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من أنا ؟ . - 1الندوة :    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من أنا ؟ . -  1الندوة :  -إلى اإلیمان من جدید 

2015 -11-29  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، وأتّم الصالة وخیر التسلیم على سیدنا محمد ، وعلى 

ً بكم مشاھدینا الكرام ، نتحدث آلھ وصحبھ أجمعین ، السالم علیكم ورحمة هللا  وبركاتھ ، أھالً ومرحبا

  وإیاكم في ملفات شبابیة ساخنة مھمة جداً إلى الشباب .

ربنا سبحانھ وتعالى في كتابھ الحكیم علمنا أفال یتدبرون ، أفال یتفكرون ، وغیرھا كثیر من اآلیات 

ف یمكن للشباب أن یكون حقیقة ھو نقطة القرآنیة التي دعتنا إلى التدبر والتفكر فیما یحصل حولنا ، كی

التغییر لھذه األمة ؟ ال بد في البدایة أن نحدد من أنا ؟ ھل أنا كشاب لي قیمة في ھذه الحیاة ؟ ھل أنا رقم 

ضمن األرقام الكثیرة الموجودة من باقي البنات وباقي الشباب في المجتمع ؟ أم یمكن أن أكون أنا الرقم 

لة كاملة في المنطقة حینما علمنا النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما نصرت الصعب الذي یغیر المعاد

بالشباب ؟ لم تكن فقط للماضي فكل من یستن بسنة النبي یستطیع أن یعید ھذا التاریخ من جدید ، وأن 

  یكون النصر حلیفاً لألمة من خالل الشباب .

فضیلة الداعیة الكبیر األستاذ الدكتور محمد یسعدنا أن نبدأ حوارنا من أنا ؟ نحن كشباب ما قیمتنا ؟ مع 

  راتب النابلسي ، السالم علیكم شیخنا وأھالً ومرحباً بكم .

  الدكتور راتب :

  علیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ .

  المذیع:

شیخنا الفاضل نسعى في بدایة ھذا البرنامج أن نتحدث في مفھوم األنا ، فكثیر من الشاب الزال سؤال 

  س واضحاً لدیھ ، كشاب ، كمسلم ، كإنسان .من أنا لی
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  الشباب عماد األمة و مستقبلھا :

  الدكتور راتب :

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

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

  رّب العالمین .

الحقیقة الدقیقة أن الشباب عماد األمة ، 

والشباب قوام األمة ، والشباب مستقبل األمة ، 

وحینما نعتني بالشباب نعتني بقومیتنا ، نعتني 

بمستقبلنا ، نعتني بتقدمنا ، نعتني بحضارتنا ، 

، والشباب لھم حیز كبیر في ھذا الدین القویم 

فلذلك حینما نتفھم حاجات الشباب ھذه نقطة 

دقیقة جداً ھذا الشاب یسعى إلى أشیاء ثالثة 

، لبات متواضعة ، یسعى إلى دار سكنوكلھا ط

وإلى زوجة ، وإلى فرصة عمل ، فإذا أمنا لھؤالء الشباب حاجاتھم األساسیة ملكناھم ، وكانوا في دعم 

، أما إذا أھملنا الشباب فھناك مشكلة كبیرة جداً ، فأنا أرحب  ھذه األمة ، وفي قوتھا ، وفي انتصاراتھا

بھذه السلسلة من اللقاءات التلفزیونیة التي تتمحور حول الشباب ، إنھم عماد األمة ومستقبل األمة ، 

والشباب طاقة كبیرة جداً ، األمة بحاجة إلى الشباب ألنھم كالمحرك في السیارة ، وأما الشیوخ كالمقود ، 

المنھج كالطریق ، یوجد طریق ویوجد مركبة فیھا محرك وفیھا مقود ، فإذا ضبطنا سیر المركبة  وأما

  على الطریق عن طریق المقود نجحنا . أنا أرحب بھذه الحلقات المتعلقة بالشباب .

  المذیع:

لم دكتور ؛ كثیر من الشباب یعتقد أن ال قیمة لھ ، وال یستطیع أن یغیر ، یعیش في دول تسمى العا

، أین نحن وأین الغرب وأین ؟ من ھذه الجمل الملیئة باإلحباط ، وقلة الثقة بالنفس ، ما رأیك الثالث

  دكتور ؟

  الشيء الذي تتوھم أنك ال تستطیع أن تفعلھ ھو الذي ال ترید أن تفعلھ :

  الدكتور راتب :



3 

من أنا ؟ . - 1الندوة :    

ید أن نفعلھ، ھذه حقیقة دقیقة أوالً : الشيء الذي نتوھم أننا ال نستطیع أن نفعلھ ھو الشيء الذي ال نر

وخطیرة ، أي إنسان غیر الشباب ، الشيء الذي تتوھم أنك ال تستطیع أن تفعلھ ھو الشيء الذي ال ترید 

  أن تفعلھ ، لكن اإلنسان یضع مبررات لتقصیره ، أما حینما قال هللا عز وجل :

  ﴿ َوآَتَاكُْم ِمْن كُِلّ َما َسأَْلتُُموهُ ﴾

  ] 34[ سورة إبراھیم : 

فلمجرد أن تقبل بصدق تصل ، ھذه الحقیقة 

أضعھا بین یدي األخوة المشاھدین ، أي إنسان 

بأي عمر بأي وظیفة بأي مكون إذا أراد شیئاً 

هللا عز وجل جاء بھ إلى الدنیا لیحقق مراده ، 

ولكن هللا ال یتعامل مع الكاذبین یتعامل مع 

ي الصادقین ، إن القرار الذي یتخذه اإلنسان ف

شأن مصیره قلّما تنقضھ األیام ، إذا كان 

صادراً حقاً عن إرادة و إیمان ، أي قرار یتخذه 

ً أو صغیراً أو كبیراً ، ذكراً أو أنثى ، أي شيء یصبو  ً أو كھالً أو شیخا ً من كان شابا اإلنسان كائنا

  ، ألن هللا قال : اإلنسان إلیھ ، ویقدم أسبابھ ، أنا أرى ومتیقن من رؤیتي ال بد من أن تصل إلیھ

  ﴿ َوآَتَاكُْم ِمْن كُِلّ َما َسأَْلتُُموهُ ﴾

  ] 34[ سورة إبراھیم : 

  جاء بك إلى الدنیا لیحقق مرادك ، لیحقق رغبتك ، لیحقق اختیارك ، فالبطولة أن تحسن االختیار .

  المذیع:

ً حینما خلقنا هللا  عز وجل كشباب دكتور سنعود إلى نقطة عن الشباب ما المطلوب من الشباب شرعا

    یعیشون في ھذه األمة اإلسالمیة ؟ ما ھو الدور والواجب ؟

  ضرورة تأمین حاجات الشباب :

  الدكتور راتب :

وهللا أنا قلت قبل قلیل : الشاب لھ حاجات وعلیھ واجبات ، فالبطولة أن نؤّمن لھ الحاجات كي نطالبھ 

  بالواجبات .

  المذیع:

  ، وزوجة .ثالث حاجات ؛ فرصة عمل ، وسكن 
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  الدكتور راتب :

  

  علینا أن نؤمن حاجات الشباب لكي نطالبھم بالواجبات

الشباب ، الشباب طاقة ، الشباب ولكن بعد أن تؤّمن لھ ھذه األشیاء قد یكون أكبر قوة ، ریح الجنة في 

قدرة ، الشباب اندفاع ، كل شيء لھ خصائص ، ومن أھم خصائص الشباب االندفاع بقوة ، لكن یحتاج 

إلى شیخ یخطط لھ ، شیخ أقصد إنساناً واعیاً متقدماً في السن عنده خبرات متراكمة ، ھذا الشیخ مھمتھ 

  أن یخطط لھذا الشاب حركتھ .

  المذیع:

   ندفاع في الشباب میزة إیجابیة أم سلبیة ؟دكتور اال

  االندفاع في الشباب میزة حیادیة :

  الدكتور راتب :

حیادیة ، الشھوة سلم نرقى بھا ، أو دركات نھوي بھا ، صفیحة البنزین ، إن وضعت في المستودعات 

المناسب ولّدت المحكمة ، وسالت في األنابیب المحكمة ، وانفجرت في الوقت المناسب ، وفي المكان 

حركة نافعة ، أقلتك إلى مكان جمیل ، أما إذا ُصبت على المركبة ، وأصابتھا شرارة أحرقت المركبة 

ومن فیھا ، فإما أن تكون الشھوة قوة دافعة أو قوة مدمرة ، لذلك نحن في أمس الحاجة إلى تعلیمات 

  الصانع ، تعلیمات الخالق .

  المذیع:
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االندفاع واإلدارة الصحیحة لھذه الشھوات ، تؤدي إلى أن یقوموا بواجباتھم ، ما ھي الواجبات المطلوبة 

   من الشباب شرعاً واجتماعیاً ؟

  الواجبات المطلوبة من الشباب :

  الدكتور راتب :

ن عقیدتھا ، من خصائصھا ، العقیدة یرتبط الشاب بأھداف األمة ، كل أمة لھا أھداف تنبثق م

والخصائص ھذه ترسم األھداف ، المعول على الشباب في تحقیق األھداف أن یكون توجیھ الشیوخ فیھ 

  تكامل ، دائماً التكامل ھو األصل في العالقات االجتماعیة .

  المذیع:

  دكتور أكثر نقطة تعین الشباب على تحقیق ھذا األمر ما ھي ؟

  الدكتور راتب :
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  األعمال تلد المال ھي المعادلة الصحیحة

الشاب یطمح بمأوى قد یكون ستین متراً ، ویطمح إلى فرصة عمل تغنیھ عن السؤال وأن یبقى عالة 

ً عنده معمل وعنده ألف فرصة ، لذلك أنا حینما أرى إنسان على اآلخرین ، ھذه حاجات أساسیة جداً  ا

  ، أنا أراه إنساناً قدیساً آمن فرص عمل .عمل

أذكر أن أحد أصحاب المعامل استأذنني أن یوقف ھذا المعمل ، قلت لھ : كم عامل عندك ؟ قال : أوالً 

نین بیتاً ، وست وثمانین أسرة ، الربح صفر ، ستة وثمانون عامالً عندي ، قلت لھ : أنت تفتح ستة وثما

األسرة خمسة أشخاص ، حوالي خمسمئة إنسان یأكل ویشرب بفضل ھذا المعمل الذي ال یربح ، فحینما 

تفھم أنھ أنت حینما تفتح ستة وثمانین بیتاً والبیت فیھ خمسة أشخاص وأنت ال تربح ھذا بمیزان األخالق 

شاب حینما توفر لھ فرصة عمل تكون قد ملكتھ ، و لكن والقیم والمبادئ والوطن ھذا أكبر ربح ، فال

حینما یلد المال المال یكون الربا ، وما من معصیة توعد هللا مرتكبھا بالحرب إال الربا ، أما في األعمال 

  فاألعمال تلد المال .

بحوا من أنت حینما تفتح محالً ، تحتاج إلى أن تستأجر محالً ، ربح صاحب المحل ، تحتاج إلى أثاث ، ر

ً أو  صنعوا األثاث ، تحتاج إلى بضاعة أصحاب البضاعة ربحوا ، أنت عندما تشكل عمالً تجاریا

ً ، تستخدم مئة إنسان دون أن تشعر ، حتى أنني سمعت معمل سیارات في فرنسا  ً أو زراعیا صناعیا

  یتعامل مع مئتي معمل حتى یحقق حاجتھ .

  المذیع:

  ھذا عن التجارة ماذا عن الربا ؟

  الدكتور راتب :
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ً ال یملكون واحداً ، ھذه الحالة  ً یملك ملیون وملیونا الربا المال یلد المال ، أساس المشكالت أن إنسانا

المرضیة الخطیرة التفاوت الطبقي وراء الثورات ، أعمال العنف ، وراء أي مشكلة نعاني منھا التفاوت 

ة جداً ، معظم الناس لھم بیوت وعندھم مركبات الطبقي الكبیر ، وكلما ارتقت األمة تجد الفروق صغیر

  صغیرة ، إذا كان التفاوت قلیالً فالحالة صحیة جداً ، وإذا كان التفاوت كبیراً فھناك تنشأ األحقاد .

  المذیع:

الشباب أمل األمة ، ویجب تأمین فرص عمل وطموحاتھم في المستقبل ، سوف نطرح سؤاالً : كیف 

الظروف الصعبة التي تحیط بھم ؟ یریدون فرص عمل لكن ال یوجد فرص لھؤالء الشباب أن یواجھوا 

  عمل ، یبحث عن زوجة ، یبحث عن بیت ال یستطیع أن یصل إلى بیت بعد أربعین عاماً...

شیخنا محمد لنكن واقعیین ومنطقیین الظروف التي تحیط بالشباب ، الغالء ، ارتفاع أسعار المھور ، قلة 

ن عوامل اإلحباط التي تصیب الشباب ، كیف یمكن أن نتجاوزھا ونتعامل فرص العمل ، ھذه نقطة م

   معھا ؟

  كیفیة التعامل مع عوامل اإلحباط التي تصیب اإلنسان :

  الدكتور راتب :

وهللا الشاب أوالً یحتاج إلى عقیدة صحیحة ، ھذه العقیدة الصحیحة ترشده إلى الطریق الصحیح ، رد 

واقعیاً وفق ضوابط معینة ، أو رد فعل عشوائي عنیف ، فحینما أغرس في الفعل إما أن یكون منطقیاً 

نفوس الشباب علة وجود اإلنسان في الدنیا ، من ھو اإلنسان ؟ ھو المخلوق األول رتبة عند هللا ، حین 

عرضت األمانة على السموات واألرض والجبال أبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان ، ألنھ 

األمانة كان المخلوق األول رتبة ، وھذا المخلوق األول مكلف بعبادة هللا ، وھذا المخلوق األول  قبل حمل

مكرم ، مخلوق أول مكرم مكلف ، فإذا عرف اإلنسان قیمتھ تحرك حركة صحیحة وفق ھذه القیمة ، 

ه الحقائق وذاك الھدف ، حینما أغرس في نفوس الشباب حقائق الدین الصحیحة المتوازنة الوسطیة فھذ

  تكون كالمصباح في طریق الشباب ، قال تعالى :

َ َوآَِمنُوا بَِرسُوِلِھ یُْؤتِكُْم ِكْفلَْیِن ِمْن َرْحَمتِِھ َویَْجعَْل لَ    كُْم نُوراً تَْمُشوَن بِِھ ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ

  ] 28[ سورة الحدید: 

اح كشاف ال فالذي یمشي في طریق ومعھ مصب

یتعثر ، ال یصدم بصخرة وال یقع في حفرة ، 

صحة الحركة تحتاج إلى مصباح ، فالقیم 

الدینیة ، والمبادئ الدینیة ، وعلة وجود 
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، ومن ھو اإلنسان ، وما حقیقة الحیاة الدنیا ، وماذا بعد الموت ، ولماذا خلقنا في الدنیا، ھذه اإلنسان

ھا تأتي الحركة عشوائیة ، فیھا مبالغة ، وفیھا تطرف ، وفیھا قھر حقائق كبرى ما لم نفھمھا ونقنع ب

وعنف ، فكل ما نعاني منھ في حیاتنا االجتماعیة والیومیة من مشكالت بسبب خطأ في الرؤیة ، إن 

صحت الرؤیة صحت الحركة ، وإن لم تصح الرؤیة لم تصح الحركة، فأنا حینما أدرج المناھج ، 

الیقینیة لھذا الدین العظیم ، ھذا الشاب حمل رسالة ، الفرق كبیر كبیر بین  الحقائق األصیلة الصحیحة

المرتزق وبین من یحمل رسالة ، فأنت حینما تعرف ھذا الشاب بسّر وجوده عن طریق المناھج والتعلیم 

اسیة وغایة وجوده وما الذي یرفعھ عند هللا ؟ وما الذي یحقق للمجتمع سعادتھ ؟ ھذه الكلیات الدینیة األس

حینما تبعدھا عن الشباب یتحرك حركة عشوائیة ، محرك قوي لكن بال مقود ، یوجد حوادث ، ممكن أن 

نمشي بطریق كلھ انعطافات لیالً من دون مصابیح ؟ الحادث حتمي ، أنا عندما أبعد الدین عن الشباب ، 

والرؤیة الصحیحة والقیم ال یوجد منظومة قیم ، وال منظومة مبادئ أتحرك وفقھا ، فالمبادئ الصحیحة 

  األصیلة ھذه ترشد الحركة ، فاإلنسان كائن متحرك شاء أم أبى ، ما الذي یحركھ ؟

  

  علینا أن نعرف الشباب بسر وجودھم لتصح حركتھم

ً الحاجة إلى  الزواج ، ثم الذي یحركھ أوالً الحاجة إلى الطعام والشراب تحركھ ، والذي یحركھ أیضا

الحاجة إلى التفوق ، یحتاج إلى أن یأكل ویشرب حفاظاً على بقاء الفرد ، ویحتاج إلى شریك في الحیاة، 

إن أنثى بحاجة إلى شاب یخطبھا حفاظاً على بقاء النوع ، إن شاب بحاجة إلى أن یخطب أنثى، ویحتاج 

  ى بقاء الذكر .إلى التفوق ، إلى أن یشار إلیھ بالبنان حفاظاً عل

  المذیع:

دكتور في قضیة التفوق ھل األصل كشباب مسلم نسعى إلى أن یشار إلینا بالبنان أن نكون متمیزین أم 

    نكون متواضعین ؟
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  تفوق اإلنسان یزید من تواضعھ :

  الدكتور راتب :

عي : " كلما ازددت التواضع لیس لھ عالقة بالتفوق ، قد یكون المتفوق متواضعاً ، وكما قال اإلمام الشاف

ً بجھلي ". وكلما تفوق اإلنسان ازداد تواضعھ ، الكبر یأتي من الفراغ ، السیارة  ً ازددت علما علما

المحملة بالبضاعة لیس لھا صوت ، الصندوق الفارغ من البضاعة أصوات ال تحتمل ، یأتي الصوت 

  العالي من الفراغ .

  المذیع:

  

  

  أحیاناً العكس ، زاھد على أال یعمل ، ال یمتلك ماالً .

  عادات المؤمن عبادات :

  الدكتور راتب :

سان یخرج من بیتھ باكراً ، ویستقبل عمالً شاقاً ، ویؤدیھ بالتمام العمل أحد أسباب وجودنا في الدنیا ، إن

والكمال ، ویعود إلى البیت ومعھ حاجات أوالده وزوجتھ ، ھذا اإلنسان في عبادة ، كلمة دقیقة جداً 

عادات المؤمن عبادات ، إذا أكل ، وشرب ، وذھب إلى عملھ ، وأخذ أھلھ نزھة یوم العطلة ، وجلس مع 

  ا لھم ، كلھا عبادة ، قال تعالى :أوالده ودع

   ﴾﴿ َوَال یََطئُوَن َمْوِطئًا یَِغیظُ اْلكُفَّاَر َوَال یَنَالُوَن ِمْن َعُدٍوّ نَْیًال إِالَّ ُكتَِب لَُھْم بِِھ َعَمٌل َصاِلحٌ 

  ] 120[ سورة التوبة: 



10 

من أنا ؟ . - 1الندوة :    

العالقات األسریة في خطأ كبیر أن نفھم الدین عبادات شعائریة ، الدین حركة واسعة جداً تبدأ من 

وتنتھي بالعالقات الدولیة ، حركة ، ھذه الحركة إذا كانت ھادفة كلھا أعمال صالحة ، إنسان أخذ أھلھ 

  نزھة أراد أن یمتن عالقتھ بزوجتھ وأوالده ، ھذا في عبادة :

  ﴿ َوَال یََطئُوَن َمْوِطئًا ﴾

  ] 120[ سورة التوبة: 

  أي موطئ ؟

  َعَمٌل َصاِلٌح ﴾ ﴿ إِالَّ ُكتَِب لَُھْم بِھِ 

  ] 120[ سورة التوبة: 

  عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سیئات .

  

  عادات المؤمن عبادات

  المذیع:

ً للعلم ھو في عبادة ؟   ھل یصح القیاس على ھذه القاعدة ، الشاب الذي یخرج إلى الجامعة طلبا

  :الدكتور راتب 

نعم ، ألنھ حقیقة یسعى إلى أن ینال لیسانس اختصاص یسھم في بناء األمة ، كان السلف الصالح إذا فتح 

  المحل التجاري یقول : نویت خدمة المسلمین .

  المذیع:

  وإذا لم یستحضر النیة ھكذا أنا ذاھب إلى الجامعة ؟

  الدكتور راتب :



11 

من أنا ؟ . - 1الندوة :    

كلما دخل الجامعة یا رب نویت ، لما ھو آمن وعرف حینما یكون مؤمناً عنده نیة شمولیة ، لیس شرطاً 

  سر وجوده وغایة وجوده ودرس حتى یقدم شیئاً ألمتھ ویكفي نفسھ .

  المذیع:

دكتور كل ھذا الكالم باعث إلى األمل والمزید من الثقة بالنفس ، وأن یبحث عن فرص عمل وتفوق 

زمیل لك لھ واسطة یعمل وأنت ال  ونجاح ، نصطدم بالواقع الظروف عكس ذلك ، نتخرج من الجامعة

   تعمل ، تبحث عن فرصة عمل عاماً وعامین یتولد اإلحباط لدى الشباب .

  الدعاء مخ العبادة :

  الدكتور راتب :

  أنا ما عندي غیر جواب دیني بھذا الموضوع :

الدنیا فیقول : ھل من تائب فأتوب علیھ ؟ ھل من (( إذا كان ثلث اللیل األخیر نزل ربكم إلي السماء 

  سائل فأعطیھ ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ ؟ حتى یطلع الفجر))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة]

أنا ال أصدق إنساناً توجھ إلى هللا ودعاه مخلصاً بشأن یصلح لھ دنیاه ودینھ إال و أجابھ هللا ، الحقیقة الدین 

  كلھ دعاء ، قال تعالى :

  ﴿ قُْل َما یَْعبَأُ بِكُْم َربِّي لَْوَال ُدَعاُؤكُْم ﴾

  ]77[سورة الفرقان: 

نحن عندنا أسباب ونتائج ولكن عندنا دعاء ، 

العبادة ، ھذا الشاب الذي نال شھادة الدعاء مخ 

علیا ولم تتح لھ فرصة عمل ، أال یقدر أن یقول 

: یا رب أتمنى أن یكون لي عمل ؟ أال یقدر أن 

یدعو إلى هللا عز وجل ؟ الدعاء مخ العبادة ، 

هللا عز وجل حینما خلق ھذا اإلنسان تكفل لھ 

  برزقھ .

  

اني منھا الشاب ھناك إلھ یرى ھذه المشكلة ، یستجیب لھ مداخلة دینیة محضة ، إذا كان ھناك مشكلة یع

ویسمعھ ، لكن نحن نأخذ باألسباب لكن الموقف اإلیماني أن نأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء ثم نتوكل 

، على هللا وكأنھا لیست بشيء ، سھل جداً أن تأخذ باألسباب، وتعتمد علیھا ، وأن تؤلھھا ، وأن تنسى هللا
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تأخذ بھا أصالً ، فالغرب أخذ باألسباب ، واعتمد علیھا ، وألھھا وقع في وادي الشرك ،  وأسھل منھا أال

والشرق لم یأخذ بھا أصالً، وقع في المعصیة ، فبین أن تقع في الشرك أو المعصیة ، الموقف اإلیماني 

الكتاب قراءة  المتوازن أن نأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء ثم نتوكل على هللا وكأنھا لیست بشيء ، تقرأ

دقیقة عمیقة مع التلخیص والمراجعة والحفظ ویأتي یوم االمتحان تقول : یا رب یسر لي النجاح ، ھذا 

  الموقف الكامل .

عنده سفر راجع السیارة ، المحرك ، العجالت ، كل شيء راجعھ في السیارة ، الزیوت ، األشرطة ، 

  مراجعة !!تمام یا رب أنت الحافظ ، أما أنت الحافظ من دون 

  المذیع:

، أن یأخذوا باألسباب ما استطاعوا دكتور النصیحة الشرعیة االجتماعیة للشباب حتى یواجھوا اإلحباط ،

أن یبحثوا عن فرص عمل ، ویبحثوا في أكثر من مكان ، وأال یتوقفوا عن البحث ، وبذات الوقت في 

   الثلث اللیل األخیر سھام اللیل ال تخطئ .

  األسباب و التوكل على هللا :ضرورة األخذ ب

  الدكتور راتب :

  نأخذ باألسباب كأنھا كل شيء ثم نتوكل على هللا وكأنھا لیست بشيء .

  المذیع:

  دكتور الترتیب مقصود ثم .

  الدكتور راتب :
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  علینا أن نأخذ باألسباب ثم نتوكل على هللا تعالى

سیدنا عمر رأى جمالً أجرب ، سأل صاحبھ یا أخ العرب ، ما تفعل بھذا الجمل األجرب ؟ قال : أدعو 

  هللا أن یشفیھ ، قال : ھال جعلت مع الدعاء قطراناً ؟

  المذیع:

دكتور لدینا دقیقة إذا تغیر حال الشباب وانتقلنا من حال اإلحباط إلى النجاح ، وانتقلنا من عدم إدراك 

   دورنا إلى إدراكھ ، ماذا یمكن أن یتغیر في واقع األمة اإلسالمیة ؟

  خالص العالم باإلسالم القائم على المبادئ و القیم :

  الدكتور راتب :

ك نصف ثروات األرض ، وھي أكثر األمم فقراً ، أمة تملك نصف ثروات أنا أعتقد أن أمة إسالمیة تمل

األرض حصراً وھي أكثر األمم فقراً ، معنى ذلك ھناك خلل عندنا ، فنحن عندما نستخرج ثرواتنا ، 

ویكون ھناك عدالة اجتماعیة بالتوزیع ، عندما یكون الرجل المناسب بالمكان المناسب ، عندما نعتمد 

التوزیع ، علمیة في الترفیع ، في التقدیر ، نربح و نفوز ، و لكن عندنا خلالً اجتماعیاً وسائل علمیة ب

 ً   نحن وخلالً عقائدیا
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  القیم والمبادئ التي یحملھا دین اإلسالم ھي مفتاح خالص العالم

أما حینما نصحو من غفلتنا من أخطائنا ونعتمد منھج هللا عز وجل وهللا نحن من أغنى األمم ، ومن 

أغناھا بالمبادئ والقیم ، یقول أحدھم : ال بد أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمین ، ال ألنھم أقویاء ، 

   ضعاف ، ولكن ألن خالص العالم باإلسالم . ھم

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

  دكتور بارك هللا بكم .

مشاھدینا الكرام ؛ كان حدیثنا في ھذه الحلقة عن الشباب تحت عنوان :"من أنا" ، فإذا أدرك كل واحد 

یھ سید البشریة ، ثم عند منا من أنا ، وأدرك أنھ غال ولھ قیمة كبیرة أوالً عند هللا عز وجل ، ثم عند نب

عائلتھ ومجتمعھ ، وأدرك أن ھذه األمة أمة غنیة ، وأن أساس غناھا وثروتھا الشباب الذین ھم عماد 

األمة كما وصفھم الدكتور راتب النابلسي ، وأخلص النیة ، وحدد المسار بطریقة صحیحة ، فأصبحت 

ثم توكل على هللا حق التوكل ، وناجاه في لیلھ حتى عاداتھ عبادة یؤجر علیھا عند هللا ، وأخذ باألسباب 

  وقد أدى ما علیھ ، هللا سبحانھ وتعالى یجعل النصر على ید ھذا الشاب .

شكراً دكتور راتب النابلسي ، وما زالت سلسلة حلقات ھذا البرنامج متواصلة ، وحدیثنا عن الشباب 

نستغفرك ونتوب إلیك ، تحیة طیبة لكم ،  متواصل ، سبحانك اللھم وبحمدك ، نشھد أن ال إلھ إال أنت ،

  والسالم علیكم .


