
 
 ة يهجر ........... دعاء اخري اتهون 

 سبلوم مغرب 
  بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ددٍ  َأْيددَرِو اَُِْْبََّدداِء َصاَُْمْرَسدد ََُم َعلَددَ َسددَِِّّ ََ ُرَم  دد ََُة َصاَ   ِلَو َصَعلَددَ َءاَِددِ  َاْْلَْمددُ  هِِ  َربِّ اََادداََِموَ  َصاَة دد
َْ َُد ُددْه ِم ددُ  َص َْ  َدْرَ ددُ َ صَ َصَصددْبِبِ   ددَ ِة ِْ ددا َُدَمَّدْ َد َددا َعْ ددُ َ نَدلَدد ِِ اَ   َِ َ  َمددا َعِمْل َددا ِ  هدد ُِ َص َْ  َدْ َ ددُ َ َاْْجَاِددَو. اََل ُمدد َُِ ددََّ ا

َِ  َداَ َصَدَعْو َد َدا ِ َو اَ د ْوََددِة ََدْادَ  ُ ْرأَ  َُِو ََ َعَلَّدْ َدا ََدْادَ  ُْددْ رَِ َل َعلَدَ ُع َ  َُْ د َدْغِ ُرَْ ِمْ ددُ  َصَحُلْمد  ِ َدا َعلَدَ َمْاِةددََِّ َلَ نَدِن
َطعْ  ِْ َِبد ْلُ  ِم  ا َصاَل  َد ُِ َصَصَعْ  َدَ ا َعَلَِّْ  اَثد َواَب نَد َد ََ ايَ َكِرمُي. نَاْغِ ْرَََ اَ َصَما َعِمْلَ ا ِنََّما ِْ ا  َدْرَ ا  َرَ اَء

،ذسكرياثذكاام ذللامذموكا كسذكداولكس،ذكدااوس،ذداسااذدا ذذذذذذذواذاهللاَللَُّهمَّ ََي تَاوَّاُب َوََي َغفَّار،ُُ 

االواامذماا ذساااغذادذساا ايذالااااذلواا  ذذدريضداء واادذلواا  ذذ٢واادذدل اامذدا ذدساتذساارلاذفركاااااذ٢فركااااذ

دذدداملذالرساات سذساان وا ذ اارذ٢هاروااةذاوااس،ذساا ككسذفركااااا........... دساا اكاكسذدسااكنادذلاااه  ذ

امحاسذدا ذاياومذما ذكا اذكاام ذ  ها  ذ اااتذافالامذكارياثذذذذذذذذذذذصفة  ذدكاسذذمك ذما ،ذذاعلم ذدا ذف  اه 

ذكام .ذ٢كأَ اءندأمك نكسذس اسذكدولكس،ذكداوس،ذداساذدا ذ

ُُُ َي ،ُ ذ٢سكرياثذدسكنادذلاه  ذاواسذكاام ذللامذموكا كسذفر ا السذذذذذذاَللَُّهمَّ ََي ُمُِيُب َوََي َواِسا
الامذاوااثذستاضاامذعماحلذصااحلذدا ذ رولامذذذذذذذلرميذماا ذاالوامذما ،ذذذذدريضداء ودذصاحلذسض ذذ٢دا ذفكركاء 

ماناكاسذددانواذان ضرهكسذافالمذكرياثذككا ذكاام ذكتهاضاواء ذوادذذذذذذدأخدريةثذ اثق-ضنار ذفهاسذستاثق

ذ رفنا س.

،ذكريضداءندا ذكأمك نس،ذذمغ رةواذاهلل،ذكادوكسذافالمذكرياثذاكسذاَللَُّهمَّ ََي ُمْنِزَل اْلََبَكة َوالنِّْعَمةُ 

سارلاذلارلكدذدافا ذذذذذدأخدريةوةذم ذاوتذستبذ اض ذكام ذمن افتذكتهاضواء ذددانوااذدا ذذه اوةذدا ذعنا

ذدا ذنعم ث.ذضسوقداذقت اذدا ذسوقداذايفذنرا ذدا ذمناادمذستبذاان   ذكام ذمن افتذشر

َ  اْصِرْو َع  اَ َصَعْن ُسْلطَاُِ اََ صعن نرماي ور   وهرَ َصَعِن اَُْمْ ِلِمَو َصاَُْمْ لِ  َماِتَ َصاَُْموْءِمِ َو اََل ُم
َُ ا ُم َِاَمَ اََِْ ََتَ َصاَِْمَبَنَ َصأَزِْل َع  ا َصَع دْ َْْس َْْمرَاَض َصا َََء َصاََْوابََءَ َا َْْصَهاَمَ ِبَ َِّل َصاَُْموْءِم َاِتَ اَََْب َْ َصاَظُّ ُدْوَن صْا َشُُّكْو

ََِل َصاإِلْكرَاِم. رََد َ ا آ اَب اَ  اِر. َصَصل َ هللا َعَلَ َسَِِّّ ََ صََكَرِمَل اَي َذاَ اْلَْ ََ َِْخَرِة َحَ َ ًة َصَِْ ا َع ُْدََّا َحَ َ ًة َصِ ْ ا  َِ ا ِ  اَ ُّ
 ََ  صاْلم  هلل رب اَااملو.ُرَم ٍ  َصَعَلَ آَِِ  َصَصْبِبِ  َصَسل 

 
 



 
ذةذوهار........... ذدعاءذأالذلاه  ذ

 مغرب د اخذسلكدذ
 بسمميحرلا نمحرلا هللا ‘ 

ددٍ  َأْيددَرِو اَُِْْبََّدداِء َصاَُْمْرَسدد ََُم َعلَددَ َسددَِِّّ ََ ُرَم  دد ََُة َصاَ   ِلَو َصَعلَددَ َءاَِددِ  َاْْلَْمددُ  هِِ  َربِّ اََادداََِموَ  َصاَة دد
َْص ُلَ َصَعَلَ َِِ مُي ا َََِْ  ُّ اَْ ََ ْا ُْ َ  َأ ا َعاٌم َ ِ يٌ  َْْ   َصَصْبِبِ  َاْْجَِاَو. اََ لُم ََ َْ اَُْمَاو ُلَ َصه َنْضِلَل اََْاِظََِّ َصُ وِد

 َْ َِِ َصَُْ دَأََُل ا ِِ َصُ ُ وِد َِ َصَأْصَََِّاِء َ اَ َُْ َأََُل اَِْاْةَمَة ِنَِّ  ِمَن اَش َّْطَاِن اَر ِ َّْ ْمدَن ِمْ دُ  َصِمدْن َيدرِّ ُكدلِّ ِذ  أَْْدَبَل َعَلَّدْ
ََاَي  َِرَُِّد َ َيرٍّ َصِمَن اََْب َْم ارَِة اِبَ ُّوِءَ َصَُْ َأََُل اإِلْيِ َغاَلِ ِبَا يُد ِِ اَ د ْ ِس ا َِ ا ِ ََََّْل َصاآلنَاَتَ َصَُْ َأََُل اََْاْوَن َعَلَ ه

ََِل َصاإِلْكَراِم. َُ اَي َذااْلَْ  ُزََْ َ اَي َرُءصُو  اَي َرِحَّ
يُدُ    ه  ذدكسذلومكمذامحةذذدا ذكم اهسذم ذودذمهاذل ا ،ذذواذاهلل،ذكام  اَللَُّهمَّ ََي َوِلُّ َوََي َحَِ

ذضاواس،ذاكاسذفرلونا اكسذدافا ذضا داء ذشاونا ذدا ذكا ذذذذذذذ........... مسكناذدكسذكا ال سذلااه  ذهارواةذذذذ
مااسذذ،ذودذكاهتذسرلاذداف ذس اسذ اسذ نخانااذذ٢كام ذ  ه  ذاكسذكدومنتذداف اثذدا ذداف ذلواف

-سرتاسثذكام ذ  ه  ذاكسذفرل ل كنم ذودذسال ا ذا اءذدا ذفثاكوت،ذمصوتةذدا ذكد كر ،ذف ا ،ذ
  هاا  ذاكااسذس اااسذذذضواادذمناا اااتذككاا ذكااااهنتذدا ذكااام ذكاا ذذذذُ  ددوثذداامذض  اا ا ذل اساا

كتااءوقسذدا ذذذ٢ ااثقذما ككعذعماحلذذذ-كق السذدا ذكم دهسذاان   ذ ت لوهكسذكام ذموك كسذستاثق

ذ.خريةدأدا ذكتهاضواء ذددانواذدا ذذكريضاءنامذكتاكوقسذاان   ذمنخاف

ُُ َوََي َبِصريُذ ي كاام ذذذضكلا ااذان ضرهكسذافالمذكرياثذكك ذكام ذدا ذذاهل ذواذاهلل،ذ اَللَُّهمَّ ََي َسَِ

اكسذااسواذدا ذعم اذودذفنادذداملذذاميا ،ذلق ى،ذامحة،ذنعمةذدا ذ رك م ذودذ رفنا سذسرلاذكصوحنتذ

ل  هكنلمذاميا ذكاام ذسا فامذكاام ذذذذذازق ذودذيولذسض ذد ركيت.ذضودذ اءوقذسض ذ رلراسس،ذك 

ذم ذدا ذمناأاه ذمس اذساكنم .ذ۲دافتذملقدناكسذفرون م

َ  اْصِرْو َع     وهرَ َصَعِن اَُْمْ ِلِمَو َصاَُْمْ ِلَماِتَ  فرماود اماَ َصَعْن ُسْلطَاُِ اََ صعن اََل ُم
َِاَمَ اََِْ ََتَ َصاَِْمَبَنَ َصأَزِْل عَ  َْْس َْْمرَاَض َصا َََء َصاََْوابََءَ َا َْ َصاَُْموْءِمِ َو َصاَُْموْءِم َاِتَ اَََْب َُ اَشُُّكْو ُم   ا َصَع دْ

َِْخرَةِ َصاَظُّ ُدْوَن صاْ  ُْدََّا َحَ َ ًة َصِ ْ ا ََِل َصاإِلْكرَاِم. رََد َ ا آ َِ ا ِ  اَ ُّ َحَ َ ًة َصَِْ ا  َْْصَهاَمَ ِبَ َِّل صََكَرِمَل اَي َذاَ اْلَْ
 ََ اَب اَ  اِر. َصَصل َ هللا َعَلَ َسَِِّّ ََ ُرَم ٍ  َصَعَلَ آَِِ  َصَصْبِبِ  َصَسل  ََ   َربِّ اَااَََِمو.َصاْْلَْمُ  هِ ِ  َ َع

 
 


