


احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، أمحده سبحانه 
عىل: نعمه اجلزيلة، وآالئه الكثرية، وعطاياه املتعددة؛ 
طيبًا،  كثريًا،  محدًا:  أمحده  حتىص،  وال  تعد  ال  التي 

مباركًا فيه؛ كام حيب ربنا ويرىض.
أما بعد: 

فرحًة  هذا  يومنا  نعيش  إننا  املؤمنني!:  اإلخوة  أهيا 
عظيمًة بِِعيد الفطر املبارك؛ إنه عيد: امتألت القلوب 
لذًة  به  الصدور  وانرشحت  ورسورًا،  فرحًا  به 
وحبورًا. قد خرج الناس يف هذا اليوم العظيم لرهبم: 
بإمتام  ولنعمته  ومكربين،  ومعظمني،  حامدين، 
وثوابه  وخلريه  وشاكرين،  مغتبطني  والقيام  الصيام 
أن  الكريم:  رهبم  يسألون  وراجني.  لني  مؤمِّ وأجره 
يعيد  وأن  يتجاوز عن سيئاهتم،  وأن  أعامهلم،  يتقبل 
مديدة وأزمنًة  عديدة،  أعوامًا  هذا:  عيدهم   عليهم 

ـ عىل: ُحسن طاعة، وخري عمل ـ.
أهيا املؤمنون!: حريٌّ بنا مجيعًا ـ ونحن نعيش فرحة 
أن  ـ  والقيام  الصيام،  شهر  بإكامل:  السعيد؛  العيد 
نتذكر أمورًا مهمة؛ ال ينبغي أن تغيب عن أذهاننا يف 

يومنا املبارك هذا.
هذا  فرحة  تعيشون  وأنتم  ـ  املؤمنون!  أهيا  تذكروا 
وأدركهم  املنية،  اخرتمتهم  لكم:  إخوانًا  ـ:  العيد 
قبورهم  يف  فهم:  هذا؛  يومكم  يدركوا  فلم  املوت؛ 
أيدهيم  مت  قدَّ وبام  مرهتنون،  وبأعامهلم  حمتجزون، 
يف هذه احلياة جمزيون. وتيقنوا ـ أهيا اإلخوة! ـ أنكم 

وأنتم  السابقون،  فهم  صائرون؛  إليه  صاروا  ما  إىل 
الالحقون ـ فال تنسوهم من دعوة صاحلة: بأن يقيل 
اهلل عثراهتم، ويغفر زالهتم، ويتجاوز عن خطيئاهتم. 
وتذكروا أهيا اإلخوة املؤمنون!ـ  وأنتم تعيشون فرحة 
لكم:  إخوانًا  ـ:  وعافية  بصحة  السعيد:  العيد  هذا 
يف  فهم  مشاركتكم؛  عن  وأعاقهم  املرض،  أقعدهم 
ة البيضاء يرقدون: منهم من  املستشفيات عىل األرِسَّ
األسابيع  أمىض  من  ومنهم  الطويلة،  الشهور  أمىض 
هيدأ  وال  جفن،  له  يغمض  ال  من:  منهم  العديدة، 
اهلل  فامحدوا  مؤملة.  وأوجاٍع  متعبة،  آالٍم  بال؛ يف:  له 
وال  وسالمة.  وعافيٍة،  صحٍة،  من:  فيه  أنتم  ما  عىل 
تنسوا إخوانكم أولئك من دعوة صاحلة أن: يشفي 
ويكشف  هم،  مهَّ ويفرج  بأسهم،  ويزيل  مريضهم، 

كربتهم.
وتذكروا أهيا اإلخوة املؤمنون!ـ  وأنتم تعيشون فرحة 
هذا العيد السعيد: بأمٍن وأماٍن، وراحٍة واطمئنان ـ: 
قتهم اخلطوب،  إخوانًا لكم: أهلكتهم احلروب، وأرَّ
فُأِريقت  العدو؛  عليهم  وتسلط  الفتن،  وأقلقتهم 
لت النساء، وُيتِّم األطفال، وُنبت  فيهم الدماء، وُرمِّ
األموال. فامحدوا اهلل عىل ما أنتم فيه من: أمٍن وأمان 
ـ وال تنسوا إخوانكم أولئك من دعوة صاحلة بأن: 

ينفس اهلل كرهبم، ويفرج مههم، ويكبت عدوهم ـ.
تعيشون  وأنتم  ـ  املؤمنون!  اإلخوة  أهيا  وتذكروا 
واملالبس البهية،  باحللل  السعيد:  العيد  هذا   فرحة 

وأقعدهتم  الفقر،  قهم  أرَّ لكم:  إخوانًا  ـ:  اجلميلة 
لباسًا يواريه، أو مسكنًا  احلاجة؛ فمنهم من ال جيد: 

يؤويه، أو طعامًا يشبعه ويغذيه، أو رشابًا يرويه، بل 
وقحٍط  مهلكة،  جماعاٍت  يف:  حتُفُه  أدركه  من  منهم 
مفجع. فامحدوا اهلل عىل ما أنتم فيه من: نعمٍة، وخري. 
وال تنسوا إخوانكم هؤالء من دعوات صاحلة بأن: 
يغني اهلل فقريهم، وُيشبع جائعهم، ويكسو عارهيم، 
تنسوهم وال  فاقتهم،  ويكشف  حاجتهم،   ويسدَّ 

ا: بامل، أو لباس،  ـ كذلك ـ من مدَّ يد املساعدة هلم إمَّ
أو حلاف ﴿ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ    أو طعام، 
ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ﴾ ]املزمل: 20[. 

وتذكروا أهيا اإلخوة املؤمنون!ـ  وأنتم تعيشون فرحة 
هذا العيد السعيد: بإكامل الطاعة يف رمضان، وإمتام 
إخوانًا لكم: قّيدهتم الذنوب،  الصيام والقيام فيه ـ: 
وكبَّلتهم اخلطايا؛ فمىض املؤمنون املجّدون يف طاعة 
اهلل، وتنافس الصاحلون الناصحون يف التقرب إليه، 
وهؤالء: يف هلوهم وغّيهم سادرون، وعن طاعة اهلل 
واخلطايا  املعايص  وعىل  متقاعسون،  إليه  والتقرب 
العبادة واملنافسة  واآلثام مِكّبون؛ متّر عليهم مواسم 
ما  عىل:  اهلل  فامحدوا  يتحركون.  فال  اخلري  فعل  يف 
كم به من توفيقه، وما هداكم إليه من التقرب إىل  أمدَّ
عىل  والعزيمة  األمر،  عىل  الثبات  وسلوه:  مرضاته، 
الرشد. وال تنسوا إخوانكم أولئك من دعوة صاحلة: 
ردًا  احلق  إىل  يردهم  وأن  اخلري،  إىل  اهلل  هيدهيم  بأن 
مجياًلن وأن يصلح ضاهلم، ويوفِّق حائرهم، ويعايف 

مبتالهم.
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تعيشون  وأنتم  ـ  املؤمنون!  اإلخوة  أهيا  وتذكروا 
يف  أكرمكم  قد  اهلل  أنَّ  ـ:  السعيد  العيد  هذا  فرحة 
أي:  ـ  الشياطني  بتصفيد  املبارك:  رمضان  شهر 
الناس  إىل  خْتلص  تُك  فلم  ـ؛  وتقييدها  سلسلتها، 
 فيه. وكأين هبم هذا اليوم ـ وقد انتهى شهر رمضان

من  وقاموا  قيودهم،  من  انطلقوا  قد  ـ:  املبارك 
يف  جادة  وحماولة  وحقد،  بعزيمة،  أصفادهم: 
فاهتم من: اإلغواء، واإلضالل يف شهر  ما  تعويض 

ڄ   ڦ     ڦ   ﴿ڦ   يقول:  تعاىل  واهلل  رمضان؛ 
ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    
نفسه  حيرز  أن  ألحد  يمكن  وال   .]6 ]فاطر:  چ﴾ 
طاعته،  عىل  واملحافظة  اهلل،  بذكر  إال:  الشيطان  من 

ڱ   ﴿ڱ   منه  باهلل  واالستعاذة  معاصيه،  وجتنب 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  

ہ  ہ﴾]املؤمنون: 97ـ98[. 
وتذكروا أهيا اإلخوة املؤمنون!ـ  وأنتم تعيشون فرحة 
هذا العيد السعيد ـ: أنَّ شهر رمضان املبارك ـ الذي 
ودعناه ـ موسم عظيم: للتعّود عىل الطاعة، وتقوية 
اإليامن، واالجتهاد يف العبادة؛ بل هو مدرسٌة تربويٌة 
إيامنيٌة عظيمٌة؛ يتلقى فيه املؤمنون: الدروس النافعة، 
والعظات البالغة، واحِلَكم البليغة؛ فيقوى فيه إيامنم، 
وهلذا؛  للطاعة.  صدورهم  وتنرشح  يقينهم،  ويزداد 
فإنه قبيح باملسلم: أن يتخىل عن العبادة والطاعة بعد 
انقضاء هذا الشهر الكريم ـ كام هو احلال من بعض 
الناس!!ـ  ال يعرفون العبادة والطاعة إال يف رمضان. 

فيا من عرفت يف رمضان أن لك ربًا!: كيف نسيته بعد 
رمضان؟!، ويا من عرفت يف رمضان أنَّ اهلل أوجب 
عليك الصلوات اخلمس يف املساجد!: كيف جهلت 
ويا من عرفت يف  بعد رمضان؟!،  أو جتاهلته  ذلك، 
رمضان أن أمامك: جنًة ونارًا، وثوابًا وعقابًا!: كيف 
متلئون  كنتم:  من  ويا  رمضان؟!،  بعد  ذلك  نسيت 
املساجد يف رمضان، وتتلون القرآن!: كيف هجرتم 

املساجد والقرآن بعد رمضان؟!. 
فقال:  مثل هؤالء؟؛  السلف: عن حال  ُسئل بعض 

)بئس القوم؛ ال يعرفون اهلل إال يف رمضان(. 
أنَّ  نتذكر:  أن  ينبغي  ولذا  املؤمنون!:  اإلخوة  أهيا 
: شوال،  ربَّ الشهور واحد؛ فربُّ رمضان هو ربُّ
وشعبان، وسائر الشهور. والواجُب عىل املسلم: أن 
معاصيه عن  ويبتعد  طاعته،  عىل  وُيقبل  اهلل،   يعبد 
قال سبحانه: ﴿ڍ   كام  ـ؛  ـ يف كل وقت وحني 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾ ]احلجر: 99[.
الصيام  ومنكم  منا  اهلل  تقبل  املؤمنون!:  اإلخوة  أهيا 
والقيام، ورزقنا وإياكم ُحسن اخلتام، وجعلنا وإياكم 
من أهل اجلنة دار السالم، وأحال علينا وعليكم هذا 
العيد السعيد: أعوامًا عديدة، وأزمنًة مديدة ـ ونحن 

يف: أمٍن وأمان، وبٍر وإحسان ـ.
العاملني، وصىل اهلل  وآخر دعوانا: أن احلمد هلل رب 
نبينا  ورسوله؛  اهلل  عبد  عىل:  وأنعم  وبارك  وسلم 

حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعني.
خطبة عيد

ماذا 
ينبغي أن نتذكر

يوم العيد؟
؟؟؟إعداد

؟
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