بسم هللا الرحمن الرحيم
التنجيم بين الضاللة والوهم
الجن مصدر معلومات السحرة الكاذب:
أيها اإلخوة الكرام :الحقيقة أن السحرة كذبة ،الدليل :يقول هللا عز وجل:
ب (َ )6و ِح ْفظا مِنْ ُكل َ
س َما َء ال ُّد ْن َيا ِب ِزي َنة ا ْل َك َوا ِك ِ
ل ْاْلَ ْعلَى
ارد (َ )7ل َي َّ
إِ َّنا َز َّي َّنا ال َّ
س َّم ُعونَ إِلَى ا ْل َم َ ِ
ش ْي َطان َم ِ
ف ا ْل َخ ْط َف َة َفأ َ ْت َب َع ُه شِ َهاب َثاقِب
َو ُي ْق َذفُونَ مِنْ ُكل َجانِب (ُ )8د ُحورا َولَ ُه ْم َع َذاب َواصِ ب ( )9إِ َّل َمنْ َخطِ َ
[ سورة الصافات ]

قبل بعثة النبي عليه الصالة والسالم كان الجن يصعدون إلى السماء ،ويسترقون السمع،
يعني بالضبط اجتماع مجلس وزراء ،وثمة مستخدم يقدم لهمم بعما المومروبا  ،القهموة ،والوما  ،فمي أثنماء
دخوله سمع أن أمراً ما سيحدث بعمد أسمبوعين ،ألول ممرة لقمط همذل الةكمرة ،وخمر  ،وقمال :أنما أعلمم البيم  ،صمار
تداول بهذا المجلس ،قال :سوف ترون بعد أسبوعين كيف أن سيحدث كذا وكذا ،همذا المسمتخدم مماذا فعمل ت اسمتر
السمع ،وتبجح عند أقرانه أنه يعلم البي ،
كان الوياطين قبل بعثة النبي عليه الصالة والسمالم يسمترقون األخبمار ،وينقلونهما ممن وميطان إلمى وميطان،
من جني إلى جني ،إلى أن تصل هذا األخبار إلى قرنائهم من األنس ،فقد يأخذون خبمراً ،ويضميةون عليمه مئمة خبمر
كاذ  ،بعا اإلذاعا اآلن تذيع مئة خبر صاد وخبرً ا كاذبًما ،الخبمر الكماذ يسمر فمي أسمماعنا ،ونصمدقه ،وال
نوعر ،ألن مئة خبر صادقة ،الجن بالعكس مئة خبر كاذ على خبر صاد واحد.
فلذلك أيها اإلخوة الكرام :بعد بعثة النبي عليه الصالة والسالم كما ذكر هللا عمز وجمل فمي القمر ن الكمريم منمع
الجن من استرا السمع ،قال تعالى:
ِيم
س َما َء ال ُّد ْن َيا بِ َم َ
َو َز َّي َّنا ال َّ
صابِي َح َو ِح ْفظا َذلِ َك َت ْقدِي ُر ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َعل ِ
[ سورة فصلت :اآلية ]21

وقال تعالى أيضا ً:
اء ُب ُروجا َو َز َّي َّناهَا لِل َّناظِ ِرينَ (َ )26و َحف ِْظ َناهَا مِنْ ُكل َ
ش ْي َطان َر ِجيم ( )27إِ َّل َم ِن
س َم ِ
َو َل َقدْ َج َع ْل َنا فِي ال َّ
س ْم َع َفأ َ ْت َب َع ُه شِ َهاب ُم ِبين
اس َت َر َق ال َّ
ْ
[ سورة الحجر ]

وقال تعالى أيضا ً:
ابي َح َو َج َع ْل َناهَا ُر ُجوما لِل َّ
ِير (َ )5ولِلَّذِينَ َك َف ُروا
اب ال َّ
ين َوأَ ْع َتدْ َنا لَ ُه ْم َع َذ َ
س َما َء ال ُّد ْن َيا ِب َم َ
َو َل َقدْ َز َّي َّنا ال َّ
ش َياطِ ِ
ص ِ
سع ِ
س ا ْل َمصِ ي ُر
اب َج َه َّن َم َو ِب ْئ َ
بِ َرب ِه ْم َع َذ ُ
[ سورة الملك ]

إذاً هذل اآليا تؤكد أن الجن قبل بعثة النبي كانوا يسترقون السمع ،وكان كل جني أو كل ويطان يعطمي همذا
الخبر لقرينه إلى أن يصل هذا الخبر إلى قرين الجن من اإلنس يتاجر به ،ويضيف عليه مئة خبر كاذ .
هاس َرضِ َي ه
هللا ُ َع ْن ُه َما َقا َل:
َعنْ َع ْب ِد ه ِ
ْن َعب ٍ
هللا ب ِ
صلَّى َّ
وق ُع َكاظَ ،و َقدْ حِيل َ َبي ْينَ ال َّ
ين
اب ِه َعا ِمدِينَ إِلَى ُ
سلَّ َم فِي َطائِ َفة مِنْ أَ ْ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
ا ْن َطلَ َق ال َّن ِب ُّي َ
شي َياطِ ِ
س ِ
ص َح ِ
بَ ،ف َر َج َع ْت ال َّ
اءَ ،وأ ُ ْرسِ لَ ْت َعلَ ْي ِه ْم ال ُّ
ش َياطِ ينُ إِلَى َق ْو ِم ِه ْم َف َقالُواَ :ما لَ ُك ْم ؟ َف َقالُوا :حِيل َ َب ْي َن َنا َو َب ْينَ
س َم ِ
ش ُه ُ
َو َب ْينَ َخ َب ِر ال َّ
اض ِير ُبوا َم َ
اء إِ َّل َ
اءَ ،وأ ُ ْرسِ لَ ْت َعلَ ْي َنا ال ُّ
يار َق
سي َم ِ
س َم ِ
ييء َحي َد َ َ ،ف ْ
ش ْ
بَ ،قالُواَ :ميا َحيال َ َب ْيي َن ُك ْم َو َبي ْينَ َخ َب ِير ال َّ
ش ُه ُ
َخ َب ِر ال َّ
ش ِ
ف أُولَئِ َك الَّذِينَ َت َو َّج ُهوا َن ْح َو تِ َها َم َية
س َم ِ
ْاْلَ ْر ِ
ص َر َ
اء ؟ َفا ْن َ
ار َب َهاَ ،فا ْن ُظ ُروا َما َه َذا الَّذِي َحال َ َب ْي َن ُك ْم َو َب ْينَ َخ َب ِر ال َّ
ض َو َم َغ ِ
صلَّى َّ
ص َيال َة ا ْل َف ْج ِيرَ ،فلَ َّميا
اب ِه َ
ص َ
صيلي ِبأ َ ْ
يوق ُع َكياظَ ،وه َُيو ُي َ
سلَّ َمَ ،وه َُو ِب َن ْخلَ َة َعامِيدِينَ إِلَيى ُ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
إِلَى ال َّن ِبي َ
يح ِ
س ِ
اس َت َم ُعوا لَ ُه َف َقالُواَ :ه َذا َو َّ
اءَ ،ف ُه َنالِي َك حِيينَ َر َج ُعيوا إِلَيى َق ْيو ِم ِه ْم،
سي َم ِ
هللاِ الَّذِي َحال َ َب ْي َن ُك ْم َو َب ْينَ َخ َب ِر ال َّ
س ِم ُعوا ا ْلقُ ْرآنَ ْ
َ
شير َك ِب َرب َنيا أَ َحيداَ ،فيأ َ ْن َزل َ َّ
الر ْ
هللا ُ َعلَيى َن ِبيي ِه
سم ِْع َنا قُ ْرآنا َع َجبيا َي ْهيدِي إِلَيى ُّ
َو َقالُواَ :يا َق ْو َم َنا إِ َّنا َ
شي ِد َفَّ َم َّنيا ِبي ِهَ ،ولَينْ ُن ْ ِ
صلَّى َّ
اس َت َم َع َن َفر مِنْ ا ْل ِجن َوإِ َّن َما أُوح َِي إِلَ ْي ِه َق ْول ُ ا ْل ِجن
سلَّ َم :قُلْ أُوح َِي إِلَ َّي أَ َّن ُه ْ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
َ
[البخاري ومسلم والترمذي ]

والويء الثاب أن الجن أعظم قدرة من اإلنس على اخترا المسافا  ،فلما قال هللا عز وجل:
َيا َم ْع َ
س َم َاوا ِ
س ْل َطان
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ض َفا ْنفُ ُذوا َل َت ْنفُ ُذونَ إِ َّل ِب ُ
ار ال َّ
س إِ ِن ْ
ش َر ا ْل ِ
جن َو ْاْلِ ْن ِ
اس َت َط ْع ُت ْم أَنْ َت ْنفُ ُذوا مِنْ أَ ْق َط ِ
[ سورة الرحمن :اآلية ]33

بدأ بالجن ،ألنهم أقدر اخترا المسافا  ،وحينما قال تعالى:
اج َت َم َع ِ
ض ُه ْم لِ َب ْعض َظ ِهيرا
س َوا ْل ِجنُّ َعلَى أَنْ َيأْ ُتوا ِب ِم ْث ِل َه َذا ا ْلقُ ْرآَ ِن َل َيأْ ُتونَ ِب ِم ْثلِ ِه َولَ ْو َكانَ َب ْع ُ
ت ْاْلِ ْن ُ
قُلْ لَئ ِِن ْ
[ سورة اْلسراء :اآلية ]88

معنممى ذلممك أن هللا سممبحانه وتعممالى قممدم الجممن فممي مجممال اختممرا المسممافا  ،وقممدم اإلنممس فممي مجممال اللبممة
والبالغة.
كذب المصدر ل يكفي فال بد من إضافة كذب الساحر:
األصل أن الجمن قبمل بعثمة النبمي عليمه الصمالة والسمالم كمانوا يسمترقون األخبمار ممن السمماء ،وينقلونهما فيمما
بينهم ،إلى أن تصل إلى قرين الجن من اإلنس ،فكان يأتي بالخبر ،ويضيف عليه مئة خبر كاذ  ،كي يرو سمحرل
ودجله وإضالله على الناس.
أيها اإلخوة الكمرام :همؤالء الومياطين مما عمادوا يحظمون اليموم بخبمر السمماء كمما كمانوا قبمل بعثمة النبمي عليمه
الصالة والسالم ،ولعل الحكمة أن هذل البعثة العظيمة ،وأن همذا القمر ن المجيمد ممن عنايمة هللا بمه أنمه منمع الجمن ممن
استرا الخبر من السماء ،لذلك حينما يلتقط الجني خبرً ا يلقيه إلى كل ممن تحتمه ،وهمم ينقلونمه إلمى ممن تحمتهم حتمى
يلقول على لسان ساحر أو كاهن ،فمال يكتةمي السماحر بهمذا الخبمر البسميط ،بمل يزيمد معمه مئمة كذبمة ،أو أكثمر لتصملح
تجارته بين جهال الناس.

محور حديثنا هذا السحرة يكذبون،
صيلَّى َّ
صلَّى َّ
سيوا
سيول ُ َّ ِ
سول َ َّ ِ
سيلَّ َم :لَ ْي ُ
هللا ُ َعلَ ْيي ِه َو َ
هللا َ
انَ ،ف َقال َ لَ ُهي ْم َر ُ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللا َ
سأَل َ أ ُ َناس َر ُ
َ
سلَّ َم َعنْ ا ْل ُك َّه ِ
صيلَّى َّ
هللاَ ،فإِ َّن ُه ْم ُي َحد ُثونَ أَ ْح َيانا ِبال َّ
ِب َ
سيلَّ َم :تِ ْلي َك
سول ُ َّ ِ
سول َ َّ ِ
هللا ُ َعلَ ْيي ِه َو َ
هللا َ
ش ْي ِء َي ُكونُ َحقاَ ،ف َقال َ َر ُ
ش ْيءَ ،قالُواَ :يا َر ُ
اج ِةَ ،ف َي ْخلِ ُطونَ فِي َها أَ ْك َث َر مِنْ مِا َئ ِة َك ْذ َبة
ا ْل َكلِ َم ُة مِنْ ا ْل َحق َي ْخ َطفُ َها ا ْل ِجن ُّيَ ،ف َيقُ ُّرهَا فِي أ ُ ُذ ِن َولِي ِه َق َّر الد ََّج َ
[ متفق عليه ]

أيها اإلخوة الكرام :إن السحرة كذبمة بمنا الكتما والسمنة ،وبإجمماع أهمل العلمم ،وبتجربمة كثيمر ممن العقمالء
ً
صمنعة لمما فيهما ممن المصمالح الماديمة التمي ال تخةمى ،ولمما
الذين خبروهم ،وكومةوا نةماقهم ودجلهمم ،وإنمما اتخمذوها
يحصممل لهممم بممذلك مممن اسممتباحة األعممراا ،والوقمموع فممي الةممواح  ،وغيممر ذلممك مممن الكبممائر ،بحجممة مممداواة النمماس
المصابين بالصرع والجنون أو السحر.
السحرة والمشعوذون والكهان والعرافون ل تسري بضاعتهم إل عند الجهلة:
فكلما كان أف اإلنسان ضي ًقا ومحدو ًدا يصد الخرافا  ،و الخرافا ال تنطو إال علمى الجهلمة ،والمدجالون
والموممعوذون والعرافممون والكهممان يسممتخدمون الممدجل ،ألن بضمماعتهم هممذل ال تممرو إال عنممد الجهممال ،هممم يأخممذون
أموالهم ،وفي األعم األغل يعتدون على أعراضهم ،ويهيمنون على بقية الناس،
أما المهمة المعلنة فهي ح ّل مواكلهم ،التوفي بين الزوا  ،أن يكثر الرز  ،أن تذلّل بعا العقبا .
قضية الوعوذة والدجل والعرافة الكهانة ،طبعما ً الومكل ومي  ،وهنما المومكلة ،مما تمرش وخصما ً تقمول لمه :أنم
موعوذ ،بلةة خضراء ،وعندل بخور ،وعندل مسك ،وله كلما  ،ويتكلم بالقر ن ،الموكلة في المدجال أنمه يكمذ علمى
الناس ،يأخذ صةة وي  ،وصةة إنسان وقور ،وصةة إنسان له صلة باهلل ،وال يستخدم إال القر ن.
قال ملِك بلبه أن هناك نصّابًا كبيرً ا ،قال :أحضرول ،قال له :كيف تنص على الناس ت قال :يا سميد تحتما
إلى ع ّدة ،كم العدة ت قال :مبلبا ً ضخما ً ،قمال :أعطمول ،فمذه ولمم يعُمد ،قمال :أيمن النصما ت قمالوا :نصم عليمك يما
سيد  ،وانتهى.
أيها اإلخوة الكرام :معالجة الصرع معالجة الوقا الزوجي ،يكون هناك تقصمير ممن الزوجمة ،أو ومرود ممن
المزو  ،دائمما ً عمود نةسمك أن تكتومف أن وراء كمل مصمميبة معصمية ،فمت

عمن المعصمية ،التةكيمر العلممي المهتممد

بالقر ن والسنة يؤكد لك أن وراء كمل مصميبة معصمية ،وأن وراء كمل معصمية جهمالً كبيمراً ،جهمل معصمية مصميبة
قانون،

الجهل أعدش أعداء اإلنسان ،والجاهل يةعل في نةسه ما ال يستطيع عدول أن يةعله به ،باألمن الجنائي يقول
عن المرأة بكل جريمة ،قد تكون وراء الجريمة امرأة ،فت

لك :فت

مصيبة ،فت

عن المرأة قياسا ً على هذل القاعدة بكل

عن المعصية ،ال تقل :أنا مسحور ،وما لي حظ ،كلمة الحظ أيها اإلخوة الكرام لها مةهوم هو عين

الكةر ،قضية عووائية ،فالن له حظ ،وفالن ليس له حظ ،أما هللا عز وجل فقال:
س ْع َي ُك ْم لَ َ
َواللَّ ْي ِل إِ َذا َي ْغ َ
ش َّتى (َ )4فأ َ َّما َمنْ
ار إِ َذا َت َجلَّى (َ )1و َما َخلَ َق ال َّذ َك َر َو ْاْل ُ ْن َثى ( )3إِنَّ َ
شى (َ )2وال َّن َه ِ
س ُن َيس ُرهُ لِ ْل ُي ْس َرى
ص َّد َق ِبا ْل ُح ْس َنى (َ )6ف َ
أَ ْع َطى َوا َّت َقى (َ )5و َ
[ سورة الليل ]

عندنا تيسير ،وعندنا تعسير ،والتيسير سببه الطاعة واالستقامة ،والتعسير سببه المعصية والورود ،أما اآليمة
الكريمة:
ص َب ُروا َو َما
سنُ َفإِ َذا الَّذِي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاوة َكأ َ َّن ُه َولِي َحمِيم (َ )34و َما ُيلَ َّقاهَا إِ َّل الَّذِينَ َ
ِي أَ ْح َ
ادْ َف ْع ِبالَّتِي ه َ
ُيلَ َّقاهَا إِ َّل ُذو َحظ َعظِ يم
[ سورة فصلت ]

الحظ هنا النصي  ،يعني نصيبه من هللا كبير ،يعني اتصل به بصلة محكمة ،وأقبل عليه إقباالً وديداً ،واومت
من كماله كمية كبيرة ،هذا يعامل عدول بالمودة ،قال تعالى:
ص َب ُروا َو َما ُيلَ َّقاهَا إِ َّل ُذو َحظ َعظِ يم
َفإِ َذا الَّذِي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاوة َكأ َ َّن ُه َولِي َحمِيم (َ )34و َما ُيلَ َّقاهَا إِ َّل الَّذِينَ َ
[ سورة فصلت ]

المعصية سبب اللجوء للمنجمين:
هل تصدقون أيها اإلخوة الكرام أن في العالم البربي رؤساء وزارا يلجؤون إلى منجمين ،واإلنسمان حينمما
يعصي هللا يمتلئ قلبه خوفا ً ،هذا الخوف كيف يخةف منه ت عن طري المنجمين ،يقول لمك :عمالم فلكمي ،فلكمي يتنبمأ
بالمستقبل بالبي .
يجب أن يكون من بيده الحل هو مالذك:
ً
جهة فمي
في النائبا ـ دققوا اآلن ـ كان عليه الصالة والسالم إذا حزبه أمر بادر إلى الصالة ،حينما تعتقد أن
األرا كائنة من كان يمكن أن تنقذك من ورطتك فأن مورك ،فإنه ما نزل بمالء إال بمذن  ،وال يرفمع إال بتوبمة،
قال تعالى:
اع ُبدْ هُ َو َت َو َّكلْ َعلَ ْي ِه
َوإِلَ ْي ِه ُي ْر َج ُع ْاْلَ ْم ُر ُكلُّ ُه َف ْ
[ سورة هود :اآلية ]213

َما لَ ُه ْم مِنْ دُونِ ِه مِنْ َولِي َو َل ُي ْ
ش ِر ُك فِي ُح ْك ِم ِه أَ َحدا
[ سورة الكهف :اآلية ]16

َما َي ْف َتح َّ
اس مِنْ َر ْح َمة َف َال ُم ْمسِ َك لَ َها َو َما ُي ْمسِ ْك َف َال ُم ْرسِ ل َ لَ ُه مِنْ َب ْع ِد ِه َوه َُو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحكِي ُم
هللا ُ لِل َّن ِ
ِ
[ سورة فاطر :اآلية ]1

اآليا كثيرة جداً ،قال تعالى:
ض إِلَه َوه َُو ا ْل َحكِي ُم ا ْل َعلِي ُم
اء إِلَه َوفِي ْاْلَ ْر ِ
س َم ِ
َوه َُو الَّذِي فِي ال َّ
[ سورة الزخرف :اآلية ]84

هذا اإلله الذ تعبدل ال يمكن أن يسلمك إلى غيرل ،احةظوا هذل الكلمة :اإلله العظيم الذ تعبمدل ال يمكمن ،بمل
يسممتحيل أن يسمملمك إلممى غيممرل ،لكممن علممى الوممبكية قممد تجممد إنسممانا ً قويما ً ،وفيممما يبممدو للمتمموهمين أن أمممر النمماس بيممدل
اإلنسمان ضممعيف اإليمممان الممذ لممم يتحقم مممن كممالم هللا عممز وجممل ،يتمموهم أن همذا القممو بيممدل مصممير النمماس ،ولكممن
اإليمان الراس كما قال عليه الصالة والسالم:
لِ ُكل َ
صا َب ُه لَ ْم َي ُكنْ لِ ُي ْخطِ َئ ُهَ ،و َما أَ ْخ َطأَهُ لَ ْم َي ُكنْ
ان َح َّتى َي ْع َل َم أَنَّ َما أَ َ
ش ْيء َحقِي َقةَ ،و َما َبلَ َغ َع ْبد َحقِي َق َة ْاْلِي َم ِ
لِ ُيصِ ي َب ُه
[أحمد عن أبي الدرداء]

المنجمون صنف من السحرة والكهان:
أيهمما اإلخمموة الكممرام :نحممن قلنمما :إنممه يوجممد سممحرة ،يوجممد كهممان ،يوجممد عرافممون ،يوجممد منجمممون ،يوجممد
موعوذون ،المنجمون صنف من السحرة ،والكهان ،وهم أكمذ خلم هللا علمى وجمه األرا ،بعضمهم اسممه ممنجم،
يقوم بعبادة الكواك السبعة السيارة ،الومس ،والقمر ،وزحل ،والمومتر  ،والممري  ،والزهمرة ،وعطمارد ،يلبسمون
لباسا ً خاصا ً لكل كوكم  ،يصمومون أيامما ً معينمة ،يحلقمون روؤسمهم ،يومعلون البخمور ،يخماطبون القممر ،ويزعممون
أنهم بذلك يستنزلون روحانيا الكواك  ،اخترعوا ويئا ً أنهم كانوا فيما مضى يسمون المولمود بحسم الومهر المذ
ولد فيه ،ويدعون أن لوالدة هذا المولود في هذا الوهر داللة خاصة في كوف أحواله ووؤونه وحظوظه ومستقبله،
اْلبراج:
واآلن قضية برجك هذا األسمبوع ،ومحطما فضمائية أيهما اإلخموة الكمرام لهما بمرام ثابتمة ،محطما فضمائية
طبعا ً ال يعنيها إال الكذ  ،مجال  ،كت  ،ويأتون بتةاصيل مضحكة،
يأتي سؤال من مستمع :أنا ولد في وهر تومرين ،زواجمك متمأخر اآلن ،ال يوجمد زوا مبكمر ،كلمه متمأخر،
ألنه ال يملك البي ،
هناك إنسان سوف يحتال عليك ،نصف الناس يحتالون على بعضهم ،ترش كالمًا موجو ًدا فمي المجتممع ،يمأتي
هللا هذا صحيح ،قالوا :إن إنسانا ً سوف يحتال علي ،واحتال علي فالن،
اإلنسان الجاهل من ضي أفقه فيقول :و ِ
لذلك قالوا:
كذب المنجمون ولو صدقوا.
ثم بعد ذلك اخترعوا تقسيما ألوهر السنة على وكل أبرا  ،هللا عز وجل قال:
اء َذا ِ
وج
س َم ِ
َوال َّ
ت ا ْل ُب ُر ِ
[ سورة البروج :اآلية ]2

وأبرا السماء بر العقر

مثال ،أبرا معروفة ،فكل بر عملوا له دراسة ،فكلمما التجمأ إنسمان إلمى همؤالء

يبحثون عن بر  ،ويعطونه تعليما كلها عامة ،تصد على معظم الناس ،واإلنسان الجاهل ضي األف يتوهم أنمه
حصل على ويء.
ل يعلم الغيب إل هللا:
أُأَكد لكم أن سيد الخل  ،وحبي الح  ،وأن سيد ولد دم ،وأن اإلنسان األول في األرا قال تعالى له:
هللا َو َل أَ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َب
قُلْ َل أَقُول ُ لَ ُك ْم ِع ْندِي َخ َزائِنُ َّ ِ
[ سورة اْلنعام :اآلية ]55

هذل واحدة ،قال تعالى:
ص ْي ُ
اب َي ْوم َعظِ يم
ت َربي َع َذ َ
اف إِنْ َع َ
إِني أَ َخ ُ
[ سورة يونس :اآلية ]25

هذل الثانية ،قال تعالى:
ضرا َو َل َن ْفعا
قُلْ َل أَ ْملِ ُك لِ َن ْفسِ ي َ
[ سورة يونس :اآلية ]49

هذل الثالثة ،الرابعة قال تعالى:
ضر ا
قُلْ َل أَ ْملِ ُك لِ َن ْفسِ ي َن ْفعا َو َل َ
[ سورة اْلعراف :اآلية ]288

فألن ال أملك لكم النةع والضر من بما أولمى ،همذا حجمم سميد الخلم  ،وحبيم الحم  ،وأ إنسمان علمى وجمه
األرا في القارا الخمس يدعي خالف ذلك فهو كذا دجال نصا  ،ال يعلمم البيم إال هللا فقمط ،ومما مِمن إنسمان
يمكن أن يعصي ،وأن ينجو من عذا هللا أبداً.
تصديق اْلبراج نوع من الكفر:
لذلك أيها اإلخوة الكرام :الذ يطالع أبرا في المجال  ،أو يتصل ببرنمام معمين ،ويسمأله عمما ينتظمرل :أنما
ولد في وهر كذا ،فهذا كةر ببعثة النبي عليه الصمالة والسمالم ،هنماك خطموط حممراء ،همذا نموع ممن الكةمر ،حتمى
أحيانا في بعا النزها تمأتي منجممة ،يقمول لمك ممن بما التسملية ،ممن أتمى سماحراً فلمم يصمدقه لمم تقبمل لمه صمالة
أربعين صباحا ً ،هذا إذا ما صد ،
أيها اإلخوة الكرام :تصدي المنجمين والسحرة والكهان والعرافين كةر باهلل عز وجل،
صلهى ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل ال هن ِبيِّ َ
سأَلَ ُه َعنْ َ
ص َالة أَ ْر َبعِينَ لَ ْيلَة
ش ْيء لَ ْم ُت ْق َبلْ َل ُه َ
َمنْ أَ َتى َع َّرافا َف َ
[ مسلم ،أحمد ]

ومن أتى عرافا ً أو كاهنا ً فصدقه بما يقول فقد كةر بما أنزل على محمد ومن أتى كاهنا ً فصمدقه بمما يقمول فقمد
برء مما أنزل على محمد.

الدين ُينزه العقل عن اْلوهام:
أما الكالم الةيصل في بهذا الموضوع أن النبي عليه الصالة والسالم لحكمة أرادها هللا يوم توفي ابنه إبمراهيم
كسة الومس ،فالصحابة الكرام من ودة تعلقهم برسول هللا ،وتعظميمهم لمه توهمموا أن كسموف الوممس كمان بسمب
مو إبراهيم.
أ إنسممان يعمممل فممي الممدعوة إذا تمموهم النمماس كرامممة لممه يةممر فيهمما ،هممذل جيممدة ،تقممو مركزنمما ،أممما إذا كممان
مخلصًا للدعوة يرفضها أود الرفا ،اقتدا ًء بالنبي عليه الصالة والسالم.
مرة أخ طر بابي ،قال لي :معي تسرع قل مئة وثمانين نبضة بالدقيقة ،لما أضع يد عندك علمى الجمرس
يرجع إلى الثمانين ،قل له :وهللا ليس صحيحا ً ،إياك أن تقع في الوهم ،أنا إنسان عاد  ،يمكن أن أنةعك بوميء ممن
العلم ،وويء بالقر من هللا فقط ،أما أن ينزل القل إلمى الثممانين عنمد قمرع الجمرس فهمذا لميس صمحيحً ا ،يجم أن
تنكرها ،إن لم تنكر فأن لس مخلصا ً لهذل الدعوة.
فالنبي عليه الصالة والسالم جمع أصحابه،
صلهى ه
صلهى ه
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم إِلَى ْال َمسْ م ِج ِد،
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َمَ ،ف َخ َر َ َرسُو ُل ه ِ
ُول ه ِ
هللا َ
هللا َ
َخ َس َة ْ ال هومْ سُ فِي َح َيا ِة َرس ِ
صملهى ه
هللا ُ َعلَ ْيم ِه َو َسمله َم قِم َمرا َء ًة َط ِويلَم ًمةُ ،ثم هم َك هبم َمرَ ،ف َر َكم َمع ُر ُكو ًعمما
صممفه ال هنمماسُ َو َرا َءلَُ ،فمما ْق َت َرأَ َر ُسممو ُل ه ِ
هللا َ
َف َقمما َمَ ،و َك هبم َمرَ ،و َ
يالُ ،ث هم َر َف َع َر ْأ َس ُهَ ،ف َقا َلَ :سم َِع ه
َط ِو ً
ِي أَ ْد َنمى ِممنْ ْالق َِمرا َء ِة
ك ْال َحمْ ُدُ ،ث هم َقا َمَ ،فا ْق َت َرأَ ق َِرا َء ًة َط ِوي َل ًة ه َ
هللا ُ لِ َمنْ َح ِم َدلَُ ،ر هب َنا َولَ َ
يال ،ه َُو أَ ْد َنى ِمنْ الرُّ ُكوع ْاألَ هو ِلُ ،ث هم َقا َلَ :سم َِع ه
ْاألُولَىُ ،ث هم َكب َهرَ ،ف َر َك َع ُر ُكوعًا َط ِو ً
ك ْال َحمْ ُدُ ،ثم هم
هللا ُ لِ َمنْ َح ِم َدلَُ ،ر هب َنا َولَ َ
ِ
مجدَا ٍ َ ،وا ْن َجلَم ْ ال هوممْ سُ َقبْم َل أَنْ
ك َح هتمى اسْ م َت ْك َم َل أَرْ َب َمع َر َك َعما ٍ َ ،وأَرْ َب َمع َس َ
َس َج َدُ ،ث هم َف َع َل فِي الره ْك َع ِة ْاأل ُ ْخ َرش م ِْث َل َذلِم َ
هللا ِب َما ه َُو أَهْ ل ُ ُهُ ،ث هم َقا َل:
اسَ ،فأ َ ْث َنى َعلَى ه ِ
فُ ،ث هم َقا َم َف َخ َط َ ال هن َ
ص ِر َ
َي ْن َ
إِنَّ ال َّ
ان لِ َم ْو ِ
ان مِنْ آ َيا ِ
ص َال ِة
ت َّ ِ
ت أَ َحدَ ،و َل ل َِح َياتِ ِهَ ،فإِ َذا َرأَ ْي ُت ُموهَا َفا ْف َز ُعوا لِل َّ
ش ْم َ
هللاَ ،ل َي ْخسِ َف ِ
س َوا ْل َق َم َر آ َي َت ِ
[متفق عليه]

ليس لها عالقة ،هذا موقف علمي.
هللا مرة كن بالعمرة ،وأنا بمكة وصل إلي أخبار أن حزامًا من النور يخمر ممن قبمر النبمي الكمريم ،أقسمم
و ِ
لي أناس أنهم رأول رأ العين ،نور ساطع يصعد ،هذا النور على كبمد السمماء ،سممعتها ممن عمدد كبيمر ممن النماس،
وهللا ويء عجي  ،فلما وصل إلى المدينة المنورة كان ثممة درس لعمالم جليمل ،أنما كنم أسمتةيد أيضما ً ،جلسم فمي
الدرس ،وبعد أن انتهى الدرس قال :إخواننا الكرام اتصل بي أمير المدينمة ،وأخبرنمي أنهمم ركبموا أومعة ليمزر فمو
قبر النبي عليه الصالة والسالم ،يعني الطائرا أثناء السةر ترش عموداً ممن الضموء فمو مقمام النبمي عليمه الصمالة
والسالم ،همذا فقمط عبمارة عمن أومعة ليمزر وضمع فمي قبمر النبمي عليمه الصمالة والسمالم ،حزممة أومعة تصمعد إلمى
السماء ،الناس فهموا فهما ً خراً.

سيدنا علي بمن أبمي طالم أراد أن يسمافر ليخموا حربما ً ممع الخموار  ،عمرا لمه ممنجم ،فقمال لمه :يما أميمر
المؤمنين ال تسافر ،فإن القمر بالعقر  ،في بر العقر .
إخواننا ،في بر العقر نجم اسمه قل العقر  ،نجم صبير أحمر متأل  ،قال عنه العلماء :هذا المنجم يتسمع
للومس واألرا مع المسافة بينهما ،بمين الوممس واألرا مئمة وسمتة وخمسمون مليمون كيلمو متمر ،والوممس تكبمر
األرا بمليون وثالثمئة ألف مرة ،وفي بر العقمر نجمم صمبير اسممه قلم العقمر يتسمع للوممس واألرا ممع
المسافة بينهما.
فقال له :يا أمير المؤمنين ،ال تسافر فإن القمر بالعقر  ،بر العقر  ،فإنمك إن سمافر والقممر فمي العقمر
هزمك أصحابك ،فقال علي رضي هللا عنه:
بل سأسافر ثقة باهلل ،وتوكال على هللا ،وتكذيبا لك،
فسافر ،فبورك له في هذا السةر ،وانتصر في معاركه تلك.
الكون والمجرات والكواكب واْلفالك من أجل أن نعرف هللا:
من أجل أن نتقر إليه ،من أجل أن نعظمه،
يا ر  ،أ عبادك أح إليك حتى أحبه بحبك ت قال :أح عباد إلي تقي القل  ،نقي اليمدين ،ال يمومي إلمى
أحد بسوء ،أحبني ،وأح من أحبنمي ،وحببنمي إلمى خلقمي ،قمال :يما ر  ،إنمك تعلمم أننمي أحبمك ،وأحم ممن يحبمك،
فكيف أحببك إلى خلقك ت قال :ذكرهم بآالئي ،ونعمائي ،وبالئي.
س َوا ْل َق َم ُر َوال ُّن ُجو ُم َوا ْل ِج َبال ُ َوال َّ
ض َوال َّ
س َم َاوا ِ
ش َج ُر
ت َو َمنْ فِي ْاْلَ ْر ِ
ش ْم ُ
هللا َي ْس ُج ُد لَ ُه َمنْ فِي ال َّ
أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
اب َو َمنْ ُي ِه ِن َّ
هللا َي ْف َعل ُ َما َي َ
شا ُء
اس َو َكثِير َح َّق َع َل ْي ِه ا ْل َع َذ ُ
َوالد ََّو ُّ
هللا ُ َف َما لَ ُه مِنْ ُم ْك ِرم إِنَّ َّ َ
اب َو َكثِير مِنَ ال َّن ِ
[ سورة الحج :اآلية ]28

أما الةلك ،الةضاء الخارجي فهناك علوم دقيقمة جمداً تسمتنبط منمه ،علموم دقيقمة ،علمم الةلمك والمجمرا  ،بعما
المجمرا تبعممد عنما عوممرين مليمار سممنة ضموئية ،مممع أن الضموء يقطممع فمي الثانيممة الواحمدة ثالثمئممة ألمف كيلممو متممر،
ثالثمئة ألف كيلو متر بالثانية ،بالدقيقة ضر ستين ،بالساعة ضر سمتين ،بماليوم ضمر أربمع وعومرين ،بالسمنة
ضر ثالثمئة وخمسة وستين ،بعد هذا ضر عورين مليار ،هذا بعدل عنا ،قال تعالى:
ُ
سم لَ ْو َت ْعلَ ُمونَ َعظِ يم
وم (َ )75وإِ َّن ُه لَ َق َ
َف َال أ ْقسِ ُم ِب َم َواق ِِع ال ُّن ُج ِ
[ سورة الواقعة ]

أقر نجم ملته إلينا بعدل عنا أربع سنوا ضوئية ،أبعمد نجمم حتمى اآلن عومرون مليمار ،أقمر نجمم أربمع
سنوا  ،بالثانية ثالثمئة ألف ،بالدقيقمة ضمر سمتين ،بالسماعة ضمر
ضر

سمتين ،بماليوم ضمر

أربمع عومرين ،بالسمنة

ثالثمئة وخمسة وستين ،باألربع سنوا ضر أربعة ،هذا الرقم الذ نت لو أردنا أن نصل إلى همذا المنجم

بمركبة أرضية بسيارة في طري سير معبد طبعا ً هوائي نموي على المئة نقسم المسمافة علمى مئمة ،كمم سماعة علمى
أربع وعورين ،كم يومًا على ثالثمئة وخمسة وستين ،كم سنة نحتا  ،نحتا إلى خمسين مليون سنة كي نصمل إلمى

أقر نجم ملته  ،أربمع سمنوا ضموئية ،أول قةمزة القطم أربمع الف سمنة ،الممرأة المسلسملة مليونما سمنة ،وهكمذا
أحدث نجم عورين مليار سنة ضوئية ،قال تعالى:
ُ
سم لَ ْو َت ْعلَ ُمونَ َعظِ يم
وم (َ )75وإِ َّن ُه لَ َق َ
َف َال أ ْقسِ ُم ِب َم َواق ِِع ال ُّن ُج ِ
[ سورة الواقعة ]

هذا الكون يدل على عظمة هللا ،أما أن تسمتخدم النجموم للتنجميم وللكمذ علمى النماس وإليهمام النماس أنمك تعلمم
البي فهذا هو التنجيم الذ هو نوع من السحر والكهانة.
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