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تفسير دادوستد جاهالنه منافقان در آیه  16سوره بقره
آيه «اولئك الذين اشترواالضالله بالهدي فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين» به اين معنی است كه آنان
(منافقان) كسانیاند كه به بهاي (از دست دادن) هدايت ،خريدار ضاللت و گمراهی شدند ،اما اين دادوستد و
تجارت به حالشان سودي نبخشيد و در شمار هدايتشدگان درنيامدند.
بر اساس آيههاي متعدد قرآن كريم منافقان زمينههاي فطري و عوامل هدايت خود را از دست دادهاند .در آيه
 177سوره آل عمران آمده «ان الذين اشتروا الكفر بااليمان لن يضروااهلل شيئا و لهم عذاب اليم؛ همانا كسانی كه
كفر را به بهاي ايمان خريدند هرگز به خدا هيچ ضرري نمیزنند» و در آيه  86سوره بقره اشاره شده است كه
«اولئك الذين اشتروا الحيوه الدنيا باآلخره فال يخفف عنهم العذاب؛ آنها كسانیاند كه زندگی دنيا را به بهاي
آخرت خريدند پس هرگز عذابشان در آخرت تخفيف نمیيابد» و در آيه  175سوره بقره نيز آمده است كه
«اولئك الذين اشتروا الضالله بالهدي و العذاب بالمغفر؛ آنها كسانیاند كه گمراهی و ضاللت را به بهاي هدايت و
عذاب را به ازاي آمرزش و مغفرت خريداري كردند».
منافقان استعداد ايمان و دريافت پاداش و مغفرت را با اعمال خود از بين بردند (عاقبت نور الهی دود شد /فطرت
حق جوي او نمرود شد).

آيه  16سوره بقره بيان میكند كه هدايت و گمراهی با يكديگر متضاد و آشتیناپذيرند .هركس يكی را انتخاب
كرد و برگزيد ،طبيعی است كه ديگري را از دست میدهد ،از اين رو قرآن اين گزينش را يك معامله میداند و
در واقع اين معامله سودي ندارد (فما ربحت تجارتهم) و چنين انسانی هرگز هدايتپذير نخواهد بود.
منافقان در راستاي منافع خود حركت كردند و سرگردانی را در برابر هدايت خردند و بدمعاملهاي با هدايت خود
كردند ،بنابراين تجارتشان سودي نداشت و به منافعی هم نرسيدند و همين نكته اساس و پايه نفاق است كه از
منفعتطلبی برمیخيزد اما به منفعت هم نمیرسند.

