
 للشيخ حممد بوبكري 2551051029خطبة اجلمعة 
 تصحيح املفاهيم

 
 باعتبارها صادرة من أناس مسلمني، صحيحة، هنا مفاهيمأيظن الناس  لقد سادت يف اجملتمع االسالمي أفكار ومفاهيم خاطئة،

سالم منذ طلوع اإل وجوهرها؛ هلذا حَرص ونص السنة النبوية ولو كانت خمالفة لنص القرآن وروحه،، هنا إسالميةأفعلق يف أذهاهنم 
ومل يرتكهم لشطحات الفكر،  والقيم واملبادئ، األمور واملواقف، ىلإ، حىت تستقيم نظرهتم هئبناأفجره، على تصحيح مفاهيم 

 0فيزيغوا عن القصد، وتتفرق هبم السبل، واحنرافات اهلوى
 

من تلك  والتصورات املنحرفة؛ واألفكار الباطلة، املفاهيم املغلوطة، تصحيح على  والسنة النبوية، القرآن الكرمي،  مر دأب هلذا األ
يأيت مبا خيالف  ولو كان صاحبه عالن وتظاهر به،إنه جمرد أىل يومنا هذا إظن الناس منذ القدمي  مفهوم اإلميان، الذي: املفاهيم 

كما وضحت 0 "وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم سلمناأولوا ق قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن" :وهلذا قال اهلل تعاىل ذلك،
 ليس اإلميان بالتمين وال بالتحلي،" :الصالة والسالم قال عليه حقيقة اإلميان هي العمل الذي يطابق القول واالعتقاد،أن السنة 

  0"العمل ولكن ما وقر يف القلب وصدقه
بل " اليؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه": لناس،ليس بإميانن اإلميان الذي ال حيمل صاحبه على حمبة اخلري لأكما 

شبعانا وجاره اىل  ليس مبؤمن من بات" :ال يف نفسه وذاته وال يأبه لغريهإوسلم اإلميان عمن ال يفكر  ينفي الرسول صلى اهلل عليه
 "جنبه جوعان

حيث ينم هذا عن احلقد والكراهية داخل هذه ، بإميانليس  الناس نوالعفو ع الصفح ىلإصاحبه  ال يدفع  ن اإلميان الذي إ
لقد كان يف قصصهم  : قائال العربة ألخذ فضل من أنبياء اهلل ورسله، الذين قص علينا القرآن قصصهم،أولن نكون حنن  القلوب

 000ماكان حديثاً يفرتى عربة ألويل األلباب
 

التقوى تكمن يف كثرة الصالة، ولكن القرآن  نأن كثريا من الناس يفهم أذلك  و التقوىأمفهوم الرب : يضاأومن املفاهيم املغلوطة 
 :وعال قال جل بعد اإلميان باهلل واليوم االخر، تكمن يف اإلنفاق والتضامن مع أبناء اجملتمع، ن التقوىأمبينا  هذا املفهوم، يصحح

املال على  ىتآخر واملالئكة والكتاب والنبيئني و اآل واليوماهلل بمن آولكن الرب من  ن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغربأليس الرب "
 000" حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني

 
ن عامة الناس أذلك  التفاضل بني الناس، مفهوم على تصحيحها، وسلم  صلى اهلل عليه  رسول اهلل  ومن املفاهيم اليت عِمل 

أغرب  رب أشعث" :فقال صلى اهلل عليه وسلم هي مقياس األفضلية، والضخامة والفخامة والنسب واجلاه  واملال  ن الزينة أ يعتربون
تصحيح املفاهيم للناس عرب كل  والسنة النبوية  هكذا حاول القرآن الكرمي 0 "لو اقسم على اهلل البره ال يؤبه له مدفوع باألبواب

 0األزمان
 

 لكن ال نه جمتمع إسالمي،أي جمتمع يزعم أن إ0 االسالمية و الدولةأسلم، ويف زماننا اليوم سادت مفاهيم خاطئة، عن اجملتمع امل
 !ليس مبجتمع مسلم لوان،واختلفت األ وتناءت األوطان ، العميق، مهما بعدت الديار، واحلب تسوده عاطفة اال خاء الوثيق،

سالم حقاً خوة اإلأ ال بأخوة جامعة،إ يشعروا ، ملجناسا وألوانا وطبقاتأن مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ضم حتت سقفه إ
بن  وعبد الرمحن كان فيهم الغين كعثمان بن عفان، وبالل احلبشي،و وصهيب الرومي، كان فيهم سلمان الفارسي وصدقا،



 القوي،واألبيض واألسود والضعيف و  مي،واأل واملتعلم وفيهم البدوي واحلضري، وعمار، عوف،وفيهم الفقري كأيب ذرية الغفاري،
يف  وشرب االرض بإيثار،مل جيدوا ،ورقعة الثوب بإخالص اقتسموا اللقمة بصدق، صادقة، خوة وحمبةأحد منهم بغري أومل يشعر 

ومع  الدنيا الفانية، مر أي شيء من أوال قماش وال  ماال وال حنن مل نقتسم ومل نشرتك ال أرضا0 صدورهم غال وال كراهية وال حقدا
 !والبغضاء بيننا  ذلك العداوة

 !نتبدل وحنن حنن،مل نتجدد ومل وتتجدد الذكريات والشعائر، تأيت علينا املواسم والفضائل،
 
املؤمن للمؤمن  " :ال ينهدم وال يتزعزع جمتمعا مرصوصا افيجعله خوة هي ذاك املالط الذي يربط بني اللبنات املسلمة،ن األإ

بل 0 "خوةإمنا املؤمنون إ" ساسيةحد مبادئه األأليست على هامش االسالم ولكنها خوة األ0 "كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا
والذي نفسي بيده لن تدخلوا " :تربطه حمبة ال بإميانإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقسم باهلل على عدم دخول املرء اجلنة إ

 0من الصادقنيجعلنا اهلل وإياكم 000"  ولن تؤمنوا حىت حتابوا اجلنة حىت تؤمنوا،


