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                                                    د. محمد حرز   القيم   واحترام   االحترام   قيمة   خطبة الجمعة القادمة بعنوان:
 م2021سبتمبر 10  –هــ 3144 صفر 2بتاريخ: 

أَْن ال   َوأَْشَهد    (83البقرة:  )  ﴾  اَوقُولُواْ ِللنَّاِس ُحْسن  ﴿  التنزيل    في محكم  القائل   هلل    الحمد  
ًدا َعْبد ه  َوَرس ول ه  أَ   شهد  َوأ  ،الصالحين  ولي  إ لَهَ إ ال َّللاه    َحمه وحبيبه    ه من خلقه  وصفي    نه م 

   َصلهى َّللاه  عليه وسلهمَ كاَن َرسول  للا    : عنه قال  رضى للا     أنس    ,القائل  كما في حديث  
و يعِرْف َحقَّ   :)وفي رواية(  صغيَرنا ، ويَُوق ِْر كبيَرنام يرحْم  ن لَ ا مَ ليس منَّ   :)يقول  
   لى النبي   ع  وباركْ   هم صل وسلم وزدْ لالف ، (رواه أبو داود وأحمد في مسنده  َكبيِرنا
 . الدين إلى يوم  ا ا كثيرً وسلم تسليمً  األطهار   وصحبه   وعلى آله المختار  

ا أَيَُّها الَِّذيَن ي}  العزيز  الغفار  بتقوى    أيها األخيار    م ونفسيصيك  و فأأما بعد .....    ََ
بَِما   َخبِيٌر   َ َّللاَّ إِنَّ   َ َّللاَّ َواتَّقُوا  ِلغٍَد  قَدََّمْت  َما  نَْفٌس  َوْلتَْنُظْر   َ َّللاَّ اتَّقُوا  آَمنُوا 

  18الحشر: {تَْعَملُونَ 
 نا  خطبت   ا وعنوان  وزارتن   عنوان    ((قيمة  االحترام  واحترام  القيم  ))  بعد:ثم أما  

       عناصر اللقاء:
      .اإلسالمِ  من أخالقِ  عظيمٌ  خلقٌ  الحترامُ : أول  

  .الحترامِ من  : صورٌ اثانيــــ  
      الحترامِ  عليه وسلم نبيُّ   صلى للاُ  انَ نبيُ   :اثالثــــ  
   . هموإهانتَ  الناِس  واحتقارَ إياك  ا:ع  راب
،  االحترام    عنفي هذه الدقائق  المعدودة  نا  حديث    يكونَ   أنْ   إلىا  ما أحوجَن  السادة:أيها   

فيه    زماًنا قله   ونحن نعيش    وخاصةً   .اآلخرين  واحترام  ،  النفس   واحترام    القيم    واحترام  
 .  جل وعال  للا   إال ما رحمَ   من الناس  بين الكثير   االحترام  

احترام   و  وعدم   انتشرتْ االهانة   وأبي    مخزية    بصورة    اآلخرين  الولد   وبين  بين  ه 
 فأينَ   ه وبين المرؤوسين والرؤساء  ه وبين التلميذ  وأستاذ  ه وبين الجار  وجار  األخ  وأخي  

  وسلم؟ عليه    صلى للا    اإلسالم    ونبي    ها اإلسالم  بالتي أمرنا    االحترام    من ثقافة    نحن  
   اآلخرين. ب  و في قل يتركه اإلنسان   أثر   أجمل   فاالحترام  

 . اإلسالمِ  من أخالقِ  عظيمٌ  خلقٌ  الحترامُ : أول  
 ا هي شريعةُ نَ وشريعتُ   ،األخالقِ   ا هو دينُ نَ ودينُ   ،األخالقِ   ا هو نبيُّ نَ نبيُ     أيها السادة:

قرآنُ نَ وقرآنُ   ،األخالقِ  هو  الغايةٌ   ،األخالقِ   ا  بعثتِ   األسمى  بل  عليه  صلى للا    همن 
ِ   عنه وأرضاه  رضى للاُ   فقال كما في حديث أبي هريرةَ   األخالقُ   ىه  وسلم َعْن النَّبِي 

اأْلَْخاَلِق { َمَكاِرَم  َم  أِلُتَم ِ بُِعثُْت  قَاَل : }  أَنَّهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  البخاري في    َصلَّى َّللاَّ رواه 
لدي    اومحبوب    ،  ا لدي الخالقِ محبوب    يكونَ   أنْ   بال شك يريدُ   فالمؤمنُ ,  المفرد    األدب  
ا  وجي  أن يكونَ   يريدُ   ، الخلقِ  في الدنيا    ىؤتَ أن يُ   يريدُ   ،في اآلخرةِ   افي الدنيا ووجيه  ه 
  نِ سْ وتعالى ثم بحُ   تباركَ   هذا إل بفضل للاِ   ول يكونُ .  حسنة    وفي اآلخرةِ   ،  حسنة  
  القيامةِ   يومَ   منزلة    كان أعلى  الناِس   لذا  ،إياه  تبارك وتعالى العبدَ   يرزقه للاُ   ،  خلقٍ 
عليه وسلم  األخالقِ   نبيُّ و  آدمَ   ولدِ   سيدُ هو   أعظمِ ,    صلى للا  التي    األخالقِ   ومن 

أيها    والحترامُ ,  القيم    واحترام    االحترام    خلق    : هفي حياتِ   بها المسلمُ   يتحلىينبغي أن  
من      يمةٌ شِ و ,  اإلسالمِ   من مبادئِ   كريمٌ   , ومبدأٌ الدينِ   من أخالقِ   عظيمٌ   خلقٌ   السادةُ 
صفاتِ   وصفة    ,األخيارِ   األبرارِ   شيمِ  أمرالموحدين    نالمؤمني  من  الدينُ   نا،  ،   بها 
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  وعظمةِ   ,نفِس السمو    على  دلُ تصلى للا عليه وسلم ،  المرسلين  بها سيدُ   وتخلقَ 
الروحٍ ,  عقلِ ال  ورجاحةِ   ,صدرٍ ال  وسالمةِ   ,قلبِ ال   وأصالةِ   اإلنسانيةِ   ونبلِ ،  ووعى 

 . المعدنِ 
 .به الكبارُ  ويتصفُ  ،الموحُدونيتحلى به  رفيعٌ  هم أدبٌ وتوقيرُ  الناِس  احترامُ و 

السادة: خلقَ ل  أيها  محترم  مكرم    اإلنسانَ   -تعالى -  للاُ   قد  قال    ،اا  لَقَْد )):  ناربُّ كما 
أَْحَسِن   فِي  نَساَن  اإْلِ وعال  وقال،  )4التين:  )) (تَْقِويمٍ َخلَْقنَا  بَنِي )):جل  ْمنَا  َكرَّ َولَقَْد 

ْن   مَّ م ِ َكثِيٍر  َعلَى  ْلنَاُهْم  َوفَضَّ الطَّي ِبَاِت  َن  م ِ َوَرَزْقنَاُهم  َواْلبَْحِر  اْلبَر ِ  فِي  َوَحَمْلنَاُهْم  آَدَم 
تَْفِضيال   فاإلنسانُ (70اإلسراء:  )((  َخلَْقنَا  وفطرتِ بطبيعتِ   ،  فهو   محترمٌ   مخلوقٌ ه  ه 

ِ   هانَ ى أن يُ يرضَ   ، ولحترمَ أن يُ   ، ويحبُّ الحترامَ   يحبُّ  نا  , ودينُ ةِ من اإلهان  نوعٍ   بأي 
احترامِ   اإلنسانَ   يحترمُ   دينٌ  إلى  وتكريمِ ويدعو  دعوتِ ه  في  حتى  إلى للاِ ه  تعالى    ه 

يِن  قَد تَّبَيََّن  َلٓ  ))    :قال جل وعال  ، فيه  الدخولِ   على  اكره أحد  فإنه ل يُ  إِْكَراَه فِى ٱلد ِ
ٱْلغَى ِ  ِمَن  ْشُد  اِلْجتَِماِعيَّةَ بل    (  256:البقرة)((ٱلرُّ اْلعَالَقَاِت  َعلَى    ٌَ َمْبنِيَّةٌ   َِ إِنَّ 

 .  اِلْحتَِراِم اْلُمتَبَاَدِل بَْيَن اْلَجِميعِ 
التََّواُصِل   أََساُس  اِلْحتَِراِم  ُموَن، َوثَقَافَةُ  ُمَكرَّ فَُكلُُّهْم  النَّاِس،  بَْيَن  َواِلْحتَِراُم   َوالتَّعَاُمِل 

أَْو  َحَضاَرٍة  ِمْن  فََكْم  الشُّعُوُب،  َعلَْيَها  تَتََربَّى  ثَقَافَةٌ  َوُهَو  ِر،  َوالتََّحضُّ  ِ قِي  الرُّ َعلَى  يَُدلُّ 
ه  بأخالقِ   وإن المرءَ ,  ِه ِلآلَخِريَن، َوبَِها ُعِرفَ بَلٍَد تََميََّز بِاْحتَِراِمِه بَْيَن أَْفَراِدِه، َواْحتَِرامِ 

يسعُ ودينِ  بمالِ   الناسَ   ه  يسعهم  وأمالكِ ول  ،  حميدةٌ   أخالقيةٌ   ٌَ صفةُ   الحترامُ ف  ه،ه 
قاعدةٌ نبيلةٌ   إنسانيةٌ   وحاجةٌ  وهي  بناءِ   مهمةٌ   ،  وكسبِ العامةِ   العالقاتِ   في   ود ِ   ، 

 ِ.والمعارف من األصدقاءِ  هم، والستزادةِ اآلخرين ومحبتِ 
 ا بالحترامِ نَ يأمرُ   هُ اا ما فيه لوجدنَ وتأملنَ   الكريمِ   ا إلى القرآنِ لو نظرنَ   أيها السادة :

عليه    ه صلى للا  نبيه   أمرَ   وللا    وكيف ل ؟   اإلسالمِ   بأخالقِ   واألدِب والتخلِق مع الناِس 
باالحترام   الناس  بل    مع أصحابه    وبالرفق    ن  ي وبالل  وباألدب    وسلم  فقال    ومع  أجمعين 
إياه ِلْلُمْؤِمنِينَ   َواْخِفضْ ((  :مخاطًبا  بَِما  ف))  :وقال جل وعال،  88الحجر:  ))  َجنَاَحَك 

ِ ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب لَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ  َن َّللا  آل عمران:  )) َرْحَمٍة م ِ
؟.159 ل  اإلسالمِ   الحترامُ   جاءَ ولقد    ولم  المخاطبةِ   في  الناِس   والحديثِ   في    مع 

ها  أحسنَ   أي تخيروا من الكلماتِ ،  (83البقرة:  )((اَوقُولُواْ ِللنَّاِس ُحْسن  ))  :فقال تعالى
ا لخواطرِ أجملَ   ها ومن األلفاظِ أدقَّ   ومن العباراتِ  هم  لمشاعرِ   ومراعاة    الناِس   ها جبر 

,واحترامِ  بين  هم  أنفسِ وفيما  بالحترامِ هُ أمرَ هم  المؤمنين  قال    واألخالقِ   واألدبِ   م 
أَْحَسنُ ))  : تعالى ِهَي  الَّتِي  يَقُولُواْ  ل ِِعبَاِدي  دعوةِ 53اإلسراء:  )) (َوقُل  في  أو   ،] 
اإلسالمِ   الناِس  كفارٌ   إلى  وهم  بالحكمةِ ملحدو  حتى  أمرنا   واألدبِ   والحترامِ   ن 

اْدُع إِِلى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة  ): قال تعالى اإلسالمِ  بأخالقِ  والتخلقِ 
أَْحَسنُ  ِهَي  بِالَّتِي  وقال  125النحل:  ) (َوَجاِدْلُهم  وعال[،  أَْهَل  (   :جل  تَُجاِدلُوا  َوَل 
عليهما  -وهارون  قال تعالى لموسى  [، و46العنكبوت:  ] اْلِكتَاِب إِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 

َطغَى)  :فقال ربنا  م عندما أمرهما بالذهاب إلى فرعونَ السال ,  اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ 
يَْخَشى أَْو  يَتَذَكَُّر  لَّعَلَّهُ  لَّي ِن ا  قَْول   لَهُ  الذي    لفرعونَ   ، للايا    ,(44،  43طـه: ) (فَقُوَل 

األعلى  :)قال ربكم  قالف  ( أنا  بمن  بالكم  األعلىحسب  )  : بما  ربي  في   ،(؟ان    حتى 
اآلخرين  مةِ الخصو بالحترامِ   مع  ربُّ   الناِس   رِ وتحقيِ   الهانةِ   وبعدمِ   أمرنا   :  ناقال 
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 ،34فصلت:   (اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَِإذَا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميمٌ )
هريرةَ و أبي  للاُ   عن  )أَْحبِبْ   رضي  قال:  يكونَ حبيبَ   عنه  أن  عسى  ما،  هون ا    ك 

ا ما، وأبغضْ بغيضَ  ا ماك هون ا ما، عسى أن يكون حبيبَ بغيضَ   ك يوم  ( رواه  ك يوم 
, وهو  بين الناِس   والتعاونِ   واأللفةِ   والمحبةِ   المودةِ   هو أساسُ   فالحترامُ ,  الترمذي
 فالمحترمُ ,على ما أقول    شاهدٍ   خيرُ   مع اآلخرين , والواقعُ   القاتِ العَ   َِ نجاحِ   أساسُ 
والبذيءُ يحبُّ  والسيئ  الناُس,  ويعظمه  الناُس  ويوقره  الناُس  الناُس   ه  يكرهُ   ه 

  إل باهلل .  ول قوةَ   ه ول حولَ الناُس من شأنِ  ه الناُس ويقللٌ ويحتقرُ 
 له ُمجـيـبـا  أْن أكونَ  هُ يخاطبني السفيهُ بكل ِ قُبحٍ *** وأكرَ 

 *** كعُوٍد زاَده اإلحراُق طـِيبــا  اِحلم   وأزيدُ  َ  فاهة  سَ  يزيدُ 
 . من االحترام    صور  : اثانيــــ  

ها منها  لذكرِ   الوقتُ   ل يتسعُ   ومتعددةٌ   كثيرةٌ   له صورٌ   واألدبُ   الحترامُ   أيها السادة :
 . ل الحصرِ  المثالِ  على سبيلِ 
: وتوقيرِ تعالى  للاِ   بتعظيم شعائرِ   الحترامُ   أولها  وسلم    الرسولِ   ،  عليه  صلى للا 
والتأس  والعملِ  تعالى  بأخالقهِ   يِ بهديه  ُروهُ  ) :  قال  َوتُعَز ِ َوَرُسوِلِه   ِ بِاَّللَّ ِلتُْؤِمنُوا 

 9  :( سورة الفتحَوتَُوق ُِروهُ َوتَُسب ُِحوهُ بُْكَرة  َوأَِصيال  
الزوجينِ   الحترامُ   :  الحترامِ   ومن صورِ  أساسُ   بين    الزوجيةِ   القةِ العَ   نجاحِ ل  فهو 

,  السر ِ   فشاءِ إ  وعدمِ  بي  بين الزوجين  بين   الحترامِ   عدمِ   فسدت بسببِ   تٍ و فكم من 
بيوتٍ  من  وكم  ووقعَ   الزوجين  الطالقُ   انهدمت  بين   الحترامِ   عدمِ   بسببِ   فيها 

تعالى  الزوجين   بِاْلَمْعُروف))  :قال  في    19النساء:((َوَعاِشُروُهنَّ  كثير  ابن  قال 
  كم كما تحبه كم بحسب قدرت  كم وهيئات  نوا أفعالَ كم لهن، وحس   بوا أقوالَ أي طي    :تفسيره

فافعلْ  منها،  مثلَ   ذلك  بها  تعالىأنت  قال  كما  َعلَْيِهنَّ ):  ه،  الَِّذي  ِمثُْل  َولَُهنَّ 
 .(228)البقرة:( بِاْلَمْعُروفِ 
صورِ  الناِس   بالتواصلِ   الجتماعيُّ   حترامُ ال  :الحترام  ومن  المناسباتِ   مع  ،  في 
والتعازيِ والتهانيِ  والعملِ ،   ،   ِ بذلِ التط وعي  مع  نا  نبيُّ   صدقَ و   ىاألذَ   ى، وكف ِ الندَ   ، 

أَبِى ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَاَل    من حديثِ   مسلمٍ   كما في صحيحِ صلى للا عليه وسلم إذ يقول  
  ِ ْنيَا    : -صلى للا عليه وسلم-َرُسوُل َّللاَّ الدُّ ُكَرِب  ِمْن  ُكْربَة   ُمْؤِمٍن  َعْن  نَفََّس  َمْن   «

ُ َعلَْيِه فِى   ُكْربَة  ِمْن ُكَرِب يَْوِم اْلِقيَاَمِة َوَمْن يَسََّر َعلَى ُمْعِسٍر يَسََّر َّللاَّ ُ َعْنهُ  نَفََّس َّللاَّ
ُ في الدُّ  ا َستََرهُ َّللاَّ ْنيَا َواآلِخَرِة َوَمْن َستََر ُمْسِلم  ُ في َعْوِن اْلعَْبِد َما  الدُّ ْنيَا َواآلِخَرِة َوَّللاَّ

 َكاَن اْلعَْبُد فِى َعْوِن أَِخيِه(

خصوصيات  ا  :الحترام  ومن صورِ  وأسرار    حرتاُم  وأحوال  اآلخرين،  َيح هم  اليت    ها كشفَ   م  رُ م 
الناِس   والتصنتِ  علمِ مكالمتِ   وتسجيلِ   على  بال  وتتبعِ هم  ناد  هم  عورات  َِ هم    ى لذا 
ُ َعلَْيِه َوَسلَّم َالنبي   ِ قَاَل    قائال  َصلَّى َّللاَّ قَاَل َرُسوُل  :كما في حديث أَبِي بَْرَزةَ اأْلَْسلَِمي 

َوَسلَّمَ  َعلَْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ  ِ َل    ))  :َّللاَّ قَْلبَهُ  يَماُن  اإْلِ يَْدُخْل  َولَْم  بِِلَسانِِه  آَمَن  َمْن  َمْعَشَر  يَا 
ُ َعْوَرتَهُ َوَمْن  تَْغتَابُوا اْلُمْسِلمِ  يَن َوَل تَتَّبِعُوا َعْوَراتِِهْم فَِإنَّهُ َمْن اتَّبََع َعْوَراتِِهْم يَتَّبُِع َّللاَّ

ُ َعْوَرتَهُ يَْفَضْحهُ فِي بَْيتِهِ   في مسنده وأبو داود في سننه .  رواه أحمدُ  ((يَتَّبِْع َّللاَّ
رضي للا عنهما قَاَل   -بن عبد للا    جابرِ   عنروي  ما  ل  المجالِس   سرارِ أ  واحترامُ  

  ِ اْلَمَجاِلُس بِاألََمانَِة إِلَّ ثاَلثَةُ َمَجاِلَس : َسْفُك َدٍم  ):    صلى للا عليه وسلم  َرُسوُل َّللاَّ



4 
 

) ٍ رواه أحمد في مسنده وأبو داود   َحَراٍم ، أَْو فَْرجٍ َحَراٍم ، أَِو اْقتَِطاُع َماٍل بِغَْيِر َحق 
سننه أفش  وزوجتهِ   الرجلِ   بين  السرُّ    :سرارِ األ  وأعظمٌ   في   أمرَ   امنهم  كلٌّ   ى  فإذا 
ِ   األمانةَ   فقد خانَ   اآلخرِ  النبي  كما في حديث   صلى للا عليه وسلم     المختارِ   لقول 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ :  ي َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ يَقُولُ أبَ  ِ َصلَّى َّللاَّ إِنَّ ِمْن أََشر ِ النَّاِس   )  :قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
ِ َمْنِزلَة  يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  َها    :ِعْنَد َّللاَّ ُجَل يُْفِضي إِلَى اْمَرأَتِِه َوتُْفِضي إِلَْيِه ثُمَّ يَْنُشُر ِسرَّ الرَّ

  رواه مسلم(
،  احلياةُ هو    فالوقتُ ،  ، واإلحساُس أبمهيته  آلخرين  لو   لك   احرتاُم الوقت    : االحرتام    من صور  و 

يعرفُ   لعاقلُ فا  ،املسلم    مالُ   هو رأسُ   والوقتُ  الذى    فال يضيعُ   ،زمانه    وشرفَ   وقته    قدرَ   هو 
 د  مقصو   ك إال يف شيء  فال يذهُب وقتُ   ،  آلخرة  والدنيا  ا  خي    يفإال    من عمره    واحدة    ساعة  
أن يكون )ل َساُنَك َرطحب ا م نح    ، وما أمجلَ اا، أو عمال  متواضع  أو ترفيه    ، ولو كان متعة  ومفيد  

ر  اَللّ  َعلَْيِه   روى ( لذاذ كح  ُ ُ َعْنُهَما قَاَل : قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

ةُ َواْلفََراُغ(      نِْعَمتَاِن َمْغبُونٌ   :) َوَسلَّمَ  حَّ   بل .  البخاريرواه  فِيِهَما َكثِيٌر ِمْن النَّاِس الص ِ
النبيُّ  َعلَْيِه    قال   ُ َّللاَّ قَْبَل    }اْغتَنِمْ   َوَسلََّم:َصلَّى  َشبَابَك  َخْمٍس  قَْبَل    َهَرِمك، َخْمس ا 

قَْبَل   تَك  قَْبَل    َسقَِمك،َوِصحَّ قَْبَل    فَْقِرك،َوِغنَاك  قَْبَل    ُشْغِلك،َوفََراَغك  َمْوتِك{  َوَحيَاتَك 
   اْلقَائُِل: در وهلل كرالحاكم في المستد أخرجه

ا فََما ذَاَك ِمْن ُعْمِري   إذَا َمرَّ بِي يَْوٌم َولَْم أَْستَِفْد ُهد ى      َولَْم أَْكتَِسْب ِعْلم 
 الحترامِ  صلى للا عليه وسلم نبيُّ  ا: نبيُّناثالثــــ  

السادة: عله نبي    أيها  كله   مَ نا صلى للا عليه وسلم  االحترامَ الدنيا    واألخالقَ   واألدبَ   ها 
من  ،ها  كل    الخير    خصال  َصلهى َّللاه  َعلَْيه  َوَسلهَم    في النبي     تْ فلقد اجتمع,  الطيبةَ   الحسنةَ 
  :قال للا مخاطبا إياه.لذا    وأدب    واحترام    وطهارة    وحلم    وكرامة    وعفة    وشجاعة    حياء  

َعِظيم   ُخلٍُق  لَعَلى  َوإِنََّك  القلم ٍ (}  سُ   بل  (4:  سورة   ُ    َعائَِشةُ   ئلتلما  َرِضَي َّللاَّ ـ 
ِ َصلَّ ا ـ   َعْنه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن ُخلُِق َرُسوِل َّللاَّ رواه َكاَن ُخلُقُهُ اْلقُْرآَن (    :  الَتْ قى َّللاَّ

ُ َعْنهُ يقول  وأحمد , ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسنِيَن    :)أَنٌَس َرِضَي َّللاَّ َخَدْمُت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ
ٍ َوَل ِلَم َصنَْعَت َوَل أَلَّ َصنَْعَت (     للا أكبر إنه الحترامُ  ، رواه البخاريفََما قَاَل ِلي أُف 

َعلَْيِه َوَسلَّمَ المصطفى    في شخصيةِ   سادة الذي تجسدَ   يا  ُ وهذا    بل.        َصلَّى َّللاَّ
ِ   خلقِ   لنا حسنَ   نُ يبُ   آخر :  موقفٌ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   النبي  ه ه ورفقَ ه وأدبَ واحترامَ   َصلَّى َّللاَّ

الناِس  البخاريُّ   مع  حديثِ   ومسلمٌ   روى  أن  –رضي للا عنه    –  أبى هريرةَ   من   :
  -  النبويِ   المسجدِ   من جوانبِ   جانبٍ   في  أي  -  النبويِ   المسجدِ   أعرابيا قام فى طائفةِ 

عليه   النبى  حضرةِ   في الصحابةُ   وبالَ صلى للا  فقال  مَ   ،  الحبيبُ :  وقال   ، مه    ه 
  وكمل الرجلُ المسجد "    فيه  بولَ   ملُ كْ وه يُ اتركُ   موهزرِ تُ : " دعوه ل    الخلقِ   صاحبُ 

 أن في انقطاعِ   مُ لَ عْ وكأنه صلى   للا عليه وسلم يَ   ،بيتهِ   في خالءِ   ه كأنه يتبولُ بولَ 
تفعلْ   .  خطيرٌ   داءٌ   البولِ  ماذا  عليك  دخلتَ   باهلل  صغير    ووجدتَ   المسجدَ   لو  ا طفال  
لكننا    نحن ل ندعو إلى التسيبِ ؟    شيء    ا ل يعرفُ سفيه    أو وجدتَ   في المسجدِ   يبولُ 
نتعاملَ   نريدُ  الناِس   أن  ل    واألدبِ   والحترامِ   الخلقِ   بحسنِ   مع  دعوه   "تزرموه" 

نادي عليه رسوُل    المسجد، ثمه فى  بولَ   اتركوه يكمل بوله " .. يعنى دعوه يكملُ 
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  للصالةِ   من هذا وإنما ُجعلتْ   لشيءٍ   ل تصلحُ   " إن المساجدَ   له:فقال  أعرابي    للا يا
َعلَْيِه  فقال رسول للا    رواه البخاري  "القرآنِ   للا وقراءةِ   ذكرِ و  ُ "    :َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ
فأخذَ   ماءٍ   بدلوِ   يئتونا مكانِ وسكبَ   الماءَ   "  على  وأنهىالمكانَ   رَ فطهَّ   ،البولِ   ه   ،  

وهذه   ،الحترامِ وبهذا  وبهذا الخلقِ  بهذا الحلمِ   انفعلَ  ،األعرابيُّ  فانفعلَ  ه،كلَّ  اإلشكالَ 
 ارحمنياللهم    :يقولُ   وهذا في غير رواية الصحيحين وظلَّ   .فدخل الصالةَ   الرحمةِ 
  : للاُ قال    واسعا،  فقال له المصطفى " لقد تحجرتَ   أحدا،معنا    ول ترحمْ   ،ومحمد ا

 رواه الترمذي "  للاُ  ما وسعَ  فلماذا ضيقتَ  (شيء وسعت كلَّ  يورحمت)
صلى للا عليه    يدعو لنفسه ولنبي الرحمةِ   األعرابيُّ   سادة ما الذي جعلَ   يا  والسؤلُ 

المصطفى   في شخصيةِ   الذي تجسدَ   واللينٌ   إنه الرفقُ   إنه األدبُ   وسلم إنه الحترامُ 
 صلى للا عليه وسلم  

وسلم    ويغضبُ  عليه  للا  صلى  يضربُ المصطفى  الذي  مسعود  ابن  ه  غالمَ   على 
فقال   الضعيفِ   على هذا الخادمِ   وأقوى عليه من قدرتهِ   أقدرُ   بأن للاَ   ويهددهُ   طِ بالسو

مسلم   صحيح  في  كما  مسعود  َخْلِفي  )ابن  ِمن  فََسِمْعُت  ِلي،  ا  ُغاَلم  أَْضِرُب  ُكْنُت 
ُ أَْقَدُر َعلَْيَك ِمْنَك عليه، فَاْلتَفَتُّ فَِإذَا هو َرسوُل للِا َصلَّى   َصْوت ا: اْعلَْم، أَبَا َمْسعُوٍد، َّلَلَّ

 ُ فَقالَ َّللاَّ للِا،  ِلَوْجِه  ُحرٌّ  هو  للِا،  َرسوَل  يا  فَقُلُت:  َوَسلََّم،  عليه  تَْفعَْل   :  لَْم  لو  أَما 
 (. لَلَفََحتَْك النَّاُر، أَْو لََمسَّتَْك النَّارُ 

 كانَ البخاري    ففي صحيحِ   ،ميتٍ   لجنازةِ   اللا عليه وسلم احترام    النبيُّ صلى  يقفُ و
وا عليهما بَجنَاَزٍة، فَقَاَما،  َسْهُل بُن   ُحنَْيٍف، وقَْيُس بُن َسْعٍد قَاِعَدْيِن بالقَاِدِسيَِّة، فََمرُّ
ِة، فَقاَل: إنَّ النبيَّ َصلَّى للاُ عليه    :فِقيَل لهما مَّ إنََّها ِمن أَْهِل األْرِض أَْي ِمن أَْهِل الذ ِ

إنَّ  له:  فِقيَل  فَقَاَم،  ِجنَاَزةٌ  ْت به  َمرَّ أَليَسْت  وسلََّم  فَقاَل:   ،ٍ يَُهوِدي  ِجنَاَزةُ    للاَ   )نَْفس ا َها 
َالمسلمين   حتى مع غيرِ  في الحترامِ  للاَ 

إلى   ، فيذهبُ   ها الصحابةُ ه فيدفنُ وتنظفُ   المسجدِ ب   مُ وسوداء كانت تق  امرأةٌ   وتموتُ 
.. قبرِ  عليها  ويصلي  لشأنِ احترام  ها  .ا  لعملها  وتعظيما  أحوجَ ها  أن   األمةَ   فما  اآلن 

إلى   صلى للا عليه وسلم المصطفى  في شخصيةِ  الذي تجسدَ  واألدبَ  الحترامَ  تحولَ 
 التي تجيدُ   األمةَ   ما أحوجَ ف،    وجالل    ا وروعة  يتجلى سمو    وإلى واقعِ ،  حياةٍ   منهجِ 
ِ   خلقَ   تحولَ ن  أ إلى    –  واألشعارَ   والقصائدَ   والحتفالتِ   الكالمَ  صلى المختار    النبي 
 فالحترامُ     لتسعد في الدنيا واآلخرةِ ،    حياةٍ   ومنهجِ   عمليٍ   إلى واقعٍ   عليه وسلمللا  

 من هدى النبي المختار صلى للا عليه وسلم . 
 ل بالقبو حتى أبشرَ  **أحزان قلبي ل تزول

 وتقرعيني بالرسول **كتابي باليمين  وأرى      

 قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم   أقول 

َوأَْشَهُد أَْن ل    ، إل به  إل له وبسم للا ول يستعانُ   هلل ول حمدَ   الحمدُ   : الخطبة الثانية
د ا َعْبُدهُ  ُ َوْحَدهُ ل َشِريَك لَه َوأَنَّ ُمَحمَّ  وبعد .......................َوَرُسولُهُ .إِلَهَ إِل َّللاَّ

 هم . وإهانتَ  الناِس  إياك واحتقارَ ا: ع  راب
ما    كبيرٌ   خلقيٌ   ووباءٌ   ، خطيرٌ   اجتماعيٌ   داءٌ هم  وإهانتَ   الناِس   احتقارَ   السادة: إنأيها  
أمةٍ   افش نذير    في  كان  دبَّ ا  إل  وما  أسرةٍ   لهالكها  سبب    في  كان  فهلفنائِ   اإل    و ها 
   . وتعاسةٍ  شرٍ  كل ِ  وينبوعُ  عداٍء، كل ِ  صدرُ م
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ذميٌم مذمومٌ   ل يتصفُ   ذميمةٌ   صفةُ   حتقارُ لا  و إل   إل حقيرٌ   الناسَ   ول يحتقرُ   بها 
  ودليلٌ   الخاسرين  الجاهلين وعالمةُ   المستكبرين وسمةُ   صفةُ   ألن الحتقارَ ؛  ناقصٌ 

ضعفِ  اإلسالمُ   اإليمانِ   على  نهانا  اإلسقاطِ     لذا  الحتقارِ   عن  التصغيرِ   أو  أو    أو 
﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل يَْسَخْر قَوٌم   : نا إذ يقول ربُّ   وصدقَ   واللمزِ   و الغمزِ أ  السخريةِ 

ْنُهنَّ   ن ن َِساء َعَسى أَن يَُكنَّ َخْيرا  م ِ ْنُهْم َوَل نَِساء م ِ ن قَْوٍم َعَسى أَن يَُكونُوا َخْيرا  م ِ م ِ
تَنَابَُزوا   َوَل  أَنفَُسُكْم  تَْلِمُزوا  لَّْم  َوَل  َوَمن  يَماِن  اإْلِ بَْعَد  اْلفُُسوُق  اِلْسُم  بِئَْس  بِاأْلَْلقَاِب 

صنفان من    : هذا  انَ في زمنِ   بل لقد أصبحَ  .11:الحجراتيَتُْب فَأُْولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾
يحترم    األخالقِ   سيئُ   عابدٌ   :الناِس  يعرف    الناسَ ل  خلقٍ   قدَرهم،ول    سيئِ   وذو 
هذا وذاك كما في حديث  جل وعال  للاُ   كال لقد توعدَ  .في القلب الدينُ  :ويقول  العبادةِ 

ل    :أَب ي ه َرْيَرةَ قَالَ  َها   :قَاَل َرج  َيام  ْن َكثَْرة  َصاَلت َها َوص  ي ْذَكر  م  َيا َرس وَل َّللاه  إ نه ف اَلَنةَ 
يَرانََها ب ل َسان َها قَالَ  ي ج   لماذا ألنها ل تحترمٌ   "ِهَي فِي النَّارِ   ":َوَصَدقَت َها َغْيَر أَنهَها ت ْؤذ 

تحسنُ   الجيرانَ  ,  ول  ِ  :  قَاَل  إليهم  َّللاَّ َرُسوَل  ِصيَاِمَها  يَا  قِلَِّة  ِمْن  يُْذَكُر  فاَُلنَةَ  فَِإنَّ 
بِِلَسانَِها   ِجيَرانََها  تُْؤِذي  َوَل  اأْلَقِِط  ِمْن  بِاأْلَثَْواِر  تََصدَُّق  َوإِنََّها  َوَصاَلتَِها  َوَصَدقَتَِها 

  صلى للا   المختارٌ  كما قال النبيُّ  ؟؟  ن مَ  بل المفلسُ , رواه أحمدِهَي فِي اْلَجنَِّة(  :)قَالَ 
ففي صحيح      والمبادئَ   ول يحترم القيمَ   ل يحترم الناسَ   األخالقِ   سيئُ   عليه وسلم  

اْلُمْفِلُس   أَتَْدُروَن َما  قَاَل  َعلَْيِه َوَسلََّم   ُ ِ َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُهَرْيَرةَ  أَبِي  مسلم َعْن 
يَْوَم   يَأْتِي  أُمتى  ِمْن  اْلُمْفِلَس  إِنَّ  فَقَاَل  َمتَاَع  َوَل  لَهُ  ِدْرَهَم  َل  َمْن  فِينَا  اْلُمْفِلُس  قَالُوا 

بَِصاَلٍة َوِصيَاٍم َوَزَكاٍة َويَأْتِي قَْد َشتََم َهذَا َوقَذََف َهذَا َوأََكَل َماَل َهذَا َوَسفََك َدَم اْلِقيَاَمِة  
قَْبَل   َحَسنَاتُهُ  فَنِيَْت  فَِإْن  ِمْن َحَسنَاتِِه  فَيُْعَطى َهذَا ِمْن َحَسنَاتِِه َوَهذَا  َهذَا َوَضَرَب َهذَا 

في    للا    فاهللَ   ْن َخَطايَاُهْم فَُطِرَحْت َعلَْيِه ثُمَّ ُطِرَح فِي النَّاِر(أَْن يُْقَضى َما َعلَْيِه أُِخذَ مِ 
صلى للا عليه وسلم    األخالقِ   بسيدِ   في التأسيِ   للاَ   ,للاَ   في األخالقِ   للاَ   للاَ   الحترامِ 

. 
  َِ النجاحِ   لُ ي سب  أن الحترامَ   أن أوصله إليكم في هذا اللقاءِ   ما وددتُ   أيها السادة :

والحضارةِ   والتقدمِ  بين    والتعاونِ   والمودةِ   للمحبةِ   سببٌ الحترام َوأن    ،والرقي 
يحترمُ ،  الناِس   واحترامَ   الناِس   حبَّ   تنلْ   وبالحترامِ ،  الناس اآلخرين  يحترم  ه  فمن 
هو    الحقيقيُ   الحترامُ و    , من شأنه  اآلخرين يقلل الناسُ   ومن يقلل من شأنِ   الناسُ 

سائد    الحترامُ ف  ،الحترامِ   جلِ أمن    الحترامُ  يكون  أن  األصدقاءِ   ايجب   بين 
فبالحترامِ والمعارفِ  الصداقةُ   ،  وبغتدوم  أيةُ يره  ،  ألن    ؛إنسانيةٍ   عالقةٍ   تنتهي 

 اا ومقدر  أن يكون محترم   بطبعه يحبُّ  إلنسانَ ا

 الصالة ذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم  ا :  عباد هللا  
 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه 
                                                                                                                                                                                                   د/ محمد حرز 

 ألوقاف إمام بوزارة ا


