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الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی -سعيد افغانی «
 ٠٨جنوری ٢٠١٧

تفسير احمد ٣١ -
ترجمه وتفسير سورۀ الکفرون٢ -
اسباب نزول :
درمورد شأن نزول اين سوره رواياتی داريم که در ذيل توجه خوانندگان را به آنھا جلب می دارم :
 -١طبرانی و ابن ابوحاتم از ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت کرده اند:
قريش به رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم گفتند :ما به تو مال و ثروت فراوان میدھيم تا ثروتمندترين فرد مکه گردی ،و
ھر زن و يا دختری را که خواسته باشی به ازدواج تو درمیآوريم .به شرطی که به خدايان ما ناسزا نگوئی و آنھا را
به بدی ياد نکنی اگر اين کار را نمیکنی ،يک سال بتھای ما را پرستش کن ،پيامبر گفت :انتظار میکشم تا از
أفغير ﱠ
ﷲِ َ ْ ُ ُ ﱢ
تأمرونی َ ْ ُ ُ
پروردگارم چه دستور و ھدايت میرسد .پس اين سوره و آية » ُ ْ
الجاھلون« )سورۀ زمر:
أيھا ْ َ ِ ُ َ
أعبد َ ﱡ َ
قل َ َ َ ْ َ
 (۶۴يعنی»:بگو :ای نادانان ،آيا به من فرمان میدھيد که غير خدا را بندگی کنم« نازل شد .طبری  )٣٨٢٢۵طبرانی در
»معجم صغير«  ۴۴ / ٢المکتب االسالمی دار عمار بيروت( از ابوخلف از داوود از عکرمه از ابن عباس روايت کرده
اند .ولی ابوخلف فرد مجھول و استادش داوود فرد ضعيفی است ،خصوصا ً در احاديثی که از عکرمه روايت میکند،
پس اسناد واھی و متن باطل است ،زيرا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھرگز در برابر پيشنھادی که به شرک و بت پرستی
دعوت کند منتظر نمیماند .اين خبر از ابن عباس درست نيست ،بلکه موضوعی است» .تفسير شوکانی«  ٣٠٣٣تخريج
محقق.
 -٢عبدالرزاق از وھب روايت کرده است :کفار قريش به نبی اکرم صلی ﷲ عليه وسلم گفتند :اگر دوست نداشته باشی
تو يک سال از ما پيروی کن و ما يک سال از دين تو پيروی میکنيم .پس خدای بزرگ سورۀ کافرون را نازل
کرد.عبدالرزاق  ٣٧٢٧از ابراھيم احول از وھب بن منبه روايت کرده .مرسل اما کلمات منکری که در حديث قبلی بود
در اين نيست به حديث بغوی نگاه کنيد.
 -٣ابن ابوحاتم از سعيد بن ميناء روايت کرده است:
وليد بن مغيره عاصی بن وائل ،اسود بن مطلب و اميه بن خلف به ديدار پيامبر آمدند و گفتند :ای محمد! بيا بتھای ما
را پرستش کن و ما خدای تو را پرستش میکنيم ،ما و تو در تمام امور باھم شرکت میکنيم .پس سورۀ کافرون نازل
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شد .طبری  ٣٨٢٢۶از ابن اسحاق از سعيد بن مينا روايت کرده است) .«.منبع :لباب النقول فی أسباب النزول؛ شان
نزول سوره ی کافرون ،به تحقيق عبدالرزاق المھدی(.
تفسير کلی سوره :
» ُقل « بگو  ،به کی بگو ؟ معلوم است که به کفار بگو.
معلوم می شود که کفار چيزی به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم گفته اند  ،که لفظ » قل « مورد استفاده قرار گرفت  .ولی
قابل تذکر است که اين حکم را در ساير موارد قران نمی توان کرد که ھمين که کلمۀ » قل « آمد  ،يعنی قبل از آن
چيزی گفته شده  .بلکه بايد به فضای ساير آيات قرآن عظيم الشأن توجه کرد.
تعبدون« ولی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با قاطعيت و زيبائی خاصی درجواب می فرمايد » :من آنچه را که
»ال ُ ُ
أعبد ما ُ
شما عبادت می کنيد نمی پرستم«.از فحوای اين آيت طوری معلوم می شود که کفار از پيامبر اسالم دعوت کرده بودند
که  :ای پيامبربيا بت ھای ما را پرستش کن؛ آنچه را ما عبادت می کنيم عبادت کن.
ولی طوری که گفتيم  :اين دعوت با تمام قاطعيت رد می گردد  ،ودر جواب می فرمايد :من آنچه را شما عبادت می
کنيد ،عبادت نمی کنم .واضح است که جواب خواست کفار رد گرديده است پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم گفته است نه  ،من
بت ھای شما را عبادت نمی کنم.
از آيت سوم اين سوره طوری فھميده می شود که  ،کفار عرض داشته بودند که اگر تو عبادت بت ھا ی مار کنی ما ھم
در عوض خدای تو را عبادت می کنيم.
أعبد« شما ھم عبادت کنندۀ آنچه که من عبادت می کنيم نيستيد.از فحوای آيت  ،دو پيشنھاد کفار
» و ال أنتم ِ َ
عابدون ما ُ
معلوم می شود  :به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می گويند  :ای پيامبر  ،بيا بت ھای ما را عبادت کن ما ھم خدای تو را
عبادت می کنيم واين يک پيشنھاد سازشگارنه است که برای پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به عمل آمد :يعنی اين بدين
مفھوم است که آنان می گويند بيا باھم مشرک شويم .يعنی يکی شويم.
اين پيشنھاد به دو طريق صورت گرفته است:
اول :کفار گفته انـد:
ھر دوی ما ھر دو را پرستش کنيم ؛ ھم بت ھا را پرستش کنيم ھم خدا را.
دوم کفار گفته اند:
ای پيامبر مثالً يک سال تو بيا بت ھای ما را پرستش کن ،سال بعد ما می آئيم خدای تو را پرستش می کنيم!
ولی پيامبر اسالم در رد اين دو سازش کفار با تمام قوت وصراحت فرمود:
أعبد « مفسرين می نويسند :اين پيشنھادات در زمانی برای پيامبر صلی ﷲ
» ال ُ ُ
تعبدون َ ،و ال أنتم ِ َ
عابدون ما ُ
أعبد ما َ ُ
اء پيشنھاد سازش را در پيش گرفتند :
عليه وسلم عرضه شد که ديگر آنان زور شان نرسيد عملی را انجام دھند  ،بن ً
ولی نقطۀ زيبا در اين جا است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در مقابل با تمام صراحت می گويد  :من عبادت نمی کنم
أعبد « يعنی نه االن و نه آينده ،من عبادت نمی کنم .توجه کنيد لفظ مضارع ذکر شده
آنچه را شما عبادت می کنيد».ال ُ ُ
است  :يعنی نه االن عبادت می کنم و نه در آينده ،من بت ھای شما را عبادت نخواھم کرد .جواب مطلق رد وزمينۀ بحث
ومباحثۀ سازش را به صورت مطلق و قوت مندانه خاتمه داد  .بايدھم پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھمين را می گفت :من
عبادت نمی کنم آنچه را شما عبادت می کنيد و شما عبادت نمی کنيد آنچه را من عبادت می کنم.
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أعبد« شما عبادت کنندۀ آنچه من عبادت
عابدون ما ُ
پيامبر اين را نگفت؛ نگفته » ما تعبدون«  .بلکه گفته  » :و ال أنتم ِ َ
می کنم نيستيد.
ببينيد »عبادت کننده « مربوط به کی است؟ مربوط به حال است.
»عبادت نمی کنم« مربوط به کی است؟ حال و آينده .چه بيان زيبا  ،محکم وقشنگ .
پيامبر می فرمايد :من عبادت نمی کنم آنچه را شما عبادت می کنيد بر اساس اصول محکمی می گويم لذا تغيير ھم 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(.
من » اصالً « عبادت نمی کنم آنچه را که عبادت می کنيد  .ولی شما » فعالً « عبادت نمی کنيد آنچه را من عبادت می
کنم.
در ايمان آوردن را به روی کفار نمی بندد پلھای
ولی نبايد فراموش کرد که :پيامبرصلی عليه وسلم در اين مباحثه ِ
رجعت به اسالم را برای کفار باز می گذارد  ،ولی راه رفتن خويش به پرستش به بت ھا را به صورت مطلق قطع می
کند و با قوت تام ابالغ واعالن می دارد که  :امکان ندارد من به بت پرستی برگردم ولی دروازۀ برگشت به روی شما
بسته نيست .شما » فعالً « عبادت نمی کنيد آنچه را من عبادت می کنم.
توجه بايد کرد به بيان ظريفانۀ قرآن عظيم الشأن به کفارکه می گويد :
 آنچه را که شما عبادت می کنيد  ،پايه اش سست است ،بی اساس وبی منطق است ،لذا می توانيد تغيير کنيد؛ اما آنچهرا که من می پرستم بر اساس يک پايۀ محکم است و قابل تغيير نيست و نمی شود آن را تغييرداد.
عابد ما َ َ ُ
عبدتم « من عبادت کننده نيستم آنچه را شما عبادت می کرديد.
» َو ال أنا ِ ٌ
 شما گذشته ھم چيزھائی را عبادت می کرديد ولی من گذشتۀ شما را ھم قبول ندارم .در گذشته ھم من جزء شما نبودم.بت پرست نبودم.
از فحوی ظرافت اين آيت معلوم می شود که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از بدو تولد ،موحد بوده است.اينطور نه گفت که
عابد ما َ َ ُ
عبدتم« من عبادت
از ھمين حاال نيستم يعنی قبالً بودم واز االن نيستم  .نه به صورت مطلق ميگويد َ » :و ال أنا ِ ٌ
کنندۀ آنچه شما در گذشته ھم عبادت می کرديد  ،نيستيم .اصالً من با شما فرق دارم واساسا ً ھيچ وجه مشترکی با شما
ندارم  ،نه در گذشته باھم وجه مشترکی داشتيم ونه در آينده  .پايۀ عقيدتی شما سست وبی بنياد است  ،وبرای دعوت
خويش ھيچ گونه بنياد و اساسی نداريد .واساس ومبداء دعوت شما منطقی وقابل قبول نيست .
خوانندهٔ محترم !
اگر سؤال شود که مرز بين شرک و اسالم چيست؟ يگانه جواب منطقی که وجود دارد وبا تمام قوت گفته می توانيم که
مرز بين اسالم وکفر »:عبادت«است .حتی کفار ھم اساس مرز بين کفار واسالم را در عبادت ديدند يعنی بر سر
اء اصل پيشنھاد سازش خويش را در ھمين چوکات عبادت فومولبندی نمودند .
خداپرستی و غير خدا پرستی .بن ً
کسانی که عبادت خدا را می کنيد مشرک نيستيد ولی زمانی که عبادت غير ﷲ صورت گيرد  ،شخص متذکره مشرک
است  .مشرکين ھم بحث دعوت شان عبادت بوده است .ما خدای تو را عبادت می کنيم تو ھم بيا خدای ما را عبادت کن.
ُ
» َ ُ
لکم
لی دين « ولی جواب و رد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم با تمام صراحت صورت گرفت وبا قاطعيت
دينکم َو َ
فرمود  :در مبانی دين ما باھم سازشی نداريم.
واين درس بزرگ وعظيمی است برای که در مبانی دين مجالی برای سازش وجود ندارد .
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 عبادت جزء مبانی اصلی دين ماست .اين مرز دين ماست ،دين من چه دينی است؟ توحيد دين شما چه دينی است؟شرک ميان توحيد و شرک جمعی وجود ندارد .من اگر بت ھای شما را بپرستم می شوم مشرک! به دين خودم ديگر
نيستم .اگر شما خدای مرا بپرستيد در کنار بت ھايتان ،باز ھم مشرکيد و اگر بدون بت ھای تان خداوند مرا پرستش کنيد
ّ
موحد.
می شويد
ّ
ّ
موحد بود ھم مشرک! جمع بين دين من و شما امکان پذير نيست.
موحد بود يا مشرک .نمی شود ھم
پس يا بايد
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 سازش امکان پذير نيستُ َ ) .
لکم
ُ
لی دين(
دينکم َو َ
در مبانی واصول اعتقادتی سازش جای ندارد :
اعالم عدم سازش در مبانی و اصول اعتقاداتی اين سوره اين را می رساند که  :در مبانی و اصول اعتقادات  ،در توحيد
 ،ما نمی توانيم با ھم سازش بکنيم .ممکن است در مسائل فرعی بتوان گذشت کرد  ،وضعيت يک شرايطی باشد که
منافع ايجاب بکند که گذشت بکنيم ولی در اصول حق گذشت را نداريم.
تکرار نفى عبادت بتھا ازجانب پيامبر اسالم در چيست؟
مفسران در اين که تکرار نفى عبادت بت ھا از جانب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم برای چيست می نويسند :
تعدادی به دين عقيده که اين تکرار براى تأکيد ،مأيوس کردن کامل مشرکان

و جدا نمودن مسير آنھا از

مسيراسالم است ،و اثبات عدم امکان سازش ميان توحيد و شرک مى باشد .به تعبير ديگر ،چون آنھا در دعوت پيغمبر
اکرم صلى ﷲ عليه وسلم به سوى شرک ،اصرار می ورزيدند و تکرار مى کردند ،قرآن عظيم الشأن نيز ّ
رد آنھا را
تکرار مى کند.
اصطالح ايمان و کفر:
طوری که می دا نيد  ،موضوع ايمان و کفر دو اعتقاد متضاد ھستند ،اطالع وآگاھی از آن بی نھايت مھم واساسی می
باشد .
علماء در تعريف ايمان می فرمايند:
ايمان يعنی :دين ﷲ تعالی ،ھمان دينی که ﷲ تعالی آن را برای بندگانش نازل کرده و به خاطر آن مخلوقات را آفريده و
ھدايت را برای دينداران در دنيا و امنيت را در آخرت مھيا نموده است ،طوری که پروردگار با عظمت ما می فرمايد
الذين َ ُ
لھم ْ ُ
مھتدون « )سورۀ انعام آيت )(٨٢کسانی که ايمان آورده و
ولم َ ْ ِ ُ
وھم ُ ْ َ ُ َ
 »:ﱠ ِ َ
بظلم ُ َ ِ َ
األمن َ ُ ْ
يلبسوا ِ َ َ ُ ْ
آمنوا َ َ ْ
أولئک َ ُ ُ
إيمانھم ِ ُ ْ ٍ
ايمان خود را با شرک نياميختند ،امنيت مال آنھا است وآنھا ھدايت يافتگانند(.
ﷲ تعالی فرموده »:ﱠ
الذين َ ُ
النور «)سورۀ بقره )(٢۵٧:ﷲ تعالی عھده دار و
يخرجھم ِ َ
ولی ﱠ ِ َ
آمنوا ُ ْ ِ ُ ُ ْ
من ﱡ ُ َ ِ
ﷲُ َ ِ ﱡ
الظلمات ِ َإلی ﱡ ِ
متولی امور کسانی است که ايمان آورده اند؛ آنھا را از تاريکی ھا بيرون آورده و به سمت نور رھنمون می شود(.
علماء می افزايند  :پذيرفتن دين ﷲ تعالی با ميل و رغبت و تسليم شدن در برابرآن؛ در واقع ايمان ،گفتار با زبان،
اعتقاد با قلب و عمل با اعضاء و جوارح است که با اطاعت افزايش می يابد و با معصيت کم می شود .بنابراين شخصی
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که مرتکب گناھانی پائين تر از درجۀ شرک شود ،اسم ايمان کامالً از او سلب نمی شود و از طرفی به او مؤمن کامل
ھم نمی گويند ،بلکه او مؤمنی ناقص االيمان است.
ھمچنان در تعريف ايمان می افزايند :
ايمان وجه ايدئولوژيک دين اسالم است که با تفکر و تعقل شروع و با يقين قلبی تعالی و به زبان بيان و در عمل جاری
میگردد.
نزل َ َ
آمنواْ ِ ُ
الذين َ ُ
رسوله
أيھا ّ ِ َ
الذی َ ّ َ
قرآن عظيم الشأن در تعريف ايمان می فرمايد َ »:يا َ ّ َ
علی َ ُ ِ ِ
والکتاب ّ ِ
ورسوله َ ْ ِ َ ِ
آمنواْ ِبا ّ ِ َ َ ُ ِ ِ
ضل َ َ
اآلخر َ َ ْ
ضالالً َ ِ ً
ومن َ ْ ُ ْ
فقد َ ّ
بعيدا « )سورۀ النساء
أنزل ِمن َ ْ ُ
الذی َ َ َ
والکتاب ّ ِ َ
َ ْ َِ ِ
وکتبه َ ُ ُ ِ ِ
ومالئکته َ ُ ُ ِ ِ
يکفر ِبا ّ ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ
ورسله َ ْ َ ْ ِ
قبل َ َ
واليوم ِ ِ
آيت (١٣۶
برخی از علماء در تعريف ايمان می نويسند :
ايمان دلبستگى نھائى انسان به امور معنوى است که براى انسان مقدس ھستند و براى آن حاضر است عشق و شجاعت
از خود نشان دھد.
در قرآن عظيم الشأن ايمان دو بال دارد :علم و عمل .علم به تنھائى با کفر ھم قابل جمع است و عمل به تنھائى با نفاق
میتواند ھمراه باشد.
در ميان متکلمان اسالمى دربارۀ حقيقت ايمان سه نظريه وجود دارد:
 -١از نظر »اشاعره« ايمان؛ يعنى تصديق به وجود خدا و پيامبران و اوامر و نواھى او.
 -٢از نظر »معتزله« ايمان؛ يعنى عمل به تکليف و وظيفهاى که خدا براى ما بيان کرده است.
 -٣از نظر فالسفۀ متکلم ايمان؛ يعنى علم و معرفت نسبت به واقعيتھاى عالم و استکمال نفس از اين طريق.
اما از نظر عرفا ايمان؛ يعنى روى آوردن به ﷲ و روى گرداندن از ھر چه غير خداست.
کفر :
کفر يعنی  :امتناع از پذيرفتن دين اسالم ،يا خروج از دين اسالم و اختيار دينی جز دين ﷲ تعالی ،چه از روی تکبر و
عناد و چه از روی تعصب نسبت به پدران و نياکان گذشته ،و يا به خاطر طمع در مال و جاه و موقعيت و منصب.
الکفر :در لغت به معنی مخفی کردن و پوشاندن چيزی است
اما کفر در اصطالح شرع عبارت است از » :ايمان به خدا و پيغمبر نداشتن  ،بدون تفاوت در اين که اين عدم ايمان
و ّ
شک و گمان  ،و يا روی گرداندن از آن به علت حسادت و ّ
ّ
تکبر و يا تبعيت از
ھمراه با تکذيب باشد  ،يا ھمراه
آرزوھائی که مانع تبعيت از رسالت می شوند  ،پس کفر صفت کسی است که چيزی را از آنچه خداوند واجب نموده و
به او تبليغ شده است انکار کند  ،بدون ھيچ تفاوتی در اين که انکارش با قلب باشد نه با زبان  ،و يا با زبان باشد نه با
قلب  ،و يا با ھر دو  ،يا کاری انجام دھد که ّ
نص صريحی بر خارج شدن انجام دھندۀ آن کار از اسالم آمده باشد ) ،به
مجموعۀ فتاوای شيخ اإلسالم ابن تيميه  ٣٣۵ /١٢و اإلحکام فی اصول األحکام ابن حزم  ۴۵ /١مراجعه شود ( .
ابن حزم در کتاب الفصل می گويد » :بلکه انکار چيزی که) باوجود دليل قاطع( جز با تصديق آن ايمان حاصل نمی شود
کفر است و نيز تلفظ کردن ھر آنچه که تلفظ کردنش با دليل ثابت شده که کفر است کفر است  ،و انجام دادن عملی که
دليل بر کفر بودن آن وجود دارد کفر است «
ودر نھايت بايد گفت که کفر:
afgazad@gmail.com
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دين شيطان ،که در دنيا سبب گمراھی و در آخرت مايۀ بدبختی انسان می گردد  ،آنگونه که ﷲ تعالی در مورد
يعنیِ :
أولياؤھم ﱠ ُ ُ
من
والذين َ َ ُ
يخرجونھم ِ َ
کفاری که ھدايت الھی را نپذيرفتند و از آن رويگردان شدند ،فرموده َ »:ﱠ ِ َ
الطاغوت ُ ْ ِ ُ َ ُ ْ
کفروا َ ْ ِ َ ُ ُ ُ
خالدون ) )«(٢۵٧سوره بقره ) (٢۵٧:و اما کسانی که کفر ورزيده اند
أولئک َ ْ َ ُ
فيھا َ ِ ُ َ
ھم ِ َ
الظلمات ُ َ ِ َ
النار ُ ْ
النور ِ َإلی ﱡ ُ َ ِ
أصحاب ﱠ ِ
ﱡ ِ
متولی و سرپرست آنھا طاغوت است که آنان را از نور به سوی تاريکی ھا بيرون می آورد؛ اينان دوزخيانند و در آنجا
جاودانه می مانند.(.
عوامل ُبت پرستی درجزيره العرب:
اسناد و شواھد نشان می دھد که سرچشمۀ اصلی نفوذ و پيدايش بت پرستی در ميان عرب را می توان در سه عامل
خالصه وجمعبندی نمود :
اول  :شخصی به نام عمرو ابن لحی ،رئيس قبيلۀ خزاعه که در زمان خود در مکه قدرت و نفوذ زيادی داشته و متولی
کعبه بوده است ،او سفری به شام داشته و در آن سفر گروھی از عمالقه را می بيند که بت می پرستند ،وقتی از علت
پرستش آنھا می پرسد ،می گويند :اينھا برای ما باران می آوردند و ما را ياری می کنند ،عمرو ابن لحی از آنھا می
خواھد که بتی نيز به او بدھند و آنھا بت » ھبل « را به وی تقديم می کنند ،او نيز اين بت را به مکه آورده و در کعبه
نصب می کند و مردم را به پرستش آن دعوت می نمايد .
عالوه بر اين ،دو بت » اساف و نائله « را نيز کنار کعبه قرار داده و مردم را به پرستش آنھا وا می دارد .
از پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم نقل شده است که فرمود :عمر ابن لحی نخستين کسی بود که دين اسماعيل )ع( را
تغيير داد و بت پرستی را پايه گذاری نمود و من او را در آتش ديدم .
دوم  :وقتی فرزندان اسماعيل در مکه افزايش يافتند و ناگزير برای تأمين زندگی به شھرھا و مناطق ديگر می رفتند
براساس عالقه ای که به خانۀ کعبه داشتند ھر کدام سنگی از حرم را به احترام مکه ھمراه خود می برد و ھر جا فرود
می آمد ،سنگ را در نقطه ای قرار داده وھمچون کعبه دورش طواف می نمود ،کم کم انگيزه اصلی اين کار به
فراموشی سپرده شده وھريک از اين سنگھا به بتی تبديل شدند.اين شد که بت پرستی در ميان اعراب رواج يافت .
سوم  :بيابان نشينان پاره ای از امور را مايۀ خير می دانستند و به ھمين علت آنھا را می پرستيدند و يا برای آنھا از
روی دريافت سادۀ خود نمونه ھائی می ساختند و ھمين سبب به وجود آمدن بت پرستی شد.
يادداشت:
در ھر حال عوامل مذکور آغاز نفوذ بت پرستی بوده است اما علت پرورش و بقای آن را تنھا در اين موارد نمی توان
محدود کرد ،مثالً جھل و حس گرائی و برتری جوئی اعراب در گسترش و بقای بت پرستی بسيار تأثير داشت .
ھر قبيله ای می خواست بتی مخصوص خود داشته باشد ،رياست طلبی رؤسا و شيوخ قبايل اجازه نمی داد پيرو قبايل
ديگر باشند و تقليد کورکورانه عاملی ديگر بود که باعث گسترش چشمگير بت پرستی در بين اعراب شد .کم کم ،اين
امور آنقدر مؤثر شدند که پس از مدتی در ھر خانه ای بتی وجود داشت که به آن تبرک می جستند و تعداد اين بتھا به
ھنگام فتح مکه به حدود  ٣٦٠بت رسيد.
البته اشاره به اين مطلب الزم است که بت پرستان منکر ﷲ )جل جالله( نبودند و ﷲ را خالق زمين و آسمان می
دانستند -ھمچنان که در سورۀ )لقمان آيت  ٢٥و در سورۀ زمر آيت  ٣٨و در سورۀ زخرف آيت (٩به اين مطلب اشاره
شده است.
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علت تنوع بت ھا:
در بيان علت تنوع بت ھا داليل مختلفی را علماء در تحليل ھای خويش نگاشته اند ولی از دو دليل آن را می توان چنين
خالصه نمود :
 -١حس برتری جوئی اعراب :
اين حس باعث می شد ھر قبيله ای برای خود بتی خاص انتخاب کرده و از پرستش بتھای ديگر پرھيز نمايد،الجرم
باافزايش بت پرستی تعداد بتھا نيز افزوده شد .
 -٢ھر کدام از بت ھا آلھۀ خاصی بودند که در موارد خاصی مورد پرستش واقع می شدند مثالً آلھۀ مرگ و حيات و
مقدرات بود ،بنابراين تعدد اموری که ايشان با آن مواجه بودند سبب می شد آلھه ھای مختلفی را فرض کنند و برای ھر
يک از امور بتی خاص در نظر بيگيرند.
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
فھرست مطالب مندرج:
ترجمۀ مختصر
معلومات مختصر
وجه تسميه
فضيلت سورهٔ کافرون
محتواى سوره
شأن نزول
در مبانی واصول اعتقادی سازش جای ندارد
اصطالح ايمان و کفر
عوامل ُبت پرستی درجزيرة العرب
علت تنوع بت ھا
منابع و مآخذ عمده:
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه ازعبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤوف مخلص ھروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قرآن تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  ٧٧۴ھـ( مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفھانیafgazad@gmail.com
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 جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار تفسير معارف القرآن مؤلف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور تفسير فی ظالل القرآن ،سيد قطب )متوفی سال  ١٣٨٧ھـ( تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّخرم دل
 تفسير کابلی )تأليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :ھيأتی از علمای افغانستان ( صحيح مسلم -صحيح البخاری
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