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 جزء دوم  
جـــزء دوم قـــرآن کریم که از آیه 142 بقره آغاز و تا آیه 252 همان ســـوره ادامـــه دارد را می توان به دو 

بخش تقسیم کرد: 

بخش اول: آیات 142 - 152 سوره بقره
بخـــش اول ادامۀ آیات جزء اول اســـت که به بهانه جویی های یهودیان می پردازد؛ همانان که برای 
مخالفت با اسالم و منحرف ساختن مسلمانان از مسیر حق و هدایت به بهانه های گوناگون در مقابل 
آموزه های دین مبین اسالم می ایستند. این آیات هشداری است برای مسلمانان تا مراقب باشند و درپی 

کسب رضایت اهل کتاب و دشمنانشان دین نباشند؛ چرا که آنها هرگز از اسالم راضی نخواهند شد.1

ماجرای تغییر قبله و کارشکنی های یهود 
یکی از موضوعات مطرح شـــده در این بخش که در آیات 142 تا 152 درباره آن ســـخن گفته شـــده 

ماجرای تغییر قبله است. 

پیامبر اســـالم؟ص؟ مدت سیزده ســـال پس از بعثت در مکه و چند ماه بعد از هجرت در مدینه به امر 
خدا به سوى بیت المقدس نماز می خواند؛ ولی بعد از آن قبله تغییر یافت و مسلمانان مأمور شدند به 

سوى کعبه نماز بگذارند.

»َو ِمْن َحْیُث َخَرْجَت َفَوّلِ َوْجَهَک َش���ْطَر اْلَمْس���ِجِد اْلَحراِم«2: از هر جا ]و از هر شهر و 
نقطه اى[ خارج شدى، ]به هنگام نماز،[ روى خود را به جانب »مسجد الحرام« کن .

َتُهْم )بقره/120(: یهودیان و مسیحیان از تو راضی نمی شوند مگر آنکه 
َّ
ِبَع ِمل ی َتّتَ صارى  َحّتَ َیُهوُد َو اَل الّنَ

ْ
ْن َتْرضی  َعْنَک ال

َ
1. ل

از آیین شان پیروی کنی.

2. البقره: 144.
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در اینکه مدت عبادت مسلمانان به سوى بیت المقدس در مدینه چند ماه بود مفسران اختالف نظر 
دارند، از هفت ماه تا هفده ماه ذکر کرده اند؛ ولی هر چه بود در این مدت مورد سرزنش یهود قرار داشتند 
چرا که بیت المقدس در اصل قبله یهود بود. آنها می گفتند: اینان از خود استقالل ندارند و به سوى قبله ما 
نماز می خوانند و این دلیل آن است که ما بر حق هستیم. این گفتگوها براى پیامبر اسالم؟ص؟ و مسلمانان 
ناگوار بود. آنها از یک سو مطیع فرمان خدا بودند و از سوى دیگر طعنه هاى یهود از آنها قطع نمی شد، 

براى همین دلیل پیامبر؟ص؟ شب ها به اطراف آسمان می نگریست. گویا در انتظار وحی الهی بود.

َک ِقْبَل���ًة َتْرَضاَها:1 ما گردش روی تو به 
َ
َیّن ���َماِء َفَلُنَوّلِ َب َوْجِهَک فِى الّسَ

ُ
»َقْد َنَرى  َتَقّل

سوی آسمان را می بینیم ]مانند کسی که منتظر مطلبی است[ تردید نداشته باش که 
تو را به سوى قبله اى که آن را بپسندى برمی گردانیم.«

که پیامبر؟ص؟ دو رکعت  مدتی از این انتظار گذشت، تا اینکه فرمان تغییر قبله صادر شد و در حالی 
نمـــاز ظهر را در مســـجد »بنی ســـالم« به ســـوى بیت المقدس خوانـــده بود جبرئیل مأمور شـــد بازوى 

پیامبر؟ص؟ را بگیرد و روى او را به سوى کعبه بگرداند.

یهـــود از این ماجرا ســـخت ناراحت شـــدند و طبق شـــیوه دیرینه خـــود به بهانه جویـــی و ایراد گیرى 
پرداختند.2 آنها می گفتند: معلوم می شـــود که اسالم، دین درست و ثابتی نیست؛ زیرا مسلمانان یک 

روز به سمت بیت المقدس و روز دیگر به سمت مسجد الحرام نماز می خوانند. 

پیام کلی این آیات 
این آیات هشـــداری به مســـلمانان و نیز خبری از واقعیت این بهانه جویی هاست که ای مسلمانان 
بدانید یهودیان و اهل کتاب هرگز از شما راضی نخواهند شد؛ مگر آنکه دست از حق شسته و در مسیر 

آنها گام نهید که این معنا در آیه 120 سورۀ بقره نیز آمده بود:

َتُهْم ُقْل ِإّنَ ُهَدى اهلِل ُهَو اْلُهدى  
َ
ِبَع ِمّل

َ
ى َتّت

َ
صارى  َحّت

َ
»َو َلْن َتْرضى  َعْنَک اْلَیُهوُد َو اَل الّن

ذی جاَءَک ِمَن اْلِعْلِم ما َلَک ِمَن اهلِل ِمْن َوِلّىٍ َو ال َنصیٍر« 
َ
ْهواَءُهْم َبْعَد اّل

َ
َبْعَت أ

َ
َو َلِئِن اّت

هرگز یهود و نصارى از تو راضی نخواهند شد، ]تا به طور کامل، تسلیم خواسته هاى 
آنها شـــوى و[ از آیین ]تحریف یافته[ آنان، پیروى کنی. بگو: »هدایت، تنها هدایت 
گاه شده اى،  کنی، بعد از آنکه آ گر از هوى و هوس هاى آنان پیروى  الهی است!« و ا

هیچ سرپرست و یاورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود.

1. البقره: 144.

2. تفسیر نمونه، ج 1، ص 479.
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بخش دوم: آیات 163 - 242 سوره بقره
در ایـــن بخـــش یعنی از آیه 163 تـــا 242 در حـــدود 80 آیه به احکام فقهی و دســـتورات عملی دین 
اختصاص یافته اســـت. این آیات به خوبی نشان می دهد که دین تنها در رابطۀ فردی بین انسان و 
خدا خالصه نمی شود؛ بلکه گسترهݘ آن تمام عرصه های زندگی بشر؛ مانند مسائل عبادی، خانوادگی، 
اقتصادی و فرهنگی را در برگرفته و برای تک تک آنها برنامۀ جامع و کاملی دارد. آیات حقوقی قصاص، 
کید دارند که اسالم،  آیات عبادی روزه، آیات اجتماعی حج و نیز آیات نظامی جهاد همه بر این معنا تأ

قانون جامع برای جامعه بزرگ انسانی است که محدود به فرد، مکان و زمان خاصی نمی شود.

نکتـــه دیگـــر اینکه احکام فقهی در این آیات و نیز در آیات قرآن کریم، نشـــانگر کمال دین اســـالم و 
حقانیت آن است؛ زیرا بسیاری از این احکام در آیین یهود نیز موجود است و از سویی بخش هایی از 

احکام  تحریف شده آنها در دین اسالم حذف شده است.

احکام خوراکی ها: آیات 168 - 173
در این بخش، خداوند متعال دربارۀ چیز هایی که انســـان مجاز به خوردن آن اســـت و چیز هایی که 

خوردن آن برای او حرام است سخن گفته است:

ُه َلُکْم 
َ
ْیطاِن ِإّن

َ
ِبُعوا ُخُطواِت الّش

َ
بًا َو ال َتّت ْرِض َحالاًل َطّیِ

َ
ا ِفى اْل اُس ُکُلوا ِمّمَ

َ
َها الّن ّیُ

َ
»یا أ

َعُدّوٌ ُمبیٌن«1: اى مردم! از آنچه در زمین است، حالل و پاکیزه بخورید! و از پیروی گام 
به گام شیطان پرهیز کنید! چه اینکه او، دشمن آشکار شماست .

مال حالل خوردن به انســـان کمک می کند که انســـان پشت سر شـــیطان حرکت نکند و در مقابل، 
استفاده از مال حرام انسان را به دنبال شیطان می کشاند.

در ادامه، نام برخی خوردنی ها را می برد که در قانون الهی خوردن آنها ممنوع )حرام( است:

 ِبِه ِلَغیِر اهلِل  َفَمِن اْضُطّرَ َغیَر 
َ

ِهّل
ُ
َم َو َلْحَم اْلِخنِزیِر َو َما أ َم َعَلْیُکُم اْلَمْیَت���َة َو الّدَ َم���ا َحّرَ

َ
»ِإّن

ِحیٌم«2: بی تردید خدا ]خوردن[ مردار، خون،  َباٍغ َو اَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعَلْیِه  ِإّنَ اهلَل َغُفوٌر ّرَ
گوشت خوک و حیوانی را که ]هنگام ذبح [ نام غیر خدا بر آن برده شده را بر شما حرام 
کرده است؛ پس کسی که ]براى نجات جانش از خطر[ به خوردن آنها ناچار شود، در 
حالی که خواهان لذت نباشـــد و از حّد لزم هم تجاوز نکند، گناهی بر او نیســـت؛ زیرا 

خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

1. البقره: 168.

2. البقره: 173.
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 چند حکم با موضوع قصاص:
آیات 179-178

در آیه 179 موضوع مهم قصاص مطرح شده است:

ُقوَن«: اى صاحبان ِخرد! براى شما 
َ
ُکْم َتّت

َ
ْلباِب َلَعّل

َ
وِلى اْل

ُ
»َو َلُکْم ِفى اْلِقصاِص َحیاٌة یا أ

در قصاص، حیات و زندگی است؛ شاید تقوا پیشه کنید.

گر کسی به ناحق خونی را بر زمین بریزد؛ ولّی دم، حق دارد  یکی از دستورات دین، قصاص است که ا
ظالم را در مقابل خون مظلوم خود، قصاص کند.

سفارش به وصیت: آیات 182-180
در آیۀ 180 موضوع وصیت بیان شده  است:

ْقَربیَن 
َ
ُة ِلْلواِلَدْی���ِن َو اْل َحَدُک���ُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَک َخْی���رًا اْلَوِصّیَ

َ
»ُکِت���َب َعَلْیُک���ْم ِإذا َحَضَر أ

قیَن«: بر شما مقرر گردید: »هنگامی که یکی از شما در آستانه 
َ
ا َعَلى اْلُمّت

ً
ِباْلَمْعُروِف َحّق

گر مالی از خود به جا گذاشته است، براى پدر و مادر و خویشان به  مرگ قرار گرفت، ا
طور شایسته و پسندیده وصیت کند که این حّقی است بر عهده پرهیزکاران.«

روایاتی که تشویق به وصیت کردن می کنند 

کرم؟ص؟ فرمودند:  بر اساس روایات اسالمی، وصیت کردن مستحب مؤکد است. پیامبر ا

ِسه «1: براى هیچ مسلمانی 
ْ
ُتُه  َتْحَت  َرأ  َو َوِصّیَ

َّ
ْن َیِبیَت َلْیَلًة ِإل

َ
»َما َیْنَبِغی ِلْمِرٍئ ُمْسِلٍم أ

سزاوار نیست شب بخوابد مگر آنکه وصّیت نامه اش زیر سرش باشد.

در روایتی دیگر از رسول خدا؟ص؟ آمده است:

ٍة َحَســـَنٍة َماَت َشـــِهیدًا«2: هر کس با وصیت نیکو و پسندیده ای  »َمْن  َماَت  َعَلی  َوِصّیَ
بمیرد، شهید از دنیا رفته است.

گر انســـان مالـــی دارد وصیت کند  بـــا تکیه بر آموزه های قرآن و روایات بســـیار پســـندیده اســـت که ا
کارهای خیر هزینه شود و  نیز قسمتی از دارایی خود را برای بستگان و  بخشی از آن )تا یک سوم( در 

خویشاوندانی که از او ارث نمی برند در نظر بگیرد.

1. المقنعة، ص 666؛ السرائر، ج 3، ص 182؛ بحاراألنوار، ج 100، ص 194. 

2. الدعوات، ص 231؛ بحاراألنوار، ج 100، ص 200. 
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روزه و ماه مبارک رمضان: آیات 187-183
آیاتی که وجوب روزه را اعالم می کنند

در آیۀ 183 به موضوع وجوب روزه1 اشاره  شده است: 

ُقوَن«: 
َ
ُکْم َتّت

َ
ذیَن ِمْن َقْبِلُکْم َلَعّل

َ
یاُم َکما ُکِتَب َعَلى اّل ذیَن آَمُنوا ُکِتَب َعَلْیُکُم الّصِ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»یا أ

اى افرادى که ایمان آورده اید! روزه بر شـــما مقّرر و لزم شـــده است، همان گونه که بر 
پیشینیان شما مقّرر و لزم شد؛ تا پرهیزکار شوید.

از این آیه اســـتفاده می شـــود مهم ترین هدف روزه گرفتن، رســـیدن به مقام تقوا است که انسان در 
سایۀ مبارزهݘ شرعی با نفس، در روزهای ماه مبارک رمضان، قدرت ایستادگی در مقابل خواهش های 

نفسانی را پیدا می کند. 
ارزش و اهمیت روزه در روایات

دربارۀ اهمیت روزه روایات بسیار فراوانی از حضرات معصومین؟مهع؟ به ما رسیده است که در کتاب های 
فقهی و روایی وجود دارد. برای نمونه:

کرم؟ص؟ در حدیثی فرمودند: پیامبر ا

َکاَن َناِئمًا َعَلی ِفَراِشـــِه َما َلْم َیْغَتْب ُمْســـِلما«2: روزه دار در  اِئُم  ِفی  ِعَباَدِة اهلِل  َو ِإْن  »الّصَ
عبادت خدا به سر می برد؛ هر چند در رختخوابش خواب باشد؛ به شرط آنکه غیبت 

مسلمانی را نکند.

در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ می خوانیم:

ْلَف َمَلٍک َیْمَسُحوَن  
َ
َل اهلُل ِبِه أ

َ
 َوّک

ٌ
َصاَبُه َظَمأ

َ
ِة اْلَحّرِ َفأ

َ
 َیْومًا ِفی ِشّد

َ
ِ َعّزَ َو َجّل

»َمْن َصاَم هلِلَّ
ِئَکِتی 

َ
ْطَیَب ِریَحَک َو َرْوَحَک َمال

َ
 َلُه َما أ

َ
ْفَطَر َقاَل اهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
ی ِإَذا أ ُروَنُه َحّتَ َوْجَهُه  َو ُیَبّشِ

ّنِی َقْد َغَفْرُت َلُه«3: کسی که در گرما، یک روز را روزه بدارد و تشنگی را تحمل 
َ
اْشَهُدوا أ

کند، خداوند هزار فرشته را بر او می گمارد تا دست هاى خود را بر چهرۀ او کشیده و او 
را بشارت دهند. و پس از آنکه افطار کرد خداوند به او می فرماید: چقدر تو خوشبویی! 

اى فرشتگان من گواه باشید که من او را آمرزیدم.

که در آن، حکم وجوب روزه بر مکلفین  که آیه 183 و 184 مقدمه اند برای آیه 185  1. علمه طباطبایی؟هر؟ معتقد است 
اعلم می شود. المیزان، ج2، ص5.

2. ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص 51؛ بحاراألنوار، ج 93، ص 247. 

3. الکافی، ج 4، ص 64؛ من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 76؛ روضة الواعظین، ج 2، ص 350. 
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کرم؟ص؟ آمده است: در روایت دیگری از رسول ا

اِئِم ِعَباَدٌة َو َنَفُســـُه َتْســـِبیٌح «1: خواب شخص روزه دار عبادت است و نفس  »َنْوُم الّصَ
کشیدن او تسبیح و ستایش خداوند خواهد بود.

ماه مبارک رمضان و نزول قرآن در آن 

در آیه 185 سخن از ماه مبارک رمضان و نزول قرآن در آن به میان آمده است:

ناٍت ِمَن اْلُهدى  َو اْلُفْرقاِن«  اِس َو َبّیِ
َ
ْنِزَل فیِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللّن

ُ
ذی أ

َ
»َشْهُر َرَمضاَن اّل

]روزه، در چند روز معدوِد[ ماِه رمضان اســـت؛ ماهی که قرآن، براى راهنمایی مردم و 
نشانه هاى هدایت و روشن ساختن مرز میان حق و باطل، در آن نازل شده است.

ارزش و اهمیت ماه مبارک رمضان در روایات

کـــرم؟ص؟ و امامان  دربـــارۀ فضائـــل و اهمیت ماه مبارک رمضان روایات بســـیار متعـــددی از پیامبر ا
معصوم؟مهع؟ به ما رسیده است. از امام صادق؟ع؟ روایت است که فرمود:

یَماُن  ِمْنُه «2: کسی که یک روز از ماه رمضان  ِ
ْ

َج  ال ْفَطَر َیْومًا ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َخَر
َ
»َمْن أ

ج می شود. کند، روح ایمان از او خار را عمدًا و بدون عذر افطار 

در روایت دیگری آن حضرت به فرزندانشان چنین توصیه می کنند: 

ْرَزاُق َو ُتْکَتُب 
َ ْ
ُم ال ْهِر َفِإّنَ ِفیِه ُتَقّسَ

َ
ْنُفَسُکْم ِفی َهَذا الّش

َ
ْجِهُدوا أ

َ
»ِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن َفأ

ِذیَن َیِفُدوَن ِإَلْیِه َو ِفیِه َلْیَلٌة اْلَعَمُل ِفیَها َخْیٌر ِمَن اْلَعَمِل 
َ
َجـــاُل َو ِفیِه ُیْکَتُب َوْفُد اهلِل اّل

ْ
ال

کنید  ْلِف َشْهٍر«3: هنگامی که ماه رمضان فرا  رسید، تا آخرین حّد توان، کوشش 
َ
ِفی أ

]واجبات و مســـتحّبات را انجام دهید و از مکروهات و اعمال حرام بپرهیزید[. چرا 
که در آن ماه، ارزاق تقســـیم می شـــود و مدت هاى عمر، مقرر می گردد. در این ماه، 
نام حّج کنندگان نوشته می شود. در این ماه، شبی است )شب قدر( که انجام عمل 

خیر در آن، برابر با عمل در هزار ماه است .

آن امام همام همچنین در روایتی دیگر می فرماید:

ْن َیْشـــَهَد َعَرَفَة«4: 
َ
 أ

َّ
»َمْن َلْم ُیْغَفْر َلُه ِفی َشـــْهِر َرَمَضاَن  َلْم ُیْغَفْر َلُه ِإَلی ِمْثِلِه ِمْن َقاِبٍل ِإل

1. قرب اإلسناد، ص 95؛ دعائم اإلسلم، ج 1، ص 270؛ بحاراألنوار، ج 93، ص 248. 

ثة، ص 93؛ المقنعة، ص 347؛ وسائل الشیعة، ج 10، ص 251.  2. فضائل األشهر الثل

3. الکافی، ج 4، ص 66؛ تهذیب األحکام، ج 4، ص 192؛  إقبال األعمال، ج 1، ص 69.

ثة، ص 123؛ بحاراألنوار، ج 93، ص 375.  4. دعاغئم اإلسلم، ج 1، ص 269؛ فضائل األشهر الثل
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کســـی که در ماه مبارک رمضان مورد مغفرت و بخشـــودگی واقع نشود، تا سال دیگر 
مـــورد مغفرت  قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه به حج برود و در صحراى عرفات مورد 

مغفرت حق واقع شود.
ارزش تالوت قرآن در ماه مبارک رمضان

در آیه 185 بیان شد که ماه رمضان، ماه نزول قرآن است؛ بنابراین تالوت قرآن در این ماه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. امام محمد باقر؟ع؟ در این باره فرمودند:

»ِلُکّلِ َشْی ٍء َرِبیٌع َو َرِبیُع اْلُقْرآِن َشْهُر َرَمَضاَن «1: هر چیزى بهارى دارد و بهار قرآن، ماه 
رمضان است. 

کرم؟ص؟  در خطبۀ شعبانیه فرمودند:  پیامبر ا

ـــُهوِر«2: 
ُ

ْجِر َمْن َخَتَم اْلُقْرآَن ِفی َغْیِرِه ِمَن الّش
َ
َکاَن َلُه ِمْثُل أ  ِفیِه آَیًة ِمَن اْلُقْرآِن 

َ
»َمـــْن َتال

کـــه در این ماه، یک آیه از قرآن تالوت کند بـــه او پاداش یک ختم قرآن در  هـــر کس 
ماه هاى دیگر داده می شود.

برخی آداب ماه مبارک رمضان

در آیه 187، خداوند متعال به برخی از آداب ماه مبارک رمضان اشاره کرده است. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کرم؟ص؟  فرمودند: به نقل از پیامبر ا

ْسَحاِر 
َ ْ
ِریَن ِبال وَن َعَلی اْلُمْســـَتْغِفِریَن َو اْلُمَتَسّحِ

ُ
ِئَکَتُه ُیَصّل

َ
»ِإّنَ اهلَل َتَباَرَک َو َتَعاَلی َو َمال

َحُدُکْم َو َلْو ِبَشـــْرَبٍة ِمْن َماٍء«3: همانا خداى تبارک و تعالی و فرشتگان او بر 
َ
ْر أ َفْلَیَتَســـّحَ

کسانی که در سحرها ]براى روزه گرفتن[ غذا می خورند و سحرگاهان ]از خداوند[ طلب 
آمرزش می کنند، رحمت می فرستند؛ پس هر یک از شما باید چیزى در سحر بخورد؛ 

گر چه جرعه اى آب باشد. ا

پرهیز از رشوه خواری: آیه 188
در آیه 188، قرآن کریم ما را از رشوه خواری و همچنین جمع آوری ثروت از راه نامشروع باز داشته است:

ْمواِل 
َ
ُکُلـــوا َفریقًا ِمْن أ

ْ
اِم ِلَتأ

َ
ْمواَلُکـــْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطـــِل َو ُتْدُلوا ِبها ِإَلی اْلُحّک

َ
ُکُلـــوا أ

ْ
»َو ل َتأ

1. الکافی، ج 2، ص 630؛ معانی األخبار، ص 228؛ وسائل الشیعة، ج 6، ص 203. 

2. عیون أخبار الرضا)علیه الس���لم(، ج 1، ص296؛ بش���ارة المصطفی، ص 436؛ فضائل أمیرالمؤمنین )علیه الس���لم(، 
ص 135. 

3. من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 136؛ أمالی طوسی، ص 497؛ بحاراألنوار، ج94، ص 344-343. 
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ْنُتْم َتْعَلُموَن«: و اموال یکدیگر را به باطل ]و ناحق[ نخورید! و براى 
َ
ْثِم َو أ ِ

ْ
ـــاِس ِبال الّنَ

گناه، ]قسمتی از[ آن را ]به عنوان رشوه[ به قضات  خوردن بخشی از اموال مردم به 
ندهید، در حالی که می دانید ]این کار، گناه است[.

کل مال به باطل که در آیه به آن اشـــاره شده اســـت موارد گوناگونی دارد. یکی از مصادیق آن ِقمار  أ
است که در حدیثی از امام جعفر صادق؟ع؟ به عنوان یکی از راه های درآمد از راه نامشروع به آن اشاره 

شده است.1

جهاد با دشمنان: آیات 195-190
در این آیات مســـئلهݘ   جهاد با دشـــمنان خدا بیان شده اســـت. آیه 190، دســـتور مبارزه با کسانی را که 
مبارزه مســـلحانه با مســـلمانان آغاز کرده اند صادر کرده و به آنان اجازه داده می دهد تا براى خاموش 
ساختن دشمنان، آنان نیز دست به اسلحه ببرند؛ ولی با توجه به این نکته از حدود الهی عبور نکرده 

و مرتکب ظلم به دیگران نشوند:

 َتْعَتُدوْا«: و در راه خدا با کسانی که با شما 
َ

ِذیَن ُیَقاِتُلوَنُکْم َو ل
َ
»َو َقاِتُلوْا فِی َسِبیِل اهلِل اّل

می جنگند بجنگید، و ]هنگام جنگ از حدود الهی [ عبور نکنید.

 بخشی از احکام حج تمتع:
آیات 203-196

آیات این بخش، احکامی مهم از حج تمتع را بیان می دارد که انجام عمرهݘ حج، قربانی، تراشـــیدن 
موی سر، پرهیز از محرمات احرام؛ مانند: آمیزش جنسی، گناه، جدال و نیز وقوف در عرفات و مشعر، 

مواردی هستند که در این آیات به چشم می خورند.  

اتحاد و پرهیز از اختالف: آیات 213-208
در ایـــن آیات دربـــارۀ پرهیز از اختالف و دعـــوت به وحدت و همدلی میان مؤمنین ســـخن به میان 

آمده است. آیه 208 در این باره می فرماید:

���ْیَطان«: اى 
َ

ِبُعوْا ُخُطَواِت الّش
َ
ًة َو اَل َتّت

َ
���ْلِم َکاّف ِذیَن َءاَمُنوْا اْدُخُلوْا فِى الّسِ

َ
َه���ا اّل ّیُ

َ
»َی���ا أ

کسانی که ایمان آورده اید! همگی در صلح و آشتی درآیید.

در آیه 213، دلیل اختالف را دو چیز بیان می کند که اولی نبود علم به حقوق و قوانین است و دومی 
که به مراتب خطرناک تر و جدی تر از اولی اســـت انحراف از حق و میل به ســـتمگری می باشـــد )َبْغَیًا 
َبْیَنُهْم(. اختالف نوع اول را اختالف قبل از علم می نامند که با آمدن علم، بساط آن برچیده شده و به 

1. تفسیر مجمع البیان، ج 2، ص 506. 
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اِس ِفیَما اْخَتَلُفوْا ِفیِه(؛  نَزَل َمَعُهُم اْلِکَتاَب ِباْلَحِق ِلَیْحُکَم َبیَن الّنَ
َ
اتحاد و اتفاق نظر تبدیل می شود )َو أ

اما اختالف نوع دوم که جنس آن از نوع خودبینی و ســـتمگری اســـت با ظهور دانش مشـــکلش حل 
نمی شود و اصوًل درمانی ندارد جز بازگشت به انصاف و عدالت خواهی.  

حکم شراب و قمار: آیه 219 
در آیه 219 خداوند، مؤمنین را از شرب خمر و ِقمار بازی نهی کرده است. تعبیری که در آیه به کار رفته 

است »خمر« و »میسر« است: 

»َیَسئُلوَنَک َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم َکِبیٌر«: از تو درباره خمر و میسر می پرسند. 
بگو: در این دو گناهی بزرگ است.

ع به معنی شراب انگور نیست؛ بلکه به معنی هر مایع مست کننده است که  »خمر« در اصطالح شـــر
امروزه از آنها با نام مشروبات الکلی یاد می شود.

»میسر« از ماده »یسر« گرفته شده که به معنی سهل و آسان است و از آنجا که »قمار« در نظر بعضی از 
مردم وسیله آسانی براى نیل به مال و ثروت است به آن میسر گفته شده است.1

احکام خانواده اعم از ازدواج و طالق و شیر دادن و عده وفات و طالق: آیات 240-221
در این آیات، احکام خانواده و مســـائلی مانند ازدواج و مالک های آن، مســـائل مربوط به شـــیردهی 

مادران و مسائل مربوط به طالق و عدۀ طالق و وفات مطرح شده است.
طالق،  حاللی که خدا آن را خوش نمی دارد

کرم؟ص؟ می خوانیم: در روایتی از رسول ا

»أبغض الحالل إلی اهلل الّطالق «2: طالق، حاللی است که خدا آن را خوش نمی دارد.

باید دانســـت، طالق با آنکه سبب از بین رفتن خانواده اســـت، ولی در مواردی چاره اى از تجویز آن 
نیســـت و وجودش از ضروریات زندگی اســـت. آنگاه که زوجین توافق اخالقی نداشـــته باشـــند یا علل 
دیگرى در میان باشد یا زن یا مرد یکی از دیگرى تنّفر داشته باشند تحریم طالق و عدم اجازه جدایی، 
موجب از بین رفتن آزادى و رفاه زن و مرد اســـت و هیچ عقل و وجدانی به چنین محرومیت و چنین 
جهّنم ســـوزان فتـــوا نمی دهد. هر قانـــون و دینی که طـــالق را تحریم کند بر خالف فطرت بشـــر قدم 

برداشته است. لذا اسالم با آنکه طالق را مکروه می داند آن را امضا کرده است.3

1. ر.ک به تفسیر نمونه، ج2، ص118.

2. نهج الفصاحه، ص157.

3 قاموس قرآن، ج4، ص232.



     •     24

نتیجه 
همان گونه که در آغاز اشاره شد بیان احکام با چنین تنوع و گستردگی که تمام عرصه های زندگی را 
دربرمی گیرد نشـــانگر این است که اسالم برای تمامی زوایای زندگی برنامۀ خاص و دقیقی دارد و این 

همان جامع و کامل بودن این دین الهی برای تمام انسان ها و در تمام زمان هاست. 


