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تفسير آیه  20سوره بقره مبني بر سرگرداني و به بن بست رسيدن منافقان
آيه «يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه و اذا اظلم عليهم قاموا و لو شاء اهلل لذهب بسمعهم و
ابصارهم ان اهلل علي كل شيء قدير» اشاره دارد كه به واسطه آن رعد و برق و صاعقه نزديك است كه برق
جهنده چشمان آنها را بزند (بربايد) هرگاه كه برق آسمان در آن صحراي تاريك و باراني براي آنان بدرخشد (نور
بدهد) در آن حركت مي كنند ولي همين كه تاريكي ايشان را فراگرفت بايستند و اگر خدا بخواهد(يا خدا مي
خواست) شنوايي و بينايي آنان از بين ميبرد ،همانا خداوند بر هر چيزي تواناست .يكاد به معناي نزديك است،
يخطف (خطف) به معناي ميربايد ،خيره ميكند ،زايل مي كند ،كلما به معني هر بار ،هر دفعه ،اضاء به معناي
روشن كرد ،مشوا(مشي) به معني راه رفتند ،حركت كردند ،اظلم به معناي تاريك كرد ،قاموا (قوم) به معني
ايستادند ،توقف كردند ،لو شاء به معناي اگر مي خواست و لذهب به معناي ميبرد ،است.
اين آيه نشان دهنده ناموفق بودن منافقان در تالشها و توطئه هاست كه همان سرگرداني و به بن بست رسيدن
است .همچنين خداوند طبق سنت خود آزادي عمل را به همه داده است و ميفرمايد و لو شاء اهلل و اگر خدا
ميخواست قدرت سمع و بينايي آنها را ناكار ميكرد .حكمت خدا اقتضا مي كند كه به تبهكاران ،مهلت و فرصت
بدهد.
حرف لو و ان هر دو در فارسي به معناي اگر است .حرف لو به معناي اگر در گذشته به كار ميرود و حرف ان به
معناي اگر در آينده به كار مي رود .لو را زماني به كار ميبريم كه فعل پس از آن تحقق پيدا نكرده باشد مانند
«لو شاء اهلل لذهب» يعني اگر خدا ميخواست ،ولي نخواسته است .به اين لو در ادبيات ،لو امتناعيه ميگويند.

مخالفان اسالم دو گونه هستند؛ گروهي جاهل هستند و اگر اسالم را از راه برهان و استدالل براي آنها بيان و
تشريح كنيم به اسالم روي ميآورند تكليف براي اين گروه از مخالفان ،بحث و گفتگو در كمال متانت است.
گروه ديگر با اسالم سرجنگ دارند و مخالفتشان سياسي و با آگاهي است و حاضر نيستند با وجود تمام
استداللها اسالم را قبول كنند بلكه مخالفت ميكنند .تكليف براي اين گروه از مخالفان آن است كه مراقب آنها
باشيم و فرصت توطئه و خيانت را از آنها بگيريم كه سردرگم و گيج باشند مانند اينكه شخصي در بيابان تاريك و
بارانيگير كرده و نميداند چه كند.

