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قيمة االحرتام
عظيم) ،وأشهدُ
الحمد هلل رب العالمين القائل في كتابه الكريمَ ( :وإنَّ َك لَ َعلَ ٰى ُخلُق َ
شريك له  ،وأشهد أن سيدنَا محمدا عبدُه ورسولُه  ،اللهم
أن ال الهَ اال هللا وحده ال
َ
صل وسلم وبارك عليه وعلي آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين،
وبعد :
التمسك باألخالق الفاضلة والقيم النبيلة من أهم ركائز قيام الدول
فإن
َ
ُ
وتستقر وتتفوقَ على
يمكن أن تبني الحضاراتُ بناء سديدا
والحضارات ،وال
َ
غيرها إال إذا قامت على األخالق والقيم ،حيث يقو ُل تعاليُ ( :كنتُم خَي َر أ ُ َّمة
عن ال ُمن َكر َوتُؤمنُونَ ب َّ
اّلل).
أُخر َجت للنَّاس تَأ ُم ُرونَ بال َمع ُروف َوتَن َهونَ َ
وتتآلف ويَق َوي ربا ُ
وإنما تتماسكُ المجتمعاتُ
طها من خالل احترامها لقيمها،
ُ
وامتثالها لها
وهلل در القائل:
َوإنَّ َما األ ُ َم ُم األَخ ُ
الق َما بَقيَت
فَإن ُه ُم ذَ َه َبت أَخالقُ ُهم ذَ َهبُوا
شك َّ
وال َّ
أن قيمةَ االحترام من أهم هذه القيم اإلنسانية النبيلة التي دعا إليها اإلسال ُم
الحنيف إلي
يوصف بها ،ولقد دعا دينُنا
ينتسب إليها أو
والتي يتمني كل إنسان أن
ُ
َ
َ
التحلي بهذه القيمة في جميع صور َها.

ومنها  :احترام الذات
ُ
فيجتنب
عاب به أو يُذَّم،
بأن يرعي
سهُ عن فعل ما يُ ُ
َ
اإلنسان مرو َءتَه  ،ويصونَ نف َ
ُ
حيث يقول نبيُنَا ﷺ (فَ َمن اتَّقَى الشبُ َهات فَقَد استَب َرأَ لدينه،
مواطنَ الريبة والتهمة
وعرضه ،و َمن وقَ َع في الشبُ َهات وقَ َع في ال َح َرام)،ويقو ُل ﷺ} :الَ َين َبغي لل ُمؤمن
ض ل َما الَ يُط ُ
يق{ ،ويقو ُل القاضي الجرجاني:
أَن يُذ َّل نَف َ
سهُ ،أو يَتَ َع َّر َ
ي َجانبا * منَ الذل أَعتَد الصيَانَةَ َمغنَ َما
َو َما زلتُ ُمن َحازا بعرض َ
س ال ُحر تَحتَم ُل َّ
الظ َما
يقولون َهذَا مشرب قُلتُ  :قَد أَ َرى * َولَك َّن نَف َ
ضاهُ ُمنع َما
َو َما ُكل بَرق َال َح لي يَستَفزني * َو َال ُكل َمن في األَرض أَر َ
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آخر
ويقو ُل ُ
طول ا ُمرؤ ُمتَ َ
ي منَ ال َ
ط َّو ُل
رب األَرض َكيال يَرى لَهُ ******* َ
َوأَستَف ت ُ َ
علَ َّ
ويقول عنترة ُ العبسي:
فيصدني عنها الحيا وتكرمي
فأرى مغان َم لو أشا ُء حويتُها
َ

ومنها  :احترام المختلف دينيـا أو عرقيـا أو ثقافيـا:
باحترام حقوقه المادية والمعنوية ،فلآلخر حق احترام جسده وماله وممتلكاته
وحريته وكرامته وعقيدته واإلسال ُم دين يحتر ُم اإلنسانَ ويدعو إلي احترامه
وتكريمه حيث يقو ُل تعاليَ ۞( :ولَقَد َك َّرمنَا َبني آدَ َم) ،ويقو ُل سبحانهَ :
(ال إك َراهَ
في الدين) ،ويقول تعاليَّ :
(ال يَن َها ُك ُم َّ
عن الَّذينَ لَم يُقَاتلُو ُكم في الدين َولَم
َّللاُ َ
يُخر ُجو ُكم من د َيار ُكم أَن تَ َبرو ُهم َوتُقس ُ
طوا إلَيهم ۚ إ َّن َّ
َّللاَ يُحب ال ُمقسطينَ { ،
ام لها نبيُنا ﷺ  ،فَقي َل يا رسو َل هللا :إنَّ َها جنَازَ ة ُ
ويتجلَى ذلك حين َم َّرت جنَازَ ة ،فَقَ َ
ست نَفسا؟!).
َي ُهودي؟! ،فَقَا َل :أَلَي َ
ومنها :احترام الكبير سنـا أو مقامـا وتوقيره وتقديره:
صغيرنَاَ ،ويَوقر َكبيرنَا )) ،ويقول
س منَّا َمن لَم يَر َحم َ
حيث يقو ُل نبيُنا ﷺ(( :لَي َ
أمر نبيُنا ﷺ الصحابةَ
اس َمنازلَهم)) ،وقد ت َجلَّت تلك القيمةُ حين َ
ﷺ ((أَنزلوا النَّ َ
رضي هللا عنهم بالقيام إلى سيدنا سعد بن معاذ رضي هللا عنه  ،وقال لهم ((قُو ُموا
سيد ُكم)) ،وقال سيدُنا
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه :أبو بكر سيدُنَا وأعتقَ
ُ
إلَى َ
سيدَنا ،يعني بالال رضي هللا عنه ،وعندما سأ َل نبيُنا ﷺ أصحا َبه رضي هللاُ عنهم
عن شجرة مثلُها مث ُل المسلم ت ُؤتي أكل َها ك َّل حين بإذن ربها ،وال يسق ُ
ط ورقُها وقع
في نفس سيدنا عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،أنها النخلةُ وكانت إجابت ُه
النبي ﷺ في حضرة الصحابيين
يجيب
صحيحة ،ولكنه مع صغر سنه كرهَ أن
َ
َ
وعمر رضي هللا عنهما احترامـا لهما ولكبار الصحابة رضي
الكبيرين أبي بكر
َ
هللا عنهم).
***************************
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الحمدُ هلل رب العالمين والصالة ُ والسال ُم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد
ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتوقيره ،والتواض ُع له ،والوفا ُء
إن من أرقَي صور االحترام :احترا ُم المعلم،
ُ
ُ
حيث قرنَ هللاُ عز وجل شهادتَه
قدره ،وكر َمه،
بحقه ،ال سيما أن
اإلسالم قد أعلي َ
َ
َّللاُ أَنَّهُ َال إ ٰلَهَ إ َّال ُه َو َوال َم َالئ َكةُ
وشهادةَ المالئكة بشهادة العلماء ،فقال تعالي(( :شَهدَ َّ
َوأُولُو العلم قَائما بالقسط ۚ َال إ ٰلَهَ إ َّال ُه َو ال َعز ُ
يز ال َحكي ُم)) ،ويقو ُل سبحانهَ } :يرفَع
َّ
َّ
العالم
((وإن
َّللاُ الَّذينَ آ َمنُوا من ُكم َوالَّذينَ أُوتُوا العل َم دَ َر َجات{  ،ويقو ُل نبيُنا ﷺ
َ
ُ
الحيتان في الماء  ،وفض َل العالم
سموات و َمن في األرض ،و
ليستغف ُر لَهُ َمن في ال َّ
إن العُلَما َء ورثةُ
على العابد كفَضل القمر ليلةَ البدر على سائر الكواكب َّ ،
األنبياء)).
ويقول الشاعر
قُم لل ُم َعلم َوفه التَبجيال
كادَ ال ُمعَل ُم أَن يَكونَ َرسوال
ف أَو أَ َج َّل منَ الَّذي
عل َ
أَ َ
مت أَ َ
شر َ
عقوال
ئ أَنفُسا َو ُ
يَبني َويُنش ُ
فما أحو َجنا إلى أن تسودَ قيمةُ االحترام في مجتمعاتنا ،وتتحو َل إلى ثقافة عامة
الصغير والكبي ُر ،والرج ُل والمرأة ُ ،ويحيا بها المجتم ُع ويرتقي ،حتى
يتعايش بها
ُ
ُ
واالستقرار.
التآلف ،والرقي ،والتقدم،
يع َّم
ُ
ُ
اللهم اهدنا ألحسن األخالق واحفظ بالدنا وسائر بالد العاملي

