
 مكتوبة قصيرة  الفطر عيد خطبة

 مقدمة خطبة عيد الفطر قصيرة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلَّى هللا عليه وسلّم، الصادق الوعد  

األمين، من أرسله هللا تعالى رحمة للعالمين، صلّى هللا عليه في األولين واآلخرين وعلى من وااله وتبعه بإحسان 

 إله إاّل هللا، هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، وهلل الحمد، وأشهد أاّل إله إاّل  إلى يوم الدين، هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، ال

هللا وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده، ال شيء قبله وال شيء بعده، وأشهد أّن  

ين اصطفاه، أما بعد أيها محمًدا رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلّم، وصفيه وخليله، خير نبي أرسله وهداية للعالم

 :األخوة المؤمنون

 خطبة عيد الفطر قصيرة

الحمد هلل رب العالمين الذي بلغنا صيام شهر رمضان المبارك كاماًل، الحمد هلل على نعمه التي ال تُعدُّ وال تُحصى، 

مخالفة أمره، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى هللا عز وجل، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه و 

واعلموا أن خير الحديث كتاب هللا، وخير الهدي هي محمد رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلّم، وإّن شر األمور 

محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار، إننا اليوم في عيد الفطر السعيد، هذا العيد  

المصطفى عليه الصالة والسالم، حيث قال الصحابي الجليل أنس   المبارك الذي شرعه هللا تعالى في سنة الحبيب

المدينةَ ولهم يَوماِن يَلَعبون فيهما،  -صلَّى هللاُ عليه وسلَّم- هللاِ  في الحديث: "قَِدَم رسولُ  -رضي هللا عنه-بن مالك 

بهما َخيًرا  أبدلكم قد هللاَ  : إنَّ -صلَّى هللاُ عليه وسلَّم- فقال: ما هذاِن اليَوماِن؟ قالوا: ُكنَّا نَلَعُب فيهما في الجاِهليَِّة، فقال 

فافرحوا أيها المسلمون بهذا العيد وأظهروا السرور والبهجة والفرح، وعيشوا   "منهما؛ يَوُم األضحى، والفِْطرِ 

كل دقيقة من هذا العيد بالطريقة التي تعبرون بها عن السعادة، فإن من حق المسلم أن يعبر عن سعادته بهذا العيد 

 . . . فرين استغفروا هللاما استطاع، وأقولي قولي هذا وأستغفر هللا العظيم لي ولكم، فيا فوًزا للمستغ

 خاتمة خطبة عيد الفطر قصيرة

الحمد هلل رب العالمين حق حمده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد أيها المسلمون: فبعد هذه الخطبة 

 القصيرة عن عيد الفطر أوصيكم أيها الفضالء بتقوى هللا رب العالمين، وإياكم ومخالفة أمره، واعلموا أن هللا

تعالى أمر بأمر عظيم، بدأ به بنفسه، وثنّى بمالئكة قدسه، وثلّث بالمؤمنين من سائر إنسه وجنه، قال وما زال  

قائاًل عليًما: إن هللا ومالئكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليًما، اللهم صّل على  

المسلمون أن أوصيكم بضرورة نشر المحبة والمودة بين المسلمين سيدنا محمد في األولين واآلخرين، يجب أيها 

 .في هذا العيد، والحمد هلل رب العالمين في األول والنهاية

  

 


