
ضحى  عيد   خطبة  للأ ا

ولى للأ الخطبة ا

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  الله 

لاشهد لايام التشريق، و ضحى وقرب  للأ ّن علينا بحلول عيد ا لان م لاشكره على  لاحمده تبارك وتعالى و ّن على مّ يشاء مّ عباده بالقبول والتوفيق،  الحمد لله، يم
آاله اا عبد الله ورسوله ذو النسب العريق، صلى الله عليه وعلى  لان سيدنا محمد لاشهد  لاقوم طريق، و كمل شريعة و للأ لأ شريك له هدانا  لأ الله وحده  إا إاله  لأ  لان 

اا اا كثير مميّ البيت العتيق، وسلم تسليم آا إاحسان ما توافد الحجيج مّ كل فج عميق،  لاولي الفضل والتصديق، والتابعيّ ومّ تبعهم ب لاصحابه  و

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

اا ومقيميّ. اا للمسلميّ، حجاج كبر، وجعله عيد للأ نماه يوم الحج ا لاعلى ذكره، وس لان يومكم هذا يوم مبارك، رفع الله قدره، و واعلموا ـ رحمكم الله ـ 
ننا(( دد ععي نذا  نوه ادا،  ععي مم  وو نق مل  دك عل ننن  إالى ربهم ))عإا نرب المسلمون  نذبح في هذا اليوم المبارك يتق ةب لا إابراهيم ومحمد عليهما الص اا لسنة الخليليّ   ضحاياهم، اتباع

اا لكم م، فهنيئ لا م بالخير والنصر والعز والتمكيّلاهل العيد، يا ،والس لا س إلأ لامة ا لاعاده الله على  ضحى المبارك،  للأ غر بحلول عيد ا للأ  في هذا اليوم ا

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

قارب والجيران للأ رحام وزيارة ا للأ لايام عبادة وشكر، وصلة ا لايام لهو ولعب وغفلة بل هي  لايام العيد ليست   والمحبة بيّ المسلميّ والتواد غاية.عباد الله، 
لابي هريرة رضي الله عنه قال م، عّ  لا س إلأ لأ تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،((: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عظمى مّ غايات ا والذي نفسي بيده، 

إاذا فعلتموه تحاببتم؟ لادلكم على شيء  لأ  نو لا لأ تؤمنوا حتى تحابوا،  م بينكم)) و لا نم الصدر. رواه مسلم لافشوا الس لايها المسلم ـ لتكون سلي فجاهد نفسك ـ 
مة الصدر نعيم الدنيا، وراحة  لا ندنللمسلميّ، فس خرىالب للأ  ورضوان الله في ا

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

لامرنا بذكر الله فيها كما قال يام المعدودات التي  للأ اا، فهي ا لايض يام التشريق فضلها ومكانتها  للأ إان  إان كان لعشر ذي الحجة مّ الفضل ف عباد الله، 
مت :سبحانه دد ددو وع نم ن مم  نيا ن نلا عفى  نه  نل ن دروا ٱل دك وذ يام العظيمة.نوٱ للأ لاكل وشرب وذكر لله عز وجل(( صلى الله عليه وسلم:  قال النبي. وهي مّ ا لايام  رواه)) لايام التشريق 

كل والشرب فحسب للأ لأ نقتصر على ا لان  لايام بعد يوم العيد، وقد ورد النهي عّ صيامها، فينبغي لنا اغتنامها بالذكر والتكبير، و ثة  لا لايام التشريق ث مسلم. و

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

إلألايها  ثام، وهي العهد بيّ العبد وربه، مّ حفظها حفظ دينه، ومّ ضيعهاخوة في اللها آلأ م، وناهية عّ الفحشاء وا لا س إلأ إانها عماد ا ة، ف لا ة الص لا ، الص
لادوا ة. و لا لاقيموا الص إان فسدت فسد سائر عمله، ف إان صلحت صلح سائر عمله، و ة، ف لا لال عنه العبد يوم القيامة هي الص لاول ما يس لاضيع، و فهو لما سواها 

م لا س إلأ لاركان ا لاعظم  إان الحج مّ  لاموالكم، وصوموا شهر رمضان، وحجوا بيت الله الحرام، ف زكاة 

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

عفى: لاعوذ بالله مّ الشيطان الرجيم عه  نل ن نم ٱل وس دروا ٱ دك وذ ني نو وم  ده نل نع  عف دـ نن نم ددوا  نه وش ني نل مق  عي نعم نج  نف نل  دك عمّ  ّن  عتي ولا ني مر  عم نضا نل  دك دى  نل نع نو الأ  نجا عر نك  دتو ولا ني نج  نح ول عبٱ ِع  ننا ن عفى ٱل نذن  نلا نو
عق عتي نع ول عت ٱ وي نب ول عبٱ دفوا  نو ن ننط ني ول نو وم  ده نر دذو دن دفوا  ديو ول نو وم  ده نث نف نت دضوا  وق ني ول ننم  دث نر  عقي نف ول َن ٱ عئ نبا ول دموا ٱ عع وط نلا نو نها  ون عم دلوا  دك نف عم  نعا ون للأ عة ٱ نم عهي نب نمّ  وم  ده نق نز نر نما  دى  نل نع مت  دـ نم دلو وع نم ن مم  نيا ن نلا
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ننة الكتاب في ولكم لنا الله بارك عحكمةوالس عت وال يا آلأ لاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلميّ مّ كل، ونفعنا بما فيهما مّ ا لاقول قولي هذا، و  ،
إانه هو الغفور الرحيم ذنب فاستغفروه، 

الخطبة الثانية

ننرب العابدون نلما تق لاكبر ك دت بالدعوات، الله  صوا للأ ننجت ا نلما ض لاكبر ك لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  لاكبر، الله  الله 
دم عت الرح ننرضوا لنفحا ننلما تع لاكبر ك دلماتن في عرفاتدبالصالحات، الله  در والظ ننلما تعاقب النو لاكبر ك ، الله 

نك لأ شري نده  لأ الله وح إا نه  إال لأ  لان  نهد  لاش ننلى الصالحيّ.  نب وهو يتو ننزل الكتا ننل بمعصيته الفاسقيّ، الذي ن لاذ نتقيّ، و ننز بطاعته الم لاع مب العالميّ،  الحمد لله ر
عدك ورسولك ملم على عب مل وس نم ص اة للعالميّ، الله عي الساعة رحم ند ميّ، بعثه الله بيّ ي للأ ادا عبده ورسوله ا نيدنا محم نينا وس نن نب لا لاشهد  ني المتيّ، و له القو

لاجمعيّ آاله وصحبه  نمد، وعلى  مح

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

دة إاراق إالى ربه في هذا اليوم  دد  ننرب به العب نر ما يتق ننن خي لا حسان، واعلموا  إلأ نل دروب ا حسان في ك إلا اا ل دد موسم لاما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله وليكّ هذا العي
نجل لاو و ندد  نن تر إانفاذه دو إالى  َن  ه، وسار لأ نر مو لام نل  نبه لله، فامتث لامره بذبح ابنه ليسلم قل نبه ف ه ر لا م الذي ابت لا إابراهيم عليه الس لابيكم  اء لسنة  إاحيا ضاحي  للأ دم ا

ّنفقال: عري عب دـ ننص ّن ٱل عم ده  نل ن نشاء ٱل عإان  عنى  دد عج نت نس در  نم دتؤ نما  ول  نع وف عت ٱ نب نلا دي نل  نقا دى  نر نت نذا  نما ور  دظ نفٱن نك  دح نب وذ نلا ننى  نلا عم  ننا نم ول عفى ٱ دى  نر نلا ننى  عإا ننى  نن دب دي دد واستسلم الولد  . فلما امتثل الوال
لارحم الراحميّ،  دة  مملادركتهما رحم عظي نع مح  وب عذ عب ده  دـ نن وي ند نف نو ّد  عبي دم ول ء ٱ نلا نب ول نو ٱ ده نل نذا  دـ نه ننن  عإا ّن  عني عس وح دم ول عزى ٱ وج نن نك  عل نذ نك ننا  ن عإا نيا  ْو دنر نت ٱل وق نند نص ود  نق دم  عهي در وب عإا دي نلان  ده  دـ نن وي ند دـ نن لاحيىنو . ف

نمرسول الله نل ن نس نو عه  وي نل نع ده  نل ن ننلى ال نص لاقرنيّ  لاملحيّ  ننحى في المدينة بكبشيّ  نة بدنة، وض لاهدى في حجة الوداَ مائ ننظمها، و نة المباركة وع  هذه السن

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

نة  نش عئ نعا ّو  نل:رضي الله عنها نع نقا نم  نل ن نس نو عه  وي نل نع ده  نل ن ننلى ال نص نني  عب نن ن ننن ال نم نلا وو ني عتي  ولا ني نل ده  نن ن عإا نو مم  ند عة  نق نرا عه ّو  عم ننل  نج نو ننز  نع عه  نل ن نلى ال عإا ننب  نح نلا لا  ا نم نع عر  وح نن ن نم ال وو ني نم  ند آا ّد  وب نل ا عم نع نما  ))
اسا)) وف نن نها  عب دبوا  عطي نف ِع  ور نللأ و نلى ا نع نع  نق ني ون  نلا نل  وب نق من  نكا نم عب ننل  نج نو ننز  نع عه  نل ن عمّ ال دع  نق ني نل نم  نند ننن ال عإا نو نها  عر نعا وش نلا نو نها  عف لا ن ْو نلا نو نها  عن درو دق عب عة  نم نيا عق ول  [رواه ابّ ماجه والترمذي]ا

نم  نق ور نلا ّع  وب عد  وي نز ّو  نع نل رضي الله عنهو نقا دني  عح نضا نللأ و عه ا عذ نه نما  عه  نل ن نل ال دسو نر نيا  نم  نل ن نس نو عه  وي نل نع ده  نل ن ننلى ال نص عه  نل ن عل ال دسو نر دب  نحا وص نلا نل  نقا نل  نقا ننا  نل نما  نف دلوا  نقا نم  عهي نرا وب عإا وم  دك عبي نلا دة  نن ن دس ))
ةة)) نن نس نح ِع  دنصو ّو ال عم مة  نر نشع مل  دك عب نل  نقا عه  نل ن نل ال دسو نر نيا  ِد  دنصو نفال دلوا  نقا ةة  نن نس نح مة  نر نشع مل  دك عب نل  نقا عه  نل ن نل ال دسو نر نيا  نها  لاحمد والترمذى وابّ ماجه] عفي [رواه 

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

لا اا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعّ جابر  نهواعلموا ـ رحمكم الله ـ  آاخر اقتداء لاتي مّ طريق ويعود مّ طريق  لان ي رضي الله عنهيستحب للمصلي يوم العيد 
إاذا كان يوم عيد خالف الطريق)) قال: نم  نل ن نس نو عه  وي نل نع ده  نل ن ننلى ال نص  رواه البخاري((كان النبي 

لاكبر ولله الحمد. لاكبر، الله  لأ الله والله  إا إاله  لأ  لاكبر،  لاكبر، الله  الله 

لا فيه- رحمكم الله - هذا وصلوا  لامر بد لامركم الله ب لازكى البشرية، محمد بّ عبد الله بّ عبد المطلب، صاحب الحِو والشفاعة، فقد  على خير البرية و
اما الأ كري لايها المؤمنون، فقال قو نيه بكم ـ  لا دقدسه، و مبحة ب ئكته المس لا عه: بنفسه، وثنى بم وي نل نع دنلوا  نص دنوا  نم آا ّن  عذي نل ن نها ا دني نلا نيا  مي  عب نن ن نلى ال نع نن  دنلو نص دي ده  نت نك عئ لا نم نو نه  نل ن ننن ال عإا

اما علي وس نت دموا  مل نس ...نو
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