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خطبة عيد الفطز (األعياد عبادة)
احلؿد مٓ م ،موآ مأطرب م ،مآ مأطرب م ،مآ مأطرب م ،مآ مأطرب م ،مآ مأطرب م ،مآ مأطرب ،مآم
أطرب م ،مآ مأطرب م ،مآ مأطرب م ،مآ مأطرب مطؾريّا م ،مواحلؿد مٓ مطـريّا م ،مودؾقون مآ مبؽرةم
وأصقالً ،ماحلؿد مٓ موحده م ،مصدق موسده م ،موغصر مسؾده م ،موأسزٓ مجـده م ،موػزم ماألحزابم
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقِّدَغو موغؾقٖـو محمؿدّام
وحده م ،موأَذفدُ مأنِ م َ
سَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾخملمِ موبورٔكْ مسؾَقه موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ م ،موعَنِ متَؾِعَفُمِ مبنحلونٕم
إظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم .م
وبعــد :

صؼدمخؾقمآمتعوديماخلؾقمظعؾودتهم،مصؼولم(جلمذلغه)م:م{وَعَومخَؾَؼًُْماجلِنٖموَاإلٔغِسَم

إٔظَّو مظِقَعِؾُدُونٔ} م؛ موعػفوم ماظعؾودة ميف ماإلدالم مال مؼؼؿصر مسؾى مأداء ماظػرائض معن مصالةم
وصقوممموزطوةم،م وحنومذظكم،مبلمػومعػفومموادعموذوعلمظؽلمعـوحيماحلقوةم،مصؽلمعوم
ؼصدرمسنمادللؾممعنمأضوالموأصعولمعنماألعورماظواجؾيموادللؿقؾيمصفومعنماظعؾوداتم
اظيتمؼـوبماظعؾدمسؾقفوم،مبلمإنمتركمصعلماحملرعوتم،موإخالصماظـقيمٓم(سزموجل)ميفم
صعل ماظعودات مطل مذظك مؼدخل ميف معػفوم ماظعؾودة ماظيت مؼـوب ماإلغلون مسؾقفو م ،محقٌم
ؼؼول ماحلق مدؾقوغه م :م{ضُلِ مإٔنٖ مصَؾَوتِي موَغُلُؽِي موَعَقِقَويَ موَعَؿَوتِي مظِؾَّهِ مرَبِّ ماظْعَوظَؿِنيَ مظَوم
ذَرٔؼكَمظَهُموَبِذَظِكَمأُعِرِتُموَأَغَومأَوٖلُماظْؿُلِؾِؿِنيَ} .م
وػو مػو مذفر مرعضون مضد ماغؼضً مأؼوعه مادلؾورطي مدرؼعّو مبعدعو متؼؾى ماظعؾد مصقفو مبنيم
أظوانمعنماظطوسوتمواظعؾوداتم،مؼرجومررييمآم(سزموجل)موصضؾهموعغػرتهم،مواظقومم
أذرضً مسؾقـو ممشس مسقد ماظػطر مادلؾورك مبؾففؿه موصرحؿه م ،مأسوده مآ مسؾقـو موسؾقؽممم
وسؾى ماظعوملمأذيعمبوخلري مواظقؿن مواظربطوت م ،موػو مغعؿي متلؿقق ماظشؽر م،مطوغه معظفرّام
عنمعظوػرماظؾففيمواظػرحمواظلعودةم،مبنطؿولمسدةماظشفرم،موإمتوممغعؿيمآمتعوديمسؾىم
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سؾوده معن مجفي م ،موطوغه مصضؾًو معن مآ متعودي مؼودع مصقه مسؾى مسؾوده مبوخلري مواظقؿنم
واظربطيمعنمجفيمأخرىم.ممم م
إنماظعؾدمبصقوعهمرعضونمضدمأدىمسؾودةمعنمأمسىماظعؾوداتم ،محقٌُ متَغؾَّى مسؾىم
ذفواته م ،موضووم مرشؾوته م ،موجوػد ميف محتؼقق ماظؿؼوى ماظيت مػي مشوؼي ماظصقوم مودؾىم
ظؼؾولماألسؿولم،م محقٌمؼؼولمدؾقوغهم:م{ؼَومأَؼٗفَوماظَّذِؼنَمآعَـُوامطُؿِىَمسَؾَ ِقؽُمُماظصِّقَومُمطَؿَوم
َؾؽُمِ متَؿٖؼُونَ} ،موؼؼول متعودي م :م{إٔغٖؿَو مؼَؿَؼَؾٖلُ ماظؾَّهُ معِنَم
طُؿِىَ مسَؾَى ماظَّذِؼنَ معِن مضَؾِؾِؽُمِ مظَع َّ
اظْؿُؿٖؼِنيَ} م،مثممؼلتيمؼومماظعقدم،مؼوممماجلوئزةم ،مواظرباءة معن ماظذغوبم ،مواظطفورة معنم
اظعقوب م ،ماظقومماظذي مؼؾوػي مصقه مربـومدؾقوغهمبلػل ماإلميون معالئؽؿهماظيتمتؼفمسؾىم
أبواب ماظطرق متؾشر ماظصوئؿني ممبغػرة مذغوبفم م ،موضؾول مروسؿفم م ،مورصعي معـزظؿفم م،مصقؾدأم
ادللؾم مؼوعه مبوظؿؽؾري مواظصالة مواظؿؼرب مإدي مآ م(سز موجل)مبوظطوسي مبعد ماظطوسي م ،مصؾعدم
غعؿي ماظصقوم مواظؼقوم متلتي مغعؿي ماظؿفؾقل مواظؿؽؾري م ،مؼؼول ماحلق مدؾقوغه :م{وَظِ ُؿؽْؿِؾُوام
َؾؽُمِ متَشِؽُرُونَ م} م ،موطون مأحد ماظعؾؿوء مؼؼول:مإذام
اظْعِدٖةَ موَظِ ُؿؽَؾِّرُوا ماظؾَّهَ مسَؾَى معَو مػَدَاطُمِ موَظَع َّ
وصؼين مآ مإدي مروسي م ،مثم موصؼين مإدي مذؽر ماظطوسي م ،مسؾؿً مأن ماظشؽر مغعؿي مجدؼدةم
حتؿوجمإديمذؽرمجدؼدم؛مألغفومػداؼيمجدؼدةم .م
مممممصؽؿومطونمرعضونمذفرمسؾودةموروسيم،مصننماظػرحمبوظعقدمسؾودةموروسيم،مصققمادللؾمم
أن مؼػرح مبقوم ماظعقد م ،محقٌ مؼؼول مدؾقوغه م :م{ضُلِ مبِػَضِلٔ مآِ موَبِرَحِؿَؿِهِ مصَؾِذَظِكَم
صَؾْقَػْرَحُوا مػُوَ مخَقِرْ معِؿٖو مؼَفِؿَعُونَ} م ،موؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(ظِؾصٖوئِمٔ مصَرِحَؿَونٔم
ؼَػْرَحُفُؿَوم؛مإٔذَامأَصْطَرَمصَرٔحَم،موَإٔذَامظَؼِيَمرَبٖهُمصَرٔحَمبِصَوِعِهِ)م .م
ممممممويفماألسقودمتؿفلدمعظوػرماظػرحمادلشروعم،مصعَنِ مأَغَسٕم(رضيمآ مسـه)مضَولَ م:مضَدِمَم
رَدُولُماظؾَّهِم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)ماظْؿَدِؼـَيَموَظَفُمِمؼَوِعَونٔمؼَؾْعَؾُونَمصِقفٔؿَوم،مصَؼَولَم:معَومػَذَانٔم
اظْقَوِعَونٔ؟ مضَوظُوا م :مطُـٖو مغَؾْعَىُ مصِقفٔؿَو مصِي ماظْفَوػِؾِقٖيِ م ،مصَؼَولَ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِم
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وَدَؾَّمَ):م(إٔنٖماظؾَّهَمضَدِمأَبِدََظؽُمِمبِفٔؿَومخَقِرّامعِـِفُؿَوم:مؼَوِمَماظْلَضِقَىم،موَؼَوِمَماظْػِطْرٔم)م،موذظكمعنم
عظوػر ممسوحي ماإلدالم موسظؿي مذعوئره م ،مصقوم ماظعقد مػو مؼوم مدعودة مودرور موإدخولم
اظؾففيمواظػرحيمسؾىماظـوسمذيقعوم .م
مممممممإن معنمعظوػرماظػرحمادلشروعميفماألسقودماظؿودعي مسؾى ماألػل مواألبـوء مواألحػودم
بؽلمعظوػرماظؿودعي مادلؾوحيم؛مبوظطعوممواظشرابمواظـقوبمواظـػؼوت م،موشريمذظكم،موػذام
طؾهمعنماألعورماظيتمؼـوبماإلغلونمسؾىمصعؾفوم،مصؼدمضولماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م
ظلعد مبن مأبي موضوص م(رضي مآ مسـه) م :م(إٔغٖكَ مظَنِ متُـِػِقَ مغَػَؼَيً متَؾِؿَغِي مبِفَو موَجِهَ ماظؾَّهِ مإٔظَّوم
أُجِرِتَمسَؾَقِفَوم،محَؿٖىمعَومتَفِعَلُمصِيمصَمٔماعِرَأَتِكَ)م .م
مممممموطذظكمؼـؾغيمظإلغلونمأنمؼؽونمحرؼصّومسؾىم مإدخول ماظلرور مسؾى ماظـوس مذيقعو م،م
خوصيماظػؼراءموادللوطنيمواظقؿوعىم،مصؼدمجعل مآ م(سز موجل) مزطوة ماظػطر مسػّيموإشـوءم
ظؾػؼري مسنمدمالماظـوسميفمػذاماظقومم،مصؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م:م( َأشْـُوػُمِ مسَنِم
رَوَافِ مػَذَا ماظْقَوِمٔ) م،مصؼوظه م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م( َأشْـُوػُمِ)م،مأي:مأسطوػممعومحيؼقم
هلمماظغـى م،موؼؽػقفممذلٓمادلللظي م،موملمؼؼل م(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:مأسطوػمم،موالم
أحلـوامسؾقفم،موالمتصدضوامإظقفم،موإمنومضول:م( مأَشْـُوػُمِ م)م،مترشقؾّومعـهم(صؾىمآمسؾقهم
ودؾم)ميفمطػوؼؿفمميفمػذاماظقومم .م
اخلطبة الثانية :

احلؿد مٓ م ،موآ مأطرب مطؾريّا م ،مواحلؿد مٓ مطـريّا م ،مودؾقون مآ مبؽرة موأصقالً م،م
احلؿد مٓ موحده م ،موصالة مودالعو مسؾى مدقدغو محمؿد م ،موسؾى مآظه م ،موصقؾه م ،موعَنِم
اػؿدىمبفدؼهمإديمؼومماظدؼن .م
إخوة اإلسالم :
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ممممإنمعنمعظوػرماظػرحمواظلرورماظيتمتـدرجمحتًمعلؿىماظعؾودةميفمػذاماظقومم
تؼوؼي ماظروابط مواظصالت ماجملؿؿعقي م،موعنمأػؿفوم :مصؾيماألرحومماظيتمتعدمعن مأسظمم
اظواجؾوت م ،موأصضل ماظطوسوت م ،مصؾفو متـؿشر ماحملؾي مبني ماألػل مواألضورب م ،موتؿكظفم
اظؼؾوب م ،مموؼزؼد مآ مبفو ميف ماظعؿر م ،موؼؾلط مآ مبفو ميف ماظرزق م ،موؼؾورك مبفو ميف مادلول م،مم
ؼؼولمغؾقـو م(صؾى مآ مسؾقهمودؾم)م:م(معَنِ مأَحَىٖمأَنِمؼُؾِلَطَمظَهُمصِيمرٔزِضِهِموَؼُـِلَلَمظَهُمصِيمأَثَرٔهِم
صَؾْقَصِلِ مرَحِؿَهُ)م،مواظصؾيمتؼؿضيماظعػومواظصػحم،مودصعماظلقؽيمبوحللـيم،مظذامؼؼولمغؾقـوم
(صؾىمآ مسؾقهمودؾم)م:م(ظَقِسَ ماظْوَاصِلُ مبِوظْ ُؿؽَوصِهٔ م ،موَظَؽِنٔ ماظْوَاصِلُ ماظَّذِي مإٔذَا مضُطِعًَِم
رَحِؿُهُموَصَؾَفَو)م .م
موعن ماظصؾي ماظيت محٌ مسؾقفو ماظشرع ماحلـقف ماظعؿل مسؾى متورقد ماظعالضوتم
االجؿؿوسقي مبني ماظـوس مذيقعّو م ،مبوظؿزاور مواظؿالضي ،مواظؿصوصح م ،مواظؿفوغي م ،مواظؿكظف م،م
واظؿعورفم ،موغشر ماظرتاحممبني ماظـوس مطوصي م ،موذظكمعنمأمسىماظعؾوداتماظيتمتلؿفؾىم
حمؾيمآم(سزموجل) م،مصعَنِ مأَبِي مػُرَؼِرَةَم(رضيمآمسـه)م ،مسَنٔ ماظـٖؾِيِّ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)مأَنٖ مرَجُؾًو مزَارَ مأَخّو مظَهُ مصِي مضَرِؼَيٍ مأُخِرَىم ،مصَلَرِصَدَ مآُ مظَهُمسَؾَى معَدِرَجَؿِهِمعَ َؾؽًو م،مصَؾَؿٖوم
أَتَى مسَؾَقِهِم ،مضَولَم:مأَؼِنَ متُرٔؼدُ؟ مضَولَم:مأُرٔؼدُ مأَخّو مظِي مصِي مػَذِهِ ماظْؼَرِؼَيِم ،مضَولَم:مػَلِ مظَكَ مسَؾَقِهِم
عِنِ مغِعِؿَيٍ متَرُبٗفَو؟ مضَولَم:مظَو م ،مشَقِرَ مأَغِّي مأَحِؾَؾِؿُهُ مصِي مآِ م( َسزٖ موَجَلٖ) م ،مضَولَم:مصَنٔغِّي مرَدُولُ مآِم
إٔظَقِكَم،مبِلَنٖمآَمضَدِمأَحَؾٖكَمطَؿَومأَحِؾَؾِؿَهُمصِقهِ)م.م م
ظذامطونمعنمػديماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)ميفمػذاماظقوممأنمخيرجمادللؾمم
إديمادلصؾىمعوذقّو م،م مصعن مسؾي م(رضي مآ مسـه)مضول م:م(عِنَ ماَظلٗـٖيِ مأَنِ مؼَكِرُجَ مإٔظَى ماَظْعِقدِم
عَوذِقّو)م،مصالمؼَرِطىمإالمعنمسذرمأومبُعدمعلوصيم،موطذظكمعنمػدؼهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م
أن مؼذػى مادللؾم مإدي معُصاله معن مررؼق م ،مثممؼرجع معن مررؼق مآخر م ،مصعن مجوبر مبِنٔم
سَؾِدِماظؾَّهِم(رَضِيَماظؾَّهُمسَـِفُؿَو)م،مضولم:مطَونَماظـٖؾِيٗم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مإٔذَامطَونَمؼَوِمُمسِقدٍم
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خَوظَفَ ماظطَّرٔؼقَ) م،موذظك مظقشفد مظه ماظطرؼؼون مسـد مآ مؼوم ماظؼقوعي م،موظقلؾممسؾىمسددم
طؾريمعنماظـوس م؛موظقؿؾودظوا ماظؿفوغيمصقؿومبقـفممبفذاماظقوممادلؾورك م ،مصعن مجؾري مبن مغػريم
(رضي مآ مسـه م) م ،مضول م :مطون مأصقوب ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مإذا ماظؿؼوا مؼومم
اظعقدمؼؼولمبعضفممظؾعضم:متُؼُؾِّلمعـوموعـكم .م
سؾى مأغـو مغمطد مأن معوازؾي ماظعؾد مسؾى مصعل ماظطوسوت مبعد مرعضون مسالعي معنم
سالعوتمضؾول ماظصقوم م ،مصنذامعومأمتمآمسؾقـوماظـعؿيمواظػضلمبصقوممذفرمرعضون م،مصنغهم
ؼلؿقى مظـو مصقوم ماظلً معن مذوال ماظيت محــو ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مسؾىم
صوعفو ،مورشؾـو مصقه م ،موأرذدغو مإدي مصضؾه م ،مصؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(عَنِ مصَومَم
رَعَضَونَم مثُمٖمأتِؾَعَهُمدِؿ٘ومعِنِمذَوٖالٕمطَونَمطَصِقَومٔماظدٖػِرٔ)م،مصصقوممدؿيمأؼوممعنمذوالمبعدم
رعضونمؼُلؿؽؿلمبفومأجرمصقومماظدػرمطؾه م،مصؾـقرصمسؾىمصقوعفوم؛متؼربّومإديمآم(سزم
وجل) م ،ورؿعّوميفمرضوه م،مدوئؾني مآم(سزموجل)مأنمؼؿؼؾلمعـوماظصقوممواظؼقومموصوحلم
األسؿولم،موطلمسوممواظعوملمطؾهميفمأعنموأعونم،مودؾممودالمم.م م
اللوم اجعل هذا العيد عيد مين  ،وخري  ،وبزكة  ،وأمن  ،وأمان  ،وسخاء  ،ورخاء
على مصزنا احلبيبة  ،وسائز بالد العاملني .

