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 آداب النوم واالستيقاظ -8

 :شكر نعمة النوم 

 .[23]الروم:(   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) قال هللا تعالى:

 :فضل النوم على طهارة 

إِذَا »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ِلـيما قال: قال ْنـهَي هللاُ عَ َرِض  َعاِزب   ْبنِ  البََراءِ َعِن 

أْ َوُضوَءَك لِ تَـيْ أ َك  لصَّالةِ، ثُمَّ اْضَطِجعْ َت َمْضَجعََك، فَتََوضَّ َعلَـى ِشق ِ

همَّ : األْيـَمِن، َوقُل ْضُت أْمِري إِ لَـيْ ُت نَْفِسي إِ لَـمْ أسْ  اللَـّ َك، لَـيْ َك، َوفَوَّ

أ َوال َمْنَجا ِمْنَك إِال ْلـجَ َك، ال مَ لَـيْ َك، َرْهبَةً َوَرْغبَةً إِ لَـيْ أُْت َظْهِري إِ ْلـجَ َوأ

َك الَِّذي أْرَسْلَت، فَإِْن ُمتَّ ُمتَّ بِـي ِ ابَِك الَِّذي أْنَزْلَت، َوبِنَ َك، آَمْنُت بِِكتَ لَـيْ إِ 

 .(1)متفق عليه .«نَّ آِخَر َما تَقُولُ ْلـهُ ِفْطَرةِ فَاْجعَ ال لَـىعَ 

 :ما يفعله إذا أراد أن ينام 

ِ َعِن النَّ  َعْنـهُ  َي هللاُ َعْن َجابِر  َرِض  -1 يْ لنََح اتَـجْ إِذَا اسْ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ُل، أْو: لَـّ

يْ ُجْنُح ال ، فَإِذَا ذََهَب َساَعةٌ ْبـيَ ِل، فَُكفُّوا ِص لَـّ انَُكْم، فَإِنَّ الشَّيَاِطيَن تَْنتَِشُر ِحينَئِذ 

، َوأْطِفْئ ِمْصبَاَحَك َواْذُكِر ٬، َوأْغِلْق بَابََك َواْذُكِر اْسَم اُهـمْ ِعَشاِء فََخلُّوالِمَن 

، َولَْو ٬ْر إِنَاَءَك َواْذُكِر اْسَم اَخـم ِ ، وَ ٬َواذُْكِر اْسَم ا، َوأْوِك ِسقَاَءَك ٬اْسَم ا

ً َشْيئ لَـْيـهِ تَْعُرُض عَ   .(2)متفق عليه  «.ا

َمِدينَِة البِ  ِلـهِ أَهْ  لَـىَ ٌت عَ بَـيْ َق تَـرَ قَاَل: احْ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُموَسى  بِـيَعْن أَ وَ  -2

إِن  َهِذِه الن اُر إِن َما ِهَي »قَاَل:  نِـِهـمْ بَِشأْ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ا ُحد َث َرُسوُل لَـم  ِمَن الل ْيِل، فَ 

                                                 

 (.2710ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6311قم )أخرجه البخاري بر ،متفق عليه( 1)

 (.2012ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3280أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه .«فَأَْطِفئُوَها َعْنُكمْ  تُـمْ َعدُو  لَُكْم، فَإِذَا نِمْ 

 :غسل اليد من الدسم قبل النوم 

 فِـيَمْن نَاَم وَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ 

أخرجه أبو اداواد  .«َشْيٌء فاَلَ يَلُوَمنَّ إِالَّ نَْفَسهُ  بَـهُ فَأََصا ْلـهُ يَْغسِ  لَـمْ ِدِه َغَمٌر وَ يَ 

 .(2)والترمذي

 :عدم اإلكثار من الفرش إال لحاجة 

فَِراٌش » :لَـهُ قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبدا

ُجِل، َوفَِراٌش الِ  ابُِع ِللش ْيَطانِ تِـهِ ْمَرأَ ِللر  ْيِف، َوالر  أخرجه  .«، َوالث اِلُث ِللض 

 .(3)مسلم

 :عدم النوم في األماكن التي تضره 

 تُـمْ إِذَا َسافَرْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

الس نَِة،  فِـي تُـمْ ْرِض، َوإِذَا َسافَرْ ِخْصِب، فَأَْعُطوا اإِلبَِل َحظ َها ِمَن األَ ال فِـي

سْ ْيـرَ ا الس  لَـْيـهَ فَأَْسِرُعوا عَ  بِالل ْيِل، فَاْجتَنِبُوا الط ِريَق، فَإِن َها  تُـمْ ، َوإِذَا َعر 

 .(4)أخرجه مسلم .«َهَوام  بِالل ْيلِ الَمأَْوى 

 :عدم النوم في أماكن أهل الظلم والمعاصي 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڇ ڇ ڍ )قال هللا تعالى:  -1

ه ے ے ۓ ۓ ڭ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

                                                 

 .واللفظ له(, 2016(, ومسلم برقم )6294أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1860برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 3852برقم ) أبو اداوادأخرجه  صحيح/( 2)

 (.2084برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.1926برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 .[99-97]النساء:(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ) وقال هللا تعالى: -2

 .[68]األنعام: (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 :ًنفض الفراش ثالثا 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  إِذَا َجاَء أَحدُُكْم »: قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، وَ  بِـهِ ْنفُْضهُ بَِصنِفَِة ثَوْ ْلـيَ فَِراَشهُ فَ  ات  ِ َوَضْعُت ْلـيَ ثاَلَث َمرَّ قُْل بِاْسِمَك َرب 

ا فَاْحفَْظَها هَ تَـا، َوإِْن أْرَسلْ لَـهَ َوبَِك أْرفَعُهُ، إِْن أْمَسْكَت نَْفِسي فَاْغِفْر  بِـيَجنْ 

ا بِـهِ فَُظ تَـحْ بَِما   .(1)متفق عليه .«ينَ ِلـحِ ِعبَاادََك الصَّ

 :النوم بعد صالة العشاء 

ُ النَّ  -1 ِ َعِن األَْسَواِد قَاَل: َسأَْلُت َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعنَها: َكْيَف َكانَْت َصالَة  بِـي 

يْ بِالملسو هيلع هللا ىلص   لَـىِجُع إِ يَـرْ ثُمَّ  ل ِـيصَ فَـيُ يَقُوُم آِخَرهُ، ، وَ لَـهُ ِل؟ قَالَْت: َكاَن يَنَاُم أَوَّ لَـّ

ُن َوثََب، فَإِْن َكاَن الفَِراِشِه، فَإِذَا أَذََّن  أَ  بِـهِ ُمَؤذ ِ َحاَجةٌ اْغتََسَل، َوإِالَّ تََوضَّ

 .(2)متفق عليه َوَخَرَج.

َرهُ النَّْوَم قَْبَل َكاَن يَكْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي بَْرَزةَ وَ  -2

 .(3)متفق عليه .َحِديَث بَْعدََهاالِعَشاِء، وَ ال

 

 :السمر في الفقه والخير بعد العشاء 

ى َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل: اْنتََظْرنَا النَّبِـيَّ  أنَس  َعْن  -1 ذَاَت لَـْيلَة  َحتَـّ

                                                 

 (.2714ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7393أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.739ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1146أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .(648ومسلم برقم ) واللفظ له،(, 568أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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ى لَنَا ْيِل يَْبلُغُهُ فََجاَء فََصلَـّ النَّاَس قَْد َصلَّْوا أاَلَ إِنَّ »ثُمَّ َخَطبَنَا فَقَاَل:  َشْطُر اللَـّ

 .(1)متفق عليه «.الصَّالةَ  تُـمُ َصالة  َما اْنتََظرْ  فِـيتََزالُوا  لَـمْ ثُمَّ َرقَدُوا، َوإنَُّكْم 

يَْسُمُر َمَع  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َخطَّاب الَعْن ُعَمَر ْبِن وَ  -2

 .(2)أخرجه أحمد والترمذي .اُهـمَ يَن َوأَنَا َمعَ ِلـمِ ُمسْ الاألَْمِر ِمْن أَْمِر  فِـيبي بَْكر  أَ 

 :أحسن أوقات النوم 

ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )قال هللا تعالى:  -1

 جئې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 .[58]النور: (  جئ جئ جئ جئ

قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا أَنَّ َرُسوَل اُهـمَ عَاِص َرِضَي هللاُ َعنالْبَن َعْمِرو ْبِن  ٬اَعْبدِ َوَعْن  -2

يَاِم إِ  لَـْيـهِ َصالَةُ ادَاُوادَ عَ  ٬ا لَـىأََحبُّ الصَّالَةِ إِ : »لَـهُ   لَـىالسَّالَم، َوأََحبُّ الص ِ

يْ ِصيَاُم ادَاُوادَ، َوَكاَن يَنَاُم نِْصَف ال ٬ا يَقُوُم ثُلُثَهُ، َويَنَاُم ُسدَُسهُ، َويَُصوُم ِل وَ لَـّ

ً يَْوم ً َويُْفِطُر يَْوم ا  .(3)متفق عليه «.ا

ُر بِ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَس  وَ  -3  .عَةِ الُجـمُ عَِة، َونَِقيُل بَْعدَ الُجـمُ : ُكنَّا نُبَك ِ

 .(4)أخرجه البخاري

 :ما يقرؤه المسلم من القرآن عند النوم 

فَِراِشِه ُكلَّ  لَـىَكاَن إِذَا أََوى إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أَنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  -1

، لَـيْ  ْيـهِ َع كَ َجـمَ لَة  ٿ ٿ ٹ ). وَ (ٱ ٻ ٻ ٻ)ا: فِـيِهـمَ ا، فَقََرأَ فِـيِهـمَ ثُمَّ نَفََث  فَـّ

ُ  ا َما اْستََطاَع ِمنْ بِـِهـمَ َسُح يَـمْ . ثُمَّ (ڇ ڇ ڍ ڍ). وَ (ٹ ا بِـِهـمَ َجَسِدِه، يَْبدَأ

                                                 

 (.640ومسلم برقم )واللفظ له، (, 600أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 169برقم )وأخرجه الترمذي (, 175برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 2)

 .(1159ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1131أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.905برقم )أخرجه البخاري ( 4)
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ات   لَـىعَ  أخرجه   .َرأِْسِه َوَوْجِهِه، َوَما أَْقبََل ِمْن َجَسِدِه، يَْفعَُل ذَِلَك ثاَلََث َمرَّ

 .(1) البخاري

بِِحْفِظ َزَكاةِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا نِـيقَاَل: َوكَّلَ  ْنـهُ عَ  هللاُ  ةَ َرِضيَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

 َ ، فََجعََل  نِـيتَاَرَمَضاَن، فَأ فَقُْلُت: ألَْرفَعَنََّك  تُـهُ ثُو ِمَن الطَّعَاِم، فَأََخذْ يَـحْ آت 

فَِراِشَك فَاْقَرأْ آيَةَ  لَـىفَقَاَل: إِذَا أََوْيَت إِ  -َحِديثَ الفَقَصَّ -ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىإِ 

ِ، لَْن يََزاَل َمعََك ِمَن اال ىَطاٌن حَ َحافٌِظ، َوالَ يَْقَربَُك َشيْ  ٬ُكْرِسي   تُْصبَِح. تَـّ

ً  .«َصدَقََك َوُهَو َكذُوٌب، ذَاَك َشْيَطانٌ »ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ َوقَاَل النَّ   أخرجه البخاري معلقا

(2). 

 :ما يقوله ويفعله عند النوم 

َحا، فَأتَـى  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِلـي   َعْن  -1 أنَّ فَاِطَمةَ َشَكْت َما تَْلقَى ِمْن أثَِر الرَّ

ا َجاَء  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيَّ  َسْبـٌي، فَاْنَطلَقَْت فَلَـْم تَـِجْدهُ فََوَجدَْت َعائَِشةَ فَأْخبََرتْـَها، فَلَـمَّ

إِلَـْينَا َوقَْد أَخْذنَا  ملسو هيلع هللا ىلصَعائَِشةُ بَِمـِجيِء فَاِطَمةَ، فََجاَء النَّبِـيُّ  أْخبََرتْـهُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِـيُّ 

ى «َكانُِكَماَعلَـى مَ »َمَضاِجعَنَا، فَذََهْبُت ألقُوَم، فَقال:  . فَقَعَدَ بَـْينَنَا، َحتَـّ

ا »َوَجْدُت بَْرادَ قَدََمْيـِه َعلَـى َصْدِري، َوقال:  ـُمُكَما َخْيـراً ِمـمَّ أال أَعل ِ

ً َوثاَلثِيَن، َوتَُسب َِحا ثاَلثاً  َسأْلتُـَمانِـي، إِذَا أَخْذتُـَما َمَضاِجعَُكَما تَُكب َِرا أْربَعا

 .(3)متفق عليه .«َوثاَلثِيَن، َوتَـْحـَمدَا ثاَلثاً َوثاَلثِيَن، فَـُهَو َخْيـٌر لَُكَما ِمْن َخااِدم  

فَِراِشِه قَاَل:  لَـىَكاَن إِذَا أََوى إِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَنَس  وَ  -2

ْن الَ َكاـالَِّذي أَْطعََمنَا َوَسقَانَا، َوَكفَانَا َوآَوانَا فََكْم مِ  ٬دُ الَحـمْ » َوالَ  لَـهُ  فِـيَ مَّ

                                                 

 (.5017برقم )أخرجه البخاري ( 1)

ً أخرجههه البخههاري ( 2) مختصاار صااحيح »ووصااله النسااائي بسااند صااحيح، انظاار  (5010باارقم ) معلقااا

 .(2/106لأللباني ) «البخاري

 (.2727ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3705أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)أخرجه مسلم «.ُمْؤِويَ 

هُ أَ   َعْنـُهـماَرِضَي هللاُ ْبِن ُعَمَر  ٬َعْن َعْبِداوَ  -3 أََمَر َرُجالً إِذَا أََخذَ َمْضَجعَهُ،  نَـّ

همَّ »قَاَل:  ا تَـهَ يَـيْ يَاَها إِْن أَحْ َمـحْ ا وَ تُـهَ اَمـمَ َخلَْقَت نَْفِسي َوأَْنَت تََوفَّاَها، لََك  اللَـّ

هَ فَاْحفَْظَها َوإِْن أَمَ  همَّ ا لَـهَ ا فَاْغِفْر تَـّ  .(2)أخرجه مسلم. «ةَ فِـيَ عَالاأَْسأَلَُك  ن ِـيإِ  اللَـّ

إِذَا »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ِلـي الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ َعاِزب  َرضَي هللاُ عَ  ْبنِ  البََراءِ َوَعِن  -4

أْ َوُضوَءَك ِللصَّالةِ، ثُمَّ اْضَطِجْع عَ تَـيْ أ َك  لَـىَت َمْضَجعََك، فَتََوضَّ ِشق ِ

همَّ : َوقُل ِن،ْيـمَ األ ْضُت أْمِري إِ لَـيْ إِ ُت نَْفِسي لَـمْ أسْ  اللَـّ َك، لَـيْ َك، َوفَوَّ

أ َوال َمْنَجا ِمْنَك إِال ْلـجَ َك، ال مَ لَـيْ َك، َرْهبَةً َوَرْغبَةً إِ لَـيْ أُْت َظْهِري إِ ْلـجَ َوأ

َك الَِّذي أْرَسْلَت، فَإِْن ُمتَّ ُمتَّ بِـي ِ َك، آَمْنُت بِِكتَابَِك الَِّذي أْنَزْلَت، َوبِنَ لَـيْ إِ 

 .(3)متفق عليه .«نَّ آِخَر َما تَقُولُ ْلـهُ َرةِ فَاْجعَ ِفطْ ال لَـىعَ 

َكاَن أَبُو َصاِلـح  يَأُْمُرنَا إِذَا أََراادَ أََحدُنَا أَْن يَنَاَم أَْن يَْضَطِجَع  َعْن ُسَهْيل  قَاَل:وَ  -5

همَّ : »َعلَـى ِشق ِِه األَْيـَمَن ثُمَّ يَقُولُ  ِض َوَربَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ األَرْ  اللَـّ

ِ َوالنََّوى، َوُمْنِزَل التَّْوَراِة العَِظيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكل ِ َشْيء  فَاِلَق العَْرِش ال َحب 

همَّ  تِـهِ فُْرقَاِن، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشر ِ ُكل ِ َشْيء  أَْنَت آِخذٌ بِنَاِصيَ الَواإِلْنِجيِل وَ   اللَـّ

ُل فَ  َس بَْعدََك َشْيٌء، َوأَْنَت لَـيْ ْيٌء، َوأَْنَت اآلِخُر فَ َس قَْبلََك شَ لَـيْ أَْنَت األَوَّ

َس ادُونََك َشْيٌء اْقِض َعنَّا لَـيْ بَاِطُن فَ الَس فَْوقََك َشْيٌء، َوأَْنَت لَـيْ الظَّاِهُر فَ 

ِ ةَ، َعِن النَّ ْيـرَ ُهرَ  بِـيِوي ذَِلَك َعْن أَ يَـرْ َوَكاَن  «.فَْقرِ الالدَّْيَن َوأَْغنِنَا ِمَن   بِـي 

 .(4)أخرجه مسلم ملسو هيلع هللا ىلص.

                                                 

 (.2715برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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َكاَن إِذَا نَاَم َوَضَع يَدَهُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أَنَّ النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َراِء ْبِن َعاِزب  بَ الَعِن وَ  -6

ِه َوقَاَل: تَـحْ  نَـىاليُـمْ  همَّ »َت َخد ِ أخرجه  .«َعذَابََك يَْوَم تَْبعَُث ِعبَاادَكَ  نِـيقِ  اللَـّ

 .(1) أحمد

إِذَا أَخذَ َمْضَجعَهُ ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ قال: َكاَن النَّ  َرضَي هللاُ َعنهُ  َعْن ُحذَْيفَةَ وَ  -7

يْ ال ِه، ثُمَّ يَقُوُل: تَـحْ ِل، َوَضَع يَدَهُ لَـّ همَّ »َت َخد ِ . «بِاْسِمَك أُموُت َوأْحيَا اللَـّ

 .(2)أخرجه البخاري

ِ وَ  -8 َكاَن إِذا أََخذ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسوَل اأَنَّ رَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَبي األْزَهِر األْنَماِري 

يْ َمْضَجعَهُ ِمَن ال همَّ  ،َوَضْعُت َجْنبي ٬بْسِم ا» :ِل قَالَ لَـّ ذْنبي  ِلـياْغِفْر  اللَـّ

ِ األعْ  فِـي نِـيَواْجعَلْ  نِـيَوفُكَّ ِرَها نِـيَوأَْخِسْئ َشْيَطا أخرجه أبو  .«لَـىالنَِّدي 

 .(3) اداواد

 :ًما يقوله ويفعله إذا تقلب ليال 

اِمتِ  نْ عَ  ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُعبَاادَةُ ْبُن الصَّ َمْن تَعَارَّ ِمَن »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

يْ ال دُ، َوُهَو الَحـمْ  لَـهُ ُمْلُك وَ ال لَـهُ ، لَـهُ إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِريَك  لَـهَ ِل فَقَاَل: الَ إِ لَـّ

إِالَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكبَُر،  لَـهَ ، َوالَ إِ ٬ْبَحاَن ا، َوسُ ٬دُ الَحـمْ ُكل ِ َشْيء  قَِديٌر،  لَـىعَ 

ةَ إِالَّ بِا همَّ ، ثُمَّ قَاَل: ٬َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ ، لَـهُ يَب تُـجِ ، أَْو ادََعا، اسْ ِلـياْغِفْر  اللَـّ

أَ َوصَ  ىفَإِْن تََوضَّ  .(4)أخرجه البخاري .«تُـهُ قُبِلَْت َصالَ  لَـّ
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 لنوم:ما يفعله الجنب عند ا 

إذَا أَراادَ أْن يَنَاَم َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَالَْت: َكاَن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ 

أ ِللصَّالةِ   .(1)أخرجه البخاري .ُجنٌُب، َغَسَل فَْرَجهُ، َوتََوضَّ

 :ًما يقوله ويفعله إذا استيقظ ليال 

هَ َكاَن إِذَا قَاَم ِللملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أَنَّ النَّ  َعنهُ  َعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي هللاُ  -1 ِد ِمَن التَـّ يْ جُّ ِل، لَـّ

َواِك.  .(2)متفق عليه يَُشوُص فَاهُ بِالس ِ

هُ أَرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعبَّاس   ْبنِ َوَعن ا -2 ِ ونَةَ َزْوجِ النَّ ْيـمُ لَةً ِعْندَ مَ لَـيْ بَاَت  نَـّ  بِـي 

 ٬ِوَساادَةِ، َواْضَطَجَع َرُسوُل اال َعْرِض  فِـي، فَاْضَطَجْعُت تُـهُ ، َوِهَي َخالَ ملسو هيلع هللا ىلص

ى، حَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا، فَنَاَم َرُسوُل اِلـهَ ُطو فِـي لُـهُ َوأهْ ملسو هيلع هللا ىلص  يْ إذَا اْنتََصَف ال تَـّ ُل، أْو لَـّ

، اسْ ِلـيل  أْو بَْعدَهُ بِقَ ِلـيبِقَ  لَـهُ قَبْ  َسُح النَّْوَم َعْن يَـمْ ، فََجلََس ملسو هيلع هللا ىلص ٬قََظ َرُسوُل اتَـيْ ل 

ِمْن ُسوَرةِ آِل ِعْمَراَن، ثُمَّ قَاَم  تِـمَ َخَواالعَْشَر اآلياِت المَّ قََرأ ِدِه، ثُ بِـيَ َوْجِهِه 

أ مِ  لَـىإ ، فَتََوضَّ  .(3)متفق عليه .ل ِـيا فَأْحَسَن ُوُضوَءهُ، ثُمَّ قَاَم يُصَ ْنـهَ َشن   ُمعَلَّقَة 

 :ما يقوله إذا استيقظ من النوم 

إِذَا أَراادَ أْن يَنَاَم قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ اَن النَّ قال: كَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن ُحذَْيفَةَ 

همَّ بِاْسِمَك »  ٬دُ الَحـمْ »قََظ ِمْن َمنَاِمِه قال: تَـيْ . َوإِذَا اسْ «أُموُت َوأْحيَا اللَـّ

 .(4)أخرجه البخاري .«النُُّشورُ  لَـْيـهِ َما أَماتَنَا َوإِ الَِّذي أْحيَانَا بَْعدَ 
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