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اداره کل فرهنگ دینی و انقالبی
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خرداد 7931

بسم اهلل الرحمن الرحیم
معنای نفاق:
نَفَق ،ايجاد سوراخى در زمین است كه راه رهايى داشته باشد همانند سوراخ موش .نفاق عبارت است از
داخل شدن در شرع و دين از راهى و خروج از آن از راه ديگر  ،اظهار اسالم با اهل آن و مخفى كردن غیر
اسالم در درون  ،ظاهر و باطن متفاوت داشتن ،دورويی ،رياكاری نفاق هم در ايمان است ،هم طاعات،
هم معاشرت با مردم .نفاق اعمّ از ريا است.

اوصاف منافقین
دروغگویی صریح و آشکار:

 إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنافِقینَ لَكاذِبُونَ  .چون منافقان نزد تو آيند گويند« :گواهى مىدهیم كه تو واقعاً پیامبر
خدايى ».و خدا [هم] مىداند كه تو واقعاً پیامبر او هستى ،و خدا گواهى مىدهد كه مردم
دوچهره سخت دروغگويند( .منافقون) /
 لِیَجْزِیَ اللَّهُ الصَّادِقینَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقینَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً
رَحیماً .تا خدا راستگويان را به [پاداش] راستىشان پاداش دهد ،و منافقان را اگر بخواهد ،عذاب
كند يا بر ايشان ببخشايد كه خدا همواره آمرزنده مهربان است(.احزاب) /
استفاده از سوگندهای دروغین برای گمراه ساختن مردم:

 اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ .سوگندهاى خود را [چون]
سپرى بر خود گرفته و [مردم را] از راه خدا بازداشتهاند .راستى كه آنان چه بد
مىكنند(منافقون) /

فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،ج  ،ص . ۱۱
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غريب القرآن ،ص . ۰
فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،ج  ،ص .۸ ۶
فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۶ص .۱۶۶
.
نراقی ،محمدمهدی ،جامع السعادات ،ج  ،ص
2

عدم درک واقعیات:

 ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَفْقَهُونَ .اين بدان سبب است كه آنان ايمان
آورده ،سپس به انكار پرداختهاند و در نتیجه بر دلهايشان مهر زده شده و [ديگر]
نمىفهمند(منافقون) /

داشتن ظاهری آراسته و زبانی چرب:

 وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ
صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ َأنَّى يُؤْفَكُونَ .و چون آنان را ببینى ،هیكلهايشان تو
را به تعجّب وامىدارد ،و چون سخن گويند به گفتارشان گوش فرا مىدهى گويى آنان چوبهايى
پشت بر ديوارند [كه پوك شده و درخور اعتماد نیستند] :هر فريادى را به زيان خويش
مىپندارند .خودشان دشمنند از آنان بپرهیز خدا بكشدشان تا كجا [از حقیقت] انحراف يافتهاند.
(منافقون) /

بدگمانی و ترس و وحشت:

 وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ
صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ َأنَّى يُؤْفَكُونَ .و چون آنان را ببینى ،هیكلهايشان تو
را به تعجّب وامىدارد ،و چون سخن گويند به گفتارشان گوش فرا مىدهى گويى آنان چوبهايى
پشت بر ديوارند [كه پوك شده و درخور اعتماد نیستند] :هر فريادى را به زيان خويش
مىپندارند .خودشان دشمنند از آنان بپرهیز خدا بكشدشان تا كجا [از حقیقت] انحراف يافتهاند.
(منافقون) /

خود را مالک همه چیز دانستن ،و دیگران را محتاج به خود پنداشتن:

 هُمُ الَّذينَ يَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
وَ لكِنَّ الْمُنافِقینَ ال يَفْقَهُونَ  .آنان كسانىاند كه مىگويند« :به كسانى كه نزد پیامبر خدايند
انفاق مكنید تا پراكنده شوند ،و حال آنكه گنجینههاى آسمانها و زمین از آنِ خداست ولى
منافقان درنمىيابند( .منافقون)۱/

خود را عزیز و دیگران را ذلیل ،تصور کردن

 يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدينَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لكِنَّ
الْمُنافِقینَ ال يَعْلَمُونَ  .مىگويند« :اگر به مدينه برگرديم ،قطعاً آنكه عزّتمندتر است آن زبونتر را
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از آنجا بیرون خواهد كرد ».و [لى] عزّت از آنِ خدا و از آنِ پیامبر او و از آنِ مؤمنان است لیكن
اين دورويان نمىدانند (منافقون)۶/
پنج صفت دیگر منافقان:

در سوره توبه نیز پنج صفت ديگر زنان و مردان منافق بیان شده است كه عبارتند از- :دعوت مردم بهه
منكرات  -باز داشتن مردم از نیكیها  -خودداری از انفاق  -فراموشی خدا  -فسق منافقان
 الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ
نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقینَ هُمُ الْفاسِقُونَ .مرد و زن منافق جدا از يكديگر نیستند كه فرمان
ببد و ناپسند میدهند وز نیكى جلو مىگیرند و مشت بر هم مىنهند [كه دست نیكى بسوى
كس دراز نمىكنند] و خدا را ز ياد بردند و او هم اينان را فراموش شده ز مهر و آمرزش نمود
چه كه همانا بد دالن بدكارانند (توبه)۸۱/
عوامل انحراف منافقین از زبان مومنین:
 يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قیلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ
فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فیهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ  .آن روز،
مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آوردهاند مىگويند« :ما را مهلت دهید تا از نورتان
[اندكى] برگیريم ».گفته مىشود« :بازپس برگرديد و نورى درخواست كنید ».آن گاه میان آنها
ديوارى زده مىشود كه آن را دروازهاى است :باطنش رحمت است و ظاهرش روى به عذاب دارد.
( )
 يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِیُّ
حتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ [ .دو رويان ]،آنان را ندا درمىدهند« :آيا ما با شما
َ
نبوديم؟» مىگويند« :چرا ،ولى شما خودتان را در بال افكنديد و امروز و فردا كرديد و ترديد
آورديد و آرزوها شما را غرّه كرد تا فرمان خدا آمد و [شیطانِ] مغروركننده ،شما را درباره خدا
بفريفت) ( .
 فَالْیَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِیَ مَوْالكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ .پس
امروز نه از شما و نه از كسانى كه كافر شدهاند عوضى پذيرفته نمىشود :جايگاهتان آتش است
آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامى است( .حديد) /
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آثار نفاق
زمینه ساز ارتداد و کفر:

 وَ لِیَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَ قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ هُمْ
لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ.
همچنین كسانى را كه دو رويى نمودند [نیز] معلوم بدارد .و به ايشان گفته شد« :بیايید در راه
خدا بجنگید يا دفاع كنید ».گفتند« :اگر جنگیدن مىدانستیم مسلماً از شما پیروى مىكرديم».
آن روز ،آنان به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان .به زبانِ خويش چیزى مىگفتند كه در دلهايشان
نبود ،و خدا به آنچه مىنهفتند داناتر است(.آل عمران) ۸۱/
 وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ ال يَأْتُونَ الصَّالةَ إِلَّا وَ هُمْ
كُسالى وَ ال يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهُونَ و هیچ چیز مانع پذيرفته شدنِ انفاقهاى آنان نشد جز اينكه
به خدا و پیامبرش كفر ورزيدند ،و جز با [حال] كسالت نماز به جا نمىآورند ،و جز با كراهت
انفاق نمىكنند) ( .
فَال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بِها فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ
كافِرُونَ  .اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاوَرَد .جز اين نیست كه خدا مىخواهد در زندگى
دنیا به وسیله اينها عذابشان كند و جانشان در حال كفر بیرون رود(.توبه) /
 يا أَيُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ .اى پیامبر ،با
كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگیر ،و جايگاهشان دوزخ است ،و چه بد سرانجامى
است)۱ ( .
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْالمِهِمْ وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَ ما نَقَمُوا
إِالَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَیْراً لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلیماً
فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ فِی الْأَرْضِ مِنْ وَلِیٍّ وَ ال نَصیرٍ .به خدا سوگند مىخورند كه [سخن
ناروا] نگفتهاند ،در حالى كه قطعاً سخن كفر گفته و پس از اسالم آوردنشان كفر ورزيدهاند ،و بر
آنچه موفّق به انجام آن نشدند همّت گماشتند ،و به عیبجويى برنخاستند مگر [بعد از] آنكه خدا
و پیامبرش از فضل خود آنان را بىنیاز گردانیدند .پس اگر توبه كنند براى آنان بهتر است ،و اگر
روى برتابند ،خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابى دردناك مىكند ،و در روى زمین يار و ياورى
نخواهند داشت( .توبه)۱ /
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 وَ ال تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ ال تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ
فاسِقُونَ و هرگز بر هیچ مردهاى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست ،چرا كه آنان به خدا و
پیامبر او كافر شدند و در حال فسق مُردند)۶ ( .
وَ ال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَوْالدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِی الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ
كافِرُونَ .و اموال و فرزندان آنان تو را به شگفت نیندازد .جز اين نیست كه خدا مىخواهد ايشان
را در دنیا به وسیله آن عذاب كند و جانشان در حال كفر بیرون رود(.توبه)۶ /
 وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إيماناً فَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إيماناً وَ هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ  .و چون سورهاى نازل شود ،از میان آنان كسى است كه مىگويد« :اين [سوره] ايمان
كدام يك از شما را افزود؟» امّا كسانى كه ايمان آوردهاند بر ايمانشان مىافزايد و آنان شادمانى
مىكنند) ( .
وَ أَمَّا الَّذينَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ .امّا كسانى كه در
دلهايشان بیمارى است ،پلیدى بر پلیديشان افزود و در حال كفر درمىگذرند(.توبه) /
استهزا:

 وَ إِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَیاطینِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ .و
چون با كسانى كه ايمان آوردهاند برخورد كنند ،مىگويند« :ايمان آورديم» ،و چون با شیطانهاى
خود خلوت كنند ،مىگويند« :در حقیقت ما با شمايیم ،ما فقط [آنان را] ريشخند
مىكنیم»(بقره) /
 يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فی قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما
تَحْذَرُونَ .منافقان بیم دارند از اينكه [مبادا] سورهاى در باره آنان نازل شود كه ايشان را از آنچه
در دلهايشان هست خبر دهد .بگو« :ريشخند كنید ،بىترديد خدا آنچه را كه [از آن] مىترسید
برمال خواهد كرد)۸ ( ».
وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ .و اگر از
ايشان بپرسى ،مسلّماً خواهند گفت« :ما فقط شوخى و بازى مىكرديم ».بگو« :آيا خدا و آيات او
و پیامبرش را ريشخند مىكرديد؟»(توبه)۸ /
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افساد:

 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ .و از
میان مردم كسى است كه در زندگى اين دنیا سخنش تو را به تعجّب وامىدارد ،و خدا را بر آنچه
در دل دارد گواه مىگیرد ،و حال آنكه او سختترين دشمنان است ( ) ۰
وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الْفَسادَ و چون
برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مىكند كه در زمین فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد ،و
خداوند تباهكارى را دوست ندارد) ۰ ( .
وَ إِذا قیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ .و چون به او گفته شود:
«از خدا پروا كن» نخوت ،وى را به گناه كشاند .پس جهنم براى او بس است ،و چه بد بسترى
است( .بقره) ۰۸/

انحطاط:

فَما لَكُمْ فِی الْمُنافِقینَ فِئَتَیْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ
يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبیالً  .شما را چه شده است كه در باره منافقان ،دو دسته شدهايد؟ با
اينكه خدا آنان را به [سزاى] آنچه انجام دادهاند سرنگون كرده است .آيا مىخواهید كسى را كه
خدا در گمراهىاش وانهاده است به راه آوريد؟ و حال آنكه هر كه را خدا در گمراهىاش وانهد
هرگز راهى براى [هدايتِ] او نخواهى يافت( .نساء)۶۶/
بخل:

 الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ
نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقینَ هُمُ الْفاسِقُونَ .مردان و زنان دو چهره[ ،همانند] يكديگرند .به كار
ناپسند وامىدارند و از كار پسنديده باز مىدارند ،و دستهاى خود را [از انفاق] فرو مىبندند .خدا
را فراموش كردند ،پس [خدا هم] فراموششان كرد .در حقیقت ،اين منافقانند كه
فاسقند(.توبه)۸۱/
 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقینَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلینَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنا وَ ال يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِالَّ قَلیالً .خداوند
كارشكنان [و مانع شوندگان] شما و آن كسانى را كه به برادرانشان مى گفتند« :نزد ما بیايید» و
جز اندكى روى به جنگ نمىآورند [خوب] مىشناسد () ۶
أَشِحَّةً عَلَیْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ كَالَّذی يُغْشى عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَیْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ وَ
كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسیراً .بر شما بخیالنند ،و چون خطر فرا رسد آنان را مىبینى كه مانند كسى
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كه مرگ او را فرو گرفته ،چشمانشان در حدقه مىچرخد [و] به سوى تو مىنگرند و چون ترس
برطرف شود شما را با زبانهايى تند نیش مىزنند بر مال حريصند .آنان ايمان نیاوردهاند و خدا
اعمالشان را تباه گردانیده ،و اين [كار] همواره بر خدا آسان است(.احزاب) 1/
 وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحینَ .و از آنان كسانىاند
كه با خدا عهد كردهاند كه اگر از كَرَم خويش به ما عطا كند ،قطعاً صدقه خواهیم داد و از
شايستگان خواهیم شد)۱ ( .
فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ .پس چون از فضل خويش به آنان بخشید،
بدان بُخل ورزيدند ،و به حال اعراض روى برتافتند)۱۸( .
فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فی قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ .در نتیجه ،به
سزاى آنكه با خدا خلف وعده كردند و از آن روى كه دروغ مىگفتند ،در دلهايشان -تا روزى كه
او را ديدار مىكنند -پیامدهاى نفاق را باقى گذارد (توبه)۱۱/
بطالن ذکر

 إِنَّ الْمُنافِقینَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّالةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ ال
يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِالَّ قَلیالً .منافقان ،با خدا نیرنگ مىكنند ،و حال آنكه او با آنان نیرنگ خواهد كرد و
چون به نماز ايستند با كسالت برخیزند .با مردم ريا مىكنند و خدا را جز اندكى ياد نمىكنند
(نساء) /
قلیل قلمداد شدن ذكر خدا از سوى منافقان به دلیل ناخالصى آن است .

ترک جهاد

 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَ ال نُطیعُ فیكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ .مگر كسانى را
كه به نفاق برخاستند نديدى كه به برادران اهل كتاب خود -كه از در كفر درآمده بودند-
مىگفتند« :اگر اخراج شديد ،حتماً با شما بیرون خواهیم آمد ،و بر علیه شما هرگز از كسى
فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگیدند ،حتماً شما را يارى خواهیم كرد ».و خدا گواهى
مىدهد كه قطعاً آنان دروغگويانند) ( .
لَئِنْ أُخْرِجُوا ال يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا ال يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ ال
يُنْصَرُونَ .اگر [يهود] اخراج شوند ،آنها با ايشان بیرون نخواهند رفت ،و اگر علیه آنان جنگى
درگیرد [منافقان ]،آنها را يارى نخواهند كرد ،و اگر ياريشان كنند حتماً [در جنگ] پشت
خواهند كرد و [ديگر] يارى نیابند/ ( .حشر)
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نپذیرفتن داورى اولیای الهی

 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّیْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَالالً بَعیداً .آيا نديدهاى كسانى
را كه مىپندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به] آنچه پیش از تو نازل گرديده ،ايمان
آوردهاند [با اين همه] مىخواهند داورىِ میان خود را به سوى طاغوت ببرند ،با آنكه قطعاً فرمان
يافتهاند كه بدان كفر ورزند ،و [لى] شیطان مىخواهد آنان را به گمراهىِ دورى دراندازد)۸۰( .
وَ إِذا قیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقینَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً .و چون
به ايشان گفته شود« :به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پیامبر [او] بیايید» ،منافقان را
مىبینى كه از تو سخت ،روى برمىتابند/۸ ( .نساء)
توجیهگرى

 فَكَیْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِالَّ إِحْساناً وَ تَوْفیقاً.
پس چگونه ،هنگامى كه به [سزاىِ] كار و كردار پیشینشان مصیبتى به آنان مىرسد ،نزد تو
مىآيند و به خدا سوگند مىخورند كه ما جز نیكويى و موافقت قصدى نداشتیم؟ ( )۸
أُولئِكَ الَّذينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فی أَنْفُسِهِمْ قَوْالً بَلیغاً .اينان
همان كسانند كه خدا مىداند چه در دل دارند .پس ،از آنان روى برتاب ،و [لى] پندشان ده ،و
با آنها سخنى رسا كه در دلشان [مؤثّر] افتد ،بگوى/۸ ( .نساء)

سوء ظن

 وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُشْرِكاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ
السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراً  .و [تا] مردان و زنان
نفاقپیشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد بردهاند ،عذاب كند بَدِ زمانه بر آنان باد.
و خدا بر ايشان خشم نموده و لعنتشان كرده و جهنّم را براى آنان آماده گردانیده و [چه] بد
سرانجامى است! (/۸فتح)
 وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذينَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِالَّ غُرُوراً .و هنگامى كه
منافقان و كسانى كه در دلهايشان بیمارى است مىگفتند« :خدا و فرستادهاش جز فريب به ما
وعدهاى ندادند( ».احزاب) /

ضاللت

 فَما لَكُمْ فِی الْمُنافِقینَ فِئَتَیْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ
يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبیالً .شما را چه شده است كه در باره منافقان ،دو دسته شدهايد؟ با
اينكه خدا آنان را به [سزاى] آنچه انجام دادهاند سرنگون كرده است .آيا مىخواهید كسى را كه
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خدا در گمراهىاش وانهاده است به راه آوريد؟ و حال آنكه هر كه را خدا در گمراهىاش وانهد
هرگز راهى براى [هدايتِ] او نخواهى يافت( .نساء)۶۶/
محرومیّت از پاداش

 وَ ال يَحْزُنْكَ الَّذينَ يُسارِعُونَ فِی الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَیْئاً يُريدُ اللَّهُ أَالَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِی
الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ .و كسانى كه در كفر مىكوشند ،تو را اندوهگین نسازند كه آنان هرگز
به خدا هیچ زيانى نمىرسانند .خداوند مىخواهد در آخرت براى آنان بهرهاى قرار ندهد ،و براى
ايشان عذابى بزرگ است (آل عمران) ۱۸/

محرومیّت از مغفرت

سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقینَ .براى آنان
يكسان است :چه بر ايشان آمرزش بخواهى يا بر ايشان آمرزش نخواهى ،خدا هرگز بر ايشان نخواهد
بخشود .خدا فاسقان را راهنمايى نمىكند( .منافقون)۸/
وابستگى سیاسى به بیگانگان

 بَشِّرِ الْمُنافِقینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلیماً  .به منافقان خبر ده كه عذابى دردناك [در پیش] خواهند
داشت () ۶
الَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرينَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَهإِنَّ الْعِهزَّةَ لِلَّههِ جَمیعهاً.
همانان كه غیر از مؤمنهان ،كهافران را دوسهتان [خهود] مهىگیرنهد .آيها سهربلندى را نهزد آنهان
مىجويند؟ [اين خیالى خام است ]،چرا كه عزّت ،همه از آنِ خداست( .نساء.) 1/

قطع رحم

 وَ يَقُولُ الَّذينَ آمَنُوا لَوْ ال نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فیهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الَّذينَ فی
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ  .و كسانى كه ايمان آوردهاند
مىگويند« :چرا سورهاى [درباره جهاد] نازل نمىشود؟» امّا چون سورهاى صريح نازل شد و در
آن نامِ كارزار آمد ،مىبینى آنان كه در دلهايشان مرضى هست ،مانند كسى كه به حال بیهوشى
مرگ افتاده به تو مىنگرند () ۰
طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكانَ خَیْراً لَهُمْ [ .ولى] فرمانپذيرى و سهخنى
شايسته برايشان بهتر است .و چون كار به تصمیم كشد ،قطعاً خیر آنان در اين است كه بها خهدا
راست [دل] باشند ( )
فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ  .پس [اى منافقهان ]،آيها امیهد
بستید كه چون [از خدا] برگشتید [يا سرپرست مهردم شهديد] در [روى] زمهین فسهاد كنیهد و
خويشاونديهاى خود را از هم بگسلید (محمد) /
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