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يم  )  :الكريم    في كتابه    الحمد هلل رب العالمين القائل    وأشهدُ   ،(َوإ نََّك لَعَلَٰى ُخلُق  َعظ 

ه ، اللهم ورسولُ ه ا عبدُ ا محمد  له ، وأشهد أن سيدنَ  اال هللا وحده ال شريكَ  أن ال الهَ 

بإحسان  له وصحب  آصل وسلم وبارك عليه وعلي   تبعهم  الدين  ه ومن  يوم    ، إلي 

 وبعد :

أهم   م    النبيلة    والقيم    الفاضلة    باألخالق    التمسكَ   فإن     الدول    قيام    ركائز    ن 

يمكنُ   والحضارات، الحضاراتُ   أن    وال  وتستقرَ سديد    بناء    تبني    على   وتتفوقَ   ا 

قامت  ها  غير   إذا  يقولُ   ، والقيم    األخالق    على   إال  ة   )تعالي:    حيث  أُمَّ َخي َر  ُكنتُم  

نُوَن ب اّللَّ   م  َن َعن  ال ُمنَكر  َوتُؤ  ُمُروَن ب ال َمع ُروف  َوتَن َهو 
َجت  ل لنَّاس  تَأ  ر   . ( أُخ 

تتماسكُ  رباطُ وَ ق  ويَ   وتتآلفُ   المجتمعاتُ   وإنما  خالل  ي  من   ،هالقيم  ها  احترام    ها 

 ها لها  وامتثال  

 : القائل  وهلل در  

الُق َما بَق يَت    َوإ نََّما األَُمُم األَخ 

القُُهم  ذََهبُوا   فَإ ن  ُهُم ذََهبَت  أَخ 

 التي دعا إليها اإلسالمُ   ة  لالنبي   اإلنسانية    هذه القيم    من أهم     االحترام    قيمةَ   أنَّ   وال شكَّ 

إلي   نا الحنيفُ ولقد دعا دينُ ،  بها  إليها أو يوصفَ   ينتسبَ   أن    إنسان    والتي يتمني كل  

   . اهَ صور   في جميع   ي بهذه القيمة  التحل   

  الذات   احترام  ومنها : 

 فيجتنبَ ، مذَّ به أو يُ  عابُ ما يُ  عن فعل   هُ نفسَ   ه ، ويصونَ تَ مروءَ   بأن يرعي اإلنسانُ 

، )   ملسو هيلع هللا ىلصا  نَنبيُ   يقول    حيثُ   والتهمة    الريبة    مواطنَ  ين ه  تَب َرأَ ل د  فََمن  اتَّقَى الش بَُهات  فَقَد  اس 

) ، وَمن  وقََع ف ي الش بَُهات  وقََع ف ي ال َحَرام  ه  ض  ر  ن   {   :ملسو هيلع هللا ىلص ويقولُ ،وع  م  ل ُمؤ  ي ل  الَ يَن بَغ 

ضَ  لَّ نَف َسهُ، أو يَتَعَرَّ يقُ  أَن  يُذ   :القاضي الجرجاني   ويقولُ ، }ل َما الَ يُط 

يَانَةَ َمغ نََما َوَما  تَد  الص   َن الذ ل   أَع  َي َجان ب ا * م  ض  ر  ا ب ع  ل ُت ُمن َحاز   ز 

ُل الظََّما  مشرب  َهذَا   يقولون  تَم  نَّ نَف َس الُحر   تَح   قُل ُت: قَد  أََرى * َولَك 

َضاهُ  ض  أَر  ن ي * َواَل ُكل  َمن  ف ي األَر  تَف ز  ق  اَلَح ل ي يَس  َما َوَما ُكل  بَر    ُمن ع 
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   آخرُ   ويقولُ 

لُ *******  َوأَستَف  تُرَب األَرض  َكيال يَرى لَهُ   َن الَطول  ا ُمرؤ ُمتََطوَّ  َعلَيَّ م 

 :العبسي    ويقول عنترةُ 

م  ن  حويتُها         فيصد   َم لو أشاءُ ى مغان  فأرَ   ي ي عنها الحيا وتكر 

 

 

 :اـ  أو ثقافيا ـ  ا أو عرقيـ  ديني المختلف   احترام  : ومنها 

ومال  جسد    احترام    حق    خر  فلآل،  والمعنوية    المادية    حقوقه    باحترام   وممتلكات  ه  ه  ه 

وكرامت  وحريت   وعقيدت  ه  واإلسالمُ ه  احترام    اإلنسانَ   يحترمُ   دين    ه  إلي  ه  ويدعو 

نَا بَن ي آدَمَ تعالي: )  ه حيث يقولُ وتكريم   م  َراهَ   :سبحانه  ويقولُ (،  ۞ َولَقَد  َكرَّ )اَل إ ك 

(ف ي   تعالي،  الد  ين  َولَم    :ويقول  ين   الد   ف ي  يُقَات لُوُكم   لَم   يَن  الَّذ  َعن    ُ َّللاَّ يَن َهاُكُم  )الَّ 

ب    يُح   َ َّللاَّ إ نَّ  م  ۚ  إ لَي ه  ُطوا  َوتُق س  وُهم   تَبَر  أَن  ُكم   يَار  د  ن  م   ُجوُكم  ر  ينَ يُخ  ط  ، } ال ُمق س 

ت   ذلك حين    ىويتجلَ  نَاَزة ،َمرَّ نَاَزةُ  هللا    يا رسولَ فَق يَل    ، ملسو هيلع هللا ىلص  نا  لها نبيُ   فَقَامَ   ج  : إ نََّها ج 

ي       ؟!(.فَقَاَل: أَلَي َست  نَف س ا  ،؟!يَُهود 

  :هه وتقدير  ا وتوقير  ـ  ا أو مقامـ  سن الكبير   ومنها: احترام  

نَّا َمن  لَم     : ملسو هيلع هللا ىلصنا  نبيُ   حيث يقولُ  يرنَا، َويَ ))لَي َس م  َحم  َصغ  نَا  ر  وق  يَر  ويقول   ،  (( َكبير 

لَهم))أَ ملسو هيلع هللا ىلص   لوا النَّاَس َمناز    الصحابةَ ملسو هيلع هللا ىلص  نا  نبيُ   حين أمرَ   تلك القيمةُ   ت  لَّ وقد تجَ ((،  نز 

قُوُموا )) وقال لهم  ،  بن معاذ رضي هللا عنه    سيدنا سعد    إلى  رضي هللا عنهم بالقيام  

ُكم    ا وأعتقَ نَأبو بكر سيدُ   :بن الخطاب رضي هللا عنه  عمرُ نا  وقال سيدُ   ، ((إ لَى َسي  د 

عنهم   ه رضي هللاُ أصحابَ   ملسو هيلع هللا ىلصنا  نبيُ   ألَ وعندما س  ،يعني بالال رضي هللا عنه  ،ناسيدَ 

ها وقع  ورقُ   وال يسقطُ   ،اهرب     بإذن    حين    ا كلَّ ي أكلهَ ؤت  تُ   المسلم    ها مثلُ مثلُ   عن شجرة  

نفس   عبد  سيدن    في  رضي    ا  عمر  بن  عنهما،هللا  النخلةُ   هللا  إجابتُ   أنها  ه  وكانت 

الصحابيين    في حضرة  ملسو هيلع هللا ىلص    النبيَ   أن يجيبَ   هَ ه كر  سن     ولكنه مع صغر    ،صحيحة  

ي الصحابة    لهما ولكبار    اـ  احترام رضي هللا عنهما    الكبيرين أبي بكر وعمرَ  رض 

   .( مهللا عنه

 *************************** 
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 نا محمد  والمرسلين سيد    األنبياء    خاتم    على  والسالمُ   العالمين والصالةُ   هلل رب     الحمدُ 

   .ه أجمعين آله وصحب    وعلىملسو هيلع هللا ىلص 

أرقَ  من    والوفاءُ   ،له  عُ والتواض  ،هوتوقيرُ   ،المعلم    احترامُ   :االحترام    ي صور  إن 

ه عز وجل شهادتَ   هللاُ   قرنَ   حيثُ   ،هوكرمَ   ،هقد أعلي قدرَ   ال سيما أن اإلسالمَ   ،بحقه

دَ   :فقال تعالي  ، العلماء  بشهادة    المالئكة    وشهادةَ  هَ إ الَّ ُهَو َوال َماَلئ َكةُ    ))َشه 
ُ أَنَّهُ اَل إ لَٰ َّللاَّ

يمُ  يُز ال َحك  هَ إ الَّ ُهَو ال عَز 
ا ب ال ق س ط  ۚ اَل إ لَٰ ل م  قَائ م  فَع  {  :سبحانه  ويقولُ ((،  َوأُولُو ال ع  يَر 

ل َم دََرَجات   يَن أُوتُوا ال ع  نُكم  َوالَّذ  يَن آَمنُوا م  الَّذ   ُ  ملسو هيلع هللا ىلص ))وإنَّ العالمَ نا  نبيُ   ويقولُ ،  } َّللاَّ

،ن في  ليستغف ُر لَهُ َمن في السَّموات  ومَ  في الماء  ، وفضَل العالم    الحيتانُ و  األرض 

القمر    كفَضل   العابد   ورثةُ  البدر    ليلةَ على  العُلَماَء  إنَّ   ، الكواكب   سائر   على 

))  . األنبياء 

 ويقول الشاعر  

 التَبجيالقُم ل لُمعَل  م  َوف  ه  

 كادَ الُمعَل  ُم أَن يَكوَن َرسوال 

َن الَّذي   أََعل مَت أَشَرَف أَو أََجلَّ م 

ُئ أَنفُسا  َوُعقوال   يَبني َويُنش 

 

  عامة    ثقافة    إلى  وتتحولَ ،  نافي مجتمعات    االحترام    قيمةُ   أن تسودَ   إلىنا  فما أحوجَ 

 حتى  ،ويرتقي  ويحيا بها المجتمعُ   ،والمرأةُ   والرجلُ   ،رُ والكبي   بها الصغيرُ  يتعايشُ 

 . واالستقرارُ  ،والتقدم ،والرقي  ،التآلفُ  يعمَّ 

 

   اللهم اهدنا ألحسن األخالق  
 
 واحفظ بالد

 
 بالد العاملي   نا وسائر

 

 


