
 یزد شدگان کرونایی در استانفوت  28/8/99شامگاه  سید محمد کاظم مدرسی در بازآفرینی سخنرانی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1بِمَسْبُوقِینَ  نَحْنُ وَمَا الْمَوْتَ بَیْنَكُمُ قَدََّرْنَا قال اهلل تبارک و تعالی:  نَحْنُ

 [ !گیردکسی بر ما پیشی نمی ما در میان شما مرگ را مقدَّر ساختیم؛ و هرگز ]

مجلس امشب ما که متاسفانه به خاطر شرایط کرونایی، شرکت کننده حضوری ندارد و از طریق سیمای مرکز  

ماه گذشته در استان 9که طی حدود    پا شده است  ر ببه پاس مردان و زنانی  یزد به صورت زنده پخش می شود  

 اند. یزد به رحمت حق رفته 

هم استانی خود را بواسطه بلیه کرونا از دست    1214( تعداد  28/8/99تا الحال )  1398ما از نیمه اسفند  

مانند مرحوم شمسامور و خدوم بودهنایم که در بین آنان مردان و زنانی  داده عالم  الدینی)شهیدسالمت(،  اند 

 . و.. مرحوم دکترمرشدی، مرحوم نیكوروش، مرحوم دستا ،اللهیمرحوم آقای سیدجوادآیتالقدر جلیل

ضمن طلب مغفرت برای همه آنان و آرزوی صبر و سالمتی برای   من در ابتدای برنامه برخود الزم می دانم تا

اند، برنامه را ترتیب دادهاز هیئت محترم رزمندگان استان یزد که با کمک صدا و سیما این    های ایشانخانواده

 کمال تقدیر و تشكر را داشته باشیم. 

 مقدمه:

است و    ایم که از جامعیت برخوردار است. اسالم دین جامع و کاملهمه ما مفتخریم که دین و آئینی را پذیرفته 

 سایر شرایع است. راین از امتیازات شریعت اسالمی ب

 شود.که در حال حاضر به سه مورد اشاره می مختلفی امكان پذیر استهای اثبات جامعیت دین اسالم از راه

 های اسالم اعم از عقاید، احكام، اخالق، آداب و معارف دین. راه اول: همه جانبه بودن آموزه 
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 السالم( بیت )علیهمآله( و اهل وهیعلاهللییامبر )صلپراه دوم: جامعیت رهبران اسالمی مانند 

های نو ظهور و حوادثی که در هر زمان ممكن است برای جوامع بشری پیش آید،  هددی پ  راه سوم: برخورد با

 اعم از حوادث اجتماعی، سیاسی و طبیعی. 

الشاع قرار داده شده است که تمام شئون  زندگی او را تحت  جدیدای  نو ظهور و حادثه  بشر گرفتار پدیده   امروز

 است.

 امنیت را از بشر گرفته است. وآرامش 

 الشاع قرار داده است.اقتصاد بشری را تحت

 روابط خانوادگی، اجتماعی و حتی سیاسی را مختل کرده است. 

رفت و    در برخی از شهرها و مناطق،طیلی کشانیده  عت  هرا بهای مذهبی و آئینی  و نیز برنامه  یکز آموزشامر

 کرده است.مختل مانند زمان حكومت نظامی آمدها را 

 .اموات هستندها با تمام ظرفیت مشغول دفن ن ها مملو از بیمار و قبرستاتمامی بیمارستان

ای که مراکز علمی و  ها اثر منفی دیگر در پرتوی شیوع ویروس کرونا است؛ کوچكترین ذره ها و ده همه این 

آن اظهار    بعد علمی  شمندان جهان ازماه، دان  9آکادمیک دنیا را مات و متحیر خود ساخته و هنوز بعد از گذشت  

 کنند. عجز می

 کند در دوران قرون وسطی زندگی می درباره این ویروس بشر از بعد علم و گویا

 تر بوده است.این بیماری در مدت مشابه از هرجنگی تا به امروز کشنده 

ها دارد. آیا اینگونه بیماری  پدیده با توجه به این جریان باید دید اسالم چه دیدگاهی به این حوادث و  حال  

 دارند؟  دستورالعملیدار در فرهنگ اسالمی های واگیر 

ها وجود دارد که بعضا ها روایت در ابعاد گوناگون این نوع بیماریده شود که  ، روشن میمطالعه جوامع رواییبا  

 روایی شیعه و بعضا در جوامع روایی اهل سنت آمده است. هایکتابدر 



 توان به چند دسته تقسیم کرد.یات را میاین روا

 داند.های گسترده میدارای ظرفیت هافرصت  گروه اول: روایاتی که بالها را از بعد

 2. بِهَا تُحِیطُ نِعْمَةٌ فِیهَا لِلَّهِ  وَ إِالَّ بَلِیَّةٍ مِنْ السالم( آمده است: مَاعسكری )علیهاز امام

 است[  شده احاطه الهى نعمت با آن  اطراف آنكه مگر نیست بالیى ]هیچ

ریزی و اقدام جدی برداری از آنها برنامهی نیز وجود دارد که باید برای بهرهیهایعنی در کنار هر تهدیدی، فرصت 

 کرد. 

خصوص ایران اسالمی، مشكالت عدیده منحوس کرونا که برای جامعه بشری و به  عمومیحال باید دید این بلیه  

 هایی را در خود دارد.داشته چه ظرفیتای را در پی

با همه خسارت  -1 درپی داشت و از جمله تعطیلی مراکز عبادی مثل مساجد و اماکن هایی که  این جریان 

مذهبی و زیارتگاهی، روح دعا و تضرع و استغفار را در بیشتر مردم باال برده است و آنان را برای التجاء و 

 تضرع مهیا کرده است.

 است. های بسیار وسیع این بلیهاز دیگر آثار مثبت و به تعبیر دیگر از ظرفیت توجه به آنو   یاد مرگ -2

 با توجه به آن که هرکسی، مرگ را در چند قدمی خود می بیند. 

و دست   -3 گناهان  از  توبه  و  هراسی  معصیتگناه  از  بسیاری  از  دور شدن  به_ها  کم  توفیق  هرچند  صورت 

 های این جریان است. توبه از گناهان از دیگر ظرفیتو باالخره  _جبری

این جریان باعث شد تا شبهات دینی و اعتقادی متعددی از جمله تعارض بین علم و دین در اذهان و فضای    -4

موقع و اقدام تحقیقی و علمی، افزون بر رفع شبهات  مجازی عمومی منتشر شود و دانایان و حوزویان با ورود به

  یاعتقادی جامعه جوان شدند.نیهموجب تقویت ب
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و اقشار   هردکمردم مانند دوران دفاع مقدس، احساس مسولیت    شدهباعث    در بعد روابط اجتماعی و عاطفی  -5

آموزان و بازاریان و خیران و کسبه و ... در این عرصه مختلف اعم از طالب، روحانیون، دانشگاهیان و دانش

های غسل و کفن و دفن اموات ها، برنامهبضاعت، بیماران، بیمارستانمردم بی  برای تهییه مایحتاج    و  ندووارد ش

 ریزی کنند.برنامهکرونایی و ...

با توجه  سازی شد و هر کسی در هر سنگری،  در حقیقت، سازماندهی مجدد نیروهای مردمی شكل گرفت، جبهه 

 بیش حضور پیدا کرد. وکماش به توانایی

ها و جهاد علمی برای ساخت واکسن این بیماری  تجهیز بیمارستان  های مومنانهمواسات و کمک های  رزمایش

 بیماری حاصل شد.زمان شیوع این  ی است که درهای ارزشمنداز جمله دستاورد و درمان آن

دولتی   ها عبارت است از: ضعف مدیریتآن   گردید، که از جمله    ها و نواقص هم آشكارالبته در این میان کاستی

 . یی که کم و بیش دیده شدهاو سوءمدیریت

از دیگر    زمره والساعه و رهای دولتی و حكومتی، تصمیمات دیر هنگام و بعضا خلق عدم هماهنگی بین دستگاه

 نواقص آشكار شده در این جریان بود. 

عمومی به   یهاریگروه دوم: روایاتی است که باعث آرامش جامعه از لحاظ روانی است. معموال بالها و گرفتا

ها و  های روحی و روانی و استرسکند و بیماریخصوص اگر طوالنی مدت باشد، آرامش جامعه را سلب می

 شود.ها عارض بر جامعه میاضطراب

بیماری ایمنی بدن است و اضطراب و بدیهی است برای جلوگیری از  بهترین امور تقویت سیستم  ها یكی از 

 ایمنی ضربه وارد می کند.وحشت به شدت به سیستم 

دارد، که نمونه آن های اسالمی معموال با محوریت تقویت سیستم اعصاب و روان فرد و جامعه گام بر میآموزه 

 کند.ها بیان میها را در قالب نعمتروایات گروه اول است. چرا که در درون بال، فرصت



اختصاص دارد که اگر مسلمانی با بیماری واگیردار)طاعون( از بخش دیگری از روایات این گروه به این بیان  

الطاعون شهاده لكل مسلم  ]مرگ با طاعون    فرماید:می   آله(وعلیهاهللی، در حكم شهید است پیامبر )صلدنیا برود

 3برای هر مسلمانی شهادت است[ 

آید شهدا مدعی  میای بین شهدا و اموات به وجود  که روز قیامت مخاصمه  آمده استحتی در برخی از روایات  

در مقابل دشمن   گویند، ایشانمسری از ما هستند و اموات میو    دار های واگیر هستند که در گذشتگان از بیماری

 نبودند و در جبهه کشته نشدند پس باید در ردیف ما )اموات( باشند. 

های مسری در ردیف  شود که در گذشتگان بیماریرت حق  جل و عال حكم می تا اینكه باالخره از جانب حض

 4شهدا هستند.

های واگیردار، در حكم شهید هستند شود که در گذشتگان از بیماریاز این قضایا و روایات اینگونه روشن می

 هابیماری این به مبتال افراد برای هم و هدداغدی هایخانواده برای هم و جامعه برای هم و این نگاه کامال

.آرامش بخش است  

و رعایت دستورالعملگروه سوم را  بیماران  این  با  برخورد  نحوه  که  را روشن    های: روایاتی است  اجتماعی 

 کند.می

ثانیا: دار باید قرنطینه شوند و  واگیر  هایبیماری  شود که اوال بیماراناز این دسته روایات نیز اینگونه استفاده می

که در فرصت دیگری تبیین   کند.اجتماعی را روشن می گذاریدیدن آنان نروند و در مرحله سوم فاصلهبه افراد

 خواهد شد. 

 اللَّیْلُ  بَقِىَ  وَ  بَقیتُ  ما (  اَبَداً)  اللَّهِ  سَالمُ  مِنَّى  عَلَیْکَ   بِفِناَّئِکَ  حَلَّتْ  الَّتى  االَْْرْواحِ  عَلَى  وَ  اَباعَبْدِاللَّهِ  یا  عَلَیْکَ  اَلسَّالمُ

 الْحُسَیْنِ   اَوْالدِ  عَلى  وَ  الْحُسَیْنِ  بْنِ  عَلِىِّ  عَلى  وَ  الْحُسَیْنِ  عَلَى  اَلسَّالمُ  لِزِیارَتِكُمْ  مِنَّى  الْعَهْدِ  آخِرَ  اللَّهُ  الجَعَلَهُ  وَ  النَّهارُ  وَ

 الْحُسَیْنِ اَصْحابِ عَلى وَ
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 برکاتهواهللورحمهعلیكموالسالم

 مدرسی سیدمحمدکاظم


