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حماسبة ماللوءي تربية مدرسة رمضان 
   :                

                       

   1  

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه   لَه رِيكش،  دهأَشو
هدبا عدمحوأَنَّ م مّلسلِّ وص ماَللَّه .لُهوسرو   

دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
للَّه، أُوصيكُم وإِياي اتقُواْ ا أَيها الْمسلمونَ!بعد، فَيآ 

قُونَ. قَالَ اللَّهتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت :     

                    

  . 
  

 
                                                   
1 Surah al-Ahzab ayat 21 
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 حاضريين 
 

     حاضريين
  ٢

     
   

 ض   
 

 

    كيفتو
ءء

رمضان 
 

 
 

   ٢ء
      

ء ٢رمضان
ل كفيزي 
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ء  
ض

  ك
   

   
٢ءافكتاعبر

 -  -
   ء 
ءرمضان٢ 

ء
ء  مؤمن  ء

٢كج 
٢كم
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    ء 
ض  رمضان
 ء٢ 

   ء
٢   
٢ 

 

 
 

 رمضان   ٢ 

    ٢ 
 رمضان  

 ءلكفيزي 
لكفيزي
ءءلكزيفي

  þ 
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نفسوء
ء   

  نفسو 
    
ءيوسف53؛ 

 

                   

                

 

     
 نفسوء  
٢

   ﴿مك
نفسو﴾  
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حاضريين 
 

ء
  رمضان  

   
5 

   5  ض
   

   5  ض
  ٢ 

  رمضان  
رمضانيك٢

 ء
    رمضان

ء 
 

حديث  رضي  
þبرسبدا؛ 
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 ء   أخرية

دنافيكن   
  مضانر ء

    
  ء

فهمي   
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فَشةاعٰكلقرية خ
  رمضان 

   
ٰ٢ء 
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  رمضان
ء


 ء  
 -ء

فر 
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كم﴿﴾مريك
كمري غضسهي نكدصفت
  ٢ 
كمري  كمري 
كمري    
كمري
 

 
 

 
 

     
 þ
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  ء رمضان
     -

قراف٢
ء 
 كيخصو

ءصدقه دبولنمضان ر
٢  ٢  ء 

ء  -

كي 
 -كاخبار

 
خصورمضان

كمري
خالصن 
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ءفر8-9 

 

                  

                         

       

 

ضجو كمري   ٢  
ء
    ﴿

﴾
 -
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   ء
رمضانكي


     رمضان

ءء 
    ء

  كم


 
ء 

 

 رمضان مك
    


   ٢
فقري٢

  ء
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نفسو  رمضان
    رمضان 
 رمضان كسن
   ء
رمضان  
خال 
  
  برمنفعة
ء 

 

سفيوفرمان
3 
 

                

                     

 

  ﴿﴾
 -  
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٢
 

 

 -   
 كتيك  رمضان

    -
   رمضان
)sanubari( 

 

 
 

خطبه  خريي  
٢ 
 
 

1.   
   خالقخالق
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2.    
 رمضان  خالق ٢صفة

ء٢صفة 
 

3. 
كتيك

 ض 
 نفسو

 

4.    
  صالخا تع واض 
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 كمري ء
نكالصخ 
كمري

     
 

 

﴾103: التوبةسورة (   
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 ولَكُم بارك اُهللا  لي  آن، 
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .  

 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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  بة كدواخط
 

نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَنزرو ،
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش       هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ت نمبِإِو مهبِع وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
 قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعب ايإِيو يكُمأُوص ،

 فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ. بِتقْوى اهللا 
 

 
 

  
  
    
ءخالق 
þ
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 خالق 
.
ضجوء

 فهمن  
  
    
   

                   

          .  

 م صلِّ وسلّمللَّهاَ  سيدنا ومالَونا محمد يِّدس 
 هتابقَرو ابِهحأَص نع ماللَّه ضارو نيلسرالْم

.نيعمأَج هـَّات   وأَزواجِه وذُرِّي
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

، إِنك سميع  واَألمواتمنهم  اَألحياِء مؤمناتوالْ
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 الْحاجات. يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  ظْمىوصفَاتك الْع ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت

، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
هم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، اَللَّ احلاج.

،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الالْجذَاوكَرمك يا 
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د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو .ادشالرو  

  


 كحضرمتو     


    

خصو    
ء

      
 

 

   كحضرمتو 
    

   
     منفعة
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     فكريت يغبودي
     

ءريضا      
      

 
  ضرمتوحك. 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 

 شيعة، فهامن
فهمن 

 

 

    
 فرض 
 وانضفركء نكقف

ـفقكن يءماللووقف
﴿PWS﴾
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﴿TAPIS﴾. مسوض

غضهيخري. 

 

                           

        .            

             .   

باِهللاع اد ،                

                  
             

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر   
نِعهم هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ.
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  زاكي
30.06.2016 

 

 


