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 درآمد

یان کگوناگون به ویژه در عرصه دفاع از  هایعرصهعلمیه خواهران در  هایحوزهمرجعیت علمی و رسالت 

ت ناشی از معاندان و مغرضان روشن است. در جریان اخیر بحران کرونا و تبعا هایافکنیشبههاسالم در مقابل 

.. نهادها و .اعتقادی، فقهی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی و  هایزمینهآن همچون طرح و بازنشر شبهات متعدد در 

 و ارائه آن در قالب مجموعه جزوات نمودند. گوییپاسخمتولی اقدام به  هایسازمان

آن متناسب با  و ارائه پردازیقلمانتشاریافته از حیث محتوایی و نیز از جهات  هایپاسخنکه عمدتاً نظر به ای

ه تشکیل بسطح فهم مخاطبین که نوعاً عموم جامعه هستند، قابل تأمل است؛ این معاونت در گام نخست اقدام 

 هاپاسخساعی صورت گرفت تا نمود و در گام دوم تشریک م هاپاسخکارگروه علمی به منظور بحث و بررسی 

 .اختیار مخاطبین گرامی قرار گیرد در موجز و ساده بیانی با و حوزوی تخصصی و ادبیاتبه دور از 

نا استوارند، محتوایی داشته و اساساً بر یک مب پوشانیهمشایان ذکر است با توجه به اینکه گاهی چند شبهه * 

 رهیزپه دلیل ب؛ از ذکر عددی همه این شبهات و تکرار پاسخ آنان اندشدهگوناگون طرح و ترویج  هایبیانلکن با 

 اجتناب شده است. کالم مملاز اطاله کالم و 

و سست بنیان است که ضرورتی برای  پایهبیاساساً در جامعه منتشر نشده و بسیار  1برخی شبهات مطرح شده* 

 و پاسخ به آن خود نوعی ترویج شبهه باشد. پاسخگویی وجود ندارد. چه بسا تکرار

ن و مطرح و پاسخ آن ارائه شود که کانو ایاعتقادیاست آن دسته از شبهات  سعی شده روپیشدر جزوه * 

و بالد  ع() طهارااعتقادات اصلی و مبنائی دین را هدف قرار داده است مانند: توسل، دعا، نذر، مساجد، حرم ائمه 

 و ... شریفه، شرور، ابتالء

؛ مبلغین محترم به رودمی، انتظار هاآنزمانی و غیره جهت احصاء تمام شبهات و پاسخ با توجه به محدودیت * 

پاسخ  تررعیفمدد تجربه تبلیغی و توانایی علمی خود و آشنایی با اصول و معارف دینی به سایر شبهات اصلی و 

 مخاطبین فظ وزانت علمی متناسب با گستره فعالیت تبلیغی خود و تنوع سطحموجود را با ح هایپاسخداده یا 

 اشاعه نمایند.

                                                           

 بازیگر معروف )اکبر عبدی( مطرح شده است.ای که در مورد مانند شبهه .1
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 بستن مساجد :1شبهه 

ه برد؟ ها باید به خانه خدا پنامگر نه این است که شما گفتید مسجد خانه خدا است و در مشکالت و سختی

 های خدا بسته شده است؟پس چرا درهای خانه

 

و بالها ند است خداو الزماهل عبادت و روزه و ... هستند،  مؤمن واهل مسجد  به اینکهبا توجه  تقریر شبهه:

ه بلکه بسته شده . در حالی که با شیوع این ویروس نه تنها مساجد پناهگاه نبودرا از آنان دور گرداند هابیماری

 است.

 

 :پاسخ

و شایسته است  1معنوی برای مؤمنان قرار دادهخداوند، همواره مسجدالحرام و همه مساجد را محل امن و آرامش 

مساجد از هر گونه  همچنین پاکی. و به او پناه ببرند ها و مشکالت از خداوند کمک گرفتهسختی منین درمؤ

 دهد که خانه مرا برایخداوند در قرآن کریم در دو آیه صریحاً به حضرت ابراهیم فرمان می. واجب استآلودگی 

در شرایط فعلی اجتماع مردم در مساجد موجب انتقال بیماری از افراد نیز اکنون  2.کنگزاران پاکیزه حضور نماز

حفظ جان نیز . در اسالم اندازدمیسالمتی سایر افراد را به خطر  ناقل به سایرین شده و این امر پاکیزگی مسجد و

حضور در مسجد در زمان خاصی به اگر بر اساس عقل و علم، و سالمتی، یک قاعده واجب و ضروری است. 

                                                           

ای که اول خانه؛ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِنا فِیهِ آیاتٌ بَیَِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ*  وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ إِنََّ أَوََّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنََّاسِ لَلََّذِی بِبَکََّةَ مُبَارَکًا» .1

در آن خانه آیات . کَّه است که در آن برکت و هدایت خالیق استمبه( است که در برای عبادت خلق بنا شد همان خانه )کع

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ »؛ (9۷و  96)آل عمران،   «)ربوبیّت( هویداست، مقام ابراهیم خلیل است، و هر که در آنجا داخل شود ایمن باشد

 (.12۵)بقره، « ا خانه کعبه را مرجع امر دین خلق و مقام امن مقرَّر داشتیمو )به یاد آر( هنگامی که م؛ وَأَمْنًا مَثَابَةً لِلنََّاسِ

و )دستور داده شد که( مقام ابراهیم را جایگاه ؛ الر َّکََّعِ السَُّجُودِ وَ الْعاکِفِینَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهَِّرا بَیْتِیَ لِلطََّائِفِینَ وَ إِبْراهِیمَ عَهِدْنا إِلى وَ. »2

دهید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که حرم مرا )از بت( بپردازید و پاکیزه دارید برای اهل ایمان که به  پرستش خدا قرار

بِی  بَوََّأْنَا الِِبْرَاهِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ أَنْ الَ ت شْرِکْ وَإِذْ» (؛12۵)بقره، « طواف و اعتکاف حرم آیند و در آن نماز و طاعت خدا به جای آرند

و )یاد آر( آن گاه که ما ابراهیم را در آن بیت الحرام تمکین دادیم )و به او وحی ؛ السَُّجُودِ وَالْقَائِمِینَ وَالر َّکََّعِ بَیْتِی لِلطََّائِفِینَ ئا وَطَهَِّرْشَیْ

دگان )از لوث کننکردیم( که با من هیچ کس را شریک و انباز نگیر و خانه مرا برای طواف حاجیان و نمازگزاران و رکوع و سجود

 (.26)حج، « پرستان( پاک و پاکیزه داربتان و بت
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شیوع بیماری انجامیده و مشکالتی برای دیگران ایجاد کند، رفتن به مسجد بر اساس دستورات دین حرام و گناه 

بردن به بنابراین بستن درهای مساجد در شرایط خاص، برای حفظ ایمنی مردم الزم است و نه تنها با پناه است.

 بردن به خدا است.لکه عین پناهخدا و آرامش منافاتی ندارد، ب

ارکرد درمانی برای مسجد ک ان یا عالمان دینامام یک از توجه به این نکته ضروری است که در طول تاریخ هیچ

ستن آن، این کارکرد و اساساً در منابع دینی جنبه درمانی برای مسجد تعریف نشده است که اکنون با ب اندنبودهقائل 

 ال قرار گیرد.سؤ مورد

نظور جلوگیری ع و حضور مردم است، صرفاً به متجمّ هایمکانعالوه بر این، با توجه به اینکه مساجد یکی از 

 از شیوع و سرایت بیماری همچون بسیاری از اماکن دیگر بسته شده است.

 

 دوری مساجد از آفات: 2شبهه 

إِذَا نَزَلَتِ الْعَاهَاتُ وَ الْآفَاتُ عُوفِیَ أَهْلُ »است: نقل شده  (صلی اهلل علیه وآله)الم در روایتی که از پیامبر اس

ریزد، اهل مساجد در عافیت خواهند بود! اگر  ها فروها( بر انسانهرگاه آفات و عاهات )بیماری 1«الْمَسَاجِدِ

اید؟ چرا بسیاری از کسانی که این روایت صحیح است، پس چرا مساجد را از ترس سرایت بیماری بسته

 اند؟باشند، خود به این بیماری گرفتار شدهد میاهل مساج

 

؟ شوندمیا رونبه دورند پس چرا مبتال به ک هابیماریاهل مسجد از بال و آفات و طبق روایات  اگرتقریر شبهه: 

 چرا درب مساجد از ترس سرایت بیماری بسته شده است؟

 

 

                                                           

نْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ خْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَی قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَ. »1

ن محمد، )ابن اشعث، محمد ب« السالم قَالَ: قَالَ رَسُول  اللَّهِ صلی اهلل علیه وآله إِذَا نَزَلَتِ الْعَاهَاتُ وَ الْآفَاتُ عُوفِیَ أَهْل  الْمَسَاجِدِعلیه 

 تا(.بیالجعفریات )األشعثیات(، چاپ اول، تهران، 
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 پاسخ:

 ؛شودمینه مسجد یا حرم واکسی انسان با حضور درچنین ادعایی نشده است که و در منابع دینی در طول تاریخ 

بدانیم مقامی باالتر از  هابیماریاگر اهل مسجد را مصون از  .ادعا باشدتا اکنون ویروس کرونا بخواهد ناقض این 

مداوای خود  ( برایالسالملیهعلی )ع( نظیر حضرت السالملیهمعصمت برای آنان قائل شدیم در حالی که ائمه )ع

 ی دارند بلکهکه از جهت جسمانی با سایرین تفاوت اندنداشتهسجد نیز خود چنین برداشتی . اهل مآوردندمیطبیب 

 .کردندمیآن زمان مراجعه  پزشکیبه نظام  هابیماریدر طول تاریخ برای درمان 

 که نظام الهی باید این کنندینمند و ادعا معتقد نیست هایماریبپناهگاه بودن مساجد برای  عرف متدینین نیز به

تی بنای نظام هس کشند و استثناء باشند.نباید سختی بگونه باشد که مؤمنین در بالها، بیماری و مشکالت اجتماعی 

 ا فراهم نماید.اینگونه نیست که اگر خدا کسی را دوست داشته باشد باید به او هدیه و نعمت داده و آسایش وی ر

 گرفتار (السالمعلیهم) بیت اهل خود همچنانکه .کندمی ورغوطه بالها در را مؤمنش بنده خدا دینی معارف طبق

 طالبابی بشع در (وآلهعلیهاهللصلی) اکرم رسول فراوان مشقت و رنج تحمل. بودند بسیاری مصائب و مشکالت

 .است بارز هاینمونه از فرزندانش مصیبت تحمل و متعدد هایجنگ در حضور و

 بیماریاست که آنها را بیشتر به سختی، بال، چنین سنت عمومی خداوند در رابطه با مؤمنین  طبق آیات قرآن

طبق این سنت الهی قرار  1کنند و به درگاه پروردگار خود بیشتر روی آورند. عتضرَّتا فروتنی و  سازدمی. مبتال .و.

نیست اگر کسی ایمان آورد یا اهل مسجد شد از تمامی آفات و بالیا در امان و عافیت باشد و به آزمایشات الهی 

 2مبتال نگردد. و سالمتی جاندر مسیر تکامل، نظیر نقص در اموال، 

                                                           

های پیش از تو پیامبرانی ؛ بی تردید ما به سوی امتالضََّرََّاءِ لَعَلََّهُمْ یَتَضَرََّعُونَ وَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِأ مَمٍ مِنْ قَبْلِکَ  لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى وَ. »1

إِلََّا  وَمَا أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَبِیٍَّ»(؛ 42)انعام، « فرستادیم، آنگاه آنان را به سختی، بیماری و رنج دچار کردیم تا فروتنی و تضرع کنند

؛ هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر اینکه اهل آن شهر را به سختی، بیماری و رنج دچار یَضََّرََّعُونَ لَعَلََّهُمْ وَالضََّرََّاءِ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ

 (.94)اعراف، « کردیم تا فروتنی و زاری کنند

الََّذینَ  وَ یَق ولَ ألرَّسول حَتََّى زُلْزِل وا وَ الضََّرََّاءُ وَ ا یَأْتِک مْ مَثَل  الََّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِک مْ مَسََّتْهُمُ الْبَأْساءُلَمََّ وَ أَمْ حَسِبْت مْ أَنْ تَدْخ ل وا الْجَنََّةَ. »2

هایی همانند حوادث وز حادثهشوید، در حالی که هناید وارد بهشت می؛ آیا پنداشتهقَریبٌ اهللِ نَصْرَ أَال إِنََّ اهللِ نَصْر  آمَن وا مَعَهُ مَتى

شدند تا جایی که پیامبر و مؤمنین رسید و چنان متزلزل و مضطرب میهایی میها و آسیبگذشتگان بر شما نیامده؟ گاه به آنان سختی

ءٍ مِنَ شَیْلَنَبْل وَنََّک مْ بِ وَ»(؛ 214)بقره، « رسد؟ آگاه باشید که یاری خدا نزدیک استگفتند پس یاری خدا چه زمانی میمی

قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در ؛ بَشَِّرِ الصََّابِرِینَ وَ الثََّمَراتِ وَ الْأَنْف سِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ

 (.1۵۵ )بقره،« و بشارت ده به استقامت کنندگان کنیممی، آزمایش هامیوهها و ها و جانمال
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 عوامل طبیعی و امان باشند و بنابراین قرار نیست اهل مساجد اگر اصول بهداشتی را رعایت نکنند، باز هم در

، همچنان کندمحدود نمودن ورود به مساجد حکم  باشد. یا اگر عقل به تعطیلی و غیرآن بر اهل مسجد اثری نداشته

 باید درهای مساجد باز باشد!

های جسمی و ها و بالهای اجتماعی عالوه بر خسارتبیماری معموالً .1: نکته ضروری استچند  توجه به

ای دارد؛ ممکن است بسیاری از مردم در اعتقادات خود تردید مادی، پیامدهای فکری، اعتقادی و اخالقی گسترده

ب ا اهل مسجد به سبکنند یا به رفتارهای غیراخالقی آلوده گردند یا گرفتار ناامیدی، اضطراب و آشفتگی شوند. امّ

 بیشتر معنوی ارتباط دلیل به مساجد اهل .2 .ارتباط مداوم و عمیق با خداوند، از این پیامدها در امان خواهند بود

 تأثیر باال روحی قدرت و امید نیست شکی و برخوردارند باالتری معنوی و روحی قدرت از معموالً خداوند، با

که در قرآن در مورد عذاب به کار « نزل»ممکن است به قرینه  .3. دارد هابیماری درمان یا جلوگیری در سزاییبه

، عذاب الهی باشد نه هر گونه بیماری. بیماری کرونا نیز گرچه ممکن است برای برخی «عاهات»رفته مراد از 

عذاب باشد ولی برای اهل مسجد که نوعاً مؤمن و مطیع اوامر الهی هستند ابتالء است و ایشان در برابر امراضی 

در نصوص « عافیت. »4در عافیت هستند نه امراضی که به منزله ابتالء باشد.  شودمیبه عنوان عذاب الهی نازل که 

 هایفتنهعنای روایت این است که وقتی دینی بیشتر در سالمتی دین و ایمان به کار رفته است. بر این اساس م

کند، اهل مساجد به سبب ارتباط مداوم و نزدیک با گمراه کننده فرو بارد و بسیاری از مردم را گمراه و سرگردان 

 .اندمصوندین از گمراهی  دین و علمای

 

 هاو ضدعفونی ضریح هاحرمتضاد دارالشفاء بودن : 3شبهه 

زدایی شد، امروزه باید، عفونتهایی که روزی دارالشفای بیماران و پناهگاه حاجتمندان معرفی میچرا حرم

و تعطیلی این مراکز برای  زداییعفونتال شوند! نکنند تا مبادا به بیماری مبتشود و مردم در آن تجمع 

 پیشگیری از بیماری چگونه با دارالشفابودن آن سازگار است؟
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و  دهدنمیا شفا رچرا بیماران کرونایی  دهندمیء هستند و همه بیماران را شفا که دارالشفا هاییحرمتقریر شبهه: 

هستند  ءدارالشفا هاحرم. اساساً 1شود.  زداییعفونتچرا باید  هاستبیماریهمه  شفادهنده مکانی که خود اساساً

 ؟.شوندمی زداییعفونتبودن چرا  ء. در صورت دارالشفا2یا خیر؟ 

  

 پاسخ:

رعایت نکات  این اماکن و زداییعفونتجتمندان بوده و خواهد بود. حرم ائمه همواره پناهگاه بیماران و حا. 1

 است توصیه شده ایمنی و بهداشتی به معنای از دست دادن این کارکردها نخواهد بود. در روایات متعدد به شیعیان

های یراسته از پلیدیها و مراقد ایشان همواره پاکیزه و پکند که حرمکه شرافت معنوی اولیا و احترام آنان اقتضا می

ر شده ، آداب خاصی ذک(السالملیهم)ع های ائمهبه همین منظور برای حضور در حرمظاهری و باطنی باشد و 

 است، نظیر: غسل، وضو، پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه، عطرزدن و آراستگی.

تواند در آن وارد ای میهای اولیای الهی به معنای این نیست که هرفرد آلودهبودن مراقد و حرم ءاین دارالشفابنابر

 .نافات داشته باشدمبودن این اماکن مقدس با رعایت امور بهداشتی  ءها را آلوده سازد و یا دارالشفامکان شده و آن

. دستورات دادندمیعایت بهداشت فردی اهمیت بسیار در زمان حیاتشان به ر نیز (السالمعلیهم) حضرات معصومین

 1بهداشتی ایشان به پیروانشان گواه این مطلب است. هایتوصیهو 

 زادهامام، (السالملیهم)ع رم ائمهلی برای مراکز عبادی )حهیچ گاه کارکرد درمانی و پزشکی کارکرد اصلی و اوّ. 2

جایگزین درمان و سالمت یا در  ایامامزادههیچ حرم و  شودمیبا مراجعه به تاریخ نیز ثابت . و مسجد( نیست

سفارش و در کنار آن به منظور اثرگذاری  طبیبو رجوع به  درمانعرض آن معرفی نشده است؛ بلکه مردم را به 

. موارد متعددی از شفا یافتن بیماران در نمودندمیارشاد  نیز مادی به دعا و توسل هایعلتعلل معنوی در طول 

                                                           

کسی کـه دوسـت دارد،  هِ؛مَنْ سَرَّهُ اَنْ یکث رَ خَیر  بَیتِهِ فَلْیتَوَضَّأْ عِنْدَ حُض ورِ طَعامِهِ، یعْنی غَسَلَ یدَی»علیه السالم(: ) قالَ أمیر الْمُؤمِنین .1

 قم: آل البیت، الشیعة،حر عاملی، وسائل محمد بن حسن ) «های خود را بشویداش زیاد شود، هنگام غذا دستخیر و برکت خانه

های دست الْعُمْرِ؛ اِغْسِل وا أیدِیکمْ قَبْلَ الطَّعامِ وَبَعْدَهُ فَإنَّهُ ینْفِی الْفَقْرَ وَیزیدُ فِی»علیه السالم(: ) قالَ أبُوعَبْدِاللَّه (؛ 33۷، ص24جق، 1409

همان(. برای مطالعه بیشتر ) «کندد و عمر انسان را زیاد میبـرخود را قبل از غذا و بعد از آن بشویید؛ زیـرا این کار فقر را از بین می

 امام رضا )علیه السالم(.« رساله ذهبیه»از آقای محمدی ری شهری و « دانشنامه احادیث پزشکی»رجوع کنید به: کتاب 
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ارچوب نظام قضا و ( در چالسالملیهماهل بیت )ع سنجیمصلحتبه موردی و  (السالملیهم)ع حرم ائمه اطهار

 .عمومی و مشمول همگان نبوده است و به صورت تگرفته اسلهی صورت قدر ا

امتناع خداوند »د: ( فرمودنالسالملیهنکته دیگر توجه به نظام اسباب و مسببات در روایات است. امام صادق )ع. 3

 رااین سنت قطعی الهی است که هر کاری سبب خاص خودش  1«فرموده که کارها را بدون اسباب فراهم آورد.

 .افتدمیآن کار نیز اتفاق  ،داشته باشد و در صورت تحقق اسباب

اعضا و  روییادهپیا به دلیل  شوندمینزا مبتال به آنفال و کنندمیدر زیارت اربعین هر ساله مؤمنین زیادی شرکت 

( السالملیهسین )عحدر مسیر امام  رویپیادهکه چون  اندنبودها هیچ گاه بر این باور ؛ امّشودمیجوارح ایشان زخمی 

 ست.احضور بیمار در حرم و دعا در آن ارزشمندتر  شکبی .شوندنمیاست مریض یا گرفتار هیچ مشکل جسمی 

کنترل  نظورمداشته و به  بسته شدن حرم در جریان بیماری کرونا موضوعیت نداشته و این اقدام جنبه پیشگیرانه

 عدم انتشار ویروس بوده است. برایشهر و مدیریت اجتماعی 

 

 «شر»کرونا و مسئله  :4شبهه 

 ؟بردنمی سؤالحمت و حکمت الهی را زیر را خداوند چنین شری را آفریده و آیا ؟ چرآیا کرونا شر است

 

؟ وجود شودمیند بیماری )کرونا( و ... صادر محض است چگونه شروری مان از خداوندی که خیرتقریر شبهه: 

 .بردمیدفع شرور و مفاسد را زیر سؤال وجود خدا و کارآیی و قدرت او بر  ،شرور در عالم

 

 

 

 پاسخ:

                                                           

 ششم،چاپ ، الکافیکلینی،  محمد بن یعقوب)« یاءَ إِلَّا بِأَسْبَابٍأَنْ یجْرِی الْأَشْ أَبَی اللَّهُ»یا « هاإِلَّا بِأَسْبَاب االمورأَنْ یجْرِی  اللَّهُ أَبَی. »1

 .(۷ح، 183ص، 1ج، 1363 ،دارالکتب االسالمیه: تهران
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آیا الزم است: ال یرند. برای فهم بیشتر پاسخ توجه به این سؤاسالمی خیر و شر از هم تفکیک ناپذ ینیبجهانطبق 

 خیر است یا شر؟ پاسخ چهار احتمال دارد:« آب»

 خیر است. .1

 شر است. .2

 هم شر.هم خیر است و  .3

 نه خیر است و نه شر که قائلی ندارد. .4

و نابودی  ا همین آب وقتی به سیل تبدیل شود، ویرانیآب فواید زیادی دارد و حیات هر چیزی از آب است امّ

 گفته شودآب خیر محض یا شر محض است؛ بهتر است  گفت توانینم. بنابراین آوردیمو مرگ هم به همراه 

هستند. زیرا نظام هستی در دنیای  گونهینهمنیز طبیعی  هاییدهپدسایر  وتش آب هم خیر است و هم شر. آ

است که هم خیرات و هم شرور نسبی خواهند بود. یعنی یک پدیده نسبت به چیزی خیر  گونهیناطبیعی الجرم 

خیر و  خیر محض نیست، بلکه ترکیبی از یاو نسبت به چیز دیگر شر خواهد بود. بنابراین کرونا نیز شر محض 

اساساً در این جهان مادی؛ خیر و شر، بال و نعمت، تلخی و شیرینی، خوشی و گرفتاری آمیخته به هم . شر است

 است؛ بر خالف آخرت که خیرمحض )بهشت و پاداش الهی( و شرمحض )جهنم و عذاب الهی( است.

 چنین گفت: توانیمدر پاسخ به این پرسش که چرا خدا شر را آفرید 

الزمه زندگی طبیعی در دنیاست. زندگی طبیعی محدودیتهای خاص خودش را دارد و قرار نیست اینجا این امر 

شبیه زندگی آخرتی و یا بهشت باشد )یعنی خیر محض باشد(. الزمه امتحان و آزمایش انسان، وجود خیر و شر 

 ثر بودن اراده و اختیار انسان در سرنوشت خویش است.ؤدر دنیا و م

رتی مافوق قدرت و بالها کسی را ندارند، امیدی به بعد از مرگ ندارند، قد هایسختکافران در عالوه بر این 

به قدرتی ما فوق همه قدرتها، قدرتمندی که عین رحمت ا انسان مؤمن امیدش به خداست و امّ، شناسندینممادی 

. همیشه امیدوار به کندینمدرماندگی  سخت در زندگی احساس. انسان مؤمن تحت همه شرایط نی استو مهربا

 .داندینمرحمت خداست و دنیا را ایستگاه پایانی زندگی خویش 
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وی نباشد شر  شد خیر و اگر مطابق میل و خواستانسان با اگر چیزی مطابق با میل و خواست برخی معتقدند

دید حکیمانه خدای متعال نگاه انسان نیست؛ بلکه مالک سنجش که مالک سنجش خیر و شر  است. در صورتی

 است.

گاهی برخی شرور و بالها ناشی از اعمال و گناهان خود انسان و گاه برای رشد و تعالی او بوده تا با اختیار 

حرکت کند و برخی اوقات ناشی از رعایت نکردن قوانین طبیعی و مقررات حاکم  و معنویتخود به سمت کمال 

 .ای ابتالء و امتحان مؤمن و عذاب غیرمؤمن برای تنبیه و تنبّه استبرنیز طبیعت است. در بعضی موارد بر 

دنیا سیر  کندیمد گفت اساساً حکمت الهی ایجاب در پاسخ به تعارض شرور با رحمت و حکمت الهی بای

علل طبیعی اداره شود. قرار نیست روال دنیا هر چند  از طریق اسباب عادی و طبیعی و مسیر خودش را طی کند و

آن به هم بخورد. در این میان ممکن است افرادی رنج ببینند که در  یافتهسازمانیکبار تغییر کند و نظم وقت 

هستند. نظیر مرگ نوزادان و کودکان در بیماری کرونا یا از این  گناهبیختی مقصر نبوده و پیدایش بیماری یا س

فرا  هر شخص اجل حتمی دارد که اگر .1ت: باید به چند نکته توجه داشقبیل. در این موارد )بالهای فردی( 

از رحمت خود به این خداوند  .3نه برای ابتالست نه مجازات؛  مرگ این کودکان. 2رسد، گریزی از آن نیست؛ 

 .کندمیبر سرشان آمده برایشان جبران  نچهو با پاداشی بهتر از آ دهدمیافراد عوض 

ت این بالها متعدد است نظیر حکم. 1نکته ضروری است:  توجه به چنددر مواردی که بالی جمعی نازل شده 

رشد و پیشرفت علم  منان و ترفیع درجه آنان، شکوفایی استعدادها،پاک شدن مؤ ، آزمایش بندگان،آموزیعبرت

واید و منافع سیل در برابر به عنوان مثال ف ع این بالها بیشتر از شر آن است.فواید و مناف .2 ... و و جامعه

 هادریاچهیاء یا پر کردن زیرزمینی، اح هایسفرهر بیشتر است. )نظیر پر کردن بسیا آوردمیکه به بار  اییهخرابی

 (.و دریاهای خشک شده و..

 

 تقدس شهر قم: 5شبهه 

 چرا قم که به استناد روایات بال از آن دور است گرفتار بیماری کرونا شد؟
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إِذا عَمَّتِ الْبُلْدَانَ الْفِتَنُ فَعَلَیْکُمْ بِقُمَّ وَ حَوَالَیْهَا وَ نَوَاحِیهَا فَإِنَّ »ع( نقل شده است: ) صادقدر روایات، از امام 

 «ها در همه جا فراگیر شد، به قم و حوالی آن بروید زیرا بال از قم دور است.الْبَلَاءَ مَدْفُوعٌ عَنْهَا؛ زمانی که فتنه

ابَتْکُمْ بَلِیَّةٌ وَ عَنَاءٌ فَعَلَیْکُمْ بِقُمَّ فَإِنَّهُ مَأْوَی الْفَاطِمِیِّینَ وَ مُسْتَرَاحُ إذَا أَصَ»ع( که فرمودند: ) صادقو روایت امام 

فاطمه و آسایشگاه الْمُؤْمِنِینَ؛ چون بال و رنجی به شما رسد، بر شما است که به قم روید که جایگاه بنی

 «مؤمنان است...

 ،رونا از شهر قم اعالم شده و با توجه به اینکه قم مرکز معنویت استا توجه به اینکه اولین موارد ابتال به کب

 چرا کرونا ابتدا در قم شایع شد؟

 

را در  هاانسانال و بیماری در امان است و بیات که شهر قم از هر گونه فتنه، با توجه به مضمون رواتقریر شبهه: 

 و مصونیت ندارد.است مبتال به بیماری شده  ، اکنون چرااندنمودهر توصیه رخداد بالیا به این شه

 

 پاسخ:

به مادی و ناظر به بُعد معنوی این شهر است نه جن ،آنچه از احادیث در مدح، عظمت و امنیت قم بیان شده

زلزله و طوفان است و در معرض بالیای طبیعی مثل سیل،  لذا قم نیز مانند سایر بالد مصونیت از بیماری جسمی

سکونت در شهر قم و اطراف آن برای محفوظ ماندن از ( به توجه و السالملیهمع) معصومینین رو سفارش از ا

در باب شهر قم به این نکته  از مجموع روایات. زندهایی است که به ایمان و اعتقادات انسان آسیب میفتنه

به معنای انحرافات « فتنه»و « تنه استف»در مقابل « صیانت»که مراد از مصونیت در این روایات  شویممیرهنمون 

بلکه  .شودنمیاین قبیل روایات برداشت لذا امنیت مطلق از  و ایمانی است نه به معنای بیماریفکری، اعتقادی 

همان طور که مسجدالحرام و کعبه به شواهد تاریخی حاکی از وقوع بیماری و بالهای طبیعی در این شهر است. 

و ...  سوزیآتشویرانی و ئات شدید مثل سیل، قرآن معرفی شده است، بارها دچار ابتال عنوان خانه امن الهی در

 گاههیچدر این صورت ، باشدبودن قم در مقابل بالهای طبیعی  امنرد در مونیز اگر ذهنیت مؤمنین  گردیده است.
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مراجعه کنند، در حالی که چنین  هاحرمدرمانگاه و بیمارستان مبادرت ورزند و صرفاً باید به نباید به ساختن 

 نیست.

( است باید بر خالف قانون طبیعی السالمعلیهم) زادگانامامنباید تصور شود هر چیزی که مربوط به امامان و 

کنار ضریح شکست، نباید دست  ایشیشهاگر  مثالًجزه حل و فصل شود، خود پیش برود و همه چیز باید با مع

ریست وارد حرم شده و عملیات انتحاری انجام دهد، نباید این اقدام منجر به تلفات را ببرد و یا اگر شخصی ترو

شود، حال آنکه هر کدام از این اقدامات، اثر طبیعی خود را بر جای خواهد گذاشت، در جریان عملیات تروریستی 

یا عملیات تروریستی در ( تعدادی از زائران به شهادت رسیدند و السالمعلیهدر کنار ضریح امام رضا ) 13۷3سال 

 ( منجر به تخریب این حرم گردید.السالمعلیهمحرم امامین عسکریین )

بلکه اولین اعالم مشاهده  ؛قابل ذکر است بر اساس مستندات و اذعان مسئولین شیوع اولیه بیماری از قم نبوده

 بیماری در ایران، توسط پزشکان متعهد شهر قم صورت گرفته است.

 

 به ائمه توسل: 6شبهه 

دی هم ندارد و بیماری هم نه تنها شرک است که هیچ سو زادگانامامات کرد که توسل به امامان و کرونا اثب

 . باید به توحید ناب پناه برد و تنها از خداوند طلب یاری کرد.گیردنمیشفا 

هلل است. پس نزول همه باید بدانند که شفا به دست اهلل است، بیماری به دست اهلل است، علت همه امور ا

 هاامامزادهو قبور امامان و  هاحرم. بالی کرونا هم به دست اهلل است و شفا خواستن هم باید فقط از اهلل باشد

 شفا دهد. تواندنمی

 

عدم کارآیی امامان و امامزادگان در جریان بیماری کرونا که نه تنها مانع این بیماری نشدند و شفابخش تقریر شبهه: 

که در همه امور تنها باید به خدا پناه برد و از او یاری  بلکه بسته هم شدند. این خود نشانگر این استنبودند 

 شرک به خداست. جست و توسل اساساً
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 پاسخ:

اقتضای توحید ناب، پذیرش تمام فرامین الهی است و  1به دستور صریح قرآن است.( السالمعلیهم)توسل به ائمه 

است نگاه  سازمشکلب به خداوند است. آن چیز که برای تقر( السالم)علیهمیکی از این فرامین، توسل به ائمه 

استقاللی در طلب کمک و یاری از دیگران است نه هر گونه استمدادخواهی، مشورت یا طلب یاری از دیگران. 

از پدرشان  (السالمعلیه)ن حضرت یوسف را)نظیر درخواست براد نظیر این مطلب در آیات قرآن مشهود است.

 به اذن الهی و بنابر مصلحت و( السالمعلیهم)شیعه معتقد است ائمه  (2مبنی بر طلب دعا و مغفرت برای ایشان

میت است . البته توجه به این نکته حائز اهسازندمیو حاجات را برآورده  دهندمیحکمت خداوند، بیماران را شفا 

که توسل و دعا به معنای  گونههمانی است. دارند و سایر علل در جای خود باق سازیزمینهکه توسل و دعا نقش 

 نادیده گرفتن موانع استجابت هم نیست. ترک تالش و

اتب باالتر توحیدش به مر کندمیص صریح قرآن است، کسی که توسل ن «واسطه استغفار»و  «ابتغاء وسیله»اگر 

 کندمی( توسل السالمعلیهم)است چون به امر الهی توجه کرده است. از سویی فرد متوسل همچنان که به معصوم 

یره انبیاء و آسمانی و در س هایکتابت. به عالوه توسل در قرآن و اس «الوریدحبلاقرب من »باور دارد که خدا 

چنانچه  شدندمی( متوسل هوآلعلیهاهللصلی)منین به پیامبر ( وجود داشته است و مؤوآلهعلیهاهلللی)صدر زمان پیامبر 

 ند.برای آمرزش به وی توسل یافت (السالمعلیه) فرزندان حضرت یعقوب

 

 نذر :7شبهه 

زشکی پن و تجهیزات و امثال اینها باید نذر پزشکان و پرستارا هازادهامامص شد به جای نذر اکنون مشخ

 به بشر کمک کنند نه آنها. توانندمی هااینکرد. 

 

                                                           

« بجویید ایو وسیلهای اهل ایمان از خدا پروا کنید و برای تقرب به او دست آویز ؛ یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَن وا اتََّق وا اللََّهَ وَابْتَغ وا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ» .1

 (.3۵)مائده، 

 )یوسف، «ایمتردید ما خطاکار بودهآمرزش گناهمان را بخواه. بی !گفتند: ای پدر؛ قَال وا یَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذ ن وبَنَا إِنََّا ک نََّا خَاطِئِینَ. »2

9۷.) 
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پرستاران و خدمات درمانی راهگشای مردم هستند نه کرونا نشان داد که کادر پزشکی،  بیماریتقریر شبهه: 

کادر پزشکی و  نذر باید بهچرا که در شیوع این بیماری و درمان آن از امامزادگان کاری برنیامد پس  زادگانامام

 اختصاص یابد.درمانی 

 

 پاسخ:

بخشی از اموال خود را در راه خیر  کنندمیو نیت  اندگرفتهکه مردم حاجت خود را  شودمینذر زمانی انجام . 1

خدماتی،  نظیر ساخت بیمارستان، تجهیزات پزشکی یا المنفعهعامه شامل کمک به همنوعان، امور مصرف کنند ک

. اینکه نذر شایع است گرددمی. بنابراین عمده عایدات نذوری به خود مردم بر شودمی ... ساخت مدرسه، راه و

 .اندگرفتهابل توجهی از حاجات خود را به این دلیل است که متشرعین بخش ق

کرونا پوشیده نیست.  در حل بسیاری از مسائل نظیر مسئلهدرماندگی کنونی بشر حتی دانشمندان و پزشکان . 2

مک بلکه آنها هم در ک انددادهیی و توانایی خود را از دست البته این بدان معنا نیست که دانشمندان و پزشکان کارا

ادعا کند تنها گره مشکالت به  تواندنمیپس کسی  دارند که مشهود است، هاییناتواناییبه بشر محدودیتها و 

 .شودمیت آنان حل دس

 

 طب دینی و تعارض با علم :8شبهه 

تمام هنر دین و طب دینی در درمان بیماران کرونا و دعاخوانی و دود کردن اسپند در محیط بیمارستان است. 

 است. هابیماریترگ بشر در شناخت و درمان این کارها تمسخر علم مدرن و ریشخند به دستاوردهای س

 

طب دینی در بیماری کرونا هیچ کارآمدی نداشت و این طب جدید بود که به کمک و درمان بیماران تقریر شبهه: 

 آمد.
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 پاسخ:

آنچه شایسته است به آن توجه شود کارکرد دین و حدود مسائل آن است. دین قرار است هر آنچه برای سعادت 

به آن برسد را به بشر  تواندنمیان به تنهایی و بدون کمک وحی اخروی بشر الزم و ضروری است و انسدنیوی و 

به طور مستقل از وحی و به کمک تجربه، حس و عقل مشکالت را حل  تواندمیا جایی که بشر هدیه دهد. امّ

لبته این به آن معنا نیست که . اهاستحوزهیست. پزشکی و طب یکی از این کند، نیازی به دخالت مستقیم دین ن

برای صحت و تندرستی افراد نداشته باشد. در این خصوص پیشوایان دینی از طب  ایتوصیهدین هیچ آموزه و 

در این خصوص وجود دارد  هاییآموزهو در قرآن نیز  اندکردهن است استفاده که پایه طب مدرعلوم روز و  سنتی

تخصصی  هایحوزهفضالی حوزوی ادعای ورود به  از آیات و روایات نیست و متخذا این به معنی طب اسالمی امّ

 ندارند. بدون کسب تجربه و علم مربوط را

به توجه ا با ؛ امّوجود دارددر منابع دینی  بهداشتیو نکات  هاتوصیهگرچه توجه به این نکته ضروری است که 

حوزه پزشکی و ورود به عرصه مبانی، اجزاء و به معنای ضرورت ورود دین به  مطلب رسالت ذاتی دین، این

ادعای وجود طب دینی با ماهیت،  تواننمینیست و  موجود هاینظاممتمایز از  مسائل و تأسیس نظام پزشکی

کارکرد و رهیافتی متفاوت داشت. اساساً حوزه پزشکی مبتنی بر علم تجربی است که خداوند متعال ابزار شناخت 

 ( در اختیار بشر گذاشته است.وآلهعلیهاهللصلیرسول اکرم ) آن را حتی پیش از بعثت

آنچه در حال حاضر وجود دارد طب سنتی بوده و مجازاً به نام طب اسالمی مشهور شده است و هیچ انتساب 

 طب اسالمی است، تفاوتی وجود ندارد. شودمیدعا مستقیمی به دین ندارد؛ زیرا میان طب سنتی و آنچه ا

ماهیت و در کلیت، رویکرد و و اصول در علمی ورود نکرده است تا زمانی که دین به بحث مبانی ایدئولوژیک 

 هاییتفاوتیقیناً ادعا کرد آن علم اسالمی است. به عنوان مثال اخالق اسالمی  تواننمی ،آن علم تغییر ایجاد نکرده

معنای  به تمایز طب اسالمی با سایر مکاتب طبی ضروتاً دارد. هاتوصیهب اخالقی در مبانی، اصول و با سایر مکات

ن را داشته باشد که آ هاییآوردهو  هارهیافتالزم است بلکه  .نفی کند ،اندگفتهاین نیست که هر آنچه را دیگران 

 کند. متمایزاز سایر مکاتب پزشکی 

ت و چیزی بیگانه از آن نیست، زم به ذکر است طب جدید بر اساس طب سنتی استوار شده و در تداوم آن اسال

. گرچه اذعان داریم در شدمیاروپایی و ... تدریس  هایدانشگاهچه اینکه تا چندی پیش کتب طبی بوعلی در 
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زیادی در حوزه پیشگیری، درمان، ابزار و نحوه تشخیص و کاربست  هایپیشرفتبستر تاریخ و گذشت زمان 

، کارآمدتر و تردقیققدامات پیشگیرانه و درمانی زودهنگام، تکنولوژی در خدمت طب و ... موجب گردیده ا

داشته که بعضاً هنوز  هاییقابلیتطب قدیم )سنتی( نیز  شکبی صورت گیرد. هابیماریفراگیرتری در حوزه 

 به طب مدرن و حوزه نظام سالمت بهره جست. بخشیتکاملهای مثبت آن در از ظرفیت توانمیوجود دارد و 

 

 حرمت الکل: 9شبهه 

ولی امروزه برای مقابله با کرونا مجبور شدند آن را حالل  دادندمیفقهای مسلمان به حرمت الکل فتوا  هاقرن 

اعالم کنند. در واقع ویروس کرونا ثابت کرد که کشف زکریای رازی دانشمند بزرگ ایران که منتقد قرآن و 

 و پیشوایان مذهبی بیشتر است. زادگانامامو  از همه پیامبران و اماماناسالم بود، خاصیت و ارزشش 

پاک و بود اکنون در بحران کرونا و برای مقابله با آن و نجس حرام  هاقرنالکلی که طبق حکم دین تقریر شبهه: 

است که نتوانستند  زادگاناماماز امامان و  تراثربخشکه خاصیت الکل و کشف رازی حالل شد. روشن است 

 .کاری بکنند

 

 پاسخ:

باقی است و کسی خوردن آن را حالل اعالم نکرده است. استفاده از الکل برای ضد  السابقفیحرمت الکل کما 

عفونی قبل از کرونا هم معمول بوده و کسی از فقها آن را حرام اعالم نکرده است. منتهی شیوع این ویروس دامنه 

ای تزریق آمپول و سرم استفاده در بیمارستانها، اتاق عمل، برالکل  قبالًاستفاده از الکل را بیشتر کرده است. و حجم 

 .شودمیات و.. به طور وسیعتر استفاده و اجتماع هاخانهولی امروزه الکل رقیق شده برای ضد عفونی در  شدمی

وان ه از الکل صنعتی به عنکارکرد وسیع مصرف الکل در شرایط کرونایی و استفاده فراوان و گستردبنابراین 

، این الکل در گذشته و حال در سبب سؤال و شبهه شده است در جامعه کنندهضدعفونیمایع  ترینپرمصرف

مراجع  صاله و مسکر است که بنابر فتوایالکل مایع باال حرام بوده قبالً. آنچه استفتاوای تمام مراجع پاک بوده 

 حرمت آن باقی است.حکم 
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 (: رحمت بودن قبور ائمه )ع10شبهه 

-علیه) عبداهللابی علی قبرتقلب  آلتیتلک الخدود وارحم » ه است:آمد (السالملیهع)در دعای امام صادق 

 مشمول ،شودمیخاک مالیده ( به السالمعلیهالحسین ) رم ابی عبداهللکه بر قبر پدرا  هاییگونه: این (السالم

 پس چرا( موجب رحمت است السالملیهمچسباندن صورت به قبور ائمه )عحال اگر «. فرماد رحمت خو

 ؟شودمیممانعت ان دست زدن به ضریح و قبور آناالن از 

به خاطر شیوع بیماری کرونا نشان داد که مشمول  هاضریحو ممانعت از لمس  هاحرمبسته شدن تقریر شبهه: 

به بیانی دیگر  به بیماری و حفظ جان در تعارض است. ءجلوگیری از ابتالرحمت شدن در این قبیل روایات با 

 ضریح ائمهکنار کسب رحمت  بهاز هر زمانی  شدیم و بیشبیماری در این شرایط خاص که ما گرفتار  اکنون

 .چرا درهای حرم از ترس کرونا بسته شده استنیاز داریم  (السالمعلیهم)

 

 پاسخ:

مستحب، ولی وجوب حفظ جان بر این زیارت آنها هم اکنون هم محل رحمت است و  (السالمعلیهم)قبور ائمه 

 دست و قبور زیارت)که اگر این عمل انجام شود است  ایگونهبه دارد. یعنی اکنون شرایط  برتریامر مستحب 

و در تعارض بین دو امر  ندو هم ممکن است دچار مریضی شو شودمی افراد هم رحمت شامل (ضریح به کشیدن

حفظ جان مهمتر  شمول رحمت و حفظ جان قطعاًبرای  هاحرمزیارت باید آنچه مهمتر است را برگزید. بین 

است زیرا ممکن است فرد بیمار یا ناقل بیماری ضریح و قبور را آلوده کرده باشد و با دست کشیدن و بوسیدن 

و  عقالیی این احتیاطیک امر دور از انتظار نیست. قال بیماری انتدر این صورت شود.  دیگری باعث بیماری فرد

 و رحمت الهی( السالمعلیهم)محرومیت از لطف ائمه  دوری کردن از انتقال بیماری توسط افراد آلوده موجب

 .شودنمی

آفات و امامزادگان عامل مصونیت از ( السالمعلیهم)که حرم ائمه  چنین مطلبی مطرح نشدهنیز در طول تاریخ 

حرم،  گرنه خود، بسته شده است ونتقال ویروس استع زائرین که سبب نگرانی ابلکه به لحاظ تجمّ ؛دنیایی است
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حضور ندارد و همچنان سبب جلب رحمت است و اگر کسی با رعایت شرایط  یامام و رحمت بودن آن مشکل

 .شودمیرحمت مذکور در روایت شامل حالش  یابد،

 

 از شیعه (الشریففرجهتعالیاهلللعج)زمان حمایت امام  :11شبهه 

( برای شیعه مانند پدر است، پس چرا اکنون در این الشریففرجهتعالیاهللعجلامام زمان ) گوییدنمیمگر 

 .دهدنمیاوضاع شیعیان )جنگ و بیماری( شیعیان خود را رها کرده و آنان را نجات 

مانند  هابیماریدر که  کندمی( برای شیعه ایجاب الشریففرجهتعالیاهللعجل) پدر بودن امام زمانتقریر شبهه: 

 کرونا از شیعیان خود مراقبت کند در صورتی که افراد بسیاری مبتال و از دنیا رفتند.

 

 پاسخ:

امام در همه امور عادی و طبیعی به الهی  هایسنتطبق مردم است. بنابراین و رهبری وظیفه اصلی امام هدایت 

 همواره هم این طور نبوده که مشکالت (السالمعلیهم) . در زمان خود پیامبران و ائمهکندنمیطور مستقیم دخالت 

-علیهم)وجود داشته و پیروان پیامبران و ائمه  یحل شود. بلکه همواره سختیها و مشکالت ایالعادهخارقبه شکل 

های زندگی آن پیامبر یا امام با معجزه یا کرامت مشکالت و سختی حتماًکه باید  اندنداشته برداشتیچنین  (السالم

آنان را حل کند تا هیچ گزند و آسیبی به آنان نرسد. تاریخ اسالم پر از بیان چنین حوادث و سختیهایی در مورد 

 اصحابشان است. و (السالمعلیهم)و یارانشان، ائمه  (وآلهعلیهاهللصلی)پیامبر 

تنها بر اساس ظواهر قضاوت کرد. از کجا معلوم قرار نبود اوضاع بدتر باشد و امام نگهدار  تواننمیبه عالوه 

در مقایسه در تمامی سالهای پس از انقالب اسالمی احوال و امکانات کشور  ،شیعیان نبوده است. با بررسی اوضاع

، تحمیلی هشت ساله ، جنگهاتحریمنظیر  هاکارشکنیو  هائهتوطاز طرف دیگر انواع و با کشورهای دیگر 

 داشته است. کشور عنایت ویژه به بارها که حضرت رسدمیبه نظر  داخلی و... هایکارشکنی
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اینکه او را از بالها و  نه هاستسختیمشکالت و تربیت فرزند و توانمندسازی وی در از سویی نقش پدر 

 در امان نگه دارد. هاگرفتاری

 

 بالها حاصل گناه انسان :12شبهه 

، کردندمییا امتحانات الهی معرفی  هاانسانعلمای دینی همواره بالها و مشکالت اجتماعی را ناشی از گناهان 

و تفسیرهای گذشته را فراموش کرده  هاتبییناما ویروس کرونا و فراگیری خطرناک آن موجب شد که همه 

و مراسم مذهبی  هامکانو در مقابل نظر پزشکان تسلیم شوند و برای در امان ماندن از این بیماری حتی همه 

 را تعطیل کنند!

، چگونه است که اکنون با هجوم کروناویروس کردندمیمطرح  مشکالت را گناهان أعلمای دین همواره منش

 یلی کشیده شد، آیا این تناقض نیست؟اماکن مذهبی به تعط

 

به اماکن مذهبی  باید صرفاًمردم در بالها و مشکالت ناشی از گناه یا امتحان  شدمیتاکنون گفته تقریر شبهه: 

 ولی اکنون شیوع کرونا موجب شد به خالف گذشته به پزشکان روی آورند. .به استغفار بپردازند و رجوع نمایند

 

 پاسخ:

 است نگفتهسخنی ، هیچ یک از علما چنین باشد یا امتحانات ناشی از گناهان هابیماریبر فرض اینکه بالها و . 1

برای درمان آن بیماری یا رفع آن بال و آسیب )سیل و زلزله و ...( به هیچ متخصصی )اعم از پزشک در مردم که 

رفاً به استغفار ...( مراجعه ننمایند و صله و سیل و بیماری و سایر متخصصین در حل مشکالت ناشی از زلز

 .بپردازند

آن  معنوی دارد که یکی از عوامل بستگی متعددی طبیعی و معنوی علل ، بهآنل بالیا و گرفتاری انسان به نزو. 2

ما این مطلب بدان معنا نیست که همواره نزول بالیای طبیعی و غیر طبیعی به خاطر انجام اَّگناهان است. انجام 
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جهان هستی را به  خداوندو  گیردمیها و مصالحی صورت م مطابق حکمتطبیعی ه هایعلتگناهان است. 

رقم  و منظمی یافتهسازمانجهان از طریق سیر طبیعی و طبق نظام خلق کرده که تمام امور و حوادث  ایگونه

 بخورد.

ند در قرآن کریم خیرها را به دست خود انسان است به همین دلیل خداو معموالًعلل معنوی بالها و مشکالت . 3

)کم شدن رزق و روزی،  رحم قطعآثار به عنوان مثال  1.نسبت داده استو سیئات و بدیها را به انسان  به خود

 .مناسبات اجتماعی و ...( ناشی از عمل انسان استکوتاهی عمر، تضعیف روحیه و معیوب نمودن 

 

 دعا: 13شبهه 

دیگر، عواملی مادی هستند که تنها به سبب آلودگی محیطی و  زایبیماریکرونا ویروس و هر عامل 

پزشکی است و  هایکنترلاثر گذاشته و تنها راه مبارزه با آن رعایت اصول بهداشتی و  ایزمینه هایبیماری

رمان علمی و معتبر و به تعویق افتادن د هایروشبه  اعتناییبیدعا و توسل اموری خرافی است که موجب 

 !شودمی

 

عا و توسل دت اصول بهداشتی و عمل به دستورات پزشکی است و نا رعایراه مبارزه با بیماری کروتقریر شبهه: 

 صرفاً و است هیچ کمکی نکرده کندمیما را درمان  هایبیماری مشکالت ما را حل و کنیممیگمان  هاستقرنکه 

 .کندمیاز رعایت مسیر بهداشتی منحرف  انسان را

 

 پاسخ:

 دینی، دعا جایگزین راه درمان طبیعی نیست. در کنار اقدام و پیگیری برای درمان، دعا و توجه به هایآموزهدر 

و  ترقوینکته ضروری است که هر چه روح خدا و توسل سبب آرامش بیمار و تصفیه روح است. توجه به این 

                                                           

هر چه از انواع نیکویی به تو رسد از جانب خداست و هر بدی ؛ مِنْ سَیَِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَوَمَا أَصَابَکَ  مَا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََّهِ» .1

 .(۷9، )نساء «رسد از خودِ توست
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. از این رو تقویت روح و روان عاملی برای جلوگیری از بیماری یابدمیباشد بر جسم چیرگی بیشتری  ترمتعالی

 نیست.درمان یا در عرض آن گزین نظام ا جایاست. دعا در کنار درمان پزشکی جنبه کمکی دارد؛ امّ

 متعددی هایحلراه طب و درمان، عالوه بر  هابیماریبالیا و  ،سخت هایپدیدهایان ذکر است در مواجهه با ش

ا هیچ کدام طریق انحصاری و ... امّ ذکر وجود دارد مانند دعا، توسل، برای تقویت روح و به تبع آن تقویت جسم

و سیره متشرعه نیز وجود ( السالمعلیهم)( و ائمه اطهار وآلهعلیهاهللصلیاکرم ) نیستند و این امر در سیره پیامبر

 داشته است.

 

 ناکارآمدی توسل: 14شبهه 

در امور جهان تصرف کرده و شرایط  توانندمیمامانشان قدرت بیکران دارند و که ا کنندمیعلمای دینی ادعا 

را هرگونه بخواهند تغییر دهند. اساس توسل در مذهب شیعه نیز بر همین پایه استوار است. اکنون با تعطیل 

و از این است  اساسبیخرافه و  هاحرفدینی و مذهبی روشن شد که این  هایمراسمو  هامکاندن همه ش

 خفتگان در خاک کاری ساخته نیست.

 

، چرا به جای اینکه کندمینها مشکالت و بیماری را برطرف اگر امامان قدرت دارند و توسل به آ یر شبهه:تقر

. پس اندکردهرا تعطیل  هاآناین اماکن نیز در امان نبوده و  بیماری را درمان کند و جلوی ویروس را بگیرد خود

 است. پایهبیو  اثربیروشن است توسل 

 

 :پاسخ

وارد متعددی وقوع از طریق توسل به ایشان تردیدی نیست و م (السالمعلیهم) بیماران در حرم ائمهدر شفایافتن 

 هایمکاناست. بر اساس فرهنگ دینی در و تحت شرایط خاص اتفاق افتاده  موردی هاشفایافتناین یافته است. 

. گیردمیم اسباب و مسببات صورت و نظا همه امور طبق مشیت الهی نیز (السالمعلیهم) مقدس و حرم ائمه اطهار
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خود به نیز  (السالمعلیهم)ضروری است. حتی ائمه اطهار  در این مکانها هم از این رو رعایت امور بهداشتی

از وسایل امنیتی  خود حفاظتبرای  واز دارو  بیماری و برای درمان شدندمیو ... مبتال  ، سختی، رنجبیماری

 .نمودندمیاستفاده 

. کندنمیمقابله الهی  هایسنتبا و نیست  نظام علی و معلولی زنندهبرهم( السالمعلیهم)به ائمه  توسلبنابراین 

اجابت نشدن  نیزنیست. گاهی  حکمت الهیفراتر از  (السالمعلیهم) حیطه اذن و اختیار ائمه باید توجه داشت که

)مصلحت دنیوی  برای فرد است. دعا مصلحت نبودن آن دلیل ( بهالسالمعلیهمواسطه قرار دادن ائمه )وجود دعا با 

 یا اخروی(

 

 کرونا و رنسانس :15شبهه 

که طاعون، رنسانس غرب را موجب شد! تا  گونههمانینی و فرهنگی در ایران است؛ کرونا آغاز رنسانس د

خود را  العالجصعبرا شفابخش دانسته و بیماران  زادگانامامامامان و  هایمقبرهچندماه پیش عوام در ایران 

تا بیمارشان شفا یابد و متولیان نیز جهت ترویج خرافات، مکان خاصی در  کردندمیدر مقابر آنان زنجیر 

مقابر امامان را به این امر اختصاص داده بودند؛ اما با شیوع کرونا در ایران، حکومت دینی ناچار شد جهت 

کرده و  زداییویروسرا ضدعفونی و  زادگانامامصحن و ضریح مقابر امامان و  یروس،جلوگیری از شیوع و

را بسته و زیارت را به بعد از  زادگانامامنشد، درهای مقابر امامان و  چون این کار هم مانع گسترش بیماری

ند پرسید پس اهکنترل بیماری )توسط علم و پزشکان( موکول نمایند. پس از فروکش کردن کرونا، مردم خو

 !کنندمیو چه کمکی به ما کرده و  اندکارهچه  زادگاناماماین امامان و 

 

بعد از افول  ،(السالمعلیهم)با توجه به شیوع کرونا و ناکارآمدی دین در درمان آن و عدم شفای ائمه تقریر شبهه: 

 اثربخشی و کارآمدی دین را به کرونا همچون رنسانس غرب در ایران رنسانسی صورت خواهد گرفت که اساساً

 .کشدمیچالش 
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 پاسخ:

مدی دین منحصر به کارکرد درمانی نیست تا بگوییم چون دین نتوانسته بیماری را مهار  اثربخشی و کارآاساساً

ضمن اینکه کارکرد  کند یا بیماران را شفا دهد پس کارکرد خود را از دست داده است و باید کنار گذاشته شود.

 نداشته است. ایداعیهت و از ابتدا نیز چنین گزین کارکردهای علوم تجربی نیسدین جای

 ،معادشناسی ،مبدأشناسی مسائل اساسی زندگی انسان نظیر در افزاییمعرفتفردی شامل:  کارکرد دین در حیطه

، اخالقیاتاصول اخالقی و ضمانت اجرایی  برخیبه حیات انسان، شناسایی  معنابخشیدر نهایت و  شناسیانسان

به آن  یابیدستبیان راه  تبیین سعادت دنیوی و اخروی و و فسادها، هاجهلآزادی معنوی و رهایی از خرافات، 

 بخشیوحدتآن،  مناسب قوانین وضعدر حیطه اجتماعی اجرای عدالت اجتماعی و کارکرد اصلی دین است.  ... و

دین آمده است تا  اساساً .استمعار است یوغ از مردم آزادی و جور حاکمان با مبارزه مردم، اختالفات انواع رفع و

ن دست یابد را بیان کند. بیان فلسفه به آ تواندنمیالزم دارد و با علم و تجربه  آنچه بشر برای سعادت حقیقی خود

 و حقیقت زندگی، راه رشد و کمال حقیقی، سعادت و خوشبختی واقعی از کارکردهای اصلی دین است.

 

 دا و کروناقدرت خ :16شبهه 

، اندشدهنیست، حتی مراکز مذهبی تعطیل ، از هیچ کس حتی خدا کاری ساخته نورددمیام دنیا را در کرونا تم

 ؟گیردنمیدارد، چرا جلوی این ویروس را اگر خدا قدرتی 

 

جلوی چیزی را که خلق کرده  تواندنمید بیماری کرونا قدرت ندارد و خداوند بر دفع شرور ماننتقریر شبهه: 

 .با حکمت و قدرت او منافات دارداین مطلب بگیرد. 

 

 پاسخ:
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د کمتر خداوند قادر مطلقی است که بر همه چیز احاطه دارد و تصور اینکه قدرت او از قدرت مخلوق خو. 1

هور و به دلیل عدم شناخت صحیح از صفات خداوند است. هر چیز که ساخته و مخلوق خداوند باشد، مق ،است

اداره کند و در همه  اشطبیعیاوند دنیا را از غیر اسباب ا این مطلب به آن معنا نیست که خدمحتاج اوست. امّ

 .هستی باشد گرنظارهد، معجزه کند و انسان تنها امور دخالت مستقیم نمای

این شبهه از آنجا ناشی شده که منشأ ویروس کرونا را خارج از قدرت خدا فرض کرده است. گویا قدرتی غیر . 2

خود این ویروس نیز تحت سیطره آن را دفع کند. در حالی که  تواندنمیخداوند  از خداوند آن را ایجاد کرده و

بشر وی را به این بیماری گرفتار کرده  سازیآگاهتنبیه و ابتالء، و قدرت خداوند است و چه بسا خداوند به خاطر 

و  ءاست که محل ابتالزندگی دنیا و نظام طبیعت الزمه  هاسختیو  هابیماریوجود خیرات و شرها،  1است.

 آزمایش انسان مختار است.

 

 و گناه : لعن صحابه17شبهه 

رای است. این همه مریضی و گرفتاری ب . این ویروس در واقع عذاب الهیکرونا به خاطر گناه مردم است

حابه رسول کنیم و خود را تغییر دهیم. مردم باید بدانند لعن ص شناسیآسیبوع ما به اهلل است. ما باید رج

اید بغض آنها ب ، الاقلباعث چنین عذابی شده است. اگر کسی به صحابه احترام نکرد( وآلهعلیهاهللصلی) اهلل

 را نداشته باشد.

 

 شده است. به عنوان عذاب الهیویروس  این شیوعلعن صحابه و گناه مردم باعث  شبهه: تقریر

 

 پاسخ:

                                                           

قطعاً همه شما را با چیزی از  ؛الصََّابِرِینَبَشَِّرِ  وَ الثََّمَراتِ وَ الْأَنْف سِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْجُوعِ وَ ءٍ مِنَ الْخَوْفِلَنَبْل وَنََّک مْ بِشَیْ وَ» .1

 (.1۵۵ بقره،)« کنندگانو بشارت ده به استقامت کنیممی، آزمایش هامیوهترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و 
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گناه بوده است. انتشار بیماری  فالن به دلیل حتماًمعین کند این بیماری علت خاصی دارد و یا  تواندنمیکسی . 1

که نه اهل سنت و صحابه را  اندشدهافرادی در دنیا مبتال کرونا در سراسر دنیا بوده است نه فقط بین شیعیان؛ 

 و شیعیان را. (السالمعلیهم)و نه اهل بیت  شناسندمی

اهل سنت به این بیماری ، پس چرا ن صحابه به این بیماری مبتال شوداگر قرار بود کسی به دلیل توهین یا لع. 2

ه فراموشی بسپاریم و ظلمی که چه دلیلی دارد که تاریخ را ب. اندنکردهکه به صحابه توهین  هاآن؟ اندشدهمبتال 

را نادیده بگیریم؟ چرا بالهایی از این قبیل بر آنان  ،کردند (وآلهعلیهاهللصلی)به صحابه پیامبر  عباسبنیو  امیهبنی

 وارد نشده است؟


