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 هـ 1442خطبة عيد الفطر املبارك لعام 
 عناصر الخطبة:

 العيد فرحة: أوًلا
 العيد وصلة األرحامثانًيا: 
 وآدابه أعمال يوم العيدثالًثا: 

 المـــوضــــــــــوع
 أكرب كبريًا؛ واحلمد  احلمد هلل ؛ هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ؛ هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ؛ هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ؛ هللا 

؛   بكرة وأصيًًل  ؛ وسبحان هللا وحبمده  إال هللا وحده ال شريكهلل كثريًا  إله  أن ال  أن حممًدا عبده    ؛له  وأشهد  وأشهد 
 عد :أما ب  ؛  ورسوله

 العيد فرحة: أوًلا
الفرحة ألن ؛ الفرحة طريق إىل املبارك طوال شهر رمضان اليت فعلناها العباداتهذا اليوم هو يوم الفرحة ؛ فكل إن  

وْن   :؛ قووال تعوواىلتكووون طلعاعووة والعبووادة وال وور ن ريبو َووََا ْ بْمعووْ ْو جووْ وا هووْ ْرحووْ ْذَلْك فْولبيْوفب َه فْبووَ ْ ووَ ِب َل اوََ ْوَبْر } قووْلب َبْفضووب
وْل اوََ صوولي هللا عليووه وسوولح هووذه الفرحووة ب ولووه ( .58) يونس:  امََح فْوربْح ووْ  :وقد صووور ْرسووْ ا" لَلصووَ ْرْحْهمووْ َإْذا  ؛ اَن يْوفب

َمَه"؛ ْأفبْعْر ْفرَْح َبَفعبرََه   ) م فق عليه ( . . ْوَإْذا ْلَ ْي رْبَْه ْفرَْح َبْصوب
تغمرهح الفرحة عندما ْيضرب مدفع  اصغارً و  ارمضان ؛ ولذلك جند اجلميع كبارً  فالصامح يفرح عند فعره كل يوم من

اليوم يوم العيد ؛ يوم الفرحة والبهجة والسرور ؛ الفرحة أن أنعح هللا عليك   اإلفعار ؛ مث أتيت الفرحة الكربى يف هذا
ي وودم كوولو منكمووا ال هنرووة لبجوور : ت بوول هللا  احينمووا ت ابوول أجيووك املسوولح مسوورورً   إبمتام نعمة الصيام وال يام ؛ الفرحة

 منا ومنكح .
باح ؛ فْعنب أْْنٍس قْاْل : ْقَدْم ْرْسوْل اوََ ْصَلي اَوْ الفرحة طللعب واملرح يف يوم العيد أمر مشروع يف حدود امل  كما أن

اَن ن قوْواْلوا : ْكنووَ  مووْ ْذاَن البيْووب ا هووْ اْل: مووْ ا ؛ فْو ووْ اَن يْولبْعبوْووْن َفيَهمووْ مووْ ْاَهَليوَوَة . ْعْليبَه ْوْسَلْح البْمَديْنْة ْوَْلْحب يْووب ا يف اجلب ْب َفيَهمووْ ا نْولبعووْ
وْل اوََ  اْل ْرسووْ ْم فْو ووْ وب ْحي ْويوووْ ْ ووب ْم األب وب ا ؛ يوووْ ْهمووْ ًا َمنوب ريب ا جووْ ْدْلْكحب َرَمووْ َلْح : " َإَن اَوْ قووْدب أْبووب َه ْوسووْ َلي اَوْ ْعْليووب َر " . صووْ البَفعووب

َد   ْ   ) أِد وأبو داود واحلاكح وصححه ( . ٍر ْوَعنووب ْها ، قْاْلتب : ْدْجْل أْبوْوو ْبكووب نب وْعنب ْعاَمْشْة ْرَ ْي اَوْ ْعنوب ارَيْو وْواَن مووَ
 ، َ ْْغنَِيْو وووْ ب ْ ا ََ تب : ْولْيبسوووْ َْ ، قْالوووْ ا ْم بْوعوووْ وب اْر يووووْ ْنبصوووْ تب األب ا تْوْ اْولوووْ اَن َوووَْ اَر تْوْغنَِيوووْ ْنبصوووْ ْواَر  األب ْ اَمرْي  وووْ ٍر : ْأموووْ و ْبكوووب اْل أْبوووْ فْو وووْ

َم َعيٍد ، فْوْ اْل ْرْسوْل اوََ ْصَلي اَوْ ْعْليبَه ْوْسَلْح : " َْي الَشيبعْاَن يف بْويبَت ْرْسوَل اوََ ْصَلي اَوْ ْعْليبَه ْوْسَلْح ْوذْ  َلْك يف يْووب
ٍم َعيًدا ْوْهْذا َعيْدَْن " . ) م فق عليه (. ٍر َإَن َلْكلَِ قْووب  ْأْط ْبكب

َمَه" ْي رْبَْه ْفرَْح بَ ؛ " ْوَإْذا ْل َ عند ل اء هللا تعاىلة يف اآلجرة يمث أتيت الفرحة احل ي   .ْصوب
 ن! عبادات من صًلة وزكاة وحج وغريهاطلصوم جاصة دون ب ية الالعبد : ملاذا يفرح وهنا سؤال يعرح نفسه
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واجلواب: أن حسنات مجيع العبادات تكون كفارة وي  ص من حسناهتا مظامل العباد إال حسنات الصوم فهي جاصة 
ومعوو   بصووومه ؛ لووذلك يفوورح العبوود بصووومه إذا ل ووي ربووه !! اجلنووةْ  العبدْ  لْ ي  ص منها مظامل العباد ؛ مث يدجهلل ؛ وال  

ذلوووك أن اإلنسوووان  يت يووووم ال ياموووة ومعوووه حسووونات كاجلبوووال ، ولكنوووه عليوووه مظوووامل تسووو غر  كووول حسوووناته، فجميوووع 
 .ناء يعود إىل ال كفري طألعمال العبادات توىف منها مظامل العباد إال الصيام، فاالس ث

ووه هللا قووال : هووذا موون أ ووود األحاديوو  وأحكمهووا : " إذا  ومن أحسن ما قيل يف   ذلك ما قالووه سووفيان بوون عيينووة ِر
في حموول  ؛كان يوم ال يامة حياسب هللا عبده ، و يؤد  ما عليه موون املظووامل موون سووامر عملووه حووا ال يب ووي إال الصوووم

 ( .الكربى سننالو شعب الالبيه ي يف ). ويدجله طلصوم اجلنة " ؛هللا ع  و ل ما ب ي عليه من املظامل
فالصوويام هلل عوو  و  وول وال سووبيل ألحوود إىل أجووذ أ ووره موون الصوويام بوول أ ووره موودجر لصوواحبه عنوود هللا عوو  و وول، 

 أ ره لصاحبه حا يدجل اجلنة فيوىف أ ره فيها. دجربل يْ  ؛فالصوم ال يس ط ثوابه َ اصة وال غريها
جَِ  عَِرت وسووْ بَِ ل وواء هللا إن ما فعلناه موون طاعووات وعبووادات وقوورطت سووْ نوْوا للفوورح وحووْ لت يف صووحامأ أعمالنووا ؛ ْأَهْل وب

اْء اوََ ْأحووْ تعاىل ؛   َب َل ووْ نب ْأحووْ َلْح قوْواْل:" مووْ َه ْوسووْ َلي اَوْ ْعْليووب نب فْعنب ْعْباْدْة ببَن الَصاَمَت ، ْعنب الَنَبَِ صووْ اْءْه؛ ْومووْ َب اَوْ َل ووْ
َن البمووْ ْكرَْه َلْ اْء اوََ ْكرَْه اوَْ  ْت! قوْواْل:" لوْويبْس ْذاَك، ْوْلكووَ ْرْه البْموب َمْن َإْذا  َلْ اْءْه" قْاْلتب ْعاَمْشْة ْأوب بْوعبْض ْأزبْواَ َه: َإََن لْْنكب ؤب

بَ  ْه فْْ حووْ َه َووََا ْأْمامووْ َب َإلْيووب ءو ْأحووْ يب ْواَن اوََ وْْكْراْم وَوَه فْولوْويبْس شووْ ْر َبَر ووب ْت ْبشووَِ وب اْءْه، ْوَإَن ْحْضْرْه البمووْ َب اَوْ َل ووْ اْء اوََ ْوْأحووْ  َل ووْ
رَْه َل ووْ  ْه كووْ َه َووََا ْأْمامووْ ْرْه َإلْيووب ءو ْأكووب يب ْر َبْعْذاَب اوََ ْوْعْ وبْ وَوَه فْولوْويبْس شووْ اْءْه." ) م فووق البْكاَفْر َإْذا ْحَضْر ْبشَِ رَْه اَوْ َل ووْ اْء اوََ وْكووْ

 ليل احلب ، واملعاصي والذنوب دليل البغض والكره. عليه (، فالعاعة والعبادة د
قووال سووليمان بوون عبوود امللووك ألاب حووازم َي أط حووازم : كيووأ ال وودوم علووي هللا عوو  و وولن ف ووال : َي أمووري املووؤمن  أمووا 

 .ا حم وَنً ا، وأما املسيء فكالعبد اآلبق  يت مواله جامفً ا مسرورً احملسن فكالغامب  يت أهله فرحً 
اجلوو اء هو الدجول من طب الرَين ؛ وهو م جوذ من الر  ؛ ومسووي بووذلك ليكووون للصامح يف اآلجرة ؛  ح  وأعظح الفر 

 تعوواىل يف اآلجوورة هللا أ وول هللا ؛ ف وود جصووه موورارة اجلوووع واحلوور والععوو  موون  من  نس العمل ؛ فكمووا لموول الصووامح
 . ؛ أال وهو ) طب الرَين ( طلدجول من أعظح أبواب اجلنة

لٍ ف هب نب سووْ هْ عووْ ْي اَوْ ْعنووب الْ ؛  ْر ووَ َلْح قووْ َه ْوسووْ َلي اَوْ ْعْليووب َبَِ صووْ نب النووَ ْه الووَرََينْ  : "عووْ اْل لووْ َة ْطًط يْو ووْ ْنووَ ْه  ؛َإَن يف اجلب ْجْل َمنووب يووْدب
ةَ  ْم البَ ْيامووْ وب امَْموْن يوووْ ْْهحب  ؛الصووَ دو غوْوريب ْه ْأحووْ ْجْل َمنووب الْ  ؛اْل يوْودب امَْمونْ  :يْو ووْ وْن  نأْيووبْن الصووَ ْْهحب ؛ فْويْوْ ومووْ دو غووْريب ْه ْأحووْ ْجْل َمنووب  ؛اْل يوْودب

ْجلب َمنبْه ْأْحدو  قال املهلب: إمنا أفرد الصامم  رذا البوواب ليسووارعوا "  " . ) م فق عليه ( .  فَْإْذا ْدْجْلوا ْأغبَلْق فْوْلحب ْيدب
علوويهح عنوود  ىف اجلنة هينووا غووري م وو اححا، وليكون دجوَلح ا َلح واج صاصً إىل الرى من عع  الصيام ىف الدنيا إكرامً 

 ي اِووه أحوود، وأغلووق أط بكوور الصووديق ببوواب ىف املسووجد ي وورب منووه جرو ووه إىل الصووًلة وال  أبوارا، كمووا جووص النووبِ 
 " . ) شرح ابن بعال(. ا له وتفضيًًل مً سامرها إكرا

 . ؛ وتدجلوا من طب الرَينعد رمضان ؛ حا تل وا ربكح فرح  مسرورينب والصيام فعليكح بدوام العاعة والعبادة
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 العيد وصلة األرحامثانًيا: 
صلة الرحح جلق إسًلمي رفيع، دعا إليه اإلسًلم وحض عليووه، فهووو يووراب إن من مظاهر فرحة العيد صلة األرحام؛ ف

الشوور عوونهح، ي ووول هللا تعوواىل يف ذلووك:  املسوولح علووي اإلحسووان إىل األقووارب وصوول هح، وإيصووال ادووري إلوويهح ، ودفووع
ربْ    )النسوواء:  اَنً ْوبووََذ  الب ووْ سووْ ْديبَن َإحب يبراً ْوَطلبْوالووَ رَْكواب بووََه شووْ (، وي ووول املصووعفي صوولي هللا 36}ْواعببووْْدواب اِوْ ْوالْ ْتشووب

َه قْا ْلبْق ْحَا َإْذا فْورْْغ َمنب ْجلب ووَ َة ، قوْواْل : عليه وسلح :"َإَن اَوْ ْجْلْق ادب ْن البْ َعيعووْ اْم البْعاموَوَذ بوَوْك مووَ ْذا ْم ووْ لوْوتب الووَرَحْح : هووْ
ْ ْأنب ْأَصْل ْمنب ْوْصْلَك ْوْأقبْعْع ْمنب ْقعْْعَك ن ، قْاْلتب : بْوْلي َْي ْربَِ ، قْاْل فْوْهْو ْلكَ   "، قْاْل ْرْسوْل اوََ نْوْعحب ، ْأْما تْوربْ  ب

لَ  َه ْوسووْ َلي اَوْ ْعْليووب امْ صووْ ْدوا يف اأْلربَِّ ْوتْوْ عَِعووْوا ْأربحووْ ْ حب ْأنب تْوفبسووَ ْولَيوب ْ حب َإنب توووْ يوب لب ْعسووْ ْ حب : }فْوهووْ روب ْرْءوا َإنب شووَ ْكحب   ْح : فوْواقوب
)البخار ( ، وعن عامشة_ ر ووي هللا عنهووا_ قالووت : قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه وسوولح: "الوورحح معل ووة طلعوور  

 ، ومن قععين قععه هللا " )م فق عليه(.ت ول : من وصلين وصله هللا
أنووه قووال : قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه  -ر ووي هللا عنووه  -و علت صلة الرحح موون كمووال اإل ووان، فعوون أاب هريوورة

ه، ومن كووان  وسلح: " من كان يؤمن طهلل واليوم اآلجر فليكرم  يفه ، ومن كان يؤمن طهلل واليوم اآلجر فليصل ِر
 .يوم اآلجر فلي ل جرياً أو ليصمت" )م فق عليه(يؤمن طهلل وال

ه ، فإن من أعظح ما  از  به هللا تعاىل واصوول الوورحح  وقد أعد هللا تعاىل األ ر الكبري والثواب اجل يل ملن يصل ِر
طْ  َرْه ْأنب يْوببسووْ نب سووْ َه ،  يف الدنيا أن يوسع له يف الرز  ويبارك له يف العمر، قال عليه الصووًلة والسووًلم :" مووْ لوْوْه يف َرزبقووَ

ْْه" )م فق عليه(   .ْأوب يْونبْس ْ ْلْه يف أْثْرََه ، فْولبْيَصلب ْرَِ
ووه وقراب ووه وال  وود موونهح مثيوول صوولة، بوول  وود موون اجلفوووة والصوودود مووا يصوورفه عوون  وقوود ي عووذر الووبعض لنووه يصوول ِر

ه،   اَفَ  ي ول صلي هللا عليه وسلح عوو فهذا ليس بواصل ؛  صل هح، في عع الصلة بِر ْل َطلبْمكووْ ن ذلووك:" لوْويبْس البْواصووَ
ْْه ْوْصْلْها". )البخار (،  وأجرج عبد الوورزا  عوون عموور موقوفووا " لوويس الوصوول  ، ْوْلَكَن البْواَصْل اَلَذ  َإْذا ْقَعْعتب ْرَِ
أن تصل من وصلك ، ذلك ال صاص ، ولكن الوصوول أن تصوول موون قععووك " ، وهووذا مووا أموور هللا بووه نبيووه صوولي هللا 

اَهَلْ    قووال رسووول هللا صوولي هللا عليووه و  َن اجلووْب َرِّب عووْ ْو ْوأبْمرب َطلبْعربَف ْوْأعووب سوولح: عليه وسلح، ملا أن ل هللا: } ْجَذ البْعفب
"ما هذا َي  ربيلن" قال: إن هللا أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتععي من حرمك، وتصل موون قععووك.") تفسووري ابوون  

 .كثري(
 فهل أصلهحن!! –وهذا شامع وكثري يف واقعنا املعاصر  –وي اطعونين  يؤذونين قد ي ول  جر: إن قرابيتو 

ْلْهحب ْويْو بعْعووْوَ  واجلواب عند نبيك صلي هللا عليه وسلح، فْعنب ْأاب ْهْريوبْرْة ْأَن رْْ ًًل قْاْل َْي ْرْسوْل اوََ: َإَن ِل قْوْرابًْة ْأصَ 
يْروْن َإِْلَ  ْن َإلوْويبَهحب ْوْيسووَ سووَ َل ، ْواْل ْوْأحب ف ْهحب البمووْ ْت ْفْكْ منووَْا ْتسووَ ا قْولووب ْت ْكمووْ اْل:" لوْوَرنب ْكنووب َي. فْو ووْ ْهحب ْوْ بْهلوْووْن ْعلووْ نوب لوْوْح عووْ   ْوْأحب

 . يْوْ اْل ْمْعْك َمنب اوََ ْظَهريو ْعْليبَهحب ْما ْدمبْت ْعْلي ْذَلْك ")مسلح(



 (4 ) 

حلار ، وهو تشبيه ملا يلح هح من األمل َا يلحق  كل الرماد احلووار اإلمام النوو : )معناه ك منا تععمهح الرماد ا  ي ول
: معناه إنووك  ه ، وإدجاَلح األذى عليه . وقيل، بل يناَلح اإلمث العظيح يف قعيعاألمل ، وال شيء علي هذا احملسن  من

د أنفسووهح كموون عنوو  طإلحسان إليهح ختوو يهح ول وورهح يف أنفسووهح لكثوورة إحسووانك وقبوويخل فعلهووح موون ادوو   واحل ووارة
 أ.هو (نه من إحسانك كاملل حير  أحشاءهح: ذلك الذ   كلو يسأ املل . وقيل

فحوور  بنووا أن ن ف وود أرحامنووا يف هووذه األَيم املباركووة أَيم العيوود طلوو َيرة والصوولة والسووؤال والصوودقة وإصووًلح ذات 
ه َكاملة ت ي ل ما علق يف النفس، وتدحر الشيعان، الب ، وال ي عذر أحد طنشغاله، فًل أقل من أن يصل أحدَن ِر
 . وتف خل أبواب ادري، فالعيد فرصة عظيمة لف خل صفحة  ديدة مع أرحامنا

 وآدابهأعمال يوم العيد: ثالًثا
 إننا يف هذا اليوم ينبغي علينا أن ن  د  بنينا صلي هللا عليه وسلح يف أعمال يوم العيد و دابه . 

: ت بل مثل قول بعضهح لبعض؛   كان لفظهاالناس فيما بينهح أَيً   اليت ي بادَلا ال هنرة العيبة    أهح هذه اآلداب  ومن
: "كان أصحاب عن  بري بن نفري قالف؛  لك من عبارات ال هنرة املباحةهللا منا ومنكح؛ أو عيد مبارك وما أشبه ذ

.") قال ابن حجر يف الف خل:  ، تْوْ بَِل منا ومنك  ل  وا يوم العيد ي ول بعضهح لبعضالنب صلي هللا عليه وسلح إذا ا
 .اال  ماعية احلسنة ب  املسلم  إسناده حسن(؛ وال ريب أن هذه ال هنرة من مكارم األجًل  واملظاهر

ْهْما قْاْل:" ْكاْن  ؛  الذهاب إىل الصًلة من طريق والعودة من  جروكذلك يسن   فْعنب ْ اَبَر ببَن ْعببَد اوََ ْرَ ْي اَوْ ْعنوب
البخار (.الَنَب     ( العَرَيْق."  ْجاْلْأ  َعيٍد  ْم  يْووب ْكاْن  َإْذا  ْوْسَلْح  ْعْليبَه  اَوْ  له   ْصَلي  ليشهد  ذلك  من  احلكمة  قيل 

؛ وقيل إلظهار ذكر هللا  َا ْعمل عليها من ادري والشرِ   العري ان عند هللا يوم ال يامة، واألرِّ لِدَ يوم ال يامة
 ؛ وقيل غري ذلك.هناكو ًلمكة ت أ علي مفرت  العر  تك ب كل من  ر من هنا ؛ وقيل ألن املشعامر اإلسًلم و 

ْربْوا    ا؛ مصداقً تشرع ال وسعة علي األهل والعيال يف أَيم العيد دون إسراف أو تبذير   كما ل وله تعاىل:} وْْكْلوا ْواشب
حيَْب   َإنَْه الْ  رَْفوا  ْتسب األعراف:  ْوالْ   ( رََفْ    واملساك ؛  وكذلك    .  (31املْسب الف راء  البيه ي  ال وسعة علي  ملا رواه 

َم «.  صلي هللا عليه وسلح    رسول هللا   ؛ أنوالدارقعين عن ابن عمر ر ي هللا عنهما   قال: » اغبْنوْهح يف ْهْذا البيْووب
واإل الرب  فيها  رفيعة؛  إسًلمية  مبادئ  كلها  “.وهذه  اليوَم  هذا  طواَف  عن  اغبْنوْهح   « للبيه ي:  رواية  حسان ويف 

الف راء   علي  السرور  وإدجال  والبهجة  والفرحة  ال كرمي  من  مظاهر  وكلها  والرتاحح؛  وال واد  وال آلأ  وال عاون 
 واملساك  يف العيدين الكر  ؛ فما أمجل هذا الدين احلنيأ !! 

 نا وأفعالنا !! هذا هو هد  نبيكح صلي هللا عليه وسلح يف يوم العيد؛ أال فلن مثل رديه يف مجيع أعمالنا وأقوال
 تقبل الله منا ومنكم؛ وكل عام وأنتم بخير ؛ والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية
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