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إعداد: ضاري المطيري

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

خصائص  من  الغيب  علم  أن  »األنباء«  لـ  أكد 
اهلل وقد يطلع من ارتضى من رسله على شيء 
والسحرة الكهان  منهم  يكون  أن  يعقل  وال  منه 

تعبير الرؤيا ليس كالكهانة ألنها جزء من النبوة وكلما صدق الرائي صدقت رؤياه وكلما كان المعبر أصدق وأعلم كان تعبيره أصح

علم الغيب من خصائص اهلل عز وجل كما قال سبحانه: )وعنده مفاحت الغيب ال يعلمها إال هو(، والغيب هو ما يغيب 
عن اإلنسان، لكن بالنسبة إلى اهلل فاألشياء كلها حاضرة لديه، واملاضي واحلال واملستقبل عنده سواسية، فهو يعلم 
ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما في قوله تعالى: )ولو ردوا لعادوا ملا نهوا عنه وإنهم لكاذبون(، 

وهو سبحانه يعلم ما يظهر خلقه ويعلم ما يكتمون )وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون(.
لكن ورغم أننا في مطلع األلفية الثالثة حيث عصر اآللة والكمبيوتر والتقدم العلمي والتكنولوجي مازال كثير من 

األشقياء واجلهال يؤمنون باخلرافات واخلزعبات التي ال أساس شرعيا وال حسيا يثبتها، فتجدهم يزدحمون 
على العرافني والكهان والسحرة واملشعوذين واملنجمني، معرضني عن املعتقد اإلسامي الراسخ في أن 

الغيب من خصائص اهلل عز وجل، قال تعالى )قل ال يعلم من في السماوات واألرض الغيب إال اهلل(.
«األنباء« التقت اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�امية الش�يخ حاي احلاي 

ليوضح حقيقة الكهانة والعرافة، ويكشف زيف كذبهم وخداعهم، ويجيب عن بعض التساؤالت 
واالستفسارات الشرعية حول هذه القضية، محذرا من إتيان الكهان والعرافني ومشاهدتهم 

على الفضائيات وقراءة ما يكتبونه ولو من باب الفضول ومجرد اإلطاع خشية االفتتان بهم.
وأضاف أن تعبير الرؤيا حق وأنها ليس�ت كالكهانة والعرافة، بل هي جزء من أجزاء 

النب�وة، ولهذا كلما كان الرائ�ي أصدق كانت رؤياه أصدق وكلم�ا كان املعبر أبر 
وأعل�م كان تعبيره أصح بخاف الكاهن واملنجم ممن لهم مدد 

من إخوانهم من الشياطني فإن صناعتهم ال تصح من صادق 
وال بار وال متقيد بالشريعة بل هم أشبه بالسحرة، وفيما 

يلي تفاصيل اللقاء:

الحاي: ال يجوز للمسلم 
مشاهدة قنوات السحر الداعية 
إلى الشرك باهلل وتزعم ادعاء الغيب 
ولو على سبيل الفضول وحب االطاع 

الزعم بأن المائكة تساعد بعضهم في التداويعالم النجوم والطوالع

اطلع��ت اللجن��ة الدائم��ة للبح��وث العلمية 
واإلفتاء على ما ورد إلى س��ماحة املفتي العام 
من املس��تفتي/ يوس��ف الغويري بواس��طة 
الش��يخ س��عد احلصني، واحملال إل��ى اللجنة 
م��ن األمانة العام��ة لهيئة كب��ار العلماء برقم 
)16( وتاريخ 1421/1/3ه�، وقد س��أل املستفتي 
س��ؤاال هذا نص��ه: )يوجد ش��خص في بلدة 
بيرين/ محافظة الزرقاء يقال له محمد إدريس 
احلوام��دة يدعي أنه يعالج بقراءة القرآن على 
املاء بعد أن يشخص الداء الذي يدعي أنه يريه 
إياه ملك يقف عل��ى عينه، وقد حاولنا إقناعه 
بأن املالئكة ال تنزل بعد النبي محمد ژ على 
أح��د بالوحي فأصر على أن هذه كرامة له من 
اهلل، وقال: إنه ال يتعامل مع اجلن »املس��لم أو 
الكافر« مطلقا وإمن��ا يتعامل مع املالئكة، فما 
احلك��م فيمن يزعم هذا، خاصة أنه فنت كثيرا 

من الناس خاصة رعايا دول اخلليج عامة وأهل 
السعودية خاصة، وجزاكم اهلل كل خير(.

وبعد دراس���ة اللجنة لالستفتاء أجابت 
بأن املالئكة عليهم السالم ال يعملون عمال 
إال بأم���ر اهلل جل وع���ال وليس في مقدور 
اإلنسان التحكم فيهم كيف يشاء، ودعوى 
التعامل مع املالئكة ومس���اعدتهم لإلنسان 
تفتقر إلى دليل قطعي وهذا ما ال سبيل إليه 
بالنسبة لنا ألن الواقع أن كثيرا من الناس 
تأتيه���م أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي 
جن وشياطني فيظنونها مالئكة كاألرواح 
التي تخاطب من يعبد الكواكب واألصنام، 
وبناء على ذلك فال يجوز أن يدعي شخص 
تعامله مع املالئكة وال يجوز لغيره تصديقه 
ف���ي ذلك، ومن ثبت أن���ه يتعامل مع اجلن 
واألرواح اخلفية في عالج املرض فال يجوز 

الذهاب إليه والعالج عنده لقول النبي ژ: 
»من أتى عرافا فس���أله عن شيء لم تقبل 
له صالة أربعني يوما«. خرجه مس���لم في 
صحيحه. ولقوله عليه الصالة والس���الم: 
»م���ن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول 
فق���د كفر مبا أنزل على محمد ژ«. خرجه 
اإلمام أحمد وأهل السنن بسند جيد. وهذه 
األحاديث وغيرها تدل على حترمي س���ؤال 
العرافني والكهن���ة وتصديقهم وهم الذين 
يدعون علم الغيب أو يس���تعينون باجلن 
ويوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على 
ذلك. وباهلل التوفيق. وصلى اهلل على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرئيس عبدالعزيز بن عبداهلل بن 
محمد آل الشيخ، عضو: عبداهلل بن عبدالرحمن بن غديان، عضو: بكر بن 
عبداهلل أبو زيد، عضو: صالح بن فوزان الفوزان(.

 انتش��رت هذه األيام قنوات تدعي أنها تعالج الناس من الس��حر عن طريق 
معرفة اس��م األم ومعلومات عن الشخص املصاب، وكذلك معرفة املستقبل 
م��ن خالل علم النج��وم والطوالع � كما يدعون � فما حكم مش��اهدة هذه 

القنوات؟ 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه أما بعد، ما تبثه هذه القنوات من علم السحر والشعوذة 
والكهانة من أعظم املنكرات ومن أعظم الفس����اد، وإضالل الناس. وهي 
عل����وم تقوم على الكذب والدجل ودع����وى علم الغيب مبا يدعونه من 
النظر في النجوم والطوالع كما يقولون، أو مما يتلقونه من أصحابهم 
من ش����ياطني اجلن، وقد ال تكون لهم خبرة في هذه العلوم الشيطانية 
ولكنهم يدعونها كذبا وزورا لكسب املال، وهذه العلوم ال تروج إال على 
اجلهال واملغفلني وضعفاء الدين، وقد ذم اهلل السحر والسحرة والكهان 
كما قال اهلل تعالى: )وال يفلح الس����احر حيث أتى(، وقال: )فيتعلمون 
منهما م����ا يفرقون به بني املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال 
بإذن اهلل ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا ملن اشتراه ما 
له في اآلخرة من خالق(، وقال تعالى في س����حرة فرعون: )قال موسى 

ما جئتم به الس����حر إن اهلل سيبطله إن اهلل ال يصلح عمل املفسدين( 
وثبت في صحيح مس����لم أن النبي ژ قال: »من أتى كاهنا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صالة أربعني يوما« وجاء في السنن: »من أتى كاهنا أو 
عرافا فسأله عن شيء فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على محمد« 
وسواء ذهب السائل إليهم ببدنه أو اتصل عليهم بواسطة الهاتف احلكم 
واحد. وعلى هذا فيجب احلذر من مشاهدة هذه البرامج فمشاهدتها ولو 
ملجرد الفرجة حرام أما االتصال على أصحاب هذه البرامج لس����ؤالهم 
ففيه الوعيد املتقدم. ويجب على أولياء أمور األسر منعهم من مشاهدتها 
أو االتصال على هؤالء الس����حرة واملشعوذين، فقد قال ژ: »كلكم راع 
وكلكم مس����ؤول عن رعيته«، وقال ژ: »من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه..«. ويجب على املسلمني التناصح واحلذر 
والتحذير من التواصل مع هذه القنوات التي كل هم أصحابها كس����ب 
املال ولو من احلرام، بل أكثرهم يقصد الفساد واإلفساد، فنقول: حسبنا 

اهلل ونعم الوكيل.
)الموقعون: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك، الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الجبرين،
 الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل الراجحي(.

حدثنا في البداية عن خطر ظاهرة انتشار الكهان 
والعرافيني في أوساط األمة اإلسالمية؟

احلمد هلل الذي جع����ل في كل زمان فترة 
من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى الهدى ويصبرون منهم على األذى يحيون 
بكتاب اهلل املوتى ويبصرون بنور اهلل أهل 
العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم 
من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على 
الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن 
كتاب اهلل حتريف الغالني وانتحال املبطلني 
وتأوي����ل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب 
مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب 
يقولون على اهلل وفي اهلل وفي كتاب اهلل بغير 
علم، يتكلمون باملتشابه من الكالم ويخدعون 
جهال الناس مبا يشبهون عليهم فنعوذ باهلل 
من فنت املضلني، وأن من هؤالء املضلني للناس 
الداعني لس����بل الشيطان هؤالء الكهان الذين 
يدعون علم الغيب ولقد كذبوا فلقد قال اهلل 
تعالى: )قل ال يعلم من في السماوات واألرض 
الغيب إال اهلل وما يش����عرون أيان يبعثون(، 
وقال تعالى: )عالم الغيب فال يظهر على غيبه 
أحدا  إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من 

بني يديه ومن خلفه رصدا(.

اختصاص اهلل بعلم الغيب

 لكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن، وهو أليس 
هناك أنبياء يعلمون شيئا من الغيب؟ ثم ملاذا 
يس��تبعد أن يعلم الكهان واملشعوذون أيضا 

شيئا من الغيب يتميزون به دون الناس؟
# عالم الغيب هو اهلل وحده ال يش���اركه 
فيه أحد، ولقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يطلع 
من ارتضى من خلقه على بعض من غيبه كما 
شاء سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه ال يطلع 
إال من ارتضى من رس���له كما أخبر سبحانه، 
وال يعقل أن يطلع على الغيب أبعد الناس عن 
اإلميان بالغيب من الكهان والسحرة واملشعوذين 
والعرافني فلقد روى مس���لم في الصحيح من 
حديث عائش���ة أم املؤمن���ني رضي اهلل عنها 
قالت: س���أل أناس رسول اهلل ژ عن الكهان 
فقال لهم رسول اهلل ژ: »ليسوا بشيء«. قالوا 
يا رس���ول اهلل فإنهم يحدثون أحيانا الشيء 

يكون حقا، قال رسول اهلل ژ: »تلك الكلمة 
م���ن اجلن يخطفها اجلن���ي فيقرها في أذن 
وليه ق���ر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 
مائة كذبة«. وروى مسلم في الصحيح أيضا 
ان عبداهلل بن عباس قال: أخبرني رجل من 
أصحاب النبي ژ من األنصار أنهم بينما هم 
جلوس ليلة مع رسول اهلل ژ رمي بنجم 
فاستنار فقال لهم رسول اهلل ژ: »ماذا كنتم 
تقولون في اجلاهلية إذا رمي مبثل هذا«، قالوا 
اهلل ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل 
عظيم ومات رجل عظيم فقال: رس���ول اهلل 
ژ: »فإنها ال يرمى بها ملوت أحد وال حلياته 
ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا 
سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش حلملة 
العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال � 
قال - فيستخبر بعض أهل السموات بعضا 
حتى يبلغ اخلبر هذه السماء الدنيا فتخطف 
اجلن السمع فيقذفونه إلى أوليائهم ويرمون 

به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
يقرفون فيه ويزيدون«. وروى البخاري في 
الصحيح عن أبي هري���رة ÿ أن النبي ژ 
قال: إذا قضى اهلل األمر في الس���ماء ضربت 
املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة 
على صف���وان قال علي وق���ال غيره صفوان 
ينفذه���م ذلك فإذا )فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا( للذي قال )احلق وهو العلي 
الكبير( فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو 
السمع هكذا واحد فوق آخر ووصف سفيان بيده 
وفرج بني أصابع يده اليمنى نصبها بعضها 
فوق بعض فرمبا أدرك الشهاب املستمع قبل 
أن يرمي بها إلى صاحب���ه فيحرقه ورمبا لم 
يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي 
هو أسفل منه حتى يلقوها إلى األرض ورمبا 
قال سفيان حتى تنتهي إلى األرض فتلقى على 
فم الس���احر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق 
فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا 
وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي س���معت من 
السماء»، وفي رواية عن عكرمة عن أبي هريرة 

»إذا قضى اهلل األمر»وزاد »والكاهن».

إتيان الكاهن وأجرته

إذن م��ا حكم إتي��ان الكاه��ن واللج��وء إليه 
واالس��تفادة مما يخب��ر به من أم��ور الغيب 

وإعطائه ماال مقابل ذلك؟
 جاءت السنة النبوية بالتحذير من إتيان 
 ÿ الكهان، منها حدي����ث عمران بن حصني
قال: قال رسول اهلل ژ: »ليس منا من تطير 
أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو س����حر أو 
س����حر له ومن أتى كاهن����ا فصدقه مبا يقول 
فقد كفر مبا أنزل على محمد ژ« رواه البزار 
بإس����ناد جيد، ولقد قال ابن القيم رحمه اهلل 
ف����ي زاد املعاد: »فصل حترمي حلوان الكاهن: 
احلك����م اخلامس حلوان الكاهن، قال أبو عمر 
بن عبد البر: ال خالف في حلوان الكاهن أنه ما 
يعطاه على كهانته وهو من أكل املال بالباطل 
واحللوان في أصل اللغة العطية، قال علقمة 
فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر 
إذ م����ات قائله، وحترمي حلوان الكاهن تنبيه 
على حترمي حلوان املنجم والزاجر وصاحب 
القرعة التي هي شقيقة األزالم وضاربة احلصا 

والعراف والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم 
األخبار عن املغيبات، وقد نهى النبي ژ عن 
إتيان الكهان وأخبر أن من أتى عرافا فصدقه 
مبا يقول فقد كفر مبا أنزل عليه ژ وال ريب 
أن اإلمي����ان مبا جاء به محمد ژ ومبا يجيء 

به هؤالء ال يجتمعان في قلب واحد.

حقيقة الكهان

 ه��ل حتدثنا أكثر عن حقيق��ة معرفة الكاهن 
لبعض األم��ور الغيبية التي يخب��ر بها فتقع 
في املس��تقبل كما قال متاما، حيث ان أخباره 

الصادقة أحيانا تورث فتنة عوام املسلمني؟
إن كان أحده����م قد يصدق أحيانا فصدقه 
بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير وشيطانه الذي 
يأتيه باألخبار البد له أن يصدقه أحيانا ليغوي 
به الناس ويفتنهم به، وأكثر الناس مستجيبون 
لهؤالء مؤمنون بهم، السيما ضعفاء العقول 
كالسفهاء واجلهال والنساء وأهل البوادي ومن 
ال علم لهم بحقائق اإلميان فهؤالء هم املفتونون 
بهم وكثير منهم يحس����ن الظن بأحدهم ولو 
كان مشركا كافرا باهلل مجاهرا بذلك ويزوره 
وينذر له ويلتمس دعاءه، فقد رأينا وسمعنا 
من ذلك كثيرا وس����بب هذا كله خفاء ما بعث 
اهلل به رس����وله من الهدى ودين احلق على 

هؤالء وأمثالهم )ومن لم يجعل اهلل له نورا 
فما له من نور( وقد قال الصحابة رضي اهلل 
عنهم للنب����ي ژ إن هؤالء يحدثوننا أحيانا 
باألم����ر فيكون كما قال����وا فأخبرهم بأن ذلك 
من جهة الشياطني يلقون إليهم الكلمة تكون 
حقا فيزيدون هم معها مائة كذبة فيصدقون 
من أجل تلك الكلمة. إذن فالس����حرة والكهان 
ال يعلمون ش����يئا من الغيب إال ما اس����ترقت 
الش����ياطني فتلقيها إليهم على الوصف الذي 
ورد ف����ي احلديث، ولكنهم ال يقفون عند هذا 
بل يكذبون ويزيدون أكثر من مائة كذبة وإمنا 
يدل ذلك على ضاللهم وإفكهم ورجمهم بالغيب 
لذلك قال النبي ژ في احلديث الذي رواه مسلم 
في الصحيح »من أتى عرافا فسأله عن شيء 
لم تقبل له ص����الة أربعني ليلة«. وفي رواية 
عند أحم����د: »من أتى عرافا فصدقه مبا يقول 
لم يقبل له صالة أربعني يوما«، وفي مس����ند 
إسحاق بن راهوية رحمه اهلل: عن أبي هريرة 
ÿ عن رس����ول اهلل ژ قال: »من أتى عرافا 
أو كاهنا فسأله فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا 

أنزل على محمد ژ«وهو صحيح.

أربعون ليلة

 لكن ما معنى »لم تقبل له صالة أربعني ليلة«؟

خص العدد باألربعني على عادة العرب في 
ذكر األربعني والسبعني ونحوهما للتكثير أو 
ألنها املدة التي ينتهي إليها تأثير تلك املعصية 
في قلب فاعلها وجوارحه وعند انتهائها ينتهي 
ذلك التأثير كما ذكره القرطبي، وخص الليلة 
ألن من عاداتهم ابتداء احلساب بالليالي، وخص 
الصالة لكونها عماد الدين فصومه كذلك كذا 

قيل.
ه��ل يفهم من هذا احلديث والعقاب أال يصلي 
املس��لم ملدة أربعني يوما ألن صالته لن تقبل 

في هذه الفترة؟
اعلم أن هذا وما أش����بهه من شرب اخلمر 
يلزمه الصالة وإن لم تقبل، إذ معنى عدم القبول 
عدم الثواب الستحقاق العقاب، فالصالة مع 
القب����ول لفاعلها الثواب بال عقاب، ومع نفيه 
ال ث����واب وال عقاب هذا ما عليه النووي، لكن 
اعترض بأنه سبحانه ال يضيع أجر احملسنني 
فكيف يسقط ثواب صالة صحيحة مبعصية 
الحقة؟ فالوجه أن يقال املراد من عدم القبول 
عدم تضعيف األجر، لكنه إذا فعلها بشروطها 
برئت ذمته من املطالبة بها ويفوته قبول الرضا 
عن����ه وإكرامه ويتضح باعتبار ملوك األرض 
)وهلل املثل األعلى( وذلك أن املهدي إما مردود 
عليه أو مقبول منه واملقبول إما مقرب مكرم 
وإما ليس كذلك، فاألول البعيد املطرود والثاني 
املقبول التام الكامل والثالث ال يصدق عليه 
أنه كاألول فإنه لم يرد هديته بل التفت إليه 
وقبل منه لكن ملا يثب صار كأنه غير مقبول 

منه فصدق عليه أنه لم يقبل منه.

الرؤيا

أال يكون تفس��ير الرؤى من قبيل الش��عوذة 
والرجم بالغيب وإدعاء علم املستقبل؟

علم عبارة الرؤيا حق ال باطل ألن الرؤيا 
املنامي وهي جزء من أجزاء النبوة ولهذا كلما 
كان الرائي أصدق كانت رؤياه أصدق وكلما 
كان املعبر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح 
بخالف الكاهن واملنجم واضرابهما ممن لهم 
مدد من إخوانهم من الشياطني فإن صناعتهم 
ال تصح من صادق وال بار وال متقيد بالشريعة 
بل هم أشبه بالسحرة الذين كلما كان أحدهم 
أكذب وأفجر وأبعد عن اهلل ورس����وله ودينه 

كان الس����حر معه أقوى وأشد تأثيرا بخالف 
علم الشرع واحلق فإن صاحبه كلما كان أبر 
وأصدق وأدين كان علمه به ونفوذه فيه أقوى 

وباهلل التوفيق.

الفرق بين الكاهن والعراف

هل هناك فرق بني الكاهن والعراف؟
قال النووي: والفرق بني الكاهن والعراف 
أن الكاه����ن إمنا يتعاطى األخبار عن الكوائن 
املس����تقبلة ويزعم معرفة األسرار، والعراف 
يتعاطى معرفة الشيء املسروق ومكان الضالة 
ونحو ذلك، ومن الكهنة من يزعم أن جنيا يلقي 
إليه األخبار ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم 
أعطيه وأمارات يس����تدل بها عليه، وقال ابن 
حجر: الكاهن الذي يتعاطى اخلبر عن األمور 
املغيبة، وكانوا في اجلاهلية كثيرا، فمعظمهم 
كان يعتمد على من تابعه من اجلن، وبعضهم 
كان يدعي معرفة ذلك مبقدمات أسباب يستدل 
على مواقعها من كالم من يسأله، وهذا األخير 

يسمى العراف.

فضائيات الكهنة

ومع األس����ف الشديد قد انتشرت في هذه 
األيام فضائيات وقن����وات تلفزيونية يدعي 
فيها بعض الناس معرفة الغيب وهم الكهان، 
وال شك في أن هذا شرك باهلل جل وعال وكفر 
بآياته واستعانة بالشياطني واجلن فالبد من 
احلذر من مشاهدة هذه القنوات التي تدعو إلى 
الشرك باهلل وال يجوز للمسلم ان يشاهدها 
ألنها تؤدي إلى التشكيك مبا اختص اهلل به 

نفسه بأنه ال يعلم الغيب إال اهلل كما تقدم.

فضول االطالع

 لكن قد يقول بعض الناس »نحن ال نؤمن بها 
ولكن نشاهدها من باب الفضول واالطالع«؟

هذا أيضا ال يجوز، ألن مشاهدتها محرمة 
شرعا وجتر إلى اإلميان بها كما جاء من قول 
النبي ژ: »من سمع بالدجال فلينأ عنه فواهلل 
إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه 
مما يبعث به من الشبهات أو ملا يبعث به من 
الش����بهات«، رواه أبوداود وقال عنه شيخنا 
األلباني رحمه اهلل تعال����ى »صحيح«، فهذا 
احلديث الصحيح ن����ص صريح في وجوب 
االبتعاد عن الف����نت ألن عرضها على القلوب 
يورث تشربا بها وافتتانا بها، فقد روى مسلم 
في الصحيح من حديث حذيفة ÿ أنه قال: 
سمعت رسول اهلل ژ يقول: »تعرض الفنت 
على القلوب كاحلصير عودا عودا فأي قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها 
نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبني 
على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت 
السموات واألرض واآلخر أسود مربادا كالكوز 
مجخي����ا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال 

ما أشرب من هواه«.
فليتق اهلل كل من سولت له نفسه اجللوس 
أمام هذه الفضائيات وليخش على نفسه الفنت 
وليعلم أن من العلم����اء من عّد إتيان الكهان 
واملنجمني من الكبائر، كما ذكره الذهبي في 
كتابه »الكبائر« والسفاريني في »الذخائر«، 
واهلل أسأل في ختام هذا اللقاء أن يجنبنا الفنت 
ما ظهر منها وما بطن ويقينا ش����ر املعاصي 

والكبائر.


