
بن علوي الحداداللحبيب عبد هللا  الحدادراتب   

 
Page 1 of 8 ندرامايومعهد مجلس تربية نورالهدى اي  

 
 

 

 ادد  احل ب  ات  ر  
 اداحلد   يّ و  ل  ع   ن  ب  اد هللا ب  ع   سّيدلل

 

 

 
 معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو



بن علوي الحداداللحبيب عبد هللا  الحدادراتب   

 
Page 2 of 8 ندرامايومعهد مجلس تربية نورالهدى اي  

 
 

ه يْ لَ ى هللا عَ ل  الَفاِتحَة إحََل َحْضَرةح َسي حدحََن َوَشفحيعحَنا َونَبحي حَنا َوَمْوالََن ُمحَمَّد صَ 
 -ةاِتحَ لفَ اَ  –م لَّ سَ وَ 

ْيمح بحْسمح هللاح الرَّْح  . ماَلحكح .  نح الرَّحح ْيمح َاْلَْْمدح هللح َرب ح اْلَعاَلمحْْيَ. اَلرَّْحنح الرَّحح
َراَط  رَاَط اْلمحْسَتقحْيَم. صح َك َنْسَتعحْْيح. احْهدحََن الص ح َك نَ ْعبحدح َوإحّيَّ يَ ْومح الد حْينح إحّي ح

ْم َغْْيح اْلَمْغضحْوبح َعَلْيهح   ْم َواَل الضَّآل حْْيَ. آمحْْي الَّذحْيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيهح

َنٌة َواَل نَ ْوٌم لَهح َما ِفح  َاهللح اَل إحلََه إحالَّ هحَو اْلَْيُّ اْلَقي ُّْومح اَل ََتْخحذحهح سح
السَّمَواتح َوَما ِفح اأَلْرضح َمْن َذا الَّذحْي َيْشَفعح عحْنَدهح إحالَّ ِبححْذنحهح يَ ْعَلمح َما 

ْم َوَما خَ  َا َشآَء   ْلَفهحمْ بَ ْْيَ أَْيدحْيهح َواَل ُيححْيطحْوَن بحَشْيٍء محْن عحْلمحهح إحالَّ ِبح
َو الَعلحيُّ الَعظحْيمح. ْفظحهحَما َوهح يُّهح السََّمَواتح َواأَلْرَض َواَل يَ ؤحدحهح حح َع كحْرسح  َوسح

ن حْوَن كحلٌّ آَمَن بح  َآ أحْنزحَل إحلَْيهح محْن رَب حه َواْلمحْؤمح تحهح آَمَن الرَّسحْولح ِبح ََ هللح َوَمئآِح
ْعنَا َوَأَطْعنَا غحْفراََنَك  وَكحتحبحهح َورحسحلحهح اَل ن حَفر حقح بَ ْْيَ َأَحٍد محْن رحسحلحهح َوقَالحوا َسَح

رح  ي ْ ل حفح هللاح نَ ْفًسا إحالَّ وحْسَعَها ََلَا َما َكَسَبْت  - رَب ََّنا َوإحلَْيَك اْلَمصح ََ اَل يح
َها َما اْكَتَسَبْت  َنآ أَْو َأْخطَْأََن رَب ََّنا َوالَ َوَعَلي ْ ي ْ ْذََن إحْن َنسح رَب ََّنا اَل ت حَؤاخح

َنا إحْصرًا َكَما َحَْلَتهح َعَلى الَّذحْيَن محنْ  ْل َعَلي ْ ْلَنا   قَ ْبلحَنا رَب ََّنا َوالَ   َِتْمح ِتحَم ح
ْواَلََن فَاْنصحْرَنَ َعَلى َمااَل طَاقََة لََنا بحهح َواْعفح َعنَّا َواْغفحْر لََنا َواْرَحْنآ أَْنَت مَ 

افحرحْينَ  ََ  . اْلَقْومح اْل
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اَل إحلََه إحالَّ هللاح َوْحَدهح اَل َشرحْيَك لَهح، لَهح اْلمحْلكح َولَهح اْْلَْمدح ُيحْيحي َوُيححْيتح 
 ×(3)     َوهحَو َعَلى كحل ح َشْيٍء َقدحيٌر. 

. ٌسْبَحاَن هللاح َواْلَْْمدح ّلِلحَّح َواَل إحلََه إحالَّ   ×(3)   ْاهللح َوهللاح اَْكبَ رح

. َْمدحهح سحْبحَاَن هللاح اْلَعظحْيمح  ×(3)      سحْبَحاَن هللاح َوِبح

ْيمح.  َنا إحنََّك أَْنَت الت َّوَّابح الرَّحح  ×(3)  رَب ََّنا اْغفحْر لََنا َوتحْب َعَلي ْ

 ×(3)  َعَلْيهح َوَسل حْم. ُمحَمٍَّد، اَللَّهحمَّ َصل ح  َسي حدحَنَ  اَللَّهحمَّ َصل ح َعَلى 

لحَماتح هللاح التَّآمَّاتح محْن َشر حَما َخَلَق.  ََ  ×(3)   أَعحْوذح بح

َو  بحْسمح هللاح الَّذحي اَل َيضحرُّ َمَع اَسْحهح َشْيٌء ِفح اأَلْرضح َواَل ِفح اْلسََّمآءح َوهح
ْيعح اْلَعلحْيمح   ×(3)        اْلسَّمح

هللح َربا وَ  َنا بح ي ْ ْسالَمح دحيْ ًنا َوِبححَحمٍَّد نَبحيااَرضح إلح  ×(3)   َوَرسحْوالً.بح

َئةح هللاح.  ي ْ  ×(3)   بحْسمح هللاح َواْلَْْمدح ّلِلحَّح َواْْلَي ْرح َوالشَّرُّ ِبحَشح

رح ت حْبناَ إحََل هللاح َبطحناً َوظَاهحرًا.  هللح َواليَ ْومح اآلخح  ×(3)  آَمنَّا بح

نَّا. َّي رَب ََّنا َواْعفح َعنَّ   ×(3)   ا َواْمحح الَّذحْي َكاَن مح

 . ْساَلمح ْتناَ َعَلى دحْينح اإلح  ×(7)   ّيَ َذا اْلَْاَللح َواإلحْكراَمح أَمح
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 ×(3)    َإْكفح َشرَّ الظَّالحمحْْيَ.   ّيَ َقوحيُّ ّيَ َمتحْْيح 

 ×(3)   َأْصَلَح هللاح أحمحْوَر اْلمحْسلحمحْْيَ َصَرَف هللاح َشرَّ اْلمحْؤذحْيَن.

       َّي َقدحيْ رح   َعلحْيمح   ّيَ       َّي َكبحي ْرح    َّي َعلحيُّ 

رح  ي ْ  ×(3)    َّي َخبحي ْرح   َّي َلطحْيفح      َّي َسَحيعح َّي َبصح

َف الغَّم ح َّي َمْن لحَعْبدحهح يَ ْغفحرح َويَ ْرَحمح.   ×(3)  ّيَ فَارحَج اَلَم ح َّي َكاشح

 ×(4)  بَ رَاَّي َأْستَ ْغفحرح هللَا محَن اْلَْطَاّيَ. َأْستَ ْغفحرح هللَا َربَّ الْ 

 ×(50)            اَل إحلََه إحالَّ هللاح. 

ُمحَمٌَّد َرسحْولح هللاح َصلَّى هللاح َعَلْيهح َوآلحهح َوَسلََّم َوَشرََّف وََكرََّم َوََمََّد َوَعظََّم 
َي هللاح َتعَاََل َعْن  أَلْكَرمحْْيَ هح اَوَأْصَحابح ْْيَ الطَّاهحرحْيَن اَْهلح بَ ْيتحهح الطَّي حبح َوَرضح

نحْْيَ  ههح الطَّاهحرَاتح أحمََّهاتح اْلمحْؤمح ِبححْحَساٍن إحََل يَ ْومح  ََلحمْ َوالتَّابحعحْْيَ  َوَأْزَواجح
. ْم بحَرْحَتحَك َّي َأْرَحَم الرَّاحححْْيَ  الد حْينح َوَعَلْيناَ َمَعهحْم َوفحْيهح

ْيمح بحْسم هللاح الرَّْح  قحْل هحَو هللاح َأَحٌد. َاهللح الصََّمدح. َلَْ يَلحْد َوَلَْ  . نح الرَّحح
ْن لَهح كحفحًوا َأَحٌد. َح  ×(3)       يٌ ْوَلْد. َوَلَْ َي
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ْيمح  ، محْن َشر ح مَا َخَلَق، َومحْن .  بحْسم هللاح الرَّْحنح الرَّحح قحْل أَعحْوذح بحَرب ح اْلَفَلقح
ٍق إحَذا  ٍد َشر ح َغاسح َوَقَب، َومحْن َشر ح الن َّفَّاََثتح ِفح اْلعحَقدح، َومحْن َشر ح َحاسح

 . إحَذا َحَسد

ْيمح  ، إحَلهح .  بحْسم هللاح الرَّْحنح الرَّحح ، َملحكح النَّاسح قحْل أَعحْوذح بحَرب ح النَّاسح
، ،   النَّاسح ، اَلَّذحْي ي حَوْسوحسح ِفح صحدحْورح النَّاسح محْن َشر ح اْلَوْسَواسح اْْلَنَّاسح

.  محَن اْلْحنَّةح َوالنَّاسح

َعَلوحي َوأحصحولحهح ب ي  َعلح ن ابْ إحََل رحوحح َسي حدحََن اْلَفقحْيهح اْلمحَقدَّمح ُمحَمَّد  اَْلَفاِتحَةَ 
َفعحَنا ِبححمْ  فَّةح َساَداتحَنا آلح َأبح اوَكَ  َوف حرحوعحهح   َعَلوحي َأنَّ هللَا ي حْعلحي َدَرَجاِتححْم َويَ ن ْ

ْم َوأَنْ َوارح  ْسرَارحهح َرةح.َوِبَح ْنياَ َواآلخح  هحْم ِفح الد حْينح َوالدُّ

ْن  فحيَّةح أَيْ َنَماَكانحواإحََل َأْرَواحح ساََداتحَنا الصُّوْ  اَْلَفاِتحَةَ  َحلَّْت َأْرَواححهحْم مح
َاَمَشارحقح اأَلْرضح إََل  َفعحَنا ِبححْم  ,َمَغارحِبح َأنَّ هللَا ي حْعلحي َدَرَجاِتححْم َويَ ن ْ

قحَنا ِبححْم ِفح َخْْيٍ َوَعافحَيٍة. ْم، َوي حْلحح ْم َوأَنْ َوارح هح ْسرَارحهح  اَْلَفاِتحَة َوِبَح

ْرَشادح َوَغْوثح اْلعحَبادح َواْلبحالَ صلح اَْلَفاِتحََة  بح الرَّاتحبح قحْطبح اإلح دح اْْلَبحْيبح َاحح
َعَلوحي اْلَْدَّاد َوأحصحْولحهح َوف حرحْوعحهح َأنَّ هللَا ي حْعلحي َدَرَجاِتححْم  َعْبدح هللاح اْبن

َفعحَنا ِبححْم وَ  ْم َوأَنْ َوارحهحْم ِبحَ َويَ ن ْ َرةح.بَ رََكاِتححْم ِفح الوَ ْسرَارحهح  د حْينح َوالدُّنْيَا َواآلخح

 اَْلَفاِتحَة
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رحْوَن َوَوالحدحيْ َنا اَْلَفاِتحَة ْم َّيَحاضح َح ْم َولح  لََنا َوَل َح افَّةح َوَوالحدحْي عحَبادح هللاح  ََ
َناتح َواْلمحْسلحمحْْيَ َواْلمحْسلحَماتح َأنَّ هللَا الص اْلححَْي َوْلحَ  نحَْي َواْلمحْؤمح ْيعح اْلمحْؤمح مح

هحمْ ََلحْم َويَ ْرَحح وَ  لََنافحرح يَ غْ  َفعحَنا َنا َوإحّيَّ ْم َوأَنْ َوارحهحْم  ِبححمْ َويَ ن ْ ْسرَارحهح بَ رََكاِتححْم وَ َوِبَح
َاهح النَّبح ح َصلَّى اّلِلَّح َعَليْيهح َوَسلَّمَ   اَْلَفاِتحَة.  َوِبح

 ويدعو القارئ:

افحئح َمزحْيَده، اَللَّهحمَّ َصل ح َاْلَْْمدح هللاح َرب ح الَعاَلمحْْيَ َحًْدا ي حَواِفح  ََ نحَعَمهح َويح
َق ح َعلى ألحهح َعَلى َسي حدحََن ُمحَمٍَّد وَ  َوَصْحبحهح َوَسل حْم. اَللَّهحمَّ إحَنَّ َنْسأَلحَك ِبح

ْ َأْن تَ ْفَتحَ ِتحَةح اْلمحَعظََّمةح َوالسَّ ااْلفَ  َحل ح َخْْي، َوَأْن تَ تَ َفضَّلَ  ْبعح اْلَمثَاِنح  لََنا بح
نَ  َحل ح َخْْي، َوَأْن ََتَْعلَ َعَلي ْ ْن أَ ا بح لَ َنا مح َنا َّي َمْواَلََن ْهلح اْلَْْْي، َوَأْن ت حَعامح

َنا َوَأْواَلدحََن  محَعاَمَلَتَك أَلْهلح اْلَْْْي، َوَأْن َِتَْفظََنا ِفح أَْدَّينحَنا َوأَنْ فحسح
َنةٍ  َوَأْصَحابحَنا َوَأْحَبابحَنا محْن كحل ح  ُّ  ْْي إحنَّكَ ٍة َوب حْؤٍس َوضَ ُمحْنَ وَ  فحت ْ كحل ح َخْْي   َولح

َحل ح َخْْيٍ َومحتَ َفض ح  َحل ح َخْْي َومحْعٍط لح  َّي أَْرَحَم الرَّاحححْْي. ٌل بح

 ×(3) َوالنَّارح. َك محْن َسَخطحكَ أَلحَك رحَضاَك َواْْلَنََّة َونَ عحْوذح بح َنس اَللَّهحمَّ إحَنَّ 
نَّا الَ  ر ح مح َر َعنَّا َوَعافحَنا َواْعفح َعنَّا وَكحْن لََنا َحْيثح   َّي َعاَلحَ الس ح ت ْ تَ ْهتحكح الس ح

َةح )ا َّي أّلِل  ِبحَ َّي أّلِل  ِبحَ ×( 3) كحنَّا  حْسنح اْْلَاِتح  ×(3ا َّي أّلِل  ِبح
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َنا َوأَنْ فحَسَنا َوأَْهلَ اَللَّهحمَّ إحَنَّ َنْسَتْحفحظحَك َوَنْستَ ْودحعحَك أَْدَّينَ َنا َوأَْبَدانَ َنا 
ْ َكَنفحَك  هحْم ِفح ت ََنا , اَللَّهحمَّ اْحَفْظَنا َوإحّيَّ َوَأْواَلَدََن َوأَْمَوالََنا وَكحل  َشْيٍئ أَْعطَي ْ
َوارحَك محْن كحل ح َشْيطَاٍن َمرحْيٍد ,َوَجب اٍر َعنحْيٍد , َوذحْي  َوأََمانحَك َوعحَياذحَك َوجح

َشرٍ  إحنََّك َعَلى   َشر ح كحل ح ذحيْ  َومحنْ َعْْيٍ , َوذحْي بَ ْغٍي , َوذحْي َحَسٍد , 
 كحل ح َشْيٍئ َقدحيْ ٌر 

ْستحَقاَمةح , َوأَعحْذََن  لت َّْقَوى َواإلح ْلَعافحَيةح َوالسَّاَلَمةح , َوَحق حْقَنا بح ْلَنا بح اَللَّهحمَّ َج ح
ْيعح الدَُّعاءح  َباتح النََّداَمةح ِفح اْْلالح َواْلَمالح , إحنََّك َسَح  محْن محْوجح

َالَلحَك َوَجَالحَك َعَلى َسي ح  دحََن ُمحَمٍَّد َوَعَلى ألحهح َوَصْحبحهح َوَصل ح اللَّهحمَّ ِبح
, َّيَأْرَحَم الرَّاحححْْيَ ,  أْجَعحْْيَ , َواْرزحقْ َنا َكَماَل اْلمحَتابَ َعةح لَهح ظَاهحرًا َوَبطحًنا

فحْوَن َوَسالٌَم َعَلى اْلمحْرَسلحْْيَ بحَفْضلح سحْبَحاَن رَب حَك َرب ح اْلعحزَّةح َعمَّا يَ  صح
 َواْلَْْمدح ّلِلحَّح َرب ح اْلَعاَلمحْْيَ 
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 |سند راتب احلّداد|
 : قال أحد إفهام صاْلْي

 .ُممد فيصال  العالمة أروي هذا الراتب عن شيخنا
 وهو عن العالمة ُممد نور الدين مربو البنجري املَي .

 دِن .وهو عن العالمة املسند ّيسْي الفا
 وهو عن العالمة السيد عيدروس بن ساَل البار .

وهو عن والده العالمة السيد ساَل بن عيدروس والعالمة القطب أحد 
 بن حسن العطاس .

 ومها عن العالمة اْلبيب فضل بن علوي .
 وهو عن والده العالمة اْلبيب العلوي .

 وهو عن شيخه اْلبيب شيخ بن ُممد اْلفري .
 بيب حسن بن عبد هللا اْلداد .وهو عن شيخه اْل

 .  بن علوي ْلدادوهو عن أبيه اْلبيب القطب عبد هللا
 . رحهم هللا تعاَل وإّيَن ونفعنا ِبم وبعلومهم وأسرارهم


