محفل انس با قرآن ویژه مدیران -روز سهشنبه 97/5/16

تفسير دالیل عدم هدایت منافقان در آیههاي  17و  18بقره
آيه «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اهلل بنورهم و تركهم في ظلمات ال يبصرون» يعني:
مثل منافقان مثل كسي است كه به زحمت آتشي را بيفروخت و همين كه آتش اطراف وي را روشن ساخت خدا
نورشان را بِبَرد و آنها را در تاريكي ها رهايشان كند كه نبينند .مفهوم ماضي بعد از لما و كلما معناي مضارع و
آينده ميدهد (مانند استوقد ،ذهب اهلل ،تركهم) .صم بكم عمي فهم ال يرجعون (كرانند ،گنگ هستند و كورانند
پس منافقان از گمراهي بازنمي گردند و ديگر هدايت نميشوند).
مفهوم كلي اين آيهها بينتيجه ماندن توطئه ها و نقشههاي منافقان و بيان سردرگمي ،سراسيمگي و واماندگي
منافقان از اهدافشان است.
منافقان براي آسيب رساندن به اسالم با عوامل بازدارنده روبهرو ميشوند كه بر اين اساس هرگز به هدفشان
نميرسند و همين كه به مقصود نزديك ميشوند خداي سبحان آنان را گيج و سردرگم ميكند و همه تالششان
را به باد ميدهد و آتش توطئههاي كشيده شده را خاموش ميكند (ذهب اهلل بنورهم).
مَثَل با مِثل تفاوت دارد .مَثَل ناظر به مشابهت و مشاركت دو چيز در صفات است ،از اين رو خداوند مَثَل دارد
يعني كسي كه مهرباني ،علم ،خالقيت و مانند آن را دارد ،اين خودش مَثَل خداست چون با خداوند در صفات
مشابه است و مشاركت در صفات دارد .مِثل ناظر به مشابهت و مشاركت دو چيز در ماهيت و ذات است از اين رو
خداوند مِثل و مشابه ندارد (ليس كمِثله شيء).

استوقد و اضاءت هر دو به معناي روشن كرد هستند ،ولي استوقد يعني آتش افروختن با هيزم براي ايجاد گرما
هرچند نور هم داشته باشد و اضاءت به معناي ايجاد نور و روشن كردن چراغ است .وضو هم همين است و روشن
كردن چراغ دل و روشن كردن چراغ معنويت در خودمان معني ميدهد .در اين آيهها منافق به شخصي تشبيه
شده است كه در تاريكي بياباني گرفتار شده و نميتواند قدم از قدم بردارد ،بنابراين با افروختن آتش براي نجات
خود ميكوشد و در پي آن است كه راه خود را در تاريكي پيدا كند (يعني از انواع نقشهها و ترفندها استفاده
كند) ولي راه به جايي نميبرد .خداوند ميفرمايد همين كه آتش افروخت تا اطرافش روشن شود خدا نور آتش را
از بين ميبرد و مجدداً در تاريكي ميماند .از اين مثال ميفهميم كه منافق به هدف خود نميرسد و همين كه
ميخواهد به واسطه توطئهها به مقصد شوم خود برسد تمام تالشهايش از بين ميرود يعني خدا نميگذارد كه
وي به هدف برسد و دوباره در تاريكيها ميماند و شكست ميخورد.
آيه «صم بكم عمي فهم ال يرجعون» گفت :صم جمع اصم يعني كرها و ناشنوايان است ،بكم نيز جمع ابكم يعني
اللها و گنگها و عمي نيز جمع اعمي يعني نابينايان و كوران است .اين آيه بيانگر شدت درماندگي و به بن
بست رسيدن منافقان است يعني منافق از ادراكهاي گوش ،زبان و بينايي خويش نيز بهره نميبرد ،از اين رو
روزنههاي هدايت وي بسته ميشود و راه بازگشت نيز پيدا نميكند .وقتي انسان بينايي ،گويايي و شنوايي خود را
از دست بدهد رابطهاش با دنياي خارج قطع ميشود.
منافقان به سبب مخالفت با اسالم و اولياي الهي از ادراك حقايق هستي دور ميافتند و خيالپردازي ميكنند و
از گمراهي خود دست برنميدارند(فهم ال يرجعون) .يك معلم صبور دانشآموز ناسازگار را به ديده آموزش
مينگرد از اين رو با وي مسامحه ميكند چون اميد دارد كه به راه بيايد ،اما اگر بفهمد و باخبر شود كه وي براي
درس خواندن نيامده و اهداف ديگري در سر دارد ديگر وي را به عنوان دانشآموز به شمار نخواهد آورد .در اين
آيه اشاره ميشود كه پيامبر (ص) و مسلمانان نبايد به منافق به ديده فردي اصالحپذير نگاه كنند و با وي
مسامحه كنند بلكه بايد وي را دشمني خطرناك به حساب آورند ،چون در پي آن است كه اركان رسالت الهي را
متزلزل كند و خدا درباره شيطان نيز همين را از ما ميخواهد يعني انسان نبايد از شيطان غفلت كند چون
دشمني خطرناك است (ان الشيطان لكم عدو فالتخذوه عدوا).

