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  االستھالل

  
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه أستعني وأصيل وأسـلم وأبـارك عـىل سـيدنا حممـد  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه أستعني وأصيل وأسـلم وأبـارك عـىل سـيدنا حممـد 
  ..مني واهلادي إىل الرصاط املستقيم مني واهلادي إىل الرصاط املستقيمالنبي العريب اهلاشمي الصادق الوعد األ النبي العريب اهلاشمي الصادق الوعد األ

  اما بعد; اما بعد;
 عمــر بــن عــيل بــن ســامل بــن صــدقة   عمــر بــن عــيل بــن ســامل بــن صــدقة نيفها الفقيــه الاملكــي  نيفها الفقيــه الاملكــي هــذه الرســالة قــام بتــص هــذه الرســالة قــام بتــص

 رمحـــــه اهللا   رمحـــــه اهللا ))هــــــ هــــــ٧٣٤ ٧٣٤: : املتـــــوىف املتـــــوىف((اللخمـــــي اإلســـــكندري, تـــــاج الـــــدين الفاكهـــــاين  اللخمـــــي اإلســـــكندري, تـــــاج الـــــدين الفاكهـــــاين 
  ..تعاىل تعاىل
 فيهـــا حكمـــه عـــىل مـــا كـــان يقـــع يف حملتـــه او بلدتـــه مـــن موالـــد فيهـــا   فيهـــا حكمـــه عـــىل مـــا كـــان يقـــع يف حملتـــه او بلدتـــه مـــن موالـــد فيهـــا أصـــدر  أصـــدر وقـــد  وقـــد 

   .  . )  ) ١( (البـــدع التـــي اســـتنكرها هـــو وغـــريه مـــن علـــامء الاملكيـــة وكـــره بعـــض منهـــا البـــدع التـــي اســـتنكرها هـــو وغـــريه مـــن علـــامء الاملكيـــة وكـــره بعـــض منهـــا
                                                   

قال ابن احلاج يف املدخل مبينا هذه البدع وهي ال حتصل هذه األيام فقد ) ١(
اقترص االحتفال يف املساجد واألمكنة العامة بطريقة ليس فيها اسفاف او 

  .خمالطة نساء ورجال
 اخلروج إىل املقابر وهتك احلريم هناك بسبب اجتامع : قال ابن احلاج 

رجال والنساء والشبان خمتلطني عىل الواعظ أو الواعظة وتنصب هلم ال
املنابر ويصعدون عليها يعظون ويزيدون وينقصون ويتاميلون كام قد علم 

 ٢
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إقامــة  إقامــة ينهــا كــذلك االمــام البنــاين رمحــه اهللا بقولــه  ينهــا كــذلك االمــام البنــاين رمحــه اهللا بقولــه ب بوقــد  وقــد كــابن احلــاج معــارصه ,  كــابن احلــاج معــارصه , 
املولـــد عـــىل الوجـــه الـــذي يقـــع يف هـــذه األزمنـــة مـــن اخـــتالط النـــساء بالرجـــال  املولـــد عـــىل الوجـــه الـــذي يقـــع يف هـــذه األزمنـــة مـــن اخـــتالط النـــساء بالرجـــال 

  ..والنظر للمحرم ونحو ذلك من املنكر والنظر للمحرم ونحو ذلك من املنكر
فمعلــوم أن إقامــة املولــد عــىل الوصــف  فمعلــوم أن إقامــة املولــد عــىل الوصــف   ::, قــال  , قــال   الــشاطبي رمحــه اهللا الــشاطبي رمحــه اهللاوكــذا فعــل  وكــذا فعــل 
إلنفاق عىل إقامة البدعـة  إلنفاق عىل إقامة البدعـة فا فا, , س بدعة حمدثة وكل بدعة ضاللة س بدعة حمدثة وكل بدعة ضاللةاملعهود بني النا املعهود بني النا
       ) )٢( (وهذا قول ابن احلاج الاملكي وهذا قول ابن احلاج الاملكي     ) )١( (" " ال جيوز ال جيوز

                                                                                                      

من أفعال الوعاظ وزعقاهتم بتلك الطرق املعروفة عندهم واهلنوك املذمومة 
م رشعا التي ال تليق باملؤمنني مفتونة قلوهبم وقلوب من أعجبهم شأهن

ويتاميلون مع كل صوت ويرجعون بحسب حال ذلك الصوت مع التكسري 
والرضب بأيدهيم وأرجلهم عىل املنرب والكريس وإظهار التحزن والبكاء 
وهو خال من البكاء واخلشية وقد يكون عنده يشء من ذلك وهو عري عن 

 التوفيق فيه

 ٢٠٣فتاوى الشاطبي  )١(

د العبدري الفايس الاملكي الشهري بابن أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حمم )٢(
 )هـ٧٣٧: املتوىف(احلاج 

 ٣
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وقــول الــشاطبي املعهــود  يفيــد مــا كــان يف وقتــه وعليــه ال يمكــن اطالقــه إال إذا  وقــول الــشاطبي املعهــود  يفيــد مــا كــان يف وقتــه وعليــه ال يمكــن اطالقــه إال إذا 
حتقـــق مـــا كـــان عنـــدهم مـــن امـــور يغلـــب عـــىل فعلهـــا البـــدع املذمومـــة كـــام ســـيأيت  حتقـــق مـــا كـــان عنـــدهم مـــن امـــور يغلـــب عـــىل فعلهـــا البـــدع املذمومـــة كـــام ســـيأيت 

  ..بيانه بيانه
عليــه خــالف األوىل وهــو  عليــه خــالف األوىل وهــو مــا يطلقــون  مــا يطلقــون ن مــن أصــول الاملكيــة  ن مــن أصــول الاملكيــة أ أوم  وم وكــام هــو معلــ وكــام هــو معلــ

ومن هـذا  ومن هـذا . . غالبا ما يكون عند غياب نص يقطع وحيسم احلكم عىل أي مسألة غالبا ما يكون عند غياب نص يقطع وحيسم احلكم عىل أي مسألة
ن لــه  ن لــه ىل أ ىل أالــسياق ينــدرج مــا مل يفعلــه الــصحابة كــذلك ويقــصدون بخــالف األو الــسياق ينــدرج مــا مل يفعلــه الــصحابة كــذلك ويقــصدون بخــالف األو

 وجــه عــىل اجلــواز إذا خــال مــن الــضوابط والــرشوط التــي قعــد هلــا العلــامء وفــق  ّوجــه عــىل اجلــواز إذا خــال مــن الــضوابط والــرشوط التــي قعــد هلــا العلــامء وفــق 
 علمــي رصــني اســتقراء لــام ســبق مــن احكــام واســتنباطا ملجمــوع األدلــة   علمــي رصــني اســتقراء لــام ســبق مــن احكــام واســتنباطا ملجمــوع األدلــة مــنهج مــنهج

  ..العامة التي ختدم املسألة وتوظف لبيان صحتها من عدمها العامة التي ختدم املسألة وتوظف لبيان صحتها من عدمها
 وعىل هذا صنف الشيخ الفاكهاين وهو من علامء الاملكيـة تـصنيفا يـذم مـا كـان  ّوعىل هذا صنف الشيخ الفاكهاين وهو من علامء الاملكيـة تـصنيفا يـذم مـا كـان 

  ا يظهر من سياق كالمه بعد البدع  ا يظهر من سياق كالمه بعد البدع حيدث عندهم من موالد قد يتطرق عىل م حيدث عندهم من موالد قد يتطرق عىل م
نـــه لـــام اســـتعرض مـــسوغات اطـــالق احلكـــم مل يـــذكر إال ثالثـــة رشوط  نـــه لـــام اســـتعرض مـــسوغات اطـــالق احلكـــم مل يـــذكر إال ثالثـــة رشوط واحلـــق ا واحلـــق ا

 قــد يكــون املولــد يف عرفــه كــام هــو واضــح مــن   قــد يكــون املولــد يف عرفــه كــام هــو واضــح مــن اجتنــاهبم  اجتنــاهبم يمكــن عنــد غيــاهبم او  يمكــن عنــد غيــاهبم او 
  ..مفهوم املخالفة الكراهة فحسب وليس التحريم مفهوم املخالفة الكراهة فحسب وليس التحريم

 وال شــك الكراهــة ال تنفــي اجلــواز كليــا كــام بينــا مــن أصــل مــالكي معلــوم عنــد  ّوال شــك الكراهــة ال تنفــي اجلــواز كليــا كــام بينــا مــن أصــل مــالكي معلــوم عنــد 
  ..طلبة العلم طلبة العلم

 ٤
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 التـي جيـب ان تطلـق عنـد   التـي جيـب ان تطلـق عنـد الفـصل يف فتـواه الفـصل يف فتـواهئله كـام يـيل لنـصل اىل  ئله كـام يـيل لنـصل اىل وسنناقش مسا وسنناقش مسا
  ..ايراد قول الشيخ الفاكهاين رمحه اهللا  ايراد قول الشيخ الفاكهاين رمحه اهللا 
 أخــــذ األصــــول بفهــــم الــــسلف   أخــــذ األصــــول بفهــــم الــــسلف وجــــوب وجــــوب   ان  انولعــــل مــــن نافلــــة القــــول ان نقــــول ولعــــل مــــن نافلــــة القــــول ان نقــــول

علــيكم  علــيكم  :  : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص   هــو الــذي تعلمنــاه يف مــنهج وأصــول اهــل الــسنة لقولــه   هــو الــذي تعلمنــاه يف مــنهج وأصــول اهــل الــسنة لقولــه الــصالح  الــصالح 
  بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي

  ...... أهل السنة تنتهي أسانيدها إىل الصحابة رضوان اهللا عليهم  أهل السنة تنتهي أسانيدها إىل الصحابة رضوان اهللا عليهمصول صولأ أف ف
 علمنـا فقـه ذلـك سـيدنا عمـر بـن اخلطـاب ووافقـه الـصحابة وعـىل رأسـهم   علمنـا فقـه ذلـك سـيدنا عمـر بـن اخلطـاب ووافقـه الـصحابة وعـىل رأسـهم وقد وقد

 أن ننظـــر إىل املحـــدثات   أن ننظـــر إىل املحـــدثات − ريض اهللا عـــنهم  ريض اهللا عـــنهم−صـــاحب الغـــار أيب بكـــر الـــصديق  صـــاحب الغـــار أيب بكـــر الـــصديق 
  بعني الرضا إذا كان فيها خري بعني الرضا إذا كان فيها خري

  .... درهبم سائرون ان شاء اهللا  درهبم سائرون ان شاء اهللاوعىل وعىل
 أرســــل إيل أبــــو بكــــر مقتــــل أهــــل الياممــــة  َّأرســــل إيل أبــــو بكــــر مقتــــل أهــــل الياممــــة « « : :  ريض اهللا عنــــه أنــــه قــــال  ريض اهللا عنــــه أنــــه قــــال زيــــد  زيــــدعــــن عــــنف ف

  وعنده عمر وعنده عمر
  إن عمر أتاين إن عمر أتاين: :  أبو بكر  أبو بكرفقال فقال
 يـــوم الياممـــة بالنـــاس,   يـــوم الياممـــة بالنـــاس, −أي اشـــتد وكثـــر أي اشـــتد وكثـــر− إن القتـــل قـــد اســـتحر  َّإن القتـــل قـــد اســـتحر ) : ) : عمـــر عمـــر ( (فقـــال فقـــال

 وإين أخــشى أن يــستحر القتــل بــالقراء يف املــواطن, فيــذهب كثــري مــن القــرآن,  َّوإين أخــشى أن يــستحر القتــل بــالقراء يف املــواطن, فيــذهب كثــري مــن القــرآن, 
  رى أن جتمع القرآن رى أن جتمع القرآنإال إن جتمعوه, وإين أل إال إن جتمعوه, وإين أل

 ٥
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 قلـــت لعمـــر كيـــف أفعـــل شـــيئا مل يفعلـــه رســـول اهللا صـــىل اهللا  ًقلـــت لعمـــر كيـــف أفعـــل شـــيئا مل يفعلـــه رســـول اهللا صـــىل اهللا ) : ) : أبـــو بكـــر أبـــو بكـــر ( (قـــال قـــال
  ))رواه البخاري رواه البخاري.(.(هو واهللا خري هو واهللا خري): ): عمر عمر((عليه وسلم? فقال  عليه وسلم? فقال 
 الرشعية انام تكـون لالفعـال ال لالسـامء اي ان املـسلم مكلـف بفعـل   الرشعية انام تكـون لالفعـال ال لالسـامء اي ان املـسلم مكلـف بفعـل التكاليف التكاليف
الفعــال التــي حتــصل يف  الفعــال التــي حتــصل يف وعليــه قــال علــامء اصــول الفقــه ننظــر اىل جممــوع ا وعليــه قــال علــامء اصــول الفقــه ننظــر اىل جممــوع ا... ... مــا مــا

هـذا املــسمى وحكـم عليهــا فـام وافــق الـرشع اخــذنا بـه ومــا خالفـة نلقيــه عــرض  هـذا املــسمى وحكـم عليهــا فـام وافــق الـرشع اخــذنا بـه ومــا خالفـة نلقيــه عــرض 
  ..احلائط وال كرامة احلائط وال كرامة

ٍسئل شيخ اإلسالَم حافظ العرص أبو الفضل أمحد بن حجر العسقالين  َ َ ُ ْ ُ َ َ ُْ َ ْ َ َِ ْ َ ُْ ْ َِ ْ ِ ِِ ْ ُِ ْ ُ   ::                                سئل شيخ اإلسال م حافظ العرص أبو الفضل أمحد بن حجر العسقالين  َ
َعن عمل املولد فأجاب بام نصه أصل عم ََ َ َُ ْ ُ ُّ َ َ ْ َْ َ َ ِ َ َ ِ ِ َ ْ ْل املولد بدعة مل ينقل عـن أحـد مـن                         عن عمل املولد فأجاب بام نصه أصل عم ِ َ ْ ُ ِْ ٍ ِ َِ َ َْ َ ٌْ ْ َ ْ ِ َ ْ                        ل املولد بدعة مل ينقل عـن أحـد مـن  ِ

ِالسلف الصالح من القرون الثالَثة  ِ ِ َِ َُّ ِ ُ ْ َْ َِّ                  السلف الصالح من القرون الثال ثة  َّ
َولكنهــــا مــــع ذلــــك قــــد اشــــتملت عــــىل حماســــن وضــــدها فمــــن حتــــرى يف عملهــــا  ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ َّ َ َ ََ َ َ ََ ِّ ِْ َ َ ْ َ َْ َ َ                                       ولكنهــــا مــــع ذلــــك قــــد اشــــتملت عــــىل حماســــن وضــــدها فمــــن حتــــرى يف عملهــــا  َّ

َاملحاسن وجتنب ضدها كان بدعة ح َ َ َ ًَ ََ ْ َِّ َ َ ِ َّ َ َ ِ َ َسنة ومن ال فالَ                    املحاسن وجتنب ضدها كان بدعة ح ْ ًَ ْ ََ   ..        سنة ومن ال فال  ََ
ِيف فتــــاوى احلــــافظ الــــسيوطي يف بــــاب الوليمــــة أنــــه وقــــع الــــسؤال عــــن عمــــل و و َ ُّ َ ّ َُّ َ َْ َ ُ َ َ ُ َُ َْ َ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ                                   يف فتــــاوى احلــــافظ الــــسيوطي يف بــــاب الوليمــــة أنــــه وقــــع الــــسؤال عــــن عمــــل  َ

ٌاملولد النبوي يف شهر ربيع األول ما حكمه من حيث الرشع وهل هو حممود  َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْ ِّ َ ُْ ُ َ َْ َ ُ َْ ْ َّ َُ َِ ِ ِْ ِ َ ْ ٍ ِ ِ ِ ِ َّ                                           املولد النبوي يف شهر ربيع األول ما حكمه من حيث الرشع وهل هو حممود  ْ
َأو مــذموم وهــ َ ٌْ ُ َْ ِل يثــاب فاعلــه أو ال قــال واجلــواب أن أصــل عمــل املولــد الــذي         أو مــذموم وهــ َ ِ ِ َِّ َ َ ُ ْْ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َُ ْ ِ َ َ َ َ ََّ َ ََ ْ َ                                  ل يثــاب فاعلــه أو ال قــال واجلــواب أن أصــل عمــل املولــد الــذي  َ

ِهو اجتامع الناس وقراءة مـا تيـرس مـن القـرآن وروايـة األخبـار الـواردة يف مبـدأ  ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ُ ُِ ْ ََ َّ َّ َ                                             هو اجتامع الناس وقراءة مـا تيـرس مـن القـرآن وروايـة األخبـار الـواردة يف مبـدأ  ُ
ِّأمــر النبــي  ِْ َّ ِ َّ صــىل اهلل عليــه وســل−      أمــر النبــي  َ ََ َ ْ َّ َِ َ ُ ُّ ومــا وقــع يف مولــده مــن اآليــات ثــم يمــد − م  َم             صــىل اهلل عليــه وســل َّ َ َّ َ َُ َ ْ ْ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ                       ومــا وقــع يف مولــده مــن اآليــات ثــم يمــد  َ

ِهلم سامط يأكلونه وينرصفون من غري زيـادة عـىل ذلـك مـن البـدع احلـسنة التـي  ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ْ َُ َْ َْ ْ ِ َ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ ُ ٌَ َ ِ ِ ْ َ ِ َْ ُ َ ُ                                               هلم سامط يأكلونه وينرصفون من غري زيـادة عـىل ذلـك مـن البـدع احلـسنة التـي  َ
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ِّيثــاب عليهــا صــاحبها لــام فيــه مــن تعظــيم قــدر النبــي  ِ َّ َِ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َُ َ َىل اهلل عليــه وســلم   صــ َ صــ−                           يثــاب عليهــا صــاحبها لــام فيــه مــن تعظــيم قــدر النبــي  َ ََّ ََ ْ َِّ َ ُ    −           ىل اهلل عليــه وســلم  َّ
ِوإظهار الفرح واالستبشار بمولده الرشيف ِ ِ ِ ِِ َّ ْ ْ َ َ ََ ِْ ِ َِ ِِ َ َ ْْ   ..                         وإظهار الفرح واالستبشار بمولده الرشيف ِ

وق عـــن  وق عـــن  ذكـــر الـــشيخ زر ُّذكـــر الـــشيخ زر :  :  عـــىل خمتـــرص خليـــل  عـــىل خمتـــرص خليـــله هرشحـــ رشحـــ يف   يف  الزرقـــاين  ُّالزرقـــاين قـــال اإلمـــام  قـــال اإلمـــام 
ُبعــض مــن قــرب عــرصه ممــن صــح علمــه وورعــه,وعــن  وعــن ســيدي ابــن عبــاد  ســيدي ابــن عبــاد  َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َُ ََ ُ َْ ِ َِّ َّ ِ ِ ْ ُ  وهــو   وهــو                          بعــض مــن قــرب عــرصه ممــن صــح علمــه وورعــه, َ

َ قـــالام األصـــويل العالمـــة ابـــن عـــارش رمحـــه اهللا  ام األصـــويل العالمـــة ابـــن عـــارش رمحـــه اهللا اإلمـــ اإلمـــ َإنـــه مـــن أعيـــاد املـــسلمني: :    قـــال َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُْ ْ َ َّ                  إنـــه مـــن أعيـــاد املـــسلمني ِ
نفعنا اهللا هبام ما يفيد كراهة صوم املولد النبوي وإباحة ما يفعل فيه من إيقـاد  نفعنا اهللا هبام ما يفيد كراهة صوم املولد النبوي وإباحة ما يفعل فيه من إيقـاد 

  ..السمع والتزين باللباس الفاخر وغري ذلك السمع والتزين باللباس الفاخر وغري ذلك
  ::ونقل احلطاب يف مواهب اجلليل  ونقل احلطاب يف مواهب اجلليل 

  ١ ١: : ائله الكربى ما نصه ائله الكربى ما نصه ابن عباد, فقد قال يف رس  ابن عباد, فقد قال يف رسعن  عن 
وأمــــا املولــــد فالــــذي يظهــــر يل أنــــه عيــــد مــــن أعيــــاد املــــسلمني وموســــم مــــن  وأمــــا املولــــد فالــــذي يظهــــر يل أنــــه عيــــد مــــن أعيــــاد املــــسلمني وموســــم مــــن . . ١ ١

مواسمهم, وكل ما يفعل فيه ما يقتـضيه وجـود الفـرح والـرسور بـذلك املولـد  مواسمهم, وكل ما يفعل فيه ما يقتـضيه وجـود الفـرح والـرسور بـذلك املولـد 
املبـــــارك مـــــن إيقـــــاد الـــــشمع, وإمتـــــاع البـــــرص والـــــسمع, والتـــــزين بلـــــبس فـــــاخر  املبـــــارك مـــــن إيقـــــاد الـــــشمع, وإمتـــــاع البـــــرص والـــــسمع, والتـــــزين بلـــــبس فـــــاخر 

كــر عــىل أحــد قياســا عــىل غــريه  كــر عــىل أحــد قياســا عــىل غــريه الثيــاب, وركــوب فــاره الــدواب, أمــر مبــاح ال ين الثيــاب, وركــوب فــاره الــدواب, أمــر مبــاح ال ين
  من أوقات الفرح من أوقات الفرح

ن هـــــذه األشـــــياء بدعـــــة يف هـــــذا الوقـــــت الـــــذي ظهـــــر فيـــــه رس  ن هـــــذه األشـــــياء بدعـــــة يف هـــــذا الوقـــــت الـــــذي ظهـــــر فيـــــه رس  و ْو كـــــ َكـــــ واحلكـــــم ب ِواحلكـــــم ب. . ٢ ٢
الوجــــود, وارتفـــــع فيــــه علـــــم الــــشهود, وانقـــــشع فيــــه ظـــــالم الكفــــر واجلحـــــود,  الوجــــود, وارتفـــــع فيــــه علـــــم الــــشهود, وانقـــــشع فيــــه ظـــــالم الكفــــر واجلحـــــود, 
وادعـــاء أن هـــذا الزمـــان لـــيس مـــن املواســـم املـــرشوعة ألهـــل اإليـــامن, ومقارنـــة  وادعـــاء أن هـــذا الزمـــان لـــيس مـــن املواســـم املـــرشوعة ألهـــل اإليـــامن, ومقارنـــة 
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 أمــر مــستثقل تــشمئز منــه القلــوب الــسليمة, وتدفعــه   أمــر مــستثقل تــشمئز منــه القلــوب الــسليمة, وتدفعــه ذلــك بــالنريوز واملهرجــان ذلــك بــالنريوز واملهرجــان
  اآلراء املستقيمة اآلراء املستقيمة

ولقــد كنــت فــيام خــال مــن الزمـــان خرجــت يف يــوم مولــد إىل ســاحل البحـــر  ولقــد كنــت فــيام خــال مــن الزمـــان خرجــت يف يــوم مولــد إىل ســاحل البحـــر . . ٣ ٣
 ومجاعـــة مـــن   ومجاعـــة مـــن − رمحـــه اهللا   رمحـــه اهللا −فــاتفق أن وجـــدت هنـــاك ســيدي احلـــاج ابـــن عــارش  فــاتفق أن وجـــدت هنـــاك ســيدي احلـــاج ابـــن عــارش 

أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاما خمتلفا ليأكلوه هنالك, فلام قـدموه لـذلك,  أصحابه وقد أخرج بعضهم طعاما خمتلفا ليأكلوه هنالك, فلام قـدموه لـذلك, 
رادوا منـــــي مـــــشاركتهم يف األكـــــل, وكنــــــت إذ ذاك صـــــائام, فقلـــــت هلـــــم إننــــــي  رادوا منـــــي مـــــشاركتهم يف األكـــــل, وكنــــــت إذ ذاك صـــــائام, فقلـــــت هلـــــم إننــــــي أ أ

إن هــذا اليــوم  إن هــذا اليــوم : : صــائم, فنظــر إيل ســيدي احلــاج نظــرة منكــرة, وقــال يل مــا معنــاه صــائم, فنظــر إيل ســيدي احلــاج نظــرة منكــرة, وقــال يل مــا معنــاه
يــوم فــرح ورسور, يــستقبح يف مثلــه الــصيام بمنزلــة يــوم العيــد, فتأملــت كالمــه  يــوم فــرح ورسور, يــستقبح يف مثلــه الــصيام بمنزلــة يــوم العيــد, فتأملــت كالمــه 

  ..فوجدته حقا, وكأنني كنت نائام فأيقظني, انتهى فوجدته حقا, وكأنني كنت نائام فأيقظني, انتهى
  
  
  
  
  

:ا ذهب إليه الشيخ الفاكهاين  يف فتواه ا ذهب إليه الشيخ الفاكهاين  يف فتواهتوضيح م توضيح م
  ::قال رمحه اهللا  قال رمحه اهللا 

:  
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  شروط كراھة وتحريم المولد عند الفاكھاني

  

   اخذ المال القامة المولد: الشرط االول 

اي كانوا جيربون بعض الناس عىل التربع  اي كانوا جيربون بعض الناس عىل التربع : : أخذ الامل باحلياء كأخذه بالسيف  أخذ الامل باحلياء كأخذه بالسيف 
  والتصدق فيعطوهنا باحلياء من اجل اقامة املوالد والتصدق فيعطوهنا باحلياء من اجل اقامة املوالد

هذه ال حتصل يف احتفاالت أيامنا املعارصةو و: : قلت  قلت 
  

  هذه ال حتصل يف احتفاالت أيامنا املعارصة 

  الغناء بالدفوف والشبابات: الشرط الثاني 

انـــــضاف إىل ذلـــــك يشء مـــــن الغنـــــاء مـــــع البطـــــون املـــــألى بـــــآالت الباطـــــل مـــــن  انـــــضاف إىل ذلـــــك يشء مـــــن الغنـــــاء مـــــع البطـــــون املـــــألى بـــــآالت الباطـــــل مـــــن 
  الدفوف والشبابات الدفوف والشبابات

 وهــذه خمتلــف فيهــا أصــال فقــد أباحهــا مــن هــو اعظــم شــأنا مــن الفاكهــاين مــن   وهــذه خمتلــف فيهــا أصــال فقــد أباحهــا مــن هــو اعظــم شــأنا مــن الفاكهــاين مــن 
  علامء فقد أباح السامع واحلرضات  علامء فقد أباح السامع واحلرضات امثال العز بن عبدالسالم سلطان ال امثال العز بن عبدالسالم سلطان ال

  وهذه املجالس قد حرضها كثري من اهل العلم منهم وهذه املجالس قد حرضها كثري من اهل العلم منهم
  سلطان العلامء العز بن عبدالسالم سلطان العلامء العز بن عبدالسالم
  واحلافظ ابن دقيق العيد واحلافظ ابن دقيق العيد

  تاج الدين الفزاري شيخ دمشق ومفتيها تاج الدين الفزاري شيخ دمشق ومفتيها: : الشيخ الشيخ
  ..بدر الدين بن مجاعة بالشبابة والدف بدر الدين بن مجاعة بالشبابة والدف: : وسمعه غري مرة اإلمام قايض القضاة وسمعه غري مرة اإلمام قايض القضاة
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  شمس الدين األصبهاين شمس الدين األصبهاين: : يوخ والعلامء يوخ والعلامءوحرضه شيخ الش وحرضه شيخ الش
  ..شمس الدين البساطي رمحة اهللا عليه شمس الدين البساطي رمحة اهللا عليه: : والشيخ اإلمام قايض القضاة والشيخ اإلمام قايض القضاة
   سامع املدائح النبوية قربة وطاعة ُسامع املدائح النبوية قربة وطاعة

كالـدف  كالـدف ( ( سئل سلطان العلامء عز الدين بن عبدالـسالم عـن آالت الغنـاء  سئل سلطان العلامء عز الدين بن عبدالـسالم عـن آالت الغنـاء ) ) ١ ١((
  ::مباح مباح: : فقال فقال: : كلها كلها) ) والشبابة والشبابة

يريــد أنــه مل يــرد دليــل صــحيح مــن الــسنة عــىل حتريمــه,  يريــد أنــه مل يــرد دليــل صــحيح مــن الــسنة عــىل حتريمــه, : : فقــال الــشيخ التلمــساين فقــال الــشيخ التلمــساين
  ال, أردت أن ذلك مباح ال, أردت أن ذلك مباح: : فسمعه الشيخ عز الدين, قال فسمعه الشيخ عز الدين, قال

   − ملثـــل هـــؤالء   ملثـــل هـــؤالء −أرى الـــسامع  أرى الـــسامع : : قـــال احلـــافظ تقـــي الـــدين ابـــن دقيـــق العيـــد  قـــال احلـــافظ تقـــي الـــدين ابـــن دقيـــق العيـــد ) ) ٢ ٢((
  .. قربة ُقربة

 وهــــو يومئــــذ   وهــــو يومئــــذ −وســــأل الــــشيخ شــــهاب الــــدين الدشــــناوي الــــشيخ تقــــي الــــدين  وســــأل الــــشيخ شــــهاب الــــدين الدشــــناوي الــــشيخ تقــــي الــــدين 
بالـــــشبابة  بالـــــشبابة : : قلـــــت قلـــــت. . هـــــو مبـــــاح هـــــو مبـــــاح: : مـــــا تقـــــول يف الـــــسامع? فقـــــال مـــــا تقـــــول يف الـــــسامع? فقـــــال: : −القـــــضاة  القـــــضاة قـــــاىض  قـــــاىض 

! والدف? والدف?
  

  ......إياه أعني إياه أعني: : قال قال! 

  اجتماع الرجال والنساء: الشرط الثالث 

واجتامع الرجال مع الشباب املرد والنساء الغانيات, إمـا خمتلطـات هبـم  واجتامع الرجال مع الشباب املرد والنساء الغانيات, إمـا خمتلطـات هبـم ((قوله  قوله 
   أو مـــرشفات, والـــرقص بـــالتثني واالنعطـــاف, واالســـتغراق يف اللهـــو ونـــسيان أو مـــرشفات, والـــرقص بـــالتثني واالنعطـــاف, واالســـتغراق يف اللهـــو ونـــسيان

  ..يوم املخاف يوم املخاف
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وكـــــذلك النـــــساء إذا اجـــــتمعن عـــــىل انفـــــرادهن رافعـــــات أصـــــواهتن بالتهنيـــــك  وكـــــذلك النـــــساء إذا اجـــــتمعن عـــــىل انفـــــرادهن رافعـــــات أصـــــواهتن بالتهنيـــــك 
والتطريــــب يف اإلنــــشاد, واخلــــروج يف الــــتالوة والــــذكر عــــن املــــرشوع واألمــــر  والتطريــــب يف اإلنــــشاد, واخلــــروج يف الــــتالوة والــــذكر عــــن املــــرشوع واألمــــر 

  أهـ أهـ))املعتاد املعتاد
  وهذا الرشط الثالث  وهذا الرشط الثالث 

  وليس بموجود يف احتفاالت هذه االيام  وليس بموجود يف احتفاالت هذه االيام 
  

  لفاكهاين رمحه اهللا لفاكهاين رمحه اهللاقلت فاذا انتفت هذه الرشوط زال التحريم الذي يراه ا قلت فاذا انتفت هذه الرشوط زال التحريم الذي يراه ا
 وإنـــام اجتهـــد عـــىل مـــا كـــان حيـــصل يف زمانـــه كـــام ذكـــرت ســـابقا وكـــام حـــذر منـــه  ّوإنـــام اجتهـــد عـــىل مـــا كـــان حيـــصل يف زمانـــه كـــام ذكـــرت ســـابقا وكـــام حـــذر منـــه 

  بعض الاملكية مثل ابن احلاج والبناين والشاطبي  بعض الاملكية مثل ابن احلاج والبناين والشاطبي 
  

  )ال أعلم لھذا المولد أصال في كتاب وال سنة(قوله 

مـــردود مجلـــة وتفـــصيال فـــان مـــن هـــم اعـــىل شـــانا كـــذلك منـــه اســـتنبطوا أصـــلني  مـــردود مجلـــة وتفـــصيال فـــان مـــن هـــم اعـــىل شـــانا كـــذلك منـــه اســـتنبطوا أصـــلني 
نة وهـــــم احلــــــافظ ابــــــن حجـــــر العــــــسقالين واحلــــــافظ اجلــــــالل  نة وهـــــم احلــــــافظ ابــــــن حجـــــر العــــــسقالين واحلــــــافظ اجلــــــالل للمولـــــد مــــــن الــــــس للمولـــــد مــــــن الــــــس
  السيوطي السيوطي

  وكفانا هبم بمؤونة الرد وكفانا هبم بمؤونة الرد
  ....واالصالن ذكرمها السيوطي يف الفتاوي يرجى االطالع  واالصالن ذكرمها السيوطي يف الفتاوي يرجى االطالع 
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. . واالصــل مــن الكتــاب كــام حكــاه اكثــر مــن عــامل قولــه تعــاىل وذكــرهم بأيــام اهللا واالصــل مــن الكتــاب كــام حكــاه اكثــر مــن عــامل قولــه تعــاىل وذكــرهم بأيــام اهللا
  اي بنعمه اي بنعمه

نعامئـه عـىل العـامل كافـة  نعامئـه عـىل العـامل كافـة وال شك ان مولده صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن ايـام اهللا و وال شك ان مولده صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن ايـام اهللا و
  ال عىل املسلمني فحسب ال عىل املسلمني فحسب

  

  )لماء األمة، الذين ھم القدوةوال ينقل عمله عن أحد من ع( قوله 

  !!!!املتدينون فيام علمت املتدينون فيام علمت] ] وال العلامء وال العلامء[[ ثم فصل ذلك بقوله  ّثم فصل ذلك بقوله 
  

قلنــا مبلــغ علمــه قــرص يف هــذا اجلانــب وغــاب عــن ذهنــه العلــامء الكبــار الــذين  قلنــا مبلــغ علمــه قــرص يف هــذا اجلانــب وغــاب عــن ذهنــه العلــامء الكبــار الــذين 
  كام سأبني كام سأبنياجازوا ذلك من نشأة االحتفال  اجازوا ذلك من نشأة االحتفال 

لــيس كــذلك بــل ان اول مــا أقامــه عنــد أهــل الــسنة هــو ملــك اربيــل رمحــه اهللا  لــيس كــذلك بــل ان اول مــا أقامــه عنــد أهــل الــسنة هــو ملــك اربيــل رمحــه اهللا ف ف
  واستحسنه علامء وقضاة املذاهب االربعة ومل ينقل عن احد انه انكر ذلك واستحسنه علامء وقضاة املذاهب االربعة ومل ينقل عن احد انه انكر ذلك

  ::قال احلافظ ابن حجر العسقالين  قال احلافظ ابن حجر العسقالين 
 أصــل عمــل املولــد بدعــة , مل تنقــل عــن أحــد مــن الــسلف الــصالح مــن القــرون   أصــل عمــل املولــد بدعــة , مل تنقــل عــن أحــد مــن الــسلف الــصالح مــن القــرون 

ذلـــك قـــد اشـــتملت عـــىل حماســـن وضـــدها, فمـــن حتـــرى يف  ذلـــك قـــد اشـــتملت عـــىل حماســـن وضـــدها, فمـــن حتـــرى يف الثالثـــة, ولكنهـــا مـــع  الثالثـــة, ولكنهـــا مـــع 
  أهـ أهـ).).كان بدعة حسنة كان بدعة حسنة: : عملها املحاسن , وجتنب ضدها  عملها املحاسن , وجتنب ضدها 
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   العلماء التالية قد اجازوھا  منذ نشاة االحتفال

  ـ اإلمام الشيخ أبو شامة ـ اإلمام الشيخ أبو شامة
  ..وهو شيخ اإلمام حييي بن رشف النووي  وهو شيخ اإلمام حييي بن رشف النووي 

  ..ـ اإلمام حييي بن رشف النووي  ـ اإلمام حييي بن رشف النووي 
  ..د الكايف السبكي  د الكايف السبكي ـ اإلمام تقي الدين عيل بن عب ـ اإلمام تقي الدين عيل بن عب

  ـ اإلمام القايض عبد الوهاب بن عيل السبكي ـ اإلمام القايض عبد الوهاب بن عيل السبكي
  ..صاحب طبقات الشافعية  صاحب طبقات الشافعية 

ــــ اإلمـــام عـــامد الـــدين أبـــو الفـــداء اســـامعيل بـــن عمـــر بـــن كثـــري صـــاحب التفـــسري  ــــ اإلمـــام عـــامد الـــدين أبـــو الفـــداء اســـامعيل بـــن عمـــر بـــن كثـــري صـــاحب التفـــسري 
  ..املشهور وصاحب البداية والنهاية املشهور وصاحب البداية والنهاية

  ..حجة اإلسالم ايب حامد الغزايل حجة اإلسالم ايب حامد الغزايل−
ملـــشهور باحلــــافظ بــــن نــــارص  ملـــشهور باحلــــافظ بــــن نــــارص ــــ اإلمــــام حممــــد بــــن أيب بكـــر بــــن عبــــد اهللا القيــــيس ا ــــ اإلمــــام حممــــد بــــن أيب بكـــر بــــن عبــــد اهللا القيــــيس ا

  ....الدمشقي وهو من أكابر احلفاط وأئمة فقهاء الشافعية , ألف ثالثة موالد الدمشقي وهو من أكابر احلفاط وأئمة فقهاء الشافعية , ألف ثالثة موالد
ــــ اإلمـــام عبـــد الـــرحيم بـــن احلـــسني بـــن عبـــد الـــرمحن املـــشهور باحلـــافظ العراقـــي  ــــ اإلمـــام عبـــد الـــرحيم بـــن احلـــسني بـــن عبـــد الـــرمحن املـــشهور باحلـــافظ العراقـــي 
وهــو مــن أشــهر املحــدثني احلفــاظ يف القــرن الثــامن اهلجــري , وقــد ختــرج عليــه  وهــو مــن أشــهر املحــدثني احلفــاظ يف القــرن الثــامن اهلجــري , وقــد ختــرج عليــه 

 , وقــد ختــرج عليــه اإلمــام احلــاقظ بــن حجــر   , وقــد ختــرج عليــه اإلمــام احلــاقظ بــن حجــر احلفــاظ يف القــرن الثــامن اهلجــري احلفــاظ يف القــرن الثــامن اهلجــري
  ..العسقالين  العسقالين 

  ..ـ اإلمام بن حجر العسقالين صاحب فتح الباري  ـ اإلمام بن حجر العسقالين صاحب فتح الباري 
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  ..ـ اإلمام السخاوي وهو من األئمة الكبار  ـ اإلمام السخاوي وهو من األئمة الكبار 
  ..احلافظ اإلمام القسطالين شارح البخاري احلافظ اإلمام القسطالين شارح البخاري−

  ..ـ اإلمام جالل الدين السيوطي  ـ اإلمام جالل الدين السيوطي 
العروس مولد  مولد ( ( ـ اإلمام بن اجلوزي وله مولد مطبوع متداول يسمى  ـ اإلمام بن اجلوزي وله مولد مطبوع متداول يسمى 

  ..احلافظ ابن حجر اهليتمي املكي احلافظ ابن حجر اهليتمي املكي−
  ..ـ احلافظ إبن رجب احلنبيل ـ احلافظ إبن رجب احلنبيل

  ..احلافظ الربزيل احلنبيل احلافظ الربزيل احلنبيل−
  .. االمام اخلطيب الرشبيني  االمام اخلطيب الرشبيني−

  ..ـ الشيخ حممد البناين يف حاشيته عىل الزرقاين  ـ الشيخ حممد البناين يف حاشيته عىل الزرقاين 
  ..ـ الشيخ الدردير يف الرشح الكبري  ـ الشيخ الدردير يف الرشح الكبري 

  ..ـ الشيخ الدسوقي يف حاشيته عىل الرشح الكبري  ـ الشيخ الدسوقي يف حاشيته عىل الرشح الكبري 
  ..وي يف حاشيته عىل الرشح الصغري  وي يف حاشيته عىل الرشح الصغري ـ الشيخ الصا ـ الشيخ الصا

  ..ـ الشيخ حممد عليش يف رشحه عىل خمترص خليل ـ الشيخ حممد عليش يف رشحه عىل خمترص خليل
  .. إمام القراء احلافظ شمس الدين ابن اجلزري  إمام القراء احلافظ شمس الدين ابن اجلزري−
  ..اإلمام الشعراين اإلمام الشعراين−
  .. الكامل األدفوي  الكامل األدفوي−
  ..احلافظ املجتهد االمام مال عيل قاري احلافظ املجتهد االمام مال عيل قاري−

  ) .) .العروس  

 ١٤



 التعليقات السنية على رسالة الفاكھاني

  
 فلـو كـان   فلـو كـان بل كثري من العلامء يف املذاهب االربعة ألفوا كتبـا يف املولـد الـرشيف بل كثري من العلامء يف املذاهب االربعة ألفوا كتبـا يف املولـد الـرشيف

حرامــا لــام صــنفوا كتــبهم هــذه ليقرأهــا النــاس يف املوالــد املقامــة فرحــا ورسورا  حرامــا لــام صــنفوا كتــبهم هــذه ليقرأهــا النــاس يف املوالــد املقامــة فرحــا ورسورا 
  بمولد البشري املصطفى اخلالية من البدع ووفق ضوابط الرشع احلكيم بمولد البشري املصطفى اخلالية من البدع ووفق ضوابط الرشع احلكيم

  كتب أهل السنة يف املولد كتب أهل السنة يف املولد

  مؤلفات في المولد النبوي الشريف لعلماء من أھل العلم من السنة

  املذهب حنبيل املذهب حنبيل/ / ابن اجلوزي  ابن اجلوزي / / كتاب مولد العروس  كتاب مولد العروس 
  املذهب الظاهري املذهب الظاهري/ / ابن دحية  ابن دحية / / كتاب التنوير يف مولد البشري النذير  كتاب التنوير يف مولد البشري النذير 
  املذهب شافعي املذهب شافعي/ / احلافظ العراقي  احلافظ العراقي / / كتاب املورد اهلني يف املولد السني  كتاب املورد اهلني يف املولد السني 

  املذهب الشافعي املذهب الشافعي/ / احلافظ ابن كثري  احلافظ ابن كثري / / كتاب مولد ابن كثري  كتاب مولد ابن كثري 
  ملذهب الاملكي ملذهب الاملكيا ا/ / حممد العزىف السبتي  حممد العزىف السبتي / / كتاب الدر املنظم ىف املولد املعظم  كتاب الدر املنظم ىف املولد املعظم 

  املذهب شافعي املذهب شافعي/ / ابن اجلزري  ابن اجلزري / / كتاب عرف التعريف باملولد الرشيف  كتاب عرف التعريف باملولد الرشيف 
  املذهب شافعي املذهب شافعي/ / ابن نارص الدين  ابن نارص الدين / / كتاب املورد الصاوي يف مولد اهلادي  كتاب املورد الصاوي يف مولد اهلادي 

املــــــذهب  املــــــذهب / / احلــــــافظ الــــــسخاوي  احلــــــافظ الــــــسخاوي / / كتــــــاب الفخــــــر العلــــــوي يف املولــــــد النبــــــوي  كتــــــاب الفخــــــر العلــــــوي يف املولــــــد النبــــــوي 
  شافعي شافعي

  املذهب شافعي املذهب شافعي /  / احلافظ ابن الديبع الشيباين احلافظ ابن الديبع الشيباين/ / كتاب مولد ابن الديبع  كتاب مولد ابن الديبع 
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/ / ابــــن حجــــر اهليتمــــي  ابــــن حجــــر اهليتمــــي / / كتــــاب إمتــــام النعمــــة عــــىل العــــامل بمولــــد ســــيد ولــــد آدم  كتــــاب إمتــــام النعمــــة عــــىل العــــامل بمولــــد ســــيد ولــــد آدم 
  املذهب شافعي املذهب شافعي

  املذهب شافعي املذهب شافعي/ / اخلطيب الرشبيني  اخلطيب الرشبيني / / كتاب املولد الروي يف املولد النبوي  كتاب املولد الروي يف املولد النبوي 
املــــذهب  املــــذهب / / اإلمــــام مــــال عــــيل قــــاري  اإلمــــام مــــال عــــيل قــــاري / / كتــــاب املــــورد الــــروي يف املولــــد النبــــوي  كتــــاب املــــورد الــــروي يف املولــــد النبــــوي 

  احلنفي احلنفي
املــــذهب  املــــذهب / / اإلمــــام الربزنجــــي  اإلمــــام الربزنجــــي / / مولــــد النبــــي األزهــــر  مولــــد النبــــي األزهــــر كتــــاب عقــــد اجلــــوهر يف  كتــــاب عقــــد اجلــــوهر يف 

  شافعي شافعي
  
  
  
  

  ملحق رسالة الفاكھاني

فقد تكرر سؤال مجاعة من املبـاركني عـن االجـتامع الـذي يعملـه بعـض النـاس  فقد تكرر سؤال مجاعة من املبـاركني عـن االجـتامع الـذي يعملـه بعـض النـاس 
هــل لــه أصــل يف الــرشع? أو هــو بدعــة  هــل لــه أصــل يف الــرشع? أو هــو بدعــة : : يف شــهر ربيــع األول, ويــسمونه املولــد يف شــهر ربيــع األول, ويــسمونه املولــد

  وحدث يف الدين? وحدث يف الدين?
  ..ضاح عنه معينا ضاح عنه معيناوقصدوا اجلواب عن ذلك مبينا, واإلي وقصدوا اجلواب عن ذلك مبينا, واإلي
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ال أعلم هلـذا املولـد أصـال يف كتـاب وال سـنة, وال ينقـل  ال أعلم هلـذا املولـد أصـال يف كتـاب وال سـنة, وال ينقـل : : فقلت وباهللا التوفيق فقلت وباهللا التوفيق
يف الـدين, املتمـسكون بآثـار  يف الـدين, املتمـسكون بآثـار   عمله عن أحد من علامء األمة, الذين هم القدوة عمله عن أحد من علامء األمة, الذين هم القدوة

املتقدمني; بل هو بدعة أحدثها البطالون, وشـهوة نفـس اغتنـى هبـا األكـالون,  املتقدمني; بل هو بدعة أحدثها البطالون, وشـهوة نفـس اغتنـى هبـا األكـالون, 
إمـــــا أن يكـــــون واجبـــــا, أو  إمـــــا أن يكـــــون واجبـــــا, أو : : ام اخلمـــــسة قلنـــــا ام اخلمـــــسة قلنـــــاعليـــــه األحكـــــ عليـــــه األحكـــــ  بـــــدليل أنـــــا إذا أدرنـــــا بـــــدليل أنـــــا إذا أدرنـــــا

  ..مندوبا, أو مباحا, أو مكروها, أو حمرما مندوبا, أو مباحا, أو مكروها, أو حمرما
وهــو لــيس بواجــب إمجاعــا, وال منــدوبا, ألن حقيقــة املنــدوب مــا طلبــه الــرشع  وهــو لــيس بواجــب إمجاعــا, وال منــدوبا, ألن حقيقــة املنــدوب مــا طلبــه الــرشع 
مـــــن غـــــري ذم عـــــىل تركـــــه, وهـــــذا مل يـــــأذن فيـــــه الـــــرشع, وال فعلـــــه الـــــصحابة وال  مـــــن غـــــري ذم عـــــىل تركـــــه, وهـــــذا مل يـــــأذن فيـــــه الـــــرشع, وال فعلـــــه الـــــصحابة وال 

 جــوايب عنــه بــني يــدي اهللا   جــوايب عنــه بــني يــدي اهللا وهــذا وهــذا. . املتــدينون فــيام علمــت املتــدينون فــيام علمــت] ] وال العلــامء وال العلــامء[[التــابعون  التــابعون 
  ..تعاىل إن عنه سئلت تعاىل إن عنه سئلت

وال جـــــــائز أن يكـــــــون مباحـــــــا, ألن االبتـــــــداع يف الـــــــدين لـــــــيس مباحـــــــا بإمجـــــــاع  وال جـــــــائز أن يكـــــــون مباحـــــــا, ألن االبتـــــــداع يف الـــــــدين لـــــــيس مباحـــــــا بإمجـــــــاع 
  ..املسلمني املسلمني

وحينئـــــذ يكـــــون الكـــــالم فيـــــه يف  وحينئـــــذ يكـــــون الكـــــالم فيـــــه يف . . فلـــــم يبـــــق إال أن يكـــــون مكروهـــــا, أو حرامـــــا فلـــــم يبـــــق إال أن يكـــــون مكروهـــــا, أو حرامـــــا
  ::فصلني, والتفرقة بني حالني فصلني, والتفرقة بني حالني

يالــه, ال جيــاوزون  يالــه, ال جيــاوزون أن يعملــه رجــل مــن عــني مالــه ألهلــه وأصــحابه وع أن يعملــه رجــل مــن عــني مالــه ألهلــه وأصــحابه وع: : أحــدمها أحــدمها
ذلـــك االجــــتامع عـــىل أكــــل الطعــــام, وال يقرتفـــون شــــيئا مـــن اآلثــــام; فهــــذا  ذلـــك االجــــتامع عـــىل أكــــل الطعــــام, وال يقرتفـــون شــــيئا مـــن اآلثــــام; فهــــذا ] ] يف يف[[

يفعلـه أحـد مـن متقـدمي أهـل  يفعلـه أحـد مـن متقـدمي أهـل   الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشـناعة, إذ مل الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشـناعة, إذ مل
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الطاعــــــة, الــــــذين هــــــم فقهــــــاء اإلســــــالم وعلــــــامء األنــــــام, رسج األزمنــــــة وزيــــــن  الطاعــــــة, الــــــذين هــــــم فقهــــــاء اإلســــــالم وعلــــــامء األنــــــام, رسج األزمنــــــة وزيــــــن 
  ..األمكنة األمكنة
بـــه العنايـــة, حتـــى يعطـــي أحـــدهم الـــيشء  بـــه العنايـــة, حتـــى يعطـــي أحـــدهم الـــيشء أن تدخلـــه اجلنايـــة, وتقـــوى  أن تدخلـــه اجلنايـــة, وتقـــوى : : والثـــاين والثـــاين

وقــد قــال العلــامء  وقــد قــال العلــامء . . ونفــسه تتبعــه, وقلبــه يؤملــه ويوجعــه, لــام جيــد مــن أمل احليــف ونفــسه تتبعــه, وقلبــه يؤملــه ويوجعــه, لــام جيــد مــن أمل احليــف
ال ســيام إن انــضاف إىل  ال ســيام إن انــضاف إىل . . أخــذ الــامل باحليــاء كأخــذه بالــسيف أخــذ الــامل باحليــاء كأخــذه بالــسيف: : رمحهــم اهللا تعــاىل رمحهــم اهللا تعــاىل

ذلــــــك يشء مــــــن الغنــــــاء مــــــع البطــــــون املــــــألى بــــــآالت الباطــــــل مــــــن الــــــدفوف  ذلــــــك يشء مــــــن الغنــــــاء مــــــع البطــــــون املــــــألى بــــــآالت الباطــــــل مــــــن الــــــدفوف 
ال مــــــع الــــــشباب املــــــرد والنــــــساء الغانيــــــات, إمــــــا  ال مــــــع الــــــشباب املــــــرد والنــــــساء الغانيــــــات, إمــــــا والــــــشبابات, واجــــــتامع الرجــــــ والــــــشبابات, واجــــــتامع الرجــــــ

مـــرشفات, والـــرقص بـــالتثني واالنعطـــاف, واالســـتغراق يف  مـــرشفات, والـــرقص بـــالتثني واالنعطـــاف, واالســـتغراق يف   خمتلطـــات هبـــم أو خمتلطـــات هبـــم أو
  ..اللهو ونسيان يوم املخاف اللهو ونسيان يوم املخاف

وكـــــذلك النـــــساء إذا اجـــــتمعن عـــــىل انفـــــرادهن رافعـــــات أصـــــواهتن بالتهنيـــــك  وكـــــذلك النـــــساء إذا اجـــــتمعن عـــــىل انفـــــرادهن رافعـــــات أصـــــواهتن بالتهنيـــــك 
والتطريــــب يف اإلنــــشاد, واخلــــروج يف الــــتالوة والــــذكر عــــن املــــرشوع واألمــــر  والتطريــــب يف اإلنــــشاد, واخلــــروج يف الــــتالوة والــــذكر عــــن املــــرشوع واألمــــر 

  ..}}إن ربك لباملرصاد إن ربك لباملرصاد{{: : ملعتاد, غافالت عن قوله تعاىل ملعتاد, غافالت عن قوله تعاىلا ا
. . وهـــذا الـــذي ال خيتلـــف يف حتريمـــه اثنـــان, وال يستحـــسنه ذوو املـــروءة الفتيـــان وهـــذا الـــذي ال خيتلـــف يف حتريمـــه اثنـــان, وال يستحـــسنه ذوو املـــروءة الفتيـــان
. . وإنام حيل ذلك بنفوس موتى القلـوب, وغـري املـستقلني مـن اآلثـام والـذنوب وإنام حيل ذلك بنفوس موتى القلـوب, وغـري املـستقلني مـن اآلثـام والـذنوب
.وأزيدك أهنم يرونه من العبادات, ال من األمور املنكرات املحرمات وأزيدك أهنم يرونه من العبادات, ال من األمور املنكرات املحرمات

....لفتوى لفتوىانتهت ا انتهت ا
  

....  
.  

 ١٨



 التعليقات السنية على رسالة الفاكھاني

 ١٩

  
  

  انتهت بحمد اهللا
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