محفل انس با قرآن ویژه مدیران -روز سهشنبه 96/12/8

تفسير ختم اهلل علي قلوبهم در محفل انس با قرآن كريم
معناي «ختم اهلل علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظيم» اين است كه خدا بر دلها و
گوش ايشان (كفار) مهر زد و بر چشمانشان پرده اي است و براي ايشان عذاب بزرگي است .ختم به معناي مهر زد و
مهر بست است كه در پايان نامهها مهر ميزنند يعني نامه با اين مهر كردن بسته و تمام شد .سمع به معناي شنوايي،
شنيدن و گاهي نيز به معناي گوش است.
مهري كه خداوند بر دل ها و گوش كفار مي زند نتيجه و كيفر لجاجتهاي كفار است چنانكه در سوره غافر آيه 35
آمده است «كذلك يطبع اهلل علي كل قلب متكبر جبار» اينگونه خداوند بر مجموعه دل متكبر زورگو مهر شقاوت
مينهد.

بنابراين كافران به سبب دشمني كه با رسول خدا (ص) و قرآن داشتند گوش و چشم خود را ميبستند و حاضر
نبودند كه يك كلمه از پيامبر (ص) را بشنوند(.همان بحث اختيار و اراده مطرح ميشود) در اين صورت خدا هم
آنها را به حل خود رها ميكند و اين همان مهر زدن خدا بر دلهاست .در واقع مسبب اصلي دور شدن كفار از خدا
خودشان هستند كه با اختيار و اراده ،راه كج را طي ميكنند.
اگر خداوند بر دلهايشان و گوشهايشان مهر زده است آيا كفار در كفرشان مقصر هستند؟ همان گونه كه دو
هدايت اوليه و ثانويه داريم ضاللت و گمراهي نيز دو گونه اوليه و ثانويه است .ضاللت اوليه يعني كسي با اختيار
خود از پذيرش دعوت انبيا و اوليا سرباز زند و در مسير باطل قدم بگذارد كه سزاي چنين كسي آن است كه خدا
وي را به حال خودش رها كند و توفيق خود را از وي دريغ كند كه اين همان ضاللت ثانويه است .پس اضالل

كردن خداوند به معناي فروبردن اشخاص در گمراهي نيست بلكه به معناي بريدن كمكهاي غيبي و زدودن توفيقها
وطهور ميشود.
و حمايتهاي معنوي است چراكه اگر خدا انسان را به حال خود واگذارد رفته رفته در گمراهي غ 
ميخوانيم «ولوال
هيچ كس حتي نيكان و ابرار نيز از عنايات و هدايتهاي الهي بي نياز نيستند .در سوره نور آيه  21
فضل اهلل عليكم و رحمته ما زكي منكم من احد ابدا و لكن اهلل يزكي من يشاء ...اگر فضل و رحمت خدا نبود هرگز
كسي از شما نميتوانست تزكيه و پاك شود» .بنابراين انسانهايي كه با انتخاب بد معيوب و بيمار ميشوند چيزي جز
مهر خوردن به دلهايشان و زدودن توفيقهاي الهي ندارند .در سوره نحل آيه  22نيز آمده «قلوبهم منكره دلهاي غافل
و دل هاي انكار كننده و در سوره زمر آيه  22به «فويل للقاسيه قلوبهم پس واي بر دلهاي سخت و انعطافناپذير» و
همچنين در سوره مطففين آيه  14به «كال بل ران علي قلوبهم اينچنين نيست بلكه دلهاي آنان بر اثر گناه زنگار بسته
است».
خداوند به كفر بندگانش راضي نيست (وال يرضي لعباده الكفر) اما آنها خودشان در هدايت را به روي خودشان
بستند و گمراه شدند (اختيار و اراده).
سمع به معناي مصدري يعني شنوايي ،بنابراين با درنظر گرفتن معناي مصدري برخالف قلب و بصر ،جمع بسته
شنواييشان است.

نميشود .سمع به عنوان اسم جمع نيز به كار ميرود يعني گوشها و به معناي


