نحمدددهلل ال اَّمندددائ اَّيامددد

ددد

علدد اكَّ ي ونيدداذ اَّددَّل به دد

﴾  ،أئ و يندددا َّيرددد ي

ح ددد اَّبيدددائ ﴿
ددد علينددا َّ هلل دد اَّم ددلين دد

يهبددد ،ون ددل ونرددل علدد

رسهَّددد اَّ د ي اََّّل جُعِلدت قدد ة عيندد د اَّ ددالة حيدث كددائ ييدهل َّدمدؤذنددد:
(يا ِاللْ أَقِ ِ اَّ َالةَ ،أَرِحْدنَا ِدها).
نيَج اَّمؤقي اَّيبهل واالسيحرائ اَّ بي ين ن قب اَّم لين َّهللوره اَّهام واَّهعال

َّيهلل الق
أوقاذ إقا
ع

اَّ دالة

بنظي

اَّمراجهلل ،وذَّ َّما يحيهيد ن اَّمزايا وَّما ييهللّ د ن اَّ هلل اذ َّلم لين ن

اَّياريخ اَّهج ل واَّميالدل شدد

كا

(اَّيهم واَّشدده واَّعام) ،وأسددمار الهدده اَّهج ي وأيام

السدددبهد ودرج اَّح ارة ،وكََّّ اَّينبيهاذ اَّم مي واَّمردددمهع عنهلل دخهل وقت اَّ دددالة وعنهلل إقا
اَّ ددالة ،كما ويي اَّيح
وجهد َّهح

هظامف اَّمؤقي وضددباها اسددي هللام جهاا اَّيح

عن عهلل اكضددا

إَّ

هابيح حلي .

واناالقاً ن اَّيزا نا اَّياهي اَّمردديم َّمنيجابنا واسدديجا ً َّلعهلليهلل ن يي حاذ اَّز امن اَّ ام حهل
إضددا

عا اَّمزايا اَّجهلليهللة وبرددهي َّي اَّيح

اَّمنيج حل جهلليهللة بلب
نش ك القينام
واَّ دديان  ،ون جه ن
اَّشددد

واَّ ددبئ َّهظامف اَّمؤقي  ،نحن نيهللم اَّيهم َّا

يالباذ وحاجاذ اَّش يح الوسع ن اَّز امن ع سههَّ االسي هللام واَّ بئ.

نيجابنا ،واناالقاً ن ثيي
ق ارة َّا اَّهللَّي

شد

نا ،نحن ليز هئ ييهللي كا
كا

وابدددددباد بعليمابد هللق  َّ ،ددمائ عم اَّمؤقي

اَّماله  ،كما ون جه االحيهاظ هَّا اَّهللَّي الحيهامد عل

وقت اَّحاج .
ر نا ال بؤاخَّنا إئ نرينا أو أخاأنا . . .
وأعدنّدا أئ نعم صاَّحاً ب ض
إن أنت اَّرميع اَّعلي .

د عنا . . .

خهلل اذ اَّهللع اَّهن

ياذ ق ني ك يم  ،وَّلعهدة إَّيد
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 .1بنبيهاذ ال ائ:
خهلل
ال يجب

ياو

اَّ يان
اَّمؤقي أو صيانيها إال ن قب اَّهنّيين اَّم ي ين.

اَّمار

اَّمؤقي َّيرت ياو

َّلمار حا ظ عل

يامها جا .

اَّملحياذ
اسي هللم اَّملحياذ الصلي دامماً.

اَّيغَّي اَّ ه امي
بجنب قص كب اَّيغَّي ووص اَّمؤقي

باه ة إَّ اَّييار اَّميناو .

اَّيع ض لهع اَّشمس
بجنب بع يا اَّمؤقي لهع اَّشمس اَّمباه ة َّهي اذ طهيل .

 .2اَّملحياذ:

دَّي اَّمري هللم

حهل اَّيغَّي

ااق كهاَّ

جهاا اَّيح
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كب اَّ ئ ع اَّحاسب (عنهلل اَّالب)

نا ج بحمي الوقاذ (عنهلل اَّالب)

 .3يزاذ اَّمؤقي :




بيهي قم ل /همر ( ج ل /يالدل) ع ساع رقمي .
يلهيين (رانا

هاقيت اَّ لهاذ اَّ مس ووقت ه وق اَّشمس ا يييين

اعيماد بيهيمين قم يين ما :بيهي أم اَّي ى اَّثا ت وغي اَّيا

 ،إحهللاثياذ).

َّل بئ واَّمعاي ة و اَّييهي

اَّهج ل اََّّل يحرب َّياً اناالقاً ن اَّياريخ اَّميالدل ع إ اني اَّ بئ واَّمعاي ة.


أسمار الهه اَّهج ي وأيام السبهد عل هاه اَّج يهللة االَّ ي وني .



ع ض اَّهقت نظام 21ساع أو نظام  12ساع (عنهلل اَّالب).



ببهللي َّ



بنبيد صهب وضهم

ش



اَّز ن اَّميبي كقا

اَّ الة ،ع إ اني بغيي وقت اكقا

ين اَّيهقيت اَّ يه واَّشيهل (َّلبلهللائ اَّي بعم

و يا عنهلل وقت اَّ الة ووقت اكقا .

يلهين َّ بئ وقت اكقا



نماين



درج اَّح ارة اَّمئهي  ،ضمن اَّمجال.0ºC ~ +40ºC :



ع ض درج اَّح ارة اَّهه نهايت (عنهلل اَّالب).
اَّمؤقي يي

نظام اَّيهقييين).

َّ

نرب وثا ت.

اسي هللام جهاا بح



اَّيح



إ اني قه



نمئ به ي اَّااق



بهعي وإَّغار بهعي نغماذ اَّمهابيح ونغماذ اَّيغي اذ اَّي بح

هابيح جهاا اَّيح

صالة ش

ريي .

عن عهلل و اسي هللام َّهح

هابيح.

عن عهلل (.)Remote control

ن عهلل اَّعشار إَّ

ا قب اَّهج .
اَّمؤقي (دخهل وقت اَّ الة،

ضبئ اَّياريخ واَّهقت ،ضبئ اكقا  ،نمئ اَّب ج .)...



اَّ ئ ع اَّحاسب عن ط يق نهَّ َّ USBيحمي أوقاذ اَّ الة َّمهللئ جهلليهللة (عنهلل اَّالب).
َّغاذ يعهللدة ،ب ا ي

ينهع وخاص  ،حرب اَّالب.

َّلمزيهلل اَّ جار االب ال هكالمنا اَّمعيمهللين أو ايارة هقعنا عل االني نت .www.al-awail.com
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اَّمؤقي :

 .4هاقيت اَّ الة اَّمعيمهللة

يلهيين:

َّيهلل ب ب مي اَّمؤقي حيث يي ب زين وع ض هاقيت اَّ الة ا يييين

 -ط ييد اَّ اندا د  :حيث ب ب زين هاقيت اَّ دددالة اَّمعيمهللة َّلعهلليهلل ن اَّمهللئ

اَّمؤقي  ،عنهلل اخييار

إحدهللى َّه اَّمهللئ بيهم اَّمؤقي

إظهار هاقيت اَّ دددالة اَّم زن َّهَّه اَّمهللين دوئ إج ار أي حردددا اذ

نهدايد

ق يحيهل عل جميع اَّمهللئ اَّي ب ب زين هاقيت

ريداضددديد أو ل يد ،

َّا اَّهللَّي جهللول

اَّ الة اَّمعيمهللة َّها ع أرقا ها.

-

ط ييد اكحدهللاثيداذ :حيدث ب ب زين اكحدهللاثيداذ اَّجغ ا يد (خئ اَّاهل وخئ اَّع ض واَّمناي اَّز ني )
َّعدهللد كبي
اَّمهللين

حردددا

هاقيت اَّ دددالة َّهَّه

ن اَّمدهللئ

اَّمؤقيد  ،عندهلل اخييدار هللين

االعيماد عل إحهللاثيابها اَّجغ ا ي ث بيهم إظهار اَّمهاقيت اَّمحرده

حال

َّ ب ن إحدهللاثيداذ اَّمهللين اَّماله
ن قب اَّمردددي هللم ،يي اَّلجهر إَّ
جهللول اَّمهللئ اَّم ق
يم ن أي داً بعهللي

زن

ا بيهم اَّمؤقي

عل اَّشداهاذ،

اَّمؤقي يم ن إدخال اكحهللاثياذ اَّجغ ا ي شددد
حال ب كيب اَّمؤقي

َّه اَّا يي

هللين أو ناي غي هللرج

نهاي َّا اَّهللَّي .

َّه اَّمهاقيت ن خالل إااحاذ ا ني (ايادةً أو ني دداناً) َّ

وقت َّلح ددهل عل

ناطق وق ى َّها وقاذ ا ني ثا ي عن اَّمهاقيت اَّظا ة عل هداهاذ اَّمؤقي  ،كما يم ن
مهاقي ت اَّ الة َّمهللين جهلليهللة عن ط يق اَّحاسب ن خالل نا ج
لف هاقيت اَّ ددالة لل هللين جهلليهللة يي إعهللاده
يحميلد إَّ اَّمؤقي

هاقيت

ج اَّمؤقي

ق ع اَّمنيج (عنهلل اَّالب).

اَّشدد ك اَّم ددنع ث ُي ْسددَ إَّ اَّمرددي هللم َّييهم

ردههَّ  ،كما يم ن اَّح دهل عليد ن اَّمهاد أو وكي اَّ ديان اَّمعيمهلل أو عب هقعنا

عل اكني نت .www.al-awail.com :

 .5وصف اَّمؤقي :
هاهاذ اكظهار:
 .1هاه اَّياريخ اَّهج ل/اَّميالدل (يهم..هه ..سن ).
 .2هاه اَّج يهللة االَّ ي وني .
 .3هاه اَّهقت (ثهان :دقامق:ساعاذ).
 .4ست هاهاذ َّمهاقيت اَّ الة ووقت اَّش وق.
 .5هاه درج اَّح ارة.
 .6هاه اكقا

يهللول

(اَّز ن اَّميبي كقا

اَّ الة).
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اَّلهح اَّ لهي َّلمؤقي :
 .1أداة بعليق اَّمؤقي .
َّ .2هح

اَّمؤقي .

هابيح حلي لغ اض اَّيح

 .3أخَّ اَّ ئ ع اَّحاسب.
 .4أخَّ

ج اَّمعاَّج واََّّاك ة.

 .5هللخ اَّيغَّي اَّ ه امي اَّمريم ة.

 .6اَّيغدَّيد اَّ ه اميد :
بهجهلل عهللة قياساذ يه ة ن اَّمؤقي  ،وبغَّي ك قياس حههرة عل اَّلهح اَّ لهي عنهلل هللخ اَّيغَّي ،
كما أئ حهل اَّيغَّي اَّمناسب َّ

قياس

ق ع اَّمؤقي .

INPUT: 110-220V AC, 50-60Hz
OUTPUT: +9V DC, 2.5A

INPUT: 110-220V AC, 50-60Hz
OUTPUT: +5V DC, 2A

عنهلل انيااد اَّيغَّي اَّ ه امي عن اَّمؤقي  ،بناهئ جميع هاهاذ اكظهار وَّ ن دارة اَّيهقيت اَّهللاخلي ببي
حاَّ عم لنها زودة مهللخ ة ( ااري  ،)CR2032و اَّياَّ

اَّمؤقي َّيرت حاج كعادة ضبئ اَّياريخ

واَّهقت ن جهلليهلل عنهلل عهدة اَّيغَّي اَّ ه امي وَّه دام انيااد اَّيغَّي اَّ ه امي َّمهللة هه .

الحظ

 :عنهلل بلف اَّمحهل اَّ ه ام  ،اب

اَّمهاد أو هكي اَّ يان اَّمعيمهلل َّلح هل عل

اا ق َّلمهاصهاذ اَّمعيمهللة ن اَّش ك اَّم نع .
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حهل جهلليهلل

 .7هاه اكقا
إئ اَّشاه اَّم

(اَّز ن اَّميبي كقا
كظهار اَّز ن اَّميبي كقا

ّ

وقت إحهللى اَّ لهاذ اَّ مس ،وعنهلل ا يظه عل

اَّ الة ال بعم إال حين دخهل
َّه اَّشاه اَّز ن اَّميبي كقا

اَّ الة اَّهللقامق ،وييناقص ك دقيي إَّ أئ ي
اَّشاه

اَّ الة):

إَّ اَّهللقيي الخي ة حيث ببهللأ

اَّه يا ويظه اَّز ن يهللراً اَّثهان  ،وعنهلل اَّهصهل إَّ اَّ ه بريم اَّشاه

اَّه يا َّمهللة

دقيي أخ ى ث بناهئ َّه اَّشاه وال بعم حي دخهل وقت اَّ الة اَّياَّي  ،حيث بي ر اَّعملي
الحظ  :هاه اكقا
َّع ض وقت إقا

ال بعم عنهلل دخهل وقت صالة اَّظه ن يهم اَّجمع إال

ن جهلليهلل.

حال وجهد هاه

رييل

صالة اَّجمع (عنهلل اَّالب).

 .8هاه اَّج يهللة االَّ ي وني :
ظهِ
نمئ اَّعم اَّابيع َّلمؤقي بُ ْ

ه
ظِ
َّه اَّشاه اس اَّشه اَّهج ل أثنار ع ض اَّياريخ اَّهج ل ،و بُ ْ

ه أي اً عبارة "أغلق اَّجهال" ش
ظِ
اس اَّيهم ن أيام السبهد أثنار ع ض اَّياريخ اَّميالدل ،وبُ ْ
وقت إقا

اَّ الة هللقيييين وبريم عهلل اكقا

ه
ظِ
كما بُ ْ

و ا ا قب

أر ع دقامق.

َّه اَّشاه كلماذ و عباراذ بهضيحي

أنماط اَّعم الخ ى واَّي سهف نيع ض َّها بباعاً ن

خالل ه ح النماط اَّم يله َّعم اَّمؤقي .

 .9اَّيح

:

يم ن اَّيح
ط يق جهاا اَّيح

هابيح حلي ( ثبي عل اَّلهح اَّ لهي َّلمؤقي ) وعن

جميع وظامف اَّمؤقي عن ط يق َّهح

عن عهلل ( س أهع بحت حم ار )Remote control

7

ق ع اَّمؤقي .

اَّجهللول اَّياَّ يبين هابيح جهاا اَّيح

اَّمهياح

اَّمري هلل

اَّهظيه

ع َّا اَّمنيج ووظيه ك

اَّمهياح

اَّهظيه

إطهار/بشغي اَّمؤقي .
قه /إَّغار قه جهاا اَّيح

هياح اَّزيادة ( .) +
هياح اَّني ائ ( .) -

.

ضبئ اَّياريخ واَّهقت.

االنييال َّليمين.

نمئ اَّب ج .

االنييال َّليرار.

ضبئ أوقاذ إقا

نها:

اَّ الة.

بغيي نمئ اَّيهقيت صيه /هيهل.

هياح اَّ وج.

بغيي نمئ ع ض اَّراع .

هياح اَّيثبيت.

بغيي نمئ ع ض اَّياريخ.

اخييار رق اَّمهللين .

بهعي اكهارة اَّراَّب

الحظ  :هابيح الرقام هعّل .
اَّجهللول اَّياَّ يبين وظامف َّهح اَّمهابيح اَّمري هلل

اَّمهياح

ع َّا اَّمنيج:

اَّهظيه
هياح اَّي هي /اَّ وج.
هياح اَّزيادة (  /) +نمئ اَّب ج .
هياح اَّيثبيت (اكدخال)/ضبئ أوقاذ اكقا .
هياح اَّني ائ ( .) -
هياح ضبئ اَّياريخ واَّهقت.

&

نمئ االخيبار.

&

ع ض إصهللاراذ اَّب ا ج.

&

اسيعادة ضبئ اَّم نع.

&

ضبئ عهللد وحهللاذ اكظهار.
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اكااح .

 .11بعليماذ اَّي كيب واَّيشغي :

ال اَّمار يئ ،وا رح ههللور َّيجنب اَّشحناذ
 عنهلل بنظيف اَّمؤقي اسي هللم قاع قماش قاني بلل قلي ً
ائ عيهلل عن اَّ طه وعن أهع اَّشمس اَّمباه ة.

علق اَّمؤقي

اَّراكن اَّي قهلل بيهَّهلل نييج اَّمرح اَّر يع.


 وص ْ اَّمحهل اَّ ه ام اَّم ق مأخَّ اَّيغَّي اَّ ه امي  ،ث وص ْ خ ج اَّمحهل مهللخ اَّيغَّي
ا

ند.

اَّيغَّي اَّ ه امي عن اَّمأخَّ اََّّل سيي بغَّي اَّمؤقي

اَّ ه امي اَّمريم ة اَّمهجهد عل اَّلهح اَّ لهي َّلمؤقي .




وص اَّيغَّي اَّ ه امي إَّ اَّمأخَّ اََّّل ب وص اَّمؤقي إَّيد.
حال عهللم إقالد اَّمؤقي وعهللم ظههر ه ر عل اَّشاهاذ ،نهَّْ اَّ اهاذ اَّياَّي اَّيرلر :
 .2اضغئ هياح اَّيشغي
 .1إذا َّ بح

اسيجا  ،ق

ن جهاا اَّيح

عن عهلل.

غئ هياح اَّي هي

اَّمهجهد يئ عل َّهح اَّمهابيح َّيحهلليث عم

اَّمؤقي .
 .3إذا َّ يظه ه ر عل اَّشاهاذ ،اضغئ اَّمهياحين
أوالً ث ح ر اَّمهياح

السيعادة ضبئ اَّم نع.

 .2إذا َّ بريجب اَّمؤقي َّهَّه اكج اراذ ،ق

 .11قه

هابيح جهاا اَّيح

بجنباً َّلعبث اَّمؤقي  .إذا ظه اَّ ز

عنهلل اَّ غئ عل أل هياح ن هابيح جهاا اَّيح



االب ال اَّمهاد أو هكي اَّ يان .

:

ب بزويهلل اَّمؤقي نظام قه َّجهاا اَّيح
َّهيح اَّيه  :اضغئ اَّمهياح

&

عاً عل َّهح اَّمهابيح ،ح ر اَّمهياح

هَّا يعن أئ جهاا اَّيح

اسيم ار حي سماد نغم

عل هاه اَّج يهللة
يه وَّن بريجيب اَّمؤقي .

يح اَّيه  ،عنهللمٍَّ يظه اَّ ز

هاه اَّج يهللة.



َّيه جهاا اَّيح

 :اضغئ اَّمهياح

ة واحهللة ،يي ا ق ذَّ
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ع إصهللار نغم اَّيه .

عل

 .12اخيبار هاهاذ اكظهار:
ن أج اخيبار هاهاذ اكظهار واَّيأكهلل ن سال



عملها ،اببع اَّ اهاذ اَّياَّي :

اسيم ار َّلهللخهل إَّ نمئ اخيبار هاهاذ اكظهار حيث بظه الرقام ن  إَّ 

اضغئ اَّمهياح

عل جميع هاهاذ اكظهار ،وبظه جميع اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة االَّ ي وني .


 أثنار االخيبار اضغئ اَّمهياح
اضغئ اَّمهياح

كيياف اَّعهلل ؤقياً واخيبار اَّلهحاذ اَّنظ  ،اضغاد

 باريخ نا ج اَّميح -رق

ة أخ ى َّميا ع اَّعهلل.

كظهار باريخ وأرقام إصهللاراذ اَّب ا ج اَّمري هلل

اَّ مير َّلمؤقي عل هاه اَّياريخ.

نا ج اَّج يهللة عل هاه اَّج يهللة.

 رق اََّّاك ة عل هاه اَّهقت. -رق

اَّ مير عل هاه اَّظه .

نا ج اَّميح

 -رق إصهللار نا ج اَّميح



اضغئ اَّمهياح

اَّ مير عل هاه اَّع

.

َّلعهدة إَّ نمئ اَّعم اَّابيع .

 .13ط يي بعهللي اَّيي وإدخال الرقام:
أثنار ضبئ جميع وظامف و ا ج اَّمؤقي

إئ اَّييم اَّي يي بغيي ا بظه

وا ا ،و َّا يهللل عل إ اني بعهلليلها (ضباها) إَّ قيم جهلليهللة ث بثبييها.
يي ضبئ وبثبيت أل قيم (رق ) و





حاَّ و يا ن خالل:

َّهح اَّمهابيح اَّ لهي :
َّليعهللي  :اسي هللم هياح اَّزيادة

واَّني ائ

َّليثبيت :اسي هللم هياح اَّيثبيت

.

جهاا اَّيح

.

عن عهلل:

َّليعهللي  :اسي هللم هياح اَّزيادة

أو أدخ اَّ ق

واَّني ائ

هابيح الرقام باه ةً.
َّليثبيت :اسي هللم هياح اَّيثبيت

.

11

ن خالل

ش

كما يل :

 .14ضبئ اَّياريخ واَّهقت:
َّ بئ اَّياريخ واَّهقت

 .2اضغئ هياح اَّ بئ
ع إصهللار نغم

اَّمؤقي اببع اَّ اهاذ اَّياَّي :

اسيم ار َّمهللة ثالث ثهائ َّلهللخهل إَّ نمئ ضبئ اَّياريخ و اَّهقت ،يي ا ق ذَّ

حهللدة وظههر رق اَّرن اَّميالدي ش

 .1اضبئ رق اَّرن إَّ اَّييم اَّماله

وا ا عل هاه اَّياريخ.

اسي هللام هابيح اَّزيادة

اآلحاد واَّعش اذ ن رق اَّرن هساط

واَّني ائ

أو ق

هابيح الرقام باه ة ،ث اضغئ هياح اَّيثبيت

 .3يي االنييال إَّ رق اَّشه اََّّل ي بح وا

إدخال خاني
.

اً ،اضبئ اَّشه ث اَّيهم نهس اَّا يي  ،يي ا ق ضبئ اَّياريخ

اَّميالدل ع بغيي اس اَّيهم اَّمها ق َّهَّا اَّياريخ عل هاه اَّج يهللة ش

َّ .

 .2عهلل االنيهار ن ضبئ اَّياريخ اَّميالدل يي االنييال إَّ اخييار اَّييهي اَّيم ل حيث ييه بيهيمائ ما:
بيهي "أم اَّي ى" وبيهي " ج ل".
 .5عنهلل اخييار بيهي "أم اَّي ى" يظه اَّياريخ اَّمها ق كا الً (اَّيهم ..اَّشه ..
اَّرن ) ش

وا ا عل هاه اَّياريخ كما يظه عل هاه اَّج يهللة اس

اَّشه اَّهج ل اَّمها ق َّهَّا اَّياريخ َّ ،ا اَّياريخ غي قا
أل ال يم ن بغيي ه ،اضغئ هياح اَّيثبيت

َّل بئ واَّمعاي ة

َّالنييال إَّ ضبئ اَّراع .

 .6عنهلل اخييار بيهي " ج ل" يي حرا اَّياريخ اَّمها ق ش
اَّشه  ..اَّرن ) ش

وا ا عل

َّ ويظه اَّياريخ اَّمحره كا الً (اَّيهم..

هاه اَّياريخ ،كما يظه عل هاه

اَّج يهللة اس اَّشه اَّهج ل اَّمها ق َّهَّا اَّياريخ ،يم ن ضبئ و عاي ة َّا
اَّياريخ اسي هللام هابيح اَّزيادة

واَّني ائ

ث اَّيثبيت اَّمهياح

َّيي االنييال إَّ ضبئ اَّراع .
 .7اضبئ اَّراع ث اَّهللقامق إَّ اَّييم اَّماله

نهس اَّا يي

 ( 12ثالً اَّراع اَّ ا ر رارً بيا اَّراع :

ع

اعاة أئ ي هئ ضبئ اَّراع

نمئ .)12

 .8عهلل االنيهار ن ضبئ اَّهللقامق يي ب هي اَّثهان واَّعهدة إَّ نمئ اَّعم اَّابيع .
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نمئ

الحظاذ:


اَّييم اَّي ب هئ



َّيثبيت أي قيم عهلل بغيي ا يجب اَّ غئ عل

اَّييم اَّي يي بغيي ا.

حاَّ و يا

اَّييم اَّي ب بغيي ا يجب اَّ غئ عل




اَّ غئ عل



هياح اَّ وج

هياح اَّيثبيت
ا ش

اَّعهدة إَّيها عن ط يق هابيح االنييال

واَّيرار

خاطئ يم ن ب حيح َّه اَّييم
ث ضباها اَّا يي اَّمعيادة.

يجب االنيباه إَّ ضبئ اَّياريخ واَّهقت هللق (ك ثالث أهه ) لئ أل خل
اَّ الة واكقا



.

عهلل بغيي قيم اَّهللقامق يؤدل إَّ بثبيت اَّييم واَّ وج ن نمئ اَّ بئ.

حال إدخال قيم
إَّ اَّيمين

هياح اَّيثبيت

 ،وَّل وج ن نمئ اَّ بئ هللوئ بثبيت

ش

اَّ بئ يؤدل إَّ ظههر أوقاذ

غي صحيح.
حي باريخ  2251/21/19اَّمها ق َّد  1119/15/23يالدل يئ حيث يي

بيهي "أم اَّي ى" يه

اَّيحهي إَّ بيهي " ج ل" ش

َّ

عهلل َّا اَّياريخ.

 .15نمئ اَّب ج :
يي اَّيح

هظامف وإعهللاداذ اَّمؤقي

ن اَّب ا ج ( "" )programsبين

ن خالل جمهع

يما

يل :
اسيم ار وَّمهللة ثالث ثهائٍ ،يي ا ق ذَّ

َّ .2لهللخهل إَّ نمئ اَّب ج اضغئ اَّمهياح

ع سماد نغم

حهللدة.
 .1بظه عل هاه اَّياريخ اَّعبارة " "..وي هئ اَّ ق " "وا
كلم

و ه اَّب نا ج الول

اً وبظه عل هاه اَّج يهللة

نمئ اَّب ج .
و

 .3يي بغيي رق اَّب نا ج اسي هللام اَّمهابيح

ييغي اسمد عل هاه اَّج يهللة ،اضغئ

اَّب نا ج اَّم غه َّلهللخهل إَّيد وضبئ قيمد اَّي بظه غاَّباً عل هاه اَّهقت ش
 .2يي بغيي قي اَّب نا ج اَّها

اسي هللام اَّمهابيح

 .5عهلل اَّيثبيت يي االنييال إَّ اَّب نا ج اَّياَّ

وا ا.

أو هابيح الرقام وبثبييها اَّمهياح

.

نمئ اَّب ج  ،نهَّ اكج اراذ اَّرا ي َّ بئ قي اَّب ا ج

الخ ى.
َّ .6ل وج ن نمئ اَّب ج اضغئ اَّمهياح

و

عنهلل

.
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اَّجهللول اَّياَّ يبين جميع اَّب ا ج اَّميه ة وقيمها وعبارة اَّج يهللة اَّمها ي َّها ووظامهها:

اَّب نا ج

اَّيرمي

..

اَّمهللين

..

اكااح


..

نمئ


..

عض
اَّراع

نمئ
عض
اَّياريخ

نمئ

..

عض
اَّيهقيت

..

وقت
اَّعشار

اَّيي


اخييار هللين



اخييار أو إدخال إحهللاثياذ هللين كظهار هاقيت اَّ الة َّها.

..

..

..

به ي

اَّح ارة

اَّنمهذج

إااح

-60 ~ +60

ن اَّجهللول اَّم ق كظهار هاقيت اَّ الة َّها.

هاقيت اَّ الة عن هاقيت اَّمهللين اَّمحهللدة



ء

نمئ  12ساع .



ء

نمئ  24ساع .



ء

يالدل دامماً.



ء

ج ل دامماً.



ء



ء

هيهل دامماً.



ء

صيه دامماً.

ج ل  /يالدل ك  5ثهائ.



ء



ء

عادل حرب اَّيهقيت اَّمعيمهلل َّلمهللين .



ء
ء

وقت اَّعشار عهلل اَّمغ

راع ون ف دامماً.
هه ر

ائ يئ،

هللار اَّراع .



ء

بناهئ اَّمؤقي



ء

إظهار اَّح ارة اَّهللرج اَّمئهي .



ن قب اَّمري هللم).

راعيين
وقت اَّعشار عهلل اَّمغ
يي الهه .
وساع ون ف
اَّمؤقي بعم عل



"."..

عنهلل اَّالب

اَّيبهللي َّ (بحهللد أهه اَّيبهللي



اَّااق

اَّج يهللة

اَّهظيه

عهلل اَّعشار راع إَّ

إظهار اَّح ارة اَّهه نهايت.

ا قب اَّهج راع .
عنهلل اَّالب



عبارة اَّج يهللة "أغلق اَّجهال".



عبارة اَّج يهللة "أغلق اَّجهال."Turn off Mobile/



عبارة اَّج يهللة "أغلق اَّمحمهل".



عبارة اَّج يهللة "أغلق اَّنيال".



عبارة اَّج يهللة "أغلق اَّجهال ."XIDH MOBELKA /
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اكقا

..

..

....

....

بهعي وإعهللاد اكقا



بعاي اكقا



نغم



اَّمهابيح



بعاي نغم

ء

نغم اَّينبيد
ك ساع

 ....نغم اَّبهللر

..

اَّمؤذئ

..

اَّلغ

هابيح جهاا اَّيح

غي

يه

َّا اكصهللار.

غي

يه

َّا اكصهللار.

غي

يه

َّا اكصهللار.

.



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ اَّع ي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ اَّ وسي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ االن ليزي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ االيااَّي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ الَّماني .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ اَّي كي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ اَّه نري .

ن خالل َّا اَّب نا ج اخييار اَّمهللين اَّي سهف بيهم اَّمؤقي ع ض

هاقيت اَّ الة َّها حيث بيه ط يييائ َّهع ذَّ



هابيح جهاا اَّيح

.

نا ج اَّمهللين ":"..

0.05
يي

َّجميع اَّ لهاذ.

بهعي واخييار نغم

ء

َّجميع اَّ لهاذ.

ط يي اَّ انا  :حيث بحيهل اَّمؤقي عل
يعهللدة وك
اَّم ق

هللين َّها رق

نهاي

ما:
هاقيت اَّ الة اَّمعيمهللة َّمهللئ

حهللد ،و َّه اَّمهللئ ع أرقا ها بيّن

اَّجهللول

َّا اَّهللَّي  ،عنهلل اخييار رق إحهللى َّه اَّمهللئ يي إظهار هاقيت
باه ةً و هللوئ اج ار أل عملياذ

اَّ الة اَّمعيمهللة َّها عل هاهاذ اَّمؤقي
حرا ي .
رق اَّمهللين

ؤَّف ن أر ع خاناذ يظه عل هاه اَّهقت وال يم ن إدخال رق أكب ن عهللد اَّمهللئ اَّي ب

ب زين هاقيت اَّ الة َّها



اَّمؤقي ش

ط يي اكحهللاثياذ :حيث بيهم اَّمؤقي
ناي

نارً عل

ربق واَّمبين

اَّجهللول اَّم ق

حرا

هاقيت اَّ الة لل هللين أو

إحهللاثيابها اَّجغ ا ي  ،وبي

َّ اكحهللاثياذ

عملي بحهلليهلل

ا يييين ما:
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نهاي اَّهللَّي .

 رق اَّمهللين  :حيث بحيهل اَّمؤقي أي اً عل إحهللاثياذ عهللد كبياَّدحد دهل عدلد

اَّمهلليندد

رقددد

دن خددالل

اَّماله د

ن اَّمهللئ َّها أرقام حهللدة ،يم ن

هقعندا علد

االنيد ندت  ،www.al-awail.comعنهلل اخييار رق إحهللى َّه اَّمهللئ هَّه
اَّا يي بيهم اَّمؤقي
وبيهم حرا

اسيهللعار إحهللاثياذ َّه اَّمهللين اَّم زن

هاقيت اَّ الة َّها هساط

عادالذ رياضي

يها ربياً

عين ث يج ل

إظهار َّه اَّمهاقيت عل هاهاذ اَّمؤقي .
ؤَّف ن ثماني خاناذ يظه عل هاه اَّياريخ و

رق اَّمهللين

َّه اَّحاَّ

حال ادخال رق

هللين إحهللاثيابها غي

اَّمؤقي بظه عبارة "غي

زن

يه "

عل هاه اَّج يهللة ويي اَّ جهد إَّ اَّ ق اَّرا ق.
 -يهللول:

حال كهئ اَّمؤقي ال بحيهل عل

هاقيت اَّ الة وال حي اكحهللاثياذ اَّجغ ا ي َّلمهللين أو

اَّمناي اَّم كب يها إند يم ن هَّه اَّا يي ادخال اكحهللاثياذ ش
َّييهم اَّمؤقي

حرا

يهللول

هاقيت اَّ الة َّهَّه اَّمهللين أو اَّمناي ث إظهار ا

عل هاهاذ اكظهار.
ادخال اكحهللاثياذ ش

يهللول ي هئ عل اَّي بيب اَّياَّ :

_____________________________________________________________
" "±xxx.xxxxيظه عل هاه

 -2إحهللاث خئ اَّاهل وي هئ ن اَّش

اَّهاصل اَّعش ي

اَّياريخ ويي اوح ين اَّييم  -180.0000واَّييم  +180.0000يي بهعي
وبعاي اكهارة اَّراَّب

غئ هياح

.

_____________________________________________________________
 -1إحهللاث

خئ اَّع ض وي هئ ن اَّش

" "±xx.xxxxيظه عل

هاه

اَّهاصل اَّعش ي

اَّياريخ ويي اوح ين اَّييم  -90.0000واَّييم .+90.0000

_____________________________________________________________
 -3اَّمناي اَّز ني و

ن اَّش

" "±xx.xxبظه عل

هاه اَّياريخ

اَّهاصل اَّعش ي

وبي اوح ين اَّييم  -14.00و اَّييم .+14.00

_____________________________________________________________
 -2اَّمَّ ب اََّّل يي حرا وقت اَّع
َّ بائ َّلحرا

عل أساسد حيث يهجهلل

ما اَّمَّ ب اَّشا ع ""

و اَّمَّ ب

اَّحنه " "ويظه رق اَّمَّ ب عل هاه اَّهقت.
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هاقيت اَّ الة حيث بيه ست ط ق

 -5ط يي حرا

عل اَّيهاَّ  "" :ك ابدش –

يله

" "أ يد ا اَّشماَّيدد – " "را اد اَّعاَّد اكسال د – " "أم اَّيد ى– ""

ل–

" "ب كيا –  ،ويظه اَّ ق اََّّل يمث ط يي اَّحرا عل هاه اَّهقت.

_____________________________________________________________
إئ عملي بغيي أي قيم وا
الرقام وبثبييها اَّمهياح

نا ج اَّمهللين

أي َّحظ دوئ بثبيت يي

غئ اَّمهياح

هساط اَّمهياح

.
.

نا ج اكااح ":"..

1.05
بي

هساط

واَّني ائ

َّيي االنييال إَّ اَّييم اَّياَّي .

يم ن اَّهللخهل باه ة إَّ
اَّ وج

َّا اَّب نا ج بي

هابيح اَّزيادة

أو هابيح

ن خالل َّا اَّب نا ج إااح (بعهللي ) ك وقت ن هاقيت اَّ الة ايادةً

أو ني اناً َّلح هل عل

هاقيت جهلليهللة َّمهللين (أو ناي أو ق ي ) َّها وق
اَّب نا ج "."..

ا ني ثا ي عن اَّمهاقيت اَّمحهللدة
َّه اكااح

""

يهللّرة اَّهللقامق ( 61دقيي كحهلل أعظم ) واَّيي اال ي اضي َّإلااح َّجميع اَّمهاقيت

َّه اَّيي عل هاه اَّهقت بباعاً ،يم ن جع اكااح ساَّب (وقت اَّ الة سي هئ قب وقت

حيث بظه

اَّ الة اَّمحهللد اَّب نا ج " "..عهللد ن اَّهللقامق راول َّييم اكااح اَّي يي إدخاَّها)
اَّمهياح

،

غاد

غئ

ة أخ ى يي إَّغار اكهارة اَّراَّب .

الحظ  :عهلل بغيي رق اَّمهللين أو اكحهللاثياذ بعهد قي اكااح إَّ اَّييم اال ي اضي َّجميع اَّمهاقيت و
اَّ ه  َََّّّ ،يجب ضبئ اكااح

ن جهلليهلل عهلل ك بغيي َّ ق اَّمهللين أو اكحهللاثياذ.

 3.05نمئ ع ض اَّراع "("..عنهلل اَّالب):
يي

ن خالل َّا اَّب نا ج بغيي ط يي ع ض اَّراع و هاقيت اَّ الة

اَّمؤقي حيث بيه ط يييائ َّلع ض ما :نمئ 21ساع ونمئ  12ساع .
ي هئ َّا اَّب نا ج عال يئ
حيث يم ن إظهار اَّهقت عليها
قي

حال كهئ هاهاذ إظهار هاقيت اَّع



واَّمغ

نمئ  ساع .

َّا اَّب نا ج بظه عل هاه اَّهقت و


..

واَّعشار ر اعي اَّ اناذ

بيّن

اَّجهللول اَّياَّ :

نمئ ع ض



نمئ  12ساع .

اَّراع



نمئ  24ساع .

الحظ  :يم ن اَّيبهللي

ين نما ع ض اَّراع

باه ةً
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غئ اَّمهياح

عنهلل اَّالب

ن جهاا اَّيح

.

4.15
يي

نمئ ع ض اَّياريخ ":"..
اَّمؤقي حيث يم ن

ن خالل َّا اَّب نا ج بغيي نمئ ع ض اَّياريخ

ع ض اَّياريخ اَّميالدل يئ أو ع ض اَّياريخ اَّهج ل يئ أو ع ض
اَّياري ين اَّميالدل واَّهج ل ش
..

يناو ك  5ثهائ.

نمئ



يالدل دامماً.

عض



ج ل دامماً.

اَّياريخ



يالدل /ج ل ك  5ثهائ.

إئ ع ض اَّياريخ اَّميالدل عل هاه اَّياريخ يي ا ق ع ع ض اس اَّيهم ن أيام السبهد عل هاه اَّج يهللة،
وع ض اَّياريخ اَّهج ل يي ا ق ع ع ض اس اَّشه اَّهج ل عل هاه اَّج يهللة.
الحظ  :يم ن اَّيبهللي

ين أنماط ع ض اَّياريخ باه ةً

ن جهاا اَّيح

غئ اَّمهياح

.

 5.05نمئ ع ض اَّيهقيت صيه /هيهل ":"..
يي

ييهللي

ن خالل َّا اَّب نا ج بغيي اَّيهقيت ن هيهل إَّ صيه

اَّراع وأوقاذ اَّ الة  61دقيي و اَّع س ن صيه إَّ هيهل يأخي
اَّراع وأوقاذ اَّ الة  61دقيي .
عنهلل اَّهللخهل إَّ
اَّيهقيت

َّا اَّب نا ج بظه قيميد عل هاه اَّهقت ش

وا ا حيث يم ن جع اَّمؤقي بعم

اخييار اَّييم " ،"كما يم ن اَّيبهللي إَّ اَّيهقيت

اَّييم " ،"أو جع اَّمؤقي بيهم اَّيبهللي اآلَّ

أل وقت اخييار

اخييار اَّييم "َّ "هَّا اَّب نا ج.

عنهلل اخييار اَّييم " "أو اَّييم " "ث بثبييها يي االنييال إَّ اَّب نا ج اَّياَّ  ،أ ا عنهلل اخييار اَّييم
"َّ "لب نا ج يُاْلب ن اَّمري هللم بحهلليهلل اَّشه اََّّل يي االنييال إَّ اَّيهقيت اَّ يه
بظه اَّعبارة " ":عل هاه اَّهقت وي هئ رق اَّشه " "وا

اً ،يم ن بغيي وبثبيت رق اَّشه

اَّا يي اَّمعيادة يي االنييال إَّ رق اَّشه اََّّل يي االنييال إَّ اَّيهقيت اَّشيهل
اَّعبارة " ":عل هاه اَّهقت وي هئ اَّ ق " "وا

 ..اَّيهقيت

هللاييد حيث
هللاييد حيث بظه

اً واََّّل يم ن بغيي ه نهس اَّا يي .



هيهل دامماً.



صيه دامماً.
اَّيبهللي َّ (يحهللد اَّمري هللم اَّشه اََّّل يبهللأ يد اَّيهقيت



اَّ يه  ،ث اَّشه اََّّل يبهللأ يد اَّيهقيت اَّشيهل).

الحظ  :يم ن بغيي نمئ اَّيهقيت صيه /هيهل باه ةً
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غئ اَّمهياح

ن جهاا اَّيح

.

 6.05وقت اَّعشار ":"..
يي

ن خالل َّا اَّب نا ج اخييار ط يي بحهلليهلل وقت صالة اَّعشار حيث بيه

ثالث خياراذ َّيحهلليهلل َّا اَّهقت بين

اَّجهللول اَّياَّ :
عادل حرب اَّيهقيت اَّمعيمهلل.


..

وقت



اَّعشار



بي عملي بغيي وبثبيت قيم

وقت اَّعشار عهلل اَّمغ

راع ون ف دامماً.

وقت اَّعشار عهلل اَّمغ

هه ر

وساع ون ف

راعيين

ائ يئ،

يي الهه .

َّا اَّب نا ج نهس اَّا يي اَّمعيادة.

 7.05به ي اَّااق ":"..
يي

ن خالل َّا اَّب نا ج اخييار ط يي عم اَّمؤقي حيث يم ن وضعها
حاَّ عم دام عل

هللار اَّراع

عنهلل اخييار اَّييم ""
اَّااق َّلمؤقي

َّهَّا اَّب نا ج (بعاي نمئ به ي اَّااق ) ،كما يم ن بهعي نمئ

اخييار اَّييم

"َّ "هَّا اَّب نا ج.
حاَّ بهعي نمئ به ي اَّااق بناهئ هاهاذ اكظهار
راع وبعهد إَّ اَّعم
..

ش

ن بليار نهرها عهلل أذائ اَّعشار

اَّمؤقي

بليام قب أذائ اَّهج راع .

به ي



اَّمؤقي بعم عل

اَّااق



بناهئ عهلل اَّعشار راع إَّ

الحظ  :عنهلل ا ب هئ اَّمؤقي

هللار اَّراع .

نمئ به ي اَّااق  ،يم ن ضغئ اَّمهياح

ا قب اَّهج راع .

يعهد اَّمؤقي إَّ نمئ

اَّعم اَّابيع َّمهللة  /21/ثهائٍ ث بعهد إَّ نمئ به ي اَّااق .

 1.05نمئ ع ض اَّح ارة "( "..عنهلل اَّالب):
عنهلل ا ب هئ هاه اَّح ارة ثنامي اَّ اناذ إئ اَّمؤقي بع ض اَّح ارة
اَّهللرج اَّمئهي
اَّالب)

يئ ،وعنهلل ا ب هئ هاه اَّح ارة ثالثي اَّ اناذ (عنهلل

إئ اَّمؤقي

و اَّهه نهايت و
..

يم ن أئ بع ض اَّح ارة

اَّهللرج

َّه اَّحاَّ يهجهلل خيارائ َّهَّا اَّب نا ج بيّنائ

اَّح ارة

اَّمئهي
اَّجهللول اَّياَّ :



إظهار اَّح ارة اَّهللرج اَّمئهي .



إظهار اَّح ارة اَّهه نهايت.

ع ض اَّح ارة اَّهه نهايت يه ّ عنهلل اَّالب يئ َََّّّ ،اَّب نا ج ..
اَّمؤقي .
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عنهلل اَّالب

غي

ياح

جميع نردددخ

 9.05اَّنمهذج ":"..
يي

ن خالل َّا اَّب نا ج اخييار عبارة "أغلق اَّجهال" اَّي بظه عل هاه

اَّج يهللة قب اكقا

هللقيييين وبريم عهلل اكقا

عنهلل اَّهللخهل إَّ اَّب نا ج ""

أر ع دقامق.
و

و اسي هللام اَّمهابيح

يم ن اخييار اَّعبارة اَّي سهف بظه عل هاه اَّج يهللة ن جمهع عباراذ يه ة َّها عن واحهلل وَّ ن
ي يلف اسيعماَّها ن لهلل آلخ و َّه اَّعباراذ بيّن

اَّ ق

عبارة اَّج يهللة

اَّهظيه



أغلق اَّجهال ( اَّلغ اَّع ي ).





أغلق اَّجهال ( اَّلغ اَّع ي واكن ليزي ).
أغلق اَّنيال ( هللالً ن اَّجهال).



أغلق اَّجهال ( اَّلغ اَّع ي واَّ ه اَّي ).

أغلق اَّمحمهل ( هللالً ن اَّجهال).

 01.05إعهللاد اكقا
ييه

اَّجهللول اَّياَّ :

":"..
َّجميع اَّ لهاذ ما:

اَّمؤقي نماائ َّ بئ وإعهللاد وقت اكقا

 اَّنمئ اَّنرب :
إئ وقت اكقا
إعهللاد اكقا

لل صالة

ببئ هقت اَّ الة نهرها وي هئ عهلله عهللد ثا ت ن اَّهللقامق يُحهللد ن خالل

اََّّل سيبين الحياً ( 99دقيي كحهلل أعظم ) و اَّياَّ

إئ وقت اكقا

ه هاه اكقا
ظِ
ببعاً َّيغ ّي وقت اَّ الة ،عنهلل دخهل وقت اَّ الة بُ ْ
إعهللاد اكقا

ويبهللأ َّا اَّعهللد اَّيناقص دقيي  -دقيي حي ي

( اَّراع واَّهللقامق) ييغي

عهللد اَّهللقامق اََّّل ب إدخاَّد ن خالل
إَّ اَّييم " "حيث يحين وقت اكقا .

 اَّنمئ اَّثا ت:
إئ وقت اكقا
( ثالً وقت إقا

( اَّراع واَّهللقامق) ثا ت وغي

ببئ هقت اَّ الة وال ييغ ّي ع بغ ّي وقت اَّ الة َّ

صالة اَّظه اَّراع  :دامماً و

واَّهللقامق كما سيبين الحياً ن خالل إعهللاد اكقا ،
اكقا

ك اليام) حيث يي إدخال وقت اكقا

وييناقص بهللريجياً.

الحظ :عنهلل ا ي هئ اَّه ق ين وقت اَّ الة ووقت اكقا
ن  99دقيي ببي هاه اكقا

(اََّّل ب بحهلليهلله ن خالل إعهللاد اكقا

اهأة (ال يم ن أئ بع ض رق أكب

بيهللّم اَّز ن ييناقص َّا اَّه ق حي ي بح راوياً َّلييم  ،99عنهلل ا بيهم هاه اكقا
اَّميبيي َّإلقا

ث ييناقص َّا اَّعهللد كما

اَّراع

َّه اَّحاَّ وعنهلل دخهل وقت اَّ الة يظه عل هاه

اَّه ق اَّهللقامق ين وقت اَّ الة ووقت اكقا

اَّنمئ اَّثا ت) أكب

يهم

اَّنمئ اَّنرب بما اً.
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ن  ،)99و ع

إظهار عهللد اَّهللقامق

 -عنهلل اَّهللخهل إَّ

نا ج اكقا
عل

إند يم ن بهعي وظيه اكقا

""

اَّمؤقي حيث بظه اَّعبارة
" "حيث بظه اَّعبارة

هاه اَّياريخ ،كما يم ن بعاي وظيه اكقا

عل هاه اَّياريخ.
-

سيي اَّ وج ن اَّب نا ج وَّن يظه ه ر عل هاه اكقا .

حال اخييار بعاي وظيه اكقا

" "يي االنييال إَّ ضبئ وقت اكقا

 عنهلل اخييار بهعي وظيه اكقا -بظه اَّعبارة

عل

وي هئ اَّ ق وا

هاه اَّياريخ

اً ،يم ن اَّيبهللي إَّ

اَّ لهاذ

الخ ى يغيي اَّ ق اَّها ا.
 -عنهلل اخييار إعهللاد اكقا

َّ الة اَّهج

االنييال الخييار نمئ اكقا

َّهَّه اَّ الة حيث

بظه اَّعبارة
َّلهللالَّ عل

ثالً سهف يي

عل هاه اَّياريخ
اَّنمئ اَّنرب  ،ويم ن اَّيبهللي

إَّ

اَّنمئ اَّثا ت حيث بظه اَّعبارة
 -عنهلل اخييار إعهللاد اكقا

اَّ الة

هاه اَّياريخ

هاه

اَّهج
















اَّج يهللة

اَّ ح
اَّظه
اَّع
اَّمغ

عل هاه اَّياريخ.
اَّنمئ اَّنرب

يي

االنييال إَّ إدخال عهللد اَّهللقامق عل هاه اَّهقت.

اَّعشار
اَّجمع

 عهلل إدخال عهللد اَّهللقامق ( 99دقيي كحهلل أعظم )واَّيثبيت يي
اكقا

االنييال إَّ

اَّ الة اَّياَّي كعهللاد

َّها نهس اَّا يي .

 عنهلل اخييار إعهللاد اكقاإَّ

َّل لهاذ هللرً ن صالة اَّهج .

إدخال وقت اكقا

اَّنمئ اَّثا ت يي االنييال
(اَّراع ث اَّهللقامق) عل

هاه اَّهقت.
 عهلل إدخال وقت اكقا يم ن اخييار وقت اكقاع ها اآلخ نرب

واَّيثبيت يي االنييال إَّ اَّ الة اَّياَّي كعهللاد اكقا

َّبعا اَّ لهاذ ثا ت ال ييغي يغيّ وقت اَّ الة ن يهم آلخ  ،كما يم ن جع
ببئ هقت اَّ الة.

 َّل وج ن نا ج ضبئ اكقا ..اكقا

َّها.

واالنييال إَّ اَّب نا ج اَّياَّ اضغئ اَّمهياح
بهعي وإعهللاد اكقا



بعاي اكقا
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.

َّجميع اَّ لهاذ.

َّجميع اَّ لهاذ.

الحظاذ:
اَّنمئ اَّنرب يي اوح ين  1و  99دقيي  ،وعنهلل ضبئ وقت اكقا

 .2وقت اكقا

صه َّن بهع وظيه اكقا
 .1وقت اكقا

َّهَّه اَّ الة.

اَّنمئ اَّثا ت يي اوح ين وقت اَّ الة اَّي يي ضبئ اكقا

وعنهلل ضبئ وقت اكقا

راوياً َّهقت اَّ الة نهرها لن بهع وظيه اكقا

 .3ال بيه إ اني ضبئ اكقا
اَّجمع إال

حال وجهد هاه

 .2يم ن اَّهللخهل باه ة إَّ

00.05
يي
لوا

َّ الة ا عل اَّييم

َّ الة اَّجمع وال بعم هاه اكقا
رييل
نا ج اكقا

َّهَّه اَّ الة.

عنهلل دخهل وقت صالة اَّظه ن يهم

اَّمؤقي كظهار وقت اكقا
غئ اَّمهياح

َّها ووقت اَّ الة اَّي بليها،

َّ الة اَّجمع (عنهلل اَّالب).

باه ةً ن جهاا اَّيح

.

نا ج الصهاذ ":"..

ن خالل َّا اَّب نا ج بهعي " "أو بعاي " "نغماذ االسيجا
جهاا اَّيح

عنهلل اَّهللخهل إَّ

.
َّا اَّب نا ج يظه اَّب نا ج اَّه ع الول اََّّل يم ن ن

خالَّد بهعي " "أو بعاي " "الصهاذ
....

01.05

أصهاذ

اَّمؤقي .



بهعي نغماذ االسيجا َّجهاا اَّيح



بعاي نغماذ االسيجا َّجهاا اَّيح

.
.

نا ج اَّلغ "( "..عنهلل اَّالب):

ن خالل َّا اَّب نا ج يي اخييار اَّلغ اَّي يي

ها ع ض أيام السبهد

والهه اَّهج ي واَّ لماذ واَّعباراذ الخ ى اَّي
اَّج يهللة اَّ ميري
واَّميه ة

..

النماط اَّم يله َّعم اَّمؤقي  ،اَّلغاذ اَّم يله

اَّمؤقي

نهس اَّهقت بين

اَّلغ

بظه عل

هاه

حرب اَّالب ،حيث يم ن أئ بحيهل اَّمؤقي عل َّغ واحهللة أو عهللة َّغاذ

يما يل :


اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ اَّع ي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ اَّ وسي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ االن ليزي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ االيااَّي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ الَّماني .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ اَّي كي .



اَّ لماذ واَّعباراذ عل هاه اَّج يهللة اَّلغ اَّه نري .
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حال احيهار اَّمؤقي عل هاهاذ ج امهلل اَّ ي وني َّع ض أسمار اَّ لهاذ ش
بحهلليهلل اَّلغ عل اَّج يهللة اَّ ميري  ،سهف يظه خيار خ َّيحهلليهلل اَّلغ عل

ر (عنهلل اَّالب) و عهلل

َّه اَّشاهاذ ،حيث بيه َّغاذ

يعهللدة حرب اَّالب.
اَّجهللول اَّياَّ يبين عا اَّ ياراذ اَّميه ة َّع ض أسمار اَّ لهاذ لغاذ

 ..اَّلغ


الحظ



أسمار اَّ لهاذ عل هاهاذ اَّج امهلل اَّلغ اَّع ي .



أسمار اَّ لهاذ عل هاهاذ اَّج امهلل اَّلغ االن ليزي .
أسمار اَّ لهاذ اَّلغ اَّع ي واالن ليزي ش



ا

يناو ك  5ثهائ.

 :ب إعهللاد دَّي اَّمري هللم َّا ما ييها ق ع اَّنمهذج اَّيياس َّلمؤقي

اَّميزاذ اَّي بيه عنهلل اَّالب ن قب اَّز هئ ح
حرب اَّالب و َّه اَّنماذج
 .1اَّمؤقي

يله :

اكضا

َّبعا

اً ،كما بيه نماذج أخ ى ن اَّمؤقي يي إنياجها و يعها

:

ع هاهاذ ج امهلل اَّ ي وني َّع ض أسمار اَّ لهاذ ش

ر.

 .2اَّمؤقي

ع هاهاذ رقمي

رييل َّع ض أوقاذ إقا

اَّ لهاذ.

 .3اَّمؤقي

ع هاهاذ رقمي

رييل َّع ض أوقاذ إقا

اَّ لهاذ ووقت إقا

 .4اَّمؤقي

ع درج اَّح ارة اَّهه نهايت.

 .5اَّمؤقي

.

ع هاه إظهار َّل

بهجهلل عا االخيال اذ اَّبريا

واَّب

َّه اَّنماذج عن اَّنمهذج اَّيياس وذَّ

اَّ بئ .يم ن إنياج ؤقي واحهللة بحهل جميع اَّ ياراذ اَّرا ي .
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صالة اَّجمع .

ط يي اَّعم و َّياذ

 .16ر ئ اَّمؤقي
يي ر ئ اَّمؤقي

ع اَّحاسب (عنهلل اَّالب):

ع اَّحاسب عن ط يق وصل  USBن أج بحمي

َّا اَّملف يي اَّح هل عليد ن اَّش ك ح
هللين ال بحيهل اَّمؤقي عل

اً و يي اَّلجهر إَّ

لف هاقيت صالة جهلليهلل إَّ اَّمؤقي ،
َّه اَّعملي

حال ب كيب اَّمؤقي

هاقيت اَّ الة وال اكحهللاثياذ َّهَّه اَّمهللين  ،ويم ن إج ار ذَّ كما يل :


 وص اَّمؤقي ع اَّحاسب عن ط يق أخَّ اَّ ئ ع اَّحاسب اَّمهجهد عل اَّلهح اَّ لهي َّلمؤقي .
 هغ اَّب نا ج َّيشا هلل اَّهاجه اَّياَّي :
ق أوالً ين يب اَّب نا ج اَّم ق ع اَّمؤقي عل اَّحاسب.


 عهلل بحهلليهلل رار اَّملف يجب الحظ اَّمعله اذ اَّمري ل
اببع اَّ اهاذ اَّمبيّن

واجه اَّب نا ج ث

اَّ اهة اَّثاَّث حهللد اَّملف اََّّل ب يهلل بحميلد إَّ اَّمؤقي .
ن اَّملف واَّي بظه عل واجه اَّب نا ج

اَّ اهة اَّ ا ع .



ينهيَّ اَّ اهة اَّ ا ر  ،عنهلل ا سهف بظه رساَّ ب ب ك ينهيَّ اَّعملي

َّيحمي اَّملف إَّ اَّمؤقي ق

نجاح وسهف بعا رق َّلمهللين اَّي ب بحمي
ن خالل نمئ اَّب ج ق

إدخال َّا اَّ ق

هاقيت اَّ الة َّها إَّ اَّمؤقي .
اَّب نا ج " ،"سهف بظه اَّمؤقي

اَّ الة اَّ اص هَّه اَّمهللين .
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هاقيت

 .17اَّعناي واَّ يان :
إئ َّا اَّجهاا ح يل ب مي
عل اكيهار
 حا ظ عل

ا

ه وط اَّ مائ:
يار اَّمؤقي جا  ،إئ ال اار واَّ طه

بع ضت اَّمؤقي َّلبل  ،ق
 حا ظ عل

يميز و اع

اَّينهيَََّّّ ،ا يريهجب عا ليد عناي  .االقي احاذ أدناه سيراعهللك
وجميع أنهاد اَّرهام

يله َّلهللوام االَّ ي وني .

حال

نزد اَّيا س ن اَّ ه ار ودد اَّمؤقي حي بجف بما اً قب إعادة بشغيلها ن جهلليهلل.

يار اَّمؤقي عيهللاً عن اَّمناطق اَّمغب ة واَّمير

وذَّ الحيمال بع ض اَّم هناذ االَّ ي وني َّليلف.

 ال بع ض اَّمؤقي لهع اَّشمس اَّمباه ة َّهي اذ طهيل سهارً أثنار بشغيلها أو خالل ي ة اَّي زين.
 حا ظ عل

يار اَّمؤقي

ن عم الجهزة االَّ ي وني ،

عيهللاً عن اَّح ارة .إئ درجاذ اَّح ارة اَّعاَّي قهلل بي

وبشهه أو بَّيب عا أنهاد اَّبالسيي .
 حا ظ عل

يار اَّمؤقي عيهلل ًة عن ال اكن اَّباردة جهللاً .عنهلل ا بعهد اَّمؤقي إَّ درج اَّح ارة اَّعادي  ،قهلل بي هئ

رطه داخ اَّجهاا ما قهلل يربب بلهاً أَّهاح اَّهللوام االَّ ي وني .
 ال بُريئ اَّمؤقي أو بهللق عليها أو بهز ا ،اَّمعا ل اَّ شن قهلل ب ر أَّهاح اَّهللوام االَّ ي وني اَّهللاخلي .
 اسي هللم قاع جا
 عنهلل بعا

ونظيه وناعم

حهل اَّيغَّي يجب اسيبهللاَّد آخ َّد نهس اَّمهاصهاذ اَّمَّكهرة ن قب اَّش ك اَّم نع  ،و

انيااد كب اَّيغَّي اَّميناو أو
اَّميناو

ن اَّيماش َّينظيف اَّمؤقي .

ش

ج حهل اَّيغَّي اَّمريم  ،اسيبهللَّد آخ

باه إَّ اَّمؤقي لئ ذَّ

حال

ع االنيباه إَّ عهللم وص اَّيغَّي

سيؤدل إَّ بعا اَّهللاراذ االَّ ي وني اَّي بعم عل اَّييار

اَّمريم .
 كا

االقي احاذ اَّمَّ كهرة أعاله بنابق عل اَّمؤقي وعل اَّشدداحن وعل جهاا اَّيح
كز صيان

بعا أل ن َّه الجهزة ،اع ض اَّجهاا عل أق

عل حهلل سددهار.

حال

عيمهلل.

ن اَّمم ن أئ ييغي اَّم دددمهئ واَّمعله داذ اَّي يحيهيها َّا اَّهللَّي نييج َّليغي اذ واَّيحهلليثاذ اَّي قهلل با أ
عل

َّا اَّمنيج (اَّمؤقي ) ،بيهم ه ك الوام

يه ي بحهلليث نه

َّهَّا اَّهللَّي و ق اَّحاج إَّ ذَّ .

َّمزيهلل ن اَّمعله اذ قه ها زيارة هقعنا عل االني نت .www.al-awail.com

نلهت عنايي

إَّ ض ورة اال يمام هَّا اَّهللَّي وحهظد

ائ ناسب الحيهامد عل
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ياذ ق ني ك يم .

