
 

 خطبة العيدين
 الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك              من باهللا أعوذ

 الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من                 منوذريتها   
 وأعوذ بك رب أن يحضرون              الشياطينهمزات   

 سيدنا   على اهللا الرحيم وصلى         الرحمان اهللابسم   
 الرحمان اهللامحمد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم           

 والسالم   صالةوالالرحيم الحمد هللا رب العالمين              
 المكين محمد وموالناعلى الهادي األمين سيدنا            

 أما. وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين            
 العيد لكل مؤمن مسلم محسن             يوم ليوم     فهذابعد   

 وتعالى فيه على آونه           تبارك اهللا فاشكرواسعيد   
 في اهللا ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه          للنبيسرورا  

صيكم فيه وبعده      آله وصحبه وآل من تاله وأو               
 ما اختير لكم من األخالق والعقائد                           بمالزمة
 القائد، وأحذرآم   تعالى اهللا واألفعال لوجه     واألقوال

 لكم من العبادات         يخترفيه عن فعل آل ما لم                  
 وتعالى لكم هو      تبارك اهللاوالعادات فإن ما احتار        

 ال يلتفت إلى غير          لمنالجامع للسعادات فطوبى        
 منير لبه وويل لمن         من له     ربه مالزما ما اختير      

 يالزم ما أخزى وأساء       فإنهقاده إبليس إلى ما شاء        
 الرسول فحذوه     آتاآم وما وتعالى        تبارك اهللاقال   
 ذرة خيرا   مثقال يعمل   فمن وتعالى   تبارك اهللا وقال
 عليه بآله    الرسول أخذ ما أتى به          لمن فطوبىيره  

 ترتقي إلى الخير     همتهسالما معطي السول وللذي       
 لمن لم يأخذ ما أتى به         وويل إلى الكدر والضير      ال

 وصحبه وسالما من جاد بانتقاء          بآلهالمنتقى عليه    



 اإلخوان لوجه من آفاني ذوي الحسد   أيهاوأوصيكم  
 فإن بأن ال تفارقوا ما اختير لكم أبدا                       والعدوان

 فعل آل    عنمفارقته تجر إليكم ألما وآبدا وأنهاآم          
 يوجه إللى    مماا فإنه    ما لم يتبين لكم آونه الصواب         

 تطلبوا الكرم     والغيرآم األجر والرضى والثوابا         
 وال تطلبوا العزة    التقوىبغير التقوى فإن الكرم هو       

 بجاه عبده نبيه رسوله األعز      المعزمن غير العزيز    
 عن اهللا تبارك وتعالى إلى سواه ترآه          أدبرفإن من   

 وتعالى تبارك اهللا إاى    اقبل ومن وهواه       نفسهمع  
 من   إليهع الوسيلة قاد إليه آل ما آان يرتقي                      م

 الناس اعبدوا ربكم اتق اهللا حيث             أيها ياالجميلة      
 باهللا واليوم اآلخر فليقـل خيرا       يؤمن آان   ،منآنت  

 عليه اهللا صلى اهللا رسول اخبرني     قد ليصمتأو   
 قبل  أمتهبآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من           

 من لم يتب    وأنته  موته فإنه يشفع فيه عند مميت مي      
 ربنا نصيحا  وعظهمنهم توبة نصوحا فقد أمره من 

 إذ هديتنا وهب لنا من لدنك               بعد تزغ قلوبنا           ال
 أنت الوهاب ربنا اغفر لنا وإلخواننا                إنكرحمة   
 عال سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا                     الذين

 الذي هللا الحمدللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم            
 واإلطالق   والتفريح يوم التوسعة          العيد  يومجعل   

 الجهل والسالم على من أخرجنا من ظلمة         والصالة
 محمد وموالناوالشرك والنفاق واإلمالق سيدنا              

 في  بإحسان وصحبه ذوي الوفاق ومن تبعهم            وآله
 فبه  ولنا اليوم يوم مبارك     فهذا:  بعد أماجملة الئافاق   

 لىع وتعالى   تبارك اهللا فاحمدواشيء فيه لم نشارك     
 مقتفيهمن جاد به فيه المنتقى عليه سالماه بجميع               
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 من جاد بفتق     بفضل يوم أآل وشرب      اليوم هذا   فإن
 يظفر ما   فإنه وتعالى فيه    تبارك اهللا شكر فمنالرتق  

 تبارك اهللامن الخير يصطفيه فاطلبوا فيه من                     
 تبارك وتعالى يصرف إلى               فإنهوتعالى خيره        
 وتعالى من      فيه إليه تبارك       وتوبواخيرآم ضيره     

 فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيرآم                العصيانجملة   
 وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة           الطغيانذوي   

 يكفيكم من أبوا فيه     وتعالى تبارك اهللا فإن   واإلجماع
 عليه اهللا المردية صلى    الغزواتاالجتماع بجاه ذي    

 هللا الذي هدانا       الحمدبآله وصحبه ذوي األرضية         
 هللا   الحمدي لوال أن هدانا اهللا               آنا لنهتد    ومالهذا   

 في الملك ولم     شركالذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له            
 يكن له ولي من الذل 

 رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين ربك سبحان
  هللا رب العالمين والحمد

 


