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ثقافة االختالف .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ثقافة االختالف . -  2الندوة :  -إلى اإلیمان من جدید 

2015 -12-12  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، وأتّم الصالة وخیر التسلیم على نبي الرحمة ، على 

علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ، أھالً ومرحباً بكم مشاھدینا سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، السالم 

الكرام ، في حلقة شبابیة جدیدة نتحدث فیھا مع فضیلة الداعیة الكبیر األستاذ الدكتور محمد راتب 

  النابلسي ، حیاكم هللا شیخنا وأھالً ومرحباً بكم .

  الدكتور راتب :

  بارك هللا بكم .

  المذیع:

یزاً في الصباح وبات عدواً في المساء ، لخالف في وجھات النظر ، وفي كم من أخ أصبح صدیقاً عز

تحلیل األحداث السیاسیة المحیطة بنا ، كم من عالم ومفكر كان باألمس یستشھد بآرائھ وتنسخ أقوالھ 

ً على لسان كثیر ، وكم من قریب علینا نشعر أنھ أقرب الناس إلینا بخالف على  والیوم أصبح منافقا

شيء بسیط لم یتقبل أحد منا اآلخر أصبح عدواً ، االختالف وثقافة االختالف وثقافة تقبل بضاعة أو 

اآلخر ھو محور حدیثنا مع فضیلة الداعیة الكبیر األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، نتعلم بھا ثقافة 

ً واحداً ونرفض أي رأي یتجاوز  االختالف ، شیخنا الحبیب ھل اإلسالم عودنا كمسلمین أن نتقبل رأیا

  الصواب والخطأ بقناعاتنا أم أن اإلسالم یدعونا إلى تقبل كل اآلراء ؟

  منح هللا اإلنسان عقالً و منھجاً و شھوة و حریة :

  الدكتور راتب :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیّدنا محّمد ، وعلى آل بیتھ 

ن ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألِویَتِھ ، وارَض عنّا وعنھم یا الطیبین الطاھری

  رّب العالمین .
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الحقیقة الدقیقة أن هللا سبحانھ وتعالى حینما خلق اإلنسان 

أعطاه شھوة ، أعطاه حریة ، أعطاه عقالً ، أعطاه منھجاً 

القوة ، فھناك عقل و منھج و شھوة و حریة ، فالشھوة ھي 

الدافعة ، ھي المحرك في السیارة ، لوال الشھوات ما 

ارتقینا إلى رب األرض والسموات ، ولكن ھذه الشھوة 

تتحرك على مسار محدد وھو المنھج ، شھوة النساء یمكن 

أن تمارس بمئة وثمانین درجة ، لكن هللا سمح لإلنسان أن 

ة منضبطة بمنھج ، فحینما أخرج عن ھذا یكون مع زوجتھ ومع محارمھ على نوعین مختلفین ، الشھو

المنھج أكون قد وقعت في المعصیة ، لذلك ھناك أوامر إلھیة في القرآن ، وھناك أوامر نبویة في السنة 

قطعیة الداللة ، ال تحتمل االختالف إطالقاً ، أي أنا إذا قلت : أعط فالناً ألفاً وخمسمئة درھم ھذا الكالم 

إلى شرح ، وال إلى تعلیق ، ولیس فیھ خالف بین المستمعین ، ھذا الكالم  ال یحتاج إلى تفسیر ، وال

قطعي الداللة ، وكان من الممكن أن یكون القرآن كلھ والسنة النبویة كلھا قطعیة الداللة ، ولكن شاءت 

حكمة هللا أن تأتي بعض النصوص القرآنیة ظنیة الداللة ، وأن تأتي بعض األحادیث الشریفة ظنیة 

  لة الدال

ً وخمسمئة  ً ألفا ھذه احتمالیة أي أنا إذا قلت : أعط فالنا

درھم قطعیة الداللة ، إن قلت إلنسان أمامي : أعط فالناً 

ألف درھم ونصفھ ، ھذه الھاء على من تعود ؟ قد تعود 

ً وخمسمئة ، فھذا النص اسمھ  على األلف أي أعطھ ألفا

كثیرة جداً احتمالي الفھم ، أو متعدد الفھم ، فھناك آیات 

وھناك أحادیث ظنیة الداللة ، لماذا ؟ ھذا الفھم المتنوع 

یغطي كل األقالیم ، وكل البیئات ، وكل النماذج البشریة ، 

ألن ھذا الدین یسر ، فھناك موضوعات لیست خطیرة ال تتناقض مع وجود اإلنسان ، فالذي ھو 

ً الفرائض ، كیف أن الھواء استنشاقھ ف ً ، ضروري لبقائھ مؤمنا رض لكن الفاكھة النادرة لیست فرضا

تعیش من دونھا ، فاألشیاء األساسیة جداً جداً جاء فیھا نصوص قطعیة الداللة ال بد من التطبیق ھذه 

متعلقة باإلنسان ، سالمتھ ، سالمة اتصالھ با� ، إذا كان ھناك سرقة إذاً یوجد مشكلة ، ھناك كذب یوجد 

مباحة فاإلنسان معھ حریة االختیار في المباحات ، النص إما أنھ قطعي  مشكلة ، أما حینما تكون األمور

  الداللة ، أو ظني الداللة ، فظني الداللة أعطاك حریة باختیار أحد المعاني .
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  المذیع:

  جمیل ھذه ھي الحكمة حتى یكون كل إنسان یبحث عن الشيء الذي یعتقد أنھ صواب .

  الدكتور راتب : 

لة یمكن أن یغطي كل النماذج البشریة ، وكل المجتمعات ، وكل األطوار ، وكل نعم فكل نص ظني الدال

  التواریخ ، ھذا الذي ینبغي أن یكون واضحاً عند األخوة المستمعین .

  المذیع:

دكتور الخالف الفقھي بكثیر من القضایا یؤكد ما تتحدث بھ فضیلتكم ، ھل یفترض فینا كشباب أن ننظر 

  ي أنني أرقى من فالن إذا أخذت بھذه القضیة مثالً؟في قضیة الخالف الفقھ

  الخالف الفقھي في كثیر من القضایا :

  الدكتور راتب :

أضرب مثالً ؛ امرأة أصبحت معذورة عن أن تصلي ، 

ذر جاءھا قبل طواف اإلفاضة ھذا العواضح المعنى 

، وطواف اإلفاضة ركن من أركان الحج ، الحج ال بالحج

اإلفاضة ، وجاءتھا الدورة قبل طواف یتم من دون طواف 

اإلفاضة ، عند اإلمام الحنفي علیھا بدنة ، والبدنة ناقة ، 

والناقة تتجاوز الثالثة آالف لایر ، مبلغ فلكي ، ھذا عند 

اإلمام الحنفي وعند اإلمام الشافعي تغدو أمیرة الحج 

وھتاك مئة حاج، ومئة غرفة  ینتظرھا قومھا سبعة أیام ، إلى أن تطھر ، إذا ھي ملحقة بالفوج ،

مستأجرة ، وثالث وجبات ، معقول من أجل امرأة واحدة أن ندفع أرقاماً فلكیة الفوج ال ینتظرھا ، ھناك 

رأي ثالث تغدو أمیرة الحج ینتظرھا ، مستحیل ، نقول لھذه المرأة التي أصبحت معذورة عن أن تصلي 

د اإلمام مالك ، فھذه المذاھب فیھا تنوع ، قبل طواف اإلفاضة ، طوفي البیت وال شيء علیك عن

  واجتماع األئمة حجة قاطعة ، واختالفھم رحمة واسعة .

  المذیع:

جمیل ھل یقاس ھذا الكالم حتى في الحیاة العادیة على اجتماع الناس على قضیة وأصبح حجة ؟ كثیر 

   الخالف .من الناس یختلفون في تحلیل ریاضي سیاسي ، واآلن الناس تتناحر بسبب ھذا 

  احترام اختیار اإلنسان :

  الدكتور راتب :
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أن الحوار الراقي الحضاري ، أنا بجلسة طرح موضوع معین خالفي ، أنا  –ھذا اجتھاد مني  -أنا أرى 

أدلیت برأیي وأتیت باألدلة فقط ، والثاني أدلى برأیھ واألدلة ، وانتھت الجلسة ما من داع لنتناطح ، ما 

  ا بعضاً ، ھذا ممنوع ، أما أنا فأحترم اختیار اإلنسان .من داع لیسفھ بعضن

  المذیع:

  لست معنیاً ال بالجدال وال بالتسفیھ ، وال أقنع اآلخرین رغماً عنھم وأنا أطرح رأیي .

  الدكتور راتب :

  اإلنسان مخیر باألصل ، وما جعلھ هللا مخیراً إال لتجد في المجتمع أنواعاً منوعة من األفكار .

  المذیع:

دكتور ھل تجد أن احترام الرأي اآلخر أو قلة وجود ھذا االحترام بسبب فھم خاطئ بالتربیة االجتماعیة 

  أم أن اإلنسان یحب أن یرى نفسھ دائماً على صواب ؟

  ضرورة توقف الحوار إذا تجاوز القضایا الشرعیة :

  الدكتور راتب :

:  اإلجابة عن ھذا السؤال صعبة ، اإلنسان عندما یقول لك

ما من داع لتطبق القرآن، أنت مھما كنت موضوعیاً 

وصاحب فكر علمي ال تستطیع أن تحترم ھذا اإلنسان ، 

حینما ألغى منھج السماء ، ألغى تعلیمات الصانع ، ألغى 

تعلیمات الخبیر ، الذي خلقنا ھو أدرى بما ینفعنا وما 

یضرنا ، أدرى بسعادتنا وشقائنا ، أنت حینما تصف منھج 

ء وصفاً ال یلیق بمنھج السماء أنت غیر معقول ، ما السما

  من داع لتتھمھ ، أما من الداخل فتراه بعیداً جداً عن أن یكون عاقالً .

  المذیع:

  

ً لحظة من اللحظات یجب أن یتوقف الحوار إذا  أحیانا

  تجاوز مثل ھذه القضایا الشرعیة .

  الدكتور راتب :

یھ موضوع خالفي أنا ھكذا أرى ، أي لقاء حضرتھ وكان ف

، ومشادة أقول لھم : توقفوا، كل واحد یدلي برأیھ مع األدلة
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  .داع ألقلب ھذا اللقاء إلى عداواتویسكت ، وتنتھي الجلسة ، أنا قد أقنع بھذا الرأي وقد ال أقنع ، ما من 

  المذیع:

  ال یشترط أن یقتنع الكل برأیي ، نقف مع فاصل قصیر ...

لكم أیھا األخوة ، وأھالً ومرحباً بكم بشیخ الشباب الشیخ النابلسي حیاكم هللا  تحیة حب واحترام من جدید

دكتورنا ، ما زلنا بثقافة االختالف ، ھناك قضایا مصیریة ال نقبل أن یختلف معنا أحد بھا فھل ھذا الكالم 

    صواب أم خطأ ؟

  تعریف دقیق للشاب :

  الدكتور راتب :

ید أن أعلق على كلمتك شیخ الشباب ، أنا أرى من ھو الشاب ؟ الذي قبل أن أجیبك عن ھذا السؤال ، أر

  لھ أھداف أكبر منھ ، فھو شاب في التسعین ، ومن ھو الشیخ بمعنى التقدم في السن فقط ؟ 

الذي ھو أھدافھ محدودة وانتھت ، إنسان باألربعین ھدفھ 

المال فقط ، انتھى ألن ھدفھ تحقق ، ھدف ممل ، دائماً 

الحیاة الدنیا الشيء الذي لم تصل إلیھ یبدو لك  وأبداً في

ً ، فإذا وصلت إلیھ انتھى بریقھ ، ما سمح هللا للدنیا  متألقا

أن تمدنا بمتعة مستمرة بل بمتعة متناقصة ، لحكمة بالغة 

بالغة ، من ھو الشاب ؟ الذي ھدفھ أكبر منھ ، لذلك ألن 

اإلنسان مخلوق لجنة عرضھا السموات واألرض أو 

ق لمعرفة هللا فجعل هللا نفسھ ال نھائیة كي تستوعب ھذه األھداف الكبیرة جداً ، فأي إنسان یختار مخلو

 ً ً ، فإذا وصل إلیھ انتھى ، مثالً طلب المال ، فإذا وصل إلى المال  -بتعبیري المتواضع -ھدفا نھائیا

كبیرة ، مّل فصار في كبر ، من انتھت سعادتھ ، أكل أنفس الطعام ، سافر لمعظم البالد ، أقام بالفنادق ال

شدة استمتاعھ بأنواع بالملذات صار عنده كبر ، لذلك اإلنسان عندما یختار طریق هللا ھدفھ ال نھائي فھو 

شاب بالتاسعة و التسعین وأنا أعني ما أقول ، كان في الشام شیخ ، كان في السابعة والتسعین ، كان 

أسنانھ في فمھ ، حینما یُسأل یا سیدي ما ھذه الصحة التي  منتصب القامة ، حاد البصر، مرھف السمع ،

  حباك هللا بھا ؟ یقول : یا بني حفظناھا في الصغر فحفظھا هللا علینا في الكبر، من عاش تقیاً عاش قویاً .
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أنا أخاطب أخوتي المشاھدین أن ھذا اإلنسان حینما یمضي 

أمضى  شبابھ في طاعة هللا لھ شیخوخة راقیة جداً ، والذي

شبابھ في معصیة هللا لھ شیخوخة مؤلمة جداً ، یخرف ، 

یعید القصة ألف مرة ، یستحي أوالده بھ ، فھذه حالة 

الخرف مخیفة جداً ، الذي أمضى حیاتھ في معرفة هللا 

یتمتع بشیخوخة رائعة جداً ، وقالوا : إن العضو الذي 

یعمل ال یضمر ، ھذه الید لو وضع علیھا جبس وأصابھا 

لثالثة أشھر العضالت تذوب ، بمعنى أن ھناك خاصة في الجسم العضو الذي ال یعمل ، والدماغ  كسر

الذي ال یعمل یضمر ، أنت حینما تصلي الظھر أربع ركعات األولى والثانیة فیھا قراءة آیة والثالثة 

ل باستمرار ، أي والرابعة تقرأ الفاتحة فقط ، وھناك قعود أول و قعود ثان ، أي إنسان یصلي دماغھ یعم

إنسان یصلي ، ما دام ھناك حركات وسكنات وركعة أولى وثانیة وقراءات وقعود أول وثان ، فھو في 

  نشاط ذھني ، فالعضو الذي یعمل ال یضمر .

  الدكتور راتب :

ً بشیخ الشباب أھدافكم وطموحاتكم ونحن على دربكم إن شاء هللا في قضیة احترام  مرة أخرى مرحبا

ل الرأي اآلخر أو كیف أتعامل ر ، ھناك قضایا أنا أراھا قیمیة ، مبادئ ال تتجزأ ، ھل أقبالرأي اآلخ

    ؟معھ

  كیفیة التعامل مع الرأي اآلخر :

  الدكتور راتب :

الموقف الكامل أنا أعتقد أن ھذه القضایا أساسیة في حیاة 

ً ، إن أنكرھا  اإلنسان ، اإلنسان أصالً ثم المؤمن ثانیا

خر أنا ال أجھد في معاداتھ ، أجھد في إقناعھ ، الطرف اآل

ھنا بطولتي أن أقنع وال أقمع ، ھذا الطرف اآلخر ما 

وصل إلى قناعاتي التي ھي متوافقة مع القرآن والسنة ، 

فأنا أجھد أن أوضح لھ ھذه القناعات ، ھذا ینقلني من 

الوصیة على اآلخرین إلى الزمیل والشریك ، بین أن 

اآلخرین وتراھم من عل ، وتوبخھم على بعض أفكارھم ، ال ، كن صدیقاً لھم وھذه  تكون وصیاً على

  البطولة .
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  المذیع:

    دكتور متى ینتھي النقاش ؟

  توقف النقاش عند إصرار اآلخر على خطئھ :

  الدكتور راتب : 

ً صاغیة  حینما یصر اآلخر على خطئھ وال یعطیك أذنا

  إطالقاً ، ھذا ال تناقشھ والدلیل القرآني :

  ﴿ فَذَِكّْر إِْن نَفَعَِت الِذّْكَرى ﴾

  ] 9[ سورة األعلى : 

التذكیر مرتبط أن تعتقد أن تذكیرك ینفعھ ، فإذا أصّر 

یقبل الحوار الحر الھادئ اللطیف اآلخر على رأیھ ولم 

  المدعم باألدلة ھذا ال یستحق أن تناقشھ .

  المذیع:

ً : إن اختالف الرأي ال یفسد الود ، الیوم كثیر من الشباب یجدون أن االختالف مع  قالت العرب قدیما

   صدیق لھم بموقف قد یكون على نوع سیارة أیھا األفضل أو شيء یسیر تبدأ الحقیقة الخصومات .

  األحمق من خاصم اآلخرین ألمور تافھة :

  الدكتور راتب :

وهللا أنا أراه منتھى الحمق ، أن أختلف مع أخي واألصل أن یكون ھناك ود بیني وبینھ على قضایا ال 

  تقدم وال تؤخر ، سیارتھ أمریكیة الثاني أوربیة ، یتناقشون طوال اللیل أیھما أفضل ، ما ھذا الكالم ؟ 

  

  ))ي األمور وأشرافھا ویكره سفسافھایحب معال(( إن هللا 

  [الطبراني عن حسین بن علي ]

شباب بأمة تعاني ما تعاني ، عندنا أھداف كبیرة جداً ، 

ھناك أعداء شرسون جداً ونحن نتحاور في قضایا سخیفة 

  أو تافھة :

  (( إن هللا یحب معالي األمور وأشرافھا ویكره سفسافھا ))

  علي ] [الطبراني عن حسین بن
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  المذیع:

دكتور لماذا الحوار واالختالف مع من ھم أصالً لیسوا معنا في القضایا التي تعانیھا األمة من صراعات 

أو من تھجم على ھذا الدین أو من احتالل لدول مسلمة ، أحیاناً یفتح لك مع الفضاء الكتروني لتتحاور أو 

    لترد على الذین یھاجمونك ، ھل نتقبل رأیھم ؟

  تعاد عن الندوات الحرة في أساسیات الدین :االب

  الدكتور راتب :

أنا وهللا مبدئیاً ال أوافق على أن تفتح ندوات حرة في أساسیات الدین ، ھذا الطرف اآلخر عنده أدلة مادیة 

محببة للناس للجمھور ، فإذا أدلى برأیھ في قضایا أساسیة في الدین ، ھذه القضایا األساسیة من یؤمن 

من عرف هللا أوالً ، أنت حینما تعرف اآلمر تتفانى في طاعتھ ، وإذا لم تعرف اآلمر تفننت في بھا ؟ 

معصیتھ ، فالذي ال یصلي یقول لك : خمس مرات أحتاج أن أخلع الثیاب وأتوضأ ، یعطیك الجانب 

فأنا حینما أرى السلبي ، ویغیب عنھ الجانب اإلیجابي ، جانب االتصال با� ، السعادة ، القرب من هللا ، 

ً بدأ یشكك في أصول الدین ال أتابع معھ النقاش لئال یعطي اآلخر أدلة لصالح الشھوانیین .   إنسانا

  المذیع:

، ل : إن كنت واثقاً من دینك فناقشسیرد علیك البعض فیقو

  فلماذا تنسحب ؟

  الدكتور راتب :

  أنا ال أنسحب ، اآلیة الكریمة واضحة جداً جداً :

  ْر إِْن نَفَعَِت الِذّْكَرى ﴾﴿ فَذَكِّ 

  ] 9[ سورة األعلى : 

  ھذا األمر مرتبط بأن تعتقد أن ھذا الكالم ینفعھ .

  المذیع:

كما كان یقول العلماء بالمناظرات بین المسلمین وغیرھم ، كان یعتقد أنھ یؤثر في ھذه الجماعات ، أما 

  إذا كان النقاش والجدال ھنا فاألولى أن یبتعد اإلنسان .

  لدكتور راتب :ا

أنا مرة التقیت بمندوب شركة ھولندیة ، بعد أن تناولنا الطعام أردت أن أطرح أمامھ القضایا األساسیة 

في الحیاة ، قال لي : ھذه الموضوعات ال تعنیني ، وال ألتفت إلیھا ، وال أھتم بھا ، أنا ال یعنیني إال 
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وضوعات الدینیة ال تعنیني وال ألقي لھا باالً ، ال امرأة جمیلة ، ومنزل واسع ، وسیارة فارھة ، ھذه الم

  یعنیني إال امرأة جمیلة ، ومنزل واسع ، وسیارة فارھة .

  المذیع:

في مثل ھذه الحالة لو كان ھذا اإلنسان یقوم بالعمل لدیك في المؤسسة بسبب اختالفك معھ ھل تنھي 

   العمل معھ أم تفصل بین العالقة الشخصیة وعالقة العمل ؟

  رورة الفصل بین العالقات الشخصیة و عالقات العمل :ض

  الدكتور راتب :

  عالقات العمل لیس لھا عالقة

أنا عندي مصطلح ھناك عالقات حمیمة ، العالقة الحمیمة 

ممكن أن تذھب معھ نزھة خمسة أیام ، ھناك لقاء حوالي 

توافق عشرین ساعة في الیوم ، العالقات الحمیمة فیھا 

فكري ، دیني ، قیمي ، تكتیكي ، ھذه التوافقات تسمح أن 

تقیم معھ عالقة حمیمة ، إنسان بعید عنك فكراً ومنھجاً 

وسلوكاً بعد األرض عن السماء ھذا مستحیل أن تقیم معھ 

عالقة حمیمة ، إال عالقات عمل وقید ، یكون رئیسك في 

ھ تماماً ، وتقوم بعملك بشكل صحیح ، ال یمنع أن تؤدي الدائرة ، تسلم علیھ باحترام ، تؤدي واجبك تجاھ

  عملك كامالً لمن یأمرك أن تؤدیھ وفق المصلحة العامة ، أما ال یعنیك شأنھ الخاص .

  المذیع:

    أحیاناً في ذات العائلة یختلف أخ مع أخیھ فیصبح مقاطعة بینھما ، مما یؤدي إلى قطع صلة الرحم .

  القدوة قبل الدعوة :

  ر راتب :الدكتو

مع األسر موضوع ثان ؛ أنا أقول لك كالماً دقیقاً : إما أن تقنع وإما أن تحسن ، القدوة قبل الدعوة ، ابق 

صامتاً ، أنت أعط اإلسالم من سلوكك ، حینما وصفوا النبي صلى هللا علیھ وسلم قالوا : " القرآن كون 

  قرآن یمشي" . ناطق ، والكون قرآن صامت ، و النبي علیھ الصالة والسالم
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أنا أقول : ما لم تر إسالماً یمشي أمامك لم تقنع بھذا الدین 

، أما أقول : قرآن ، أقول : إسالم ، یجب أن ترى شخصاً 

أمامك في بیتھ ، في عملھ ، في فرحھ ، في حزنھ ، في 

غناه ، في فقره منضبطاً ، فھذا اإلنسان المنضبط ھو دعوة 

سمیھا الدعوة الصامتة ، األمین بكاملھا ، قبل أن تنطق أنا أ

داع إلى هللا دعا إلى هللا بأمانتھ ، األمانة دعوة ، الصدق 

دعوة ، اإلتقان دعوة ، فیمكن أن تكون أكبر داعیة وأنت 

  صامت ، ونحن بحاجة إلى دعوة صامتة ، ألن الفكریة یرد علیھا أما الصامتة فال یرد علیھا .

  المذیع:

مة ، وتصریحات كثیرة من المفكرین ، أو من الدعاة ، أو من المشاھیر اآلن مع وجود أحداث في األ

اإلسالمیین بآرائھم بھذه األحداث ، أو من العلماء ، الناس تختلف معھم ، بعض الناس ھو یحب العالم 

ً ب سبب تصریحھ األخیر الذي یراه الفالني إن كان تصریحھ األخیر على خطأ فقد نسفھ وجعلھ منافقا

  ضھم ألنھ یحبھ صوبھ حتى في خطئھ ، كیف یفترض أن نتعامل في ھذه المسألة ؟، وبعخطأ

  االتفاق مع آراء من كان على شاكلتي :

  الدكتور راتب :

ھذا الكالم غیر موضوعي ، بمعنى أن اإلنسان عندما تحبھ محبة عالیة جداً ثم تفاجأ بفكر مرفوض 

یحة ، إذا كان اإلنسان عنده تقلب سریع جداً من عندك كلیاً ، معنى ھذا أن أصل العالقة معھ غیر صح

أجل مصالحھ ، یوجد أشخاص موجودون دائماً یغیر كل مواقفھ من أجل مصلحة معینة ، فھذا اإلنسان 

ً المنافق لھ یحتقر المنافق ، یجب أن أختار أشخاصاً  ً ، ودائما ً ، ینافق للقوي دائما یسمى اآلن وصولیا

  على شاكلتي .

  المذیع:

  قد ال یكون صدیقاً ، قد تقرأ لمفكر ، أو لكاتب ، أو لداعیة ، أو لشیخ . دكتور

  الدكتور راتب :

أنا عندي واجب أن أصحح ، إن أمكنني أرد على ھذا اإلنسان بكالم مقتضب ، فإن قبلھ شكرني وصوب 

  كالمي .

  المذیع:
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ناك أناساً تلتمس فیھم خیراً دكتور ھنالك مجموعة من الناس دائماً یعادون األمة وخطھم واضح ، ولكن ھ

  ولكن في موقف وحید أو موقفین ھو خرج عن قناعتي أنھ صواب ، ھل أنسفھ من بدایتھ ؟

  الموضوعیة موقف علمي و أخالقي :

  الدكتور راتب :

وهللا ھذا لیس من الموضوعیة في شيء ، هللا عز وجل عظیم فقد یخطئ أحد عباده وال یلغي خطأه ھذا 

، وتخلقوا بأخالق هللا ، إنسان مدیر مؤسسة ، أمین ، صادق ، اختار األكفاء من الناس ، أعمالھ الصالحة 

  لھ موقف معین بموضوع ، ھذا الموقف ال یجعلني ألغي كل إیجابیاتھ ، الموقف غیر موضوعي .

  المذیع:

إذاً على اإلنسان أن یفّصل ، أي یقول : ھذا العالم أو 

  وأخطأ في أخرى . المفكر أصاب بكثیر من النقاط ،

  الدكتور راتب :

ما لھ وما علیھ ، إذا أحببت إنساناً تنسى كل ما علیھ ، وإذا 

أبغضتھ تنسى كل ما لھ ، ھذا موقف غیر علمي ، اآلن 

أقول لك : الموضوعیة موقف أخالقي ، والموضوعیة موقف علمي ، فأنت عالم إذا كنت موضوعیاً ، 

  وأنت عالم إذا كنت أخالقیاً .

  ذیع:الم

  إذاً نضع النقاط على الحروف ، : ونقول فالن نحبھ في كذا ، أو أصاب في مؤلفھ وأخطأ في كذا .

  الدكتور راتب :

   وھذا المكان لم یصب بھ .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع: 

  لیس من أجل المحبة نقبل أخطاءه ، ولیس من أجل البغض ننسفھ وندخلھ في خانة الخطأ والنفاق .

ً ثقافة االختالف مدعاة لمزید من  بارك هللا بكم من أجل ھذا الكالم الجمیل ، ونسأل هللا أن تكون دائما

  الفھم ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ .

إلى أشكركم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، والشكر لكم مشاھدینا الكرام ، إلى ھنا نصل 

نھایة حلقتنا وحدیثنا عن ثقافة االختالف ، ملفات فكریة شبابیة كثیرة ال زالت في جعبتنا ، وفي 
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، تابعونا ، سبحانك اللھم وبحمدك ، نشھد أن ال إلھ إال أنت نستغفرك ونتوب إلیك ، تحیة طیبة االنتظار

  لكم ، والسالم علیكم .

 


