محفل انس با قرآن ویژه مدیران -روز سهشنبه 97/4/5

تفسير معناي فساد منافقان در محفل انس با قرآن کریم
با توجه به اینکه آیه  12سوره بقره «ألَا إِنَّهُم» که ألَا حرف تنبيه و به معناي به هوش باش ،است و مسلمانان باید
با ترفندهاي به ظاهر زیبا و شعارهاي بسيار قشنگ منافقان آشنا و آگاه شوند.
منافقان دائم در حال فساد هستند؛ «هُمُ المُفسِدُونَ» .در کتاب "مفردات" راغب اصفهاني اشاره شده است که
فساد به معناي خروج از مسير اعتدال است و هرچيزي که از مسير آفرینش خود خارج شود در آن فساد پدید
آمده است .پيامبر (ص) شریعتي را آورد که اگر به آن عمل شود ،امور مردم جامعه ،نظم و تعادل پيدا ميکند و
اصالح ميشود.
دقيقاً فساد از جایي آغاز ميشود که افرادي مانع اجراي شریعت شوند و منافقان چنين ميکردند و ميکنند.
وقتي به منافق گفته ميشود که در زمين فساد نکنيد ميگویند« :قَالُوا إِنََّمَا نَحنُ مُصلِحُونَ»؛ به این معني که "ما
اصالح ميکنيم و قصد اصالح جامعه را داریم" .اقدامهاي منافقان در راستاي کارشکني و فتنهگري و ایجاد
مشکل در جامعه است ،درحاليکه خودشان ميدانند که فتنهگري ميکنند .به عنوان نمونه پيامبر اسالم (ص)
مسجد قبا را ساخت ولي منافقان در مقابل آن ،مسجد ضرار (زیانرسان) را ساختند که در آن براي تفرقه ميان
مسلمانان توطئه ميکردند.

آیه  13سوره بقره «وَ إِذا قِيلَ لُهُم امِنُوا کَمَا آمَنَ النِّاسُ قَالُوا أُنُؤمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُم هُمُ السُّفَهَاءُ وَ لَکِن لَّا
یَعلَمُونَ» به معني :و چون به آنها گفته شود شما نيز همان گونه که سایر مردم ایمان آوردهاند ،ایمان بياورید
(آنها با تکبر و غرور) گویند که آیا ما نيز همانند سادهاندیشان و سبكمغزان ایمان بياوریم؟ آگاه باشيد آنان خود
بيخردند ولي نميدانند.
این آیه اشاره دارد که دعوت اولياي الهي و ارشاد ایشان در منافقان اثري ندارد ،منافقان روحيه امتيازطلبي و
خودبرتربيني دارند ،از شيوههاي منافقان در مقابله با مومنان تحقير کردن است« .کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ»؛ همان
طوري که مردم بيخرد ایمان آوردند ما هم ایمان بياوریم؟ ،در این آیا أَلَا به معناي هشدار به مومنان است که
باید مواظب باشند ،فریب ظواهر را نخورند.
در فرهنگ قرآن ،تسليم حق نشدن بيخردي و سبكمغزي است و الزم است چهره منافقان براي مردم فاش
شود«.هُمُ السُّفَهَاءُ»؛ اینان خودشان سفيهاند« .لَکِن لَّا یَعلَمُونَ» و دردآورتر از هردردي آن است که انسان به آن
درد ،جهل داشته باشد و نداند که مریض و بيمار است.

