
 

 

 حديث عن حسن الخلق لإلذاعة المدرسية

إّن رأس األعمال بعد أداء الفرائض وشهادة أّن ال إله إال هللا وأّن محمدًا رسول هللا الُخلق الحسن، وقد كان العرب مثااًل على 

إال متمًما لمكارم األخالق، وقد روي عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا  -صلى هللا عليه وسلم-األخالق الطيبة فما جاء رسول هللا 

 :حسن الخلق أن رسول هللا قالعنه بالترغيب في 

ُجُل يَْصدُُق " ، وما يَزاُل الرَّ ي إلى الَجنَّةِّ ، وإنَّ البِّرَّ يَْهدِّ ي إلى البِّّرِّ دَْق يَْهدِّ ، فإنَّ الّصِّ دْقِّ دَْق حتَّى يُْكتََب  علَْيُكم بالّصِّ ى الّصِّ ويَتََحرَّ

َب يَهْ  َب، فإنَّ الَكذِّ يقًا، وإيَّاُكْم واْلَكذِّ دِّّ ْندَ هللاِّ صِّ ى عِّ ُب ويَتََحرَّ ُجُل يَْكذِّ ، وما يَزاُل الرَّ ي إلى النَّارِّ ، وإنَّ الفُُجوَر يَْهدِّ ي إلى الفُُجورِّ دِّ

ْندَ هللاِّ َكذّابًا َب حتَّى يُْكتََب عِّ  . "الَكذِّ

 حديث عن حسن الخلق لالطفال لإلذعة

ن من أحباء هللا تعالى، والعبد الذي يحبه هللا يرفعه في الدنيا وفي اآلخرة إّن العبد يصرف عمره كاماًل وهو يرغب في أن يكو

 :ويُبعده عن األذى، وقد روي عن أسامة بن شريك رضي هللا عنه أنّه قال

من أََحبُّ عبادِّ هللاِّ  كنا جلوًسا عند النَّبّيِّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم كأنما على رؤوسنا الطيُر ما يتكلم منا ُمتكلٌِّّم إذ جاءه أناٌس فقالوا"

 . "إلى هللاِّ تعالى قال أَحسنُهم ُخلُقًا

 أحاديث عن أجر حسن الخلق لإلذاعة المدرسية

بالّطيبات   -صلى هللا عليه وسلم-إّن المسلم يصرف عمره في محاولة تحسين أخالقه والسعي ألن يكون ممن بشرهم رسول هللا 

 :اآلخرة جزاء لحسن أخالقهم، ومن األحاديث التي حضت على ذلكفي الدنيا و

ا  عن أبي أمامة الباهلي أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أنا زعيٌم ببيٍت في َربَِض الجنَِّة لمن ترك الِمراَء وإن كان ُمحق   •
 . "يٌم ببيٍت في أعلى الجنَِّة لمن حُسن خلُقُهوأنا زعيٌم ببيٍت في وسِط الجنَِّة لمن ترك الكذَب وإن كان مازًحا وأنا زع

ُ عليه َوَسلََّم بالَمِديَنِة َسَنةً ما يَمْ  • نَعُنِي ِمَن الِهْجَرةِ  روي عن النواس بن سمعان األنصاري أنه قال: "أَقَْمُت مع َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ
ُ عليه َوَسلََّم عن شيٍء، قاَل: فََسأَْلتُهُ َعِن الِبّرِ َواإِلثْمِ إَّلَّ الَمْسأَلَةُ، كاَن أََحُدَن ، فَقاَل َرُسوُل هللاِ  ا إذَا َهاَجَر لَْم َيْسأَْل َرُسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ عليه َوَسلََّم: الِبرُّ ُحْسُن الُخلُِق، َواإِلثُْم ما َحاَك في نَْفِسَك، َوَكِرْهَت أَْن يَطَّ   . "ِلَع عليه النَّاسُ َصلَّى َّللاَّ

 أحاديث عن األخالق لإلذاعة 

إّن الُخلق الطيب هو من أعظم ما يُوضع في ميزان العبد يوم القيامة، ولّما سئلت عائشة رضي هللا عنها عن خلق النبي أجابت 

رخ في عبٍد وقد ُحث في مجموعة األحاديث النبوية على أنّه كان قرآنًا يمشي على األرض وكان يحيك ثوبه ويخدم نفسه وما ص

 :حسن الخلق، ومن ذلك

 . "روي عن أبي هريرة أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أكمُل المؤمنين إيمانًا أحسنُهم ُخلقًا . وخياُركم خياُركم لنسائهم •
عليه الصالة والسالم قال: "إنَّ ِمن أحبِّكم إليَّ وأقربُِكم منِّي مجلًسا يوَم القيامِة أحاسنَُكم   روي عن جابر بن عبد هللا أّن النبي •

ِ،أخالقًا قوَن والمتفَيِهقوَن، قالوا : يا رسوَل َّللاَّ قد عِلمنا    ، وإنَّ ِمن أبغِضُكم إليَّ وأبعِدكُم منِّي يوَم القيامِة الثَّرثاروَن والمتشّدِ
قيَن فما المتفَيهقونَ الثَّرثاريَن وا  . "؟ قاَل : المتََكّبِرونَ لمتشّدِ

 أحاديث تحذر من سوء الخلق لإلذاعة 

لّما كثرت األحاديث النبوية التي تحّض على حسن الخلق كان ال بدّ من بعض األحاديث الشريفة التي تُنفر من األخالق السيئة،  

 :ائل عظيمة ال يُمكن التخلص منها إال بشق األنفس، ومن األحاديث التي تنفر من األخالق السيئةألنّها تهب في النفس رذ



 

 

وانًا،  عن أنس بن مالك أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "َّل تَباَغُضوا، وَّل تَحاَسُدوا، وَّل تَداَبُروا، وُكونُوا ِعباَد هللاِ إخْ  •
ا ِرواَيةُ َيِزيَد، عْنه فََكِروايَِة   أخاهُ فَْوَق ثاَلٍث. وفي روايةوَّل َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم أْن يَْهُجرَ  : بهذا اإلْسناِد. َوزاَد ابُن ُعَيْيَنةَ وَّل تَقاَطعُوا. أمَّ

ّزاِق وَّل تَحاَسُدوا وَّل تَقا ا َحديُث عبِد الرَّ ْهِرّيِ، يَْذُكُر الِخصاَل األْربَعَةَ َجِميعًا. َوأَمَّ  . "َطعُوا وَّل تَداَبُرواُسْفياَن، َعِن الزُّ
فِق، فقد أُعطَي   • َحظَّه ِمن َخيِر  روي عن عائشة أم المؤمنين "أنَّ النَّبيَّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم قال لها: إنَّه َمن أُعطَي َحظَّه ِمَن الّرِ

ِحِم وُحسُن الُخلُِق وُحسُن  ياَر، وَيزيداِن في األعمارِ الدُّنيا واآلِخرةِ، وِصلةُ الرَّ  . "الِجواِر يَعُمراِن الّدِ

 حديث عن مكارم األخالق

كان الصحابة يبحثون دائًما عن فضائل األعمال ويتحرون في المسألة كثيًرا وإّن أعظم ما يُمكن أ يأتي به المسلم من عمل هو أال 

 :ير بن قتادة أنه قاليؤذي غيره، وقد روي في ذلك عن عم

نيَن أفَضُل إيمانًا؟ قاَل: أحَسنُهم خُ " بُر، قُْلُت: فأيُّ الُمؤمِّ لُقًا، قُْلُت: فأيُّ قُْلُت: يا َرسوَل هللاِّ، ما اإليماُن؟ قاَل: السَّماحةُ والصَّ

هادِّ أفَضُل؟ فَطأْطأَ رأَسه فصَمَت َطوياًل حتَّى   الُمسلِّميَن أفَضُل إْسالًما؟ قاَل: َمن َسلَِّم الُمْسلِّمونَ  ه، قُْلُت: فأيُّ الجِّ ن لِّسانِّه ويَدِّ مِّ

ْعتُه باألْمسِّ يَقوُل: إنَّ أعَظَم الُمسلِّميَن في المُ  ْفُت أنِّّي قد شقَْقُت عليه، وتمنَّْيُت أنِّّي لم أُكْن سأْلتُه، وقد سمِّ سلِّميَن ُجرًما لَمَن سأَل  خِّ

ن غَضبِّ هللاِّ وغَضبِّ َرسولِّه، فرفََع رأَْسه، فقاَل: عْن َشيٍء لم يُحَ  ن أْجلِّ َمسألَتِّه، فقُْلُت: أعوذُ باهللِّ مِّ َم عليهم مِّ ْم عليهم فُحّرِّ كيف رَّ

 ."قْلَت؟ قُْلُت: أيُّ الجهادِّ أفَضُل؟ فقاَل: كلمةُ َعدٍل عندَ إماٍم جائرٍ 


