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  فروناسوره الک
ِحيم  آيه است 6نازل شده و داراى » مكه «  اين سوره در  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ  بِْسِم 

َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما   ﴾٢﴿ ال أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ  ﴾١﴿ قُْل يَا أَيَُّها اْلَکافُِرونَ 
لَُکْم ِدينُُکْم  ﴾٥﴿  أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ َوال   ﴾٤﴿ َوال أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُمْ   ﴾٣﴿أَْعبُدُ 

  ترجمه مختصر :  ﴾٦﴿ َوِلَی ِدينِ 
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  !بگو: ای کافران) 1»( قُْل يا أَيَُّها اْلکافُِرونَ «  به نام هللا بخشنده مهربان
   نمی کنم !عبادت می کنيد من عبادت  آنچه را شما )2»( ال أَْعبُُد ما تَْعبُُدونَ «
  و نه شما آنچه را من عبادت می کنم عبادت کنيد ،()3» (َو ال أَْنتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُُد «
و نه من هرگز آنچه را شما عبادت کرده ايد عبادت می  )4» (َو ال أَنا عابٌِد ما َعبَْدتُّمْ «

كه من عبادت می کنم  عبادت و نه شما آنچه را  )5» (َو ال أَْنتُْم عابُِدوَن ما أَْعبُدُ «  کنم ، 
(حال كه چنين است) دين  شما براى خودتان، و دين من  )6»(لَُکْم دينُُکْم َو ِلَی دينِ «  کنيد ،

  معلومات مختصر :   براى خودم !
سورهٔ « از آيهٔ اول سوره گرفته شده،  ، واين ناماست  »الکفرون « نام اين سوره 

) 99) بيست و شش کلمه، (26شش آيت،  () 6) رکوع ، (1مکی،  دارای(» کافرون 
  ) سی وشش نقطه است. 36نودونه حرف، و  (

از فحوای آيات  اين سوره طوری معلوم می شود که: دشمن در اين مرحله خواهان نوعی 
از سازش با پيامبر صلی هللا عليه وسلم است، مشرکين قريش، اين را برای خود مفيد 

سازش ناپذيری وهجوم کوبنده  لم  را از قاطعيت وشمرده که پيامبرصلی هللا عليه وس
  : اين تسميه  وجه دارد. به انعطاف و و ومسلسل بر دين ومذهب ومعبودان خود باز دارد

پيامبر   به  پروردگار با عظمت ما  در آن که  گرفت  نام»  کافرون «  جهت  بدان  سوره  اين 
توحيد و   متضمن که   پيامی  را به  صلی هللا عليه وسلم هدايت ودستور فرمودند تا کافران

 کافرون: فضيلت سورهٔ   گرداند.  ، مخاطب  است  مسلمين  عبادی  و استقالل  از شرک  برائت  اعالم
در حديثی از حضرت ابن عباس (رض) روايت »  کافرون « در مورد فضيلت سورهٔ  

قل يا أيها الکافرون تعدل ربع « است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است: 
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(از نظر »   قل يا أيها الکافرون« رسول هللا صلی هللا عليه   وسلم فرمودند: » (  القرآن
اجر و ثواب تالوت ) برابر و معادل با يک چهارم قرآن است .) (اين حديث حسن است و 

  آورده است). 586آلبانی آن را در سلسله احاديث صحيحه شماره 
هکذا از حضرت عايشه (رض) روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود: 

ص، که در دو رکعت قبل از نماز فجر هاي کافرون و اخال چه خوب هستند سوره«
 »شوند. خوانده مي

سوره کافرون را «رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  خطاب به نوفل فرمود:  همچنان 
  »بخوان و بعد از آن بخواب، زيرا اين سوره برائت از شرک است.

فقال يا  عن فروة بن نوفل رضی هللا عنه أنه أتى النبی صلى هللا عليه وسلمدر حديثی از: 
رسول هللا علمنی شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشی فقال :اقرأ قل يا أيها الکافرون فإنها براءة 
من الشرک. ( از فروه بن نوفل رضی هللا عنه روايت است که ايشان به نزد پيامبر صلی 

هللا عليه  وسلم آمدند و فرمودند: ای رسول هللا به من چيزی بياموز که هر گاه به 
قل يا أيها « رخوابم رفتم آن را بگويم : (رسول هللا صلی هللا عليه و وسلم )فرمودند:بست

زيرا اين سوره براءت و بيزاری از شرک است .(اين روايت صحيح را »   الکافرون
  سوره :  محتوا ترمذی روايت نموده است).

نازل شده است. مفسران می نويسند که: اين سوره در سال اول يا هم در سال دوم بعثت 
  ، مخالفان پيامبر و منکران توحيد در اين سوره است.»کافرون«منظور کلی از 

هدف کافرون همان مشرکان قريش از نسل حضرت ابراهيم بودند و خود را پيرو ان  
دانستند، اما آنان انحرافات بسياری در اين دين  پاک و توحيدی به وجود  دين  او می

ه عقايد و آداب و رسوم آنها تنها شباهتی ظاهری با دين  حضرت آورده بودند، تا آنجا ک
 .ابراهيم داشت و از روح توحيد در آن هيچ خبری نبود

پيام اصلی سوره کافرون اين است که مؤمنان بايد خط فکری خود را از خطوط التقاطی 
آنها و های ظاهری اديان و مذاهب، دليل يکسانی  و غيرتوحيدی جدا کنند و بدانند شباهت

  سيک  برخورداری همه آنها از حقانيت نيست و چنين نيست که اگر يهوديان، مسيحيان،
آورند، از  و حتی برخی مذاهب انحرافی اسالمی سخن از خدا و پرستش او به زبان میها 

حقانيت برخوردار بوده و هيچ تفاوتی با اسالم ناب محمدی نداشته باشند، زيرا روح 
واقعی خدای واحد در هيچ يک از اين اديان و مذاهب تحريف شده وجود توحيد و پرستش 

  خوانندٔه محترم! .ندارد
دانيم، حضرت ابراهيم (عليه السالم) پس از آنكه مردم را به پرستش خداوند  طوريکه  می

  يكتا هدايت كرد و از پرستش ستارگان و ماه و آفتاب  بازداشت، به مبارزه با شرك و بت
داشت حکم جهاد را در پيش گرفت  را كه ادعای خدائی  نمرودخت و با پرستی پردا
). در نهايت امر از جانب پروردگار مأمور شد ، تا  از بابل به فلسطين 1،23(يعقوبی، ج

العرب مهاجر و در مكه به كمك فرزند خويش  اسماعيل خانه كعبه را  و از آنجا به جزيرة
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اين مأموريت را يافت و مناسك حج را به اتفاق بنا كند. حضرت ابراهيم توفيق انجام 
 .)1،275فرزندش سنت گزارد (يعقوبی، جلد 

حضرت اسماعيل در مكه مسکن گزين شد ، با يكی از قبايل آنجا وصلت ازدواجی بناء 
العرب نشو و نما كردند. تا اينكه زمامداری خانه  نهاد وفرزندانی و اوالد وی در جزيرة

  لَُحّی رسيد.كعبه به َعْمر و ابن 
مورخين می نويسند که در  روزگار  زندگی َعْمر و ابن لَُحّی روزی آمد که از يكتاپرستی 

  تخانه مبدل ساخت .به بدست كشيد و خانه كعبه را 
پرستی جانشين خداپرستی در  اعراب نيز از اومتابعت کردند، و بدين ترتيب، بت 

  العرب شد.  جزيرة
شود. گرچه تمام اجداد پيامبر  راب از همين تاريخ آغاز میدوران به اصطالح جاهيلت اع 

كردند، ولی از اين دعوت گرايشی در  اسالم موحد بودند و اعراب را به توحيد دعوت می
 .آنها پديد نياورد

توان  های آن را می شرك و بت پرستی منشاء رفتارها و كردارهای اعراب شد كه نمونه
  ه كرد. هنگام زمامداری عبدالمطلب مشاهد

ای از زنان  شيوع زنا و فحشاء باعث شد كه عبدالمطلب برای زناكار حد تعيين كند، عده
) و همچنين ازدواج با محارم را تحريم كند. 363، 1فاحشه را تبعيد نمايد (يعقوبی، جلد

كثرت دزدی موجب شد كه عبدالمطلب مجازات بريدن دست دزد را اعالم كند (يعقوبی، 
بدعتهايی كه قبيله قريش برای ُحجاج خانه كعبه وضع كرد و مورد ). از 363، 1جلد

قبول اعراب واقع شد اين بود كه حجاج لباس احرام اولين طواف خود را، از قريش بايد 
، 1خريداری نمايند در غير آن  بايد با بدن برهنه بايد طواف کعبه نمايند ( يعقوبی، ج

امتياز خويش بر ساير اعراب وضع  ). گرچه اين بدعت را قريش برای افزايش336
كردند، همچنان كه نحوه انجام مراسم حج و نوع خيمه های  خويش را متفاوت از ساير 

اعراب قرار دادند، ولی همه اين بدعتها مورد قبول واقع شد و اعراب در مقابل اين 
  دساتير مقاومت يا حساسيتی از خود نشان ندادند. 

آنقدر گسترش يافت كه برای اعراب بحيث عادت نورمال طواف خانه خدا به شكل برهنه 
  شان مبدل شد و عبدالمطلب ناچار به تحريم آن گشت.

رسم وراج های جاهالنه اعراب، قبل از ظهور اسالم همان  زنده ويكی ديگر از عادات ، 
بگور كردن دختران بود؛ تا مبادا در جنگ و ستيز دختران ايشان اسير قبائل ديگر شده و 

كنيزی درآيند و نژاد و خون قبيله خلوص خويش را از دست دهد . شايد اين جنايت در به 
تاريخ بشريت سابقه نداشته باشد. گرچه اين كشتار، باالترين حد قساوت است و خود 

های اعراب به زنان، منحصر به اين  باشد، اما ظلم بهترين گواه بر جاهليت اعراب می
های  آوردند تا دارائی آنان و بچه به ازدواج خود در می عمل نبود. مردان زنان بيوه را

  )  19كردند (سوره نساء، آيه  يتيم شان را تصرف كنند و سپس آنها را رها می
های جاهليت در ميان اعراب اين بود كه اختالف نظرهای موجود بين  يكی ديگر از نشانه

ق جنگ و ستيز نظر خود شد و پيوسته از طري آنان از طريق مذاكره و مصالحه حل نمی
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يافت.  كردند. بالطبع، نبردهای خصمانه ايشان هيچ وقت پايان نمی را بر ديگری تحميل می
دو قبيله مشهور اوس و خزرج که سالها ی طوالنی در مدينه به جنگ و جدال با هم 

). ظهور اسالم و هجرت پيامبر صلی هللا عليه وسلم به 395، 1مشغول بودند (يعقوبی، ج
  نه باعث پايان جنگهای جاهالنه  اضافتر از صد ساله بين ايشان شد. مدي

در ايام جوانی پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، خانه كعبه در اثر سيل خراب شد و سپس 
بازسازی گرديد. در آن هنگام سران قريش برای نحوه انتقال حجراالسود به محل اصلی 

م خوردند كه تا آخرين قطره خود بجنگند و از آن نتوانستند به توافق برسند و لذا همه قس
 ای خود دفاع كنند. شرف قبيله

شدت و تعدد اين برخوردها به قدری زياد بود كه برخی از سنتهائی كه خود اعراب وضع 
شد. مثالً،  گذاشتند گاهی زير پا گذاشته می كرده بودند و نسل اندر نسل بدان احترام می

ل حرام بود. گاهی اعراب برای ادامه يا آغاز جنگ، جنگ و غارت در چهارماه از سا
انداختند تا بتوانند به مقصود خود نائل شوند. اين عمل را  اين چهار ماه را به عقب می

 ). 838گفتند و در قرآن كريم از آن ياد شده است (طبری،  نَسيِئی می
يوه زندگی آنان های اقوام با فرهنگ اين است كه اگر نهاد يا رسمی در ش يكی از نشانه

پدپد آيد كه ما يه تسهيل ارتباط آنان و نيل به ارزشهای فرهنگی ايشان شود، اين نهاد را 
دهند. يكی از ابتكارات قَُصِی ابِن ِكالب،  كنند، بلكه توسعه و تكامل می نه تنها حفظ می

 هنگامی كه زمامداری خانه كعبه را به عهده گرفت و قبيله قريش را به عزت و شوکت
رسانيد، اين بود كه دارالنَّدِوه برای قريش ايجاد كرد، تا هر وقت مسأله يا موضوع مهمی 

گيری  برای قريش پيش آيد در دارالندوه جمع شوند و به مشوره وجرگه و تصميم
  بپردازند. 

د داشت قصی قصدارالندوه برای قريش همانند يك مجلس شورا بود كه با تأسيس آن 
همكاری ميان قريش توسعه يابد و طوايف مختلف اختالفات خود را خصلت همفكری و 

 .از طريق بحث و تبادل نظر حل كنند
نه تنها روح تعاون و اتحاد ميان قبايل قريش پيدا نشد، بلكه اختالفات داخلی آنان نيز 

فروكش نكرد. اختالف ميان نواسه های  قصی، هنگامی كه نوبت زمامداری خانه كعبه به 
يد، شدت  گرفت و َبنی َعبُدالدار و َبتی َعبدَمناف سوگند ياد كردند كه برای گرفتن آنها رس

حق خود تا آخرين نفر خواهند جنگيد.  باز هنگامی كه اميه به مخالفت و رقابت با کاکای  
خود هاشم پرداخت، اختالف از طريق صحبت و مباحثه هرگز حل نشد، و دارالندوه 

شود.  تنها زمانی كه سران قريش در دارالندوه برای  نتوانست منشاء رفع اختالف
مشورت جمع شدند، هنگام بعثت پيامبر اكرم بود و آنهم برای اتخاذ موضع واحدی برای 

از بين بردن نبی اكرم صلی هللا عليه وسلم بود که ، سرانجام، تصميم گرفتند كه از هر 
ی پيامبر شبيخون  بانه به خانهطايفه قريش، جوانی انتخاب شود و ايشان دسته جمعی و ش

زده و پيامبر صلی هللا عليه وسلم را  به قتل برسانند. در اين صورت، بنی هاشم توان 
گرفتن انتقام از تمام طوائف قريش را نخواهند داشت و ناچار در مقابل خونها تسليم 

 .خواهند شد
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يارت خانه كعبه عازم العرب برای ز نظر به اينكه، همه ساله اعراب از تمام نقاط جزيرة
شدند پذيرائی و رفاه حجاج يكی از مسئوليتهای زمامداران خانه كعبه بود. از  مكه می

جمله مناصب، در زمان قَُصی، ِرفاَدت يعنی غذا دادن به ُحجاج و ِسقايَت يعنی تأمين آب 
  برای ايشان بود .

ثروتش را در اين راه  دار شد، هم خود تمام هاشم هنگامی كه رياست خانه كعبه را عهده 
  كرد. صرف كرد و هم قريش را دائماً به اين خدمت تشويق می

عبدالمطلب نيز، پس از رسيدن به زمامداری خانه كعبه، همين شيوه را دنبال كرد و  
رغم  شدند. علی مند می سفره او چنان گسترده بود كه حتی پرندگان و چارپايان از آن بهره

نه تنها به عرضه اين خدمات نپرداختند بلكه شرط دشواری از تمام اين تأكيدها، قريش 
جمله  خوراک ولباس  برا طواف کنندگان وضع گرديد واين وضع تا ظهور دين مقدس 

  اسالم ادامه يافت.
بعد از اينکه دين مقدس اسالم ظهور کرد ، ودامنه نشر وجلب وجذب آن با سپری شدن 

ت روزافزون پيامبر صلی هللا عليه وسلم هر روز وسعت می يافت ،سران قريش پيشرف
رادر جلب وجذب مردم بخصوص شخصيت های  قابل حساب وذی نفوس در مکه ،به 
 اين دين جديد  توحيدی را مشاهده کردند، به پيامبر پيشنهاد دادند که با توجه به شباهت

آميز  ک های ميان اسالم و عقايد انحرافي خود، پيامبر و مسلمانان دين التقاطی و شر 
کافران را بپذيرنددر صورتيکه  پيامبر اسالم دين کافران را قبول کند آنان  دين اسالم را 

 به رسميت خواهد شناخت.
در اين هنگام بود که سورهٔ كافرون نازل شد و اعالم نمود هيچ نقطه اشتراکی بين عقايد 

صلی هللا عليه وسلم به مسجدالحرام آمد و با صراحت موضع خود را چنين اعالم کرد: َّ  وره، رسولآلود قريش و دين توحيدی اسالم وجود ندارد. پس از نزول اين س شرک
من هيچ گاه پيرو آيين شما نبودم و هرگز هم از آن پيروی نخواهم کرد، همان گونه که 

ايد. دين  من مخصوص خودم است ودين  شما  شما هيچ گاه از توحيد ناب پيروی ننموده
 .خودتان و هيچ اشتراکی با هم ندارند نيز مخصوص

از لحن کلی اين سوره طوری معلوم ميشود که تعدادی از مسلمانان در حين نزول  اين 
سوره درنسبت به کفار  اقليتی قرار داشتند و پيامبر صلی هللا عليه وسلم از جانب آنان 

ود که کفار سخت در تحت مضيقه و فشار قرار داشت، بنابر بر موجوديت همين عامل ب
ميخواستند پيامبر  اسالم را تحت فشار قرار دهند، تا به نوعی از سازش با کفار کنار ايد 

ودر نهايت امر فرمان شريکی کفار  را قايل شود، ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم با 
جواب قاطع در مقابل کفار ايستاده ميشود وجواب دندن شکن ، قاطع وبدون تزلزل به 

د ، جواب که هيچ راه از سازش وهيچ در از معامله گری را برای کفار باز کفار ميده
نمی گزارد ، جواب که کفار از شنيدن آن مأيوس ميگردد ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
سخن از جنگ نمی زند ولی مقاومت وقوت خويش را با منطق اسمانی برايشان واضح 

  ميسازد .
عليه وسلم هدايت داده شده است که  برائت خود را از در اين سوره به پيامبر صلی هللا 
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دين کفار مکه علناً اظهار کرده و خبر دهد که آنها نيز پذيراى دين وى نيستند، پس نه دين 
او مورد استفاده ايشان قرار مى گيرد، و نه دين آنان آن جناب را مجذوب خود مى کند. 

  .يوس باشندپس کفار بايد براى ابد از سازش کارى پيامبر مأ
ايـن سـرمـشـقى است براى همه مسلمانان كه در هيچ شرائطى در اساس دين واسالم با 

دشمنان سـازش نـكـنـنـد، و هـر وقت چنين تمنائى از ناحيه آنها صورت گيردآنها را كامال 
من معبودهاى شما « مايوس كنند، مخصوصا در اين سوره دو بار اين معنى تاكيد شده كه

و اين تـاكـيـد بـراى مايوس ساختن آنها است ، همچنين دوباره تاكيد شده » ستم را نمى پر
و اين دليلى است بر لجاجت » شما هرگز معبود من ، خـداى يـگانه را نمى پرستيد« كه 

  :اسباب  نزول   » من و آيين توحيديم ، و شما دين پوسيده شرك آلودتان«آنها، و سرانجامش اين است كه 
نزول اين سورهٔ  روايت داريم که در ذيل توجه خوانندگان را به آن جلب  درمورد شأن

  ميدارم :
  طبرانی و ابن ابوحاتم از ابن عباس رضی هللا عنه روايت کرده اند:  - 1 

دهيم تا  قريش به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفتند: ما به تو مال و ثروت فراوان می
زن و يا دختری را که خواسته باشی  به ازدواج تو ثروتمندترين فرد مکه گردی، و هر 

ها را به بدی ياد نکنی اگر اين  آوريم. به شرطی که به خدايان ما ناسزا نگويی و آن درمی
کشم تا از  های ما را پرستش کن، پيامبر گفت: انتظار می کنی، يک سال بت کار را نمی

ِ تَأُْمُروِنّی  «آية رسد. پس اين سوره و  پروردگارم چه دستور و هدايت می َّ قُْل أَفَغَْيَر 
دهيد  بگو: ای نادانان، آيا به من فرمان می«يعنی: )64(سوره زمر: » أَْعبُُد أَيَُّها اْلَجاِهلُونَ 

/  2» معجم صغير«( طبرانی در 38225نازل شد. طبری » که غير خدا را بندگی کنم
از داود از عکرمه از ابن عباس المکتب االسالمی دار عمار بيروت) از ابوخلف  44

روايت کرده اند. ولی ابوخلف فرد مجهول و استادش داود فرد ضعيفی است، خصوصاً 
کند، پس اسناد واهی و متن باطل است، زيرا پيامبر  در احاديثی که از عکرمه روايت می

پرستی دعوت کند   صلی هللا عليه وسلم  هرگز در برابر پيشنهادی که به شرک و بت
تفسير «ماند. اين خبر از ابن عباس درست نيست، بلکه موضوعی است.  نتظر نمیم

  تخريج محقق. 3033» شوکانی
عبدالرزاق از وهب روايت کرده است: کفار قريش به نبی اکرم صلی هللا عليه وسلم  - 2 

گفتند: اگر دوست نداشته باشی تو يک سال از ما پيروی کن و ما يک سال از دين تو 
از  3727کنيم. پس خدای بزرگ سوره کافرون را نازل کرد.عبدالرزاق  پيروی می

ابراهيم احول از وهب بن منبه روايت کرده. مرسل اما کلمات منکری که در حديث قبلی 
  بود در اين نيست به حديث بغوی نگاه کنيد.

  ابن ابوحاتم از سعيد بن ميناء روايت کرده است: - 3
اسود بن مطلب و اميه بن خلف به ديدار پيامبر آمدند و وليد بن مغيره عاصی بن وائل،  

کنيم، ما و تو در  ها ما را پرستش کن و ما خدای تو را پرستش می گفتند: ای محمد! بيا بت
از ابن  38226طبری  کنيم. پس سوره کافرون نازل شد. تمام امور باهم شرکت می
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النقول فی أسباب النزول؛ شان  لباب (منبع:». اسحاق از سعيد بن مينا روايت کرده است.
  تفسير کلی سوره :   نزول سوره ی کافرون، به تحقيق عبدالرزاق المهدی).

  به کی بگو ؟ معلوم است که به کفار بگو.بگو ،   »قُل « 
» قل « معلوم ميشود که کفار چيزی  به پيامبر صلی هللا عليه وسلم گفته اند  ، که لفظ 

ولی قابل تذکر است که حکم رادر ساير موارد قران نميتوان مورد استفاده قرار گرفت . 
آمد  ، يعنی قبل از آن چيزی گفته شده . بلکه بايد به »  قل « کرد که همينکه کلمه 

ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم با قاطعيت و زيبای خاصی می  »ال أعبُُد ما تعبُدون«  فضای ساير آيات قرآن عظيم الشان توجه کرد.
از فحوای اين ».من آنچه را که شما عبادت می کنيد نمی پرستم«اب می فرمايد : درجو

آيت طوری معلوم می شود که کفار از پيامبر اسالم  دعوت  کرده بودند که : ای 
  پيامبربيا بت های ما را پرستش کن؛ آنچه را ما عبادت می کنيم عبادت کن.

ت رد می گردد ، ودر جواب می فرمايد: ولی طوريکه که گفتيم : اين دعوت با تمام قاطعي
من آنچه را شما عبادت می کنيد، عبادت نمی کنم. واضح است که جواب خواست کفار 
رد گرديده است  پيامبرصلی هللا عليه وسلم گفته است نه ، من بت های شما را عبادت 

  نمی کنم.
دند که اگر تو از آيه سوم اين سوره طوری فهميده می شود که ، کفار عرض  داشته بو
  عبادت بت ها ی مار کنی  ما هم در عوض خدای تو را عبادت می کنيم.

شما هم عبادت کننده ی آنچه که من عبادت می کنيم  »و ال أنتم عابِدوَن ما أعبُد«  
نيستيد.از فحوای آيه ، دو پيشنهاد کفار معلوم ميشود : به پيامبر صلی هللا عليه وسلم می 

، بيا بت های ما را عبادت کن ما هم خدای تو را عبادت می کنيم.واين گويند : ای پيامبر 
يک پيشنهاد سازشگارنه است که برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بعمل آمد:يعنی اين 

  بدين مفهوم است که آنان  می گويند بيا باهم مشرک شويم. يعنی يکی شويم.
  اين پيشنهاد به دو طريق صورت گرفته است:

  ار گفته انـد: اول: کف
  هر دوی ما هر دو را پرستش کنيم ؛ هم بت ها را پرستش کنيم هم خدا را. 

  دوم کفار گفته اند:
ای پيامبر مثالً يک سال تو بيا بت های ما را پرستش کن، سال بعد ما می آييم خدای تو  

  را پرستش می کنيم!
مفسرين می نويسند :اين  »ال أعبُُد ما تَعبُدون ، َو ال أنتم عاِبدوَن ما أعبُد «   احت فرمود: ولی پيامبر اسالم در رد اين دو ساز ش کفار با تمام قوت وصر

پيشنهادات در زمانی برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم عرضه شد که ديگر آنان زور شان 
  نرسيد عمل را انجام دهند ، بنآ پيشنهاد سازش را در پيش گرفتند :

است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مقابل با تمام صراحت  ولی نقطه زيبا در اين جا 
يعنی نه االن و نه »   ال أعبُدُ «ميگويد : من عبادت نمی کنم آنچه شما عبادت می کنيد.
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آينده، من عبادت نمی کنم. توجه کنيد لفظ مضارع ذکر شده است : يعنی نه االن عبادت 
عبادت نخواهم کرد. جواب مطلق رد وزمينه می کنم و نه در آينده، من بت های شما را 

بحث ومباحثه سازش را بصورت مطلق وقوت مندانه ختم داد . بايدهم  پيامبر صلی هللا 
عليه وسلم  همين را می گفت: من عبادت نمی کنم آنچه را شما عبادت می کنيد و شما 

  عبادت نمی کنيد آنچه را من عبادت می کنم.
»  و ال أنتم عابِدوَن ما أعبُد« بلکه گفته : »  . ما تعبدون« ه پيامبر  اين را نگفت؛ نگفت

  شما عبادت کننده آنچه من عبادت می کنم نيستيد.
  مربوط به کی است؟ مربوط به حال است.»  عبادت کننده « ببينيد 

  مربوط به کی است؟ حال و آينده. چه بيان زيبا ، محکم وقشنگ .»  عبادت نمی کنم « 
يد :من  عبادت نمی کنم آنچه را شما عبادت می کنيد بر اساس اصول پيامبر ميفرما

محکمی می گويم لذا تغيير هم نمی کند. اما عدم عبادت شما اساسی ندارد. االن عبادت 
نمی کنيد اما در آينده ممکن است به بی اساسی دين خود پی ببريد. (اين يک نوع بيان 

  محکم است.)
عبادت » فعالً «  آنچه را که عبادت می کنيد . ولی شما عبادت نمی کنم » اصالً «  من 

  نمی کنيد آنچه را من عبادت می کنم.
ولی نبايد فراموش کرد که :پيامبرصلی عليه وسلم در  اين مباحثه دِر ايمان آوردن را به 

روی کفار  نمی بندد پلهای رجعت به اسالم را برای کفار  باز می گزارد ، ولی راه رفتن 
پرستش به بت ها را بصورت مطلق قطع ميکند وبا تمام قوت تام ابالغ واعالن   خويش به

ميدارد  که : امکان ندارد من به بت پرستی برگردم ولی دروازه ای  برگشت به روی 
  عبادت نمی کنيد آنچه را من عبادت ميکنم.»  فعالً «  شما بسته نيست. شما 

  الشان  به کفارکه می گويد : توجه بايد کرد به بيان ظريفانه  قرآن عظيم
آنچه را که شما عبادت می کنيد ، پايه اش سست است، بی اساس وبی منطق  است، لذا     -

می توانيد تغيير کنيد؛ اما آنچه را که من می پرستم بر اساس يک پايه محکم است و قابل 
   تغيير نيست و نمی شود آنرا تغييرداد.

  من عبادت کننده نيستم آنچه را شما عبادت می کرديد.» َو ال أنا عابٌِد ما َعَبدتُم «
شما گذشته هم چيزهايی را عبادت می کرديد ولی من گذشته شما را هم قبول ندارم. در     -

  گذشته هم من جزء شما نبودم. بت پرست نبودم.
از فحوی ظرافت اين  آيه معلوم ميشود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم ر از بدو تولد، 

د بوده است.اينطور نه گفت که از همين حاال نيستم يعنی قبآل  بودم واز االن نيستم . موح
من عبادت کننده آنچه شما در  »َو ال أنا عابٌِد ما َعبَدتُم « نه بصورت مطلق ميگويد : 

گذشته هم عبادت می کرديد ، نيستيم. اصالً من با شما فرق دارم ، واساسا هيچ وجه 
رم ، نه در گذشته باهم وجه مشترکی داشتيم ونه در آينده . پايه عقيدتی مشترکی با شما ندا

شما سست وبی بنياد است ، وبرای دعوت خويش هيچگونه بنياد واساسی نداريد .واساس 
 ومبدا دعوت شما منطقی وقابل قبول نيست .
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  خوانندهٔ محترم !
طقی که وجود دارد يگانه جواب من   اگر سوال شود که مرز بين  شرک و اسالم چيست؟
است .حتی کفار هم اساس »عبادت:«وبا تمام قوت گفته ميتوانيم که مرز بين اسالم وکفر 

مرز بين کفار واسالم را در عبادت ديدند  يعنی بر سر خداپرستی و غير خدا پرستی. بنآ 
  اصل پيشنهاد سازش خويش در همين چوکات عبادت فومولبندی نمودند .

غير هللا  صورت   ا می کنيد مشرک نيستيد ولی زمانيکه عبادتکسانيکه عبادت خدا ر
گيرد ،شخص متذکره  مشرک  است . مشرکين هم بحث دعوت شان  عبادت بوده است. 

  ما خدای تو را عبادت ميکنيم تو هم بيا خدای ما را عبادت کن.
تمام صراحت ولی جواب ورد پيامبر صلی هللا عليه وسلم با  »لَُکم دينُکم َو لَی دين  «

  صورت گرفت وبا قاطعيت فرمود : در مبانی دين ما باهم سازشی نداريم.
واين درس بزرگ وعظيمی است برای که در مبانی دين مجالی برای  سازش وجود 

  ندارد . 
عبادت جزء مبانی اصلی دين ماست. اين مرز دين ماست، دين من چه دينی است؟    -

يان توحيد و شرک جمعی وجود ندارد. من اگر توحيد دين شما چه دينی است؟ شرک م
بت های شما را بپرستم می شوم مشرک! به دين خودم ديگر نيستم. اگر شما خدای مرا 

بپرستيد در کنار بت هايتان، باز هم مشرک ايد و اگر بدون بت ها يتان خداوند مرا 
  پرستش کنيد می شويد موّحد.

م موّحد بود هم مشرک! جمع بين دين من و پس يا بايد موّحد بود يا مشرک. نمی شود ه
  شما امکان پذير نيست.

اين يک بحث اعتقادی است و يک اعالمی است برای ما : که شما در اصول دين حق 
  سازش نداريد.

در عبادت و پرستش خدا که اصل توحيد است ما حق سازش نداريم. پيامبر اعالم می کند 
  در مبانی واصول اعتقادتی سازش جای ندارد :  َو لَی دين) سازش امکان پذير نيست. ( لَُکم دينُکم

اعالم عدم سازش در مبانی و اصول اعتقاداتی اين سوره اين را می رساند که : ما در 
مبانی و اصول اعتقادات ، در توحيد ، ما نمی توانيم با هم سازش بکنيم. ممکن است در 

باشد که منافع ايجاب بکند که مسائل فرعی بتوان گذشت کرد ،  وضعيت يک شرايطی 
 .گذشت بکنيم ولی  در اصول حق گذشت را  نداريم

  تکرار نفى عبادت بتها ازجانب پيامبر اسالم در چيست؟
مفسران در اين که تکرار نفى عبادت بت ها از جانب پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای 

  چيست می نويسند : 
تأکيد، مأيوس کردن کامل مشرکان  و جدا  تعدادی به دين عقيده که :اين تکرار براى

است، و اثبات عدم امکان سازش ميان توحيد و شرک مى  نمودن مسير آنها از مسيراسالم
به تعبير ديگر، چون آنها در دعوت پيغمبر اکرم صلى هللا عليه وسلم به سوى .باشد

نها را تکرار شرک، اصرار می ورزيدند  و تکرار مى کردند، قرآن عظيم الشان نيز رّد آ
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  اصطالح ايمان و کفر:  .مى کند
طوريکه ميدا نيد ، موضوع ايمان و کفر دو اعتقاد متضاد هستند،اطالع واگاهی از آن بی 

  نهايت مهم واساسی می باشد .
  علماء در تعريف ايمان می فرمايند:

ل کرده و ايمان يعنی: دين هللا تعالی، همان دينی که هللا تعالی آن را برای بندگانش ناز 
بخاطر آن مخلوقات را آفريده و هدايت را برای دينداران در دنيا و امنيت را در آخرت 

الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا :« مهيا نموده است، طوريکه پروردگار با عظمت ما می فرمايد 
)( کسانی که ايمان  82نعام آيه سوره ا» ( إِيَمانَُهْم ِبُظْلٍم أُوَلئَِک لَُهُم األْمُن َوهُْم ُمْهتَُدوَن 

  آورده و ايمان خود را با شرک نياميختند، امنيت مال آنها است وآنها هدايت يافتگانند.)
ُ َوِلیُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَی النُّوِر « هللا تعالی فرموده:  سوره »(َّ

لی امور کسانی است که ايمان آورده اند؛ آنها را از )( هللا تعالی عهده دار و متو257بقره:
  تاريکی ها بيرون آورده و به سمت نور رهنمون می شود.)

علماء می افزايند :  پذيرفتن دين هللا تعالی با ميل و رغبت و تسليم شدن در برابرآن؛ در 
اطاعت  واقع ايمان، گفتار با زبان، اعتقاد با قلب و عمل با اعضا و جوارح است که با

افزايش می يابد و با معصيت کم می شود. بنابراين شخصی  که مرتکب گناهانی پايين تر 
از درجه ی شرک شود، اسم ايمان کامالً  از او سلب نمی شود و از طرفی به او مؤمن 

  کامل هم نمی گويند، بلکه او مؤمنی ناقص االيمان است.
  همچنان در تعريف ايمان می افزايند :

ايمان وجه ايدئولوژيک دين اسالم است که با تفکر و تعقل شروع و با يقين قلبی تعالی و  
  .گردد به زبان بيان و در عمل جاری می

ِ َوَرُسوِلِه :«قرآن عظيم الشان در تعريف ايمان می فرمايد  ّ يَا أَيَّها الِّذيَن آَمنُواْ آِمنُواْ بِا ِ َوَمَالِئَکتِِه َوُکتُبِِه َواْلِکتَاِب الِّذی نَّزَل َعلَی رَ  ّ ُسوِلِه َواْلِکتَاِب الِّذَی أَنَزَل ِمن َقْبُل َوَمن َيْکفُْر بِا
  )١٣۶(سوره النسا آيه »  َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآلِخِر فَقَْد َضّل َضالَالً َبِعيًدا 

  برخی از علماء در تعريف ايمان می نويسند :
ور معنوى است که براى انسان مقدس هستند و براى آن ايمان دلبستگى نهايى انسان به ام

 .حاضر است عشق و شجاعت از خود نشان دهد
در قرآن عظيم الشان ايمان دو بال دارد: علم و عمل. علم به تنهايى با کفر هم قابل جمع 

 .تواند همراه باشد است و عمل به تنهايى با نفاق می
 :ان سه نظريه وجود دارددر ميان متکلمان اسالمى درباره حقيقت ايم

 .ايمان؛ يعنى تصديق به وجود خدا و پيامبران و اوامر و نواهى او» اشاعره«از نظر  - 1
اى که خدا براى ما بيان کرده  ايمان؛ يعنى عمل به تکليف و وظيفه» معتزله«از نظر  - 2

 .است
لم و استکمال هاى عا از نظر فالسفه متکلم ايمان؛ يعنى علم و معرفت نسبت به واقعيت - 3

 .نفس از اين طريق
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اما از نظر عرفا ايمان؛ يعنى روى آوردن به هللا  و روى گرداندن از هر چه غير 
  کفر :  .خداست

کفر يعنی :  امتناع از پذيرفتن دين اسالم، يا خروج از دين اسالم و اختيار دينی جز دين 
به پدران و نياکان هللا تعالی، چه از روی تکبر و عناد و چه از روی تعصب نسبت 

  گذشته، و يا بخاطر طمع در مال و جاه و موقعيت و منصب.
   الکفر: در لغت به معنی مخفی کردن و پوشاندن چيزی است

ايمان به خدا و پيغمبر نداشتن ، بدون «  و اّما کفر در اصطالح شرع عبارت است از : 
مراه شّک و گمان ، و يا روی تفاوت در اينکه اين عدم ايمان همراه با تکذيب باشد ، يا ه

گرداندن از آن به علت حسادت و تکبّر و يا تبعيت از آرزوهايی که مانع تبعيت از 
رسالت می شوند ، پس کفر صفت کسی است که چيزی را از آنچه خداوند واجب نموده و 

ا به او تبليغ شده است انکار کند ، بدون هيچ تفاوتی در اينکه انکارش با قلب باشد نه ب
دهد که نّص   زبان ، و يا با زبان باشد نه با قلب ، و يا با هر دو ، يا کاری انجام

صريحی بر خارج شدن انجام دهنده آن کار از اسالم آمده باشد ، (  به مجموعه فتاوای 
مراجعه  45/ 1و اإلحکام فی اصول األحکام ابن حزم  335/ 12شيخ اإلسالم ابن تيميه 

  شود ) .
بلکه انکار چيزی که( باوجود دليل قاطع )جز با «  تاب الفصل می گويد : ابن حزم در ک

تصديق آن ايمان حاصل نمی شود کفر است ، و نيز تلفظ کردن هر آنچه که تلفظ کردنش 
با دليل ثابت شده که کفر است کفر است ، و انجام دادن عملی که دليل بر کفر بودن آن 

  گفت که  کفر: ودر نهايت بايد  »وجود دارد کفر است 
يعنی: ديِن شيطان، که در دنيا سبب گمراهی و در آخرت مايه ی بدبختی انسان می گردد  

، آنگونه که هللا تعالی در مورد کفاری که هدايت الهی را نپذيرفتند و از آن رويگردان 
َن النُّوِر إِلَی الظُّلَُماِت أُولَئَِک َوالَِّذيَن َکفَُروا أَْوِليَاُؤُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم مِ « شدند، فرموده:

( و اما کسانی که کفر ورزيده  )257سوره بقره:)»( 257أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن (
اند متولی و سرپرست آنها طاغوت است که آنان را از نور به سوی تاريکی ها بيرون 

  عوامل بُت پرستی درجزيره العرب:  انند.).می آورد؛ اينان دوزخيانند و در آنجا جاودانه می م
اسناد و شواهد نشان می دهد که سرچشمه اصلی نفوذ و پيدايش بت پرستی در ميان عرب 

  را در سه عامل خالصه وجمعبندی نمود :
شخصی به نام عمرو ابن لحی، رئيس قبيله ی خزاعه که در زمان خود در مکه  اول :

کعبه بوده است، او سفری به شام داشته و در آن سفر  قدرت و نفوذ زيادی داشته و متولی
گروهی از عمالقه را می بيند که بت می پرستند، وقتی از علت پرستش آنها می پرسد، 

می گويند: اينها برای ما باران می آوردند و ما را ياری می کنند، عمرو ابن لحی از آنها 
را به وی تقديم می کنند، او نيز »  هبل« می خواهد که بتی نيز به او بدهند و آنها بت 
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اين بت را به مکه آورده و در کعبه نصب می کند و مردم را به پرستش آن دعوت می 
  .نمايد

را نيز کنار کعبه قرار داده و مردم را به » اساف و نائله « عالوه بر اين، دو بت 
  .پرستش آنها وا می دارد

ده است که فرمود: عمر ابن لحی نخستين کسی از پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم  نقل ش
بود که دين اسماعيل (ع) را تغيير داد و بت پرستی را پايه گذاری نمود و من او را در 

  .آتش ديدم
وقتی فرزندان اسماعيل در مکه افزايش يافتند و ناگزير برای تامين زندگی به  دوم :

ه خانه ی کعبه داشتند هر کدام شهرها و مناطق ديگر می رفتند براساس عالقه ای که ب
سنگی از حرم را به احترام مکه همراه خود می برد و هر جا فرود می آمد، سنگ را در 
نقطه ای قرار داده وهمچون کعبه دورش طواف می نمود، کم کم انگيزه اصلی اين کار به 

ی در فراموشی سپرده شده وهريک از اين سنگها به بتی تبديل شدند.اين شد که بت پرست
  .ميان اعراب رواج يافت

بيابان نشينان پاره ای از امور را مايه ی خير می دانستند و به همين علت آنها را  :سوم 
می پرستيدند و يا برای آنها از روی دريافت ساده ی خود نمونه هايی می ساختند و همين 

  يادداشت:  سبب بوجود آمدن بت پرستی شد.
نفوذ بت پرستی بوده است اما علت پرورش و بقاء آن در هر حال عوامل مذکور آغاز  

را تنها در اين موارد نمی توان محدود کرد، مثال جهل و حس گرايی و برتری جويی 
  .اعراب در گسترش و بقاء بت پرستی بسيار تاثير داشت

هر قبيله ای می خواست بتی مخصوص خود داشته باشد، رياست طلبی روسا و شيوخ 
داد پيرو قبايل ديگر باشند و تقليد کورکورانه عاملی ديگر بود که باعث  قبايل اجازه نمی

گسترش چشمگير بت پرستی در بين اعراب شد. کم کم، اين امور آنقدر موثر شدند که 
پس از مدتی در هر خانه ای بتی وجود داشت که به آن تبرک می جستند و تعداد اين بتها 

 د. بت رسي 310به هنگام فتح مکه به حدود 
البته اشاره به اين مطلب الزم است که بت پرستان منکر هللا (جل جالله) نبودند و هللا را 

و در سوره  25همچنان که در سوره ی (لقمان ايه ی  -خالق زمين و آسمان می دانستند
 علت تنوع بت ها:  .) به اين مطلب اشاره شده است9و در سوره ی زخرف آيه ی  38ی زمر آيه 
لت تنوع بت ها داليل مختلفی را علماء در تحليل های خويش نگاشته اند ولی در بيان ع

  از دو دليلی آنرا ميتوان چنين خالصه نمود :
  حس برتری جوئی اعراب : -1
اين حس باعث می شد هر قبيله ای برای خود بتی خاص انتخاب کرده و از پرستش  

  .اد بتها نيز افزوده شدبتهای ديگر پرهيز نمای،الجرم باافزايش بت پرستی تعد
هر کدام از بت ها اله ی خاصی بودند که در مورد خاصی مورد پرستش واقع می  - 2
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شدند مثال منات اله ی مرگ و حيات و مقدرات بود، بنابراين تعدد اموری که ايشان با آن 
مواجه بودند سبب می شد اله های مختلفی را فرض کنند و برای هر يک از امور بتی 

  ر نظر بيگيرند.خاص د
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