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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قبل املنام(الثابت األنام يف الذكر  )سنة خري 

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل                                    وبعد

 ، يف الذكر قبل النوم   عن الرسول الثابتةحبث مجعت فيه األحاديث فهذا     

 ( قبل املنامالثابت سنة خري األنام يف الذكر ):   هأمسيت

مامل ديث على خترجيات الشيخ األلباني رمحه اهلل اهذه األحختريج  واعتمدت يف 
جاا  جعلت الذكر مستقالا وقد يكن يف الصحيحني 

ّ
يف البداية ثم احلديث بعده خمر

عرف نص احلديث وفضل الذكر
ُ
  ،،،،لي

  سأل اهلل أن جيعل هذا العمل خالصاا لوجهه وأن ينفع به يف الدنيا واآلخرة أ

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني .
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 . أحيا وموت اللهم أ باسمك
باسمك اللهم أموت  : إذا أراد أن ينام قال:  كان رسول اهلل   : )قال حذيفة رضي اهلل عنه 

 الكلم الطيب.صحيح  الحديث(وأحيا ... 
 

  نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ رفعه إن أمسكت أباسمك ربي وضعت جنبي وبك
 به عبادك الصالحين .

خلفه  يدري ما فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه ال إلىقال صلى اهلل عليه وسلم )إذا أوى أحدكم 
عليه ثم ليضطجع على شقه األيمن ثم ليقل:باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت 

صحيح  317-فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين (متفق عليه  نفسي فارحمها وإن أرسلتها 
 الجامع.

 

 شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني  يءلي ذنبي واخس بسم اهلل وضعت جنبي اللهم اغفر
 في الندي األعلى

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال  )عن أبي األزهر األنماري
شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني  يءلي ذنبي واخس :بسم اهلل وضعت جنبي اللهم اغفر

 صحيح الجامع3434 في الندي األعلى (
 

 األيمن  مع وضع اليد تحت الخد >   اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك> 
اهلل عليه عيه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده األيمن ويقول:اللهم قني )كان صلى 

 8773عذابك يوم تبعث عبادك (السلسلةالصحيحة
 

 قراءة آية الكرسي 
 هريرة وحديث حذيفة.... من حديث أبو

فظ وال يقربك شيطان حتى .إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من اهلل حا)..
 8400 ..الحديث(البخاريتصبح .

 

  عوذ برب الناس(أقل  -قل أعوذ برب الفلق -)قل هو اهلل أحد قراءة المعوذات 

 ى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما ،قل هوكان صلى اهلل عليه وسلم إذا أو)
ما ستطاع من جسده يبدأ بهما  اهلل أحد، قل أعوذ برب الفلق ،قل أعوذ برب الناس ، ثم يمسح بهما

 الصحيحة 4013على رأسه ووجهه ،ما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات( 

 قراءة سورة الكافرون. 
فإنها براءة من الشرك  يايها الكافرون ثم نم على خاتمتهايل فاقرأ :قل لأخذت مضجعك من ال إذا)

 848( صحيح الجامع 
 
 
 



 
3 

 

 الحمد هلل الذي كفاني وآواني،الحمد هلل الذي أطعمني وسقاني ، الحمد هلل الذي َمّن عليَّ وَأفَضل 
 . ،اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجَيني من النار

ى إلى فراشه :الحمد هلل الذي كفاني وآواني ، الحمد هلل الذي أطعمني وسقاني )من قال إذا أو
وأفَضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجَيني من النار ،فقد حمد اهلل ،الحمد هلل الذي منَّ عليَّ 

 4333بجميع محامد الخلق كلهم (الصحيح
 

  مؤوي. وآوانا فكم ممن ال كافَي له والالحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
 اشه قال: الحمد هللعن أنس رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا أوى إلى فر)

صحيح  4444مؤوي( صحيح الترمذي الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن ال كافي له وال
 7174 داود بوأ

 

 . قراءة  آلم تنزيل السجدة  وتبارك الذي بيده الملك 
ينام حتى يقرأ: الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك  )كان صلى اهلل عليه وسلم ال

  727(الصحيحة مختصرة 
 

 اإلسراء[ .قراءة الزمر و بني إسرائيل[ 
  430الصحيحة )كان صلى اهلل عليه وسلم ال ينام حتى يقرأ الزمر و بني إسرائيل( 

    

 . قراءة الُمسبحات قبل النوم 
لف يرقد ويقول إن فيهن آية خير من أ )أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن

 ة(آي
  8480بي داودأحسنه األلباني في سنن    
 
 األعلى { التغابن، ، الجمعة ، الصف الحشر، ، الحديد ، اإلسراءقيل هي:}المسبحات  -
  أما اآلية فقيل هي }لو أنزلنا هذا القرآن...اآلية{ تحفة األحوذي -

 

 ومن همزات الشياطين وأن يحضرون  أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده 
عباده ومن  )إذا أويت إلى فراشك فقل :أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبه وعقابه ومن شر

   843  مختصرة همزات الشياطين وأن يحضرون(الصحيحة
  

 ، ال حول وال  ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير
 قوة إال باهلل العلي العظيم ، سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر .

إله إال اهلل وحده ال  ) عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : من قال حين يأوي إلى فراشه ) ال
العلي العظيم  شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، ال حول وال قوة إال باهلل

، سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر .غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد 
 (417البحر ( صحيح الترغيب والترهيب )
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   43، اهلل أكبر  44، الحمد هلل  44}سبحان اهلل . ) 

اهلل  ااهلل أربعًا وثالثين واحمد ا) أال أدلكم على خير مما سألتماه ؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر
 ثالثين وسبحا ثالثًا وثالثين فإن ذلك خير لكما من خادم ( متفق عليه .ثالثًاوو

 
 

  اللهم عالم الغيب والشهادة ، فاطر السموات واألرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن ال إله إال
 أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه .

ذت مضجعك ( صحيح : قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخ و بكر قال له الرسول من حديث أب )
  الكلم الطيب 

 

 ورب كل شيء منزل التوراة واإلنجيل والقرآن فالق الحب  اللهم رب السموات  ورب األرض
أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اللهم والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته 

اقض وأنت الباطن فليس دونك شيء  وأنت الظاهر فليس فوقك شيء اآلخر فليس بعدك شيء
 ني من الفقر .ـعني الدين و أغن

: اللهم )من حديث ابو هريرة عن النبي صلى اهلل  عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه
 4274ح ابن ماجة صحي  ..الحديث(رب.

 
 
 

  رغبة اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك
 ال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت .منك إ اورهبة إليك ال منجا وال ملج

: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك  ) عن البراء بن عازب رضي اهلل عنه قال : قال النبي 
للصالة ثم اضطجع على شقك األيمن ثم قل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك 

ال إليك آمنت منك إ رغبة ورهبة إليك ال منجا وال ملجاوفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك 
لفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم ت على االذي أرسلت . فإن مت من ليلتك م بكتابك الذي أنزلت ونبيك

فلما بلغت : آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت : ورسولك قال : ال  به ، قال : فرددتها على النبي 
 النوم على الشق األيمن ( –ومن السنة في هذا الحديث)الوضوء قبل النوم  –  ونبيك الذي أرسلت ( رواه مسلم .

 

 الكريم أن يفقهنا يف الدين وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني . سائالا املوىل..  هذا ما تيسر مجعه 


