جمّلة دور ّية علم ّية حم ّكمة

النبوية وما يتعّلق بهما
والسنة
ُتعنى بنشر حبوث الدِّراسات
َّ
َّ
القرآنية ُّ
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،المملكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :
ردمد1658 - 774x :
سعر المجلة )20( :عشرون ريال سعوديًا أو ما يعادله

جميع المراسالت تكون باسم رئيس تحرير المجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

حي الروابي -المدينة المنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
المملكة العربية السعودية
هاتف المج َّلة 00966148493009 :تحويلة115 :
جوال المج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@wahyain-mejellah :
َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في

المطهرة ،وبيان هدايتِهما ،وتحقيق
والسنة النبو ّية
مؤسسة وقف َّية تقوم على خدمة القرآن الكريم
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
غاياتهما ،وتفعيل مقاصدهما.
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مشروع تعظيم القرآن الكريم».

المنورة لتنمية المجتمع تحت اسم:
ويف عام  1434هـ ،أصبح المشروع مركزا ضمن مراكز المدينة
ّ

«مركز تعظيم القرآن الكريم».

مؤسسة وقف ّية باسم« :وقف تعظيم الوحيين».
ويف عام 1436هـ ،تم تطوير المركز واستقالله ،ليكون ّ

والسنة النّبو ّية ودراساهتما محليًا وعالميًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ّ
والسنة النّبو ّية يف المجتمع واأل ّمة ،بتفعيل مقاصدهما وغاياهتما وبيان هدايتهما.
تعظيم القرآن الكريم ّ
ِ
ُ
والسنّة النّبو ّية ّ
وبيان حقوقِهما.
الشريفة،
إبراز
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ّ

الدفاع عن كتاب اهلل تعالى وسنّة نب ّيه  ،Hوتفنيدُ الشبهات عنهما.
-2
ُ

المتخصصة يف الدّ راسات القرآن ّية والحديث ّية وما
 -3االرتقاء بالدِّ راسات البحث ّية والدّ ورات التّدريب ّية
ِّ

يتعلق هبما.

4

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما ورقيًا
مج ّلة دور ّية علم ّية مح ّكمةُ ،تعنى بنشر بحوث الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
الو ْح َي ْي ِن.
وإلكرتونيًا ،ألساتذة الجامعات ،وأهل االختصاص ،والباحثين المهتمين بعلوم َ

الو ْح َي ْي ِن الشريفين وتعظيمهما.
أن تكون المجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والسنة النبو َّية وما
تحكيم البحوث العلم َّية الجا َّدة واألصيلة ونشرها يف مجاالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
يتع ّلق هبما.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -1نشر البحوث العلم َّية
ّ
المتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -2إثراء المجالت العلم َّية يف مجاالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

ُ
شحذ ِهمم الباحثين للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنشر بحوثهم.
-3
 -4العناية بمعايير الجودة يف البحوث العلم َّية.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبما.
 -5التمهيد لمشاريع علم َّية موسوع َّية مبت َكرة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

الصلة بعمل الوقف وأهدافه.
 -6دعم أنشطة الوقف المتنوعة بالبحوث العلم َّية الجا َّدة ذات ِّ
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

�أ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء
(الـمـغــرب)

�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

�أ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(م�صـر)

�أ�ستاذ القراءات وعلومها بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)
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�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

�أ�ستاذ التف�سري بجامعة �صكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
(تركيـا)

�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
(ال�سعودية)

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

(الأردن)

خبري اجلودة والتخطيط واالعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

(م�صـر)

�أ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية)

�أ�ستاذ االت�صال والإعالم امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية)
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبما؛ ما يأيت:
َ -1تقبل المج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

سري من أهل االختصاص.
 -2تخضع البحوث المقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

ُ -3تح َّكم البحوث من محكم َين  -على األقل  -يكون قرارهما ُملزمًا ،ويف حال تعارض حكمهما
ُيح ّكم البحث من مح ِّكم ثالث ويكون قراره مرجحًا.

ُ -4ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس تحذرير المج َّلة.
 -5يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النشر.

 -6إذا تم تحكيم البحث و َقبوله للنشر ال يحق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.
 -7ال ُتعاد البحوث إلى أصحاهبا وال ُتسرتد ،سواء أنشرت أم لم تنشر.
 -8حقوق الطبع والنشر محفوظة للمج َّلة.

ُ -9تر َّتب البحوث يف المج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة لها بقيمة البحث.

زود الباحث بنسختين ورق ّيتين ونسخة الكرتونية من عدد المج َّلة المنشور فيه بحثه ،وعشر
ُ -10ي َّ
خاصة ببحثه.
مستالّت ّ

 -11المواد المنشورة يف المج َّلة ُتع ِّبر عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

مصور (ّ )pdf
بأن بحثه لم ُيس َبق نشره ،أو مقدمًا للنشر
ُ -12يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطيًا بصيغة خطاب
ّ
يف جهة أخرى ،أو مستالً من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :الماجستير أو الدكتوراه)،
أوغيرهما .و ُيرسل على بريد المج َّلة االلكرتوين.

ُ -13يقدِّ م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل
على بريد المج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word
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والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبما.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
تخصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة والجدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غيره عنوانًا ومضمونًا.
 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة المنهج.
ُ -4يراعى يف كتابة البحث المنهج العلمي يف توثيق المعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

ال ّ
 -5أ َّ
يقل عدد صفحات البحث عن )15( :صفحة؛ وال يزيد عن )40( :صفحة؛ مقاس. ،)A4( :
الضرورة.
شاملة لملخص البحث ،ومراجعه .ولهيئة تحرير المج َّلة االستثناء عند َّ

 -6كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز ( )250كلمة ،يشمل( :موضوع البحث ،وهدفه الرئيس،
ومشكلة البحث ،وأهم نتائجه ،والكلمات الدَّ الة (المفتاحية) على موضوع البحث ،وال يتجاوز

عددها )4( :كلمات.

 -7أن تتضمن مقدِّ مة البحث( :موضوع البحث ،وأهميته ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،ومنهجه العلمي،
السابقة عن الموضوع ،والجديد الذي سيقدمه البحث).
والدِّ راسات َّ

تتضمن خاتمة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عناصر واضحة).
 -8أن
َّ

 -9يلتزم الباحث بالمواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع الخط )Lotus Linotype( :لمتن البحث ،وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...

مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غير ُم ْس َو ّد.

مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا.

مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا.
9

سو ِّد ،وتوضع أرقام الحواشي بين قوسين؛ هكذا:
السفل ّية )12( :غير ُم َ
مقاس خط الحواشي ُ
( ،)1ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستق ّلة.

مزهرين؛ بربنامج مصحف المدينة النبو َّية للنّشر
تكتب اآليات القرآن َّية بين قوسين ّ
الحاسوبي ،بمقاس خطُ )16( :م ْس َو َّد ًا ،وتوثق اآليات يف السطر نفسه بحجم )14( :هكذا:

[سورة البقرة.]30 :

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بين قوسين؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة.

مسو َّد ًا ،اسم المؤلف أو اسم
التوثيقات يف حواشي البحث مختصرة هكذا( :اسم الكتاب َ

الشهرة ،ويوضع الجزء والصفحة) ،وتكون التوثيقات كاملة يف قائمة المصادر والمراجع:

اسم الكتاب مسودا ،اسم المؤلف ،اسم المحقق إن وجد( ،الرياض :دار السالم ،ط،4

1425هـ2005 -م) .ومرتبة ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وقائمة المراجع وغيرها.
يقدِّ م الباحث نسختين من بحثه:

 -نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)word

 -ونسخة أخرى مصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل على بريد المج َّلة اإللكرتوين.
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ُ
األحاديث ال َّن َبوي َّ ُة ال َوا ِرد َ ُة يف الفَأْل
(مجعا ً ودراسة)

أ�.د .معر بن إ�براهمي بن محمد نور �سيف
أستاذ بقسم علوم احلديث
بكلية احلديث الشريف باجلامعة اإلسالمية
omrsaif@gmail.com

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل

موضوع البحث:
األحاديث القولية والفعلية الواردة عن النبي  يف موضوع "الفأل".

هدف البحث:
جمع األحاديث القولية والفعلية الواردة عن النبي  يف الفأل ،من دواوين السنة

وتخريجها ودراستها حديثيًا ،والحكم عليها ،وإبراز اهتمام السنة النبوية بالفأل.

مشكلة البحث:
صح من األحاديث النبوية يف الفأل والتفاؤل ،وما الذي لم يصح؟
ما الذي ّ

نتائج البحث:
•بلغ عدد األحاديث يف هذه الدراس��ة س��تة وعش��رين حديثا ،ثبت منه��ا عن النبي 

تسعة أحاديث.

•اإلسالم يحارب الظواهر السلبية ،و ُي ِ
وجدُ البديل لها ،بل ويقدم العالج المناسب للقضاء على
ما ينجم عنها من آثار سلبية ،فاإلسالم عندما حارب التطير أوجد البديل الذي يناسب الفطرة،

وهو الفأل الحسن.

الكلمات الدَّالة (املفتاحية):
فأل  -طير -عجب  -حديث.
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األحاديث النبوية الواردة يف الفأل

F
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،س ّيدنا ونب ّينا محمد،

وعلى آله وصحبه والتابعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد؛

َّ
فإن «الفأل» أمره بالغ األهمية واألثر يف حياة الناس عموما ،ويف حياة المسلم بصفة خاصة ،وعمدة

هذا البحث هو جمع األحاديث الواردة عن النبي  يف "الفأل" ودراستها؛ لمعرفة هديه عليه

الصالة والسالم يف هذا األمر؛ حبًا له وتطبيقًا وحثًا عليه ،وبيان كيف كان عليه الصالة والسالم يتفاءل.
وهذا الموضوع يتّجه إليه تفكير كثير من الناس ،ويمارسونه يف حياهتم العملية ،ويكثر دوران

بعض المقوالت فيه على ألسنتهم ،وينسبون يف ذلك أشياء إلى النبي  وهي لم تصح.

تطرقت لموضوعه مؤلفات تربوية نجدها فيما يسمى عند بعضهم بــ (التفكير اإليجابي) مثل
وقد ّ

كتاب" :التفكير السلبي والتفكير اإليجابي" للدكتور إبراهيم الفقي؛ بل إنه يستحوذ على اهتمام غير
المسلمين؛ فنجد هناك بعض الكتب الغربية التي تحدثت عن موضوع "الفأل" من منطلقات تربوية
ونفسية مثل كتاب "التفاؤل التلقائي" لمايكل ميرسر.

إضافة إلى حاجة كثير من الباحثين المسلمين -يف بعض المجاالت العلمية كالرتبية مثالً -إلى

معرفة ما صح فيه من األحاديث ،ليتمكنوا من االحتجاج هبا ،وإبراز هذا المنهج اإلسالمي الرتبوي

بشكله الصحيح للمسلمين وغيرهم.

فرأيت أن يكون بحثي هذا لجمع األحاديث القولية والفعلية الواردة عن النبي  يف

الفأل ،من دواوين السنة وتخريجها ودراستها حديثيًا ،والحكم عليها ،مع الجمع بين األحاديث التي

ظاهرها التعارض.

أهمية املوضوع ،وأسباب اختياره:
تتجلى أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره؛ يف النقاط التالية:

1-1إبراز أهمية "الفأل" يف السنّة النبو ّية ،وأثره على حياة المسلم.

15

2-2ذكر نماذج تطبيقية من األحاديث الفعلية عن النبي  دالة على كيفية الفأل.

3-3عالقة هذا الموضوع بمباحث عقدية وتربوية ،وحاجة المتخصصين يف العقيدة ويف
الرتبية إلى معرفة حال هذه األحاديث حتى يتم َّكنوا من االستدالل هبا ،أو طرحها إذا

لم تصح.

4-4كثرة الكالم على موضوع "الفأل" من غير المتخصصين بعلوم الشريعة؛ فإبراز األحاديث
النبوية المتعلقة به يضبط كثيرا من القضايا يف هذا الموضوع؛ ويأمن الناس بذلك من

التباسها عليهم.

5-5وجود أحاديث متعلقة بالفأل لم تصح؛ اشتهرت على ألسنة الناس.

الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة حديثية تجمع األحاديث الواردة عن النبي  يف الفأل مع تخريجها،

وفيما يلي بعض الدراسات السابقة التي لها صل ٌة بموضوع الفأل ،لكنها تختلف يف هدفها ومضموهنا عن

هذا البحث:

الدراسة األولى :الفأل والشؤم بين األعراف والشريعة اإلسالمية يف ضوء األحاديث النبوية الشريفة،

إعداد د .شيخة حمد عبد اهلل العطية ،مدرسة بقسم أصول الدين بكلية الشريعة بجامعة قطر ،وهو بحث

مختصر يف ( )24صفحة على الشبكة ،غير مرقم الصفحات ،وليس فيه فهارس ،ولم أقف عليه منشورا،

وقد ُر ّتب البحث على النحو التالي:

1-1معنى التفاؤل والتشاؤم يف اللغة ويف االستعمال العريف.
2-2تأثير التفاؤل والتشاؤم يف الطباع البشرية.

3-3مثيرات التفاؤل والتشاؤم يف الماضي والحاضر وموقف اإلسالم منهما.

4-4تحليل بعض النصوص الموهمة للرتخيص يف التشاؤم من بعض األمور.
5-5األضرار المرتتبة على التشاؤم على صعيد الفرد والمجتمع.
6-6عالج التشاؤم يف ضوء علم النفس والشريعة اإلسالمية.

ومن خالل عنوان البحث ،ومباحثه ،وقراءيت له؛ تبين لي أن الباحثة لم تقصد جمع األحاديث

وتخريجها ،أو العناية بدراسة أسانيدها ،والحكم عليها ،وإنما ذكرت ما احتاجته من نصوص من
16

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
األحاديث لالستدالل على ما ذكرته من مباحث ،وال يتجاوز عددها أربعة أحاديث من األحاديث التي
ذكرهتا يف بحثي هذا -مع إغفال ذكر راوي الحديث يف كثير من األحيان.-

الدراسة الثانية :الفأل والطيرة والتنجيم يف الفكر اإلسالمي والموروث األدبي للباحثة ابتسام

مرهون الصفار ،وذكرت الباحثة أهنا عمدت يف هذا الكتاب إلى دراسة الفأل والطيرة والتنجيم يف
تراثنا األدبي القديم ،وأهنا دراسة تفيد يف فهم الصور األدبية والشعرية الواردة يف الموروث األدبي قبل
اإلسالم ،ثم ما أحدثه اإلسالم من تغيير جوهري يف المفاهيم والمعتقدات ،عرب رحلة طويلة ،جعلت
مظاهر الطيرة لصيقة العصر الجاهلي ،وما توارثه الشعراء من أخيلة وصور يشيرون فيها إلى ما حفظته

الذاكرة العربية منها.

ومن الواضح كذلك اختالف دراستها عن موضوع هذا البحث.

خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة ،وتمهيد ،وستة مباحث ،وخاتمة.
المقدمة :وفيها أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ،وأهداف البحث ،وخطة

البحث ،ومنهجي فيه.

واصطالحا.
التمهيد :يف تعريف الفأل لغة
ً
المبحث األول :ما ورد يف معنى الفأل.

المبحث الثاين :ما ورد يف محبة النبي  للفأل.

المبحث الثالث :ما ورد يف التفاؤل باألسماء.

المبحث الرابع :ما ورد يف أخذ الفأل من فم الرجل.

المبحث الخامس :ما ورد يف أن خير الطيرة الفأل.

المبحث السادس :يف أحاديث مشتهرة على ألسنة الناس تتعلق بالفأل.

الخاتمة :وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.

معلومات المصادر والمراجع.
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منهجي يف البحث:
•جمعت مادة هذا البحث من كتب السنة النبوية؛ من مظاهنا ،ثم قمت بتخريجها والحكم عليها
حسب قواعد المحدثين ،فإن كان الحديث يف الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما ،أو
أحدهما ،ومن أخرجه من أصحاب الكتب الستة دون غيرهم ،وإن لم يكن فيهما أو أحدهما؛

خرجته من دواوين الس��نة الصحاح والمسانيد والمعاجم والزوائد وغيرها ،،مع االختصار يف
ّ

ذكر الطرق وعدم اإلطالة إال عند الحاجة.

•نقلت أقوال أهل العلم يف الحكم على األحاديث إن وجدت.

•ترجمت للرواة الذين تدعو الحاجة للرتجمة لهم ،كمن له أثر يف الحكم على الحديث ،ويدور
عليه الحكم من كتاب الكاشف للحافظ الذهبي ،والتقريب للحافظ ابن حجر ،ما لم يظهر لي

خالفه من خالل أقوال أئمة الجرح والتعديل.

•إذا لم يكن الراوي من رجال التقريب فقد ترجمت له من كتب الجرح والتعديل األخرى.
•بينت ما يحتاج إلى بيان من كتب اللغة وغريب الحديث.

•جمعت بين األحاديث التي ظاهرها التعارض على ضوء أقوال العلماء.

18

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل

واصطالحا.
التمهيد :يف تعريف الفأل لغة
ً
التيمن بما يرى أو يسمع من أمر حسن ،أو اسم حسن ،أو كالم حسن ،وتو ُّقع الخير،
الفأل لغةُّ :

كأن يكون الرجل مريضًا فيسمع آخر يقول يا سالم ،أو يكون طالب ضا ّلة فيسمع آخر يقول يا واجد،
فيقول :تفاءلت بكذا ،ويتوجه له يف ظنه -كما سمع -أنه يربأ من مرضه ،أو يجد ضالته ،والفأل يكون

فيما يحسن وفيما يسوء ،ومن العرب من يجعل الفأل فيما ُيكره أيضا ،ويف نوادر األعراب :يقال :ال فأل
عليك بمعنى ال ضير عليك ،والفأل الصالح -كما يف الحديث :-الكلمة الحسنة((( ؛ وهذا يدل على

أن من الفأل ما يكون صالحا ،ومنه ما يكون غير صالح ،ونقل ابن سيده عن ابن دريد أنه قال :تفاءلت

بالشيء :تربكت به((( أو تشاءمت ،وقيل :الفأل يف الخير ،والطيرة يف الشر((( ،وقال الزمخشري« :الفأل
والطيرة قد جاءا يف الخير والشر؛ مجيء الطيرة يف الشر واسع ،ال يفتقر فيه إلى شاهد ،إال أن استعمال

الفأل يف الخير أكثر»((( ،وقال ابن األثير« :الفأل -مهموز -فيما يسر ويسوء»(((.

وأما الفأل يف اصطالح الشرع :فقد عرفه أبو بكر بن العربي فقال« :الفأل :هو االستدالل بما يسمع

من الكالم على ما يريد من األمر إذا كان حسنًا ،فإن سمع مكروهًا فهو تطير؛ أمره الشرع بأن يفرح
بالفأل ويمضي على أمره مسرور ًا ،وإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجع ألجله»(((.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :الفأل الذي يحبه -يعني رسول اهلل  -هو :أن يفعل

تسره :مثل أن يسمع "يا نجيح"" ،يا
أمر ًا ،أو يعزم عليه؛ متوكالً على اهلل؛ فيسمع الكلمة الحسنة التي ّ
مفلح"" ،يا سعيد"" ،يا منصور" ،ونحو ذلك»(((.

وقال الشيخ القرعاوي « :الفأل :هو ما يحدث لإلنسان من الفرح والسرور؛ من صوت يسمعه ،أو
((( سيأيت تخريجه ،انظر حديث رقم (.)2

تيمنت به ،وحصل عندي ارتياح إليه.
((( لعله بمعنىّ :

((( انظر :المخصص ( ،)18/4ولسان العرب (.)513/11
((( الفائق يف غريب الحديث (.)86/3

((( النهاية يف غريب الحديث (.)405/3
((( أحكام القرآن (.)126/4

((( مجموع الفتاوى (.)66/23
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حال تجري عليه يؤمل منها الخير ،ونحو ذلك»(((.

ومن شرط الفأل الجائز أن ال ُيعتمد عليه ،وأن ال يكون مقصود ًا ،بل يتَّفق لإلنسان ذلك من غير

أن يكون له على بال(((.

وذكروا أنه ال فرق بين الطيرة والفأل يف أصل المعنى اللغوي -كما سبق يف كالم الزمخشري

وغيره -فكل منهما يطلق يف الخير والشر ،ولك ْن غلب يف االستعمال إطالق الطيرة على الشر ،والفأل
على الخير ،وعلى هذا جاء الشرع ،قال الحافظ ابن حجر« :أما الشرع فخص الطيرة بما يسوء ،والفأل

بما يسر»(((.

والفرق بينهما من حيث الحكم الشرعي ،ومن حيث الحكمة يف جواز الفأل والنهي عن الطيرة :أن

الفأل الحسن ال يخل بعقيدة اإلنسان وال بعقله ،وليس فيه تعليق القلب بغير اهلل ،بل فيه من المصلحة:

النشاط ،والسرور ،وتقوية النفوس على المطالب النافعة(((.

والفأل حسن ظن باهلل تعالى ،ورجاء له ،وباعث على االستعانة به ،والتوكل عليه ،وعلى سرور

ٌ
باعث لآلمال ،والطيرة على النقيض من ذلك :فهي
النفس ،وانشراح الصدر ،وهو ُم َس ِّك ٌن للخوف،

سوء ظن باهلل ،وتوكل على غيره ،وقطع للرجاء ،وتوقع للبالء ،وقنوط للنفس من الخير ،وهو مذموم

وباطل شرعًا وعقالً(((.

((( الجديد يف شرح كتاب التوحيد (ص.)256

((( فتح الباري ( )215/10ومعارج القبول (.)993/3
((( فتح الباري (.)215/10

((( انظر :القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص.)106
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((( انظر :تسهيل العقيدة اإلسالمية (ص.)390
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املبحث األول :ما ورد يف معنى الفأل
ِ
1.1ع��ن َأبي ُهرير َة َ ق َال :س ِ
��ول اهَّللِ َ ي ُق ُ
��م ْع ُت َر ُس َ
��رةََ ،و َخ ْي ُر َها ا ْل َف ْأ ُل،
َ
َ َ َْ
ول« :لاَ ط َي َ
ِ
الصالِ َح ُة َي ْس َم ُع َها َأ َحدُ ك ُْم».
َقا ُلواَ :و َما ا ْل َف ْأ ُل؟ َق َال :ا ْلكَل َم ُة َّ
أخرجه البخاري((( ومسلم((( -هبذا اللفظ -كالهما من طريق شعيب بن أبي حمزة .وأخرجه

البخاري((( ،ومسلم((( ،وأحمد((( ،من طريق معمر بن راشد .وأخرجه مسلم((( ،وأحمد((( ،من طريق

ُعقيل بن خالد .وأخرجه أحمد((( من طريق النعمان بن راشد .أربعتهم :عن الزهري ،عن عبيد اهلل بن
عبد اهلل بن عتبة ،عن أبي هريرة .

((( صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الطيرة )46/4( ،برقم (.)5753

((( صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ( )1745/4برقم (.)2223
((( صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الفأل )46/4( ،برقم (.)5755

((( صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ( )1745/4برقم (.)2223
((( مسند أحمد ( )57/13برقم (.)7618

((( صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ( )1745/4برقم (.)2223
((( مسند أحمد ( )528/15برقم (.)9849

((( مسند أحمد ( )460/16برقم (.)10790
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المبحث الثاين :فيما ورد يف محبة النبي  للفأل
َس َ ع��ن النَّبِي َ ق َال« :لاَ ع��دْ وى ولاَ طِيرةَ ،ويع ِ ِ
َ 1.1ع�� ْن َأن ٍ
الصالِ ُح؛
ج ُبن��ي ا ْل َف ْأ ُل َّ
ََ َ ُ ْ
َ َ َ
ْ ِّ
ا ْلك َِل َم ُة ا ْل َح َسنَةُ».
أخرجه البخاري((( ،وأبو داود((( ،والرتمذي((( ،وأحمد((( ،من طريق هشام الدَّ ْستُوائي .وأخرجه

البخاري((( ،ومسلم((( ،وابن ماجه((( ،وأحمد((( ،من طريق شعبة بن الحجاج .وأخرجه مسلم(((،

وأحمد( ،((1من طريق همام بن يحيى .ثالثتهم :عن قتادة عن أنس بن مالك ،وهذا لفظ هشام عند البخاري.
ِ
ب ا ْل َف ْأ َل».
«و ُأح ُّ
وعند الرتمذيَ :

«و ُي ْع ِ
ج ُبنِي ا ْل َف ْأ ُلَ ،قا ُلوا َو َما ا ْل َف ْأ ُل ؟ َق َال:
وقال شعبة بن الحجاج عند البخاري ،ومسلم ،وأحمدَ :

ا ْلك َِل َم ُة ال َّط ِّي َبةُ».

ِ
الصالِ َح».
«و ُأح ُ
وعند ابن ماجهَ :
ب ا ْل َف ْأ َل َّ

«و ُي ْع ِ
ج ُبنِي ا ْل َف ْأ ُل؛ ا ْلك َِل َم ُة ا ْل َح َسنَةُ؛ ا ْلك َِل َم ُة ال َّط ِّي َبةُ» وعند أحمد
وقال همام بن يحيى عند مسلمَ :
ِ
ِ
الصالِ َحةُ».
«ا ْلكَل َم ُة ال َّط ِّي َب ُة َوا ْلكَل َم ُة َّ
��الَ :ق َال رس ُ ِ
ِ
ِ
َ 2.2ع�� ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ ق َ
ب ا ْل َف ْأ َل
��رةََ ،و ُأح ُّ
��ول اهَّلل « :لاَ َعدْ َوى َولاَ ط َي َ
َ ُ
الصالِ َح».
َّ
((( صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الفأل )46/4( ،برقم (.)5756

((( سنن أبي داود ،كتاب الطب ،باب يف الطيرة( ،ص )597برقم (.)3916

((( سنن الترمذي ،كتاب السير ،باب ما جاء يف الطيرة )161/4( ،برقم ( )1615وقال :حديث حسن صحيح.
((( مسند أحمد ( )31/20برقم (.)12564

((( صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ال عدوى )50/4( ،برقم (.)5776

((( صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ( )1746/4برقم (.)2224
((( سنن ابن ماجه ،أبواب الطب ،باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة )286/2( ،برقم (.)3582
((( مسند أحمد ( )331/19برقم (.)12323

((( صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ( )1746/4برقم (.)2223
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( ((1مسند أحمد ( )229/21برقم (.)13633
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أخرجه مسلم((( ،وأحمد((( من طريق هشام بن حسان ،وأخرجه مسلم((( أيضًا ،وابن حبان(((،

من طريق يحيى بن عتيق .كالهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

َان النَّبِي ُي ْع ِ
ج ُب ُه ا ْل َف ْأ ُل ا ْل َح َس ُنَ ،و َيك َْر ُه ال ِّط َي َرةَ».
3.3عن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ ق َال« :ك َ
ُّ

أخرجه ابن ماجه((( ،وأحمد((( ،وابن حبان((( ،من طريق عبده بن سليمان .وأخرجه ابن أبي شيبة

(((

عن علي بن مسهر .وأخرجه البزار((( من طريق يحيى بن زكريا .ثالثتهم :عن محمد بن عمرو بن علقمة

عن أبي سلمة به.

��أ َل ا ْلحس��ن» ،وعند الب��زارِ :
ولف��ظ أحم��د وابن أبي ش��يبةِ :
��ب ا ْل َف ْ
��ب ا ْل َف ْأ َل
«يح ُّ
«يح ُّ
َ َ
ُ
ُ
ِ
��ح».
الصال َ
َّ
وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ،روى عنه شعبة ،ومالك ،ويحيى القطان ،وقال عنه« :رجل صالح،

ليس بأحفظ الناس للحديث»( ،((1وقال الذهبي« :حسن الحديث ،أخرج له البخاري ومسلم متابعة،
قال يحيى« :ما زالوا يتقون حديثه» ،وقال مرة« :ثقة» ،وقال الجوزجاين وغيره« :ليس بقوي»»(،((1

وذكره الذهبي يف «من تكلم فيه وهو موثق» ،وقال« :صدوق» ،ونقل قول الجوزجاين المتقدم( ،((1وقال

ابن حجر« :صدوق له أوهام»(.((1

((( صحيح مسلم ،كتاب السالم-باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ( )1746/4برقم (.)2224
((( مسند أحمد ( )342/16رقم (.)10582

((( صحيح مسلم ،كتاب السالم-باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ( )1746/4برقم (.)2224
((( صحيح ابن حبان ،كتاب العدوى والطيرة والفأل )481/13( ،برقم (.)6114

((( سنن ابن ماجه ،كتاب الطب ،باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة.)3536( )1170/2( ،
((( مسند أحمد ( )122/14برقم (.)8393

((( صحيح ابن حبان ،كتاب العدوى والطيرة والفأل ،ذكر الزجر عن تطير المرء يف األشياء.)490/13( ،
((( المصنف ،كتاب األدب )310/5( ،برقم (.)26396
((( مسند أحمد ( )344/14برقم (.)8033
( ((1الكامل يف الضعفاء (.)457/7
( ((1المغني يف الضعفاء (.)621/2

( ((1من تكلم فيه وهو موثق (ص.)165
( ((1تقريب التهذيب (ص.)499
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وصحح إسناده البوصيري((( ،وحسنه الحافظ ابن حجر((( ،والذي يظهر أنه ال ينزل عن درجة

الحسن لذاته أو لغيره؛ لشواهده المذكورة يف هذا المبحث.

َ 4.4عن َأبِي برد َة َق َالَ :أ َتي ُت َعائِ َشةَ؛ َف ُق ْل ُت :يا ُأمتَاه! حدِّ ثِينِي َشي ًئا س ِمعتِ ِ
يه مِ ْن رس ِ
ول اهَّللِ ؛
ْ َ ْ
َ َّ ُ َ
ْ
ُْ َ
ْ
َ ُ
َف َقا َلتَ :ق َال رس ُ ِ
َان ُي ْع ِ
ج ُب ُه ا ْل َف ْأ ُل ا ْل َح َس ُن».
ْ
ول اهَّلل « :ال َّط ْي ُر ت َْجرِي بِ َقدَ ٍرَ ،وك َ
َ ُ
أخرجه أحمد((( ،والحارث((( ،والطحاوي((( ،واإلسماعيلي((( ،وابن أبي عاصم((( ،والبزار(((،

وابن حبان((( ،وأبو الشيخ( ،((1والحاكم( ،((1والبيهقي( ،((1كلهم من طرق :عن حسان بن إبراهيم

الكرماين ،عن سعيد بن مسروق ،عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى ،عن أبيه ،عن عائشة به.
قال البزار« :ال نعلم رواه إال عائشة ،وال له إال هذا اإلسناد».

وقال الحاكم« :قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم؛ غير يوسف بن أبي بردة ،والذي

عندي :أهنما لم يهماله بجرح وال بضعف ،بل لق ّلة حديثه ،فإنه عزيز الحديث جد ًا».

وقال الهيثمي« :رجاله رجال الصحيح؛ غير يوسف بن أبي بردة؛ وثقه ابن حبان»( ،((1والحديث

مر آنفًا ،وقال العجلي« :ثقة»(،((1
مداره على يوسف بن أبي بردة ،وقد أثنى عليه الحاكم كما ّ
((( مصباح الزجاجة (.)77/4
((( فتح الباري (.)214/10

((( مسند أحمد (.)448/41

((( كما يف بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي (.)752/2
((( شرح مشكل اآلثار (.)101/5

((( معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي ( ،)457/1برقم (.)111
((( السنة البن أبي عاصم برقم (.)254

((( كشف األستار عن زوائد مسند البزار (.)28/3
((( صحيح ابن حبان (.)139/13
( ((1أخالق النبي َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم (.)78/4
( ((1المستدرك ،كتاب اإليمان (.)86/1
( ((1القضاء والقدر (ص.)211
( ((1مجمع الزوائد (.)209/7
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( ((1الثقات للعجلي (.)374/2

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
وذكره ابن حبان يف الثقات((( ،وقال الذهبي« :ثقة»((( ،وقال الحافظ« :مقبول»((( ،قلت :واألقرب
-واهلل أعلم -أنه ال ينزل عن درجة الصدوق إن لم يكن ثقة.

وأما حسان بن إبراهيم الكرماين فقد قال حرب الكرماين« :سمعت أحمد يوثق حسان بن إبراهيم

ويقول :حديثه حديث أهل الصدق»((( ،وقال عثمان الدارمي عن ابن معين« :ليس به بأس»((( ،وقال
أبو زرعة« :ال بأس به»((( ،وقال النسائي« :ليس بالقوي»((( ،وقال ابن عدي« :وحسان عندي من أهل

الصدق إ َّ
ال أنه يغلط يف الشيء ،وليس ممن يظن به أنه يتعمد يف باب الرواية إسناد ًا أو متنًا ،وإنما

هو وهم منهَ ،وهو عندي ال بأس به» ،وقال الذهبي« :صدوق موثوق»((( ،وقال الحافظ« :صدوق
يخطئ»((( ،ولعل األقرب يف حاله قول اإلمام الذهبي ،فيكون الحديث حسنا ،واهلل أعلم.

َّحر ِ
وقوله« :ال َّط ْي ُر ت َْجرِي بِ َقدَ ٍر» بالت ِ
يك أي :بِأ ْمر اهلل وقضائه ،وقد كَانُوا فِي الجاهلِ َّية إِذا َأ َرا َد
ال تط ّير َورجعَ ،ف ْ
الرجل سفر ًا ،خرج فن ّفر الطير ،فإن ذهب َي ِمينًا تفاءلَ ،أو شما ً
أخرب َّ
ارع َأن َذلِك
الش ُ

ال أثر له(.((1

((( الثقات (.)638/7

((( الكاشف (.)399/2

((( تقريب التهذيب (ص.)610

((( الجرح والتعديل (.)238/3
((( تاريخ ابن معين (ص.)100

((( الجرح والتعديل (.)238/3

((( كتاب الضعفاء والمتروكين (ص.)34

((( ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص.)67
((( تقريب التهذيب (ص .)157

( ((1انظر :التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (.)123/2
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املبحث الثالث :يف األحاديث الواردة يف التفاؤل باألمساء
ِ
��و ِر ْب ِ
��ن َم ْخ َر َم َة ومروان بن الحكم ُي َصدِّ ُق
1.1ع��ن معمر ،عن الزهري ،عن عروة بن الزبير ،عن الم ْس َ
احبِ ِهَ ،قالاَ َ :خرج رس ُ ِ
يث ص ِ
ِ
ِ ٍ ِ
��ن ا ْل ُحدَ ْيبِ َي ِة ،فذكر الحديث
��ول اهلل  ز ََم َ
ك ُُّل َواح��د من ُْه َم��ا َحد َ َ
َ َ َ ُ

بطوله يف قصة صلح الحديبية وإرس��ال قريش نف��را منهم إلى النبي  من أجل الصلح وفيه:
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
��ن َح ْف ٍ
ف َع َل ْي ِه ْمَ ،ق َال
��ر َ
��م ُي َق ُال َل ُه مك َْر ُز ْب ُ
صَ ،ف َق َالَ :د ُعوني آتي��هَ ،ف َقا ُلوا :ائْتهَ ،ف َل َّما َأ ْش َ
« َف َق��ا َم َر ُج ٌل من ُْه ْ
النَّبِ��يَ :ه َذا ِمك َْرزٌَ ،و ُه َو َر ُج ٌل َف ِ
��م النَّبِ َّي َ ،ف َب ْين ََما ُه َو ُي َك ِّل ُم ُه إِ ْذ
اج ٌرَ ،ف َج َع َل ُي َك ِّل ُ
ُّ
ِ
ِ
��ن َع ْمرٍوَ :ق َال النَّبِ ُّي
وبَ ،ع ْن ع ْكرِ َمةََ :أ َّن ُه َل َّما َجا َء ُس َ
َج��ا َء ُس َ
��ه ْي ُل ْب ُ
��ه ْي ُل ْب ُن َع ْمرٍو َق َال َم ْع َم ٌرَ :ف َأ ْخ َب َرني َأ ُّي ُ
َ :ل َقدْ ُس ِّه َل َلك ُْم ِم ْن َأ ْمرِك ُْم »...الحديث.
أخرجه هبذا السياق البخاري((( ،وأحمد((( ،وابن حبان((( ،من طريق عبد الرزاق عن معمر به.

والشاهد فيه -كما هو ظاهر -تفاؤله  باسم "سهيل".

جبه إِ َذا َخرج لِح ِ ِ
��م َع:
2.2عن أنس بن مالك  أن رس��ول اهلل « ك َ
َ َ َ َ
َان ُي ْع ِ ُ ُ
اجته َأ ْن َي ْس َ
ِ
«يا ن ِ
يح»».
َج ُ
«يا َراشدُ »َ ،
َ
أخرجه الرتمذي((( ،والطحاوي((( ،والطرباين(((- ،ومن طريقه الضياء المقدسي(((،-

وأبو الشيخ(((- ،ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين((( ،-كلهم من طرق :عن محمد بن رافع النيسابوري،
عن عبد الملك بن عمرو العقدي ،عن حماد بن سلمة ،عن حميد الطويل ،عن أنس بن مالك به.

((( صحيح البخاري ،كتاب الشروط ،باب الشروط يف الجهاد )392-388/5( ،برقم ( 2731و.)2732
((( مسند أحمد ( )243/31برقم (.)18928
((( صحيح ابن حبان (.)216/11

((( سنن الترمذي ،أبواب السير ،باب ما جاء يف الطيرة ( )161/4برقم (.)1616
((( شرح مشكل اآلثار (.)103/5
((( المعجم األوسط (.)274/4

((( األحاديث المختارة (.)71/6

((( طبقات المحدثين بأصبهان (.)182/3
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((( أخبار أصبهان (.)176/2

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
وأخرجه الطرباين يف المعجم الصغير(((-ومن طريقه الضياء المقدسي((( ،-هبذا اإلسناد إال أنه

جعل ثابتًا البناين مكان حميد.

وأخرجه الحسن بن موسى األشيب يف جزئه((( .وأخرجه الحارث بن أبي أسامة يف مسنده((( ،عن

أحمد بن إسحاق الحضرمي .كالهما (الحسن وأحمد) عن حماد بن سلمة ،عن حميد ،عن بكر بن
عبد اهلل المزين ،مرسالً.

والحديث حسن؛ قال الرتمذي« :حديث حسن صحيح غريب» ،وصححه األلباين((( ،والظاهر أنه

ال ُي ّ
الحديث الموصول بالمرسل؛ َّ
ُ
فإن عبد الملك بن عمرو العقدي ثقة مخرج حديثه يف الصحيحين،
عل
وقد صحح الرتمذي حديثه.

وحميد الطويل موصوف بالتدليس((( إال أن عدم تصريحه بالسماع يف هذا الحديث ال يقدح يف

صحته ،فإن روايته عن أنس لها اعتبار خاص ،قال شعبة« :لم يسمع حميد من أنس إال أربعة وعشرين
حديثًا ،والباقي سمعها من ثابت ،أو ث َّبته فيها ثابت ،قال العالئي :فعلى تقدير أن يكون مراسيل ،قد تبين

الواسطة فيها ،وهو ثقة محتج به»(((.

جبه» أي يستحسنه ويتفاءل به« ،إِ َذا َخرج لِحاجتِ ِه َأ ْن يسمع :يا ر ِ
اشدُ » أي واجد
ومعنى «ك َ
َ َ َ َ
َان ُي ْع ِ ُ ُ
َْ َ َ َ َ
«يا ن ِ
يح» .أي من ُقضيت حاجتُه وأصاب طلبته ،والمراد هذا وأمثاله لما ورد من أنه
َج ُ
الطريق المستقيم َ

 كان يعجبه الفأل الحسن(((.

ِ
ِ
ٍ (((
ب َه ِذ ِه النَّا َقةَ؟ َف َقا َم ٌ
3.3عن يحيى بن سعيد َّ
رجل
«م ْن َي ْحل ُ
أن النبي  قال لل ْق َحة عنْدهَ :

((( المعجم الصغير (.)331/1

((( األحاديث المختارة (.)48/5

((( جزء الحسن بن موسى األشيب (ص )81برقم (.)57
((( بغية الباحث ( )794/2برقم (.)803

((( صحيح الجامع الصغير برقم (.)4978

((( تعريف أهل التقديس (ص  )38رقم (.)71
((( جامع التحصيل (ص.)168

((( انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ،)2900/7والنهاية يف غريب الحديث ( )18/5وفيه يقال :نجح فالن ،وأنجح ،إذا
أصاب طِ ْل َبتَه.
((( ال ِّل ْق َحة :بالكسر والفتح :الناقة القريبة العهد بالنتاج .النهاية يف غريب الحديث (.)262/4
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فق��ال ل��ه :ما اس��مك ؟ فقال له :مرة ،قال :اج ِلس ،ث��م قال :من يح ِلب ِ
هذه النَّا َق��ة ؟ فقام ٌ
رجل فقال له:
ْ ْ
َ ْ َ ْ ُ
َ ْ ُ
ِ
ما اس��مك ؟ قال :حرب ،قالِ :
��مك ؟ قال:
ْ
اجلس ثم قالَ :م ْن َي ْحلب هذه النَّاقة ؟ فقام آخر فقال :ما ْاس ُ
َْ
ْ ُ
ي ِعيش ،قالِ :
ب».
احل ْ
ْ
َ
ً
معضال.
أخرجه اإلمام مالك يف الموطأ ((( عن يحيى بن سعيد عن ،النبي ،
وأخرجه الطرباين يف المعجم الكبير((( ،وابن قانع يف معجم الصحابة((( ،من طريق سعيد بن

أبي مريم .وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة((( ،من طريق قتيبة بن سعيد .وأخرجه ابن عبد الرب يف
التمهيد((( ،من طريق عبد اهلل بن وهب .،ثالثتهم :عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن
جبير ،عن يعيش الغفاري.

قال الهيثمي« :رواه الطرباين ،وإسناده حسن»(((.
ورجاله ثقات معروفون؛ ما عدا ابن لهيعة فإنه قد تغير وساء حفظه ،ولكن روى عنه هذا الحديث

يتحرى يف األخذ عن ابن لهيعة؛ ف ُقبلت رواياهتم
عبد اهلل بن وهب ،وقتيبة بن سعيد ،وكالهما ممن كان ّ
عنه ،قال أبو داود :سمعت قتيبة يقول« :كنا ال نكتب حديث ابن لهيعة إال من كتب ابن أخيه ،أو كتب
ابن وهب ،إال ما كان من حديث األعرج»(((.

وقال جعفر بن محمد الفريابي :سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول« :قال لي

أحمد بن حنبل :أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح ،قال :قلت :ألنا كنا نكتب من كتاب عبد اهلل ابن
وهب ،ثم نسمعه من ابن لهيعة»(((.

((( الموطأ ،برواية أبي مصعب ( )152/2برقم ( )2049وبرواية يحيى الليثي ( )973/2وبرواية محمد بن الحسن الشيباين
(.)313/1
((( المعجم الكبير (.)72/24

((( معجم الصحابة (.)239/3

((( معرفة الصحابة (.)2820/5

((( التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد (.)277/22
((( مجمع الزوائد (.)47/8

((( تهذيب الكمال ( ،)494/15وابن أخيه هو :لهيعة بن عيسى بن لهيعة قاضي مصر.
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((( تهذيب الكمال (.)494/15

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
لك َّن ابن لهيعة مدلس؛ ذكره الحافظ يف المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين((( ،وقد عنعن يف

هذا اإلسناد؛ ولم أقف على تصريح له بالتحديث؛ فالحديث ضعيف.

ول اهَّلل َي َت َفا َء ُلَ ،ولاَ َي َت َط َّي ُر َو ُي ْع ِ
َ 4.4ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َان َر ُس ُ
ج ُب ُه الاِ ْس ُم ا ْل َح َس ُن».
اس َ ق َال« :ك َ
مدار هذا الحديث على ليث بن أبي ُسليم ،واختلف عنه:

فرواه ُه َر ْيم بن سفيان عند أحمد((( ،وأبو جعفر الرازي عند ابن الجعد((( -ومن طريقه أبو الشيخ(((،

والبغوي((( -كالهما عن ليث ،عن عكرمة ،عن ابن عباس --به.

ورواه سعيد بن مسلمة -عند الطرباين((( -عن ليث ،عن عبد الملك ،عن عطاء ،عن ابن

عباس --به.

ورواه جرير بن عبد الحميد ،واختلف عنه:
فرواه أبو داود الطيالسي((( ،وعثمان بن محمد -هو ابن أبي شيـبة -عند أحمد((( ،كالهما

(الطيالسي ،وابن أبي شيـبة) عن جرير ،عن ليث ،عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ،عن عكرمة ،عن
ابن عباس --به؛ إال أن الطيالسي قال :عن عبد الملك؛ أظنه ابن أبي بشير.

وخالفهما علي بن المديني عند ابن حبان(((-ومن طريقه الضياء المقدسي( -((1فرواه عن جرير بن

عبد الحميد ،عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ،عن عكرمة ،عن ابن عباس  به ،فلم يذكر فيه

ليثا.

((( تعريف أهل التقديس (ص  )54رقم (.)140
((( مسند أحمد ( )489/4برقم (.)2766

((( مسند علي بن الجعد (ص )440برقم (.)3007
((( أخالق النبي ( )339/2برقم (.)737

((( شرح السنة للبغوي ( )175/12برقم ( ،)3254واألنوار يف شمائل النبي المختار (.)708/1
((( المعجم الكبير ( )140/11برقم (.)11294
((( مسند الطيالسي ( )408/4برقم (.)2813
((( مسند أحمد ( )169/4برقم (.)2328

((( صحيح ابن حبان ( )139/13برقم (.)5825
( ((1األحاديث المختارة (.)144/12
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والصواب عن جرير :رواية الطيالسي ،وعثمان بن محمد؛ إلمامتهما واجتماعهما عليه ،وهو

الموافق لرواية ُهريم ،وأبي جعفر الرازي عن ليث ،واهلل أعلم.

فأولى الروايات :رواية ُهريم بن سفيان ،وأبي جعفر الرازي؛ فقد تابعهما على ذلك جرير بن

عبد الحميد -يف الراجح عنه ،-وال ُتعارض روايته برواية سعيد بن مسلمة؛ فهو ضعيف كما قال

الحافظ(((.

وقد تفرد به ليث بن أبي سليم قال الحافظ :صدوق اختلط جد ًا ولم يتميز حديثه فت ُِرك((( ،وقد قال

الهيثمي« :رواه أحمد والطرباين ،وفيه ليث بن أبي سليم ،وهو ضعيف بغير كذب»((( ،وال يبعد أن يكون

الحمل عليه يف هذا الخالف؛ فالحديث ضعيف ،واهلل أعلم.

��ول اهَّللِ َ ق َ
َ 5.5ع�� ْن محمد بن إبراهيم بن الحارث ال َّت ْي ِميَ :أ َّن َر ُس َ
ب َلنَا؟»،
«م ْن َي ْح ُل ُ
��الَ :
ِّ
ِ
«م ِن َه َذا ا ْل ُم َت َك ِّل ُم؟» َف َق َالَ :أنَا ا ْل ُم َس ِ
َف َقا َم َر ُج ٌل مِ ْن َبنِي ُس�� َل ْي ٍمَ ،ف َق َالَ :أنَا َيا َر ُس َ
��او ُرَ ،ق َال:
��ول اهَّللَ ،ف َق َالَ :
«اج ِلس»ُ ،ثم َق َال رس ُ ِ
ب َلنَا؟»َ ،ف َقا َم َر ُج ٌل َ
آخ ُر مِ ْن َبنِي ُس َل ْي ٍمَ ،ف َق َالَ :أنَا َيا
«م ْن َي ْح ُل ُ
ْ ْ
ول اهَّلل َ ،
َ ُ
َّ
ح َك رس ُ ِ
ول اهَّللَِ ،ف َق َال« :من ا ْلم َت َك ِّلم؟» َف َق َالَ :أنَا ِخدَ ٌاشَ ،ف َض ِ
َر ُس َ
«اج ِل ْس»،
ول اهَّلل َ ،و َق َالْ :
َ ُ
َ ْ ُ ُ
اب :يا رس َ ِ
تَ ،و ُأ ْخبِ ُر َك بِ َما َأ َر ْد َت»َ ،ف َق َال:
اص ُم ْ
ول اهَّلل َأ َت َك َّل ُم َأ ْم َأ ْص ُم ْت؟َ ،ف َق َالَ « :ب ِل ْ
َف َق َال ُع َم ُر ْب ُن ا ْل َخ َّط ِ َ َ ُ
َفأ ْخبِ ْرنِي َيا َر ُس َ
ْت َيا ُع َم ُر َأن ََّها طِ َي َرةٌ»َ ،ق َال« :لاَ َط ْي َر إِلاَّ َط ْي ُر ُهَ ،ولاَ َخ ْي َر إِلاَّ َخ ْي ُر ُهَ ،و َلكِنِّي
ول اهَّللَِ ،ق َالَ « :ظنَن َ
ِ
ب ا ْل َف ْأ َل ا ْل َح َس َن».
ُأح ُّ
أخرجه ابن وهب((( ،عن ابن سمعان عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي.
والحديث ضعيف؛ فيه علتان:

العلة األولى :ابن سمعان :هو عبد اهلل بن زياد بن سمعان المخزومي ،قال فيه الذهبيّ :
«كذبه

مالك»((( ،وقال الحافظ« :مرتوك اهتمه بالكذب أبو داود وغيره»(((.
((( تقريب التهذيب (ص.)241
((( تقريب التهذيب (ص.)464
((( مجمع الزوائد (.)47/8

((( الجامع يف الحديث (ص.)742
((( الكاشف (.)553/1

30

((( تقريب التهذيب (ص.)303

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
والثانية :أن اإلسناد مرسل؛ َّ
فإن محمد بن إبراهيم التيمي من طبقة التابعين ،قال فيه الحافظ« :ثقة،

له أفراد ،من الرابعة»(((.

ِ
ث َع ِام اًل َس َ
َان إِ َذا َب َع َ
��أ َل َع ِن
6.6عن بريدة َ أ َّن النَّبِ َّي « ك َ
��ي ٍءَ ،وك َ
َان لاَ َي َت َط َّي ُر م ْن َش ْ
ك فِي وج ِه ِه ،وإِ ْن َكرِه اسمه رئِي كَر ِ
ِ ِ
ِِ
اه َي ُة َذلِ َ
��ر َذلِ َ
ك فِي َو ْج ِه ِه،
َ
َ ْ
َ ْ َ ُ ُ َ َ
��م ُه َفرِ َح بِه َو ُرئ َي بِ ْش ُ
ْاس��مهَ ،فإِ َذا َأ ْع َج َب ُه ْاس ُ
ِ
ِ
َوإِ َذا َد َخ َل َق ْر َي ًة َس َ
��ر َذلِ َ
ك فِي َو ْج ِه ِهَ ،وإِ ْن َكرِ َه ْاس َم َها
��أ َل َع ِن ْاس��م َها؛ َفإِ ْن َأ ْع َج َب ُه ْاس ُم َها َفرِ َح بِ َها َو ُرئ َي بِ ْش ُ
رئِي كَر ِ
اه َي ُة َذلِ َ
ك فِي َو ْج ِه ِه».
ُ َ َ
(((
(((
(((
(((
وتمام((( ،من طرق :عن هشام
أخرجه أبو داود  ،وأحمد  ،وابن حبان  ،والبيهقي ّ ،

الدَّ ْستُوائي ،عن قتادة بن دعامة ،عن عبد اهلل بن بريدة ،عن أبيه.
هكذا رواه هشام الدَّ ْستُوائي عن قتادة.

وخالفه سعيد بن بشير -عند الطرباين((( ،وأبي الشيخ((( ،والبغوي((( -فرواه عن قتادة ،عن

مطرف بن عبد اهلل بن الشخير ،عن أبيه أن رسول اهلل  كان إذا سأل عن اسم الرجل؛ فإن
كان حسنًا عرف ذلك يف وجهه ،وإن كان سيئًا ُرئِ َي ذلك يف وجهه ،وإذا سأل عن اسم القرية فكذلك.
قال الطرباين« :لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن مطرف إال سعيد بن بشير ،ورواه هشام الدَّ ْستوائي
عن قتادة ،عن ابن بريدة ،عن أبيه» ،وقال البغوي« :ويروي هذا الحديث عبد اهلل بن بريدة ،عن أبيه ،عن

رسول اهلل .»

وسعيد بن بشير ضعيف كما قال الحافظ( ،((1فحديثه هنا منكر.
((( تقريب التهذيب (ص.)465

((( سنن أبي داود كتاب الطب ،باب يف الطيرة( ،ص )597برقم (.)3920
((( مسند أحمد ( )34/38برقم (.)22946
((( صحيح ابن حبان (.)142/13

((( شعب اإليمان ( )399/2والسنن الكبرى (.)240/8
((( فوائد تمام ( )293/1برقم (.)734

((( المعجم األوسط ( )72/5برقم (.)4704
((( أخالق النبي .)341/2( 

((( األنوار يف شمائل النبي المختار ( 710/2برقم .)1133
( ((1تقريب التهذيب (ص.)465
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ويف اإلسناد األول انقطاع؛ فقتادة لم يسمع من عبد اهلل بن بريدة كما نقل الرتمذي عن بعض أهل

العلم(((؛ فالحديث ضعيف ،واهلل أعلم.

7.7عن ابن عباس َّ 
أن النبي  قال« :لاَ طِ َي َرةََ ،و َلكِ َّن ُه َف ْأ ٌلَ ،وا ْل َف ْأ ُل ا ْل ُم ْر َس ُلَ :ي َس ٌار،
ك ع َلى َغيرِ ِميع ٍ
ِ
ِ
ِ
اد».
ْ َ
َو َسال ٌم َون َْح ُو ُه م َن الأْ َ ْس َماءَ ،ي ْعرِ ُض َل َ َ
أخرجه ابن وهب((( ،قال :حدثنا طلحة بن عمرو ،عن عطاء ،عن ابن عباس.

وطلحة بن عمرو هو الحضرمي المكي؛ قال الحافظ« :مرتوك»((( ،فالحديث ضعيف جدً ا.

((( جامع التحصيل (ص.)255

((( الجامع يف الحديث (ص.)717
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((( الكاشف ( ،)514/1وتقريب التهذيب (ص.)283
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املبحث الرابع :فيما ورد يف أخذ الفأل من فم الرجل
��ول اهَّلل ِ  س ِ
َ 1.1ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ 
«أ َّن َر ُس َ
��م َع ك َِل َم ًة َف َأ ْع َج َب ْت ُهَ ،ف َق َالَ :أ َخ ْذنَا َف ْأ َل َ
ك ِم ْن
َ
فِ َ
يك».
أخرجه أبو داود((( ،وأحمد((( ،وابن السني((( ،وأبو الشيخ((( ،كلهم من طرق :عن وهيب بن

خالد ،عن سهيل بن أبي صالح ،عن رجل ،عن أبي هريرة به.

وقد ُأهبم الراوي عن أبي هريرة يف هذا اإلسناد ،ولكن أخرجه البيهقي من طريق سهل بن بكار((( ،وأبو

الشيخ من طريق مؤمل بن إسماعيل((( ،كالهما عن وهيب بن خالد ،عن سهيل بن أبي صالح ،عن أبيه عن
أبي هريرة به ،ف ُع ِرف َّ
أن المبهم يف اإلسناد السابق هو أبو صالح السمان ،وهو ثقة من رجال الصحيحين؛
فالحديث حسن لذاته؛ ألجل سهيل؛ فهو صدوق((( ،وقد صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة(((.

ِ
ِ
��ال :س ِ
��م َع النَّبِ
��و َي ُق ُ
��ولَ « :ي��ا َح َس�� ُن»
��ي َر ُج�ًل�اً ف��ي َع ْس�� َك ِره َو ُه َ
2.2ع��ن عم��ر ب��ن س�ّل�اّ م َق َ َ
ُّ
« َيا َح َس ُن»َ ،ف َق َال النَّبِي َ :
ك ِم ْن فِ َ
«أ َخ ْذنَا َف ْأ َل َ
يك».
ُّ
أخرجه ابن أبي الدنيا((( ،فقال :حدثنا إسحاق بن إسماعيل ،حدثنا معن بن عيسى القزاز ،حدثني

عمر بن سلاّ م به.

عمر بن سالم من أتباع التابعين ،ذكره ابن حجر يف الطبقة السابعة( ،((1فالحديث ضعيف معضل.
((( سنن أبي داود ،كتاب الطب ،باب يف الطيرة( ،ص )597برقم (.)3917
((( مسند أحمد ( )16/15برقم (.)9040

((( عمل اليوم والليلة ،باب ما يقول إذا سمع ما يعجبه وما يتفاءل به (ص )183برقم (.)291
((( أخالق النبي ( )75/4برقم (.)793

((( شعب اإليمان ( )399/2برقم (.)1126
((( أخالق النبي ( )75/4برقم (.)793
((( تقريب التهذيب (ص.)259

((( السلسلة الصحيحة ،برقم (.)726

((( اإلشراف يف منازل األشراف (ص ،)285برقم (.)384
( ((1تقريب التهذيب (ص .)413
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َ 3.3عن كَثِ ِير ب ِن َعب ِد اهَّللَِ ،عن َأبِ ِ
يهَ ،ع ْن َجدِّ ِه َع ْم ِرو ْب ِن مِ ْل َح َ
ان ا ْل ُم َزنِ ِّي َ ،ع ِن النَّبِ ِّي ،
ْ
ْ ْ
ْ
َأنَّ��ه س ِ
ِ
��م َع َر ُجلاً َي ُق ُ
ك ِم ْن فِ َ
��ن َأ َخ ْذنَا َف ْأ َل َ
«يا َل َّب ْي َ
يك،
ك ،ن َْح ُ
ولَ :هاكها َخض َ
ُ َ
��رةََ ،ف َق َال النَّبِ ُّي َ :
ف.
اخ ُر ُجوا بِنَا إِ َلى َخ ِض َر َة(((»َ ،ق َالَ :ف َخ َر ُجوا إِ َل ْي َها َف َما ُس َّل فِ َيها َس ْي ٌ
ْ
أخرجه ابن أبي عاصم((( ،والطرباين((( ،وابن السني((( ،وأبو نعيم((( ،كلهم من طرق :عن كثير بن

عبد اهلل ،عن أبيه ،عن جده.

حسن
قال الهيثمي« :رواه الطرباين يف الكبير واألوسط ،وكثير بن عبد اهلل ضعيف جد ًا ،وقد ّ

الرتمذي حديثه ،وبقية رجاله ثقات»(((.

وقال ابن حبان يف ترجمة كثير بن عبد اهلل« :منكر الحديث جد ًا ،يروي عن أبيه عن جده نسخة
موضوعة ،ال يحل ذكرها يف الكتب وال الرواية عنه»((( ،وقال الذهبيٍ :
«واه»((( ،وقال الحافظ« :ضعيف،

أفرط من نسبه إلى الكذب»(((.

فالحديث منكر ،وأورد ابن عدي خربه هذا يف جملة مناكيره(.((1
��ول اهَّللِ  س ِ
��الَ :
��م َع كَلِ َم ًة َف َأ ْع َج َب ْت ُهَ ،ف َق َ
َ 4.4ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َ أ َّن َر ُس ُ
«أ َخ ْذنَا َف ْأ َل َ
ك ِم ْن
َ
فِ َ
يك».
أخرجه أبو الشيخ( ،((1فقال :حدثنا أبو بكر البزار ،حدثنا أحمد بن المعلى اآلدمي ،حدثنا حفص بن
((( قيل :إن خضرة اسم علم لخيرب ،وكان النبي  عزم على النهوض إليها ،فتفاءل بقول علي  :يا خضرة ،فخرج إلى
خيرب ،وقيل :نادى إنسانا هبذا االسم فتفاءل  بخضرة العيش ونضرته .تاج العروس للزبيدي (.)185/11
((( اآلحاد والمثاين (.)347/2

((( المعجم الكبير ( ،)20/17والمعجم األوسط (.)185/4
((( عمل اليوم والليلة (ص.)183
((( الطب النبوي (.)310/1

((( مجمع الزوائد (.)106/5

((( المجروحين من المحدثين (.)221/2
((( الكاشف (.)145/2

((( تقريب التهذيب (ص.)460
( ((1الكامل (.)62/6
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( ((1أخالق النبي .)71/4( 
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عمار ،حدثنا المبارك بن فضالة ،عن عبيد اهلل بن عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر به.
وهذا الحديث منكر؛ فيه علتان:

األولى :يف سنده حفص بن عمار المع ِّلم ،ساق له ابن عدي أحاديث منكرة ،ثم قال« :وال أعرف

لحفص هذا أنكر من هذه األحاديث هبذه األسانيد التي رواها»((( ،وقال الذهبي« :منكر الحديث»(((،
وقال أيضًا« :مجهول»(((.

العلة الثانية :مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي((( ،ولم يصرح بالسماع يف هذا الحديث.

((( الكامل يف ضعفاء الرجال (.)292/3
((( المغني يف الضعفاء (ص.)180
((( ميزان االعتدال (.)560/1

((( تقريب التهذيب (ص.)519
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املبحث اخلامس :فيما ورد َّ
أن خري الطرية الفأل
ِ لأِ
��مع َت مِن َخلِيلِ َك َش��ي ًئا ُتحدِّ ُثن ِ ِ
ِ
يه؟
ْ َ
ْ
َ 1.1ع�� ْن مضارب بن ح��زن َق َالُ :ق ْل ُت َ -ي ْعني َبِي ُه َر ْي َرةََ :-ه ْل َس ْ
َق َالَ :ن َع ْم؛ َس ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
ول « :لاَ َعدْ َوى َولاَ َه َامةََ ،و َخ ْي ُر ال ِّط َيرِة ا ْل َف ْأ ُلَ ،وا ْل َع ْي ُن َح ٌّق».
أخرجه أحمد(((- ،ومن طريقه المزي((( ،-واب ُن أبي شيبة((( ،من طريق إسماعيل بن علية .وأخرجه

أبو يعلى((( ،من طريق خالد بن عبد اهلل الطحان .وأخرجه البزار((( من طريق بشر بن المفضل .وأخرجه
الطربي أيضًا((( من طريق سفيان الثوري .أربعتهم :عن سعيد بن إياس الجريري ،عن مضارب بن

حزن ،عن أبي هريرة به ،قال البزار« :ال نعلم روى مضارب عن أبي هريرة إال هذا الحديث».

ومضارب بن حزن هو التميمي المجاشعي البصري؛ قال فيه ابن سعد« :كان قليل الحديث»(((،

وقال العجلي« :تابعي ثقة»((( ،وذكره ابن حبان يف الثقات((( ،وترجم له البخاري يف التاريخ الكبير وقال:

«سمع أبا هريرة»( ،((1وقال الذهبي« :ثقة»( ،((1وقال الحافظ« :مقبول»(،((1واألقرب -واهلل أعلم -أنه
ال ينزل عن درجة الصدوق ،فاإلسناد حسن.

وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر عن محمد بن قيس ُسئِ َل َأ ُبو ُه َر ْي َر َة َ س ِم ْع َت مِ ْن
ول اهَّللِ  :ال ِّطير ُة فِي َثلاَ ٍ
رس ِ
ث :فِي ا ْل َم ْس َك ِنَ ،وا ْل َف َر ِ
سَ ،وا ْل َم ْر َأ ِة؟ َق َالُ :ق ْل ُت :إِ َذ ْن َأ ُق َ
ول َع َلى
ََ
َ ُ
((( مسند أحمد ( )215/16برقم (.)10321
((( تهذيب الكمال (.)49/28

((( مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب األدب )310/5( ،برقم (.)26395
((( مسند أبي يعلى ( )509/11برقم (.)6632
((( مسند البزار ( )268/16برقم (.)9458
((( تهذيب اآلثار ( )10/3برقم (.)15
((( الطبقات الكبرى (.)189/7
((( الثقات (.)281/2
((( الثقات (.)453/5

( ((1التاريخ الكبير (.)19/8
( ((1الكاشف (.)268/2
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( ((1تقريب التهذيب (ص.)534

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
رس ِ
ولَ :
ول اهَّللِ َ ي ُق ُ
ول اهَّللِ َ ما َل ْم َي ُق ْلَ ،و َلكِنِّي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
«أ ْصدَ ُق ال ِّط َي َر ِة ا ْل َف ْأ ُل،
َ ُ
َوا ْل َع ْي ُن َح ٌّق».

أخرجه أحمد((( من طريق أبي معشر السندي ،عن محمد بن قيس به.

وهذا اإلسناد ضعيف؛ أبو معشر نجيح السندي ضعيف الحديث((( ،ومحمد بن قيس هو المدين

القاص ،قال فيه الحافظ« :ثقة من السادسة ،وحديثه عن الصحابة مرسل»(((.
ّ

تنبيه:
د ّلت األحاديث السابقة على النهي عن الطيرة ،والنهي عام لم ُيخص منه نوع دون نوع ،ويشكل
«و َخ ْي ُر ال ِّط َيرِة ا ْل َف ْأ ُل»َّ ،
فإن فيه أن من أنواع الطيرة ما هو خير ،وهذا
على ذلك النهي؛ قو ُله صلى اهلل عليهَ :
النوع هو الفأل؛ حيث جعله من خير أنواعها ،والفأل مستحب ،وليس منهيا عنه ،وقد أجاب العلماء عن

هذا اإلشكال ،ولهم يف الجواب عن ذلك مسالك:

المسلك األول :أن هذا مستخدم يف اللغة العربية ،وهو التفضيل بين أمرين باعتبار كوهنما من

نفس الباب؛ وأن هذا التعبير ليس على حقيقته ،وإنما جرى فيه النبي  على عادة العرب

من إجراء الكالم على زعم الخصم؛ حتى ال ينفر عن التفكير فيه فإذا سمعه وتفكر تقبله.

2-2قال الطيبي« :قوله" :وخيرها الفأل" الضمير المؤنث راجع إلى "الطيرة" ،وقد ُعلم أن ال خير
فيها ،فهو كقوله تعالى :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ [سورة الفرقان]24:؛ هذا مبني

على زعمهم ،أو هو من باب قولهم :الصيف أحر من الش��تاء؛ أي الفأل يف بابه أبلغ من الطيرة

يف باهبا»(((.

((( مسند أحمد ( )265/13برقم (.)7883
((( تقريب التهذيب (ص.)559

((( تقريب التهذيب (ص .)503وانظر :جامع التحصيل يف أحكام المراسيل (ص .)268وقد فرق الحافظ ابن حجر بين محمد بن قيس
ووهم -يف التقريب -من خلط بينهما ،والذي ذهب
القاص وبين محمد بن قيس شيخ أبي معشر فجعل األول ثقة ،والثاين ضعيفًاّ ،
إليه ابن معين وابن أبي حاتم والمزي والذهبي ومشى عليه الحافظ يف هتذيب التهذيب هو عدم التفريق بينهما ،وهو الصواب ،كما
نص عليه ابن معين حيث قال( :محمد بن قيس الذي يروي عنه أبو معشر هو محمد بن قيس القاص ،كان يقص بالمدينة) ،تاريخ
ابن معين رواية الدوري ( ،)196/3وانظر :الجرح والتعديل ( ،)64/8وتهذيب الكمال ( ،)323/26وميزان االعتدال (،)16/4
وتهذيب التهذيب (.)414/9
((( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (.)2978/9
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قال الحافظ ابن حجر بعد نقل شيء من كالم الطيبي المتقدم« :وهو من إرخاء العنان يف

المخادعة؛ بأن يجري الكالم على زعم الخصم؛ حتى ال يشمئز عن التفكر فيه ،فإذا تفكر فأنصف
إطماع للسامع يف االستماع والقبول ،ال َّ
أن يف الطيرة
من نفسه َقبِل الحق ،فقوله« :خيرها الفأل»
ٌ

خير ًا؛ حقيقةً»(((.

المسلك الثاين :أنه إنما جعل الفأل من الطيرة لالشرتاك بينهما يف تأثير كل منهما فيما هو فيه؛

والفأل يف ذلك أبلغ.

قال ابن حجر« :الحاصل أن أفعل التفضيل يف ذلك إنما هو بين القدر المشرتك بين الشيئين،

والقدر المشرتك بين الطيرة والفأل :تأثير كل منهما فيما هو فيه ،والفأل يف ذلك أبلغ»(((.

المسلك الثالثّ :
أن َج ْعل الفأل من الطيرة إنما هو باعتبار المعنى اللغوي للطيرة؛ فهي يف أصل

استقر العرف الشرعي على جعل الطيرة خاصة بباب الشر ،والفأل
اللغة عامة يف الخير والشر ،لكن
َّ

خاص بالخير.

وقال النووي« :الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر ،وأكثره يف السرور ،والطيرة ال تكون إال يف

الشؤم؛ وقد ُتستعمل مجازا يف السرور»(((.

خير أنواع الطيرة
وقال المال علي القاري -يف شرح حديث :وخيرها الفأل« :-أي:
ُ
-بالمعنى اللغوي األعم من المأخذ األصلي« :-الفأل»؛ أي الفأل الحسن بالكلمة الطيبة ،ال المأخوذ

من الطيرة »(((.

التفريق بين الطيرة والفأل ،والفصل بينهما ،وظهر جل ًّيا تم ُّيز كل منهما عن
وقد استقر يف الشريعة
ُ

اآلخر يف الحقيقة ،ويف األثر يف النفوس ،ويف غير ذلك من النتائج.

يميَ ،أ َّن َأباه َأ ْخبره َأ َّنه س ِ
3.3ع��ن حي��ة الت َِّم ِ
��م َع النَّبِي َ ي ُق ُ
��ي َء فِي ا ْل َهامَِ ،وا ْل َع ْي ُن
ُ
َ
ُ
َ َّ
ُ
َ
َ
َ
ول« :لاَ َش ْ
َّ
ّ
َح ٌّقَ ،و َأ ْصدَ ُق ال ِّط َيرِ ا ْل َف ْأ ُل».
((( فتح الباري (.)214/10
((( فتح الباري (.)214/10

((( شرح صحيح مسلم (.)218/14
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((( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)2892/7

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
أخرجه الرتمذي((( ،وأحمد((( ،والبخاري يف التاريخ الكبير ،ويف األدب المفرد((( ،وابن

أبي عاصم((( ،والطرباين((( ،كلهم من طريق علي بن المبارك الهنائي البصري .وأخرجه أحمد(((،
والبخاري((( ،وأبو يعلى((( ،وابن أبي خيثمة يف التاريخ الكبير((( ،وابن أبي عاصم( ،((1والطرباين يف
الكبير( ،((1كلهم من طريق حرب بن شداد اليشكري ،كالهما (علي بن المبارك ،وحرب بن شداد) عن

يحيى بن أبي كثير ،عن حية بن حابس التميمي ،عن أبيه مرفوعًا.

هكذا رواه علي بن حرب ،وحرب بن شداد ،وخالفهما شيبان بن عبد الرحمن النحوي عند

أحمد( ،((1والبخاري يف التاريخ الكبير( ،((1وابن أبي خيثمة( .((1وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي عند
ابن منده يف معرفة الصحابة( ،((1وأبي العباس األصم يف جزء له( ،((1فروياه عن يحيى بن أبي كثير ،عن

حية بن حابس ،عن أبيه ،عن أبي هريرة به ،فزادا يف اإلسناد أبا هريرة.

ورواه أبان ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن رجل ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ،ذكره أبو زرعة(.((1

((( سنن الترمذي ،أبواب الطب ،باب ما جاء أن العين حق ( )397/4برقم (.)2061
((( مسند أحمد ( )181/27برقم (.)16627

((( التاريخ الكبير ( ،)108/3واألدب المفرد (ص.)315
((( اآلحاد والمثاين (.)389/2
((( المعجم الكبير (.)31/4

((( مسند أحمد ( )280/34برقم (.)20680
((( التاريخ الكبير (.)108/3
((( مسند أحمد (.)155/3

((( التاريخ الكبير ال بن أبي خيثمة (.)190/1
( ((1اآلحاد والمثاين (.)390/2
( ((1المعجم الكبير (.)31/4
( ((1مسند أحمد (.)31/4

( ((1التاريخ الكبير (.)108/3

( ((1التاريخ الكبير البن أبي خيثمة (.)480/1
( ((1معرفة الصحابة (.)425/1

( ((1الجزء الثاين من حديث أبي العباس األصم برقم (.)40
( ((1كما يف علل ابن أبي حاتم (.)662/5
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قال الرتمذي« :وحديث حية بن حابس حديث غريب ،وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير ،عن

حية بن حابس ،عن أبيه ،عن أبي هريرة عن النبي  ،وعلي بن المبارك ،وحرب بن شداد

ال يذكران فيه :عن أبي هريرة»((( ،وقال أيضًا« :سألت محمد ًا عن هذا الحديث فقال :روى علي بن

المبارك ،وحرب بن شداد ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن حية بن حابس التميمي ،عن أبيه قال :سمعت
رسول اهلل  .وروى شيبان هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ،عن حية بن حابس ،عن أبيه،
عن أبي هريرة .قال :قلت له :كيف علي بن المبارك؟ قال :صاحب كتاب ،وشيبان صاحب كتاب ،ولم

ً
علي بن المبارك أشبه لما وافقه
أر محمدا يقضي يف هذا الحديث بشيء .قال أبو عيسى :وكأن حديث ّ
حرب بن شداد »((( ،وقال أبو حاتم« :الصحيح :يحيى ،عن حية ،عن أبيه ،عن النبي »

وقال أبو زرعة« :أشبه عندي :يحيى ،عن حية ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ،عن النبي َّ 
ألن أبان
قد رواه فقال :يحيى ،عن رجل ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ،عن النبي  ،(((»وقال ابن منده:
وهكذا رواه علي بن المبارك وحرب ،وخالفهما األوزاعي وشيبان ،(((.وقال الحافظ ابن حجر« :رواه

والبخاري يف تاريخه ،ويف األدب المفرد ،كلهم من طريق يحيى بن أبي
ّرمذي ،وابن خزيمة،
أحمد ،والت
ّ
ّ

أصح»(((.
كثير ،عن ح ّية ،وقال شيبان :عن يحيى ،عن حية ،عن أبي هريرة ،واألول ّ

قلت :ولعل هذا االختالف من حية بن حابس التميمي؛ فإنه ال يعرف له راو إال يحيى بن أبي كثير،

وال توثيق إال ذكر ابن حبان له يف ثقاته((( ،وقال فيه الذهبي« :روى عن أبيه وعنه يحيى ابن أبي كثير فقط»(((،
وقال الحافظ« :مقبول»((( ،ولذا فإن الحديث ضعيف من أجل حية بن حابس ،وقد حكم ابن عبد الرب على
الحديث باالضطراب ،فقال« :يف إسناد حديثه اضطراب؛ يختلف فيه على يحيى ابن أبي كثير»(((.

((( سنن الترمذي (.)397/4
((( العلل الكبير (.)266/1

((( علل ابن أبي حاتم (.)662/5
((( معرفة الصحابة (.)425/1
((( اإلصابة (.)655/1
((( الثقات (.)182/4

((( ميزان االعتدال (.)624/1

((( تقريب التهذيب (ص.)185
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((( االستيعاب يف معرفة األصحاب (.)280/1

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
ثم َق َال
لي ،عن أبيه ،أن اً
رجل قال يا رسول اهلل ،ما تقول يف الطيرة؟ قال« :ال َش ْي َءَّ ،
4.4عن موسى بن ُع ّ
ِ
الصالِح».
ال َّثانية :ال َش ْي َءَ ،و َخ ْي ُر َها ال َف ْأ ُل َّ
(((
لي هو :ابن رباح اللخمي تابعي ثقة من الثالثة(((،
ع
مرسل؛
وهو
اإلسناد
هبذا
أخرجه ابن وهب
ُ
ّ

لي بن رباح ،قال فيه الحافظ« :صدوق ربما أخطأ»(((.
وموسى بن ُع ّ

َ 5.5ع��ن ُأم س�� َلم َة رض��ي اهلل عنْها َقا َل ْتُ :ذكِ��ر ِ
ت ال ِّط َي َر ُة ِعنْ��دَ النَّبِ ِّي َ ،ف َقا ُل��وا :فِي الدَّ ِار،
ْ ِّ َ َ َ
َ
ُ
َان ِمن َْها َش ْي ٌء َف ِفي ا ْل َف ْأ ِل».
َوا ْل َم ْر َأ ِةَ ،والدَّ ا َّب ِةَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي « :إِ ْن ك َ
أخرجه الطرباين((( قال :حدثنا محمد بن أبان ،نا محمد بن خالد بن ِخداش ،نا سلم بن قتيبة ،نا

يونس بن أبي إسحاق ،عن أبي إسحاق ،عن أبي سلمة ،عن أم سلمة به .وقال« :لم يرو هذا الحديث
عن أبي إسحاق إال يونس ،وال عن يونس إال أبو قتيبة ،تفرد به :محمد بن خالد بن ِخداش».
قال الهيثمي« :رواه الطرباين يف األوسط ،وفيه محمد بن أبان ،فإن كان هو الواسطي فقد وثقه ابن

حبان ،وفيه مقال ،وبقية رجاله ثقات».

قلت :محمد بن أبان ليس هو الواسطي ،وإنما هو األصبهاين كنيته أبو مسلم قال عنه الذهبي:

«ثقة مكثر ،روى عنه الطرباين وأبو الشيخ وجماعة ،وكان أحد الفقهاء»((( ،وأما الواسطي فلم يدركه
الطرباين؛ ألنه تويف سنة ثمان وثالثين ومائتين((( ،وولد الطرباين سنة ستين ومائتين ،ولهذا فهو يروي

عنه يف المعجم األوسط بواسطة(((.

وسلم بن قتيبة هو أبو قتيبة الخراساين قال فيه الحافظ« :صدوق» (((.
((( الجامع يف الحديث البن وهب (ص )717برقم (.)625
((( تقريب التهذيب (ص.)401
((( تقريب التهذيب (ص.)553

((( المعجم األوسط ( )234/7برقم (.)7368
((( تاريخ اإلسالم (.)235/22

((( تقريب التهذيب (ص.) 465

((( انظر مثال :المعجم األوسط ( )213/3حيث روى الطرباين عن إبراهيم بن أحمد الواسطي عن محمد بن أبان الواسطي.
((( تقريب التهذيب (ص.)475
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ومحمد بن خالد بن خداش المهلبي صدوق يغرب(((.
ويونس بن أبي إسحاق أبو إسرائيل السبيعي الكويف صدوق يهم قليالً (((.

وأبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد ،قيل إنه اختلط بأخرة((( ،والراوي عنه هنا يونس ،وقد ذكر

ابن نمير أنه روى عنه بعد االختالط(((.

وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة مشهور.
فأبو إسحاق السبيعي مدلس((( ،وقد عنعن ،ولم أقف على تصريح له بالتحديث ،واختلط بأخرة،

ومحمد بن خالد بن خداش صدوق يغرب وقد تفرد هبذا الحديث ،فالحديث ضعيف.

َ 6.6ع ْن عروة بن عامر ا ْل ُق َر ِش��ي َ ق َالُ :ذكِ َر ْت ال ِّط َي َر ُة ِعنْدَ النَّبِي َ ف َق َالَ :
«أ ْح َس��ن َُها
ِّ
ُّ
ِ
ِ
��أ ُل ،ولاَ تَرد مس ِ
��ل ًماَ ،ف��إِ َذا َر َأى َأ َحدُ ك ُْم َما َيك َْر ُه َف ْل َي ُق ْ
ْتَ ،ولاَ َيدْ َف ُع
��ل :ال َّل ُه َّم لاَ َي ْأتي بِا ْل َح َس��نَات إِلاَّ َأن َ
ا ْل َف ْ َ ُ ُّ ُ ْ
السيئ ِ
ْتَ ،ولاَ َح ْو َل َولاَ ُق َّو َة إِلاَّ بِ َ
ك».
َات إِلاَّ َأن َ
َّ ِّ
أخرجه أبو داود((( ،وابن أبي شيبة((( ،وأبو بكر الخالل((( ،والبيهقي((( ،وأبو بكر الخرائطي(،((1

من طريق سفيان الثوري .وأخرجه ابن أبي شيبة( ،((1وابن السني( ،((1والبيهقي( ،((1من طريق
((( تقريب التهذيب (ص.) 246
((( تقريب التهذيب (ص.) 631

((( انظر :الكواكب النيرات (ص ،)341وذكر ابن رجب يف شرح العلل تقريب التهذيب (ص.) 423
((( شرح علل الترمذي (.)710/2

((( ذكره ابن حجر يف الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين ،كما يف تعريف أهل التقديس (ص  ،)42وأهل الطبقة الثالثة ال ُيقبل حديثهم
إال إذا صرحوا بالسماع.
((( سنن أبي داود ،كتاب الطب ،باب يف الطيرة (ص ) 97برقم (.)3919

((( مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب األدب ( ) 310/5برقم (.)26392
((( كتاب السنة للخالل ( )154/4برقم (.)1405

((( السنن الكبرى ،جماع أبواب الحكم يف الساحر ،باب العيافة والطيرة ( )240/8برقم (.)16521
( ((1مكارم األخالق (ص )355برقم (.)752

( ((1مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الدعاء ( )70/6برقم (.)29541
( ((1عمل اليوم والليلة (ص )184برقم (.)293
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( ((1شعب اإليمان ( )400/2برقم (.)1128

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
األعمش .كالهما :عن حبيب بن أبي ثابت ،عن عروة بن عامر به.
وهذا الحديث ضعيف؛ فيه علتان:

األولى :اإلرسال فإن عروة بن عامر اختلف يف صحبته فقال أبو منصور البارودي« :له صحبة»(((،

وقال الحافظ« :أثبت غير واحد له صحبة ،وشك فيه بعضهم ،وروايته عن بعض الصحابة ال تمنع أن
يكون صحابيًا»((( ،وقال النووي« :رواه أبو داود بإسناد صحيح»((( ،وذهب ابن معين((( ،وأبو حاتم(((،

وابن حبان((( ،وابن قانع((( ،والبيهقي((( ،والمزي((( ،والذهبي( ،((1والعالئي( ،((1وغيرهم إلى أنه تابعي،
وحديثه مرسل( ،((1وهو الراجح لعدم ثبوت ما ّ
يدل على صحبته.

الدوري اب َن معين عن
والعلة الثانية :االنقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة بن عامر ،فقد سأل
ُّ

حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر فقال« :مرسل»( ،((1وقال الحافظ« :الظاهر أن رواية حبيب عنه
منقطعة» ( ،((1إضافة إلى كون حبيب مدلسا وقد عنعن؛ قال عنه الحافظ« :ثقة فقيه جليل ،وكان كثير اإلرسال
والتدليس»( ،((1وذكره يف المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين( ،((1ولم أقف على تصريح له بالتحديث.

((( اإلصابة (.)404/4

((( تهذيب التهذيب (.)185/7

((( شرح صحيح مسلم (.)224/14

((( تاريخ ابن معين ،رواية الدوري (.)576/3
((( المراسيل ،البن أبي حاتم (ص.)149
((( الثقات ،البن حبان (.)195/5

((( معجم الصحابة ،البن قانع (.)262/2
((( الدعوات للبيهقي (.)205/2
((( تهذيب الكمال (.)26/20

( ((1الكاشف للذهبي (.)19/2

( ((1جامع التحصيل (ص ،)237وانظر :الرواة المختلف يف صحبتهم (.)640/2

( ((1تاريخ ابن معين رواية الدوري ( ،)576/3والمراسيل ،البن أبي حاتم (ص ،)149والثقات ،البن حبان ( ،)195/5ومعجم الصحابة،
البن قانع ( ،)262/2والدعوات للبيهقي ( ،)205/2وتهذيب الكمال ( ،)26/20والكاشف ،للذهبي ( ،)19/2وجامع التحصيل
(ص ،)237وانظر الرواة المختلف يف صحبتهم (.)640/2
( ((1تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)576/3
( ((1تهذيب التهذيب (.)185/7
( ((1تقريب التهذيب (ص)150

( ((1تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص.)38
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7.7عن أنس بن مالك  ،أن رسول اهلل  قال« :لاَ َعدْ َوىَ ،ولاَ َها َمَ ،و َأ ْصدَ ُق ال َّط ْيرِ
ا ْل َف ْأ ُلَ ،وا ْل َع ْي ُن َح ٌّق».
أخرجه ابن وهب((( فقال :حدثني واقد بن سالمة ،عن يزيد بن أبان الرقاشي ،عن أنس بن مالك به.

والحديث ضعيف؛ فيه يزيد الرقاشي ،قال ابن سعد« :كان ضعيفا قدريا»((( ،وقال :عمرو بن علي:

«كان يحي بن سعيد ال يحدث عنه ،وكان عبدالرحمن -يعني ابن مهدي-يحدث عنه»((( ،وقال أحمد بن
قاصا»((( ،وقال النسائي« :مرتوك»((( ،وقال
حنبل« :كان منكر الحديث ،وكان شعبة يحمل عليه ،وكان ًّ

الذهبي وابن حجر« :ضعيف»((( ،وتغني عنه األحاديث الصحيحة السابقة.

َ 8.8ع ْن َأبِي ُأ َما َم َة َ أ َّن النَّبِي َ ق َال« :لاَ َش ْي َء فِي ا ْل َهامَِ ،وا ْل َع ْي َن َح ٌّقَ ،و َأ ْصدَ َق ال َّط ْيرِ
َّ
ا ْل َف ْأ ُل».
أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير((( فقال :حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ،حدثنا أبو المغيرة،

حدثنا عفير بن معدان ،عن سليم بن عامر ،عن أبي أمامة به.

والحديث ضعيف؛ قال الهيثمي« :رواه الطرباين ،وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف»((( ،وقال
أبو حاتم« :ضعيف الحديث ،يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة َع ِن النَّبِ ِّي 
-بالمناكير -ما ال أصل له ،ال يشتغل بروايته»((( ،وقال الحافظ« :ضعيف»(.((1

((( الجامع يف الحديث البن وهب (ص ) 731برقم (.)640
((( الطبقات الكبرى (.)245/7
((( الجرح والتعديل (.)251/9
((( الجرح والتعديل (.)252/9

((( الضعفاء والمتروكون (ص.)110

((( الكاشف ( ،)380/2وتقريب التهذيب (ص.) 599
((( المعجم الكبير (.)164/8
((( مجمع الزوائد (.)106/5

((( الجرح والتعديل (.)36/7
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( ((1تقريب التهذيب (ص.)393

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل

املبحث السادس:
يف أحاديث مشتهرة على ألسنة الناس تتعلق بالفأل
ول اهَّللِ  بي َت ِشع ٍر َق ُّط إلاَّ بيتًا و ِ
َ 1.1ع ْن َعائِ َش َة َ قا َل ْتَ « :ما َج َم َع َر ُس ُ
احدً ا:
َْ َ
ْ
َْ
َت َفا َء ْل بِ َما ت َْه َوى َيك ُْن َف َل َق َّل

َان إلاَّ ت ََح َّقق
َما ُي َق ُال لِ َش ْي ٍء ك َ

َقا َل ْت َعائِ َشةَُ :ل ْم َي ُق ْل َت َح َّق َقا ،ل ِ َئلاَّ ُي ْع ِر َب ُه َف َي ِص َير ِش ْع ًرا».

أخرجه البيهقي((( ،والخطيب((( ،من طرق :عن عبد اهلل بن مالك النحوي ،عن علي بن عمرو

األنصاري ،عن سفيان بن عيينة ،عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة به.

وعبد اهلل بن مالك النحوي مجهول الحال ،ترجم له الخطيب((( ،ولم يذكر فيه جرحًا وال

ً
تعديال ،وأما علي بن عمرو األنصاري فقد قال فيه ابن أبي حاتم« :محله الصدق»((( ،وذكره ابن حبان
يف الثقات((( ،وقال الحافظ ابن حجر« :وقال ابن قانع فيه :ضعيف ،ووجدت له حديثًا منكر ًا جد ًا،
أخرجه البيهقي ،والخطيب ،من طريق عبد اهلل بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد اهلل ،عنه»(((.

قال البيهقي« :لم أكتبه إال هبذا اإلسناد ،وفيهم من يجهل حاله» ،وقال الخطيب« :غريب جد ًا ،لم

أكتبه إال هبذا اإلسناد» ،وقال الحافظ ابن حجر« :ال يصح»((( ،وقال أيضًا« :ووجدت عن المزي قال:
هذا خرب موضوع على ابن عيينة»((( ،وقال األلباين« :منكر جد ًا»(((.

((( السنن الكبرى ،جماع أبواب ما اختص به ،باب لم يكن له أن يتعلم الشعر وال أن يكتب (.)68/7
((( تاريخ بغداد (.)178/10
((( تاريخ بغداد (.)178/10

((( الجرح والتعديل (.)200/6
((( الثقات (.)178/10

((( تهذيب التهذيب (.)473/8
((( فتح الباري (.)541/10

((( لسان الميزان (.)372/3

((( السلسلة الضعيفة برقم (.)6374
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2.2عن الرويهب الس��لمي  قال :قال رس��ول اهلل « :ال َف ْأ ُل ُم ْر َس ٌ
اس
��ل((( ،وال ُع َط ُ
َش ِ
اهدٌ (((».
أخرجه الحكيم الرتمذي يف نوادر األصول((( ،قال :حدثنا محمد بن بقية ،عن رجل ،عن الرويهب

السلمي به.

وأورده السيوطي يف الآللئ المصنوعة يف األخبار الموضوعة((( ،وابن عراق يف تنـزيه الشريعة(((،

وقال« :عند الرتمذي الحكيم؛ بسند ضعيف» ،وكذا أورده صاحب الجد الحثيث يف بيان ما ليس

بحديث((( ،وضعفه األلباين يف ضعيف الجامع الصغير(((.

أن النبي  قالَ « :ت َفا َء ُلوا بالخَ ْيرِ ت ِ
3.3حديث َّ
َجدُ وه».

قال األلباين« :وهذا((( بمعنى الحديث المشهور يف بعض البالد« :تفاءلوا بالخير تجدوه» ،وال

أعرف له أصالً»(((.

والظاهر أنه من األحاديث المشتهرة على ألسنة الناس يف العصور المتأخرة ،فإنني لم أجده يف

يدي ،واهلل أعلم.
المصادر التي بين ّ

ٌ
مرسل من قِ َبل اهلل يستقبلك به كالبشير لك ،فإذا تفاءلت فقد أحسنت به الظن ،واهلل عند ظن عبده .فيض القدير
((( أي :الفأل الحسن
(.)461 /4
((( أي :داللة صادقة على صدق الحديث الذي قارنه العطاس .فيض القدير (.)461 /4
((( نوادر األصول (ص )744برقم (.)1065

((( الآللئ المصنوعة يف األخبار الموضوعة (.)243/2
((( تنزيه الشريعة (.)293/2

((( الجد الحثيث (ص.)145

((( ضعيف الجامع الصغير برقم (.)4023

((( يعني حديث عائشة المتقدم برقم (.)26
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((( سلسلة األحاديث الضعيفة (.)829/13

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل

A
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد؛
فقد خلصت يف هذا البحث إلى عدد من النتائج ،أهمها:
•بلغ عدد األحاديث يف هذه الدراس��ة س��تة وعش��رين حديثا ،ثبت منه��ا عن النبي

تسعة أحاديث.

صح عن رسول اهلل  أن الفأل هو الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
• ّ
صح عن رسول اهلل  أنه كان يحب الفأل ويعجبه ،ويكره الطيرة.
• ّ

صح عن رسول اهلل  أنه كان يتفاءل باألسماء ،ويتفاءل بما يسمعه من كالم حسن.
• ّ
•الفأل :حسن ظن باهلل تعالى ،ورجاء له ،وباعث على االستعانة به ،والتوكل عليه ،وعلى سرور
النفس ،وانشراح الصدر ،وهو مسكن للخوف ،باعث لآلمال.

ص��ح عن رس��ول اهلل أن خير الطيرة الف��أل ،وذكر العلماء أن الطي��رة كلها ال خير
• ّ
فيه��ا ،وم��ا ورد من َّ
أن( :خيرها الفأل) ليس على ظاهره ،ب��ل هو مبني على زعم العرب ،وهذا

أس��لوب نبوي حكيم؛ بأن يجري الكالم على زعم الخصم حتى ال يشمئز عن التفكر فيه ،فإذا
تفكر فأنصف من نفسه َقبِ َل الحق؛ فقوله" :خيرها الفأل" إطماع للسامع يف االستماع والقبول،

ال َّ
أن يف الطي��رة خي��ر ًا حقيق��ةً ،وذهب بعضهم إلى أن أصل االس��تعمال اللغوي للفأل والطيرة
واحد ،وأهنما يس��تعمالن يف الخير والش��ر ،لكن الذي غلب -من حيث االستعمال -استعمال

الفأل للخير ،واستعمال الطيرة للشر.

•اإلسالم يحارب الظواهر السلبية ،و ُي ِ
وجدُ البديل لها ،بل ويقدم العالج المناسب للقضاء على
ما ينجم عنها من آثار سلبية ،فاإلسالم عندما حارب التطير أوجد البديل الذي يناسب الفطرة،

وهو الفأل الحسن.
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ومن التوصيات:
•أهمية جمع األحاديث المتعلقة بما يقابل هذا الموضوع ،وهي األحاديث الواردة يف التش��اؤم
والطيرة.

•ضرورة نشر األحاديث الواردة يف الفأل ،وإبرازها للمسلمين وغيرهم؛ حيث إن هذا الموضوع
ّ
الحث على هذا
من الموضوعات المش�تركة بين جميع األديان والثقافات ،وقد سبق ديننا إلى
الموضوع وتأصيله والدعوة إليه ،النتزاع الناس من ظلمات اليأس والحزن والكآبة؛ إلى السعة

والسعادة وإحسان الظن باهلل وطلب رحمته.

ّ
المقل ،ويجعله خالصا لوجهه
هذا وأسأل اهلل تبارك وتعالى -بمنّه وكرمه -أن يتقبل مني جهد

الكريم ،ويغفر لي ويتجاوز عني فيما كان من زلل وخطأ ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة

للعالمين ،سيدنا ونبينا محمد ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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4.4اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،لمحمد بن حبان ال ُبستي .الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت-
الطبعة :األولى1408 ،ﻫ  1988 -م ترتيب علي بن بلبان الفارسي .تحقيق :شعيب األرنؤوط.

5.5أخبار أصبهان ،ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاين .تعليق :سيد كسروي حسن .الناشر :دار
الكتب العلمية  -بيروت  -الطبعة :األولى1410 ،ﻫ1990-م.

6.6أخالق النبي وآدابه ،ألبي الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جعفر األصبهاين ،تحقيق :صالح بن محمد
الونيان .الناشر :دار المسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة :األولى 1998م.

7.7االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ألبي عمر يوسف بن عبد الرب القرطبي .تحقيق :علي محمد
البجاوي .الناشر :دار الجيل -بيروت -الطبعة األولى1412 :ﻫ  1992 -م.

8.8اإلشراف يف منازل األشراف ،ألبي بكر عبد اهلل بن محمد ابن أبي الدنيا .تحقيق :د.نجم عبد
الرحمن خلف ،الناشر :مكتبة الرشد-الرياض -الطبعة :األولى1411 ،ﻫ1990 -م.

9.9اإلصابة يف تميـيز الصحابة ،البن حجر (ت 852ﻫ) ،ط دار الكتب العلمية ،بـيروت.

1010األموال البن زنجويه ،تحقيق د .شاكر ذيب فياض .الناشر :مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية ،الرياض -الطبعة :األولى 1406ﻫ  1986 -م -

1111األنوار يف شمائل النبي المختار ،تأليف :محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ،الناشر:
دار المكتبي  -دمشق -الطبعة :األولى 1416ﻫ  1995 -م .تحقيق :الشيخ إبراهيم اليعقوبي.
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1212بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .الناشر:
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  -المدينة المنورة -الطبعة األولى1413 :ﻫ 1992 -م تحقيق:
د .حسين أحمد صالح الباكري.

1313تاريخ ابن معين برواية الدوري ،تحقيق :أ.د .أحمد محمد نور سيف .الناشر :مركز البحث العلمي
وإحياء الرتاث اإلسالمي  -مكة المكرمة -الطبعة األولى.1979 - 1399 ،

1414تاريخ ابن معين برواية عثمان الدارمي ،تحقيق :أ.د .أحمد محمد نور سيف .الناشر :دار المأمون
للرتاث  -دمشق.

1515تاريخ ابن معين برواية ابن محرز ،الناشر :مجمع اللغة العربية  -دمشق -الطبعة :األولى1405 ،ﻫ
1985 -م .تحقيق :محمد كامل القصار.

1616تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،تأليف :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
الذهبي .تحقيق :د .عمر عبد السالم تدمري .دار النشر :دار الكتاب العربي  -بيروت -لبنان-

الطبعة األولى1407 :ﻫ 1987 -م.

1717التاريخ الكبير ،لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري .الناشر :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد
 -الدكن  -طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان.

1818تاريخ بغداد ،تأليف :أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي .الناشر :دار الكتب العلمية -
بيروت الطبعة :األولى1417 ،ﻫ .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا.

1919تسهيل العقيدة اإلسالمية ،د .عبد اهلل بن عبد العزيز الجربين .الناشر :دار العصيمي للنشر والتوزيع.
الطبعة :الثانية.

2020تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن
أحمد بن حجر العسقالين (ت 852ﻫ) ،تحقيق د .عاصم بن عبداهلل القريويت ،الناشر :مكتبة المنار

 -عمان ،الطبعة األولى1403 ،ﻫ 1983 -م.

2121تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين (ت 852ﻫ) ،تحقيق :محمد عوامة ،دار الرشيد-حلب،
ط1412 ،4ﻫ1992-م.

2222التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد تأليف :أبو عمر يوسف بن عبد البر .الناشر :وزارة
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األوقاف والشؤون اإلسالمية  -المغرب -عام النشر1387 :ﻫ .تحقيق :مصطفى العلوي.

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
2323تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة ،لنور الدين علي بن محمد ابن عراق
الكناين .الناشر :دار الكتب العلمية-بيروت -الطبعة :األولى 1399ﻫ .تحقيق :عبد الوهاب عبد
اللطيف ،وعبد اهلل محمد الصديق الغماري.

2424تهذيب اآلثار ،ألبي جعفر محمد بن جرير الطربي .الناشر :مطبعة المدين-القاهرة -تحقيق:
محمود محمد شاكر.

2525تهذيب التهذيب ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالين .الناشر :مطبعة دائرة المعارف النظامية-
الهند -الطبعة األولى1326 :ﻫ.

2626تهذيب الكمال ،ليوسف بن الزكي أبي الحجاج المزي .الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت -الطبعة
األولى1400 :ﻫ 1980 -م  -تحقيق :د .بشار عواد معروف.

2727التيسير بشرح الجامع الصغير ،لزين الدين عبد الرؤوف المناوي .الناشر :مكتبة اإلمام الشافعي -
الرياض -الطبعة :الثالثة 1408ﻫ 1988 -م.

2828الثقات ،ألبي حاتم محمد بن حبان ال ُبستي .الناشر :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد
الدكن الهند -الطبعة :األولى1393 ،ه 1973 -م .تحت مراقبة :الدكتور محمد عبد المعيد
خان.

2929جامع البيان يف تفسير القرآن ،تأليف :أبو جعفر محمد بن جرير الطربي .الناشر :دار هجر .الطبعة:
األولى -تحقيق :مكتب التحقيق بدار هجر.

3030جامع التحصيل يف أحكام المراسيل ،لصالح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العالئي ،تحقيق:
حمدي عبد المجيد السلفي .الناشر :عالم الكتب  -بيروت -الطبعة :الثانية1407 ،ﻫ 1986 -م.

3131الجامع الصحيح ،لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري .الناشر :دار طوق النجاة  -الطبعة :األولى،
1422ﻫ .تحقيق :د .محمد زهير الناصر.

3232الجامع يف الحديث ،لعبد اهلل بن وهب المصري .الناشر :دار ابن الجوزي  -الرياض -الطبعة:
األولى 1416ﻫ  1995 -م .تحقيق :د مصطفى حسن أبو الخير.

3333الجد الحثيث يف بيان ما ليس بحديث ،ألحمد بن عبدالكريم الغزي ،تحقيق :د .بكر بن عبد اهلل أبو
زيد .الناشر :دار الراية -الرياض -الطبعة :األولى 1412ﻫ.
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3434الجديد يف شرح كتاب التوحيد ،لمحمد بن عبد العزيز القرعاوي .الناشر :مكتبة السوادي-جدة-
الطبعة :الخامسة 1424ﻫ2003/م .تحقيق :محمد بن أحمد سيد.

3535الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم الرازي .الناشر :دار إحياء الرتاث العربي  -بيروت -الطبعة
األولى1271 -ﻫ  1952 -م.

3636الدعوات الكبير ،ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي .تحقيق :د .بدر بن عبد اهلل البدر .الناشر:
غراس للنشر والتوزيع -الكويت -الطبعة :األولى 2009م.

3737ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ،لمحمد بن أحمد الذهبي .الناشر مكتبة المنار -الزرقاء -سنة
النشر  -1406تحقيق محمد شكور أمرير المياديني.

3838الرواة المختلف يف صحبتهم ممن لهم رواية يف الكتب الستة ،تأليف :د .كمال قالمي الجزائري.
الناشر :الجامعة اإلسالمية بالمدينة .الطبعة :األولى 1428ﻫ2007-م.

3939رياض الصالحين ،ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي .الناشر :مؤسسة الرسالة
-بيروت -الطبعة :الثالثة1419 ،ﻫ1998/م .تحقيق :شعيب األرنؤوط.

4040سلسلة األحاديث الصحيحة ،للشيخ محمد ناصر الدين األلباين ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع -الرياض -الطبعة :األولى 1415ﻫ

4141سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ محمد ناصر الدين األلباين .الناشر :مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع -الرياض -الطبعة :األولى 1412ﻫ 1992 -م.

4242السنة ،ألبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخالل .تحقيق :د .عطية الزهراين الناشر :دار الراية-
الرياض -الطبعة :األولى1410 ،ﻫ 1989 -م..

4343سنن ابن ماجه ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي ،تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي.

4444سنن أبي داود السجستاين ،الناشر :دار ابن حزم -الطبعة األولى1998/1419 :م .بيروت.

4545سنن الترمذي ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  -مصر -الطبعة :الثانية،
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1395ﻫ 1975-م تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر.

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
4646شرح السنة ،تأليف :محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الناشر :المكتب اإلسالمي
 دمشق -بيروت -الطبعة :الثانية1403 ،ﻫ 1983 -م .تحقيق :شعيب األرنؤوط-محمد زهيرالشاويش.

4747شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ،المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) ،لشرف الدين
الحسين بن عبد اهلل الطيبي (743ﻫ) ،تحقيق :د .عبد الحميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز
(مكة المكرمة  -الرياض) ،الطبعة :األولى1417 ،ﻫ  1997 -م

4848شرح مشكل اآلثار ،تأليف :أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي .الناشر :مؤسسة الرسالة -الطبعة:
األولى1415 ،ﻫ  1494 -م -تحقيق :شعيب األرنؤوط.

4949شعب اإليمان ،ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي .الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند -الطبعة :األولى1423 ،ﻫ  2003 -م .تحقيق :عبد
العلي عبد الحميد حامد.

5050صحيح األدب المفرد= ،األدب المفرد للبخاري ،وصحيحه للشيخ محمد ناصر الدين األلباين،
الناشر :دار الصديق للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة1418 ،ﻫ 1997 -م.

5151صحيح الجامع الصغير وزياداته ،للشيخ محمد ناصر الدين األلباين .الناشر :المكتب اإلسالمي.
5252صحيح مسلم ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي  -بيروت تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي.

5353الضعفاء والمتروكون ،المؤلف :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي .تحقيق :محمود
إبراهيم زايد .الناشر :دار الوعي  -حلب -الطبعة :األولى 1396ﻫ.

5454ضعيف الجامع الصغير ،لمحمد ناصر الدين األلباين .الناشر :المكتب اإلسالمي.

5555الطبقات الكبرى ،لمحمد بن سعد بن منيع الناشر :دار صادر  -بيروت -الطبعة األولى 1968 :م
تحقيق :إحسان عباس.

5656طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ،ألبي الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جعفر األصبهاين.
تحقيق :د .عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي .الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت -الطبعة:

الثانية 1412ﻫ 1992 -م.
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5757علل الترمذي الكبير ،تأليف :محمد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي .ترتيب أبي طالب القاضي.

تحقيق :صبحي السامرائي .الناشر :عالم الكتب ،مكتبة النهضة العربية  -بيروت -الطبعة:
األولى1409 ،ﻫ.

5858العلل ،البن أبي حاتم ألبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي .الناشر :مطابع الحميضي
الطبعة :األولى1427 ،ﻫ  2006 -م تحقيق :فريق من الباحثين بإشراف وعناية د .سعد بن عبداهلل
الحميد و د .خالد بن عبد الرحمن الجريسي.

5959العلل ومعرفة الرجال ،لإلمام أحمد بن حنبل .الناشر :المكتب اإلسالمي ،دار الخاين  -بيروت-
الرياض  -الطبعة األولى 1408ﻫ 1988 -م تحقيق :أ.د .وصي اهلل بن محمد عباس.

6060عمل اليوم والليلة ،ألبي بكر أحمد بن محمد بن السني .الناشر :الناشر :دار القبلة للثقافة اإلسالمية
ومؤسسة علوم القرآن  -جدة -بيروت -تحقيق :د .كوثر الربين.

6161الفائق يف غريب الحديث واألثر ،ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري .الناشر :دار المعرفة -
بيروت -الطبعة :الثانية .تحقيق :علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم.

6262فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تأليف :أحمد بن علي بن حجر العسقالين .الناشر :دار المعرفة
 -بيروت1379 -ﻫ.

6363الفوائد ،ألبي القاسم تمام بن محمد البجلي الرازي .الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض -الطبعة:
األولى 1412ﻫ .تحقيق :حمدي عبد المجيد السلفي.

6464فيض القدير شرح الجامع الصغير ،لعبد الرؤوف المناوي .الناشر :المكتبة التجارية الكربى
-مصر -الطبعة :األولى 1356ﻫ.

6565القضاء والقدر ،ألحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي .الناشر :مكتبة العبيكان -الرياض -الطبعة:
األولى 1421ﻫ 2000 -م .تحقيق :محمد بن عبد اهلل آل عامر.

6666القول السديد شرح كتاب التوحيد ،ألبي عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصرالسعدي ،الناشر :مجموعة
التحف النفائس الدولية ،الطبعة :الثالثة .تحقيق :المرتضى الزين أحمد.

6767القول المفيد على كتاب التوحيد ،لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين .الناشر :دار ابن الجوزي-
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الرياض -الطبعة :الثانية 1424ﻫ.

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
6868الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،لمحمد بن أحمد الذهبي .الناشر :دار القبلة للثقافة

اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن ،جدة -الطبعة :األولى 1413ﻫ  1992 -م تحقيق :محمد عوامة.

6969الكامل يف ضعفاء الرجال ،لعبد اهلل بن عدي الجرجاين .تحقيق :عادل أحمد عبدالموجود وعلي
محمد معوض .الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت-لبنان -الطبعة :األولى 1418ﻫ1997م.

7070كتاب الفوائد (الغيالنيات) ،تأليف :أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم البغدادي الشافعي.
تحقيق :د.حلمي كامل أسعد عبد الهادي .الناشر :دار ابن الجوزي  -الرياض -الطبعة :األولى،

1417ﻫ 1997 -م.

7171كشف األستار عن زوائد البزار ،لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي .تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي .الناشر :مؤسسة الرسالة -بيروت -الطبعة :األولى 1399ﻫ  1979 -م.

7272كشف المشكل من حديث الصحيحين ،ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي .تحقيق:
حسين علي البواب .الناشر :دار الوطن -الرياض-

7373الكواكب النيرات يف معرفة من الرواة الثقات ،لربكات بن أحمد بن محمد الخطيب ،أبو الربكات،
زين الدين ابن الكيال (ت929ﻫ) ،تحقيق :د .عبد القيوم عبد رب النبي ،الناشر :دار المأمون ـ
بيروت الطبعة :األولى ـ 1981م

7474الآللىء المصنوعة يف األحاديث الموضوعة ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت الطبعة :األولى
1417ﻫ 1996 -م .تحقيق :صالح بن محمد بن عويضة.

7575لسان الميزان ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالين الناشر :دار البشائر اإلسالمية
الطبعة :األولى 2002 ،م .تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة.

7676لسان العرب ،تأليف :محمد بن مكرم بن على ابن منظور أبو الفضل األنصاري .الناشر :دار صادر
 -بيروت -الطبعة :الثالثة 1414ﻫ.

7777لطائف المعارف ،لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي .الناشر :دار ابن حزم.
الطبعة :األولى 1424ﻫ 2004 -م.

7878المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،لمحمد بن حبان ال ُبستي .تحقيق :محمود
إبراهيم زايد .الناشر :دار الوعي  -حلب-الطبعة األولى1396 :ﻫ.
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7979مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ألبي الحسن نور الدين الهيثمي .تحقيق :حسام الدين القدسي.
الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة -عام النشر1414 :ﻫ  1994 -م.

8080مجموع الفتاوى ،لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين .الناشر :مجمع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية -عام النشر1416 :ﻫ1995/م .تحقيق :عبد

الرحمن بن محمد بن قاسم.

8181المخصص ،ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي .الناشر :دار إحياء الرتاث العربي -
بيروت -الطبعة :األولى1417 ،ﻫ 1996م .المحقق :خليل إبراهم جفال.

8282المراسيل ،ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي .تحقيق :شكر اهلل نعمة اهلل
قوجاين .الناشر :مؤسسة الرسالة-بيروت -الطبعة :األولى 1397ﻫ.

8383مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،ألبي الحسن علي بن سلطان المال الهروي القاري .الناشر:
دار الفكر -بيروت -الطبعة :األولى 1422ﻫ 2002 -م.

8484المستدرك على الصحيحين ،ألبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم .الناشر :دار الكتب العلمية -
بيروت  -الطبعة األولى1411 :ﻫ 1990 -م  -تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا.

8585مسند علي بن الجعد ،الناشر :مؤسسة نادر  -بيروت -الطبعة األولى1990 - 1410 :م تحقيق:
عامر أحمد حيدر.

8686مسند أبي داود الطيالسي ،الناشر :دار هجر  -مصر -الطبعة األولى1419 :ﻫ  1999 -م .تحقيق:
د .محمد بن عبد المحسن الرتكي.

8787مسند أبي يعلى ،الناشر :دار المأمون للرتاث  -دمشق الطبعة األولى 1404ﻫ1984 -م .تحقيق:
حسين سليم أسد.

8888مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،الناشر :مؤسسة الرسالة -الطبعة :األولى 1421ﻫ  2001 -م.
تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون.

8989مشاهير علماء األمصار ،ألبي محمد بن حبان البستي .الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر -
المنصورة -الطبعة :األولى 1411ﻫ 1991 -م .تحقيق :د .مرزوق على إبراهيم.

9090مصنف ابن أبي شيبة ،الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض -الطبعة األولى1409 :ﻫ تحقيق :كمال
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يوسف الحوت.

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل
9191مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاين ،الناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت  -الطبعة الثانية:
1403ﻫ - .تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي.

9292معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول ،لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي .الناشر:
دار ابن القيم  -الدمام -الطبعة :األولى 1410ﻫ 1990 -م تحقيق :عمر بن محمود أبو عمر.

9393معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي ،ألبي بكر اإلسماعيلي (( )371رواية أبي بكر الربقاين
عنه ت  ،)425تحقيق :د .زياد محمد منصور ،ط1410 1ﻫ1990م مكتبة العلوم والحكم،
المدينة المنورة.

9494معجم الصحابة ،ألبي القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوي .حقيق :د .محمد األمين
الجكني .الناشر :دار البيان -الكويت -الطبعة األولى1421 :ﻫ 2000 -م .ت

9595معجم الصحابة ،لعبد الباقي بن قانع األموي .المحقق :صالح بن سالم المصرايت .الناشر :مكتبة
الغرباء األثرية  -المدينة المنورة -الطبعة األولى1418 :ﻫ.

9696المعجم الكبير ،لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطرباين تحقيق :حمدي بن عبد المجيد
السلفي .دار النشر :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة الطبعة :الثانية،

9797المغني يف الضعفاء ،لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد الذهبي .تحقيق :د .نور الدين عرت.
الناشر :مطابع الدوحة الحديثة -قطر1987 -م.

9898مفتاح دار السعادة ،لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية .الناشر :دار الكتب العلمية-بيروت-
لبنان.

9999مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها ،ألبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي .تحقيق :أيمن
البحيري .الناشر :دار اآلفاق العربية ،القاهرة -الطبعة :األولى 1419ﻫ 1999 -م.

10100من تكلم فيه وهو مو ّثق ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي
(ت 748ﻫ) ،المحقق :محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني ،الناشر :مكتبة المنار
 -الزرقاء ،الطبعة :األولى1406 ،ﻫ 1986 -م.

10101موطأ اإلمام مالك ،برواية أبي مصعب الزهري .الناشر :مؤسسة الرسالة1412 -ﻫ  -تحقيق:
بشار عواد معروف  -محمود خليل.
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10102موطأ اإلمام مالك ،برواية محمد بن الحسن .تحقيق :د .تقي الدين الندوي .الناشر :دار القلم -
دمشق -الطبعة األولى1413 :ﻫ  1991 -م

10103موطأ اإلمام مالك ،برواية يحيى الليثي .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء الرتاث
العربي  -مصر.

10104ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،ألبي عبد اهلل الذهبي .تحقيق على البجاوي .الناشر :دار الفكر

10105النهاية يف غريب الحديث واألثر ،ألبي السعادات المبارك بن محمد ابن األثير الجزري

تحقيق :طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي .الناشر :المكتبة العلمية  -بيروت،
1399ﻫ 1979 -م.
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