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 ] باب العيدين [ :-رمحه هللا  -قال 

نلعيو نن: اثووى  يو  ، يقووال:  وا  نلشوويء إذن رءو  وتكوورر اوور د  ] باااب العياادين [: -رمحوه هللا  -يقوال نف وو   
، وقيووم: ألنوه يعووا  بالسوورور  لووى  بعو  اوور  ، ومسووي نلعيو   يوو ند اووا نلعووا  ونلرءواع، قووالان: ألنووه يتكورر يف كووم  ووام 

يف  ؛ ألن] بااب العيادين [هوذه نل لوة بقالوه:  -رمحوه هللا  -نل اا ف ا يام فرحة  ويام سرور . وذكر نف    
نإلسالم  ي يا، أوهلما:  ي  نلف ر و اني ما:  ي  نألضوحى، وكومي ا  موا يكوان بعو  قضواء فريضوة  اوا فورنئِ 
هللا، وأ نء ركا  اا أركان نإلسالم وشعا   اا شعائره ن ليلة نلعظام، فعيو  نلف ور يكوان بعو  نالنت واء اوا صويام 

يقفوان بعرفوة  -قاف حناج بيه هللا ن ورنم بعرفوات  ش ر راضان نفواري، وأاا  ي  نألضحى فهنه يكان بع  و 
، فيشووارك   نفسوولمان يف اشووار  نألر  واغارسووا فوورحت   -يف نليووام نلتاسوو  مث يكووان نلعيوو  يف نليووام نلعاشوور 

 -. وذكوور نف وو   ,سووذه نلعوووا   نلعظيمووة، ويتقربووان بتاحيوو  هللا وإفوورن ه بالعوووا   بالووذب  لاء ووه  ال وواد لووه 
أحا يوو  نلعيوو يا  قووب ن معووة ونف اسوووة  وواهر ن؛ ألن هللا ءعووم يف نإلسووالم  يوو  نألسووواع وءعووم   -رمحووه هللا 

وأحا يثووه نلوو  ور ت يف نلعيوو  نألصووغر  Uاووا بيووان سوو ة نل وويب  -رمحووه هللا  -كووذلم  يوو  نلعووام، فوعوو  أن فوور  
 ليوووه نل وووال   -ا ه يوووه شوورع يف بيوووان نألحا يووو  نلوو  ور ت يف نلعيووو يا نلوووذيا مهوووا فرحووة نفسووولمني. وكوووان اوو

هوووا أ  نهلووو    - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -، كوووان لوووه هووو  ن -وهوووا  يووو  نلف ووور  -يف نلعيووو  نألول  -ونلسوووالم 
وأكمله، وألله وأحس ه، ولذلم ن تى نلعلماء بذكر نألحا ي  يف بيان اا يشرع للمسل  ليلة  ي  نلف ر، واوا 

ال   يو  نلف ور، وكوذلم يف نألضوحى، حيو  ءواءت سو ان يشرع له صوويحة  يو  نلف ور، واوا يشورع لوه بعو  صو
واستحواتن لعي  نألضحى يف صال  نلعي ، وكذلم أيضاد بع  ننقضاء نل ال  اا ذبو  نألضواحي  U ا نل يب 

 .8وحنرها تقرباد هلل 

يوت ئ  ي  نلف ر مبغيب لم  آ ر يام  اا راضوان، ونلسو ة إذن اوه نلعو   اوا شو ر راضوان: أن يوذكر نلعوو  

ف وو ب هللا  وووا ه  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ : ,ه فيكوونه، كمووا قووال ربوو
نفوو ا ني إذن اووه  وو   شوو ر راضووان أن يل نووان بووالتكوا، فالسوو ة إذن اووه نلعوو   و ابووه لموو  آ وور يووام  اووا 
راضووان: أن يل وول نفسوول  بووالتكوا، مث خُيوورج زكووا  نلف وور ونلوو  جتووب مبغيووب لموو  آ وور يووام  اووا راضووان، وإن 

 بيانه. -إن شاء هللا  -ق ا ا قوم نلعي  بيام  ويااني فال برا، كما سيريت 
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مث بعوو  ذلووم إذن كووان اووا صووويحة يووام نلعيوو  فالسوو ة: أن يغوو و وأن يوكوور إىل نف وولى؛ فووا فيووه اووا نفسووار ة إىل 
سوذه ا ولىد : أن ي ولي  يو  نلف ور  وارج نف ي وة يف اكوان  ن- ليوه نل وال  ونلسوالم  -نخلا، وكان اوا ه يوه 
فيه فُيخرج نل اا  ما ألفاه ون تا وه، فهذن  رءوان  موا ألفواه  - ليه نل ال  ونلسالم  -للعي يا، فكان ي لي 

ون توووا وه شوووعرون سيووووة نليوووام، وأحسوووان خب اصوووية هوووذن نليوووام حووون يف نل وووال  واكوووان نل وووال ، فلل وووال  هيئوووةن 
يغ و إىل نف ولى اوا ئريو    - ليه نل ال  ونلسالم  - خم اصةن واكاهنا يكان  ارج نفع ا  نفرلاف، مث كان

، ونسوووتحب نلعلموواء  يف نلغووو و إىل نف وولى أاووارند  وتوووه سووا نلسوو ة وا  وووا: أن  -رمح وو  هللا  -ويرءوو  اووا ئريوو  
كان يت و  بتمرنت  قوم ذهابوه لل وال ، قوال بعوِ نلعلمواء : لكوي   Uيف ر قوم ذهابه إىل نف لى؛ ألن نل يب 

ويستشووعر نفسوول   ظمووة هووذن نلوو يا وي ووو  سووااعاد ا يعوواد؛ ألنووه بوواألا  يف اثووم هووذن  8هللا ير ووذ بر  ووة 
نلاقووه حيوورم  ليووه نألكووم ونلشوورب، وإذن بووه نليووام يف وور! فسوووحان اووا حوورم نل عووام بوواألا  وأحلووه نليووام، حوون 

وت يووه وت ظفوه؛ ، مث ميضي برحسا ن االت، ولذلم نستحب ن تساله  ,حي  بالعوا ية وكانه حته أار هللا 
فمووا بوواب أوىل نلعيوو نن، مث يشوو   نل ووال   -وهووي  يوو  نألسووواع  -نوو ب إىل ذلووم إىل ن معووة  Uألن نل وويب 
فيكون حون إذن رأى نإلاوام ق و  تكوواه، مث صولى صوال  نلعيو ، وإذن ننت وى اوا صوال  نلعيو  ف وا  8وذكور هللا 

، ولشوو ا ه نلوو  اء فووهن   ووا  نفسوولمني اواركووةن،  8خمووان بووني ءلاسووه ونن وورنفه، ونألفضووم: ءلاسووه لووذكر هللا 
أن خُنرج نلعانت  وذونت نخل ور ون ي ِ، وقوال  Uيف ح ي  أم   ية قاله : أارنا رسال هللا  Uولذلم قال 

: ) أاوووا ن ووويِ، فليعتوووزلا نل وووال  وليشووو  ن نخلوووا و  وووا  نفسووولمني   فاألفضوووم: أن يوقوووى، وإذن نن ووورف فوووال 
يف هوذن نليوام: أنوه  Uاا صال  نلعي  فهنه ال يت فم قوم نلعي  وال بع  نلعي ؛ ألن س ة نل يب حرج، مث إذن ننت ى 

ل يت فم قوم صال  نلعي  ول يت فم بع ها، ولذلم ءزم ئائفةن اا أهوم نلعلو   لوى أن نلت فوم يف نفسون  أو يف 
ى نفسووه وأهلووه يف هووذن نليووام، ففووي تركووه ول يفعلووه. مث ميضووي وياسوو   لوو Uنف وولى بعوو  نلعيوو  ب  ووةن؛ ألن نل وويب 

: "أنه   م يام نلعي  ون وشة يلعوان بالسالح يف نفسون " فوهذن تراوم نفسول : بيتواد Uنل حي   ا رسال هللا 
، واوو  ذلووم يلعوووان بالسووالح فيووه!! وهووذن يوو ل  لووى ارونووة نإلسووالم، و لووى  8اووا بيووات هللا أُ وو  لووذكر هللا 

 ه لعبن ال يق   لذنته؛ ألن نللعب بالسالح يقا   لى ن  ا  يف سوويم مساحة هذن نل يا و لى  ظمته، ولك
 Uهللا، ويقا  شكيمة نفو اا ويُظ ور نلعوز  هلوذن نلو يا، فلموا رآهو  يلعووان ءواء  مور يريو  أن حي وو  ، ف  واه 

رضوي  -بيته سرلته أم نفو ا ني  ائشوة  - ليه نل ال  ونلسالم  -وقال: )        وكفه  ا ذلم، فلما   م 
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يف ل فوه ورمحتوه وح انوه  -بر  وأاي صلانت هللا وسالاه  ليه  -أن ت ظر إلي  . فانظر كي  كان  -هللا    ا 
وكموال  شورته ألهلوه! فلو  يقوم: أنوا نويب نألاوة أقو  لوم حون ت ظور  إىل قوام يلعووان!! وإمنوا وقو   لوى ق ايوه 

وال تضنر وال أ  ر  Uره، فما الم وال ضنر ت ظر إلي   اا ورنء    -رضي هللا    ا  -نلشريفتني و ائشة 
نلسوو اة، وإمنووا كووان يسوورهلا ويقووال : ) هووم فر ووه؟ وتقووال: ال، بعوو . فيقووال: هووم فر ووه؟ فتقووال: ال، بعوو    
وننظر كي  كان ال يق   سرور أهله، اا كان يق عه وكان باإلاكان أن يقال: حسوم، أو مبنر  أن ي  ورف 

، واو  ذلوم يسووترذهنا ويقوال: ) هووم -رضوي هللا    ووا و وا أبي ووا  -نلكورس  إلي وا أن ت كو  وهووي نلكرميوة ب ووه
ص   وبر حي  يقال: )  واك   واك  ألهلوه، وأنوا  واك  ألهلوي  . فاقو   لوى  Uفر ه؟  . فور  وأاي 

 ق ايه نلشريفتني، وكلما قال: ) هم فر وه؟   إذن سوا تتو لم وتوز ن  يف ذلوم أ وذند لرنحت وا وننوسوائ ا، فتقوال:
ال، بع . مث تقال: فاق رون ق ر نل وية ن  الء، أ : نق رون قو ر صووية  صوغا  سوا   ءاهلوة  كيو  إذن نسوتاقفه 

ذلوم.  U، وا  ذلوم حفظوه لرسوال هللا -رضي هللا    ا وأرضاها  -اثله ان تفر ! فهن اثل ا يتر ر فرن ه 
اسوعة يف هوذن نليوام، نلوذ  هوا يوامن اوا أيوام فكان ياس   لى أهله يف هذن نليوام؛ لكوي يووني لألاوة اشورو ية نلت

 نإلسالم و ي ن اا أ يا ه ن ليلة نلعظام.

يف هذن نليام: أنه ن ب إىل نإلحسان إىل نلضعفاء؛ لكي يغ ان  ا  - ليه نل ال  ونلسالم  -مث كان اا ه يه 
للضوعفاء  لوى شو ا  نلس نل، وذلم بال و قة  لوي  ، واوا مَث شورع هللا صو قة نلف ور؛ حون يكوان ذلوم اعي واد 

 هذن نلسرور.

 ليووه  -ي وولي بال وواا  يوو  نألضووحى، فووهذن فوور  اووا نل ووال    ووو    Uوأاووا ه يووه يف  يوو  نألضووحى: فكووان 
 ليووه نل ووال   -بيوو ه نلشووريفة، ففووي ن وو ي  نل ووحي    ووه  Uمث نن وورف فووذب  أضووحيته  -نل ووال  ونلسووالم 

: أنه ضحى بكوشوني أالحوني أقورنني، وقوال يف نألول: ) نلل و  هوذن  وا امو   وآل امو     وقوال يف -ونلسالم 
، فكووووان اووووا ه يووووه نألضووووحية، وكووووان إذن   ووووب يف يووووام  يوووو   Uنلثوووواي: )  مووووا ل يضوووو  اووووا أاووووة اموووو     

واوا ي وغوي  لوي   أن يلتزاواه فيموا يضوحى بوه، وبوني هلو  اانقيوه نلتضوحية، إىل  وا  نألضحى بني لل اا نلس ة
شوووورح ا وبيووووان أحكاا ووووا  -إن شوووواء هللا  -، وسوووويريت - ليووووه نل ووووال  ونلسووووالم  -ذلووووم ممووووا كووووان يف   وتووووه 

أ : يف هوووذن نفاضووو  سووورذكر لوووم للوووةد اوووا  ] بااااب العيااادين [: -رمحوووه هللا  -يقوووال نف ووو    واسوووائل ا .
 ، ونل  ت ل  لى ه يه يف صال   ي  نلف ر وصال   ي  نألضحى. Uا ي  نل يب أح
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يف بيوان  -رضوي هللا   وه و وا أبيوه  -هذن ن  ي  نلذ  يرويه نل حا  ن ليم أبا  و نلرمحا  و هللا با  مر 

، وأهنوو  كووانان ي وولان نلعيوو يا قوووم نخل وووة، -رضووي هللا    مووا  -وهوو   نلشوويخني اووا بعوو ه  Uهوو   نل وويب 
ونلسوووب نلوو ن ي إىل ذلووم: أن بووي أايووة  ووالفان هووذن نهلوو  ، فكووانان يقوو اان نخل وووة  لووى نل ووال ، وفعووم ذلووم 

اوا   وتوه، ونلسووب ارونن با ن ك  يف نف ي ة، وفا فعله كان سووه: أنوه كوان إذن صولى بال واا و  وب قوااان 
إذن قوام  -رضوانن هللا  لوي    -. فكوان نل وحابة -رضي هللا   وه وأرضواه  -يف ذلم: اا كان اا سو   لعلي   

خي وووب ننفتلوووان ول يوووو  اعوووه إال نلقليوووم، فكوووان ذلوووم سووووواد لتغيوووا نلسووو ة   ووو ه ، فقووو اان نخل ووووة  لوووى نل وووال  
اع ووو ، ومسعوووان وأئوووا ان وءعلوووان  -ضوووانن هللا  لوووي   ر  -، واووو  ذلوووم كوووان نل وووحابة  Uفخوووالفان هووو   نل ووويب 

     بقالوووه يف نل وووحي   وووا أ  هريووور :  U ووواه  ألنفسووو   و  وووره  فيموووا بيووو    وبوووني رسووو ؛ ترسوووياد سووو   نل ووويب 
) ي ووولان لكووو ، فوووهن أصوووابان فلكووو  وهلووو ، وإن أ  ووورون فلكووو  و لوووي     فلموووا تووووني هوووذن اوووا فعل ووو : أ  ووور 

يف يووام نلعيو : أنوه كووان يقو م نل ووال   U وان ن و  ونل ووانب، وأن هو   رسوال هللا نلسوو ة وبي Uأصوحاب نل ويب 
أن  -رضووي هللا    مووا  - لووى نخل وووة، وألغووان نالستحسووان ونالءت ووا  يف اقابووم نلوو  ، فوووني  ووو هللا بووا  موور 

 اسائم:لذلم فيه  ليمن  لى  Wوأبابكر  و مر كانان ال يق اان نخل وة  لى نل ال ، ويف بيانه  Uنل يب 

؛ لثووات نلسو ة  وا نل ويب  ، وأنوه  Uنفسرلة نألوىل: اشرو ية نخل وة يام  ي  نألضحى ونلف ر، وهذن ام إلاع 
، -كموا يف نل وحي    -  ب يف  ي  نلف ر و  ب يف  ي  نألضحى، وأنه   ب و  ا نل ساء إىل نل و قة 

رضووي هللا  -نلووننء بووا  ووازب  وكووذلم أيضوواد   ووب وبووني أحكووام نألضووحية، كمووا يف نل ووحيحني اووا حوو ي  
 يف اشرو يت ا يام نلعي . -رمح   هللا  -. فافق ا  اا هذن: أن نخل وة ام إلاع  بني نلعلماء -   ما 

، وقو  ألو  نلعلمواء  لوى أن صوال  نلعيوو  - وهووا اوم إلواع   -، فيوه  ليومن  لوى اشورو ية نل وال  كوذلم أيضواد 
بياهنوووا. في ووولي ركعتوووني وجي ووور في موووا بوووالقرنء ،  -إن شووواء هللا  -سووويريت ركعتوووان، في ووولي ما ء ريوووةد  لوووى صوووفة  

 ويكن يف نألوىل سوعاد ويف نلثانية مخساد، مث إذن فر  اا نل ال  فهنه خي ب.

 -وعماار  بكاار   وأباا  U: كااان الناايب قاااهللا -رضااب هللا عنهمااا  -عاان عباادهللا باان عماار  - 211] 
 يصل ن العيدين قب  اخلطبة [. - رضب هللا عنهما
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 U، وقوو  أاوور نل ووويب -رضووي هللا  وو    ألعووني  -ويف هووذن ن وو ي   ليوومن  لووى حنيووة سوو ة نخللفوواء نلرنشوو يا 
يا  مااوواد وأكوو  يف حوو  نلشوويخني أكثوور، فقووال: ) نقتوو ون بالووذيا اووا بعوو     ومهووا باالقتوو نء باخللفوواء نلرنشوو 

سوو ت   سوو ةن  -أبووابكر  و موور و ثمووان و لوويي  -. وليوو  نخللفوواء -رضووي هللا    مووا وأرضووامها  -أبووابكر  و موور 
)   و وا  قوال: Wقال، كما يف نل حي  اا ح ي  نلعربا  بوا سوارية  Uرنش  ن اراارن باتوا  ا؛ ألن نل يب 

  ووووةد وءلوووه ا  وووا نلقلووواب، وذرفوووه ا  وووا نلعيوووان، فقل وووا: يوووا رسوووال هللا، كرهنوووا   ووووة اوووا ع   Uرسوووال هللا 
فروصوو ا، قووال:  لوويك  بتقوواى هللا ونلسووم  ونل ا ووة...إىل أن قووال: فهنووه اووا يعووش اوو ك  فسوواى ن تالفوواد كثوواند، 

ن  لي وا بال انءوذ، وإيواك  واو  ات نألاوار فوهن  فعليك  بس   وس ة نخللفاء نلرنش يا نف  يني اا بعو    ضوا 
، وكووم  ليفووة  -رضووي هللا  وو    وأرضوواه   -حنيووة سوو ة نخللفوواء نلرنشوو يا  Uكووم ا  ووة  ب  ووةن   فوووني نل وويب 

رنش   فهن س ته حنةن فال يقت ر نألار  لى س ت   ا  بعض  ، فهذن كانه نلس ة اوا أحو ه ، كواألذنن نلثواي 
نستشو   بووعِ نخللفواء وسو ة بعوِ نخللفواء  Wة: فههنوا سو ةن، فوهن  وو هللا بوا  مور يوام ن معو Wاا  ثمان 

ول يستش   بالكم، وال يُظا أن حنية س ة نخللفاء وتمعةن يف نألربعة، وإمنوا ذُكور نألربعوة؛ ألهنو  لويع    لوى 
اقرونوةد  Uنل ويب  وس ته، فكم اا كان اا س ة  اا ونح   ا    ف ا كس ة ن ميو ، وءعل وا Uه   رسال هللا 
رضووي هللا  -اووا نلسووابقني نألولووني اووا نف وواءريا ونألن ووار  Uرضووي  ووا أصووحاب نل وويب  ,بسوو ته. فووهن هللا 

، وشوو   سووذن نلرضووا يف كتابووه نلووذ  يتلووى إىل قيووام نلسووا ة، وأفضووم أصووحاب  - وو     اووا فووا  سووو  مسوواونت 
ولان سوذن نلتفضويم : هو  ن8و اه  وأ ظم و  زلفوى وا زلوةد   و  هللا  Uرسال هللا  خللفواء نلرنشو ون؛ ألهنو  ُفض م

وذلوووم فضوووم هللا ي تيوووه اوووا يشووواء: أبوووابكر ، و مووور، و ثموووان، و لوووي رضوووي هللا  ووو    وأرضووواه ، وءعوووم أ وووال 
، وألهنو  كووانان -رضوانن هللا  لووي    -نلفور وا اسوك    واثووانه . ف و الء سوو ت   حنوةن واعمووالن سوا ويُوت وعووان 

حي مووووا نبووووتاله هللا وناتح ووووه  W، فووووانظر إىل نل وووو ي  - ليووووه نل ووووال  ونلسووووالم  -ه أحوووورص نل وووواا  لووووى نتوا وووو
وقوو   -صوولانت هللا وسووالاه  ليووه  -ون توونه، فكووان اووا أقسووى اووا يكووان نالاتحووان ونال توووار، ففنوو   ويوووه 

فوة: ناتح وه هللا ، مث نبتلوي باخلالفوة، مث ناتح وه هللا مبنور  أن ول نخلال Uقُوِ إىل ربه، ففن  بافوا  رسوال هللا 
يف نلتمسوم بالسو ة، فموا إن ول نخلالفوة حون نرتو  نل واا وقوالان: ال نو    نلزكوا ، واوات نلوذ  أُارنوا أن نو    

يقوال: ) أاوورت أن  U: "ال تعنوم  لووى نل واا وال تقواتل  ، فووهن رسوال هللا Wنلزكوا  إليوه، فارتو ون فقووال  مور 
وأي رسال هللا، فهذن فعلوان ذلوم فقو    ومان اوي  اواءه  وأاوانهل ، أقاتم نل اا حن يش  ون أن ال إله إال هللا 
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كلمتووه نفشوو ار  و وارتووه نل ووا قة نلعظيمووة نلوو  توو ل   -رضووي هللا   ووه وأرضوواه  -وحسوواس   لووى هللا  "، فقووال 
  -االد ويف رونيووة :  قوو -وه يووه ا مووا كلفووه نألاوور: "وهللا لووا ا عوواي   اقوواد  U لووى أنووه ال يت ووازل  ووا سوو ة نل وويب 

لقاتلت    ليه، وهللا ألقاتلا اا فر  بني نلزكوا  ونل وال  وإهنوا لقري ت وا يف كتواب  Uكانان ي  ونه إىل رسال هللا 
هللا". ف وذن يوو ل  لووى أهنو  اووا ن توواون هلوذه نلسوو ة إال لتمسووك   بالسو ة ونلتووزنا   بووالاحي وحرصو    لووى بيووان 

 -و لووي    Wذلووم اانقفووه نفشوو ار ، وكووذلم لعثمووان يف  Wوحووو   لووه، ولعموور بووا نخل وواب  Uهوو   نل وويب 
 ، فس ت   حنةن وه ي   ه  ن. ] ............................. [.-رضي هللا  ا ن مي  وأرضاه  


