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 عبادة( خطبة عيد الفطز )األعياد

مآمأطرب،مآم،مأطربمآم،مأطربمآم،مأطربمآم،مأطربمآم،مأطربموآم،مٓماحلؿد

مبؽرةمآمودؾقونم،مطـرّيامٓمواحلؿدم،مطؾرّيامأطربمآم،مأطربمآم،مأطربمآم،مأطرب

ماألحزابموػزمم،مجـدهموأسٓزم،مسؾدهموغصرم،موسدهمصدقم،موحدهمٓماحلؿدموأصقاًل،

ُٓمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذفُدم،موحده محمؿّداموغؾٖقـومدقَِّدغومأٖنموَأذفُدم،مَظُهمَذرؼَكمالموحَدُهما

مبنحلوٕنمَتِؾَعُفِمموَعِنم،موصقِؾِهمآِظِهموسَؾىمسَؾقهموبؤرْكمودؾخملِممَصلِّماظؾَُّفٖمم،موردوُظُهمَسؾُده

م.ماظدِّؼٔنمؼؤممإَظى

 وبعــد :
ًُمَوَعو}:ممذلغه(ؼولم)جلمص،ممظعؾودتهمؾقصؼدمخؾقمآمتعوديماخل مَواإٔلِغَسماجِلٖنمَخَؾْؼ

موم{ِظَقِعُؾُدؤنمٔإظَّو م؛ معػفوم ماظعؾودة مؼيفماإلدالم ماظمصرؿؼال معنمصالةمػرائضسؾىمأداء

معومؽلصموحنومذظكم،مبلمػومعػفومموادعموذوعلمظؽلمعـوحيماحلقوةم،،موزطوةمموصقومم

وادللؿقؾيمصفومعنماظعؾوداتمأصعولمعنماألعورماظواجؾيموعنمأضوالمؼصدرمسنمادللؾمم

اظيتمؼـوبماظعؾدمسؾقفوم،مبلمإنمتركمصعلماحملرعوتم،موإخالصماظـقيمٓم)سزموجل(ميفم

ماظيتمؼـوب ماظعؾودة مماإلغلونمصعلماظعوداتمطلمذظكمؼدخلميفمعػفوم حقٌمم،سؾقفو

ممؼؼولماحلقمدؾقوغه مَظوماْظَعوَظِؿنَيمَربِّمِظؾَِّهمَوَعَؿوِتيمَوَعِقَقوَيمَوُغُلِؽيمَصَؾوِتيمٔإٖنمُضِل}:

م.{اْظُؿِلِؾِؿنَيمَأٖوُلمَوَأَغومُأِعِرُتمَوِبَذِظَكمَظُهمَذٔرؼَك

م مرعضونمضدماغؼضًمأؼوعهمادلؾورطيمدرؼّعو مػومذفر مبنيموػو متؼؾىماظعؾدمصقفو بعدعو

مأظوانمعنماظطوسوتمواظعؾوداتم مواوؼرجومررييمآم)سزموجل(موصضؾهم، مظقومعغػرتهم،

م،مبؾففؿهمادلؾوركماظػطرمسقدمشسممسؾقـومأذرضً موسؾقؽمممسؾقـومآمأسودهموصرحؿه

مماظشؽرمتلؿققمغعؿيموػوم،مواظربطوتمواظقؿنمبوخلرياظعوملمأذيعمموسؾى معظفّرامطوغه،

بنطؿولمسدةماظشفرم،موإمتوممغعؿيمآمتعوديمسؾىم،ممواظلعودةمواظػرحماظؾففيمعظوػرمعن
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م، معنمجفي مواظقؿنمبوخلريمسؾودهمسؾىمصقهمؼودعمتعوديمآمعنمصضًؾوموطوغهمسؾوده

مممم.مأخرىمجفيمعنمواظربطي

ٌُرعضونمضدمبصقوعهمإنماظعؾدم محق مسؾىمىغؾََّتمأدىمسؾودةمعنمأمسىماظعؾوداتم،

مودؾىمم،مرشؾوتهموضوومم،مذفواته ماظصقوم مشوؼي ماظؿؼوىماظيتمػي ميفمحتؼقق وجوػد

اظَِّذؼَنمآَعـُوامُطِؿَىمَسَؾِقُؽُمماظصَِّقوُممَطَؿومَؼومَأٗؼَفوم}حقٌمؼؼولمدؾقوغهم:ممظؼؾولماألسؿولم،م

مَتٖؿُؼوَن مَظَعؾَُّؽِم مَضِؾِؾُؽِم مِعن ماظَِّذؼَن مَسَؾى موؼؼو{ُطِؿَى م، متعوديم: مِعَنماظؾَُّهمَؼَؿَؼٖؾُلمٔإٖغَؿو}ل

مم{اْظُؿٖؿِؼنَي مثمم، مؼومم معنمواظطفورةماظذغوبم،معنمواظرباءةماجلوئزةم،ؼلتيمؼومماظعقدم،

مدؾقوغهمبلػلمصقهمؼؾوػيماظقومماظذيم،ماظعقوب معالئؽؿهماظيتمتؼفمسؾىماإلميونمربـو

مصقؾدأ،ممعـزظؿفمميورصعم،مروسؿفمموضؾولم،مذغوبفمممبغػرةماظصوئؿنيمتؾشرماظطرقمأبواب

مصؾعدم،ماظطوسيمبعدمبوظطوسي(موجلمسز)مآمإديمواظؿؼربماظصالةومبوظؿؽؾريمؼوعهمادللؾم

مَوِظُؿْؽِؿُؾوا}م:دؾقوغهماحلقمؼؼولم،مواظؿؽؾريماظؿفؾقلمغعؿيمتلتيمواظؼقومماظصقوممغعؿي

مإذا:مؼؼولماظعؾؿوءمأحدموطونم،م{مَتِشُؽُروَنمَوَظَعؾَُّؽِممَػَداُطِممَعومَسَؾىماظؾََّهمَوِظُؿَؽؾُِّرواماْظِعٖدَة

مجدؼدةمغعؿيماظشؽرمأنمسؾؿًم،ماظطوسيمذؽرمإديموصؼينمثمم،مروسيمإديمآموصؼين

م.مجدؼدةمػداؼيمألغفوم؛مجدؼدمذؽرمإديمحتؿوج

صققمادللؾممم،موروسيمسؾودةمبوظعقدماظػرحمصننم،وروسيممسؾودةذفرممرعضونمطونمؽؿوصممممم

مبقوم مؼػرح مدؾقوغهم،ماظعقدمأن مؼؼول ممحقٌ ِٓمِبَػِضٔلمُضِل}: مَصِؾَذِظَكمَوِبَرِحَؿِؿِهما

مُػَو مم{َؼِفَؿُعوَنمِعٖؿومَخِقْرمَصْؾَقْػَرُحوا م، م: مَصِرَحَؿؤنمِظؾٖصوِئٔم)وؼؼولم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(

م.م(ِبَصِوِعِهمَصٔرَحمَرٖبُهمَظِؼَيمَؤإَذام،مَصٔرَحمَأْصَطَرمٔإَذام؛مَؼْػَرُحُفَؿو

مَضِدَم:ممَضوَل(مسـهمآمرضي)مَأَغٕسمَعِنويفماألسقودمتؿفلدمعظوػرماظػرحمادلشروعم،مصمممممم

ُٓمَصؾَّى)ماظؾَِّهمَرُدوُل مَػَذأنمَعو:ممَصَؼوَلم،مِصقٔفَؿومَؼْؾَعُؾوَنمَؼِوَعؤنمَوَظُفِمماْظَؿِدؼـََي(مَوَدؾََّممَسَؾِقِهما

ممَضوُظواماْظَقِوَعؤن؟ ُٓمَصؾَّى)ماظؾَِّهمَرُدوُلمَصَؼوَلم،ماْظَفوِػِؾٖقِيمِصيمِصقٔفَؿومَغْؾَعُىمُطـٖو: مَسَؾِقِهما



م(3)

ـُِفَؿومَخِقّرامِبٔفَؿومَأِبَدَظُؽِممَضِدماظؾََّهمٔإٖن(:م)َوَدؾََّم موذظكمعن،مم(ماْظِػْطٔرمَوَؼِوَمم،ماْظَلِضَقىمَؼِوَم:ممِع

م مودرورماإلدالمممسوحيعظوػر مدعودة مؼوم مػو ماظعقد مصقوم م، مذعوئره وإدخولمموسظؿي

ماظؾففيمواظػرحيمسؾىماظـوسمذيقعوم.

مواألحػودمواألبـوءماألػلمسؾىماظؿودعييفماألسقودمشروعمادلاظػرحمعنمعظوػرممإنممممممم

وػذامم،وشريمذظكم،ممواظـػؼوتمواظـقوبمواظشرابمبوظطعومم؛مادلؾوحيماظؿودعيمعظوػرمبؽل

طؾهمعنماألعورماظيتمؼـوبماإلغلونمسؾىمصعؾفوم،مصؼدمضولماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م

م) م: مظلعدمبنمأبيموضوصم)رضيمآمسـه( مَغَػَؼًي ـِِػَق مُت مَظِن مٔإظَّومٔإٖغَك ماظؾَِّه مَوِجَه َتِؾَؿِغيمِبَفو

م.(م،مَحٖؿىمَعومَتِفَعُلمِصيمَصٔمماِعَرَأِتَكمُأِجِرَتمَسَؾِقَفو

،ممذيقعوماظـوسمسؾىماظلرورمإدخولمأنمؼؽونمحرؼّصومسؾىمظإلغلونمطذظكمؼـؾغيمومممممم

وإشـوءمسّػيمماظػطرمزطوةموجل(م)سزمآمؼدمجعلاظػؼراءموادللوطنيمواظقؿوعىم،مصخوصيم

م:م)مسؾقهمآم)صؾىمؼولص،ميفمػذاماظقوممسنمدمالماظـوسممظؾػؼري مَسِنمْشـُوُػِمَأودؾم(

عومحيؼقمأسطوػممأي:م،م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:م)َأْشـُوُػِم(ممؼوظهص،مماْظَقِؤم(مَػَذامَرَواِف

موؼؽػقفممذٓلمادلللظيمهلمماظغـى موم، ممملمؼؼل، م)صؾىمآمسؾقهمودؾم( مأسطوػمم، والم:

،مترشقّؾومعـهم)صؾىمآمسؾقهم(ممَأْشـُوُػِممأحلـوامسؾقفم،موالمتصدضوامإظقفم،موإمنومضول:م)

مودؾم(ميفمطػوؼؿفمميفمػذاماظقومم.

  : الثانية اخلطبة
م،مبؽرةمآمودؾقونم،مطـرّيامٓمواحلؿدم،مطؾرّيامأطربموآم،مٓماحلؿد موأصقاًل

م،مدقدغومسؾىمودالعوموصالةم،موحدهمٓماحلؿد م،محمؿد مآظه م،موسؾى موَعِنموصقؾه

م.بفدؼهمإديمؼومماظدؼنماػؿدى

 :  اإلسالم إخوة 
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ماظقوممعظوػرمعنمإنممممم اظػرحمواظلرورماظيتمتـدرجمحتًمعلؿىماظعؾودةميفمػذا

مماجملؿؿعقيمواظصالتماظروابطمتؼوؼي م:عنمو، مأسظممصؾيماألرحومماظيتمتعدمعنمأػؿفو

م، م،موأصضلماظواجؾوت متـؿشرماظطوسوت موتؿكظفم،مواألضوربماألػلمبنيماحملؾيمصؾفو

مم،مادلولميفمبفوموؼؾوركم،ماظرزقميفمبفومآموؼؾلطم،ماظعؿرميفمبفومآموؼزؼدمم،ماظؼؾوب

ـَِلَلمٔرِزِضِهمِصيمَظُهمُؼِؾَلَطمَأِنمَأَحٖىمَعِن(م:م)مودؾممسؾقهمآمصؾى)مؼؼولمغؾقـو مَأَثٔرِهمِصيمَظُهمَوُؼ

غؾقـومؼؼولمظذامودصعماظلقؽيمبوحللـيم،م،م،مواظصؾيمتؼؿضيماظعػومواظصػحم(مَرِحَؿُهمَصْؾَقِصِل

م)َظِقَس م: ًِمٔإَذاماظَِّذيماْظَواِصُلمَوَظِؽٔنم،مِبوْظُؿَؽوِصٔهماْظَواِصُلم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( مُضِطَع

م.مَوَصَؾَفو(مَرِحُؿُه

مم ماحلـقف ماظشرع مسؾقفو محٌ ماظيت ماظصؾي ماظعالضوتمتورقدمسؾىماظعؿلوعن

ممذيقّعوماظـوسمبنيماالجؿؿوسقي ممواظؿصوصحم،م،واظؿالضيمبوظؿزاور، مواظؿكظفم،واظؿفوغيم،

وذظكمعنمأمسىماظعؾوداتماظيتمتلؿفؾىمم،مطوصيماظـوسماظرتاحممبنيموغشرمواظؿعورفم،

مصَعِنم(سزموجل)حمؾيمآم ممَأِبيم، مُػَرِؼَرَة ُٓم)َصؾَّىماظـِٖؾيِّمَسٔنم،)رضيمآمسـه( مَسَؾِقِهما

مَأٖن ُٓمَصَلِرَصَدمُأِخَرىم،مَضِرَؼٍيمِصيمَظُهمَأّخومَزاَرمَرُجًؾومَوَدؾََّم( مَسَؾىما مَعَؾًؽومَظُه مَصَؾٖؿومَعِدَرَجِؿِه م،

مَسَؾِقِهمَظَكمَػِل:مَضوَلمماْظَؼِرَؼِيم،مَػِذِهمِصيمِظيمَأّخومُأٔرؼُد:مَضوَلممُتٔرؼُد؟مَأِؼَن:مَضوَلممَسَؾِقِهم،مَأَتى

ِٓمِصيمَأِحَؾِؾُؿُهمَأغِّيمَشِقَرم،مَظو:مَضوَلممَتُرٗبَفو؟مِغِعَؿٍيمِعِن ِٓمَرُدوُلمَصٔنغِّي:مَضوَلمم،م(َوَجٖلمَسٖز)ما ما

َٓمِبَلٖنمٔإَظِقَكم، مِصقِه(م.ممَأِحَؾِؾَؿُهمَطَؿومَأَحٖؾَكمَضِدما

ظذامطونمعنمػديماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ميفمػذاماظقوممأنمخيرجمادللؾمم

مَاْظِعقِدمٔإَظىمَؼِكُرَجمَأِنمَاظٗلـِٖيمِعَن:م)مضول(مسـهمآمرضي)مسؾيمصعنم،ممدلصؾىمعوذّقوإديما

عنمػدؼهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ممطذظكوم،معلوصيمعدُبمأومسذرمعنمإالمَؼِرطىمصالم،م(َعوِذّقو

مِبٔنمجوبرمصعنم،مآخرمررؼقمعنمؼرجعثممم،مررؼقمعنمهصالُعمإديمادللؾممؼذػىمأن

ـُِفَؿوماظؾَُّهمَرِضَي)ماظؾَِّهمَسِؾِد مِسقٍدمَؼِوُممَطوَنمٔإَذا(مَوَدؾََّممَسَؾِقِهماظؾَُّهمَصؾَّى)ماظـِٖؾٗيمَطوَن:مضولم،م(مَس
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موذظكم(اظطَّٔرؼَقمَخوَظَف موظقلؾممسؾىمسددمماظؼقوعيمؼوممآمسـدماظطرؼؼونمظهمظقشفدم، ،

مغػريمبنمجؾريمصعنم،ماظؿفوغيمصقؿومبقـفممبفذاماظقوممادلؾوركم؛موظقؿؾودظوامطؾريمعنماظـوس

مم(مسـهمآمرضي) ممضول، مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمأصقوبمطون: مؼومماظؿؼوامإذا(

م.موعـكمعـومُتُؼؾِّلمظؾعضم:مبعضفممؼؼولماظعقد

ماظطوسوت مصعل مسؾى ماظعؾد معوازؾي مأن مغمطد مأغـو مرعضونمسؾى معنممبعد سالعي

غهمصن،ممواظػضلمبصقوممذفرمرعضونعومأمتمآمسؾقـوماظـعؿيمنذامصم،ماظصقوممضؾولسالعوتم

م مذوال ماظلًمعن مصقوم مظـو مسؾىمماظيتؼلؿقى مودؾم( مسؾقه مآ ماظـيبم)صؾى حــو

مو م، مصقه مورشؾـو ممأرذدغوصوعفو، م، ممصؼولإديمصضؾه مودؾم( مَصوَمم)صؾىمآمسؾقه م)َعِن :

مِد٘ؿمَرَعَضوَنم مأِتَؾَعُه ماظٖدِػٔر(مُثٖم صصقوممدؿيمأؼوممعنمذوالمبعدم،مومِعِنمَذٖوإلمَطوَنمَطِصَقؤم

تؼرّبومإديمآم)سزم؛مصؾـقرصمسؾىمصقوعفوم،ممرعضونمُؼلؿؽؿلمبفومأجرمصقومماظدػرمطؾه

آم)سزموجل(مأنمؼؿؼؾلمعـوماظصقوممواظؼقومموصوحلممنيدوئؾ،مموميفمرضوهورؿّع ،موجل(

م.ماألسؿولم،موطلمسوممواظعوملمطؾهميفمأعنموأعونم،مودؾممودالمم

 ، ورخاء وسخاء وأمان ، وأمن ، وبزكة ، وخري ، مين ، عيد اللوم اجعل هذا العيد
 على مصزنا احلبيبة ، وسائز بالد العاملني .

 

 


