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البدّ أن تكون رقما صعبا.   
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  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین: 

یا أیھا اإلخوة، دعونا من سماع المواعظ إلى عمل، إلى حركة، إلى مسعى، إلى جھد، إلى تعب، إلى  

  إنجاز

  

  دعونا مّما ألفناه من الخطاب الدیني،نرید الواقع، لماذا واقع المسلمین ال یرضي ؟ 

  ھذه مسؤولیة الجمیع: 

ما لم تحل مشكالتنا، ما لم تھبط نسب البطالة، ما لم تھبط نسب الفقر، ما لم تھبط نسب األمیة، ما لم  

تھبط نسب العنوسة، ما لم تھبط مستورداتنا، وترتفع صادراتنا، ما لم نلغ البأس بیننا، ونجعلھ على 

  أعدائنا، ما لم نتحرك، ما لم نخرج من عزلتنا
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ما لم نخرج من نظامنا الرتیب، نأكل ونشرب ونعلق على األخبار، ونوزع التھم على الناس، وال نفعل  

  شیئاً، ھذا نموذج أصبح من ثقافتنا، ثقافة الیأس

   

  

  ثقافة اإلحباط، ثقافة الشك في كل ما یقال، ثقافة إفراغ كل إنجاز من مضمونھ 
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ال یصدق المسلم شیئاً إیجابیاً، یقول لك: تمثیلیة، مؤامرة، نحن بشر، وغیرنا بشر، ال بد من أن ننتمي  

  إلى المجموع، ال بد من أن نحمل ھموم األمة، ال بد من أن نسعى لشيء.

   

  

ً صعباً، ھناك رقم بسیط جداً، ذكرت ھذا من قبل، یحدثك عن   ال بد من أن یكون الواحد منكم رقما

الوطنیة، وعن حقوق اإلنسان، وعن المبادئ... وقد یكون موظفا ممتنعا عن تنفیذ ھذا األمر لألسباب 

  تالیة، كلھا أسباب قومیة ووطنیة، یأخذ مبلغا تحل المشكلة ألغیت كل قناعاتھال
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ھذا رقم یسیر لھ ثمن، ومھما ارتفع الثمن ما دام لك ثمن فال قیمة لك، المؤمن رقم صعب جداً، لیس لھ  

  ثمن، ال یغیر قناعاتھ مھما دفعت لھ.

   

  

مس في یمیني، والقمر في یساري على أن أترك ھذا األمر ما تركتھ (( وهللا یا عم، لو وضعوا الش

  حتى یظھره هللا أو أھلك دونھ))

  [ السیرة النبویة ]

ً األمر بیدك وهللا، البطولة ال   أیھا اإلخوة الكرام، أنا أخاطب الشباب اآلن، لما ال تكونوا  ً عظیما شیئا

طال العالم عاشوا في بیوت متواضعة جداً، وفي فقر تحتاج إلى مال، وال إلى نسب، وال إلى بیت فخم، أب

  مدقع.

  أرید أن أثیر في الشباب بالذات روح البطولة، أال تستطیع أن تكون صادقاً ال تكذب أبداً ؟ 
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أال تستطیع أن تكون أمیناً أال تخون أبداً ؟ یمكن، أال تستطیع أن تكون عفیفاً ال تزل قدمك أبداً ؟ یمكن،  

أال تستطیع أن تضبط لسانك ؟ یمكن، أال تستطیع إذا دخلت إلى البیت أن تكون كأحد أفراد البیت رحیماً 

  بمن حولك ؟

   

  

تحتاج إلى مال، وال إلى جاه، وال إلى منصب، قد تكون أسعد الناس وأنت یمكن، المبادئ األخالقیة ال  

في مرتبة دنیا، إن هللا یعطي الصحة، والذكاء، والمال، والجمال للكثیرین من خلقھ، لكنھ یعطي السكینة 

  بقدر ألصفیائھ المؤمنین.
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  والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین . 

     

  المصدر

  العنوسة ونصائح للفتیات وأھلیھم . - 1056الخطبة :  -خطب الجمعة  - الخطب 

 


