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تشریح مصادیق نفاق در قرآن کریم
بازميگردد

ميكند و به سوي خدا
قلب منيب قلبي است كه بعد از توجه به انحراف و خطا ،بالفاصله توبه و انابه 
(منيب) .منيب به معناي پرانابه و بازگردنده به سوي خدا(بازگشت كننده به خدا) است.
فرمودهاند كه دعاي «ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك

امام صادق (ع) در تفسير نورالثقلين
دلهاي ما را بعد از آنكه هدايت و راهنمايي كردي منحرف مگردان و از جانب
رحمه انك انت الوهاب؛ پروردگارا 
بخشندهاي(آل عمران آيه  »)8را زياد تالوت كنيد.

خودت رحمتي به ما مبذول دار زيرا كه تو بسيار
ميفرمايد كه «و من الناس من يقول آمنا باهلل و باليوم اآلخر و ما هم بمومنين؛
خداوند در آيه هشتم سوره بقره 
حاليكه آنها مومن نيستند» خداوند

ميگويند ايمان به خدا و روز آخرت آورديم در
و از مردم كساني هستند كه 
ميكند كه نه ايمان گروه اول را دارند و نه جسارت و جرات
در آيات هشتم تا بيستم سوره بقره گروهي را معرفي 
گروه دوم (كافران را(.
در تفسير نمونه اشاره شده كه نفاق يك نوع دروغ عملي و اعتقادي است و رياكاري نيز نوعي نفاق محسوب
گستردهاي

ميشود .با اينكه در اين آيات مراد از نفاق كفر در دل و اظهار ايمان زباني است ولي در روايات معناي

دارد كه هر كس زبان و عملش هماهنگ نباشد ،داراي سهمي از نفاق است .در حديث آمده (جلد دوم صفحه
 605سفينه البحار) كه هر چند اهل نماز و روزه باشيم ،اگر به امانت خيانت كرديم و در گفتار خود دروغ گفتيم
و به وعده خود عمل نكرديم ،منافق هستيم.
در كتاب «قاموس و مفردات» در باره كلمه منافق آمده كه اين واژه از "نافقاء" گرفته شده است .موش صحرايي
ميكند و ديگري را
ميدهد ،يكي از آن دو راه را باز مي گذارد و از آن رفت و آمد 
النهاش دو راه فرار قرار 
براي 
ميدارد و در مواقع احساس خطر با سر خود راه بسته را باز و فرار مي كند .منافق نيز در عمل همين
بسته نگه 
ميدهد.
كار را انجام 

