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 هـ2441خطبة عيد الفطر عام 
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنوُ  نيَِّااِت أَْمَمانِنَنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ ََ وَنْستَنْغِفرُُه، ونَنُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْنُفِسَنا وِمنْن 
نَدُه ََّل  ْْ  َشنرِيَ  َمْن يَنْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َنُو، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َنُو، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إِنَنَو ِإَّلَّ هللاُ َو

نندً  ننونُُو،  نَننُو، وَأْشننَهُد َأنَّ زُلَمَّ َُ َِّ اُنَّلَلااِننِو َوََّل َاُننوُانَّ ِإَّلَّ  ا َمْبننُدُه َوَر نن َْ َِيَن َُمنُننوا اانََّّلُلننوا اّلِلََّ  ََي أَينَُّهننا انَّنن
 . َوأَنْنُتْم ُمْسِلُمونَ 

 َأمَّا بـَْعُد:
فيو من ، جعلنا هللا وإَيكم وانَّلليامِ  نشهر انصيامِ  مامِ انتَّ  فنحمد هللا اعاىل ملى نعمةِ 

أىل اإلديان أهنم يَّللدمون  مو ملينا، ومن صفات ننا من رةمة هللا وفضلو وإنعاٌَت ادلَّللبونُت، فَل غِ 
إلْسان، وىم م  ىَا خيافون من انتَّللصَت  ي ِْ انرةمن، فَل ، وجيتهدون ِبصاحل األممال

َِيَن  َّللصَت،نتَّ وا، بل جيتهدون ويستغفرون هللا ملى امُ دَّ ون مبا قَ رُ فخَ م وَّل يَ ىم أمماذلُ اغرُّ  َوانَّ
 . يُنْؤُاوَن َما ُاَنْوا َوقُنُلوبُنُهْم َوِجَلٌة أَننَُّهْم ِإىَل َرّبِِّْم رَاِجُعونَ 

 هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، َّل إنو إَّل هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، وهلل احلمد.

 مباد هللا:
انَي ، وما فيو من اخلَت يد انفطرم اعاىل ملى مباده بعد رمضان أن رزقهم هللا نِ نَ ن مِ ومِ 

ة نلمسلمُت ملى فطرىم وختام خَت نشهرىم، ففي يومو إىل انصَلة زكاة انفطر  ،ىو فْر
ى انعبادة َّل حيول بين  وبينها إَّل ادلوت،  وانتكبَت وانتهليل مث صَلة انعيد، وىكَا استمر ْر
فأبواب اخلَتات كثَتة ميسرة، وطرق انرب ممهَّدة واَعة، فليستكثر ادلسلم من أنواع انطامات 

 .منازل اجلناتنَتاف  مند هللا درجات، ويعلو  ي 
 هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، َّل إنو إَّل هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، وهلل احلمد.

 أيها ادلسلمون:
ا ما فرضو ملى مباده، وأملى األممال انصاحلات أجرً  وأولَ  ،ما أمر انعبد بو إن أمظمَ 

يد هللا اعاىل، إبا :َّللبل إَّل بو، أَّل وىوا َّل اُ هَ مجيعَ  األممالَ  ، بل إنَّ وثواِبً  ِبنربوبية  هفرادْو
، َّل َواه واألنوىية واألمساء وانصفات، فكل انعبادات هلل، ونفوض أمران إىل هللا، ونتوكل مليو

 ِنَ  أُِمْرُت َوَأاَن َأوَّ  *ُقْل ِإنَّ َصََلِت َوُنُسِكي َوزَلَْياَي َومَمَاِت ّلِلَِِّ َربِّ اْنَعاَنِمَُت ََ ُل ََّل َشرِيَ  نَُو َوِب
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يدُ  م األمداء أنَّ لِ ، وقد مَ  اْنُمْسِلِمُتَ  م، هُ انُ وَّ ت قنُ فَ عُ ىم وضَ أمرُ  بَ ىَ ىم ذَ ادلسلمُت إن اختل اْو
 ََ عوا نتدمَت قلوب ادلسلمُت  ي صرفها نغَت هللا اعاىل، فنشروا انتعلِ بغَت هللا، ومبادة نَن  

عوا نفصل اندين من احلياة، وغَت ذن  من طرق ان ،انَّللبور واألونياء، ودموا إىل اإلحلاد ى رَّدَو
بل اذلوى، فاَْروىم فهم َبب نلهَلك واخلسران يدَ ، واعلَّ َو َُ  موا انتْو ْىت َّل اَّللعوا  وهُ وادر

 .هه وأصغرِ  ي انشرك أكربِ 
 هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، َّل إنو إَّل هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، وهلل احلمد.

 هللا: مباد 
اَْروا انبدع واحملداثت، وجانبوا أىل األىواء واخلرافات، فَّللد كثرت  ي ىَه األزمان انفرق 

واابعوا َبيل َلفكم انصاحل، اكونوا من  ،انضانة وادلناىج ادلنحرفة، فتمسوا بسنة نبيكم
ا ِصٰرِطي ُمْسَتَّلِليًما َفٱاَِّبُعوُه َوََّل اَنتَِّبُعوْا ٱن ،انناجُت ََ ِبيِلِو ٰذِنُكْم َوَأنَّ َىٰن ََ سُُّبَل فَنتَنَفرََّق ِبُكْم َمن 

 . َوصَّٰنُكْم ِبِو َنَعلَُّكْم اَنتنََّّلُلون
 هللا أكرب، هللا أكرب، َّل إنو إَّل هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، وهلل احلمد.

ََ  إن َبيلَ  نة نبيو  ،ِبنرجوع إىل كتاب هللا، ةِ انعزَّ انكرامِة و  بَ بَ اننهوض ِبألمة و ، َو
أمظم أَباب انَّللوة ىو اَّلجتماع ومدم اَّلفًتاق، واَّلجتماع َّل يكون إَّل ِبَّلنتفاف ْول  ومن

إىل مدم نزع انيد من  واندموةِ  ،انَّلللوب مليهممج  ملى  واحلثِّ  ،وَّلة األمر من ادلسلمُت
أو اندموة إىل  ،كانتكلم مليهم  ي ادلنابر واحملافل  ه،انطامة، فإن اخلروج مليهم جبمي  صور 

كل ذن  نيس من طرق ،  انشائعاتاألكاذيب و ونشر  ،ِبدلظاىرات واَّلمتصامات اخلروج
بب ،اإلََلم وادلسلمُت بَلدىم، ومن ادبر انواق  ملم  ي ادلسلمُت و  بُتلشَّللاق واننزاع ن َو

مبا ْصل ِبندول انيت  ، وااعظواونشر انفوضى وانفساد ،زرع األَّْللاديَّلليناً أهنا َّل خَت فيها، إَّل 
 فجّر مليها انويَلت واندمار. ،َلكت ىَا األَلوب

 هللا أكرب، هللا أكرب، َّل إنو إَّل هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، وهلل احلمد.
 مباد هللا: 

 وميند انفطنر إنو وإن انَّللضى صوم رمضان، فإن انصوم مل ينَّللض، بل يسنن نننا بعند رمضنان
مث أكملننوا ذننن  بسننتة  ،فبننادروا أوَّل إىل قضنناء مننا ملننيكم مننن انصننيام، صننيام َننتة أَيم مننن شننوال

من صام رمضان و أتبعـ  «: قال: فعن أيب أيوب من اننيب ، رلتمعة أو متفرقة أَيم من شوال
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وكننَن  قيننام انليننل ِبق وَّل ينتهنني ِبنتهنناء  .[رواه مسننلم] »ســ ا مــن  ــواك وــان ورــوم الــدهر
أفضـ   «: منن أيب ىرينرة منن انننيب ، رمضان نكن قصند اجلمامنة ننو َّل يكنون إَّل  ي رمضنان

، فحيناة ادلسنلم كلهنا مبنادة إىل [رواه مسنلم]»...الرالة بعد املك وبة الرـالة   وـوا الليـ 
َربُّ رمضننان ىننو َربُّ شننوال وَربُّ ممااننو، وىننو يتَّلللننب بننُت مواَننم انطامننات وأوقننات انعبننادات، فَننن

بَّلليننة انشننهور، فاخلاَننر ىننو مننن يعبنند هللا  ي رمضننان فننإذا ذىننب رمضننان اننرك انطامننة، نسننأل هللا 
 انعافية.

 هللا أكرب، هللا أكرب، َّل إنو إَّل هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب، وهلل احلمد.

، أوَّلدكنأزواجكن و أِْسنَّ إىل ، و َي نساء ادلسلمُت، ااَّللُت هللا اعاىل  ي واجبااكن
: ))إذا فَّللد قال انزوج  ي مرضو ومانو وبيتو، ورماية َّْللوق أقاربو وضيفو وجَتانو، واْفظن 

 صلَّت املرأة مخسها، وصامت  هرها، وحفظت فروها، وأطاعت زووها، دخلت اجلنة((
َّللوق   شكري نعمة هللا ملي  ْيث ْفظ ن  اإلََلم ْوا، [رواه ابن ْبان  ي صحيحو]

كاملة، وَّل انخدمي ِبندماَيت انوافدة فإن مكانت   ي اإلََلم أْسن مكانة، واَْري أيتها 
 يٍتوَّل ال ،من اخلروج من بيوا  يوَّل اكثر ادلسلمة من دماة انرذيلة وأىل انفجور وانسفور، 

ملى انرجال أن يتَّللوا هللا  ي اننساء، فإهنن أََتات و  ،رضِبنصوت فيطم  انَي  ي قلبو م
 .، فخَتكم خَتكم ألىلودكم، فارفَّللوا ّبن وأْسنوا مشرهتنمن

 واملموا أنو َّل، مباد هللا اشكروا هللا واةمدوه ملى نعمو انظاىرة وانباطنة انيت َّل حتصى
ِبنرجوع واَّلَتغفار إىل انعزيز انغفار، فأكثروا من اَّلَتغفار  زوال دلا َنن فيو من انوِبء إَّل

ؤال هللا   دنيا واآلخرة. ي ان ةانعافيَو
انلهم اَّللبل منا صَلانا وصيامنا، واجعل أميادان كلها أمياد خَت وأمان وإديان، انلهم اْفظ 

نة نبي ، وارزقهم انبطانة انصاحلة بَلدان ووَّلة أموران من كل َوء، ووفَّللهم نتحكيم كتا ب  َو
 انيت ادذلم ملى اخلَت وارشدىم إنيو.

مباد هللا كان انسلف يهناون بعضهم بعضًا ِبنعيد، ومن ىنا أقول نلجمي  اَّللبل هللا منا 
لم ملى نبينا  ومنكم، وأماده ملينا ومليكم ِبنيمن وانربكات واخلَتات وادلسرات. وصلى هللا َو

 صحبو أمجعُت.دمحم وملى ُنو و 
 


