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تفسیر بعضي از صفات متقین در آیات ابتدایي سوره بقره
علن ٍ يقيي دٍ هقَلِ جذا از ّن ّستٌذ .علن هجوَعِ آگاّیّا ٍ داًش اًساى است مِ ّويي علن در زتاى
رٍايات تِ عٌَاى ًَر گفتِ شذًَُ ،ري مِ رٍشٌیتخش اًساى ٍ حياتتخش جاهعِ است.
علن در ٍاقع يل هَّثت الْی است ٍ از ًاحيِ خذاًٍذ تِ قلة ّر شخض هستعذ مِ خذاًٍذ تخَاّذ اًذاختِ
هیشَد .ايي علن تا علَم اهرٍزي داًشگاّی ٍ غيرُ هتفاٍت است ٍ ّرمس تِ ايي درجِ از علن ًویرسذ.
اگر علن تِ ايواى ٍ يقيي تثذيل شَد رشذ ٍ ّذايت تِ سراغ اًساى هیآيذ .الثتِ تِ قَل شْيذ هطْري گاّی
اًساى تِ چيسّايی علن دارد ٍ دائواً در شل هیهاًذ .ايي تَقف در شل خطرًاك است ٍ احتوال دارد گوراّی تِ
ّوراُ داشتِ تاشذ مِ اًساى تِ ّوِ چيس شل مٌذ ٍ ًتيجِ ًگيرد.

خَب است مِ اًساى از شل عثَر مٌذ ٍ تِ يقيي ترسذ .اّل تقَا پس از علن ٍ ايواى تِ يقيي هیرسٌذ « ٍ
تاالخرُ ّن يَقٌَى» تٌاترايي مسة علوی مِ از هقَلِ ًَر است تاعث رشذ هیشَد ٍ در آهَزُّاي ديٌی آهذُ
است مِ «خذايا پٌاُ هیترم تِ تَ از علوی مِ سَدهٌذ ًيست».
يقيي تاالتر از علن است .در آيات اتتذايی سَرُ تقرُ تعضی طفات هتقيي رمر شذُ است مِ هتقيي مساًی
ّستٌذ مِ ايواى تِ غية هیآٍرًذ ( دائن تر ايواًشاى افسٍدُ هیشَد) ٍ اقاهِ ًواز هیمٌٌذ ٍ از آًچِ رٍزيشاى
مردين اًفاق هیمٌٌذ ٍ در آيِ تعذ هیفرهايذ مِ تِ متاتی مِ تِ عٌَاى قرآى تر پياهثر ( ص) ًازل شذُ ايواى
دارًذ ٍ ًيس تِ ساير متابّايی مِ تر پياهثراى قثل از پياهثر اسالم ًازل شذُ ايواى دارًذ ايٌاى تِ آخرت ًيس يقيي
دارًذ.

ايٌجا ايي پرسش هطرح هیشَد مِ چرا هتقيي از آًچِ خذاًٍذ رٍزيشاى مردُ اًفاق هیمٌٌذ « هوا رزقٌاّن
يٌفقَى» ٍ عثارت « هي اهَالْن» ًياهذُ است؟ دٍ پاسخ هیتَاى تِ ايي پرسش داد .ينی ايٌنِ تعثير « هي
اهَالْن» فقط اًفاق هالی را درترهی گيرد ،درحالیمِ ّوِ هردم ًویتَاًٌذ داراي هال ٍ ثرٍت تاشٌذ مِ تتَاًٌذ
اًفاق مٌٌذ؛ تٌاترايي دايرُ « هوا رزقٌاّن يٌفقَى» فراتر ٍ گستردُتر از اًفاق هال است ٍ شاهل هال ٍ ًيس اًفاق
علنٌّ ،ر ،تياى ٍ غيرُ هیشَد .پاسخ ديگر ايي است مِ تنيِ تر تعثير «رزقٌا» ّن ًشاى هیدّذ در اهَال اًساى
هَاردي ٍجَد دارد مِ زيرهجوَعِ رزقٌا قرار ًویگيرد تِ عٌَاى سرهايِاي مِ اًساى از هال حرام تِ دست آٍردُ
تاشذ رزق ًيست ،تلنِ رزق از راُ حالل ٍ شرع تِ دست هیآيذ مِ خذاًٍذ هیفرهايذ « رزقٌاّن» ٍ ايٌْا ّوِ
عطايا ٍ رزق الْی حساب هی شَد.

