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  بولنهان كيفية صالة 
  صالة دوا ركعة

  :تامركعة 
اُصلّي سنةَ خسوف الْقَمرِ ركْعتينِ للَّه : نية -1
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12خري  
.سالم ممرب-13
       
 

 
لغا 

الضحى 
     

 

خطبة:  
 كايلهان اين دالكوكن دوا خطبة كران 

د    
   خطبة طبةخ 

   هاري راي طبةخ, 
بوكنله منجادي  طبةخ ن دوا اميانواالو با
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  .هانصح صالة  شرط با
 

خطبة
 
 

 
سرفغت9 

         
نِآيتي  ِىُألول 

 .  اَْألبصارِ
  أَشهد أَنْ    هدحو واللَّه  لَه رِيكوش ،

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسروو.   
 
  
  



خصختبة  


 


 ملِّ   اَللَّهم  صّلسو     
   
 

  
 

 ،دعا با  أَمهآ أَيفَياسالن،  قُواْ اللَّهتا       

        .  
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 منفعتكنله 
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 تكحياتك :  اغْتنِم خمسا قَبلَ خمسٍ
كتحصو كقَمس  اغَكفَروكلغش 
 كاببشوكم  اكنغوك.  

  .)رواه البيهقي(
  

  
      

    
    
  

فقري 
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د  ء   منمبهكن ن  دان  ال  

 رزقي  . ةبرصدق 
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  ،
 ْلوِسكمي عرِّنِ الش.  

  ).رواه البخاري(
  

و الل. ةإسالم ايت صدق اتس "
ميان مريكبايا نيب اهللا، : تاصحابة بر


منفعة
،    

جك

يك ، جك  

 مك  
  ".كجاهنتمالكوكن  دان مناهن ديري در
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أَعوذُ          

                      

                  51  

 
  
  

 ، 
     

 
  ،  

      
 

 
 
  

 ونفَعنِي ،  ولَكُم لي بارك اُهللا
  وتقَبلَ منِّي  يات آلبِا وإِياكُم
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 التهتوو، هوإِن ميلالْع عيمالس وه.  
  

   رفغتاَهللا  س يل لَكُمو 
 لْمؤ  ،ولسآئرِ 

ؤلْم ،ورفغتفَاسه،هوإِن ميحالر رفُوالْغ وه.  
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خـطبة  

ج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنع
اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش      اُهللاهدحو  و لَه كرِيوش ،

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو و لُهوسروو.  
 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس و  

 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو ويِنيِّمِ الد.  
  . أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ

:قَالَ اُهللا تعا              
                . 

 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ    نع ماللَّه ضارو نيلسريِّد الْمس
ابِهحأَص هتابقَرواجِهوأَزو ِِ هاتذُرِّيو نيعمأَج.  

  

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو ملسلْمل راغْف ماَللَّهني  

َ 
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اتنمؤالْما واو مهنآِء ميح عيمس كإِن ،اتوم
اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم با . قَرِيإِن ماَللَّه

لُك بِأَسمآئك مينِ، ونسأَك انسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِِّ
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية  وصفَاتك الْعظْمى الْحسنى

ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال
 ين ادريس شاه احلاج ابنّالد فرلْطَان شس ،

الاملرحوم سلْطَان صِّالد ين عبد العزيز شاه احلاجح.  
  
  

مةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول ،كنم  ، ِنباه اري شلْطَان   أَمالس

نٍ وأَم ىين ادريس شاه احلاج فّالد فرالشص ةيافعحٍ و
لِِ وبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه

د، وبلّغْ عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
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،  
 ،    

 


                        

          .          

          .     
  
  

  
  

  عباد اِهللا،               

                 
               

  
  
  

هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر    همنِع 
زِدليفَض نم هأَلُواسو ،كُمِه  اِهللا كْرلَذو كُمطعي

.أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 
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