
- 1 - 

 أمساء الدوسري 

 
 
 
 

 دروس الحديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي الثاني 
 

 هـ22-23لعام 
 
 
 
 
 
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الرتبية والتعلمي

 ش ئون تعلمي البنات

 اإلدارة العامة للرتبية والتعلمي مبنطقة الرايض

 إدارة التوعية اإلسالمية

 

 



- 2 - 

 أمساء الدوسري 

 أذكـــــار النـــــوم 
 

َكاَّن ِإَذا َأوى ِإَلى ِفَراِشِه ُكَل  أَّن الَنبّي )ثبت في الصحيحين عن أِم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها - 1
 لَناِس ُقْل َأُعوُذ ِبَرِّب ا ,ُقْل َأُعوُذ ِبَرِّب اْلَفَلِق  ,ُقْل ُهَو الَلُه َأَحٌد  : َفَقرَأ ,َلْيَلٍة َجَمَع َكَفْيِه ُثَّم َنَفَث ِفيِهمَا 

َيْفَعُل َذِلَك َثالَث ,َيْبدُأ ِبِهَما َعَلى َرُأَسَه َوَوْجِهِه َوَما َأْقَبَل ِمْن َجَسِدِه ,ُثّم َيْمًسُح ِبِهما َما اْسَتَطاع ِمْن َجَسِدِه 

 .( 3113)وصحيح مسلّم ( 7115)صحيح البخاري ( َمَراٍت
الَلُه اَل ِإَلَه ِإاَل ُهَو اْلَحُي اْلَقُيوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم َلُه َما ِفي الَسَماَواِت َوَما ِفي  قراءة آية الكرسي-3

ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإاَل ِبَما ِبَشْي اأَلْرِض َمن َذا اَلِذي َيْشَفُع ِعنَدُه ِإاَل ِبِإْذِنِه َيْعَلُّم َما َبْيَن َأْيِديِهّْم َوَما َخْلَفُهّْم َواَل ُيِحيُطوَّن
  377: سورة البقرة  َشاء َوِسَع ُكْرِسُيُه الَسَماَواِت َواأَلْرَض َواَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُي اْلَعِظيُّم  

( من قرأها إذا أوى إلى فراشة فإنه لن يزال عليه من اهلل حافظ وال يقربه شيطاّن حتى يصبح ) قال  
   785خاري الب

آَمَن الَرُسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن َرِبِه َواْلُمْؤِمُنوَّن ُكٌل آَمَن ِبالَلِه  : قال تعالى   قراءة  آواخر سورة البقرة-2
اَل * ا ُغْفَراَنَك َرَبَنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر َوَمالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل ُنَفِرُق َبْيَن َأَحٍد ِمن ُرُسِلِه َوَقاُلوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَن

يَنا َأْو َأْخَطْأَنا َرَبَنا َواَل ُيَكِلُف الَلُه َنْفًسا ِإاَل ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َرَبَنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإّن َنِس
َعَلى اَلِذيَن ِمن َقْبِلَنا َرَبَنا َواَل ُتَحِمْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعَنا َواْغِفْر َلَنا  َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه

  382ــ  387: البقرة  َواْرَحْمَنا َأنَت َمْوالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن
 (من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلٍة كفتاه : ) قال النبي : قال  لما روي عن أبي مسعود 

 . (818)وصحيح مسلّم ( 7111)صحيح البخاري 

و      ,السجدة  َتنِزيُل اْلِكَتاِّب * الّم  حتى يقرأ  كاّن ال ينام )لحديث , والسجدة , قراءة سورة تبارك -7
  َتَباَرَك اَلِذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك (7852)صغير لأللباني رقّم صحيح الجامع ال . 
َوال َأنُتّْم َعاِبُدوَّن َما َأْعُبُد * ال َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَّن * ُقْل َيا َأُيَها اْلَكاِفُروَّن  : قراءة سورة الكافروّن قال تعالى -7
روى اإلمام أحمد في مسنده ,  َلُكّْم ِديُنُكّْم َوِلَي ِديِن * َوال َأنُتّْم َعاِبُدوَّن َما َأْعُبُد * َوال َأَنا َعاِبٌد َما َعَبدُتّْم * 

اقرأ عند منامك ﴿ ُقْل َيا َأُيَها اْلَكاِفُروَّن ﴾ ثّم نّم على خاتمتها : قال  ألشجعي عن أبيه عن فروة بن نوفل ا

 . وصححه األلباني( 7/772)المسند  (فإنها براءٌة من الشرك 
الحمُد هلل : وإذا استيقظ من مناِمه قال ,باسمك الَلهَّم أموُت و أحيا: إذا أراد أّن ينام قال  كاّن النبي  -2

: أي (  2213)صحيح البخاري " كاّن إذا أوى إلى فراشه : " وفي لفظ ( 2237)صحيح البخاري ( الذي أحياَنا بعد ما أَماَتَنا و إليه الُنُشور

 .وكُلها بمعنى واحد ( 2217)صحيح البخاري "أخذ َمْضِجَعه  كاّن إذا: " وفي لفٍظ آخر , دخل فيه 

فإنه , إذا أوى أحدكّم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره: )  قال الَنبُي : قال  عن أبي  هريرة  -5
إّْن و,إّْن أْمسكَت نفسي فاْرحْمها,باسمك رِبي وضعُت جنبي وبك أْرفُعه: ثّم يقول , ال يدري ما خَلَفُه عليه

 .( 3517)وصحيح مسلّم ( 2231)صحيح البخاري ( أْرسْلَتها فا حفظها بما َتحفُظ به عباَدك الصالحين 
الَلُهَّم َرَّب الَسَمَواِت : )ّيأُمُرَنا ِإَذا َأَخْذَنا َمْضِجَعَنا أّن َنُقوَل  كاّن رسول اهلل : قال  حديث أبي هريرة  -8
َوُمْنِزَل الَتْوِراِة  َواإلْنِجِيَل ,َفاِلَق الَحِّب َوالَنوى,َرَبَنا َوَرَّب ُكِل َشْيٍء ,َوَرَّب الَعْرِش الَعِظيّم, ّوّرَّب اأَلْرِض,

َوَأْنَت اآلِخُر .الَلهَّم أنَت اأَلوَل َفَلْيَس ّقْبَلَك َشْيٌء , َشِر ُكَل َداَبٍة َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتَهاَأُعوُذ ِبَك ِمْن , َوالُفْرقاّن
ْغِنَنا َوَأ,اْقِض َعَنا الَدْيَن, َوَأْنَت الَباِطُن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء,َوَأْنَت الَظاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشْيُء,َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء

 . (3512)صحيح مسلّم ( ِمَن الَفْقِر
الَحْمُد هلل اَلِذي َأْطَعَمَنا : )كاّن إذا أوى إلى فراشه قال  أّن رسول اهلل  عن أنس بن مالك  -1

 .( 3517)صحيح مسلّم ( َفَكّْم ِمَمْن اَل َكاِفَي َلُه َواَل ُمْؤِوي,وَكَفاَنا َوآَواَنا,َوَسَقاَنا
أال أخبرِك ما :) تسأله خادما فقال  أّن فاطمة رضي اهلل عنها  أتت النبي  الّب عن علي بن أبي ط -11

وُتَكِبرين اهلل أربعًا , وتحمدين اهلل ثالثًا وثالثين, ُتسِبحين اهلل عند مناِمك ثالثًا وثالثين: هو خيٌر لك منه 
 . 7223البخاري رقّم ( وال ليلة صفين : )وال ليلة صفين؟ قال : قيل ( فما تركتها بعُد : ) قال علٌي ( وثالثين 

: ) قال  عن النبي ,  ومن هذه األحاديث ما رواه البخاري في صحيحة َعْن ُعَباَدَة بن الَصاِمِت  -11
ُهَو َعَلى ُكِل َشْيٍء َو, َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد ,اَل ِإَلَه ِإاَل اهلل َوْحَدُه اَل َشريَك َلُه : َمْن َتَعاَر ِمَن الَلْيل َفَقال 
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الَلُهَّم اْغِفْر ِلي : ُثَّم َقاَل ,واَل َحْوَل َواَل ُقَوَة إاَل باهلِل , َواهلُل َأْكَبُر , واَل ِإَلَه اهلُل , وُسْبَحاَّن اهلِل ,الَحْمُد هلِل  ,َقِديٌر
 . ( 1177)رقّم صحيح البخاري ( َفِإّْن َتَوَضَأ ُقِبَلْت َصاَلُتُه , َأْو َدَعا اسُتِجيَّب

: قال  أَّن رسول اهلل  روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  -13
َوِمْن َهَمَزاِت ,َوَشِر ِعَباِدِه ,َأُعوُذ ِبَكِلماِت اهلِل الّتاَمِة ِمن َغَضِبِه َوِعَقاِبِه : ِإَذا َفزَع َأَحُدُكّْم ِفي الَنْوِم َفْلَيُقْل ) 

وحسنه األلباني في صحيح الجامع رقّم ( 2738)والترمذي رقّم ( 2812)سنن أبي داود رقّم ( َفِإَنَها َلْن َتُضَرُه , الَشياِطيِن َوَأّْن َيْحُضُروِّن 

(511)  . 
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 الدرس األول
 في آداّب النوم 

 

م على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلّم وعلى آله وصحبه والسال ةصالالو هلل رّب العالمينالحمد 
  . أمـــــا بعد        أجمعين 

, على كمال الخالق سبحانه وعظمته واستحقاقه وحده للعبادة النوم آية من آيات اهلل العظيمة الَداَلة

 :قال اهلل تعالى , الذي ال تأخذه سنٌة وال نوٌم, فهو سبحانه الحُي الذي ال يموت

 وهو أيضًا من رحمة اهلل , 32:الروم

  :تعالى بعباده حيث جعل لهّم وقتًا يستريحوّن فيه ويستجُموّن كما قال تعالى 

 52:القصص . 

 : ومن الحكّم التي تدور حول خلق اهلل للنوم 
, د فتكوّن فارقة بين العبد والمعبو, خلق اهلل النوم وّشرعه ليفرق بين عز الربوبية وذل العبودية -1

 . كماله أنه ينام  أما اإلنساّن فمن صفات,  سبحانه والذي ال ينام هو الحي القيوم وهذه صفة كمال هلل
راحة ألبدانكّم : أي ( وجعلنا نومكّم سباتًا ) على ذل العبد ففي ذلك راحة له  آيةمع كونه و النوم -3

 . ومعونة على أعمالكّم ونشاطكّم 
عندما ينام قد يرى رؤيا تبشره فيطمئن ويستبشر ؛ تسّرُه وال بالنوم تبشير وتحذير فاإلنساّن -2

 .وقد يرى رؤيا تحذره فيعتبر لذلك , تضره 

* *  :قال سبحانه 

   فسرت البشرى  27ــ  23: يونس :

 . الناس والثناء عليه  محبةسرت بُف و, له ىيراها المسلّم أو ُتر صالحةبالرؤيا ال

﴿:يرى النوم من النعّم التي امتن اهلل بها على عباده في قوله تعالى المسلّمف

 :النبأ ﴾﴿ :وفي قوله , 52:  القصص ﴾

الجسّم وبقاء نمائه قوة سكوّن العبد ساعات بالليل بعد حركة النهار الدائبة يساعد على  إذ أّن 1
ومن فضل اهلل و كرمه على عباده أّن المسلّم إذا  ,ونشاطه ليؤدي وظائفه التي خلقه اهلل من أجلها

إني ) يثاّب عليها كما قال معاذ بن جبل  ةى على طاعة اهلل كاّن ذلك بمثابة عبادنوى بنومه التقّو
ألّن  ؛كما يطلبه في التعّب  ةأي أنه يطلّب الثواّب في الراح( ألحتسّب نومتي كما احتسّب قومتي 

ثواّب بإذّن اهلل فما أجدر أّن ينوي المسلّم بنوم على العبادة حصل ال اإلعانةالراحة إذا قصد بها 
ى على قيام الليل وصالة الفجر وكذا بنوم الليل التقّو,  ى على صالة العصر وقيام الليلالقيلولة التقّو

 .بإذّن اهلل عز وجل  اليكوّن النوم عبادة يؤجر عليه؛ وطلّب العلّم والسعي في الرزق 
النوم واالستيقاظ واألكل والشرّب  دلنا أذكارُا عن اهلل شرعُلتكوّن أوقاتنا معمورة بذكر اهلل عز وجل  و

المسلّم عندما  لقد أرشد النبي الكريّم و , بل وحتى عند دخول الخالء وعند اللباس , وانتهاَء ابتداَء
والتي يترَتّب على محافظته , يأوي إلى فراشه لينام إلى ُجملٍة من اآلداّب العظيمة والخصال الكريمة 

الشرور  وسالمتُه من, نومه وسكونُه وراحتُه  منها هدوء, وعديدة عليها وعنايِته بها آثاٌر حميدٌة 
 .وخير ونشاط , وِهَمة عالية , وليصبح من ذلك النوم على نفس طيَّبة , واآلفات 

فشكر هذه النعمة يستلزم من المسلّم أّن يراعي في نومه اآلداّب العظيمة والخصال التي أرشد إليها  
  : فراشه لينام وهي عندما يأوي إلى  النبي الكريّم 
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أو مؤانسة ,أو محادثة ضيٍف ,نومه بعد صالة العشاء إال لضرورة كمذاكرة علّم  عدم تأخير-1
 .متفق عليه  كاّن يكره النوم قبل صالة العشاء والحديث بعدها  لما روى أبو برزة أّن النبي ,أهل

اطفئو المصابيح إذا : )  قال رسول اهلل , إغالق األبواّب وإطفاء النار والمصابيح قبل النوم-3
رواة  (ولو بعود تعرضه عليه ألسقيه وخمروا الطعام والشراّب اا وأوكؤ, وغلقوا األبواّب ,  رقدتّم

صحيح ( اسّم اهلل فإّن الشياطين ال تفتح بابًا مغلقًا واذكروا أغلقوا األبواّب )وفي رواية أخرى  ,البخاري 

 . ( 1137)الجامع 
 . شُدوا رؤوسها بالوكاء ــــ وهو الخيط الذي تشُد به الّصره أو الكيس : معنى أوكؤا 

 .  أي غُطوا : خمروا 
َك إَذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوَضْأ ُوُضوَء: ) للبراء بن عازّب  لقول الرسول  الوضوء قبل النوم -2

شعاره ملك ال في من بات طاهرًا بات :)  قال رسول اهلل  روى ابو هريرة كما , متفق عليه(ِللَصاَلِة
( 3721)حسنه األلباني في ( إل قال الملك اللهّم أغفر لعبدك فالّن فإنه بات طاهرًا ساعة من الليل ايستيقظ 

 . السلسله الصحيحة 
 . هو أقرّب شيء من المالبس إلى البدّن وأنعمها : شعاره 

صيام ثالثة أيام من كل شهر  : بثالث أوصاني خليلي ) قال  عن أبي هريرة , الوتر قبل النوم -7
الليل لمن وثق من نفسه ؤخر قيام يواألفضل أّن ,  1118البخاري ( أنام  أّن وركعتي الضحى وأّن أوتر قبل,

فيقول . خر ثلث الليل اآلينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ) القيام لحديث 
  . رواه البخاري ومسلّم ( ومن يستغفرلي فأغفر له ! ومن يسألني فأعطية ! من يدعوني فأستجيّب له : 
قال إذا آوى أحدكّم إلى فراشه فليأخذ  عن أبي هريرة أّن رسول اهلل ,نفض الفراش قبل النوم -7

 . ّم ما خلفه بعده على فراشه وليسِّم اهلل فإنه ال يعل هداخلة إزاره فلينفض بها فراش
ــ نهى عن اشتمال  الزبير عن جابر أّن رسول اهلل عن أبي ف, المنهي عنها اجتناّب األوضاع-2

 . ( 7232)مسلّم ( ديه مخرج منه يأّن يغطي الرجل جسده بثوّب واحد ليس ل: )الَصّماء 
 
 
  أي أداره على جسده كله حتى ال يخرج منه يدا : ومعنى اشتمل بثوبه. 

فال , وأّن يدفعه بيده , أنه ال يدري لعله يصيبه شيء يريد االحتراس منه : ه النهي عّل ء وذكر الفقها
 .  ةورعوكذلك الحتمال انكشاف ال, لك إلدخاله يديه جميعا في ثيابه يقدر على ذ

إَنها ِضْجَعُة َأهِل ) :قال  لما ورد أّن النبي , لياًل وال نهارًا البطن أثناء النومعلى  عدم االضطجاع-5
 .صحيح الجامع  (ُبَها عَز وَجَل حإَنَها ِضْجَعٌة اَل ْي: )وقال ( الَنار

وال بأس أّن يتحول إلى شقه األيسر فيما بعد لقول , اليمينتوسد و, منابتداًء على شقه األي النوم-8
 (ُثَّم اْضَطجْع على ِشِقَك األيَمِن ,إذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوَضْأ ُوُضوَءَك للصاَلِة : )  للبراء الرسول 
 . رواه البخاري

المعوذات ـ ,ــ اآليتين األخيرتين من سورة البقرة آية الكرسي : من القرآّن  شيٍءبأّن يأتي -1
َتَباَرَك  و ,السجدة   َتنِزيُل اْلِكَتاِّب*  الّم رأ كاّن ال ينام حتى يق)لحديث  سجدة ــالالكافروّن ــ تبارك ــ 

في  و سنأتي , الواردة وكذلك بعض األدعية واألذكار  (7852)صحيح الجامع الصغير لأللباني رقّم  اَلِذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك 
 .  شرح معانيها الجليلةذكرها والدروس التالية على 

لمًا أو قد النائّم قد يكوّن ُح هما يرا:  ُهَعِزْفأو ُي  هإذا رأى ما يسرما يراه النائّم وما يقوله ويفعله -11
والحلّم من , الرؤيا الصالحة من اهلل ) قال ,لّم من الشيطاّن والُح, يكوّن رؤيا فالرؤيا من اهلل 

( لمًا يخافه فليبصق على يساره وليتعوذ باهلل من شرها فإنها ال تضر ه أحدكّم ُح َّمُلفإذا َح,الشيطاّن 
 َهِرَكمن الشيطاّن فمن رأى رؤيا َفو رؤيا السوء ,  الرؤيا الصالحة من اهلل) مسلّم  فيو.  واه البخاري ومسلّمر

فإّن رأى رؤيا حسنة , ها أحدًا بمنها شيئًا فلينفث عن يساره وليتعوذ من الشيطاّن ال تضره وال يخبر
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ثالثًا أو ليستعذ باهلل من  هيسارفليبصق على )  حديث جابر فيو( فليبشر وال يخبر إال من يحّب 
 . مسلّم  (الشيطاّن ثالثًا وليتحول عن جنبه الذي كاّن عليه
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 الدرس الثاني
 قراءة المعوذاتـــ  1                                                 

 

 :  ـــ قراءة المعوذات 1

َكاَّن ِإَذا َأوى ِإَلى ِفَراِشِه ُكَل  أَّن الَنبّي )ثبت في الصحيحين عن أِم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها 

ُثّم  ﴾ ﴿,﴾  ﴿,﴾  ﴿: َفَقرَأ ,َلْيَلٍة َجَمَع َكَفْيِه ُثَّم َنَفَث ِفيِهمَا 

ُل َذِلَك َثالَث َيْفَع,َيْبدُأ ِبِهَما َعَلى َرُأَسَه َوَوْجِهِه َوَما َأْقَبَل ِمْن َجَسِدِه ,َجَسِدِه  َيْمًسُح ِبِهما َما اْسَتَطاع ِمْن
 . (3113)وصحيح مسلّم ( 7115)صحيح البخاري ( َمَراٍت

أو يناله شٌر أو , في منامه مكروٌه ُهَسَمله بإذّن اهلل من أّن َي وحافٌظ,وحرٌز لإلنساّن ,فهذا تعوذ عظيّم 
ال سيما واإلنساّن عند نومه يكوّن غافاًل , أو يصيبه شٌي من الهوام المؤذية أو الحشرات القاتلة, أذى

فإذا اشتغل عندما يأوي إلى فراشه بهذا الورد ,ن جميع ما يحدث له عو, عن كل ما يجيء إليه 
 . صبح إلى أّن ُي ل عليه من اهلل حافًظَزولّم َي,  َيِقَوَو َىِفبإذّن اهلل وُك َظِفُح,المتين العظيّم والحرز 

 ُلُدا َيومِم,ليلة  ه في كِلرك قوَلتوال َي, المحافظة  أشَد الورد يحافظ على هذا وقد كاّن رسول اهلل 
فلَما : )به ما ثبت في بعض طرق الحديث أّن عائشة رضي اهلل عنها قالت  على عظّم عناية النبي 

 .( 7575)صحيح البخاري رقّم ( كاّن َيْأُمُر أّن أفَعَل ذلك به  اْشَتَكى 
كاّن َيْنُفُث على َنفسه في َمَرِضه اَلذي ُقبض  أَّن الَنِبَي : )اهلل عنها  يوثبت في الصحيح عنها رض

 .  (7571)صحيح البخاري ( فأْمَسُح بيد نفِسه لَبَرَكِتَها, فلما َثُقَل كنُت أنا َأنُفُث عليه بهَن,فيه بالمعِوذات 
 : شرح ما سبق 

المكاّن ومنه المأوى وهو ,إذا رجع إليه وَضَمه فراشه ودخل فيه :أي ( كاّن إذا آوى إلى فراشه)

 .الذي يأوي إليه اإلنساّن 
 . على هذا التعوذ في جميع لياليه  فظة النبي افيه داللة على مح: أي  ( كَل ليلة) 

وهما مفتوحتاّن إلى جهة الوجه ؛ لُيباشر , َضَّم يديه وَألصق إحداهما باألخرى :أي ( َجمع كفيه)

 .النفث فيهما 

وهو خروج الهواء من الفّم مع شيء يسير من , والَنْفُث َشبيه النفخ, اليدين:  أي (ثّم نفث فيهما)

 .الِريق 

 . ﴾ ﴿,﴾  ﴿,﴾  ﴿ أفقر

فيه دليٌل على أَّن السنة أّن يمسح بيده ما استطاع مسحه  (مسح بهما ما استطاع من جسدهيثَّم )

 . من بدنه 
وال يصح , ــ أي عند النوم فقط ــ  مسح الوجه والبدّن خاٌص بهذا الموطن ّم هنا أَّنعَلومما ينبغي أّن ُي *

 . في ذلك حديٌث  يثبت عن النبي  ولَّم,كر أو دعاء في كل ِذ َّمَمَعأّن ُي
, فيه بياٌّن أَّن يبدَأ المسلّم بأعالي بدنه( رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يبدأ بهما على: )وقولها

 . ثّم ينتهي إلى ما أدبر منه ,فيمسَح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 
 . والسنة أّن يفعل ذلك المسلّم ثالث مرات تأسيًا بالرسول الكريّم 

  : سورة اإلخالص 

وهو المقصود في جميع الحوائج , أَّن اهلل واحد فرد ال شريك له وال مثيل : أي  ﴾  ﴿ـــ 

 هفمن كمال, ل في جميع أوصافه مفأهل العالّم العلوي والسفلي يسألونه حوائجهّم ألنه العظيّم الكا, 
 . وليس له شبيه في أسمائه وال أوصافة وال أفعاله , أنه لّم يلد ولّم يولد 
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التجأ واعتصّم برّب الصبح من شر كل مخلوق فيه شر من اإلنس : أي  ﴾  ﴿ـــ 

 الشياطينومن شر ما يكوّن في الليل حيث تنشر كثير من  , والجن والحيواّن والصاعقة والريح
, ومن شر السواحر ومن شر الحاسد الذي يحّب زوال النعمة عن المحسود , المؤذية  توالحيوانا

  .  الخارجية الفلق استعاذة باهلل من الشرور ورةفس, العائن  كويدخل في ذل

من الشيطاّن الذي التجأ واعتصّم برّب الناس ومالكهّم ومعبودهّم : أي   ﴾ ﴿ـــ 

وهو دائمًا بهذه , عنه  ّْمُهَطِبَثو ُيلهّم الخير  ُحِبَقن لهّم الشر وُييوسوس في صدور الناس أي يحّس
ما كوالوسواس , يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعاّن به على دفعه : أي ( يخنس)والحال يوسوس 

 . فسورة الناس استعاذة باهلل من الشرور الداخلية  يكوّن من الجن يكوّن من اإلنس
على الِصفة ,ى فراشه فحرٌى بالمسلّم أّن يحافظ على قراءة هذه السور الثالِث كَل ليلة عندما يأوي إل

 .  ولينام قريًر العين, لينال بذلك حفَظ اهلل ورعايته وكفايته؛  التي كاّن يفعلها رسول اهلل 
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 لثالدرس الثا
 وسورة الكافروّن   قراءة آية الكرسيـــ  3

 

  :قراءة آية الكرسي  -3

كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه قراءة  اأّن يحافظ عليهإّن من األذكار العظيمة التي يستحّب للمسلّم 
أّن من قرأها إذا أوى إلى ) فقد جاء في السنة , أعظّم آية في القرآّن الكريّموهي , آية الكرسي 

 .  785البخاري (  فراشه فإنه لّم يزل عليه من اهلل حافظ وال يقربه شيطاّن حتى يصبح
, بحفظ زكاة رمضاّن ي رسول اهلل ِنَلَكَو) :قال  عن أبي هريرة  ةروى البخاري في صحيح

إني : قال ,  رفعنك إلى رسول اهلل واهلل أل: فأخذته وقلت , الطعام فجعل يحثو من, فأتاني آٍت

يا أبا هريرة :  فقال النبي , فأصبحت,عنه  يُتفخَل: قال , شديدٌة ولي حاجٌة, عيال محتاج وعلَي
يت فخَل, ُهفرحمُت,وعيااًل  شديدُة شكا حاجًة, يا رسول اهلل: قلت : قال  ما فعل أسيرك البارحة؟

, فرصدته, إنه سيعود:  فعرفت أنه سيعود لقول رسول اهلل , أما إنه قد كذبك وسيعود: قال , سبيله
 أل رفعنك : فأخذته ــ يعني في الثالثة ــ فقلت : وذكر الحديث إلى أّن قال ــ ,يحثو من الطعام  اءفج

مك كلمات ِلدعني أُع: قال , ثّم تعود, وهذا آخر ثالث مرات تزعّم أنك ال تعود,  إلى رسول اهلل 

﴿ فاقرأ آية الكرسي ,إذا أويت إلى فراشك : ما هن؟ قال : قلت , ينفعك اهلل بها

, وال يقربك شيطاّن حتى تصبح, يزال عليك من اهلل حافظفإنك لن , حتى تختّم اآلية 377 :البقرة ﴾ 

! يا رسول اهلل : فقلت  ما فعل أسيرك البارحة؟:  فقال لي رسول اهلل , فأصبحت,لهييت سبفخَل

إذا أويت إلى : قال لي  :قلت  ما هي؟: قال, يت سبيلهفخَل, مني كلمات ينفعني اهلل بهاعِلزعّم أنه ُي

لن : وقال لي  ﴾ ﴿ فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختّم اآلية , فراشك

حتى تصبح ــ وكانوا أحرص شيء على الخير ــ فقال  وال يقربك شيطاّن, ليك من اهلل حافظيزال ع

: قال ثالث لياٍل يا أبا هريرة؟  منَذ خاطُّبمن ُت ُّمعَلَت,وّب َذهو َكو َكَقَدأما إنه قد َص:  النبي 

وعظّم نفعها , فهذا الحديث فيه فضل هذه اآلية الكريمة  (3211)صحيح البخاري رقّم  (ذاك شيطاّن : ال قال 

في ولّم وأّّن من قرأها عند نومه ُحفظ وُك, من الشيطاّن والوقاية من شِره  زرتأثيرها في التَح ةوشد
 .يقربه شيطاّن حتى يصبح 

 : شرح هذه اآلية على سبيل االختصار 
كامل الحياة وذلك يتضمن جميع ( الحي ) . اهلل سبحانه ال معبود بحق إال هو( : اهلل ال إله إال هو ) 

القائّم على والقائّم على نفسه ( المعبود) . القدرة وغيرهاو العلّمالسمع والبصر وكالصفات الذاتية هلل 
الجميع عبيده وفي . سبحانه نعاس وال نوم  يعتريهفلعظمته وكماله ال ,فكل أحد محتاج إليه , غيره

, من عظمته أنه ال يتجاسر أحد على أّن يشفع ألحد عنده إال بإذنه في الشفاعة , ملكه وتحت سلطانه 
وصفاته وأفعاله  ال يعلّم الخلق عن اهلل سبحانه من أسمائهعلمه سبحانه واسع محيط بجميع الكائنات 

يطوّن بشي مما يعلمه في السموات واألرض إال بما شاء وال يح, أّن يعلمهّم إياه فيعلمونه إال بما شاء 
 .إياه فيعلمونه  هّمأّن يعلم

:  سع السموات واألرض قال الكرسي ــ الذي هو موضع قدمي الرّب جل جالله َو أّنمن عظمته ــ 
وهو  صححة األلباني( من األرض بين ظهري فالت  ألقيتد من حديكحلقه إال  في العرش لكرسيما ا)

الذي  العظيّم,أحد من خلقة يماثلهحد منهّم عن سلطانه وال أسبحانه عال فوق مخلوقاته ال يخرج 
 . مه األرواح عّظتحبه القلوّب وُت

 : قراءة سورة الكافروّن -2
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 ويجعلها آخر, سورة الكافروّن ما يأوي إلى فراشه أّن يقرأ يستحّب للمسلّم أّن يحافظ عليه عند ومما
  .ما يقرأ فإنها براءٌة من الشرك 

﴿ عند منامك  قرأا: قال   أبيهعن فروة بن نوفل األشجعي عن  سندهروى اإلمام أحمد في م) 

 .  وصححه األلباني( 7/772) المسند( ثّم نّم على خاتمتها فإنها براءٌة من الشرك  ﴾ 

والترغيّب في أّن ينام المسلّم , وفضل قراءتها عند النوم, وقد دَل هذا الحديث على فضل هذه السورة
 .ليكوّن آخر ما نام عليه هو إعالّن التوحيد والبراءُة من الشرك , على خاتمتها

نفي من األصنام و (), يشمل كل كافر على وجه األرض  نداء ﴾ ﴿ 

*), وهو اهلل وحده ال شريك له ( د عابدوّن ما أعُبوال أنتّم )األنداد 

)ولهذا قال , د اهلل على الوجه الذي يحبه ويرضاه عُبأسلك عبادتكّم وإنما أأي ال ( 

قاء أنفسكّم في عبادته بل افتريتّم شيئًا من تل هأي ال تعتبروّن بأوامر اهلل وشرع(  

فالرسول , يسلكها إليه ةوعباد؛ فإّن العابد ال بد له من معبود يعبده , فتبرأ منهّم في جميع ما هّم فيه 
 ولهذا قال , لّم يأذّن بها اهلل  ةوّن غير اهلل عبادوالمشركوّن يعبد هتباعه يعبدوّن اهلل بما شرعأو

  لهّم 

كما قال تعالى في سور أخرى ()

  71: سورة يونس  .   

بسورتي اإلخالص ؛ ألّن فيهما إخالص التوحيد بنوعيه  ﴾  ﴿وتسمى هي وسورة 

 . العلمي والعملي هلل تبارك وتعالى 
 : الكافروّن ـــ اإلخالص : متى نقرأ هاتين السورتين 

 .نا ب تقرأ عند النوم ــ كما مر-1
 .الفجر فيبدأ بها النهار سنة و, المغرّب فيختّم بها النهار  ةتقرأ في سن -3
 .خاتمة عمل الليل  لتكوّن؛ تقرأ سورة اإلخالص في صالة الوتر -2
  كل ذلك ثابت عن نبينا محمد  ؛ تقرأ في ركعتي الطواف-7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 

 أمساء الدوسري 

 الدرس الرابع 
 قراءة اآليتين األخيرتين من سورة البقرة كَل ليلة  ــ  7

 ــ قراءة سورة تبارك و السجدة  7
 

 : قراءة اآليتين األخيرتين من سورة البقرة 

من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلٍة كفتاه : ) قال النبي : قال  عن أبي مسعود 
 .( 818)وصحيح مسلّم ( 7111)صحيح البخاري ( 

﴿ وقد دَل هذا الحديث على فضل قراءة هاتين اآليتين كَل ليلة 

 

 . 382ــ 387 :سورة البقرة ﴾

 : شرح هاتين اآليتين باختصار 

﴿ اآلية األولى وهما آيتاّن عظيمتاّن دَلت 

على  ﴾

وانقيادهّم وطاعتهّم له ,إيماّن الرسول والمؤمنين معه باهلل وبكِل ما أمرهّم سبحانه باإليماّن به 
وهذا ,حيث أخبر فيها سبحانه أَنهّم آمنوا باهلل ومالئكته وُكُتبه ورسله, سبحانه في جميع أوامره

ونعوت  هه رُسُله من صفات كمالعُن بِه ْتَرَبْخوَأ ةنفسبه عن  يتضمن اإليماّن بجميع ما أخبر اهلل

وما , لة عليهّمالمنَز والكتِّب عليهم السالمواإليماّن بجميع الرسل , ويتضمن اإليماّن بالمالئكة الكرام,جالله

 . تضمنته الكتّب من األخبار واألوامر والنواهي 

﴿ واآلية الثانية

فيها اإلخبار بأّن اهلل ال يكلف الناس ما ال  ﴾

وزكاء , وصالح قلوبهّم, ودواُء أبدانهّم,بل كَلفهّم بما فيه غذاء أرواحهّم, يطيقوّن أو يشق عليهّم فعله
ا أخبر ولَم,وعليها ما اكتسبت من الشر ؛ إلخبار بأّن لكل نفس ما كسبت من الخير وفيها ا, نفوسهّم

وأّن كَل عامل , معه وأنهّم قابلوا أمر اهلل بالسمع والطاعةتعالى عن إيماّن الرسول والمؤمنين 
وكاّن اإلنساّن عرضة للتقصير والخطأ والنسياّن أخبر أنه ال يكلف العباد إال ما , سيجازى بعمله

 وقد أخبر النبي , ( َرَبَنا اَل ُتَؤاِخْذَنآ ِإّن َنِسيَنآ َأْو َأْخَطْأَنا )وأخبر عن دعاء المؤمنين بذلك ,ّن يطيقو

 . أجبت لمن دعا بهذه الدعوات : أي ( قد فعلت: )أّن اهلل قال 

صحيح مسلّم ( . نعّم : قال اهلل : )قال  عن رسول اهلل  وقد ثبت في صحيح مسلّم عن أبي هريرة 

(137 ) 
 ( كفتاه )شرح معنى 
ويحتمل الجميع  ,وقيل من اآلفات, وقيل من الشيطاّن . كفتاه من قيام الليل : قيل معناه : قال النووي 

 .  ( 2/52)شرح صحيح مسلّم . 



- 12 - 

 أمساء الدوسري 

ى من َفْكالكريّم بأّن ُي عودفحرٌي بالمسلّم أّن يحافظ على قراءة هاتين اآليتين كل ليلة ؛ لينال هذا المو
ما أرى أحدًا يعقل بلغه اإلسالم ينام حتى : )أنه قال  وقد ورد عن علي بن أبي طالّب ,كل شر يؤذيه

 .صحيح على شرط البخاري ومسلّم ( فإنها من كنز تحت العرش, يقرأ آية الكرسي وخواتيّم سورة البقرة
آلّم ) ال ينام حتى يقرأ  كاّن رسول اهلل : قال  ما روى جابر ِل, قراءة سورة تبارك والسجدة  -7

 . صحيح : رواه البخاري في األدّب المفرد وقال األلباني ( الملك ( تبارك الذي بيده )السجدة و ( تنزيل 
عن  فقد روى أبو هريرة , في تالوتها والمحافظة عليها  ُّبِغَرجاء في سورة تبارك أثر ُي: فائدة 
( فع لصاحبها حتى ُيغفر له تبارك الذي بيده الملك آية تش ثالثوّنسورة من القرآّن : )قال  النبي 

 .  رواه أبو داود وحسنه األلباني
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 الدرس الخامس
 ( ... سلمت نفسي إليك أالَلهّم ) ـــ قول  2

 

ِإَذا : ) قال لي رسول اهلل : قال  -رضي اهلل عنهما–ثبت في الصحيحين من حديث  البراء بن عازّب 
الَلُهَّم َأْسَلْمُت َنْفِسي  : ُقْلثّم ُثَّم اْضَطِجْع َعَلى ِشِقَك اْلَأْيَمِن , َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوَضْأ َوُضوَءَك ِللَصَلاِة 

َمْلَجَأ  ال , ِإَلْيَكَوَأْلَجْأُت َظْهِري ِإَلْيَك َرْهَبًة َوَرْغَبًة , َوَفَوْضُت َأْمِري ِإَلْيَك  ,ووجهت وجهي إليك ,ِإَلْيَك 
ْن َلْيَلِتَك ُمَت َفِإّْن ُمَت ِم,  َوِبَنِبِيَك اَلِذي َأْرَسْلَت , آَمْنُت ِبِكَتاِبَك اَلِذي َأْنَزْلَت ,  َوَلا َمْنَجا ِمْنَك ِإَلا ِإَلْيَك 

َ : َفُقْلُت ْسَتْذِكُرُهَن ُتُهَن أَلَفَرَدْد: قال , َكَلاِمَك  آِخَر  ِمْن اْجَعْلُهَنَو, َعَلى اْلِفْطَرِة  َوَأْنَت ِبَرُسوِلَك آمْنُت
 ( َوِبَنِبِيَك اَلِذي َأْرَسْلَت , َقاَل َلا, اَلِذي َأْرَسْلَت 

كاّن النائّم محتاجًا إلى من يحرس نفسه ويحفظها , والنوم أخو الموت ,  الميت ةلّما كاّن النائّم بمنزل
تعالى هو المتولي لذلك وكاّن ,ه أيضًا من طوارق اآلفات ويُحرس بدن, مما يعرض لها من اآلفات 

ليستدعي بها كمال  ةوالرهب ةالنائّم أّن يقول كلمات التفويض وااللتجاء و الرغب عّلّم النبي ,وحده 
وأرشد مع ذلك إلى أّن يستذكر اإليماّن وينام عليه ويجعل , وحراسته لنفسه وبدنه , حفظ اهلل له 

ن فتضَم ,كاّن اإليماّن آخر كالمه دخل الجنهربما توفاه اهلل في منامه فإذا  هفإن,التكلّم به آخر كالمه 
هذا الهدى في المنام مصالح القلّب والبدّن والروح في النوم واليقظة والدنيا واآلخرة فصلوات اهلل 

  7/377زاد المعاد . وسالمه عليه 
التي َيحُسُن بالمسلّم أّن ُيحافَظ عليها ذكرها والتي سبق  فهذا الحديُث العظيُّم يشتمل على بعض اآلداّب

أَوَل ما أرشد في هذا الحديث من أوى إلى فراشه أّن يتوضأ وضوَءه للصالة  وقد أرشَد , عند نومه 
وليكوّن ذكُره هلل عّز وجل عند نومه , وهي الطهارة , وذلك ليكوّن عند النوم على أكمل أحواله , 

إلى أّن ينام المسلّم  ثّم وَجه , للمسلّم في ذكره هلل عّز وجل وهي الحاُل األكمُل , على حال الطهارة 
وهو على هذه الحال الكاملة أّن  ثَّم أرشده , وهي أكمُل أحوال المسلّم في نومه , على ِشقَّه األيمن 

 .يبدأ في مناجاة ربَّه عّز وجل بذلك الدعاء العظيّم الذي أرشد إليه صلوات اهلل وسالمه عليه 
نبغي أّن يعتني به المسلّم في مثل هذا المقام أّن يتأمل معاني األدعية واألذكار المأثورة ؛ وإَّن ِمَما ي

 .ليكوّن ذلك أكمل له في مناجاته ربَّه عّز وجل ودعائه إياه 
قد رضيُت َتمام الرَّضا أّن تكوّن  –يا اهلل  –إنني : أي " اللهّم إنَّي أسلمت نفسي إليك "  :وقوله 

فأنت , صَرف فيها بما شئَت وتقضي فيها بما أردَت من إمساكها أو إرسالها َتَت, نفسي تحت مشيئتك 
 .الذي بيده مقاليد السموات واألرض 

أسندُته إلى حفظك ورعايتك لما علمُت أَنه ال سند ُيتقوى به : أي  "وألجأُت ظهري إليك " : وقوله 
جّل وعال في شأنه كله في  هللافتقار العبد إلى اوفي هذا إشارٌة إلى , ماك وال ينفع أحدًا إَلا ِح, سواك 
 . يقظته وحركته وسلوكه وسائر أحواله نومه و
راغٌّب تمام : أي , إَنني أقول ما سبق كَله وأنا راغٌّب راهّب : أي  "إليك  رغبًة ورهبًة" : وقوله 

وهذا هو , ك وراهٌّب منك ومن كلَّ أمر يوقع في سخط, الرغبة في فضلك الواسع وإنعامك العظيّم 
 . ن الَرَغّب والَرَهّب شأّن األنبياء والصالحين من عباد اهلل يجمعوّن في دعائهّم بي

ص من عقوبتك إاّل بالفزع إليك ِلَخال مالذ وال مهرّب وال ُم: أي  (ال ملجأ وال منجى منك إاّل إليك ) 
 .واالعتماد عليك 

بكتابك العظيّم القرآّن الكريّم  منُتآ:أي  "سلت آمنُت بكتابك الذي أنزلت وبنبيَّك الذي أر" : ثّم قال 
وأقررُت أَنه وحيك  ُتآمن, الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه َتْنزيٌل من حكيّم حميد 

كذلك  ُتوآمن, وأَنه مشتمٌل على الحق والهدى والنور ,  وَتْنزيلك على عبدك ورسولك نبيَّنا محمد 
, المبعوث رحمًة للعالمين , عبد اهلل ورسوله وخيرته من خلقه  بنبيَّك الذي أرسلَت وهو محمد 
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فكُل ما جاء به فهو , ال ينطق عن الهوى إّن هو إَلا وحٌي يوحى  فهو , آمنت به وبكلَّ ما جاء به 
 .صدٌق وحٌق 

فبَلغ , ًا إلى اهلل بإذنه وسراجًا منيرًاإلى كافة الخلق بشيرًا ونذيرًا وداعي: أي  (الذي أرسلت ) 
 .وجاهد في اهلل حَق جهاده حتى أتاه اليقين ,ونصح األمة , وأدى األمانة ,ةالرسال

على  َتُم َتفإّن ُم )الفضل المترتّب عليه و فضيلة هذا الدعاء وعظّم الخير  الرسول بَينثّم 
فأقّم وجهك للدين حنيفًا  ﴿كما قال تعالى , فاإلسالم هو دين الفطرة , على اإلسالم : أي  (الفطرة

إّن : " ال وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه ق 2: الروم ﴾فطرت اهلل التي فطر الناس عليها 
اهتمامك ثوابًا لك على , إّن لّم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرًا أي : أصبحت أصبت خيرًا 

 .األمر بهذا 
" وبنبيَّك الذي أرسلت , ال : " للبراء لَما رَدد الدعاَء أمامه من أجل استذكاره   ل النّبيوفي قو

 .دليٌل على أهمية التقُيد بهذه األذكار حسّب ألفاظها الواردة ؛ لكمالها في مبناها ومعناها 
المسلُّم هذا الدعاَء في آخر الدعوات واألذكار التي وقد أرشد صلوات اهلل وسالمه عليه إلى أّن يجعل 

 " .وأجعلهَن آخَر ما تقول : " يقولها المسلّم عند نومه ولهذا قال 
ويتأمل في دالالته العظيمة ومعانيه , فهذا دعاٌء عظيّم ينبغي على المسلّم أّن يحافَظ عليه عند نومه 

واهلل الكريّم نسأل أّن يوفَّقنا لكلَّ خير , اعتنى به الجليلة ؛ ليظفر بعظيّم موعود اهلل ِلَمن حافظ عليه و
 .يحبه ويرضاه في الدنيا واآلخرة 
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 الدرس السادس
  ... ( باسمك رِبي وضعت )ـــ   8  .. (باسمك اللَهّم ) ـــ قوله  5

 

 .  .... (باسمك الَلهّم : )قوله -5

: قال وإذا استيقظ من مناِمه ,باسمك اللهّم أموُت و أحيا: إذا أراد أّن ينام قال  كاّن النبي 

كاّن إذا أوى : " وفي لفظ  (2237)صحيح البخاري " الحمُد هلل الذي أحياَنا بعد ما أَماَتَنا و إليه الُنُشور 

 (2217)البخاري صحيح "كاّن إذا أخذ َمْضِجَعه : " وفي لفٍظ آخر , دخل فيه : أي  ( 2213)صحيح البخاري  "إلى فراشه 
 .وكُلها بمعنى واحد 

 راجيًا, طالبًا حفَظك, أنام مستعينًا بك: والمعنى , والباء لالستعانة, باسمك يا اهلل:أي , باسمك الَلهَّم

 .الوقاية والسالمة والعافية منك 

وعليه ,اسمك أحيا ما حييُت فبذكر ,هذه الحال ذاكرًا السمك  أنا على: أي  (أموُت وأحيا): وقوله 

وفي هذا إشارٌة إلى أّن المسلّم ال غنى له عن ذكر رِبه طْرفَة عين عند نومه وفي يقظته وفي , أموُت
ثّم , وعند االنتباه يكوّن أول أعماله ذكر اهلل , أعماله بذكر اهلل ّمد الَنوم يخُتنفها هو ع, جميع شؤونه

بعث يوم وعليه ُي ,وعليه يموت ايفعلى ذكره سبحانه يح, هو في جميع أحواله محافظ على ذكر اهلل 
 القيامة 

النوم يسمى موتًا ويسمى  عند إرادة النوم داللٌة على أَّن ( باسمك الَلهَّم أموُت)وفي قوله 

﴿ : ومن ذلك قوله تعالى ,وإّن كانت الحياُة موجودة فيه, وفاٌة

ولهذا , مييز يذهّبوالت, ؛ ألَّن الحركة فيه تتوقف وتالنوم يشبُه المأّن ويشير إلى  73: الزمر ﴾

 .مرفوعًا حتى يستيقظ من نومه  النائّم كاّن التكليف عن
إذا أراد أّن ينام وضع  كاّن النبي  :قال   في األدّب المفرد من حديث البراء بن عازّبوقد ثبت 

 . (131)رقّم ( صحيح األدّب المفرد)صحيح األلباني  (الَلهَّم ِقِني عَذاَبَك يوَم تبعُث عباَدَك: )يده تحت خِده األيمن ويقول 
  .... (سمك ربي وضعت إب: )قوله -8

إذا أوى أحدكّم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة : )  قال الَنبُي : قال  هريرة  عن أبي 
إّْن ,باسمك رِبي وضعُت جنبي وبك أْرفُعه: ثّم يقول , فإنه ال يدري ما خَلَفُه عليه, إزاره

صحيح البخاري (  عباَدك الصالحينوإّْن أْرسْلَتها فاحفظها بما َتحفُظ به ,أْمسكَت نفسي فاْرحْمها

 .( 3517)وصحيح مسلّم ( 2231)
البقاء  ّمالحفظ إّن كتّب له يسألوه سبحانه وتعالىللمسلمين في هذا المقام أّن  اهلل شرع

 . الموت ّمالرحمة والمغفرة إّن كتّب لهو,والحياة
ما مضى من أيامه : وعلى هذا فإّن المسلّم عندما يأوي إلى فراشه ينبغي أّن يكوّن متذكرًا أمرين 

وأّن يتذكر , فيحمُد اهلل على ما أمَده فيها من الصحة والعافية والمطعّم والمشرّب والمسكن وغير ذلك
 إّن كاّن ذلك فهو يسأل اهلل ة ؛إَما أّن تقبض روح: وهو فيها بين أمرين  . ما يستقبل من أوقاته 

أو أّن يفسح له في أجله فهو يسأل اهلل في هذه الحال أّن يحفظه بما يحفظ به ,المغفرة والرحمة 
 . عباده الصالحين 
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 الدرس السابع
 .. ( الَلهّم رّب السموات واألرض ) ـــ قوله  1

 

 .. ( الَلهّم رّب السموات واألرض ) ـــ قوله  1
الَلُهَّم َرَّب : )ّيأُمُرَنا ِإَذا َأَخْذَنا َمْضِجَعَنا أّن َنُقوَل  كاّن رسول اهلل : قال  حديث أبي هريرة 

 ِلَق الَحِّباَف,َرَبَنا َوَرَّب ُكِل َشْيٍء ,َوَرَّب الَعْرِش الَعِظيّم, ّوّرَّب اأَلْرِض,الَسَمَواِت 
, َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشِر ُكَل َداَبٍة َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها, اّنَوُمْنِزَل الَتْوِراِة  َواإلْنِجِيَل َوالُفْرق,َوالَنوى

َوَأْنَت الَظاِهُر َفَلْيَس ,َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌءَوَأْنَت اآلِخُر .الَلهَّم أنَت اأَلوَل َفَلْيَس ّقْبَلَك َشْيٌء 
صحيح مسلّم ( َوَأْغِنَنا ِمَن الَفْقِر,َعَنا الَدْيَن اْقِض, َوَأْنَت الَباِطُن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء,َفْوَقَك َشْيُء

(3512 ). 
وهو مشتمٌل على , يحسُن بالمسلّم أّن ُيحافظ عليه كَل ليلٍة عندما يأوي إلى فراشه, عظيّم وهو دعاء

للسموات السبع واألرضين السبع , توُسالٍت عظيمة إلى اهلل تبارك وتعالى بربوبيته لكل شيء
, يتهوبإنزاله لكالمه العظيّم ووحيه المبين بأّن يحيط اإلنساّن برعايته ويكأله بعنا, والعرش العظيّم

ومشتمٌل على توسل إلى اهلل جَل وعال ببعض أسمائه العظيمة الَداَله على , ويحفظه من جميع الشرور
 . ويغنيه من فقره  ُهَنْيبأّن يقضي عن اإلنساّن َد,كماله وجالله وعظمته وإحاطته بكل شيء 

يا خالق هذه الكائنات العظيمة : أي  (يّمّوَرَّب الَعْرِش الَعِظ,ِض َوَرَّب اأَلْر, الَلُهَّم َرَّب الَسَمَواِت)

وقد خَص هذه المخلوقات بالِذكر لعظمها وكبرها ولكثرة ما فيها من , ومبدعها وموجدها من العدم
وإاّل فإّن جميع المخلوقات ,اآليات البينات والدالالت الباهرات على كمال خالقها وعظمة مبدعها 

  .وتعالى على كمال الخالق سبحانه  ةبينصغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها فيها آيه 

وهذا تعميّم بعد تخصيص ؛ لئاَل ُيظن أّن ( َرَبَنا َوَرَّب ُكِل َشْيٍء: )ولهذا عَقّب هذا الدعاء بقوله 
 .كر األمر مختٌص بما ُذ

 . وأنه أعظّم المخلوقات ,  فيه داللة على عظمة العرش (َوَرَّب الَعْرِش الَعِظيّم)

الذي يشُق حبة الطعام ونوى التمر : أي , من الفلق وهو الَشُق( َوالَنوى ِلَق الَحَّباَف)
أوزروٌع أصلها ,  فإّن النباتات إما أشجاٌر أصلها الّنوى, وغيره لتخرج األشجار والزروع 

والَنوى اليابس الذي كالحجر  ديع خلقه هو الذي يفتح هذا الَحِّبواهلل سبحانه لكمال ُقدرته وب, الحُّب
 , فينفرج وتخرج منه الزروُع العظيمُة واألشجاُر الكبيرة, ال ينمو وال يزيد

بإنزاله لهذه الكتّب العظيمة  عز وجلفيه توُسٌل إلى اهلل  (َوُمْنِزَل الَتْوِراِة  َواإلْنِجِيَل َوالُفْرقاّن)

وقد خَص هذه الكَتّب الثالثة ؛ , دنيا واآلخرةالمشتملة على هداية الناس وفالحهّم وسعادتهّم في ال
 . ألنها أعظُّم كتّب أنزلها اهلل 

وهذا شروٌع في ذكر رغبة اإلنساّن وحاجته ( َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشِر ُكَل َداَبٍة َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها)

من شِر )بجنابك ألتجُئ وأعتصّم بك وأحتمي : أي ( أعوذ بك: )وقوله  ,من رِبه سبحانه ةومطلوب
, ويشمل الذي يمشي على بطنه,كُل ما يدُّب على األرض والداَبة هي  (كِل داَبٍة أنت آخٌذ بناصيتها

 .أو على رجلين أو على أربع

فهو سبحانه , فيه داللٌة على أّن المخلوقات كلها داخلٌة تحت قهره وسلطانه (َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها)

  . والناصية مقدم الرأس , يتصرف فيها كيف يشاء ويحكّم فيها بما يريد, عليها قادٌر, آخٌذ بنواصيها
 .ثّم قال متوساًل إلى اهلل سبحانه ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة 
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َفَلْيَس َوَأْنَت الَظاِهُر ,َوَأْنَت اآلِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء.الَلهَّم أنَت اأَلوَل َفَلْيَس ّقْبَلَك َشْيٌء )
وأنه قبل كل  ,لية اهلل سبحانهوفي هذا داللة على أّو (َوَأْنَت الَباِطُن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء,َفْوَقَك َشْيُء

وأنه  ,هوعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيت, وأبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء , شيء
 . جل وعال الباطن الذي ال شيء دونه  وإحاطته بهّم وأنه,من خلقه , الظاهر الذي ال شيء فوقه

هو سؤال اهلل تبارك وتعالى وطلّب منه سبحانه بعد تلك ( َوَأْغِنَنا ِمَن الَفْقِر,اْقِض َعَنا الَدْيَن)

 .التوسالت

وفي هذا تبري اإلنساّن ,  وحقوق العباد من جميع األنواع ا حقوق اهللعَن أِد: أي ( اْقِض َعَنا الَدْيَن)

 .وأنه ال حول والقوه له إاّل باهلل العظيّم ,الحول والقَوة من 

ومن المعلوم أّن الدين والفقر ,خلو ذات اليد : والفقر , والغنى هو عدم الحاجة( َوَأْغِنَنا ِمَن الَفْقِر)

ه فإذا لجأ العبد إلى اهلل وطلّب منه سبحانه مّد, قد يؤرق اإلنساّن ويمنعه من النوم ,كالهما هٌّم عظيُّم 
وقلبه يرتاح ويهدأ ,فإّن نفسه عندئذ تسكن وتطمئن ,وعونه متوٍساًل إليه بتلك التوُسالت العظيمة 

 . هذا شأنه سبحانه وتعالى  كيف ال وقد تعَلق بمن,
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 الدرس الثامن
 ـــ التسبيح والتهليل عند النوم  11.. (  الحمد هلل الذي اطعمنا ) ــ قوله  11

 

 ( : الَحْمُد هلل اَلِذي َأْطَعَمَنا : )قول  – 11

الَحْمُد هلل اَلِذي َأْطَعَمَنا ): كاّن إذا أوى إلى فراشه قال  أّن رسول اهلل  أنس بن مالك عن 
  (3517)صحيح مسلّم ( َفَكّْم ِمَمْن اَل َكاِفَي َلُه َواَل ُمْؤِوي,َوآَواَناوَكَفاَنا ,َوَسَقاَنا

ه اهلل فيها لف أوقاته وما أمَداا يريد أّن ينام لماضي أيامه وسموهذا الدعاء فيه تذكر  من المسلّم عند
ية واإليواء عليه بالكفا فمن أكرمه اهلل بالطعام والشراّب ومَن,من المطعّم والمشرّب والكفاية واإليواء

فاهلل , بدوامها والمزيد عمة مؤذٌّنوشكر الَن,ته سبحانه يجّب أّن يستشعر عظّم نعمة اهلل عليه وكبر مَن

فالشكر ,  5:إبراهيّم  ﴾﴿ :جل وعال يقول 

فإنك إذا استقبلته : أي  (فمتى لّم تر حالك  في مزيد فاستقبل الشكر ) : ولذا قيل , زيد دائمًا ممعه ال
 . ّن المزيد حليفك اك

وحمده سبحانه على سوابغ نعمائه   عز وجلفيه الثناء على اهلل ( الَحْمُد هلل اَلِذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا)

وهو سبحانه أهل الحمد والثناء , وكريّم أياديه, إحسانهوسعة ,وجزيل مواهبه, وتوالي فضله وعطائه
. 

: وقيل , دفع عنا شَر المؤذيات ووقانا أذى الغوائل والعاديات: من الكفاية أي ( وَكَفاَنا)
 .معناه كفانا مهماتنا وقضى لنا حاجاتنا 

ولّم ,المنزل لنستريح فيهوردنا إلى , ورزقنا مسكنًا نسكن فيه, هَيأ لنا مأوى نأوي إليه: أي ( َوآَواَنا)

﴿ :عمة هذه الِنبقال اهلل تعالى ممتنًا على عباده ,مسكن وال مأوى  يجعلنا منتشرين كالبهائّم بال

, كّم من الحِر والبردُنِكوُت,تسكنوّن فيها : أي   81:النحل  ﴾

وفيها من المصالح والمنافع ما ال يمكن , وتجتمعوّن فيها أنتّم ومن تعولوّن,ركّم من األعينوتسُت
له الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحّب ,ضل وأعطى فأجزل ففأ فالحمد هلل الذي مَن,بهاإلحاطة 

 . سبحانه ويرضي 
 : التسبيح والتهليل عند النوم -11

أال أخبرِك ما هو :) تسأله خادما فقال  أتت النبي   رضي اهلل عنهاأّن فاطمة  عن علي بن أبي طالّب 

رين ِبَكوُت, وتحمدين اهلل ثالثًا وثالثين, ُتسِبحين اهلل عند مناِمك ثالثًا وثالثين: خيٌر لك منه 
( صفين  وال ليلة: )وال ليلة صفين؟ قال : قيل (  فما تركتها بعُد: ) قال علٌي ( اهلل أربعًا وثالثين 

يه من الطحن والسقي ما تقاس تشتكي إلى رسول اهلل  فهذه فاطمة بنت رسول اهلل   7223البخاري رقّم 
عنها ما تجده من تعّب  ليخَف( والخادم يطلق على الذكر واألنثى)وتسأله أّن يعطيها خادمًا , والخدمة

أال : )فأرشدها صلوات اهلل وسالمه عليه إلى ما هو خيٌر لها من خادم فقالفي تلك األعمال ؛  ومشقٍة
, وفي هذا من حسن النصح وتمام التشويق ما ال يخفى,الخادم: أي ( أخبرِك ما هو خيٌر لك منه

قال ,فلما تهيأت نفسها وتحفزت لمعرفة هذا األمر الذي هو خيٌر لها من الشيء الذي جاءت تسأله 

, وتحمدين اهلل ثالثًا وثالثين, ُتسِبحين اهلل عند مناِمك ثالثًا وثالثين :) لها رسول اهلل 
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والحمد , أي تقولين إذا أخذت مضجعك سبحاّن اهلل ثالثًا وثالثين مرة( ًا وثالثينوتكبرين اهلل أربع

 . فيكوّن مجموع ذلك مائة , واهلل أكبر أربعًا وثالثين مرة , هلل ثالثًا وثالثين مرة

وفرح , بهذا الخير العظيّم الذي دلها عليه الناصح األمين صلوات اهلل وسالمه عليه رضي اهلل عنهاففرحت 

فما : )وفي روايٍة قال ,اعه له مبعد س: أي ( فما تركته بعد : )حتى إنه قال,  جها علٌي به زو
ما تركت تلك الكلمات وال : وال ليلة صفين؟ أي : فقيل له (  منذ سمعتهن من رسول اهلل  تركتهَن

ارت بينه التي د,{قريبًا من الفرات } في تلك الليلة وليلة صفين هي ليلة الحرّب المعروفة بصفين
ومن ,لّم يترك هذه الكلمات وال في تلك الليلة: أي ( وال ليلة صفين: ) فقال ,وبين أهل الشام

ومع ذلك ,المعلوم أّن اإلنساّن عند بعض الشدائد قد يذهل عن أمور اعتنى بها وألف المحافظة عليها
المحافظة وحسن االهتمام وفي هذا داللٌة على شدة , كلمات وال في تلك الليلةهؤالء ال لّم يدع 

 .وتمام الحرص 
ثّم إّن أهل العلّم قد استدلوا بهذا الحديث على أّن من فضائل الذكر وفوائده العظيمة أنه يعطي الذاكر 

 الذكر يعطي الذاكر قوة حتى: ) رمحة اهللوفي هذا يقول ابن القيّم ,قوة في بدنه وصحته ونشاطه وهمته

ابن تيمية في مشيته  اإلسالموقد شاهدت من قوة شيخ , بدونه إنه ليفعل مع الذكر ما لّم يطق فعله
 ..... ( بًا وكالمه وإقدامه وكتابته أمرًا عجي

 .وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم  على ذلكداوم إّن من : فقيل 

ذه َبَلَغنا أنه من حافظ على هؤالء الكلمات لّم يأخ: ) عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه قال  رمحة اهللونقل 

 . 312الوابل الصيّب ص  ( هإعياٌء فيما يعانيه من شغٍل وغير
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 الدرس التاسع
 أذكار االنتباه من الَنوم 

 
وهي في ,أذكاٌر متنِوعة ُيشرع للمسلّم أّن يقولها عن االستيقاظ من النوم   لقد ثبت عن النبي

وحمد اهلل سبحانه ,واالستعاذة من الشيطاّن الرجيّم , الجملة مشتملٌة على إعالّن التوحيد هلل عز وجل 
 .على حفظ للعبد وإعانته له على طاعته وذكِره 

: ) قال  عن النبي ,  َباَدَة بن الَصاِمِت ومن هذه األحاديث ما رواه البخاري في صحيحه َعْن ُع
َوُهَو َعَلى ُكِل َشْيٍء , َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد ,اَل ِإَلَه ِإاَل اهلل َوْحَدُه اَل َشريَك َلُه : َمْن َتَعاَر ِمَن الَلْيل َفَقال 

الَلُهَّم : ُثَّم َقاَل ,واَل َحْوَل َواَل ُقَوَة إاَل باهلِل ,  َأْكَبُر َواهلُل, واَل ِإَلَه اهلُل , وُسْبَحاَّن اهلِل , الَحْمُدهلِل ,َقِديٌر
 .  (1177)صحيح البخاري رقّم ( َفِإّْن َتَوَضَأ ُقِبَلْت َصاَلُتُه , اْغِفْر ِلي َأْو َدَعا اسُتِجيَّب

, تيقاظ من الَنوموفي هذا الحديث فضُل المبادرة إلى ذكر اهلل عز وجل والّثناء عليه سبحانه عند االس
وهذا إَنما يتحَقق ِلَمن َألف الذكر وتعود عليه , وأّن يكوّن ذلك أَوَل شيٍء يفعُله المؤمُن عند استيقاظه 

فإَنه إذا كاّن شأنُه كذلك فإّّن , وغلّب عليه حتى صار حديَث نفِسه في نوِمه ويقظِته , واستأنس به 
وَحمده والثناء عليه  تمجيده بادرُة إلى ِذكر رِبه سبحانه وأَوَل شيٍء يفعله عند قيامه من نومه هو الم

وأّن ُيستجاّب له إذا دعا  رٌي بإذّن اهلل أّن ُيعطى إذا سألوَمن كاّن على هذه الحال فهو ح,بما هو أهله 
 . 

لسانه بتوحيد رِبه  أَّن َمن استيقظ من نومه َلهج وعد اهلل على لساّن نبِيه : )  رمحه اهللقال ابُن بَطال 

عَما ال يليق به بتسبيحه والخضوع له  هنِزهيو,واإلذعاّن له بالملك واالعتراف بنعمه يحمده عليها 
ينبغي ,وإذا صَلى ُقبلت صالُته ,أَنه إذا دعاه أجابه ,بالتكبير والتسليّم له بالَعجز عن القدرة أاَل بعونه 

 .  (2/71)فتح الباري البن حجر ( به وُيخِلص نَيته لرِبه سبحانه ِلَمن بلغه هذا الحديث أّن يغتنّم العمَل 

 . استيقظ من نومه لياًل : أي  ( اَر ِمَن الَلْيِلَعَمْن َت) : وقوله في الحديث 

مؤِكدًا (  ال إله إاَل اهلل) هؤالء الكلمات بكلمة التوحيد  بدأ  وقد : ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  فقال
؛ ألَّن ال إله إاَل اهلل فيها ركناّن عظيماّن هما الَنفُي (  وحده ال شريك له: ) معناها وما دَلت عليه بقوله 

: واإلثبات في قوله ,وهو نفي العبودية عن كِل من سوى اهلل (  ال إله: ) الَنفُي في قوله , واإلثبات 
 .  عانيها هلل عز وجلوهو إثبات للعبودية بكِل م(  إاَل اهلل)

وهذه براهين التوحيد ودالئله ,  (َوُهَو َعَلى ُكِل َشْيٍء َقِديٌر , َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد ) : ثّم قال 

وَمن سواه ال , كَل شيء  القديُر على, المستحُق للحمِد , فالذي له التوحيد الخالص هو المالُك للملك ,

﴿:يستحَق من العبادة شيئًا 

  .  33: سورة سبأ  ﴾ 

فذكر الكلمات األربع التي ,  (َواهلُل َأْكَبُر , إَلَه إاَل اهلُل  واَل, وُسْبَحاَّن اهلِل , هلِل الّحْمُد ) : ثّم قال 

قال : قال  كما في صحيح مسلّم من حديث سمرة بن جندّب ,هي أحُّب الكالم إلى اهلل عز وجل 
مُد هلل والح, سبحاّن اهلل : ال َيُضُرك بأِيهن بدأَت , َأَحُّب الكالِم َإَلى اهلل تعالى َأْرَبٌع : )  رسول اهلل 

َو , أَلّْن َأُقول ُسْبَحاَّن اهلِل : )  وفي الحديث يقول , ( 3125)صحيح مسلّم رقّم  (واهلل أكبر ,وال ِإَله ِإاَل اهلل ,
  . ( 3217)صحيح مسلّم رقّم ( ُس َواهلُل َأْكَبُر َأَحُّب ِإَلَى ِمَما َطَلَعْت َعَلْيه الَشْم, َواَل ِإَله ِإاَل اهلل , الَحْمُد هلِل 

, والحمُد فيه إثبات أنواع الكمال له سبحانه , والتسبيُح فيه تْنزيه اهلل عَما ال يليق بجالله وكماله 
 . والتكبير فيه تعظيمه سبحانه وأَنه ال شيء أكبر منه , والتهليل فيه توحيده وإخالص الِدين له 
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إلتياّن بها في مثل هذا الوقت مناسٌّب ا, وهي كلمة استعانة (  وال حول وال قوة إاَل باهلل: )ثّم قال 

, غاية المناسبة ؛ ألَّن اإلنساّن عندما يقوم من الّنوم بحاجة إلى ِهَمة عالية ونشاط وجد واجتهاد 

فيها تفويض األمر هلل عز ( ال حول وال قوة إاَل باهلل ) وكلمة , والُمعيُن على ذلك كِله هو اهلل وحده 

, وال حيلة له في دفع شِر , وأَّن العبَد ال يملك من أمِره شيئَا , إاَل به  وجل وتبرؤ من الحول والقَوة
 . وال قّوة له في جلّب خيٍر إاَل بإرادته سبحانه 

ويحتمل أّن تكوّن , هكذا جاءت الرواية بالشِك (  الَلُهَّم اْغِفْر ِلي َأْو َدَعا اسُتِجيَّب: ) ثّم قال 

 .وإّن دعا أجاّب اهلل دعاءه , هلل له إّن استغفر غفر ا: أي , للَتنويع 

وفي هذا حٌث على الجِد في الطاعة والنشاط ألداء , إّن صَلى : أي ( َفِإّن َتَوَضأ ُقِبَلْت َصاَلُتَه) 

 . وترك الخمول والتواني والكسل , العبادة 
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 الدرس العاشر
 ما ُيقاُل ِعْند الَفَزع فِي الَنْوِم 

 

: قال  أَّن رسول اهلل  ذي وغيرهما من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص الترموروى أبو داود 
َوِمْن ,ِعَباِدِه َوَشِر ,َأُعوُذ ِبَكِلماِت اهلِل الّتاَمِة ِمن َغَضِبِه َوِعَقاِبِه : ِإَذا َفزَع َأَحُدُكّْم ِفي الَنْوِم َفْلَيُقْل ) 

حسنه األلباني في صحيح و( 2738)والترمذي رقّم ( 2812)رقّم سنن أبي داود ( ِإَنَها َلْن َتُضَرُه َف, َهَمَزاِت الَشياِطيِن َوَأّْن َيْحُضُروِّن 

 .  (511)الجامع رقّم 
 .  هذا الذكر  يقول به الفزع في نومه أّناصأو أ, ُيسن لمن رّوع في منامه أو وجد وحشة وقلقًا 

, ليذهّب عنه فزعه , يء من الفزع والخوف شمن يصاّب في نومه ب دعاٌء عظيٌّم أرشد النبي وهو 
العبُد التجاءه إلى اهلل  هيعلن في, وهو دعاٌء عظيّم مبارك , وليسكن ويهدأ في نومه , طمئَن نفسه تول

ومن همزات الشياطين ومن ,ومن شَر عباده , واحتماءه به وفراره إليه من غضبه وعقابه سبحانه 
 . سواء في نومه أو في كل أحواله , أّن يحضروا العبد 

 . بل يكوّن في عافية وسالمة منها , ال تضره الشياطين  هذا الدعاء  أَّن من قال وقد أخبر 

, فاالستعاذة التجاٌء إلى اهلل واعتصاٌم به , ألتجىُء : أي (  أعوذ بكلمات اهلل الَتاَمة) : وقوله 

وكلمات ), مُة األمور وتدبيُر الخالئق والعائُذ باهلل فاُر من كِل ما يؤذيه إلى رِبه سبحانه الذي بيده أِز
 . الَم البشر التي ال يلحقها نقٌص وال عيٌّب كما يلحُق ك: أي (اهلل الَتاَمة

وَصَف بها نفسه في , الغضّب صفٌة فعلَيٌة ثابتٌة هلل تبارك وتعالى (  من غضبه وعقابه: ) وقوله 

 .في سَنته  ووصفه بها رسوله , كتابه 
, وجُّب عقابه أّن يلجأ العبد في ملَماته وعند خوفه وفزعه إلى غيره سبحانه وإَّن ِمَما ُيغضّب الَرَّب وُي

وكيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله , بالعبد الضعيف أّن يلجأ إلى عبٍد ضعيف مثله وكيف يليُق 
وهنا ندرك ضحالة عقول وتفاهة أفكار من يذهبوّن في , ويدع رَّب العالمين وخالق الخلق أجمعين 

والمشعوذين والسحرة والمنجمين وغيرهّم من  زعهّم إلى الكهنة والعرافين والدجالينف دتهّم وعناملم
ّب المضطر الذي أقلقته يفهل يج, وينزلوّن بأبوابهّم حاجتهّم , يشكوّن إليهّم حالهّم , ّن الشياطين إخوا

هو فيه إاَل اهلل وحده ؟ وهل يكشف السوَء واضطر للخالص ِمّما , الكروُّب وتعَسر عليه المطلوّب 
 الذي ُيصيّب اإلنساَّن ويحُل به إاَل اهلل وحده ؟ 

وأثُرها هو حلوُل العقاّب , فالصفُة هي الغضّب , ثرها ن الصفِة وأفيه جمٌع بي( من غضبه وعقابه )

 .نعوذ باهلل من ذلك , 

المراد بها والعبوديُة هنا , من كِل شِر في أِي عبٍد من عبادك قام به الشُر : أي (  وشِر عباده)

 .ه معَبدٌة ُمذَللٌه هلل خاضعٌة له سبحانالمخلوقات كُلها  العبودية العامة ؛ إذ

والمراد , والهمزة النخس , الهمزات جمع همزة (  ومن همزات الشياطين و أّن يحضروّن) 

 .نزعاُت الشياطين ووساوُسهّم وجميُع إصاباتهّم وأذاهّم لَبِني آدم 

وعلى هذا فالعبُد يستعيذ , أّن يحضر الشياطين عندي في جميع أحوالي : أي (  وأّن يحضروّن) 

َيمُسوه وال  أالفتضَمنت االستعاذُة , باهلل من همزات الشياطين وأّن يحضروه أصاًل ويحوموا حوله 
 .يقربوه 

اإلنساّن  وما أجمعه للتعُوذ من كِل ما قد يكوّن سببًا لفزع, وما أعظّم أثره , فما أعظمه من دعاء 
 .واهلل المسئول أّن يوفقنا جميعًا لهذا ولكل خيٍر إنه سميٌع مجيٌّب . وقلقه

  . والحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين 
 

 


