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حزب النرص لإلمام احلداد

َر وُيِتَّ نِعَمَتُه  َم ِمْن َذنِبَك َوَما َتأخَّ ِبينًا لَِيْغِفَر َلَ هللُا ما َتَقدَّ بسم هللا الرمحن الرحمي إنَّ َفَتْحنا َلَ َفْتحًا مُّ
ْنَيا َواآلِخَرِة  َك هللُا نرَْصًا َعزيزًا َواكَن ِعنَد هللِا َوِجهيا َوِجهيًا يف ادلُّ َتقامًي َو َينرُصَ ِدَيَك ِصاطًا مُّسسْ َعَلْيَك وَيْ
َن هللِا َوَفْتٌح  َمَواِت َواأَلْرض بسم هللا الرمحن الرحمي نرَْصٌ مِّ ي َفَطَر السَّ ِ ُت َوْج�َي لِلَّ ْ وِمَن امُلَقرَّبنِي َوجَّ
يَن آَمُنوا ُكوُنوا َأنصاَر هللِا َكام َقاَل ِعيَس اْبُن َمْرَيَ لِْلَحوارِيِّنَي َمْن َأْنَصارِي  ا الَّ ِ اْلُمْؤِمِننَي اي أيُّ َقِريٌب َوبَشِّ

إىل هللِا قاَل اْلَحوارِيُّوَن حنُن َأْنصاُر هللِا هللُا آل إهَل إاّل ُهَو احَليُّ الَقيُّوُم،...

َيِة هللِا وِتكَل  عًا ِمن َخ�سْ َتَصدِّ بسم هللا الرمحن الرحمي لَْو َأنَزْلنا َهذا اْلُقرآَن عىل َجَبٍل لََرأْيَتُه خاِشعًا مُّ
هادِة هَو الرَّمحُن الرَّحمُي  ي آل إهَل إاّل ُهَو عالُِم الَغيِب وال�َّ روَن ُهَو هللُا الَّ األمثاُل نرَِضُبا لِلناِس لَعلَُّهْم يَتَفكَّ
ْبحاَن هللِا  ُ �سُ الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبِّ وُس السَّ ي آل إهَل إالَّ ُهَو اْلَمكِلُ اْلُقدُّ ُهَو هللُا الَّ
َمواِت َواألْرِض  بُِّح لُهو َما يف السَّ َن ُيسسَ ُر هَلُ األْسآُء اْلُحسسْ ُكوَن ُهَو هللُا اخلالُِق اْلبارُِئ اْلُمَصوِّ ا ُيْشِ َعَّ
َوُهَو اْلَعزيُز اْلَحكمي ُأعيُذ نفيس ابهلل تعاىل من لكِّ ما َيسمُع بُأُذننَي وُيبرُص بعيَنني ومييش بِرْجَلني وَيبطُش 
نُت نفيس ابهلل اخلالق األكب من رّش ما أخاُف وأحذر من اجلّن واإلنس  ُم بَ�َفَتني حصَّ بيَدين ويتلكَّ
َ�ت أ�امؤُه وال إهل غريه اللهمَّ إين أجعكُلَ يف حنور أعدايئ  وأن حيرُضون عزَّ جاُرُه وجلَّ َثناؤُه وتقدَّ
أراد يب عداوًة من اجلّن واإلنس  بَك من رشورمه وَتيُّلهم ومكرمه وماكئدمه أطِفئ نر من  وأعوُذ 
نُت ابهلل وبأ�امء  ايحافظ ايحفيظ اياكيف ايحميط �سبحانك ايرب ما أعظم شأنك وأعز �لطانك تصَّ
نُت نفيس بـال إهل  الّل وبآايت الّل ومالئكة الّل وأنبياء الّل وُرُ�ل الّل والصاحلني من عباد الّل؛ حصَّ

إاّل الّل محمٌد ر�ول الّل صىّل الّل عليه وآهِل و�ّل

اللهمَّ ُأحر�سين بعينك اليت التنام، واكنفين بكنفك الي الُيرام، وارمحين بُقدرتك عيلَّ فال أهكُل وأنَت 
ثقيت ورجايئ اي غياث املسستغيثني )times 3( اي َدرَك الهالكني )times 3( اكفين رشَّ لّك طارٍق يطرُق 

بليٍل أوهنار إاّل طارقًا يطرُق خبري إنك عىل لك يشٍء قدير.

بسم الّل أريق نفيس من لّك ما يؤذي ومن لك حا�د الّل شفايئ بسم الّل ُرِقيُت اللهمَّ رّب الناس 
أذهب البأس ِاشِف أنت ال�ايف وعاِف أنت املعايف الشفاء إاّل شفاؤك شفاًء الُيغادُر َ�َقاًم وال َأملا 
اياكيف ايوايف ايمحيد ايجميد ارفع عين لك َتَعٍب شديد واكفين من احلد واحلديد واملرض ال�ديد واجليش 
العديد واجعل يل نورًا من نورك وِعّزًا من عّزك، ونرصًا من نرصك، وباًء من باءك وعطاًء من عطاءك 
وحرا�ًة من حرا�ستك وتأييدًا من تأييدك اي ذا اجلالل واإلكرام واملواهب العظام أ�أَل أن تكفيين 
من رّش لّك ذي رش إنك أنت الّل اخلالق األكب وصىّل الّل عىل �سيدن محمد وآهِل وحصبه و�ّل تسلامًي 

كثريًا طيبًا مباراًك فيه وامحلُد لّل رّب العاملني ظاهرًا وابطنًا وعىل لّك حال


