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َّوماَّأْسَرْرتََّّوماَّأخ ْرُت،َّوماََّقد ْمتََّّماَّليَّاْغِفرَّاللُهم َّ
مََُّّأنتَّمّني،َِّبهََِّّأْعَلمََُّّأنتَّوماَّأْسَرْفتََّّوماَّأْعَلْنُت، َّالُمَقدِّ

 أنتَّإالَّإلهَّالَّالُمَؤخُِّر،َّوأنتَّ،
 

 وَمن واألرضِ  السماوات قيِّمُ  أنت الحمُد، لك اللُهم  
 وَمن واألرض السماوات نورُ  أنت الحمُد، ولك فيهن،
 ومن واألرضِ  السماوات َمِلكُ  أنت الحمدُ  وَلكَ  فيهّن،
، أنت الحمُد، وَلكَ  فيهّن، ، ووْعُدكَ  الَحقُّ  وِلقاُؤكَ  الحقُّ

 والنبيون َحٌق، والنارُ  حقٌّ، والَجن ةُ  حقٌّ، وقُ ْوُلكَ  حقٌّ،
 أْسَلْمُت، َلكَ  اللُهم   حقٌّ، والساعةُ  حقٌّ، ومحمد حقٌّ،

ْلُت، وعليك آَمْنُت، وِبكَ   وِبك أنَ ْبُت، وإليك تَ وَك 
ْمتُ  ما لي فاْغِفر حاَكْمُت، وإَلْيكَ  خاَصْمُت،  وما َقد 

ْرُت، ُم، أنت أْعَلْنُت، وما أْسَرْرتُ  وما أخ   وأنت الُمَقدِّ
ُر،  غيُركَ  هإل ال أو أنت، إال إله ال الُمَؤخِّ

 

اللُهمَّ اغِفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أْعَلُم ِبِه مّني. اللُهمَّ اْغِفر لي ِجّدي 
وَهْزلي وَخطَئي وَعْمدي وكلُّ ذلك عندي. اللُهمَّ اْغِفر لي ما قدَّْمُت وما أخَّْرُت، وما أْسَرْرُت وما أْعَلْنُت 

ُم وأنت الُمَؤخ ُر وأنت على كل  شٍئ َقدير.وما أنت أْعَلُم ِبِه مّني، أنت الُمَقد    

 

م ُُقَدُ المُ   
 الُمؤَخِّرُُ
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 وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
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 رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 زيري ٰى ين ىن نن من  زن
 جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  ني مي

 خب حب
   

 

  مم خم حم جم يل ىل مل
خن حن جن يم ىم  

  
 



ىي مي خي حي ٱ  

    
 



 لك اك يق ىق يف ىفيث ىث  ٱ
 منيك ىك مك

     
 

 من زنرنممام يلىل مل يك ىك ٱ
زي ري ٰى ين ىن نن  

      
 

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱ

       
 

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱ
نث مث زث رث  يت  

        
 

جم مقحق مف خف حف جف مغ جغ  مع  

          
 





 جغ جض مص خصحص ٱ
 



 جغ جض مص خصحص ٱ
 



مئ زي ري ٰى  

 
 

لك حقمف خف  حف جف  

  

 

مب خب حب جب هئ مئ خئ  

   

 



 ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمتٱ
 

 

ىي مي خي حي جي ٱ  

  

 

 ىت نت مت  زت رت يب ىب ٱ
 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت
 يل ىلمل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف

زن رن مم ام  

   

 



 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱ
مبخب حب جب هئ  

 
 

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  نب مب زب

 

   زت رت يب ىب ٱ
 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت
 

 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث
 

ىه مه جه ين ىنمن خن حن  

 

 



  يل  ىل مل يك
 

 من زن رن مم ام
 

 هبمب خب حب جب هئ  مئخئ
 

 مثهت مت
 

 مح جح مج حج
 

 حص مس خس حسجس مخ
 

   خض حض جض مص خص
 

   جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 

 جك مق حق مف خف
 

  جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن
 

 خت حت جت
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   حل جل مك لك خك حك
 

 جم هل مل خل
 

 ىل مل خل  حن جن مم خم حم
 جميل

 

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
   يه ىه مه جه ين ىن

 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
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 يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱ
 ىق يف ىفيث ىث نث مث  زث رث

اك يق  

  

 

 ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم ٱ
 يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين
 رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 نب  مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

ىف يث ىث نث   

   

 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب
 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث

يل ىل مل يك ىك مك  

    

 

مغ خصحص مس خس حس  

 
 



 َََّّّع نِّيَّف اْعفََّّاْلع ْفو ََُّّتِحب ََّّع ُفو ََِّّإنَّك ََّّاللَُّهمََّّ
 

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف
ام يل ىل مل يك  

 
 

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ٱ
حف جف مغ جغ مع جع   
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حم جم هل مل خل حل جل مك ٱ  

   

 

مي  هنمن خن حن جن مم  

    

 

 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك
 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب

جس مخ جخ مح جح مج  

     

 

 حم جم يل ىل مل خل
مم خم   

      

 

ىه مه جه  ين ىن من خن  

        

 

جح مج حج مث هت ٱ  

         

 

مي زي ري ٰى ين  
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حي جي يه ىه مه  

           

 

 "َوبَاِلَغ ِفي ااِلْسِتْنَشاِق ِإالا َأْن َتُكوَن َصاِئًما"
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Aims:
•	To	help	you	build	a	relationship	
with	your	Creator

•	To	teach	you	the	knowledge	
that's	obligatory	upon	every	Mus-
lim	to	know	about	his/her	religion

•	To	help	create	an	Islamic	identity	
and	foundation	in	your	heart

When?	Sept	2016	-	May	2017.	
Every	Saturday;	1-6	pm

Where?	Revival	of	Islamic	Herit-
age	Society	(Women’s	Committee)	
-	2nd	Floor,	Near	Qortuba	Co-op-
erative	Society,	Beside	the	Qortuba	
Garden,	Qortuba	Area	(Kuwait)

Fees?	KD	40.

Want to register? Registra-
tion	begins	20th	August.	Fill	up	
the	form,	and	submit	the	fees	at	
our	Center’s	Office	(in	Qortuba).	
(Please	bring	along	the	candidate’s	
Civil	ID	copy	and	a	passport-sized	
photo).

Transport?	Available:	Farwani-
ya,	Khaitan,	Salmiya,	Jleeb	Ash-
Shyoukh	and	Fahaaheel	(Provided	
there	are	at	enough	girls	from	
each	area)

Sports Basketball,Throwball	&	
more!	

Activities	Arts	&	Crafts,	
Painting,	Cooking,	Crochet,	Jewelry	
Making,	Elocutions,	Quizzes,	Com-
petitions	&	prizes!	

Outings	Two	per	year	

Manners Topics	related	to	
Aadab	(Manners)	and	Akhlaaq	
(Character)	will	be	dealt	with	in	an	
interactive	manner	once	a	month.

Need more information?
65714754,	94456131											
Jannahcrew@gmail.com
Like	us	on	Facebook!

Important Note!	In	this	
course,	attendance	&	passing	
exams	is	vital	for	being	pro-
moted	to	the	next	year	Unex-
plained	absences	may	oblige	a	
student	to	repeat	the	year.

Revival of Islamic Heritage Society | Women’s Committee
Enlightenment into Islam Center | Jannah Crew

A 4-Year 

course for 

Teenagers 

(aged 12-17) 

to help them 

grow in the 

right direction

Tarbiyah
Program

Join        Jannah Crew’s 

Aqeedah Fiqh Qur’aan Seerah

Year	1
The	Three	
Fundamental	
Principles

Tahaarah
(Purity)

Rights	of	
the	Qur’an

+

Tafseer	
of	Juz	
‘Amma

Rights	of	the	
Prophet	

(Sallallaahu	‘alayhi	
wasallam)

&
The	Makkan	

periodYear	2
The	Six	Pillars	
of	Eeman

Salaah	
Pt	1

Year	3
The	Book	of	
Tawheed	Pt1

Salaah	
Pt	2 The	Madinan	

Period

Year	4
The	Book	of	
Tawheed	Pt2

Fasting

 HIM
 Alone

Get ready for Paradise,

Set the tone!

Pr
ogr

am

 you
r heart to loving

Starting 3 Sept Hurry!



   مث هت مت خت حت جت هب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱ

 


