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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىػ 2442مجادى اآلخر  12ادلوافق  12/1/1212اجلمعة: خطبة  

 كفر ادلنشي ػ ادلسجد الكبَت بكفر ادلنشي 
 }السنة والقرآن الكريم{ 

رسل لنا خَت رسوؿ إختاره من نا القرآف تبيانًا لكل شيئ، وأنزَّؿ ل ،احلمد هلل رب العادلُت
 مض علينا من أحكاـ القرآف.ا غُ بريتو، لُيبُت لنا م

احلق، وجعل يومًا للناس مو بقولو احلق، وحكُ  وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
 أال لو احلق يف الدنيا واآلخرة.وحيكم فيو بينهم ومساه يـو احلق،  ،روا فيو أعماذلمأمجعُت ي

جل لرسالتو، وجعلو وحده ىو و إختاره اهلل عز ف سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو، أوأشهد 
طقو وقولو، ليبُت للناس ما يريده وؿ عن إبالغ شريعتو، وحفظو يف ظاىره وباطنو، حىت يف نُ ادلسئ

 .تبارؾ وتعاىلمنهم رهبم 
اذلادي بك إىل صراطك ادلستقيم، وادلبُت لنا اللهم صل وسلم وبارؾ على سيدنا زلمد 

الذكر احلكيم أف نتبع ىديو ونتأسى لذي أمرتنا يف ج اإلسالـ القومي، واوللمسلمُت أمجعُت منه
 بو أمجعُت.

ومشى على سنتو إىل يـو الدين،  ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو، وكل من اتبع ىداه
 واجعلنا منهم ومعهم برمحتك يا أكـر األكرمُت.

 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:
احلديث يف كاف يف أمور الدين، إذا  كثُرت الفلسفة يف ىذا الزماف وخاصة إذا كاف احلديث 

مور الدنيا، جتد الناس يسلموف للمتخصصُت، فال يستطيع أحٌد أف يتكلم يف فرٍع أأي أمٍر من 
ف يتحدث مع أحٍد من أمن فروع الطب، وأستاذ ىذا الفرع من احلاضرين، بل ال يستطيع 

هود لو بالكفاءة من وصاحب ىذه ادلهنة ادلش ،ي مهنةرباب الفنوف، إف كاف صانعًا يف أأ
 احلاضرين.
ذا كاف احلديث يف أمور الدين، جتد الكل يسارع ويتحدث بل العجب العجاب إلكن 

نو الرأي احلق الوحيد يف ىذا وكأبل ويأيت برأٍي من عنده ويدافع عنو حبماسة شديدة،  ،ويُفيت
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 ىل دين اإلسالـ.الزماف بالنسبة ألىذا عاجيب أالذي يتحدث فيو، وىذا من  
قبل ألٍف وأكثر من أربعمائة عاـ، قاؿ  صلى اهلل عليو وسلَّمفنجد قومًا حتدث عنهم النيب 

 عنهم:
فيقوؿ: ليس لنا شأٌف بو، ما  ديث ألحدكم وىو متكٌئ على أريكتو،ف يأيت احلأ)يُوشك 

آف تيت القر و ين أُ وإوجدناه يف كتاب اهلل استحللناه، وما ال جنده يف كتاب فليس لناشأٌف بو، أال 
 لو معو(. ومث

 :أخرى ويف رواية
 عن المقدام أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال : 

فما وجدنا فيو ، ثي فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل)يوشك أن يقعد الرجل متكئًا على أريكتو يحدث بحديث من حدي
 (  مثل ما حرم اهللسول اهلل، أال وإن ما حرم ر من حالل استحللناه، وما وجدنا فيو من حرام حرمناه

 ف في اللف،، وقال: حسن صحيح ورواه الترمذي باختال، الفتح الكبيرأحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح  اهو ر ]
 [سنن الترمذي بشرح ابن العربيفي 

سبحانو واهلل تُنكر السنة والعمل بالسنة وتكتفي بالقرآف، ظهرت طائفة يف ىذا الزماف 
ل ظهورىم يف القرآف، فإف اهلل عز وجل عندما أمرنا يف القرآف قاؿ لنا يف ردَّ على ىؤالء قب وتعاىل

 نزؿ على قلبو القرآف:أشأف نبيو الذي أوحى إليو و 
 النساء(.02" ) َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اهلل" 

 مباشرًة، وقاؿ عز وجل: سبحانو وتعاىلمن ُيطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل 
نَ ُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي َأنْ ُفِسِهْم  َفال َورَبِّكَ "  ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ

ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما  النساء(.56)"  َحَرًجا ِممَّ
دلن خالف ىدي النيب وسنتو فيما جاء بو يف   اً ووعيد اً شديد اً وأنزؿ اهلل عز وجل حتذير 

 عز شأنو:كتاب اهلل، فقاؿ 
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ "  "  فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 النور(.56)
لنا مبيناً  سبحانو وتعاىلسنة النيب يف القرآف بإسٍم عظيم، فقاؿ  سبحانو وتعاىلومسى اهلل 

 ا:هنألنا إمسها الذي يُعلي من شأنو ومن ش
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يُكْم َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب "   ُلو َعَلْيُكْم َآيَاتَِنا َويُ زَكِّ َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوال ِمْنُكْم يَ ت ْ
 البقرة(.262" ) َواْلِحْكَمةَ 

صلى ذكر أصحاب النيب ومنهم عبد اهلل بن عباس وغَته، أف احلكمة ىنا ىي سنة النيب 
واحلكمة وىي السنة القولية والفعلية والتقريرية  اب، وىو القرآف،يُعلمكم الكت، اهلل عليو وسلَّم

 .صلى اهلل عليو وسلَّمالواردة عن رسوؿ اهلل 
 لزوجات النيب يف سورة األحزاب: تبارؾ وتعاىلوقاؿ اهلل 

َلى ِفي بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن َآيَاِت اهللِ "   األحزاب(.64)"  َواْلِحْكَمةِ  َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
 م.صلى اهلل عليو وسلَّ وىي القرآف ػ واحلكمة وىي أحاديث النيب العدناف  آيات اهلل

ألف اهلل قاؿ عن  ،كاف معنيًا هبا ما حتدث بو النيب العدناففإذا ذُكرت احلكمة يف القرآف  
 حديثو يف كل وقٍت وآف:

 )النجم(. (4)"  ِإْن ُىَو ِإال َوْحٌي يُوَحى( 6) َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى" 
كاف يكتب وراء النيب   رضي اهلل عنووي أف سيدنا عبد اهلل بن عمرو بن العاص ولذا رُ 

 فقاؿ لو نفٌر من قريش: حيفظها،أحاديث النيب و 
صلى فذىب إىل النيب  د يقوؿ احلق وقد يقوؿ وىو غاضباً؟أتكتب عن النيب وىو بشر ق

 وقاؿ: اهلل عليو وسلَّم
ب عنك يف ساعة الرضا وساعة الغضب؟ فقاؿ ىل أكت)إين أكتب عنك يا رسوؿ اهلل، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 ( رواه البخاريفيو إىل بيده وأشار" حق  إال منو خيرج ما بيده نفسي الذي فو اكتب)

، ولو تبارؾ وتعاىلمن اهلل، وإال بروٍح من اهلل  حٍي وإذلاـٍ وإال بو ألنو ال ينطق إال بتأييد اهلل، 
تعالوا بنا إىل رجٍل من أصحاب النيب وىو سيدنا سنة النيب العدناف،  إكتفينا بالقرآف، وتركنا

، ذىب إليو نفٌر من اخلوارج وقالوا لو: ما ىذه األحاديث اليت رضي اهلل عنومراف بن احُلصُت عِ 
 حتدثونا هبا، ىال اكتفيتم بالقرآف؟ قاؿ: تعالوا معي: يقوؿ القرآف: 

ف صالة الُصبح وصالة الظهر وصالة العصر ىل يف القرآكيف نصلي؟ وأقيموا الصالة،  
وصالة ادلغرب وصالة العشاء؟ وىل يف القرآف عدد كل ركعات من ركعات ىذه األوقات؟ 
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمفسكتوا، قاؿ: مم تعلمنا الصالة؟ قاؿ من القائل  
 البخاري رواهصلي( )صلوا كما رأيتموين أُ 

د، وىيئات الصالة وما نقولو ونسبحو هلل ونقرأه فهو الذي علمنا الوقوؼ والركوع والسجو 
صلى اهلل يف الصالة، وعلمنا األوقات اليت نقـو فيها هلل بالصالة، وكل ذلك جاء عن رسوؿ اهلل 

  .عليو وسلَّم
 مث قاؿ: تعالوا معي قاؿ اهلل تعاىل:

 ادلزمل(.12" ) َوَأِقيُموا الصَّالَة َوَآُتوا الزََّكاةَ " 
اؿ؟ وما النصاب يف كتاب اهلل، وما قدر زكاة الزرع؟ وما مقدار زكاة ادلأين نصاب الزكاة 

 خراج الزكاة؟ هما وجب على صاحبو إالذي بلغو عنو كٌل من
نواع الزكاة؟ فسكتوا، فقاؿ: الذي علمنا ذلك ىو أومانصاب كل  وما زكاة احليوانات؟

 سيدنا رسوؿ اهلل وذكره يف سنتو.
 هو الذي قاؿ: وكذلك احلج، ف الصياـ،وكذلك 

 والنسائي ومسلم أمحد رواه ()خذوا عٍت مناسككم
أمرنا أف نقتدي بو يف كل ىذه األعماؿ، واألمر األعظم جاء لنا من اهلل يف قولو لنا 

 أمجعُت:
اهلل   ِخَر َوذََكرَ َواْليَ ْوَم اآل َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اهللَ " 

 األحزاب(.12)"  ًراَكِثي
بتو، فقاؿ لنا أمرنا أمرًا صرحيًا باتباع سنتو، وجعل ذلك ىو الطريق حمل بل إف اهلل عز وجل

 أمجعُت:
 آؿ عمراف(.62)"  ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلل" 

 والنتيجة والثمرة: موا هبديي وسنيت يف كل أحوالكواتبعوين يعٍت إقتد
 آؿ عمراف(.62)"  َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواهلل َغُفوٌر َرِحيمٌ " 

  تشريعُت نأخذ منهما شرع اإلسالـ: إذاً يا أيها األحبة فإف اهلل عز وجل جعل لنا أصلُت
  ىو كتاب اهلل. :األوؿالتشريع 



5 

خر، حدمها عن اآلا وال غٌت ألومها يكمالف بعضهم ،ىو سنة رسوؿ اهلل :والتشريع الثاين 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم قاؿ 

 مالك أخرجو( وسنيت اهلل كتاب هبما، دتسكتم ما بعدمها تضلوا لن شيئُت فيكم تركت)
 وصححو مسنداً  واحلاكم مرساًل،

 أو كما قاؿ:
 أدعوا اهلل وانتم موقنوف باإلجابة.

               

 الخطبة الثانية:
يقو وجعلنا من عباده ادلسلمُت، ونسألو عز فو الذي أكرمنا هبُداه وتُت احلمد هلل رب العادل

وجل أف يُثبتنا على ذلك، ويزيدنا ىدًى وصدقًا ويقينا، حىت يتوفانا مسلمُت، ويُلحقنا 
 بالصاحلُت.

 حيق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرموف.، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو
عبد اهلل ورسولو، أدَّى الرسالة وبلغ األمانة، وتركنا على احملجة زلمدًا أف سيدنا  وأشهد

 البيضاء، ليلها كنهارىا، ال يزيغ عنها إال ىالك.
لتو نورًا لنا يف الذي جعلتو رمحًة للعادلُت، وجع ،على سيدنا زلمداللهم صلِّ وسلِّم وبارؾ 

النعيم، واتباع سنتو جنة يف القيامة، وجواره يـو شفاعتو يـو الدين، وارزقنا مجيعًا  وشفيعاً  الدنيا
 يف كل وقٍت وحُت، آمُت آمُت يا رب العادلُت.

 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:
شيئاً أف ال يفعل اإلنساف ادلؤمن إف اهلل عز وجل أدب ادلؤمنُت بأدٍب عظيٍم يف كتاب اهلل، 

علم احلكم الصحيح يف كتاب اهلل،  مور ُأخراه، إال إذاأور دينو أو من أو من أممور دنياه أمن 
 وغَت ملٍم بتفاصيلها قاؿ اهلل تعاىل لنا يف ذلك: ،ويف سنة رسوؿ اهلل، فإذا كاف على غَت علٍم هبا

 النحل(.46)"  فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُمونَ " 
تضاه لنا رب العادلُت عندما الدين، أىل ادلنهج الوسطي الذي ار  لعلماء ادلتفقهُت يفيسأؿ ا

 قاؿ يف أمة سيدنا رسوؿ اهلل:
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 البقرة(.246" ) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا"  
سأؿ عن كل ألننا سنُ  ،وال جبهلنا يولناظوظنا وال محبوال ٍل بأىوائنا، أي عمػ نقـو بعمٍل وال 

 فمثاًل: عمٍل عملناه،
 نفقتو؟ أيـو القامة من أف مجعتو وأين  كل قرٍش مجعناه سُنسأؿ عنو  :ادلاؿ

 مو اهلل ورسولو؟و اهلل ورسولو؟ أـ من حراـ حرَّ أحلَّ من أين مجعتو يعٍت ىل من حالٍؿ 
بيحو اهلل ورسولو، أو يف باب حرمو كتاٍب اهلل يُ  فقتو يف بابٍ و يعٍت ىل أننفقتأومن أين 

 ورسولو.
: ىذا مايل ويل حرية البعض يقوؿع أؿ عنو، فلم نسمفإذا كاف كل قرٍش سأمجعو سُأس

عليو؟  تبارؾ وتعاىلفلو كاف ىذا مالك ولك حرية التصرؼ فيو، فلم حياسبك اهلل  التصرؼ فيو؟
 لكن ادلاؿ ماؿ اهلل:

ا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيوِ "   احلديد(.2" ) َوَأْنِفُقوا ِممَّ
وفيما بينو  ،يعات اهلل يف كتاب اهلللتشر  خليفة عن اهلل يف ىذا ادلاؿ، تُنفق منو وفقاً وأنت 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 
وأف حتـر ىذا أو ىذه من البنات،  بناء،ألق لك عند موتك أف تُعطي ىذا من اولذا ال حي

نتهى انت يف حياتك الدنيا، فإذا أتمتع بو من احلالؿ ويف احلالؿ طادلا تفإف لك ىذا ادلاؿ 
ا منإوانك، أصبح ىذا ادلاؿ ليس ملكاً لك، و أمن الدنيا وانتهى عصرؾ و  زمانك، وقُرب خروجك

صلى اهلل عليو التقسيم بينهم يف كتاب اهلل، وكما بُت رسوؿ اهلل و  ملكًا للورثة الذين ذكرىم اهلل،
 .وسلَّم

دخلت يف قوؿ  أعطيت ىذا،إذا تصرفت هبوايا يف ىذا ادلَتاث عند ادلوت وحرمُت ىذا و 
 :ى اهلل عليو وسلَّمصلرسوؿ اهلل 

 الشعب يف والبيهقي ماجو ابن رواه(  اجلنة من مَتاثو اهلل قطع مَتاثا قطع من )
ماؿ اهلل، وحنن نتصرؼ فيو كما يريد اهلل، وقد وضَّح لنا بالتفصيل أبواب احلالؿ ادلاؿ  إذاً 

ح دلاؿ، ووضَّ كتساب اقًتب منها عند إاليت نكتسب منها ادلاؿ، وأبواب احلراـ والشبهات اليت ن
   .سبحانو وتعاىللنا كذلك الئحة اإلنفاؽ اليت ترضي الكرمي اخلالؽ 
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يرينا احلق حقًا ويرزقنا  ف يلهمنا رشدنا، وأفنا يف ديننا، وأأف يفقه تبارؾ وتعاىلأسأؿ اهلل  
 وأف يرينا الباطل باطاًل ويرزقتنا اجتنابو. اتباعو،

  احلات، والفوز بعمل النوافل والقرباتزالصاللهم حبب إلينا فعل اخلَتات، واستباؽ 
مباركًا لنا فيها، واحفظنا من األرزاؽ احلراـ واخلبائث اليت  أرزاقًا حالالً اللهم ارزقنا يف الدنيا 

 هنيت عنها ومجيع الذنوب واآلثاـ.
األحياء منهم  ، وادلؤمنُت وادلؤمنات،وللمسلمُت وادلسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا

 الرامحُت. إنك مسيٌع قريٌب رليب الدعوات يا أرحموات، وادل
  عنا على ذكرؾ وشكرؾ وُحسن عبادتك.وأ ،أمورنا بتوفيقك توؿَ اللهم 

واجعل ختطيطهم يف حنورىم، واجعل كيدىم  ،عدائهاأاحفظ بلدنا مصر من كل  مالله
  هم شديد.وبأساىم بين

وفق قادتنا وقادة ادلسلمُت أمجعينم وامجعنا جامعًة إسالمية، و  ،اللهم احفظ الراعي والرعية
 للعمل بكتابك، وسنة حبيبك يف كل وقٍت وحُت.

اللهم بارؾ لنا يف أرزاقنا، وبارؾ لنا يف أمساعنا وأبصارنا، وبارؾ لنا يف أوالدنا وبناتنا 
  وزوجاتنا، وبارؾ لنا يف كل شيٍئ لنا أو حولنا يا أرحم الرامحُت.

 عباد اهلل اتقوا اهلل:
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  هللَ ِإنَّ ا﴿ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ

ُرونَ   النحل(.02) ﴾َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة.

 

 


