wird al latif -Imam haddad

الورد اللطيف اإلمام عبد هللا بن علوي احلداد ريض هللا عنه

ٱلل ٱلصَّ َم ُد لَ ْم ي ِ َْل َولَ ْم ي َ ْ
ٱلل َأحَ ٌد َّ ُ
حمي ُق ْل ُه َو َّ ُ
ُول َولَ ْم يَ ُكن َّ ُلۥ ُك ُف ًوا َأحَ ۢ ٌد
سم َّ ِ
بِ ِ
الل ال َّر ٰمح ِن ال َّر ِ
3 times

ش مَا َخ َل َق َو ِمن َ ِّ
حمي ُق ْل َأ ُع ُوذ بِ َر ِّب ْٱل َف َل ِق ِمن َ ِّ
ش َغ ِاس ٍق ِإ َذا َو َق َب َو ِمن
الل ال َّر ٰمح ِن ال َّر
بِ
سم َّ ِ
ِ
ِ
ش ٱل َّن ٰ َّف ٰ َث ِت ِف ْٱل ُع َق ِد َو ِمن َ ِّ
َ ِّ
اس ٍد ِإ َذا حَ َس َد 3 times
ش حَ ِ
ش ال َوسو َ
الل ال َّر ٰمح ِن ال َّرحمي ُقل َأ ُ
اس ِمن َ ِّ
اس
اس م ِ ِ
سم َّ ِ
اس اخل ّن ِ
ِ
اس ِإ ٰ ِل ال ّن ِ
َل ال ّن ِ
عوذ بِ َر ِّب ال ّن ِ
بِ ِ
َّ ِ
اس 3 times
اس ِم َن ا ِجل َّن ِة َوال ّن ِ
الى ُي َوس ِو ُس ىف صُ دو ِر ال ّن ِ
رب ُ
أعوذ بِ َك ِمن َ َهز ِات ال�شياط ِني و ُ
أعوذ بِ َك َر ِّب أن ُ ُ
ِّ
حيضون 3 times
أ َفحَ ِس ْب ْمت أنَّام َخ َل ْق ُ ْ
عون َف َتعاىل ُ
هللا ُ
املكل ُّ
ناك َع َب ًثا وأنّ ُ ْك إلينا ال ُت ْرجَ َ
احلق ال َإهل ّإال ُه َو ُّ
رب
العرش َ
هللا ً
إلها َآخ َر ال ُب َ
الك
رهان هل ب ِه فإنَّام ِح َسا ُب ُه ِع َند ربِّ ِه ،إنّ ُه ال يُف ِلحُ
رمي َومَن ي َْد ُع َم َع ِ
ِ ُِ
ْ
هللا ِح َني ُتمْسُ َ
الاكفرون وقل َّر ِّب اغ ِف ْر َو ارْحَ ْم وأ َنت َخ ُري ال َّرامحنيُ .ف�س ْب َ
ون و ح َني
حان ِ
وهل ْ
حون ُ
ُتصْ ِب َ
األرض و َع�ش ّي ًا وح َني ُتظ ِه َ
احلي من امل ِّي ِت
امحل ُد يف َّ
رون ُي ِرجُ َّ
السامو ِات و ِ
موتاَ ِ ،
احلي وحييي َ
األرض َ
وكذل ُت َرجون
ُوي ِرجُ امل َّي َت من ِّ
بعد ِ
ُ
أعوذ ّ
ابلل السميع العلمي من ال�شيطان الرجمي 3 times
هللا و ِت َ
كل ُ
لَ ْو َأ ْنزَلنا َهذا ْال ُق َ
رضُبا
خاش ًعا ُّم َتصَ ِّد ًعا ِمن َخ ْ�ش َي ِة ِ
رءآن عىل جَ َب ٍل لَ َرأ ْي َت ُه ِ
األمثال نَ ِ
رون ُه َو ُ
يب و َّ
الشهاد ِة ه َو ال َّر ُ
لناس لَ َّعل ُه ْم َي َت َف َّك َ
هللا َّالي ال َإهل ّإال ُه َو عالِ ُم ال َغ
محن ال َّرح ُمي
لِ
ِ
ِ
َ
* ُه َو ُ
هللا َّالي آل َإهل َّإال ُه َو ْال َم ِ ُ
السال ُم ْالم ُْؤ ِم ُن ا ْل ُم َه ْي ِم ُن ْال َعز ُيز ْالجَ َّبارُ ْال ُم َتك ِّ ُب
ل ْال ُق ُّد ُ
وس َّ
ون ُه َو ُ
هللا اخلالِ ُق ْالبا ِر ُئ ْالمُصَ وِّرُ َ ُل ْ
ش ُك َ
ُ�س ْب َ
األسآ ُء ْالحُ ْ�س َن ُي َ�س ِّبحُ لهُو مَا يف
حان ِ
هللا َ َّعا ُي ْ ِ
األر ِض َو ُه َو ْال َعز ُيز ْالحَ كمي
الس َمو ِات َو ْ
َّ
سَ ال ٌم ع ََل ُنوح يف ْالعَالَ ِم َني َّإن َك َذ ِ َ
ل َ ْنزي ا ْلمُحْ ِ�س ِن َني إنَّ ُه ِمنْ ِعبا ِدان ْالم ُْؤ ِم ِنني
ٍ
ُ
ّات من ِّ
رش ما خلق 3 times
امت ِ
هللا ال ّتام ِ
بك ِ
أعوذ َ ِ
بسم ّالل اذلي ال ُ ُّ
يض مع امسه َش ٌء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العلمي 3 times
منك يف نعم ٍة وعافي ٍة وس ٍرت فأمتم َ
سيت َ
نعمتك َّ
عيل وعافي َت َك وسَ َ
أصبحت/ام ُ
ُ
رتك يف
الله ّم إين
ادلنيا واآلخرة 3 times

َ
تك ومجيع َ
ومالئك َ
ُ
خلقك أنّ َك أ َنت
عرش َك
الله ّم ّإن
أصبحت/امسيت ُأش ِه ُد َك ،و ُأش ِه ُد َمح َ َل ِ
عبد َك و َر ُ
وحدك الرش َيك َ
ّالل ال إهل ّإال أ َنت َ
كل وأنَّ �سيدان ً
محمدا ُ
سول 4 times
رب العاملني ً
محدا يوايف نِ َع َم ُه و ُي ُ
امحلد هلل ّ
اكئف َمزيده 3 times
وكفرت ُ
ُ
آمنت ابهلل العظمي ُ
تـمس ْك ُت ابلعُر َو ِة الوثقى ال ان ِفصام لها و ّالل
بت والطاغوت واس َ
ابجل ِ
مسي ٌع علمي 3 times
رب وابإلسالم ً
رضيت ابهلل ّ ً
صل ّالل عليه وآ ِهل َّ
مبحمد ّ
ُ
وسل نب ّي ًا ورسوال 3 times
دينا و ٍ
ِ
َّ
ُ
ش ْالع َِظمي 7 times
حَ ْ�س َيب هللا ال َ َإل ّإال ُه َو ع ََل ْي ِه َت َوك ُت َو ُه َو َر ُّب ْالع َْر ِ
محمد وآهل وحصبه ِّ
الله ّم ِّ
وسل 10 times
صل عىل �سيدان ٍ
الله َّم ّإن ُ َ
أسأل من ُفجاءة اخلري ،و ُ
أعوذ َبك من ُفجاءة الرش الله ّم أ َنت ريب ال إهل ّإال أ َنت
ُ
ا�ستطعت أعوذ بك ِمن ِّ
خلقتين وأان ُ
رش ما صنع ُْت أبو ُء
ووعد َك ما
عهد َك ِ
عبد َك وأان عىل ِ
َ
كل ب َ
نعمتك َّ
اليغفر اذل َ
نوب ّإال أ َنت
عيل وأبو ُء بذنيب فاغفريل فإنّه ُ
الله َّم أ َنت ريب ال إهل ّإال أنت َ
عليك ُ
تولكت وأ َنت ُّ
رب العرش العظمي ما شاء ّالل اكن وما
أعمل أنَّ ّالل عىل ّ
العيل العظمي ُ
حول وال ق ّوة ّإال ابهلل ّ
مل يشأ مل يكن وال َ
لك يش ٍء قدير وأنّ
رش ّ
أحاط ّ
ّالل قد َ
لك دابّ ٍة أ َنت ٌ
بلك يش ٍء ِعلام اللهم إين ُ
رش نفيس ومن ّ
أعوذ َبك من ّ
آخذ
بناصِ َيهتا ،إنَّ ريب عىل رص ٍاط م�ستقمي
اييحُّ ايق ّيوم َ
تغيث ومن َ
برمحتك أ�س ُ
عذابك أ�ستج ُري أصلحْ يل شأين َّلكه وال َت ِكين إىل نفيس
أحد من َ
طرفة عني
خلقك ْ
وال إىل ٍ
العجز و َالك َسل و ُ
أعوذ َبك من اهل ِّم و َاحل َزن و ُ
الله َّم إين ُ
أعوذ َبك من ُاجل ِنب
أعوذ َبك من ِ
أعوذ َبك من َغ َل َب ِة َّ
وال ُبخل و ُ
ادلين وقهر الرجال
َ
َ
أسأكل َ
أسأكل العفو والعافية واملعافاة ادلامئة يف
العافية يف ادلنيا واآلخرة الله َّم إين
الله َّم إين
ديين ود َ
نياي وأهيل ومايل اللهم اسرت عورايت وآ ِمن روعايت .الله َّم احفظين من بني َّ
يدي ومن
أعوذ بع ََظم َ
َتك أن ُأ َ
خلفي وعن مييين وعن شاميل ومن فويق و ُ
غتال من حتيت الله َّم أنت خلقتين
وأنت هتديين وأنت ُتطعمين وأنت تسقيين ،وأنت ُتميتين وأنت ُتييين وأنت عىل ّ
لك يش ٍء
قدير

أصبحنا/أم َْس ْي َنا عىل فطرة اإلسالم وعىل لكمة اإلخالص وعىل دين نبينا محمد ّ
صل ّالل عليه
مل أبينا إبراه َمي ح ً
نيفا ً
وآ ِهل ّ
مسلام وما اكن من املرشكني
وسل وعىل ّ ِ
وعليك ّ ُ
نتوك َ
الله َّم َبك أصبحنا/أمسينا و َبك أمسينا/أصبحنا و َبك حنيا و َبك منوت َ
وإليك
النشور/الـمسري أصبحنا/أمسينا وأصبح/أميس ُ
املكل هلل وامحلد هلل ّ
رب العاملني
َ
أسأكل خري هذا اليوم/اللليةل فتحه/ها ونرصه/ها ونوره/ها وبركته/ها ُوهداه/
الله َّم إين
َ
أسأكل خري هذا اليوم/اللليةل وخري ما فيه/ها وخري ما قبهل/ها وخري ما بعده/
ها الله َّم إين
ها و ُ
ورش ماقبهل/ها ّ
ورش مافيه/ها ّ
رش هذا اليوم/اللليةل ّ
أعوذ َبك من ّ
ورش مابعده/ها الله َّم
وحدك الرشيك كل َ
خلقك َ
بأحد من َ
مفنك َ
فكل امحلد وكل
ما أصبح/أمىس يب من نعم ٍة أو ٍ
الشكر عىل ذكل
ُ
�سبحان ّ
الل وحبمده عدد خلقه ورىض نفسه وزنة عرشه ومداد لكامته 3 times
�سبحان ّ
الل العظمي وحبمده عدد خلقه ورىض نفسه وزنة عرشه ومداد لكامته 3 times
�سبحان هللا عدد ما خلق يف السامء �سبحان ّالل عدد ما خلق يف األرض �سبحان ّالل عدد
ما بني ذكل �سبحان ّالل عدد ما ه َو خالق امحلد هلل عدد ما خلق يف السامء امحلد هلل عدد ما
خلق يف األرض امحلد هلل عدد مابني ذكل امحلد هلل عدد ما ه َو خالق ال إهل ّإال هللا عدد ما
خلق يف السامء ال إهل ّإال ّالل عدد ما خلق يف األرض الإهل ّإال ّالل عدد مابني ذكل ال إهل ّإال
ّالل عدد ما ه َو خالق هللا أكرب عدد ما خلق يف السامء ّالل أكرب عدد ما خلق يف األرض ّالل
حول وال ق ّوة ّإال ابهلل ِّ
أكرب عدد ما بني ذكل ّالل أكرب عدد ما ه َو خالق ال َ
العيل العظمي عدد ما
العيل العظمي عدد ما خلق يف األرض ال َ
حول وال ق ّوة ّإال ابهلل ِّ
خلق يف السامء ال َ
حول وال ق ّوة
حول وال ق ّوة ّإال ابهلل ِّ
العيل العظمي عدد ما بني ذكل ال َ
ّإال ابهلل ِّ
العيل العظمي عدد ما ه َو خالق
املكل وهل امحلد حييي ومييت ُوه َو عىل ّ
ال إهل ّإال ّالل وحد ُه الرش َيك هل هل ُ
لك يش ٍء قدير عدد
ّ
لك ذ ّرة ألف م ّرة 3 times
ً
صل ِّ
الله َّم ِّ
وسالما
محمد مفتاح ابب رمحة ّالل عدد ما يف عمل ّالل صال ًة
وسل عىل �سيدان ٍ
ّ
دامئَ ِني بدو ِام مكل ّ
الل وعىل آهل وحصبه عدد لك ذ ّرة ألف م ّرة 3 times

