
 

 
 بحث بعنوان

 ديثــــــــــة لحـــــــــــــدراس
 

  

ار ْؤُم ِفي َثاَلثٍة، ِفي اْلَفَرِس ، َواْلَمْرَأِة ، َوالدَّ  ِإنََّما الشُّ
 من ناحية عقدية

  

 
 إعداد

 الجوهرة بنت إبراهيم السعيدي
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 بحث :الملخص                                
 خاتمة.و  مباحث خمسةو االبحث تمهيد تضمن

 أهمية الموضوع وسبب اختياره والدراسات السابقة له . - تناول في التمهيد :

 تخريج الحديث . وتناولت فيه الباحثة:المبحث األول :  

 شواهد الحديث .: المبحث الثاني : وتناولت فيه الباحثة 

 بيان معاني الحديث .: المبحث الثالث: وتناولت فيه الباحثة 

 مسالك العلماء في هذا الحديث ومناقشتها . :وتناولت فيه الباحثةالمبحث الرابع : 

 الترجيح . : المبحث الخامس : وتناولت فيه الباحثة 

 وكان من أهم نتائج البحث ما يلي :

التوكل على هللا تعالى عقيدة كل مسلم وعليها مدار التوحيد وهي مما وقع به الشرك  .1

 ن باهلل تعالى وتوقع للبالء في غير وقته .قديماً وحديثاً ، الن في الطيرة سوء ظ
إن هللا تعالى اوجد لكل شيء سببا لكن االهتمام بها وجعلها هي الحكم على اإلقدام أو  .2

 اإلحجام عن األمر شرك في التوحيد .
أن ما يجده بعض الناس في وقتنا الحاضر من تشاؤم من بعض األيام أو األمكنة أو  .3

ورؤية األعور ونحو ذلك ، كله من الطيرة المحرمة األلوان أو من حركة العين ، 

 شرعاً 
 )الشؤم، الفرس، المرأة ، الدار( الكلمات الداللية:
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 -المقدمة :

أحمد هللا رب العالمين وأصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أفضل الصالة 
 -أما بعد :......  واتم التسليم 

المة المعتقد سبب للصالح والطمأنينة في الدنيا والفوز بالنعيم والسعادة في فس
اآلخرة ، وحين يكون الخلل في المعتقد يبتدع الناس عوائد ما أنزل هللا بها من سلطان 

شياطين الجن  إليحاءاتويتلبسون بسلوكيات تنغص عليهم حياتهم تجعلهم نهبا 
 . واإلنس

عدة منها االسم والزمن والطائر  أمورومن  بأمورير تتطكانت العرب قديما   قدو  
ص النعمان بن المنذر فيما مضى من خف الحد في الشؤم تجاوزواوغير ذلك ، بل 

ر لدين الحق حذ األمةهدى هللا  أنفلما  الزمان يومان ، يوم لسعده ويوم لشؤمه ،
ِ بن َعْمٍرو قال ع عنه رسول هللا منه ونهى أمته ْتُه  َّللاهِ  رسول ن عبد َّللاه : ) "من َرده

اَرُة ذلك قال: " ِ ما َكفه َيَرُة من َحاَجٍة َفَقْد َأْشَرَك " قالوا : يا َرُسوَل َّللاه َيُقوَل َأَحُدُهْم  أنالطِ 
 . 1"( َطْيُرَك َواَل ِإَلَه َغْيُركَ  إالَخْيُرَك َواَل َطْيَر  إالاللهم اَل َخْيَر 

والمثوبة للمتوكلين على هللا حق  األجريه وأعظم رغب في التوكل وحث عل ثم انه 
ِ   فقالالتوكل  ْلُتْم على َّللاه فيما رواه عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه )" لو َأنهُكْم َتَوكه

ِلِه َلَرَزَقُكْم كما َيْرُزُق الطهْيَر َتْغُدو ِخَماًصا َوَتُروُح ِبَطاًنا " نبوي لكن ورد نص ( 2َحقه َتَوكُّ

                           
 .  ( 12/10، حتقيق: أمحد شاكر )  وقال أمحد شاكر : إسناده صحيح . املسند(  2/220محد ) رواه اإلمام أ (1)

   

ابب: التوكل على هللا وقال : حسن صحيح  يف الزهد ، ه الرتمذيوروا (،   52- 30/ 1رواه اإلمام  امحد)  (2)
 وغريهم .،  ( 1394/ 2)،  و أخرجه ابن ماجه  (537/ 4ال نعرفه إال من هذا الوجه   )
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فكان للعلماء  والترغيب في التوكل ، في ظاهره ما جاء من النهي عن التطيريعارض 
ِ ْبِن ُعَمَر  فيه جوالت من البحث والتدقيق ،  رضي هللا عنهما، قال: َعْن َعْبِد َّللاه

اريقول:"  النهِبيِ  سمعت  ْؤُم ِفي َثاَلثٍة، ِفي اْلَفَرِس ، َواْلَمْرأَِة ، َوالده  .1"ِإنهَما الشُّ
، فجمعت فيها طرق سطرت هذه الورقات عن هذا الحديث وما يدور حوله من كالم

 من قول .عندي جح فيه لك العلماء فيه ، وما تر االحديث وشواهده ثم بينت مس
 فجاء البحث فيه على النحو التالي : 

  .مقدمة ال
 التمهيد .

 المبحث األول :  تخريج الحديث .
 المبحث الثاني : شواهد الحديث .

 الحديث . معانيالمبحث الثالث: بيان 
 .ومناقشتها  مسالك العلماء في هذا الحديثالمبحث الرابع : 

  المبحث الخامس : الترجيح .
 الخاتمة .

اسأل هللا تعالى العون والتوفيق وان يرزقني القبول ويجعله خالصا لوجهه الكريم انه 
  .باإلجابة قدير

 
 
 
 

                           
ب ما يُذ  1049/  3)  صحيح البخاري (1)  كاُر من ُشؤ ِم ال فاراسِ ( ابا
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 التمهيد
عدم وقوع التعارض الحقيقي بين نصوص الوحيين وأن  ما  إلىالعلم  أهلذهب جمهور 

ي الحقيقة فليس ، ونظر المجتهد ، أما ف األمرهو في ظاهر  إنمايوجد من تعارض 
هناك تعارض ، وهذا عرض ألقوال بعض السلف رحمة هللا تعالى عليهم تبين القول 

 في مسالة التعارض اشرع بعدها في دراسة مفصلة للحديث .
أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي  ال يصح عن النبي  :  "الشافعي  إلماماقال 

والتفسير إال على  واإلجمالمن غير جهة الخصوص والعموم  األخريثبته  احدهما ما
 .1وجه النسخ وإن لم يجده " 

 بإسناد ينحديثان   ابن خزيمة : " ال أعرف أنه روي عن رسول هللا  اإلماموقال 
 .2دين ، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما " صحيحين متضا

تكلم بها فال يصح  وقال القاضي أبو بكر الباقالني : " وكل خبرين علم أن النبي 
 . 3دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما التعارض " 

ابن تيمية : " ال يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من  اإلسالموقال شيخ 
 . 4جميع الوجوه وليس مع احدهما ترجيح يقوم به " 

، وهذا  األمورالشؤم من بعض  إثباتوالحديث المتناول بالدراسة يفهم من ظاهره 
التي تنفي الطيرة وتأثيرها وتحريم تعاطيها وفيما يلي دراسة  األحاديثيشكل مع 

 مفصلة لهذه المسالة .
 

                           
  . 406، وانظر : إرشاد الفحول ص  173انظر : الرسالة ص (1)
 . 606انظر : الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص (2)
 . 606املصدر السابق ص (3)
  . 306الفقه ص  أصولاملسودة يف  (4)
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 المبحث األول
 تخريج الحديث  

 
ْؤُم ِفي يقول:"  النَِّبيِ  رضي هللا عنهما، قال: سمعت َّللاَِّ ْبِن ُعَمَر  َعْن َعْبدِ  ِإنََّما الشُّ

ار  ".َثاَلثٍة، ِفي اْلَفَرِس ، َواْلَمْرَأِة ، َوالدَّ
 

الجهاد والسير/باب ما يذكر من شؤم كتاب  ) البخاري  أخرجه
، عن الزهري، أخبرنا شعيباليمان،  ( قال :" حدثنا أبو2703()3/1049الفرس()

هللا بن عمر رضي هللا عنهما، قال: سمعت  قال: أخبرني سالم بن عبد هللا، أن عبد
ارِ  يقول:" النبي   ْؤُم ِفى َثاَلثٍة، ِفي اْلَفَرِس ، َواْلَمْرأَِة ، َوالده  ".ِإنهَما الشُّ

 وأخرجه مسلم)الطب والمرض والرقى/ باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر وال 
(عن عبد الملك بن 2225()4/1746نوء وال غول وال يورد ممرض على مصح()

 .عقيل بن خالدشعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن 
عن يحيى بن يحيى. وابن ماجه )كتاب في الموضع السابق وأخرجه مسلم  

( عن يحيى بن خلف أبي 1995()1/642النكاح/باب ما يكون فيه اليمن والشؤم()
 ة . سلم

عبد (عن بشر بن المفضل، عن  كالهما)يحيى بن يحيى، ويحيى بن خلف أبي سلمة 
 الرحمن بن إسحاق.

    / باب ما جاء في الترمذي)كتاب األدب عن رسول هللا  أخرجهو 
( عن سعيد بن عبد الرحمن. والنسائي)كتاب الخيل / باب 2824()5/127الشؤم()

 ومحمد بن منصور. ،سعيد ( عن قتيبة بن3568()6/220شؤم الخيل()
سفيان )سعيد بن عبد الرحمن، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن منصور( عن  ثالثتهم  

 بن عيينة. 
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( عن الزهري بن عيينة وسفيان)عقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن إسحاق، ثالثتهم  
 به. 

زينب  زاد ابن ماجه :" قال الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد هللا بن زمعة أن جدته
 حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤالء الثالثة وتزيد معهن السيف". 

( عن  4805()5/1959وأخرجه البخاري )كتاب النكاح/باب ما ُيتقى من شؤم المرأة() 
 عن القعنبي، ويحيى بن يحيى.الموضع السابق مسلم في و . بن أبي أويس  إسماعيل

  .(3922()4/19أبوداود)عن القعنبي أخرجه و 
 مالك بن أنس.، ويحيى بن يحيى( عن القعنبيثالثتهم )إسماعيل، و 

(، 5438()5/2177عدوى()باب ال في )كتاب المرضى / البخاري  وأخرجه
 يونس بن يزيد. (من طريق ابن وهب، عن2225()4/1747ومسلم)

/باب ما جاء في  (، والترمذي)كتاب األدب عن رسول هللا 2225ومسلم )
 . سفيان بن عيينة( عن ابن أبي عمر، عن  2824()5/126الشؤم()

( عن عمرو الناقد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه ، عن 2225ومسلم )
 . بن كيسان اصالح 

بن  معن( من طريق 3569)(6/220)كتاب الخيل / باب شؤم الخيل()والنسائي
 .  وابن القاسم عيسى األشجعي 

بن  ، وصالحبن عيينة  ، وسفيان بن يزيد ، ويونسمالك بن أنس )خمستهم
عن ابن شهاب، عن  حمزة وسالم ابني عبد هللا بن ( كيسان، ومعن ، وابن القاسم

 عمر عن عبد هللا بن عمر به. 
 ولفظ ابن وهب:"ال عدوى وال طيرة إنما الشؤم في ثالث في الفرس والمرأة والدار".

حمزة إنما يقولون عن وقال الترمذي :"وبعض أصحاب الزهري ال يذكرون فيه عن 
سالم عن أبيه عن النبي  صلى هللا عليه وسلم  وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن 
الزهري فقال عن سالم وحمزة ابني عبد هللا بن عمر عن أبيهما وهكذا روى لنا بن أبي 
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عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد هللا بن 
 هما عن النبي  صلى هللا عليه وسلم".عمر عن أبي

وأخرجه مسلم في الموضع السابق عن أبي بكر بن إسحاق، عن  ابن أبي مريم، عن  
سليمان بن بالل، عن  عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه أن 

 قال:" إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة".  رسول هللا  
سلم أخرجه عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب، عن سفيان، وكذلك م 

 عن الزهري، عن سالم به.
(عن 4806()5/1959وأخرجه البخاري )كتاب النكاح/باب ما ُيتقى من شؤم المرأة()  

محمد بن منهال، عن يزيد بن زريع، عن  عمر بن محمد العسقالني، عن أبيه، عن 
:" إن كان الشؤم في شيء ، فقال النبي ؤم عند النبي ابن عمر ولفظه :"ذكروا الش

 ففي الدار والمرأة والفرس".
عن وروح بن عبادة،  محمد بن جعفر وأخرجه مسلم في الموضع السابق من طريق  

أنه قال:"  شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد، عن  أبيه ، عن ابن عمر، عن النبي 
 لمرأة والدار".إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس وا
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 المبحث الثاني
 شواهد الحديث

 حديث سهل بن سعد : 
(، 4807()5/1959أخرجه البخاري )كتاب النكاح/باب ما ُيتقى من شؤم المرأة()

ومسلم)الطب والمرض والرقى/ باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر وال نوء وال 
من طريق مالك، عن أبي  (2226()4/1748غول وال يورد ممرض على مصح()

قال:" إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة  حازم، عن سهل بن سعد أن رسول هللا 
 والمسكن".

 1وهؤالء الرواة ثقات ، والحديث ورد بصيغة التعليق "  إن كان في شيء "
 :رضي هللا عنهما حديث جابر بن عبد هللا

طيرة وال هامة وال صفر وال  أخرجه مسلم)الطب والمرض والرقى/ باب ال عدوى وال
( من طريق عبد هللا بن 2227()4/1748نوء وال غول وال يورد ممرض على مصح()

قال :"إن  الحارث، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر يخبر عن رسول هللا 
 كان في شيٍء ففي الربع والخادم والفرس".

 :  2حديث سعد بن مالك
( من طريق أبان، عن  3921()4/19ب في الطيرة()أخرجه أبو داود)كتاب الطب/با

ن الحضرمي بن الحق، عن سعيد بن المسيب،  عن سعد بن مالك أن ع يحيى، 
كان يقول:"ال هامة وال عدوى وال طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي  رسول هللا  

                           
 ( 516-247/  1تقريب التهذيب )  (1)
بن عبيد األنصاري أبو سعيد اخلدري له وألبيه صحبة واستصغر سعد بن مالك بن سنان  (2)

انظر : تقريب  77وقيل سنة   60و 5أو  4أو 3أبحد مث شهد ما بعدها وروى الكثري مات ابملدينة سنة 
 ( 1/232التهذيب )
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 الفرس والمرأة والدار".
 ث كما عند أبي داود .فقد صرح بالتحدي 1وهذا إسناد حسن وال تضره عنعنة يحي

 :  2حديث مخمر بن معاوية
( من طريق 1993()1/642أخرجه ابن ماجه)/باب ما يكون فيه اليمن والشؤم()

بن عياش ، عن سليمان بن سليم الكلبي، عن يحيى بن جابر، عن حكيم اإسماعيل 
يقول :" ال شؤم وقد  بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول هللا 

 يكون اليمن في ثالثة في المرأة والفرس والدار".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
هو حيي بن أيب كثري الطائي موالهم ، أبو نصر اليمامي ، ثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسل من (1)
 (. 596/ 1انظر : تقريب التهذيب )  اخلامسة
له صحبه انظر : هتذيب الكمال ،   خممر بن معاوية ويقال حكيم بن معاوية النمرييهو  (2)

 (  27/346للمزي   )
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 المبحث الثالث
 الحديث معاني بيان 

بعض الضوء على الجانب اللغوي  القي أن وجب األلفاظوردت في الحديث بعض 
 فيها  .

اُء  اسٌم من اإلْعَداء كالرهْعَوى والَبْقَوى من اإْلَرعاء واإلْبَقاء، يقال : أْعَداه :َعْدَوى ال  الده
  (1) ُيْعديه إْعداًء وهو أن ُيِصيُبه مْثُل ما بصاِحب الداء.

  هل المراد النهي أو النفي ؟ :هنااختلف العلماء  قدو 
قيم :"هذا يحتمل أن يكون نفيًا ، أو يكون نهيًا ، أي :ال تتطيروا ، ولكن القال ابن 

ن المراد النفي ،وإبطال قوله في الحديث : )) ال عدوى والصفر وال هامة(( يدل على أ
هذه األمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ألن النفي 

 (2).يدل على بطالن ذلك ، وعدم تأثيره ،والنهي إنما يدل على المنع منه"
وقال ابن رجب:" اختلفوا في معنى قوله : ))ال عدوى((، وأظهر ما قيل في ذلك : أنه 

ن يعتقده أهل الجاهلية، من أن هذه األمراض تعدي بطبعها، من غير نفي لما كا
اعتقاد تقدير هللا لذلك، ويدل على هذا قوله صلى هللا عليه وسلم:))فمن أعدى 

 .(3)األول((، يشير إلى األول إنما جرب بقضاء هللا وقدره ،فكذلك الثاني وما بعده".
قال هللا تعالى : }َما هللا تعالى،  بفعل، وإنما بطبعها  ال ُتعدي  فالمرض والعاهة

 ........َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َوال ِفي َأْنُفِسُكْم ِإاله ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرأََها
 .22{ سورة الحديد: اآلية

نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد  ((القال الشيخ محمد العثيمين :" ))
                           

 (.3/421(، النهاية )1/287الفائق )(1)

 ( .2/234) السعادة دار مفتاح(2)
 ( .14/213) ممسل صحيح على النووي شرح ، ويُنظر:(68) املعارف لطائف(3)
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 -صلى هللا عليه وسلم  -ين والثالثة، ألنه نفي للجنس كله، فنفى الرسول واالثن
يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية  عدوى((ال : ))العدوى كلها فقوله

 (1)أظهر.
ن: بكسر الطاء وفتح الياء وقد  وال ِطَيَرة: مثل الخيرة اسم َتطهير، وهو مصدر ُتَسك 

   (2).ِطَيرًة وَتَخير ِخَيَرةً  رَتطهيَ  :يقالمصدر اختار، 
يء، والتطير :   ، أو مرئيٍ  أو فعلٍ  وأصله الشيء المكروه من قولٍ  التهشاُؤم بالشه

َواِنح والَبواِرح من الطهْير والظباء وَغيرهما، وكان ذلك َيُصد  أهل  والتطير يكون بالسه
  (3).الجاهلية عن َمقاِصِدهم

الطير والوحش ويثيرونهما فما تيامن منها وأخذت ذات  قال ابن القيم :" كانوا يزجرون 
اليمين سموه سانحًا وما تياسر سموه بارحًا ، وما استقبلهم منها فهو الناطح ، وما 
جاءهم من الخلف فهو القعيد ، فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسائح ومنهم 

 "(4)من يرى خالف ذلك 
ْؤُم: ل َمْشُؤوم على قومه، والجمع َمشاِئيُم وهو نادر ، والواو في خالُف الُيْمِن ،ورج الشُّ

الشؤم همزة ولكنها خففت فصارت واوًا وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها 
ْأمَ  :مهموزة،  ويقال ْأُم  ، َتشاَءَم الرجل ِإذا َأخذ نحو ِشماله وَأْشَأَم وشاَءَم ِإذا َأتى الشه والشه

 (5)أَلنها عن َمْشَأمة القبلة. بالد تذكر وتؤنث سميت بها
مما سبق  يتبين ان الطيرة كانت تطلق على التيمن والتشاؤم ، ثم انحصر استعمالها 

                           
 (.      1/420القول املفيد)(1)

 (.3/334النهاية )(2)
 (219 ،14/218) للنووي مسلم صحيح شرح:  يراجع(3)
 ( 2/256انظر : مفتاح دار السعادة ) (4) 

 (.1/328(، املصباح املنري )7774( ، وينظر اتج العروس)12/314لسان العرب ) (5)
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فيما بعد على التشاؤم ، فهي من هذا الوجه اعم من التشاؤم ، والتشاؤم اعم منها من 
م به وجه اخر وهو ان اصل الطيرة مأخوذ من زجر الطير ومن ثم التبرك به أو التشاؤ 

. بينما التشاؤم يكون من قول أو فعل أو مرئي ، كالتشاؤم من ذوي العاهات كاألعور 
   .(1)، واألعرج وغيرهما 

 (2)أما في الشرع فيقول ابن حجر : " والتطير والتشاؤم بمعنى واحد "
 ،بن العربيايتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله قوله:)في ثالث( :" في  قال ابن حجر
إنما  :وقال غيره .انتهى َالِخْلَقِة.فيها بالنسبة إلى العادة ال بالنسبة إلى  قال والحصر

 (3)".خصت بالذكر لطول مالزمتها
 المبحث الرابع

 مسالك العلماء في هذا الحديث
 ومناقشتها 

إن البحث في األدلة والتوفيق بين ما يتوهم التعارض بينها له أهميٌة بالغٌة ؛ إذ لم 
حكام الشرعية أدلٌة قطعيٌة في الداللة ، بل كان بعضها دليله ُينصب على جميع األ

ظنيًا ، وما دام أن األدلة الظنية معتبرٌة في الداللة على األحكام الشرعية فقد تعارض 
تلك األدلة أدلة أخرى في الظاهر بحسب جالئها وخفائها ؛ فوجب من أجل ذلك 

لترجيح بينها والعمل بها أو باألقوى البحث والنظر في األدلة المتعارضة والتوفيق أو ا
يحـقق مقصدًا عظيمًا ، كما  ض بين األدلة والتوفيق بينهاالبحث في التعار ، و (4)منها

                           
 .(  107/  1انظر : أحاديث العقيدة )  (1)

 ( . 224/ 10انظر : فتح الباري )(2)

 . (63/ 6) املصدر السابق (3)
 (.6/108يُنظر : البحر احمليط يف أصول الفقه )(4)
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  (1)«.القصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل » قـال الـزركشي : 
 معروفة لدفع التعارض بين األدلة عمومًا:مسالك أربعة وقد سلك العلماء 

 .مسلك الجمع 
 سلك النسخ.م 
  .مسلك الترجيح 
 (2).مسلك التوقف 

وأنها من الشرك لما  نصوٌص كثيرة في النهي عن الطيرة،  جاءت عن النبي  فلما
فيها من تعلق القلب بغير هللا ومنافاة التوكل ، واعتقاد أنها مؤثرة في جلب النفع ودفع 

 : ومن هذه النصوص الضر ، 
قال: سمعت رسول هللا صلى  -ي هللا عنه رض -أبي هريرة عن في الصحيحين ما  

هللا عليه وسلم يقول: " ال طيرة وخيرها الفأل " قالوا: وما الفأل يا رسول هللا ؟ قال: " 
  (3)الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم " .

عن رسول هللا  -رضي هللا عنه -عن عبد هللا بن مسعود ما في سنن أبي داود و 
  (4).طيرة شرك، الطيرة شرك ثالثًا "صلى هللا عليه وسلم قال: " ال

                           
 املصدر السابق.(1)

(، الكفاية للخطيب 587/ 2(،   نثر الورود للشنقيطي)2/169يُنظر : املستصفى للغزايل )(2)
( ، اختصار علوم 284( ، مقدمة ابن الصالح )245اقي )( ، التقييد واإليضاح للعر 2/560البغدادي )

(، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر البن 170احلديث البن كثري مع شرحه الباعث احلثيث ألمحد شاكر )
(، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي 3/81(، فتح املغيث للسخاوي )62حجر )

 (.2/177للسيوطي)

 (.2223) (4/1745)ومسلم ،(5422)(5/2171)البخاري(3)
 .(3910)(4/17)داود أبو(4)
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قال :   قال : أن رسول هللا -رضي هللا عنه -أبي هريرة  عنما في الصحيحين و 
وال هامة (( ، فقال أعرابي : يا رسول هللا ! فما بال إبلي تكون  والصفرعدوى )) ال 

) فمن في الرمل كأنها الظباء ، فيأتي البعير األجرب فيدخل بينها يجربها؟فقال: )
  (1).((أعدى األول

في وقد اجتهد أهل العلم وجاء هذا الحديث في ظاهره معارضًا لتلك النصوص ، 
واختلفوا على عدة   ل ، ودفع إيهام االضطراب، رفع اإلشكاالنظر في هذه األحاديث ل

 : فتنوعت مذاهبهم فيه إلى عدة مسالك كاألتي آراء 
 الجمع : أواًل : مسلك

الجمع فيه  أقوال أن إالوالتوفيق  لمسلك حاول الجمع بين األحاديثاهذا  إلىمن ذهب 
 قسمين هما :  إلىانقسمت 

 حمل الحديث على ظاهره ، وأنه قد يحصل الشؤم في هذه الثالث، -القسم األول :
طيرة إال في  فتجعل هذه األحاديث مخصصة ألحاديث نفي الطيرة، فيكون المعنى: ال

إليه ة ومحرمة إال في هذه الثالث فإنها موجودة مباحة .و هذه الثالث، فالطيرة منفي
  (2). -رحمهم هللا-  والشوكاني  وتبعهم  مالك وابن قتيبةذهب 

مالك تعليقا على حديث ) الشؤم في ثالث ( :" هو على ظاهره ، وان الدار  اإلمامقال 
 أوالفرس  أو المعينة المرأة قد يجعل هللا سكناها سببا للضرر والهالك ، وكذا اتخاذ 

                           
 (.2220)(4/1742)ومسلم ،(5387()5/2161البخاري) (1)

 شرح(، 1379/  2للخطايب ) احلديث أعالم، (103-102)احلديث خمتلف أتويليُنظر:  (2)
 مسلم صحيح على النووي شرح(،424/  5) العريب البن األحوذي عارضة (،14/  9)للبغوي السنة

 لطائف، (2/256) السعادة دار مفتاح (،4/134(، زاد املعاد)4/397، إعالم املوقعني )(14/213)
  (.7/374(، نيل األوطار)61/ 6) الباري فتح، (68) املعارف
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 (1)الخادم قد يحصل الضرر عنده بقضاء هللا تعالى "
وقال اإلمام النووي :" اختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة : هو على 
ظاهره ، وأن الدار قد يجعل َّللا  سكناها سببًا للضرر أو الهالك ، وكذا اتخاذ المرأة 

الهالك عنده بقضاء َّللا  تعالى ، ومعناه قد  المعيهنة أو الفرس أو الخادم ، قد يحصل
يحصل الشؤم في هذه الثالث كما صرح به في رواية : " إن يكن الشؤم في شيء 

."..."(2) 
 أن وأعلمهم الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي  أهلوقال ابن قتيبة :" ووجهه أن 

 (3)الثالثة " اءاألشيينتهوا بقيت الطيرة في هذه  أنال طيرة ، فلما أبوا 
 تشاءم بشيءقال ابن حجر :" فمشى ابن قتيبة على ظاهره ، ويلزم على قوله أن من 

 (4)منها نزل به ما يكره " 
الذي ذكرنا (5)وقال الشوكاني :" والراجح ما قاله مالك وهو الذي يدل عليه حديث أنس

في هذه  إال ال طيرة فهو في قوة ، فيكون حديث الشؤم مخصصًا لعموم حديث الطيرة
انه يبني العام على الخاص مع جهل التاريخ ،  األصولالثالث ، وقد تقرر في 

 (6)الطيرة والشؤم مجهول " أحاديث، والتاريخ في  إجماعوادعى بعضهم أنه 
أنه ربما لحق اإلنسان ضرر وفوات  :المراد بالحديث على هذا المسلك  معنىالو 

اه لبعض البيوت، أو في زواجه من بعض النساء منفعة، ونزع بركة بتقدير هللا في سكن

                           
 ( . 472/ 14نقل ذلك عنه النووي يف شرحه ملسلم ) (1)
   (.472/  14) مسلم صحيح على النووي شرح(2)

 ( . 76/ 6فتح )نقل ذلك عنه ابن حجر يف ال (3)
 ( . 76/ 6انظر : فتح الباري )(4)
 سيأيت ذكره قريباً .  (5)
 ( . 230/ 7نيل األوطار )   (6)
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، أو امتالكه لبعض المراكب ، فعند ذلك يجد اإلنسان في نفسه كراهة لهذه األشياء 
عند حصول الضرر، فإذا تضرر اإلنسان من شيء، فيشرع له تركه ومفارقته مع 

بنفسها تأثير اعتقاد أن النفع والضر بيد هللا سبحانه وتعالى، وأن هذه األشياء ليس لها 
 -حديث أنس  ، يؤيده ،إنما شؤمها ويمنها ما يقدره هللا تعالى فيها من خير وشر

 فيها عددنا، وكثيرٌ  ا كنا في دار كثيرٌ قال: قال رجل: يا رسول هللا إنه  -رضي هللا عنه 
فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا، وقلت فيها أموالنا فقال رسول هللا 

قال ابن قتيبة: " وإنما أمرهم بالتحول منها؛  (1)لى هللا عليه وسلم: " ذروها ذميمة "ص
ألنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش بما نالهم فيها، فأمرهم بالتحول 
، وقد جعل هللا في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه ، وإن كان ال 

وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به، وبغض من  سبب له في ذلك،
   (2)جرى على يده الشر لهم وإن لم يردهم به " 

                           
وقال األلباين : إسناده  (3924()239 ،4/238)يف كتاب الطب ، ابب الطرية  داود أبو رواه(1)

مة ( يف كتاب بنحوه ولفظه ) دعوها ذمي مالكرواه ، و (2/522حسن كما يف خترجيه للمشكاة )
والبخاري يف األدب يف األدب املفرد ، ابب الشؤم يف ، (2/972) االستئذان ، ابب ما يتقى من الشؤم

، وعبد الرزاق يف  (8/140) يف كتاب القسامة ، ابب العيافة والطرية  البيهقي و(2/373الفرس )
 .صحيح  ( إن إسناد عبد الرزاق73/ 6( وقال ابن حجر يف الفتح )411/ 10مصنفه )

 هذا:" (37)قال ابن قاسم يف حاشيته على كتاب التوحيدو  .(105) احلديث خمتلف أتويل(2)
 ليتعجلوا فيها حلقهم ملا منها، واستوحشوا استثقلوها ألهنم ابالنتقال أمرهم بل عنها، املنهي الطرية من ليس

 ال كان وإن فيه، الشر انهلم ما استثقال الناس غرائز يف جعل قد هللا ألن اجلزع، من دخلهم مما الراحة
 إىل يقودهم قد فيها مقامهم وألن به، يردهم مل وإن هلم، اخلري يديه على جرى من وحب ذلك يف له سبب

 بلد من اخلارج مبن زلة وهذا طريته، بسبب املتطري يلحق الذي والشر الشرك، يف ذلك فيوقعهم الطرية،
 وتعذر واحملن، املصائب فيها عليهم تتواىل اليت الدار من ةالرحل الناس منع ولو منه، فار غري الطاعون
 جتارته أو صناعته فائدة قلة أو بلد يف رزق عليه ضاق من كل للزم الرحلة، يف التوحيد سالمة مع األرزاق
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الجاهلية كانوا  أهلالذين قالوا بهذا القول  يشكل عليهم : أن   -مناقشة القول :
 المتطير بها أنها مؤثرة بذاتها ، وأن تأثيرها واقع ال محالة فمن األعيانيعتقدون في 

 ه إباحة هذا االعتقاد في هذه الثقال بالتخصيص يلزم
خطأ بيِ ن ، ولذلك قال القرطبي تعليقًا على هذا القول : " وال ُيظن بمن قال اث وهذا 

هذا القول أن الذي ُرخص فيه من الطيرة بهذه األشياء الثالثة هو على نحو ما كانت 
تقدم على ما تطيرت به وال تفعله الجاهلية تعتقد فيها وتفعل عندها ، فإنها كانت ال 

بوجه بناء على أن الطيرة تضر قطعًا فإن هذا خطأ ، وإنما يعني بذلك : أن هذه 
الثالثة أكثر ما يتشاءم الناس بها لمالزمتهم إياها فمن وقع في نفسه شيء من ذلك 

 "(1)أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره
ث الشؤم ، وهؤالء لم يتفقوا على تأويل واحد ، بل الذين تأولوا أحادي القسم الثاني :

 تنوعت طرائقهم وتباينت آراؤهم في تأويل هذا الحديث على النحو اآلتي : 
سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك ال أنه إخباٌر من "  حديث الشؤم أن -:  األولالقول 
 . (2)"   بثبوت ذلك النبي 

ضعيفًا ال تدل عليه األحاديث الصحيحة ، أو ال  يعد هذا تأويالً  -:هذا القولمناقشة 
تجوزِ ه مقاصد الشريعة ، ولذلك قال ابن حجر بعد ذكره لهذا القول :"وسياق األحاديث 

 (3)المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل " الصحيحة
لم يبعث ليخبر عن الناس بما كانوا  وقال ابن العربي :" وهذا تأويل ساقط ألنه 

                                                                   
 ."غريها إىل عنها ينتقل ال أن فيها

 ( 1/129( نقالً عن أحاديث العقيدة )5/629املفهم ) (1)
 (. 6/72فتح الباري )  (2)
 (. 6/61فتح الباري )  (3)
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 (1)ما بعث ليعلم الناس ما يلزمهم أن يعلموه ويعتقدوه "يعتقدونه ، وإن
المثيرة للطيرة  األسبابعن   إخبارهمعنى الحديث فقال "  تأول -القول الثاني :

الحذر منها ، فقال : )  لنأخذالكامنة في غرائز الناس هي هذه الثالثة فاخبرنا  بهذا 
 األشياءالتي تكثر مع هذه الحوادث  أنالشؤم في الدار والمرأة والفرس ( ، أي 
 أنالتشاؤم بها ، فقال : الشؤم فيها أي  إلىوالمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس 

من  بذلك لما استقر عندهم منه  هللا قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم 
 (2)الطيرة " إبطال

ع فيها ، ال أنها أخبر أن الشؤم واق هذا تأويل بعيد ألنه  -:هذا القولمناقشة 
 .(3)مسببة للشؤم ومثيرة له 

إن المراد حسم المادة وسد الذريعة لئال يوافق  "قول ابن حجر : -القول الثالث : 
شيٌء من ذلك القدر فيعتقد َمن وقع له أن ذلك من العدوى أومن الطيرة فيقع في 

 ( .4)" فأشير إلى اجتناب مثل ذلك اعتقاد ما ُنهي عن اعتقاده
 .(5)هو بعيد جدًا عن مدلول الحديث ، وتأويل ظاهر التكلف  -ة هذا القول :مناقش

أن الشؤم في هذه الثالثة إنما يلحق َمن تشاءم بها عقابًا له، بدليل  -القول الرابع : 
أما من توكل على هللا ولم يتشاءم ولم يتطير  (6)حديث أنس )الطيرة على من تطير(.

                           
 (. 6/73فتح الباري )  (1)
 (.2/258مفتاح دار السعادة) (2)
 .( 130/ 1أنظر : أحاديث العقيدة )(3)
 (. 6/73فتح الباري )  (4)
 .( 130/ 1أنظر : أحاديث العقيدة )(5)
حلافظ ابن ا قال(، 6/252( ، والضياء يف األحاديث املختارة )13/492أخرجه ابن حبان)(6)
 ،بكر أىب بن هللا ديعب عن ،محيد بن عتبة رواية من ألنه نظر صحته يف (:" 63/  6) الفتحيف  حجر 
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ل هللا سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبًبا لحلول لم تكن مشئومة عليه،  وقد يجع
المكروه، كما يجعل الثقة به والتوكل عليه، وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم األسباب 

 (1)التي يدفع بها الشر.
يرد بأنه غير مسلم به ألن شؤمها قد يلحق أيضًا من لم يتشاءم بها  -مناقشة القول :

قلة المال والعدد بعد تحوله إلى دار  الرسول  كما في حديث الرجل الذي شكا إلى
 .(2)) ذروها ذميمة (  أخرى فقال له 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المقصود بالشؤم في هذا  -: الخامس القول
الحديث ما يكون في هذه األشياء من صفات مذمومة ، فقالوا: إن المراد " بشؤم الدار 

، وقيل : بعدها عن المساجد وعدم سماع األذان منها، " ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم 
وشؤم المرأة : عدم والدتها وسالطة لسانها وتعرضها للريب ، وشؤم الفرس : أن ال 

وغالء ثمنها ، وشؤم الخادم سوء خلقه، وقلة تعهده لما  (3)يغزى عليها ، وقيل : ِحرانها
ل الشؤم على قلة الموافقة ،وقال ابن حجر رحمه هللا : " وقيل: يحم (4).فوض إليه

قال: قال رسول هللا  ويؤيد هذا القول حديث سعد بن أبي وقاص  (5).وسوء الطباع"
  ، أربع من السعادة : المرأة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والجار الصالح ":

                                                                   
 . "فيه خمتلف عتبة و.أنس عن

 (.375تيسري العزيز احلميد) (1)
 .( 130/ 1أنظر : أحاديث العقيدة )(2)
. ال ينقاد وإذا اشتد به اجلري وقف حاُرون   سوفر  ِحراانً، حتا ُرن فهي لغة، وحارُنات   الّدابَّة، حاراناتِ (3)

 (.56)خمتار الصحاح(، 3/315(، القاموس احمليط)13/110يُنظر: لسان العرب )
فتح  (،472/  14) مسلم صحيح على النووي شرح(، و 10/411يُنظر: مصنف عبد الرزاق)(4)
 (.6/62)الباري 

 . (63/ 6) الباري فتح(5)
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والمركب الهنيء ، وأربع من الشقاوة : الجار السوء ، والمرأة السوء ، والمسكن الضيِ ق 
وقد أشار البخاري إلى هذا التأويل بأن قرن باالستدالل بهذا  (1)والمركب السوء".  ،

الحديث قوله تعالى: ) َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإنه ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوالِدُكْم َعُدو ًا َلُكْم ( 
 (.14)التغابن:

المراد بالشؤم  أنم وهو " الخطابي وابن رجب وابن القي إليهما ذهب  -: السادسالقول 
أنها أعيان وظروف ، وأسباب محسوسة يقدر هللا تعالى بها الشؤم  األشياءفي هذه 

له  أبيحواليمن والضرر والنفع فمن ُابتلى بشؤم شيء منها فوجد في نفسه الكراهة لذلك 
 (2)تركه ، وليس المراد ما يعتقده أهل الجاهلية من أنها مؤثرة بذاتها "

مام الخطابي : " اليمن والشؤم سمتان لما يصيب اإِلنسان من الخير والشر قال اإلِ  
والنفع والضر وال يكون شيء من ذلك إال بمشيئة َّللا  وقضائه وإنما هذه األشياء َمَحال  
وظروف جعلت مواقع ألقضيته ، ليس لها بأنفسها وطباعها فعل وال تأثير في شيء ، 

لتي يقتنيها الناس وكان اإِلنسان في غالب أحواله ال إال أنها لما كانت أعم األشياء ا
وكان ال يخلو من مكروه ...يستغنى عن دار يسكنها ، وزوجة يعاشرها وفرس يرتبطه

في زمانه ودهره أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكاٍن ومحل وهما صادران عن 
شياء هي أكثر ما يتطي ر إن ما عنى أن  هذه األ :" وقال القرطبي   (3)مشيئة َّللا  سبحانه".

                           
(، وأبلفاٍظ 3/241(، والضياء يف األحاديث املختارة)9/340)حبان ابنهبذا اللفظ  أخرجه(1)
 سند وهذا ": األلباين قال (.168/  1) أمحد(، و 206/  1) املفرد األدب يف البخاري أخرجهأخرى 
 األرنؤوط شعيب وقال ، (1/281) الصحيحة األحاديث سلسلة:  انظر. "الشيخني شرط على صحيح

 الشيخني رجال رجاله ،البخاري شرط على صحيح إسناده ": (341/  9) حبان ابن لصحيح خترجيه يف
 . "البخاري رجال فمن رزمة أيب بن العزيز عبد بن حممد غري

 (. 119/ 1انظر أحاديث العقيدة ) (2)

(، نيل 14/  9) للبغوي السنة شرح(، ويُنظر: 1379/  2للخطايب ) احلديث أعالمانظر (3)
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  (1). ".به الن اس ، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره 
ما ورد في النهي عن نظير إثبات الشؤم في هذه الثالث أن وغيره قد ذكر ابن القيم و 

 ، فهي  (4)، ومن أرض الطاعون (3)، والفرار من المجذوم(2)إيراد المريض على الصحيح
وقد يجعل هللا سبحانه وتعالى تطير ه، يقدر هللا تعالى بها الشؤم واليمن ويقرن أسباب

العبد ، وتشاؤمه سببًا لحلول المكروه ، كما يجعل الثقة به ، والتوكُّل عليه وإفراده 
بالخوف والرجاء من أعظم األسباب التي يدفع بها الشر المتطير به ، وسر هذا أن 

هلل تعالى ، والخوف من غيره ،وعدم التوكل عليه والثقة الطيرة إنما تتضمن الشرك با
به ،فكان صاحبها غرضًا لسهام الشر والبالء ، فيتسرع نفوذها ؛ ألن ه لم يتدرع 
بالتوحيد والتوكل ، والنفس البد أن تتطير ، ولكن المؤمن القوي اإليمان يدفع موجب 

 : فاه من غيره ، قال تعالىتطيره بالتوكل على هللا ، فإن من توكل على هللا وحده ك
ْيَطاِن الرهِجيِم *ِإنهُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى الهِذينَ ) ِ ِمَن الشه  َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباَّلله

ُلوَن * ِإنهَما ُسْلَطاُنُه َعَلى الهِذيَن َيَتَولهْوَنُه َوالهذِ  يَن ُهْم ِبِه آَمُنوا َوَعَلى َربِ ِهْم َيَتَوكه
  (5)[100 -98سورة النحل:](ُمْشِرُكونَ 

بالشؤم أنه يكون في هذه الثالثة، ليس فيه إثبات الطيرة  فإخباره :"  ابن القيم قال و 
التي نفاها، وإنما غايته أن هللا سبحانه ، قد يخلق منها أعيانًا مشؤمة على من قاربها 

                                                                   
 (. 7/374األوطار)

 . (63/ 6) الباري فتحويُنظر:  ، (630/ 5) للقرطيب املفهمانظر (1)
 (.2221()1744 ،1743/ 4) مسلم رواه(2)
 نعيم أبو وصله وقد:" حجر ابن قال، (5370)(5/2158معلقًا بصيغة اجلزم) البخاري رواه(3)

 (.10/158)الباري فتح".صحيحه يف خزمية وابن
 ( .2219( )1741-4/1737)مسلم(، و 3286)(3/1281)البخاري رواه(4)

 .(6/61(، وفتح الباري)8/512، ويُنظر: االستذكار)( 2/256) السعادة دار مفتاحانظر : (5)
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منها شؤم وال شر ،وهذا كما يعطي سبحانه  وسكنها وأعيانًا مباركة ال يلحق من قاربها
الوالدين ولدًا مباركًا ،يريان الخير على وجهه ، ويعطي غيرهما ولدًا فكذلك الدار 
والمرأة والفرس، وهللا سبحانه خالق الخير والشر من قارنها ، وحصول اليمن له والبركة 

ه وقدره ،كما ، ويخلق بعض ذلك نحوسًا يتنحس بها من قارنها ، وكل ذلك بقضائ
خلق سائر األسباب ، وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة ، فكما خلق المسك وغيره 
من حامل األرواح الطيبة ، ولذذبها من قارنها من الناس ، وخلق ضدها وجعلها سببًا 
إليذاء من قارنها من الناس ، والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في 

  (1)والخيل ، فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر".الديار والنساء 
فيه  السادسهذان القوالن متقاربان إال أن  -مناقشة القول الخامس والسادس :

فإنه لم يخص الشؤم بصور  الخامستفسير الشؤم وذكر صور معينة له ، بخالف 
 معينة وإنما ذكره مجماًل .

 : النسخثانيًا : مسلك  
الشؤم في :"  وقد يحتمل أن يكون قول رسول هللا :" قالبر ، وقد حكاه ابن عبد ال 

العرب في عما كانت تعتقده  كان في أول اإلسالم خبراً  "ثالثة في الدار والمرأة والفرس
وهذا مجرد   (2)".ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسننجاهليتها على ما قالت عائشة 

خ ال يثبت باالحتمال ال سيما مع قال ابن حجر :"والنس دليل عليه. والاحتمال ، 
إمكان الجمع وال سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في األشياء 

 (3)المذكورة".
 يرد عليهم بما يلي : أنيمكن  -مناقشة القول :

                           
 ( .2/257) السعادة دار مفتاح:  يراجع(1)

 (.9/290) التمهيد البن عبد الربانظر : (2)
 .(6/62)فتح الباري (3)
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النسخ ال يثبت باالحتمال ، بل يشترط فيه معرفة التاريخ حين يتبين المتقدم من  أن-1
 ال يوجد بها شيء يدل على ذلك . واألحاديث،  المتأخر

 أن من شروط النسخ تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر .-2
المذكورة قد اجتمعا في حديث واحد فكيف  األشياءأن نفي التطير وإثباته في -3

الجمع ،  إمكانُيحتمل النسخ ، قال ابن حجر :"والنسخ ال يثبت باالحتمال السيما مع 
 (1)المذكورة  " األشياءفي نفس الخبر نفي التطير ، ثم إثباته في  وال سيما وقد ورد

 
 :الترجيح مسلك  -ثالثًا :
 وسلكه فريقان: 

رضي هللا  عائشة على رأسهم و  ،رد أحاديث الشؤم وأنكرها أصاًل وخطهأ راويها فريقٌ -1
ن  أخرج اإلمام أحمد من طريق  قتادة عن أبي حسان أن رجاًل قال لعائشة :"،عنها 

قال :" إ ن الطيرة في المرأة والدار والدابة". فغضبت  أبا هريرة يحدث أن رسول هللا 
غضبًا شديدًا،  فطارت شقة منها في السماء وشقة في األرض فقالت إنما كان أهل 

والذي أنزل القرآن على أبى وفي رواية عند أحمد :"  (2)"الجاهلية يتطيرون من ذلك
:" كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون ، ولكن نبي هللا القاسم ما هكذا كان يقول

الطيرة في المرأة والدار والدابة،  ثم قرأت عائشة )ما أصاب من مصيبة في األرض 
فقالت عائشة لم يحفظ وفي رواية عند الطيالسي:"   (3)وال في أنفسكم إال في كتاب(

م في ثالث ن الشؤ ود يقولون :" إيقول:" قاتل هللا اليه أبو هريرة ألنه دخل رسول هللا 

                           
 .( 130/ 1أنظر : أحاديث العقيدة )(1)

 
  (.6/150)فتح الباري  (2)
 (.6/246فتح الباري ) (3)
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:" وعند الطحاوي   (1)". في الدار والمرأة والفرس" فسمع أخر الحديث ولم يسمع أوله
عن أبي حسان قال: دخل رجالن من بني عامر على عائشة رضي هللا عنها فأخبراها 

أنه قال:" إن الطيرة في المرأة والدار والفرس"   أن أبا هريرة يحدث عن النبي 
غضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في األرض،  فقالت:"  والذي نزل القرآن ف

قط إنما قال أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من  ما قالها رسول هللا   على محمد 
حكاية عن أهل الجاهلية ألنه  ذلك فأخبرت عائشة أن ذلك القول كان من النبي 

 (2)عنده كذلك".
الحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين من بني بن خزيمة و اروى أحمد و و 

الطيرة في  :قال  ن رسول هللا:إن أبا هريرة قال: إعامر دخال على عائشة فقاال
إن أهل  :وإنما قال ،ما قاله :وقالت ،شديداً  فغضبت غضباً  .الفرس والمرأة والدار

  (3)." ...انتهى .الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك
 

  -القول :مناقشة 
ن إنكار عائشة رضي هللا عنها وقولها بان الحديث ال نستطيع رد هذا الحديث أل-1

م لها قال ابن القيم " والمقصود أن عائشة رضي هللا عنها ردت هذا سله ال يُ متعقب 
الحديث وأنكرته وخطأت قائله ، ولكن قول عائشة مرجوح ، ولها رضي هللا عنها 

ث الصحيحة ، خالفها فيه غيرها من الصحابة ، وهي اجتهاد في رد بعض األحادي
رضي هللا عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم 
يسعها غير تكذيبه ،  ثم إن هذا الحديث لم يروه أبو هريرة فقط بل رواه عدد من 

                           
  (. وقد أعلت بعد مساع مكحول من عائشة كما سيأيت . 1/215)مسند الطيالسي (1)

 (. 4/314)شرح معاين اآلاثر (2)
 (.114اإلجابة )(، 61/ 6) الباري فتح(3)
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د سبق ذكر الصحابة غيره كابن عمر وسهل وسعد وجابر رضي هللا عنهم أجمعين وق
رواياتهم وأحاديثهم في الصحيح ، فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته 

 (1)"للطيرة الشركية 
 

وقال ابن حجر :" وال معنى إلنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من 
 (2)الصحابة له في ذلك "

ها أنكرت هذا في سند هذا الحديث كالم قال ابن حجر :" وجاء عن عائشة أن -2
الحديث، فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: 

:الشؤم في ثالثة. فقالت: لم يحفظ. قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول هللا 
إنه دخل، وهو يقول: قاتل هللا اليهود، يقولون: الشؤم في ثالثة. فسمع آخر الحديث، 

 .(3)ت: ومكحوُل لم يسمع من عائشة، فهو منقطع"ولم يسمع أوله. قل
وفريٌق ردوا رواية الجزم ) الشؤم في ثالث(وغلطوا راويها ، وقدموا عليها رواية -2

وابن  ،والطحاوي ، الطبري  إلى ذلكففي ...( ذهب  شيءٍ التعليق) إن كان الشؤم في 
   (4)ورجحه األلباني . ،والمازري  ،وابن العربي ،عبد البر

 ،والمرأة والفرس ففي الدار إن كان الشؤم في شيءٍ :  وأما قوله مام الطبري :"قال اإل
ففي  أن ذلك إن كان في شيءٍ   بل إنما أخبر، ثبت بذلك صحة الطيرة فإنه لم يُ 

إن كان في "ألن قول القائل  ؛وذلك إلى النفي أقرب منه إلى اإليجاب ،هذه الثالث

                           
 (.287-2/286مفتاح دار السعادة ) (1)
 .(61/ 6) الباري فتح(2)
 ( .61/ 6) املصدر السابق(3)
، شرح معاين (458-1/456شرح مشكل اآلاثر )("3/34 ،)ذيب اآلاثر "مسند علي هت(4)
 (.521/  4)(726/  1)(، السلسلة الصحيحة6/61(، فتح الباري)9/284(، التمهيد)4/314اآلاثر)
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بل ذلك من النفي أن يكون فيها ،  نه أن فيها زيداً غير إثبات م "فزيدٌ  هذه الدار أحدٌ 
  (1)زيد أقرب منه إلى اإلثبات أن فيها زيدا ".

ألن معناه : لو  ؛ عطي بمفهومه أن ال شؤم في شيءٍ األلباني:"و الحديث يُ الشيخ قال 
أصاًل،  في شيءٍ  ما ، لكان في هذه الثالثة ، لكنه ليس ثابتاً  في شيءٍ  كان الشؤم ثابتاً 

"  ثالثةٍ  عليه فما في بعض الروايات بلفظ " الشؤم في ثالثة "  أو " إنما الشؤم فيو 
 (2).فهو اختصار ، و تصرف من بعض الرواة . و هللا أعلم"

 (3)" فهو بهذا لفظ شاذ مرجوح " )الشؤم في ثالث(عن رواية الجزم :  أيضاوقال 
:" ال شؤم،وقد يكون الحديث وقد تقدم في التخريج رواياٌت شاهدٌة لهذا المعنى ،وفي 

  (4)اليمن في الدار والمرأة والفرس".
 -يجاب عليهم بـ :  -مناقشة القول :

 أن الترجيح ال يصار إليه إال عند تعذر الجمع ، وهو هنا غير متعذر .-1
رواية الجزم جاءت من عدة طرق في الصحيحين عن الزهري عن حمزة وسالم  أن -2

وصفها  أوتغليط الراوي فيها  إلىي هللا عنهما فال سبيل هللا بن عمر رض ابني عبد
 بالشذوذ .

                           
 ("3/34.)هتذيب اآلاثر "مسند علي  (1)

 (.521/  4)(، ويُنظر: 726/  1)الصحيحة السلسلة(2)
 .(  565/  4) حةالصحي السلسلة(3)

يف فتح  حجر ابن قال، (1993)(1/64)ماجه ابن، و (2980()4/209)الرتمذي رواه(4)
 خمالفته مع ضعف إسناده ففي - احلديث هذا وذكر - الرتمذي أخرجه ما وأما ":(6/61الباري)

 إسناده"( :2/120)الزجاجة مصباحيف  البوصرييولعل هذا أقرب من قول  ".الصحيحة لألحاديث
 يف شيء له وليس ، احلديث هذا سوى ماجه ابن عند معاوية بن حملمد ،وليس ثقات ،رجاله حصحي

  ".األصول اخلمسة
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 سليمان بن عبد هللا قال الشيخ  كما أنه ال منافاة بين رواية الجزم ورواية التعليق
قه على الشرط كما عله  بالشؤم في هذه الثالثة، بل :"وقالت طائفة: لم يجزم النبي 

لشرطية صدق كل واحد بمفردها، قالوا: ثبت ذلك في الصحيح، وال يلزم من صدق ا
والراوي غلط.قلت: ال يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه 

 .(1) ."بالشرط ال تدل على نفي رواية الجزم
استداللهم بحديث ) ال شؤم وقد يكون الُيمن في ثالثة ( فقد أجاب عنه ابن  وأما-3

، وقال ابن رجب (2)" الصحيحةته لألحاديث ضعف مع مخالف إسنادهحجر فقال :" في 
 (3)عن هذا الحديث :" ولكن إسناد هذه الرواية ال يقاوم ذلك اإلسناد "

 
 المبحث الخامس

 الترجيح
 أن الشؤم نوعان :-وهللا أعلم  -الظاهر 
كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المتطير منه مؤثِ ٌر بذاته  وهو ما، محرم  :أحدهما

 جلب النفع أو دفع الضر . وأنه سبٌب في
يجده اإلنسان في نفسه من الكراهة لهذه األشياء  وهو ما ،والثاني/ المثبت في الحديث

كما  عند حصول الضرر منها أو فيها ، وال يكون هذا إال بعد وقوع الضرر وتكرره ال
 يعتقده أهل الجاهلية من الشؤم منه قبل وقوعه .

م من هذه األشياء هو تركها مع اعتقاد أن هللا هو كما أن األثر المترتب على التشاؤ 

                           
 .(376)ص احلميد العزيز تيسري(1)

 .( 73/ 6) الباري فتح(2)
 ( 83انظر : لطائف املعارف ص )(3)
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 (1).يريد سبحانه الخالق الفعال لما
 وقال بعض العلماء :" األحاديث في الشؤم ثالثة أقسام :

ما لم يقع الضرر به وال التأذي وال اطهردت َعادة به خاصة وال عامة ، ال أحدها : 
َرة ، فهذا ال يْصَغى إليه وقد أنكر الشرع االلتفات إليه ، وهو الطيرة ،  نادرة وال متكرِ 

كلقي غراب في بعض األسفار ، أو صراخ بومة في دار ، وهذا الذي كانت العرب 
 في الجاهلية تعتبره وتعمل عليه ، مع أنه ليس في ذلك ما يشعر باألذى وال المكروه .

الوباء ، فهذا ما يقع به الضرر ، ولكنه يعم وال يخص ، ويندر وال يتكرر ، ك الثاني :
ال يْقدم عليه عمال بالحزم واالحتياط ، وال يخرج منه وال يفر  منه إِلمكان أن يكون قد 

 وصل الضرر إلى الفارِ  فيكون سفره سببا في محنته وتعجيال لهلكته .
ما يخص وال يعم  ويلحق به الضرر بطول المالزمة كالدار ، والفرس ،  الثالث :

يباح الفرار منها واستبدالها بغيرها مما يناسب اإِلنسان ، والتوكل والمرأة ، فهذه الثالثة 
على َّللا  تعالى ، واإِلعراض عما يقع في النفوس من ذلك من أفضل األعمال وَّللا  

 (2)أعلم".
وبهذا يجاب عن السؤال : ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في 

 (3)االرتحال عن الدار دون موضع البالء؟
: " والتشاؤم من  شرحه لحديث سهل بن سعد عند  بن باز عبد العزيزقال الشيخ 

هذه الثالثة مستثنى وال ينافي التوكل ، فال بأس بتركها ، فقد ال تناسبه : الدابة ، 

                           
 لدبيخيا سليمانل الصحيحني يف التعارض ظاهرها يوهم اليت العقيدة أحاديث يُنظر:(1)

(1/111).  
 النووي وشرح ،(13/  9) للبغوي السنة وشرح ،(249/  2) للطحاوي اآلاثر مشكليُنظر: (2)

 (،2/560(، فيض القدير )218/  14) مسلم صحيح على
 (.14/150عمدة القاري) (3)
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والزوجة ، والمسكن ، فال بأس بمفارقة غير المناسب ، فقد يجد شرورا في بعض هذه 
لعدم مناسبتها له ، وقد تناسب غيره فال يخبره بشؤمها ، األشياء فال بأس أن يفارقها 

 (1)والسيارة تقوم مقام الدابة "
بن عثيمين:" ربما يكون بعض المنازل ، أو بعض المركوبات ، أو محمد وقال الشيخ  

بعض الزوجات مشؤومًا ، يجعل هللا بحكمته مع مصاحبته إما ضررًا ، أو فوات منفعة 
ذا فال بأس ببيع هذا البيت ، واالنتقال إلى بيٍت غيره ؛ ولعل ، أو نحو ذلك ؛ وعلى ه

أنه قال : " الشؤم في  هللا أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه ؛ وقد ورد عن النبي 
ثالث : الدار ، والمرأة ، والفرس " ، فبعض المركوبات يكون فيها شؤم ، وبعض 

م ، فإذا رأى اإلنسان ذلك الزوجات يكون فيهن شؤم ، وبعض البيوت يكون فيها شؤ 
بحكمته قدهر ذلك  -سبحانه وتعالى  -، وأن هللا  -عز وجل  -فليعلم أنه بتقدير هللا 

  (2)لينتقل اإلنسان إلى محل آخر".
 

 المبحث السادس
  حديثالشبهة تتعلق ب

ما فتئ األعداء   يثيرون الشبهات المغرضة حول اإلسالم ونبي اإلسالم وأحكام 
هم في ذلك أساليب وِحـَيـٌل عجيبة،وما درى هؤالء  أن  ديننا دين سماوي اإلسالم، ول

قد   ، وأن  محمدا 3كامل، وأن القرآن }ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه{
 حاز إعجاب الكافر قبل المسلم..

                           
 (.2/29يُنظر: فقه الدعوة  يف صحيح البخاري ) (1)
 ( . 35/  2)  عثيمني ابن الشيخ فتاوى جمموع (2)
 

 (42سورة فصلت آية )  (3)
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بل إن  المرء ليرى أن  ِمن المستشرقين َمن يقبل على دراسة اإلسالم وتعاليمه وشمائل 
نبيه ليثير الشبهات وينشر األباطيل، فـنِجـد ِمن هؤالء من يعود إليه رشده وصوابه 

، وما ذاك إال لما رأوا من  فيتخذ جانب اإلنصاف والحياد، هذا إن لم يشهر إسالمه 
وهم إنما ومن هذه الشبه شبهة تثار عن المرأة في اإلسالم  عظمة هذا الدين العظيم 

ظم من يدخلون في اإلسالم في ديار النصارى هم من يركزون على المرأة ألن مع
وهذه الشبهة تنطلي على الكثير ن في اإلسالم من عدل وإنصاف لهن النساء لما يرو 

،والمشككون المغرضون يقولون في دعاواهم أن النبي يجعل المرأة  من عوام المسلمين 
ورد بها الحديث،  مصدرا للشؤم وسببا له وقرينة له متجاهلين الطرق المتعددة التي

فإن  الحديث وردت فيه كلمة  اللبس عن القارئ المنصف اللبيب ؛ ومجمل الطرق تزيل
فهم من الحديث أن ه إن كان يمكننا التشاؤم م( وهي مصدر في اللغة العربية، وي)الشؤ 

من شيء فمن المرأة أو الدابة أو الدار، وال مجال لفهم الحديث على أن ه اعتبار 
تزوج النساء  ؤم مطلقا من المرأة والدابة والدار، فإن  الرسول الكريم لحصول التشا

، 1وروي أنه قال: )حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصالة(
وصح  عن النبي أنه اتخذ دارا للسكنى وركب في سفره الدواب، وعليه فإن  االدعاء بأن 

م مطلقا من المرأة والدار والدابة ادعاء مردود المراد من الحديث توكيد حصول التشاؤ 
لغة وشرعا وعقال تبطله طرق الحديث المتعددة، كرواية أحمد وابن حبان والحاكم عن 
سعد عن النبي صلى الـله عليه وسلم " من سعادة ابن آدم ثالثة المرأة الصالحة 

السوء والمسكن  والمسكن الصالح والمركب الصالح ، ومن شقاوة ابن آدم ثالثة المرأة 

                           
( ، ووافقه الذهيب ،  2/174، وصححه احلاكم ) 3939حديث صحيح رواه النسائي برقم (1)

 . 3124وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 
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 "..1السوء والمركب السوء
لم يفهموا الحديث الشريف )الشؤم في  -رحمهم الـله–وعلماء اإلسالم 

 ثالث.... (
إال على أن ه تخصيص لحصول التشاؤم من المرأة التي تحصل منها العداوة 

حديث والفتنة، وإال فالمرأة مكرمة مصونة في اإلسالم أما وبنتا وأختا وزوجة؛ ورد في ال
عيني في    قرة    حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت  أنه قال: " عن الرسول 

فالمرأة كالصالة إيمان وطهر وهي كالطيب إنعاش وسكون نفس!، بل إن  2الصالة"
فيما  ا باألجر العظيم والثواب الجزيل،واإلسالم يبشر من يعول جاريتين حتى تبلغ

في معرض شرحه لحديث"ما تركت بعدي  الني في كتابهمام ابن حجر العسقأورده اإل
قال  "، حيث كتب اإلمام العسقالني ما نصه: ))3فتنة أضر على الرجال من النساء

الشيخ تقي الدين السبكي : في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر 
العداوة وسهل بعد ذكر اآلية في الترجمة إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها 

والفتنة ، ال كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو أن لها تأثيرا في ذلك ، وهو 
شيء ال يقول به أحد من العلماء ، ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل ، وقد 
أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن ينسب ما يقع من 

ا فيه مدخل،وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس من الشر إلى المرأة مما ليس له
 ((4غير أن يعتقد نسبة الفعل إليهاذلك ، فمن وقع له ذلك فال يضره أن يتركها من 

                           
 تقدم خترجيه . (1)
 تقدم خترجيه . (2)
ابب قول ، والرقائق  ( 4808)   ابب من جعل عتق االمة صداقهارواه البخاري يف كتاب النكاح  (3)

 ( عن زيد بن حارثة2740مسلم ) ( واي ايها الناس ان وعد هللا حق )هللا تعاىل
 ( 6/62انظر : فتح الباري )  4
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 الخاتمة

 
تتم بنعمه الصالحات وصالة ربي وسالمه على خير خلقه محمد ابن هلل الذي  الحمد

 . أجمعينهللا وعلى اله وصحبه وسلم  عبد
 :وبعد 

العقيدة يوهم  أحاديثفقد يسر هللا تعالى لي االنتهاء من البحث حول حديث من 
ْؤُم ِفي :"  في بابه  وهو قول النبي  األحاديثظاهره التعارض مع غيره من  ِإنهَما الشُّ

ار  -ومن خالله ظهر لي ما يلي : "َثاَلثٍة، ِفي اْلَفَرِس ، َواْلَمْرأَِة ، َوالده
ما وقع به تعالى عقيدة كل مسلم وعليها مدار التوحيد وهي م التوكل على هللا-1

قديمًا وحديثًا ، الن في الطيرة سوء ظن باهلل تعالى وتوقع للبالء في غير وقته الشرك 
. 
إن هللا تعالى اوجد لكل شيء سببا لكن االهتمام بها وجعلها هي الحكم على -2

 اإلقدام أو اإلحجام عن األمر شرك في التوحيد .
 األمكنة أو األيامما يجده بعض الناس في وقتنا الحاضر من تشاؤم من بعض  أن-3
ونحو ذلك ، كله من الطيرة المحرمة  األعورمن حركة العين ، ورؤية  أو األلوان أو

بقوله ) الطيرة شرك ، الطيرة شرك  شرعًا التي نهى هللا تعالى عنها على لسان نبيه 
 كل على هللا تعالى والعياذ باهلل .وهو من ضعف التو (1) ، ثالثًا (

إن حديث الشؤم ورد بعدة صيغ وقد رواه عدد من الصحابة منهم ابن عمر ، -4

                           
(  والرتمذي يف الرب ، ابب : ما جاء يف الطرية ، ح  440،  438، 389| 1رواه امحد ) (1)
 لمة بن كهيل . ( وقال : حسن صحيح ال تعرفه إال من حديث س 4/160) 1614
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وسهل بن سعد ، وجابر بن عبد هللا ، وسعد بن أبي وقاص رضي هللا عنهم أجمعين 
وجميع الصيغ صحيحة وثابتة وال تعارض بينها كما سبق بيانه عند دراسة األسانيد 

 . والشواهد
تخصيص إثبات للشؤم وإنما  الذي هو مدار الدراسة حديث الرسول ليس في -5

لبعض األعيان وهي الثالثة المذكورة في الحديث ، ألنه كما تقدم في المسلك الثاني 
أن هللا قد يجعلها سببا في وقوع البالء والضر على اإلنسان وليس  السادسالقول 

 اإلنسان من نفسه تجاهها .الشؤم في ذواتها إنما فيما قد يجده 
انه حين يجد اإلنسان في نفسه كراهة لبعض األمور وضيق ظهر لي وهللا اعلم  -6

قياسًا مني على ما اخبر به   منها فان ذلك ال يعد من التشاؤم الذي نهى الرسول 
عليه الصالة والسالم من وجود استثناءات لبعض األمور ، وهذا واضح في كالم 

ن القيم رحمهما هللا تعالى ويعضد هذا االستنتاج عندي ما أوردته من الخطابي ، واب
 قول البن باز وابن عثيمين غفر هللا لهما وشملهما بواسع رحمته . 

ليس في الحديث اضطهاد للمرأة أو إنقاص لكرامتها التي صانها اإلسالم ، بل هو -7
أو  ق ورداءة الطبع ،حكاية عن الواقع لحال بعض النساء ، ممن ابتلين بسوء الُخل

ممن يكون قدومها على زوجها قدومًا ال خير فيه وال بركة ، وهذا واضح مشاهد . 
 وهللا اعلم .  

ضرورة االهتمام بأعمال القلوب، ببيانها للعامة وشرح أهميتها وتعلقها بالتوحيد    -7
ألسباب ، وباألخص التوكل ، وذلك لما نراه اليوم من حال كثير من البشر وتعلقهم با

سبحانه وتعالى، فالواجب على طلبة العلم ومن لهم دور في  ونسيان مسبب األسباب
التوعية واإلرشاد ربط الناس بكتاب هللا تعالى وتذكيرهم بحال األنبياء والرسل في 
اعتماد على الحق سبحانه في نشر الدين ، ومحاربة العصاة الكافرين ودفع كيدهم 

هللا مع بذل األسباب هو من أسباب النصرة والتمكين التي وأذاهم ، وان التوكل على 
 وعد هللا بها عباده .



 312 

 
 وهللا أعلم ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينهذا 
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 أهم المراجع

أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح ،  -1
 هـ .1422،  1ديثة ، طسليمان الدبيخي ، دار البيان الح

اآلداب الشرعية والمنح المرعية ، اسم المؤلف:  اإلمام أبي عبد هللا محمد بن  -2
 -هـ 1417 -بيروت  -مفلح المقدسي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

 م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : شعيب األرنؤوط / عمر القيام1996
اسم المؤلف:  أبو عمر يوسف االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،  -3

بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي ، دار النشر : دار الكتب 
م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : سالم محمد 2000 -بيروت  -العلمية 

 محمد علي معوض.-عطا
أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري ، للخطابي ، تحقيق محمد آل سعود  -4

 ، جامعة أم القرى .
م الموقعين عن رب العالمين ، اسم المؤلف:  أبو عبد هللا شمس الدين إعال -5

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، دار النشر : دار 
 ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد 1973 -بيروت  -الجيل 

البحر المحيط في أصول الفقه ، اسم المؤلف:  بدر الدين محمد بن بهادر بن  -6
 -لبنان/ بيروت  -الزركشي ، دار النشر : دار الكتب العلمية عبد هللا 

م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : ضبط نصوصه وخرج 2000 -هـ 1421
 أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر.

 ، بيروت  3،ط الزهبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس -7
حمد المباركفوري ، تأويل مختلف الحديث بشرح جامع الترمذي ، ابي العال م -8

 هـ .1410،  1دار الكتب العلمية ، ط
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تقريب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  -9
، الطبعة: 1986 - 1406 -سوريا  -الشافعي، دار النشر: دار الرشيد 

 األولى، تحقيق: محمد عوامة .
لحافظ بن عمر التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ، لإلمام ا -10

 هـ .1401يوسف بن عبد البر ، تحقيق سعيد أعراب ، مكتبة األوس ، 
تيسير العزيز الحميد ، لسليمان عبد الوهاب ، تحقيق : محمد الشبراوي ،  -11

 م .1999، طبع عام  1بيروت : عالم الكتب ، ط
،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي،  حاشية كتاب التوحيد -12

 . 1408،  3ط
زاد المعاد في هدي خير العباد ، اسم المؤلف:  محمد بن أبي بكر أيوب  -13

مكتبة المنار  -الزرعي أبو عبد هللا ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 
، الطبعة : الرابعة  1986 - 1407 -الكويت  -بيروت  -اإلسالمية 

 عبد القادر األرناؤوط. -عشر ، تحقيق : شعيب األرناؤوط 
ديث الصحيحة ، للشيخ ناصر الدين األلباني ، المكتب سلسلة األحا -14

 هـ .1405،  4اإلسالمي ، ط
سلسلة األحاديث الصحيحة ، لمحمد ناصر الدين األلباني ،المكتب  -15

 هـ .1405، 4اإلسالمي ، بيروت ، ط
سنن ابن ماجه ، لإلمام ابن ماجه القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد  -16

 ربي ، بدون .الباقي ، دار إحياء التراث الع
سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ، دراسة  -17

 هـ .1409،  1وفهرسة كمال الحوت ، دار الجنان ، ط
السنن الكبرى ، لإلمام النسائي ، تحقيق عبد الغفار البندري وسيد كسروي  -18

 هـ .1411،  1، دار الكتب العلمية ، ط
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عه الشيخ خليل الميس ، دار القلم ، شرح صحيح مسلم ، للنووي ، راج -19
 . بدون. 1ط

شرح مشكل اآلثار ، اسم المؤلف:  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة  -20
 -هـ 1408 -لبنان/ بيروت  -الطحاوي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

 م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : شعيب األرنؤوط.1987
االرنؤوط ، مؤسسة  شرح مشكل اآلثار ، للطحاوي ، تحقيق شعيب -21

 هـ .1415،  1الرسالة ، ط
صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،  -22

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ،  دار إحياء التراث العربي .
الضياء في األحاديث المختارة ، اسم المؤلف:  أبو عبد هللا محمد بن عبد  -23

ي المقدسي ، دار النشر : مكتبة النهضة الحديثة الواحد بن أحمد الحنبل
، الطبعة : األولى ، تحقيق : عبد الملك بن  1410 -مكة المكرمة  -

 عبد هللا بن دهيش.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، اسم المؤلف:  بدر الدين محمود بن  -24

 بيروت . –أحمد العيني ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

ري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني ، ط: دار فتح البا -25
 م(1987 -هـ1407)2القاهرة ، ط -الريان

، الرئاسة  سعيد بن رهف القحطاني فقه الدعوة في صحيح البخاري ،  -26
،  1، ط العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد العامة إلدارات البحوث

 هـ1421

ف:  عبد الرؤوف المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير ، اسم المؤل -27
 هـ ، الطبعة : األولى1356 -مصر  -دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى ، 
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القاموس المحيط ، اسم المؤلف:  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، دار  -28
 بيروت. –النشر : مؤسسة الرسالة 

 القول المفيد في أدلة االجتهاد والتقليد ، اسم المؤلف:  محمد بن علي بن -29
، الطبعة :  1396 -الكويت  -محمد الشوكاني ، دار النشر : دار القلم 

 األولى ، تحقيق : عبد الرحمن عبد الخالق

لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ، بيروت ، دار  -30
 .  1صادر ، ط

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف ، البن رجب الحنبلي ،  -31
 هـ . 1407،  2، ط دار ابن حزم

هـ   1414،  1المجموع الثمين لفتاوى الشيخ ابن عثيمين ، الرياض ، ط  -32
. 

مسند أبي داود الطيالسي ، اسم المؤلف:  سليمان بن داود أبو داود  -33
 بيروت. –الفارسي البصري الطيالسي ، دار النشر : دار المعرفة 

 الشيباني، وزارة مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألحمد بن حنبل أبو عبد هللا -34
 هـ . 1420،  2الشؤون اإلسالمية واألوقاف ، السعودية ، ط

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، اسم المؤلف:  أحمد بن أبي بكر  -35
،  1403 -بيروت  -بن إسماعيل الكناني ، دار النشر : دار العربية 
 الطبعة : الثانية ، تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي 

أحمد بن محمد بن علي ، لمنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ا -63
 . ، بيروت 4الفيومي ، ط

المصنف ، اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، دار  -37
، الطبعة : الثانية ،  1403 -بيروت  -النشر : المكتب اإلسالمي 
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 تحقيق : حبيب الرحمن األعظمي.
لم واإلرادة ، البن القيم ، ضبط وتعليق مفتاح دار السعادة ومنشور أهل الع -38

 هـ .1423منير آل زهوي ، المكتبة العصرية ، 
المفهم لما أشكل من تخليص كتاب مسلم ، لإلمام ابي العباس أحمد بن  -39

 .بدون . 1عمر القرطبي ، تحقيق محي الدين مستو ، دار ابن كثير ، ط
الباقي ، دار  انس ، تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الموطأ ، مالك ابن -40

 هـ .1406إحياء التراث العربي ، بيروت ، 
نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سير األخيار ، محمد  -41

 هـ .1419،  1الشوكاني ، تخريج خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، ط
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