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حزب النرص لإلمام احلداد
ل ُ
ينا لِ َي ْغ ِف َر َ َ
بسم هللا الرمحن الرحمي َّإن َف َتحْ نا َ َ
حا ُّم ِب ً
ل َف ْت ً
هللا ما َت َق َّد َم ِمنْ َذن ِب َك َومَا َت َّأخ َر وي ِ َُّت نِع َم َت ُه
قامي َو ي َُنص ََك ُ
وي ِدي ََك ِص ً
اطا ُّم ْ�س َت ً
هللا َو ِجهيا َو ِج ًهيا يف ُّ
هللا نَ ْص ًا َعزيز ًا َو َ
اآلخ َر ِة
ع ََل ْي َك َ ْ
اكن ِع َند ِ
ادل ْن َيا َو ِ
الس َم َو ِات َو َاأل ْرض بسم هللا الرمحن الرحمي نَ ْ ٌ
هللا َو َف ْتحٌ
و ِمنَ ُامل َق َّربِني َو َّ ْج ُت َو ْج� َي لِ َّ ِلي َف َط َر َّ
ص ِّمنَ ِ
هللا َكام َق َال ِع َيس ا ْب ُن م َْر َ َي لِ ْلحَ وا ِر ِّي َني َمنْ َأ ْنصَ ا ِري
َق ِر ٌ
ش ْالم ُْؤ ِم ِن َني اي ُّأيا َّالينَ آ َم ُنوا ُكو ُنوا َأنصا َر ِ
يب َوبَ ِّ ِ
هللا ُ
هللا َ
ُّون ُ
قال ْالحَ وا ِري َ
هللا آل َإهل ّإال ُه َو َاحل ُّي ال َق ُّيومُ...،
حنن َأ ْنصارُ ِ
إىل ِ
هللا و ِت َ
بسم هللا الرمحن الرحمي لَ ْو َأ ْنزَلنا َهذا ْال ُق َ
كل
خاش ًعا ُّم َتصَ ِّد ًعا ِمن َخ ْ�ش َي ِة ِ
رآن عىل جَ َب ٍل لَ َرأ ْي َت ُه ِ
رون ُه َو ُ
ُ
يب و َّ
الشهاد ِة ه َو ال َّر ُ
لناس لَ َّعل ُه ْم ي َت َف َّك َ
محن ال َّرح ُمي
هللا َّالي آل َإهل ّإال ُه َو عالِ ُم ال َغ ِ
األمثال نَ ِ
رضُبا 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 َت َك ِّ ُب ُ�س ْب َ
هللا
ل ْال ُق ُّد ُ
وس َّ
حان ِ
ون ُه َو ُ
هللا اخلالِ ُق ْالبا ِر ُئ ْالمُصَ وِّرُ َ ُل ْ
ش ُك َ
األر ِض
الس َمو ِات َو ْ
األسآ ُء ْالحُ ْ�س َن ُي َ�س ِّبحُ لهُو مَا يف َّ
َ َّعا ُي ْ ِ
عيذ نفيس ابهلل تعاىل من ِّ
َو ُه َو ْال َعز ُيز ْالحَ كمي ُأ ُ
لك ما َيسم ُع ُبأ ُذنَني ويُبرصُ بعي َنني ومييش ب ِرجْ َلني وي ُ
َبطش
بيدين و َّ
رش ما ُ
يتلك ُم َبش َف َتني حصَّ ُ
نت نفيس ابهلل اخلالق األكرب من ّ
َ
أخاف وأحذر من اجلنّ واإلنس
وجل َثناؤ ُه وتق َّدسَ ت أسامؤ ُه وال إهل غريه الله َّم إين ُ َ
حيضون ع َّز جارُ ُه َّ
وأن ُ
أجعل يف حنور أعدايئ
و ُ
أعوذ َبك من رشورمه و َت ُّيلهم ومكرمه وماكئدمه أط ِفئ انر من أراد يب عداو ًة من اجلنّ واإلنس
ايحافظ ايحفيظ اياكيف ايحميط �سبحانك ايرب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك حتصَّ ُ
نت ابهلل وبأسامء
ّالل وبآايت ّالل ومالئكة ّالل وأنبياء ّالل ورُ سُ ل ّالل والصاحلني من عباد ّالل؛ حصَّ ُ
نت نفيس بـال إهل
صل ّالل عليه وآ ِهل ّ
محمد رسول ّالل ّ
ّإال ّالل ٌ
وسل
عيل فال ُ
الله َّم ُأحر�سين بعينك اليت التنام ،واكنفين بكنفك اذلي ال ُيرام ،وارمحين ُبقدرتك َّ
أهكل وأ َنت
ثقيت ورجايئ اي غياث امل�ستغيثني ( ) 3اي َد َرك الهالكني ( ) 3اكفين َّ ّ
طارق ُ
يطرق
رش لك ٍ
بليل أوهنار ّإال طار ًقا ُ
يطرق خبري إنك عىل لك يش ٍء قدير.
ٍ
بسم ّالل أريق نفيس من ّ
لك ما يؤذي ومن لك حاسد ّالل شفايئ بسم ّالل رُ ِق ُ
يت الله َّم ّ
رب الناس
وعاف أنت املعايف الشفاء ّإال شفاؤك شفا ًء اليُغادرُ سَ َق ًام وال َأملا
أذهب البأس ِا ِ
شف أنت الشايف ِ
اياكيف ايوايف ايمحيد ايجميد ارفع عين لك َتع ٍَب شديد واكفين من احلد واحلديد واملرض الشديد واجليش
العديد واجعل يل ً
نورا من نورك و ِع ّز ًا من ع ّزك ،ونرص ًا من نرصك ،وهبا ًء من هباءك وعطا ًء من عطاءك
َ
اسة من حرا�ستك و ً
وحر ً
أسأكل أن تكفيين
تأييدا من تأييدك اي ذا اجلالل واإلكرام واملواهب العظام
رش ّ
وسل ً
وصل ّالل عىل �سيدان محمد وآ ِهل وحصبه ّ
لك ذي رش إنك أنت ّالل اخلالق األكرب ّ
من ّ
تسلامي
وابطنا وعىل ّ
ً
كثري ًا ط ً
يبا مبار ًاك فيه و ُ
امحلد ّلل ّ
لك حال
رب العاملني ظاهر ًا
times

times

