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تشریح خصوصيات منافقان در قرآن کریم
خداوند در آيات  12و  13سوره بقره اشاره دارد كه «واذا قيل لهم ال تفسدوا في االرض قالوا انما نحن مصلحون
اال انهم هم المفسدون ولكن ال يشعرون» .ال يشعرون يعني تجربه و وقت ندارند.
هرگاه به منافقان گفته شد در زمين فساد نكنيد ميگويند همانا ما مصلح هستم (اصالح گرانيم) و در حال
اصالح جامعه هستيم .فسادشان پنهان كاري و دروغگويي است و در دل مريض منافقان اين دو فساد حضور دارد
كه وقتي به آنها گفته ميشود كه در زمين فساد نكنيد ،باز هم با تاكيد و دروغگويي ميگويند ما دنبال اصالح
هستيم و با به هم ريختن روابط سالم و دروغ ايجاد درگيري ميكنند.
اگرچه منافقان پندپذير و نصيحت جو نيستند ولي بهتر است آنها را موعظه و نهي از منكر كرد (قيل لهم يعني
بايد گفت).
نفاق عامل فساد است (ال تفسدوا في االرض) و منافق چند چهره بودن و دورويي خود را مردمداري و اصالح
طلبي ميداند (انما نحن مصلحون) و فقط خودش را اصالح طلب ميداند ،مانند آنكه كسي دچار بيماري سخت
روحي و رواني شده و خود را مريض نميداند بلكه سالم ميداند و ميگويد من كه اصال مريض نيستم.
وي افزود :منافق با تمجيد و ستايش از خود ،درصدد فريب دادن و تحميق ديگران است و باز دروغ موكد
ميگويد (نحن مصلحون يعني از خود ستايش ميكنند و ميگويند بايد اصالح كنيم).
در يك بررسي اجمالي از آيات قرآن كريم در مييابيم كه نفاق آثار و عوارض بدي در روح و روان ،رفتار و كردار
شخص منافق دارد كه وي را هم در دنيا و هم در آخرت گرفتار ميكند .آنجا كه ميفرمايد ما يشعرون يعني

منافق دچار فقدان شعور واقعي است .در سوره توبه آيات  85تا  87اشاره شده ،زماني كه سورهاي فرستاده شود
كه به خدا ايمان آوريد و همراه فرستاده و رسولش جهاد كنيد ،صاحب قدرت و ثروت منافقان از تو اي پيامبر
اجازه ميخواهند كه بگذار ما با خانهنشينان باشيم -آنها (منافقان) راضي شوند كه همراه با جاماندگان جهاد
باشند -و بر دلهايشان مهر شقاوت زده شده پس ديگر راه سعادت را درنمييابند (فهم ال يفقهون).
وي افزود :منافقان در حال سرگرداني و حيرت هستند (ويمدهم في طغيانهم يعمهون؛ خدا آنها را در طغيانشان
كه متحيرانه در آن به سر ميبرند ،تقويت و مدد ميكند) .همچنين منافقان عذاب دردناكي دارند(و لهم عذاب
اليم).

