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 21ها و پیام هاي معلم   ویژگی

 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  درآمد
و بـه   که ما را آفرید و به پاس بی چیزي و ناچیزي ما !ان را بادوستایش خداي منّ حمد

 چنـان هدایتگریش با ارسال رسوالن و انزال کتب بر ما منت نهـاد،   و یاد عظمت و بزرگی
نعمت بزرگی بخشید) هنگامی که در میـان آنهـا   ( خداوند بر مؤمنان منت نهاد« چه فرمود:

نها را پاك کنـد و کتـاب و   ات او را بر آنها بخواند و آیامبري از خودشان برانگیخت، که آیپ
  1».حکمت بیاموزد

 ،منـت ننهـاد   گفتنی است که او بر هیچ نعمتش، به جز ارسال هدایتگران صاحب کتاب
بـه  کرد و توجهش  می چرا که اگر کافه بشریت از نخست تا کنون تنها بر این پدیده اعتماد

، هـزاران نفـر بـر    اي شد، و هـر ثانیـه   نمی مراه و متحیر یافتهیچ سو جز آن نبود، هرگز گ
  گشت. نمی طعمه جهنم افزون

ی آن تجلّدر  متعال اونددکه به دست بشر رسید، و خقرآن) ( شگفتا از این کتاب بزرگی
بگذرد، هرچه در آن تفکر و تـدبر گـردد،   ها  که هرچه قرائت شود، هر چه از زیر چشم، کرد

                                                
1 .}نؤْملَى الْمع نَّ اللَّهم یلَقَدثَ فعینَ إِذْ ب هِمنْ أَنْفُسولًا مسر لَیهِمآیتْلُو ع یهِم و ـهـ ات الْکتَـاب  علّمهـم  یهِم ویزَکّی

  .164آل عمران:  }والْحکْمۀَ
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 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  22(    

و خستگی، ابهـام و   ذکر و در آن فکر شود، هیچ به اندراس و کهنگی و تکرارهرچه بیشتر 
حـی  ( کتابی است از سوي؛ ي عالم استها مافوق همه کتابکه  چرا ید،کم حوصلگی نگرا

قائم به ذات خویش و هر آنچه هست به ؛ که حی جاودان و پابرجااي  یگانه معبود«مطلق) 
  1».و قائم استاذات استوار 

 ود:مـ عهـده دارد، چنانچـه فر   اعلی بر حد را درها  خالق عالم پرورش انسان؛ از آنجا که
  2».این است خداوند، پروردگار شما که آفریننده همه چیز است«

جـري قـانون   قـانون و م ؛ براي انسـان  ،نیازها ترین و ضروري ترین در این راستا بدیهی
م حـج، بـر شـتر    در حـالی کـه هنگـا    |از رسـول خـدا   جابر بن عبـداهللا است، چنانچه 

 فرمـود: ، نقـل کـرده،   ز عرفه به خواندن خطبه مشغول بودوردر  و مخصوص خود سوار بود
ریـد هرگـز گمـراه نشـوید،     گذاردم که اگر آنهـا را بگی ان شما دو چیز اي مردم! من در می«

  3».و خاندانم و اهل بیتمقرآن) ( کتاب خدا
خاندان و عترت او، که بـه دنبالـه رهبـران، پیشـین از یکصـد و بیسـت و چهـار هـزار         

                                                
1 .}الْح وإِالّ ه ال إِله یالْقَ یاللّه255بقره:  }وم.  
 .62غافر:  }ء یذلکُم اللّه ربکُم خالقُ کُلِّ شَ{. 2

ـ قـول:  یناقته،  یوم عرفه و هو راکب علی یام الحج فیا یت رسول اهللا فیرا«عن جابر بن عبداهللا قال: . 3 ا ی
ـ  یقد ترکت ف یها الناس! انیا ـ یاهـل ب  یکم ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا کتـاب اهللا و عترت ح یصـح » یت

 .2408/ح 4ح مسلم: ی، و صح3786ث ی، حديترمذ
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 ) 23ها و پیام هاي معلم  ( ویژگی

کـه طبـق    1؛ باشند می و یکصد و بیست و چهار هزار و بیست و دو نفر اوصیاء ،^پیامبر
  روایات معتبر در اخبار اسالمی نقل شده است.

کتاب آسمانی، به عنوان قانون زندگی بر بشـریت آمـد،    ترین نیز قرآن کریم که عالیو 
کـالم  ( و این کتابی است که قطعاً شکست ناپذیر، که هـیچ گونـه بـاطلی   « چنانچه فرمود:

  2».آید نمی آن) نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن برتري بر
ؤال، مشـکل، و هـر معمـایی را پاسـخ     و از مهمترین ویژگی قرآن این است، که هر سـ 

  3.»و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است« گوست، چنانچه فرمود:
ریت معاصـر،  بـراي بشـ   کـه  هنگامی که قرآن بیانگر همه چیـز اسـت، در ایـن راسـتا    

جهانی پیش آمد، و عرصه زندگی را براي همـه هماننـد زنـدانی     بزرگترین بالي جان سوز
معمـایی پیچیـده و مـبهم    ها  به طوري که براي بیشترین انسان ،تنگ و سخت نموده است

گردد، و چه بسیارند کسانی که در کاوش و جستجوي حقیقت، و شـناخت واقعـی    می تلقی
  باشند. می آن از نظر اسالم

حقیر با توجـه بـه   ، ق، از زمان نخست ورود کرونا ویروسسن اتفاگفتنی است از باب ح

                                                
هرکدام دوازده نفـر   |نان حضرت محمدیز جانشیو ن ×یسینان حضرت عیون جانشیچون حوار. 1

  اند. بوده
 .42-41فصلت: }ه و ال منْ خَلْفهیدینِ یه الْباطلُ منْ بیأْتیال  زٌیإِنَّه لَکتاب عز{. 2

  .89نحل: }ء یانًا لکُلِّ شَیک الْکتاب تبینَزَّلْنا علَ{. 3
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 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  24(    

که قرآن بیانگر همه مشکالت و معضالت و معماهاست، سخت بـه فکـر فـرو    ؛ ه مذکوریآ
 تـرین  عـالی ، رفتم، که از لسان قرآن و با هماهنگی کامل سنت شریفه نبوي که بیاناتشـان 

ویـروس را شـناخته و بـه طـور      آیات الهی است، با عنایت الهی کرونا زبان تفسیر و بیانگر
  مستند آن را بیان کنم.

 سـت، ها و تشـریعی انسـان   خداوند متعال خود معلمی بزرگ، آمـوزش دهنـده تکـوینی   
آدم  آفـرینش و نامگـذاري) را همگـی بـه     رارعلـم اسـ  ( سپس علم اسـماء « چنانچه فرمود:

  1.»آموخت
ه تصریح تعلیم داده است؟! در این آی ×آدمدانید، کرونا ویروس را خداوند به  می هیچ
. و ایـن  2»که خداوند نام همه اسماء با تأکید بر همه آنها را به او تعلیم داده اسـت « فرمود:

هر بالیی که ممکن است تا روز قیامت بـر   بلکه ویروس،کرونا  نه تنها عبارت به طور حتم
  شود. می این صفحه گیتی بیاید را نیز شامل

تـک تـک    معلـم  ي عـالم الزم نیسـت،  ها ر تعلیم اسماء و همه پدیدهد هک ؛گفتنی است
موجودات محسوس و یا در امور اعتبـاري و اجتمـاعی و شـرعی تـک تـک معـارف را بـه        

که اصوال معلم کـار آزمـوده مفـاهیم کلـی را بـه      لصورت جزء جزء به آموزندگان بیاموزد. ب
هـزاران مصـادیق خـارجی را بـر      دهد، و آموزش دیده از عناوین کلـی  می آموزندگان تعلیم

                                                
  .31بقره:  }و علَّم آدم اْألَسماء کُلَّها{. 1
 .30بقره: . 2
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 ) 25ها و پیام هاي معلم  ( ویژگی

 نقل شـده، فرمـود:  | اکرم رکند، چنانچه از پیامب می کلی بر جزئی دركمبناي تطبیق 
از جمالت و سـخنان جـامع و فراگیـر عطـا     اي  به من مجموعه« »ت جوامع الکلمیوتاُ«

  1.»شده است
لبـاس  شایان ذکر است، که آدم در بهشت برزخی از هرگونه نعمت فراگیر از خـوراك و  

کـه از  ؛ و از سوي خداوند متعال فرمـان آمـده بـود    ،و نوشیدنی و غیر آن در کمال رفاه بود
  خوردن این درخت اجتناب ورزد و سعی کند از نزدیک شدن به درخت دوري نماید.

در این راستا، مهمترین پدیده مضر، و مؤثرترین عامل خسران و زیان بشریت که عامل 
همراه با سـوگند، بـر وسوسـه بـر دل      گفتار فریب و حیله و تزویربا ؛ شیطان) است( نفوذي

همین کـه از   ،نمود یدن از آن و تناول کردن را هموارراه نزدیکی به درخت و چ؛ آدم و حوا
، و تحـولی  الفت فرمان الهی حاصل گردیدآن تناول کردند، کرونا ویروس به عنوان آثار مخ

بـه وجـود   را یر در موقعیت همه جانبه آدم و حوا عجیب و همه جانبه در مقدرات الهی و تغی
و همه فرزندانش براي شستن از آلـودگی ظـاهري   آورد. در این راستا، در حال نخست، آدم 

شسـتن دو دسـت    دند، وپنج گانه براي مقدمه نماز موظف شـ در مراحل  ؛و باطنی به وضو
پـاکیزگی از هـر خطـر    قبل از وضو که جز وضو نیست و بر آن تأکید شده، خالی از لطیفـه  

  باشد. نمی احتمالی کرونا ویروس

                                                
روت، جامع العلوم و الحکم ابن یب یحنبل ف، مسند احمد بن يح بخاریشرح صح یف یعسقالن يفتح البار. 1

  .یآمل یدر بن علی، جامع االسرار و منبع االنوار حیعرب یه ابیرجب، الفتوحات المک
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 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  26(    

از علت شستن چهـار عضـو وضـو و وجـوب آن،      |ال یهودیان از پیامبرسؤپس از 
آدم وقتی با چهره خود به درخت ممنوعه نظر کـرد، آبـرویش   « حضرت فرمود: ،قبل از نماز

 بـا  گرفت و رابه این علت به شستن چهره موظف گردید و چون با یک دست درخت ؛ رفت
آلـودگی   تـا  ،دست موظف شـد  این جابه شستن دو در؛ آن خورد از و آن چید از دست دیگر

بـر سـر    آنگـاه فـورا   ،از تنش افتادها  لباسآن که تناول کرد  و پس از طرف شود بر آن دو
موظـف   این موقعیـت  در؛ سرش آلوده شد دست آلوده جا با این در که واي بر من!؛ خود زد

سوي درخت رفت، بـه مسـح دو   به  پا چون با و د.ت رفع آلودگی گناه گردیسر جهبه مسح 
 ي ماندنی جهت رفـع آلـودگی  د، و این وضو به عنوان یادگارموظف ش جهت رفع آلودگی پا

 پلیـدي  هـر  هم از؛ دید، تا قبل از نمازو درس عبرت براي آدم و حوا و فرزندانش واجب گر
گونه که باید به عبـادت خالصـانه    ردند و آنپاك گنی ظاهري و هم از هرگونه آلودگی باط

  1».بپردازند
؛ که اکنون نیز جهت رفع آلودگی و پرهیز نهایی، از سوي پزشکان و متخصصـان  !عجبا

تـا حـدي کـه در حـد کمتـرین      ، انـد  دانسـته را  ها شستن دست ؛پیشگیري مهمترین عامل
کـه  ؛ کرونا ویروس! بی جهت نیسـت شگفتا از  گردد، می توجهی، زمینه شیوع بال فراوان بی

ـ توان آن را دید و  می اگر هزاران عدد آن در یک جا جمع شود تازه با میکروسکوپ ا ایـن  ب
، ولی در همـه اقصـی نقـاط دنیـا     دریگ نمی ناچیزي که در رؤیت احدي از مردم جهان قرار

                                                
  .158-1/157: یامبران عالمه مجلسیخ پیبه نقل از تار2/225م: یبن ابراه یعل یر قمیتفس. 1
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 ) 27ها و پیام هاي معلم  ( ویژگی

مـردم  کـه تنهـا مایـه شـگفت      ،آنچه را تصمیم داشـت  اعالم حضور کرد و به پایان رساند
  .!!جهان گردید

آن  پـس از ؛ پنهـان بـود   مخفی و بسیار دید و نمی کسی خدا جز دل را چون وسوسه در
مشـغول تخـم    کنـد و  مـی  خانـه  )قلب دل و( بدن محور کشور در که جاي پایی پیدا کرد،

 رهـا  درجـه جهـنم انسـان را    تـرین  پـایین ؛ رساندن به اسفل السافلین تا گردد و می گذاري
  سازد. نمی

و  تـرین  تا اولین نقطه خط قرمـز را در حـد ریزتـرین و مخفـی    ؛ آري کرونا ویروس آمد
نه با زبانش، چرا که سخن و گفتار بـه فراموشـی    ،گوشزد کند پدیده به بشریت ترین نادیده
شـد، بـی اختیـار     می جا حاضر هر وشود، بلکه با وجود ذاتش که عین عمل بود،  می سپرده

  گردیدند. می خط قرمز غفلت، خودو با کمترین ، بنمایندنقطه خط قرمز همه اعالم 
  حقیر در تحقیق از کرونا ویروس از دو سو سخت در شگفت فرو رفتم:

که هیچ کس در سراسر جهان بـه طـور معمـول    ؛ است نیدنادیاي  پدیده :یکی این که
رجـه  د تـرین  قدرت دیدن آن را نداشته و همه علماء و دانشمندان و متفکـران داراي عـالی  

  .  اند دست عجز به زانو گرفته و به زانو افتاده؛ خت آنعلمی در شنا
متکـی بـه عـاملی     طبعـاً ؛ در جهـان اي  عظمت و بزرگی هر کار و پدیده دیگر این که:

با آن خواهد بود، و بدیهی است که آثار عظیم و گسترده کرونا ویـروس در جهـان    بمتناس
 پدیـده  چنـین  بـر  اعجـاب انگیـز   و آور بهـت  ترتب چنین آثار و یده نیست،براي کسی پوش

    شگفت آفرین مردم جهانیان است.؛ نادیدنی
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 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  28(    

حظـه آثـار   شـود، بـه مال   مـی  اي انسان نـازل رآیات الهی که بپس به ناچار باید گفت: 
بـراي  کُ یـات سطی و بعضی آغري و برخی ود. برخی صکن می گر فرقدر آن با یکدی منظور

 ×بزرگتـر از امیـر مؤمنـان   اي  قوس صعودي هـیچ آیـه  الهی هستند، همان گونه که در 
بـراي خداونـد   « ، فرمـود: دهکـر نقـل   ×منانؤامیرم از×امام باقر چنانچه؛ نخواهد بود

  1.»!!بزرگتر از من نیستاي  آیه وجلّعزّ
در کـه   ؛یش و با نظارت به آثار بـزرگش  چیز ه به ناکرونا ویروس با توج ؛در این راستا

ـ واز آیات کبراي الهی در قـ  گذاشت، این نیز سراسر جهان باقی انـرژي منفـی   و  یس نزول
از مهمتـرین   کامال متمـایز اسـت،  ها  انسن، چرا که فعل و کار خدا با فعل و کار ابود خواهد

؛ کنـد  مـی  عدي است، یعنی هر کـاري کـه انسـان   فعل انسان تک ب :ن است کهیتمایز آن ا
کـه  ؛ کند، ولی کار و فعل خدا ذو ابعـاد اسـت   نمی بیش از یک هدف را به دنبال آن تعقیب

  شاید دهها و صدها ابعاد و اهداف را دنبال نماید. 
ت و و انـرژي منفـی اسـ   کرونا ویروس که آیه بزرگ در قوس نزول ؛ جهت و به همین

  فرمائید. می که در مجموعه این مقاله مطالعه؛ است داراي ابعاد چند گانه
پروردگارتـان  « ا براي خود واجـب کـرده، چنانچـه فرمـود:    خداوند رحمت ر؛ از آنجا که

                                                
/  11: یکاف» یاکبر من یه هیهللا عز و جل آقول: ما ی ×نیر المؤمنیو کان ام«... قال: ×جعفر یعن اب. 1

207.  
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 ) 29ها و پیام هاي معلم  ( ویژگی

اي کسـی کـه رحمـتش بـر     « نیـز در دعاهـا آمـده:    1»رحمت را بر خود واجب کرده است
  2.»خشمش سبقت دارد

مـی دو لبـاس بـر    همانند معلّکه گویا ؛ فرستاداي  کرونا ویروس را به عنوان آیه و نشانه
یکی لباس خشم و دیگري لباس رحمت و بر سر کالسی به وسعت جهان حاضر  تن کرده:

که همه مردم جهان در آن حضور دارند و به پرورش همـه مـردم بـه طـور صـادقانه      ؛ شده
  پرداخته است.

  م:ي معلّها ویژگی

کـاردان، بـی تبعـیض،    ،عاملرا، آگاه، قاطع،گاسالم  معلم مسئول کالس جهانی، فردي
مدبر، فرید، حاضر در همه جـا، وظیفـه شـناس،     مدیر،، اصولی، وظیفه شناسداراي برنامه 

عادل، داراي تعلیم عادالنه، حق گو، راستین، واقع نگر، حق بین، جامع، پرکار، دنیا و آخرت 
که بـا اذن خداونـد کـار را     ؛تربیت روش ترین  با عمل، حق شناس و داراي عالینگر، داعی 

یی هـا   پیـام  برسـاند!  پایان تا به طور نیکو وظیفه خود را به؛ شروع کرده و در صدد آن است
  گردد.  می ذکر این جا شان درترین مهم و گذرانید می نظر کتاب از این در که دارد

                                                
 .54و  12انعام:  }کَتَب على نَفْسه الرَّحمۀَ{. 1

  ر.یجوشن کب يح الجنان، دعایمفات!» ا من سبقت رحمته غضبه ی«. 2
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 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  30(    

  

  م:معلّ يها پیام
   :شناخت بزرگترین دشمن خدا -1

 چنـان ، ربایـد   می تو از موقعیت را که میدان و، مهمترین دشمن خدا عامل نفوذي است
 کرد. بیرون بهشت وسوسه آدم و حوا را از چه شیطان عامل نفوذي با

  :یشناخت شیاطین انس -2
 سـوق  بـه هالکـت   در سـایه غفلـت و وسوسـه همـه را     و عامل نفوذند ترین خطرناك

 دهند. می
  :پاي بندي به توحید ربوبی -3

بـه نقطـه    ،که مبادا در صورت ضـعف آن ؛ دیاعتقادي عمیق به توحید ربوبی داشته باش
 شرك) برسد.( خط قرمز

  :نهایت بی زاري از شرك -4
 هالکـت  زمینـه  کـه  که نقطه خط قرمزي است ؛تنفر و بی زاري از شرك و مظاهر آن

 است. حتمی
  :بی زاري و دوري از گناه -5

اسـت، از خـط قرمـز گذشـته در      معصیت مشـرك  فرد گنهکار، در حال ارتکاب چرا که
 .قرقگاه آمده است

 : کرونا ویروسعامل  ترین گناه، عالی -6
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 ) 31ها و پیام هاي معلم  ( ویژگی

   را به دنبال خواهد داشت.ها  که زمینه هالکت بیشترین انسان
  است.   محسوس آخر الزمان انگار که ***احوال جهان پر زغم و افسوس است

 ویروس است. یک اسم به چند همه هر *** ویرانی است موجب این کاري ما بد
 از منکر:  ناهی  به معروف و آمر کرونا ویروس -7

کند، همه موقعیت خـالق و معبـود خـود را از     می بندگی اقتضا گوید: ادب کرونا ویروس
فقط او را پرستش کنند، کـه   د، ونیک سو و از سوي دیگر موقعیت بندگی خویش را بشناس

اگر فردي آلوده شده، کافی است جهان آلوده گـردد و   در این راستا همه در کمال رفاهند، و
نشـینان کشـتی واحـدي     هالکت رسند، چرا که مجموعه مردم جهان هماننـد سـر   همه به

 طبیعی اسـت کند،   فردي است که جایگاه نشیمن خود را سوراخ هستند و فرد آلوده همانند
 شد. خواهندعذاب نشینان دیر یا زود غریق اقیانوس  مجموعه این سر

 : کوچکگناه  از در صد احتیاط صد -8
بلند و رفیـع   چرا که اعداد بسیارشوید، گناه نظر افکنید و مرتکب آن چکی به کو ! مبادا

 بایـد  چرا کـه همیشـه  ، اند که کمرشکن گردیده تا حدي، اند شروع شده .)( د صفرعد پایه از
 هـر گـاه بنـد   «: نقل شده ×از امام رضا شود. می به نهایت کار نگریست، که گناه بزرگ

 خداوند بالهـایی را برایشـان پدیـد   ، اند داده مین انجام تر گان گناهی مرتکب شوند که پیش
کرونـا   بیان حاکی علـت آمـدن  ین ا 1».شناسند مین که سابقه نداشته است و آن را؛ آورد می

                                                
  .2/275: یکاف. 1
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 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  32(    

 جهانی است. ویروس
  :صغائر بر اصرار ازاجتناب  -9

 مطلوب گناهان بزرگ را گردیده و تجسار ئت وجر زمینه، شد آن بر اصرار که اگر چرا
 گردد. می هالکت ابدي مقدمه به تدریج که؛ سازد  می

 :  هبیهود سخن از اجتناب -10
 جهانیان همه هب بسیار عمیق بود، و این درسی کرونا ویروس، ماسک از لوازم بهداشتی

 ندارید. ترفیل خود گفتار چرا در که؛ بود
 و بی حجابی: حجابی بد به هشدار -11

کـه  ؛ سر تا پـا بـود   احاطه از ناپذیر و با ي نفوذها لباساز لوازم بهداشتی کرونا ویروس، 
 ؛جهت پیشـگیري  و مراکز درمانیها  بهداشتی در بیمارستان مردم و حتی پرسنل ترین بیش

مـرز   چـرا  کـه ؛ بود جهانیان به و این خود درسی؛ موظف به پوشش سراسري خویش شدند
فسـاد و آلـودگی    توجهی، زمینه بی کنید و با این مین محافظت بین حقوق مردان و زنان را

 خواهد شد.ها  که موجب هالکت انسان؛ یدروآ می را در جهان به وجود
 : ها دست تنشساعالم به  و کرونا ویروس -12

پزشکان و متخصصان جهت اجتناب از ابتالي به کرونا ویروس، مهمترین وسیله مـؤثر  
 شسـتن  را بـه  آدم و حـوا  متعـال  خداونـد  گونـه کـه   را شستن دستها اعالم نمودند، همان

همـواره   شسـتن  و بـا ایـن  ؛ داد مانرف نماز براي پنجگانه ضو در مواقعانه وگ اي چهارضاع
 خواهد رفت. از بین ها آلودگی
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 ) 33ها و پیام هاي معلم  ( ویژگی

 تعلیم عدالت: و ویروس کرونا -13
 که نـه ؛ ، درس عدالت استگردیده اصل ساقط جهانی از کالسیکی از دروسی که در 

؛ نـد ز  دم آن کسـی از  که اگر حدي تا؛ کنند  می شمنید با آن شده، بلکه همه تنها فراموش
پایدار نگردد، کرونـا ویـروس    عادلی فرد هیچ و کنند آنند تا او را ترور کمین مههبه زودي 

 ، قلـدر و دار، پادشاه و سلطان و جارو کـش  آمد و همه مردم از فقیر و غنی، سرمایه دار و نا
نگـاه   قرار داد، و برنامـه مقتدرانـه خـود را بـا یـک     را در یک صف  ناتوان، ضعیف و قوي،

  برساند. خواهان به استشمام عدالت را عطر عدالت بوي تاعادالنه به اجرا در آورد.
  :ها کرونا ویروس و بستن همه باب -14

را مسدود نمود، چـه   ها که همه درب ،حاکمانه آمدهشگفتا چه مأموري با چه مسئولیتی 
حاکی از آن است، که عوامل نفـوذ از  ها  نکند مسدود شدن همه دربحکمتی در کار است، 

  ؟!!.اند هوارد شدها  همه درب
 همـه زمـین   خداوند متعال، در طوفان نوح،« نقل شده: ×روایت معتبر از امام صادق

ند، چون از غـرق   نامید »عتیق« را که پس از آن روز، کعبه؛ نمود به جز خانه کعبه را غرق
 آن نرسید، در اطرافش به نه، آب: فرمودبه آسمان رفت؟  پرسید: کعبه راويشدن آزاد شد، 

  1.»در آمد دیوار صورت به
بـه صـورت    موسی قوم نجات که آب دریا را براي؛ است مقتدري دست همان آري این

                                                
  .83: ياء راوندیقصص االنب. 1
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 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  34(    

 کـردیم: عصـایت را بـه دریـا بـزن      وحی به موسی« چه فرمود: چنان؛ آورد کوهی ثابت در
  1»!چون کوه عظیمی بودهم  یهم شکافته شد و هر بخش وقتی زد) و دریا از(

اهـل   سرسـخت  عباسـی دشـمن   آري، این همان دست مقتـدري اسـت، کـه متوکـل    
قبـر   هر آنچه مأمور را بر سوق دادن آب بـه سـوي   ؛بود ×به ویژه امام حسین ^بیت

 به سوي قبر شریف حرکت نکـرده و بـه   گاه هیچ آب یکرد، ول می وادار سید الشهدا شریف
 پـاس  بـه  جز ود، و اینموجودات عالم شده ب ترین آب عاقل یافت، گویا  می سوي اطراف راه

؛ نـدارد  نـزاع  حـق  بـا  گاه هیچ آري حق !!نبوده است. رمرد تاریخبعظمت و بزرگواري این اَ
  سازد. محو را آن به روست تا رو باطل با بلکه حق تنها

ي هـا  تگاه، حـوزه مسجد، زیار همانند الهیمردمی و یا  اعم از ها شود همه باب می معلوم
و «: دارد می که مأمور الهی آمده اعالم، اند و آلودگی داشتهخوردار بوده  ی بر.. از باطل.علمیه

بدین صورت باید همه افـراد   2»باطل نابود شدنی است یقیناً نابود شد آمد و باطلبگو: حق 
همـه جوانـب آنهـا از آلـودگی     و مناصـب و مشـاغل تعـویض و    هـا   ین بـاب اکارمندان در 

  صددرصد ضدعفونی شوند و مصداق مؤمن و عامل به عمل صالح گردند.
 : هر کنشی را واکنشی -15

هر کنشی را واکنشی و هـر عملـی را عکـس    : کرونا ویروس آمد و به جهان اعالم کرد

                                                
1 .}حیفَأَو صاكبِع وسى أَنِ اضْرِبظنا إِلى مالْع درْقٍ کَالطَّورَ فَانْفَلَقَ فَکانَ کُلُّ فح63شعراء:  }مِیالْب. 

  .81اسراء: }و قُلْ جاء الْحقُّ و زهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ کانَ زهوقًا{. 2
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 ) 35ها و پیام هاي معلم  ( ویژگی

مدار،  قانوننوعی  :العملی است، من پا به جهان گذاشتم و بیش از دو نوع از مردم را ندیدم
دسـتورات احتیـاطی کـامالً مراعـات همـه       خت، درمنضبط، مطیع فرمان، که وقتی مرا شنا

، نمود، اینان را مطابق کنش و عملشان واکـنش و عکـس العمـل نشـان دادم     می جوانب را
  مبتالیشان نکردم.

قانون ناشناس، غیر منضبط، مخالف فرمان، که دستورات احتیاطی را هـیچ   نوعی دیگر:
با اینان نیز مطابق کنش و عملشان، واکنش و عکس العمل نشـان دادم،   ،کرد نمی اعاتمر

 ،و واکنش آنها جز ابتالي بـه کرونـا نبـود    نمودم، چون به کنش آنها نظر کردم مبتالیشان
آشـکار   انـد  فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجـام داده « چنانچه فرمود:
بـه سـوي   ( د نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنـان بچشـاند، شـاید   خواه می شده است، خدا
  1.»حق) باز گردند

  حکایت پادشاه و سه وزیر: -16
اي  تـا کیسـه  ؛ آنان خواستدر یکی از روزها، پادشاه سه وزیر را فرا خواند و از هریک از 

کنند، نیز از آنـان  ي درختان پر ها را براي شاه از میوهها  برداشته و به باغ قصر روند و کیسه
خواست که در این کار از هیچ کس کمک نگیرند، و به فرد دیگري واگذار نکننـد، همـه از   

  .به شگفت فرو رفتند این کار سخت

 تـرین  و بـا کیفیـت  ها  که در جستجوي جلب رضایت شاه بود، بهترین میوه اول: وزیر
                                                

1 .}ف رَ الْفَسادأَ یظَه تبرِ بِما کَسحالْب رِّ ویالْبيد یذیالنّاسِ لضعب ميالَّذ قَه  ملَّهلُوا لَعمونَیع41روم: }رْجِع.  
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 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  36(    

  کیسه پر شد.  تا؛ کرد محصوالت را جمع آوري
بـا   خواهـد،  نمی ي خودشاررا بها  پادشاه این میوه؛ کرد می با این که فکر دوم: وزیر

  کیسه را پر کرد. طور دیمی تنبلی و اهمال و بدون توجه به خوبی و بدي میوه، به
دهد، کیسـه را    نمی اصالً به محتویات کیسه اهمیتی؛ با پندار این که شاه سوم: وزیر

  از علف و برگ درخت و خاشاك پر نمود.
ایشـان حاضـر سـازند، وقتـی      نـزد هـا   ران را همراه با کیسهیزد: وروز بعد شاه دستور دا

دسـتگیر کـرده و همـراه بـا     حضور یافتند به سربازان خـود دسـتور داد: ایـن سـه وزیـر را      
یشان به مدت سه ماه زندانی کنند، در زندانی دور، غیر قابل دسترسی بـا احـدي، و   ها  کیسه

  آنها نرسانند.ه بهیچ آب و غذایی هم 
  ي مطلوب خود به خوبی گذراند تا زمان به پایان رسید.ها از میوه اول: وزیر
چون از بار نیکـویی برخـوردار   ، این سه ماه را با سختی و گرسنگی گذراند دوم: وزیر

  نبود.
  رد.ز این که ماه اول به پایان برسد از گرسنگی ماقبل  سوم:وزیر
چنـین نیسـت،    ،خداوند به اعمال من و شما نیازمند است، نهکنیم  می از ما فکر يبسیار
کند، چرا که خداونـد از   می کسی که جهاد و تالش کند، براي خود تالش« مود:رچنانچه ف

  1.»همه جهانیان بی نیاز است
                                                

  .6عنکبوت:  }نَیعنِ الْعالَم یجاهد لنَفْسه إِنَّ اللّه لَغَنیو منْ جاهد فَإِنَّما {. 1
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 ) 37ها و پیام هاي معلم  ( ویژگی

کنند، پاکیزه و مختلط و بد، هـر کـدام    اکنون انسانها در باغ دنیا هستند تا اعمال کسب
 چـه فرمـود:   چنـان ؛ در فرداي قیامت میهمان همـان عمـل خویشـند    نمایند، خود را کسب

  1!»تقوا استها  توشه برگیرید که بهترین توشه«
ي کرونا ویروس اسـت، کـه از زیـر    ها ین اوراق پیاماي مجموعه عناوین مضبوطه در آر

بـه   ؛کـه قالـه قرآنـی   مبه این ؛ امید است که پژوهشگران و دانش دوستان؛ گذرانید می نظر
چـه بـا نگـاه     توجه شایان نمـوده و چنـان   ؛تطبیقی برقرآن وسنت نبوي مکتوب شده روط

از دور  ؛حقیـر را متـذکر شـوند   ؛ در آن اشکال و ایرادي یافتند؛ خود یژرفنگري و عمیق بین
 روحـی و  #ست حضرت بقیـه اهللا االعظـم  بوسم و آرزو می دست آنها را با کمال تواضع

  ناچیز بپذیرند. به عنوان هدیۀآن را  ؛جسمی لتراب مقدمه الفداء
  والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته 

  سید مرتضی حسینی اصفهانی. حقیر

                                                
  .197بقره:  }رَ الزّاد التَّقْوىیو تَزَودوا فَإِنَّ خَ{. 1
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 )39( بحثی مقدماتی / شناخت کرونا ویروس در اسالم

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »در اسالمبشریت معلم  ترین عالی کرونا ویروس«

؛ حکمت عملی اسـتوار اسـت   گفتنی است در نظام توحیدي که بر مبناي توحید افعالی و
دانـد، او آنچـه را    کلیدهاي غیب تنها نزد اوست، و جز او کسی آنها را نمی« :چنانچه فرمود

افتـد، مگـر ایـن کـه از آن آگـاه        نمی از درختی)( داند، هیچ برگی میدر خشکی و دریاست 
 هاي زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجـود دارد، جـز ایـن    اي در تاریکی است، و نه هیچ دانه
 1»است. خدا) ثبت در کتاب علم( که در کتابی آشکار

بدون علم ازلی و ابدي او، بـه مشـیت الهـی، بـدون      کرونا ویروس بنابراین اصل وجود
  حق تحقق و وجود نداشت. آن، و بدون خلقت آناقتدار او، بدون ایجاد و اعطاء وجود به 

   کرونا ویروسزیان  و ضرر

اسـالم چگونـه   به انسـان در   باید نگریست، ضرر و زیان در عالم موجود نسبت نخست
گونه که نسبت به اصل وجود خدا اختیاري ندارد و خداوند از آنجـا کـه    ؟!انسان همان.است

ارحم الراحمین است و افاضه فیض از صفات وجوبی اوست، که به همه موجودات از جملـه  
چنـین در   نیسـت، هـم   خود مالک خویشتن نتیجه انسان دراست، نمودهانسان افاضه وجود 

منفعت و دفع اضرار، هیچ مالک نفع و ضـرر خـود نخواهـد     نوسانات، و جلب ها و دگرگونی

                                                
علَمها و ال حبۀٍ یالْبرِّ و الْبحرِ و ما تَسقُطُ منْ ورقَۀٍ إِالّ  یعلَم ما فیا إِالّ هو و علَمهیبِ ال یو عنْده مفاتح الْغَ{. 1

  .59انعام:  }نٍیکتابٍ مب یابِسٍ إِالّ فیظُلُمات اْألَرضِ و ال رطْبٍ و ال  یف

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  40(    

بگـو: مـن مالـک سـود و زیـان خـویش نیسـتم مگـر آنچـه را خـدا           « فرمود: بود، چنانچه
  1»بخواهد.

اي به انسـان برسـد بـه طـور مسـتقل از ناحیـه آن پدیـده         ضرر از هر پدیده« بنابراین:
  2»نخواهد رسید جز به فرمان خدا.

 بنا 3»توانند بدون اجازه خداوند به انسانی زیان برسانند میو آنان هیچ گاه ن« فرمود:نیز 
نیز از قوانین فوق مسـتثنی نیسـت    یات فوق، که کرونا ویروسآبراین، معلوم شد به استناد 

اي از سنن و قوانین حاکم بـر   و در اصل وجود و در ضرر و زیان تا هر جا که پیش رود، ذره
  .طبق مشیت و فرمان الهی خواهد بودشود و  یمجهان خارج ن

غریبـی   بلکـه ، نبـوده  ده بوده است؟ یـا ناخوانـده  حال بنگریم که آیا این مهمان ناخوان 
  !!!؟باشد میمزاحم و پر رو و گستاخ 

  مهمان ناخوانده  کرونا ویروس
ـ   وجـود آورده  ه بدیهی است که خداوند متعال، در اصل خلقت، در نهایت سه پدیـده را ب

 که بیشتر در مد نظر است و یا از باب اهمیت، بیشتر در توجه عقال و جامعـه اسـالمی قـرار   
سـبد   خلقـت انسـان بـه عنـوان گـل سـر       -2خلقت جهان و آفرینش وجـود   -1گیرد:   می

                                                
1 .}نَفْسل کلیقُلْ لَا أَم اللَّه ا شَاءلَا ضَرًّا إِلَّا ما و49ونس: ی، 188اعراف:  }نَفْع. 

2 .}ئایهم شبِضَارِّ سیلو 10مجادله:  }إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه. 

  .102بقره:  }نَ بِه منْ أَحد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهیوما هم بِضَارِّ{. 3
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  انون زندگی.قآفرینش شریعت و -3آفرینش 
خداونـد  نخست باید در این سه مورد فوق به طور اجمال تحقیقی به عمل آید کـه، آیـا   

آن سـه   تـا متعال بر چه خصوصیت و صفتی تاکید کرده، و آیا بر چه ویژگی تصمیم داشته 
بـدان  را سـه گانـه    آفرینشکه ؛ آن اتصاف حکمتی را همراه داشته کند، که البد را متصف

  ساخته است. تصفم

  اتصاف جهان به بهترین عمل  -1

آیـه دوم سـخنی از بهتـرین     لک که اشاره به ظاهر خلقت جهان نموده و دردر سوره م
عمـل  -2ل انسـان.  عمـ -1شود،  میکه آن به دو قسم تقسیم  ؛عمل را به میان آورده است

    .خداوند متعال
مایـد کـه کـدام یـک از      را بیاز را آفرید تا شما تحیاآن کسی که مرگ و « فرمود: -1

  1»پذیر و بخشنده است. کنید و او شکست نا میشما بهتر عمل 
: چون فرمود ،کرده و این قانون شدنی استدعوت  عمل انسان را به بهترینجا  در این

ت رسیدن به بهترین عمل به وسیله انسان، شکست ناپـذیر اسـت و   سنیعنی  ؛او عزیز است
 خداوند بر نواقص کـار او پوشـش   ،اگر کسی در کارهایش گاه به بهترین عمل موفق نشده

عمـل فـائق    تـرین  نماید تا در نهایت به حد غایت نیکـو  می تر  دهد و امید او را قوي میقرار 

                                                
1 .}يالَّذ الْحو تویخَلَقَ الْمأَیاةَ ل کُملُولًا یبمنُ عسأَح کُموهزِ وزُیالْع 2ملک:  }الْغَفُور.  
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  1»زُ الْغَفُوریالْعزِ« به این جهت فرمود: ؛آید
بـه احسـن عمـل دعـوت کـرده،       »بلکه خلفاي خود را« ها ساننحال خدایی که همه ا

فاقـد باشـد، آري از    »أحسـن عملًـا  « چگونه ممکن است، کارهاي خودش از ایـن صـفت  
  خوردار است. موارد است که فعل خدا از احسن و بهترین بر ترین ضروري

  عمل خداوند متعال از بهترین-2
کـه خداونـد در    چـرا ؛ شود میشناخته  »احسن عمال« فعل خدا به عنوان این که دوم

 چـه فرمـود:   را تفسیر کرده اسـت، چنـان   »احسن عمل« ن سوره،یآیات سوم به بعد هم
فراز یکدیگر آفرید، در آفرینش خداونـد رحمـان هـیچ    همان کسی که هفت آسمان را بر «

  2»کنی؟! بینی، بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می تضاد و عیبی نمی
باشـد، و از   که شریکی؛ هللا، نشانه وجود غیر خدا خواهد بود  تضاد نشانه ضعف و العیاذ با

گـانگی ذات اقـدس راه نـدارد و    که در خالقیت جـز توحیـد و ی  ؛ شود میعدم تضاد فهمیده 
چه در جاي دیگر به همـین   نانچخواهد بود،  »احسن عمال« بدین جهت خلقت خداوند

  3 »پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است!« مضمون آمده، فرمود:

                                                
 .2ملک: . 1

2 .}اقًا  يالَّذبط اتاومس عباخَلَقَ ستَرَى م نِ خَلْقِ یفمنْ الرَّحم تجِعِ تَفَاولْ تَرَى  فَاررَ هصنْالْبفُطُورٍ م ّثُم 
 .3و  2ملک:  }رٌیبصرُ خَاسئًا وهو حسالْ کیإِلَ نْقَلبی نِیکَرَّتَ الْبصرَ ارجِعِ

3 .}قنُ الْخَالسأَح اللَّه كار14مومنون:  }نَیفَتَب.  
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انـد و داراي   م و مخلوقـات بهتـرین مخلـوق   شود که مجموعه عـالَ  میاز این آیه معلوم 
تنهـا   همه مخلوقات، و آفریدگان که هیچ نقص و عیبی ندارندو د بودنضعف و نقص نخواه

براین کرونا ویروس نیز بهترین عمـل از سـوي خداونـدي     مخلوق خداي یگانه هستند. بنا
  آفرینندگان! ترین یعنی نیکو ؛است »احسن الخالقین« است که

  خلقت انسان بهترین عمل-3
رخـوردار بـود،   وصـف احسـن و بهتـرین ب   مجموعه عالمیان از  همان گونه که آفرینش

 شـمردن مراتـب   چنانچه خداوند پس از بر؛ خواهد بودتوصیف  اینواجد  آفرینش انسان نیز
جدیـد،   لقه، مضغه و استخوان و گوشـت و پوسـت و آفـرینش   عخلقت انسان از گل، نطفه، 

  1 »پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است.« فرمود:
و بهتـرین باشـد   نیـز  اش الزمه آن این است که آفریدهبهترین است،هنگامی که خالق، 

تکـوینی   شـئون  شود، که بالحقیقه همه می »احسن« آفریده وقتی بهترین و داراي صفت
از احسن و بهترین بودن برخـوردار   او نیز از صفات بیماري و سالمتی وتحوالت و نوسانات

بـه  « چـه فرمـود:   شود، چنان داشت می برحق تعالی  رباشد، و این حقیقتی است که از گفتا
  2».گویم و من فقط حق می !وگندس حق

طبـق سـنن و    هـا  آري سالمتی و بیماري و تحوالت مربـوط بـه ذات و ابـدان انسـان    

                                                
1 .}قنُ الْخَالسأَح اللَّه كار14مومنون:  }نَیفَتَب. 

  .84ص:  }قَالَ فَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ{. 2
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براین عامل بیماري نیز بـه   بنا ؛که به حق در ناموس خلقت نهفته شده است، قوانینی است
کرونـا ویـروس جایگـاه درسـتی از نظـر       به دین جهت بایستی گفـت:  ؛حق و سزاوار است

  .آفرینش دارد
یا ( قسم به انجیر و زیتون!« نیز درباره آفرینش انسان به بهترین نظام و صورت فرمود:

 ، و قسم به ایـن شـهر امـن   !و سوگند به طور سینین )قسم به سرزمین شام و بیت المقدس
  1»!مکه) که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم.(

ون وکه همـه شـ  ؛ نیز گفتنی است که وقتی انسان در بهترین صورت و نظام خواهد بود
 ازاز سالمتی و بیماري و ابـزار و عوامـل آن، نیـز    ،گردد میتکوینی او که به بدن او مربوط 

جا، سه بار خداوند متعـال جهـت    که در این خوردار باشد، عالوه بر این این نظام درست بر
  اد نموده است.بیت مطلب سوگند یثت

  کالم بهترین داراي شریعت -4
خداوند در خلقت و آفرینش، شریعت و انزال کتب، بهترین گفتار را مطرح ؛ که سوم این

 خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی کـه آیـاتش  « فرماید:  می چه فرموده است، چنان
بـا تکـراري   ( همانند یکدیگر اسـت، آیـاتی مکـرر دارد    )در لطف و زیبایی و عمق و محتوا(

 ».سند، افتـد تر  که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می )شوق انگیز

                                                
1 .}ّالتالزَّنِ یویوطُورِ سیتُونِ وینهذَانَ و لَدالْب نِیالْأَم الْإِ خَلَقْنَا لَقَدانَ فنِ تَقْوِ ینْسس3 – 1ن: یت }.مٍیأَح. 
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1 ایـن کتـابی اسـت    « زند، فرمود: میلو و عظمت قرآن که حرف نخست و اول را درباره ع
و و نـه از پشـت سـر بـه سـراغ آن      ر  قطعا شکست ناپذیر و هیچ گونه باطلی، نـه از پـیش  

آري چیـزي   2 »آید، چرا که از سوي خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده اسـت.  مین
  ط شود.کند و بر آن مسلّ گاه نیامده و نخواهد آمد که قرآن را رد فوق هیچ ما

کـه جـز از حـق     در ایـن اسـت   ؛گفتار و حدیث اسالم ترین تبلور و ظهور احسن و نیکو
دینی که نـور و شـعاع    3 »بعد از حق چه چیزي جز گمراهی وجود دارد.« گوید، نمیچیزي 

جالي تجلّدرخششش وجه اهللا، قرآنی که مرسوالن و ائمه( جریانشی حق، آیاتش نور، م( 
کـه سـر از    نفر وصی 124022و  یونبرسول  124000وجه اهللا، حبل اهللا، گرچه تعدادشان 

 بـه او  ربطـی نسـبت   ی ووجودهاي ظلّ و وجود خدایند ر طولدچون آورد، ولی  میتکثر در 
چـه   چنـان ؛ قلمداد کـرده  ترین  را صادق شود، مکتبی که خدا میجز یکی دیده ن به هستند،
و کیست کـه در گفتـار و   « نیز فرمود: 4 »باشد؟! تر و کیست که از خداوند، راستگو« فرمود:
 خبـر  آیـاچیزي رابـه او  « فرمایـد:  میو درباره شرك  5 »باشد؟! تر یش، از خدا صادقها وعده

                                                
  .23زمر:  }خْشَونَ ربّهم.ینَ یتَقْشَعرُّ منْه جلُود الَّذ یث کتَابا متَشَابِها مثَانیللَّه نَزَّلَ أَحسنَ الْحدا{. 1
 .42- 41فصلت:  }.دیحم مٍیحک منْ لٌیتَنْزِه ولَا منْ خَلْفه یدینِ یه الْباطلُ منْ بیأْتیزٌ لَا یإِنَّه لَکتَاب عزِ{. 2

 .32ونس: ی }فَماذَا بعد الْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ.{. 3

4 .}دح نَ اللَّهقُ مدنْ أَصم87نساء:  }.ثًایو. 

5 .}ق نَ اللَّهقُ مدنْ أَصم122نساء:  }الًیو. 
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  1» است؟ خبر بی روي زمین آن در وجود دهید که از  می
تسـلیم  سـر   کافه بشریت سراسـر گیتـی  ، چنین مکتبی مقابل در نتیجه سزاوار است در

نکنـد، و هـر    حکومـت  و جز اسالم، هیچ مکتبی بر روي زمین بر افکار بشریت فرود آورند
و از 2 »خداوند، آفریدگار هر چیزي اسـت. « مخلوق او بدانند، چنانچه فرمود:، آنچه را هست

است، که خلقت آن به جا و درست است و جایگاه مثبت  کرونا ویروس ها جمله آفریده شده
که وقتی در مهـار کـردن آن توانـایی    ؛ اند هدارد، و چقدر در این رابطه برخی به اشتباه افتاد

گـوي سـبقت را از بشـریت گرفـت، بـا فرهنـگ مـنحط خـود و          کرونا ویروس نداشتند و
اي  یـا پدیـده  ، ي علمـی  پدیـده  آیـا کرونـا ویـروس   اطالعی از معارف بلند اسالم گفتند:  بی

  اسالمی است؟!
هـم از نظـر آفـرینش جهـان، هـم از نظـر        کرونـا ویـروس  پدیده ؛ این کهغایت کالم 

بـوده و جایگـاهش مثبـت و     نـد از نظر مکتـب اسـالم مخلـوق خداو    آفرینش انسان، و هم
  .!!خلقتش بهترین خلقت بوده است

که از زیر نظر مخاطبان گذشت، جاي آن است که ببینیم. آیا ایـن   ،پس از این مقدمات
و یـا هـیچ کـس آن را نخوانـده     ؟ مهمان از سوي بیشترین مردم جهان خوانده شده اسـت 

که اکثر و بیشترین مـردم جهـان از    با این؟ اند اند و برخی نخوانده و یا برخی خوانده؟ است

                                                
  .33رعد:  }اْألَرضِ یعلَم فیأَم تُنَبئُونَه بِما ال {. 1
  .62، غافر: 62زمر:  }ء یاللّه خالقُ کُلِّ شَ{. 2
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برند! و آن را مهمـان نـا خوانـده     آمدن آن ناراحت و در زجر و نهایت غم و غصه به سر می
  دانند! می

  بحثی مقدماتی

آن، بایـد کـامال    عسـت موضـو  شـود، نخ  میهر کتابی درباره هر موضوعی نوشته  :اوال
می کـه موضـوع آن   مشخص باشد تا بتوان در حوالی و اطراف آن سخن گفـت، و تـا مـادا   

  گفتگو و محاوره در باره آن امکان پذیر نخواهد بود. معلوم نشود،
گـاه  د نه از دی ؛مکتب اسالم است نظرشود تنها از  میبررسی و تحقیقی که انجام  :ثانیا

آري ؛ کنـد  مـی ها مکاتب بر مغـز بشـر حکومـت     ش از دهکه اکنون بی مکاتب دیگري است
  نماید.  می قمتفرهفتاد و دو سه فرقه  را تا |پیامبر اسالم امت اسالم

توانند از این مقاله بهره ببرند که فرهنگ اسـالم را پذیرفتـه باشـند، و     میکسانی  :ثالثا
کـه اسـالم    چرا ؛است اگر پذیرفته نباشند در نهایت راه تحقیق و کاوش در حقیقت یابی باز

 چنـان ؛ سـازد  مـی همواره راه کاوش را مفتوح گذاشته و با دلیل و برهان همه مردم را اقناع 
و مـدعی اسـت    1»اسـت.  )و تسلیم بودن در برابر حق( دین در نزد خدا، اسالم« چه فرمود:

راي سعادت ابدي انسان وجود ندارد و هر محققـی  ببه جز اسالم و پذیرش آن، هیچ راهی 
 خـود  بـه اوج مقصـود   و و چنان چه راه صحیح ودرست راطی کنـد  آید، بر در صدد کاوش

و هرکس جز « فرمود: چهگردد، چنان میبه پذیرش اسالم منتهی  نتیجه تحقیقش؛ نائل آید
                                                

1 .}ّیإِنَّ الدلَامالْإِس اللَّه نْد19آل عمران:  }نَ ع. 
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آیینی براي خود انتخاب کنـد، از او پذیرفتـه نخواهـد     )و تسلیم در برابر فرمان حق( اسالم
  1»شد:

یا زیر بار اسالم نرفـت و مـدعی آزادي فکـري بـود، بـاالخره در دار      اگر کسی باز در دن
دلسـوزي و   ان خود پی خواهد بـرد، و اسـالم از بـاب   یظهر حق است، به زآخرت که روز م

 از آخـرت  در او و« چـه فرمـود:   چنـان ؛ راهنمایی نهایی خود را اظهار نمـوده اسـت  ؛ رأفت
   2»زیانکاران است.

و راه نجـات از   کرونا ویروسجهت شناخت حقیقت ؛ فوقآري با فرض پذیرش مطالب 
تواننـد از آن بهـره     مـی  که ،کنونی قابل استفاده است يآن، این مقاله براي همه مردم دنیا

  ببرند. وافی و کافی

  در اسالم کرونا ویروسشناخت 

 رحم کنندگان است، چنـان  ترین جا که خداوند متعال، ارحم الراحمین، رحم کننده از آن
    3»و پروردگار تو بسیار بخشنده و داراي رحمت است.« فرمود: چه

رحمـت  «: و نیـز فرمـود   4».خداوند رحمت را بر خویش واجب نموده اسـت « نیز فرمود:

                                                
 .85آل عمران:  }قْبلَ منْهینًا فَلَنْ یرَ الْإِسلَامِ دیبتَغِ غَیومنْ {. 1

2 .}ف وهرِ یونَ الْخَاسرَةِ م85آل عمران:  }نَیالْآخ.  
 .58کهف:  }وربّک الْغَفُور ذُو الرَّحمۀِ{. 3

 .55و  12انعام:  }کَتَب على نَفْسه الرَّحمۀَ{. 4

zeinabian.ir



 )49(  در اسالم روسی/ شناخت کرونا و یمقدمات یبحث

 2 »رحمت خدا به نیکو کاران نزدیک اسـت. « و نیز فرمود: 1»گیرد!  می من هر چیزي را فرا
    3»شوند مأیوس نمیبه جز گمراهان از رحمت پروردگارشان « نیز فرمود:

بـراي خداونـد   «: فرمـود  |نقل شـده، پیـامبر   )شیعه و سنی( در اخبار نیز از فریقین
که یکی از آنهـا را بـه زمـین نـازل کـرده و در میـان       ؛ عزوجل صد باب رحمت وجود دارد

مخلوقاتش تقسیم نموده و تمام عاطفه و محبتی که در میـان مـردم اسـت از پرتـو همـان      
بنـدگانش را   دیگر را براي خـود نگـاه د اشـته و در روز قیامـت     نُه قسمت است، ولی نود و
  4»سازد. مشمول آن می

آیـد، ولـی وقتـی در     که بر روي زمین مـی  ؛رحمت الهی همانند آب زالل و صافی است
گـردد،   مـی  گل آلود و مطرود ؛ها و کثافات همراه با خاك با آلودگی، روي زمین قرار گرفت

هـا هـر کـدام     جهت آب شود، بدین میها صادر  ها از روي زمین و از اعمال انسان تمام بدي
  د.نشو میهاي متفاوت  به گونه خاصی مختلف و متفاوت و داراي آلودگی

فشـار و هـر   ، سـختی ، آري خداوند سبحان هیچ گاه از سوي خود، بدي، بـال، مصـیبت  
فرستد، چون او از هر نقـص و عیـب    مییست را، نانسان مطلوب و محبوب ن آنچه که براي

                                                
 .156اعراف:  }ء یوسعت کُلَّ شَ یو رحمت{. 1

 .56اعراف:  }نَیب منَ الْمحسنیإِنَّ رحمت اللّه قَر{. 2

  .56حجر:  }قْنَطُ منْ رحمۀِ ربه إِالَّ الضّالُّونَیقالَ و منْ {. 3

ن خلقه یمها باالرض فقس یان هللا عزوجل مأة رحمۀ و انه انزل منها واحدة ال«قال:  |عن رسول اهللا. 4
  .21/  1ان: یمجمع الب» امۀیوم القیرحم بها عباده ین لنفسه یتعاطفون و تراحمون و آخر تسع و تسعیبها 
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  و بدي منزه و پاك است.  
اي که هست، این است که در سنن و قـوانین خـود بـراي هـر چیـزي اثـر و        تنها نکته

پدیده، همواره خواهـد بـود، هـیچ     که ذاتاً آن اثر و نشانه به دنبال آن؛ هایی قرار داده نشانه
بـراي  ، نمک اثري است و آن شوري اسـت  د، مثالً برايشو میپدیده جدا ن گاه آن اثر از آن

گی است، براي دارو، درمان و عالج است و این اثـر در   شکر شیرینی است، براي سم کشند
شـود، ایـن مطلـب از     مـی سراسر دنیا همراه با آن پدیده خواهد بود، و هیچ گاه از آن جدا ن

پـس  « چنان چـه فرمـود:   دارد، ضروریات دین است و جمله آیات قرآن بر اثبات آن داللت
کاربـد  اي  وزن ذره کس هـم  بیند وهر  میآن را خیر انجام دهد کاراي  هرکس هموزن ذره

و این از سنت الهی است و هیچ گاه تغییر پذیر نخواهد بود، چنانچـه  1 »بیند.  میکرده آن را
تغییـري  و هرگز براي سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت و هرگز براي سـنت الهـی   « فرمود:

   2».یابی نمی
هایی است، که حتماً به دنبال  ها به طور قهري داراي اثر و نشانه در نیتجه اعمال انسان

رفـت، ناگهـان     مـی  گردد، فردي در خیابـان راه  می کار آنها بر سر عامل منعکس شده و بر
افتـاد،  گذاشت، و بدون اختیاز لغزید و بر زمـین   پوسته هندوانه را از روي غفلت روي پایش

 افتاد و گویا خوشحال هـم شـد. انـدکی   به خنده  رفردي آن را تماشا کرد و شدیداً بی اختیا

                                                
  .8-7زلزله:  }رَهیعملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا یو منْ  رَهیرًا یعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَیفَمنْ {. 1
2 .} نَّۀِ اللّهسل دفَلَنْ تَجِدویتَبتَح نَّۀِ اللّهسل لَنْ تَجِد 43فاطر:  }.الًیالً و.  
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 رفـت و ناگهـان از روي غفلـت پـایش را روي     کننـده در مسـیر مـی    خنـده  فرد بعد همین
ناگهـان چنـان    ؛گذارند، گذاشـت کـه بـرود    ها می زیر زمین برخی هایی که در سقف شیشه

به هوا رفت و با سر به زمین خورد وبرعکس عـده زیـادي بـه او     پایشکه دو ، شدیداً لغزید
فرو رفت، مثل این که این کیفر آن خوشـحالی مـن بـود! اگـر      خندیدند، که سخت به فکر

عدالت او همراه مجموعه عالم، حتی همراه بـا همـه   ؛ به معناي آن است که خداعادل است
؛ ر برساند و بر ضد ظلم و ستم خواهد بـود که حق را به حق دا ؛باشد هاي عالم وجود می اتم

هـر  «: چـه فرمـود   که نا حق را از او بگیرد و دست رد و هالکت را بر او رقـم زنـد. چنـان   
ایـد و بسـیاري را نیـز عفـو      مصیبتی به شما رسد به خـاطر اعمـالی اسـت کـه انجـام داده     

    1».کند می
ـ  کرونا ویروس یک ذره: و در غایت بایستی گفت اه و عصـیان بشـریت در   اي از آثار گن

بـه قـدري    طبق گفته پزشکان متخصص کرونا ویروسباشد. آري   می مقابل خداوند متعال
تـوان   کنیم تازه با میکروسکوپ مـی  تعداد آن را در جایی جمع که اگر دو میلیون؛ ریز است
 اي کـار خیـر انجـام دهـد آن را     وزن ذره پس هر کـس هـم  « چه فرمود: چنان، آن را دید

    2.».بیند  می اي کار بد کرده آن را وزن ذره بیند و هر کس هم  می
و هیچ انسانی به ، آید آن همه گناهانی که چه بسا به حساب هیچ فردي نمی ؛خوب اگر

                                                
  .30: يشور }رٍیعفُوا عنْ کَثیکُم و یدیبۀٍ فَبِما کَسبت أَیو ما أَصابکُم منْ مص{. 1
  .8 – 7زلزله:  }.رَهیعملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا یو منْ  رَهیرًا یعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَیفَمنْ {. 2
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ایـن  ؛ اي از آثـار گنـاه   چنـان چـه ذره  ، مجموعه اعمال گناه و پرونده سیاه خود آگاه نیسـت 
کلیه اسباب و علـل عـالم را از کـار بینـدازد، و     ریت زندان کند و چنین دنیا را براي همه بش

باالتر از همه ستمگران عالم، غارتگري ما فـوق چپـاولگران عـالم     امیري حاکم و زورگویی
باشد و باالجبار این گونه همه را مجبور و مطیع فرمان نماید و به سرعت ایـن گونـه هـزار    

ه اعمال بد و زشـت و مجموعـه   چیز خود کند، پس آیا نسبت به مجموع لقمه نا هزار نفر را
دهد، آیا تصفیه حسـاب در آن روز   گناهانی که خداوند به طور سرّي از همه مردم سراغ می

  بازپسین چگونه خواهد بود؟!
ایم، و روز قیامـت کتـابی    و هر انسانی اعمالش را بر گردنش آویخته« چنان چه فرمود:

ایـن همـان نامـه اعمـال     ( بیند گشوده میکه آن را در برابر خود،  ؛آوریم براي او بیرون می
 کافی اسـت کـه امـروز، خـود حسـابگر خـویش      ، کتابت را بخوان )گوییم اوست وبه او می

شود و براي او هیچ نیـرو   میانسان) آشکار ( در آن روز که اسرار نهان« نیز فرمود: 1».باشی
  2».ي نیسترو یاو

هاي نادیدنی پـر اسـت،    وسوسه آن قدر از اعمال کوچک و بزرگ و حتی از ؛نامه اعمال
کـه مایـه شـگفت     ؛مملو است آمد میکه هیچ گاه به حساب ن ،بلکه به قدري از ریز مسائل

                                                
اقْرَأْ کتابـک کَفـى بِنَفْسـک     لْقاه منْشُورایامۀِ کتابا یوم الْقیعنُقه و نُخْرِج لَه  یو کُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمناه طائرَه ف{. 1

  .14 – 13اسراء:  }بایک حسیوم علَیالْ
 .10 – 9طارق:  }قُوةٍ و ال ناصرٍفَما لَه منْ  وم تُبلَى السرائرُی{. 2
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 در آن جـا  )هـا  نامـه اعمـال انسـان   ( و کتـاب « فرماید:  می چه شود، چنان ها می تمام انسان
 هراسـانند و ترسـان و   چه در آن اسـت  بینی که از آن  می گنهکاران را شود، پس میگذارده 

 کـه هـیچ عمـل کوچـک و بزرگـی را فـرو       اي واي برما! این چه کتـابی اسـت  : گویند  می
همـه اعمـال    )این درحالی است کـه ( ؟! و مگر این که آن را به شمار آورده است؛ نگذاشته

  1».کند! بیند و پرودرگارت به هیچ کس ستم نمی  می خود را حاضر

  کرونا ویروسبه  نخستین اعالن خداوند

دهد   نمی است و هیچ کاري را بدون حکمت انجام »حکیم« جا که خداوند متعال از آن
تـا  ، نمایـد  و عالوه بر این، به مجموعه بندگانش در ابالغ وظیفه حجت و برهان را تمام می

قـاطع) بـراي   ( بگو: دلیل رسـا و « نماند، به همین جهت فرمود: براي کسی جاي عذر باقی
  2».خداست

ها را بیافرینـد تـا پـا بـه عرصـه تکلیـف گذارنـد و در         از آن که انسان بدین خاطر قبل
در کمترین فرصت بدون راهنما و امام معصـوم نباشـند. نخسـت     ؛راهنمایی و انجام وظیفه

پیامبرش حضرت آدم را فرستاد، و ایشان در ابتداء وارد بهشت شد. در اینجا الزم اسـت کـه   
  اجماالً با داستان آدم آشنا شویم.

                                                
رَةً و ال یغـادر صـغ  یلَتَنا ما لهذَا الْکتابِ ال یویاقُولُونَ یه و ینَ مما فینَ مشْفقیو وضع الْکتاب فَتَرَى الْمجرِم{. 1

  .49کهف:  }.داظْلم ربک أَحیرَةً إِالّ أَحصاها و وجدوا ما عملُوا حاضرًا و ال یکَب
 .149انعام:  }قل فللّه الحجۀ البالغۀ{. 2
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  ‘ احو ستان آدم ودا

 ؛آیـد  مـی چه اجماال از مجموع آیات و روایات درباره آدم از تفاسیر اسالمی به دست  آن
 سه جـاي مختلـف ذکـر کـرده     در هشت راآدم و حوا در بداستان ه قرآن کریم این است ک

ممنوعه نام برده، ولی نوع درخت را مشخص نکرده است. ولی برخـی از   و از درخت 1 است
انـد کـه    نظریات متعددي ارائـه داده  ؛به استناد روایات درباره معناي ظاهري درختمفسران 

و  7 کـافور  6از مرکبـات) ( ترنج 5 نخل 4 انجیر 3درخت انگور 2خوشه گندم : عبارت است از
  باشند.  می 8 ابعنّ

سجده  اند، و بر این باورند که پس از در تاویل درخت ممنوعه، برخی آن را حسد دانسته
خداونـد او را  ؟ آیا خداوند بشري بهتر از من آفریده است: گان بر آدم، وي با خود گفتفرشت

و امام حسن و امـام   ÷و فاطمه  |پیامبر: به مقام والي افرادي از فرزندانش از قبیل

                                                
 .122تا  120، طه: 23تا  19، اعراف: 38تا  35بقره: . 1

 .124تا  120/  6ر نمونه: یتفس. 2

ـ ی، مجمع الب83/  1ر: یم ابن کثیر القرآن العظیتفس. 3 ـ ، جـامع الب 69/  1: یان طبرس ، 330/  1: يان، طبـر ی
 .220/  1الجنان:  ، روضيابوالفتوح راز

 .165/  11: ی، بحاراالنوار مجلس220/  1: ي، روض الجنان راز332/  1: يان طبریجامع الب. 4

  .11/165: ی، بحاراالنوار مجلس220/  1: ي، روض الجنان، ابوالفتوح راز333/  1: يان، طبریجامع الب. 5
  .53/  1: یوطیالدر المنثور س. 6
  همان.. 7
  .220/  1: يروض الجنان راز. 8

zeinabian.ir



 )55(  در اسالم روسی/ شناخت کرونا و یمقدمات یبحث

که از او برتر بودند آشنا کرد، خداوند آدم را از حسادت به مقـام آنهـا بـر حـذر      ‘حسین 
  1داشت. اما با وسوسه شیطان حالت حسادت در او ایجاد شد. 

کـه منظـور از    ؛اند و بعضی مفسران بر این باورنـد  و برخی درخت علم و والیت دانسته
خداونـد  ؛ چنین است کهماجرا ، است |محمد و آل محمد درخت ممنوعه علم یا والیت

آنـان از تـو و همـه مخلوقـات     : پنج تن آل عبـا را نشـان داد و فرمـود    مقام والیت ؛به آدم
کردیم، آنگاه خداوند  میم و تو را خلق نبرترند، اگر آنان نبودند ما آسمان و زمین و خلق عالَ

جایگاه آنـان را  ي زواما آدم در دل آر، آدم را از غبطه خوردن بر مقام پنج تن بر حذر داشت
که با خوردن میوه درخت ممنوعه زندگی جاودان خواهـد  ؛ کرد و شیطان او را وسوسه نمود

  2نمود.
توبه کردنـد و از  ؛ ا به اشتباه خود پی بردندبر اساس آیات قرآن، پس از آن که آدم و حو

شـد تـا   خدا خواستند آنان را ببخشد، خداوند توبه آنان را پذیرفت. اما خطاي آنـان موجـب   
و لبـاس  ( سرانجام هر دو از آن خوردند« چه فرمود: هاي آنان از تنشان در آمد، چنان لباس

 هـاي  و عورتشان آشـکار گشـت و بـراي پوشـاندن خـود، از بـرگ       )بهشتیشان فرو ریخت
آري! آدم پروردگـارش را نافرمـانی   « و بعد از آن فرمـود:  3».بهشتی جامه دوختند )درختان(

                                                
  .121 – 120/  6: يرازیر نمونه شیتفس. 1
 .343/  3: یم آملیر تسنی، تفس144/  41: یزان طباطبائیالم. 2

  .121طه:  }هِما منْ ورقِ الْجنَّۀِیخْصفانِ علَیفَأَکَال منْها فَبدت لَهما سوآتُهما و طَفقا {. 3

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  56(    

  1»محروم شد. کرد و از پاداش او
چـه   آري داستان مهمی که در بهشت بر آدم فرا رسید، مخالفت نهی الهی بـود، چنـان  

از هـر   آن هاي) نعمت( اي آدم! تو و همسرت در بهشت سکونت کن و از :و گفتیم« فرمود:
اما) نزدیک این درخت نشوید، که از ستمگران خواهیـد شـد،   ( خواهید، گوارا بخورید جا می

  2.»موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کردپس شیطان 
ا نتیجه نهایی این گفتار این است که: چون در این مدتی کـه آدم و حـو   :هشدار مهم

بودنـد بـه عنـوان محـیط تمرینـی و       )دنیوي یا بهشت حقیقی آخرتی یا برزخی( در بهشت
الهی به نهی و عدم نزدیکی به قرقگاه کـه منجـر   آماده شدن براي مرزیابی بوده، و هشدار 

اي بر توجه حدود الهی و خط قرمز بـوده اسـت. و اگـر     به خوردن چیز ممنوعه نشود، نشانه
چه طبق آیات و روایات پیامبر باید معصـوم باشـد و علمـا بـراي حفـظ عصـمت او توجیـه        

اشد و الزمه آن کیفر و که نهی الهی مولوي نبوده، که خطاي در آن موجب گناه ب؛ اند کرده
فـالن  : گویـد  بلکه نهی الهی ارشادي بوده، همانند نهی طبیب که به بیمار می ؛عذاب است

چیز را نخور و در این صورت مخالفت بیمار در خوردن موجب عذاب نیسـت و آن را تـرك   
  اولی نام نهادند، یعنی آدم چیزي که سزاوار ترك بوده را مرتکب شده است.  

                                                
 .121طه:  }آدم ربه فَغَوى وعصى{. 1

ثُ شئْتُما و ال تَقْرَبا هذه الشَّجرَةَ فَتَکُونا منَ یا آدم اسکُنْ أَنْت و زوجک الْجنَّۀَ و کُال منْها رغَدا حیو قُلْنا {. 2
  .36 – 35بقره:  }هیطانُ عنْها فَأَخْرَجهما مما کانا فیفَأَزلَّهما الشَّ نَیالظّالم
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شـود دو سـو دارد: یـک     هر کاري بین بنده و بین معبود انجام می؛ ست کهولی گفتنی ا
سو ناحیه بنده است که جنبه نهی ارشادي و ترك اولی است، ولی سوي دیگـري دارد کـه   

داوند بزرگ کـه داراي  یعنی فعل حضرت آدم نسبت به خ؛ جنبه الهی و به سوي اویی است
  گردد.   عصیان استشمام میسو است، گویا از آن  ها کبریایی و بزرگواري

 !آدم: عـالم دارد خواسته در ابتداي خلقـت و آفـرینش ا    می گویا خداوند متعال در بهشت
رقگاه و میدان ممنوعـه  به قُ، توجه داشته باش ل شیطان و هواي نفس و وسوسه اودر مقاب

که اگر خداي ناکرده نزدیک شدي، غفلتاً بـا وسوسـه شـیطان در عصـیان      ؛نزدیک نشوي
شوي، و چون بنا است بـر روي   مبتال می ؛است کرونا ویروسافتی و به آثار سوء آن که  می

فـرود آییـد    )به زمین( به آنها گفتیم: همگی« چه فرمود: چنان ؛کره خاکی زمین وارد شوي
در حالی که بعضی دشمن دیگري خواهید بود و براي شما در زمین تا مدت معینی قرار گاه 

  1.».بود خواهد يبردار  و وسیله بهره
قرمـز   و در زمین، محل اوامر و نواهی مولوي جهت مرزیابی و حدود و حصور و خطوط

است، و ما این صحنه سیماي بهشت و نهی در آن را براي تو و همسرت به منصـه ظهـور   
سازي شیطان و وسوسـه او و ارتکـاب تـو در خـوردن از درخـت        گذاشتیم و پس از صحنه

تا به همه مـردم و فرزنـدان   ؛ براي مردم جهان قرار دادیم کیفیت در سیماممنوعه را، بدین 
و فـرامین   فکه همه بدانند اسالم و معـار  ؛آیند هشدار دهیم تو که تا روز قیامت به دنیا می

                                                
1 .} وف لَکُم و ودضٍ ععبل ضُکُمعبِطُوا بإِلى ح یقُلْنَا اه تاعم تَقَرُّ وسضِ م36بقره:  }نٍیاْألَر.  
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و رقگاهایی دارد، خطوط قرمز در هر جـا کشـیده شـده    الهی قُ رقگاهایی دارد، حدودالهی قُ
بـا وسوسـه شـیطان بـه      رکه اگر شدید بی اختیا؛ نشوید آنممنوعه بود سعی کنید نزدیک 

گردد و زمینه ابتالي به آثار عمل بد و نا شایست و بازتاب و ظواهر آن که  نجر میلغزش م
  گردد. می در شما آشکار ؛است کرونا ویروس

   پاي بندي به خط قرمزدر  کرونا ویروستوقف 
سراسـر جهـان بـر ایـن     تخصصـان  در متوقف نمودن کرونا ویروس، تمام پزشکان و م

که مردم باید در خانه بمانند تا شیوع این ویروس را به توقف و مبتالیان را به حالت ؛ ندباور
مطالب نـزد   ترین یر به نتیجه رسد، این از ضروريبهینه برسانند و سعی در توقف مرگ و م

  همه است.  
اسالمی، آثار عمـل بـد و    این ویروس به دلیل آیات و روایات؛ همان گونه که گفته شد

وفور به نبوغ خود رسیده است و اعمـال ناشایسـت    که در حد ؛است ها کارهاي زشت انسان
که انسان از مرز حدود الهی تجاوز و تعدي کند و پاي خود را از ؛ پزیرد  می در موقعی تحقق

بـه  ؛ ه آثـار آن رقگاه بندگی خارج گردیده و به ناچار بکه در حقیقت از قُ ؛گلیم خود بگذراند
دو به یـک نقطـه اساسـی پـی      طور قطع مبتال خواهد شد، در نتیجه براي توقف نهایی هر

که همان گونه که در سالمتی، اطبا و پزشکان صـحت و سـالمتی را نخسـت در    ؛ بریم می
در برائـت و بـی زاري از    ؛اسالم دوري از گناه و آثـار شـوم آن را   هم چنین؛ دانند  می پرهیز

  داند.   و آثار شوم آن می شرك و کفر
از کمتـرین ابـزار انتقـال ویـروس، مجموعـه      ، چگونه در دوري از مظاهر کرونا ویروس
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دهند که با دستکش با اشیاء و انتقال آنهـا اسـتفاده شـود، در     میپرسنل بهداشتی، سفارش 
هماننـد لبـاس پالسـتیکی و     ؛از گونه مخصوص آن که هیچ راه نفوذ نداشـته باشـد  ، لباس
ی استفاده شود، از فاصله دور دو نفر با هم گفتگو کننـد، بـا چهـره پوشـیده و اسـتفاده      چرم

جلـوگیري شـود    از طریق تنفس کرونا ویروسي مخصوص، تا از انتقال ها  کردن از ماسک
وگاه با آب شور بلرم و چـه بسـا داغ در حـد ممکـن در بینـی و حلقـوم و حنجـره، سـپس         

آثار آن شست و شو شود و یا ضد عفونی گـردد   تا همۀشود؛ استشمام و اخراج آن از دهان 
بینـی در دوري از کمتـرین آثـار و      و با داغی آب منفعل و متالشی شود، این همـه باریـک  

  رسد.   کار به ثمر و نتیجه نمی ؛است. که اگر انجام نگیرد کرونا ویروسنشانه این 
بـر پایـه شـرك و مظـاهر آن      همین مقیاس و میزان را در دوري از گناه و آثار آن کـه 

کـه اسـاس   ؛ آن تاکید شده، اسالم نیز جهت جلـوگیري از شـرك   استوار است، در اسالم بر
را خیلی دقیـق و ریـز و لطیـف و نادیـدنی مطـرح      ؛ هاي جهان امروز شده همه کروناویرس

  دیدنی است.   نا پاي کرونا ویرس  به که پا ؛کرده است
بخشودنی این است  از جمله گناهان نا« فرمود: ؛نقل شده ×از امام حسن عسکري

فرمـود: شـرك ورزیـدن در     که گفته شود: اي کاش جز بر این گناه مؤاخذه نشـود، سـپس  
 تـر   تاریـک مخفـی   از جنبیدن و حرکت مورچه بر روي سنگ سیاه در شب )ریا( میان مردم

  1».است
                                                

ـ   یتنیال تغفر: ل یمن الذنوب الت: «×يقال االمام حسن العسکر. 1  یال أواخذ اال بهذا ثم قال: االشـراك ف
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است، ارزش هر عملی بـه   »ت خالصین« دهد چه به رفتار و اعمال انسان ارزش می آن
ـ   ها صورت میرکا ترین گاهی خدایی، آن است نیت رف کمتـرین ریـا و خـود   پذیرد و بـا ص 

هم الزم و ؛ کند، از این رو پاك سازي کار و نیت از ریا میله اوج و ارزش سقوط نمایی از قُ
  اوج ارزش را دارد.   ترین هم دشوار و هم باال

آن است کـه نخـواهی جـز خـداي      عمل خالص« فرمود:؛ شدهنقل  ×از امام صادق
  1»متعال، کسی تو را براي آن کار، ستایش کند.

  اي برادر سیرت زیبا بیار!**** صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

  و قانون مداري کرونا ویروسپرهیز از 
که اثـر   ؛چه انداره، دقیق و ظریف و مشکل است )ریا( شما دقیقا بنگرید پرهیز از شرك

تر است، کـه   دیده و نا تر ي مورچه سیاه بر روي سنگ سیاه در شب تاریک دقیقآن از اثر پا
انسان از نخستین عامل شرك، و سـپس  ؛ اگر این چنین از اثر آن برائت و دوري جسته شد

کرونـا  کـه  ؛ از آثار آن که اعمال بد و عصیان اسـت، دوري جسـته و در نهایـت از آثـار آن    
  آبروریزي و رسوایی است نجات یافته است.  و  ،ویروس

                                                                                                              
/  1: يتحف العقول ترجمـه جعفـر  » له المظلمهیلال یالمسح االسود ف یب النمل علیمن دب یالناس اخف

 .781/  1: ی، تحف العقول ترجمه جنت889/  1، تحف العقول ترجمه حسن زاده: 461

 3: یاصول کاف» ه احد اال اهللا عزوجلیحمدك علید ان یالتر يوالعمل الخالص الذ« ×عبد اهللا یعن اب. 1
  .4ح:  26/
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ولی اگر این دقت و باریک بینی و دوري از آن را عملی نکرد، هم زمینه نفـوذ شـیطان   
را در خود به وجود آورده، وهم راه وسوسه را براي خود اجازه ورود داده، و هم راه یـابی بـه   

کرونـا ویـروس خـود را     سوي لغزش و گناه را در خود مجاز شمرده و هم به آ ثـار شـوم و  
  که سقوط حتمی و مرگبار را به دنبال دارد.   ؛راضی کرده

و از سوي دیگر از زمانی که به ریاکاري عادت کرد و خوشـحال و خشـنود شـد، کلیـه     
همـه را حـبط و نـابود نمـوده     ؛ اعمالی را که قبال از روي اخالص صد در صدي انجام داده

و پیامبران قبل از تو وحی فرستادیم کـه اگـر شـرك    تحقیقا به تو « چه فرمود: است، چنان
  1»ورزیدي قطعا و بدون تردید عملت حبط گردیده و قطعا از زیان کاران خواهی بود.

اي در احیتاط و پرهیـز از خـود در    گویند: اگر ذره درباره ابتالي به کرونا ویروس نیز می
دار همـه جانبـه خـود و     هاندك زمانی غفلت نشان دادید، سالمتی و صحت دیرینـه و سـابق  

  اید.  همسر و فرزند و چه بسا نسل دیرینه را به تباه کشانده
  همان گونه که از آیه قرآن کریم استفاده شد. 

کـه بـراي ایجـاد    ؛ آید به دست می از مجموعه این گفتار نتیجه مطلوبی مهم: هشدار
مز و عدم مـرور از  کنار خط قریت کامل در پرهیز از خطا و توقف صددرصد در تعصب و جد

 د در بنـدگی خـویش قـانون مـدار؛    این است که انسان بای مالکی مهم الزم است وآن؛، آن
کـه  ؛ متقنّن و منضبط و دوستدار قانون باشد و بر حفظ آن تعصب و سرسختی نشـان دهـد  

                                                
  .65زمر: }.الَّذینَ منْ قَبلک لَئنْ أَشْرَکْت لَیحبطَنَّ عملُک و لَتَکُونَنَّ منَ الْخاسرینَ و لَقَد أُوحی إِلَیک و إِلَى{. 1
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در این صورت، با عنایت الهی از هر خطري مصون و محفوظ خواهـد مانـد و بـه سـعادت     
  ابدي نایل خواهد گردید. 

    !! آیه بزرگ الهی کرونا ویروسشگفتا از 

خدایا! من یقین دارم که در جاي عفـو و  « افتتاح عبارتی این چنین آمده است: در دعاي
  1.»اي کیفر کننده ترین  ت و انتقام سختمهربانی و در جایگاه مجازا ترین رحمت مهربان

او  »رحمانیـت « عمر را بشریت از نخست تا کنون گذرانـد و همـواره مشـمول رحمـت    
هـا اعـم از کـافر، مشـرك،      بوده، که فراگیر و جهان شمول است و شامل مجموعه انسـان 

 گردد و به قدري رحمت خداونـد  ملحد، منافق، یهود و مسیحیت، مجوس و بت پرستان می
کار با توجه به این که همواره عاصی و گنهکار اسـت و   گسترده و وسیع است، که بشر گنه

کـه شـاید   ؛ کند، همه کارهاي او صحیح است بیند، خیال می میعذاب و بالیی را به دنبال ن
مشـمول رحمـت    ؛غافل از آن که، کند  می بر اعمال زشت خود احساس رضایت و خرسندي

  ه است.  وسیع و نامحدود الهی بود
ایـن  «: چـه فرمـود   فران نعمت نموده و همواره شکر گزار نیسـت، چنـان  انسان نوعاً کُ

  2» .انسان بسیار ناسپاس است

                                                
 »موضع النکـال و النقمـۀ   ین فیموضع العفو و الرحمۀ و أشد المعاقب ین فیقنت انک انت ارحم الراحمیأ«. 1

 افتتاح. يح الجنان، دعایمفات

  .66حج:  }لَکَفُورإِنَّ اْإلِنْسانَ {. 2

zeinabian.ir



 )63(  در اسالم روسی/ شناخت کرونا و یمقدمات یبحث

اگـر  « چنان چه فرمـود: ؛ و ناسپاسی مقتضاي قطع نعمت و استحقاق عذاب شدید است
  1».ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است

و این کفران اختصاص به زمان خاصی ندارد، چون به طور عـام و مطلـق در آیـه ذکـر     
هـا بـر    بنابراین دأب بیشـترین انسـان  ؛ نگردیدهو نعمت خاصی شده و عالوه مقید به زمان 

  بوده است.   ي الهیها بر همه نعمت همیشگی و کفران
کنون مرتکب گناهان هاي پیشین تا از امت که مردم؛ چه بسیار در قرآن کریم ذکر شده

اند، از قبیل: نسل کشی و قطـع حـرث، و دسـت بـه غـارت و چپـاول امـوال و         بزرگ شده
اگـر  ؛ هـاي میلیـونی و غیـر آن    که براي شمارش کشـته ؛ تخریب خانه و کاشانه مردم شده

شـود، اینـان بـه      مـی  من کاغـذ مثنوي هفتاد ؛ خواسته باشیم به صورت مکتوب ارائه دهیم
 »اجل مسمی« فرماید: اگر که در قرآن می؛ اند و برخی کیفرها گرفتار شدهبالهاي تدریجی 

بـه طـور قطـع    ؛ در هبوط و نزول آدم به زمین، در گفتار و پیمان ما نبـود  »وقت معینی« و
رسید، آري تنها مانع هالکت همه انسـانها وقـت معـین     عذاب و هالکت همه مردم فرا می

  بوده است.
ترین افراد لجوج و گسـتاخ در تـاریخ بشـریت، قـوم یهـود و       ترین و کهن نیز از قدیمی

ند و تسلیم فرمان ه اکه همواره در مقابل خداوند متعال لجاجت به خرج داد؛ اند نصاري بوده
 ×او نشدند و تنها مانع آنها، غرور و برتربینی خود بوده است و همواره پیامبر خود موسی

                                                
  .7م: یابراه }دیلَشَد یو لَئنْ کَفَرْتُم إِنَّ عذاب{. 1
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امبر خاتم محمد مصطفی ترجیح داده و برتـر  را بر دیگر پیامبران، حتی پی ×و نیز عیسی
که اکثر آیاتی که در قرآن کریم درباره کتمان ذکـر   ؛دانستند، و دلیل بر این مدعا این است

بـه عنـوان برتـرین و     |چرا که صفات پیامبر؛ شده، درباره امت یهود و مسیحیت است
تـورات و  ( هـاي خودشـان   پیامبر مطرح شده را کتمان نمودند و حتـی در کتـاب   ترین عالی

، ولـی  !!و تحریف نمودند، گستاخی حـدي دارد  اند هرا حذف کرد؛ که ذکر شده بوده )انجیل
کـه در مقابـل خداونـد و    ؛ نـد  شـد  هاي پیمان شکنان در روزگار محسـوب مـی   اینان نمونه

وقـت  « و »اجـل مسـمی  « اند، که باز اگر ج دادهقانوگذاري او ایستادگی و لجاجت به خر

  نبود آنان نیز استحقاق نابودي و هالکت مطلق را داشتند.   »معین
چه در روایات آمـده، رحمـت   نآري بقاء اینها تنها در سایه رحمت وسیع خداوند بوده، چنا

کـه  ؛ قسـمت آن را نـزد خـود گذاشـته     99که ؛ خداوند متعال صد درجه و صد قسمت بوده
کنـون در   نماید و تنها یک رحمت خـود را تـا   گانش یم اولیاء و نیز در آخرت شامل بندتقس

  1سراسر عالم گسترش داده است.
برخـورد کـرده یـا    ؛ ها با هر پیامبر و امامی که براي امتی آمده بود پس از گذشت زمان

چـه   انـد: چنـان   کشتهو یا او را مسموم یا ؛ اعراض کرده یا او را به سخریه و استهزاء گرفته
  2».کشتند  می حق و پیامبران را به نا« فرماید:  می درباره یهودیان

                                                
 .21/  1ان: یمجمع الب. 1

2 .} قِّینَ بِغَییقْتُلُونَ النَّبِیو21آل عمران:  }رِ ح.  
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  1».کشتند ناحق میبه  پیامبران را و« نیز فرمود:
  2»..کردند میاستهزاء  را این که او آمد مگر ا نمیپیامبري به سوي آنه هیچ« نیز فرمود:

هیچ یک از ما نبود جـز ایـن کـه    به خدا سوگند! « فرمود:؛ نقل شده ×صادق ماز اما
  3»..بودیم )سم( و یا مسموم به )با شمشیر( مقتول

که گویا شارع مقـدس ایـن    ؛نفر بودند 248022شما بنگرید که مجموع انبیاء و اوصیاء 
 هـا  راي همه انسانب ر تیر برق در کنار مسیر بشریتبالمپ اولیاء را بال تشبیه همانند تعداد 

ا راه مسقیم براي عبور و مرور روشن باشد. و پس از آن لجاجـت و  ت در جهان متصل کرده
شکسـته   آن راهـدف گرفتـه و   به المـپ زده و  تیر وکمان سنگی را هرکس باکه  چموشی

. انـد  هاستحقاق المـپ را نداشـت  آنان  این کفران نعمت دیگر با این که معلوم شده؛ تا؛ است
نیست و مدت ارحم الراحمنی سپري شد،  ست فطرتان معقول نبوده وانزال رحمت بر این پ

در این جا المپ آخري را در صندوق ذخیره گذاشت، تا هر چه بیشتر در مسیر تاریک همـه  
از روشـنایی  ؛ انسانها بر زمین بخورند و هر چه فریاد زنند، چـون مسـتحق عـذاب هسـتند    

برخـی   هـا  المپ محروم باشند، چرا که اینان کرونا ویروسی هسـتند کـه در برخـی مـدت    
اند، امیر المؤمنین را خانه نشین نمودنـد، و بـیش از    پیامبران را به خانه نشینی مجبور کرده

                                                
1 .} بِغَیقْتُلُونَ اْألَنْبِیو قِّیاء112آل عمران:  }رِ ح. 

  .11و حجر:  7زخرف:  }ستَهزِؤُنَیالّ کانُوا بِه إِ یهِم منْ نَبِیأْتیو ما {. 2
  .226: یبن محمد خزاز قم یۀ االثر علیکفا }واهللا! ما منا إالّ مقتول او مسموم!.{. 3
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 #کـه ازغیبـت حضـرت امـام عصـر      ؛هزار و یک صد و هشتاد و یک سال قمري است
غیبت مانده اسـت،   و در خانه استتار ویروسیي کروناها ایشان ازدست این انسان گذرد و می
که مأموري را آفریـده تـا بـه عنـوان     ؛ خداوند است »نیبِعاقاملُ دشأ« جاست که جاي این

 #به سر امـام زمـان   ه را تا کنون در هزار و اندي سالواکنش اعمال خود مردم، هر آنچ
یهـود و  ( آنهـا « چـه فرمـود:   اند، اکنون خود ایـن تحفـه ارمغـانی را بچشـند. چنـان      آورده

جـویی کـرد، چـرا کـه خداونـد       و خداوند چارهبراي نابودي اسالم نقشه کشیدند  )مسیحیت
  1»..جویان است بهترین چاره

نفـر   هـزار  هفت میلیون و ششصـد  7.600.000اگر خداوند بخواهد عادالنه بیش از 
کرونـا  ی را خانه نشین کند، باید هزار و یکصد و هشـتاد و یـک سـال قمـري     کرونا ویروس

ضـاي  تقنه کـرده باشـد، آري م  را در میان مردم تداوم بخشد تا مقابله به مثل عادال ویروس
که چیزي را بیافریند، و خودش وکیل آن چیز باشد، چنانچـه  ؛ عدالت ذات اقدس چنین بود

  2».خداوند آفریدگار همه چیز ا ست و حافظ و ناظر بر همه اشیاء است« فرمود:
که از سوي موکل در تالش اسـت در محکمـه    ؛شود اصوالً به کسی گفته می »وکیل«

داوري کامالً از حق او دفاع کند و به طور مستوفی حق او را زنده نمایـد، کـه هـیچ ضـایع     
اگر دو میلیـون عـدد آن کنـار هـم     که  ؛به قدري ناچیز ا ست )کرونا ویروس( نشود، و این

                                                
 .54آل عمران:  }نَیرُ الْماکریو مکَرُوا و مکَرَ اللّه و اللّه خَ{. 1

  .62زمر:  }.لٌیء وک یشَ ء و هو على کُلِّ یاللّه خالقُ کُلِّ شَ{. 2
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 اش پشـتوانه ایـد بـه   شود، ولی با ایـن ریـز بـودن ب    شود تازه با میکروسکوپ دیده می جمع
اي مالک حکومتها! به هر کسی  !بگو بارالها« که او چگونه است، چنانچه فرمود:؛ نگریست

ا گیـري، هـر کـس ر    بخشی و از هر کسی بخواهی حکومـت را مـی   بخواهی، حکومت می
هـا بـه دسـت     سـازي، تمـام خـوبی    دهی، و هر کس را بخواهی خوار می بخواهی عزّت می
  1»..چیزي قادريتوست، تو بر هر 

که نه تنهـا بـر   ؛ موجود چنین حاکمیتی داده ترین ها فعالً به ریز بنابراین، مالک حکومت
ده یا بیست یا چهل کشور یا نیم جهان، بلکه بر کل جهان حاکم است و همه مردم جهـان  

اند وقتی دیدند با آمدن این مهمان دعوت شده از سوي بیشـتر مـردم،    که هفتاد و سه فرقه
و  ه کارها از اختیارشان خارج گردید، و بر همه میادین و اختیـارات خـود حـاکم نیسـتند    کلی

کـه  ؛ نـد دبر ت موجود رسیدند، به یک نکتـه پـی   اختیاراتشان از کف بیرون رفت و به وضعی
یم و همه ها  خداوند را از آنجا شناختم که همه تصمیم« امیر بیان در کالن نورانیش فرمود:

  2»شکست.! )مقابل اراده قطعی او در( یمها ها و تالش همت

  ابعاد وذُاي  چهره کرونا ویروس

دهند، تک بعدي است و از هدف یگانه برخوردار اسـت،   ها انجام می کارهایی که انسان

                                                
1 .}تُؤْت لْکالْم کمال میقُلِ اللّه   نْ تَشـاءلُّ متُذ و نْ تَشاءزُّ متُع و نْ تَشاءمم لْکالْم تَنْزِع و نْ تَشاءم لْکالْم

  .26ال عمران:  }.رٌیء قَد یرُ إِنَّک على کُلِّ شَیدك الْخَیبِ
  .250حکمت:  }نهج البالغۀ ،فسخ العزائم .... و نقض الهممعرفت اهللا ب{. 2
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روم نـانوایی نـان    روي؟ مـی  شود: کجا مـی  روي سؤال می شما اولِ صبح از خانه بیرون می
خواهم صبحانه بخـورم، پـس از    گویی: می پرسند: چرا؟ می میکنی،  بخرم، سفره را پهن می

  خواهم سرکار حاضر شوم... گویند: چرا؟ می نمایی، می آن حرکت به بیرون منزل می
وان اهـاي مختلـف و فـر    ولی کارهاي خداوند متعال ذو ابعاد، صـاحب شـقوق و کانـال   

نـه  ؛ اهـداف مـأموریتش   به همین دلیل کرونا ویروس را آفرید، ولـی در  خداوند متعالاست،
هـا کانـال و اهـداف را نهـاد تـا در یـک        تنها هدف واحد قرار نداد، بلکه در مـأموریتش ده 

حرکت، همه اهدافش را به نتیجه رساند و کامال در امتثال فرمان او انجام وظیفه کند. و در 
سـد،  سرعت عمل نیز کمال سبقت را به آن عطا فرمود، تا هر چه زودتر کارش بـه پایـان ر  

که در هر زمانی به مقتضـاي آن   ؛هاي غضب و خشم الهی است چرا که این پدیده از نشانه
آخـر الزمـان اسـت و از سـوي     ؛ ها آمده و در این زمان که از یک سو اي براي امت به گونه

دیگر، وقت انتظار فرج فرا رسیده است و از سوي دیگر، انتظار فرج طبـق بیانـات آسـمانی    
باشـد و آن   عزیز، دام ظله الوارف، آمـاده بـاش مـی   اي  عظمی امام خامنهحضرت آیت اهللا ال

تناسب مجلس منتظران به مناسبت میهمـان ظـاهر شـده، در گسـترش عـدالت و صـحنه       
آموزش مـردم بـه فرهنگـی دیگـر و مکتبـی      ؛ آمادگی و شرك زدایی است و از سوي دیگر

ریب و تنها گذاشته شده بود، و که به گونه دیگر غ؛ نوین، از همان قرآن و سنت کهنه شده
مشروط بودن ظهور به تحولی نوین در همـه جوانـب، در آمـوزش دیـن، در     ؛ از سوي دیگر

شناخت با دقت، و یافتن ظرایف و لطیف دین در به کارگیري آن گونه که شایسـت اسـت،   
در به کار گرفتن مجموعه معارف، نه این که برخی بـه کارگرفتـه شـود و بعضـی متـروك      
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  ... گردد
بدین خاطر در این زمان خشم الهی در سایه حکمتش اقتضا کرده، که کرونا ویروس را 
براي حل قضایاي مذکور و غیر مذکور حاکمیـت دهـد، تـا همـه در بعـد خاتمـه دادن بـه        

ه بشریت از ابتـداء  چرا ک ؛ها به نوعی خاتمه بخشد اشتباهات و خطاها و گناهان و روسیاهی
در مقابل دین خدا و دینداران الهی به ویژه رسـوالن و ائمـه و    ؛نتا کنو خلقت حضرت آدم

اوصیاء نه تنها روي خوش نشان ندادند، بلکه در مقابل آنان صف کشیدند، گروه به حق که 
و جانشین بر حقـش امـام    #بیل و تا آخرین سفیر الهی حضرت امام عصرها  بعد از آدم،

  ان بودند و گروه باطل، از قابیـل قاتـل بـرادرش   اي دام ظله الوارف این خمینی و امام خامنه
بیل شروع شده و تا کنون که خط ظلم و ستم و خونخواري را پیش کشـیدند و سـر نـخ    ها

که به خـون مـردم   ؛ اند ها و رؤساي جمهور ستمگر کنونی داده آن را اکنون به دست ترامپ
  اند. تشنه

همواره در اقتدار خویش جز به تـوپ  تا حاکمان را که ؛ آمده کرونا ویروساین حاکمیت 
هاي پـر سـرعت و ضـد     ها و موشک درن و زیردریاییو تانک، هواپیماي جنگی و ناوهاي م

.. اعتمـاد  .اي و هـاي هسـته   و بمـب اي  بالند و مقابل یکدیگر به نیروي هسته .. نمی.رادار و
بـه طـوري در    تا به قدرتمندان جهان درس دهد، این قـدر مغـرور نباشـید!!، مـن    ؛ کنند می

کمین شما هستم که هیچ راداري از آمدن مـن بـاخبر نخواهـد بـود و هـیچ قدرتمنـدي از       
؛ نه تنها در دنیا؛ صداي قدم من باخبر نخواهد شد، من بدون کمترین هزینه در اقصی نقاط

شوم و به زودي، قدرت پیشـرفت رادار رابـه    بلکه در حلقوم و ریه و شش و ناي تو وارد می
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  .!!دهم هاي جهان نشان می به تمام ابر قدرت ئیرطورنام
کـه اگـر همـه بـا هـم      ؛ اي درکـارم گسـتاخم   به گونه؛ گوشه دیگر مأموریتم این است

چون از کمتـرین غفلـت در پرهیـز وارد هـر     ؛ توانید جلوي مرا بگیرید پشتیبان شوید نه می
لیـف را در حیطـه   انجـام تک  تـرین  اي هم نیاز نـدارم، و کامـل   شوم و هیچ هزینه میدانی می

اي کـه از   وظیفه الهی خود انجام خواهم داد. و هر کسی را به فراخور اعمـالش و محاسـبه  
رسانم، اینک به کارم بنگرید، ولی چون مأمور او  به کیفرش میشده سوي او به دستم داده 

اي  هیچ مانع و رادعی در مسیر پیشرفتم نخواهم یافت، به همین جهت اگرچه عـده ؛ هستم
بـه قـم اسـکانم    ؛ چین و یا به ادعاي برخی دشمنان خدا ان خواسته باشند مرا بهپندارشدر 

بدانیـد! کـه   « که فرمود:؛ ام هآمد بخشند، این ادعاهاي بی اساس است، من از سوي خدایی
حاکمیـت و احاطـه   بـه اذن او و بر اقصی نقاط جهـان   1»..او بر همه چیز احاطه کامل دارد

هیچ کس نتوانسته داروي معالجه مرا تـاکنون   یم، به همین دلیلدارم. چون مأمور خشم او
نخست بـه وسـیله دعـا و    ؛ اند اي هم از این بال جان سالم به در برده کشف کند، و اگر عده

تضرع و استمرار بر نیایش و نـذورات و از طریـق پرهیـز و قانونمنـدي کـه هـدف کرونـا        
 که این خشـم در سـایه حکمـتش،   ویروس و درس آموزي اوست، بوده است. گفتنی است 

نابودي همه بشریت نیست، بلکه این خشم در لبـاس رحمـت اسـت، خداونـد خیلـی       صرفا
بزرگ و ارحم الراحمین است، کسی که رحمتش بر غضبش سبقت دارد. چنین اقتضا کـرده  

                                                
   54فصلت:  }طٌیء مح یإِنَّه بِکُلِّ شَ{. 1
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هـاي   هم باب، از روي خشم تا ؛بدن ظریف کرونا ویروس بپوشاند که این لباس دو رو را به
ابر روي کثیري ببندد و عمر بسیاري راختام بخشد وهم از روي رحمـت گسـترده   فراوانی ر

هاي زیادي را بر روي برخی بگشاید و تحولی صد در صد به وجود آورد، باب تحـول و   باب
ظهـور امـام    دگرگونی در محاسبات، توجه به خدا و دین، عبادت و بنـدگی، آمـادگی بـراي   

ها بدهد و بـه همـین    ت آمادگی براي ظهور به انسانجه ینوین و خالصه درس #عصر
بـه   )از خشـم تـو  ( اي کسی کـه هـر فـراري   « چنین آمده: ×جهت در دعاي امام سجاد

، و به همین خاطر مأمور خشـم الهـی کـه دشـمن اسـت در قالـب       1».!آورد سویت پناه می
  ها پیام سازندگی و حیاتبخش براي تو به همراه دارد. ده؛ دوست

هایی را بـر عهـده داشـته و     الزم است که بنگریم، کرونا ویروس چه مأموریتدر اینجا 
  رسد. کارش تا به کجا به پایان می

  کرونا ویروسهاي  مأموریت
هـاي   مجال رسوخ و پیشروي دارد، در گسـتره ؛ کرونا ویروس تا آنجا که اندیشه و تفکر

سرعت بـه طـور اثرگـذار، از    توان به طور قاطع همراه با جدیت و  زیر مدار مأموریتش را می
  شود: مختلف بیان کرد، نخست به دو بعد تقسیم می نظر اسالم در ابعاد

  ،  نیويدر بعد د کرونا ویروسفصل اول: 

  .خروياُ عدب در کرونا ویروس: فصل دوم
                                                

  ه؛ المناجاة الرابعه: فراز دوم.یفه سجادیصح!» یلتجیه یا من کل هارب، الی«. 1
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  د: شو می در بعد دنیوي به ابعاد چهارگانه تقسیم کرونا ویروس
و امـر عبـادي،    کرونـا ویـروس  عبارتند از:  در بعد فردي کرونا ویروسبخش اول: 

کرونـا  دقت در باریـک بینـی،    و کرونا ویروسمري، و هشدار به خطاهاي ع کرونا ویروس
 کرونا ویروسو توجه به حقوق خانواده،  کرونا ویروسو توجه به محاسبات فردي،  ویروس

 .يیت فردحرّ و کرونا ویروسو تقواي فردي،  کرونا ویروسبهداشت فردي،  و
  گـردد:  کـه بـه دو گونـه تقسـیم مـی      ؛و بعد اجتمـاعی  کرونا ویروسبخش دوم: 

و مأموریـت در مجـامع    کرونا ویـروس  -2و مأموریت در مجامع عمومی  کرونا ویروس-1
 اسالمی.

از ایـن قبیـل اسـت:     و مأموریت در مجامع عمـومی  کرونا ویروسبخش سوم: 
مـاعی.  ویروس و تغییـر در محاسـبات اجت  م، کرونا ي عالَها کرونا ویروس و معرفی ویروس

و معرفی قانون مـداران، کرونـا ویـروس و     کرونا ویروس ،یت اجتماعیرّو ح کرونا ویروس
و معرفی ایران  کرونا ویروسو قطع تبلیغات انحصاري،  کرونا ویروسمعرفی دشمنان خدا، 

و  یـروس کرونـا و به جهانیان، کرونا ویروس و تشخیص وظیفه در خلـع سـالح همگـانی،    
و  کرونـا ویـروس  و برخوردعادالنه با همه مردم دنیـا،   کرونا ویروساصالحاتیان در ایران، 

 دعوتی جهانی و میهمان کرونا ویروسنسل و حرث،  عدم کشتار
که درعنـاوین ذیـل    ؛و مأموریت در مجامع اسالمی کرونا ویروسبخش چهارم:

و بسـته شـدن    ویـروس  کرونـا و بسـته شـدن مسـاجد،     کرونـا ویـروس  شود:  می خالصه
هـاي   وبسته شـدن حـوزه   کرونا ویروسوممانعت از حج و عمره،  کرونا ویروسها،  زیارتگاه
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 اجراي عدالت اجتماعی.و کرونا ویروسها، شگاهو تعطیلی دان کرونا ویروسعلمیه، 
که عبارتند از: کرونا ویـروس و مقدمـه    بخش پنجم: کرونا ویروس و بعد فرهنگی

 کرونـا ویـروس  وتحول در جهان جهت پذیرش اسالم،  رونا ویروسک، #ظهورامام عصر
کرونا ویروس و اقتدار الهی. کرونا ویروس و تفسـیر حقـایق   ، ×و یادي از امامان مظلوم

بلند. کرونا ویروس و آموزش بندگی به جهانیان. کرونا ویروس و دفـع شـرك از جهانیـان.    
دینی و یا علمی. کرونا ویروس و آثار وانتخاب  کرونا ویروسکرونا ویروس و غفلت زدایی، 

تشیع در جهانیان، کرونا ویروس و آموزش دعا، کرونا ویروس و جلوگیري از سخن بیهوده، 
  کرونا ویروس و حفظ حجاب.

که عبارتند از: کرونا ویروس و معرفـی   بخش ششم: کرونا ویروس و بعد جهادي
  االناران خدا و غسبهداشت و درمان، کرونا ویروس و معرفی دوستد مجاهدان

درس آمـوز  ؛ که عبارتنداز: کرونـا ویـروس   ؛خرويفصل دوم: کرونا ویروس و بعد اُ
هاي قیامت، کرونـا ویـروس و انقطـاع بـین      بیانگر نشانه؛ محاسبات قیامت، کرونا ویروس

کرونا ویروس و هشدار به نزدیکی مـرگ،  ؛ مال و دنیا يکرونا ویروس و بی اعتبار؛ ها نسل
ـ واکُا ویروس وویروس و انتقام الهی، کرونکرونا  ، کرونـا ویـروس و رفـع    نشنش مقابل کُ

تبعیض نژادي، کرونا ویروس و اقتدار الهی، کرونا ویروس و زمان شـفا، کرونـا ویـروس و    
  شناخت دشمن نفوذي، کرونا ویروس در تفسیر به رأي.

؛ از آن اسـت  شمول، بـاالتر شعب این مسئولیت فراجانب و جهان گفتنی است شقوق و 
ها قرار گیرد، و این خـود مایـه شـگفت بشـریت      که در تحت نظر و محیط اذهان و اندیشه
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که چگونه یک مأمور از سوي خداوند این گونـه بـار سـنگینی را بـه دوش بگیـرد و      ؛ است
 :شود، که گویا از آیات کبـراي الهـی اسـت    تحمل انجام آن را دقیقاً داشته باشد، معلوم می

  باشد:   تواند می قسم دو بر آیه کبرا
   انرژي مثبت: قوس صعودي و آیه کبراي در -1

باشد، چرا کـه   می ×همانند وجود مقدس و مبارك امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
عصاره نظام آفرینش است و آن چـه در جهـان امکـان بـه      ×انسان کامل چون حضرت

و ملفوف است و همـاهنگی  در حقیقت علوي به طور وحدت جمع ؛ طور کثرت منشور است
و نشر پیام خاص خود را دارد و آن این است که وجودهاي طبیعی، مثـالی، عقلـی،    این لف

الهی، اشیاي عینی، همتاي مراحل چهارگانه، وجود این عبد محـض و بـا اخـالص خواهـد     
که اگر نظام تکوین به صورت انسان کامل متمثل گـردد، همـان حضـرت    اي  به گونه؛ بود

خواهد شد. و اگر حقیقت انسان کامل، مانند علـی ابـن ابـی طالـب بـه       ×لمؤمنینامیر ا
و به همین دلیل حضـرت   گردیدتکثر در آید، جهان کنونی خواهد م صورت منشور و در عالَ
چنـان کـه چیـزي     1».اي بزرگتر از مـن نیسـت   براي خداوند نشانه« درباره خویش فرمود:

 بزرگتر از مجموع جهان نیست.
اي بـزرگ از   گویا کرونا ویروس، آیـه  انرژي منفی: بري در قوس نزولی وآیه ک-1

اي  طرف خداوند است، که گرچه بسیار ریز و ناچیز و نادیدنی است، ولـی در حقیقـت آئینـه   
                                                

  .2/3، 1/7: یاصول کاف }!یه اکبرمنیما هللا آ{. 1
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هاسـت، کـه ایـن گونـه بـر جهـان        تمام نما از قدرت و اقتدار ال یزال و دست مافوق دست
 مسلط گردیده است!

هـاي پیشـین کـه بـه      هاي الهی کـه بـر امـت    بالیاي متعدد و عذابشایان ذکر است، که 
داراي ابعاد متعـدد نبـود،    شد، گویا ها نازل می ها و کفران نعمت و سرپیچی مناسبت عصیان

که خاتم انبیـا   |ولی امت پیامبر؛ چون آنان از نظر علمی از مدارج بلند برخوردار نبودند
؛ ندیشه، آخرین کالس دانشگاه بشـریت راگذرانـده  و گل سر سبد آنان بود و از نظر علم و ا

قرآن کریم، بزرگترین معجزه بوده است، بدین مناسبت، بالي نازل شده بـر  اش  که معجزه
در قـوس نزولـی    آیه کبـرا  ي کهتاحد ؛است این امت دانشگاهی، نیز بدین صورت ذو ابعاد

اینـک بـه شـرح مـوارد      تا همه با دقت درباره آن درس عبرت بگیرند و؛ نازل گردیده است
  شود. فوق پرداخته می
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  فصل اول: 
  
  

  کرونا ویروس در بعد دنیوي
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  فردي   عدب در کرونا ویروس مأموریتبخش اول: 

کرونـا  وهشدار به خطاهـاي عمري،  کرونا ویروسعبارتند از: مأموریت کرونا در امر عبادي،
و  کرونـا ویـروس  و توجه به محاسبات فردي، کرونا ویروسو دقت در باریک بینی، ویروس

کرونا وتقواي فردي، کرونا ویروسو بهداشت فردي،  کرونا ویروستوجه به حقوق خانواده،
  . یت فرديو حرّ ویروس

  در امر عبادي کرونا ویروسماموریت 
مـردم  ؛ ابه میدان گذاردمیهمان دعوتی ازسوي جهانیان پ کرونا ویروسپیش از این که 

  عبادي چنین بودند:  امر جهان در
انسان در هر حال بنده خداست، تابع هـر مسـلکی باشـد اعـم از ایـن کـه کـافر،         مقدمه:

تمـام کسـانی کـه در    « چنان چه فرمود:؛ بی دین، کمونیسم، ضد خدا باشد، مشرك، ملحد
 مجموعه این بندگان که خداوند تعـداد همـه آنهـا را    1»..آسمانها و زمین هستند، بنده اویند

  2»..خداوند تمام آنها را شماره کرده وبه دقت شمرده است« داند، چنانچه فرمود: می
یهـود و مسـیحی هسـتند    ، کافر،مشرك، منافق، مجـوس ، بسیاري ازاین بندگان جهان

                                                
1 .}نْ فیإِنْ کُلُّ م ضِ إِالّ آتاْألَر و ماواتا یالسدبمنِ ع93م: یمر }الرَّح.  
  .94م: یمر }لَقَد أَحصاهم و عدهم عدا{. 2
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برنامـه عبـادي    ^آري تنها مسلمانان وشیعیان ائمـه ؛ وچون کافرند،برنامه عبادي ندارند
  دارند.

یـا در حـال سـالمتی، یـا      :همه اینان در همه حاالت زندگی از دو حال خـارج نیسـتند  
؛ یا در حال حزن و غم بـوده ؛ بیماري یا در حال تمکن و یا در حال کمبود، یا در حال نشاط

کننـد و یـا    مـی  که طبعا در حاالت کمبود و غم و غصه و مصیبت و غیرآن به خداوند توجه
در انجام عبادت و دعا و نیایش در حاالت غم و غصه و مصیبت بیشتر رو بـه خـدا و اولیـاء    

نمایند و برعکس در حاالت مثبت و تمکن و دارایی از همه شـئون نوعـاً    می و توسلآورده 
 زننـد، چنـان   می به طغیان دست سپارند و چه بسیار می غافلند و چه بسا خدا را به فراموشی

    1»..کند، از این که خود را بی نیاز ببیند می به یقین انسان طغیان« مود:چه فر
من جن و انس را « چنانچه فرمود:، اند آري اینان اصال هدف از خلقت را فراموش کرده

  2.»)به تکامل رسیده به من نزدیک شوند( نیافریدم جز براي این که عبادتم کنند
 ري و سـمعه هسـتند، در نمـاز سـهل انگارنـد و     باز گرفتار ریاکـا ؛ برخی که اهل نمازند

 خواهند همواره در دیدگاه و شنوایی دیگران به عبـادت تظـاهر کننـد، چنانچـه فرمـود:      می
 کنند، همـان کسـانی کـه ریـا     می پس واي بر نمازگزارانی که در نماز خود، سهل انگاري«

                                                
1 .}تَغْنى طْغىینْسانَ لَکَالّ إِنَّ اْالاس آه7-6علق:  }أَنْ ر.  
2 .}إِالّ ل اْإلِنْس الْجِنَّ و ما خَلَقْت ونِیودب56 ات:یذار }ع.  
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  1».!!. نمایند می کنند و دیگران را از وسایل ضروري زندگی منع می
 بشـمارد،  شفاعت ما شامل حال کسی که نماز را سـبک « نقل شده: ×از امام صادق

  2»..شود نمی
کوچک شمردن نماز، مراتبی متفاوت دارد: از جملـه تـاخیر نمـاز اسـت. چنانچـه امـام       

ن هـم عـن   یالَّـذ { سوره ماعون که خداوند متعال فرمود: 5و  4در تفسیر آیه  ×صادق
مراد از بی اعتنایی به نماز در این آیه، تـاخیر آن از اول وقـت   « مود:فر؛ }صالتهِم ساهونَ
  3»..بدون عذر است
به خاطر سـرعت  ؛ مردم کسی است که ترین دزد« نقل شده، فرمود: |ااز پیامبر خد

هم چون جامه مندرسی درهم پیچیـده  ؛ نماز چنین انسانی، زدگی از نماز خود بکاهد و شتاب
  4»..گردد می به صورت او پرتاب؛ شده

آن کسی که در مقابل مردم با دقت نماز بخواند و در خلوت « نقل شده: |از پیامبر
  5». .به نماز بی اعتنایی کرده است؛ بدون دقت نماز گزارد

                                                
1 .}لِّیفَوصلْمونَیالَّذ نَیلٌ لساه هِمالتنْ صع میالَّذ نَ ه مراؤُنَینَ ه  ونَیوونَ الْماعنَع7-4ماعون:  }م.  
  .3/270: ی؛ الکاف»نال شفاعتنا من استخف بالصالةیال« × عبداهللا یعن اب. 2
  .4/124عه: یل الشیوسا. 3

؛ » ضـرب بهـا وجهـه   یسرق من صالته کما تُلّف الثوب الخلق فی ياسرق الناس، فالذ: «| یعن النب. 4
  .41/ 1: یو نجاح الساع یعدة الداع

مسـتدرك  » خلـو؛ فتلـک اسـتهانه   ین یتراها الناس واساءها حـ  یمن احسن صالته حت«|یعن النب. 5
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هر کس نمازش را عمدا تـرك کنـد، تحقیقـا کفـر ورزیـده      « نقل شده: |از پیامبر
  1»..است

چـه   خداست و طبق نظر فقهاي اسالم، چنـان جا کفر به معناي مخالفت فرمان  در این
کـافر و نجـس اسـت     از روي اعتقاد منکر وجوب نماز شود، چون منکر ضروري دین شده،

  که باید از او اجتناب شود.
!!وقتی کرونا ویـروس پـا    »اهللا اکبر« ولی، آوردند مین آري مردم که بیشتر روي به نماز

حضرت عزرائیل را فراوان نمـود   الهی، اشتغالبه میدان گذاشت و بسیاري دیدند این مأمور 
بلکـه  ؛ و یا بیست و یا سی کشورجمعیت گردید، نه تنها در ده  و بازار ملک الموت گرم و پر

بازار مرگ و ارمغان مردار به طور غریبانـه، بـی سـرو صـدا فـراوان      ؛ کشور دنیا دربیشترین
از زن و مـرد، بلکـه نسـل     هـا  ردهنه تنها پیران و سالخو ها گردید، در سراسر جهان جمعیت

حتی فرزندان کوچک به سوي خدا روي آورده و نمازهـاي جماعـت    جوان از دختر و پسر و
بـا  ؛ تا حدود وافري به طور کثیر بر پا شده و به دنبال آن، همه به بندگی و عبادت پرداختند

انگلسـتان و   این که چنین وضعیتی در بیشترین کشورهاي جهان به ویژه آمریکا، فرانسه و
کرونـا  نیز در کشورهاي اروپایی وجود نداشت، امید است این حالت به موازات و پا به پـاي  

بلکه به شرك بزرگتـري  ، اند باز نه تنها که نماز نخوانده؛ نباشد، که اگر چنین باشد ویروس

                                                                                                              
  .3/26ل: یالوسا

  .2/224: یاللئال یعوال» من ترك الصالة متعمدا فقد کفر« |یعن النب. 1
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و رهـایی   کرونا ویروسخوانم جهت احترام به  می نماز :اند چرا که همه گفته، اند گرفتارشده
از مرگ و این نماز نبوده، چون به قصد تقرب به خدا و خالصانه نیست، بلکه اگر واقعا توبه 

تا آخر عمـر بـه قصـد تقـرب بـه خـدا نمـاز        ؛ کرونا ویروسکنند و بعد از رهایی و نابودي 
همـه مـردم جهـان    ؛ رود مـی  که انتظار؛ شوند می بخوانند، در این صورت نمازگزار محسوب

  .چنین گردند
گویند   می که روز تولدش اذان و اقامه دردو گوشش؛ چنین است ها وقتی وضعیت انسان

گوینـد،   مـی ن خوانند و اذان و اقامـه  می و پس از گذشت عمر و مردن، تنها نماز بر جسدش
درنتیجـه  ، انـد  که قبالً گفته؛ البد اذان و اقامه نماز میت همان اذان و اقامه روز تولد اوست

میـت،   تولـد و بـین نمـاز    ت عمر انسان تنها به فاصله بـین اذان و اقامـه روز  زمانی که مد
آنها در « چرا نماز نخواند؟! چرا بندگی نکند؟! چنان چه قرآن کریم فرمود:؛ شود می خالصه

در دنیـا و  ( که گـویی توقفشـان  ؛ کنند می بینند چنین احساس می آن روز که قیام قیامت را
  1»..جز شامگاه یا صبحگاهان بیشتر نبوده است )برزخ

  مريبه خطاي ع ارهشد و کرونا ویروس

مردم جهان به میدان بیاید، مردم نوعـاً همـه    قبل از آن که طبق دعوت؛ کرونا ویروس
 چـه  دانست، چنان  نمی از کارهاي خود راضی و خشنود بودند و هیچ کس دوغ خود را تُرُش

نگـرد تـا بـه سـاختن خـویش       نمـی  دارد، که هیچ گاه خود رانگریم انسان حالت چشم  می
                                                

1 .} میکَأَنَّه میو نَها لَمیرَوشثُوا إِالّ عضُحاهایلْب 46نازعات:  }ۀً أَو.  
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افکنـد، اگـر در وادي خودسـازي     می نظر خود بپردازد وهمواره به عنوان عیب جوئی به غیر
تـا بـه عیـوب و نـواقص     ؛ کـرد  مـی ن در این عمر کوتاه فراغت پیدا؛ گرفت می خویش قرار

چـون کسـانی    و هم« چه فرمود: چنان؛ دیگران بپردازد. آري به خود فراموشی گرفتار شده
ا نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنهـا را بـه خـود فراموشـی گرفتـار کـرد. آنهـ       

  1»..ندفاسق
شـود، تعبیـر بسـیار جـالبی      می نجر به خود فراموشیاین تعبیر که فراموشی خدا قطعاً م

از نعمـت برخـوردار    هر آنچه« چنانچه فرمود:؛ است، که اي بشر! تو هر چه داري از اوست
  2»..اي از آن خداستشده

چرا که تو خود را بیش از ؛ کند می البته همین تعبیر، بی نهایت تو را به سوي خدا جذب
هر چه دوست خواهی داشت و هیچ چیزي را به اندازه خودت عالقه مند نیستی، چنان چـه  

هی تـو را بـه   خـوا اي آدم! آیـا مـی  « چنین گفـت: × شیطان در وسوسه کردن براي آدم
  3.»درخت زندگی جاوید و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟

وافر به خویش و حب ذات در آدم، موجب فریب آدم شد، آري انسان وقتی خـود  عالقه 
خداوند متعـال را دوسـت داشـته باشـد.     ؛ دارد، دقیقاً باید هم ردیف خود می را بیشتر دوست

                                                
  .19حشر:  }نَ نَسوا اللّه فَأَنْساهم أَنْفُسهم أُولئک هم الْفاسقُونَیو ال تَکُونُوا کَالَّذ{. 1
2 .}نَ اللّهۀٍ فَممعنْ نم ما بِکُم 53نحل:  }و.  

  .120طه:  }بلىیا آدم هلْ أَدلُّک على شَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال ی{ .3
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ی خود است و عالوه بـر ایـن، در جـاي دیگـر     چون یاد او، یاد خود و فراموشی او، فراموش
کسانی کـه ایمـان   « چرا که فرمود:؛ دوستی خدا را باید نسبت به دوستی خود افزایش دهد

  1»..دوست دارند )از هر چه( اند، خداوند را بیشآورده
سپس در بقا و عمر تا کنون، صـحت و سـالمتی و   ؛ چون انسان در اصل وجود و خلقت

از اوالد و مال و غیرآن، هر چه دارد در سایه تفضـل الهـی و رحمـت واسـعه      ها سایر نعمت
اي کمترین استقاللی از خود ندارد، گویـا  پروردگار متعال است و انسان چون در هیچ گوشه

سایه اوست. خداوند از آنجا که فیاض وجود است از روي لطف بـه انسـان، آفـرینش عطـا     
    2»..او کسی است که شما را آفرید« کرد و او را آفرید، چنانچه فرمود:

رسید و زمانی که از انسـان سـوال    انسان آفریده شد و با توالد و تناسل به میلیاردها نفر
و « چه فرمـود:  چنان؛ خداوندمتعال است؛ کنند می همه اعتراف ؛شود: آفریدگار شما کیست؟

! پس چگونـه از پرسـتش او   گویند: خدا می اگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را آفریده، قطعاً
  3.»شوند؟! می منحرف

در آفرینش خدا در میان مردم، از پذیرش و اعتراف به آن هـیچ اختالفـی نبـود، چـون     
یرش توحیـد ربـوبی از سـوي    صرف آفرینش زمینه اختالف در آن وجود نداشت، اما در پـذ 

                                                
  .165بقره:  }نَ آمنُوا أَشَد حبا للّهیو الَّذ{. 1
  .2تغابن:  }خَلَقَکُم يهو الَّذ{. 2
  .87زخرف:  }ؤْفَکُونَیقُولُنَّ اللّه فَأَنّى یو لَئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَهم لَ{. 3
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. چـون از  ندنـد تسلیم وبندگی وتکلیف روي گردااعراض نمودند و در عمل به خداوند، مردم 
 پرهیـز و برحـذربودن از گنـاه و عصـیان صـادر     ، وظیفه، تکلیف، بعد ربوبی، دستور، فرمان

که سخن از فرستادن رسول و یا نبی و ارسال ؛ از قرآناي  گردید. بدین جهت در هر آیه می
بـه میـان    »رب« نور، تکلیف و وظیفه ذکر گردد، سـخن از ، امام و یا دستور فرمان، برهان

خداوند خود پروردگار مـن و  « چنانچه فرمود:؛ آمده. آري انسان توحید ربوبی را انکار ورزید
  1»..صراط و راه مستقیم است )روش( پروردگار شماست، پس او را پرستش کنید، این

 چـه  چنـان ؛ آري انسان در مقابل ربوبیت الهی نوعاروحیـه مخالفـت نشـان داده اسـت    
نماینـد، بـه خـاطر     می راخارج )یتان ها از شهر و خانه( و شما )خدا( ولآنان رس« فرماید: می

  2.».آوردید! می این که به خداوند پروردگارتان ایمان
مسکن گزید و به همان راضی بود، ایـن  ، بودن آري انسان تا در محدودیت مخلوق خدا

اگر با عنایـات  دهد، ولی  نمی در حد حیوانات جنگل خواهد بود و هیچ رشدي در خود سراغ
الهی از این اسارت خارج گردید و صرفاً به زندگی حیـوانی راضـی نشـد، بلکـه بـه صـراط       

یافت و داراي آرمـان و اعتقـاد مـتقن و مسـتحکم      مستقیم روي آورد و به انوار الهی دست
تـا   ؛افتنـد  می در این میان شیاطین نفوذي به راه .کند  می گردید، به تدریج راه کمال را طی

چه در همین ورطه، شیطان از راه نفـوذ   چنان؛ در اعتقادات او با دلیلی نفوذ کننداي  گونهبه 

                                                
1 .}ب ر وه تَق یإِنَّ اللّهسراطٌ مهذا ص وهدبفَاع کُمبر یو64زخرف:  }م.  
  .1ممتحنه:  }اکُم أَنْ تُؤْمنُوا بِاللّه ربکُمیخْرِجونَ الرَّسولَ و إِی{. 2
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بر آدم وحوا مسلط شد. در این رابطه براي توجیه آدم به دنبال دلیلی بود،که آدم را متقاعـد  
  . نماید

شـد،    نمـی  ي فراوان از هر جهت بود، چیزي از کم و کسر دیدهها چون در بهشت نعمت
؛ همسـر توسـت   )دشـمن ( دشمن تـو و  )ابلیس( اي آدم! این :پس گفتیم« چه فرمود: چنان

  1.».که به زحمت و رنج خواهید افتاد، مبادا شما را از بهشت بیرون کند
امـا تـو در بهشـت راحـت     (« ي بهشتی پرداخت، فرمـود: ها و سپس به برشمردن نعمت

 نخواهی شـد و در آن تشـنه   براي تو این است که در آن گرسنه و برهنه )هستی و مزیتش
  2»..دهد مین شوي و حرارت آفتاب آزارت مین

  نفوذ قرُشیطان و طُ

سـه  ؛ که آدم را آماده پذیرش پیشنهاد شـیطان نمـود  ؛ چه عاملی سبب نفوذ شیطان شد
 چه فرمود: چنان؛ یکی غفلت و فراموشی که آن هم از سوي شیطان به وجود آمد :چیز بود

  3.»برد می را از خاطرمفقط شیطان بود که آن «
  4.»شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برد« نیز فرمود:

                                                
  .117طه:  }کُما منَ الْجنَّۀِ فَتَشْقىخْرِجنَّیا آدم إِنَّ هذا عدو لَک و لزَوجِک فَال یفَقُلْنا {. 1
  .119-118طه:  }ها و ال تَضْحىیو أَنَّک ال تَظْمؤُا ف ها و ال تَعرىیإِنَّ لَک أَالّ تَجوع ف{. 2
  .63کهف:  }طانُ أَنْ أَذْکُرَهیه إِالَّ الشَّیو ما أَنْسان{. 3
  .19مجادله:  }فَأَنْساهم ذکْرَ اللّهطانُ یهِم الشَّیاستَحوذَ علَ{. 4
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  گردد. می از سوي دشمنان طراحی ها آري در سایه غفلت همه توطئه
 کـه ظـاهراً   ؛شیطان در فریب خود به دلیلی تمسک جست که؛ و دومین مطلب این بود

شیطان او را وسوسه کـرد  « چه فرمود: چنان؛ شد مین ي مشهود در بهشت دیدهها  در نعمت
خواهی تو را به درخت زندگی جاوید و ملکی زوال ناپذیر راهنمـایی   می و گفت: اي آدم! آیا

  1.»کنم؟!
و آدم و حوا را جذب کرد تا به سـرعت  ؛ صحنه دروغین فریب، فوري اثر خود را گذاشت

 و( سـرانجام آن دو از آن خوردنـد  « فرمود: چه چنان؛ آن را قبول کردند و به اجرا درآوردند
و عورتشـان آشـکار گشـت و بـراي پوشـاندن خـود، از        )ریخـت  ي بهشتیشان فروها  لباس
  2.»بهشت جامه دوختند )درختان( يها برگ

 ×آدم؛ پس از آن که خداوند شیطان را به عنوان دشمن معرفـی نمـود  ؛ سوم این که
یت بـه  کرد و در اسـتواري ایـن پدیـده جـد     می یي تلقجد؛ بایستی این دشمنی را نزد خود

این شیطان دشمن شماست، پـس از موضـع   « چه در جاي دیگر فرمود: چنان؛ داد می خرج
  3.»دشمنی با او برخورد کنید

آدم پروردگـارش  « چه فرمـود:  چنان؛ بدین جهت آدم موقعیتی را که داشت از دست داد

                                                
  .120طه:  }بلىیا آدم هلْ أَدلُّک على شَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال یطانُ قالَ یه الشَّیفَوسوس إِلَ{. 1
  .121طه:  }هِما منْ ورقِ الْجنَّۀِیخْصفانِ علَیفَأَکَال منْها فَبدت لَهما سوآتُهما و طَفقا {. 2
  .6فاطر:  }طانَ لَکُم عدو فَاتَّخذُوه عدوایإِنَّ الشَّ{. 3
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  1.»را نافرمانی کرد و از پاداش او محروم شد
وقتی شیطان در درون آدم و فرزندانش راه نفوذ را دریافت، العیاذ بـاهللا بـا   ؛ گفتنی است

مـردم) بـه جـز    ( به عزتت سوگند! همـه آنـان   :گفت« کمال شرمندگی چنین اظهار داشت:
  2.»بندگان خالص تو را گمراه خواهم ساخت

اختـه و بـا نفـوذ    به دشمنی با خدا و با خلق خـدا پرد  ؛آري شیطان از زمان آدم تا کنون
زمینه شرك را میان بشریت به وجود آورده و به قدري در گسـترش و توسـیع شـرك    ، خود

که نه تنهـا مـردم را بـه دو گـروه مسـلمان و      ؛ همراه با حامیانش از جن و انس پیش رفته
کـه هسـتند تقسـیم     ؛مومن در مقابل کافر و مشرك و ملحد و غیـر آن از شـقوق مختلـف   

ق باالتر و برترنـد، بیشترینشـان را بـه    رَمسلمانان و مومنین که از همه فبلکه گروه ، نموده
و بیشتر آنها که مدعی ایمـان بـه خـدا    « چه فرمود: چنان ؛مذلت شرك گرفتار ساخته است

  3.»هستند، مشرکند
آري همـین   .گذرد می آري دوران عمر بشریت به این صورت در سراسر جهان گذشته و

کـه در اخبـار آمـده:    ؛ گردد و به همـین جهـت اسـت    می الهیشرك موجب گناه و عصیان 
  مشرك است.؛ انسان در حال عصیان و گناه

                                                
  .121طه:  }و عصى آدم ربه فَغَوى{. 1
  .83-82ص:  }نَیإِالّ عبادك منْهم الْمخْلَص نَینَّهم أَجمعیقالَ فَبِعزَّتک َألُغْوِ{. 2
  .106وسف: ی }بِاللّه إِالّ و هم مشْرِکُونَؤْمنُ أَکْثَرُهم یو ما {. 3
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هنگامی که آمد، با توجه به این کـه  ؛ به عنوان آثار گناه کرونا ویروس؛ گفتنی است که
کـه بیشترینشـان چـه بسـا      :م بود، به مجموعه بشریت اعالم داشتموجودات عالَ ترین ریز

چـرا کـه ریـا بسـیار     ؛ انـد  از ابتداي عمر تا اواخر آن نشناخته، حداقل شرك، که ریا باشد را
   .گردد می ولی سبب حبط اعمال و نابودي آن؛ دیدنی است ظریف و نا

وقتی در استخر یا حوض بزرگی یک قطـره ادرار افکنـده شـود، اگـر بـه مـردم        :مثال
هیچ کس حاضر نیست یـک قطـره از آن آب را بنوشـد،    ؛ قدري بنوشیدبگویند: از این آب 

چند میلیاردم ازقطره ادرار در این قطره آب قرار دارد؟ این طبق سلیقه نـوع مـردم   ، حال آیا
چگونـه  ؛ است اکنون نزد خداوندي که خالق سالیق است و از هر عیب و نقصی مبرا، است

شـود؟! گـاه عمرهـاي طـوالنی در      مـی  بوحسـ ممطلوب و مرغـوب  ؛ این قطره آب آلوده
که در آخـرت هـیچ و نـابود    ؛ گردد می کارهاي بسیار شایسته از نظر ظاهري مصروف و فنا

در کارهـا   )مـردم ( ترین بگو: آیا به شما خبر دهیم که زیانکار« چه فرمود: چنان؛ شده است
 شـده، بـا ایـن کـه     )و نـابود ( چه کسانی هستند، آنها که تالشهایشان در زندگی دنیـا گـم  

و آنان که وزنه اعمالشان سـبک باشـد،   « :نیز فرمود؛ 1»دهند می پندارند کار نیک انجام  می
  2.»کسانی هستند که سرمایه وجودي خود را از دست داده، در جهنم جاودانه خواهند بود

                                                
 }حسنُونَ صنْعایحسبونَ أَنَّهم یا و هم یاةِ الدنْیالْح یهم فینَ ضَلَّ سعیالَّذ نَ أَعماالًیقُلْ هلْ نُنَبئُکُم بِاْألَخْسر{. 1

  .104-103کهف: 
  .103مومنون:  }جهنَّم خالدونَ ینَ خَسرُوا أَنْفُسهم فیلَّذنُه فَأُولئک ایو منْ خَفَّت مواز{. 2
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 در ،انـد  هاشخاصی که عمرخویش رابه عبادات واعمالی بـه پایـان رسـاند    آري چه بسیار
بـرآن  اي  کـه هـیچ بهـره   ؛ اند شرك انجام داده سمعه و ریا و همراه با را که همه آنها حالی

هشداري عجیـب بـه    و آمد کرونا ویروساین روش بیشترین مردم بوده تا  مترتب نیست و
پـیش   غفلتیـد و  طـول عمرتـان سـخت در    در ریزنگري همه شما که در؛ همه عالمیان داد

 چـه فرمـود:   چنـان ؛ بـود  نخواهـد  که این اعمال پذیرفتـه  چرا ازآن که بمیرید بیدار شوید!!
 )وشایسته بدانـد ( کمترازآن رابراي هرکس بخواهد)ولی(؛ آمرزد مین را خداوند شرك به او«

  1»آمرزد. می

  باریک بینی آموزش تیزنگري و و کرونا ویروس
میهمان دعوت شده نزد میزبانان جهانی بیاید، مردم نوعـا   کرونا ویروس؛ قبل از آن که

بردند، چه بسیار بودنـد کـه بـراي عمیـق      می در بی دقتی و عدم توجه به ژرفنگري به سر
نمودند، چه بسیار بودند که بین فرد دهـاتی نشـین     نمی نگري و عمق فهمی حساب مفتوح

نگریستند و چه  می اندیشه یک طراز با شهرنشین فرقی قائل نبودند و همه را از نظر فکر و
و حتـی گـاه   ؛ شد مین بسا بین فرد کارگر و یک نفر دانشمند چندان تفاضل و امتیازي دیده

معلمی وارد دهی شـد   :گویند؛ شد می فرد ممتاز و باسواد از صحنه، با رسوایی بیرون افکنده
فـرد  ؛ امـروز ماراسـت   در ادبیـات  )مـار ( را نوشت و گفت: ایـن  و روي تخته سیاه کلمه مار

روي تخته سیاه کشـید و بـه حضـار کـالس      را بر دیگري آمد استاد را کنار زد و شکل مار
                                                

  .116و  48نساء:  }شاءیغْفرُ ما دونَ ذلک لمنْ یشْرَك بِه و یغْفرُ أَنْ یإِنَّ اللّه ال {. 1
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همـه برسـر    ؟و شکل مار را به حضار نشان داد.)( مار) است: یا این( گفت: آقایان مارآیا این
  استاد فریاد کشیدند و رسوایش کردند.

چـه  ، شـد  مـی  چهار خشت کلفت گذاشتهي صندلی دانش آموزي ها اگر زیر پایه مثال:
امروز با دیروز که خشـتی زیـر صـندلی    باالآمدن صندلی خود را ؛ بسا دانش آموز کُند ذهن

گذاشت، یعنی این قدر کُند فهم و نادان بود و برعکس اگر زیر چهـار پایـه    نمی فرقی؛ نبود
دانش آمـوز بـه    شد، چه بسا آن می چهار برگه کاغذ گذاشته؛ هوشی تیز صندلی دانش آموز

آمده یـا مـن    تر دانم که آیا سقف کالس یک پنجم میلیمتر پایین نمی استاد: گفت می استاد
دانسـت زیـر پایـه صـندلی او کاغـذ       نمـی  ام؟ در حـالی کـه   یک پنجم میلیمتر بزرگتر شده

  .!!!. آري بین این دو دانش آموز فرقی نبوداند  گذاشته
که این چیست که دورش سفید و وسـطش  ؛ شد می یا اگر از دانش آموزي سؤال مثال:
 کردند و یا دیگـري  این هویجی است که در شلغم فرو: گفت می چه بسا فردي؟ سرخ است

  شدند.  نمی درحالی که هیچ بین این دودانش آموز، امتیازي قائل؛ تخم مرغ است: گفت می
ریف و نادیدنی بود، جا که از یک سو، بسیار ظ این که وقتی کرونا ویروس آمد، از آن تا

ه که تا کنون چنـین عمـل گسـترد    ؛ولی از سوي دیگر داراي بزرگترین اثر و دگرگونی بود
آمـد و بـا اثـر     کرونـا ویـروس  رفت، آري   نمی انتظار جهان شمولی از چنین موجود کوچک

بزرگ و ناچیزي خود، چشم همه را به تیزنگري وریزبینی گمـارد و ذره یـابی را در جهـان    
را تکرار فرمـود و   »ذره« زنده کرد، و به همین دلیل خداوند در قرآن کریم شش مرتبه واژه

شـد، هـیچ گـاه     مین آثار بسیار فراوان مترتب بر آن را متذکر شد و اگر آثاري بر آن مترتب
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کـافران گفتنـد: قیامـت هرگـز بـه سـراغ مـا        « چه فرمود: چنان؛ آورد مین آن را به حساب
خداونـدي کـه از   ؛ نخواهد آمد، بگو: آري به پروردگارم سوگند! که به سراغ شما خواهد آمد

در آسمانها و زمین از علم او دور نخواهد مانـد و  اي  غیب آگاه است و به اندازه سنگینی ذره
  1»..ن و نه بزرگتر، مگر این که در کتابی آشکار ثبت استنه کوچکتر از آ

نگـاه عمیـق جوانـان نیـک انـدیش در      ؛ بینـی  نگـري و باریـک   ي تیزها یکی از نمونه
 که توسط مسلمانان اروپا تحت عنـوان ؛ ستها  فراماسونري در اپلیکیشن نمادهاي گرافیکی

مـوارد زیـاد   در که ؛ شده استساخته  )ها یلومیناتی، فراماسونري و حکومت جهانی شیطانی(
، ي اندرویـد واپـل  هـا  مثل نشانه گونیا و پرگار، نشـانه در لوگـوي اپ اسـتور   ؛ شود می دیده

، چشم جهان بـین، مهـر   ها ماسون لوگوي جمیل، لوگوي گوگل پلی، نماد امضاي حکومت
غیـر  ي استاد، که تمـام اینهـا و   ها شیطان در نزد ماسونها، پیشبند درجه هفتم براي ماسون

که کرونا ویروس در این راستا ؛ همه از آثار و مظاهر شرك و گناه است؛ آن، که دیده نشده
  ما را به نگرش آن و پرهیز از آن دعوت نموده است.

هزاران درود بر تیزنگران و باریک بینان سپاه باد! که به ماموریت کرونا ویـروس دقـت   
ند، متخصصین نیروي هوافضـاي سـپاه بـا    کرده و پیام او را آن طوري که باید به کار گرفت

و پشتکار شبانه روزي در سایه توکل به خدا و تیزنگري عمیق بر کار سـخت   پژوهی دانش

                                                
ـ نَّکُم عالمِ الْغَیلَتَأْت ینَا الساعۀُ قُلْ بلى و ربینَ کَفَرُوا ال تَأْتیو قالَ الَّذ{. 1 ـ    یبِ ال ی ةٍ فثْقـالُ ذَرم نْـهع ـزُبیع 

ال ف و ماواترُ إِالّ ف یالسال أَکْب و کنْ ذلغَرُ مال أَص ضِ وب یاْألَرتابٍ م3سبا:  }نٍیک.  
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کارهـا بـوده    ترین  در مدار آسمان همواره از سخت ییچرا که فضاپیما؛ وعمیقی فائق آمدند
گـل کاشـته   اسالمی که اکنون در این تحریم و فشار استکبار چند ساله ایران، ایران ؛ است

خداوند این تـالش افتخـار آفرینشـان را    « ؛کره زمین فرستاده است مدار بر که ماهواره نور
  1».پاداش بخشیده!

نگرید که چقدر کوچـک   می گوید: آیا به من می به همه مردم جهان کرونا ویروسآري 
، مجموعه اید گذاشتهي متمادي و قرون فراوانی را پشت سر ها و ناچیزم؟! شما بنگرید، سال

بـه  ام  جانب توانسته که در پنج قاره وجود دارد، این؛ کشور هستند 205جهان کنونی داراي 
نمایـد،    مـی  در هر جا از موقعیت من حمایت و؛ باشد  می فرمان او که خالق من و وکیل من

کـنم و بـر همـه شـئون      مـی  چنان بر همه این پادشاهان و سالطین دنیا حکومـت یگانـه  
هستید. بـا  من و شما در گفتارتان همه معترف و تسلیم ام  زندگیشان مسلط و امیر و فرمانده

ـ این که هنوز وجود مرا هیچ یک از شما بدون میکروسکپ قدرت دیدن ندار د یـ د و نخواهی
جهـان را بفهمیـد و ایـن     بـر دید، شما باید از من درس بگیرید و از چیز ریز قدرت سـلطه  

    .من به شماست!!مهترین درس و تعلیم 
گردیـده   درقرآن کریم ذکر2 »هذر« شش مرحله واژه؛ فلسفه آن که آري این نیست جز

  است.

                                                
  ».لهیهم الجمیشکر اهللا مساع«. 1
 .8و 7و زلزله: 22و 3و سبا:  61ونس: یو  40نساء: . 2
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  و توجه به محاسبات فردي کرونا ویروس
پا به عرصه وجود بگذارد، مـردم هـر کـدام در محاسـبات      کرونا ویروس؛ قبل از آن که

 هر کس طبق روش« چه فرمود: چنان؛ کرده است می خود، پنداري داشته و طبق آن عمالً
که در ؛ و خلق و خوي هر فردي تابع فرهنگ اوست1» .کند می خود عمل )و خلق و خوي(

ما راه را به او نشان « چه فرمود: چنان؛ شوند می در دو قسم خالصه ها نهایت همه فرهنگ
  2».یا ناسپاس باشد )وپذیرا( دادیم، خواه شاکر

شناسد و دقیقا طبق دسـتور الهـی آن را بـه      می انخست نعمت الهی ر؛ فرد هدایت شده
و اگـر  « چه فرمـود:  چنان؛ گیرد می افزون قرار کار گرفته و قهراً در مرحله رشد و تزاید روز

در هر بعدي  ها خوب این 3.»افزاییم می شما شکر نعمت نمودید، به طور قطع بر نعمت شما
و تحـت والیـت الهـی دارنـد و امـا       موزوناي  رسند. چون محاسبه می به کمال نهایی خود

افراد ناسپاس، مبناي واقع نگري ندارند و انسان بی راهه، به هـر راهـی روي خواهـد آورد،    
زنند، ابتداي هر هفته یـا    می را ورق گم، بی هدف و پایانی از زیان و خسران در زندگی سر

ولی ؛ کنند  می د تنظیمبراي رسیدن به مقصواي  هر ماه یا هر سال یا هر روز، طرح و برنامه
خداوند مثـالی زده اسـت: مـردي را    « چه فرمود: شوند، چنان  نمی در هیچ یک از آنها موفق

                                                
  .84اسراء:  }عملُ على شاکلَتهیقُلْ کُلُّ {. 1
2 .}دبیإِنّا هالس ایناها کَفُورإِم رًا وا شاک3انسان:  }لَ إِم.  
  .7م: یابراه }دنَّکُمیلَئنْ شَکَرْتُم َألَز{. 3
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که مملوك شریکانی است که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردي که تنها 
  1.»تسلیم یک نفر است، آیا این دو یکسانند؟!

که در محاسبات زیر چتر والیـت الهـی   ؛ شاکر استمملوك تسلیم یک نفر همانند فرد 
ولـی مملـوك چنـد نفـر شـریک، گویـا بـه تعـداد صـاحبان،          ؛ رود می است و درست پیش

کند، در ایـن حالـت    می و هر یک او را به راه خود دعوت اند یی به گردن او بستهها  ریسمان
براي خـود دارد؟ و اگـر   از اسارت جمع آزاد است؟ آیا وقت محاسبه اي  آیا این مملوك ثانیه

محاسبه داشت، قطعا طبق فرهنگ شریکانی اسـت کـه هـیچ کـدام راه سـعادت و صـراط       
شریکان نیز مصداق همین آیه هستند. هر کـدام یـا    چون هر یک از، اند مستقیم را نشناخته

از اقتصادي،  اعم خواهند بود و به همین جهت، در هر بعدي دیگر کورانی هر گروهی، پیرو
 ها ، اجتماعی، فردي و خالصه در شیرازه زندگی، همه کالفه سردرگمی هستند، اینسیاسی

و کوراننـد   هـا  آنها کران، کنـگ « چه فرمود: چنان؛ یک زندگی حیوانی و بی مفهومی دارند
  2.»گردند  نمی باز )از راه خطا( بدین خاطر

دارنـد،تا   خور براز چنین زندگی کران و گنگها و کوران ؛ آري بیشتر مردم دنیاي کنونی
این که کرونا ویروس آمد و با تاثیري که در جهان کنونی گذاشت، به همه اعالم کـرد: اي  
مردم! به وجود من بنگرید که چگونه به وجود آمدم، من نشانه و اثـري کوچـک از گنـاهی    

                                                
  .29زمر:  }انِ مثَالًیستَوِیه شُرَکاء متَشاکسونَ و رجالً سلَما لرَجلٍ هلْ یضَرَب اللّه مثَالً رجالً ف{. 1
2 .}مع کْمب مال  یص مونَیفَه18بقره:  }رْجِع.  
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بودم که به علت مخالفت فرمان خدا از سوي پدرتان آدم رخ داد و آنگاه پس از حضور مـن  
نیکـو و فضـاي شـادي را از آدم و همسـرش ربـودم و او را از       مشیت الهی موقعیـت طبق 

بهشت خارج کردم و محاسباتش را به هم زدم تا با محاسبات قبل از مخالفت فرمان الهـی،  
بخـش   چرا که محاسبات در سایه اطاعت خداوند بسیار زنده و پاینده و امیـد ؛ مخلوط نکند

کرونـا  مخالفت الهی جز شـقاوت و بـدبختی و جهـان    است و بر عکس محاسبات در سایه 
ی امروزي، چیز دیگري نیست، همه مردم جهان کنونی در همـه امـور خـود در هـر     ویروس

ولی چه شد یـک  ؛ اند محاسباتی داشته ، طبق معمولاند هشُعبی از شعوب و بعدي از ابعاد بود
 از فساد بود و به هر کس گفتهمرتبه همه آنها به هم خورد، چون جامعه همانند زنی باردار 

چـون چنـین   ؛ جامعـه مقصـر اسـت   : گفـت  می که چرا این طور شده؟ وي در پاسخ؛ شد می
گفت: کـه    نمی شد و هیچ  می ولی از این که خود را نیز مقصر بشمارد، ساکت؛ وچنان کرده

که هیچ گـاه عیـب   ؛ چرا که انسان اصوال حالت چشم را دارد؛ این خطاي بزرگ من است!!
یعنـی در شـمارش عیـوب دیگـران     ؛ کنـد  می نگرد و فقط بیرون از خود را نظر  نمی خود را

 به خاطر آن است کـه ؛ و تباهی پر شد آري جامعه اگراز فساد، گیرد می همواره گوي سبقت
که در نهایت باید هر کسی از آحاد مردم به فکر ؛ از تک تک افراد فاسد تشکیل یافته است

اگـر هـر   ، را امام خمینی ره فرمود: نماز کارخانه انسان سازي استچ؛ خویشتن سازي باشد
فردي در محاسبات خود براي ساختن خویش، تنها در سایه والیـت الهـی و بنـدگی او بـه     

ولی اگر در سایه بندگی نبود. همین وضـعیت  ؛ رسد می محاسبه بپردازد، قطعه کارش به ثمر
  نگري. می که براي آحاد مردم، فراخواهد رسید کرونا ویروس
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مادامی که دانه گیالس با بند باریکش به درخت متصل اسـت، همـه عوامـل در     مثال:
گردد و آفتـاب   می شود، آب باعث رشدش  می شند، باد باعث طراوتش جهت رشدش در تال

؛ سـازد  مـی ن بخشد وطـراوت ونشـاط وخرمـی رهـایش      می به آن پختگی وشیرینی وکمال
.. اما به محض این که بند گیالس از درخت جدا .دلفریب است همواره داراي حیات ونافذ و

باد باعث پالسیدگی و آفتـاب باعـث پیـري وکهنگـی و گذشـت      ، شد، آب باعث پوسیدگی
  گردد. می زمان باعث فرسودگی و از بین رفتن طراوتش

کـه همـان   ؛ بودن آن به درخت، یعنی بنده خدا و به او متصل بودن در روزنه غیبی بند
اگـر محاسـبات جملگـی در کنـار نـام و قـرآن و اهـل بیـت و         ؛ باشـد  می ه اوست،ایمان ب

فرامینشان تحقق یافت، برخورداري از همه چیز خواهد بود و اگـر او در کـار نبـود، پـول و     
فسـاد و   و... همه بر باد خواهـد رفـت و همـه موجـب     ها قدرت و شهرت، زیبایی و تمکین

  تباهی خواهد شد.
 ظـاهر  کرونـا ویـروس  آري با قطع بند گیالس، زمینه آمدن فساد و آثـار آن در لبـاس   

  چیند. می ي محاسباتی بدون ارتباط با خدا را برها گردد و همه باب  می
 خـورد! وقتـی   مـی  را هـا  زنده است، مورچـه اي  دنیا دار مکافات است وقتی پرنده مثال:

و شرایط درهر موقعی قابل تغییر اسـت. در زنـدگی    خورند! زمانه  می او را ها میرد، مورچه  می
هیچ کس را تحقیر یا آزار نباید کرد، شاید امروز کسی قدرتمند باشد، اما یادش باشد، زمـان  

سـازد، امـا وقتـی     مـی  سال چوب کبریـت را  ها است!!! یک درخت میلیون تر از وي قدرتمند
درخـت کـافی اسـت، پـس      اه زمانش برسد، فقط یک چوب کبریت براي سوزاندن میلیون
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  تا در عمل صالح حاضر و شاداب باشید.   درتحت والیت الهی نیکو محاسبه کنید

  و توجه به حقوق خانواده کرونا ویروس
و حضور  به دعوت عمومی جهان پاسخ دهد،؛ این میهمان جهان میزبان؛ قبل از آن که

نداشـتند، بـه جـز    اي  شایسـته بیشتر مردم جهان کنونی نسبت به حقوق خانواده توجه ؛ یابد
شد، چـون در   می کمی،که آن هم در میان مسلمین به ویژه شیعیان ائمه علیهم یافت گروه

جامعه یا گروهی که در همه جوانب همبستگی فرهنگی سعادتمندانه داشـته  ؛ سراسر جهان
چراکـه  ؛ نیسـت  وجـود مموزون  شود. بدین علت جوامع سالم و مین باشند به جزشیعه یافت

حقیقـت   در آنها تشکل یابـد، و  تا جامعه از تجمع ؛ي انفرادي شایسته وجود نداردها انوادهخ
باشـد، بـدین    مین ي بین زن و مرد در تحت پیمان الهی و عقود شرعی تحقق پذیرها عشق

 فرزندان شود، از همین جهت در کشورهاي المذهب انتسابات مین جهت جوامع سالم یافت
 به ازدیاد مشروع رو نیست، بیشترین آنها از طریق نا معلوم و مشخصنسبت به پدر و مادر 

پدر یا مادري در مقابل گلوله دشمن قرار ؛ باشند، وبه همین علت، اگر در جلوي فرزندان  می
کننـد و چـه بسـا فرزنـدان در      مین گیرد، فرزندان هیچ گونه جهت حفظ از پدر یا مادر دفاع

سرشان را از تن جدا کرده و آنها را بـه  ؛ ان خواب هستندنیمه شب در حالی که پدر و مادرش
کنند و به همین جهت   می نمایند و کلیه اموال پدر و مادر را تصاحب  می مرئی پنهان طور نا

چرا که پـدر  ؛ زنند  می مادر صدا را به نام کفار فرزندان در اخبار اسالمی آمده: در روز قیامت
زنند که در   می آري تنها فردي را به نام پدر صدا وده است،حقیقی آنان در این دنیا معلوم نب

هـا و افـرادي    زاده باشد، چون اینـان حـالل   ^میان مسلمین به ویژه از شیعیان اهل بیت
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  . اند که دامان زنانشان پاك و پاکیزه و پرهیزگار بوده؛ هستند
، هـا  آن، رسـوایی و از آثار خانمان سوز  آري این فاجعه دردناك براي ممالک غربی بوده

ي فراوان جنـایی بـوده و از مهمتـرین    ها و تشکیل پرونده ها و کشت و کشتار ها ریزي آبرو
تا حدي که اکنون در سراسر جهان، ؛ بوده ها و گروه ها و تشکل ها پاشی جامعه آثار آن، فرو

 به جز در ممالک اسالمی، که آن هم تنها؛ هیچ گونه وحدت و یکپارچگی دیده نخواهد شد
در میان شیعیان تحق پذیر است، به طوري که به جرئت گویم: وحدت و یکپارچگی کـه در  

شـد، مگـر    شود، در هیچ جایی از جهان دیده نشده و نخواهـد  می ایران شیعه اسالمی دیده
آنان که درهدف با ایران هماهنگ باشند، یعنی دوسـتان ایرانیـان در سراسـر دنیـا     در میان 

  فراوان هستند.
اي  که هر طرح و نقشـه ؛ اسالم، به ویژه دشمنان داخلی حدود چهل سال استدشمنان 

به فضل الهی همه آنهـا نقـش بـر آب    ؛ اند هپاشی این جمعیت متحده ایران ریخت براي فرو
پاشی واحد جامعه یعنـی   و پس از ناامیدي درصدد فرو؛ وبینیشان به خاك مالیده شده؛ شده

  خواهند برد. آمدند.که این آرزو را نیز به گور برهم زدن کانون خانواده بر
، انـد  که در بدنه دولت و قوه اجرایی قرار گرفته؛ آري در این راستا از طریق افراد نفوذي

که حسـن روحـانی بـه    ؛ و اتفاقا جاي شگفت است اند ، وارد شده»2030سند« از راه اجراي
ایشـان   مادر چون پدر و کند،  می بسیار حمایت ؛عنوان رئیس جمهور از این توطئه نکبت بار

 کارآمـدي  که داراي چنین فرزند نا؛ اند هشد خوردار حسن روحانی بر درسن بزرگی از ظاهرا
 تنبـل  سالخوردگی پدر ومـادر خنـگ وسسـت وشُـل وکـم فهـم و       در چون فرزند؛ اند شده
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ذکـاوت   از ؛گیرنـد  می قرار اوالدان ردیف اول فرزندانی که در غالب؛ ولی برعکس ؛شود می
مـافوق  بایـد   کـه  ؛اند دوست داشته وایشان ظاهرا خاصی بر خور دارندزرنگی  ووتیزهوشی 

به بهترین در این رابطه  ؛گرفتند می وحتی گوي سبقت آوردند می به دستراهوشی  این تیز
حتـی زمـان   ( پدر ومادرشان درکمترین سـن  باید که ؛دست یافتند »2030سند« مصداق آن

بـه   شـدند؟!!!  مـی این صـورت دیگـر از نوابـغ     که در؛ شدند می برخوردارحسن  از )طفولیت
 تولیـد  در مـادرش را  خواهد این نـواقص پـدر و   می انتهاي حکومتش همین دلیل ایشان در

  جبران کند.و احمق  بی خرَد فرزند
 البته گفتنی است که هیچ گاه این امت فداکار و ایثارگر با پیـروي از حضـرت آیـت اهللا   

  ولی امر مسلمین دام ظله، اجازه نخواهد داد که به مرحله اجرا درآید.اي  امام خامنه العظمی
کمبـود   آري کانون خانواده به این صورت رو به اضمحالل و نابودي کشـیده شـد وبـا   

که در زمان خودشـان  ؛ رو به تقلیل رفت و این همان قانون فرعونی بود ها اقتصادي ازدواج
برتـري جـویی کـرد و اهـل آن را بـه       ؛فرعون در زمین« فرمود:به اجرا گذاشتند، چنانچه 

 پسرانشـان را سـر   .کشاند  می ي مختلفی تقسیم نمود. گروهی را به ضعف و ناتوانیها گروه
داشـت و بـه یقـین از مفسـدان      می زنده نگه )را براي کنیزي و خدمت( برید و زنانشان  می
  1. »بود

                                                
1 .}ال فنَ عورْعیإِنَّ ف لَها شلَ أَهعج ضِ وا یاْألَریع منْهفَۀً مطائ فتَضْعیسناءأَب حذَب و میهتَحییس  إِنَّه مهساءن

  .4قصص:  }نَیکانَ منَ الْمفْسد

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  102(    

تا موسی نامی که پیـامبر خداسـت،   ؛ کرد می پاشیاو با این عمل، کانون خانواده را فرو 
تشـکل  اي  که در نتیجه جامعـه ؛ مولود نگردد و عالوه بر آن، کانون خانواده استحکام نیابد

تا زمنیه وحدتی حاصل نگردد، که اگر تحقق یابد، جاي سلطه فـرد زورگـو و قلـدر    ؛ نپذیرد
ن شـبها در منـازل خـویش،    فراهم نخواهد شد. آري بیشترین زنان و همسـران در بیشـتری  

کـه تـداوم ایـن انحـراف،     ؛ اند که یا نیامده یا بسیار دیر آمده؛ منتظر ورود شوهرانشان بوده
  .اند ي فسادي شده و بیشترین آنها متالشی شدهها سبب تشکیل پرونده

به عنوان هشدار با قـدرتی عجیـب و کـاربردي فراگیـر بـا       کرونا ویروسدر این زمان، 
، مراحـل و مراکـز ورزشـی،    هـا  ، هتلها ناپذیرد آمد و تمام بازارها و مغازهشکست اي  سلطه

ي هـا  همه را مسدود ساخت و با تهدید؛ آن مراکز بهداشتی، مراکز اقتصادي، اجتماعی وغیر
بزرگ تا حد به هالکت رساندن در حد ممکن، همه را در منازل زندان نمود، زندانی که نیاز 

بلکه هر کسی به میزان ارزش حفظ جانش بـر انجـام ایـن    ؛ شدبه مامور یا تضمین نامه نبا
در سراسـر جهـان،   اي  ماموریت پایبند و ملزم باشد. آیا کدام حکمی از قاضی و داور پرونـده 

خواهـد   این گونه همراه با عمل به صورت عادالنه و با کمترین تبعیض نژادي تحقق پـذیر 
  بود؟!

پاسخ ایـن کـه حکـم    ؟ اجباري است ویروسکرونا ممکن است کسی بگوید: این حکم 
 ؛این اجبار در انجام فعل ابتـدایی نیسـت  ؛ اجباري در اسالم نیست. ولی جواب این است که

 ؛عمل گنـاهی اسـت   که دراسالم مطرود شناخته شده، بلکه اجبار در مرحله ترتب نتیجه بر
ه در روز قیامت، نامـه  که به اختیارانجام شده است وبه ناچار باید آشکار گردد، اینجا است ک
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بیند در آن گناهی مکتوب است کـه اصـال     می که؛ افکنند  می عمل هر فردي را بر گردنش
گـردد آن گناهـان     مـی  شـود، معلـوم    می در دنیا، آنها را انجام نداده است، وقتی از آن جویا

و یا بـه ناچـار،    اند بوده که به ناچار با وساوس شیطان مرتکب شده ها همسران تنها در خانه
، انـد  ي انحرافـی کشـانده شـده   ها گناهان فرزندانی بوده که به علت خأل فقدان پدر، به راه

تـا از   »در خانه بمانیم« آري این زندان جهانی به عنوان؛ است پدر ها عامل اصلی همه این
اي گزند کرونا ویروس در امان بمانیم، از برکات کرونا ویروس بود و پیامش این بـود کـه   

  بنشینید.! مردم دنیا! حقوق خانواده را در هر شرایطی، مراعات فرمائید.و کنارزن وبچه خود

  و توجه به بهداشت فردي کرونا ویروس
کـه آمـدنش از سـوي خداونـد     ؛ قبل از آن که، کرونا ویروس میهمان دعوت شده بیاید

  جا از دو جهت بود:  چرا که وجوب آمدنش در این؛ واجب بود
چه را براي انسان حالل و جایز و یا حرام شمرده، خـالی   خداوند هر آن ه:یکی این ک

 یعنـی آن ؛ از حکمت نخواهد بود. چون مجموعه معارف دینی و اسالمی، جنبه فطـري دارد 
در استفاده از آن صالح و مصلحتی نهفته و با ابدان همـه انسـانها،   ؛ چه حالل شمرده شده

حرام شمرده، نیز براي کافه بشریت فساد و تباهی داشـته  تناسب و مالیمت دارد و آنچه را 
کـه چـه   ؛ است، بدین جهت در خوراك و نوشیدنی در اسالم، فرامین و نـواهی وجـود دارد  

پرهیـز   ییهـا   و نوشـیدنی  هـا  چیزي را تناول کنید، چه نوشیدنی را بنوشید و از چه خـوراك 
ویـروس، نخسـت از خـوردن نـوعی      که بروز کرونـا ؛ نمائید و از اخبار واصله به دست آمده

وطبیعی است کسانی که مطـابق دسـتورات اسـالمی در    ؛ حیوانات، در انسان آشکار گردیده
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چـه ایـن    چنـان ؛ عمل نکنند، قهرا در مفسده حتمی آن، خواهند افتاد ها خوراك و نوشیدنی
  حادثه را همگان دیده ا ند.

که بـاز جنبـه فطـري    ؛ ان استانس از آثار عمل زشت و بد کرونا ویروس وم این که:د
؛ که باید به طـور قهـري بـه انتظـار آن بمانـد     ؛ یعنی هر عملی، اثري را به دنبال دارد؛ دارد

  چه بحث آن به طور مفصل گذشت. چنان
قبل از آن که پا به عرصه ظهور بگذارد، باید پذیرفت که افـراد   کرونا ویروسآري این 

یشان طبق مالك شرعی اسـالم نبـوده و    ها نوشیدنی، خوراکشان و ها جهان به ویژه غربی
باشد، هیچ تضـمینی   می باره بهداشت که مستلزم خوراك و نوشیدنی حالل حرام است و در

بلکـه کـافر و مشـرك و یـا یهـودي و      ؛ چون به اسالم پاي بند نیسـتند  ؛براي آنان نیست
آنها، وجود ندارد، هـر  باشند. بدین جهت بهداشت فردي واقعا در بین   می مسیحی و غیر آن

نوشند، گویا حیوانی بیش نیستند و اگر در مقطعی از زمان بـا   می خورند، هر چه را می چه را
هیچ در جسـتجوي  ؛ خورد شود، و در زمینه کشف حقیقت با آنها سخنی به میان آید آنان بر

نـد، آنـان   فهم مـی  شنوند یـا  می بري بیشتر آنها می آیا گمان« چه فرمود: چنان؛ آن نیستند
  1.»ندتر پایانند، بلکه گمراه فقط هم چون چهار

باید،  می آري قبل از آمدن کرونا ویروس، بهداشت فردي در میان انسانها آن طوري که
، هـا  نبود. بهداشت فردي عبارت است از نظارت شخصی از نظر پوست بدن، دسـتها، نـاخن  

                                                
1 .} مأَنَّ أَکْثَرَه بستَح یأَم ونَ أَوعمبیسأَضَلُّ س ملْ هإِالّ کَاْألَنْعامِ ب ملُونَ إِنْ هق44فرقان:  }الًیع.  
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کفش و جوراب، لباس نظافت  دیگر اعضاي بدن، لباس، پوشاك مناسب،؛ دندانها، موي سر
که نباید فرد دیگـري از   ؛از جمله حله دست و حله حمام و حتی وسایل شخصی براي حمام

  آنها استفاده کند. 

  بهداشت دست:

سـت،  ها  مهمترین ابزاري که بیش از همه چیز حامل و انتقال دهنده میکروب و آلودگی
مثل اجـزاي وسـایل نقلیـه،    ؛ گردد  می لودهآ؛ که بر اثر تماس بیشتر با اشیاء؛ باشد می دستها
رفتن به دستشویی، تماس بـا   )که مملو از میکروب و آلودگی است( ها به ویژه پول؛ ها درب

کـه   ؛دست زدن بـه سـبزیجات  ؛ کودها در باغات، دست زدن به حیوانات، تماس با بیماران
شسـتن دایـم همـراه بـا     که بیشترین بـا  ؛ همواره کنار آنها کودهاي حیوانی و غیر آن بوده

  شد. مین صابون انجام

  بهداشت پوست:
که باید همیشـه بـدن را بـا آب و     ؛رعایت بهداشت و استحمام براي تمیزي پوست بدن

 تازگی و نرمـی خـود را بـاز    ؛تا پوست پس از رفع چرك و کثافات؛ صابون شست و شو داد
ایـد در اسـتحمام کـردن    یابد و به وظیفه زیستی خود، عمل کند و مهمترین اصـولی کـه ب  

  رعایت کرد عبارتند از:
  . استحمام بدون فاصله پس از صرف غذا، صحیح نیست.1
نـه ایـن کـه از خزینـه اسـتفاده شـود، چـون باعـث انتشـار          ، . لزوم استفاده از دوش2
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  گردد.  می ي پوستیها  بیماري
  ستحمام کرد.. طبق دستور اسالم، نباید از آبی که دیگري خود را با آن شسته است، ا3
  استحمام جایز نیست. . باید از تمیز بودن آب مصرفی مطمئن بود، با آب آلوده4
: زیرا استفاده از وسایل دیگران از قبیل؛ . در حمام باید از وسایل شخصی استفاده کرد5
که شاید در بیشتر مـوارد  ؛ شود می .. موجب انتشار بیماري.لیف و لنگ،حله یا کیسه و، شانه
  شده است.  نمی گونه که شایسته بوده، انجامآن ، فوق

 بهداشت دهان و دندان

که سالمتی و بهداشت آن بر سالمتی اعضاي دیگـر مقـدم اسـت.     ؛دهان عضوي است
ها و کمک کردن به دستگاه گوارش در هضـم کـردن    چون نرم کردن غذا به وسیله دندان

تضـمین بـر سـالمتی دسـتگاه     ؛ دها سالم باش ها و لثه غذا بسیار مهم است. چنان چه دندان
ضمه بیشـتر خواهـد   ها گرفتاري به سوء ؛ها سالم نبود گوارش بیشتر خواهد بود، و اگر دندان

  ها بیشتر کوشید.   رو باید بر سالمتی دندان  بود. از این
هـا   بدین خاطر پس از صرف غذا مسواك زدن الزم است، تا ذرات غذا از البالي دندان

کـه از   ؛قدري در سالمتی دندان و اعضـاي دیگـر بـدن مهـم اسـت      خارج شوند، و این به
مسواك را نزد هـر  ، تم نبوداگر بیم از زحمت و مشقت بر ام« نقل شده، فرمود: |پیامبر
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  1».کردم  می نماز بر پیروانم واجب
اگر مسواك در دسترس نبود، دهان باید با آب تمیز شسته شود. براي تمیز کـردن الي  

  گردد.   می نخ دندان توصیه ها نیز از دندان
هـا بـه    ها اهمیت به سزایی دارد، از تحریـک لثـه   ها براي سالمت دندان سالم بودن لثه

  وسیله سنجاق، چوب کبریت و یا خالل باید خودداري نمود. 

  بهداشت در خوراك و نوشیدنی

دسـتوراتی    ها و نوشیدنی اسالم در باره اصول کلی طب و بهداشت در خصوص خوراکی
دهد، بدون شک حالل بودن برخی از غذاها طبق حکمت الهی و با توجـه بـه    ارزشمند می

ها حرام  ها تشریح شده و به همین مناسبت هر آن چه براي انسان وضع جسم و حال انسان
  از لحاظ مادي و معنوي براي مردم زیانبار بوده است.  ؛ و غیر جایز شمرده

اي کـه   هاي حالل و پاکیزه و از نعمت« ر فرمود:ها دستوراتی را صاد خداوند در خوراکی
  2».خداوند به شما روزي داده است بخورید

  3»هاي خداوند بخورید و بیاشامید. از روزي« نیز فرمود:

                                                
ع، یعلـل الشـرا  » لَـأَمرْتُهم بِالسـواك عنْـد کُـلِّ صـلَاة      یأُمتلَو لَا أَنْ أَشُقَّ علَى : «|قال رسول اهللا . 1

  .126، ص 73؛ ج 277،ص1ج
 .88مائده:  }بایو کُلُوا مما رزقَکُم اللّه حالالً طَ{. 2

3 .}قِ اللّهنْ رِزوا ماشْرَب 60بقره  }کُلُوا و. 
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و از آن چه بر آن نام خـدا  « شرعی و حرام بودن گوشت فرمود: ي غیرها نیز درباره ذبح
  1»که این کار گناه است. ؛برده نشده نخورید

  2»را چند برابر نخورید. )سود پول( ربا«: در باره پرهیز از ربا فرمود نیز
پـاکیزه و چـه در    يهـا   مجموعه این فرامین و نواهی، چه در انجام خوردنی و نوشیدنی

هاي آلوده، داراي تأثیر مادي و معنوي اثباتاً و نفیاً آثـار شایسـته و    ترك خوردنی و نوشیدنی
  نده خواهد بود. گیر خورنده و نوش  که سود و زیانش گریبان؛ نامطلوبی را قطعاً به دنبال دارد

یسـته  آري چه بسا همه این سفارشات یا به طور کلی ترك شـده، یـا آن طـور کـه شا    
در  )آدم و حـوا ( پیروي و به کارگیري بوده، امتثال نگردیده است. چنان چه پدر و مادرمـان 

مرحله نخست موظف شدند از درخت ممنوعه نخورند و با وسوسه شیطان مغفول گشـتند و  
از آن خوردند و تا در زمینه مخالفت فرمـان الهـی قـرار گرفتنـد. بهتـرین مـوقعیتی را کـه        

بلکـه  ؛ که ارتکاب آن مخالفت نامیده شود؛ دند، با این که امر مولوي نبودداشتند از دست دا
امر ارشادي و ترك أولی بود، ولی باالخره موقعیت مثبت خود را از دست دادند، و از بهشت 

گفتـیم  « زمینه دو گروه بـه وجـود آمـد، چنـان چـه فرمـود:      ؛ که پس از آن؛ خارج گردیدند
دایتی از طرف من براي شماآمد کسانی که از آن پیروي همگی از آن فرود آیید هر کدام ه

ها است و نه غمگین شوند، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ  کنند نه ترسی بر آن

                                                
1 .} ا لَممال تَأْکُلُوا م یوملَ ذْکَرِ اسع قٌیاللّهسلَف إِنَّه و 188بقره:  }ه  

  .130آل عمران:  }ال تَأْکُلُوا الرِّبوا أَضْعافًا مضاعفَۀً{. 2
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   1»پنداشتند اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود.
چه بسا فرزندان آدم مراعـات بهداشـتی کـه در    ؛ آري قبل از آن که کرونا ویروس بیاید

کـه گفتـه شـد را در بیشـترین     ؛ قرآن مطرح شده بود و نیز مراعات بهداشت در موارد دیگر
  ها متراکم گردید.  موارد مذکور ننمودند تا این که افعال بد، زشت و حرام آن

هـا بـود و شـرك     آثار گناه آنان که مترتب بر شرك آن؛ در این میان طبق حکمت الهی
چگونـه  ؛ در قالب کرونا ویـروس مـنعکس گردیـد   ؛ بود اي نادیدنی بود و خفی آنان که ذره

جـزاین کـه بـه    ، گذارد سازد و هیچ خیري را باقی نمی شرك در قرآن همه چیز را برمال می
که اگـر مشـرك   ، به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده« چنان چه فرمود:؛ کشاند فنا می

  2»شود و از زیارنکاران خواهی بود. شوي تمام اعمالت تباه می
سـوز و نـابود کننـده همـه اعمـال کافـه        ویروس شرك که خانمـان ؛ مهم آن است که

بلکه به همـه پیـامبران و اوصـیاء    ؛ گفته شده  |و نه تنها به پیامبر اسالم بشریت است،
    هشدار داده شده است. قبل از ایشان نیز

قـت ضـرر   یـک و : و در نهایت مشرکین را از خاسران قلمداد کرده. در این جا باید گفت
اي را بـه    فـردي سـرمایه   ؛است و یک وقت زیان، بین این دو فرق است: ضرر آن است که

                                                
 نَیالَّذو  حزَنُونَیهِم و ال هم یفَال خَوف علَ يهدى فَمنْ تَبِع هدا ینَّکُم منِّیأْتیعاً فَإِما یقُلْنَا اهبِطُوا منْها جم{. 1

  .39و  38بقره:  }  ها خالدونیف اتنا أُولئک أَصحاب النَّارِ همیبِآ کَفَرُوا و کَذَّبوا
2 .}أُوح لَقَد إِلَى الَّذیإِلَ یو و لَیک نْ أَشْرَکْتلَئ کلنْ قَبرینَ منَ الْخاسلَتَکُونَنَّ م و لُکمطَنَّ عب65زمر: }نَیح.  

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  110(    

دو گونـه  گیرد، نتیجه کار را   می گیرد تا به منفعتی دست یابد، زمانی که آن را به کار میکار 
ممکـن اسـت   ؛ که در انتظار بهره استزمان پس از گذشت  ؛نگرد: موردي این است که می

اي نبرد، این ضرر اسـت، مـدتی تـالش     ولی اصالً سود و بهره؛ تنها در دست بماندسرمایه 
  فایده داشته است.  بی

خـرد و همـه را در    مثالً همه سرمایه را در روز تابستان یخ می؛ مورد دیگر این است که
دهد تا بفروشد و در هـواي گـرم مجموعـه      می کند و در جامعه انتقال  می ماشین بزرگی بار

گردیـده   که در این صورت هم سرمایه و هم سود هـر دو ضـایع   ؛ گردد اش آب می مایه سر
  است.   )و خسران( است. این زیان

دیدنی، نا به هنگام و به فرمـان خـدا    کرونا ویروس نیز همانند شرك نا؛ نتیجه این که
العمل آمد و تمام امکانات جهـان را در همـه ابعـاد مطـرود سـاخت. همـه        به عنوان عکس

از هر جهت ( انسان باید به غذاي خویش« ها را قفلی محکم زد، چرا که خداوند فرمود: باب
ها در سراسر جهان به خورد و خوراك  بیشترین انسان 1».بنگرد )پاکی، ناپاکی، حالل، حرام

را بسـتند، و هـر آن چـه     و نوشابه خود نگاه معنادار و اصولی نکردند، بلکه گویا چشم خـود 
   حرام را خوردند. حالل ویا ازاعم یافت شد 

، یشـان  خداوند متعال نیز نسبت به معیشت انسان از خورد و خوراك و مجموعه نیازهـا 
گرداند، و مفسران در تفاسیر خود چنین فعلی   می العمل چشم بستن را بر خودشان بر عکس

                                                
 24عبس:  }نْظُرِ اْإلِنْسانُ إِلى طَعامهیفَلْ{. 1
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مکر کردند و خدا نیز نسبت به آنـان   )با خدا( آنان« دانند، چنان چه فرمود: کر الهی مینرا م
  1»جو کنندگان است.  جویی کرد و خداوند بهترین چاره  چاره
و هـر  « مطرح نمـود، فرمـود:  توان  می عالوه بر این، مطلب فوق را به عبارت دیگريو

تنگی خواهد داشـت و روز قیامـت او را    )سخت و( کسی از یاد من روي گردان شود زندگی
 گویـد: پروردگـارا! چرامـرا نابینـا کـردي؟ مـن کـه بینـا بـودم!           می کنیم.  می نا بینا محشور

امـروز نیـز تـو     ؛ها را فراموش کـردي  فرماید: آن گونه که آیات ما براي تو آمد و تو آن  می
  2»فراموش خواهی شد.

گردد، هـیچ   العمل و واکنش در روز قیامت آشکار می  اگر عذاب خداوند به عنوان عکس
دلیلی در اسالم نیست، که فقط این منحصر به قیامت باشد، بلکه گاه در همین دنیا عـذاب  

ها است، یعنی همان گونـه کـه انسـان در ایـن      ونا ویروس از جمله آن شود و کر میآشکار 
خـورد، چـه    که چـه مـی   ؛جهان چشم را بست و به خوراك جسمی و روحی خود نظر نکرد

که باید برود جستجو کنـد و بـا تـالش و زحمـت      ؛آشامد؟ آیا هست که بخورد یا نیست می
ها زمینه نظارت بر طعام است. آري بـه جـاي    همه این؛ پولی به دست آورد و غذا تهیه کند

شد خورد، حالل یا حـرام، خـوراکی و    هها را بست و هر چه یافت نظارت بر طعام، فقط چشم
                                                

   54آل عمران:  }نَیرُ الْماکریو مکَرُوا و مکَرَ اللّه و اللّه خَ{. 1
و   أَعمـى   یقالَ رب لم حشَـرْتَن   امۀِ أَعمىیوم الْقیشَۀً ضَنْکاً و نَحشُرُه یفَإِنَّ لَه مع يو منْ أَعرَض عنْ ذکْر{. 2

وم یتَها و کَذلک الْیاتُنا فَنَسیقالَ کَذلک أَتَتْک آ راًیو قَد کُنْت بص  أَعمى  یراًقالَ رب لم حشَرْتَنیقَد کُنْت بص
  .126تا  124طه:  } تُنْسى
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خوراکی.... خداوند نیز چشم رحمت و نگاه خود را نسبت به این بندگان بست و نظـر   غیر یا
بدین جهت کرونا ویـروس  ؛ ها بود العمل انسان  رحمت ننمود. این کار خدا نبود، این عکس

آمد و با اقتداري که داشت گویا همه چیز را مسدود کرد، راه را بست، گویـا بشـر بـا چشـم     
کشد، و هر چه را یافت باید بخورد، غذا باشـد، یـا سـنگ، یـا       می مینبسته دست بر روي ز

  کلوخ، یا لباس، یا مار و... تا انسان در افعال باز نگري کند. 

  تقواي فردي و کرونا ویروس

پـا بـه عرصـه میـدان در     ، کرونا ویروس میهمان دعوت شـده همگـانی  ؛ قبل از آن که
بیـت از تقـوا و     از مسـلمین و شـیعیان اهـل   اغلـب پیـروان اسـالم    ؛ دنیاي کنونی بگـذارد 

پرهیزکاري و خداترسی چیزي فهمیده بودند و به آن گرایش داشتند. و به آیـات و روایـاتی   
مرتبـه ذکـر    258با عبارات مختلـف حـدود    »تقوي« جستند. در قرآن کریم واژه میاستناد 

پر جنگی جهت حفـظ  به معناي س »وقایه« و ماده »وقی« شده است. آري این واژه از کلمه
جنگجو از شمشیر و ضربه دشمن به معناي پرهیز، به معنـاي تـرس از مخالفـت خـدا، بـه      

باشد، و در غایت به معنـاي دوري و    می معناي ملکه و صفت نفسانی و قدرت پرهیز از گناه
  خواهد بود. ؛ نفرت از هر آن چه که مطلوب و محبوب الهی نباشد

که از کنـار خـط   ؛ ن قدرت و درجه ایمانش در صدد استولی بنده خدا به مالحظه میزا
، شود قرمز به عقب برگردد و در همان محدوده الهی مشغول عبادت و بندگی خالصانه خود

  این مفهوم و میدان اجراي تقوي است.  
این مفهوم تقوي تاکنون بوده و درجاتی نیز دارد. برخی در مراحل مقدماتی آنند، بعضی 
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انـد، کـه از    و برخی به مرحله غایی و نهایـت آن دسـت یافتـه     رسیده، به مرحله متوسط آن
  اند. ملکه و حالت نفسانی آن برخوردار شده

انـد و طبعـاً بـراي روشـن شـدن       دانشمندان ما در توضیح و تفسیر تقوي مباحثی گفتـه 
شـان مطـرح    هایی نیز در مباحث جویند، که مثال ل استعانت میثَمباحث عمیق و علمی از م

اند، ولی مثالی زیبا که صد درصد با مفهوم حقیقی تقوي مطابقت کنـد و دقیقـاً بـراي     ردهک
که به طور کامل تقوي را براي کافه بشریت روشـن  ؛ اي باشد همانند آیینه »تقوي« تفسیر
  نبود.  کامل بود اگر یا؛ در میان مجامع علمی نبود؛ سازد

گذاشـت و.... از طریـق عالئـم و    تا زمانی کـه کرونـا ویـروس پـا بـه عرصـه میـدان        
وجود خود را به همه مردم اعالم کرد و دانشمندان و پزشـکان و   ؛هایش به نوع مردم نشانه

جمعی در شناخت آن، هم از نظر شناخت مبتالیان وهم طریقـه   متخصصین با کاوش دسته
یري ها و هم در کاوش از عوامل مؤثر در عالج آن و هم از طریق درصـد پیشـگ   معالجه آن

که همه به اتفاق نظـر در زمینـه پیشـگیري    ؛ رسید میتر به نظر  که از همه موارد دیگر مهم
  تر پی بردند: به نکاتی مهم

کنون اتفاق بر این داشـتند:   امیدي از کشف دارو و فقدان آن تا یکی این که، پس از نا
و دوري از ترین عامل رهایی از این بالي همگانی پیشگیري و صد درصـد پرهیـز    که مهم
 که به چند صورت این پرهیز لباس تحقق پوشید.؛ کرونا ویروس است مظاهر

  ».همه در خانه بمانیم« زندانی شدن همه مردم که به عبارت دیگر: الف:
  که سه نفر باشد) در همه جا ممنوع باشد. ( تحقق اجتماع در حداقل ب:
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تا حدي کـه اجتماعـات عبـادي نیـز      است، یحتم این فقدان اجتماع به طور مطلق ج:
  باید ممنوع شود.  

ها و انتقال مکانی براي نوع مردم ممنوع و جهت تضمین و اجراي آن هـم   مسافرت د:
  .ن گرددییجریمه سنگین تع

  رفت و آمد و ایاب و ذهاب در حد ضرورت باشد. س:
حتم به  راباید جهت پیشگیري به طوراي  ذهاب ضروري نیزشرائط ویژه ایاب و در ش:

  درآورد. اجرا
تماس بافاصله مشـخص و معـین    -3ها،  وجود دستکش در دست -2زدن ماسک،  -1

 ضد عفونی کردن هر موضوع مشکوك و... -4در میان افراد، 
ها و مراکز درمانی... که  هاي آلوده و بیمارستان دوري کردن هرچه بیشتر از محیط ص:

انـد. ومهـم    پیشگیري پی برده و کامالً آشنا شدهمردم معاصر اکنون به همه موارد پرهیز و 
مرحله آن به  ترین  و عالی ترین به صورت کامل؛ پرهیز از خود را کرونا ویروسآن است که 

  .  ه استبلکه به مرحله اجرا گذاشت؛ همه مردم جهان تعلیم داده
 که؛ شد »تقوي« ترین مثال روشن و واضحی براي مفهوم آري این کرونا ویروس عالی

صورت تقوي از گناه را در همه ابعاد بـه بهتـرین کیفیـت بـراي همـه مـردم        ترین به عالی
ساخت، چرا که خداوند گاه مطالب و معارف سنگین علمی را با مثـال زیبـایی بـراي     روشن 

 اشـاره  چنان چه در مـوارد زیـادي در قـرآن بـه ایـن مضـمون      ؛ سازد کافه مردم روشن می
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  1»لی زدیم، شاید متذکر شوند.ثَر این قرآن از هر نوع مما براي مردم د« فرماید: می

  یت فرديرّو ح کرونا ویروس
نـه تنهـا   ؛ خوانده از کافه بشریت به میدان آید میهمان فرا کرونا ویروس؛ قبل ازآن که

 تـرین   کـه از ضـروري  ؛ ^بیـت   بلکه مسلمین و حتی شـیعیان اهـل    مردم سراسر جهان،
اسیر و گرفتار جـو حـاکم بـر روش و مـنش نـوع مـردم و       ؛ شان حریت و آزادي بود صفات

و پیشـرفت بـا    تفکـر وتـدبیر   از نظـر د، چرا که همه مردم جامعه کنونی جهان معاصر شدن
در نهایـت بـه میـزان     هـا   امتیازات و برتري؛ همدیگر مترادف و یگانه نیستند، عالوه بر این

بـراي  « خوردارند، چرا کـه فرمـود:   ن برکه افراد با تفاوت از آ ؛دانایی و علم ارتکازي است
هـر یـک از آنـان درجـه و     « نیز فرمـود:  2»شان است. درجاتی نزد پروردگار )مؤمنان( ها آن

  3»مقامی در پیشگاه خدا دارند.
در این آیه خود افراد را درجه و مقام محسوب نمود، نفرمود: فردي کـه صـاحب درجـه    

براین، مردم داراي طبقات هسـتند، طبقـه    بنا است و این از باب بلندي و رفعت آنان است.
ضعیف که بیشترینند و طبقه متوسط که یا میانه و یا مایل به کمترین هستند و طبقه قـوي  

  و حد باال که بسیار کم هستند.  

                                                
  .27زمر:  } کَّرُون تَذَیهذَا الْقُرْآنِ منْ کُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم   یو لَقَد ضَرَبنا للنَّاسِ ف{. 1
2 .}هِمبر نْدع جاترد م4انفال:  }لَه. 

3 .}اللّه نْدع جاترد م163آل عمران:  }ه.  
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مشکالت زندگی در همه شؤون از نظر فیزیکی بـراي همـه بـه طـور     ؛ طبیعی است که
ر سه طبقه با هم مساوي نیستند. طبقه متوسط مساوي خواهد بود، ولی راه حل مشکالت ب

که از طریق فکر و اندیشه و تدبیر معمولی کـه   ؛دار استرخو تا حدي معمول از امکانات بر
گیرد تا بر حل مشکالت خویش فائق آیـد و   میبرخوردار است همه امکانات خود را به کار 

گـردد، چـون از تـدبیر و     مینیز بر حل همه مشکالت خود به طور کامل موفق   طبقه قوي
 هاي اقتصادي و اجتماعی تأسـیس  اندیشه باالتر برخوردار است، و براي پیشرفت خود طرح

گردد، و طبقه ضعیف چون امکانات ندارد و  میخوردار  نماید که از درآمد بسیار افزون بر  می
؛ مانـد  مـی  نه تنها در مشکالت خود ؛دار نیسترخو از سوي دیگر از تدبیر و مدیریت وافر بر

شـود   گرد مبتال مـی   بلکه به حرکت قهقرایی و عقب؛ رود میبلکه روز به روز نه تنها پیش ن
  پیماید.    می و به جاي حرکت صعودي، حرکت نزولی

روز به روز با مشکالت فـراوان و رو بـه افـزون پـیش     ؛ اي زندگی مردم در چنین جامعه
خسـار  بدان فرسوده و ناتوان و رو ضعیف و اَهاي کدر  رود. و هر روز تا هزاران نفر چهره می

شـود.   مـی دار یافت ن زرد رنگ و رنگ پریده پیدا نشوند، یک چهره سرخ و پرخون و سرمایه
تا هر چه بیشتر اعتبارات و درآمـدها را  ؛ یابند  می هر سه طبقه به میادین و اجتماعات حضور

  به خود اختصاص دهند.  
تا این فاصله عمیق طبقاتی کـه  ؛ ایی را ارائه فرموده اسالم براي حل این مشکالت راه

اي کـم کنـد و یـا از بـین       را به گونـه ؛ شود نجر میبه طور حتم به مرگ بسیاري از مردم م
تا جامعه از هر گونه فساد و تباهی مصون بماند، بدین جهت در بعد اقتصادي، احکـام  ؛ ببرد
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زکات، انفاقات مستحب، حـق معلـوم در   خمس، ؛ اقتصادي از قبیل: انفاقات واجب در قالب
کنـون   را براي نوع مردم مطرح فرمود، ولی تـا  آنها مال و موقوفات و صدقات جاریه و غیر

  بلکه رو به افزون است. ؛ آن طور که باید و انتظار است مشکالت مردم نه تنها حل نشده
از شـرافت   داران و متـرفین  در دنیاي معاصر که همه سرمایه؛ چه جاي شگفت است که

خبرند و نیز از مشکالت اقتصادي بیشترین ضعفا در جوامع اطالع کـافی   و کرامت انسان با
هـا و یـا مرغـی کـه در عربسـتان       ها و گربـه  بسیاري از سگ؛ شود که ولی دیده می؛ دارند

؛ میلیاردها پول به حسـاب حیوانـات هسـت   ؛ شود گذاري می  سعودي با پانزده میلیون قیمت
سپارند. چنـین   میچه بسا جان به جان آفرین ؛ برخی مردم ضعیف از گرسنگیدر حالی که 

 روندي اکنون بر جهان معاصر حاکم بوده و هست. و اگر ولی امر مسـلمین حضـرت آیـت   
شما چه سزاوار است طبقـه  ؛ به جهان معاصر اعالم دارد ،اي دام عزه اهللا العظمی امام خامنه 

هـاي خـود را بـا طبقـات متوسـط و       ضعیف باشید و شاديدار و مترف، به یاد طبقه  سرمایه
چنـان چـه   ؛ نماینـد  مـی بلکـه مخالفـت نیـز    ؛ پذیرند  نمی ضعیف تقسیم نمائید, آنان نه تنها

و هنگامی که به آنان گفته شود از آن چه خدا به شـما روزي کـرده انفـاق کنیـد،     « فرمود:
خواسـت او را اطعـام    که اگر خدا می گویند: آیا ما کسی را اطعام کنیم کافران به مؤمنان می

  1».کرد؟ می

                                                
ـ  }شاء اللَّه أَطْعمـه یلَو  منْ أَ نُطْعم آمنُوا نَیذللَّ کَفَرُوا نَیقالَ الَّذ اللَّه لَ لَهم أَنْفقُوا مما رزقَکُمیو إِذا ق{. 1 س: ی

47. 
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  1»انسان) عالقه شدید به مال دارد.( او« و در جاي دیگر فرمود:
کنون بوده و حتی هر کسی کـه از   آري این وضعیت در جهان کنونی از زمان دیرین تا

 که همه امکانـات خـود را بـه   ؛ دارتر بود بیشتر به فکر آن استرتمکن و فراوانی مال برخو
کار گیردو بر مال خود بیشتر توسعه ببخشد و فراز باالتري را کسب کند، اگرچه به غارت و 

نجر شود، در این باره جاي سخن زیاد است که مجال گفتن نیست.چپاول نوع مردم م  
میهمان دعوتی کرونا ویروس پا بـه  ؛ بلی امور جهان بدین منوال در گذرا بود تا این که

  هاي انسانیت و شرف بیاموزد.   اندیشه درس تدبیر و بی ردم بیتا به م، میدان گذاشت
هاي خود نسـبت بـه شـؤونات و     اي از وابستگی پس از آن، اکنون بنگرید مردم به گونه

؛ ترین اهداف بود اعتبارات دنیوي که مهم؛ توجه شده وازآنها بریدند اعتبارات دنیوي خود بی
شود، اینان زنگـاري بـود کـه بـر      س شناخته میاسا ارزش و بی ها بی اکنون در اذهان و دل

هایشـان نشسـته    شان چون زنگاري بر دل بلکه اعمال« چنان چه فرمود:؛ ها نشسته بود دل
هـا از   به طور کلی از بین رفت. زنگـار پـاك شـد، و دل    کرونا ویروسکه با آمدن  2»است.

  ها تابید.  تعلقات زدوده و زالل گردید و نور خدا در آن
  و بـا اهـل   |ورها که همواره با خدا و اسالم و قرآن و سنت شریفه نبويبرخی کش

همـواره در حـال مشـاقه و محـاده و محـارب      ؛ و حرم و بارگاه و آثار ماندگارشان ^بیت

                                                
  .8ات: یعاد }دیرِ لَشَدیو إِنَّه لحب الْخَ{. 1
  .14ن: یمطفف }کْسبونَیقُلُوبِهِم ما کانُوا   کَالَّ بلْ رانَ على{. 2
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مثـل انگلـیس و فرانسـه و    ؛ شـان  آمریکا، استکبار جهـانی و هـم پیمانـان    :اند، همانند بوده
اي از خشم الهـی در مقابـل    کرونا ویروس که نشانه صهیونیزم، اسرائیل جنایتکار، در مقابل

گونه انفعال و تأثیرپذیري از خـود   نه تنها هیچ؛ اندیشان و افراد لجوج جامعه کنونی است کج
شـده و بـا    تر طلبی حساس  نشان ندادند، بلکه نسبت به جذب دنیا و کسب و جذب ریاست

کرونـا  پرداختـه و نسـبت بـه مبتالیـان بـه       دیگر رقیبان خود در آمریکا به نزاع و مشاجره
ها و آماده کردن ابزار بهداشت و ماسـک و لبـاس بیمـاران و پرسـنل      و معالجه آن ویروس

نفـر بـه طـور     هـا  به پالستیک زباله متوسل شدند و نسبت به مرگ و میر میلیون؛ بهداشتی
بـر  ؛ هـا  ري آنگـ  تفاوت گردیدند به طوري که حقیقتاً چهره ددمنشی و وحشـی   بی؛ فراگیر

  همه مردم دنیا برمال شد.  
 اینان در دنیا و آخرت مستحق چنین عذابی هستند، چنان چـه فرمـود:  ؛ گفتنی است که

ها را به بـاالتر از گـردن    افکنم ضربه هاي کافران ترس و وحشت می من به زودي در دل«
اطر آن است که شان را قطع کنید، این به خ بر سرهاي دشمنان فرود آورید و همه انگشتان

کیفـر  ( ورزند و هر کسی با خدا و پیامبرش دشمنی کند  می ها با خدا و پیامبرش دشمنی آن
  1»کیفر است.  خداوند سخت )بیند چرا که شدید می

بـر اثـر شـرك    ؛ کرونا ویروس نادیدنی از جمله آثـار گنـاهی اسـت کـه    ؛ و از آن جا که

                                                
ذلک بِأَنَّهم شَاقُّوا اللَّه   فَاضْرِبوا فَوقَ الْأَعناقِ و اضْرِبوا منْهم کُلَّ بناننَ کَفَرُوا الرُّعب یقُلُوبِ الَّذ  یف  یسأُلْق{. 1

  .13- 12انفال:  } د الْعقابیشاققِ اللَّه و رسولَه فَإِنَّ اللَّه شَدیو رسولَه و منْ 
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فقـط در بعـد هالکـت و    ؛ نوان خشـم الهـی  که از یک سو باید به ع؛ نادیدنی به وجود آمده
نگرید طبق اخبار واصله دشمنان خدا و  چنان چه می؛ ها راه خود را ادامه دهد نابودي انسان

گرفتارند، و همواره تعداد مبتالیانشان رو  کرونا ویروسمردم به ویژه آمریکا بیشتر به بالي 
پاشـی بسـیار    گی اقتصادي و فـرو ردگان رو به تکثیر و در نهایت به ورشکستبه افزون و م

کـه  ؛ که خانه فتنه جهان کنـونی اسـت  ؛ العمل دائمی آمریکا نبوده نزدیکند و این جز عکس
 ؛وبراي بیشترین کشورهاي جهان بوده کرونا ویروسبزرگترین ؛ هاي فراوانی است که سال

 و« چنـان چـه فرمـود:   ؛ متعال عمل خودشان را به سر خودشـان برگردانـده   اکنون خداوند
 )براي حفظ او و آییـنش ( نقشه کشیدند و خداوند )دشمنان پیامبر براي نابودي او و آیینش(

    2»گیرد. نیرنگ بد تنها دامن صاحبش را می« و نیز فرمود: 1»جویی کرد.  چاره
 و از سوي دیگر در دستگاه خداوند متعال، ظلم و ستم مطرود است، چنـان چـه فرمـود:   

   3»خواهد. گانش نمی بندو خداوند ظلم و ستمی بر «
  4»خواهد. احدي از) جهانیان نمی( ستمی براي )گاه هیچ( و خداوند« نیز فرمود:

همه مردم مستحق چنین عذاب دنیوي فراگیـر نیسـتند، چـرا کـه بـا      ؛ و از سوي دیگر
آمدن این میهمان دعوت شده، برخی با ادب و اخالق بندگی در مقابـل عظمـت پروردگـار    

                                                
 .54آل عمران:  }نَیکررُ الْمایو مکَرُوا و مکَرَ اللَّه و اللَّه خَ{. 1

 .43فاطر:  }ئُ إِالَّ بِأَهلهیقُ الْمکْرُ السیحیو ال {. 2

3 .} ا اللَّهم بادیریولْعظُلْماً ل 1 3غافر:  }د. 

4 .} ا اللَّهم یریولْعالَم ظُلْما د108آل عمران:  }نَیل.  
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 که با پیـروي از فـرامین پیـامبر   ؛ آورده، همانند ملت شریف و بزرگوار ایرانسر تعظیم فرود 
کرونـا  اي عزیـز دام ظلـه الـوارف در سـایه بنـدگی بـا        گونه مقام معظم رهبري امام خامنه

در  کرونا ویـروس ، هم مردم، با شرایط و ضوابط برخورد با ندبرخورد اسالمی نمود ویروس
ز همه جانبـه خـود را وفـق دادنـد و هـم کلیـه نیروهـاي        برنامه بهداشتی و معالجه و پرهی

هاي مردمی به ویژه روحانیت بـه طـور صـد درصـد در ایـن امـر جهـاد         بهداشتی و حمایت
اي در همـه   کردند، و هم در مشکالت اقتصادي مـردم، بـه پیـروي از فرمـان امـام خامنـه      

همگـانی در آمـاده    اي ایـن خـدمت   جوانب به انفاقات جهادي فراگیر پرداختند، و به گونـه 
ها و حتی تهیه ماسک بـه حـد کـافی بـه طـور رایگـان در        کردن ابزار مورد نیاز بیمارستان

از تعلق دنیا بریدند، و شؤون دنیـوي و    اختیار کافه مردم گذاشته شد. گویا مردم جملگی دل
شان خارج شد، چون عمل انسان مطـابق آن   اعتبارات مادي، و جلوه دنیوي از جسم و روح

شـان چـون    بلکـه اعمـال  « ها جاي دارد، چنـان چـه فرمـود:    نور یا تاریکی است که در دل
    1»هایشان نشسته است. زنگاري بر دل

، چنین روحیـه ایثـار و از خـود گذشـتگی در میـان      کرونا ویروسقبل از ورود و حضور 
کرونـا   ها نهفتـه بـود. ولـی بعـد از حضـور      مردم نبود، که شاید آثار زنگاري بوده که در دل

که حقیقتاً مایه شگفت مردم جهان گردید، ایـن  ؛ بیشترین مردم به ایثار روي آورند ویروس
سـرمایه   ترین ها تافته شد. وحریت در ردیف بندگی است، که بزرگ اثر نوري بود که در دل

                                                
  .14ن: یمطفف }کْسبونَیما کانُوا  قُلُوبِهِم   على کَالَّ بلْ رانَ{. 1
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هـا بـه آن دسـت     که بیشترین انسان؛ الهی است و بندگی طعم و لذتی روحی و روانی دارد
ها رها نسازد، پـا   ها و وابستگی چون تا زمانی که انسان خود را از مجموعه اسارت اند، نیافته

و  1»هیچ معبودي جز خداوند متعال نیسـت. « گذارد. چنان چه فرمود: به میدان بندگی نمی
ها را بریده و ضایع  ها و وابستگی که من همه اسارت؛ تواند ادعا کند به چه جرأتی کسی می

گویـد: مـن هرچـه      مـی  اندیشد، این که فـرد  مید حر و آزاد جز به خدا ننمودم؟ بنابراین فر
گویم، او اسیر اسـت، آزاد    می روم، هرچه بخواهم  می دهم، هر جا بخواهم  می بخواهم انجام

آیـا  « چنـان چـه فرمـود:   ؛ نیست، گرفتار هوا و هوس است، برده نفس اسـت و آزاد نیسـت  
بـر  ( نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگـاهی دیدي کسی را که معبود خود را هواي 

  2»گمراه ساخته و برگوش و قلبش مهر زده. )این که شایسته هدایت نیست
  3»آزاد کسی است که شهوات را ترك کند.« فرمود: ×امام علی

که آزاد شـوید، و آزاد شـدن از دشـمن بیرونـی      اند به ما آموخته ^اولیاء و معصومین
راه تشـخیص بنـدگی و آزاد   ؛ بلکه آزاد شدن از دشمن درونی مهم استچندان مهم نیست، 
شود در قفس آز و طمع زندانی  میاگر به دلخواه خود عمل کنیم معلوم ؛ بودن این است که

هاي خدا عمل کنیم مشخص است که آزاد هستیم، چون فـرد آزاد   هستیم و اگر به خواسته

                                                
 .70قصص:  }ال اله اال هو{. 1

 . 23ه: یجاث }سمعه و قَلْبِه  علْمٍ و خَتَم على  ت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أَضَلَّه اللَّه علىیأَ فَرَأَ{. 2

  .337/ 74: یمجلس، بحار االنوار 89: یتحف العقول، ابن شعبه حران» من ترك الشهوة کان حراً«. 3
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در ملت شریف ایران حریـت و بنـدگی را زنـده    اندیشد. آري کرونا ویروس،  میبه غیر خدا ن
 کرونـا ویـروس  که محبوب خدا بود، و خداوند به پاس شکرانه از مردم در زمانی کـه  ؛ کرد

مسـدود نمـوده بـود، و ترقـی و      ها هاي حرکت و تالش و پیشرفت در همه زمینه همه باب
مدال افتخار جهانی را در پرتـاب مـاهواره بـه     تعالی مفهوم نداشت، در این موقعیت حساس

  مدار کره زمین، به ملت شریف ایران عطا فرمود. 
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  اجتماعی بعد مأموریت در و کرونا ویروسبخش دوم: 

  گردد: در مأموریت خود در اجتماع به دو شاخته تقسیم می کرونا ویروس
  مأموریت در اجتماع اسالمی -2  مأموریت در اجتماع -1

  در اجتماع تیمأمور -1

  عالمي ها کرونا ویروسمعرفی  و کرونا ویروس

دهـد و   میخداوند متعال حکیم است و هیچ کاري را بدون حکمت انجام ن؛ از آن جا که
فرسـتد، در    مـی  نیز هر بال و عذابی را که به مقتضاي آثـار اعمـال زشـت مـردم بـر آنـان      

نمایـد، چنـان چـه در هـدف از       مـی  هاي مختلف، متناسب با زمان خاص خود منظـور  زمان
ها و زمین را به حق آفریده اسـت، تـا هـر کسـی در برابـر       و خداوند آسمان« خلقت فرمود:

 نیـز فرمـود:   1»هـا سـتمی نخواهـد شـد.     اعمالی که انجام داده است جزا داده شود و به آن
    2»کیفر بدي مجازات بدي مثل آن است.«

  3»است. )شان اعمال( طراز این مجازاتی موافق و هم« نیز فرمود:
                                                

 . 22ه: یجاث }ظْلَمونَیوخَلَقَ اللَّه السماوات والْأَرض بِالْحقِّ ولتُجزَى کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسبت وهم لَا {. 1

2 .}س زَاءجیوایئَۀٍ سثْلُه40: يشور }ئَۀٌ م. 

  .26نبا:  }جزَاء وِفَاقًا{. 3
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که به دنبال داشـت و ایـن    ؛برخی ممکن است با آمدن کرونا ویروس و سختی عجیبی
؛ چنین دست همه را بست و به طور استثنایی چنان بر همه شؤون مردم جهان مسـلط شـد  

برخی در عـدالت حـق تعـالی بـه شـک و       که حتی شاید؛ که همانند آن تاکنون دیده نشده
  .  تردید بیفتند

خداوند  اوالً:چرا که  ؛چنین پنداري اشتباه بزرگ و خطایی در محاسبات نوع مردم است
  1»کند. اي ظلم و ستم نمی به طور قطع خداوند به سنگینی ذره« فرمود:

به تناسب اعمـال زشـت و بـه    ؛ هر آن چه از مصیبت و بال در هر زمان وارد شود ثانیاً:
هر مصیبتی به شما رسـد بـه خـاطر    « فرماید: چه میچنان ؛ ها است میزان اعمال بد انسان

  2»کند. بسیاري را نیز عفو می )تازه( اید و اعمالی است که انجام داده
عذابی براي مردم در دنیا فرسـتاده، عـذاب نهـایی    که خداوند متعال در هر زمانی  :ثالثاً

ست، که جاي آن در آن را نازل فرموده و عذاب نهایی تنها در قیامت ا بلکه برخی از؛ نبوده
فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهـایی کـه مـردم انجـام     « دنیا نیست، چنان چه فرمود:

شـان را بـه آنـان بچشـاند،      خواهد نتیجه بعضی از اعمال خدا می؛ آشکار شده است؛ اند داده
  3»باز گردند. )به سوي حق( شاید

                                                
 .40نساء:  }لم مثْقَالَ ذَرةٍظْیإِنَّ اللَّه لَا {. 1

2 .}صنْ مم کُمابا أَصمأَیو تبا کَسۀٍ فَبِمیبیدو یکُمنْ کَثفُو ع30: يشور }ریع. 

3 .}ف ادرَ الْفَسأَ یظَه تبا کَسرِ بِمحالْبرِّ ویالْبيد یالنَّاسِ لیذالَّذ ضعب ميقَه  ملَّهلُوا لَعمونَیع41: روم }رْجِع.  
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کیست کـه  « چنان چه فرمود:؛ فرد در عالم است ترین خدوند در گفتارش راستگو :رابعاً
وعده حق خداوند است و کیست کـه در گفتـار   « و نیز فرمود: 1»از خداوند، راستگوتر باشد؟

  2»تر باشد؟ هایش از خدواند صادق و وعده
چرا که معنـاي قـول بـه گفتـار و     ؛ فعل و قول خداوند مترادف و یگانه هستند خامساً:

مثـل ایـن کـه    ؛ ه معناي فعـل خداونـد اسـت   ولی در جایی که قول ب؛ شود سخن گفته می
خداوند حضرت عیسی بن مریم را آفریده و عنوان کلمه بر آن اطالق کـرده اسـت، چنـان    

از طـرف خـودش    )وجـود بـا عظمتـی   ( اي اي مریم! خداوند تو را به کلمه« فرماید:  می چه
  3»که نامش مسیح عیسی بن مریم است.؛ دهد بشارت می

  4»گویم. به حق سوگند! من فقط حق می« و در جاي دیگر فرمود:
گفتار خداوند با فعل و کار او هرچه باشد یکی است ؛ شود که نتیجه این گفتار چنین می

  و هر چه بگوید و انجام بدهد همه حق است.
قبل از توجه به این مقدمات شش گانه، بیشـترین بلکـه همـه مـردم بـا آمـدن کرونـا        

بـه طـوري کـه همـه مـردم جهـان دسـت        ؛ رفتندویروس، سخت در شگفت و تعجب فرو 
شـان مسـلط    شگفت در زیر دندان قرار داده و مبهوت ماندند، و سکوت گویا بر همـه انـدام  

                                                
1 .}دح نَ اللَّهقُ مدنْ أَصم87نساء:  }ثًایو. 

2 .}ق نَ اللَّهقُ مدنْ أَصما وقح اللَّه دع122نساء:  }لًایو. 

 .45آل عمران:  }میابنُ مرْسى یح عیبشِّرُك بِکَلمۀٍ منْه اسمه الْمسیم إِنَّ اللَّه یا مرْی{. 3

 .84ص:  }قَالَ فَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ{. 4
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بـود  اي  ناخوانـده  که این چه میهمـان  ؛شده و همه وجودشان غرق در فکر و تدبر فرو رفت
یهمانی اسـت کـه   شود، بلکه م که آمده و به یک چیز و دو چیز و سه چیز... هم راضی نمی

شان جـدا کنـد و اگـر کمـی      ها را از صاحبان به زور آمده و اصالً به فکر آن است، که خانه
ها را بناست به تدریج از منازل خارج سازد. بلکه نـه، اهـل شـهرها و     غفلت شود اهل منزل

آن هم نه در یک کشور، بلکه اهـل دویسـت و پـنج کشـور در پـنج قـاره دنیـا را بناسـت         
کـه نـه تنهـا در میرانـدن، بلکـه در      ؛ وج به دنیاي دیگر دهد، و شگفت بـاالتر ترخیص خر

چنـان  ؛ اي مسدود کند ها را در هر زمینه دگرگونی و تحول همه جانبه تصمیم دارد، همه راه
  نگرید.  می چه وضعیت را به طور روشن

حاکی ؛ اي مهم این شگفت جهانی و تعجب فراگیر از چنین حادثه؛ البته گفتنی است که
  باشد: از دو مطلب می

دیگر ایـن کـه    -2براي بشریت کنونی چنین میهمانی شایسته نبود. ؛ یکی این که -1
  اي بر همه مردم به هیچ وجه قابل هضم و تحمل نخواهد بود. چنین حادثه

  توضیح مورد اول:
حقیقتـاً ناراضـی    )طبق پنـدار خودشـان  ( بسیاري از مردم از آمدن این میهمان ناخوانده

ولـی در نـزد خـود و    ؛ گوینـد   نمـی  کننـد و همـه جـا    مـی چه از اظهار آن شرم  اگر؛ هستند
معمـول و معقـول نـزد     کرونـا ویـروس  که آمدن ؛ پذیرند  نمی  نوعان به طور مخفی جداً هم

  کند.    می با این که شرع مقدس آن را تأیید؛ عقالي عالم است
که چـه عـواملی هسـت    ؛ بررسی کرد عدم رضایت مردم از این میهمان ناخوانده را باید
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  که موجب عدم رضایت مردم شده است؟ در این جا احتماالتی وجود دارد:
  در کار خدا اشکالی هست.آیا الف: 
  دارد. در کار بشر اشکال وجودآیا ب: 

  اشکال در کار خدا
ر از این که در ایراد به خدا سخن بگوییم!!!، چون اشـکال اصـوالً د  ؛ بریم به خدا پناه می

که عامل العیاذ باهللا کاررا همـراه بـا جهـل و عـدم تسـلط بـه       ؛ آید کارها وقتی به وجود می
بـر  ؛ جوانب امور به اتمام رساند، در حالی که خداوند متعال به ضروره عقل و شرع و عـرف 

م غیوب است و آیات فراوانی در ایـن بـاره در قـرآن ذکـر شـده اسـت.       همه چیز دانا و عالّ
 هـا  تواند بر کار او خرده بگیرد، ولـی در کارهـاي آن   هیچ کس نمی« رمود:ف؛ عالوه بر این

  1»جاي سؤال و ایراد است. )مردم(

  ها اشکال در کار انسان
بدیهی است که اشکال در کارهاي انسان فراوان است و براي اثبات آن دالئلـی وجـود   

  دارد.  

  الف: از خود راضی بودن: 
شـود گروهـی بـا جمعـی      چون چه بسیار دیـده مـی  ؛ انسان همواره از خود راضی است

                                                
  .23اء: یانب }سأَلُونَیفْعلُ وهم یسأَلُ عما یلَا {. 1
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؛ شـود کـه    مـی  شود دیـده  میها پرداخته  وقتی به کاوش از خطاي آن؛ منازعه و دعوا دارند
و « که سر از مشاجره در آورده است، چنان چـه فرمـود:  ؛ جویی و ایراد بوده است علت عیب

  1»دارند خوشحالند. ودهر گروه به آن چه نزد خ

  ایه پندار: س در صحت کار ب:

کـه در صـدد   ؛ نگرنـد   مـی  اصوالً مردم به کار خویش صحه گذاشته و کار خود را نیکـو 
بگـو:  « فرماید:  می پرداختند، چنان چه میآیند و اگر چنین نبود به اقدام آن ن می انجام آن بر

هـا کـه    در کارهـا چـه کسـانی هسـتند؟ آن     )مـردم ( تـرین  آیا به شما خبر دهیم که زیانکار
پندارنـد کـار نیـک انجـام       مـی  شده، با این حال )و نابود( هایشان در زندگی دنیا گم تالش

  2»دهند. می

   واکنش اعمال بد: ج: بال

ي الهـی از ضـروریات اسـت،    هـا   تر که باید گفت، این است که بالیا و عذاب نکته مهم
که هر عملی اثـر و یـا آثـاري را چـه      ها است، چرا انالعمل خود انس  چون واکنش و عکس

گـردد، و   مـی  براین بال به عامـل کـار زشـت بـر     بخواهی و چه نخواهی به دنبال دارد، بنا
هر مصـیبتی بـه شـما    « عامالن به کارهاي زشت در نزول بالها مقصرند. چنان چه فرمود:

                                                
1 .}ا لَدزْبٍ بِمونَیکُلُّ حفَرِح 53مومنون:  }هِم. 

 }حسنُونَ صـنْعا یحسبونَ أَنَّهم یا وهم یاةِ الدنْیالْح یهم فینَ ضَلَّ سعیالَّذنَ أَعمالًا یقُلْ هلْ نُنَبئُکُم بِالْأَخْسرِ{. 2
  .104- 103کهف: 
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  1»کند. ي را نیز عفو میبسیار )تازه( اید و رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده

  بالي کوچک کرونا ویروسد: 
ولـی  ؛ بزرگ شـناخته شـده  ؛ با این که در پندار مردم کرونا ویروسنزول ؛ عالوه بر این

کوچک و تخفیف ؛ چون به عنوان عذاب و خشم الهی است باز هم در مقابل گناهان بزرگ
 نیـز فرمـود:   2»کنـد.  را عفو مـی  )از گناهان( خداوند بسیاري« چنان چه فرمود:؛ یافته است

خواهـد نتیجـه بعضـی از     خداوند مـی ؛ ظهور فساد در خشکی و دریا به خاطر آن است که«
  3»باز گردند. )به سوي حق( شان را به آنان بچشاند، شاید اعمال

  میهمان دعوتی کرونا ویروسس: 
دارند، در حالی که پن را میهمانی ناخوانده می کرونا ویروسبیشتر مردم ؛ ها افزون بر این

این چنین نیست، چون در نظام توحیدي هیچ کار لغـو و شـوخی وجـود نـدارد، چنـان چـه       
پروردگـارا!  « نیـز فرمـود:   4»شوخی نیسـت.  )قرآن کتاب تشریع و تکوین( و هرگز« فرمود:

  5»اي. را باطل نیافریده )مجموعه هستی( این
بنابراین آمدن ایـن  ؛ هستی وجود نداردکار بیهوده در مجموعه ؛ به دلیل این آیات الهی

                                                
1 .}صنْ مم کُمابا أَصمأَیو تبا کَسۀٍ فَبِمیبیدو یکُمنْ کَثفُو ع30: يشور }.رٍیع.  
2 .}یونْ کَثفُو ع30: يشور }رٍیع. 

3 .}یلیذالَّذ ضعب ميقَه  ملَّهلُوا لَعمونَیع41روم:  }رْجِع. 

 .14طارق:  }وما هو بِالْهزْلِ{. 4

  .191آل عمران:  }ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطلًا{. 5
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هـاي بـزرگ در    میهمان عامل جدي و قاطعی به دنبال دارد، که همان عصیان و سـرپیچی 
که به عنوان اثر تکـوینی گناهـان،   ؛ حال وفور و فراوانی از سوي بیشترین مردم جهان بوده

  آمدنش واجب بوده است.  

  توضیح مورد دوم

رونا ویروس براي مردم جهان قابل هضم نبود، چون وجود ک؛ این بود که :اشکال دوم
حقیقتاً پدیده بسیار سختی بود، هم از نظر درد و سختی کـه مبتالیـان بـه آن گرفتارنـد و     

دارند و هم از نظر کیفیت سلطه آن بر همه شؤون زندگی در همه جوانـب   همواره اظهار می
  ایجاد مشکل نمود. 

؛ ن مطالب فوق دیگر جـاي ایـن اشـکال نیسـت    با بیا؛ فوق این است که :پاسخ ایراد
عالوه بر این که، اگر بسیاري به ایـن بـال مبـتال شـدند، جمـع      ؛ چون کامالً روشن گردید

همـان  ؛ با ایـن کـه در آمـدن آن   ؛ فراوانی از آنان به حمداهللا بهبودي یافته و خواهند یافت
  ها هستند!.  گونه که گذشت مقصر اصلی خود ما انسان

و  تـرین  و زشـت  تـرین  و مخـوف  تـرین  با بـد  کرونا ویروسگرچه ؛ ست کهشایان ذکر ا
ولـی چـون   ؛ چهره سیاه و مذلت در میان مردم آمد ترین و زورگو ترین دعوت و بی ترین سیاه

ولـی داراي  ؛ گرچه ظـاهري بـد داشـت   ؛ مأموري استوار از سوي خداي ارحم الراحمین بود
کـه در میـان   ؛ ي فراوانی بـود ها  کرونا ویروسباطنی نیکو چهره بود، چون حامل پیامی به 

یـا آنهـا   ؛ ها غافل بودند جوامع کنونی در کشورهاي جهان وجود داشتند و مردم از وجود آن
شـتی واحـد   در حالی که باید همـه م ؛ ها را نداشتند بودي آن شناختند ولی قدرت بر نا  رامی
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از صـحنه   ها راکرونـا ویروسـ   جملۀ؛ شده و براي رهایی جوامع و همه کشورهاي جهان می
ي کنونی ها کرونا ویروساي از  ساختند، چه خوب است با گوشه تباه می هستی و کره زمین

  آشنا شوید.  

  ي جامعه کنونیها کرونا ویروس

کـه  ؛ از آن جا که، مفهوم کرونا ویروس از نظر اسالم روشن شده و آن آثار گناهی بـود 
به عنوان آثار تـرك اوالیـی بـود     کرونا ویروست، به وسیله شرك نادیدنی و ریا تحقق یاف

و تمام موقعیت نیـک خـود در بهشـت را از دسـت داد و از بهشـت       رتکب آن شدآدم م ؛که
  خارج گردید.  

من نتیجه مخالفـت فرمـان خـدا بـودم و مقصـر اصـلی       « گوید: می کرونا ویروسگویا 
اي بشریت! من همانند خـودم  ولی ؛ دیگري بود، من آثار خطا بودم از خود اختیاري نداشتم

، که نه تنها عامل به عصیان و گنـاه اسـت  ؛ شناسم میرا سراغ ندارم، بلکه باالتر از خودم را
بلکـه   پیچی اسـت و  دري و سر  وق به پردهشَبلکه وجودش محرك و داعی به عصیان و م

نونهـاالن   فرزنـدان و ؛ ي کنـونی ها کرونا ویروسنمایم.   می امام گمراهان را به شما معرفی
  باشند.    می کنون مشرکان پیشین و سردمداران شرك و کفر و نفاق گذشتگان تا

  :ها نمونه

  قابیل -1

اولین فردي که مشرك شد ؛ گردیم چنان چه به نخست تاریخ و ابتدا زندگی بشریت بر
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را بـه   )آدمکشـی ( گنـاه  تـرین   و به میدان گناه جرأت پیدا کرد و جسارت ارتکاب به بـزرگ 
کرونـا  کـه ایـن مصـداق بـارز     ؛ بیل را کشـت ها  بشریت داد، قابیل بود که برادر مظلومش

هر کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل یـا فسـاد در   « عظیمی بود. چنان چه فرمود: ویروس
در ایـن جـا بـه     1»هـا را کشـته اسـت.    روي زمین بکشد چنان است که گویی همه انسـان 

گردد. خوب باید نگریست  میکشنده مجموعه بشریت محسوب  ؛تصریح قرآن قابیل ملعون
عامـل اصـلی و بلکـه    ؛ کنون تحقق یافتـه  گونه قتلی در سراسر عالم از آن زمان تا که هر

شـود، آري قابیـل    که حتماً در انجام آن شریک محسوب می؛ راهنماي آن، گویا قابیل بوده
بیل و آخـر آن ریسـمان بـه دسـت     امام و پیشواي قاتلین عالم است، سرنخ قتل به دست قا

ترامپ و رؤساي جمهور صهیونیزم و آمریکا و فرانسه و انگلستان ومجموعه قاتالن جهـان  
    .!!!!!اند تاسیس داعش به قتل عام بشریت افتاده که با؛ افتاده است

  یهودیان و مسیحیان -2
براي هـدایت  که با کتاب آسمانی تورات ؛ پیامبر بنی اسرائیل و یهودیان بود ×موسی

  سـپس موسـی و بـرادرش   « چنـان چـه فرمـود:   ، مردم از سوي خداوند به سوي مردم آمـد 
  2»رون را با آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم.ها

که زمـانی پیـامبر شـد کـه     ؛ بدیهی است که موسی فردي از مجموعه پیامبران خدا بود

                                                
  .32مائده:  }عایجم الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس یرِ نَفْسٍ أَو فَساد فیمنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَ{. 1
2 .}أَخَاهى ووسلْنَا مسأَر ونَ بِآ ثُمبِیهارلْطَانٍ مسنَا و45مومنون:  }نٍیات.  
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دوران خود را سپري کردند و  اسرائیل فرا رسیده و ایشان و قومش دوران امت و قوم او بنی
بـه یـاد   ( و« چنان چه فرمـود: ، و امتش فرا رسید ×سپس زمان پیامبري حضرت عیسی

اسرائیل! من فرسـتاده خـدا بـه سـوي      اي بنی هنگامی را که عیسی بن مریم گفت: )آورید
  1»شما هستم.

روشـن   چون ابتدا و انتهاي هر کدام؛ شان سپري شد خوب دوران این دو بزرگوار و امت
براي هر قوم و ملتی سرآمدي اسـت. هنگـامی   « فرماید:  می چنان چه؛ و مشخص شده بود

نـه سـاعتی تـأخیر     )شـان صـادر شـود    و فرمان مجازات یا مـرگ ( ها فرا رسید که مدت آن
  2»گیرند.  می کنند و نه پیشی می

ایـن   شان یهودیان و مسیحیان در دیگر جاي سخنی از موسی و عیسی و امت؛ براین بنا
دوران امـت پیـامبر اسـالم محمـد مصـطفی خـاتم       ؛ چرا که ایـن زمـان  ؛ زمان مطرح نبود

و  |پیروان پیامبر اسـالم  ؛باشد و همه باید یکپارچه در اعتقاد و عمل  می |رسوالن
 -2 ×نـوح  -1انـد:   جانشینان وي باشند. گویـا پیـامبران اولـوالعزم کـه پـنج نفـر بـوده       

پنج کالس  |حضرت محمد مصطفی -5 ×عیسی -4 ×موسی -3 ×ابراهیم
 آمـوزان جهـان در   همـه دانـش  ؛ که معمـوالً ؛ اند آموزش در پنج دوره از روزگار تشکیل داده

بـه  ؛ آموزي درمقطع زمـان خـاص خـود    که هر دانش؛ پذیرفتند را به طور بدیهی  زمان خود

                                                
1 .}إِذْ قَالَ عرْیونُ مى ابیس یمنیا ب رَائإِلَ یلَ إِنِّیإِس ولُ اللَّهسیر6صف:  }کُم. 

2 .} اءلٌ إِذَا جۀٍ أَجکُلِّ أُمفَلَال ملُهرُونَی أَجتَأْخلَا  سۀً واعیستَقْدونَ س34، اعراف: 49ونس: ی }م. 
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  .  اند تدریج این دوران پنج گانه را گذرانده
به کالس سـوم  ؛ هاي منظم و مرتب شده در کالس؛ آموزي در آموزش خود کدام دانش

 هـا  رسد و پیشرفت نهایی خود را فقط در توقف در رتبه سوم و چهـارم کـالس   مییا چهارم 
 داند؟!، این جاي شگفت نیست؟!!.    می

که دستگاه انزال کتب و ارسال رسوالن الهی ؛ ي فرهنگی هستندها کرونا ویروساینان 
کـه  ؛ ترین مرتجعان تاریخ هسـتند  ها مهم بخردانه بر هم زدند. این را با دستبرد و تحریف نا

قیامت بـه تعطیلـی    تا قرایی کشانده، وفرهنگ بلند آسمانی رارابه حرکت قه رشد مردم دنیا
نمایند، و اکنون مسیحیان آمریکا و  تولید می ها کرونا ویروس؛ همواره مادر گونه؛ اند کشانده

بـه ویـژه شـیعیان     |شـرفت امـت پـاك پیـامبر خـاتم     صهیونیزم یهودي، همواره با پی
هماننـد سـپهبد   ( اي اوصیاء پیامبر خاتم مخالف بوده و سربازان مهم امـام خامنـه   ^ائمه

باشـد را بـه شـهادت      مـی  )×امـام علـی  ( که هماننـد مالـک اشـتر    )حاج قاسم سلیمانی
؛ باشـد  مـی  |بر پیامبر خـاتم  ‘ها از آثار برتر دانستن موسی و عیسی  رسانند، این می

    که این چنین غروري را به دروغ در آنان به ارمغان آورده است.

  طلب مفسدان اصالح -3
منافقین نیز با شـرك و  ؛ با شرك و کفر همراه بود؛ گونه که کرونا ویروس قرآنی  همان

هاي بارز کرونا ویروس اسالمی وجود نامبارك  براین یکی از نمونه کفر همگون هستند، بنا
گر منافقان است. اینان به قدري در فسـاد و تبـاهی گـوي سـبقت را از دیگـران       و خسران

پس از آن کـه دربـاره متقیـان سـخن بـه میـان       ؛ که خداوند متعال در سوره بقره؛ اند ربوده
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 را اختصـاص  3ولی درباره منافقان سیزده آیـه ؛ 2و درباره کفار دو آیه 1تنها پنج آیه؛ آورد می
این، پس از گسترش فساد و تباهی آنان تا حدي که توانایی پیشـرفت  دهد. و عالوه بر   می

  ها اختصاص داده است. به آن؛ اند،که خداوند یک سوره به نام منافقون داشته
خداوند متعال با عنوان مفسدان در زمین به آنها خطاب نموده، ؛ اینان کسانی هستند که

گوینـد:   مـی شود: در زمین فساد نکنید   می و هر از گاهی که به آنان گفته« چه فرمود: چنان
  4»ایم!!!. ما فقط اصالح کننده

اي اهل عـالم! آگـاه   « فرماید: میرسا و فراشمول   و پس از آن، خداوند با تعبیري جهان
  5» فهمند!!!!.  نمی باشید، اینان خود تنها مفسدانند ولی

آنان « چه فرمود: چنان از نمونه موارد فسادي اینان خدعه و نیرنگ با خدا و مردم است.
 امـا) ( دهنـد  میدر حالی که جز خودشان را فریب ن؛ خواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند می

  6» فهمند.  نمی
تـا   1357که انقالب اسالمی در ایران از زمـان پیـروزي آن در سـال    ؛ شایان ذکر است

                                                
  .5 -1بقره: . 1
 .7- 6بقره: . 2

 .20- 8بقره: . 3

4 .}إِذَا قیووا فدلَا تُفْس مونَ یلَ لَهحلصنُ ما نَحضِ قَالُوا إِنَّم11بقره:  }الْأَر. 

5 .} مه منْ لَا أَلَا إِنَّهلَکونَ ودفْسرُونَیالْم12بقره: }شْع. 

  .9بقره: }شْعرُونَیخْدعونَ إِلَّا أَنْفُسهم وما ینَ آمنُوا وما یخَادعونَ اللَّه والَّذی{. 6

zeinabian.ir



 )137(فصل اول/ کرو.نا ویروس در بعد دنیوي/ بعد اجتماعی  

قدس سره پایدار که به رهبري امام خمینی ؛ دو سال است و  تقریباً چهل 1399کنون سال 
و استوار گردید، و پس از رحلت آن مرد بزرگ به رهبري مجاهـد نسـتوه، و شـجاع یگانـه     

اي کبیر دام عزه الوارف بر جایگاه بر حق خود استوار ماند. قیمـت ایـن انقـالب،     امام خامنه
که این شجره طیبـه را آبیـاري کـرد و در    ؛ خون پاك شهداي عزیز و مفقودان محبوب بود

تعالی و ترقی بوده و هست. و اکنون که به   وران گذشته تا کنون از ابعاد مختلف روبهاین د
که سـر زبـان عـام و خـاص غـرب و شـرق       ؛ اوج و قله عظمت و اقتدار جهانی دست یافته

که به حق مایه افتخار ؛ مردان سپاه ربجهان افتاده، به ویژه در پرتاب ماهواره نور از طریق اَ
اي عزیـز هسـتند،    مرد تاریخ امام خامنه رببوده، و نیز بازوي توانمند، اَ #براي امام زمان

دل در کشـور   است، که این منافقان کور »وجه اهللا« چنین انقالبی حقیقتاً به استناد روایات
آمریکا و انگلیس و فرانسـه و  ( شان  خداي هاي شوم خود و در ارتباط با کد همواره با نقشه

اند. و هـر چـه طـرح و     ا پنجه کشیدند، و درصدد فروپاشی آن بودهبه چهره خد )صهیونیزم
برنامه ریختند، نقش بر آب گردید و روز به روز به رسوایی و روسیاهی آنان افزوده شد. چرا 

شناس ملت ایـران   دل و هوشیار و دشمن که تنها سد راه اینان، وجود شریف و بصیر و بیدار
اي جلـوي همـه انحرافـات     گونه رهبر کبیـر امـام خامنـه    که با توجه به اشارات پیامبر؛ بود

چنان در   ترین تزلزل در بنیاد انقالب گردید و اکنون منافقان آن پوشالی را گرفته و مانع کم
که یک آن راحتـی بـر روح و   ؛ خوري و حسادت و بغض درونی مشغولند درون خود به خود

  باشد.   به مردم، به سوي خودشان میهاي  گشت خدعه رود، این اثر بر  می شان انتظار جسم
اي در مغازه خود مشغول فروش بود و فرد دامداري  داستانی نقل شده، بقال و فروشنده
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گرفت و هر روز یک کیلو کره نزد صاحب مغازه  هر روز کره دوغی از ماست در مشک می
نهصد گرم است،  اي که دامدار آورده بود را توزین کرد، دید دار کره آورد، در روزي مغازه می

چرا؟ در پاسخ   در شگفت فرو رفت و به دامدار گفت: آقا دیگر براي ما کره نیاور!، گفت:
گرم کم است!، دامدار گفت: آقا جان!، ما در منزل  100گفت: کره شما نهصد گرم است و 

که در پالستیک در ؛ ام سنگ توزین نداریم، ولی یک کیلو شکر از شما خریداري کرده
 گذاریم!! خانه موجود است، شکر را یک طرف ترازو و کره را طرف دیگر ترازو می بسته در

دار سر خود را از شرمساري و  در این حال مغازه؛ آوریم می شما نزد توزین آن را از بعد و
آري از ماست و به خود گفت: رسوایی پایین انداخت و مهر سکوت بر لبش حاکم گردید. 

  که بر ماست!!
  گفت:  خواند. می رفت، و شعر می بان میفردي در خیا

  گر همه نیک و بد کنی!! **** هر چه کنی به خود کنی
 درحالی که شعر؛ حال خواندن شعر بود، خانمی در منزل خود بود در گویا سائلی رهگذر

شنید، یک وقت به خود گفت: من این شعر او را قبول ندارم، و چـون فـرد غریبـی      می را او
دهـم، او هـم    پـزم و بـه او مـی    کنم و می آلود می روم دانه گرد نانی را سم است، اکنون می

  آید.   میمیرد، و هیچ مشکلی هم براي من پیش ن میخورد و پس از آن  می
رفت، ناگهان در بـین راه بـه جـوانی رسـید، کـه خیلـی        فقیر نان را گرفت و در راه می

ام و بسـیار   گفت: آقا من از راه دور آمدهگرسنه بود و از فشار گرسنگی به فقیر پیشنهاد داد، 
امکان دارد، نانی به من بدهی تـا  ؛ منزل خود برسم بهام تا حدي که توانایی ندارم تا گرسنه
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  بخورم.
را به او بخشید و رفت، جوان گرسنه نان را خـورد و   ؛فقیر نانی که از آن زن گرفته بود

زمین افتـاد و مسـموم گشـته و فـوراً از      تا قبل از این که به منزل برسد، حالش بد شد و بر
ناگهان این خانم شنید، جوانی در راه وسط خیابان ؛ دنیا رفت!!. خبر آن در شهر انتشار یافت

رده است، رفت ببیند چه خبر است!!م  
باشـد، آري    مـی  وقتی به صحنه رسید و میت را دید، ناگهان نگریسـت فرزنـد خـودش   

از شهر رفته بود و مدتی نیامده، که بنا بـوده بـه شـهر     جوانی داشته که به مسافرت بیرون
گردد، و مادرش چشم به راه او بوده، که از باب تصادف برگشتنش به شهر بـا ایـن    خود بر
پردازد و بعد مبهوت و سـر   میکند، خانم سخت به گریه و زاري   می خورد و مالقات فقیر بر
ایی با هیچ کس سخن نگفت و تنهـا بـا   به علت رسو؛ از عملی که مرتکب شده بود؛ به زیر

گر همـه نیـک و    هر چه کنی به خود کنی« گفت:  می گفت: عجبا !که فقیر درست  می خود
  واقعاً حرف صحیحی است!! ».بد کنی

  کفار سراسر عالم  -4

م وجود، اموري ضروري و حتمی است، اصول علمی و قوانین پذیرفتـه شـده   در این عالَ
همـه   م منکـر آن نیسـت، امـروز   کس از عقـالي عـالَ    ، که هیچبه عنوان امر فطري است

فالسفه غرب و شرق، اسالمی غیر اسالمی این اصل را قبول دارند که هر معلـولی، علتـی   
  معلول حق وجود و قابلیت ظهور و بروز ندارد.؛ دارد و تا زمانی که علت نباشد

آید، همین که قدرت پیدا کرد، بزرگ شد تـا حـدي کـه فـردي      میفرزند به دنیا  مثال:
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پدر و مادر و پدربزرگ ؛ اي دفعی کند اي از ابزار کشتن رابر دارد و حمله کامل گردید، وسیله
همه را بـه  ؛ و مادربزرگ و هر کسی که در تولد ایشان نقش داشته از پیشینیان و زنده است

  پسندد؟!!!! آقاي جـوان   می پذیرد و یا  می این راقتل برساند، این چه منطقی است؟ آیا کسی 
آمدي؟ کفـار سراسـر عـالم نسـبت بـه       میرد اگر احدي از آنان نبودند تو چگونه به وجود م

او « نگرند،خداوند متعـال فرمـود:    نمی اند،که اصال عله العلل را گونه  شان این خداوند و خالق
  1»ر شدید و گروهی مؤمن.کسی است که شما را آفرید، گروهی از شما کاف

در این جا پس از خلقت، چرا ابتدا از کفار سخن فرمود و سپس از مؤمنان نـام آورد، بـا   
ولـی کفـار چشـم    ؛ بینند  می این که مؤمنان افراد شایسته و با لیاقت هستند و خداي خود را

  نگرند.  نمی بسته و او را
از مؤمنـان بـه طـوري افـزون     علت آن است، که جمعیت کفار همیشه در دوران تاریخ 

قابل قیاس نبوده است، این سرّي است که در آیات دیگر ذکـر شـده،    باآنان که اصالً؛ بوده
  2»انسان کفران کننده آشکاري است.« چه فرمود:  چنان

خداونـد  « فرمایـد:  که به اندیشه کفار بیشتر پی ببریم، خداوند می؛ در این جا الزم است
ـ هاي کُ نازل کرد که با نشانهکتاب را به حق بر تو  ب پیشـین، منطبـق اسـت و تـورات و     تُ

کتـابی کـه حـق را از باطـل      )نیـز ( پیش از قرآن براي هـدایت مـردم فرسـتاد و   ؛ انجیل را

                                                
1 .}الَّذ ونٌ يهؤْمم نْکُممرٌ وکَاف نْکُمفَم 2تغابن:  }خَلَقَکُم.  
  .15زخرف:  }نٌیلَکَفُور مبِ إِنَّ الْإِنْسانَ{. 2
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  1»سازد، نازل کرد.  می مشخص
هاي آسمانی نموده، که به توحیـد   اي به ارسال رسوالن و انزال کتاب در این آیات اشاره

که نه رسوالن و نـه  ؛ آورده شود و به دنبال آن سخن از کفاري را به میان  میربوبی مربوط 
 نگرنـد، فرمـود:    نمـی  شناسـند و یـک پارچـه هـیچ چیـزي را       می ها و بلکه نه خدا را کتاب

بـراي کیفـر کـافران    ( کسانی که به آیات خدا کافر شدند کیفر شـدیدي دارنـد و خداونـد   «
  2» توانا و صاحب انتقام است. )لجوج

کند، چون انتقـام در جـایی بـه کـار گرفتـه        می تعبیر انتقام در آیه به نکته مهمی اشاره
کشی واضح و روشن بدون جرم را مرتکب شده باشد، مثالً   جرم یک حقشود،که فرد م می

دم بـه طـور     گناهی را از روي عمد با کمال اختیار بکشد، در این جا ولی  فردي، شخص بی
  صددرصد حق دارد از او قصاص کند و انتقام خون به ناحق ریخته شده را از او بگیرد.  

کنیم از قاتل و مقتول و قصـاص بـاالتر    میموضوعی که ما در آن بحث ؛ عالوه بر این
است، مثالً پدر و مادري فرزند خود را موعظه و نصیحت کند، فرزند به فرمان پـدر و مـادر   

پدر از باب دلسوزي باز به او پند دهد، فرزند به جاي این که بپذیرد، کـاردي   توجهی نکند،
مردانه کند و فوري یکی یا هر دو را بکشد!! آیـا دنیـاي     تند بردارد، و بیدرنگ حمله ناجوان

                                                
ـ ه وأَنْزَلَ التَّوراةَ والْإِنْجِیدینَ یک الْکتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لما بینَزَّلَ علَ{. 1 لَ مـنْ قَبـلُ هـدى للنَّـاسِ وأَنْـزَلَ      ی

  .4- 3آل عمران:  }الْفُرْقَانَ
2 .}لَینَ کَفَرُوا بِآیإِنَّ الَّذ اللَّه اتشَد ذَابع مزِیهع اللَّهو قَامٍید4آل عمران:  }زٌ ذُو انْت. 
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  پذیرد؟! میاي را  امروز چنین پدیده
رده چنین است: اي فرزندم!، ما اگر به عنوان اسـباب  زبان حال پدر و مادر م؛ در این جا

نه تنهـا بـه هـر    ؛ آمدي؟! تو با تمام وجود میو علل در این عالم نبودیم تو از کجا به وجود 
مقداري که خودت را دوست داري باید ما را دوست داشته باشی، بلکه باید بیشتر از خـودت  

د، چرا که تو بعـد از مـا بـه    مرحله علّی دارنسبت به تو مقدم و  ما را بخواهی، چون رتبه ما
  اي، و زحمت و پرورش تو تماماً بر دوش ما بوده است. وجود آمده

که باز پدر و مادر قابل قیاس با خدا نخواهـد بـود، چـرا کـه پـدر و مـادر       ؛ گفتنی است
و سبب االسـباب  مند، و مالک حقیقی فرزند خود نیستند، ولی خداوند مابزاري از وسایل عالَ

آگاه باشید: تمام کسـانی  « چه فرمود:  هاست، چنان خالق همه چیز و مالک حقیقی همه آن
  1»باشند.  می ها و زمین هستند از آن خدا که در آسمان

و چون انتقامی که حق خداست با انتقام به عنوان قصاص قابل قیاس نیسـت، فرمـود:   
اش حـق خداسـت، آري    رتبه ترین دخداوند صاحب انتقام است، یعنی انتقام درجات دارد. بلن

کافر نه تنها رسول و نبی و امام و کتاب و بلکه اصالً خداي خالق و آفریـدگار خـود را هـم    
 ندید، همانند فرزندي که پدر و مادر، جد و اجداد و پیشـینیان را در تولـد خـود اصـالً نظـر     

  باخبر سازد. ها کرونا ویروسآمد شما مردم عزیز را از چنین  نکرد، آري کرونا ویروس

                                                
1 .}نْ فم لَّهیأَلَا إِنَّ ل نْ فمو اتاومضِ یالس66ونس: ی }الْأَر.  
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  شگفتا از ارحم الراحمینی او!! -5

که فرزندشان نه تنها هـیچ بـه فرمـان پـدر و مـادر گـوش       ؛ اگر پدر و مادري پی ببرند
که بـا پـدر و   ؛ دهد و همواره لجوج و عاصی و گستاخ است، بلکه هر از گاهی پی ببرند مین

و حقیقتاً پی ببرند، که وي  مادر دشمن است، و در شناخت او همواره مترصد و کمین باشند
کـه در صـورت   ؛ داننـد  درصدد کشتن پدر و مادر خود هست، باالخره در نهایت معقول مـی 

  امکان فرزند خود را از بین ببرند، و چه بسا جهت حفظ جان خودشان از خطر او را بکشند!!
دي از اح که کفر؛ ام غیوب و پنهانی استاما شگفتا از خداوند که بر همه چیز آگاه و علّ

؛ در افاضه رحمت و اعطاء وجود و خوراك و تغذیه وغیـرآن  یولکافران بر او پوشیده نیست،
نماید، واین رحمـت واسـعه اوسـت وایـن همـان رحمـت         نمی هیچ چیزي را دریغ؛ به کافر

  که از اسماء حسناي الهی است.  ؛ گسترده رحمن است
چیـز اسـت، نسـبت بـه تمـام       خداوند معبود همه« فرمود:؛ نقل شده ×از امام صادق

  1»مخلوقاتش رحمان و نسبت به خصوص مؤمنان رحیم است.
که همواره به دوسـت، دشـمن، مـؤمن و    ؛ اشاره به رحمت عامه خداست »رحمن« آري

  رسد.  می کافر، نیکوکار و بدکار
گـاه غـذا     دوسـت بـود، و هـیچ     همـواره بسـیار میهمـان    ×نقل شده است، ابـراهیم 

                                                
ـ ، توحیکـاف » ن خاصـه یم بـالمومن یع خلقه، الـرح ی، الرحمن بجمیواهللا اله کل ش«عبداهللا قال:  یعن اب. 1 د ی

  زان).یاالخبار ( طبق نقل الم یصدوق و معان
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این که میهمانی داشته باشد، زمانی از منـزل بیـرون آمـد و در جسـتجوي     خورد به جز  مین
میهمانی بود، تا یک فرد کافري را یافت، او را به منزل آورد و غذا را آماده ساخته و هـر دو  

تا شروع بـه خـوردن    »اهللا الرحمن الرحیم  بسم«: سفره و طعام نشستند، حضرت گفت کنار
گـویم،    نمـی  اهللا... را بگو، وي گفت: من ایمان ندارم و آن را  د، به میهمان گفتند: بسمنمای

  حضرت بیدرنگ به او فرمود: آقا پاشو! و برو! او به پا خاست و از منزل خارج گردید.
نازل شد و پیام آورد: اي ابراهیم! خداوند بـزرگ پیـامی را محضـر     ×ناگهان جبرئیل

تازه رسیده مناسب نبـود، چـه اشـکالی     شما ارسال فرموده است: که برخورد شما با میهمان
جان که بهترین نعمت است را بـه او  ؛ سال است 100خورد، من   می داشت که از غذاي شما

ام،  دادم و باز به او خواهم داد، همواره در همه حـاالت، هـیچ نعمتـی را از او دریـع نداشـته     
ردي؟! چنین حرکتـی را  براي یک مرحله او را سر سفره تو فرستادم، چگونه او را تحمل نک

  در مقابل منکر خودم دوست ندارم!!
به سرعت به طرف در خانه حرکت کرد و بیرون خانه رفت تـا میهمـان را    ×ابراهیم

کرد تا در نهایت بر او اصرار ورزیـد و بـه    توجهی نمی؛ در یابد، او را صدا زد، او ناراحت شده
را بـه او  پیـام خـدا    ×ویا شد؟! ابـراهیم طور عاجزانه بر ارجاع او تقاضا کرد، او از علت ج

  ابالغ نمود!!!.
اگر خداوند بـزرگ، چنـین    :میهمان کافر به شدت گریست و اظهار داشت؛ در این حال

مردي است که احـدي منکـر او    دهد، خالف جوان کبریایی و بزرگواري را از خود نشان می
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  1شود، و در همان حال، کنار سفره ایمان آورد!

  ، منافقین داخلیکرونا ویروسترین  مهم - 6
کـه از جملـه   ؛ یی را بر عهده داشـت ها به امر الهی مأموریت کرونا ویروس؛ شما بنگرید

داخلی کشور جمهوري اسالمی بود، و آن شناسـاندن   کرونا ویروسها معرفی  ترین آن مهم
تزویـر در بدنـه    دو سال اسـت از طریـق حیلـه و    و  که حدود چهل؛ هاي منافقان بود چهره

انـد، و چـون ارتبـاط حقیقـی بـا       هاي مختلف بلعیده اند، و کشور را به گونه دولت نفوذ کرده
  دهند. جلوه می آنها خداوند و ایمان به وي ندارند، هر آن در گروهی خود را هماهنگ با

، و کرونا ویروسو پس از شناخت از نوع  اید کرونا ویروس را همه شناخته؛ شما عزیزان
ریقه معالجه آن و طریقه برخورد با آن، طریقـه پرهیـز از آن و جمیـع شـرایط درمـان او      ط

و تقریباً گروه جهادي بهداشت، به نحوي بر معالجه با آن تسـلط یافتنـد    اید کامالً آشنا شده
و سـلطه   کرونا ویـروس ها رو به افزون شد، این برخورد منطقی با  تا بهینه شدگان از فوتی

؛ اي یگانه داشت و صاحب دو چهره نبـود  ، برنامهکرونا ویروساساس بود که  بر این؛ بر آن
که خود را در ایران طوري نشان دهد، و در کشور چین و یا آمریکـا خـود را طـور دیگـري     

ند دشـ  به نوعی مسلط مـی ؛ ، در نهایت به تدریج کشورها بر آنن بودیکه اگر چنجلوه دهد. 
  ند.کرد و آن را به طور کامل مهار می

قـی و  خورد، وجـودش تعلّ  وجود یگانه ندارد، نون به نرخ روز می؛ کرونا ویروس نفاق اما
                                                

  .7/267: یض کاشانیضاء فیمحجۀ الب. 1
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و همـواره مغلـوب   ست، در هر زمانی رنگی دارد ها  وابستگی به محیط و اشخاص و موقعیت
 آور  انگیـز و بهـت    کرونا ویروس که با چنین وضـعیتی شـگفت   ؛يعالم است! آر يو رسوا
بگوید: از من شگفت و تعجب نکنیـد،   و خواستهان را بر هم ریخت، کلیه اسباب جه آمده و
کـه نـه   ؛ تان هست، و آن حیوان چنـد سـري اسـت    در میان تري  بزرگ کرونا ویروسشما 

معلوم است از جنگل است، نه معلـوم اسـت از حیوانـات اهلـی و نـه از حیوانـات وحشـی،        
یـا همـه جـا هسـت، و هـیچ جـا هـم         گو؛ زیستی یا دوزیستی، یا از پرندگان ویاغیرآنها تک

 که نه سوي اینها ونـه سـوي آنهاینـد    بی هدفی هستند آنهاافراد« چنان چه فرمود:؛ نیست
دو سـال اسـت،    و  اینان کرونا ویروسی هسـتند کـه چهـل    1».)نه با مومنان ونه باکافرانند(

ربـه  ها  يها سگ همانند مکیده و همانند الشخورهاي حیله و تزویر رمق و خون مملکت را
. اینـان  انـد  پوسـت ملـت شـریف ایـران را بلعیـده      گوشـت و  گوشت خواري عادت کـرده و 

استخوان در زخمی هستند که در عالج از نظر پزشکان قابـل درمـان نیسـتند، در ایـن جـا      
  الزم است به برخی آیات توجه شود:

اوسـت  و« فرماید: کند، یکی این که: می حیات و ممات را دو رقم معنا می قرآن کریم:
آري حیات و ممات انسان طبق معمول بـراي همـه معلـوم     2»کند. میراند و زنده می که می
  است.

                                                
 .143نساء:  }نَ ذلک ال إِلى هؤُالء و ال إِلى هؤُالءینَ بیمذَبذَب{. 1

2 .}أَحو اتأَم وه أَنَّه44نجم:  }ایو.  
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 ایـن « چه فرمود:  نماید، چنان  می دیگر این که: حیات و ممات را به ایمان و کفر تفسیر
اند را انـذار   تنها ذکر و قرآن مبین است، هدف این است که افرادي که زنده )کتاب آسمانی(

  1»ها مسلم گردد. کند و بر کافران اتمام حجت شود و فرمان عذاب بر آن
بـه   شـود  کلمه کفر را ذکر کـرده، معلـوم مـی    )به معناي زنده( در این جا در مقابل حی

همـان حیـات و مـرگ      ایـن ؛ رده اسـت فر مقرینه تقابل مقصود از زنده ایمان و منظور از ک
نفـس  « معنوي در مقابل حیات و مـرگ ظـاهري و مـادي اسـت، اگـر حیـات بـه معنـاي        

 این چیزي است که همه حیوانات از آن بـر ؛ باشد »راه رفتن« و »غذا خوردن« و »کشیدن
 بلکه حیات و مرگ معنوي از معناي ظاهري به مراتـب ؛ خوردارند، این حیات انسانی نیست

هاي عقل و  فراتر است، چرا که حیات انسانی بروز و ظهور ذخائر باطنی و شکوفا شدن گل
خرد، و ملکات برجسته در روح انسان و تقوي و ایثار و تسلط بر نفس و فضـیلت و اخـالق   

  ست.ها  که قرآن پرورش دهنده این حیات در وجود انسان؛ است
در حـالی  ؛ خواهند خدا را فریـب دهنـد   منافقان می« فرماید:  می نیز در خصوص منافقان

ایسـتند،   مـی ایستند از روي کسـالت   میدهد، و هنگامی که به نماز   می ها را فریب که او آن
هـدفی هسـتند،     ها افراد بی نمایند، آن  نمی کنند و خدا را جز اندکی یاد  می در برابر مردم ریا
و هر کـس را   )در صف کافران( ها  هستند و نه به آن )در صف مؤمنان( ها نه متمایل به این

                                                
 .70- 69س: ی }نَیحقَّ الْقَولُ علَى الْکَافرِیا وینْذر منْ کَانَ حینٌ لیإِنْ هو إِلَّا ذکْرٌ وقُرْآنٌ مبِ{. 1
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  1»خداوند گمراه کند راهی براي او نخواهی یافت.
ها هماهنـگ و بـا هـیچ یـک      که هم با همه گروه؛ هدفی و گمراهی آنان در تفسیر بی

ها را کر و الل و کـور معرفـی نمـوده،     همین بس که خدا در دو جا آن؛ ها همراه نیستند آن
 از راه خطـا بـاز   )خـاطر ( هـا، و کوراننـد، بـدین    هـا کـران، گنـگ    آن« فرمود: یکی این که

  2»گردند.  نمی
 کافران، بسان کسـی اسـت کـه    )در دعوت تو( مثَل« و دیگري در توصیف کفار فرمود:

ها چیـزي جـز سـر و صـدا      زند، ولی آن  می صدا )گوسفندان را براي نجات از چنگال خطر(
کـر و الل و نابینـا    )کننـد، ایـن کـافران در واقـع     نمی را درك حقیقت گفتار او( شنوند مین

  3»فهمند.  نمی هستند از این رو چیزي
بـري بیشـتر آنـان     آیـا گمـان مـی   « همین توصیف دقیقاً به بیانی دیگر آمـده، فرمـود:  

  4»ند.تر پایانند، بلکه گمراه چون چار فهمند؟ آنان فقط هم شنوند یا می می
شـان بـر    که خداوند دقیقاً به تناسب عمل؛ ره اینان عذابی استترین مطالب دربا از مهم

                                                
1 .}قنَافوی نَیإِنَّ الْم ونَ اللَّهعخَاد و مهعخَاد ووا إِذَا هلَاةِ قَاموا إِلَى الصالَى  قَامونَیکُسرَاء لَا النَّاسـ  و  ذْکُرُونَی

نسـاء:   }لًایلَـه سـبِ   اللَّه فَلَنْ تَجِـد  ضْللِی ومنْ إِلَى هؤُلَاء ولَا هؤُلَاء إِلَى لَا نَ ذَلکیب نَیلًا مذَبذَبِیقَل اللَّه إِلَّا
142 -143.  

2 .}کْمب مص میع مونَیلَا  فَه18بقره:  }رْجِع.  
 .171بقره:  }عقلُونَی لَا فَهم یبکْم عم صم نداء و دعاء إِلَّا سمعیلَا  بِما نْعقُی يالَّذ کَمثَلِ کَفَرُوا نَیالَّذ ومثَلُ{. 3

4 .}أَم مأَنَّ أَکْثَرَه بسونَی تَحعمس لُونَی أَوقع مبِ إِلَّا إِنْ هأَضَلُّ س ملْ هامِ ب44فرقان:  }لًایکَالْأَنْع.  
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آنان به عنوان کیفر نهاده است، چون عذاب هر کسی دقیقاً بـه تناسـب عمـل او در سـایه     
شـان در چنـد صـفت زشـت      هـاي  ترین ویژگـی  گردد. و منافقین مهم میعدل الهی محقق 

پـایی    چهره اینان سنگ؛ ت کهخدعه با خدا که این حاکی از آن اس یکی:شود:  خالصه می
  کاري کنند.  مقابل ذات اقدس متعال فریب؛ دهند به خود چنین اجازه می ؛مهم است که

هماننـد  ؛ نماینـد  مـی کشی   هاي خود نقشه اي را در برنامه هر آتش فتنه دیگر این که:
هشت که در تاریخ فراموش نشدنی است. که ترکش شـعله آتـش فتنـه     و فتنه سال هشتاد

ها افکنـده شـد. و مـردم بـه کفـر       هاي آن و خیمه ^بیت بارگاه و عزاداري اهل ها در آن
  علنی آنان پی بردند!!!.

اینان نه در صـف زنـدگان و نـه در صـف مردگاننـد، همـواره هماننـد،         دیگر این که:
  .استخوان در زخم هستند

که دقیقاً از صـفات  ؛ خداوند متعال نیز طبق عدل الهی عذابی را براي آنان تعبیه فرموده
مرحلـه دوزخ قـرار    ترین منافقان در پایین« در یک جا فرمود:، خوردار است گانه فوق بر سه

  1»ها نخواهی یافت. دارند و هرگز یاوري براي آن
و  )کـار  گنـه ( مـردم  )هـاي  بـدن ( از آتشی بترسید کـه هیـزم آن  « در جاي دیگر فرمود:

 چه جاي شگفت است کـه کلمـه   2»است و براي کافران، آماده شده است. )ها بت( ها سنگ

                                                
  .145نساء:  }رًاینَص لَهم تَجِد لَنْ النَّارِ و منَ الْأَسفَلِ الدرك یف نَیالْمنَافق إِنَّ{. 1
 .24بقره:  }نَیللْکَافرِ أُعدت الْحجارةُ و النَّاس وقُودها یالَّت فَاتَّقُوا النَّار{. 2
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  و کلمات شبیه به آن در قرآن یازده مرتبه تکرار شده است. )گیرونه آتش( »وقود«
ترین) کسـی کـه در    بدبخت( همان«و نیز در جاي دیگر در توصیف آتش جهنم فرمود: 

  1»شود. نده میمیرد و نه ز شود، سپس در آن نه می آتش بزرگ وارد می
جا که عذاب قیامت امري حتمی اسـت و هـیچ راه فـراري از آن نیسـت، و       از آن؛ آري

کرونا ویروس، بالي کنونی جهان امروز، لباس قیامت به تن کرده و مأموریت داشته و این 
مندان مغرور و خودبین را تسخیر خـود کنـد، و همـه     چنین دنیا و همه مردم به ویژه قدرت

ر همه ابعاد شدند، چرا که اگـر تسـلیم نشـوند، بـه زودي همـه را بـه هالکـت        تسلیم او د
؛ معرفی نماید یعنی منافقان را به شما؛ ترین کرونا ویروس رساند، این مأمور آمده تا مهم می

فعلی است که دستگاه خدا را گویا بـه   ترین کنند و این زشت میکه از یک سو با خدا خدعه 
العمـل   و قعر جهنم عکس ترین ها اعالم دارد، پایین ند، به آنسخریه گرفته و کوچک شمرد

  شماست.  
ام  آمده، بگوید: شما منافقین در هر جا که خواستید آتش فتنه به پـا کردیـد، مـن آمـده    

گونه که این جا آتش به پـا کردیـد، بیاییـد      همان؛ تک شما را به زودي ببرم تا بنگرید تک
  ه جهنم خواهید بود.ببینید، در جهنم خود شما آتش گیر

آمده بگوید: شما این جا نه در صف مؤمنان بودید و نه در صف کا فران، هـیچ محکـی   
نداشتید، بیایید میهمان عمل خود شـوید و در جهنمـی منـزل گزینیـد، نـه منـزل و محـل        

                                                
1 .}ی يالَّذلَى النَّارلَا  ص رَى ثُمیالْکُبوتم ایفه ی لَا و13- 12: یاعل }ىیح. 
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ایـد کـه از موقعیـت حیـات      اسکان زندگان است و نه قبرستان محل مردگان است، نه زنده
  م محسوب گردید!اید که جز ساکتان عالَ ردهد و نه مبرخوردار باشی

نگریـد!، در حـالی کـه مـن اسـتادي        مـی  را خیلی با چشم بـد  کرونا ویروسمردم! منِ 
ي واقعـی جامعـه را   هـا  کرونا ویروسام  آموز به شما هستم، من آمده سوز و معلمی درس دل

  سازم.به شما معرفی کنم، تا شما را از ریشه و اساس دردها باخبر 
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  در مجامع عمومیو مأموریت  کرونا ویروسوم: سبخش 

به عرصه جهان پا گذارد، مردم در سراسر عالم در زندگی  کرونا ویروس؛ پیش از آن که
خود محاسباتی داشتند، و چنین معتقد بودند، هر کس فقیر است، هرگز خوشـی نـدارد، هـر    

صاحب شخصیتی، همه جا جایگاه  هاست، هر دار است، صاحب خوشی کس پولدار و سرمایه
اي در دوران عیـد وزمـان    شود، هـر فقیـر و بیچـاره    هر کارگري هیچ جا شناخته نمی؛ دارد

بست و به خاطر نبـود حتـی خـورد و خـوراك      اش را می رفت و در خانه تفریح در منزل می
سیسـتم  انگیز از ماشین آخرین  داران با چه وضع شگفت رفت، ولی تمام سرمایه هیچ جا نمی

  رفتنـد و در کمـال خـوش    باال به ویالها و باغات سرسبز مـی  ي بسیارها و خورد و خوراك
  بردند. میگذرانی به سر 

که اگر به بال و بیمـاري گرفتـار شـود بایـد     ؛ سیدتر طبقه ضعیف، همواره از بیماري می
داران همـواره بـه     یابـد، سـرمایه    مـی  بمیرد، ولی فرد متمول همه جا از مشـکالت رهـایی  

اسان مدرن اعتماد داشتند، و بر این اساس از و کارشن  هاي قوي و به متخصصین آزمایشگاه
 گیر برخـوردار بودنـد و افـراد ضـعیف را در راسـتاي خطـرات و بالیـا        آسایش مفید و چشم

پنداشتند، مستکبرین عالم، چرخش زندگی مدرن و مطابقه زمانه را در تشریفات عـالی و    می
از زوائـد جامعـه و   ؛ را زدند و افراد ضعیف و طبقـه سـوم جامعـه    میهاي سنگین رقم  هزینه

هاي نفتی زانـوي افتخـار    هاي دنیا سر چاه شمردند. قارون میپایه و اساس  افراد ناچیز و بی
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ریختند و در کمـال شـادي     می زده و طالي سیاه کشورها را به غارت در جیب و کاسه خود
از ایـن  به خور و نوش دائمی خود مشغول بودند و بدبختی دیگـر مـردم را در دوري مـردم    

دانسـتند و نبـود آن را     می زدند، جمع این اموال را سبب عمر فراوان و جاودان  می طال ورق
الي  این قبیل پندارهاي پوچ مغزها را پر کرده بود و در البـه ؛ شمردند میموجب نقص عمر 

یا اگـر داشـت،   ؛ این پندارهاي پوشالی، یک روزنه باریک به وراء عالم، و غیب وجود نداشت
نفر نبود تا به مدبر و مدیر عـالم نظـر افکنـد و دربـاره کارهـا و محاسـبات و چیـنش        یک 

داننـد،   که تـدبیر عـالم را در حیطـه وظیفـه خـود مـی      ؛ کارهاي عالَم از سوي مأموران خدا
و انـدکی دربـاره    1»کننـد.  جهان) را تدبیر مـی ( ها که امور و آن« چه فرمود: بیندیشد، چنان

هـا در سـایه    ش مردم، فکر دیگر کند، و تفسیر نـوینی بـه اندیشـه   پندارهاي واهی این قما
  انگیز بخشد.  تحولی شگفت

میهمـان  ، خورشیدي به نام کرونـا ویـروس طلـوع کـرد    ؛ تا ناگهان در این شب تاریک
دانـد و   هاي دعوتی را هیچ کس جز خدا نمـی  دعوت شده از سوي همه مردم که تعداد نامه

هـاي دعـوتی را خداونـد و بلکـه      نـدارد. شـمارش نامـه    هیچ انسانی قدرت شـمارش آن را 
شـان   دانند، چون تعداد گناهان مردم را شمرده و در نامه اعمـال   می فرشتگان خدا به اذن او

بـه عنـوان    کرونـا ویـروس  کـه در لبـاس   ؛ دعوت از اثر گناه اسـت  اند، هر گناه یک نوشته
  گردد.  می العمل در نزد هر انسانی حاضر عکس

                                                
  .5نازعات:  }فَالْمدبرَات أَمرًا{. 1
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آمد و محاسبات فوق را به هم زد، چون نمونه عذابی بود که لبـاس   ا ویروسکرونآري 
تضمین و ضمانت اجرا به تن کرده بود، که در برخورد با هر کسـی فـوراً او را بـه هالکـت     

رساند، مشخص است که عذاب آخرت در قالب پدیده دنیا به نام کرونـا ویـروس ظـاهر     می
ه زندان سپرد، البد همه جـرم داشـتند، فقیـر بـه     گشته است، نخست، همه را با یک نگاه ب

مالحظه عدم شکیبایی و غنی به خاطر خودستایی و تزیین بـه زینـت دنیـایی بـوده، فقیـر      
گذرانی، و بقیه پنـدارها همـه    شکایت داشت، من جایگاهی ندارم، و غنی به اسراف و خوش

ـ   ن محاسـبات و  از هر دو طرف چه فقیر و چه غنی، شرك محض بود، چون محور همـه ای
  ها دنیا و پول شده است؟! پندارها دنیا بود، کجاي عالم محور اصلی و ریشه تمام سعادت

کــه ؛ دلیــل شکســت ایــن پنــدارها وجــود مبــارك کرونــا ویــروس اســت تــرین عــالی
گیر کـرده، و هـیچ کـس     هاي مهم و متخصصین کارکشته را در این مدت زمین آزمایشگاه

واکسن درمانی آن را کشف نکرده است. و شـاید هـم هـیچ    تاکنون دواي درمان و عالج و 
اي  ه و هیچ چـاره کس به دریافت آن نائل نشود، چون عذابی است که از قیامت به دنیا آمد

  ناپذیر است.  و عالج از چشیدن آن نبوده
که آقاي فقیر، هیچ ؛ دیگر هنري که از خود نشان داد، درس تنبیهی به فقیر و غنی داد

چه را که تاکنون هم به شـما داده از بابـت منـت و     آن؛ کار نبوده و نیست بکس از خدا طل
کـار اسـت، و آن شـکر     رحمت واسعه خود بوده است، بلکه فقط خداي بزرگ از شما طلـب 

هاي  که من شکر نعمت؛ که هیچ کس از اول خلقت تاکنون نتوانسته ادعا کند؛ نعمت است
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   1»عده کمی از بندگان من شکر گزارند.و « فرمود: چه  ام، چنان خداي متعال را به جا آورده
 برخی نبـود پـول را سـبب کمـی عمـر و بعضـی فراوانـی آن را سـبب عمـر طـوالنی          

بـدون  ( همان کسی که مال فراوانی جمع آوري و شماره کرده« دانستند. چنانچه فرمود:  می
سـازد، نـه چنـین     میکند که اموالش او را جاودانه   می ، گمان)محاسبه شرعی و غیر شرعی

  2»نیست.
با آمدنش به طور مساوي با همه برخورد کرد، و کمترین امتیـازي بـراي    کرونا ویروس

پولدار نسبت به بقیه در سراسر جهان قائل نشد، این پندار مشرکانه را مطلقـا کنـار زد و در   
توجه به غیر خدا تلقی کرد و آن اعتماد و تکیـه   ،غایت محور نهایی مجموعه این پندارها را
  به مال بود، که آن را به دو گونه پاسخ داد:

سرمایه خدادادي نفت بـود، کـه   ؛ وزياند یکی از مهمترین جایگاه ثروت یکی این که:
همه الشخورهاي حیله وتزویر بر سر حلقه چاهاي نفت تجمـع کـرده و هـر کـس دنـدان      

 کرونـا ویـروس  بـرد.   مـی شد و آن را به غارت  میب چاه نفت اش بیشتر بود، صاح درندگی
 به طوري که تا کنون پول نفت را از خریـدار ؛ هاي نفت گرفت نخست اعتبار مالی را از چاه

صـاحبان چـاه بایـد    ؛ اززماناي  ولی دربرهه؛ گرفتند و صاحبان چاه نفت فروشنده بودند  می
به محل خود انتقال دهد. یعنی اعتبار مالی و  پولی به خریدار بدهند تا او حاضر شود نفت را

                                                
  .13سبا:  }الشَّکُور يمنْ عباد لٌیَقَل و{. 1
 .4-2همزه:  }، کال،حسب أَنَّ مالَه أَخْلَدهی جمع ماالً و عدده يالَّذ{. 2

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  156(    

ثروتی نفت منتفی شد و کشوري همانند عربستان سعودي که به وسیله نفت، قارون دوران 
که جان همـه  ؛ مردم جهان خواهد گردید ترین به زودي گداترین و گرسنه؛ کنونی شده بود

  این کفار در خطر حتمی است.  
؛ شماسـت  به بیداري درس؛ کرونا ویروسمن  یتمأمور جهان! مردم اي که: دوم این

 چـه  توجـه کردیـد. چنـان    خدا غیر به که؛ هستید مشرك شما قاطبه بلکه بیشترین، چراکه
 زیـاد  واهی يها پندار آري 1».مشرکند هستند خدا به ایمان مدعی که آنها بیشتر و« فرمود:

خـط   آنهـا  همه به دور، که بود کرونا ویروس که؛ کنیم  می اکتفا مقدار همین به ولی؛ است
 دراز و بلنـد  متعـال  خداوند خانه در به بندگی دست ناچار به مردم همه شاید قرمز کشید. تا

  آورند. روي مستقیم به راه و گشته بر خود عمر همه انحرافات از و کنند

  اجتماعی تیرّح و کرونا ویروس 

 هـر  و کشـور  هر و قبیله جمع، هر؛ بیاید کنونی دنیاي در کرونا ویروساین که  از قبل
 یـا  و دیگـر  گـروه  بـه  نسبت باالتر افتخار کسب و بینی برتر خود صدد در همواره قاره اي،

 آن چنـان  و گرا داشـت  هواپرستی و پرستی دنیا محور بر تنها امتیازات و بود دیگري کشور
 تـرین  بزرگ از ثروتکثرت  پیشینیان، از زمانی دیر از حتی که بود، گرفته باال دنیا به عالقه

 خـداوامتیاز  اولیـاي  و انبیا صفات از را آن که حدي تا شد، می محسوب امتیازات و افتخارات
 ارسـال  امتـی  هـر  و مـردم  سـوي  بـه  خدا سوي از امامی یا و پیامبر اگر و شمردند می آنها

                                                
  .106وسف: ی }و هم مشْرِکُونَ بِاللّه إِالّ أَکْثَرُهم ؤْمنُیو ما {. 1
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 و« فرمایـد:   مـی  چه چنان شمردند، می عیب بزرگترین را آن بود، منال و مال و فاقد شد، می
 و خشـک ( سرزمین این از جوشانی چشمه این که تا آوریم مین ایمان تو به هرگز ما گفتند:
 البـالي  در نهرهـا  و باشـد،  تو آن از انگور و نخل از باغی یا سازي، خارج ما براي )سوزان

 مـا  سـر  بـر  -پنـداري  می که چنان آن - را آسمان )يها سنگ( قطعات یا کنی. جاري آنها
 از نگـار  و نقش پر خانه تو براي یا بیاوري، ما برابر در را فرشتگان و خداوند یا آوري، فرود
 آن کـه  مگـر  آوریـم  نمی ایمان روي، آسمان به اگر حتی روي، باال آسمان به یا باشد، طال
 کـه  بود، شده بشریت معبود دنیا قدري به 1.»بخوانیم را آن که آوري فرود ما براياي  نامه

   بود. کرده ذخیره را سرمایه بزرگترین موسی، زمان در قارون دنیاپرستی، اسوه و سنبل
چـه   و هیچ گونه نسبت به گرسنگان اطراف خود نظریه توجه و عطوفت نداشت، چنـان 

بـه او داده   هـا  بر آنان ستم کرد، ما آن قدر از گـنج  قارون از قوم موسی بود اما« فرماید: می
ـ ؛ بودیم  )بـه خـاطر بیاوریـد   ( ک گـروه زورمنـد مشـکل بـود    که حمل کلیدهاي آن براي ی

هنگامی را که قومش به او گفتند: ایـن همـه شـادي مغرورانـه نکـن کـه خداونـد شـادي         
  2».کنندگان مغرور را دوست ندارد

                                                
لٍ و عنَبٍ فَتُفَجرَ اْألَنْهار یأَو تَکُونَ لَک جنَّۀٌ منْ نَخ نْبوعایو قالُوا لَنْ نُؤْمنَ لَک حتّى تَفْجرَ لَنا منَ اْألَرضِ {. 1

ـ بِاللّه و الْمالئ ینا کسفًا أَو تَأْتیأَو تُسقطَ السماء کَما زعمت علَ*  رًایخاللَها تَفْج کُـونَ لَـک   یأَو  الًیکَۀِ قَب
یبتَرْقى ف أَو خْرُفنْ زم یت رُقنَ للَنْ نُؤْم و ماءلَیالستّى تُنَزِّلَ عح یکبحانَ ربقُلْ س ا نَقْرَؤُهتابـلْ   ینا که

 .93-90اسرا:  }کُنْت إِالّ بشَرًا رسوالً

ـ یهِم و آتَیفَبغى علَإِنَّ قارونَ کانَ منْ قَومِ موسى {. 2 ۀِ أُولبصلَتَنُوأُ بِالْع هحفاتنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مم ةِ إِذْ   یناهالْقُـو
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شود، چرا کـه سـرمایه دار نسـبت بـه      میدار و ثروتمند تذکراتی داده  سپس به این مال
 بـه  خدا آنچه در و« فرمود: چه اي دارد، چنان وظیفهاموالش و مردم مستضعف اطراف خود 

 بـه  خـدا  که همان گونه فراموش مکن، دنیا از را بهره ات و بطلب، را آخرت سراي داده، تو
 را مفسـدان  خـدا  که مباش، فساد جستجوي در زمین در هرگز و کن نیکی کرده، نیکی تو

   1.»ندارد دوست
 داشـت:   مـی  اظهـار  چنـین  رحمـی  بی روي از؛ دلی سخت و استکباري روحیه با قارون

    2»آوردم! دست به داشتم، خود نزد که دانشی وسیله به را ثروت این من گفت: )قارون(«
 رسـوخ  قـارون  توسـط  دیرینـه  آرزوي عنوان به مردم میان در پرستی مال روحیه آري!

 بـا  )قـارون  روزي(« فرمایـد:   می چه چنان داشتند، دل بر را دنیا غبطه همواره که بود، کرده
 اي گفتنـد:  بودنـد.  دنیـا  زنـدگی  خواهان که آنها شد، ظاهر قومش برابر در خود زینت تمام

 بهـره  او کـه  راسـتی  بـه  داشـتیم،  نیـز  ما را است شده داده قارون چه به آن همانند کاش!
    3»!.دارد عظیمی

                                                                                                              
  .76قصص:  }نَیحب الْفَرِحیقالَ لَه قَومه ال تَفْرَح إِنَّ اللّه ال 

ـ ا و أَحسنْ کَما أَحسنَ اللّه إِلَیبک منَ الدنْیما آتاك اللّه الدار اْآلخرَةَ و ال تَنْس نَصیو ابتَغِ ف{. 1 ک و ال تَبـغِ  ی
ف ال  یالْفَساد ضِ إِنَّ اللّهدیاْألَرفْسالْم ب77قصص:  }نَیح. 

 .78قصص:  }يتُه على علْمٍ عنْدیقالَ إِنَّما أُوت{. 2

قارونُ إِنَّه لَـذُو حـظِّ    یت لَنا مثْلَ ما أُوتیا لَیا یاةَ الدنْیدونَ الْحیرینَ ینَته قالَ الَّذیز یفَخَرَج على قَومه ف{. 3
  .79قصص:  }مٍیعظ
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 بـه او  کـامالً  خداونـد  سـوي  از و شد، دیده قارون از یقلب قساوت چنین؛ آن که از پس
 جهانیـان  نمایش به اموالش را همه و قارون از اي صحنه متعال خداوند گردید، حجت اتمام

 و او مـا،  سـپس « فرماید:  می چه چنان بود، عمیقی درس ثروتمندان همه براي که گذاشت،
 و کنـد  یاري الهی عذاب برابر در را او که نداشت گروهی و بردیم، فرو زمین در رااش  خانه
    1».دهد یاري را خویش توانست  نمی نیز خود

 لـرزه  زمـین  بـر  کـه ؛ داده رخاي  حادثـه  چنـین  بارها تاریخ طول در گویند: می مفسران
 ایـن  ولی است، بلعیده خود کام در را هائی آبادي یا شهر و شکافته را آن و آمده در شدیدي
    2است. او بوده هاي گنج و قارون فقط آن طعمه که چرا کند،  می فرق دیگر موارد با بلعیدن

 در فقـط  یـک بـار   بـراي  گنج و مال رفتن فرو کنند می فکر همه که است، ذکر شایان
 صـفت  قـارون  ثروتمندان بسا چه نیست، چنین که حالی در است، یافته تحقق قارون زمان

 پراکنـده  قصـرهاي  وها  ساختمان به تبدیل و آورند می دست به کالن يها پول که؛ هستند
 فـرد  یـا  خـورد،  مـی ن کـس  هـیچ  درد به و کند  نمی استفاده آنها از فردي که هیچ؛ کنند  می

 پس و شدن گران قصد به خرد، می را موات فراوان يها زمین رود  می رشد قصد ثروتمند به
 سـرمایه  مجموعـه  اسـت  معلوم نیز ها این نیامده، فائق آن بر رشدي هیچ نگرد  می مدتی از

                                                
قصـص:   }نَینْصرُونَه منْ دونِ اللّه و ما کانَ منَ المنْتَصـر یفَخَسفْنا بِه و بِدارِه اْألَرض فَما کانَ لَه منْ فئَۀٍ {. 1

81. 

  .168/  16نمونه: سر یتف. 2
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   بردند. فرو زمین به را خود
 بـراي  آموزنـده  درسـی  زمـین  اعماق در قارون ثروت رفتن فرو جریان؛ که است گفتنی

 نـه  معاصـر  زمـان  هاي قارون متاسفانه، که؛ بوده کنون تا زمان آن از عالم ثروتمندان همه
  شده است. زیادتر وزياند مال به نشا عالقه بلکه ،اند هنیاموخت درسی تنها

 و خـوراك  بـی  کنونی، جهان در خانمان  بی مستضعفان و عالم، سراسر در گرسنگان و
 و آفریقـا  در پوسـتان  سـیاه  از بسـیاري  روزه هر و برند  می سر به زندگی معیشت و پوشاك

    سپارند.  می جان به جان آفرین جهان، نقاط دیگر
 کـاخ  هـاي  پایـه  که صفتی زالو يها قارون سوي از ها که،این کاستی است انتظار جز آیا

 ،؟!!شـود  تـأمین  بایـد  ،انـد  هنهـاد  بنـا  مستضعفین يها کوخ يها  ویرانه بر را خود بیدادگري
 و ضـعفا  حـالی کـه   در دهنـد،  مـی  سـر  مسـتانه  خنـده  و نوشند  می باده همواره که کسانی

 چنـین فاصـله   بـا  همواره مردم آري کنند!! گریه و گیرند بغل در غم زانوي باید مستمندان
  برند.  می سر به طبقاتی

 داشـت،  اجرایـی  ضمانت خود با همراه و آمده، دعوتی مهمان کرونا ویروس؛ این که تا
 جـان  به جان سرعت به باید؛ کرد می احتیاطی بی اندکی موقعیت، این در کسی اگر چرا که
 خانـه  به ظاهر به باید؛ خود جان حفظ جهت همه سرعت به خاطر بدین و سپرد، می آفرین

 مطلع آن از همه که خبري یک کرونا ویروس آري شوند، زندانی باید حقیقت در ولی؛ روند 
 زنـده  جهـان  در را بودند، غافل آن از یا و کرده فراموش را آن بیشتر، یا و همه ولی؛ بودند
 ظهـور  منصـه  بـه  جهـان  در سـرعت  بـه  که همین بود، آن نزدیکی و خبرمرگ آن و کرد
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 آثـار  ،اند شده کرونا ویروس این طعمه متفاوت يها کشور از نفر ها وتاکنون میلیون گذاشت
  آورد. بار به را اي شایسته

 کشـور  205 بـه  که آنها جمیع و کشورها و جوامع که بود این آن، اثر مهمترین از یکی
 نـه  دنیـوي،  واعتبـارات  دنیا به نسبت را خود وابستگی رسد،  می جهان پنجگانه يها قاره در

 و حریـت  و گذاشـتند  کنار جدا را دنیوي يها پیرایش همه حدي تا بلکه دادند، کاهش تنها
 در مختلـف  قالـب  در کشـورها  از عطاها و هدایا طوري که به شد، مجسم جوامع در آزادي

 دیگـر  کشورهاي بهها  میلیون ماسک مثل؛ روز نیازهاي خصوص در ویژه به اقتصادي امور
یافت، بسیاري از مردم کشورهاي غربی به میادین حضـور پیـدا کـرده و بسـیاري از      انتقال

به مراکز درمانی و جهت تهیه  کرونا ویروسخوانندگان زن و مرد جهت بهینه یافتن بالي 
ي میلیونی نمودند، عـالوه بـر این،ازسـوي برخـی از خواننـدگان در      ها ابزار بهداشتی کمک

ز قبیل خمس و غیر آن به سوي دفـاتر مراجـع تقلیـد    وجوهات شرعی ا، کشورهاي خارجی
  در قم ارسال شده است.

 در کـه ؛ درخشـید  خوش ایران شریف ملت آحاد در وابستگی قطع و حریت این ویژه به
  گردید! جهانیان شگفت موجب و نما انگشت  جهان سراسر

   قانونمداران معرفی و کرونا ویروس

 جوامع عرصه به پا و شود دعوت جهان مردم نوع سوي از کرونا ویروس؛ آن که از قبل
 طبقـه  ویـژه  بـه  مـردم  نـوع  حقـوق  حفظ به قوانین گونه  هیچ کنونی، جهان مردم بگذارد،
 نداشـت،  مفهومی ها اندیشه فضاي در دوستی و دگر دوستی انسان نداشتند، توجهی ضعیف
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 فـرامین  یـا  و پزشـک  دسـتور  یـا  و راهنمـایی  و پلیس قوانین همانند قوانین برخی به آري
 بـه  کسـی  وگرنه بود. شخصی منافع و جان حفظ خاطر به هم آن شد، می عمل اگر امنیتی
 و بـود  کم انسان دوستانه اصول به احترام عنوان به مداري قانون، قانون دار دوست عنوان

 میـان  در تبعـیض  عـدم  و مساوات و عدالت قوانین فاقد غربی مکاتب که چرا نبود، اصالً یا
    باشد.  می اسالم آسمانی مکتب در تنها قوانینی چنین و هستند مردم

 گـروه  بـه  تنها؛ بود مطرح آن از نامی جهان از اي گوشه در نیز اسالم اگر این، بر عالوه
 تعـداد  بـه  جهـان  درهـا   سـنی  جمعیـت  بـازهم  کـه ؛ یافت  می اختصاص شیعیان و مسلمین

 اهـل  جمعیت در و باشد،  می نفر 994551401 جهان در شیعه جمعیت و نفر 1228918763
 بلکـه  گـردد،  نمـی  اجـرا  قـانون  بـه  توجه و بیت اهل مساوات و عدالتخواهی قوانین تسنن
 انسـان  قـوانین  به توجه آري شود.  می منحصر ^بیت اهل شیعیان به تنها عدالت اجراي

 و هـیچ کـس دسـت عطوفـت     بـود،  بسته بر رخت جهان در دلسوزي و همدلی و دوستانه،
 ظلـم  با همواره بلکه کرد، مین پاك را چشمی گریه یا و کشید  نمی گریان چشم بر مهربانی

 و اسـتثمار  را مستضـعفان  اعـدام و  را مظلـوم  مـدافعان  و گریان راها  چشم؛ غارت و ستم و
  کرد. می استعمار
 کرونـا ویـروس   چـرا کـه   کـرد،  برخورد کرونا ویروس با خاص اي گونه به کشوري هر
 معلـوم  آن تعـداد  حقیـر و قاصـر  مقالـه طبـق نظـر    این پایان تا که؛ داشت مختلفی اهداف

                                                
  .blogfa. 1387 يد 24خ یدر تار يطبق نقل سراوان تود. 1
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 و بیشـترین  جا این در که بود، مرگ خطر و عمر پایان اعالن آن اهداف از برخی گردد.  می
 تمـام  کرونـا ویـروس   دادنـد،  مثبـت  پاسخ کرونا ویروس نداي به بشریت، همه به نزدیک
 و پذیرفتنـد.  همـه  و نمـود،  اعالم جهان در بشریت کل به خود هاي نشانه رابا خطر مواضع
 و کردنـد  برپـا  رابارزه بـا کرونـا ویـروس    م و بهداشتی رزمایشو  جهادي ستاد جهت بدین
 و خطـر  مواضـع  پـذیرش  در و شـدند  نشین خانه همه و دست یافتند ماسک تولید به همه

  بمانند. محفوظ مرگ خطر از نهایت در تا درآوردند، اجرا به کامال را احتیاط کمال ؛رعایت
 اجـرا  بـه  را آن؛ آورده قـانون  بـه  رو خـاکی  کره روي يها انسان همه؛ دیگر عبارت به

 مرگ از فرار و خویش حفظ در تنها مداري قانون این ولی شدند، مدار قانون یعنی درآوردند،
 شـان  بـراي  شایسـته  امتیـازي  ایـن  کـه ؛ حیوانی است بعد حفظ در مداري قانون یعنی بود.
  دارند. را توصیف این نیز حیوانات چون باشد.  نمی

ایـن کـه    با؛ قانونمدارند حتی حیوانات وحشی چه بسیار حیوانات و؛ شایان ذکراست که
 جمعـی از ؛ فضاي مجازي درپستی دیده شـده  رصد ندارند در خطرناکی را در کرونا ویروس

وقتـی آن  ؛ آن رامحاصره کردند نهایت در تا؛ تعقیب گاومیشی بزرگ بودند شیران درنده در
پـس ازآن  ؛ گاومیش فاصـله گرفتنـد   اندکی نگذشت که همه شیران از؛ به زمین افکندند را

مـرگ   خطر نبود حیوانات درنده هم با بنگرید شما، که گاومیش حامله بوده است معلوم شد
حاکمیـت حسـن    ایـن جـا دولـت هفـت سـاله و      (ملت شریف ایران در هستند. قانون مدار

؛ بلکه درصدد نـابودي قـانون  ؛ وحانی را بشناسید؛ که نه تنها یک ثانیه به قانون نظر نکردر
  قانون وصاحب قانون برآمده است.) وآثار قانونمداران
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 در هنـوز  سـپردند،  جـان  جهـان  سراسر در نفر میلیونها از بیش که اکنون؛ است گفتنی
 تأسف جاي چه اما ،اند دیده را میلیونی موت صحنه این که؛ است زیاد بسیار چه مردم میان

ـ م« فرمـود:  چـه  چنـان  ،انـد  نکـرده  باور خویش براي را مرگ هنوز یقین به که  در تـو ( لثَ
 صـدا  خطـر)  چنگـال  از نجـات  بـراي  را حیوانـات (؛ که است کسی سان به کافران )دعوت

 ایـن  کننـد   نمـی  درك را گفتـار  حقیقت و( شنوند  نمی صدا و سر جز چیزي آنها ولی؛ زند می
 قـانون  چنـین  1».فهمنـد   نمـی  چیـزي  رو ایـن  از هستند، کور و الل و کر )واقع در کافران
 کـه  کنـد،  مـی ن شـکوفا  انسان در را انسانی روحیه چراکه؛ نبود کرونا ویروس هدف مداري
کرونـا  در قانونمـداري و درس آمـوزي از   ؛ ولـی در عـین حـال   ؛ بـود  کرونا ویـروس  هدف

پاسخ بهتر دادند که: نخستین کشور چـین و   کرونا ویروستنها دو کشور به نداي ؛ ویروس
را در ایـن   کرونا ویروسنداي  ؛عالوه بر این که؛ دومین کشور ایران بوده است. آري ایران

  نیز پاسخگو خواهد بود.  کرونا ویروسمرحله پاسخ مثبت داد. در هدف دیگر 
 و کنـد،  شـکوفا  را انسان کرامت و انسانی حیهرو؛ که بود این کرونا ویروس هدف دیگر

 و دوسـتی  دگـر  و مهربانی و الفت انس و بر را آدمی؛ شده گفته »انسان« بشر به آنجاکه از
 طـور  به را طبقاتی فاصله نماید، زنده مردم در را دستگیري و تعاون کند، دعوت دوستی نوع

 کنـد  نزدیـک  با هم را متاخر و متقدم الحق، و سابق ببرد، بین از حتی و نموده کم شایسته

                                                
ـ     ینْعقُ بِما ال ی ينَ کَفَرُوا کَمثَلِ الَّذیو مثَلُ الَّذ{. 1 مع کْـمب ـمص ـداءن و عـاءإِالّ د عمال   یس ـملُـونَ یفَهقع{ 

  .171بقره:
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 احسـان  د.ساز زنده متفرق مردم توده در را جانبه همه هماهنگی تساوي و عدالت، روحیه و
در  و نخوابنـد  پـول  از لحـافی  و تشک در قلیلی تا عده دهد، قرار کارها سرلوحه را نیکی و

    مند.ابیار بستر در گرسنه راها  شب میلیونی کثیر عده و نیاشامند و نخورند طالیی ظروف
 درس کرونـا ویـروس   مـرگ  خبر از ایران کشور تنها جهان، در کشور 205 مجموعه در

 پذیرفتـه  را کرونا ویروس هدف و نهادند، شکر و سپاس را انسان کرامت و آموخته انسانیت
 طـور  بـه  و کوشیدند سخت ضعیف طبقه نیازمندي هاي زمینه همه در و نمودند، استقبال و

 رمضان، مبارك ماه ورود از پس و نمودند، برطرف را نیازمندان و فقرا همه نیازمندي جدي
 بـه هـا   شـادي  تقسیم و مومنانه يها کمک بر اي دام عزه الوارف، خامنه امام فرمان اصرار و

 فرمود: که؛ اند گردیده خداوند قانون متوجه همه شدند، بسیج همه و رزمایش، گسترده طور
    1».است محرومان و کنندگان تقاضا براي معلومی حق نشا اموال در که آنها و«

 واجـب  انفاقـات  خصـوص  دربـاره ؛ مفسران طبق گفته معلوم حق این؛ که است گفتنی
 کمـک  بـراي  که؛داند می واجب خود براي فردي هر که است حقی بلکه ،نیست زکات مثل

 آیـه  تفسـیر  از وقتی که؛ شده نقل ×صادق ازامام چه چنان کند، اعطا محروم و سائل به
  زکات است؟ از غیر چیزي این آیا که حضرت سوال کردند: از

 و بخشـد   می او به مالی و ثروت خداوند که؛ است مردي به مربوط این« فرمود: حضرت
 از مشـقت  و کنـد   می رحم صله آن با و کرده را جدا آن از 3000 یا 2000 یا 1000 مقدار به

                                                
 .25 – 24معارج:  }لسائلِ و الْمحرُومِ أَموالهِم حقُّ معلُوم ینَ فیو الَّذ{. 1
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   1 ».دارد می بر را خود قوم
 را خـود  حاجـت ؛ کـه  است کسی سائل که؛ است این؛ »محروم« و »سائل« بین تفاوت

  شود. می او تقاضاي مانع حیا، و شرم که است کسی محروم ولی کند، می تقاضا و گوید  می
 ذلـت  کـار  و کسـب  در کـه  اسـت  کسـی  محروم« آمده: ×صادق امام از حدیثی در

    2».است شده پیچیده او زندگی ولی؛ کشد  می
 ملـت  هماننـد  و شـود  یافـت  مـومنی  فرد هر جهان سراسر در اگر؛ که است ذکر شایان

 نیـز  او کنـد،  عمـل  قدرتش طبق کرونا ویروس با برخورد و محروم طبقات به نسبت ایران
  بود. خواهد خوردار بر کرامت و انسانی بلند روحیه از و است بوده مدار  قانون فرد

   خدا دشمنان معرفی و کرونا ویروس

 عرصـه  به پا فراوان داعیان سوي از شده، دعوت مهمان کرونا ویروس؛ آن که از پیش
 ادعاهـایی ؛ خـویش  وجـود  اظهـار  و شخصـیت  ابراز جهت کسی از مردم هر بگذارد، جهان
 خـود  براي اي شایسته اعتبار و محکم جایگاهی تا نمود. می آشکار آن رااي  پایه بر و داشت
 در حتـی  و سهیم دانسته را خود جامعه، يها  پیشرفت در بتواند مراحلی در و کند، و پا دست
 مطرح را خود ادعاهاي؛ گوشه اي هر در گونه بدین آید. نائل آنها از قسمتی به برداري بهره
 ایـن  بایـد  کـه ؛ رسـد  می فرا امتحان و آزمایش وقت زمانی؛ که آن از غافل ولی ساخت، می

                                                
  .27و  25/ ح  417/  5ن: یر نور الثقلیتفس. 1
  .27و  25/ ح  417/  5ن یر نور الثقلیتفس. 2
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 سـخنرانی  بـه  برآید کار عمل به :گفتند چنان که بپوشاند، عمل لباس راستا آن در را ادعاها
  نیست.

 ایمـان  اهـل  مـومن،  و مسلمان مردم بیشتر سو، یک از کرونا ویروس ورود از قبل آري
 کردي، می نظر سو هر به و کجا هر بود. تحرك پر و شلوغ دینی مجالس و محافل وعمل،
 به متراکم طور به؛ مردم توده و جوان نسل حضور با شعف و شور و جمعیت از مملو محافل

 در نحـوي  بـه  این جمـع  شد، می مشکل ذهاب و ایاب و مسدود ها خیابان که؛ بود اي گونه
 بـر  وارد؛ آن غیـر  یا و غربی کشورهاي از غریبه نفر یک اگر که؛ گرفت می قرار بلندي اوج
مقابـل   در قدرتی هیچ که مسلمانان از شگفتا! گفت:  می خود به شد، می مسلمان کشور این
؛ بـوده  جمع این ظاهري وضعیت این این که از غافل ندارد، مخالفت و ایستایی توانایی آنها
 کسـی  مـردم  میـان  از« فرمود: که چنان است، جان بی و روح بی جمعیتی حقیقت در ولی

 کـه  همـین  ،)اسـت  ضـعیف  بسیاراش  قلبی ایمان و( پرستد  می زبان با تنها را خدا که است
 بـراي  مصـیبتی  اگـر  اما کند، می پیدا اطمینان حالت برسد او به خیري )رو کند و او به دنیا(

 هـم  و دنیـا  هـم  )ترتیب این به آورد، می رو کفر به( و شود  می دگرگون برسد او به امتحان
؛ دیگـر  سـوي  از و 1».اسـت  آشکار زیان و خسران همان این و است داده دست از را آخرت
 را افـراد  بیشـترین  کـه ؛ جامعـه  سـوم  طبقه ویژه به و متوسط طبقه خصوص به مردم توده

                                                
أَصابتْه فتْنَۀٌ انْقَلَب على وجهِه خَسرَ رٌ اطْمأَنَّ بِه و إِنْ یعبد اللّه على حرْف فَإِنْ أَصابه خَیو منَ النّاسِ منْ {. 1

  .11حج:  }نیا و اْآلخرَةَ ذلک هو الْخُسرانُ الْمبیالدنْ
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 هـر  درصـدد  هسـتند،  روبـرو  اي عدیـده  مشکالت با زندگی ابعاد همه در دهند، می تشکیل
 از مشـکلی  حـل هـر   جهـت  یند، روبه رو بزرگی مشکالت با قانون وسیله به برآیند اقدامی
 حل جهت؛ شود می فراوانی يها ازياند سنگ نشا مسیر در روند،  می پیش صحیحش طریق
؛ مشـکالت  همـه  اصـلی  ریشـه  و شـده  اصل منتفـی  از کار نگرند می روند، می اخیر مشکل

 تحـولی  سـوي  بـه  را کشـور  و جمعیت تا؛ اند آمده مفت خوري است که و بی درد مسئولین
؛ باشـد  که هر سطحی در امیدها صورت این در خوب دهند، سوق شگفت آوروسقوط حتمی

 بـه ؛ رود  پـیش  وقتـی  مـوقعیتی  چنـین  کشـوربا  گردد،بدیهی است که  می نجرم ناامیدي به
؛ کند می ترسیم خود نزد دهند، می دست از نیز را خالی نان خرید توانایی مردم قدرت تدریج

 اي بگـو: « فرمود: چه چنان »نشو ناامید خداوند از زمانی در هیچ« فرمود: متعال خداوند که
 خداونـد  کـه ؛ نشـوید  ناامید خداوند رحمت ازاید  کرده ستم و اسراف خود بر که من! بندگان

 ناامیـد  جـا  ایـن  در 1».اسـت  مهربـان  و آمرزنـده  بسـیار  او زیـرا ؛ آمـرزد  می را گناهان همه
  دارد. همراه همواره را خود پیچیده مشکالت ولی؛ شود نمی
 فقـط  ورنـد ولـی   غوطه  مشکالت در همواره که مردمی قماش همین؛ دیگر سوي از و
 شـاید ؛ گذشت بحثش که متراکمی جمعیت آن که انتظارند در؛ دارند دل در را امیدي روزنه
هـر   کنـد،  جمع باز این کار ازاي  گره گمان بی راه از و شود پیدا جمعیت آن میان از فردي

                                                
هـو   عـا إِنَّـه  یغْفرُ الـذُّنُوب جم ینَ أَسرَفُوا على أَنْفُسهِم ال تَقْنَطُوا منْ رحمۀِ اللّه إِنَّ اللّه یالَّذ يا عبادیقُلْ {. 1

  .53زمر:  }میالْغَفُور الرَّح
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 »دانـه  دانه گه خورد لف لف گهی دانه** پنبه بیند درخواب شتر« گویا کشد، می انتظار چه
  نماید. نمی اي از کار آنان گشایش هیچ کسی گره

 بلکـه  نیسـتند،  اسـالم  به پایبند بیشترینشان که جهان کشور 205 نه تنها موقعیت آري
 آمد کرونا ویروس شده دعوت میهمان تا رفت، می پیش این چنین اسالمی جوامع بیشترین

 اسـتثنایی اي  گونـه  به و کرده تن به اجرا و تضمین لباس شد، روشن قبالً که گونه همان و
 را مـردم  تا زنده دگرگونی و تحول آورد، وجود به اساسی تحولی تا آمد ویژه حاکمیت داراي

 تعـداد  بـه  جمعیـت جهـان   با آمد وقتی بخشد، نجات مرده عادتی و غلط رسوم و عادات از
  شد. روبه رو نفر 7768000000

 کـه  شـدند  متوجـه  اتفاق به همه گذارد، قدم حتمی مرگ و خطر اعالم با نخست وقتی
 سـرعت  بـه  کرونـا ویـروس   ترس ناخودآگاه نخست مرحله در و شوند او فرمان تسلیم باید

 ردپـاي  و نشـانه  و آثار از مردم بقیه سپردند، آفرین جان جان به وفورا گرفت را برخی دامن
  آوردند. هجومها  خانه به و کرده فرار کرونا ویروس

 را رسیده میهمان نو که این صرف به اینان شد چه که؛ رفت فرو فکر به کرونا ویروس
 ولـی  شدند؟! آن تسلیم اي گونه به همه ناگهانی خطر احساس از و ترسیده او ابهت از دیدند

 آنـان  براي را پیشین يها امت هاي داستان و داد می آموزش و پند را آنان خداوند وقتی چرا
 از بازداشـتن  بـراي  کافی اندازه به« فرمود: چنان چه کردند؟! مین توجه آنان کرد، می بازگو
 الهـی  بالغـه  حکمـت  آیات این، است رسیده آنان به )پیشین يها امت و انبیا اخبار(؛ ها بدي
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  1. »دهد مین فایده لجوج) افراد براي( انذارها اما است،
 همـه  شـدن  غـرق  کیفـر  بـه ؛ که آیاتی و پیامبرشان تکذیب و نوح داستان نقل از پس

 قـرآن  مـا « :فرمود حجت اتمام جهت خداوند؛ شد مومنان را متذکر جز به زمین روي مردم
  2.»شود؟! متذکر که هست کسی آیا ساختیم آسان تذکر براي را

 فرسـتاده  آنان بر مستمر روزشوم یک در که سردي و تند باد وحشتناك عذاب به سپس
 نیـز  و کـرده  اشـاره  نـد، کَ میجا بر از؛ شده نکَ ریشه نخل يها تنه هم چون را مردم و؛ شد

  3»شود؟! متذکر که هست کسی آیا کردیم آسان تذکر براي را قرآن ما« :فرمود
 دروغگـو  و کـرده  تکذیب را صالح پیامبرشان که؛ کرد اشاره گنهکار ثمود قوم به سپس

 صـیحه  گناهانشـان  اثـر  پـی  در خداونـد  کـه ؛ نمودنـد  پی را الهی آیه شتر، و کردند قلمداد
 صـاحبان  کـه ؛ شـدند  خشـکی  گیـاه  صـورت  بـه  همگـی  و فرسـتاد  آنهـا  براي رااي  یگانه

 آسـان  تـذکر  بـراي  را قرآن ما« فرمود: نهایت در و کنند  می آوري جمع آغل) در( چهارپایان
  4»شود؟! متذکر که هست کسی آیا ساختیم

 پشـت  الهـی  آیـات  بـه  و نموده تکذیب را پیامبرشان که؛ کرد اشاره لوط قوم به سپس
 فرسـتادیم  آورد می در حرکت به راها  ریگ که بادي تند آنها بر ما فرمود: خداوند که کردند،

                                                
  .5 - 4قمر:  }حکْمۀٌ بالغَۀٌ فَما تُغْنِ النُّذُر*  ه مزْدجرٌیو لَقَد جاءهم منَ اْألَنْباء ما ف{. 1
2 .} لَقَد ریوکدنْ ملْ ملذِّکْرِ فَهرْنَا الْقُرْآنَ ل40و  32و  22و  17سوره قمر:  }س. 

  همان.. 3
  همان.. 4
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 مـا « فرمود: نیز دادیم، نجاتشان سحرگاهان که را لوط خاندان جز کردیم هالك را همه و
  1».شود؟! متذکر که هست کسی آیا کردیم آسان تذکر براي را قرآن

 کـه ؛ کردنـد  تکـذیب  را مـا  آیـات  و خـود  پیامبر که؛ کند می اشاره فرعون آل به سپس
 یـا  کافراننـد  سـایر  از بهتـر  شـما  کفار آیا« :فرمود و گرفت را آنان سختی عذاب به خداوند

 و متحـد  جمـاعتی  ما گویند: می یا است؟ شده نازل آسمانی کتب دراي  نامه امان شما براي
 فـرار  بـه  پـا  و خـورد  مـی  شکسـت  جمعیتشـان  زودي بـه ) بداننـد  ولی( پیروزیم، و نیرومند

  2».گذارند! می
 آیـا ؛ کـرده  تصـریح  مرتبه پنج خداوند؛ کننده ي نابودها عذاب نقل از پس؛ آیات این در
    شود؟! می یافت پذیر پند و متذکر

 یافـت،   نمـی  را آمـوزي  درس و پندپذیر هیچ خداوند؛ کرونا ویروس آمدن از قبل تا آري
 تسـلیم  همه و شدند گوش پا تا سر مردم همه یک پارچه؛ آمد کرونا ویروس که وقتی ولی

 يهـا  سـخن  بـاز!!! هـا   گـوش  همـه  دگرگـونی؟!  چه چه تحولی؟! چه شد؟ خدایا! گردیدند!!
 و ملـک المـوت   همـراه  کرونـا ویـروس   این کـه  مثل؛ آید می مخفی هاي پچ پچ و درگوشی
    رسد!!!. می گوش به مرگ پاي صداي آمده، عزرائیل

    بودید!!! نا همه آنی طور به وگرنه روید )زندان به( خانه به اي دنیا! همه

                                                
  همان.. 1
  .45تا  42ات یسوره قمر مضمون آ. 2

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  172(    

 ایـن  از من شده، تسلیم مردم همه که کنم  می حس من گفت: می خود به کرونا ویروس
 کـه  کسانی تمام« فرمود: چه چنان؛ بودند خدا بنده همه ظاهر به چه اگر مردم بعد به حال

 مـن  اگـر  کنم می فکر گفت: خود به ویروسکرونا  1».اویند بنده هستند زمین و آسمانها در
 شـاید  نگرم،  می را وضعیت این؛ ام آمده ها انسان به گوش زد براي الهی خشم عنوان به که
 تعطیـل  فـرامین  تسلیم همه و شده متنبه یک پارچه مردم همه دهم  می تعلیم که اموري در

 هـم  بـراي  سـختی  ویـروس کرونـا   خودشان دیگر و بیفتند، تکاپو به و گردند خداوند شده
 فرمـود:  چه چنان؛ شود می چه ببینیم رویم، می پیش تدریج به براین بنا نباشند. خود وطنان

    2.».سازد فراهم )اصالحی وسیله( و تازه وضع این از بعد خداوند شاید«
 دیار و شهر هر از فزونی از بعد شاید که گرفت،  می جان مأموریتش طبق کرونا ویروس

 صـداي  نزدیکـی  احتمـال  برخی اذهان در است ممکن جمعی، ارتباط وسایل از آن اعالم و
 دهنـد  احتمـال  و گـردد،  یافت دلها از برخی در خوفی و ترس و شود داده الموت ملک پاي
چنـان   است. اگر عمري باقی باشد از شاکران باشیم، آن وقت دیگر فرارسیده، فرجام و اجل

و اگـر بـه پایـان     3.»عبادت کن و از شـکر گـزاران بـاش   بلکه تنها خداوند را « چه فرمود:
 )مـرگ ( یقـین  تـا  کن عبادت را پروردگارت و« فرمود: چه رسیده وظیفه چنین است، چنان

                                                
1 .}نْ فیإِنْ کُلُّ م ضِ إِالّ آتاْألَر و ماواتا یالسدبمنِ ع93م: یسوره مر }الرَّح. 

 .1طالق:  }حدثُ بعد ذلک أَمرًایاللّه  لَعلّ{. 2

 .66زمر:  }.نَیبلِ اللّه فَاعبد و کُنْ منَ الشّاکر{. 3

zeinabian.ir



 )173(در بعد دنیوي/ بخش سوم/در مجامع عمومی   ویروسفصل اول/ کرو.نا 

  .1».رسد فرا تو
 بـه  سراسـیمه  ترسـان  يهـا  دل بـا  واقعـاً  قلیلی گروه؛ آن که از پس دید کرونا ویروس

 بـه  همواره وقفه بدون توان حد تا و گذاشته پا انفاقی و بهداشتی رزمایش و جهادي میادین
چنان ؛ اند شده آیه این مشمول که کردند، ایثار فرسا  طاقت طور به خلق به خدمت و بندگی

 پـاداش  مـا  دادنـد  انجـام  شایسـته  کارهـاي  و آورده ایمـان  که کسانی مسلماً« فرمود: چه
   2.».کرد نخواهیم ضایع را نیکوکاران

آن ؛ وظیفـه  انجـام  جهـت  گوشـه  هـیچ  در تنهـا  نه که؛ هستندازمسئولین  بسیاري ولی
 گویـا  و نشسـتند  کنـار  تنهـا  دهند،بلکه  نمی نشان را خود انتظار است، و شایسته که طوري

 سـتاد ؛ کـه  فرسـایی  طاقـت  حـد  در نیکـو  و شایسته کارهاي فقط و نیامده، کرونا ویروس
 در با این که دارند،  می اعالم خود حساب به؛ رااند  داده انجام مبارزه باکرونا ویروس جهادي
 و تأمـل ؛ وظیفـه  بـاب  از امکانـات  و تدارکات کردن آماده و کار پیشرفت در موارد بسیاري
حسن روحـانی   دولت این ساله هفت روش این کنند، می ازياند  سنگ و نشان داده تساهل

    است. بوده خائن
 ایـن  از بعد شما يها دل سپس« فرمود: چنان چه اند، شریفه آیه این مشمول اینان آري

 اي پـاره  که چرا !تر سخت یا سنگ همچون سخت شد. )قاتل کشف و مقتول کشتن( واقعه

                                                
  .99حجر:  }نُیقیک الْیأْتیو اعبد ربک حتّى {. 1
  .30کهف:  }ع أَجرَ منْ أَحسنَ عمالًینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات إِنّا ال نُضیإِنَّ الَّذ{. 2
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 و دارد  مـی  بـر  شکاف ها آن از اي پاره و شود،  می جاري آن نهرها از و شکافند می ها سنگ از
 يهـا  دل امـا ( افتند،  می زیر به کوه) فراز از( خدا خوف از اي پاره و کند می تراوش آن آب از

 از خداونـد  و )انسـانی اسـت   عواطف و دانش و علم چشمه سر نه و اوتپش نه از خوف شما
    1.»نیست غافل شما اعمال

 بـه  دسـت  و ترسـیدند  جهـان  مردم بیشترین؛ آمد کرونا ویروس وقتی؛ که است گفتنی
   کردند. بلند دعا و زاري و گریه و تضرع

 و سـنگی  علـت  و بـود  شـده  سـنگ  قلبشـان  چـون  نترسیدند،هیچ  سنگدالن این ولی
 کـه  هنگـامی  چـرا « فرمود: چنان چه ؛بود شیطان سوي از آنها کارهاي تزیین دل قساوت
 پیـدا  قسـاوت  هـا  آن هاي دل بلکه؛ نشدند تسلیم و نکردند خضوع رسید آنها به ما مجازات

  2»داد!!. زینت نظرشان در کردند می که را کاري هر شیطان و کرد
 بـود  ایـن  اصـلی  علت بلکه؛ نبود اصلی علت شان گمراهی در شیطان زینت صرف البته

 او تـزیین  به نباشند پیروآن وقتی تا چون؛ کردند می پیروي شیطان از قدم به قدم آنان؛ که
 آشـکار  دشـمن  او که نکنید پیروي شیطان يها گام از و« فرمود: چه چنان کنند، مین توجه

                                                
تَفَجرُ منْه اْألَنْهار و إِنَّ یکَالْحجارةِ أَو أَشَد قَسوةً و إِنَّ منَ الْحجارةِ لَما  یثُم قَست قُلُوبکُم منْ بعد ذلک فَهِ{. 1

بقـره:   }ۀِ اللّه و ما اللّه بِغافلٍ عمـا تَعملُـونَ  یهبِطُ منْ خَشْیخْرُج منْه الْماء و إِنَّ منْها لَما یشَّقَّقُ فَیمنْها لَما 
74. 

2 .}ز و مهقُلُوب تنْ قَسلک وا ونا تَضَرَّعأْسب مهال إِذْ جاء الشَّیفَلَو ملُونَیطانُ ما کانُوا ینَ لَهم43انعام:  }ع. 
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  1.»شماست
کرونـا   سـوي  از کـه ؛ بشـریتند  دشـمن  و خـدا  دشـمن  کـه  هستند یشیاطین اینانآري 
  شدند. معرفی جهان به و شده شناخته ویروس

  انحصاري تبلیغات قطع و کرونا ویروس

 بـه  را خـود  وفـاداري  و دهـد  پاسخ خود جهانی داعیان به کرونا ویروس؛ آن که از قبل
 بـه  و« فرمود: چه چنان؛ است پروردگار دستورات خالف وعده لفخُ چون دارد، اعالم مردم
  2.»شود می عهد سؤال از که کنید وفا خود)( عهد

 باشـند،  خبـر  بـا  عالم سراسر کشورهاي و جهانی اخبار از باید طبعاً؛ کنونی جهان مردم
 بـا  و ها، پیشرفت از کاوش جهت راهیابی شد ورشکسته یا؛ کرد پیشرفت کشوري چنان چه

 از؛ انتظـار  بـدون  حـوادث  و وقـایع  از شـدن  خبـر  بـا  وهـا   ورشکسـتگی  علل از شدن خبر
    است. ضروریات از جهانسایر  کشورهاي

 و استکبار جنایتکار دست؛ که سخت شایسته توجه است، این است که مهمی نکته ولی
 جمعـی  ارتبـاط  وسایل شان،بر تابعین و انگلیس و فرانسه و صهیونیسم خوداز يها پیاله هم

 بـه  و استکباري خوي مطابق که؛ نمود  می دستبرد اي گونه به را جهانی اخبار و داشته سلطه
 دادن سـوق  ناامیدي سوي به و تحقیر و تضعیف بر و گیرد قرار خودش حامیان و خود سود

                                                
  .142و انعام:  168و  208بقره:  }نٌیطانِ إِنَّه لَکُم عدو مبیو ال تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّ{. 1
  .34اسراء:  }الْعهد إِنَّ الْعهد کانَ مسؤُالًو أَوفُوا بِ{. 2
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 پـردازي  دروغ و تزویـر  و حیلـه  فیلتـر  برطبق اخبار مجموعه آري گردد، اعالم خودشان غیر
  گردید.  می غربال آنان

ساختند، روابط اقتصـادي و   می مسدود جهان مردم براي را پیشرفت يها راه یک سو، از
مختـل کـرده و بـه    ؛ سیاسی و اجتماعی هـر کشـوري کـه تـابع اسـتکبار معاصـر نبـود را       

کمتـرین  ؛ دادند، که با این کشـور اسـتقالل طلـب    میکشورهاي تحت استعمار خود اجازه ن
شد، از طریق جاسوسان کـاوش    می حاصل ارتباط را داشته باشند، و اگر ارتباط مخفیانه هم

اکنـون ایـران در تحـریم بـیش از     ؛ نگـري   می چه کردند، چنان  می و باالخره آنها را تحریم
  چهل سال از سوي آمریکا است.  

 یـا  و مخفـی  طور یا به یافتند، می اي نابغه و دانشمند فرد کشوري در از سوي دیگر، اگر
 آزادي و حریـت  اگـر  یـا  و ربودنـد   می را اواي  گونه به و کرده استعمار را او تزویر و حیله با

 دانید می که همان گونه کردند. می ترور را او؛ بود خودش کشور به خدمت صدد در و داشت
 احمـدي  مصـطفی  شـهریاري،  مجیـد  آقایـان  :هماننـد  ایران اي هسته دانشمندان از نفر 5

 بـه  اسـتکباري  دژخیمـان  دسـت  بـه  را نژاد رضایی داریوش و محمدي علی مسعود روشن،
اي  عـده  امـا ؛ برد در به سالم جان قصد سوء از دوانی عباسی فریدون ولی رساندند. شهادت

  شدند. مجروح یا رسیده شهادت به نیز افراد این همراهان از
 جهان سراسر کشورهاي همه از را طلبی استقالل روحیه جهانی استکبار دیگر، سوي از
 پی در یا؛ بود طلبی و استقالل انقالبی روحیه داراي جهان سراسر در کسی هر است. ربوده

 طـور  به جهانی استکبار کند، زنده خود مردم یا خود کشور میان در را روحیه این که بود آن
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 عامـل  وتـا  کنـد  محاصـره  را او کشـور  تـا او یـا   نمود،  می برخورد او با طریقی هر به شدید
 بـه  روحیـه  ایـن ؛ کـه  داشت آن بیم چون یافت.  نمی آرامش کرد مین ترور را طلب استقالل

 کـره  روي از را اسـتکبار  سـفره  و شوند متحد هم با مردم و کم کم کند سرایت مردم سایر
اش  پشـتوانه  تنهـا ؛ اي ندارد پشتوانه هیچ؛ کریم قرآن استناد به استکبار چون زمین برچینند.

ـ م گزیننـد،  بـر  خـود  اولیـاي  را خدا از غیر که کسانی لثَم« فرمود: چنان چه؛ است این  لثَ
 خانـه هـا   خانـه  ترین سست که حالی در؛ کرده انتخاب خود براياي  خانه که است عنکبوت
    1».دانستند می اگر؛ است عنکبوت
 نخواهـد  بـر  ایـران  بـا  دشـمنی  از دسـت  گاه هیچ آمریکا؛ بینید می ایران ملت شما اگر
 آن خـاطر  بـه  کنـد،  مـی  تاسـیس  نویناي  توطئه و طرح ایران براي زمانی هر در و داشت،

 رؤسـاي  خـاطر  بـدین  سـند، تر مـی  و گرفتـه  فرا را آنان پود و تار وحشت و خوف؛ که است
 پرتـاب  باال طرف به را هرگاه یکی ازآنها که اند شده ئیها  گربه همانند آمریکادرمثَل جمهور

 اي برگـه ؛ آید کار سر بر جمهوري رئیس هر یعنی گردد،  می بر زمین طرف به دست با کنید
 الـرحمن  اهللا بسـم ( همانند: صفحه سر در نوعاً و -آنها است، يها بخشنامه مهمترین که از

 همـه  دشـمنی  آمـده:  چنـین  اهللا بسم جاي به کافرند آنان چون ولی است، مکتوب )الرحیم
به همین دلیـل اسـت کـه     -نشود. فراموش؛ است وظایف مهمترین از ایران کشور با جانبه

                                                
ت الْعنْکَبوت لَـو  یوت لَبیتًا و إِنَّ أَوهنَ الْبیاء کَمثَلِ الْعنْکَبوت اتَّخَذَت بینَ اتَّخَذُوا منْ دونِ اللّه أَولیمثَلُ الَّذ{. 1

  .41عنکبوت:  }علَمونَیکانُوا 

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  178(    

 )بالنسـبت بـه سـگ باوفاوشـغال    ( شودعقالي عالم می هروقت رئیس جمهورآمریکا عوض
  شغال است!! گویند: سگ برادر می

بیـان آسـمانی    در چنان چه است. دلهره و ترس روانی بعد از جملگی هیاهوها این علت
    1».است ترسناك خیانتکار« است: ×امام حسین

 ،»گنـاهی!  زنا کـرده  ترسم چرا« است، امان در درستکار چگونه و امانتدار بر عکس فرد
 خـودش  کـار  حساب دزد گردد می بر چوب سوي به که دست« ،»دزد! و مترس پنبه مدزد«
 دزده آقـا  بگـذارد  آتـش  در کـه  را انبـار « ،»بـیم  کسی از مدار و باش راست« ،».کند می را

   3»بلرزد. حساب از دستش ورزد، خیانت که هر« 2» .کند می را خود کار حساب
 اسـت،  بـاك  بی گناه بی است، امان در دار امانت« فرمود:؛ شده نقل ×حسین امام از

   4».هراسان بدکار و است ترسان خیانتکار
 آنها که هنگامی« فرمود: نموده، توصیف منافقان همانند را عالم مستکبران کریم قرآن

بـه   بگوینـد،  سـخن  اگـر  و بـرد،   مـی  فـرو  شـگفتی  در را آنان تو قیافه جسم و بینی، می را
 داده تکیـه  دیـوار  به که هستند خشکی يها چوب گویی اما دهی. می فرا گوش سخنانشان

                                                
  .ین بن محمد حلوانیحس 84ه الخاطر: ینزهۀ الناظر و تنب» خائفالخائن «. 1
  .يبرقعه ا ییحیقم،  یکاوش در امثال و حکم فارس. 2
 .2036شگاه و نشر کتاب چاپ دوم: ینما. 3

نزهـۀ  » ئ مستوحشی، و الخائن خائف و المسيحرّ ين آمن، و البریاالم: « ×نیعبد اهللا الحس یعن اب. 4
  .ین بن محمد حلوانیحس 84الخاطر: ه یالناظر و تنب
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 واقعـی تـو   دشـمنان  آنهـا  پندارنـد،   مـی  خود ضد بر شود بلند جا هر از فریادي هر !اند شده
  1»!.شوند  می منحرف حق از چگونه بکشد را آنها خداوند، باش برحذر ها آن از پس هستند،

 داد، رخانقالبـی   آن در و کرد حرکت کشوري اگر جهان از اي گوشه هر دیگر، سوي از
 همـواره  اسـتکبار  گرفـت،  قـرار  شـیطان  حـزب  گروه مقابل در اهللا حزب گروه چه چنان و

 نخسـتین  آمریکـا ؛ رسـید  پیـروزي  بـه  اهللا حزب چه چنان اگر است، شیطان گروه پشتیبان
 زود ولـی  شـده،  ییهـا  انقـالب  چنـین  همیشـه  جهـان  سراسـر  در و است اهللا حزب دشمن
 انقـالب  ایـن کـه   تا؛ اند نداده استحکام و رشد اجازه و کردند خفه نطفه در را آن يها شعله

 قـدس  کبیـر  خمینـی  امـام  العظمی اهللا آیت حضرت تاریخ رمردباَ رهبري به ایران اسالمی
دام « اي خامنـه  امـام  دیگر خمینی رهبري به تاکنون و پیوست وقوع به 1357 سال در سره

    است. مانده استوار و پابرجا »عزه الوارف
؛ وچون درصددآن است که پیچد  می خود به ماري همانند جهانی استکبار؛ دوران این در

ایـران   ملـت  بـه  اي گونـه  بـه  که است کمین در همواره؛ کند همه کره خاکی رابه نام خود
  زند.  مسموم نیشی؛ خواهعدالت 
 زیـر  کـه  اخبـار  يهـا  کانـال ؛ داشته ایران پیشرفتی هر؛ کنون تا ساله 42 دوران این در
 و کـرده  جلوگیري راها  کشور سراسر به ایران زمینی اخبار انتشار اجازه؛ است استکبار سلطه

                                                
ـ یحسبونَ کُلَّ صیقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یتَهم تُعجِبک أَجسامهم و إِنْ یو إِذا رأَ{. 1 هِم یحۀٍ علَ

  .4منافقون:  }ؤْفَکُونَیهم الْعدو فَاحذَرهم قاتَلَهم اللّه أَنّى 
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 ایـران  اعتباريبی  به و ورشکستگی به دشمن رفت می جلو به ایران مثبتی قدم هر کند  می
  افزود. می

 بـه  کسی هر؛ شود می نظر او عملکرد و منطقه در استکبار به که هنگامی ورطه، این در
 یـاران  و ×امیرالمـومنین  دربـاره  معاویـه  افتد. کـه  می ×امیرالمومنین زمان معاویه یاد

  د.یزیا می دست عمل سه به نوعا باوفایش
 هـر  و نمـود  الـذکر  ممنـوع  محفلـی  و مجلـس  هر در را ×امیرالمومنین فضایل -1

  رساند. می شهادت به اي گونه به را فضایل از گوینده
 احادیث تا؛ کشاند  می استخدام به را چاپلوس و پرست پول و سودجو افراد از اي عده -2
  دهند. انتشار خود استعمار تحت مناطق سراسر در و بسازند معاویه فضایل در دروغ
 عوامـل  تسـلیم  و کرد می ملَع قد جدي مخالفت به حضرت وفادار یاران از کس هر -3

  کرد. می صادر را وي قتل دستور سرعت به؛ شد  نمی او زورگویانه
گروهی را بـر احـداث و سـاختن احادیـث در     ؛ ×پس از جلوگیري از فضائل علی -4

  د.نمو  می تقبیح و زشت گویی حضرت وادار
 نخسـتین  جهـانی  استکبار کنون، تا زمان دیر از؛ بیاید کرونا ویروس آن که از قبل آري

؛ انقـالب  پیـروزي  سال 42 این در؛ است اسالم بوده مانع رشد و ایران کشور راه سد و مانع
 و داخلـی  يها ودستاورد؛ بوده تعالی و رشد در همیشه زمان فراخور ودر پیوست وقوع به که

 مطـرح  مقالـه  همـین  در آینـده  بحثـی  در مفصـل  طور به که؛ است داشتهفراوانی  خارجی
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  1شود. می
 بلنـد  جایگاه خصوص در سو یک از؛ ×امیرالمومنین امام دوران معاویه همانند آمریکا

 انتشـار  جهـان  سراسـر  و ساخته را دروغی اخبار، خود اجتماعی و سیاسی و نظامی گروه هر
  داد.  می

 پراکنـی  شـایعه  ایـران  ملـت  ضـد  بـر  سـاختگی  و دروغ اخبار همواره؛ دیگر سوي از و
 نمـود   می قلمداد حاکم وضع از ناراضی و بیگانه طوري به  و جدا دولت از را مردم و کرد، می

  کرد.  می حاصل مردم میان در ناامیدي و دلسردي ایجاد همواره و
 مـانع ؛ یافـت  مـی  تحقـق  ایران ملت براي اي زمینه هر در یهر پیشرفت و از سوي سوم،

 وضـع  ایـن  آري کردنـد.   می قلمداد اساس بی و دروغاي  گونه به را آن یا و شده آن پخش
  بوده است. همواره
 وجـود  بـه  عالم سراسر در صددرصدي تحولی و آمد میدان به کرونا ویروس؛ این که تا
 اسـتکبار  سـوي  از کـه  اخباري آنها: جمله از؛ ساخت متحول را عالم محاسبات همه و آورد،

 و شـوکت  بـر قـوت و   همـواره  و یافت  می انتشار عالم در کشورها سراسر به و شده کانالیزه
 و ضـعف  بـر کـه   اخبـاري  ونیز شد می اعالم جهان سراسر در پیمانانش هم و آمریکا اقتدار

؛ دروغ بودن مجموعه آنهـا را  گردید، می اعالم اسالمی ایران ویژه به کشورها دیگر ناتوانی
آمـدن   وهمـراه بـا  اي  ام خامنـه دریک حرکت سامان یافته آسمانی در تشییع مالک اشـترام 

                                                
 دیین کتاب مراجعه فرمایاز هم 191تا  170به صفحه  .1
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 سـپس  و سلیمانی سردار شهادت زمان از رو این از؛ به جهانیان اعالم داشت کرونا ویروس
 يهـا  گـویی  یـاوه  بـه  جهـان  دیگـر  آستانه تحول بزرگ جهـانی؛  در ؛کرونا ویروس ظهور

 مسـتقل  طـور  بـه  مردم و داد، نخواهند و نداده فرا گوش یشها پیاله هم و آمریکا انحصاري
  آمدند. بر حقیقت کشف صدد در خود

 آمریکـا،  از خودشـان  کارشناسـان  از بسیاري که است این؛ حقیقت نشانه مهمترین از و
 جلسـات  در همـه ؛ آنهـا  غیـر  و چـین  روسـیه،  و صهیونیسـت  یهودیـان  انگلستان، فرانسه،

 دارنـد،  اشاراتی مدرن جنگی وسایل در ایران چشمگیر پیشرفت به ملی، اقتدار به خصوصی
  نمایند!.  می قلمداد جهان ترین قدرتمند فعالً را ایران که حدي تا

  جهان به ایران ومعرفی کرونا ویروس

 اسـتقالل  کشور یک تنها ایران گذارد، عرصه وجود به پا کرونا ویروس؛ آن که از پیش
 فـراوان  فشارهاي از پس و شد،  می شناخته یارانش و آمریکا جهانی استکبار مقابل در طلب

دشـمنی داخلـی ازمنـافقین     و؛ ي چهـل سـاله دشـمن قـدار    هـا  تحـریم  و دشمنان سوي از
ـ  ها بسیج وارتش وپیشرفت مقاومت بی نظیرسپاه و اصالحاتی و ؛ درني وسیع ابزارجنگـی م

 و داوري در دراقتدار را ایران و شد، عوض ایران به نسبت متخصصان و کارشناسان دیدگاه
 مستقل و پابرجا و استوار کشوري ایران گفتند: می و دادند  می برتري مقام و رتبه ،ها قضاوت

 ایـران  بـراي  و عظمتی رتبه گرچه این؛ رود مین قلدري و زور بار هیچ گاه زیر که؛ باشد می
 بـاره  ایـن  در جهـان  کنـونی  يهـا  کشور همه جهان سراسر در؛ ولی مهم آن است که؛ بود

  ورزند!!!. می حسرت آن به نسبت و خورده را ایران غبطه
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 بـر ؛ دس سـره کبیرقُ خمینی امام العظمی اهللا آیه حضرت رهبري سایه در؛ ایران انقالب
 چیـدن  بـر  و سـتم  و ظلـم  رفـع  اسـاس  بـر  نبـوي،  شـریف  سـنت  و قـرآن  معارف مبناي

 سـتمدیده  و مستضـعف  مـردم  توده از دستگیري و اعانت و ظالم و محور خود يها حکومت
  شد. پا بر

 تشـکیل  مبنـا  ایـن  بـر  آمـد،   مـی  در اجـرا  بـه  محور این در ابعاد همه در قوانین همه و
 و مسـتند  خود که اسالمی به عنوان قانون اساسی قوانین مجموعه و داده اسالمی حکومت
  درآورد. اجرا به را؛ بود سنت و قرآن متخذ از

 مجموعـه  در کشـور  205 تعـداد  بـه  کـه ؛ کشورها همه جهان سراسر در که بود طبیعی
 آنهـا  بیشترین بلکه؛ نبوده اسالمی حکومت عنوان به هیچ یک رسید،  می پنجگانه يها قاره

 شـریف  ملـت  از غیر قهراً و سلطنتی بود و پادشاهی صورت به برخی و جمهوري عنوان به
 ضـعفا  مواسـات  و اعانـت  تـا بـه   نبود، مساوات و عدالت مبناي بر کشورها سایر همه ایران

 همـه  سـان  بـدین  رفتنـد.   مـی  پـیش  غارت و چپاول و ستم و ظلم مبناي بر بلکه بپردازند،
 تـرس  و خـوف  احسـاس  ایـران،  کشـور  بـه  نسبت خودشان موقعیت حفظ جهت کشورها،

 جهـت  بـه  بلکه است، دشمن دیگر کشورهاي با ایران این که عنوان به نه نمودند، البته می
 مسـتکبران  و غنی با مخالفت و مردم توده به اعانت و مستضعف و فقیر از حمایت؛ این که

 امنیـت  اسـتواریش،  و پایـداري  و ایران از اغلب کشورها بود، قوانینش سرلوحه زورگویان و
 يهـا  پایـه ؛ یابد گسترش جهان در اگر ایرانی اندیشه؛ که داشتند را آن بیم چون و نداشتند

 بـه  جهـت  ایـن  از؛ گـردد  مـی  متزلزل زود یا دیر و لرزد می همه پادشاهان حکومت و تخت
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 نگهدارنـد.  خفقان در را ایران و کنند دشمنی و شوند روبرو ایران با؛ بودند مجبور همه ناچار
دام « اي خامنـه  امـام  پـرچم  زیر در آن از پس و خمینی امام رهبري سایه در اسالمی ایران

 تمام در خالصانه طور به حمداهللا به و پرداخت خویش الهی وظایف به تاکنون »عزه الوارف
 در و رفـت   مـی  پـیش  به المقدور حتی؛ بود الشأن عظیم رهبر بزرگ منویات از که اقداماتی

 کـه »الوارف عزه دام« اي خامنه امام نیک خارجی و داخلی دستاوردهاي به است الزم اینجا
  بشود: ،اند نموده اشاره آن به

  کالم رهبري در اسالمی انقالب داخلی دستاوردهاي

  معنوي و دینی يها ارزش و اسالم حاکمیت -1
  مدار دین نظام الف.
  اسالمی هدایت و تعالیم بر مبتنی نظام ب.
  آن جانبه همه و دقیق و عمیق معناي با توحید ج.
  انسان کرامت به توجه د.
  کشور در اسالم پرچم اهتزاز ذ.
  کشور در قرآنی جو ایجاد ر.

  سیاست از دین جدایی افسانه کردن زائل س.

  پایدار سنتی به جمعه نماز تبدیل ش.
  مردم به متّکی حکومت و ساالري مردم -2

  فردي حکومت جاي به مردمی حکومت الف.
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  کشور مسائل در مردم گیري تصمیم ب.
  منطقه مسائل در مردم آفرینی نقش ج.
  ایمان به متّکی حقیقی ساالري مردم اعطاي د.
  وضع ترین شیرین با و شکل بهترین در اجرایی قدرت انتقال ذ.
  آینده به توجهی بی وضع از خروج و مردم مسئولیت احساس ر.

  حقوقشان به ملت کردن آشنا س.

  راي يها صندوق پاي مردم آوردن ش.
  کشور در اسالمی آزادي و استقالل سازي نهادینه -3
  تاریخ شدگی تحقیر رفع و ملّی عزت -4
  بینی کم خود رفتن بین از و ملّی نفس به اعتماد -5

  توانیم می ما باور اعطاي الف.
  مردم سیاسی آگاهی افزایش -6

  ملّت به عمیق نگرش اعطاي الف.
  زنان سیاسی رشد ب.
  ملت به خدمات کیفی و کمی گسترش -7
  علمی و دینی خودجوش و جوش پر يها حرکت گیري شکل -8
  کشور در فناوري و علم توسعه و رشد و علمی انقالب ایجاد -9
  اي هسته فناوري الف. 
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  فضا و هوا علوم ب.

  پزشکی علوم ت.
  فناوري زیست ج.
  فناوري نانو د.
  بنیادي يها سلول ذ.
  سازي شبیه ز.

  ها یارانه ابر ساخت س.

  نو يها انرژي فناوري ش.
  مهم داروهاي رادیو ص.
  سرطان ضد داروهاي ط.
  صنعتی و مهندسی و فنی يها زیرساخت ایجاد ق.
  ها دانشگاه وها  حوزه کیفی و کمی ارتقاي -10
  علمی خودباوري -11
  انسانی استعدادهاي شکوفایی و تحقیق روحیه گسترش -12
  مقدس دفاع رشید و بزرگ سرداران ظهور -13

  باقري شهید الف.
  باکري شهید ب.
  قربانی مرتضی ج.
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  هاي دینی تـ رونق گرفتن رسوم و سن14ّ
  گیري هویت ایرانی ـ اسالمی ـ شکل15
  میان مردمـ آوردن هنر و معارف 16
  ـ حکومت انتخابی به جاي موروثی17
  ـ فضاي انتقاد و تذکر و اصالح به جاي فضاي امنیتی18
  ـ عدالت محوري19
  ـ گسترش امید و نشاط20
  پارچگی ملت و وحدت مسئوالن  ـ یک21
    ـ باز شدن راه اندیشه22

  کالم رهبري اسالمی در انقالب اوردهاي خارجیدست

  ده منطقهـ اثرگذاري در مسائل عم1
  ـ عزت نفس در دنیا2
  ها  ـ تأثیرگذاري بر برخی انقالب3

  ج) لیبی، ب) تونس، الف) مصر
  ـ شکسته شدن هیبت استکبار4
  ـ ایجاد سه موج اسالمی در دنیا5

ج) مـأیوس شـدن از لیبرالیـزم     .ب) شکست نظام مارکسیسـتی  .الف) گرایش به اسالم
  کاپیتالیستیغربی، لیبرال دموکراسی غرب و اقتصاد 
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  ـ استقالل سیاسی6
  هاي دنیا ـ پیدا کردن جرأت مقابله با قدرت7
  پذیر گر و سلطه کشی سلطه  ـ درهم شکستن خط8
  ـ بیداري دنیاي اسالم9

  ي اسالمی واحکام الهی به دنیاها معرفی ارزس -10
  داري در دنیا ـ رونق دین و دین11
  نهاي مسلما گیري هویت اسالمی براي ملت ـ شکل12
  ـ برافراشتن پرچم اخالق و معنویت در دنیا13
  ـ سخن گفتن از عدالت و مظلومیت در دنیا14
  1ـ زنده شدن امیدها در دل جوامع15

که از سال پیروزي انقالب اسـالمی  ؛ دام عزه) بود( تا این جا بیانات مقام معظم رهبري
  .چاپ شده استمبارك ایشان نوشته و به دست  98تا تاریخ اردیبهشت  1357در سال 

  2دستاوردهاي افزون بر بیانات مقام معظم رهبري

کـه اخیـراً بـراي    ؛ دست آوردهـایی موارد دیگري از ؛ تاریخ به بعد از آن گفتنی است که
  شود. نیز باید به آن افزوده ؛ ایران حاصل شده

                                                
  ی، انتشارات انقالب اسالميا امام خامنه يف مقام معظم رهبریارمغان: تال. 1
  .یاصفهان ینیحس ید مرتضیمولف کتاب س ياز سو. 2
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  ختلفق مفرقه در فرَ ترین ـ شیعه عالی16
  فرقه به مکتب خود ترین ـ شیعه عامل17
  کشور در جهان ترین ـ شیعه متحد18
  #عصر ترین منتظران حضرت ولی  ـ ایران عالی19
  ـ ایران مقتدرترین کشور در جهان20
  ـ نگرش انفعالی جهان نسبت به ایران21
  ـ اعترافات جهان بر تقصیر خویش نسبت به ایران22
  ـ روي آوردن نوع مردم به فرهنگ ایران23
  امر مسلمین استثنایی بودن ولیـ توجه جهان به شایستگی و 24
  الوارف اي دام عزه نسبت به امام خامنه؛ ـ غبطه رهبران و مردم جهان25
  نظار دنیال و افول رهبران جهان در اَـ تنز26ّ
  ـ استشمام انتظار فرج در جهان27
28در جهان یحکومت الگوي؛ س جمهوري اسالمیـ نظام مقد  
  ـ برتري اسالم بر همه مکاتب جهانی29
  ـ طلوع نیروي مقاومت در جهان30
  هاي جهانیان. ـ درخشندگی امید در دل31
  نگاه مردم دنیا ایران در انداز چشم -32

که انقالب اسـالمی  ؛ ها و دستاوردهاي داخلی و خارجی بود آري این اجمالی از پیشرفت
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نشد و اگر ایران به ارمغان آورد و قبل از آمدن کرونا ویروس خیلی زمینه انتشار آن حاصل 
همواره بر آن پرده و پوشش افکنده و یـا بـه    نفاق داخلی و خارجی دست استکبار و؛ شد می

کردند و بر عکس اخباري بر ضـد آن   میها را انکار  ها به طور مطلق آن طور علنی در رسانه
  رساندند.    می را در بوق و کرنا به استماع جهان

حاج قاسم سلیمانی، مالک اشـتر   ن سپهبدشهادت افتخارآفری؛ ولی همین که در مقطعی
گونه که حضرت امیرالمـؤمنین علـی     همان؛ اي فرا رسید و اشک رهبر را گرفت امام خامنه

جدشان در شهادت مالک اشتر اشک ریخت، و دست مبارك حاج قاسـم   ×طالب  بن ابی
خداوند در مقطعـی دیگـر بـر    ؛ بود دست خدا مظهر از بدن شریفش قطع شد،چون دست او

ها را در کره زمـین   تمام دست کرونا ویروساستکبار و پیروانش خشم کرد و با وجود ارسال 
ئی کـه درجهـان بـه    هـا  که این دسـت  چرا و مصافحه در زمین را تعطیل نمود. قطعاز هم 

چـون دسـت    هـم ( نشانه وحـدت برضددسـتی   انرژي منفی و در البد؛ شد  می داده یکدیگر
چـون  ؛ که ازکلیه مردم جهان گرفـت ؛ این قصاص الهی بود و بود، )مانی که دست خداسلی

  1»امتی بود. )به تنهائی( ابراهیم« که فرمود: چرا؛ به منطق قرآن این یک دست نبود
تحولی عمیـق در سراسـر جهـان بـه وجـود آورد، و برخـورد همـه        ؛ آري کرونا ویروس

اي بـود کـه، بیشـترین کشـورها      در جهان بـه گونـه   کرونا ویروسکشورهاي مبتالیان به 
برخورد صحیحی با این میهمان دعوت شده نداشتند، نه در خصـوص ضـوابط بهداشـتی، و    

                                                
  .120نحل:  }م کانَ أُمۀًیإِنَّ إِبراه{. 1
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گونـه   آماده کردن ابزار بهداشتی نظیر ماکس و لباس و تهیا و آمادگی پرسنل بهداشـتی، آن 
  دادند. که باید انجام می

کـه بـه   ؛ هـا و ابـزار معیشـت زنـدگی     وشـیدنی نه در مورد امکانات مادي و خوراك و ن
ها تقسـیم گـردد...    ها از خطر هالکت به طور مساوي خوراك طورعادالنه جهت حفظ جان

اي عدالت، وضعیت قانون جنگل و سلطه شیر بر سـایر حیوانـات در دنیـا    ربلکه به جاي اج
قـق یافـت و   حاکم شد و براي خورد و خوراك به زد و خورد و نزاع در میان زن و مـرد تح 

گري کشورهایشـان   کردند، خود فیلم وحشی  می ها که تاکنون ایران را وحشی معرفی غربی
ها در فاصـله خیابـانی    ها به جهان پخش کردند، و بر اثر چپاول و توقف ماشین را در رسانه

تا حدي که همه انبارهـا و  ؛ روزي معطل ماندند متري، به صورت شبانه به صورت چند کیلو
  ها باقی نماند. وراکی را خالی نمودند و هیچ چیزي در فروشگاهذخائر خ

آن را  به کشورهاي دیگر، در بـین راه کشـور ثـالثی،    درارسال ماسک از برخی کشورها
دهد به کشور مقصود برسد، این وضعیتی بـود کـه بـر دنیـاي کنـونی        نمی و اجازه رباید می

  حاکم بود. 
خدا و انبیاء و اوصیاء و شهدا و صلحا و علمـا و  آري فقط هزاران درود و سالم از طرف 

 کـه از  کرونـا ویـروس   اوالً:اي دام عزه و مردم ایران باد، کـه   بر امام خامنه ^اولیاء خدا
مقـام  ؛ دو سـال اسـت   و  میهمان دعوتی ایران نبود، چرا کـه بـیش از چهـل    شرك بود آثار

عالم ایستاد و  ندر مقابل مشرکا؛ یبانی ملت شریف ایرانتباپشاي  معظم رهبري امام خامنه
کـه آثـار    کرونـا ویـروس  تـا  ؛ یا اعدام نمـود ؛ سردمداران مشرك را از این کشور خارج کرد
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ایران را آلوده نکند، ولی  نشرك و عصیان و خشم الهی است، فضاي ایران و قلوب پاکدال
  گرفت.  افر و خشک را تر آتش آمد و باالخره از روي حکمتی چوب؛ مقدر الهی آن شد که

برجـایی   پا دلیلش، استقامت و ترین دعوت نکرد و مهم کرونا ویروسآري ملت ایران از 
 هـا  بود،کـه در همـه صـحنه    در مقابـل آمریکـاي جنایتکـار    ×بیـت   شیعیان خالص اهل

طلبان در جهت سقوط شرك و مشرك در منطقه، همه چیز   ایثارگران و جانبازان و شهادت
  به توسعه و سلطه مشرك، در این کشور اسالمی ندادند. ولی اجازه؛ خود را دادند

آري، ملت شریف ایران در برخورد با فقرا و ضعفا، در برخورد بـا طبقـه سـه جامعـه، در     
اي خالصـانه در همـه ابعـاد میـادین خـدمت و       گونـه  برخورد بـا مـاه مبـارك رمضـان، بـه     

اعم از خوراك و پوشـاك و  ها، و تقسیم امکانات  ها و خرسندي هایی از تقسیم شادي صحنه
بـه   جهـادي بهداشـت و...را   سـتاد نیازهاي همه جانبه و اعم از وسایل بهداشتی و نیازهاي 

سازي به راه انداخت و به طور مجـانی بـه سراسـر کشـور      جات ماسک وجود آورد و کارخانه
 ي چند ده هزاري و چند صد هزاري به مراتـب در ها بندي  ماسک اهدایی عطا کرد، و بسته

بـرداري شـده و    ها به طور مستند فـیلم  که همه آن؛ هاي زمانی و مکانی آماده ساخت مقطع
که قلـم از  ؛ و زنده است؛ حقیقتاً روح حیات و نشاط در بیشترین مردم ایران چنان زنده شده

انـد،   اي را لباس عمل پوشانده بیان و تصویر آن روي کاغذ عاجز است. آري اینان چنین آیه
دارنـد هـر چنـد خودشـان بسـیار       نیازمندان) را بر خود مقدم مـی ( ها و آن« ود:چه فرم چنان
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  1»نیازمند باشند.
شد، چرا کـه مـردم    حقیقتاً بندگی خالصانه به طور مشهود و محسوس در انظار دیده می

شـان حـق معلـومی     ها که در اموال و آن« چه فرمود: لباس عمل پوشاندند. چنان این آیه را
  2.»محروم استبراي سائل و 

هایی که در داخل و خـارج بایـد از او دیـده     تا ایران و پیشرفت؛ آمد کرونا ویروسآري 
هـا را زنـدانی    ها زده، آن دست رد به سینه همه آن؛ دادند میشد و دشمنان اجازه شیوع ن می

گـري دنیـا را بـه     هم وحشـی ؛ هایی که به اذن خدا، به وجودآورده بود کرد، و خود با صحنه
 ها منسوب ساخت و هم آدمیت و کرامت انسانی و شـرافت ایـران را   ها و غربی د اروپاییخو
  .شتجهان به منصه ظهور گذا در

  ایران معرفی اصالحاتیان در ویروس و کرونا

هـا   میهمان دعوتی از سـوي میلیاردهـا انسـان و تریلیـون     کرونا ویروس؛ قبل از آن که
یا هر گروهی روش و منشی داشت، و اگـر روش  نامه، پابه عرصه جهان گذارد، هر کس و 

روش  :یکـی ایـن کـه    :کرد، به دو علت بود خاص و منش مخصوص براي خود انتخاب می
روش دیگـران را   :دانست و دیگـر ایـن کـه    میتر از روش دیگران  خود را درست و صحیح

  شمرد. می فاقد امتیاز روش خود

                                                
 .9حشر:  }لَو کَانَ بِهِم خَصاصۀٌ أَنْفُسهِم و ؤْثرُونَ علَىَی و{. 1

2 .}الَّذنَیو یف هِمالوأَم لُومعلِ حقٌّ مائلسرُومِ و لح25- 24معارج:  }الْم.  
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است، و ایـن    »خود« تنها برمحورص برتري، یدر این جا مالك تشخ؛ طبیعی است که
 مالك صحیحی نیست، چون انسان فطرتاً موجودي اجتماعی است، و به همین دلیل نام او

دوستی است، یعنی باید بـراي   است و انسان از انس و الفت و دگردوستی و نوع »انسان«
یر اسـت،  گذراي زندگیش حتماً عضوي از اجتماع و جامعه خود باشد. و جامعه به ناچار ناگز

را  تر خوب برتر و بهتر و؛ مالکات و اصولی را داشته باشد تا با آن بتواند، همیشه در مواردي
گذاري نخواهد شـد،   پایه »خود« گاه بر مالك انتخاب کند، و مالکات و اصول جامعه هیچ

یـک تئـوري    »خـود «پذیرد. چون فرضـیه   را نمی »خود«گاه محور  اجتماع و جامعه هیچ
پایـه   »خود« اگر؛ عالوه براین که پایه است. دلیل و بی ري گویا یک فرضیه بیاست، و تئو

  گردد.  نمی حاصل؛ هیچ گاه کمترین وحدتی براصول ثابت بگیرد، قرار
از سـوي هـر دانشـمندي بـه جامعـه ارسـال شـد، دیگـر          »پدیده علمـی « بنابراین هر

د و به نتیجـه  وچندین موارد به کار گرفته ش که درگیرند،   می آن را به کار یوقتدانشمندان 
در را  آنکننـد و نـام     مـی  آن را به عنوان یک اصول علمی مطـرح و ؛ گرددواحدي منتهی 

  دهند.   میجامعه انتشار 
اگر کسی مدعی شد، که قلب انسان در سمت چپ سینه انسان قرار دارد، ایـن نخسـت   

زشـک دوم و یـا سـوم نیـز سـینه      شـود، سـپس پ   میبه عنوان یک فرضیه و تئوري مطرح 
انسانی را شکافتند و هر کدام دیدند آري قلب در سمت چپ سینه انسان است و به همـین  

 در ایـن صـورت ایـن از قالـب     تابه مرحلـه یقـین رسـید؛   صورت تا ده یا بیست نفر دیگر...
قلب هر انسانی « شود: مطرح می به عنوان یک اصل گردد و در جوامع خارج می »تئوري«
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که اکنون به عنـوان یـک قاعـده علمـی قبـول شـده در       » در طرف چپ سینه او قرار دارد.
شود، در نتیجه دانسته شد شناخت مـالك و اصـول در جامعـه بـر اسـاس       می جهان مطرح

پایـه و   »خـودبینی « و »خودمحوري« گاه تفکر و اندیشه و تعامل و تجربه است و هیچ
  پذیرد.    نمی امعه آن راگیرد و ج  نمی اساس مالکات ارزشی قرار

 عالوه بر این که، برخی عناوین در گفتار مردم، چیزي نیست که بتوان آن را بـر محـور  
 چنـین اسـت،   »طلبـی  اصـالح « و »اصـالح « چـه واژه  چنـان ؛ قـرار داد  »خودبینی«
ولـی چنـین     شـود،  گرچه یک واژه زیبا و جاذبی در میان مردم تلقی مـی  »طلبی اصالح«

داراي شرایط و ضوابطی است و هـم   »اصالح« کسی نیست. زیرا هم واژهادعایی کار هر 
  باید داراي مالك و معیاري باشد. »طلبی اصالح« مدعی

افـق   از کـه شـیطان را  ؛ نخستین پدیـدة شـومی بـود    »محوري خود« ؛این افزون بر
متعـال خطـاب بـه ابلـیس      زمانی که خداونـد  متعال به سقوط افکند، مقابل ایزد بندگی در

آفریـدم   را او قـدرت خـود   که برمخلوقی که بـا  اي ابلیس!چه جیزمانع شد« ملعون فرمود:
    1»بودي؟! ها برترین از تکبر کردي یا آیا سجده کنی؟!

بنـدگی بـه خصیصـه     مقام بلند حضیض سقوط از در ابلیس ملعون باکمال بی شرمی و
 او بهتـرم،  مـن از « چه عرضه داشت: چنان؛ تکیه کرد »محوري خود« بی نهایت مطرود

                                                
 .75: ص }نَیأَستَکْبرْت أَم کُنْت منَ الْعال يدیس ما منَعک أَنْ تَسجد لما خَلَقْت بِیا إِبلیقالَ {. 1
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   1»خاك. از را او آتش آفریدي و از امر
حاکی از یک مکتبی مقدم و پیشینه بر خود است. به عبارت دیگـر:   »اصالح«نیز واژه 

از  »اصـالح « گوید: من جزئی از مجمـوع و عضـوي از اعضـاء هسـتم، یعنـی      میاین واژه 
از گفتـار و اعتـراف خـود مصـلحان در     ؛ چه این مطلب مجموع معارف اسالمی است، چنان

در میان مـردم کسـانی   « ها فرمود: گونه که نخست از قول آن شود. همان میقرآن استفاده 
  2»ایم! گویند: به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده  می هستند که

هـا گفتـه    و هنگـامی کـه بـه آن   « چنین گفته شـد: ؛ ها در ابتدا سخن و نیز وقتی به آن
گوینـد: مـا    می« فرمود:؛ ها در پاسخ چنین اظهار داشتند آن 3»زمین فساد نکنید.شود در  می

  4»ایم! فقط اصالح کننده
طلبان، نخست خود را از گروه مؤمنان برشمردند و سپس خودشـان را   در نتیجه، اصالح

عناوینی از معـارف بلنـد اسـالم     »مصلح« و »اصالح« شود مصلح معرفی نمودند، معلوم می
  به اعتراف خودشان بر زبان جاري کردند.است، که 

که به هر سو روند و بـر  ؛ و خویی هستند ها داراي اخالق شایان ذکر است، برخی انسان
هر چه عادت ورزند و نزد خود آن را پسـندیده و مطلـوب یابنـد، همـان را محـک و معیـار       

                                                
 .76ص:  }نٍیمنْ نارٍ و خَلَقْتَه منْ ط یرٌ منْه خَلَقْتَنیقالَ أَنَا خَ{. 1

  .8بقره:  }نَیهم بِمؤْمن ما ومِ الْآخر ویبِالْ و بِاللَّه آمنَّا قُولُیمنَ النَّاسِ منْ  و{. 2
 .11بقره:  }الْأَرضِ یلَا تُفْسدوا ف لَهم لَیق إِذَا و{. 3

 .11بقره:  }نَحنُ مصلحونَ إِنَّما قَالُوا{. 4
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 مطـرود و منفـور  چه را بر خالف آن بـود   پندارند و هر آن  می تشخیص براي خود و دیگران
  نگرند.   می

بنابراین، منافقین، داراي ویژگی هستند، اینان پیوسته با پیـروي از هواهـاي نفسـانی و    
تا جایی که دین خـدا کـه امـر آسـمانی و     ؛ اند اي شده تمایالت و شهوات داراي خوي ویژه

ان را جراي اصول و فـروع انسـ  م نگرند، و چه بسا  می را با محک و عینک خود؛ الهی است
شـان   دانند کـه فطـرت   مینمایند، اما ن میقلمداد  »مفسدان« جریان آن راو م »فساد« یک

اي درون  شان واژگون گردیده و ناپـاکی و آلـودگی بـه گونـه      تغییر کرده. و حس تشخیص
  ها را طبیعت ثانوي قلمداد کرده است.   آن

شم و بینایی اسـت. تـا   در چ که داراي انحراف؛ را در نظر بگیرید» احول«فردي  مثال:
نگرد، در هـیچ    می بیند، بلکه هر چیزي را دوگانه میهیچ چیزي را واحد و یگانه ن حدي که

چنان کـه هسـت بنگـرد. چنـین فـردي        زمانی قادر نیست که چیزي را مطابق با واقع، آن
از  دهـد  میبیند و تشخیص  میچه را  گاه داراي نگرش و بینش سالم نخواهد بود، و آن هیچ

را » افساد«و بر عکس » افساد«در بوته را » اصالح«واقعیت و حقیقت تهیست. در حقیقت 
  دهد. میتشخیص » اصالح«در قالب 

شـده او بسـتگی دارد،    دگرگـون ریشه اصلی چنین انحرافی، تنها به فطرت معکوس و 
و بـه هـر چیـزي نظـر افکنـد، آن را       هنهاد دهمانند کسی که عینک سبزي را بر چشم خو

  باشد.    نمی حقیقت سبز در، در حالی که واقعیت همه اشیاء نگرد  می سبزرنگ
سپس سرانجام کسـانی کـه   « فرماید:  می یابی این فطرت معکوس  قرآن کریم در ریشه
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هـا را مسـخره    که آیات خدا را تکذیب کردنـد و آن ؛ اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید
  1»گرفتند!
گـاه، ایـن سرشـت     ي خداشناسی نهاده شده اسـت و هـیچ  بر مبنا ها همه انسان تفطر

؛ اند کند، ولی منافقان به خاطر گناهان فراوان و متراکمی که مرتکب شده  نمی انسانی تغییر
ها را تغییـر داده، و هـیچ روزنـه     اند. که این چنین فطرت آن به عذاب کیفري مبتال گردیده

  شوند.  نمی موفق کنند.که دراین راستا ها نیست، به جز این که توبه امیدي به برگشت آن
هاي آنان که در قرآن یاد شده، منافقانی هسـتند   طلبان جملگی طبق نشانه  آري اصالح

هـا   آن« چـه فرمـود:   ، آنان را معرفی نمـوده، چنـان  تري که خداوند در نهایت به توصیف بد
  2»گردند.  نمی از راه خطا) باز( ها و کورانند بدین خاطر کران، گنگ

  صالحاتیان به ایراناخدمات 

شایان ذکر است، که این گروه در طول تاریخ بشریت ضررشان از کفار حربـی و از هـر   
ــه ــامبر اســالم   فرق ــوده اســت، پی ــراي اســالم و مســلمین بیشــتر ب و اوصــیاء  |اي ب

مستقیم و یـا غیـر مسـتقیم از    ؛ ، جملگی اگر با شمشیر و یا سم مسموم شدند^مکرمش
ها به وسیله منافقان نفوذي در نیروهاي خودي انجام گرفته اسـت، و اکنـون    طریق خودي

اش در منطقـه، بینـی اسـتکبار را بـه خـاك       نیز ایران اسالمی پس از استواري و پا برجایی

                                                
 .10روم:  }ستَهزِئُونَیکَانُوا بِها  و اللَّه اتیبِآ کَذَّبوا أَنْ نَ أَساءوا السوأَىیعاقبۀَ الَّذ ثُم کَانَ{. 1

2 .}مص مع کْملَا یب مونَی فَه18بقره:  }رْجِع.  
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رأت و به طوري که ایـن جـ  ؛ مالیده است و با برخورد شجاعانه آن را مطرود و منفور ساخته
را وي شهامت را در سیماي جهان به نمایش گذاشته و ابهت دروغین و هیاهوي ابرقـدرتی  

ها را همانند خانه عنکبوتی به تمام مردم معرفـی کـرده    جداً در منطقه شکسته و جایگاه آن
  است.  

  انـد، بلکـه روز بـه روز،    نه تنها آرام نگرفتـه  گیر هاي چشم این پیشرفت از این منافقین،
نگرنـد، چـون چنـین      مـی  انگیز را مایه حسـرت و تأسـف خـود    ي شگفتها  ن پیشرفتچنی

آور بر خالف اصالحاتی است که آنان سـرلوحه فرهنـگ مـنحط خـود      هاي تعجب پیشرفت
سـخت بـه دسـت و پـا      و دیوانـه وارنـد.   واي  عقـده  دانند، بدین خاطر سخت ناراحت و می

هـاي   ها و نقشه ان داخلی و خارجی و توطئهاند و دست توسل به دامن مجموعه دشمن افتاده
هـا   روزنـه امیـدي در توقـف دادن پیشـرفت     و زنند، کـه راه نفـوذ   میجدید در کشور آلبانی 

هـا و   کـاري  حاصل کنند، و باید ملت ایران این نکته را فراموش نکنـد، کـه مجموعـه کـم    
قبـل هـر چـه     هاي هفت ساله دولت منحرف، و الشخورهاي حیلـه و تزویـر، از   ناکارآمدي

خـالف پیشـرفت در آینـده تـا      بوده، و هر چه نقاط فسادي و توقف دهنده و هر حرکتی بر
در ؛ هاي شوم همان منافقانی است کـه  ها عطف به نقشه همه آن؛ پایان این دولت فرا رسد

  و ایران وجود دارند و پیوسته با هم هماهنگند. یآلبان
اکمیـت اجرایـی همـه جانبـه در سـایه      ح ^اجازه ندادند بـراي ائمـه  ؛ همین منافقین

ایجاد حکومت جمهـوري اسـالمی ایـران     از حکومت فراهم گردد، و همینان بودند که پس
کـه   اي از زمان، سه سالی گذشـته بـود   توسط امام خمینی کبیر قدس سره، و گذشت برهه
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محمدرضـا  « توسط عامل نفوذي خـود، ؛ نقشه کشیده بودند 1360منافقین در هفتم تیرماه 
هاي برجسته نظام جمهوري  تا آن جا که ممکن است، همه مسئوالن و شخصیت »کالهی

دفتر مرکزي حزب جمهـوري اسـالمی) بکشـانند. و طبـق آمـار      ( به این قتلگاه؛ اسالمی را
 26نظیر این کشور را شـهید و   نفر از بهترین عزیزان متعهد و مسئوالن بی 73شمرده شده 

  1.ها را مجروح نمایند نفر از آن
که به فرمـان امـام خمینـی    ؛ 1357بهمن  23شهادت ریاست ستاد کل ارتش در تاریخ 

ـ  ؛ قدس سره بر ایـن سروز از ایـن مسـئولیت محولـه     43و بـیش از   ت منصـوب گردیـد،  م
منافقین) بـه شـهادت   ( توسط گروهک فرقان 58که در تاریخ سوم اردیبهشت ؛ نگذشته بود

  رسید.  
هـاي برجسـته حـوزوي و انقالبـی و رئـیس       مطهري از چهرهاهللا شیخ مرتضی ه نیز آی

نیز هدف گلوله گروهـک فرقـان    58شب یازدهم اردیبهشت  11در ساعت ؛ شوراي انقالب
  قرار گرفت و به شهادت رسید.  

مسئول مؤسسه کیهان که توسـط  ؛ نیز ترور حاج مهدي عراقی و فرزندش حسام عراقی
  .ندگروهک فرقان نیز به شهادت رسید

ر دکتر محمد مفتح، عضو شوراي انقالب و سرپرست دانشکده الهیـات و سرپرسـت   ترو
  که توسط گروهک فرقان در دانشگاه به شهادت رسید.  ؛ کمیته منطقه چهار تهران بود

                                                
  .ین کاوشی، از حسیاز مرکز اسناد انقالب اسالم یگزارش. 1
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کـه سـد   ؛ گـذار نهضـت اسـالمی در آذربایجـان بـود      اهللا قاضی طباطبایی، پایه هترور آی
بعد از پیروزي انقـالب از طـرف امـام خمینـی     محکمی در مقابل جریانات ضد انقالب بود، 

قدس سره به ست امام جمعه تبریز منصوب گردید، و پس از اقامه نماز عید قربـان در راه  م
  توسط گروهک فرقان ترور و به شهادت رسید. 58در دهم آبان ؛ بازگشت به منزل

تیرمـاه سـال    6ریخ در تـا ؛ اي دام عـزه الـوارف   اهللا العظمی امام خامنه ه ترور نافرجام آی
گروهک فرقان بمبـی  ؛ کرد شصت، هنگامی که ایشان در مسجد ابوذر تهران سخنرانی می

کـار  -در تهـران بـود    در مسـجد ابـوذر   -صوت که بر روي میز سـخنرانی کـه    را در ضبط
 که خداونـد زاده از گروهک فرقان بودند. گذاشتند و عوامل آن محمد متحدي و مسعود تقی

ست، بینی دشمن رابه خـاك مالیـدوجان شـریف ایشـان     ها ه مافوق دستمتعال بادستش ک
 #به دسـت شـریف حضـرت امـام عصـر     ؛ راجهت انتقال نظام مقدس جمهوري اسالمی

  حفظ نمود.
یکی از اعضاي کمیتـه اسـتقبال از امـام خمینـی قـدس      ؛ ترور شهید محمد کجویی که

یـن را بـه عهـده    وِت زنـدان ا تهران بـود، نیـز ریاسـ    10سره و مسئول ستاد استقبال ناحیه 
بـه   60تیرمـاه   8اي هـزاره در   که به وسیله یک فرد نفوذي به نام سید کاظم افجه؛ داشت

  رسد.  می شهادت
وزیر، به همراه گروهی از اعضاي  و محمدجواد باهنر نخست جمهور  جایی، رئیسرترور 

به شهادت  60شهریور  8وزیري رخ داد و در تاریخ   که در انفجار دفتر نخست؛ هیأت دولت
  رسیدند.
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از سازمان منافقین در ؛ طرح ترور امام خمینی قدس سره نیز به وسیله مسعود کشمیري
کشـمیري   ره)نقل کرده اسـت: مسـعود  ( چه مرحوم سید احمد خمینی طرح انجام بود، چنان
رت یک ساك که مواد منفجره در آن بـود را بیـاورد و در کنـار حضـ    ؛ مأمور منافقین بنا بود

وزیـر و وزرا خـدمت     نخسـت  ره) بگذارد. در زمانی که ریاست جمهور، رئیس مجلـس ( امام
از محل) سه راه بیت حضرت امام آمدند و گفتنـد: آقـاي کشـمیري بـا     ( حضرت امام آمدند
قـرار  ؛ که بناست یادداشت کنـد  ،که در آن ساك وسایل وچیزهایی است ،یک ساك هست

مسأله روشـن شـود بـه    ؛ دهیم. کشمیري از ترس این که نکند  نمی گفتم: نه ما اجازه؛ دارد
وزیري جلوي مرحوم رجـایی    عنوان اعتراض همراه کیفش برگشت، همان کیف در نخست

  جا را منفجر کرد و این دو شهید بزرگوار را از ما گرفت.   و باهنر گذاشته شد و آن
ونـام از عوامـل سـازمان    که بـه دسـت مجیـد نیک   ؛ اهللا مدنی مبارز نستوه هترور شهید آی

در حالی که ایشان بعد از اتمام نماز جمعه ایسـتاده   1360در تاریخ بیستم شهریور ؛ منافقین
االسالم میرزا نجف آقازاده مشغول سخنرانی بود، فردي ناشـناس بـه منظـور     ت بود و حج

  رساند.   میرود و ایشان را به شهادت   می سؤال به طرف ایشان
هاي سیاسی  نژاد، که فعالیت  شمیها مجاهد نستوه سید عبدالکریماالسالم  تترور حج

کـرد و بـه همـین     پروایی خاصی دنبـال مـی    به شکل علنی و بی 54و  53خود را در سال 
سال در زندان بود و در این مـدت   2دلیل به اتفاق آقاي طبسی در مشهد دستگیر شد. وي 

  ها ایشان را به خوبی شناختند. گروهک
نـژاد در حـال     شـمی ها االسـالم  تهنگامی کـه حجـ   60گاه هفتم مهر  صبحدر حادثه 

zeinabian.ir



 )203(در بعد دنیوي/ بخش سوم/در مجامع عمومی   ویروسفصل اول/ کرو.نا 

هاي ساختمان حـزب جمهـوري اسـالمی     بازگشت از کالس پاسخگویی به سؤاالت، از پله
منـافقین) بـه   ( آمد، یکی از اعضاي گروهـک تروریسـتی مجاهـدین خلـق     مشهد پایین می

دادن نارنجک جنگی روي شکم او  دي علوي، خود را به نزدیکی وي رسانید و با قرارها نام
  نژاد را به شهادت رسانید و یک دست خودش نیز قطع شد.   شمیها و انفجار آن،

، نماینده امـام خمینـی قـدس سـره در     60اهللا دستغیب در روز بیستم آذر سال   هترور آی
  ایشان به شهادت رسید.  ؛ فارس و امام جمعه وقت شیراز که توسط منافقین

ه طور معمول به طرف میعادگاه جمعه حرکت کرد و چـون معمـوالً در   شهید دستغیب ب
بـه طـرف ایشـان آمـد و      اي خارج و دادند، زنی ناگهان از خانه راه برخی به ایشان نامه می

کـه انفجـاري مهیـب    ؛ وپنج دقیقه بود  وبیست سریع خود را به وي رساند و در ساعت یازده
  رخ داد و ایشان به شهادت نایل آمد.  

هـاي انقالبـی و عضـویت فعـال در کمیتـه       اهللا قدوسی، بـا حضـور در فعالیـت    هور آیتر
هـاي انقـالب و تصـدي     استقبال از امام و مأمورین از سوي امام به حضور ایشان در دادگاه
مقام قضاوت، و پس از آن طی حکمی از سوي امام، ایشان به ست دادستانی کـل کشـور   م

ماه از شهادت فرزندش محمدحسن در عملیات هـویزه   8منصوب شد و ایشان در حالی که 
راه قصـر تهـران بـه     گذاري در دادسـتانی انقـالب در چهـار    که در جریان بمب؛ گذشت می

  ترور و به شهادت رسید.  ؛ وسیله منافقین
 کـه ؛ ترور سید حسن آیت، نماینده مردم در مجلس خبرگان و عضویت در هیأت رئیسه

کـه از  ؛ فقیه داشت، شهید آیت از جمله افـرادي بـود    نقش اساسی در تصویب اصل والیت
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جان سالم به در برده بود و احتماالً منافقین این موضوع را تاب ، 60تیر  7حادثه تروریستی 
  را به خیل شهداء پیوستند. او 60مرداد  14نیاوردند و در اربعین شهداي هفتم تیر در 

اهللا اشرفی اصفهانی، در حالی که براي اقامه نماز جمعـه در مسـجد    عطاءاهللا  ت ترور آی
 توسط فردي به نام محمدحسین خـدا  61مهرماه سال  23در ؛ شد میجامع کرمانشاه آماده 

  کرمی به شهادت رسید.  
مبـارز نسـتوه در دوران پهلـوي بـوده و پـس از پیـروزي         محمد صدوقی، اهللا ت ترور آی

ره) ایشان را به امامت جمعه یزد منصوب نمود. وي چنـد بـار   ( خمینی انقالب اسالمی امام
مصادف با رمضان به شدت مورد خشم دشمنان انقالب قرار گرفت، سرانجام در ماه مبارك 

بعد از نمازجمعه مورد حمله انتحاري منافقین قرار گرفـت، و عامـل تـرور     1361تیرماه  11
  زاده بود. محمدرضا ابراهیم

 الجوردي، پس از خاتمه پرونده فرمان و پیشگیري از ادامه ترورها توسـط  اهللا ترور اسد
بـر عهـده    63تـا   60هاي  این گروهک، مسئولیت دادستانی انقالب تهران را در طول سال

برد، منافقان بارهـا کمـر    داشت، و کار خود را مقتدرانه در مبارزه با اهداف منافقان پیش می
توسـط   1377تا این که در اول شـهریور   ؛همواره ناکام ماندند ولی؛ به ترور و قتل او بستند

  اکبر اکبري از اعضاي گروهک منافقین به شهادت رسید.   نژاد و علی اصغر غضنفر علی
دهی نیروهاي انقالبی ارتـش نقـش بـه     که در سازمان؛ علی صیاد شیرازي سپهبدترور 

بـه فرمانـدهی    58ر سـال  در کردسـتان د  سزایی داشت و در بحبوحه غائلـه ضـد انقـالب   
سـازي   شـهید چمـران در پـاك    عملیات شمال غرب کشـور برگزیـده شـد و بـه همراهـی     
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به ؛ اي نزد امام خمینی خامنهامام اهللا  هکردستان نقش مهمی ایفا کرد و سپس با پیشنهاد آی
به درجـه سـرتیپی ارتقـاء     66اردیبهشت  18عضویت شوراي عالی دفاع منصوب شد. و در 

بنا به درخواست رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح و بـا حکـم فرمانـدهی     68مهر  یافت و در
کل قوا به سد. در نهایت صیاد شیرازي گردیت بازرسی ستاد کل نیروهاي مسلح منصوب م

منـافقین) در  ( عوامل مسلح سـازمان مجاهـدین خلـق    به وسیله 78فروردین  21در بامداد 
واقع در تهـران، در برابـر دیـدگان فرزنـدش      اش پوشش رفتگر مقابل درب منزل مسکونی

  ترور شد و به شهادت رسید.
 88مـاه   دي 26محمدي، در صبح   اي، از جمله شهید مسعود علی ترور دانشمندان هسته

سیکلت جاسازي شده بـود و بـه فاصـله یـک متـر از درب       بر اثر انفجار بمبی که در موتور
  ر قیطریه تهران به شهادت رسید.د؛ به یک درخت بسته شده بود، ورود منزل وي

در بلوار ارتش مورد سوء قصـد   89آذرماه  8دیگري، دکتر مجید شهریاري، در صبح روز 
  قرار گرفته و به مقام شهادت نائل آمد. 

توسـط سـرویس جاسوسـی    ؛ 90نژاد در اول مرداد سـال   دیگري، شهید داریوش رضایی
  موساد) به شهادت رسید.  ( رژیم صهیونیستی

پس از خروج از منزل در سـاعت  ؛ 90ماه  دي 21روشن در  ز شهید مصطفی احمديو نی
سوار با چسباندن یک بمـب مغناطیسـی در خیابـان      سیکلت صبح توسط یک موتور 8/ 30

  گل نبی تهران، ترور و به شهادت رسید.  
بـا شـرایط و وضـعیتی کـه     ؛ آمـد  کرونا ویروستا این که ؛ کرد منافقین بوده  این عمل
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نگرید که چه  گوید: شما می می؛ طلب معرفی کرده نخست خود را به منافقین اصالح ؛تداش
 5کشور جهان، بلکـه   205بلکه ؛ قدر با آمدن من، نه یک شهر و نه یک کشور، و ده کشور

سینه گرفته، و زندانی شده و نسبت به همه ظـواهر   دقاره عالم دست به دو زانوي غم و در
چـون در  ، د کـه مـن  یده ، چون احتمال میاید دهبین ش عالم و تماس با ظاهر اشیاء عالم بد

ام. ولی با ایـن کـه دیـده     گیرم و وجودي ناچیز دارم، همه جا نشسته کس قرار نمی دید هیچ
دانید  را به وجود آورم. آیا هیچ می شماد چه بسا هالکت همه یاحتیاطی کن شوم، اگر بی مین

من به علت یک عامل نفـوذي    ؟ام من چگونه پا گرفتم و حرکت کردم و در میان شما آمده
؛ اي در بهشـت  به این صورت که نخست شیطان به گونـه ؛ به وجود آمدم!؛ که شیطان باشد

مور شـده و  وارد شد. و سـپس دیـد آدم و حـوا مـأ      که مخصوص آدم و حوا بود، نفوذ کرده،
چه در بهشت بود به طور آزادانـه اسـتفاده    مکلفند از درخت ممنوعه نخورند، ولی از بقیه آن

یـدانی بـراي   م بـراي وي باشند، خدا ، شیطان دید اینان اگر به طور مطلق تابع فرمان  کنند
چـه صـالح و     اگر بتوانم با زینت بخشیدن بـه هـر آن    . به خود گفت:ماند نمی باقیفعالیت 

تا نـوك سـوزنی   ؛ از طریق وسوسه در آدم و حوا نفوذ کنم با حیله و تزویر؛ مصلحت نیست
  رسم.    می به نتیجه؛ راه نفوذ را براي خود در دل آنان باز نمایم

خواهی تو را بـه درخـت زنـدگی     اي آدم! آیا می« کارانه او یکی این بود:  عبارات فریب
سپس شیطان « چه فرمود: و دیگر این بود، چنان 1»زوال راهنمایی کنم؟! لکی بیجاوید و م

                                                
  .120طه:  }بلَىی لَا ملْک الْخُلْد و آدم هلْ أَدلُّک علَى شَجرَةِ ای{. 1
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  شان پنهان بود، آشکار سازد و گفـت:  شان) از اندام عورت( چه را آن دو را وسوسه کرد، تا آن
اگـر از آن بخوریـد)   ( پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به خـاطر ایـن کـه   

  1»فرشته خواهید شد.
  2»که من براي شما از خیرخواهانم.؛ د یاد کردها سوگن و براي آن«نیز فرمود: 

شان) فرود آورد و هنگامی کـه از   از مقام( ها را با فریب به این ترتیب آن«سپس فرمود: 
ها آشکار شد و شروع کردند به قـرار دادن   شان) بر آن عورت( شان آن درخت چشیدند، اندام

    3»درختان) بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند.( هاي برگ
همان طور که قبالً نیـز بـه آن اشـاره شـده، ورود آدم و حـوا در بهشـت         گفتنی است،

که این صحنه براي آن دو پیش آید و فرمان و نهیی از سوي خـدا  ؛ اي مقدماتی بود مرحله
فرمان الهی، آن دو بر روي کره زمین وارد شوند و نسـل    بر آن دو بشود، و پس از مخالفت

  آنان رو به افزون گردد، ولی شیطان با نفود خود در دل آدم سه کار کرد: 
ي آوردن به گناه به آنان جـرأت  را تنزل داد و در رو در پندارها مقام پروردگار :نخست

اما آن کسی کـه طغیـان کـرده وزنـدگی دنیارامقـدم داشـته       « فرماید: می چه بخشید، چنان

                                                
1 .}سوسا فَومطَانُیالشَّ لَه یلدا يبمورِ لَها ونْ يما ممنْهع ا وهِمآتوا قَالَ ساکُما نَها مکُمبر هذنْ هرَةِ   عالشَّـج

 .20اعراف:  }نِیإِلَّا أَنْ تَکُونَا ملَکَ

نِّ{. 2  .21اعراف:  }نَیلَکُما لَمنَ النَّاصح یوقَاسمهما إِ

 ..22اعراف: }الْجنَّۀِ رقِهِما منْ ویعلَ خْصفَانِی وطَفقَا سوآتُهما لَهما بدت فَلَما ذَاقَا الشَّجرَة بِغُرُورٍ فَدلَّاهما{. 3
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  1»مسلما دوزخ جایگاه اوست.
نمـود، و اسـتارت    مفتـوح خداوند را به عنوان اولـین بـار   مخالفت فرمان  :دوم این که

اي، شرمسـاري را بـه دنبـال     اولیه آن را در اذهان جاي داد و آن هر چه باشد، هر چنـد ذره 
چه دیدید همین کـه   دارد، چون هر چیزي بزرگ هم که باشد ابتدا از ذره شروع شده، چنان

شان افتاد و این بازتـاب و شرمسـاري الزمـه      هاي آن دو از عورت از درخت چشیدند لباس
  می عدم مراعات حدود خداوند متعال است.  حت

 فرمـان خـدا و ارتکـاب خـوردن چیـزي کـه نبایسـتی         پس از مخالفت :سوم این که
خوردند، فوراً فرمان به خروج آن دو صادر گردید، یعنی همه موقعیت در دست داشـته را    می

  از دست دادند.  
اي « فرمایـد:  مینماید،   یم خداوند متعال در این جا به فرزندان حضرت آدم اتمام حجت

گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیـرون کـرد و     فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد آن
ها نشان داد، چه این که او و  شان را به آن  شان بیرون ساخت تا عورت  تن شان را از  لباس

  2»بینید.  نمی ها را بینند از جایی که شما آن  می همکارانش شما را
گوید: آدم پدر شما فرزندان و شما فرزندانِ همان آدم هستید، چگونـه    می کرونا ویروس

                                                
  .39تا 37نازعات:  }الْمأْوى یم هیفَإِنَّ الْجح ایاةَ الدنْیو آثَرَ الْح فَأَما منْ طَغى{. 1
رَاکُم ی إِنَّه سوآتهِما همایرِیعنْهما لباسهما ل نْزِعی الْجنَّۀِ کُم منَیأَبو أَخْرَج کَما طَانُیفْتنَنَّکُم الشَّیآدم لَا  یا بنی{. 2

وقَبِ هیونْ لُهم یحمنَه27اعراف:  }ثُ لَا تَرَو.  
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نیز کرونـا ویـروس حاضـر     ×؟! در زمان آدماید هگرفتار شد کرونا ویروسشما اکنون به 
که نخست یک عامل نفوذي در محدوده و محیط مربوط ؛ گونه بود  شد و حضورش به این

در دل آدم نفـوذ کـرده و   ؛ اي که اصالً دیدنی نبود ب و وسوسهبه آدم حاضر گردید و با فری
و  ×او را فریفت و مخالفت فرمان خدا به وجود آمد، تا این جا فعل و کار مربوط بـه آدم 

ا بودحو.  
کـه تمـام   ؛ نشـان داد  کرونا ویروسآثار گناه و ترك اولی، خود را به عنوان ؛ پس از آن

رگونی صددرصد و تحـولی غیـر قابـل مقایسـه تحقـق      دگ چه آدم داشت راازاو گرفت و  آن
تا حدي که فضاي زندگی قبلی ترك شد و فضاي جدیدي بـر روي کـره زمـین بـه     ؛ یافت

شود و حداقل  آثار گناهی است که به سبب شرك حاصل می کرونا ویروسوجود آمد. آري 
  شرك چیزي است که اصالً قابل دید نیست.

 نخسـتین مطلبـی را کـه بـه جهـان معرفـی       ویروس کروناباید پذیرفت که  ،در این جا
نفـوذ و  ؛ هـا  هـا و حکومـت   ترین عامل سقوط شما مـردم و دولـت   این است: بزرگ؛ کند  می

ها حروف مقطعه آمده است! یعنـی   عوامل آن است، شما بنگرید چرا در ابتداء برخی از سوره
بـل پایـداري و   هـاي نگفتنـی قا   هیچ تشکیالتی بدون اسرار و پنهان کردن برخـی سـخن  

کـه  ؛ استواري نخواهد بود. چرا که خداوند با این حروف بین خود و پیامبرانش سخنانی دارد
چه بـراي آدم رخ داد   باید همواره مرموز بماند، آري نفوذ اولین حرکت شیطان بود، و هر آن

  پس از نفوذ شروع شد.  
کـه  ؛ نیسـت  یـدنی گـاه د  دومین مطلب که باید توجه نمود، به کمترین چیزي که هـیچ 
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شیطان سبب شد با وسوسه پنهانی که در خروج از میدان توحید به آدم باور دهد، و حـداقل  
باشـد، کـه همـین زمینـه شـد تـا آدم در         مـی  آن ریاست، یک آن کمترین توجه به غیرخدا

مخالفت فرمان قدم گذارد و اثر آن به خروج از بهشت و رفتن موقعیت و تحول صددرصـد  
  ها از آثار مخالفت فرمان خدا است. زمین گردید. آري همه دگرگونی و انتقال به

گوید: اي منافقان!  میطلبان دارد و  در این جا سخنی با منافقان و اصالح کرونا ویروس
ام.  خواهد و دوست ندارد و حقیقتاً از چشم همه خلق افتاده میمرا در این جهان هیچ کس ن

و ناراحت هستند، با این که به حکـم اسـتیال و سـلطه     هر کجا نام من برده شود همه بیزار
ولی گویا در هیچ جا نیستم، چـون غریـب و   ؛ به مشیت الهی همه جا راه نفوذ و حضور دارم
کنم آیا کسی مانند  دائم فکر می کرونا ویروستنهایم، محبتم در دل هیچ کس نیست، من 

؛ ام به این جا پایان یافـت  ه اندیشهشود؟!! دایم به فکر بودم تا این ک من در جهان یافت می
گفتند: شـنیدیم   و همانند کسانی نباشید که می« فرماید: که خداوند درباره منافقان چنین می

جنبندگان نزد خدا افراد کر و اللی هستند کـه اندیشـه    ترین شنیدند. بد  نمی ولی در حقیقت
  1»کنند. نمی

فرضی دارند و گرنـه مـورد خشـم     ایگاهنزد پندار و خیال خودشان ج آري منافقین، تنها
شوند، و خداوند این  میتمام مردم هستند، و از همین جهت از مغضوبین روي زمین شمرده 

                                                
1 .}لَا تَکُونُوا کَالَّذنَا قَالُوا نَیوعملَا  س مهونَیوعمس اللَّه نْدع ابوإِنَّ شَرَّ الد کْمالْب مالص  لُـونَ یلَـا  ط نَیالَّـذقع{ 

  .22-21انفال: 
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که واقعاً در تمـام  ؛ روزي مردم قرار داده نماز) و شبانه( چهره مغضوبین را در عبادت همگانی
راه) ( نـه »  چـه فرمـود:   چنـان گردد، ور  ه جهانیان بر ضد آنان شعلهجانبه هم تنفر همه؛ آنات

  1»گمراهان.  راه)( اي و نه کرده  ها که برایشان غصب آن
هـایی کـه    آن« فرمایـد:  از جمله: مـی ؛ اند در قرآن کریم افرادي مورد غضب قرار گرفته

    2»ها است. سینه خود را براي تو گسترده ساختند غضب پروردگار بر آن
هـا   .. و خداونـد بـر آن  .کنـد  .. را مجـازات مـی  .قخداوند مردان و زنان مناف« نیز فرمود:

  3»غضب کرده است.
شما منافقین هسـتید، کـه هـیچ جایگـاهی در     ؛ بر این بدانید تمام رفیقان همراه من بنا

  مغضوب و مورد خشم مردم هستید؟ کرونا ویروسهیچ جا ندارید و مانند من 
گو محسوب نشـوم،   دا دروغعالوه بر این، الزم است که حقیقت را آشکار سازم تا نزد خ

به هر صورتی  کرونا ویروسبسیار بدتر هستید! چون من  کرونا ویروسشما منافقان از من 
چون آثار گناهان گنهکار هستم و هم لباس رحمـت   ؛هم لباس خشم به تن دارم؛ که آمدم

به تن دارم، که در رحمت بیشتر میدان فعالیت دارم، چون هشـدارها و تلنگرهـا کـه پشـت     
ها زدم و به بسیاري از مردم جهان بیداري دادم. تا چه کسی با چه بینشی مرا تفسیر  گوشی

                                                
 .7حمد:  }نَیالضَّالِّ ولَا هِمیعلَ الْمغْضُوبِ رِیغَ{. 1

 .106نحل:  }اللَّه هِم غَضَب منَیصدرا فَعلَ بِالْکُفْرِ شَرَح منْ{. 2

3 .}یوقنَافالْم ذِّبنَیع و و قَاتنَافالْم شْرِکنَیالْم و شْرِکَاتـ   نَ بِیالظَّانِّ الْم  هِم دائـرَةُ السـوء  یاللَّه ظَـنَّ السـوء علَ
 .6فتح:  }هِمیاللَّه علَ َغَضب و
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خوردارم و در انتهاي راهم  رکند و عمق وجودم را درك نماید، ولی در غایت از یک روش ب
دارم، هر چه هسـتم   خور مقصود نیستم! چون در همه جا از مواضع یگانه بر  هدف و بی بی

هـدف هـم نخـواهم     گاه در ابعادم تغییرپذیر نیستم و بی ولی هیچ؛ اگرچه داراي ابعاد هستم
  بود.

اي، چرا که هـدف   گاه از هدف یگانه برخوردار نبوده ولی جناب منافق! تو بدان! که هیچ
شود. و راه ترقی و تعالی را به دنبـال دارد، و   یگانه راه توجیهی براي درستی کار شمرده می

هـدفی   ها افـراد بـی   آن« چه فرمود: گردد، چنان میطبعاً هدف یگانه جز به راه حق منتهی ن
  1»کافران)( ها مؤمنان) و نه به آن( ها هستند، نه متمایل به این

 راکـه پذیر نیسـتند، چ  دار است، چون تغییر بلکه ریشه؛ دفی ابتدایی نیسته البته این بی
 چه در آخر آیـه  اند که از سوي خداوند به آنان رسیده، چنان آنان به عذاب کیفري دچار شده

  2».بیداري) او نخواهی یافت( هر کس را خداوند گمراه کند راهی براي« فرماید:  می
آثار گنـاه شـما مشـرکان     مناي مردم! :دارم عالم میآري اي منافقان! من به جهانیان ا

 ام که این چنین در روي زمین نزد همه شما روسیاهم، اگـر شـدت عمـل در مـن     عالم بوده
کـه  ؛ اي و کبیـره شماسـت   اي و اساسی در گناهان ریشـه  العمل ریشه نگرید، این عکس  می

از آن را بـراي هـر    تر پایین بخشد و  نمی هرگز) شرك را( خداوند« خداوند درباره آن فرمود:

                                                
بِ{. 1  .143نساء:  }هؤُلَاء إِلَى لَا و هؤُلَاء إِلَى لَا نَ ذَلکیب نَیمذَبذَ

2 .}نْ  ویملِ اللَّهفَلَنْ ضْل تَجِد بِ لَه143نساء:  }لًایس.  
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  1»بخشد.  می کس بخواهد
کنید، این از روي انصـاف نیسـت، بلکـه      می نگاه به من آمیز آري اگر با چشم بد و تنفر

باید به این قماش نشان دهید، چون هر خیري در ایـن نظـام   ؛ زاري دارید هر چه تنفر و بی
آري اینـان   که هیچ هدفی ندارند؛ دولی تنها این قماش منافقان هستن؛ وجود داردتوحیدي 

  عالمند. کرونا ویروسترین  مهم
که همواره درصدد فروپاشی نظام مقدس جمهوري اسالمی ؛ ها سال است آري اینان ده

انـد، ولـی جـز پشـیمانی و      هستند وپیوسته در این مسیر همه توانایی خود را به کار گرفتـه 
چیز عایدشان نشده است، چـون هـم در    ناراحتی و خودخوري و در نهایت جز رسوایی هیچ

باشند، و خداوند هر سه گـروه    می صف کفار و هم در گروه ستمگران و هم در زمره فاسقان
و گـروه   2گران را در یازده آیـه  ستم از سوي خداوند منسوب نموده، گروهرا به عدم هدایت 

چـه   مـوده اسـت، چنـان   متصـف ن  4، و گروه فاسقان را نیز در پنج آیه3کافران را در پنج آیه
 خداوند قوم کافر را هـدایت « نیز فرمود: 5»کند.  نمی را هدایت خداوند قوم ستمگر« فرمود:

                                                
  .48نساء:  }شَاءی لمنْ ذَلک ما دونَ غْفرَُی و بِه شْرَكیأَنْ  غْفرُیاللَّه لَا  إِنَّ{. 1
، 7، صـف: 10،احقـاف: 50، قصص:109و  19، توبه:144، انعام:51و 16، مائده:86، آل عمران:258بقره:. 2

 .5جمعه،

 .105، نحل:37، توبه:67، مائده:86، آ عمران: 264بقره:. 3

 .6، منافقون:5، صف:80و  24توبه:، 108مائده:. 4

5 .}ی لَا إِنَّ اللَّهديه مالظَّال م144انعام:  }نیالْقَو. 
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واضـح اسـت کـه     ، پـر 2»کنـد.   نمـی  خداوند قوم فاسق را هدایت« و نیز فرمود: 1»کند  نمی
 گران و کفار و فاسقان همواره به تالش بر ضد اسالم و مسـلمین مشـغولند و از همـه    ستم
فرسـا    نمایند و چه بسیار زیاد هم هزینه در حـد طاقـت    می ها کمال استفاده را ها و حیله راه
ولی عالمـه طباطبـایی در تفسـیر ایـن     ؛ نمایند، که شاید نیازي به هدایت نداشته باشند می

گـران و   خداوند کـار کفـار و سـتم   ؛ فرماید: مقصود از این آیات این است که میقبیل آیات 
 رساند. یعنی آنان همواره مشغولند ولی خـود را خسـته   میبه ثمر و نتیجه نهایی ن فاسقان را

  کنند و نتیجه کارشان در نهایت همان شروع در ابتداي آن است.  می

   غلط يها آدرس منافقین و
هاي اسرائیل که با افزایش قیمـت نجـومی پرایـد ذوق زده     اما فتنه شبکه  گفتنی است:

  شدند!
حـامی روي کـار   ؛ دولتـی اسـت کـه    ناکارآمدي ها، حاصل د: این گرانیگوین ها نمی این

را به راه انـداخت! و بـه    88دولت برآمده از حزبی است که فتنه   گویند: اند! نمی آمدنش بوده
ترین سرمایه اجتماعی اسرائیل در ایران  طلبان بزرگ گفته شیمون پرز در همان ایام: اصالح

  هستند.
بـا رژیـم   ؛ طلبان بـه نماینـدگی از اسـرائیل    ز در همان ایام: اصالحو به گفته نتانیاهو با

                                                
 .264بقره:  }نَیالْکَافرِ الْقَوم يهدی ه لَاللَّا و{. 1

  .24توبه:  }نَیالْفَاسق الْقَوم يهدیاللَّه لَا  و{. 2
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  جنگند!   اسالمی ایران می
زاده و سـایر اعضـاي    ها هم بـا تـاج   کجاست؟ این هامیلیارد دالر 8/4پرسند:  ها نمی این

  دهند. شان در ایران، آدرس عوضی می هاي دولت و سرمایه
  شود! سوریه و لبنان میتان خرج عراق و  پول :دگوین ها می به ایرانی

  فرستد! اهللا دالرهاي لبنان را به سوي ایران می گویند: حزب ها می ـ به لبنانی
  دزدد. گویند: ایران بنزین، نفت و کل درآمدهاي عراق را می ها می ـ به عراقی
دزدد و سـوریه را غـارت    .. سـوریه را مـی  .گویند: ایران نفت و معـادن  ها می ـ به سوري

  کند! خاك سوریه جهت اهداف نظامی و ساخت موشک بالستیک و... استفاده میکرده و از 
کند تا امپراطـوري پارسـی    گویند: ایران کشورهاي شما را اشغال می ـ به منطقه نیز می

  1را احیا کند!

  منافقان)( نابخشودنی کرونا ویروسترین  مهم
کرونـا  موجود عـالم را  گوید: شما همه مردم روي زمین، شاید بدترین  می کرونا ویروس

عـالم را بـه شـما     کرونـا ویـروس  تـرین   ام تا مهم در حالی که من آمده  نگرید؟ می ویروس
کـه از دو سـو اینـان را بـدترین و     ؛ معرفی کنم و معرفی من از دیدگاه خداوند متعال اسـت 
 بدترین جنبندگان نزد خـدا، افـراد  «شرورترین مردم عالم معرفی کرد: یکی این که فرمود: 

                                                
  تکاوران جنگ نرم، رزمندگان بدون مرز.. 1
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  1»کنند. کر و اللی هستند که اندیشه نمی
چـه   ترین مردم نسبت به مسلمانان یهـود و مشـرکان معرفـی شـدند، چنـان      نیز دشمن

ترین مردم نسبت به مؤمنـان را، یهـود و مشـرکان خـواهی      به طور مسلم، دشمن«فرمود: 
  2»یافت.

کـه اظهـار   کسـوتان یهـودي    طبق گفته شیمون پرز و نتانیاهو از پیش قبلو در نکات 
کـه بـر ضـد حکومـت     ؛ طلبان ایران نماینـدگان اسـرائیل در ایـران هسـتند     داشتند: اصالح

  اسالمی ایران در تالشند.
کـه پـس از مسـخره    ؛ آري این منافقان کارشان در سقوط در نهایت بـه جـایی رسـیده   

هـایی کـه از مؤمنـان اطاعـت کـار در       آن«خداوند فرمود: ؛ کردن مؤمنان در انفاق چیز کم
 بـراي انفـاق در راه خـدا) جـز بـه مقـدار      ( کنند و کسانی را که جویی می شان عیب صدقات

کنـد و   هـا را مسـخره مـی    نمایند. خـدا آن  ناچیز) توانایی خود دسترسی ندارند، مسخره می(
هـارا    درباره آمـرزش آن  |و پس از آن دعاي پیامبر 3»ها عذاب دردناکی است براي آن

چه براي «چه فرمود:  اگرچه هفتاد بار تکرار و اصرار شود، چنانغیر مستجاب اعالم داشت، 
هـا   ها استغفار کنی هرگز خـدا آن  حتی) اگر هفتاد بار براي آن( آنهااستغفار کنی و چه نکنی

                                                
1 .}الَّذ کْمالْب مالص اللَّه نْدع ابولُونَینَ لَا یإِنَّ شَرَّ الدق22انفال:  }ع. 

2 .}لَّذةً لاودالنَّاسِ ع نَّ أَشَدنُوا الْیلَتَجِدینَ آمالَّذو ود82مائده: }نَ أَشْرَکُوایه. 

3 .}ینَ یالَّذعطَّوزُونَ الْمیلْمنَ الْمنَ منیؤْمینَ ف الَّذو قَاتدفَینَ لَا یالص مهدهونَ إِلَّا جرَ   یجِدـخس مـنْهخَرُونَ مس
أَل ذَابع ملَهو منْهم یاللَّه79توبه: }م.  
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آمرزد، چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند و خداونـد جمعیـت فاسـقان را هـدایت      را نمی
  1»کند. نمی

  سالح همگانی خلع وظیفه درتشخیص  ویروس و کرونا

ها در گـذراي زنـدگی خـود بـه طـور معمـول        بیاید، انسان کرونا ویروسقبل از آن که 
اي در رفـع آن   بـود بـه گونـه    ناچیزچه   ، چنانآمد می بودند، تا این که زمانی مشکلی پیش

چه بـزرگ و سـخت بـود، در رفـع و عـالج آن بیشـتر        تا مرتفع شود،و چنان؛ تالش داشتند
جسـتند. ولـی گـاه ممکـن بـود مشـکلی سـخت و بـزرگ فـرا           ش کرده و استعانت میتال
ولی به هر حال از فکـر و اندیشـه در راه   ؛ ماندند میکه چه بسا در حل و رفع آن ؛ رسید می

اي متمسک شده و به  کوبیدند، به هر وسیله میشدند، به هر دري رسیده  میحل آن خارج ن
شـدند   مـی گاهی در حل آن به ابزار معمولی و مادي متوسل زدند،   می هر ابزار امیدي چنگ

که شاید به نتیجـه رسـند و پـس از ناامیـدي از آن، راه را     ؛ و همواره بر آن استمرار داشتند
 روي ×بیـت   دادنـد و بـه سـوي مـاوراء الطبیعـه و عـالم غیـب و خـدا و اهـل          میتغییر 

گفتند: ببینیم ایـن مشـکل از    مید خود رسیدند نز  نمی واگردر این مسیر به نتیجه آوردند  می
مسائل علمی است، یا از مسائل اسالمی و دینی است، اگر از طریق پزشک و دارو و درمان 

دانسـتند، و اگـر از طریـق توسـل بـه اولیـاء خـدا و          می شد،آن رااز مسائل علمی می مرتفع

                                                
1 .}عبس مرْ لَهتَغْفإِنْ تَس مرْ لَهتَغْفلَا تَس أَو مرْ لَهتَغْفرَّةً فَلَنْ یاسینَ م  هـولسرو کَفَرُوا بِاللَّه مبِأَنَّه کذَل ملَه رَ اللَّهغْف

  .80توبه:  }نَیالْقَوم الْفَاسق يهدیواللَّه لَا 
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  .  گفتند: از مسائل دینی است  می ؛شد میشفاعت آنان حل 
چنین نیست که یا علمی باشد و دینی نباشد، یـا  گاه  هیچحل مشکلی  که، غافل از این

دینی باشد و علمی نباشد، بلکه حل همه مشکالت از هر دو بعد علمی و دینی خواهد بـود،  
خدایا! مـن هرگـز نـزد پزشـک     « چه در حدیث آمده، فردي بیمار شد، عرضه داشت:  چنان

دهم، جـز ایـن    میگاه تو را شفا ن  خطاب رسید: هیچخواهم!  میروم و فقط شفا را از تو  مین
    »که رفتن نزد پزشک بر عهده تو، و شفاي تو نزد من است.

براین، هم توجه به علم طبابـت و پزشـک و دارو و درمـان، و هـم دعـا و توسـل و        بنا
  هر دو الزم است.  ؛ درخواست شفا از خدا

راه حلـی مـادي   ؛ ل هر مشـکلی که خداوند براي ح دلیل دیگر بر مدعاي فوق آن است،
قرار داده است، چرا که براي هر مسببی، سببی نهاده است و ایـن بـه عنـوان سـنت الهـی      

پس هرگز براي سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت « شود، و در قرآن کریم فرمود: شناخته می
  1»یابی. و هرگز براي سنت الهی تغییري نمی

قبل از آن که کرونـا ویـروس پـا بـه     ؛ رفت میوضعیت مردم جهان به این منوال پیش 
کبراي الهی در بعد نزولـی آمـد، موقعیـت مـردم را در      ۀعرصه وجود گذارد، هنگامی که آی

که همه مردم جهان سخت در شگفت فـرود رفتـه و دسـت در    ؛ اي از تحول قرار داد مرحله
آن قـدر  ت کـه  زیر دندان گذاشته و مبهوت ماندند؟! شگفتی جهانی یگانه!!! چه چیزي اسـ 

                                                
  .43فاطر:  }لًایتحوِ تَجِد لسنَّت اللَّه ولَنْ لًایتَبد اللَّه لسنَّت تَجِد فَلَنْ{. 1
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شود، این قدر ناچیز!!! ولی حـاکمیتی همـه    میبا میکروسکوپ دیده  است که یدنیز و نادیر
در حدي که همه سالطین عالم را تسلیم خود کند، و بـر جهـان    دارد جانبه عظیم و بزرگ
  کنونی حاکم گردد.

قابـل  هاي کـره زمـین،    نظار همه انساندیگر با سایر مشکالت جهان در اَ، این مشکل
ها و امیدها را بایکوت کرده و مسدود سـاخته   مقایسه نیست، چون همه وسایل و ابزار و راه

  است.
خواهد به تمـام بشـریت درس دیگـري دهـد، کـه از       می کرونا ویروسجاست که   این

اند، و آن این است،که: اي انسان! هیچ  نخست و ابتداء زندگی خود تاکنون از آن غافل بوده
هـا   مانی که همه اسباب و علل مادي در مسیر تو از کار افتاد و از مجموعه آندانی در ز می

گاه در درون خود از رحمت واسعه خدا ناامیـد نشـو. آن زمـانی کـه هـیچ       ناامید شدي، هیچ
 چـه فرمـود:   را داري، چنـان  )که خداي توست( العلل تب و علسبب و علتی نداري، اما مسبِ

که ؛ اید! از رحمت خداوند ناامید نشوید د اسراف و ستم کردهبگو: اي بندگان من که بر خو«
  1»آمرزد. زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. خدا همه گناهان را می

قرآن کریم در همه حاالت، انسان را از هدایت به توحید ربـوبی رهـا     شایان ذکر است:
نکرده و به حال خود وانگذاشته است، چون او حکیم است و در تعلیم حکمت سـنگ تمـام   

                                                
عا إِنَّه هو الْغَفُور یغْفرُ الذُّنُوب جمینَ أَسرَفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنَطُوا منْ رحمۀِ اللَّه إِنَّ اللَّه یالَّذ يا عبادیقُلْ {. 1

یالرَّح53زمر:  }م.  
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چه  دهد، چنان میرا گذارده است، خداوند متعال همه کارهاي خود را با علل و اسباب انجام 
، سـازد   نمی خداوند اشیاء راجز به وسیله اسباب جاري« ، فرمود:نقل شده ×از امام صادق

به همین دلیل براي هر سببی شرحی، و براي هر شرحی، علمی، و براي هر علمـی، دروازه  
ناطقی قرار داده است، هر کس آن را بشناسد که شناخته و هر کسی که بدان جاهل باشـد  

  1»هستیم. ̂ مهو ما ائ |رسول خدا ها که جاهل است. آن دروازه
این بود که فرزند را از کانون پدر و مادر به وجـود آورد،  ؛ از جمله کارهاي خداوند متعال

شود، در داستان عیسـی بـن مـریم      می و اسباب آن جز از این طریق نبوده است، ولی دیده
شکند؟ آیا بـراي آن پدیـده چـه حکمتـی اسـت؟ کـه         می پروردگار این سنت تغییرناپذیر را

  ان مفصل آن در سوره مریم ذکر شده است.داست
که مردم در سایه قـانون انجـام هـر کـار در سـایه        شکنی این است،  یکی از علل سنت

شـوند و    می خودآگاه در علل و اسباب غرق علل و اسباب، به طور معمول از روي تغافل و نا
مشکالت بزرگی است، و گردند، و این از  میالعلل غافل  تسبب األسباب و علناخواسته از م

از این غفلت همگانی نجات داد، جز از طریق شکسـتن   توان مردم را  نمی به هیچ وسیله نیز
  سنت که همان داستان آفرینش عیسی بن مریم بدون پدر است.

                                                
 سـببٍ  لکُـلِّ  و جعلَ سببا ءیلکُلِّ شَ إالّ بِأسبابٍ، فَجعلَ اءیاألش يجرِیان  أبى اللّه ُ«:  ×مام الصادقُ. اال1

ذلـک  مـن جهِلَـه    شَرْحٍ علما، و جعلَ لکُلِّ علمٍ بابا ناطقا، عرَفَه من عرَفَه، و جهِلَه لکُلِّ شَرْحا، و جعل
  .]1/183/7 :یالکاف» رسول اهللا ونحن
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که طبـق شـأن نـزول    ؛ فقدان پدر براي عیسی بن مریم، سبب انحراف برخی شده بود
العیاذ بـاهللا فرزنـد خـدا یـا     » عیسی«که ؛ پنداشتند می که درباره عیسی بن مریم مردم؛ آیه

کـه  ؛ چون آدم اسـت  مثل عیسی در نزد خدا هم« این آیه در پاسخ نازل شد:؛ خود خداست
جاي ؛ در این جا فرمود: که اگر عیسی بن مریم بدون پدر تولد یافت 1»او را از خاك آفرید.

باشد، زیرا موضوع آفـرینش    نمی ويتعجب نیست و دلیل بر فرزندي خدا یا عین خدا بودن 
انگیزتر بود. چون او بدون پدر و مادر به دنیا آمد، هـر کـاري در    از این هم شگفت ×آدم

تنها کافی است بفرماید: موجود باش، آن هم موجود ؛ برابر اراده خداوند سهل و آسان است
  شود، براي او یک برگ و یک جهان در خلقت هیچ فرقی ندارد.  می

گاه در سایه علـل و    تنها خداست ونباید خدا را هیچ؛ هم واس اساس در همه چیزآري م
  اسباب مغفول گذارد.  
قدرت قهاري که به  که با سیطره و؛ اي آمد گونه  به کرونا ویروسکه ؛ شایان ذکر است

 از همـه گرفـت.   اختیـار را  و به طور استثنایی بر همه چیـز مسـلط گردیـد.   ؛ اذن خداداشت
ها درسی دهد، که اي انسان کره زمین! چرا تـو هلـوع هسـتی؟!     به تمام انسان خواست  می

طاقت آفریده شده است، هنگامی کـه بـدي    به یقین انسان حریص و کم« چه فرمود: چنان
و بخـل  ( شـود  کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگـران مـی    می تابی به او رسد بی

                                                
  .59آل عمران:  }عند اهللا کمثل آدم خلقه من تراب یسیان مثل ع{. 1
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  1»)ورزد می
هاي کره زمین! چرا فقط در خطر و هالکت بـه او   اي انسان  :بگوید؛ آمد کرونا ویروس

هنگامی که سـوار بـر کشـتی شـوند خـدا را بـا اخـالص        «چه فرمود:  کنی؟! چنان نظر می
کنند) اما هنگامی که خدا آنان را به خشـکی رسـاند و    و غیر از او رافراموش می( خوانند می

    2»شوند. نجات داد باز مشرك می
تو چنین نباش که وقتی خطر مرگ و زلزله و یا مـوج    تا به تو بگوید: آمد کرونا ویروس

آب دریا بر کشتی براي تو پیش آمد، گرد و غبار شرك را در مـدت کوتـاهی از دلـت پـاك     
چـه  ؛ گزاري شـیطان اسـت، تـو بایسـتی     کنی و بعد از آن دوباره دل و قلبت محل تخم می

  سـالحی،  و چه حالت نبودن اسباب و بی؛ معمولیحالت رفاه و تمکن و بودن اسباب و رفاه 
چـه   جز به آنو« چه فرمود:  چنان؛ فقط به او تکیه کنی و تنها او را بشناسی تدر همه حاال

  3»که هیچ کیفري ندارند.)( شوید، جز بندگان مخلص خدا دادید کیفر داده نمی انجام می
انسـان بـه غفلـت گرفتـار      ؛شود، که یک آنی از زمان کیفر همیشه، در جایی مطرح می

؛ شـود  چنین وضعیتی در میان مردم تصور می  شده و در آن زمان از خداوند غافل شده باشد،
اي  ولی بندگان مخلص، همواره در تمام آنات وصل به اویند. و در وصل به او، هیچ فاصـله 

                                                
  .20و19معارج: }منُوعا رُیالْخَ إِذَا مسه الشَّرُّ جزُوعا و مسه إِذَا هلُوعا خُلقَ الْإِنْسانَ إِنَّ{. 1
 .65عنکبوت:  }شْرِکُونَیإِذَا هم  إِلَى الْبرِّ نَجاهم فَلَما نَیالد لَه نَیمخْلص اللَّه دعوا الْفُلْک یف رکبوا فَإِذَا{. 2

  .40-39صافات:  }نَیاللَّه الْمخْلَص عباد إِلَّا تَعملُونَ تُجزَونَ إِلَّا ما کُنْتُم وما{. 3
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 ود آیـد، بنـا  که خألیی براي غیر خدا باشد. تا زمینه کیفر به وجـ ؛ شان با خدا نبوده در میان
  اند.   براین، آنان با وصل به او به همه چیز رسیده

که چگونه مـن نـاچیز کـه اصـالً در     ؛ تا به همه بشریت گوشزد کند؛ آمد کرونا ویروس
وقتی آمدم همه اسـباب و ابـزار شـما را از کـار انـداختم.        شوم، مینگاه احدي از شما دیده ن

نشین نمـودم، شـما نبایـد ایـن قـدر در        خانههمه شؤون شما را تعطیل کردم، همه شما را 
دانیـد؟ علـت آن    مـی آیا علت ضـعف خـود را   ؛ شخصیت و ناچیز باشید مقابل من ناچیز، بی

است که شما به غیر خدا دل بستید و اگر به غیر خدا دل نبسته بودید، و تنها بـه او اعتمـاد   
اي تکیـه   پشـتوانه  تـرین  داشتید، جاي کمترین حرکتی براي من نبود، چون شما بـه بـزرگ  

آیـا خداونـد   « فرمایـد:   مـی  کرده بودید، و به همین جهت است که خداوند خطاب به انسان
  1»اش کافی نیست؟! نجات و دفاع از) بنده( براي

  برخورد یگانه با مردمو کرونا ویروس
 برتـر  نـژادي و خـود   کرونا ویروس قدم به عرصه وجود گذارد، تبعیض ؛ پیش از آن که

آورد،وبـه   اي که هر کس موقعیتی را بـه دسـت مـی    گونه  گرفته بود، به فرابینی، همه جا را
 از را هـا  منصب؛ تا جایی که امکان دارد ،همواره درصدد آن بود که؛ رسید  می منصب بلندي

 عطـا خود بـه همفکـران  و یا گانوابسـت  بـه افرادي که زیر مجموعه خود بوده سلب نماید.و
بلکـه در  ؛ نماید. و این داستان نـه تنهـا در دنیـاي فعلـی در سـایر کشـورها تحقـق یافتـه        

                                                
  .36زمر:  }عبده بِکَاف اللَّه سیأَلَ{. 1

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  224(    

به ویـژه در دولـت   ؛ جمهوري اسالمی ایران نیز  کشورهاي اسالمی و دینی، و حتی در نظام
فعلی بسیار محسوس و مشهود است، یعنی دولت کنونی دقیقاً هماننـد دولـت عثمـان بـن     

کـه عثمـان همـواره تمـام افـراد غیـر       چرا؛ دولت اموي گردیده گذار عمان خلیفه سوم، پایه
نمـود و بـه تـدریج همـه وابسـتگان       مـی  ها عزل ها و منصب وابسته به خود را از مسئولیت

چنـان کـه     المال مشغول بودند، آن گماشت، و همه به خوردن بیت  می خویش را بر مناصب
عثمان) به حکومت رسـید کـه   ( ومیتا س« فرماید:  می ×المؤمنین حضرت امیر بیان، امیر

امیه) به همراهـی او   بنی( اي جز انباشتن شکم و تخلیه آن نداشت و دودمان پدري او برنامه
المـال دسـت     خورد به غـارت بیـت   خاستند و چون شتري که گیاه تازه بهار را با ولع می بر

 سـاخت و شـکم   اش پنبه شـد و اعمـالش کـار او را تمـام     در نتیجه این اوضاع رشته؛ زدند
  1»ش ساخت.ننگو بارگی سر 

؛ قبل از تحقق حکومت، انتخاب مردم در تعیین حاکم مطرح است؛ شایان ذکر است که
گاه فرد   که هیچ؛ که همه تالش با بینش کامل قبل از تحقق حکومت بر عهده مردم است

به مسند بنشانند، را  ترین ناالیق را مقدم ندارند و پیوسته درصدد باشند، فرد بهترین و الیق
  2»را به صاحبانش بدهید. ها  دهد که امانت خداوند به شما فرمان می« چه فرمود:  چنان

                                                
الْإِبِلِ  هخضم اللَّه مالَ خضمونیه یأَبِ بنُو معه و قَام و معتَلَفه لهینَث نَیب هیحضْنَ نَافجاً أَنْ قَام ثَالثُ الْقَومِ إِلَى«. 1

معروف بـه   3نهج البالغه خطبه » بِطْنَتُه بِه کَبت و ه عملُهیأَجهزَ علَ و فَتْلُه هیعلَ انْتَکَثَ أَنِ إِلَى عِینبتَۀَ الرَّبِ
 ه.یشقشق

  .58نساء:  }أَهلها إِلَى الْأَمانَاتتُؤَدوا  أْمرُکُم أَنْی اللَّه إِنَّ{. 2
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کـه  ؛ گرچه آیه در خصوص داوري و قضاوت است، ولی چون امانت معناي وسیعی دارد
گردد، مثـل اعتبـار لیاقـت و برتـري      هم شامل امور مادي و هم امور معنوي و اعتباري می

توان از آن دربـاره واژه مناسـب، مثـل ریاسـت       می به دیگران براي حاکمیت،فردي نسبت 
   جمهوري و یا نمایندگی و غیر آن استفاده کرد. 

قرآن کریم به عنوان حجت بالغه و رسا از سوي خداوند است، براي این ؛ و از آن جا که
د، در آیـه بعـد   مصداق براي مسئولیت و حاکمیت را به نوع مردم معرفی نمای ترین که عالی

 نیز) پیامبر خدا و اولوا االمـر ( اید! اطاعت کنید خدا را، و اي کسانی که ایمان آورده« فرمود:
حاکمـان بـراي    ترین شود بهترین و الیق معلوم می 1») را اطاعت کنید.|اوصیاء پیامبر(

هـا   آنحاکم ؛ ها چنین بودند که باشند. اگر حکومت  می ایشان ^حکومت پیامبر و اوصیاء
گونه تبعیض نژاد و برتري دادن بـدون    که هیچ؛ بودند  می ^پیامبر و اوصیاء مکرم ایشان

  شد.   میمالك در مجموع مسئولین دیده ن
البیان نقل شده، که این آیـه زمـانی    در تفاسیر اسالمی از جمله مجمع؛ در ذیل آیه فوق
د، عثمان بن طلحـه کـه   با پیروزي کامل به سمت مکه وارد گردی |نازل شد که پیامبر

کلیددار خانه کعبه بود را احضار کرد و کلید را از او گرفت، تا درون خانـه کعبـه را از وجـود    
کـه  ؛ پـس از انجـام آن مقصـود تقاضـا کـرد      |پاك سازد. عباس عموي پیـامبر  ها  بت

گویـا  ( نگردانـد!  از این حال به بعد کلید را به وي بسپارد، و دیگر به طلحه بـر  |پیامبر
                                                

  .59نساء:  }منْکُم الْأَمر یالرَّسولَ وأُول عوایوأَط عوا اللَّهیأَط آمنُوا نَیها الَّذیأَ ای{. 1
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اش سـوء اسـتفاده کنـد) ولـی      عباس میـل داشـت از نفـوذ اجتمـاعی و سیاسـی بـرادرزاده      
خالف این تقاضا، کلید را به عثمان بن طلحه تحویل داد، در حالی که آیـه   بر |پیامبر

  1کند. میمورد بحث را تالوت 

  ویژگی بهترین زمامدار

معه و امتـی را بـر دوش   قبل از هر چیز زمامدار هر حکومتی، چون مسئولیت ساختن جا
سیاست ویژه،   ها و صفات فردي از قبیل: نخست باید قبل از پذیرش مسئولیت ویژگی؛ دارد

هر کـس خـود   « فرمود: ×مؤمنان خودسازي و اصالح نمودن درونی را داشته باشد، امیر
  2»ها نگه دارد) او سیاست را درك کرده است. نفس را از بدي( را سیاست کند
هاي) خود را گسترش دهـد، سـزاوار ریاسـت و زمامـداري     ( هر کس نیکی«نیز فرمود: 

  3»است.
ها به وي بسیار متمایـل   هر کس معروف و نیکی خود را گسترش دهد، دل« نیز فرمود:

  4»گردند.
آري هنگامی که از سـالمت درونـی خـود مطمـئن نبـود و بـراي حفـظ آن از عیـوب         

                                                
 .63/ 3ان: یمجمع الب. 1

 .629غرر الحکم:  }اسۀَینَفسه أدرك الس من ساس{:  ×یمام عل. اال2

 .629: غرر الحکم }بذَلَ معرُوفَه، استَحقَّ الرئاسۀَ من{:  ×یمام عل. اال3

  .659غررالحکم: » هیإِلَ اَلرَّاغب کَثُرَ معرُوفَه بذَلَ منْ«. 4
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  ×خواهـد بـود، چنـان کـه امیـر مؤمنـان      نکوشید، در این صورت فاقد لیاقت بر ریاست 
هر کس که با نفس خود خیانت روا دارد، قادر بر پند دادن به غیر خود نخواهد « فرماید:  می
  1»بود.

مـردم) و  ( خـود را بـراي رعیـت   ، زمامداران کسی اسـت کـه   ترین خردمند« نیز فرمود:
ت را از خود سـاقط  که راه حجت و بهانه رعی؛ زیردستان به طوري سیاست و نگهداري کند

  2»که حجت خود را بر آنان ثابت نماید.؛ سازد و رعیت را طوري سیاست و نگهداري کند
د، تـا دولـت   نخوردار باش ها بر که باید رؤساي جمهور از آن؛ این اجمالی از صفاتی است

. البته کتـابی در ایـن بـاره نوشـته     گردانندگزار مردم   ند و خدمتدهبر مسیر حق حرکت  را
    3توانند به آن مراجعه کنند. شده و مراجعین جهت اطالع بیشتر می

فرمانـداري  «... چنـین نوشـت:    »استاندار آذربایجان« به اشعث بن قیس ×امام علی
  4»ات واگذار شده است. براي تو وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی است که به عهده

و آن کس که پنهـانی و  « ت فرمود:آوري صدقا اي خطاب به کارگزاران جمع نیز در نامه

                                                
 .628غررالحکم: » رَهینصح غَی لَم من غَش نَفسه«:  ×ین علیر المؤمنی. ام1

حجتُه  به ثبتی ۀَ بمایسقطُ عنه حجتَها، و ساس الرَّعی ۀِ بماینفسه للرَّعأعقَلُ الملوك من ساس «: ×. عنه2
 .211غرر الحکم: » هایعلَ

 ف مولف.یسته در اسالم:تالیکارگزاران شا. 3

 .5نهج البالغه، نامه  }أَمانَۀٌ عنُقک یبِطُعمۀٍ و لَکنَّه ف لَک سیإِنَّ عملَک لَ{. 4

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  228(    

  1»آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهی را ادا کرده است.
ات بـه مـن خبـري     درباره« خطاب به قماشی از کارگزاران چنین فرمود:؛ اي نیز در نامه

اي  شـم آورده که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشی خدایت را به خ؛ رسیده است
که تو غنایم مربوط به مسلمانان را کـه بـه   ؛ اي. گزارش این است و امامت را عصیان کرده

شان در ایـن راه ریختـه شـده، در     هاي شان به دست آمده و خون هاي وسیله اسلحه و اسب
سـوگند بـه کسـی    ؛ کنی اي تقسیم می ات که خود برگزیده نشینان قبیله بین افرادي از بادیه

اگر این گزارش درست باشد، در نـزد مـن خـوار    ؛ !ه را شکافت و روح انسان را آفریدکه دان
خواهی شد. و ارزش و مقدارت کم خواهد گشت، پس حق پروردگـارت را سـبک مشـمار و    

هـا از حیـث عمـل خـواهی      کـارترین   که از زیـان ، بودي دینت اصالح مکن دنیایت را با نا
  2»بود.

کردنـد، تـااین    مـی آمدند و عمل  میسر کار  رن منوال بها باید بدی گفتنی است حکومت
که کرونا ویروس با اقتداري یگانه از سوي خداوند متعال آمد و همه نظام دولتی و مردمـی  

براي هیچ کس فضـیلت  وو شاهنشاهی، و غیر آن را به هم زده و براي همه هشداري بود، 
  وامید دروغین را به هم زد و با همه با یک چشم نگاه کرد.  و برتري قائل نشد، دولت تدبیر

خداوند گویا با ایجاد این وضعیت موجود و ارسال مأموریت کرونا ویروس، خواسـته بـه   

                                                
  .26نهج البالغه، نامه: » الْامانَۀَ يفَقَد اد، و فعلُه و مقالَتُه، تُهیسرُّه و عالن خْتَلفی منْ لَم« :×یقال عل. 1
  .19نهج البالغه نامه: . 2
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چـه را کـه در هـر     همه مردم عالم خطاب فرماید: اي مردم عالم جهان کنونی! من هـر آن 
و حجـت را بـر شـما تمـام     ؛ را گفـتم زمانی در رشد شما مؤثر بوده که باید گفته شود، همه 

دلیلی که براي هـیچ کـس   ( قاطع) براي خداست( بگو: دلیل رسا و« چه فرمود: کردم، چنان
ولـی او  ( کنـد  به اجبار) هـدایت مـی  ( گذارد) و اگر او بخواهد همه شما را میاي باقی ن بهانه

رد، کـدام یـک از   کشور در روي کره زمین وجود دا 205اکنون  1»کند.)  نمی هدایت اجباري
  خواه در خدمت مردم است؟!  مند و عدالت  این کشورها به یقین دولت عدالت

خـواهی    توانسـتند: مطـابق عـدالت    مـی که از روي انصاف باید گفت: هیچ کـدام! آیـا ن  
ولی نخواستند چون خـداي خـود    ،توانستند  می ؛امیرالمؤمنین عمل کنند؟ اگر خواستار بودند

آیا دیدي کسی را که معبود خود را هواي «  چه فرمود:  گزیدند. چنان را هواي نفس خود بر
بر این که شایسته هـدایت نیسـت) گمـراه    ( نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی

  2»اي افکنده است. ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده
ند و هیچ حکـومتی بـه خـود    یا شاید چون همه ممالک به فکر استعمار و استثمار مردم

که با دید تساوي و برابري به نوع رعیت و توده مـردم نظـر کنـد و یـا چـه      ؛ داد میاجازه ن
  دانستند.  می ها تساوي و برابري را غیر ممکن بسیاري از آن

                                                
 .149انعام:  }نیقل فلله الحجه البالغه ولو شاء اهللا لهد ا کم اجمع{. 1

 }بصـرِه غشَـاوةً   جعلَ علَـى  و وقَلْبِه خَتَم علَى سمعه و علْمٍ اللَّه علَى وأَضَلَّه هه هواهمنِ اتَّخَذَ إِلَ تیأَفَرَأَ{. 2
 .23ه:یجاث
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چـه    چنـان ؛ قـدرت اسـت   ترین  از یک سو با قدرت خود که بزرگ؛ در این راستا خداوند
  1»است.  ها) قدرت( ها ) باالي دستقدرتش( دست خدا« فرمود:

خداوند انجام « چه فرمود:  دهد، چنان  می و از سوي دیگر، هر کاري که اراده کند انجام
    2»دهد هر چه را اراده کند. می

حکومـت امـروز بـراي کیسـت؟ بـراي      « شـود:  و از سوي دیگر، در روز قیامت گفته می
  3»خداوند یکتاي قهار است.

امـروز ملـک   « گوینـد:  مـی گویا تمام ذرات عالم و مجموعـه موجـودات از زبـان حـال     
بـراي خداونـد یکتـاي قهـار       گوینـد:  ها نیز یـک صـدا مـی    حکومت از آن کیست؟ و همان

هـاي مسـتانه طاغوتیـان     دیگر در آن جا نه خبري از حکومت جباران و نه از نعـره  4»است.
  هیچ نیست.

تا این چنین ؛ از این قهاریت را به کرونا ویروس عطا کردهخداوند گویا گوشه و نمودي 
هـا، مـردم    بر سراسر جهان حاکم شود و نسبت به همه مردم جهان اعـم از فقیـر و قـارون   

قلـدران، اسـالمی یـا غیـر      جمهور، رؤساي معتدل و اسالمی و زورگـو یـا    عادي، و رؤساي
د قاطع کند، و به طـور  رت بر خونواخ   اسالمی و به طور یکسان در همه شؤون به طور یک

                                                
 .10فتح:  }هِمیدید اللَّه فَوقَ أَی{. 1

  .14حج:  }دیرِیما  فْعلُی اللَّه إِنَّ{. 2
3 .}لْکنِ الْممیالْ للَّهل مو داحارِ الْو16غافر: }الْقَه. 

4 .}لْکنِ الْممیالْ للَّهل مو داحارِ الْو16غافر:  }الْقَه.  
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و براي اولین بار در عمر بشریت برخورد یگانـه بـدون    روبه روشودمساوي، عادالنه با همه 
  تبعیض را اظهار دارد.

  حرث نسل و کشتار عدم و کرونا ویروس

هـا بـه طـوري     کرونا ویروس پا به عرصه ظهور گزارد، کشـتن انسـان  ؛ پیش از آن که
ده بودند. در جنگ جهـانی اول در سـال   یزیاکشی دست  که برخی به نسل؛ عادي شده بود

تـا  ؛ جمعی را به قـدري شـیوع داد   میالدي، امپراطوري عثمانی، کشتار دسته 1917ـ   1915
هـاي ارامنـه در    ونیم میلیون نفر از ارامنه را کشت و کشته  حدي که بین یک میلیون و یک

روسـیه،   هـا بـه   ها هزار تن از آن نفر رسید و ده 600000میالدي به  1923تا  1915ترکیه 
  1ایران، لبنان، سوریه، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کردند.

  رئـیس  »ها بیاریمانـا  جووینال« میالدي به دنبال سقوط هواپیماي حامل 1994در سال 
» تـو قـوم هو «نزدیکی کیگالی پایتخت این کشور به وقـوع پیوسـت،    وجمهور وقت روانداد

 حکومـت، آغـاز در    نسـبت داد، همـین امـر در جامعـه بـی     » قوم توتسـی «این عمل را به 
؛ فاجعـه انسـانی   تـرین   کشـی تاریـک    هاي شدید میان این دو قوم شد. در این نسـل  گیري

هـزار زن تجـاوز    500تـا   200هزار نفر مرد و زن و کودك بـه   800عالوه بر کشته شدن 
  2جنسی شد. 

                                                
 .1357ر، تهران،یرکبین،انتشارات امیل رائیان، اسماعیقتل عام ارمن. 1

 .یفارس یس یب یمن از فرزندم متنفرم ب. 2
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 و؛ کشی آنان دسـت یافـت    که به نسل» روهینگیا«ضد مردم مسلمان دولت میانمار بر 
بـه پایـان    2017آغـاز و در ژانویـه    2016در دو مرحله آغاز شد: مرحله اول در اکتبر سـال  

آغاز و از آن زمان تا کنون ادامه دارد. این بحـران بـیش    2017رسید و مرحله دوم در اوت 
هـزار نفـر از    600000ورهاي همسایه کـرد، نیـز   نفر را مجبور به فرار به کش 1000000از 
  1ها به بنگالدش فرار کردند. آن

کـه نزدیـک بـه    ؛ کشی  جمعی و نسل یا همه سوزي به کشتار دسته؛ هولوکاست یا شوآ
یازده میلیون نفر به خصوص شش میلیون یهودي بـر پایـه نـژاد، و ملیـت در طـی جنـگ       

دو سوم جمعیـت یهودیـان اروپـا    ؛ بق خبرجهانی دوم به دست آلمان نازي کشته شدند و ط
دند. و تخمـین  به قتل رسـی سازي قومی   کشی و پاك  در جریان هولوکاست به عنوان نسل

  .  رسیدنفر  3495000ها بیش از  شدگان در اردوگاه کلی از مجموع تعداد کشته
اي است که در سـال   سوزي، همان حادثه جمعی) یا همه کشتار دسته( هولوکاست ایرانی

 2میالدي) به عنوان قحطی بزرگـی رخ داد  1919ـ   1917( هجري شمسی 1298ـ   1296
رغـم   ، این دوران مصادف با جنگ جهانی بود، علـی شتدابه دنبال که تلفات جانی فراوانی 

هـایی از ایـران توسـط نیروهـاي      طرفی در جنگ از سوي حکومت ایران بخـش   اعالم بی

                                                
  .10/09/2017افت شده در یفارس، در يخبرگزار. 1
ـ بزرگ در ا ی،قحط1344تهران  یاتیکف، ترجمه دخانیروشنیاول، م یران در جنگ جهانیا. 2 -1917ران ی

 .يدیمجد، مترجم معصومه جمش ی، محمد قل1919
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اي از  اند کـه مجموعـه   متخصصان چنین ارائه داده روسیه و انگلیس اشغال شده بود، برخی
آنفوالنزاي اسـپانیایی و اعتیـاد فراگیـر بـه تریـاك       1918وبا، ماالریا، و دنیاگیري   قحطی،

هـا تـا سـه     و رأي غالب در رقم کشته 1سبب نرخ غیر عادي مرگ و میر در ایران شده بود
  میلیون نفر است.

عذاب الهی آمده و همه مـردم دنیـا تنهـا     یب وو اکنون که کرونا ویروس به عنوان تاد
که خود را از شر این کرونا ویروس نجات دهند و بیشترین امکانات خود را در ؛ نددرصدد آن
شود، اسرائیل این حیوانـات جنگلـی کـه     باز دیده می؛ کرونا ویروس به کار گرفته رهایی از

همواره جهت جدایی ایرانیان از روسـیه  ؛ بیم وخوف دردلشان راه نیافتهاي  ازعذاب الهی ذره
افـروزي در   کنـد و آتـش   مـی به طور فراوان حملـه  ؛ شان از بشار اسد و جلوگیري از حمایت

  کند. میمنطقه را ترك ن
اي از دریاي کشتار در جهان بود که نقل شـد.   ها و جرعه در نهایت این اجمالی از جنگ

هـا کـه    کیفـر آن « چه فرمود: بود،چنان و قاتالن و کشندگان مردم مستحق کیفري خواهند
و با تهدیـد  ( کنند میخیزند و اقدام به فساد در روي زمین   می با خدا و پیامبرش به جنگ بر

برند) فقط این است که اعدام شـوند    می و اسلحه مدرن به جان و مال و ناموس مردم حمله
ها، به عکـس   چپ) آن( پاي راست) و( چهار انگشت از) دست( و یا به دار آویخته گردند. یا

                                                
  .1344تهران  یاتیترجمه دخان فکیروشنیم اول، یدر جنگ جهان رانی. ا1
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  1»ها در دنیاست. دند این رسوایی آن یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گر
کشـی بدهنـد،     آري قاتالن باید بدانند که چگونه قادرند پاسخ تهدید الهـی را در نسـل  

گناه و تقصیر در محاسبه به موازات کشتن کـل بشـریت از     تهدیدي که کشتن یک نفر بی
چـه در تـورات    گردد، چنان ها محسوب می ابتدا تا قبل از تحقق قیامت تا پایان حیات انسان

هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روي زمین بکشد، چنان است که « فرمود:
  2»ها را کشته است. گویی همه انسان

مسـیر خطـاي   کشـی،    هاي آسمانی در قتل و نسل ولی دنیاي معاصر با آمدن این پیام
گویـا خبـر   ؛ به طوري که در اخبار شبانگاهی همواره، قسم اعظمی از آن؛ خود را تغییر نداد

شـود شـبی اخبـار بـه پایـان برسـد و در         مـی  کـم   دهد، میکشی خبر   خانه و حیوان  سالخ
هایی از جهان سخن از کشتار به میان نیاید. و همواره بر عادت خشمانه و سـبعیت و   گوشه

مأمور مسلط و چیره الهی پا به عرضـه   کرونا ویروستا این که   دهد، می خود ادامهدرندگی 
اي خشم الهی  چنان حاکمیت مطلق را به همه سو گسترش بخشید، و به گونه  گذاشت، آن

  نقاط جهان رساند. تا حدي که مأموران کشتار مردم را از منصـب   را به طور کامل به اقصی
من خود مسئولیت کشتار را به طور کامل بر عهده دارم،شـما    ت:شان عزل نمود. و گویا گف

                                                
ـ أَ أَو تُقَطَّع صلَّبوایقَتَّلُوا أَو یأَنْ  فَسادا الْأَرضِ یف سعونَی رسولَه و و اللَّه حارِبونَی نَیالَّذ جزَاء إِنَّما{. 1 هِم یدی

ملُهجأَرنْ وم لَافخ ضِی أَونَ الْأَرا م33مائده:  }نْفَو. 

  .32مائده:  }عایالنَّاس جمقَتَلَ  الْأَرضِ فَکَأَنَّما یف فَساد نَفْسٍ أَو ریبِغَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْسا{. 2
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اي را بـر عهـده خـویش     دیگر بر این کار ادامه ندهید، من طبق مقدرات الهی، مـرگ عـده  
شوند تذکر و هشـدار خـواهم بـود،      می نشینانم که به من مبتال دارم، و براي بسیاري از هم

به صورت اسلحه و ابزار جنگـی، تـوپ و   جمعی که   کشتار دسته کرونا ویروسدرعصرآري 
چیده شد، به جز از سوي اسرائیل که در این مقطع هم از حمله به  موشک و غیر آن بود بر

کنونی امـروز،   کرونا ویروس ترین  نداشت، که این خود یکی از بزرگ سوي سوریه دست بر
  شاءاهللا باید عمرش به پایان رسانده شود.    که ان؛ و غده سرطانی است

  مهمان دعوتی جهانی کرونا ویروس

قبل از آن که کرونا ویروس بیاید، هر کس به کار روزمره خود مشـغول بـود، و نـه بـه     
کرد خود هم راضی و خشنود بود، چـرا کـه خداونـد      نحو گمان، بلکه به طور یقین از عمل

 این امت شما امـت واحـدي اسـت، و مـن پروردگـار شـما هسـتم، پـس از        « متعال فرمود:
ها کارهاي خود را در میان خویش به پراکندگی کشاندند و هـر   مخالفت) من بپرهیزید! آن(

  1»چه نزد خود دارند خوشحالند!  و عجب این که) هر گروه به آن( گروهی به راهی رفتند
پرستی و شرك رو به کفـر آوردنـد و بـه ایـن عمـل        چه بسیار مردمی که به خاطر بت

چـه    چنـان ؛ مسـتند  ال و در زنـدگی همـواره مغـرور و سـر    نابخردانه خود خرسند و خوشح
چـه رسـوالن خـود را بـدان فرسـتادیم       آسمانی) و آن( همان کسانی که کتاب« فرماید: می

                                                
 }فَرِحـونَ  هِمیلَـد  کُلُّ حزْبٍ بِمـا  نَهم زبرًایب فَتَقَطَّعوا أَمرَهم أُمۀً واحدةً وأَنَا ربکُم فَاتَّقُونِ هذه أُمتُکُم وإِنَّ{. 1

 .53و 52مومنون: 
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دانند!، در آن هنگام که غـل و زنجیرهـا    نتیجه کار خود را) می( تکذیب کردند، اما به زودي
کنند سپس در آتـش   میکشند و در آب جوشان وارد  میها را  بر گردن آنان قرار گرفته و آن

چـه را همتـاي خـدا قـرار      شود: کجایند آن ها گفته می شوند! سپس به آن میدوزخ افروخته 
گویند: همـه از نظـر    میها  آن؛ کردید دادید، همان معبودهایی را که جز خدا پرستش می می

گونـه   کـردیم! ایـن   پرستش نمـی  چیزي را؛ ما پنهان و گم شدند، بلکه ما اصالً پیش از این
عذاب) به خاطر آن اسـت کـه بـه نـاحق در زمـین      ( سازد، این خداوند کافران را گمراه می

  1»پرداختید! می کردید و از روي غرور مستی به خوشحالی میشادي 
هـا   چه براي انسـان  که همه آن، که از سوي خداي حکیم؛ ستجاي شگفت ا چه بسیار

داند، و نیـز هـر انفـاق و دسـتگیري از ضـعفا کـه        مید را دقیقاً مصلحت است و اولویت دار
فرماید. و بـه خـاطر عظمـت ایـن       می پذیرفته تلقی همراه با منت و آزار باشد را مطرود و نا

خداونـد بـر مؤمنـان    « چـه فرمـود:   کند، چنان میعطیه و بزرگی آن، منت را همراه آن ذکر 
هـا، پیـامبري از خودشـان     در میـان آن  نعمـت بزرگـی بخشـید) هنگـامی کـه     ( منت نهاد،

ها را پاك کند و کتاب و حکمـت بیـاموزد و    ها بخواند و آن برانگیخت، که آیات او را بر آن

                                                
1 .}وایالَّذا نَ کَذَّببِمتَابِ وبِالْک لَنَاأَرسر لْنَا بِهس فوی فَسالْأَغْلَالُ ف ونَ إِذلَمو یع هِمنَاقلُ  أَعلَاسونَیالسبحس یف 

میالْحمِ ثُم رُونَیالنَّارِ  یفجس ثُم أَیق ما كیلَ لَهتُشْرِکُونَ نَ م نْتُم  لْ لَمنَّا بقَالُوا ضَلُّوا ع ونِ اللَّهنْ دنَکُـنْ  م
 وبِمـا کُنْـتُم   رِ الْحـقِّ یالْأَرضِ بِغَ یف تَفْرَحونَ ذَلکُم بِما کُنْتُم نَیاللَّه الْکَافرِ ضلُّیئًا کَذَلک یشَ منْ قَبلُ نَدعو

  .75-70غافر:  }تَمرَحونَ
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  1»البته پیش از آن، در گمراهی آشکاري بودند.
ولی آیا این مردم به پاس منت الهی بر عظمت پیامبران، وقعی نهادند و احترام نموده و 

  پیشگاه رسوالن فرو آوردند؟!!سر خضوع به 
تنها تو را استهزاء نکردند) پیامبران پیش از تو را نیـز مـورد   (« چه فرمود: چنان؛ نه هرگز

ها را گرفتم: دیـدي مجـازات مـن     استهزاء قرار دادند، من به کافران مهلت دادم، سپس آن
  2»چگونه بود؟!

ن خدا را تکذیب کردند و وعده اقوام) فرستادگا( ها هر یک از آن«در جاي دیگر فرمود: 
  3»ها تحقق یافت. عذاب درباره آن

گفتنی است که نظیر این آیات زیاد است، که بیشترین مردم به جـاي ایـن کـه نعمـت     
روي آوردن بـه رسـوالن و کمـال    ؛ عظیم را بشناسند و شکر آن را به جا آوردند و شکر آن

مام شئون زندگی از آنان پیـروي نمـودن   هاي آسمانی در ت استقبال از آنان است و به برنامه
کفران نعمت نمـوده، و   ترین  توجهی نمودند، بزرگ  گردانده و بی  است. ولی همین که روي

و از هر چیزي که از او خواستید به شـما  « چه فرمود: مشمول چنین آیات قرار گرفتند، چنان
گـر و   انید کـرد، انسـان سـتم   ها را شماره نتو هاي خدا را بشمارید هرگز آن داده و اگر نعمت

                                                
 الْکتَـاب و  علِّمهمیهِم ویزَکَِّی اته ویآ هِمیعلَ تْلُویأَنْفُسهِم  منْ هِم رسولًایف نَ إِذْ بعثَیالْمؤْمن اللَّه علَى لَقَد منَّ{. 1

  .164: آل عمران }نٍیمبِ ضَلَالٍ یلَف قَبلُ منْ وإِنْ کَانُوا الْحکْمۀَ
 .32رعد:  }کَانَ عقَابِ فیفَکَ أَخَذْتُهم ثُم کَفَرُوا نَیللَّذ تیفَأَملَ بِرُسلٍ منْ قَبلک ولَقَد استُهزِئَ{. 2

3 .}لَ کُلٌّ کَذَّبقَّ الرُّسفَح عیو14ق:  }د. 
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  1»ناسپاس است.
و اگر ناسپاسی کنیـد مجـازاتم   « وقتی به جاي شکر، کفران نعمت به میان آمد، فرمود:

  2»شدید است.
بـه عـدم تخفیـف در آن    ؛ در جاي دیگر عذابی که مترتب بر کفـران نعمـت اسـت را    و

هاسـت،   بـراي آن دوزخ  و کسانی که کـافر شـدند، آتـش   « فرمود: چنان چه؛ نمود توصیف
شود تا بمیرند و نه چیزي از عذابش از آنان تخفیـف داده   شان صادر نمی هرگز فرمان مرگ

زننـد:   هـا در دوزخ فریـاد مـی    دهـیم، آن  اي را کیفر می شود، این گونه هر کفران کننده می
 در( دادیـم  غیر از آن چه انجـام مـی  ؛ پروردگارا! ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم

در آن ؛ اي که هر کس اهـل تـذکر اسـت    شود:) آیا شما را به اندازه ها گفته می پاسخ به آن
الهی) به سراغ شـما نیامـد؟! اکنـون بچشـید کـه      ( شود عمر ندادیم و انذار کننده متذکر می

  3»براي ظالمان هیچ یاوري نیست.
قتـاً مسـتحق   کـه حقی ؛ برانگیز توده مـردم اسـت   این اجمالی از وضعیت اسفبار و تأسف 

هـاي   از جملـه سـنت   که؛ عذابند و اگر مدت معلومی که خداوند براي هر امتی مقدر نموده

                                                
1 .}آتَاکُمنْ کُلِّ وم وهأَلْتُما سإِنْ موا ودتَع تمعن اللَّه کَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ الْإِنْسوهص34م: یابراه }لَا تُح.  
 .7م: یابراه }دیلَشَد یکَفَرْتُم إِنَّ عذَابِ ولَئنْ{. 2

3 .}الَّذنَ کَفَرُوایو نَار ملَه نَّمهلَیلَا  جفَیقْضَى ع وتُوایهِملَا  میومنْهع ا خَفَّفذَابِهنْ عم کـزِ  کَذَلکُـلَّ کَفُـور   ينَج 
مهطَرِخُونَی وص نَایفبا رنَا هلْ أَخْرِجما غَ نَعحالیصا  يرَ الَّذم رْکُممنُع لَملُ أَومتَذَکَّرُیکُنَّا نَع نْیفم و تَـذَکَّرَ  ه 

النَّذ کُماءرُیج ملظَّالا لنَیفَذُوقُوا فَم نْ نَص37 - 36فاطر:  }رٍیم. 
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شـاید بـراي   ؛ واگراین مـدت معلـوم نبـود   که قبالً نیز به آن اشاره شده،؛ ناپذیر اوست تغییر
  نمود.   میچندمین بار هالکت همه مردم را مهیا 

چـه هسـت    ست که مست گیرنـد بایـد هـر آن   اگر بنا  گویند:  می تر از همه، این که مهم
  گیرند!

نامه شناسایی اینان هم   شان مؤمنان هستند، و شجره  چه، بهترین افراد و برترین  چنان
هـا کـه مـدعی ایمـان بـه خـدا هسـتند،         و بیشـتر آن « فرمایـد:  چنان چه مـی ؛ چنین است

اي بر روي خداي بـدون شـریک کشـاندند و او را     مشرکان با شرك خود، پرده 1»مشرکند.
اصالً ندیدند، انسان اگر عامل اصلی و خالق خویش را چه به وسیله کفر و یا شـرك ندیـد،   

  یعنی خود ندیدن همه چیز را پذیرفت، و تأیید کرد. 
 ه سـر خـود انسـان بـر    خداوند تأیید کرده انسان را ب؛ بنابراین، ندیدن خود را تأیید کرد

دهد، خوب هر کسی  می یعنی به امضاء خود انسان، عمل خود را به سر او ارجاع؛ گرداند می
در حال گناه باید بداند که مشرك است، چون انسان مود و خداشـناس جـز بنـدگی، کـار     ح

اثـر،   کـه آن ؛ براین هر گناهی که از انسان سر زند اثري را به دنبال دارد دیگري ندارد، بنا
است، یعنی با عمل گناه خود از اثر دعوت کرده کـه همـان کرونـا ویـروس      کرونا ویروس

کرونـا   از اولیـاء خـدا   معصـومین از  ي کره زمـین بـه جـز   ها بنابراین مجموعه انسان  است،
فره انسانیت روي زمین که س؛ این بود کرونا ویروسحال انصاف در ؛ دعوت کردند ویروس

                                                
  .106وسف: ی }مشْرِکُونَ إِلَّا وهم بِاللَّه أَکْثَرُهم ؤْمنُیوما {. 1
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کرونـا  که همه دعـوت از  ؛ داند  می چون تعداد گناهان بشر را تنها خداد، کنپارچه جمع  یک 
  اند. کرده ویروس

  سلب نعمت گناه و

به خـدا سـوگند!، از هـیچ ملتـی نـاز و نعمـت       « فرمود:  نقل شده، ×از امیر المؤمنین
مگر به واسطه گناهـانی کـه مرتکـب شـدند، زیـرا خداونـد هرگـز بـه         ؛ زندگی گرفته نشد

شـود، و   مـی مـردم بالهـا نـازل     بـر  دارد، سپس افـزود: و هـر گـاه    میوا نبندگانش ستم ر
هـاي   گردد، با صدق نیت رو به درگاه خدا آورند و با قلـب  میها سلب  هاي الهی از آن نعمت

را از  چـه  از او درخواسـت حـل مشـکل کننـد، خداونـد آن      ،آکنده از عشق و محبت به خدا
  1»کند. ها اصالح می گونه فسادي را براي آن گرداند، و هر  می ها باز به آن؛ شان رفته دست

خداوندي که آمرزنده گنـاه  « که خداوند در قرآن کریم فرمود:؛ ولی نکته مهم این است
که نشـانه  » شدید العقاب«و  2»و پذیرنده توبه و شدید العقاب و صاحب نعمت فراوان است.

؛ ه توبه و صاحب نعمت فراوان قـرار داده خشم الهی است را در وسط آمرزنده گناه و پذیرند
اي کسی که رحمتش بر غضـبش  « بر این عبارت که فرمود:؛ ترین دلیل است که این مهم

                                                
 بِظَلَّـامٍ  سیلَ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجتَرَحوها، لأَنَّ اللَّه عنْهم فَزَالَ شٍیمنْ ع نعمۀٍ غَض یف قَطُّ قَوم ما کَانَ اللَّه میو ا{. 1

 و ولَه منْ اتهِمیمنْ ن فَزِعوا إِلَى ربهِم بِصدقٍ و تَزُولُ عنْهم النِّعم بِهِم النِّقَم تَنْزِلُ نَیو لَو أَنَّ النَّاس ح د،یللْعبِ
لَرَد ،لَ قُلُوبِهِمکُلَّیع هِم لَحأَص و کُلَّ شَارِد ملَه د188خطبه:  }.فَاس.  

 .3: غافر }رُیالْمص هیإِلَ الطَّولِ لَا إِلَه إِلَّا هو يذ الْعقَابِ دیشَد الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوبِ غَافرِ{. 2
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  1».!سبقت دارد
پروردگارتـان  « نیـز فرمـود:   2»و رحمت من هر چیزي را فرا گرفته اسـت. « نیز فرمود:

  3»رحمت را بر خود فرض کرده است.
 رحـم  تـرین  کننـده   بـه عنـوان رحـم   درقـرآن  رحله خود را نیز خداوند متعال در چهار م

  4»کنندگان هستی.  رحم ترین و تو رحم کننده« کنندگان معرفی فرمود: 
؛ ولد کرونا ویروس بود، روبه رو بود و از سوي دیگـر با آثار گناه که م؛ سو  خداوند از یک

بود، بـدین جهـت بـه    با رحمت واسعه و ارحم الراحمینی خود که براي خویش واجب کرده 
اش، کرونا ویروس را طبق دعوت و تقاضاي مـردم   مقتضاي مصلحت و حکمت همه جانبه

ولی دو لباس خشم و رحمت خود را با هم تلفیـق نمـود و بـه کرونـا ویـروس      ؛ عرضه کرد
پوشاند. لباس خشم را در زیر لباس رحمت نهاد، و به همین جهت نسبت به جمعیت کنونی 

هـاي اقتصـادي،    هاي اقتصـادي، معیشـتی، پشـتیبانی    ند، و بیشترین راهعده قلیلی تلف شد
که ایـن  ؛ اعتبارات دنیوي برچیده شد و مجموعه محاسبات فردي و اجتماعی متحول گردید

در سایه خشم الهی بود و چون رحمت او بر هر چیزي گسترش یافته و بر غضبش سـبقت  
که این بعـد رحمـت وسـیع    ؛ بشریت دادآموز به  هاي حکمت ها درس دارد، کرونا ویروس ده

                                                
 .19ر: یجوشن کب يدعا }غَضَبه رحمتُه سبقَت منْ ای{. 1

 .156اعراف:  }ءیکُلَّ شَ وسعت یرحمت و{. 2

 .54انعام:  }نَفْسه الرَّحمۀَ کَتَب ربکُم علَى{. 3

4 .}أَنْتو مالرَّاح مح92و  64وسف: ی – 83اء: یو انب 151اعراف:  }نَیأَر.  
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  گذرد.    می که در مجموعه این مقاله از نظر شما عزیزان؛ اوست
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  مجامع اسالمی مأموریت در و کرونا ویروسم: چهاربخش 

هـایی را ارسـال    تا به مجـامع اسـالمی پیـام   ؛ کرونا ویروس از سوي خداوند متعال آمد
ها،  و بسته شدن زیارتگاه کرونا ویروسو بسته شدن مساجد،  کرونا ویروساز قبیل: ؛ نماید

کرونـا  هاي علمیـه،   وممانعت از حوزه کرونا ویروسوممانعت از حج و عمره،  کرونا ویروس
  و اجراي عدالت اجتماعی. کرونا ویروسها،  و تعطیلی دانشگاه ویروس

  و بسته شدن مساجد! کرونا ویروس
خـود را  ؛ کرونا ویروس طبق دعـوت همگـانی مـردم از سراسـر جهـان     ؛ قبل از آن که

ـ     گاه اسـالم  دعرضه کند باید به وضعیت مساجد کنونی پرداخت و بـا پـژوهش کامـل از دی
  ها را شناخت.   آن

ي هـا  پی ببریم وازمهمترین راه به عظمت وجایگاه بزرگ مساجد؛ نخست الزم است که
چراکه یکی از بهترین عبـادات کـه هماننـد    ؛ اقامه نمازشبانه روزي درآن است؛ شناخت آن

کـه سـرلوحه اعمـال و    ؛ و به قدري در اوج عظمت اسـت ؛ عبادات نیست، نماز است آن در
 نقـل شـده:   |پذیرش عبادات دیگر قرار گرفته و ستون دین است، چنان چه از پیـامبر 
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    1.»نماز ستون دین است«
اگر ستون محکم باشد ؛ ل ستون خیمه استثَل نماز مثَم« نقل شده: |نیز از پیامبر

نه طنابی و نه میخی در چـادر   ،ها و چادر کارآیی دارند، اما اگر ستون بشکند میخها و  طناب
  2»به کار نیاید.

اولین چیزي که از بنده خـدا در پیشـگاه خداونـد سـؤال     « نقل شده: |نیز از پیامبر
سائر اعمالش نیز چنین خواهد ؛ شود از نمازهاي اوست، اگر نمازش نماز پاك و خالص بوده

    3»سایر اعمالش نیز به حساب نخواهد آمد.؛ ازش پاك و صالح و خالص نبودبود و اگر نم
روایـات  ؛ عالوه بـراین ؛ مساجداقامه شود که در؛ آري نماز باچنین عظمتی شایسته است

مسـتحب موکداسـت بـااین وصـف     ؛ بـه جماعـت   مساجد زیادي نقل شده که انجام آن در
 ور این جا نسبت به مسـاجد و سـاخت   براي احدي پوشیده نیست. و د جایگاه رفیع مساجد

  ها نیز دستورات فراوانی آمده است.   ساز و تعمیر آن

                                                
 .18889 کنز العمال: »نِیعماد الد الصالةُ«: |. عنه1

و ، و الغشاء األطناب و األوتاد نَفَعت الفُسطاط؛ إذا ثَبت العمود مثَلُ عمود مثَلُ الصالةِ«: |. رسولُ اللّه 2ِ
 .266/9/ 3: یالکاف» و ال غشاء وتد طُنُب و ال نفَعیلم  العمود إذا انکَسرَ

 سائرُ عمله و إِنْ زکَا زکَت صلَاتُه فَإِنْ صلَواته اللَّه عزَّ و جلَّ عنْ يدینَ یب وقَف إِذَا الْعبد سأَلُیما  و أَولُ«. 3
تَزْك لَم  لَم لَاتُهلُهیصمع 3/268: یالکاف» زْك.  
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  اهمیت بناي مساجد

که به دو ؛ نقل شده است ^بیت  ق اهلرُروایات فراوانی از طُ؛ در باره اهمیت مساجد
    :کنیم حدیث در این باره اکتفا می

هرچند به اندازه النـه مرغـی   کسی که مسجدي بنا کند « نقل شده که: |از پیامبر
  1»اي در بهشت براي او بنا خواهد ساخت. خداوند خانه؛ باشد

کسی کـه چراغـی در مسـجدي برافـروزد، فرشـتگان و      « نقل شده: |نیز از پیامبر
بـراي او اسـتغفار   ؛ تابـد  عامالن عرش الهی تـا زمـانی کـه نـور آن چـراغ در مسـجد مـی       

  2»نمایند. می

  مسجد عدم حق تعمیر مشرك و

هـاي مـردم روي    بـدیهی اسـت کـه از همـه گـروه     ؛ براي تأسیس و یا تعمیـر مسـاجد  
آورند، به ویژه به خاطراین که محل تجمع و اجتماعات است، براي این که از اعتبـارات   می

خوردار باشند، ولی قرآن کریم هر کسـی را حـق تعمیـر     آن در پیشرفت مقاصد خودشان بر
در حـالی کـه بـه کفـر     ؛ ان حق ندارند مساجد را آبـاد کننـد  مشرک« چنان چه فرمود:؛ نداده

                                                
/ 2/486عه: یوسائل الش» الجنَّۀِ  یف  تاًیلَه ب  اللّه   یبنَ ِ قَطاةٍ  مفحصک ولَو مسجِداً یبن من«: |یعن النب. 1

 .213/ 10ر المنار: ی.تفس2

 مـادام  له ستغفرونی حملۀ العرش و لم تزل المالئکۀ سراجا مسجد یف اسرج من: «|عن رسول اهللا. 2
 .1/108به نقل ازکنز العمال:  57و محاسن:  513/ 3:عۀ،یوسائل الش» ئهضو المسجد ذلک یف
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شـده و در آتـش جاودانـه     )ارزش و بـی ( شـان نـابود   ها اعمـال  دهند، آن میخویش گواهی 
  1»خواهند ماند.

؛ از جمله موضوعاتی که بعد از لغو پیمان مشرکان و حکم جهاد با آنان؛ گفتنی است که
که چرا ما این گروه عظیم را از خود بـرانیم و   ممکن بود براي بعضی مطرح گردد، این بود

اجازه ندهیم به مسجد الحرام براي مراسم حج قدم بگذارند. در حالی کـه شـرکت آنـان در    
هـاي   این مراسم از هر نظر مایه آبادي است. هم آبادي بناي مسجد الحرام از طریق کمک

در اطـراف  کـه  یش جمعیت کردند و هم آبادي معنوي از نظر افزا میمهمی که به این کار 
  شد. می خانه خداانجام

پایه را در این امر مطـرود سـاخت و     ولی آیه فوق نزول یافته و چنین افکار واهی و بی
مسـاجد  « عمران مساجد در صالحیت همه کس نیست، بـدین خـاطر فرمـود:   ؛ اعالم نمود

پـا دارد و   نمـاز را بـر   کند که ایمان به خدا و روز قیامـت آورده و  الهی را تنها کسی آباد می
  2»زکات را بپردازد و از چیزي جز خدا نترسد، ممکن است چنین گروهی هدایت یابند.

. ایمـان بـه روز   2؛ . ایمـان 1پنج شرط اساسی بـراي تعمیـر کننـدگان مطـرح فرمـود:      
بنایی دارد که تـا نباشـد هـیچ عمـل پـاك و شایسـته و        رستاخیز، این جنبه اعتقادي و زیر

                                                
1 .}شْرِکلْما کَانَ لرُواینَ أَنْ یممع اجِدسم دشَاه یاللَّههِملَى أَنْفُسبِالْکُفْر نَ ع کأُولَئ بِطَتح مالُهمأَع فالنَّـارِ  یو 

مونَ هد17توبه:  }خَال. 

فَعسـى   خْـش إِلَّـا اللَّـه   یولَم  الزَّکَاةَ وآتَى ومِ الْآخرِ وأَقَام الصلَاةَیبِاللَّه والْ اللَّه منْ آمنَ مساجِدعمرُ ی إِنَّما{. 2
 .18توبه:  }نَیالْمهتَد منَ کُونُوایأُولَئک أَنْ 
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زند، اگـر ظـاهراً هـم شایسـته باشـد، در بـاطن آلـوده بـه انـواع           مین انسان سرخالصی از 
  هاي ناپاك خواهد بود.  غرض

. زکـات را بدهـد.   4. نماز را به پـا دارد و  3فرمود: ؛ سپس به دو شرط دیگر اشاره کرده
این دو عمل در تأیید دو شرط اولی و اعتقادي اوست و سـرانجام بـه آخـرین شـرط اشـاره      

یعنی قلبش مملو از عشق بـه اوسـت و تنهـا احسـاس      1»جز از خدا نترسد.« رمود:ف؛ کرده
که بتوانند ؛ شمارد  می تر از آن کند، بندگان ضعیف را کوچک  می مسؤولیت در برابر فرمان او

در سرنوشت او و جامعه او و آینده او و بـاالخره در آبـادي کـانون عبـادت تـأثیري داشـته       
  د.  نباش

تعمیر مساجد تنها منحصر به آبادانی و ساختار آن نیسـت. چـون سـاختار آن در مـدتی     
که باید طبق ضـوابط شـرعی   ؛ تر از آن تعمیر معنوي آن است رسد و مهم میکوتاه به اتمام 

  کمال استفاده صحیح در سایه اخالص صورت گیرد. 

  پاسداران شجاع

آبادي و نگاهداري مسـاجد جـز     و دهد که عمران مینشان  2»جز از خدا نترسد« جمله
که مراکز مقدس اسـالمی بـه صـورت     در سایه شهامت و شجاعت ممکن نیست. هنگامی

ه باشـد و عـالوه   که بنیانگذاران و پاسدارانی شجاع داشت؛ آید سازي درمی  هاي انسان کانون

                                                
1 .}لَمی وخْش 18توبه:  }إِلَّا اللَّه. 

2 .}لَمی وإِلَّا خْش 18: توبه }اللَّه.  
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توان به وجـود حقیقـی آن پـی بـرد.      ترین مطلبی که می شرط پنجم، مهم بر این، در تعلیل
هـاي نفـوذي کـه     طلب، دنیاطلب، افراد انحرافی سودجو، به ویژه گـروه   وجود افراد ریاست

 همواره در صددند در این گونه مساجد و محافل جـاي پـایی اسـتوار پیـدا کننـد، چـرا کـه       
من سرسخت، منافقان نفوذي بوده و همـه جـا   هایی که دش دانند تنها محافل و جمعیت  می

این مساجدند و گروه پرورش ؛ سازد  می عرصه را براي آنان تنگ و یا مسدود و حتی مرگبار
یافته در این محافلند، بدین جهت خداي حکیم قید شجاعت و دریا دلی را در کنار ایمـان و  

م از نفـوذ ایـن خبائـث    تا بدون تردید این سنگرهاي حافظ اسـال ؛ عمل صالح منظور داشته
  محفوظ بماند. 

  مساجد چگونگی تعمیر

اي  یـا بـه معنـاي برنامـه    ؛ آیا عمران مساجد به معناي آباد ساختن و تأسیسات آن است
زیبا و تدبیر و اندیشه در تبلیغ دین و رساالت الهی به طور خالصانه جهت جلـب خشـنودي   

ولـی  ؛ انـد  آبادي ساختار تفسیر کردهخداوند متعال است؟ گرچه برخی از مفسران به معناي 
بیشتر به مفهوم معنوي گرایش دارد، چون تعمیر مـادي  ؛ این واژه به معناي عامی است که

تر استفاده دائمـی آن جهـت اعـتالي دیـن      مهم؛ گذرد و عالوه براین میآن در مدت کمی 
  باشد.    می اسالم

و محـل اجتماعـات بـه طـور     اضافه بر این، اسالم دست ناپاك را از این گونـه امـاکن   
  مطلق کوتاه ساخته است، تا هرچه بیشتر ذات مسجد در اوج پاکی بماند. 

که ظاهراً ؛ خواند میهاي ماه رمضان دعاي ابوحمزه  واعظین مشهور که در شب یکی از
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االسالم و المسلمین حاج شیخ مهدي مظاهري اهل اصفهان بوده و هر شـب   مرحوم حجت
طراف شهر اصفهان این دعاي با عظمت بـا جمعیتـی شـلوغ برگـزار     در یکی از مساجد در ا

ها در میان دعا و ذکر مناجات و مصـائب در همـه    شده است و ایشان نقل کرده در شب می
بلکه متفاوت بود، ولی به طور اسـتثناء شـبی   ؛ حال مناجات مردم به طور یگانه نبود؛ ها شب

عجیـب حـال   ؛ شد میرشت تشکیل   لدر مسجد سید شفتی از علماي بزرگ اه؛ که مجلس
چـون  ؛ رسـید  مـی دعاها به اجابت ؛ داد و شاید به طور حتم در آن میخوشی به مردم دست 

بسیار مؤثر بوده است. و گفتنی است کـه   اخالص وي و مرحوم شفتی)( دست پاك مؤسس
هیچ  ها یافت نشده و کنون راه حلی براي آن که تا؛ خوردارند بیشتر مساجد از مشکالتی بر

هـاي   کـه برخـی دسـت   ؛ کس نتوانسته آن را سروسامان دهد، علت اصلی آن همین بـوده 
هـا ایـن    هاي ناباب و حرام در ذات مساجد مصرف شـده و اثـر فیزیکـی آن    ناپاك و یا پول

  هاي کنونی است.  نابسامانی
بـه بحـث    ،چه مناسب است جهت تعمیر معنوي و هم توجه به تعمیر مادي و ظـاهري 

  رآنی است توجه شود.  زیر که ق
» عبـاس «و » شـیبه «که ؛ مفسر معروف طبرسی، از دیگر علماي اهل سنت نقل کرده

از  ×کـه علـی  ؛ در این باره به گفتگو مشغول بودند؛ کردند  می هر کدام بر دیگري افتخار
کنید؟ عباس گفت: امتیازي به مـن داده    می ها گذشت و پرسید به چه چیزي افتخار کنار آن
گفـت: مـن   » شیبه«احدي ندارد و آن مسأله آب دادن به حجاج خانه خدا است. و  شده که

فرمود: با این که از شما  ×و کلیددار خانه کعبه) هستم. علی( تعمیر کننده مسجد الحرام
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ها پرسـیدند کـدام    کنم باید بگویم: با این سن کم افتخاري دارم که شما ندارید، آن حیا می
  ایمان آوردید!.   |مشیر جهاد کردم تا شما به خدا و پیامبرافتخار؟ فرمود: من با ش

آمد و عرضه داشـت: آیـا    |کشان به سراغ پیامبر عباس خشمناك برخاست و دامن
گوید؟! پیامبر فرمود: علی را ندا دهیـد، هنگـامی کـه      می بینی علی چگونه با من سخن مین

عبـاس) سـخن گفتـی؟    ( فرمود: چرا این گونه با عمویت، شرفیاب شد |محضر پیامبر
ی بـوده  تـ عرض کرد: اي رسول خدا! اگر من او را ناراحت ساختم بـا بیـان حقیق   ×علی

خواهـد خشـنود    مـی خواهد ناراحت شود و هر کسـی   میاست. در برابر گفتار حق هر کسی 
نازل شد  ×یشد، جبرئیل به داوري بیند |گردد، در همان راستا قبل از آن که پیامبر

فرماید: این آیات را براي   می رساند و  می پیامبر! پروردگارت به تو سالم اي :و عرضه داشت
آیا سیراب کردن حجاج و آبـاد سـاختن مسـجد الحـرام را     « چنان چه فرمود: 1آنان بخوان،

عمل) کسی قرار دادید که ایمان بـه خـدا و روز قیامـت آورده و در راه خـدا جهـاد      ( همانند
  2»زد خدا مساوي نیستند.این هر دو) هرگز ن( کرده است.

اي به آبادانی و تعمیر مادي و تأسیسـات مسـجد الحـرام     این آیه اشاره؛ گفتنی است که
که حق تعمیرات معنوي است. چنـان  ؛ دارد. در مقابل ایمان به خدا و روز رستاخیز و غیر آن

                                                
 .15و5/14ان: یر مجمع البیتفس. 1

2 .}لْتُمعقَا أَجیساجۀَ الْح ةَ وارمع جِدسنَ الْمنْ آمرَامِ کَمالْ الْحو مِیبِاللَّهو  ـداهجرِ وـ  الْآخ ـبِ  یفلَـا    لِ ایس للَّـه
 .19توبه:  }عنْد اللَّه ستَوونَی

zeinabian.ir



 )251(در بعد دنیوي/ بخش چهارم/در مجامع اسالمی   ویروسفصل اول/ کرو.نا 

راه خـدا  هایشـان در    ها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جـان  آن« چه فرمود:
  1»اند. ها به موهبت عظیم دست یافته شان نزد خدا برتر است و آن جهاد نمودند مقام

آیـا سـیراب کـردن حجـاج و     «در ذیل آیه، این روایت را نقل کرده: » مرحوم طبرسی«
چون ایمان به خدا و روز رستاخیز و جهاد در راه او قـرار دادیـد؟    عمران مسجد الحرام را هم

  2»ند.هرگز مساوي نیست
بـا مسـلمانان و     خوردهاي لجوجانـه  شگفتا از نیروهاي نفوذي که در طول تاریخ چه بر

سوره بقـره   114شأن نزول آیه   که فراموش نشدنی است. مفسران در؛ ها داشتند مساجد آن
  اند.  روایاتی نقل کرده

ان از ابن عباس نقل کرده: که این آیه در مورد فطلـوس رومـی و یـار   » اسباب النزول«
اسرائیل جنگیدند و تورات را آتش زدنـد و فرزنـدان    ها با بنی مسیحی او نازل شده است، آن

  المقدس را ویران ساختند و مردارها را در آن ریختند.   ها را به اسارت گرفتند، بیت آن
المقـدس   از ابن عباس نقل کرده: این کوشـش در تخریـب و نـابودي بیـت    » طبرسی«

  زمانی که به دست مسلمانان فتح شد.   تا؛ چنان ادامه داشت هم
نیز آمده: این آیه در مورد قریش نازل شده، در آن هنگـام   ×در روایتی از امام صادق

                                                
1 .}نُوانَ یالَّذرُوا آماجهو وا فداهجبِ یولِیس هِمالوبِأَم اللَّه هِمأَنْفُسو  ظَـمـۀً  أَعجرد  نْـدع   ـکأُولَئو اللَّـه  ـمه 

  .20توبه: }الْفَائزُونَ
 .5/15: یان طبرسیر مجمع البیتفس. 2
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  کردند.  را از ورود به شهر مکه و مسجد الحرام جلوگیري می |که پیامبر
هـایی بـراي نمـاز در مکـه      اند: که منظور مسلمانان مکان برخی شأن نزول سومی گفته

  1ان کردند.رها را وی آن |ند و مشرکان پس از هجرت پیامبرداشت
  البته مانعی ندارد که نزول آیه ناظر به تمام این حوادث بوده باشد. 

چه کسی ستمکارتر از کسانی است که از بردن نام خـدا در مسـاجد او   « خداوند فرمود:
جز با ترس و وحشـت  ها دارند، شایسته نیست آنان  کنند و سعی در ویرانی آن میجلوگیري 

ها در دنیا رسوایی و در سراي دیگر عذاب عظیم  ي عبادت شوند، بهره آنها وارد این کانون
  2»است.

  ضرار مسجد نقشه منافقین در

گوینـد: گروهـی از     مـی  با انـدك تفـاوت   را توبه 110تا  107شأن نزول آیات  مفسران
آمدند و عرض کردند: به ما اجازه دهید مسـجدي در میـان قبیلـه     |منافقان نزد پیامبر

نزدیک مسجد قبا) بسازیم تا افراد ناتوان و بیمار و کهن ساالن، از کار افتـاده در  ( سالم بنی
هاي بارانی که گروهی از مردم توانایی آمدن به مسـجد   چنین در شب آن نماز بگذارند و هم

عازم  |در آن انجام دهند، این در زمانی بود که پیامبر نماز واجب خود را؛ شما را ندارند

                                                
  ه.یل آیزان: ذیو الم 1/189ان: یر مجمع البیتفس. 1
 دخُلُوها إِلَّای لَهم أَنْ أُولَئک ما کَانَ خَرَابِها یف وسعى ها اسمهیف ذْکَرَی أَنْ اللَّه مساجِد منَع م ممنْأَظْلَ ومنْ{. 2

فنَیخَائ ملَه نْ یفزْیالديا خ ملَهو رَةِ یفالْآخ ظع ذَابیع114بقره:  }م.  
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  جنگ تبوك بود. 
ها اضافه کردند: آیا ممکن است شخصاً بیایید و  ها اجازه داد، ولی آن به آن |پیامبر

فرمود: من اکنون عازم سفر هستم و پس از بازگشـت بـه    |در آن نماز بگذارید؟ پیامبر
  دارم.    می پاه در آن ب آیم و نماز خواست خدا به آن مسجد می

از تبوك بازگشت، نزد ایشان آمدند و عرضـه داشـتند: اکنـون     |هنگامی که پیامبر
تقاضا داریم به مسجد تشریف بیاورید و اقامه نماز فرمایی و از خـدا بخـواهی مـا را برکـت     

  هنوز وارد مدینه نشده بود.  |دهد. این در حالی بود که حضرت
هـا   ا نازل شد و آیات فوق را آورد و پـرده از اسـرار کـار آن   در این هنگام پیک وحی خد

مسجد مزبور را آتـش زننـد و بقایـاي آن را     :دستور داد |برداشت و به دنبال آن پیامبر
  دان برگزینند. ویران کنند و جاي آن را به عنوان زباله

در سـلک  که آیین نصرانیت را پذیرفته و ؛ بود» ابوعامر«در زمان جاهلیت مردي به نام 
رفت و نفوذ وسیعی در طایفه خزرج داشـت،   میراهبان درآمده بود و از عباد و زهاد به شمار 

به مدینه هجرت کرد و مسلمانان گرد او را گرفتنـد و کـار اسـالم     |هنگامی که پیامبر
ابوعامر کـه خـود   ؛ باال گرفت و هنگامی که مسلمانان در جنگ بدر بر مشرکان پیروز شدند

اطراف خود را خالی دید و بـه مبـارزه بـا    ؛ بود |دهندگان ظهور پیامبر  بشارتروزي از 
هـا بـراي جنـگ بـا پیـامبر       اسالم برخاست و از مدینه به سوي کفار مکه گریخـت و از آن 

  استمداد جست و از قبایل عرب دعوت کرد. |اکرم
در  :ددسـتور دا ؛ کـرد  هاي جنگ احد را ضد مسلمین رهبري مـی  او که قسمتی از نقشه
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هـا افتـاد و    در یکـی از آن  |کـه اتفاقـاً پیـامبر   ؛ هایی بکنند میان دو صف لشگر گودال
  اش مجروح شد و دندانش شکست.   پیشانی

هنگامی که غزوه احد پایان یافت و با تمام مشکالتی که مسلمانان در این میدان با آن 
او از مدینه فـرار کـرد و بـه    د. شآوازه اسالم بلندتر گردید و در همه جا منتشر ؛ روبرو شدند

تا از او کمک بگیرد و با لشگري براي کوبیدن مسـلمانان  ؛ پادشاه روم رفت» هرقل«سوي 
  حرکت کند.

به » فاسق«لقب  |پیامبر، ها که بر اثر این تحریکات و کارشکنی؛ شایان ذکر است
گویند: مرگ به او مهلت نداد تا خواسته خـود را بـا هرقـل در میـان       می او داده بود. بعضی

هـاي   که او با هرقل تماس گرفت و به وعـده ؛ خوانیم میولی در بعضی کتب دیگر   بگذارد،
هـا نویـد    اي براي منافقان مدینه نوشت و به آن او دلگرم شد. او پیش از آن که بمیرد، نامه

ان خواهد آمد، مخصوصاً توصیه کرد که مرکزي براي ش که با لشگري از روم به کمک؛ داد
  هاي آینده او باشد.   تا کانون فعالیت؛ او در مدینه بسازند

عمـالً  ؛ سـاختن چنـین مرکـزي در مدینـه بـه نـام دشـمنان اسـالم        ؛ ولی از آن جا که
که در زیر نقاب مسـجد و بـه   ؛ پذیر نبود، منافقان بهترین پیشنهاد را این چنین دیدند امکان

  عنوان کمک به بیماران و معذوران این برنامه را عملی سازند.  
گوینـد: جـوانی آشـناي بـه قـرآن را از میـان         مـی  سرانجام مسجد ساخته شـد و حتـی  

  گزیدند. یا مجمع بن جاریه) به امامت مسجد بر( »مجمع بن حارثه«مسلمانان به نام 
قبـل از   |ایـن کـه پیـامبر   ها برداشت و شاید  پرده از روي کار آن؛ ولی وحی الهی
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ها به خرج دهند، براي این بود که هم  شدت عمل در مقابل آن؛ رفتن به تبوك دستور نداد
تر شود و هم در سفر تبوك نـاراحتی فکـري دیگـري از ایـن ناحیـه       ها روشن وضع کار آن
  نداشته باشد. 
؛ کـه گفتـیم  نه تنها در آن مسجد نماز نگزارد، بلکه همان گونه  |پیامبر؛ هرچه بود

مالک بن دخشم، معنی بن عدي و عامر بن سکر، یا عاصم بن عـدي)  ( بعضی از مسلمانان
ها چنین کردند. نخست به وسیله  که مسجد را بسوزانند و ویران سازند، آن، را مأموریت داد

آتش سقف مسجد را سوزاندند و بعـد دیوارهـا را ویـران سـاختند و سـرانجام محـل آن را       
  1ختن زباله قرار دادند.مرکزي براي ری

گروهی دیگر از منافقان)، کسانی هستند که مسـجدي سـاختند   (« خداوند متعال فرمود:
گاه براي کسی کـه   تقویت) کفر و تفرقه میان مؤمنان و کمین( به مسلمانان) و( براي زیان

و ( یکیکنند که نظري جز ن  می ها سوگند یاد با خدا و پیامبرش از پیش مبارزه کرده بود. آن
  ها دروغگو هستند. دهد که آن ایم، اما خداوند گواهی می خدمت) نداشته

و عبادت) مکن، آن مسجدي که از روز نخسـت بـر پایـه تقـوي بنـا      ( هرگز در آن قیام
و عبـادت) کنـی، در آن مردانـی هسـتند کـه دوسـت       ( تر است که در آن قیام شده شایسته

ن را دوسـت دارد. آیـا کسـی کـه شـالوده آن را بـر       دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگا می
بهتر است یا کسی که اسـاس آن را بـر کنـار پرتگـاه     ؛ پرهیز از خدا و خشنودي او بنا کرده

                                                
 ه یل آین ذیر نور الثقلیزان و تفسیر المیر المنار، تفسی، تفسير ابوالفتح رازی،تفس5/72:یان طبرسیمجمع الب. 1
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  1»ریزد. میکه ناگهان در آتش دوزخ فرو ؛ سستی بنا نموده

  هشدار به نکات مهم

  همه جا چهره نفوذي در وجود

شـان اسـت و عمـل     مسلمانان در تاریخ زندگیداستان مسجد ضرار، درسی براي عموم 
بـین باشـند و تنهـا     که مسلمانان هرگز نباید ظـاهر ؛ دهد  می به روشنی نشان |پیامبر
مـذهب  « خبر باشـند. اسـتفاده از    ها بی ها را صاحب تلقی نمایند و از اهداف اصلی آن قیافه

جبـاران و منافقـان   اي نیست. چون همواره روش اسـتعمارگران و   چیز تازه »بر ضد مذهب
از همان گـرایش بـراي اغفـال و    ؛ که اگر مردم گرایش خاصی به مطلبی دارند؛ چنین بوده

 کننـد و حتـی از نیـروي مـذهب بـر ضـد مـذهب کمـک         میها استفاده  سپس استعمار آن
  گیرند.    می

هاي  که از راه گرایش؛ اصوالً فلسفه ساختن پیامبران قالبی و مذاهب باطل همین بوده
گـاه تـابع هـر     مسلمان واقعی هـیچ ؛ شان بیندازند، بنابراین مذهبی مردم را در مسیر دلخواه

بـه  ؛ خاست نخواهد بود، و نیز زیر هر پرچمی بـه نـام مـذهب    از هر حلقومی بر؛ ندایی که
                                                

1 .}الَّذتَفْرِیوکُفْرًا وا ورَارا ضجِدسینَ اتَّخَذُوا میقًا بنؤْمـلُ      ینَ الْمـنْ قَبم ـولَهسرو اللَّـه بـارنْ حما لادصإِرنَ و
ه أَبدا لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى منْ أَولِ یلَا تَقُم ف شْهد إِنَّهم لَکَاذبونَیحلفُنَّ إِنْ أَردنَا إِلَّا الْحسنَى واللَّه یولَ
انَه علَـى تَقْـوى   ینَ أَفَمنْ أَسس بنْیهرِحب الْمطَّیتَطَهرُوا واللَّه یحبونَ أَنْ یه رِجالٌ یه فیومٍ أَحقُّ أَنْ تَقُوم فی

الْقَـوم   يهدینَارِ جهنَّم واللَّه لَا  یهارٍ فَانْهار بِه ف انَه علَى شَفَا جرُفیرٌ أَم منْ أَسس بنْیمنَ اللَّه ورِضْوانٍ خَ
م109 - 107توبه:  }نَیالظَّال.  
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 دست هر کسی که به اهتزاز درآید نخواهد رفت، بلکه فردي هوشیار، باتـدبیر، آگـاه، واقـع   
  ر خواهد بود. نگ بین و حقیقت  

  اثبات کنار نفی، زش درآمو

کـه خداونـد بـه    ؛ شـود ایـن اسـت    دومین درسی که از داستان مسجد ضرار آموخته می
ولی در مسجد قبا نماز بپا دار! ایـن  ؛ در مسجد ضرار اقامه نماز نکن :فرمان داد |پیامبر

ایـن دو بایـد کنـار     است، »االاهللا الاله« ترین شعائر اصلی اسالم از مهم» اثبات«و » نفی«
کنیم،  میتا جامه عمل به خود بپوشد. اگر ما مردم را از رفتن به مراکز فساد نهی ؛ هم باشد

هاي پاکی براي اجتماع و ارضاي روح زندگی گروهی بسازیم، اگـر   باید در مقابل آن کانون
چه  چنان؛ بگذاریمنمائیم باید وسائل ازدواج آسان را در اختیار جوانان   می عفتی مبارزه  با بی

در مقابل دختران خـود  ؛ گرفت میوقتی جلوي جوانان را از فساد  |حضرت لوط پیامبر
  کرد.   میرا جهت ازدواج به آنان معرفی 

  الکانون فع شرط اساسی در دو

که یک ؛ شود این است اي که از داستان مسجد ضرار فرا گرفته می سومین درس ارزنده
 :از دو عنصر مثبـت تشـکیل شـود   ؛ اجتماعی، کانونی است کهت دینی و ثبکانون فعال و م

ـ اُ« چنان چه فرمود:نخست شالوده و هدف آن از آغاز پاك باشد. س قـوی مـن   س علـی الت
ومیل او«  

هـایی پـاك و درسـتکار و باایمـان و مصـمم       حامیان و پاسدارانش انسان؛ دیگر این که
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اگر یکی از آن دو نبود باعث  »تطهروایحبون أن یه رجالٌ یف« چنان چه فرمود: باشند
  فقدان نتیجه و نرسیدن به مقصد خواهد شد.

  معاصر وضعیت کنونی مساجد

گذشت و شما دیدید، همواره  ی کهاز مباحث گذشته طبق آیات و روایات؛ همان گونه که
تـا حـدي کـه عنـوان     ؛ مساجد در جهت تعرض منافقان و ترکش دشمنان اسالم بوده است

تا ریشـه مسـاجد و اهـداف پـاك     ؛ اي اتخاذ کردند مالن نفوذي به عنوان حربهمسجد را عا
  ها را محو سازند و اسالم را از پایه و اساس منهدم کنند. آن

از تعمیـر معنـوي از اهـداف پـاك      یه درصـد مسـاجد کشـور اسـالم    ود و نُاکنون نیز نَ
د. شـ نخواهـد   ارخـورد  بـر اسالمی، اعتالي اسالم آن طـوري کـه بایـد برخـوردار نبـوده و     

اي که در میان افرادي سالخورده قـدیمی در هـم بافتـه شـده و      مشکالت عدیده و پیچیده
کـه جـز امـام    ؛ گري بر سر مساجد سایه افکنده  پرچمی تاریک از ظلمت و تاریکی و پوچی

انش به عنوان صاحب انتقام از سوي خـدا حضـور یابـد و کلیـه ایـن      رّزمان که با شمشیر ب
  معضالت را حل کند، امیدي به هیچ فرد دیگري نیست.  

هیـأت  ؛ باشـد لـوح  ساده  صداوسر و وبی؛ اگر ساکت؛ هر روحانی که امام جماعت باشد
تـی  داند و اگر امـام جماعـت خواسـت حرک    میسگانه امنا او را شایسته اقامه نماز در اوقات 

 و؛ جـوان مسـجد را آبـاد سـازد     با نسل جوان مأنوس باشد و یا بـا تیـپ  ؛ نوین داشته باشد
سریع هیأت امنـا صـالحیت را در تـرك نمـاز امـام      ؛ اندکی قاطعیت در کار خود نشان دهد

بیند. در هر دو حال مسجد در الك افکـار مومیـایی    میجماعت و بیرون کردن نسل جوان 
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  شیطان نهاده شده است.   هیواليد، یعنی خانه خدا در تحت بر میشرك و الحاد به سر 
؛ بیاید کرونا ویروساین وضعیت مساجد به طور متداول بوده و هست. تا قبل از آن که 

تنهـا بـه بسـتن    ؛ آمد و با اذن الهی با سیطره و اقتداري کـه داشـت   کرونا ویروسوقتی اما
  را هم مسدود ساخت.  بلکه در مساجد ؛ هاي مختلف کشورها اکتفا نکرد باب

گاه کرونـا ویـروس در    اگر مسجدي حقیقتاً از همه جوانب از حقانیت برخوردار بود، هیچ
 گاه با حق نزاع و مشاجره ندارد، چنـان چـه فرمـود:    نمود، چون حق هیچ میآن را مسدود ن

اندیشــید؟ اگــر از ســوي غیرخــدا بــود اخــتالف فراوانــی در آن  آیــا در بــاره قــرآن نمــی«
  1»تید.یاف می

اند و هیچ کـدام   بنابراین اگر مجموعه آیات تشریعی و نیز تکوینی الهی همه مظهر حق
باشند و حقـوق    می چون همه از سوي حق یگانه؛ با یکدیگر تنافی و تنازع و اختالف ندارند

جنگـد و آن را بـه طـور     مـی گاه با یکدیگر تنافی ندارد، آري حق تنها با باطل  در تکثر هیچ
بگو: حق آمد و باطل نابود شـد یقینـاً باطـل نـابود     « نماید. چنان چه فرمود: میمطلق طرد 
  2»شدنی است.

تا آن را هـالك سـازد و ایـن گونـه     ؛ کوبیم بلکه ما حق را بر سر باطل می« نیز فرمود:

                                                
  .82نساء:  }رًایه اخْتلَافًا کَثیرِ اللَّه لَوجدوا فیرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ عنْد غَتَدبیأَفَلَا {. 1
 .81اسرا:  }وقُلْ جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ کَانَ زهوقًا{. 2
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  1»شود. باطل محو و نابود می
بـه جـز خـداي متعـال     ؛ یز در مسـاجد چون همه چ؛ آري اگر مساجد هم مسدود گردید

چرا که اگر مسجد خانه خـدا  ؛ که در البالي اوهام مغفول و فراموش شده است؛ حاکم بود
اي است که بـه خـدا    بود، چرا همیشه این خانه به روي بندگان او مفتوح نیست، کدام خانه

اونـد متعـال   منسوب باشد و بیشتر اوقات به روي بندگان خدا مسدود و بسته باشد، اگـر خد 
پس خانه خدا نیز باید همیشه مفتـوح   2.»و به هر سو رو کنید خدا آن جاست« چنین است:

  باشد.
سـال و   اگر مسجد خانه خدا بود، چگونه مسؤولین و کارگردانـان آن نوعـاً افـراد کهـن    

همـواره روي   ^ولی در اتخاذ مسؤولین و هیأت امنا به جوانانی که ائمـه ؛ قدیمی هستند
شود، بـدین خـاطر مسـاجد در حـالی کـه مفتوحنـد        میهیچ توجهی ن؛ ماد داشتندها اعت آن

و خیـر و  ؛ باشند می معنوي وحیات بخشاي  برنامه اند،چون فاقد همواره مسدود و قفل شده
  ها وجود ندارد.  برکتی در آن

اگر مسجد خانه خدا بود، قوانین حاکم بر آن تنها از خدا بود و بس، ولی چـه شـده کـه    
؛ اصوالً هر کسی که سابقه سوء او از دیگران بیشتر است و در فساد و تباهی پیشقدم اسـت 

  گوید؟ میتر سخن  در امور مسجد آمرانه

                                                
 .18ا: یانب }فَإِذَا هو زاهقٌدمغُه یبلْ نَقْذف بِالْحقِّ علَى الْباطلِ فَ{. 1

  .115بقره:  }نَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّهیفَأَ{. 2
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کـه هـیچ   ؛ چه شده که همانند دکانی براي امام جماعت شده؛ اگر مسجد خانه خدا بود
گزارد به جـاي   کسی ایثار کرد و نماز کس دیگري حق ندارد در این مسجد نماز گزارد، اگر

  که نماز شما به چه مجوزي اقامه شده است؟؛ تشکر از او، در تعقیب آن هستند
چرا باید کارگري دهاتی بـا دسـتمالی نـان    ؛ خواندند اگر ائمه جماعت براي خدا نماز می

خشک، در صف اول و یا دوم نماز اقتدا کند و در رکعت دوم به بعد نمازش را فـرادا کنـد و   
شـان در صـف    همواره جاي ،ار مسجد نماز بخواند و بسیاري از مقدسین کهاي کن در گوشه

ناراحت باشند که امشب نظم نماز دگرگون شده، ایـن فـرد غریـب    ؛ اول و دوم معلوم است
که لیاقت این که در صف جلو باشد را هم ندارد، تـازه مایـه شـگفت اسـت کـه      ؛ کجا بوده

 معاصـر گویا انسـان کنـونی ومترفـی     !رد. عجبا،وسط نماز، نماز را رها کرد و فرادا شروع ک
  بلکه از قرون قبل ودوران جاهلیت است.  ؛ وروشنفکر نیست

گویـد: بـه     می که علت فرادا چه بوده؟ کارگر؛ شود تا این که امام جماعت از او جویا می
گویـد:    مـی  باکمال گستاخیتنهایی محضرتان بگویم یا در جمع آشکار سازم؟ امام جماعت 

گوید: شما در رکعت اول تا نیمه رکعت دوم با خـدا بـودي و     می جمع اظهار بدار، کارگربین 
تا بـر   ،در نیمه رکعت دوم دیدم در بازار در حال جویایی از چهارپایی براي خریداري هستی

نه بـه فـردي کـه در    ؛ فالن مرکب سوار شوي. در این جا من دیدم اقتدا به نمازگزار کردم
  .!!!رفتم مشغول نماز خودم شدم من، رفته رکبیداري مبازاررفته وبه خر

که عجـب و تصـدیق کرد!وسـخت شـرمنده شد.شـگفتا      ؛ !!زده شد  امام جماعت شگفت
  است؟!!!جچیست وحقیقت ک ها قضاوت
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اي در کارهـا حتـی امـور عبـادي      ها! به گونه آمد و گفت: اي انسان کرونا ویروسآري 
نیست. باید درهـا مسـدود شـود تـا قـدري بـه فکـر و        که ادامه آن صالح ؛ مشغول هستید

آزاد و ؛ ها زنـدانی شـده را   تان که در قفس تن و هوا و هوس اندیشه فرو روید و روح و جان
  رها سازید و بعد دوباره به خانه خدا به معناي واقعی روي آورید!!!

جد اول اذان در مسـ ؛ مرتـب  مـنظم و  امام جماعتی در هر سه وقت به طـور ؛ نقل شده
نظم امام جماعـت  ؛ شد، فردي از اندیشمندان نزد خود اندیشید میجهت نماز همواره حاضر 

آیا در یک زمـانی در اول وقـت نمـاز، یـک     ؛ خیلی شایسته است، ولی جاي سؤال است که
آید همانند قتل و خطر جانی براي کسی که به این امام جماعـت    تري پیش نمی واجب مهم

کـه  ؛ حاج آقا شما براي حل مشکل مـا نظـر دهیـد   ؛ درخواست کندمراجعه کند و از ایشان 
جهت حفظ جان مردم نماز جماعت را ترك کنـد، بـه   ؛ تر وظیفه دارد ایشان در این امر مهم

؟!!، وي گفت: بـه همـین دلیـل    ، بپردازدحادثه حل مشکل بزرگتر که حفظ جان مردم است
پرسـت   بلکـه جمعیـت و مـردم   کنم، شاید خداپرست نیسـت،   من در عدالت ایشان شک می

  است.!!!
کـه زادگـاه امیرمومنـان وقـدوم     ؛ ي مجموعه آنهاکعبه اسـت ها مساجدي که محورقبله

والیـت   والیت باشـد  محور بر کلیه عبادات ومجالس درمسجد است وباید ×مبارك علی
نه والیت ابتر وناقص کـه زمینـه   ؛ که باآل محمد ووالیت فقیه همراه است؛ کامل ومستمر

عبـاداتی  بـه   و خواننـد  مـی  بیشترشـان نمـازي   وقتی چنین مسـاجد ؛ گردد  می نفوذدشمنان
بلکه به طـرف  ؛ اند قبله ووالیت توجه نکرده به محوراي  که درطول عمرشان ذره؛ ندلمشغو
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  سزاواراست هرچه زودتردرب آن بسته شود.  ؛ اند کرده قبله شیطانی نماز به پا
،گرچـه  گردد درب مسـاجد هـم مسـدود    ه سـبب شـد  ک؛ بود ازاسراراي  آري این گوشه

    .موجوداست اشکاالت بیش ازآنچه گفته شد

  ها بسته شدن زیارتگاه و کرونا ویروس

کرونا ویروس میهمان دعـوت جهـانی، پـس از درخواسـت بیشـتر یـن       ؛ پیش از آن که
بـه ایـن صـورت     ^هاي اولیاء خـدا  مردم، خود را به جهان عرضه کند، وضعیت زیارتگاه

آمدنـد و بـه زیـارت و عبـادات      مـی هاي مقدس  که همه از سراسر جهان به این مکان؛ بود
 نائـل  خداونـد  شـدندوهیچ کسـی بـه زیـارت اولیـاء       می مرسوم و مستحبات منقوله مشغول

دوش داشـت وبیشـترین    جزاین که کوله بـاري ازحاجـات ونیازهـاي فـراوان بـر     ؛ شد مین
 فقرا دیگران از که فردي به فکر؛ سیارکم وقلیل بودوچه ب زد  میدور دنیا برمحور ها خواسته
 معنـوي باشـد و کارهـا بـدین منـوال در طـول تـاریخ        محـور اش  خواسـته  بوده ویا وضعفا

  گذشت.  می
 موقوفـات و ؛ مبرات وصدقات  محل تجمع نذورات و غالبا خدا قبور اولیاء؛ این که دیگر

 و مجاز موارد غیر در عوامل نفوذي توسط ي کالنها برخی مواقع پول که در؛ آن بوده غیر
    شده است.  می شرعی مصروف غیر

مردم این گونه ارتباطات را با قبور اولیاء داشتند و در ایـن رابطـه همـه مـردم از اولیـاء      
؛  خوردار پنداري داشتند وآنان نیز با این کـه همیشـه زائـر بودنـد     شان بر و الطاف ^خدا
تحـول بودنـد، ایـن منـوال       دیدند، بلکه راکد و بـی  میگونه تحول و حرکتی در خود ن  هیچ
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و نه ایـن کـه تغییـر و تحـولی در       اي دارند، ادامه داشت و گویا نه اینان اولیاء و الگو و اسوه
هـاي سـفر و ایـاب و ذهـاب و      پس این همه هزینه !شود، عجبا شان یافت می نیت و اعمال

گرایـی تفسـیر    ن چـه شـد؟ جـز بیهـوده    داري و غیر آ  زنده  زیارت و اعمال مستحب و شب
و ما به سراغ اعمالی که انجام « دیگري ندارد، چنان چه در ارزیابی اعمال در قیامت فرمود:

  1»دهیم. رویم و همه را هم چون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار می میاند  داده
د شایسـته  در خبرهاي مورد وثوق از افـرا ؛ ها همیشه بوده و هست آري این گونه زیارت

 ×که اطراف ضریح حضرت امام رضا ثامن الحجـج ؛ اند که در رؤیا برخی دیده؛ نقل شده
اند و در جمـع   جمعی از حیوانات مختلف وحشی به دور ضریح گرد آمده و به ضریح چسبیده

اي ندارنـد، نـزد    ها نیز چهره سـفید و درخشـنده   که آن؛ شوند  می ها تعداد قلیلی آدم پیدا آن
  کنند تا به تعبیر آن پی ببرند.  میمعبر رؤیا را تعریف 

هـاي معمـولی بـه     به ظاهر همانند انسـان ؛ ها باطن زائرانی است که گوید: این می معبر
که اجـازه ندهیـد چنـین    ؛ کنند  می شوند و وقتی از حضرت خواهش زیارت حضرت نایل می

 حقیقت و حیوان صفت اطراف ضریح و حرم شما جمـع شـوند؟ حضـرت در پاسـخ     اد بیافر
از ؛ به هر کیفیتی که باشـد ؛ فرماید: من چگونه ممکن است میهمان از راه دور رسیده را  می

خانه خودم دور سازم؟!. وظیفه اوست ادب حضور را حقیقتاً مراعات کند. وظیفـه مـن طـرد    
شان به صـورت انسـان    چرا حقیقت؛ ران به زیارت امام آمدندغیر نخواهد بود. خوب اگر زائ

                                                
1 .}قَدا ونْثُورم اءبه لْنَاهعلٍ فَجمنْ علُوا مما عنَا إِلَى م23فرقان: }م.  
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کـه حیـوان   ؛ اند چرا آن طوري که باید زیارت نکرده؛ آیند مینیست، و اگر همواره به زیارت 
  اند.  گردیده

؛ اهللا حاج حسنعلی نخودکی نقل شـده   در توصیف عالم ربانی، عارف بزرگ مرحوم آیت
تا حدي که کارهاي اولیـاء  ؛ به اوج و قله آن رسید ایشان در طی کردن راه سلوك و عرفان

درنگ همه مشکالت سخت مـردم را بـه ترتیـب      داد و بی  می خدا را با کمترین تأمل انجام
رفتند. ایشان پس ازطی کـردن راه عرفـان     می که همه به شگفت فرو؛ کرد  می فصل حل و

به طوري که هر ؛ خوردار شد که از دید برزخی و بصارت باطنی بر؛ و سلوك به جایی رسید
دید جمعی از حیوانات بـه دورحـرم پرسـه     می؛ شد  می حاضر ×گاه اطراف حرم امام رضا

تا این که شب فـرا  ؛ کرد مید و همواره خودخوري گردی میزنند. سخت آشفته و ناراحت  می
 شـد، آن چـه از    مـی  دیـد. حضـرت از او جویـا    در رؤیا حضرت ثامن الحجج را می؛ رسید می

شـوي؟ ایشـان فرمـایش     نگري تحمل کن! چرا ناراحـت مـی    می زائران اطراف ضریح من
نگـرد، بـاز    مـی پذیرند. ولی مرحله بعدي بـاز وقتـی همـان صـحنه قبلـی را        می حضرت را

نگرنـد، حضـرت    را در رؤیا مـی  ×تا این که باز حضرت؛ شود میاختیار سخت ناراحت  بی
 هـا ناراحـت   فرماید: اگر بـا دیـدن ایـن صـحنه      می یابی به حاج آقاي نخودکی پس از علت

گیـریم. ایشـان بـه     میشوي ما آن چه را از دید برزخی و بصارت به تو دادیم از شما باز   می
نگرند دیگر اطراف حرم حیوانی دیـده    می شوند. تا این که زمانی  می معترف تحمل پذیرش

دارد، آن   مـی  به حضـرت عرضـه   هستند. در رؤیایی یشود و همه به طور انسان معمول نمی
، پس به جـاي آن چیـز دیگـري بـه مـن عطـا کنیـد،        ؟!از ما گرفتید راچه به ما داده بودید
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گـري بـه مـن      قدرت شفاعت و میانجی :دارد میخواهی؟ عرضه  فرماید: چه می  می حضرت
کنـد بـا آن بتـوانم     مـی که هر کسی مشکلی و سختی دارد و بـه مـن مراجعـه    ؛ عطا کنید

  ت مردم را حل و فصل کنم. مشکال
از ناحیـه   ،هیچ مشـکلی نبـود کـه    ،از آن پس؛ فرماید: ما آن را به تو دادیم می حضرت

بـه جـز ایـن کـه بـه راحتـی آن را حـل        ؛ کـرد   می کسی از سراسر جهان به ایشان مراجعه
یا با دعا و مکتوبه یا با دو سه عدد دانه خرما یا با انجام عملـی عبـادي و غیـر آن    ؛ کرد می

  رسید.   که حتماً به نتیجه می
آمـد و آن چـه از    کرونا ویروستا این که ؛ بود ^خوب این وضعیت زائران اولیاء خدا

 هـاي  اي از ناشایسـتگی  هـا و گوشـه   شاید یک صدم از واقعیات آن؛ ضعوف زائران گفته شد
هـا را   بـاب   به اذن الهی ایـن  کرونا ویروسها گفتنی نیست و  که بسیاري از آن؛ زائران بود

گاه به هـیچ افقـی نخواهـد رسـید. آري      نیز مسدود ساخت، چرا که زائر با این کیفیت هیچ
درسـی جدیـد و نـوین بـه     ؛ کرونا ویروس آمد و با ممانعت شدید از این تجمعـات خواسـت  

  زائران بدهد. 
تا به زائران اجماالً دروس زیر را ؛ ها را به روي زائران بست ویروس درب زیارتگاهکرونا 
    :تذکر دهد
چـون  ؛ آن طـوري کـه بایـد الزم اسـت    ؛ وهر زائر قبل از زیـارت ا برشناخت امام  الف:

  اند. زیارت بدون شناخت اصالً مفهومی ندارد. چه بسیارند که اصالً امام را نشناخته
یـا امـام   ( هر کس بمیرد در حالی که امـام خـود  « شده فرمود:نقل  |از رسول خدا
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آري شـناخت امـام بـه     1».ردن دوران جاهلیت از دنیا رفته استزمان خود) را نشناسد به م
  که اجماالً از همه شؤون زندگی او باخبر باشد. ؛ طور کامل به طوري منظور است

که همواره در صـدد تطبیـق زنـدگی    ؛ حاکی از الگوطلبی زائر است ×زیارت امام ب:
آن طور که باید نتوانسـته خـود   ؛ کند میخود با امام خویش بوده و در مواضعی که احساس 

بـه زیـارت   ؛ را مطابق امام و در ردیف او قرار دهد، جهت جبران آن چه از دست رفته است
بـه نحـو   آمده تا نواقص قبل خود را جبران کنـد، و بعـد از زیـارت و اسـتعانت از حضـرت      

  در مسیر امام حرکت کند. تر صحیح

سعی بر این دارد که مـتن زیـارات را    ،وقتی به قصد الگوطلبی به زیارت مشرف شد ج:
مفاهیم زیارات تطبیق دهـد و بفهمـد در مـدتی     ابا تحقیق و فهم آن قرائت کند و خود را ب

ممکـن اسـت   خواسـته اسـت، چگونـه     ×چه چیزهایی را از امام ،که به زیارت نایل شده
گویـد، چنـین    ولی نداند بـا امـام چـه مـی    ؛ فردي چندین سفر به زیارت امامی مشرف شود
چنان چه درباره کسانی که در آیـات الهـی   ؛ روشی از نظر قرآن بسیار مطرود و منفور است

 هایشـان قفـل   دل بـر  یا کنند نمی تدبرها در قرآن  آیا آن«  فرماید:  می ؛اندیشه و تدبر ندارند
  2»!شده است؟ نهاده

                                                
بن  یخ علینفحات الالهوت، ش» ۀیجاهل ۀًتَیم مات زمانه إمام عرِفیمات و لَم  منْ«قال:  |یعن النب. 1

  ط استانبول. 117: يالقندوز یمان بلخیخ سلیع الموده شینابی، يط الغر 13: یعبدالعال الکرک
  .24محمد:  }تَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهایأَفَلَا {. 2
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گوینـد، چگونـه    مـی فهمندبه همـدیگر چـه     می کنند میدو پرنده قناري با هم سروصدا 
  گوید؟  می سفر مشرف شود و نداند در زیارت و دعا چه 50ممکن است فردي 

به چه قصد به زیارت ؛ ها سؤال کنی وقتی از آن؛ بیشترین زائران امام در ابتداي نظر د:
روم تا مشکالت فراوانـی از کـم    میپاسخ تو خواهد گفت: به زیارت روي؟ در   می فالن امام

ها نیز امور مـادي و   که بیشترین درخواست؛ و کسرها و نواقص دارم همه حل و فصل شود
هـا یافـت    ی بـراي آن یحاقتصادي است، چنین پنداري گرچـه در برخـی مراحـل راه صـح    

مگـر ابـزار    ^چـرا کـه ائمـه   نگري، پندار صحیحی نیست.   ولی با افق حقیقت؛ شود می
خواهنـد بـه بـازار     مـی که همه مردم نیـز  ؛ شوند  می تجارت و کسب دنیا در اسالم محسوب

شـان   اند و خواسـته  ها آمده تجارت و کسب دنیا پا گذارند. جهت دریافت سرمایه به زیارتگاه
  کنند.   میرا چنین مطرح 

؛ ها هسـتند  الگوهاي اعتقادي و عملی در همه شؤون زندگی براي انسان ^آري ائمه
که اي امام! مـن  ؛ هاي مردم به تناسب حقیقت وجودي ائمه باشد که انتظار است درخواست

که من خاکی کجا و تو افالکی کجا؟ ولـی دوسـت دارم   ؛ ام، دوست دارم مثل تو باشم آمده
تا بـه  ؛ قصی و کمی دارم نواقصم را برطرف کنیاي ن در هر بعدي کسري دارم در هر شاخه

ـ      زیـارت امـام یـک کارخانـه     ؛ زسوي ابعاد مثبت در وجود تو حرکـت کـنم، طبـق ایـن طن
  گردد.   میسازي  خودسازي و انسان

همـواره از  ؛ این است که؛ ها در زیارات و دعاها دارند خطاي بزرگی که تمام انسان س:
طوري که یـک مـورد یافـت نشـده کسـی بیایـد و       به ؛ خواهند  می چیزهایی را ^امامان
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ام و از تو خواهانم چیزهایی را از من بگیري، از خدا بخواه چنـدین   بگوید: اي امام! من آمده
ها را از مـن دور سـاز! کـه عبارتنـد از: حسـد،       دهم، همه آن  می مطلب ناباب در خود سراغ

تـوجهی   بینی، بی ا، خود برترجویی، شرك، دلبستگی به دنی محوري، عیب  کینه، حقد، خود
و اسیرم، بدین خاطر بـاب حکمـت بـر دلـم      مبه غیر، الحاد، ریا، و خدایا! من در خودم گیر

ام، خدایا! مـن اسـیرم    نگرم چرا مانده  نمی بارقه و روشنایی و اشراق در خودهیچ ؛ بسته شده
از تـو یـک درخواسـت     ام! ولـی  مرا اززندان خودم رها کن، خدایا! من به زیارت ولی تو آمده

!، چون چشم در تمام عمر خود راعطاکنحالت چشمم  به منخواهم  عاجزانه دارم، از تو می
بینی نخستین زنـدان اسـارت اسـت، و     چون خود؛ کند  می تنها به غیر خود نظر؛ بیند را نمی

در مقابـل  ؛ نشـیطا ازسـازد، نخسـتین لحظـه خـودبینی      حریت و آزادي را از انسان دور می
  .  شده است ظاهرخداوند متعال 

خواهند آب در آن بریزنـد،    می هر ظرف و یا جایگاه بزرگ یا حوض و استخري را ش:
ریزنـد و پـس از تمیـزي صـد      مـی کنند و آب کثیف را از آن بیرون  مینخست آن را تخلیه 

ایـن صـورت    تا به مرحله تحلیه و زیبـایی دسـت یابـد. در   ؛ نهند  می درصد، آب زالل در آن
موجـودي خـاکی و زمینـی بـا      ،کند و انسان در ابتداء زیـارت   می زیارت مفهوم دیگري پیدا

ولی پس از بازگشـت گویـا در   ؛ شود  می گاه شرفیاب ماشین شخصی و یا اجتماعی به زیارت
  گردد. میجمع مالئک آسمانی از سفر باز 

تنبـه تاثیرگـذار درمـدتی     وجهـت توقـف    را ها درب زیارتگاه تا؛ آري کرونا ویروس آمد
هاي عادتی و مرسومی متحجرانه را بشکند و تحولی به وجـود   و باب زیارتگاه؛ مسدود سازد
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  ها و زائران حصول بخشد.  را در زیارتگاه تا چنین ارتقاء فکري مذکور؛ آورد

  عمره حج و ممانعت از و کرونا ویروس
پا به منـازل داعیـان خـود    ؛ شمولکرونا ویروس میهمان دعوتی جهان ؛ پیش از آن که

هـر  ؛ داشتخاص ، مفهومی هاگذارد، حج و عمره و اعمال و مناسک حج در انظار و دیدگاه
از انتخاب لباس حج و توجـه   بود، کسی طبق معمول در صدد دریافت اسکلت ظاهري حج

هـا و انجـام تافرجـام آن بـوده      ظاهري آن  به تعلم و آموزش ظاهر اعمال و حفظ چارچوب
امـا آیـا کـار بـه     ؛ صورت ظاهري اعمال امتثال شده است؛ که در عرف مطمئن باشد؛ است

که مورد قبول خداونـد قـرار گرفتـه    ؛ پایان رسیده است؟ و حاجی یک حج کامل انجام داده
  نگرد؟!!  می محسوس به طور؟ و آیا حاجی نشانی از قبولی حج را در وجود خود باشد

تـا  ؛ تر در اعمال حج تحقیـق و کـاوش بـه عمـل آیـد     قدري بیش؛ در این جا الزم است
  پی ببرد. بیشتر انسان به حقیقت امر

  عوامزدگی خطرناکترین آسیب روحانیت

مقدمتاً توجـه مخـاطبین عزیـز را    ؛ مرا در این باره بیان کن مقصود خود؛ پیش از آن که 
اهللا مطهـري، در مقالـه    به فرمایش طالیی و آسمانی متفکر بزرگ و فیلسوف و عارف آیت 

  نمایم: می »مشکل اساسی در سازمان روحانیت«
اسـت.   »زدگـی  عـوام «آفتی که جامعه روحانیت ما را فلج کرده و از پا درآورده است «
زدگی باالتر است. روحانیـت مـا در اثـر      مار و عقرب  ی،زدگ  زدگی، زلزله زدگی از سیل عوام
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تواند چنان که باید پیشرو باشد و از جلو قافله حرکت کند و بـه معنـی     نمی زدگی آفت عوام
دي قافله باشد. مجبور است در عقب قافله حرکت کند، خاصیت عـوام ایـن   ها صحیح کلمه

اي را  یمان بسته است. عوام هر تـازه همیشه با گذشته و آن چه به آن خو گرفته پ؛ است که
شناسد،   نمی خواند. ناموس خلقت و مقتضاي فطرت و طبیعت را میبدعت یا هوي و هوس 

  1»کند و همیشه فقط طرفدار وضع موجود است. میاز این رو با هر نوینی مخالفت 
  قدس سره بیان استاد مستنداتی درتایید

را در بـاره   »بـدیع «کریم در دو جا عنـوان  در تأیید مطلب فوق باید چنین گفت: قرآن 
ها و زمین اسـت و   ن خداوند هستی بخشی آسما« چنان چه فرمود:؛ خداوند ذکر کرده است

گوید: موجود باش و آن فوري موجـود   هنگامی که فرمان وجود چیزي را صادر کند تنها می
  2»شود. می

دلیـل نـورآوري   ؛ قبلـی دارد و نه الگوي   اي پیشینه مشخص است این آفرینش نه نقشه
  شود.   میآن موجود  آن را اراده کند،ن که همی؛ آن این است

که این آفرینش همراه با نـوآوري   3»ها و زمین است او پدید آورنده آسمان« نیز فرمود:
 :بدیهی است خـدایی کـه   4»!ها اي آفریننده آسمان« است. نیز در دعاي جوشن کبیر آمده:

                                                
  .299:يت اهللا مطهریت)(ده گفتار) استاد آیدر سازمان روحان ی(مشکل اساس. 1
2 .}دا یبرًا فَإِنَّمإِذَا قَضَى أَمضِ والْأَرو اتاومالس کُنْ فَیع 117بقره:  }کُونُیقُولُ لَه. 

3 .}دضِیبالْأَرو اتاومالس 101انعام:  }ع.  
 .24ر: یجوشن کب يدعا }!»ع السماوات یا بدی«. 4
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براین وقتی او اول است و زمـانی کـه    بنا؛ و کسی قبل از او نیست 1».او اول و آخر است«
این است که نوآور و جدیدآور باشد چون هیچ نقشه و الگـوي  ، الزمه آن؛ هر چه را بیافریند

  قبلی ندارد. 
به خاطر آوردیـد هنگـامی   « و خداوند هنگامی که اراده کرد و به مالئکه خطاب فرمود:

اي) قـرار خـواهم    نماینده( فرشتگان گفت: من در روي زمین جانشینیرا که پروردگارت به 
» خلفـا «و  »خالئـف « دو مرحله و عنوان جمع »خلیفه« البته گفتنی است که عنوان 2».داد

  3پنج مرتبه در قرآن ذکر شده است.
ان خود در قرآن ذکر کرده و بدیهی است که آن نخداوند چنین تعبیري را در باره جانشی

؛ کند که معاون و جانشین نیز همـان را دارا باشـد    می اقتضا؛ و حاکم اصلی دارد چه ریاست
یعنی جانشینان الهی همه بتوانند کارهاي الهی انجام دهند و آن نـوآوري و نـوین آفرینـی    

  است.  
  خلیفه) دالیل دیگري نیز وجود دارد:( »جانشینی خدا« عالوه بر؛ جهت نوآوري

که هم به گونه تحول تکوینی و هم تحـول   ؛در عالمدگرگونی  تحول و وجود الف:
  پذیرد.    می تشریعی تحقق

                                                
 .3د: یحد }هو الْأَولُ والْآخرُ{. 1

نِّ{. 2   .30بقره:  }فَۀًیالْأَرضِ خَل یجاعلٌ ف یوإِذْ قَالَ ربک للْملَائکَۀِ إِ
  .62، نحل:74و  69، اعراف:39، فاطر:73و  14ونس:ی، 165، انعام:26، ص:30بقره:. 3
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 که انسان یـک سـال را در  ؛ باشد  می همانند چهار فصل در زمان سال تحول تکوینی:
تـاریکی و  ؛ کنـد. نیـز تحـول درزمـان      مـی  بهار، تابستان، پاییز و زمستان طی فصل: چهار

و ؛ روز) در پـیش دارد ( اي روشـنایی  شب) و نیمه( اي تاریکی روشنایی که همه سال به نیمه
خـوردار   .. بـر .دارایی و فقـدان،   ها از سالمتی و بیماري، شادي و حزن، نیز در حاالت انسان

  است.  
که تحقـق پـذیرفت و چـون در امـور     ؛ تحولی بود |آري تغییر قبله در زمان پیامبر

  گویند.  »بداء«تکوینی بود این تغییر حکم در امر تکوینی را 
در احکام نوعی تحول اسـت. کـه اگـر نباشـد اصـالً      » نسخ«مسأله  تحول تشریعی:

  گردد.   میزمینه رشد و تعالی در انسان تعطیل 
بدیهی است که راه تکامـل بـراي همـه موجـودات      ب: وجود تکامل براي انسان

ر حال توقـف  در هیچ آنی د؛ عالم به ویژه انسان وجود دارد و انسانی که در راه تکامل است
چون طی کردن راه و رسیدن به مقصد با توقف سازگار نیست و بـه قـدري   ؛ گیرد  نمی قرار

مـا از  « رسد، چنان چه فرمـود:   می نهایت  تا حدي که به بی؛ مسیر تکامل پایان ناپذیر است
  1.»نماییم و مراجعه) می( خداییم و به سوي خدا بازگشت

ـ این آیه به ظاهر تنه؛ بدیهی است که افقـی انسـان    حالـت ردن وا اختصاص به وقت م
در حـال  ؛ که فقط در آن زمان یاد شود، بلکه این آیه در باطن در تمام آنات با انسان؛ ندارد

                                                
  .156بقره:  }ه راجِعونَیإِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَ{. 1
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عمودي و قیام در ارتباط است. یعنی اي انسان! در ابتدا رشد و تعلـیم در زنـدگی و تکامـل    
  اهللا) راه یابی. ( نهایت به بیتوانی  تا حدي که می؛ خویش به قدري راه تو گسترده است

در دعاها و ارتباط فقیر بـا غنـی، فاقـد     ؛غنی بالذات و میان فقیر عدم توقف در ج:
کـه همـواره بـین خـداي     ؛ هایی است مقابل واجد، مملوك مقابل مالک و... مراوده و زمزمه

ر کنـار  که پیوسته بنده تشنه حقایق د؛ گردد رحمان و بندگان فقیر از طریق قلب حاصل می
چـون  ؛ شود و بنده خدا جز عبادت کـار دیگـري نـدارد    میاقیانوس رحمت وسیع او سیراب 

خوب وقتـی بنـده    1».من جن و انس را جز براي این که مرا عبادت کنند نیافریدم« فرمود:
دائم در حال گـرفتن فـیض   ؛ بخش و غنی از عالمیان  در کنار خداي هستی؛ فاقد همه چیز

در هر حال در حال رشد به باالتر و رسیدن به درجه برتر اسـت، و در  ؛ اض واجب استاز فی
  شود.   نمی این صورت حال توقف در یک سطح بر او دیده

هـا از طریـق    رشد مـا انسـان   الهی: اسماء کنار سریع انسان در رشد حرکت و د:
چنـان چـه   ؛ ي غیبـی خداهسـتند  ها باب؛ چون اسماءحسناي الهی؛ اسما حسناي الهی است

ذات پـاکش یکـی اسـت) و    ( بگو: اهللا را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانیـد « فرمود:
  2»ها است. براي او بهترین نام

آورد، و در  که حقیقتـاً انسـان را بـه حرکـت در مـی     ؛ در برخی اسماء الهی عناوینی آمده

                                                
1 .} ا خَلَقْتموإِلَّا ل الْإِنْسونِیالْجِنَّ ودب56ات: یذار }ع.  
  .110اسراء:  }ا ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنَىیقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرَّحمنَ أَ{. 2
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؛ قـرار گیـرد  دهد، در مقابل هر مشکل و سختی کـه انسـان     نمی هیچ جا اجازه توقف به او
اي کسی کـه علمـش   « چنان چه آمده:؛ کمترین اجازه رکود و ایست به انسان نخواهد داد

کـه در علـم راه احاطـه بـه همـه      ؛ در این عبارت الهامی است 1»!.به هر چیزي احاطه دارد
سازد  اي کسی که زیبایی را آشکار می« جوانب براي تو باز است، توقف ممنوع!، نیز فرمود:

محیط و فضاهاي آلوده هیچ گاه تو را ؛ الهام دهنده است که 2»نماید!. مخفی میو زشت را 
  ها و فضاهاي عالم باز ندارد.  از حرکت به همه محیط

سـازد!، واي   اي کسی که در هر چیزي لطف و ظرافت ویژه را آشـکار مـی  « نیز فرمود:
اي انسـان! تـو   بخش اسـت کـه    نیز الهام 3»سازد!. کسی که هر چیزي خلقتش را نیکو می

هیچ گاه کار بدون لطف نکن، و همواره سعی کن خالقیت نیکویی از خـود بـاقی گـذاري.    
نیز فرمود: اي آن که او را شنیدن از شنیدن دیگر باز ندارد!، و اي کسی کـه او را کـاري از   

  4»کار دیگر مانع نشود!.
اجازه رنـج بـه خـود    که اي انسان! از سؤال و درخواست زیاد مبادا ؛ بخش است نیز الهام

ستی را به خود مفتـوح  سراه دهی!، از فراوانی کار و میدان تالش فراوان مبادا راه کسالت و 
  سازي!.

                                                
 .19ر: یجوشن کب يدعا» ء علمه!یا من احاط بکل شی«. 1

  .22ر: یجوشن کب يدعا» ح!یا من ستر القبیل! و یا من اظهر الجمی«. 2
  .58ر: یجوشن کب يدعا» ء خلقه!یا من احس کل شیء لطفه! یا من اظهر کل شی«. 3
  99ر: یجوشن کب يدعا» منعه فعل عن فعل!یامن ال یشغله سمع عن سمع!، یا من الی«. 4

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  276(    

به مـدعاي  ؛ دائمی بشریت حرکت جوهري و سلوك و و سیر اکنون با این استنادات بر
چه اندازه  »زدگی روحانیت عوام«که ؛ و به درد دل ایشان بنگرید؛ استاد مطهري قدس سره

کـه روحانیـت چـه بسـا بـا ایـن لبـاس مقـدس          شـگفتا  به اسالم ضربه کاري زده اسـت. 
عامل توقف خود و داعی به ؛ خود در این ورطه همانند شیطان؛ ظاهرالصالح با فقدان باطن

توقف دیگران شده و اسالم را از افق: اسالم همواره در قله رفعت است و هیچ گاه در افـق  
اند. خداي احسن الخالقین، تو انسان را به عنـوان احسـن    به پایین آورده .ردگی میزیر قرار ن

یعنـی در تمـام کارهایـت     1المخلوقین آفرید و تو را مأمور ساخت تا بهترین عمل را بیاوري
  شاه فرد نهائی را فراموش نکن.  مالك احسن و نیکوترین و

پـس کهنـه پرسـتی و    مصـداق احسـن نیسـت؟    ؛ آیا نوآوري وشاه فرد بهترین جذابیت
  حرکت ارتجاعی و قهقرایی یعنی چه؟

قـرآن کــریم و سـنت شـریفه نبــوي در     ،اســالم در قالـب کلمـات  ؛ گفتنـی اسـت کـه   
ها به عنوان الگو و اسـوه ایمـانی و عملـی، مجموعـه انبیـا و       هاست و در قالب انسان کتاب

اعضـا و جـوارح   باشـند و در قالـب     مـی  ^اوصیا به ویژه پیامبر خاتم و اوصیاي مکرمش
باشـد. آري    می مجموعه به کارگیري مناسک و اعمال حج در وجود زائران خانه خدا؛ انسان

  اسالم عملی، وجود حج است.  
کرونا ویروس دعوت نوع را پاسخ دهد و پا به عرصه وجود گـذارد، شـما   ؛ قبل از آن که

                                                
  .2ملک:  }کُم أَحسنُ عملًایأَ{. 1
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عملـی در اعضـا و جـوارح    چگونه اسـالم  ؛ زدگی بنگرید، که آیا روحانیت با توصیف به عوام
کرده است. تفسیر اسالم عملی کـار کـوچکی نیسـت، چـرا کـه اسـالم        می انسان را تفسیر

  گردد.    می اي هدف از ارسال رسل و انزال کتب محسوب به گونه؛ عملی
هاي متمادي از زمان پیشـینیان تـا قبـل از پیـروزي انقـالب اسـالمی در        در سال اوال:

هـا مـردم از سراسـر     ت تعطیل شده بود، اگرچه به ظـاهر میلیـون  اصالً حج در حقیق؛ ایران
ولی با توجه به اصول و پایه دین حجـی امتثـال   ؛ یافتند می به مکه همه ساله حضور؛ جهان
یعنـی  ؛ بـود » الاله اال اهللا«کلمه اخالص ؛ بناي تمام اصول و فروع دین چون زیر؛ شد نمی

-تبـر «غین و مظاهر شرك به طور مطلق بـا  زاري از همه الهه درو نخست تا زمانی که بی
ابراهیمی در دست قویمند حاجیان اطراف کعبه تحقـق نپـذیرد، توجـه بـه دوسـت      » ي-ال

درحالی که حاجیان به عشق و محبت دوسـت  ؛ اهللا) مفهومی ندارد( حقیقی وروي آوردن به
ال و هاي متمـادي حـج صـرفاً بـا یـک سـري اعمـ        اند و چون در سال هاي دور آمده از راه

شد و در اعمال حج، هیچ گونـه برائـت از شـرکت و مشـرکین زمانـه در       مناسک انجام می
چرا که استکبار جهانی در اطراف عربستان مسـلط و پادشـاه سـعودي    ؛ اعمال حاجیان نبود

ولـی همـه اعمـال و    ؛ گرفـت   می نیز دست نشانده آمریکاي جنایتکار بود، آري حجی انجام
انجـام مناسـک یـک    ؛ شد. بنابراین مییر پرچم شرك سپري روح و خشک در ز مناسک بی

  جان بود، و بلکه در اصل حج تعطیل گردیده بود.  حج بی
اهللا امـام خمینـی قـدس     در زمان حضـرت آیـت  ؛ پس از پیروزي انقالب اسالمی ثانیاً:

تـاریخ   مـرد  ربحج شکلی دیگر به خود گرفت و برائت از شرك در حج به فرمان این اَ؛ سره
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روزي بـه  ؛ کنون همه ساله حاجیان در مکه به فرمان امیـر الحـاج   زنده شد و از آن زمان تا
ارسالی امام خمینی قدس سره و پـس   پیامگزیده و  خصوص را به عنوان برائت از شرك بر

؛ شـود  مـی  شده و اي توسط امیرالحاج در جمع مردم قرائت می ارسالی امام خامنه پیاماز آن، 
تانـداي  ؛ سازند می محصور بازآن رامحدود و، وشیاطین مسلط برخانه خداولی دست استکبار

  حیات بخش آن به گوش جهانیان نرسد. این از بعد سیاسی و اجتماعی بود.
بیشترین حجاج تنها به انجام مناسـک و انجـام صـوري حـج دل     ؛ شایان ذکر است که

بـه   نچراکه بیشتری؛ شتندخوش کرده بودند و آن چنان در فهم مفاهیم بلند حج دغدغه ندا
کردند، و براي هـر کسـی کـه تعـداد سـفرش       میشمارش سفرهاي حج و عمره زیاد تکیه 

یا بیشتر از آن به حج و عمـره   80یا 70که مثالً ؛ شد!! بیشتر بود افتخار بزرگی محسوب می
و که مایه شگفت گوینده ؛ دیگري نبود زیچرفته است. این گونه سفرها نیز جز ریا و سمعه 

گرفت و فاقد اخالص بود. چون کاري که براي رضـاي خـدا    می هاي ظاهربین قرار شنونده
 گیرد قابل شمارش در میان مردم نخواهـد بـود. بـین حـاجی و بـین خـدا مخفـی        صورت 

اش قبول حج بود و بس. این سفرهاي حج و عمره همـه سـاله    ماند، حاجی تنها دغدغه می
که گاه اصالً برائت نداشت و یا اگر داشـت بـرائتش   ؛ تگرف میهمواره به این صورت انجام 
؛ تا واقعاً مشرکان عالم به طور جدي در اعمـال حـج  ؛ شد  نمی به طور علنی به جهان مطرح

پـذیرد، تـا ایـن کـه      از میادین قدرت و اقتدار کنار گذاشته شوند و حج عملی واقعی تحقق
تعطیلی کشانید تا به مردم جهان مطالب کرونا ویروس آمد و این باب حج و عمره را نیز به 

   :زیر را اعالم دارد
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  جوارح و اعضا اسالم عملی در سیرتف

توصیف خداوند به ظاهر و باطن تعبیـري   1».او ظاهر و باطن است« قرآن کریم فرمود:
چرا کـه آثـارش   ؛ از احاطه وجودي او نسبت به همه چیز است. او از همه چیز ظاهرتر است

  تر است چون کنه ذاتش بر کسی روشن نیست.   گرفته و از همه چیز مخفیهمه جا را فرا 
او با سلطه و عظمتش بـر زمـین غلبـه دارد و بـا     « فرمود:؛ نقل شده ×از امیرمؤمنان

دو مقولـه   در ایـن دو وصـف ظـاهر و بـاطن کـه      2.»علم و معرفتش در بـاطن آن راه دارد 
که ظاهر است باطن نیست و چیـزي   متضادند و در هیچ جا قابل جمع نیستند، چون چیزي

که باطن است ظاهر نیست. البته این عدم جمع به خاطر آن است که وجود هر چیزي غیـر  
رسـد، اوصـاف     مـی  ولی هنگامی که سخن به صفات خداوند؛ از وجود خداوند محدود است

در ایـن مـورد    ^از اولیـاء خـدا  ؛ شـوند   مـی  شود و ظاهر و باطن با هم جمع میدگرگون 
  کند.    می که در روشنگري این حقائق به مااعانت؛ وضیحاتی داده شدهت

که برتـر از تـو وجـود نـدارد و آن     ؛ آن چنان تو ظاهروغالبی« نقل شده: |از پیامبر
  3»شود.  نمی که ماوراي تو چیزي تصور؛ چنان باطن و پنهانی

                                                
 .3: دیحد }هو..والظَّاهرُ والْباطنُ{. 1

: نهـج البالغـه  » بسلطانه و عظمته و هو الباطن لها بعلمه و معرفته هایهو الظاهر عل« :×ی. عن االمام عل2
  .186: خطبه

ـ یتفسـ » ءیک شَدونس یفَلَ باطنء، وأَنْت الْیشَ فوقکس یأَنْت الْأَولُ فَلَو: «|یعن النب. 3  9: یر قرطب
/6406.  
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چـه چیـزي   اش نتوان گفت: از  آشکاري است که در باره« نقل شده: ×از امیرمؤمنان
او ؛ ها دلیل بـر آن اسـت کـه    این 1».پیدا شده؟ و پنهانی است که نتوان گفت در کجاست؟

  ضروري و بدیهی نامتناهی است.  
تمام موجودات عالم در اصل وجود و مجموعه آثارشـان، در ارتبـاط بـا    ؛ بدیهی است که

؛ رسـد  مـی لم اسماء حسناي الهی خواهد بود و هر آن چه فیوضات و برکات به موجودات عا
از طریق اسماء حسناي الهی است و به همین علـت اسـت کـه در خاتمـه بیشـترین آیـات       

کـه عالمـه طباطبـایی مفسـر بـزرگ      ؛ اسمی از اسماي حسناي الهی ذکر شده است؛ قرآن
نماید. چون خداوند غفور و رحیم  میآن اسم حسنی را به عنوان تعلیل بر آیه مطرح ، اسالم

را قبل از اسـم ذکـر فرمـوده اسـت. و گویـا اسـماء حسـناي الهـی          »التقنطوا« است. آیه
براین همه موجودات عالم ظاهر و باطنی دارند چون  باشند، بنا  می یی از خزائن غیبیها باب

  آیه او و مظهر اویند.  
اسالم عملی حج است. چه بسـیارند کـه تنهـا    ؛ از جمله چیزهایی که ظاهر و باطن دارد

اندیشـند، و اکنـون چـون در غفلتنـد       نمـی  نگرند و به باطن آن هـیچ   می ظاهري از حج را
اي نـدارد،   شوند که دیگـر نتیجـه    می بیدار؛ اما همین که فرصت را از دست دادند؛ دانند مین

اي پوستی دارد  که هر دانهاي  اي ندارد، شما آیا هیچ گاه فکر کرده چرا که ظاهر هیچ فایده
اي را از مغز آن جدا کنند اگر پوسـته ظـاهري    پوسته هر دانه و مغزي در آن وجود دارد، اگر

                                                
  .163نهج البالغه خطبه: » میقال: فیل: مم؟ و الباطن القایالظاهر ال: «×یعن االمام عل. 1
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کند یا وزانتـی دارد؟ ابـداً چـون مغـز را هـم نـدارد         می آیا رشد؛ آن را در محلی غرس کنند
بـاز رشـد   ؛ هرگز رشد و نموي ندارد و اگر همان مغز را بدون پوست در جایی غـرس کننـد  

روید. بـه    می که حتماً؛ را با هم غرس کنند نخواهد کرد، بلکه باید پوست ظاهر و مغز باطن
که از سفر حج برگشـته  » شبلی«به صحابی خود  ×»امام سجاد«همین جهت است که 

اي که داشـت را در چهـل و هشـت مـورد از اسـرار حـج در سـؤاالت         ترین دغدغه بود مهم
را متوجـه   ها کند. و پس از سؤال از اسرار حج، وي هیچ کدام از اسرار آن میمتفاوت مطرح 

او را فاقد انجام حج قلمداد فرمـود،   ،نبوده و با تغافل از آن گذشته بود، تا حضرت در خاتمه
موظـب بـه انجـام حـج در     ؛ که بسیار بر او سنگین تمام شد و ایشان پس از آموزش مجدد

  1سال آینده گردید.
نگـري   مـی تـا هشـدار دهـد: اکنـون کـه       آمـد  کرونا ویروس :کرونا ویروس هشدار

اند. آن  بسیاري از مردم حقیقتاً در آماده کردن لقمه نان بدون خورشت چه بسیارند که مانده
ایـن  ؛ فردي که سفر واجبی بر عهـده نـدارد و اکنـون بـه عنـوان حـج و عمـره مسـتحب        

گـردد، مـن    اش تـرك نمـی   گیرد و هر ساله حج و عمـره   می هاي سنگین را بر عهده هزینه
علت این که به اذن خدا ایـن سـفرها را بـه     :دم دنیا اعالم کنمام به مر آمده کرونا ویروس

بلکـه کافرنـد. چگونـه    ؛ آن است که این حاجیان اصـالً مسـلمان نیسـتند   ؛ تعطیلی گرائیدم
نمایند با این کـه قـدرت تعقـل      می حیوانات در بسیاري از موارد به همدیگر کمک و اعانت

                                                
  .172-1/166مستدرك الوسائل: . 1
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  به فکر فقیر و ضعیف نخواهی بود.  مثل تو را ندارند، اما تو در این شرایط هنوز
بـه حـاجی    ×کند و امام  می فرد نیازمندي به حاجی مراجعه؛ چگونه وسط اعمال حج

که نیاز فرد محتاج را برطـرف نمایـد و   ؛ در وسط اعمال اولویت به آن است؛ دهد میدستور 
  1.دسپس دوباره به انجام مناسک مشغول گرد

کسی صبح کند و به امور مسـلمانان همـت    هر«فرمود: ؛ نقل شده |از رسول خدا
خواهی کسی را بشنود و بـه کمکـش نشـتابد     نورزد از آنان نیست و هر کسی فریاد کمک 

  2»مسلمان نیست.
به اذن او ایـن اعمـال خـود    ؛ تا با اقتداري که از سوي خدا دارد؛ آمد کرونا ویروسآري 

هربین اندکی با خود بیندیشند و دینان ظا تا شاید این بی؛ محوري و ظاهري رامتروك سازد
جسمی بی روح است وجسـم بـی   ؛ شاید به باطن حج پی ببرند.چراکه ظاهرحج بدون باطن

که هیچ اثري رابه دنبال ندارد.  ؛ بیش نیستاي  ردهروح م  
از مؤلـف بـه چـاپ     »درسنامه حـج «در باره اسرار حج کتابی به نام ؛ شایان ذکر است

آن  در اسرار ها که ده؛ 3باطن حج به آن مراجعه فرمائید در جهت اطالع بیشتر؛ رسیده است
                                                

 .13/855:یو واف 40-1/39. مستدرك الوسائل: 1

ـ  ينـاد یمنهم و مـن سـمع رجـال     سیفل نیبامور المسلم هتمیمن اصبح و لم «: |. قال رسول اهللا2  ای
 .2/164/5:یکاف» سلممب سیفل جبهیفلم  نیللمسلم

 يشتریخواهند اطالعات ب یکه م یصفحه (کسان 680، یاصفهان ینیحس ید مرتضیدرسنامه حج، مولف س. 3
 ند.).ین اثر مراجعه نمایتوانند به ا یاز اسرار حج کسب کنند م
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درایـن گفتـار یـادآوري     هـا بـود را   ذکرشده است و بدین خاطر مطالبی که الزم به ذکر آن
  نکردم.  

  هاي علمیه باب حوزه سد و کرونا ویروس

خـود را بـه جهـان عرضـه کنـد،      ؛ کرونا ویروس طبق تقاضاي جهـانی ؛ پیش از آن که
هـاي   بدیهی اسـت کـه حـوزه    اند و دارند، علمیه در سراسر جهان وضعیتی داشتههاي  حوزه

حجـج   دانشمندان و؛ اصول دروس خارج فقه و پرورش طالب درسطوح مختلف و علمیه با
کـه مجموعـا   ؛ دهد می به جامعه کنونی تحویل آیات عظامی را اساتید و محققان و اسالم و

هـا سـربازان حضـرت     آیا اکنون ایـن حـوزه  ؛ گردند  می محسوب ×»سربازان امام زمان«
  بازند؟! می عشق مسیر در را یعنی سرشوند؟ محسوب می

از هر جهـت  ؛ اي که ترین حوزه علمیه هاي علمیه سراسر کشور ایران مهم در میان حوزه
  .حوزه علمیه استان مقدس قم است؛ شمرد ها بر بتوان آن را محور و مرکز و در رأس حوزه

؛ که حدود هزار سال قبل تأسیس شـده ؛ هاي امام زمان نشانه ترین افتخارونیز یکی از پر
که در کنارحوزه علمیه قرارگرفته که لطافت آن برهیچ کـس  مسجد مقدس جمکران است.

مسـجدي کـه طبـق خبـر موثـق و مسـتند از کتـاب معتبـر عـالم ربـانی            پوشیده نیسـت. 
حسن بـن  «توسط آقاي  #به فرمان امام عصر؛ مرحوم صدوق قدس سره؛ وافتخارشیعه

 373ماه مبارك رمضان سـال   17در شب « گوید: که وي می؛ تأسیس شده» مثله جمکرانی
جمعی به در خانه من آمدند و مـرا از خـواب   ؛ بیش از هزار سال قبل) نصف شب بود( هـ.ق

گویـد:    مـی  حضرت امام مهدي را اجابت کن، شما را فراخوانده اسـت، ؛ بیدار کردند و گفتند
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حضرت اشاره به قطعه زمینی کردند و فرمودند: ایـن مـال ماسـت و    ؛ ر ایشان رسیدممحض
  1»مسجدي در آن بساز و دستور عبادي در مسجد را مفصل فرمودند.

همواره مردم از سراسر کشور ایران و بلکه، از خـارج از کشـور   ؛ از زمان تأسیس تاکنون
هـاي   هـاي چهارشـنبه و شـب    بازسایرکشورهاي جهان جمعیت وافري بیشتر در ش؛ ایران

ان  #حضـرت ؛ یابند و طبق مسموعات و منقوالت میجمعه در این مکان مقدس حضور 
سپس به قم تشریف آورده و در همین مسجد اعـالم  ؛ شاء اهللا پس از ظهور در مکه مکرمه

  فرمایند.    می حضور
س ولیاء خدا ملـب که به این لباس ا؛ تنها از روحانیت است؛ بیشترین انتظار از میان مردم

تا هرچه بیشتر به سوي این مسجد روي آورند و حتی چه زیباست وانتظـار ؛ اند ن شدهو مزی 
که طالب وعلماء به طور منظم یا هر هفته صبح شنبه یا هـر مـاه نخسـتین روز از    ؛ رود می
 جمعیت طالب به نام سربازان؛ به صورت نظامیان از ارتش و سپاه و یا نیروي انتظامی؛ آن

 در شعار دعاي فرج را بر زبان برنامه صبحگاهی ورژه به طوردسته جمعی و #امام عصر
که به طور سراسـیمه  ؛ داشته باشند، چقدر شایسته و زیباست خیابان حرم تاحرم پیامبراعظم

                                                
فات صـدوق  ین) که از تالیقیمعرفه الحق و ال ین فیخ قم) از کتاب (مونس الحزیث از کتاب (تارین حدیا. 1

، یخ حـر عـامل  ی، شیبزرگ مانند عالمه مجلس يمسجد را علما ياست. برنامه عباد ره است نقل شده
 یت اهللا العظمی، آين نوریرزا حسیاند. مرحوم م در کتب خود نقل کرده یو فضل بن حسن طبرس یکفعم

ـ ن از مسجد جمکران سخن به میشتریگر مراجع معاصر بیو د يبروجرد شترشـان بـه آن   یان آورده و بی
  ند.ا آورده يرو
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باشند و در طلـوع نـور درخشـنده جهـان شـمول       #باخته، مجذوب، و فانی در امام خود
فقط به ایشان بنگرند. آیا از نخست تاکنون وضعیت چنین بـوده  ایشان هیچ چیز را نبینند و 

  است؟!!
گناه و آلودگی و کثـرت و فراوانـی آن،   ؛ به طور قطع و به استناد آیات و روایات فراوان

؛ اي روشن باقی نمانده اسـت  اي که نقطه به اندازه؛ فضاي جهان را تاریک و ظلمانی نموده
که گرچه ؛ فرا گرفته است جهان را؛ گناه به گونه رسواییبار وآثار  نکبت کرونا ویروسگویا 

موجب ترك وطـن و غایـب شـدن حضـرت      بی لیاقتی بشریت؛ کرونا ویروسقبل ازآمدن 
؛ کرونـا ویـروس   ولی پس ازتراکم گناه ودعوت عملی مـردم از ؛ گردیده بود #ولی عصر

بلکـه  ؛ گنهکارنـد  مردم نـه تنهـا   چون بیشتر؛ گردد می افزون تاکید برغیبت ایشان شدت و
 بندگانت راگمـراه « چنان چه فرمود:؛ اند دهش کرونا ویروس دلّووم اند تجسمی ازگناه گردیده

وبـدین صـورت تنهـایی ایشـان در      1»آورنـد.  نمی فاجر وکافر به وجود نسلی جز و کنند  می
چندین قرن بدون ارتباط با امت، زندانی بیش نخواهد بـود. چـون فضـاي مناسـبی بـراي      

  حضور ایشان باقی نمانده است. 
 تـرین  در میان همه مردم در این دوران، تنها گروهی که نسبت بـه حضـرت از نزدیـک   

  . بود خواهندند روحانیت معزز وش  می محسوب
نهایی، غریبی، بدون انیس و مـونس در  که باالخره با ت؛ یک فرد انسانی است ×امام

                                                
1 .} مهإِنْ تَذَر ال یإِنَّک و كبادلُّوا عیضوا إِالّ فاجِرًا کَفّارد27نوح:  }ل. 
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بـه طـور معمـول بـا      ^میان مردم چه بسیار سخت و مشکل است. همه شیعیان امامان
تنهاسـت، غریـب و آواره از    #همنوعان و خویشان و دوستان دایم در ارتباطند، ولی امام

  اند. شهرها بدون ارتباط با احدي به جز افرادي خاص که بسیار قلیل
پرسیدم، صاحب االمر کیسـت؟ فرمـود: او    ×از امام کاظم« رقی گوید: داود بن کثیر

چرا تنهـا بـا    1»باشد.  می مطرود و بیگانه و غریب و غائب از خاندان خود و خونخواه پدرش
شان و بـدنی   با دندان شکسته |گروهی در ارتباط است، گاهی کنار جدشان رسول خدا

گـاهی   2.»آزاري ندید مثل آن چه مـن دیـدم   هیچ پیامبري« که فرمود:؛ خسته و آزار دیده
آلود، گاهی کنار قبر جده بزرگوارشان  با فرق شکافته و محاسن خون ×کنار امیرالمؤمنین

هاي بر تن و  بر بدن و زخم با پهلوي شکسته، گاهی کنار امام حسن و آثار سم ÷فاطمه 
هـاي   ... به ویـژه در شـب  دن سوراخ سوراخ و سراز تن جداگاهی کنار مرقد امام حسین با ب

تـوان سـراغ    از این شهید زنـده را مـی   تر و مظلوم تر  جمعه و اشک جاري حضرت. آیا غریب
را  ×زندانی شدن بیش از چهارده سال حضرت موسی بن جعفر؛ . همه شیعیان؟!!!!داشت

 اما وجود مردي بزرگـوار تنهـا،  ؛ ریزند میشان اشک سوز  دانند و براي  می بزرگترین مصیبت
 غریب، آواره در فضاهایی که آلوده به تاریکی، ظلمت، رسوایی، و چه بسا آثار شعله آتش بر

                                                
ـ قالَ: هو الطَّر #عن صاحبِ هذا االَمرِ ‘بنَ جعفَرٍ  یسأَلت اَبا الحسنِ موس«قال:  یر الرقیعن داودبن کث. 1  دی

 .2/43/4 :نیکمال الد» ×هیالغائب عن اَهله، الموتُور باَب ب،یالغَر دیالوح

  .56 /39: یمجلس بحاراالنوار }تیما أُوذ مثْلَ ینَبِ يما أُوذو {. 2
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اصـلش پـاك بـوده،     و باطنش؛ نگرد، کسی که ظاهر  می خاسته از گناه را در جلوي خویش
اش در  دارد و شـاخه و میـوه  » هـو «اي از شجره طیبه است، که ریشه در اتصـال بـه    شاخه

  اي آرامش ندارد.  فضاهاي آلوده ذره در این؛ ها است آسمان
کـه از طرفـی بـه خـط     ؛ داند که تنها منتقم از سوي خداوند اسـت  می؛ و از سوي دیگر

؛ هـا را در دسـت دارد   که آخرین فـردي کـه اکنـون سـرنخ آن    ؛ کند  می بیلیان نظرها مظلوم
هـا و   مسـموم هـا و   باشـد. چقـدر کشـته     می اي دام عزه اهللا العظمی امام خامنه حضرت آیت

  مبارك ایشانند؟! نظر زیر و مفقودها در این مسیر
ها و  اکنون به دست ترامپ؛ که سرنخ آخر آن؛ نگرد میخط قابیلیان را ؛ و از طرف دیگر

دل و  باشـد. چـه انـدازه ظـالم و سـتمگر و سـخت        مـی  شـان   پیمانـان  ها و هم صهیونیست
موضـعی  ؛ به جز غم و غصـه  #عصراند، که حضرت امام  القلب در این صف متراکم قسی

  براي انس و الفت ندارد.  
تـوان بـاور    اما آیا در میان سربازان خود، علما، بزرگان، درمیان محارم خاص خـود مـی  

است یعنی سر » سرباز« شان ها که نام غریب، تنها و آواره باشد؟! این #که حضرت؛ کرد
فروشند. دیگر قلم بـه جـایی     نمی نیاگاه دین و آخرت را به د دهند و هیچ میرا در راه هدف 

  رسید که بشکست. 
خرامند، و هنوز در  میاي  چه بسیارند که در گوشه و کناري نشسته و بدون هیچ دغدغه

  اند.  مسجد از نظر علمی توقف کرده و هنوز مسجد جمکران را ندیده توجیه سند
در  #حضـرت کـه دیـدم   ؛ یکی از افراد اهل دل گوید: من در مسجد جمکران بـودم 
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کرد. از فـردي پرسـید: از    وسط جمعیت حاضر شده است و در میان مردم از برخی سؤال می
ام به مسجد جمکـران بیـایم، بـراي     اي؟ خواسته اي؟ از فالن شهر، چرا سفر کرده کجا آمده
شـاید مشـکلم    ؛ام تا دعا و تضرعی داشـته باشـم   آمده، اي؟ چون مشکالتی داشتم چه آمده

  حل شود. 
مسجد  از فرد دیگري سؤال کرد: مسافري؟ آري. از کجا؟ از تبریز؟ براي چه به حضرت

.. از سومی و چهارمی هم چنین گفتگو ادامه داشت و حضرت .اي؟ براي حل مشکالت آمده
جز ایـن کـه   ؛ که از این جمعیت فراوان هیچ کس پا به سفر آمدن مسجد نگذاشته؛ پی برد

هـا   ایـن ؛ گفتند  می ولی به خود؛ ن دادند و دعا کردندبه حل مشکل خود نایل آید. سري تکا
همه تنها به فکر خود بوده و به فکر حل مشکل خویشند و هیچ کس از اینان به فکر مـا و  

    !!ما بیایند! نیستند.که فقط به خاطر ^بیت  محبت داشتن به اهل
تـا ایـن کـه حضـرت بـه سـوي       ؛ گفت: من نزدیک حضرت و مترصد ایشان بـودم  می

از ؛ اي نشسته بود اب مسجد رفت و از فردي که در محراب یا اطراف محراب در گوشهمحر
  اي؟ او سؤال کرد: آقا شما براي چه به مسجد جمکران آمده

دانید که آیا من جز به خاطر محبت شما ایـن جـا    شما خود می؛ وي عرضه داشته است
ان نظـر کردنـد، آري   ام؟! که حضرت با لطف خاص و آرامش در حال تصدیق به ایشـ  آمده
اي کـه بـا    نه به عنوان ابزار و وسیله؛ مند بود شان عالقه را باید به محبوبیت ذاتی ^ائمه

  استفاده از آنان بتوان به مقصدي دست یافت. 
چـون  ؛ در میان حوزه علمیه نیز انیس و مونس و اهـل راز و رمـز نـدارد    ×آري امام
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ها نخواهـد بـود. آري گـرد و غبـار غریبـی       آلودگیها نیز فاقد از  ظاهراً حال و هواي حوزه
  در این مکان نیز وجود دارد. #حضرت

بدین خاطر کرونا ویروس به اذن خدا این مراکز را نیز مسدود نمـود، تـا شـاید انـدکی     
در خود نگري و حقانیت خویش گام سـبقت  ؛ بیندیشند که نکند هر کسی تنها از سوي خود

هـا کارهـاي در    امـا آن « چنان چه فرمـود: ؛ د خوشحال استربوده و به آن چه نزد خود دار
و عجـب ایـن کـه) هـر     ( میان خویش رابه پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند

  1»گروه به آن چه نزد خود دارند خوشحالند.
با تمام مردم عالم بشریت و مسدود  ،کرونا ویروس هآیا با برخورد یگانه و به طور قاهران

و   کـه مسـؤولین هـر دار و دسـته    ؛ جاي اندیشیدن در این بـاره نیسـت  ؛ ها آن نمودن همه
گروهی در کارهاي خود و صحت آن تردید کنند وجملگـی بیندیشـند کـه در تمـام مـوارد      

هـا   شود همـه گـروه   یک مورد استنثاء نشد. معلوم می  ،کرونا ویروسبه وسیله  مسدود شده
به هیچ وجه حق با حـق نـزاع   ؛ یک گروهی حق بودمشمول گرد و غبار بطالنند، اگر واقعاً 

  سازد.   مطرود و که آن رامسدود ،نداشته
بـدون مشـاوره مسـؤولین و علمـا بـه ویـژه       ؛ چه تعطیلی براي حوزه فرا رسد اگر چنان
دلیل امکان تعطیلی حوزه فراهم نخواهد بود، چون همـه   حتی یک روز هم بی؛ مراجع تقلید

امورمعمول آن هستند. خوب دیگر چگونه کرونا ویـروس بـه   در کاوش بر صحت کارها در 
                                                

1 .}ب مرَهوا أَمیفَتَقَطَّعمرًا نَهبزْبٍ زا کُلُّ حبِم یلَدونَ هِم53مومنون:  }فَرِح.  
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  و به هر دلیلی حوزه را به طور مطلق تعطیل کرده است؟!.؛ میدان آمده
هـر کجـا تـو حـق      کرونا ویروسگوید: جناب آقاي  کرونا ویروسفردي مستشکل به 

هاي  وزهبه جز ح؛ توانی تحول و دگرگونی حاصل کنی ورود و نفوذ داري و با اقتدار خود می
صـاحب و سـاالر نیسـت، ایـن جـا از       چون این جا بی؛ که در این جا قادر نیستیچراعلمیه، 

 امـور  در دانند چه کننـد، تـو   که خود می؛ مراجع بزرگ تقلید و بزرگان دینی برخوردار است
  و دخالت نداشته باش!. نشو بزرگان وارد

سـوزنی اجـازه تخطـی و    حق نـوك  ؛ گوید: من در این نظام توحیدي  می کرونا ویروس
انحراف از سوي خود ندارم. جناب مستشکل گویا با نگـاه اسـتقالل طلبـی و مشـرکانه بـه      

و به خود اجازه دادي که به من ایراد بگیـري؟!. شـما بـا ایـن     اي  وجود ناچیز من نظر کرده
د نان جمع شـون یزبیهمه تاین که من به قدري ناچیزم که اگر  با؛ اقتداري که در من یافتید

 به من ایـراد  د، چگونه به خود اجازه دادیدکهینتوانند د میکروسکوپ مرا نند، بدونیتا مرا بب
ام. وقتـی مـن    آمـده  »ومیـ الق یهو احلـ « جز به اذن؛ بگیرید؟!، آیا من ناچیز با این اقتدار

در مقابـل تحـول و   ؛ دیگر در این ورطـه هـر کسـی بزرگتـر و واالتـر اسـت      ؛ مأمور هستم
 توقـع  بـیش  ازويانقیـاد  وتسـلیم   جز؛در جهت خودسازي و آمادگی بـر انتظـار  پذیري  تأثیر

  ست.نی
تـا چـه زمـانی بـه     ؛ آیا کرونا ویروس با این تعطیلی که در میان افکنده و معلوم نیست

مرگ سـرخ و   #در آستانه قیام قائم« ؛نقل شده ×چنان چه از امام علی؛ طول انجامد
؛ هم چون خون خواهد بود؛ به هنگام سرخ هایی نا ملخو ؛ هایی به هنگام مرگ سفید و ملخ
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  1»کشته شدن با) شمشیر و مرگ سفید به وسیله طاعون است.( اما مرگ سرخ
دو  ×فرمود: پـیش از ظهـور قـائم    شنیدم می ×از امام صادق« سلیمان خالد گوید:

تـا حـدي    )و فراوانی مرگ به قدري زیاد است( رسد، مرگ سرخ و مرگ سفید  می مرگ فرا
 روند. پس مرگ سرخ شمشیر و مرگ سـفید طـاعون    می که از هر هفت نفر پنج نفر از دنیا

  2.»بال) است(
  گردند.  میدو سوم بشر از صفحه زمین محو ؛ در برخی اخبار آمده

فرمـود: ظهـور    مـی ؛ شنیدیم ×ما از امام صادق« بصیر و محمد بن مسلم گویند: یاب
دو سوم مـردم از بـین برونـد، بـه حضـرت      ؛ گر این کهیابد م میتحقق ن #صاحب االمر

 مانـد؟ فرمـود: آیـا خشـنود     مـی پـس چـه بـاقی    ؛ زمانی که دو سوم مردم برونـد  :گفته شد
  3»ه باشید؟!.نداز یک سوم باقیما؛ باشید از این که  نمی

                                                
ـ     يدینَ یب« أنّه قال: ×طالب یبن أب ین علیالمؤمنر یمام أم. عن اال1 أَب تـومـرُ، ومأَح تـومِ میالقَائ ،ض

ف رَادجیو یحف رَادجو ،هیغَ ینرٌ کَایرِ حمأَح ،هـ  لوان ان ـرُ فَبِالسماألح توا الْممِ. فَأَمیلد   تـوـا الْمأَمو ،ف
ونُیاألبفَالطَّاع 211/59/ 52و بحاراالنوار: 61 ح 14ب 286: یبۀ النعمانیغ »ض.  

ـ   قدام القائم موتان: موت أحمر و قول:ی ×سمعت ابا عبد اهللا«مان بن خالد قال: یعن سل. 2 ض، یمـوت أب
ـ   ف، ویالموت األحمر السـ فذهب من کل سبعۀ خمسۀ، یحتى  بحـاراالنوار:  » ض الطـاعون یالمـوت األب

  .2/57/27تمام النعمه للصدوق: ن و یکمال الد – 52/207/42
ذْهب ثُلُثَـا  یکُونُ هذَا الْأَمرُ حتَّى یقُولُ: لَا ی × قَاال: سمعنَا أَبا عبد اللَّه«ر یبص ی. عنْ محمّد بنِ مسلمٍ و أَب3ِ

ـ   اف: هلْل یالنَّاسِ فَق ثُلُثَـا النَّـاسِ فَم بقَـى ی اذَا ذَهنَ أَنْ تَکُونُـوا     ؟بـا تَرْضَـوفَقَـالَ: أَ م   ـاقالْب ؟!یالثُّلُـث  «
 .2/57/29ن و تمام النعمه للصدوق:یو کمال الد 207/ 52،  52/113بحاراالنوار:
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پـذیر نیسـت بـه     ظهور حضرت صاحب امکان« فرمود:؛ نقل شده ×نیز از امام صادق
  1»دهم مردم از صفحه کره زمین بروند.نُه ؛ جز این که

که در اخبـار فـوق ذکـر شـده     ؛ هاي ظهور حضرت قائم مرگ سفید است از جمله نشانه
تـوان گفـت:    گردد؟ و آیا می میمشمول روایات  کرونا ویروستوان گفت:  است، ولی آیا می

  است؟ »کرونا ویروس« یکی از مصادیق مرگ سفید
را نمونه مصداق مرگ سفید دانست، چون تعـداد   »سکرونا ویرو« توان میطبق ظاهر ن

  باشد.   نمی فوق تقابل توازن و تطابق با مفهوم روایا؛ اند افرادي که تاکنون جان باخته
هـیچ فـرد مـؤمن بـه خـدا و      ؛ ولی نکته مهمی که باید از آن غافل نماند این است که

خـورد داشـته    با کرونا ویروس برتواند با تسامح و تساهل   نمی ملتزم به تعهد و میثاق الهی
باشد و آن را با این اقتدار و چنین ایجاد تحول نادیده بگیرد. بلکه باید با دقت کامـل آن را  

هـاي آن را سـرلوحه    هاي مثبت و منفی آن را کامالً بررسی نماید و پیام مطالعه کند و جنبه
  رود.    می هاي علمیه وزهزندگی نوین خود قرار دهد. در این جا انتظار تحولی بزرگ در ح

  کرونا ویروسمقابل  در وظیفه حوزه علمیه

از آن  تـر   چرا کـه کوچـک  ؛ حقیربنا ندارم براي حوزه علمیه تکلیف و وظیفه روشن کنم!
و  عظـام  چون این امر بر عهده بزرگان و مراجع تقلید؛ که در این باره سخن بگویم؛ هستم

                                                
ـ  یال«انه قال:  ×عبداهللا یعن اب. 1 ـ  یکون هذا االمـر حت : یبـه النعمـان  یغ» ذهب تسـعه اعشـار النـاس   ی

  .14/54/ب281
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وظیفـه بـه تحقیقـی در بـاره کرونـا ویـروس        باشد. ولی چـون از بـاب    می دیگر مسؤولین
اختیار مجال سخن به این جا منتهی شده است. در این راستا به خـود گفـتم:    م، بیا هپرداخت

خطـاب   |مجال سخن در این باره با تو نیست و نخست چنین پنداشتم که رسول خـدا 
به من وحـی  امتیازم این است که) ( بگو من فقط بشري هستم مثل شما« به امتش فرمود:

  1.»شود می
پیـامبران  (« ولی بـه اسـتناد:  ؛ برادران روحانی بوده سایر فردي همانند نیز بنابراین حقیر

 از و سـیدند تر مـی  او از تنهـا) ( و کردند می ي الهیها که تبلیغ رسالت کسانی بودند پیشین)
  3»نیست.) دیگري چیز( ابالغ جز تو بر« فرمود: نیز و 2».بیم نداشتند خدا هیچ کس جز

حـوزه   :دارم مـی  خدمت بزرگـان عرضـه   باب وظیفه چنین پیشنهاداتی را از بدین خاطر
همانند سایر مردم که در مقابل حوادث و بالي جهـانی هـم بایـد    ؛ علمیه نیز بشري هستند

به ضوابط و قوانین بهداشتی توجه کنند و آن رادقیقا عمل نمایند و هم به ضوابط و معارف 
اي  و اطاعت همه جانبه از مقام عظماي والیت امام خامنـه  ^بیت  اهلالهی و توسل به 

؛ مطرحنـد  چون به عنوان اسوه عملی دردیدگاه همه دنیا؛ داشته باشندالوارف عزیز دام عزه 
  اند.  هم چنین بوده به حق که

                                                
 .110کهف:  }یوحى إِلَیأَنَا بشَرٌ مثْلُکُم  قُلْ إِنَّما{. 1

  .39احزاب:  }بایخْشَونَ أَحدا إِالَّ اللّه و کَفى بِاللّه حسیخْشَونَه و ال یبلِّغُونَ رِساالت اللّه و ینَ یالَّذ{. 2
  .48: يشور }ک إِالَّ الْبالغُیإِنْ علَ{. 3
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مسـأله تحـولی همـه جانبـه     ؛ ترین مسائلی که در جهان معاصر رخ داده است از بدیهی
پساکرونا ویروس به وجود آمده و جهان در یک حالت نوین و تازه قرار گرفتـه  در ؛ است که

است. گویا قرون و تاریخ تاریکی و ظلمت و ستم به پایان رسیده و سـرّ سـوگند الهـی بـه     
به سپیده دم سـوگند!، کـه پروردگـارت در کمـین     « که فرمود:؛ فجر به منصه ظهور درآمده

بـه میـزان عـدل و عـدالت     ؛ اي جهانی کنونی همهه و چون مجموعه اتم 1»ظالمان است.
الهی نهاده شده بود، و بدین صورت ظلم و ستم در سراسر جهـان مفهـومی نداشـت، گویـا     

گسـتر بـوده و همـه در انتظـار آن       ستم وصله ناهمرنگی بر لباس جهانی عـادل و عـدالت  
آیا صبح « م الهی:بخش و سرّ کال که ناهمرنگ زدوده شود، گویا نداي مرموز و امید؛ بودند

  ها درخشانده است. آشکار گردیده و طلوع امید را در دل 2»؟!.نزدیک نیست
به خوبی ؛ هاي علمیه که آموزش یافتگان قرآن مجید و سنت شریفه نبوي هستند حوزه

گناه و سیاهی و ظلمت عصـیان روي زمـین    #دانند که عامل اصلی غیبت امام عصر می
ادامه دارد تقاضاي عدالت در جهـان   ...بوده است، و تا زمانی که عصیان و تعدي و تجاوز و

وتقاضـاي  گاه عدالت جهانی را جز پس از پایان ظلم جهانی  وجود ندارد و خداي حکیم هیچ
از هر هفت نفر، پنج نفر و  ؛کند و اگر در اخبار نیز آمده  نمی براي بشر عرضهعدالت جهانی 

این حـاکی  ؛ ه نفر به مرگ سرخ و مرگ سفید، پیش از ظهور کشته شوندیا از هر ده نفر، نُ

                                                
  .1فجر:  }و الْفَجرِ{. 1
  .81هود: }بٍیس الصبح بِقَریلَ أَ{. 2
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گسـتر در دل    باقی مردم در این وضعیت جز تقاضـاي عـدالتخواه و عـدالت   ؛ از آن است که
ـ  مـی در این موقعیت حکمت و مشیت او اقتضـا   .داشت خواهنداي دیگر ن هیچ خواسته ؛ دکن

  روحی و جسمی فداه اجازه طلوع دهد.   #که به خورشید حضرت قائم
تـر از بقیـه    باید در انتظار فرج پیشگام  می آیا چه کسانی؛ در این جا جاي سؤال است که

  مردم جهان باشند؟
هاي علمیه در این باره یافـت   تر از حوزه شایسته؛ گیرد که میدرنگ به اذهان سبقت  بی

وجـود دارنـد، و از همـه     #ها مراجع تقلید و وکالي امام زمان آن شود، که در رأس مین
کـه  ؛ هستندالوارف اي دام عزه  اهللا العظمی امام خامنه تر ولی امر مسلمین حضرت آیت مهم

در جهان معاصر پرچم اسالم را در دست دارند و جهان کنونی را بـه سـوي اسـالم دعـوت     
که بقیه به تبع ایشان همه ؛ تین منتظر هستنداکنون ایشان نخس؛ نمایند و در رأس همه می

کـه  ؛ اي هسـتند  للعـالمین و شـعاع عـدالت جهـانی گمشـده      هدر انتظار طلوع خورشید رحم
  ریخته شده و هنوز به ثمر نرسیده است.   عدالت اقیانوس خون در کنار این درخت

  فرج انتظار هاي علمیه و حوزه

هـاي   بلکـه همـه تـوده    ،هـاي علمیـه   ها حوزهاگر ما خواسته باشیم در انتظار فرج، نه تن
به وظایف حقیقی خود پی ببریم و به بهترین کیفیـت آن را  ؛ مسلمین و مردم جهان کنونی

هـاي   اعم از عمده مطالب و ریز نگرش ،بشناسیم، باید تنها به اندیشه پاك و جهان شمولی
هـا را بـه    ییم و دقیقـاً آن کمال توجه را بنما؛ دام عزه الوارفاي  عمیق و گسترده امام خامنه

  کار گیریم.  
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  در انتظار فرج مطالبی است:

  سازي حوزوي  الف: فرهنگ
از سـوي جهانیـان صـورت    ؛ دعـوتی  کرونا ویـروس پس از تحول جهانی که به برکت 

هاي علمیه نیز به ناچار  گرفت و این تحول را به طور گسترده همه جهانیان پذیرفتند، حوزه
ها بسته  که براي مدتی درب؛ دند، و پذیرش آن صرفاً به این نیستاز پذیرش آن مجبور بو

ها و رسم و رسوم قبل پـیش رود، بلکـه    شود و پس از آن دوباره گشوده گردد و طبق روش
ها داراي روش صحیحی به تمام معنا بودند  چون اگر حوزه؛ باید تحولی عمیق صورت گیرد

هـاي علمیـه عمـل     آن طور که با غیر حـوزه گاه کرونا ویروس  هیچ؛ و جایگاه حقی داشتند
گاه بـا   هیچ؛ کرد، چون نزول بالي به حق از سوي خداوند کرد، با اینان نیز چنین عمل نمی

 را ضـایع و نـابود    جنگـد و آن   مـی  بلکه حق تنها با باطـل ؛ حق دیگر نزاع و مشاجره ندارد
ینـاً باطـل نـابود شـدنی     حق آمـد و باطـل نـابود شـد، یق     :بگو« سازد، چنان چه فرمود:  می

  فکر دیگر کنند.   ها باید در این جا نیز حوزه 1»است.
چراکـه  ؛ ت و آزادي به معناي واقعی آن اسـت یحرّ؛ امروز آن چه در زمان معاصر نیست

هاي علمیه و آزادي حاکم بر آن  اي اسیرند و همه اسراي عالم به حریت حوزه همه به گونه
 آیا در حـوزه علمیـه حریتـی کـه ازآن انتظـار     ؛ سؤال است کهجاي ؛ در این جا؛ توجه دارند!

حامل کرامت آدم و ؛ رود بر آن حاکم است؟ پاسخ آن را از طالب عزیزي که از یک سو می
                                                

  .81اسراء:  }وقُلْ جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ کَانَ زهوقًا{. 1
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دهـد در هـر     نمی عزت نفس به آنان اجازه؛ باشند و از سوي دیگر میبشریت از سوي الهی 
و عملکردهایی در حوزه علمیه وابسـته   ها تعامل؛ جایی دست نیاز دراز کنند و از سوي دیگر

کشد. و هیچ جایی و مکـانی و هـیچ     می که سرشان سوت؛ شود  می دیده #به امام زمان
که به راحتـی بـدون دغدغـه بتواننـد درد دل     ؛ اي از حوزه سراغ ندارند مسؤولی را در شاخه
 ×امیرالمومنینسکوت برلب نهاده و تنها به یـاد  مهر؛ وازسوي دیگر؛ خود را آشکار سازند

چـاه راهـی    زندگیش جز سـخن گفـتن در   راز و براي کشف اسرار این فراز که در؛ افتند می
 آنان بپرسید!   از نیست!

هـا پیرامـون زنـدگی و     برخـی از آن ؛ اي وجود دارد هاي علمیه مشکالت عدیده در حوزه
وز سـر  کـه روز بـه ر  ؛ هـا و تـورم کمرشـکن    که در این فضاي گرانی؛ معیشت طالب بوده

شان خـارج گردیـده، بـه     کالفه زندگی از دست طالب بیرون کرده و شیرازه زندگی از کف
تـا  ؛ ها میادین جنگ اعصاب و سردرگمی و تحیر نموده اسـت  طوري که زندگی را براي آن

گویـا  ؛ اي عاصی و گنهکـار پیـدا کـرده    حدي که طلبه در مقابل خانواده و فرزندانش چهره
زند. بـابی    می داند و به هر دري  می ی مسدود شدن ابواب رحمت خداتنها خود را عامل اصل

واي  زنند  می دهد. هر چه بگندد نمکش میگردد و کسی پاسخ او را ن  نمی به روي او مفتوح
  .  !!!به روزي که بگندد نمک

بـه عنـوان   فقدان یک گروه تحقیق و بررسی از مشکالت داخلی وخانوادگی حوزویـان  
که هیچ کسـی بـه فکـر ایـن نبـوده      ؛ نقص حوزه است ترین  بزرگ، آندلسوزي جهت حل 
؛ دهنـد   نمی که براي حل این مشکالت هیچ راه و روزنه امیدي سراغ؛ است و شاید بسیارند
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راه  یـک ب مقدمـه الفـداء حضـور نماینـد و    به جز این که حضرت قائم روحی و جسمی لترا
  مشکالت ارائه دهند.  این  برحلی 

که گفـت: فـردي بـر    ؛ در یک دفتري از بزرگان کشور شنیدم؛ خود حقیراز منبع موثقی 
ـ ؛ کسی یکی از طالب وارسـته  دید راننده تا؛ کشی شهري سوار شده ماشین مسافر ال و فع

حوزه در همه سطوح اسـت، بـه او ایـراد گـرفتم      ي یعنی شاگرد اول وممتازخوان جد درس
ي در پاسـخ گفـت: مـن در منزلـی     شما کجاییـد، چنـد روزي در دروس حضـور نداریـد؟ و    

مـن از کثـرت بـاران و بـرف     اي  اجـاره  برم، اکنون سقف اطاق منـزل  میاستیجاري به سر 
فرزنـد شـیرخوار و همسـرم در حـال سـرما      ؛ ریزش پیدا کرده و با فقدان وسائل گرمایشی

خوردن هستند، آیا با این وضعیت تکلیف الهی من چیست؟ دوست وي ساکت ماند و هـیچ  
ام را از خطر حفـظ کـنم؟ آیـا     نگفت. آیا نباید ترك دروس بنایم؟!، تا بتوانم جان زن و بچه
چیست؟ جز بـه   گردد براي میاین همه هزینه و تحمل میلیاردها پولی که براي حوزه خرج 

خوان رشد کند و جـاي بزرگـان و فحـول      ال درسمثل چنین طلبه فع؛ خاطر آن است که
آیاحـدوث  ؛ به چنین فالکتی رسیدکه هایی  علمی دیگر را پر کند؟!، اگر وضعیت چنین نخبه

ي اقتصـادي  هـا  آیابودجـه جزخشکاندن درخت تنومندعلم چه تفسیري دارد؟اي  چنین پدیده
 جـز  ؛مصـرف آن  مصداق شاه فـرد  همانندآب حیاتی نیست که ؛وغیرآنخمس وزکات  مثل

آیا چـه   ؟!باشد می چیزدیگريرسیدن به قله علمی  نونهاالن وطالب جوان جهت براي رشد
  که پاسخ دهد؟؛ کسی نزد خدا مسؤولیت این قضایا را به عهده دارد

 وفـا  لـص وبـا  که ماچشم بسته ایم وخدمات فراوانی که درحوزه افرادي مخ نشود تصور
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گـاه قابـل    اینـان هـیچ  ؛ شود می ي مختلف درمقاطع فراوان انجام شده وهموارهها زمینه در
فروختـه وخـادم آمریکـا     دوران این دولـت انگلیسـی ویهـودي وخـود     ولی در؛ نیست انکار

مشـاوران انگلیسـی بـه     مملکت دردست حسـن روحـانی و   که ارز؛ وصهیونیسم بین الملل
وضعیت مردم به ویژه طالب به حکم ثانوي واسـتثنائی  ؛ گرفته شدهبازیچه وغارت وچپاول 

 خیزنـد  طریق ممکن به پا طبق بیان مقام معظم رهبري به هر که قاطبه مردم باید؛ رسیده
کـه  ؛ آن باشـد  که هرکس درصـدد ؛ اکنون وقت آن نیست و برحل این مشکل فائق آیند و

  بپردازد. خود به توجیه کار و جانماز آب کشد
کـه  ؛ ما هزبـان خودشـان شـنید    و از؛ ارتباط بوده ام نزدیک در برخی ازطالب از با حقیر

 خـدا ؛ گیـرد   مـی  تومـان شـهریه   750000 و دهد  می تومان اجاره 500000 مستاجر است و
چـاره   تـوانم درصـدد   شدم وبه حد نبودم وسخت متاثر که گویا درخود؛ داندآتشم گرفت می

  برآمدم!!
این فضاي دلسوزي نسـبت بـه طـالب عزیـز، الزم اسـت بـه       که در ؛ شایان ذکر است

اي  طـالب عزیـز معاصـر از حریـت و آزادي ویـژه     ؛ تی اشاره کنم و آن ایـن اسـت کـه   انک
دارند و هیچ وابستگی جز به خداوند متعال واهل بیت علـیهم السـالح ندارنـد، و اگـر     ربرخو

در حـوزه   #عنوان سرباز امام زمانتا به ؛ شدند  نمی در این راستا موفق؛ این چنین نبودند
رود و مایـه   با این که حقیقتاً شخصیت آنـان آن طـور کـه انتظـار مـی     ؛ خود را معرفی کنند

  خشنودي و دلخوشی آنان گردد، مورد ستایش و تمجید قرار نگرفته است.  
که ناراحتی در میان طالب از کمبود و الغري لقمه و ؛ سوء برداشت نشود ؛از این گفتار
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المثـل اگـر نـان گنـدم      این چنین نیست، اینان طبـق ضـرب  ؛ هرگز ؛اك آنان است، نهخور
فهمند و  می اند، همه مسائل را به طور عمیق اند الاقل نان گندم را دست مردم دیده نخورده

در هیچ قشـري  ؛ حتی قبل از گفتن بسیار آشکار است، عزت نفسی که در طالب وجود دارد
آسا و تخریـب   هاي مختلف از حضور طالب در شهرهاي سیل شما به صحنه؛ شود دیده نمی

هـاي جهــاد بهداشـتی در میـادین مختلــف     سـتید، بــه صـحنه  یهـا نگر  هـا و کاشــانه  خانـه 
هایی که انبـوه امـوات    ، به صحنهاید ها، حضور مستمر طالب عزیز ایثارگر رادیده بیمارستان

ب جـان برکـف رانظـاره    سـپردند، حضـور طـال    کرونایی را بدون غسل و کفن به خاك می
آري ایـن طـالب بـا    ؛ که براي تجهیز اموات از تغسیل و تکفین و تدفین پرداختند؛ اید کرده

؛ عزت نفس بر اثر کمبود خورد و خوراك ناراحت نیستند، ولی مخارج بیهـوده و کمرشـکن  
 هـا  این؛ گیرد  نمی مجراي استفاده قرار هیچ زمانی هم در و که هیچ نفعی براي اسالم ندارد

چـرا کـه بـا فتـوایی در     ؛ خورنـد   می آن تاسف که همواره بر؛ اندوه طالب است غم و محور
هـا بـه    اساس همه بـدبختی  »مذهب بر ضد مذهب« سایه هوس و سوء استفاده از عناوین

اجتهادي کـه پرهیزگـاري در آن نباشـد هـیچ     « نقل شده: ×آید، از امام صادق میوجود 
مقطع زمـان   در ي معاصرها که طالب حوزه؛ رود مین احتمالهیچ  آیا 1»بخشد.  نمی سودي
د و نبربسر را در چاه فرو  باید ود نحرم راز ندارم که؛ اند گرفته قرار ×امیرالمؤمنین خاص

  د.  نکن درد دل خود را در چاه مطرح 
                                                

  .308/ 67بحار االنوار: » هینفع اجتهاد الورع فیال«قال:  ×عبداهللا یعن اب. 1
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اند، چون اگـر هرچـه    اند و به این وراثت رسیده اکنون طالب با عزت وارث امیرالمؤمنین
از لبـاس  ؛ ها بریده باد و به صورت بدترین چهـره  هست، همه را به ظاهر بگویند: زباندرد 

ازشدت حزن ترکیده باد، دایم  ها شوند و اگر نگویند: قلوب ودل میمقدس روحانیت مخلوع 
چون اگـر  ؛ برند  می د، متوسطین در قم نیز در کمال سکوت به سرگنجن  می ها سامانیه با ناب

پذیرد. باید کنار بروند، اینجاسـت کـه بایـد فکـر      ها را نمی دیگر سیستم اینحرفی را بزنند، 
ها یک کتاب  ها یک کتاب سخن و یا در برخی مواقع شهادت در برخی مواضع سکوت؛ کرد

  گردد.    می شکارآها  بخشد، و فرداي قیامت این  می که تاریخ را تحول؛ گفتار است
اگر هر آن چه برنامه فرهنگی حوزه ؛ انی استهاي فراو نیز عیب؛ در افق فرهنگی حوزه

به هر پایه صحیحی که رسـیده باشـد و اجمـاع مرکـب بـر صـحت و       ؛ بخشد  می را تصویر
چرا کـه  ؛ آن اقامه شده باشد. باز جاهاي فراوانی بر اشتباهات متراکم آن وجود دارد  درستی

  ترین دلیل و برهان براي ما قرآن کریم است.  مهم
که هیچ حکومتی مانند حاکمیت ایشـان  ؛ از حکومتی برخوردار شد ×حضرت سلیمان

که بعـد از  ؛ گفت: پروردگارا! مرا ببخش و حکومتی به من عطا کن« چنان چه فرمود:؛ نبود
  1»اي. که تو بسیار بخشنده ؛من سزاوار هیچ کس نباشد

ایشان فـراهم   رابرايفرازهایی از قدرت و تسخیر ؛ خداوند پس از این درخواست به حق
و ؛ کـرد  مـی ی حرکت رمساخت، از یک سو باد را مسخر او ساخت، که مطابق فرمانش به ن

                                                
1 .}رْ لاغْف بیقَالَ ر ل بهلْکًا لَا  یویمغینْب دعنْ بم دأَحيل ابهالْو أَنْت 35ص:  }إِنَّک.  
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برد، و صبحگاهان به مسـافت یـک    میرا  خواست وي و جمعیت همراه او میبه هر سو که 
ـ      مـی  ماه و عصرگاهان نیز به فاصله یک ماه راه را طی ا و نمـود. خداونـد شـیاطین را از بنّ

خیر ایشان نمود، و حتی گروهی از شیاطین را در غل و زنجیر تحت سـلطه او  اص را تسغو
  نیز عطاهاي فراوانی از امور مادي و مقام واالي معنوي به او عطا کرد.   قرار داد،

اي خداوند چه اندازه از ملک و حکومـت   شنیده«فرمود: ؛ نقل شده |از پیامبر اسالم
اي که حتـی   به گونه؛ ه مواهب جزبر خشوع او نیفزودبه سلیمان داد؟!! با این حال، این هم

  1»انداخت. میاز شدت خشوع و ادب، چشم به آسمان ن
 سـلیمان) در جسـتجوي پرنـده   (« در زمانی سـلیمان بـه خـود گفـت:    ؛ گفتنی است که

  2»بینم؟!، یا این که او از غایبان است؟!. میچرا هدهد را ن :هدهد) برآمد و گفت(
تا هدهد پرنـده  ؛ دست سلیمان) یا بزرگ حوزه از زیر( حکومت  بزرگتفقد و جستجو از 

شود؟ قطعـاً نـه.    میها انجام  در بعد اخالقی الزم است، که آیا این به طور گسترده در حوزه
  هاي حوزویان و حقایق قرآنی است. ها فاصله این

 و دفـردي ازمسـئوالن ذي ربـط حـوزه حاضرشـ      کمال صداقت نزد بااي  طلبه اگر یا و
ایـرادي   یـا  و؛ بـود ارائـه داد  ، صحیح مطرح و به عنوان راه حل مشکلی که واقعا کالمی را

                                                
الّا تَخَشُّـعاً مـا کـانَ     زِدهیفَإنَّ ذلک لَم  ؟بنُ داود منْ ملْکه مانُیسل یما اُعط تُمیأراَ«قال:  |یعن النب. 1

  .8/39ان: یرروح البیتفس» السماء تَخَشُّعاً لرَبه یبصرَه الَ رْفَعی
  .20نمل:  }نَیلَا أَرى الْهدهد أَم کَانَ منَ الْغَائبِ یرَ فَقَالَ ما لیوتَفَقَّد الطَّ{. 2
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 نشـان  خـود  از مسئول ذیربط این تواضع عملـی را ؛ تواضعی که ازسلیمان دیده شد، گرفت
کـه   نماینـد!!!.   مـی  قلمداد انظار از پس ازآن مطرود به سوءاخالق متهم و را او یا و دهد  می

  مصادیق بسیاردارد. احتمال دوم
کـنم و    می من او را قطعاً کیفر شدیدي خواهم داد و یا او را ذبح« فرمود: سلیمان سپس

  1».براي من بیاورد )براي غیبتش( یا دلیل روشنی
بـه جسـتجو از کـار او پرداخـت، چـون      ؛ در این جا جهت حفظ نظم و انضباط در کارها

رسد. و گفتنی است که چنین نظـم و انضـباط در     نمی به ثمر فرديبدون انضباط کار هیچ 
  نیست.  مطرح  انتظار مورد وها به طور منظم  حوزه

چنـدان طـول   « وقت حضور هدهد فرا رسید، چنـان چـه فرمـود:   ؛ آن گاه پس از مدتی
من بر چیزي آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی، مـن از  : نکشید که هدهد آمد و گفت

  2 »ام. طعی براي تو آوردهسرزمین سبا یک خبر ق
را براي سـلیمان آورد   »بلقیس« گزارش داستان قوم سبا و پادشاه آنان؛ خالصه این که

از ؛ که هیچ کسـی ماننـد آن را دارا نبـود    عظیمی حکومت و با این که سلیمان حاکم با آن
وضع عملـی  ؛ آن اطالعی نداشت، یک خبر هدهد که هیچ محل اعرابی در حکومت نداشت

  حکومت سلیمان را تغییر داد.  

                                                
1 .}ا شَدذَابع نَّهذِّبلَیلَأُع أَو نَّهحلَأَذْب ا أَویدبِ ینِّیأْتلْطَانٍ م21نمل:  }نٍیبِس.  
  .22نمل:  }نیقید فَقَالَ أَحطْت بِما لَم تُحطْ بِه وجِئْتُک منْ سبإٍ بِنَبإٍ یرَ بعیفَمکَثَ غَ{. 2
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به اي  در هیچ مرحلهجستجوئی نداشته و هدهدهاي فراوان حوزه از؛ چگونه حوزه علمیه
؛ شان نه در بیماري و سالمتی؛ شان ندارند؟!نه در جستجو از وضع ضعف و توان یتوجه آنها

ر دیگر، با این کـه گـاه   و نه در امو؛ شان نه در نظم وانضباط؛ شان  نه در پیشنهادهاي علمی
گـاه بـه مغـز     کـه هـیچ  ؛ کند  می به اذهان هدهدها خطور  مترمه هایی از فهم مسائل جرقه

بـریم، و   ما درجات هر کسی را بخواهیم باال مـی « چنان چه فرمود:؛ کند  نمی خطور بزرگان
  1.»برتر از هر صاحب علمی، عالمی است.

 کـه بـر  ؛ است که جایگـاه مهمـی دارد  گفتنی است که مطلب فوق آفت بزرگ وآسیبی 
بااین که همواره سایه بابرکت بزرگانی ازمراجـع عظـام برحـوزه     ؛هست حوزه حاکم بوده و
  افکنده شده است.

  فرج انتظار در ه علمیهحوزتساحل  تسامح و ب:

یـک روز در ایـام   « فرمـود: ؛ اهللا مجتهـدي تهرانـی نقـل شـده     یهاز طرف آ :طبق نقلی
ـ    تحصیل در نجف کـه ایشـان   ؛ دیـدم ره اهللا مـدنی    هاشرف پس از اقامه نماز پشت سـر آی

ـ   ؛ خـورد  هایشان از شدت گریه تکان مـی  کنند، شانه میشدیداً دارند گریه  اهللا  هرفـتم نـزد آی
  !اید؟ مدنی گفتم: ببخشید اتفاقی افتاده که این چنین شما به گریه افتاده

ه به پشت سر مـن اشـاره نمـوده و    ک؛ را دیدم #ایشان فرمود: یک لحظه امام زمان
رونـد و    می فرمودند: آقاي مدنی! نگاه کن! شیعیان من بعد از نماز سریع دنبال کار خودشان

                                                
1 .}قَ کُلِّ ذفَوو نْ نَشَاءم اتجرد ينَرْفَع للْمٍ عیع76وسف: ی }م.  
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شان غائب است! و من  کنند!!، انگار نه انگار که امام زمان  نمی هیچ کدام براي فرج من دعا
  به گریه افتادم!! #از گالیه امام زمان

 #ارتباط بـا طـوالنی شـدن غیبـت کبـري حضـرت       توجهی بی بیالبته این تغافل و 
  باشد.    می سال هجري قمري 1181چرا که عمر شریف حضرت به بیش از ؛ باشد  نمی

دشمنان قسم خورده اسالم همواره جهت خاموشی اسالم در تالش بـوده  ؛ از آن جا که
ي آن چـه   هـا  ومیتها و محر هاي اسالم را در محدودیت چون همواره آثار ترکش؛ و هستند

بـدین  ؛ نگرند، هیچ گاه سـاکت و راکـد نخواهنـد بـود     میاند  در اختیار خود قرار داده؛ را که
کـه از  ؛ باشـند   مـی  هاي بنیادین براي محو اسالم ریزي و نقشه  خاطر پیوسته در صدد طرح

 چنـان چـه فرمـود:   ؛ جریان اسالم از نخسـت تـاکنون بـوده   ها ضدیت بر م ترین نقشه مهم
کـه  ؛ خواهـد   نمی خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این  می ها نآ«

  1»چند کافران کراهت داشته باشند. هر؛ نور خود را کامل کند
خواهند نور خدا را بـا دهـان خـود خـاموش      میآنان « البته در جاي دیگر چنین فرمود:
  2»کافران خوش نداشته باشند. کند هر چند سازند، ولی خدا نور خود را کامل می

ـ ری« در توضیح تفاوت این دو تعبیر »راغب« ـ ری«و » طفئـوا یدون أن ی  »طفئـوا یدون لی
گوید: آیه نخست اشاره به خاموش کردن بدون مقدمه اسـت، ولـی آیـه دوم اشـاره بـه        می

                                                
  .32توبه:  }تم نُوره ولَو کَرِه الْکَافرُونَینْ أْبى اللَّه إِلَّا أَیطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم ویدونَ أَنْ یرِی{. 1
  .8صف:  }طفئوا نوراهللا بافواههم واهللا متم نوره ولوکره الکافرونیدون لیری{. 2
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ها بـدون اسـتفاده از مقـدمات و     یعنی خواه آن؛ خاموش کردن توأم با وسیله و اسباب است
 خواه با توسل به اسباب مختلف براي خاموش کردن نور حق به پا خیزنـد، بـا شکسـت رو   

  برو خواهند شد.  
و بدیهی اسـت کـه   ؛ آیین خدا و قرآن مجید به نور روشنایی تشبیه شده؛ در این دو آیه

چشمه حیات و جنبش و نمو و آبادي در روي زمین و منشأ هرگونـه زیبـایی اسـت.     نور سر
هـا بـه پـیش     که جامعـه اساسـی را در مسـیر تکامـل    ؛ آیینی تحرك آفرین استاسالم نیز 

  چشمه هر خیر و برکت است.   برد و سر می
هاي دشمنان را نیز به دمیدن و فوت کردن با دهـان تشـبیه کـرده     ها و کوشش تالش

که انسان نور عظیمی هم چون نور آفتـاب را  ؛ طلبی است آور و رسوا است و چه قدر شگفت
ها تعبیـري از ایـن    د با پف کردن خاموش کند؟!!، و براي تحقق بخشیدن حقارت آنبخواه

  رسد.    نمی رساتر به نظر
و وجود با برکت خورشید ایشـان در زیـر    #غیبت کبراي امام عصر؛ گفتنی است که

که در تحقیر و تضعیف ارکان اسالم و ممانعـت از  ؛ بر جرأت و گستاخی دشمنان افزوده  ابر،
  اند.   هر چه جسورتر گردیده؛ الم و شدت برخورداجراي اس

این نظام تکوین و تشریع صاحب و ساالر دارد و تـدبیر همـه امـور بـه     ؛ و از آن جا که
جهـت  ؛ پس از این دو آیه که در طرح و نقشه کفار بر ضد اسالم سخن رانـد ؛ دست اوست

ي را بـا تأکیـد بـر    ا آیـه ؛ به خاك مالیدن بینی دشمنان به خاك ذلت و خواري ابـدي آنـان  
  بلندي آن ذکر کرده است.   وارتفاع اسالم 
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فرسـتاد تـا او را بـر همـه      حـق او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین « فرمود:
  1»هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.؛ ها غالب گرداند آئین

  دین حق از هدایت و مقصود

این که قرآن کریم در دو آیه بر هدایت و دیـن حـق تکیـه کـرده، بایـد دیـد مقصـود        
است که ظاهراً الف و الم اسـتغراق و کمـال و تمـام     »ال«داراي  »الهدي«چیست؟! واژه 

 »الهدي«که دین به حق اضافه شده و ظاهراً عطف تفسیري براي  »دین الحق«باشد، و 
سالم بر همـه ادیـان جهـان اسـت، زیـرا هنگـامی کـه        باشد، گویا اشاره به دلیل پیروزي ا

هدایت بـود و عقـل در هـر مـورد بـه آن گـواهی داد، و نیـز         |محتواي دعوت پیامبر
هنگامی که اصول و فروعش موافق حق و طرفدار حق و خواهـان حـق و دینـی کامـل و     

  گردد. میهاي جهان پیروز  تمام بود چنین آیینی طبعاً بر همه آیین
نقل شده، که مـدتی در ادیـان مختلـف جهـان مطالعـه و       »هند«انشمندان از یکی از د

اسـالم را انتخـاب کـرد و کتـابی بـه زبـان        ،کرد، عاقبت پس از مطالعـه بسـیار   میبررسی 
نوشت و مزایاي اسالم را نسبت به همه ادیـان  » چرا مسلمان شدم« انگلیسی تحت عنوان

 وي را جلب کرده بـود، ایـن اسـت کـه     ترین مسائلی که توجه در آن روشن ساخت، از مهم
کنـد کـه    مـی ثابت و محفـوظ دارد، او تعجـب    یگوید: اسالم تنها دینی است که تاریخ  می

                                                
1 .}الَّذ ويه دى ودبِالْه ولَهسلَ رسیأَرقِّ لینِ الْحلَى الدع شْرِکُیظْهِرَهالْم کَرِه لَوو توبـه  و 9: صـف  }وننِ کُلِّه :

33.  
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کـه آورنـده آن آیـین را از مقـام یـک      ؛ چگونه اروپا آیینی را براي خود انتخاب کرده اسـت 
مسـتند و قابـل   انسان برتر برده و خدایش قرار داده است، در حالی که هـیچ گونـه تـاریخ    

  1قبولی ندارد.
کرونا ویـروس) هسـتند   ( کرد خویش  میهمان آثار عمل؛ اکنون که جامعه کنونی معاصر

انـد، دیگـر    اي قـرار گرفتـه   آور سخت در مشـکالت پیچیـده   انگیز و تعجب و به طور شگفت
اي بـه   جهان کنونی در یک رنسانس صد درصدي قرار گرفته و حیات نوین و زنـدگی تـازه  

که بسیاري از مردم جهان با شواهد فـراوان در فضـاي مجـازي بـه اسـالم و      ؛ آوردهدست 
  تشیع علوي روي آورده و خواهند آورد.

  قدرت منطقی و غلبه مطلق، اسالم و

گـردد، و ایـن پیـروزي بـه چـه شـکل        دراین که اسالم چگونه بر همه ادیان غالب می
خـی ایـن پیـروزي را تنهـا پیـروزي      گو است، بر  خواهد بود؟ در میان مفسران در آن گفت

گویند: این موضوع حاصل شده است، زیرا اسـالم از نظـر    میاند،  منطقی و استداللی دانسته
  هاي موجود قابل مقایسه نیست. منطق و برهان با آیین

ظهـره علـی   یل« »بـه معنـاي پیـروزي   « »اظهـار «ولی بررسی موارد استعمال مـاده  
که این ماده بیشتر به معناي غلبه جسمانی و قـدرت  ؛ دهد میدر قرآن نشان  »ن کلهیالد

دقیـانوس و دار  ( اگر تنها« آمده: »اصحاب کهف« ظاهري آمده است، چنان چه در داستان
                                                

  .10/389د رضا:یر المنار رشیتفس. 1
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  1»کنند.  می سارتان بر شما غالب شوند، سنگ )اش و دسته
نـه مالحظـه   ؛ هـا بـر شـما چیـره شـوند      هرگـاه آن « و نیز درباره مشرکان آمده اسـت: 

  2»کنند و نه عهد و پیمان را. میي و قرابت را خویشاوند
بدیهی است که غلبه در این گونه موارد غلبه منطقی نیست، بلکه غلبه عملـی و سـلطه   

همـه جانبـه     ي این است که پیروزي و غلبه فوق را، غلبه تر  عینی است، با این حال صحیح
باشـد یعنـی     مـی  زگارترکه از هر نظر مطلق است، سـا ؛ محسوب نماییم چون با مفهوم آیه

که اسالم هم از نظر منطق و استدالل و هـم از نظـر نفـوذ ظـاهري و     ؛ رسد میروزي فرا 
  دهد. میحکومت بر تمام ادیان جهان پیروز خواهد شد و همه را تحت الشعاع خویش قرار 

  #قیام مهدي قرآن و

داند، کـه   میروایات مختلفی در منابع اسالمی وارد شده و تکامل این برنامه را هنگامی 
ظهور کند و جهانی شـدن اسـالم    #، حضرت مهدي حجت حق÷ یوسف فاطمه زهرا

  را تحقق بخشد.
اي که در این آیه هسـت، بـه    وعده« نقل شده در تفسیر آیه فرمود: ×»امام باقر«از 

پـذیرد، در آن روز هـیچ کـس در روي     آل محمد صورت می هنگام ظهور حضرت مهدي از

                                                
  .20کهف:  }رْجموکُمیکُم یظْهرُوا علَیإِنَّهم إِنْ {. 1
  .8: توبه }کُم إِلا ولَا ذمۀًیرْقُبوا فیکُم لَا یظْهرُوا علَیف وإِنْ یکَ{. 2
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  1»نماید.  می |زمین نخواهد بود، مگر این که اقرار به حقانیت محمد
فرمود: بر صفحه روي زمـین   میشنیدم،  |از رسول خدا« نیز مقداد بن اسود گوید:

هـایی   خیمـه هایی که از سنگ و گل ساخته شده و نـه   نه خانه؛ ماند میاي باقی ن هیچ خانه
  2»کند.  می اند، مگر این که خداوند نام اسالم را در آن وارد که از کرك و مو بافته

به خدا سوگند! هنـوز  « فرمود:؛ در تفسیر آیه فوق چنین نقل شده ×»امام صادق« از
خـروج   #»قـائم «پذیرد که   می محتواي این آیه تحقق نیافته است، و تنها زمانی تحقق

کسی که خدا را انکار نماید در تمام جهان باقی نخواهـد  ؛ ه او قیام کندکند و به هنگامی ک
  3»ماند.

چنـین نقـل    ×»امـام سـجاد  «و بسیاري از تفاسیر شیعه از  »روح المعانی« در تفسیر
ها به خدا سوگند! شیعیان ما هسـتند، خداونـد     آن« ) فرمود:55نور: ( که در تفسیر آیه؛ شده

ایـن امـت اسـت،     »مهـدي « که؛ دهد دست مردي از ما انجام میها به  این کار را براي آن
گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و هم او است کـه    کند، آن میزمین را پر از عدل و داد 

                                                
» |یبقَى أَحد إِالَّ أَقَرَّ للنَّبِیمنْ آلِ محمد فَالَ  يعنْد خُرُوجِ اَلْمهدکُونُ یإِنَّ ذَلک «: ×. قَالَ أَبو جعفَر1ٍ

  .5/25ان: یر مجمع البیتفس
ـ بقى على ظَهـرِ األرضِ ب یال  قول:یسمعت رسول اهللا «عن المقداد بن االسود قال: . 2 ت مـدرٍ و ال وبـرٍ إالّ   ی

  .12/300: یر قرطبیوتفس 5/25ان: یر مجمع البیتفس» سالمِاللّه ُکَلمۀَ اال هأدخَلَ
ـ  لهـا یتأو نـزِلُ یبعد و ال لُهایو اهللاُ ما نَزَلَ تأو«: هیهذه اال ریتفس یقال ف ×عبداهللا ی. عن اب3  خـرج ی یحتّ

 لَم مالقائ فَإذَا خَرج مظ بقِیالقائرُ بِاهللاِ الع2/211: نینورالثقل» مِیکاف.  
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در حق وي فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک روز بـاقی نمانـد، خداونـد آن یـک      |پیامبر
ن من که نامش نام مـن اسـت حـاکم بـر     تا مردي از دودما؛ کند میروز را آن قدر طوالنی 

گونـه کـه از ظلـم و جـور پـر شـده         زمین شود و صفحه زمین را پر از عدل و داد کند، آن
  1»باشد.

از منـابع مختلـف   ؛ وسـه منبـع    صد و بیسـت   گفتنی است که حدیث فوق به تعداد یک
  2سنت نقل شده است. اسالمی به ویژه از منابع اهل

  #ظهور مهدي سازنده انتظار آثار

این عقیده بـه حضـرت و ظهـور ایشـان در تعلیمـات اسـالمی جنبـه        ؛ بدیهی است که
بـه  ؛ گونه که از نظر قرآن مبحث آن گذشت، و از نظر اخبار نیـز   وارداتی ندارد، بلکه همان

گذار اسـالم گرفتـه    از شخص پایه؛ ترین مباحثی است که حدي در تواتر است، که از قطعی
اسالمی در این زمینه متفقند.   قرَشده و عموم ف  

آمدهاي این انتظار در وضع کنونی جوامع اسالمی بـرویم و بنگـریم.    اکنون به سراغ پی
کـه از وضـع   ؛ بـرد  مـی آیا ایمان به چنین ظهوري، انسان را تا چه حد در افکار رؤیایی فرو 

                                                
ـ یت یعتنا اهل البی) فقال: هم واهللا! ش55ه (نور: یانه قرا اآل: «×نیبن الحس یعن عل. 1  یفعل ذلک بهم عل

ـ ا اال یالـدن  یبق فیه: لو لم یف |قال رسول اهللا يهذه االمه و هو الذ يد رجل منا و هو المهدی وم ی
 و قسـطا کمـا   مأل االرض عدالی یاسمه اسم یرجل من عترت یلی یوم حتیذلک ال یواحد لطول اهللا تعال
  .18/206: يبغداد یآلوس یر روح المعانیتفس» ملئت ظلما و جورا

  به بعد. 247کتاب منتخب االثر:. 2
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دید و نوین گونه شرایطی ج گردد و هر لحظه آمادگی دارد، تسلیم هر میموجود خود غافل 
  شود؟
ا این که به راستی، این عقیده یک نوع دعوت به قیـام و سـازندگی فـرد و اجتمـاع     یو 

آفرین است؟ یـا مایـه     آیا مسئولیت  نماید؟  می کند؟ یا ارائه رکود میاست؟ آیا ایجاد تحرك 
  ست؟! و آیا مخدر، یا بیدار کننده است؟!ها بار مسئولیت فرار از زیر

و  »انتظـار مثبـت  «هاي مسموم روانـده و   قلم» انتظار«منان در مسأله دش؛ از آن جا که
، همـراه بـا انـرژي منفـی نمـوده      »انتظار منفـی « مفید که همراه با انرژي مثبت بوده را به

چشمه بگیـریم، تـا از    باید آب را از سر؛ گونه اشتباه در محاسبه است، ما براي رهایی از هر
  بمانیم، بدین خاطر به روایات زیر توجه کنید:هر آلودگی احتمالی محفوظ 

گوییـد: دربـاره کسـی کـه داراي والیـت        مـی  چـه   پرسید:  ×ـ کسی از امام صادق1
  رود؟ میکشد و در این حال از دنیا  میپیشوایان است و انتظار حکومت حق را 

تش ستاد ار( او همانند کسی است که با رهبر این انقالب در خیمه او« فرمود: ×امام
او) بوده باشد ـ سپس کمی سـکوت کـرد ـ و فرمـود: ماننـد کسـی اسـت کـه بـا پیـامبر            

  1»در مبارزاتش همراه بوده است. |اسالم
  عین این مضمون در روایات زیادي با تعبیرات مختلفی نقل شده است.

                                                
ثـم   - ئـه یثم سکت هن -فسطاطه  یهو بمنزله من کان مع القائم ف«سئل عنه:... قال:  ×عبداهللا یعن اب. 1

 .13/136به نقل از بحاراالنوار:  یمحاسن برق» |هو کمن کان مع رسول اهللا :قال
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  1»همانند شمشیرزنی در راه خدا خواهد بود.« ـ در بعضی چنین آمده:2
با شمشـیر بـر    |همانند کسی است که در خدمت پیامبر«  ـ در بعضی چنین آمده:3

  2»مغز دشمن بکوبد.
  3»همانند کسی است که زیر پرچم قائم بوده است.« ـ در بعضی چنین آمده:4
  4»جهاد کند. |همانند کسی است که پیش روي پیامبر« ـ در برخی چنین آمده:5
اهللا به شهادت رسـیده   به منزلۀ کسی است که همراه رسول« ـ در بعضی چنین آمده:6
  5»باشد!.
  6»براي او پاداش کسی است که با او کشته شده است.« ـ در بعضی چنین آمده:7
باالترین اعمال امت من انتظار فـرج از ناحیـه خـدا    « نقل شده: |ـ از رسول خدا8

  7»کشیدن است.

                                                
  .}ل اهللایسب یفه فیبمنزله الضارب بس{. 1
 . }فهیکم قارع مع رسول اهللا بس{. 2

 . }بمنزله من کان قاعدا تحت لواء القائم{. 3

  }.|رسول اهللا يدین ین بیبمنزله المجاهد{. 4

  .7/380ر نمونه: یتفس }|بمنزله من استشهد مع رسول اهللا{. 5
 . 52/131بحاراالنوار:  }له مثل اجر من قتل معهکان {. 6

م یبنا به نقل بحاراالنوارچـاپ قـد   یکاف» یانتظارالفرج من اهللا تعال یافضل اعمال امت: «|یعن النب. 7
  .13/137: یرحل
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برتـرین عبـادت مـؤمن انتظـار فـرج از خـدا کشـیدن        « نقل شده: ×ـ از امام علی9
  1 ».است

گر این است که یک نوع رابطـه و تشـابه میـان     گانه در روایات، روشن این تشبیهات نُه
اطاعـت  «از سوي سـوم و » عبادت«از سوي دیگر، و  »جهاد« از یک سو، و» انتظار«مسأله 
  ازسوي چهارم وجود دارد.»ازامام

   مفهوم انتظار

موجود ناراحت است و براي که از وضع ؛ شود معموالً به حالت کسی گفته می »انتظار«
کشـد، پـدري در     مـی  کند، مثال: بیماري که انتظـار بهبـودي   ایجاد وضع بهتري تالش می

 انتظار بازگشت فرزندان از سفر است، تاجري که در انتظار فرو نشسـتن بحـران اقتصـادي   
 »دبیگانگی با وضع موجـو « کشاورزي که منتظر باران است، این دو حالت را دارد  باشد،  می

 »اثبات عـدل «و  »ظلممحو« یا »اثبات« و »نفی« دو عنصریا  »تالش براي وضع برتر« و
سرچشـمه دو  ؛ دار حلـول کـرد   و اگر این دو جنبه در روح انسان به صورت ریشه بود خواهد

  دار خواهد شد. رشته اعمال دامنه
بـا  این دو رشته اعمال عبارتند از: یک سو ترك هرگونه ظلـم و تـرك هـر همـاهنگی     

ها، و از سوي دیگـر، خودسـازي و    عوامل ستم و فساد و حتی مبارزه و درگیري شدید با آن

                                                
ــن ام. 1 ــومنیع ــرج اهللا   : «×نیرالم ــار ف ــومن انتظ ــاده الم ــل عب ــن برقــ » افض ــل از   یمحاس ــه نق ب

  .52/131بحاراالنوار:
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خودیاري و جلب آمادگی جسمی و روحی بـراي شـکل گـرفتن حکومـت واحـد جهـانی و       
که در روایات متعدد بـه آن اشـاره    »انتظار«باشد. آري با توجه به مفهوم اصلی  میمردمی 

گویا در زیر پرچم  »اثباتی«و  »منفی«با چنین دیدگاه  »انمنتظر« شود که شد، معلوم می
کوبنـده بـر سـر دشـمن، عامـل        در محضر رسول خدا، شمشیر به دست، #و خیمه قائم

بهترین عمل و داراي بهترین پاداش، در حال شهادت است، چنین افرادي از نظـر اعتقـاد و   
  اي خواهند بود. کدام کم ندارند، و داراي امتیازات شایسته و بایسته  عمل هیچ

  !باش  انتظار یعنی آماده

کـه طعمـه شمشـیرش    ؛ ممکن است در انتظار کسـی باشـد   فرد ظالم و ستمگر چگونه
  خون ستمگران عالم است؟!

کـه شـعله نخسـتینش دامـان     ؛ تواند منتظر انقالبی باشـد  میفرد آلوده و ناپاك چگونه 
  گیرد؟! میآلودگان را 

ـ   ؛ تواند منتظر تحولی باشد فرد ریاکار و اهل تظاهر چگونه می ش آن رککـه نخسـتین تَ
  و مشرك را فرا خواهد گرفت.دامان هر ریاکار 

توانـد   کجـا مـی  ؛ دهـد  جو که گویا دهانش بوي سیر مـی  فرد بد زبان و بد گفتار و عیب
  کند؟ میمنتظر فردي باشد، که بوي عطر سخنش سراسر جهان را معطر 

 چگونـه ؛ کنـد  مـی هـا را تمیـز    شخصی که همانند دستمال کثیفی است و با خود شیشه
هاي مـردم   که وجود نورانی و شفافش، گرد و غبار کدر را از دل تواند منتظر کسی باشد  می

  سازد.  می جهان پاك
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چنان که باید در زمـان معاصـر،    آن؛ ارتش و سپاهی که از نظر قدرت در حدي است که
کـه  ؛ خواهد منتظر حکومت و مقتـدایی باشـد   میصاحب قدرت یگانه شناخته نشده، چگونه 

  خواهد آورد؟! سراسر جهان را تحت سیطره خود در
مجموعه نیروهاي رزمنده از سپاه و بسیج و ارتش و نیروي انتظـامی، بـا اقتـدار فعلـی     

 با اشاره فرمانـده کـل قـوا   ؛ اش خواهد منتظر حکومتی باشد، که نیروهاي رزمنده  می چگونه
هـاي سراسـر عـالم را بـا کمـال       که مجموعه ارتـش ؛ ) اقتدار آن را دارد#حضرت قائم(

  نماید؟ #شکر جهانی امام عصرخضوع تسلیم ل
  گردد. میکه مصادیق فراوانی بر آن منظور ؛ معناي کلی دارد »انتظار«آري 

  یک وقت انتظار آمدن یک مسافر عادي از سفر است.  
  یک وقت انتظار بازگشت یک دوست بسیار عزیز است.

  یک وقت انتظار فرا رسیدن فصل چیدن میوه از درخت و بارور کردن محصول است.
  باشد.  می یک وقت انتظار فرا رسیدن غرس و نشاندن نهال درخت

هر یک از این انتظارها با یک نوع آمادگی مخصوصی خود آمیخته است، در یکی بایـد  
منزل را از هر جهت آماده ساخت و وسایل پذیرایی ویژه را مهیا نمود، در دیگري باید ابـزار  

  فراهم ساخت.الزم از صندوق و داس و کمباین و غیر آن را 
انتظـار قیـام یـک     ،ها که بیش از هزار و دویست سال است که اکنون باید اندیشید، آن

کـه  ؛ واقع انتظار انقالب و تحول و دگرگـونی را دارنـد   کشند، در  می مصلح بزرگ جهانی را
اسـت. انقالبـی کـه     هاي انسانی در طول تـاریخ بشـریت   ترین انقالب ترین و اساسی وسیع
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جنبـه نـژادي، سـیاهی،    ؛ اي، جغرافیـایی، نداشـته   هاي دیگر جنبـه منطقـه   ببرخالف انقال
که شامل تمام شؤون و جوانـب  ؛ پوستی نبوده، بلکه عمومی و همگانی است سفیدي و سرخ

  شود، انقالبی سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و عبادي جهانی است. می ها زندگی انسان

  نخستین فلسفه ـ خودسازي فردي

در حـد اعلـی   ؛ از هر چیز نیاز مبرم به عناصر آماده و با ارزش انسانی چنین تحولی قبل
باشد که بتوانند، بار بسیار سنگین چنین اصالحات وسـیعی را در جهـان بـه      می از هر جهت

ها و آگاهی و آمادگی روحـی و   دوش بکشند، و این در درجه اول به باال بردن سطح اندیشه
ن برنامه عظیم، نیازمنداسـت، در ایـن ورطـه، تنـگ     فکري براي همکاري در اجرا کردن آ

ها، اختالفات کودکانه و نابخردانـه و بـه طـور     ها، حسادت فکري ها، کج بینی ها، کوته نظري 
  سازگار نیست. »منتظران واقعی«کلی هرگونه نفاق و پراکندگی با موقعیت 

توانـد نقـش     مـی ن گـاه   هـیچ ؛ ن برنامه مهمـی یتر این که، منتظر واقعی براي چن و مهم
  اکنون حتماً در صف انقالبیون قرار گیرد.  تماشاچی را داشته باشد، بلکه باید از هم

هـد کـه در صـف مخالفـان     د  نمی ایمان به نتایج و عاقبت این تحول، هرگز به او اجازه
و روحـی   »یزهاعمـالی پـاک  «باشد، و قرار گرفتن در صف موافقان نیز محتاج بـه داشـتن   

  تر و برخورداري از شهامت و آگاهی کافی خواهد بود. پاك
کـه افـراد فاسـد و    -تـوانم در انتظـار نظـامی     میمن اگر فاسد و نادرست باشم چگونه 

شـماري   روز -گونه نقشی ندارند، بلکـه مطـرود و منفـور خواهنـد بـود      نادرست در آن هیچ
وشـوي جسـم و جـان مـن از لـوث        تکنم؟! آیا این انتظار براي تصفیه روح و فکر و شس
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  ها کافی نیست؟ آلودگی
برد، حتماً به حالت آماده بـاش کامـل     می بخش به سر  ارتشی که در انتظار جهاد آزادي

آمـوزي از رمـوز     بـا درس ؛ سالحی را که براي چنین میدان نبردي شایسته است؛ آید میدر 
کـه  ؛ د و داراي رموزي استنچین  یم ي پرتاب در مشعر که شبانه بر رمی جمرات برها  سنگ

اي از اسـرار اسـلحه    ها نشـانه  رسد، و هر رمزي در سنگ میاسرار آن به بیش از چهل عدد 
 بـه طـوري کـه دشـمنان    ؛ از به کارگیري و استفاده از آن استاي  مجاهدان اسالم و نشانه

گانه و   رموز چهلچون ؛ هاي ساخت مجاهدان اسالم باخبر شوند توانند از چنین اسلحه  نمی
دانند، آري هر چه بیشتر ارتش بـه    نمی که جز مسلمانان؛ مخفی است تعامل در آن از رموز

نماید، آمادگی رزمی افراد خـود   هاي الزم را آماده اي خود را آماده سازد، سنگر طور شایسته
اي چنـین  را عدداًوکیفیتاً باال ببرد، روحیه افراد را تقویت بخشد و شـعله عشـق و شـوق بـر    

ارتشـی کـه داراي چنـین آمـادگی      واي را در دل فرد فرد سربازانش زنده نگـه دارد،  مبارزه
  گوید.    می دروغ مدعی باشدبرد و اگر  هرگز در انتظار به سر نمیونباشد 

انتظار یک مصلح جهانی به معناي آماده باش کامل فکري و اخالقی، مادي و معنـوي،  
ندیشید چنین آمادگی چه قدر سازنده است؟! اصالح تمـام  براي اصالح همه جهان است، بی

 سـبک و هـا شـوخی نیسـت، کار    بسامانی مردم روي زمین و پایان دادن به همه مظالم و نا
تواند باشد، براي تحقق بخشیدن به چنـین انقالبـی، مردانـی بسـیار بـزرگ و        نمی اي ساده

و بلند نظـر، کـامالً آمـاده و داراي     العاده پاك ناپذیر، فوق  مصمم و بسیار نیرومند و شکست
توانـد بگویـد:     مـی  یبینش عمیق الزم است، آري این است معناي انتظار واقعـی، آیـا کسـ   
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  باشدوانتظاري غیراز این ارائه دهد؟! کسی واقع گرا یا وچنین انتظاري سازنده نیست؟!

  هاي اجتماعی خودیاري فلسفه دوم:
پردازنـد، بلکـه مراقـب    بتنها بـه خـویش   نه ند منتظران راستین در عین حال وظیفه دار

یگر باشند و عالوه بر اصالح خویش در اصالح دیگران نیز بکوشـند، زیـرا برنامـه    دحال یک
اي اسـت کـه تمـام     برنامه فردي نیست، برنامه؛ کشند  می عظیم و سنگینی که انتظارش را

جمعی و همگـانی باشـد،     عناصر انقالب باید در آن شرکت جویند. باید کار به صورت دسته
ها باید هماهنگ گردد و عمق وسعت این همـاهنگی بایـد بـه عظمـت      ها و تالش کوشش

  همان برنامه انقالب جهانی باشد که انتظار آن را دارند.
گـران غافـل   یتوانـد از حـال د    نمی جمعی، هیچ فردي  در یک میدان وسیع مبارزه دسته

 موضع آسیبهرظف است هر نقطه ضعفی را در هر جا به بیند اصالح کند و وبماند، بلکه م
زیـرا بـدون شـرکت    ؛ پذیري را ترمیم نماید و هر قسمت ضعیف و نـاتوانی را تقویـت کنـد    

پذیر نیسـت. بنـابراین     اي امکان ن برنامهیفعاالنه و هماهنگ تمام مبارزین، پیاده کردن چن
داننـد کـه    مـی کوشند، وظیفه خـود    می اصالح خویش منتظران واقعی عالوه بر این که به

دیگران را نیز اصالح نمایند، آري این است اثر سازنده دیگري براي انتظار قیام یک مصلح 
  ها، که براي منتظران راستین شمرده شده است. جهانی و این است فلسفه آن همه فضیلت

  محیط فساد در پذیر نا آسیب منتظران سوم: فلسفه

حل نشدن در مفاسد محـیط و عـدم تسـلیم در    ؛ دیگري که انتظار مهدي دارد اثر مهم
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  هاست. برابر آلودگی

شود و اکثریـت یـا جمـع کثیـري را بـه        می هنگامی که فساد فراگیر؛ این که توضیح:
بسـتی    گیرند، بن  می بست سخت روانی قرار کشاند، گاهی افراد پاك در یک بن  می آلودگی

کننـد، کـار از کـار گذشـته و       می ها فکر گیرد، گاهی آن میاس اصالحات سرچشمه ی از که
دیگر امیدي به اصالح نیست و تالش و کوشش براي پاك نگـاه داشـتن خـویش بیهـوده     

رنگی با محیط  ها را تدریجاً به سوي فساد و هم آن؛ است، این ناامیدي و یأس ممکن است
اقلیت صالح در برابـر اکثریـت ناسـالم حفـظ کنـد و      بکشاند و نتواند خود را به صورت یک 

  رنگ جماعت نشدن را موجب رسوایی بداند. هم
داري دعوت کند و   ها امید بدهد و به مقاومت و خویشتن تواند در آن تنها چیزي که می

؛ نگذارد در محیط فاسد حل شوند، امید به اصالح نهایی است، تنهـا در ایـن صـورت اسـت    
خواهنـد  ن الش و کوشش براي حفظ پاکی خویش و اصالح دیگران بـر ها دست از ت که آن

داشت، و شاید همین دلیل آن باشد کـه در دسـتورات اسـالمی، یـأس از آمـرزش یکـی از       
جاست که حرکت شیاطین جـن    این؛ شود میکه اصالً آمرزیده ن؛ گناهانی است ترین  بزرگ

از گنهکاران و حضور  رن درصدد فراگراید، و در هر حال انسا میو انس به توقف و تعطیلی 
آید و این امیـد اسـت    می در گروه بندگان خاص خدا و تالش در رسیدن به کماالت بلند بر

ها نه تنها با گسترش دامنه فسـاد   کند، آري آن میکه انسان را در امواج نیرومند فساد بیمه 
زدیک شـدن بـه مقصـود    هاي داده شده در ن شوند. بلکه خود را با وعده  نمی محیط، مأیوس

  نمایند.   مینگرند و کوشش خود را براي مبارزه با فساد و حفظ خویشتن زیادتر   می بیشتر
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  ».!گردد تر زتی عشق آتش وعده وصل چون شود نزدیک« چنان چه شاعر گوید:

  ها حوزهحیات بخش تدریس  و کرونا ویروس
همـواره بـر   ؛ بـه باطـل خـود   مخالفان و دشمنان اسالم در وحدت و اقدام ؛ جا که از آن

به تحریـف و   »انتظار فرج«در مفهوم ؛ اند قدم بوده  داران اسالم و پیروان دین پیش  طرف
، و در گسترش ایده انحرافی خویش گروهی را منسجم نموده و تحـت  اند همسخ آن پرداخت

 و با سوء اسـتفاده از روایـات، حرکـت مثبـت و    ؛ به مردم معرفی نمودند »انجمن حجتیه«
را از  »انـرژي مثبـت  «و   به تعطیلی کشـاندند،  »عدل موضعی«تالش مردم را در اجراي 

در تالش کار وسعی و ربودن گـوي سـبقت   ؛ ، و با حذف همه آیات و روایاتاند همردم گرفت
تا ظلم و ستم جهانی نیاید، عـدالت جهـانی بـه ایـن      ،در همه امور و توجه دادن به این که

لوح را جذب خود نمودند. و حتـی مـخ جمعـی از     عالم پاي نخواهد گذاشت، و مردمی ساده
را در مـردم   »انـرژي منفـی  «سوز بسته شد و  روحانیون نیز بر این باور منحرف و خانمان

سیاست تزریق نمودند، چنین اقدامی به طور علنی در غیبـت    تدبیر و بی عوام و روحانیت بی
  کبري تحقق یافت.

اي خـاص   گروهی به نـام و عنـوان ویـژه    درحوزه علمیهآیا در مقابل انجمن حجتیه،اما 
اعتقاد و عمل منتظر  که دقیقاً؛ در جایی تشکل یافت #»منتظران حقیقی امام عصر«

دار یـا بسـیار    واقعی و حقیقی را به مردم معرفی کند، که متأسفانه در این زمینه فرد دغدغـه 
  شود.    نمی ه کسی یافتامر مسلمین دام عزّ ولی جز مقام معظم رهبري بهکم یا 

حـد و حصـر دنیـا،     هـاي بـی   در ردیـف همـه کانـال    کرونا ویروس ،بدین سبب بود که
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هاي کشور ایران را نیز مسدود نمود، که شاید اهـل اندیشـه اسـالمی نیـز      هاي علمیه حوزه
آیا مردم گمـان  « مود:چه فر چنان؛ که مشمول چنین آیاتی هستند؛ بدانند و یا احتمال دهند

د شـد؟!  نشوند و آزمایش نخواه میکردند همین که بگویند: ایمان آوردیم به حال خود رها 
کنیم) باید علم خـدا    می ها را نیز امتحان و این( ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم

  1»گویند تحقق یابد.  می گویند و کسانی که دروغ  می درباره کسانی که راست
ها از امتحان الهی مستثنی نیست و نیز در حد معمـول نخواهـد بـود،     آري نه تنها حوزه

پندارند که کـار نیـک انجـام      می ها و آن« است، و نیز فرمود: تر دقیق و تر بلکه بسیار عمیق
  2»دهند. می

که به جهان معاصر ندا داد، مأموري اسـت کـه بـه اذن      همان گونه کرونا ویروسآري 
؛ دهد، و شاید درباره تحولی که در جهان ایجـاد کـرده    می ها نیز ندا سر ه و به حوزهخدا آمد

موجودي بـه افـق    گاه، هیچ  دهد، چون هیچ ودگرگونی ها نیز نداي تحول خواسته به حوزه
  اگر چه از همه گوي سبقت را ربوده باشد. ؛ نهایی از کمال نرسیده

کـه در حـال   ؛ هـایی اسـت   پیچـی  آثار سـر گوید: فلسفه وجودي من،  می کرونا ویروس
مـرا  « چـه فرمـود:    چنـان ؛ اید، به من بد نگویید، بلکه به خود بد بگویید شرك مرتکب شده

                                                
نَ صدقُوا یعلَمنَّ اللَّه الَّذینَ منْ قَبلهِم فَلَیفْتَنُونَ ولَقَد فَتَنَّا الَّذیقُولُوا آمنَّا وهم لَا یتْرَکُوا أَنْ یحسب النَّاس أَنْ أَ{. 1

  .3و2عنکبوت:  }نَیعلَمنَّ الْکَاذبِیولَ
2 .}و  میه مونَ أَنَّهبسایحنْعنُونَ صس104کهف:  }ح.  
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ام، پـس   عالوه بر این، با دعوت عملـی شـما آمـده    1»سرزنش نکنید، خود را سرزنش کنید!
رحمـتش بـر   الراحمین هستم، که   گویی نیستم، ولی چون مأمور از طرف ارحم مستحق بد

زنـده و  وپنـدهاي آم ؛ غضبش سبقت دارد، پیش از آن که خشم الهی را به شما ایفـاء کـنم  
هشدار رهگشـا  ؛ ام تا قبل از پایان عمر و ختم پرونده دلپذیر و بسیار مهم را براي شما آورده

  مندي را به همه مردم عالم ابالغ نمایم.   و سعادت
گـردد. و از بـس غیبـت      می وي ظهور استشمامکه ب؛ ام من در زمانی مأموریت داده شده

و گسـترش عـدالت در    #که از ظهـور امـام عصـر   ؛ کنند میطوالنی شد، بسیاري خیال 
تا حدي که نه تنها شرق و ؛ العیاذ باهللا) از حقیقت تهیست( جهان جز پنداري بیش نیست و

سراسـر   کشی و قطـع حـرث   ده و نسلیزیاغرب و دنیاي کنونی به هر ظلم و ستمی دسته 
شوند.... بلکـه   ها در ردیف حیوانات به خاك و خون کشیده شده می جهان را گرفته و انسان

دولـت ایـران    بدنـه  و که در جدار و دیوار؛ قدرت نفوذي منافقان چنان مرموزانه پیش رفته
به طوري که هر کس از تاریخ مطالعه مطلوبی داشته باشد، با نگاه به دولـت  ؛ اسکان گزیده

روي ؛ اي که خیلی کم و نادر است کـه  افتد، به گونه می قیقاً به یاد دولت خلیفه سومایران د
  دار میلیاردي نباشد. یک نفر از مسئولین طراز اول انگشت گذارده شود، و او سرمایه

نظام غیر از دولت است، نظام مقدس، و پایدار و استوار بر پایـه پـاکی و   ؛ جا که  و از آن
اي کبیـر حفظـه اهللا،    الشأن حضـرت امـام خامنـه    ده، و نیز رهبر عظیممان  اصولی خود باقی

                                                
1 .}ونیفَلَا تَلُوم کُموا أَنْفُسلُوم22م: یابراه }و.  
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وارث به حق جدشان امیرالمؤمنین علیه آالف التحیه و السالم، به عنوان جانشینی بـر حـق   
اي در  جایی با حرکتی بسیار جوانانه، با روحیـه  در کمال استواري، و پا بر #حضرت قائم

فرهنـگ   ترین  و عمیق ترین  جوانبه در حد عالی کمال شهامت و شجاعت، با راهنمایی همه
؛ نه در سایه سبز و نـورانی نارانه، قهرمابا سیاستی سیاسانه و مدب؛ بلند اسالم در همه شؤون

نهایت امید، که گویا درصددند، پـرچم نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران را بـا دسـت          بی اب
  بسپارند. #ضرت قائمح؛ شان به دست مبارك معشوق و محبوب دیرینه خود شریف

هـا، در   گفتنی است که ایشان، در زحمت، و تالش و کوشش و حضور در همـه صـحنه  
گفتگوها و رفع شبهات، پاسداري در همه شؤون مردم به مالحظـه کشـوري و لشـکري و    

که قلم از یاد کردن و ذکر آن عاجز اسـت، تنهـا خداونـد    ؛ کنند  می مردمی، کاري استثنایی
  دریغ ایشان باخبر است. از وفور زحمات بی» علیم وبکل شی«و  »عالم الغیوب«

ناامید شـده   پیوستهکه همواره کلنگ تزویرش به سنگ برخورد کرده و ؛ استکبار جهانی
که با نشـان دادن  ؛ ، در سایه اغفال برخی مردم به بهترین روزنه امید دلخوش کرده بودبود

ـ  چراغ سبز حسن روحانی و روي کار آمدن ایشان  فره انقـالب و اسـالم و   و طرح برجـام س
چیند، عرضه داشت: من با شجاعت و عـدم بیمنـاکی از هـیچ     امام خمینی و همه چیز را بر

کس، با هر کشوري که ترقی و تمـدن پیشـرفت ایـران را در ارتبـاط بـا آن تصـور کـنم،        
یی دیگـر از ایـن   گرانه دولـت در جـا    کنم و... اجمالی از حرکت فتنه  می قرار ها را بر ارتباط

  مقاله ذکر خواهد شد.
 امیـد دشـمن،   تا به آسمان! که در همین مدت است ولی جداً چه جاي شگفت و تعجب
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 از آستین ایـن مـرد بـزرگ    1».هاست دست خدا مافوق دست« ...سال حکومت روحانی) 7(
اي عزیز) با بازوي قویمند ارتش و سپاه و بسیج و ملت ایران، بیـرون آمـد و بـا     امام خامنه(

کشـتی نفـت بـه طـرف      چهـار ارسال پنج کشتی بنزین به طرف ونزوئال همسایه آمریکا و 
جمهـور    که دقیقاً عکس ارسـالی از ترامـپ رئـیس   ؛ چین، چنان مشتی به سر ترامپ کوبید

کنـد. ایـن جـز اقتـدار الهـی        می آسمان روي سر وي سنگینی آمریکا حاکی است، که گویا
بخشـی   ها! به هر کس بخواهی، حکومت می بگو: بار الها! اي مالک حکومت« بیش نیست:

دهی، و هر کس  گیري، هر کس را بخواهی عزت می و از هر کس بخواهی حکومت را می
  2»کنی. را بخواهی خوار می

اي اسـت، و ایـن    ر به تمام معنا، حضرت امام خامنـه اکنون نخستین سرباز فداکار و ایثا
الیقـین   مندان و پیروان ایشان در حد عـین   ترین مطلبی است که در میان کافه ارادت بدیهی

  چگونه ممکن است کسی در این زمان خـود را دوسـت  ؛ است و هیچ تردیدي در آن نیست
و نسـبت بـه شـخص    اعـالم دارد   #مند به حضرت صاحب االمر ولی عصر دار و عالقه

مند نباشد، بـه یقـین بایـد      ه الوارف عالقهاي دام عزّ شان حضرت امام خامنه جانشین بر حق
  گویان روشن خواهد بود.  گفت: چنین فردي از دروغ

                                                
  .10فتح:  }هِمیدید اللَّه فَوقَ أَی{. 1
2 .}تُؤْت لْکالْم کالم مـ  یقُلِ اللَّه لُّ متُذو نْ تَشَاءزُّ متُعو نْ تَشَاءمم لْکالْم تَنْزِعو نْ تَشَاءم لْکالْم نْ تَشَـاء{ 

  .26آل عمران: 
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اسـت کـه     دم بریـده) ( هماننـد صـلوات ابتـر   ؛ چرا که تفکیک و جـدایی بـین ایـن دو   
    است. از آن نهی فرموده |پیامبر

بـر مـن درود ناتمـام و بریـده     « نقـل کـرده، فرمـود:    |هیتمی از پیـامبر ابن حجر 
گـاه   نفرستید، عرض شد: درود ناتمام چیست؟ فرمود: نگویید: اللهم صـل علـی محمـد، آن   

  1»اللهم صل علی محمد و آل محمد.  توقف کنید، بلکه بگویید:
را ایـن   |کیفیت درود بر پیـامبر ؛ تأکید کرد به همین جهت فخر رازي در تفسیرش

  2»اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.« گونه مطرح کنید:
هاي علمیـه را نیـز بسـت، آیـا یکـی از       اگر ابواب حوزه کرونا ویروسشایان ذکر است: 

 #دلیل آن این نیست، که چرا علما و مراجع عظام کـه وکـالي امـام زمـان     ترین  بزرگ
دار ظهـور،   امر مسلمین، دغدغـه  ، ولیفقیه  شوند، چرا یگانه سرباز مجتهد، ولی محسوب می

 رود گونه که انتظار مـی  و تنها پاسدار اسالم در جهان کفر کنونی، را حمایت و پشتیبانی آن 
کنند؟! به ویژه در این هفت سالی که دولت انگلیس و نفوذي بر این کشور حـاکم شـد     نمی

اي جدیـد و نـوین    طئـه شان براندازي و فروپاشی نظام بود و هر مقطعی طـرح و تو  و هدف
تا بلکه به مقصد برسند، دشمنان خارجی آمریکا و انگلیس و فرانسـه و صهیونیسـم   ؛ داشتند

بـی   یگر هماهنگ شده و سپس با دولت مطیع خـود و فرمـانبر از روحـانی و وزراي   مدبا ه

                                                
  . 225: یتمیالصواعق المحرقه ابن هجر ه. 1
  .25/277: ير فخر رازیر الکبیالتفس. 2
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مقـاطع حسـاس در قالـب قـانون      دراو، دایم نقشه بعد از طرح و فتنه پس از شورش  مقدار
راه و کـوه   دتـاز و سـ    اي یکـه  تنها امـام خامنـه  ؛ آنها خودشان به اجرا درآوردند و در مقابل

  بود، که این براي هیچ فردي پوشیده نیست.   استواري
نگـرد، آیـا ایـن صـحنه      میاما حوزه علمیه همواره مصلحت را در یک سکوت پرسابقه 

بزرگان حوزه درایـن بـاره تمـام     چراها نیست؟! زمان در حوزهظلمت و خفقان و غریبی امام 
وجنایـات دولـت اسـرائیلی بـه دسـت       ها نگرند؟! درجائی که خیانت می مصالح را درسکوت

همه دولتمـردان بـه    را سرمایه کشور و گیرد می اسالمی صورت دولت روحانی دراین کشور
 مصـلحت دردل  یابـه خـاطر   شـده و ي مـردم بلند ها حدي که ناله تا؛ برند  می تارج غارت و

میـادین   مظلوم را در رهبر کرده و سکوت اختیار سخن بگویند، آنان که باید چرا؛ گذارند  می
  کنند؟!!  نمی یاري مدد و ستم فراگیر ظلم و

مسلمین درحوزه علمیه امر غریبی ولی  
این کـه   برعالوه ؛ بیمناك است خائنی خائف و روانی هر نظر از گویند:  می روانشناسان

 فرمـود: ؛ نقـل شـده   ×از امـام حسـین  ؛ نمـوده اسـت   تاییـد  شرع مقدس این مطلـب را 
  1».بیمناك است خیانتکار«

 به اضـمحالل کشـاندن ملـت و    نابودي و دولتی خائن که در چه جاي شگفت است از
 کـه پـس از  ؛ هفـت سـال اسـت    ازهمه جنایتکاران تاریخ ربـوده و  گوي سبقت را؛ مملکت

                                                
  .48ه الخاطر: ینزهه الناظر وتنب »الخائن خائف«: ×نیعبداهللا الحس یعن اب. 1
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ي هـا  کشـی بـراي راه   نقشـه  توطئـه و  تنها تشکیل جلسات جهت طـرح و  و تعطیلی کشور
دریافت حقوق نجومی به پاس همـین جلسـات بـه     و سرمایه کشورن برد به یغما نابودي و

کـه آن راهـم بـه    ؛ مـردم نداشـت   به وسـیله آراء  دولتی که هیچ اعتباري جز؛ رود  می پیش
؛ نکـرد  دري بـاز  متاسفانه نـه تنهـا   آنآوردن کلیدي به دست که با  فریب و وسیله حیله و

  به روي همه مردم بست. را ها بلکه همه درب
 و هـا  گرانـی  و کمبودهـا  و فشـارها  و هـا  سـختی  که انبوهی ازمشکالت و؛ دراین راستا

  چه کرد؟! گرفته باید اطراف مردم را فرا ي طاقت فرساها بیماري
 جـز ؛ ندارنـد  سـوز  فتنه خانماني جلوگیري عملی ازاین مقام معظم رهبري که راهی برا

پیوسـته یـادآوربوده    که همواره تـذکر داده و ؛ دهند ویادآوري دلسوزانه نمایند این که تذکر
عقلـی وهـم    نظـر  هـم از ؛ واین فقدان جلوگیري عملی ازطـرف ایشـان  ؛ دهند می وهشدار

  .ندا چه خودایشان به آن تصریح نموده چنان؛ ثابت گردیده است ازنظرشرعی تاییدشده و
نظـام   بـراي حفـظ اسـالم و   ؛ جمهوري اسالمی ایـران  دراین کشور ×امام زمان آیا

آیـا امـام    دیگـري نـدارد؟!   یـاور  و مقام معظم رهبـري یـک یـار    غیر از؛ جمهوري اسالمی
  حوزه علمیه هم غریب است؟! بلکه در؛ دنیا نه تنها در ×زمان

وقتـی کـه    آیـا  و کند؟! می مراجع تقلید فرق خداي مقام معظم رهبري باخداي سایر آیا
امـام خمینـی قـدس سـره      و گردنـد   مـی  محسوب× ایشان به عنوان جانشین امام زمان

 اندیشـه و  و اعتقـاد  در ایشـان را  بگردیـد هماننـد   سراسردنیا که اگر درباره ایشان فرمودند:
 پـس بـه  ؛ مراجع وکالي امام زمان نیسـتند؟!  دیگر آیاخطا رفته است؟ ؛ کنید مین عمل پیدا
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آنـان تقلیـد    از شـود  مـی  چگونـه  این صورت و در گیرند؟! می چه دلیل خمس مال مردم را
 پـس چـرا  ؛ هستند اگر و دارند؟! زکات همه وحدت نظر گرفتن خمس و چگونه در و کرد؟!.

؛ جنایات عدیـده دولـت بـه مـردم     و ها کشی مقابل حق در فراوان مردم و حل مشکالت در
هـم   مملکـت بـا   کشاندن همه چیـز  بود به نا دشمنان در چرا کنند؟!  نمی هیچ گونه اقدامی

این موقعیت حساس بزرگان حوزه علمیـه قـم کمتـرین جلسـه مشـورتی       ولی در؛ متحدند
مقابـل   شـکن در  کمر ي کوبنده وها بیانیه و ها مواقع حساس نامه در دهند ؟!و نمی تشکیل

  سازند؟!  نمی اقدامات نابخردانه حسن روحانی منتشر
مـردم   بـه حقـوق الهـی و    تجاوز تعدي و حسن روحانی در جسارت در ن جرئت وای آیا

علمـاي   شـما  هـیچ ارتبـاط باسـکوت فراگیـر    ؛ کشـاندن مملکـت   به نـابود  شریف ایران و
فقدان زمینه دخالت مقام معظـم رهبـري    از؛ بزرگوارحوزه علمیه قم ندارد؟!!!این بزدل ترسو

سکوت مستمرشـماعلماي اسـالم بـه     از و؛ گانهقواي اجرائی سه  شرعی در عقلی و نظر از
 دسـت ؛ تباهی که دشمنان به اوارائـه دهنـد   فساد و به هر جسارت رسیده و کمال جرئت و

 نفـري پـیش   به جنب وجوش درآییـد همـه چیزرفتـه اسـت ومثَـل آن دو      دیر یازد، اگر می
 دیگـري  اسـت و گفت: مال مـن    می کردند یکی  می کاسه آبگوشتی دعوا سر که بر؛ آید می
دو دیدنـد   ربود و پس ازآن هـر  همه آن رااي  که ناگهان گربه؛ گفت: مال من است می نیز

  نیست!!اي  ردهم که اصال در آن کنند می قبري گریه که سر
 در رفرانـدمها،  در؛ مقـاطع حسـاس   یگـانگی در  وحدت و علماي حوزه علمیه قم با اگر

دیرینـه   روابـط بادشـمنان   ایجـاد  در، ا واشـتباهات خطاه در تجاوزها، تعدیها و در انتخابات،
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ي ها بابیانیه؛ آن غیر مقام معظم رهبري و ي صریح حسن روحانی باها مخالفت در اسالم و
ي به حق مقام معظم رهبـري  ها مواضع خواسته در نمودند و  می قاطع ازانحرافات جلوگیري

که وضـعیت فسـاد    داد می را آیاچه کسی احتمال آن؛ داشتند می ي همگانی اعالمها حمایت
قیامـت   دهند که در مین بزرگان حوزه علمیه احتمال آن را وتباهی تابه این مرحله برسد؟!آیا

  1».شوند! پرسی باز بایدنگهداریدکه  را آنها« ؟!:باشند  آیه مشمول این
ایـن   اکنـون در  اگـر  و دشمن شما عزیزان نیسـتم!  بزرگ! واهللا العظیم! حقیر اي علماء

  .  بی علت نیست؛ کمال جسارت چنین گفتاري طبق مقدرات الهی نصیبم شده با مقطع
ضربه مغزي شدم وپس ازآن مرابـه  اي  به خاطرحادثه 70 – 71سفري ازحج درسال  در

طبق نظریه پزشـکان  ؛ حیات من خدمه در بستري کردندو همه کاروان و بیمارستان برده و
 سـاعت معلـوم   24ودرنهایـت تاگذشـت   سخت تحت نظر بـودم   و مشکوك شدند و متردد

  زنده بمانم !! یا بمیرم و که یا؛ شد می
سـاعت  24باد! کـه پـس ازگذشـت     #حضرت صاحب االمر جسمم فداي ولی روح و
 فـرو  بـه فکـر  ؛ چشمانم باز شد؛ بستر به هوش آمدم بودکه در ظهر از بعد 2ناگهان ساعت 

 چـرا ؛ خدمت کاروان باشـم  د اکنون در؟! من بایام  رفتم !چرا من این جا روي تخت خوابیده
بدنم قطـع شـده    عضوي از پایم کشیدم آیا تا ؟ مشکوك شدم دست به سراند مرااینجاآورده

 50عصرع افتادم! اشکم جاري شدوشروع کردم  ناگهان به یاد حضرت ولی، نه؛ دیدم؛ است
                                                

  .24صافات:  }و قفُوهم إِنَّهم مسؤُلُونَ{. 1
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  خوابم برد.خاتمه  در و مهدي! یا مهدي! یا مهدي! یا: بگویم بیشتر یا؛ بار 100 یا
جوان یکی طرف زانوي راست من ودیگري طرف زانوي چپ مـن   دوسید، رویائی دیدم

حضـرت صـاحب    نیـز  وانـد  سرانگشتان دوپاي من دوختـه  رابه دو چشم خود ودو اند نشسته
فقط به  چشم مبارکشان را من نشسته ودو غروب آفتاب باالي سر تا2ازساعت  #الزمان

ایشـان سـالم    کردم محضر می بودم که هرچه تالش ومن درحال ضعف اند من افکنده سر
  دیدم آستانه اذان مغرب است.؛ شدم توانستم که ناگهان بیدار  نمی ؛کنم

 براثر رفتند و که همه به شگفت فرو؛ یافتم که برخالف نظر پزشکان شفا؛ گفتنی است
  یان کنم.ب خواب وشفاي حضرت را؛ شدم جستجوي همه کاروان وپزشکان مجبور

خدمـه   که دیدم راننده مصري بداخالق وخشن اسـت و  علت ضربه مغزي حقیراین بود
بودم بـه کـالم عربـی سـخن بگـویم       ولی بنده قادر؛ زبان عربی ندارندهم قدرت تکلم به 

بـه   حرکـت نـا   یا درب ایستاده بودم وبا توقف و کنار وهماهنگی الزم به وجود آورم که در
  زمین افتادم! درب ماشین به هنگام از

؛ نصـیبم کـرد   #متعال به برکت حضرت صاحب االمر مهمترین لطفی که خداوند از
وقتی بـه   شده بود و متمرکز حقیر مغز سه ساعت بر حضرت این بودکه این دوچشم مبارك

جزتصمیم براین که باید به تحقیق درخصـوص کتـب    م هیچ راهی برایم نبودایران بازگشت
نگـرش وحـی برامامـت ووالیـت     «کتـابی کـه درابتداءنوشـتم    مذهبی بپـردازم ونخسـتین   

 درکتـاب   جلـد 180یـا 170کنـون بـه حمـداهللا بـیش از     جلد بود.وتا دو در»درمجموع قرآن
؛ ادامـه دارد  این مجموعه که به لطف خداونـد  و نوشته شده است. جامعه خصوص دردهاي
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  باشد.  می #برکت حضرت صاحب االمر همه از
 چـه دارم از  هـر  وام  داشـته  را شـما  محضر تلمذ در حقیرافتخاربزرگان حوزه علمیه قم 

ولـی  . ورزم مـی  بوسم وبه این بوسه کمـال افتخـار   می دست شریف شمارا وام  آموخته شما
که شما بزرگان گاه موظفید سلیمان گونه گوشه نظري به هدهدهاي اطراف . کنم  می حس
 را آیا آنها رحمت پروردگـار « چراکه فرمود:؛ بیفکنید وبه برخی نظرات آنها توجه نمائید خود

 بـر  بعضـی را  معیشت آنهارادرحیات دنیا درمیانشـان تقسـیم کـردیم و    ما کنند؟!  می تقسیم
  1»هم تعاون نمایند.) با و( کرده رمسخّ را یکدیگر بعضی برتري دادیم تا
؛ داردکششـی   سري عقلی و آن است که ثابت شود هر تنها به خاطر؛ استناد به این آیه

؛ ایـن  شیئیتی باشم وعالوه بـر  مدعی محل اعراب و چیز نا شود که حقیر نه این که تصور
 :کـه  چرا؛ برسد مستقیما هیچ ارتباط به خودش ندارداي  نظر علمی به رتبه کسی هم از اگر
  2».فضل پروردگار من است این از«

 ازمردم اغفال شـده و بسیاري ؛ شود می دیده اگر دراین کشور :دارم می متواضعانه عرضه
مدت ؛ خانمان سوز قالب اصالحات دروغین و ي شناخته شده ومنحرف درها طریق مهره از

طریقی  وسیله وبه هر هر واز اند سال است که درصدد فروپاشی این نظام به حق برآمده 40

                                                
1 .} میأَ هتمحونَ رمقْس نا بمنُ قَسنَح کبعیرم مینَهف میشَتَه ـ الْح ا و رفَعنـا بعضَـهم فَـوقَ بعـضٍ     یاةِ الـدنْ ی

ل جاترخْرِیدضًا سعب مضُهعذَ ب32زخرف:  }ایتَّخ. 

2 .}ب نْ فَضْلِ ر40نمل:  }یقالَ هذا م.  
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 بخردانـه و  خواهند برد)آیادراین اقدام نا به گور خود که البته این آرزورا با( اند ازپاي ننشسته
 را خـود  رود که آنان مهمترین پشتوانه برصـحت کـار   مین هیچ احتمال آن؛ فشاري برآن پا

مقابل ایـن حجمـه    کنند و یاسکوت جمعی آنان در  می سکوت بیشترین مراجع تقلید قلمداد
برخـی   انحرافی آنها خواهد بود وبدین وسیله سـکوت  مهمترین دلیل برصحت کار؛ سنگین

  شود.؟!!  می لباس حق به جانبی آنان؛ ع سکوت اکثرعلماءبمردم نیزبه تَ
واکـنش شـماوپس    ولی باانتظار نوع مردم از؛ هرعیبی منزهید عزیزان وسرورانم ! شمااز

وضـعیت   سکوت تفسیر بـه رضـایت شـما بـر    ؛ طبق بیان متشرعین ازسکوت شما به ناچار
د به این قبیل احادیـث چـه   با استنا چه بخواهید وچه نخواهید و؛ گردد می موجود منحرفین

  کرد؟! باید
باشـد هماننـد کسـی     کسی که به عمل قومی خشـنود « :نقل شده ×ازامیرالمومنین

گنـاه   دو؛ بـاطلی وارد شـود   کـار  کسی که در هر بر شود و می است که باآنان درعمل وارد
  1».رضایت به گناه گناه عمل به باطل وگناه خشنودي و؛ هست

فضـال حـوزه هـم ایـن      هیچگاه قبول ندارید ونوع طالب و و منکرید را اگر این تفسیر
مقابـل ایـن    در چـرا  ؟!شـکنید   نمـی  پـس چراسـکوت را  ؛ کنند  می تایید را به حق شما انکار

  کشید؟!  نمی ي فسادانگیز حسن روحانی وهم پیمانانش دسته جمعی فریادها تخریب

                                                
باطل اثمان؛ اثم العمـل   یکل داخل ف یه، وعلیبفعل قوم کالداخل معهم ف یالراض« ×نیر المومنیعن ام. 1

  .16/141عه: یوسائل الش» به واثم الرضا به
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 شود: صادر دستور قیامت فرارسید و دهید که وقتی روز مین آیا احتمال؛ چنین نکنید اگر
؛ تقصـیرات  جوئی وعلل یابی در باز مردم در آیا 1»پرسی شوند! آنهارا نگهدارید که باید باز«
 و« گوینـد؟! چنـان چـه فرمـود:      نمـی  انتخاب راه انحرافی خـود چنـین   یا و سکوت خود در

گمـراه سـاختند    را مـا  اطاعـت کـردیم و   بزرگـان خـود   ازسـران و  ما پروردگارا! گویند:  می
  2»لعن بزرگ فرما!. را آنها چندان ده و عذاب دو از آنان را پروردگارا!

کـه بـا   ؛ »قـدس سـره  « رمرد بزرگ امام خمینی کبیـر بدوران اَ علماء بزرگ در چه شد
قالـب   جراي استخراج احکام حکومتی شده واحیاي اسالم را درکه م» والیت فقیه« احیاي

همـه   از؛ کـرد  بـه پـا   نظام جمهوري اسـالمی را  تحقق بخشید وتشکیل حکومت اسالمی 
 والیـت فقیـه در   وحدت کامل از دسته جمعی با که به طور؛ رفت  می مراجع چنین انتظاري

پوزدشـمن داخـل   ؛ مواضـع برخـورد قـاطع دشـمنان     در همه جوانب حمایتی جدي کننـد و 
حضرت  رکود ماند وخود درانتظار این انتظار درلباس سکوت در؛ وخارجی را به خاك بمالنند

؛ کـرده  واکنون همین سکوت درسایه دوام خود به شـدت رشـد  ؛ برد می صاحب االمربه سر
حجت قاطع به نفع دشمنان خارجی وبـه ویـژه منـافقین     تاجائی که به صورت یک دلیل و

که همه حقوق الهی ومردمی راازکف ببرنـد ودرخاتمـه   ؛ داخلی وحق به جانبی آنان گردیده

                                                
 .24صافات:  }و قفُوهم إِنَّهم مسؤُلُونَ{. 1

ـ نِ منَ الْعذابِ و الْعنْهم لَعنًـا کَب یضعفَ ربنا آتهِم الَیو قالُوا ربنا إِنّا أَطَعنا سادتَنا و کُبراءنا فَأَضَلُّونَا السب{. 2  }رًای
  .68و67احزاب: 
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نواقص طراحی شـده چهـل سـاله    ؛ نافقین متلبس به همین لباس روحانیت باکمال جرئتم
اي  ه دوران امام خامنـه یهمه را بردوش والیت فق که به ثمرنرسیده؛ خودرا برفروپاشی نظام

؛ که بازدراین راستاجاي فریادهمگانی مراجع بزرگ تقلیداسـت ؛ عزیزدام عزه الوارف بیندازند
دقیقـه الاقـل بـه     قیامی کننـد و درچنـد  ؛ وهمانند یدواحده پیامی دهندبه میدان بیایند  که

ندا وصدا ومـرام ومقـام ومقصـد امـام      رانشان دهند وبا خود عنوان وکیل حقیقی امام عصر
غریبـی امـام عصـررابه    ؛ که دراین مقطع متاسفانه همـان سـکوت  ؛ همگون شونداي  خامنه

خود وبلنداي آن  داده تابه سایه صبح وعصرزمینه  ي ترسوها منصه ظهورگذاشته وبه بزغاله
همـواره  ؛ چپاول همه چیزبه صورت حق بـه جـانبی   در موجودیت نمایند!!و نظرکنند وتصور

  باشند. درطرح جدید
 و رونـد  روش و تنهااختصاص به احکام الهی دارد وهـیچ گـاه در   »بداء«و »نسخ«آیا 

نباشـد چـه    موثر ها تکامل انسان درچیزي که  مجري ندارد و و تعامل؛ امحکّ و منش علماء
مقتضی است کـه تحـولی عمیـق    ، مجري دارد اگر و توان مترتب نمود؟! می برآناي  فلسفه

چرا که مقطـع حاضـر آسـتانه    ؛ ي علمیه به وجود آوردها دراین مرحله حساس درهمه حوزه
   1. است |ت قائم آل محمداستشمام ظهور حضر

شهیدان به  225000بهایش بیش از اسالمی که خونچرا باید مجموعه نظام جمهوري 
ي آن برخون پـاك  ها پایه و؛ گردد  می عاشورا تبدیل 2491خون خفته که دریک تقسیم به 

                                                
  ن جاوقت مشخص نشده است.یدرا» ندیگو ین کنندگان وقت دروغ مییتع» «کذب الوقاتون« يبه مقتضا. 1
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درسایه فتواهاي بزرگان درمورد یـک امرفرعـی   ) رهبري(اش  پایه خیمه؛ است شهدا استوار
اززبـان  ؛ شـود  مـی  فـع فتوا ر که راه حل آن هم با اندکی مماشات جهت وحدت در؛ وجزئی

  نادیده گرفته شود؟! یا و تحقیر یا بزرگان تضعیف و

  یت هاللؤر تضعیف رهبري در

دیدن ماه باچشم مسـلح  ؛ هالل) شد( یت ماهرؤ که آنچه سبب اختالف در؛ تنی استگف
هـیچ کسـی    این جا تا و بوده است. استوار ادله ثابت و؛ فتوا دو براي هر و مسلح بود. غیر و

ـ آولی سخن این اسـت کـه    1ما فرزندان دلیل هستیم گویند:  می چون همه؛ ندارد تقصیر ا ی
ولـی  ؛ راه آن بـود  یـا  دلیل براي بزرگان وجود نداشـت؟!  میان این دو هیچ راه ترجیحی در

  دیده نشد؟!
اسـت  تر  موثق وقوي که کدام یک ازآنها؛ گونه روایت مستندات دو گذشته از این جا در

 یت هالل باچشم مسلح برغیـر ترجیح رؤ دلیل بر چند؛ ا اعتماد نمودبه آنهتوان  می بیشتر و
  دارد: مسلح وجود

دراین جـا، رویـت باچشـم مسـلح بـر غیـر        :مسلح چشم مسلح و غیر با رویت ماه الف:
عقلـی   وتـرجیح کـاملتر   و معقولتر است کاملتر چون نسبت به غیرمسلح؛ ترجیح دارد مسلح

    گیرد. می سوال قرار.وغیرکامل مورد وبدیهی است
 هیچ کس« چه فرمود: چنان؛ تایید کرده است که شرع مقدس هم آن را؛ این عالوه بر

                                                
  .»لینحن ابناء الدل«. 1
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ایـن   در1»هسـت.  ایراد کارهاي آنها جاي سوال و ولی در؛ خرده بگیرد خدا کار تواند بر  نمی
  .  است گرفته نه موردي که کاملتر قرار جا آن موردي که ناقص است جاي ایراد

راه  دو پزشک براي معالجه اصوال؛ پزشک آوردند نزد را او و مجتهدي بیمارشد اگر ب:
تشـخیص   گمـان و  ظـن و  معمـولی و  به طـور  یا ي پیشرفته وها به وسیله دستگاه دارد: یا

نظارت دسـتگاه   جنابعالی با مجتهد بگوید: پزشک به این جا اگر کند در  می معمولی معالجه
 بیمـار  دیـد ظـاهري مـا    معمولی با ولی به طور؛ هستید بیمار؛ بیشتر دقت نظر پیشرفته و با

  ؟!کند می به کدام تشخیص عمل مجتهد آیا سالم خواهی بود. نیستید و
وسـیله   بـه غیـر   کـدام  و جویـد؟!   نمـی  کدام مجتهد به اصاله االحتیاط استناد این جا در

چـه   کنـد!  مین تکیه پیشرفته درن وم هیچ کس به وسیله غیر ورزد؟! قطعا  می مدرن اعتماد
یـت هـالل   ولی بـراي رؤ ؛ شود می درن محترمه موسیل عمر بقاء جهت حفظ سالمتی و شد

نیست؟! درن معتبروسیله م  
امـا شـناخت   ؛ یـت مـاه اسـت   رؤیـت مـاه وعـدم رؤ   ؛ مورد تکیه کالم درحل مسئله پ:

تحقـق   چون زمانی پیشرفت علمی تحقق نیافته وزمـانی ؛ ابزاروعدم آن مورد اعتماد نیست
یـت  بلکه فقـط بررؤیـت وعـدم رؤ   ؛ ورزد نمی اعتماد دیدنر ابزابدین جهت روایات بر؛ یافته
  ندارد. یت باچشم مسلح اشکالی وجودرؤ بنابراین به صرف اعتماد بر؛ دکن می تکیه

به ویژه هنگـامی کـه ولـی     کرد؟! باید اجرا کجا این قاعده را آیا مهم: وقاعده اهم  ج:
                                                

  .23اء: یانب }سئَلُونَیفْعلُ و هم یسئَلُ عما یال {. 1

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  338(    

 را فطـر  عید سراسر کشور در و اند دیده چشم مسلح ماه را با نیروهاي ویژه و امرمسلمین با
 بـه تـاخیر   فطـر  عیـد  چشم غیر مسلح یک روز بر اعتماد نقطه مقابل با در و؛ اعالم داشتند

چگونه  شود؟! نمی مصادیق مهم شمرده دوم از مورد مصادیق اهم و از ،اعالم مورد آیا افتد.
که همـه مسـلمانان وشـیعیان    ؛ امرمسلمین ولی نظر جزئی بر وفرعی  یک امر در یک فتوا

تـرك واجـب    افتد؟!وچه بسا با ترك اهـم وتقـدم مهـم    می مقدم کنند  می جهان برآن تکیه
  تحقق یابد!

خصـوص   در آنها که برخی از؛ ازمعارف مختلفی استاي  اسالم عزیزاگرچه مجموعه د:
 اجتمـاعی و  یا بعضی عبادي و سیاسی وبرخی  بعضی اقتصادي و برخی عملی و واعتقادي 

همه آنهـا وقتـی    یکدیگر هیچ تصادم ندارند و کل این مجموعه با ولی در؛ باشد  می غیر آن
گاه کمترین تصادم وتقابل احکام بـه   بادقت وباتکیه بردلیل و حجت صحیح پیش رود هیچ

 ربـاره قـرآن  آیاد« چـه فرمـود:  نوجود نخواهدآمد وهمه معـارف دینـی بـاهم هماهنگند.چنا   
  1».یافتید! می اختالف فراوانی درآن؛ اندیشید؟! اگرازسوي غیرخدابود نمی

فتـوایش بـه   ؛ دارد مـی  ا اعـالم ر عیـد فطـر  اي  شـود امـام خامنـه    می دیده دراین جااگر
هماهنگی همه جانبه فقه وسیاست وجامعیت دین وحفظ وحـدت   تکیه بر استنادآیه فوق وبا

دیگـري   دیگـري بـه طـور    بزرگـوار  و عزیز فرد واگر؛ بوده استآن  غیر تکامل انسانهاو و
فتـواي بـدون    فتواداد استناد فتوایش برمجموعه معارف هماهنگ نبوده وبـه عبـارت دیگـر   

                                                
  .82نساء:  }رًایه اخْتالفًا کَثیرِ اللّه لَوجدوا فیتَدبرُونَ الْقُرْآنَ و لَو کانَ منْ عنْد غَیأَ فَال {. 1

zeinabian.ir



 )339(در بعد دنیوي/ بخش چهارم/در مجامع اسالمی   ویروسفصل اول/ کرو.نا 

  سیاست بوده است.
مسئولیتی که  در؛ کمیل بن زیاد نخعی از ×زمان امیرالمومنین چنین عمل کردي در

مسـئولیت پـذیري    تـوان  خطـاب کـرد: تـو    وکه حضرت بـه ا ؛ به عهده داشت رخ داده بود
سیاسـت بـه    فقـه و  حالی که در؛ خوري می بلکه براي خواندن دعاي کمیل به درد؛ نداري

  گردد. می هم جمع با؛ معارف دینی در حکم توحید
ي عـالم راه تکامـل وتعـالی راقـرارداده     ها براي همه مخلوقات وپدیده اسالم عزیز :س

 و راه رشـد  کسـی در  بـراین اگـر   بنـا ؛ کلی مستثنی نیستوهیچ چیزي ازاین قاعده ؛ است
؛ گـردد  به عقـب بـر   برخالف آن حرکت کند و؛ تکامل که قطعاحرکتی به پیش رفتن است

 شـود وخـالف امـري ضـروري خواهـد      مـی  این یک حرکت قهقرائی وعقب گرد محسوب
فتـاواي متحجرانـه    ؛درن کنونی ومخالف پیشرفت علمیم فتاواي بدون ابزار؛ بود.بنا براین

  1گردد. می ومرتجعانه محسوب
اگرسبب ؛ مستلزم لوازم فاسد نگردد که فتواي مجتهد؛ کند می فقاهتی اقتضا شمۀ :ص

مستمسـک منـافقین    دشـمن و  نشخوار تضعیف جایگاه ولی فقیه ویاابزار یا تضعیف نظام و
انجـام   تحلیـل وجـواز  الزمه چنین فتوایی ؛ همراه خواهد داشت که قطعا لوازم فساد؛ گردید

  شود وچنین فتوائی برخالف معناي واقعی فتوا خواهد بود. می عمل فاسد
مجتهـد بـا فتـواي    ؛ یت هالل بدون چشم مسلح این است کهلوازم فساد در رؤ یکی از

                                                
  د.ییمراجعه بفرما يد مطهریدرگفتار استاد شه یلطفا به بحث عوامزدگ. 1
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تکامـل از ضـروریات و    کـه  در حالی؛ پیشرفت وطی کردن راه تکامل خواهد بود خود منکر
  است. بدیهیات
چنین فتوائی به مرور زمان، مقلدین خودرابه تـدریج   مجتهد با؛ ن است کهلوازم ای دیگر

آن  بـا  چون همه نسل جوان فعلی پرورش یافته دراین علـوم پیشـرفته و  ؛ دهد  می دست از
پـیش نیامـده اسـت     درحالی که مجتهدشان به موازات علم پیشرفته معاصر؛ مانوس هستند
حقیقـت حکـم    در و نیست، مجتهد ومقلد سازگارروند معمول حوزویان و بااي  وچنین پدیده
  ضروري است.اي  بطالن چنین پدیده و کند،  می پیدا رده رامجتهد م تقلید زنده از

؛ دین ازسیاسـت جداسـت  ؛ چنین فتوائی حاکی از آن است که؛ لوازم این است که دیگر
بناي دین اعـم ازفقـه    درحالی که چنین جدائی برخالف تصریح قرآن کریم است.چون زیر

توحیـد درمعـارف    و1»بود. جزاهللا متعال نخواهد هیچ معبودي« :این است؛ است غیر آنوسی
  نیست. بااین جدائی سازگار دینی

 درفتوا مناسبتر وحدت که درحالی؛ شود می سبب اختالف درفتوا؛ دیگرلوازم آن است که
  است.

درحالی کـه اسـالم   ؛ آفرین استبرخالف وحدت بوده واختالف ؛ دیگرلوازم آن است که
  کند.  می همواره به وحدت دعوت

؛ الزمـه آن  گـردد و  می چنین فتوائی ترك وجود مهم با اهم با؛ لوازم آن است که دیگر
                                                

  .8طه:  }اللّه ال إِله إِالّ هو لَه اْألَسماء الْحسنى{. 1
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همـه تـرك    چـون اهـم را  ؛ شـمرده شـوند   مقلدین در این صورت معصیتکار این است که،
عصـیان عمـومی مقلـدین     مسـتلزم کندکـه الزمـه فتـوا      می فقاهتی اقتضا شمۀ و اند نموده

  نگردد.
  ات:یص اهم در متن روایتشخ ط:

روزه، حـج و   ،نماز، زکات  ه استوار شده است:یاسالم بر پنج پا«از امام باقر ع نقل شده: 
ـ ر بـه وال یز به اندازه آنچه کـه در روز غـد  یچ چیت و به هیوال د شـده نـدا نشـده    یـ ت تاکی

  1»است.
چ یت، هـ یز است: نماز، زکات و والیاسالم سه چ يه هایپا«از امام صادق ع نقل شده: 

  2»ستیگر صحصح نید يدو تا ین ها بدون همراهیک از ای
  3»ت را ترك نمودند.یمردم چهار مورد را به کار گرفتند و وال«... ز نقل شده: ین

ک افضـل و برتـر اسـت؟ فرمـود:     ید: از امام صادق ع سؤال کردم: کدامیزراره گو یوقت
  4»ت.یوال

                                                
ۀ و یخمس الصالة، و الزکاة و الصوم و الحج و الوال یاالسالم عل یبن«هما السالم: یعل یمحمد بن عل. عن  1

 .2/21/8: یالکاف »ریوم الغدیۀ یبالوال يما نود یناد بشیلم 

» هایواحدة منهن اال بصـاحبت  ۀ ال تصحیاالسالم ثالثۀ : الصالة و الزکاة و الوال یأثاف«عبداهللا ع :  ی. عن اب 2
 .2/18/4: ینیکل یالکاف

 .3و  2/18/1همان: » ۀیالوال یعنی... فأخذ الناس بأربع و ترکوا هذه  . « 3

 .2/18/5همان: » ۀ أفضل... یمن ذلک أفضل؟ فقال: الوال یش يقال زرارة فقلت: و أ ... .  « 4
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ر اهـم  یـ وجود ندارد که بـه غ  یچ راهین مصداق اهم، هییح اخبار بر تعیا توجه به تصرب
  توجه شود.

درب  و ویـروس آمـد   کـه کرونـا  ؛ حوزه علمیه بود نواقص در مذکور از موارد آري شاید
اندیشه  تجدید؛ همه الزم است که به مسئولین اعالم دارد، بر تا مسدود نمود نیز را ها حوزه

  محو سازند. ریشه گناه را؛ صورت ممکن هربه  کنند و

  ها و تعطیلی دانشگاه ویروس کرونا

هـا در سراسـر    دانشـگاه ؛ کرونا ویروس میهمان دعوتی، به صحنه بیاید؛ پیش از آن که
چـه در  ؛ کشور جهان مفتوح بود و هر کسی در خصوص راه خود و رشته و تخصـص خـود  

  حال تدریس و یا تحصیل مشغول بود.
خواه علم مادي همانند: فنی، مهندسی، تجربـی، فیزیکـی و طبـی    ؛ ا که علمو از آن ج

 باشد، که گاه فرد تابع جهان می بینی فرد  باشد و خواه علم معنوي و دینی باشد، تابع جهان
 بینی واقعی و رئالیسم  بینی معنوي است و یا تابع جهانی  بینی مادي است و گاه تابع جهان 

  .باشدمعنوي  خواهمادي و  خواه؛ است
هر دو ، ها گرا هستند، گاه علم مادي و هم علم معنوي آن  کسانی که رئالیسم و واقعیت

؛ افتـد  کند و در هر دو حال مفید می  می شان در دنیا و آخرت تفسیر نیکو و پسندیده پیدا علم
 خالصه همه؛ خالف فرد کافر که چون تنها جهان را بینی الهی است. بر  چون داراي جهان

بینی مادي است، بـدین خـاطر     و باطن آن معتقد نیست، داراي جهان ءراوداند و به  میچیز 
  است. ياصول اولیه و آخر او ماد

zeinabian.ir



 )343(در بعد دنیوي/ بخش چهارم/در مجامع اسالمی   ویروسفصل اول/ کرو.نا 

تنها در علوم مـادي تـالش و کوشـش دارنـد و نتیجـه      ؛ بیشترین دانشمندان مردم دنیا
ششـی  و در امور معنـوي و دینـی تـالش و کو     شود، شان در همین دنیا خالصه می کارهاي

بینی معنوي باشند، چون گرایش نوع مردم به سوي امور مادي   ندارند، اگر چه داراي جهان
  است.

گزیـد و بـه عنـوان     را بـه عنـوان خلیفـه خـود بـر      ×آدمدر حالی که خداوند متعال 
علم اسـرار آفـرینش و   ( علم اسماء«  چه فرمود: ، چنانآموختاز تعلیم خود به وي ؛ جانشین

  1»موجودات) را همگی به آدم آموخت.گذاري  نام
کـه  ؛ آري خداوند، سرنخ و رشته همه علوم مادي و معنوي را مجموعاً به آدم تعلـیم داد 

در نهایت مایه سعادت دنیوي و اخروي وي و فرزندانش گردد، و در راه رسـیدن بـه کمـال    
علـم را فـرا   « فرمـود:   نقل شده: |همه موانع را برداشت. چنان چه از پیامبر، نهایی آن

  2»چرا که طلب علم و دانش بر تمامی مسلمانان واجب است.؛ گیرید اگر چه در چین باشد
  در این جا دانستن نکاتی الزم است:

   علم دینی چیست؟

هـا نیسـت، بلکـه علـوم      رایـج در حـوزه   ختصاصـی یقیناً مراد از علم دینی فقط علـوم ا 
این مدعا، شواهدي  ثباتگیرد، برا  می ردانشگاهی که براي جامعه بشریت مفید است را در ب

                                                
1 .}و لَّمع اءمالْأَس ما آد31بقره:  }کُلَّه.  

  .27/27عه: یوسائل الش» کل مسلم یعل ضۀیفان طلب العلم فر نیالعلم بالصاطلبوا : «|یعن النب. 2
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  کنیم. موجود است که به برخی اشاره می
 |روزي پیـامبر   نقـل شـده،   ×از امام کـاظم  :در جستجوي علم سودمند -1

  اسـت؟ عرضـه داشـتند:    خبـر فرمـود: چـه   ؛ وارد مسجد شد، جماعتی را اطراف مردي دیـد 
مردم به مسائل روز است. حضرت فرمود: این علم سـودي نـدارد و    ترین دانا  اي است، امهعلّ

 یعنـی علم سودمند عبارت است از: آیه محکمه   سپس فرمود:، رساند  نمی ندانستن آن زیانی
فـردي و  ( ی فراگیـري علـم اخـالق   یعناعتقادات و مسائل اعتقادي معرفتی، فریضه عادله، 

  1یعت و حالل و حرام،اجتماعی)، سنۀ قائمه، یعنی علم به احکام شر
 شناسـی،   شناسـی، فرجـام    نیز در روایت دیگر از موارد علم مفیـد: خداشناسـی، انسـان   

  2شناسی شمرده شده است. هدف خلقت هستی و انسان) و گناه(
  سودمندعلم  -2

حفظ دیـن و  ( ه علم است: علم فقه و احکام برايسمفید) ( علم« فرمود:  ×امام علی
 هـا و علـم ادبیـات    بدن )حفظ جسم و( دستورات) دین و علم پزشکی برايعمل نمودن به 

هـا علـم نجـوم بـراي      از خطا و اشتباه) و در بعضـی نقـل  ( نحو و صرف) براي حفظ زبان(
  3»شناسی نیز اضافه شده است. زمان

                                                
  .1/37:یاصول کاف. 1
 .64/11و1/63:یاصول کاف. 2

» انِ، و الطِّب لألَبدانِ، و النَّحو للِّسانِ، و النُّجوم لمعرِفَۀِ األَزمـانِ یالعلوم أربعۀٌ: الفقه لألَد«: |یالنب . عن3
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خوب دانشگاهیان این دروس را به پایان رساندند، و به رتبه عالیه و مقصود نهایی خـود  
  .د، و به مسند و منصبی رسیده و بر کرسی قدرت دست یافتندائل شدنن

تخصص پزشکی نائل آمده، و بیماران  ترین در علوم تجربی طرف به عالی :از باب مثال
 فراوانی چه در کشور داخلی و یا خارجی، اطراف اویند و یا باید حتماً به ایشان مراجعه کننـد 

دیر معالجه شـوند از دار دنیـا خواهنـد رفـت و     که اگر ؛ شان به حدي شدت یافته و بیماري
تا زمانی که این مبلغ پـول بـه ایـن شـماره حسـاب       ،پزشک هم به همه بیماران پیام داده

ان هـم از طبقـه سـوم و بلکـه     نـ شـود و ای  ریخته نشود، نوبت عمل به هیچ وجه داده نمـی 
بعاد چنین وضـعیتی دیـده   بلکه در همه ا؛ آنانند... و نه تنها در بعد پزشکی باشد ترین ضعیف

  شود. می
هرگز، بلکه اکثـر حتـی   ؛ اند؟! نه آیا پزشکان با این وضع شکر نعمت خود را به جا آورده

خداونـد بـا بیـانی قـاطع      ،در این وضعیت اسـت کـه  ؛ اند همه به کفران نعمت مشغول شده
 کرگزاري کنیدرا که پروردگارتان اعالم داشت: اگر ش به خاطر بیاورید) هنگامی( و«  فرمود:

  1»مجازاتم شدید است.؛ نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید(
که نعمت خدا در جاي خود مصـرف شـود، هنگـامی کـه فـردي      ؛ شکر نعمت آن است

ضعیف و ناتوان است تا حدي که جانش در خطر است، شکر رسیدن پزشک به تخصـص و  

                                                                                                              
  .78/45وار: بحاراالن

  .7م: یابراه }دیلَشَد یإِنَّ عذَابِ کَفَرْتُم ولَئنْ دنَّکُمیلَأَزِ شَکَرْتُم لَئنْ تَأَذَّنَ ربکُم وإِذْ{. 1
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وقتـی   ؛نتظار ریالی در بـس در خـدمت ضـعفا باشـد    ترین ا رتبه بلند، آن است که بدون کم
گردد و انتظار عذابی شدید در کمـین پزشـک    چنین نبود، کفران نعمت حتمی محسوب می

  است.
پردازند، ولـی   دیگر از موارد کفران نعمت آن است که، دانشمندان به پژوهش علمی می

بر دیگران به کـار   بیشتر پژوهش خود را در ساختن وسایل جنگی و مدرن و به قصد سلطه
باشد. که طبعاً این نیز شکر علم و آگـاهی و   نسل و حرث میقطع اش  که نتیجه؛ گیرند می

گردد، و تنهـا شـکر    رسیدن به آخرین مرحله علمی نیست، بلکه نهایت کفران محسوب می
در کشف دارو و درمان سرطان  و که پژوهش علمی خود را در خدمت به مردم؛ آن این بود
  گرفت. به کار می

ها نسـبت   بیشترین بلکه قاطبه آن؛ خدمت دانشمندان ،کرونا ویروسآري قبل از آمدن 
هـا را مسـدود    بدین خاطر خداوند در دانشـگاه ؛ ه استبه ضعفا و طبقه سوم در حد صفر بود

دانشـگاهیان   وش شده بـه و با یاد مرگ فرام؛ نمود، و خواست در مقابل کفران دایمی آنان
که با کفران نعمت، نامه اعمال شما از نخست تا پایـان سـبک و تهـی اسـت.     ؛ هشدار دهد

 چـه فرمـود:   ایـد، چنـان   فکر دیگر کنید تا بـه روز واحسـرتا نرسـیده   ؛ قبل از آن که بمیرید
افسوس بـر مـن از     انجام این دستورات براي آن است که) مبادا کسی روز قیامت بگوید:(«

او) بودم! یا بگوید: اگـر  ( هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان کوتاهی
بینـد بگویـد: اي    کرد از پرهیزگاران بودم، یا هنگامی که عذاب را می خداوند مرا هدایت می
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  1»گشتم و از نیکوکاران بودم. کاش باز می
مسـدود   را هـا  وباب دانشـگاه آمـد  کرونا ویروستا؛ همواره بودهها آري این کفران نعمت

شما درنظام توحیدي درکالس جهانی مطابق شـرائط  ؛ به دانشگاهیان اعالم دارد تا؛ ساخت
  فعال ازباب تنبیه ازادامه تعلیم بدون جهان بینی دینی بازایستید.؛ اید وضوابط پیش نرفته

  و عدالت اجتماعی کرونا ویروس
 اي مظلـوم و کـدر   گذارد، عـدالت چهـره  قبل از آن که کرونا ویروس پا به عرصه وجود 

دفاتر بایگانی در زیر طبقاتی از  ترین به طوري که در قدیمی؛ و کنار گذاشته شده بود داشته
اي بـود کـه در هـیچ زمـانی       شد، چون از مقوله میتنها نام آن به سختی دیده ؛ گرد و غبار

کـه همـه مـردم آن را     ؛داي بسیار خوش چهره بـو  هرگز زشت و بد قیافه نبود، بلکه پدیده
ولی در این که با آن از نظر عملی کنـار بیاینـد و خـود عامـل آن     ؛ داشتند  می بسیار دوست

توانسـتند بـا آن همگـون      نمـی  طبع خـود را  هیچ گاه؛ باشند و بتوانند با آن هماهنگ شوند
  .  سازند

؛ ن این بـود همه آن را دوست داشتند و آ؛ یک سو این بود که :عدالت داراي دو سو بود
که مردم از کانال عدالت به سهم خود که مورد انتظارشـان هسـت برسـند. از ایـن جهـت      

  عدالت را همه دوست داشتند.  

                                                
1 .} یأَنْ تَقُولَ نَفْسف ا فَرَّطْتلَى مرَتَا عسرِ یا حاخنَ السلَم إِنْ کُنْتو نْبِ اللَّهیج نَ أَوانده أَنَّ اللَّه یتَقُولَ لَو 

تَّقنَ الْمم نَیلَکُنْت أَو یتَقُولَ حأَنَّ ل لَو ذَابینَ تَرَى الْع نسحنَ الْم58-56زمر: }نَیکَرَّةً فَأَکُونَ م.  
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 برخی مسؤول بودند و سهام مردم به دست این بعـض تقسـیم  ؛ سوي دیگر این بود که
کـه   کسـانی ؛ ندچهره را داشت و بسیار کم و یا اصالً نبود ترین زشت شد، این جا عدالت  می

تقسیم نمایند. چنـان چـه    عادالنهدر عمل خود اجرا کنند و سهام مردم را به طور را عدالت 
بـه  ( گار من بودیـد در آن صـورت  داگر شما مالک خزائن رحمت پرور :بگو« خداوند فرمود:

کردید، مبادا انفاق مایه تنگدستی شما شـود و انسـان تنـگ     میامساك  )خاطر تنگ نظري
  1»نظر است.

زمینه بسیار مسـاعدي جهـت فاصـله طبقـاتی     ؛ عدالتی در جامعه فتنی است اجراي بیگ
 و؛ گیـرد  می قرار طبقه ضعیف اقتصادي درمقابلاقتصادي خواهد بود. طبقه قوي اقتصادي 

کند و   می ها را تهدید زمانی که این فاصله به حد اعالي خود رسید، حیات بسیاري از انسان
؛ دشـو  مـی  زشت وسختی کاريکه مرتکب ؛ رسد  می فقیر به جاییهاي ضعیف و  کار انسان

یابد و آن کشتن فرزندان بـه خـاطر     نمی که در هیچ جنگل و در کافه حیوانات درنده وقوع
ها و شـما را   تان را از ترس فقر نکشید ما آننو فرزندا« باشد. چنان چه فرمود:  می ترس فقر
  2»زرگی است.ها گناه ب دهیم مسلماً کشتن آن روزي می

نظام حاکم بر جهان را بر پایه عـدالت نهـاد، چنـان    ؛ در حالی که خداوند خالق عالمیان
ها و زمین بر پایه اعتـدال و عـدالت و میـزان بـودن      آسمان« نقل شده: |چه از پیامبر

                                                
  .100اسراء:  }قَتُورا الْإِنْسانُ َکَانَ و لْإِنْفَاقِۀَ ایإِذًا لَأَمسکْتُم خَشْ یرحمۀِ رب لَو أَنْتُم تَملکُونَ خَزَائنَ قُلْ{. 1
 .31اسراء:  }رًایقَتْلَهم کَانَ خطْئًا کَبِ إِنَّ اکُمیإِ نَرْزقُهم و نَحنُ إِملَاقٍ ۀَیخَشْ تَقْتُلُوا أَولَادکُم ولَا{. 2
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  1»برپاست.
تواند از ایـن   نیز نمی؛ گوشه کوچکی از این عالم پهناور است؛ بنابراین جامعه انسانی که

  .قانون عالم شمول برکنار باشد و بدون عدل به حیات سالم خود ادامه دهد
آن اسـت کـه هـر چیـزي در جـاي خـود       ؛ بدیهی است که عدل به معناي واقعی کلمه

و ، تجاوز به حقوق دیگران به احديدر نتیجه هر گونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز 2باشد.
  .  برخالف اصل عدل است

هر یک کار خـودش را بـدون کـم و    ؛ هاي بدن او هنگامی که تمام دستگاه؛ یک انسان
هـاي بـدن او بـر     شود این فرد سالم است، یعنی همه دسـتگاه  میگفته ؛ دهد  می زیاد انجام
؛ اما همین که یک یا چند دستگاه در انجام وظیفه کوتاهی کرد ،در اجرا است التمبناي عد

گـردد و بیمـاري وي    مـی فوراً آثار اختالل در تمام بدن نمایان ؛ نهاد یا در مسیر تجاوز گام
  حتمی است.  

که بدون رعایت اصل عدالت بیمار ؛ بدن یک انسان است ندکل جامعه انسانی نیز همان
گذاري نموده و بـه همـین    خواهد بود، آري خداوند متعال همه جهان را بر مبناي عدل پایه

کنون حرکت مجموعه کرات عالم به طور صـحیح انجـام    جهت از روز نخست خلقت آن تا

                                                
ـ  یعـوال » بالعدل قامت السـماوات و االرض : «|یعن النب. 1 ، 4/103: یابـن جمهـور احسـائ    یالآلل

  .588:يرازیش یخان مدن ید علین سیاض السالکی، ر325مفردات راغب:
  .437نهج البالغه حکمت: }ء موضعهیالعدل وضع کل ش{. 2
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در  چنـین شده و هیچ گونه خطایی نداشته است، چون بـر مبنـاي عـدل بـوده اسـت و هم     
ها را بر مبناي عدل نهاد، چنـان چـه    قوانین سازندگی انسان؛ هاي اجتماعی و شرعی برنامه
  1»هد.د خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می« فرمود:

؛ و چون عدالت با همه قدرت و تأثیر عمیقش در مواقع بحرانی به تنهایی کارساز نیست
  بدون فاصله دستور احسان را پشت سر آن آورده است.  

اري به جامعه حمله کـرده اسـت و یـا طوفـان و سـیل و      در زمانی که دشمن قد مثال:
شـرایطی بخواهنـد در انتظـار آن    اگر مردم در چنین ، زلزله بخشی از کشور را ویران نموده

هاي عادالنه و سایر قوانین به طور عادالنه مشـکل را حـل کننـد،     مالیاتمثال که ؛ دنبنشین
پذیر نیست. این جا است که همه کسانی که داراي امکانات بیشـتر از نظـر نیـروي      امکان

نـد و  نري بزدست به فداکاري و ایثارگ باید به طور فوري؛ فکري و جسمانی و مالی هستند
تا آن جا که قدرت دارند همه مشکالت را برطرف سازند وگرنه دشمن جبـار ممکـن اسـت    

  بود سازد.   موقعیت جامعه را نا ،در کمترین فرصت و غفلت
در ؛ کنـد   مـی  در سازمان بدن یک انسان نیز به طور طبیعی حکومت؛ اتفاقاً این دو اصل

یگر خـدمت متقابـل دارنـد و هـر عضـوي      هاي بدن نسبت به یکد حال عادي تمام دستگاه
این همـان اصـل   ( مند است. کند، و از خدمات اعضاي دیگر نیز بهره براي کل بدن کار می

  عدالت است).
                                                

  .90نحل:  }الْقُرْبى يذ تَاءیَإِ و الْإِحسانِ و بِالْعدلِ أْمرُیاللَّه  إِنَّ{. 1
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آیا ممکن اسـت در  ؛ دهد شود و توان متقابل را از دست می ولی گاه عضوي مجروح می
که از کـار افتـاده اسـت؟    به خاطر این  ،دست فراموشی بسپارند هاین حال بقیه اعضا او را ب

این دو حالـت   ؛براین در کل جامعه انسانی نیز این همان اصل احسان است) بنا( مسلماً نه،
  باید حاکم باشد وگرنه جامعه سالمی نیست. 

ها برسـانی و احسـان آن    عدل آن است که حق مردم را به آن« آمده: ×از امام علی
  1.»ها تفضل کنی است که بر آن

بـه نزدیکـان    جهت اجراي عدالت به پشتوانه سوم تکیه نمود و آن نیکـی  اسالم سپس
ولی چون جامعه از ؛ خاصی هستند تعلق یافته  به خویشاوندان که گروه ؛است. که آن گرچه

کـه اجـراي عـدالت     ،کند  می در مجموع معناي وسیعی پیدا؛ ها همراه با خویشاوندانند گروه
چنـان  ؛ قـرار داد » میزان«او در دنیا جهت سالمتی جامعه گردد. آري  میتر  و عملی تر  آسان

و وزن را بـر   میـزان طغیـان نکنیـد    درگذاشت تـا   )سنجش( و میزان و قانون« چه فرمود:
  2»در میزان کم نگذارید.د، یاساس عدل برپادار

اما « ها ابزارهاي سنجش قرار داد، چنان چه فرمود: و در آخرت نیز براي محاسبه انسان
ـ است، پـس او در   ترازوهاي عملش سنگکسی که  خواهـد  ت یسراسـر رضـا   یک زنـدگ ی

                                                
  .231نهج البالغه، کلمات قصار: » و االحسان التفضل العدل االنصاف: «×یاالمام عل. 1
2 .}الْم ضَعوزَانَیو ا فیأَلَّا تَطْغَو یالْمأَقیزَانِ ورُوا الْملَا تُخْسو طسنَ بِالْقزوا الْو9-7رحمن:  }زَانَیم. 
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   1»بود.
هاي مادي و هـم   ، به معناي وسیله سنجش است، هم در وزن»میزان«جمع » موازین«

 یشود، بلکه به طور مطلق بر هر گونـه وسـیله سنجشـ    هاي معنوي استعمال می در مقیاس
 ^او انالمـؤمنین و امامـان از فرزنـد   امیر« گردد. چنان چه در حـدیثی آمـده:   اطالق می

  2».ترازوهاي سنجشند
تـرازوي  « سـؤال کردنـد: فرمـود:   » میزان«وقتی از معناي ؛ آمده ×نیز از امام صادق

  3»سنجش همان عدل است.
 که از بهترین اعمال بشري اسـت و چـون بیشـترین بشـریت از آن روي    » عدل«آري 

  با سایر کلماتش ذکر گردیده است.    مرتبه این واژه 28گردانند، و در قرآن کریم 
به سـتم و ظلـم روي    ها است و متأسفانه چون بیشترین انسان »ظلم« و واژه مقابل آن

این واژه با سایر کلمـاتش   بدین جهت؛ برخالف انتظار و بسیار موجب شگفت است؛ آوردند
ها به ظلـم و سـتم و    ت و این به فراخور اشتغال مردم امتمرتبه در قرآن ذکر شده اس 315
  ها بوده است.   کشی و تجاوز به حقوق نوعی مردم و مستضعفان و طبقه سوم جامعه حق

آري این وضعیت تعدي و ظلم و سـتم همـواره در جهـان بـوده و اسـتمرار داشـت و از       

                                                
 .7-6قارعه:  }ۀٍیشَۀٍ راضیع ینُه فَهو فیفَأَما منْ ثَقُلَت موازِ{. 1

  .7/252بحاراالنوار:» نیته هم الموازین و االئمه من ذریرالمومیان ام«ث الماثور: یالحد یو ف. 2
  .2/5ن:یر نورالثقلیتفس» زان العدلیالم«زان؟ قال: ین سئل عن المیح × عبداهللا یعن اب. 3

zeinabian.ir



 )353(در بعد دنیوي/ بخش چهارم/در مجامع اسالمی   ویروسفصل اول/ کرو.نا 

ود مرگ را آورد و مـردم  آمده و چون همراه خ کرونا ویروس؛ عدالت خبري نبود، تا این که
به طور یکسـان  ؛ که گویا مرگ و میري در کار هست و این ارعاب و ترس را؛ باورشان شد

به طور یکپارچه در دل تک تک مردم جهان افکنـد  ؛ و یگانه با تمام طبقات به طور مساوي
آلـود   شد و گویـا گـرد و غبـاري از چهـره غبـار     نت به هیچ مقامی قائل بو هیچ تبعیضی نس

را  آنپوشـش غربـت را کنـار زد و    ؛ پاك کرد و چهره او را تمیز کرده و در جهـان  »عدل«
نگـري و    شاند. گویا از زمان حضور کرونا ویـروس، چهـره یگانـه   خدردرقالب عمل خویش 

ها درآمده و به جریان افتاده و تقریباً  یعنی عدل) تاکنون در جهان از دفاتر بایگانی( مساوات
ها درخشـید، و بـه همـه مـردم      در جان منحطش نژادي تا حدودي فرهنگتبعیض آلودگی 

ها را از غفلـت و   ام تا شما انسان من کرونا ویروس را بشناسید که آمده؛ جهان اعالم داشت
توجهی در وظائفش از خود نشان داد او را بـه   تسامح رهایی بخشم و اگر کسی کمترین بی

  باشد.    می طور یگانه و عادالنه رسانم و این روش براي همه به هالکت می
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  فرهنگی بعد و کرونا ویروس :پنجم بخش

تفسیر حقـایق بلنـد، کرونـا    و که عبارتند از: کرونا ویروس مقدمه ظهور، کرونا ویروس 
ویروس و آموزش بندگی در جهانیان، کرونا ویروس و دفع شرك از جهان، کرونا ویـروس  

با رسوم و عادات، کرونا ویـروس و معرفـی میـدان     یتزدایی، کرونا ویروس و ضد  و غفلت
نگري، کرونا ویروس و   نگري در جهانیان، کرونا ویروس و ژرف رشد، کرونا ویروس و واقع

و آثار تشیع  کرونا ویروسی، مدینی یا علپدیده راه بهبودي و شفا، کرونا ویروس و انتخاب 
و جلوگیري از سخن بیهوده، کرونا در جهانیان، کرونا ویروس و آموزش دعا، کرونا ویروس 

  ویروس و حجاب و پوشش.  

  ظهور ۀکرونا ویروس مقدم
وجود بگذارد، در  ۀصکرونا ویروس فراخوانده به جامعه بشریت پا به عر؛ پیش از آن که

بیل و قابیل ظالم و قاتـل از  ها میان مردم جهان برادري و خویشاوندي در نخستین دو برادر
؛ قابیل ملعون بود، وقتی برادري فداي هوي و هوس شـود  ،این خیانتگذار  بین رفت و پایه

دوستی بیشتر در ترکش ظلـم و تعـدي قـرار خواهـد      نوع دوستی و دگر؛ دیگر به نوبه خود
ارتکاب ظلم و ستم کـوچکتر را همـوارتر   ؛ گرفت، چون ارتکاب ظلم شدیدتر و ستم بزرگتر

 پاك مردم براي شـیاطین جـن و انـس    سازد. بدین صورت وقتی تعدي و تجاوز به جان می
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شـان   به طریق أولی تعدي به مال و موجودیت مـردم از اعتبـارات و امکانـات   ؛ تحقق یافت
د و در این ورطـه اگـر خواسـته    ششود و جرأت بر انجام آن بیشتر خواهد  میتلقی  تر  راحت

 شـان  عتبـارات کنون کشته شدند و یا امـوال و ا  باشیم از نخستین روز بشریت افرادي که تا
  .  !!شود میها قرار دهیم مثنوي هفتاد من کاغذ  به تاراج رفته را در اوراق کتاب که

و ؛ در مقابل چنین روحیه تجاوزگر در جان و مال مردم محکم ایسـتاد  ،با این که اسالم
عذاب همه را ارعاب نمود، چنان چه در تورات خطـاب بـه    ترین  لحن و سخت ترین با شدید

؛ هرکسی انسانی را بدون ارتکاب قتـل یـا فسـاد در روي زمـین بکشـد     « ل آمده:اسرائی بنی
  1.»!!!ها را کشته است چنان است که گویی همه انسان

فقـط  ؛ باشـد  مـی هـا   طبق این محاسبه که قتل یک نفر مساوي با کشتن همـه انسـان  
داند، و ایـن چـه    میها را  هاي روي صفحه کره زمین تعداد کشته خداوند به موازنه با انسان

  لرزد.    می آنتهدید بزرگی است که انسان واقعاً از شدت خوف 
و هـر  « که براي کشتن یک نفر منظور شده بنگرید، چنان چه فرمود: یآن گاه به عذاب

کسی فرد باایمانی را از روي عمد به قتل برسـاند، مجـازات او دوزخ اسـت، در حـالی کـه      
سـازد و    مـی  کنـد و او را از رحمـتش دور    مـی  بر او غضب ماند، و خداوند  می جاودانه در آن

  2»عذاب عظیمی براي او آماده کرده است.

                                                
 .32مائده:  }عایأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمالْأَرضِ فَکَ یرِ نَفْسٍ أَو فَساد فیمنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَ{. 1

  .93 نساء: }مایه ولَعنَه وأَعد لَه عذَابا عظیها وغَضب اللَّه علَیقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزَاؤُه جهنَّم خَالدا فیومنْ {. 2
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چـه  ؛ اد تهدیدش و با گـذر از شـمارش بـیش از میلیاردهـا برابـر     عاین عذاب بزرگ با اب
 براي قاتـل  چه رسد به این که بخواهد آن را بچشد، واقعاً؟!تواند صرفاً درك کند  میکسی 

نـد شـکیبا   وادبه راستی چه قدر در برابر عـذاب خ « که فرمود:؛ این آیه است جاي توجه به
  1»!!هستند؟

ظالم و ستمگر به نوع مردم و حتی به خویشـاوند توجـه نکـرد، چـه     ؛ گذشته از این که
افراد ممتاز و صاحب رتبه و درجات نیز توجه ننمـود، کسـانی کـه     هاي شگفت است که بج

صاحب علم و دانش در شؤون مختلف بوده و یـا اختراعـاتی از خـود بـاقی گـذارده و یـا از       
که در پیشرفت نسل جوان و کشور در ابعاد مختلف نقـش بـه   ؛ صصان ارزشمندي بودهخمت

 ونفـس  سهـو ودخـواهی و هـوي و   محـوري و خ  ها را نیز در مسیر خود آن؛ سزایی داشته
  . ستم نمودند!!! مطلق به همه آنها وبه طور ستمگري خویش فدا و فنا کردند

ها را نادیـده گرفتنـد، بلکـه     ظالمان و ستمگران نه تنها حقوق انسان؛ نیز گذشته از این
هـا را نیـز در عرصـه     پنجه به رخ پروردگار متعال کشیده و رسـوالن و انبیـا و جانشـین آن   

هـا   تنگنایی قرار دادند و به تدریج یا بـه زنـدان و یـا بـه کشـتن و یـا محـروم نمـودن آن        
م رسـول  دوسـت و جـد  « فرمـود:  ،نقـل شـده   ×به طوري که از امـام حسـن  ؛ پرداختند

بـا  ( اهل بیت) نیسـت جـز ایـن کـه کشـته شـده      ( به من فرمود: هیچ یک از ما |خدا

                                                
  . 175بقره:  }علَى النَّارِ أَصبرَهم فَما{. 1
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    1») خواهد شد.سم( شمشیر) یا مسموم با

  آتش تابوت آهنی در کاران در کمک ستمکاران و
کـاران   این قماش افراد ظـالم و سـتمگر و حتـی حامیـان و کمـک      هخداوند متعال باز ب

به  |چنان چه از پیامبرش؛ ها را تهدید کرد اتمام حجت فرمود و در حد اعلی آن؛ ها آن
  ها اعالم شد.   آن

 منـادي نـدا سـر   ؛ قیامت برپـا شـود  هنگامی که روز « فرمود:؛ نقل شده |از پیامبر
انـد کجاینـد؟ حتـی     ها سـاخته  و کسانی که خود را شبیه آن نشاندهد ستمکاران و یاورا می
هـا را در تـابوتی از    اند؟ همـه آن  کرده 2قلمی تراشیدند و یا دواتی را لیقه یشانها که برا آن

  3».!!شوند سپس در میان جهنم پرتاب می؛ دهند آهن قرار می
همه کارهـاي تـو   « حضرت فرمود: ،رسیدم ×گوید: محضر امام کاظم مالصفوان ج

چه کار؟ فرمود: این که شـتران   !فدایت شوم: ها خوب است، عرض کردم به جز یکی از آن

                                                
ـ یحبِ یلقد حـدثَن «: ×مام الحسنُ. اال1 » مـا منّـا إالّ مقتـولٌ أو مسـموم     |رسـولُ اللّـه ِ   يجـد  یب

  .27/217بحاراالنوار: 
گذارند تا مرکَّب را به خود جذب  یند؛ که در دوات میگو یم یشمیا پنبه ابریقه در لغت عرب به پارچه یل. 2

  د.ینما يریزش آن جلوگیکند و از ر

 ءن الظلمۀ، وأعوان الظلمۀ، وأشباه الظلمۀ، حتى من بریامۀ نادى مناد: أیوم القیإذا کان : «|یعن النب. 3
عه: یوسـائل الشـ  » جهنم یرمى بهم فید ثم یتابوت من حد یجتمعون فی.قال: فتالهم قلما، والق لهم دوا

12/131.  
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در مسـیرهاي   !دهی، عرض کـردم: بـه خـدا سـوگند     هارون) کرایه می( خود را به این مرد
یعنـی مکـه) در   ( دهم، تنهـا در ایـن راه    نمی عیاشی و هوس بازي و صید حرام به او کرایه

روم، برخی از فرزنـدان و کسـانم را    میگذارم، تازه خودم نیز همراه شتران ن  می ها اختیار آن
  فرستم.    می ها همراه آن

گیري؟ عرض کردم: آري، فرمود: آیا دوسـت   میها کرایه  ، آیا از آن! فرمود: اي صفوان
: آري، فرمـود  :باشند تا کرایه تو را بپردازند؟ عرض کـردم داري که زنده بمانند و بر سر کار 

ها باشد در  شود و کسی که از آن  می ها محسوب ها را دوست بدارد از آن کسی که بقاي آن
  آتش دوزخ خواهد بود. 

درنگ رفتم و تمام شترانم را فروختم، گـزارش ایـن موضـوع بـه       صفوان گوید: من بی
اي؟  ام شترانت را فروختـه  ، شنیده!فرستاد و گفت: صفوان به دنبال من ،رون رسیدها  گوش

هـا   توانند از عهده اداره آن  نمی ام و فرزندان و کسانم پیر شده :گفتم: آري، گفت: چرا؟ گفتم
دانم چه کسی ایـن دسـتور را بـه تـو داده       می آیند، گفت: چنین نیست چنین نیست، من بر

توري داده است، گفتم: مرا بـا موسـی بـن    به تو چنین دس ‘است. آري موسی بن جعفر 
، اگر سوابق نیکوي تو نبـود  !به خدا سوگند  رون گفت: این سخن را بگذار،ها  جعفر چه کار؟

  1.!!گردنت را بزنند :دادم دستور می
ده طایفه از ایـن امـت    !اي علی«فرمود:  ×که به علی؛ نقل شده |نیز از پیامبر

                                                
  .132-12/131عه:یوسائل الش. 1
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که اسلحه بـه دشـمنان اسـالم کـه بـا      ؛ ها کسی است آن که یکی از...ند،ا به خدا کافر شده
  1»فروشند.ب؛ مسلمانان در حال جنگند

کـه در  ؛ کمتـرین تـوجهی نمـوده    هـا   دنیا به چنین تهدیدات الهی و عذاب مردم ولی آیا
، بلکه در ظلـم و  ند، که نه تنها روي نیاورد! عملکرد و تعامل خود آن را نشان دهد؟ نه واهللا

 تـا حـدي کـه   ؛ تر گردیـد  کشی زیاد و آن قدر ظلم و ستم و حق نداالتر گذاشتجنایت پا را ب
در برخـورد بـا انبیـاء و اولیـاء      تااز بهترین مالکات ارزشی قرار گرفت  )داري کالن سرمایه(

قـرار دادنـد، و خطـاب بـه      »سـرمایه دنیـوي و گـنج و ذخیـره    « هـا را  مالك پـذیرش آن 
آوریم، تا ایـن کـه چشـمه جوشـانی از ایـن       ایمان نمیما هرگز به تو « :ندگفت |پیامبر

براي ما خارج سازي، یا باغی از نخل و انگور از آن تـو باشـد و    )خشک و سوزان( سرزمین
هـاي) آسـمانی را آن چنـان کـه      سـنگ ( یـا قطعـات  ؛ الي آن جـاري کنـی   نهرها در البه

  2».!!!طال باشد گار ازنپر نقش و   .. یا براي تو خانه.پنداري بر سر ما فرود می
هاي ستمگران سنگ و سخت شد، تا هیچ تحت تأثیر قـرار   است که وقتی دلجدر این 

تعذیبی از افق قهاریتش بر اینان حاکم کند و از چند جهت پند بیاموزنـد، ایـن   ؛ ندفتگر مین

                                                
بـائع السـلَاحِ مـنْ     مِ منْ هذه الْأُمۀِ عشَرَةٌ.یکَفَرَ بِاللَّه الْعظ یا علی :ته لَهیوص یف أَنَّه قَالَ: «|ی. عنِ النَّب1ِ

  .12/71عه:یوسائل الش» أَهلِ الْحرْبِ
لٍ وعنَبٍ فَتُفَجـرَ الْأَنْهـار   یجنَّۀٌ منْ نَخنْبوعا أَو تَکُونَ لَک یوقَالُوا لَنْ نُؤْمنَ لَک حتَّى تَفْجرَ لَنَا منَ الْأَرضِ {. 2

  .92-90اسراء:  }أو یکون لک بیت من زخرف نَا کسفًایرًا أَو تُسقطَ السماء کَما زعمت علَیخلَالَها تَفْجِ
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   :تا از چند سو درس بگیرند؛ خداوند حکیم کرونا ویروس را مأموریت داد ،کهجا بود
کـه بـه همـه ثروتمنـدان و صـاحب      ؛ ریز بودن کرونا ویروس درسی بود ـ کوچکی و1

کالن ثروت تا حدي که داراي قصرهاي آسمان خراشند و همواره به ابزار جنگی و تـوپ و  
ویروس دو میلیون از هم نوعانم کـه   کرونا من :اعالم دارد ،کنند  می تانک و غیر آن افتخار

ولـی چـون مأموریـت از طـرف     ؛ شویم دیده می یم تازه به چشم مسلحودر کنار هم جمع ش
ام  با این نـاچیزي ؛ ها و صاحب قهاریت است ها و بزرگواري خداوند دارم که صاحب کبریایی

؛ اي دارم که هیچ موجودي ندارد و کارهاي بزرگی در سراسر جهان انجام خـواهم داد  سلطه
از انجـام آن عـاجز    هاي مـدرن و ابـزار جنگـی پیشـرفته     که تمام ثروت کالن و یا اسلحه

  خواهند بود. 
بـه ویـژه   ( هر بالیی از سوي خداوند متعال نازل شد، آن چنان مردم؛ ـ از سوي دیگر2
بـه عجـز    )العیـاذ بـاهللا  ( برخی پنداشـتند کـه خـدا را    تاحدي که؛ را به توقف نکشاند )کفار

از ( اند و ش بردهها که راه کفر پیش گرفتند گمان نکنند پی آن« اند، چنان چه فرمود: کشانده
  1»ها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد. آن )اند قملرو کیفر ما بیرون رفته

تا حدي کـه  ؛ ورزیدند میاي کفار در این باره پندار غلط داشته و بر آن اعتماد  و به اندازه
که بیشترین موارد آن در باره پنـدار غلـط کفـار    ؛ ذکر شده »عجز« مرتبه واژه 26در قرآن، 

و شما هرگز « تا این که در هفت مورد خداوند کفار را در این باره خطاب فرمود:؛ است بوده
                                                

  .59انفال:  }عجِزُونَینَ کَفَرُوا سبقُوا إِنَّهم لَا یحسبنَّ الَّذیولَا {. 1

zeinabian.ir



 )361(اول/ کرونا ویروس در بعد دنیوي/ بخش پنجم/ بعد فرهنگی  فصل 

  1»توانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید. نمی
تـا  ؛ بـه سـوي شـما فرسـتاده     )کرونا ویروس( اما در این موقعیت بالیی را به دست من

یـا الاقـل عجـز و نـاتوانی کـه      و  !!!!همه شما متکبران و مستکبران عالم را به زانو درآورم
، و ایـن مطلـب در سراسـر    !!اید را به شـما ثابـت کـنم    سزاوار شماست و تاکنون باور نکرده

هـایی کـه بهبـودي یافتنـد تسـلیم       و آن؛ ردندکه بسیاري م؛ جهان به جهانیان ثابت گردید
  قوانین بهداشتی گردیدند.  

این « چنان چه فرمود:؛ ده شدهچون انسان با فطرت خداشناسی آفری؛ ـ از سوي دیگر3
چـه بسـیار انکـار خـدا بـراي او       2».ها را بر آن آفریده است ن فطرتی است که خداوند انسا

امـا وقتـی مسـیر    ؛ چون ذات انسانی و سرشت او با توحید آمیخته شده اسـت ؛ مشکل باشد
مشمول این آیـه  ؛ و به عذاب کیفري گرفتار شد کفر را برگزید و گناه روي گناه انباشته شد

بـه جـایی رسـید    ؛ مال بد مرتکب شدندعسپس سرانجام کسانی که ا« که فرمود:؛ گردد می
  3»که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند.

؛ که جرأت یافت آیات خدا را نکار کنـد ؛ سقوط رسیدازهنگامی که انسان به این مرحله 
راحتی اولیاء خدا را بکشد و محـارب و جنگجـو بـا    تا به  ،به فکر آن هم خواهد افتاد سپس

                                                
  .3و2، توبه:134، انعام:33، هود:46، نحل:22، عنکبوت:31:يشور }الْأَرضِ ینَ فیوما أَنْتُم بِمعجِزِ{. 1
2 .}الَّت اللَّه طْرَتلَ یفع ایفَطَرَ النَّاس30روم:  }ه.  
3 .}ۀَ الَّذباقکَانَ ع وا بِآیثُموأَى أَنْ کَذَّبوا الساءینَ أَساللَّه ا  اتکَانُوا بِهزِئُونَیوتَه10روم:  }س.  
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خدا و رسول گردد، تا حدي که بیشترین اولیا خدا را کشته و یا مسموم نماید و حتی سـابقه  
هـا خـود کرونـا     یعنـی در حقیقـت انسـان   ؛ رده باشندها به مرگ طبیعی م ندارد کسی از آن

بـیش از   يدارا #األمـر  ویروس بر ضد اولیاء خدا شدند و به همین دلیل حضرت صاحب
در ؛ که به خاطر این کرونا ویـروس و خطـر جـانی از ایـن مـردم     ؛ سال قمري است 1181

  صندوق ذخیره الهی و غیبت صغري و کبري قرار گرفت. 
بـه  خداوند عـادل چنـان چـه    ؛ که بهترین اعتدال است؛ نظر کنیم انهنصافم ادیدو اگر ب

بین این مردم مسلط باشد و به تدریج پـیش رود،  تا در ؛ سال عمر دهد 1181کرونا ویروس 
بمـانیم)    در خانه( ها در زندان کرونا ویروستا مردم از خطر ؛ مطابق عدالت رفتار کرده است
ها را به خودشان برگرداند، چرا که عصـیان   العمل خود انسان باشند و به همین جهت عکس

د را در زنـدانی شـدن خودتـان    شما باعث غیبت امام عصر گردید. و اینک اثر عصـیان خـو  
  بنگرید.  

ولی چون از یک سو ارحم الراحمین است و همواره رحمتش بر غضـبش سـبقت دارد و   
 وتا حدي که برخی منکر شـوند،  ؛ است غیبت حضرت طول کشیده ياز سوي دیگر به قدر

 کشان ستمگر  و بسیاري از گردن است، هاي شدید دیده دین باوري در سراسر جهان ضربه
  که گویا از دین هیچ خبري نیست. ؛ پردازندبعلنی به قطع حرث و نسل  ه طورب

کرونا ویروس ناگهان به امر خدا ظهور و بروز نمود و چون خطر مرگ ؛ در این موقعیت
چنان چـه  ؛ مردم گویا مشمول این آیات قرار گرفتند؛ را در اولین مرحله با خود اعالم داشت

نـه بلکـه کیفـر)    ( دهند غافل اسـت   می آن چه ظالمان انجامگمان مبر که خدا از « فرمود:
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از حرکت بـاز   )به خاطر وحشت( ها در آن که چشم .ها را براي روزي تأخیر انداخته است آن
  1»ایستد. می

هـاي کـافران از    در آن هنگام چشـم ؛ شود قیامت) نزدیک می( و وعده حق« نیز فرمود:
جریان) در غفلت بودیم ( که از این !اي واي بر ما) :گویند می( ماند وحشت از حرکت باز می

  2»بلکه ما ستمکاریم.
چون پیام مـرگ را بـه جهـان     !!چرا؟؛ خیره شد کرونا ویروسهاي جهان به  همه چشم

روز ختم زندگی تمام را مبهوت ساخت. تا این که همه باور کردنـد مـا   ؛ شگفت  ارسال کرد،
غبار از نام خدا پاك شد و همه خـدا   و کم گرد کم گردیم، می رد، ما به سوي او برخواهیم م

گفتند: ظهـور یـک مـرد الهـی و حاکمیـت وي بـر         می را در دل دیدند، چه بسیار بودند که
هـا امکـان آن را هرگـز در     تیـ مجموعه جهان چگونه ممکن است و چه بسا بیشترین جمع

سراسـر عـالم را گرفتـه    آري این رشته انکار و شگفت از نشدنی ؛ گنجاندند  نمی مخیله خود
باوري خواهد بود. چون با وجود قاطبه  داري و دین ترین عوامل انکار عدم دین بود، و از مهم

فـردي از امـام    مردم که گنهکارند، هیچ آمادگی براي ظهور دیده نخواهد شـد. چنـان چـه   
 کنید؟ ایشـان فرمـود: اگـر افـراد کـافی کـه بتواننـد         نمی پرسید: چرا شما قیام ×صادق

                                                
  .42م: یابراه }ه الْأَبصاریومٍ تَشْخَص فیؤَخِّرُهم لیعملُ الظَّالمونَ إِنَّما یولَا تَحسبنَّ اللَّه غَافلًا عما {. 1
2 .}قُّ فَإِذَا هالْح دعالْو اقْتَرَبیو الَّذ ارصۀٌ أَبصینَ کَفَرُوا یشَاخـ  یا و کُنَّـا ف ـلْ کُنَّـا       یلَنَا قَدـذَا بـنْ هغَفْلَـۀٍ م

م97اء: یانب }نَیظَال. 
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  1»کردم. میقیام ؛ مند باشند و کار تشکیالتی انجام دهند وجود داشت نظام
ـ   ؛ قهراً با بیان فوق  هیک عدم آمادگی در مردم حاکم است و آن عدم فرهنـگ انتظـار ب

خداونـد سرنوشـت هـیچ    « فرمود:؛ چنان چه خداوند به آن اشاره نموده؛ معناي واقعی است
مگر آن که آنان آن چه را در خودشان است تغییـر دهنـد و   ؛ دهد  نمی و ملتی) را تغییر( قوم

هیچ چیز مانع آن نخواهد ؛ شان) کند به خاطر اعمال( ه قومیبهنگامی که خدا اراده سویی 
  2»شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت.

دقیقاً مردم جهان باید فرهنگ انتظار را در خود بیابند و هر آن چه آماده نیست را آمـاده  
با پیام  کرونا ویروساست.  کرونا ویروساي به  توان گفت: اشاره و در آخر آیه که می سازند

که چگونه مـن یـک مـأمور از سـوي خـدا      ؛ اش در میان مردم این باور را ایجاد کرد جهانی
گ مرد الهـی کـه بـه    زرها ظهور ب ام و جهانی را تسخیر خود نمودم، چگونه شما انسان آمده

بـا  ؛ دانید؟ تازه او کجـا  ممکن می مردم جهان اعالم گشته را غیربر همه  |بیان پیامبر
 و وبه هفتـاد  آن اعجاز و قدرتی که خداوند وي را به عنوان منتقم براي خود برگزیده است

  .؟!!!چیز کجا و من نا حرف ازاسم اعظم الهی مسلح است دو
رئـیس جمهـور آمریکـا) بـه حامیـان خـود       ( کرونا ویروس جهان ترین بد؛ در این راستا

                                                
  .2/152. اصول کافی: 47/123بحاراألنوار مجلسی: . 1
وءا فَلَا مرَد لَه وما لَهم منْ دونـه مـنْ   رُوا ما بِأَنْفُسهِم وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سیغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیإِنَّ اللَّه لَا {. 2

 .11: رعد }لوا
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و شـیاطین بـه   « چنـان چـه فرمـود:   ؛ دستور ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی را صادر نمـود 
و پـس از ایـن    1»خیزند. کنند تا با شما به مجادله بر  می دوستان خود مطالبی مخفیانه القاء

ایـن فاجعـه بـزرگ از    پـس از   رآمد، اما دست تقدی ترور به اجرا در؛ کالم شیطانی مخفیانه
؛ یکی ایـن کـه دسـت تقـدیر     :عالم غیب آشکار گردید و از دو سو مقدمات عالم را ورق زد

جدا سـاخت کـه در نگـاه    ؛ دست قطع شده سپهبد همراه با انگشتر را از بدن تکه تکه شده
؛ همه مردم عالم قرار گرفت، آري سپهبد با همین دست با خدا و رسولش پیمان بسـته بـود  

 کند در حقیقت تنها با خـدا بیعـت   میکسانی که با تو و رسول خدا بیعت « ه فرمود:چنان چ
و خدا خواست این دستی که از یک طرف  2»ها است. نمایند. دست خدا باالي دست آن  می

ها ذکر استغفار و عفو خـدا   در بیابان ها پیمان بسته و از طرف دیگر در دل شب در نماز شب
با همین دست انگشت روي ماشه شلیک بـر ضـد دشـمنان    ؛ یگررا طلب کرده و از سوي د

نمـایش  را در دید جهانیـان  ؛ تسخدا برده و نابودي شیطان بزرگ را همواره منظور داشته ا
  .دهد
را بـه طـور   ؛ نماید  می خشمی که از سوي خود به خاطر این دست آشکار؛ دیگر این که 

عادالنه به همه مردم جهان معرفی کند و کسـی کمتـرین اعتـراض بـه دسـتگاه پـاك او       
  ننماید.  

                                                
  .121انعام:  }جادلُوکُمیائهِم لیوحونَ إِلَى أَولینَ لَیاطیإِنَّ الشَّ{. 1
2 .}اینَ یإِنَّ الَّذا یبإِنَّم ونَکایعیبونَ اللَّه10فتح:  }ع.  
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کرونـا  ؛ که پس از قطـع آن دسـت مبـارك چیـزي نگذشـت     ؛ آري خشم الهی این بود
دسـت  ( ویروس قطـع مصـاحفه   کرونا ویروس آمد که از جمله شرایط سالمتی مردم از این

عالم از یکدیگر قطع شد و اگر کسـی هـم خطـا یـا غفلـت       يها که همه دست؛ دادن) بود
  گردید. این قطعاً از خشم الهی بود.  میمبتال  کرونا ویروسچه بسا به بیماري ؛ کرد می

 چنان چه دنبـال ؛ پاداش سپهبد را در دنیا بدین گونه ورق زد؛ دست تقدیر؛ دیگر این که
سـته وفـا کنـد بـه زودي پـاداش      و آن کسی که نسبت به عهدي که با خدا ب« آیه فرمود:

خداوند همه بندگان خود را در سراسر جهـان شـیفته و فریفتـه     1»می به او خواهد داد.یعظ
روزي چهـل سـاله در     این مرد بزرگ قرار داد و محبت و عشق او را در سـایه ایثـار شـبانه   

اسـتکبار و  چرا که او همانند شمعی جهت روشنایی مردم بر ضد ؛ !!هاي زنده دنیا افکند  دل
    بدین جهت شعله شمع وجودش جهان را درخشان ساخت.شیطان بزرگ سوخت.

که از افـق  ؛ چنان سیلی محکمی بر استکبار زد؛ آري امداد غیبی پس از قطع این دست
خیالی و پوشالی و خانه عنکبوتی بیرون آمد و در نمایشی جهانی آثار سیلی غیبی آن به آن 

  در اشکال مختلف ظاهر گردید.
سپهبد سلیمانی یک نفر بـود رفـت و بیشـترین مسـلمین و شـیعیان و همـه آزاد        الف:

؛ فکر و اندیشه و حریت و شجاعت و دالور مردي نهـاد بلند مردان سراسر جهان را در افق 
  من سردار سلیمانیم!   :داشت هاي کوچک در سراسر جهان هر کسی اظهار می که بچه

                                                
1 .}داها عفَى بِمنْ أَوملَ ویعفَس اللَّه یهیؤْتظرًا عأَج ایه10فتح:  }م.  
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هـاي   که در بیان آن به جز فـیلم ؛ رت گرفتتشییعی عظیم و غیرقابل توصیفی صو ب:
چـه بسـا تشـییع ایشـان از تشـییع امـام       ؛ آن نخواهد بود عظمتموجود هیچ چیز حاکی از

؛ فته بودنـد اهایی که از داعش نجات ی تر بود، چرا که اروپایی خمینی کبیر قدس سره عظیم
اي میلیـونی در  هـ  کـه اینـان هـم جمعیـت    ؛ دیدند  می خود را مدیون سردار سپهبد سلیمانی

سوگ سردار داشتند، آري این پاداش دنیـوي وي بـود، و گفتنـی اسـت کـه همـه تشـییع        
کنندگان به توسط دعاي سـردار آمرزیـده خواهنـد بـود، آري حـزب اهللا نشـاط و حیـات و        

  هاي جهان به حرکت درآمد.   اي جدید یافت و خون در رگ روحیه
قـانون حرکـت    همـراه رکـت اسـت و   تـوازن در ح  بـا که همواره ؛ ي دست تقدیررآ ج:

 1»بـرد.   می آورد و گروهی را باال میاین قیامت گروهی را پایین « چنان چه فرمود:؛ کند می
اي  عطف به فرمان امـام خامنـه  ؛ تجهیز سپهبد و مراسم دفن ایشان از در این موقعیت پس

کـه فرمـود:   ؛ در پاسخ به شهادت سعادتمند سپهبد به دست جنایتکار آمریکا الوارف دام عزه
در این راستا به قدري ؛ دشمن منتظر انتقام سخت از طرف ملت شریف و شجاع ایران باشد

شـگفت زده  ؛ خواب از چشمش ربوده شـد  کهریاست جمهوري آمریکا وحشت زده شده بود 
کشور 16 دل دست توسل به دامن ه ناچار این بزو ب ؟!!خواهد چه کند میایران ؛ وحیران که

  !!!ایران در اقدامش کوتاه بیاید. تاگري کنند   که میانجی؛ جهان زده بود
که هـم  ؛ به دنبال سیلی محکم خداوند به وسیله حزب خودش؛ وقتی بناست پایین آورد

                                                
  .3واقعه:  }خافضه رافعه{. 1
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د وهـا خشـن   آنو خدا از « چنان چه فرمود:؛ ها راضی است و هم آنان از خدا خشنودند از آن
ن و اانـد بدانیـد حـزب اهللا پیـروز      هـا حـزب اهللا   اسـت و آنـان نیـز از خـدا خشـنودند و آن     

  1»رستگارانند.
رود،   مـی  در شگفت فـرو  یانکه چشم جهان؛ سازد میچنان سیلی بر دشمن را آشکار آن 

انـد، کـه سـربازان فـداکار امـام       آري این حزب اهللا همان سـپاه و ارتـش و بسـیج کنـونی    
 يهـا  در سراسـر جنـگ  ؛ اي عزیـز هسـتند   و جانشین بر حق ایشان امام خامنـه  #انزم

ــانی زد ــد   و جه ــت اماص ــورد زیاداس ــدف     خ ــه ه ــا ب ــابی آنه ــزاي پرت ــش اف ــک آت  ی
پایگـاه عـین االسـد     هرکدام در چنان آن )موشک بالیستیک22( خورد.امانخستین سیلی  می

؛ از نظر ضربه اقتصادي بـاالتر  هم از نظر هدف و هم از نظر کیفیت ضربه و تخریب و هم
از آن  والف باي اقتداررا ازجهـان گرفـت و   که چشم جهانیان برآن خیره شد به هدف خورد

بـه ظـاهر دسـت     راهـا   این موشک همه آري؛ داقتدار تنهابه نام ایران رقم خورحال به بعد 
نه جنگـی  پشـتوا  ،اي محکم که به گونه؛ ولی به باطن دست خدا بود؛ حزب اهللا شلیک کرد

ها را کشتید، بلکه خداونـد   این شما نبودید که آن« دشمن را به فنا کشاند، چنان چه فرمود:
  2»بلکه خدا انداخت. یها تیر) انداخت که بر آن !اي پیامبر( ها را کشت و این تو نبودي آن

سـکوت مرگبـار، اسـتکبار جهـانی و     ؛ د: پس از شهادت ابر مرد تاریخ سـپهبد سـلیمانی  

                                                
1 .}ضونَ یرحفْلالْم مه اللَّه زْبأَلَا إِنَّ ح اللَّه زْبح کأُولَئ نْهضُوا عرو منْهع 22مجادله:  }اللَّه.  
  .17: انفال }ت ولَکنَّ اللَّه رمىیت إِذْ رمیتَلَهم وما رمفَلَم تَقْتُلُوهم ولَکنَّ اللَّه قَ{. 2
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هـا و غربیـان را    از همه سالطین و رؤساي جمهوري جهان سوم به ویژه اروپـایی  حامیانش
فرا گرفت، که موجب خشم الهی بر مردم دنیا گردید و در قالب کرونا ویروس غضب الهـی  

و همه درهاي رحمت و ترقی و تعالی را بـر روي همـه کفـوران نعمـت بسـت،       شد آشکار
کشور در سراسـر جهـان مشـغول     پنجدویست و بیش از  درکرونا ویروس به مأموریت خود 

بود و نبود انسان بر لب مرز نهـاده   شد،ب در سراسر جهان پیچیده رعبود، هلهله و ترس و 
گفتند و سختی و مشقت سراسر   می شده و به سرعت همه روزه عده زیادي دارفانی را وداع

  گرفت. فرا ها را  زندگی
شـمرند، در   مـی  را برخالف عـدل الهـی بـر   که برخی این وضعیت موجود ؛ گفتنی است

چرا که خدواند از ابتـدا  ؛ خبر نیستند حالی که چنین پنداري خطاست، چون از واقعیت امر با
بلکه ؛ هیچ کسی را آن چنان معذب ننموده که واقعاً مستحق آن است؛ کنون خلقت عالم تا

اگـر خداونـد   « رمـود: را تعذیب نموده است، چنـان چـه ف  وي ؛ اي از عذاب همواره به گوشه
اي را بر پشت زمـین بـاقی    اند مجازات کند، جنبنده مردم را به سبب کارهایی که انجام داده

  1»اندازد. ها را تا سر آمد معینی تأخیر می به لطفش) آن( نخواهد گذاشت، ولی
که هر کسـی بـه میـزان گنـاهش از مشـکل      ؛ کرونا ویروس اثر گناه بود؛ از آن جا که

برخی کشورها به میـزان ظلـم و سـتم و    ؛ تر این بود که برخوردار شد و مهم کرونا ویروس

                                                
1 .} لَونْ یولَکۀٍ وابنْ دا مرِهلَى ظَهع ا تَرَكوا مبا کَسبِم النَّاس ذُ اللَّهى یؤَاخـمسلٍ مإِلَى أَج مفـاطر:   }ؤَخِّرُه

45.  
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ـ ؛ نسبت به توده مردم جهـان داشـتند  ؛ تجاوز و تعدي بیشتري که ل آمریکـا و انگلـیس،   مث
بیشـتر و مشـکالت زیـادتر،     کرونـا ویـروس  دقیقـاً از مبتالیـان بـه    ؛ فرانسه و برخی دیگر

ند، که این هم از آثار سیلی الهی و پـایین آوردن  شد کرونا ویروسبلکه خوددند،شبرخوردار 
  ها است.   آن

هـاي   در حالی که مردم را به کرونا ویروس گرفتار کرده و همه درب؛ دست تقدیر س:
چون بـاب رحمـتش بـر خشـمش     ؛ اما در البالي این غضب؛ رحمت را بر روي همه بست

اهللا ایـران را در قالـب    بـانی کشـور حـزب    درنگ آشکار گردید و قدرت دید بی؛ سبقت دارد
کیلـومتري مـدار    400ارسال ماهواره نور در سایه عزت و شوکت و اقتدار بر افـق بـیش از   

زمین نهاد، تا ایران از افق باال مجموعه ظالمـان و متجـاوزان و چپـاولگران عـالم را رصـد      
ـ  ؛ کند، و زود به کیفر برساند. و این اقتدار افزون و ترفیع حـزب اهللا بـود   ه شـگفت  کـه مای

  جهانیان گردید.  
در مرحله آخر در همین ایام باز آشکار گردید و در مقابل مـدار بسـته   ؛ دست تقدیر ش:

هاي تجارتی و نفتی و غیـر آن در سـایه اسـتکبار و     اقتصادي و جلوگیري از حرکات کشتی
کـه در  ؛ را بر آن داشـت  )سپاه و ارتش و بسیج( حزب اهللا؛ طرفدارانش در مسیر آبی جهان

هـاي پـنج گانـه بنـزین را بـه طـرف        کشـتی ؛ سایه سیلی دست غیبی و ضعف حتمی آنان
ونزوئال همسایه نزدیک آمریکا و نیز چهار کشتی نفتی خود را بـه طـرف چـین بـا کمـال      
قدرت و اتکاء به خداوند ارسال کند و این عملکرد را در سراسـر عـالم در دیـدگاه جهانیـان     

  قدرت یر پا بگذارد و با این اقدام به تدریج جهان به سوي ابرقرار دهد، و عمالً استکبار را ز
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آورد و به همین صورت ان شاء اهللا اسـالم نیـز گسـترش پیـدا      میجهانی یعنی ایران روي 
  فرماید.  می اهللا به زودي ظهور ان شاء ×تا حضرت قائم؛ کند می

  حشرات ریز در ها دعوت به شگفتی و ویروس ناوکر

چـه بسـا بیشـترین مـردم آن     ؛ کرونا ویروس پا به عرصه وجود گـذارد ؛ پیش از آن که
دند و یـا  یاندیشـ   نمـی  چنان در حیوانات کوچک همانند پشه، مگس و حشـرات و غیـر آن،  

حاصـل   هـا  تحـولی در اندیشـه  ؛ آمد کرونا ویروسولی هنگامی که ؛ توجهی به آن نداشتند
سخت بـه فکـر فـرو    ؛ ها ان و پدیدهکه بیشترین مردم جهان در ریزترین مسائل جه؛ گردید

  عمیقی دست یافتند.  نگري ها و ژرف رفتند و به تحقیق
هـا بـه    آیـا آن « فرمایـد:   می چه خداوند یکی از موجودات کوچک پرندگان هستند، چنان

ها را نگـاه   اند نظر نیفکندند؟ هیچ کس جز خدا آن پرندگانی که بر فراز آسمان تسخیر شده
  1»دارد. نمی

کنـد،   مـی هاي جهان هستی در نظر انسان زیاد جلوه ن بسیاري از شگفتی؛ این کهعلت 
ها خو گرفته است، و این عادت و خو گرفتن در حقیقـت   ها را دیده و با آن چون همواره آن

انگیز افتاده اسـت. بـه همـین جهـت اگـر       هاي شگفت که بر این صحنه؛ حجابی شده است
  هاي فراوانی دیده خواهد شد. شگفتیها تخلیه شود،  از خو گرفته اذهان

به بتواند خالف قانون جاذبه  مسأله پرواز پرندگان از همین قبیل است، جسم سنگین بر
                                                

1 .} ا إِلَى الطَّیأَلَمرِ یرَوف خَّرَاتسا  یمم اءمالس ویجنَّ إِلَّا اللَّهکُهس79نحل:  }م.  
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که در چند لحظه از نظرها ناپدید گردد، ایـن  ؛ آسانی حرکت کند، و آن چنان سریع باال رود
  اي نیست!! مسأله ساده

هـا    شود کـه تمـام وجـود آن    میدیده  اگر روي ساختمان پرندگان از هر نظر دقت شود،
شان بـه   که مقاومت هوا را بر بدن؛ ها ساختمان دوکی شکل آن؛ براي پرواز هماهنگ است

هـا   شـان کـه بـه آن    ها، به اضافه سینه پهـن  رساند، پرهاي سبک و تو خالی آن میحداقل 
البر را در ها که نیـروي بـا   دهد، ساختمان مخصوص بال میامکان سوار شدن بر امواج هوا 

  1نماید.  می ها ایجاد آن
که براي مانور دادن و حرکت سـریع بـه چـپ و راسـت و     ؛ ها مو ساختمان مخصوص د

ها، پرورش جنـین کـه    کند، گذشته از این میها کمک  م هواپیما) به آنمانند د( باال و پایین
دوران بارداري که سنگینی ؛ شود گذاري) سبب می از طریق تخم( به صورت جداگانه از مادر

داشته شود و امور فراوان دیگر که هـر کـدام    ها بر که مسلماً مانعی براي پرواز است، از آن
                                                

شود و خالصه آن،  یماها از آن استفاده مید است، که در مورد هواپیجد یکیزیاصطالح ف» باالبر يروین«. 1
ـ ما کـه سـطح ز  یدو سطح متفاوت باشد(مانند بال هواپ يدارا ین است که اگر جسمیا نش صـاف و  یری

شود کـه   یدا میدر آن پ یخاص يرویحرکت کند، ن یدارد و به طور افق ینش انحنا و برآمدگیسطح روئ
ن یشتر از سطح روئین بیریرو به خاطر آن است که فشار هوا بر سطح زین نیبرد ا یآن را به سطح باال م

ـ  یتر است، ا ین طوالنین کوتاهتر و سطح روئیریرا سطح زیاست، ز اسـت کـه اسـاس     ین مسـاله مهم
ـ پرندگان دقت شود ا يها ها بر آن استوار است و اگر به بال مایحرکت هواپ ن موضـوع را بـه وضـوح    ی

ـ مختلـف تقل  يهـا  ما در جنبهید گفت: که ساختمان هواپیافت و اصوال بایتوان در یم از سـاختمان   يدی
  پرندگان است!
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  دقیقاً از نظر فیزیکی عامل مؤثري براي پرواز است.
که بـراي ادامـه حیـات    ؛ شوند  می اکنون پرندگان زیادي به نام پرندگان مهاجر شناخته

د، حتی گاهی فاصله میان قطب شمال و جنـوب را  کنن میخود به نقاط مختلف جهان سفر 
 از وسایل مرموزي اسـتفاده ؛ پیمایند و در این سفر دور  می اي بسیار طوالنی است، که فاصله

ها و دریاها، حتـی   ها و دره ها و دشت توانند راه خود را از میان کوه  می کنند و در پرتو آن  می
که هیچ انسـانی قـادر بـه پیـدا کـردن راهـش       ؛ هاي تاریک در روزهاي ابري و احیاناً شب

ها بدون یک  کنند، گاهی هفته  می نیست، پیدا کنند. گاهی بر فراز آسمان در خوابند و پرواز
بدون آن که به غذا نیاز داشته باشند! زیـرا  ؛ دهند  می لحظه توقف، شب و روز به پرواز ادامه

خورند و ایـن غـذاها بـه      می ندازه غذاقبل از شروع به حرکت، با یک الهام درونی، بیش از ا
چنین اسرار دیگري کـه پرنـدگان    شود، هم  می ها ذخیره ها در اطراف بدن آن صورت چربی

در ساختن خانه، تربیت فرزندان، مبارزه با دشمنان، پیدا کردن غـذاهاي الزم، همکـاري بـا    
کـه مباحـث   ؛ تهـا اسـ   زیستی با غیر جنس خـود و ماننـد ایـن    یگر و حتی تعاون و همکدی

چـه   پایان پروردگار اسـت. چنـان   هایی از عظمت و قدرت بی ها نشانه طوالنی دارد. آري این
  1 »از عظمت و قدرت خدا) براي کسانی است که ایمان دارند.( هایی در این نشانه« فرمود:

  عسل زنبور

زنبـور  پروردگار تو به « چه فرمود: است، چنان» زنبور عسل«دیگر پرنده موجب شگفت: 
                                                

1 .}لَآ یإِنَّ ف کمٍ یذَلقَول نُونَیات342-11/340ر نمونه: ی، تفس79نحل:  }ؤْم.  
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 هـایی کـه مـردم    هـا و درختـان و داربسـت    کـه از کـوه  ؛ الهام غریزي) فرستاد( عسل وحی
  هایی برگزیند! سازند خانه  می

هایی را که پروردگارت براي تـو تعیـین کـرده بـه      سپس ازتمام ثمرات تناول کن، و راه
لـف کـه   هاي مخت شود، به رنگ میها نوشیدنی خاصی خارج  راحتی بپیما، از درون شکم آن

  1»روشنی است براي جمعیتی که اهل فکرند!  در آن شفاي مردم است، در این امر نشانه
چـرا چنـین تعبیـري    ؛ الهام غریزي و یا غرایز در همه حیوانات وجود دارد، پس باید دید

  همانند تعبیر فوق درباره زنبور عسل آمده است؟!
شـود،   مـی ب فـوق روشـن   ولی با توجه به زندگی زنبور عسل و شگفت عظیم آن، مطل

اکنون که زندگی زنبور عسل دقیقاً از طرف دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته، ثابت شـده  
؛ انگیـزي دارد  انگیز، آن چنان تمدن و زندگی اجتمـاعی شـگفت   است که این حشره شگفت

  که از جهات زیادي بر تمدن انسان و زندگی اجتماعی او گوي سبقت ربوده است.
به این موضوع اشاره کرده، تا این واقعیت » وحی«ي  اعجازآمیزي با کلمه قرآن به طرز

هـا   که زندگی زنبوران عسل را هرگز نباید با انعام و چهارپایـان و ماننـد آن  ؛ را روشن سازد
که به درون جهان اسرارآمیز این حشـره عجیـب   ؛ اي شود مقایسه کرد و شاید همین انگیزه

                                                
1 .}ذلِ أَنِ اتَّخإِلَى النَّح کبى رحأَويو الِ بنَ الْجِبا یمممرِ ونَ الشَّجمیوتًا وکُل رِشُونَ ثُمیع    ـرَاتنْ کُـلِّ الثَّمم

لُکذُلُلًا  یفَاس کبلَ ربیس فخْتَلم ا شَرَابهطُوننْ بم خْرُجف انُهیأَلْولنَّاسِ إِنَّ فل فَاءش لَآ یه کـ ذَل ۀً لقَـومٍ  ی
  .69-68نحل:  }تَفَکَّرُونَی
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  قدرت آفریدگارش توجه گردد.گام گذاشته شود و به عظمت و 
سازي ذکر شده، و بدیهی است  نخستین مأموریت زنبوران در این آیه، وظیفه خانه الف:

هـاي شـش ضـلعی     چه جاي شگفت که ساختمان خانه ،که وجود خانه، شرط زندگی است
ها سال است به همین شکل در شرق و غرب جهـان ادامـه    که شاید میلیون؛ زنبوران عسل

نوع زنبور عسل وحشی شناخته شده،  4500هاست، تا کنون  از عجایب زندگی آن دارد، این
مکیـدن و  سـازي و   ها یـک نـوع مهـاجرت و کنـدو     همه آن؛ ولی شگفت در این است که

  1 ها را دارند. خورن از گل
هـاي   الي صـخره  ها در البـه  گاهی در کوه  چه در قرآن آمده: ها، چنان انتخاب خانه ب:

ی بـراي ایـن   گکـه آمـاد  ؛ هـایی اسـت   هاي مخصوص سنگ عبور و شکاف غیر قابل تصور
کـه  ؛ هـاي درختـان و گـاهی در کنـدوهایی اسـت      الي شـاخه  هدف دارند و گاهی در البه

  گذارند.  می ها در اختیارشان ها بر فراز داربست انسان
الهـام کـردیم کـه از تمـام      آنسپس ما بـه  « که فرمود:؛ مأموریت دوم چنین است ج:

  2 »ثمرات تناول کن.
از درون زنبـوران  «  به صورت یـک نتیجـه) چنـین آمـده:    ( آفرینش مرحله مأموریت  د:

                                                
  .5/55ن دانشگاه: یاول. 1
2 .}کُل یثُم رَاتنْ کُلِّ الثَّم69نحل:  }م. 
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  1 »هاي مختلفی دارد. شود که رنگ خارج می یعسل نوشیدنی مخصوص
هـا   که در ریشه گل؛ زنبوران عسل معموالً از ماده قندي مخصوصی: چگونگی عسل ذ:

گوینـد: کـار     می کنند، ولی زنبورشناسان میآوري  مکند و آن را جمع  می شده است، قرار داده
هـا و   ها نیست، بلکه احیانـاً از تخمـدان گـل    زنبوران تنها استفاده از این ماده قندي بن گل

از تمام « ها چنین تعبیر کرده: کنند، که قرآن از همه این  می ها نیز استفاده ها و میوه برگ دم
  2 »تناول کن.ثمرات 

اعم از وحشـی و  ( اکنون اگر زنبور عسل« گوید:  می شناس  دانشمند زیست» مترلینگ«
هاي ما از بین خواهد رفت، و  ها و میوه ها و گل صد هزار نوع از گیاه یک؛ از بین برود )اهلی

جـا کـردن     زیـرا نقـش زنبـوران عسـل در جابـه     »از کجا که اصوالً تمدن ما از بین نرود؟!
هـا آن   ها و بارور ساختن گیاهان ماده و به دنبال آن پرورش یـافتن میـوه   هاي نر گل گرده

 همتـر سـازي زنبـوران هـم م    که بعضی از دانشمندان حتی آن را از عسـل ؛ قدر عظیم است
و پـر معنـا بـودن آن بـه خـوبی روشـن        »کل الثمرات« دانند، در این جا اهمیت جمله  می
  شود.   می

؛ اند هزنبورشناسان با تحقیقاتی که روي این حشره انجام داد: ها لهاي کشف گ راه س:
هـا   گاهان گروهی از زنبوران که مأموران شناسایی گـل   که صبح« اند: به این نتیجه رسیده

                                                
  .69نحل:  }خْرُج منْ بطُونها شَرَاب مخْتَلف أَلْوانُهی{. 1
  .69نحل:  }کُلِّ الثَّمرَاتمنْ  یثم کل{. 2
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 ندو بازاند و به کَ هستند و قبالً از کندوها بیرون آمده و مناطق مختلف پرگل را کشف کرده
نـدو بـه اطـالع    شناسایی و سمت و جهت و فاصـله آن را نیـز تـا کَ   هاي  راه، گشتند، اینان

هـا، گـاهی راه خـود را     رسانند، زنبوران بـراي رسـیدن بـه منطقـه گـل       می وطنان خود هم
کنند و از طریق پراکندن بوهاي مختلف در مسیر راه و مانند آن، چنـان راه    می گذاري نشانه

  .».نبوري سرگردان شود!که کمتر امکان دارد ز؛ نمایند  می را مشخص
که برنامه کار زنبوران عسل این اسـت  ؛ شاید برخی فکر کنند: محل ساخت عسل ش:

کننـد، در حـالی کـه      مـی  ها را مکیده و در دهان خود جمع و در کندو ذخیـره  شیره گل؛ که
کـه  ؛ هـاي درون بـدن خـود    هـا را بـه بعضـی از حفـره     هاي گـل  ها شیره چنین نیست، آن

فرسـتند، و در آن جـا کـه حکـم یـک کارخانـه         می ؛گویند  می دان به آن چینهزنبورشناسان 
گـردد   مـی عسل تبدیل  ها به هاي مختلفی پیدا کرده، شهد گل کوچک دارد و تغییر و تحول

  فرستد.    می عسل ساخته شده را از بدن خود بیرون؛ و مجدداً زنبور
اي  بر چه گـل و ثمـره  رنگ عسل، برحسب آن که زنبور : هاي مختلف عسل رنگ ص:

اي از مـوارد،   کنـد. بـدین جهـت در پـاره     مـی تفاوت ؛ گیري کرده باشد نشسته و از آن بهره
رنگ و گـاهی زردرنـگ، گـاهی شـفاف و      اي سفید، و گاهی بی اي تیره و گاهی، نقره قهوه

  گاهی تیره، گاهی زرد طالیی و زمانی خرمایی و حتی گاهی مایل به سیاهی است!
هاي به دسـت آوردن عسـل    ها، عالوه بر این که گویاي تنوع سرچشمه گاین تنوع رن

کـه  ؛ شود. زیرا امروز ثابت شده است  می ها نیز محسوب ها و سلیقه است، تنوعی براي ذوق
رنگ غذا در تحریک اشتهاي انسان بسیار مؤثر است، پیشینیان نیز گویا این مسـأله روانـی   
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تـا  ؛ سـاختند  میهاي دیگر رنگین  که غذاهاي خود را با زعفران و زردچوبه؛ را شناخته بودند
  از طریق چشم نیز میهمانان را به خوردن غذا تشویق کنند.

اکنون با مطالعات و تحقیقات بسیار، درباره زنبوران عسـل،  : حکومت زنبوران عسل ط:
ولیت و نظـام بسـیار   ریزي و تقسـیم کـار و مسـئ    انگیز و منظم توأم با برنامه زندگی شگفت

، تـرین  هاست، شهر زنبوران از پـاك  دقیق روشن شده است. که سخت موجب تعجب انسان
هـا،   شهرهاست، شهري است که برخالف همـه شـهرهاي انسـان    ترین و پرکار ترین منظم

نشـناس در    لف و وظیفـه ختخشانی برخوردار است، از افراد مبیکار و فقیر ندارد، از تمدن در
شـود و اگـر زنبـورانی در حـد کـم در بیـرون کنـدو بـر اثـر           تر اثر دیـده مـی  این شهر کم

بازرسـی   يکندو؛ بخش استفاده کنند، در همان دروازه  هاي بدبو و زیان انگاري از گل سهل
  گردند! میبه اعدام محکوم آنها را در ضمن یک محاکمه صحرایی 

ه بر شهرهاي زنبـوران  شناس بلژیکی درباره نظام عجیبی ک دانشمند زیست» مترلینگ«
آن ؛ در شـهر زنبـوران عسـل    )نـدو تر مـادر کَ  یا صحیح( ملکه« گوید:  می حاکم است، چنین
فرما نیست، بلکه او نیز مثل سایر افراد ایـن شـهر مطیـع      کنیم فرمان  می طور که ما تصور

شـود   میدانیم که این قوانین و نظامات از کجا وضع  میباشد. ما ن میقواعد و نظامات کلی 
و به انتظار این هستیم شاید روزي بتوانیم به این موضوع پی ببریم و واضع این مقـررات را  

خوانیم! ملکه نیز ماننـد دیگـران    می »روح کندو« بشناسیم، ولی به طور موقت آن را به نام
یـک از سـکنه     و در کـدام ؛ دانیم روح کندو در کجاست کند، ما نمی  می از روح کندو اطاعت

 دانیم روح کندو شبیه به غریزه پرندگان نیست و نیـز   می عسل حلول کرده است! ولی شهر
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باشـد. روح کنـدو     نمی دانیم که روح کندو یک عادت و اراده کورکورانه نژاد زنبور عسل  می
کند و هرکسی را به یک کـار    می وظیفه هر یک از سکنه شهر را برطبق استعدادشان معلوم

  گمارد.   می
خانه بسـازند. روح کنـدو در   ؛ دهد  می ا و کارگر دستورو به زنبوران مهندس و بنّروح کند

که از شهر مهاجرت نمایند و براي بـه  ؛ دهد میروز و شب معین به تمام سکنه شهر دستور 
هـا   معلـوم و انـواع مشـقت    دست آوردن مسکن و مأواي جدید خود را به دست حـوادث نـا  

که به وسـیله روح کنـدو وضـع شـده در     ؛ قوانین شهر عسلتوانیم بفهمیم  بسپارند. ما نمی
گیرنـد و کیسـت کـه فرمـان       مـی  گردد و تصمیم به اجراي آن میکدام مجمع شورا مطرح 

  کند؟  می حرکت را در روز معین صادر
آري در کندو مقدمات مهاجرت براي اطاعت خدایی کـه سرنوشـت زنبـور عسـل را در     

  1»شود. میفراهم ؛ دست گرفته
؛ شاید دانشمندان مزبور به خاطر رسوباتی که از مکتب دیگران در فکر او وجـود داشـته  

دهـد.   مـی وید، ولی آن چه قرآن به طور صریح فرمان به زنبـور عسـل   گ میهام سخن یبا ا
  2»پروردگارت به زنبور عسل وحی و الهام فرستاد.« :چنان چه فرمود؛ خداوند متعال است

 چنـان چـه فرمـود   ؛ بینـد  ها را نمی ولی بشر چه بسا آن ؛دیگر چیزهاي مادي که هست

                                                
  .36و5/35نک:یس مترلین دانشگاه موریاول. 1
 .68نحل:  }وأَوحى ربک إِلَى النَّحلِ{. 2
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  1»..بینید  نمی بینید و آن چه می نچهخورم! به آ سوگند می«
چـون خداونـد در ردیـف مخلوقـات     ؛ باشـد   مـی  بینید غیر خداوند  نمی مقصود از آن چه

که اصـالً بـا   ؛ گیرد. و همواره چیزهایی نادیدنی به مراتب به قدري زیادند  نمی نادیدنی قرار
  ها قابل مقایسه نیستند.   دیدنی

طبـق محاسـبه   ؛ دنوشـ  و نیم کره زمین بـا چشـم دیـده مـی    ستارگانی که در مجموع د
 در حـالی کـه سـتارگانی کـه بـا چشـم دیـده       ؛ دان در حدود پنج هزار سـتاره اسـت  ندانشم
  کنند.    می شوند از میلیاردها تجاوز  نمی

امواج محدودي است در حالی که ؛ درك آن استامواج صوتی که گوش انسان قادر به 
  که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست.  ؛ هزاران موج دیگر صوتی وجود دارد

ولی امروز مسـلم شـده کـه    ؛ هفت رنگ معروف است؛ توانیم ببینیم هایی را که می رنگ
کـه چشـم مـا قـدرت     ؛ شمار دیگري ماوراء بنفش و مادون قرمـز وجـود دارد   هاي بی رنگ

  مشاهده آن را ندارد. 
آن قدر زیاد است که تمام دنیا را پر ؛ دنشو میتعداد حیوانات کوچکی که با چشم دیده ن

ها وجود دارد. عـالم ارواح عـالمی اسـت کـه بـا       کرده و گاه در یک قطره آب هزاران از آن
م مـا اسـت. بـا    جستر از عالم  عالمی بسیار گسترده؛ دالئل عقلی و حتی تجربی اثبات شده

که ما خود را در زندان محسوسات زنـدانی کنـیم و از مـاوراء    ؛ این حال چقدر دردناك است
                                                

  .39-38حاقه:  }فَلَا أُقْسم بِما تُبصرُونَ وما لَا تُبصرُونَ{. 1
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  . نمائیمخبر بمانیم یا آن را انکار  حس بی
که خداوند معبودان مشرکان را همانند مگس مثـال زده،  ؛ از جمله پرندگان مگس است

ه آن فرا دهید: کسانی کـه غیـر   مثلی زده شده است گوش ب !براي مردم« چنان چه فرمود:
د، هرچند براي این کار دسـت بـه دسـت    ند مگسی بیافریننتوان  نمی خوانید، هرگز از خدا می

هـم ایـن   ؛ توانند آن را بـازپس گیرنـد    نمی ؛ها برباید هم دهند و هر گاه مگس چیزي از آن
  1.»)انهم این عابدان و هم آن معبود( طلب کنندگان و هم آن مطلوبان ناتوانند،

؛ هایی را که در اطراف کعبه گردآوري کرده بودند بت؛ پرستان قریش  در اخبار آمده: بت
لبیـک  « :هـا نـداي   آلودند و اطراف آن میها را با مشک و عنبر و گاه با زعفران و عسل  آن

را سـر   »اللهم لبیک، لبیک الشریک لک اال شـریک هـو لـک تملکـه و مـا ملـک.      
ارزش را  ها بـود و ایـن موجـودات پسـت و بـی      پرستی آن  و بت که بیانگر شرك؛ دادند می
نشسـتند و آن عسـل و    مـی هـا   آمدنـد و بـر آن   مـی ها  ولی مگس؛ پنداشتند  می ک خدایشر

  ها قدرت بر بازپس گرفتن آن را نداشتند.   ربودند و آن میزعفران و مشک و عنبر را 
ها قـرار   ه زیر دست و پاي مگسکه چگون؛ به معبودهایتان نگاه کنید« فرماید: میقرآن 

اند و قادر به کمترین دفاع از خود نیسـتند. اینـان چـه معبودهـاي ضـعیف و نـاتوانی        گرفته

                                                
خْلُقُوا ذُبابا ولَوِ اجتَمعوا لَـه وإِنْ  ینَ تَدعونَ منْ دونِ اللَّه لَنْ یالَّذها النَّاس ضُرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِنَّ یا أَی{. 1

 .73حج:  }ستَنْقذُوه منْه ضَعف الطَّالب والْمطْلُوبیئًا لَا یسلُبهم الذُّباب شَی
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  1.»کنید؟  می که شما حل مشکالت خود را نزد اینان مطرح؛ هستند
و براي دفـع شـرك و مظـاهر     )معبود حقیقیشناخت ( خداوند متعال، مطلب بسیار مهم

  آن به وجود مگس مثال زده است تا آن را به همه تفهیم نماید.  

  دانایی سلیمان از نطق پرندگان

به ما سخن گفتن پرنـدگان تعلـیم داده شـده     !و گفت: اي مردم« خداوند متعال فرمود:
  2»است.

گونـاگونی از   صـداهاي ؛ در حاالت مختلف -مانند سایر حیوانات -ین پرندگانیقبرپایه 
هـا پـی    به وضع حـاالت آن  ،توان از نوع صدا  می  که با دقت و بررسی؛ سازند میخود ظاهر 

برد، کدام صدا به حاالت خشم و کدام به رضا و کدام صدا دلیل بر گرسنگی و کدام نشـانه  
هـا را از بـروز حـوادث     هاي خود را دعوت و بـا کـدام صـدا آن    آرزو است. با کدام صدا بچه

سازد؟ این قسمت از صداي پرندگان مورد هـیچ گونـه شـک و تردیـد      میتناك باخبر وحش
  نیست و همه کم و بیش با آن آشنا هستند.  

کند. بحث از سخن گفتن آنـان    می ولی آیات مربوطه ظاهراً مطلبی بیش از این را بیان
در آن مـنعکس اسـت و بحـث از تفـاهم و      تـري  که مطالـب دقیـق  ؛ به نحو مرموزي است

                                                
خْلُقُوا ذُبابا ولَوِ اجتَمعوا لَـه وإِنْ  ینَ تَدعونَ منْ دونِ اللَّه لَنْ یذها النَّاس ضُرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِنَّ الَّیا أَی{. 1

 .73حج:  }ستَنْقذُوه منْه ضَعف الطَّالب والْمطْلُوبیئًا لَا یسلُبهم الذُّباب شَی

 .16نمل:  }رِیها النَّاس علِّمنَا منْطقَ الطَّیا أَیقَالَ {. 2
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که امکـان آن بـا مطالـب مختلفـی کـه دانشـمندان در       ؛ ها با یک انسان است گفتگوي آن
گویند: ما از هوش حیوانات مخصوصـاً   میاند بسیار سهل و آسان است. آنان  ها نوشته کتاب

ی در ساختن خانـه  ها چنان مهارت از این سراغ داریم. بعضی از آن تر  پرندگان مطالبی عجیب
  گیرند.   میکه گاه از مهندسین ما پیشی ؛ و النه دارند

هـا   برخی از پرندگان چنان اطالعاتی از وضع نوزادان آینده خود و نیازها و مشکالت آن
انگیـز اسـت.    که براي همـه مـا اعجـاب   ؛ کنند میها عمل  دارند و چنان دقیقاً براي حل آن

ها قبل  ها از زلزله ها در باره وضع هوا حتی نسبت به چند ماه بعد و آگاهی آن بینی آن  پیش
د نـ هـا را ثبـت کن   لـرزش  تـرین   ي ما خفیفها  یش از آن که زلزله سنجپاز وقوع آن و حتی 

  معروف است.  
هـا را در   آن  شود و کارهـاي خـارق العـاده    تعلیماتی که در عصر ما به حیوانات داده می

هـا اسـت. آگـاهی پرنـدگان      انگیز آن که حاکی از هوش شگفت؛ اند دیده يها بسیار سیرك
هـا در ایـن    کنند و از وضع راه  می مهاجري که گاه فاصله میان قطب شمال و جنوب را طی

  خبرند.  العاده طوالنی با مسیر فوق
ها تکلم مخصوصـی نیـز داشـته     که آن؛ با در نظر گرفتن این موارد جاي تعجب نیست

  سخن بگویند.   تها آگاه اس باشند و بتوانند با کسی که از الفباي کالم آن
هـیچ  « :از جملـه ؛ در آیات قرآن نیز به عناوین مختلف به ایـن امـر اشـاره شـده اسـت     

هـایی   نیست مگر این که امت؛ کند میاي که با دو بال خود پرواز  اي در زمین و پرنده جنبده
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  1»همانند شما هستند.
خداونـد سـخن    :به ابن عباس فرمـود  ×امیرالمؤمنین« نقل شده: ×صادقاز امام 

همـان گونـه کـه بـه     ؛ اي در خشکی و دریا را بـه مـا آموخـت    گفتن پرندگان و هر جنبنده
  2»سلیمان بن داود تعلیم داد.

  سخنرانی مورچه
؛ لشـکر سـلیمان) بـه سـرزمین مورچگـان رسـیدند      ( تا این کـه « خداوند متعال فرمود:

تا سلیمان و لشکرش شما را پایمـال   دهاي خود بروی گفت: اي مورچگان! به النه اي مورچه
  3».!سلیمان) از سخن او تبسمی کرد( فهمند! در حالی که نمی؛ نکنند

هـا   ولـی هنـوز بـراي انسـان    ؛ یی در جهان حیوانات تحقق یافتـه ها  با این که پیشرفت
روي آن سـایه افکنـده اسـت. آثـار     اطالعات زیادي حاصل نگردیده و ابهامات فراوانی بـر  

سـازي   شـود، خانـه   مـی ها دیده  هوش و دقت و ذکاوت و مهارت در کارهاي بسیاري از آن
آوري  دقــت مورچگــان در جمــع زنبــوران عســل، نظمــی کــه بــر کنــدو حکــم فرماســت، 

هـا، دفـاع کـردن حیوانـات از خـود در برابـر        آن  هاي زمستان، طرز ذخیره و انبار نیازمندي
                                                

1 .}ۀٍ فابنْ دا ممرٍ  یولَا طَائضِ ویالْأَریطنَاحیرُ بِجثَالُکُمأَم مإِلَّا أُم 38انعام:  }ه.  
 مانَیکَما علَّـم سـلَ   رِیانَّ اللّه علَّمنا منْطقَ الطَّ البن عباس: ×نیرالمومنیقال ام«قال:  ×عبداهللا یعن اب. 2

  .4/81: یر قرطبیتفس» ابنِ داود، و منْطقَ کُلِّ دابۀ فى برٍّ أَو بحر
مانُ وجنُوده وهـم  یحطمنَّکُم سلَیها النَّملُ ادخُلُوا مساکنَکُم لَا یا أَیحتَّى إِذَا أَتَوا علَى واد النَّملِ قَالَت نَملَۀٌ {. 3

  .19-18نمل:  }بسم ضَاحکًا منْ قَولهاشْعرُونَ فَتَیلَا 
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هـاي   ها، پیدا کردن النه و خانه خود از فاصـله  ها از درمان بیماري حتی آگاهی آن دشمن و
هـا از حـوادث    بینـی آن  هاي طوالنی و رسیدن به مقصد، پیش بسیار دوردست و پیمودن راه

؛ ها از آن عاجزند که انسان؛ ها تر انجام کارهایی بر مبناي آموزش و پرورش آن آینده و مهم
  انسان است.  که سخت موجب حیرت 

 که هـیچ ؛ سخن گفتن مورچه و شنیدن سلیمان و خنده او امري است؛ روي این حساب
یـک حکومـت تـوأم بـا خـارق عـادات و       ؛ چرا کـه حکومـت سـلیمان   ؛ جاي تعجب نیست

  اعجازآمیز بوده است و این حقیقتی بوده که تحقق یافته است.  

  هدهد خبرنگار جهانی
 هدهـد) برآمـد و گفـت: چـرا هدهـد را     ( جستجوي پرندهسلیمان) در (« خداوند فرمود:

خواهم داد و یـا او را ذبـح     من او را قطعاً کیفر شدیدي؛ یا این که از غایبان است؛ بینم  نمی
کـه هدهـد   ( براي غیبتش) براي من بیاورد، چندان طول نکشید( کنم و یا دلیل روشنی می

  1»آگاهی نیافتی. آمد و) گفت: من بر چیزي آگاهی یافتم که تو بر آن
منظم و مرتب، دقت در حضـور و غیـاب و معلـوم شـدن      !چه حکومتی سلیمان داشته؟

 به رفتن بهغیبت هدهد، از حضور پرندگان باالي سر او به جز هدهد، یا مأمور یافتن هدهد
و   مناطق آب و تشنگی همه و سـراغ گـرفتن از آن و نبـود او، و آشـکار شـدن غیبـت آن،      

                                                
ـ دا أَو لَأَذْبحنَّـه أَو لَ ینَ لَأُعذِّبنَّه عـذَابا شَـد  یلَا أَرى الْهدهد أَم کَانَ منَ الْغَائبِ یرَ فَقَالَ ما لیوتَفَقَّد الطَّ{. 1  ینِّیأْتی

  .22-20نمل:  }فَقَالَ أَحطْت بِما لَم تُحطْ بِهد یرَ بعینٍ فَمکَثَ غَیبِسلْطَانٍ مبِ
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داوري به کیفر و یا اعدام غیابی، و گسترش عدالت و آزادي هدهد تا حـد   تسلط سلیمان بر
خبري، و توجه سلیمان بر دلیل و منطـق پرنـده     اعالم اطالع من بر چیزي که تو از آن بی

ضعیف و تسلیم وي، بدون توجه به قدرت خویش، از اموري اسـت کـه موجـب شـگفت از     
سبأ و پادشاهی بلقیس بر مملکتی کـه  از  که پس از آن هدهد؛ است ×حکومت سلیمان

  دهد.    می همه مشرکند خبر

  النه عنکبوت پشتوانه شرك

هـم چـون    ،گزیدنـد  کسانی که غیـر از خـدا را اولیـاء خـود بـر     « خداوند متعال فرمود:
اگر ؛ ها خانه عنکبوت است خانه ترین اي براي خود انتخاب کرده و سست عنکبوتند که خانه

  1»دانستند. می
که هر چه فکر شود نه تنها در زیبـایی هـیچ   ؛ شگفت از مثال جالب و گویایی چه جاي

نتایج بیشتري عائـد  ؛ بلکه هرچه درباره آن تدبر و اندیشه شود؛ شود گاه مانند آن یافت نمی
  گردد.  انسان می

ها بـه   اما هیچ یک از این خانه؛ سازد اي می اي براي خود النه و خانه هر حیوان و حشره
تـا صـاحب   ؛ نه عنکبوت نیست. اصوالً خانه باید دیوار و سقف و دري داشته باشدسستی خا

هـا   آن را از حوادث حفظ کند، طعمه و غذا و نیازهاي او را در خود نگـاه دارد. برخـی خانـه   

                                                
1 .}ثَلُ الَّذیملأَو ونِ اللَّهنْ دینَ اتَّخَذُوا مب اتَّخَذَت وتنْکَبثَلِ الْعکَم یاءنَ الْبهإِنَّ أَویتًا ولَب یوت   لَـو ـوتنْکَبالْع ت

  .41عنکبوت: }علَمونَیکَانُوا 
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یا اگر دیوار ندارند سقفی دارند. اما النه عنکبـوت کـه   ؛ اما الاقل دیواري دارند؛ سقف ندارند
نـه سـقفی، نـه حیـاطی و نـه      ؛ نه دیواري دارد؛ بسیار نازك ساخته شده از تعدادي تارهاي

؛ دوام اسـت   ها همه از یک سو، از سوي دیگر مصالح آن به قدري سسـت و بـی   دري، این
 تار و پـودش را درهـم  ؛ کند. اگر نسیم مالیمی بوزد  نمی اي مقاومت که در برابر هیچ حادثه

کند، کمترین شعله آتش به آن  ریزد. اگر چند قطره باران بر آن ببارد، آن را متالشی می  می
شود و از سقف خانـه    می سازد، حتی اگر گرد و غبار بر آن بنشیند پاره پاره میرسد نابودش 

  گردد.    می آویزان
ه پنـا  نـه معبودهاي دروغین عنکبوتیان نیز نه سودي نه زیانی، نه حل کننده مشـکلی و 

بـا ایـن کـه    ؛ خانه عنکبوت و تارهاي آن؛ دهنده در روز بیچارگی هستند، شایان ذکر است
که دقت در آن انسان را بـه  ؛ باشد خود از عجایب آفرینش است  می ضرب المثل در سستی
کـه در  ؛ شـود  مـی سازد. تارهاي عنکبوت از مایع لزجی سـاخته   میتر  عظمت آفریدگار آشنا

در زیر شـکم آن قـرار دارد ایـن مـایع داراي     ؛ چون سر سوزن همهاي بسیار کوچکی  حفره
شـود،    مـی  سـخت و محکـم  ؛ که هرگاه در مجاورت هـوا قـرار گیـرد   ؛ ترکیب خاصی است

ها بیرون کشیده و تارهاي خود را  عنکبوت آن را به وسیله چنگال مخصوصش از این حفره
  سازد.   میاز آن 

کـه در اختیـار دارد در   ؛ مایع بسـیار مختصـر   گویند هر عنکبوتی قادر است با همین  می
ارهـا بـر اثـر نـازکی     تکه سسـتی ایـن    :اند حدود پانصد متر از این تارها بتند، بعضی نوشته

است. عجیب ایـن   تر گرنه از تار فوالدینی که به ضخامت آن باشد محکم العاده است و فوق
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اي نیـز خـود از هـزار     رشـته که این تارها گاهی هر کدام از چهار رشته تشکیل شده و هـر  
که هر کدام از سوراخ بسیار کوچکی کـه در بـدن اوسـت بیـرون     ؛ رشته تشکیل یافته است

آید، اکنون فکر کنید هر یک از این تارهاي فرعی چه اندازه ظریـف و دقیـق و باریـک     می
  شود.   تهیه می

کـه بـا    ؛عالوه بر عجایب مزبور، شکل ساختمانی و مهندسی آن نیز جالب توجه اسـت 
هـایش بـر روي    اي هم چـون یـک خورشـید بـا شـعاع      نگاه به خانه سالم عنکبوت، منظره

شود. آري اگرچه این خانه بـراي عنکبـوت    هاي مخصوصی از همین تارها مشاهده می پایه
  شود.    نمی از آن تصور تر  ولی در مجموع سست؛ آلی است خانه مناسب و ایده

اکنون بیست هـزار نـوع عنکبـوت شـناخته شـده      که ت؛ برخی دانشمندان مدعی هستند
ایـن اسـت کـه    ؛ تر از آن چـه گفتـه شـد    هاي خاصی دارند. مهم که هر کدام ویژگی ،است

که همانند عنکبوتی است که خانـه بسـازد، ولـی از    ؛ مثال زد خداوند براي مدعیان غیر خدا
کبوت خانـه  خود عنکبوت به لحاظ سستی و قوتش هیچ سخنی نفرمود، و دیگر این که عن

  ساخت.  ؛ را از مصالحی که در نزد خویش داشت
در باره سستی عنکبوت و یا قوت آن سخن رانده نشد، اما سسـتی خانـه    توضیح اول:

یـا   :عنکبوت از دو حال خارج نیست؛ . گفتنی است کهگردیدعنکبوت با بیانات فوق روشن 
از آن  تـر  ولی ضـعیف ؛ است تر اش قوي سستی آن همانند سستی خانه اوست یا خود از خانه

  خواهد بود.  تر  قوي  عامل؛ نیست، چون عنکبوت علت فاعلی است، و همواره علت بر معلول
که به چیزي اعتماد و تکیـه  ؛ در مثال ما مجموعه مشرکان، جمعیت عنکبوتیانی هستند
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  رد.  پذی  نمی که هیچ استحکام و پابرجایی ندارد، و این پدیده را هیچ عاقلی؛ اند ه کرد
اي  دانستید خانه او هیچ پایه؛ باشد، با توجه به این که تر ي اش قو و اگر عنکبوت از خانه

اي از  از استحکام و پایداري ندارد، و در مثال ما خانه حکم پایه دارد، آیـا پایـه در چـه رتبـه    
عنکبوت) محسوب گردد. گوینـد: مگـس   ( که برتر از آن براي سازنده خانه؛ استحکام است

اند: تا مرد سخن نگفته باشـد عیـب و هنـرش نهفتـه      چیست که مغز قلمش باشد. نیز گفته
که خانه عنکبوتی ؛ توان شناخت باشد. اندیشه و هنر و کارایی هر کسی را در عملکرد او می

ـ     ساخته و بی ؛ دهنهایت به آن تکیه و اعتماد کرده است و آن چه را که بـر آن اعتمـاد ورزی
  گري اوست.    ی و پوچیشخصیت حاکی از بی

؛ شـود   مـی  که از مایع لزجی سـاخته ؛ سازد میعنکبوت خانه خود را از تار  توضیح دوم:
تا وقتـی کـه   ؛ چون سر سوزن در زیر شکم آن قرار دارد هاي بسیار کوچکی هم که در حفره

؛ اسـت کـه   چنـین شـود، ایـن در حقیقـت     مـی سخت و محکم ؛ در مجاورت هوا قرار گیرد
 يهـا  سازد و سپس به پرستش دست پـرورده  میاي را  با توانایی خویش خانه عنکبوت خود

سعادت ابـدي خـود را بـه پـرورش یافتـه بـه       ؛ معناست که  چه بسیار بی؛ پردازد خویش می
پرسـتید کـه بـا دسـت خـود        مـی  آیـا چیـزي را  « سپارد. چنـان چـه فرمـود:     می دست خود

  1».سازید  می هایی که آفریده و هم بتاشید؟ با این که خداوند هم شما را تر می
مطالب بسیار بلندي را خداوند با این مثال براي بشریت روشـن سـاخته   ؛ این جاست که

                                                
 .96-95صافات:  }أَتَعبدونَ ما تَنْحتُونَ واللَّه خَلَقَکُم وما تَعملُونَقَالَ {. 1
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تـا  ؛ ندنکه واقعاً مایه شگفتی است و اگر همه بشریت در این بـاره بـه تحقیـق بنشـی    ؛ است
یافـت. آري در ایـن   نخواهنـد  ؛ مثالی بهتر از این و یا در حد این مثال گویا و عـالی بیابنـد  

  شود.   چنین آیاتی چه زیبا تفسیر می؛ راستا
 نیـز فرمـود:   1»..رساند و نه سـودي   می خواند که نه زیانی به او  می او جز خدا کسی را«

  2».است تر د که زیانش از نفعش نزدیکخوان او کسی را می«
ازد و بعـد آن  براي خود بس» بت، معبود«آور نیست انسان خود چیزي را به عنوان  خنده

چنـان چـه   ؛ کـرد  این گونه مشرکان را تمسخر مـی  ×را عبادت و پرستش کند؟ ابراهیم
 شنود و نـه   می پرستی که نه میچرا چیزي را  !هنگامی که به پدرش گفت: اي پدر« فرمود:

  3»!!سازد.؟  می بیند، و نه هیچ مشکلی را براي تو حل  می

  قرآن درپشه  فلسفه یاد

اند: هنگـامی کـه    چنین نقل کرده؛ سوره بقرهاز  26جمعی از مفسران در شأن نزول آیه 
شـان   که حالت درونی؛ زد )سوره بقره از 19 و 17مفادآیه ( خداوند در باره منافقین دو مثال:

البتـه   .هایی بزنـد  مال ساخت، منافقین گفتند: خداوند برتر از این است که چنین مثالی را بر
کـه در ایـن راسـتا خداونـد آیـه      ؛ داشتند  می این اشکال را جهت ایجاد تردید در وحی اعالم

                                                
 .12حج:  }نْفَعهیضُرُّه وما لَا یدعو منْ دونِ اللَّه ما لَا ی{. 1

  .13حج:  }دعو لَمنْ ضَرُّه أَقْرَب منْ نَفْعهی{. 2
بِ{. 3  .42م: یمر }ئًایعنْک شَ یغْنیبصرُ ولَا یسمع ولَا یتَعبد ما لَا  ا أَبت لمیه یإِذْ قَالَ لأَ
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  فوق را جهت پاسخ نازل فرمود.
 »عنکبوت«مگـس، و   »ذباب«هایی به  مثل؛ اند: هنگامی که در آیات قرآن برخی گفته

انتقـاد گشـودند و    جمعی از مشرکان این موضوع را بهانه قرار دادند و زبان به؛ نازل گردید
 سـخن  »عنکبـوت «و  »مگس«که از ؛ که این چگونه وحی آسمانی است؛ مسخره کردند

خداونـد از ایـن کـه    « چنان چه فرمود: 1ها نازل شد. گوید؟ که آیه فوق جهت پاسخ آن  می
در ایـن  ( کنـد  مـی به موجودات کوچکی مانند) پشه و یا حتی باالتر آن بزنـد شـرم ن  ( مثال
ها کـه   دانند حقیقتی از سوي پروردگارشان است و اما آن میاند  ا که ایمان آوردهه آن )میان

گویند منظور خداوند از آن چـه بـوده      می این موضوع را بهانه کرده) و( اند راه کفر را پیموده
  2».است؟

اي بـراي   مثـال وسـیله  ؛ مثال باید موافق مقصود باشد و به عبـارت دیگـر  ؛ از آن جا که
گاهی گوینده در مقام تحقیر و بیان ضـعف مـدعیان دروغـین اسـت،     ؛ ت استتجسم حقیق

هـا از ضـعف و نـاتوانی موجـود      که براي تجسم اعمال آن؛ کند میبالغت در گفتار ایجاب 
  گزیند.  ضعیفی را براي مثال بر

 ترینآري مثال، با توجه به این که تشبیه معقـول بـه محسـوس اسـت، یکـی از مـؤثر      

                                                
  .1/67ان:یمجمع الب. 1
وأَمـا  علَمونَ أَنَّه الْحقُّ منْ ربهِم ینَ آمنُوا فَیضْرِب مثَلًا ما بعوضَۀً فَما فَوقَها فَأَما الَّذیأَنْ  ییستَحیإِنَّ اللَّه لَا {. 2

ثَلًاینَ کَفَرُوا فَیالَّذذَا مبِه اللَّه اداذَا أَر26: بقره }قُولُونَ م. 
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کـه زحمـت   ؛ کنـد   می عقلی است و با وجود آن، آن چنان راه را آسان طریق تفهیم مسائل
  دارد.   می استدالالت فلسفی زیادي را از دوش گوینده و شنونده بر

راهـی جـز   ؛ براین، براي تعمیم و گسترش مطالب پیچیـده علمـی در سـطح عمـوم     بنا
که بـراي مـردم    هایی است این مثال« چنان چه فرمود:؛ هاي مناسب نیست استفاده از مثال

  1»زنیم، شاید در آن بیندیشند. می
کـه بهانـه   ؛ تنها اندکی تدبر و اندیشه کافی بـود ؛ جهت رد اشکال تراشان در مثال پشه

کـه  ؛ خداوند چه درك و شعور و چه ظرافتی در این حیوان کوچک قـرار داده  ،جویان بدانند
  مایه شگفت جهانیان خواهد شد. 

خداونـد  « فرمایـد:   مـی  ،نقل شدهینش این حیوان کوچک در باره آفر ×از امام صادق
 به پشه مثال زده است با این که از نظر جسم بسیار کوچک است، ولـی از نظـر سـاختمان   

خشکی) یعنـی فیـل دارا اسـت و    ( حیوانات ترین که بزرگ؛ هایی را دارد همان دستگاه بدنی
کـه فیـل فاقـد آن اسـت.     ؛ ها) در پشه هسـت  ها و بال شاخک( عالوه بر آن دو عضو دیگر

خواهد با این مثال ظرافت آفرینش را براي مؤمنان بیان کند. تفکر در بـاره ایـن    میخداوند 
که خـدا آن را شـبیه فیـل آفریـده اسـت انسـان را متوجـه عظمـت         ؛ موجود ظاهراً ضعیف

  سازد.    می پروردگار
مخصوصاً خرطومش همانند خرطوم فیل تو خالی است و با نیروي مخصوص خـون را  

                                                
1 .} ملَّهلنَّاسِ لَعا لهثَالُ نَضْرِبالْأَم لْکت21حشر:  }تَفَکَّرُونَیو.  
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ي دنیـا اسـت و سـوراخ درونـی آن     هـا  سـرنگ  ترین کند. این لوله ظریف  می به خود جذب
  العاده باریک است.   فوق

خدا نیروي جذب و دفع و هضم و هم چنین دسـت و پـا و گـوش مناسـب بـه او داده،      
ها آن چنان به سرعت بـاال   رده تا در طلب غذا پرواز کند، این بالهایی به او مرحمت ک بال

بـه قـدري حسـاس     هکه حرکت آن با چشم قابل رؤیت نیست. این حشر؛ شود  می و پایین
کند و به سرعت خود را از منطقـه    می که به مجرد تکان خوردن چیزي احساس خطر؛ است

 حیوانـات را عـاجز   تـرین  انی بـزرگ سازد و عجیب این است که در عـین نـاتو    می خطر دور
  1کند.  می

اگر همه موجودات زنده جهان جمع شـوند و دسـت   « فرماید:  می ×امیرالمؤمنین علی
ها در راه یافتن به  اي ندارند، بلکه عقول آن هرگز توانایی بر ایجاد پشه؛ به دست هم بدهند

شـوند و پایـان    مـی خسـته   ماند و نیروهایشان ناتوان و اسرار آفرینش این حیوان متحیر می
نمایند که در برابـر آفـرینش    میگیرد، و سرانجام پس از تالش شکست خورده، اعتراف  می
شان از نـابود سـاختن آن اعتـراف     اند و به عجز خود اقرار و حتی به ناتوانی اي درمانده پشه
  2نمایند. می

که پیش از آمدن کرونا ویروس مردم هـیچ گـاه در مـورد    ؛ با توجه به ابتداي این گفتار

                                                
  .1/151ر نمونه:یتفس. 1
  .186نهج البالغه:خطبه/. 2
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پرندگان، زنبـور عسـل، گفتگـوي     :از قبیل؛ موجودات کوچک همانند مواردي که ذکر شده
تا ؛ اندیشیدند  نمی پرندگان، سخنرانی مورچه، گفتار و فهم هدهد، عنکبوت و پشه و غیر آن

انگیـز کـه در    و با وضعیتی شگفت ها کوچکتر بود که از همه آن؛ آمد کرونا ویروساین که 
تا این که بیشـترین مـردم جهـان    ؛ افکار بشري به وجود آورد و تحولی عظیم حاصل نمود

که یـک چیـز نادیـدنی چگونـه     ؛ سوم سخت در باره این پدیده به اندیشه و تفکر فرو رفتند
 تا حدي کـه تمـام سـالطین و حاکمـان روي کـره زمـین، قـدرت و       ؛ قدرت و توانایی دارد

ها حـاکم گـردد، و همـه     ها بزند و بر کافه آن توانایی بر زبان دارند را، دست رد بر سینه آن
کـه در سـایه ایـن    اي  به انـدازه ؛ ها را از آنان سلب سازد هاي اقتصادي و رشد و غیر آن راه

هاي تاریک آنان بشوید و فطـرت خـداخواهی و    فشار و سختی گرد و غبار را از صفحه دل
تـا  ؛ که همـه آمـاده بشـوند   ؛ با خداطلبی را در درون جهان سوم آشکار سازد طینت آمیخته

 هنگـامی کـه عـذاب   « همه به سوي اسالم و در نهایت خدا روي آورند، چنان چـه فرمـود:  
شدید) ما را دیدند گفتند: هم اکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیـم و بـه معبودهـایی کـه     (

  1»..کافر شدیم بودند همتاي او
که جز خـدا  ؛ شایان ذکر است، حکمت فراوان و ناخواندنی در نزول کرونا ویروس است

را  ×خضـر  ×هنگامی که موسی« آمده: |بر آن احاطه ندارد، در حدیثی از پیامبر
اي از آب برداشـت، خضـر    اي در برابر آن دو ظاهر شد، با منقارش قطره مالقات کرد، پرنده

                                                
 .84غافر:  }نَیقَالُوا آمنَّا بِاللَّه وحده وکَفَرْنَا بِما کُنَّا بِه مشْرِکفَلَما رأَوا بأْسنَا {. 1
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گویـد؟ خضـر فرمـود:     مـی چـه    گوید؟ موسی گفت:  می دانی پرنده چه به موسی فرمود: می
کـه منقـار   ؛ اي اسـت  دانش تو و دانش موسی در برابر علم خداوند همانند قطره»  گوید: می

حقایق موجود در موجودات ریز و کوچک در عـالم   ها  در این موقعیت 1»من از آب برداشت.
  دانند.  می در علم  راسخونو  ^را فقط ائمه

  #امام زمان یادي از و کرونا ویروس
قبل از آن که کرونا ویروس پا به جهان سوم بگذارد، چه بسیار مردم معاصـر هـیچ بـه    

اندیشـیدند، بـه     نمی یاد امام عصر نبوده و هیچ در علت و فلسفه غیبت ایشان فکر نداشته و
عوامـل  گاه در جستجوي آن نبودند کـه    طوري که اصالً به فراموشی سپرده شده بود! هیچ

آن  دها به خود بگویند: مـا بایـد درصـد    غیبت ایشان چه بوده، که شاید پس از کاوش از آن
 جـوش یافـت   طرف سازیم، کمتر کسی خود عوامل غیبت و یا موانع ظهور را برکه برآییم 

جویی برآید و بیندیشـد و بـه جسـتجوي عوامـل      که حقیقتاً در این امر درصدد چاره؛ شد  می
  ع ظهور بپردازد.غیبت و یا موان

  گوید: عامل غیبت گناه مردم است.  می یکی
  گوید: عامل غیبت حفظ جان حضرت از خطر دشمنان است.  می دیگري

  گوید: عامل غیبت کشتار اولیاء پیشین خداوند است. دیگري می

                                                
گرطبـق نقـل   یدرالمنثـور و کتـب د  » من الماء يعلم اهللا اال کما اخذ منقار یف یما علمک و علم موس«. 1

  .82تا 79ه از سوره کهف: یل آیزان ذیالم
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  گویند: عامل غیبت هجرت حضرت از فضا و محیط فساد است.  می برخی
  فران نعمت از سوي بیشترین مردم است.گویند: عامل غیبت ک  می بعضی
  ع ظهور، گناه و عصیان نوع مردم است.نگویند: ما  می برخی
  گویند: مانع ظهور عدم آمادگی مردم است.  می بعضی
تا ظلم و ستم جهـانی نشـود، عـدل جهـانی     ؛ گویند: مانع ظهور این است که  می برخی

  شود.  نمی عرضه
اقت حضرت را نداشته باشند، و در رفع ظلم و سـتم و  تا زمانی که مردم لی  بعضی گویند:

  دغدغه حضرت هماهنگ نگردند، ایشان ظاهر نشوند.
  شوند. میچند شرط و نشانه حتمی است، که تا وقوع نیابد حضرت ظاهر ن  برخی گویند:

بعضی گویند: مقدرات الهی است، هر وقت او بخواهـد و مشـیتش تعلـق بگیـرد ظـاهر      
  شوند. می

  غیبت انبیاء همانند #عصرغیبت امام 

البته گفتنی است، غیبت حضرت امر جدیدي نیست، بلکه، این پدیـده در میـان انبیـاي    
 کـه اعـالم  ؛ چـه روایـات زیـادي اسـت     بوده است، چنـان  نیز ^خداپیشین و دیگر اولیاء 

ــی ــت  م ــاء و غیب ــالی از روش انبی ــه  دارد، اجم ــه گون ــان ب ــاي آن ــرت  ه ــود حض اي در وج
  وجود دارد. #»االمر صاحب«

ابتداي غیبـت  ؛ زمانی از قوم خود غایب شد ×»صالح«نقل شده:  ×از امام صادق
گشـت، وي را بـا    جوان، متوسط القامه بود و هنگامی که به سـوي قـوم بـاز    ،مردي کامل
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شناختند، در آن هنگام مردم نسبت به وي سه گروه شـدند: گروهـی    اش نمی تغییر در چهره
  یقین داشتند. »صالح«سته سوم به وجود وي به عنوان منکر و گروهی متردد و د

گروهی رفت که در وي شک داشتند و فرمود: من صـالح هسـتم!   نزدنخست  »صالح«
که او را تکذیب کرده و زجر و شتم نمودند. پس از آن منکران نزد وي آمدند و با تنفر از او 

  هستم!من صالح  گاه نزد گروه سوم رفت و فرمود: روي گرداندند، آن
ورزیم، تـو صـالح    که هرگز با تو در آن شک نمی؛ آنان گفتند: به ما خبري را ابالغ کن
شتر ماده) را براي شما آوردم! گفتند: راسـت  ( »ناقه«هستی! او فرمود: من صالح هستم که 

رفـت و   آب مـی  رانـ گفتی، گفتند: ناقه چه عالئمی داشت؟ فرمود: یک روز براي آبشخور ک
چه  راست گفتی! و ما به خدا و به آن کرد. گفتند:  می ران دیگر آب را تركیک روز براي شت

اید  چه شما ایمان آورده ما به آن  اي ایمان آوردیم و شکاکان و مستکبران گفتند: را که آورده
؛ غایب شدن) هفت روز در فترت به سـر بردنـد  ( کافر هستیم. قوم بعد از بیرون رفتن صالح

  به جز همان احکامی که در دست داشتند.، ختندشنا  نمی که امامی را
 فرمـود:  ×ها آمد، همه اطراف او جمع شدند و امـام  در میان آن» صالح«هنگامی که 

  1»است. ×مثل صالح پیامبر ‘این را بدانید که مثَل علی و قائم «

  ×هشت سال غیبت موسی و  بیست

 باشـد،  مـی  ‘»موسی بن عمران«سنتی از  ×در قائم« فرمود: ×نیز امام صادق
                                                

 ن للصدوق ره.یکمال الدبه نقل از  216-51/215بحاراالنوار:. 1

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  398(    

من عرضه داشتم: سنت موسی بن عمران چـه بـوده اسـت؟ فرمـود: مخفـی       ):راوي گوید(
  بودن تولد و غیبت وي از قومش بوده است.

 و  از اهل و قوم خـود غایـب شـد؟ فرمـود: بیسـت      ×عرضه داشتم: چه مدتی موسی
  1»ها غایب گشت. هشت سال از آن

  #امام عصر در ^شباهت انبیاء

وارد شدم و تصمیم داشـتم از   ×من بر امام باقر« گوید: ،از محمد بن مسلم نقل شده
سؤال کنم، نخست حضرت به من فرمود: اي محمد بن مسلم! در قائم  ^قائم آل محمد

یونس بن متـی، یوسـف بـن یعقـوب، موسـی،       :آل محمد شباهتی از پنج پیامبر وجود دارد
  .|عیسی و محمد
باشـد، در حـالی کـه      مـی  مراجعه حضرت از غیبتش؛ دارد ×که به یونس اما شباهتی

بعد از زیادي سن به طور جوان خواهد آمد، و اما شباهتی که بـه یوسـف بـن یعقـوب دارد،     
که براي پدرش یعقوب بـا نزدیکـی   ؛ غیبت از خواص و عام مردم و برادرانش و اشکالی بود

  جود آورده بود.پدر و اهل شیعیان او به وو مسافت بین او 
ادامه ترس او و طوالنی شدن غیبـت و مخفـی بـودن    ؛ و اما شباهتی که به موسی دارد

کـه تـا زمـان اذن الهـی در ظهـور و      ؛ والدت و رنج شیعیان بعد از او از اذیت و خواري بود
  رت و تأیید او بر دشمنش دیدند.صن

                                                
  .51/216بحاراالنوار: . 1
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دارد، اختالفی است که مـردم دربـاره وي داشـتند، تـا      ×و اما شباهتی که به عیسی
اي دیگر گفتند: مـرده اسـت،    ها گفتند: به دنیا نیامده است و طایفه اي از آن حدي که طایفه

  اي دیگر گفتند: کشته و به دار آویخته شده است! و طایفه
 قیام با شمشیر و کشـتن وي دشـمنان  ؛ دارد |و اما شباهتی که به جدش مصطفی

باشد، و این که حضرت با شمشیر و ترس  میطواغیت  رسول او و زورگویان و دشمنانخداو
قیام سـفیانی  ؛ آید، و از عالمات قیام وي گردانده و پایین نمی شود، و پرچم وي بر میي ریا

باشـد و منـادي وي     می که از آسمان در ماه رمضان؛ اي است از شام و قیام یمانی و صیحه
  1»دهد.  می پدرش ندا را به نام خود و نام

گوید: من همراه با مفضل بن عمـر و ابوبصـیر و ابـان بـن تغلـب بـر       » سدیر صیرفی«
که بر خاك نشسته و عبایی ؛ وارد شدیم حضرت را نظاره کردیم ×موالیمان امام صادق

هایش کوتاه است و همانند پدر فرزند مرده، در نهایت غـم   بدون یقه بر دوش دارد و آستین
ریزد، حزن به قدري بر وي چیزه شـده، تـا حـدي کـه رنگـش        می ر شدید اشکو سوز جگ

فرمـود: اي آقـاي    هاي چشم وي را پر کرده، در حالی که می حدقه ،تغییر یافته بود و اشک
من! غیبت تو خواب را از من ربوده و آرامـش را از مـن گرفتـه و تسـکین را از دلـم سـلب       

  .!!نموده است
اي ابـدي کشـاند،    مصائب و اندوه تو، حزن مرا به غم و غصهاي آقاي من! غیبت تو و 

                                                
  .218-51/217بحاراالنوار:. 1
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کند، مـن بـا اشـک و      می که یکی پس از دیگري مفقود خواهند شد و جمع را پراکنده و فنا
کـنم، بـه جـز ایـن کـه        نمـی  ام نظـر  ام به مصائب و بالیاي متراکم پیوسـته  هاي سینه ناله

  یابد!  می ها در نظرم تجسم ترین آن ترین و عظیم بزرگ
سوز حضرت عقل از سر ما ربـود   هاي جان هاي عظیم و غصه گوید: خبر از ناله میسدیر 

و دل ما را آشفته کرد و خیال کردیم حادثه سختی براي ایشان پیش آمده، به ناچار گفتیم: 
؛ عالی فرا رسیده است؟! حضرت آهی کشـید کـه از آثـار آن    چه مصیبت بزرگی براي جناب

نظر افکندم، آن کتـابی اسـت    1»رفج«و فرمود: من در صبح امروز در  شکم مبارکش برآمد
و پس از آن بـه   ^و ائمه |که مجموعه بالیا و هر آن چه تا روز قیامت براي پیامبر

و غیبت وي  ^دارد، در آن کتاب تولد قائم آل محمد ها را در بر ي آن آید، همه میوجود 
هـا در آن زمـان گرفتـار     ن بـه بلـوا و سـختی   شـود و مؤمنـا   را یافتم. که بسیار طوالنی می

هاي آنـان در طـول زمـان غیبـتش بـه       ها در دل که شک؛ رسد  می شوند و کار به جایی می
هـاي خـود    گردند و رشته اسالم را از گردن میمرتد  ینشانها در د آید. و بیشتر آن  وجود می

و هر انسانی اعمـالش را بـه   « فرماید:  می اي که خداوند درباره آن آورند، آن رشته میبیرون 
                                                

ـ  ياری: اخبار بسـ دیگو یم نیدر شرح اربع یبهائ خی: شسدینو یالبحار م نهیدر سف ی. محدث قم1 کـه   دهیرس

گذارده که آنچـه تـا روز    یدو کتاب به نام (جفر) و (جامعه) باق ×رمومنانیبه امالء ام |امبریپ
کنـد کـه    ینقل م ×صادق ماز اما یاتیبه استناد روا ینیشود در آن موجود است، کل یحادث م امتیق

به  يگریپس از د یکیکه ؛ بوده ×در دست ائمه وستهیموجود است و پ #آن دو کتاب نزد امام عصر
  نموده است. یم دامام بعد از خود مستر
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  1»ایم. گردنش آویخته
کـه در ایـن حالـت رقـت و     ؛ باشد  می ترین این اعمال در ارتباط با والیت منظور از مهم

  ها بر من مستولی گشت. ها و غم ه شد و حزنرالتیام بر من چی
ایـن  چه که در  د، ما را نسبت به آنیما عرضه داشتیم: اي پسر رسول خدا! محبت فرمای

  باره، مطلع بوده و نزد خود دارید، باخبر سازید!
عملـی   ^حضرت فرمود: خداوند تبارك و تعالی سه چیز را دربـاره سـه نفـر از انبیـاء    

  سازد: میدرباره قائم ما نیز جاري  و ساخت
و  ×و غیبـتش را هماننـد غیبـت عیسـی     ×والدت ایشان را همانند والدت موسی

نهد و عمر بنده صـالح    می ×ند طوالنی شدن عمر نوحطوالنی شدن عمر ایشان را همان
  دهد. را دلیل بر طوالنی بودن عمر ایشان قرار می ×یعنی خضر

علل این سه معنا را بـراي مـا روشـن بفرماییـد!      !من عرضه داشتم: اي پسر رسول خدا
کـه زوال  ؛ چنین بود هنگـامی کـه فرعـون واقـف شـد      ×حضرت فرمود: والدت موسی

یابد، فرمان صـادر کـرد تـا کاهنـان را اظهـار       میتحقق  ×ست موسیحکومت وي به د
کنند، آنان حاضر شدند و فرعون را به اصل و نسب موسی راهنمایی نمودند. گفتند: ایشـان  

در آن هنگام فرعون پیوسته مأموران خود را فرمـان داد تـا   ؛ اسرائیل خواهد بود از نسل بنی
هـا را   ها را بیرون آورند و همه آن افند و اطفال آنرا بشک ،هاي زنانی که حامله هستند شکم

                                                
1 .}ف رَهطَائ نَاهانٍ أَلْزَمکُلَّ إِنْسیو هنُق13اسراء:  }ع.  

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  402(    

هـزار نفـر    تا حدي که بیش از بیسـت ؛ آمیز به قدري متراکم بود سر ببرند و این عمل فجیع
  طفل را به قتل رساندند!

شـان، و سـایر    تالعباس، هنگامی که پی بردند حکومت و سلطن امیه و بنی بنی چنینهم
 مـا ضـایع و بـه هالکـت     ×ها همه بـه دسـت قـائم    آنگران از  امراء و سرکشان و ستم

بیـت و نسـل    رسند، دشمنی ما را به دل گرفتند و شمشـیرهاي خـود را در کشـتار اهـل      می
که بـه  ؛ رحمانه آنان به خاطر آن بود  تند و چنین اقدام ظالمانه و بیساخبه کار  ^پیامبر

ایشان را بـراي احـدي از    که امر؛ دست یابند، ولی خداوند ابا ورزیده است ×کشتن قائم
نماید، اگرچه مشرکان اکـراه بـر آن     می گران روشن سازد و بدین گونه نور خود را تمام ستم

  1داشته باشند.
چنین بود، که یهودیان و نصاري، اتفـاق   ×فرماید: غیبت عیسی می ×امام صادق

 هـا او  و آن« د:چه فرمـو  ها را تکذیب نمود، چنان داشتند که وي کشته شده، ولی خداوند آن
  2».ها مشتبه شد! ) را نکشتند و به دار نیاویختند و لکن امر براي آن×عیسی(

زیرا امت به خاطر طوالنی شدن غیبت، وجود حضـرت  ؛ نیز چنین است ×غیبت قائم
گونـه بـوي هـدایت را استشـمام       چه برخی از گویندگان کـه هـیچ   ورزند. چنان  می را انکار
گوینـد: حضـرت بـه      می حضرت هنوز به دنیا نیامده است. برخی دیگر گویند:  می اند، ننموده

                                                
  از سوره مبارکه صف. 8ه یاز توبه و آ 32ه یمضمون آ. 1
2 .}هنْ شُبلَکو وهلَبا صمو ا قَتَلُوهم157نساء:  }و. 
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گـردد،   میاي دیگر که به خاطر گفتارش کافر  دنیا آمده، ولی از دار دنیا رفته است و گوینده
گوینـد:   مـی شده است، گروهی دیگر  دار نمی گوید: امام یازدهم ما عقیم بوده و بچه میزیرا 
گوینـد: روح    مـی  اي با جرأت و جسارت بر خـدا  اند، و عده بیش از سیزده نفر بوده ^ائمه
  1»گوید.  می در بدن دیگري سخن ×قائم

چنین بود، و گـر چـه یـازده مـورد را در ابتـداء سـخن        ^آري وضع غیبت اولیاء خدا
گـردد و آن پشـت کـردن بـه خـدا و روي       ها در یک عامل جمع می برشمردیم که همه آن

که موجـب غیبـت اولیـاء خـدا بـه ویـژه غیبـت طـوالنی امـام          آوردن به کفر و الحاد بود، 
آمد، کرونا ویروس اثـر گنـاهی بـود کـه پـدر و      ویروس تا این که کرونا ؛ گردید #عصر

از حضـور در  ( شـان  مرتکـب شـدند و موجودیـت    )به عنوان ترك اولـی ( مادرمان آدم و حوا
 کرونـا ویـروس  شان) را از دست دادند، آري  بر تن لباس هاي فراوان و حتی بهشت و نعمت

؛ همه امکانات را بر همه بشریت اکنون بسته است، و به قدري حاکی از خشم الهـی اسـت  
بـا  ؛ که همه مردم جهت حفظ سالمتی خود باید در خانه بمانند، و این ظاهر داسـتان اسـت  

دلیـل و حکمـت نبـوده     بی این که در حقیقت همه مردم را زندانی کرد، و این زندانی کردن
  است.

اي از مردم جدا شده و در تنهایی و یـا   در مقاطعی حساس به گونه ^چون اولیاء خدا
گران و ظالمان نبوده است، همان گونـه   اند و این جز به خاطر وجود ستم زندانی به سر برده

                                                
  ن صدوق ره.یبه نقل از کمال الد 221-51/220بحاراالنوار:. 1
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که به تنهایی و غربت ؛ سال قمري است 1181حدود  #که اکنون حضرت صاحب األمر
تـا سـالم   ؛ چون انبوه کرونا ویروس فـرار کـرده اسـت    که گویا از مردمی هم؛ برد ه سر میب

  بماند.
سال حـق   25گران و ظالمان کشید، که حدود  نیز جدشان امیر المؤمنین چه قدر از ستم

که گرچه به ظاهر در زندان سربسته و مسدود نبود، ولـی دنیـایی کـه    ؛ او را ظالمانه گرفتند
هـایش در نـاموس    نفره بدتر بود، ولی نفـرین   از زندان سلول و تک؛ گذراندسال  25در آن 

ها در قالـب کرونـا ویـروس     انداز بود. که اکنون شاید همان نفرین خلقت و جو زمین طنین
گـران و ظالمـان زمـان     که همه وارثـان سـتم  ؛ پیشگان دوران را گرفته آمده و گریبان ستم

  حضرت بودند.
همه مردم را واقف سازد، که شما سبب زندانی شدن اولیـاء خـدا    تا؛ کرونا ویروس آمده

نشـین   همه شـما را خانـه  ؛ ام تا عالوه بر این که العمل شما آمده شدید، من به عنوان عکس
چندین موارد دیگر از ضـررهاي  ؛ نایکه تا این جا مقابله به مثل است، ولی عالوه بر ؛ کنم

ر کفران نعمت شما هستم و افزونی عـذاب دسـت   فاحشی را بر شما تحمیل نمایم، چون آثا
و اگـر ناسپاسـی کنیـد مجـازاتم شـدید      « چه فرمـود:  بلکه چون مأمورم چنان؛ خودم نیست

  1»است.

                                                
 .7م: یابراه }دیلَشَد یولَئنْ کَفَرْتُم إِنَّ عذَابِ{. 1
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  الهی اقتدار و کرونا ویروس

کرونا ویروس پا به عرصه جهان سوم گذارد، مردم به زندگی معمـول و  ؛ از آن که پیش
به همـان سـو   ؛ گرفت میها قرار  عادتی خود مشغول بوده و به هر نحوي که در فراخور آن

هـاي   چـرا کـه راه  ؛ مسـتقیم  هـاي غیـر   شـدند. خـواه راه مسـتقیم باشـد یـا راه      هدایت می
فاصـله   تـرین  ها یک راه است و آن نزدیـک غیرمستقیم بسیار زیاد است. ولی راه مستقیم تن

هـا و   بلکـه در امـت  ؛ بین دو نقطه است و این روش نه تنها در آحاد و تک تک مـردم بـود  
هـا کـه مـدعی     و بیشـتر آن « جوامع معاصر و پیشینیان نیز وجود داشت، چنان چه فرمـود: 

  1»..ایمان به خدا هستند مشرکند
  شود:  می اشاره ي پیشینها حاد امتدراین جا به برخی موارد از کفروشرك وال

  ×قوم نوح

 به استناد روایـت نیکـو   ×که حضرت نوح؛ بوده ×شینیان قوم نوحییکی از اقوام پ
حسن)، دو هزار و پانصد سال زندگانی کرد، هشتصد و پنجاه سال داشت که بـه پیـامبري   (

بـود  مشغول ساختن کشتی  بهپیامبر بود و دویست سال  2مبعوث شد و نهصد و پنجاه سال
و پانصد سال بعد از آن که از کشتی فرود آمد و آب از زمین خشک شد و شهرها بنا کرد و 
فرزندان خود را در شهرها ساکن گردانید، هنگامی کـه دو هـزار و پانصـد سـال بـه پایـان       

                                                
  .106وسف: ی }ؤْمنُ أَکْثَرُهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشْرِکُونَیوما {. 1
 .14عنکبوت: . 2
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 السـالم علـیکم   :ملک الموت به نزد وي آمد و حضرت در آفتاب نشسته بود و گفـت ؛ رسید
اي؟ اي ملک المـوت!، گفـت:    رد و پاسخ سالم داد و گفت: براي چه آمدهآو سر بر ×نوح
ام تا روح تو را قبض کنم. نوح فرمود: اجازه هست از آفتاب به سایه بروم؟ گفت: بلـی.   آمده

؛ آن چه بـر مـن از عمـر دنیـا گذشـته اسـت       !ایشان به سایه رفت و گفت: اي ملک الموت
اند به جـاي آور، آن گـاه ملـک     د، آن چه تو را فرمودهاب به سایه بوتهمانند این آمدن از آف

  1الموت قبض روح مقدس آن حضرت را نمود.
سیصـد   ×نقل کـرده، حضـرت نـوح    ×علی بن ابراهیم با سند نیکو از امام صادق

؛ سال در میان قوم خود مانده و همواره آنان را به سوي توحید و فرامین الهی دعـوت نمـود  
هـزار قبیلـه از    12ها را نفرین کنـد کـه    خواست آن  می ×وحولی هیچ توجهی نکردند. ن

 :نخست در آستانه طلوع آفتاب بر ایشان وارد شدند، نوح سـؤال کـرد  ؛ قبایل مالئکه آسمان
تا اکنـون  ؛ ایم ما از مسافت پانصد سال راه از آسمان به سوي شما آمدهگفتند: شما کیستید؟ 

  .  !!کنیم که بر قوم خود نفرین نکنید  می ایم و از تو درخواست خدمت شما رسیده
ها مهلت دادم، و بعـد از آن تـا ششصـد سـال پایـان       نوح فرمود: من سیصد سال به آن

گـاه دوازده   آنتا شان کند،  یافت. در این سیصد سال نیز ایمان نیاوردند. باز اراده کرد نفرین
فتند، حضرت سـؤال کـرد:   حضور یا نزد ایشاننیز هزار قبیله از قبایل فرشتگان آسمان دوم 

                                                
ــال. 1 ــ یام ــدوق:یش ــص االنب413خ ص ــ، قص ــدی ــاف87:ياء راون ــار8/284:ی، ک ــخ پی، ت ــه ی امبران عالم

  .1/247:یمجلس
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ایم، و از شما درخواست داریم کـه   شما کیستید؟ گفتند: ما از آسمان دوم محضر شما رسیده
  .!!بر قوم خود نفرین ننمایی

فرمود: در این مرحله نیز سیصد سال به آنان مهلـت دادم، کـه پایـان آن بـه      ×نوح
 درتصـمیم در نهایـت ایشـان    که؛ رسید، ولی در این مدت نیز ایمان نیاوردند مینهصد سال 
ها  جز آن« اي نازل فرمود: که حق تعالی براي او چنین آیه؛ ها اراده قطعی کرد بر نفرین آن

دیگـر هـیچ کسـی از قـوم تـو ایمـان نخواهـد آورد پـس از         ؛ اند کنون) ایمان آورده( که تا
  1»!.کردند غمگین مباش  می کارهایی که

دسـت بـه دعـا بـر     ؛ دید وجود پیامبر خدا در مردم هـیچ تـأثیري نـدارد    ×وقتی نوح
هـیچ یـک از کـافران را بـر روي      !پروردگارا« عرضه داشت:؛ قوم خویش بلند کرد تهالک

ند و جز نسلی نک میها را باقی بگذاري، بندگانت را گمراه  زمین باقی مگذار، چرا که اگر آن
  2»آورند.  نمی فاجر و کافر به وجود

ان داد: درخت خرما بکارد، مشغول به غرس نهال بود، قـوم وي  ممانی خداوند به او فرز
به او گفتند: مرد پیر نهصد ساله به کاشـتن  ؛ حضرت را سخت استهزاء نمودند ،بر او گذشتند

چند سالی گذشت درخت خرما به ؛ کردند  می درخت خرما مشغول است و بر او سنگ پرتاب

                                                
 .36هود:  }فْعلُونَیبتَئس بِما کَانُوا ؤْمنَ منْ قَومک إِلَّا منْ قَد آمنَ فَلَا تَیأَنَّه لَنْ {. 1

 }لدوا إِلَّـا فَـاجِرًا کَفَّـارا   یضلُّوا عبادك ولَا یارا إِنَّک إِنْ تَذَرهم ینَ دیرب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ منَ الْکَافرِ{. 2
  .27-26نوح: 
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  1..باز قوم به استهزاء ایشان پرداختند؛ ها را ببرد ختدر؛ مأمور شد ،ثمر نشست
مأموریت ساخت کشتی به وسیله جبرئیل بر نوح آمد، طـول  ؛ پس از نفرین و اجابت آن

کـه کـار   ؛ آن هزار و دویست زراع و عرض آن هشتصد زراع و ارتفاع آن هشتاد زراع باشـد 
  2کشتی و ساخت آن به پایان رسید.

ها بـا   نوح از هر حیوان جفتی از آن :ودمفر؛ نقل شده ×م صادقنیز با سند نیکو از اما
همه را بر کشـتی سـوار   ، ها هشتاد مرد بودند کسانی که به او ایمان آورده بودند و تعداد آن

  3که داخل مکن که زن و یک پسر او بود.؛ یشتر به تو خبر دادیمپها که  به جز آن؛ کن
ناگهان از وسـط تنـور آب   ؛ نان مشغول بود تنزمانی همسر نوح در مسجد کوفه به پخ

فرمان خـدا صـادر   ؛ را مسدود ساخت و متوجه شد تنورجوشید، که نوح بر سر تنور آمد و در 
شده و همه مجموعه حیوانات مشخص شده را بر کشتی سوار کرد و به طرف تنور آمد ودر 

ا از سـوي دیگـر   ه آن را مفتوح ساخت و آن گاه باران آسمان از یک سو و جوشیدن چشمه
  4به تدریج آب عالم خاکی را فرا گرفت.

 :آنگـاه نـوح عرضـه داشـت    ؛ سـایید   کـه کشـتی بـه آسـمان    ؛ آب به قدري فراوان شد
آب خـود را فـروکش، و اي    !اي زمـین  :احسان کن، ناگهان به زمین گفتـه شـد   !پروردگارا

                                                
 ات.یمضمون آ 39و  38هود: . 1

 .256-1/254:یامبران عالمه مجلسیخ پی، تار1/325م: یبن ابراه یعل یر قمیتفس. 2

 .40هود:. 3

  .13-11قمر: . 4
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نـا بـود بـه هالکـت     ها کـه ب  از باریدن باز ایست، آب به زمین فرو رفت و همه آن !آسمان
  1رسیدند و کشتی بر کوه جودي قرار گرفت.

؛ زمین مانده بود و به زمین فرو نرفـت  رويآب آسمان  :که است این است وآناي  نکته
در آن هنگـام بـه    .ها به سوي دریاها هدایت شد آن آب؛ چون فرمان بر آن صادر نشده بود

هـایی   با سالمت و برکاتی از ناحیه ما بر تو و بر تمـام امـت   !اي نوح« نوح فرمان داده شد:
منـد   ها بهـره  ها را از نعمت هایی نیز هستند که ما آن از کشتی) فرود آي! و امت( اند که با تو

  2»خواهیم ساخت.
در موصـل از کشـتی فـرود آمدنـد و     ؛ حضرت فرمود: نوح و مؤمنانی که با ایشان بودند

که وي را با خود به کشـتی بـرده   ؛ مودند و همراه نوح دختري بودشهر هشتاد نفري را بنا ن
؛ نقـل شـده   |که نسل مردم از او تشکیل یافتند. و بدین سبب بـود کـه از پیـامبر   ؛ بود

  3نوح پدر همه مردم است. ×فرمود: حضرت نوح یکی از دو پدر است، یعنی بعد از آدم

  نکته مهم توجه به دو

 ـ ارحم الراحمینی خداوند متعـال 1نباید فراموش شود: که ؛ در این جا نکته مهمی است
  ـ اقتدار الهی در خشم و عذاب شدید.2

                                                
 .44هود:. 1

 .48هود:. 2

  .1/256:یامبران عالمه مجلسیخ پی، تار1/326م:یبن ابراه یعل یر قمیتفس. 3
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 ×کـه نــوح ؛ معلـوم شــد  ×در خـالل گفتــار و داسـتان حضــرت نـوح    توضـیح: 
و هرگونه استقبال و روي آوردن با نشاط بـه ایشـان   ؛ از سوي خداي متعال بوداي  ادهتفرس

که ایشان به سوي مردم ؛ باشد به خداوند متعال میدر حقیقت حکایت از توجه عمیق مردم 
گردانی نسـبت بـه ایشـان اعمـال      توجهی و روي ارسال فرموده و بر عکس نیز هرگونه بی

العیاذباهللا) تمسخر و تحقیر دستگاه خداونـد  ( گردد و یا ایشان را به تمسخر و تحقیر بگیرند
  .  شد می محسوبمتعال 

اه سال پیـامبري نـوح بـا مـردم گفتگـو و برخـورد       در حدود نهصد و پنج؛ با این وصف
داند  به تعداد همه برخوردها که فقط خدا می؛ خواه مالقات فردي و یا اجتماعی بوده؛ داشته
به خداوند متعال جسارت شده اسـت. و از روي انصـاف ایـن    ؛ توجهی مردم به حضرت و بی

  اند.  ها جز عذاب و هالکت چیز دیگري مستحق نبوده تحقیر
قبیلـه از   12000افتـد. خداونـد    ل بنگرید بعد از سیصد سال نوح به فکر نفـرین مـی  حا

شـود، و بـاز    نماید و این داستان سه بار تکرار می مالئکه جهت ممانعت از نفرین ارسال می
این خیلی مایـه شـگفت   ؛ نماید خداوند به بنده گنهکار و مصر بر گناه رحمتش را ارسال می

  رحم الراحمینی خداوند متعال است!!!!.این مصداق بارز ااست. 

  عذاب شدید خشم و الهی در اقتدار

تا آن کـار بـه   ؛ براي انجام هر کاري وسایل متناسب با آن باید باشد؛ نکته دوم این که
کاري  انتها برسد. براي کشاورزي بیل و کامباین و گاه داس و غیر آن الزم است. براي برق

براي بنایی شاقول و تراز و متر و شمشـه و  ؛ رقی الزم استسیم و سوئیچ و پریس و ابزار ب
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  غیر آن الزم است.  
طبیعی اسـت کـه نـوح و مؤمنـانش     ؛ حال در مورد هالکت مردم از جانب خدا بیندیشید

بـر همـه مـردم جهـان     ؛ که با وسیله قتل که آن زمان شمشیر بـوده ؛ باید به تعدادي باشند
  فائق بیایند و همه را بکشند. نخست این ابزار الزم و معمول و مرسوم نبوده است.  

آب همـه را   بـه وسـیله  تنها اختصاص به خودش دارد؛ که يولی خداوند متعال با اقتدار
بلکـه بـرعکس آب   ؛ با این که آب ابزار مرگ نیست؛ غرق کرده و به هالکت رسانده است

  1»اي را از آب آفریدیم. ما هر چیز زنده« زندگانی است، چنان چه فرمود:ابزار حیات و 

  ×داستان ابراهیم
مـنجم نمـرود    ×پدر حضرت ابـراهیم « :نقل شده ×به سند صحیح از امام صادق

هـا مـنجم در    پس شـبی از شـب  ؛ کرد بن کنعان بود، و نمرود بدون نظر او هیچ کاري نمی
ام،  رسید به نمرود گفت: در این شب امـر عجیبـی دیـده   وقتی صبح فرا ؛ ستارگان نظر کرد

شـود کـه    اش منعقـد مـی   اي؟ گفت: دیدم که در زمین فرزندي نطفـه  نمرود گفت: چه دیده
. پـس  !!شـود  مـی و در اندك زمانی دیگر مادر او به وي حامله  !!ما در دست اوست تهالک
؟ گفت: نه و او در علـم نجـوم   اند نمرود تعجب کرد و گفت: آیا زنانی به او حامله شدهازآن 

سوزانند، ولی ایـن را نیافتـه بـود کـه خداونـد او را نجـات        می یافته بود که وي را به آتش
  خواهد داد!

                                                
  .30اء: یانب }یء حیوجعلْنَا منَ الْماء کُلَّ شَ{. 1
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تا مردان را از زنان جدا سـازند و مـردان را از آن    :در آن هنگام نمرود فرمان صادر کرد
بـا همسـرش    ×و زنان در خانه بمانند و در همـان شـب پـدر ابـراهیم     کنندشهر بیرون 

مجامعت کرد و نطفه ابراهیم منعقد شد. و گمان برد که همین فرزند خواهـد بـود. آن گـاه    
دانستند و به مادر ابراهیم نظـر افکندنـد.    میها هرچه در شکم بود  زنان قابله را طلبید و آن

ها نیافتند و گفتنـد: مـا در    که قابله؛ ر پشت او چسباندحق تعالی آن چه در رحم وي بود را ب
  .  !!بینیم  نمی شکم این زن چیزي

بـرد، زن  بمتولد شد پدرش خواست که وي را نزد نمـرود   ×وقتی ابراهیم؛ پس از آن
گفت: پسر خود را به نزد نمرود مبر که او را بکشد، بگذار من او را به یکی از غارها ببـرم و  

تا اجلش فرا رسد و تو پسر خود را به دست خود نکشته باشی، پدر گفـت:   در آن جا بیفکنم
  ببر.

او را به غاري برد و به او شیر داد و بر در غار سـنگی انـداخت    ×آن گاه مادر ابراهیم
گشت، در آن هنگام خداوند روزي او را در انگشت کوچک خودش مقـرر فرمـود، کـه     و بر

که ؛ کرد میمکید و در روز آن قدر نشو و نما   می شیر انگشت خود را در دهان کرده و از آن
به موازات رشد در یک هفته بود، و نیز رشد او در یک هفته مساوي با یک مـاه بـود و نیـز    

  ها بدین منوال سپري شد.   مدت  به موازات رشد او در سال بود، ماهدر 
حـال بچـه جویـا    به من اجازه بده به سوي غار روم و از ؛ روزي مادرش به پدرش گفت

دیـد کـه ابـراهیم زنـده اسـت و      ؛ شوم؟ پدر به او اجازه داد. وقتـی مـادر بـه غـار وارد شـد     
درخشد، او را به بغل گرفت و به سینه خود چسباند و بـه او   میهایش همانند دو چراغ  چشم
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پدرش جویاي حال وي شد. مادر گفت: او را در خاك پنهـان کـردم و     گشت، شیر داد و بر
که گاهی بـه بهانـه کـاري از پـدر ابـراهیم غایـب       ؛ ، پس از آن همواره چنین بودگشتم بر

کـرد.   مـی داد و بـه منـزل مراجعـه     میرسانید و او را شیر   می گردید و خود را به ابراهیم می
ابراهیم جامه مادر را گرفـت.  ؛ گردد روزي مادر رفت و او را شیر داد و زمانی که خواست بر

  شده است؟مادر گفت: تو را چه 
پس از آن ؛ ابراهیم گفت: مرا با خود ببر، مادر گفت: اکنون باش تا از پدرت اجازه بگیرم

؛ کـرد  میداشت و امر خود را کتمان  میشخص خود را مخفی ؛ ابراهیم پیوسته در آن غیبت
کم ظاهر شد و به طور علنی دین خود را علنی کرد و خداوند قدرت خود را در حق او  تا کم

  1».ساختآشکار 

  شکن  ابراهیم بت

قـوم   ×نقل کرده: هنگامی که حضـرت ابـراهیم   ×علی بن ابراهیم از امام صادق
رزیدنـد،  و میپرستی اصرار   ها بر بت با دلیل و برهان منع کرد و آن ها خود را از پرستش بت

؛ گاه رفتند، ابراهیم تصمیم بـر رفـتن نگرفـت    که همه اهل شهر به عید؛ روز عید فرا رسید
  گزیده و همه رفتند.   خانه بر  که برعکس همه وي را به عنوان نگهبان بت

خانه شد و بـه نزدیـک هـر      ابراهیم طعامی برداشت و داخل بت؛ وقتی هیچ کسی نبود
داد   نمی گفت: بخور و حرف بزن، وقتی پاسخ  می ها خطاب کرده ها رفت و به آن یک از بت

                                                
  .1/206:یر قمی، تفس339-1/337:یاء مجلسیخ انبی، تار138النعمه للصدوق:ن و تمام یکمال الد. 1
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ها چنـین کـرد،    شکست تا آن که با همه آن میگرفت و دست و پایش را  میتیشه یا تبر را 
  خانه آویخت.    بت رسپس تیشه یا تبر را بر گردن بت بزرگ در صد

گفتنـد: هـر   ؛ گشتند و صحنه را دیدنـد  گاه بر وقتی پادشاه و امرا و لشکر و رعایا از عید
خود است و کشته خواهـد شـد.   کسی این کار را با خدایان ما کرده است او از ستمکاران بر 

و  گوینـد،   می کند و او را ابراهیم میها را به بدي یاد  این جا جوانی هست که این بت :گفتند
او فرزند آذر است، آن گاه وي را نزد نمرود آوردند، نمرود به آذر گفت: با من خیانت کردي 

  دي.نموو این فرزند را از من مخفی 
گوید: من حجتی در این بـاب دارم و   میو ، !مادر اوست این عمل !آذر گفت: اي پادشاه

آن چـه  ؛ اي اگر او نباشد الاقل فرزندان از براي ما بمانند و اکنـون کـه بـر او دسـت یافتـه     
  .  !!خواهی با او انجام بده و دست از کشتن فرزندان مردم بردار

طفـل را   در آن هنگام نمرود مادر ابراهیم را طلبید و گفت چـه علتـی داشـت کـه ایـن     
ایـن کـار را    !تا این که بر سر خدایان ما چنین کرد؟ مادر گفـت: اي پادشـاه  ؛ مخفی کردي

کشـی و نسـل آنـان      مـی  چون دیدم که اوالد رعیت خود را؛ براي مصلحت رعیت تو کردم
بـه  ؛ گشت. گفتم اگر فرزند من آن فرزندي باشد که در ستارگان دیده شده اسـت   می ضایع

ولـی یقـین بـر آن    ؛ او را بکشد و دست از کشتن فرزنـدان مـردم بـردارد    دهم تا  می پادشاه
  نداشتم تا اکنون که چنین دیدم و تسلیم هستیم.  

آن گاه به ابراهیم گفت: چـه کسـی   ؛ نمرود عذر او را قبول کرد و نظرش را صواب دید
هـا کـرده اسـت. پـس      فرمود: بـزرگ آن  ×را بر خدایان ما آورده است؟ ابراهیم این بال

zeinabian.ir



 )415(اول/ کرونا ویروس در بعد دنیوي/ بخش پنجم/ بعد فرهنگی  فصل 

آن گاه نمرود با قوم خود در باره ابراهیم مشاوره نمود، !سؤال کنید از آنان اگر حرف بزنند؟ 
  اید. ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یاري کنید اگر یاري کننده :آنان گفتند

چـون بـه    ،و اصحابش همـه  ×فرمود: فرعون زمان ابراهیم ×آن گاه امام صادق
و اصـحابش همـه    ×همه اوالد زنا بودند ولی فرعون موسـی  ،کشتن پیامبر راضی شدند

او و بـرادرش را بگـذار و    :ها نکردند، بلکه گفتنـد  چون حکم به کشتن آن ،زاده بودند حالل
  شوند.   میضی ناچون به کشتن پیامبر جز اوالد زنا ر؛ همه ساحران را جمع کن

؛ براي آتش زدن او مـردم هیـزم جمـع کننـد     :و دستور داد پادشاه ابراهیم را حبس کرد
؛ خواستند وي را در آتش بیفکننـد   می و فرا رسید روزي که....وقتی انبوهی از هیزم جمع شد

بزرگ و منظر رفیعـی سـاخته    ید ساختمانونمرود و لشکرش همه بیرون آمدند و براي نمر
راهیم باشد و ببیند کـه ابـراهیم چگونـه در    که پادشاه از قله بلند ساختمان ناظر بر اب؛ بودند
توانست به نزدیک آتش رود تـا او را    نمی را آوردند کسی ×سوزد. وقتی ابراهیم میآتش 

در آتش اندازد، چرا که از جهت شدت حرارت و شعله آتش از فاصله یـک فرسـخی پرنـده    
ن تعلـیم داد. وقتـی   آمد و ابزار منجنیق را به آنـا شیطان قدرت پرواز نداشت. در آن هنگام 

 چه بر روي مبارك ابراهیم زد و گفت: بـر  آذر آمد و طپان؛ حضرت را در منجنیق قرار دادند
از آسـمان و   یاي که بر آن پایبندي. وي قبول نکرد، در آن حـال خروشـ   گرد از آن عقیده

آمد و هیچ چیز نماند مگر این که براي ابراهیم طلب نصرت نمـود. زمـین عرضـه     زمین بر
اجازه  چگونه؛ بر پشت من احدي به جز ابراهیم نیست که تو را عبادت کند !خداوندا :اشتد

  دهی او را بسوزانند؟ می

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  416(    

سوزانند؟ خداوند متعال فرمود: اگر مـرا   میخلیل تو ابراهیم را  !فرشتگان گفتند: خداوندا
بـر روي   ×خلیـل تـو ابـراهیم    !جبرئیل عرض کرد: خداوندا  کنم،  می بخواند او را اجابت

اي تـا   بر او مسلط کـرده دشمن او را که تو را عبادت کند، ؛ زمین که به جز او احدي نیست
  او را به آتش بسوزاند؟

کـه ترسـد   ؛ گویـد  مـی اي مثل تو  خداوند متعال فرمود: ساکت شو که این سخن را بنده
گیـرم و   یمـ او بنده من است، هر وقت که بخواهم او را  ؛امري از تحت قدرت او به در رود

  . !کنم اگر مرا بخواند اجابت می
اي ، !اي یگانـه ، !اي خدا« پروردگار خود را با سوره اخالص خواند: ×آن گاه ابراهیم

اسـت و بـراي او کفـو و     کند و زایمان نشـده   نمی اي کسی که زایمان، ! نیاز ، اي بی! تنها
  1.»!!مرا به وسیله رحمت خودت از آتش نجات بخش !شود همتایی احدي یافت نمی

در میان هوا کـه از منجنیـق جـدا شـده بـود و        آن گاه جبرئیل ابراهیم را مالقات کرد،
آیا تو را به سوي من حاجتی هست؟ ابراهیم فرمـود: امـا بـه سـوي تـو       !گفت: اي ابراهیم

کـه  ؛ ام انگشـتري بـه او داد  بلکه به سوي پروردگار عالمیان دارم، در آن هنگ؛ حاجتی ندارم
هیچ معبودي به جز اهللا نیسـت محمـد رسـول    « بر نگین آن چنین کلماتی نقش بسته بود:
و کارم را تنها به او محکم نموده و کـارم   ام اوست، خدا است، من به او پناه آوردم و پشتوانه

                                                
ـ     یولـد و لـم   یلد و لم یا من له لم یا صمد یا احد یا واحد یا اهللا ی«. 1 مـن النـار    یکـن لـه کفـوا احـد نجن

  ».برحمتک
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  1»م.ه ادرا به او واگذار
در ایـن حـال    2.»سـرد بـاش  آتـش   يا« در آن هنگام خداونـد بـه آتـش فرمـان داد:    

و « تا این که خداوند فرمـود:  ،از سرما به هم خورد ×هاي مبارك حضرت ابراهیم دندان
و جبرئیل آمد و با آن حضرت در میـان آتـش نشسـت و بـه      3»سالمت باش براي ابراهیم

  شان نیز گل و الله شد.   گفتگو مشغول بودند و اطراف
گفـت:  ؛ انگیز را مشـاهده نمـود    آن حال شگفتهنگامی که نمرود ملعون نظر افکند و 

گزینـد، و آن هنگـام    چه سزاوار است که مثل خداي ابراهیم را بـر ؛ کسی که خدایی گزیند
ه بـودم کـه ابـراهیم را نسـوزاند،     دیکی از بزرگان اصحاب نمرود گفت: من آتش را قسم دا

  خود قرار داد.  ناگاه عمودي از آتش بیرون آمد و به سوي او گسیخت و او را طعمه 
که در باغ سبز و خرمی نشسته است و بـا مـرد   ؛ را دید ×وقتی نمرود ملعون ابراهیم

فرزند تو ابـراهیم چـه بسـیار نـزد پروردگـارش       !به آذر گفت: اي آذر؛ گوید پیري سخن می
که سـرد بـاش   ؛ گرامی است، که این چنین به او اکرام کرد و زمانی که به آتش وحی نمود

  4. !یچ آتشی در دنیا گرمی نداشتتا سه روز ه

                                                
 ».اهللا یال يراهللا و فوضت ام یال ياهللا و اسندت امر یال يال اله اال اهللا محمد رسول اهللا الجات ظهر«. 1

 .69اء: یانب }برْدا یا نَار کُونی{. 2

 .69اء: یانب }وسلَاما{. 3

  .342-339/ 1: یامبران عالمه مجلسیخ پی، تار71/ 2م: یبن ابراه یعل یر قمیتفس. 4
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    !!الهی داراقت از شگفتا

کـه  ؛ بود ×که نمرود از جمله مستکبران و متکبران معاصر ابراهیم ،شایان ذکر است
دانسـت و مـانع     مـی  به عنوان بزرگترین سنبل شرك مطرح بود و حتی خود را خداي مردم

به سراسر جهان بود و در ایـن موقعیـت از خداونـد     ×تبلیغات و رساالت حضرت ابراهیم
 اي دستگاه کفر و شرك و خود که اقتدار خود را نشان دهد و به گونه؛ رفت میمتعال انتظار 

  چیند و او را به هالکت برساند.  محوري نمرود را بر
خداونـد  « فرمود:؛ ت خلق پشه نقل شدهمحدیثی در حک ×بدین خاطر از امام صادق

نمرود) را به وسیله پشه ذلیل گردانید، جباري که تمـرد و تجبـر بـر خـدا کـرد و      ( متعال او
پشه) را بر او مسلط کرد تا قدرت و ( خلقش ترین خداوند ضعیفو؛ خداوندي او را انکار نمود

که داخل بینی او شد تا به مغزش رسـید و او را  ؛ عظمت خود را به او و جهانیان نشان دهد
  1»کشت.

را در آتـش   ×نقل شـده: در روز چهارشـنبه ابـراهیم    ×از امیرمؤمنانبا سند معتبر 
مسـتکبر  ( موجـود) را بـر نمـرود    تـرین  ضعیف( افکندند و نیز خداوند در روز چهارشنبه پشه

  2مسلط کرد. )معاصر
نمـرود  ؛ بعد از نجاتش از آتش ×اند: ابراهیم بیشترین مورخان و برخی مفسران گفته

                                                
 .345-1/344:یامبران مجلسیخ پی،تار2/227احتجاج:. 1

  .1/247اخبارالرضا:ون ی، ع597ع: ی، علل الشرا388خصال:. 2

zeinabian.ir



 )419(اول/ کرونا ویروس در بعد دنیوي/ بخش پنجم/ بعد فرهنگی  فصل 

کنم، و جهـت    می کرد، آن شقی گفت: من با خداي تو جنگ را به توحید و دین حق دعوت
انجام آن روزي را تعیین کردند و نمرود با لشـگر بیکـران بیـرون آمـد و صـف کشـیدند و       

حد و اندازه بـر   هایی بی ها ایستاد، تا آن که خداوند متعال پشه تنها در برابر آن ×ابراهیم
و روي لشـکریان تاختنـد، تـا آن کـه همگـی      تا هوا را تیره کردند و بر سـر  ؛ ها فرستاد آن

  گشتند.  سخت شکست خورده و بر
ولی باز ایمان نیاورد، تا آن که خداوند متعال به پشـه   نمرود سخت خجل و شرمنده شد،

تا به بینی آن ملعون وارد شده و به طـرف مغـز او رود و مغـز سـر او را     ؛ ضعیفی فرمان داد
گزیـد تـا بـا     کـه جمعـی را بـر   ؛ سختی مبـتال گردیـد   بخورد، در این راستا نمرود به بالي

هـا   که شاید بال تسکین یابد و چهل سال و در برخی نقـل ؛ گرزهاي گران بر سر او بکوبند
سال بر این حال باقی ماند. ولی بـاز ایمـان نیـاورد، تـا در نهایـت بـه جهـنم واصـل          400

  1گردید.
دم جهان چه بسا به زنـدگی همـراه   پیش از آمدن کرونا ویروس، مر؛ این که نتیجه گفتار:

بردنـد و    نمـی  الهی هیچ گونه حساب رو از اقتدا با اعتقاد و عمل آلوده همواره مشغول بوده،
پرهیزي نداشتند، ولی وقتی این میهمان دعوتی آمد و بـا مأموریـت فراگیـر خـود و جهـان      

انسان آگاه و متفکري شمولی، همه مردم جهان را تسخیر خود نمود، و این حادثه دقیقاً هر 
که در منابع اسالم مثـل قـرآن و سـنت نبـوي از     ؛ اندازد هایی می را به یاد حوادث و داستان

                                                
  .346-1/345:یامبران مجلسیخ پی، تار97، عرائس المجالس:1/116ر:یکامل بن اث. 1
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گاهی با آب کـه ابـزار   ؛ پشینیان ذکر شده و خداوند مستکبران و کافران و مشرکان عالم را
با پشـه   و گاه ×از بین برده همانند قوم نوح  حیات هر چیز است، نه وسیله قتل و کشتار،

چنان چـه   ؛اي قاتل فرد مقتدري شود ناچیز که هیچ کس تصور آن را نخواهد کرد، که پشه
چنـان  ؛ هاست اي تا چهارصد سال بال کشید، این همان دست که مافوق دست نمرود با پشه

 نـا  و ریـز  کرونا ویروسقادر است به وسیله  1.»ها است دست خدا باالي دست« چه فرمود:
  جهان را در یک ثانیه به هالکت برساند.  مجموعه مردم چیز

وجود داشت که بـه خـاطر   ؛ هاي فراوانی نظیر آن چه گفته شد البته در این باره داستان
  عدم اطاله ذکر نشده است.  

  حقایق بلند تفسیر و کرونا ویروس

چنان بود که نـوع مـردم غالبـاً    ؛ کرونا ویروس در میان مردم قدم گذارد؛ پیش از آن که
بـر ایـن   ، که گردش و چرخش هر برنامـه دسـته جمعـی و تشـکیالتی    ؛ پنداشتند میچنین 

هـاي   هاي زیر بنایی آن، به طور وضوح براي همه انسـان  منوال است که همه اصول و پایه
و هر کسی از درون تشکیالت با هر فردي از بیـرون آن از   باشدروي زمین آشکار و هویدا 

  .  باشنداي آن باخبر  صول اساسی و ریشهسایر مردم جهان به طور مساوي از ا
این که تصور شود، خداوند دین اسـالم را بـراي هـدایت مـردم بـه راه سـعادت        مثال:

 راخـود  است و براي اجراي آن افـرادي خـاص از انبیـاء و اوصـیاي     هدنیوي و اخروي نهاد
                                                

  .10فتح:  }هِمیدید اللَّه فَوقَ أَی{. 1
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اء از اصـول  هایی در آن قرار داده و هر کسی از انبیاء و اوصی مشخص نموده و اصول و پایه
دانند و یا الاقـل    می دقیقاً همان را آحاد از مردم جهان نیز ،دانند میو اساس دین آن چه را 

  دانند.   میولی برخی از سایر مردم  ،دانند میاگر همه مردم جهان ن
چرا که کرونا ویروس وقتی آمد دو مطلب بسیار مهـم را  ؛ در حالی که این چنین نیست

هـا بـه وجـود     ه تحولی عجیب و دگرگونی عمیق در افکار و اندیشهک؛ با خود همراه داشت
هـا در محلـی    شد، حتی اگر تعـداد فراوانـی از آن   میـ ناچیزي او که هیچ گاه دیده ن1آورد: 

ـ با این که ناچیز بود و قابل دیدن و اعتبار 2 شد. شد تازه با میکروسکوپ دیده می جمع می
که هـیچ اسـباب و ابـزار    ؛ آثاري از خود باقی گذاشت کاري کرد و؛ نبود که به حساب بیاید

  که موجب شگفتی مردم عالم شد.  ؛ بلند و بزرگ عالم قادر به انجام آن نبود
تـان   ، هیچ گاه عقل!ها که اي انسان؛ کرونا ویروس خواست به مردم جهان درسی بدهد

  تان خالصه نشود که:  در چشم
 خـود هـاي   ـ هر چه را دیدید و از راه حس بینایی درك کردید، همـان را جـزو یافتـه   1

 ، بلکه چیزهایی هست کـه کمتـر در دیـد شـما قـرار     مائیدمحسوب کنید و یا به آن اکتفا ن
هـا را   بینیـد، ولـی بایـد آن     نمـی  ها را که شما آن؛ شود میگیرد و یا با چشم مسلح دیده   می

 تر به دست افـراد نـا   تر و بزرگ وسات خود بنگرید. که کارهاي مهمها و محس بیش از دیده
  ها غافل هستید. هاست که بیشترین شما از آن دیدنی و پشت پرده

ها تـوجهی   ولی به غیر از آن؛ بینید  می است تر  و محسوس تر  ـ و یا هر چه را که بزرگ2
اندازنـد، ضـررها و    مـی خطـا  ها، شما را بیشتر بـه غلـط و   تر ندارید، در حالی که غیر بزرگ
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ان و غیـر  تـر   شده است از طرف غیر بـزرگ  کنون بر مسلمانان وارد هاي بزرگی که تا زیان
 اند، و تا چه زمانی شما از این نکات مفیـد و روشـن   که مرموز و سرّي بوده؛ مشهورانی بوده

  بخش غافلید؟! 
افتـد،   مـی مؤثر در جامعه نیابد و   نمی چنان تحقق  کار گروهی و تشکیالتی، آن  ـ هیچ3

    .گفتنی نهاده شده باشد مگر این که بر پایه رموز و اسراري نا
کـه  ؛ هاي قرآن کریم اسـت  ترین دلیل بر این مدعا صورت فیزیکی برخی از سوره مهم

اي ذکـر   هاي قرآن کـریم، حـروف مقطعـه    ه سوره از سورهنُ و  شود، در آغاز بیست میدیده 
چه با دقت نظر و   گیرد، ولی چنان  نمی ها قرار گونه در دید انسان  هیچکه با ابتدا نظر ؛ شده
کـه  ؛ آمـوزد  هـا مـی   نگري مورد تحقیق قرار گیرد، مطالب بسیار سنگینی را به انسـان    ژرف

  سخت مایه شگفت است:

  حروف مقطعه قرآن کریم آشنایی با
ده و مفسـران  شـ  میهمیشه جزء کلمات اسرارآمیز قرآن محسوب ؛ حروف مقطعه قرآن

انـد، ولـی بـا گذشـت زمـان و تحقیقـات نـوین،         ها تفسیرهاي متعددي ذکر کرده براي آن
در دوران جاهلیـت، حتـی   ؛ شود و جالب توجه این کـه  میتفسیرهاي بدیع و جدیدي یافت 

کـه  ؛ انـد  خـورده نگرفتـه   |افکنان از حروف مقطعه بر پیامبر ها و سخریه استهزاء کننده
تـرین تفاسـیري کـه     انـد، مهـم   خبر نبوده  ها نیز از اسرار حروف بی آنکه  ؛این حاکی است

  درباره این حروف شده چنین است:
این حروف بیانگر این نکته است، که این کتاب آسمانی با آن عظمـت و اهمیتـی    الف:
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که تمام سخنوران عرب و غیر عـرب را متحیـر سـاخته، و دانشـمندان فحـول عـرب را از       
  عاجز نموده، از نمونه همین حروفی است که در اختیار همگان قرار دارد.ها  معارضه با آن

که به دسـت  ؛ استو کلمات معمولی  »الف باء«قرآن از همان حروف ؛ که در عین این
ترکیب یافته و به قدري موزون، مرتب، منظم، داراي سـیاقی خـاص،   اي  شماست، به گونه

داراي فصـاحت و بالغـت، جـذاب کـه در     راحت و آسان، داراي معانی بـزرگ و دلنشـین،   
سـازد و افکـار و عقـول را بـه      نشیند، روح را مملو از اعجاب و تحسین می ها می اعماق دل

تـرین معـانی را در    بیان و مثـال و بـزرگ   ترین ، عالینماید  می ناچار به تعظیم و توقیر وادار
؛ قدري در اوج و بلندي استد. در این مرحله به کن  می کمترین الفاظ به بهترین وجه تفهیم

که تمام قهرمانان از دانشمندان عرب و غیر عرب را به نحـوي تهدیـد و دعـوت نمـوده و     
  فرا خوانده است.   اي مثل آن ها را به عجز و ناتوانی از آوردن حتی آیه همه آن

انگیـز،    که خداوند بزرگ، موجوداتی مانند انسان با آن ساختار شگفت؛ دقیقاً همان طور
این چنین با عظمت را نیـز   یآفریند، قرآن  می هاي رنگارنگ را از خاك انواع گیاهان و گل و

ولی همین حروف در دسـت  ؛ از همین حروف ناچیز و الف باي معمولی به وجود آورده است
  هاست اما توانایی آوردن آن را ندارند. انسان

گفتنـد:    ت ناروا دادند،قریش و یهود به قرآن نسب« فرمود:؛ نقل شده ×از امام سجاد
هـا اعـالم    قرآن سحر است، آن را خودش ساخته و به خدا نسبت داده است، خداوند بـه آن 

اي محمد! کتابی کـه بـر تـو فرسـتادیم از همـین حـروف        ..» امل * ذلك الْكتاب« فرمود:
الف ـ الم ـ م) و مانند آن است که همان حروف الفباي شما است، پس بـه ماننـد     ( مقطعه
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  1»گویید؟! آن را بیاورید اگر راست می
 الزم شایان ذکر است، جهت تأیید معناي فوق از حروف مقطعـه، توجـه بـه ایـن نکتـه     

 24باشـد،   مـی هاي داراي حروف مقطعـه   موردي که در قرآن از سوره 29است که از میان 
ها بعد از ذکر حروف مقطعه سخن از قرآن و عظمت به میان آمده، و این بیانگر  ورد از آنم

  آن است که ارتباطی بین حروف و عظمت قرآن وجود دارد.
* تلْـك    امل« 3»ات الْقُـرآن.. یـ طـس تلْـك آ  « 2..» اتهیالر كتاب أُحكمت آ« :ب

    4..» ات الْكتابیآ

بعد از حروف مقطعه، اشاره به عظمـت ایـن   ؛ آموزد این است که نکته دومی که می :ج
این کتاب با عظمتی است که شـک در آن راه  « چه فرمود: کتاب آسمانی نموده است، چنان

که خـود شـهادت بـر حقانیـت     ؛ منظور این است که محتواي قرآن چنان باالست 5»ندارد.
 و آن چنـان مصـداق:   »طبله عطار است خـاموش و هنرنمـاي  « دهد و همچون خویش می

که بایـد گفـت: آن چنـان آثـار     ؛ باشد  می »جا که عیان است چه حاجت به بیان است!  آن«
                                                

تقولـه، فقـال اهللا: الـم     ن،یبالقرآن و قالوا هذا سحر مب هودیو ال شیکذب قر: «×نین العابدیعن امام ز. 1
ـ  کیانزلته ال يمحمد هذا الکتاب الذ ای يذلک الکتاب...: ا  وم منهـا الـف و ل   یهو الحروف المقطعه الت

 .1/54ر برهان: یتفس» نیکم فاتوا بمثله ان کنتم صادقئهو بلغتکم و حروف هجا..و.

  .2-1هود:. 2
 .2-1نمل:. 3

 .2-1لقمان:. 4

5 .}لَا ر تَابالْک کیذَلف یب2بقره:  }ه.  
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صدق و عظمت و انسجام و استحکام و عمق معانی و شیرینی و فصاحت لغـات و تعبیـرات   
  سازد!!!  می گونه وسوسه و شک را از خود دور در آن نمایان است، که هر

جمعـی امکـان     آموزد، این است که هیچ کار تشکیالتی و دسته مینکته دیگري که  :د
چه را   به جز این که مقصود نهایی و هر آن؛ رود، استوار گردد  می چنان که انتظار  ندارد، آن
کند، همه را در ابتداء براي همه مکشوف نسازد، بلکه باید اسـراري را در نـزد     می که دنبال

گونه که خداوند با حروف مقطعه، حقـایقی را    رود. همانخود محفوظ داشته تا کارها پیش 
 اي با این حروف بـه او تفهـیم   و نخستین رازدارش پیامبر مخفی داشت و به گونه دبین خو

   دلیل نیست:  ها بی ساخت و آنننماید و براي همه به طور علنی آشکار   می
افـراد جامعـه    تنگـی  ظرفیتـی و نظـر    کـم  ،یکی از عوامـل آن  ها: ـ فقدان ظرفیت1
کسـانی هسـتند کـه      )منافقـان ( هـا  آن« چه فرمود: کنند، چنان میاندازي  که سنگ؛ هستند

  1»گویند: به افرادي که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند. می
 که در مـواقعی ؛ ، حسادت و رشک استهدارند دیگر عوامل باز :ـ ممانعت حسودان2

 کارها به سرعت پیش رفت و جایگاه خـود را پیـدا کـرد، حاسـدان و کائـدان تحریـک       که
گونه که یهودیان نسبت به پیـامبر    آیند، همان می جویی بر  شوند، و درصدد حیله و چاره  می

و پیشرفت اسالمش در سراسر عالم حسادت بردند و این جز بـه خـاطر اکـرام     |اسالم
یهودیـان) نسـبت بـه    ( یا این که« ش نبود، چنان چه فرمود:الهی نسبت به پیامبر و اوصیائ

                                                
1 .}الَّذ متَّى ینَ یهح ولِ اللَّهسر نْدنْ علَى مقُوا ع7ن: یمنافق }نْفَضُّوایقُولُونَ لَا تُنْف.  
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ورزنـد؟! مـا بـه      می چه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسادت ) بر آن×بیت  اهل( مردم
اسـرائیل)   پیامبران بنی( ها ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آن لآ

  1»قرار دادیم.
هـا و   تأثیرگـذار بـود، کـه آثـار آن پـس از قـرن      آري این حسادت به قـدري عمیـق و   

 کتـاب   هاي سپري شده، هنوز باقی است، و بعد از هزاران سال هنوز سـخن از اهـل   دوران
در حـالی  ؛ آخرین امت، مطـرح اسـت   |یهود و مسیحیت) در دوران امت پیامبر اسالم(

مبري بـر  نام هـیچ پیـا   |که باید در این زمان به جز امت پیامبر اسالم محمد مصطفی
  روي کره زمین در گفتار نباشد.

اگر کادر تشکیالتی، نهایـت مقاصـد نهـایی    ؛ دیگر این که :طلبی فراوان  ـ دشمن3
خود را در اوج و قله رفیع آن، در ابتداي کار مطرح کند، خود به خود سبب ارعـاب و زمینـه   

 ري و اغتشـاش اساس، به غوغاگ ترس و خوف در دل افراد گردد، و به هر دلیل واهی و بی
تراشـی و    صدا کنند و مانع  نوا و هم  هم با خود ؛ بپردازند و افرادي را از روي تغافل و فریب

سد صغور نمایند، چنان چه وقتی پیشرفت اسالم و گسترش آن بـه سراسـر جهـان انتشـار     
کـافران گفتنـد:   « فرمـود: ؛ به چنین پنداري گرفتار شدند |یافت، کفار در مقابل پیامبر

                                                
1 .} ونَیأَمدسح ا النَّاس ما آتَاهلَى منْ عم للَّه هآتَ فَضْل نَایفَقَد رَاهۀیآلَ إِبکْمالْحو تَابالْک آتَ منَایو  ـملْکًـا   هم

ظایع54نساء:  }م. 
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  1»به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تالوت آن جنجال کنید، شاید پیروز شوید. گوش
از مطـالبی  ؛ آري آن چه گفته شد، و دیگر تفاسیري که براي حروف مقطعه گفته شـده 

نبوده، بلکه اسراري بین خداوند متعـال و رسـول او    ها در ابتدا صالح است که در پخش آن
ماند، تا کارها آن طور که بایـد بـه بهتـرین     شان مخفی می بینکه باید به طور سرّي ؛ بوده

  وجه صورت بگیرد.  ترین بخش  صورت و نتیجه
هـاي ریـز و امـور     قبل از آن که کرونا ویروس بیاید، شاید همه یا برخی به پدیده؛ آري

کوچک توجهی نداشتند، ولی بعد از آمدن این پدیده کوچـک کـه در دیـد بسـیاري، اصـالً      
ر نبود، ولی آثار قابل شگفتی به دنبال داشت، و همه مردم جهـان را بـه مطالعـه و    قابل نظ

ها به نتایج بسـیار بزرگـی دسـت     هاي ناچیز نمود، تا با تحقیق درباره آن دقت نظر در پدیده
  یابند.

  آموزش بندگی به جهانیان و کرونا ویروس
ویژه مسلمانان باالخص  ه جهان سوم بگذارد، مردم بهبکرونا ویروس پا؛ پیش از آن که

اي کـه در پنـدار    ، هر کدام عبادت و پرسـتش و بنـدگی را بـه گونـه    ^بیت  شیعیان اهل
 گاه آن را خطا و ناصحیح  دادند، و چه بسا هرگز و هیچ  می خویش تصور کرده بودند، انجام

و « رمـود: پنداشتند. چنان چه ف  می دانستند، بلکه همواره آن را صحیح و بلکه از بهترین  نمی

                                                
1 .}قَالَ الَّذیوا فالْغَوذَا الْقُرْآنِ وهوا لعمونَینَ کَفَرُوا لَا تَسبتَغْل لَّکُملَع 26فصلت:  }ه.  
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  1».دهند! پندارند کار نیک انجام می میآنان 
هاي نزد خویش راضی است، و به آن چه دست یافته  به خود داشته؛ آري پیوسته انسان

چـه نـزد خـود دارنـد       و شـگفتا کـه هـر گـروه بـه آن     « چـه فرمـود:    خشنود است، چنـان 
  2»خوشحالند!

گذرانند، تا هنگامی که وقـت نمـاز     می روز اوقات خود را پندار مردم این است، که شبانه
رکعت نمـاز خـود را در اوقـات مشـخص بـه جـا        17عشا فرا رسد  صبح و ظهر و مغرب و

د، و خیلی متـدین  نگیر  می د، و نیز در میان سال وقتی ماه مبارك رمضان رسید روزهنآور می
د و نـ خوان را نیـز مـی  د و تعقیبات نآور میها به جا  د نمازهاي مستحبات را نیز همراه آننباش
در طول عمر، سـفر حجـی واجـب    د، و نیز نده هاي مستحبی را نیز انجام می گاهی روزه گه

 است کـه  وشق القمري د. این نهایت عبادتننمای   می پیش بیاید، آن را نیز امتثال آنهابراي 
    د.نساز می ظاهرشان خود از

ـ بایـد انجـام ده   که آیا این عبادات، همان گونه کـه ؛ جاستاین اما سخن   آنهـا د و از ن
  رود، انجام شده است؟! انتظار می

از یک سو، آیا سر وقت معین دقیقاً انجام شده، و تأخیري در انجام آن نبوده است؟! آیـا  
 انو عبادتشـ ، انـد  صرفاً آن را انجام داده و یا به مفهوم و بـاطن و روح عبـادت پـی بـرده    

                                                
1 .} مهیو مونَ أَنَّهبسایحنْعنُونَ صس104: کهف }ح.  
2 .}ا لَدزْبٍ بِمونَیکُلُّ حفَرِح 53مومنون:  }هِم.  
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آیا نمازش   همانند جسدي بدون روح بوده است؟ا این که یهمانند جسم و جان بوده است؟ 
کنـد    مـی  آیا کسی که روز جزا را پیوسته انکار« مشمول چنین آیاتی نبوده است، که فرمود:

اطعام مسـکین   ردیگران را) ب( راند، و میاي؟! همان کسی است که یتیم را با خشونت  دیده
کننـد، همـان     مـی  انگاري خود سهلپس واي بر نمازگزارانی که در نماز  ؟!کند.  نمی تشویق

  1»د.نکن نمایند و دیگران را از وسایل ضروري زندگی منع می  می کسانی که ریا
در حـالی کـه بـراي او    ؛ در این سوره مبارکه، درباره فرد نمازگزار سخن به میـان آمـده  

  :هفت توصیف ناطلوب ذکر شده است
  .!کند  می ـ او روز جزا را همواره انکار1
  .!راند  می یتیم را با خشونت از خودـ او 2
  .!نماید  نمی ـ او دیگران را به اطعام مسکین و مستمند تشویق3
  .!ـ او نمازگزار است ولی همراه با ایرادات است4
  .!سپارد  می ـ او نماز خود را به دست فراموشی5
  .!دهد ـ او نمازش را همواره براي ریا و نمایش انجام می6
  .  !کند میز ضروریات زندگی منع ـ او دیگران را ا7

این عبادات معمول مردم است، آیا به مقدمات نماز از طهارت، غسـل و وضـو و فلسـفه    

                                                
نِ یحـض علَـى طَعـامِ الْمسـک    یم ولَا یتیدع الْی ينِ فَذَلک الَّذیکَذِّب بِالدی يت الَّذیأَرأَ مِیاللَّه الرَّحمنِ الرَّح بِسمِ{. 1

لِّیفَوصلْمیلٌ لینَ الَّذونَ الَّذاهس هِملَاتنْ صع مینَ ه مینَ هونَ وونَ یرَاءنَعونَماع7- 1ماعون:  }الْم.  
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دانـد بـا خـدا      می ها پی برده است؟! یا با مفهوم نماز و روح آن آشنا شده و در تمام عمر آن
  گوید؟!  می چه

  تمام عمر ت درعباد

کرونا ویروس بیاید، وقتی آمد و بـا  ؛ از آن که عبادات مقید به اوقات خاص بود تا پیش
نکردنی را به بـازار جهـان سـوم بـه ارمغـان آورد،       چیزش، چنان آثار بزرگ و باور وجود نا
ها این بـود، کـه اي    نگري و دقت شایان در امور دعوت کرد، از جمله آن ها را به ریز انسان

چگونـه در برخـی اوقـات بـه عبـادت      اي بیش نیستی،  بشر! تو به درگاه خداوند به جز بنده
 هـا را بـه بطالـت و غفلـت سـپري      ، آیا آن؟!اي مشغول هستی، پس در بقیه اوقات چه کاره

تمـام  « نمایی؟ با این که تو از یک سو، ذاتاً و تکویناً بنـده خـدایی، چنـان چـه فرمـود:       می
م جهان اگـر چـه   بر این همه مرد بنا 1»ها و زمین هستند، بنده اویند. کسانی که در آسمان

  ولی در حقیقت بنده خدایند،  ؛ بیشترشان کافرند
 و از سوي دیگر، خداوند تو را جز براي عبادت و بندگی نیافریده است، چنان چه فرمود:

  2»من جن و انس را جز براي این که عبادتم کنند نیافریدم.«
پس باید تنهـا بـه   ؛ اند وقتی ذاتاً همه بنده اویند و به جز براي پرستش خدا آفریده نشده

اگر چـه  ؛ ها فرمان داده شده مشغول شوند قصد قربت به کارهایی که معروف است و به آن

                                                
1 .}نْ فیإِنْ کُلُّ م ضِ إِلَّا آتالْأَرو اتاوما یالسدبنِ عم93م: یمر }الرَّح. 

2 .}إِلَّا ل الْإِنْسالْجِنَّ و ا خَلَقْتمونِیودب56ات: یذار }ع.  
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  اند. کنند، در این صورت همه عمرشان به عبادت مشغول بوده میمزدي هم دریافت   دست

  کرونا ویروسدفع  در شستن اعضا و  ×مآد
سـاختند و بـه نمـاز     مـی  وبیاید، نمازگزاران معمـوالً وضـ   کرونا ویروس؛ پیش از آن که

کرونـا  اندیشـیدند، ولـی زمـانی کـه      ایستادند. ولی آن چنان در فلسفه وجوب وضو نمی می
ولی آثار بسیار بزرگی را به دنبال داشت، همه مردم جهـان بـه   ؛ آمد که دیدنی نبود ویروس

  داشت.گران را در ریز مسائل به دقت بیشتر وا ویژه پژوهش
در مفهوم کرونا ویروس از نظر قـرآن و روایـات قـبالً ذکـر شـد، آثـار       ؛ گونه که  همان

که به وسیله شیطان و فریب دادن آدم و حوا و نفوذ وي ؛ مخالفت فرمان خداوند متعال بود
که حضرت ؛ نقل شده ×باقر چه به سند معتبر از امام محمد  ها به وجود آمد، چنان در آن
مکث و توقف آدم و حوا در بهشت تا بیرون کردن آنان از بهشت بیش فرمود:  |رسول

پس از نفوذ شیطان و مخالفـت امـر   ( تا آن که خداوند؛ از هفت ساعت از روزهاي دنیا نبود
  1در همان روز آنان را به زمین فرستاد. )خدا از سوي آدم

اش  گانـه  اعضـاي چهـار   ×در این جا به فلسفه وضو و شستن آدم ،چه مناسب است
  ند.ا رو شده  به پی ببریم، که شاید بسیاري از این موضوع با تغافل رو

نقل شده: گروهی از یهودیـان محضـر رسـول      ×به سند معتبر از امام حسن مجتبی
ایـن بـود: بـه    :ها ، که از جمله آنشرفیاب شدند و از مسائل بسیاري سؤال کردند |خدا

                                                
  .1/35:یاشیر عی، تفس397خصال:. 1
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ها و مسح سـر و مسـح پاهـا)     صورت و دست( و شستن) بر این چهار عضو( چه علت وضو
  اعضاء در بدن هستند؟! ترین واقع شد. در حالی که این اعضا از پاك

 وي نزدیـک درخـت   )و در او نفوذ نمود( فرمود: هنگامی که شیطان بر آدم وسوسه کرد
خاست و به سـوي آن   ممنوعه) آمد و به سوي درخت روي آورد، آبرویش رفت. و چون بر(

و آن نخستین قدمی بود که به سوي گناه روانه شـد، سـپس بـا دسـت خـود آن      روانه شد، 
هـا از   زیورهـا و حلـه   )ناگهـان ( آن را چیـد و از آن خـورد،   )و با دست دیگر( میوه را گرفت

و گریست و چون خداوند توبـه   )یا زد( گاه دست خود را بر سر خود گذاشت بدنش افتاد، آن
و شستن را) بـر ایـن چهـار عضـو     ( جمیع بشریت) وضوو( او را قبول کرد بر او و بر ذریه او

اش به آن درخـت نظـر    را بشوید براي آن که با چهره چهرهتا : و فرمان داد  واجب گردانید،
ن درخـت دراز  را بـه سـوي آ   هـا  ها را بشوید چون دست که دست  نیز) فرمان داد:( افکند و

 جهت پشیمانی) دست بر سـر ( ، چون:نیز) او را به مسح سر فرمان داد( نمود، و آن را چید و
براي این که با دو پاي  ،نیز) او را به مسح پاها امر نمود( یا) گذاشت و وسرش آلوده شدزد(

  1میدان) گناه پا گذاشت.( خو به سوي
، چه به جهـت پـاکیزگی و نظافـت    بدیهی است که شستن به طور واجب در اوقات نماز

جهت سالمتی و چه به عنوان پاکیزگی روح و جوارح انسان جهـت سـالمتی روح و جـان،    
دقیقاً مطابق شستن سفارشی از سوي طبیبان در پاکی از کرونا ویـروس خواهـد بـود، کـه     

                                                
  .159خ صدوق قدس سره:یش یامال. 1
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  براي آدم و فرزندانش به عنوان سالمتی جسم و جان منظور شده است.

  فلسفه وجوب روزه
طبق همان روایت، از علت این که چرا خداونـد سـی روز را    |نیز یهودیان از پیامبر

  سؤال کردند؟! ،براي روزه گرفتن بر امت تو واجب کرد
از درخت خورد، سی روز در شـکمش   ×در پاسخ فرمود: هنگامی که آدم |پیامبر

چـه را   انید، و آنگاه خداوند بر فرزندانش سی روز گرسنگی و تشنگی را واجب گرد ماند، آن 
چـه   خورند تفضلی از خداوند بر آنان است و بر آدم نیز چنین واجب کـرد، چنـان    می در شب
ها که پیش از شما بودند نیز نوشته شـده   چه بر آن  چنان، روزه بر شما نوشته شده« فرمود:

  1»بود.
ه و حرمت یعنی اثر گنا  اثر حرمت آن است،  گفتنی است، مقصود از ماندن غذا در شکم،

شد تا سی روز در بدن انسان باقی بمانـد و گرنـه غـذا تـا چنـد        می اي که نباید خورده لقمه
گردد، که بدین خاطر سی روز، روزه واجـب   میساعتی کوتاه به صورت مدفوع از بدن خارج 

  گردیده تا آثار حرمت از بدن خارج گردد.
ال او مقبـول درگـاه خداونـد    نوشنده شراب تـا چهـل روزاعمـ   « چنان چه دراخبار آمده،:

  2»شد. نخواهد

                                                
 .183بقره: }نَ منْ قَبلکُمیام کَما کُتب علَى الَّذیکُم الصیکُتب علَ{. 1

  ».خمر«،ماده 1/427نه البحار: یسف. 2
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  شوداثرشراب تاچهل روزدربدن باقی است. می معلوم

  فلسفه وجوب نماز
کسـانی کـه   ؛ خواندند میپیش از آن که کرونا ویروس بیاید، همه به طور عادي نماز را 

 ولی آن چنان در علت وجوب آن، و یـا در دقـت در اطـراف آن   ؛ به اسالم روي آورده بودند
خواندنـد، و مـردم در یـک حالـت      میکاوش نداشتند، و بسیاري هم که چه بسا اصالً نماز ن

بردند، تا این کـه کرونـا ویـروس مـأمور الهـی آمـد، و         می تفاوتی به سر  خاص رکود و بی
اش، جهت تحولی عمیق استارتی به ماشین وجودي بشـریت زد، و همـه را    مأموریت خاصه

ل نمـاز کـه بسـیار دیـده     مثروي آوردن به خدا   ها: جمله آن به هیجانی شگفت واداشت. از
ها، آمریکا، انگلیس، فرانسه و  اند، همانند غربی در کشورهایی که اصالً اهل نماز نبوده؛ شده

انـد و یـا خواهنـد آورد، آري کرونـا ویـروس       ها رو به بندگی آورده ها و غیر آن حتی اروپایی
نگري بیشتر واداشـت،    از طریق پژوهش عمیق و ژرف یابی  گران را نیز به حقیقت پژوهش

  تا بیشتر به علت وجوب نماز بپردازند.
بـه  ( از بهشـت فـرود آمـد    ×وقتـی آدم « نقل شـده:  ×به سند نیکو از امام صادق

 ×گـاه آدم  خاطر مخالفت فرمان خدا) خط سیاهی در بدن او از سر تا پایش فرا رسید، آن
ظاهر شده بود محزون گردید. در آن هنگام جبرئیل نـزد او   چه بر او  بسیار گریست و بر آن
  کنی؟ گفت: این سیاهی در بدنم آشکار شده است؟!  می آمد و گفت: چرا گریه

صبح) است، وقتـی  ( که اکنون وقت نماز اول؛ جبرئیل گفت: به پا خیز و نماز اقامه کن
ظهـر) آمـد و   ( وقت نمـاز دوم گاه در  اش فرود آمد، آن نماز اقامه کرد سپاهی از سر تا سینه
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ظهر) است وقتی نماز را بـه پـا   ( اکنون وقت نماز دوم !گفت: اي آدم! برخیز و نماز به پا دار
  داشت سیاهی تا نافش فرود آمد.

عصر) آمد و گفت: اي آدم! برخیز و نماز بـه  ( پس از آن نیز به نزد او در وقت نماز سوم
است، وقتی نماز به پا داشت سـیاهی از نـافش تـا    عصر) ( که اکنون وقت نماز سوم!پا دارد 

اي آدم! برخیز و نمـاز بـه پـا      آمد، سپس در وقت نماز چهار آمد و گفت: تر به زانویش پایین
مغرب) است، وقتی نماز به پا کرد سیاهی تا پاهایش فـرود  ( که اکنون وقت نماز چهارم !دار

که وقت نمـاز   !م! برخیز و نماز به پا دارعشاء) آمد و گفت: اي آد( گاه در وقت پنجم آمد، آن
  عشاء) است، وقتی نماز اقامه کرد، همه سیاهی از بدنش کالً محو گردید!( پنجم

گفت، سپس جبرئیل گفـت: اي آدم! مثَـل    رادر آن هنگام آدم حمد خدا نموده و ثناي او
زنـدان تـو در هـر    فرزندان تو در این نماز همانند مثَل تو در این سیاهی است، هر کـه از فر 

چه تو از این سیاهی بیـرون   آید، چنان روز و شب پنج نماز اقامه کند. از گناهانش بیرون می
  1»آمدي!

چه گذشت، و با توجه به فلسـفه وجـوب    گفتنی است که، با توجه به مفهوم وضو، چنان
مـه  نماز که اکنون نگریستید، هر دو ابزار رحمت و مغفرت و آمرزش همه گناهان و رفـع ه 

این اثر فیزیکی نماز است، و زمـانی  ؛ باشد  می هر و باطن و پاکی روح انساناهاي ظ آلودگی
و  گردیـد که با تفسیر سوره حمد و اخالص آشنا شد، و به عمق اذکار و رکوع و سجود آشنا 

                                                
  .165-1/164:یامبران عالمه مجلسیخ پی، تار338خ صدوق:یع شیعلل الشرا. 1
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که بـه  ؛ شود میدرست آب حیات بر جان نمازگزار نشست، چنان ابزار قرب و نزدیکی به او 
شناسد. و به همـین جهـت    میگنجد و به جز او غیر را ن مییزي در مخیله او نجز او هیچ چ

  1»دارد. میها و منکرات باز  نماز انسان را از زشتی« است، که فرمود:
دارندگی دارد، کلمـه نهـی کـه در آیـه      بدین جهت باید گفت: چون ذات نماز حالت باز

کـه اگـر    ،همـین خـاطر اسـت    هم نهی تکوینی و هم نهی تشریعی است، به؛ شریفه آمده
آورد و حتی اگر گناه هم از او سـر   کسی اهل نماز باشد نوعاً و غالباً به سوي گناه روي نمی

زد، باید او را به نماز تشویق کرد، چرا که کار او در نهایت بـاالخره بـه تـرك گنـاه منجـر      
  شود. می

کـرد، امـا    میادا  |رجوانی از انصار نماز را با پیامب« آمده: |در حدیثی از پیامبر
عرضه داشتند، فرمـود:   |آلوده به گناهان زشتی بود، گزارش او را به پیامبر  با این حال،

  2»سازد. میروزي او را از این اعمال زشت دور ؛ سرانجام نمازش

    صحت نماز و قبولی معیار

نمـاز او  گفتنی است که اگر نماز، نمازگزار را از گنـاه بـاز نـدارد، پایـه و اساسـی بـراي       
کسـی کـه نمـازش او را از فحشـاء و منکـر بـاز       « فرمود: ،نقل شده |نیست. از پیامبر

                                                
 .45عنکبوت:  }إِنَّ الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْکَرِ{. 1

 .8/285ان:یمجمع الب. 2
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  1»اي از نماز جز دوري از خدا به دست نیاورده است. هیچ بهره؛ ندارد
کسی که از فرمان نمـاز پیـروي نکنـد، نمـازش نمـاز      « نیز از همان حضرت نقل شده:

  2»پذیر باشد.  نکر اجتنابنیست و اطاعت نماز آن است که از فحشاء و م
که از آن به عنوان معیار سـنجش  ؛ شایان ذکر است که تأثیر نماز به قدري اهمیت دارد

کسـی کـه   « نقل شده: ×چه از امام صادق  شود، چنان  می یاد اعمال قبولی قبولی و غیر
از او را از دوست دارد ببیند آیا نمازش مقبول درگاه الهی شده یا نشده؟ باید ببیند آیا این نمـ 

ها و منکرات باز داشته یا نه؟ پس به همـان مقـدار کـه بـاز داشـته، نمـازش قبـول         زشتی
  3»است.

  بندگی در آموزش هنر و کرونا ویروس

کرونا ویروس بیاید، جمله نمازگزاران از عبادات و نمازهاي خـود راضـی   که پیش از آن 
کـه از کیفیـت عبـادت خـود      د،شـ  مـی و خشنود بوده و یا هیچ کس و یا کمتر کسی پیـدا  

 چنـان چـه فرمـود:    ،چه دست یافته خشنود است ناراضی باشد، چرا که انسان همواره به آن
                                                

ـ منْ لَم تَنْهه صالتُه عنِ الْفَحشَاء والْمنْکَرِ، لَـم  : «|یعن النب. 1 ـ مجمـع الب » زْدد مـنَ اهللا إِال بعـداً  ی ان: ی
8/285.  

مجمـع  » طع الصالة، وطاعۀ الصالة أن تنهى عـن الفحشـاء والمنکـر   یال صالة لمن لم : «|یالنب . عن2
 .8/285ان: یالب

نْظُرْ هلْ منَعتْه صالتُه عنِ الْفَحشـاء و  یعلَم اَقُبِلَت صالتُه اَم لَم تُقْبلْ، فَلْیمنْ اَحب اَنْ : «×عبداهللا یعن اب. 3
نْهم قُبِلَت تْهنَعرِ ما منْکَرِ؟ فَبِقَد8/285ان: یمجمع الب» الْم. 
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گاه در خود احساس کمبود و در  و هیچ 1»چه نزد خود دارد خشنود است. هر گروهی به آن«
  نماید.  نمی راه خود احساس نقص و عیب
تـا زمـانی کـه کرونـا     ؛ این چنـین بـود   کرونا ویروسآمدن ازوضعیت نوع مردم تا قبل 
کـه افـرادي   ؛ داشت، ولی داراي آثاري مقتدرانه بودکه دیدنی  ویروس آمد و با این وجود نا

کشـاند. بـه    مـی در ظرف یک آن به خـاك  ؛ بودند را کرونا ویروسکه چندین میلیارد برابر 
 يوشـو  در شسـت  اي و فـرار از او بـه انـدازه    کرونا ویـروس طوري که در آموزش پرهیز از 

مسـائل   ترین ها واقعاً در ریز ها و غیر آن تأکید به عمل آمد، که همه انسان ها و لباس دست
کرونـا  انـد، گویـا در زمـان     بـین گردیـده   و تیز  بین کمال دقت را به خرج داده، و همه ریز

  بینی در جهان حادث گردید. بینی و تیز عصر ریز ویروس
که آیا در پرستش خدا و یـا  ؛ رود میپس از این حادثه و تعلیم، انسان به چنین فکر فرو 

ها از ابتدا حیات انسانی و عالم تکلیف تـاکنون بـه ایـن جـا      عبادت، کار کدام یک از انسان
نـوك  که یک نمازي بخواند که از ابتداء آن تا خاتمه فقط متمرکز در عبادت بوده و ؛ رسیده
  غیر خدا و معبود توجهی نداشته باشد؟!!!!! درباره سوزنی

دو عـدد شـتر   «عالم بزرگوار سنی حاکم حسکانی از عطاء و او از ابن عباس نقل کرده، 
به اصحاب خـود   |گاه حضرت اهدا آورده شد، آن |ماده بزرگی محضر رسول خدا

در آن دو روي آورد و فرمود: آیا در میان شما احدي هست که دو رکعت نماز بـه پـا دارد و   
                                                

1 .}ا لَدزْبٍ بِمونَهِیکُلُّ حفَرِح 53مومنون:  }م.  
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که به هیچ چیزي از دنیا توجه نداشـته باشـد و در دل او   ؛ کمال همت به خرج دهد؛ رکعت
تا این که یکی از این دو شتر بزرگ ماده را به او ؛ اندیشه دنیوي حادث نگردد ترین کوچک

  ببخشم؟!
سالم نماز را که به پا خاست و نماز را به جا آورد، پس هنگامی  ×در آن هنگام علی

نزول یافت و عرضه داشت: یکی از آن دو شتر را بـه امیرالمـؤمنین عطـا     ×جبرئیل؛ داد
  کن!!

ازآن  که اندیشید کدام یک؛ فرمود: او در ذکر تشهد نشسته بود |گاه رسول خدا آن
، همـین  گردیدکه در درون ایشان حاصل ؛ را بگیرم؟ و همین اندیشه امر دنیوي بود دوشتر

  توقف کردم! سبب شد که من در اعطاء شتر
آن دو را بگیـرد و آن را نحـر    تـرین  عرضه داشت: ایشان اندیشید که چاق ×جبرئیل

اندیشه الهـی بـود،    نیز نماید و آن را براي خشنودي خدا صدقه دهد، پس همین اندیشه او
  نه این که اندیشه براي دنیا و براي نفس خود باشد. 

ایـن آیـه    گاهآن؛ به ایشان عطا فرموددر آن هنگام رسول خدا هر دو شتر ماده بزرگ را 
) تذکر و پندي است بـراي آن کـس کـه عقـل دارد، یـا      ×نماز علی( در این« نازل شد:

  1»گوش دل فرا دهد در حالی که حاضر باشد.
از کـه  پند و اندرزي براي کسی اسـت   ×که در نماز علی؛ و مفهوم حدیث این است

                                                
1 .}شَهِ یإِنَّ ف وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب نْ کَانَ لَهمکْرَى للَذ کیذَل37ق:  }د.  
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چـه را بـا زبـان خـود تـالوت       نمایـد. آن  میعقل برخوردار است یا با دو گوش خود استماع 
هـیچ  « فرمـود:  |کند، در حالی که کمال حضور قلب را نزد خـدا دارد، رسـول خـدا    می
اي نیست که دو رکعت نماز به پا دارد که در آن به هیچ چیزي از دنیـا نیندیشـد مگـر     بنده

  1»این که خدا از او خشنود گردد و همه گناهان او را عفو بفرماید.
که بایـک آن  کرونا ویروس با ریز بودن خود و آثار بزرگی که از خود باقی گذاشت،آري 
تـرین   دارد کـم   مـی  اعـالم ؛ به هم ریختـه  را کرده وهمه وضع او بدن فردي نفوذ غفلت در

توجهی و خالء در نماز به حد کمتر از یک صـدم نـوك سـوزن، راه نفـوذ بـراي       اي بی ذره
به طوري کـه آخـر نمـاز    ؛ نماید  می به چیز دیگر متحول شود و مجموعه نماز را میشیطان 

بـه  اي و  بري از ابتداء تکبیرة اإلحرام مسافرت روح شروع شده و سوار هواپیما شـده   می پی
کنی در فرودگـاه مهرآبـاد تهـران بـه       می اي و در سالم نماز تصور همه جا بوده نماز در جز

کافی است که امروز، خود حسابگر « چه فرمود: اي!!! آیا این نماز است؟!! چنان زمین نشسته
  2»خویش باشی.

  دفع شرك و کرونا ویروس

بلکـه   ،کرونا ویروس پا به عرصه زمان و مکان جهانی بگذارد، بیشترین ،پیش از آن که
همه مردم توجهی به مظاهر شرك به ویـژه شـرك خفـی نداشـتند، چـرا کـه غالبـاً افـراد         

                                                
 .535-14/534روت؛ ملحقات االحقاق:ی،چاپ ب3/192: یل حاکم حسکانیشواهد التنز. 1

  .14اسراء:  }بایک حسیوم علَیکَفَى بِنَفْسک الْ{. 2
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گردانند، زیرا یک ذره توجه به غیـر    مق عمل غافل و رويظاهربین هستند، و از توجه به ع
  د.ساز  می خدا همه چیز را نابود

مراتب آن توجه شود، بلکـه   به شرك داراي درجات و مراتب است و مهم آن نیست که
  مهم آن است که از حداقل آن، که شرك خفی است بایستی پرهیز گردد.

نیازترین شریکان در مشارکت  من بی خداوند عزوجل فرمود:« نقل شده: |از پیامبر
که غیر مرا در آن عمل شریک کند، من از آن عمـل  ؛ هستم، پس هر کس عملی انجام داد

  1»بیزارم، آن عمل براي شریک خواهد بود.
تـر از حرکـت آرام    شـرك مخفـی  « فرمـود:  |نقل شده: پیـامبر  ×از امام صادق

  2»مورچه بر سنگی سیاه در شب تاریک است.
تـا در محـدوده   ، گاري عمل خالصانه بر پاکی آن، اسـالم بسـیار تأکیـد نمـوده     بر ماند

باقی ماندن بـر عمـل دشـوارتر از    « نقل شده: ×از امام باقر .آلودگی و شرك قرار نگیرد
  انجام عمل است.

سؤال شد: باقی ماندن بر عمل چگونه است؟ فرمود: گاه شخصـی در حـق کسـی کـار     

                                                
ه یالشرکاءعن الشرك؛ فمن عمل عمال اشرك ف یانه قال: قال اهللا عزوجل: انا اغن: «|یعن النب يرو. 1

 .18/115ح مسلم:یصح-6/771ان: یمجمع الب» اشرك يء فهو للذيفانا منه بر يریغ

ـ  یب النمل علیمن دب ی: ان الشرك اخف|قال: قال رسول اهللا: «×عبداهللا یعن اب. 2  یصفاء سوداء ف
  . 1/231م: یبن ابراه یعل یر القمیتفس» له ظلماءیل

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  442(    

پـس  ؛ کنـد  مـی  خدایی که شریک ندارد به کسی کمـک  دهد و فقط براي میخیري انجام 
کنـد، آن عمـل     مـی  سپس آن را در جایی نقل؛ شود براي او به عنوان عمل مخفی ثبت می

کنـد، آن هـم     مـی  شود، سپس باز آن را نقـل   می شود و به عنوان عمل علنی ثبت پاك می
  1»گردد. میشود و براي او ریا ثبت  میپاك 

چنان ظاهر و آشکار نیست   که آن؛ فی با این که چیزي استشایان ذکر است، شرك خ
 تـرین   آن را ترسناك |که پیامبر؛ اي وحشتناك است ولی به اندازه؛ حائز اهمیت باشد تا

از نفوذ آن) بر شـما دارم شـرك   ( چیزي که من ترین ترسناك« فرمود:؛ پدیده معرفی کرده
چیسـت؟ فرمـود: ریـاء     تـر  کوچـک ) است! گفتند: اي رسول خـدا! شـرك   تر کوچک( اصغر
  2»است.

شـوم و تلخـی) اسـت کـه     ( سـازي درخـت   ریا و ظـاهر « نقل شده: ×از امام صادق
  3»اي جز شرك خفی ندارد و اصل و ریشه آن نفاق است. میوه

 -دیدنی که داشت با آن ویژگی نا -گونه که گذشت، قبل از آمدن کرونا ویروس  همان

                                                
: وما اإلبقاء على العمـل؟ قـال:   )يالراو(بقاء على العمل أشد من العمل، قال اال«انه قال: ‘: جعفر  یعن اب. 1

ـ ذکرها فتمحى فتکتب له عالنیک له فکتب له سرا، ثم ینفق نفقۀ هللا وحده ال شریصل الرجل بصلۀ وی  ۀ،ی
 .2/297: یالکاف» اءیذکرها فتمحى وتکتب له ریثم 

ارسـول اهللا!  یکم الشرك االصغر، قالوا: و ما الشرك االصـغر؟  یان اخوف ما اخاف عل: «|یقال النب. 2
 .2/290، جامع السعادات: 72/303/50بحاراالنوار: » اءیقال: هو الر

  ).ینه البحار: از واژه (رئیسف» و اصلها النفاق!، یا شجره التثمر اال الشرك الخفیالر: «×عبداهللا یعن اب. 3
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آور تغییـر و تحـول    انگیـز و بهـت    را به طـور شـگفت   بیاید و این همه وضعیت جهان سوم
اما پس از ؛ اي نداشتند ها آن چنان پیرامون اشیاء ریز و نادیدنی فکر و اندیشه د، انسانبخش

دیدنی متمرکز شد، تـا ایـن    چیز و نا ها و تفکرها در این گونه موارد نا آن، مجموعه اندیشه
دیدنی است، ولی تـار   و پنهانی نیز امري نا شرك خفی؛ بریم میاندازه که طبق روایات پی 

  کشد.  می به فنا دفعهو پود اعمال انسانی را 
چه گذشت و در مفهوم کرونا ویروس و پیدایش آن گفته شد، ایـن بـود کـه      آري چنان

بـرد و از درخـت ممنوعـه بایسـتی پرهیـز        مـی  در ناز و نعمت بهشتی به سر ×وقتی آدم
و تزویري در ایشان نفوذ کرد و او را در خوردن درخت فریـب   کرد، ولی شیطان با حیله می

داد، همین که خورد، آثار آن بـه عنـوان کرونـا ویـروس بـراي آدم آشـکار گردیـد و همـه         
موقعیت موجود و نیکو برخورداري او از همه چیز را از دست داد و بر زمین فـرود آمـد، آري   

موجـب شـد کـه کرونـا ویـروس بـه        به همین دلیل کثرت گناه مردم بر روي کره خاکی،
صورت شرك علنی و یا خفی در اعمال ظاهر گردد و زمانی که پاي شرك بـه میـان آمـد،    

  هاي داده شده به عنوان کفران نعمت از دست مردم جهان رفت. همه نعمت
به هستی بخش متصـل   وقتیچرا که بقاء و فناء عمل تنها به نیت عامل متوقف است، 

به عـدم و نیسـتی متصـل بـوده و     ؛ چه به غیر او ارتباط داشت ر چناناست، باقی است و اگ
  نابود خواهد شد.

د، داراي اعتقـاد  شـ گرا  بینی الهی بـود، یعنـی رآلیتـه و واقعیـت      انسان اگر داراي جهان
انـد، جملـه    اي که از وجود برده و بهره حظمذهبی و توحیدي خواهد بود، که همه اشیاء در 
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آیا کسی که بـاالي  « چه فرمود:  گردد. چنان می حق ال شریک له برها به ذات اقدس و  آن
چـون   هم( بیند  می و حافظ و نگهبان و مراقب همه است) و اعمال همه را( سر همه ایستاده

هر کسی که به غیر خداي ، بر این بنا 1».)کسی است که هیچ یک از این صفات را ندارد؟!
در آخـر  کـه  بنـد اسـت،     به امر عدمی و نیسـتی پـاي  متعال معتقد بود، به ناچار در حقیقت 

  آنان براي خـدا همتایـانی قـرار دادنـد، بگـو:     « همین آیه فوق به آن تصریح نموده، فرمود:
  2».ها را نام ببر! آن

 بـرد،   می نام »منات« و »عزّي« و »الت« ها به نیز وقتی از بت؛ چه در جاي دیگر چنان
  هایی بی نام( اید ها گذاشته تان بر آن ی است که شما و پدرانهای ها فقط نام این« فرماید:  می

ها نازل نکرده، آنان  و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر وجود آن )مسما  هایی بی محتوا و اسم
  3»کنند.  می اساس و هواي نفس پیروي هایی بی فقط از گمان

اسم بدون مسمی معنا ندارد و مسمی امر وجودي است که داراي تشخص و تعین، بـدو  
کـه در  ؛ گاه مسماي وجودي نخواهد داشت ، چیز عدمی هیچبود خواهدو ختم، ابتداء و انتها 

  آیه فوق به آن تصریح شده است.
خبـر  خـدا)  ( آیـا چیـزي را بـه او   « در آخر آیه از سـوره رعـد فرمـود:   ؛ عالوه بر این که

                                                
1 .}تبا کَسلَى کُلِّ نَفْسٍ بِمع مقَائ ونْ ه33رعد:  }أَفَم. 

2 .}موهمقُلْ س شُرَکَاء لَّهلُوا لعج33رعد:  }و. 

3 .}یإِنْ ه مس اءما أَنْزَلَ ایإِلَّا أَسم اؤُکُمآبو ا أَنْتُموهـلْطَانٍ إِنْ  تُمنْ سا مبِه ى      یللَّهـوـا تَهمـونَ إِلَّـا الظَّـنَّ وتَّبِع
23نجم:  }الْأَنْفُس.  
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 )و تـو خـالی  ( خبر است، یا سخنان ظاهري  دهید که وي از وجود آن در روي زمین بی می
  1».گویید؟!  می

شـریک)  ( فرماید: چگونه شما بـه چیـزي    می کار به جایی رسیده که خداوند؛ در این جا
دهید که اصالً از چنین چیزي خبر نـدارد، یعنـی چنـین چیـزي در سراسـر هسـتی         می خبر

پندارید!! در نتیجه شریک نیـز امـري عـدمی اسـت، و انسـان مـؤمن و        میکه شما ؛ نیست
  بخش به عدم ارتباطی ندارد.  معتقد به وجود هستی

بـه   زیانیکه نه  ،خواند میاو جز خدا کسی را « فرماید:  می نیز در توصیف مظاهر شرك
  2»رساند و نه سودي.  می او

  3»است. تر ش از نفعش نزدیکخواند که زیان میاو کسی را « نیز فرمود:
و هر کس همتایی بـراي خـدا قـرار    « فرماید: میو حالت درونی مشرك را در مثلی زیبا 

بـاد او را   ربایند و یا تند  می او را )در وسط هوا( دهد، گویی از آسمان سقوط کرده و پرندگان
  4»کند. میبه جاي دوردستی پرتاب 

انـد،   از کوه طور برگشت و دید قوم او توسط سامري گمـراه شـده   ×نیز وقتی موسی
گفتند: ما به میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم، بلکه مقداري « فرماید:  می چه چنان

                                                
 .23رعد:  }الْأَرضِ أَم بِظَاهرٍ منَ الْقَولِ یعلَم فیأَم تُنَبئُونَه بِما لَا {. 1

 .12: حج }هنْفَعیضُرُّه وما لَا یدعو منْ دونِ اللَّه ما لَا ی{. 2

 .13حج:  }دعو لَمنْ ضَرُّه أَقْرَب منْ نَفْعهی{. 3

  .31حج:  }قٍیمکَانٍ سح یح فیبِه الرِّ يرُ أَو تَهوِیشْرِك بِاللَّه فَکَأَنَّما خَرَّ منَ السماء فَتَخْطَفُه الطَّیومنْ {. 4
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یورهاي قوم را که با خود داشتیم افکندیم و سامري این چنین القاء کرد، و بـراي آنـان   زاز 
 کبه ی( داشت پدید آورد و )واقعی( ون صداي گوسالهچ  اي که صدایی هم مجسمه گوساله

را که با خـدا   پیمانی( این خداي شما و خداي موسی است. و او فراموش کرد  دیگر) گفتند: 
گونـه    دهد و مالک هـیچ  میاین گوساله) هیچ پاسخی به آنان ن( بینند که  نمی آیا )بسته بود

  1»ها نیست. سود و زیانی براي آن
تـو چـرا چنـین کـاري را کـردي؟ اي      « رو شد به او فرمود: سامري روبه وقتی موسی با

و فرستاده ( ها ندیدند و من قسمتی از آثار رسول خدا دیدم که آن گفت: من چیزي  سامري!
هواي) نفس من این کار را در نظـرم جلـوه   ( او) را گرفتم، سپس آن را افکندم، و این چنین

هر کسی با تو نزدیک شود) ( زندگی دنیا این است که داد، موسی گفت: برو، که بهره تو در
؛ از عذاب خدا) داري که هرگز تخلف نخواهد شـد ( بگویی: با من تماس نگیر! و تو میعادي

کردي، و ببـین مـا آن را نخسـت      می اکنون بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش
  2»پاشیم.  می سوزانیم، سپس ذرات آن را به دریا می

                                                
1 .} كدعونْ زقالُوا ما أَخْلَفْنا ما مزارلْنا أَومنّا حلک نا ولْکرِ     یبِمـامأَلْقَـى الس کمِ فَقَـذَفْناها فَکَـذلينَۀِ الْقَـو 

وسى فَنَسم إِله و کُمفَقالُوا هذا إِله خُوار ا لَهدسالً ججع ملَه نَ أَالّ یأَ فَال  یفَأَخْرَجإِلَیرَو یرْجِع  الً وقَـو هِم
 .89تا87طه:  }ک لَهم ضَرا و ال نَفْعاملیال 

2 .} کا خَطْبرِیقَالَ فَماميا س  ا لَمبِم رْتصیقَالَ ب   ککَـذَلا وـذْتُهولِ فَنَبنْ أَثَرِ الرَّسضَۀً مقَب ضْتفَقَب رُوا بِهصب
ل لَتویس ینَفْس ف فَإِنَّ لَک بیقَالَ فَاذْه انْظُرْ إِلَـى  اةِ أَیالْحو ا لَنْ تُخْلَفَهدعوم إِنَّ لَکو اسسنْ تَقُولَ لَا م

الَّذ لَ يإِلَهِکع یظَلْتف فَنَّهلَنَنْس ثُم رِّقَنَّهفًا لَنُحاکع فًایالْ یهنَس 97-95طه:  }م.  
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که در قالب گوساله طالیـی بـا ترفنـد سـامري     ؛ ها بتی است نی است که معبود آنگفت
اي به صدا در آمد، و مردم با چشم بسته به آن روي آوردنـد،   مشرك و با دست وي با حیله

گوسـاله)  ( چنـین معبـود سـاختگی    سـامري) و هـم  ( پرست و شایان ذکر است که دقیقاً بت
  اند. مصداق بارز کرونا ویروس شده

گونه که از کرونا ویروس بایستی همه   اما سامري گویا کرونا ویروس شده، چون همان
گوید: با مـن در   میپارچه از آن پرهیز و فرار نمایند سامري مشرك نیز از زبان خودش   یک

تماس نباشید، و این ضرر فاحش و بزرگ براي بشریت به واسـطه تمـاس بـا وي را خـود     
  کند.  می اعتراف

ه به عنوان معبود به فرمان الهی سوخته شد و سپس ذرات آن جهـت نـابودي   اما گوسال
سـامري مصـداق کرونـا ویـروس     که محض به دریا ریخته شد، چرا؟ چون که همان گونه 

کرونـا  هر چیزي که از لوازمات مشرك است از معبود و ابزار و وسایل او نیز همـه بـه   ؛ بود
کـه تمـام وسـایل و      د، هـم چنـان  نمحو گرد د ونکه باید سوخته شو؛ هستند هآلود ویروس

طبـق دسـتور پزشـکان و مسـئوالن     ؛ و هر چه به مبتالیان کرونا ویروس تعلـق دارد  سلبا
  گردد.    می بهداشت همه سوزانده و یا محو

آري مصداق بارز کرونا ویروس، شرك و ریاست، که زنگ خطر است، اگر همین ریا در 
گردد و به  میی پیشرفت کرده، شرك جلی و آشکار کم شرك خف کم؛ قلب انسان نفوذ کرد
 رب را انکـار  وآورد، که به طور کلی دستگاه بـزرگ الهـی و خـالق     می تدریج سر از کفر در

چـه   ورزد، یعنی اگر خدا و دین دیده نشد، همه سرمایه بشریت از بین رفته است، چنـان   می
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ناه به عنوان آثار آن همه بشـر را  همین شرك و ریا حقیقتاً کرونا ویروسی است که بر اثر گ
رساند، به همین جهت اسـت کـه خداونـد     بودي  فرا گرفت، و همه چیز انسان را به فنا و نا

از آن را بـراي هـر کـس بخواهـد      تـر  بخشد و پایین  نمی هرگز) شرك را( خداوند« فرمود:
  1»بخشد. می

ـ : یکـی شـگفتی از   آمـد  آري کرونا ویروس با وجود فیزیکی خود همراه با دو شگفت ا ن
دیـدنی اسـت و دیگـر شـگفتی از      گنجـد، چـون نـا     نمی چیزي خود که در پندار هیچ کس

بر عهده داشت و در تمام آن سنگ تمام گذاشت و به امر خدا عـالمی را   که کارهاي بزرگی
داشت تا حـدي کـه ریـاي ندیـدنی را      نگري وا بینی و تیز تیز بهتسخیر نمود، تمام مردم را

  پی ببرند و نفس خود را از اجتناب از آن دریغ ندارند. آن و به آثار بسیار بزرگبنگرند 

  غفلت زدایی و کرونا ویروس

بلکـه قاطبـه   ؛ پیش از آن که کرونا ویروس، پا به عرصه جامعه کنونی بگذارد، بیشترین
و نیز در مواردي که بـه حفـظ حیـات و      مردم معاصر درباره مسائل مهم زندگی و معیشتی،

تر از هدف زندگی و آفـرینش انسـان، و توجـه     داوم زندگی بستگی دارد و نیز در امور مهمت
 نهایی به باطن عالم و سـعادت ابـدي خـویش، چـه بسـا بـه غفلـت و تسـاهل و تسـامح         

  .نداندیشید و در خصوص اهمیت آن نمی ندگذراند  می
که اگـر  ؛ دارد هاي خاص انسان در تمام دوران زندگی تکالیفی خاص و منحصر به زمان

                                                
  .116و  48نساء:  }شَاءیغْفرُ ما دونَ ذَلک لمنْ یشْرَك بِه ویغْفرُ أَنْ یإِنَّ اللَّه لَا {. 1
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موردي از آن در همان زمان مخصوص به خودش بر اثـر غفلـت، متـروك مانـد، دیگـر در      
توان جبران کـرد، چـون هـر زمـانی وظـایف خـاص        مینوجه هاي بعد از آن به هیچ  زمان

  منحصر به خود را همواره دارد، چند مورد از تکالیف دوران زندگی را ذکر خواهیم کرد:
 اي دارنـد، قبـل از آن، در تعیـین همسـر     ازدواج یک تکالیف ویژه زن و شوهر در دوران

د و طبق موازین شرعی و معیارهاي تشخیص براي خوب و بد و برتـر و  نار بیندیشیبس باید
دیگر را انتخاب کنند. این کار اگر در وقت خـاص خـود     بهتر بودن پیش روند، و سپس هم
د، دیگر براي هیچ کـس راه جبـران و   ولی اگر غفلت ش؛ انجام گرفت، مطلوب حاصل است

  گشت نخواهد بود. بر
هـا در ایـن    که جـاي شـمردن آن  ؛ است دیگر زمان ازدواج و شروع زندگی باز وظایفی

هـا   ها و نوشیدنی ه ماه دوره حمل همسر، رژیمی در خوردنینیست، در هر زمانی از نُ جیزهو
چنین در قـوت    ند و زیبایی آن و همکه در شکل و قیافه فرز؛ دارد وجودها و غیر آن  و میوه

و قدرت ذهن و استعداد فرزندان بسیار مؤثر و مفید است، که اگـر غفلـت شـد و دوران آن    
هر کـدام  ؛ گاه پس از آن جاي جبران آن نخواهد بود، با توجه به این که هیچ؛ سپري گشت

واره مایـه تأسـف و   شود و هم میدر تمام عمر آثار آن در فرزند دیده ؛ از وظایف مغفول ماند
  .شدتأثر پدر و مادر خواهد 

نیز در دوران تولد و کودکی و خردسالی فرزند و پس از آن در دوران نوجوانی، و سـپس  
شـده و بـراي     هـا نوشـته   هـا کتـاب   که در این باره؛ جوانی به مراتب وظایفی فراوان هست

ه باید پدر و مادر درباره ک؛ تربیت و پرورش فرزند به بهترین کیفیت دستورات فراوانی است
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  ها قصور از خود نشان ندهند. آن بیندیشد و در هیچ موردي از آن
که وقتـی در خصـوص     ها و بلکه برخی طوایف هستند، شما نظر بیفکنید برخی خانواده

 تـر  دکتـرا پـایین  رتبـه  هـا از   شود بیشترین، بلکه همـه آن  نگرید، دیده می شان می فرزندان
و صاحب امتیاز یگانه هستند، و بر عکـس   ر سطح عالی و تخصص ویژهنیستند، هر کدام د
هـا از   شـود، یـک نفـر در آن    مـی نگرید، کمتر دیده   می ها و یا طوایف را بسیاري از خانواده

  گیر برخوردار باشد.  امتیازي ویژه و یا تخصصی چشم
بسیار پـدران   شود، چه میمندي و رستگاري فرزندان، چه بسا دیده   و یا در امور سعادت

کوشـند و   مـی همـواره   جهت تحصیل دانش؛ و مادران در تسهیل و مهیاسازي همه وسایل
مـورد  در سازند. در حالی که  می فراهمکامالً همه احتیاجات فرزند را براي پیشرفت علم او 

شـود   مـی اندیشند، تا این کـه دیـده    گاه نمی  مندي و پرورش روحی و دینی او هیچ  سعادت
اي دست یافته است، ولی از نمـاز و روزه و معـارف دینـی     افق علمی و دانش ویژه فرزند به

  .خبري نیست !!هیچ 
نه تنهـا بـراي   ؛ در این جا باید پدر و مادر بدانند، چنین فرزندي که شما پرورش نمودي

اش نیز جز ضرر هیچ انتظاري از او نیسـت، چـرا    خود نفع و سودي ندارد، بلکه براي جامعه
اي که چنین فرزندي پـرورش یافتـه، تربیـت     پدران و مادران هم در همین جامعه که دیگر

شود، بلکه ابـزار حیلـه و    میها نور هدایت ن بینیم، علم و دانش آن  می اند، که در نهایت شده
اي که سیر شـود   اي رود، شاید به اندازه تزویر گردیده، به طوري که اگر گرگی به سوي گله

آموخته به حیله و تزویـري    ولی این جوان دانش؛ کند و بقیه را رها سازداز گوسفندان اکتفا 
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  ها را در شبی به تاراج ببرد.  که مجموعه گله گوسفند و سرمایه چوپان؛ دیازدست 
ولـی برخـی افـراد مـریض و     ؛ یا جوان در تخصص خود، پزشکی مشهور و مفیـد افتـد  

شان در خطر اسـت و پـس     د و چه بسا جاناز پول و دارایی هیچ نداشته و فقیرن اما بیمارند
جـز ایـن   ؛ پذیرند میاز پیشنهاد معالجه به پزشک، و مراجعه به آنان، به هیچ وجه بیمار را ن

ریخته شود، تا آقاي پزشک اجـازه ورود دهـد، کـه چـه بسـا      وي که فالن مبلغ به حساب 
  دهند.  می جان خود را از دست تبه این صور یبیماران فراوان

چـه از   ن علم و دانش، همان دانشی است که محبوب خدا و اولیاء خداست؟! چنـان آیا ای
علم نوري است که خداوند در دل هـر کسـی بخواهـد    « نقل شده، فرمود: ×امام صادق

  1»افکند. می
پرسـتی و آلـودگی    هرگز چنین علمی، الهی نیست چرا که قلب و دل او را زنگـار دنیـا  

وجوي خـدمت بـه طبقـه      چه نور الهی بود، همواره در جست چناندنیوي مملو نموده و اگر 
چه جامعه کنونی مـا از   چنان؛ کرد ها بود و به این روش نیز افتخار می مستضعف و خادم آن

  خوردار است. چنین پزشکان ممتاز و خدوم جامعه و بیماران نیز بر
کـه در جامعـه    »ورشآموزش و پـر « اي الزم است، که آیا واژه در این جا توجه به نکته

این عبارت صحیح نیست،  پاسخ این که،و یا صحیح نیست؟!  ما معمول است صحیح است؟
هنگامی که در سایه پـرورش   موزشصحیح است، چون علم و آ »پرورش و آموزش« بلکه

                                                
  .16عه: یمصباح الشر }شاءیقلب من  یقذفه اهللا فیالعلم نور {: ×عبداهللا یعن اب. 1
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و والیت الهی تحقق پذیرد، در خدمت صاحبش قرار گرفته و سـپس در خـدمت بـه همـه     
برعکس اگر بدون پرورش بـود و در سـایه امـر الهـی نبـود، جـز       مردم در خواهد آمد، ولی 

باشد که از راه حیله و تزویر بـه چپـاول حقـوق مـردم و هالکـت       میچراغی به دست دزد ن
  گردد.  می جامعه منتهی

که خداوند متعـال در قـرآن، بـه روش انبیـاء و طریقـه      ؛ دلیل بر مدعاي فوق این است
تا آیات تـو را بـر آنـان    « در یک مرحله چنین فرموده است:پردازد،  میها  تعلیم و تربیت آن

  1».ها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند بخواند و آن
ولـی بعـد از آن   ؛ در این جا نخست قرائت آیات و آموزش کتـاب و حکمـت ذکـر شـده    

  است. به میان آمدهپاکیزگی و تطهیر جان به عنوان پرورش  از سخن
نخست سخن از پرورش و پـاکی روح بـه میـان آمـده و سـپس      ؛ جاي دیگر سهولی در

تا آیات ما را بر شـما بخوانـد و شـما را پـاك     « چه فرمود:  چنان، گفتار از آموزش ذکر شده
  2»کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد.

که بین تزکیه و پـاکی و تعلـیم و تعلـم    ؛ شود این است اي که استفاده می نخستین نکته
از علـم   تزکیـه وپـاکی   گاه  همیشگی است، همانند جسم و جان است، و هیچ تالزم و پیوند

پـس   و تزکیـه شـروع شـود    از کندکـه نخسـت بایـد     می درنهایت چنین افاده و؛ نشودجدا 

                                                
 .129بقره:  }هِمیزَکِّیعلِّمهم الْکتَاب والْحکْمۀَ ویاتک ویهِم آیتْلُو علَی{. 1

  .2، جمعه: 164، آل عمران: 151بقره:  }علِّمکُم الْکتَابیکُم ویزَکِّیو اتنَایکُم آیتْلُو علَی{. 2
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  .تزکیه به تزکیه خاتمه یابد ازآموزش همراه با
مرحله سـخن   هدوم این که. اولویت در میان آن دو، تزکیه و پاکی روح است، چرا که س

  .  ه استو بعد از آن سخن از تعلیم و تعلم ذکر شد هاز پاکیزگی به میان آمد
قبل از آمدن ؛ گرفته فرابشریت را مجموعههایی که  انگاري آري این روش غلط و سهل

ـ  ان آمـد و همـه مـردم دقیقـاً بـه      دکرونا ویروس بود، ولی زمانی که این مأمور الهی به می
، که جاي شگفت اسـت و عـالوه بـر    نده شدند، ولی هیچ او را ندیدحضور او در همه جا آگا

که نمونه دیگري نظیر آن دیده نشده و یا بسـیار کمیـاب   ؛ آثاري را از خود باقی گذشت نآ
زدایـی    ها غفلت که از جمله آن؛ هاي فراوانی تعلیم نمود است، و به همه مردم جهان درس

  م زندگی است.  و برطرف نمودن تساهل و تسامح در امور مه
از آن کـه از دسـت    قبل؛ آنها ها و استفاده کامل از ها در حفظ موقعیت هشدار به انسان

هر چه  که برود. چه بسیار افرادي که به کرونا ویروس مبتال شدند و از دار دنیا رفتند با این
ـ   شد، به شرائط سالمت کامالً میبه آنها گفته  ی دقت کنید، بی توجهی کردند و برخـی حت

روم و مشـکلی    مـی  گفت: من همه جا  می شرایط را قبول نداشتند و همانند مداح جوانی که
هم پیش نیامده، ولی در نهایت جان داد!! آري این حفظ موقعیت و غفلت زدایی اختصـاص  

شـود از   مـی مـرتبط  بلکه به همه موارد مهم زندگی در دنیا و آخرت ؛ رد خاصی نیستوبه م
  جمله آنها: 

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  454(    

  ذیل:   به موارد هشدار زدایی وغفلت 

  1»بیند؟! همه اعمالش را) می( آیا او ندانست که خداوند« جهان در محضر خدا: – 1
 تـو از ایـن صـحنه    :شـود  به او خطـاب مـی  (« قیامت دیدنی و فراموش شده: – 2

غافل بودي و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم، و امروز چشمت کامال  )ه بزرگ قیامتگاداد(
  2»بین است. تیز

انسـان حاضـر و مـورد توجـه      شود که غالباً در کنار میغفلت نوعا در مواردي استعمال 
گردد که  میچه از آیات قرآن استفاده  دیدنی باشد. چنان باشد، نه این که چیزي پنهان و نا

آنها فقط ظـاهري از زنـدگی   « ها حاضر است، همان طوري که فرمود: قیامت در نزد انسان
  3».و پایان کار) غافلند( دانند و از آخرت میدنیا را 

شود، بـه قرینـه تقابـل مقصـود از      در اینجا آخرت در مقابل ظاهر قرار گرفته معلوم می
آخرت باطن عالم است، و ظاهر و باطن از متضایفان هستند، و هر جا که هـر کـدام باشـد    

یست یکی باشد و دیگر نباشد، و اگر نباشد آن دیگـري تنهـا   دیگري نیز باید باشد، ممکن ن
پـذیرد در همـین دنیـا صـورت      معنا ندارد، عالوه بر آن، برخی از آنچه در قیامت تحقق می

و تکه تکه کردن پرنـدگان   1ها به وسیله عیسی بن مریم گرفته است. قبل زنده کردند مرده
                                                

  .14علق:  }يریعلم بأن اهللا یالم {. 1
 .22ق:  }دیوم حدیغَفْلَۀٍ منْ هذا فَکَشَفْنا عنْک غطاءك فَبصرُك الْ یلَقَد کُنْت ف{. 2

  .7روم:  }ا و هم عنِ اْآلخرَةِ هم غافلُونَینْاةِ الدیعلَمونَ ظاهرًا منَ الْحی{. 3
  .49آل عمران: . 1
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کـه اعضـاي    ×ه حضرت ابـراهیم در چهار مقطع و دعوت آنها به سوي خویش به وسیل
  1حاضر گردیدند. ×پرندگان جمع شدند در محضر ابراهیم

هاي مؤمنان در برابر ذکـر   آیا وقت آن نرسیده که دل« غفلت و بی خبري تاکی؟ -3
  2»خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟!

  شنیدن این آیه توبه کاران زیاد با
انـد. از   بسیاري به وسـیله آن توبـه نصـوح نمـوده    آیه فوق بسیار تحول آفرین است که 

و از  ×که در کتب رجال به عنوان یکی از راویان موثق از ا مـام صـادق   »فضیل« جمله:
زیسـت و همـان جـا در روز      مـی  زهاد معروف معرفی شده و در پایان عمـر در جـوار کعبـه   

ردم از وي وحشـت  عاشورا بدرود حیات گفت، در آغاز کار راهزن خطرناکی بود، که همه مـ 
منـد شـد،     گذشت، دخترکی را دید و نسـبت بـه او عالقـه     می داشتند. از نزدیک یک آبادي

سوزان دخترك، فضیل را وادار کـرد کـه شـب هنگـام از دیـوار خانـه او بـاال رود و         شقع
تصمیم داشت به هر قیمتی که شده به وصال او نائل گردد، در این هنگام بود که در یکـی  

اي اطراف شخص بیدار دلی مشغول تالوت قرآن بود و به همین آیه فوق رسـیده  ه از خانه
بود. این آیه همچون تیري بر قلب آلوده فضیل نشست، درد و سوزي در دل احساس کرد، 

گویـد؟ و بـه چـه     تکان عجیبی خورد، اندکی در فکر فرو رفت، این کیست که سـخن مـی  

                                                
  .26بقره: . 1
2 .} لَّذیأَ لَمقِّیأْنِ لنَ الْحما نَزَلَ م و کْرِ اللّهذل مهقُلُوب نُوا أَنْ تَخْشَع16د: یحد }نَ آم.  
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اي فضیل! آیا وقت آن نرسیده اسـت کـه بیـدار    گوید:   می دهد؟ به من میکسی این پیام را 
گردي. از این آلودگی خود را بشویی و دسـت بـه دامـن توبـه زنـی؟!       شوي، از راه خطا بر

به خدا قسم! وقت آن رسیده اسـت! بـه   « گفت: میه تناگهان صداي فضیل بلند شد و پیوس
  1خدا قسم وقت آن رسیده است. 

ا بیـرون  یبا یک جهش برق آسـا از صـف اشـق   او تصمیم نهایی خودش را گرفته بود و 
گشـت و از دیـوار بـام فـرود آمـد و بـه        پرید و در صفوف سعدا، جاي گرفت و به عقب بر

اي وارد شد، که جمعی از کاروانیان آنجا بودند و براي حرکت به سـوي مقصـدي بـا     خرابه
برویم، راه را بـر   گفتند: فضیل و دار و دسته او در راهند، اگر میکردند،  مییکدیگر مشورت 

بندند و ثروت ما را به غارت خواهند برد! فضیل تکانی خورد و خود را سخت مالمـت    می ما
است که به من روي آورده؟ در دل شـب   کرد و گفت: چه بد مردي هستم! این چه شقاوتی

ام و قـومی مسـلمان از بـیم مـن بـه کـنج ایـن خرابـه          به قصد گناه از خانه بیـرون آمـده  
  اند!. گریخته

خداونـدا!  « روي به آسمان کرد و با دلی توبه کار این سخنان را بر زبان جاري سـاخت: 
دهـم کـه پیوسـته در جـوار خانـه تـو        میگشتم و توبه خود را این قرار  من به سوي تو باز

کسـی در فغـانم. دردمـرا درمـان کـن، اي       خدایا از بدکاري خود در رنجم و از نـا  1»باشم!

                                                
  ».و اهللا! قَد آنَ! یو اهللا! قَد آنَ، بل یبل«. 1
  ».تک الحرامیجوار ب یک و جعلت توبتیتبت ال یاللهم ان«. 1
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نیاز از خدمت مـن! و اي   ها! اي بی دردها! و اي پاك و منزه از همه عیبدرمان کننده همه 
بی نقصان از خیانت من! مرا به رحمتت ببخشاي و مرا که اسیر بند هواي خویشـم از ایـن   

  بند رهایی بخش!
گشت و به سـوي   ها فرمود و از آنجا باز خداوند دعاي او را مستجاب کرد و به او عنایت

  آنجا مجاور بود و از جمله اولیاء گشت! ها در مکه آمد، سال
ـ     مستغن دلگداي کوي تو از هشت خُ ون آزاد ی است *** اسـیر عشـق تـو از هـر دو کَ

  1است.
همواره در راه خطا) تازمانی کـه مـرگ یکـی از    (« فرمود: نده تا کی؟ورجراي پا – 4

و کوتـاهی  ( کـردم گوید: پروردگار من! مرا بازگردانید شاید در آنچه ترك  آنان فرا رسد، می
گویند: چنین نیست و پشت سر آنان برزخی  ولی به او می( نمودم) عمل صالحی انجام دهم

  2»است تا روزي که برانگیخته شوند
مرتبه در قرآن ذکر شده که بیشتر موارد آن از آنگونه  35با سایر کلماتش » غفل«ماده 

هاي مضارع  مطالبی است که براي انسان سزاوار غفلت نبوده و عالوه بر آن، بیشترین فعل
و هماننـد آنهـا   » الم یجعـل «و » الم یک» «الم یعلم«مثل » لم«یا حرف همزه استفهام و 

                                                
 .6421/  9: یر قرطبیو تفس 365/  9ان: یو روح الب 369/  2نۀ البحار: یسف. 1

قائلُها و ما تَرَکْت کَالّ إِنَّها کَلمۀٌ هو یأَعملُ صالحا ف یلَعلّ*  حتّى إِذا جاء أَحدهم الْموت قالَ رب ارجِعونِ{. 2
  .100 – 99مؤمنون:  }بعثُونَیومِ یمنْ ورائهِم برْزخٌ إِلى 
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انسان نوعا در آهـا غفلـت و تسـامح کـرده و نبایسـتی       از جمله مواردي است ك ذکر شده
با ذات خویش و آثـار جهـان شـمولیش آمـده و هیجـانی       کرونا ویروسکرد که  غفلت می

  شگفت انگیز به وجود آورده و همه را از خواب غفلت بیدار نموده و هشدار داده است.  

  دینی گزینه علمی یا و کرونا ویروس

ا بـه عرصـه و میـادین جهـان سـوم گـذارد، کسـالت و        پ کرونا ویروسپیش از آن که 
ها به طور معمول بود، و مردم طبق مرسوم و به طور طبیعی در صـدد معالجـه آنهـا     بیماري

م نبود، وقتی این میهمان دعـوتی  طرابی در میان مردآمدند، و هیچ گونه هیجان و اض می بر
کـه  معه کنونی شد، چراجهان شمول آمد و موجب هیجان و اضطراب شگفت انگیزي در جا

سـاخت، و   مـی ا کمترین بی توجهی و بی احتیاطی، بیشـترین افـراد را مبـتال    به سرعت و ب
اضطراب و دلهره و ناراحتی قرار گرفتند و سـخت   ترین در شدید بدین خاطر بیشترین مردم

اي بر آن سـاخته نشـده و فقـط از ابـزار      داروي درمانی و معالعجه گردیدند، چونمضطرب 
این کـه معالجـه از طریـق    د، ولی بـا ش می باآن برخورد، کن و تضعیف ویروسسعی و مدفا

کردند، به امید این که مبتالیـان بـه کرونـا      می و با شدت تعقیب پزشک و درمان را سخت
اي  مـاري بـه انـدازه   یمرگ منتهی نشود، ولی سختی این ب بهبود یافته و کارشان به موت و

  مبتالیان را به کام مرگ سپرد.که بسیاري از زیاد بود 
ا و امـوات  ه ویروس، حزن و غم بر مصائبی که فوت و عالوه بر ناراحتی بر وجود کرونا

خت نمـوده بـود،   ا براي نوع مـردم سـ  بود زندگی و معیشت ر بر اعصاب مردم مسلط کرده
ـ    مینتیجه رسیده بودند،  وسیله دارو ودرمان به به آري اگر اي  دهگفتند: کرونـا ویـروس پدی
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 کـه وپنداشـتند  ؛ شـده علمی است. در این میان، بسیاري به اندیشه و تفکر دیگري مشغول 
کرونـا  مطلوب و شایان دسـت نیـافتیم، پـس    نتیجه  به پزشک و دارو و درماناز طریق اگر

اي است که از طریق دین باید معالجه آن را کشـف   لکه پدیدهب ؛پدیده علمی نبوده ویروس
سوي معالجه طبیعی و سنتی را ترك نموده و مسدود سـازیم و از مسـیر   ود، یعنی راه به نم

، چهـار پرنـده را ذبـح نمـود و     ×چـه ابـراهیم   دینی به معالجه مبتالیان بپردازیم. چنان
داد، سر اعضاي آنها را تکه تکه کرد و در چهار موضع گذاشت سپس به اذن خدا آنها را ندا 

پـس از  ( چهار نوع از مرغال را انتخاب کن و آنها را« چه فرمود: و آنان حاضر شدند. چنان
، سپس بر هر کوهی قسمتی از آن قـرار بـده،   )و در هم بیامیز( قطعه قطعه کن )ذبح کردن

  1.»آیند بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوي تو می
ن خداونـد  ا زنده نموده و بیمـاران را بـه اذ  ها ر مرده ‘و نیز حضرت عیسی بن مریم 

را  )پیسـی ( و به اجازه خدا، کور مادرزاد و مبتالیان به بـرص « چه فرمود: داد، چنان میشفا 
  2»کنم.  می ردگان را به اذن خدا زندهبخشم و م  می بهبودي

گفتنـد: کرونـا     مـی  یافتنـد،   مـی  در صورتی که از این طریق به بهبودي و شفا دسـت  و
کـه هـم در    کرونـا ویـروس  این  یاست. آري وفور و تأثیر جهان »اي دینی پدیده« ویروس

                                                
بقـره:   }.اینَک سـع یأْتیک ثُم اجعلْ على کُلِّ جبلٍ منْهنَّ جزْءا ثُم ادعهنَّ یرِ فَصرْهنَّ إِلَیفَخُذْ أَربعۀً منَ الطَّ{. 1

260. 

2 .} هاْألَکْم رِىأُبأُح و رَصاْألَب یو تى بِإِذْنِ اللّهو49آل عمران:  }الْم.  
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ثارش در جهان شمولی، سبب تحولی عجیب شد، چـون همـه   ودش از ناچیزي و هم از آرو
مردم در صدد چاره جـویی و راه یـابی عـالج بـه سـبک نـوینی قـرار گرفتنـد، و بـاالخره          

بایست همه دست به دست همه دهند و با همـاهنگی ومشـاوره کامـل همـه اندوختـه       می
بر روي هم ریخته و راه نوینی به دست آورند، بدین جهت هر دو راه علمی و علمی خود را 

دینی را پیمودند و در نهایت هم چون از هر طریقی به طور مسـتقل زود بـه نتیجـه دسـت     
را براي محققان مطرح کردند، که بنده هـم در   »دینی یا علمی است« نیافتند، عنوان پدیده

ـ ارسال شد و پاسخ آن را طلبیـد و ا  ی براي حقیرچنین سؤال ،یک موردي از طرف برخی ن ی
  پاسخ او را دادم.  شود  یکه گفته م یانیطبق بجانب 

سبب شد که محققان نیز بر تحقیق و ژرفنگري خـود افـزوده و بـه     کرونا ویروسآري 
  دم ایفا نمایندتکاپو بیفتند، و پاسخی قانع کننده و مستند جهت ابالغ به مر

بدین صورت که این پدیده نه فقط پدیـده   ؛نی دارددیده، بیان روشسالم در پاسخ این پا
دینـی اسـت و    اي علمی و پدیده دینی است، بلکه پدیدهعلمی است و نه این که فقط یک 

  براي عالج و درمان آن باید هر دو راه طی گردیده و به اجرا در آید:  

  درمان و دارو با شفاي بیمار
بدیهی است که باید جهت بهبـودي،  ؛ جزء پدیده علمی قرار گرفت کرونا ویروسوقتی 

حتما به پزشک و دارو و درمان مراجعه و بـه کمـک آن   ، ویروسهر انسان بیماري به کرونا
و به کارگیري دستورات پزشک به شفاي مطلوب خود نایل آید، و براي اثبات ایـن مطلـب   

  دالئلی وجود دارد.  
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سـنن وقـوانین فراوانـی رادرمـتن آفـرینش       ؛تشیي ربـوب خداوند متعال به مقتضا الف:
اي کـه اگـر    گونه ، بهاري علل و اسبابی نهادهجهت انجام هر ک: نهادینه کرده از جمله آنها

اسباب و ابزار آن نباشد، انجام آن کار به هیچ وجه امکان نخواهد داشت، و چنین مطلبی از 
کار نیست و بهـرتین دلیـل بـراي ایـن     که به هیچ وجه قابل ان ؛بدیهیات و ضروریات است

مدعا وجود خارجی خودش خواهد بود، این اصلی از اصول پذیرفته شده نزد بشریت اسـت،  
    چون امري فطري است.

شرع مقدس اسالم به استناد آیات فراوان و به استناد سـنت شـریفه نبـوي، وجـود      ب:
دانـد، و انجـام هـر     حتمی مـی  اي شرط علل و اسباب و ابزار و عوامل را در انجام هر پدیده

  شمارد.    می کاري را بدون علل و اسباب غیر ممکن
خدا ابا دارد کـه اشـیاء را جـاري کنـد جـز بـه       « نقل شده: ×چه از امام صادق چنان

وسیله اسباب، به همین جهت، براي هر سببی، شرحی و براي هر شـرحی، علمـی و بـراي    
کسی که آن را شناسد که شناخته و هر کسـی   هر علمی، دروازه ناطقی قرار داده است، هر

ائمـه  ( و مـا  |ازه رسـول خـدا  که به آن جاهل باشد که جاهـل اسـت، آن بـاب و درو   
  1.»معصومین) هستیم

                                                
اء إالّ باالسباب فجهل لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح یأالش يجریاهللا أن  یأب: «×عبد اهللا یعن أب. 1

بصائر » و نحن |علماً وجعل لکل علمٍ بابا ناطقا، عرفه من عرفه و جهله من جهله، ذکل رسول اهللا
 .505 و 6/  1صفار: الدرجات، 
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چه بسـیار از نـوامیس و قـوانین از    که کند  می چنان چه گذشت ربوبیت الهی اقتضا ج:
اي از یـک سـو    هـر پدیـده  نگریـد    می چه ، چنانعلل و معالیل و سنت درخلقت نهاده شود

اسـت کـه بـر آن    بر معلولی  آن تاخر دارد و از سوي دیگر علت که از، معلول بر علتی است
  دارد.   تقدم

؛ شود، و سنت الهی نیـز از امـوري ثابـت اسـت     و این مجموعه از سنت الهی شمرده می
هرگـز بـراي   « چه فرمـود:  کند، چنان  نمی رود و نیز هیچ گاه تغییر میکه هیچ گاه از بین ن

  1.»یابی  نمی سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت، و هرگز براي سنت الهی تغییري
پدر نداشت، تنها مادري بیش نبود و آن حضرت مـریم   ×دانند که عیسی میهمه  د:

توانسـت، بـا    مینداشت  اوند جهت ایجاد حضرت عیسی که پدربود، و خد ‘دختر عمران 
ه چیزي را اراده کنـد، تنهـا بـه    اان او چنین است که هر گفرم« اتکاء به این آیه که فرمود:

  2.»شود  می آن بگوید: موجود باش، آن نیز بی درنگ موجود
 م مادر موجود شو! بلکه هـم در رح آري خداوند نفرمود: عیسی به فرمان من یک مرتبه

 بـود کـه   ×به وسیله مادر و هم به جاي پدر، وسیله دیگري را اتخاذ نمود و آن جبرئیـل 
ما روح خود را به سوي او فرستادیم و او در شـکل  « چه فرمود: وي را به کار گرفت، چنان

                                                
 .43فاطر:  }الًیالً و لَنْ تَجِد لسنَّۀِ اللّه تَحویفَلَنْ تَجِد لسنَّۀِ اللّه تَبد{. 1

 .82س: ی }کُونُیقُولَ لَه کُنْ فَیئًا أَنْ یإِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَ{. 2
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جا خداونـد جـاي پـدر را بـا قـدرت       در این 1»انسانی بی عیب و نقصی بر مریم ظاهر شد!
ـ   غیبی خود جبران نکرد، بلکه به عنوان تثبیت وسیله و ابزار در جـاي   هکارها، جبرئیـل را ب

از نظـر   کرونـا ویـروس  جا ثابت شد که شفاي بیمار و مبـتال بـه    تا اینپدر به کار گرفت. 
بحثـی علمـی    کرونا ویروسچون  پیگیري شود؛پزشک و درمان وسیله اسالم حتما باید به 

  است.  

  توسل و دعا با شفاي بیمار

ست که چه بسـا از طریـق دارو و درمـان، فـرد بیمـار رو بـه بهبـودي        ها  برخی بیماري
یابد، که به ناچار بیماران از علل و اسباب و دارو و درمـان    می ه بسا که بهینهرود و یا چ مین

یابند یعنـی   میآورند و از طریق امداد غیبی شفا  میشوند، و به دعا و توسل روي  مینا امید 
  جویند.    می لسوبه مسبب االسباب ت

 کنـد و  میگفتنی است که داستان میالد حضرت عیسی بن مریم مطلب مهمی را افاده 
ـ دارد و همواره بـه سـوي م    می از علل و اسباب باز يا همه مردم را به گونه بب االسـباب  س

 علل و اسـباب  بر ها را دهد، و آن این است که، گرچه خداوند همه کارهاي انسان  می سوق
ور  الي علل فرو رفته و بـه طـوري غوطـه     ها همه در البه ي که انسانمترتب نمود، به طور

یعنـی خداونـد متعـال) را بـه     ( ند تا حدي که چه بسا مسـبب االسـباب و علـۀ العلـل    ا شده
 جهت اعالم به همه انسانها، سنت تغییر ناپذیر را در ایـن  اند. خداوند متعال فراموشی سپرده

                                                
 .17م: یمر }ایسوِها روحنا فَتَمثَّلَ لَها بشَرًا یفَأَرسلْنا إِلَ{. 1
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تا همه مردم یکپارچه بر علت این پدیده بی انتظار حساس شـده و بـه کـاوش    ؛ جا شکست
داوند سـنت خـودرا بـر    م یابند، و آن این است که گرچه ختعلی درس مهمتري را؛ آیند تا بر

هـا بایـد علـل و اسـباب را مهیـا       علل و اسباب مبتنی نموده و براي انجام هر کاري انسان
د تـا حـدي   ناب تکیه و اعتماد نمایبسازند، ولی انتظار نبود که به قدري به این عوامل و اس

االسباب غافل گردنـد، آري بـا پدیـد آمـدن      سببکه در آن غرق و غوطه ور شوند که از م
جا مهمتـر مسـبب   که در همه  ،و فقدان پدر خداوند خواست به همه اعالم دارد ×عیسی

آورد. مورخـان    مـی  سبب آن را به وجـود باشد، و خواه نباشد که م االسباب است. خواه سبب
هـا   رفته بودند، آثار خسـتگی در سـواران و مرکـب    هاي چندین ساعت را اند: قافله نقل کرده

همین که به منزلی رسیدند که آنجا آبی بود، قافلـه فـرود آمدنـد. رسـول      ؛ظاهر گشته بود
اکرم نیز که همراه قافله بود، شتر خویش را خوابانید و پیاده شد، قبل از همه چیز، همـه در  

  را فراهم کنند.  فکر بودند که خود را به آب برسانند و مقدمات نماز 
از آن که مقـداري   بعد از آن که پیاده شد، به سوي آب روان شد، ولی پس |پیامبر

  به طرف مرکب خویش بازگشت. ؛ پیش رفت، بدون آن که با احدي سخن بگوید
جـا را بـراي فـرود آمـدن      گفتند: آیـا ایـن    می خود ناگهان اصحاب و یاران با تعجب به

ها منتظـر شـنیدن    ها مراقب و گوش رمان حرکت بدهد؟ چشمخواهد ف  می نپسندیده است و
فرمان بود، تجعب جمعیت هنگامی زیاد شد، که دیدند، همین که بـه شـتر خـویش رسـید     
زانوبند را برداشت و زانوهاي شتر را بست و دو مرتبه بـه سـوي مقصـد نخسـتین خـویش      

را ید که ایـن کـار   درمان نداروان شد. فریادها از اطراف بلند شد: اي رسول خدا! چرا ما را ف
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گشتی؟! ما با کمال افتخـار بـراي انجـام ایـن      انجام دهیم؟! و به خودت زحمت دادي و بر
  خدمت مهیا بودیم!

در پاسخ فرمود: هرگز درکارهاي خود از دیگران درخواست کمک نکنیـد   |حضرت
  1دان) باشد.خالل دن( و به آنان اتکا نداشته باشید و اگر چه براي یک قطعه چوب مسواك

و هم توجه به وسیله و بسـتن   توکل به خدا در اینجا هم ؛نکته قابل توجه این است که
   :چه شاعر نیز گفته دیده شده است. چنان |ر عمل پیامبرد ا زانوبندشتر ب

  گفت پیامبر به آواز بلند *** با توکل زانوي أشتر ببند!
شد و با خود گفت: خود را درمـان  یکی از پیامبران بیمار « نقل شده: ×از امام صادق

ی نمود کـه: تـا   کنم تا همان کسی که بیمارم کرده شفایم دهد، خداوند تعالی به او وح مین
  2.»دهم، زیرا شفا دادن از ناحیه من است میشفایت ن خود را درمان نکنی

نداده اسـت   يخود را مداوا کنید زیرا خداوند متعال هیچ درد« نقل شده: |از پیامبر
  3.»که دوایی ندارد)( آن که برایش شفایی نهاده، به جز مرگ و پیري مگر

                                                
 .69: یکحل البصر محدث قم» ره ولو بقضمه من سواكیال استعن احدکم من غ: «|یعن النب. 1

 يهـو الـذ   یامرضـن  يکـون الـذ  ی یحت ياء مرض فقال: ال اتداویاً من االنبیان نب: «×عبد اهللا یعن اب. 2
 .362/  3زان الحکمۀ: یم» یمنّ، فان الشفاء يتتداو یک حتیه: ال اشفیال یاهللا تعال ی، فأوحینیشفی

ـ م» قول داء إال و قد انزل اهللا له شفاء إال السام و الهـرم یلم  یتداووا فان اهللا تعال: «|یعن النب. 3 زان ی
 .362/  3الحکمۀ: 
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  1».هر دردي، دارویی دارد« نقل شده: ×نیز از امام علی
کـه  ؛ کند که وظیفه بیمار پرداختن به دو اقدام است می مجموعه این بیانات چنین افاده

دارو و درمان و مـداواي  به طور جدي باید آن را انجام دهد تا به شفا دست یابد، اشتغال به 
  کامل و دیگر دعا و توسل که شفاي آن تنها به اذن و اجازه خداوند است.

که چنین گفتند: اگر بیمار از طریق پزشک و دارو و درمان به شـفا دسـت یابـد،     کسانی
  شود. می شود و اگر از طریق دعا و توسل شفا یابد این پدیده دینی می یماین پدیده عل

ایـن اسـت کـه     سازگاري ندارد و مشکل اساسـی  با معارف اسالمی هیچتی چنین عبار 
دانند و آنها را بـه   می اي را به طور مستقل از خود آنها) اثر هر پدیده و ماتریالیسم( مادیین

نـد آثـار   توا نمی اي به طور مستقلدهند، در حالی که چنین نیست. هر پدیده نمی خدا ارتباط
جز از اذن خدا برخوردار باشد، چون هیچ موجودي غیر از خدا ؛ اظهار دارد خود را بر دیگران

خوردار نیست، و همه آنچه غیر از خدایند، هر حرکت و یا اثري از خود بـاقی   از استقالل بر
بگذارند تنها به اذن خـدا خواهـد بـود، بیمـار دارو خـورد و شـفا یافـت، اگـر اجـازه او بـر           

 گاه شـفا حاصـل   هیچ؛ تاثیرپذیري بیمار از دارو به اجازه او نبود تاثیرگذاري دارو نبود و اگر
  شد. نمی

کـه رهبـر   ؛ نیز مجموعه این بیانات به عنوان یک پشتوانه و دلیل بر دو اقـدامی اسـت  
عـزه، افتخـار مسـلمین و شـیعیان در     اي عزیـز دام عظیم الشان انقالب حضرت امام خامنه
                                                

  .3/362زان الحکمه: یم» لکل عله دواء: «×یاالمام عل. 1
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روحـی   #نشین برحق حضرت صـاحب االمـر  جهان، رهبري سیاس، عارف، شجاع و جا
  خواندند: فرا پس از شیوع کرونا ویروس مسئوالن کشوري رابه سوي آن دو؛ فداه

مسـئوالن   سـایر  مقام معظم رهبري دولت ومسئولین ونیزسپاه وارتـش وبسـیج و   الف:
 گیر در سایه کمال همکـاري دعـوت نمودنـد و     تالش پی منسجم ومنظم بااي  رابه برنامه

وزارت محترم بهداشت وتیم پزشکی وکافـه پرسـتاران جهـت خـدمت      درخواست از مهمتر
 برنامه پیشـگیرانه سـتاد   پیروي قاطبه مردم از بر نیز و کرونا ویروسبیدریغ به مبتالیان به 

  توصیه الزم نمودند. را، کرونا ویروسمبارزه با ملی 

و خوانـدن دعاهـاي   نیز توجه دادن نوع مردم و مسئوالن به خـدا و دعـا و تضـرع     ب:
هاي گروه  معالجه به خصوص خواندن دعاي صحیفه سجادیه و غیر آن تا ان شاء اهللا؛ ویژه

پزشکان و دارو و درمانشان به اذن خدا بر مبتالیان اثر حتمی را بگـذارد و خداونـد رحمـان    
و هنگـامی کـه   « اذن نشستن شفا بر درون و برون آنان را صادر فرماید. چنان چه فرمـود: 

  1»دهد. می یمار شدم او مرا شفاب

  جهان شمولی تشیع و کرونا ویروس

کرونا ویروس میهمان دعوتی از جهانیان، بـه میـدان بیایـد، سـخنی از     ؛ پیش از آن که
چنان نبود، بلکه جهان سوم چون در دست سالطین ظلمـه و   آن تشیع و مسلمانی و اسالم

پادشاهان ستمگر و در راس آنهـا مسـتکبرین جهـان خـوار و خونخـوار بـه ویـژه آمریکـا،         
                                                

1 .} وفَه رِضْتإِذا م 80شعراء:  }نِیشْفیو.  
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اسرائیل، انگلیس و فرانسه و حامیانشان بودند، و آنها همواره درصدد حذف شیعه از صـفحه  
از عدالت اسالم و گسترش آن در  ؛خاکی و کره زمین بودند و این نبود جز به خاطر این که

؛ کنـون  ) تـا 57سـال  ( جهان واهمه داشتند، چرا که از زمان پیروزي انقالب اسالمی ایران
هاي مهلکی به طور پی در پی بر تار و پـود اسـتکبار وارد شـده    همواره از سوي ایران حربه

متعال و برکات است، چون این انقالب و حکومت اسالمی مبتنی بر آن، به پشتوانه خداوند 
ـ  همیشگی اهل بیت و خون بهاي عزیزان و شهدا ر جـاي مانـده و   و ایثارگران و جانبازان ب

ه بـه  اي عزیـز دام عـزّ  روز به روز بر پایه هدایت پیامبر گونه مقام معظم رهبري امام خامنه
رغـم دشـمنان داخـل و خـارجی کـه همـواره       انگیزي رسیده و علـی  ترقی و تعالی شگفت

هـاي  اند و هر چه پیش رفتند و هر طرح نوینی بر نقشـه هاي ناشمردنی بودهطئهدرصدد تو
-گذشته افزودند و خواستند این چراغ روشن الهی را خاموش کنند، دقیقاً دست غیبی چهره

چـه   دان تاریخ افکنـد، چنـان   اي غربال کرد و افرادي را در زبالههاي خراب را در هر فتنه
 نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ولی خدا نور خود را کامـل  خواهند می آنها« فرمود:

گـاه انقـالب و نظـام جمهـوري      ، و هـیچ 1»کند هر چند کافران خوش نداشـته باشـند.   می
شد آن  می رو به اسالمی از پیشرفت توقف نکرد، بلکه با اراده آهنین با هر موانعی جدید رو

هـاي اسـتکبار   کرد و تحریم می اطع از آن بحران عبوردید و با تصمیم ق نمی را عامل توقف
آمـد، تـا حـدي کـه      مـی  شرائطی و در هر زمانی پیش هر پشت سر هم، که همه چیز را با

                                                
  .8صف:  }طْفؤُا نُور اللّه بِأَفْواههِم و اللّه متم نُورِه و لَو کَرِه الْکافرُونَیدونَ لیری{. 1
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که هیچ مجـوز  ؛ تحریم دارو و درمان در شرایط استثنایی و بال و به خطر افتادن جان مردم
ان آوردند، و بیشـترین کشـورهاي   قانونی و عقلی و منطقی ندارد، را بر سر مردم مظلوم ایر

ها سکوت اختیار کردند، البته برخی از کشورها اقـدام  جهان سوم در مقابل این ناجوانمردي
نمودند، این روش در چهل و دو آمریکا درباره ایران را امري ظالمانه و ستمگرانه قلمداد می

  سال از پیروزي انقالب تاکنون همواره بوده است.  
جایی و استواري که ایـران از   بر هیچ کشوري در جهان سوم، قدرت پاگفتنی است که 

برجـایی و   همواره نـه تنهـا پـا   ؛ ها توانستهها و دشمنیخود نشان داده و با این همه تحریم
را با ابتکار و نوآوري به فرصـت و   ها و تضعیف ها استواري را از دست ندهد، بلکه محرومیت

قاهرانه همه موانع را تبدیل به سـرمایه درونـی و عـزم و     میادین کار و تالش مبدل کند، و
اراده نماید و هیچ مانعی را اجازه ظهور و بروز ندهد،این شاهکاري است کـه تنهـا ازطـرف    

  .  زنده ایران قلم خورده است کشور خداوند متعال بر
صورت ریز و بـه کیفیـت آنهـا در     ها بهحقیر به مجموعه پیشرفت؛ شایان ذکر است که

در ؛ ي جهان کنونی بـوده ها که در سطح عالی وا فزون بر پیشرفت؛ روز بودن ق بلند و بهاف
ها گرفته، چنان آشنا نیسـتم کـه   حدي که گوي سبقت را نسبت به غرب و شرق و اروپایی

اي ایـران در شـئون مختلـف    باید از متخصصان در این امور جستجو کرد، ولـی بـه انـدازه   
ویژه دانشمندان کنـونی، فقـط دسـت حیـرت بـر       اران جهان بهدمد که همه سر؛ رفتهپیش

صـورت علنـی خـود بـه     انـد!!!! و بـه  دندان گرفته و بر حرکت صعودي ایران مبهوت مانده
ویژه آمریکـا و بـه رسـیدن افـق بلنـد       به ها مجالس شلوغ نشسته و گوینده به ضعف دولت
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با سـکوت خـود بـه تصـدیق و اقـرار      نمایند و مجموعه شنودگان  می اقتدار ایرانیان اعتراف
کشـور در جهـان کنـونی اسـت، و همـین       ترین کنند: ایران قدرتمند  می پرداخته و یا اظهار

ي عظیم بنزین به طرف ونـزوئال در حیـات خلـوت    ها عظمت بود که موجب حرکت کشتی
دریایی آمریکا و چهار کشتی نفتی به طرف روسیه و چـین در یـک زمـان گردیـد و کلیـه      
اقتدار و قدرت پوشالی و عنکبوتی مستکبران را ثانیه به ثانیه به جهان سوم اعالم نمود، تـا  

گـران   ذهان مردم جهان وجود ندارد، تحلیلحدي که اکنون هیچ اعتباري براي آمریکا در اَ
گویند: ایران با ارسال نُه کشتی بر راه آب دریایی اقتدار و موقعیـت آمریکـا    می سیاسی همه

که نیروهـاي شـیطانی و   ؛ انش را به چالش کشاند. این عظمت و اقتدار در حدي بودو پیرو
کنون قوه اجرایـی   شمی رفسنجانی دولتی تشکیل داد و پس از آن تاها  که نفوذي از زمانی
داري  سوي سرمایه ها همه اصالحاتی بوده و از آن تاریخ تا حال، مردم را بهکشور و دولت

بلعند،  می صورت هزار میلیاردي بلعیده و همواره شور را به راحتی بهسوق دادند و سرمایه ک
ویژه آخرین میوه درخت و شجره خبیثه، دولت روحانی کـه دقیقـاً هماننـد خلیفـه سـوم       به

بن  گونه که عثمان برند، و همان می المال را به غارت و تاراج برده و عثمان بن عفان بیت
امیه را به حکومت اسالمی بـاز کـرد و از آن تـاریخ    نفوذ بنیعفان با روي کار آمدنش، راه 

  بوده است. دیگر به نام کنون هاي زمانه تاامیهحاکمیت در تاریخ به دست بنی
از ؛ آور است، که کـدام کشـوري اسـت کـه    انگیز و تعجب در اینجا جاي سوالی شگفت

ارسـال   ازسـوي دیگـر،  و باشـد  هاي چهل سـاله سو تحت فشار غرب و شرق و تحریم یک
هـاي خـائنی کـه بـر ایـران حاکمیـت       نیروهاي نفوذي در این مدت بـا همـاهنگی دولـت   
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هـاي حـاکم بـر ایـران، همـواره      و از سوي دیگر دولت همواره صورت پذیرفته باشدداشتند،
نشانده آمریکا باشد و از سوي دیگر درباره اغتشاشـات و ایجـاد   مستقیم و غیرمستقیم دست

برضـد  میلیاردهـا تومـان    خـائن داخلـی   منافقین و نیروهاي ر این کشور ازطریقها دناامنی
  .در هر سال خرج کندنظام مقدس اسالمی 

از هر سو بر  ، و راه و روزنه امیدنماید ولی در خاتمه تبرهاي آنان همه به سنگ برخورد
 نده اد، به طوري که مبهوت ماندآنها مسدود گرد

سیدن ایران به قله اقتدار در سراسر جهان چیـز دیگـري   و در مقابل به جز پیشرفت و ر
گویـد: امریکـا     مـی  که یکی از دانشمندان امریکایی چنـین اي  عاید دشمن نگردید، به گونه

و همـواره بـر انجـام آن    ، است گرچه همیشه در صدد تضعیف و تحریم و تحقیر ایران بوده
کارهـاي آمریکـا گویـا سـبب حرکـت      ورزد، ولی بر عکـس،   میهزینه کرده و بر آن اصرار 

صعودي و رساندن ایران به قله قدرت و اقتدار بوده اسـت، آري سـپاه و بسـیج و ارتـش و     
اي پوالدین کـه مظهـر    در سایه والیت و رهبري، اراده »حزب اهللا« وحدت مردم به عنوان

ي دست خدا باال« :چه فرمود چنان؛ ست.ظاهر گردیدهها دست خداست و آن ما فوق قدرت
    1.»دست آنها است

بلکـه  ؛ درباره ایـران گفتـه شـود   ؛ رود میچه شد انتظار ن به جز آن؛ شایان ذکر است که
هـاي پـاك    جـز بـه خـاطر خـون    ؛ خوردار است، این پیشرفت و اقتدار نبوده افزون ازآن بر

                                                
 .10فتح:  }هِمیدیأَ فَوقَ اللّه دی{. 1
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 از نوع مردم به ویژه سپاهیان و ارتشیان و بسـیجیان و ؛ ایثارگران و جانبازان و شهداء عزیز
  اند.   حزب اهللا، که همواره جز پاسداري از اعتالي اسالم هیچ چیزي بر دل نداشته

و بر سـر زبـان   ؛ اکنون حقیقت یافته ایران چه را در توصیف که هر آن؛ نیز گفتنی است
مردم جهان سوم به طور بهت آور و شگفت انگیزي نبوده، جز به خاطر وجود مبارك رهبـر  

کـه مجموعـه    ؛الـوارف  هاي دام عـزّ  العظمـی امـام خامنـه   عظیم الشأن حضـرت آیـت اهللا   
ایـران   نماید وبه طورسریع به ملـت شـریف   میهاي دشمنان در سراسر جهان را رصد  حیله

محرومیتی راعالوه بر پاسخ کوبنده که راه تاثیر و نفـوذ   به طوري که هر؛ فرماید  می گوشزد
 و قیـت وابتکـار  نـوین درسـایه خالّ  آن رابه یک فرصت جهت اقدامی ؛ آنها را مسدود نموده

  نمایند!!    می تبدیل حرکت به سوي روشی جدید
اند و از سوي مهمتر بـه اعـتالي شـگفت     به ایران توجه دوخته؛ مردم جهان از یک سو

و ایـن نگـاه اکنـون در نسـل جـوان      ، اند اي خیره شده رهبري پیامبر گونه امام خامنه انگیز
  ب رو به رشد است.سراسر جهان طنین انداخته و عجی

که به طور پنهـانی آمریکـا   ؛ گران  ي چشم گیر ایران در مقابل فتنهها در خالل پیروزي
خطابش به رئیس جمهوري آمریکا بوده، که  داد  می در آن دست داشته، دختر جوانی ندا سر

شما عمري را سپري کردید و هیچ کار مثبتی از خود باقی نگذاشتید، جز خیانت و سـرکوبی  
آیا ایـن طریفـه و روش رهبـري و امامـت بـر مـردم       ؛ دانید  نمی مردم وطبقه ضعیف چیزي

  است؟!
رهبر تنها رهبر ایران است، که من امیدوارم، محضر ایشـان حاضـر گـردم و بـه دسـت      
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ایشان و راهنمایی وي اسالم آورده و شیعه شوم، چرا کـه شایسـتگی رهبـري تنهـا بـراي      
  موقعیتی ندارند!!! ایشان وجود دارد، دیگران چنین

  اند:   هاي جمهور کشورها چنین گفته بسیاري از مسئوالن و حتی ریاست
خطاب به ظریف گفت: اي کاش ما هم در آمریکا یک رهبر مثل ایـران   :»جان کري«

  داشتیم!  
دبیر کل اسبق سازمان ملل متحـد) گفتـه: تـا کنـون شخصـیتی      ( »خاویر پرز دکوئیار«

  ام. اي ندیده از آیت اهللا خامنهسیاستمدارتر و هوشمندتر 
 اي را نگـرم خمینـی و خامنـه     مـی  در مصاحبه با نیویورکر) گفت: به هر سو( »نتانیاهو«

  اند.  بینم که پشت مرزهاي اسرائیل! خیمه زده  می
اي زنـده اسـت،    گفـت: تـا آیـت اهللا خامنـه     »کیت استون GSTموسسه آمریکایی « 

  امیدي به عقب نشینی ایران نداریم!
ها و مسلمانان باید افتخار کنند که  ایرانی :دبیر کل سازمان ملل متحد)( »کوفی عنان«

  . !ایشان دبیر کل سازمان ملل متحد بودند اش.. اي ک.چنین رهبري دارند
ام، اما تعاریف او را در  رئیس جمهور روسیه گفت: من مسیح را ندیده» والدیمیر پوتین«

  ام! مسیح را در رهبري ایران دیدهام، من  انجیل شنیده و خوانده
اي  گوید: بـدون شـک آیـت اهللا خامنـه     »روزنامه آمریکایی کریستیان سائیس مانیتور«

بـر ضـد ایـاالت متحـده آمریکـا، غـرب،        »مـت ومحـور مقا « اکنون رهبري بی نظیر براي
بـل  که با دیگـر رهبـران غیـر قا   ؛ رود  می شان در خاورمیانه به شمار اسرائیل و هم پیمانان

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  474(    

  مقایسه است.  
متخصص امور اجتماعی در کنگره آمریکا گویـد: حـرف رهبـر ایـران،      »مارك الگون«

  درباره محو کردن اسرائیل از روي نقشه را جدي بگیرید!
گویـد:   )وزیر سابق امور خارجه آمریکا و مشاور ارشد جـورج بـوش  ( »کاندو لیزا رایس«

ها، در زمانی  بودجه ترین  ها با صرف بیش ذهن هایی را که بهترین تواند نقشه  می رهبر ایران
اند، با یک سخنرانی یک  بسیار طوالنی کشیده و مجریانی ماهر اجراي آن را به عهد گرفته

    .!ساعته خنثی سازد
فقیه  تحلیل گراسبق سازمان سیا در امور خاورمیانه) گوید: ولی( »ارئول مارك گرچت«

  .  !افراد در جهان کنونی است ترین رتمنداي از جمله قد اهللا خامنه و شخص آیه
که اسیر خطوط انحرافی ؛ آري اکنون بیشترین آزاد اندیشان و دانشمندان سراسر جهان

هاي انحرافی ندارند، دیدگاهشـان دربـاره رهبـر عظـیم الشـان       نیستند و وابستگی به کانال
دانند  میتا حدي که تفکر درباره ایرانیان را یک معما ؛ ایران و همچنین ایرانیان چنین است
شـمارند. و هـر قـدرتی را در جهـان کنـونی در مقابـل        و شناخت ایرانیان را غیر ممکن می

  پندارند.  می ایرانیان ضعیف و ناتوان
کـه بایـد در اذهـان    ؛ رفـت  مـی که این اقتدار در واقع هر چه بود و انتظار ؛ گفتنی است

جـز بـه    ،واقعیت خارجی به منصه ظهور رسد و این اقتدار آشـکار نگردیـد  مردم جهان و در 
وسیله ایثار و از خود گذشتگی بزرگترین مجاهد و مبارز اسالم سپهبد حاج قاسـم سـلیمانی   

سنبل ایثار و شهامت و شجاعت، سید المجاهدین که وجودش در میادین مبـارزه   ترین عالی
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اخت و بسیاري از آنها با اطـالع از حضـور ایشـان در    س  می با داعش، لرزه بر پیکرشان وارد
دیـده بودنـد، خبـر     را ات مرگ داعشیان با تجربهرّگذاشتند، چون به کَ میمنطقه پا به فرار 

و حتی برخی از آنان بـه خـاطر حضـور    ؛ آثار ایشان به کشورهاي غربی و اروپایی نیز رسید
 را مرهون مجاهدت و ایثار سـلیمانی  که خود؛ داعش نجات یافتند سلیمانی در منطقه از شر

دیدند، و به همین جهت بود مجاهدت و ایثار این ابر مـرد عنـوان جهـانی پیـدا کـرد، و        می
  سلیمانی را ژنرال و پرورش یافته اسالم ناب محمدي دانستند.   مردم جهان مرحوم سپهبد

هـیچ  کـه از هـیچ کـس نشـنیده و در     ؛ اي اشـاره کـنم   شایان ذکر است که بـه نکتـه  
* درسـت  ؛ اي نیافتم و انتظار دیدن و شنیدن آن را نیز داشتم که نگفتند و ننوشـتند  مکتوبه

است که سپهبد سلیمانی لیاقتی ویژه داشت تا به این افق بلند دست یافت، ولـی در غایـت   
اي تا رسیدن به قله بلند و رفیع آن، نیاز به اسـتاد   حرکت صعودي و باال رفتن در هر مرحله

ــارگر و اســوه عامــل،  ــارف، خــالص و شــجاع و ایث ــدون آن ممکــن  ع ــه دارد و ب اي نمون
 خـوردار  حکیمـی بـر   ازاستادکه کسی « :نقل شده فرمود ×نیست،چنان چه ازامام سجاد

و بایستی گفت: اسوه سپهبد و هـدایتگر ایشـان در   1» .گمراه است وي راارشاد کند نباشد تا
اي عزیز دام عزه الـوارف   اهللا العظمی امام خامنه امر مسلمین، حضرت آیه همه جوانب، ولی

که در هـیچ مالقـاتی    ،به صورت استثنایی بوده؛ بود، هر چه مالقات بین ایندو بزرگوار بود
ایشان پرورش یافته بـه دسـت رهبـر عظـیم     ؛ بین رهبر عظیم الشان و دیگران نبوده است

                                                
 .يچاپ الغر 184الفصول المهمه عالمه بن صباغ: » رشدهیم یس له حکیضل من ل: «×عن امام سجاد. 1
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  . اند دهدوران جوانی ازمحافظین ایشان بو چنان چه در ،الشان بود
کرونا ویروس پا به میدان گذاشت، مردم عزیز کشـور ایـران بـا پیـروي از     ؛ هنگامی که

فرامین مقام معظم رهبري و همکاري وزیر محتـرم بهداشـت آقـاي سـعید نمکـی، چنـان       
خـوردي نیکـو و    گیري دائـم بـا کرونـا ویـروس بـر      اي مدون و تعاملی صحیح و پی برنامه

مبتالیان به طور وفور رو به بهبودي بوده و افراد فوتی در حـد   شایسته به اجرا گذاشتند، که
  قلیل و بسیار کم تحقق یافت.  

بـه  ؛ ها و دست گیري مؤمنانه از توده ضعفا و فقیران در تقسیم شادي؛ نیز برخورد ایران
 شـد، کـه افـراد در خـدمت      مـی  اي استثنایی با حفظ کرامت انسانی در حد اعلی انجام گونه

ربودنـد، و   میاي قوي و با نشاط و حرکتی عاشقانه از یکدیگر گوي سبقت  گزاري با روحیه
هاي ملی مقابل دید جهانیان قرار گرفت، که همه از ایـن عمـل کـرد     این حرمت در رسانه

  انسانی مبهوت ماندند. 
که کرونا ویروس تحولی شایسـته در سراسـر جهـان بـه وجـود آورد، بـه       ؛ گفتنی است

جهانی را به عنوان دیروز پشت سر گذشته و درجهـانی امـروز قـدم    ؛ که گویا مردم اي گونه
ها در وضعیت ثانوي قرار  شهیها و همه اند به طوري که همه چیزها و همه پدیده، اند گذارده
  گرفت.

که به موازات عمل کرد ایران، وضعیت سایر کشورها به ویژه آمریکا، ؛ شایان ذکر است
چه در مقابل کرونا ویروس، و چه در مقابل سایر تحـوالت، در  ؛ غیر آنانفرانسه، انگلیس و 

نهایت در مقایسه با ایران همانند دو صفحه تاریک نسبت بـه جهانیـان و صـفحه روشـنی     
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    .توجه مردم جهان را به خود اختصاص داده است؛ نسبت به ایران بوده که این جلوه
گفتار درباره ایران گفتـه شـد، از اقتـدار     اندیشمندان جهان پس از توجه به آنچه در این

که چنین اقتدار و پیشرفت چشـم  ؛ شگفت انگیز و بی سابقه آن، به فکر و اندیشه فرو رفتند
باشند و گـروه شـیعیان بـا همـه       می جز به خاطر این که آنان شیعیان امامانشان؛ گیر نبوده

ا تنها به گروه شیعه اهـل بیـت   کنند، و این عظمت و اقتدار ر میهاي دیگر کامال فرق  فرقه
کـه زمزمـه   ؛ انـد  اختصاص دادند، و به دنبال آن چه بسیار عشق و عالقه به شیعه پیدا کرده

  آن در دل جوانان جهان طنین انداز است.  
که عکـس آن  ؛ هاي به دست رسیده، تشکیل نیروي مقاومت بسیج در آمریکا طبق نقل

یقا دیده شده، و خبر تشـکیل جلسـه روضـه    هاي روابط جمعی وفضاي مجازي دق در کانال
کـه سـخنران در   ؛ گردیده در میان سیاه پوستان نیز ظاهر ×حضرت ابا عبد اهللا الحسین

خالل جلسات متعدد اعالم داشته است، یکی از یاران وفادار حضـرت سـید الشـهداء جـون     
نیسـت و   ید و سـرخ مطـرح  سیاه پوست بوده و در مکتب اسالم، سخنی از امتیاز سیاه و سف

ف واحد بدون کمترین امتیاز خواهند بود و هیچ کس بـر دیگـري امتیـازي    همه در یک ص
  تقوي. -3مجاهدت  -2علم  -1باشد:  اندارد. مگر این که یکی از سه چیز را دار

که مـا خواسـتار    :اند نفر فوراً اعالم داشته 150که در همان مجلس حدود ؛ گفتنی است
روي آوریم، آري اکنون ایـن بارقـه    ×به مکتب امام حسینآن هستیم که شیعه شویم و 
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  1سراسر جهان را گرفته است.
نیـز در برخـی   ؛ زنی آنها هاي فراوان و مداحی مداحان سیاه پوست و سینه آري، جمعیت

آن دیده شده، که مایه شگفت و تعجب گردیده، و حتی در مقابل کـاخ   غیر و ایاالت آمریکا
  گینی تحقق یافته است.سفید نماز جماعت بسیار سن

  دعاي مردم جهان   و کرونا ویروس
اي از نیایش و دعـا   کرونا ویروس پا به میادین عالم بگذارد، هیچ نشانه؛ پیش از آن که

شـد، چـرا    مـی و دست به سوي آسمان باال بردن و التجاء و التماس در سراسر جهان دیده ن
اشت، همانند کفار که خداوند خـالق و  خواست در مردم وجود ند که زمینه دعا و نیایش و در

اي خداونـد   شناسند، تا دست نیاز به درگاه او دراز کنند، کـه در مرحلـه   میپروردگار خود را ن
گیرنـد و   مـی کسانی که کافر شدند از متاع زود گذر دنیا بهره « آنها را حیوان معرفی فرمود:

  2»..ستها جایگاه آنخورند و سر انجام آتش دوزخ   می چون چهار پایان هم
هاي دیگري کـه پـیش از آن    کافران گفتند: ما هرگز به این قرآن و کتاب« نیز فرمود:

  3».بوده ایمان نخواهیم آورد
آري کفاري که در محاربه با خدا و رسول اویند، در برخی موارد آیـات الهـی را تکـذیب    

                                                
 .يمجاز يو فضا یعموم يها رسانهمأخذ از . 1

2 .}ونَی کَفَرُوا نَیالَّذ وتَّعتَم تَأْکُلُ کَما أْکُلُونَی و اْألَنْعام و ى النّارثْوم م12محمد:  }لَه.  
 .31سبأ:  }هیدینَ یب ينَ کَفَرُوا لَنْ نُؤْمنَ بِهذَا الْقُرْآنِ و ال بِالَّذیو قالَ الَّذ{. 3
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اي سـنگینی را جهـت   هـ  کرده و در بعضی موارد به اسـتهزاء گرفتـه و در مقـاطعی هزینـه    
و آنان به قدري با اسالم ضدیت و دشـمنی   اند ممانعت از اسالم و پیشرفت آن هزینه نموده

مرتبـه در قـرآن کـریم تکـرار      525و سایر کلماتش  »کفر« اند، تا حدي که واژه نشان داده
بیشترین مـردم جهـان کافرنـد، اینـان چگونـه      ؛ شده است، و نکته قابل تأمل این است که

  ن است دعا کنند. با این که در دعا مخاطب خود را قبول ندارند؟!ممک
اي برسد، چون  به فرض فرد کافر کار نیکی انجام دهد بر تقدیر این که به نتیجه و اگر

هاي هستی و تشریع الهی هماهنگ نیست، بلکه تقابل دارد، سـخنی لغـوو    کار آنها با سنت
کارهایشـان چـون   « ل اعمال کفار فرمود:ثَم اي بیش نیست، همان گونه که در کار بیهوده

پندارد و تا وقتی به آن رسـید    می که تشنه آن را آب؛ آب نما) در زمینی هموار است( سرابی
  1»بیند.  نمی آن را چیزي

که امکان پذیر نباشد، ؛ گاهی ممکن است کسی دعا کند، ولی دعا در مورد چیزي است
کـدام دعـوتی اسـت کـه     « :المؤمنین علیه اسـالم پرسـید  چه زید بن صوحان از امیر  چنان

؟ فرمود: دعا کند به چیزي که )ولی بی نتیجه است؛ در خواست است( تر است، گمراه کننده
  2».شود! نمی

                                                
1 .} رابٍ بِقیالَّذوکَس ممالُهۀٍ ینَ کَفَرُوا أَعیعالظَّم هبسح  لَم هتّى إِذا جاءح شَیآنُ ماء ه39نور:  }ئًایجِد.  
» کـون یبمـا ال  یالـداع «دعـوة اضـل؟ فقـال:     ين ! فـا یر المـؤمن یا امی: يد بن صوحان العبدیفقال له ز. 2

 .64تا  58خ صدوق: یظ ش، کتاب المواع377/  77: یبحاراالنوار، مجلس
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طبیعی است این دعا با سنن هستی سازگار نیست و یا با مقتضیات شـرع نـا هماهنـگ    
کـه مناسـب حـال او     یا کسـی دعـا کنـد    است، مثال دعا کند که توان انجام گناه پیدا کند،
که مناسبش باشد، چیـزي را نخواهـد کـه    ؛ نباشد، دعا کننده با ید چیزي را در خواست کند

هـر کسـی بـیش از انـدازه     « نقـل نشـده:   ×فوق توانش باشد، چنانچه از امیر المؤمنین
؛ مثل این که فـردي در عـین جهالـت و نـادانی     »شود. خویش در خواست کند، محروم می

درخواست وجاهت و ریاست براي خویش داشته باشد، کـه امکـان پـذیر نیسـت، و اجابـت      
دعـا چیـزي را از دایـره    ؛ نشدن دعا به معناي بخل الهی نیست، بلکه به دلیل آن است که

اي بدون آن کـه مقـدمات    خواست کننده خواست هر در برد، زیرا اگر در حکمت بیرون نمی
 شود، بین دعا کننده عامل بـا دعـا کننـده غیـر عامـل تفـاوتی      آن را تدارك ببیند، برآورده 

گیـرد و    نمـی  قرارماند، و این کار خود به خود قبیح است، و دیگر هیچ آجري بر آجري   نمی
آید. و چنین چیزهایی در خلقت حکیمانـه خداونـد حکـیم     میهرج و مرج تکوینی به وجود 

بینـا و کـر و بینـا و     حال نا )ن و منکرانمؤمنا( حال این دو گروه« چه فرمود: چنان؛ نیست
  1».گیرید؟!  نمی آیا این دو همانند یکدیگرند، پس آیا پند؛ شنوا است

آیا ممکن است کار وي را با کـار فـردي    دعا کننده عامل، داراي بینه از سوي خداست، 
؛ اسـت  رایش تزیین کردهبیکاري وتنبلی راب؛ دعا که شیطان به بهانه توکل بر؛ مقایسه کرد

جانب پروردگار خویش است مثل کسـی اسـت    حجتی از آیا کسی که بر« چنان چه فرمود:
                                                

  .24هود:  }انِ مثَالً أَ فَال تَذَکَّرُونَیستَوِیعِ هلْ یرِ و السمینِ کَاْألَعمى و اْألَصم و الْبصیقَیمثَلُ الْفَر{. 1
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  1»اند؟. ي خود را پیروي کردهها که بدي کردارش براي او زیبا جلوه داده شده و هوس
  2»در این صورت این تقسیم نادرستی است.«

چون خـود بـه   ؛ رسد میکند و به نتیجه ن میگاهی دعا کننده براي رفع ستم از خود دعا 
به عزت و جاللـم سـوگند! دعـاي    « :چه در حدیث قدسی آمده، چنان؛ کند میدیگري ستم 

کند، در حالی که وي به دیگران چنـین ظلمـی     می اي که در مورد رفع ستمی دعا ستمدیده
  .».کنم  نمی دارد را مستجاب

چـه  ننیسـت، چنا در حالی که عملی همـراه دعـا او   ؛ گاه دعا کننده به دعا مشغول است
اي اباذر! مثل کسی که بدون عمل دعـا  « پیامبر صلی اهللا علیه و آله خطاب به اباذر فرمود:

    »کشد. میاندازي بدون زه کمان را  مانند کسی است که براي تیر؛ کند می
همان گونه که طعام همـراه  ؛ کند میدعایی که با کردار شایسته باشد کفایت « اي باذر!

  3».با نمک باشد
دعاي داعی هم باید با کار شایسته همراه باشـد، یعنـی دعـا کننـده در اعتقـاد و رفتـار       
خویش هماهنگ با معارف اسالم باشد تسلیم خدا باشد تا بتواننـد در زمـره دعـا کننـدگانی     

                                                
1 .}لى بنْ کانَ عیأَ فَمنْ زکَم هبنْ روا ینَۀٍ معاتَّب و هلمع وءس نَ لَهمهواء14محمد:  }أَه. 

 .22نجم:  }زىیتلْک إِذًا قسمۀٌ ض{. 2

ـ یا اباذر ! یر وتر، یبغ یرمی ير عمل؛ کمثل الذیدعو بغین یا اباذر! مثل الذی: «|یقال النب. 3 مـن   یکف
ـ   152تا  138/  2: یخ طوسیش یامال» الطعام من الملح یکفیالدعا، مع البرّ ما  خ ی، مکـارم االخـالق ش

 .471تا  445/  5فصل  12: باب یطبرس
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  قرار گیرد که دعایش به ثمر رسد.  
ینـه  کنـد در صـدد زم   مـی و هم باید دعایش همراه با عمل باشد. یعنی همین کـه دعـا   

اي که به نـان نیازمنـد    فرد گرسنه صورت که مهیا کردن مقدمات دعا باشد. بدین سازي و
روزي برسان و هم درصدد باشد آرد و چوب و هیزم و غیـر آن را   !هم دعا کند خدایا، است

نان) برسد. و مهمتر آن است کـه در مقابـل   ( شتا به هدف ؛میر کردن به وجود آوردبراي خ
اش تسلیم و متواضع باشد و در به کارگیري معارف دینی هدفمنـد باشـد و    آفرینندهخالق و 

اي نداشته باشد و جز محبت خـدا را بـه دل راه    در درون خود به گناه و عصیان هیچ عالقه
  رسد.   میکه بعدا به پاسخ و اجابت  دگان محسوب شو تا در زمره دعا کننده، ندهد

مـردي کـه    شـود:  مـی چهـار گـروه مسـتجاب ن   دعـاي  « نقل شده: ×از امام صادق
شود: آیا به تـو   می جوابش گفته در، به من روزي بده پروردگارا! بگوید: و بنشینداش  درخانه

جه بخش نیست، همان خواست با بیکاري نتی خواست کنی، که البته در فرمان ندادم که در
دستش را بـه سـوي آب   کسی که دو  مانند« فرماید:  می چه خداوند چنان، گونه که گذشت

  1.»آب) به دهان او نخواهد رسید( آب) به دهانش برسد، در حالی که( بگشاید تا
چه در دعاي  شود، چنان  می که باعث حبس دعا، گهی دعا کننده گناهانی مرتکب شده
بارالها! بیـامرز و بـبخش گناهـانی کـه دعـا را      « :کمیل در مناجات امیر المؤمنین نقل شده

                                                
 .14رعد:  }بلُغَ فاه و ما هو بِبالغهیه إِلَى الْماء لیإِالّ کَباسط کَفَّ{. 1
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  1.»دنمای  می حبس
کنـد عبارتنـد از: نیـت بـد،       مـی  گناهانی که دعـا را رد « آمده: ×از امام زین العابدین

خباثت سرشت، دو رویی با برادران، ترك تصدیق به وسیله اجابت، تاخیر هنگـام نمازهـاي   
بگذرند. ترك تقرب به خداوند عزیز و جلیـل بـه وسـیله     شان  اي که از وقت واجب به گونه

  2»گیري از زشت گویی و بد زبانی هبهر؛ نیکی و بخشش
تواند علت مستقیم براي بازداشت دعـا از وصـول    گانه می  هر کدام از این گناهان هفت

  پردازیم: باشد و از اجابت آن ممانعت کند، که اجماال به توضیح آن می

  نیت بد
یعنی دعا کننده فاقد استواري  3نیت بد بیماري پنهان است. ×نیبه تعبیر امیر المؤمن

کند و گمان بد به خدا دارد، اگر چـه    می و نیت درست است، گویا او خدا را با تردید پرستش
گویـا خـدا را بخیـل    ؛ دانـد   نمـی  آوردن نیـازش  خواند، ولی او را شایسته براي بر  می خدا را

  شناسد و در حقیقت به خداوند بد گمان است.   می
بـه خداونـد متعـال خـوش گمـان بـاش، زیـرا خداونـد متعـال          « شده:از امام رضا نقل 

بیند   می اگر گمان خیر داشته باشد خیر فرماید: من در دسترس گمان بنده مؤمن هستم، می

                                                
  ل.یکم يح الجنان، دعایمفات. 1
 .2/  271االخبار:  یمعان. 2

 .284ون الحکم و المواعظ: یع. 3
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  1»بیند.  می و اگر گمان بد داشته باشد بد

  بدسرشتی
در  2است و مقصود از آن باطن یا وجدان است. »سرائر«مفرد وجمع آن  »سریره« واژه

مقصـود همـین    3.»بلکه انسان خود بر نفس خویشـتن بینـا اسـت   « کالم خداوند که آمده:
است، زیرا مقصودش باطن انسان است و در واقع تعبیر دیگري از خود نیـت اسـت و نیـب    

از بـدي درون بـه تـو پنـاه     « آمـده:  ×باطن هر کار و سخن است. در دعاي امام سـجاد 
  .  که منظور بدي نیت است 4».جویم می

روزي که درون « چه فرمود: چنان؛ گاه به معناي درون انسانی نیز آمده است» سریره«
در هر حال بدي باطن و درون و سرشت، مانع تکوینی براي تحقـق اجابـت    5.»فاش گردد
    دعا است.

  برادران  دورویی با
چـه   چنـان ؛ هنگامی که اسالم همه پیروان خود را نسبت به یکدیگر بـرادر تلقـی کـرد   

                                                
 .3/  72/  2: یاصول کاف. 1

 .55/  13لسان العرب: . 2

3 .}لِ اْالصبب هلى نَفْس14امت: یق }رَةٌینْسانُ ع.  
  .69ه: یفه سجادیصح. 4
 .9طارق:  }وم تُبلَى السرائرُی{. 5
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رود که برادر با برادر خـودش دو رو    نمی انتظار 1».در حقیقت مؤمنان با هم برادرند« فرمود:
منـافقین  « چه فرمـود:  چنان، شود  می بد خویی روشن؛ باشد، و از کیفر آن شدت بدي نفاق

  2.»در فروترین درجات دوزخند و هرگز براي آنان یاوري نخواهی یافت
ولـی در دل  ؛ دهد میفردي دوستی نشان ؛ بین برادران این است که »نفاق« مقصود از
ظاهر میش و در باطن گرگ است، و در ظاهر آرزوي رفع مشکل و در بـاطن  ؛ دشمنی ورزد

ی و در بـاطن بـدخواه اوسـت، انـدوهناک     کشد، به ظاهر دلسـوز  میانتظار گرفتاري براي او 
کـه در درون بسـیار خوشـحال باشـد!! آري     در حالی ؛ دروغین و تأثر نیرنگ بازانه به ظاهر

و خـواري   منافق شخصیتی در هم آمیخته و چند پهلـو اسـت، جـز دیـدن گرفتـاري، نیـاز      
رسد، اما جان بیمار و   نمی ها سودي به او اي ندارد، با آن که از این گرفتاري دیگران دغدغه

د، در این صـورت چگونـه   ها رها شو که از تاریکی و آلودگی؛ دهد  نمی آلوده او به وي اجازه
  دعاي چنین فردي به اجابت برسد. ؟!!؛ ممکن است

ها بـه عیـال او آن گونـه     که انسان؛ با این که خلق، عیال خداست و خداوند انتظار دارد
خداونـد  « نقـل شـده:   ×صـادق  منهنـد، از امـا    مـی  که به خداوند احترام؛ احترام بگذارند

آنان نزد من کسانی هستند که  ترین پس محبوب عزوجل فرمود: مردم خانواده من هستند،

                                                
 .10حجرات:  }انما المؤمنون اخوة{. 1

 .145نساء:  }.رًایالدرك اْألَسفَلِ منَ النّارِ و لَنْ تَجِد لَهم نَص ینَ فیإِنَّ الْمنافق{. 2
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  1»باشند. تر با مردم مهربانتر و در راه برآوردن نیازهاي آنان کوشا

  ترك تصدیق اجابت دعا
درباره دعا دو نکته مطرح است: یکی: اعتقاد راسخ بر این که خداوند متعـال دعـا را بـه    

شد، اگر کسی تصدیق اجابت دعا  رساند. دوم: این که نباید از رحمت خدا مأیوس میاجابت 
رسد. این خـود گنـاه بزرگـی اسـت کـه مـانع از        مینکرد و اندیشید که دعایش به اجابت ن

  گردد، آري همین تردید در اجابت مانع آن است.   میاجابت 
کـه  ؛ هر گاه دعا کردي گمانت این باشد«نقل شده:  ×به همین جهت از امام صادق
  2».برآورده شدن نیازت دم در است

کنـد و   مـی خداوند متعال دعاي قلب فراموش کار را اجابـت ن « نیز از حضرت نقل شده:
  3»هر گاه دعا کردي، با دل دعا کن و یقین به اجابت داشته باش.

  به علت عدم اصرار عدم اجابت دعا
اصرار و پافشاري کنـد و بـا پنـدار    ؛ دعا کننده براي رسیدن به اجابت؛ شایسته است که

شته دعا کرده و زمان طوالنی از آن گذاجابت نشدن، دست از آن نشوید، به ویژه وقتی که 

                                                
ـ    یفاحبهم ال یالیقال اهللا عزوجل: الخلق ع: «×عبد اهللا یعن اب. 1 » حـوائجهم  یالطفهم بهـم و اسـعاهم ف

 .199/  2: یکاف

 .1/  473/  2: یاصول کاف. 2

 .1/  473/  2: یاصول کاف. 3
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سـوگند بـه خـدا! بنـده     « نقل شده: ×است و هنوز به اجابت نرسیده است، از امام صادق
  1».کند  می آورده جز آن که آن را بر؛ کند میفشاري ن مؤمنی براي برآورده شدن نیازش پا

آورده شـدن نیازشـان نسـبت بـه      فشاري افراد براي بـر  خداوند عزوجل پا« نیز فرمود:
فشاري را از خودش دوست دارد، خداوند متعـال دوسـت    همدیگر را خوش ندارد، اما این پا

  2.»خواست گردد دارد پرسش شود و از آنچه نزدش هست در
اي را کـه از خداونـد    خدا رحمت کند بنده« از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله نقل شده:

چه خدا اجابت کنـد و چـه اجابـت    ؛ خواستی بکند و در دعا پافشاري نماید عزیز و جلیل در
خوانم امیدوارم که در خواندن پروردگـارم   میو پروردگارم را « نکند و آنگاه این آیه را خواند:

  3».نا امید نباشم

  عدم اجابت دعا یومیه و نماز تاخیر

خیر نماز داراي دو مصداق است: یکی این که وقـت فضـیلت آن گذشـته باشـد، کـه      تأ
گـردد، چـرا    که این تأخیر سبب رفتن برکت از روزي می؛ همان تأخیر از وقت اول آن است

  شود.  می که نماز اول وقت سبب افرایش روزي
اي همه وقت برود و نماز قضا شود، که در این صورت درهـ  ؛دیگر مصداق آن است که

                                                
 .3/  475/  2: یاصول کاف. 1

  .4/  475/  2: یاصول کاف. 2
3 .}ب وا رعأَد یو بر عاءسى أَالّ أَکُونَ بِدیع 48م: یمر }ایشَق. 
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شود و چه رسد که به اجابـت   گیري می و از باال رفتن دعا جلو ،اجابت دعا بسته خواهد شد
  نایل گردد!!. 

  صدقه عدم نیکی و عدم تقرب با

ایجاد پیوند بین بنده و پروردگارش خواهد شد و نتیجه آن تقرب ، ي استحبابیها صدقه
 اجابـت دعـا و قبـول تضـرع وي    گردد، و بنده از این رهگذر شایسـته   بنده به موالیش می

کنـد   مـی شود، و این نشانه توکل محکم به خداست، کسی که اصال اقـدام بـه صـدقه ن     می
که از توکل و اطمینان به خدا برخوردار نیست، بلکه اعتماد همراه با تردیـد  ؛ مشخص است

هـر  « نقـل شـده:   ×با گمان بد همراه است، به همین علت بوده که از امام صادق؛ دارد
سی دو روزش برابر باشد زیان دیده است و هر کس روز دومش بهتر از روز اولـش باشـد   ک

سعادتمند است و هر کسی روز دومش بدتر از روز اولش باشد، نفرین شده است، هـر کـس   
مـرگ  ؛ در خودش افزونی نبیند در مسیر نقصان است و هر کـس در مسـیر نقصـان اسـت    

  1برایش بهتر است.

  دهنی دب عدم اجابت به خاطر

گردد، از رسول خـدا صـلی اهللا علیـه و آلـه نقـل       فحش و بد دهنی مانع اجابت دعا می
دهن بی حیا حرام کرده است، کسی کـه اهمیـت    خداوند بهشت را براي فحاش بد« شده:

                                                
 .3/  342االخبار:  یمعان. 1
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  1».گویند  می گوید، یا چه به او  می دهد چه مین
دادن زبانش به سـخن  دهنی و فحاشی مبتال شده است، عادت  مداواي فردي که به بد

  2کند.  می زیبا و سکوت کردن و به ذکر پرداختن است، زیرا ذکر فراوان این بیماري را مداوا
  گردد.    می آري بد دهنی و فحاشی نیز مانع اجابت دعاي انسان به درگاه خداوند

اي  کرونا ویروس بیاید مردم در دعا کـردن غالبـاً بـه گونـه    ؛ گفتنی است، قبل از آن که
که کمتر و یا اصـال بـه   ؛ که با موانعی رو به رو بود، همان گونه که ذکر شد؛ کردند میا دع

هماننـد  ؛ کردند، چون در دنیا غرق شـده بودنـد   میرسید و یا بسیاري اصال دعا ن  نمی اجابت
به امر خـدا   کرونا ویروسولی وقتی ؛ کفار و مشرکان و منافقین که همواره از راه منحرفند

که نظیر آن نبوده و یا بسیار کـم نظیـر بـود و جهـش و     ؛ مأموریتی خاص بود آمد و داراي
اضطراب و تحولی شگفت انگیز در عالم به وجود آورد، گویا همـه مـردم جهـان در غربـال     

یک تکانی به غربال ؛ همانند یک انسانی با دو دست قوي خود کرونا ویروسجمع بودند و 
که گویا زلزله قیامت حاصـل شـده و مثـل    ؛ خوردند داده و همه مردم مثل دانه گندم تکانی

این که این خانه دار بقاء نیست و بایستی از اینجا انتقال مکان داد و مرگ بسیاري از مردم 
هم به دنبال آن فرا رسید، بی اختیار همه مردم جهان تا حدودي از وابستگی به دنیا بریـده  

هـا و   ل در بیشـترین کشـورها جمعیـت   ن حادر ای؛ شده و روح آزادي در جهان گسترده شد

                                                
 .3/  329/  11عه: یل الشیوسا. 1

 .283/  3عه: یل الشیوسا. 2
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ا هم به حال ها به طرف آسمان بلند شد و ب دست بلکه هر فردي در حال فردیت خود، همه
سجده و چه بسا به نمازهاي جماعـت و دعـا و تضـرع و نالـه و گریـه پرداختنـد، و چنـین        

ه هنگـامی کـ  « چـه فرمـود:   وضعیتی در هیچ زمانی از مردم جهان دیده نشده بـود. چنـان  
یی هـا  شدید) ما را دیدند گفتند: هم اکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبود( عذاب

  1».شمردیم کافر شدیم  می که همتاي او
شرك و الحـاد  ، ولی ترس مقطعی در حال دیدن عذاب و دوباره برگشت به حالت اولیه

هنگامی کـه عـذاب   « فرمود:چه  پس از پایان عذاب، چنان سودي به حال آنها ندارد، چنان
ما را مشاهده کردند، ایمانشان براي آنها سودي نداشت، این سنت خداوند است که همـواره  

  2»در میان بندگاشن اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند.
توانـد   مـی گفتنی است، که انسانی که این چنین مغرور به خود و بزرگ بین است، چرا ن

؟!! و زمانی کـه  )کرونا ویروس( د، آن هم از موجودي ریز و نادیدنیبالیی را از خود دفع کن
 فرمـود:  چـه  کنـد، چنـان   مـی چرا در مقابل خداونـد کـرنش ن  ؛ نتوانست خود را نجات دهد

  3».شوند میورزند به زودي با ذلت وارد دوزخ   می کسانی که از عبادت من تکبر«

                                                
 .84غافر:  }نَیفَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمنّا بِاللّه وحده و کَفَرْنا بِما کُنّا بِه مشْرِک{. 1

 }عبـاده و خَسـرَ هنالـک الْکـافرُونَ     یقَد خَلَت ف یمانُهم لَما رأَوا بأْسنا سنَّت اللّه الَّتینْفَعهم إیک یم فَلَ{. 2
 .85غافر: 

 .60غافر:  }نَیدخُلُونَ جهنَّم داخریس یستَکْبِرُونَ عنْ عبادتینَ یإِنَّ الَّذ{. 3
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  سخن بیهوده جلوگیري از و کرونا ویروس

 که کرونا ویروس، این میهمان دعوتی جهانی، پا به عرصـه میـادین جهـان   پیش از آن 
گفتنـد، و   مـی خواسـتند   مـی ها آزاد و رها بود، به طوري که هر چه  هاي انسان بگذارد، زبان

دیدند، بـا ایـن    میهیچ مالحظه و احتیاط در گفتار نداشتند، چون مانع و رادعی براي خود ن
آوردند. در به کـارگیري آن در    می ختند و شکر آن را به جاشنا میکه بایستی نعمت زبان را 

مواردي که خداوند اجازه سخن گفتن در آنها را داده و یا ساکت بودند در مواردي که اجـازه  
  گفتار نداده است.  
جالـب   1»انسان) دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لـب؟! ( آیا بر او« خداوند فرمود:

ي بسـیار مـوثري    ها را در کنار زبان قرار داده، چرا که وسـیله  جا لب این که خداوند در این
  براي کنترل زبان و مهار کردن آن است.

اي فرزنـد آدم! اگـر   « فرمایـد:  از پیامبر صلی اهللا علیه و آله نقل شده، خداوند متعال می
ار تو قـرار  در اختیزبانت خواست تو را به حرام وادار کند، من دو لب را براي جلوگیري از آن 

  2»ن حالتی لب فروبند.!ام در چنی داده
و شد، ابـزار انتقـال علـوم و دانـش      میاگر این نعمت زبان نبود، زندگی انسان متالشی 

                                                
  .9 – 8البلد:  }نِیو لسانًا و شَفَتَ نِینَیلَه عأَ لَم نَجعلْ {. 1

ـ ما حرمت علیا ابن آدم! ان نازعک لسانک فیقول: ی یقال: ان اهللا تعال: «|عن رسول اهللا. 2 ک؛ فقـد  ی
  .581/  5ن: ی، نورالثقل494/  10ان: یمجمع الب» ن فاطبقیه بطبقتیاعنتک عل
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  گردید. می تجربیات همه قطع
اگر تحت کنتـرل و مهـار بـودن    ، شایان ذکر است، همین زبان که بهترین نعمت است 

  گردد.موجود می ترین انسان نباشد تبدیل به بد
راستی که این زبان کلید هر خوبی و بـدي اسـت، پـس    به« نقل شده: ×از امام باقر

کیسه) طـال و نقـره خـود    ( گونه که بر سزاوار است که مؤمن بر زبان خود مهر بزند، همان
  1»زند. می مهر

کند  می زبان انسان هر روز صبح به تمام اعضاء بدن نظر« نقل شده: ×از امام سجاد
 گوید: خوب است اگر تـو از مـا دسـت بـر     می گوید: حال شما چگونه است؟ در جواب می و

دهـیم  گویند: تو را به خدا قسـم مـی   می کنند و می سپس اضافه !داري، به خیر خواهیم بود
  2»شویم. می چرا که ما به واسطه تو مشمول ثواب یا عقاب !که ما را به عذاب نیندازي

- کند که هـیچ چنان عذاب می نقل شده: خداوند متعال زبان را آن |از رسول خدا
  گوید: می طور عذاب نکرده باشد، پس زبان یک از دیگر اعضاء را آن

 خطـاب  !یک از سایر اعضاء را چنین عذابی ننمـودي؟  مرا عذابی کردي که هیچ !خدایا
-به واسـطۀ آن خـون   رسد که: از تو یک کلمه صادر شد، که به مشرق و مغرب رسید و می

                                                
ـ یللمومن ان  ینبغیر و شر فیمفتاح کل خان هذا اللسان : «×الباقر یعن محمد بن عل 1. لسـانه   یختم عل

  .75/178، بحاراالنوار: 298تحف العقول: » ذهبه و فضته یختم علیکما 
  .80ب االخالق: ی.، تهذ2/115: یاصول کاف .2
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هاي زیـادي بـه غـارت رفـت، بـه عـزت خـودم        هاي محترمی بر زمین ریخته شد، و مال
  1یک از اعضاء و جوارح را چنان عذاب نکرده باشم. که هیچ؛ که تو را عذابی نمایم !سوگند

هایی که به واسطه زبان دریده شد، و چه آبروهـایی کـه بـه سـبب     چه بسا پرده !شگفتا
مربـوط از درجـه اعتبـار     ه شد، و چه اشخاص محترمی که با یک کالم نـا یک سخن ریخت

انـدکی  ؛ که سخنی را آغاز کنـیم  شد اگر همیشه ما پیش از آن می سقوط کردند، راستی چه
اي به بار خواهـد  اندیشیدیم که محتواي سخنان چه بوده و چه نتیجه می کردیم و می تأمل
  !گفتیم نمی و بیهوده سخن !آورد

اي در اختیار تو است، امـا  سخن مادامی که آن را نگفته« نقل شده: ×امیر مومناناز 
همین که از دهانت خارج شد تو در اختیار آن هستی، بنابراین، زبانت را هـم چـون طـال و    

زیرا بسیار شده که یک کلمه نعمت بزرگی را از انسان سلب کرده و یا بـال  ؛ دارات نگهنقره
  2»م ساخته است.و دردسري برایش فراه

داشـت آن از دشـنام و عـادت دادن     اما حق زبان، گرامی« نقل شده: ×از امام سجاد
- فایده و نیکی کـردن بـا مـردم و خـوش     گویی بی آن بر گفتار نیک، و خودداري از زیاده

                                                
  .9/23، مستدرك الوسائل: 147ات: یجعفر .1
وثاقک، فاخزن لسانک کما  یوثاقک ما لم تتکلم به فاذا تکلمت به صرت ف یالکالم ف: «×یاالمام عل .2

،شـرح نهـج   2/469ن: یروضـه الـواعظ  » تخزن ذهبک و ورقک فرب کلمه سلبت نعمه و جلبت نقمـه 
  .19/322البالغه: 
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  1».!گویی درباره آنان است 

  کالم فیض کاشانی درباره زبان 
سخت دشوار است، چـون بـراي بعضـی افـراد      که کنترل زبان؛ علماي اخالق معتقدند

امکان دارد که دست خود را کنترل کنند و سیلی به صورت کسـی نزننـد، یـا پـاي خـود را      
مناسبی نروند و در مسیري که خـالف اسـت حرکـت نکننـد، امـا       کنترل کنند و به جاي نا

ره حفظ زبـان از  بسیاري از افراد قادر نیستند زبان خود را کنترل کنند، به همین جهت، دربا
 طور جدي توصیه شده است، زیرا بسیاري از گناهان و خطاهایی که از انسـان سـر   گناه به

  2خاطر عدم کنترل زبان است. به؛ زند می
 ي بـزرگ الهـی واز  هـا   زبـان ازنعمـت  « فرماید:باره میدر این »فیض کاشانی« مرحوم

 جرمش بـزرگ اسـت، چـرا   ي صنعت اوست، جِرمش کوچک و طاعت و ها لطائف وشگفتی
شوند و این دو، نهایت طاعت و طغیان اسـت، و   می که کفر و ایمان با شهادت زبان شناخته

هـا و  دارد، چرا که چشم غیـر از رنـگ  نیک از اعضاء وجود  در هیچ؛ این خاصیتی است که
دارد و کار  و تنها با اجسام سر شنود و دست نمی بیند و گوش جز صداها را نمی ها راصورت

که میدان زبان گسترده اسـت و   چنین است، در حالی به همین ترتیب سایر اعضاء بدن نیز
تر اسـت،  ها گستردهوسیع و در شر و بدي ها هیچ حد و مرزي ندارد، جوالنگاه آن در خوبی

                                                
  .255تحف العقول:  1.
  .3/108ن: یاء علوم الدیاح .2
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کس زبانش را رها کند و هیچ نظارتی بر آن نداشته باشد، شیطان او را در هـر میـدانی    هر
  1»راند. می کند و به لبۀ پرتگاه آتش می وارد

    احادیث اسالمی فحش در

  2»!زبان خود را از بیان کلمات و رکیک حفظ کن« نقل شده: ×از امام صادق
چـون خداونـد   ؛ از فحش و حرف رکیک اجتناب ورزید« نقل شده: ×از امیرالمومنین

    3»دارد.کلمات زشت و فحاشی را دوست نمی
سالح و حربه افراد پسـت و لئـیم، فحـش و کـالم زشـت      « نقل شده: ×از امام باقر

  4»است.
  5»ورود به بهشت بر هر آدم فحاش حرام است.« نقل شده: |از رسول خدا

-دهنی سرآمد تمـام زشـتی   گویی و بد دریدگی و هرزه« نقل شده: ×از امیر مومنان

  6»هاست.
                                                

  .5/190ضاء: یالمحجه الب .1
  .46عه: باب: ی، مصباح الشر68/285بحاراالنوار: » ث الکالمیاحفظ لسانک عن خب«عبداهللا ع:  یعن اب .2

ـ    » حب الفحشیاکم والفحش فان اهللا الیا: «×نیر المومنیعن ام3.  ـ الحد یشرح نهـج البالغـه ابـن اب د: ی
20/423/17.  

  .7/410زان الحکمه: یم» ح الکالمیسالح اللئام قب«عن الباقر ع:  .4
، جـامع السـعادات:   7/408زان الحکمه: یم» دخلهایکل فاحش ان  یالجنه حرام عل«عن رسول اهللا ص:  .5

1/349. 

 .4ح72مستدرك الوسائل، ابوابجهاد النفس باب:» القحه عنوان کل شر«ن ع: یرالمومنیعن ام .6

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  496(    

آغـازش نطفـه و پایـانش مـردار     از آدمیزاد در شگفتم کـه  « نقل شده: ×از امام علی
-است و او در میان آغاز و پایان، ظرف غائط و نجاست است، ولی نسبت به مردم تکبر می

  1»نگرد. می ورزد و به آنان به چشم حقارت
ورزد؟ بـه   مـی  نازد و افتخـار  می پسر آدم به چه چیزي از خود« نیز از حضرت نقل شده:

توانـد بـه خـود روزي     مـی  کـه نـه   بو است، کسی بد چیزي که اول او منی و آخر او مردار
  2»برساند و نه مرگ را از خویش دفع کند.

بیاید، مردم جهان سوم طبق عـادت دیرینـه خـود بـا      کرونا ویروسکه  آري قبل از آن
خواسـتند از قبیـل:    مـی  چـه  فراموشی قیامت و روز حساب زیان را آزاد و رها ساخته و هـر 

چه که زشـت   دري و آن زبانی، تمسخر، پرده ت، تحقیر، توبیخ، بدجویی، غیبت، تهم عیب
داشتند، و گویا هیچ به فکر روز محاسـبه نبودنـد،    می و نارواست را پشت سر دیگران اظهار

  3».!شوند در روزي بزرگ؟ می کنند که برانگیخته نمی آیا آنها گمان« چه فرمود: چنان
دهنده آمـد، و خداونـد بـه آن سـلطه و چیرگـی       که کرونا ویروس مأمور هشدار تا این

سازد و بـه   می خاص داده بود، همانند روز قیامت که خداوند سخن گفتن را بر دهان ممنوع

                                                
نه یسـف » تکبریغائط ثم نهما وعاءللیفه،وهوقائم بیعجبت البن آدم اوله نطفه وآخره ج«ع:  یعن االمام عل. 1

 .2/460البحار: 

نهـج  » د فع حتفـه یرزق نفسه وال یفه؛ الیما البن آدم و الفخر؟! اوله نطفه و آخره ج«ع:  یعن االمام عل .2
  .445ض حکمت:یالبالغه ف

  .5-4ن: یمطفف }مٍیومٍ عظیل ظُنُّ أُولئک أَنَّهم مبعوثُونَیأَ ال { .3
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-نهـیم و دسـت   مـی  مهـر  امروز بر دهانشان« چه فرمود:ن گذارد، چنا می عهده اعضاء بدن

-دادنـدرا شـهادت مـی    یمـ  هایی کـه انجـام  گویند و پاهایشان کار می هایشان با ما سخن

    1»دهند.
پزشـکان و متخصصـان بهداشـت وجـود     ؛ اي بـود آري ذات این موجود در هر محدوده

دانسـتند و اگـر چنـین     مـی  ماسک و زدن آن را بر جلوي دهان و بینی واجب و الزم حتمی
حتماً به این درد و بیماري سخت ؛ داد می نبود و کسی اندك تساهل و تسامح از خود نشان

  شد: می مبتال
دانیـد،   مـی  ها! هـیچ این بود که اي انسان؛ از جمله مهمترین درسی که به انسانیت داد

کرونـا  بلکه قریب به اتفاق نسبت به همنوعانتـان خـود   ، زبان شما از بیشترین مردم جهان
جویی، تحقیـر و دروغ،  هاي بیهوده و عیباید، چرا که در غیبت، تهمت و حرفشده ویروس
هـاي  ینی، نفاق در سخن، مـدح و سـتایش از کسـی کـه شایسـته نیسـت، وعـده       سخن چ

کـه   هاي رکیک، لعـن بـر کسـی   دروغین، مسخره کردن و استهزاء دیگران، مزاح و شوخی
انگیز، و لجاجت و جدال و مراء، گفتگوهاي آلـوده  زبانی، گفتار نزاع مستحق لعن نیست، بد

  گذارید. نمی د که هیچ چیزي براي دیگري باقیایقدري پیش رفتهبه؛ و پرحرفی و غیر آن
ام تـا  آمـده ، که هم لباس خشم الهی و هم لباس رحمت به تن دارم؛ من کرونا ویروس

عنوان آثار گناهتـان  از خطر من که به؛ سو ماسک بزنید تا از یک: عمالً به شما گوشزد کنم
                                                

 .65س: ی }کْسبونَیهِم و تَشْهد أَرجلُهم بِما کانُوا یدیعلى أَفْواههِم و تُکَلِّمنا أَوم نَخْتم یالْ{. 1
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ام محفوظ بمانید، و از سوي دیگر خودتان با گفتارهاي زشتی که نسـبت بـه همـدیگر    آمده
الاقل از ؛ اید، این روش را ترك کنید و از سوي سومشده کرونا ویروسداشته و بر یکدیگر 

روید، و تأمـل کنیـد    شاید اندکی به فکر فرو؛ الکالم شویدنظر گفتار آلوده و غیر آن ممنوع
بیشتر افـزون و سـخت ننماییـد،     ت از دست برود و عذاب خود را هرچهکه فرص قبل از آن

  1».!!کننده جوي مسخره واي بر هر عیب« چه فرمود:چنان 
کردنـد و افـرادي را کـه پشـت سرشـان       میجو واقعاً توبه  زبان و عیب اگر این مردم بد

 بـراي همیشـه تـرك   گویی را  زبانی و بد نمودند و بد  می راضی را اند غیبت و یا تهمت زده
 دنـد و جـز بـراي رضـاي خـدا سـخن      نمو مـی جاي سخن بیهـوده سـکوت    دند و بهکر  می

  یافتند. میگفتند به مقامات بلند و رفیعی دست   نمی
شـنوید و هـم    پرسیده شد: شما چگونه هم خبرهـاي غیبـی را مـی    |از رسول خدا
د که) هر حرفی را نگوییـد و  شما قفلی بر دهان بزنی( بینید؟ فرمود: اگر میحقایقی غیبی را 

بیـنم را شـما هـم     مـی  و بیگانه را در آن راه ندهید) هرچه من( دل را چراگاه شیطان نکنید
  2»شنیدید.شنوم را شما هم می می هرچه من؛ دیدیدمی

                                                
1 .}زَةٍیوزَةٍ لُممکُلِّ ه1: }لٌ ل  
ـ یکالمکم و التمـر  یر فیلوال تکث«ص:  یعن النب. 2 » و لسـمعتم مـا اسـمع    يتم مـا ار یقلـوبکم لـرا   یج ف

  .5/270زان:یمرالی، تفس41/126بحاراالنوار:
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   و حفظ حجاب کرونا ویروس

پا به جهان کنونی بگذارد، مـردم آخرالزمـان کـه بیشـتر      کرونا ویروس؛ که پیش از آن
 نمودنـد و آن را تمـدن و روشـنفکري و تجـدد نگـري      مـی  فرهنگ منحط غرب را تـرویج 

 که این تمدن، یک تحجر و حرکت قهقرائی و عقـب  در حالی؛ پندارند می نیز پنداشتند و  می
و در « فرمـود:  |ان پیـامبر چه خطاب به زن چنان؛ گرد به دوران جاهلیت نخستین بوده

  1 »ظاهر نشوید. )در میان مردم( چون دوران جاهلیت نخستین هاي خود بمانید و همخانه
ضد تمدن راستین و ترقی و تعالی خواهد بـود، آري چنـین فرهنـگ    ؛ آري این فرهنگ

طـور   وسیله نیروهاي نفوذي و منـافق، بـه   اي در کشورهاي اسالمی بهگونهگرایی بهغرب
قرآن) و سنت شریفه نبوي از معارف بلنـد اسـالم   ( که کتاب خدا عمیق رسوخ کرده، با این

انـد، ایـن   در کنار این مردم بوده، ولی چون به دست لشگر شیطان خـود را گرفتـار سـاخته   
چنین پرونده ابدي خود را براي همیشه سیاه و باعث رسـوایی در دنیـا و عـذاب در آخـرت     

- جاست درباره تاریخچه حجاب و پوشش و مطالب مربوط به آن بـه  دهند.، چه به می قرار
    طور اجمال، مطالبی ذکر شود:

  چه پوشش زنانتاریخ
چه پوشش زنان از روز نخسـتین و   دهد، تاریخ می که وحی آسمانی به ما خبر چنان آن

کنون بر انجام آن در ادیان متعـدد بـه    نخستین زن که به عالم تکلیف پا گذاشت، بوده و تا
                                                

  .33احزاب:  }ۀِ اْألُولىیوتکُنَّ و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیب یو قَرْنَ ف{. 1
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چه آدم و حوا که در بهشت بودنـد و بناشـد از درخـت     عنوان اسالم تأکید شده است، چنان
و « کـه فرمـود:  ؛ ممنوعه نخوردند. ولی آنها با فریـب شـیطان از درخـت ممنوعـه خوردنـد     

و شـروع   عوراتشان) بـر آنهـا آشـکار گردیـد    ( اندامشان؛ که از آن درخت چشیدند هنگامی
  1 »درختان) بهشتی بر خود تا آن را بپوشانند.( يها کردند به قرار دادن برگ

دنبـال داشـت، کـه فـوراً      که مخالفت فرمان خدا تحقق یافت اثر وضعی را بـه  و زمانی
لباس از تنشان فرو ریخت، ولی چون فریـب شـیطان باعـث مخالفـت فرمـان الهـی شـد،        

بـود کـه پوشـش را از آنـان سـلب کـرده بـود، تـا          ایـن شـیطان کـه   « فرماید:خداوند می
  2 »شرمگاهشان را بر آنان بنمایاند.

تواند نمادي از زشتی ترك  می از بین رفتن پوشش آدم و حوا به وسیله وسوسه شیطان،
کـه در  ؛ اولی و عدم اطاعت از امر حق در سطحی متناسب با مقام و رتبه آدم و حـوا باشـد  

را براي آنان نمایاند، و البته در ایـن آیـه بـه تقـوا و اطاعـت       مرحله آزمایش و امتحان خود
اي فرزنـدان  « گونه که فرمود: عنوان لباس و پوشش برتر اشاره شده است، همانعملی به

پوشاند و مایه زینـت شماسـت    می محققاً ما بر شما لباس فرستادیم که شرمگاه شما را !آدم
  3 »و لباس تقواست که بهتر است.

                                                
  .22اعراف:  }هِما منْ ورقِ الْجنَّۀِیخْصفانِ علَیفَلَما ذاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما سوآتُهما و طَفقا {. 1
  .27اعراف:  }هما سوآتهِمایرِیل نْزِع عنْهما لباسهمای{. 2
 .26اعراف:  }رٌیشًا و لباس التَّقْوى ذلک خَیسوآتکُم و ر يواریکُم لباسا یآدم قَد أَنْزَلْنا علَ یا بنی{. 3
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 )اما تو در بهشت راحـت هسـتی و مـزیتش   (« در توصیف بهشت به آدم فرمود:خداوند 
شـوي و   نمـی  در آن گرسنه و برهنـه نخـواهی شـد، و در آن تشـنه    ؛ براي تو این است که
  1 »دهد. نمی حرارت آفتاب آزارت

کـه قـبالً لبـاس و    ؛ در این آیه و در آیات قبل خبر از پوشش آدم و حوا به میـان آمـده  
افتـد، ولـی در مجموعـه     مـی  اند، که پس از خوردن از درخت از تنشانداشته پوشش هر دو

بـه دلیـل   ؛ که شرم از نداشـتن لبـاس   اي به اینآیاتی که درباره آدم و حوا ذکر شده، اشاره
تعلیم به آنان بوده است، وجود ندارد. آري این وجود پوشش در بهشت براي آدم و حوا یک 

شود حجاب و پوشش بـراي زن   می بدون تعلیم بوده، و معلومکه ؛ گردد می حسن محسوب
پوشش را متناسب بـا خلقـت و فطـرت     ؛براین خالق هستی بنا؛ و مرد امر فطري بوده است

انسان قرار داده و انسان از آغاز آفرینش چه با تعلیم و چـه بـدون آن پوشـش داشـته و تـا      
  زمان حاضر این امر استمرار داشته است.

  دانشمندان معاصر   تارگف پوشش در

در دستگاه ازدواج به وسیله خریداري زن توسط مـرد، زن خـود   « گوید:» ویل دورانت«
رسـد   نمـی  که از آن به شوهر او نفعـی ؛ دانست که از هر رابطه جنسی می را اخالقاً موظف

شود، اگر لباس تـا ایـن    می جا احساس حجب و حیا در وي پدیدار خودداري کند و از همین
 مان به علت زینت و حفظ بدن ایجاد نشده باشد، بر اساس همـین احسـاس وارد زنـدگی   ز

                                                
  .119-118طه:  }ها و ال تَضْحىیو أَنَّک ال تَظْمؤُا ف ها و ال تَعرىیإِنَّ لَک أَالّ تَجوع ف{. 1
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  1 »گردد. می
و هـرج  همسر گزین بوده  خود معتقد است،که انسان در آغاز، تک« :»هنري لوکاس«

  2 »و خانواده نقش بسیار مهمی داشته است. ..و مرج جنسی وجود نداشته
هـایی از عفـت و حجـب    ادبیات مصر باستان، نشـانه اذعان دارد در « ،»ویل دورانت«

مناسـب آن   مرة زندگی و برهنگـی و پوشـش نـا    هاي روزکه با آثار و نشانه؛ شوددیده می
  3 »متفاوت است.

 طور معمول طبقات باالي اجتماع از آن پیروي در میان بابلیان، یکی از رسومی که به«
  4»دادند.ل خاص و اندرونی قرار میاین بود که براي زنان در خانه مح؛ کردند می

نشینی و مسـتوري بـراي    ه م) حجاب پرده 500-1000( در هند و در عصر مهارمانی«
    5»زنان وجود داشته است.

عنـوان پوششـی بـراي    حتـی نقـاب بـه   ؛ بر اساس اشعار جاهلی در دوران قبل از اسالم
شده است، این پوشش ظاهراً به طبقات باالي اجتماع اختصاص داشـته   می صورت استفاده

                                                
  .1/58خ تمدن: یتار. 1
  .1/47خ تمدن: یتار. 2
  .1/199همان: . 3
  .1/291خ تمدن: یتار. 4
 .1/465خ تمدن: یتار. 5
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  1و حاکی از شرافت آن بوده است.
مـرد هرگـز   « که در تلمود آمده اسـت:  چناناسرائیل، آندر دین یهود در میان قوم بنی

.. که مـرد عقـب   .دارد قدم بر –حتی زن خویش  –نباید به هنگام راه رفتن پشت سر زنی 
  2»که پشت سر زنی حرکت کند. تا این؛ دارد بهتر است گام برشیر زیان 

 که موسی با دختر شعیب پیامبر به طرف خانـه وي هنگامی« نقل شده: ×از امام رضا
کـرد و از دختـر شـعیب     مـی  رفت، موسی که هنوز نبوت نیافته بود، خود در جلو حرکت می

م راهنمایی کند، موسی گفته بود: ما در پشت سر او حرکت نماید و او را با کال؛ خواسته بود
  3 »کنیم.قومی هستیم که به پشت زنان نگاه نمی

 مشـروع جنسـی مراتبـی دارد و    گیري نـا  که زنا و بهره؛ چنین در تلمود آمده است هم
بـاره روایـاتی از امـام     کـه در ایـن   4 »شخص ممکن است از راه چشم مرتکب زنا شـود. «

  5نقل شده است. ×و امام صادق ×باقر
براساس قوانین ملحوظ در تلمود، یکی از مواردي که مرد حـق دارد زن خـود را بـدون    

                                                
  به بعد. 4/213ر المراة: یتحر. 1
 .460خ تمدن: یتار. 2

  .2.2ح108/ابواب مقدمات النکاح باب: 1عه: یوسائل الس. 3
  .4/461خ تمدن: یتار. 4
  .2ح104/ ابواب مقدمات النکاح، باب 20عه: یوسائل الش. 5
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  1مهریه طالق دهد، وقتی است که زن بدون پوشاندن سر به میان مردان رود. 
اي چنـین  اسـت: چنانچـه از مسـیح جملـه    شده در مسیحیت نگاه به زنان گناه شمرده 

حـالل) نیسـت نظـر نکـن،     ( چه که بـراي تـو   ن و نیز به آنگاه با نگاهی بر آهیچ« آمده:
  2»که چشمت را حفظ کنی، هرگز زنا نخواهد کرد. چراکه فرج تو تا زمانی

    !!آخرالزمان حجابی در بد امان از
که ریشه تاریخی داشته و براي نخستین زن تاکنون تکلیفی واجـب   آري حجاب با این

رفت همه مردم، زنانشان حجاب مخـتص  که انتظار می بوده اما چه شده، به جاي حفظ آن
به خود را داشته و مردان نیز حجاب و پوشش مخصوص به خود را داشـته باشـند، کـار بـه     

  نما به میان آمده است. جایی رسیده که روایاتی درباره لباس نازك و بدن
 هر کس از زنش اطاعت کند، خداونـد او را بـا صـورت   « نقل شده: |از رسول خدا

) منظور از اطاعـت چیسـت؟ فرمـود:    !اهللایا رسول ( وارد آتش جهنم خواهد کرد. عرض شد:
هـا و  ي) عمومی و مخـتلط و عروسـی  ( هاکه زنش از او بخواهد تا اجازه دهد به حمام این

  3 »و او هم اجازه دهد.)( ها و مجالس آوازخوانی برود، یا لباس نازك بپوشدجشن
حرص به) جمع ( هالکت زنان امت من در دو چیز است« نقل شده: |از پیامبر خدا

                                                
 .111: یان الهیبه نقل ازحجاب در اد 186ازتلمود:  يا نهیگنج. 1

 .2/242زان الحکمه: یم. 2

 .438،مکارم االخالق: 1/196الخصال:  517/ 5: یالکاف. 3
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- ي نازك و هالکت مردان امت من در ترك دانـش و مـال  ها کردن طال و پوشیدن لباس
  1 »اندوزي است.

از لحـاظ  ( که مـرد  نفرت داشت از این |رسول خدا« نقل شده: ×از امام صادق
کـه زن،   کرد از ایـن  می کند و نهی..) خود را شبیه زنان .پوشش و آرایش و رفتار و گفتار و

  2»خود را در پوششی، شبیه مردان سازد.
یش را بـراق  ها شایسته نیست براي زن مسلمان تا لباس« نقل شده: ×نیز از حضرت

آنگاه کـه از منـزل خـود    ؛ )محرمان را به خود جلب کند اي که ناگونه جذاب نماید به( کند
  3 »آید.بیرون می

-که همواره مردم در مسیر انحرافی خود پـیش مـی  ؛ جهان کنونی آري زمان معاصر در

کشند و چنین وضعیتی بر جهان حاکم  می روند و بار سنگین گناه خود را بر دوش کشیده و
عنوان خشم و عذابی الهی و واکنشی درنگ مأمور الهی کرونا ویروس به که بی تا این؛ بود

کـه  ؛ العمل مردم بوداکم گردید، هم عکسپیچی بر مردم ح هاي عصیانگري و سربر کنش
این حدود خداست و هر کـس  « چه فرمود: چنان؛ مراعات حدود الهی در حجاب را ننمودند

  4 »از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده است.
                                                

 .1/3، مجموعه ورام: 1/183ارشاد القلوب: . 1

  .25/ 5عه: یوسائل الش. 2
  .3/440ه: ی، الفق5/519: یالکاف. 3
 .14/114،و20/161عه: یوسائل الش. 4
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دسـتورات  ؛ یک سو اي بود که ازگونه این آثار تعدي از حدود خدا بود، کیفیت تعذیب به
جهت حفـظ مـردم از هالکـت دفعـی لباسـی ویـژه و سرتاسـري        ؛ کرد می بهداشتی اقتضا

که راه نفوذ این کرونا ویروس بـراي آنـان مسـدود باشـد، و در کنـار ایـن فرمـان        ؛ بپوشند
 همه پرسنل بهداشتی از پزشکان و پرستاران و غیر آن از حجـاب و پوشـش سـر   ؛ بهداشتی

  خوردار شوند. تاسري بر
کس از آن خرسند نبوده، بلکه همـه   د که هیچونا ویروس بو از سوي دیگر، همین کرو

ي بسـیار طـوالنی   هـا  از آن ناراحت بودند، باعث شد حجابی که فرمان الهی بود و در مدت
دوبـاره بـه میـدان    ؛ متروك شده بود و شاید پرونده حجاب در قفسه بایگانی تاریخ رفته بود

چـه بسـا   « چه فرمود: ، چنان»دا خواهدعدو شود سبب خیر اگر خ« عمل و اجرا درآید، آري
که خیر شما در آن است و یا چیزي را دوست داشـته   چیزي را خوش نداشته باشید حال آن

  1 »که شر شما در آن است. باشید، حال آن
آري چگونه پرسنل بهداشت و درمان در هیچ جایی از دنیا حجاب نداشتند، ولی در ایـن  

ویـروس بـود.  این درسی از مکتب کرونـا  ، !!راستا همه در سراسر عالم داراي حجاب شدند؟

                                                
 .216بقره:  }ئًا و هو شَرُّ لَکُمیرٌ لَکُم و عسى أَنْ تُحبوا شَیئًا و هو خَیعسى أَنْ تَکْرَهوا شَ{. 1
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    جهادي عدب و کرونا ویروسبخش ششم: 

عنوان آثـار گنـاه لبـاس    به؛ سو که از یک؛ کرونا ویروس، آیه و نشانه بزرگ الهی است
چـه اثـر منفـی از     دهد، و آن می خشم الهی به تن کرده و مأموریت خود را در تعذیب انجام

  دنیوي است. همان عذاب؛ شود می کرونا ویروس در جامعه کنونی دیده
و از سوي دیگر، لباس رحمت الهی را به تن کرده، و مردم جهـان را بـه معـارف الهـی     

هاي درخشـانی  خورد قانونی با مردم و بندگان متواضع و منقاد چهره دهد، و در بر می سوق
کند. از جمله آنها: کرونا ویروس و معرفی مجاهدان بهداشت و درمان، کرونـا   می را معرفی
  باشند.االن میمعرفی دوستداران خدا و غس ویروس و

  درمان اشت ومعرفی مجاهدان بهد و ویروسکرونا

کرونا ویروس پابه عرصه وجود گذارد، مردم جهان در یک حالت عادي ؛ پیش از آن که
و معمولی مخصوص به خود بوده و به زندگی خود مشـغول بودنـد، و اگرچـه همـه مـردم      

هاي زندگی خود با یکدیگر توافق نـدارد، چـرا کـه هـر     برنامهجهان سوم در همه شرائط و 
اي شرائط و ضوابط خاصی مربوط به خـود دارد، آري بـه   منطقه و یا هر کشور و یا هر قاره

دادند و هیچ کس بر فرد دیگري امتیاز و رتبه و برتري نداشت،  می زندگی عادي خود ادامه
وي بودند، اما همین کـه کرونـا ویـروس    به طوري که همه در کنار همدیگر مرادف و مسا

مامور الهی آمد و چون مظهر خداوند قهار بود، به طور کلـی برهمـه شـؤون مـردم جهـان      
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دانیـد، نخسـتین حرکـت کرونـا      مـی  چیره و غالب گردید. و شد آنچه شد کـه شـما مـردم   
احتیـاطی و تسـاهل و تسـامح    در کمترین بـی ؛ ویروس، سرایت سریع به نوع مردم بود که

طور طبیعـی بیشـترین مـردم جهـان کشـورهاي       کرد، و به می افراد زیادي را به خود مبتال
تلویزیـون)  ( که آمار آنها هر شب از طریق وسایل ارتبـاط جمعـی  ؛ جهان به آن مبتال شدند

؛ کرد و عالوه بـر آن  می گردد، در این راستا چون کرونا ویروس به سرعت سرایتاعالم می
بود. اضـطرابی شـدید و    قابل قیاس فوتی آن هم زیادتر بلکه غیر؛ رنسبت به دردهاي دیگ

سوي شاخصـه علمـی و    اي عجیب بر افکار نوعی حاکم گردید، تا حدي که برخی بهدلهره
کـه از   در صـورتی ؛ شـمردند  »پدیـده علمـی  « آورده و آن را پزشک و دارو و درمـان روي 

تصور کردنـد،   »پدیده دینی« بعضی آن را طریق معالجه به شفا و بهینه بیمار دست یابند و
گونه کـه بحـث    که از طریق دعا و توسل به شفا و بهبودي بیمار برسند، همان در صورتی

دو در شفاي بیمـار مـوثر اسـت و     باره قبالً گذشت و کامالً معلوم شد که هر مفصل در این
ه پدیده دینی خـاص و یـا   ک اسالم بر تحقق هر دو پدیده تأکید نموده است، و توجه به این

  پدیده علمی خاص بدون دیگري، انحرافی بیش نخواهد بود که کامأل واضح گردید.
؛ در اینجا نخست الزم است، که کرونا ویروس را کامالً شـناخت و پـس از آن اندیشـید   

چـه بحـث    گرداند، کرونا ویروس چنـان که از نظر اسالم چه وظایفی را براي ما واجب می
عنوان تعذیب سراسر ذشت، آثار گناهانی است که از بشریت سر زده و اکنون بهدرباره آن گ
گرفته است، ولی چون عذاب دنیوي است، زمینه توبه و عفو و بخشـش الهـی    جهان را فرا

آمد، ولی پس از توبه و انابه مردم  ×گونه که عذاب بر قوم حضرت یونس همان؛ را دارد
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بـاره   باره نیز در برخی موارد مباحثی در ردید، که در اینطرف شده و نازل نگ از سر آنها بر
  آن گفته شد.

نکته مهم دیگري که الزم است مورد توجه همگان قرار گیـرد ایـن اسـت کـه، کرونـا      
ویروس با این ویژگی که همه چیز و همه شؤون انسانی را به مخاطره انداخته، در حقیقـت  

ف درخت وجود انسان و تمام شئون انسـانی  بر اطرا پیچکی دشمنی مرموز است که همانند
ها دقیقـاً موقعیـت و مقطـع زمـانی خـود را      پیچیده است و زمان آن رسیده که همه انسان

هـا پـا بـه میـدان جنـگ و      که گویا دشمنی مسلح براي نابودي تک تک انسـان ؛ بشناسند
نـابودي و هالکـت   محاربه گذاشته و از هر طریق ممکن، بر تو وارد خواهد شد و تو را بـه  

-مـی  »جهاد دفـاعی « خواهد رساند، چنین موقعیتی، هر انسان فهیم و آگاهی را به یـاد 

 در ایـن ؛ مکلف نموده است »جهاد دفاعی« گونه موارد، همه را به اندازد و اسالم در این
  اجماالً داشته باشیم. »جهاد دفاعی« جا الزم است اشاره به

   دفاعی فلسفه جهاد

ز باید توجه داشت که دفاع از جان، مال، زن و فرزنـد، وطـن و سـرزمین،    قبل از هر چی
هاسـت، هـیچ   شرف، ملیت و استقالل کشور از مقوالت مقدس و مورد اتفاق همـه انسـان  

پسندد و مردم با هر عقیده و آیینی، دفـاع از   نمی فرد، قوم و ملیتی تسلیم در برابر متجاوز را
داننـد، دسـتور بـه مقاومـت در برابـر       مـی  و واجـب  سرزمین خود را امري مقـدس و نیکـو  

دانـد   می متجاوزان، ویژه مکتب اسالم نیست، بلکه هر ملتی آن را مشروع و حق مسلم خود
  و مکتب قرآن نیز مطلب بدیهی و ضروري فوق را با بیانی محکم تأیید نموده است.
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جهاد) داده شده است، ( که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه به کسانی« چنانچه فرمود:
ها که از خانه و شهر خـود، بـه   اند، و خداوند بر یاري آنها تواناست، همانکه ستم دیده چرا

گفتند: پروردگار مـا خـداي یکتاسـت و اگـر      می که جز این )گناه بودهبی( ناحق رانده شدند
هـا و معابـد   کرد، دیرهـا و صـومعه   نمی خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع

شد، و به  می شود سخت ویران می یهود و نصاري و مساجدي که نام خدا در آن بسیار برده
    1»دهد. می کند یاري می دین) او را یاري( که یقین خدا به کسی

  قرآن ی درعدفا آیات جهاد

یا به صورت تصـریح و یـا از طریـق اطـالق     ؛ آیاتی که درباره جهاد دفاعی داللت دارد
  کنیم:   می که به تعدادي از آنها اشاره؛ استناد شده زیادند برآن

جنگند، نبرد کنید و از حـد تجـاوز    می که با شماو در راه خدا، با کسانی« خداوند فرمود:
گونـه   پرستانی کـه از هـیچ   بت( دارد و آنها را نمی کنندگان را دوست که خدا تعدي؛ نکنید

مکـه)  ( جا که شما را بیرون ساختند هر کجا یافتید به قتل برسانید و از آن )جنایتی ابا ندارد
از کشـتار هـم بـدتر اسـت و بـا آنهـا در نـزد         )و بـت پرسـتی  ( آنها را بیرون کنید و فتنـه 

 د پـس اگـر  نجا با شما بجنگ که در آن جنگ نکنید مگر این )در منطقه حرم( مسجدالحرام

                                                
رِ حـقِّ إِالّ أَنْ  یارِهم بِغَینَ أُخْرِجوا منْ دیالَّذ رٌیلَقَدقاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلموا و إِنَّ اللّه على نَصرِهم ینَ یأُذنَ للَّذ{. 1

ها یذْکَرُ فیع و صلَوات و مساجِد یقُولُوا ربنَا اللّه و لَو ال دفْع اللّه النّاس بعضَهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع و بِی
 .40-39حج:  }زٌیعز ينْصرُه إِنَّ اللّه لَقَوِیه منْ نْصرَنَّ اللّیرًا و لَیاسم اللّه کَث
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  1 »آنها را به قتل برسانید. جا) با شما پیکار کردنددر آن(
آیه فوق ظهور در جهـاد دفـاعی دارد و حتـی حـرم بـودن      « فرماید: می محقق اردبیلی

-کنار خانه خدا) یا ماه حرام بودن زمان وقوع جنگ مانع جهـاد دفـاعی نمـی   ( محل جنگ

  2»شود.
با کافران که مجاور شما هستند کارزار کنید  !ایدکه ایمان آورده اي کسانی« نیز فرمود:

  3 »و آنان باید در شما خشونت بیابند.
کـه اهـل هـر     آیـه داللـت دارد بـر ایـن    « ؛معتقد است که »االسالم طبرسی امین«

بایـد  ؛ که از دشمنی بر اصل و اساس اسالم خوف داشته باشند چنان؛ سرزمینی وظیفه دارد
  4 »حتی اگر امام عادلی در بین آنان نباشد.از خود و مسلمانان دفاع کنند 

 دشـمنان) آمـاده سـازید، و   ( هر نیرویی در قدرت دارید، براي مقابله با آنها« نیز فرمود:
براي میدان نبـرد) تـا بـه وسـیله آن، دشـمن خـدا و دشـمن        ( هاي ورزیدهاسب )همچنین(

  5 »خویش را بترسانید.
                                                

ثُ ثَقفْتُموهم و یو اقْتُلُوهم ح نَیحب الْمعتَدیقاتلُونَکُم و ال تَعتَدوا إِنَّ اللّه ال ینَ یلِ اللّه الَّذیسب یو قاتلُوا ف{. 1
نْ حم موهتّـى  یأَخْرِجرامِ حالْح جِدسالْم نْدع ملُوهال تُقات نَ الْقَتْلِ وم تْنَۀُ أَشَدالْف و وکُمیثُ أَخْرَج  لُوکُمقـات

 .191 -190بقره:  }ه فَإِنْ قاتَلُوکُم فَاقْتُلُوهمیف

 .395تا  1/394: یلیاحمد اردب یلوان میزبده الب. 2

  .123توبه:  }کُم غلْظَۀًیجِدوا فیلُونَکُم منَ الْکُفّارِ و لْینَ یا قاتلُوا الَّذنَ آمنُویها الَّذیا أَی{. 3
 .3/84: یان طبرسیمجمع الب. 4

 .60انفال:  }لِ تُرْهبونَ بِه عدو اللّه و عدوکُمیو أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَ{. 5
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 تسـلطی) قـرار نـداده   ( مومنان براي کـافران راه زیان) ( و خداوند هرگز بر« نیز فرمود:
  1 »است.

که براي شما ناگوار اسـت و بسـا    در حالی؛ است بر شما کارزار واجب شده« نیز فرمود:
که آن براي شما خوب اسـت و بسـا چیـزي را دوسـت      دارید در حالی نمی چیزي را خوش

ـ    2 »که بر شما بد است.در حالی؛ داریدمی کـه از نقـل همـه آنهـا     ؛ اد اسـت البتـه آیـات زی
  معذوریم.

  دفاعی وجوب مطلق جهاد

پـذیرد،   مـی  منظور دعوت کفار به اسالم و گسترش دامنه اسالم تحقق جهاد ابتدائی به
گیري از محو اسالم و از بین رفتن جامعه اسـالمی و حراسـت از    اما جهاد دفاعی براي جلو

  ست.ها استقالل، جان، مال و ناموس مسلمان
 به تفصیل در؛ وجوب جهاد ابتدایی شرایطی دارد که؛ اند کهبیشترین فقها تصریح کرده

بلوغ، یت،حرّبحث شده است، از جمله آنها: مرد بـودن، سـالمت جسـمانی،    »کتاب الجهاد«
خورداري از امکانـات مـالی بـراي حضـور در میـدان       ، اذن امام، بر×حضور امام معصوم

رایط مذکور در جهـاد دفـاعی الزم نیسـت، تنهـا قـدرت و      یک از ش جنگ و جهاد، اما هیچ

                                                
 .141نساء:  }الًیسب نَینَ علَى الْمؤْمنیجعلَ اللّه للْکافریو لَنْ {. 1

ـ یئًا و هو خَیکُم الْقتالُ و هو کُرْه لَکُم و عسى أَنْ تَکْرَهوا شَیکُتب علَ{. 2 ئًا و هـو  یرٌ لَکُم و عسى أَنْ تُحبوا شَ
216بقره:  }شَرُّ لَکُم. 

zeinabian.ir



 )513(اول/ کرونا ویروس در بعد دنیوي/ بخش ششم/ بعد جهادي  فصل 

توانایی بر دفاع و مقاومت در برابر دشمن کافی است، که جهاد بر ایشـان واجـب شـود، در    
و  6کیـدري   5ابی الحسن الحلبـی  4ابن براج 3ابن زهره 2، ابن حمزه 1میان قدما شیخ مفید

  اند.بر این مطلب در آثار فقهی خود تصریح کرده 7شیخ طوسی
سـید علـی    10ابـن فهـد حلـی    9شهید ثـانی  8در میان فقهاي اعصار بعدي عالمه حلّی

، کاشف الغطاء و گروهی دیگـر قائـل بـه     13میرزاي قمی 12شیخ حسن نجفی 11طباطبایی
اطالق وجوب جهاد دفاعی هستند که برخی از آنان با صراحت این فرع را مطـرح کـرده و   

شمردن شرایط وجـوب   اند. کاشف الغطاء ضمن برکردهشرایط جهاد ابتدایی را در دفاع نفی 

                                                
 .810ه: المقنع. 1

 .695ه: یله به نقل از الجوامع الفقهیوس. 2

 ه النزوع به نقل ازهمان.یغن. 3

 .297/ 1مهذب: . 4

 .89اشاره السبق به نقل ازهمان: . 5

 .9/169ه: یع الفقهینابیعه به نقل از الیاصباح الش. 6

 .31/76ه: یالفقهع ینابلیا ، مبسوط به نقل از31/3ه: یع الفقهینابالیاالقتصاد به نقل از . 7

 .37و9/16تذکره الخواص: . 8

 .3/8مسالک االفهام: . 9

 .2/295المهذب البارع: . 10

 .444و  7/442اض المسالک: یر. 11

 .21/47جواهرالکالم: . 12

 .376و375/ :جامع الشتات. 13
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داند و تنها قدرت و عدم عجـز   نمی دفاعی معتبر ها را در جهادیک از آن جهاد ابتدایی هیچ
  1شمارد.  می را کافی

  افزاید:صاحب ریاضی می

اگر از فراوانی نیرو و سیاهی لشگر، ضرري دفع شود، واجب است که اولیـاي دیوانگـان   
  2و کودکان ایشان را در لشگر اسالم حاضر کنند. 

طور مطلق جهاد دفاعی اختصاص به فقیهان شیعه نـدارد و فقهـاي    گفتار به وجوب به
ایط جهـاد  بـه شـر   مذاهب اهل سنت نیز جهاد دفاعی را واجـب عینـی دانسـته و مشـروط    

  دانند. نمی ابتدایی

  دفاعی وظیفه همگانی جهاد

از سـوي دشـمن مـورد هجـوم قـرار      ؛ جهاد دفاعی تنها بر کسـانی واجـب نیسـت کـه    
اند، بلکه همه مسلمانان وظیفه دارند در مقـام دفـاع از مسـلمانانی کـه در بخشـی از       گرفته

با مال و جان خود در راه خـدا   اند، دفاع کنند وهاي اسالمی مورد تجاوز قرار گرفته سرزمین
توانایی مقاومـت در  و خصوص اگر افرادي که مورد حمله قرار گرفته باشند  به؛ جهاد نمایند

  برابر مهاجمان را نداشته باشند.
و  !زند: اي مسـلمانان  می کسی که بشنود مسلمانی فریاد« نقل شده: ×از امام صادق

                                                
 .4/291کشف الغطاء: . 1

 .31ه: یجهاد يرسائل و فتاوا. 2
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  1 »به او پاسخ ندهد، مسلمان نیست.
کـه   کسـی کـه در آسـتانه صـبح قـرار گیـرد در حـالی       « نقل شده: ×حضرت نیز از

   2 »اهتمامی به امور مسلمین ندارد، مسلمان نیست.
شان با هم برابرند و آنان نمومنان با یکدیگر برادرند، خو« نقل شده: ×نیز ازحضرت 

  3 »اند.در برابر غیرشان همانند مشتی واحد و یکپارچه

   ویروس کرونامقابل  راعی همه مردم ددف جهاد

؛ عنوان دفاع از موقعیت جامعه اسالمی گفتـه شـد  هر آنچه در مقابل دشمنان متجاوز به
 طور کامل در مقابـل کرونـا ویـروس بـراي همـه مـردم واجـب        اکنون همه آن وظایف به

شود، با این تفاوت که تکلیف در مقابله با کرونا ویروس قابل قیاس بـا دفـاع در مقابـل     می
گیـرد   می بیرونی نیست، چون دشمن بیرونی دیدنی است و در رویت همه مردم قرار دشمن

کـه کرونـا    شـود، در حـالی  خورد و یا کاله سر کسی گذاشـته مـی   می و کمتر کسی فریب
بـدون اختیـار تعـدادي از    ، ویروس دشمنی نامرئی است و چه بسا با اندك غفلت و تساهل

 چه در اخبـار بـه   گیرند، چنان می قرار )کرونا ویروس( مردم گویا در انحصار و اسیر دشمنان
                                                

ـ یکل یاصـول کـاف  » س بمسـلم یجبه فلین!ولم یاللمسلمی ينادیمن سمع مسلما : «×عبداهللا یعن اب. 1 : ین
  .5مان والکفر حی/باب اال2

  .2/163 یاصول کاف» س بمسلمین فلیهتم بامورالمسلمیمن اصبح ال: «×عبداهللا یعن اب. 2
د به نقل یخ مفیمجالس ش» من سواهم یدعلیدمائهم وهم  یوالمؤمنون اخوة تتکاف: «×عبداهللا یعن اب. 3

  .2/148راالنوار: از بحا
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 طـور دفعـی بـاال    در برخی شهرها بدون اختیار بـه  که موج ابتال؛ شود می طور فراوان گفته
  گردند. می آور مردم اسیر این دشمن مرموزسام طور سررود و به می

دقیقاً بیشـترین تماثـل را   کرونا ویروس در مقایسه با دشمنان خارجی، ؛ به عبارتی دیگر
با منافقین دارد، دشمنی مرموز در سایه ریش و پشمی متظاهر به ایمان و منور به نور الهـی  

خبـر و  کـه بـی  ؛ السـافلین اسـت  جایگاه جهنم، اسفل ترین و در باطن از روساي طبقه پایین
خـود را   اي از کشورهاي اسالمی وارد آورده وچهـره بدون اطالع ضربه مهلکی را به گوشه

شـود و برخـی عـوام     می پا بر؛ مخفی ساخته است، و سند آن بیشترین اغتشاشات است که
بان اصلی در گوشه و کنـار منـزوي   سبکه م گناه و بیچاره عامل گرداندن آنند، در حالی بی

  هاي تخریبند.بوده و تماشاگر صحنه
ران دفاعی از پزشـکان  گ جا جایگاه بزرگ و شایسته جهاد در این؛ شایان ذکر است که

کـه بـا   ؛ متخصص و پرستاران و پرسنل جان بر کـف درمـان و بهداشـت را بایـد شـناخت     
طور تمام وقت و سراسیمه و کمبود استراحت، در تـراکم   اي قوي، بهتصمیمی کامل و اراده
طـور مسـتدام در   هاي طوالنی از خانواده و همسر و فرزندان خود، بهکار و تالش، با فاصله

همواره در حال خدمت بوده و هسـتند، و جـداً در جهـت     کرونا ویروسمت مبتالیان به خد
وقفه، خستگی را به خـود  بی؛ که بزرگترین خدمت به بشریت است؛ ها از هالکتحفظ جان
این زحمت و جهاد دفاعی را جز خداوند قادر به محاسبه و پاداش آن نخواهـد  ، اند راه نداده

   بود.
برکـت و پرفایـده، از مصـرف کـم و بازتـاب زیـاد از        تالش همگانی و بااین ؛ ویژه به
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اي کـه  جز به راهنمایی و هدایتگري آسمانی امام خامنه؛ نبود فوتی کم بهبودي مبتالیان و
پرداخـت و از   مـی  کرونـا ویـروس  هرگاه به سخن درباره تیم پزشکی و ستاد ملی مبارزه با 

دمیـد،  نفس مسیحایی و روحیه احیاء در کالبد آنان مـی  فرمود، گویا می آنان بسیار قدردانی
اي از ایـن گفتـار را بایـد در کـالم     سپردندو نشانه می که همه آنان خستگی را به فراموشی

اي آن را ابراز داشـتند، و  که ایشان در مرحله؛ وزیر محترم بهداشت آقاي سعید نمکی شنید
که چشم جهانیان را به خود خیره ساخت  چنان این حرکت خالصانه و موثر قرار گرفت، آن

  و در این رابطه امتیاز نهایی و مدال افتخار به ایران داده شد.  

  اسالم بهداشت در
همواره  باشد،و می پاکیزگی وبهداشت گفتنی است که اسالم مجموعه معارفش همراه با

روایـاتی کـه    برخی آیات و؛ را به آن دعوت کرده است. دراین جاالزم است که پیروان خود
  به بهداشت تصریح دارد را نقل کنیم:

 |چنین نقل کرده است: رسول خـدا |رسول خدا درحدیثی از ×ازامام صادق
و ثنـاي   حمـد  رفـت و  منبر باال هنگامی که جمع شدند بر که مردم جمع شوند، داد: دستور

پـاکیزه  چیزهـاي  ( سپس فرمود: این چه کاري است که گروهی طیبـات  آورد، را به جا خدا
 روز کـنم و  مـی  نکـاح  خوابم و می که من درشب کنند!آگاه باشید می برخود حرام را)وحالل

  1»من نیست. سنت من روي گرداند از کسی که از )همیشه روزه دارنیستم( خورم می غذا
                                                

  .70/116: یبحاراالنوار مجلس. 1
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فرزنـدانت رحـم    آیابه خانواده و« فرمود: نقل شده به عاصم بن زیاد ×امیرمؤمنان از
 کراهـت دارد  داده و حالل قرار طیبات را براي تو پنداري که خداوند  می چنین آیا ننمودي؟!

  1»شوي؟! مند آنها بهره که از
  2»دوست دارد. ن راپاکیزگا گان و توبه کنند خداوند تحقیقا« فرمود: خداوند

دوري  )وپلیـدي ( هایت را پاك گردان و از نجاست جامه« فرمود: |خطاب به پیامبر
  3 »گزین.

 شما را در تنگنا قرار دهد، لکـن  )با تشریع وضو و غسل( خواهد نمی خداوند« نیز فرمود:
  4 »ها) پاك سازد.از پلیدي و آلودگی( خواهد شما را می

 کـه دیگـران را اذیـت    )نتـان  بـد ( مطبوع با آب، بوي نا« نقل شده: ×از امیرمؤمنان
گان کثیف و  د متعال بندتان باشید، که خداون خود )پاکیزگی( کند پاکیزه کنید و مواظب می

  5 »دارد.خود را مبغوض می آلوده
 کـه وضـع نـا    تحقیقاً خداوند تعالی، شخص کثیف و کسـی « نقل شده: |از پیامبر

                                                
 .70/118: یبحاراالنوار مجلس. 1

2 .} ابیإِنَّ اللّهالتَّو بیح رینَ وتَطَهالْم ب222بقره:  }نَیح.  
3 .}ث رْیوفَطَه کرْ ابجزَ فَاهالرُّج 5و4مدثر: }و.  
 .6مائده:  }طَهرَکُمید لیریکُم منْ حرَجٍ و لکنْ یجعلَ علَید اللّه لیریما {. 4

 .76/84: یبحاراالنوار مجلس. 5
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  1»دارد. می اي دارد را مبغوضریخته هم مرتب و به
  2»دارد. می کننده نظیف را دوست خداوند عبادت« نقل شده: |نیز از حضرت
 اسـالم را  خداونـد زیرا  ؛توانید نظافت کنیدهر اندازه می« نقل شده: |از رسول خدا
  3 »پاکیزگی بنا نموده است. بر پایه نظافت و

شستن سر با خطمی محفوظ ماندن از سردرد، دور شدن « نقل شده: ×از امام صادق
  4 »نوایی و پاکی سر از آلودگی است. از بی

آفریـده درمـان را نیـز آفریـده، پـس       خداوند که درد را« نقل شده: |از رسول خدا
   5 »دردهاي خویش را درمان کنید.

قبل و بعد از غذا موجـب زیـادتی    ها شستن دست« نقل شده، فرمود: ×از امام صادق
    1 »گرداند. می طرف شدن چربی از جامه است و دیده را روشن روزي و بر

                                                
حـرف   یوطین سیر ابوبکر جالل الدیجامع الصغ» بغض الوسخ و الشعبی ین اهللا تعال: «|یعن النب. 1

  الف.

  .9/276: يهند یکنز العمال متق» فیحب الناسک النظیان اهللا : «|یعن النب. 2

  .237نهج الفصاحه: » النظافه یاالسالم عل یبن یتنظفوا بکل ما استطعتم فان اهللا تعال: «|یالنب عن. 3
» امان من الصداع وبراءه من الفقر وطهورالراس مـن الحـزاز   یغسل الراس بالخطم: «×عبداهللا یعن اب. 4

  .1/384عه: یوسائل الش

  .692نهج الفصاحه: ح » اء فتداوواث خلق الداء خلق الدویح یان اهللا تعال: «|عن رسواهللا. 5
ـ الرزق واماطۀ للغمر عـن الث  یاده فین قبل الطعام وبعده زیدیغسل ال: «×عبداهللا یعن اب. 1 جلـوا  یاب و ی
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کـه   را در حـالی و یـاد کـن بنـده مـا ایـوب      « خداوند دربـاره حضـرت چنـین فرمـود:    
  1 »که شیطان به من رنج و عذاب رسانده است.؛ پروردگارش را ندا کرد

فرستد بر شما از آسمان آبی را که شما را پـاك گردانـد و از شـما     می و فرو« نیز فرمود:
  2 »پلیدي شیطان را ببرد.

دستمال گوشت را در خانه جا ندهید که آرامگاه شیطان « نقل شده: |از رسول خدا
  3 »ست.ا

  4»خانه عنکبوت است. هاي شماخانه شیطان در خانه« نقل شده: |از رسول خدا
هایتان زباله و خاکروبه را نگه نداریـد و در روز  شب در خانه« نقل شده: |از پیامبر 

  5»که آن نشمینگاه شیطان است.؛ آنها را بیرون ببرید
نگذارید، که اگـر چنـین   هاي خود را بدون پوشش ظرف« نقل شده: ×از امام صادق

                                                                                                              
 .105/ح90: يزاهد یازنظراسالم،احمد قاض یدستورات الطب» البصر

 .40ص:  }طانُ بِنُصبٍ و عذابٍیالشَّ یمسن یوب إِذْ نادى ربه أَنّیو اذْکُرْ عبدنا أَ{. 1

2 .} لَیوینَزِّلُ عل ماء ماءنَ السم یکُم و بِه رَکُمزَ الشَّیطَهرِج نْکُمع ب11انفال:  }طانِیذْه.  

  .3/572عه: یوسائل الش» طانیت فانه مربض الشیالب یل اللحم فیالتووا مند: «|عن رسول اهللا. 3

 .3/574عه: یوسائل الش» ت العنکبوتیوتکم بیطان من بیت الشیب: «|عن رسول اهللا. 4

ـ    یب یتوا القمامۀ فیالتب: «|یعن النب. 5 عه: یوسـائل الشـ  » طانیوتکم واخرجوها نهـارا فانهـا مقعـد الش
3/572.  
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  1 »خورد. می چه را بخواهد اندازد و از آن، آن می کنید شیطان در آن آب دهان
ها را ببندید، چـون  هایتان را بپوشانید و سر مشکظرف« نقل شده: |از رسول خدا

    2 »گشاید. می دارد و نه بندي را می شیطان نه پوششی را بر
   3 »بسته نیاشامید. ظرف سر به جز از« در حدیث دیگري آمده است:

  4»آب ساکنانی دارد، آنها را با بول و غائط آزار ندهید.« نقل شده: ×از امیرالمؤمنین
در کنار نهرهایی که آب جاري دارند قضاي حاجت نکن، زیرا در « در خبر دیگري آمده:

   5 »نهرها ساکنانی از فرشتگانند.
براي شسـت و شـو)   ( خوش نداشت که در نهر |پیامبر« نقل شده: |از پیامبر

  6 »کنندگانی هستند. وارد شوند مگر با لُنگ و فرمود: در نهرها ساکنان و آباد

                                                
ها ما یها واخذ مما فیۀ بزق فیطان اذا لم تغط اآلنیر غطاء فان الشیتکم بغیالتدعوا آن: «×عبداهللا یعن اب. 1

  .576تا3/577عه: یوسائل الش» اءش

» حـل وکـاء  یکشـف غطـاء وال  یطان اذا الیتکم فان الشـ یتکم و اوکؤوا اسقیوخمروا آن: «|یعن النب. 2
 .3/576عه: یوسائل الش

  .یحیبن حمد طر ین ماده وکاء محمدبن علیمجمع البحر» وکاء يوالتشربوا اال من ذ«. 3
 .1/38مستدرك الوسائل: » تؤذوهم ببول والغائطالماء له سکان فال : «×یاالمام عل. 4

  .1/37مستدرك الوسائل: » النهار سکان من المالئکه یذلک ان ف یشط نهر جار والعله ف یالتتوضا عل«. 5

عه: یوسائل الش» االنهارعماروسکان من المالئکه یوکره دخول االنهاراال بمئزر وقال: ف: «|یعن النب. 6
1/230. 
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  اسالم قرنطینه بهداشتی در

 پیش از آن که گفتاري از قرنطینه بر زبان کسی جاري شود و جوامـع بشـري بـه فکـر    
جایی بماننـد و بـه جـاي دیگـر کـوچ      بیفتند، اسالم دستور داده که بیماران در  »قرنطینه«

  گیري شود. تا از انتشار بیماري جلو؛ نکنند
جـا   بـه آن  ؛هرگاه بشنوید طاعون در سرزمینی بـروز کـرده  « نقل شده: |از پیامبر

جـاي دیگـر    زمینی باشید که طاعون در آنجا پدید آمده، به نیز) هرگاه شما در سر( نروید و
  1 »به دیگران سرایت کند).چون اگر بروید ممکن است ( نروید
در اواسط قرن چهاردهم مـیالدي، طـاعونی در اروپـا بـروز کـرد و خسـارات جـانی        « 

  2»ار به بیست و پنج میلیون تن رسید.گو فراوانی برجاي گذارد و شمار تلفات این رویداد نا

   بیماري انتشار کیفیت جلوگیري از

بـه   ،1346را در سـال   »تاتـار « قـوم که گروهی از ؛ سبب انتشار این بیماري چنین بود
 1374-1370جنوب روسیه انتقال دادند، از آن هنگام در اروپا، آغاز به انتشار کرد و از سال 

انـدرکاران بـه    گیر کرد، دست میالدي ادامه یافت، پس از آن فاجعه، ساکنان اروپا را زمین
هایی دور از شهر ایجاد کردند. تـا  باره وضع و جایگاه فکر قرنطینه افتادند و قوانینی در این

                                                
روح » ا سمعتم بالطاعون بارض فال تدخلوها واذا نزل وانتم بارض فالتخرجوامنهـا اذ: «|یعن النب. 1

 و بهداشت در اسالم. یزگیبه نقل ازپاک 413: ین االسالمیالد

 .413: ین االسالمیروح الد. 2
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مهاجرانی که مشکوك به بیماري هستند، سی روز زیر نظر باشـند و سـپس ده روز بـه آن    
کننـده دارنـد،    رفت که بیماري سرایت می آمدند و احتمالافزودند و افرادي که از خارج می

  1گرفتند.  می در مجموع چهل روز مورد بررسی و معالجه قرار
از  )که مبـادا تـو را بـدرد   ( گریزي می گونه که از شیر همان« نقل شده: |از پیامبر

  2 »نیز) بگریز.( کسی که بیماري خوره دارد
خوشایند بود که با کسی که بیماري  و براي آن جناب نا« نقل شده: |نیز از پیامبر

  3 »باشد.که میان او و آن کس به اندازه یک ذراع فاصله  خوره دارد سخن بگوید، مگر این
 کـه در ظـرف آب   نهـی فرمـود از ایـن    |حضرت« نقل شده: |نیز از حضرت

  4»نفس خود را رها کنند یا در آن بدمند. )هنگام نوشیدن(
ي مضـر بـه آب سـرایت    هـا  شود نفس کشیدن در حال نوشیدن آب میکروب می معلوم

  نماید و آب و ظرف را آلوده سازد و موجب شیوع گردد.

                                                
 .413: ین االسالمیروح الد. 1

ماده فـر ابـو هـاجر    ف یالس يث النبویاطراف حد» فر من المجذوم فرارك من االسد: «|یعن النب. 2
  .یونید بن بسیمحمد السع

، 1/231عه:یوسائل الش» نه قدر ذراعینه و بیکون بیکلم الرجل مجذوما اال ان یکره ان : «|یعن النب. 3
 د حرف (ذ)).یاندازه سه انگشت تا آرنج است (فرهنگ عم» ذراع«

و  یزگیبه نقل از پاک 1/13ئل: مستدرك الوسا» هینفخ فیاالناء و یتنفس فیان  یانه نه: «|یعن النب. 4
  بهداشت در اسالم.
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  ممکن   حد در دارومصرف  ازخودداري 

پزشکان بر این باورند که استفاده از دارو، بیشتر از یک سـو سـودمند اسـت و از سـوي     
آورد و سـبب   می وجود باشد، بسیاري از داروها یک مسمومیت تدریجی بهآور میدیگر زیان

  1شود. می بیماري دیگر
انسـان را تـا حـد     کـه ؛ شایان ذکر است، که در روایات اسالمی، اخبار زیادي وجود دارد

هـیچ دارویـی نیسـت    « نقل شـده:  ×ممکن از مصرف دارو پرهیز داده است: از امام رضا
 تـر  شود) و هیچ چیز در بدن سودمندو درد ظاهر می( کند می که دردي را تحریک مگر این

  2 »داري شود. چه بدن به آن نیازمند است خود که از همه چیز به جز آن؛ از آن نیست
مصـرف) دارو  ( ورزد از مـی  که بدنت استقامتتا هنگامی« نقل شده: |یامبرنیز از پ

  3 »که نتواند درد را تحمل کند نوبت داروست. تنها) هنگامی( بپرهیز

  اسالم قرنطینه دامی در
 |در اسالم، قرنطینه در میان دامپروران نیز مورد توجه قرار گرفته اسـت، از پیـامبر  

 آنهـا آب  کنـد و بـه   نمـی  شتر خود را بر شتر سالم دیگر واردصاحب شتر بیمار، « نقل شده:

                                                
 .6: ین، ترجمه محمد جعفر امامیوفوریم یها، الکسیماریدرمان ب ين برایروش نو. 1

ـ البدن من امسـاك ال  یس شئ انفع فیج داء ولیهیس من دواء اال و یل: «×الرضا یبن موس یعن عل. 2 د ی
  .2/629عه: یوسائل الش» هیحتاج الیاالعما 

 .81/211بحار االنوار: » تجنب الدواء مااحتمل بدنک الداء: «|یعن النب. 3
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  1»که مبادا بیماري به آنها نیز سرایت کند.؛ دهد نمی
پایـان   که حیواناتی بیمار دارد، آنها را بـر چهـار   البته نباید کسی« در حدیث دیگر آمده:
  2 »سالم دیگري داخل کند.

چـه گذشـت،    مصادیق شـده چنـان   برخی گفتنی است، که در اخبار، اطالق شیطان بر
آرامگـاه شـیطان اسـت، خانـه شـیطان       آنستمال گوشت را در خانه جا ندهید که درد :مثل

دارد و نـه   می یتان را بپوشانید.. چون شیطان نه پوششی را بر هاخانه عنکبوت است، ظرف
چـه را  اندازد و آنظرف بدون پوشش نباشد، شیطان در آن آب دهان می، گشاید می بندي را

  خورد و نظایر آنها.بخواهد از آن می

   :روزنه انحراف از هشدار

مصادیقی از وجود میکروب است و واژه شیطان، عنوانی کلی ؛ موارد فوقی که ذکر شده
و هیچ تعینی ؛ که داراي مصادیق خارجی فراوانی است؛ است که بر مفهوم کلی داللت دارد

پـوش   ظرف شکسته و یا ظـرف بـدون سـر   ندارد، و مفهوم شیطان، خصوص میکروب در 
کـه مبـادا   ؛ هاي معارف دینی را باید بر مفاهیم کلی منطبق نمـود نیست، چون عناوین واژه

براین میکروب مفهوم شیطان نیسـت   تفسیر مادي و مصادیق جزئی از آن استفاده شود، بنا
یطان تفسـیر  رسد، و اگر ش می بلکه از مظاهر ضررهایی است که از طرف شیطان به انسان

                                                
  .413: ین االسالمیروح الد» مصح یورد ممرض علیال: «|یعن النب. 1
  لسان العرب، ماده (صح).» مصح یورد ذو عاهۀ علیال«. 2
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هـا وقتـی سراسـر    کـه در بیمارسـتان  ؛ شـود  می به میکروب شد، ضرر این کالم آنجا معلوم
گویند: دیگر در این بیمارستان شیطانی وجود نـدارد. و   می کنند، می بیمارستان را ضدعفونی

کـه آیـا    شود.واین جا زمینه انحراف عجیبی به وجـود خواهدآمـد!.چرا  خیال همه راحت می
حجاب و غیر آنهـا   حجاب و یا بی حجاب و پرستاران با اقالم آرایش و بد بی خانم پزشک

بیمارسـتان چـه بسـا بـه گنـاه فـراوان        کـه اکنـون در  ؛ شیطان نیسـتند  مظاهر جملگی از
  !مشغولند؟

-از تفسیر به رأیی است که به وسـیله آن سـوء   این خطا نیست جز؛ شایان ذکراست که

بـا معنـایی کـه     چـرا کـه  ؛ گـردد  می خداوند در اتمام حجت ناقصو بیان ؛ کنند می استفاده
هزار مظهر شـیطان دیگـر در همـه جـا     ؛ رود که می عرض شد با ضدعفونی، باز احتمال آن

  باشد.
ـ یکه پزشکان برنامه جدیدي براي قرنط آري اسالم، پیش از آن ه جهـت جلـوگیري از   ن

ها، بلکه در حیوانـات  ا نه تنها در انسانمترقبه بدهند، بهترین برنامه بهداشتی ر حوادث غیر
جهـت بهینـه    بلکه همـه مـردم را  ؛ هاي اهل بهداشتکه نه تنها همه تیم؛ به اجرا درآورده

؛ تا کـالم اول را از اسـالم اتخـاذ کننـد     ؛به بهترین مکتب ارجاع داده؛ نمودن حال بیماران
 داسـوي خـ   ت بـه گفتارتر است از آن کسـی کـه دعـو    چه کسی خوش« چه فرمود: چنان

  1 »!گوید: من از مسلمانانم؟ می دهد و می و عمل صالح انجام؛ کند می
                                                

1 .} ا وحلَ صالمع و عا إِلَى اللّهنْ دمالً منُ قَوسنْ أَحم م یقالَ إِنَّنولسنَ الْم33فصلت:  }نَیم. 

zeinabian.ir



 )527(اول/ کرونا ویروس در بعد دنیوي/ بخش ششم/ بعد جهادي  فصل 

   االنغس معرفی دوستداران خدا و و ویروس کرونا

هـاي  پا به میادین جهان سوم بگـذارد، آن چنـان چهـره    کرونا ویروس؛ پیش از آن که
شـد، هـر    نمـی  شـناخته  گذشته در میان جوامع کنونی دیده و خدادوست و ایثارگر و از خود

هر کـس طبـق   « چه فرمود: و به کار مشغول بود، چنان کس به راه طبیعی و انتخابی خود
؛ توجه به غیر و روحیه رحمت و عنایت به غیر و 1»کند. می و خلق خوي) خود عمل( روش

دلسوز شدند، بلکه در هیچ زمانی، دوست از دشمن،  نمی گاه مردم شناخته زنده نبود. و هیچ
کـه حادثـه یـا خطـري      جز این؛ شدنداز دل سخت، افراد خوب از اشخاص بد شناخته نمی

رسد و غربال بشریت به دسـت غیبـی یـک تکـانی بخـورد، در آن حالـت        فرا بدون انتظار
  گردند.  می شوند و نیکان از سنگدالن جدا می ها کامال شناختهاضطراب و دلهره، انسان
ا ویروس وقتی آمد یک اضطراب و دلهره عجیبـی ویـژه بـه    کرون؛ همه مستحضرید که

در مردم جهان به وجود آورد، چنان چه جان عده زیاد ي از مـردم جهـان را بـا خـود      ؛خود
ربود، و با احساس خطر عظیمی که مسئوالن از وجود این پدیده نمودند، همه را به پرهیـز  

ـ  »هنقرنطی« و دوري دعوت نموده و هر چه بیشتر بر و چـه بسـیار جهـت    ، انـد  د کـرده تأکی
چه به بیماران وابسته بود، نمودند که آثار  جلوگیري از انتشار آن به پرهیز از لباس و هر آن

  آنها را سوزانده و یا محو نمایند.
شـد، و   مـی  در مقطعی از زمان در این دوران وفور کرونا ویروس، عده اموات زیاد مطرح

                                                
  .84اسراء:  }عملُ على شاکلَتهیقُلْ کُلُّ {. 1

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  528(    

 اي مظلومانه، بـدون تشـییع و بـه   گونه بدون تجهیز بهچه بسیاري از اموات بدون غسل و 
 سوي قبرستان فرسـتاده شـده و هـیچ حرکتـی انجـام      یاور به کس و بی طور غریبانه، بی

شـد،   مـی  ها، از هر آنچه به میت مربـوط جز در سایه احتیاطات و پرهیزها و دوري؛ شد نمی
سنگ به حال میت به گریـه  که دل؛ کسی میت چنان مشهود و ملموس بود واقعاً غربت بی

؛ که همه تکالیف واجب کـه انجـام آن بـر میـت واجـب بـوده       تر افتاد و از آن مظلومانهمی
 واجـب تلقـی   صورت معفو و غیر همواره در سایه احتیاطات و احتمال خطر بر افراد زنده به

  شد. می
از طـالب   ویـژه گروهـی   الي مـردم رفت، ولی در البهکه پیش می این وقایع در حالی

، لبـاس رزم  ×هاي علمیه، سربازان جـان برکـف و خـالص و مخلـص امـام زمـان      حوزه
؛ جهادي بهداشت دفاعی به تن کرده، و با اعتماد بر توکل در سایه عزم قـوي کـه داشـتند   

زیرا خدا ؛ بر خدا توکل کن )قاطع باش و( که تصمیم گرفتی اما هنگامی« چه فرمود: چنان
به میدان ترس آمدند و وسوسه ترس از سرایت بیماري را، نیـز   1 »دارد.متوکالن را دوست 

و در  1»! پس مرا یاد کنید تـا شـما را یـاد کـنم.    « چه فرمود: با یاد خدا از بین بردند، چنان
و هرگـاه  « چه فرمـود:  بخشد، چنان می بهینه صورت سرایت، بیماري را با امید به شفاي او

                                                
1 .} إِنَّ اللّه لَى اللّهکَّلْ عفَتَو تزَمکِّلیفَإِذا عتَوالْم ب159آل عمران:  }نَیح.  
  .152بقره:  }أَذْکُرْکُم یفَاذْکُرُون{. 1
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شان بـر ایـن بـود کـه مبـادا فرمـان       و اراده 1 »دهد.شفا میبیمار شدم پس او همواره مرا 
در هیچ مقطعی اگرچه با احتمال ترس و وحشتی باشد، از اجرا ساقط گردد. و همـه  ؛ خداوند
ی را تجهیز کامل نموده و آنان را در سایه اعمـال وظـایف مشـروع بـه     کرونا ویروساموات 

خـاطر   حقـق یافـت، و آن هـم بـه    خاك سپردند، و این حرکت تنهـا در ایـران اسـالمی ت   
بـود، کـه    ^بیـت  شاگردان افتخارآفرین و درس خواندگان مکتب نـاب محمـدي اهـل   

همانند خورشید در سراسر عالم تاریک شکفت، محاسبه این ایثار بزرگ تنها از طریـق قلـم   
کس پاسخ آن را نتواند دهد. فقط در ترفیع عمل خالصـانه   و قدرت الهی گذراست، که هیچ

تنها به ستایش و تشکر الهـی و مـدح   ؛ مجاهدان دفاعی بهداشتی حوزه علمیه و دیگر افراد
اسـت. بـه   اهللا مجیـد بـه آن اشـاره شـده     و ثناي او باید اکتفا کرد، که در فرازهایی از کالم

  شود:مواردي از آن آیات اشاره می

   الف: تحقق ایمان
مان است، یعنی اگـر ایمـان تحقـق    لوحه همه چیز، پیش از شناختن معارف دینی ای سر

بـراین، تحقـق ایـن     آید، بناترتیب از دیگر موارد دین، گفتار و عمل به میدان می به، یافت
 تـرین  کنون، چه بسیار مومنانی را در حد اعلی به باال ایمان، چگونه شد که از صدر اسالم تا

مـه خویشـاوندان و طوائـف    که از ه؛ که در شرایطی قرار گرفتهدر حالی؛ درجه ایمان رساند
بسا در و قطع نسل نمودند چون، خویشاوندانشان همواره کافر بوده و چه اند خود تا ابد بریده

                                                
  .80شعراء:  }نِیشْفیهو و إِذا مرِضْت فَ{. 1
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کشـته   ؛ها نیز به دست مسلمانان و یا خود این مومنانی که پیوستگی با آنهـا داشـتند  جنگ
برادران شما کفـر   اه پدران واید! هرگکه ایمان آورده اي کسانی« چه فرمود: اند، چنانشده
کـه   گاه) خود قرار ندهید و کسانیو یار و یاور و تکیه( آنها را ولی؛ ایمان ترجیح دهند را بر

ستمگرند، بگو: اگر پـدران و فرزنـدان و بـرادران و همسـران و     ؛ آنها را ولی خود قرار دهند
دارید و مسـاکن  اید و تجارتی که از کساد شدنش بیم دست آوردهطایفه شما و اموالی که به

در ؛ شان، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهـاد در راهـش محبـوبتر اسـت     مورد عالقه
  1 »انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند.

آري چنین ایمانی که سبب قطع مومنان از نسل خودشان گردیـد در وجـود مجاهـدان    
عزیز بوده که دل آنان را از همه چیز شسـت، و   ها از طالبدفاعی بهداشتی از حوزه علمیه

  پا به میدان چنین ایثاري گذاشتند.جز خدا هیچ در درون نداشتند و 

  طبیعت  ب: همنوایی با
کـه چـه    شگفتا از فاصله بین طبیعت و انسان که قابل مقایسـه نیسـت، از جهـت ایـن    

هرگـاه سـخن از گیـاه و     امتیازاتی خداوند به انسان داد که به طبیعت نداده اسـت، چگونـه  

                                                
تَولَّهم مـنْکُم  یمانِ و منْ یاء إِنِ استَحبوا الْکُفْرَ علَى اْإلینَ آمنُوا ال تَتَّخذُوا آباءکُم و إِخْوانَکُم أَولیها الَّذیا أَی{. 1

ـ   قُـلْ إِنْ کـانَ آبـاؤُکُم و أَبنـاؤُکُم و      فَأُولئک هم الظّالمونَ رَتُکُم و أَمـوالٌ  یإِخْـوانُکُم و أَزواجکُـم و عش
له یسـب  یکُم منَ اللّه و رسوله و جِهاد فیاقْتَرَفْتُموها و تجارةٌ تَخْشَونَ کَسادها و مساکنُ تَرْضَونَها أَحب إِلَ

  .24و23توبه:  }اللّه بِأَمرِه یأْتیفَتَرَبصوا حتّى 
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چه را در چنتـه   ذکر شده، و هر آن »کریم« درخت و نهالی در قرآن به میان آمده با صفت
چقـدر از انـواع   « فرمایـد:  مـی  چه داشته با کمال اتمام در اختیار انسان گذاشته است. چنان

 توصـیف ؛ 2و نظیر آن در جاي دیگر ذکـر شـده اسـت    1 »گیاهان پرارزش در آن رویاندیم.
براي گیاه حاکی از آن است که هر چه را در توانایی داشته چه درخـت چـه گیـاه     »کریم«

  دهد. می باشد، همه را در اختیار انسان قرار
نموده، به معنـاي زیبـا، بهجـت انگیـز و      »بهیج« نیز همین گیاه و درخت را توصیف به

  3 »آن رویاندیم.و از هر نوع گیاه بهجت انگیز در « چه فرمود: آور است، چناننشاط
که براي هر درخت و گیاهی ذکر شده بـا هـم معنـا     »بهیج« و »کریم« وقتی توصیف
-طور کامل با چهره چه را در توان دارد به این درخت هر آن؛ کند که می شود، چنین اشاره

 در اختیـار انسـان قـرار   انگیز بـا کمـال خرسـندي     نشاط اي کریمانه و با سخاوت در حال
ن توصیف اختصاص به یک درخت و یـک گیـاه نـدارد، بلکـه جمـع درختـان و       دهد، ای می

چه خداوند در مثلی کـه در   صورت باغ و بستان نیز چنین هستند. چنان مجموع گیاهان به
هر دو « سوره کهف در خصوص دو مرد که براي یکی از آنها دو باغ قرار داد، چنین فرمود:

  1 »گذار نکرده بودند. و چیزي فرو )فراوانهاي میوه( باغ میوه آورده بودند
                                                

  .7شعراء:  }مٍیها منْ کُلِّ زوجٍ کَریکَم أَنْبتْنا ف{. 1
 .10لقمان: . 2

  .5و حج:  7ق:  }جٍیها منْ کُلِّ زوجٍ بهیو أَنْبتْنا ف{. 3
  .33کهف:  }ئًاینِ آتَت أُکُلَها و لَم تَظْلم منْه شَیکلْتَا الْجنَّتَ{. 1
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؛ هـاي درختـان  وقتی صاحب باغ به فراوانی میوه توجه کرد و به سرسبزي باغ و شـاخه 
هاي پردانه که به هر طرف مایـل گشـته بـود،    ها خم شده بود و خوشهکه از سنگینی میوه

  1»د ستم کرد.که به خو در باغش گام نهاد در حالی« چنین ابراز داشت:؛ نظر افکند
نگاهی به جهـان آفـرینش کـن،     !این است که اي انسان؛ هشدار این باغ و صاحب آن

برکت، چگونه هر چه دارند را در طَبـق اخـالص    ي پرها ثمر و زراعت ببین، این درختان پر
طلبی آنها خبري است و نـه از بخـل و حسـد     دارند، نه از انحصار می گذارده و به تو تقدیم

چه را در اختیار دارد بـه   جهان آفرینش صحنه ایثار و بذل و بخشش است، زمین آناثري، 
کنـد و درختـان و گیاهـان تمـام مواهـب       می گیاهان و درختان و حیوانات ایثارگرانه تقدیم

نمایـد، قـرص خورشـید روز بـه روز      مـی  خویش را در اختیار انسانها و جانداران دیگر اهداء
وزند و امـواج حیـات را در    می هابارند و نسیم می کند، ابرهاانی میشود و نورافش می الغرتر

و در هر قیافه و قالبی و در هر شکل  آري نظام آفرینش در هر گوشه؛ گسترانند می همه جا
  و تصویري بخشنده است!!.

قـوانین   ترین  سبد این جهان باشی وروشن خواهی گل سر می چگونه ولی تو اي انسان!
الهـی را بـه    همرنگ براي عالم خلقت شوي، و همه مواهب بگذاري؟! وصله نا ازیر پ آن را

  خویش اختصاص دهی وحق دیگران را بربائی؟!
االن کرونایی از اموات، همنـواي بـا طبیعـت و    گران و غس آري دوستداران خدا و جهاد

                                                
1 .}مظال وه و نَّتَهخَلَ جد و هنَفْس35کهف:  }ل.  
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مانـه  عالم تکوین شدند و هرچه را داشتنند در طبق اخالص در دست داشته و در حالت کری
ی و اموات آنـان،  کرونا ویروسانگیز و کمال نشاط و خرسندي به مبتالیان  با حالتی بهجت

 چه فرمود: چنان؛ بلکه به جامعه کنونی اهداء نمودند و پاسخ این جهاد را تنها او خواهد داد
یی هـا  یی از بهشـت هـا  که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادنـد بـاغ   و براي کسانی«

  1 »است که نهرها زیر درختانش جاري است.
کـه  ؛ هـا هسـتند  یی است،یعنی آنان صاحبان بهشتها در اینجا فرمود: براي آنها بهشت

  پاداش بسیار بزرگی است.

  ج: ایثارگران رستگار 
اي انصار که در مدینه اسکان داشـتند و پـس از   عده؛ دو دسته بودند |یاران پیامبر

که از ؛ بودند وعده دیگر مهاجران بودند |نان از یاران پیامبرهجرت از مکه به مدینه، آ
مکه از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شدند و همه اموال خـود را تـرك گفتنـد، و جهـت     

  یاري پیامبر به مدینه هجرت نمودند.
، روز پیروزي بر یهـود  |پیامبر گرامی اسالم« گوید:مفسران از جمله ابن عباس می

هایتان را با مهاجران تقسیم کنیـد  انصار فرمود: اگر مایل هستید اموال و خانه نضیر به بنی
هایتان از آنِ شـما باشـد   خواهید اموال و خانه می و در این غنائم با آنها شریک شوید، و اگر
  !و از این غنایم چیزي به شما داده نشود.؟

                                                
  .11بروج:  }منْ تَحتها اْألَنْهار ينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات لَهم جنّات تَجریإِنَّ الَّذ{. 1
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داشـتی بـه   کنیم و هم چشـم  یم یمان را با آنها تقسیم هاانصار گفتند: هم اموال و خانه
  1»شماریم. می غنایم نداریم. و مهاجران را بر خود مقدم

ام؟. آمـد و عـرض کـرد: گرسـنه     |کسی خـدمت پیـامبر  « در حدیث دیگري آمده:
ولی در منـزل حضـرت غـذا نبـود،     ؛ دستور داد: از منزل غذایی براي او بیاورند |پیامبر

کند؟ مردي از انصار اعالم آمادگی کرد و او می فرمود: چه کسی امشب این مرد را میهمان
را به منزل خویش برد، اما جز مقدار کمی غذا براي کودکان خود چیزي نداشـت، سـفارش   
کرد غذا را براي میهمان بیاورید و چراغ را خاموش کرد و به همسرش گفت: کودکان را به 

بدون آن که چیـزي  هر صورت ممکن خواب کن، سپس زن و مرد بر سر سفره نشستند و 
 از غذا در دهان بگذارند، دهان خود را تکان دادند، میهمان گمان کرد آنها نیز همراه او غذا

خورند و به مقدار کافی خورد و سیر شد، و آنها شـب گرسـنه خوابیدنـد، صـبح خـدمت       می
  »نگاهی به آنها کرد و تبسمی نمود. |آمدند حضرت |پیامبر

و کودکـان   ×بان علـی  که میز« آمده:؛ رسیده ^بیتدر روایاتی که از طرق اهل 
در  1 بـود.  ÷الزهـرا  فرزندان او و کسی که کودکان گرسنه را خواباند بانوي اسالم فاطمه

دارند هـر چنـد    می و آنها را بر خود مقدم« این هنگام این آیه شریفه نازل شده، که فرمود:
داشـته   بخـل و حـرص نفـس خـویش بـاز     که خداوند آنها را از  شدیداً فقیر باشند. کسانی

                                                
  .9/260ان: یمجمع الب. 1
  .9/260ان: یمجمع الب. 1
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  .1»رستگارند.

    ×آموختگان مکتب اهل بیت د:
با جمعی از یاران بـه   |پیامبر؛ بیمار شدند ÷گوید: حسن و حسین  می ابن عباس

چه مناسب است براي شـفاي فرزنـدان    !گفتند: اي اباالحسن ×عیادتشان آمدند، به علی
نذر کردند که اگر ؛ و فضه که خادمه آنها بود ÷و فاطمه  ×کردي، علی می خود نذري

کـه از   آنها شفا یابند سه روز روزه بگیرند. چیزي نگذشت که هر دو شـفا یافتنـد، در حـالی   
یـک   ÷سه من جو قـرض نمـود و فاطمـه     ×نظر مواد غذایی دست خالی بودند، علی

 السـالم گفـت:   سوم آن را آرد کرد و نان پخت، هنگام افطار سـائلی بـر در خانـه آمـد و    

مسـتمندي از   !سـالم بـر شـما اي خانـدان محمـد      |! علیکم یا اهل بیـت محمـد  
مستمندان مسلمین هستم، غذایی بـه مـن بدهیـد، خداونـد بـه شـما از غـذاهاي بهشـتی         
مرحمت کند، آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خـود را بـه او دادنـد و آن    

  شب جز آب ننوشیدند.
همـان نـان جـوین) را    ( چنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی کـه غـذا   را همروز دوم 

 یتیمی بر در خانه آمد آن روز نیز ایثار کردند و غذاي خود را بـه او دادنـد  ، آماده کرده بودند
  ).بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد نیز روزه گرفتند(

خانه آمد، باز سـهم غـذاي خـود را     اسیري به هنگام غروب آفتاب بر در؛ در سومین روز
                                                

  .9حشر: . 1
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را گرفتـه بـود    ×و حسین ×دست حسن ×علی؛ به او دادند، هنگامی که صبح شد
دیـد از شـدت   ، آنها را مشاهده کـرد  |آمدند، هنگامی که پیامبر |و خدمت پیامبر

نگرم براي من بسـیار گـران اسـت،     می را که در شما . فرمود: این حالی!لرزند می گرسنگی
دید فاطمه در ؛ شد ÷خاست و با آنها حرکت کرد، هنگامی که وارد خانه فاطمه  سپس بر

-محراب عبادت ایستاده، در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چسبیده و چشـم 

  ناراحت شد. |پیامبر؛ هایش به گودي نشسته

نازل گردید و گفت: اي محمد! این سوره را بگیر! خداوند  ×در همین هنگام جبرئیل
برخـی  ( را بـر او خوانـد   »هـل اتـی  « گوید، سپس سـوره  میبا چنین خاندانی به تو تهنیت 

آیه اسـت در   18که مجموعا  »کان سعیکم مشکورا« تا آیه »ان االبرار«اند: از آیه  گفته
  این موقع نازل شد.)

از علماي اهل سنت نقل کـرده اسـت، بـه ایـن ترتیـب       نفر 34را از  الغدیر حدیث فوق
 1بلکه متواتر است.؛ روایت فوق در میان اهل سنت مشهور

و نیـاز) دارنـد بـه    ( خود) را با ایـن کـه بـه آن عالقـه    ( و غذاي« خداوند متعال فرمود:
  1».دهند مسکین و یتیم و اسیر می

؛ ان مکتب اهل بیت بودنـد االن اموات کرونایی درس آموختگآري دوستداران خدا و غس

                                                
  از علماء اهل سنت.نفر  34منقول از 171تا  3/157، احقاق الحق: 111تا  3/107ر: یالغد. 1
1 .} کیوسم هبلى حع ونَ الطَّعاممیطْع أَسیتینًا و ا و8انسان:  }رًایم. 
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در حالی که چه بسا جانشان در هر آنی در خطر بود، و فراموش ؛ که به میدان خدمت آمدند
که امام جمعه یکی از شهرها در حال خدمت پس از خستگی فراوان در کنـار  ؛ نشدنی است

همه در ها  که واقعاً مایه شگفت است! این صحنه؛ ماشین در کنار خیابان به خواب رفته بود
عکس برداري شده و در لـوح محفـوظ    )فرشتگان نویسنده( »کراماً کاتبین« يها  بین دور

کـاران را ضـایع    ما پاداش نیکـو « چه فرمود: چنان؛ مضبوط است و پاداش آن حتمی است
  1»نخواهیم کرد.

  

                                                
  .30کهف:  }ع أَجرَ منْ أَحسنَ عمالًیإِنّا ال نُض{. 1
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  کرونا ویروس و بعد اخروي
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   اخروي بعد و کرونا ویروس

بیـانگر  کرونـا ویـروس و آمـوزش محاسـبات قیامـت، کرونـا ویـروس،         از: عبارتند
ها، کرونا ویروس و بی اعتباري مـال و   هاي قیامت، کرونا ویروس و انقطاع بین نسل نشانه

دنیا، کرونا ویروس و آوردن اعتبارات قیامت به دنیا. کرونا ویـروس و هشـدار بـه نزدیکـی     
مرگ، کرونا ویروس و انتقام الهی، کرونا ویروس و عکس العمـل در مقابـل عمـل، کرونـا     

  شود.  می که ان شاء اهللا درباره آنها توضیح داده؛ ه نجات عالم از آنویروس و وسیل

  آموزش محاسبات قیامت و کرونا ویروس

شاید، مردم غالباً همه چیز را در محسوس گپیش از آن که کرونا ویروس قدم به جهان 
 خـود جـذب   بـه چه بزرگتر بـود بیشـتر توجـه عـام را      دیدند، و هر چیزي هر میو مشهود 

شـد. و در   مـی چیـز در انظـار و محاسـبات دیـده ن     ود. به طوري که چیز کوچک و نـا نم  می
که بواطن و رموز آن چنـان در  ؛ ها را به خود جذب نموده بود چنان چشم رعایت ظواهر آن

  مرئی و منظر نبود.
تا زمانی که کرونا ویروس آمد، در حالی که بیشتر مردم به طور مستقیم و غیر مسـتقیم  

کنون آن را با چشم ظـاهر   در حالی که هیچ کس تا؛ گ و فراگیر آن با خبر شدنداز آثار بزر
ها و چیزهاي ریز  دیدنی به کاوش و جستجو درباره نا شدیداندیده است. در این میان مردم 

  .پرداختندمرئی  و نا
کـه از گنـاه کوچـک    ؛ بختی انسان بر اثر آن است که همه بیچارگی و بد؛ بدیهی است
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 عرونخست از یـک شـ   ،داند که اعداد بزرگ همه  نمی دهد، گویا اصالً  نمی راهخوف به دل 
بلکه آن را بنگـر کـه از چـه    ؛ کوچکی گناه را ننگر« نقل شده: |خدا ولشود، از رس  می

در اینجا الزم است نخسـت میـزان و معیـار گنـاه کبیـره را از       1 ».!!کنی کسی نافرمانی می
پس از توفیق جدي بر اجتناب و دوري از گناهـان  ؛ بتوانیمصغیره بشناسیم تا هر چه بیشتر 

  در دل ما راه یابد.؛ کبیره، هرگز اجازه ندهیم که میدان وسوسه بر گناه

  میزان شناخت گناه کبیره از صغیره

گویند: معیـار    می برخی ؛در شناخت معیار گناه کبیره از صغیره در میان علما گفتگو است
  تشخیص، امور زیر است:

 هر گناهی که خداوند در قرآن، براي آن وعده عذاب داده باشد. -1
خوري، زنا، لواط، شراب( ، مانندههر گناهی که شارع مقدس، براي آن حد تعیین کرد -2

 ) و در قرآن به آن هشدار داده است.دزدي و قتل و
 هر گناهی که بیانگر بی اعتنایی به دین است. -3
 ا دلیل قاطع ثابت شده است.بش هر گناهی که حرمت و بزرگ بودن -4
 2هر گناهی که در قرآن و سنت، شدیداً به انجام دهنده آن، تهدید شده است. -5

                                                
 .2/53مجموعه ورام: » تهیمن عص یئه و لکن انظر الیصغر الخط یال تنظر ال: «|یعن النب. 1

نقـل نمـوده اسـت.     یخ بهـائ ین موارد را از شیشان ایکه ا یدر شرح اصول کاف یعالمه مجلسبه نقل از . 2
  .یمحسن قرائت يازآقا ی) به نقل ازگناه شناس3/392مترجم ك ی(اصول کاف
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عدد و برخی  20عدد و بعضی 10و بعضی  7در مورد شماره گناهان کبیره، برخی آن را 
یـات و  اند، البته تفاوفـت آنهـا از آ   ردهعدد شم 100عضی بو  41عدد و برخی  40بعضی  34

وایات مختلف اقتباس و جمع آوري شده است و به همین دلیل گناهان کبیره نیز یکسـان  ر
  نیستند.

و مهمتر توجه شود، و آن این است کـه شـیخ    تر به نظري دقیق؛ ولی جاي آن است که
در برخی از کتب خود تقسـیم معصـیت را   3و جمعی از علماء بزرگ 2و شیخ طوسی  1مفید 

هر معصیتی کبیره است و اطالق صغیره بـر  ؛ اند و معتقدند که شدهبر کبیره و صغیره منکر 
از آن اسـت صـغیره    تـر  ی نسبت به معصیتی کـه بـزرگ  نعی ،بعضی از معاصی اضافی است

 معصیت حق تعالی کوچـک باشـد؟! چنـان   ؛ است و در غیر این صورت چگونه ممکن است
به نظر شما برسد، بلکه نظر  کنید تا کوچک  می چه خبر آمده که نگاه نکنید به معصیتی که

هــا و  کــه داراي کبریــایی؛ کنیــد  مــی بیفکنیــد بــه آن خــداي بزرگــی کــه معصــیت او را 
   4ست.ها  بزرگواري

کوچک گرفتن و حقیر شمردن آن خـود باعـث   ؛ شود که میبلکه از برخی اخبار استفاده 

                                                
 .83اوائل المقاالت: . 1

 .1/359عده االصول: . 2

 .3/61ان: ی، مجمع الب2/117السرائر:  ي، الحاو435: یحلب ی، کاف4/556ابن البراج:  یالمهذب قاض. 3

 .528خ صدوق: یش یاالمال. 4
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  1شود. میشدت عقاب و دوري از مغفرت 
بودن ذاتش و با آثار شگفت انگیزي که بـه دنبـال    گفتنی است که کرونا ویروس با ریز

داشته است، چگونه با کمترین بـی احتیـاطی و    داشت و همه مردم را به شگفت و تعجب وا
کند و سپس او را مبتال و پس از آن یا بـه مـرگ و    میاقل بی توجهی در وجود انسان نفوذ 

  .؟!بل تحمل استکه بسیار سخت و غیر قا؛ سازد  می یا به بالیی سخت گرفتار
چـه   با این که کوچک است و نوید بخشش آن داده شده، چنـان ؛ دقیقاً گناه صغیره نیز

 شوید پرهیز کنید، گناهان کوچـک شـما را    می اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی« فرمود:
    2».سازیم  می پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد  می

اگر این بخشش صغائر سبب غفلت و تساهل انسان گردد  ،ولی باز باید توجه داشت که
به تدریج مقدمه تبدیل صغیره بر کبیره و در ؛ کرده بر انجام آن اصرار ورزیده شداو خداي ن

جـا رسـید دیگـر انتخـاب      آید، و اگر به این مینهایت راه هموار شدن انجام کبیره به وجود 
چـه در معنـاي کرونـا     گردد، چنـان   می سعادت و عاقبت به خیري از کف بندگان خدا خارج

کـه  ، د، آثار بسیار بزرگی را بـه دنبـال دارد  گردیثابت شد، که هر کس به آن مبتال  ویروس
  چیز است. دیدنی و نا آید. با این که کرونا ویروس نا  هیچ به محاسبه نمی

                                                
  .یاز محسن قرائت یبه نقل از گناه شناس 3/392مترجم:  یاصول کاف 314-15/310عه: یوسائل الش. 1
2 .}س نْکُمنُکَفِّرْ ع نْهنَ عورَ ما تُنْهوا کَبائبتَنخَالًیإِنْ تَجدم لْکُمخنُد و کُمای کَرئات31نساء:  }م.  
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  کبیره تبدیل گناه صغیره به

 موارد گناهان صغیره به کبیره تبـدیل در چندین ؛ روایات این است که ومستفاد از آیات 
  گردد.  می

 اصرار بر گناه صغیره -1

کند و حتی اگـر انسـان یـک گنـاه کنـد، ولـی         می بزرگ گناه را آنتکرار گناه صغیره، 
 کـه  شود، از باب مثـال: نـخ و مـویی    میاستغفار نکند و در فکر توبه نباشد، اصرار محسوب 

ر مو و نخ نیست، بلکه ریسمان و طناب محکمـی  جمع شد، و طناب و ریسمان گردید، دیگ
پرهیزگـاران کسـانی هسـتند کـه آگاهانـه بـر گناهشـان اصـرار         «چه فرمود:  است، چنان

  1»نورزند.
اصرار این است که کسـی گنـاهی کنـد و از    « در تفسیر آیه نقل شده: ×مام باقر ااز

  2.»خدا آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد، این اصرار بر گناه است
از اصرار بر گناه بپرهیز، زیرا اصرار بر گناه از بزرگتـرین  « نقل شده: ×از امیر مؤمنان

  3.»جرائم است

                                                
1 .} لَم یو مه لُوا ولى ما فَعرُّوا عونَیصلَم135آل عمران:  }ع. 

 ز اصرار است.یاند: عزم بر تکرار گناه ن از فقها گفته یبرخ 2/288: یاصول کاف. 2

  .1/151: يغرر الحکم آمد. 3
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  عدم غفلت از گناه کوچک

در سـفري) در سـرزمین   ( همراه یـاران  |رسول خدا« نقل شده: ×از امام صادق
روشـن کنـیم و   کـه از آن آتـش   ( یدرب و علفی فرود آمد، به یارانش فرمود: هیزم بیاوبی آ

  ).یمزثالً غذا بپم
یاران عرض کردند: این جا سرزمین خشکی اسـت و هـیچ گونـه هیـزم در آن نیسـت!      

توانید جمع کنید، آنان رفتند و هریـک    می فرمود: بروید هر کدام هر مقدار |رسول خدا
روي  |اي با خود آوردند و همه را در محضـر پیـامبر   مختصري هیزم یا چوب خشکیده

ایـن گونـه گناهـان، روي هـم     « .»هکذا تجتمع الـذنوب « فرمود: |هم ریختند! پیامبر
 جمـع وثبـت   همـه آنهـا   کـه  ازگناهان کوچک بپرهیزید« سپس فرمود:» شوند! انباشته می

    1».گردد!  می
 از گناهان کوچک بپرهیزید که همه آنهـا جمـع و ثبـت   « نقل شده: ×از امام صادق

  2.»گردد  می
  3.»گناه صغیره نباشد، با اصرار« نقل شده: ×صادقاز امام 

                                                
 .288/ 2: یاصول کاف »اکم والمحقرات من الذنوبیا«. 1

 .2/288: یکافاصول . 2

  .2/288: یاصول کاف» ره مع االصراریال صغ«عبداهللا ع:  یعن اب. 3
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 کوچک شمردن گناه -2

براي وضـوح آن مثـالی الزم   ؛ کند آن را تبدیل به گناه بزرگ می؛ کوچک شمردن گناه
است: اگر گسی سنگ بزرگی بر سر انسانی بکوبد، ولی بعد پشیمان شده عذر خواهی کنـد،  

بـه   ؛به سر انسان بزند و در مقابل اعتـراض ممکن است او بخشیده شود، ولی اگر او ریگی 
  »!.این که چیزي نیست، بی خیالش باش: بگوید او

 خـورد، از روح اسـتکباري او پـرده بـر    ربخشد، براي این که این نـوع ب   نمی انسان او را
شمرد، در این باره بـه ایـن روایـات     میاو گناهش را کوچک ؛ دارد و بیانگر این است که  می

  توجه کنید:
بخشودنی ایـن اسـت کـه انسـان      از گناهان نا« نقل شده، ×امام حسن عسکري از

  1.»بگوید: کاش مرا به غیر از این گناه مجازات نکنند
گناهـان، آنـی اسـت کـه صـاحبش آن را       تـرین  سخت« نقل شده: ×از امیر مؤمنان

  2.»کوچک بشمارد
ـ  « فرمود: ×زید شحام گوید: امام صادق کـه مرتکـب    ،زاز گناهان حقیر و ریـز بپرهی

 کنـد و  مـی مـود: مـردي گنـاه    ر. عرض کردم: گناهان حقیر چیسـت؟ ف آنها آمرزیده نشوند

                                                
 .579تحف العقول: » ال آخذ اال بهذا! یتنیغفر: لیال  یالذنوب الت یف: «×ياالمام عسکر. 1

: ي، غـرر الحکـم آمـد   348نهـج البالغـه، حکمـت:    » اشد الذنوب ما استهان به صاحبه«ع:  یاالمام عل. 2
1/193. 
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  1».که غیر از این گناه ندارم منگوید: خوشا به حال  می
ـ پروردگارا! مـن بـه   « در ضمن دعا به خدا عرض کرد: ×امام سجاد و از اصـرار بـر   ت

  2»برم!  می گناهان و کوچک شمردن گناه پناه

 اظهار خوشحالی هنگام گناه -3

ناه، یکی از اموري است که گنـاه را بـزرگ   گلذت بردن از گناه و شادمانی هنگام انجام 
  شود. میکند و موجب کیفر بیشتر  می

  در اینجا به چند روایت توجه کنید:  
  3».بدترین بدها کسی است که به بدي خوشحال گردد!« نقل شده: ×از امام علی

  4.»گردد  می کسی که هنگام انجام گناه لذت ببرد، ذلیل« نقل شده: ×ازحضرتنیز
از شاد شدن هنگام گناه بپرهیز که این شادي، بزرگتـر از  « نقل شده: ×از امام سجاد

    5.»انجام خود گناه است

                                                
اتقوا المحقرات من الذنوب فانها ال تغفر، فقلت: ما ذنب المحقر؟ «د شحام قال: قال ابو عبداهللا( ع): یعن ز. 1

  .2/287: یاصول کاف» ر ذلکیغ یکن لیلو لم  یل یقول: طوبیذنب فیقال الرجل 
ـ   «ن ع: یابن الحس یعن عل. 2 فه یحصـ » تهیالمـأثم و استصـغار المعصـ    یاللهم اعوذ بـک من...االصـرار عل

  هشتم. يه، دعایسجاد
 .1/446: يغرر الحکم اآلمد» شر االشرار من تَبهج بالشر«ع:  یاالمام عل. 3

 .130فهرست غررالحکم: » اهللا ذلّ یمن تلذذ بمعاص«ع:  یاالمام عل. 4

 .78/159بحار االنوار: » اك و ابتهاج الذنب فانه اعظم من رکوبهیا«ن ع: یبن الحس یاالمام عل. 5
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  1.»سازد میعذاب دردناك گناه، شیرینی را تباه « نیز فرمود:
  2.»دوزخ) است خیري نیست( در لذتی که بعد از آن، آتش« نیز فرمود:

 کسی که گناه کند در حـالی کـه خنـدان باشـد، وارد آتـش     « نقل شده: |از پیامبر
  3.»شود در حالی که گریان است  می

 انجام گناه از روي طغیان -4
گردد، گنـاهی اسـت کـه از روي      می از جمله گناهانی که موجب تبدیل صغیره به کبیره

بـر  ( و اما آنها کـه طغیـان کننـد و زنـدگی دنیـا را     « فرمود،چه  طغیان مرتکب شود، چنان
  4.»آخرت) مقدم شمرند تحقیقاً جایگاهشان دوزخ است

 الهی ترس شدن به مهلت و مغرور -5

کـار،   آن اسـت کـه گنـه   ؛ شـود   مـی  از جمله گناهانی که موجب تبدیل صغیره به کبیره
رضایت خدا از وي و یا محبوبیـت   مهلت دادن خدا و عدم مجازات فوري الهی را دلیل بر یا
 گنهکـاران) در دل (« چـه فرمـود:   خویش نزد خدا و یا صـحت کـار خـویش بدانـد، چنـان     

                                                
 همان.» م العقوبهیها ال فسدیه یحالوه المعص«ن ع: یابن الحس یعلعن . 1

 همان.» لذه من بعدها النار یر فیال خ«ن ع: یابن الحس یعن عل. 2

ل ی، وسـا 394مشـکوه االنـوار:   » من اذنب ذنباً و هو ضاحک دخل النار و هو بـاك : «|یعن النب. 3
  .11/268عه: یالش

 .39تا  37نازعات:  }الْمأْوى یم هیفَإِنَّ الْجح ایاةَ الدنْیلْحو آثَرَ ا فَأَما منْ طَغى{. 4
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کنـد؟ جهـنم بـراي آنهـا کـافی       میرا به خاطر گناهانمان عذاب ن اگویند: چرا خداوند م  می
  1»شوند و بد جایگاهی است.  می است، وارد آن

 دلیل آن است که گنـاه مغـروران کـه بـا عـدم     وعده عذاب جهنم براي چنین افرادي، 
  مجازات الهی روبه رو هستند، گناه کبیره است. سریع

 ارتکاب علنی به گناه -6
 اسـت  هگردد، ارتکاب آشکار به گنا میاز جمله گناهانی که سبب تبدیل صغیره به کبیره 

  هم موجب آلوده کردن جامعه و عادي نمودن ارتکاب گناه است. که
کـه آن از   !قطعـاً از آشـکار نمـودن گناهـان بپرهیـز     « نقـل شـده:   ×ناناز امیر مؤم

  2.»گناهان است ترین سخت
پاداش پنهان کننده کار نیک، معادل هفتاد کار نیک اسـت  « نقل شده: ×از امام رضا

  3.»باشد  می و آشکار کننده گناه خوار

 مشهورانها و ه شخصیتگنا -7

گناه افراد مشهور در جامعه با گناه سایرین فرق دارد و چه بسا گناه صغیره آنهـا، حکـم   

                                                
1 .} ال  یقُولُونَ فیو لَو هِمیأَنْفُس نَّمهج مهبسبِما نَقُولُ ح نَا اللّهذِّبصیعالْم نَهافَبِئْسلَو8مجادله:  }رُیص. 

  .1/151: يغرر الحکم اآلمد» اشد المآثم اك و المهاجره بالفجور؛ فانه منیا«ع:  یاالمام عل. 2
مشـکاه  » ئه مخـذول یع بالسـ ین حسنه و المـذ یعدل سبعیالمستتر بالحسنه «الرضا ع:  یبن موس یعن عل. 3

  .2/428: ی، اصول کاف394االنوار: 
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عـد  ب -2عـد فـردي   ب -1عـد اسـت:   زیـرا وجـود آنهـا داراي دو ب   ؛ گناه کبیره را داشته باشد
  اجتماعی

تواند زمینه اغوا و انحرافـات جمعیتـی گـردد و      می عد اجتماعیها از نظر ب گناه شخصیت
  .»واي به وقتی که بگندد نمک!« اند: چه گفته موجب سستی دین شود، چناننیز 

فروخت و مشـتري رفـت و سـبزي را     یتره خوردن ياگر سبزي فروشی، به فرد مثال:
وي کننـد، چـون     نمـی  بیمار شد، سبزي فروش را دستگیره شست و خورد و مسموم گردید
خـوردن ضـد    از سـت سـبزي را قبـل   بای مـی  داده است، وي کار خود را طبق معمول انجام 

  عفونی کند و بعد بخورد.
ولی اگر دارو فروشی، دارو را فروخت و خریدار آن را خورد و مسـموم گردیـد، در اینجـا    

رسـانند، چـون چنـین     مـی کنند و وي را به کیفر خاص خویش   می فروشنده دارو را دستگیر
چـه   وي را به عهـده دارد. چنـان  یت مرفت، و او مسئولیت مسمو  نمی وضعیتی از وي انتظار

 گوینـد:  مـی و « فرمایـد:  مـی دمدار پیروي کردند  خداوند از گفتار کسانی که از گمراهان سر
ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند. پروردگارا! آنان را  !پروردگارا

  1».از عذاب دو چندان ده و آنها را لعن بزرگی فرما!
مسـئولیت گمـراه   ؛ هم مسئولیت گمراهی خـود و هـم  ؛ بزرگان و کبراي گمراهدر اینجا 

                                                
ـ نِ منَ الْعذابِ و الْعنْهم لَعنًـا کَب یهِم ضعفَربنا آت الَیو قالُوا ربنا إِنّا أَطَعنا سادتَنا و کُبراءنا فَأَضَلُّونَا السب{. 1  }رًای

 .68و  67احزاب: 
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  اند. نمودن دیگران را بر عهده دارند و به همین جهت مورد نفرین پیروان خود قرار گرفته
چیز و آثار بسـیار بـزرگ بـه همـه هشـدار داد، کـه        مد و با ذات ناآآري کرونا ویروس 

سـایه تسـاهل   درمله گناه کوچک و صغیره که اگر از ج؛ ر خطر باشیدپریز چیزهاي  باظمو
کـه در   ،آورد میهاي احد در  چون کوه هم؛ سر از آثار بسیار بزرگ از گناهانی؛ و غفلت افتاد

دهد، و چنان عذاب فرداي قیامـت    می قیامت چشم همه خلق را به اضطراب و دلهره سوق
در  کـرده،  ا در اطـراف گنـاه  که فرد گنهکار تمام محاسباتی که در دنی؛ سخت و شدید است

کـه   :کنـد از جملـه آنهـا     مـی  هاي عاجزانه بر زبان جـاري  خواست شود و در هم ریخته می
  گوید: می

  1.»اي کاش! کسی را همتاي پروردگارم قرار نداده بودم« 
گویند: اي کاش! خدا و پیامبر را اطاعـت کـرده    می« گوید:  می ^نیز درباره اولیاء خدا

   2».بودیم!
روزي کـه سـتمکار   « گویـد:   مـی  خـورد،  تأسف می |درباره دوري از رسول خدا نیز

خـدا)  ( گویـد: اي کـاش! بـا رسـول     میگزد و  میاز شدت حسرت) به دندان ( دست خود را
  3».گزیده بودم! راهی بر

                                                
1 .} یتَنیا لَیقُولُ یو بِرَب أُشْرِك ا یلَمد42کهف:  }أَح.  
  .66احزاب:  }تَنا أَطَعنَا اللّه و أَطَعنَا الرَّسوالَیا لَیقُولُونَ ی{. 2
3 .} یو ملى یوع مالظّال ضیعید یا لَیقُولُ یهب یتَنولِ سالرَّس عم 27فرقان:  }الًیاتَّخَذْت. 

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  552(    

در قیامت) نزد ما حاضـر  ( تا زمانی که« گوید:  می و نیز در ارتباط به دوست شیطان خود
شیطان) فاصله مشرق و مغرب بود، چـه بـد   ( گوید: اي کاش! میان تو و دوست  می شود می

  1».همنشینی بودي؟
شخص گمراه) را دوست ( اي واي بر من! کاش فالن« وید:گ  می ن باره با خودنیز در ای

  2».خود انتخاب نکرده بودم!
  3!».شدم) و گرفتار عذاب نمی( اي کاش خاك بودم« گوید:  می نیز فرد کافر

  4».این) زندگیم چیزي از پیش فرستاده بودم!( اي کاش براي« :گوید  می نیز
اما کسـی کـه   « دارد: شود، چنین اظهار می امه اعمال به دست چپش داده میننیز وقتی 

 گوید: اي کاش! هرگز نامه اعمـالم را بـه مـن     می شدهداده نامه اعمالش را به دست چپش 
  5».دادند!  نمی

و  بیفکننـد دیدنی  ها همه توجهات را به گناه صغیره ریز و نا انسانشایسته است تمامی 
 مرتکب آن نشوند اگر چه بخشودنی است، و اجازه وسوسه شیطان نفوذي به نـاموس خـدا  

ت چیزي نیست و پنـدار خطـر در آن   نخسچه  که گر؛ دل) و ابتالي به گناه صغیره ندهند(

                                                
 .38زخرف:  }نُینِ فَبِئْس الْقَرینَک بعد الْمشْرِقَیو ب ینیت بیا لَیحتّى إِذا جاءنا قالَ {. 1

 .28فرقان:  }الًیلَم أَتَّخذْ فُالنًا خَل یتَنیلَتى لَیا وی{. 2

3 .} رُ یوا یتَنیا لَیقُولُ الْکافتُراب 40نبأ:  }کُنْت. 

  .24فجر:  }یاتیقَدمت لح یتَنیا لَیقُولُ ی{. 4
5 .}نْ أُوتا مأَم فَ یو همالبِش هتابتابِ یتَنیا لَیقُولُ یکک أُوت یلَم25حاقه:  }ه.  
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د و هالکت ابدي را نصیب انسان کش میا ولی در نهایت، همه چیز انسان را به فن؛ خطاست
    دیدنی همه چیز انسان را بر فنا داده و خواهد داد. همان گونه که کرونا ویروس نا؛ سازد می

  هاي قیامت نشانه ویروس و کرونا

خـود   باب و عوامل به تدریج حرکـت کرونا ویروس بیاید، همه علل و اس؛ قبل از آن که
 دادند و همـه امـور طبـق معمـول پـیش      میمشیت الهی، ادامه و را طبق سنن تضمین شده

گذراند تا به پایان رسد و هـیچ گونـه سـرعت و      می رفت، هرکاري مدت الزم به خود را  می
، تا این که ناگهـان کرونـا   تشدت، و کندي و سستی در تقدیم و تأخیر کارها تأثیري نداش

  ی بود.ویروس پا به عرصه جهان گذاشت، و داراي ویژگی خاص
هر عامل و سببی که آثار بزرگ و فرامـوش نشـدنی از خـود    ؛ کنون از زمان نخستین تا

 شتا حدي کـه تعظـیم  ؛ گذاشت، طبعاً خود از جایگاه بزرگ و عظمت برخوردار بود  می باقی
کـه کرونـا ویـروس    ؛ استدر انظار نوع مردم چشم گیر بود، ولی چه جاي تعجب و شگفت 

، ولـی  آید که هرگز به حساب نمی؛ دیدنی است چیز و نا پدیده نا کهبااین ؛ مد و از یک روآ
گی کرد، که در مخیلـه  زرچنان آثار عظیمی را به دنبال گذاشت، و کارهاي ب ،از سوي دیگر

گنجد، و از سوي سوم، گسترش کار او اختصاص به مقطع و مکان   نمی و پندار هیچ انسانی
مجموعه جهان را تسخیر خود نمود و از سـوي   ، بلکهداردخاص، و کشور خاصی از جهان ن

 چهارم در سرعت کار و در قاطعیت و غلبه بر زیر دستان خود از سلطه و چیرگی خاصی بـر 
رود. که گویـا   میپیش رفته و جلو ؛ که بر خالف سایر عوامل و علل و اسباب؛ استخوردار 

تـا بـر همـه     ؛هیت کـرد به آن عنا؛ اي از حاکمیت مختص به خود در قیامت را خداوند حصه
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  مردم مسلط باشد.
قیامت گر چه اکنون در درون عالم و وراء جهان کنونی آفریده شـده و  ؛ گفتنی است که
آنهـا فقـط ظـاهري از    « چه آیات قرآن کریم به آن داللت دارد، فرمود: موجود است، چنان

  1.»باطن این جهان) غافلند( دانند و از آخرت  می زندگی دنیا را
هر اولی، آخري و هـر   ،قرینه تقابل ومنطق، اهل گفتار  مقتضاي طبق؛ است کهبدیهی 

او اول و آخر و پیـدا و پنهـان   « چه در اسماء حسناي الهی آمده: چنان؛ باطنی دارد ،ظاهري
  2.»است

کـه هـر   ؛ آري دنیا مقابل آخرت و ظاهر مقابل باطن است و آن دو از متضایفان هستند
مفهومی ندارد، یعنی هر دو بایستی در معنا و مفهوم و مصـداق و  کدام بدون دیگري معنا و 

    د.نخارج وجود داشته باش
کـه چـرا   ؛ پـردازد  مـی زنش و توبیخ انسـان   عالوه بر این، خداوند در روز قیامت به سر

کـه  ؛ شـود  نسبت به تحقق این روز قیامت غفلت ورزیدي و غفلت در مـوردي اطـالق مـی   
نسانی از آن غافـل مانـده باشـد، و اگـر آن چیـز موجـود       چیزي موجود و مشخص باشد و ا

بـه او خطـاب   (« چه درباره قیامـت چنـین فرمـود:    چنان؛ غفلت از معدوم معنا ندارد؛ نباشد
غافل بودي و ما پرده را از چشم تو کنـار زدیـم    )و دادگاه بزرگ( شود:) تو از این صحنه می

                                                
  .7روم:  }ا و هم عنِ اْآلخرَةِ هم غافلُونَیالدنْ اةِیعلَمونَ ظاهرًا منَ الْحی{. 1
  .3د: یحد }میء عل یهو اْألَولُ و اْآلخرُ و الظّاهرُ و الْباطنُ و هو بِکُلِّ شَ{. 2
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  1»و امروز چشمت تیز بین است.
هاي کافران از  چشم م،شود، در آن هنگا میقیامت) نزدیک ( وعده حقو « و نیز فرمود:

که از این جریان در غفلت بـودیم،   !اي واي بر ما:) گویند می( ماند میوحشت از حرکت باز 
  2».بلکه ما ستمکار بودیم!

پـرده  ؛ آري قیامت هست، ولی زمانی که موقعیت ظهور آن طبق مشیت الهی فرا رسـد 
  گردد. میرود و دنیا دگرگون شده و حقیقت قیامت آشکار   می عقب

شایان ذکر است، که قیامت در باطن عالم موجود است، و هیچ کس به فکر آن نیسـت  
برنـد و همـه بـه کارهـاي معمـول و روزمـره خـود          می و همه مردم در غفلت از آن به سر

 تـا ؛ ن عمر خویشـند مشغول بوده و همواره طبق عادت و رسوم خویش در حال سپري نمود
یابـد،چنان کـه منکـران     می قیامت تحقق، نابه هنگام ناگهان یک مرتبه به صورت دفعی و

کـه در  ( قیامت) کی خواهد بود؟!( گویید، این وعده  می اگر راست« گویند: می قیامت همواره
 فـرا  را آنهـا  آسـمانی) ( کشند که یک صـیحه عظـیم    نمی پاسخ چنین آمده:) جز این انتظار

 شـوند کـه حتـی)    مـی  چنان غافل گیر( دراموردنیا)هستند( حالی که مشغول جدال در؛ گیرد
  3.»یا به سوي خانواده خود باز گردند وصیتی کنند توانند مین

                                                
 .22ق:  }دیوم حدیغَفْلَۀٍ منْ هذا فَکَشَفْنا عنْک غطاءك فَبصرُك الْ یلَقَد کُنْت ف{. 1

2 .}قُّ فَإِذا هالْح دعالْو اقْتَرَب الَّذ یو صارۀٌ أَبصینَ کَفَرُوا یشاخـ یا و غَفْلَـۀٍ مـنْ هـذا بـلْ کُنّـا       یلَنا قَد کُنّا ف
  .97اء: یانب }نَیظالم

3 .} قیوصاد إِنْ کُنْتُم دعتى هذَا الْویما  نَیقُولُونَ مۀً وینْظُرُونَ إِالّ صح   ـمه و مةً تَأْخُـذُهدونَ یاحـمصفَـال   خ
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پـذیرد، در   مـی یک مرتبـه تحقـق   ؛ گفتنی است، چگونه قیامت ناگهان به صورت دفعی
جز این که ؛ قق نخواهد پذیرفتحالی که همه بشریت از تحقق آن غافلند. و این پدیده تح

پـذیرد، کـه هـیچ ملـک و حکـومتی جـز        میبه قصد مظهر حق و تحقق ملک الهی وقوع 
حکومت امروز براي کیسـت؟ بـراي خداونـد    « چه فرمود: حاکمیت الهی نخواهد بود. چنان

  1»یکتاي قهار است.
اش  سـلطه گهـان آمـد و    کرونا ویروس دفعه در حال غفلت نوع مـردم نـا   ،همین گونه

که در گوشزد به ؛ که سراسر جهان را فرا گرفت و آن چنان چیره و قدرت داشت؛ چنان بود
به وجود آورد، کـه   یعجیب یجهانیان از هیچ کس فرو گذار نکرد، و چنان تحول و دگرگون

اي از زمـان دیگـر قـرار داد،     اي از زمان بیرون آورده و در برهه گویا مردم جهان را از برهه
  .گذارد  می به نمایشهاي قیامت را  که نشانه رددانوین ونا ویروس گویا خبري آري کر

  ها: کرونا ویروس و انقطاع نسل
کرونا ویروس پا به عرصه روزگار کنونی گذارد، مردم، قبائل، طوائف، و  ،پیش از آن که

ـ ها، در همه اماکن و مناطق و کشـورها، در حـال ارتبـاط و تمـاس      دار و دسته ت و در نهای
، همواره با هم مأنوس و مربوط بودند، و اصالً به مقتضاي شـرایط  ههمنشینی و گفتگو بود

اجتماعی، جدایی و فاصله بین نوع مردم مفهوم نداشت، چرا که نـام همـه فرزنـدان آدم در    

                                                                                                              
 .50تا  48س: ی }رْجِعونَیۀً و ال إِلى أَهلهِم یعونَ تَوصیستَطی

  .16غافر:  }وم للّه الْواحد الْقَهارِیلمنِ الْملْک الْ{. 1
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کرد همه افراد بـا هـم انـس و الفـت و همـدلی       میکه اقتضا  ،بوده» انسان«عنوان محلی 
  داشته باشند.

این وابستگی و هم دلـی در خانـه و کاشـانه در میـان پـدر و مـادر و        است که، گفتنی
و چه بسا در بعضی موارد در حد افـراط و   ؛فرزندان از دختر و پسر بسیار زیاد و فراوان بوده

هـاي خـود را در اختیـار     نه تنها پدر و مادر موقعیت ،شود. به طوري که  می زیاده روي دیده
 کـه  هر آنچه را از طریق حرام و غصـب نیـز بـه هـر دلیلـی      بلکه، دگذارن میفرزندان خود 

از حقوق نوع مردم به صورت تعدي و غارت و چپاول و سرقت و اختالس به دسـت   ،بتوانند
خداونـد هـم   ؛ دهند در حـالی کـه   میخود اختصاص  یانبه فرزندان و نور چشم رانیز آوردند

  فرمود:چه  چنان؛ ار دادهددرباره فرزندان به انسان هش
  1.»تحقیقاً بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند از آنها برحذر باشید«

  2.»اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند« و نیز فرمود:
به ویژه اختالس بیت المال توسط ؛ وزي و منحصر نمودن اموال مردماند و هم درباره زر

مکنـد و اگـر کسـی هـم       مـی  که خون مردم را؛ جهانمسئولین در همه کشورهاي سراسر 
رسانند، هشداري این چنـین    می کمترین ایراد و اشکال به آنها گرفت، فوراً او را به هالکت

سازند   می و ذخیره و پنهان)( و کسانی که طال و نقره را گنجینه« چه فرمود: دهد، چنان می

                                                
1 .} ا لَکُمودع کُمالدأَو و واجِکُمنْ أَزإِنَّ مموهذَر14تغابن:  }فَاح.  
 .15تغابن:  }میإِنَّما أَموالُکُم و أَوالدکُم فتْنَۀٌ و اللّه عنْده أَجرٌ عظ{. 2
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بشارت ده!، در آن روز کـه آن را در آتـش    کنند به مجازات دردناکی میو در راه خدا انفاق ن
و به ( کنند میهایشان را داغ  ها و پهلوها و پشت جهنم، گرم و سوزان کرده، و با آن صورت

و گنجینـه سـاختید!) پـس    ( گویند:) این همان چیزي است که براي خود اندوختیـد  آنها می
  1».اندوختید! ببخشید چیزي را که براي خود می

قبل از آمدن کرونا ویروس با بی توجهی به آیات فوق، همـواره  ؛ ومآري مردم جهان س
از طریق مسئولیت و حاکمیت و سلطه و اسـتکبار بـر مـردم بـه دسـت       توانستند می هر چه

هند. تا زمـانی کـه   د آورند و همواره همه را در حلقوم خانواده خود و وابستگان خویش قرار
اي دیگـر   به میدان آمد و روش و منش انسان را به گونـه  )کرونا ویروس( این مأمور رحمت

مال کرد و با استیالي خدادادي خود بـر همـه    همه را بر ،رقم زده و تار و پود و افکار واهی
صفات و خصوصیات آخرت بود، خداوند به او در دنیا عطا  از مسلط شد، گویا این استیال که

بایسـتی بـا    مـی اي از ظهور او پیدا شد، همه  نهکرده بود، که هر جا نام کرونا ویروس و نشا
فاصله دو متري و بیشتر از یکدیگر فاصله بگیرند و همواره مسئوالن تـیم پزشـکی دسـتور    

؛ چـه عملـی شـود    هر چه فاصله بیشتر باشد و حتی فواصل بین شهر به شهر چنـان  :دهند
ـ  ؛ که اصالً همدیگر را نبینند ،بهتر است هـا   د. آري ایـن فاصـله  تا از این خطر مصـون بمانن

                                                
نارِ  یها فیحمى علَیوم ی مٍیلِ اللّه فَبشِّرْهم بِعذابٍ أَلیسب ینْفقُونَها فیکْنزُونَ الذَّهب و الْفضَّۀَ و ال ینَ یو الَّذ{. 1

تَکْن فَذُوقُوا ما کُنْتُم کُمِألَنْفُس هذا ما کَنَزْتُم مهورظُه و مهنُوبج و مهفَتُکْوى بِها جِباه نَّمه34توبه:  }زُونَج 
  .35و
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مبتالیـان از حـد قرمـز بـاال     ؛ شـد  مـی گردید و اگـر در جـایی اجـرا ن    میحتماً بایستی اجرا 
  شد.  می گرفت و براي خود دردسر افزون می

خوب باید اندیشید که چنین جدایی و فاصله در بین همه مردم حتی بین اهل منـزل، از  
هـا در   سر لوحـه همـه محبـوب    ،رزندي کههاي قیامت است، در قیامت ف ها و ویژگی پدیده

مرتبه محبوبیت را به خـود اختصـاص داده، اگـر بـراي نجـات از       ترین عالم دنیا بود و عالی
اي از اعمال او داشته باشند و به او مراجعه کنند، وي نـه تنهـا    آتش جهنم نیازمند به حسنه

در آن روز کـه  « چـه فرمـود:   کند، چنـان   می دهد، بلکه از آنها فرار میپاسخ مثبت به آنها ن
و فرزنـدش، در آن روز هـر کـدام از     گریزد و از مادر و پـدرش و زن  میانسان از برادر خود 

  1.»سازد  می آنها وضعی دارد که او را کامالً به خود مشغول
چـه   در جاي دیگر، به طور کلی اصل و نسـب و خویشـاوندي را منتفـی نمـود، چنـان     

هیچ یک از پیوندهاي خویشاوندي میان آنهـا   ،شود میهنگامی که در صور دمیده « فرمود:
چون کاري از کسـی سـاخته   ( کنند.  نمی در آن روز نخواهد بود و از یکدیگر تقاضاي کمک

  2».نیست)
                                                

ۢ مرِئٍٱلکُلِّ  هیو صاحبته و بن هیو أُمه و أَب هیفرُّ الْمرْء منْ أَخیوم ی{. 1 ◌  مـنْهی م ـذئمو ۢ ـ غْنی شَـأْنٌ  ◌ ه} ی

  .36-34عبس: 
2 .}خَ فیفَإِذا نُف ب ورِ فَال أَنْسابیالص مال ینَه و ذئملُونَیو101مؤمنون:  }تَساء.  
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بسیاري بی خردان و ناآگاهان  که، داشتآري کرونا ویروس سلطه الهی بر همه جهان 
اي به جهانیان ثابت کرد، و جـدایی   به گونهرا ،و تردید دارندکه هنوز در تحقق قیامت شک 

یـک  ؛ خـود ي اس عمل بپوشاند و بـا قـدرت خـداداد   بین اصل و نسب و خویشاوندي را لب
تا مسائل قابل وقوع در قیامت را براي نوع مردم قابل حـل و  ؛ مرتبه بر جهان مسلط گردید

  ممکن بسازد.

  دنیا و بی اعتباري مال و کرونا ویروس

کرونا ویروس پا به جهان کنونی بگذارد، عشق به دنیا و پرسـتش پـول    ،پیش از آن که
و درهم و دینار مردم را کور و کر نموده بود، به طوري که همه موقعیت خـود را در کسـب   

 یگرفتند، و این به عنوان یک قانون محبوب و اصـل  می دنیا به دالر و پرو و غیر آن به کار
ارد شـرعی و غیـر شـرعی،    شد، و هرگز در مـو   می هان و پندارشان محسوباز اصول در اذ

که دریافـت مـال فـراوان     ،کردند  می غیر مشروع دقت و نظري نداشتند، گاه فکر مشروع و
واي بـر  « چـه فرمـود:   رساند، چنان  می گاري در جهان را به جاودانی چه بسا زندگی و ماند

 که مال فراوانی جمـع آوري و شـماره کـرده    اي! همان کسی هر عیب جوي مسخره کننده
کنـد کـه امـوالش او را جاودانـه      مـی  بدون توجه به مشروع و غیـر مشـروع آن) او گمـان   (

  1.»سازد می
و « چه فرمـود:  در جاي دیگر به شدت عالقه انسان به مال و اعتبار دنیا پرداخته، چنان

                                                
1 .}زَةٍیوزَةٍ لُممکُلِّ هيالَّذ لٌ ل هددع ماالً و عمی جهأَخْلَد أَنَّ مالَه بس3تا  1همزه:  }ح. 
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  1.»انسان) عالقه شدیدي به مال دارد( او
ی عمیـق نسـبت بـه مـال و ثـروت انـدوزي       فـ رانحاعصار پیشـینیان، ا از دیر زمان در 

چـه   چنـان ؛ انـد  تا حدي که آن را سبب عزت و شوکت دانسته و به آن دلبند بوده ،اند داشته
و گفتند: ما هرگز به « تند:اظهارداشمردم را به توحید و ایمان  |در دعوت پیامبر اسالم

خشک و سـوزان) بـراي مـا    ( ی از این سرزمینآوریم تا این که چشمه جوشان تو ایمان نمی
ج سازي یا باغی از نخل و انگور از آن تو باشد و نهرها در البه بالي آن جاري کنی، یا رخا

  2.»ر نقش و نگار از طال باشدپاي  براي تو خانه
چرا ایـن پیـامبر غـذا    « مردم را به اعتقاد و ایمان گفتند: |نیز پس از دعوت پیامبر

 ونـه روش شـاهان را)چـرا    دارد نـه سـنت فرشـتگان را   ( ؟!رود میخورد و در بازارها راه  می
از آسـمان) بـراي او   ( گنجـی  یا کند؟ نازل نشده که همراه وي مردم راانذار او براي  فرشته

  3».میوه) آن بخورد( فرستاده شود، یا باغی داشته باشد که از
خورد، گرد آورد   نمی انسان آن چه رابس رنج آور است که « نقل شده: ×از امام علی

؛ بنا نماید، و سپس در حالی به سوي خداي تعـالی رود  ،گزیند  نمی و آن چه را در آن سکنی

                                                
 .8ات: یعاد }دیرِ لَشَدیو إِنَّه لحب الْخَ{. 1

لٍ و عنَبٍ فَتُفَجرَ اْألَنْهار یأَو تَکُونَ لَک جنَّۀٌ منْ نَخ نْبوعایو قالُوا لَنْ نُؤْمنَ لَک حتّى تَفْجرَ لَنا منَ اْألَرضِ {. 2
 .91-90اسراء:  }ت منْ زخْرُفیک بکُونَ لَیأَو ...  رًایخاللَها تَفْج

لْقـى  یأَو  رًایکُونَ معه نَذیه ملَک فَیاْألَسواقِ لَو ال أُنْزِلَ إِلَ یف یمشیأْکُلُ الطَّعام و یو قالُوا ما لهذَا الرَّسولِ {. 3
  .8-7فرقان:  }أْکُلُ منْهایه کَنْزٌ أَو تَکُونُ لَه جنَّۀٌ یإِلَ
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  1»!.که نه مالی حمل کرده و نه بنایی با خود برده است
خـواهی کـه تـو را     اي فرزند آدم! اگر از دنیا چیزي می« نقل شده: ×مام علیانیز از 

خواهی کـه تـو را بـس      می س کمترین آن براي تو کافی است، و اگر چیزيکفایت کند، پ
  2».پس هر چه در آن است، کفایتت ننماید؛ نباشد

آوري، در آن وکیـل دیگـري    مـی آن گاه که مال گرد « :نقل شده× مام علی انیز از
  3».بخت گردي! هستی، او به وسیله آن خوشبختی یابد و تو بد

همه اقوام را فخر فروشی به ثـروت فریفـت،   « نقل شده: ×صادقاز امام باقر یا امام 
  4».چندان که به دیدار گورها رفتند!

هیچ کس نیست که بمیرد و نزدش زر و سـیم باشـد، مگـر    « نقل شده: |از پیامبر
این که خداوند به ازاي هر قیراط از آن، ورقی پهن سازد و بـا آن، از سـر تـا پـایش را داغ     

                                                
ال مـا ال   یاهللا تعـال  یخرج الیسکن، ثم یما ال  یبنیأکل، و یجمع ما ال یمن العناء ان المرء «ع:  یامام عل. 1

 .218تحف العقول: » حمل و ال بناءی

د ما یک و ان کنت انما تریکفیها یسر ما فیک فان ایکفیا ما ید من الدنیابن آدم! ان کنت تر«ع:  یامام عل. 2
ـ کفیا ال هیک فان کل ما فیکفیال  ـ ، تنب139/10و  2/138/6: یکـاف » کی ، بحـار  2/195ه الخـواطر:  ی

 .73/176/18االنوار: 

 .4135: يغرر الحکم اآلمد» انت یسعد به و تشقیرك یل لغیه وکیاذا جمعت المال فانت ف«عنه ع: . 3

، 184/7د: یمف یاالمال» زاروا المقابر یکل القوم الهاکم التکاثر حت«عن ااالمام الباقر او االمام صادق( ع): . 4
  .69/402/102، بحار االنوار: 19/41د: ین بن سعیالزهد از حس
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  1»ن آمرزیده گردد یا در عذاب باشد.نهد، خواه بعد از آ
دلها رسوخ کرده بود و بـه   گفتنی است از زمان پیشینیان، عالقه به مال دنیا همواره در

احادیث و معارف بلند اسالم یا توجه نداشته و یا در تبلیغ به آنها نارسایی بوده، و یـا از روي  
نان را تسخیر کرده بـود و بـه   آوردن به این فرهنگ بلند اعراض داشتند و حب دنیا قلوب آ

تا این که در زمان معاصر کرونا ویروس آمد و مال و ثـروت کـه   ، رفتند وال پیش میمناین 
 تنهـا  شـد،   مـی  ابزار جهت پیشبرد کارها بود، تا حدي کـه گفتـه   ترین بهترین عامل و مؤثر

گیـرد و    مـی  فقیر در مرز بالیـا قـرار   فقط، و مترف و مالدار از خوشی برخوردار است و بس
گفتند: تنها مال داران قادرند که هر بالیی را از بین ببرند و   می هیچ یار و یاوري ندارد، و یا

کـه کرونـا ویـروس آمـد، از      ند و بر مشکالت فائق آیند تا اینرردابهر مانعی را از راه خود 
دار و نـادار را  ل نخستین کارهاي شاه فردي که انجام داد، این بود که فقیر و ثروتمند، مـا  

برخورد کرد، و حتـی در بسـیاري از مـوارد،     هو به طور عادالنه با هم؛ در یک صف قرار داد
مهمتـرین سـرمایه    التر،را مؤثر قـرار نـداد و حتـی بـا     زراندوزان در رفع بال هیچ گونه مال

و پشـتوانه تنـزل   گـردد را از اعتبـار مـالی     مینفت خام) محسوب ( کشورها که طالي سیاه
  هاي نفتی در سراسر جهان متوقف گردید. حرکت کشتی؛ دي کهتاحشید، بخ

کـه سـرمایه داران    ،رفـت   می پندار آن کرونا ویروسدر امور بهینه ساختن مبتالیان به 
توانند با پشتوانه اقتصادي خود تمام بالها را به بهترین وجه برطـرف نماینـد و بـه      می تنها

                                                
  .3/230/6294، کنز العمال: 4/180، الدر المنثور: 8/138: یر قرطبیتفس. 1
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ر خواسته خود فائق آیند که بر عکس، هیچ یـک از آنهـا   شفاي خود و یا ممانعت از ابتالء ب
بـه بـال   ؛ تـر  بیشتر از کشورهاي متوسط و یا ضـعیف  ها همان، بلکه بر عکس؛ تحقق نیافت

ها در مقابل اراده الهی از اثر گذاري و بهینـه بخشـیدن    گرفتار شدند، چرا که پشتوانه ثروت
  به مردم از کار افتاد.

  نزدیکی مرگبه  هشدار و کرونا ویروس
گـاهی در برخـی از    کرونا ویروس پا به عرصه جهان سوم گـذارد، گـه  ؛ پیش از این که

یا به اجل حتمی و یا به اجل معلق تـک  ؛ رسید مینقاط طبق مقدر الهی عمر افراد به پایان 
هیچ کـس جـز بـه    « چه فرمود: سپردند. چنان میتک از افراد کشورها جان به جان آفرین 

  1.»نوشتی تعیین شده است میرد، سر  نمی فرمان خدا
قابل تغییر نیسـت و هـرکس    ؛گفتنی است، که اجل ثابت چون مطابق سنن الهی است

میرد، ولی اجل غیر حتمـی و معلـق، یعنـی     عمر طبیعی خود را سپري کرد به اذن الهی می
 نـان رود، به این معنا که هـر انسـانی چ   میکه در هر آنی احتمال آن  ،موت وابسته به خطر

این به زمان خاصی اختصـاص   ،رود چه با خطر نا به هنگام و مهمی روبرو شود و از دنیا می
  ندارد.

اجل معلق و وابسته به خطـر هـر گـاه ممکـن اسـت بـه وسـیله        ؛ شایان ذکر است که
صدقات و یا انجام کار خیري تغییر بپذیرد و خطر برطرف شود، و عمر شخص بر بقاء خـود  

                                                
  .145آل عمران:  }و ما کانَ لنَفْسٍ أَنْ تَموت إِالّ بِإِذْنِ اللّه کتابا مؤَجالً{. 1
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  بماند.
چه  یافت و امري طبیعی بود، چنان میردن در همه جهان به این صورت تحقق آري، م

  1.»گردانند میچشد، پس شما را به سوي ما باز   می هر انسان مرگ را« فرمود:
 همان گونه که؛ جاودانه دارد که انسان حب ذات وعالقه به ماندن به طور؛ گفتنی است

و گفـت: اي آدم!  « چه فرمود: ر گردید، چناندر گفتار فریبانه شیطان به آدم در بهشت ظاه
  2»ی تو را به درخت زندگی جاوید و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟!هخوا آیا می
و « فرمـود:  هچـ  موجودات قلمداد شده، چنان ترین نسبت به طول عمر حریص بشر نیز

انـدوختن  از این دنیـا و  ( بر زندگی -از مشرکان تر حتی حریص–مردم  ترین آنها را حریص
جا) که هریـک از آنهـا آرزو دارد هـزار سـال عمـر بـه او داده        تا آن( ثروت) خواهی یافت،

  3».شود
به خاطر آن ؛ ت به جاودانگی در دنیاحبنها از مرگ و مآدوري ؛ نیز شایان ذکر است که

آنها به خاطر اعمال بدي « چه فرمود: بود که از پرونده سیاه اعمالشان بیمناك بودند، چنان
  4.»اند هرگز آرزوي مرگ نخواهند کرد که پیش از خود فرستاده

 چنـان ؛ کنـد  مـی گیري ن نیز واضح است که عمر طوالنی آنان در دنیا از عذاب آنها جلو
                                                

 .57عنکبوت:  }نا تُرْجعونَیکُلُّ نَفْسٍ ذائقَۀُ الْموت ثُم إِلَ{. 1

 .120طه:  }بلىیا آدم هلْ أَدلُّک على شَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال یقالَ {. 2

3 .}لى حالنّاسِ ع رَصأَح منَّهلَتَجِد نَ الَّذیوم ینَ أَشْرَکُوا یاةٍ و لَو مهدأَح دنَۀٍیوس رُ أَلْفم96بقره:  }ع. 

  .95بقره:  }هِمیدیتَمنَّوه أَبدا بِما قَدمت أَیو لَنْ {. 4
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  1.»الهی) باز نخواهد داشت( این عمر طوالنی، او را از کیفر« چه فرمود:
قـبالً ذکـر شـد، از    چـه   همین که کرونا ویروس آمد، و داراي ویژگی خاصی بود، چنان

؛ دیدنی بوده و از سوي دیگر داراي آثار بسیار مهم و شگفت انگیـز بـود   چیز و نا یک سو نا
کـه   ،عدي نبـود تا حدي که جهان را در تسخیر خود در آورد، و از سوي سوم تأثیر آن تک ب

اشـت،  یک اثر باقی بگذارد، بلکه صاحب ابعاد مختلف بود، هم خطر جانی زیاد را به دنبال د
جهان مرتبط بود، و هـم سـابقه پیشـینه     مردم بلکه به ه نداشت،هم اختصاص به گروه ویژ

که داروي آن کشف و ساخته شده باشد، و هم این که با شـرایط ویـژه و مراعـات    ؛ نداشت
هـا و   هـا و مانـدن در خانـه    عـدم مسـافرت   چنـان چـه  جدي قابل بهبودي و درمان بـود،  

  نمود.  می مه الزماي را براي ه پرهیزهاي ویژه
که از همه موارد فوق مهمتر بود، این بود که طبق معنایی که از نظـر  ؛ و از سوي دیگر

آن بر کرونا ویروس گذشت، کرونا به عنوان آثـار مخالفـت فرمـان الهـی کـه از سـوي       رق
سر زد، به وجود آمد، یعنی همین کـه آدم بـر اسـاس وسوسـه شـیطان از درخـت        ×آدم

ها از تنش افکنده شد و زن و مرد عریـان شـدند، و همـین کـه لبـاس از       خورد، فوراً لباس
فرمان خروج از بهشت از سوي خداوند بر آدم صادر گردید، در هر حال، خـواه  ؛ تنشان افتاد

الت فرمان او بود، که سبب شد همه موقعیت آدم و حـوا،  یا آثار مخ، خداوند فرمان مخالفت
  گذارند. خاکی آنچه داشتند از آن دو سلب گردید و پا به کره

                                                
  .96بقره:  }عمریو ما هو بِمزَحزِحه منَ الْعذابِ أَنْ {. 1
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این امر براي حوا و آدم هر آنچه طبق مقدر الهی بود گذشـت، ولـی بـه تـدریج بـراي      
 هـا را از انسـان   که مخالفت فرمان خدا در هر حال همـه موقعیـت  ؛ فرزندان آدم درسی بود

که در نهایت حاکی از خشم خداسـت، بـدین جهـت    ؛ نماید و عذابی به دنبال دارد میسلب 
 هکه از تاریخ اول اسـفند مـا   ،موقعیت مردم جهان سوم را به مخاطره انداخت کرونا ویروس

 نمبتالیـات مـردم سراسـر جهـا     دهجـري شمسـی تعـدا    99ماه سال  اسفند 5تا  98 الس
 2,490,676 اند و تعـداد  آنها بهبودي یافته 88,026,356داد اند و تع نفر بوده 112,466,498

اند، و موت این تعداد از ناحیه کرونا ویروس  نفر از آنان به مراتب جان به جان آفرین سپرده
چه در قرآن کریم، پس از اعالن هـر حادثـه غیـر     درس عبرتی براي همه مردم بود، چنان

 آن پندار خود نداشتند و یا نزول بالیی که دربـاره  که مردم انتظار آن را هیچ گاه در؛ مترقبه
گهـانی   خاطر استحقاق مردم بـه طـور نـا    هنمودند، در حالی که از سوي خداوند ب  نمی فکر
شود، همانند عذابی که بر فرعون و طرفدارانش نـازل شـد، خداونـد در خاتمـه آن       می نازل
 1 »از خـدا) بترسـد.  ( براي کسی کهعذاب دفعی فرعون) عبرتی است ( در این« فرماید: می

در سرگذشـت آنهـا   « همان گونه که در خاتمه داستان یوسف و برادرانش نیز چنین فرمود:
  2.»درس عبرتی براي صاحبان اندیشه بود

مـاه   نـه که تقریباً کرونـا ویـروس   ؛ شود میاین مقاله در زمانی نوشته ؛ گفتنی است که

                                                
 .26نازعات:  }خْشىیذلک لَعبرَةً لمنْ  یإِنَّ ف{. 1

  .24نازعات:  }قالَ أَنَا ربکُم اْألَعلىفَ{. 2
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بوده و هنوز ابـتال بـه    99سال  مهرمذکور در ماه  هاي است که پا به جهان گذاشته و فوتی
به خـط قرمـز رسـیده و در غایـت     بسیاري ازمناطق تا حدي که در ، این بیماري ادامه دارد

گـردد. ولـی    میکه چه تعدادي دیگري به آنها افزوده ؛ تعداد فوتی تا پایان آن معلوم نیست
  بود.خواهد در حال هشداري عجیب و یادآوري درس آموز به پایان کار همه 

  انتقام الهی و کرونا ویروس
اي بـه   د، هـر کـس در هـر زمینـه    رکرونا ویروس قدم بـه میـدان گـذا   ؛ پیش از آن که

موقعیتی رسید و از همان جا به مقصود نهایی خود پیش رفت و طبیعی اسـت، موقعیـت در   
باشد به تدریج رو به رشد و توسعه در همه جوانب خود خواهد بود، خواه موقعیـت   هر زمینه

شود، که در ایـن رابطـه هـر      می که در نهایت به سلطه و اقتدار منتهی، اعتباري و اجتماعی
سلطان و پادشاهی به طور طبیعی دوست دارد بر همه مردم دنیا حکومت کند و همه مـردم  

 ؛چه خداوند دربـاره فرعـون کـه مسـتکبر قـرون پیشـین بـوده        نتابع فرمان او باشند، چنا
  1.»و گفت: من پروردگار برتر شما هستم« فرماید:  می

در درون هر پادشاه و سلطان مسـتکبري وجـود دارد، اگـر    ؛ اي است که البته این نشانه
  رسد، و این برتري جویی اختصاص به فرعون ندارد.  نمی چه به آن

بـه هـر میزانـی از موقعیـت     ؛ قدرتمند و هر صاحب اعتبار جهانیو طبیعی است که هر 
جـز   ؛که هیچ حق شخصی او نبوده، بلکه قدرت این مقتدر به وجود نیامـده  ؛خود نائل آمده

                                                
  .24نازعات:  }فَقالَ أَنَا ربکُم اْألَعلى{. 1
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اند و حق آنهـا بـه طـور غاصـبانه      این که هزاران انسان به ضعف و استضعاف کشیده شده
  ست.جمع گردیده و در وجود این مقتدر متمرکز گردیده ا

نین تورم و تراکم مـال دسـت نیافتـه، و    چنیز هیچ ثروتمند و سرمایه دار کالن به افق 
جز این که زردي چهره و آثار ضعف بر چهره هزاران  ،سرخی چهره او به این درجه نرسیده

  شسته است.نانسان 
گـردد، بـاال    مـی رسیدن به مقاصد شوم وي  هو نیز اعتبار اجتماعی هیچ فردي که مقدم

جز به خاطر این که از هر طریق حیله و تزویر مردم را فریب داده تا به افق بلنـد آن  ؛ هنرفت
  رسیده است، که همانند روباه در سایه تزویر همه را بدرد.

تی در سرمایه داري و یا نـام و  في قلدري و یاقارون صها  این سمبلیک ،فتنی است کهگ
ساي جمهور و سالطین در همه وو رنشان و شهرت و ریاست طلبی در مجموعه پادشاهان 

انـد. هماننـد    هبـود کشورهاي جهان بوده، ولی آنهایی که بیشتر طالب حاکمیت بـر جهـان   
  اند. انگلیس و فرانسه و در رأس آنها آمریکا بوده

؛ هنگامی که انسان در زمان معاصر به مطالعه دربـاره ایـن سـه کشـور قلـدر و زورگـو      
کـه   ؛بـرد  میپی  مطالبیپردازد به   می ،استا و هماهنگ همچنین اسرائیل که با آنان همنو

شود، اینان خصوصیاتی ویژه دارند. داراي علو و برتري جـویی هسـتند،    میمایه تعجب وي 
جز به خود و مرام مخصوص به خود، به غیر آن هیچ توجهی ندارند، هیچ گرایشی به خـدا  

اسلحه و ابـزار جنگـی و اقتـدار و سـلطه      تعبد به او ندارند، تنها به زور و قدرت و وو معبود 
ناراحتنـد و پیوسـته در   ، اند، در این که بر همه جهان سلطه همه جانبه ندارنـد  جویی وابسته
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اي را به اجرا در آورده و خواسته نهایی خود را بـه   تا بتوانند چنین نقشه؛ نقشه کشی بر آنند
فرعـون   پلیـد در مـخ  ؛ موزي است کهاي اشاره به ر طور کامل به ایفا برسانند. چنین روحیه

  1»!.من پروردگار بر تو شمایم« گفت:  می که؛ جمع شده بود
، بلکه همه آنها در اقـوام گذشـتگان در طـول    ن ویژگی منحصر به خود ایشان نبودچنی

ل تفاخر و تکبر بودند و قوم صالح که اهل اسراف و عـیش و  هتاریخ همانند: قوم هود که ا
داراي انحراف جنسی بوده و قوم شعیب در مـال پرسـتی خصوصـیت     نوش بوده، قوم لوط،

اند، که مجموعه آن در یک مسیر فساد در  ویژه داشته، و قوم نوح داراي غرور و ثروت بوده
هاي همه آنها کم و بیش به یکـدیگر شـباهت داشـت،     گردید و مجازات میزمین محسوب 

ند. برخی  له صاعقه و زلزله نابود شدجمعی همانند قوم شعیب و لوط و صالح و هود به وسی
همانند قوم نوح و فرعون به وسیله طوفان و سیالب به هالکت رسیدند. در حقیقت زمینـی  

کـه حیـات آنهـا را تـأمین     » آب و هوا«که مهد آسایش آنها بود مأمور نابودیشان گردید و 
گیش در دل کرد، فرمان مرگشان را پذیرا شد، و چه عجیب است وضع انسـان کـه زنـد    می

  مرگ و مرگش در دل زندگی قرار گرفته و باز هم غافل و مغرور است!!
همانند کشـورهاي آمریکـا و انگلـیس و    ؛ هاي ظلم و زور و غارت گفتنی است که اسوه

ظلـم و   اسـاس حکومتشان از روز نخستین تاکنون بر  یهپا؛ فرانسه و صهیونیسم بین الملل
اره در طول تاریخ طبقات مستضعف و نـاتوان در زیـر   ستم و چپاول و غارت بنا شده، و همو

                                                
  .24نازعات:  }أَنَا ربکُم اْألَعلى{. 1
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هاي متراکم و ابزار جنگی و آتش افزاي آنها در حال کشته شدن  چکمه ظلم و ستم و آتش
هاي  اند و هیچ چیز جز آه و ناله و غم سوزان بر دل راه ندادند، و نفرین و نابودي قرار گرفته

  .اند هر سختی به ناچار گذراندهخانمان سوزشان همواره به درگاه خدا بوده و با 
تا این که کرونـا ویـروس آمـد و    ؛ رفت وضعیت در جهان کنونی به این منوال پیش می

هـاي جهـان    تحولی به وجود آورد و با آثار بسیار بلند و مؤثر خود تحولی شـایان در برنامـه  
طرفدارانشـان از   نیـز در هاي در رأس که ذکر شد و و زمینه فروپاشی حکومت ظاهر ساخت
اند:هر ابتدایی را پایانی است و هـر انجـامی    ها نیز به وجود آورد، چرا که گفته سایر حکومت

به یقـین  « چه فرمود، را فرجام و سرانجامی است و به دنبال هر سختی آسانی است، چنان
  1!»هر) سختی آسانی است( آري) مسلما با( با هر سختی آسانی است،
اي در نظـام توحیـدي نـدارد، وصـله      و ستم هـیچ اسـاس و پایـه    گفتنی است، که ظلم

نقـل   |چه از پیامبر ناهمرنگی است که با نظام عادالنه توحیدي سازگاري ندارد، چنان
  2».ها و زمین بر اساس عدالت استوارند آسمان« شده:

دهد، که نه تنهـا زنـدگی انسـان در     میاین تعبیر رساترین تعبیري است که چنین افاده 
ها و زمین و  شود. بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ین کره خاکی بدون عدالت برپا نمیا

                                                
  .6و  5شرح:  }سرًایإِنَّ مع الْعسرِ  سرًایفَإِنَّ مع الْعسرِ {. 1
ومفردات  4/103 یجمهوراحسائ یابن اب یالالل یعوال» بالعدل قامت السموات و االرض«ص:  یعن النب. 2

  .588: يرازیش یخان مدن یدعلین سیاض السالکیور 325: یراغب اصفهان
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همه ذرات ریز عالم در پرتو عدالت و تعـادل نیروهـا و قـرار گـرفتن هـر چیـزي در مـورد        
ل منحـرف شـوند   صـ اي، به مقدار سرسوزنی از این ا مناسب خود برقرار هستند و اگر لحظه

  رو به نیستی خواهند رفت.
اي جز خانه عنکبوتی و شیطانی که نخستین ظالمان بوده، نداشته و ندارد، به  و پشتوانه

کـه هرعملـی بـه     رسـتاخیز  روز در بپرهیزیـد،زیرا  ازظلم« فرمود:|همین جهت پیامبر
اي از  تجسـم خواهـد یافـت و پـرده     شود،ظلم بـه شـکل ظلمـت    می شکل مناسبی مجسم

تاریکی، اطراف ستمگران را فرا خواهد گرفت و معلوم است هر خیر و برکتی هست در نـور  
  1.»گونه عدم و فقدان است است و ظلمت منبع هر

از سـوي خداونـد امـري مضـبوط و ثابـت و      » عدل«شایان ذکر است، همان گونه که 
هـاي   مخلوقات عالم حتی هـم قـدم بـا اتـم    که جایگاهش مالزم همه ، انرژي مثبت است

که هـیچ جایگـاهی    ،ي منفی استژامري فقدانی و عدم و انر »ظلم« مجموعه عالم است،
 باشـد، کـه در حـدیث آمـده،      مـی  ندارد و آن چنان منفور نـزد خـدا و اولیـاء و همـه مـردم     

دوام لم و سـتمگر باشـند   اها ممکن است کـافر باشـند و دوام یابنـد امـا اگـر ظـ       حکومت«
  2.»نخواهند یافت

                                                
 نه البحار ماده (ظلم).یسف» امهیوم القیاکم و الظلم، فان الظلم عنداهللا هو الظلمات یا«ص:  یعن النب. 1

االثـر،   یقال فی، قال: 410و  18/76: ير فخر رازیر کبیتفس» مع الظلم یبقیمع الکفر و ال  یبقیالملک «. 2
  اند. مانه دانستهیث نشناختند، بلکه آن را عبارت حکیشان، آن را حدیظاهرا ا
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 »عدل« ها بگذرد. از خطور اندیشه باید»ظلم« و »عدل«که معناي ؛ الزم به ذکر است 
بـرعکس آن   »ظلـم « در لغت به معناي آن است که هر چیزي در جاي خود نهاده شـود. و 

  است، یعنی هر چیزي که در جایگاه اصلی خود نباشد، بلکه در غیر جایگاهش نهاده شود.
جایش در باالي اطاق و جاي  »گلدان« دانند، همه مردم جایگاه هر چیزي را می مثال:

باشـد، ولـی     مـی  باشد، زینت آالت منزل طبعاً جـایش در دکـور منـزل     می برتر سالن منزل
 »عدل«این معناي مصداقی ؛ ابزار نظافت مثالً جایش در دستشویی و توالت است» آفتابه«

  است.
را در » گلـدان «دانـد،   کـه آن را نـزد خـود پسـندیده مـی     ؛ اگر کسی طبق سلیقه خـود 

این مصداق ظلـم اسـت، و   ؛ دستشویی گذارد و آفتابه را باالي اطاق و یا کنار دکور گذاشت
  نزد عقالي عالم امري مضحک و خنده آور است.

اي به وجود آورد تـا   و زمینه، طبق این مثال، کرونا ویروس با مأموریت سنگین خود آمد
به معناي عدالت آگاه سازد و به دنیا اعالم دارد، مـن نـا چیـز بـا ایـن کـه دیـدنی        مردم را 

و » عـدل «چگونه بر عالم مستولی شده ام، و مفهوم ؛ نیستم، ولی چون مطیع فرمان خدایم
درمقابـل ایـن    هاي سنگین و فـراوان چگونـه   را به همه تفهیم نمودم. شما جمعیت» ظلم«

با همدیگر متحد شوید و در  و خیزید من به پا همانند ماشاگر اید ظلم جهانی ساکت نشسته
رهبري ولـی امـر مسـلمین اسـت) را از     ( »گلدان«سایه توحید به حرکت در آیید، و جایگاه 

اي ولی امـر مسـلمین را    ترامپ و غیر آن) بیرون آورده، امام خامنه( دست غاصبان حکومت
هایی که مجموعه پادشـاهان و   که عین عدل الهی است و آفتابه؛ ها بنهید در رأس حکومت
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و آنـان را در جایگـاه    هرا برداشـت  انـد  هتسریکه قدرت نشاسالطین ستمگري هستند که بر 
داده  ماموریـت آن را  متعال به من کرونا بالیی که خداوند از اند بنهید. که مزبله تاریخ؛ خود

اکنـون  ؛ هـا  ریکا و انگلـیس و فرانسـه و غیـر آن   که خوشبختانه در آم؛ یافت نجات خواهید
اند و همـه را بـه    به مزبله تاریخ کشانده منش رادهاي بیشترین رؤساي ستمگر و د مجسمه

  دهم: می پیشنهاد به شما است که حقیراي  این مقدمه نکته و فنا نهادند.
اسـالم نـه   ، شما برادران عزیز مسلمانی هستید کـه از نظـر   !ان جهان کنونیستسیاه پو

ه چه بسا شما از آنهـا برتـر هسـتید، چـرا کـه      کان خواهید بود، بلستتنها در ردیف سفید پو
ار براي سـیاه  خاز سیاه پوستان بود و این بزرگترین افت »بالل« مؤذنش |پیامبر اسالم

کـه  ؛ بـود  »جـون « ×گردد، نیز از جمله یاران باوفاي امام حسـین  میپوستان محسوب 
و شـفیعان   ×کنار حضرت سید الشهدا به شهادت رسید و از اولیاء خـدا سیاه پوست بود و 
  روز قیامت گردید.

خواهـد   را خداوند اگر چه انتقام از آمریکا و انگلیس و فرانسه و صهیونیسم بـین الملـل  
خداوند انتقام از آنها را نخواهد گرفت، جز به وسیله اتحاد ؛ گرفت، ولی این را باید بدانید که

که جملگی با کمال شـجاعت و شـهامت بـه میـدان     ؛ گی شما در اعتقاد و عململی و یگان
تـا اگـر خـدا    ؛ مبارزه به تمام معنا در آیید و به جز خداوند هیچ هدفی دیگـر نداشـته باشـید   

و ملتی) ( خداوند سرنوشت هیچ قوم« چه فرمود: بخواهد به پیروزي نهایی نایل آئید. چنان
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  1.»آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهنددهد مگر آن که   نمی را تغییر
چـه   ر نمود، چنانداآري قوم فرعون به ستم و ظلم خود ادامه دادند تا خدا را بر انتقام وا

قوم فرعون) انتقام گرفتیم و آنان را در دریـا غـرق کـردیم، زیـرا     ( سرانجام از آنها« فرمود:
 2.»آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل بودند

هـاي   صاحب سـرزمین ( اصحاب االیکه« اصحاب االیکه) فرمود:( نیز درباره قوم شعیب
شهرهاي ویران ( پردرخت قوم شعیب) مسلماً قوم ستمگري بودند ما از آنها انتقام گرفتیم و

  3.»قوم لوط و اصحاب االیکه) برسر راه آشکاري است( شده) این دو
چـه کسـی   « افـراد فرمـود:   تـرین  ارو سـتمک  تـرین  نیز در جاي دیگري خطاب به ظالم

آیات پروردگارش به او یـادآوري شـده و او از آن اعـراض    ؛ ستمکارتر است از آن کسی که
  4».کرده است؟! مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت؟!

مرتبه در قرآن ذکـر شـده، و اکنـون خداونـد      17و سایر کلمات آن  »انتقام«آري واژه 
آمریکـا  ( م و مشرکان متجاوزتکردگان ظلم و س متعال زمینه هالکت و انتقام سخت از سر

وضـیح عوامـل از   تیس و فرانسه و اسرائیل) را به وسیله عواملی آماده ساخته اسـت و  گلو ان
  قرار زیر است:

                                                
  .11رعد:  }رُوا ما بِأَنْفُسهِمیغَیرُ ما بِقَومٍ حتّى یغَیإِنَّ اللّه ال {. 1
2 .}نا مفَانْتَقَمف مفَأَغْرَقْناه موا بِیالْ ینْهکَذَّب مبِأَنَّه لیآ منْها غافکانُوا ع نا و136اعراف:  }نَیات. 

 .79-78حجر:  }نٍیفَانْتَقَمنا منْهم و إِنَّهما لَبِإِمامٍ مب نَیکَۀِ لَظالمیو إِنْ کانَ أَصحاب اْألَ{. 3

  .22سجده:  }نَ منْتَقمونَیات ربه ثُم أَعرَض عنْها إِنّا منَ الْمجرِمیذُکِّرَ بِآو منْ أَظْلَم ممنْ {. 4
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    نسل کشی ناگهانی: الف

ها و به هالکت رساندن مردم بی گناه توسـط   کسی جز خداوند متعال از نسل کشیچه 
هاي آمریکا از زمان پیشینیان تاکنون و تعداد آنهـا خبـر    فرمان نابه هنگام ریاست جمهوري

اند. در حالی که کشتن یـک   دارد؟! که هریک از آنها چقدر مردم را به خاك و خون کشانده
چـه فرمـود:    گـردد. چنـان   مـی ا کشتن همه بشریت محسـوب  نفر از نظر کیفري مساوي ب

قتل یا فساد در روي زمین بکشد، چنان است کـه گـویی   ب هرکس انسانی را بدون ارتکا«
  1»ها را کشته است. همه انسان

شود، قتل و جرح بسـیاري از مـردم آمریکـا در     این مقاله نوشته می ،اکنون در حالی که
ـ قالب تبعیض نژادي از طرف پلیس و نیروهاي انتظامی در صورت انجام است و حدود  ک ی

گذرد. و چون خودشان اخبار صحیحی را  میبخردانه  است که از این تجاوز و تعدي نا سال
ها و مجروحـان و زنـدانیان    کشته وفور تعداد د،ندهند و در اعالنات صداقت ندار میانتقال ن

  هیچ معلوم نیست.

  ها ناله و ها اشک هاي شکسته و ب: دل

هاي اشکبار و بی  از افراد دل شکسته و افراد ناالن با چشم؛ چه کسی جز خداوند متعال
کـه  ، انـد  پدر و مادر و خویشان خـود را از دسـت داده   که؛ استبریار و یاور و تعداد آنها با خ

را بر سر مردم بـی گنـاه    ینهاي آتش فرمان رؤساي جمهور کشورهاي مربوطه، بمب تنهابه
                                                

  .32مائده:  }عایاْألَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاس جم یرِ نَفْسٍ أَو فَساد فیمنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَ{. 1
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پیشـین تـاکنون غـم و     نایلااز سـ  وانـد   وخانه وکاشانه آنهاراباخاك یکسان نمودهاند افکنده
و اینـان تنهـا بـا     انـد  دسـت داده  ها حبس شده و آرامش را براي همیشـه از  ها در دل غصه

زمه درونی دارند، در حالی که در معارف دینی و اسالمی آمده اسـت:  خداي خود نیایش و زم
  احترام مؤمن از احترام کعبه خانه خدا باالتر است.

  1»ام. ي شکستهها من نزد دل« نیز در حدیث قدسی آمده، فرمود:
پدرم در لحظات آخر عمر عزیزش، در آن شرائط سـخت  «نقل شده:  ×از امام سجاد

غلطیـد، مـرا در آغـوش گرفـت و بـه مـن        میهایش  خون در رگ روز عاشورا در حالی که
 اسـت  کـنم و آن ایـن   میفرمود: تو را به آن چه پدرم نزدیک وفاتش به من فرمود وصیت 

  2.»یار و یاوري جز خدا ندارد بپرهیز که پسر عزیزم! از ظلم و ستم به کسی« که:
 درحق ظالمان نخواهـد هیچ امیدي جزاجابت نفرین مظلومان ؛ آري پس ازشکستن دلها

  که اکنون وقت آن فرارسیده است.؛ بود

  چپاول حقوق مردم ج:

هاي حکومتی آن بر  این است که پایه؛ گذرد  می آنچه که از تاریخ تحقق و دولت آمریکا
ظلم و ستم و غارت و چپاول مردم جهان سوم بوده و این پدیده براي هـیچ کـس پوشـیده    

                                                
 ن.یدر المتالهر صیتفس» انا عند قلوب المنکسره: «یث قدسیحد یف. 1

ـ  یآخر لحظات موته و قد  یوم عاشورا فی یف یاب یقال ل«ن ع، قال: یبن الحس یعن عل. 2  یتحرك الـدم ف
  .1/713اآلمال:  یمنته» اك و ظلم من ال تجد ناصرا اال اهللای! ایا بنیعروقه: 
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د، پـیش از هـر   یآ هرکجا سخنی از ظالم و ستم به میانکه ؛ نیست، و به قدري واضح است
دیگـر رؤسـاي   ؛ بود، گرچه غیر از آمریکاخواهد نام آمریکا  دریگ چیز، آنچه به اذهان سبقت 
ولی آمریکا سمبل چپاول و غارت بوده و از همه گـوي   هستند،جمهور نیز غارتگر وچپاولگر 

  سبقت را ربوده است.
ت محاصره نیروهاي تحکه برخی از منابع نفتی سوریه  ؛در گزارش همگانی اعالم شده

که به طور آزادانه و بی باکانه حق ملت ضعیف سوریه را بـه غـارت و قلـدري    ؛ امریکا است
اگر خواسته باشیم همه موارد چپـاول و   ،هاي فراوان آنهاست ک مورد از غارتیبرد. این  می

ولی نتیجه نهایی و غایت این امـوال  من کاغذ شود.  70مثنوي  ،غارت آنها را مکتوب کنیم
  همانی است که در بیان زیر است.

! گفتنـد: مگـر چـه    تندثروت اندوزان هالك گش« فرمود: ؛نقل شده |از رسول خدا
ند، گفتند: مگر چه کسانی؟ فرمود: ثروت انـدوزان  دکسانی؟ فرمود: ثروت اندوزان هالك ش

هالکت آنان قطعی باشد، سپس فرمـود:  م دهالك گشتند، و این چندان بود که ما بیم ورزی
  1».ند!ا در کار خیر) صرف کند و آنان اندك( مگر کسی که چنین و چنین و چنین

  2.»اند ردهاند، م اي کمیل! ثروت اندوزان، در حالی که زنده« نقل شده: ×از امام علی

                                                
 .2/28/1078: یعلی ی، مسند اب4/105/11491مسند ابن حنبل: . 1

، خصـائص االئمـه:   147نهج البالغه، حکمت: » اءیل! هلک خزان االموال و هم حیکما ی«ع:  یاالمام عل. 2
  .2/291ن:ی، کمال الد170، تحف العقول: 105
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فـرا   اي براي هالکت ابدي ردن آنان است و زمینهها نشانه هالکت و م آري این چپاول
  رسیده است.

  د: آستانه هالکت ستمگران

اي ناهمرنـگ و ناهماهنـگ بـا مجموعـه آفـرینش       بدیهی است که ظلم و ستم و صله
چـه   اه با عدل آفریده شده است، چنـان راست، چرا که همه آفرینش به موازات صدق و هم

کلمـات او   تواند  نمی هیچ کس، و کالم پروردگار تو با صدق و عدل به اتمام رسید« فرمود:
  1»را دگرگون سازد

در آیه هم به معناي گفتار و جمله و هم وعده و هـم دیـن و آئـین و حکـم و      »کلمه« 
د راآمـده اسـت و همـه مـو     ×»عیسی« ز موجودات مانندهم به معناي مصداق خارجی ا

همه موجودات عـالم  ؛ معناي آیه این است که؛ فوق مستند به آیات قرآن است، بدین جهت
  مبناي صدق و عدل آفریده شده است.بر 

وقتی چنین بود، پدیده ظلم و ستم هیچ گاه با مجموعـه آفـرینش همـاهنگی نخواهـد     
که فرد ظالم در این مجموعه آفرینش تنها و غریـب  ؛ داشت، به همین جهت در قرآن آمده

د خواه به معناي سرپرست و خواه به معنـاي دوسـت باشـد. چنـین     ردا» ولی«که نه ؛ است
کند و نـه در ردیـف     می کند که ظالم نه کسی را از افق برتر بر خود سرپرست پیدا  می فادها

 دست خود براي کمـک گیـري   یابد و نه یاوري از زیر  می خود به عنوان دوست همراه خود
                                                

1 .}هماتکَللَ لدبالً ال مدع قًا ودص کبۀُ رمکَل تتَم 115انعام:  }و. 
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  1»..و براي ظالمان ولی ویاوري نیست« چه فرمود: یابد، چنان  می
بـاز چنـین    ،نـد دارنیز در زمان تعذیب ظالمین که نیاز شدید بـه نجـات دهنـده و یـاور     

آن روز) در عذاب دائمند، آنهـا جـز خـدا اولیـاء و یـاورانی      ( آگاه باشید که ظالمان« فرمود:
  2.»ندارند که یاریشان کنند

و  انـد،  زمانی که ستمگران، عمري را در راه خالف و گناه و تعدي و ستم سـپري کـرده  
ها مردم از تـرکش   که همه کشورهاي ضعیف و توده میلیون، جنایات آنها به قله اوج رسیده

کـه مظلومـان بـه    ؛ رسد میاند، در نهایت زمانی فرا  ستم آنان همواره در سختی به سر برده
ند، به ویژه وقتی که نکَ امر خدا متحد شوند و این غده سرطانی را از بدنه طبیعت زندگی بر

هماهنگ با عـدل،   نا؛ اي باشد که غربت و تنهائیش در مجموعه آفرینش صلهم وظلم و ست
مشهود و ملموس همه مردم عالم است، در این راسـتا گویـا زبـان لعـن تمـام موجـودات و       

ظلم و ستم رفتنی اسـت   !. که اي مردم جهانهد ظلم و ستم به فریاد در آمدضحیوانات بر 
و در نزد خدا و آئینش هیچ جایگاه و موضعی ندارد، این است که زمان فرو پاشیدن آمریکـا  

  و انگلیس و فرانسه و صهیونیسم ستمگرغاصب فرا رسیده است.

  پیشه نابودي ستم سنت الهی بر س:
م آفرینش جهان هماهنگ با صدق و عدل گذشت، معلو؛ تالزم که؛ طبق معناي گذشته

                                                
1 .}لنْ وم مونَ ما لَهمالظّال ال نَص یو 8: يشور }رٍیو.  
  .46-45: يشور }نْصرُونَهم منْ دونِ اللّهیاء یو ما کانَ لَهم منْ أَول مٍیعذابٍ مق ینَ فیأَال إِنَّ الظّالم{. 2
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اي از موجودات عالم هماهنگی ندارد، چون مجموعه عالم به دسـت   شد که ظلم با هیچ ذره
بـه گونـه   ؛ خالق توانا و عادل آفریده شده، و عدالت الهی در سرشت و خمیـر مایـه جهـان   

  امري فطري نهفته است.
 ورده، از هر طریقی بوده، و با هـر آاز دیر زمان پیشینیان، هر کسی به ظلم و ستم روي 

ـ  این پدیده عامل روتمندان و قلدران که بیشترثگروه و دار و دسته، به ویژه  همـه  ، انـد  دهوب
فره ستمشان برچیده شده و به زودي س؛ آنها به خواست خداوند و تحول مردم با مبارزه آنها

از جملـه آنهـا:    ،به هالکت رسیدند. در قرآن کریم در این باره شواهد زیادي موجـود اسـت  
هاي پیش از شما را، هنگامی که ظلم کردند، هالك نمودیم، در حالی کـه   ا امتم« فرمود:

پیامبرانشان دالیل روشن براي آنها آوردند، ولـی آنهـا ایمـان نیاوردنـد، ایـن گونـه گـروه        
  1»!.دهیم مجرمان را کیفر می

هایی است که مـا آنهـا را هنگـامی کـه سـتم کردنـد        در این شهرها آبادي« نیز فرمود:
  2.»نمودیم و براي هالکتشان موعودي قرار دادیمهالك 

بـه عـذابی کـه در    ؛ دهـد  مـی که ستم رفتنی است و در غایت هشـدار   ،و عالوه بر این
و اگـر سـتمکاران تمـام    « چه فرمـود:  چنان؛ مایه شگفت عالمیان است و، کمین ستمگران

                                                
1 .}بِالْب ملُهسر متْهجاء وا وا ظَلَملَم کُملنْ قَبلَکْنَا الْقُرُونَ مأَه لَقَد یوما کانُوا ل و زِیناتنَج کنُوا کَذليؤْم  مالْقَو

 .13ونس: ی }نَیالْمجرِم

 .59کهف:  }و تلْک الْقُرى أَهلَکْناهم لَما ظَلَموا و جعلْنا لمهلکهِم موعدا{. 2
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رند همـه را فـدا   آنچه را روي زمین است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود، حاض
 کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهایی یابنـد و از سـوي خـدا بـراي آنهـا امـوري ظـاهر       

  1».کردند  نمی که هرگز گمان؛ شود  می
و اي مسلمانان! قانون و سنت الهی بر نابودي و هالکت و  !ان عزیزستآري اي سیاه پو

قلم خورده است، تنها تأخیر این هاي ستم پیشه  هاي کثیف و اسوه رفتنی بودن این جرثومه
مطلب به خاطر تأخیر درونی و باطنی شما بوده است و اکنون کـه خداونـد در آسـتانه ایـن     

ایـن جرقـه و   ؛ کرونا ویروس) زمینه تغییر در همه شـما را بـه وجـود آورده   ( مأموریت الهی
 اجازه سـتم روشنگري باطنی و رحمت الهی است. چگونه خداوند به زورگویان و مستکبران 

  حیوانات اجازه ظلم و ستم نداده است؟! به دهد، در حالی که  می
 بـودیم، نـا   |گوید: ما خدمت پیـامبر  میابوذر « نقل شده: |چه از پیامبر چنان

بـه   هـا  دانید چرا این میفرمود:  |روي ما به یکدیگر شاخ زدند، پیامبره گهان دو بز روب
دانـد، چـرا    مـی فرمود: ولی خدا  |ه، پیامبریکدیگر شاخ زدند؟ حاضران عرض کردند: ن

  1.»زودي در میان آنها داوري خواهد کرده ب .شاخ زدند؟

                                                
امۀِ و بـدا لَهـم   یوم الْقیه منْ سوء الْعذابِ عا و مثْلَه معه الَفْتَدوا بِیاْألَرضِ جم ینَ ظَلَموا ما فیو لَو أَنَّ للَّذ{. 1

 ما لَم نَ اللّهونَیکُونُوا یمبتَس47زمر:  }ح.  

ـ مـا انتطح یص: اتدرون ف یا انتطحت عنزان، فقال النبذا |نا انا عند رسول اهللایب«ذر قال:  یعن اب. 1 ا؟ ت
 .1/715ن: ی، نور الثقل4/298ان: یمجمع الب »نهمایب یقضیو س يدری؟ قال: لکن اهللا يفقالوا: ال ندر
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ـ  « انعام فرمود: سوره38که در تفسیر آیه ، نقل شده |نیز از پیامبر  نخداوند تمـام ای
یرد، حتی قصـاص  گ  می انگیزاند و قصاص بعضی را از بعضی می گان را روز قیامت بر جنبند

  1.»از او خواهد گرفت را شاخ نداشته و دیگري بی جهت به او شاخ زده است حیوانی که
که اگر بـه  ؛ آري این جنبشی که اکنون به وجود آمده، خشمی به حق از سوي شماست

ـ را بـر گلوگـاه اسـتکبار خواه    تانیهادنبال آن قیام کنید، به زودي زانو د گذاشـت و بـراي   ی
 چـه فرمـود:   به پیروزي نهایی خواهید رسید، چنـان  همیشه از ظلم و ستم رها یابید، بدانید

  2»!.آگاه باشید، یاري خدا نزدیک است«

  مقابل عمل عکس العمل در و کرونا ویروس
کرونا ویروس پا به عرصه وجود بگشاید، بیشترین مردم توجه نداشـتند،  ؛ پیش از آن که

و اگر کسـی بـه    که هر عملی، داراي عکس العمل و هر کنشی داراي واکنشی خواهد بود،
  آن توجه داشت، از گروه قلیل و از اندیشمندان بوده است.

خـواه، اعتقـاد و کـرداري را انتخـاب      آري، هرکسی طبعاً مطابق سلیقه خود به طور دل
 کرد، که انسان در اعتقاد و عمل آن چنان رها و آزاد نیست، چنـان   نمی کرد و هیچ فکر می

معبود خود را هواي نفس خویش قـرار داده و خداونـد او   آیا دیدي کسی را که « چه فرمود:

                                                
ـ حشر هذه االمم یان اهللا «) قال: 38ر (انعام: یتفس یف |یعن النب. 1 قـتص مـن بعضـها    یامـه و  یوم القی

  .5/226ر نمونه: ید رضا به نقل از تفسیر المنار رشیتفس» قتص للجماء من القرناءی یلبعض حت
 .214 ! بقره:}بیإِنَّ نَصرَ اللّه قَر{. 2
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بر این که شایسته هدایت نیست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهـر زده و  ( را با آگاهی
  1».اي افکنده است بر چشمش پرده

 در اصول پذیرفتـه شـده نـزد همـه بشـریت     ؛ اموري که ترین ريوو ضر ترین  از بدیهی
؛ که به هیچ وجه قابل انکار نیسـت  ،عملی آثاري را به دنبال دارد این است که هر؛ باشد  می

خواه عامل آن را بیندیشد یا نیندیشد، انتخاب بکند و یا نکند، آثار عمل به طور قهـري بـه   
دنبال عمل خواهد آمد، که در زمان و اصطالح امروز از آن بـه کـنش و واکـنش، عمـل و     

  شود.  می عکس العمل تعبیر
که این امر بدیهی را به فراموشـی  ؛ مدن کرونا ویروس، چه بسیاري بودندمردم قبل از آ

نوشت خود و انتخاب برترین از موارد، در تحیر و تردید بوده و  سپرده بودند، و در گزینه سر
 |امت پیامبر؛ گزیدند، همان گونه که در اخبار اسالمی آمده میچه بسا راه سقوط را بر 

شـوند، کـه هفتـاد و دو فرقـه آنهـا گمراهنـد، و انتهـاي          مـی  به هفتاد و سه فرقه پراکنده
ک فرقه از آنها در مسیر حق بوده و راه سـعادت  یشود و تنها  میمسیرشان به جهنم منتهی 

  1.گذارند میو در پایان به بهشت پا نمایند   می را در صراط مستقیم طی
ه معلمی درس آموز آمدرو شد، گویا ه آمد و با همه مردم روب کرونا ویروسهنگامی که 

                                                
 }شـاوةً ت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أَضَلَّه اللّه على علْمٍ و خَتَم على سمعه و قَلْبِه و جعلَ على بصرِه غیأَ فَرَأَ{. 1

  .23ه: یجاث
  د.یمراجعه فرمائ 28: ید به بحار االنوار عالمه مجلسیتوان یشتر میجهت اطالع ب. 1
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هر عملی، عکس العملی، و هر کنشی واکنشـی  ( که تنها یک نکته را به همه بیاموزد است،
  د.کنوان یک اصل براي همه مردم ثابت و این را به عن) را به دنبال دارد!

کرونا ویروس پس از آمدنش در میان مردم و پس از تحقیق تـیم پزشـکان و    توضیح:
به اصولی کلی پی بردند و آن را براي مردم  درباره این پدیده، متخصصان در سراسر جهان

  اعالن نمودند.
دیـدنی، نخسـت    است نااي  پدیده کرونا ویروسکه ؛ از جمله اصول اعالم شده این بود

یا چه کسی مبتال نیست، ولی در هـر   ،کسی به آن مبتال هست دهد که چه میهیچ نشان ن
همه مـردم جهـت حفـظ     اماگاه به آن مبتال گردد، ود آخکه کسی نا؛ حال امکان آن هست

  د.نباید اموري را با دقت در زندگی خود مراعات کن؛ جان خود از خطر
 در خانه بماند و از منزل جز در شرایط الزم و ضروري بیرون نرود. -1
 نگزیند. هیچ گاه مسافرت چه راه نزدیک و یا راه دور بر -2
 دو نفر در هیچ مکانی کمتر از فاصله دو متري با هم سخن نگویند. -3
اگر چه نماز جماعت و جمعه و جلسات الهی ؛ در هیچ مکانی کسی حق تجمع ندارد -4

 و دعا باشد.
 حق بیرون رفتن ندارد.حتماً افراد بایستی ماسک بزنند و بدون ماسک هیچ کس  -5
در مواقع خوردن غذا و نوشیدن هر چیزي، حتماً باید دست خود را با مـواد شسـتنی    -6

 و یا صابون بشوید.
 و هر چیز مشکوك که در دست هست با الکل طبی ضدعفونی شود. -7
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 گز مراجعه نشود. ها و مراکز درمانی و به مبتالیان کرونا ویروس هر به بیمارستان -8
 جمعیدر ارتباط با عمل نسبت به اقالم هشتگانه فوق طبعـاً بـر دو قسـم بودنـد.    مردم 

همه شرائط فوق را با کمال توجه به طور دقیق با نهایت احتیاط پذیرفته و بـه طـور کامـل    
دادند، کـه ایـن    میکردند، و در انجام آن کمترین قصور و یا تقصیر از خود نشان ن میعمل 

چنین عمل و چنین کنش بـه طـور قطـع عکـس العمـل و       یک عمل صالح و نیکی بود. و
که شـرایط   يواکنش صحیح و درستی را به دنبال داشت و آن این بود که همه چنین افراد

را پذیرفتند و به کار گرفتند، نتیجه کار خود را در سـالمتی و صـحت    کرونا ویروساجرایی 
  رامش خود دیدند.  آبدن و 

ـ  ؛ نیک خود آنها بودآري این عکس العمل و واکنش عمل  طـور قهـري دنبـال     هکـه ب
  خوردار شدند.   از آن بردعمل و کنش خو

دیگري که شرائط فوق را نپذیرفتند و یا پذیرفتند و برخی از مـواردآن را بـه کـار     جمعو
ولی نسبت به بعضی موارد ویا نسبت به یک مورد از خود کوتاهی نشان دادنـد و از  ؛ گرفتند

ردنـد و  به ناچار به آن مبتال شدند یا م؛ امح با آن برخورد نمودندروي غفلت و تساهل و تس
ا با سختی و شدت بال از آن بهبودي یافتند. که این هم واکنش و عکس العمل در مقابـل  ی

  کنش و عمل خودشان بود.
مـردم چنـین درسـی را بـه جهانیـان تعلـیم داد،        هآري کرونا ویروس با برخورد اولیه ب

بگو: اي قوم من! هر کار در قدرت داریـد بکنیـد! مـن    « چنانچه خداوند در تأیید آن فرمود:
کنم، اما به زودي خواهید دانست، چه کسـی سـرانجام نیـک     میبه وظیفه خود) عمل ( هم

zeinabian.ir



 )587(دوم/ کرونا ویروس در بعد اخروي  فصل 

  1.»خواهد داشت
ختی و عذاب براي شما چیزي نیسـت  ب که جز بد؛ آري عمل شما اثري را به دنبال دارد

که جز سعادت ابدي چیز دیگـري  ، و عمل من نیز عکس العمل و واکنشی را به دنبال دارد
  نیست.

  داـا را صـداهـد نـا آیـوي مـس _ل ما نداعاین جهان کوه است و ف
  جهان عکسبرداري زکردار ماست _ جهان ضبط صوتی زگفتار ماست

  خواريکرونا ویروس یا واکنش مردم 

اي بـه مـردم    کشور در پنج قاره عـالَم بـه گونـه    205زمان معاصر توده مردم جهان در 
اند، البته در اینجا نخست باید دانست مردم خواري چگونـه اسـت. مـردم     خواري مبتال شده

خواري دو گونه است: یکی این که: به ظاهر و معمول انسـانی گوشـت انسـانی را بخـورد،     
له در برخی از کشورهاي غربـی و اروپـایی کالبـاس از گوشـت آدم     چنانچه طبق اخبار واص

  اند که در برخی مواضع خاص دیده شده است.   اند و به خوردن آن پرداخته ساخته
انـد، کـه    اي دیگر به مردم خواري پرداخته دیگر این که: مردم در سراسر جهان به گونه

ده را قیمتی چندین برابر نهاده در خرید و فروش جنس ناچیزي که قابل ارزش و قیمتی نبو
نمایند، که کافه مـردم سـخت    هاي سنگین و فراوانی را از مردم اتخاذ می فروشند و پول می

اند و این روش به طور سرسام آور رو به تزاید و فراوانـی اسـت و در همـه     در شگفت مانده
                                                

  .39، زمر: 135} انعام: عاملٌ فَسوف تَعلَمونَ یقَومِ اعملُوا على مکانَتکُم إِنّا یقُلْ {. 1
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  ابعاد زندگی مردم آخر الزمان رسوخ کرده است.  
شـمارند، تـا    اي کوچـک و نـاچیز مـی    ان، گران فروشی را پدیدهدنیا طلبان و پول پرست
بینند، غافل از این که چیـز کوچـک و نادیـده، چـه بسـا زیـان و        حدي که آن را اصال نمی

  سازد!   هاي فراوانی را به درون زندگی انسان ساري می خسران
ان هـاي جهـ   کرونا ویروس با وجود فیزیکی و ناچیز بودن خود نخست درسی به انسان

معاصر داد؛ که هیچ گاه از کوچکی و نادیده بودن اشیاء غافل نشوید، چـرا کـه چـه بسـیار     
گردد، ولی آثار بزرگ و نابودي همه چیـز   چیزهاي کوچک هست که انسان از آن غافل می

به دنبال خواهد داشت، چنان چه کرونا ویروس با ناچیزي خود آثـار شـگفت انگیـزي را در    
هاي بشـریت را در هـم ریخـت؛ کـه انگشـت       ار و پود تمام برنامهجهان باقی گذاشت، و ت

  شگفت جهانیان را بر زیر دندان نهاد!!
ها و اصولی نهاده شده و یکی از آنها اصل قـوام اقتصـادي اسـت     حیات بشریت بر پایه

اموال خـود را  «شد، چنان چه فرمود:  که اگر نبود، زندگی انسان به تباه و نیستی کشیده می
  1»ند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپاریدکه خداو

بدین جهت امور اقتصادي در جامعه باید بر طبق اصول نهادینه شده پـیش رود و هـیچ   
گونـه آسـیبی از ناحیـه دشــمنان اسـالم و مـردم بـر آن وارد نشــود. و بـدیهی اسـت کــه         

بندگان خدایند، چنان چه فرمـود:  کنند؛ همه  هایی که بر روي کرده زمین زندگی می انسان
                                                

 .5نساء : » امایجعلَ اللّه لَکُم ق یو ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکُم الَّت« 1

zeinabian.ir



 )589(دوم/ کرونا ویروس در بعد اخروي  فصل 

چنانچـه در اخبـار نیـز آمـده      1»ها و زمین هستند، بنـده اوینـد   تمام کسانی که در آسمان«
هـا نیـز بـر عهـده خداونـد متعـال        بندگان همه عیال خداوند هستند و روزي همـه انسـان  

اطعـام   خـواهم مـرا   خواهم و نمـی  من هیچ گاه از آنها روزي نمی«باشد، چنانچه فرمود:  می
  2»کنند و به طور قطع خداوند روزي دهنده و صاحب قوت و قدرت است

کند که هر آسیبی از هـر سـویی کـه بـه رزق و      التزام روزي مردم بر خداوند، اقتضا می
روزي مردم برسد و آن را به مخاطره بیندازد، خداوند متعال آسیب را از بین ببـرد و عوامـل   

سازد. گفتنی است که نوشتار کتـاب کرونـا ویـروس بـه      آن را سخت مجازات نماید و نابود
طور کامل به پایان رسیده بود، و تا آنجا که میدان تتبع و تحقیـق مجـال داشـت، پیمـوده     
شد، ولی در این میان، این عنـوانی کـه اکنـون بـه نوشـتار آن مشـغول هسـتم، را غفلـت         

تا نود درصد بر ریـه اینجانـب   ورزیدم، تا این که پس از آن به کرونا ویروس مبتال شدم، و 
مسلط گردید به طوري که پزشکان در این رابطـه امیـدي بـه شـفاي اینجانـب نداشـتند و       
مشکوك بودند، ولی پس از معالجه و در مدت زمانی کوتاه بـرخالف انتظـار و در حـال نـا     

به  یابند و زمانی که بنده امیدي، به طور معجزه آسا، به بهبودي و شفاي اینجانب دست می
  شد، خیلی باید به درگاه خدا شاکر باشید. آیم، دایم به بنده و اطرافیانم خطاب می هوش می

ابتالي به این بیماري درسی عمیق به حقیر داد و آن این بود که، پس از بهبودي، مـن  

                                                
1 » نْ فیإِنْ کُلُّ م ضِ إِالّ آتاْألَر و ماواتیالس بمنِ عاالرَّح93مریم : » د. 
  .58 - 57ذاریات : »  نُیإِنَّ اللّه هو الرَّزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمت*  طْعمونِید أَنْ ید منْهم منْ رِزقٍ و ما أُریما أُر « 2

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  590(    

خود را چنین یافتم که از سر انگشتان پا تا سرم همه بدن، یک پارچه ضعف، سستی و بـی  
اي تـوان   طوري که هیچ رمق، حرکت و جانی در وجود من نیست، هیچ ذرهحالی است؛ به 

یابم و همه سرمایه وجودیم از قوت و توان رفته است، پـس از   و قدرت در جسم و تنم نمی
آن که یک ماهی از بهبودي گذشت به فکر افتادم، که این همه ضـعف و نـاتوانی کـه بـر     

یی مرا ربوده بی دلیل و حکمت نبوده اسـت،  تمام بدن من مسلط شده و تمام قدرت و توانا
و شاید این واکنش از کنش و اعمال انسان بوده، که خود با دسـت خـویش، دفتـر اعمـال     
خود را سیاه و تباه ساخته است، چرا که کنش ما انسانها در زمان معاصر چنین است کـه بـا   

ایـم و   را مکیده مردمگرانی و گران فروشی، رمق و جان و قدرت و گوشت و پوست و خون 
اینک خداوند متعال عمل خود ما را به سر خود ما آورده است تا شـاید ایـن عمـل زشـت و     
نابود کننده بشریت را متروك سازیم و کرونا ویروس (نیز) در سایه رحمت خداوند رخـت از  
جهان بربندد و میدان مجازات و انتقام الهـی را تـرك گویـد. آري ایـن واکنشـی از کـنش       

اند  فساد، در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده«نان چه فرمود: ماست، چ
خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را بـه آنـان بچشـاند شـاید (بـه       آشکار شده است، خدا می

  1»سوي حق نگري و تعادل) بازگردند
 مکنـد، کرونـا   اند که رمق و خـون مـردم دیگـر را مـی     مردم جهان کرونا ویروسی شده

گوید: من نیز بـه اذن خداونـد عمـل مـورد      ویروس نیز آمده به عنوان واکنش در پاسخ می
                                                

1 »ف رَ الْفَسادیظَه  تبرِ بِما کَسحالْب رِّ ویاَالْبيد الَّذیذیالنّاسِ ل ضعب ميقَه  ملَّهلُوا لَعمونَیع41روم : » رْجِع. 
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ام، و همواره قـدرت و توانـایی و جـان     تایید شما مردم بوده که، به خود شما برگردانده شده
آنها (در مقابل دین خدا) مکر و حیلـه کردنـد و خداونـد    «مکم، چنان چه فرمود:  شما را می

  1».بهترین چاره جویان است (در چاره جویی)
مبـتال بـه بیمـاري کرونـا      -1شایان ذکر است، اکنون مردم جهان بر دو قسم هستند: 

سالمان از بیماري، ولی با این حال هر دو گروه به آثار کرونا ویروس گرفتـار   -2ویروس و 
ر اند؛ جاي سؤال است که چگونه افـراد سـالم بـه آثـار کرونـا ویـروس گرفتـا        و مبتال شده

  اند؟ شده
اند، یا در توجه کامل به  پاسخ این است که: افراد سالم بی دلیل در سالمتی باقی نمانده

انـد و   اند، یا گناهی نداشـته  اند و کمال احتیاط را کرده شرایط سالمتی از بیماري تسلیم شده
متی آنان به اند، یا مقدر الهی بر سال اند به وسیله توبه حقیقی از آثار آن پاك شده اگر داشته

دلیلی، رقم خورده، یا عذاب آنها را خداوند به قیامت انداخته، و امهال آنها براي ازدیاد گنـاه  
اي به آثار کرونا  و کیفر شدید آنهاست، ولی همه این افراد سالم نیز در زمان کنونی به گونه

ي همـه آنهـا   اند، و تسلط کرونا ویروس بر بیماران عرصه زندگی را برا ویروس گرفتار شده
تنگ کرده است، به طوري که سراسر جهان گویا به حکومت نظامی تبدیل شـده و جـرائم   

ها نهاده شده است و هـر کسـی گویـا در هـر جـا       سنگین بر ایاب و ذهاب مردم در خیابان
اي از اضـطراب   نگرد، زندگی همراه با زنجیره باشد، گویا دشمنان نامرئی در اطراف خود می

                                                
 .54آل عمران : » نَیرُ الْماکریو مکَرُوا و مکَرَ اللّه و اللّه خَ« 1
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کنـد؛ ایـن حالـت اضـطراب و اسـترس دقیقـا        ن بر افکار مردم حکومت میو استرس فراوا
همانند حالتی است که، یک فرد فقیـر و ضـعیفی کـه در چـادري در دل شـب در خیابـان       

شـود،   خوابیده و هر گاه چشمانش از احتمال خطر باز و یا به خاطر شدت خستگی بسته می
آور از یـک   ده، ولی هزینه زندگی سرسامو یا مانند فقیري که در خانه استیجاري اقامت گزی

اي راحتی و آرامـش را بـرا    سوي دیگر و حضور و فشار طلبکاران ذره ازسو، و کمبود درآمد 
او حرام کرده، این اضطراب و استرس طبقه کم درآمد و ضعیف حقوقشان کجا و نـزد چـه   

و عـذاب  گـذرانی را تنهـا بـه خـود اختصـاص داده       کسانی جمع شده، که آرامش و خـوش 
  اضطراب و استرس سهم طبقه ضعیف شده است.  

آري حقوق اینان نزد همه مردم است، از جمله همان افراد سالم از کرونا ویروس، و بـه  
همین جهت اضطراب و استرس واقع بر طبقه ضعیف بر همه مردم، حتی بر افراد سـالم در  

انـد، و شـاید    فاوت بودهجهان چیره شده است، چون افراد سالم نسبت به طبقه ضعیف بی ت
  سوزاند. گویند: آتش تر و خشک را با هم می همین سرّ ضرب المثلی است که می

  

  رفع تبعیض نژادي و کرونا ویروس
کرونا ویروس پا به عرصه وجود بگـذارد، غالـب مـردم جهـان همـواره       ،پیش از آن که
رود کـه جـداي از تبعـیض      می و خود برتر بینی بودند و گاه تصور آن يگرفتار تبعیض نژاد

هاي مختلـف   نژادي، صفت برتر بینی نوعاً در بسیاري از افراد وجود دارد، و این دو به گونه
  پیوندد.  می و در عناوین متفاوت، به ظهور
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  نخستین تبعیض

 به پایه نخسـتین تبعـیض بـر   ؛ نگریم  می هنگامی که به تاریخ پیشینیان با نگاه تحقیق
پروردگـارا!  «: نفرین کرد و عرضه داشـت  ×که حضرت نوح پیامبر زمانیکنیم،   می خورد

گانـت   احدي از کافران را بر روي زمین مگذار، چرا که اگر آنها را به حال خود واگذاري بند
  1.»کنند و جز افرادي فاجر و کافر، نسلی از آنها متولد نخواهد شد  می را گمراه

نوح ما را ندا کرد و مـا هـم   « چه فرمود: نچنا؛ آنگاه خداوند دعایش را به اجابت رساند
  2.»اي هستیم اجابت کردیم و چه خوب اجابت کننده

ما فرزندان نـوح  « آنگاه خداوند فرمود:؛ طوفان آمده و همه غرق شدند ،آري پس از آن
  1.»روي زمین) قرار دادیم( را بازماندگان

که تمام نسـل بشـر بعـد از    ؛ و اظهار داشتند  برخی از مفسران از این تعبیر استفاده کرده
کـه از  ؛ انـد  اند و این سخن را بسیاري از مورخان نقل کرده نوح، از دودمان او به وجود آمده

و تمام نژادهاي امـروز در کـره   » یافث«و » حام«و » سام«فرزند باقی ماند به نام  سهنوح 
دانند و نـژاد تـرك     می شوند. نژاد عرب و فارس و روم را نژاد سامی میزمین به آنها منتهی 

ان و سند و هند و نوبه و حبشه و قبط و بربـر را از  دو گروهی دیگر از اوالد یافث و نژاد سو
                                                

 لـدوا إِالّ یضـلُّوا عبـادك و ال   یإِنَّک إِنْ تَذَرهم  اراینَ دیو قالَ نُوح رب ال تَذَر علَى اْألَرضِ منَ الْکافر{. 1
  .27و  26نوح:  }فاجِرًا کَفّارا

 .75صافات:  }بونَیو لَقَد نادانا نُوح فَلَنعم الْمج{. 2

1 .}لْنا ذُرعج الْباقیو مه 77صافات:  }نَیتَه.  

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  594(    

  شمرند.  می اوالد حام
که این نژاد از کدامین فرزند نـوح اسـت، چـرا کـه در ایـن      ؛ بحث در این مسأله نیست

، ، بحث در این است کـه شود میمسأله در میان مورخان و مفسران تعبیرهاي مختلفی دیده 
  گردد؟ میآیا همه نژادهاي انسانی به این سه باز 

نفر طبق اخبـار) بـا    80که حدود ( نان دیگريمکه مگر مؤ ،آید میدر اینجا سؤالی پیش 
بـدون آن  ؛ نوشت آنها چه شد؟ آیا آنها همگی از دنیـا رفتنـد   نوح در کشتی سوار شدند، سر

اگر فرزندانی داشتند فرزند دختر بود کـه بـا اوالد نـوح     یاکه فرزندي از آنها باقی بماند؟ و 
اي  پاره و ؟ این مسأله از نظر تاریخی چندان روشن نیست. بلکه از نظر روایاتدازدواج کردن

که از آنها نیز فرزندانی در روي زمین باقی ؛ اشارات در آیات قرآن ممکن است استفاده کرد
  مانده و اقوامی از اوالد آنها هستند.

منظور خداونـد  « ) نقل شده:77 :در توضیح آیه فوق صافات( ×در حدیثی از امام باقر
این است که حق و نبوت و کتاب آسـمانی و ایمـان    »و جعلنا ذریته هم الباقین« از این آیه

در دودمان نوح باقی ماند. ولـی تمـام کسـانی کـه از فرزنـدان آدم در روي زمـین زنـدگی        
فرماید: ما به نـوح دسـتور    میستند. چرا که خداوند متعال در کتابش کنند از اوالد نوح نی می

ات  چنین اهـل خـانواده   دادیم که از هر جفتی از حیوانات یک زوج برکشتی سوار کند و هم
 اشاره به همسر نوح و یکـی از فرزنـدانش  ( را، مگر آنها که قبالً وعده هالکتشان داده شده

خطـاب بـه بنـی    ( اندکی که به نوح ایمان آوردند، نیز چنین مؤمنان و گروه باشد) و هم  می
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  1»که با نوح بر کشتی سوار کردیم!اي فرزندان کسانی «): یدفرما میاسرائیل کرده 

  عدم تبعیض به نسب
ابراهیم و اسحاق) افرادي نیکوکار به وجـود آمدنـد و   ( و از دودمان آنها« خداوند فرمود:

  2.»افرادي که آشکارا به خود ستم کردند
چنان نیست که فرزندان آن دو به مالحظه این که فرزندان ابراهیم و اسحاق پیامبرنـد،  

شـود، برخـی از آنهـا     مـی بلکه نسـب مـانع حقیقـت گـویی ن     ،به طور مطلق نیکوکار باشند
کـه بـه   ؛ حدیثی نقل شـده  |نیکوکارند و برخی ظالم و ستمگرند. بدین خاطر از پیامبر

شم! نکند در روز قیامت مردم با اعمالشان به سراغ من بیاینـد  ها اي بنی« شم فرمود:ها بنی
آنها پیوند مکتبی داشته باشـند و شـما   ( و شما با انساب و پیوند خویشاوندیتان نزد من آیید!

  1پیوند جسمانی و نسبی)

                                                
 قول: الحق و النبـوه و ی) 77(صافات:  }نَیتَه هم الْباقیو جعلْنا ذُر{قوله عز و جل  ی( ف:جعفر ع یعن اب. 1

قال اهللا عـز و جـل    ×آدم من ولد نوح یاالرض من بن یس کل من فیعقبه و ل یمان فیالکتاب و اال
ه الْقَولُ و منْ آمنَ و ما آمنَ معه إِالّ ینِ و أَهلَک إِالّ منْ سبقَ علَینِ اثْنَیها منْ کُلِّ زوجیاحملْ ف{کتابه:  یف

ـ  3(اسـراء:  }ۀَ مـنْ حملْنـا مـع نُـوحٍ    یذُر{و قال اهللا عز و جل:  }لٌیقَل ـ ، ن4/405لن: ی)) نـور الثق ز در ی
  ه.یل آیذ یرصافیتفس

2 .}نْ ذُرم بیوم هنَفْسل مظال نٌ وسحهِما م113صافات:  }نٌیت. 

  .7/479ان: یروح الب» بانسابکم! یالناس باعمالهم و تأتون یأتنیهاشم! ال  یا بنی«ص:  یعن النب. 1
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  عدم تبعیض به مال و ثروت

ف از خـود  اند: جمعی از ثروتمندان مستکبر و اشـرا  مفسران در تفاسیر خود چنین نوشته
چون  که اشاره به مردان با ایمانی هم یدرحال؛ رسیدند |به محضر پیامبر ،راضی عرب

کردند، گفتنـد: اي محمـد! اگـر تـو در صـدر        می سلمان، ابوذر، صهیب و خباب و مانند آنها
هـاي   دهـد، و لبـاس    مـی  مجلس بنشینی و این گونه افراد که بوي آنها مشام انسان را آزار

در مجلـس   و، از خود دور سـازي مـا نـزد تـو خـواهیم آمـد،      راه در تن دارندخشن و پشمین
ولی چه کنیم که با وجود این گروه جـاي مـا   ؛ گیریم میخواهیم نشست و از سخنانت بهره 

  نیست!  
اي از  گویا آن افراد مذکور با شنیدن گفتار ثروتمندان سخت ناراحت شـدند و بـه گوشـه   

) نازل شد 31تا  28: کهف( آیات پرداختند، در آن هنگام مسجد رفتند و به عبادت پروردگار
که همواره در دوران زندگی با افراد بـا   :به آنان داد و دستور صادر شد یو پاسخ دندان شکن

ها و ابوذرها و غیر آنان باش هر چند دستشان از دنیـا تهـی و    ایمان و پاکدلی چون سلمان
به جستجوي این گروه برخاسـت،   |پیامبرلباسشان پشمینه باشد، و پس از نزول آیات 

سرانجام آنان را در آخر مسجد در حالی که به ذکر خدا مشغول بودند، یافت و فرمود: حمـد  
که بـا امثـال شـما باشـم، آري      :که او چنین دستوري به من داد خداي را که نمردم تا این

  1زندگی با شما و مرگ هم با شما خوش است.
                                                

ـ     یان اصبر نفس یامرن یحت یمتنیلم  يالحمدهللا الذ«فقال:  |یعن النب. 1 معکـم   یمـع رجـال مـن امت
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خوانند و تنهـا ذات    می ی باش که پروردگار خود را صبح و عصربا کسان« خداوند فرمود:
هاي دنیا، از آنها مگیـر و از کسـانی    هاي خود را به خاطر زینت چشم گز طلبند، هر میاو را 

ها که پیروي هواي نفس کردند  که قلبشان را از یاد خدا غافل ساختیم اطاعت مکن، همان
    1.»و کارهایشان افراطی است

 عـدم یه براي همیشه بی اعتبـاري ثروتمنـدان را در زمـره صـاحبان امتیـاز و     آري این آ
  مال کرد. ، بررا برتري آنها بر دیگران

  طلب انحصار تمسیحی و یهود عدم تبعیض در

 اند: هنگامی کـه گروهـی از مسـیحیان    مفسران در تفاسیر خود از ابن عباس نقل کرده
اي از علماي یهود نیز در آنجا حضور یافتنـد،   آمدند، عده |خدمت رسول خدا »نجران«

 »رافع بن حرملـه « نزاع و مشاجره در گرفت و |بین آنها و مسیحیان در محضر پیامبر
یکی از یهودیان رو به جمعیت مسیحیان کرد و گفت: آئـین شـما پایـه و اساسـی نـدارد و      

همـین   نحیان نجـران نیـز عـی   عیسی و کتاب او انجیل را انکار کرد، مردي از مسـی  تنبو
جمله را در پاسخ آن یهودي تکرار نمود و گفت: آیین یهود پایـه و اساسـی نـدارد، در ایـن     

                                                                                                              
 .391و  1/390: ی، الجامع الحکام القرآن قرطب465: 6ان: یمجمع الب» ا و معکم المماتیالمح

ـ ناك عـنْهم تُر یدونَ وجهه و ال تَعد عیری یدعونَ ربهم بِالْغَداةِ و الْعشینَ یو اصبِرْ نَفْسک مع الَّذ{. 1 نَـۀَ  ید زی
نْیالْحفُرُطًایاةِ الد رُهکانَ أَم و واهه عاتَّب کْرِنا ونْ ذع هنْ أَغْفَلْنا قَلْبم عال تُط 28کهف:  }ا و.  
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  1هنگام این آیه نازل شد و هر دو دسته را به خاطر گفتار نادرستشان مالمت نمود.
نـزد خـدا) ندارنـد و    ( یهودیان گفتند: مسـیحیان هـیچ مـوقعیتی   « آیه مذکور این است:

و بر باطلند) در حالی که هـر دو دسـته،   ( یحیان نیز گفتند: یهودیان هیچ موقعیتی ندارندمس
دیگـر  ( ها بر کنار باشند) افراد نـادان  و باید از این گونه تعصب( خواندند میکتاب آسمانی را 

تند، خداوند در روز قیامت در اخـتالف  شچون مشرکان) نیز سخنی همانند سخن آنها دا هم
  2.»خواهد کرد يرآنها داو

نداشت  یکه هیچ اساس؛ شدند  می شگفتا که اینان براي برتري جویی به ابزاري متوسل
به پیشگویی غیبـی کـه بـاز بـی      موداي ندارد  و بسیار خنده آور بود. یکی به دروغ که پایه

آنها گفتند: هیچ کس جز یهود و نصاري هرگز داخـل  « فرماید: میچه  است، چنان تر اساس
 گوییـد دلیـل خـود را    میدروغین) آنهاست، بگو اگر راست ( واهد شد، این آرزويبهشت نخ

  1.»بیاورید )بر این موضوع(

  جنایات نژاد پرستان

از شـرك  اي  هبجـز شـع   و؛ از آنجا که نژاد پرستی هیچ جایگاه صحیحی در اسالم ندارد
                                                

 ه.یل آیالمنار ذر یتفس 2/74: ی، الجامع االحکام القرآن قرطب1/188ان: یمجمع الب. 1

تْلُـونَ الْکتـاب   یء و هم  یهود على شَیست الْیء و قالَت النَّصارى لَ یست النَّصارى على شَیهود لَیو قالَت الْ{. 2
  .113بقره: }خْتَلفُونَیه یا فما کانُویامۀِ فیوم الْقینَهم یحکُم بیعلَمونَ مثْلَ قَولهِم فَاللّه ینَ ال یکَذلک قالَ الَّذ

 }نَیهم قُلْ هاتُوا برْهانَکُم إِنْ کُنْـتُم صـادق  یدخُلَ الْجنَّۀَ إِالّ منْ کانَ هودا أَو نَصارى تلْک أَمانیو قالُوا لَنْ {. 1
  .111بقره:
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انـد و بـی    بـوده بیش نیست، اینان همانند مشرکان عالم درصدد برتري جویی بـر دیگـران   
، برتـري جـویی   یتها در طول تـاریخ بشـر   ها و خونریزي چشمه بسیاري از جنگ شک سر

 هـا  که بزرگترین رقم تلفات و ویرانی؛ نژادي بوده است. به ویژه در جنگ جهانی اول و دوم
  .ه استرا در تاریخ همراه داشت

ي بود. و اگر بنـا شـود   قابل انکار ریا حزب نازي) عامل غی( ها یپرستی آلمان عامل نژاد
قرار خواهند گرفت،  ترهاي باال اد پرستان جهان رده بندي شوند، بدون شک یهود در ردهژن

بـر مبنـاي همـین مسـأله نـژاد       ،اند هم اکنون کشوري که آنها به نام اسرائیل تشکیل داده
انـد و چـه    هاي هولناکی که براي تشکیل آن مرتکب شـده  پرستی تأسیس شده، چه جنایت

  شوند!! نایات وحشتناکی که براي نگهداري آن مرتکب میج
اند، و اگـر کسـی از غیـر نـژاد      را در نژاد خود محصور ساخته ×آنها حتی آئین موسی

یرد براي آنها جالب نیست. به همین دلیل تبلیغ و دعـوت بـه    یهود بخواهد این آئین را بپذ
کـه در  ؛ ضع خاص آنها سبب شـده کنند، و همین و میسوي آئین خود در میان اقوام دیگر ن

بـر دیگـران    يانظار جهانیان منفور گردند، چرا که مردم دنیا کسانی را که براي خود امتیاز
نـژاد پرسـتی   ؛ قائل باشند هرگز دوست ندارند. اصوالً همان گونـه کـه بـه آن اشـاره شـد     

هـا را   انسان اي از شرك است و به همین دلیل اسالم شدیداً با آن مبارزه کرده و همه شعبه
که امتیازشان تنهـا بـه تقـوي و جهـاد در راه خـدا و علـم برتـر        ؛ داند میاز یک پدر و مادر 
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  1خواهد بود.

  و جهاد و دانش به تقوات بشریامتیاز  تنها
د آدم و حوا معرفـی کـرد و بـراي همـه     نهاي روي زمین را فرز اسالم عزیز همه انسان

یگانه و صراط مستقیم قائل شد و بـراي هـیچ کـس    مسیر ، آنها خداي یگانه و قانون واحد
جز در تقواي بیشتر، جهاد برتـر در راه خـدا   ؛ نسبت به دیگري کمترین امتیازي را قائل نشد

هاي دیگر را بی اسـاس و بـی    و علم نورانی و ربانی که آنها را برتري شمرد و همه فضیلت
  پایه معرفی نمود.

 |انـد: بعـد از فـتح مکـه پیـامبر      ا نقل کردهمفسران در تفاسیر خود چنین روایاتی ر
فردي سیاه پوست بود) بر پشـت بـام کعبـه رفـت و     ( دستور داد: اذان بگویند، بالل حبشی

  اذان گفت.
کنم خداي را که پـدرم از دنیـا    میگفت: شکر ؛ که از آزاد شدگان بود» دعتاب بن اسی«

  رفت و چنین روزي را ندید!
کسـی را  » کالغ سـیاه «غیر از این  |ا رسول اهللانیز گفت: آی» حارث بن هشام«و 

  پیدا نکرد تا مؤذنش باشد؟!
هنگامی که دستور داده بود بـه فرزنـدان بیاضـه کـه      |اند: پیامبر بعضی دیگر گفته

 موالی به بزرگان آزاد شده یا بـه غیـر عـرب   ( در آورند »موالی« دختري از خود را به تزویج
                                                

  .358و  1/357ر نمونه: یتفس. 1
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فرمایید دخترانمان را بـه مـوالی     می گفتند: اي رسول خدا! آیاگویند) آنها تعجب کرده و   می
  1اي نازل شد. دهیم؟ که در این هنگام چنین آیه

هـا و   اي مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره« خداوند متعال فرمود:
شـما نـزد    ترین گرامی )ها مالك امتیاز نیست این( ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید قبیله

  2.»خداوند با تقواترین شماست
ذي  13و  12و  11روزهـاي  ( »ایام تشـریق « در اثناء |پیامبر« گوید: می »طبري«

الحجه) در سرزمین منی در حالی که بر شتري سوار بود، رو به سوي مردم کـرد و فرمـود:   
و نه عجـم  جم برعنه عرب ؛ پدرتان یکی است نیزاي مردم! بدانید: خداي شما یکی است و

مگون بر سیاه پوست، هیچ یک بر دیگـري   مگون و نه گند بر عرب، نه سیاه پوست بر گند
برتري ندارد مگر به تقوا، آگاه باشید! آیا من دستور الهی را به شـما رسـاندم؟ همـه گفتنـد:     

  1»!.آري! فرمود: این سخن را حاضران به غائبان برسانند

                                                
 .16/341: یو الجامع الحکام القرآن قرطب 9/90 يان بروسویروح الب. 1

 }د اللّه أَتْقاکُمها النّاس إِنّا خَلَقْناکُم منْ ذَکَرٍ و أُنْثى و جعلْناکُم شُعوبا و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عنْیا أَی{. 2
  .13حجرات: 

ق و هو یام التشریوسط ا یف یبمن |خطب رسول اهللاو حدثنا من شهد  یحدثن«نضره قال:  یعن اب. 1
ـ  یفضل لعرب ال الاها الناس! اال ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، یا ایر، فقال: یبع یعل ـ  یعل و ال  یعجم

، اال هل بلغت؟ قـالوا: نعـم؛   ياسود اال بالتقو یاحمر و ال الحمر عل یو ال السود عل یعرب یعل یلعجم
 .342-16/341: یالجامع الحکام القرآن قرطب» الغائببلغ الشاهد یقال: ل
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هـا   فرمود: خداوند به حسب |رسول خدا« گوید:نیز از ابی مالک اشعري نقل شده، 
 هـا و قلوبتـان نظـر    افکنـد، بلکـه بـه دل     نمـی  هاي شما و اموالتان نظـر  ها و جسم و نسب

نماید و شـما همگـی     می قلب صالحی دارد، خداوند به او لطف و محبتکه نماید، کسی   می
  1».استشم ترین شما نزد خدا باتقوا ترین فرزندان آدم هستید، و محبوب

، »اي م خانــهچپــر«، »پــرچم قــومی« ،»زبــان«، »خــون«، »نــژاد«اســالم مجموعــه 
ساقط کرده و به شـدت آنهـا    را »تجاهلی تعصبی«و به ویژه » آبا و اجدادي«ِ، »اي قبیله«

  را مطرود و منفور نموده است.
آن را رهـا سـازید کـه چیـز     « در مورد عصبیت جاهلیت نقل شـده:  |از رسول خدا

  2!»استمتعفنی 
همه شما فرزندان آدمید، و آدم از خاك آفریـده شـده، از   « نقل شده: |نیز از پیامبر

به طور قطع نزد خدا از حشراتی که در کثافات ؛ تفاخر به پدران بپرهیزید و اگر چنین نکنید
  1»!.د بودیخواه تر غوطه ورند پست

                                                
ـ یرسـول اهللا ص: ان اهللا ال «قـال:   يمالک االشعر یعن اب. 1 ـ   ینظرال ـ   یاحسـابکم وال ال  یانسـابکم وال ال

ه و انما انتم بنو یقلوبکم، فمن کان له قلب صالح تحنن اهللا عل ینظر الیاموالکم و لکن  یاجسامکم وال ال
 .16/341: یالجامع الحکام القرآن قر طب» تقاکمه ایآدم و احبکم ال

  ح مسلم.ی، به نقل از صح6/3348د قطب: یضالل القرآن س یف» دعوها فانها منتنه«ص:  یعن النب. 2
ـ  یفخرون بآبانهم او لین قوم ینتهیکلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب و ل«ص:  یعن النب. 1  یکونن اهـون عل

  .6/3348د قطب: یظالل القرآن، س یند بزار، فبه نقل از مس» اهللا من الجعالن
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کرونا ویروس آمـد و   آري آلودگی بشریت به تبعیض نژادي و عوامل آن بود. تا این که
نخست با زبان ذاتی و تکوینی خود به دنیا اعالم کرد، مـن کـه در ذاتـم ریزتـرین موجـود      

ها هرگز مرا با چشم غیر مسلح هیچ گاه نخواهید دید. و خود به ایـن   که شما انسان؛ هستم
بـه  را امر اعتراف خواهید کرد، با این حال که هیچ نیستم، چگونه آثار و افعال بسیار بزرگـی 

ام  این صحنه که آفریـده  ازکه چشم همه جهانیان ؛ از خود باقی گذاشتم متعال اذن خداوند
 هاي بزرگ و ادعاهاي عظیم بـر  ها که این همه از هیکل خیره گردیده است؟! و شما انسان

چگونه خود را برتر بر دیگـران  ؟ اید ید از خود چه اثري افتخار آفرین به جاي گذاشتهرخوردا
 خواهید  می اگر؛ با این که؟!یدخوردار نیست در حالی که هیچ از واقعیت و حقیقت بر؛ یددان می

  مثل من شوید!! تا فقط به او تکیه کنید باید؛ برسید باهیچ بودن به همه چیز
دیگر این که، طبق آنچه که خدا به من فرمان داده و مطابق دستوراتی که باید به اجرا 

اي از جهـان در   من فهمیدم غیر از خدا هر که باشد، در هر نقطه بگذارم، و به اجرا گذاشتم،
همـه بـا هـم     ،هر مقطعی از زمان، سیاه، سفید، سـرخ، تـابع هـر مکتـب و مسـلکی باشـد      

به جز ایـن کـه خداونـد بـه     ؛ مساویند. و هیچ امتیازي براي کسی نسبت به دیگري نیست
رویی با مردم به طور ه اطر در روبکسی امتیاز و برتري نسبت به دیگري داده باشد، بدین خ

یس و مرئوس، کاخ نشین و کوخ نشـین، رئـیس   ئیر، با رقمساوي برخورد کردم، با غنی و ف
که مجموعه سیاه پوسـتان  ؛ برخوردي عادالنه داشتم و همین باعث شد جمهور، جارو کش

 رموز تعلیم من حقیـر را بیاموزنـد و حرکـت کننـد و بـر ضـد حکومـت اسـتکباري و نـژاد         
د و تاج و تخت و سلطنت آنان را به خاك بکشانند و مجموعـه  نماین هاي غربی قیام پرست
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  چینند! پشتوانه عنکبوتی آنها را همانند خانه عنکبوت بر

  الهی اقتدار و کرونا ویروس
آیه کبـراي الهـی در قـوس نـزول اسـت.      ؛ کرونا ویروس همان گونه که قبالً گفته شد

چیزي نادیدنی و این همه آثار دیدنی که مایه شگفت جهانیان گردیده است! که دربـاره آن  
  باید چنین گفت: 

که همه خالیق را بـدون نگهبـان در   ؛ کرونا ویروس! تو کدام سرباز نامرئی خدا هستی
هستی و براي هـر چـه و بـه    اي؟! کرونا ویروس! هر که  هایشان حبس و زندان کرده خانه

دانم، که بدون اذن خدا وقتی برگی از   می ولی این را؛ دانم  نمی اي دست هر که درست شده
مگر این که از آن آگـاه   افتد نمی از درخت)( هیچ برگی« چه فرمود: چنان؛ افتد  نمی درختی

هـیچ  « رمـود: چـه ف  توانی جان یک نفر را بگیري، چنان تو نیز بدون اذن خدا نمی 1.»است
کانـه و ماهرانـه از    چه زیر 1».میرد، سرنوشتی است تعیین شده میکس جز به فرمان خدا ن

و هـیچ کـس جـاي    دهی  می کنی و در سراسر جهان جوالن میدست نخبگان دوران فرار 
پایـان  ؛ ؟، اکنـون کجـائی  ؟اي بیند، از کجـا حرکـت کـرده     نمی پاي تو را در سراسر جهان

کـه  ؛ ؟دامین سـرباز خـدا هسـتی   کـ ، هر آنی تصمیمت چیست؟ تـو  ؟سفرت امروز کجاست
  اي؟! هاي دنیا را در کشتن خود و اراده و تصمیمت عاجز کرده آزمایشگاه ترین پیشرفته

                                                
  .59انعام:  }علَمهایو ما تَسقُطُ منْ ورقَۀٍ إِالّ {. 1
 .145آل عمران:  }و ما کانَ لنَفْسٍ أَنْ تَموت إِالّ بِإِذْنِ اللّه کتابا مؤَجالً{. 1
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که ویال نشینان را امسال از رفـتن  ؛ کرونا ویروس! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی
که بی سـر و صـدا و بـدون    ؛ هستی به ویالهایشان محروم ساختی؟! تو کدامین سرباز خدا

این که مترصدي تو را رصد یـاب کنـد و بـدون ایـن کـه چشـمی بتوانـد تـو را ببینـد، در          
کنـی؟ تـو مـأمور     نفـوذ مـی   ،توسط نگهبانـان مسـلح   ؛هاي محافظت شده مکان ترین قوي

 به یقـین پروردگـار تـو در رصـد    « چه فرمود: ، چنان؟باشد  می تی که او در کمین همهسکی
  1.»کمین ستمگران) است(

که مـادر از  ؛ اي که زندگی را بر ما چون روز قیامت نموده؛ ؟تو کدامین سرباز خدا هستی
چـه   که مبادا بمیرد. چنـان ؛ نشیند  می کند و پدر از فرزندش با فاصله  می فرزند خویش فرار

 ن از برادر خودقیامت) که انسا( در آن روز« در برخورد پدر و مادر و فرزند در قیامت فرمود:
  1»!. گریزد و از مادر و پدرش، و زن و فرزندش  می

 رئـیس و ؛ غنـی  و هستی که چنین عدالتی داري ودرکشتن فقیـر  خدا باز توکدامین سر
  شناسی؟!  نمی گدا و وزیر،کارگر

ي خصوصـی هـم   ها هستی که ثروتمندان،ثروتشان دربیمارستان خدا باز کدامین سر تو
ثروتشان  براي نخستین بار و کند مین کفایتشان گز هر کفایتشان نکرده و تو براي دفع شر

یـک مرحلـه    چـه در  اگـر  بفهمانی، خواستی به آنها بد ال بینند،  نمی پشتوانه زندگی خود را

                                                
1 .}رْصادلَبِالْم کب14فجر:  }إِنَّ ر. 

  .36تا  34عبس:  }هیو صاحبته و بن هیو أُمه و أَب هیفرُّ الْمرْء منْ أَخیوم ی{. 1
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 خداونـد  آیـا « چنان چه فرمود:؛ خداست کافی بلکه وجود که ثروت هیچ نیست وافی، باشد
  1».کافی نیست؟!اش  بنده دفاع از) نجات و( براي

روتمندان جهان با شـنیدن  ثسهام و ثروت  ترین که قوي؛ ؟تو کدامین سرباز خدا هستی
اي و ثـروت و سهامشـان را یـک     نام تو و فهمیدن نرفتنت به زودي، لرزه بر تنشان انداخته

یی را کـه بـر اثـر    هـا   و چه بسیار از شهرها و آبـادي « چه فرمود: اي؟! چنان باره فرو ریخته
ویـران  ( هاي آنهاست که وانی نعمت، مست و مغرور شده بودند. هالك کردیم! این خانهفرا

  2.»شده) و بعد از آنان جز اندکی کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم
هایشان بـه دسـت خـویش زنـدانی کنـی.       مشان در خانه اي تا خالئق را به جر تو آمده

زندانبانی!! هر زندانی باید در زندان در خلـوت خـود رود و   زندانی به وسعت دنیا، بدون هیچ 
اي تـا قـدرت    اسارت وي گردیـده، بیندیشـد. تـو آمـده     لبه گناهی که مرتکب شده و عام

 ازاي تا سوال را پاسخ دهی و رفع شبهه کنـی   خالقت را به مخلوقاتش نشان دهی. تو آمده
هـا بـراي فقـرا و تمـام      تمام بیماري شوي! گفتند: اگر پولدار باشی درمان می میکسانی که 

اي تا بچشـانی   بري! تو آمده میها براي ثروتمندان است، اگر پولدار باشی از دنیا لذت  نعمت
 دیدیم کـه  میولی ما آنها را ن؛ اند هاي قبل بوده بر ما درد نیازمندانی را که در اطراف ما سال

ـ  و شرم نداشتن لباس نو و شـیرینی  از  در خانـه خودشـان را حـبس   ؛ زقالت عیـد نـورو  نتن

                                                
 .36زمر:  }س اللّه بِکاف عبدهیأَ لَ{. 1

  .36زمر:  }س اللّه بِکاف عبدهیأَ لَ{. 2
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  کردند و از عید نفرت داشتند و زمان عید در را به روي خود بستند.  می
از  کـه ؛ بر ما بچشانی درد خانه نشینی ایتام نیازمند را در روز سـیزده بـه در  ؛ اي تو آمده

 در جهت حفظ آبـرو  درد نداشتن کمترین وسیله حمل و نقل براي رفتن به تماشاي طبیعت
  !!حبوس ماندندخانه م

گانمـان برگـزار نکنـیم، تشـییع      اي تا مجلـس ختمـی بـر مـرد     کرونا ویروس! تو آمده
اي نباشد، تا همه مـردم   ردهجنازه و ختمی براي م عهاي همه ما چند نفره باشد. تشیی جنازه

  در مرگ یکسان بمیرند، و فقیر و غنی یکی باشند.
تابـه  ؛ هستی که آمده اياي  تجربه با و وماهر معلم درس آموز !توکدامینکرونا ویروس

 ي کالن راخرجها که چگونه برخی درمحافل فوت ومرگشان چه اندازه هزینه؛ ماتعلیم دهی
 شـبها  بیشـتر  نان خوردن درمنـزل نـدارد و   چه بسا همسایه آنها ترین  ولی نزدیک؛ کنند می

  !!؟کندمرده ات ترحم  و به تو داري خدا وانتظار خوابند  می باشکم گرسنه
اي ؛ هـا تفهـیم کنـی    هاي یگانه به همـه انسـان   اي با این نشانه کرونا ویروس! تو آمده

 همـه  مـادر  و پـدر ، اسـت  قـرآن کریم)یکـی  ( قانون زنـدگی انسان! چگونه خدا یکی است،
  ، دنیا و آخرت  آدم وحوا) است،قوانین وسنن الهی داراي روش یگانه است( بشریت یکی

گـاه بـوي    است، صراط مستقیم یکی اسـت، ولـی شـما هـیچ    با کمیت و طریق یگانه 
  اید ؟!   یگانگی را در روش و منش نیاموخته

 چـون ؛ که هریک به جاي این که از انس و الفت هسـتید ؛ اید شتهگچرا چنین معکوس 
گویـا هریـک بـر     کـه ، ایـد  نامتان انسان است به قدري از یگدیگر دور شده و فاصله گرفته
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   .اید دیگري کرونا گشته
کـه  ؛ ها و مرام منحط و روش مبهم مـا را  اي تا حقیقت ما انسان کرونا ویروس! تو آمده

خورد خودت، حقیقت مـا را بـه خـود مـا نشـان       بر یکدیگر کرونایی بیش نبودیم با بر خود
خوریم   نمی که پس از آن بفهمیم که واقعاً چون کرونا هستیم، و هیچ به درد یکدیگر؛ دهی

  از بیماري بیشتر از همدیگر فاصله بگیریم.جهت ممانعت  یداب
کـه مرگمـان بـود را بـر مـا      ؛ گیمان بزرگترین حقیقت زند تا اي کرونا ویروس! تو آمده

زنی. و زنگار طبیعـت را از دل مـا شستشـو     ری.و پرده غفلت از صفحه دل ما کنانزدیک کن
ـ   دهی، و نشانمان دهی که دست از آرزوهاي خود بر ردن زیـاد از مـا دور   داریم و بـدانیم م

همیشه رفتن به میدان جنگ نیاز نیست، کافی اسـت یـک بـار بـازار      ،ردننیست و براي م
  است.(و مرگ) ي و بازار میدان جنگ روب

اي که بر بشر نعمت سالمتیش کـه نـزد همـه هسـت، ولـی هـیچ کـس آن را         تو آمده
و لذت بـدهکار نیسـت و اي   را به وي یادآور شوي و بگویی: خداي تو به تو رفاه ؛ بیند مین

  اي شکر نعمتش را بدهکاري! بنده! این تو هستی که به خداي خود تا زنده
به یاد آورید) هنگامی را که پروردگارتان اعالم داشت: اگـر شـکر   ( و« چه فرمود: چنان

  1.»نعمت خود را) بر شما خواهم افزود( گذاري کنید
ات بدان، آن را از خطر و نـابودي   سرمایهپس مواظب باش هر آنچه را به تو عطا کرده 

                                                
  .7 م:یابراه }دنَّکُمیو إِذْ تَأَذَّنَ ربکُم لَئنْ شَکَرْتُم َألَز{. 1
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نا محرم و بیگانه در آن حفظ کن، سعی کن هر چه داري  حفظ کن، هرچه داري را از نفوذ
رود، بلکـه رو   جا مصرف کن، که اگر به جاي شایسته به کار گیري، نه این که هدر نمی هب

ن و هیچ حرکتی را جـز بـا   نگزی اي را جز به یاد او بر رود، هیچ اندیشه می به فزونی و رشد
نگزین، که اگر چنین بودي  او و هدفی را جز به مقصود او بر اشروع به نام او و هماهنگی ب

  اي!! دانی که در افق بلند رشد و کمال به کجا رسیده اي و خود نمی شکر نعمتش را نموده
ه بودیم و تا بیاوري، خدایی را که ما فراموش کرد مااي که به یاد کرونا ویروس! تو آمده

مأموریت خود را در سراسر جهان به پایان نرسانی و بشریت را هشدار ندهی و همـه را سـر   
هاي تخم گذاري شـیاطین جـن و    چون النه هاي همه که هم فره یاد او ننشانی، و تا دلس

را از این جمع ملعون و پلیـد تهـی نسـازي، و ظلمـت و تـاریکی آن را از آنهـا       ؛ انس است
بعید است با ما خـداحافظی  ؛ نگردانی ها را به سوي خداي نورانی بر توجه همه دلنزدایی و 

کنی، چرا که کرونا ویروس آثار گناه است و این اثر قهري است، تا زمانی که گناه باشد بـه  
هست، زمانی که گناه نبود دیگر جایی براي کرونـا  نیزکرونا ویروس  استناد قرآن و احادیث
  ویروس نخواهد بود.

که با این که دیدنی نبودي، چنین آثاري بزرگ ؛ اي ري کرونا ویروس اقتدار الهی بودهآ
  1».ازخدا)بترسد( دراین عبرتی است براي کسی که« چنان چه فرمود:اي!! باقی گذاشته

                                                
  .26النازعات:  }خْشىیذلک لَعبرَةً لمنْ  یإِنَّ ف{. 1
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  زمان شفا و کرونا ویروس

همان گونه که در معناي کرونا ویروس در مباحث ابتدایی این مقاله گذشت، مفهوم آن 
که توسط آدم و حوا تحقـق یافـت و علـت اصـلی ایـن      ؛ گناه و عصیان فرمان الهی بود اثر

؛ که با ترفند و فریب خود آدم و حـوا را وسوسـه کـرد   ؛ سه شیطان نفوذي بودومخالفت وس
چـه   پس از خوردن از درخت ممنوعه لباس از تن آدم و حـوا فـرو ریخـت و موقعیـت و آن    

خواسـتند کـه در     مـی  مش و لباس و خوراك و هر چـه جاي آرا -اعتبار براي آدم از بهشت
چنین کرونا ویروس نیز در زمـان معاصـر دقیقـاً     هم، همه را از آنان گرفت-اختیارشان بود،

دم رمشابه کرونا ویروس زمان آدم، به عنوان آثار مخالفت فرامین الهـی از ناحیـه همـه مـ    
تنها عامل آمدن کرونا شد. گویا زمان حاضر ظاهر گردید و چون همه گنهکار بودند، و گناه 

به عنوان آثار طبیعی گنـاه  ویروس . از کرونا آن است آثاراز حاکی که هر انسان با گناه خود
 کشور و به جهان ما تشریف بیاوریـد، بنـا  به که به منزل و آشیانه، به استان، ؛ دعوت نموده

جهانی است، نه این که میهمان دعوتی ؛ براین کرونا ویروس همان گونه که قبالً گفته شد
  خوانده باشد. میهمان نا

همه با استدالل به آیات و روایات و سنت شریفه نبـوي در ضـمن مقالـه،    ، بیانات فوق
اي  چرا که در نظام توحیدي هیچ فعلی از سوي هـیچ پدیـده  ؛ ثابت و مستدل و مستند است

در قـرآن اشـاره بـه همـین      »اذن« گیرد مگر به اذن او خواهد بود و همه واژه  نمی صورت
ال مـؤثر فـی   « :اي اسـت کـه   اصل و قاعـده  ،افعالی است، همان گونه که در فلسفه حیدتو

بـراین   . بنـا »هیچ تأثیر گذاري در عالم وجود جز خـدا نخواهـد بـود   « یعنی »الوجود اال اهللا
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الهـی  مگر این کـه بـه اذن   ؛ ان برساندسنااي نیست که خواه ضرر و یا نفعی به  هیچ پدیده
اگـر  « چه در خصوص معبودان دروغین خطاب به مشرکان فرمـود:  پذیرد، چنان صورت می

طرف سازند؟! و یـا اگـر    توانند گزند او را بر  می ها) بت( خدا زیانی براي من بخواهد، آیا آنها
بگو: خدا مـرا کـافی   « توانند جلو رحمت او را بگیرند؟! میرحمتی براي من بخواهد، آیا آنها 

  1.»کنند همه متوکالن بر او توکل می است و
که بـدون اذن خـدا   ؛ براین، کرونا ویروس مأمور الهی است و مشمول آیه فوق است بنا

 و نجوا کننـد « چه در جاي دیگر نیز فرمود: حق ضرر رساندن بر احدي نداشته است، چنان
  2».توانند برسانند میمسلمانان) ن( گان جز به اذن خدا هیچ ضرري به آنها

کرونا ویروس به عنوان عذاب الهی بر همه مـردم جهـان چیـره    ؛ هنگامی که ثابت شد
که خداوند خشم خود را بر مردم انـزال فرمـوده   ؛ شده و گستردگی آن دقیقاً نشانه آن است

 کرونـا ویـروس  ي ها فوتی تعداد 99سال  پنجم اسفند تا 98بهمن سال  حدي که از تااست،
خالف انتظار و بـر جهـان کنـونی سـنگین      و این حادثه رسید نفر 2,490,676 جهان به در

؛ که آیا پس از آن که خداوند بر جهان کنونی خشـم نمـوده  ؛ بوده است. اکنون باید بنگریم
ست یا نیست! و یا شرط توبه ایمان است، و چون بسـیاري از مـردم جهـان    هآیا جاي توبه 

                                                
1 .}ن ن یإِنْ أَرادأَراد أَو ضُرِّه فاتنَّ کاشلْ هبِضُرِّ ه ـبِ   یاللّهسقُـلْ ح هتمحر کاتسمنَّ ملْ هۀٍ همیبِرَح   اللّـه

 .38زمر:  }الْمتَوکِّلُونَ تَوکَّلُیه یعلَ

2 .} شَیلَو مهبِضار یس10مجادله:  }ئًا إِالّ بِإِذْنِ اللّه.  
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؛ ه همـه مـردم جهـان اگـر توبـه کننـد      د، و یا این کنشرائط توبه ندار و کنونی کافر هستند
جهان را از این کرونا ویروس نجات خواهد داد و راه توبه بـه روي همـه بـاز    مردم خداوند 
  است؟!

  آیا توبه بعد از خشم الهی؟

نگـریم بـه فرعـون و     میشود، نخست  هنگامی که به آیات قرآن مراجعه می، در این جا
پیامبرشان مسـتحق عـذاب    ×مقابل موسی قوم او هنگامی که با گناه و عصیان خود در

بـه توبـه متوسـل شـدند. کـه       تالهی شدند، فرعون و طرفدارانش در آستانه غرق و هالک
رود عظیم نیل) عبـور دادیـم و   ( بنی اسرائیل را از دریا« فرماید: میچه  چنان، پذیرفته نشده

امـن او را  د که غرقابلشکرش از سرظلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند، تا هنگامی  فرعون و
انـد   گرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودي جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده

  1».وجود ندارد و من از مسلمین هستم!
بـراي کسـانی کـه    « چـه فرمـود:   چنـان ؛ در جاي دیگر نیز بر عدم توبه تصریح کـرده 

گویـد: اآلن   مـی رسـد   مـی نها فرا دهند و هنگامی که مرگ یکی از آ  می کارهاي سوء انجام
هـا کسـانی    ایـن  ،رونـد  میتوبه کردم، توبه نیست و نه براي کسانی که در حال کفر از دنیا 

                                                
ا و عدوا حتّى إِذا أَدرکَه الْغَرَقُ قالَ آمنْت أَنَّه ال یلَ الْبحرَ فَأَتْبعهم فرْعونُ و جنُوده بغْیإِسرائ یو جاوزنا بِبن{. 1

  .91و  90ونس: ی }نَیلَ و أَنَا منَ الْمسلمیآمنَت بِه بنُوا إِسرائ يإِله إِالَّ الَّذ

zeinabian.ir



 )613(دوم/ کرونا ویروس در بعد اخروي  فصل 

  1».ایم هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده
ـ ؛ که در دریا غرق شده؛ جا توبه فرعون پس از زمانی بود در این اسـتفهام   اکه خداوند ب

حاال زمان توبه است که عصیان گـر بـوده و از مفسـدان بـودي و بـه      آیا « انکاري فرمود:
 و پس از آن نیز جهـت تأییـد مطلـب فرمـود:    2»اي؟ که عذاب است) رسیده( استحقاق خود

دهیم تا عبرتی بـراي آینـدگان باشـی و بسـیاري از       می از آب) نجات( نت رابدپس امروز «
  3.»مردم از آیات ما غافلند

که همه راهها را مسدود ؛ گهان آمد و داراي طمطراق عجیبی بود آري کرونا ویروس نا
 واین نبود؛ کرد و اجتماعات را پاشیده و پراکنده ساخت، و به سرعت جان بسیاري را گرفت

حتمـی واسـتحقاق عـذاب آن     اکنـون بـه کیفـر    گناهانی که مرتکب شـدند و  به خاطر جز
معصیبتی به شـما رسـد بـه خـاطر اعمـالی      هر « چرا که فرمود:، اند شده گرفتار ازسوي خدا

  1.»کند و بسیاري را نیز عفو می اید که انجام داده؛ است
آري طبق این آیات براي رهایی از کرونا ویروس راهی نیست، و مسیر توبه براي مردم 

هاي مردم که به وسیله کرونا ویروس به وجـود   مسدود است، چون جنازه فرعون و یا جنازه

                                                
ـ   یعملُونَ السینَ یست التَّوبۀُ للَّذیو لَ{. 1 نَ یتُبـت أَْآلنَ و الَ الَّـذ   یئات حتّى إِذا حضَرَ أَحدهم الْمـوت قـالَ إِنّ

  .18نساء:  }مایأَعتَدنا لَهم عذابا أَلموتُونَ و هم کُفّار أُولئک ی
2 .}صع قَد دیآْآلنَ وفْسنَ الْمم کُنْت لُ وقَب 91ونس: ی }نَیت.  
  .92ونس: ی }اتنا لَغافلُونَیرًا منَ النّاسِ عنْ آیۀً و إِنَّ کَثیک بِبدنک لتَکُونَ لمنْ خَلْفَک آیوم نُنَجیفَالْ{. 3
 .30: يشور }رٍیعفُوا عنْ کَثیکُم و یدیبۀٍ فَبِما کَسبت أَیو ما أَصابکُم منْ مص{. 1
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کـه از  ؛ هاي درس آموز است تا درسـی بـراي کسـانی باشـد     مهمترین عبرتاز جمله ؛ آمده
  کنند. میآیات الهی غافلند و همواره مسیر هوس و انحرافی خود را طی 

  قبولی توبه به شرط ایمان

معبـود خـود) انتخـاب    ( آنها که گوساله را« فرمود:  ×خداوند متعال درباره قوم موسی
رسد و این چنـین کسـانی    میبه زودي خشم پروردگار و ذلت در زندگی دنیا به آنها ؛ کردند

دهیم، آنها که گناه کننـد و بعـد از آن توبـه نماینـد و      میکیفر  را بندند  می بر خدا) افترا( که
  1.»امید عفو او را دارند زیرا) پروردگار تو در پی آن آمرزنده و مهربان است( ایمان آورند

که هیچ واقعیتـی نـدارد بـه عنـوان معبـود      ؛ اي را به عنوان بت گوساله ×قوم موسی
اعتبـار و  ؛ نان بـه گوسـاله بـه عنـوان معبـود     آ ،اتخاذ کردند، یعنی در خارج حقیقتی نداشت

یعنـی  ؛ ند، که این کار در مقایسه با حقیقت که اصالً بت جایگـاه خـارجی نـدارد   دجایگاه دا
به وجود آن عالم نیست. و دوم ایـن کـه پنـدار شـرك     دهند که خدا  میآنان به چیزي خبر 

کـه  ؛ چه گرفتن دستگاه الهی اسـت  افتراء به خداست، چینن اقدامی از قوم موسی، به بازي
کـه ایـن نتیجـه دروغ و افتـراء بسـتن بـه       ؛ موجب خشم و خواري در زندگی دنیوي اسـت 

  خداست.
چیـزي   دراین باره در آیه که چیست؟ قرآن صریحاً »ذلت« و »غضب« اما در خصوص

                                                
نَ یو الَّـذ  نَیالْمفْتَر يا و کَذلک نَجزِیاةِ الدنْیالْح ینالُهم غَضَب منْ ربهِم و ذلَّۀٌ فینَ اتَّخَذُوا الْعجلَ سیإِنَّ الَّذ{. 1

  .153و  152اعراف:  }میئات ثُم تابوا منْ بعدها و آمنُوا إِنَّ ربک منْ بعدها لَغَفُور رحیالسعملُوا 
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هـا و مشـکالتی بـوده     ها و گرفتـاري  بختی البته ممکن است اشاره به بد ،ذکر نکرده است
که بعد از این ماجرا و قبل از حکومت در بیت المقدس، دامان اسرائیلیان را گرفت، یا ؛ باشد

چنـین  که به عنوان کیفر و مجازات در برابر ؛ اشاره به مأموریت عجیب کشتار یکدیگر باشد
  گناه سنگینی به آنها داده شد.

که بنی اسرائیل به گناه مرتکب شدند و بعد از آن پشـیمان   ،جا در برخورد با آیه در این
  مشمول عفو الهی واقع نشدند؟!؛ چگونه با این وصف؛ ستها شدند و این نشانه توبه آن

شـود، بلکـه    مـی در پاسخ باید گفت: پشیمانی از گناه، در حقیقت توبه از گناه محسوب ن
گردد و تمـام العلـه     می پشیمانی جزئی از علل توبه است و به بیان دیگر جزء العله محسوب

  براي توبه نیست.
گناه بت پرستی و سجده در برابر گوساله، آن هم در آن مقیاس وسـیع و   ،دیگر این که

گنـاه  ؛ ند.بود یدهد ت کهگسترده، در آن مدت کوتاه، آن هم براي جمعی که آن همه معجزا
کوچکی نبود که به این سادگی بخشیده شود، بلکه باید اینان غضب پروردگـار را ببیننـد و   

بندند را به پیکر خود احساس   می طعم ذلت را بچشند و شالق کیفر کسانی که به خدا افترا
    تا بار دیگر به آسانی به فکر گناه عظیمی نیفتند.؛ کنند

و ( آنها که گناه کنند و پس از آن توبـه نماینـد  « مود:در آیه بعد فر؛ جهت توضیح بیشتر
مرزنده و مهربـان  آامید عفو او را دارند چون) پروردگار تو در پی آن ( دو مرتبه) ایمان آورند،

zeinabian.ir



 ترین معلّم بشریت در اسالم کرونا ویروس عالی)  616(    

  1.»است
هاي ایمان قوم بنی اسرائیل در حال گناه متزلزل بود، چـرا   پایه؛ نکته مهم این است که

شدند و چون مرتکب شدند، ایمان حقیقی و کامـل   میقوي بود، آنان آلوده به گناه ن اگر که
سبب عفـو و بخشـش الهـی قـرار نگرفـت،      ؛ بعد از آن بهرا برخوردار نبودند، بدین خاطر تو

 . و»نوشـد ایمـان نـدارد     می شرابخوار به هنگامی که شراب« همان گونه که در اخبار آمده:
  »کند ایمان ندارد. زنا می زناکار نیز در حالی که«

. آري شـود  مـی  دهد و کم نور و تاریک و کـم اثـر    می یعنی ایمان فروغ خود را از دست
 ؛را ذکر کرد» امنوا«دوباره کلمه  جهتبدین ؛ شود توبه همراه با چنین ایمانی پذیرفته نمی

یعنی دوباره ایمان حقیقی به خدا تجدید نمایند و از هر گونه شرك و نافرمـانی بازگردنـد   «
  2.»بخشد و او مهربان است میپروردگار تو بعد از آن، آنان را 

توبه بدون ایمان حقیقـی مـؤثر و پـذیرا نخواهـد بـود،      ؛ آري، نتیجه گفتار این است که
 18چه در آیه  کم اثر است، چنان؛ کم فروغ که ایمان؛ چه در این آیه مذکور ذکر شد چنان

از سوره نساء نیز قبالً ذکر شد، که توبه حق کسی نیسـت کـه گنـاهی را مرتکـب شـود و      
در آن حال توبه کنـد. و  ؛ گردید هنگامی که به کیفر گناهش گرفتار شد یا با خطر رو به رو

نـدارد، آري توبـه بـدون    نیز براي کفاري که در حال کفر از دنیا روند نیز حق توبـه وجـود   

                                                
 .153اعراف: . 1

  .153اعراف: . 2
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  ایمان حقیقی در اسالم جایگاهی ندارد.
براین، بیشترین مردم جهان که به خداي متعال ایمـان نداشـته و کافرنـد. البـد تـا       بنا
همـواره برخـوردار    ،به گناه آلودگی دارند و از آثار آن کـه کرونـا ویـروس باشـد     که زمانی

  خواهند بود.
که ریشه اصلی این بال گناه است، و اگر چنـین  ؛ ببرنداگر همه مردم جهان بدانند و پی 

هاي ملی به جهانیان ابـالغ گـردد و    فرهنگی بر جهان کنونی حاکم نیست، از طریق رسانه
 کنند،وتوبـه نماینـد،چنان چـه فرمـود:     بلند دعا باوحدت کامل دست به تضرع وانابه و همه

توبه کنید توبه خالصی، امید است با این کـار پروردگارتـان    !اید اي کسانی که ایمان آورده«
هایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جـاري اسـت    گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ

  1.»وارد کند
جـا کـه    اند، تا آن در این که توبه نصوح چیست؟ تفسیرهاي زیادي براي آن ذکر کرده

  1اند. بیست و سه تفسیر دانسته بعضی شماره تفسیرهاي آن را بالغ بر
از توبـه   |از حضـرت » معاذ بن جبل«که ، نقل شده |ولی در حدیثی از پیامبر

گشت بـه گنـاه    آن است که شخص توبه کننده به هیچ وجه باز« نصوح سوال کرد: فرمود:

                                                
ـ ینَ آمنُوا تُوبوا إِلَى اللّه تَوبۀً نَصوحا عسى ربکُم أَنْ یها الَّذیا أَی{. 1 س نْکُمئایکَفِّرَ ع و کُمـ ت دخلَکُم جنّـات  ی

 .8م: یتحر }منْ تَحتها اْألَنْهار يتَجر

  .10/6766: یالجامع الحکام القرآن قرطب. 1
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  1.»گردد مینکند، آن چنان که شیر به پستان هرگز باز ن
اي از سوي همه مـردم صـورت گرفـت و     چنین توبهبا توجه به تعبیر آیه شریفه، وقتی 

آلوده آنان را از زنگار گناه پاکیزه و طاهر  دحقیقتاً به طور خالصانه توبه کردند و خداوند وجو
بـه  ؛ شـته باشـند  به طوري که لیاقـت دا ؛ یدانگردنمود و درون و برون آنان را پاك و زالل 

کـه بـراي آنهـا مهیـا     ؛ آفرینـی اسـت   هاي بهشتی وارد شوند، این بهترین حالت نشاط باغ
  گردیده است.

اي که تازه به دنیا آمده و از هـر   همانند بچه؛ شود  می پس از توبه، آن چنان پاك از گناه
  .گناهی معصوم است

عالوه بر این که، وقتی توبه نصوح تحقق یافت، تمـام گناهـانی را کـه مرتکـب شـده،      
عالوه بر این که بخشیده شده، ولی باز در سایه رحمت خدا قرار خواهد گرفت و مجموعـه  

مگرکسـانی کـه   « چنان چه فرمود:؛ گردد میتبدیل به حسنات و فیوضات الهی  گناهان نیز
گناهـان آنـان را بـه حسـنات      کـه خداونـد   الح انجام دهندوایمان آورندوعمل ص توبه کنند

  1».همواره آمرزنده ومهربان بوده است خداوند و کند می تبدیل
چه زیبا و گفتنی است، که گناه از آدم سر زد که اثر آن به عنـوان کرونـا ویـروس، او و    

                                                
رجع یتوب التائب ثم ال یا رسول اهللا ! ما التوبه النصوح؟ قال: ان یقال معاذ بن جبل: «عن ابن عباس قال: . 1

 .10/318ان: یمجمع الب» الضرع یعود اللبن الیذنب کما ال  یف

1 .} کلئا فَأُوحالً صالملَ عمع نَ وآم و نْ تابیإِالّ مس لُ اللّهدح  یبا رغَفُـور کانَ اللّـه و ناتسح هِمـا یئاتم{ 
 .70فرقان:
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فرزنـدان   و اکنون که را بخشید خداوند او و واو توبه کرد بیرون کرد بهشت از را همسرش
توبـه   اگرهمه، اند هکرونا ویروس) گرفتار شد( آن دو به خاطر عصیان و گناه به عذاب الهی

که قابل قیاس با بهشت آدم و حوا نخواهد بـود، بـا   ؛ شوند میند همه باز به بهشتی وارد نک
  ارند.دو اعمال نیک قبول شده  تبدیل شده حسناتبه این که همه گناهانشان 

سـوگند یـاد کـنم! اگـر     ؛ استناد به آیات و روایات اسالمی شایسته است آري با اعتماد و
همه مردم چنین توبه کنند، خداوند وعده بخشش داده است و در وعـده الهـی هـیچ نبایـد     

وفا کنید تا من نیز به پیمان شما  اید به پیمانی که با من بسته« چه فرمود: شک کرد، چنان
  2.»باشد تر از خداوند راستگوکیست که « و نیز فرمود: 1.»وفا کنم

نقـل   ×چه از امام بـاقر  عالوه بر این، اسالم به قدري درباره توبه تأکید کرده، چنان
؛ که بیش از کسـی اسـت کـه   ؛ شود میآن چنان شاد اش  خداوند از توبه بنده« شده، فرمود:

رکب و توشه خود را در بیابان در یک شب تاریک گم کـرده و سـپس بـا یـافتن آن شـاد      م
  1.»گردد

چون کسـی اسـت کـه     کسی که از گناه توبه کند، هم« نقل شده: ×نیز از امام باقر
کنـد ماننـد     مـی  در حالی کـه اسـتغفار  ؛ اصالً گناه نکرده و کسی که به گناه خود ادامه دهد

                                                
 .40بقره:  }أُوف بِعهدکُم يأَوفُوا بِعهد{. 1

2 .}نَ اللّهقُ مدنْ أَصد م87نساء:  }ثًایح. 

له ظلمـاء،  یل یاشد فرحا بتوبه عبده من رجل اضل راحلته و زاده ف یان اهللا تعال«قال:  ×جعفر یعن اب. 1
  .8ث:ی/ باب التوبه حد2: یاصول کاف» فوجدها
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  1.»ندک  می کسی است که مسخره

  شناخت دشمن نفوذي و کرونا ویروس
کرونا ویروس پا بـه عرصـه وجـود گـذارد و غالـب مـردم معاصـر بـه          ،پیش از آن که

 چنـان دقـت   اند و بـه امـور مخفـی و ناپیـدا آن     هاي محسوس و مشهود توجه داشته پدیده
نیـز داراي  نمودند، مگر این که به آنان هشدار داده شود. گر چه امـور مخفـی و ناپیـدا      نمی

ولـی بـه   ؛ شـد   مـی  کـه تـوجهی   ،که به مراتب ابتدایی و ظاهري آن ممکن بود، مراتب بود
جـز ایـن کـه کارشناسـان     ؛ گردیـد   نمـی  مراتب عمیق و زیاد پنهانی آن هرگز توجه و دقت

قبـل از آمـدن کرونـا ویـروس      ،متخصص و عمیق به تبیین و تشریح آنها بپردازد. بنابراین
  ها جایگاهی نداشت. چنان در دیدگاهها و اندیشه ها نیدها و نادیبسیاري از ناپیدا

بـا   يچ فـرد یهـ ؛ کـه  آري زمانی که این موجود نامرئی در میدان آمد و با توجه به این
چیزي از یک سو موجـب   ، این پدیده با این نادن آن نبودیر مسلح قادر بر دینگاه و چشم غ

 تاحدي کـه  را تسخیر خود نمود، جهاننان چ؛ ی شده و از سوي دیگرونشگفت جهانیان کن
 يبـرا کـه  ؛ هیچ قدرتی، توان توقف مردم را نداشت، همه را در هر سویی به توقف کشـاند 

 جز دست حیرت زیر دندان گذاشته و با سکوت به شگفتی و عظمـت آن نبود  یراهبشریت 
  چه بگوید. داند مین رفته است و فرو

                                                
ـ  «قال:  ×جعفر یعن اب. 1 ـ یالتائب من الذنب کمن ال ذنب لـه و المق الـذنب و هـو مسـتغفر منـه      یم عل

  .10ث ی/ باب التوبه حد2: یاصول کاف» کالمستهزء
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  .بحث درباره آن گذشتدر ایجاد کرونا ویروس همان گونه که 
شیطان نفوذي با میدانی که خداوند به او داده بود، در حد وسوسـه در میـدان    :نخست
؛ که البته اسباب فریب هـم بـا خـود همـراه داشـت     ، دل و قلب آدم) نفوذ کرد( ناموس خدا

شیطان او را وسوسه کرد و گفـت: اي  « چه خداوند متعال از قول شیطان نقل فرمود: چنان
  1»!لکی زوال ناپذیر راهنمایی کنم؟خواهی تو را به درخت زندگی جاوید و م آیا میآدم! 

سـپس شـیطان آن دو را   « اي دیگر فرمود: دم به گونهآشیطان بر  ،نیز در وسوسه دیگر
چه را از اندامشان پنهان بود، آشکار سازد و گفت: پروردگارتـان شـما را    وسوسه کرد، تا آن

یـا  ؛ اگر از آن بخورید) فرشته خواهید شـد ( مگر به خاطر این که ؛از این درخت نهی نکرده
که مـن بـراي شـما از خیـر      ،در بهشت) خواهید ماند، و براي آنها سوگند یاد کرد( جاودانه
  2.»!خواهانم

داراي دلـی پـاك و   ، حیات و زندگیشان قرار داشتند ءآدم و حوا در ابتدا ؛گفتنی است که
ن را نداشتند که کسی به آنها دروغ بگوید و این زمینه صـداقت  زالل بودند، و هرگز پندار آ

  .گردیدآنها، میدان مساعدي براي حیله گري شیطان شد. آري نخستین زمینه نفوذ شیطان 
هـاي فریـب خـود را از چنـد      هنگامی که شیطان تصمیم بر فریب آدم و حوا گرفت، راه

                                                
 .120طه:  }بلىیا آدم هلْ أَدلُّک على شَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال یطانُ قالَ یه الشَّیفَوسوس إِلَ{. 1

سوآتهِما و قالَ ما نَهاکُما ربکُما عنْ هـذه الشَّـجرَةِ إِالّ أَنْ    عنْهما منْ يلَهما ما وورِ يبدیطانُ لیفَوسوس لَهما الشَّ{. 2
  .21- 20اعراف:  }نَیلَکُما لَمنَ النّاصح یو قاسمهما إِنّ نَینِ أَو تَکُونا منَ الْخالدیتَکُونا ملَکَ
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خدا کرده بود و حتی نماز چهـار  طریق منظم کرد، چون قبل از آدم شش هزار سال بندگی 
هزار ساله براي خداوند خوانده بود، و تجربـه زیـاد داشـت، نخسـت، از صـداقت آدم سـوء       

  ورزد بدون این که تحقیق کند.  می که به زودي بر غیر خود اعتماد؛ استفاده کرد
مگر ایـن  ؛ دم دروغ گفت، که خداوند شما را از این درخت نهی نکردهآکه به  این :دوم

شوید و یا جاودانه در بهشت خواهید ماند، آدرس اشتباه بـه    می که اگر از آن بخورید فرشته
آدم داد، چون همین که آدم از درخت خورد فرشته نشد و جاودانـه در بهشـت نمانـد. بلکـه     

کارنـد   لباس حیا) از بدنشان به زیر افتاد، بدین خاطر کسانی که گنـه ( هاي آدم و حوا لباس
  نخستین اثر گناه رفتن حیا از وجود گنهکار است.؛ اي بزرگدر مقابل خد

جهت تأثیر کالمش در دل آدم و حوا قسم یاد کرد، چون افراد ساده لوح با قسم  سوم:
و « چـه فرمـود:   چنان؛ گیرند میبه خدا و مقدسات دین زود تحت تأثیر اهداف شیاطین قرا 

  1.»براي آنها سوگند یاد کرد
مـن  « چه گفـت:  چنان؛ دنمور قالب دلسوز و خیرخواه قلمداد د این که خود را چهارم:

  1.»خواهانم خیر ازبراي شما 
چیره شد، که پـس از آن آدم و   آدم و حوا به طور جدي دلبر ،شیطان با این ابراز فریب

جا شیطان به هدف خود نائل گردید. چون هـدف او   در این وحوا از درخت ممنوعه خوردند 

                                                
 .21اعراف:  }و قاسمهما{. 1

نّ{. 1   .22اعراف:  }نَیلَکُما لَمنَ النّاصح یإِ
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 هم بر این امر قسم یاد کـرده بـود، چنـان    این وپیش ازمخالفت فرمان خداوند متعال بود. 
گفت: به عزتت سوگند! همه آنان را گمراه خواهم کرد مگـر  « چه به نقل از شیطان فرمود:

  1.»بندگان خالص تو از میان آنها
ازسـوي  که اولین مخالفت فرمـان خدا ؛ م توسط شیطان بودو این نخستین گول زدن آد

اسـت کـه    هیصورت گرفت، در نتیجه گناه و عصیان از همین جا شروع شد. خوب بدی آدم
ها، خشکسالی، بی برکتـی و   قحطی، ي مختلفها گناه آثاري را به دنبال دارد که به صورت

براي بنی اسرائیل وارد شـد و در   اي که ه گانههاي آسمانی، نزول بالهاي نُ ها، صاعقه زلزله
یکی از صادیق بارز آثار گناهان متراکم بر جهان کنونی اسـت،  ؛ زمان معاصر کرونا ویروس

؛ تمام موقعیت خود را از دست داد، مهمتر از همه؛ آدم همین که مخالفت فرمان خدا را کرد
وردار بـود خـارج   هـا برخـ   یشان از بدنشان فرو ریخت و از بهشت که از همه نعمت ها لباس

اسـت کـه    حـوا  آدم و بر حتی جاي تاسف شدید ،وچه را داشت از دست داد ردید و هر آنگ
 آدم، که پـس از آن طبـق نقـل روایـات    ؛ توقف ننمودند بهشت در یک روز بیش از؛ آن دو

سیصد سال گریست و سر به آسمان بلند نکرد، تا بعداً با آموختن کلماتی به نام پـنج تـن و   
  1و توسل به آنان خداوند او را بخشید.اهل بیت 

یکی از بزرگترین مشکالت جهان کنونی کرونـا ویـروس اسـت کـه،     ؛ بدیهی است که

                                                
 .83و  82ص:  }نَیإِالّ عبادك منْهم الْمخْلَص نَینَّهم أَجمعیقالَ فَبِعزَّتک َألُغْوِ{. 1

  .37بقره: . 1
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چون به استناد آیات قرآن از طرف خداوند متعال مأموریت دارد و در مأموریتش هیچ کوتـاه  
مـرگ کشـانده   و چه بسیار از افراد و وابستگان و خویشاوندان من و شما را به کام  آید نمی
که عامل آن به استناد قـرآن  ؛ همین بلیه بزرگ به وسیله عامل نفوذي به وجود آمده ،است

اي در هـر زمـانی بـراي هـر کشـوري بـه ویـژه         شیطان ملعون بود. شما بنگرید هر حادثه
هاي فاحشـی   مملکت ایران فرا رسید و بسیاري از مردم یا کشته و یا زخمی شده و یا ضربه

ولـی همـین    ه،. در نخست وضعیت معلوم نبـود گردیدهتصادي این کشور وارد به وضعیت اق
فتنه دانه دانه توسط سربازان گمنام  هاي اصلی که گرد و غبار اغتشاش فرو نشست و مهره

در نهایت ریشه اصلی بـه   ،دستگیر شدند و پاي میز محاکمه حاضر گردیدند #امام عصر
کـه  ، شـروع شـده   اصـلی  يها مهره طبی گناه توس ساده لوح و برخی عوامل نمودن اغفال

را از اسـاتید کارکشـته خـود در     ها همان عامل نفوذي بوده است، آري عوامل نفوذ تمام راه
هم ارتباط فرهنگـی شـیاطین را   که  همان گونه؛ بینند میي آموزش مراودات و مجالس سرّ

کنند، تـا    می مخفیانه القاءو شیاطین به دوستان خود مطالبی « چه فرمود: ظاهر نمود، چنان
آیـا بـه   « که فرمود: ،و هم شاگردان شیاطین را معرفی نمود 1.»خیزند با شما به مجادله بر

شوند؟! آنها بر هر دروغ گوي گنهکار نازل  شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می
  2.»دروغگو هستندکنند و بیشترشان  میبه دیگران) القاء ( شنوند  می چه را گردند آن می

                                                
 .121انعام:  }جادلُوکُمیائهِم لیوحونَ إِلى أَولینَ لَیاطیإِنَّ الشَّ{. 1

شـعراء:   }لْقُونَ السـمع و أَکْثَـرُهم کـاذبونَ   ی مٍیتَنَزَّلُ على کُلِّ أَفّاك أَث نُیاطیهلْ أُنَبئُکُم على منْ تَنَزَّلُ الشَّ{. 2
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که پرچم نظام جمهوري اسالمی ایران چهـل و دو سـال    ،براي همه مردم روشن است
اسالم نهاده شـده،   زپایه این پرچم بر خون پاك شهداي عزی و که به اهتزاز در آمده؛ است

ولی در باطن آب حیاتی است که ریشه شـجره   ،ظاهر رنگش سرخ است و این خون گرچه
کـه  ؛ همواره بر سراسر جهان طنین انداز اسـت اش  ین درخت پاکیزه میوهباشد، و ا میطیبه 

بـر   ،باران رحمـتش رات اوداي با استقامت و استوار که به مق اکنون میوه آن به وسیله شاخه
به ویژه بر سر ایران، در قالب وجود با برکت فرزند خلف صالح، زاهد، عـارف   ،سراسر جهان

دار خیمه علوي و جانشـین بـه حـق حضـرت صـاحب        سکان ×باهللا و عاشق اهل بیت
و عاشقان اهل بیت و منتظران  ،لبریزاستاي حضرت آیه اهللا العظمی امام خامنه؛ #االمر

اند. ایـن حکومـت    ر مرد دوختهبهمه چشم به وجود مقدس و پاك این اَ ،ظهور به امر الهی
کـه   ،به مردم بـر تصـویب آن  قاط ءها و ارکان و اصول آن، به ویژه قانون اساسی و آرا پایه

 وشـود،   مـی  یعنی والیت فقیه) انجـام ( اجراي همه آنها زیر نظر با کفایت ولی امر مسلمین
که شامل دو ؛ این مجموعه به عنوان نظام مقدس جمهوري خواه مفهومی و خواه مصداقی

اي)  ره) و دیگـري حضـرت امـام خامنـه    ( یکـی حضـرت امـام خمینـی    ( رهبر عظیم الشأن
کنون مقدس بوده و همواره سبب اعتالي اسالم و حکومـت اسـالمی در جهـان     تا شود می

که چشم همـه   ،اي در اوج اقتدار قرار گرفته ، به ویژه اکنون که ایران به گونهگردیده است
  و اضطراب منتهی شده است. همستکبران عالم به خوف و ترس و دلهر

                                                                                                              
  .223و  221
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پـس از   و، شمی رفسـنجانی ها  اکبرزمان  از اند که هایی بوده دوم حکومت، دولت هشاخ
 قوه اجرائـی کشـور  او سید محمد خاتمی، محمود احمدي نژاد و بعد حسن روحانی، تاکنون 

به عنـوان مأموریـت از آمریکـا و اسـرائیل و     آنان سال است که  32 واند  دوش داشته بر را
مسـتقیم  انگلیس بر چپاول و غارت و دزدیدن و اختالس به ابعـاد مختلـف بـه طـور غیـر      

ها خودشان در اخبار فضاي مجازي  یگونه که اسرائیل اند. همان منصوب شده و موظف شده
مـأموران مـا و وکـالي مـا هسـتند و حجـه        تـرین   اند: دولت ایران عالی به طور مکرر گفته

 يناکارآمـد  قرائتی: مثال خوبی براي پاکی نظـام و  قرآن مفسر و استادوالمسلمین االسالم 
  زند: توجه بفرمایید: میولت) د( قوه مجریه

ارش تـو  گبینی بوي سی مینشینی کنار یک نفري   می شوي، میشما سوار یک اتوبوسی 
نگـري دهـانش    مـی نشـینی،    می روي جاي دیگر کنار یک نفر دیگري  می کند، میرا اذیت 

نشـینی کنـار     مـی  ،کنـی   می دهی، جاي سوم انتخاب میدهد، باز انتقال مکان  میبوي سیر 
شـوي،   میاز بوي تعفن او متنفر  ،خرابکاري کردهاش  شوي که بچه میفرد دیگري، متوجه 

بایـد در هـر   ، ن همه سختی، جداً قابل تحمل نیست و بسیار سخت اسـت ایاین وضعیت با 
توانی از اتوبوس خارج شـده    نمی حال شکیبایی به خرج داد و در نهایت تحمل کرد. اما شما

چون اصل اتوبوس و راننده آن و میزان سرعت و امید به این که سرنشینان  ،ويو بیرون ر
 به مقصد خواهند رسید، همه درست و صحیح اسـت، و شـما بـه آن    به سالمت در هر حال

دارا هستی از اتوبوس سالم و راننده سالم! کـه قطعـاً    ؛چه که به سالمت به مقصد برسی را
راننـده   مصداق اتوبـوس سـالم و  ؛ رهبري این نظام وجمهوري اسالمی  این را قبول داري،
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 دیدي، همـه عمـل کـرد    ها پلیدي و ها کثافت کاري نامالیمات و آنچه از و باشند،  می سالم
هـاي   اتوبـوس ؛ ترك کنید اتوبوس را اگر؛ دولت است که به نظام کاري ندارد قوه مجریه و

 اروپا، انگلیس، فرانسه، صهیونیسـم  رسانند، شما اتوبوس آمریکا،  نمی دیگر شما را به مقصد
ستند، حاال بعضی از مسـئولین اگـر   م شان ها خراب و هم راننده را بنگرید، هم اصل اتوبوس
اصـل  بودن این دلیل بر ناسالم  ،کنند میدهند و حق کشی  میچه خطایی، اختالسی انجام 

 در پس بایـد ؛ ندارد وراننده سالم دیگري وجود نظام و رهبر آن نخواهد بود، وچون اتوبوس
بایـد خـالف   ؛ جلوگیري کرد و داد هشدار ي رامسافر خالف هر و همین اتوبوس باقی ماند
ولی از اصل نظـام و رهبـري نبایـد روي گـردان بشـویم، چـون       ؛ هر مسئولی را هشدار داد

  که بر گردن همه ماست.؛ امانتی از ناحیه شهداي انقالب است
همان گونه که عامل نفوذي، پدر و مادر کافه بشـریت  مردم عزیز و ملت شریف ایران! 

سـم  قایـن عوامـل نفـوذي     ،و من و شما را در بهشت بی لبـاس کـرد و شـرمنده سـاخت    
اند، بدبختی و ضاللت و گمراهی را در دنیا و عذاب جاودانه اخـروي را بـراي مـن و     خورده

  شما رقم بزنند.
؛ داد |پیـامبر اسـالم  را به  مسمومیزنی یهود خوراك ، اید در اخبار دیده و یا شنیده

بـه عنـوان پیـامبر آخـر      |عامل نفوذي بود، امروز نبایستی بـا نـام محمـد    درحالی که
هـا باشـد.    در روي کره زمین سر زبـان  ×و عیسی ×سخنی از حضرت موسی ،الزمان

 ^که پیروان حضـرت موسـی و عیسـی   ؛ ولی بسیاري مردم یهودي و یا مسیحی هستند
ن و اسالم را آاند قر گذرد، اینان درصدد بوده ها سال از زمانشان می قرن وشوند محسوب می
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از اوج اهتزاز به زیر کشند و در سایه حسادت و کینه نـام پیـامبر و قـرآنش را بـه تعطیلـی      
تفـوق   |کشانند و خودخواهی و خود محوري خود را به نام موسی و عیسی بـر محمـد  

؛ امـل نفـوذ آن را بـه اجـرا و چـرخش در آورد     ها هیچ تحقق نیافت جز ع بخشند، همه این
به دست بنی امیه و بنی العباس ستمگر و ظالم هیچ گونه به اجـرا   ×مظلومیت اهل بیت

در نیامد و جز این که عوامل یهود با هماهنگی این دو پسر عموهـاي نـاخلف بـه اجـرا در     
  آوردند.

که سد راه دشمنان ، و خالص و مخلص و مجاهد حاج احمد متوسلیان آن فرمانده عزیز
جز به وسیله عامـل  ؛ ي اسرائیلی تحویل داده نشدها  تسبه دست باالنژی؛ دیرینه اسالم بود

  جوانمردانه تحویل دشمن داده شد.   که به طور نا؛ نفوذي بود
عوامـل آمریکـایی و انگلـیس و    ؛ و اینک در بدنه دولت ایران و مسئوالن قـوه مجریـه  

ها را بـه   نداند مس نفوذي هستند و حتی از طریق نفوذ توانسته که همه؛ اسرائیل وجود دارند
کـه خـود ابلـیس    ؛ خود اختصاص دهند، آري ما هر چه بدبختی داریم از عوامل نفوذ داریم

روشـنی و وضـوح    بـه ملعون از رؤساي شیاطین است، که براي همه روشن است، اینان که 
کـه وقتـی   ، ي آنها را مختوم کردهها لگیرند. یا خداوند در د میدر مسیر سقوط حتمی قرار 

هـا و   خدا بر دل« چه فرمود:ن تواند آن را مفتوح سازد، چنا  نمی دیگر کسی ،او مختوم نمود
  1.»اي افکنده است هاي آنها پرده ي آنان مهر نهاده و بر چشمها  گوش

                                                
  .7بقره:  }خَتَم اللّه على قُلُوبِهِم و على سمعهِم و على أَبصارِهم غشاوةٌ{. 1
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و که به انتهـاي آن رسـیده   ؛ اند و یا در گمراهی به قدري در ضاللت گوي سبقت ربوده
چه بـه طـور مکـرر     چنان؛ گشت نیست اند، که امکان بر به گمراهی کیفري گرفتار گردیده

  1.»و هر کس را خداوند گمراه کند، راهنمایی براي او نخواهد بود« فرمود:
انـد، کـه    که به مرحله نهـایی آن رسـیده  ؛ اند و یا در گناه و عصیان به قدري غرق شده

سپس سـرانجام کسـانی کـه اعمـال بـد      « فرمود:چه  گشت ممکن نیست. چنان امکان بر
 2.»که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند؛ مرتکب شدند به جایی رسید

هاي شناخته شده نفاق و عوامل نفوذي از مصادیق بارز موارد فـوق   ها و چهره اگر مهره
  تند.گرف میهیچ گاه در مسیر شیطان و هم پیمانان با آن قرار ن ،نبودند

دو فیلمی ساخته شد، یکی ساخته مجیـد   |گفتنی است که درباره محمد رسول اهللا
شمسی و دیگري ساخته مصـطفی عقـاد مصـري در سـال      1394مجیدي از ایران در سال 

تـا در   ،اي نفوذي از طرف یهود هزینه سنگینی را پرداختندهنیرو باشد، و  می میالدي 1976
یف شگفت انگیزي را به وجود آورند و آن ایـن بـود   فیلم ساخته مصطفی عقاد مصري تحر

و یهودیان تحقق یافت، همه آنهـا   |میان پیامبر اسالم درهایی که  جنگ  که مجموعه
حــذف کننــد، و آثــار دشــمنی و خشــم  |را از فــیلم منســوب بــه محمــد رســول اهللا

  را نسبت به یهود منتفی جلوه بدهند. |پیامبر

                                                
 .23زمر:  }ضْللِ اللّه فَما لَه منْ هادیو منْ {. 1

  .10روم:  }ستَهزِؤُنَیات اللّه و کانُوا بِها یآ نَ أَساؤُا السواى أَنْ کَذَّبوا بِیثُم کانَ عاقبۀَ الَّذ{. 2
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اً اشـاره کننـد.   حـ را نسبت به یهود تلوی |محبت پیامبرو یا چه بسا در برخی موارد 
؛ ام که از آدرس صحیح آن خبر نداشـته ؛ جانب به گمان قوي انجام شده این نکته براي این

  .  ختما را با خبر سا داشت وخبر از آنموثق فردي  ولی

  در تفسیر به رأي کرونا ویروس

اند کرونـا ویـروس    خی خواسته، که برهها دیده و یا شنیده شد در فضاي مجازي و پست
اند و به ناچار بـه آیـاتی از سـوره     را از نظر اسالم به مردم معرفی کنند و راهی بر آن نیافته

ي ارسالی در فضاي مجـازي بـیش از یـک    ها اند، که این جانب در پست مدثر متوسل شده
و  مالعـه کـرد  آن را مط ،ام، و در حالی که به نوشتار همین موضوع مشغول بودم مرحله دیده

کـه در خاتمـه همـین مقالـه پاسـخی از آن      ؛ سخت در شگفت فرو رفتم و تصمیم گـرفتم 
  بدهم.

در  را نویسنده در بیان خود گفته است، شگفت از قرآن کریم که داستان کرونا ویـروس 
ح کرده و در آیاتی چند از سـوره  براي مردم این زمان مطر؛ هزار و چهار صد سال قبل یک

  هاي آن را ذکر کرده است. نشانه؛ ثردم
هاي آن را در نظر گرفته، و هر ویژگـی کـه در کرونـا     ویژگی و کرونا ویروس ،نویسنده

ـ    بـر آیـه  ؛ ویروس بوده و یا از ضوابط بهداشتی آن برشمرده شـده را   هاي تحمیـل کـرده وب
که بسیار غلط و بدیهی البطالن اسـت،  ؛ عبارت دیگر از تطبیق مصداق بر مفهوم وارد شده

کـه آیـا بـر فـالن      ،سـنجند   مـی  آورند و سپس میچون اصوالً مفهومی را نخست به دست 
  کند.  نمی کند یا مصداق تطبیق می
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پروردگارت را تکبیر بگـو.  « شده |مورد استناد قرار داده، خطاب به پیامبر آیاتی که
عفونی کن و نیز بدنت را از آلودگی کرونـا   و ضداز آلودگی کرونا ویروس پاکیزه راو لباست 

و چـون کرونـا    1»پاکیزه قرار ده، در مقابل این درد فراگیر صـبر و شـکیبایی داشـته بـاش    
ویروس پدیده ریز و نادیدنی بوده و جهانی را در تسخیر خود در آورده، با ایـن کـه نیـرو و    

ده وع مـرا بـا   «کـه فرمـود:    ،ر استناد کردهاز سوره مدث 11به آیه را ده ندارد، این مطلب ع
  2».کسی که او را تنها آفریدم واگذار

 30تـا   28و سپس به صفات کرونا ویروس تکیه کرده و ایـن مصـداق را بـر سـه آیـه      
گـذارد و   نه او را باقی مـی  ،که کرونا ویروس وقتی که کسی را مبتال ساخت، تحمیل کرده
نـد، و نـام آن کوویـد نـوزده     کَ میسازد. و پوست تن او را گویا از شدت درد   می نه او را رها

  3است.
ولی هر جا که انحرافـی  ؛ درصدد تفسیر صحیح آیات مذکور نیستیم؛ ماکه گفتنی است 

هر کس که  ؛تفسیر به رأي همانندآیات قرآن و مفاهیم رفیع اسالم  به ویژه در؛ یافت شود
دهد و بر او واجب است هم جلـوي انحـراف را    جوابموظف است ؛ بتواند پاسخ آن را بدهد

  بگیرد و هم کالم خدا را از تحریف حفظ کند.

                                                
 سوره مدثر استناد کرده است. 7تا  3ات ینجا به آیتا ا. 1

 .11مدثر:  }دایو منْ خَلَقْت وح یذَرن{. 2

  .30تا  28مدثر:  }ها تسعۀَ عشَرَیعلَ لَواحۀٌ للْبشَرِ و ال تَذَر یال تُبق{. 3
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 -2تفسیر قـرآن بـه وسـیله قـرآن      -1توان تفسیر نمود:  قرآن کریم را از دو طریق می
  .ولسان متشرعین تفسیر قرآن از طریق روایات

  تفسیر قرآن به وسیله قرآن  مورد در

تفسـیر   تـرین  قدس سره) آن را طی کرده و عالی( که عالمه طباطبایی تساین راهی ا
که بر همه تفاسیر شیعه و حتـی  ، اند در بیست جلد نوشتهرا به نام المیزان فی تفسیر القرآن 

و ما این کتاب را بـر  « که فرمود: ،دارد، و استناد تفسیر ایشان به این آیه است تري سنی بر
  1.»مه چیز استتو نازل کردیم که بیانگر ه

هنگامی که قرآن بیانگر همه چیز است، از جمله چیزها خود قرآن است، کـه در نتیجـه   
سـر بعضـه   فیان القـرآن  « بیانگر خود نیز خواهد بود، و عالوه بر ایـن، اصـل تفسـیري:   

بهترین تراز بـراي اجتنـاب از    »کند در قرآن برخی از آن بعضی دیگر را تفسیر می« »بعضا
  تفسیر انحرافی خواهد بود.گونه  هر

اضافه بر آن، هنگامی که کالم الهی به بالغ و رسا توصیف شـده، مشـخص اسـت کـه     
دلیـل   بگـو: « چـه فرمـود:   تفسیرش به بیان خودش براي همه روشن و واضح است، چنان

  1.»قاطع) براي خداست( رسا و
  له اخباریر قرآن به وسیتفس

                                                
 .89نحل:  }ء یانًا لکُلِّ شَیک الْکتاب تبیو نَزَّلْنا علَ{. 1

 .149انعام:  }قُلْ فَللّه الْحجۀُ الْبالغَۀُ{. 1
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 مـا ایـن ذکـر   « خداوند متعـال فرمـود:   ×تاما تفسیر قرآن از طریق روایات اهل بی
قرآن) را بر تو نازل کردیم، تا آنچه را به سوي مردم نازل شده است بر آنها روشن سـازي  (

  1.»و شاید اندیشه کنند
رص به طور صریح به عنوان بیانگر و مفسر قرآن معرفـی شـده اسـت و    بپیام، در اینجا

و اجـرا کنیـد)   ( براي شما آورده بگیرید |آنچه را رسول خدا« نیز در جاي دیگر فرمود:
  2.»مخالفت) خدا بپرهیزید( و از آنچه نهی کرده خودداري نمایید و از

به استناد ایـن دو آیـه    |که بیانات پیامبر اعظم؛ این بیان، دلیل بسیار روشنی است
  باشد.  می تنزل یافته قرآن؛ |یعنی روایات تفسیري پیامبر ،کند  می قرآنی پیدا عتبارا

شامل بیانات  بلکه؛ ندارد |که این اعتبار اختصاص به بیان پیامبر، شایان ذکر است
خواهـد شـد. یعنـی     ×دوازده ستاره آسمان والیت ائمه معصـومین واوصیاء معظم ایشان 
  خواهد بود. تنزل یافتهبیانات آنان نیز قرآن 

ان وجـود دارد، هـر   براي تفسیر قـرآن در مسـیر کافـه مسـلمان     ،هنگامی که این دو راه
براي همه آنهـا حجـت و قابـل     ،مردم ارسال گردید يتفسیري که از این دو طریق به سو

ان و سـ تحساعتماد خواهد بود، ولی هنگامی کـه کسـی از روي نظـر شخصـی و پنـدار و ا     
هیچ حجیت و اعتبار براي کسـی نـدارد و آن   ، قلم تفسیر را به حرکت در آورد ،طریق ظنی

                                                
  .44نحل:  }تَفَکَّرُونَیم و لَعلَّهم هِینَ للنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیک الذِّکْرَ لتُبیأَنْزَلْنا إِلَ{. 1
2 .}اتَّقُوا اللّه وا وفَانْتَه نْهع ما نَهاکُم و ولُ فَخُذُوهالرَّس 7حشر:  }ما آتاکُم.  
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ظلم وسـتم و افتـرا بـه     بدیهی است این گونه تفاسیر، تفسیر به رأي؛ ر کوبیدبر جدا بایدرا 
    بودوعذاب سخت رابه دنبال خواهدداشت. خواهد دامن کبریائی او

هرکسی به رأي خود در قرآن سخن گوید، جایگـاهی از  « نقل شده: |از پیامبر -1
 1.»آتش براي خود فراهم خواهد کرد

قـرآن) را طبـق رأي   ( اي از کتـاب خـدا   هرکسی آیه« نقل شده: ×از امام صادق -2
 2.»خود تفسیر کند تحقیقاً کافر شده است

کنـد کـه هـر      مـی  از خداي تعالی حکایـت  |پیامبر« نقل شده: |از پیامبر -3
 3.»کس، کالم مرا تفسیر به رأي کند، به من ایمان ندارد

د، به یقین بر خدا هر کس قرآن را تفسیر به رأي کن« نقل شده: |نیز از پیامبر -4
 1.»دروغ بسته است

                                                
، الجـامع  5/199: يسـنن ترمـذ  » تبوء مقعـده مـن النـار   یه فلیالقرآن برأ یمن قال ف: «| یعن النب. 1

، 16ر برهـان (مـرآة االنـوار):    ی، مقدمـه تفسـ  2/10: يکنز العمال للهند، 1/27: یالحکام القرآن قرطب
 .3/75زان: یالم

 .1/19ر برهان: یتفس» ه من کتاب اهللا فقد کفریه آیمن فسر برأ: «×عبداهللا  یعن اب. 2

ـ من فسرّ برأ یقال رسول اهللا ص: قال اهللا عز و جل جلّ جالله: ما امن ب: «| یعن النب. 3 ـ ی » یه کالم
 .89/107، بحار االنوار: 1/116اخبار الرضا: ون یع

ر برهان (مرآه العقـول):  یمقدمه تفس» اهللا الکذب یعل يه فقد افتریمن فسر القرآن برأ: «| یعن النب. 1
16. 
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 هرکس در مورد قرآن به رأي خود سـخنی بگویـد و  « نقل شده: |نیز از پیامبر -5
 1.»به واقع نیز) برسد، یقیناً خطا کرده است(

  البته روایات در این باره زیاد است که به خاطر عدم اطاله از بیان آن معذوریم!
قـرا گیـرد، و سـروران و     #صـاحب االمـر   امید است این مقاله مورد توجـه حضـرت  

چه عیوب و نواقصـی در آن   چنان؛ افکنند مینظر  آن برعزیزانی که بر حقیر منت گذاشته و
ت اغماض نموده و چون در خصوص فرهنـگ دینـی اسـت، کـه     بدیدند با دید رأفت و مح

فوظ بمانـد،  باید از هرگونه خطا و اشتباه، به عنوان عدم خیانت در امانت الهی، مصون و مخ
که راهنماي حقیر باشـند  ؛ بوسم  می بزرگی نموده، حقیر را هشدار دهند، دست آنها را از دور

تشـکر و   کتـاب  گان علـم بـا مراجعـه بـه ایـن     تشـن و از همه پژوهشگران و دانشجویان و 
  نمایم و السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته قدردانی می

  حقیر سید مرتضی حسینی اصفهانی
  99تیر  10ژوئن  30شنبه سه 

                                                
 4: ی، ابـو داود سجسـتان  يسـنن ترمـذ  ».ه فاصاب، فقد اخطأیالقرآن برأ یمن قال ف: «| یعن النب. 1

  .3/75زان: ی، الم2961ث یر القرآن: حدیکتاب تفس
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