
 

 مقدمة موضوع عن حسن الخلق

نتناول في موضوعنا هذا حسن الخلق وأثره على الفرد والمجتمع، حيث أن هذا الموضوع يشكل جوهر الحياة اآلمنة 

اإلنسانية، وبذلك يصل اإلنسان إلى السمو ويكتسب والمطمئنة ويعكس الخير على الفرد وعلى المجتمع وعلى 

االحترام والتقدير وحب اآلخرين له، كما أن اإلنسان الذي يتمتع بحسن الخلق يؤثّر بغيره ويقتدي اآلخرون به، وبذلك 

 .هو يكون صاحب تأثير إيجابي بكل من يتعامل معه أو يتعرف عليه

 موضوع عن االستئذان وآدابه في اإلسالم كامل :شاهد أيًضا

 موضوع عن حسن الخلق

طالقة الوجه إن حسن الخلق هو بأن يتحلى اإلنسان بمنظومة كبيرة من مكارم األخالق، فحسن الخلق يظهر من خالل 

وجمال التعامل، وجمال التعامل ال يكون إال باحترام اآلخرين وتقديرهم، ويظهر االحترام والتقدير بسلوك مسلك 

الصدق واألمانة والمودة والغيرة على الحق، ونصرة المظلوم ولجم الغضب، وكذلك بتقديم المعروف من مروءة 

ظهار الود واإلبقاء عليه حتى مع الخالفات الحادة ألي سبب من ونخوة وشجاعة وأمانة، واللجوء للحلم والتأني وإ

 .األسباب، وبكل تبسيط نجملها بالقول التحلي بمكارم األخالق

كل المسائل المهمة والمتعلقة بحسن الخلق والتي تعود بالنفع والفائدة على الجميع   و سنورد في فقرات هذا الموضوع

 :ومنها

 موضوع عن البيئة وكيفية المحافظة عليها كامل :شاهد أيًضا

 أثر الخلق على الفرد والمجتمع

 .الشك بأن األثر اإليجابي لحسن الخلق سيكون واضح المردود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع بشكل عام

 حسن الخلق عند الفرد ناتج عن منظومة القيم األخالقية اإليجابية التي يتحلى  :أثر حسن الخلق على الفرد

بأثر إيجابي كبير وعظيم، من خالل أنه يرضي توجيهات رب العالمين  ويتعامل بها، ولذلك تنعكس عليه

بتجاوبه مع األوامر اإللهية والرسول الكريم، وبين الفرد وبين نفسه تولّد لديه شعور الرضا والطمأنينة 

ك واالرتياح والشعور بالسعادة، أما في تعامله مع اآلخرين يلمس االحترام والتقدير والمحبة واألمان، وبذل

 .يكون الفرد عنصراً إيجابياً في المجتمع

 ال شك أن حسن الخلق في المجتمع له عظيم األثر اإليجابي، فكلما كان  : أثر حسن الخلق على المجتمع

اسكاً وقوى الروابط بين أبنائه، وهذا المجتمع يتمتع أفراده بحسن الخلق كلما كان المجتمع مثالياً وراقياً ومتم

القات الطيبة والصداقات الوفية وتكثر اإلنتاجية في األعمال، ويتحصن المجتمع بعنصر ينتج عنه زيادة الع

األمان الذي هو الصمام والجوهر في العالقات االجتماعية المتميزة، فتسود بالمجتمع روح المحبة وروح 

ي تتدنى فيه التعاون وتبرز فيه األخالق التي تدفع إلى التطوير واالزدهار أكثر بكثير من المجتمع الذ

 .األخالق

 أهمية حسن الخلق

لحسن الخلق األهمية األولى، فرفعة مرتبته تكون بالصدق واألمانة وحسن الجوار، والمروءة والشجاعة والنخوة 

والكرم والمبادرة بعمل الخير وبكل أنواع المعروف وكل مكارم األخالق، وهذه كلها قيم تدل على قوة نفسية إيجابية، 

صاحبها، فيؤثر بغيره، ويحاول الكثيرون العمل بحسن خلقه من خالل االقتداء به تعلي من رتبة .  

 صفات حسن الخلق

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d8%b0%d8%a7%d9%86/
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 :تتجلى صفات حسن الخلق بما يلي

 إبراز المودة للغير. 

 المبادرة لعمل الخير. 

 اإلحسان للناس. 

 كف األذى والشر عن الناس. 

 الصبر على سوء المعاملة، ومبادلتها بحسن المعاملة. 

الخلق في التعاملحسن   

 يكون حسن الخلق في التعامل

من خالل الصدق الذي هو وأد كل الشرور الناجمة عن الكذب، والتعامل مع الناس بأمانة، فاألمانة هي جوهر 

الطمأنينة واالرتياح في الحياة االجتماعية، وبعد ذلك تأتي سلوكيات القيم الثانية من المودة واالحترام والتقدير واللطافة 

واللباقة واللياقة، وغيرها الكثير من األصول المتعلقة بحسن الخلق والمبادرة إلى التعاون ومد يد المساعدة، والسكرم 

 .بالبذل والعطاء

 حسن الخلق في القرآن

لقد حثنا هللا سبحانه وتعالى على حسن الخلق في كتابه القرآن الكريم، ومن آيات الذكر الحكيم حول حسن الخلق نورد 

يليما  : 

  ِبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَّق ن رَّ يَن * الَِّذيَن يُنِفقُوَن قال تعالى: )َوَساِرعُوا إِلَٰى َمْغِفَرةٍ ِمّ

ُ يُحِ بُّ اْلُمْحِسنِيَن( اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس ۗ َوَّللاَّ رَّ اِء َوالضَّ  [1].فِي السَّرَّ

 { َ َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوِذي اْلقُْربَٰى وَ  اْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا َوإِذْ أََخذْنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل اَل تَْعبُدُوَن إاِلَّ َّللاَّ

 [2].{ِللنَّاِس ُحْسًنا

 {  َواَل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَْيَنَك َوبَْينَهُ َعدَاَوة   َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميم}.[3] 

 أنواع حسن الخلق

 :إن من أنواع حسن الخلق ما يلي

 لصدقا  

 األمانة 

 الحلم 

 األناة 

 الشجاعة 

 المروءة 

 المودة 

 الصبر 

 األمر بالمعروف. 

 النهي عن المنكر. 

 كف األذى وكل الشرور. 

 موضوع عن الشخصية االيجابية وأهم صفاتها :شاهد أيًضا

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9/


 

 خاتمة موضوع عن حسن الخلق

دمنا موضوعاً عن حسن الخلق، حيث تعرفنا بأن حسن الخلق قيمة أخالقية ثمينة جداً، فهي مكارم وهكذا نكون قد ق

األخالق في التعامل وكل السلوكيات الطيبة مع الغير، وهي تحفظ الفرد والمجتمع واإلنسانية من كل الشرور، وتؤدي 

 .إلى كل ما هو خير
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