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خطبة عيد الفطز املبارك

ذ

احلؿد ذهلل ذ ،ذواهلل ذأطرب ذ ،ذاهلل ذأطرب ذ ،ذاهلل ذأطرب ذ ،ذاهلل ذأطرب ذ ،ذاهلل ذأطرب ذ ،ذاهلل ذأطرب ذ ،ذاهللذ
أطرب ،ذاهلل ذأطرب ذ ،ذاهلل ذأطرب ذ ،ذاهلل ذأطرب ذطبريّا ذ ،ذواحلؿد ذهلل ذطثريّا ذ ،ذودبحان ذاهلل ذبؽرةذ
وأصقالً ذ ،ذاحلؿد ذهلل ذوحده ذ ،ذصدق ذوسده ذ ،ذوغصر ذسبده ذ ،ذوأسزٓ ذجـده ذ ،ذوػزم ذاألحزابذ
ال ذإظهَ ذإٔالَّ ذاهللُ ذوحدَهُ ذال ذذَرؼكَ ذظَهُ ذ ،ذوأَذفدُ ذأنٖ ذدقِّدَغا ذوغبقٖـا ذحمؿدّاذ
وحده ذ ،ذوأَذفدُ ذأنِ ذ َ
سَبدُه ذوردوظُهُ ذ ،ذاظؾَّفُمٖ ذصَلِّ ذودؾِّمِ ذوبارٔكْ ذسؾَقه ذوسؾَى ذآظِهِ ذوصحبِهِ ذ ،ذوعَنِ ذتَبِعَفُمِ ذبإحدانٕذ
إظَىذؼومٔذاظدِّؼنٔ .ذ
ذذذذذوبعــد :ذ
صفا ذػو ذذفر ذرعضان ذاملبارك ذضد ذاغؼضت ذأؼاعه ذبعدعا ذتؼؾب ذاظعبد ذبني ذأظوان ذعنذ
اظطاساتذواظعباداتذ،ذؼرجوذرمحةذاهللذ(سزذوجل)ذوصضؾهذوعغػرتهذ،ذواظقومذأذرضتذسؾقـاذ
مشس ذسقد ذاظػطر ذاملبارك ذببفجته ذوصرحته ذ ،ذغدتؼبؾه ذباظتؽبري ذواظصالة ذواظتؼرب ذإىل ذاهللذ
(سز ذوجل) ذباظطاسة ذبعد ذاظطاسة ذ ،ذواألسقاد ذيف ذدؼــا ذاحلـقف ذهلا ذحؽؿة ذذرست ذعنذ
أجؾفا ذ ،ذوهلا ذآداب ذؼـبغي ذاظتحؾي ذبفا ذ ،ذوإن ذسقد ذاظػطر ذؼأتي ذبعد ذأن ذأمت ذاملدؾؿونذ
صرؼضة ذاظصقام ذ ،ذوادتـوا ذبدـة ذغبقفم ذيف ذاظؼقام ذ ،ذؼؼول ذ(صؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم)ذ:ذ"ذعَنِذ
صَامَ ذرَعَضَانَ ذ ٔإميَاغّا ذوَاحِتِدَابّا ذشُػِرَ ذظَهُ ذعَا ذتَؼَدٖمَ ذعِنِ ذذَغِبِهِ"ذ ،ذوضال ذ":عَنِ ذضَامَ ذرَعَضَانَ ذ ٔإميَاغّاذ
وَاحِتِدَابّاذشُػِرَذظَهُذعَاذتَؼَدٖمَذعِنِذذَغِبِهِ"ذ(صحقحذاظبخاري)ذ .ذ
إن ذؼوم ذاظعقد ذػو ذؼوم ذ ذاجلائزة ذ ،ذواظرباءة ذعن ذاظذغوب ذ ،ذواظطفارة ذعن ذاظعقوب ذ،ذ
ؼباػي ذصقه ذربـا ذدبحاغه ذبأػل ذاإلميان ذعالئؽته ذاظيت ذتؼف ذسؾى ذأبواب ذاظطرق ذتبشرذ
اظصائؿني ذمبغػرة ذذغوبفم ذ ،ذوضبول ذراستفم ذ ،ذورصعة ذعـزظتفم ذ ،ذصحق ذظـا ذأن ذغػرح ذبقومذ
اظعقد ذ ،ذحقث ذؼؼول ذدبحاغه ذ:ذ{ضُلِ ذبِػَضِلٔ ذاهللِ ذوَبِرَحِؿَتِهِ ذصَبِذَظِكَ ذصَؾْقَػْرَحُوا ذػُوَ ذخَقِرْ ذعِؿٖاذ

( )2ذ

ؼَجِؿَعُونَ}ذ(ؼوغسذ:ذ،)58ذوؼؼولذتعاىلذ:ذ{وَظِ ُتؽْؿِؾُواذاظْعِدٖةَذوَظِ ُتؽَبِّرُواذاظؾَّهَذسَؾَىذعَاذػَدَاطُمِذ
َؾؽُمِ ذتَشِؽُرُونَ ذ} ذ(اظبؼرة ذ :ذ .)158ذوؼؼول ذ(صؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم) ذ :ذ(ظِؾصٖائِمٔ ذصَرِحَتَانٔذ
وَظَع َّ
ؼَػْرَحُفُؿَا;ذإٔذَاذأَصْطَرَذصَرٔحَ،ذوَإٔذَاذظَؼِيَذرَبٖهُذصَرٔحَذبِصَوِعِهِ)ذ(صحقحذاظبخاري) .ذ
وعن ذعظاػر ذاظػرح ذاملشروع ذيف ذاألسقاد ذاظتودعة ذسؾى ذاألػل ذواألبـاء ذيف ذػذاذ
اظقوم ذ ،ذؼؼول ذ(صؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم) ذ :ذ(إٔغٖكَ ذظَنِ ذتُـِػِقَ ذغَػَؼَةً ذتَبِتَغِي ذبِفَا ذوَجِهَ ذاظؾَّهِ ذإٔظَّاذ
أُجِرِتَذسَؾَقِفَاذ،ذحَتٖىذعَاذتَجِعَلُذصِيذصَمٔذاعِرَأَتِكَ)ذ(صحقحذاظبخاري)ذ .ذ
وطذظك ذؼـبغي ذظإلغدان ذأن ذؼؽون ذحرؼصّا ذسؾى ذذإدخال ذاظدرور ذسؾى ذاظـاس ذمجقعا ذ،ذ
خاصة ذاظػؼراء ذواملداطني ذواظقتاعى ذ ،ذوذوي ذاحلاجة ذ ،ذؼؼول ذ(صؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم)ذ:ذ
(أَشْـُوػُمِذسَنِذرَوَافِذػَذَاذاظْقَوِمٔ)ذ(اظدـنذاظؽربىذظؾبقفؼي) .ذ
ذ
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم
ذ

*ذذذذ*ذذذذ* ذ

احلؿد ذهلل ذ ،ذواهلل ذأطرب ذطبريّا ذ ،ذواحلؿد ذهلل ذطثريّا ذ ،ذودبحان ذاهلل ذبؽرة ذوأصقالً ذ،ذ
احلؿدذهللذوحدهذ،ذوصالةذودالعاذسؾىذدقدغاذحمؿدذ،ذوسؾىذآظهذ،ذوصحبهذأمجعني.ذ ذ
إخوة اإلسالم:

إن ذعوازبة ذاظعبد ذسؾى ذصعل ذاظطاسات ذبعد ذرعضان ذسالعة ذعن ذسالعات ذضبول ذاظصقام ذ،ذ

طؿا ذأغفا ذاعتثال ذظؼول ذاهلل ذتعاىل :ذ{وَاسِبُدِ ذرَبٖكَ ذحَتٖى ذؼَأْتِقَكَ ذاظْقَؼِنيُ} ذ(احلجر ذ :ذ،)99ذ
وضوظه ذدبحاغه ذ :ذ{صَإٔذَا ذصَرَشْتَ ذصَاغِصَبِ ذ*ذوَإٔظَى ذرَبِّكَ ذصَارِشَبِ}(اظشرح ذ :ذ 7ذ ،ذ )5ذ; ذأي ذ:ذإذاذ
اغتفقت ذعن ذسبادة ذوراسة ذ ،ذصادخل ذيف ذراسة ذوسبادة ذأخرى ذضاصدّا ذبفا ذوجه ذاهلل ذ(سزٓذ
وجلٓ) .ذ
ذذصإذاذعاذأمتذاهللذسؾقـاذاظـعؿةذواظػضلذبصقامذذفرذرعضانذ،ذصإغهذؼدتحبذظـاذصقامذاظدتذ ذ
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عن ذذوال ذاظيت ذحثـا ذاظـيب ذ(صؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم)ذسؾى ذصوعفا ذ ،ذذورشبـا ذصقه ذ ،ذوأرذدغاذ
إىل ذصضؾه ذ ،ذؼؼول ذ(صؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم)ذ:ذ(عَنِ ذصَامَ ذرَعَضَانَ ذثُمٖ ذأتِبَعَهُ ذدِتًّا ذعِنِ ذذَوٖالٕذ
طَانَذطَصِقَامٔذاظدٖػِرٔ)ذ(صحقحذعدؾم)،ذصصقامذدتةذأؼامذعنذذوالذبعدذرعضانذؼُدتؽؿلذبفاذ
أجر ذصقام ذاظدػر ذطؾه ذ ،ذصؾـحرص ذسؾى ذصقاعفا ذ; ذتؼربّا ذإىل ذاهلل ذ(سز ذوجل) ،ذورؿعّا ذيفذ
رضاهذ.ذ ذ
وحتى ذؼظل ذاظعقد ذصرحة ذوال ذؼتحول ذبأحد ذعـا ذإىل ذصؼد ذحبقب ذأو ذسزؼز ذصإن ذسؾقـا ذأنذ
حناصظ ذسؾى ذمجقع ذاإلجراءات ذاظصحقة ذواظوضائقة ذواظتباسد ذاالجتؿاسي ذ ،ذدائؾني ذاهللذ
(سز ذوجل) ذأن ذؼعجل ذبرصع ذاظبالء ذسن ذاظبالد ذواظعباد ذسن ذعصرغا ذاظعزؼزة ذودائر ذبالدذ
اظعاملني ذ ،ذوأن ذؼتؼبل ذعـا ذاظصقام ذواظؼقام ذوصاحل ذاألسؿال ذ ،ذوطل ذسام ذواظعامل ذطؾه ذيفذ
أعنذوأعانذ،ذودؾمذودالمذ .ذ
ذ
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