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بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتّم التسليم على النبي األمي العظيم سيدنا محمد 

صلَّى هللا عليه وسلّم، من أرسله هللا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أّّل إله 

األحزاب وحده، ّل شيء قبله وّل شيء بعده، نشهد أنّه بلغ الرسالة وأّدى    إّّل هللا وحده نصر عبده، وأعز جنده وهزم

األمانة ونصح لألمة وجاهد في هللا وهلل حق الجهاد حتّى أتاه اليقين، اللهم صّل على سيدنا محمد في األولين وفي 

 :اآلخرين، أما بعد أيها األخوة المؤمنون
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يها المسلمون، إّن هللا تعالى خلق للناس أجمعين سنة كاملة وشرع للمسلمين اّلحتفال في هذه السنة الكريمة بعيدين أ

اثنين، أولهما عيد الفطر السعيد، وثانيهما عيد األضحى، ويكون عيد الفطر أيها األخوة بعد اّلنتهاء من شهر 

اّلسم ألّن المسلمين في هذا العيد يفطرون بعد صيام شهر رمضان المبارك مباشرة، وقد ُسمِّي عيد الفطر بهذا 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن  قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن   كامل، قال تعالى في سورة البقرة: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

ْعُدوَداٍت ۚ فََمن َكاَن ِمن ْن أَيَّاٍم أَُخَر ۚ َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍن   * أَيَّاًما مَّ ِريًضا أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِّ  ُكم مَّ

َع َخْيًرا فَهَُو َخْيٌر لَّهُ ۚ َوأَن تَُصوُموا َخْيٌر لَُّكْم   إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن * َشْهُر َرَمَضاَن الَّ  أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هًُدى   ِذيفََمن تَطَوَّ

َن اْلهَُدٰى َواْلفُْرقَاِن ۚ فََمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ   َوَمن َكاَن َمِريًضا أَ  ْن أَيَّاٍم أَُخَر ۗ  لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت مِّ ْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِّ

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوَّل يُِريُد  َ َعلَٰى َما هََداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ يُِريُد هللاَّ وهذه اآليات   {ِبُكُم اْلُعْسَر َولِتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا هللاَّ

المباركة هي آيات الكثير من األحكام الخاصة بصيام رمضان، هذا الشهر الذي نودعه اليوم وداًعا مليئًا بالحزن 

واألسى، فربّما توفانا هللا تعالى قبل الوصول إلى رمضان القادم، نسأل هللا رب العالمين أن يحيينا ألمثاله، ولكّن 

ح باستقبال عيد الفطر السعيد، هذا العيد الذي يجب علينا أن نعيشه بكل ما فيه الحزن على وداع رمضان يقابله الفر

من لحظات رائعة، ألنّه من حق المسلم أن يظهر البهجة والفرح والسرور في األعياد، فاسعوا أيها المسلمون إلى  

من ذنب، فيا فوًزا   نشر البهجة والسرور والفرح في أيام العيد، وأقول قولي هذا وأستغفر هللا رب العالمين

 . . . للمستغفرين؛ استغفروا هللا
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أستغفر هللا العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه، أوصيكم أيها األخوة المؤمنون بتقوى هللا تعالى، وإياكم ومخالفة 

م علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علًما أمره، وأحثكم على طاعة هللا تعالى وأحذركم وبال عصيانه، الله

وعماًل يا كريم، اللهم أعنا قضاء حوائجنا كلها بالكتمان، أيها المسلمون أدعوكم بعد هذه الخطبة إلى ضرورة العمل  

هللا  الصالح، وخير العمل فض النزاعات ونبذ الكراهية والحقد فيما بينكم في هذه األيام الفضيلة والعظيمة، وأسأل

 .تعالى أن يكون هذا العيد مليئًا بالخيرات علينا وعلى سائر المسلمين، وآخر دعوانا أِن الحمد هلل رب العالمين

 


