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 تأثير الّنجوم
 

 الّسؤال: هل لهذه الّنجوم الّسماوية تأثيرات معنوّية في الّنفوس اإلنسانّية أم ال؟ 
 

ّيووووا  الجوووووان: لّن لوووواعب السواسوووون الّسووووماوّية عتووووض اةرب والسا نووووات اةرضووووّية تووووأثيرا  مادّ  
ي اةرب ه ترّبوووواضوووحا  مدوووهودا  ال يحتوووان للوووض بيوووانل فوووانوروا لّن الّدووومس اعوووون الحوووّ  وعنايتووو

وجميع السا نات اةرضّيةل فتوال ضياء الّدمس وحرارتها النعدمت السا نات اةرضوّية االسّتّيوةل أّموا 
ن كانت تبدو كديء عجين مستغرن لالّ  قت الّنور فوي هوذه أّنك لو دقّ  الّتأثيرات المعنوّية فهي وا 

ّسوااقين الوّذين اسوتنا وا أحكاموا  مون مين الالمسألة فإّنك ال تعجن كثيرا ل وليس المقصود أّن المنجّ 
موين الّسوااقين حركات الّنجووم كانوت أحكوامهم م ااقوة لتواقوعل ةّن أحكوام تتوك الّ وا ون مون المنجّ 

ينل بول كانوت أوهوام الهنود ين والستودانيّ ين واآلدوور ّ كانت ضوربا  مون اةوهوام أوجودها كهنوة المصور ّ 
واسووونل والمقصوووود أّن هوووذا العوووالم الوووّذ  ال يتنووواهض وخرافوووات اليونوووان والّروموووان وسوووا ر عا ووواد الس

كهيكل اإلنسان وجميع أجزا ه مرتاط اعضها بواعب ومتستسوتة فوي نهايوة اإلتقوانل يعنوي كموا أّن 
ر اعضوها بواعب كوذلك أعضاء هيكل اإلنسان وأركانه وأجزاءه ممتزجة متعاونة ومتعاضودة ومتوأثّ 

نسووانّي أعضوواؤه وأجووزاؤه موورتاط اعضووها مووع اعووب أجووزاء هووذا السووون الووّذ  ال يتنوواهض كالهيكوول اإل
 ر جميوع الجسوم واةذن تسومع فتهتوزّ وجسما ل مثال  العين تنوور فيتوأثّ  ر اعضها باعب معنض  ومتأثّ 

جميع اةركانل وليس في هذه المسألة دبهةل ةّن عالم الوجود أيضا  كالّدخص الحّيل فاالرتااط 
أثير والتّووووأثر سووووواء أسووووان ذلووووك جسوووومانّيا  أو معنوّيووووا ل الووووّذ  بووووين أجووووزاء السا نووووات موووون لوازمووووه التّوووو

ولنضوووورن هووووذا المثوووول المختصوووور لتّنفوووووس المنكوووورة لتتّووووأثيرات المعنوّيووووة فووووي الجسوووومانّيات هووووو أّن 
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اةصوووووات واةلحووووان البديعووووة والغنوووواء الم وووورن عوووورب يحمتووووه الهووووواء ةّن الّصوووووت عاووووارة عوووون 
صووماا اةذن فيحصوول االسووتماظل فووانوروا اآلن لّن  رن الهووواء يتووأثّ الّتموجووات الهوا ّيووة وموون تموووّ 

عوودما  تووأتي االجووذن والولووه لوورو   الّتموجووات الهوا ّيووة اّلتووي هووي عوورب موون اةعووراب واّلتووي تعوودّ 
  لتخ وورل لذا  الحووووا مووا هووي ر فيهووا نهايووة التّووأثير فيضووحك و اكووي بدرجووة تووؤدّ اإلنسووانل وتووؤثّ 

ل اإلنسوان مون ّي والّتموجوات الهوا ّيوة اّلتوي يسوبّ المناساة بين الوّرو  اإلنسوان بها اهتوزاز الهوواء فيحووّا
حووال للووض حووال و نقتوون انقالاووا  كّتّيووا  احيوور ال ياقووض لووه صووبر وال قوورارل فووانوروا مووا أعجوون هووذه 

ي و دخل في المستمع ومع هوذا تحصول توأثيرات عويموة ة ةّنه ليس ديء يخرن من المغنّ القضيّ 
رات كموووا سوووب  بوووّد لهوووذا االرتاووواط العوووويم الّسوووا د بووين السا نوووات مووون توووأثيرات وتوووأثّ  روحانّيووةل لذا  ال
ر وتووأثير اةجووزاء واةعضوواء اإلنسووانّية اعضووها بوواعبل مووثال  العووين تنووور ة تووأثّ ذكرهووا فووي كيفّيوو

ر والقتن يرتا  والفكر يّتسع وتحصل حالة نداط لجميوع رل واةذن يصغي والّرو  تتأثّ والقتن يتأثّ 
اإلنسووووانل فمووووا هووووذه الووووّروااط ومووووا هووووذه المناسوووواات وحيوووور يوجوووود هووووذا االرتاوووواط والتّووووأثير  أعضوووواء
ة بين أعضاء الجسم اإلنسانّي اّلذ  هو كا ن من السا نوات الجز ّيوةل فوال بوّد مون رات المعنويّ والّتأثّ 

واوالّرمم مون  وجود االرتااط الجسمانّي والمعنوّ  كتيهما بين هذه السا نوات السّتّيوة اّلتوي ال تتنواهضل
أّنووووه ال يمكوووون االقواعوووود الموجووووودة والفنووووون الحاضوووورة كدوووون هووووذه الووووّروااطل لال أّن وجودهووووا بووووين 

 السا نات السّتّية واضح ومسّتم اه.
 

وخالصووة القووول أّن هووذه السا نووات كّتّيووة أم جز ّيووة موورتاط اعضووها بوواعب االحكمووة الاالغووة  
لووك لحصوول اخووتالل وفتووور فووي الّنوووام العوواّم وفووي ر اعضووها بوواعبل ولوووال ذر ومتووأثّ اإللهّيووة ومووؤثّ 

الّترتيوون السّتووّيل وحيوور أّن هووذه السا نووات موورتاط اعضووها بوواعب فووي نهايووة اإلتقووان لهووذا نجوودها 
 تة وهذه المسألة جديرة ااالستقصاء.اة مكمّ منومة مرتّ 
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