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مكارم االأخالق �سفة من �سفات االأنبياء وال�سديقني وال�ساحلني، بها تُنال الدرجات، وتُرفع 

 عليه و�سلم باآية جمعت له حمامد 
هّ

 جل وعال نبيه حممداً �سلى الل
هّ

املقامات. وقد خ�ض الل

االأخالق وحما�سن االآداب فقال جل وعال: َواإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم ]القلم:4[.

 ، والتدابر  والتحا�سد  التباغ�ض  يُثمر  اخللق  و�سوء  والتاآلف،  املحبة  يوجب  اخللق  وُح�سن 

 عليه و�سلم على ح�سن اخللق، والتم�سك به، وجمع بني التقوى 
هّ

وقد حث النبي �سلى الل

 وح�سن 
هّ

وح�سن اخللق، فقال عليه ال�سالة وال�سالم:} اأكرث ما يدخل النا�ض اجلنة، تقوى الل

اخللق{ ]رواه الرتمذي واحلاكم[.

يالزم  ما  مع  النا�ض، هذا  االأذى عن  وكف  املعروف،  وبذل  الوجه،  اخُللق: طالقة  وُح�سن 

امل�سلم من كالم ح�سن، ومدارة للغ�سب، واحتمال االأذى.

 عليه و�سلم اأبا هريرة بو�سية عظيمة فقال:} يا اأبا هريرة! عليك 
هّ

واأو�سى النبي �سلى الل

؟قال:} ت�سل 
هّ

 عنه: وما ح�سن اخللق يا ر�سول الل
هّ

بح�سن اخللق{. قال اأبو هريرة ر�سي الل

َمْن قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتُعطي من حرمك{ 

االإن�سان كثري  اأن يكون  اإجماالً:  معت عالمات ح�سن اخللق يف �سفات عدة، وهي  ُجُ وقد 

احلياء، قليل االأذى، كثري ال�سالح، �سدوق الل�سان، قليل الكالم، كثري العمل، قليل الزلل، 

قليل الف�سول، براً و�سوالً، وقوراً، �سبوراً، �سكوراً، را�سياً، حليماً، رفيقاً، عفيفاً، �سفيقاً، ال 

لعاناً وال �سباباً، وال مناماً وال مغتاباً، وال عجوالً وال حقوداً وال بخياًل، وال ح�سوداً، ب�سا�ساً 

.
هّ

، ويغ�سب يف الل
هّ

، وير�سى يف الل
هّ

ه�سا�ساً، يحب يف الل

النا�ض خ�سو�سا  مع  مبا�سرة  لها عالقة  التي  االن�سانية  املهن  من  تعترب  التمري�ض  ومهنة 

املر�سى وذويهم الذين يكونون يف اأ�سعف حاالتهم النف�سية.

فمن هنا يبداأ ح�سن اخللق واملعاملة املعاملة احل�سنة لتهدئة املري�ض واأهله ، واأن ال نفرق 

ومنيز بني املر�سى وفقا للجن�سية اأو اللون اأو وفقا للمراكز واحلاالت االجتماعية والطبقية.. 

الأن كل املر�سى �سواء يجب رعايتهم باالخالق والعطف واالمانة والتوا�سع وكتمان اال�سرار 

وال�سرب ، وان نقابلهم بب�سا�سة الوجه الأن االبت�سامة �سدقة.

اأو  املري�ض  �سواء من  واالنفعال  الغ�سب  تثري  نةاقف  بع�ض االحيان  فرمبا قد يح�سل يف 

ممن معه ، فاليتمالك نف�سه ، لذلك علينا ان نبدع يف عملنا ونكون على اح�سن االخالق يف 

امت�سا�ض غ�سب النف�ض وتهدئة االآخرين.

وح�سن اخللق يثمر علينا ا�سياء كثرية يف حياتنا اليومية والعملية ، من تي�سري لالأمور وحمبة 

االآخرين ومن دعوة املر�سى التي حت�سل على اخلري الكثري من الدرجات عند الل تعاىل ، 

وكل �سي عنده مبقدار وال ي�سيع الل عمل عامل منكم اأن اح�سن اأح�سن اإليه.

وا�سال الل العلي القدير يل ولكم ح�سن االخالق ملا يحبه وير�ساه ، ولنكن يدا بيد للنهو�ض 

وح�سن  اخالق  من  فيها  ملا  االخرى  املهن  لكل  ونربا�سا  �سعارا  ولتكون  التمري�ض  مبهنة 

املعاملة.

ح�صن اخللق

جابر ال�صليلي
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