
مقدمة خطبة العید الفطر مكتوبة
بسم هللا الرحمن الرحیم، وأفضل الصالة والتسلیم، على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ

الطیبین الطاھرین، والحمد� تعالى ربَّ العالمین، فوحده من نعبده ومن بھ نستعین، وعلیھ
نتوكل ونھتدي بشفیع االمة الصادق األمین، ونعوذ بھ من الكسل وسوء الكبر وأن نكون من
الضالین، فاللھم ثبتنا على ھذا الدین، وتقبل منا طاعاتنا في ھذا الشھر الكریم، فنحن عبادك

المخلصین، فلیس لنا في الدنیا وال اآلخرة غیرك ولیاً وال نصیر، إن خیر ما نبدأ بھ في
صباح ھذا العید المبارك الصالة على النبي المصطفى الذي ھدانا إلى ھذا الدین، فیا أیھا
اللذین آمنوا واتبعوا دین الحق صلّوا علیھ وسلموا تسلیما، فاللھم ارزقنا الحشر وأیاه مع

أولیائك الصالحین، واسكنا فسیح جناتك یا أرحم الراحمین.
خطبة العید الفطر مكتوبة

ھذا الیوم یوٌم مبارك، ففیھ یفرح الصائم بعد شھر الصیام والقیام واألعمال الصالحة، ویأتي
كمكافأة من هللا عزَّ وجلَّ جاللھ لعباده الصائمین، ودلیل على أن هللا عادل یحب العدل في
الثواب والعقاب في الدنیا وفي اآلخرة، ھذا الیوم یوم الفرحة الذي نعیشھا بعد شھر العبادة
والرحمة من هللا رب العالمین الغفور الرحیم، فقد قضینا ھذا الشھر بالغرف من الحسنات
وتكفیر الذنوب والسیئات، ونحن ببالغ الحزن واألسى نودع ھذا الشھر آملین من هللا جلَّ

وعال أن یعیده علینا أعواماً عدیدة، نحن الیوم نستقبل وإیاكم عید الفطر، أحد العیدین الذین
شرعھما هللا عزَّ وجلَّ لعباده الصالحین فس السنة كلھا، وقد ورد ھذا في الحدیث الشریف

الذي رواه الصحابي الجلیل أنس بن مالك رضي هللا عنھ:
{َقِدَم رسوُل ِهللا -صلَّى هللاُ علیھ وسلَّم- المدینَة ولھم َیوماِن َیلَعبون فیھما، فقال: ما ھذاِن

ِة، فقال -صلَّى هللاُ علیھ وسلَّم-: إنَّ َهللا قد أبدلكم ا َنلَعُب فیھما في الجاِھلیَّ الَیوماِن؟ قالوا: ُكنَّ
]1[والِفْطِر}.األضحى،َیوُممنھما؛َخیًرابھما

ومن حق المسلم أن یفرح ویبتھج بھذا العید، ویظھر للناس السرور فیھ وھو حقٌّ مشرع
للمسلمین أجمعین، وعلى المسلم أن یعاید أھلھ وأصحابھ وأحبابھ وكل من یھمھ أمره في

ھذا العید، ویتمنى الخیر والصالح لھم، والحشر مع الصالحین، والفوز بمقام رفیع في الجنة
وتكون صحبتھ مع النبیین، فعلى المسلم القاطع الرحم أن یصلھ، فوصل الرحم یزید العبد
تقرباً من رّبھ ربَّ العالمین، وأقول قولي ھذا وأستغفر هللا العلّي العظیم لي ولكم، فیا فوز

المستغفرین. . .
خاتمة خطبة العید الفطر مكتوبة

أخوتي وأخواتي الكرام، استغفر هللا العلي العظیم لي ولكم، فا� الذي ال إلھ إال ھو الحي
القیوم، لھ نكون دوماً من التوابون، وھو دوماً لعباده من الغافرون، فالحمد � كثیراً في

البدایة والنھایة، أیھا العباد الصالحون نوصیكم بتقوى هللا وطاعتھ واتباع أوامره، ونحذركم
من اجتناب نواھیھ، وعصیانھ ومخالفة أمره، فحاولوا ما استطعم نشر الحب والمودة،

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.



خطبة عید الفطر قصیرة
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد� حمداً كثیراً یوازي إحسانھ، وشكراً كبیراً یوازي رحمتھ

وغفرانھ، ونعوذ با� من شر النفس، ونستظل بظلھ سبحانھ، ونشھد أن ال إلھ إال ھو وال
یوجد إلھ بعده ودونھ، فال یعزُّ من یبتعد عنھ ویذّل من یتخذ إلھ دونھ، أما بعد:

إخواني المسلمین وأخواتي المسلمات، الیوم نقف وإیاكم على وداع ھذا الشھر الكریم، شھر
الخیر والبركة، شھر الرحمة والمغفرة، ونحن الیوم ببالغ األسى على وداعھ، راجین من هللا
سبحانھ أن یعیده علینا أعواماً عدیدة، الیوم نقف وإیاكم في حضرة یوم من أعظم أیام السنة

یتجلى فیھ رحمة هللا وعظمتھ وغفرانھ، ومساواتھ بین عباده في ثوابھ وعقابھ، في دنیاه
وفي اآلخرة، فھذا العید عید البھجة والفرحة للصائم، واجب أن یتمنى فیھ الخیر لھ

وإلخوانھ.
إننا في ھذا الیوم في منتھى السعادة والفرح واالمتنان � سبحانھ، على ما أنعم علینا من نعم
وھدانا إلیھ بإحسانھ، فنحمده ونشكره حمداً وشكراً جزیالً، بالقدر الذي أنعم علینا فیھ باتباع

دینھ، فنشھد أنھ هللا وحده ال شریك لھ، وأن محمداً عبده ورسولھ الذي بعثھ لیعلم دینھ،
وأقول قولي ھذا واستغفر هللا لي ولكم ویا فوز من كان من أعوانھ.

دعاء خطبة عید الفطر مكتوبة
ھناك الكثیر من األدعیة التي یدعوھا المسلم في عید الفطر، ویذكر فیھا وداع الشھر،

ویتمنى هللا أن یعیده علیھ بفضلھ وغفرانھ، وھذا الدعاء ھو اآلتي:
الحمد � الذي بلغنا شھر رمضان بفضلھ وإحسانھ، والحمد � الذي وفقنا في صیامھ وقیامھ
إیماناً واحتساباً، الحمد � الذي أتم علینا ھذا الشھر على الوجھ الذي یرضیك عنا، الحمد �

الذي أتم إحسانھ على عباده المؤمنین، وأفاض من رحماتھ على المذنبین، نحمده سبحانھ
ونشكره على جوده وفضلھ العظیم، ونشھد بأن ال إلھ إال هللا الملك الحق المبین، ونشھد أن
محمداً عبده ورسولھ أشرف األنبیاء والمرسلین، وسید األولین واآلِخرین، صلى هللا وسلم

وبارك علیھ وعلى آلھ وصحبھ والتابعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، والحمد� الذي
بلغنا عید الفطر ونحن من عباده الصالحین، الثابتین على ھذا الدین.

خطبة عید الفطر مكتوبة للسدیس
إن هللا سبحانھ وتعالى سن سنناً، وشرع أحكاماً قدراً وكوناً، ومن حكمھ سبحانھ وتعالى أن
شرع لھذه األمة مواسم تزداد فیھا الطاعة، وأیاماً یفرحون بھا وفق شرع هللا، وإن من ھذه

األیام عید الفطر وعید األضحى، وقد تكلم الشیخ عن عید األضحى وسننھ وآدابھ،
ر فیھا المسلمین بإخوانھم في كل مكان. وأحكامھ، ثم ذكر وصایا ذكَّ

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستھدیھ، ونستغفره ونتوب إلیھ، ونثني علیھ الخیر كلھ، من
یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ،

شھادًة مبرأًة من الشك والشرك والریب والنفاق، وأشھد أن نبینا محمداً عبده ورسولھ،



وخیرتھ من خلقھ وصفوتھ من رسلھ، بعثھ هللا بالھدى ودین الحق، فبلغ الرسالة وأدى
األمانة، ونصح األمة، وكشف الغمة، وجاھد في هللا حق جھاده، صلى هللا وسلم وبارك

علیھ وعلى آلھ وصحبھ، ومن اقتفى أثره واھتدى بھداه ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین.
هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا أكبر.. هللا
أكبر.. ال إلھ إال هللا وهللا أكبر.. هللا أكبر.. و� الحمد، هللا أكبر كبیراً والحمد � كثیراً،

وسبحان هللا وبحمده بكرًة وأصیالً، ال إلھ إال هللا، یفعل ما یشاء، ویحكم ما یرید، ال إلھ إال
هللا الولي الحمید، هللا أكبر عدد ما ذكر هللا ذاكٌر وكبر، هللا أكبر عدد ما الحت بوارق

السعادة على من قصد البلد الحرام، وما دامت علیھم في تلك الرحاب الطاھرة مواھب ذي
الجالل واإلكرام، هللا أكبر عدد ما أحرموا وصلوا إلى البیت وطافوا بالكعبة وسعوا بین

الصفا والمروة ، هللا أكبر عدد ما رفعوا أصواتھم بالتلبیة، وعدد ما ذبحوا وحلقوا ورموا
وشربوا من ماء زمزم.

هللا أكبر عدد ما تحركت قوافل الحجیج، آمًة ھذا البیت العتیق، هللا أكبر عدد ما انطلقت
مواكبھم من مكة إلى منى ، ومنھا إلى عرفة ، هللا أكبر عدد ما باتوا بـمزدلفة ، وذكروا هللا

عند المشعر الحرام، هللا أكبر عدد ما أثابوا وودعوا، هللا أكبر هللا أكبر ال إلھ إال هللا، وهللا
أكبر هللا أكبر و� الحمد، أما بعد:

أیھا المسلمون في بلد هللا الحرام: أیھا الحجاج الكرام! أیھا اإلخوة في هللا في مشارق
األرض ومغاربھا! اتقوا هللا تبارك وتعالى، فتقوى هللا جماع كل خیر، وسیاٌج من كل شر،

اتقوه بفعل أوامره واجتناب نواھیھ، إذا كنتم تنشدون خیري الدنیا واآلخرة، وترمون
َ َیْجَعْل َلُھ السعادة والفالح في العاجل واآلجل، فعلیكم بتقوى هللا، قال هللا تعالى: َوَمْن َیتَِّق هللاَّ

َ َیْجَعْل َلُھ ِمْن أَْمِرِه ُیْسراً * َوَمْن َیتَِّق َمْخَرجاً * َوَیْرُزْقُھ ِمْن َحْیُث ال َیْحَتِسُب * َوَمْن َیتَِّق هللاَّ
َئاِتِھ َوُیْعِظْم َلُھ أَْجراً. َ ُیَكفِّْر َعْنُھ َسیِّ هللاَّ

عباد هللا: من نعم هللا على عباده أنھ شرع لھم مواسم مباركة، یفرح فیھا الطائعون ویسر
فیھا المؤمنون، لما فیھا من النفحات وتنـزل الرحمات، وكثرة البركات ورفعة الدرجات،
وتكفیر السیئات، ومن ھذه المواسم ما شرعھ هللا لعباده من األعیاد الشرعیة، التي تعود

علیھم كل عام مرتین، وتتكرر علیھم بالخیر والفضل واإلحسان كل سنٍة في وقتین اثنین،
في الفطر بعد رمضان، وفي األضحى بعد یوم عرفة.

في األعیاد یظھر المسلمون شعائر دینھم، ویتعارفون ویتآلفون وتسود بینھم حیاة الصلة
والمحبة والوئام، ویجتمعون على ذكر هللا سبحانھ وتعالى، وتكبیره، هللا أكبر هللا أكبر ال إلھ

إال هللا، وهللا أكبر هللا أكبر و� الحمد.
وإننا لنحمد هللا سبحانھ حق حمده على ما َمنَّ بھ علینا من إدراك عید األضحى المبارك،
ھذا العید الذي یعود كل عاٍم بخیره وبركتھ على المسلمین عامة، وعلى حجاج بیت هللا

الحرام خاصة، حیث یتقرب فیھ الجمیع إلى هللا، بأعماٍل جلیلة، وعبادات عظیمة.



أمة اإلسالم: ما أشد حاجتنا الیوم إلى التعرف على المغزى الحقیقي في العید، وعلى األثر
اإلیماني واالجتماعي منھ، وما الدروس والعبر التي یجب أن یخرج بھا المسلمون من

مرور العید علیھم، وكیف ینبغي أن تكون حیاتنا وأخالقنا في العید، إنھ لیس العید السعید
بالتحلي بالجدید والتنعم بالغید وخدمة العبید، إنما السعید حقاً من جعل اإلیمان والتقوى
شعاره فیما یبدأ وما یعید، فھل أدرك المسلمون حقیقة العید؟ وھل فھموا حكمة التشریع

منھ؟ وھل تفطنوا آلثاره واستناروا بعبره؟
إنھم إن أرادوا ذلك فعلیھم أن یروضوا أنفسھم على الخیر فعالً وإسداًء، وقیاماً بصنائع

المعروف التي تضفي على المجتمع طابع الترابط والتآلف والتآخي، وتقیھ مصارع السوء،
وأوائل الشرور، لیفتش كل مسلٍم عن جیرانھ وأقاربھ وإخوانھ، فیسأل عن أحوالھم، ویتفقد

شئونھم، ویسد حاجاتھم، ویعینھم في إدخال البھجة والسرور على قلوب أبنائھم، یسعفھم
بالكلمة الطیبة، واالبتسامة الحانیة، والبشاشة المؤثرة، لیتذكر كل مسلٍم یجتمع بأسرتھ یوم

العید أطفاالً یتامى، ونساًء أیامى، ال یجدون ابتسامة األب الحنون، وحنان األم الرءوم،
لیتذكر جموعاً من إخوانھ المسلمین، في بقاع كثیرة من العالم، یعیشون أوضاعاً مؤلمة،

ومآساً مبكیة، إشراقة العید عندھم یخیم علیھا الحزن واألسى، وأیامھ تصطلي باأللم وتفقد
طعم األمن واالستقرار.


