلل هلل/هلل طف ءهلل هلللمّرةت هللهلل :هلل
• ال لضغطهلل لمتكتاهلل لتهلل لمفت هلل

هلل لتحكأهلللتأهلل ننتا هللالشك هللبقالهللقكتنلن هلل(كعهللر هلل غاب)هلل

هلل كلهللج

كلهللنمطهلل لعم هلل لاا ع هللهلل لتهللنمطهلل لعم هلل لل ل هللثأهلل لتهلل طف ءهلل هلللمّرةت هللثأهلل هلللع ب هلل لتهللنمطهلل لعم هلل لاا ع هللهلل
قهكّ  ...هلل
• ن هللنمطهلل لعم هلل لل ل هللنعتضهلل لمّرةت هلل ل ن هللقباجبهلل لحت ا هللناط .هلل
• ن هللنمطهلل لعم هلل لاا ع هللق اك هللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل ألذ وهلل قهلل لهللص تهللآختهلللمكلهللرتأهللهّ هلل لج تهللالضغطهلل
كفت هلل لكتأهلل

هللرم هلللمكلهلل لغ ءهللرتأهلل لج تهللالضغطهلل لمفت هللنفناهللكت هلل ختى،هللقلمكلهلل لا فهلل لج تهللن ا لهلل

الضغطهللكفت هلل لختقجهلل
لج تهللالضغطهلل لمفت هلل

،هللقلمكلهلل 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 لّلهلللعاتهلل لهللكنت ىهلل لج ت.هلل هلل

ت :هلل
ك حظ هلل
-

اك هللنك وهلل لمّرةت هللكاف هللل كضهلل لمؤشتهلل لض ا هلل لخ صهللال تاا هلل ش ا هللج

هلل لتحكأهللر هللث ثهللث وهلل

لل انلبهلل لتهلل وهلل لتغّلبهلل لك تال ا بهللك ص لبهلل لتهلل لمّرةت هللقه هللج ه هللن تاا هلل ش ا هلل لتشغ هللكلهللج

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 لتهللنمط هلل لعم هلل
و.
لاا ع هللقنجااهللص تهلل ألذ و،هللثأهللنع بهلل لتهللنمطهلل لعم هلل لل ل هللالعاهلل نت ءهلل ألذ هلل

 .12نف هللكف ن هللحهللج

هلل لتحكأ:هلل هلل

نأهللن قلاهلل لمّرةت هللال ظ قهللنف هللل

هلل لتحكأهللن ا لهللللعاثهللال ،هلل ذ هللظ تهلل لشك هلل

اهلل لضغطهلل لتهلل لهللكفت هللكلهللكف ن حهللج

هلل لتحكأهللن ّ هلللع هلل وهللج

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل

هلل لتحكأهللكاف هللقللهللننت بهلل لمّرةت هلل

أللهلل كت .هلل

•

لفتحهلل لاف :هلل غطهلل لمفت هلل

هللال تمت اهللحتتهلل م هللنغمبهللنتحهلل لاف هللقظ اهلل لشك هلل

هلل لتهلل

ش شبهلل ل تلا .

•

لاف هللج

هلل لتحكأ:هلل غطهلل لمفت هلل

هللكت هللق حا ،هلللتت نقهللذلكهللكعهللنغمبهلل لاف هللقظ اهلل لشك هلل

لتهللش شبهلل ل تلا .
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هلل

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هلل

تهلل إلظ هللاهلل:
 .13ختا اهللش ش هلل

كلهلل ج هلل ختا اهللش ش تهلل إلظ اهللق لت راهللكلهلل
غطهلل لمفت هلل

كبهلل مل ،هلل ناعهلل لخا تهلل لت ل ب:

هللال تمت اهللللاخ هلل لتهللنمطهلل ختا اهللش ش تهلل إلظ اهللح ثهللنظ تهلل ألان قهللكلهللهلل لتهللهلل لتهلل

جم عهللش ش تهلل إلظ ا،هللقنظ تهللجم عهلل لكلم تهللق لعا ا تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل نلكتتقن ب .هلل
غطهلل لمفت هلل

هللإللا فهلل لعاهللكؤنت لهللق ختا اهلل لل ح تهللال ل ظت،هلل غااهللكت هلل ختىهلللمت العبهلل لعا .هلل

هللإلظ اهللن الخهللق ان قهلل صا ا تهلل لات كجهلل لمنتخاكبهللرم هلللل :
ث ءهلل نختا اهلل غطهلل لمفت هلل
 ن الخهللالتن كجهلل لمتحكأهلل لتا ن هللللمّرةت هلل لتهللش شبهلل لت الخ. انأهللالتن كجهلل ل تلا هلل لتهللش شبهلل ل تلا . انأهلل لّ رت هلل لتهللش شبهلل ل ن . انأهللالتن كجهلل لمتحكأهلل لتا ن هلل لتهللش شبهلل لظ ت. انأهلل صا اهللالتن كجهلل لمتحكأهلل لتا ن هلل لتهللش شبهلل لعجتهلل.غطهلل لمفت هلل

هللللع ب هلل لتهللنمطهلل لعم هلل لاا ع هلل.

ق :هلل
هللق بخ هلل ألان هلل
 .14طتلابهللنعال هلل لا أ هلل
ث ءهلل اطهللجم عهللقظ افهللقالت كج هلل لمّرةت هللنإو هلل لا مب هلل لت هلللتأ هللنغ ته هللنظ ت هللالشك هلل
ق كض،هللقهّ هلللا هلل لتهلل كك ن بهللنعالل هلل( اا )هلل لتهللن مبهللجالا هللثأهللنثا ت  .هلل
لتأهلل اطهللقنثا

هلل لهللن مبهلل(انأ)هللقه هللن هللح لبهللقك ضهللكلهللخ

 :هلل

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

تخاقهللكفت هلل ل ل ب هلل

هلل:

هلل

للتثا
ج

تخاقهللكفت هلل لتثا

 .هلل

هللق ل اج وهلل
هلل .هلل

هللالعا :هلل
هلل لتحكأهلل ل هلل
للتعال هلل:هلل تخاقهللهللكفت هلل ل ل ب هلل

هللق ل اج وهلل

هلل قهلل بخ هلل لتنأهللكلهللخ

كف ن حهلل ألان قهللكا شت ل .هلل
للتثا

هلل:

تخاقهللكفت هلل لتثا

هلل

هلل.
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هلل

الخهللق ل ن هلل:هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هلل
اطهلل لت هلل

.15

ب :هلل
لضاطهلل لت الخهللق ل ن هللن هلل لمّرةت هلل ناعهلل لخا تهلل لت ل هلل
هلل

1.

غطهللكفت هلل لضاطهلل

هلل ال تمت اهلللما هللث ثهللث وهللللاخ هلل لتهللنمطهلل اطهلل لت الخهللقهلل ل ن ،هلللتت نقهللذلكهلل

كعهلل صا اهللنغمبهللكحاب هللقظ اهللانأهلل لن بهلل لم بلبهللالشك هللق كضهلل لتهللش شبهلل لت الخ.
.2

اطهللانأهلل لن بهلل لتهلل لا مبهلل لمال البهللال تخا قهللكف ن حهلل ل ل ب هلل
آلح بهللق لعشت تهللكلهللانأهلل لن بهللال

هللق ل اج و هلل

هلل قهللنأهللالإبخ هللخ نت هلل

طبهللكف ن حهلل ألان قهللكا شت ،هللثأهلل غطهللكفت هلل لتثا

هلل.

 .3لتأهلل ننتا هلل لتهللانأهلل لش تهلل لّلهلللجاحهللق كض ل،هلل اطهلل لش تهللثأهلل ل قهللال فسهلل لاتلاب،هلللتت نقهلل اطهلل لت الخهلل
لم بلهللكعهللنغ تهلل أهلل ل قهلل لم نقهللل ّ هلل لت الخهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللالشك هللآل هلل.
 .4العاهلل ننت ءهللكلهلل اطهلل لت الخهلل لم بل هلل لتأهلل ننتا هلل لتهلل خت اهلل لتا لأهلل لامتلهللح ثهلللت نتهللنا لم وهللهم :هلل
تل".
هلل
نا لأهلل" قهلل لاتى"هللقنا لأهلل"ه
 .5ا هلل خت ا هللنا لأ هلل" ق هلل لاتى" هلللظ ت هلل لت الخ هلل لم نق هللر ك ل هلل( ل ق ..هلل لش ت..هلل
لن ب)هللالشك هللق كضهلل لتهللش شبهلل لت الخهللرم هلللظ تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل أهلل
تلهلل لم نقهللل ّ هلل لت الخهلل،هللهّ هلل لت الخهللغ تهللن ال هللللضاطهللق لمع لت هلل

لش تهلل ل

لهللنهلللمكلهللنغ ت ،هلل غطهللكفت هلل لتثا

هللل نتا هلل لتهلل اطهلل لن ب.

 .6اهلل خت اهللنا لأهلل"ه تل"هلللتأهللحن هلل لت الخ هلل ل
لمحن

تل هلل لم نق هللللت الخهلل لم بل هللالشك هللآل هللقلظ تهلل لت الخهلل

هللر ك لهلل( ل ق..هلل لش ت..هلل لن ب) هللالشك هللق كض هلل لت هللش شب هلل لت الخ،هلل

رم هلللظ ت هلل لت هللش شب هلل ل تلا هلل أ هلل لش ت هلل ل

تل هلل لم نق هللل ّ هلل لت الخ،هلل

لمكلهلل اطهللقكع لت هللهّ هلل لت الخهللال تخا قهللكف ن حهلل ل ل ب هلل
ثأهلل لتثا
.7

هللال لمفت هلل

هللق ل اج وهلل

هلل

ب.
هللل تأهلل ننتا هلل لتهلل اطهلل لن هلل

اطهلل لن بهللثأهلل لان اقهلل لتهلل لا مبهلل لمال البهللال فسهلل لاتلابهلل كعهللكت

هلل وهلللك وهلل اطهلل لن بهللن هللنمطهلل

24هلل(كث لهلل لن بهلل لخ كنبهللكن ءهللنا ال هلل لن بهلل:هللن هللنمطهلل.)24هلل
 .8العاهلل ننت ءهللكلهلل اطهلل لان اقهلللتأهللنجف تهلل لث ن هللق لع ب هلل لتهللنمطهلل لعم هلل لاا ع هلل.

ت :هلل
ك حظ هلل
 12هلل

•
• لتثا هلل لبهللن مبهللالعاهللنغ ته هللل بهلل لضغطهلل لتهللكفت هلل لتثا هلل ،هللقللختقجهللكلهللنمطهلل لضاطهللالاقوهللنثا هلل
لا مبهلل لت هللنك وهللن هللح لبهللقك ضهلله هلل لا مبهلل لت هلللتأهللنغ ته .هلل

لا مبهلل لت هللنأهللنغ ته هللل بهلل لضغطهلل لتهللكفت هلل لختقجهلل

هلل.هلل

•
• ن هللح هلل بخ هلل ن مبهللك هللالشك هللخ طئهلللمكلهللنجح حهللهّ هلل لا مبهللال لع ب هلل ل هلل لهللطتلقهللكف ن حهلل ننتا هلل
لضغطهلل لتهللكفت هلل لتثا

لتهلل ل م لهلل

•

هلل

هللهللثأهلل اا هللال لاتلابهلل لمعت ب .هلل

ل بهلل ننتا هلل لتهلل اطهلل لت الخهللق ل ن هللالانبهلل(ر هللث ثبهلل ش ت) هللألوهلل لهللخل هللن هلل لضاطهلللؤبلهلل لتهللظ اهلل
ك ن

•

هللق ل ن اهلل

هللالعاهللنغ تهللن مبهلل لان اقهلللؤبلهلل لتهللنثا

لضاط.
هلل
هلل لا مبهللق لختقجهللكلهللنمطهلل

هلل لج هللق إلن كبهللالشك هللغ تهللصح ح.

نا لأهلل" قهلل لاتى"هللكت نتهللحتتهللن الخهلل 1450/12/29لم نقهلللدهلل2029/05/13هللك بلهللناطهللح ثهلللتأهلل لتح ل هلل
لتهلل لتا لأهلل"ه تل"هللالشك هللآل هللالعاهللهّ هلل لت الخ.

 .16نحالثهلل ألص تهللق ل غم ت:هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هلل
نحت لهلل لمّرةت هلل لتهللك م بهللكلهلل ص تهلل ألذ وهللق إلن كبهللق لتكا ت تهللال إل نبهلل لتهللك م بهللكلهللنغم تهلل لت ا ا،هلل
هّ هلل ألص 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 ألص تهللكخ ّنبهللن هلل لّ رت هلل لا خل بهللللمّرةت هللنإناهلللمكلهللللمنتخاقهللنحالثهللهّ هلل ألص تهلل
لهللطتلقهلل لت ص هللكعهلل لشتربهللقنحالاهلل ألص تهللق ل غم تهلل لت هلللتغبهللال ،هللنتا قهلل لشتربهللالإ ا بهللكلفهلل لتحالثهلل
() MVSilicon.MVFهلل لمال

هللق ا لاهلل لتهلل لمنتخاق،هلل اهلل لحج هلل لتهللكلفهلل لتحالثهللل بهللننخاهلل لتهللن شبهلل

وهلللك وهللننخهلل لملفهلل لتهلل ل ّاهلل لتا ن هلل(بقوهلل
USB Flash Diskهللن اغبهلل(نهللنحت لهلل لتهلل لبهللكلف تهلل ختى)هللقل بهلل هلل
وهللل

عهلل ملهللك لا) .هلل

العاهللذلكهللل بهللنتر بهلل لف شبهلل لتهللك خّهللن ص هلل لدهلل USB Flash Diskلم ج بهلل لتهلل لل حبهلل لخلف بهللللمّرةت ،هلل
ق اك هللنك و هلل لمّرةت هللن هللق ع هلل لعم هلل لاا ع  ،هلل غط هلل لمفت ح ل هلل
لم ج ب هلل لتهلل لل حبهلل لخلف بهللللمّرةت هلل( غطهلل
لحظ تهللحتا
ل تلا ،هلل

هللثأهللحتا

)،هلل

هلل& هلل

هللكع لهللكل هللل حب هلل لمف ن حهلل

هلل قنلهللقكعهلل تمت اهلل لضغطهلل ل اهلل غطهلل

هللثأهللالعاهلل

فهللناا هلل مل بهلل لتحالثهللقلظ تهللكؤشتهللبنلبهللحج هللهّ هلل لعمل بهلل لتهللش شبهلل

فهللنن تغتقهلل لعمل بهللح ل هللبن ابهللر كلبهلل قهلل رثتهللحنبهللح أهلل لملفهللقالعاهلل نت ءهلل لعمل بهلل

لمّرةت هلل لتهلل لعم هلل لاا ع هللق اه هلللمكلهللنكهلل لف شبهلل لهلل لمّرةت  .هلل
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فهللنع بهلل

نمطهلل لاتك هللبهلل:
هلل
.17

هللهللهلل هلل

هللهللهللهلل

لتأهلل لتحكأهللال ظ افهللق ا ب تهلل لمّرةت هللكلهللخ
 .1للاخ

هللك م بهللكلهلل لات كجهلل("" )programsهللكا بهللن م هلللل هلل :هلل
نقهللذلكهللكعهلل م هللنغمبهلل
هلل
هللال تمت اهللقلما هللث ثهللث وٍ،هلللتت

هلل لتهللنمطهلل لاتك بهلل غطهلل لمفت

كحاب .
 .2نظ تهلل لتهللش شبهلل لت الخهلل لعا ا هلل""..هللقلك وهلل لتنأهلل""هللق كضهلللهللقنظ تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللرلمب
هللهللقه هلل لاتن كجهلل ألق هللن هللنمطهلل لاتك ب.
 .3لتأهللنغ تهللانأهلل لاتن كجهللال تخا قهلل لمف ن حهللهلل
اهلل لاتن كجهلل لمتغ

هللهللقهلل

هللهللن تغ تهلل ماهلل لتهللش شبهلل ل تلا ،هلل غطهلل

هللللاخ هلل ل اهللق اطهللن ماهلل لت هللنظ تهللغ لا لهلل لتهللش شبهلل ل ن هللالشك هللق كضهلل.

كضبهللال تخا قهلل لمف ن حهلل
هلل
 .4لتأهللنغ تهللن أهلل لاتن كجهلل ل
 .5العاهلل لتثا

هلل

هلل قهللكف ن حهلل ألان قهللقنثا ت هللال لمفت هلل

هللقهللهلل

 .هلل

هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هللن هللنمطهلل لاتك ب،هللنفّهلل إلجت ء تهلل لن الابهلللضاطهللن أهلل لات كجهلل

ألختى.
هلل.هللهلل

 .6للختقجهللكلهللنمطهلل لاتك بهلل غطهلل لمفت هللهلل

ك حظب:هلللت نتهللكلهللك تجهلل لمّرةت هلل ا هللنم ذجهللقلك هللنم ذجهللك ناهللقالت ك اهلل لخ صب،هللالعضهللهّ هلل لم تهللق لات كجهلل
كت نتهللن هللنم ذجهللخ صبهللقحنبهلل لالب .هلل
هلل
ل اق هلل لت ل هلللا لهللجم عهلل لات كجهلل لمت نت هللقن م هللق ا ا هلل ل تلا هلل لم نابهللل هللققظ اف :

كج
لاتن هلل

لتنم هللب

..

لمال ب

..

إل حب -60 ~ +60


..



نمطهلل
تضهلل
لن هللب هلل

نمطهلل

..

تضهلل
لت الخ

أ
لا هلل

ل تلا هلل هلل

فب
ل ظ هلل



خت اهللكال بهللكلهلل ل اق هلل لمتنقهللإلظ اهللك ن هلل لج هللل هلل .هلل



هلل لج هللل .هلل هلل

خت اهلل قهلل بخ هلل حا ث تهللكال بهللإلظ اهللك ن
هلل حبهللك ن

هلل لج هلل هلللهللك ن



ء

نمط 12



ء

نمط 24



ء

ك بلهللب امل.



ء

ه تلهللب امهلللهلل.

ء

ه تلهلل/هللك بلهللر هلل5هللث و.



ء
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ب .هلل

ب .هلل

" .هلل
هلل لمال بهلل لمحاب هللن هلل هلل" ..هلل



نمطهلل

..

تضهلل
لت ن

..

ء

ص ف هللب امل.



ء

لتاال هللآل هلل(نحابهلل ش تهلل لتاال هللكلهللنا هلل لمنتخاق).هلل هلل



ء



ء


هلل

قن هلل
لعش ء



..

..

..

لمّرةت هللنعم هلل لتهللكا اهلل لن ب.هلل هلل

ن ن تهلل



ب.
ن افئهلل لمّرةت هللالعاهلل لعش ءهللالن بهلل لتهللك هللنا هلل لف تهللالن هلل



ء

ظ اهلل لحت ا هللال لااجبهلل لمئ لب .هلل

لحت ا هلل هلل

ل م ذج هلل

..

    .. 

قن هلل لعش ءهللالعاهلل لمغت هللالن ت لهللن هللش تهللاكض وهللناط،هلل هلل
ت .هلل
ق بهللقنجفهللن هللالا بهلل ألش هلل

لا نب هلل

ق.ق.هلل هلل

ص تهلل
لمف ن ح هلل
نغمبهلل

 ....لت ا اهللهللر هلل
ب هلل

....

قن هلل لعش ءهللالعاهلل لمغت هللالن بهللقنجفهللب ام هللل.

ء

..

....

ء

بلهللحنبهلل لت ن

هلل لمعتماهللللمال ب.



إلن كب هلل

....

شت لهللب امل.



ظ اهلل لحت ا هللال لف تن ل هلل .هلل



نتر بهلل لمّرةت هللن هلل لم

 .هلل



ا .هلل
نتر بهلل لمّرةت هللن هلل لمن هلل

لالب هلل
هلل
اهلل

هلل هلل



نفع هللق ا بهلل إلن كبهللل م عهلل لجل ت.



نعا هلل إلن كبهللل م عهلل لجل ت .هلل



هللنفع هللق ا بهلل لم ااهللنا هلل ألذ و.



هللنعا هلل لم ااهللنا هلل ألذ و .هلل
لتحكأ .هلل
هلل
هلل



هللنعا هللنغمبهللكف ن حهللج



هللنفع هللق خت اهللنغمبهللكف ن حهللج



هللنفع هلل لال هلل لج ن هلل .هلل



هللهللنفع هللق خت اهللنغمبهلل لت ا اهلل لتهللا سهللر هلل

لتحكأ .هلل
هلل
هلل



ء

نعا هللهللنغمبهلل لت ا اهلل لتهللا سهللر هلل

نغمبهلل



ء

نفع هللق خت اهللنغمبهللالاءهللنشغ هلل لمّرةت .هلل هلل

لااء هلل



ء

نعا هللنغمبهللالاءهللنشغ هلل لمّرةت هلل.هلل هلل

قن هلل



ء

نفع هللقن هلل ل اقءهللن هلل لمّرةت .هلل هلل

اقء هلل
هلل
ل



نعا هللقن هلل ل اقءهللن هلل لمّرةت هلل.هلل هلل
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ب.هلل هلل

ب .هلل
هلل

..
..

لم ااهلل



نفع هللق ا بهلل لم ااهلل ل ك  .هلل

ل ك هلل



نعا هلل لم ااهلل ل ك  .هلل

لم ااهللغ تهلل



لمتكتا .هلل
هلل
نفع هللق ا بهلل لم ااهللغ تهلل

لمتكتا هلل
هلل



لمتكتا .هلل
هلل
نعا هلل لم ااهللغ تهلل



لمؤذو .هلل
هلل
هللنفع هللق ا بهللص تهلل



لمؤذو .هلل
هلل
هللنعا هللص تهلل

..

لمؤذو هلل
هلل

..

لاتآو هلل

....

....

....

..

..



التن كجهلل



لكتلأ.
هلل
ن تم هلل لما شتهللللاتآوهلل



ن تم هللللاتآوهلل لكتلأهللالشك هللل ك هللن هلل ط اهللختمبهللكنتمت  .هلل



نفع /نعا هلل قل لبهلل لاتآوهلل .هلل



هللكحاب.
هلل
ن تم هلل لتهللج ء



ن تم هلل لتهللح

هللكحاب .هلل
هلل



ن تم هلل لتهلل

ا هللكحاب هلل .هلل

التن كجهللهللهلل



نفع هللق ا بهللالتن كجهللن ق هللختمبهللر كلب.

لختمب هلل



نعا هللالتن كجهللن ق هللختمبهللر كلب.هلل هلل

التن كجهلل



لاتآو.
هلل
نفع هلل قل لبهللن ق هلل

ألقل لب هلل



لاتآو .هلل
هلل
نعا هلل قل لبهللن ق هلل

لتن بهلل



ن تم هلل لما شتهللللتن بهلل لشت ب .هلل

لشت ب هلل



ن تم هلل ل ك هللللتن بهلل لشت ب .هلل



التن كجهلل ألذر اهلل لتهللا سهلل لن ب .هلل

التن كجهلل



ب.
التن كجهلل ألذر اهلل ل ك هلل

ألذر ا هلل



التن كجهلل ألذر اهلل ن ا



التن كجهلل ألذر اهلل لمتناابهللال لم

ن تم هلل

للغب هلل

ب .هلل
ا تهلل ل هللتلب .هلل



ب .هلل
هلل لكلم تهللق لعا ا تهللال للغبهلل لعتال هلل



هلل لكلم تهللق لعا ا تهللال للغبهلل لتق ب.هلل هلل



لكلم تهللق لعا ا تهللال للغبهلل ننكل لب .هلل



لكلم تهللق لعا ا تهللال للغبهلل نلا ل ب .هلل



لكلم تهللق لعا ا تهللال للغبهلل أللم ن ب .هلل
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لالب
هلل
اهلل

 1.17هللالتن كجهلل لمال بهلل" :"هلل
لتأهللكلهللخ
ك ن

•

هللهّ هلل لاتن كجهلل خت اهلل لمال بهلل لت هلل

فهللنا قهلل لمّرةت هللالعتضهلل

هلل لج هللل هللح ثهللنت نتهللطتلات وهلللفع هللذلكهللهم هلل:هلل هلل

كب :هللح ث هللنحت ل هلل لمّرةت هلل لت هللك ن
طتلاب هلل لت ن هلل

هلل لمعتما هلللماوهلل

هلل لج

كتعاب هللقر هللكال بهللل هللانأهللكحاب،هللقهّ هلل لماوهللكعهلل ان ك هللكا ّ بهللن هلل ل اق هلل
لمتنقهللن هللن لبهللهّ هلل لال ،هلل اهلل خت اهللانأهلل حاىهللهّ هلل لماوهلللتأهلل ظ اهللك ن
لج

هلل

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

حن ال ب.
انأهلل لمال بهللكؤلفهللكلهلل االعهللخ ن تهلللظ تهلل لتهللش شبهلل ل ن هللقنهلللمكلهلل بخ هللانأهلل راتهللكلهلل ابهلل لماوهلل لت هللنأهلل
نخ للهللك ن

•

هلل لج هللل هللن هلل لمّرةت هللالشك هللكناقهللق لما بهللن هلل ل اق هلل لمتنقهللن هللن لبهلل لال هلل.هلل هلل

طتلاب هلل إلحا ث ت :هللح ث هللنا ق هلل لمّرةت هللالحن
ك ااب هللال ء هلل لت هلل حا ث ن

هللك ن

هلل لج

هللألل هللكال ب هلل قهلل

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

الاتلات لهللهم :
 انأهلل لمال ب :هللح ثهللنحت لهلل لمّرةت هلل لض لهلل لتهلل حا ث تهلل ابهللرا تهللكلهلل لماوهللل هلل ان قهللكحاب  ،هلللمكلهلللدحدجد

هلل دلدت هللاندددأ هلل لمال ددب هلل لمال الدب هلل هللكدل هللخدد

هللك نع د هلل لدتهلل

ننتدتند هلل ،www.al-awail.comهلل ا هلل خت ا هللانأ هلل حاى هللهّ هلل لماو هللال ّ هلل
لاتلاب هللنا قهلل لمّرةت هللال تا ءهلل حا ث تهللهّ هلل لمال بهلل لمخ نبهللن
قنا قهللالحن هللك ن
ظ اهللهّ هلل لم ن

هلل لج

هللل هللال

طبهللكع بنتهللال

هللكناا لهلل

بهللكع بهللثأهللل تلهلل

هلل لتهللش ش تهلل لمّرةت .

انأهلل لمال بهللن هللهّ هلل لح لبهللكؤلفهللكلهللثم ن بهللخ ن تهلللظ تهلل لتهللش شبهلل لت الخهلل
قن هللح هلل بخ هللانأهلل كال بهلل حا ث ن هللغ تهللكخ نبهللن هلل لمّرةت هللنظ تهلل ا ا هلل"غ تهلل
كت نت"هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللقلتأهلل لتج هلل لتهلل لتنأهلل لن الق.
لاقل :هللن هللح هللر وهلل لمّرةت هللنهللنحت لهلل لتهللك ن
هلل
لم اابهلل لمترابهللن

هلل لج

هللقنهللحتتهلل إلحا ث تهلل ل غت ن بهللللمال بهلل قهلل

هللنإناهلللمكلهللال ّ هلل لاتلابهلل بخ هلل إلحا ث تهللالشك هلللاقلهلل

لتا قهلل لمّرةت هلل الحن هللك ن

هلل لج

هللل ّ هلل لمال بهلل قهلل لم اابهللثأهلل ظ اه هلل

لتهللش ش تهلل إلظ ا.هلل هلل
بخ هلل إلحا ث تهللالشك هلللاقلهلللك وهلل لتهلل لتتن بهلل لت ل  :هلل
_____________________________________________________________ هلل
هلل

 -1حا ث هللخط هلل لا

هللقلك و هللكل هلل لشك

" "±xxx.xxxxلظ ت هلل لت هللش شبهلل

لت الخهللقلتت ق هللال لهلل لا مب  -180.0000ق لا مب  +180.0000لتأهللنفع هلل
قنعا هلل إلش ا هلل لن لابهللالضغطهللكفت هلل

.

لف صلبهلل لعشتلب
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حا ث هللخط هلل لعتض هللقلك و هللكل هلل لشك

" "±xx.xxxxلظ ت هلل لت هللش شب هلل لت الخهلل

قلتت ق هللال لهلل لا مب  -90.0000ق لا مب .+90.0000
لف صلبهلل لعشتلب

_____________________________________________________________ هلل
 -2لم ااب هلل ل ك ب هللقه هللكل هلل لشك " "±xx.xxنظ ت هلل لت هللش شب هلل لت الخهلل

قنتت ق هللال لهلل لا مب  -14.00قهلل لا مب .+14.00
لف صلبهلل لعشتلب

_____________________________________________________________ هلل
اهللح ثهللل جاهلل
 -3لمّهبهلل لّلهلللتأهللحن هللقن هلل لعجتهلل لتهلل

كّها و هللللحن هللهم هلل لمّهب هلل لش نع ""

ق هلل لمّهبهلل

لح ف ""هلل.
_____________________________________________________________ هلل
 -1طتلابهللحن هللك ن هلل لج هللح ثهللنت نتهلل هللطتقهللكختلفبهلله هلل لتهلل لت ل هلل "" :رت نش – ""
كتلك هلل لشم ل ب– " "ا الابهلل لع لأهلل ن

هلل

ك –هلل""

قهلل لاتى– " "كجتل– " "نتر هلل.

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل_____________________________________________________________ هلل
وهلل مل بهللنغ تهلل لبهللن مبهللق كضبهللن هللهّ هلل لاتن كجهللنتأهللال
ألان قهللقنثا ت هللال لمفت هلل

طبهللكف ن حهلل ل ل ب هلل

هللق ل اج وهللهلل

هلل قهللكف ن حهلل

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

لمكلهلل لاخ هللكا شت لهلل لتهللالتن كجهلل لمال بهللالضغطهلل لمفت هلل
لختقجهللن هلل لبهلللحظبهللبقوهللنثا

هلللتأهللال

طبهلل لمفت هلل

هللكلهللج

هلل لتحكأ .هلل

هلل .هلل

هلل

 2.17هللالتن كجهلل إل حبهلل":"
نتأهللكلهللخ

هللهّ هلل لاتن كجهلل حبهلل(نعال )هللر هللقن هللكلهلل هللك ن

قهللناج ن لهللللحج هلل لتهلل هللك ن
ك بهللث التبهلل لهلل لم ن

هلل لج هلل ل ب لهلل

هللجالا هلللمال بهلل( قهللك اابهلل قهللنتلب)هللل هللنتققهلل

هلل لمحاب هللن هلل لاتن كجهلل""هلل .هلل

هّ هلل إل حبهللكااّا هللال لان اقهلل(60هللبن ابهللرحاهلل ظم )هللق لا أهلل ننتت

بهلللإل حبهللل م عهلل لم ن

لاب هلل(قن هلل لج
هلل
ح ثهللنظ تهللهّ هلل لا أهلل لتهللش شبهلل ل ن هللنا ل،هلللمكلهللجع هلل إل حبهلل
لج

هلله هلل""هلل

هلل ك وهللنا هللقن هلل

هلل لمحابهللال لاتن كجهلل""هللالعابهللكلهلل لان اقهللكن قلهلللا مبهلل إل حبهلل لت هلللتأهلل بخ ل )هللالضغطهلل

لمفت هلل

،هللالضغااهللكت هلل ختىهلللتأهلل لغ ءهلل إلش ا هلل لن لاب .هلل
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ك حظب:هللالعاهللنغ تهللانأهلل لمال بهلل قهلل إلحا ث تهللنع بهللن أهلل إل حبهلل لتهلل لا مبهلل ننتت

بهللل م عهلل لم ن

هللقه هلل

لجفتهلل، هلللّلكهللل بهلل اطهلل إل حبهللكلهللجالاهللالعاهللر هللنغ تهلللتنأهلل لمال بهلل قهلل إلحا ث ت .هلل

 3.17هللنمطهلل تضهلل لن بهلل" :"هلل
هللهّ هلل لاتن كجهللنغ تهللطتلابهلل تضهلل لن بهللق هللك ن

لتأهللكلهللخ

لمّرةت هللح ثهللنت نتهللطتلات وهللللعتضهللهم :هللنمطهلل12

هلل لج

بهللقنمطهلل24هلل

لك وهللهّ هلل لاتن كجهللنع هللناطهللن هللح هللر وهللش ش تهلل ظ اهلل هللك ن
الح ثهلللمكلهلل ظ اهلل ل ن هلل ل

هللن هللنمطهلل24هلل

هللن هلل
ب .هلل

هلل لعجتهللق لمغت هللق لعش ءهللاال بهلل لخ ن تهلل

ب .هلل
هلل

ن أهللهّ هلل لاتن كجهللنظ تهلل لتهللش شبهلل ل ن هللقه هللكا ّ بهللن هلل ل اق هلل لت ل :





نمطهلل تضهلل



لن ب هلل



نمط 12

ب.

نمط 24

ب.
هللكلهللج

ك حظب:هلللمكلهلل لتاال هللال لهللنما هلل تضهلل لن بهللكا شت لهللالضغطهلل لمفت هلل

هلل لتحكأ .هلل

4.17هللهللنمطهلل تضهلل لت الخهلل" :"هلل
لتأ هللكل هللخ

هللهّ هلل لاتن كج هللنغ ت هللنمط هلل تض هلل لت الخ هللن هلل لمّرةت هللح ثهلل

لمكلهلل تضهلل لت الخهلل لم بلهللناطهلل قهلل تضهلل لت الخهلل ل
لت الخ لهلل لم بلهللق ل

تلهللناطهلل قهلل تضهلل

و.هلل هلل
تلهللالشك هللكت ق هللر هلل5هللث هلل

نمطهلل



ك بلهللب ام ل.

تضهلل



ه تلهللب ام ل.

لت الخهلل



ك بل/ه تلهللر هلل5هللث و.



وهلل تضهلل لت الخهلل لم بلهلل لتهللش شبهلل لت الخهلللتت نقهللكعهلل تضهلل أهلل ل قهللكلهلل ل قهلل أل ا هلل لتهللش شبهلل ل تلا ،هلل
ق تضهلل لت الخهلل ل

تلهلللتت نقهللكعهلل تضهلل أهلل لش تهلل ل

تلهلل لتهللش شبهلل ل تلا  .هلل

ك حظب:هلللمكلهلل لتاال هللال لهلل نم طهلل تضهلل لت الخهللكا شت لهللالضغطهلل لمفت هللهلل

 5.17هللنمطهلل تضهلل لت ن
لتأ هللكل هللخ

هللكلهللج

لتحكأ .هلل
هلل
هلل

هللص ف /شت لهلل":"..هللهلل هلل

هللهّ هلل لاتن كج هللنغ ت هلل لت ن

لن بهللقك ن

هلل لج

لن بهللقك ن

هلل لج هلل60هللبن اب .هلل

هللكل هللشت ل هلل لت هللص ف هللالتاالأهلل

هلل 60هللبن ابهللقال لعكسهللكلهللص ف هلل لتهللشت لهللالت خ تهلل

كض هللح ثهلللمكلهللجع هلل لمّرةت هللنعم هلل
هلل
شبهلل ل ن هلل هللالشك هللق
اهلل لاخ هلل لتهللهّ هلل لاتن كجهللنظ تهللن متاهلل لتهللش هلل
ال لت ن

هللال خت اهلل لا مب " ،"هللرم هلللمكل هلل لتاال هلل لت هلل لت ن

لا مبهلل"،"هلل قهللجع هلل لمّرةت هللنا قهللال لتاال هلل آلل هلل
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هلل

هللن هلل لهللقن هللال خت اهلل

هللال خت اهلل لا مب " "ل ّ هلل لاتن كج .هلل

مب
اهلل خت اهلل لا مب " "قهلل لا مب " "ثأهللنثا ت هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل ،هلل ك هلل اهلل خت اهلل لا هلل
هلل لج ف هللن هللالا لتاهللح ثهلل

" "للاتن كجهللن ُاْلبهللكلهلل لمنتخاقهللنحالاهلل لش تهلل لّلهلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لت ن

نظ تهلل لعا ا " ":لت ش شب هللل ن هللقلك وهللانأهلل لش ت " "ق كضهللل،هلللمكلهللنغ تهللقنثا
ال لاتلابهلل لمعت ب هللن تأهلل ننتا هلل لتهللانأهلل لش تهلل لّلهلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لت ن
لعا ا

هللانأهلل لش تهلل

هلل لشت لهللن هللالا لتاهللح ثهللنظ تهلل

لاتلاب.
هلل
" ":لتهللش شبهلل ل ن هللقلك وهلل لتنأ " "ق كضهلللهللق لّلهلللمكلهللنغ ت هللال فسهلل

لت ن هلل هلل

..



شت لهللب ام هللل.



ص ف هللب ام هللل.
لتاال هللآل هلل(لحابهلل لمنتخاقهلل لش تهلل لّلهلللاا هللن اهلل لت ن



ك حظب:هلللمكلهللنغ تهللنمطهلل لت ن

لج ف ،هللثأهلل لش تهلل لّلهلللاا هللن اهلل لت ن

هللكلهللج

هللص ف /شت لهللكا شت لهللالضغطهلل لمفت هللهلل

هلل

هلل لشت ل) .هلل

هلل لتحكأ .هلل

6.17هللقن هلل لعش ءهلل":"..هلل هلل
هللهّ هلل لاتن كج هلل خت ا هللطتلاب هللنحالا هللقن هللص

لتأهللكلهللخ

هلل لعش ءهللح ثهلل

نت نتهللث ثهللخ ا تهلللتحالاهللهّ هلل ل ن هللكا بهللن هلل ل اق هلل لت ل هلل:هلل هلل


قن هلل

..

قن هلل لعش ءهللالعاهلل لمغت هللالن بهللقنجفهللب ام هللل.



لعش هللء

نتأهلل مل بهللنغ تهللقنثا

بلهللحنبهلل لت ن

لمعتما.
هلل
هلل

قن هلل لعش ءهللالعاهلل لمغت هللالن ت لهللن هللش تهللاكض وهللناط،هلل



ق

بهللقنجفهللن هللالا بهلل ألش ت.هلل هلل

هللن مبهللهّ هلل لاتن كجهللال فسهلل لاتلا هللبهلل لمعت ب هلل.هلل هلل

7.17هللن ن تهلل لا نب ":"..هلل هلل
لتأهللكلهللخ

هللهّ هلل لاتن كجهلل خت اهللطتلابهلل م هلل لمّرةت هللح ثهلللمكلهللق ع هلل

ن هللح لبهلل م هللب اأهلل لتهللكا اهلل لن بهلل

هلل اهلل خت اهلل لا مب ""

ل ّ هلل لاتن كجهلل(نعا هللنمطهللن ن تهلل لا نب)،هللرم هلللمكلهللنفع هللنمطهلل

هلل لا نبهللللمّرةت هللال خت اهلل لا مبهلل

""هللل ّ هلل لاتن كجهلل .هلل
ن هللح لبهللنفع هللنمطهللن ن تهلل لا نبهللن افئهللش ش تهلل إلظ اهللن هلل لمّرةت هللكلهللنلا ءهللنفن هللالعاهلل ذ وهلل لعش ءهلل
ب .هلل
الن بهللقنع بهلل لتهلل لعم هللالشك هللنلا ا هللنا هلل ذ وهلل لف تهللالن هلل
..

ن ن تهلل



ب.
لمّرةت هللنعم هلل لتهللكا اهلل لن هلل

نب
لا هلل



ب.
ن افئهللالعاهلل لعش ءهللالن بهلل لتهللك هللنا هلل لف تهللالن هلل

حظب:هلل اك هللنك وهلل لمّرةت هللن هللنمطهللن ن تهلل لا نب،هلللمكلهلل غطهلل لمفت هلل
هلل
ك
لعم هلل لاا ع هلللما هلل/10/هللث وٍهللثأهللنع بهلل لتهللنمطهللن ن تهلل لا نب.هلل هلل
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هلل هللنتع بهلل لمّرةت هلل لتهللنمطهلل

8.17هللنمطهلل تضهلل لحت ا هلل""..هلل( اهلل لالب) :هلل
اك هللنك و هللش شب هلل لحت ا هللث ا ب هلل لخ ن ت هللنإو هلل لمّرةت هللنعتض هلل لحت ا هلل
ت هلل( اهلل
ال لااجب هلل لمئ لب هللناط ،هللق اك هللنك و هللش شب هلل لحت ا هللث ث ب هلل لخ ن هلل
لالب)هلل نإوهلل لمّرةت هلللمكلهلل وهللنعتضهلل لحت ا هللال لااجبهلل لمئ لبهللقال لف تن ل هللقن هللهّ هلل لح لبهللل جاهللخ ا وهلل
ل ّ هلل لاتن كجهللكا ّ وهللن هلل ل اق هلل لت ل :
..

لحت ا هلل



لب .هلل
ظ اهلل لحت ا هللال لااجبهلل لمئ هلل



ظ اهلل لحت ا هللال لف تن ل .هلل هلل

لالب هلل
هلل
اهلل

تضهلل لحت ا هللال لف تن ل هللكت ةنتهلل اهلل لالبهللناط،هلللّلكهلل لاتن كج  ..غ تهللكت هللن هللجم عهلل ل م ذجهلل.

9.17هلل ل م ذجهلل" :"..هلل
لتأهللكلهللخ

هللهدّ هلل لاتند كجهللنحدالداهللنم ذجهلل لمدّرةت هللح دثهلللت نت هللنم ذجد وهللهلل

كختلف وهللهم :هلل هلل
ظ ِتهلل لمددّرةت هلل اد ا هلل" غلقهلل ل
• ل م ذجهلل لم ل هلل :هللن هللهددّ هلل ل م ذجهللنهللنُ ْ
لمتاا هللإلن كبهلل لج هلل لتهللش شبهلل إلن كبهللن هللر هلل ألقن تهللالم هللن
ظ ِتهلل لمّرةت هلل ا ا هلل" غلقهلل ل
ال:هللنُ ْ
هلل
• ل م ذجهلل لمند

هللقن هللص

"هلل دداهلل إلند كددبهللقنظ تهلل ل كلهلل
معب.
هلل
هلل لظ تهللكلهللل قهلل ل

"هلل لتهللشد شدبهلل ل تلا هللنا هلل إلن كبهللالان ات لهللقنندتمتهلل

العاهلل إلن كبهللال االعهللبن اقهللقنهللنظ تهلل ل كلهلل لمتاا هللإلن كبهلل لج هللقن هللص هلل لظ تهللكلهللل قهلل ل معب.هلل
..

ذج
ل م هلل

 .هلل



تخا قهلل لمّرةت هللن هلل لم



تخا قهلل لمّرةت هللن هلل لمن ا .هلل

هلل
اهلل خت اهللقنثا

هلل ل م ذجهلل

هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هلل .هلل

اهلل خت اهللقنثا

هلل ل م ذجهلل

كضهلل لتهللش شبهلل ل ن هللهللكلهلل ج هلل خت اهلل ا ا هلل
هلل
هلل د فهلللظ تهللانأهللالشدك هللق

"هلل لت هلل د فهللنظ تهلل لتهللشد شدبهلل ل تلا هللكلهللك م بهلل ا ا تهللكت نت هللل هللكع تهللق حاهللقلكلهلللختلفهلل

" غلقهلل ل

تعم ل هللكلهللاللاهللآلختهللقهّ هلل لعا ا تهللكا بهللن هلل ل اق هلل لت ل هلل:

لتنأ

فب
ل ظ هلل

ا ا هلل ل تلا هلل



غلقهلل ل

هلل(ال للغبهلل لعتال ب هلل) .هلل



غلقهلل ل

لب هلل) .هلل
هلل(ال للغبهلل لعتال بهللق إلنكل هلل



غلقهلل لمحم هلل(الانلهللكلهلل ل



غلقهلل ل ا هللهلل(الانلهللكلهلل ل
غلقهلل ل
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هلل) .هلل
هلل) .هلل

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

10.17هلل ا بهلل إلن كب ":"..هلل هلل
لت نتهللن هلل لمّرةت هللنما وهلللضاطهللق ا بهللقن هلل إلن كبهللل م عهلل لجل تهللهم هلل :هلل

• ل مطهلل ل نا :هلل
قن اهلللك وهللقن هلل ن كبهلل لج

هللالعاهللقن هلل ألذ وهللالعابهللث ال هللكلهلل لان اقهلللُحاَّبهللكلهللخ

هلل اطهلل إلن كبهلل لّلهلل

ا َّلهللنحا لهلل(99هللبن ابهللرحاهلل ظم )هللقال لت ل هللنإوهللقن هلل ن كبهلل لج هلل(ال لن بهللق لان اق)هلللتغ تهللر هللل قهللناع لهلل
ظ ِتهللش شبهلل إلن كبهلل ابهلل لان اقهلل لّلهللنأهلل بخ لاهللكلهللخ
لتغ ّتهللقن هلل ألذ و،هللق اهللبخ هللقن هلل أل ذ وهللنُ ْ

هلل اطهلل

إلن كبهللقلاا هللهّ هلل لعابهللال لت نصهللبن اب-بن ابهللحتتهلللااتهلللإلن كبهللبن ات لهللكلهلل ل كلهلل اه هللنظ تهلل ا ا هلل
" غلقهلل ل

"هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللقننتمتهلل لتهللك هللالعاهلل إلن كبهللال االعهللبن اقهلل( ن تخا قهلل لمن الهللللمّرةت ) .هلل

• ل مطهلل لث ال هلل:
قن اهلللك وهللقن هلل إلن كبهلل(ال لن بهللق لان اق)هللث ال هللن هللجم عهلل ألل قهللقنهلللتغ ّتهللكعهللنغ ّتهللقن هلل ألذ وهلللك هللل قهلل(كث لهلل
قن هلل ن كبهللص هلل لظ تهلل لن هللب :ب ام لهللقن هللر هلل ألل ق)هللح ثهلللتأهلل بخ هللقن هلل إلن كبهللال لن بهللق لان اقهلل
رم هلل ا لهللنحا لهللكلهللخ

هلل اطهلل إلن كب،هللن هللهّ هلل لح لبهللق اهللبخ

هللقن هلل ألذ و هلللظ تهلل لتهللش شبهلل إلن كبهلل

لفتقهللال لان اقهللال لهللقن هلل ألذ وهللققن هلل إلن كبهللقلت نصهللناال ل .هلل
ك حظبهلل :اك هلللك وهلل لفتقهللال لهللقن هلل ألذ وهللققن هلل إلن كبهلل( لّلهللنأهللنحالا هللكلهللخ

هلل اطهلل إلن كبهللن هلل ل مطهلل

لث ال )هلل راتهللكلهلل99هللبن ابهللنااتهللش شبهلل إلن كبهللكاف هلل(نهلللمكلهلل وهللنعتضهللانأهلل راتهللكلهلل،)99هللقكعهللنااقهلل ل كلهلل
لت نصهللهّ هلل لفتقهللحتتهلللجاحهللكن قل لهللللا مبهلل،99هلل اه هللنا قهللش شبهلل إلن كبهللالإظ اهلل ابهلل لان اقهلل لمتاا بهلل
لإلن كبهللثأهلل لت نصهللهّ هلل لعابهللرم هللن هلل ل مطهلل ل نا هللنم ك ل.هلل
هللهللهللهلل لتهللش شبهلل لت الخهللقنك وهلل لكلمبهلل

 -اهلل لاخ هلل لتهللهّ هلل لاتن كجهلللمكلهلل وهللنظ تهلل لعا ا هلل

كض هلل للانلب هلل لت هلل و هللقظ فب هلل إلن كب هللكعاَّلب هللقال لت ل هلللل هللنعم هللش شب هلل نن كب هللللجل تهلل
هلل
" "هللالشك هللق
الخهللقنك وهلل
هللهللهللهللهلل لتهللش شبهلل لت هلل

لخمسهللقللهللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل إلن كب،هلل قهللنظ تهلل لعا ا هلل

لكلمبهلل""هللالشك هللق كض هلل للانلبهلل لتهلل وهللقظ فبهلل إلن كبهللكفعَّلبهللقال لت ل هللنإوهللش شبهلل نن كبهلل
ل كلهلل لمتاا هللإلن كبهلل لج هلل اهلل لجل تهلل لخمسهللق

جاِاهلل لمّرةت هللص تهلل إلن كب.
فهللنُ ْ

 لمكلهللنفع هللقظ فبهلل إلن كبهلل""هلل قهللنعا ل هلل""هللال تخا قهلل لمف ن حهلل-

اهلل خت اهللنعا هللقظ فبهلل إلن كبهلل""هللثأهلل لتثا

ظ ِتهلل
فهللنُ ْ

هللال لمفت هلل

هللقهلل

هللناط.

هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل

لاتن كجهلل لت ل .
-

اهلل خت اهللنفع هللقظ فبهلل إلن كبهلل""هللثأهلل لتثا
كلهللش شبهلل ل ن هللهللنخت اهللانأهللص تهلل إلن كبهلل لّلهلل

هلللتأهلل ننتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هلل
فهللنُجْاِا هلل لمّرةت هلل اهلل إلن كبهلل

ح ثهلللظ تهلل لشك هلل لما لهللج نا ل:

انأهللص تهلل إلن كب
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 -لتأهلل خت اهللقنثا

هللانأهلل لج تهللال لاتلابهلل لمعت ب ،هللق اهلل خت اهللانأهلل لج تهللنجااهلل لمّرةت هللهّ هلل لج تهللكلهلل

ج هلل م ا،هللرم هلللمكلهللنحالاهللكنت ىهللص تهلل إلن كبهللال تخا قهلل لمف ن حهلل

هللق اه هلللظ ت هلل لشك هلل

هللقهلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل لّلهلللمث هللكنت ىهلل لج ت.هلل
 لتأهلل ننتا هلل لتهلل اطهللقن هلل إلن كبهللللجل تهلل لخمسهللقلج هلل لضحتهللالاءهللكلهللص هلل لف ت .هللالخ هللقلك وهلل لتنأهللق كضهللل هللقرلمبهلل
هلل لتهللش شبهلل لت هلل

 -نظ تهلل لعا ا هلل

" لف ت" هلل لت هللش شب هلل ل تلا هللللانلب هلل لت هلل و هلل اط هلل إلن كب هلل ك و هلللج هلل
لف ت.
 لمكلهلل لتاال هلل لتهللص هلل ختىهللال تخا قهلل لمف ن حهلللج هلل لتهللش شبهلل ل تلا ،هلل غطهلل
فهلللظ تهلل لتهللش شبهلل لت الخهللانأهلل

-

هللقهلل

هللن تغ تهللانأهلل لج هلل لتهللش شبهلل لت الخهللكعهلل أهلل

هلل اهلل لج هلل لمتغ الب.هلل
كض هلللا هلل لتهللنمطهلل إلن كبهلل
هلل
ن هللالشك هللق

هللقلتت نق هللذلك هللكع هللظ ا هللرلمب هلل"ننا " هلل لت هللش شب هلل ل تلا ،هلل
هلل لّلهلللتت نقهلل

ال فسهلل لاتلابهلللمكلهلل لتاال هلل لتهلل ل مطهلل آلختهلل
كعهللظ اهللرلمبهلل"ث ال "هلل لتهللش شبهلل ل تلا .
ا هلل خت ا هللقنثا

-

هللنجاح هللخ نت هلل لان اق هللكل هللش شب هلل ل ن هللن هللح لبهلل

هلل ل مط هلل ل نا هلل

ض.
قك هلل
لمعت ب هللل تأهلل ننتا هلل لتهلل لج هلل
 لتأهلل بخ هلل ابهلل لان اقهلل(99هللبن ابهللرحاهلل ظم )هللقنثا ت هللال فسهلل لاتلابهلل هلللت ل ب.
 رتاهلل إلجت ء تهلل لن الابهلللضاطهلل إلن كبهللن هلل ل مطهلل ل نا هللل ّ هلل لج هللق لجل تهللألختى.
ا هلل خت ا هللقنثا

-

هلل ل مط هلل لث ال هلل

ش شبهلل ل ن هللهللن هللح لبهللقك ض،هللنأهللالإبخ هللقنثا

هللنجاح هللخ نت هلل لن بهللكلهلل
هللقن هلل إلن كبهلل( لن بهللثأهلل لان اق)هللال لاتلابهلل لمعت ب هللل تأهلل

ننتا هلل لتهلل لج هلل لت ل ب.
 رتاهلل إلجت ء تهلل لن الابهلللضاطهلل إلن كبهللن هلل ل مطهلل لث ال هللل ّ هلل لج هللق لجل تهلل ألختى. -لمكلهلل خت اهللقن هلل إلن كبهلللاعضهلل لجل تهللث ال هللنهلللتغ تهللالتغ ّتهللقن هلل لج

هللكلهللل قهللآلخت،هللرم هلللمكلهللجع هلل

العض هلل آلختهللننا هللكتناطهللال ن هلل لج .هلل
 للختقجهللكلهللالتن كجهلل اطهلل إلن كبهللق ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هلل غطهلل لمفت هلل..

كب
إلن هلل

هلل.



نفع هللق ا بهلل إلن كبهللل م عهلل لجل ت.



نعا هلل إلن كبهللل م عهلل لجل ت .هلل

هلل
هلل
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ت:
ك حظ هلل
 .1قن هلل إلن كبهللن هلل ل مطهلل ل نا هلللتت ق هللال لهلل0هللق  99بن اب،هللق اهلل اطهللقن هلل إلن هللكبهلللج

هللك هلل لتهلل لا مبهلل

صفتهللللهللنفعَّ هللقظ فبهلل إلن كبهللل ّ هلل لج .هلل
هلل
 .2قن هلل إلن كبهللن هلل ل مطهلل لث ال هلللتت ق هللال لهللقن هلل لج هلل لت هلللتأهلل اطهلل إلن كبهللل هللققن هلل لج هلل لت هللنل

،هلل

ق اهلل اطهللقن هلل إلن كبهللكن قل لهللل ن هلل لج هللنللهللنفعَّ هللقظ فبهلل إلن كبهللل ّ هلل لج هلل.
 .3نهللنعم هللش شبهلل إلن كبهلل اهللبخ هللقن هللص هلل لظ تهللكلهللل قهلل ل معبهللن هلل ل م ذجهلل لمن ال.
 .4لمكلهلل لاخ هللكا شت هلل لتهللالتن كجهلل نن كبهللالضغطهلل لمفت هللهلل

هلل لتحكأ.

هللكت هللق حا هللهللكلهللج

11.17هلل لم ااهللنا هلل ألذ و ":"..
نحت لهلل لمّرةت هلل لتهللك ااهللكتناطهللال ن هلل ألذ وهللالح ثهلللك وهللقن هلل لت ا اهللب ام لهلل
لتغاب .هلل
هلل
نا هلل ألذ وهللكعهلل كك ن بهللنغ ت هلللك هلل ذ وهللالشك هللكنتا هللقحنبهلل
هلل

• داهلل لداخ هلل لتهللهدّ هلل لاتند كجهلللمكلهلل وهللنظ تهلل لعاد ا هلل

هللكعاَّلبهلل
كضهللللانلبهلل لتهلل وهللقظ فبهلل لم ااهللنا هلل ألذ و هلل
هلل
لتهللشدد شددبهلل لت الخهللقنك وهلل لكلمبهلل""هللالشددك هللق
هللهللهللهلل لتهللشدد شددبهلل

قال لت ل هللللهللنجددااهلل لمّرةت هللصدد تهلل لت ا اهللنا هلل ألذ و،هلل قهللنظ تهلل لعا ا هلل

كضهللللانلبهلل لتهلل وهللقظ فبهلل لم ااهللنا هلل ألذ وهللكفعَّلبهللقال لت ل هلل د فهلل
هلل
لت الخهللقنك وهلل لكلمبهلل""هللالشدك هللق
و.
نجااهلل لمّرةت هللص تهلل لت ا اهللنا هلل ألذ هلل
• لمكلهللنفع هللقظ فبهلل لم ااهللنا هلل ألذ وهلل""هلل قهللنعا ل هلل""هللال تخا قهلل لمف ن حهللهلل
• داهلل ختدهلل اهللنعا د هللقظ فدبهلل لم اداهللناد هلل ألذ وهلل""هللثأهلل دددغطهللكفتد هلل لتثا د هلل

هللقهلل

ناط.هلل
هلل
هلل

هلللتأهلل ننتاد هلل لتهلل لاتن كجهللهلل

لت ل هلل.
• داهلل خت د اهللنفع د هللقظ فدبهلل لم اداهللناد هلل ألذ وهلل""هللثأهلل دددغطهللكفتد هلل لتثا د هلل

هلل

نن فهلللتأهلل ننتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هللكلهللش شبهلل ل ن هللنخت اهللانأهللص تهلل لت ا اهلل
لّلهلل

فهللنجاا هلل لمّرةت هللنا هلل ألذ وهللح ثهلللظ تهلل لشك هلل لما لهللج نا ل:هللهللهلل

• لتأهلل خت اهللقنثا

هللانأهلل لجد تهللال لاتلابهلل لمعت ب ،هللق اهلل خت اهللانأهلل لجد تهللنجدااهلل

لمّرةت هلل هّ هلل لج د تهللكلهلل ج هلل ددم ا،هللرم هلللمكلهللنحالاهللكنددت ىهللص د تهلل لت ا اهلل
ال دددتخا قهلل لمف ن حهلل

هللقهلل

هللق اه هلللظ تهلل لشدددك هلل

هلل لتهللشد د شد دبهلل

انأهللص تهلل لت ا ا

ت.
ل تلا هللق لّلهلللمث هللكنت ىهلل لج هلل
• لتأهلل ننتا هلل لتهلل اطهللقن هلل لت ا اهللنا هلل ألذ وهللللجل تهلل لخمسهللقل ن هلل لشتققهللالاءهللكلهللص هلل لف ت.
• نظ ت هللرلمب هلل" لف ت" هلل لت هللش شب هلل ل تلا هللقلظ ت هللانأ هلل لت هللخ نت هلل لان اق هللكل هللش شبهلل
كضهلللمث هلل ابهلل لان اقهللكنا ن لهللالإش ا هلل لن لبهلل""-هللللانلبهلل لتهلل وهللقن هلل
هلل
ل ن هللالشك هللق
شب.
لت ا اهلل ك وهللنا هلل ذ وهلل لف تهللالعابهللكلهلل لان اقهلله هلل لظ هتهلل لتهلل لش هلل
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• لتأ هللنحالا هللق بخ هلل اب هلل لان اق هللال تخا ق هلل لمف ن ح هلل هلل
ال لمفت هلل

هللق هلل

هلل ق هللال

طب هللكف ن ح هلل ألان ق هللثأ هلل لتثا

هلل

هللن تأهلل ننتا هلل لتهلل اطهللقن هلل لت ا اهللنا هللشتققهلل لشمسهلل.

• رتاهلل لخا هلل لن الابهلللضاطهللقن هلل لت هللا اهللنا هلل ألذ وهلللاا بهلل لجل ت.
• العاهلل ننت ءهللكلهلل اطهللقنثا

هللقن هلل لت ا اهللنا هلل ذ وهلل لعش ء،هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل .

صفتهللللهللنفعَّ هلل
• قن هلل لت ا اهللنا هلل ألذ وهلللتت ق هللكلهلل لدجفتهلل لت هللهللبن اب،هللق اهلل اطهللقن هللك هلل لتهلل لا مبهلل هلل
قظ فبهلل لت ا اهللنا هلل ألذ وهلللتلكهلل لج .
..

ق.ق.هلل هلل



و.
هللنفع هللق ا بهلل لم ااهللنا هلل ألذ هلل



هللنعا هلل لم ااهللنا هلل ألذ وهلل .هلل

ك حظب:هلللمكلهلل لاخ هللكا شت هلل لتهللالتن كجهلل لم ااهللنا هلل ألذ وهللالضغطهلل لمفت هلل

هللهللكتهللن لهللكتت ل ت لهللكلهللج

لتحكأ .هلل

12.17هللهللالتن كجهلل ألص تهلل":"..هلل هلل
هّ هلل لاتن كجهلللتك وهللكلهلل االعبهللالت كجهللنت بهلله هلل :هلل
هلل

هلل :....قه هللكخجص هلللتفع هلل
ق خت ا هللنغمب هلل ن ت الب هلللمف ن ح هللج
لتحكأ هلل ق هللنعا ل

هللق هللنفع

هلل

هلل لال هلل

لج ن هلل.هلل

....
• :....
لتفع

ص ت هلل
لمف ن ح هلل

قه

لتحكأ .هلل
هلل
هلل



نعا هللنغمبهلل ن ت البهلللمف ن حهللج



نفع هللق خت اهللنغمبهلل ن ت البهلللمف ن حهللج



نفع هلل لال هلل لج ن هلل .هلل

هلل لتحكأهلل .هلل

هللكخجصهلل

هللق خت ا هللنغمب هلل لت ا ا هلل لت هلل

نجااه هلل لمّرةت هلل لتهللا سهللر هلل

بهلل قهلل

نعا ل هلل.


....

نغمبهلل لت ا اهلل
ر هلل

ب هلل




نفع هللق خت اهللنغمبهلل لت ا اهلل لتهللا سهللر هلل
نعا هللنغمبهلل لت ا اهلل لتهللا سهللر هلل
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ب.هلل هلل

ب .هلل

هلل

•

 :....قه
لتفع

هللكخجصهلل

هللق خت ا هللنغمب هللالاء هللنشغ هلل

لمّرةت هلل قهللنعا ل .

....

نغمبهلل



نفع هللق خت اهللنغمبهللالاءهللنشغ هلل لمّرةت .هلل هلل

لااء



نعا هللنغمبهللالاءهللنشغ هلل لمّرةت .هلل هلل

لتأهللنفع " "ألص تهللق ل غم تهللن هللهّ هلل لات كجهلل لفت بهلل قهللنعا ل ""ال تخا قهلل لمف ن حهلل
اهلل خت اهلل لتعا هلل""هللثأهلل لتثا

-

اهلل خت اهلل لتفع
ل ن

هللال لمفت هلل

هللنن فهلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل .

" "ثأهلل لتثا هلللتأهلل ننتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هللكل ش شبهلل

نخت اهللانأهلل لج تهلل لّلهلللك وهللق كضهلللهللح ثهلللظ تهلل لشك هلل لما لهللج نا هللل:

 اهلل خت اهللانأهلل لج تهللنجااهلل لمّرةت هللهّ هلل لج تهللكلهلل ج هللنحالا هللكنت ى هلل لج ت هللال تخا ق هلل لمف ن ح هلل

هللق هلل

م ا،هللرم هلللمكلهلل

هللق اه هلللظ ت هلل لشك هلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللق لّلهلللمث هللكنت ىهلل لج ت.هلل

•

قهلل

هلل.

انأهللص تهلل ل غمب

 :....قه هللكخجصهلللتفع هللق ا بهللقن هلل ل اقءهللن هلل لمّرةت هلل قهللنعا لا.

قهّ هلل لاتن كج هلللتحكأ هللالمنت ى هللجم عهلل
ألص ت هللن

هلل لمّرت هلل مل هللنتت هلل

ك بهللكحاب هللكلهللنا هلل لمنتخاقهللقه هلل
غ لا ل هللنتت

هلل ل ق هللح ث هلللنتا عهلل

لمنتخاقهللنخف ضهللكنت ىهللجم عهلل ألص تهللبنعبهللق حا هلل قهللرتم .
اهللنفع هللهّ هلل لاتن كجهللل تا هلل لمنتخاقهلل لتهللنحالاهللالا لبهلل"كل"هللقن لبهلل" لت"هللنتت هلل ل اقء هللقر هللكلهللهّللهلل
ل نت لهلللمكلهلل وهلللك وهللن هللقن هللث ال هلل"نمطهلل 24هلل

ب"هلل قهللننا هللكتناطهللال ن هللص

ص هللالعابهللكلهلل لان اق) .هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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هللك هلل(نا هلل قهللالعاهللقن هلل

ن هللح هلل خت اهللقن هلل لااءهللث ال هللكث لهللن بهلل بخ هللهّ هلل ل ن هللن هللنمطهلل24هلل
ن هللح هلل خت اهللقن هلل ل

لبهللننا هللكث هللل هللن بهلل قنلهلل خت اهللقن هلل لج

ب .هلل
هلل

هللثأهللنحابهلل ابهلل

لان اقهللنا هلل قهللالعاهللقن هلل لج .
هلل
هلل

ن هلل لخا هلل ألخ ت هلللتأهللنحالاهللكنت ىهللجم عهلل ألص تهلل ملهللنتت هلل ل اقءهلل لمحاب  .هلل
هلل
هلل
هلل

13.17هلل لم ااهلل ل ك هلل""..هلل ق لم ااهللغ تهلل لمتكتاهلل" :"..هلل
لت نتهللن هلل لمّرةت هللك ا وهلللألغت ضهلل لع كبهللهم :هلل
):هلل اهللنفع هللق اطهللهّ هلل لم ااهللنإوهلل لمّرةت هللنجااهلل
لم ااهلل ألق هلل(ك اداهللل ك هلل
ص تهلل لت ا اهللل ك لهلل اهللقن هلل لت ا اهللبقوهلل لح جبهلل لتهلل ب هلل اطهلل لم ااهللكلهلل
جالاهللن هلللضاطهللكت هللق حا هللناط.هلل هلل
تهللكتكتا) :هلل اهللنفع هللق اطهللهّ هلل لم ااهللنإوهلل لمّرةت هللنجااهلل
هلل
لم ااهلل لث ند هلل(غ
ص تهلل لت ا اهلللمت هللق حا هللناطهلل اهللقن هلل لت ا اهللثأهلللتأهللالعاه هللنعا هللهّ هلل
لم ااهللالشك هللآل هللقنهلللع بهلل لتهلل لت ا اهللكت هلل ختىهللن هلل ألل قهلل لت ل بهلل نهللالعاهلل ب هلل
نفع لاهللق اااهللكلهللجالاهللن هلللحت جهلل لتهلل ب هلل اطهللن هللر هللكت هلل .هلل
• د ددا هلل لدداخد

هلل لدت هلل ل هللكدل هلل لدادتندد كد د دل " "..ق " "..هلللدمدكدل هلل و هللندظد دت هلل لدعدادد ا
قهلل لعا ا

لتهللشد شدبهلل لت الخهللقنك وهلل لكلمب " "الشدك هللق كضهلل

للدانلدبهلل لتهلل وهلل لم اداهللكعاَّد هللقالد لتد ل هللللهللنا قهلل لمدّرةت هللالد لت ا دا،هلل قهللنظ تهلل لعاد ا هلل
لعا ا هلل
كفعَّ هللقال لت ل هلل

هللهلل قهلل

هلل لتهللشدد شددبهلل لت الخهللقنك وهلل لكلمبهلل""هللالشدددك هللق كضهللللانلبهلل لتهلل وهلل لم ااهلل
لمحاب.
هلل
فهللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل لت ا اهللن هلل ل ن هلل

• لمكلهللنفع هلل لهللكلهلل لم ا ل ""

قهللنعا لا ""هللال تخا قهلل لمف ن حهللهلل
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هللقهلل

ناط.
هلل
هلل

•

اهلل خت اهلل لتعا

" "ثأهلل لتثا

•

اهلل خت اهلل لتفع

""هللثأهلل لتثا

لتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هلل.
هلللتأهلل ننتا هلل لتهللشددد شدددبهلل ل ن هللكلهلل ج هلل

ا.
اطهللقن هلل لت ا هلل

•

لتأهلل داطهللقنثا

هللقن هلل لت ا اهلل( لند بهللثأهلل لان اق)هللن هللنظ قهلل لددد دهلل/24/هلل د بهلل

ال فسهللطتلادبهلل لضددداطهلل لمعتد ب هللن تأهلل ننتا هلل لتهللخ نت هلل لث ن هللنخت اهللانأهلل
ص تهلل لت ا اهلل لّلهلل

فهللنجاا هلل لمّرةت هللح ثهلللظ تهلل لشك هلل لما لهللج نا هللل:

انأهلل لج ت

قن هلل لت ا ا

•
• اهلل خت اهللانأهلل لج د تهللنجددااهلل لمّرةت هللهّ هلل لج د تهللكلهلل ج هلل ددم ا،هللرم هلللمكلهللنحالاهللكنددت ىهللص د تهللهلل
لتأهلل خت اهللقنثا

هللانأهلل لج تهللال لاتلابهلل لمعت ب هللل تأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هلل.

إلن كبهللال دتخا قهلل لمف ن حهلل

هللقهلل

هلل لتهللشد دشهللبهلل ل تلا هلللمث هللكندت ىهللهلل

هللق اه هلللظ تهلل لشدك هلل

ت.
لج هلل

..
..

لم ااهلل



نفع هللق ا بهلل لم ااهلل ل ك هلل.

ل ك هلل



نعا هلل لم ااهلل ل ك هلل .هلل

لم ااهللغ تهلل



نفع هللق ا بهلل لم ااهللغ تهلل لمتكتا .هلل

لمتكتا هلل



لمتكتا .هلل
هلل
نعا هلل لم ااهللغ تهلل

دب:هلللمكلهلل لداخ هلل لتهلل لم اداهلل ل ك هللكاد شدددت لهللالضدددغطهلل لمفتد هللهلل
ك حظ هلل

هللهلل كت هللق حدا هللكلهللج د هلل لتحكأ،هلل

لمتكتا.هلل
هلل
قالضغااهلل كتن لهللكتت ل ت لهلللتأهلل لاخ هلل لتهلل لم ااهللغ تهلل
اك هلللح لهللقن هلل لت ا اهللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل لت ا ا،هللقلنتمتهلل لت ا اهلللما هلل/15/هللبن ابهللق اه هلل:
 -لكتأهللص تهلل لت ا اهلل غطهلل

هللقإللا فهلل لت ا اهللن ا لهلل غطهللهلل

 لت ج هلل لت ا اهلللما هللخمسهللبن اقهلل غطهللكفت هلل لغف هللننتا عهللنكت اهلل غطهللكفت هلل لغف هلل

هلل.

.

لثب .هلل
هللكتن لهللناط،هللثأهلللتأهلل لغ ءهلل لت ا اهللن هلل لمت هلل لث هلل

14.17هللالتن كجهلل لمؤذوهلل""..هللهلل( اهلل لالب):هلل هلل
هدّ هلل لاتند كجهللكت نتهلل داكد هللنحت لهلل لمدّرةت هلل لتهلل diskهلل USB flashهللكخ َّوهللهلل
ل

هللك م بهللكلهلل صدد تهلل لمؤذن لهللقه هللكخجددصهلللتفع هللق خت اهللصدد تهللهلل

لمؤذوهلل قهللنعا لا،هللح ثهللل جاهللنما وهللنخت اهللص تهلل لمؤذوهللهم هلل :هلل
•

ل مطهلل لث ال هلل:هلللتأهللن اهلل خت اهللص تهللكؤذوهللق حاهللكلهلل ألص تهلل لمت نت هللكلهلل ج هللنشغ لاهلل اهللجم عهلل قن تهلل
ألذ و.

•

ل مطهلل لمتغ ت:هلل لتأهللن اهللنغ تهللص تهلل لمؤذوهللالشك هللآل هللل ك ل،هللح ثهلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لمؤذوهلل لت ل هلل اهلل
قن هلل لف تهللك لهللر هللل قهللحتتهللن لبهلل ص تهلل ألذ وهلل لمت نت هلللتع بهلل لعمل بهللكلهلل لاا لبهلل(ر هللل قهللص تهلل
كؤذوهللكختلف).
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 -اهلل لاخ هلل لتهلل لاتن كجهلل""..هلللمكلهلل وهللنظ تهلل لعا ا هلل

قنك وهلل لكلمدب ""

هلل لتهللشددد شدددبهلل لت الخهلل

الشدددكد هللق كضهللللدانلدبهلل لتهلل وهلل لمؤذةوهللكعاَّد هللقالد لتد ل هللللهللنا قهلل لمدّرةت هللالدإصدددا اهلل

هلل لتهللشدد شددبهلل لت الخهللقنك وهلل لكلمب ""

صدد تهلل ألذ وهللقن هلل لجدد ،هلل قهللنظ تهلل لعا ا هلل

فهللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل ألذ وهللقن هلل لج هلل.

الشك هللق كضهللللانلبهلل لتهلل وهلل لمؤذوهللكفعَّ هللقال لت ل هلل

 لمكلهللنفع هلل لمؤذو ""هلل قهللنعا لا " "ال تخا قهلل لمف ن حهللهلل -اهلل خت اهللنعا هلل لمؤذو ""هللثأهلل غطهللكفت هلل لتثا

 -اهلل خت اهللنفع هلل لمؤذو ""

ثأهلل لتثا

هلل

هللقهلل

ناط.
هلل
هلل

هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هلل.

لمؤذو.
هلل
هلللتأهلل ننتا هلل لتهللش شبهلل ل ن هللكلهلل ج هلل خت اهللنمطهلل

 لتأهلل خت اهللنمطهلل لمؤذوهلل(ث ال هلل قهللكتغ ت)هللال دتخا قهلل لمف ن حهللهللقهلل

هلل قهللكف ن حهلل ألان قهللثأهلل لتثا

هلل.

هللال لمفت هلل

 لتأهلل ننتاد هلل لتهللخ نت هلل لث ن هللنخت اهللانأهللصددد تهلل لمؤذوهللهلللّلهلل

فهللنجاا هلل لمّرةت هلل.

 -هلللتأهلل خت اهللقنثا

هللانأهلل لج تهللال لاتلابهلل لمعت ب هللل تأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هلل.

 اهلل خت اهللانأهلل لجدد تهللنجددااهلل لمّرةت هللهّ هلل لجدد تهللكلهلل ج هلل ددم ا،هللرم هلللمكلهللنحالاهللكندت ىهللصد تهلل إلن كبهللال دتخا قهلل لمف ن حهلل

هللقهلل

هللق اه هلللظ تهلل لشدك هلل

ت.
هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللق لّلهلللمث هللكنت ىهلل لج هلل
هلل
..

لمؤذو هلل



ص تهللكؤذوهللث ال هلل .هلل



ص تهللكؤذوهللكتغ تهللل ك هللل .هلل

ك حظب:هلللمكلهلل لاخ هلل لتهللالتن كجهلل لمؤذوهللكا شت لهللالضغطهلل لمفت هلل

هللكلهللج

( اهلل لالب)هلل .هلل

هلل لتحكأ .هلل

15.17هللهلل لاتآوهلل لكتلأهلل" "..هلل( اهلل لالب):هلل هلل
هّ هلل لاتن كجهللكت نتهللناطهلل اك هللنحت لهلل لمّرةت هلل لتهللUSB flash diskهللكخ َّوهلل
ل

هلل لملف تهلل لج ن بهلل لخ صبهللال لاتآوهلل لكتلأ .هلل

لحت لهللهّ هلل لاتن كجهلل لتهللث ثبهللالت كجهللنت بهللكا بهللن هلل ل اق هلل لت ل  :هلل
....
....
....

ن تم هلل لما شتهللللاتآوهلل لكتلأ .هلل
ن تم هلللاااهللكع لهلل(ج ءهلل قهللح

)هللكلهلل لاتآوهلل لكتلأهللالشك هللل ك هللن هلل ط اهللختمبهلل.هلل

كنتمت ق.هللنعا هلل قل لبهلل لاتآوهلل لتهلل ألص تهلل ألختى .هلل
نفع هلل

ك حظب:هلللمكلهلل لاخ هلل لتهللالتن كجهلل لاتآوهلل لكتلأهللكا شت هللال لضغطهلل لتهلل لمفت هلل
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هللكلهللج

هلل لتحكأ .هلل

 1.15.17التن كجهلل ن تم هللهلل:....هلل هلل
لمكلهللكلهللخ

هللهّ هلل لاتن كجهللقن هلل لهللقن هلل ن تم هلل لما شتهلل لتهللن ق هلل لاتآوهلل

لكتلأ.هللنتأهلل مل بهلل ا بهللالتن كجهلل ن تم هللكلهللخ

هلل لخا تهلل لت ل ب :هلل

 .1نحالاهللخ اهلل ن تم هللهللح ثهلللتضملهللهّ هلل لاتن كجهللث ثهللخ ا تهللكا بهللن هلل ل اق هلل لت ل :هلل
التن كجهلل

....

ن تم هلل



ن تم هلل لتهللج ءهللكحاب .هلل



ن تم هلل لتهللح

هللكحاب.



ن تم هلل لتهلل

ا هللكحاب .

 .2نحالاهللطتلابهلل ن تم هللهللق لت هللنك وهلل لتهلل لشك هلل لت ل  :هلل
ن تم هلل لتهلل ل هللء:هلل
لت نتهللخ ا وهللناطهلللاتلابهلل ن تم هلل لتهلل ل ءهللهم هلل :هلل
• غ تهللكتكتا:هلل ن تم هلل لتهلل ل ءهلل لمحابهلللمت هللق حا هللناطهللثأهللنت نفهلل لت ق هلل اهللن لبهلل ل ء.هلل
• كت ص :هللكت العبهلل ن تم هلل لتهلل ألج ءهلل لت ل بهللكلهلل لاتآوهلل لكتلأهللالعاهلل نت ءهلل ل ءهلل لمحاب .هلل
التن كجهلل ن تم هلل ....

لل هللء هلل



ن تم هلل لتهلل ل ءهلل لمحابهلللمت هللق حا  .هلل



لمحاب .هلل
هلل
ن تم هلل لتهلل لاتآوهللالاءلهللكلهلل ل ءهلل

ن تم هلل لتهللهلل لح هللهلل قهلل لن ا :
نت نتهللث ثهللخ ا تهلللاتلابهلل ن تم هلل لتهلل لح
هللكتكتا:هلل ن تم هلل لتهلل لح
هلل
•غت

هلل قهلل لن ا هلللمت هللق حا هللناطهللثأهللنت نفهلل لت ق هلل اهللن لبهلل لح

• كت ص هلل:هللكت العبهلل ن تم هلل لتهلل ألح
كتكتا:هلل ن تم هلل لتهلل لح
هلل
•
لح

هلل قهلل لن اهلل لت ل بهللكلهلل لاتآوهلل لكتلأهللالعاهلل نت ءهلل لح

هلل قهلل لن ا هللالشك هللكتكتاهللنع اك هللن ت

هللن ق هلل لح

هلل قهلل لن ا .هلل

هلل قهلل لن ا هلل لمحاب .

هلل قهلل لن ا هللنع بهلل لت ق هللكلهللالا لبهلل

هلل قهلل لن ا .هللهلل

التن كجهلل ن تم هلل

....


التن كجهلل ن تم هلل

....


للح هلل هلل

للن ا هلل

هلل قهلل لن ا هلله :هلل هلل

ن تم هلل لتهلل لح








هلل لمحابهلللمت هللق حا  .هلل

ن تم هلل لتهلل لاتآوهللالاءلهللكلهلل لح
ن تم هلل لتهلل لح

هلل لمحاب.

هللكتكتا.
هلل
هلل لمحابهللالشك

ن تم هلل لتهلل لن ا هلل لمحاب هلللمت هللق حا هلل .هلل
ن تم هلل لتهلل لاتآوهللالاءهلللهللكلهلل لن ا هلل
هللكتكتا.
هلل
لمحاب .هلل لتهلل لن ا هلل لمحاب هللالشك
ن تم
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هلل قهلل لن ا )هلل لّلهلل اا هلل ن تم هلل ل ا،هللح ثهلللظ تهللانأهلل

 .3نحالاهللانأهلل ل ءهلل( قهلل لح

كض هلل لتهللش شبهلل ل ن هلل هلللعاتهلل لهللانأهلل ل ءهلل( قهلل لح
هلل
الشك هللق

هلل قهلل لن ا )هللرم هللن هلل

لشك هللج نا ل.
اهلل نخت اهللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل لت ق هللكلهلل ج هلل م ا،هللقلمكلهللنحالاهللكنت ىهلل
لج تهللال لمف ن حهلل

هللقهلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل

هللق اه هلللظ تهلل لشك هلل

انأهلل لن ا

لّلهلللمث هللكنت ىهلل لج ت.
 .4نحالا هللص ت هلل لا ائ هلل لّل هلل تأ هلل ن تم هلل لت هللن قنا ،هللح ث هلللظ ت هللانأ هللالشك هلل
ق كضهلل لتهللش شبهلل ل ن هللهلللعاتهلل لهللص تهلل لا ائهلل لمتغ
ص تهلل لا ائهلل لمحابهللل
 -نتأهلل مل بهلل خت اهللقنثا

هللرم هللنا قهلل لمّرةت هللالإصا اهلل

لالب).هلل
هلل
تم هلل ل اهللرم هللن هلل لشك هللج نا لهلل( اهلل
هلل لا أهللن هللجم عهلل لخا تهلل لن الابهللال فسهلل لاتلابهلل لمعت ب هلل.

 ث ءهلل ن تم هللللاتآوهلل لكتلأهللن هللق عهلل لعم هلل لاا ع هللللمّرةت هلللمكلهلل لا فهلل ن تم هللكؤنت لهللالضغطهلل لمفت هللهللرم هلل لمكلهللكت العبهلل ن تم هللالضغطهلل لمفت هللنفناهللكت هلل ختى،هللقلمكلهلل ننتا هلل لتهلل ل ءهلل( قهلل لح
هلل قهلل ننتا هلل لتهلل ل ءهلل( قهلل لح

لن ا )هلل لت ل هللالضغطهلل لمفت هلل

هلل قهلل

هلل قهلل لن ا )هلل لن القهللالضغطهلل لمفت هلل

هلل
حظب :هلللت نتهللخ اهلل لا ائهللناطهللن هللح هللر ن هلل لدهلل USB flash diskنح لهلل لملف تهلل لج ن بهللللاتآوهلل لكتلأهلل
هلل
ك
الج تهلل رثتهللكلهللن ائهللق حا.هلل هلل

2.15.17هللالتن كجهلل لختمبهللهلل:....هلل هلل
هّ هلل لاتن كجهللكخجصهللل

تم هلل لتهللختمبهللر كلبهللللاتآوهلل لكتلأهللك

/30/هللل قهلل(ج ءهللر هللل ق)هلل قهلل/60/هللل قهلل(ح

بهلل لتهلل

هللر هللل ق)هللالح ثهلللتأهلل ن تم هللن هلل

قن هللكحابهللكلهلل ل قهلللتأهلل اااهلللمت هللق حا هللكلهللنا هلل لمنتخاقهللنتا قهلل لمّرةت هللنلا ا لهللالتشغ هلل ل ءهلل قهلل لح
ن هللذلكهلل ل ن هللل ك ل .هلل
نتأهلل مل بهلل ا بهللهّ هلل لاتن كجهللكلهللخ

هلل لخا تهلل لت ل ب :هلل

 .1نفع هللالتن كجهلل لختمب هللال خت اهلل لكلمبهلل""هلل لت هللنظ تهللالشك هللق كض هلل لتهللخ نت هلل
ثأهلل اطهللقن هللالاءهلل ن تم هلل لتهلل لختمبهلل( لن بهللثأهلل لان اق)هلل
لث ن هللكلهللش شبهلل ل ن هلل هلل
ال فسهللطتلابهلل لضاطهلل لمعت ب هللن هللنظ قهلل لدهلل/24/هلل

ب.
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قن هلل لختمب

هلل

لختمب هلل
هلل
التن كجهلل

....



هللختمب .هلل
هلل
نفع هللالتن كجهلل ن تم هلل لت



هللختمب .هلل
هلل
نعا هللالتن كجهلل ن تم هلل لت

 .2نحالاهللخ اهللن ق هلل لختمبهلل(حنبهلل ل ءهلل قهلل لح
لختمب
هلل
التن كجهلل

....


 .3نحالاهللانأهلل ل ءهلل قهلل لح

)هللرم هللن هلل ل اق هلل لت ل :هلل
ن ق هللج ءهللر هللل قهللن هلل ل ن هلل لمحاب .هلل



ن ق هللح



هلل لّلهلل تاا هلل لختمبهللك اهللح ثهلللظ تهللانأهلل لح

هللر هللل قهللن هلل ل ن هلل لمحاب .هلل

هلل قهلل ل ءهللق كضلهلل لتهللش شبهلل ل ن هلل.

اهلل لتحالاهللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل لت ق هللكلهلل ج هلل م ا،هللرم هلللمكلهللنحالاهللكنت ىهلل
ص تهلل لت ق هللال تخا قهلل لمف ن حهلل

هللق اه هلللظ تهلل لشك هلل

هللقهلل

هلل لتهلل

ش شبهلل ل تلا هللق لّلهلللمث هللكنت ىهلل لج تهلل.
كضهلل
هلل
 .4نحالاهللص تهلل لا ائهلل لّلهلل تأهلل ن تم هلل لتهللن قنا،هللح ثهلللظ تهللانأهللالشك هللق
لت هللش شب هلل ل ن هلل هلللعات هلل ل هللص ت هلل لا ائ هلل لمتغ
لا ائهلل لمحابهللل

هللرم هللنا ق هلل لمّرةت هللالإصا ا هللص تهلل

انأهلل لح

لالب).هلل
هلل
تم هلل ل اهللرم هللن هلل لشك هللج نا لهلل( اهلل

 -نتأ هلل مل ب هلل خت ا هللقنثا

هلل لا أ هللن هللجم ع هلل لخا ت هلل لن الاب هللال فس هلل لاتلابهلل

لمعت ب هلل.
 اهللنعا هلل""هللهللالتن كجهلل لختمبهلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هللكا شت .حظب :هلللت نتهللخ اهلل لا ائهللناطهللن هللح هللر ن هلل لدهلل USB flash diskهللنح لهلل لملف تهلل لج ن بهللللاتآوهلل لكتلأهلل
هلل
ك
الج تهلل رثتهللكلهللن ائهللق حا.هلل هلل

3.15.17هللالتن كجهلل ألقل لبهللهلل:....هللهلل هلل
هّ هلل لاتن كجهللكخجص هلللتفع

" "ق هللنعا

" "قل لبهللص تهللن ق هلل

لاتآوهلل لكتلأهللن هلل ن تم هلل لما شتهللقهللن هلل لختمبهلل لتهلل ألص تهلل ألختىهلل لت هلل
لمكلهلل وهللنجااه هلل لمّرةت هلل ( ذ و،هلل ن كب،هللن ا ا)...،هلل،هلل اهللنفع هلل ألقل لبهللنللهللنتأهللكا طعبهللن ق هلل لاتآوهلل لكتلأهلل
ال لهللص تهللآختهللحتتهللل هللص بفهللقن هلل ذ وهلل قهللقن هللن ا ا،هلل ك هللن هللح هللنعا هلل ألقل لبهللننتتأهللكا طعبهلل لت ق هلل ذ هلل
ص بفهللقن هلل ذ وهلل قهللن ا اهللق تت نفهلل لت ق هللن ا لهللقللهللنع بهللللمت العبهللالعاهلل نت ءهللص تهلل لما طعب .هلل

 اهلل لاخ هلل لتهللهّ هلل لاتن كجهللنظ تهللرلمب " "هلل ق ""الشك هللق كضهلل لتهللخ نت هلل لث ن هللكلهللش شبهلل ل ن .

-

لتأهللنفع

" "قهللنعا

" "ألقل لبهللال فسهلل لاتلابهلل

لمعت ب هللل تأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلل لت ل هللكا شت هلل.
هللالتن كجهلل ألقل هلل
لب هلل ....



لب .هلل
نفع هلل ألقل هلل



لب .هلل
نعا هلل ألقل هلل
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16.17هللهلل لتن بهلل لشت بهلل":"..هلل هلل
هّ هلل لاتن كجهللكت نتهللناطهلل اك هللنحت لهلل لمّرةت هلل لتهللUSB flash diskهللكخ َّوهلل
ل

هلل لملف تهلل لج ن بهلل لخ صبهللال لتن بهلل لشت ب هلل .هلل
لهللهم  :هلل

لحت لهللهّ هلل لاتن كجهلل لتهللالتن ك لهللنت
....

التن كجهلل ن تم هلل لما شتهللللتن بهلل لشت ب .هلل

....

التن كجهلل ن تم هلل ل ك هللللتن بهلل لشت ب.

 1.16.17التن كجهلل ن تم هلل لما شتهللهلل:....هلل
لمكل هللكل هللخ

هللهّ هلل لاتن كج هللقن هلل ل هللقن هلل ن تم هلل لما شت هلل لت هلل لتن بهلل

لشت ب.هللنتأهلل مل بهلل ا بهللالتن كجهلل ن تم هلل لما شتهللكلهللخ

ب :هلل
هلل لخا تهلل لت ل هلل

 .1نحالاهللطتلابهلل ن تم هللهلل لما شتهللق لت هللنك وهلل لتهلل لشك هلل لت ل  :هلل
نت نتهللث ثهللخ ا تهلللاتلابهلل ن تم هلل لما شتهلل لتهلل لتن بهلل لشت بهلله :هلل هلل
هللكتكتا:هلل ن تم هلل لما شتهلل لتهلل لتن بهلل لشت بهلللمت هللق حا هللناطهللثأهلللت نفهلل ن تم هلل اهللن لبهلل لتن ب.هلل
هلل
•غت
• كت ص هلل:هللكت العبهلل ن تم هلل لما شتهلل لتهلل لتنتهلل ألختىهلل لمت نت هللالعاهلل نت ءهلل لتن بهلل لمحاب .
كتكتا:هلل ن تم هلل لما شتهلل لتهلل لتن بهلل لمحاب هللالشك هللكتكتاهللنع اك هللن ت
هلل
•

التن كجهلل ن تم هلل
للتن هللب هلل
هلل

....

هلل لتن بهللناا هللكلهللجالا.هللهلل

ن تم هلل لتهلل لتن بهلل لمحاب هلللمت هللق حا  .هلل





ن تم هلل لتهللجم عهلل لتنتهللالاءلهللكلهلل لتن بهلل لمحاب هلل.هلل
هللكتكتا.
هلل
لمحاب .هلل لتهلل لتن بهلل لمحاب هللالشك
ن تم

كض هلل لتهلل
هلل
 .2نحالاهلل لتن بهلل لمت بهلل ن تم هلل ل هلل هللح ثهلللظ تهللانأهللالشك هللق
ش شبهلل ل ن هللهلللعاتهلل لهللانأهلل لتن بهللرم هللن هلل لشك هللج نا ل.
اهلل نخت اهللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل لا ائهللللتن ب هللكلهلل ج هلل م ا،هللقلمكلهلل
نحالا هللكنت ى هلل لج ت هللال لمف ن ح هلل

هللق هلل

هللق اه هلللظ ت هلل لشك هلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هلل لّلهلللمث هللكنت ىهلل لج ت.
 -نتأهلل مل بهلل خت اهللقنثا

هلل لا أهللن هللجم عهلل لخا تهلل لن الابهللال فسهلل لاتلابهلل لمعت ب هلل.
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انأهلل لتن ب

 2.16.17التن كجهلل ن تم هلل ل ك هللهلل:....هلل
هّ هلل لاتن كجهللكخجصهللل

تم هلل لت هلل لتن بهلل لشت بهللالشك هللل ك هللن هللقن هلل

كحابهللكلهلل ل قهلللتأهلل اااهلللمت هللق حا هللكلهللنا هلل لمنتخاقهللنتا قهلل لمّرةت هلل
نلا ا لهللالتشغ هلل لتن بهلل لمحاب هللن هللذلكهلل ل ن هللل ك ل .هلل
نتأهلل مل بهلل ا بهللهّ هلل لاتن كجهللكلهللخ

هلل لخا تهلل لت ل ب :هلل

 .1نفع هلل هلل قهلل لغ ءهللنفع هلل هللالتن كجهلل هللن تم هلل ل هللك هلللتأهلل لغ ءهللنفع هلل ن تم هلل
ل ك هللللتن بهلل لشت بهلل اهلل خت اهلل لكلمبهلل" "هللق لختقجهللكلهلل لاتن كج ،هللقلتأهلل
كض هلل لتهلل
هلل
نفع هللهّ هلل لاتن كجهلل اهلل خت اهلل لكلمبهلل""هلل لت هللنظ تهللالشك هللق
ثأ هلل اط هللقن هللالاء هلل ن تم هلل لت هلل لتن بهلل
خ نت هلل لث ن هللكل هللش شب هلل ل ن هلل هلل
( لن بهللثأهلل لان اق)هللال فسهللطتلابهلل لضاطهلل لمعت ب هللن هللنظ قهلل لدهلل/24/هلل

ب.

قن هلل لتن ب

 .2نحالاهلل هلللتن بهلل لت هلل تأهلل ن تم هللل هللالشك هللل ك هللح ثهلللظ تهللانأهلل لتن بهللق كضهلللهلل لتهللش شبهلل ل ن هلل.
اهلل لتحالاهللنجااهلل لمّرةت هللص تهلل لا ائ هللكلهلل ج هلل م ا،هللرم هلللمكلهللنحالاهلل
هللكنت ىهللص تهلل لت ق هللال تخا قهلل لمف ن حهلل

هللقهلل

هللق اه هلللظ تهلل لشك هلل

هلل لتهللش شبهلل ل تلا هللق لّلهلللمث هللكنت ىهلل لج تهلل.
 اهللنعا هلل""هللهللالتن كجهلل ن تم هلل ل ك هللللتن بهلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لاتن كجهلللت ل هللكا شت .

-

نتأ هلل مل ب هلل خت ا هللقنثا

لاتلابهلل
هلل
هلل لا أ هللن هللجم ع هلل لخا ت هلل لن الاب هللال فس هلل

لمعت ب هلل.

17.17هللهللالتن كجهلل ألذر اهلل":"..هلل هلل
هّ هلل لاتن كجهللكت نتهللناطهلل اك هللنحت لهلل لمّرةت هلل لتهللUSB flash diskهللكخ َّوهلل
ل

هلل لملف تهلل لج ن بهلل لخ صبهللال ألذر ا .هلل

لحت لهللهّ هلل لاتن كجهلل لتهللث ثبهللالت كجهللنت بهللكا بهللن هلل ل اق هلل لت ل  :هلل
....

التن كجهلل ألذر اهلل لتهللا سهلل لن ب .هلل

....

ب.
التن كجهلل ألذر اهلل ل ك هلل

....

التن كجهلل ألذر اهلل أل ا

....

التن كجهلل ألذر اهلل لمتناابهللال لم
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ب .هلل
ا تهلل ل

تلب .هلل

انأهلل لتن ب

 1.17.17التن كجهلل ألذر اهلل لتهللا سهلل لن بهللهلل:....هلل هلل
لمكلهللكلهللخ

هللهّ هلل لاتن كج هللنفع هلل قهلل لغ ءهللنفع هلل ألذر اهللهلل لتهللا سهلل لن بهلل

لتأهلل لتفع هللال خت اهلل لكلمبهلل""هللق لغ ءهلل لتفع هللال خت اهلل لكلمبهلل""هلل .هلل
العاهلل لتفع هلللمكلهلل خت اهللنمطهللهّ هلل ألذر ا،هللح ثهلللت نتهللنما لهللث ال هللقكتغ ت .هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
ن هلل ل مطهلل لث ال هلللتأهللنكت اهللنفسهلل لّرتهلل لتهللا سهللر هلل
كختلفهلل لتهللا سهللر هلل

ب،هلل ك هللن هلل ل مطهلل لمتغ تهللن تأهللنشغ هللص تهللذرتهلل

بهلل .هلل

العا هللذلك هلللتأ هلل خت ا هلل لملف هلل لج ن هللللّرت هلل لث ال هلل ق هلل لملف هلل لج ن هلل ألق هلل
للّرتهللن هلل ل مطهلل لمتغ ت .هلل
هلل
هلل
هلل

 2.17.17التن كجهلل ألذر اهلل ل ك بهللهلل:....هلل هلل
لمكلهللكلهللخ

هللهّ هلل لاتن كج هللالتك بهللحتتهلل شت هلل ذر اهللل ك ب هللقنتأهلل مل بهلل

لاتك بهللل ّ هلل ألذر اهلل لتهلل ل ح هلل لت ل :
هلل
•

خت اهللانأهلل لّرتهلل لّلهلل تأهللالتك تاهللقل كلهلل لّرتهللانأهلل01هللكث هللل.

•

لّرت.
هلل
خت اهللنفع هلل""هلل قهلل لغ ءهللنفع هلل""هللهّ هلل

•

العاهلل لتفع هلللتأهلل خت اهللنمطهلل لّرتهللث ال هلل قهللننا .

•

ن هلل ل مطهلل لث ال هلللتأهللنشغ هلل لّرتهللن هللقن هللكحابهللغ تهللكتناطهللال ن هلل
لج

هللح ث هلللتأ هلل بخ هللهّ هلل ل ن هللكل هللنا هلل لمنتخاق هللال لن تهلل

ق لان اق،هللثأهلل خت اهلل لملفهلل لج ن هللللّرت.
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•

ن هلل ل مط هلل ل نا هلللتأ هللنشغ هلل لّرت هللن هللقن هللكتناط هللال ن هلل حاىهلل
لجل ت،هللح ثهلللتأهلل خت اهلل لج

هلل قنهللل هلل( لعجتهللكث ل)،هللثأهلل بخ هلل ابهلل

لان اقهلل لهللقن هلل لج ،هللقلمكلهلل وهلللك وهلل ابهلل لان اقهلل لا لهللللانلبهلل
لتهلل وهللقن هلل لّرتهلل ك وهللنا هللقن هلل لج ،هللنفع هلل ش ا هلل لن لبهلل
لهللطتلقهللكفت هلل"ن امب"،هللثأهلللتأهلل خت اهللانأهلل لملفهلل لج ن هللللّرت.

•

العاهلل ننت ءهللكلهلل اطهلل لّرتهلل ل ك هلل ألق هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لّرتهلل لث ن هللقهكّ هلللمكلهلل اطهللحتتهلل
شت هلل ذر اهللل ك ب.

•

لمكلهلل لختقجهللكلهلل مل بهلل اطهلل ألذر اهلل ل ك بهلل لهللطتلقهللكفت هلل لختقج .هلل

 3.17.17التن كجهلل ألذر اهلل أل ا
لمكلهللكلهللخ

بهللهلل:....هلل هلل

هللهّ هلل لاتن كج التك ب هللحتتهلل شت هلل ذر اهلل ا

بهللقنتأهلل مل بهلل

لاتك بهللل ّ هلل ألذر اهلل لتهلل ل ح هلل لت ل :
هلل
•

خت ا هللانأ هلل لّرت هلل لّل هلل تأ هللالتك تاهلل
قل كلهلل لّرتهللانأهلل01هللكث ل.

•

خت اهللنفع هلل""هلل قهلل لغ ءهللنفع هلل" هلل"هلل
لّرت.
هلل
هّ هلل
فهلللتكتاهللن اهللهّ هلل لّرتهلل ا

•

ثأهلل خت اهلل ل قهلل لّلهلل

•

ثأهلل خت اهللنمطهلل لّرتهللث ال هلل قهللننا .

هلل
هلل
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ل.

•

ن هلل ل مطهلل لث ال هلللتأهللنشغ هلل لّرتهللن هللقن هللكحابهللغ تهللكتناطهللال ن هلل
لج

هللح ث هلللتأ هلل بخ هللهّ هلل ل ن هللكل هللنا هلل لمنتخاق هللال لن تهلل

ق لان اق،هللثأهلل خت اهلل لملفهلل لج ن هللللّرت.
•

ن هلل ل مط هلل ل نا هلللتأ هللنشغ هلل لّرت هللن هللقن هللكتناط هللال ن هلل حاىهلل
لجل ت ،هللح ث هلللتأ هلل خت ا هلل لج

هلل قنل هلل( لعجت هللكث ل) ،هللثأ هلل بخ هلل ابهلل

لان اقهلل لهللقن هلل لج ،هللقلمكلهلل وهلللك وهلل ابهلل لان اقهلل لا لهللللانلبهلل
لتهلل وهللقن هلل لّرتهلل ك وهللنا هللقن هلل لج ،هللنفع هلل ش ا هلل لن لبهلل
لهللطتلقهللكفت هلل"ن امب"،هللثأهلللتأهلل خت اهللانأهلل لملفهلل لج ن هللللّرت.

•

هلل ألق هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لّرتهلل

العاهلل ننت ءهللكلهلل اطهلل لّرتهلل أل ا

لث ن هللقهكّ هلللمكلهلل اطهللحتتهلل شت هلل ذر اهللل ك ب.
•

لمكل هلل لختقج هللكل هلل مل ب هلل اط هلل ألذر ا هلل ل ك ب هلل ل هللطتلق هللكفت هلل
لختقج.

هلل
هلل
هلل

 4.17.17التن كجهلل ألذر اهلل لمتناابهللال لم
لمكلهللكلهللخ

ا تهلل ل

تلبهللهللهلل:....هلل هلل

هللهّ هلل لاتن كج هللالتك بهللحتتهلل شت هلل ذر اهللكتناابهللالت الخهلله تلبهلل

قنتأهلل مل بهلل لاتك بهللل ّ هلل ألذر اهلل لتهلل ل ح هلل لت ل هلل:
هلل
•

خت اهللانأهلل لّرتهلل لّلهلل تأهللالتك تاهللقل كلهلل لّرتهللانأهلل05هللكث ل.

•

لّرت.
هلل
خت اهللنفع هلل""هلل قهلل لغ ءهللنفع هلل""هللهّ هلل

هلل
هلل
هلل
هلل
•

العاهلل لتفع هلللتأهللنحالاهلل لفتت هلل ل ك بهلل لت هلل ااتهللن
التحالاهللالا لبهلل لت الخهلل ل

تلهللقن لتا.
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هللهّ هلل لّرتهللنع هللح ثهلللا قهلل لمنتخاقهلل

هلل
هلل
هلل
هلل
•
•

خت اهللنمطهلل لّرتهللث ال هلل قهللننا .
ن هلل ل مط هلل لث ال هلللتأ هللنشغ

هلل لّرت هللن هللقن هللكحاب هلل مل هلل لفتت هلل

لمحاب هللغ تهللكتناطهللال ن هلل لج

هللح ثهلللتأهلل بخ هللهّ هلل ل ن هللكلهلل

نا هلل لمنتخاقهللال لن تهللق لان اق،هللثأهلل خت اهلل لملفهلل لج ن هللللّرت.
•

ن هلل ل مطهلل ل نا هلللتأهللنشغ هلل لّرتهلل ملهلل لفتت هلل لمحاب هللقن هللقن هللكتناطهللال ن هلل حاىهلل لجل ت،هلل
رم هللن هلل لّرتهلل ل ك هلل ل نا هللح ثهلللتأهلل خت اهلل لج هلل قنلهلل( لظ تهللكث ل)،هلل
ثأ هلل بخ هلل اب هلل لان اق هلل ل هللقن هلل لج  ،هللقلمكل هلل و هلللك و هلل ابهلل
لان اقهلل لا لهللللانلبهلل لتهلل وهللقن هلل لّرتهلل ك وهللنا هللقن هلل لج ،هلل
نفع هلل ش ا هلل لن لب هلل ل هللطتلق هللكفت هلل"ن امب" ،هللثأ هلللتأ هلل خت ا هللانأهلل
لملفهلل لج ن هللللّرت.

•

العاهلل ننت ءهللكلهلل اطهلل لّرتهلل ل

تلهلل ألق هلللتأهلل ننتا هلل لتهلل لّرتهلل لث ن هللقهكّ هلللمكلهلل اطهللحتتهلل

شت هلل ذر اهللكتناابهللالت الخهلله تلبهللكحاب هلل قهلل ملهللن الخ لهلله تل ل.
•

لمكلهلل لختقجهللكلهلل مل بهلل اطهلل ألذر اهلل ل ك بهلل لهللطتلقهللكفت هلل لختقج .هلل

 18.17هللالتن كجهلل للغبهلل""هلل( اهلل لالب) :هلل
كلهللخ

هللهّ هلل لاتن كجهلللتأهلل خت اهلل للغبهلل لت هلللتأهللال هلل تضهلل ل قهلل أل ا هلل

ق ألش ت هلل ل

تلب هللق لكلم ت هللق لعا ا ت هلل ألختى هلل لت هللنظ ت هلل لت هللش شبهلل

ل تلا هلل لتا ن ب هللن هلل ألنم طهلل لمختلفبهلللعم هلل لمّرةت ،هلل للغ تهلل لمختلفبهللق لمت نت هللن هلل لمّرةت هلله هللحنبهلل
لالب،هللح ثهلللمكلهلل وهللنحت لهلل لمّرةت هلل لتهلللغبهللق حا هلل قهلل ا هلللغ تهللن هللنفسهلل ل ن هللكا بهللن م هلللل  :هلل

 


للغب



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



لكلم تهللق لعا ا تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل لتق ب .هلل



لكلم تهللق لعا ا تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل ننكل لب .هلل



لكلم تهللق لعا ا تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل نلا ل ب .هلل



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



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



لكلم تهللق لعا ا تهلل لتهللش شبهلل ل تلا هللال للغبهلل لفتنن ب.
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بهلل(هلل اهلل لالب هللهلل)هلل :هلل
االطهلل هلللمّرةت هللهللكعهلل لح هلل
هلل
.18
لتأهللاالطهلل لمّرةت هللكعهلل لح د دبهلل لهللطتلقهللقصدددلبهللUSBهللقذلكهللكلهلل ج هللنحم هللكلفهللك ن
ذ رت هللك ن

هللصد د هللجالاهلل لتهلل

هلل لج هللن هلل لمّرةت ،هلللتأهلل لل ءهلل لتهللهّ هلل لعمل بهللن هللح هلل تخا قهلل لمّرةت هللن هللكال بهللنهللنك وهلل

ك ن د هلل لجددد هللل دّ هلل لمدال دبهللكخ دَّنهللبهللن هلل لمّرةت هللقال لتد ل هللنإوهلل دددأهلل لمدال دبهللغ تهللك ج بهللن هللجاق هلل لماوهلل
ق ان ك هللن هللن لبهللهّ هلل لال هلل .هلل
لتأهلل لحج هلل لتهللكلفهللك ن

هلل لج هللللمال بهلل لمال البهللكلهللخ

لمكلهللاالطهلل لمّرةت هللكعهلل لح بهللقنحم هللكلفهللك ن
•

قصدد هلل لمّرةت هللكلهللخ
ِّ

هللص

هلل لت ص هللكعهلل لشتربهلل لمج عب.هلل هلل

ب :هلل
هلللمال بهللجالا هللال نا هلل لخا تهلل لت ل هلل

هللك خّهلل لددددددهللUSBهلل لم ج بهللن هلل لل حبهلل لخلف بهللللمّرةت هلل لتهلل لهللك فّهللUSBهلل لتهلل

لح بهللال تخا قهللقصلبهللUSBهللك

اب.
هلل

•

شغ هلل لاتن كجهلل لمتنقهلللتش هاهلل ل ج بهلل لت ل ب:

•

ناعهلل لخا تهلل لم ج ب هللن هللق ج دبهلل لاتند كجهللثأهللن هلل لخا هلل لثد لثدبهللحدابهلل لملفهلل دلهللّلهللنتلداهللنحم لداهلل لتهلل
لمّرةت هلل.

•

العداهللنحدالداهللكنددد اهلل لملفهللل دبهللك حظدبهلل لمعل كد تهلل لمندددتخلجدددبهللكلهلل لملفهللق لت هللنظ تهلل لتهللق ج دبهلل
العب.
لاتن كجهللن هلل لخا هلل لت هلل

•

لتحم د هلل لملفهلل لتهلل لمدّرةت هللنأهللالت ف دّهلل لخا هلل لخد كنددددب،هلل داهد هلل ددد فهللنظ تهللا ددد لدبهللنخات هللالت ف دّهلل
لعمل بهللال

•

كلهللخ

هللق

فهللنعا هللانأهللللمال بهلل لت هللنأهللنحم هلل قن ن هلل لتهلل لمّرةت هلل.

هللنمطهلل لاتك بهللنأهللالإبخ هللهّ هلل لتنأهللن هلل لاتن كجهلل"،"هللق

لج هللل ّ هلل لمال ب.
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ظ ِتهلل لمّرةت هللك ن
فهللنُ ْ

هلل

 .19لع لبهللق لج نب:هللهللهللهللهللهللهللهلل
هللحج لبهللنجم أهللكتم هللقالت بهللن هلل لت ف ّ،هلللّ هلللنت جبهللكع كلتاهللالع لب.هلل ننتت ح تهلل بن هلل تن ا هلل

وهللهّ هلل ل

لتهلل إللف ءهللالك نبهللشتقطهلل لضم و :هلل
• ح نظهلل لتهللالا ءهلل لمّرةت هلل ج نب،هلل وهلل ألكا اهللق لتط البهللقجم عهلل ن
نعت

هلل لمّرةت هللللال ،هللنأهللال

هلل لن ا هللكتلفبهللللاق اتهلل نلكتتقن ب.هللن هللح هلل

هلل لا السهللكلهلل لك تال ءهللقب هلل لمّرةت هللحتتهللن فهللنم ك لهللنا هلل ب هللنشغ ل هللكلهلل

جالا.
هللللتلف.
هلل
• ح نظهلل لتهللالا ءهلل لمّرةت هللالع الهلل لهلل لم طقهلل لمغات هللق لمتنخبهللقذلكهللنحتم هللنعتضهلل لمك ن تهلل نلكتتقن ب
• نهللنعتضهلل لمّرةت هللألشعبهلل لشمسهلل لما شت هلللفتت تهللط للبهلل

ءهلل ث ءهللنشغ ل هلل قهللخ

لل.
هللنتت هلل لتخ هلل

• ح نظهلل لتهللالا ءهلل لمّرةت هللالع الهلل لهلل لحت ا .هلل وهللباج ت هلل لحت ا هلل لع ل بهللناهللناجِّتهللكلهلل متهلل ألج
قنش ِّ هلل قهللنّلبهللالعضهلل ن

هلل لا

هلل نلكتتقن ب،هلل

ك.
ت هلل

• ح نظهلل لتهللالا ءهلل لمّرةت هللالع ا لهلل لهلل ألك رلهلل لا اب هللجال.هلل اك هللنع بهلل لمّرةت هلل لتهللباجبهلل لحت ا هلل لع بلب،هللناهللنتك وهلل
اط البهللب خ هلل ل

هللكم هللناهلللنابهللنلف لهللال ل

• نهللنُناطهلل لمّرةت هلل قهللناقهلل ل

ب.
هلل لاق اتهلل نلكتتقن هلل

هلل قهللن ه ،هلل لمع كلبهلل لخش بهللناهللنكنتهلل ل

هلل لاق اتهلل نلكتتقن بهلل لا خل ب.

•

تخاقهللناعبهللج نبهللقنظ فبهللقن مبهللكلهلل لام شهلللت ظ فهلل لمّرةت .

•

اهللنعا هللكح هلل لتغّلبهللل بهلل تاا لاهللالآختهلللاهللنفسهلل لم صف تهلل لمّر ا هللكلهللنا هلل لشتربهلل لمج عب،هللقن هللح هلل
ناا هللرا هلل لتغّلبهلل لمت ق هلل قهللكختجهللكح هلل لتغّلبهلل لمنتمت،هلل تاالاهللالآختهللكعهلل ننتا هلل لتهلل اقهللهللقص هلل لتغّلبهلل
لمت قالب هللالشك هللكا شت هلل لت هلل لمّرةت هللألو هللذل ك هلل ؤبل هلل لت هللنعا هلل لا ا ت هلل نلكتتقن ب هلل لت هللنعم هلل لت هلل لت اهلل
لمنتمت .هلل

• ر نبهلل ننتت ح تهلل لمّر ا هلل
نعا هلل لهللكلهللهّ هلل ألج

هللن ااقهلل لتهلل لمّرةت هللق لتهلل لشدد حلهللق لتهللج
،هلل تضهلل ل

هلل لتحكأهلل لتهللحاهلل دد ء.هللن هللح هلل

هللكعتما.
هلل
هلل لتهلل نت هللكتر هللص نب

كلهلل لممكلهلل وهلللتغ تهلل لمضدددم وهلل ق لمعل كد تهلل لت هلللحت ل د هللهدّ هلل لدال د هللنت دبهللللتغ ت تهللق لتحدالثد تهلل لت هللنداهللنات هلل
هللذلك .هلل
هلل
لتهللهّ هلل لم تجهلل( لمّرةت )،هلل نا قهللشتربهلل ألق ا هللالت ن تهللنحالثهللك فج هللل ّ هلل لال هللقنقهلل لح جبهلل لت
لم لاهللكلهلل لمعل ك تهللن ك هللال ل ا هللك نع هلل لتهلل ننتتن هلل.www.al-awail.comهلل هلل
هلل

نلف هلل لتكأهلل لتهلل تقا هلل نهتم قهللال ّ هلل لال هللقحفظاهللن هلل
كك وهللك

بهللنحت ااهلل لتهللآل تهللنتآن بهللرتلمب.

 40هلل

