 ‐ 40924ﻧﺼﯿﺤﺘ ﺑﺮای ﻓﺎﻟﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺎل ﻗﻬﻮه ﻣﮔﯿﺮد
ﺳﻮال

زﻧ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎل ﻗﻬﻮه ﻣﮔﯿﺮد و آدرس ﺧﻮد را در ﯾ از ﻣﺠﻼت زرد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﻧﺼﯿﺤﺘ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﻮﯾﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﺟﻨﺒﻪ دارد:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺣﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ و ﺟﺎدوﮔﺮی و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳ) ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺘﺎرﮔﺎن( از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺮات و
از ﺟﻤﻠﮥ اﻓﺴﺎد در ارض و آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ )ﭘﯿﺸﻮ( آﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ دﭼﺎر
ﮐﻔﺮی ﮐﻤﺘﺮ از آن ﮐﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از دﯾﻦ(.
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ او را ﮐﺎﻓﺮ ﻣداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ) (۹۱۷۱از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨ ﺑﺮود و آنﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ را راﺳﺖ ﺑﺸﻤﺎرد ،ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ« .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۹۴۲آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣداﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻋﺎﻟﻢ اﻟْﻐَﻴﺐِ ﻓَﻼ ﻳﻈْﻬِﺮ ﻋﻠَ ﻏَﻴﺒِﻪ اﺣﺪًا ) (۲۵اﻻ ﻣﻦ ارﺗَﻀ ﻣﻦ رﺳﻮلٍ ]ﺟﻦ[۲۶-۲۵ :
)داﻧﺎی ﻏﯿﺐ اﺳﺖ و ﮐﺴ را ﺑﺮ ﻏﯿﺐ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﻤﮐﻨﺪ ) (۲۵ﺟﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ از او ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ(.
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و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻻ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﻦ ﻓ اﻟﺴﻤﺎواتِ واﻻرضِ اﻟْﻐَﻴﺐ اﻻ اﻟﻪ] ﻧﻤﻞ[۶۵ :
)ﺑﻮ ﻫﺮ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺟﺰ اﻟﻪ ،ﻏﯿﺐ را ﻧﻤداﻧﻨﺪ(.
اﻣﺮ دوم :ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و از آن دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮۀ ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
زﺷﺖ ،ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد ﺣﺎل آنﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻮذُونَ اﻟْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ واﻟْﻤﻮﻣﻨَﺎتِ ﺑِﻐَﻴﺮِ ﻣﺎ اﻛﺘَﺴﺒﻮا ﻓَﻘَﺪِ اﺣﺘَﻤﻠُﻮا ﺑﻬﺘَﺎﻧًﺎ واﺛْﻤﺎ ﻣﺒِﻴﻨًﺎ ]اﺣﺰاب[۵۸ :
)و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﺑآنﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ]ﮐﺎر زﺷﺘ [ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ آزار ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻬﻤﺖ و ﮔﻨﺎﻫ آﺷﺎر ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻣﻠ اﻟﻤﻮت ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن او ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دﯾﺮ
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد ،و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه آورد و ﺷﯿﻄﺎن او را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﻠﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ او را ﺟﻬﻨﻤ ﺳﺎزد واﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ دﯾﻨﺪاریﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻓَﺘَﻨُﻮا اﻟْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ واﻟْﻤﻮﻣﻨَﺎتِ ﺛُﻢ ﻟَﻢ ﻳﺘُﻮ ﺑﻮا ﻓَﻠَﻬﻢ ﻋﺬَاب ﺟﻬﻨﱠﻢ وﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب اﻟْﺤﺮِﻳﻖ] ﺑﺮوج[۱۰ :
)ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﻣﻮرد ﻓﺘﻨﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن را ﻋﺬاب
ﺳﻮزان اﺳﺖ(.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم )ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ و ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺘﺎرﮔﺎن( و آنﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻊ و ﮐﻒ ﺧﻮاﻧ و ﻓﺎل ﻗﻬﻮه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻂ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﯿﺶﮔﻮﻫﺎ و ﺟﺎدوﮔﺮان ادﻋﺎﯾﺶ را ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ از ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺣﺮام
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺴ ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣدﻫﺪ
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و ﭘﺮﺳﯿﺪن از او ﯾﺎ راﺳﺘﻮ ﺷﻤﺮدن او در آنﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از
آنِ اﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و از از او آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و
در ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻟﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺒﺎب ﺷﺮﻋ و ﺣﺴ ﻣﺒﺎح را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮر را رﻫﺎ ﮐﺮده و از
آن دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﺮای دوری از ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و دوری از اﺳﺒﺎب ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ از ﭘﺮﺳﯿﺪن
از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎور ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ«.
)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ،ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز.(۱۲۲‐۱۲۰ /۲ :
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ آنﭼﻪ اﯾﻦ زن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ ﺣﺮام ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد درآﻣﺪی ﺣﺮام اﺳﺖ زﯾﺮا در
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۲۲۳۷و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۵۶۷از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ از ﻗﯿﻤﺖ ﺳ) ﭘﻮﻟ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﺳ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه( و درآﻣﺪ ﻓﺎﺣﺸﻪ و آنﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ داده ﻣﺷﻮد )ﭘﻮﻟ ﮐﻪ از اﯾﻦ
راه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد( ﻧﻬ ﮐﺮدﻧﺪ) .ﯾﻌﻨ اﯾﻦ درآﻣﺪ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻨﺪ(.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ) (۴۹۰ /۱۰ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻐﻮی از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ و ﻗﺎﺿ ﻋﯿﺎض ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ درآﻣﺪ ﮐﺎﻫﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ درآﻣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮِ ﯾ ﮐﺎرِ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﻣﺎل از روی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ«.

3/3

