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 إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي

فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي   :أما بعد .له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبد اهللا ورسوله

  .، وشر األمور حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النارملسو هيلع هللا ىلصهدي حممد 

، فتلك واهللا عباد اهللا، اتقوا اهللا تعاىل حق التقوى، ومتسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى، وامحدوا اهللا على نعمة بلوغ متام الشهر .1

عبادة اهللا، وبقي علينا  وكربناالعدة،  ناأكمل حننها فَ   ،)ولعلكم تشكرون َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َولُِتَكبـُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُكمْ (  :النعمة، قال ربكم

  .الشكر

كيف ذهبت؟   شعرمتحلت، فهل لقد انقضت ور  ،ما أسرع تلك األيام ،)معدوداتأَيَّاًما (  :قال حيثصدق اهللا لقد ، أيها املسلمون .2

 هل أحسستم كيف انقضت وتولت؟و 

ومل  واماتيف حني أن أقواما غتم آخره، لَ بَـ  فقدهنيئًا لكم و قد قمتم لياليه، فهنيئًا لكم و صمتم شهركم،  فقدهنيئًا لكم،  أيها املؤمنون، .3

  فاحلمد هللا على نعمائه؟، آخره يتمكنوا من بلوغ

اهللا وأنتم تكربون وهو صوم رمضان، ، يف ختام أداء ركن من أركان اإلسالم الفرحة اليت يأيت فيها عيدنا هذه هنيئاً لكم، أيها املسلمون .4

 .، بإذن اهللاكم، ورُِفعت درجاتخطيئتاكم، وُكفِّرت كم، قد زادت حسناتوتوحدونه وتعظمونه

إمتام صومنا، وعيد األضحى  بعدعيد الفطر  ؛عظيمتنيمناسبتني بعد حلول  العيدينلنا  أن شرع ِإن من حكمة اهللا تعاىل، عباد اهللا .5

وإعادة  عفٌو عما مضىحمبة، و  ، تزاوررحم صلةو  فرحةٌ طر، نفس وزكاة فِ  زكاةُ وتكبري،  صالةعبادة، و  أعيادنا دينحجنا، ف بعد إمتام ركنِ 

فرصة  يوم العيديتخذ من شحناء أو قطيعة أن أو صديق له قريب عالقات، ونسيان للضغائن واحلزازات، فينبغي على من كانت بينه وبيه 

 .وبعث السرور يف النفوس للصلة والعودة

الشرك والضالل، الذين ال تزيدهم أهل غرينا، من ليس كأعياد وهو  هذه الفرحة اليت يأيت فيها عيدنا هنيئًا لكم، أيها املؤمنون .6

  .أعيادهم إال إمثا وبعدا من اهللا

  .، واسألوا اهللا املزيد)فليفرحواُقْل بَِفْضِل الّلِه َوِبَرْمحَِتِه فَِبَذِلَك (ات، فقد قال اهللا تعاىل ، افرحوا �ذه الرمحعباد اهللا

  1.مسعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة يف كل عيد: ، جتملوا، وتزينوا، وتطيبوا، قال اإلمام مالك رمحه اهللاأيها املسلمون .7

 الصحابة يقولأيها املؤمنون، افتحوا بيوتكم وقلوبكم، وادعوا لبعضكم بقبول العمل يف رمضان، وهنئوا بعضكم بعضا، فقد كان  .8

 .تقبل اهللا منا ومنك: بعضهم لبعض
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على فمن عفا وأصلح فأجره (، إن العفو عما مضى من أفضل الطاعات، وقد رتب اهللا عليه ثوابا غري حمدود، فقال أيها املسلمون .9

 .، فوعد باألجر ومل حيدده، فُعِلم أنه عظيم)اهللا

وقد خاب من *  قد أفلح من زكاها(، إن إصالح النفوس وتزكيتها من أفضل الطاعات، وقد رتب اهللا على ذلك الفالح فقال أيها املؤمنون

  ).دساها

وجتديدها، وتقويتها، وغسل النفوس مما علق �ا خالل العام من الكراهية العيد إصالح العالقات االجتماعية، إن مما يزيد يف فرحة  ،عباد اهللا

رة، والضغائن، فهنيئا ملن استغل العيد وأصلح بني زوجني متفرقني، ومجع بني قلبني متباعدين، وكان سببا يف إعادة السعادة ألبناء تلك األس

  .قطيعة بني أقاربزوال أو العفو عن دم، أو إسقاط دين، أو 

عونًا لنا على طاعتك، اللهم ارزقنا حبك وحب كل  ا، واجعلهمن نعمة إدراك متام الشهر، وبلوغ العيد لك احلمد مبا أنعمت علينا اللهم

  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .عمل يقربنا إليك

  الخطبة الثانية

  :ال نيب بعده، أما بعدوحده، والصالة والسالم على من احلمد هللا 

لبيك ربنا : يا أهل اجلنة، يقولون  :يقول اهللاحيث ن الفرحة العظيمة يوم نلقى اهللا باألعمال الصاحلة، أرمحكم اهللا اعلموا   ،عباد اهللا .10

. أنا أعطيكم أفضل من ذلك :فيقول ؟وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدًا من خلقك: هل رضيتم؟ فيقولون: وسعديك، فيقول

  1.أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ،يا رب: قالوا

ال العبادة فيف العبادة، ، فلنستمر على وجه االستمرار ، إن رمضان فرصة لتصحيح املسار، وتقوية العالقة مع اهللا تعاىلأيها املؤمنون .11

 األعمال أحب إىل اهللا أحب: (النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال، )َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقني(بل تنتهي باملوت،  بنهاية رمضان،تنتهي 

  . 2)وإن َقلما دام 

على قلة  ، وأما حصر العمل باملواسم فيدلمن عالمات التوفيق وقبول العمل أيها املسلمون، إن االستمرار على العمل الصاحل بعد رمضان

بئس : العلم وقلة التوفيق، فرب رمضان هو رب الشهور كلها، وقد ُسِئل أحد السلف عمن جيتهد يف العبادة يف رمضان ويرتكها يف غريه فقال

 .القوم، ال يعرفون اهللا إال يف رمضان

                                                 
  .من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه) 2829(ومسلم ) 6549(رواه البخاري  1
  .عن عائشة رضي اهللا عنها )5861(رواه البخاري  2
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على العبادة، وقد مدح اهللا من اتصف  ، والقنوت هو الثبات واملداومةالقانتينأيها املؤمنون، إن من أفضل صفات املسلم أن يكون من 

َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت  َواْلَقانَِتاتِ  َواْلَقانِِتينَ  ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناتِ (بالقنوت فقال 

قَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن َواْخلَاِشِعَني َواْخلَاِشَعاِت َواْلمُ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ اللََّه َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ َتَصدِّ

 ).اللَُّه َهلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما

، كما يف حديث أيب اعظيم وقد رتب اهللا على ذلك أجرارمضان سّنة مستحّبة،  صياممن شوال بعد أيام صيام ست إن  ،عباد اهللا .12

  1.أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهرمث من صام رمضان : أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

إذ ال خيلو الصائم من حصول  ،املهّمة لصيام سّت من شوال تعويض الّنقص الذي حصل يف صيام الفريضة يف رمضان اِحلكمِ مث إّن من 

  .علي صيام الفريضة، فيكون صوم النفل جابرا لذاك النقص تقصري أو ذنب مؤثّرٍ 

  .ادةوقفات ينبغي للمسلم أن يستحضرها يف عيد الفطر، ليكون عيده عبادة وليس ععشر وبعد، فهذه 

 بال، وأدخلنا اجلنة مأواناالفردوس و عتقائك من النار، اللهم اجعل اجلنة مثوانا، اجعلنا من اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا، اللهم 

ال تفرق هذا اجلمع إال بذنب اللهم ، ناأمهات ناكيوم ولدت  نامن ذنوب وأخرجنامن النار،  ناعتقاللهم احساب وال عذاب، يا كرمي يا وهاب، 

عيدنا اللهم اجعل مغفور، وعمل مربور، وسعي متقبل مشكور، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنًا مطمئنًا سخاًء رخاًء وسائر بالد املسلمني، 

األعمال الصاحلة اللهم ثبتنا على ن يف صحة وعافية وأمن، و عيشنا رغيدا، واخلف علينا مواسم الطاعات والربكات وحنن واملسلمسعيدا، و 

احلَْْمُد ، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلني ،َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفون ربناُسْبَحاَن اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، بعد رمضان، واجعلنا من القانتني، 

 .لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمني
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