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ْ احلّذ هلل حنّذه ًٔغزؼْنو ًٔغزغفشه ًٔؼٌر ثبهلل ِٓ ششًس أٔفغنب ًِٓ ئ

عْئبد أػّبٌنب ِٓ ّيذه اهلل فال ِؼً ٌو ًِٓ ّؼًٍ فال ىبدُ ٌو ًأشيذ أْ 

 أِب ثؼذ  و ال ئٌو ئال اهلل ًدذه ال ششّه ٌو ًأشيذ أْ زلّذا ػجذه ًسعٌٌ
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 دةـــــــقاع

ثغغ اٌنظش ػٓ  لبػذح ػبِخ يف اٌزؼبًِ ِغ آخشّٓ ىزه: ذرتَادرتَ رُ

ً دّنيُ أً جنغيُ أً ٌٌهنُ أً جنغْزيُ أً ِىبٔزيُ اٌؼٍّْخ أ

 0 االجزّبػْخ أً اٌٌظْفْخ ًىىزا 

 االحرتام  ما هى

ّزّْض هبب االٔغبْ ًّؼرب ػنيب  اٌيتاالدرتاَ ىٌ أدذ اٌمُْ احلّْذح 

اٌشخض جتبه وً شِء دٌٌو أً ّزؼبًِ ِؼو ثىً رمذّش ًػنبّخ 

ًئدغبط ، أً ٌشخض ِب ، أً ٌشِء ِب ، فيٌ رمذّش ٌمّْخ ِب  ،  ًاٌزضاَ

 0ثمّْزو ًدتْضه أً ٌنٌػْخ اٌشخظْخ أً اٌمذسح 
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 شعىر متبادل

بدرتاِه وٍّب رؼبٍِذ ِغ اٌنبط ث، مبؼنَ شؼٌس ِزجبدي االدرتاَ 

ًسمبب ثشىً ًلذسًن ، وٍّّب ثبدٌٌن ٔفظ اٌشؼٌس  ، سذتًُلذّ

 0ًأفؼً  أورب

 

 



5 
 

 االسالم مفهىم االحرتام يف 

دغّ ،  رشثْخ دغٓ رذي ػٍَ ،  خٍك مجًًْ، ػظّْخ طفخ االدرتاَ 

، ًدػَ ذلب ثشزَ  ػٍْيب اإلعالَ ًأػطَ ألطذبهبب لّْخ وجريح

 0 رلبالد احلْبح

، حبْش  اٌفؼبئً ًاٌمُْ احلّْذح اٌيت ٍّزضَ هبب اإلٔغبْاالدرتاَ ىٌ أدذ 

، ًىزه  ّمذَّ اٌزمذّش ًاٌؼنبّخ ًاالٌزضاَ جتبه شخضٍ أً شِءٍ أً لّْخٍ ِب

، اٌفؼٍْخ ىِ ئدذٍ أىُّ اٌمُْ اٌيت أًىل ذلب اإلعالَ ػنبّخً خبطخً 

، ًلذ ظيشد ىزه اٌمّْخ يف اٌؼذّذ ِٓ  ًأػطبىب ِىبٔخً وجريحً

طٍَ اهلل  زلّذ ، ًِٓ رٌه سلبطجخ اٌنيب ربسخينب اإلعالِِّادلٌالف يف 
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دني أسعً ئٌْو سعبٌخً ّذػٌه هبب ئىل { دلٍه اٌشًَ }  ػٍْو ًعٍُ

 ىشلً ػظُْ اٌشًَ)ِٓ زلّذ سعٌي اهلل ئىل  دْش لبياٌذّٓ اإلعالِِّ 

لبئذ خٍك ، فمذ دشص ٔجْنب  الدظ ِبرا لبي ) ػظُْ اٌشًَ ( (

ثغغ  بط ِنبصذلُ ًادرتاِيُ ًرمذّشىُػٍَ ئٔضاي اٌناالدرتاَ 

 0اٌنظش ػٓ أُ اػزجبساد أخشٍ

 ًخٍك االدرتاَ ىٌ ثبة ِٓ أثٌاة اٌذػٌح ثبٌمذًح
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 الحرتام يف اإلسالم اأشكال وصىر 

 أًاِشه ًرنفْز ًػجبدرو ثطبػزو ّىٌْ اخلبٌك ػض ًجً : أًالً : ادرتاَ

 0ًآخشح  اٌذْٔب يف ًرٌفْمو ًِغفشرو سػبه ٌنًْ ًجو ، أوًّ ػٍَ

ُّمظذ ثو ادرتاَ اٌظٌسح اٌزىنْخ اٌيت ديزٍىيب  : ادرتاَ اٌزاد: صبْٔبً 

، فمذ أوّذ اٌذّٓ اإلعالِِّ ػٍَ ػشًسح ادرتاَ  اإلٔغبْ ػٓ ٔفغو

 ، ًاٌغْئبد اٌزاد يف ٌِاػغ وضريح ِنيب حتشُّ اسرىبة اٌزٌٔة

: ششة اخلّش،  ، ًادلؼبطِ اٌيت رمًٍّ ِٓ ادرتاَ اٌشخض ٌزارو ِضً

، ثبإلػبفخ ئىل رأوْذ اإلعالَ ػٍَ  اٌضٔب، ً ًرؼبطِ ادلخذساد

، ًاالٌزضاَ ثبذلنذاَ  ، ًاٌنظبفخ ػشًسح اٌؼنبّخ اٌشخظْخ ثبٌشىً
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، ًلذ جبءد رششّؼبد اإلعالَ حتش ػٍَ ػشًسح دفظ  احلغٓ

، ، ِٓ خالي اٌزٌطْخ مبؼبٍِخ آخشّٓ أدغٓ ِؼبٍِخ  وشاِخ اإلٔغبْ

 0 أً االػزذاء ػٍْيًُػذَ اٌزطبًي  ًادرتاِيُ

أوّذ اإلعالَ ػٍَ ػشًسح ادرتاَ اٌٌاٌذّٓ  : ادرتاَ اٌٌاٌذّٓ: صبٌضبً 

ًَلَؼََٰ سَثُّهَ أٌََّب رَؼْجُذًُا ئٌَِّب  ) رؼبىل ، لبيًاإلدغبْ ئٌْيّب ًاالػزنبء هبّب 

 وٍَِبىَُّب أًَْ أَدَذُىَُّب اٌْىِجَشَ ػِنذَنَ َّجٍُْغََّٓ ئَِِّب ۚ  ئَِّّبهُ ًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ ئِدْغَبًٔب 

ًَاخْفِغْ ٌَيَُّب جَنَبحَ  ًَلًُ ٌَّيَُّب لًٌٌَْب وَشِديًب رَنْيَشْىَُّب ًٌََب أُفٍّ ٌَّيَُّب رَمًُ فٍََب

 [ ]اإلعشاء اٌزُّيِّ َِِٓ اٌشَّدَّْخِ ًَلًُ سَّةِّ اسْدَّْيَُّب وََّب سَثََّْبِِٔ طَغِريًا(
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 سػبىُ ، ٌنًْ ػٍْيُ بء ًاجتٌاألثن لجً ِٓ اٌٌاٌذّْٓ ، فبدرتاَ

 0 ػض ًجً اهلل سػب ِٓ شػبىُف

فمذ جبء اجملزّغ ،   يف فشد وً ػٍَ ًاجت : ادرتاَ ادلشأح: ساثؼبً 

اإلعالَ ٌذدغ وًّ األفىبس اٌيت وبٔذ شبئؼخ ػٓ ادلشأح ِٓ 

، ًِٓ ادلؼشًف ثأّْ  ب، ًثأّٔيب ال لّْخ ذلفمط  أّٔيب سلٌٍقٌ خٍُك خلذِخ اٌشجً

خشْخ اٌفمش  ّئذًْ اٌجنبد ًىّٓ ػٍَ لْذ احلْبح وبٌٔااٌؼشة لذديب 

، أِّب اإلعالَ فمذ جبء ًوشَّ ادلشأح ًأػطبىب دمٌليب يف ًاٌؼبس 

، ًاالدرتاَ ًأوذّ يف اٌؼذّذ ِٓ اٌنظٌص ًاٌزؼبٌُْ ػٍَ  ادلرياس
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ِؼيب ألّٔيب  ٍني، ًارجبع أعٌٍةِ اٌشفك ًاٌ ػشًسح ِؼبٍِزيب أدغٓ ِؼبٍِخ

 0 وبئٌٓ سلْكٌ ًػؼْف

،  ، ًاٌىجري ًِٓ رٌه ادرتاَ اٌظغري : ادرتاَ اجملزّغ: خبِغبً 

ًِٓ طٌس ، ادرتاَ اٌؼْف  ً،  ًادرتاَ اجملٍظ اٌزُ جيٍظ فْو اٌنبط

، ًاٌٍّض ًوًّ ِب  ، ًاذلّض ، ًاٌنّّْخ ادرتاَ اجملزّغ أّؼبً حتشُّ اٌغْجخ

 0  ًرشاثطو ِٓ شأٔو دتضّك أًطبي اجملزّغ

لذسىُ  فمذ سفغ اإلعالَ : ادرتاَ اٌؼٍّبء ًرمذّشىُ: عبدعبً 

 0 ًأِش ثبدرتاِيُ ًرمذّشىُ
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ِٓ خالي ػبِخ :  ثظفخًاٌىبئٓ اٌجششُ  اإلٔغبْ ادرتاَبً : عبثؼ

ًػذَ ًٌٌٔو ًجنغو ًجنغْزو ًغنبه ًفمشه  دّنوً ًأدِْزو ادرتاَ ئٔغبْٔزو

 0 االػزذاء ػٍْو

ًاٌذػبء ذلُ  اٌزّٓ ّزٌٌٌْ أٌِس ادلغٍّني: ادرتاَ األِشاء ًاٌٌالح  بً : صبِن

 0، خالفبً ٌإلسىبثْني ًاٌذاػشْني ًِٓ حنب حنٌىُ ًخبٌف ادلنيج احلك 

 اٌزّٓ األشخبص ىُاخلبطخ :  االدزْبجبد رًُ ربعؼبً : ادرتاَ

 أً لذسح،  ػٍْيب عْطشح ٌو ٌْظ خبطخ أً دبٌخ ِؼني ِشع ِٓ ّؼبٌْٔ

 هبُ االعزيضاء ثؼذَ األشخبص ىإالء ادرتاَ ًّىٌْ ِنؼيب ، ػٍَ

 0ذلُ  اجلبسدخ اٌىٍّبد رٌجْو أً شأهنُ ، ِٓ اٌزمًٍْ أً، 
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أطذبة اذلُّ } ىزه اٌفئخ ) ذلُ ػنذٔب ثبٌمشّبد ِغَّ مجًْ ىٌ 

ًذلُ ثشاِج ًاجزّبػبد ًدػُ ِؼنٌُ  ادرتاِبً ًرمذّشاً ذلُ ( {

ًٔفغِ ًاجزّبػِ ًِبدُ ِٓ زليب اخلري ًىزا اٌربٔبِج حتذ ِظٍخ مجؼْخ 

 األعشح ثبٌمشّبد

ًساق أدفظ دمٌليُ ادلبٌْخ ًاٌنظبِْخ ) :  األطفبي ػبششاً : ادرتاَ

وبٌزذشػ صجٌرْخ ًحنٌىب ( ، ًاٌزؼٍُْ ، ًمحبّزيُ ِٓ األششاس 

 0ًىىزا ًاٌزغٌي 

 ثو األرٍ أً ئحلبق أً رؼزّجو  لزٍو ثؼذَ:  احلٌْاْ ش : ادرتاَدبدُ ػش

 0، ًلظخ ادلشأح ًاذلشح ِؼٌٍِخ ٌٍجّْغ ، ًغريىب  ئطؼبِوػذَ ً
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 رمطْغ ًػذَ،  ثو ًاالػزنبء ثغمبّزو : اٌنجبد صبِٔ ػشش : ادرتاَ

 0، ارالفيب ًحنٌ رٌه دشليب  أً األشجبس

جبؤًا  احلغٓ ِؼيُ وجششثبٌزؼبًِ صبٌش ػشش : ادرتاَ اٌؼّبٌخ : 

، ًاػطبئيُ دمٌليُ اٌنظبِْخ ًادلبٌْخ اٌيت وفٍيب  طٍجبً ٌٍشصق احلالي 

 0ذلُ اإلعالَ ًاٌنظبَ 

 اٌفشد يف رزٌفش أْ جيت ًمجْؼيب ػذّذح أشىبي االدرتاَ ٌو : ًأخرياً 

 ّغَّ ِب أً ثبالدرتاَ اٌزظبىش ٌِػٌع أِب زلرتَ ، ٌمت ػٍْو طٍكُّ دزَ

 أثغط ػنذ رظيش احلمْمْخ اٌفشد شخظْخ ألْ ذًَ ،ّ ال فأو ثبٌشّبء

 0ِؼيب  اٌزؼبًِ ًوْفْخ ادلٌالف
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 كسب نفسك االحرتام كيف ت

احلظٌي ػٍَ االدرتاَ اٌزُ ّغزذمو ثبرجبع ثؼغ  ادلشءغزطْغ ّ البٌٌ

 :  اٌنظبئخ اٌجغْطخ

 

َِْٓ )  ػَُّشُ ثُْٓ اٌْخَطَّبةِلبي :  اعزّبػه أوضش ِٓ والِهأًالً : 

وَضُشَ وٍََبُِوُ وَضُشَ عَمَطُوُ ، ًََِْٓ وَضُشَ عَمَطُوُ لًََّ دََْبؤُهُ ، ًََِْٓ لًََّ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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ذبًي أْ رىٌْ طبِزب ( ، ف  ًَسَػُوُ َِبدَ لٍَْجُوُ دََْبؤُهُ لًََّ ًَسَػُوُ ، ًََِْٓ لًََّ

 0 لذس ادلغزطبع

اٌىً  ال جتؼً دْبره وزبثبً ِفزٌدبً :ٌْغذ ٌٍنشش أعشاسن : صبْٔبً 

 0ّمشأه ، فزمً لّْزه ػنذىُ 

اٌجؼغ ّؼزمذ أْ روشه دلنجضارو ِٓ  : ال رمًٍ ِٓ ِنجضارهصبٌضبً : 

 اروش ِنجضاره ثال رىرب أً رؼبيل أً رفبخش ، اٌزىرب ًىزا خطأ 

 : االػرتاف ثبخلطأ ًاٌشجٌع ٌٍذك ِٓ ألٌٍ أخالق اٌىجبسساثؼبً : 

، فّٓ ال ّؼرتف  ) وً ثين آدَ خطبء ًخري اخلطبئني اٌزٌاثٌْ )حلذّش 
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 يف ٔظشىُ  وألٔاٌنبط ٌو ،  ادرتاَّفمذ ػٍَ دك  أٔوش ثّزظبىً، ثبخلطأ 

 0 سلبدع

، ثً ػغ ادرتاَ آخشّٓ  فمذر ٌىِ ال : رمًٍ ِٓ شأٔهال خبِغبً : 

 0 ٔفغه يف ِىبٔه اٌظذْخ

احلغٓ ٌو صِبٔو فبالػززاس  :ال رىشس االػززاس عبدعب : 

 0  ًِىبٔو

ًئال عزفمذ ادرتاِه ئرا :  اٌزأصري يف آخشّٓ ّىٓ مههال عبثؼبً : 

 0شؼشًا ثزٌه 
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ًال ذتًّ االعزشبسح ًٌىٓ :  لشاساد ثنفغهز أوضش صبِنبً : اخت

 0وِ ال رفمذ صمخ ًادرتاَ آخشّٓ ثه ، ال رىضش ِنيب 

ِٓ ال حيرتَ اٌٌلذ ًّؼْؼو ثبٌزغىغ ًاٌٍؼت  : ربعؼبً : ٔظُ ًلزه

 ، لبي اٌشبػش : ّفمذ ادرتاَ اٌنبط ٌو 

 ًأساه أعيً ِب ػٍْه ّؼْغ          نْذ حبفظواٌٌلذ أٔفظ ِب ػُ

 0 اٌزّٓ ّنفؼٌٍْ وضرياً ّفمذًْ االدرتاَ : ادزفظ هبذًئهػبششاً : 
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 الشــــــعر 
 ادرتاَ اٌزاددٌي  اٌشبفؼِ لبي 

 خيبطجين اٌغفْو ثىً لجخ فأوشه أْ أوٌْ ٌو رلْجب

 ّضّذ عفبىخ فأصّذ دٍّبً وؼٌد صاده اإلدشاق طْجب

 ىٌدـــــــــئرا ٔطك اٌغفْو فال جتجو فخري ِٓ ئجبثزو اٌغ

 ًئْ خٍْزو وّذاً ّـــّــٌدشَجذ ػنو ــــفاْ وٍَّزو ف

 ًلبي أّؼبً دٌي اعٌٍة اٌنظخ 

 رؼّذِٔ ثنظذه يف أفشادُ ًجنجين اٌنظْذخ يف اجلّبػخ

 ٌع ِٓ اٌزٌثْخ ال أسػَ اعزّبػوـــــخ ثني اٌنبط ٔــــفاْ اٌنظ
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 وــــــــلٌٌـِ فال جتضع ئرا مل رؼط طبػـ ذبٌفزين ًػظْـــخًئْ 

  ًلبي أّؼبً 

ُ ًَػِشػُهَ ٌَِفٌسٌ ًَدّنُهَ اٌشَدٍ َِِٓ عٍَّْبً رَذْب أَْ سُِذَ ئِرا  طَِّْٓ

 أٌَغُُٓ ًٌٍَِنــــبطِ عٌَءادٌ فَىٍُُّهَ ثِغَــــــٌأَحٍ اٌٍِغــــبُْ ِِنهَ َّنطِمَٓ فَال

 أَػُُْٓ ٌٍِنـــبطِ ػَنيُ ّب ًَلُـــً فَـــذَػيب َِؼبئِجبً ئٌَِْهَ أَثـــــذَد ئِْ ًَػَْنـــبنَ

 أَدغَُٓ ىَِِ ثِبٌَّيت ًٌََىِٓ ًَدافِغ اِػزَذٍ َِِٓ ًَعبِِخ ثَِّؼشًفٍ ًَػبشِش

ًٌىِ اػطٌا االدرتاَ ٌىِ رىغجٌا االدرتاَ :  ًأخرياً

 0 رىٌٌٔا دػبح ثبٌمذًح أال ًىٌ االدرتاَ
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 ًاحلّذ هلل سة اٌؼبدلني

 ادلشاجغ

ٌِلغ ًّىْجْذّب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 ٌِلغ ٌِػٌع

 http://mawdoo3.com 

 شجىخ األٌٌوخ

 http://www.alukah.net 

 ًٌِالغ اخشٍ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://mawdoo3.com/
http://www.alukah.net/

