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O valor de respeito 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " E, por certo, és 

de magnífica moralidade." Eu  testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed 

é seu servo e seu mensageiro. Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus 

companheiros que os seguiram com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se agradarão 

dele até o dia do julgamento. 

Após: 

Certamente, a adesão à moral e aos valores nobres representa um dos pilares mais 

importantes sobre os quais os países devem se basear em qualquer campo.  Uma vez que 

nenhuma civilização poderia ser estabelecida adequadamente, ou prosperar sem ser baseada 

precisamente na moral, na ética e nos valores.  Assim, Allah ( Todo Poderoso) dizendo:" Sois 

a melhor comunidade que se fez sair, para a humanidade: ordenais o conveniente e coibis 

o reprovável e credes em Allah." 

Em disso, as sociedades são coesas, harmoniosas e seus laços são fortalecidos por meio do 

respeito e da conformidade com seus valores. Neste respeito o poeta dizendo :  

Nações só podem viver com virtudes 

E eles irão com o vento sempre que perderem suas virtudes 

Não há dúvida de que o valor do respeito é um dos mais importantes desses nobres valores 

humanos que o Islã exigiu e que toda pessoa deseja pertencer ou ser caracterizada. Nossa 

verdadeira religião exigiu esse valor em todos suas formas, incluindo: O respeito próprio é que 

uma pessoa mantém sua magnanimidade, e se protege de fazer o que a desgraça, de forma 

que evite lugares de suspeita e acusação, como nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah 

estejam com ele) dizendo: " Assim, aquele que evita questões duvidosas, limpa-se em relação 

à sua religião e sua honra." E também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

dizendo : " O crente não deve se humilhar. ” 

Antarah Al-Absi dizendo: 

Então eu vejo espólios, se eu quisesse, eu os possuiria 

Mas me impede de possuí-los minha timidez e dignidade 

Este valor inclui manter o respeito às outras religiões, raças e culturas, respeitando seus 

direitos materiais e morais. O outro tem o direito de respeitar seu corpo, dinheiro, 

propriedade, liberdade, dignidade e crença. O Islã é uma religião que respeita o homem e 

pede respeitá-lo e honrá-lo, onde Allah Todo-Poderoso dizendo: " E, com efeito, honramos 

os filhos de Adão." E também ( Todo Poderoso ) dizendo: " Não há compulsão na religião!" E 

Allah também ( Todo Poderoso ) dizendo : " Allah não vos coíbe de serdes blandiciosos e 

equânimes para com os que não vos combateram, na religião, e não vos fizeram sair de 

vossos lares. Por certo, Allah ama os equânimes." Isso é evidente quando um funeral passou, 
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então nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) se levantou e foi dito: 

Ó Mensageiro de Deus, é o funeral de um judeu ?! Ele disse: 'Não é uma alma?" 

Este valor inclui o respeito pelo mais velho em idade ou posição, respeitando-o e apreciando-

o, como nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Ele não é 

um de nós que não tem misericórdia de nossos jovens e não respeita os mais velhos. " E 

também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo : " Trate as pessoas de 

acordo com suas classes." Este valor foi manifestado quando nosso Profeta (qua paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) ordenou aos companheiros, que Allah esteja satisfeito com 

eles, que se levantassem ao ver nosso mestre Saad bin Muadh (que Allah esteja satisfeito com 

ele) e disse-lhes: " levante-se mostrando respeito ao seu mestre." Nosso mestre Omar Ibn Al-

Khattab (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: Abu Bakr é nosso mestre, e ele libertou 

nosso mestre - significando: Bilal (que Allah esteja satisfeito com ele). O Mensageiro de Allah 

( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) disse: "Informe-me sobre uma árvore que 

se assemelha a um muçulmano, dando seus frutos a cada estação com a permissão de seu 

Senhor, e cujas folhas não caem." Nosso mestre Abdullah Ibn Omar, que Allah esteja satisfeito 

com eles,  Pensou na tamareira, mas não gostou de falar porque Abu Bakr e `Umar estavam 

presentes lá. Quando ninguém falou, o Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele )disse: "É a tamareira" Quando saí com meu pai, disse: "Ó pai! Ocorreu-me que era a 

tamareira." Ele disse: "O que o impediu de dizer isso?" "Eu disse:" Nada me impediu, exceto 

o fato de que nem você nem Abu Bakr falaram, então eu não gostei de falar ( na sua presença). 

********** 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

Entre as formas mais elevadas de respeito: respeito pelo professor, humildade por ele e 

cumprimento de seu direito, especialmente porque o Islã exaltou seu status e honrá-lo, pois 

Deus (Todo-Poderoso e Majestoso) combinou Seu testemunho e o testemunho de anjos com 

o testemunho de estudiosos. Allah ( Todo-Poderoso) disse:   "  Allah testemunha - e, assim 

também, os anjos e os dotados de ciência - que não existe deus senão Ele, Que tudo 

mantém, com eqüidade. Não existe deus senão Ele, O Todo-Poderoso, O Sábio." E Allah 

também ( Todo Poderoso ) dizendo: " Allah elevará, em escalões, os que crêem dentre vós, 

e àqueles aos quais é concedida a ciência." Neste respeito nosso profeta ( que a paz e às 

bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " todos nos céus e na terra oram por perdão para 

quem busca o conhecimento, até mesmo os peixes do mar.  A superioridade do homem 

erudito sobre o homem adorador é como a da lua na noite, quando está cheia sobre o resto 

das estrelas.  Os eruditos são os herdeiros dos profetas." 

Neste respeito o poeta dizendo: 

Mostre respeito ao professor e glorifique-o 

Ele poderia ter sido um mensageiro 

você conhece o mais honrado ou o mais respeitado 

daqueles que Constrói e cria almas e mentes 



Concluindo, precisamos que o valor do respeito prevaleça em nossas sociedades;  Torna-se 

uma cultura geral na qual jovens e velhos, homens e mulheres coexistem, e a sociedade vive 

e avança;  Para que harmonia, progresso, e estabilidade prevaleçam. 

Pedimos a Allah que nos guie para uma moral perfeita e preserve nossa terra natal, e 

todos os países do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


