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 خطبة يف التحذير من التعلُِّق ابلكهَّان وحنوهم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

أنفسنا،  ونعوذ ابهلل من شرور  ونستغفره،  ونستعينه،  احلمد هلل، حنمده،  إنَّ 
هللا فال مضلَّ له، وَمْن يضلل فال هادي له، وأشهد أْن   وسي ِّئات أعمالنا، َمْن يهده 

ٿ ٿ   ژ   شريك له، وأشهد أنَّ حمم ًدا عبده ورسوله هللا، وحده ال   ال إله إالَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ژ  ،ژ  ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ٹ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀ ڀ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ   ،ژڤ ڦ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

 :، أمَّا بعدچٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے
والعالنية   ر ِّ ه يف الس ِّ ونفسي بتقوى هللا تعاىل ومراقبتِّ   -ناس  أيها ال  –  فأوصيكم

 عما عنه هنى وزجر.  ، واالنتهاءِّ ه فيما أمرَ وطاعتِّ 
،  ابلطاغوت   العباد الكفرَ مجيع  على     رب َُّنا عزَّ وجلَّ افرتضَ د  لق  أيها املسلمون:

وهو  ، تعاىل ابهلل  واإلميانَ ، وأهلهاغري هللا وتركها، وبغضها عبادة  بطالنِّ وهو اعتقاد  
مجيع أنواع العبادة    وإخالص   ، سواه   نْ وحده دون مَ   املعبود    هللا هو اإلله    أنَّ   املرءِّ   اعتقاد  
عن كل ِّ هلل،   قول هللا  ، سواه  معبود    ونفيها  ذلَك  وجلَّ   ودليل    جت يبچ:  عزَّ 

هي كلمة   الوثقى:  والعروة    ،چ مث جث يت ىت مت خت حت
 (. ال إله إال هللا) التوحيد

، فعليه لطاغوت اب  الكفرِّ فإذا َعلَِّم العبد  أن توحيده ال يتمُّ إال ابإلميان ابهلل، و 
التوحيدمعرفة   وأنواعهنواقض  يقَع يف  ،  ا ، وأحكامها،  وهو ال   شيء  منها حىت ال 
 يعلم. 

املنافية ألصلعباد هللا:     الكاهن   اد ِّعاء    :هيو الكهانة  :  التوحيد   من األمور 
هو الذي    : الكاهن :عن املغيبات يف املستقبل وقيل  الناس  هإخبار  و الغيب،    علم  معرفة

 خيرب عما يف الضمري.



2 

َمنِّ   الكاهن كلُّ  الغيب  ادَّ ومثل  علم  من  معرفة شيء  طريق  كان،  عى  أبي 
ل هبا على املسروق  دِّ تَ سْ مات يَ مبقد ِّ   املاضية   ذي يدعي معرفة األمورالوهو    اف:العرَّ ك

ذلك  وحنو  الضالة  على و م:  واملنج ِّ ،  ومكان  الفلكية  ابألحوال  يستدل  الذي  هو 
هو الذي يدعي معرفة املغيبات بطريق الضرب ابحلصى و ال:  والرمَّ ،  احلوادث األرضية
 يف معرفة األمور هبذه الطرق.  هؤالء الذين يتكلمون وحنو، واخلط يف الرمل

من جهة د  املنايف للتوحيال تتمُّ إال بفعل الشرك األكرب  وما شاهبها    الكهانة  ف
ومن جهة التقرب إىل غري ،  به  صَّ دعوى مشاركة هللا تعاىل يف علم الغيب الذي اختُّ 

لكاستخدام    تعاىل  هللا هبمالكاهنِّ  واالستعانة  والشياطني  من أبهلم  لتقرب  ،  نواع  
 .العبادات 

  والنظر  يف احلصى،    يف األرض واخلطُّ   الضرب    منها:والكهانة هلا صوٌر شَّتَّ  
النجوم   ويف   ، ومرض وغالء أسعار وغري ذلك   ملعرفة احلوادث األرضية من فقر  يف 

األبراج   من قراءةِّ   بعض القنوات الفضائيةيف    َبثُّ ما ي     شغف  من يتابع بكل ِّ   الناس
 . ة بسعده أو حنسهقهلا عال  ويعتقد أنَّ  ا،ه ق  يصد ِّ  نْ والنجوم، ومنهم مَ 

حروف    وقراءة    ،ابألزالم  واالستسقام    ، الكف ِّ   ، وقراءة  السحر    ومن الكهانة:
جاد على  كتابتهاو مها  وتعلُّ   أاب  هبا  الغيب  لالستدالل  الكهانة:و ،  علم    قراءة    من 

 .يف املستقبل  الفنجان أهنا تعلم الغيب وما سيحصل لإلنسان  الفنجان، فتدعي قارئة  
معرفة  الذي َحَجَبه هللا تعاىل عن خلقه، ف  وصنيع  هؤالء من اد ِّعاء علم الغيب

، كما قال كان   طريق   ، وال سبيل إىل معرفته أبي ِّ جلَّ وعال من اختصاص هللاالغيب 
اَّللََّ عِّنَده  عِّْلم  السَّاَعةِّ َوي  نَ ز ل  اْلَغْيَث َويَ ْعَلم  َما ِفِّ ااْلْرَحامِّ َوَما َتْدرِّى    إِّنَّ )سبحانه:  هللا  

ى ِّ  ب  َغداً َوَما َتْدرِّى نَ ْفٌس أبَِّ  (. أَْرض  ََت وت  إِّنَّ اَّللََّ َعَليٌم َخبِّريٌ  نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكسِّ
 

 ال بدَّ من معرفته.  فيه تفصيلٌ ، لكهان وحنوهمل االتيان  أيها املسلمون: 
يف دعوى   تصديٌق هلمه  ألنَّ   تعاىل؛، كفٌر ابهلل  غييب مطلق  يف أمر    همتصديق  ف

 قل)لقول هللا تعاىل:    البش ر يف دعوى علم الغيب تكذيب  ، وتصديق  بابلغي  معلمه
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 .(ال يعلم من يف الس موات واألرض الغيب إال هللا
  أنَّ   املرء    حبيث  يعتِقد  ؛  أمر  مستقبلي  ن  ما خيربون به مِ   هم يف تصديق  أما  و 

إىل  اجلنَّ  وحنوهتلقي  الكاهن  سَِ     وأنَّ   ه  ت  عَ ما  املالئكة  حصل كانمن  ما  إبهلام    
اجلهة هذه  من  مع    ، فصدقه  العلم  أهل  بني  نزاع  علىفهذا حمل    ح رمته   االتفاق 

أصغر وهو اختيار ابن   كفرٌ العمَل    بعض  أهل العلم إىل أنَّ هذا  فذهبَ خطورته،  و 
 .وغريمها رمحهما هللا  ابن قدامة القيم و 
 . يؤجر على فعلها  ال  فيصليها لكنهعدم  قبول صالته أربعني يوًما،    جزاء  فاعلِّهو 

عن بعض أزواج  يف صحيحه    ما رواه مسلٌم عن  ومما احتجوا به على ذلك:
أربعني   ل له صالةٌ بَ قْ قه، مل ت   فصدَّ   يء  ، فسأله عن شاأتى عرافً   نْ مَ )  قال:  النيب  

 . (ايومً 
وهو خمرٌج من امللة،    أكرب  وذهب مجٌع من أهل العلم إىل أنَّ هذا العمل كفرٌ 

ابن  ابز     واختاره،  النجدية  وعليه أكثر  أئمة الدعوةاختيار شيخِّ اإلسالم ابن تيمية  
عمران   ومما احتجوا به على ذلك: ما جاء يف حديثوابن  عثيمني رحم هللا اجلميع،  

قه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على ا فصدَّ ومن أتى كاهنً ):  وفيه  ًعابن حصني مرفو 
 .سناد جيدرواه البزار ب (  حممد

حمرٌَّم  فهو     هلم وال سؤالدون تصديق    لكهان وحنوهمتيان اجملرد لاالأما  و 
ومنًعا من تكثري سواد أهل الباطل،   ، ومنًعا من تعريض النفس لفتنتهم،للذرائع اسدً 

  إنَّ   رسول هللا:  حديث معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا عنه قال: قلت اي  ولعموم
 رواه مسلم. ( وا الكهانفال أتت) : النيب قالفالكهان  أيتونَ   ا رجااًل منَّ 

عند َمن  جيهل     ألجل امتحاهنم وفضح أمرهم  كهان وحنوهمتيان للاالوأما  
 وقد امتحن النيب    ي نتَ َفع  بذهاهبم،الذين    هل العلم األقوايءجائٌز ألفهو    حاهلَهم

فإمنا أنت من إخوان الشياطني( رواه    فلن تعدو قدرك  إخسأ )  صياد وقال له:  ابنَ 
وقد   ، زيفهم وابطلهم من أهل العلم من ابب إنكار املنكر  وكشف  البخاري ومسلم،  

محاية  وحنوهم  ملخالفات الكهان    ال تصل    وقع يف خمالفات    نْ أنكر السلف على مَ 
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 لعموم املسلمني.ا للدين ونصحً 
أانس  علَّقوا قلوهبم ابلكهان وحنوهم بسبب جهلهم حبكم  َكْم مِّْن    عباد هللا: 

ربِّ ون به. هلهاالكهانة، وبسبب االفتتان أب  ؛ ألجل أهنم شاهد وا وقوَع بعض ما خي 
وأكثر الناس مستجيبون هلؤالء مؤمنون هبم  )ابن القيم رمحه هللا:  ويف هذا يقول  

ل البوادي، ومن ال علم وال سيما ضعفاء العقول، كالسفهاء واجلهال والنساء، وأه
هلم حبقائق اإلميان، فهؤالء هم املفتونون هبم، وكثري منهم حيسن الظن أبحدهم، ولو  

فقد رأينا    ،ا بذلك، ويزوره، وينذر له، ويلتمس دعاءه ا ابهلل جماهرً ا كافرً كان مشركً 
ا؛ وسبب هذا كله خفاء ما بعث هللا به رسوله من اهلدى ودين ومسعنا من ذلك كثريً 

نور]    حلق على هؤالء وأمثاهلم، ا له من  نورا فما  له  وقد قال [،  ومن مل جيعل هللا 
  كما    ابألمر، فيكون  هؤالء حيدثوننا أحياانً   : إنَّ الصحابة رضي هللا عنهم للنيب  

أنَّ  فأخربهم:  حقً   قالوا،  تكون  الكلمة  إليهم  يلقون  الشياطني،  جهة  من  ا،  ذلك 
 (. قون من أجل تلك الكلمةفيزيدون هم معها مائة كذبة فيصدَّ 

وعل ِّموها أهليكم وأوالدكم، وَمْن  تعلَّموها،    ،يف عقيدتكم  عباد هللا  اتقوا هللاف
أيديكم، ذلك،    حتَت  هللَا  واسألوا  عليها،  مدار   واثبتوا  وعليها  مالكم  رأس  فإهنا 

فإن عاقبة الكفر إذا وحذ ِّروا منها،  سعادتكم يف الدنيا واآلخرة، واحذروا نواقضها،  
 ۋ ٴۇ ۈچ مات عليه املرء: اخللود األبدي يف النار، كما قال هللا تعاىل:  

 ەئ ەئ ائائ ى ېى ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ ، وقال سبحانه:  چوئ

 .  چڈ ڈ ڎ
نعلمه،  ستغفرك ملا ال  نو   حنن نعلمه،و   اشرك بك شيئً ن  عوذ بك أنْ ان نللهم إا

الكائدين   ربنا من كيد  اي  املونعوذ بك  املخادعني الدجَّالني  ، وخداع  اكرينومكر 
 .املبطلني

يَ ْوًما ت  ْرَجع وَن فِّيهِّ إِّىَل اَّللَِّّ ُث َّ ت  َوِفَّ ك لُّ   َوات َّق وا)أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم:  
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 (. نَ ْفس  َما َكَسَبْت َوه ْم ال ي ْظَلم ونَ 
ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإايكم مبا فيه من اآلايت والذكر 
 احلكيم. أقول قويل هذا واستغفر هللا العظيم اجلليل يل ولكم ولسائر املسلمني من

 كل ذنب. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
 

 
 

 اخلطبة الثانية
 

احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة  للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة  
 بعد: أما نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، والسالم على 

الكهان  فإنَّ   إىل  الناس  بعض  انصراف  أسباب  أو    وحنوهم: ِمن   ابتالؤهم 
الذي أرشد التداوي املشروع،    يأسون منابتالء  بعضِّ أقارهبم أبمراض  مستعصية، في

هللا أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال   إنَّ  "  بقوله:  إليه النيب
حبرام ومسلم،  تداووا  البخاري  رواه  الكه  ونَ يذهبو "  معر   انإىل  يدَّعون  فة الذين 

ال أْن يفعَل ما  أن يكون قريًبا من ربه،  ، والواجب  على املريض حاَل مرضه  املغيبات 
يقدح يف عقيدته، فقد ميوت يف مرضه الذي تعلق فيه ابلكهان في خَتم  له خباَتة سيئة ،  

بسبب خرياٌت عظيمة    له  حتصل  فإنه    ، وعلََّق قلَبه بربه تعاىل واحتسبَ رَبَ صَ وأما إذا  
الدرجات من  مرضه   ورفعة  السيئات،  للقدر ألهل و ،  تكفري  التسليم  مثرات  ظهور 

كالتوبة، وحماسبة    بذن هللا تعاىل   األمراض  ع هبا فَ ت ر حصول عبادات  ، و اليقني والصرب
النفس، والدعاء واالستغاثة واالستكانة والتضرع إىل هللا، والصرب، والرضى والشكر،  

 . استمرار عمل املريض ما دام املرض حيبسه عنهاد هللا و والصدقة، واإلحسان إىل عب
القلوب واألرواح موقوفة على آالم األبدان    قال ابن القيم رمحه هللا: " فصحة  

 ".  فائدة  ئةفوائد األمراض، فزادت على ما ومشاقها، وقد أحصيت  
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دون قلوهبم ابهلل عز وجلَّ   َوإِّْن  )  يف كتابه العزيز:قال    الذيفعل ِّقوا أيها املوح ِّ
َشْيء   َعَلى ك ل ِّ  فَ ه َو  َرْي   مَيَْسْسَك خبِّ َوإِّْن  ه َو  إِّال  َله   َف  َفال َكاشِّ بِّض ر    اَّللَّ   مَيَْسْسَك 

 .(َقدِّيرٌ 
َفال  ،  أو حنوه   ، أوهم   ، أو غم   ، أو عسر  ، أو مرض  فقر    نْ مَ   فما ي صيب  العبدَ 

إِّال   لَه   َف  الذي    هو  وحده   ربنا   فإذا كان   هللا جلَّ وعال،َكاشِّ فهو  الضار،  النافع 
، وأن ال ي لَتفَت ألحد  سواه من الكهان ومدَّعي ابلعبودية واإلهلية  فردَ ي    يستحق أنْ 

 علم الغيب وغريهم. 
وأْن مييَتنا عليهما وهو راض  عنَّا    على التوحيد والسنة،   ْن حييينا مجيًعاأسأل هللا أ

 إنه مسيع جميب. غري غضبان،
أمركم أبمر بدأ فيه بنفسه وثىن مبالئكته،   عزَّ وجلَّ هللا    رمحين هللا وإايكم أنَّ ُث اعلموا  

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ   :سبحانهفقال  

 .....  چ ڇ ڇ
 
 
 
 


