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أساليب وأسس االستشراف اإلسالمي )1(
إن الــدارس ملختلــف طــرق ومناهــج وســبل استشــراف املســتقبل يف احلضــارات القدميــة واملعاصــرة، 
ســيعي بــأن الوحــي اإلهلــي هــو املعيــار الفاصــل املميــز هلــذه املمارســات االستشــرافية. فاخلــوف البشــري مــن 
املســتقبل دفــع اإلنســان إىل تبــي خمتلــف الوســائل ملعرفــة املســتقبل وصناعتــه، ســواءا كان ذلــك متواءمــا مــع 
الدين أو منحرفا عنه أو منفصال عنه أصال. ولذا فإن االستشــراف عرب التاريخ البشــري كان والزال حيتكم 
إىل مناهــج مفصولــة عــن املعتقــد يف كــون اهلل ســبحانه هــو خالــق كل شــيء وأن اهلــدي النبــوي هــو ســبيل 

تعقــل املــآالت الدنيويــة واألخرويــة.

ولــذا فاحلديــث عــن أســاليب وأصــول االستشــراف اإلســالمي، هــو جــرد للقواعــد والضوابــط الــي يتعــن 
االحتكام إليها عند الشروع يف صياغة فكر استشرايف. إن احلديث عن فقه استشرايف إسالمي يرتبط أوال، 

بتصنيف األساليب االستشرافية املمنوعة شرعا واألساليب الي جيوز اعتمادها يف استبصار املستقبل.

وقد ذهب البعض1 إىل حتديد األساليب غري الشرعية يف استشراف املستقبل كما يلي:

الكهانة وهي »ادعاء علم الغيب كاإلخبار مبا ســيقع يف األرض مع االســتناد إىل ســبب، واألصل 	 
فيــه استشــراف اجلــي الســمع مــن كالم املالئكــة، فيلقيــه يف أذن الكاهــن« كمــا قــال ابــن حجــر 
يف فتــح البــاري، ويعــرف اجلرجــاين الكاهــن بأنــه »هــو الــذي خيــرب عــن الكوائــن يف مســتقبل الزمــان 
ويدعــي معرفــة األســرار ومطالعــة علــم الغيــب« وموقــف الشــرع واضــح مــن ذلــك، فالوحــي املنــزل 
علــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم هــو قــول كــرمي وليــس بكهانــة، إذ قــال اهلل تعــاىل: ﴿إنه لقــول 
رســول كريــم ومــا هــو بقــول شــاعر قليــال مــا تؤمنــون وال يقــول كاهــن قليــال مــا تذكــرون، تنزيــل 
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مــن رب العالميــن﴾2. فاإلخبــار النبــوي باملغيبــات مــربء مــن الكهانــة أو اخليــال الشــعري، وإمنــا هــو 
وحــي إهلــي حمفــوظ؛ فاحلديــث عــن املســتقبل والغيــب مــن طــرف النــي صلــى اهلل عليــه وســلم، هــو 
تصــرف ربــاين، ألن مصــدره ربــاين. بينمــا تلقــي املغيبــات عــن الشــياطن هــو كــذب وافــراء وإفــك 
إذ قــال اهلل تعــاىل: ﴿هــل أنبئكــم علــى مــن تتنــزل الشــياطين، تنــزل علــى كل أفــاك أثيــم، يلقــون 
الســمع وأكثرهــم كاذبــون﴾3، كمــا قــال اهلل تعــاىل: ﴿وإن الشــياطين ليوحــون إلــى أوليائهــم﴾4 
وقــد قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــن أتــى كاهنــا أو عرافــا فصدقــه مبــا يقــول، فقــد كفــر 

مبــا أنــزل علــى حممــد«5. 

التنجيــم: وهــي ممارســة قدميــة موغلــة يف القــدم ظهــرت يف احلضــارات القدميــة، وهــي ليســت االهتمــام 	 
مبعرفــة مواقــع النجــوم والكواكــب فقــط، وإمنــا حماولــة االســتدالل مــن تلــك املواقــع علــى مغيبــات. 
ولــذا فــإن علــم الفلــك ليــس بتنجيــم إذ املعرفــة فيــه ال تتوخــى إدراك الغيــب وتأثــري النجــوم علــى 
مصائــر األفــراد واجلماعــات. ومــن املعلــوم أن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم، قــد قــال: »مــن اقتبــس 

علمــا مــن النجــوم اقتبــس شــعبة مــن الســحر زاد مــا زاد«6. 

الزجــر والعيافــة والتطــري والطــرية: وهــي أوضــاع يســتنبط منهــا وقائــع مســتقبلية مــن خــري وشــر، مــن 	 
تفــاؤل وتشــاؤم. ويقــال »عفــت الطــري أعيفهــا عيافــة أي زجرهتــا وهــو أن تعتــرب بأمسائهــا ومســاقطها 
وأصواهتــا. والعائــف: »الكاهــن« كمــا قــال اجلوهــري. و»الطائــر مــا تيمنــت بــه أو تشــاءمت« كمــا 
قــال ابــن منظــور، والطــرية كمــا يقــول ابــن األثــري هــي: »التشــاؤم  بالشــيء« ويقــول ابــن حجــر يف 
فتــح البــاري: وأصــل التطــري أهنــم كانــوا يف اجلاهليــة يعتمــدون علــى الطــري فــإذا خــرج أحدهــم ألمــر 
فــإن رأى الطــري طــار مينــة تبــن بــه واســتمر، وإن رآه طــار يســرة تتشــاءم بــه ورجــع... وكانــوا يســمونه 
الســانح.. والبــارح.. فالســانح مــوالك ميامنــه بــأن ميــر عــن يســارك إىل ميينــك، والبــارح بالعكــس، 
وكانوا يتمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح«. وقال ابن حجر كذلك: »وليس يف شيء من سنوح 
الطــري وبروحهــا مــا يقتضــي مــا اعتقــدوه، وإمنــا هــو تكلــف بتعاطــي مــا ال أصــل لــه، إذ ال نطــق للطــري 
وال متييز فيستدل بفعله على مضمون معىن فيه، وطلب العلم من غري مضانه جهل من فاعله«7.

والتطــري والزجــر والعيافــة، تتناقــض مــع اصــل شــرعي هــو التــوكل علــى اهلل، لذلــك قــال رســول اهلل 	 
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صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــن ردتــه الطــرية مــن حاجــة فقــد أشــرك« قالــوا يــا رســول اهلل، مــا كفــارة 
ذلــك؟ قــال: »أن يقــول أحدهــم: اللهــم ال خــري إال خــريك وال طــري إال طــريك وال إلــه غــريك«8. وقــد 
قــال كذلــك عليــه الصــالة والســالم: »ال عــدوى وال طــرية وال هامــة وال صفــر«9. فحــرر الرســول 
صلــى اهلل عليــه وســلم عقــول النــاس مــن التشــاؤم باهلامــة أي البومــة وكذلــك االعتقــاد بشــؤم صفــر.

اخلــط والرمــل: ويقــول يف ذلــك ابــن عابديــن يف حاشــيته: »هــي علــم بضــروب أشــكال مــن اخلطــوط 	 
والنقــط بقواعــد معلومــة، ختــرج حروفــا جتمــع ويســتخرج مجلــة دالــة علــى عواقــب األمــور«10.

وعــن معاويــة بــن احلكــم الســلمي رضــي اهلل عنــه قــال: قلــت يــا رســول اهلل، ومنــا رجــال خيطــون 
فقــال: كان نــي مــن األنبيــاء خيــط، فمــن وافــق خطــه فــذاك«11. وقــال النــووي يف شــرحه للحديــث: 
»اختلــف العلمــاء يف معنــاه، فالصحيــح أن معنــاه: مــن وافــق خطــه فهــو مبــاح لــه ولكــن ال طريــق لنــا 
إىل العلــم اليقيــي باملوافقــة، فــال يبــاح. واملقصــود أنــه حــرام، ألنــه ال يبــاح إال بيقــن املوافقــة وليــس لنــا 
يقــن هبــا«. وقــد قــال اخلطــايب: »أراد بــه الزجــر عنــه وتــرك التعاطــي لــه إذ كانــوا ال يصادفــون معــىن 

خــط ذلــك النــي ألن خطــه كان علمــا لنبوتــه وقــد انقطعــت نبوتــه فذهبــت معاملهــا«12.

االستقســام بــاألزالم: قــال الطــربي بــأن النــاس يف اجلاهليــة كانــوا إذا هــم أحدهــم »ســفرا أو غــزوا 	 
أو حنــو ذلــك، أجــال القــداح وكانــت قداحــا مكتوبــا علــى بعضهــا »هنــاين ريب« وعلــى بعضهــا 
»مــرين ريب« مضــى ملــا أراد الــذي هــو مكتــوب »هنانيأمــرين ريب« فــإن خــرج القــدح الــذي هــو 
مكتــوب عليــه »أمــرين ريب« مضــى ملــا أراد مــن ســفر أو غــزو أو تزويــج وغــري ذلــك. وإن خــرج الــذي 
عليــه مكتــوب »هنــاين ريب« كــف عــن املضــي لذلــك وأمســك«13 وقــد حــرم اهلل ذلــك يف قولــه: 
﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان 
فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون﴾ وقولــه تعــاىل: ﴿حرمــت عليكــم الميتــة﴾ إىل قولــه تعــاىل: ﴿وأن 
تستقســموا بــاألزالم ذلكــم فســق﴾14. وكل وســيلة قدميــة أو جديــد يتوســل هبــا الستشــراف 
املســتقبل وال تراعــي اإلعتقــاد بــأن اهلل تعــاىل هــو املتصــرف يف ملكــه وهــو املدبــر لألقــدار ومســاراهتا 

وهــو املالــك للغيــب؛ فــإن العلمــاء يعتربوهنــا خمالفــة للشــريعة.

8. رواه االمام أمحد يف مسنده.
9. رواه البخاري.
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