


  

  ٥ؤماخطر التطري والتش

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  
  مقدمة 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء  
واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان 

  : إىل يوم الدين أما بعد
فهذه رسالة موجزة يف الطرية والتحذير منها، كتبتها حتذيًرا   

وقوع يف هذا القادح من قوادح العقيـدة،  إلخواين املسلمني من ال
خطـر الـتطري   (اليت هي مالك أمر املسلم، ومعقد جناته، ومسيتها 

سائلًا اهللا أن ينفع هبا، وجيعلها خالصة لوجهه الكرمي، إنه ) والتشاؤم
  . ويل ذلك والقادر عليه

  
  

  حممد بن عبد العزيز اخلضريي
  ١١٣١٣: الرياض ٣٩٨ب .ص



  
اؤمخطر التطري والتش ٦  

  الطرية
   :التعريف

ومسـي  . التشاؤم وهو توقع حصول الشـر : لتطري يف اللغةا  
التشاؤم تطًريا، ألن العرب كانوا يف اجلاهلية إذا خرج أحدهم ألمر 
قصد عش طائر فيهيجه، فإذا طار الطائر جهة اليمني، تـيمن بـه   

أما إذا ). السانح: (ومضى يف األمر، ويسمون الطائر يف هذه احلالة
به، ورجع عما عزم عليه، وكـانوا   طار جهة يسار اإلنسان تشاءم
  ). البارح: (يسمون الطري يف هذه احلالة

فجاء اإلسالم فأبطل هذا األمر، وهنى عنه، وشدد يف النكري   
  . على فاعله، ورد األمر إىل سنن اهللا الثابتة، وإىل قدرته املطلقة

وهو التيمن بسماع كلمة طيبة، ويشمل : التفاؤل: وضد التطري
  . ل يستبشر بهكل قول أو فع

أن الفأل يستعمل فيما يستحب،  :والفرق بني التطري والتفاؤل
  . والتطري فيما يكره غالًبا

وأما الشرع فخص الطـرية مبـا   : (قال احلافظ ابن حجر  
يسوء، والفأل مبا يسر، ومن شرطه أال يقصد إليـه فيصـري مـن    

  . )١()الطرية
كلمة طيبة، أن يسمع عند عزمه على فعل أمر  :ومثال التفاؤل

                              
  .١٠/٢١٥فتح الباري  )١(
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  . أو اًمسا حسًنا، أو يرى شيئًا طيًبا
  . )١(يتفاءل وال يتطري وقد كان النيب   

يا راشُد : إذا خرج من بيته حيب أن يسمع وكان رسول اهللا 
  )٢(يا جنيُح

  : تاريخ التطري وأمثلته
كان التطري موجوًدا عند العرب على الصفة املذكورة آنفًا،   

عن احلليمي ما ) الشعب(ل البيهقي يف وصفات أخرى تقارهبا، ونق
كان التطري يف اجلاهلية يف العرب إزعاج الطري عند إرادة : (ملخصه

وهكذا كانوا يتطريون بصـوت الغـراب،   : اخلروج للحاجة، قال
وكـان  : ومبرور الظباء، فسموا الكل تطًريا، ألن أصله األول، قال

علم تشاءم، أو راجًعا إذا رأى الصيب ذاهًبا إىل امل: التشاؤم يف العجم
تيمن، وكذا إذا رأى اجلمل موقًرا محلًا تشاءم، فإن رآه واضًعا محله 

  . )٣()تيمن، وحنو ذلك، فجاء الشرع برفع ذلك كله
فقد أخربنا اهللا سبحانه أن  :والتطري قدمي الوجود يف األمم  

فَإِذَا َجاَءْتُهُم : فرعون وقومه تطريوا مبوسى عليه السالم ومن معه
الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ُتِصْبُهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا بُِموَسـى َوَمـْن   

  ].١٣١:األعراف[ َمَعُه
قَالُوا اطَّيَّْرَنـا  : قبل ذلك تشاءم قوم صاحل بصاحل عليه السالم

                              
  .شاكر رواه أمحد وصححه أمحد )١(
  ).١٦١٦(رواه الترمذي وصححه  )٢(
  ).١٠/٢١٥(فتح الباري  )٣(
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  ].٤٧:النمل[ بَِك َوبَِمْن َمَعَك
قَالُوا إِنَّـا  : وكذلك أصحاب القرية تطريوا برسول اهللا إليهم

  .َتطَيَّْرَنا بِكُْم
وكان الرد عليهم مجيًعا أن ما حل هبم من شـر أو نقـص يف   
نفس أو مال أو ما نزل هبم من عقوبة ما هو إال من قبل أنفسـهم  

أَلَا إِنََّما طَـاِئُرُهْم ِعْنـَد   : بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم
: ألهـل القريـة  ، وقال الرسـل الثالثـة   ]١٣١:األعراف[ اللَِّه
َطَاِئُركُْم َمَعكُْم أَِئْن ذُكِّْرُتْم َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ُمْسرِفُون ]١٩:يس .[  

يومنا هذا يـتطريون، وتطريهـم دليـل     إىلومازال الناس   
ضعيف توكلهم على رهبم، ونقص عقوهلم، وإال فأي شأن للـتطري  

  . أو غريه مبستقبل اإلنسان وقدره
أيام معينة أو ساعات حمددة أو أعداد  وللناس يف التشاؤم من  

  . معروفة أخبار كثرية ينقضي منها العجب
يكرهون التكلم بلفظ العشرة، أو فعـل شـيء   (فالرافضة   

يكون عشرة، حىت البناء ال يبنون على عشرة أعمدة، وال بعشـرة  
جذوع وحنو ذلك، لكوهنم يبغضون خيار الصحابة، وهم العشـرة  

  . )١()املشهود هلم باجلنة
  ).١٣(وكثري من الناس يف الغرب يتشاءمون برقم 

ولذا حذفته بعض شركات الطريان من ترقيم املقاعد، كما   
                              

  ).١/١٠(منهاج السنة البن تيمية  )١(
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وآخـرون  . حذفوه من ترقيم املصاعد واألدوار يف العمائر الكبـار 
يتشاءمون بنعيق البوم والغراب، ورؤية األعور واألعرج والعليـل  

  . واملعتوه
نسان إذا فتح على نفسه باب واإل: )١( قال الشيخ ابن عثيمني

التشاؤم، فإهنا تضيق عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، 
حىت إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته مث قابله رجل ليس له 

اليوم يوم سوء وأغلق دكانه، ومل يبع : إال عني واحدة تشاءم، وقال
األربعـاء،   وكان بعضهم يتشاءم بيـوم  –والعياذ باهللا–ومل يشتر 

إنه يوم حنس وشؤم، ومنهم من يتشاءم بشـهر شـوال،   : ويقول
  .والسيما يف النكاح

عقد عليها يف شوال،  وقد نقضت عائشة هذا التشاؤم بأنه 
  . )٢(أيكن كانت أحظى عنده مين: وبين هبا يف شوال، فكانت تقول

وقد كان بعض عقالء اجلاهلية ينكر التطري ويتمدح بتركه،   
  : منهم قال شاعر

 أغدو علـى واقٍ وحـامت    ولقد غـدرت وكنـت ال   
ــا ــائم كاألي ــإذا األش  من، واأليـامن كاألشـائم     ف

  
  : وقال آخر

                              
  .طبعة دار العاصمة األوىل ٢/٣٢اجملموع املفيد  )١(
  .٢/١٠٣٩مسلم  )٢(
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  مضللون ودون الغيب أقفال   الزجر والطري والكهان كلهم 
  : وقال آخر

   لعمرك ما تدري الطـوارق باحلصـى  
 )١(وال زاجرات الطـري مـا اهللا صـانع     

  : حكم التطري
تأثريه، وجعله  لتطري حمرم، خمل بالتوحيد، قد نفى النيب ا  

  . شركًا، وأخرب أنه ال يرد املسلم، وأن الطرية من اجلبت
ال عدوى وال طـرية وال  «: ففي قوله : أما نفي تأثريه -١

  . حيث نفى تأثري الطرية )٢(»هامة وال صفر
وأما جعله عليه الصالة والسالم الطرية شركًا فقـد روى   -٢

الطرية شـرك،  «: أنه قال ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب 
يف حديث عبد اهللا بـن   وقوله  )٣(»الطرية شرك، الطرية شرك

من ردته الطرية عـن حاجتـه فقـد    «: عمرو رضي اهللا عنهما

                              
  .١٠/٢١٣فتح الباري  )١(
 )ال هامة: (وقوله). ٢٢٢٠(، يف الطب، ومسلم برقم ١٠/٢٠٦رواه البخاري  )٢(

: وهو طائر كانت العرب تزعم أن عظام امليت تصري هامة فتطري، وكانوا يقولون
اسقوين، اسقوين، : هامة فال تزال تقول –رأسه : أي –إن القتيل خترج من هامته 

: كانوا يتشاءمون بشهر صفر، وقيل: قيل) ال صفر: (وقوله. حىت يقتل قاتله 
داء يصيب البطن : اإلسالم، وقيلكانوا حيلونه عاًما وحيرمونه عاًما، فأبطله 

  .يزعمون أنه معٍد
هذا : يف السري وقال) ١٦١٤(يف الطب، والترمذي ) ٣٩١٠(رواه أبو داود  )٣(

  . .حديث حسن صحيح
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  .)١(»أشرك
وإمنا جعل التطري شركًا، العتقادهم أن ذلك جيلـب نفًعـا أو   

هللا تعاىل، وهذا االعتقاد منـاف  يدفع ضرًرا، فكأهنم أشركوه مع ا
َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَُه إِلَّا ُهَو َوإِنْ : لقوله تعاىل

، فاهللا هو النافع الضار، ]١٠٧:يونس[ ُيرِْدَك بَِخْيرٍ فَلَا َرادَّ ِلفَْضِلِه
  . وهذه الطيور ال تعلم الغيب، وال تدل على املخبأ من األمور بوجه

هو التشاؤم مبرئي أو مسموع، فإذا : التطري: (قال ابن القيم  
استعملها اإلنسان فرجع هبا من سفر وامتنع هبا عما عزم عليه، فقد 
قرع باب الشرك، بل وجله، وبرئ من التوكل على اهللا سـبحانه،  
وفتح على نفسه باب اخلوف والتعلق بغري اهللا، والتطري مما يـراه أو  

، إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّـاَك َنْسـَتِعنيُ  : على مقاميسمعه، وذلك قاطع 
فَاْعُبْدُه َوَتَوكَّلْ َعلَْيِه ]١٢٣:هود[ ،   َعلَْيِه َتَوكَّلْـُت َوإِلَْيـِه

فيصري قلبه متعلقًا بغري اهللا عبادة وتوكلًـا،  ] ١٠:الشورى[ َمَتابِ
سـاق  فيفسد عليه قلبه وإميانه وحاله، يبقى هدفًا لسهام الطرية، وي

إليه من كل أرب، ويقيض له الشيطان من يفسد عليه دينه ودنياه، 
  ). وكم هلك بسبب ذلك وخسر الدنيا واآلخرة

فإذا تطري اإلنسان بشيء رآه أو : )٢(قال الشيخ ابن عثيمني   
مسعه، فإنه ال يعد مشركًا شركًا خيرجه من امللة، لكنه أشرك مـن  

                              
السلسلة الصحيحة (وصححه األلباين ) ٢٨٧(وابن السين  ٢/٢٢٠رواه أمحد  )١(

  ).١٠٦٥برقم 
  .٢/٩٣القول املفيد على كتاب التوحيد  )٢(
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جيعله اهللا سبًبا، وهـذا  حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي مل 
يضعف التوكل على اهللا، ويوهن العزمية، وبذلك يعترب شركًا مـن  

  .هذه الناحية
أن كل إنسان اعتمد على سبب مل جيعله الشـرع  : (والقاعدة

وهذا نوع من اإلشراك مع اهللا، إما يف التشريع إن ) سبًبا فإنه مشرك
. السبب كونيـا كان هذا السبب شرعيا، وإما يف التقدير إن كان 

لكن لو اعتقد هذا املتشائم املتطري أن هذا فاعل بنفسه دون اهللا فهو 
  . مشرك شركًا أكرب، ألنه جعل هللا شريكًا يف اخللق واإلجياد

وأما إخباره بأن الطرية تنايف حقيقة اإلسالم، وخيشى على  -٣
ليس منا من تطري أو تطري لـه، أو  «: فقد قال النيب : صاحبها
أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهًنا فصدقه تكهن 

  . )١(»مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 
ذكرت الطرية عند رسول : وعن عروة بن عامر القرشي قال  

  . )٢(احلديث  »...أحسنها الفأل، وال ترد مسلًما«: فقال اهللا 
العيافـة  «: ففـي قولـه   : وأما إخباره أهنا من اجلبت -٤

، وذلك أن املتطري يعتمد يف معرفة )٣(»والطرية والطرق من اجلبت
                              

وجود إسناده احلافظ ابن ) ٤/٣٣الترغيب (إسناده جيد : رواه البزار، قال املنذري )١(
وروى الطرباين أوله بإسناد حسن، وصححه األلباين كما ) ١٠/٢١٣الفتح (حجر 

  .يف صحيح اجلامع
وعروة ليس صحابيا واحلديث صححه ) ٣٩١٩(رواه أبو داود يف الطب برقم  )٢(

  .والشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد النووي يف رياض الصاحلني،
. بسند جيد، وحسنه النووي ٣٩٠٧، وأبو داود برقم ٣/٤٧٧رواه أمحد  )٣(

= 
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املغيبات على أمر خفي، كالساحر الذي يعتمد يف قلـب حقـائق   
  . األشياء على أمر خفي

  ***  
  أقسام الناس يف الطرية

  :ينقسم الناس جتاه الطرية ثالثة أقسام
من يتطري، ويستجيب لداعي التطري، فيحجم  :القسم األول  

أمر أو يقدم عليه بدافع من طريته، فهذا قد واقع احملـرم، ووجل  عن 
  . باب الشرك، على التفصيل املذكور سابقًا

من إذا وقع له ما يدعو إىل الطرية عند الناس  :القسم الثاين  
مل يترك ما بدا له فعله، لكنه ميضي يف قلق واضطراب وغم، خيشى 

مل جيب داعي الطرية،  من تأثري الطرية، فهذا أهون من األول، حيث
لكن بقي فيه شيء من أثرها، وعليه أن ميضي متوكلًـا علـى اهللا   

  . سبحانه مفوًضا أموره إليه
إن علم أن اهللا هو املدبر ولكنه أشفق مـن  : (قال احلليمي  

الشر، ألن التجارب قضت بأن صوًتا من أصواهتا معلوًما أو حالًـا  
طن نفسه عي ذلك أساء، من أحواهلا معلومة يردفها مكروه، فإن و

وإن سأل اهللا اخلري واستعاذ به من الشر، ومضى متوكلًا مل يضره ما 

=                                
زجر الطري والتفاؤل : والعيافة. السحر، كما فسره به عمر بن اخلطاب : واجلبت

الضرب : والطرق. إذا زجره :  هبا، كما كانت العرب تفعله، عاف الطري يعيفه
  .هو اخلط يف الرمل كما يفعله املنجم الستخراج الضمري وحنوه: ا، قيلبالعص
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وجد يف نفسه من ذلك، وإال فيؤخذ به، ورمبا وقع ذلك املكـروه  
بعينه الذي اعتقده عقوبة له، كما كان يقع كثًريا ألهل اجلاهليـة،  

   ).١()واهللا أعلم
من ال يـتطريون،   وهو أعلى األقسام، وهم: القسم الثالث  

وال يستجيبون لداعي الطرية، وال يعين ذلك أنه ال ينقدح يف قلوهبم 
شيء أصلًا، ولكن مىت انقدح يف قلوهبم شيء ردوه بالتوكل علـى  

قلت يا رسول اهللا، : اهللا وتفويض األمور إليه، قال معاوية بن احلكم
ذلك شيء جيدونه يف صدروهم فـال  «: منا رجال يتطريون، قال

  . )٢(»هنميصد
الطرية شـرك،  «: أنه قال وروي ابن مسعود عن النيب   

الطرية شرك، الطرية شرك، ثالثًا، وما منا إال، ولكن اهللا يذهبـه  
أي ما منا إنسان يسلم من التطري، لكن اهللا » إال«: فقوله »بالتوكل

وهذه اجلملة يف احلديث مدرجة من كـالم ابـن   . يذهبه بالتوكل
  . )٣(ماء مسعود كما ذكر العل

كان ال يتطري مـن شـيء،    أن رسول اهللا : وعن بريدة  
وكان إذا بعث عاملًا سأل عن امسه، فإذا أعجبه امسه فـرح بـه،   
ورؤي بشر ذلك يف وجهه، وإن كره امسه رؤي كراهية ذلـك يف  

                              
  .١٠/٢١٥فتح الباري  )١(
  .٤/١٧٤٨أخرجه مسلم  )٢(
) البخاري: يعين(مسعت حممد بن إمساعيل : احلديث تقدم خترجيه، قال الترمذي )٣(

وما منا إ ولكن اهللا يذهبه : (كان سليمان بن حرب يقول يف هذا احلديث: يقول
  ).هذا عندي قول عبد اهللا بن مسعود) بالتوكل
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، وإذا دخل قرية سأل عن امسها، فإن أعجبه امسها فرح هبـا،  وجهه
ورؤي بشر ذلك يف وجهـه، وإن كـره امسهـا رؤى ذلـك يف     

  . )١(وجهه
   :عالج الطرية وكفارهتا

أنه ال جيوز أن يلتفت املسلم إىل الطرية فتـرده   بني النيب   
عن حاجته، وعليه أن ميضي متوكلًا على اهللا، ويقول الذكر الوارد 

  . ذلك يف
من ردته «: قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمرو قال  

أن «: فما كفارة ذلك؟ قال: قالوا »الطرية عن حاجته فقد أشرك
اللهم ال خري إال خريك، وال طـري إال طـريك، وال إلـه    : تقول
  . )٢(»غريك

ذكرت الطرية عند رسـول  : ويف حديث عروة السابق قال  
، وال ترد مسلًما، فإذا رأى أحدكم أحسنها الفأل«: فقال اهللا 

اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنـت، وال يـدفع   : ما يكره فليقل
  . )٣(»السيئات إال أنت، وال حول وال قوة إال بك

   :الشؤم يف ثالثة
ال عدوى، وال طرية، وإمنـا  «: أنه قال ثبت عن النيب   

                              
وحسن احلافظ ابن حجر ) ٣٩٢٠(وأبو داود يف الطب  ٥/٣٤٧رواه أمحد  )١(

  ).١٠/٢١٥الفتح (إسناده 
  ).٥/١٠٥(والطرباين كما يف اجملمع ) ٢٩٣(، وابن السين ٢/٢٢٠رواه أمحد  )٢(
  .تقدم خترجيه )٣(
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إن كان «: ، ويف رواية»يف الفرس واملرأة والدار: الشؤم يف ثالث
  .)١(»الشؤم ففي الدار واملرأة والفرس

اختلف العلماء يف هذا احلديث، فقال مالـك  : )٢(قال النووي 
هو على ظاهره، وأن الدار قد جيعل اهللا سـكناها سـبًبا   : وطائفة

للضرر واهلالك، وكذا اختاذ املرأة املعينة، أو الفرس أو اخلادم، قـد  
قد حيصل الشـؤم يف  : ومعناهحيصل اهلالك عنده بقضاء اهللا تعاىل، 

  .هذه الثالثة
هو يف معىن االستثناء من الطـرية، أي  : وقال اخلطايب وكثريون

الطرية منهي عنها إال أن يكون له دار يسكنها، أو امـرأة يكـره   
  .صحبتها أو فرس أو خادم، فليفارق اجلميع

بالشؤم يف هذه الثالثة ليس فيه  إخباره : وقال ابن القيم  
قـد خيلـق أعياًنـا     –سبحانه  –طرية، وإمنا غايته أن اهللا إثبات ال

مشئومة على من قارهبا ساكنها، وأعياًنا مباركة ال يلحق من قارهبا 
منها شؤم وشر، وهذا كما يعطي اهللا الوالدين ولًدا مباركًا يريـان  
اخلري على وجهه، ويعطي غريمها ولًدا مشئوًما يريان الشـر علـى   

  .وجهه
العبد من والية وغريها، فكذلك الدار واملرأة وكذلك ما حصله 

خلق اخلري والشر والسعود والنحوس،  –سبحانه  –والفرس، واهللا 
فيخلق بعد هذه األعيان سعوًدا مباركة، ويقضي بسعادة من قارهبا، 

                              
  .رواه البخاري ومسلم  )١(
  .١٤/٢٢١شرح مسلم  )٢(
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وحصول اليمن والربكة له، وخيلق بعضها حنوًسا ينحس هبـا مـن   
لق األسباب وربطهـا  قارهبا، وكل ذلك بقضاء اهللا وقدره، كما خ

  .مبسبباهتا املتضادة واملختلفة
والفرق بني هذين النوعني مدرك باحلس، فكذلك يف الـديار  

  . والنساء واخليل، فهذا لون والطرية لون
إىل دعاء ينتفع به املسلم يف دفع الضـر   وقد أرشد النيب   

و عند الزواج باملرأة أو شراء اخلادم والدابة، فعن عبد اهللا بن عمـر 
إذا تزوج أحدكم امـرأة أو أشـترى   «: قال رسول اهللا : قال

اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتـها عليـه،   : خادًما فليقل
وإذا اشترى بعًريا «. »وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

  . )١(»فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك
   :الفأل
كان  ة، وأن النيب بينا معىن الفأل والفرق بينه وبني الطري  

ال عـدوى وال  «: قـال  يتفاءل وال يتطري، روى أنس أن النيب 
، )٢(»كلمة طيبـة «: وما الفأل؟ قال: قالوا» طرية، ويعجبين الفأل

  . »الكلمة احلسنة، الكلمة الطيبة«: ويف رواية ملسلم
يعجبه الفأل، ألن التشاؤم سوء  وإمنا كان :(قال احلليمي  

                              
وابن ) ٢٤٠(ورواه النسائي يف عمل اليوم والليلة برقم ) ٢١٦٠(رواه أبو داود  )١(

واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب، وصححه النووي يف ) ١٩١٨(ماجه برقم 
  .األذكار

  .يف السالم) ٢٢٢٤(يف الطب، ومسلم برقم  ١٠/١٨١رواه البخاري  )٢(
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ري سبب حمقق، والتفاؤل حسن ظن به، واملـؤمن  ظن باهللا تعاىل بغ
  ). مأمور حبسن الظن باهللا تعاىل على كل حال

هو : معىن الترخص يف الفأل واملنع من الطرية: وقال الطييب  
أن الشخص لو رأى شيئًا فظنه حسًنا حمرًضا على طلـب حاجتـه   

وإن رآه بضد ذلك فال يقبله، بل ميضي لسبيله، فلـو  . فليفعل ذلك
وانتهى عن املضي فهو الطرية اليت اختصت بـأن تسـتعمل يف   قبل 
  . )١()الشؤم

، ملـا  فالكلمة الطيبة تعجبه : )٢(وقال الشيخ ابن عثيمني   
فيها من إدخال السرور على النفس واالنبساط، واملضي قدًما ملـا  
يسعى إليه اإلنسان، وليس هذا من الطرية بل هـذا ممـا يشـجع    

  ). عليه، بل تزيده طمأنينة وإقداًما وإقبالًااإلنسان، ألهنا ال تؤثر 
اخلري وحيسن الفأل فيما يرجى وقوعه من : )٣(قال ابن األثري   

 ظاهره ويسر، والطرية ال تكون إال فيما يسوء، وإمنا أحب النيب 
الفأل، ألن الناس إذا أملوا فائدة من اهللا، ورجوا عائدته عند كـل  

ن مل يدركوا ما أملوا فقد سبب ضعيف أو قوي فهم على خري، وإ
أصابوا يف الرجاء من اهللا وطلب ما عنده، ويف الرجاء هلـم خـري   

  .معجل
أال ترى أهنم إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من اهللا كان ذلك من 

                              
  .١٠/١٠/٢١٥فتح الباري  )١(
  .٢/٨٨فيد القول امل )٢(
  .٧/٦٣١جامع األصول  )٣(
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الشر، فأما الطرية فإن فيها سوء ظن وقطع الرجاء وتوقـع الـبالء   
نه مـن  وقنوط النفس من اخلري، وذلك مذموم بني العقالء، منهي ع

: ملا ذكرت عنـده الطـرية قـال    يف قول النيب . جهة الشرع
  . »أحسنها الفأل«

سبق أن الفأل ليس من الطرية، لكنه : )١(قال الشيخ ابن عثيمني 
شبيه بالطرية من حيث اإلقدام، فإنه يزيد اإلنسان نشاطًا إقداًما فيما 

رق، ألن يوجه إليه، فهو يشبه الطرية من هذا الوجه، وإال فبينهما ف
الطرية توجب تعلق اإلنسان باملتطري به، وضعف توكله علـى اهللا،  
ورجوعه عما هو به من أجل ما رأى، لكن الفأل يزيده قوة وثباًتا 

  . ونشاطًا، فالشبه بينهما هو التأثري يف كل منهما
   :تنبيهات

بعض الناس إذا انتهى من شـيء يف صـفر أرخ ذلـك     -١
هذا من باب مداواة البدعـة ببدعـة،   انتهى يف صفر اخلري، ف:وقال

واجلهل باجلهل، فهو ليس شهر خري وال شهر شـر، أمـا شـهر    
: وقـوهلم ... إنه شهر خري فاملراد باخلري العبـادة : رمضان، وقولنا

رجب املعظم بناء على أنه من األشهر احلرم، وهلذا أنكر السـلف  
خري : يقال خًريا إن شاء اهللا، فال: على من إذا مسع البومة تنعق قال

  .)٢(وال شر، بل هي تنعق كبقية الطيور
بعض الناس قد يفتح املصحف لطلب التفاؤل، فإذا نظـر   -٢

هذا فأل طيب، فهـذا  : ذكر النار تشاءم، وإذا نظر ذكر اجلنة قال
                              

  .٢/٨٩القول املفيد  )١(
  .٢/٨٥القول املفيد  )٢(
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  . )١(مثل عمل أهل اجلاهلية، الذين يستقسمون باألزالم 
بأنه لن بعض الناس إذا حاول األمر مرة بعد أخرى تشاءم  -٣

ينجح فيه وتركه، وهذا خطأ، فكل شيء ترى فيه املصـلحة فـال   
تتقاعس عنه يف أول حماولة، وحاول مرة بعد أخرى حىت يفتح اهللا 

  . )٢(عليك 
ذهب بعض العلماء إىل كراهية تسمية املولود مبـا يـتطري    -٤

ال تسـم  «: قال رسـول اهللا  : بنفيه أو إثباته، حلديث مسرة قال
أمث : وال رباًحا وال جنيًحا وال أفلح، فإنك تقـول  غالمك يساًرا

، إال أنه ليس مبحرم، حلديث عمـر  )٣(»ال: هو؟ فال يكون، فتقول
  . )٤(رباح: عبد يقال له أن اآلذن على مشربة رسول اهللا : وفيه

  . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  
  كتبه                                           

  عبد العزيز اخلضرييبن حممد 

                              
  ٢/٨٦القول املفيد  )١(
  .٢/٣٢القول املفيد  )٢(
  . يف األدب) ٢١٣٧(رواه مسلم  )٣(
  يف الطالق ١٤٧٩ومسلم برقم ) ٩/٢٧٨فتح (أخرجه البخاري  )٤(

  : لالستزادة يف موضوع الطرية ينظر
  . حيد وشروحه  كتاب التو-١
  .القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمني -٢
  .وما بعدها ١٢/١٨٢وما بعدها، و  ٥/٣٢٨املوسوعة الفقهية الكويتية  -٣
  .وما بعدها  ٧/٦٢٨جامع األصول البن األثري  -٤
  .عامل السحر والشعوذة لألشقر -٥
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