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 الطيرةمبحث 

 بكسر الطاء وفتح الياء وقد ُتسكن وىو التشاؤم بالشيء 

ُرونَ  وََكانُوا:  قال النووي َواِنحِ  يَ َتطَي َّ ُرونَ  َواْلبَ َوارِحِ  بِالسَّ  ِف  َوَمَضْوا بِوِ  تَ بَ رَُّكوا اْلَيِميِ  َذاتَ  َأَخَذتْ  فَِإنْ  َوالطُُّيورَ  الظَِّباءَ  فَ يُ نَ فِّ
َمالِ  َذاتَ  َأَخَذتْ  َوِإنْ  َوَحَواِئِجِهمْ  َسَفرِِىمْ  ُىمْ  اَنتْ َفكَ  ِِبَا َوَتَشاَءُموا َوَحاَجِتِهمْ  َسَفرِِىمْ  َعنْ  َرَجُعوا الشِّ  ِمنَ  َكِثيٍ  ِف  َتُصدُّ

 (1)َمَصاِلِِِهمْ  َعنْ  اْْلَْوقَاتِ 

 ح :  من طار مييناً                                    البارح : إذا طار يساراً نالسا

فيقع ف ظنو  ا ساملالفأل :  ىو الكلمة اِلسنة مثل أن يكون الرجل مريضاً فيتفأل مبا مسع من كالم, فيسمع أخر يقول ي
 .أنو يربأ من مرضو 

 شرك وحمرم وال جيوز )أي التشاؤم( :حكم الطيرة 

 الطِّيَ رَةُ  ِشْرٌك, الطِّيَ رَةُ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  َعنْ  َمْسُعوٍد, ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ روى اإلمام أمحد وأبو داود عن 
لِ  يُْذِىُبوُ  اللَّوَ  َوَلِكنَّ  ِإالَّ  ِمنَّا َوَما :»ابن مسعود قال «    َثاَلثًا ِشْرٌك, وَكُّ  (2)«بِالت َّ

 ورد ف الطية أحاديث تنفيها وأحاديث تثبتها

 أوالً األحاديث التي تنفى الطيرة : 

ُرَىا ِطيَ رََة, الَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبُّ  قَالَ : قَالَ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  ُىَريْ رَةَ  َأِب روى الشيخان عن   َوَما: قَالَ  «الَفْألُ  َوَخي ْ
 (3)«َأَحدُُكمْ  َيْسَمُعَها الصَّاِلَِةُ  الَكِلَمةُ : »قَالَ  اللَِّو؟ َرُسولَ  يَا الَفْألُ 

 «اْلَفْألُ  َويُ ْعِجُبِن  ِطيَ رََة, َواَل  َعْدَوى, اَل : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  َماِلٍك, ْبنِ  أََنسِ وىف رواية ف الصحيحي عن 
 (4)«الطَّيَِّبةُ  اْلَكِلَمةُ : »قَالَ  اْلَفْأُل؟ َوَما: ِقيلَ  قَالَ 

                                                           

 ( ٕٛٔ /ٗٔشرح النووي على مسلم ) -ٔ
( وكذلك الشيخ ٜٕٗ( وصححو اْللباين ف الصحيحة )ٖٚٛٙ( )ٜٗٔٗ( وأمحد )ٖٖٛ٘( وابن ماجو )ٜٖٓٔأخرجو أبو داود ) -ٕ

 أمحد شاكر  
ْؤمِ  ِمنَ  ِفيوِ  َيُكونُ  َوَما َواْلَفْألِ  الطِّيَ رَةِ  بَابُ ( ٖٕٕٕ( وباب الفأل , ومسلم )٘٘ٚ٘( باب الطية , )ٗ٘ٚ٘أخرجو البخاري ) -ٖ   الشُّ
 (  ٕٕٕٗ( ومسلم )ٙٚٚ٘( )ٙ٘ٚ٘أخرجو البخاري ) -ٗ
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ُهَما اللَّوُ  َرِضيَ  ُعَمَر, اْبنِ وىف الصحيحي من حديث   ِطيَ رََة, َوالَ  َعْدَوى الَ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ : َعن ْ
ْؤمُ  ْرأَِة, ِف : َثاَلثٍ  ِف  َوالشُّ

َ
اِر, امل ابَّةِ  َوالدَّ  (1)" َوالدَّ

, اِلََْكمِ  ْبنِ  ُمَعاِويَةَ روى اإلمام مسلم عن  َلِميِّ ُرونَ  رَِجالٌ  َوِمنَّا: قَالَ  »قَالَ  السُّ ُدونَوُ  َشْيءٌ  َذاكَ  »: قَالَ  «يَ َتطَي َّ  ِف  جيَِ
ن َُّهمْ  َفاَل  ُصُدورِِىْم,  (2)«َيُصدَّ

َا بالتطي وتشاؤمو تأذية َأن النب صلى الل عليو وسلم  َفأْخرب:  قال ابن القيم  بِوِ  املتطي الف وعقيدتو نَفسو ِف  ُىوَ  ِإَّنَّ
 (3)الطَّيَة َفَساد ََلُم َوَبي اْْلَمر ْلمتو فأوضح ومَسعو َرآهُ  َما اَل  ويصده يطيه الَِّذي ُىوَ  وإشراكو وخوفو فومهو

ُهَما اللَّوُ  َرِضيَ  ُعَمَر, اْبنِ وىف الصحيحي من حديث   ِطيَ رََة, َوالَ  َعْدَوى الَ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ : َعن ْ
ْؤمُ  ْرأَِة, ِف : َثاَلثٍ  ِف  َوالشُّ

َ
اِر, امل ابَّةِ  َوالدَّ  (4)" َوالدَّ

ْؤمِ  ِمنَ  َيُكنْ  ِإنْ : »قَالَ  أَنَّوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  َسْعٍد , ْبنِ  َسْهلِ و ُعَمرَ  اْبنِ روى اإلمام مسلم عن  , َشْيءٌ  الشُّ  َحقٌّ
ارِ  َواْلَمْرأَِة, اْلَفَرِس, َفِفي  (5)«َوالدَّ

 الرَّْبعِ  َفِفي ]أي الشؤم[َشْيءٍ  ِف  َكانَ  ِإنْ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللِ  َرُسولِ  َعنْ  ُُيْربُ  َجاِبرًا,وروى اإلمام مسلم عن 
 (6)«َواْلَفَرسِ  َواْْلَاِدِم, ,[أو الدار ]أي اْلرض

اتفق فدلت ىذه اْلحاديث مبجموعها على وجود تعارض ظاىر بينهما فبعضها ينقى الشؤم مطلقاً , وبعضها يثبتو , وقد 
قع حول أحاديث اثبات  فو اْلالف  مامل على ظاىرىا وىو النفي والتحرمي , وأالعلماء على أن أحاديث نفى الشؤم حت

 الشؤم 

 موقف أم المؤمنين عائشة رضى اهلل عنها :

انَ  َأِب روى اإلمام أمحد عن  ثُ  ُىَريْ رَةَ  أَبَا َأنَّ  َفَأْخبَ رَاَىا َعاِئَشةَ  َعَلى َعاِمرٍ  َبِن  ِمنْ  َرُجاَلنِ  َدَخلَ  قَالَ  ,اْلعرج  َحسَّ  َعنِ  ُُيَدِّ
اِر, ِف  الطِّيَ رَةُ : »قَالَ  أَنَّوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبِّ  ةٌ  َفطَاَرتْ  فَ َغِضَبتْ  «َواْلَفَرسِ  َواْلَمْرأَِة, الدَّ َها ِشقَّ َماِء, ِف  ِمن ْ ةٌ  السَّ  ِف  َوِشقَّ

                                                           

 (  ٕٕٕ٘( ومسلم )ٖ٘ٚ٘أخرجو البخاري ) -ٔ
 (  ٖٚ٘أخرجو مسلم ) -ٕ
 (  ٖٕٗ /ٕمفتاح دار السعادة ) -ٖ
 (  ٕٕٕ٘( ومسلم )ٖ٘ٚ٘أخرجو البخاري ) -ٗ
 ( ٕٕٕٙ( )ٕٕٕ٘مسلم )أخرجو  -٘
 (  ٕٕٕٚأخرجو مسلم ) -ٙ
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دٍ  َعَلى اْلُفْرقَانَ  أَنْ َزلَ  َوالَِّذي: َوقَاَلتْ  اْْلَْرِض, , َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ   قَاََلَا َما حُمَمَّ َا َقطُّ  َأْىلُ  َكانَ  : »قَالَ  ِإَّنَّ
ارِ  اْلَمْرأَةِ  ِف  الطِّيَ رَةُ : يَ ُقوُلونَ  اْْلَاِىِليَّةِ  ابَّةِ  َوالدَّ  ِإالَّ  أَنْ ُفِسُكمْ  ِف  َواَل  اْْلَْرضِ  ِف  ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصابَ  َما} :َعاِئَشةُ  قَ رََأتْ  ُثَّ "  َوالدَّ

 (1)«اْْليَِة  آِخرِ  ِإَل [ ٕٕ: اِلديد{  ]ِكَتابٍ  ِف 

 وقد روى حديث الشؤم ف ثالث غي أىب ىريرة وىم : ابن عمر وسهل بن سعد وجابر 

 (2)ردَىا على يْعَتمد َفاَل  ثَِقات, مجَاَعة َرَواهُ  خربوىذا ردٌّ منها لصريح :  قال ابن الجوزي

ْنَكارِ  َمْعَن  َواَل :  قال الحافظ ابن حجر  (3)َذِلكَ  ِف  َلوُ  الصََّحابَةِ  ِمنَ  ذََكْرنَا َمنْ  ُمَوافَ َقةِ  َمعَ  ُىَريْ رَةَ  َأِب  َعَلى َذِلكَ  إِلِ

َها الل َرِضي َعاِئَشة َأن َواْلَمْقُصود:  قال ابن القيم  َىَذا َعاِئَشة َقول َوَلِكن قَائِلو وخطأت وأنكرتو اَِلِديث َىَذا ردَّتْ  َعن ْ
َها الل َرِضي َوَلا َمْرُجوح َها الل َرِضي َوِىي الصََّحابَة من َغيَىا ِفيوِ  خالفها الصَِّحيَحة اْلحاديث بعض رد ِف  اْجِتَهاد َعن ْ  َعن ْ

 اَل  دمَّن َرَوْوهُ  الَّذين َوَلِكن ورده َتْكِذيبو غي َيسعَها مل الّشرك من ِىيَ  الَِّت  الطَّيَة ِإثْ َبات يَ ْقَتِضي ديثِلا َىَذا َأن طَنَّتْ  ملا
َفرد ومل روايتهم رد مُيكن ْطاَلق على اْْلمة َحافظ فَ ُهوَ  بِوِ  انْ َفرد َوَلو َوحده ُىَريْ رَة أَبُو ِِبََذا ين ْ  (4)اإْلِ

 مذىب العلماء اتجاه ىذا التعارض :

وقد خصصت أحاديث نفى الطية , وعليو يكون : وقالوا إن أحاديث اثبات الشؤم أواًل : مذىب الجمع بين النصوص 
 املعن ال طية إال ف ىذه اْلشياء الثالثة : املرأة والدار والدابة فإهنا موجودة وإل ىذا القول ذىب اإلمام ملك وغيه 

اهنا سبب للضرر واَلالك, وكذلك اختاذ املرأة املعينة أو اْلادم أو الفرس  قد ُيصل واملعن املراد أن الدار قد جيعل الل سك
ها ويؤيد ىذا املسلك ما رواه أبو داود من نِ عنده الضرر بقضاء الل , وقد يقدر الل فيها من اْلي فيكون ذلك من ميْ 

 َدارٍ  ِإَل  فَ َتَحوَّْلَنا أَْمَوالَُنا, ِفيَها وََكِثيٌ  َعَدُدنَا, ِفيَها َكِثيٌ  َدارٍ  ِف  ُكنَّا ِإنَّا: اللَّوِ  َرُسولَ  يَا َرُجلٌ  قَالَ : قَالَ  َماِلٍك, ْبنِ  أََنسِ حديث 
 (5)«َذِميَمةً  َذُروَىا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  أَْمَوالَُنا ِفيَها َوقَ لَّتْ  َعَدُدنَا, ِفيَها فَ َقلَّ  أُْخَرى

                                                           

 م وصححو اْللباين ف الصحيحةمسل شرط على صحيح إسناده( ٖٕٗٓٙ( ) ٕٛٛٓٙأخرجو أمحد ) -ٔ
 ( ٕٛٙ/ٕ) الصحيحي حديث من املشكل كشف -ٕ
  (  ٔٙ /ٙفتح الباري ) -ٖ
 ( ٕٗ٘ /ٕمفتاح دار السعادة ) -ٗ
 ( ٜٛ٘ٗاْللباين ف املشكاة )( وحسنو ٕٜٖٗأخرجو أبو داود ) -٘
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َها ِْلَن َُّهْم َكانُوا ُمِقيِمَي ِفيَها على استثقال َا أََمَرُىْم بِالتََّحوُِّل ِمن ْ َوَقْد  لظلها, َواْسِتيَحاٍش مبَا نَاََلُْم ِفيَها, فََأَمَرُىْم بِالتََّحوُِّل. َوِإَّنَّ
وُء ِفيِو, َوِإْن َكاَن اَل َسَبَب َلُو ِف َذِلَك, َوُحبَّ َمْن َجَرى  َجَعَل اللَُّو تَ َعاَل ِف َغرَائِِز النَّاِس َوتَ رِْكيِبِهُم, اْسِتثْ َقاَل َما نَاََلُُم السُّ

رُّ ََلُْم, َوِإْن ملَْ يُرِ  ُر ََلُْم َوِإْن مَلْ يُرِْدُىْم بِِو, َوبُ ْغَض َمْن َجَرى َعَلى َيِدِه الشَّ  (1) ْدُىْم ِبِو.َعَلى َيِدِه اْْلَي ْ

 : ومنفعتي ملصلحتي , منها قلوِبم ف وقع عندما , عنها بالتحول وسّلم عليو الل صلىالنب  أمرىم وإَّنا

 اْلزع من داخلهم دما الراحة ليتعجلوا وناَلم فيو ِلقهم ملا  مستوحشون ومنو  مستثقلون لو ىم ملكان مفارقتهم:  إحدامها
 وإن , فيو الشر ناَلم ما استثقال:  وتركيبهم الناس غرائز ف جعل قد وجل عز الل ْلن , واَللع واِلزن , املكان ذلك ف

 رمحة بعثو وجل عز الل ْلن ؛ كرىوه دما بالتحول فأمرىم. اْلي يديو على َلم جرى ما وحب , ذلك ف لو سبب ال كان
 عنده واستوحشوا , بو املقام أحزهنم قد مكان ف باملقام يأمرىم فكيف , معسرا يرسلو ومل ميسرا وأرسلو , عذابا يبعثو ومل

َعثُهم قد , فيو فقدوه من لكثرة  :عظيمي أَمرْين ِف  َذِلك فيوقعهم والتطي التشاؤم ِإَل  طول املكان يَ ب ْ

      الّشرك ُمَقارنَة َأحدمهَا 

َا الَِّت  الطَّيَة ِبَسَبب أحزهنم َمْكُروه ُحُلول َوالثَّاين   مبفارقة املكروىي ىَذْين من َوَرمحتو رأفتو ِبَكَمال فحماىم املتطي تْلحق ِإَّنَّ
ار تِْلكَ   الطَّاُعون ِبَا أَرض من اْْلَارِج مبَْنزَِلة َوَىَذا دين ِف  نقص َواَل  دنيا ِف  بذلك يلحقهم َضَرر غي من ِبَا واالستبدال الدَّ

ار من الرحلة النَّاس منع َوَلو ِمْنوُ  فار غي ْوِحيد َسالَمة َمعَ  اْلرزاق َوتعذر ِفيَها واحملن املصائب َعَلْيِهم تتوال الَِّت  الدَّ  ِف  الت َّ
 يْنَتقل اَل  َأن صناعتو فَاِئَدة قلت َومن آخر بلد ِإَل  ِمْنوُ  يْنَتقل اَل  َأن بلد ِف  رزق َعَلْيوِ  َضاقَ  من كل َأن َذِلك لَلزِمَ  الرحلة

َها  (2)وىذا معلوم البطالن َغيَىا ِإَل  َعن ْ

: أىل اْلاىلية كانوا يعتقدون أهنا مؤثرة بذاهتا وأن تأثيىا واقع ال حمالة فمن  ىذا المذىب إشكال وىو أنويرد على 
 قال بالتخصيص يلزمو إباحة ىذا االعتقاد ف ىذه الثالثة وىذا خطأ وعليو ال يصح اْلمع 

عند سكاهنا أو عند ن وقع اْلذى والضرر : أهنا ال تؤثر بذاهتا وأيضًا مل تكن سببًا ولك ويرد على ىذا اإلشكال بقولنا
 زواجها أو عند ركوِبا فتولد من ذلك كراىة َلا ف النفس 

المسلك الثاني من مسالك الجمع بين النصوص الواردة في الطيرة والتي ظاىرىا التعارض : وىو تأويل أحاديث 
 الشؤم 

                                                           

 ( ٕٕٗ /ٔتأويل خمتلف اِلديث البن قتيبة ) -ٔ
 ( ٕٛ٘ /ٕمفتاح دار السعادة ) -ٕ
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 للريب, وتعرضهاوأن جياهنا سوء , واملراد بشؤم املرأة عدم والدهتا وسالطة لساهنا وعليو فاملراد بشؤم الدار أهنا ضيقة 
 عملو  وقلة خلقو سوء اْلادم وشؤم , مثنها وغالء اهناي ح الفرس وشؤم

 

 والصواب الذى دلت عليو األدلة أن الشؤم شؤمان :

 : وىو ما كان يعتقده أىل اْلاىلية فيما يتطيون بو ومنو  األول محرم

 أوالً : أن يكون قبل إقدامو على الشيء أو بعده عند حصول أقل ضرر منو 

وىذا االعتقاد يشمل  الضرر ودفع النفع جلب ف سبب وأنو ذاتو,ف  ف املتطي بو أنو مؤثرثانيًا : أهنم كانوا يعتقدون 
 نوعى الشرك 

 فع والضر عن مشيئة الل وإرادتو الشرك االكرب : وىو االعتقاد أن التطي سبب مؤثر بذاتو مستقل بالن 

الشرك االصغر : ىو االعتقاد أن ما ليس سببًا ال شرعيًا وال قدريًا سبب ف جلب النفع والضر مع االعتقاد أن الفاعل 
 اِلقيقي ىو الل وعليو ُيرج اِلديث الطية شرك 

حصول الضرر منها أو فيها ويشرتط ف  وىو ما جيده اإلنسان ف نفسو من الكراىة عند:  الثاني مباح بشروط وضوابط
ان من شيء أبيح لو تركو بل قد ذلك أنو ال يكون إال بعد وقوع الضرر وتقربو من الشيء املتشاؤم منو , فإذا تضرر اإلنس

 ب ذلك جي

 ة الشرط الثاين : أن يكون التشاؤم لصفة مذمومة موجودة ف الشيء نفسو كضيق الدار وفساد الدابة وسوء خلق املرأ

 أما إذا كان التشاؤم لصفة مذمومة خارجو عن الشيء فهذا حمرم 

الشرط الثالث : أن اْلثر املرتتب على التشاؤم من ىذه االشياء ىو تركها ومفارقتها مع االعتقاد أن الل تعال ىو اْلالق 
مها .... ملا يقدر الل فيها من اْلي وإَّنا شؤ الفعال ملا يريد بيده النفع والضرر , وأن ىذه االشياء ليس َلا بنفسها تأثي 

 والشر 
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 ىل الفأل من الطيرة ؟

رَُىا ِطيَ رََة, الَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبُّ  قَالَ : قَالَ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  ُىَريْ رَةَ  َأِب ف الصحيحي من حديث  : قَالَ  «الَفْألُ  َوَخي ْ
 (1)«َأَحدُُكمْ  َيْسَمُعَها الصَّاِلَِةُ  الَكِلَمةُ : »قَالَ  اللَِّو؟ َرُسولَ  يَا الَفْألُ  َوَما

ا خَمَْرَمةَ  ْبنِ  املِْسَورِ وروى البخاري عن   ِمنْ  َلُكمْ  َسُهلَ  َلَقدْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى النَِّبُّ  قَالَ  َعْمرٍو, ْبنُ  ُسَهْيلُ  َجاءَ  َلمَّ
 (2)«أَْمرُِكمْ 

ومن خالل ما سبق من النصوص ذىب بعض أىل العلم أن الفأل من الطية وأنو مستثن منها , أي أن حكمو ليس 
 مستحب  وأحكم الطية بل ىو مباح 

 َماِلٍك, ْبنِ  أََنسِ وذىب أخرون من أىل العلم أن الفأل ليس من الطية ومن أدلتهم ما ثبت ف الصحيحي من حديث 
 اْلَكِلَمةُ : »قَالَ  اْلَفْأُل؟ َوَما: ِقيلَ  قَالَ  «اْلَفْألُ  َويُ ْعِجُبِن  ِطيَ رََة, َواَل  َعْدَوى, اَل : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  ىَصلَّ  النَِّبِّ  َعنِ 

 (3)«الطَّيَِّبةُ 

بُّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ : »قَالَ  ُىَريْ رََة, َأِب ومن أدلتهم ما رواه اإلمام أمحد من حديث   اِلََْسَن, اْلَفْألَ  ُيُِ
 (4)«الطِّيَ رَةَ  َوَيْكرَهُ 

 فعلى كال القولين فإن الفأل محمود وليس مذموم بشروط:
 أال يعتمد عليو  -ٔ
 أال يكون مقصودا بل يتفق لإلنسان من غي أن يكون لو على بال , فإذا قصده اإلنسان كان من الطية املنهى عنها  -ٕ
 

 

 

 

                                                           

ْؤمِ  ِمنَ  ِفيوِ  َيُكونُ  َوَما َواْلَفْألِ  الطِّيَ رَةِ  بَابُ ( ٖٕٕٕ( وباب الفأل , ومسلم )٘٘ٚ٘( باب الطية , )ٗ٘ٚ٘أخرجو البخاري ) -ٔ  الشُّ
 (ٖٕٔٚأخرجو البخاري ) -ٕ
 (  ٕٕٕٗ( ومسلم )ٙٚٚ٘( )ٙ٘ٚ٘أخرجو البخاري ) -ٖ
 ( ٜٜٚٗ( وصححو اْللباين ف صحيح اْلامع الصغي )ٖٖٙ٘( وصححو الشيخ أمحد شاكر وابن ماجو )ٖٜٖٛأخرجو أمحد ) -ٗ
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