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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6031دی  03:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  6303جمادی االول  2مصادف با:  فیت آنمجازات منافقین با استهزاء و کی _آیه پانزدهمموضوع جزئی:      

  22جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  محمد و آهل  للیالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «یَعْمَهُونَ طُغْیَانِهِمْ فِی وَیَمُدُّهُمْ بِهِمْ یَسْتَهْزِئُ اللَّهُ»آیه پانزدهم

کر شده است استهزاء و سخریه گرفتن گفته شد ویژگی پنجم منافقین و صفتی که در این آیات برای این گروه از مردم ذ

ویند ایمان آوردیم اما وقتی با دوستان گمیخدا و رسول و مؤمنین است، طبق آیه چهاردهم آنها در مواجهه با مؤمنین 

 نیم.کمیویند ما با شما هستیم و آنها را استهزاء گمینند کمیخود خلوت 

 مجازات منافقین با استهزاء

حال خداوند نیم، کمیآنها گفتند ما مؤمنین و پیامبر را استهزاء « بِهِمْ یَسْتَهْزِئُ اللَّهُ »ماید:فرمی در آیه پانزدهم خداوند

یرد، این بر وزان همان مطلبی است که در مورد خدعه گفته شد، گمیند و به سخریه کمیماید خدا آنها را استهزاء فرمی

ند، منتهی در این موارد، که بعضی از اوصاف و کمی، و خدا هم با آنها خدعه «و ما یخدعون إال انفسهم» آنجا فرمودند

یا ظلمی ند و د، در حالی که خداوند باالتر از آن است که به این امور مبادرت کشومیخصوصیات به خدا نسبت داده 

یرد در واقع عقاب و مجازات است، یعنی اگر خدا با گمیدر حق بندگان خود روا دارد، آنچه که از ناحیه خدا صورت 

گونه است، خداوند به ند، این در واقع مجازات خداوند نسبت به آنها است، در مورد استهزاء هم همینکمیآنها خدعه 

ند و به سخره کمیند، و کوچک کمیدهد، یعنی آنها را تحقیر استهزاء قرار میعنوان عقاب و مجازات آنها را مورد 

 یرد.گمی

 تفاوت استهزاء خداوند و استهزاء منافقین

 هایی دارد:بر این اساس استهزاء خدا و استهزاء آنها تفاوت

 آنها دارد این است که موجب تشفی ای که برایاثر واقعی ندارد، و نهایت فایده استهزاء منافقین صرفاً اعتباری است و .6

 تاثیر تکوینی ندارد، ولی استهزاء خداوند اثر واقعی و تکوینی دارد.به عبارت دیگر آنها است،  خاطر

نند، بعد به دنبال آنها خداوند متعال برای مجازات آنها را کمیاستهزاء منافقین ابتدایی است، یعنی ابتدا آنها استهزاء  .2

 دهد.قرار میمورد استهزاء 

استهزاء آنها لحظه ای و آنی است، آن هم فقط در برخی امور، یعنی نهایت این است که در موقع برخورد و مالقات  .0

انند انجام تومینند، آن هم در برخی از امور این کار را کمینند، به زعم خودشان کوچک کمینند، تحقیر کمیاستهزاء 

آن هم در برخی از امور و در برخی از اوقات، اما استهزاء خداوند دائمی و  ،استمربوط به دنیا فقط دهند، پس 
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ند که آنها کمیهمیشگی و در همه امور است، بعالوه هم در این عالم است و هم در عالم دیگر، یعنی خداوند کاری 

 عالم و هم در عالم دیگر. اینیرند، هم در این دنیا و گمیند و مورد استهزاء و سخریه قرار شومیتحقیر و کوچک 

این  اند.کردهبنابر این خیلی فرق است بین استهزاء منافقین و استهزاء خداوند به عنوان مجازات در برابر کاری که آنها 

اقع نتیجه سوء ند نسبت به آنها این در وکمییک قانون کلی است که قبالً هم اشاره کردیم، اگر خداوند خدعه و استهزاء 

 نها است.عمل خود آ
 کیفیت استهزاء خداوند

در واقع تفسیر استهزاء خداوند دهد، در همین آیه جمله بعدی آنوقت در ادامه کیفیت و روش استهزاء خداوند را شرح می

و سومی « طغیان»دومی« مد»، سه واژه در این جمله به کار رفته است، یکی «یَعْمَهُونَ طُغْیَانِهِمْ فِی وَیَمُدُّهُمْ »است، 

به معنای سرکشی و تجاوز از حد است، طُغْیَان از ماده مد است، به معنای طوالنی کردن، زیاد کردن،  یَمُدُّهُمْ، «همَعَ»

 ، به معنای تحیر و سرگردانی است.عَمَههم از ماده یَعْمَهُونَ 

ند، به نحوی که متحیر و کمیآید طغیان و سرکشی و تجاوز از حد آنها را زیاد بر این اساس خداوند برای استهزاء می

آنها را در آتش طغیان خودشان رها فقط خداوند پس ند، شومیند ودیگر به راه حق و ثواب هدایت نشومیسرگردان 

تجاوز و عبور  ،، از حدنند و گرفتار طغیان هستندکمیذارد، آنها در یک مسیری حرکت گمیند و به حال خود وا کمی

دارد، یعنی کمکی برای هدایت آنها انجام مدت طوالنی نگه میبه آنها را در این تجاوز از حد اند، خداوند متعال کرده

 ردند.گمیمانند، یعنی به راه هدایت و ثواب بر نمتحیر و سرگردان می ،دهد، لذا در همین حالتنمی

د، شومیت به سبب وسائط واقع مثل همه کارهای خداوند چه بسا از طریق وسائط باشد، همانطور که هدایکار این  البته

تاثیر خداوند  گمراهی هل دهد. نیست که خداوند اینها را به سمت طورضاللت هم به سبب وسائط است، ضاللت هم این

ند، و این بدترین مجازات خداوند نسبت به یک کمیدر گمراهی آنها فقط در این است که آنها را به حال خودشان رها 

، ما شیاطین را به عنوان اولیای «یُؤْمِنُونَ ال لِلَّذِینَ أَوْلِیَاءَ الشَّیَاطِینَ جَعَلْنَا إِنَّا »مایدفرمی بارهاین  درخداوند انسان است، 

د و محل و ظرفی که از شومیآورند، یعنی چتر والیت خداوند از روی اینها برداشته دهیم که ایمان نمیکسانی قرار می

اولیاء برای غیر مؤمنین)چه کافران و به عنوان د، جعل الهی شیطان را شومیوالیت خدا خالی شود محل والیت شیطان 

ند، جایگاه کمیچه منافقان( به معنای رها کردن آن ظرف وجودی است، و وقتی خداوند این ظرف وجودی را رها 

د و هم شومیافزاید و هم طغیان او بیشتر ر تحیر و سرگردانی انسان میبان هم د، و آنوقت است که شیطشومیشیطان 

 د.شومیتر و زیادتر زمانش طوالنی

بسیار خطرناکتر و مؤثرتر از استهزاء منافقین نسبت به مؤمنین است، و منافقین پس استهزاء خداوند نسبت به کفار 

معمولی و صرفاً ظاهری است، عرض کردیم اثری هم بر آن و  های سطحیاستهزاء منافقین نسبت به مؤمنین با روش

د، نهایت این است که منافق در درون خود به ریش مؤمنین میخندد، اما مؤمنین با این استهزاء کوچک و شومیمترتب ن

نسبت به ند و این فقط در ظن و زعم و گمان منافقین است، اما کسی که به این کار رو بیاورد و بخواهد شومیتحقیر ن
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و مجازات این  ها را مجازات میکندآن ، آنوقت خداوند به ناچارمؤمنین و رسول خدا و حتی خود خداوند استهزاء کند

، خداوند آنها را «یَعْمَهُونَ طُغْیَانِهِمْ فِی وَیَمُدُّهُمْ بِهِمْ یَسْتَهْزِئُ اللَّهُ »مایدفرمیکار رها کردن آنها به حال خود است، لذا 

که از حد  اندفضایی که اینها در آن قرار گرفتهند آنها را در طغیانشان، یعنی آن کمیدهد و طوالنی استهزاء قرار میمورد 

ای که طوالنی است، مثل گم شدهد و مدت بقاء آنها در این فضا شومینند این فضا حفظ کمینند و سرکشی کمیتجاوز 

رود برگمراهی و ضاللتش ولی هرچه به این سو و آن سو مید کنتالش میدر شب تاریک در بیابانی برای رهایی 

ند یعنی نور را از وجود آنها بر کمیرسد، خداوند این تاریکی را برای منافقین فراهم د و به مقصد نمیشومیافزوده 

تر و بقاء آنها طوالنیمانند اینها در همان حالت سرکشی باقی میو دارد، پیش پای آنها بر میاز دارد، نور هدایت را می

 د.شومیتر فزونو سرگردانی آنها ا تحرد، و نهایتاً شومی
 تسلّی پیامبر

 بِهِ کَانُوا إِال رَسُولٍ مِنْ یَأْتِیهِمْ مَا »مایدفرمیلی پیامبر است، در جای دیگری خداوند اساساً این آیه در مقام تس

اینکه آنها آن رسول را مورد استهزاء قرار دادند، یعنی این سنت منافقان مگر هیچ رسولی نیامد به سوی آنها 1«یَسْتَهْزِئُونَ

اینجا هم که خداوند در آیه چهاردهم ابتدا این ویژگی را برای دادند، قرار میوکافران است که انبیاء را مورد استهزاء 

 نَحْنُ إِنَّمَا مَعَکُمْ إِنَّا قَالُوا شَیَاطِینِهِمْ إِلَى خَلَوْا وَإِذَا نَّاآمَ قَالُوا آمَنُوا الَّذِینَ لَقُوا وَإِذَا»مایدفرمیند، کمیمنافقین ذکر 

 فِی وَیَمُدُّهُمْ بِهِمْ یَسْتَهْزِئُ اللَّهُ »مایدفرمیلی خاطر پیامبر ند و بعد برای تسکمی، اول رفتار آنها را تبیین «مُسْتَهْزِئُونَ

خداوند هم آنها را مورد  ،نند اما در مقابلکمیوید نگران نباش، آنها مؤمنین را استهزاء گمی گویا،«یَعْمَهُونَ طُغْیَانِهِمْ

مانند، دهد به نحوی که در طغیان و سرگردانی و سرکشی خودشان به نحو طوالنی و برای مدت زیاد میاستهزاء قرار می

 و ثواب پیدا نکنند. چه بسا اساساً از این تحیر و سرگردانی خارج نشوند و راه به سوی هدایت

 روایت درباره مجازات منافقین با استهزاء و خدعه

 نیم:کمیرا هم به عنوان تایید آنچه گفته شد بیان آن روایتی در همین رابطه از امام رضا)ع( وارد شده است که 

 ال و یمکر، ال و یستهزئ، ال و یسخر، ال جلّ و عزّ اللّه إنّ... حسن بن علی بن فضال عن ابیه قال سئلت الرضا)ع(: عن »

نیرنگ و مکر ند و نه خدعه و کمیدهد و نه مکر ند و نه مورد استهزاء قرار میکمیخداوند متعال نه مستخره « یخادع

 عما تعالی ،الخدیعة و المکر وجزاء االستهزاء وجزاء السخریة جزاء یجازیهم تعالی ولکنه »دارد و نه سخریه و استهزاء، 

 .2«کبیرا علوا الظالمون یقول

جزاء استهزاء، جزاء سخریه ند، جزاء و مجازات است، کمیکاری که خدا بلکه ند، کمیخداوند هیچکدام از این کارها را ن

 »یرد جزاءً،گمیند با آنها جزاءً و به سخریه کمی، استهزاء ند با آنها جزاءًکمیو جزاء مکر و خدعه، یعنی خداوند خدعه 

ویند، گمی، و إال خداوند باالتر و برتر از آن چیزی است که ظالمین درباره او «کبیرا علوا الظالمون یقول عما تعالی

                                                            
 .13. سوره یس، آیه 3
 .11، ص3. نورالثقلین، ج 2
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بسیار باالتر است و علو کبیر دارد از این امور، یعنی اینکه خداوند نه نیازی به استهزاء دارد و نه اغراضی که استهزاء 

، این دهد برای مجازات استاگر خداوند این کار را انجام میخداوند معنا دارد،  بارهکنندگان در استهزاء دارند در

مجازات هم برای تنبیه است، گاهی ممکن است کسی از این جزاء متنبه شود که این در مورد منافقین متصور نیست، 

ر حقیقت دکند. پس همان رفتار را با او می ولی مهم این است که کسی که این کار را با خداوند کند، خداوند هم جزاء

داء خداوند با منافقین و کفار مثل اعتداء آنها با خداوند است، خودشان است، اعترفتار جنس جزاء خدا از جنس 

 ند.کمینند خداوند  با خودشان کمیهرکاری که آنها با مؤمنین 

های طبیعی بر سنتانیم قاعده استخراج کنیم، اینها قواعدی هستند که چه بسا منطبق تومیاز بسیاری از آیات قرآن 

)خدعه، ها برای منافقین ذکر شدقاعده بدست آوردیم، ضمن اینکه این ویژگییک ، آیهشد، مثال ما در این چند بامی

هفت ویژگی  اگر عدم شعور و عدم علم را هم ضمیمه کنیم،و  فی االرض، سفاهت و استهزاءافساد بیماری دل و مرض، 

قواعدی که ما از آید. قاعده هم بدست می (های دیگری درباره منافقین است،ژگید اینها ویدر واقع خوچون  شود.می

خدعه باشد، خدا با او کسی که با خدا و مؤمنین اهل شد که بطور کلی بامیانیم استفاده کنیم چند قاعده تومیاین آیات 

ورد استهزاء قرار دهد خدا با او کسی که خدا را مند، کمیند، کسی که با خدا خدعه کند خدا با او خدعه کمیخدعه 

ند، اینکه اعمال ما مخصوصاً در این دنیا آثار وضعی دارد، و این آثار وضعی خواه و ناخواه گریبان انسان را کمیاستهزاء 

شد، یکی در مورد خدعه است که به صراحت فرمود و دیگری در مورد بامیای که شاهد ما یرد، این چند آیهگمی

 استهزاء بود.

 بحث جلسه آینده

 «مُهْتَدِینَ کَانُوا وَمَا تِجَارَتُهُمْ رَبِحَتْ فَمَا بِالْهُدَى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذِینَ أُولَئِکَ »آیه شانزدهم
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