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 مقدمة خطبة صالة العيد الفطر 

إّن الحمد هلل رب العالمين، به نستعين به ونسترشده، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا 

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشًدا، وأشهد أّّل إله إّّل هللا وحده، صدق وعده ونصَر عبده، وهزَم األهرام 

ا بعد، أيها األخوة المؤمنون أوصيكم وحده، ّل شيء قبله وّل شيء بعده، مخل صون له الّدين ولو كره الكافرون، أمَّ

وإياي بتقوى هللا عز وجل، وأحثكم على طاعتكم وإياكم ومخالفة أمره، واعلموا أّن هللا تعالى أمر بأمر عميم، بدأ 

عليًما حكيم، إّن هللا ومالئكته  به بنفسه، وثنّى بمالئكة قدسه، وثلّث بالعالمين من إنسه وجنه، فقال وما زال قائاًل 

يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليًما، اللهم صّل على سيدنا محمد في األولين، وفي  

 :اآلخرين، أّما بعد أيها األخوة المسلمون
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عه هللا تعالى لكافة المسلمين مع عيد األضحى كعيدين إنّنا اليوم في عيد الفطر المبارك، هذا العيد العظيم الذي شر

اثنين في السنة الهجرية كلها، يجوز للمسلمين في هذين العيدين إظهار الفرح والسرور والبهجة بكل الطرق 

واألساليب الممكنة، وعلينا أيها المسلمون أن نسعى في يوم العيد إلى أن ندخل الفرح والسرور في قلوب المسلمين 

يحتاجون إلى الفرح والسرور في هذه األيام الكريمة، فما أعظم أن يقف المسلم إلى جانب أخيه المسلم في هذه    الذين

األيام، كي يفرح بالعيد وكي يعيش بهجة العيد كما يعيشها من أنعم هللا تعالى عليهم بالرزق الوفير، فتصدقوا أيها 

ن عذاب أليم، عسى أن يجعل هللا تعالى لكم في هذه الصدقة  المسلمون وقدموا من أموالكم صدقة تطهركم وتنجيكم م

نعيًما وجنة تجري من تحتها األنهار يوم القيامة، وآخر دعوانا أِن الحمد هلل رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر 

 . . .  هللا العظيم لي ولكم، فيا فوًزا للمستغفرين استغفروا هللا
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غفر هللا العظيم الذي ّل إله إّّل هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم لك الحمد في كل وقت وفي كل حين، لك الحمد  أست

يا رب العالمين في األول والختام وفي البداية والنهاية، أيها األخوة المسلمون، وصيكم وإياي بتقوى هللا، وأحثكم 

ه ومخالفة أمره، في هذا اليوم أذكركم بفعل الخيرات وترك على طاعته واتباع أوامره، وأحذركم وبال عصيان

المنكرات وصلة الرحم، فالعيد هو اليوم الذي يجب أن نقدم فيه ما نستطيع لننشر الحب والمودة بين المسلمين، 

 .والحمد هلل رب العالمين

  

 


