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تشریح مصادیق نفاق در قرآن کریم
از كلمه يقول در آيه «و من الناس من يقول امنا باهلل و باليوم اآلخر ما هم بمومنين (آيه  8سوره بقره)» برداشت
ميشود كه ايمان منافقان فقط زباني و سطحي است و در دلشان رسوخ نكرده است .اگر بخواهيم از دانش آموزي
نزد مدير مدرسهاش شفاعت كنيم ،دو تعبير ميتوانيم به كار ببريم .يكي اينكه بگوييم اين دانش آموز خالفي
مرتكب نشده است كه يك نوع طرفداري از دانش آموز است و ديگر آنكه بگوييم اين دانش آموز ميگويد و ادعا
مي كند كه خالفي مرتكب نشدهام .تعبير دوم برخالف تعبير اول داللت بر خالف كردن دانش آموز نميكند بلكه
خالف نكردن را تنها به گفته خود دانش آموز اسناد ميدهد و در واقع وي را تبرئه نميكند.
خدا نيز منافقان را صاحب ايمان نميداند بلكه فقط ادعاي منافقان را كه ميگويند ما ايمان داريم ،نقل ميكند.
نفاق يك مرض نهفته و پنهاني است كه منافقان دارند و همين مرض بر دستگاههاي حسي آنها اثر منفي
ميگذارد و از حس و دقت خود بهرهمند نميشوند .اين مرض به شخصيت و نفس ،شعور و عقل و تعقل و روابط
و برخوردهاي آنها سرايت ميكند.
خداوند در آيه نهم سوره بقره ميفرمايد «يخادعون اهلل والذين امنوا و ما يخدعون اال انفسهم و ما يشعرون؛
منافقان به خيال و پندار خود به خدا و مومنان نيرنگ مي زنند درحاليكه جز خودشان را فريب نميدهند اما
نميفهمند ».شعور از ريشه «شعر» به معناي مو است .كسي كه داراي فهم دقيق و موشكافانه باشد ،اهل درك و
شعور است .بنابراين منافق گمان ميكند كه ديگران را فريب ميدهد ،زيرا درك درست ندارد.
مراد از حيله و مكر منافقان با خدا يا خدعه و نيرنگ آنان با احكام خدا و دين الهي است كه آن را مورد تمسخر
و بازيچه قرار ميدهند يا به معناي فريبكاري نسبت به پيامبر خداست ،يعني همان گونه كه اطاعت و بيعت با
رسول خدا ،اطاعت و بيعت با خداوند است ،خدعه با رسول خدا به منزله خدعه با خداست و اين گونه فريبكاري
و نيرنگ بازي با دين ،نيرنگ نسبت به خود است .همان گونه كه اگر پزشك ،دستور مصرف دارويي را بدهد و
بيمار به دروغ بگويد كه آنها را مصرف كردهام ،به گمان خودش پزشك را فريب داده و در حقيقت خود را فريب
داده است.

برخورد اسالم با منافق ،همانند برخورد منافق با اسالم است .منافق در ظاهر اسالم ميآورد و اسالم نيز وي را در
ظاهر مسلمان ميشمارد ولي در دل ايمان ندارد و كافر است و خداوند نيز در قيامت وي را با كافران محشور
ميكند.
در روايتي از پيامبر اسالم (ص) ميخوانيم كه رياكاري خدعه با خداوند است .قرآن بازتاب كار نيك و بد انسان را
براي خود وي ميداند و در اين آيه ميفرمايد كه خدعه با دين ،خدعه با خود است نه خدا و در جاي ديگر
ميفرمايد «ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اساتم فلها؛ اگر نيكي كنيد ،به خود نيكي كردهايد و اگر بدي كنيد
به خود كردهايد ».و در جايي ديگر ميفرمايد «واليحيق المكر السيي اال باهله نيرنگ بد ،جز سازندهاش را فرا
نگيرد».

