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لَمتُ  اللَّهم: فقُل   فِراِشَك،  إلى  أويت  إذا: البراء حديث  شرح  أس 

. إِليك نف ِسي   

 

يَ   عازب   بنِ  البراءِ  ِعمارةَ   أبي  َعن     قال: قال عنهما للاُ  رض 

 إلى  أََوي تَ  إذا فاُلن، يا: »وسلَّمَ  عليه للاُ  صلَّي  للاِ  رسولُ 

هتُ  إليك، نفس ي  أس لمتُ  اللَّهمَّ : فقل   فِراَشك هي  وَوجَّ   إليك، وج 

ضتُ  بة   إِليك، ظهري وأَل جاتُ  إليك، أمري وفَوَّ   إليك، وَره بة   رغ 

 أن زلَت، الذي بكتابِك آمن تُ  إليك،  إالَّ  منك َمن َجي  وال َملَجأ ال

سل َت، الذي وبنبِي ِك   الِفطرةِ، علي  ُمتَّ  ليلتِك ِمن  ُمتَّ  إِن   فإنَّك أَر 

بَحتَ  وإن   ا« أَصب تَ  أص    في  رواية   وفي  عليه ُمتَّفق  . َخير 

 عليه للاُ  صلَّي  للاِ  َرُسولُ  لي  قالَ : قالَ  البراِء، َعنِ  الصَّحيحينِ 

جعَك أتَي تَ  إذا: »وَسلَّم أ َمض    ثمَّ  للصَّالةِ، ُوُضوَءك فتَوضَّ

عَل ُهنَّ : قالَ  ثمَّ  نَحَوه، وذَِكر: وقُل   األَيمنِ  ِشق كَ  علَي  اضَطِجع     واج 

.تَقُوُل« ما آِخرَ   

 

: - للا رحمه - عثيمين  ابن  العالمةُ  قال  

 

 بنِ  البراءِ  حديثَ  - والتَّوكُّلِ   اليقينِ  باب  في  المؤل ِفُ  ذكر ثم

 عليه للا صلي  النبيُّ  أوصاه حيثُ  عنهما، للا رِضي  عازب  

  هذا يقولَ  أن   فراشه، إلى  أَوى إذا نومه، عند يقولَ  أن  وسلم
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ن  الذي الذكَر،  معتمد وأنَّه رب ِه، إلى  أمره اإلنسانِ  تفويضَ  يتَضمَّ

ِض   وباطنِه، ظاهره في  للا علي  . إليه أمره مفو   

 

 على  يضطجعَ  أن  أَمره وسلم  عليه للا صلي  النبيَّ  أنَّ  وفيه

 النوم أنَّ   األطباءُ  ذكر وقد األفضُل، هو  ذلك ألنَّ  األيمِن؛ الجن بِ 

  الجنبِ  على   النومِ  من  وأصحُّ  للبدن، أفضل األيمن  الجنبِ  على 

.األيسر  

 

 في  أقربُ  أنَّه واالستقامة السلوك أرباب  بعضُ  أيضا وذكر

 وال القلب، ينامُ  األيسر الجنبِ  على  بالنوم  ألن  اإلنسان، استيقاظ

  يبقي  فإنَّه األيمن، الجن ب  على النوم بخالف بسرعة، يستيقظ

.متعل ِق ا القلبُ   

 

 أن  أمره وسلم عليه للا  صلي  النبي  أنَّ  :الحديث  هذا وفي 

ا هناك أنَّ   مع يقول، ما آخرَ  يجعلَهنَّ  ا  بل ذكر    النوم عند أذكار 

  ينبغي  فإنَّه والتَّكبير، والتَّحميُد، التَّسبيحُ : مثال   هذه، غير تُقال

  وثالثين، ثالث ا للا سبحانَ : يقول أن  فِراشه على  نام إذا لإلنسان 

  من  هذا وثالثين، أربع ا أكبرُ  وللا وثالثين، ثالث ا هلل والحمدُ 

كر،   أوصاه ما إن  على  يدلُّ  عنه للا  رضي  البراء حديث  لكن  الذ ِ

سول . يقول ما آخر يجعلهن  أن  به وسلم عليه للا صلي  الرَّ  


