
 قصيرة مكتوبة مختصرة  1443خطبة عيد الفطر 

 :بكامل عناصرها 2022بمناسبة عيد الفطر الفطر المبارك، نقدم فيما يأتي نص خطبة عيد الفطر 

بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، الصادق 

الوعد األمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواالهم بإحسان إلى يوم الدين، هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إالا 

ر، وهلل الحمد، وأشهد أالا إله إالا هللا وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم هللا، هللا أكبر هللا أكبر هللا أكب

األحزاب وحده، ال شيء قبله وال شيء بعده، وأشهد أنا محمًدا رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلام، وصفيه وخليله، 

 :خير نبي أرسله وهداية للعالمين اصطفاه، أما بعد أيها األخوة المؤمنون

األخوة المؤمنون، إنا للصائم في اإلسالم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وفرحة الفطر هي   أيها

الفرحة التي يعيشها المسلم الصائم في عيد الفطر، هي الفرحة التي تنزل على قلب المسلم في هذا العيد العظيم، 

للذين شرعهما هللا تعالى لعباده المسلمين، قال أنس بن العيد الذي يحلا فيه للمسلمين الفرح، فهو عيد من العيدين ا

عليه وسلَّم المدينةَ ولهم يَوماِن يَلَعبون فيهما، فقال: ما هذاِن   هللا   صلَّى هللاِ  مالك رضي هللا عنه: "قَِدَم رسول  

بهما َخيًرا منهما؛ يَوم   أبَدلَكما قد هللاَ  عليه وسلَّم: إنَّ  هللا   اليَوماِن؟ قالوا: ك نَّا نَلَعب  فيهما في الجاِهليَِّة، فقال صلَّى

المسلمين هو عيد الفطر وعيد األضحى، ونحن اليوم في صباح عيد الفطر، فيا أخوة فعيد  "األضحى، والفِْطرِ 

اإليمان ينبغي علينا في هذا العيد أن ننسى النزاعات كلها فيما بيننا، وأالا نترك للشيطان سبياًل فيما بيننا ينال منا 

محبة والسالم بين المسلمين، فالعيد هو وينال من أخوة اإليمان التي نحيا ونعيش عليها، وعلينا أجمعين أن ننشر ال

عيد المحبة وعيد األخوة اإلسالمية العظيمة، أسأل هللا تعالى لكم أجمعين أن يكون هذا العيد مليئًا باألفراح 

واألشياء الجميلة، وأن تعيشوا في هذا العيد بسعادة عارمة أجمعين، حفظكم هللا تعالى من كل سوء أيها األخوة، 

 . . . ا وأستغفر هللا تعالى لي ولكم، فيا فوًزا للمستغفرين، استغفروا هللاوأقول قولي هذ

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلام، أوصيكم أيها المسلمون بتقوى 

هللا صلَّى هللا عليه وسلام،   والمواظبة على طاعته وإياكم ومخالفة أمره، وأشهد أالا إله إالا هللا وأن محمًدا رسول

وأذكركم أيها األخوة بضرورة تصفية القلوب في هذا العيد من البغضاء والحقد والحسد والكراهية، وآخر دعوانا  

 أِن الحمد هلل رب العالمين

 


