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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحماً 

 .عبده ورسوله
                              .  

                                      

                            . 

                                          

               . 
 :أما بعد 

ءة بعض السور واآلايت من األحاديث املرفوعة، واآلاثر، الواردة يف قراصح فهذا حبث مجعت فيه ما 
  .–حسب علمي  – ، حيث مل أقف على حبث جيمعها يف مكان واحدقبل النوم

 عند النوم، وتتمته سمسالل متعلةة بةراءة ومهدت له بذكر شيء من هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 . الةرآن قبل النوم

  : تسمية البحث 

النوم عندوما كان يقرؤه من القرآن ،  من هدي النيب  :ومسيته
( ). 

قد بذلت جهدي يف حترير البحث، فما كان فيه من صواب؛ فمن هللا، وما كان و : هذا 
 اسأ  أن يتةبل م ي عملي، وأن جيعله تالصاً وهللا. فيه من قصور أو تطأ فمن نفسي والشيطان

 .لوجهه الكرمي
 كتبه

 عمر أبو 
 أمحد بن عمر بن سامل ابزمول
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؛ حيوث "مجعواً ودراسوةاآلاثر الواردة يف قراءة بعض السوور واآلايت عنود النووم األحاديث و :"هذا البحث خمتصر من كتايب (  )
 .مجعت فيه كل ما وقفت عليه يف الباب اثبتاً كان أو غري اثبت، وهو أحد أحباث الرتقية العلمية لألستاذية
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 عند النوم من هدي النيب 

 : التأسي بالنيب 

َلَةْد َكاَن َلُكْم يفي  شرع هللا للمسلمني االقتداء والتأسي ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أفعاله وأقواله وأحواله، قا  
َ َكثيريًارَ  َر َوذََكَر اَّللَّ  .ُسو ي اَّللَّي أُْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن َكاَن يَوْرُجو اَّللََّ َواْليَوْوَم اآْلتي

هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف أقواله وأفعاله وأحواله؛ وهلذا :"قا  ابن كثري 
،  يوم األح اب، يف صو ه ومصابروه ومرابطته واظاهدوه وانتناره الفر  من ربه، أمر الناس ابلتأسي ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص

إىل يوم الدين؛ وهلذا قا  وعاىل للذين وةلةوا ووضجروا وو ل لوا واضطربوا يف  صلوات هللا وسالمه عليه دالماً 
؟ وهلذا  هال اقتديتم به وأتسيتم بشمالله: أي ٌة َحَسَنةٌ َلَةْد َكاَن َلُكْم يفي َرُسو ي اَّللَّي أُْسوَ  :أمرهم يوم األح اب

َ َكثيريًا: قا  َر َوذََكَر اَّللَّ  .انتهى "ليَمْن َكاَن يَوْرُجو اَّللََّ َواْليَوْوَم اآْلتي
 .وهدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف النوم أكمل اهلدي وأفضله، وهو السعادة واالطمئنان ملن امتثله واقتدى به

 : النوم قبل شيئاً يسرياً من سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهديه  ذكرأوسوف 
 : كتابة الوصية ملن كان له شيء يوصي به 

ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن ": أن رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص قا : عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهماعن 
  .( )"يوصي فيه، يبيت ليلتني، إال ووصيته مكتوبة عنده

 . ملن أرد أن يوصي بشيء، وجتب إذا كانت الوصية متعلةة حبةوق اآلترين الوصيةفتستحب 
 : النهي عن النوم قبل صالة العشاء، والسهر بعدها 

 .( )"واحلديث بعدها ،ن رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يكره النوم قبل العشاءإ:"قا  أبو برزة هنع هللا يضر 
د كره أكثر أهل العلم النوم قبل صالة العشاء، ورتص يف ذلك بعضهم، وقا  عبد هللا ق:"قا  الرتمذي 

وقد  ... أكثر األحاديث على الكراهية، ورتص بعضهم يف النوم قبل صالة العشاء يف رمضان: بن املبارك
الة العشاء اآلترة، فكره اتتلف أهل العلم من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والتابعني، ومن بعدهم يف السمر بعد ص

قوم منهم السمر بعد صالة العشاء، ورتص بعضهم إذا كان يف معىن العلم، وما ال بد منه من احلوالج، وأكثر 
 ".احلديث على الرتصة

 : تهيئة البيت بإغالق األبواب وتغطية اإلناء وإطفاء السراج قبل النوم 

غطوا اإلانء، وأوكوا السةاء، وأغلةوا الباب، وأطفئوا السرا ، فإن :" رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلصقا  جابر هنع هللا يضر قا  
، ، وال يكشف إانء، فإن مل جيد أحدكم إال أن يعرض على إانله عوداً الشيطان ال حيل سةاء، وال يفتح ابابً 

                                                           

 (.3 2 رقم41  /7)، ومسلم يف الصحيح (372 رقم /4)صحيح أترجه البخاري يف ال(  )
 .(822رقم2  / )صحيح لبخاري يف الأترجه ا ( )
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ن الفويسةة رسما فإ:" يف لفظ البخاري، و "ويذكر اسم هللا، فليفعل، فإن الفويسةة وضرم على أهل البيت بيتهم
 .( )"جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت

 . أي الفأرة" الفويسةة:" ملسو هيلع هللا ىلص قوله
  .أي وسبب يف إشعا  النار يف البيت "وضرم:" ملسو هيلع هللا ىلص وقوله

  هذا احلديث فيه مجل من أنواع اخلري واألدب اجلامعة ملصاحل اآلترة والدنيا فأمر:"قا  النووي 
للسالمة من  هذه األسباب أسباابً  هبذه اآلداب اليت هي سبب للسالمة من إيذاء الشيطان وجعل هللا 

  ".يذاء صيب وغريه إذا وجدت هذه األسبابإ فتح ابب وال انء وال حل سةاء والإيةدر على كشف  يذاله فالإ
له من الليل، فحدث بشأهنم النيب احرتق بيت ابملدينة على أه": هنع هللا يضر، قا موسى األشعري وقا  أبو 

 .( )"إن هذه النار إمنا هي عدو لكم، فإذا منتم فأطفئوها عنكم": ملسو هيلع هللا ىلص، قا 
 .(7)"ال ورتكوا النار يف بيووكم حني ونامون:"النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقا  عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، قا  

وغريها  ،هذا عام ودتل فيه انر السرا  "الورتكوا النار يف بيووكم حني ونامون" ملسو هيلع هللا ىلصقوله :"قا  النووي 
وإن أمن ذلك   ،فإن تيف حريق بسببها دتلت يف األمر ابإلطفاء ؛وأما الةناديل املعلةة يف املساجد وغريها

 علل األمر ابإلطفاء يف احلديث السابق ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛النتفاء العلة ؛فالناهر أنه الأبس هبا ؛كما هو الغالب
 .انتهى"أبن الفويسةة وضرم على أهل البيت بيتهم فإذا انتفت العلة زا  املنع

 : النظافة والتطهر قبل النوم 

من انم ويف يده غمر، فلم يغسله، فأصابه شيء فال يلومن إال ": قا  رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هريرةقا  أبو 
 .(4)"نفسه

 ."الدسم وال هومة من اللحم: رمَ الغَ :"ملسو هيلع هللا ىلص  قوله
 .كاهلوام وذوات السموم اليت أتيت على الرالحةأن هذا األمر يؤدي حلصو  الضرر له؛  : واملعىن 

من  تعار  ، فيما من مسلم يبيت على ذكر هللا طاهراً :"قا  رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص : قا  معاذ بن جبل هنع هللا يضر و 
 .(8)"من أمر الدنيا واآلترة إال أعطاه إايه الليل فيسأ  هللا ترياً 

                                                           

 (.  1 رقم814 /7)صحيح ، ومسلم يف ال(18 2رقم2/28)صحيح أترجه البخاري يف ال(  )
 .(2 1 رقم812 /7)صحيح ، ومسلم يف ال(14 2رقم2/28)صحيح أترجه البخاري يف ال(  )
 .(8 1 رقم812 /7)صحيح ، ومسلم يف ال(17 2رقم2/28)صحيح أترجه البخاري يف ال( 7)
 : صحيح ( 4)

األدب ، والبخاري يف (3821رقم2 /7 )سند ، وأمحد يف امل(2  2 رقم17 /8)صنف أترجه ابن أيب شيبة يف امل
، وابون (221 رقم21 /4)سنن ، والرتمذي يف ال( 728رقم7/722)سنن وأبو داود يف ال ،(1   رقم1 4)املفرد 

 .بهعن أيب هريرة أيب صاحل، ، من طريق (13 7رقم112 / )سنن ماجه يف ال
 ".أترجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم:" (1/831)فتح الباري قا  احلافظ يف 

 : صحيح ( 8)
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 .يستيةظ من النومأي  "يتعار"ملسو هيلع هللا ىلص قوله 
يف يستيةظ ، مث واألذكار الةرآن، قراءةمن انم متوضأ على طهارة، وذكر هلل من د  احلديث على أن ف

 .استجاب هللا لهال إأمر الدنيا واآلترة من  ترياً دعو هللا ويسأله في، أي وقت كان
ينام قبل أن إذا أرد أن كان كذا  و  .وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد أن ينام وهو جنب اغتسل قبل أن ينام

؟ أكان  كيف كان يصنع يف اجلنابة: ، أم املؤمنني عالشة اهنع هللا يضر عبد هللا بن أيب قيسيغتسل يتوضأ؛ فةد سأ  
كل ذلك قد كان يفعل، رسما اغتسل فنام، ورسما ووضأ :" ةالتف؟  ؟ أم ينام قبل أن يغتسل ل قبل أن يناميغتس
 .( )"احلمد هلل الذي جعل يف األمر سعة: قلت ".فنام

و ن رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أراد أن ينام، وهإ:"اهنع هللا يضر  عالشةقالت املراد ابلوضوء وضوء الصالة؛ و 
 .( )"جنب، ووضأ وضوءه للصالة، قبل أن ينام

 : نفض الفراش بطرف اإلزار، واالضطجاع على الشق األمين 

إذا أوى أحدكم إىل فراشه، فليأتذ داتلة إزاره، فلينفض هبا :"رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص قا  أبو هريرة هنع هللا يضر، قا  
عده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع، فليضطجع على شةه األمين، فراشه، وليسم هللا، فإنه ال يعلم ما تلفه ب

سبحانك اللهم ريب بك وضعت جنيب، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي، فاغفر هلا، وإن أرسلتها : وليةل
 . (7)"فاحفنها سما حتفظ به عبادك الصاحلني

 .سدطرف اإلزار الذي يلي اجلأي : " إزاره داتلةب:"ملسو هيلع هللا ىلص وقوله 
 .لتننيفهأي حيرك هبا الفراش؛ " فلينفض:" ملسو هيلع هللا ىلص وقوله

إذا أويت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع :" قا  يل رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وقا  الو اء هنع هللا يضر 
رهبة ورغبة  اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك،: على شةك األمين، وقل

إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أن لت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت 
 .(4)"على الفطرة فاجعلهن آتر ما وةو 
 : قراءة األذكار عند النوم

يه من هللا ورة، ومن اضطجع مل يذكر هللا فيه كانت عل من قعد مةعداً :"قا  ملسو هيلع هللا ىلص : قا  أبو هريرة هنع هللا يضر 
 .(8)"مل يذكر هللا فيه؛ كان عليه ورة يوم الةيامة مضجعاً 

                                                                                                                                                                                

سنن وأبو داود يف ال ،(142  رقم72/737)سند ، وأمحد يف امل(824رقم482/ ) أترجه الطيالسي يف املسند
 .وإسناده صحيح. بهعن محاد بن سلمة عن اثبت عن أيب ظبية عن معاذ (  814رقم1 4/7)
 (.713رقم41 / )حيح أترجه مسلم يف الص ( )
 (.718رقم42 / )حيح ، ومسلم يف الص(22 رقم28/ )صحيح أترجه البخاري يف ال ( )
 (.4 3 رقم124 /4)صحيح ، ومسلم يف ال(1 27رقم2/31)صحيح أترجه البخاري يف ال (7)
 (.1 3 رقم 12 /4)يف الصحيح ، ومسلم (  27رقم2/22)أترجه البخاري يف الصحيح ( 4)
 : صحيح ( 8)
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 .وحسرة وندامة على ما ضيعه من األجر والثوابتسارة  أي" ورةكان عليه :"وقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
 :   وجاءت سنن كثرية يف أذكار النوم اكتفي ببعضها 

اللهم ":  ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتذ مضجعه من الليل، وضع يده حتت تده، مث يةو كان النيب:" حذيفة هنع هللا يضرقا  
 .( )"احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماونا وإليه النشور": وإذا استيةظ قا ، "ابمسك أموت وأحيا

وإذا ". أموت اللهم ابمسك أحيا، وابمسك": النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتذ مضجعه قا كان :" الو اء وقا 
 .( )"احلمد هلل الذي أحياان بعدما أماونا، وإليه النشور": استيةظ قا 

احلمد هلل الذي أطعمنا وسةاان، وكفاان ": رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أوى إىل فراشه، قا كان :" أنسوقا  
 .(7)"وآواان، فكم ممن ال كايف له وال مؤوي

اللهم رب السماوات : كان رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أيمران إذا أتذان مضجعنا، أن نةو ":هنع هللا يضر  هريرةوقا  أبو 
ورب األرض ورب العرش العنيم، ربنا ورب كل شيء، فالق احلب والنوى، ومن   التوراة واإلجنيل والفرقان، 

اآلتر فليس بعدك  أعوذ بك من شر كل شيء أنت آتذ بناصيته، اللهم أنت األو  فليس قبلك شيء، وأنت
شيء، وأنت الناهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من 

 .(4)"الفةر
أن فاطمة عليها السالم اشتكت ما ولةى من الرحى مما وطحن، فبلغها  :وقا  علي بن أيب طالب هنع هللا يضر

، فلم ووافةه، فذكرت لعالشة، فجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فذكرت ذلك وسأله تادماً  أن رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيت بسيب، فأوته
حىت وجدت برد قدميه على . "على مكانكما": عالشة له، فأاتان، وقد دتلنا مضاجعنا، فذهبنا لنةوم، فةا 

محدا أوثالثني، و  عاً أال أدلكما على تري مما سألتماه، إذا أتذمتا مضاجعكما فكو ا هللا أرب": صدري، فةا 
 .(8)"وثالثني، فإن ذلك تري لكما مما سألتماه وثالثني، وسبحا ثالاثً  ثالاثً 

 
                                                                                                                                                                                

، وابون حبوان يف (24 1 رقوم88 /1)السونن الكوو ى ، والنسالي يف (4282رقم24 /4)سنن أترجه أبو داود يف ال
 . به  سعيد املةو ي، عن أيب هريرةمن طريق ( رقم77 /7)الصحيح 

 ".إسناد جيد( :"18)واحلديث صححه ابن حبان، وقا  النووي يف األذكار . وإسناده صحيح
 .(4 27رقم2/21)صحيح أترجه البخاري يف ال(  )
 .(  3 رقم127 /4)صحيح أترجه مسلم يف ال(  )
 (.8 3 رقم128 /4)صحيح أترجه مسلم يف ال( 7)
 (.7 3 رقم124 /4)صحيح أترجه مسلم يف ال( 4)
 (.3 3 رقم 11 /4)صحيح ، ومسلم يف ال(7  7رقم4/24)صحيح أترجه البخاري يف ال( 8)
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 قراءة سور وآيات من القرآن

 :   كالتايل ويشرع ملن أراد أن ينام أن يةرأ بعض السور، واآلايت اليت ثبتت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهي  
 :   ما جاء يف قراءة آية الكرسي

وكلين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حبفظ زكاة رمضان، فأاتين آت فجعل حيثو من الطعام :"قال أبو هريرة هنع هللا يضر 
: شديدة، قال إين حمتاج، وعلي عيال ويل حاجة: وهللا ألرفعنك إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فأخذته، وقلت

اي رسول : قلت: ، قال"اي أاب هريرة، ما فعل أسريك البارحة:" فخليت عنه، فأصبحت، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
، فعرفت أنه "أما إنه قد كذبك، وسيعود:"هللا، شكا حاجة شديدة، وعيااًل، فرمحته، فخليت سبيله، قال 

ألرفعنك إىل :"لت سيعود، لقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إنه سيعود، فرصدته، فجاء حيثو من الطعام، فأخذته، فق
دعين فإين حمتاج وعلي عيال، ال أعود، فرمحته، فخليت سبيله، فأصبحت، فقال يل : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال

اي رسول هللا شكا حاجة شديدة، وعياال، فرمحته، : ، قلت«اي أاب هريرة، ما فعل أسريك:"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
، فرصدته الثالثة، فجاء حيثو من الطعام، فأخذته، "ا إنه قد كذبك وسيعودأم:"فخليت سبيله، قال 

دعين أعلمك  : ألرفعنك إىل رسول هللا، وهذا آخر ثالث مرات، أنك تزعم ال تعود، مث تعود قال: فقلت
ُ الا ِإلاها : إذا أويت إىل فراشك، فاقرأ آية الكرسي: ما هو؟ قال: كلمات ينفعك هللا هبا، قلت ِإاله ُهوا اَّلله

، حىت ختتم اآلية، فإنك لن يزال عليك من هللا حافظ، وال يقربنك شيطان حىت تصبح، اْلحايُّ الحقايُّومُ 
اي رسول هللا، زعم أنه : ، قلت"ما فعل أسريك البارحة:"فخليت سبيله، فأصبحت فقال يل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

إذا أويت إىل فراشك فاقرأ : قال يل: ، قلت"ما هي:"يعلمين كلمات ينفعين هللا هبا، فخليت سبيله، قال 
لن يزال عليك من هللا : ، وقال يلاَّللهُ الا ِإلاها ِإاله ُهوا اْلحايُّ الحقايُّومُ : آية الكرسي من أوهلا حىت ختتم اآلية

أما إنه قد :" فقال النيب  -وكانوا أحرص شيء على اخلري  -حافظ، وال يقربك شيطان حىت تصبح 
 .( )"ذاك شيطان:"ال، قال : ، قال"ختاطب منذ ثالث ليال اي أاب هريرةصدقك وهو كذوب، تعلم من 

  .( )"ما كنت أرى أحداً يعقل، دخل يف اإلسالم ينام حىت يقرأ آية الكرسي:"قال علي بن أيب طالب و 
 : البقرةما جاء يف خواتيم سورة 

ت من آخر سورة البقرة، ما كنت أرى أحدًا يعقل ينام حىت يقرأ الثالث آاي:"قال علي بن أيب طالب 
  .( )"إنه ملن كنز من حتت العرش

                                                           

 .(  7 رقم 1 /7)البخاري يف الصحيح  أترجه (  )
 : حسن لغريه  (  )

، والفووراييب يف فضووالل ( 7 )أبووو عبيوود يف فضووالل الةوورآن و  ،(8 17 رقووم2/41)أترجووه ابوون أيب شوويبة يف املصوونف 
 . عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر بهمن طريةني ، (81رقم 2 -81 )الةرآن 

 : صحيح  ( 7)
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 : سورة اإلسراء والزمرما جاء يف قراءة 

  .( )"كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال ينام حىت يقرأ بين إسرائيل والزمر:"قالت أم املؤمنني عائشة اهنع هللا يضر 
 : وتبارك سورة السجدةما جاء يف قراءة 

ت ابااراكا الهِذي بِياِدِه ، والسجدة ت انحزِيلُ  (1)امل أ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال ينام حىت يقر :" قال جابر هنع هللا يضر
  .( )"الحُملحكُ 

 :   حاتِبَسسور امُلما جاء يف قراءة 

 "إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان ال ينام حىت يقرأ املسبحات:"قال العرابض بن سارية هنع هللا يضر 
  .(7)"فيها آية خري من ألف آية:"وقال

 : سورة الكافرونما جاء يف قراءة 

اِفُرونا اقرأ :"قال نوفل األشجعي هنع هللا يضر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال له  ا الحكا أاي ُّها ، على خامتتها، مح  مث نا  ُقلح ايا
 .(4)"فإهنا براءة من الشرك

 
                                                                                                                                                                                

، وابن أيب داود يف شريعة املغازي كما يف نتالج األفكوار للحوافظ (32 رقم23)ن الضريس يف فضالل الةرآن ترجه ابأ
 .  من طرق عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن عمري بن سعيد، عن علي به (  7/1)

 : صحيح  (  )
، ( 4112 رقوووووم714/ 4)، وأمحووووود يف املسوووووند (7418، 1 1 رقوووووم438،  2 /8)أترجوووووه الرتموووووذي يف السووووونن 

عن محواد بون زيود، من طرق ( 27  رقم 1 / )وابن ت مية يف الصحيح ، ( 73 رقم7/382)وإسحاق يف املسند 
 . عن أيب لبابة، عن عالشة به

 ".هذا حديث حسن( :"7/28)وقا  احلافظ يف نتالج األفكار  ".هذا حديث حسن غريب:"قا  الرتمذي 
 : حسن (  )

، والنسالي يف ( 8 )أبو عبيد يف فضالل الةرآن و ، (318 رقم 14/ ) دمسند علي بن اجلعأترجه البغوي يف 
،  (  4رقم871/ )البيهةي يف الدعوات الكبري و  ،(  4/ )، واحلاكم يف املستدرك (1848 رقم32 /2)الكو ى 

 .عن جابر ال بري حدث ي صفوان أو ابن صفوانأبو من طرق عن زهري قا  
 : حسن لغريه  ( 7)

، والرتموووذي يف السووونن (8183رقوووم7 4/7)، وأبوووو داود يف السووونن (21 3 رقوووم 2/71 )ملسوووند أترجوووه أمحووود يف ا
قا   .عن العرابض بن سارية به يةنيمن طر  ،( 87 رقم 7/71)الطو اين يف مسند الشاميني و  ،(7412رقم8/438)

 ".هذا حديث حسن غريب:"الرتمذي 
 : صحيح ( 4)

والرتموووذي يف السووونن  ،(8188رقوووم7 4/7)أبوووو داود يف السووونن ، و (7213 رقوووم4  /71)أترجوووه أمحووود يف املسوووند 
عون أيب إسوحاق، عون  ق إسوراليليوطر مون ، (1831 رقوم18 /1)، والنسالي يف السنن الكوو ى (7417رقم8/434)

 .فروة بن نوفل، عن أبيه به
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 : سور املعوذاتما جاء يف 

اي عقب، أال أعلمك سورتني من خري سورتني قرأ هبما :"بة بن عامر هنع هللا يضر قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال عق
ُقلح أاُعوُذ ِبرابِ  و، ُقلح أاُعوُذ ِبرابِ  الحفالاقِ  :فأقرأين: قال. بلى اي رسول هللا: قلت: قال" الناس؟ 

كيف رأيت اي عقب؟ اقرأ :" فقرأ هبما، مث مر يب، قال  مث أقيمت الصالة، فتقدم رسول هللا، النهاسِ 
  .( )"هبما كلما منت وكلما قمت

إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه، مث نفث فيهما فقرأ : قالت عائشة اهنع هللا يضر و 
ُ أاحاد  : فيهما مث ميسح هبما ما استطاع ، ُقلح أاُعوُذ ِبرابِ  النهاسِ و، الحفالاقِ ُقلح أاُعوُذ ِبرابِ  و، ُقلح ُهوا اَّلله

  .( )"من جسده، يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 : حسن    ( )
يف السووووونن و ، (8473رقووووم87 /2)النسووووالي يف السووووونن و ، (12 3 رقوووووم1 8-2 2/8 )أترجووووه أمحووووود يف املسووووند 

ابووووون شوووووبة يف اتريووووو  املدينوووووة ، و (21 رقوووووم7  )، وابووووون الضوووووريس يف فضوووووالل الةووووورآن (3318رقوووووم13 /3)الكوووووو ى 
 . عن عبدالرمحن بن ي يد عن الةاسم أيب عبد الرمحن عن عةبه بن عامر اجله ي به من طرق ، (  1 /7)

 .(8342رقم77 /3)، (3 81رقم11 /2)أترجه البخاري يف الصحيح (  )
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 مسائل متعلقة بقراءة اآليات والسور قبل النوم

 : ثابتإال بدليل شرعي  ال تشرع العبادة

 :فما أمر به من العبادات ،طريق إىل هللا إال ابوباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مل يبقَ :"م ابن ويمية قا  شي  اإلسال
 .وذكر ثوابه وفضله ،وكذلك ما رغب فيه ،فهو مشروع ؛أو استحباب ،أمر إجياب

وال جيوز أن يثبت شريعة  ،إال بدليل شرعي ؛أو مشروع ،إن هذا مستحب :وال جيوز أن يةا 
فإذا تصص . وما فعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه ... !! فحبديث ضعي

 ،كتخصيصه العشر األواتر ابالعتكاف فيها: بعبادة كان ختصيصه بتلك العبادة سنة أو مكاانً  زماانً 
لى الوجه الذي فعل؛ ألنه أن يفعل مثل ما فعل ع: فالتأسي به  ،وكتخصيصه مةام إبراهيم ابلصالة فيه

 .(1)"علف
وهبذا نعلم أنه ال جيوز ختصيص قراءة سورة أو آايت قبل النوم إال بدليل شرعي، مما ثبت ابلسنة 

 . النبوية
من استحسن :"فةد شرع؛ قا  الشافعي اثبت بال دليل فمن استحسن قراءة سورة أو آايت قبل النوم 

 .( )"فةد شرع
 : يكون يف نوم الليل قراءة هذه السور واآليات 

 .ظاهر األدلة أن قراءة هذه السور واآلايت وكون يف نوم الليل، ال يف نوم النهار كالةيلولة
وإذا كان اإلنسان لنرف ما ينام النهار، ويكون يف الليل يةناً؛ فالناهر أنه يةرأها لنوم النهار؛ ألنه 

 .أي أن الغالب يف النوم يكون ليالً .   خمر  الغالبأبن ما ورد يف األدلة تر : يف معىن نوم الليل، أو يةا  
 ؟ هل وُةا  أذكار النوم يف الليل والنهار: وقد سئل ابن ابز

 ."ما ورد إال يف نوم الليل:"فأجاب بةوله 
 ؟ نوم النهار إذا كان مخس أو ست ساعات ما يذكر أذكار النوم: وسئل أيضاً 

يف  ري، لكن الذي جاء يف نوم الليل، إذا فعل شيًئاإذا قاهلا ما يف مانع كلها ت":فأجاب بةوله 
 .(7)"النهار ما يف مانع نوم

 
                                                           

 (.411-1/412 )اظموع الفتاوى  ( )
 . ( 42 /4)أصو  الفةه البن مفلح : اننر   ( )

وهي مون . "من استحسن فةد شرع": قا  الشافعي:" (2/18)البحر احمليط يف أصو  الفةه قا  ال ركشي يف  :فائدة 
 ".غري شرع املصطفى ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعاً : قا  الروايين. حماسن كالمه

 .  https://binbaz.org.sa/fatwas/23338 :موقع الشي  ابن ابز على الشبكة العنكبووية  (7)

https://binbaz.org.sa/fatwas/23338/
https://binbaz.org.sa/fatwas/23338/
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 : قراءة ما ثبت من السور أو اآليات عند النوم  جالسًا أو مضطجعًا 

 .جيوز قراءة الةرآن جالساً أو مضطجعاً، حسب املتيسر للةارئ 
ا َوَعَلى ُجُنوهبييْم َويَوتَوَفكَُّروَن يفي َتْلقي السََّماَواتي َواأْلَْرضي َربوََّنا الَّذييَن يَْذُكُروَن اَّللََّ قيَياًما َوقُوُعودً قا  وعاىل 

  .َما َتَلْةَت َهَذا اَبطياًل ُسْبَحاَنَك َفةيَنا َعَذاَب النَّاري 

َلى قيَياًما َوقُوُعوًدا َوعَ ؛ يف مجيع أحواهلم الَّذييَن يَْذُكُرونَ  وصف أويل األلباب أبهنم:"قا  السعدي 

 .( )"وهذا يشمل مجيع أنواع الذكر ابلةو  والةلب:  ُجُنوهبييمْ 
هل هذا عندما ؛ "اإلسراء، وال مر، والسجدة: كان ال ينام حىت يةرأ": حديثعن : وسئل األلباين

 ؟ يضطجع على الفراش ابلليل، أم قبل االضطجاع
 .( )"فهذا يعود إليهاملهم أن يةع ذلك منه قبل أن ينام، أمَّا اجللوس وعدمه :"فأجاب 

 : قراءة مجيع السور واآليات الثابتة قبل النوم 
، قا  صديق تان ، وال جيمع بينها إال إن د  على اجلمع بني األذكاراملشروع أن أييت هبا اترة، واترة

رسو  وقد كان . وال أرى دلياًل على اجلمع. أييت مرة هبذه، وبتلك أترى:"الةنوجي يف أذكار الركوع املتنوعة 
 .(7)"ال جيمعها يف ركن واحد؛ بل يةو  هذا مرة، وهذا مرة، واالوباع تري من االبتداعهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .اوباع السنة؛ أن أتيت هبا على الوجه املشروع، ال على ما وراه ووستحسنهف
التأسي به أن يفعل مثل ما ؛ لكن ما فعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيهف

 .(4)فعل على الوجه الذي فعل؛ ألنه فعل
فمن أوى سمجموعة من السنن يف مكان واحد بال دليل؛ استل م إحداث صفة مل ورد اظموعة يف دليل، 

 .(8)اإلويان بكل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة وهكذاوالسنة 
 

 
 
 

  
                                                           

 .( 2 )ويسري الكرمي الرمحن  ( )
 .(3 /7 7) 4اإلصدار، سلسلة اهلدى والنور: وفريغ  ( )
 (.24)ن   األبرار   (7)
 .(1/411 )لشي  اإلسالم ابن ويمية لفتاوى اظموع ا: ننرا (4)
 .( 8 -81 / )البن عالن الفتوحات الرابنية على األذكار النواوية  (8)


