
 َعن هه  للاه  َرِضيَ  َطل َحةَ  ِِلَبِي ابن   َكانَ : قَالَ  َعن هه، للاه  َرِضيَ  أَنَس   َعن  ###. 

،  فَقهبِضَ  َطل َحةَ،  أَبهو فََخَرجَ  يَشتَِكي، بِيُّ ا الصَّ  فَعَلَ  َما: قَالَ  َطل َحةَ، أَبهو َرَجعَ  فَلَمَّ

ِ  أهمُّ  َوِهيَ  - سهلَيم أمُّ  قَالَت   اب نِي؟ بي  َكنه  وَ هه :  - الصَّ بَت   َكاَن، َما أَس   إِلَي هِ  فَقَرَّ

ا ِمن َها، أََصابَ  ثهمَّ   فَتَعَشَّى، اَء،ال عَشَ  وا: قَالَت   فََرَغ، فَلَمَّ ، َواره بِيَّ ا الصَّ بَحَ  فَلَمَّ   أَص 

بََرهه، َوَسلََّم،  َعلَي هِ  للاه  َصلَّى للاِ  َرسهولَ  أَتَى َطل َحةَ   أَبهو س  : » فَقَالَ  فَأخ    تهمه أََعرَّ

،: قَالَ  اللَّيلَةَ؟«، مَّ : » قَالَ  نَعَم  َما«، بَاِرك    اللَّهه   أَبهو ِليَ  فَقَالَ  ا،غهََلم   فََولََدت   لَهه

ِمل هه : َطل َحةَ  ، َمعَهه  َوبَعَثَ  َوَسلََّم، َعلَي هِ  للاه   َصلَّى النَّبيَّ   بِهِ  تَأ تِيَ  َحتَّى اح   بِتََمرات 

،: قَالَ  َشيء ؟«، أََمعَهه : » فَقَالَ  ،  نَعَم    َوَسلََّم، َعلَي هِ  للاه  َصلَّى النَّبيُّ  فَأََخذََها تََمَرات 

ِ  فِي فََجعَلََها فِيهِ  ِمن   أََخذََها ثهمَّ   فََمَضغََها، ِ، فِي  بِي  اهه  َحنََّكهه، ثهمَّ  الصَّ   للاِ؛ َعب دَ  َوَسمَّ

. عليه متفق  

 

  الشديد ليس: قال ملسو هيلع هللا ىلص للا رسول أن عنه للا رضي هريرة يأب###. 

. عليه متفق. الغضب عند نفسه  يملك الذي الشديد إنما بالصَُّرعة،  

 

-  النبي مع جالس ا كنت: قال -عنه للا رضي- صهَرد   بن سليمان  عن###. 

تَبَّاِن، ورجَلن -وسلم عليه للا لىص َمرَّ  قد وأحدهما يَس  ههه، اح   وان تَفََخت   وج 

هه، َداجه  قالها لو  كلمة ِلعلم إِن ِي: » -وسلم  عليه للا صلى- للا رسول فقال أَو 

  ما منه ذهبَ  الرجيم، الشَّيطان من باهلل  ذأعهو: قال لو يجد، ما عنه لذهبَ 

ذ  : » قال - وسلم عليه للا صلى  - النبي إن: له فقالوا. يَجد«   من باهلل تَعَوَّ

(  عليه متفق. )الرجيم«  الشيطان  

 

عَاذِ  َعن  ###.  : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  للاه  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  َعن هه  للاه  َرِضيَ  أَنَس   ب نِ  مه

  َعلَى َوتَعَالى سهبَحانَهه   للاه  َدَعاهه  يهن ِفذَهه،  أَن   َعلَى قَاِدر   َوههوَ  َغي ظ ا َكَظمَ  َمن  » 



وِس  ؤه مَ  ال َخََلئِقِ  ره ورِ  ِمنَ  ي َِرهه يهخَ  َحتَّى ال ِقياَمةِ  يَو    أبو رواه َشاَء«؛ َما ال ِعينِ  ال حه

. حسن حديث: وقال والترمذي،  داود،  

 

 عليه للا صلى للنبي قال رجَل   أن: عنه للا رضي هريرة أبي عن###. 

ا، فردد ،((تغضب  ال: ))قال أوصني،: وسلم   ؛(( تغضب ال: )) قال مرار 

.البخاري رواه  


