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تفسير احمد٨ -
ترجمه وتفسير سوره البروج١ -
سوره البروج در » ّ
مكه « نازل شده و داراى  ٢٢آيت است
بسم ﱠ
الرحيم
الرحمن ﱠ ِ
ِ ِْ
ﷲِ ﱠ ْ َ ِ
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ومش ُ ٍ
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أصحاب ْ ُ ِ
ذات ْ َ ُ ِ
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البروج ﴿ِ ْ َ ْ َ ﴾١
األخدود ﴿ ﴾٤ﱠ ِ
وشاھد َ َ
ْھود ﴿َ ِ ُ ﴾٣
ذات ْ ُ ُ ِ
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أن ُ ْ ِ ُ
الذی
منھم ِإال َ ْ
بالمؤمنين ُ ُ ٌ
عليھا ُ ُ ٌ
يفعلون ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ
على َما َ ْ َ ُ َ
ھم َ َ ْ َ
العزيز ْ َ ِ ِ
الحميد ﴿ ﴾٨ﱠ ِ
نقموا ِ ْ ُ ْ
قعود ﴿َ﴾٦و ُ ْ
ُْ
يؤمنوا ِبا ﱠ ِ ْ َ ِ ِ
وما َ َ ُ
شھود ﴿َ َ ﴾٧
واألرض َ ﱠ
وﷲُ َ َ
الذين َ َ ُ
عذاب
شھيد ﴿ ِ ﴾٩ﱠ
شیء َ ِ ٌ
إن ﱠ ِ َ
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َله ُ ُ ْ ُ
فلھم َ َ ُ
لم َ ُ ُ
کل َ ْ ٍ
فتنوا ْ ُ ْ ِ
ملک ﱠ َ َ ِ
نين َ ْ ُ ْ ِ َ ِ
يتوبوا َ َ ُ ْ
ثم َ ْ
على ُ ﱢ
والمؤمنات ُ ﱠ
السماوات َ ْ ِ
آمنوا َ َ ِ ُ
الذين َ ُ
ذلک ْ َ ْ ُ
وعملوا
الفوز
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من َ ْ ِ َ
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َ َﱠَ
عذاب ْ َ ِ ِ
لشديد ﴿ ِ ﴾١٢ﱠ
العرش
الغفور ْ َ ُ ُ
يبدئ َ ُ ِ ُ
ربک َ َ ِ ٌ
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حديث ْ ُ ُ ِ
وثمود ﴿ِ َ ﴾١٨
يريد ﴿ْ َ ﴾١٦
المجيد ﴿ َ ﴾١٥ﱠ ٌ
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معلومات مؤجز:
سوره » البروج « از جملهٔ سوره ھای مکی است ،دارای ) (١رکوع ( ٢۵) ،بيست وپنج آيت ( ١٠٩) ،يکصدونه
ٔ
کلمه ( ۴٧۵) ،چھار صدو ھفتاد وپنج حرف ،و ) ( ٢٠۴دوصدو چھار نقطه.
اکثريت مفسران در تفاسير خويش اين سوره را از سوره ھاى » ّ
مكى« معرفی نموده و بدين باور اند که :ھدف اصلى
اين سوره تقويت روحيه مؤمنان در برابر دشمنان و تشويق آنان به سوی مقاومت ،پايمردى واستقامت است.
ھمچنان در ھمين رابطه در اين سوره داستان »اصحاب اخدود« را نقل مىكند ،ھمانھائی كه خندقھا كندند و آتشھاى
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عظيمى در آن افروختند و مؤمنان را تھديد به شكنجه با آتش كردند ،گروھى را زنده زنده در آتش سوزاندند ،اما آنھا از
ايمانشان بازنگشتند.
در قسمت ديگرى از اين سوره كافرانى را كه مؤمنان را تحت فشار قرار مىدھند سخت مورد حمله قرار داده و آنھا را
به عذاب سوزان جھنم تھديد مىكند ،در حالى كه مؤمنان را بشارت به باغھاى پر نعمت بھشتى مىدھد.
اصحاب اخدود:
محدثين وسيرت نويسان داستان اصحاب اخدود را به روايات مختلفی نقل ونوشته اند ،خالصه وچکيدۀ اين داستان به
استناد حديثی )صحيح مسلم( در خالصۀ تفسير بيان شده است که سبب شأن نزول اين سوره را نيز بيان می نمايد.
سيرت نويسان می نويسند:
بنابر روايت ابن عباس در زمان پادشاھی » يوسف ذونواس در کشور يمن« مدت تقريباً ھفتاد سال قبل از والدت با
سعادت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم  ،کاھن ودر روايت ساحر ماھر وذی خبره می زيست.
سيرت نويسان می افزايند  :بعد از اين که اين ساحر به مريضی سخت مبتال شد  ،به حضور» يوسف ذونواس « رفته
وعرض داشت که من دچار مريضی سخت وناعالجی شده ام واجل ومرگ من فرا رسيده است  ،پس لطفا ً يک جوانی
را در اختيار من قرار دھيد تا سحر وجادوگری را به او تعليم دھم  ،شاه به درباريان ھدايت فرمود  ،تا جوانی ذکی
وھوشيار را انتخاب و وی را در اختيار ساحر قرار دھند.
درباريان جوان مورد نظر را يافتند ودر اختيار جادوگر وساحر دربار قرار دادند  ،مؤرخين اين جوان را در روايت
خويش » عبد ﷲ بن تامر « معرفی داشته اند .اين جوان مطابق تعليمات ساحر ،ھمه روزه ،غرض آموزش واخذ دورۀ
سحری وجادو ،به قصر شاھی  ،نزد ساحر در رفت وآمد بود  ،در يکی از روز ھا در بين راه به موعظۀ يک راھب
وعالم مسيحی )که در آن وقت دين مسيح دينی به حق بود( برخورد .اين جوان بعد از استماع نصايح وعظ راھب  ،به
حقيقت دين الھی پی برد  ،وسر انجام مسيحی شد  ،خداوند چنان ايمان کامل وقوی نصيب وی گردانيد  ،که به خاطر
ايمان اذيتھای مردم را تحمل کرد.
جوان )عبد ﷲ بن تامر( از آن روز به بعد ھمه روزه به دير و يا صومعۀ اين عابد وعالم دينی می رفت وعالقه مند
بود که مدتی طوالنی نزد اين عالم روحانی باقی بماند واز وعظ ونصايح سودمند وعلمی اش استفاده ببرد.
خدا را عبادت می کرد و زيادتر اوقات طوری اتفاق می افتاد که در رفتن به نزد ساحر چون مدتی زيادی نزد راھب
باقی می ماند ،تأخير صورت می گرفت.
مؤرخين می افزايند:
از اين که جوان در زيادتری از روز ھا به تأخير در موعود خويش به نزد ساحر می رسيد  ،ساحر اورا تنبه می کرد
وحتی اورا می زد.
جوان به راھب مسيحی شکايت کرد و وی را از ماجرا ولت وکوبش توسط ساحر دربار شاھانه  ،مطلع ساخت .
راھب به جوان گفت پسرم وقتى ساحر گفت چرا دير كردى بگو كسان من مرا نگه داشتند و ھر گاه  ،اعضای خانواده
ّ
معطل نمود.
گفت که چرا دير به خانه آمدی بگو ،ساحر مرا
جوان در ھمين رفت و آمد بود كه روزى مردم را ديد که يک شير بزرگ وخطرناكى ،راه مردم را مسدود نموده و
می خواھد مردم را به ھالکت برساند  ،جوان گفت من امروز معلوم می کنم که نصايح و پند راھب به حق است ويا ھم
کار و فعاليت ھای ساحر.
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جوان سنگى رابرداشت و گفت » يا ﷲ « اگر امر راھب در نزد تو محبوب تر است پس اين شير را به اين سنگ
بكش و سنگ را بر سر شير زد و او را كشت و مردم را از شر اين شير درنده نجات داد.
جوان داستان را به راھب اطالع داد  ،راھب برای اين جوان گفت  :پسرم تو بزودى دستگير خواھى شد و ھر گاه
گرفتار شدى خواھشمندم مرا ّ
معرفى نکنی.
آن جوان از آن تاريخ بعد شروع به مداواى مريضان می كرد و جذامى و برصى را معالجه و بھبودى می داد  ،در يکی
از روز ھا يكى از افرا د وابسته به شاه که کور بود ،نزد آن جوان آمده وتقاضا کرد که چشم اورا بينا بسازد  ،جوان
گفت من

كسى را شفاء داده نمی توانم  ،بلكه اين پروردگار با عظمت است که شفاء دھنده است .

پس اگر تو ايمان به ﷲ بياوری من از ﷲ خود می خواھم تا تورا بينا سازد  ،و در اين راه از ﷲ خود کمک می طلبم ،
آن شخص به شنيدن اين حرف  ،ايمان آورده و جوان دعا نمود و خداوند او را شفاء داد.
زمانی که اين شخص بينا شد نزد شاه » يوسف ذونواس « رفت وماجرای شفای چشم خويش را به حضور شاه بيان
داشت .شاه به اين شخص گفت که کی تو را شفاء داد؟
شخص گفت :پروردگارم.
شاه گفت :من.
شخص گفت :نه پروردگار من و تو
شاه گفت :آيا غير از من خداى ديگری براى تو است.
شخص گفت :بلى پروردگار من و پروردگار تو ﷲ است.
شاه به درباريان خويش امر گرفتاری وشکنجۀ او را صادر کرد.
شخص بعد از شکنجه جوانی را که به دعای او بينا شده بود معرفی داشت.
شاه به گرفتاری آن جوان امر فرمود وجوان را نزد شاه حاضر نمودند .شاه بعد از حاضر شدن جوان در نزدش از او
پرسيد :تو ھستی که مريضان جذامى و مبروص را شفاء می دھى؟
جوان گفت :من احدى را ،شفاء نمی دھم بلكه پروردگارم شفاء می دھد.
شاه گفت :آيا غير از من براى تو خدائى ھست؟
جوان گفت :بلى خداى من و تو.
محرك و ّ
اولى را ّ
ّ
معرفى كند.
پس دستور داد او را شكنجه نمودند كه
معلم ّ
جوان را آن قدر شكنجه كردند تا راھب را ّ
معرفى كرد.
مؤظفين در بار راھب را دستگير و راھب راشکنجۀ غير انسانی نمودند که حتی سر اورا توسط ّ ،
اره بريدند وجسد او
را دونيم ساختند .و به جوان گفتند از دينت بر گرد ،درغيرآن

به ھمچو شکنجه ای روبه رو خواھی شد.

جوان از تسليم شدن و گذشتن از راه خويش اباء ورزيد.
شاه دستور داد ّ
عده اى او را برداشته و بر فالن و فالن كوه بردند .اگر از دينش برگشت او را رھا سازند و اگر
برنگشت از باالى كوه غلتانيده و به ّ
دره ای عميق پرتابش کنند تا پاره پاره شود.
سيرت نويسان می افزايند:
زمان موعود رسيد .درباريان جوان را گرفته و بر باالى كوه بردند .زمانی که جوان بر سر قلۀ کوه رسيد دعا کرد:
پروردگارا مرا از شر ايشان نجات ده.
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می گويند با گفتن ھمين دعا کوه به لرزيدن آغاز کرد .ھمه محافظين ھمراه به قعر دره ھا پرتاب وبه ھالکت رسيدند.
وجوان صحيح وسالم نزد شاه دوباره برگشت و برای شاه گفت :ﷲ ھمۀ محافظين شما را به ھالکت رسانيد.
شاه برای بار دوم به محافظين خويش امرفرمود تا اورا گرفته و در ميان امواج خروشان بحر غرق نمايند .محافظين
جوان را گرفته بر کشتی سوار وروانه بحر شدند .محافظين زمانی که می خواستند جوان را به بحر پرتاب کنند .جوان
با خود گفت :الھی مرا از شر اين ظالمان نجات ده! در ھمين اثنا کشتی يکجا با محافظينش غرق و جوان صحيح
وسالمتی نزد پادشاه آمد .پادشاه گفت مأمورين چه شدند .گفت خداى من آنھا را ھالک وغرق در بحر نمود.
جوان روی به شاه کرد وگفت:
تو قاتل من نيستى تا اين كه ھر چه من بتو می گويم انجام دھى .گفت چه كنم گفت مردم را جمع كن و مرا بر تنۀ درخت
خرمائى به دار بزن .پس تيرى از تيردان من بگير و در مركز كمان گذارده و بگو :بنام پروردگار و خداى اين جوان
و كمان را بكش تا تير به من اصابت كرده و كشته شوم.
پس از شنيدن اين سخن شاه مردم را جمع و جوان را بدار آويخت و تيرى از كيسۀ تير او به كمان گذارد و گفت به نام
» ﷲ اين جوان« و تير را رھا نمود و تير به پيشانى جوان اصابت نموده وبدين ترتيب اين جوان مؤمن به شھادت
رسيد .مردم که غرض تماشا آمده بودند به يک صدا فرياد کشيدند وگفتند  » :ما ايمان به ﷲ « اين جوان آورديم.
ھمکاران وپاسبانان شاه بعد از ديدن اين صحنه رو به شاه کرده و گفتند :ديدی از آنچه می ترسيدى به سرت آمد و مردم
ھمه به خداى جھان ايمان آوردند.
شاه از اين وضع عصبانی شد و دستور داد كه خندق ھای عميقى حفر کنند و درآن آتش افروزند .ھرشخصی که از دين
اين جوان انکار کند آن را رھا و سايرين که معتقد ومؤيد دين اين جوان شده اند ،در گودال ھای آتش زنده بسوازنيد! که
در اين ميان تعدادی زيادی از مؤمنان طعمه حريق شدند ) .مؤرخين تعداد مؤمنان موحدی را که طعمۀ اين حريق شده
اند تقريبا ً در حدود  ١٢الی  ٢٠ھزار نفر تخمين زده اند(.
سيرت نويسان می افزايند:
در آنروز پروردگار با عظمت برای مؤمنان چنان قوت واستقامت نصيب گردانيد که ھيچ کدام از آنان بر ترک ايمان
راضی نشدند وافتادن در آتش را پذيرفتند ،ولی از دين وعقيده خويش انکار ننمودند.
می گويند فقط يک زن که طفلی در آغوش داشت ،از رفتن در آتش خود داری کرد .آنگاه طفلش برايش گفت :مادر جان
صبر کن ،زيرا که حق با تو ھست.
ابن کثير می نويسد :در روايت محمد بن اسحق آمده است :جائی که کودک » عبد ﷲ بن تامر « مدفون بود اتفاقاً بنابر
ضرورت در زمان حضرت عمر فاروق اعظم حفاری شد و از آنجا جسد )عبد ﷲ بن تامر( صحيح وسالم بيرون آمد که
شسته نشده بود و دستش بر جراحتی که تير خورده گذاشته شده بود ،يکی از ناظران دست او را از زخم بر داشت واز
آن خون جاری شد ،باز در آنجا گذاشت  ،خون قطع گرديد ودر دستش انگشتری بود که درآن کلمۀ » ﷲ ربی « حک
گرديده بود.
والی يمن موضوع را به حضرت عمر اطالع داد .حضرت عمر در جواب گفت اورا با وضعيتی که وجود دارد يکجا با
انگشترش دوباره دفن نمائيد.
ابن کثير می نويسد که وقايع آتشوزی مؤمنان در خندق آتش سوزی  ،واقعۀ يگانه نبود  ،بلکه ھمچو واقعه دو و يا سه
واقعۀ ديگری در منطقه ديگری نيز رخ داده است  .يکی از اين وقايع دريمن ) که وقوع آن در زمان ھفتاد سال قبل از
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بعثت آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم پيش آمده است  (.که قرآن عظيم الشأن آن را در اين سوره بيان نموده است  ،آن
خندق نجران از ملک يمن است.
الذين َ َ ُ
»ِ ﱠ
المؤمنين « بيان مجازات ظالمانی است که مسلمانان را فقط به خاطر ايمان شان در خندق انداخته
فتنوا ْ ُ ْ ِ ِ َ
إن ﱠ ِ َ
جھنم « يعنی برايشان عذاب آخرت ،
فلھم َ َ ُ
وسوختاندند  ،ودر سزا پرودگار ما دو چيز را بيان فرموده است ْ ُ َ َ » :
عذاب َ َ ﱠ َ
الحريق « يعنی برای آنھا عذاب سوزانی است  ،امکان دارد جملۀ دوم
ولھم َ َ ُ
عذاب دوزخ است وسزای دوم آن ْ ُ َ َ » :
عذاب ْ َ ِ ِ
بيان و تأکيد جملۀ اولی باشد ،به معنای اين که در جھنم رفته برای ھميشه به عذاب سوختن در آتش مبتال باشند  ،واين
ھم ممکن است که جملۀ دومی مبين عذاب آنھا در ھمين جھان باشد.
مفسرين می نويسند :مؤمنانی را که آنان در خندق انداخته بودند  ،خداوند آنھا را از مشقت چنين نجات داد که قبل از
لمس کردن آتش ارواح آنھا را قبض نمود واجسامشان در حالی که مرده بودند در آتش افتادند  ،سپس اين آتش به قدری
شعله ور شد که از حدود خندق بيرون آمد ودر شھر انتشار يافت وتمام کسانی را که برای تماشای مؤمنان جمع شده
بودند  ،سوزاند  ،فقط پادشاه » يوسف ذونواس « فرار وبه خاطر نجات از آتش ،خود را به بحر انداخت ،وآنجا غرق شد
ومرد) .مظھری(.
يتوبوا « مقيد نمود  ،يعنی اين عذاب
قرآن عظيم الشأن خبر معذب بودن آنھا را به عذاب جھنم وعذاب حريق ،به » ثُ ﱠم َ ْلم ُ ُ
بر کسانی واقع می شود که بر اين فعل خود نادم نشوند وتوبه نکنند  ،در اين آيت آنھا به سوی توبه دعوت داده شده اند .
ابن کثير می نويسد :حضرت حسن بصری فرموده است که :به جود و کرم خدا بنگريد که مردم اولياء ﷲ را سوزاندند و
تماش کردند و باز ھم ﷲ آنھا را به توبه ومغفرت دعوت می نمايد.
خواننده محترم !
ٔ
توبه در لغت به معناى دست کشيدن از گناه ،بازگشتن بر طريق حق ،پشيمان شدن از گناه است .توبه را مى توان از
ّ
محبتھاى الھى دانست ،پس از گناه ،جاده و راھى براى بازگشت ايجاد مىشود ،تا بندۀ خطاکار به محض
الطاف و
آگاھى از بدى گناه ،از آن راه باز گردد .توبه نعمت بزرگى است که بر بشر ارزانى شده است.
حقيقت » توبه « ندامت و پشيمانى از گناه است که الزمۀ آن تصميم بر ترک در آينده است .اگر کارى بوده که قابل
جبران است ،در صدد جبران بر آيد.
گفتن استغفار بيانگر ھمين معنا است ،به اين ترتيب ارکان توبه را مى توان در پنج چيز خالصه کرد :ترک گناه ،ندامت
و پشيمانى ،تصميم بر ترک در آينده ،جبران گذشته و استغفار.
ﷲ تعالی در قرآن از توبۀ واقعى به نام توبۀ نصوح نام برده است » :اى کسانى که ايمان آوردهايد! به سوى خدا
بازگرديد و توبه کنيد ،توبۀ خالصانه.
شخصى از پيامبر سؤال کرد که توبه نصوح چيست ،حضرت فرمود » :شخص توبه کننده به ھيچ وجه بازگشت به گناه
نکند ،چنان که شير به پستان ھرگز باز نمىگردد.
بعضى گفته اند توبۀ نصوح آن است که واجد چھار شرط باشد :پشيمانى قلبى ،استغفار زبانى ،ترک گناه و تصميم بر
ترک در آينده.
سحر ،کھانت ،تنجيم وعـرفـه:
سحر:
سحر عبارتست از جادو ،دود و دمھا و نخھای گرهزدهای که جادوگران به قصد تأثير گذاشتن بر مردم انجام میدھند که
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اثر آن به صورت قتل يا امراض مختلف و يا تفرقه بين زن و شوھر ظاھر میشود .اين عمل کفر و ناپسند و مرض
اجتماعی شنيعی است که ريشهکن ساختن و از بينبردن آن واجب است ،تا مسلمانان از شر آن نجات يابند .
کھانت:
ادعاکردن علم غيب با استخدام جنيات .شيخ عبدالرحمن بن حسن در کتاب )فتح المجيد( میگويد :بيشتر آنچه در بين اين
امت پيدا میشود اخباری است که از اشياء مفقود و غايب جنيات به دوستان خود )انسانھا( خبر میدھند و افراد جاھل
آن را کشف و کرامت میپندارند و بسياری از مردم به اين صورت فريب خورده و فکر میکنند کسی که چنين اخباری
نقل میکند ،ولی )دوست( خداست ،در حالی که اين افراد دوستان شيطان ھستند .و رفتن نزد چنين افرادی که ادعای
کھانت دارند گناه است.
من َ َأتی َ ﱠ ً
امام مسلم به نقل از بعضی ازواج مطھرات از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روايت میکند که فرمودْ َ » :
عرافا
بعين َ ْ َ
َ َ ََ
تقبل َلهُ َ َ
فسألهُ َ ْ
صالةٌ َ ْ
شیء َ ْلم ُ ْ َ ْ
ليلةً« )مسلم  ) .(١٧۵١ / ۴کسی که نزد عراف برود و از او چيزی بپرسد،
أر َ ِ َ
عن َ ْ ٍ
نماز چھل شبانه روزش به درگاه خدا قبول نمیشود(.
امام احمد و ابوداوود و ترمذی نيز از ابوھريره رضی ﷲ عنه از پيامبر خدا صلی ﷲ عليه وسلم روايت میکند،
أنزل َ َ
عرافا ً َ َ ﱠ َ
میفرمايدْ َ » :
يقول َ َ ْ
أو َ ﱠ
محمد« )کسی که نزد کاھن برود و آنچه
بما َ ُ ُ
کاھنا ً َ ْ
علی ُ َ ﱠ ٍ
بما ُ ْ ِ َ
فقد َ َ َ
من َ َأتی َ ِ
کفر ِ َ
فصدقهُ ِ َ
بگويد قبول کند ،به تحقيق به دين و قرآن محمد کافر شده است() .ابوداوود  ،١۴ / ۴به لفظ فقد برئ بدل ،و احمد فی
مسند  ،۴٨ / ٢بلفظ قد برئ ،والترمذی فی سننه  ،١۶۴ / ١و ابن ماجه فی سننه  ،٢٠٩ / ١والدارمی فی سننه ٢٧۵ / ١
و  ،٢٧۶و البخاری فی التاريخ الکبير  ١۶ / ٣و  ،١٧کلھم از حديث ابی ھريره رضی ﷲ عنه (.
من َ َأتی َ ﱠ ً
أو َ ِ ً
امام حاکم نيز از ابی ھريره از پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم روايت میکند که میفرمايدْ َ » :
کاھنا
عرافا َ ْ
صلی ﱠ
محمد َ ﱠ
أنزل َ َ
َ َََ
يقول َ َ ْ
وسلم« )رواه امام احمد فی مسند  ،۴٢٩ / ٢والحاکم فی
بما َ ُ ُ
علی ُ َ ﱠ ٍ
بما ُ ْ ِ َ
فقد َ َ َ
ﷲُ َ َ ْ ِ
عليه َ َ ﱠ َ
کفر ِ َ
فصدقه ِ َ
مستدرکه  ٨ / ١از حديث ابی ھريره رضی ﷲ عنه (.
کسی که نزد عراف يا کاھنی )غيبگو( برود و آنچه میگويد ،تصديق کند به تحقيق به آنچه بر حضرت محمد )اسالم و
قرآن( نازل شده کافر شده است.
عالمه بغوی میگويد:
عراف کسی است که ادعا میکند از مقدمات امور که بر مال مسروق و مکان اشياء گم شده داللت میکند ،آشنائی دارد
و بعضی گفته اند عراف ھمان کاھن است )شرح السنه .(١٨٢ / ٢
عرف:
شيخ االسالم ابن تيميه درمورد عرف میفرمايد :عراف کلمهای عام است که کاھن و منجم و رمال ھمهشان را شامل
است) .مجموع الفتوی شيخ االسالم ابن تيميه .(١٧٣ / ٣۵
تنجيم:
استداللگرفتن از احوال تغييرات فلکيه بر حوادثی که در زمين پيدا خواھد شد ،اين از اعمال دوران جاھليت و شرک
اکبر است ،زيرا چنين کسانی عقيده دارند که ستارگان در نظام ھستی تصرف دارند.
ادامه دارد
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