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عنوان اخلطبة

الكهانة وخطرها على عقيدة األمة

عناصر اخلطبة

/1تعريف الكاهن والعراف والفرق بينهما /2حكم
إتيان الكهنة والعرافني /3طرق وأساليب الكهنة
والعرافني /4حكم متابعة الكهنة واملنجمني يف التلفاز
/5احلث على التوبة واالستغفار

الشيخ

عبدهللا الطريف

عدد الصفحات 11
ُول:
اخلُطْبَةُ األ َ
احلمد هلل م
عاِل الغَ م
َّهادةم ال َكب مري املتَعال ،وأشهد أن ال إله إال هللا
يب َوالش
َ
ُ
وحده ال شريك له ذو العطاء واألفضال ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
كرمي اخلصال ،صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه ما تعقب النهار والليال,
وسلم تسليماً ال حيده مقال ,أما بعد:
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أيها اإلخوة :اتقوا هللا -تعال -حق التقوى ،واستمسكوا من اإلسالم
ابلعروة الوثقى ،واعلموا أن من أمساء هللا -تعال -العليم واخلبري ,وهو عاِل
الغيب والشهادة ,قال السعدي -رمحه هللا" :-العليم :وهو الذي أحاط
علمه ابلظواهر والبواطن ,واإلسرار واإلعالن ،وابلواجبات واملستحيالت
واملمكنات ،وابلعاِل العلوي والسفلي ،وابملاضي واحلاضر واملستقبل ،فال
خيفى عليه شيء من األشياء".
أيها اإلخوة :وممن ضل سواء السبيل يف جنب علم هللا -تعال ,-وادعى ما
ال يعلمه إال هللا؛ الكهان ،والعرافون ،وعرف العلمـاءُ الكاهن أبنه" :الـذي
يـوهم غريه أنـه يعلـم الغيـب ،وخيـرب عـن الكائنـات يف مستقبل الزمان،
ويدعي معرفة األسرار" ,والعراف هو" :الذي يزعم أنه يعرف األمور
مبقـدمات أسـباب ,يسـتدل هبـا علـى مواقعهـا مـن كـالم مـن يسـأله أو فعله
أو حاله ،كالـذي يدعي معرفـة الشـيء املسـروق ,ومكـان الضـالة وحنومها".
وفرق بعضهم بني العراف والكاهن ،فقال" :إن الكاهن هـو الـذي يـدعي
العلـم ابملغيبـات يف املاضي ،وأما العراف فهو الذي يدعي معرفة األمور
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املستقبلة" ,واحلاصل :أن كـالً مـن الكـاهن والعـراف يـدعي علـم املغيبـات،
ويـوهم النـاس أنـه يعلم ما يف ٍ
غد ،وحينئذ فال فرق بينهما من هـذا الوجـه,
وإن اختلفـا يف الوسـيلة وطريـق العلـم مبـا يدعيانه.
أيها اإلخوة :كل من ادعى أنه يعرف علم ما غاب عنه دون أن خيربه به
خمرب ،أو زعم أنه يعرف ما سيقع قبل وقوعه؛ فهو مشرك ابهلل شركاً أكرب،
سواء ادعى أنه يعرف ذلك عن طريق الطرق ابحلصى ،أم عن طريق حروف
أاب جاد ،أم عن طريق اخلط يف األرض ،أم عن طريق قراءة الكف ،أم عن
طريق النظر يف الفنجان أو األبراج ,أم غري ذلك ،كل هذا من الشرك،
ويكفر بذلك؛ ألنه يتول الشيطان ،والشيطان ال يُوحي إليه إال بعد أن
َّ ِ
وحو َن إِ ََل
يتواله ،قال هللا -تعالَ ( :-وإِ َّن
الشيَاط َ
ني لَيُ ُ
أ َْولِيَائِ ِه ْم)[األنعام ]121:والشيطان ال يتول إال الكفار وهم يتولونه ،قال
ِ
وَنُ ْم ِم َن النُّوِر إِ ََل
وت ُُيْ ِر ُج َ
ين َك َف ُروا أ َْولِيَا ُؤ ُه ُم الطَّاغُ ُ
هللا -تعالَ ( :-والَّذ َ
وَنُم ممن نُّومر ا مإل ْْيَ م
ُّ ِ
ان َواهلَُدى ،إم َل
الظلُ َمات)[البقرة]257:؛ أيُ :خيْ مر ُج َ ْ َ
م
الض َاللَمة.
ظُّلُ َمات ال ُك ْف مر و َ
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إتيان الْ ُك َّه م
َِّب -صلى هللا عليه وسلم -عن م
ان ،فَـ َع ْن ُم َعا مويَةَ بْ من
ولقد َنى النم ُّ
م
يث
ْ
تََ :ي َر ُس َ
اَّللُ َعْنهُ -قَ َ
السلَ مم مي َ -ر مض َي َّ
احلَ َك م ُّ
ول هللام! إممّن َحد ُ
ال :قُـ ْل ُ
عه ٍد مِب م
ال:
اهلميَّ ٍةَ ،وقَ ْد َجاءَ هللاُ ماب ْمإل ْس َالممَ ،وإم َّن ممنَّا مر َج ًاال ََيْتُو َن الْ ُك َّها َن ،قَ َ
َْ َ
اَّللم -صلى هللا عليه وسلمَ " :-م ْن
ال َر ُس ُ
"فَ ََل ََتِْتِِ ْم"(رواه مسلم)َ ,وقَ َ
ول َّ
ِ
ضا ،أ َْو أَتَى ْام َرأَتَهُ ِِف
ص َّدقَهُ ِِبَا يَ ُق ُ
ول ،أ َْو أَتَى ْام َرأَتَهُ َحائِ ً
أَتَى َكاهنًا فَ َ
ئ ِِمَّا أُنْ ِز َل َعلَى ُُمَ َّمد"(رواه أبو داودَ ,ع ْن أمَِب ُهَريْـَرةَ -
ُدبُ ِرَها؛ فَ َق ْد بَ ِر َ
اَّللم -صلى هللا عليه
ال َر ُس ُ
اَّللُ َعْنهُ -وصححه األلباّن) ,وقَ َ
ول َّ
َر مض َي َّ
َّن أو تُ ُك ِّه َن لَهُ ،أو
ليس ِمنّا َم ْن تَ َّ
َّي لَهُ ،أو تَ َكه َ
طَّي ْأو تُطَُِّ
وسلمَ " :-
سحر أو س ِحر لَه ،ومن أتى ِ
كاهناً َّ
يقول؛ فق ْد َك َفر ِبا أُنْ ِز َل
فصدقَهُ ِبا ُ
َ َ ْ ُ َ ُ َْ
ُممد -صلى هللا عليه وسلم("-رواه البزار يف مسنده َع ْن مع ْمَرا َن بْ من
على َّ
صْ ٍ
اَّللُ َعْنهُ -وقال األلباّن صحيح لغريه) ,هذه األدلة تُ َك مف ُر
ني َ -ر مض َي َّ
ُح َ
سأل كاهناً َّ
فصدقَه مبا يقول ،فكيف ابلكاهن نفسه؟!.
من َ
مث إن الكاهن حياول التشبُّه ابهلل -تعال -يف صفاته ،وينازعُه يف ربوبيته؛
ألن علم الغيب من صفات الربوبية اليت استأثر هللا -تعال -هبا دون من
سواه ,فقد قالَ ( :و ِع ْن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب ََل يَ ْعلَ ُم َها إََِّل ُه َو)[األنعام.]59:
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ويلحق ابلكاهن والعراف كل من يدعي علم املغيبات ،فإذا كـان الكـاهن
والعـراف يـدعيان علـم املغيبـات ،ويومهـان النـاس مبعرفـة مـا خفـي علـيهم مـم ْن
أمورهم يف املاضي واملستقبل؛ فإننا نستطيع القول أبن كل من يـدعي ذلـك
فهـو داخـل يف حكمهمـا ،وجيري عليه ما جيري عليهما ,وإن تسـمى أبمسـاء
ُخـر ،أو تلقـب بلق ٍ
ـب مـن قب مـل نفسـه أو من الناس املغرتين به؛ فالعربة
أَ
ابلنتيجة وإن تنوعت املقـدمات ,بـل ولـو مسـاهم النـاس أوليـاء أو مشـايخ أو
حنو ذلك.
وللكهانة أساليب متنوعة وطرق كثرية نذكر بعضها ،فمن الكهانة :قراءة
الكف ,وهي وسيلة من الوسائل اليت يستخدمها العرافون والكهان
نظر من
الستطالع ما يف الغيب ،وال ختتص ابلكف بل يعم كل من يُ ُ
األعضاء ليتكهن به ,سواء الوجه أو غريه ،وينظر الكاهن إل َك م
ف سائله
ابملستقبل؛ من م
م
طول
واخلطوط اليت هبا ,مث خيرب صاحبها أبمور حتدث له
عُ ُم ٍر وقصره ,وسعادةٍ وشقاوة ,وغىن أو فقر ,وغري ذلك.
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ومن الكهانة :قراءة الفنجان ,أبن يطلب الكاهن من سائله أن يشرب من
فنجان ،فإذا فرغ من ُشربه أداره عدة مرات ،مث نظر ما يعلق يف جدران
الفنجان من بقية املشروب ،مث خيرب صاحب الفجان ما سيكون له يف
املستقبل بزعمه أنه قرأ الصور اليت تشكلت يف الفنجان وفسرها.
ومن الكهانة :االعتقاد ابلطوالع واألبراج ,وهذا داخـل يف حكـم التنجـيم،
وهـو اعتقـاد أبن مثـة عالقـة بـني الطوالـع واألبـراج وأحـوال النـاس ,وأن هلـا
أتثـرياً يف سـعادهتم وشـقائهم! ,وينتشـر هـذا يف زماننـا عـرب وسـائل اإلعـالم
املختلفة ,كما يف بعض الفضائيات واإلذاعات ،ويف عدد مـن الصـحف
واجملالت ،بل يف مواقـع إلكرتونيـة علـى شـبكة اإلنرتنـت ختـتص هبـذا النـوع
مـن التنجـيم ،حتـت عنـوان :احلـظ واألبـراج ،أو حظك والنجوم ,أو حنو
ذلك.
ومن الكهانة :ما يسمى بـعلم األرقام ,يظهر هذه األَيم من يدعي معرفـة
الغيـب عـن طريـق أرقـام يكتبهـا بطريقـة مـا ,ومنـه َز ْع ُـم متخـ مـذ هـذه الطريقــة
يدلُــهُ علــى
أبن الـرقم الــذي يتكــون منــه اتريـخ مــيالد ســائله أو حنــو ذلــكُ ,
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أحداث وأمور تتعلق بذلك الشخص! ,وهــذا شــبيه مبــا كــان يعــرف قـدْيا
بعلـم اجلمــل املسـمى" :أاب جــاد"؛ أي" :أِبـد ه موْز حطي كلمن ..إخل".
يكتبــون حــروف أِب جــاد ،وجيعلــون لكــل حــرف منهــا قدراً من العدد
معلوما عندهم ،وجيرون على ذلك أمساء اآلدميني واألزمنة واألمكنة وغريها،
مث جيـرون علـى هـذه األعـداد عمليـة حسـابية مـن مجـع وطـرح بطريقـة
يعرفوَنا ،وينسـب العـدد البـاقي مـن هـذه العمليـة إل األبـراج االثـين عشـر،
وم َد َد امللك
مث يقضـون ابلسـعود والنحـوس ،وأبوقـات احلـوادث واملالحـمُ ،
أعمار الناس ،إل آخر ذلك من أمور الغيب ،ورمبا مسي" :بـعلم أسرار
و َ
احلروف".
أسأل هللا -تعال -أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل؛ إنه جواد كرمي.
أقول ما مسعتم ,وأستغفر هللا يل ولكم فاستغفروه؛ إن رِب غفور رحيم.

 8من11

اخلطبة الثانية:
ضىَ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن َال
ْ
احلَ ْم ُد مََّّللم َمحْ ًدا طَيمبًا َكثم ًريا ُمبَ َارًكا فم ميه؛ َك َما ُمحي ُّ
ب َربـُّنَا َويـَْر َ
يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
صلَّى َّ
إملَهَ إمَّال َّ
اَّللُ َو ْح َدهُ َال َش مر َ
َن ُحمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،
اَّللُ
وسلَّم وابرَك علَي مه وعلَى آلممه وأَصحابممه ,وم من اهت َدى مهب َداهم إم َل يـومم م
الدي من.
َ َ َ َََ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َْ
ص ْي نَا
أ ََّما بـَ ْع ُد :فقد قال هللاُ -تعال -يف وصيته لألولني واآلخرينَ ( :ولََق ْد َو َّ
ِ
ِ
ْكتَاب ِمن قَ ْبلِ ُكم وإِ ََّّي ُكم أ ِ
َن اتَّ ُقوا َّ
اَللَ)[النساء.]131:
ين أُوتُوا ال َ ْ
َْ ْ
الَّذ َ
أيها اإلخوة :لقد حارب اإلسالم من يدعون الغيب ,وشدد يف حترمي إتياَنم
حممد العثيمني -رمحه هللا -إتيان الكهان إل
شيخنا ُ
قطعاً لشرهم ،وقسم ُ
ثالثة أقسام:
األول :أن َييت إل الكاهن فيسأله من غري أن يصدقه ،فهذا حمرم ،وعقوبة
فاعله أن ال تقبل له صالةٌ أربعني ليلة ,كما ثبت يف صحيح مسلم :أن

النِب -صلى هللا عليه وسلم -قالَ " :م ْن أَتَى َع َّرافًا فَ َسأَلَهُ َع ْن َش ْيء؛ ََلْ
ني ل َْي لَةً".
صَلةٌ أ َْربَِع َ
تُ ْقبَ ْل لَهُ َ
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القسم الثاّن :أن َييت إل الكاهن فيسأله ويصدقه مبا أخرب به ،فهذا كفر
وجل-؛ ألنه صدقه يف دعوى علمه الغيب ،وتصديق البشر يف
ابهلل َّ -
عز َّ
دعوى علم الغيب تكذيب لقول هللا -تعال( :-قُ ْل َلَ يَ ْعلَ ُم َم ْن ِِف
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ب إَِلَّ َّ
اَللُ)[النَّـمل ,]65:وهلذا جاء يف احلديث
َّ َ َ
ض الْغَْي َ
ِ
ول -صلى هللا عليه وسلم -قَ َ
الصحيح أن َر ُس َ
ص َّدقَهُ
الَ " :م ْن أَتَى َكاهنًا فَ َ
ول؛ فَ َق ْد َك َف َر ِِبَا أُنْ ِز َل َعلَى ُُمَ َّمد".
ِِبَا يَ ُق ُ
القسم الثالث :أن َييت إل الكاهن فيسأله؛ ليبني حاله للناس ،وأن ما
يقولُه كهانةٌ ومتويه وتضليل ,فهذا ال أبس به ،ودليل ذلك :أن النِب -صلى
ول هللام -صلى هللا عليه
ال لَهُ َر ُس ُ
هللا عليه وسلم -أاته ابن صيادُ ،مثَّ قَ َ
صيَّ ٍادُ :ه َو الد ُّ
ُّخ ،فَـ َق َ
َك َخبِيئًا" ,فَـ َق َ
ْت ل َ
وسلم" :-إِِّّن قَ ْد َخبَأ ُ
ال لَهُ
ال ابْ ُن َ
ول هللام -صلى هللا عليه وسلم" :-ا ْخ َسأْ ،فَ لَ ْن تَ ْع ُد َو قَ ْد َر َك"(رواه
َر ُس ُ
مسلم) .أ هـ.
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أيها اإلخوة :قد يسأل بعض الناس عن حكم مشاهدة الكاهن والعراف
على التلفاز ,هل خيتلف عن احلقيقة؟ ,ونص سؤال لفضيلة الشيخ صاحل
الفوزان -حفظه هللا :-إن بعض القنوات الفضائية ،يعرضون لقاءات مع
السحرة والكهان واملشعوذين ،وبعض املسلمني -هداهم هللا -يشاهدون
هذه الفقرات من ابب التسلية ،ومعرفة أساليبهم وطرقهم ,ما حكم هؤالء
املشاهدين؟ ,هل يصدق عليهم الذهاب إل الكهان ،وأنه ال تُقبل هلم
صالة أربعني يوما؟.
فأجاب" :ما زال العلماء حيذرون من هذه القنوات ،ويكررون التحرمي،
فيجب على املسلم أن يتجنبها ،وال يتساهل يف شأَنا ،وال يدخلها يف
بيته ،أو يف حمله ،جيب على املسلمني أن حيذروا منها غاية احلذر ،وال شك
أنه إذا فتحها ونظر إليها ،أنه َيمث بذلك؛ ألنه ِل يهجرها ،وِل يبتعد عنها،
فيخشى عليه أن يناله هذا الوعيد ،وأنه ال يستجاب له صالة أربعني يوما؛
ألنه يف حكم من ذهب إل الكهان ،إذا فتح القناة عليهم قاصدا االطالع
على ما يعرضون؛ فإنه يف حكم من ذهب إليهم ،ال فرق" انتهى.

 11من11

وقال أيضا -حفظه هللا" :-ال جيوز مشاهدة السحر سواء كان حقيقيا ،أو
متثيليا ختييلياً ،ال جيوز ألنه ابطل ،وال جيوز لإلنسان مشاهدة الباطل؛ ألنه
إذا شاهده فقد أقره ،إال إذا كان يشاهده من أجل القيام إبنكاره ،والعمل
على إزالته ،فال أبس بذلك ،أما أن يشاهده ساكتا ،ومتكلما بذلك ،هذا
حرام؛ ألنه هلو ابلباطل" انتهى ,وهللا -تعال -أعلم.
وبعد -أيها اإلخوة :-من ابتلي بشيء من ذلك فليقلع ويستغفر ويتب،
واحذروا الكهان وكل من يدعي علم الغيب مهما كان امسه؛ فقد استخفوا
عُ ُقول البلهاء ،وأكلوا ابلباطل أمو َال الضعفاء والسفهاء من الرجال
والنساء ،فأومهوهم أَنم يعلمون الغيب ،يعلمون ما بطون األرحام ،ومىت
تكون كثرة األرزاق ،وأن عندهم الدواء ،والشفاء من كل األمراض واألدواء,
فاحذروهم.
وصلوا وسلموا على نبيكم؛ يعظم هللا أجركم ,فقد أمركم بذلك ربكم فقال:
ِ
اَللَ َوَم ََلئِ َكتَهُ يُ َ ُّ
(إِ َّن َّ
صلُّوا َعلَْي ِه
آمنُوا َ
ين َ
َّب ََّيأَيُّ َها الَّذ َ
صلو َن َعلَى النِ ِّ
ِ
ِ
يما)[األحزاب]56:
َو َسلّ ُموا تَ ْسل ً

