
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 کرونا در دایره دین 

 (های حفظ توسعه سرمایه معنوی خاندان مدرسی گر چه موضوع این شماره نشریه وصال )راه

و این موضوع هم به پیشنهاد اینجانب و برای تقویت ابعاد معنوی خاندان بزرگ مدرسی ،  می باشد

روز است که از شیوع   250حدود  که قلم در دست دارم  (  8/7/1399)  داده شده است اما هم اکنون

( در کشور عزیزمان ایران اسالمی می گذرد و تا 19بلیه عام البلوای ویروس منحوس کرونا )کوید

نفر از پیر و جوان و زن و مرد و از جمله دو نفر از چهره های   33000به حال باعث مرگ بیش از  

 مرحوم   دین و تحصیل کرده خاندان مدرسی به نام هایدوست داشتنی جوان و شاداب و بشاش و مت

دکتر سید مهدی الحسینی  مرحوم  ( و  31/4/1399متوفی  سید مهدی مدرسی فرزند سید جواد )

 ( شده است. 29/7/1399متوفی مدرسی فرزند مهندس سید محمد رضا )ال

جمله در ابعاد اجتماعی،  بشریت آثار زیانبار و مخرب را از  عالوه بر آن، شیوع این ویروس در دنیای  

اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی و علمی داشته است، به گونه ای که چون تا به حال    دینی،  سیاسی،

برای آن کشف و یا تشخیص داده نشده است، بشر   -  از بعد شیمیایی   -هیچ گونه واکسن و درمانی

 را به یاد قرون وسطی می اندازد.

از بعد دینی، اخالقی، تاریخی، روان شناسی و باالخره سبک    این بیماری واگیر دار توانسته است

 . زندگی تاثیرات فروانی را درجامعه بشری ایجاد می کند

 آن  یپرسش در ذهنها ایجاد نموده و برخی از دلسوزان در صدد پاسخ گویسوال و  دها و صد ها  

ات مردم و یا حتی نشر اعتقاد  و  اها بر آمده و برخی هم با استفاده از موقعیت، به تخریب باوره

   (شاِکلَتِهٌَِّعلى  یَْعَملٌُّ ُکل ٌّخرافات پرداخته اند. )

 یکی از محور های مهم بحث کرونا، نگاه دین به اینگونه بیماری ها است. 



 نگاه دین را می توان از ابعاد زیر مورد توجه قرار داد: 

 نگاه تاریخی دین به بیماری های واگیر دار -1

 اعتقادی دین به بیماری های واگیر دارنگاه  -2

 نگاه رفتاری دین به بیماران دارای بیماری های واگیر دار -3

 نگاه ارزشی دین به بیماران دارای بیماری های واگیر دار -4

 نگاه راهبردی دین به بیماری های واگیر دار  -5

ابعاد فوق، مجالی وسیع می طلبد اما در این مقال به دو نگ های فوق الذکر    اه از نگاههر یک از 

 پرداخته می شود. 

 نگاه رفتاری دین به ویروس کرونا 

 در این محور سه موضوع به طور اجمال مواجه می شود 

علم ))درمان است. از این رو    توصیه به  بهداشت و  رعایت  الف: اسالم به دنبال سالمت در پرتوی

همسنگ    -بر اساس برخی از روایات  _و آن را    قرار داده است  ((علم االدیان))را در کنار    ((االبدان

دانسته است. صد ها دستور العمل بهداشتی و تغذیه ای و رفتاری، همه گویای توجه    ((علم االدیان))

 اسالم به سالمت افراد از بعد جسمانی است. 

 . در این باره می توان هم به کتاب های طب روایی، و هم به کتاب های آداب رفتاری مراجعه نمود

 ب: اسالم به دنبال آرامش روحی فرد و جامعه است.

نگاهی که اسالم به بیماری و اختالالت جسمانی انسان مسلمان دارد نگاه آرامش بخش و تسکین  

 دهنده است. 



از آن جهت که سیستم ایمنی بدن را به شدت  _ رامی روحی، می تواندآچرا که اضطراب و نا

 شود.  ، خانواده و جامعهفردها در  عامل ایجاد و شدت گرفتن بیماری تضعیف می کند_ 

اسالم، بیماری های مسلمانان را عموما یا عامل تکفیر سیئات و یا موجب ترفیع درجات می داند و  

 معرفی می کند.حتی مردن با بیماری های مسری را در ردیف شهادت 

 ج: اسالم برای جلوگیری از شیوع بیماری های مسری، دستور العمل های متنوع دارد. 

اولین دستور العمل اسالم، خانه نشینی و ترک سفر است. همان چیزی که همه متخصصان در تمامی  

 لزامات حکومتی اجرایی کردند. اکشورها، آن را توصیه و بعضا با 

 ست که فرمودند: ( نقل اصاز پیامیر خدا )

ال یصیبه اال ما کتب اهلل له ... فلیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلده صابرا محتسبا یعلم انه  ))

 1 (( اال کان له مثل اجر شهید 

]اگر فردی مبتالی به طاعون)بیماری مسری و واگیردار( شد و از شهر خودش خارج نشد در راه  

 مقرر کرده است را پذیرفت، اجر شهید خواهد داشت[ رضای خدا و آنچه خدا برای او 

 : در سخن دیگری پیامبر می فرمایند

 2  (نتم بها فال تفروا منه(ا)و اذا وقع )الطاعون( بارض و ) 

 وارد شد از آنجا فرار نکنید[ -بیماری های واگیر دار –بیماری طاعون  ی]اگر در سرزمین

 ند: در سخن دیگر آمده است که پیامبر)ص( فرمود

 3( ف(حر من الزارابط فی سبیل اهلل و من فر منه کان کالف م)من اقام فیه کان کال )
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های واگیر دار آمده است بماند مانند پیکار جویی است که در راه    ]هر کس در منطقه ای که بیماری

 است[خدا می جنگند و هرکس از آن منطقه فرار کند مانند کسی است که از میدان جنگ فرارکرده 

 دومین دستور العمل اسالم ترک عیادت و معاشرت بیماران واگیر دار است.

 در این باره فرمودند: )ص(پیامبر

 فَأَسْرِعُوا  بِهِمْ  مَرَرْتُمْ  إِذَا  وَ  عَلَیْهِمْ  تَدْخُلُوا  لَا  وَ  الْبَلَاِء  أَهْلِ  إِلَى  النَّظَرِ  مِنَ  أَقِلُّوا  ص  اللَّهِ  رَسُولُ   قَالَ   ))

 4(( .أَصَابَهُمْ مَا یُصِیبُکُمْ لَا الْمَشْیَ

ها به شما    ]بر آنان وارد نشود و اگر آنان را دیدید از کنار آنان با سرعت عبور کنید تا بیماری آن

 سرایت نکند[ 

در سراسر دنیا از دید و بازدید و عیادت بیماران مسری منع می کردند. مراکز درمانی  یادمان باشد که  

 سال قبل فرموده است. 1400دستوری است که اسالم در بیش از ن او این هم

 نگاه ارزشی دین به بیماران کرونایی 

یکی از اهداف روایات مربوط به بیماری های واگیر دار و داری اپیدمی،   ،شکی نیست که در مجموع 

 آرامش بخشی به جامعه اسالمی است.

با این جریانات اطالع رسانی می کنند ضمن    و ای کاش رسانه ها و مسولین محترم هم که در ارتباط 

 رعایت می کردند. بیان اهمیت رعایت دستور العمل های بهداشتی، این اصل)آرامش جامعه( را کامال  

های واگیر دار را در   به هر حال روایاتی وجود دارد که با صراحت تمام، در گذشتگان با بیماری

 ردیف شهدا قرار می دهد.

 است:  آمده  )ص(از پیامبر 
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 5( طاعون شهادت لکل مسلم(لا))

 ]مردن با طاعون برای مسلمان شهادت است[  

 و نیز از پیامبر )ص( آمده است: 

 6))الطاعون شهاده المتی(( 

 ]مردن با طاعون برای امت من شهادت است[ 

 ونیز از آن حضرت است که فرمودند: 

 7( الصالحین قبلکم و هو شهاده(الطاعون رحمه ربکم و دعوه بنبیکم و موت ان ))

( است و قبل از  ص]به درستی که طاعون رحمتی از جانب خدای متعال و موجب دعای پیامبر) 

 های شایسته با این مرگ ازدنیا رفته اند و این مرگ  شهادت است[ شما انسان

واگیر دار را  و در روایت دیگری آمده است که روز قیامت، شهدا و درگذشتگان با بیماری های  

حاضر می کنند؛ و ایشان ادعا می کنند که ما هم در ردیف شهدا هستیم و در نهایت آنان را در ردیف 

 شهیدان قرار می دهند. 

روایتی که عرض می شود آن است که: )در روز قیامت میان شهدا و اموات درباره در ن  و آخری

 ی می دهد.های واگیر دار اختالف و مخاصمه ای رو گذشتگان بیماری

 و مردگان همشهدا دوست دارند تا جانباختگان کرونایی)البته مسلمان(را در دایره خود قرار دهند  

بگیرند. آنان هم، مانند ما در    تا در ردیف شهدا قرارادعا می کنند اینان در میدان جنگ نبوده اند  

 . بستر و در منزل و بیمارستان جان داده اند. پس باید در ردیف ما باشند
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تگو اینگونه استفاده می شود که در گذشتگان طاعونی )بیماری های مسری ، کرونا و ..( جایگاه  ف گاز  

 آید.به وجود  گفتگوییرفیعی دارند و گرنه نباید میان شهدا و سایر اموات اینگونه 

در نهایت، روایت برای ما روشن می کند که خداوند در این امر قضاوت می کند و اموات کرونایی 

 در دایره شهدا قرار می گیرند. 

   :خالصه آنچه گفته شد این است که

و همگان باید    های ویژه ای دارد  اوال: اسالم در زمینه سالمت و بهداشت فرد و جامعه دستور العمل

 ها التزام داشته باشند.  به این دستور العمل

 مراسم ختم و چله و سال و ...  انجامثانیا: اگر سرمایه های ظاهری مثل تشییع جنازه با شکوه، یا 

نیست بلکه اینگونه   ایشانو یا خانواده های    ان برای برخی از اموات وجود ندارد دلیل بر نقص آن

 جان باختگان در ردیف شهدا هستند.

ید با آرامش روحی و بدور از هرگونه اضطراب و نگرانی به سر برد و اسالم  ثالثا: جامعه پیوسته با

 رائه می دهد.اها، آموزه های منحصر به فردی را  در این باره نیز، حتی در بحران

 و السالم علیکم 

 

  

 


