
 تومغالطا للكشف عن أخطاء

 محمد بن هادي املدخلي
 

 ( صورة أو ابلشهودبموثقة بصوت حممد بن هادي أو املذكورة كل األخطاء )  
 
 

 :التاسعةالحلقة 
 «من حسن الطالع» :قوله

 

 
 
 إعداد
 



1 
 

l 
 

فقه -واملوافقة أن كان بني العشائني الدرس يف الفقه  عِ الطالِ ِنِ سِ حِ ِنِ مِ و»قال حممد بن هادي: 
 (1)«.-فقه الفروع-، واآلن الدرس يف الفقه -األصول

 :الخطأ بيان
ل املسلمني، يف جهاذلك  بقاءب ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أخربو  ،إىل األنواءاحلوادث  ضيفونكان أهل اجلاهلية ي

والعدوى:  ،والطعن يف األحساب ،: النياحةالناس   ن  ه  ع  د  أميت من أمر اجلاهلية لن ي   أربع يف» :فقال
 (2)«.مطران بنوء كذا وكذا واألنواء: ،أجرب بعري فأجرب مائة بعري، من أجرب البعري األول؟!

زيد بن  يثإىل األنواء كفر، كما يف حد املطر نزول أن نسبة تبارك وتعاىل عن ربه ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النيب و 
ر السماء  صالة الصبح ابحلديبية يف إث ملسو هيلع هللا ىلص، قال: صلى بنا رسول هللا -رضي هللا عنه- خالد اجلهين

 ورسوله قالوا: هللا ،«هل تدرون ماذا قال ربكم؟»كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
ذلك ضل هللا ورمحته فقال: أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: مطران بف»أعلم، قال: 

 (3).«مؤمن يب كافر ابلكوكب، وأما من قال: مطران بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب
ٹ ڤ  ٹ ﴿، فقال تعاىل: ه عليهمم  ع  ن  ل   ووصف هللا جل وعال فعلهم هذا أبنه تكذيب

قولون: مطران بنوء  فتأي: جتعلون مقابلة منة هللا عليكم ابلرزق التكذيب والكفر لنعمة هللا، ، ﴾ڤ 
كذا وكذا، وتضيفون النعمة لغري مسديها وموليها، فهال شكرمت هللا تعاىل على إحسانه، إذ أنزله هللا 

 (4)إليكم ليزيدكم من فضله، فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم.
ان أهل اجلاهلية اليت ك ابألنواء رادامل -رمحه هللا- اهلروي القاسم بن سالم دأبو عبي اإلمام وقد بنّي 

عروفة املطالع م وأما األنواء فإهنا مثانية وعشرون جنما  »: وأصل هذه التسمية، فقالإليها  احلوادثينسبون 
                                 

 .https://is.gd/nLaGRjالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 1)
األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )رقم  (، وحسنه1001(، والرتمذي )رقم 2782أخرجه أمحد )رقم  ( 2)

837.) 
 (.81(، ومسلم )رقم 748أخرجه البخاري )رقم  ( 3)
 (.738تفسري السعدي )ص انظر:  ( 4)

https://is.gd/nLaGRj
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ليلة جنم يف  يسقط منها يف كل ثالث عشرة ،يف أزمنة السنة كلها يف الصيف والشتاء والربيع واخلريف
وانقضاء هذه  ،وكالمها معلوم مسّمى ،يقابله يف املشرق من ساعتهويطلع آخر  ،املغرب مع طلوع الفجر

 ،املقبلة استئناف السنة مث يرجع األمر إىل النجم األول مع ،الثمانية وعشرين كلها مع انقضاء السنة
فكانتِالعربِيفِاجلاهليةِإذاِسقطِمنهاِجنمِوطلعِآخرِقالوا:ِالِبدِمنِأنِيكونِعندِذلكِمطرِ

ِكِ،ورايح لون: م ط ران فيقو  ،لِغيثِيكونِعندِذلكِإىلِذلكِالنجمِالذيِيسقطِحينئذفينسبون
ماك»و «الدبران»و «الثراي»بنوء  دها فهذه هي األنواء واح ؛فعلى هذا ،وما كان من هذه النجوم «السّ 
ِوءِ نِ فهوِي َِِ،ابملشرقِللطلوعِالطالعِ ِءَِألنهِإذاِسقطِالساقطِمنهاِابملغربِنَِِوإمناِمسيِنوءاِ نوء. 

 (1)«.فسميِالنجمِبهِ،وذلكِالنهوضِهوِالنوءِ،ءاِ وِ ن َِ
ور إىل نسبة وقوع املذك فيه «كذا  أن كان من حسن الطالع»بني أن قول حممد بن هادي تذا يهبو 

، ومن (2)عىنغري هذا امل عبارتهتمل حتوال ، «النوء»ـب املسمى ابملشرق الناهض الطالع الذي هو النجم
إمنا ، وأقوال العلماء حيتج هلا وال حيتج هبا، و وال وجه لقوله فقد أخطأ قال خبالف ذلك من أهل العلم

بو ، كما قال اإلمام أضالالهتم حججا  علىزالت العلماء يتخذون ذلك من أساليب أهل الزيغ الذين 
إن الذي يريد الشذوذ عن احلق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق » :-رمحه هللا-سعيد الدارمي 

فهما آيتان  ،والذي يؤم احلق يف نفسه يتبع املشهور من قول مجاعتهم وينقلب مع مجهورهم ،بزالهتم
 (3).«بينتان يستدل هبما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه

هذا و  ،فات اجلاهليةلفظ شركي من خمل   «أن كان كذا من حسن الطالع: »حممد بن هادي قولف
احلديث  يف يدخلهو و من بقاء نسبة احلوادث إىل األنواء يف أمته،  ملسو هيلع هللا ىلصمصداق ما أخرب به النيب 

ا  تمل أن يكون كفر حي وكفره، به فراابلك إىل النجوم ملطرانزول من ينسب  هللا فيه وصفالقدسي الذي 
دخلي فضيلة شيخنا العالمة زيد بن حممد املكما وضحه ،  أكرب وكفرا  أصغر حبسب اعتقاده يف األنواء

                                 
 (.321-1/320غريب احلديث ) ( 1)
يف  -رمحه هللا-، مث تنزيل فتوى مساحة اإلمام عبد العزيز بن ابز (احلظ) ( معناهالطالعدعوى أن )صح تفال  ( 2)

قد  هأهل اجلاهلية؛ فإن املوروث منبن هادي على قول حممد  «من حسن احلظ كذا»جواز استخدام عبارة 
 .واجلهميةهود ، وتفسريه بغري ذلك حتريف يشبه حتريفات اليالنجم املسمى بـ)النوء( (الطالعـ)راد به إمنا يأن ع ل م

 (.122الرد على اجلهمية )ص  ( 3)
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 االستسقاء ابألنواء ال خيلو من حالني:»يف قوله:  -تعاىل رمحه هللا-
ملطر، من ل از  هو الذي ي ن اء مبعىن أهنم يعتقدون أبن النجم بذاتهو إما أن يستسقي الناس ابألن -

 التوحيد. ي نايف أصل شرك أكرب ادث األرضي ة، وهذاو ابب أتثري النجوم يف احل
املطر، فإذا  يف نزول ا  وسبب وعه من مكان كذا وكذا يكون مؤثرا  ل  الن جم ط   د أبنوإما أبن ي عتق   -

ملا فيه من  ؛ج من امللةر  وهذا كفر ولكنه كفر أصغر ال خي خ  طلع من مكان كذا وكذا البد أن يكون املطر،
بب غري س نعم، وملا فيه من اعتقاد أن النجم سبب يف نزول القطر، وهوغري هللا امل نسبة النعمة إىل

قة بينه وبني نزول وال عال ا  ال سببهاجل ، وإمنا اختذها  يس له أصل يف الّشرع أن يكون سببنه لشرعي؛ أل
 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿لقول هللا تعاىل:  املطر، فاملطر بيد هللا ي نزله مىت شاء،

 .﴾ۆئ ۈئ ۈئ 
عتقدات من م إمنا هونزوله، و  جوم يف نزوله وعدم، ال أتثري للن-تبارك وتعاىل-ر بيد هللا طفإنزال امل

م، والنجم ال ر إىل النجطر، فينسبون إنزال املطينزل امل اجلاهلية؛ إما أبن يعتقدوا أبن النجم هو الذى
األمور  يف هللا شريكا   مع قال بذلك واعتقده جعلمن من ابب الشرك األكرب؛ ألن  ؛ وهذاا  ئميلك شي

 نزول املطر، يف وء سببناعتقد أن النجم أو الومن  كإنزال الغيث.  عز وجل،الىت ال يقدر عليها إال هللا 
ينايف   صغرر أفينزل الغيث؛ فهذا شرك أصغر وك مكان كذا وكذا فال النجم من إن مل يطلع :فيقولون

 (1).«كمال التوحيد
 ام أتثريا  وال أهنو ال يعتقد أن للنج أنه «كذا حدثأن من حسن الطالع » :من قال ادعىوإن 

 قوله فال خيرج، هذا أو ذاك قصديبدون أن  على لسانه هذا اللفظوإمنا جرى  الشيء دوثحل سبب
 معىنهبا لقائل ولو مل يقصد ا شرك واملخلوق اخلالقاليت توهم التسوية بني األلفاظ إذ  ؛عن كونه شركا  

ِتوحيداعلمِأنِمنِحتقيقِال: »-رمحه هللا-قال العالمة سليمان بن عبد هللا آل الشيخ كما ،  ابطال  
رمباِجتريِعلىِِبلِ،االحرتازِمنِالشركِابهللِيفِاأللفاظِوإنِملِيقصدِاملتكلمِهباِمعىنِالِجيوز

يدل و  (2).«كمنِجيريِعلىِلسانهِألفاظِمنِأنواعِالشركِاألصغرِالِيقصدهاِِ،لسانهِمنِغريِقصد
 ،الشرك نداد هواأل»قال : ،﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿يف قوله:  -رضي هللا عنهما-عليه أثر ابن عباس 

                                 
 (.280-282الفتح والتسديد يف شرح كتاب التوحيد )ص  ( 1)
 (.2/1013تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ) ( 2)
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اي فالنة،  ك  وهللا وحيات  »ن يقول: أوهو  ،خفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليلأ
وقول  ،«تى اللصوصلوال البط يف الدار أل»، و«اتان اللصوصهذا أل ةلوال كلب»ويقول:  ،«وحيايت

ن إ، ف(فالن)ا فيه لخ ع  ال جت خ  ،«لوال هللا وفالن»، وقول الرجل: «ما شاء هللا وشئت  »الرجل لصاحبه: 
 (1).«هذا كله به شرك

ِذكرهاِابنِهذهِاأللفاظِاليت: »-حفظه هللا-الفوزان بن فوزان صاحل العالمة الشيخ فضيلة قال 
كثرٍيِمنِالناسِوهيِمنِالشرك،ِلكنهِشركِأصغر،ِِجتريِعلىِألسنة -رضيِهللاِعنهما- اسعب

 (2).«اذِاألندا وهوِمنِاخت، ،ِولوِملِيقصدِبقلبه«شركِاأللفاظ»ىِويسم
 .التوحيد نايفتلفظ ابأللفاظ الشركية أنه مل يقصد هبا ما يفال عربة بدعوى امل

-اإلسالم ابن تيمية  شيخكما قال ،  هل اجلاهلية يف أفعاهلم وأقواهلمأب التشبهعلى املسلمني م ر  حي خ و 
فة هذه وإال مل يكن يف إضاما كان من أمر اجلاهلية وفعلهم فهو مذموم يف دين اإلسالم، : »-رمحه هللا

سبحانه  وهذا كقوله ،املنكرات إىل اجلاهلية ذم هلا، ومعلوم أن إضافتها إىل اجلاهلية خرج خمرج الذم
حلال اجلاهلية األوىل،  للتربج وذما   فإن يف ذلك ذما   ﴾ڃ چ چ چ چ  ﴿وتعاىل: 

  جعل نسبة احلوادث لألنواء من أمر اجلاهلية ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب  (3).«وذلك يقتضي املنع من مشاهبتهم يف اجلملة
، ذلكقصد  به هبمالتش حتريمال يشرتط يف و، هذا األمر، فال جيوز للمسلم أن يتشبه هبم يف -كما تقدم-

خ اإلسالم ابن ، كما قرر ذلك شيولو بغري قصد التشبه حصل التشبه ابلكفار ثبت حكمه ما مىتبل 
فاعله  ، سواء كان ذلك الفعل مما قصدر به من خمالفتهم مشروع  م  ما أ  »يف قوله:  -رمحه هللا-تيمية 

د؛ ص  قخ هم، أو مل تـ  ت  مشاهب تخ د  ص  ما إذا ق   م  ع  عنه من مشاهبتهم يـ   ي  التشبه هبم أو مل يقصد، وكذلك ما هن   
ة ملشاهبا فيها، وفيها ما ال يتصور قصد   فإن عامة هذه األعمال مل يكن املسلمون يقصدون املشاهبة  

 (4).«فيه  

                                 
(، وجود العالمة سليمان آل الشيخ إسناده يف تيسري العزيز احلميد 1/82أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ) ( 1)

(2/1014.) 
 (.181-2/180إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد ) ( 2)
 (.1/237اقتضاء الصراط املستقيم ) ( 3)
 (.1/483املصدر السابق ) ( 4)
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لشركية اليت ا لكونه من األلفاظ «من حسن الطالع» :القائل وقد أفىت العلماء الكبار بتحرمي قول
د العزيز اإلمام عبمساحة العالمة ، فقال أعضاء اللجنة الدائمة برائسة من غريهم املسلمني ورثها جهال

ن فيهما ؛ ألو)منِسوءِالطالع(حيرمِاستعمالِعباريتِ)منِحسنِالطالع(،ِ»: -رمحه هللا-بن ابز 
 وليست سببا   ،إىل املطالع، وهي ال متلك من ذلك شيئا   أو سوءا   نسبة التأثري يف احلوادث الكونية حسنا  

علة فإن كان القائل يعتقد أن هذه املطالع فا ،﴾ں ں ڻ ڻ ﴿يف سعود أو حنوس، قال هللا تعاىل: 
ِكلهاِبيدِهللاِوحدهِولكنِت ،بنفسها من دون هللا تعاىل فهو شرك أكرب ِكانِيعتقدِأنِاألمور لفظِوإن

ِكمالِالتوحيدِالواجب  (1).«بذلكِفقطِفهوِمنِشركِاأللفاظِالذيِينايف
هلاِمنِالِهذهِالكلمةِيقِو» :-رمحه هللا-قال فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني و 

إذا رسب: هذا من سوء الطالع، ، يقول للشخص إذا جنح: هذا من حسن الطالع، و يعرفِالشريعة
؛ وذلك ألن الطالع والغارب ليس له أتثري يف احلوادث وهذاِمنِالتنجيمِالذيِهوِنوعِمنِالشرك

، مث «قتأو يف أي و  ،أو يف هذا الغارب ،األرضية بل األمر بيد هللا، سواء ولد اإلنسان يف هذا الطالع
ِعيِأنِفوزِالرجلِأوِفشلهِحلسنالذيِيدِ ِوهذا» رد الشيخ احلديث القدسي املتقدم، مث قال:و أ

ِكافرِابهللإِملسو هيلع هللا ىلص:الطالعِأوِسوءِالطالعِمنِهذاِالنوعِالذيِقالِفيهِالرسولِ جبِعلىِمنِفالوا،ِنه
لعامة وأن يبني ذلك يف اجملالس ا ،، وعلى من مسعه أن ينكر عليهقالهِأنِيتوبِإىلِهللاِمنِذلك

يء وال يعرف على أي ش ،واجملالس اخلاصة ابلشباب؛ ألن بعض الناس ال يعرف معىن هذه الكلمة
 (2)«.تخ ني  ب  

من حسن »عن حكم عبارة  -حفظه هللا-فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان  سئلو 
جومِري،ِهذاِيعو ِإىلِالذينِيعتقدونِيفِالنالِينبغيِهذاِالتعب: »، فقال«الطالع حدث كذا وكذا

ِ ِاجلاهلالغواربِووالطوالع ِمرياث ِمن ِفهو ِي، ِجيوز: ِال ِالطالع...»ة، ِحسن ِو«من ِسوءِ»، من
 (3)«.،ِأوِماِأشبهِذلك،ِهذهِألفاظِجاهليةِجيبِجتنبها«الطالع...

 ؛«سن الطالعحهذا من » :قول: »-حفظه هللا-وقال معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 
                                 

 (.28/388اجملموعة األوىل ) -فتاوى اللجنة الدائمة  ( 1)
 (.428-3/428لقاءات الباب املفتوح ) ( 2)
 .https://is.gd/vmLjbSالرابط لتحميل املادة الصوتية:   (3)

https://is.gd/vmLjbS
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ِ،والِيدلِعلىِحسنِوالِعلىِقبحِ،الِميلكِ-هوِالنجمِذيال-ألنِالطالعِِ؛هذاِالِجيوز طبعاِ 
ِكلمةِابطلةوهِ،بلِهذهِالكلمةِأتتِإىلِاملسلمنيِمنِجراءِخمالطتهمِلغريهمِ،وليسِلهِأتثري  ،ذه

 (1).«إمنا هو خلق من خلق هللا ،وليس بذي قبح ،والطالع ليس بذي حسن
من الشرك  ه؛ ألنهلية حرامااملتلقاة عن أهل اجلالتلفظ هبذه الكلمة  أبن هؤالء العلماء فقد حكم

بل يعتقد  ،وإن مل يعتقد القائل أن للنجوم أتثريا  على احلوادث األرضية ،املنايف لكمال التوحيد الواجب
 .األمور كلها بتقدير هللا أن

فعلى حممد بن هادي أن يتوب من هذا اللفظ الشركي ويعلن براءته منه مع بيان وجه اخلطأ 
ي أهون مما وقع اليت ه-والصواب، ال سيما وهو يعري من يعاديهم من السلفيني أبخطائهم يف العقيدة 

 !اعنه صرحوا برتاجعهم اعرتفوا هباوإن  حىت، ويهول من شأهنا -فيه
 ۞ ۞ ۞ 
 

 هللايتبعِإنِشاءِ

                                 
 .0ju2https://is.gd/yXالرابط لتحميل املادة الصوتية:  ( 1)

https://is.gd/yX2ju0
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 الحلقات السابقة
 
 رابط التحميل عنوان احللقة

ڍ ڍ ڌ ﴿رميه ملن فسر )اليقني( يف قوله تعاىل:  احللقة األوىل:

 )ابإلميان( بقول الزاندقة ﴾ ڌ ڎ
https://is.gd/KfYlZ7 

 https://is.gd/mujRNB قذفه ملسلم حمصن وتعيريه له بذنبه املزعوم احللقة الثانية:
زعمه أن إحلاق الصعافقة أبهل األهواء تشبيه هبم، احللقة الثالثة: 

 ورميه ملن جعل ذلك تبديعاً هلم ابجلهل واتباع اهلوى
https://is.gd/6UGTlW 

 يررقق السلريني، واتجااجه بثرر  من دعواه أنه ملاحللقة الرابعة: 
 توله على أنه داعية خري

https://is.gd/PvdqeP 

دعواه أن قاعد  )القدح يف أصحاب الشخص قدح احللقة اخلامسة: 
وكذبه على العالمة ابن عريمني  يف دعواه أنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصفيه( خاصة ابلنيب 

 قرر ذلك

https://is.gd/3E4pqe 

طعنه يف العالمجني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري  احللقة السادسة: 
 بدعواه أهنما اخندعا مبن يسميهم ابلصعافقة فأثقروا عليهما

https://is.gd/7w5olk 

 https://is.gd/sUe5F3 الشجم يف ردوده على طالب العلم السلرينيالسب و احللقة السابعة: 

رجال تول الرسول »جتويزه االسجراد  من كجاب احللقة الثامنة: 
 ملن عنده خلرية «ملسو هيلع هللا ىلص

https://is.gd/TjsOL3 
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