
أعطى الدين اإلسالمي األخالق مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لكونها شرعت  حديث عن الحلم عند الغضب لإلذاعة المدرسية،
لغرس القيم واألخالق النبيلة في نفوس العباد، ومن األخالق التي حّث عليها اإلسالم الِحلم والتسامح والصبر وتجنُّب 

صلى هللا - سيتّم إدراج مجموعة متنّوعة من األحاديث النبوية الشريفة التي وردت عن النبي  موقع مقاالتي ومن خالل  الغضب،
 .والتي يمكن عرضها ضمن فقرة الحديث في اإلذاعة المدرسية - عليه وسلم

 حديث عن الحلم عند الغضب لإلذاعة المدرسية

يُعرف الحلم بأنّه القدرة على ضبط النفس والتسامح وتجنُّب الغضب عند شدته بالرغم من القدرة على ذلك، وهي صفة من 
صفات هللا عّز وجل التي تليق بعظمته وجالله فاسمه الحليم الذي تجاوز به عن ذنوب ومخالفات عباده، قال تعالى: {َولَْو يَُؤاِخذُ 

ُ النَّاَس بَِما َكسَ  َسمى ۖ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَإِنَّ َّ ُرُهْم إِلَٰى أََجٍل مُّ ِكن يَُؤّخِ َ َكاَن بِِعبَاِدِه بُوا َما تََرَك َعلَٰى َظْهِرَها ِمن دَابٍَّة َولَٰ َّ  
 :النبوية الشريفة ومنها ، كما حثّت السنة النبوية على التحلي بالحلم في عدٍد من األحاديث{[1]بَِصيًرا

َرَعة، إنَّما الشَّديد الذي يملك نفسه عند الغضب  .[2]ليس الشَّديد بالصُّ

 لُحوِر ماَمن َكَظَم غيًظا وهو قادٌر على أن يَْنِفذَه دعاه هللاُ عزَّ وجلَّ على رؤوِس الخالئِق يوَم القيامِة حتى يَُخيُِّره هللاُ ِمن ا
 .[3]شاءَ 

 حديث عن الحلم والصبر

أمته إلى التحلي بالعديد من األخالق الكريمة كالحلم والصبر عند الغضب وهذا ما ظهر جليًا في سيرته النبوية  - ملسو هيلع هللا ىلص- دعا النبي 
اإلنسان ونفسه فضًال عن األضرار التي تلحق العطرة، إذ أّن كثرة الغضب تضر الصحة وتسبب الكثير من األمراض لجسم 

بالمجتمع بسبب العجلة وعدم الحلم، كما حثّت السنة النبوية على التحلي بالحلم والصبر في عدٍد من األحاديث النبوية الشريفة 
 :ومنها

 .][4و األناةُ  الِحْلمُ  : هللاُ  يحبُُّهما لََخْصلَتَْينِ  فيكَ  إِنَّ 

 حديث عن الحلم والعفو

، {[5]اِهِلينَ الحلم والعفو من صفات هللا تبارك وتعالى فهو الحليم العفو قال تعالى: {ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلجَ 
يجابية على الفرد والمجتمع فضًال عن كونها من صفات وقد دعا اإلسالم إلى التحلي بهذه األخالق الحميدة لما فيها من آثار إ

 :فقد اتصف بالحلم والعفو حتى مع أعدائه، ومن األحاديث النبوية الشريفة التي تحث على العفو والحلم - ملسو هيلع هللا ىلص- النبي 

ِ  ِمنَ  َسِمعَهُ  أذًى علَى أْصبَرُ  أَحدٌ  ما  .[6]هم ويَْرُزقُُهمْ الَولَدَ، ثُمَّ يُعافي له يَدَُّعونَ  ،َّ

ُ مالٍ  ِمن َصدَقةٌ  نَقََصتْ  ما َّ ِ إالَّ َرفََعهُ  َّ ُ َعْبدًا بعَْفٍو إالَّ ِعزا، وما تَواَضَع أَحدٌ  َّ  .[7]، وما زادَ 

 حديث عن الحلم عند الغضب

ه بتجنُّب الغضب في جميع الكتب والرساالت السماوية، وشدد تبارك وتعالى على ضرورة تجنبُّه أمر هللا سبحانه وتعالى عباد
في كظم الغيظ  - ملسو هيلع هللا ىلص- وعواقبه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من خالل األحاديث والمواقف التي وردت عن النبي 

 :في التحكم بالنفس عند الغضب - ملسو هيلع هللا ىلص- وردت عن النبي والتحكم بالنفس عند الغضب، ومن المواقف التي 

ِ  عليه وسلََّم قَْسًما، فَقاَل َرُجٌل: إنَّ هِذه لَِقْسَمةٌ ما أُِريدَ بَها وْجهُ  هللاُ  قََسَم النبيُّ َصلَّى عليه وسلََّم فأْخبَْرتُهُ،  هللاُ  ، فأتَْيُت النبيَّ َصلَّىَّ
َ  يَْرَحمُ  :ْيُت الغََضَب في وْجِهِه، ثُمَّ قالَ فَغَِضَب حتَّى َرأَ   .[8]فََصبَرَ  هذا ِمن بأَْكثَرَ  أُوِذيَ  قدْ  ،ُموَسى َّ

  



 


