
  wird al latif -Imam haddad

 الورد اللطيف اإلمام عبد هللا بن علوي احلداد ريض هللا عنه 

ۥ ُكُفًوا َأَحٌدۢ  ُ َمُد لَْم َيِلْ َولَْم ُيوَلْ َولَْم يَُكن لَّ ُ ٱلصَّ ُ َأَحٌد ٱللَّ ِ الرَّمٰحِن الرَّحمِي ُقْل ُهَو ٱللَّ بِسِم اللَّ
3 times

ِ الرَّمٰحِن الرَّحمِي ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ ٱْلَفَلِق ِمن َشِّ َما َخَلَق َوِمن َشِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب َوِمن  بِسِم اللَّ
3 times ِت ِف ٱْلُعَقِد َوِمن َشِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد َثٰ فَّٰ َشِّ ٱلنَّ

ِ الرَّمٰحِن الرَّحمِي ُقل َأعوُذ بَِربِّ الّناِس َمِلِ الّناِس ِإٰلِ الّناِس ِمن َشِّ الَوسواِس اخَلّناِس  بِسِم اللَّ
3 times ى ُيَوسِوُس ف ُصدوِر الّناِس ِمَن اجِلنَِّة َوالّناِس الَّ

3 times ون ربِّ أعوُذ بَِك ِمن َهَزاِت ال�شياطنِي وأعوُذ بَِك رَبِّ أن حيُضُ

 أَفَحِسْبمْت أنَّام َخَلْقناُكْ َعَبثًا وأنُّكْ إلينا ال ُتْرَجعوَن َفَتعاىل هللُا املُل احلقُّ ال إَل إاّل ُهَو ربُّ 
العرِش الَكرمِي َوَمن َيْدُع َمَع هللِا إلهًا آَخَر ال ُبرهاَن ل بِه فإنَّام ِحَساُبُه ِعنَد ربِِّه، إنُّه ال ُيفِلُح 
ْبحاَن هللِا ِحنَي ُتْمُسوَن و حنَي  الاكفرون وُقل رَّبِّ اْغِفْر َو اْرَحْم وأنَت َخرُي الرَّامحني. فسشُ
امليِِّت  احليَّ من  ُيِرُج  ُتظِهروَن  األرِض وَع�شّيًا وحنَي  امواِت و  السَّ امحْلُد يف  ُتْصِبحوَن وُل 

وُيِرُج امليََّت من احليِّ وحييي األرَض بعَد موِتا، وكذِلَ ُتَرجون

3 times أعوُذ ابلّل السميع العلمي من ال�شيطان الرجمي 

َيِة هللِا وِتَل األمثاُل نَِضُبا  عًا ِمن َخ�شْ َتَصدِّ لَْو َأنَزْلنا َهذا اْلُقرءآَن عىل َجَبٍل لََرأْيَتُه خاِشعًا مُّ
هادِة هَو الرَّمحُن الرَّحمُي  ي ال إَل إاّل ُهَو عالُِم الَغيِب وال�َّ روَن ُهَو هللُا الَّ لِلناِس لَعلَُّهْم َيَتَفكَّ
 ُ الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبِّ وُس السَّ ي آل إَل إالَّ ُهَو اْلَمِلُ اْلُقدُّ * ُهَو هللُا الَّ
بُِّح لُهو َما يف  َن ُيسشَ ُر َلُ األْسآُء اْلُحسشْ ُكوَن ُهَو هللُا اخلالُِق اْلبارُِئ اْلُمَصوِّ ا ُيْشِ ْبحاَن هللِا َعَّ سشُ

َمواِت َواألْرِض َوُهَو اْلَعزيُز اْلَحكمي السَّ

َُّه ِمْن ِعباِدان اْلُمْؤِمِنني ِننَي إن زي اْلُمْحسشِ َسالٌم َعىَل ُنوٍح يف اْلَعالَِمنَي إانَّ َكَذِلَ َنْ

3 times امِت هللِا الّتاّماِت من شِّ ما خلق  أعوُذ بَكِ

3 times بسم الّل الي ال يُضُّ مع اسه َشٌء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العلمي 

اللهّم إين أصبحُت/امسيُت منَك يف نعمٍة وعافيٍة وسرٍت فأمتم نعمتَك عيلَّ وعافيَتَك وَسرتَك يف 
3 times النيا واآلخرة



 اللهّم إيّن أصبحُت/امسيت ُأشِهُدَك، وُأشِهُد مَحَلَ عرِشَك ومالئَكتَك ومجيع خلقَك أنَّك أنَت 
4 times الّل ال إل إاّل أنَت وحدَك الشيَك َل وأنَّ سشيدان محمدًا عبُدَك وَرسوُل

3 times امحلد هلل رّب العاملني محدًا يوايف نَِعَمُه وُياكئُف َمزيده

آمنُت ابهلل العظمي وكفرُت ابجُلبِت والطاغوت واستـمَسْكُت ابلُعرَوِة الوثقى ال انِفصام لها والّل 
3 times سيٌع علمي

3 times رضيُت ابهلل راّبً وابإلسالِم دينًا ومبحمٍد صىّل الّل عليه وآِل وسلَّ نبّيًا ورسوال 

7 times ُت َوُهَو رَبُّ اْلَعْرِش اْلَعِظمي يَب هللُا ال إَلَ إاّل ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ  َحسشْ

10 times ِّاللهّم صلِّ عىل سشيدان محمٍد وآل وحصبه وسل 

 اللهمَّ إيّن أسأُلَ من ُفجاءة اخلري، وأعوُذ بَك من ُفجاءة الش اللهّم أنَت ريب ال إل إاّل أنَت 
خلقتين وأان عبُدَك وأان عىل عهِدَك ووعِدَك ما اسشتطعُت أعوذ بك ِمن شِّ ما صنْعُت أبوُء 

َل بنعمتَك عيلَّ وأبوُء بذنيب فاغفريل فإنّه اليغفُر النوَب إاّل أنَت

 اللهمَّ أنَت ريب ال إل إاّل أنت عليَك توكُت وأنَت ربُّ العرش العظمي ما شاء الّل اكن  وما 
مل ي�أ مل يكن  وال حوَل وال قّوة إاّل ابهلل العيّل العظمي  أعُل أنَّ الّل عىل لّك شٍء قدير وأّن 
الّل قد أحاَط بلّك شٍء ِعلام  اللهم إين أعوُذ بَك من ّش نفيس ومن ّش لّك دابٍّة أنَت آخٌذ 

بناِصَيهتا، إنَّ ريب عىل رصاٍط مسشتقمي

 اييحُّ ايقّيوم برمحتَك أسشتغيُث ومن عذابَك أسشتجرُي أصلْح يل شأين كَّه والَتِكين إىل نفيس 
وال إىل أحٍد من خلقَك طْرفة عني

اللهمَّ إين أعوُذ بَك من اهلمِّ واحَلَزن وأعوُذ بَك من العجِز والَكَسل وأعوُذ بَك من اجُلنِب   
والُبخل وأعوُذ بَك من َغَلَبِة الَّين وقهر الرجال

 اللهمَّ إين أسأَل العافيَة يف النيا واآلخرة اللهمَّ إين أسأَل العفو والعافية واملعافاة الامئة يف 
ديين ودنياَي وأهيل ومايل اللهم اسرت عورايت وآِمن روعايت. اللهمَّ احفظين من بني يديَّ ومن 
خلفي وعن مييين وعن شاميل ومن فويق وأعوُذ بَعَظَمتَك أن ُأغتاَل من حتيت اللهمَّ أنت خلقتين 
وأنت تديين وأنت ُتطعمين وأنت تسقيين، وأنت ُتميتين وأنت حُتييين وأنت عىل لّك شٍء 

قدير 



 أصبحنا/أْمَسْيَنا عىل فطرة اإلسالم وعىل كمة اإلخالص وعىل دين نبينا محمد صىّل الّل عليه 
وآِل وسّل وعىل مّلِ أبينا إبراهمَي حنيفًا مسلاًم وما اكن من املشكني

 اللهمَّ بَك أصبحنا/أمسينا وبَك أمسينا/أصبحنا وبَك حنيا وبَك منوت وعليَك نتولّكُ وإليَك 
الن�ور/الـمسري أصبحنا/أمسينا وأصبح/أميس املُل هلل وامحلد هلل رّب العاملني

وُهداه/ وبركته/ها  ونوره/ها  فتحه/ها ونرصه/ها  اليوم/اللليل  هذا  أسأَل خري  إين  اللهمَّ   
ها اللهمَّ إين أسأَل خري هذا اليوم/اللليل وخري ما فيه/ها وخري ما قبهل/ها وخري ما بعده/
ها وأعوُذ بَك من ّش هذا اليوم/اللليل وّش مافيه/ها وّش ماقبهل/ها وّش مابعده/ها اللهمَّ 
ما أصبح/أمىس يب من نعمٍة أو بأحٍد من خلقَك مفنَك وحدَك الشيك ل فَل امحلد ول 

ال�كُر عىل ذل

3 times سشبحان الّل وحبمده عدد خلقه ورىض نفسه وزنة عرشه ومداد كامته

3 times سشبحان الّل العظمي وحبمده عدد خلقه ورىض نفسه وزنة عرشه ومداد كامته 

 سشبحان هللا عدد ما خلق يف السامء سشبحان الّل عدد ما خلق يف األرض سشبحان الّل عدد 
ما بني ذل سشبحان الّل عدد ما هَو خالق امحلد هلل عدد ما خلق يف السامء امحلد هلل عدد ما 
خلق يف األرض امحلد هلل عدد مابني ذل امحلد هلل عدد ما هَو خالق ال إل إاّل هللا عدد ما 
خلق يف السامء ال إل إاّل الّل عدد ما خلق يف األرض الإل إاّل الّل عدد مابني ذل ال إل إاّل 
الّل عدد ما هَو خالق هللا أكب عدد ما خلق يف السامء الّل أكب عدد ما خلق يف األرض الّل 
أكب عدد ما بني ذل الّل أكب عدد ما هَو خالق ال حوَل وال قّوة إاّل ابهلل العيلِّ العظمي عدد ما 
خلق يف السامء ال حوَل وال قّوة إاّل ابهلل العيلِّ العظمي عدد ما خلق يف األرض ال حوَل وال قّوة 
إاّل ابهلل العيلِّ العظمي عدد ما بني ذل ال حوَل وال قّوة إاّل ابهلل العيلِّ العظمي عدد ما هَو خالق

 ال إل إاّل الّل وحدُه الشيَك ل ل املُل ول امحلد حييي ومييت وُهَو عىل لّك شٍء قدير عدد 
3 times لّك ذرّة ألف مّرة

 اللهمَّ صلِّ وسلِّ عىل سشيدان محمٍد مفتاح ابب رمحة الّل عدد ما يف عل الّل صالًة وسالمًا 
3 times دامئنَِي بدواِم مل الّل وعىل آل وحصبه عدد لّك ذرّة ألف مّرة


