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�سديقنا �سلطــان
يطيــــــع والديــــــه
يــرتـــــل القـــــراآن
يحفظ الأذكـــــــار
ي�ســـوم رم�ســـان
يطـلب الر�ســوان
له في كــــل �ساحة
 يمار�س ال�سباحة
يحب فــــن ال�سعر
يوا�سل الأرحــــام
وقـبل اأن ينـــــــــام
ثيابــــــه نظيفـــــــة
اأفعالـــــه لطيفـــــة
هذا هو �سلطــــان

الم�سلـــم ال�سغـــير
يوقـــــــــــــر الكبــير
في الليل والنهــــار
عن النبي المختـار
ويحفظ الآيـــــــات
بالـبر وال�ســــــالة
مفيـــــدة هوايـــــــة
والر�سم والرمـاية
ويع�سق القــــــراءة
بالـــود والإح�ســان
ينظــف الأ�سنــــان
مزاحــــــه خفيـــف
وقولــــــه ظريــــــف
هذا هو �سلطـــــان

من هو �سلطان ؟؟ ..

 



�سلطان م�سلم �سغير 
مهذب ولطيف ونظيف

يردد الذكار في الليل والنهار ..
ي�ساحب الأخيار ..

ويتجول بين الب�ساتين والنهار ..
يقطف من هنا رمانة ..

ووردة و ريحانة .. 
وهذا هو عنوانه ..

الحمد هلل الملك العزيز القهار .. 
وال�سالة وال�سالم على الم�سطفى المختار 

وعلى اآله الأبرار و�سحابته الأخيار  
اأحبتي ال�سغار ..

�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
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يقول �سبحانه وتعالى

وعن اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه ..
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ..
األ اأنبئكم بخير اأعمالكم واأر�ساها عند مليككم 
واأرفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء 
الذهب والورق ومن اأن تلقوا عدوكم فت�سربوا 
اأعناقهم وي�سربوا اأعناقكم ؟ قالوا .. وما ذاك 
يا ر�سول اهلل ؟ قال ذكر اهلل
رواه الترمذي وابن ماجه

ف�سل الاأذكار

 



قال تعالى

عن عائ�سة ر�سى اهلل عنها قالت ..
كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يذكر 
اهلل على كل اأحيانه
رواه م�سلم

مواعيد الأذكار

والم�سلم يذ كر اهلل في كل حين

5

 



الأذكار حياة للقلوب ..
        قال تعالى ..

ومن ثمرات الأذكار ..
دوام ال�سلة باهلل

راحة النف�س
الإيقاظ من الغفلة 
الدوام على الطاعة

      قال تعالى ..
      

           
وذكر اهلل كله خير وبركة 

ويجلب ال�سعادة  والبهجة وال�سرور

6

فوائد الأذكار

 



الذكر عبادة عظيمة 
ترفع الدرجات ..

وتزيد الح�سنات ..
تحمي ال�سغار والكبار
من عيون الأ�سرار  ..

و�سرور الفجار ..
وعلينا اأن نحفظ الأذكار

ونرددها في االليل والنهار
لنحيا حياة الأبرار ..

وننعم بالأمن والإ�ستقرار

اأحبتي ال�سغار 

هيا بنا اأحبتي  ..
في رحلة  ممتعة مع الأذكار ..
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عند الخروج 
من المنزل 
    اأقول ..

ب�سم  اهلل  
توكلت  على اهلل 

ول حول ول قوة ال باهلل

عند الدخول 
اإلى المنزل

     اأقول ..

ب�سم اهلل  ولجنا  
وب�سم اهلل خرجنا 

وعلى اهلل ربنا توكلنا
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اأذكار الم�ساء ..
اأم�سينا واأم�سى الملك هلل رب العالمين

اأقراأ
 المعوذتين

اأقراأ اآية 
الكر�سي

اأقراأ �سورة 
الخال�س

3 مرات

اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم

3 مرات 1مرة واحدة
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عندما اأخلع ثوبي اأقول ..

ب�سم اهلل

الحمدهلل الذي 
ك�ساني هذا الثوب 
ورزقنيه من غير 

حول مني ول قوة ..
10

عندما األب�س ثوبي اأقول ..

 



عندما اأذهب اإلى فرا�سي ..
اأنام على الجانب الأيمن واأقول 

با�سمك اللهم اأموت واأحيا .. 

�سورة  واأقراأ  فيهما  واأنفث  الكفين  واأجمع 
ما  بهما  وام�سح  والمعوذتين  الإخال�س 
ا�ستطعت من ج�سدي بداية من الراأ�س والوجه

واأقراأ اآية الكر�سي
3 مرات

مرة واحدة
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اإذا راأيت حلماً اأو روؤيا مزعجة ..

اأ�ستعيذ باهلل من ال�سيطان الرجيم 
ومن �سر ما راأيت 

اأتحول الى الجانب الآخر

اأ�سلي هلل اإذا اأردت ذلك

ل اأحدث بهذه الروؤية اأحدًا

3 مرات
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�سورة الإخال�س 

المعوذتان
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بعد الإ�ستيقاظ من النوم اأقول ..

الحمد هلل الذي اأحيانا 
بعدما اأماتنا واإليه الن�سور 

3 مرات

اأقراأ �سورة الإخال�س 

اأقراأ المعوذتين 

3 مرات
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اأذكار ال�سباح ..

اللهم بك اأ�سبحنا وبك اأم�سينا 
وبك نحيا  وبك نموت  واإليك الن�سور

ح�سبي اهلل ل اله ال هو عليه توكلت 
وهو رب العر�س العظيم

7 مرات

15

 



بيت الخالء
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عندالخروج 
اأقدم رجلي اليمنى واأقول ..

غفرانك

قبل الدخو ل 
اأقدم رجلي الي�سرى واأقول ..

ب�سم اهلل .. 
اللهم اإني اأعوذ بك 
من الخبث والخبائث
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ل ت�سرف في الماء ... الماء نعمة 

قبل الو�سوء اأقول ..

ب�سم اهلل

اأ�سهد اأن ل  اإله اإل اهلل  وحده ل  �سريك له
واأ�سهد اأن محمدًا عبده ور�سوله ..

وبعد الو�سوء اأقول ..

 



عندما اأ�سمع الأذان ..

وعند قوله حي على ال�سالة حي على الفالح اأقول ..

ل حول ول قوة اإل باهلل

18

اأقول كما يقول الموؤذن

وبعد اأن ينتهي الأذان اأقول ..

اللهم رب هذه الدعوة التامة وال�سالة القائمة 
مقامًا  وابعثه  والف�سيلة  الو�سيلة  محمدًا  اآِت 

محمودًا الذي وعدته ..

 



اأثناء الذهاب اإلى الم�سجد اأقول ..

وفي  نورًا  ل�ساني  وفي  نورًا  قلبي  في  اجعل  اللهم 
�سمعي نورًا وفي ب�سري نورًا ومن فوقي نورًا ومن 
تحتي نورًا واجعل عن يميني نورًا وعن �سمالي نورا 
ومن اأمامي نورًا ومن خلفي نورًا واجعل في نف�سي 
اأعطني  اللهم  نورًا  واجعلني  نورًا  لي  واأعظم  نورًا 
نورًا واجعل في ع�سبي نورًا وفي لحمي نورًا وفي 

دمي نورًا وفي �سعري نورًا وفي ب�سري نورًا.. 
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ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل  
اللهم افتح لي اأبواب رحمتك

ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم  
ف�سلك،  من  اأ�ساألك  اأني  اللهم   ، اهلل  ر�سول  على 

اللهم اع�سمني من ال�سيطان الرجيم ..

20

عند دخول الم�سجد اأقدم رجلي اليمنى   واأقول ..

وعند الخروج من الم�سجد اأقدم رجلي الي�سري واأقول ..

 



اأو  عند الدخول عليهم  في المجال�س 
اأو المكاتب اأو المدار�س اأقول ..

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل  وبركاته 

وعند ما يُلقي اأحدهم هذا ال�سالم اأرد قائالً

وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته

عند المرور اأمام النا�س .. 
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قبل التفرق من المجل�س اأقول

�سبحانك اللهم وبحمدك ، اأ�سهد اأن ل اإله اإل اأنت  ، 
اأ�ستغفرك واأتوب اإليك.

قبل دخول ال�سوق اأقول 

اإل اهلل وحده ل  اإله   ل  
الملك وله  له  له  �سريك 
الحمد يحي ويميت  وهو  
حي ل يموت  بيده الخير 
وهو على كل �سيء قدير..
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عند الأمر ال�سار 

اأ�سجد �سكرًا هلل تبارك  وتعالى

وعند الأمر غير ال�سار اأقول

الحمد هلل على  كل حال
23

 



واإذا اأ�سابتني م�سيبة 
ل قدر اهلل اأقول

اإذا ح�سل ما ل ير�سيني اأقول

قدر اهلل وما �ساء فعل

24

اإنا هلل 
واإنا اإليه راجعون 
اللهم اأجرني  
في م�سيبتي 

واأَخلْف لي خيرًا منها

 



اإذا اأ�سابني هّم اأو حزن اأقول

اللهم  اإني عبدك .. ابن  عبدك .. 
ابن اأمتك

نا�سيتي بيدك .. ما�ٍس فيَّ حكمك 
عدٌل فيَّ ق�ساوؤك

اأ�ساألك بكل ا�سم هو لك �سميت به نف�سك 
اأو اأنزلته في كتابك اأو علمته اأحدًا 

من خلقك  اأو ا�ستاأثرت به 
في علم الغيب عندك 

اأن تجعل القراآن ربيع قلبي ونور �سدري 
وجالء حزني وذهاب همي

واإذا ُغلبُت على اأمري اأقول ..

ح�سبي اهلل 

ونعم الوكيل
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اإذا غ�سبت اأقول ..

اأعوذ باهلل من 

ال�سيطان الرجيم

من �سنع لي معروفًا  اأقول له ..

جزاك الله خيراً

26

 



اإذا اأحببت اإن�ساناً اأقول له

اإني اأحبك في اهلل 

واإذا قال لي اأحًد اإني اأحبك في اهلل 
اأقول  له ..

اأحبك اهلل 
الذي اأحببتني فيه ..
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اإذا �سرني �سيئ اأقول ..

الحمد هلل الذي بنعمته 
تتم ال�سالحات

اإذا اأعجبني �سئ يخ�س غيري اأقول..

اللهم بارك فيه ول ت�سره 
ما �ساء اهلل ل قوة اإل باهلل 28

 



قبل الأكل اأقول ..

ب�سم اهلل 
اللهم بارك لنا فيه 

واأطعمنا خيرًا منه ..
ومن �سقاه اهلل لبنًا

 فليقل 
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه

بعد الأكل اأقول ..

الحمد هلل الذي اأطعمني هذا 
ورزقنيه من غير حول مني ول قوة 

كل بيمينك .. ومما يليككل بيمينك .. ومما يليك

واإذا ن�سيت  .. عندما اأتذكر  اأقول

 ب�سم اهلل اأوله واأخره 
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اإذا واجهت اأمرًا �سعباً  اأقول ..

الّلهم 

30

ماجعلته �شهاًلل �شهل  اإل

الحزن اإذا �شئت �شهاًلواأنت تجعل

 



عندما اأفزع اأو اأقلق اأقول ..

ل اإله اإل اهلل

عند فقدان �سئ يخ�سني
اأقول ..

اله  اللهم ربَّ هذه ال�سّ
ردَّ اليَّ �سالتي

واإذا خفت اأحدًا ما اأقول ..

اللهم اكفنيه بما �سئت ..
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دعاء الركوب

ب�سم اهلل .. الحمد هلل
�سبحان الذي �سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين 

واإنا اإلى ربنا لمنقلبون

32

�سبحانك اللهم اإني  ظلمت نف�سي فاغفر لي 
اإنه ل يغفر الذنوب اإل اأنت

الحمد هلل

3 2 1

اهلل اأكبر

الحمد هلل الحمد هلل

اهلل اأكبراهلل اأكبر

 



دعاء ال�سفر

�سبحان الذي �سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين واإنا اإلى ربنا لمنقلبون اللهم اإنا  
ن�ساألك في �سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تر�سى .. 

ا بعده .. اللهم هون علينا �سفرنا هذا واطِو عنَّ
اللهم اأنت ال�ساحب في ال�سفر والخليفة في الأهل .. 

اللهم اإني اأعوذ بك من وعثاء ال�سفر وكاآبة المنظر و�سوء المنقلب في            
          المال والأهل ..

اهلل اأكبراهلل اأكبراهلل اأكبر

وعند العودة اأقولها واأزيد فيهن 
اآيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
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عند ال�سفر  اأقول لمن يودعني ..

اأقول للم�سافرعند وداعه

اأ�ستودع اهلل 
دينك واأمانتك 
وخواتيم  عملك

34

اأ�ستودعكم اهلل الذي ل ت�سيع ودائعه

 



عند �سماع نباح الكلب 
اأو نهيق الحمار اأقول ..

اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم

عند �سماع �سياح الديك

اأ�ساأل اهلل من  ف�سله

عند روؤية الهالل اأقول..

اهلل اأكبر
اللهم  اأهله علينا بالأمن  والإيمان 

وال�سالمة والإ�سالم والتوفيق 
لما تحب وتر�سى

 ربنا وربك اهلل ..
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عند �سماع �سوت الرعد اأقول ..

�سبحان الذي 
ي�سبح الرعد 

بحمده والمالئكة 
من خيفته

وعند نزول المطر اأقول ..

اللهم 
�سيبًا 

نافعًا

36

 



بعد نزول المطر اأقول ..

ُمطرنا ..
بف�سل اهلل ورحمته

عند هبوب الرياح اأقول ..

اللهم اإني اأ�ساألك خيرها وخير 
به  اأر�سلت  ما  وخير  فيها  ما 
ما  و�سر  �سرها  من  بك  واأعوذ 

فيها و�سر ما اأر�سلت به
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اإذا �سعرت باألم في ج�سدي  
اأ�سع يدي على مكان  الألم 

و اأقول ..

ب�سم اهلل ب�سم اهلل ب�سم اهلل
اأعوذ باهلل وقدرته من  �سر 

ما اأجد واأحاذر .

عندما اأرى �سخ�ساً مبتلى 
بم�سيبة اأو م�ساباً بمر�س 

اأقول ..

الحمد هلل  الذي عافاني مما ابتالك به 
وف�سلني على كثيٍر ممن خلق تف�سياًل ..

�سرًا ولي�س جهرًا

 7 مرات
38

 



واإذا عط�س �سخ�س اأمامي وقال الحمد هلل  
يرحمك اهلل اأقول له ..

فيرد قائالً 

يهديكم اهلل وي�سلح بالكم 

  ل باأ�س 
  طهور اإن �ساء اهلل

اأ�ساأل اهلل العظيم رب العر�س العظيم اأن ي�سفيك
 7 مرات

قبل  له  واأدعو 
الخروج قائالً ..

عندما اأزور المري�س اأقول له ..

39

 



ح

حقوق الطبع محفوظة للموؤلف
المملكة العربية ال�شعودية 

�ص . ب 18455 جدة 21415
هاتف 6391800  فاك�ص 6986355

جوال 055648659

           طالل بن اأحمد العقيل 1424 هـ
فهر�شة مكتبة الملك فهد الوطنية اأثناء الن�شر

العقيل ، طالل اأحمد عمر
�شلطان والأذكار  ـ جدة

40 �شفحة 17 * 12 �شم
1 - الدعية والأوراد 

اأ / العنوان ديوي 212.93
رقم الإيداع : 1424/1810

ردمك : 9960010-112-6

اأحبتي ال�سغار ..

40

حافْظ على الذكِر بانتظاِم
�شكـٌر .. وحـمـٌد .. وامتنــاُن
طاعــة لأحمد ر�شـول الكرام

فالذكُر �شنُة خيِر الأنــــاِم
�شدٌق .. وحٌب .. واهتمـاُم
واللــه ربي ل اأعبــد �شواه

 ها نحن قد و�سلنا اإلى اآخر المحطات ..
بعد اأن  تجولنا بين ال�سفحات 00 

اأودعكم اأحبتي  باأطيب الكلمات 00
و�سادق الدعوات 00

واأجمل الأبيات 00
متمنيًا لكم اأجمل الأوقات  ..

اأبو �سلطان ..
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