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تفسير معناي دل بيمار منافقان در آیه  10سوره بقره
(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللََّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا کَانُوا يَکْذِبُونَ)
يَشْعُرُونَ از ريشه شعر به معناي مو است .مو باريك است و شعور نيز معناي باريك بيني و موشکافي ميدهد .در
واقع آگاهي از عيوب نفساني و شناخت حق از باطل ،نيازمند به يك باريك بيني و نگاه موشکافانه است که
منافقان از آن بي بهره هستند.
خداوند در آيه «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللََّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا کَانُوا يَکْذِبُونَ» مي فرمايد که در
دلهايشان (منافقان) بيماري است پس خدا بر بيماريشان افزود و براي آنان عذاب دردناکي است به سبب اينکه

دروغ مي گفتند .زاد به معناي افزود و اضافه کرد و مرض به معناي کينه و بدخواهي بر ضد اسالم يا همان شك و
نفاق است .کانوا يکذبون نيز يعني همواره دروغ مي گفتند.
معناي افزودن مرض و بيماري از سوي خداوند چيست؟ مراد از مرض در فِي قُلُوبِهِمْ همان ضاللت اولي و ابتدايي
است که خود منافق آن را آغاز ميکند .مانند کسي که ابتدا جنگ افروزي و دعوا ميکند و لحظه به لحظه اين
دعوا شعله ورتر ميشود و طرف مقابل هم دفاع ميکند .همچنين مراد از فَزَادَهُمُ اللََّهُ مَرَضًا همان ضاللت ثانويه
است که چيزي جز سلب توفيق واگذاري گنهکار به حال خودش نيست.
همچنين ميتوان گفت که اهل باطل و نفاق ،کينه اهل حق و مومنان را به دل دارند و با ديدن هر پيروزي از
مومنان اين کينه ورزيشان زياد ميشود و اين امري طبيعي است .به عبارت ديگر هر پيروزي که نصيب مومنان
ميشود به همان اندازه در دل منافقان کينه و دشمني زياد ميشود و ميتوان گفت ،يکي از معاني که خدا بر

مرضشان ميافزايد اين است که به مسلمانان پيروزي ميدهد.
منظور از وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا کَانُوا يَکْذِبُونَ اين است که منافقان به دليل دروغ پنداري و دروغ گويي دچار عذاب
دردناکي هستند .منافقان صفات زيادي دارند که از جمله آنها ميتوان به فريبکاري ،تظاهر به اسالم ،دورويي،
دروغ و داشتن مرض اشاره کرد.

گوييهاي منافقان ،عذاب دردناك است .پس دروغ ريشه همه رذايل نفساني و
جزا و کيفر نفاق ،به دليل دروغ 
نفاق بر آن استوار است.
عَذَابٌ أَلِيمٌ به کيفيت عذاب اشاره دارد و از جمله اوصاف عذاب ميتوان به عظيم ،اليم ،مبين و غيره اشاره کرد.
زمينههاي عزت و سقوط را خود انسان ايجاد ميکند .دروغگويي و نفاق از روشهاي متداول منافقان

در واقع
بوده و هست .دل بيمار رشد و توسعه مثبت ندارد ،پس طبيعي است که دل بيمار سرطاني ميشود و اين بيماري
از دل به شخصيتها ،نفسها ،شعورها ،سنجشها ،عقلها و برخوردها سرايت ميکند و همه چيز منفي ميشود.
فَزَادَهُمُ اللََّهُ مَرَضًا يعني به دليل اين بيماري ،مرضهاي جديدي در حوزه شخصيت ،شعور و روابط آنها شکل
گرفت .منافق مذبذب است ،با هيچ کس نيست تا با همه کس و درهرجايي باشد .همچنين منافق شکل نميگيرد
و وابسته به ظرفها و شرايط است.

