
 ١

 
  هذا إلهي؟: ولم يقل. هذا ربي: قال  ما الفرق بين الرب واإلله؟ وعندما رأى سيدنا إبراهيم القمر، لماذا-١

  :اهللا، وبعد الحمد هللا والصالة والسالم على رسول  :الجواب
   .الخالق والرازق والمتصرف بالكون هو :الرب      
   .معه اليعبد غيره و  أي الةهو المتفرد بالعباد: اإلله      
 ،نه هو الذي يكـشف الـضر  أ ويدعونه ويعلمون  ،ن اهللا هو خالقهم   أيقرون بالرب ويعلمون     نوفالمشرك      
كـانوا رجـال    نهـم أصنام بحجـة   مثل األة بل جعلوا بينهم وبينه واسطة،نهم لم يعبدوه مباشرأبسبب  ولكن

والد المطـر ويجلـب لهـم األ    ل عليهمليهم حتى يدعونهم ليكشف اهللا عنهم الضر و ينزإصالحين فيلتجؤون 
رسل لهم اهللا الرسل أ ةفبسبب الواسط )٣ :الزمر(}{وغيره 

  . صحاب النارأصبحوا من أ ةفبهذه الواسط )٥ :ص(}{ : فقالوا
 الكبيـر  لـه وهـذا الخطـأ   واإل الرب بين الفرق ن كثير من المسلمين اليوم ال يعرفون هذاأوالعجيب        

ن أبحجـة  . ويحقق ما يريدون ويدعونهم حتى يكشف اهللا عنهم الضر) صنامبدل األ(وا الى القبورأحيث إلتج
  . بينهم وبين اهللاةواسط ي جعلوهمألقبور رجال صالحين ولهم جاه عند اهللا صحاب اأ

كثـرهم بـاهللا إال وهـم    أ وما يـؤمن (: قال تعالى ليس عمل بعض المسلمين هو نفس عمل المشركين؟     أ
  ) .مشركون
ـ  هو  :واإلله المتصرف، هو المربي المالك  :الرب     ف اء، وبينهمـا  المألوه المعبود بالمحبة والخوف والرج

 الرب والعبادة واأللوهية ال يستحقها إال) العبادة(المستحق لأللوهية  عموم وخصوص، فالرب الحق هو وحده

   .سبحانه
األول فـي   للقمر وللنجم والشمس؛ ألن مقام الربوبية هو المقـام ". هذا ربي: "عليه السالم قال وإبراهيم      

   .واهللا أعلم .لوهية إال بعد ثبوت الربوبيةاإلثبات والمعرفة، فال يمكن أن تكون األ
  ؟لماذا خلق اهللا المخلوقات مع العلم أنه سبحانه ليس محتاجاً لهم -٢

  { :الحمد هللا، قال اهللا تعالى : الجواب
 { )وقال تعالى)١٢:الطالق  :} { )الملك :

-٥٦:الذاريات( } {: وقال سبحانه وتعالى ،)٢
االبتالء، ومنها أن يعلـم   إلى غير ذلك من اآليات، فبين سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لحكم بالغة؛ منها )٥٧

بكل شيء علماً، فله الحكمة البالغـة فـي خلقـه     دير وأنه قد أحاطالعباد ويعرفوا ربهم، بأنه على كل شيء ق
 {هو الغني بذاته على كل ما سواه، و للسماوات واألرض ومن فيهن وما بينهن،
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 { )والواجب على العبد أن يؤمن بأن  )١٧-١٥:فاطر

 {: يخلق شيئاً عبثاً؛ كما قال تعالى اهللا تعالى حكيم؛ يعني ذو حكمة في خلقه وأمره، ال

 { )١١٦-١١٥:المؤمنون(.  
  : الحكمة من خلق اإلنسان وحقيقة الحياة الدنيا

  :خلق اهللا اإلنسان لحكمة ولم يخلقه عبثاً 
وهو !!  لكن الكافر يزعم أن اإلنسان خلق عبثاً         ،ي كتابه      إن الخالق الحكيم قد خلق اإلنسان لحكمة بينها ف        

ولو قيل للكفار إن أطبـاءهم يعبثـون   . بهذا يتهم خالقه بالعبث، سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علواً كبيراً  
وهل يعبث الذي يصلح الخلل في أعيـنكم وأفـواهكم وأمعـائكم        :  وقالوا   ،في أعمالهم لسخروا من هذا القول     

صـدقتم، إن الـذي     : فنقول لهم   .م إن أصيبت بالمرض؟إن أطباءنا أجل وأعال من أن يظن بهم العبث             وقلوبك
ولكن كيف تزعمون أن خـالق العيـون واألفـواه          . يصلح الخلل ويعالج المرض في أعضاء الجسم ال يعبث        

ـ . إنه سبحانه أجل وأعال من أن يظن به العبث  ! واألمعاء والقلوب يعبث في خلقه ؟      }:الىقال تع
{ )١١٦-١١٥:المؤمنون.(  

  :ه الحكمة من خلق اإلنسان ال تعلم إال من الخالق سبحان
  .  أو ممن تعلـم منـه      ، وال تعلم إال بتعليم منه     ،     إن الحكمة من أي مصنوع تكون مخفية في نفس الصانع         

 وخلق لنا أدوات للعلـم مـن سـمع        ، وأيدهم بالبينات والمعجزات   ،ولقد أرسل اهللا رسله إلينا لتعليمنا ما نجهل       
 عرفنا الهدى وخرجنا من حيـاة  ،أرسلهم اهللا إلينافإذا تعلمنا ما غاب عنا ممن .وبصر وفؤاد لنكتسب بها العلم   

{:  قال تعالى ،التيه والعمى التي يحياها الكافرون إلى حياة النور والهدى
{)وبهذا ). ١٦-١٥:المائدة

  : الهدى تعلمنا من خالقنا سبحانه أنه قسم حياتنا إلى قسمين 
  .  وهي دار االبتالء فيما استخلفنا اهللا عليه ،الحياة الدنيا) ١
  . جزاءالحياة اآلخرة وهي دار ال) ٢

  .      وأعلمنا أن الموت هو االنتقال من دار االبتالء إلى دار الجزاء
  :العبادة هي الحكمة من خلق اإلنسان 

  :      لقد تبين لنا مما سبق 
  . أن اإلنسان خلق لحكمة ولم يخلق عبثاً 

  . وأن الحكمة من خلق جميع البشر واحدة 
  . واآلخرة وأن الحكمة من خلق اإلنسان متعلقة بالدنيا 

  . وأنها ال تعلم إال من الخالق سبحانه 
  . وأن الخالق سبحانه قد استخلف اإلنسان في األرض 
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  . وأن غاية االستخالف هو االبتالء واالمتحان 
  . وأن موضوع االمتحان هو العبادة هللا سبحانه 

  . والعبادة هي العمل وفق مراد الخالق الذي خلق سبحانه 
وكذلك اإلنـسان مـا   .ي مصنوع يصنع ال يكون صنعه إال لعمل وفق مراد الذي صنعه               ألست ترى أن أ   

{: قال تعالى   . وعمل اإلنسان وفق مراد خالقه هو العبادة      . كان ليعمل إال وفق مراد خالقه سبحانه        
{)سان هو أن يكون عبـداً هللا علـى األرض التـي    فالحكمة من خلق اإلن). ٥٦:الذاريات

ثم ينقله بالموت من دار االمتحان والعمل إلى        . استخلفه فيها، ليمتحنه ربه أيطيعه ويعبده، أم يعصيه ويكفر به         
وهذه الحكمة واحدة ال تتبدل من خلق كل إنسان في كل زمان ومكان، ولكل إنـسان                . دار الجزاء على ما قدم    
   ." عن رِعيِتِه كُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم مسُئوٌل " : قال. هو ممتحن فيما استخلفه اهللا فيهمهما كانت مكانته ف

  : فكل إنسان عليه أن يعبد ربه ألنه 
  .  ما خلق إال ليعمل وفق مراد خالقه سبحانه   -١
  . خلفه  وألن اهللا هو الذي استخلفه ومكنه فعليه أن يعمل وفق مراد الذي مكنه واست  -٢
  .  وألنه مملوك في كل أمره فعليه أن يعمل وفق مراد مالكه سبحانه   -٣
  . وألنه محاسب بين يدي ربه فعليه أن يعمل وفق مراد مالك يوم الدين والحساب   -٤

      والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه اهللا ويرضاه كما قال العلماء، واالستخالف في األرض داخل في مدلول                 
وليس في الوجـود إال     . فالعبادة هي غاية الوجود اإلنساني، ووظيفة اإلنسان األولى في أي موقع كان           . دةالعبا

رب واحد والكل له عبيد، عليهم أن يتوجهوا بأعمالهم ومشاعرهم وضمائرهم لعبادته عبادة خالصة لـه دون                 
  .شريك 

  
   عدم التطابق والتشابه؟السمع، مع إن اهللا والبشر يشتركون في صفة:  هل يجوز أن نقول-٣

  الوجه، مع عدم التشابه؟ إن اهللا والبشر يشتركون في صفة: وكذلك أن نقول      
    :الجواب
قد يظهر للعبد أن أسماء وصفات اهللا تعالى، وبعض أسماء وصفات المخلوقين متفقة من حيث اللفـظ،                  

  !.فهل هذا يعني اتفاق في المسمى والمدلول؟
 الصفات حتى لو اتّفقت في أسمائها وألفاظها؛ فإن صفات اهللا تعالى تختلـف عـن          واإلجابة على ذلك أن   

صفات المخلوقين، فاالتفاق في األسماء ال يقتضي االتفاق في المسميات، فقد سمى اهللا تعـالى نفـسه حيـاً،                   
وقد سمى بعض عبـاده     ...عليماً، قديراً، رؤوفاً، رحيماً، عزيزاً، سميعاً، بصيراً، ملكاً، مؤمناً، جباراً، متكبراً          

ــه تعــالى ــه تعــالى)٢/اإلنــسان (:بهــذه األســماء، كقول :، وقول
)٩٥/األنعام...(  
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، )٢٨/الـذاريات ( : ، وقوله تعالى)١٠١/الصافات(:وقوله تعالى  
  .وغيرها من اآليات

ومعلوم أنه ليس السميع كالسميع،  وال البصير كالبصير،  وال الحي كالحي،  وال الحليم كـالحليم،  وال            
  ... العليم كالعليم

ن فصفات اهللا تعالى تليق بجالله وعظمته، وصفات اإلنسان محدودة ناقصة تناسب خلقه،  وليس ألحد أ                
 يظن أنه لو أثبت هذه الـصفة لكـان   - بفهمه القاصر - ينفي صفة منها بحجة أنه ينزه اهللا عز وجل،  ألنه           

إن هذه الصفة هللا سبحانه وتعالى تـشبه  :  مشبهاً له بالمخلوقين،  مع أنه يثبت صفة أخرى غيرها،  وال يقول            
 :فسه، فقـال  صفة المخلوقين، فاهللا سبحانه أخبر عن نفسه بصفات مدح فيها ن          


)٥٤/األعراف.(  

  !.فهل ألحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الكمال والجالل؟ 

 فإنهـا . موجود، وحي، وسميع، وقدير، وما أشبه ذلك من األسـماء العامـة  : مثل المتواطئة  األلفاظف       

موجـود،   اهللا فيقـال . ومن ذلك أنها تصدق على الخالق وعلى المخلـوق . هاتصدق على كل من ثبت له معنا
الحـي   وليس الموجـود كـالموجود وال  . واهللا قدير، واإلنسان قدير. واهللا حي، واإلنسان حي .والعبد موجود

ي مختصة بأسماء ه. فاهللا تعالى سمى نفسه .سائر األسماء والصفات في وهذا يقال. كالحي، وال القدير كالقدير
اإلضافة فإذا أضيفت هذه األسماء  إذا قُطعت عن اهللا أسماء وسمى بعض عباده بأسماء مختصة بهم، توافق. به
   .الرب سبحانه وإذا أضيفت إلى المخلوق دلت على ما يختص به المخلوق اهللا، دلت على ما يختص به إلى

يعـم   فموجود مثالً اسـم . هما عند التقيد باإلضافةاتفاق االسمين عند اإلطالق تماثل مسما وال يلزم من       
. المختص بالرب، وهو الواجب الـدائم الكامـل   موجود، دل على الوجود اهللا :لكن إذا قيل. جميع الموجودات

وقـس  . المختص بالمخلوق، وهو الوجود المحدث الممكن النـاقص  العبد موجود، دل على الوجود: وإذا قيل
  .على هذا

سميع، وليس الـسميع   السمع؛ فاهللا سميع والعبد مطلق في فالخالق والمخلوق يشتركان مثالً : هذاإذا تبين      
محـيط   اهللا فـإن سـمع  . كسمع المخلوق اهللا فاهللا تعالى سميع حقيقة والعبد سميع حقيقة وليس سمع. كالسميع

لـه   اهللا وهكذا نقـول إن وسمع المخلوق محدود ومحدث وقابل لآلفات، . وهو من لوازم ذاته بجميع األصوات
. موصوف بالجالل واإلكـرام  وهو. ال نعلم كيفيته اهللا ووجه. الخالق كوجه المخلوق وجه يليق به وليس وجه
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 )١("لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقـه  حجابه النور: " الحديث قوله  في وجاء
  .د من المخلوقين وال نعلم كيفيتهاإليمان بأن له وجها ال يماثل وجه أح فالواجب

أن  والحاصـل . المخلوق يليق به، وهو مخلوق كسائر صفاته، ووجوه البشر فيها الحسن والقبيح ووجه       
! فكيف بالخالق مـع المخلـوق   اتفاق األسماء، واتفاق أسماء الصفات؛ ال يلزم منه التماثل حتى بين المخلوقات

{ : كما قال تعالى! أفعاله في صفاته، وال في ذاته، وال في ال! فسبحان الذي ليس كمثله شيء
{)١١: الشورى.( 

 بعدم جـواز   "تلبيس إبليس"   : أحب اهللا أم أعشق اهللا؟ لقد قرأت في كتاب البن الجوزي:   أيهما أصح-٤
  .خيراًًَ الصوفية؟ جزاك اهللاما التصوف وما الطرق وكلمة عشق اهللا، 

 اهللا وتعـالى، وقـد مـدح    سبحانه اهللا اإليمانية حب الحمد هللا، من مقامات اإليمان القلبية واألحوال  :الجواب

  { : سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنه يحبهم ويحبونه، فقال تعالى

{)وقال تعالى)٥٤من اآلية: المائدة ، :} {)مـن    :آل عمران
 بهـا جميـع النـاس    اهللا لعبادة التي أمر، هذا هو الذي ورد في القرآن والسنة، لفظ المحبة وكذلك ا)٣١اآلية

وأما لفظ العشق فلم يـرد   حقيقتها كمال الذل والتعظيم، وكمال الحب، فأكمل الناس عبودية هللا أكملهم محبة له،
  :اهللا الفالسفة والصوفية فإن من عبارات الفالسفة عن في القرآن وال في الحديث، وإنما يطلقه الجهلة باهللا من

، وهذا لفظ مبتدع ال يجوز "إنه عاشق هللا":  ومن عبارات الصوفية أن يقول أحدهم ، "شوقعشق وعاشق ومع"
  : وذلك لسببين، هما اهللا، به عن محبة التعبير
    .أنه لم يرد في شيء من النصوص  :أوالً

  . أنه يدل على الحب المفرط الذي دافعه الشهوة:والثاني
يـستعمل فـي     لحب الذي يكون بين بعض الناس وبعض، وأكثر ما        إذاً العشق إنما يليق ويعبر به عن ا             

العبد لربه، وال في حب الرب لعبده،  الحب الذي بين الرجل والمرأة، إذاً فال يجوز استعمال هذا اللفظ في حب
  . }{ :سبحانه وتعالى يحب ويِحب، كما قال اهللا إن: بل نقول

ينبغي إطالق لفظ العشق في حق اهللا تعالى، ألن األلفاظ الشرعية ينبغي أن يقتصر فيها علـى   وعليه فال        
، ولم يرد هذا اللفظ في شيء من نصوص الوحي وال علـى   ما جاء في كتاب اهللا تعالى أو في سنة رسوله           

  . لسان أحد من الصحابة رضوان اهللا عليهم 
   . )١٦٥ة: البقرة(}{ :وإنما جاء بلفظ المحبة، كقوله تعالى      

   . )٥٤: المائدة(}{: وقوله تعالى      

                                                
   .صحيح مسلم) (١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦

أن يكـون اهللا ورسـوله أحـب إليـه ممـا      : ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمـان " :  وقوله        
  .الحديث ) ٢("...هماسوا

 

وهذا ينطبق علـى قـدمائهم،    اهتمامهم بالعبادة واألذكار وتصفية الباطن، وأما الصوفية فهم طوائف أكثر     
 فهم يتشبهون باألوائل، وهم منحرفون عن طريقهم وضالل الصوفية وجهالهم أهل بدع كثيرة وأما المتأخرون

المنكرة كـالرقص والغنـاء،    أخفها األذكار البدعية في ألفاظها وفي كيفية أدائها وما يقترن بذلك من األعمال
الرب عين وجود كل موجـود، فعنـد هـؤالء     الوجود وهو أن وجود وأقبح االعتقادات الصوفية اعتقاد وحدة

فرق عندهم بين الخـالق والمخلـوق،    النفسه ف اهللا المشاهد هو المالحدة الكفار أن هذا الوجود المشاهد وغير
 واهللا أعلم. والنصارى، نعوذ باهللا من الخذالن والعبد والرب، وهؤالء عند أهل العلم أكفر من اليهود

يـارب أنعـم علينـا    : "اهللا تعالى ؟ وهل يجوز للمسلم أن يدعوا قائالً   من صفات"الحنان والعطف"هل  ٥-
   .وجزاكم اهللا خيراً… "… بعطفك وحنانك

  :  الجواب
 الحلقة في  اهللا رسول مع جالساً كنت : قال  رضي اهللا عنهأنسعن فقد ورد في المسـند  أما الحنان      
 اال إلـه  ال الحمـد  لـك  بأن أسألك نيإ اللهم  :فقال دعا ثم ،وتشهد جلس وسجد ركع فلما ،يصلي قائم ورجل
 :  اهللا رسـول  فقال ،أسألك نيإ قيوم يا حي يا ،امواإلكر الجالل ذا ،واألرض السماوات بديع الحنان ،أنت

 به دعي إذا الذي العظيم باسمه اهللا دعا لقد ،بيده نفسي والذي:  قال .أعلم ورسوله اهللا قالوا  ؟ دعا بما أتدرون
 .) ٣("أعطى به سئل وإذا ،أجاب
ظ أن لفظ العطف يرد في      ولكن يالح . أما العطف فال أعلم أنه ورد في شيء من النصوص نسبته إلى اهللا                

 تعطفاً من ربه )١٣ :مريم(}{ : كمجاهد قد قال في قوله تعالى بعض كالم أهل العلم
  . في كالم ابن القيم بنحو هذا وكذا ورد) ٤(عليه

 – كما في القاعـدة المقـررة    -بر أوسع باب الخ  فلعله يعتبر مما يصح في الخبر دون الوصف حيث أن               
  .والعطف قريب معناه من الرحمة

نواقض اإليمان؟ وهل هناك نواقض ال يعذر أحد بالجهـل   ما ضابط قيام الحجة على من فعل ناقضا من -٦
   الجانب؟ بها؟ وما أفضل ما كُِتب في هذا

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

                                                
  .رواه البخاري ومسلم ) (٢
   .قوي إسناد وهذا، صحيح حديث : األرنؤوط شعيب ، قال١٥٨ / ٣ –رواه اإلمام أحمد في المسند ) (٣
  .٤٨٦ / ٥ –م ١٩٩٣ – بيروت -ر دار الفك - جالل الدين السيوطي - الدر المنثور) (٤
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وسـنة رسـول اهللا، ثـم      قال ذلك، أو يبلغه الدليل من كتـاب اهللا معناه أن يعلم أن النبي  حجةقيام ال      
 فمن بلغه القرآن فقد قامت عليـه . )١٩:األنعام(} {: قال اهللا تعالى. يخالف

فمن بلغه الدليل فقد قامت عليه الحجـة،  . )١٥:اإلسراء(}{: الحجة، وقال عز وجل   
 حجة عليه، أو كانت المسألة التي فعلها مسألة دقيقة خفية، مثله يجهلها فهذا يكـون  أما إذا لم يبلغه الدليل فال

   .معذوراً

نفسه، فلمـا حـضرت     أنه كان مسرفًا على-لصحيحين وغيرهماالذي ثبت في ا -كما في قصة الرجل       
، لم يعمل خيـراً : ، يعنييبتئر عند اهللا خيراً إنه لم: أي أٍب كنت لكم؟ فأثنوا عليه، فقال: الوفاة جمع بنيه، وقال

 :، ثم يذروه في البر، وفـي لفـظ  )يطحنوه(أن يحرقوه ثم يسحقوه  وأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إذا مات
 واهللا لئن قـدر اهللا علـي وبعثنـي   : وظن أنه يفوت على اهللا، وقال" ونصفه في البحر يذروا نصفه في البر،"

   .ليعذبني عذابا شديدا

طحنوا عظامه ولحمه ثم ذَروه فـي البـر    ففعلوا ذلك، فلما مات أحرقوه ثم سحقوه، : "قال في الحديث      
قم، فإذا هو إنسان قائم، فقـال  : اهللا البحر وجمع ما فيه، وقال له ، وأمروفي البحر، فأمر اهللا البر فجمع ما فيه

  ."يا ربي، مخافتك، فما تالفى أن رحمه اهللا: ذلك؟ قال ما حملك على: له

حمله على هذا ليس اإلنكار، فهو لم ينكر البعث، ولم ينكر قـدرة اهللا، ولكنـه    إن هذا الذي: قال العلماء      
يعتقد أنـه لـو     هذه الحالة وُأحِرق وسِحق يفوت على اهللا، وال يدخل تحت القدرة، فهوإذا وصل إلى ظن أنه

وذري فات على اهللا، فغفر اهللا لـه   ترك ولم يحرق بعثه اهللا، لكن ظن أنه إذا وصل هذه الحالة، أحرق وسحق
جهل والخوف العظـيم،  وليس العناد، وإنما حمله عليه ال لجهله، وخوفه العظيم الذي حمله عليه، ليس اإلنكار

   .فغفر اهللا له

اهللا،  دقيقة خفية بالنسبة إليه، أما إذا كان يعيش بين المسلمين، والمسألة واضحة، يعبد غيـر  فهذه مسألة      
إنسان بين المسلمين، ثم فعل  يذبح لألولياء بين المسلمين، يسمع القرآن ويسمع النصوص فال يعذر، ولو عاش

فال يعذر ألن هذه؛ المسألة واضحة، ولـو تعامـل   . أدري أنا جاهل ال: ا تفعل الزنا؟ قاللماذ: الزنا، وقيل له
فليس بصحيح، أو سجد للـصنم وهـو   . أنا جاهل ال أعرف حكم الربا: يقول بالربا وهو يعيش بين المسلمين،

   .فهذا ال يعذر فيه. أنا جاهل: ويقول بين المسلمين،

مذهب، الحنابلة والشافعية والمالكية واألحناف في مؤلفـاتهم   اء كتبوا في كلأما الكتب التي كتبت، فالعلم      
نـواقض   ، وهو الذي يكفُر بعد إسالمه، وذكروا أنواعا كثيرة من"حكم المرتد"يسمى باب  في الفقه، بوبوا بابا

إنـه لـو   : ثيرا، حتى قالواك اإلسالم ومن المكفرات، ومن أكثر من كتب في هذا األحناف، فكتبوا في هذا شيًئا
على وجه التحقير، كَفَر، ويكون هذا من النواقض، " مسيجد" أو" مصيِحف: "صغَّر المصحف أو المسجد، وقال

 .والعافية نسأل اهللا السالمة
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ازرع في وقت كذا أما : النجوم على بعض األحداث، مثالً قال ألحد الناس رجل يقول بأنه يستدل بحركة -٧
 .الحرث والزرع، فإنه لن يأتيك بثمر، وفعالً حصل ذلك قت كذا فدعفي و

  : الجواب
في العـالم   الحوادث واعتقاد تأثيرها بعض وقوع على بمطالع الكواكب أو غروبها االستدالل  هو:التنجيم     

حـصل  في برج الحمل مثال  األرضي، كقولهم إذا اطلع نجم كذا أو غرب حصل كذا وكذا، وإذا كانت الشمس
يكاد يخلوا تقويم منها من تذييل يذكر فيه صاحبه  كذا وكذا، إلى غير ذلك مما درج عليه أصحاب التقاويم، فال

   .ما يتوقع من حوادث خالل هذا العام
 ظنا منهم أن أحـداث  ،ضوء تلك المفاهيم الخاطئة على والمنجمون ال يتهاونون في تفسير أحداث الكون     

الحوادث  بعض الحدث وأثارته؛ ومنها إسناد  أو يقولون أن هناك أسباب أوجدت هذا،براجالكون لها عالقة باأل
  .وجل واعتقاد تأثيره فيها وعلى أنها هي وحدها التي أدت إلى وقوعها إلى غير اهللا عز

يكون إخبـارهم   وقد  :يقول فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وهو من شيوخ هذا العصر     
هبوب الريـاح   الحوادث األرضية، كأوقات على لك عن طريق التنجيم؛ وهو االستبدال باألحوال الفلكيةعن ذ

معرفتها بسير الكواكب فـي   ومجيء األمطار وتغير األسعار وغير ذلك من األمور التي يزعمون أنها تدرك
جم كذا حصل له كذا، ومـن  وكذا، ومن سافر بن من تزوج بنجم كذا: مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويقولون

كما يعلن في المجالت الساقطة عن الخزعبالت حـول  .النحوس  ولد بنجم كذا وكذا، حصل له من السعود أو
   .الحظوظ البروج وما يجري فيه من

الجهال وضعاف اإليمان إلى هؤالء المنجمين فيسألهم عن مستقبل حياته ومـا يجـري    بعض وقد يذهب     
يـدعى   ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فهو مشرك كافر، ألنـه .  وغير ذلكفيه وعن زواجه عليه

نحـوس   على وال تدل والنجوم مسخرة مخلوقة ليس لها من األمر بشيء،. مشاركة اهللا فيما هو من خصائصه
فظـه  كالمه ح انتهى. وإنما هذا كله من أعمال الشياطين الذين يسترقون السمع. وال موت وال حياة وال سعود
   . اهللا تعالى

   ما هو التنجيم ؟ وما حكمه ؟ :  رحمه اهللا-وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين      
بمعنـى   ،الحوادث األرضية على باألحوال الفلكية االستدالل  وهو، التنجيم مأخوذ من النجم:فـأجــاب      

 ، وغروبهـا ،وطلوعهـا  ،لنجوم، بحركاتهـا  أو ما سيقع في األرض بـا ،أن يربط المنجم ما يقع في األرض
أوهـام ال   على  ألنه مبني، وهو محرم،والكهانة  وافتراقها وما أشبه ذلك ؛ والتنجيم نوع من السحر،وأقرانها
 عالقة لما يحدث في األرض بما يحدث في السماء ولهذا كان من عقيـدة أهـل الجاهليـة أن     فال،حقيقة لها

مات فيه ابنه إبراهيم   فكسفت الشمس في عهد النبي في اليوم الذي،لموت عظيمالشمس والقمر ال ينكسفان إال 
: ال ـن صلى الكسوف وقـفخطب النبي حي ،كسفت الشمس لموت إبراهيم:  فقال الناس – رضي اهللا عنه –
  فأبطـل النبـي ارتبـاط الحـوادث    "لموت أحد وال لحياته إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان" 

 ، فهو أيضاً سبب لألوهـام ،أن التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر والكهانة وكما. األرضية باألحوال الفلكية 
  انتهـى. ومتاهات ال نهاية لها ،وتشاؤمات
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  : منهج المسلم في التعامل مع البروج
 وعلمه محدود، من غير طريق البشر، ألن قدراته محدودة وسبيلنا لمعرفة هذا المنهج يجب أن يكون مصدره

   .وعجز لما يعتريهما من قصور ونقص
من عند خالق الكـون   وإذا كان األمر كذلك فيجب أن يكون مصدره من عند من أحاط بكل شيء علماً،      

األرض، فنظرتنـا تخـالف نظـرة     ومدبره ومصرفه أموره الذي ال يخفي عليه خافية في السماء وال فـي 
وإذا كان األمر كـذلك   عقولهم القاصرة العاجزة، على لمسلمين الذين اعتمدواالمنجمين أو المفكرين من غير ا

البروج وما شاكلها وفق هذا القانون السماوي الـذي يطلـق    هذا المنهج ثم ننظر إلى على فمهمتنا أن نتعرف
   ".سنة اهللا"القرآن عليه 

اهللا عز وجل فـي قولـه    ا تنفيذا ألمرإن نظرتنا إلى البروج تخالف نظرة غيرنا إليها، فنحن ننظر إليه      
  ).١٠١ :يونس(}{  :تعالى

      }
{)١٨٥ :األعراف.(   

     }{)١٠٥ :يوسف.(  
عظمـة اهللا   على اآليات أن ننظر ونتأمل في ملكوت السماوات واألرض لالستدالل هللا في هذهلقد أمرنا ا      

مـا   على لالستدالل صفات اهللا، وليس على عظيم قدرته وبديع صنعه، وكمال علمه وللداللة عز وجل، وعلى
   .اهللا بعمله من الغيب اختص
 األخرى، إنما خلقها لحكمة ولم يخلقهـا عبثـاً   وقاتونعلم أن اهللا لما خلق هذه البروج وغيرها من المخل      

وأن هذه المخلوقات ال تملك لنا نفعا وال ضرا، . )١٦ :األنبياء(}{ وال لعباً 

{التي سخرها اهللا لنا لننتفع بها  وإنما هي من النعم
{)٣٤ :إبراهيم.(  
ورجومـاً للـشياطين،    زينة للسماء: لثالث النجوم خلق اهللا هذه:"  قال قتادة :قال البخاري في صحيحه      

   ".وتكلف ما ال علم له به ك أخطأ، وأضاع نصيبه،فمن تأول فيها غير ذل. وعالمات يهتدي بها
   :يقول الدكتور ممد خليل هراس في كتابه دعوة التوحيد     

تتنبأ به المراصد الفلكية من أوقات الخسوف والكسوف ومدة وقوعها وكونه جزئيـا   وليس هذا الباب طبعا ما
تنبأ به هذه المراصد من درجات الحرارة أو قواعد حسابية ال تخطئ، وكذلك ما ت على كليا، فإن ذلك مبني أو

. ذلـك  وهبوب الرياح واتجاهاتها وكونها نشيطة أو غير نشيطة، ووجود فرصة لسقوط مطر ونحو الرطوبة
وهـو الـذي يـريكم    : قال تعالى قرب وقوع ما تبشر به، كما على فإن هذه كلها من قبيل األمارات التي تدل

وهـو  : وكما قال سبحانه. المسافرون ويطمع الزارع ذر بالمطر، فيخاف فرؤية البرق تن،البرق خوفا وطمعا
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فالريح إذا هبت باردة وساقت السحب بين يديهما استبـشر النـاس    الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
   .وترقبوا سقوط المطر

ن الخسوف ع وليس من التنجيم المحرم اإلخبار " :٢ جزء١٤ويقول صاحب كتاب منهاج الصالحين ص     
وقواعد سديدة وكون الخطأ الواقع  والكسوف واألهلة واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول

   ."القواعد كسائر العلوم فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب وإعمال
 التنجـيم  وهناك نوع آخر مـن "   :ما يلي وجاء في جواب للشيخ العالمة ابن عثيمين عن حكم التنجيم    

بأس به وال حرج فيه، مثل أن نقـول   األوقات والفصول، فهذا ال على النجوم وهو أن اإلنسان يستدل بطلوع
أو قد دخل وقت نضوج الثمار وما أشبه ذلك، فهـذا ال   إذا دخل نجم فالن فإنه يكون قد دخل موسم األمطار،

 انتهى . "بأس به وال حرج فيه

المـسلمين خلفـاً     مواسم البذر، والغرس ليس من التنجيم في شيء، وهو عملاالستدالل بالبروج على      ف
أن الذي ال يجوز هنا اعتقاد أن  عن سلف، وقد أجرى اهللا العادة بصالحية كل وقت لبذر أو غرس معين، إال

  .أو نزول المطر أو نحو ذلك لهذا النجم أو ذاك أثراً في حصول الثمر، أو جودته،
سخيفة، فإذا ما دعوا إلى  بدوا أن هناك أناسا ال يسمعون وال يعقلون وال يفكرون، عقائدهم لكن ي: أقول      

وألفوهـا دون أن   عقيدة خاطئـة،  على درجوا مثل هذا الصفاء وإلى مثل هذا المنطق الحكيم، رفضوه ألنهم
{: يكلفوا أنفسهم عناء البحث فهؤالء كما قال اهللا تعـالى عـنهم           

{)٤٦ :الحج.(  
 فالقضية ليست قضية خيار، إنما هي قضية مصير اإلنسان؛ إمـا ! لهؤالء أن يعيدوا النظر؟ أفال ينبغي      

وال حول . )٦ :الكهف(}{. إلى جنة،أو إلى نار إن لم يهتدوا
   .وال قوة إال باهللا العلي العظيم

ينتهـي مـن    حقيقة األمر، فال على ما سبق، وإمعان النظر فيه على  أن يقف القارئ بعد االطالعراجياً      
البروج، ويعلم أن ما كـان   ئك المغرضون حولقراءته إال وقد انكشفت تلك الحجب واألستار التي نسجها أول

ال نصيب له من الصحة، وأن تلك الكتب التي ألفها بعـضهم   الجاهلين أو أدعياء العلم بعض يسمعه من أفواه
صحيح وال برهان عقلي سليم، ومـا   دليل نقلى على ال تستند الصحف والمجالت الساقطة بعض وتبنى نشرها

   .نسأل اهللا العافية ن أبواب الشرك باهللا،ذلك كله سوى افتراءات، وباب م
الكون الثابتة التي لم تتبدل ولـم تتغيـر     وعلى ضوء حقائق- شريعة العلم -وكلها في شريعة اإلسالم       

   .ساق خرافات ليس لها قدم أو: منذ خلق اهللا الكون
   .وأتوب إليك فركستغأال أنت إهذا واهللا أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله       

   .والحمد هللا رب العالمين                                  
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