
خطبة عيد الفطر 1439هـ 
  الُ أكـبـر عـددَ مـا صـام صـائـمٌ وأفـطـر, ال أكـبـر عـددَ مـا هَـلَّـلَ مُـهَـلِـلٌ وكَـبَّـر, ال أكـبـر ال أكـبـر, ال 

إله إال ال, ال أكبر ال أكبر ول احلمد. 
احلــمــد ل الــذي سَــهَّــلَ لِــلــعِــبــادِ طــريــق الــعــبــادة ويَــسَّــر, وأفــاض عــلــيــهــم مــن خــزائــن جُــودِهِ الــتــي ال 
وطَــهَّــر, أحــمــدُهُ  الــذنــوبِ  ويــتــكــرر, نَــقَّــاهُــم بــه مــن دَرَنِ  ف كــل عــامٍ  لــهــم عــيــدًا يــعــودُ  حتُــصَــر, وجَــعَــلَ 

سُبحانَهُ على نِعَمِهِ التي ال حتُصَر. وأَشكُرُه وهو املُستحق ألن يُحمَدَ ويُشكَر. 
لكَ احلمدُ حمداً طيباً ميألُ السمــــا      وأقطارَها واألرضَ والبرَّ والبحـرَا 
لكَ احلمدُ مقروناً بشكرِكَ دائمــــاً  لكَ احلمدُ ف األولى وف األخـــرى 
لكَ احلمدُ ما أوالكَ باحلمدِ والثنــا           على نعمٍ أتبعتَها نِعماً تـــــــترى 
لكَ احلمدُ ياذا الكبرياءِ ومنْ يكنْ       بحمدِكَ ذَا شكرٍ فقدْ أحرَزَ الشكرَا 

وأشـهـد أن ال إلـه إال ال وحـده ال شـريـك لـه خَـلَـقَ فَـقَـدَّرَ, وشـرّع فَـيَـسَّـر. وأشـهـد أن مـحـمـدًا عـبـدُهُ 
ورسـولـه, صـاحـبُ الـلـواء والـكـوثـر, غُـفِـرَ لـه مـا تـقـدم مـن ذنـبـه ومـا تـأخـر, ومـا غـرّه ذاك.. فـقـام عـلـى 
قَـدَمِـهِ حـتـى تَـفَـطَّـر… الـلـهـم صَـلِّ عـلـى مـحـمـد وعـلـى آلـه وصـحـبـه مـا الحَ هِـاللٌ وأنـور, وسَـلِّـم تـسـلـيـمـا 

كثيرًا… … … الُ أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ الَ إِلَهَ إاِلَّ الُ, وَالُ أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ, وَلِ احلَْمْدُ. 
الُ أَكْــبَــرُ عَــلَــى مَــا هَــدَانَــا, وَالُ أَكْــبَــرُ عَــلَــى مَــا أَعْــطَــانَــا, وَالُ أَكْــبَــرُ عَــلَــى مَــا أَوْالَنَــا, احلَْــمْــدُ حَــمْــدًا 
رَبّ  األَْرْضِ  وَرَبّ  مَـاوَاتِ  الـسـَّ رَبّ  احلَْـمْـدُ  هِ  رَبّــنَــا وَيَــرْضَــى, {فَـلِـلـَّ كَــمَــا يُــحِــبّ  كَــثِــيــرًا طَــيّــبًــا مُــبَــارَكًــا فِــيــهِ 

الْعَاملَِيَ * وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِ السَّمَاوَاتِ وَاألَْرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ احلَْكِيمُ }… أمَّا بعدُ: 
 . ( فأوصِيكُمْ -أيها الناس -  ونَفْسي بِتَقْوى الِ: (فَاتَّقُوا الََّ يَا أُولِي األَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

أيـهـا الـكـرام : ف مـثـلِ هـذا الـيـومِ الـبـهـيـج, قـبـلَ أربـى مـنْ أربـعـةِ عـشـرَ قـرنًـا, وف أكـمـلِ بـيـتٍ إميـانـيّ, 
دخـلَ الـصـديـقُ رضـيَ الُ عـنـه حـجـرةَ ابـنـتِـه عـائـشـةَ رضـيَ الُ عـنـهـمـا; فـإذَا بـجـاريـتـيِ مـنْ جـوارِي 
األنـصـار, تـغـنّـيـانِ بـأهـازيـجِ األنـصـارِ فـنـهـرَهُـمـا الـصـديـق: فـقـالَ لَـه املـبـعـوثُ رحـمـةً لـلـعـاملـي: "يَـا أبَـا بـكـرٍ 

إنّ لكلِ قومٍ عيدًا وهذَا عيدُنا" 
ال أكـبـر! نـعـمْ هَـذَا عـيـدُنـا أيّـهـا املـسـلـمـون! نـعـمْ هـذَا يـومُ فـرحـتِـنـا, هـذَا يـومُ بـهـجـتِـنـا فَـلـنُـسْـمِـعِ الـكـونَ 

كلَّه شعارِ عيدِنا: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُوا الََّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ). 
  . الُ أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ الَ إِلَهَ إاِلَّ الُ, وَالُ أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ, وَلِ احلَْمْدُ

أيّــهــا املــتــعــيــدون الــكــرام : إنّ فــرحــتَــكــم الــيــومَ بِــهــذا الــعــيــد, تــشــاطــرُكُــم فِــيــه بــقــاعٌ عــبــدتّ الَ فــيــهــا, 
وسماءٌ كانَتْ تصعدُ فيها أعمالُكم; فعيدُكم مبارك, وتقبّلَ الُ منّا ومنْكُم صالحَ القولِ والعملِ. 

هـنـيـئًـا لـكـمْ وأنـتـمْ تـصـعـدون ف مـدارجِ اإلحـسـان, فـبـاألمـسِ كـنـتُـمْ صُـوّامـاً ف مـدرسـةِ الـتـقـوى: (لَـعَـلّـكُـمْ 
تَـتّـقُـون), وأنـتُـمُ الـيـومَ تـتـطـلّـعـون مـعَ هـذا الـعـيـدِ إلـى مـنـازل الـشـاكـريـن: (لَـعَـلّـكـم تَـشْـكُـرُون), وَبِـذَا يـكْـتـمـلُ 

لكُمْ جوهرُ اإلميان…  ونعيمُ األبدان: تقوى وصبر … وعبادةٌ وشكر.  



 .      الُ أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ, الَ إِلَهَ إاِلَّ الُ وَالُ أَكْبَرُ, الُ أَكْبَرُ وَلِ احلَْمْدُ
أيّــهــا اإلخــوةُ الــكــرام: الــيــومُ عــيــدُنــا نُــعــلــنُ فــيــه طــمــسَ األحــزان, ووأدَ األتــراح, يــومٌ نــتــعــبــدُ الَ فــيــه 
بـالـفـرحِ كـمـا تـعـبـدّنَـاهُ ف رمـضـانَ بـاخلـشـوع, إنّـه يـومٌ تـتـكـامـلُ لـنَـا الـعـبـوديـةُ ف الـسـراءِ والـضـراء, فـإنْ 
كــانَ لــنــا ف رمــضــانَ قــنــوتٌ ودعــاء, فَــلَــنــا ف الــعــيــدِ ســرورٌ وهــنــاء, وَ" أَحَـبّ األَْعْـمَـالِ إِلَـى الَِّ سُـرُورٌ 

تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم". 
 أمـة مـحـمـد ملسو هيلع هللا ىلص .. يـا مـن خَـرَجـتُـم لـلـعـيـد .. ولَـبِـسـتُـم اجلـديـد .. وخَـتَـمـتُـمُ الـشـهـرَ الـفـقـيـد .. أُهـديـكـم 

اليومَ (نصائحُ أربع).. أبثها إلى قلوبكم.. نفعني ال وإياكم بها. 
األولى: تقبلَ الُ منا ومنكم, وعيدكم مبارك, وكلَّ عام وأنتم بخير. 

أهـالً بفِطْـرٍ قـد أضاءَ هِـاللُـه *** فـاآلنَ فاغْدُ على الصِّحاب وبَكِّـرِ 

وانظـرْ إليـه كزورقٍ من فِضَّــةٍ *** قـد أثقلتْـهُ حُمُـولـَةٌ من عَنْبَـرِ 

هـاقـد حـلّ الـعـيـد.. فـالـبـسـوا فـيـه اجلـديـد.. وأظـهـروا الـفـرح والـسـعـادة, فـهـي سـنـة نـبـيـكـم ملسو هيلع هللا ىلص أيـهـا 
العائدون… 

والعيدُ أَقبَلَ مـَزهُوَّاً بِطَلعَتِهِ ******** كأنه فارسٌ ف حُلَّةٍ رَفَـالَ  
واملسلمون أشاعوا فيه فَرحَتَهُم*** كما أشاعوا التحايا فيهِ والقُباَل  
فَليَهنَأِ الصائمُ املُنهي تَعَـبُّدَهُ **** مبَقدِمِ العيدِ إنَّ الصومَ قد كَماُلَ 

 . ال أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ, الَ إِلَهَ إاِلَّ الُ وَالُ أَكْبَرُ, الُ أَكْبَرُ وَلِ احلَْمْدُ
الـثـانـيـة: تـصـافـحـوا…و تـسـامـحـوا… روى الـطـبـرانـي وصـحـحـه األلـبـانـي عـنْ حُـذَيْـفَـةَ بْـنِ الـيَـمَـانِ رَضِـيَ 
ال عَـنْـهُ, عَـنِ الـنَّـبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قَـالَ: (إِنَّ املُْـؤْمِـنَ إِذَا لَـقِـيَ املُْـؤْمِـنَ فَـسَـلَّـمَ عَـلَـيْـهِ وَأَخَـذَ بِـيَـدِهِ فَـصَـافَـحَـهُ 

 ( تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ
…عـيـدٌ ملَـن عـفـا عـمّـن هَـفَـا, وأحـسـنَ ملـنْ أسـاء, الـعـيـدُ عـيـدُ مـن حـفِـظَ الـنـفـسَ وكـفَّ عـن نـوازِعِ  والـعـيـدُ

الهوى…  
الـعـيـدُ فـرحـةٌ وبـهـجـة, فـمـن أحـبَّ أن يُـسـامِـحَـه الـنـاسُ فـلـيُـسـامِـحَـهُـم, ومـن زادَ حـبّـه لـنـفـسِـه ازدادَ كـرهُ 
الــنــاسِ لــه, واألُلــفــةُ دلــيــلُ حُــســنِ اخلُــلُــق, والــنُــفــرةُ عــالمــةُ ســوءِ اخلُــلــق, الــتــهــنــئــةُ الــصــادقــةُ واالبــتــهــاجُ 
احلـقُ ملـن قَـبِـل الُ صـيـامَـه وقـيـامَـه, وحـسُـنَـت نـيـَّتُـه وصـلُـح عـمـلُـه, وحـسُـنَ خُـلُـقُـه وطـابَـت سـريـرتُـه…قـال 

األحنف:“إياكم ورأيُ األوغاد… الذين يَرَونَ الصَّفحَ والعفوَ عارًا”. 
 . ال أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ, الَ إِلَهَ إاِلَّ الُ وَالُ أَكْبَرُ, الُ أَكْبَرُ وَلِ احلَْمْدُ

الـثـالـثـة: تـراحـمـوا… فـالـراحـمـون يـرحـمـهـم الـرحـمـن…  هـنـيـئًـا ملُـوسِـرٍ يـزرعُ الـبـهـجَـة, ومُـحـسـنٍ يـعـطِـفُ 
على أرملةٍ ومسكيٍ ويتيم, وصحيحٍ يعودُ مريضًا, وقريبٍ يزورُ قريبًا…  



الــعــيــدُ مُــنــاســبــةٌ كــرميــةٌ لــتــصــافِ الــقــلــوب, ومُــصــاحلَــةِ الــنــفــوس, وإزالــةِ كــوامِــن الــعــدالــةِ والــبــغــضــاء, 
وإدخـــالِ الـــسّـــرور, وحُـــســـنِ احلـــديـــث, ولـــطـــيـــفِ املُـــتـــابـــعـــة, وأدبِ املـــعـــامـــلـــة, ورقـــيـــقِ الـــسّـــؤال, وتـــبـــادُلِ 

عباراتِ املرحِ املُباح. 
وإنّ أحـقَّ الـنـاس بـهـذه األخـالق : والـديـكَ وقـرابـتَـك… مـسـكـيٌ مـن هـو جـالـسٌ بـيـنَـنـا اآلن, وقـدْ هـجـرَ 
أمـَّه وأبـاه, أو أخـتَـه وأخـاه, يـا ضـيـعـةَ الـعـمـرِ إن كـنـتَ تُـعـيّـدُ مـديـرَك وجـيـرانَـك وزمـالءَك, وقـد هـجـرْتَ 

أمَّك وأباك, وأختَك وأخاك. 
صـدقْـنِـي ال يـفـرحُ مبـثـلِ هـذا إال الـشـيـطـانُ الـرجـيـم, والـعـدوّ الـلـئـيـم, وهـل الـعـيـدُ إال ملـنْ صـفـحَ وعـفـا, 
وأجــابَ ودعــى, وبــادَرَ ونــسَــى… فــبــادِرْ إلــى الــبــرّ والــصّــلــة, والــنــورِ والــســرور, والــرزقِ والــعُــمُــر, فــقــدْ 
أخـرجَ اإلمـامُ الـبـخـاريُ فِ صـحـيـحِـه مـنْ حـديـث أَنَـسٍ بْـن مَـالِـكٍ رضـي ال عـنـه, أَنَّ رَسُـولَ الَِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
قَـالَ: "مَـنْ أَحَـبَّ أَنْ يُـبْـسَـطَ لَـهُ فِ رِزْقِـهِ, وَيُـنْـسَـأَ لَـهُ فِ أَثَـرِهِ; فَـلْـيَـصِـلْ رَحِـمَـهُ", فـهـنـيـئًـا لـلـواصِـلِ املـبـادرِ 

هذه البشائرِ العظيمة, واألجورِ الكبيرة. 
هذا هو العيدُ فلتَصْفُ النفوسُ بهِ * وبَذْلُكَ اخليرِ فيهِ خيرُ ما صُنِعا 

 . ال أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ, الَ إِلَهَ إاِلَّ الُ وَالُ أَكْبَرُ, الُ أَكْبَرُ وَلِ احلَْمْدُ
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا, وجتاوز اللهم عن تقصيرنا وتفريطنا يا رب العاملي. 

بــارك ال لــي ولــكــم بــالــقــرآن الــعــظــيــم, ونــفــعــنــا مبــا فــيــه مــن اآليــات والــذكــر احلــكــيــم, قــد قــلــت مــا 
سمعتم وأستغفر ال لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. 

اخلطبة الثانية 
احلَْـمْـدُ لِـلَّــهِ حَـمْـدًا كَـثِـيـرًا طَـيِّـبًـا مُـبَـارَكًـا فِـيـهِ كَـمَـا يُـحِـبُّ رَبُّـنَـا وَيَـرْضَـى, وَأَشْـهَـدُ أَنْ الَ إِلَـهَ إِالَّ الُ وَحْـدَهُ 

الَ شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, صَلَّى الُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى … 
 { {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الََّ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الََّ إنّ ال خبير مبَِا تَعْمَلُونَ أَمَّا بَعْدُ

فيا أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص.. أما الرابعة:: فهي لألخوات خاصة..  

أيّـتُـهـا الـنـسـاءُ املـسـلـمـات : لـقـدْ كـانَ مـن سـنـتِـه ملسو هيلع هللا ىلص أن يـخـصَّ الـنـسـاءَ بـحـديـثٍ يـومَ الـعـيـد, فَـحُـقَّ لـكِ أن 
نخصَّك باخلطاب, أداءً لكريِ حقّك, وامتنانًا بعظيمِ دورِك, جعلكِ الُ مباركةً طيبة. 

   أيّـتُـهـا الـكـرميـة : إنّ أعـظـمَ مـيـثـاقٍ حلـقـوقِ املـرأةِ عـرفـتْـهُ الـبـشـريـة, كـانَ ف ظـاللِ اإلسـالمِ (الـلـهـم 
إنـي أُحَـرّجُ حـقَ الـضـعـيـفـي: املـرأةُ والـيـتـيـم), وقـدْ تـولّـى الُ بـنـفـسِـه تـبـاركَ وتـعـالَـى اإلفـتـاءَ ف شـأنِـك 
), وملّـــا أدّبَ الُ نـــســـاءَ الـــنـــبـــيِ ملسو هيلع هللا ىلص ف  فـــقـــال: (وَيَــسْــتَــفْــتُــونَــكَ فِ الــنّــسَــاءِ قُــلِ الَُّ يُــفْــتِــيــكُــمْ فِــيــهِــنَّ
األحــزابِ قــالَ الــعــلــمــاء: ونــســاءُ األمــةِ تــبــعٌ لــهــن ف ذلــك, ولــضــمــانِ حــقــوقِــك نــزلــتْ ســورتــي: الــنــســاءِ 
الـكـبـرى والـصـغـرى, وألجـلِ كُـربـةِ امـرأةٍ وشـكـواهـا نـزلـتْ سـورةِ اجملـادلـة… فـعـزيـزٌ عـلـى األمـةِ أنْ تُـؤْتَـى 



منْ قِبَلِك وتُنْقَضُ عُرَاها عَبَرَ بَوّابَتِك … فكوني واحةَ أمل, وجبلَ ثبات, ومنارةَ وعي. 
 … أيّـتُـهـا املـسـلـمـة: إنّ مـجـتـمـعَـك مـحـتـاجٌ لـعـطـائِـك وبـذلِـك, ورحـمَ الُ مـن أعـانَ عـلـى الـديـنِ بـشـطـرِ كـلـمـةٍ

فكيفَ مبنْ تُربّي أجياالً ?! 
وإيــاكِ إيــاكِ أنْ جتــرّك حــظــوظُ نــفــسِــك إِلَــى مَــا ال يــنــبــغــي, فــقــدْ خــلــقَــكِ الُ حــرةً عــاقــلــة, والــعــاقــلُ 

ينبغي أنْ ال يؤذيَ نفسَه وال أهلَه وال من حوله. 
وَثِـقِـي أنّ الـلـبـاسَ احملـتـشـم واالبـتـعـاد عـن تـبـرج اجلـاهـلـيـة األولـى : عـنـوانُ تـقـواكِ ,  ودلـيـلُ وعـيِـك, 

وأمارةُ علمِك, والواثقةُ بهويتِها متشي ملكة …  
حفظَك الُ منْ كلِ سوءٍ ومكروه, وأسبغَ عليكِ نعمَه ظاهرةً وباطنة. 

أيـهـا اإلخـوة.. لـقـد اجـتـمـع ف يـومـكـم هـذا عـيـدان.. عـيـدُ الـفِـطـرِ وعـيـدُ اجلُـمُـعَـة.. فـمـن صـلـى الـعـيـدَ 
مَـعَـنَـا فـقـد سَـقَـطَـتْ عـنـه صـالةُ اجلُـمُـعـة لـكـنْ يـجـبُ أن يُـصـلِـيَـهـا ظُـهـراً.. ولـو حَـضَـرَ صـالةَ اجلـمـعـة 

فخَيرٌ إلى خير.. وإنَّا مُصَلُّوا اجلمعةِ ف هذا اجلامع بإذن ال.. 
يا أهل العيد.. عَيِّدوا… وافرحوا… وأفرحوا من حولكم من غير معصيةِ ل…  

تقبل ال منا ومنكم.. وكلّ عام وأنتم بخير… ف تُقىً وغِنىً وعافية … 
 . ال أَكْبَرُ الُ أَكْبَرُ, الَ إِلَهَ إاِلَّ الُ وَالُ أَكْبَرُ, الُ أَكْبَرُ وَلِ احلَْمْدُ

تِـه, وارضَ الـلـهـم  الـلـهـم صـلّ وسـلّـم وبـارِك عـلـى عـبـدِك ورسـولِـك نـبـيّـنـا مـحـمـد, وعـلـى آلِـه وأزواجِـه وذُرّيـَّ
عــن اخلــلــفــاءِ الــراشــديــن األربــعــة: أبــي بــكــرٍ, وعُــمــر, وعُــثــمــان, وعــلــيٍّ, وعــن ســائــرِ الــصــحــابــةِ أجــمــعــي, 
والتابعي ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين, وعنَّا معهمْ بعفوِك وجُودِك وإحسانِك يا أكرمَ األكرمي. 
اللهم أعِزَّ اإلسالمَ واملسلمي, وأذِلَّ الشركَ واملشركي, واحمِ حوزةَ الدين, وانصرْ عبادَك املؤمني. 

اللهم انصرْ دينَك وكتابَك وسنةَ نبيّك محمدٍ ملسو هيلع هللا ىلص وعبادَك الصاحلي. 
الـلـهـم آمِـنـَّا ف أوطـانِـنـا, وأيّـدْ بـاحلـقّ إمـامَـنـا وولـيَّ أمـرِنـا, ووفّـقْـه ملـا حتـبّ وتـرضـى, وخُـذْ بـنـاصـيـتِـه لـلـبـرّ 

والتقوى, ووفّقْه ملا فيه صالحُ العبادِ والبالد. 
الــلــهــم أبـــرِم لـــهـــذه األمـــةِ أمـــرَ رُشـــد, يُـــعـــزّ فـــيـــه أهـــلُ الـــطـــاعـــة, ويُـــهـــدَى فـــيـــه أهـــلُ املـــعـــصـــيـــة, ويُـــؤمـــرُ فـــيـــه 

باملعروف, ويُنهَى فيه عنِ املُنكَر, إنّكَ على كلّ شيءٍ قدير. 
اللهم احفَظْنا منْ شرّ األشرار, ومنْ كيدِ الفُجَّار, وشرّ طوارِق الليلِ والنهار. 

اللهم احفظْ علينا إميانَنا وأمنَنا وعقيدتَنا, واجعلْنا شاكرينَ لنعمِك, مُثْنِيَ بِها عليكَ يا ربَّ العاملي. 
اللهم اكشفِ الغُمّة عن هذه األمةِ واجمعْها على الكتابِ والسنة. 

الـلـهـم وأصــلِــح أحــوالَ املُــســلــمــي ف كــلّ مــكــان, الــلــهــم احــقِــن دمــاءَهــم, وولّ عــلــيــهــم خــيــارَهــم, واكــفِــهــم 
شِرارَهم, وابسُطِ األمنَ والعدلَ ف ديارِهم, وأَعِذْهُم من الشّرورِ والفتِ ما ظهرَ منها وما بطَن. 

 .( (رَبَّنَا آتِنَا فِ الدّنْيَا حَسَنَةً وَفِ اآلْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
سبحانَ ربّك ربّ العزةِ عما يصِفون, وسالمٌ على املُرسلي, واحلمدُ لِ ربّ العاملي .


