تفسیر موضوعی زندگی با قرآن
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درس دوم  :جعل حالل و حرام
حالل و حرام را خدا تعیین می کند
حرَام لِتَفْ َترُوا عَلَى
َولَا تَقُولُوا ِلمَا تَصِفُ أَ ْلسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَال وَهَذَا َ
ال َّلهِ الْكَذِبَ إِنَّ ا َّلذِينَ َيفْتَرُونَ عَلَى ال َّلهِ الْكَذِبَ لَا يُفْ ِلحُونَ ﴿نحل ﴾116 -
بخاطر دروغی که زبانهاي شما توصیف میکند نگوئید اين حالل است و آن حرام ،تا بر
خدا افترا ببنديد ،کسانی که به خدا دروغ میبندند رستگار نخواهند شد.
***اين آيه در مورد بدعت گذاري در دين و حرام و حالل هاي غلط است و همان
افترا بستن به خداست .
کسی که گناه صغیره را کبیره بنامد و برعكس  .يا مكروهی را گناه و يا گناهی را
بخشیده شده اعالم کند بدعت گذار است و پیامبر (ص) فرمود  :بدعت گذاران بدترين
مخلوقاتند .
وقتی به کسی که گناه کرده است می گويید خدا کريم است و می بخشد به خدا افترا
بسته ايد .در اين صورت گنه کار تشويق به ادامه گناه می شود .
گناهكار را بايد تشويق به ترک گناه و توبه حقیقی کرد و آنگاه امیدوار به کرم خدا .
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ض َٰ َه َذا
اب َيأ ُخ ُذونَ َع َر َ
ف مِن َبع ِدهِم َخلف َو ِر ُثوا ال ِك َت َ
َف َخلَ َ
س ُيغ َف ُر لَ َنا َوإِن َيأتِ ِهم َع َرض مِثلُ ُه َيأ ُخ ُذوهُ أَلَم ُيؤ َخذ
َو َيقُولُونَ َ
مِي َث ُ
اق ال ِك َتا ِ
سوا َما فِي ِه
ب أَن َل َيقُولُوا َعلَى َ ِ
ّللا إِ َل ال َح َق َودَ َر ُ
اْلخ َِرةُ َخير لِلَذِينَ َي َتقُونَ أَ َف َل َتعقِلُونَ ﴿-١٦٩اعراف﴾

اْلَد َن َٰى
َعلَي ِهم
َوالدَا ُر

پس از آنها ،فرزندانی جاي آنها را گرفتند که وارث کتاب (آسمانی ،تورات) شدند؛
(امّا با اين حال )،متاع اين دنیاي پست را گرفته( ،بر اطاعت فرمان خدا ترجیح
میدهند) و میگويند(« :اگر ما گنهكاريم توبه میکنیم و) بزودي بخشیده خواهیم
شد!» اما اگر متاع ديگري همانند آن به دستشان بیفتد ،آن را (نیز) میگیرند( ،و باز
حكم خدا را پشت سر میافكنند ).آيا پیمان کتاب (خدا) از آنها گرفته نشده که بر خدا
(دروغ نبندند ،و) جز حق نگويند ،و آنان بارها آنرا خواندهاند؟! و سراي آخرت براي
پرهیزگاران بهتر است ،آيا نمیفهمید؟!
ادعاي بخشیده شدن گناه بدون دلیل بدعت و تحريف قرآن است
داستان سعد بن معاذ :
امام صادق عليه السالم مى فرمايد :گروهى نزد پيامبر خدا آمدند و او را به مرگ سعد بن معاذ خبر دادند ،پيامبر با
اصحاب براى تجهيز سعد حركت كردند ،و در حالى كه بر چهارچوب در غسّال خانه قرار داشتند به غسل دادن
بدن سعد فرمان دادند .هنگامى كه او را حنوط و كفن كردند و بر تخته اى براى حمل به سوى بقيع قرار دادند،
حضرت با پاى برهنه و بدون عبا دنبال جنازه حركت كردند ،سپس گاهى طرف راست جنازه را بر دوش مى گرفتند
و گاهى طرف چپ را تا به قبر رسيدند .پيامبر وارد قبر شد و با دست مباركش لحد چيد و از اصحاب مى خواست
كه سنگ و خاك به حضرت دهند تا روزنه هاى بين لحد را بگيرد؛ چون فارغ شدند و خاك روى لحد ريخته شد
و قبر به طور كامل بسته شد،
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فرمود :من مى دانم به زودى جنازه مى پوسد ولى خدا بنده اى را دوست دارد كه هرگاه كارى مى كند محكم و
استوار انجام مى دهد ،به اين خاطر در چينش لحد و بستن روزنه هاى آن با سنگ و خاك دقت كردم.
در آن لحظه مادر داغديده ى سعد از گوشه اى فرياد برداشت :اى سعد! بهشت بر تو گوارا باد،
ولى پيامبر فرمودند :اى مادر سعدا مطلبى را بر پروردگارت در مورد فرزندت اين گونه قاطع و
يقينى نسبت مده؛ زيرا فشار سختى به سعد وارد شد!!
چون پيامبر و مردم از دفن سعد برگشتند ،گفتند :اى پيامبر خدا! كارى را از شما در مورد سعد ديديم كه بر كسى
نديديم ،با پاى برهنه و بدون عبا تشييع جنازه آمديد .فرمودند :در اين حالت به فرشتگانى كه به تشييع آمده بودند
اقتدا كردم .گفتند :گاهى جانب راست و گاهى جانب چپ جنازه را بر دوش گرفتيد.
فرمود :در تشييع جنازه دستم در دست جبرئيل بود ،آنچه او انجام داد من انجام دادم .گفتند :شما براى غسلش اجازه
دادى و بر او نماز گزاردى و لحدش را چيدى آن گاه گفتى :فشارى سخت بر او وارد شد! فرمود :آرى ،زيرا با
خانواده اش بداخالق بود! ولى اگر انسان از ايمانى متوسط يا حداقل ،و عملى اندك برخوردار باشد ولى با سرمايه
اى سرشار از مكارم اخالقى زندگى كند ،و با خانواده و اقوام و مردم در همه ى زمينه هاى اخالقى خوش رفتار
باشد در دنيا كمتر دچار مشكل مى شود و در آخرت مكارم اخالقش رحمت و فيوضات بى نهايت حق را جذب
مى كند.
دقت کنيد  :شخصيتی به اين عظمت و اين گونه رفتار پيامبر (ص) در باره او  ،باز کسی حق
ندارد به طور قطعی و يقين اورا بهشتی بداند .
نکته دوم اينکه بد اخالقی با خانواده چقدر گناهی بزرگ است که هيچ چيزی مانع فشار قبر
بابت اين گناه نمی شود .
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ض َح َل ًل َط ِّي ًبا َو َل َت َت ِب ُعوا ُخ ُط َوا ِ
ت
اس ُكلُوا ِم َما فِي اْلَر ِ
َيا أَ ُّي َها ال َن ُ
ال َ
وء
س ِ
ان إِ َن ُه لَ ُكم َعدُو ُم ِبين ﴿-١٦٨بقره﴾ إِ َن َما َيأ ُم ُر ُكم ِبال ُّ
شي َط ِ
َوال َفح َ
ّللا َما َل َتعلَ ُمونَ ﴿-١٦٩بقره﴾
اء َوأَن َتقُولُوا َعلَى َ ِ
ش ِ
ای مردم! از آنچه در زمين است ،حالل و پاکيزه بخوريد! و از گامهای شيطان ،پيروی نکنيد! چه
اينکه او ،دشمن آشکار شماست! ( )١٦٨او شما را فقط به بديها و کار زشت فرمان میدهد؛ (و نيز
دستور میدهد) آنچه را که نمیدانيد ،به خدا نسبت دهيد)١٦٩( .
خُطُوَات :قدم ها  .گامها
يعنی شيطان انسان را قدم به قدم به سمت گناه جلو می برد  .پس مواظب باشيم  .بدترين گناه
نسبت دادن حالل و حرامهای جعلی به خداوند است
داستان شيطان و شيخ مرتضی انصاری
يكی از شاگردان شيخ انصاری(ره) می گويد زمانی كه در نجف اشرف و نزد شيخ انصاری به تحصيل مشغول بودم،
شبی شيطان را در خواب ديدم كه طنابهای متعددی در دست داشت ،پرسيدم :اين بندها برای چيست؟ پاسخ داد
اينها را به گردن مردم می اندازم و آنها را به سمت خويش می كشم و به دام می اندازم ،هركدام از اين طنابها برای
يک شخص است زنجيری را ديدم كه كلفت بود شيطان گفت :روز گذشته اين زنجير را به گردن شيخ مرتضی
انصاری انداختم و او را از اتاقش تا وسط كوچه كشيدم ،ولی علی رغم زحمات زيادم ،شيخ از قيد رها شد و
برگشت.
وقتی از خواب بيدار شدم ،در تعبير آن به فكر فرو رفتم .پيش خودم گفتم بهتر است كه از خود شيخ تعبيرش را
بپرسم از اين رو ،به حضور ايشان رسيدم ،خواب خود را كه برای ايشان تعريف كردم فرمودند :شيطان راست گفته
است ،زيرا آن ملعون می خواست مرا فريب دهد كه به لطف خدا از دامش گريختم.
شيخ انصاری در تعبير آن خواب گفت :ديروز ،من پول نداشتم ،اتفاقاً چيزی در منزل الزم داشتيم ،با خود گفتم
يک ريال از مال امام زمان(عج) نزدم موجود است و هنوز وقت مصرفش نرسيده است ،به عنوان قرض برمی دارم
و روزهای بعد ادا خواهم كرد .يک ريال برداشته از منزل خارج شدم ،همين كه خواستم پول را خرج كنم ،با خودم
گفتم از كجا معلوم كه من بتوانم اين قرض را ادا كنم؟ و در همين انديشه و ترديد بودم كه تصميم خود را گرفتم،
چيزی نخريدم و به خانه برگشتم و پول را سرجای خود گذاشتم.

