
Islamic Online Studies 

 1 

 َرُسول أَنَّ  أي ضا   عنهما ّللاَّ  رضي  عبَّاس اب ن  َعن  : الثَّانِي  - 2/75

 ِ تُ   لَكَ  اللَُّهم: يقُولُ  كانَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ لَم   تَوكَّل ُت، وعليكَ  آمن ُت، وبِكَ   أس 

تُ  وبِكَ  أنَب ُت، وإلَيكَ  تَِك، أُعوذُ  اللَّهمَّ . خاَصم    أن تَ  إالَّ  إلَه ال بِِعزَّ

 يُموتُونَ  َواإِلن سُ  َوال ِجن   تُموُت، الَ  الَّذي ال حي   أن ت  تُِضلَّنِي  أن  

ِلم   لَف ظُ  َوَهذا َعلَيهِ  متفق   تَصرهُ  ُمس  .ال بَُخاِريُ  َواخ   

: الحديث  شرح  

 

  هللا صلى - هللا رسول أن  -عنهما هللا رضي - عباس  ابن  عن 

 ال ظاهرا انقيادا: أي( أسلمت  لك اللهم: )يقول كان  -وسلم عليه

: أي( توكلت  وعليك) باطنا، تصديقا: أي( آمنت  وبك) لغيرك،

  ضرها، وال نفعها أملك ال فإني  لتدبرها، أموري جميع أسلمت 

 من  أو  الطاعة إلى  المعصية من  رجعت : أي( أنبت  وإليك)

 حاربت : أي( خاصمت ) بإعانتك( وبك) الذكر،  إلى  الغفلة

  هلل العزة فإن  بغلبتك: أي( بعزتك أعوذ إني  اللهم) أعداءك،

  منك  إال سؤال وال سواك بحق معبود ال( أنت  إال  إله ال. )جميعا

.بك إال استعاذة وال  

  ووفقتني  هديتني  إذ بعد تضلني  أن  من  أعوذ: أي( تضلني  أن )

 إلى  ولإلنابة وقضائك حكمك في  والباطن  الظاهر لالنقياد

  إلى  حال كل في  وااللتجاء أعدائك مع والمخاصمة جنابك
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 واإلنس والجن  يموت  ال الذي الحي  أنت ) ونصرتك، عزتك

(. يموتون   

 

:  قَالَ  أيضا   عنهما ّللاَّ  رضي  َعبَّاس اب نِ  عن : الثَّاِلثُ  - 3/76

بُنَا" ُ  حس   النَّاِر، في  أُل ِقى  حينَ  ملسو هيلع هللا ىلص إب راِهيمُ  قَالََها ال وِكيلُ  ونِع مَ  ّللاَّ

د   َوقالَها هُم    لَُكم   َجمعُوا قَد   النَّاسَ  إِنَّ : قَالُوا حيِنَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمحمَّ َشو   فَاخ 

بُنَا: وقَالُوا إِيَمانا   فََزاَدهُم   ُ  َحس  .البخاري رواه ال وِكيلُ  َونِع مَ  ّللاَّ  

  آِخرَ  َكانَ : "قَالَ  عنهما ّللاَّ  رضي  َعبَّاس   اب نِ  عن  لَهُ  رواية وفي 

ل ُ  حس بي " النَّارِ  في  أل ِقي  ِحينَ  ملسو هيلع هللا ىلص إب راِهيمَ  قَو  ". ال َوِكيلُ  َونِعمَ  ّللاَّ  

 

ابعُ  - 4/77 ُخلُ : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي   عن   هَُري رةَ  أبي  َعن : الرَّ   يَد 

. مسلم رواه الطَّي رِ  أف ئَِدةِ  ِمث لُ  أف ئِدتُُهم   أق َوام   ال َجنَّةَ   


