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ونا و دل مشغولی های ذهنی کر

کــه در ایــن  پرســش های ذیــل، از جملــه ســواالتی اســت 
نوشــتار به دنبــال پاســخ بــه آن هســتیم:

۱. چرا دامن گیر »بال« شده ایم؟

2. یــک شــخص بیمــار، بــرای بهبــودی خــود، بایــد چــه 
کنــد؟ آیــا بــه دعــا و توســل بپــردازد یــا  مســیر درمانــی را طــی 
بــا اعتمــاد بــه دانــش پزشــکی، ایــن مســیر درمانــی را دنبــال 

کنــد؟

۳.حاجت خواهی از خدا یا از بندگان خوب خدا؟

گــر حــرم معصومیــن؟مهع؟ و امامــزادگاِن واجب التعظیــٰم  4. ا
ســرایت  از  جلوگیــری  بهانــۀ  بــه  چــرا  اســت،  شــفاخانه 
کــن  بیماری هــای عمومــی، آن را بســته اند؛ مگــر ایــن اما

بــرای شــیوع بیماری انــد؟ مقــدس عاملــی 

5. چگونه دعا کنیم؟





9 درآمــد

درآمد
»ویــروِس همه گیــر کرونــا« تلنگــری بــرای فرار به ســمت خداســت. 
کــرد و از شــبهه  در ایــن »ابتــال« بایــد باورهــای درســت را اســتوار 
ــتی و  ــتورات بهداش ــق دس ــت دقی ــن رعای ــد و ضم ــد دور ش و تردی
کــرد و  پزشــکی، بــر قــدرت بی همتــای شــفابخش حقیقــی تکیــه 
بــا صبــوری و دعــا و توســل، رفــع بــال و ســربلندی در آزمایــش را 

خواســتار شــد.
گران بهاتریــن ســرمایۀ خداجویــان اســت. همانــا صبــر،  »صبــر« 
ریشــۀ هــر ســخن ناحقــی را می خشــکاند و غبار غفلــت را از صفحۀ 

دل می زدایــد و یــاری خــدای توانــا را نویــد می دهــد.
ِمــَن  َنْقــٍص  َو  ُجــوِع 

ْ
ال َو  َخــْوِف 

ْ
ال ِمــَن  ِبَشــْی ٍء  ُكــْم 

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
ل »َو 

ــما  ــه ش ــَن.«۱ )البت ــِر الّصاِبِري ــراِت َو َبّشِ َم
َ
ــِس َو الّث ْنُف

َ ْ
ــواِل َو ال ْم

َ ْ
ال

کمبــود  گرســنگی، زیــان مالــی و جانــی و  را بــه مقــدارى از تــرس، 
میوه هــا آزمایــش می کنیــم و بشــارت ِده بــه اســتقامت کنندگان.(
صبـر می توانـد به معنای انجام درسـِت توصیه ها و دسـتورات، 

1. بقره، 1۵۵.
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کنتـرل بـالی جـاری نیـز باشـد تـا ایـن خطـر رخـت بربنـدد؛  بـرای 
آن  بـر  انقالب)مدظله العالـی(  رهبـر معظـم  کـه  نکتـه ای  همـان 
کیـد داشـتند و رعایـت جـدی و عمـل بـه دسـتورهای مسـئوالن  تأ

کرونـا را خواسـتار شـدند. سـتاد ملـی مبـارزه بـا بیمـاری 
گیـری بـال، حرم هـای مطهـر  کرونایـی و بـا فرا در ایـن روزهـای 
ح فاصله گذاری اجتماعی به شـکل بی سـابقه ای  برای اجرای طر
فراهـم  را  زیـادی  دل مشـغولی های  حـوادث  ایـن  شـد.  تعطیـل 
در  اسـت.  آورده  پدیـد  برخـی  ذهـن  در  را  پرسـش هایی  و  آورده 
کوتـاه بـرای بعضـی از  ایـن نوشـتار تـالش شـده اسـت تـا پاسـخی 

پرسـش ها ارائـه شـود.



در این روزهای سخت، به »دعا« محتاجیم
فصـل اول
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کــه در ایــن  دعــا همــان خوانــدن خداونــد و یارى جســتن از اوســت 
روزهــا به شــدت نیــاز بــه آن را احســاس می کنیــم.

کــرده اســت و ســالمت و حیــات آدمــی  کــه بــال یّکه تــازی  زمانــی 
ــاختن آن  ــرای مغلوب س ــیله ای ب ــد وس ــرد، نیازمن ــدف می گی را ه
هســتیم. دعــا به عنــوان ســالح، تــوان حفاظــت از انســان را دارد: 
هــم بالهــا و خطرهــای جــاری را »رفــع« می کنــد، هــم آســیب ها و 

بالهــای آتــی را »دفــع« می  ســازد.
ــه  ــما را ب ــه ش ک ــد  ــا می خواهی ــد: »آی ــدا؟لص؟ فرمودن ــر خ پیامب
کــه شــما را از ]شــر[ دشــمنان نجــات  کنــم  ســالحی راهنمایــی 

زیــاد می کنــد؟« را  روزی تــان  و  می دهــد 
کردند: »آری! یا رسول خدا؟لص؟.« عرض 

ُمْؤِمــِن 
ْ
ــِإّنَ ِســاَح ال

َ
هــاِر ف ْيــِل َو الّنَ

َّ
ُكــْم ِبالل فرمودنــد: »َتْدُعــوَن َرّبَ

ســالح  زیــرا  بخوانیــد؛  را  پروردگارتــان  روز،  و  )شــب  عــاُء.«۱ 
ُ

الّد
مؤمــن دعاســت.(

۱. ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص17.
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میــان  نبــرد،  میــداِن  ایــن  از  هــم،  زین العابدیــن؟ع؟  امــام 
کارزار، این گونــه یــاد می کننــد: »دعــا و  بــال و دعــا و نتیجــۀ ایــن 
بــال، تــا روز قیامــت، باهــم در مبارزه انــد و در ایــن میــدان، دعــا 
گرچــه آن بــال حتمــی بــوده باشــد.«۱ پیروزمندانــه بیــرون می آیــد؛ ا

گاه ســختی ها و بیماری هــا و مشــکالت، بــا همــۀ 
نجــات  فرشــتۀ  شاخ وشانه کشــیدن هایش، 
کــرده اســت  دلمــان می شــود، مــا را از ســراب دور 
و بــه آب زالل رهنمــون می کنــد تــا لختــی طعــم 

شــیرین دعــا را بــه مــا بچشــاند.

کــه دل هایمــان را تکانــی شــدید  گرفتاری هاســت  گویــا همیــن 
آب وجارویــش  و  می زدایــد  ک  خاروخاشــا از  را  آن  و  اســت  داده 

می گشــاید. خــدا  به ســوی  راهــی  آن،  از  و  می کنــد 
دعا پیوندی است به تمام زیبایی ها و کماالت واقعی؛

یک حرکت است و رسیدن به سرچشمۀ وجود؛
یــک لبیــک اســت: پاســخی مثبــت بــه دعوتــی بــرای رهایــی و 

۱. ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص17.
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آرامــش.
خداونــد همــگان را می خوانــد و بــه خوبانــش نشــانی هــم داده 

اســت: بســیار نزدیــک، آن هــم بی هیــچ مانــع و نوبــت.
فراخــوان  ایــن  از  امیدآفرین تــر  و  روح بخش تــر  دعوتــی  چــه 
ْســَتِجْب َلُکــْم. 1 )پروردگارتان 

َ
ُکــُم اْدُعوِنــی أ عمومــی: َو قــاَل َرّبُ

کنــم.«( ــا اجابتتــان  ــد: »مــرا بخوانیــد ت می گوی
شــاید هــم این همــه محنــت و فشــار، راهــی اســت تــا دِل رمیــده 
کنــد. آن را به شــدت می لرزانــد تــا ترســمان بگیــرد، آن  را مهــار 

کــه آدمــی بــا تمــام وجــود فریــاد می زنــد: »خــدا!« وقــت اســت 
کردن و حاجت خواهی،  یگانه راه نجات را قدر بدانیم و با دعا
 2.ی َلْوال ُدعاُؤُکْم کنیم: ُقْل ما َیْعَبُؤْا ِبُکْم َرّبِ لطف او را التماس 
شـما  بـه  مـن  پـروردگار  نبـود،  دعایتـان  گـر  »ا بگـو:  پیامبـر!  )اى 

اهمیتی نمـی داد.«(
کــه دعــا  بــا الهام گرفتــن از ایــن وعــدۀ الهــی، مطمئــن هســتیم 
ــع را زدود و  ــد موان کامرواســت؛ البتــه بای ــه درگاه خــدا، همیشــه  ب
زمینــۀ اجابــت را فراهــم ســاخت و در نهایــت، تمــام امــور را بــه خدا 

کــرد: گــذار  وا

۱. غافر، ۶۰.
2. فرقان، 77.

 در این روزهای سخت، به »دعا« محتاجیم 
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ــْم َو َعســٰی   ُك
َّ
ــٌر ل ــَو َخْي  َو ُه

ً
ــْيئا ْن َتْكَرُهــوا َش

َ
...َعســٰی  أ

ــْم ال  ْنُت
َ
ــُم َو أ

َ
ــْم َو اهَّلُل َيْعل ُك

َّ
ــّرٌ ل ــَو َش  َو ُه

ً
ــْيئا ــوا َش ْن ُتِحّبُ

َ
أ

کــراه داشــته باشــید  ا از چیــزى  ۱ )چه بســا   .ُمــوَن
َ
َتْعل

کــه خیــر شــما در آن اســت یــا چیــزى را دوســت داشــته 
ــد و شــما  کــه شــر شــما در آن اســت و خــدا می دان باشــید 

نمی دانیــد.(

کردن مدار اى َاخی دست از دعا
کار2                                                           با اجابت یا رد اویت چه 

۱. بقره، 21۶.
2. جالل الدین رومی، مثنوی معنوی، بخش78.



چرا دامن گیر »بال« شده ایم؟
فصـل دوم
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گیتــی اســت،  خداونــد خالــِق همــۀ امــور اســت و هرچــه در صفحــۀ 
ح  مســتند بــه خداونــد اســت. ممکــن اســت ایــن پرســش مطــر
گیــر هــم، از ســوی خداســت؛  گــر بالهــا و بیماری هــای فرا شــود: »ا

کــرده اســت؟« چــرا خــدای مهربــان، مــا را بــه ایــن بالهــا مبتــال 
مقتضــای رحمــت گســتردۀ الهــی، رفــع همــۀ بالهــا و بیماری ها 
ــا زندگــی  کــه در طبیعــت واقــع می شــود ت و مصیبت هایــی اســت 
بــرای انســان ســخت نشــود؛ چــرا خداونــد بــا بیمــاری و بــال، عیــش 
مــا را مکــدر ســاخته و ســایۀ ســیاه پریشــان خاطری را برایمــان 

کــرده اســت؟! پهــن 
ــد مدنظــر  ــکات ذیــل را بای ــه ایــن دغدغه هــا، ن ــرای پاســخ ب ب

داشــت:
گاهی های بشــر: گاه علــِم اندک یا حتی جهل  الــف. ناچیــزِی آ
و نادانــی، مــا را بــه ایــن قضــاوِت خطــا می کشــاند کــه همــۀ بالهــا را 
کــه هیــچ نقشــی در راســتای مصالــح  کنیــم، آن گونــه  »شــر« تصــور 
کوته بینــی، ماننــد قضــاوت رهگــذری  زندگــی بشــر نــدارد. ایــن 
کــه تخریــب زمیــن سرســبز یــا ســاختمانی خوش نمــا همــراه  اســت 

چرا دامن گیر »بال« شده ایم؟ 
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ک ایجادشــده در هــوا، توســط دســتگاه های مکانیکی  بــا گردوخــا
کار ضــرری  کــه ایــن  را می بینــد و بــدون درنــگ، حکــم می کنــد 
کار  کــه ایــن  بــرای زندگــی بشــر و آســایش اوســت؛ لیکــن نمی دانــد 
ــرای درمــان بیمــاران  ــزرگ ب ــرای ســاخت بیمارســتانی ب آغــازی ب
گــر او از ایــن فعالیــت خبــر داشــت، بــه تحســین  اســت.۱ بی شــک ا
اســرار  در  اندیشــه  و  تفکــر  می پرداخــت.  هــم  کار  ایــن  بانیــان 
گاهــی خــاص و قضــاوت صحیــح  آفرینــش و زمیــن، بــه انســان آ
نــا مــا َخَلْقــَت  می دهــد تــا این گونــه لــب بــه اعتــراف بگشــاید: َرّبَ

هــذا باِطــاًل.2 )بارالهــا، ایــن ]جهــان[ را بیهــوده نیافریــده اى.(
ب. غفلــت از خیرهــای برتــر: بالهــا و مصیبت هــای جــاری در 
کــه خیرهــای برتــر  زندگــی، جــزء جدانشــدنِی عالــم طبیعــت اســت 
ــب دنیــای بــدون  ــر طال گ ــرای انســان در پــی دارد. ا و فــراوان را ب
ایــن بالهــا باشــیم، بایــد قیــد خیرهــای برتــر را هــم بزنیــم؛ چــون 

ایــن دو بــه هــم تنیــده اســت.۳
 َو َيْجَعــَل اهَّلُل 

ً
ْن َتْكَرُهــوا َشــْيئا

َ
َعســٰی  أ

َ
بــه ایــن آیــه بنگریــد: ف

کــه شــما چیــزى را ناخــوش داشــته  .  4 )چه بســا 
ً
 َكِثيــرا

ً
ِفيــِه َخْيــرا

گذاشــته باشــد.( باشــید و خــدا در آن، خیــر بســیارى ]برایتــان[ 

۱. جعفر سبحانی، محاضرات فی االلهیات، ص183.
2. آل عمران، 191.

۳. سیدجالل الدین آشتیانی، منتخبی از آثار حکمای الهی ایران، ج3، ص311.
4. نساء، 19.
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بالهــا و بیماری هــا بهتریــن وســیلۀ شــکفتن توانایی هاســت و 
غالــِب پیشــرفت های علمــی و تمدنــی، در پرتــو حــل مشــکالت و 

خ داده اســت. مصائــب ر
که جهان خرم ازوست به جهان خرم از آنم 

که همه عالم ازوست...                          عاشقم بر همه عالم 
که شاهد ساقیست به حالوت بخورم زهر 

که درمان هم ازوست۱                                   به ارادت ببرم درد 

کرامــت عاقــل شــمرده شــده اســت  بــال زینــت مؤمــن و 
بــر  وارده  فراوانــی بالهــای  از  کــرم؟لص؟  ا پیامبــر  و 
کرده انــد.2 بــال و بیمــاری  انبیــاء و ســپس مؤمنــان یــاد 
کافــران نقمــت و عــذاب بــوده اســت؛  گرچــه بــرای 
بــرای  وســیله ای  و  رحمــت  مؤمنــان  بــرای  لیکــن 
بــه  پایبنــدی  ضمــن  ایمــان،  اهــل  و  اســت  کــی  پا
دســتورات درمانــی، فرصتــی بــرای بازســازی روحــی و 

می یابنــد. معنــوی 

۱. سعدی شیرازی، غزل13.
2. شهید ثانی، مسکن الفؤاد عند فقد األحبة و األوالد، ص۵3.

چرا دامن گیر »بال« شده ایم؟ 
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کز تو آید رحمتی است هر بالیی 
                                             هرکه را فقری دهی آن دولتی است

تو بسی ز اندیشه برتر بوده ای
                                              هرچه فرمان است خود فرموده ای

گذاری بنده را زان به تاریکی 
خ تابنده را                                                                    تا ببیند آن ر

تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند
که با لطف تو پیوندم زنند۱                                                          تا 

در نــگاه پیامبــر اعظــم؟لص؟، زیــر آتــش بــال و محنــت، نــور نعمت 
کــه بــه رســولش مــژده  نهفتــه اســت2 و ایــن وعــدۀ خداونــد اســت 
.۳ )دل 

ً
ُعْســِر ُيْســرا

ْ
 * ِإّنَ َمــَع ال

ً
ُعْســِر ُيْســرا

ْ
ــِإّنَ َمــَع ال

َ
می دهــد: ف

کــه بعــد از هــر دشــوارى، گشایشــی اســت. هــر دشــوارى  خــوش دار 
گشایشــی را در پــی دارد.( بعــد از نــزول ایــن آیــه، پیامبــر؟لص؟ بــا 
ــه بعــد از هــر ســختی، دو  ک ــد  ــارت دادن ــم بش ــی و تبس خوش حال

گشــایش اســت.4

۱. پروین اعتصامی.
2. شهید ثانی، مسکن الفؤاد عند فقد األحبة و األوالد، ص۵3.

۳. انشراح، ۵و۶.
4. حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج ۵، ص۶۰: »خرج النبی صلی الله علیه و آله مسرورًا فرحًا 

و هو یضحک و یقول لن یغلب عسر یسرین.«
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ج. فراموشی ارزش های واالی انسانی: زمانی که یک بیماری 
گیـر می شـود و افـزون بـر اختـالل در سـالمت و  بـه نـام »کرونـا« فرا
کشـورها را تحت الشـعاع خـود  بهداشـت بشـری، نظـم جـاری در 
قـرار می دهـد، مالکیت هـای اعتبـاری و غرورهـای انسـانی رنـگ 
می بـازد و وجدان هـای خفتـه بیـدار می شـود و مؤمنـاِن راسـتین 
خواهنـد دیـد کـه مالک هسـتی تنها و تنها خداسـت و او حق دارد 

و می توانـد در ملـک خـود، هرگونـه تصرفـی بکنـد.
زندگــی مــادی و مغرورشــدن بــه دنیــا و مســتی نعمت هــای 
فــراوان، انســان را از فضیلت هــای انســانی دور می کنــد و زندگــی 
روحــی و معنــوی، بــرای انســاِن غــرق در دنیــا، رنــگ می بــازد.

کــه پیــش می آیــد و آهنــگ زندگــی را  چه بســا حــوادث و بالهایــی 
مختــل می ســازد، عاملــی بــرای بیدارکــردن خفتــگان باشــد و آنــان 
را به ســمت خداونــد و معنویــت ســوق دهــد و طعــم شــیرین انــس 

بــا خــدا را بــه آنــان بچشــاند:
هــا 

َ
ْهل

َ
نــا أ

ْ
َخذ

َ
 أ

َ
ْرَيــٍة ِمــْن َنِبــّیٍ ِإاّل

َ
نا ِفــی ق

ْ
ْرَســل

َ
َو مــا أ

ُعــوَن. ۱ )مــا در هیــچ  ّرَ
َ

ُهــْم َيّض
َّ
َعل

َ
ــّراِء ل

َ
ســاِء َو الّض

ْ
َبأ

ْ
ِبال

شــهر و آبــادى  پیامبــرى نفرســتادیم، مگــر اینکــه اهل آن 
گرفتــار ســاختیم، شــاید  را بــه ناراحتی هــا و خســارت ها 

۱. اعراف، 9۴.

چرا دامن گیر »بال« شده ایم؟ 
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]بــه خــود آینــد و به ســوى خــدا[ بازگردنــد.(

د. ثمــرۀ تلــخ بدکرداری هــا: انســان مســئول بســیاری از حــوادث 
ک و زمینه ســاز پیدایــش بســیاری از  تلــخ و عامــل حــوادث دردنــا

گاه العــالج اســت. گیــر و  بیماری هــای فرا
بیماری هــا و آســیب های تأســف انگیز ایجادشــده بــرای حیــات 
کــه  گناهــان اجتماعــی فراوانــی دانســت  بشــری را بایــد محصــول 

آدمــی به دلیــل فــرار از خــدا بــه آن آلــوده شــده اســت.
انســان وقتــی خــود را در خطــر و بــال و بیمــارِی ســخت، غوطه ور 
می بینــد، نقــش خویــش را در پیدایــش آن در نظــر نمی گیــرد و 
بــدون رجــوع بــه عوامــل بشــری و تــالش بــرای اصــالح خویشــتن، 
گســتاخانه آن را مخالــف  خــدا را یگانــه عامــل آن بالهــا می دانــد و 
ــده در  ــوادث پیش آم ــه ح ــمارد؛۱ درحالی ک ــی می ش ــت اله ــا رحم ب

جهــان، تــا حــدى تابــع اعمــال بشــر اســت:
ْيِديُكــْم 

َ
أ َكَســَبْت  ِبمــا 

َ
ف ُمِصيَبــٍة  ِمــْن  صاَبُكــْم 

َ
أ مــا  َو 

َكِثيــٍر. 2 )هــر مصیبتــی بــه شــما رســد،  َو َيْعُفــوا َعــْن 
]خــدا[  و  داده ایــد  انجــام  کــه  اســت  اعمالــی  به خاطــر 

می کنــد.( عفــو  نیــز  را  بســیارى 

۱. جعفر سبحانی، محاضرات فی االلهیات، ص183.
2. شوری، 3۰.
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هــر امتــی کــه از راه بندگــِی حــق بریــد و بــر گســترش گناه و ســتم در 
سراســر گیتــی اهتمــام ورزید، قهــرًا باید تــاوان رذیلت های خویش 
را ببینــد. ســلب امنیــت روانــی و بهداشــتی، نتیجــۀ بدکــرداری و 
گرایــان مغــرور و  کــه جمعــی از دنیا ســوءمدیریت و فســادی اســت 

کرده انــد: گنــاه، آن را بــه بشــر تحمیــل  مرّوجــان 
ْيِدی الّناِس 

َ
َبْحِر ِبما َكَســَبْت أ

ْ
َبّرِ َو ال

ْ
َفســاُد ِفی ال

ْ
َظَهَر ال

 ۱.َيْرِجُعــوَن ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ل ــوا 

ُ
َعِمل ــِذی 

َّ
ال َبْعــَض  ِلُيِذيَقُهــْم 

گــر پیــدا شــد، به خاطــر  )فســاد در خشــکی و تــرى زمیــن ا
کردنــد. تــا خــدا بعضــی از آنچــه  کــه مــردم  اعمالــی اســت 

کردنــد، بــه ایشــان بچشــاند تــا شــاید برگردنــد.( کــه  را 

کــه ایــن فســاِد پدیدآمــده و آتــش زشــت کرداری،  بدیهــی اســت 
تــر  و  خشــک  گرفــت،  کــه  آتــش  می گیــرد.  را  همــگان  دامــن 

می ســوزد:
 

ً
ــة ُمــوا ِمْنُكــْم خاّصَ

َ
ِذيــَن َظل

َّ
 ال ُتِصيَبــّنَ ال

ً
ُقــوا ِفْتَنــة

َ
َو اّت

فتنــه  اى  از  )و   2.ِعقــاِب
ْ
ال َشــِديُد  اهَّلَل  ّنَ 

َ
أ ُمــوا 

َ
اْعل َو 

کــه تنهــا بــه ســتمکاران شــما نمی رســد ]بلکــه  بپرهیزیــد 
ســکوت  دیگــران  کــه  چرا گرفــت؛  خواهــد  فــرا  را  همــه 
کیفــر شــدید دارد.( کرده انــد[ و بدانیــد خداونــد  اختیــار 

۱. روم، ۴1.
2. انفال، 2۵.

چرا دامن گیر »بال« شده ایم؟ 
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کنــد و آنــان بــه مســیر بندگــی  گــر بالهــا بشــر را بیــدار  ا
ــمت  ــد به س ــی را می توانن ــت اله ــد، رحم ــدا بازگردن خ
بــر  بــرکات و خیــرات  کننــد و بی شــک  خــود جلــب 
آنــان جــاری خواهــد شــد؛ در غیــر ایــن صــورت، بایــد 
در انتظــار پدیدآمــدن حــوادث و بیماری هــای جدیــد 
و خانمان برانــداز دیگــری باشــند؛ زیــرا بیماری هــای 
گناهان  جدیــد و ناشــناخته نیــز، ارتباط مســتقیمی بــا 

جدیــد آدمــی دارد.

ُنــوِب 
ُ

الّذ ِمــَن  اْلِعبــاُد  ْحــَدَث 
َ
أ مــا 

َ
»ُکّل می فرماینــد:  امام رضــا؟ع؟ 

ــْم َیُکوُنــوا  ْحــَدَث اهَّلُل َلُهــْم ِمــَن اْلَبــالِء مــا َل
َ
ــْم َیُکوُنــوا َیْعَمُلــوَن أ مــا َل

َیْعِرُفــون.«۱ )هرچــه بنــدگان گناهــان تازه ای را که ســابقه نداشــته 
کــه ســابقه  اســت، انجــام دهنــد، خــدا بــراى آن هــا بالهایــی را 

نداشــته اســت، ایجــاد می  کنــد.(

۱. محمدبن یعقوب کلینی رازی، الکافی، ج 2، ص27۶.
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گرفــت. بــا هــر  کــرد و بــا او انــس  هرگونــه می تــوان خــدا را صــدا 
کیفیــت می تــوان از فقــر و درماندگــی خویــش، لــب بــه ســخن 

کــردن، در پــی درمــان بیچارگــی شــد. گشــود و بــا دعا
خداوند می شنود و اجابت می کند:

ِجيــُب َدْعــَوَة 
ُ
ريــٌب أ

َ
ــی ق ِإّنِ

َ
ــی ف َک ِعبــاِدی َعّنِ

َ
ل
َ
َو ِإذا َســأ

ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ُيْؤِمُنــوا ِبــی ل

ْ
َيْســَتِجيُبوا لــی َو ل

ْ
ل
َ
الــّداِع ِإذا َدعــاِن ف

َيْرُشــُدوَن. 1 )و هــرگاه بنــدگان مــن، از تــو دربــارۀ مــن 
ــه  ــده را ب کنن ــاى دعا ــم و دع ــن نزدیک ــو[ م ــند، ]بگ بپرس
کــه مــرا بخوانــد، اجابــت می کنــم؛ پــس ]آنــان[  هنگامــی 
گــردن نهنــد و بــه مــن ایمــان آورنــد،  بایــد فرمــان مــرا 

کــه راه یابنــد.( باشــد 

کــه خداونــد، »قــادر« بــر برآورده ســاختن  بایــد بــه ایــن بــاور رســید 
حاجتمنــدی  هــر  بــاور،  ایــن  حاجت هاســت.  و  درخواســت ها 
را بــرای نیــل بــه خواســته اش، امیــدوار می ســازد؛ ماننــد یــک 
گــر آدمــی بدانــد طــرف معاملــه اش، بــر تســلیم و  معاملــه اســت. ا

۱. بقره، 18۶.
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تحویــل آنچــه بــر عهــدۀ اوســت، قــدرت دارد، در او میــل و رغبــت 
گــر  کــه ا کــه دســت بــه آن معاملــه بزنــد؛ همچنــان  ایجــاد می شــود 
بدانــد طــرف معاملــه اش ایــن قــدرت را نــدارد، اقــدام نخواهــد 
کــه مــردم از معامله کــردن بــا  کــرد؛ بــه همیــن خاطــر، می بینیــد 

افــراد ورشکســته پرهیــز می کننــد.
گاه در پاسـخ ایـن پرسـش نیـز قـرار می گیـرد  کـردن  چگونـه دعا
کرده ایم؛ ولی خدا چرا دعایمان را اجابت نمی کند؟ که بارها دعا 
گــرو شــرایطی اســت. افــزون بــر ســماجت بــر  اجابــت دعــا در 
دعــا، دادن صدقــه، تکــرار دعــا و ســپردن تمــام امــور بــه خداونــد، 

ــای دارد. ــت ج ــۀ نخس ــتغفار در رتب ــه و اس توب
ــمان از  ــد و آس ــالی بودن ــار خشک س گرفت ــود  ــوم ه ــه ق ک ــی  زمان
گرانــی و قحطــی در  باریــدن بــر آنــان دریــغ می ورزیــد و درنتیجــه، 
بیــن آنــان پدیــد آمــده بــود، پیامبــِر آنــان، رفــع مشــکالت ســخت و 
گــرو بازگشــت بــه خــدا و توبــه دانســت و به آنــان فرمود:  بالهــا را در 
ــد  ــان آمــرزش بخواهیــد؛ ســپس به ســوى او بازگردی »از پروردگارت
تــا بــاراِن آســمان را پی درپــی بــر شــما بفرســتد و نیرویــی بــر نیــروى 

گنــاه نکنیــد.«۱ شــما بیفزایــد و روى برنتابیــد و 
»خداونــد  کــرد:  شــکوه  امام صــادق؟ع؟  نــزد  شــخصی 

۱. هود، ۵2.
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می گویــم”؛  پاســخ  را  “دعایتــان  اســت:  فرمــوده  خــود 
امــا اجابتــی نمی بینــم!« امــام نیــز در جــواب فرمودنــد: 
کنــد؛ ســپس او را از راه دعــا  »هرکــس اطاعــت اوامــر الهــی 
بخوانــد، خــداى تعالــی اجابــت می کنــد.« او پرســید: »راه 

کــدام اســت؟« دعــا 

امـام فرمودنـد: »دعـا را بـه سـتایش و حمـد خداى شـروع 
کـه بـه تـو داده اسـت، یـادآور  می کنـی و نعمت هایـی را 
می شـوى؛ سـپس شـکرش می کنی. آنگاه بر پیامبر و آل 
او درود می فرسـتی ]صلـوات می فرسـتی[ و سـپس یـادآور 
گناهانـت می شـوى و بـدان اقـرار می کنی؛ سـپس از آن ها 

اسـتغفار می کنـی. ایـن راه دعاسـت.«۱

»سـبِک  و  خـدا«  خوانـدن  »چگونـه  اسـت  بهتـر 
او صحبـت  بـا  بیاموزیـم. چگونـه  نیـز  را  کـردن«  دعا
کنیم و حاجتمان را بیان داریم و برای برآورده شدن 

کنیـم. درخواسـت  آن، 
»صحیفــۀ ســجادیه« منشــور بی ماننــدی اســت بــرای 
گمنــام در  گوهــری اســت  کــردن و از او خواســتن.  دعا

۱. محمدبن یعقوب کلینی رازی، الکافی، ج2، ص۴8۶.
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میــان مــا؛ امــا نام آشــنا بــرای دیگــران!

 ِبـِه 
ُ

کـه بـه دعـای »يـا َمـْن ُتَحـّل خوانـدن دعـای هفتـم صحیفـه 
َمكاِرِه« شـناخته می شـود، برای زماِن بال و گرفتاری اسـت؛ 

ْ
ُعَقُد ال

پیش آمدهـای  هنـگام  بـه  زین العابدیـن؟ع؟  امـام  کـه  دعایـی 
مهـم، حـوادث سـخت و بـه وقت انـدوه و گرفتـاری می خواندند. 
در توصیـۀ امام هـادی؟ع؟ نیـز ایـن مـژده بیـان شـده اسـت: »آل 
گیـری بالهـا، پدیدآمـدن دشـمنی ها،  محمـد؟مهع؟ بـه هنـگام فرا
پیدایـش فقـر و دل تنگی هـا بـا این دعا انس داشـتند.«۱ در فرازی 

از ایـن دعـا، این گونـه بـا خـدا سـخن می گوییـم:
پروردگار!

اســت،  آمــده  وارد  مــن  بــر  کــه  محنــت  ایــن  برابــر  در 
کــه نصیب  بی طاقتــم و پیمانــۀ شــکیبایی ام از آن انــدوه 

مــن شــده اســت، اینــک لبریــز اســت.
کــه توانــی آن انــدوه را از میــان بــردارى و آن  تنهــا تویــی 

کنــی. گرفتــار آمــده ام، دفــع  کــه بــدان  بــال را 

۱. ابن طاووس، مهج الدعوات، ص272.
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کـه هـر  گرفتـاری بایـد بـه خـدا پنـاه بـرد و توجـه داشـت  در وقـت 
کـه بـه آدمـی می رسـد، تنهـا از سرچشـمۀ لطـف  فیـض و رحمتـی 
می تـوان  همچنیـن  اسـت.  جـاری  الهـی  بی همتـای  و  بی کـران 
برداشته شـدن بالهـا، پیشـوایان  و  برآورده شـدن حاجـات  بـرای 
حضـرت  پیشـگاه  در  برگزیـدگان  و  آبرومنـدان  کـه  را  معصـوم 
دوسـت هسـتند، واسـطه قـرار داد تـا شـاید دعـای مـا، بـا عنایـت 
صـدر  از  کـه  آن گونـه  گـردد؛  اجابـت  شایسـتۀ  ایشـان،  اعتبـار  و 
کنـون، مسـلمانان بـا وسـیله قـرار دادن پیامبـر؟لص؟، در  اسـالم تا
حـال حیـات ایشـان یـا بعـد از وفـات ایشـان، بـه خداونـد تقـرب 
می جسـتند تـا زمینـۀ اجابـت دعـا یـا بخشـش و برآورده شـدِن نیـاز 
بـه قبـر  از حاجت خواهـی مـردم مدینـه  باشـد.۱ اوس بن عبـداهَّلل 
کـه بـه لطـف  پیامبـر؟لص؟، در خشک سـالی سـختی یـاد می کنـد 
ایـن توسـل، بـاران فراوانـی باریـد و بسـاط قحطـی برچیـده شـد.2
وســیله  را  الهــی  اولیــای  توســل،  در  موحــدی  انســان  هــر 

۱. جعفر سبحانی، فی ظالل التوحید، ص۶7۶.
2. عبدالله بن عبدالرحمن دارمی، مسند دارمی، ج1، ص227.
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قائــل  تأثیــر،  در  اســتقالِل  دیــن،  بــزرگان  آن  بــرای  و  می دانــد 
کــِف  نیســت؛ بلکــه معتقــد اســت عطــا و لطــف و بســط امــور، در 
و  رحمــت  واســطۀ  بــزرگان  ایــن  و  اســت  خداونــدی  کفایــت  با
ــتن  ــل و حاجت خواس ــه توس ــد. این گون ــر خالیق ان ــی ب ــض اله فی
از معصومیــن؟مهع؟ رفتــاری موحدانــه اســت. بــه عبارتــی، هــرگاه 
کمــک از انســان برگزیــده، بــه اذن الهــی و مشــیت  درخواســت 
مثــل  از خداســت؛  کمــک  منــوط شــود، درواقــع درخواســت  او 
حاجتمنــدی کــه خــدا را بــه جایــگاه معصــوم؟ع؟ ســوگند می دهــد 
تــا حاجتــش بــرآورده یــا مشــکالت و بیماری هایــش برطــرف شــود، 
کــه خــدا را بــه مقــام و حقیقــت پیامبــر؟لص؟  گناهــکاری  یــا ماننــد 
گناهــش بگــذرد؛ ازایــن رو، خــدای متعــال  قســم می دهــد تــا از 
کرم؟لص؟  کــه دِر خانۀ رســول ا گناهــکاران را ارشــاد فرمــوده اســت 
کننــد، از آن بزرگــوار  برونــد و عــالوه بــر اینکــه خــود طلــب مغفــرت 
کریــم  کنــد. قــرآن  کــه بــرای ایشــان طلــب مغفــرت  بخواهنــد 

می فرمایــد:
اْســَتْغَفُروا اهَّلَل َو 

َ
ْنُفَســُهْم جاُؤَک ف

َ
ُموا أ

َ
 َظل

ْ
ُهْم ِإذ

َ
ّن
َ
ْو أ

َ
َو ل

گــر  . ۱ )ا
ً
 َرحيمــا

ً
َوَجــُدوا اهَّلَل َتّوابــا

َ
ُســوُل ل ُهــُم الّرَ

َ
اْســَتْغَفَر ل

گنــاه[ بــه خــود ســتم  کــه ]بــا ارتــکاب  ایشــان هنگامــی 
کردنــد، نــزد تــو می آمدنــد و از خــدا آمــرزش می خواســتند 

۱. نساء، ۶۴.
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و پیامبــر هــم بــرای ایشــان طلــب مغفــرت می کــرد، خــدا 
ــان می یافتنــد. ــر مهرب را توبه پذی

حاجت خواهی از خدا یا از بنده های خوب خدا؟
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کجاست؟ دارالشفا 
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ــافی«  ــت »ش ــا صف ــه ب ک ــت  ــت و اوس ــژۀ ذات خداس ــفادادن وی ش
کــه شــفادهی را نیــز در هــر چیــزی چــون قــرآن1  شــهره اســت؛ همــو 
یــا عســل2 یــا انســان های برگزیــده ای3 کــه بخواهد، قــرار می دهد؛ 
کــه امام حســن عســکری؟ع؟ خداونــد را می خواننــد: »يــا  آن ســان 
ْشــياِء.«4 )اى کســی که شــفا 

َ ْ
ــفاَء ِفيمــا َيشــاُء ِمــَن ال َمــْن َيْجَعــُل الّشِ

کــه بخواهــی، می نهــی.( را در هــر چیــز 
اصــواًل ثبــوت تأثیــر بــراى غیــر خــدا، چــه تأثیــر مــادى و چــه 
کــرد. وقتــی  انــکار  را  اســت و نمی تــوان آن  معنــوى، ضــرورى 
خــداى تعالــی بتوانــد بــه موجــودی خــاص، اثــر و خاصیــت را 
گرمــی عســل(، چــرا نتوانــد بــه  ببخشــد )مثــل ســردی هندوانــه و 
اولیــاى درگاهــش تأثیــر شفابخشــی یــا برآمدن حاجات را ببخشــد 

ــذارد.5 ــفا بگ ــر ش ــان اث ــت آن ــی در ترب و حت

۱. یونس، ۵7.
2. نحل، ۶9.

۳. مائده، 11۰.
4. ابن طاووس، مهج الدعوات، ص278.

5. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1۰، ص29۵.
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همۀ شـفادهی ها به »اذن اهلل« اسـت: عیسـی مسیح 
اذن  بـه  را  پیسـی  بـه  مبتـال  بیمـاران  و  مـادرزاد  کـور 
خـدا شـفا مـی داد و افـزون بـر آن، چنیـن قـدرت الهـی 
کنـد.1 کـه مـردگان را نیـز بـه اذن خـدا زنـده  را داشـت 

قـرآن از تبـرک یعقـوب؟ع؟ بـه پیراهـن فرزنـدش، یوسـف؟ع؟، 
کـه  یـاد می کنـد؛ زمانـی کـه یوسـف بـه برادرانـش دسـتور می دهـد 
پیراهـن او را بـر صـورت پـدر قـرار دهند تا بینایی ازدسـت رفته اش 
را بـاز یابـد. چـون پیراهن را بر یعقوب نبی قرار دادند، بینایی اش 

بازگشـت و بـه برکـت آن پیراهـن شـفا یافت.2
در آثار اندیشـمندان مسـلمان، نمونه هایی از تبرک به اشـیاء و 
کـن مقـدس بیـان شـده اسـت کـه تبرک بـه کعبـه و پردۀ  حتـی اما
کعبـه، اشـیاء منسـوب بـه پیامبـر؟لص؟، آِب زمـزم، آب نـاودان 
آن  نمونه هـای  از  امام حسـین؟ع؟  تربـت  و  مدینـه  غبـار  کعبـه، 

اسـت.۳

۱. مائده، ۴9.
2. یوسف، 97.

بحار  مجلسی،  محمدباقر  ص2۰2؛  ج۵،  الکبری،  السنن  بیهقی،  احمدبن الحسین   .۳
االنوار، ج99، ص2۴۵؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج2۵، ص2۶7؛ ج1۴، 
اسماعیل بن عمروبن کثیر،  ص۴۴9؛  ج۵،  التهذیب،  طوسی،  محمدبن حسن  ص۵21؛ 
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گرامــی اســالم؟لص؟ و خانــدان اطهــرش؟مهع؟،  مرقــد رســول 
کــه  زمانــی  شفاخانه هاســت.  ســرآمد  حــال،  تــا  گذشــته  از 
عمــره  بــرای  را  مدینــه  می خواســتند  علی بن موســی الرضا؟ع؟ 
کننــد، پــس از نمــاز مغــرب، بــه نــزد قبــر رســول خــدا؟لص؟  تــرک 
ــود  ــد و خ کردن ــالم  ــر س ــر پیامب ــد، ب ــرت آمدن ــر آن حض ــاالی س و ب
را بــه قبــر چســباندند و آنــگاه به ســوی منبــر پیامبــر؟لص؟ آمدنــد؛ 
کنــار قبــر ایســتادند و نمــاز  ســپس به ســوی قبــر بازگشــتند و در 

گزاردنــد و دوش چــپ خــود را بــه قبــر چســباندند.۱
کــه  کردنــد  امام صــادق؟ع؟ بیمــار شــدند و بــه نزدیکانشــان امــر 
کننــد تــا نــزد قبــر امام حســین؟ع؟ رفتــه و برایشــان  فــردى را اجیــر 
کنــد. یکــی از یــاران حضــرت، جهــت انجــام ایــن فرمــان،  دعــا 
ــد و ماجــرا را  ــه دی ج شــد. فــردى را جلــوى درب خان ــه خــار از خان
گفــت: »مــن مــی روم؛ ولــی شــبهه اى  کــرد. آن مــرد  برایــش بازگــو 
در ذهنــم ایجــاد شــده اســت و آن اینکــه امام حســین؟ع؟ امامــی 
کــه طاعتــش واجــب اســت و امام صــادق نیــز امامــی اســت  اســت 
کار چــه معنــا دارد؟ چــرا  کــه طاعتــش واجــب اســت؛ پــس ایــن 
کنــار قبــر امام حســین؟ع؟ بایــد  بــراى شــفاى امام صــادق؟ع؟، در 

کــرد؟« دعــا 

البدایة و النهایة، ج۵، ص1۵3تا1۵۵.
۱. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1۴، ص3۵9.

کجاست؟ دارالشفا 
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آن فــرد بــه خانــه برگشــت و مطلــب را خدمــت امــام عرضــه 
داشــت و حضــرت فرمودنــد: »هــو كمــا قــال لكــن مــا عــرف اّن 
 يســتجاب فيهــا الّدعــاء فتلــک البقعــة مــن تلــک 

ً
اهَّلل تعالــی بقاعــا

البقــاع.«۱ )ســخن ایــن مــرد درســت اســت ]و تفاوتــی بیــن دو امــام 
کــه خداونــد متعــال ســرزمین هایی  نیســت؛[ امــا ندانســته اســت 
کــه در آنجــا دعــا مســتجاب می شــود؛ پــس حــرم حضــرت  دارد 

سیدالشــهداء؟ع؟ از آن هاســت.(

قبــر پیشــوایان معصــوم و حتــی منســوبان، اقتضــای 
گذشــته و  شــفای حاجتمنــدان را داراســت و تاریــِخ 
ــتن  ــرای شفاجس ــی ب ــواه صادق گ ــن،  ک ــن اما ــال ای ح
گرفتــاران بــوده  بســیاری از بیمــاران و حــل مشــکل 

اســت.

۱. ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص۵8.
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برخی شفاجستن از امام معصوم؟ع؟ را امری بیهوده می شمرند، 
گر امـام توان شـفادادن بیماری های جسـمی را  بـا ایـن منظـر کـه ا
داشـت، از مسموم شـدن یـا کشته شـدن خـود جلوگیـری می کرد یا 

بـرای شـفای خود اقـدام می کرد!
انــکار شــفادهی معصــوم به نوعــی انــکار علــم غیــب امام اســت، 
گاهــی از غیــب بــود، مسموم شــدن و حتــی  گــر آ کــه ا بــا ایــن نــگاه 
کشته شــدن شــکل نمی گرفــت؛ ازایــن رو، بــرای پاســخ شایســته 

کــرد: اســت بــه نــکات ذیــل توجــه 
گاهـــی از غیـــب را اعطـــا  1. خداونـــد بـــه بنـــدگان برگزیـــدۀ خـــود، آ
 

ّ
  ِإال

ً
َحـــدا

َ
ـــا ُيْظِهـــُر َعلـــی َغْيِبـــِه أ

َ
َغْيـــِب ف

ْ
کـــرده بـــود: عاِلـــُم ال

ـــْن َرُســـوٍل. 1 )عالـــم بـــه غیـــب اوســـت و هیچ کـــس  َمـــِن اْرَتضـــی ِم
کـــه آن هـــا را  گاه نمی ســـازد؛ مگـــر رســـوالنی  را بـــر اســـرار غیبـــش آ

ـــده اســـت.( برگزی
2. انبیــاء بــزرگ و پیشــوایان معصــوم؟مهع؟ بــه اذن الهــی علــم 

۱. جن، 2۶و27.
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غیــب داشــتند و به اقتضــای مأموریــت، از آن اســتفاده می کردنــد. 
مســیح؟ع؟  از  را  غیبــی  خبرهــاى  از  پــاره اى  تعالــی  خــداى 
مــا  َو  ــوَن 

ُ
ُكل

ْ
َتأ ِبمــا  ُئُكــْم  َنّبِ

ُ
أ َو  می کنــد:  حکایــت  این چنیــن 

ِخــُروَن ِفــی ُبُيوِتُكــْم. ۱ )مــن خبــر می دهــم از آنچــه شــما در 
َ

َتّد
کرده ایــد.( ذخیــره  آن  در  و  می خوریــد  خانه هایتــان 

3. معصومیــن؟مهع؟ در مســائل فــردی و اجتماعــی، بــا اســتفاده 
بــر  و  کــرده  گاهــی  آ کســب  و  تحقیــق  معمولــی،  شــیوه های  از 
اســاس آن عمــل می کردنــد؛ زیــرا ارادۀ غالــب خــدا بــه جریــان 
کارهــا، بــه علــم عــادی و نظــام اســباب و مســببات طبیعــی تعلــق 
گرفتــه اســت؛ ازایــن رو، معصومــان؟مهع؟ بــرای شــفای بیمــاری 

خــود، از علــم غیــب اســتفاده نمی کردنــد.2
گاهــی بــه امــِر واقــِع حتمــی و تغییرناپذیــر تعلــق  4. علــم غیــب 
کــه پیامبــر و امامــان، از  می گیــرد؛ بنابرایــن بعضــی چیزهایــی 
کــه حتمــًا واقــع خواهــد  طریــق غیبــی می داننــد، همانــی اســت 
و  کــرد  ایجــاد  تغییــری  نمی تــوان  گاهــی،  آ این گونــه  بــا  شــد. 
سرنوشــِت چیــزی را تغییــر داد. موضــوع اطــالع معصومــان؟مهع؟ از 
کیفیــت مسموم شــدن یا کشته شــدن خــود و چگونگــی آن، گرچه 

۱. آل عمران، ۴9.
2. لطف الله صافی گلپایگانی، معارف دین، ج1، ص 121.
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از راه علــم غیــب دســت یافتنی بــود؛ ایشــان وظیفــه ای نداشــتند 
کننــد؛ بلکــه بــا  به مقتضــای آن علــم، از آن پیشــامدها جلوگیــری 
کــم بــر نظــام حتمــی و تکوینــی عالــم، همچــون  رعایــت قواعــد حا
ســایر مــردم، بــا ایــن پیشــامدها روبــه رو می شــدند. بدیهــی اســت 
کــه ســرانجاِم هــر انســان، مــرگ خواهــد بــود و هیــچ آفریــده ای در 

ایــن جهــان، عمــر ابــدی نخواهــد داشــت.
5. مســمومیت برخــی از پیشــوایان معصــوم؟مهع؟، همچــون 
خــوردن میــوۀ زهرآلــود توســط امام رضــا؟ع؟، از روی اجبــار بــوده 
اســت و امــام از شــیوۀ شــهادت خــود خبــر داشــته اند. حضــرت 
گــر بعــد از مالقــات بــا مأمــون، هنــگام  بــه اباصلــت فرمودنــد: »ا
کار خــودش را  کــه او  برگشــتن، عبــا روی ســرم دیدیــد، بدانیــد 
گزینــۀ دیگــری فــراروی  گاهــی،  کــرده اســت.«۱ امــام بــا وجــود آ

نداشــته اند. خــود 
6. بایــد بیــن شــفادهی خــود و شــفادهی دیگــران، از ســوی 
معصومــان؟مهع؟، تفکیــک قائــل شــد. پیشــوایان معصــوم؟مهع؟ 
اســتفاده  خــدادادی  شــفادهی  تــوان  از  خــود،  شــفای  بــرای 
بــرای شــفای حاجتمنــدان و  کانونــی  امــا همــواره  نمی کردنــد؛ 
ــدادادی،  ــدرت خ ــن ق ــد. ای ــان بوده ان ــمی آن ــراض جس ــود ام بهب

۱. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج۵۰، ص۴9.
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ــت. ــوده اس ــاری ب ــف، ج ــرون مختل ــان، در ق ــات ایش ــس از حی پ



کرونا: با دعا یا دانش پزشکی مبارزه با 
فصـل هفتم
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گیــر ممکــن اســت ایــن  درگیــر شــدن مــردم بــا بیماری هــای فرا
ــرای  ــار، ب ــخص بیم ــک ش ــه ی ک ــد  کن ــاد  ــن ایج ــش را در ذه پرس
کنــد؟ آیــا بــه دعــا  بهبــودی خــود، بایــد چــه مســیر درمانــی را طــی 
و توســل بپــردازد یــا بــا اعتمــاد بــه دانــش پزشــکی، ایــن مســیر 

کنــد؟ درمانــی را دنبــال 
کنــار هــم و حتــی  اصــواًل قــرار دادن دعــا و دانــش پزشــکی در 
گــزاف و بیهــوده اســت؛  تصویــر تقابــل میــان علــم و ایمــان، امــری 
علــم و ایمــان متمــم و مکمــل یکدیگرنــد و هــر دو بــه انســان 
ایمــان  و  می دهــد  برونــی  امنیــت  علــم  می بخشــند:  امنیــت 
امنیــت درونــی. علــم انســان را در مقابــل هجــوم بیماری هــا، 
در  ایمــان  و  می ســازد  ایمنــی  طوفان هــا  و  زلزله هــا  ســیل ها، 
و  بی پناهی هــا  احســاس  تنهایی هــا،  اضطراب هــا،  مقابــل 
پوچ انگاری هــا انســان را نجــات می دهــد؛ ازایــن رو، نیــاز انســان 

بــه علــم و ایمــان توأمــان، مدنظــر همــگان اســت.۱
هــر بیمــار وظیفــه دارد رونــد درمــان پزشــکی خــود را به خوبــی و 

۱. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج2، ص32.

کرونا: با دعا یا دانش پزشکی مبارزه با 
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کنــد؛ زیــرا دنیــا بــر نظــام ســبب و مســبب اســتوار  بادقــت پیگیــری 
اســت و خداونــد بهبــودی و درمــان مریــض را در طبیــب و دارو 

قــرار داده اســت.
کــم اســت و خداونــد خواســت  در نظــام طبیعــت قوانینــی حا
گــر بــا  خــود را در اجــرای ایــن نظــام و قوانیــن جــاری می کنــد. ا
نــگاِه سبب ســازی نگریســته شــود، نقــش درمانــی پزشــک نیــز 
معنــا می یابــد و اینکــه او وســیله ای بــرای درمــان اســت؛ هرچنــد 
کــه از نظــر واقــع، درمــان و شــفا از خداســت و خداونــد اثــر درمانــی 
کــه امام صــادق؟ع؟ از ایــن اصــِل  را در دارو نهــاده اســت. آن گونــه 
 

ّ
ــياَء ِإال ْش

َ ْ
ــِرَی ال ْن ُيْج

َ
ــی اهَّلُل أ َب

َ
ــاد می کننــد: »أ جــاری در هســتی ی

ــز را جــز از راه اســباب طبیعــی آن،  ــد هــر چی ــباِب.«۱ )خداون ْس
َ ْ
ِبال

عملــی نمی ســازد.(
کــه  کــه بیمــار می شــود، بایــد بــه پزشــکی  بنابرایــن فــردی 
کنــد و نســخۀ درمانــی او  مظهــر صفــت شــافی خداســت، مراجعــه 

کنــد. کنــد و شــفا را از خداونــد طلــب  را به دقــت عمــل 
تا  نمی کنم  »درمان  گفت:  و  شد  بیمار  پیامبران  از  پیامبرى 
او  به  متعال  خداى  کند.«  درمانم  است،  داده  درد  آن کس که 
که درد از من است و  کرد: »تو را شفا ندهم تا دارو بخورى  وحی 

۱. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج2، ص9۰.
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دارو نیز از من.« آن پیامبر آنگاه به مداوا پرداخت و بهبود یافت.۱
توصیــه  چنیــن  طبیعــی  درمــان  بــر  کــرم؟لص؟  ا پیامبــر 
 و أنــزل لــه 

ّ
فرموده انــد: »تــداووا فــإّن اهَّلل عــز و جــل لــم ینــزل داء إال

شــفاء.«2 )درمــان کنیــد کــه خــداى بــزرگ دردى نمی فرســتد؛ مگر 
اینکــه بــراى آن ]درد،[ دارویــی بــرای شــفا می فرســتد.(

ــز  ــل« نی ــا و توس ــی، از »دع ــان طبیع ــا درم ــان ب هم زم
کــرد. ســیرۀ معصومیــن؟مهع؟ به وقــت  نبایــد غفلــت 
ــا حتــی مراجعــه  بیمــاری، رعایــت دســتورات طبــی ی
بــه طبیــب بــوده اســت. آن بزرگــواران، هم زمــان بــا 

درمــان، از دعــا و توســل نیــز بهــره می جســتند. 

کنــار  در  درمــان  قرارگیــری  بــرای  خوبــی  گواهــی  ذیــل  نمونــۀ 
دعاســت:

ــت  ــد: »هف ــزه فرمودن ــه علی بن ابی حم ــم؟ع؟ ب امام کاظ
کــه تــب می کنــم و پســرم هــم دوازده مــاه  مــاه اســت 
می شــود.«  مضاعــف  مــا،  تــِب  ایــن  و  می کــرد  تــب 

۱. حسن طبرسی، مکارم االخالق، ص3۶2.
2. حسن طبرسی، مکارم االخالق، ص3۶2.
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گفــت:  شــنید،  را  فرمایــش  ایــن  وقتــی  ابن ابی حمــزه 
از  ابی بصیــر  کــه  حدیثــی  شــما  بــراى  شــوم!  »قربانــت 
چــون  می گویــم:  بــاز  اســت،  گفتــه  بــاز  برایــم  جدتــان 
کمــک می گرفتنــد.  ایشــان را تــب می گرفــت، از آب ســرد 
ایشــان را دو جامــه بــود: یکــی میــان آب و یکــی در بــِر 
او. جامه هــا را بــه نوبــت می پوشــیدند و ســپس فریــاد 
کــه هرکــه در خانــه بــود، می شــنید و می گفتنــد:  می زدنــد 

“یــا فاطمــه بنــت محمــد.”«

امام کاظــم؟ع؟ ســخن او را تأییــد فرمودنــد. آنــگاه امــام 
دوای تــب خــود را دعــا و آب ســرد دانســتند و در ضمــن، 
کردنــد.۱ بــه حضــور یــک پزشــک در منــزل خــود نیــز اشــاره 

۱. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 8، ص1۰9.
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کعبــه و حــرم معصومیــن؟مهع؟ و امامــزادگاِن واجب التعظیــٰم  گــر  ا
شــفاخانه اســت، چــرا بــه بهانــۀ جلوگیــری از ســرایت بیماری هــای 
کــن مقــدس عاملــی بــرای  عمومــی، آن را بســته اند؛ مگــر ایــن اما

شــیوع بیماری انــد؟
ــه  ک ــز مقدســی اند  ک ــزرگان دیــن، مرا ــر ب کعبــه و مســاجد و مقاب
ک  پــا آلودگــی  نــوع  هــر  از  بایــد  آمدوشــد دوســتداران،  به دلیــل 
انســان های  ولیکــن  ک انــد؛  پا ذات  بــه  کــن  اما ایــن  باشــند. 
ک را فراهــم  کــن پــا حاضرشــده در آن، خــود زمینــۀ آلودگــی ایــن اما
می کننــد؛ ازایــن رو، بایــد همــواره بــا رعایــت نظافــت و بهداشــت، 
ایــن  همــواره  کــه  ســاخت  مهیــا  خــوب  بنــدگان  بــرای  را  آن 
نظافت هــا و ضدعفونی هــا به خوبــی انجــام می شــود. خداونــد 
بــه دو پیامبــر خــود دســتور می دهــد تــا مســجدالحرام و اطــراف 

کننــد: کعبــه را بــرای عبادت کننــدگان تطهیــر 
ــرا َبْيِتــَی  ْن َطّهِ

َ
َو َعِهْدنــا ِإلــی  ِإْبراِهيــَم َو ِإْســماِعيَل أ

ــُجوِد. ۱ )از ابراهیــم  ــِع الّسُ
َ
ّك عاِكِفيــَن َو الّرُ

ْ
ِللّطاِئِفيــَن َو ال

۱. بقره، 12۵.
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ــدا را  ــرم خ ــه ح ک ــم  گرفتی ــان  ــماعیل پیم ــدش اس و فرزن
و  رکوع کننــدگان  و  مجــاوران  و  طواف کننــدگان  بــراى 

کنیــد.( کیــزه  ک و پا ســجده کنندگان، پــا

کــه در اثــر  واژۀ تطهیــر به معنــای رفــع موانــع و پلیدی هایــی اســت 
ــی مــردم، در مســجد پیــدا می شــود. برخــی از مفســران  بی مباالت
ــا طــب  ع ی کــه شــر اذعــان می دارنــد بایــد مســجد را از هــر عاملــی 
ک  آن را آزار و اذیــت می دانــد و همچنیــن از هرگونــه نجاســات، پــا

کــرد تــا بــه دیگــران ســرایت نکنــد.۱
کیــد می کننــد  ــه، تأ ــه ایــن آی امام صــادق؟ع؟ ضمــن اســتناد ب
بــراى بنــدگان خدا شایســته اســت فقط با طهــارت داخل بیت اهَّلل 
شــوند؛ یعنــی ابتــدا بــدن را بــا شســتن، از عــرق و پلیدى هــای 

کننــد، آنــگاه وارد آن شــوند.2 کیــزه  آزاردهنــده پا

العظیم، ج 1، ص29۶؛ حسین بن محمد راغب  القرآن  تفسیر  ۱. اسماعیل بن عمروبن کثیر، 
اصفهانی، المفردات، ص71.

2. محمدبن حسن طوسی، التهذیب، ج۵، ص2۵2.
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به واســطۀ  و  می شــود  گیــر  فرا ویروســی  کــه  زمانــی 
عامــل انســانی، به ســرعت شــیوع می یابــد و راهــی نیــز 
بــرای مراقبــت ویــژه از ســرایت نکردن ایــن ویــروس 
کن مقدســی  نیســت، چــاره ای جــز تعطیلــی موقــت اما
چــون مســجدالحرام، حــرم پیشــوایان معصــوم؟مهع؟، 

امامــزادگان و مســاجد نیســت.

ع و همۀ خــردورزان  »دفــع ضــرر محتمــل« قانون موردپذیرش شــر
ــارت »مســتحب«،  ــران بــرای انجــام زی گــر حضــور زائ ــذا ا اســت؛ ل
کــه  زمینه ســاز انتقــال ویــروس بیــن مــردم شــود و فــرد یــا افــرادی 
حفــظ جــان آنــان »واجــب« اســت، بــر اثــر شــیوع ایــن بیمــاری 
بمیرنــد، بایــد محدودیت هایــی را بــرای صحــت و ســالمت مــردم 

گذاشــت. بــه اجــرا 
البتــه ایــن تعطیلــی به معنــای انتقــال ایــن ویــروس از ایــن 
کــن مقــدس نیســت؛ بلکــه انتقــال از ســوی مردمــی اســت  اما
اســت  بدیهــی  ویروس انــد.  آن  ناقــل  و  شــده  مــرگ  ســفیر  کــه 
ح فاصله گــذاری  کــه بــه منظــور اجــرای طــر ایــن تعطیلــی موقــت 
اجتماعــی بــوده و بــرای همــۀ مؤمنــان، به ویــژه خادمــان ایــن 
ک و دردآور اســت و بی صبرانــه رفــع  مکان هــای مقــدس، ســوزنا

بستنشفاخانهها
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موانــع آن را انتظــار می کشــند.



ایمن از بال
فصـل نهم
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گیــری ایــن بیمــاری، از شــهر مقدســی چــون »قم«،  در روزهــای فرا
کانــون بیمــاری مرگ بــار یــاد  بــا ریشــخند و ُســخره، به عنــوان 
کــه در روایــات ایــن شــهر را محلــی امــن به وقــت  شــد، بــا ایــن ادعــا 

کرده انــد. بــال تلقــی 

قــم شــهر علــم و محبــت بــه آل محمــد؟مهع؟ اســت 
ــوده و دل هــای  ــد تشــیع ب و بیــش از هــزار ســال، مه
گــره زده اســت؛ و  بســیاری از مشــتاقان را بــا خــود 
گفتــه ای حکایتگــر ایمن بــودن  لیکــن هیــچ متــن و 
حتمــی ایــن شــهر یــا مکان هــای مقــدس دیگــر، از 

گیــردار نیســت.  تلــخ و بیماری هــای وا حــوادث 

برای تبیین بیشتر، به دو نکته اشاره می کنیم:
۱. »مکــۀ مکرمــه« بلــد امیــن۱ و حــرم امــن الهــی اســت و هرکــس 

۱. تین، 3.
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داخــل آن شــود، در امــان خواهــد بــود:
َو   

ً
ُمبــاَركا  

َ
ــة

َ
ِبَبّك ــِذی 

َّ
ل
َ
ل ِللّنــاِس  ُوِضــَع  َبْيــٍت  َل  ّوَ

َ
أ ِإّنَ 

نــاٌت َمقــاُم ِإْبراِهيــَم َو  ــِه آيــاٌت َبّيِ ِميــَن * ِفي
َ
عال

ْ
ُهــدًى ِلل

کــه بــراى  . ۱ )نخســتین خانــه اى 
ً
ــُه كاَن آِمنــا

َ
َمــْن َدَخل

مــردم ]و نیایــش خداونــد[ قــرار داده شــد، در ســرزمین 
کــه پربرکــت و مایــۀ هدایــت جهانیــان اســت.  مکــه اســت 
ــام ابراهیــم و هرکــس داخــل  ــه[ مق روشــن اســت ]ازجمل

ــود.( ــد ب ــان خواه ــود، در ام آن ش

کهن تریــن شــهر مقــدس،  ــا  امنیــت شــهر مکــه چگونــه اســت؟ آی
امنیــت تکوینــی دارد یــا امنیــت تشــریعی؟

خواســتار  خداونــد  هــرگاه  اســت:  گونــه  دو  الهــی  امــر  اصــواًل 
گــر آن را به صــورت فرمــان بــه بنــدگان  تحقــق چیــزی باشــد، ا
کننــد،  کنــد تــا مــردم بــا ارادۀ خویــش، آن را اجــرا  خــود، اعــالم 
چنیــن امــر الهــی »تشــریعی« اســت؛ ماننــد واجبــات و محرماتــی 
گــر  ا ســویی،  از  هســتند.  آن  رعایــت  بــه  موظــف  بنــدگان  کــه 
کنــد و ارادۀ مــردم دخالتــی در  خداونــد مســتقیمًا چیــزی را ایجــاد 
انجــام آن نداشــته باشــد، چنیــن امــری »تکوینــی« اســت. ســردی 
و ســالمت آتــش بــرای حضــرت ابراهیــم؟ع؟، همچنیــن قوانیــن 

۱. آل عمران، 9۶و97.
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کــه خداونــد  کــم بــر طبیعــت چــون جاذبــۀ زمیــن یــا خاصیتــی  حا
ک، در مســیر  بــه یــک بــذر داده اســت کــه بــا ترکیــب آب و هــوا و خا

کنــد، امــور تکوینــی اســت. معینــی رشــد 
ایمن بــودن مکــه یــک حکــم تشــریعی اســت و خاصیــِت یــک 
امــر تکوینــی را نــدارد. بــه عبارتــی، مکــه امنیــت تشــریعی دارد نــه 
امنیــت تکوینــی؛ یعنــی مکــه از هــر خطــری، در ســایۀ مراعــات 
قوانیــن شــریعت، ایمــن بــوده اســت. ایــن امنیــت فقــط به وســیلۀ 
مــردم اجراشــدنی اســت. بدیهــی اســت در صــورت رعایت نکــردن 
نیــز ســلب  مــردم  ازجملــه ســالمت  آن،  امنیــت  مقــررات،  ایــن 

می شــود.۱
شــهر مکــه از عصــر حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در بیــن عــرب محتــرم 
بــوده اســت و همــگان تــالش می کردنــد حریــم آن را پــاس دارنــد و 
کــه  ــرد، ایمــن دارنــد، به جــز مواقعــی  کــه بــدان پنــاه َب هرکســی را 
ــود، مثــل نابــودی ستم پیشــگاِن متجــاوزی  ــد ب خواســت خداون
الهــی،2  قهــر  از  نمونه هایــی  شــهر  ایــن  فیــل.  اصحــاب  چــون 
کشــتار بی گناهــان و بالیــای عمومــی چــون  حــوادث ســخت، 

قحطــی را بــه خــود دیــده اســت.

۱. محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج3، ص3۵۴.
2. آل عمران، 1۵1.

ایمن از بال
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2. دربــارۀ قــم، فهــم غلطــی از برخــی روایــات ازجملــه ایــن 
ــِت  ــد: »ِإذا َعّمَ ــه فرموده ان ک روایــت امام صــادق؟ع؟ شــده اســت 
َبــاَء 

ْ
ــِإّنَ ال

َ
ْيهــا َو َنواِحيهــا ف

َ
ْيُكــْم ِبُقــّمَ َو َحوال

َ
َعل

َ
ِفَتــُن ف

ْ
ــداَن ال

ْ
ُبل

ْ
ال

ــوٌع َعْنــَه.«۱ )چــون فتنه هــا همــۀ شــهرها را دربرگیــرد، بــر شــما 
ُ
َمْدف

کــه بــال از آن بــه دور اســت.( کــه بــه قــم و اطرافــش پنــاه بریــد  بــاد 
و فتنه های  بال  از  کانون تشیع، عاری  بی شک قم به عنوان 
اعتقادی است و می توان آن را به دلیل حضور عالمان سخت کوش 

و راستین، برخوردار از امنیت معنوی و دینی دانست.2
بنابرایــن روایــات مورداســتناد، ناظــر بــه برداشته شــدن بالهای 
ــن  ــخ، ای ــول تاری ــت. در ط ــم نیس ــخت از ق ــوادث س ــی و ح طبیع
شــهر ضمــن حفــظ اعتبــار و جایــگاه خــود در جهــان تشــیع، شــاهد 

حــوادث طبیعــی فــراوان و غیــر از آن نیــز بــوده اســت.

۱. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج۵7، ص21۴.
2. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج۵7، ص217.
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بــا بسته شــدن موقتــی بــارگاه امام رضــا؟ع؟ و ســایر مراقــد شــریفه، 
زائــران از فیــض حضــور در حــرم محــروم شــده اند. بــرای جبــران 
ــرد و از راه هــای جایگزیــن بهــره  ک ــد تــالش  ایــن محرومیــت، بای

جســت.
کامــل خــود، همانــا اقبــال و اتصــال قلبــی و  زیــارت در مرتبــۀ 
ــه زیارت شــونده را به همــراه دارد.  ــی ب ــز فکــری و عمل روحــی و نی
ــد نگریســته شــود، نتیجــه اش  ــارت از زاویــۀ وصــل و پیون ــر زی گ ا
قرارگرفتــن در مــدار معصومــان؟مهع؟ اســت و زائــر تــالش می کنــد بــر 
ــرد ایــن محــور بچرخــد؛ ازایــن رو، بسته شــدن حــرم نبایــد ایــن  ِگ

پیونــد را بگســلد. 

بهتریــن راه در وضعیــت اســتثنائی، ادامــۀ زیارت ها و 
توســالت، در بیــرون حــرم، چــه در خانــه یــا هــر جــای 
کــه همیشــه از راه دور  دیگــر اســت، هماننــد زائرانــی 

عــرض ارادت می کردنــد.
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کاری پســندیده و مشــروع  زیارت کــردن و ســالم دادن از راه دور، 
اســت و در متــون حدیثــی، دربــارۀ فضیلــت زیــارت، ســالم بــه 
پیامبــر؟لص؟ از راه دور ســفارش شــده اســت۱ و فقهــای بــزرگ 
مــا، زیــارت از راه دور پیامبــر؟لص؟ و فاطمــه زهــرا؟اهع؟ و ائمــۀ 
ایــن  بــه   دور  راه  از  زیــارت  می داننــد.  مســتحب  را  اطهــار؟مهع؟ 
کــه افــراد به ســمت آن معصــوم بایســتند و با اشــاره،  صــورت اســت 
کــه جمعــی از مســلمانان، در همه جــای  ســالم کننــد؛2 همــان طــور 
دنیــا، در پایــان نمــاز بــه پیامبــر؟لص؟ و اهل بیــت عصمــت و 

طهــارت؟مهع؟ عــرض ســالم دارنــد.
یکــی از کارهــای پســندیده در ایــام هفتــه، خصوصــًا روز جمعــه، 
زیــارت معصومیــن؟مهع؟ اســت و امام صــادق؟ع؟ ایــن زیــارت را 

ــد: ــرای همــگان، از راه دور توصیــه فرموده ان ب
امیرمؤمنــان،  پیامبــر،  قبــر  زیــارت  خواهــان  هرکــس 
فاطمــه، حســن، حســین و ســایر معصومیــن؟مهع؟ اســت، 
کنــد و  ک بــر تــن  کنــد و جامــه ای پــا روز جمعــه غســل 
پــس از خوانــدن دو نمــاز دورکعتــی، رو بــه قبلــه بایســتد و 

ایــن زیــارت را بخوانــد:

۱. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1۴، ص 337.

2. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکالم، ج2۰، ص 1۰۰.
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ــالُم  ِبــی َو َرْحَمــُة اهَّلِل َو َبَرکاُتــُه. الّسَ یَهــا الّنَ
َ
ــالُم َعَلْیــَک أ »َالّسَ

ــِیَدُة  ِبــی اْلُمْرَســُل َو اْلَوِصــی اْلُمْرَتَضــی َو الّسَ یَهــا الّنَ
َ
َعَلْیــَک أ

َمنــاُء 
ُ ْ
ْعــالُم َو األ

َ ْ
ْوالُد األ

َ ْ
ــْبطاِن اْلُمْنَتَجبــاِن َو األ ْهــراُء َو الّسِ الّزَ

َو  آباِئکــْم  ِإَلــی  َو  ِإَلْیکــْم  اْنِقطاعــًا  ِجْئــُت  اْلُمْنَتَجُبــوَن. 
ٌم  ــّلِ ــْم ُمَس ــی َلک ــِق. َفَقْلِب ــِة اْلَخْل ــی َبَرَک ــِف َعَل ــُم اْلَخَل َوَلِدک
ــِه. َفَمَعکــْم  ــی َیْحکــَم اهَّلُل ِلِدیِن ٌة َحّتَ

َ
ــّد َو ُنْصَرِتــی َلکــْم ُمَع

ِبَفْضِلکــْم،  اْلقاِئِلیــَن  َلِمــَن  ــی  ِإّنِ کــْم.  َعُدّوِ َمــَع  َمَعکــْم ال 
 مــا شــاَء اهَّلُل 

ّ
ْزُعــُم ِإال

َ
ِ ُقــْدَرًة َو ال أ

ْنِکــُر هَّلِلَّ
ُ
ُمِقــّرٌ ِبَرْجَعِتکــْم ال أ

ُح  ِ ِذی اْلُمْلــِک َو اْلَمَلکــوِت یَســّبِ
ُســْبحاَن اهَّلِل َو اْلَحْمــُد هَّلِلَّ

َو  ْرواِحکــْم 
َ
أ َعَلــی  ــالُم  الّسَ َو  َخْلِقــِه  ْســماِئِه َجِمیــُع 

َ
ِبأ اهَّلَل 

ــالُم َعَلْیکــْم َو َرْحَمــُة اهَّلِل َو َبَرکاُتــُه.«۱ ْجســاِدکْم َو الّسَ
َ
أ

از  مانعــی  نبایــد  حــرم،  در  حضــور  اضطــراری  محرومیت هــای 
ــا اشــتیاق و انگیــزۀ بیشــتر، از  زیــارت و توســل شــود؛ بلکــه بایــد ب
چشــمۀ فیــض امــام معصــوم و بنــدگان خــوب خــدا بهــره جســت. 

داســتان ذیــل نمونــه ای درس آمــوز در ایــن خصــوص اســت:

از  )متوفــای ۱۳84ق(  گلپایگانــی  حبیــب اهَّلل  آیــت اهَّلل 
که بیش از چهل ســال، نمازشــب را پشــت  کســانی اســت 
درب هــای بســتۀ حــرم مطهــر امام رضــا؟ع؟ می خوانــد و 

۱. محمدبن حسن طوسی، مصباح المتهجد، ص288.
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کســی بــود  وقتــی درب هــای حــرم را می گشــودند، اولیــن 
کــه قبــر آن حضــرت را زیــارت می کــرد. زمانــی بیمــاری بــر 
وی چیــره شــد و مدتــی از حضــور در حــرم محــروم شــد. 
ــه  ــه چشــمم ب ــد: »یــک شــب از پنجــرۀ خان خــود می گوی
“آقــا،  کــردم:  گلدســته های حــرم امــام افتــاد و عــرض 
همــه روزه  ســال،  چهــل  مــدت  کــه  می دانــی  خــودت 
ــارم،  ــه بیم ک ــت  ــه اس ــک هفت ــی ی ــودم؛ ول ــو ب ــر اول ت زائ
بــرد و در عالــم  بــه یک بــاره خوابــم  عــذرم را بپذیــر!” 
گل  رؤیــا امام رضــا؟ع؟ روی صندلــی نشســته بودنــد و 
قشــنگی را دســت داشــتند و آن را بــه مــن دادنــد. همیــن 
کــردم.  بهبــودی  بــه دســتم رســید، احســاس  گل  کــه 
گل،  آن  عطــر  بــوی  و  شــدم  بیــدار  خــواب  از  گهــان  نا
گل  کــرده بــود و بــا تعجــب همــان  فضــای اتــاق را پــر 
یافتــه  کامــل  کــه بهبــودی  را دســتم دیــدم؛ در حالــی 
بــودم و بی درنــگ راهــی حــرم شــدم. آن دســت ســالیان 
گرفــت، بــه لطــف  کــه قــرار  متمــادی بــر ســر هــر بیمــاری 

فیــض امــام، ]شــخص بیمــار[ بهبــود یافــت.«۱

۱. علی مراد کیانی ، دست شفابخش، مجلۀ کوثر، ش ۵3، ص1۴1 و 1۴2.
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گره هــای مشــکالت را می گشــاید  گرفتــاری، دعــا و توســل  به وقــت بــال و 
و ســختی ها را بــه آســانی مبــدل می ســازد. در ایــن زمینــه می تــوان بــه 

کــرد: چنــد نمونــۀ توصیه شــده از ســوی معصومــان؟مهع؟ اشــاره 

۱. امام صــادق؟ع؟ بــه داوود رقــی فرمودنــد: »از ایــن دعــا دســت بــر 
مــدار و همــواره آن را ســه مرتبــه بامــداد و ســه مرتبــه شــبانگاه بخــوان: 
 ِفیها َمــْن ُتِریُد.”«۱

ُ
ِتی َتْجَعل

َّ
َحِصیَنــِة ال

ْ
ِنــی ِفــی ِدْرِعــَک ال

ْ
ُهــّمَ اْجَعل

َّ
“الل

2. هلقــام از امام موســی کاظــم؟ع؟ دعــاى جامعــی را درخواســت کرد 
کــه مشــتمل بــر خیــر دنیــا و آخــرت بــوده و در عیــن حــال مختصــر باشــد، 
کــه خورشــید طلــوع  امــام فرمودنــد: »پــس از هــر نمــاز صبــح، تــا زمانــی 
ــَتْغِفُر  ْس

َ
ــِدِه أ ــِم َو ِبَحْم َعِظی

ْ
ــْبحاَن اهلِل ال ــوان: “ُس ــا را بخ ــن دع ــد، ای کن

ْضِلــه.”«2 بــه اذعــان هلقــام، مداومــت بــه ایــن دعــا، 
َ

ُه ِمــْن ف
ُ
ل

َ
ْســأ

َ
اهلَل َو أ

کــرد. گشــایش های خاصــی را در زندگــی اش ایجــاد 

۳. امام رضــا؟ع؟ می فرماینــد: »پــدرم را در خــواب دیــدم. ایشــان 
فرمودنــد: ای فرزنــدم، هــرگاه مشــکلی برایــت پیــش آمــد و در ســختی 

۱. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص۵3۴.
2. محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی صدوق، کتاُب من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص329.
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كــه مــا در خواب  بــودی، بســیار بگــو: یــا رئــوف، یــا رحیــم.« آن چيــزى را 
كــه آن را در بيــدارى ببينيــم.1 می بينيــم، چنــان اســت 

4. امام رضــا؟ع؟ بــه خوانــدن دعــای عافیــت توصیــه می فرمودنــد: 
ُمْنِعَم 

ْ
عاِفَیــِة، َو ال

ْ
عاِفَیــِة َو راِزَق ال

ْ
َمّنــاَن ِبال

ْ
»یــا اهلُل، یــا َوِلــّیَ العاِفَیــِة، َو ال

ِقــِه َرْحمــاَن 
ْ
ــی َجِمیــِع َخل

َ
ــّیَ َو َعل

َ
عاِفَیــِة َعل

ْ
 ِبال

َ
ــل ُمَتَفّضِ

ْ
عاِفَیــِة َو ال

ْ
ِبال

 
ْ

ــل ــٍد َو َعّجِ ــٍد َو آِل ُمَحّمَ ــی ُمَحّمَ
َ
ِ َعل

ّ
ْنیــا َو اآلِخــَرِة َو َرِحیَمُهمــا، َصــل

ُ
الّد

ْنیــا َو 
ُ

عاِفَیــِة ِفــی الّد
ْ
عاِفَیــَة َو َدواَم ال

ْ
نــا ال

ْ
 َو اْرُزق

ً
 َو َمْخَرجــا

ً
َرجــا

َ
نــا ف

َ
ل

اآلِخــَرِة.«2

رذایــل  از جمیــع بدی هــا، زشــتی ها،  به معنــی دوربــودن  عافیــت 
اخالقــی، نقایــص فکــرى و جســمی و حتــی بیماری هــای ســخت و 

جــان کاه اســت.

۱. ابن طاووس، مهج الدعوات، ص 333.
2. ابن طاوس، االقبال، ص18۰.
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ــا  کرون ــد  ــری مانن گی ــاری فرا ــا بیم ــان ب ــه انس ک ــی  زمان
کــه  درگیــر می شــود، بــه ضعــف خــود واقــف می شــود 
چگونــه یــک ویــروس میکروســکوپی، قــدرت و شــکوه 
گرفتــه اســت و ســالمتش را بــه  دنیایــش را بــه ُســخره 
مخاطــره می انــدازد و تــا مــرز تعطیلــی زندگــی و حیــات 
او پیــش مــی رود. در ایــن موقعیــت همــۀ نگاه هــا بایــد 
بــه قدرتــی فراتــر از قــدرت بشــری متمرکــز شــود و رونــد 
زندگــی، بــا ســنجۀ الهــی بازســازی و اصــالح شــود تــا 

گیــرد. شــاید مشــمول لطــف خــدای مهربــان قــرار 

امیــد اســت بــه برکــت دعاهــا و توســالت، ســایۀ عافیــت بــر مــردم عزیــز 
پهــن شــود.
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توضیحات شرکت در مسابقه

ح شــده اســت و افــراد بــاالی دوازده ســال می تواننــد بــه  • پرســش ها از متــن موجــود طــر
کننــد. روش هــای زیــر، در مســابقه شــرکت 

ــام مســابقه و  کافــی اســت به ترتیــب ن کار،  ــرای ایــن  ــه ســامانۀ پیامکــی: ب ۱. ارســال پاســخ ب
گزینه هــای صحیــح پرســش  ها را به صــورت یــک عــدد ســه رقمــی از چــپ بــه راســت،  شــمارۀ 

کنیــد. همــراه بــا نــام و نــام خانوادگــی خــود بــه ســامانۀ پیامکــی ۳000802222 ارســال 

مثال: کرونا و دل مشغولی های ذهنی 21۳ احسان رضوانی پور

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی:

Haram.razavi.ir

۳. پاســخ بــه پرســش ها در پاســخ نامه: پاســخ نامۀ تکمیل شــده را می توانیــد بــه صندوق هــای 
 مخصــوص مســتقر در پایگاه هــای اطالع رســانی فرهنگــی بیندازیــد یــا بــه صنــدوق پســتی 

کنید. ۳5۱ - ۹۱۷۳5 ارسال 

• هزینــۀ ارســال پاســخ نامه ازطریــق قــرارداد »پســت جواب قبــول« پرداخــت شــده اســت و الزم 
کــت و تمبــر اســتفاده کنیــد. نیســت از پا

کتــاب خانــواده روی مــوج اخــالق بــا حضــور در  4. فیلم بــرداری از خودتــان درحــال معرفــی 
کثــر  مســاجد، مــدارس، نماِزجمعــه و جمــع اقــوام و آشــنایان: فیلم هــای خــود را بــا زمــان حدا

۱00 ثانیــه و فرمــت mp4، بــه ایــن نشــانی بفرســتید:

https://tv.razavi.ir/plus/@mosabeghat97

•  آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت کتاب است.

کامــل و صحیــح و به صــورت روزانــه انجــام می شــود و نتیجــۀ  •  قرعه کشــی از بیــن پاســخ های 
آن نیــز ازطریــق ســامانۀ پیامکــی گفته شــده به اطــالع برنــدگان می رســد.

گانه ارسال کنید. تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جدا

تلفن: ۳2۰۰2۵۶۹ - ۰۵1
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پرسش نخست. بنا به فرمودۀ امام سجاد؟ع؟ میان کدام یک از گزینه های 
زیر، تا روز قیامت مبارزه وجود دارد؟

کافران ۱. دعا و بال                                                                      2. مؤمنان و 

گزینه ها ۳. ظالمان و مستضعفان                                          4. همۀ 

راه  گزینه های زیر  از  کدام یک  امام صادق؟ع؟  پرسش دوم. طبق حدیث 
کردن نیست؟ دعا

۱. ستایش و حمد خدا و یادآوری نعمت ها

2. شکر نعمت ها و صلوات بر پیامبر و اهل بیت؟مهع؟

گناهان و استغفار از آن ها ۳. یادآوری 

گریه ع و  4. دعای همراه با تضر

کــن مذهبــی در هنــگام شــیوع  پرســش ســوم. بســتن حــرم ائمــه؟مهع؟ و اما
گزینــه بــوده اســت؟ کــدام  گیــر، بــا اســتناد بــه  گیــردار فرا بیماری هــای وا

۱. دفع ضرر متحمل از سوی عقل یک اصل پذیرفته شده است

2. جلوگیری از شیوع بیشتِر بیماری به وسیلۀ افراد ناقل

کن ۳. جلوگیری از تبرک جستن به این اما

گزینۀ ۱و2  .4



پاسخ نامه ی کتاب کرونا و دل مشغولی های ذهنی

نام و نام خانوادگی: .........................................   نام پدر: ........................

تحصیالت: .......................  استان: ......................  شهر: .......................

تلفن ثابت با کد شهر: ................................  شماره همراه: ........................

نظرسنجی کتاب کرونا و دل مشغولی های ذهنی

4 ۳ 2
اول
دوم
سوم

۱ گزینه پرسش

ف
دیــ

ر

ـم
ی کـ

خیل موضــوع

ح جلد، اندازه و ...( میزان رضایت از جذابیت ظاهری )طر

میزان شیوایی مطالب

قابلیت فهم مطالب

ع و مطالب میزان جذابیت و تازگی موضو

میزان تأثیرگذاری و مفید بودن مطالب

میزان تناسب محتوا با نیاز شما

ع میزان تناسب پرسش ها با موضو

کلی میزان رضایت 

1
2
۳
۴
۵
۶
۷
۸

ـم
کـ

ط
وس

متـ

اد
زیــ

اد
 زیـ

لی
خی

 پیشنهادها و انتقادها: .................................................................................

.............................................................................................................



از این قسمت تا شود

کاغذ را پس از برش، تا زده و بچسبانید لبه ی 

هزینه ی پستی بر اساس قرارداد شماره ی 2۵1-۹1۷۳۴ پرداخت شده است.

طرف قرارداد: اداره ی تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی
صندوق پستی: ۹1۷۳۵-۳۵1

فرستنده: ...........................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................

کدپستی: ............................................................................................

نیاز به الصاق تمبر 
نیست

پست جواب قبول



مجموعۀ یک صد جلدی کتابچه های رهنما



لوح فشرده کتابچه های رهنما


