








هللا اكبر 

هللا اكبر 

هللا اكبر

 ال اله اال هللاالحمدهلل

 

 



ما تكرر تقرر 

االعمال   الذكر افضل 





له و سلم
 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه و آ



َة عرفَة بالمْوقِف فيستقبِلُ القِبلَة  ما من مسلٍم يقُِف عشيَّ

ال إلَه إالَّ هللاُ وحَده ال شريَك له له الملُك بوجِهه ثمَّ يقولُ 

مائَة وله الحمُد ُيحيي وُيميُت وهو على كلِّ شيٍء قديٌر 

ٍة ثمَّ  ٍة ثمَّ يقولُ { قُلْ ُهَو هللاُ أََحدٌ }يقرأُ مرَّ اللَّهمَّ صلِّ مائَة مرَّ

ٍد كما صلَّيَت على إبراهيَم وعلى  ٍد وعلى آِل محمَّ على محمَّ

ٍة إالَّ قال  آِل إبراهيَم إنَّك حميٌد مجيٌد وعلينا معهم مائَة مرَّ

هللاُ تعالّى يا مالئكتي ما جزاُء عبدي هذا سبَّحني وهلَّلني 

مني وعَرفني وأثَنى عليَّ وصلَّى على نبيِّي  وكبَّرني وعظَّ

اشَهدوا مالئكتي أنِّي قد غفرُت له وشفَّعُته في نفِسه ولو 

 .سألني عبدي هذا لشفَّعُته في أهِل الموقِف 
الصفحة  -الترغيب والترهيب : المصدر -المنذري :جابر بن عبدهللا المحدث :الراوي

 [ إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما: ]خالصة حكم المحدث 2/197: أو الرقم



سبحاَن هللاِ وبحمِده 

الحمُد هلِل 

هللاُ أكبُر 



سبَح هللَا 

حمد هللَا 

هلَّلَ 

هللاَ 

َر هللَا  َكبَّ



 َ
كبِّري هللاَّ

هللاََّ سبِّحي 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 شريك له ، له 

الملُك وله الحمُد وهو على كل شيٍء قديٌر 

سبحان 

هللِا وبحمِده 



سبحان 

هللِا وبحمِده 



توبوا إلى هللِا 

أتوبُ 



سبحان هللا ، وبحمده 



ألستغفُر هللَا 



وُتْب عليَّ  اغفِْر لي ربِّ 

 إنك أنت التواُب الغفورُ 



ال إلَه إالَّ هللاُ الحقُّ الُمبينُ 



هللاُ أكبُر 

وسبحاَن هللِا والحمُد هلِل وال إلَه إالَّ 

هللاُ وحَده ال شريَك له والحولَ وال 

َة إالَّ باهللِ  قوَّ



ال إلَه إالَّ هللاُ 



ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

قدير 



أستغفر هللا الذي ال 

إله إال هو الحي القيوم 

وأتوب إليه 



ُح  ُتسبِّ

ُره وَتحمُدهُ  هللَا وُتكبِّ





سبحاَن هللِا العظيِم وبحمده 



 الخالصة



 تركزت المئويات على االذكار التاليه



 صباحا و مساء: اوال 



 سبحان هللا

 الحمدهلل

 ال اله اال هللا

 هللا اكبر

 سبحاَن هللِا العظيِم وبحمده 



 مرة في اليوم او اكثر: ثانيا 



سبحاَن هللِا وبحمِده 

 الحمُد هلِل 

 هللاُ أكبرُ 

 ال اله اال هللا

إله إال هللاُ وحده ال شريك له ، له الملُك ال 

 قديرٌ وله الحمُد وهو على كل شيٍء 

 استغفر هللا

 ال إلَه إالَّ هللاُ الحقُّ الُمبينُ 

اغفِْر لي وُتْب عليَّ  إنك أنت التواُب ربِّ 

 الغفورُ 

 



 حسب الحالة: ثالثا 



َة  عرفَة عشيَّ



  الكبار في السن



بعد االنتهاء من الصالة



قبل ان تقوم من مجلسك



قبل النوم







انشر الخير تحصد الخير ان 

 استفدت انشر تؤجر جزاك هللا خيرا

  


