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 هـ3419خطبة عيد الفطر 
 

 د. انصر بن دمحم األمحد
 اخلطبة على اليوتيوب:رابط 

https://www.youtube.com/watch?v=PIPKXhS
C0Xo 

 : اخلطبة األوىل
احلمد هلل مقّدِر األّّيم والشهور، ومصّرِف األعوام والّدىور، أمحده سبحانَو 

ّر ابلشكر فال تبور، وأستمنُحو جّل يف عليائو قِ وأشكره على سوابغ نعِمو الٍب تَ 
لكشف كلِّ كرب وجرِب كلِّ مكسور، التوفيَق يف كّل األمور، فهو سبحانو ادلؤمَّل 

يَ ْعَلُم َخائَِنَة ٱألْعٌُنِ )وأشهد أن ال إلو إال هللا وحَده ال شريك لو الغفور الشكور، 
بعثَو هللا ابذلدى  ،، وأشهد أن نبيَّنا دمحمًا عبد هللا ورسولو(َوَما ُُتِْفى ٱلصُُّدور

النفوس العليلة فغَدت  والنور، فأشرقت مشس احلّق يف كلِّ الربوع والدور، وزكت
يف سعادة وسروٍر ورضوان وحبور، صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو ليوِث الوغى 
واخلدور، والتابعٌن ومن تِبعهم إبحسان إىل يوم البعِث والنشور، وسلَّم تسليماً  

 كثًناً.

 هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، ال إلو إال هللا، هللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمد.
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 هللا أكرب كبًنا، واحلمد هلل كثًنا، وسبحان هللا بكرة وأصيال.
ضلمد هللا جل وتعاىل أن بلغنا مجيعاً شهر رمضان، وضلمد  أما بعد: أيها ادلسلمون:

هللا جل وتعاىل أن بلغنا مجيعاً إكمالو حٌب هنايتو، وضلمد هللا جل وتعاىل أننا أدركنا 
 فرحتهم.عيد الفطر ادلبارك وشاركنا ادلسلمٌن 
 فاحلمد هلل محداً كثًناً طيباً مباركاً فيو.

 هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، ال إلو إال هللا، هللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمد.
أيها ادلسلمون: اثبتوا على دينكم، اثبتوا ّي عباد هللا، الثبات الثب ات عب اد هللا رج االً 

 ونساًء، شيباً وشباابً.
زادت الش    بهات، وفُ    تن عل    ى الن    اس أب    واب م    ن الش    هوات لق    د كث    رت الف    ًب، و 

وم  ا م ن ي  وم تش را في  و الش مس إال وعش  رات م ن الن  واز     ل يف دّير ، والش رور، 
ومثلها ويقابلها عشرات من الفتاوى نس معها يومي اً تب ين للن اس أم وراً ُول د  وعش نا 

وفت   اوى وعه   د  حرمته   ا. م   ا كن   ا نتص   ور أن نع   يق يف زم   ن ص   ار يض   رب  ق   وا  
س  م  تَ  وقض  اّي م  ن أص  و  ال  دين ومس  لماتو، أص  بحتَ علم  اء كب  ار ع  رط احل  ائ ، 

فيها خالف. فإ  هلل وإ  إليو راجعون، وال ح و  وال ق وة إال ابهلل العل    :من يقو 
 العظيم.

معاش  ر ادلس  لمٌن: ال تتبع  وا ال  رخس، وال تتس  اىلوا يف أم  ور دي  نكم، خ   وا ابلع    ة، 
 ما كنا نع رف ق د اً أن و ح رام،  فبو يكون صلاتكم يوم القيامة.وعليكم ابلعهد القدمي

فكلُّنا يعلم أننا يف عْصٍر تفرَّا فيو الكث ًنون، وغرِق وا فسيبقى حراماً إىل يوم القيامة. 
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إذ اخ  تل  عل  يهم احل  قُّ  ،ك  ان زلس  وًما يف دي  نهم  يف الش  هوات يف أم  رىم، ح  ٌب فيم  ا
س   تمالو تي   اُر احلَ   َداثيٌن وأمث   اذلم، وص   ار ابلض   ال ، والص   واب ابخلط   أ، وم   نهم م   ن ا

ب     ل ويف     ٍب يف ال     دين بِن     اًء عل     ى  ، رح     رىم، ويغ     وف يف ُعْم     ق أفك     ارىمَيْس     بن يف
ت   وجُّههم، في    دعو إىل إع   ادة النظ    ر يف ادل   ًناث، وبُ    ثُّ عل   ى ادلس    اواة ب   ٌن ال     كور 

ف اهلل واإل ث، ويُطالب مبنن احلرية ألي أحد كان، يف فع ل أي ش  ء أم اَم العي ان، 
 .ادلستعان على كلِّ جاىٍل و قس إ ان

 ،و أكثَر فأكثر يف ظلِّ ى ه الفًبول لك ينبغ  للمسلم أن يَ ثْ ُبت، ويتشبَّت بدين
فعواصُف الشهوات والشُُّبهات يف تناٍم، وى  جاذبة ألصحاب القلوب الضعيفة 

ر عمل احلاقدين على ى ا ال ، بل وتُيسِّ دين يف تشويهو والعقو  الفارغة جْ اًب قوّيِّ
ألن من تعلَّم ديَنو حقَّ  ،وصرفهم عن تعلُّمو واإلقبا  عليوواستمالة الناس إليهم، 

التعلُّم فلن يضًنه ما بَِيكو أصحاُب تلك الفًب يف ى ا الباب، حٌب ولو بق  
َعضَّ على فاعت ِْ  تلك الِفَرَا ُكلَّها، ولو أن ت َ "وحَده، قا  ملسو هيلع هللا ىلص حل يفة بن اليمان: 

 .وافَق احلقَّ، ولو كنَت وحَدَك"، وقا  ابن مسعود هنع هللا يضر: "اجلماعُة ما "أصل شجرة
وعن الُفضيل بن عياط رمحو هللا قا : "عليك بطريق اذلدى وإْن قلَّ السالكون، 

 ."واجتنب طريق الرَّدى وإْن كثُر اذلالكون
 هللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمد. هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، ال إلو إال هللا،

لقد أعَلَمنا رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود ك لك كما كان، وبشَّر 
رىم من خالفهم ولو  أي: ال ين ال يض ،ابء فيو، وىم ال ين نتحدَّث عنهمالغر 
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، "وُد غريًبا كما بدأ، َفطُوىب للُغرابءِ وسيع اإنَّ اإلسالَم بدأ غريبً "كثروا، قا  ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ".ين َيْصُلُحوَن إذا َفَسَد الناسال "قيَل: َمْن ُىم ّي رسوَ  هللا؟ قا : 

لقد نبَّهنا النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ك لك أنو سيكون اختالٌف كبًٌن بعد مض ِّ زمٍن، ونصحنا 
أوصيكم بتقوى هللا، والسَّْمِ  "ه، فقا : ابلت ام ُسنَّتو وُسنَّة خلفائو ادلهديٌِّن ِمْن بَ ْعدِ 

فإنو َمْن يَِعْق منكم فسًنى اختالفًا كثًنًا، فعليكم  ِة، وإْن أتمََّر عليُكْم َعْبدٌ والطَّاع
ُكم وزُلْداثِت بُسنٍَّب وُسنَّة اخلُلفاء الراشدين ادلهديٌِّن، َعضُّوا عليها ابلنَّواجِ   ، وإّيَّ

، فما أمجَل ى ا ادلنهَج الصايَف النق َّ ال ي فرَّط فيو "َضاللةٌ فإنَّ ُكلَّ ِبْدعٍة  ،األمور
 .!الكثًنون، ال ي لو سار عليو مجي  ادلسلمٌن لنجوا ولَسِعدوا

فالت ام احلقِّ واتِّباعو يُورث احلياَة السعيدة يف الدنيا واآلخرة، وال يِضلُّ صاحُبو وال 
متناىية الٍب نراىا ونسم  عنها يف يشقى، خاصًة يف ِخَضمِّ ى ه ال واب  والفًب الال

َوَمْن أَْعَرَط  ،َفَمِن ات ََّبَ  ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى)  :كل حٌن، قا  جلَّ وعال
سعدي رمحو عبدالرمحن بن العالمة ويف ى ا قا   ،(َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا

 :خرةهللا يف منظومتو السًن إىل هللا والدار اآل
 وتَيمَّموا ِلَمنازِ  الّرِْضوانِ    َسِعَد ال ين ََتنَّبوا ُسُبَل الرََّدى

 ُمَتشّرِعٌَن ِبِشْرَعِة اإل انِ    فهُم ال ين َقَد اْخَلصوا يف َمْشِيِهمْ 
نِ     وىُم ال ين بَ َنوا َمنازَِ  َسًْنىمْ    بٌن الرَّجا واخلوِف للدَّّيَّ

ألن  ، ديِنو من أصحاب الغ ِّ والضال يطة يففادلسلم العاقل يل مو احلِ  وىك ا،
فعن عبدهللِا بن  ،جلنة ال يتأتَّى إال ابلسًن عليوالطريق ادلستقيم واحٌد، ودخو  ا
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ى ا َسِبيُل هللا "مسعود هنع هللا يضر قا : خ َّ رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص َخطِّا بيده، مثَّ قا : 
ليس منها َسِبيٌل إالَّ عليو  ى ه السُُّبل"الو مثَّ قا : ، وَخ َّ عن  ينو ومِش "ُمْستِقيًما

َوَأنَّ َىَ ا ِصرَاِط  ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُُّبَل : )، مثَّ قرأ"شيطان يدُعو إليو
 351األنعام: ] (تَ َفرََّا ِبُكْم َعْن َسِبيِلوف َ 

نسأ  هللا تعاىل أن بفظنا يف ديننا ودنيا  وُأخرا ، وأن يُبِعد عن طريقنا أىل الفًب 
 .. ضال ، وأْن يُعلِّمنا ما ينفعناوال
 

 ابرك هللا ..
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 : اخلطبة الثانية
أحد، خلق  احلمد هلل الواحد األحد القيوم الصمد مل يلد ومل يولد ومل لكن لو كفؤاً 

وأنثى، وأشهد أن ال إلو إال  نسان زوجٌن ذكراً فسوى وقدر فهدى وجعل من اإل
عبده ورسولو ادلصطفى  هللا وحده ال شريك لو العل  األعلى، وأشهد أن دمحماً 

وعلى التابعٌن ذلم  ،وخليلو اجملتىب، صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو النجباء
 وسلم تسليما. ،إبحسان ما دامت األرط والسماء

 هلل كثًنا، وسبحان هللا بكرة وأصيال. هللا أكرب كبًنا، واحلمد
إن ى    ا احل   ديث ل   يس خاص   اً ابلرج   ا  فق    ، ب   ل ى   و  أم   ا بع   د: أيه   ا ادلس   لمون:

حديث للرجا  والنساء مجيعاً، وإن كان الرجا  يعنيهم أكثر ألن القوام ة ذل م، وى م 
 ادلسؤولون عن النساء وعن تقو هم وإرشادىم.

رمضان كان فرصة لالستقامة والت ود من فالثبات الثبات مجيعًا على دينكم، و 
 الطاعات، فلنستمر على فعل اخلًن والبعد عن احلرام.

 :الوسائل الٍب تعٌن على الثبات على الدين خاصة زمن الفًب نوعانو 

وسائل ت يد من اإل ان واليقٌن، وى  الٍب  ض على الطاعة، وتدف  إىل : األوىل
 :اإل ان، وهبا يت وا العبد طعم العمل الصاحل

م يف كل صالة ال بد أن يدعو ، وادلسلصراط هللا ادلستقيم: طلب اذلداية إىل ومنها
عن شداد بن أوس رض  هللا  روى الطرباين يف الكبًن. اىد  الصراط ادلستقيمفيها: 



7 

 

 
 

ّي شداد بن أوس إذا رأيت ": يل رسو  هللا صلى هللا عليو سلم : قا عنو قا 
بات : اللهم إين أسألك الثء الكلماتلفضة فاكن  ىؤالالناس قد اكتن وا ال ىب وا
 ".، وأسألك موجبات رمحتك وع ائم مغفرتكيف األمر والع  ة على الرشد

: االستقامة على دين هللا تعاىل، وعدم التفري  يف ش ء منو، قا  هللا الوسائل ومن
تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّا ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َوَأنَّ َىَ ا ِصرَاِط  ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل ت َ تعاىل: )

يُ ثَ بُِّت اَّللَُّ الَِّ يَن آَمُنوا اِبْلَقْوِ  وقا  تعاىل: ) .(َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
نْ َيا َويف اآْلِخَرةِ   .(الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ

: بن سارية هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قا ، فعن العرابط : التمسك ابلسنةك لكو 
َها اِبلن ََّواجِ " ِ  َعَلْيُكْم ِبُسنٍَِّب َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء اْلَمْهِديٌَِّن الرَّاِشِديَن ََتَسَُّكوا هِبَا َوَعضُّوا َعَلي ْ

ُكْم َوزُلَْداَثِت اأْلُُموِر فَِإنَّ ُكلَّ زُلَْدثٍَة ِبدْ   .رواه أبو داود "وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ َعٌة َوِإّيَّ

 :وسائل تعصم من الوقوع يف الفًب: من الوسائل الثاينالنوع 

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص روى أبو دود عن أيب ثعلبة اخلشين هنع هللا يضر عن ا، على أمر هللا : الصربمنهاو 
، للعامل اجلمرإن من ورائكم أّيم الصرب، الصرب فيو مثل قبض على ": أنو قا 

قيل: ّي رسو  هللا أجر مخسٌن  "يعملون مثل عملو أجر مخسٌن رجالً  فيهم مثل
 ."أجر مخسٌن منكم": ؟ قا منهم
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، ويف حديث زيد بن اثبت  من الفًب ما ظهر منها وما بطن: االستعاذة ابهللومنها
 من الفًب ما ظهر تعوذوا ابهلل"ألصحابو:  هنع هللا يضر عند مسلم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قا  يوماً 

 ".: نعوذ ابهلل من الفًب ما ظهر منها وما بطنافقالو  "منها وما بطن

 هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، ال إلو إال هللا، هللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمد.
ف  بو من عوامل الثبات على الدين: عدم ومن أعظم ما يُنتأيها ادلسلمون: 

ل ا فابتعدوا عباد هللا ، عد عنها وعن أسباهباوالسع  يف توقّيها ابلب، التعرط للفًب
َمْن َسََِ  ": الدجا  قولو ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء يف حديثوأبعدوا أسركم عن أماكن الفًب، 

ْؤِمٌن فَ يَ تَِّبُعُو شلَّا يَ ب َْعُث ، فَ َواَّللَِّ ِإنَّ الرَُّجَل لََيْأتِيِو َوُىَو َبِْسُب أَنَُّو مُ اِبلدَّجَّاِ  فَ ْليَ ْنَأ َعْنوُ 
 .رواه أبو داود "ِبِو ِمْن الشُّبُ َهاتِ 

، ما ظهر خواننا ادلسلمٌن الثبات على دينو، والعصمة من الفًبنسأ  هللا لنا وإل
 .منها وما بطن

فمن حضر صالة العيد أيها ادلسلمون: وإذا وافق العيد يوم اجلمعة كما ضلن اليوم، 
حضور صالة اجلمعة، ويصليها ظهرًا يف وقت الظهر، وإن  فًنخس لو يف عدم

أخ  ابلع  ة فصلى م  الناس اجلمعة فهو أفضل. ومن مل بضر صالة العيد فال 
تشملو الرخصة، ول ا فال يسق  عنو وجوب اجلمعة، فيجب عليو السع  إىل 

 ى اادلسجد لصالة اجلمعة. وجيب على إمام مسجد اجلمعة إقامة صالة اجلمعة 
اليوم ليشهدىا من شاء شهودىا ومن مل يشهد العيد. ومن حضر صالة العيد 
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شرع وترخس بعدم حضور اجلمعة فإنو يصليها ظهراً بعد دخو  وقت الظهر. وال يُ 
شرع يف ى ا الوقت األذان إال يف ادلساجد الٍب تقام فيها صالة اجلمعة، فال يُ 

ر صالة العيد تسق  عنو اليوم. والقو   ن من حض ى ااألذان لصالة الظهر 
 اليوم قو  غًن صحين. ى اصالة اجلمعة وصالة الظهر 

وصفاتك العلى أن َتعلن ا م ن ال  ين قبل ت م نهم  احلسىنإ  نسألك  َسائك  اللهم
 واحتس    اابً  إ    ا ً اجعلن   ا شل   ن ص    ام رمض   ان و  مالله   . م   ن الن    ًنانرمض   ان وأعتق   تهم 

م ا تق دم  فغف رت ل و واحتس اابً  إ  ا ً  شل ن ق ام رمض انو ما تقدم م ن ذنب و،  فغفرت لو
 فغفرت لو ما تقدم من ذنبو. واحتساابً  شلن قام ليلة القدر إ ا ً و من ذنبو، 

، الله م ف رج ى م  فرج اً ع اجالً غ ًن آج لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص أم ةإ  نسألك أن تف رج ع ن  اللهم
ا وم ن ك ل ض يق م ن ك ل ى م فرج  ، اللهم اجعل لناٌنادلكروب كربادلهمومٌن ونفس  

 .سلرجا
وب   ر عدي   دة وأزمن   ة مدي   دة وضل   ن يف أم   ن وإ    ان  أعوام   اً أع   د علين   ا رمض   ان  الله   م

 .لى طاعة واستقامة ّي رب العادلٌنوعوإحسان 
م وعل ى آ  اب راىيم ان ك كما صليت على ابراىي  دمحمصلى على دمحم وعلى آ   اللهم

م وعل    ى آ  عل    ى اب    راىيدمحم كم    ا ابرك    ت  آ ، وابرك عل    ى دمحم وعل    ى محي    د رلي    د
 ابراىيم انك محيد رليد.

هلل رب  واحلم     د، وس     الم عل     ى ادلرس     لٌن ،س     بحان رب     ك رب الع      ة عّم     ا يص     فون
 .. العلمٌن


