
 خطبت محفليت قصيرة عن الجار

ٚادذح ِٓ اٌخطت اٌّذف١ٍخ اٌزٟ ٠زُ رٕبٌٚٙب فٟ ئدذٜ إٌّبسجبد اٌخبصخ 

ٚاٌزٟ رذّث عٍٝ ادزشاَ اٌجبس ٚضشٚسح اإلدسبْ ئ١ٌٗ ٚعذَ اإلسبءح أٚ 

ّْ اإلسالَ جعً ٌٍجبس دمٛلًب ٚرشن  األر٠خ ضّٓ اٌسطٛس اٌزب١ٌخ، د١ُث أ

ا، ع١ٍٗ ٚاججبد، ٚدّث اٌّس١ٍّٓ عٍٝ ادزشاَ اٌجبس ٚأٚصٝ ثزٌه وث١شً 

 :ِّٚب جبء ضّٓ اٌخطجخ اٌّذف١ٍخ عٓ اٌجبس ف١ّب ٠ٍٟ

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ، ٚاٌذَّذ هلل سة اٌعب١ٌّٓ، ٔذُّذٖ ٚٔسزع١ُٕٗ 

ٚٔسزغفُشٖ، ٚٔعُٛر ثبهلل ِٓ ششِٚس أٔفِسٕب، ِٚٓ س١ئبِد أعّبٌِٕب، ِٓ ٠ِٙذٖ هللاُ 

َٞ ٌُٗ، ٚأشُٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ًْ فال ٘بد ًَّ ٌٗ، ِٚٓ ٠ضٍ  ٚدَذٖ ال فال ِض

شش٠َه ٌٗ، ٚأشُٙذ أْ ِذًّذا عجُذٖ ٚسسٌُٛٗ، ٚصٍّٝ هللا عٍٝ ِذّذ ٚعٍٝ آٌٗ 

 :ٚصذجٗ أجّع١ٓ، أِب ثعذ

ّْ هللا سجذبٔٗ ٚرعبٌٝ أِشٔب ثبإلدسبْ ئٌٝ اٌجبس فمبي  أ٠ٙب اإلخٛح اٌىشاَ، ئ

 َٛ ٌْ ثِب َٚ ِٗ َش١ْئًب  اَل رُْشِشُوٛا ثِ َٚ  َ اْعجُُذٚا هللاَّ َٚ ثِِزٞ فٟ وزبثٗ اٌعض٠ض: } َٚ ِٓ ئِْدَسبًٔب  اٌَِذ٠ْ

بِدِت  اٌصَّ َٚ ٌُْجُِٕت  ٌَْجبِس ا ا َٚ ٌْمُْشثَٝ  ٌَْجبِس ِرٞ ا ا َٚ  ِٓ َسبِو١ َّ ٌْ ا َٚ  ٝ َِ ١ٌَْزَب ا َٚ ٌْمُْشثَٝ  ا

 َِ َ اَل ٠ُِذتُّ  َّْ هللاَّ ُْ ئِ بُُٔى َّ ٍََىْذ أ٠َْ َِ ب  َِ َٚ  ًِ ج١ِ ِٓ اٌسَّ اْث َٚ ِْٕت  ٌَْج ْخزَباًل ثِب ُِ  َْ ْٓ َوب

روش هللا رعبٌٝ اٌجبس ثثالثخ أصٕبف ُِٕٙ اٌجبس رٞ اٌمشثٝ  ، ٚلذفَُخًٛسا{

ٚ٘ٛ اٌجبس رٞ اٌمشاثخ اٌشدُ ِٕه، ٚاٌجبس اٌجٕت ٖ اٌجبس اٌجع١ذ اٌزٞ ال 

ىّب، ٚاٌصبدت اٌجٕت ٘ٛ اٌصبدت ٚاٌشف١ك فٟ اٌسفش، ٚلذ أوثش ٕلشاثخ ث١

ّٓ س١ذ اٌشسٛي اٌىش٠ُ أّٔٗ س١ّٛسثٗ، لبي  ٔب ججش٠ً اٌزٛص١خ ثبٌجبس دزّٝ ظ

ٌَْجبِس، َدزَّٝ  ًُ ٠ُِٛص١ِٕٟ ثِب ب َصاَي ِجْجِش٠ َِ سسٛي هللا صٍّٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُّ: "

ثُُٗ ظَ  سِّ َٛ ُ َس١ُ ُْٕذ أََّٔٗ ، ِٚٓ عالِبد ئ٠ّبْ اٌّسٍُ ثبهلل ٚا١ٌَٛ ا٢خش ٘ٛ ئوشاَ "َٕ

 َِ ْٛ ا١ٌَ َٚ ُٓ ثِبهللِ  ِِ َْ ٠ُْإ ْٓ َوب َِ  اٌجبس ٚاإلدسبْ ئ١ٌٗ، لبي صٍّٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُّ: "

ُِذسًٕب ع١ٍٗ أْ ا٢ِخِش فاََل ٠ُْإِر َجبَسُٖ" ، ِٚٓ أساد أْ ٠عشف ئْ وبْ سجاًل 

٠ٕظش ئٌٝ عٍّٗ ِع جبسٖ فّٓ وبْ ٠عًّ خ١ًشا ٠ٚذسٓ ئٌٝ جبسٖ فٙٛ سجً 

ُِسٟء، فبإلدسبْ ئٌٝ اٌجبس ِٓ  ُِذسٓ، ِٚٓ وبْ غ١ش ري فٙٛ سجً 
 ُِ ذس١ٕٓ فٟ د١ٔبٔب عالِبد اإل٠ّبْ ٚاٌزمٜٛ، ٌٕٚىٓ أ٠ٙب اإلخٛح اٌّسٍّْٛ 

ِٚىش١ِٓ ٌج١شإٔب، سبع١ٓ فٟ وست سضب هللا عّض ٚجً ٚاٌعًّ ثٛصب٠ب 

 .سسٌٛٗ اٌىش٠ُ، ٚاٌسالَ ع١ٍىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ
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رزعذد ص١غ اٌخطت اٌّذف١ٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ ٌٍخط١ت ئٌمبؤ٘ب فٟ إٌّبسجبد 

ٌّس١ٍّٓ ثذمٛق اٌجبس ٚضشٚسح اإلدسبْ ئ١ٌٗ ٚعذَ ٚاالجزّبعبد ٌززو١ش ا

 :أر٠زٗ، ٚف١ّب ٠ٍٟ خطجخ ِذف١ٍخ لص١شح عٓ دمٛق اٌجبس ٟٚ٘

ثسُ هللا اٌشدّٓ اٌشد١ُ، ٚاٌذّذ هلل سة اٌعب١ٌّٓ، ٚأفضً اٌصالح ٚأرُ 

اٌزس١ٍُ عٍٝ س١ّذ اٌخٍك ٚاٌّشس١ٍٓ ِذّذ ٚعٍٝ آٌٗ ٚصذجٗ ِٚٓ رجعُٙ 

ب  ِّ ٍْ ئٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ، أ ثعذثادسب :  

أٚص١ىُ عجبد هللا ٚٔفسٟ ثزمٜٛ هللا، ٚاجزّعٛا عٍٝ اٌّذجّخ ٚاٌشدّخ، ٚال 

ُّسٍّْٛ ِٓ ٌسبٔٗ  ُُ ِٓ سٍُِ اٌ سٍ ُّ رزفّشلٛا عٍٝ اٌخصِٛخ ٚاٌّشبدٕخ، فبٌ

َ هللا ع١ٍٗ، ٚاعٍّٛا أ٠ٙب اإلخٛح اٌّسٍّْٛ  ٙبِجُش ِٓ ٘جَش ِب دشَّ ُّ ٠ِٚذٖ، ٚاٌ

ّْ ِٓ أدذ أسجبة دخٛي اٌّسٍُ ئٌٝ اٌج ٕخ ٚاٌفٛص ثٙب فٟ ا٢خشح ٘ٛ أ

اإلدسبْ ئٌٝ اٌجبس، ِٚٓ أدذ أسجبة دخٛي اٌّسٍُ ئٌٝ إٌبس "أجبسٟٔ 

ٚأجبسوُ هللا" ٘ٛ اإلسبءح ئٌٝ اٌجبس ٚأر٠زٗ، فمذ جبء فٟ اٌذذ٠ث اٌصذ١خ 

لبي: "  -سضٟ هللا عٕٗ-عٓ أثٟ ٘ش٠شح 

ً   لبي ،هللاِ  سسٛيَ  ٠ب :َسُج   َّْ ِِٓ ٠ُزَوشُ  فاُلٔخَ  ئ ،َصالرِٙب َوثَشحِ   ٙب  ِِ ،ٚص١ب  

،َٚصَذلزِٙب ب َغ١شَ    ثٍِسبِٔٙب، ج١شأَٙب رُإرٞ أَّٔٙ

؛هللاِ  سسٛيَ  ٠ب :لبي .إٌَّبسِ  فٟ ٟ٘ :لبي   َّْ ِِٓ ٠ُزَوشُ  فاُلٔخَ  فا ٙب لٍَِّخِ   ِِ ،ص١ب  

،َٚصَذلزِٙب ،ٚصالرِٙب  ب  ثبألثٛاس ِٓ األلظ، ٚال رإرٞ ج١شأٙب  رَصذَّقُ  ٚئَّٔٙ

، ِٚٓ دمٛق اٌجبس عٍٝ جبسٖ ئوشاِٗ ِخ"اٌجَّٕ  فٟ ٟ٘ :لبي  .ثٍسبٔٙب

ٚاإلدسبْ ئ١ٌٗ ٚعذَ أر٠زٗ ثبٌىالَ أٚ اٌفعً، فمذ جبء فٟ اٌذذ٠ث اٌشش٠ف 

ّْ سسٛي هللا صٍّٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُّ  -سضٟ هللا عّٕٙب-عٓ عجذ هللا ثٓ عّشٚ  أ

لبي: "خ١ُش األصذبة عٕذ هللا خ١ُشُ٘ ٌصبدجٗ، ٚخ١ُش اٌج١شاْ عٕذ هللا 

، فاوشاَ اٌجبس ٠أرٟ ثبٌسالَ ١ٌٚٓ اٌىالَ ٚاٌزعبطف ِعٗ بِسٖ"خ١ُشُ٘ ٌج

ٚدفظٗ فٟ غ١جزٗ،  ٚئسشبدٖ ئٌٝ ِب ف١ٗ صالح ٌٗ ٚألٍ٘ٗ فٟ د٠ٕٗ ٚد١ٔبٖ،

ِٛاسبرٗ فٟ دضٔٗ، ٚئ٘ذائٗ ِب ر١ّسش ٌٗ ِٓ سصق ٚٔعّخ ِٓ ٚٚاٌفشح ٌفشدٗ 

٠ذ اٌّذجخ اضرزهللا سجذبٔٗ ٚرعبٌٝ، فجٙزٖ األِٛس رزٛثّك اٌعاللبد ث١ٓ إٌبط ٚ

إلٌفخ ف١ّب ث١ُٕٙ، ٚسٛد االِٓ ٚاالِبْ فٟ اٌّجزّع ٠ٚزعبْٚٔٛ عٍٝ اٌجش اٚ

ٚاٌزمٜٛ، ٠ٚىسجْٛ سضب هللا ٚاٌفٛص ثجّٕزٗ، ٔفعٕٟ هللا ٚئ٠بوُ ثبٌمشآْ ٚ٘ذٞ 

ِذّذ سسٛي هللا، ٚألٛي لٌٟٛ ٘زا ٚاسزغفش هللا ٌٟ ٌٚىُ، ٚاٌسالَ ع١ٍىُ 

 .ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ



 


