








هللا اكبر 

هللا اكبر 

هللا اكبر

 ال اله اال هللاالحمدهلل

 

 



ما تكرر تقرر 

االعمال   الذكر افضل 





 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم



َة عرفَة بالمْوقِف فٌستقبِلُ القِبلَة  ٌَّ ما من مسلٍم ٌقُِف عش

ال إلَه إالَّ هللاُ وحَده ال شرٌَك له له الملُك بوجِهه ثمَّ ٌقولُ 

ٌُمٌُت وهو على كلِّ شًٍء قدٌٌر  ٌُحًٌ و مائَة وله الحمُد 

ٍة ثمَّ  ٍة ثمَّ ٌقولُ { قُلْ ُهَو هللاُ أََحدٌ }ٌقرأُ مرَّ اللَّهمَّ صلِّ مائَة مرَّ

َت على إبراهٌَم وعلى  ٍد كما صلٌَّ ٍد وعلى آِل محمَّ على محمَّ

ٍة إالَّ قال  آِل إبراهٌَم إنَّك حمٌٌد مجٌٌد وعلٌنا معهم مائَة مرَّ

هللاُ تعالّى ٌا مالئكتً ما جزاُء عبدي هذا سبَّحنً وهلَّلنً 

 ًٌِّ ًَّ وصلَّى على نب منً وعَرفنً وأثَنى عل وكبَّرنً وعظَّ

اشَهدوا مالئكتً أنًِّ قد غفرُت له وشفَّعُته فً نفِسه ولو 

 .سألنً عبدي هذا لشفَّعُته فً أهِل الموقِف 
الصفحة  -الترغٌب والترهٌب : المصدر -المنذري :جابر بن عبدهللا المحدث :الراوي
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سبحاَن هللاِ وبحمِده 

الحمُد هلِل 

هللاُ أكبُر 



سبَح هللَا 

حمد هللَا 

هلَّلَ 

هللاَ 

َر هللَا  َكبَّ



 َ
كبِّري هللاَّ

هللاََّ سبِّحً احَمدي و

هانئ بنت أبي طالب أم : الراوي    

  -صحيح ابن ماجه : المصدر -األلباني :المحدث

3087: الصفحة أو الرقم  

حسن : خالصة حكم المحدث  

 



ال إله إال هللاُ وحده ال شرٌك له ، له 

الملُك وله الحمُد وهو على كل شًٍء قدٌٌر 

سبحان 

هللِا وبحمِده 



سبحان 

هللِا وبحمِده 



توبوا إلى هللِا 

أتوبُ 



سبحان هللا ، وبحمده 



ألستغفُر هللَا 



اغفِْر لً وُتْب لً إنك ربِّ 

 أنت التواُب الغفورُ 



ال إلَه إالَّ هللاُ الحقُّ الُمبٌنُ 



هللاُ أكبُر 

وسبحاَن هللِا والحمُد هلِل وال إلَه إالَّ 

هللاُ وحَده ال شرٌَك له والحولَ وال 

َة إالَّ باهللِ  قوَّ



ال إلَه إالَّ هللاُ 



ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له 

له الملك وله الحمد وهو على كل شًء 

قدٌر 



أستغفر هللا الذي ال 

إله إال هو الحً القٌوم 

وأتوب إلٌه 



ُح  ُتسبِّ

ُره وَتحمُدهُ  هللَا وُتكبِّ





سبحاَن هللِا العظٌِم وبحمده 



 الخالصة



 تركزت المئوٌات على االذكار التالٌه



 صباحا و مساء: اوال 



 سبحان هللا

 الحمدهلل

 ال اله اال هللا

 هللا اكبر

 سبحاَن هللِا العظٌِم وبحمده 



 مرة فً الٌوم او اكثر: ثانٌا 



سبحاَن هللِا وبحمِده 

 الحمُد هلِل 

 هللاُ أكبرُ 

 ال اله اال هللا

إله إال هللاُ وحده ال شرٌك له ، له الملُك ال 

 قدٌرٌ وله الحمُد وهو على كل شًٍء 

 استغفر هللا

 ال إلَه إالَّ هللاُ الحقُّ الُمبٌنُ 

 اغفِْر لً وُتْب لً إنك أنت التواُب الغفورُ ربِّ 

 



 حسب الحالة: ثالثا 



َة  ٌَّ عرفَة عش



  الكبار فً السن



بعد االنتهاء من الصالة



قبل ان تقوم من مجلسك



قبل النوم







الخٌر ان انشر الخٌر تحصد 

 استفدت انشر تؤجر جزاك هللا خٌرا

  


