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العالقة بین االصدقاء .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العالقة بین االصدقاء . -  7الندوة :  -إلى اإلیمان من جدید 

2016 -01-23  

  مقدمة :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى هللا علیھ 

ورحمة هللا وبركاتھ ، وأھالً ومرحباً بكم مشاھدینا الكرام ، وسلم ، بتحیة اإلسالم نحییكم ، السالم علیكم 

سنتحدث في ھذه الحلقة نحن وإیاكم عن الملفات التي تساھم في بناء الفكر للشباب ، في بناء أمة النصر 

والتحریر بحول هللا ، أرحب بفضیلة العالم الرباني األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، حیاكم هللا 

  شیخنا .

  الدكتور راتب :

  بارك هللا بكم ونفع بكم .

  المذیع:

سیتمحور حدیثنا في ھذه الحلقة عن العالقة مع األقران ، عالقتنا نحن الشباب مع بعضنا البعض ، وعن 

عالقة الفتیات بین بعضھن البعض ، فبعض األصدقاء ال یرى جمال الدنیا إال من عیونھم ، وبعضنا قد 

ق واحد ، فأین الصواب وأین اختزل كل األشخاص في الحیاة في صدیتقوقع على ذلك الصدیق ، 

؟ إلى أي درجة یمكن أن یكون دور األصدقاء في بنائنا ؟ وماذا نأخذ منھم وماذا نعطیھم ؟ أسئلة الخطأ

كثیرة یدور الحوار فیھا مع الشیخ محمد راتب النابلسي ، مرحباً بكم شیخنا ، ما أھمیة الصدیق في ھذه 

    ؟الحیاة 

  بطولة األب و األم أن یعلموا أصدقاء أوالدھم :

  الدكتور راتب :

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

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

رّب العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم ، إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن ُوحول 

  الشھوات إلى جنّات القربات .
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إجابة عن سؤالك الطیب والمھم أقول : إن 

نھایة العلوم النفسیة یتبین أن تأثیر األب واألم 

واألخوة الكبار والعم والخال والعمة والخالة 

المسجد وخطیب الجمعة ومدرس التربیة وشیخ 

اإلسالمیة كل ھؤالء الرموز التوجیھیة في حیاة 

الشاب تأثیرھم ال یزید عن أربعین بالمئة بینما 

تأثیر الصدیق یصل إلى ستین بالمئة ، فالبطولة 

ً من ھو صدیق ابنھ ،  في األب أن یعلم یقینا

ا التأثیر قوي جداً ، وھناك آالف القصص التي تفید أن وأن تعلم األم یقیناً من ھي صدیقة ابنتھا ، ألن ھذ

  سبب ھالك ھذا الشاب ھم أصدقاؤه .

  المذیع:

  وبالمقابل سبب صالحھ الفكري والسلوكي ، ستون بالمئة نسبة عالیة جداً .

  الدكتور راتب :

  (( ال تَُصاِحْب إِال ُمْؤِمنا ، وال یأُكْل َطعَاَمَك إِال تَِقّي ))

  رمذي عن أبي سعید الخدري ][أبو داود والت

  المذیع:

    شیخنا ما المقصود ال تصاحب إال مؤمناً ؟

  العالقة الحمیمة ینبغي أن تكون مع المؤمن :

  الدكتور راتب :

الحقیقة ھناك عالقات منوعة ، عالقات عمل ، عالقات جوار ، عالقات زمالة ، ھناك عالقات كثیرة ، 

ر العام ، لھ طلبات محددة قي مع مدرس زمیلك ، مع المدیعالقات العمل محدودة ضمن دوام ، تلت

وار ال تصنف مع العالقات ، فعالقات العمل ال تصمم مع العالقات الحمیمة ، عالقات الجتؤدیھا

، عالقات الزمالة ال تصنع مع العالقات الحمیمة ، عندنا عالقات جوار وقرابة وزمالة ، القرابة الحمیمة

ء الذي یؤثر ھو العالقات مات ، والجوار عالمات وعالقات ، لكن الشيعالقات ، والزمالة عال

  ، بین صدیقین أو بین صدیقتین .الحمیمة

  المذیع:
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أفھم من كالمك شیخنا أن وصیة النبي صلى 

هللا علیھ وسلم أن تكون الدائرة األولى من 

األصدقاء الذین نقضي معھم الوقت األطول ، 

منع أن یكون لدي ھؤالء المؤمنون ، لكن ال ی

أصدقاء أیام الدراسة أو العمل على اختالف 

  مستواھم الدیني .

  الدكتور راتب :

  

حالیاً زمالء العمل ، األقران ، األتراب ، الجوار ، ھناك عالقة جوار ، عالقة قرابة، عالقة زمالة ، أما 

  العالقة الحمیمة فینبغي أن تكون مع المؤمن والسبب قولھ تعالى :

ِریُد ِزینَةَ ْر نَْفَسَك َمَع الَِّذیَن یَْدعُوَن َربَُّھم بِاْلغََداِة َواْلعَِشيِّ یُِریُدوَن َوْجَھھُ َوَال تَْعُد َعْینَاَك َعْنُھْم تُ ﴿ َواْصبِ 

ْنیَا َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َھَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُرُ    ًطا ﴾اْلَحیَاِة الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

  المذیع:

أنا كشاب أدرس في الجامعة ؛ الدائرة األولى من األصدقاء أعتقد أن مستواھم اإلیماني مرتفع یذكرني 

با� ، یصلون الصلوات الخمس ، یؤدون الفرائض ، یجتنبون النواھي ، لكن ال یمنع أن یكون لدي 

ھمة أن األب واألم علیھم أن یختاروا األصدقاء ، أصدقاء غیر ملتزمین ، أنت دكتور ذكرت نقطة م

والواقع الیوم نقول : إن قلة من اآلباء واألمھات یستطیعون أن یتدخلوا في حیاة ابنھم ویختاروا لھ 

الصدیق ، لدینا نوع من أنواع االستقاللیة في اختیار األصدقاء ، فإذا كنا نحن من نختار ما ھي نصیحتك 

    دكتور ؟

  لتعامل مع االبن :الحكمة في ا

  الدكتور راتب :

  العب ولدك سبعاً ، وأدبھ سبعاً ، وراقبھ سبعاً ، ثم اترك حبلھ على غاربھ .

  المذیع:

  ھل ھذا حدیث ؟

  الدكتور راتب :
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حكمة ، ولكن العلم یوافق علیھ ، العب ولدك 

ً ، درسنا بعلم النفس أن الطفل یحتاج أن  سبعا

لیوم حوالي یضم إلى صدر أمھ أو أبیھ في ا

عشرین مرة ، غیر األكل والشرب والتنظیف ، 

الطفل عنده حاجة أن یضم ، فیحتاج الطفل أن 

یضم إلى صدر أمھ أو أبیھ حوالي عشرین مرة 

، بل إن األم التي ترضع ابنھا بقسوة ، بكى 

كثیراً وعندھا ضیوف أرضعتھ بقسوة ھذا لھ 

ً وأد ً إن عاملتھ ككبیر أثر مستقبلي في حیاة الطفل ، فالعبھ سبعا ً ، صار مراھقا ً وراقبھ سبعا بھ سبعا

  یخیب ظنك ، وإن عاملتھ كطفل یخیب ظنك ، عمر محیر ، وراقبھ سبعاً ، ثم اترك حبلھ على غاربھ .

  المذیع:

شیخنا على الھامش كثیراً ما نسمع من بعض األشخاص أنھ كان یأخذ ابنھ إلى شیخھ و عمره شھور 

  أن تأتیني بھ وھو في بطن أمھ .فیقول : قد تأخرت یجب 

  االنتباه إلى أخطر سّن في حیاة األبناء :

  الدكتور راتب :

ً ، من أول یوم بالوالدة إلى سن السابعة یقتبس عاداتھ ، تقالیده ، خبراتھ ،  ً علمیا أنا سأقول لك كالما

  یأخذه منك من ساعة الوالدة إلى سن السابعة مھاراتھ ، قدراتھ ، كل شيء تتمناه في ابنك 

والذي كتب ھذا البحث العلمي الدقیق اعتمد 

على أقوال العلماء قال : وبعد ھذا السن 

العوض بسالمتك ، نحن قد نھمل أوالدنا في 

ھذه السنوات الحرجة نستیقظ وقد ابتعدوا عنا، 

وقد اتخذوا مثالً أخرى غیر مثل األب واألم ، 

، مثالً الطفل اآلن ولد بكى فھو  فھذا الشيء

جائع أرضعتھ ، بكى غیر نظیف نظفتھ ، اآلن 

بكى إذا حملتھ أنت أسأت لھ ، إذا لم یكن لھ أي 

حاجة وبكى ینبغي أال تحملھ ، من أول یوم یولد إلى سن السابعة ھذا أخطر سن بحیاة األبناء ، مع 

السنوات ، یصحو األب وقد فوجئ أن االبن لیس األسف الشدید الشدید أن الناس یھملون أبناءھم بھذه 

على شاكلتھ ، وال یؤمن بالقیم التي آمن بھا األب ، وال یتبع سبیل أبیھ ، لذلك اآلن في بعض الدول 
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المتقدمة مادیاً ، تفرز كبار المربین للتعلیم االبتدائي ، وفي الدول النامیة االبتدائي أي إنسان یحمل أقل 

، ً قد یدخن أمام الطالب ، وقد یتكلم بكالم ال یلیق بعملھ كمعلم ، كل أخطاء المعلم  شھادة یصبح معلما

  تتسرب إلى األوالد .

  المذیع:

دكتور ودور األھل مھم ، اآلن أصبحوا شباباً وكباراً ولھم القدرة الشخصیة على اختیار الصدیق ، ما 

    ھي مواصفات الصدیق الجید ؟

  بطولة اإلنسان في بیتھ :

  ر راتب :الدكتو

ً ، أقنع وال تقمع ، واألم لیست عنیفة ، والعالقة التي بین األم وابنتھا  أوالً : على األب أال یكون عنیفا

عالقة صداقة ، والعالقة بین األب وابنھ عالقة صداقة ، االبن یبوح ألبیھ ببعض مشكالتھ ، ویستمع إلى 

شكالتھ ، ولو أنھ أباح ألبیھ بمشكالتھ لسمع الجواب الصحیح ، أما إذا كان ھناك قمع فیخفي عنھ كل م

التوجیھ الصحیح ، لكن شدة األب في البیت ، أنا أقول كلمة دقیقة جداً : ھذا األب یدخل إلى البیت 

ویخرج ، یوجد أسرة العید بدخول أبیھا إلى البیت ، و أسر أخرى العید في خروجھ ، األب العنیف 

  یشتم ، قد یسب ، أما النبي الكریم فقد قال : القاسي ، كالمھ قاس ، قد یضرب ، قد 

  

  ((خیُركُم خیُركُم ألْھِلِھ))

  [ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین]

بطولتك في البیت ، قیمة استقامتك في البیت ، 

، خارج البیت أنت حریص على مصلحتك ألنك

ً جیدة ،  قد تتأنق ، وتتعطر ، وتلبس ثیابا

كل ھذه تصافح وقد تبتسم ، وقد ترحب ، 

األخالق نابعة من مصلحتك ، لكن أین األخالق 

  الحقیقیة ؟

  ((خیُركُم خیُركُم ألْھِلِھ، وأنا خیُركُم ألْھِلي))

  [ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین]

إذاً إذا كان األب منضبطاً في البیت ، ال یوجد عنده كالم بذيء أبداً ، كالمھ كلھ منضبط ، یعامل أوالده 

  ل بناتھا كصدیقات ، البیت العامر بالحب ھذا البیت ھو البیئة المناسبة لتربیة األوالد .كأصدقاء ، تعام
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  المذیع:

البیت الذي یحتوي أوالده ویربیھم تربیة سلیمة یجعلھم أقویاء ، ھؤالء الشباب یمكنھم أن یختاروا 

    صفات ؟األصدقاء ، اآلن دكتور نصیحتك للشباب والبنات في اختیار صدیقي ، ما ھي الموا

  مواصفات الصدیق الجید :

  الدكتور راتب :

یا سیدي عندي لعبة اسمھا شد الحبل ، فھذا 

االبن الواعي لھ صدیق في الجامعة صاحبھ ، 

فإذا شعر أنھ شّد إلیھ ، شّد إلى عادات ال 

ترضي هللا ، شّد إلى مزاح فاحش ، شّد إلى 

عالقات مع البنات ، إذا شّد ھذا الشاب إلى 

فاألولى أن یقطعھ ، أما إذا كان الشاب  صدیقھ

إیجابیاً فینبغي أن یلزمھ ، والصاحب اآلخر إذا 

ً وشده إلى الدین ینبغي أن  صاحب صاحبا

یلزمھ، ھذه العالقة عالقة شّد ، من الذي یشّد اآلخر ؟ الشّد اإلیجابي یبارك ھذه الصداقة ، والشد السلبي 

  یعترض على ھذه الصداقة .

  المذیع:

ھل تعتقد أن شروط اختیار الصدیق الجید والناجح تتعلق فقط بالمستوى الدیني أم بالطبقة  شیخنا

  االجتماعیة و المستوى التعلیمي أیضاً ؟

  ضرورة التكافؤ بین األصدقاء في كل المستویات :

  الدكتور راتب :

قافي ، المستوى العلمي ، وهللا نص علیھا الفقھاء ال سیما في الزواج ، التكافؤ ، التكافؤ في المستوى الث

الثقافة غیر العلم ، في المستوى األخالقي ، في المستوى التربوي ، في المستوى النفسي ، في المستوى 

  االجتماعي .

  المذیع:

  تكافؤ أو تقارب ؟

  الدكتور راتب :
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تكافؤ مطلق مستحیل ، اإلنسان نسیج وحده ، 

صفة هللا أنھ فرد ، ولكرامة اإلنسان عند هللا 

أعطاه من صفاتھ ، فاإلنسان فرد ، ال یوجد 

ً آخر، وھناك  إنسان في األرض یشبھ إنسانا

عدة نقاط علمیة حول اإلنسان ، مثالً قزحیة 

العین ھویة ، سبعة ملیارات ومئتا ملیون ال 

یوجد إنسان تشبھ قزحیة عینھ اآلخر ، اآلن 

بالمطارات الحدیثة یضع عینھ على جھاز ، 

ذا الجھاز ، القزحیة ، رائحة الجلد ، نبرة الصوت ، بالزما الدم ، الحوین المنوي ، فأي تزویر یكشفھ ھ

  ھناك بحث طویل جداً على أن اإلنسان فرد ال مثیل لھ ، وھي صفة هللا عز وجل منحھا لإلنسان :

َ َخلََق آَدَم َعلَى ُصوَرتِِھ))   ((.... فَِإنَّ �َّ

  [مسلم عن أبي ھریرة]

  لحدیث بھذا المعنى .بعضھم یفھم ھذا ا

  المذیع:

  شیخنا الفاضل نقف مع فاصل قصیر ...

نتواصل عن دور الشباب في بناء ھذه األمة ، وعنوان ھذه الحلقة : اختیار األصدقاء ، نرحب بشیخ 

  الشباب الدكتور محمد راتب النابلسي .

صدیق ستون بالمئة ، شیخنا الحبیب ؛ تحدثنا عن أھمیة الصدیق وھناك إحصائیة أن مستوى تأثیر ال

وباقي وسائل التأثیر من مدرسة ومن غیرھا ال تزید عن أربعین بالمئة ، تحدثناعن مواصفات اختیار 

  الصدیق الجید ، نتحدث اآلن عن التعلق باألصدقاء ، النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول :

ا  ا ، عسى أن یكوَن بَِغیَضَك یوماً مَّ ، وأْبِغْض بغیَضك َھْونا َما عسى أن یكوَن (( أْحبِْب حبِیبَك َھْونا مَّ

  حبیبَك یوماً ما ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

   كیف یفترض أن تكون العالقة بین األصدقاء ، مستوى الحب ، مستوى التشابھ ؟

  حجم العالقة الصحیحة بین األصدقاء :

  الدكتور راتب :
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، األم كذلك، واألقرباء ، والزمالءالقاعدة األساسیة : أعط كل ذي حق حقھ ، األب لھ حق على االبن ، و

ً ، أما حینما یبالغ في االرتماء في  واألصدقاء ، فحینما یعطي اإلنسان كل ذي حق حقھ یكون متوازنا

دنا تطرف ، أنت أحضان جھة ، وینسى كل ما حولھ صار ھناك تطرف ، والحقیقة عندنا تفوق وعن

حینما تعطي كل ذي حق حقھ تتفوق ، مثالً اإلنسان عقل یدرك، وقلب یحب ، وجسم یتحرك ، غذاء 

القلب الحب ، وغذاء العقل العلم ، وغذاء الجسم الطعام والشراب ، فإذا غذیت عقلك بالعلم ، وقلبك 

طرفت ، والفرق كبیر بین التفوق بالحب ، وجسمك بالطعام والشراب ، تفوقت ، أما إذا اكتفیت بواحدة فت

  وبین التطرف ، فأعط كل ذي حق حقھ، ال بد من علم تغذي بھ عقلك ، وال بد من حب 

عندنا دكتور في الجامعة في علم النفس یعد 

أحد خمسة علماء من كبار العلماء أن أي إنسان 

ال یجد حاجة في نفسھ إلى أن یُِحب أو إلى أن 

أنت تحتاج إلى علم یَُحب لیس من بني البشر، 

قلك ، تحتاج إلى حب تغذي بھ تغذي بھ ع

، تحتاج إلى طعام وشراب تغذي بھ قلبك

جسمك ، لذلك أیة دعوة إلى هللا ال تراعي حظ 

  العقل وحظ القلب وحظ الجسم دعوة عرجاء .

  المذیع:

اللباس ،  حجم العالقة الصحیحة بیني وبین أصدقائي إلى أي حّد تكون ؟ بعض الشباب یرتدون نفس

نفس تسریحة الشعر ، ال یتحدث إال مع صدیق واحد ، ویتقوقع علیھ ، ھل ھذا سلوك صحیح أم نوع من 

  أنواع التشدد ؟

  الدكتور راتب :

التنوع یعطیك خیارات إذا لم یكن ھناك تنوع ال یوجد خیارات ، قد یتوھم اإلنسان أن ھذا الصدیق مثالي 

ً ال یؤدي و ً یدعوك إلى وھو لیس كذلك ، أحیانا ً لھ كالم ال یرضي هللا ، أحیانا اجباتھ الدینیة ، أحیانا

معصیة ، فحینما یختصر على شاب واحد ، وال یقیّم تقییماً في ضوء الدین ، في ضوء المبادئ والقیم ، 

  ھناك مشكلة كبیرة .

  المذیع:

ً ھناك خصوصیات للشاب ؛ ھو أراد أن یأخذ تخصصاً علمیاً یكون األقرب إلى األدبي ، قضیة  أحیانا

  الخصومة دكتور ، قد تحدث بین األخوة في البیت الواحد ، ما ھي أخالقیات الخصومة بین األصدقاء ؟
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  أخالقیات الخصومة :

  الدكتور راتب :

وهللا أنا لي رأي متواضع ، لو فرضنا الزوج 

وزوجتھ إذا اتفقا أننا إذا خرجنا من البیت أنا أو 

اعتبرا الخصومة تنتھي أنت نعود كالسابق ، 

بالخروج من البیت والعودة ، أو ناما ثم 

استیقظا صباح الخیر انتھت الخصومة ، ھذه 

عالقات یومیة ، أما إذا كان ھناك خصومة 

تمتد إلى شھر ، ومع األسف الشدید معظم 

األسر قد تمتد الخصومة إلى أشھر ، وإلى 

ه وھذه أمھ ، فأنا أتمنى على أي أسرة ھذا میثاق غلیظ سنوات بین الزوجین ، ھذا االبن یتمزق ، ھذا أبو

نحن اختصمنا الیوم في الیوم التالي انتھت ، اختصمنا الیوم خرجت من البیت تعودین كما خرجت ، 

نعمل حداً إما النوم واالستیقاظ أو الخروج والعودة ، یجب أن تنتھي الخصومة ، أما الخصومة تمتد إلى 

  جداً ، أو مع األسف الشدید ھناك خصومات تمتد سنوات .أشھر فھذه مشكلة كبیرة 

  المذیع:

ماذا عن األصدقاء إذا حدث خالف بیني وبین أصدقائي ما ھي أخالقیات ھذا الخالف ؟ تحذیر من النبي 

   صلى هللا علیھ وسلم أنھ إذا خاصم فجر .

  أخالقیات الخالف بین األصدقاء :

  الدكتور راتب :

ي دقیق جداً :" ال أصرم ھناك قول لسیدنا عل

ً قبل أن أعاتبھ ". ما الذي یحصل؟ یرتكب  أخا

ھذا الصدیق خطأ ، خطأ ثان تراكم ، الرابع ، 

الخامس ، حینما تتراكم األخطاء حینئذ تكون 

القطیعة ، حینما أخطأ الصدیق أعاتبھ انطالقاً 

ً قبل أن  من قول سیدنا علي : " ال أقطع أخا

تألمت منك من ھذه أعاتبھ ". أعاتبھ ، أنا 

ً على  الكلمة ، ینتبھ الصدیق ومادام حریصا
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صداقة صدیقھ ال یعیدھا مرة ثانیة ، أنأ أعجب أشّد العجب یتألم من زوجتھ فیقاطعھا ، ھل أبلغتھا سابقاً 

أن ھذا الكالم یؤذیني أو ال أحبھ ؟ عندنا قاعدة أصولیة : ال عقوبة دون توضیح ، ھناك بیان أوالً و بعد 

  یان تأتي عقوبة .الب

  المذیع:

   شیخنا بین األصدقاء یتحدث ، أنا یزعجني ھذا السلوك ، فیعاتبني .

  اختیار الوقت المناسب للمعاتبة :

  الدكتور راتب :

  المعاتبة لھا آثار نفسیة كبیرة جداً .

  المذیع:

ھل المعاتبة تتناقض مع مفھوم التمس ألخیك 

  عذراً ؟

  الدكتور راتب :

وع ثان ، المعاتبة تحتاج إلى وقت ال ھذا موض

آخر ، في ساعة غضب ، فلو أن الطرف 

الثاني عاتب الطرف األول وھو غضبان یتفاقم 

األمر ، أنا أتمنى على أخوتي الكرام إذا كان 

ھناك مشكلة من طرف اإلنسان یصبر ، یوم 

أعاتبھ بالوقت المناسب ، آخر ، ساعة أخرى ، ساعة فیھا سرور ، فیھا طالقة وجھ ، فیھا راحة نفسیة ، 

  ال في وقت غیر مناسب .

  المذیع:

  إذاً نلتمس عذراً في ساعة الغضب .

  الدكتور راتب :

إذاً غضبت فتوضأ ، إذا غضبت فاخرج من البیت ، قاعد مع زوجتھ من كلمة إلى كلمة طلقھا ، غضبت 

ل إلى غرفة أو خروج أو اخرج من البیت أو ادخل إلى غرفتك الخاصة ، أو اسكت ، ما دام ھناك دخو

سكوت انقطع الشر عند ھذا الحد ، أما إذا بقي فكلمة تجر كلمة ، وأكثر حاالت الطالق أساسھا كلمة 

  تفاقمت ، حتى الحروب بین الدول أساسھا كلمة .
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  المذیع:

ملفات شیخنا في الصداقة واألصدقاء ، ھل أنت مع أن یدع الشاب سره مع صدیقھ؟ وقد تفعل الفتیات 

ا الكالم ، أسرارھا تضعھا عند صدیقتھا سواء مشاكل أسریة ، حاالت عاطفیة ، ھل أنت مع إیداع ھذ

  األسرار بین األصدقاء ؟

  أكبر خطأ إیداع األسرار بین األصدقاء :

  الدكتور راتب :

أنا لي رأي دیني ، هللا عز وجل تفضل على شاب أخطأ ، ھذا الشاب حینما یتحدث لصدیقھ عن خطئھ ، 

غامراتھ ، عن جاھلیتھ ، ارتكب خطأ كبیر جداً لعلھ أكبر من خطأ المعصیة ألنھ استھان بستر هللا عن م

  لھ .

  المذیع:

  شیخنا لو كان ھذا من باب االستشارة ، وقعت بخطأ أستشیره ؟

  الدكتور راتب :

  ال یوجد مانع .

  المذیع:

المفاخرة ، مبدأ إیداع األسرار ، قضیة لیست 

  ھذا ؟ دینیة ھل أنت مع

  الدكتور راتب :

ما دمت قد أودعت سراً عند إنسان أنت تحت 

  رحمتھ .

  المذیع:

  هللا خلقنا كبشر متواصلین مع بعض ؟

  الدكتور راتب :

وهللا أنا لي صدیق جاءني البارحة في منتصف اللیل ، وعرض علّي مشكلتھ ، أنا ممكن أن أتوصل إلى 

دیق ھل عندك حل لھذه الحالة ؟ الحسن والحسین رأیا أخذ رأي صدیقي ، ال أشعره أنني أنا ، لي ص

شیخاً وقوراً یتوضأ طلبا منھ أن یحكم بینھما على الوضوء ، توضئا أمامھ ، فقال : أنا المخطئ ولستم 

  أنتم ، بأسلوب لطیف جداً .
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  المذیع:

  ماذا آخذ من أصدقائي وماذا یفترض أن أعطیھم ؟

  عن سلبیاتھ :ضرورة أخذ إیجابیات اآلخر و االبتعاد 

  الدكتور راتب :

وهللا أنا آخذ كل إیجابیاتھم ، وأبتعد عن سلبیاتھم ، أعطیھم كل إیجابیاتي ، وال أطلعھم على سلبیاتي ، 

، أمام صدیقھ ، فتوسعت دائرة الخطأھذه العالقة اإلیجابیة ، ھناك عالقات سلبیة ھو عنده خطأ افتخر بھ 

إیجابیات ، وسمع ما عند أخیھ من إیجابیات ، دوائر الخیر تتوسع ، لو أنھ كتم خطأه وأظھر ما عنده من 

  أما إذا تناقلنا أخطاءنا وافتخرنا بھا فدوائر الباطل تتوسع.

  المذیع:

شیخنا الفاضل كیف نصل إلى درجة من الصداقة كما كان سیدنا أبو بكر الصدیق في عالقتھ بصدیقھ 

صد النبي الكریم وارتویت أنا یقصد ذاتھ ، كیف نستطیع النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم ؟ شرب ھو یق

    أن نرقى بصداقتنا إلى ھذا المستوى ؟

  كیفیة الوصول للصداقة الحقیقیة :

  الدكتور راتب :

وهللا القضیة دقیقة ؛ ھذا اإلنسان حینما یتعرف إلى هللا ، ویمشي على منھج هللا ، و أخ آخر یتعرف 

قاء حتمي بین الصدیقین ، حتمیة الھدف الواحد، والوسیلة الواحدة ، إذا ویمشي على منھج هللا ، ھناك ل

كان ھناك تباین بین األقوال واألفعال ، أحدھم یتحدث بالقیم لكن أعمالھ سیئة جداً ، ھؤالء ال یلتقیان ، أنا 

  أقول : اللقاء حتمي بین المؤمنین .

  

ھناك دلیل آخر قال بعض علماء النفس : 

سمات ، السمة أعمق من لإلنسان صفات و

الصفة ، ھو اختار سمة الضبط ، كالمھ 

مضبوط ، حساباتھ مضبوطة ، مواعیده 

مضبوطة، عندنا ضبط لغوي ، ضبط سلوكي ، 

ضبط عملي ، أنا حینما ألتقي مع أخي المؤمن 

و آخذ سماتھ وصفاتھ ، كل سمات الضبط لھا 

خمسة فروع ؛ ضبط المواعید ، ضبط الكالم ، 
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ً بینھما ، ضبط الحساب ات ، وخط ثان لصدیقي ، كلما رأیت صفتین متطابقتین أومتقاربتین أضع خطا

اآلن عندنا خط عامودي یمثل سمات وصفات األول ، وخط عامودي آخر یمثل صفات وسمات الثاني ، 

فكلما كثرت الخطوط التي تبین التوافق بین الصدیقین كثر الحب ، مثالً أنت لك صدیق، أنت تكره 

ح الفاحش وھو كذلك ، تحبھ ، تكره خالف الموعد وھو كذلك ، تحبھ ، لذلك اآلن الشيء الطریف المزا

أن ھناك برامج للزواج ، طالب الزواج عنده ألف سؤال یجیب عن ھذه األسئلة كلھا وھناك فتاة أخرى 

ي اسم أقرب تطلب الزواج تجیب عن ھذه األسئلة ، ھذا یأتي إلى المركز بعد شھر یضع الرقم السري یأت

  فتاة لھ عن طریق التقاطعات .

  المذیع:

  ھل تؤمن بنجاح مثل ھذا ؟

  الدكتور راتب :

ال أنا كطرفة ، لكن ھذا الجھاز ارتكب بعض األخطاء یعطیك اسم شاب ، على كل القصد كلما كانت 

  المنطلقات والسمات مشتركة كلما كثر التوافق و كلما كان الحب أكبر.

  المذیع:

    بین الصداقة وبین األخوة في هللا ، أو كیف تحول الصداقة إلى أخوة في هللا ؟ ھل ھناك فرق

  الفرق بین الصداقة وبین األخوة في هللا :

  الدكتور راتب :

أنا ال أرى في الحیاة الدنیا عالقة أمتن وال أدوم 

  من األخوة في هللا .

َن (( َوَجبَْت محبَّتي للُمتََحابِّیَن فيَّ ، والُمتجاِلسی

فيَّ ، والُمتزاوریَن فيَّ ، والمتباذلیَن فيَّ ، 

المتحابُّون في جاللي لھم منابُر من نُور ، 

  یغبِطھم النبیُّون والشھداُء ))

  [الترمذي عن معاذ بن جبل]

  

أمتن عالقة على اإلطالق عالقة األخوة في هللا ، ھذه ال تحكمھا المصالح تحكمھا المبادئ والقیم ، وكان 

  كرام في أعلى مستوى بھذه العالقة ، وأنا أتمنى أن ترتقي عالقاتنا إلى العالقات اإلیمانیة .الصحابة ال
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  المذیع:

   نصیحتك للشباب كھمسة من شیخنا الكریم محمد راتب النابلسي في اختیار األصدقاء .

  نصیحة للشاب في اختیار أصدقائھ :

  الدكتور راتب :

 تصاحب إال من ینھض بك إلى هللا حالھ ، ال

ویدلك على هللا مقالھ ، اإلنسان لھ حال ولھ 

ً ، قاعدة  مقال ، مقالھ قد یكون آیة ، حدیثا

ً ، ھذا  ً دینیا أخالقیة ، خبرة إنسانیة ، توجیھا

مقالھ ، اإلنسان المستقیم لھ صلة مع هللا ، عنده 

بھا حال طیب ، لو بقیتم على الحال التي أنتم 

عندي ، لصافحتكم المالئكة ، ولزارتكم في 

بیوتكم ، معنى ذلك أن اإلنسان إذا كان بمجلس 

علم فھو بمجلس إنسان عظیم ، لھ حال طیب ، ھذا الحال كلما امتد أمده سعد اإلنسان ، نحن معاشر 

الحال التي أنتم بھا  األنبیاء تنام أعیننا وال تنام قلوبنا ، أما أنتم یا أخي فساعة وساعة ، لو بقیتم على

عندي ، لصافحتكم المالئكة ، فالعمل الصالح یثمر حاالً طیباً واالستقامة تثمر حاالً طیباً ، فصاحب من 

  لھ حال یرقى بك ، وال تصاحب من لھ حال ال یرقى بك .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

الكلمات القلبیة الصادقة ، كان جزاكم هللا خیراً فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه 

حدیثنا مشاھدینا الكرام عن اختیار الصدیق ، واختیار األقران وكذلك الفتیات، جمیل أن نتعرف على 

أشخاص یرقون بنا أو یساعدوننا في تجاوز عیوبنا من خالل صدقھم معنا بتوجیھ نصیحة لطیفة ، 

لھم لیكونوا أقرب إلى هللا ، في لحظة من وجمیل أن یكون لنا أصدقاء نكون نحن قوة الشد والجذب 

  اللحظات نحن كنا في جانب بعید فجاءنا صدیق لطیف األسلوب و دلنا على هللا .

ً ، نشھد أن ال إلھ إال أنت ،  إلى ھنا ینتھي اللقاء ، تابعونا في حلقات جدیدة في بناء الشباب فكریا

  . نستغفرك ونتوب إلیك ، تحیة طیبة لكم ، والسالم علیكم

  


