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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.
منشـأ کرونا که جهان امروز را فرا گرفته، هرچه که باشـد، 
ضعـف جدی نهادهای مرتبط با کشـورهای صنعتى را نشـان 
مى دهد، کشورهايى که در مقابله با اين بیماری دچار مشکالت 

زيادی هستند.
اگر نیک بنگريم، بحران کرونا از نقاط ضعف ژرفى در تمدن 
غرب پرده برداشـته که اگر انسـان نتواند با تمام قوای خود در 
برابر آن بايستد و آسیب هايش را سامان دهد، چه بسا موجبات 

سقوط پايه های اين مدنیت فراهم آيد. 
ما در اين مجال به ياری خدا حقايقى چند در اين زمینه را 
مطرح مى سـازيم، باشد تا چراغ راهى شود برای زندگى آينده 

تمام ما.

نخست: آیا کرونا مایه امتحان است؟

انسان چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعى همواره 
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در معرض ابتالء وآزمون است. خداوند سبحان مى فرمايد: 

ْمَشـاٍج نَبَْتلِيهِ فََجَعلَْناهُ َسِميًعا 
َ
نَْسـاَن ِمْن ُنْطَفٍة أ ﴿إِنَّا َخلَْقَنا اْلِ

بَِصرًيا﴾))).
)ما انسـان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى آزمايیم؛ 

]بدين جهت[ او را شنوا و بینا قرار داديم).
همچنین مى فرمايد: 

ــَك  وَن َوَكَن َربُّ ــِرُ تَْص
َ
ــًة أ ــٍض فِتَْن ــا َبْعَضُكــْم ِلَْع ﴿َوَجَعلَْن

بَِصــرًيا﴾))).
)و بعضى از شـما را وسیله امتحان بعضى ديگر قرارداديم، 
آيـا صبر و شـکیبايى مى کنید ]و از عهـده امتحان برمى آيید[ و 

پروردگار تو همواره بصیر و بینا بوده است).
و مى فرمايد: 

﴿ِلَْفتَِنُهـْم فِيـهِ َوَمـْن ُيْعـرِْض َعـْن ذِْكرِ َرّبِـهِ يَْسـلُْكُه َعَذابًا 
َصَعًدا﴾)3).

)هدف اين است که ما آنها را با اين نعمت فراوان بیازمايیم؛ 
و هـر کـس از ياد پـروردگارش روی گردانـد، او را به عذاب 

))) سوره انسان: ).
))) سوره فرقان: 0).
)3) سوره جن: 7).
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شديد و فزاينده ای گرفتار مى سازد).

اين بحران آزمونى بزرگ اسـت، خدای سبحان دراين باره 
مى فرمايد: 

َتْيِ ُثمَّ َل َيُتوُبوَن  ْو َمرَّ
َ
ةً أ ِ َعٍم َمرَّ

ُهْم ُيْفَتُنوَن ِف ُكّ نَّ
َ
َوَل يََرْوَن أ

َ
﴿أ

ُروَن﴾))). كَّ َوَل ُهْم يَذَّ
)آيـا آنها نمى بینند که در هر سـال، يک يـا دو بار آزمايش 

مى شوند؟! باز توبه نمى کنند، و متذّکر هم نمى گردند!).
بـا توجـه به ايـن امر برماسـت کـه - همچون هـر آزمون 
ديگری- در اين آزمون نیز به محاسـبه خود پرداخته، و رفتار 
و نظـم زندگـى خود را مورد تجديد نظر قرار دهیم و آنچه از 

آن معیوب شده است را اصالح نمايیم.

دوم: آیا کرونا مایه کیفر است؟

هرآنچه که در دنیا اتفاق مى افتد، به امر و اذن خدای سبحان 
صورت مى پذيرد، مگر نه اينکه پروردگار ما آفريدگاری مدبر 

است، او که مى فرمايد: 
رِْض 

َ
َماَواِت َوَما ِف اْل ﴿الرَّْحَُن َعَ الَْعرِْش اْسَتَوى * َلُ َما ِف السَّ

))) سوره توبه: 6)).
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َى﴾))). َوَما بَيَْنُهَما َوَما َتَْت الثَّ
)همان بخشـنده ای که بر عرش مسـّلط است. از آن اوست 
آنچـه در آسـمان ها، و آنچـه در زمین، و آنچه میـان آن دو، و 

آنچه در زير خاک ]پنهان[ است!). 
از همین رو پرسش اساسى ما اين است: 

آيا پروردگار سـبحان بر تمام انسـان ها که آفرينش را مورد 
سوء استفاده قرار داده، و طبیعت را به فساد و تباهى کشیده اند 

خشم گرفته است؟ 
خدای سبحان مى فرمايد: 

يِْدي الَّاِس ِلُِذيَقُهْم 
َ
ِ َواْلَْحرِ بَِما َكَسَبْت أ ﴿َظَهَر الَْفَساُد ِف الَْرّ

ِي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾))). َبْعَض الَّ
)فسـاد ]و تباهـى[ به کرده بد خود مردم در همه خشـکى 
و دريـا پديـد آمد تا خدا هم کیفر بعضى اعمالشـان را به آنها 
بچشـاند، باشـد که ]از گنه پشیمان شـده و به درگاه خدا[ باز 

گردند). 
آيا خدای سبحان به خاطر اين فساد و تباهى که در خشکى 

))) سوره طه: 5و6.
))) سوره روم: )4.
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و دريا پديدار گشته، و از آن رو که مردم بر خود ستمى شديد 

روا داشته اند بر ايشان خشم گرفته است؟
مگر نه اينکه گروهى کوچک که درصدی محدود از انسان ها 
را تشکیل مى دهند، حقوق اکثريت مردم جهان را مصادره کرده 
و منابع اولیه ايشان را در راه ساختن جنگ افزارهای کشنده ای 
که زنگ خطر نهايت شوم زندگى در زمین را به صدا درآوره اند، 

مصرف مى کنند؟!. 
مگر نه اينکه پروردگار سبحان مى فرمايد: 

ْو 
َ
ْن َيبَْعَث َعلَيُْكـْم َعَذابًا ِمْن فَوْقُِكْم أ

َ
﴿قُـْل ُهـَو الَْقادُِر َعَ أ

َس َبْعٍض 
ْ
ْو يَلْبَِسُكْم ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم بَأ

َ
رُْجلُِكْم أ

َ
ِمْن َتِْت أ

انُْظْر َكيَْف نَُصُِّف اْليَاِت لََعلَُّهْم َيْفَقُهوَن﴾))).
)بگــو: »او قــادر اســت کــه از بــاال يــا از زيــر پــای شــما، 
عذابــى بــر شــما بفرســتد؛ يــا بــه صــورت دســته های پراکنــده، 
شــما را بــا هــم بیامیــزد؛ و طعــم جنــگ ]و اختــالف[ را بــه هر 
يــک از شــما بــه وســیله ديگــری بچشــاند« ببین چگونــه آيات 
گوناگــون را ]بــرای آنهــا[ بازگــو مى کنیــم! شــايد بفهمنــد ]و 

بازگردند[!).

))) سوره انعام: 65.
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ديگر بار مى پرسیم: 

آيـا اين بیمـاری همه گیر، کیفری دردناک اسـت برآمده از 
خشـم پروردگار نسـبت به ما، يا اينکه تنها زنگ خطری است 

برای امری هولناک تر؟ 
آيـا خـدای متعال ما را بـه اين بیماری مبتال کـرده تا به ما 
هشـدار دهد، تا شـايد سـر عقـل آيیم و امور خـود را اصالح 

نمايیم؟ 
اگر مراد پروردگار اين باشـد مسـؤولیت ما بسى سنگین تر 
خواهد بود، مسـؤولیت مقابله و درمان نقاط ضعف که بسـى 
سنگین تر از مسؤولیت مقابله با صرفا يک بیماری يعنى کرونا 

خواهد بود. 
خدای سبحان مى فرمايد: 

ْكَرِ لََعلَُّهْم 
َ
ْدَن ُدوَن الَْعـَذاِب اْل

َ
﴿َوَلُِذيَقنَُّهـْم ِمـَن الَْعَذاِب اْل

يَرِْجُعوَن﴾))).
)بـه آنان از عذاب نزديک ]عذاب اين دنیا[ پیش از عذاب 

بزرگ ]آخرت[ مى چشانیم، شايد بازگردند!).
پس هدف، توجه به عواملى است که اگر به طور جدی به 

))) سوره سجده: )).
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مقابلـه با آن ها در وضعیت کنونـى نپردازيم، اصل تمدن برباد 

خواهد رفت.

سوم: فاصله اجتماعی

وقتى پزشکان مردم را به دوری و دوستى و رعايت فاصله 
اجتماعى فراخواندند، مردم جامعه دو دسته شدند، دسته ای به 
اجبـار يا به اختیـار اين توصیه ها را رعايت کردند و دسـته ای 

ديگر اين آموزه ها را ناديده گرفتند.
 اين به حق تجربه و آزمونى گرانسنگ بود که میزان عمق 

فرهنگ و آگاهى مردم را نشان داد. 
دريافتیـم که مردم به فرهنگ سـازی بیشـتری نیاز دارند، و 
رسـانه ها - با وجود کثرتشان - از رساندن واقعیت ها به مردم 

خود را ناتوان نشان دادند. 
بلـه، گروهـى از مؤمنان از اوامر رهبـران و مراجع دينى 
خـود پیـروی کردنـد، و از روی اختیار و بـه قصد قربت و 
از ترس عقوبت خدا، به آنچه کارشناسـان گفته بودند عمل 
نمودند. اينگونه میزان نیاز مردم به دين نیز برای ما آشـکار 

شد.
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چهارم: قرنطینه خانگی

در اين بین برخى نیز - در پیروی از توصیه کارشناسان به 
مانـدن در خانه - معتکف خانه شـدند، و اينگونه تهديد را به 

فرصت تبديل کردند، اما چگونه؟
الف: برخى از ايشان فرصت تنهايى را برای افزايش ارتباط 
با پروردگار رحمان و رحیم مغتنم شمردند، و به تالوت قرآن 
مجید و خواندن دعاهای روايت شده از معصومین ، و قضای 

نماز و روزه از دست رفته خود پراختند.
ب: برخى ديگر از مردم تازه کشـف کردند که خانواده ای 
نیـک دارنـد، و اينگونه رابطه خود بـا اعضای خانواده را عمق 
بخشیده، و دريافتند که وقتى خانواده را تنها ابزاری برای رفع 
نیازهـای مـادی زودگذر خود مى پنداشـتند، چـه زيان بزرگى 

کرده بودند.
ج: برخى ديگر در خويشـتن خويش انديشـه کرده و نقاط 
ضعف خود را دريافتند، و دريافتند که معلوماتشـان چقدر کم 
عمق اسـت. پس بى درنگ کتاب به دسـت گرفتند و فعاالنه - 
از طريق فضای مجازی - در نشسـت ها و دوره های فرهنگى 
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بـه ويـژه در زمینـه آگاهى بخشـى دينى و فرهنگ اسـالمى و 
همچنین آنچه به صحت و سـالمت و بهداشـت ربط داشـت، 

شرکت کردند.
د: برخـى ديگر از مردم نیز به زندگى خود انديشـیدند، به 
اصالح شـیوه گذران زندگى در آينده، تا از اين رهگذر آينده 

خويش را بیش از پیش تضمین کنند.
محمد تقى مدرسى
کربالی مقدس
)) رمضان المبارک )44) هـ ق

 



بخش اول:

احکام هبداشت و سالمت

مقدمه

حیـات طیبه يکـى از ارزش های ايمانى و يکـى از عناصر 
سالمتى انسان مى باشد، و از طريق پیشگیری و درمان و آرامش 
روانى محقق مى شـود. پاکى و دوری از پلیدی ها و زياده روی 
نکردن در خوردن و آشامیدن و برگرفتن غذای پاک و پاکیزه، 

موجب پیشگیری از بیماری ها مى شوند.
روزه، و اقامه نماز و حج خانه خدا و شفا گرفتن به وسیله 
عسـل نیز از جمله درمان هايى هسـتند که به حیات طیبه منجر 
مى شـوند. اما آرامش روانى، انسـان را از ابتـال به بیماری های 
زيادی در امان مى دارد، و در فرايند درمان بیماران و عرصه های 

ديگر نیز کمک مى کند.

احکام بهداشت

از کلیت متون دينى اينگونه برداشـت مى شـود که زندگى 



| (3
نیکو از اهداف ايمان اسـت، و عافیت )تام و تمام و مدام) از 

شاخه های آن به شمار مى رود، که خود سطوحى دارد:
الف: کمترين سطح عافیت، آن است که حفظ جان و حفظ 
اعضای بدن به آن بستگى دارد، که امری واجب به شمار مى رود.

ب: سطح دوم، سطحى است که انسان از ترس اينکه مبادا 
مثال دچار آسیب جدی منجر به ضعف عمومى، و يا کاستى ای 
بزرگ در قوای بدنى خود از جمله شـنوايى، بینايى، يا قدرت 
تکلم، و يا قوای جنسـى خود شـود، از خود مواظبت به عمل 

مى آورد، که چه بسا اين سطح نیز واجب تلقى شود.
ج: اما سطح سوم، آن است که از بهداشت عمومى جامعه 
حفاظت مى کند؛ بهداشتى که اگر از دست رود، تباهى بزرگى 
به بار خواهد آمد، مانند انتشار بیماری های کشنده، که اين نیز 

واجب به شمار مى رود.
د: سـطح ديگـر آن اسـت کـه جامعـه را در برابـر انتشـار 
بیماری های غیر مرگبار مصون مى سـازد، بیماری هايى که چه 
بسا به مرگ برخى از افراد بشر به دلیل وجود عوارض بهداشتى 
منجر شود. محافظت از محیط زيست در برابر شیوع آنفلوآنزا 
از جمله مصاديق اين سـطح از عافیت مى باشـد، که اين سطح 
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از عافیت نیز در برخى شرايط واجب خواهد بود.

هـ : باالترين سـطح عافیت پیشـگیری بهداشـتى اسـت که 
سالمت نوع بشر را در برابر بیماری های مختلف تضمین کند، 
که رعايت آن مسـتحب اسـت، مگر اينکه به امر حاکم شـرع 

واجب شود.
حـاال به جزئیاتى درباره سـطوح پنجگانه پیش گفته توجه 

فرمايید:

1- حفظ جان و اعضای بدن

قرآن کریم:

ِ َولِلرَُّسـوِل إَِذا َدَعُكْم  ِيَن َءاَمُنوا اْسـَتِجيُبوا ِلَّ َها الَّ يُّ
َ
1- ﴿يَآ أ

ُه إَِلْهِ  لَِمـا ُيْيِيُكـْم َواْعلَُمـوا اَنَّ الَّ َيُـوُل َبـْيَ الَْمـرْءِ َوقَلْبِهِ َواَنَـّ
وَن﴾))). ُتَْشُ

)ای کسـانى کـه ايمان آورده ايـد! دعوت خـدا و پیامبر را 
اجابت کنید هنگامى که شـما را به سـوی چیزی مى خواند که 
شـما را حیات مى بخشـد! و بدانید خداوند میان انسان و قلب 

))) سوره انفال: 4).
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او حايـل مى شـود، و همه شـما ]در قیامت[ نـزد او گردآوری 

مى شويد!).
نَْيا َحَسـَنًة َوِف الَِخَرةِ  2- ﴿َوِمنُْهـْم َمن َيُقـوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ادلُّ

َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب الَّارِ﴾))). 
)و بعضى مى گويند: پروردگارا! به ما در دنیا نیکى عطا کن! و 
در آخرت نیز نیکى مرحمت فرما! و ما را از عذاِب آتش نگاه دار!). 
ْمَوالَُكم بَيَْنُكم بِاْلَاِطِل 

َ
ُكلُوا أ

ْ
ِيَن َءاَمُنوا َل تَأ َها الَّ يُّ

َ
3- ﴿يَآ أ

 َ نُْفَسُكْم إِنَّ الَّ
َ
ن تَُكوَن ِتَاَرةً َعن تََراٍض ِمنُْكْم َوَل َتْقُتلُوا أ

َ
إِلَّ أ

َكَن بُِكْم رَِحيماً﴾))).
)ای کسـانى که ايمان آورده ايد! امـوال يکديگر را به باطل 
]و از طرق نامشـروع[ نخوريد مگـر اينکه تجارتى با رضايت 
شـما انجام گیرد. و خودکشـى نکنید! خداوند نسـبت به شما 

مهربان است).
ِ َوَل تُلُْقواْ بِاَيِْديُكـْم إَِل اتلَّْهلَُكةِ  نْفُِقـْوا ِف َسـبِيِل الَّ

َ
4- ﴿َوأ

ْحِسُنوا إِنَّ الَّ ُيِبُّ الُْمْحِسنَِي﴾)3).
َ
َوأ

)و در راهِ خدا، انفاق کنید! و خود را به دست خود، به هالکت 
))) سوره بقره: )0).
))) سوره نساء: 9).

)3) سوره بقره: 95).
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نیفکنید! و نیکى کنید! که خداوند، نیکوکاران را دوست مى دارد).
ْو  اُنـَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه 

َ
5- ﴿َمـْن َعِمَل َصاِلاً ِمن َذَكٍر أ

ْجَرُهم بِاَْحَسِن َما َكنُوا َيْعَملُوَن﴾))).
َ
َحَياةً َطّيَِبًة َوَلَْجزَِينَُّهْم أ

)هر کس کار شايسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، 
در حالـى که مؤمن اسـت، او را به حیات طیبـه ]حیاتى پاک[ 
زنـده مى داريـم؛ و پاداش آنهـا را به بهتريـن اعمالى که انجام 

مى دادند، خواهیم داد).

بصیرت های وحی

1- ديـن بـه حیات طیبه فرامى خوانـد، و پروردگار در اين 
مسئله به ما امر مى کند تا اگر رسولش ما را به چیزی فرامى خواند 
کـه موجـب حیات و زندگى ما مى شـود، از او پیروی کنیم، و 
اينکه دعای صالحان و شايستگان زندگى نیکو در دنیا و آخرت 
و وسیله ايشان عمل صالح مى باشد. عافیت نیز يکى از شروط 

اين زندگى پاک يا حیات طیبه مى باشد.
2- از سـوی ديگـر، مواظبـت بـر زندگى و جـان خود، از 
واجبات فطری ای به شمار مى رود که شرع مقدس صدها حکم 

))) سوره نحل: 97.
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و روش برای محقق شدن آن وضع کرده است. در اين مجال 
درصدد شمارش تمام اين احکام و روش ها نیستیم، اما در آنچه 

خواهد آمد به مهمترين آن ها اشاره خواهیم کرد.

احکام

1- بى شـک از بین بردن زندگى و هالک کردن جان، و از 
کار انداختن اعضا و قوای جسـمى از نظر شـرع، عملى حرام 

به شمار مى رود.
2- اين حرمت، به حرمت عللى که به آن منجر مى شوند نیز 
تسـری مى يابد، از اين رو اهمال کاری آگاهانه ای که به مرگ 
يا نقص عضو و يا از میان رفتن يکى از قوای بدن منجر شود 

و يا تالش برای خودکشى، حرام شمرده مى شود.
3- حـرام بودن انداختن جان خود به هالکت، چه بسـا به 
معنى وجوب حفاظت از جان خود تلقى شـود، به گونه ای که 
اگر کسى از توانايى الزم برای حفظ جان خود برخوردار باشد، 
امـا در ايـن امر کوتاهى کند و از نظر عـرف هالک کننده جان 

خود محسوب شود، درواقع کار حرامى مرتکب شده است.
4- بنا بر مسئله وجوب حفظ جان، انجام اقدامات بهداشتى 
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به میزانى که حفظ جان از هالکت و حفظ اعضا و قوای جسمى 

از اتالف ايجاب مى کند، واجب است.
5- برخى محرمات شـرعى هسـتند که شـرع دلیل حرمت 
آن ها را آسـیب زدن به حیات و زندگى انسـان و يا به سالمت 

او قلمداد مى کند، از همین رو اجتناب از آن ها واجب است.
6- انسان بايد به خود برسد، و زندگى شخصى خود را با 
دقت و از روی حکمت مديريت کند، به خوراک و آشامیدنى 
و شیوه خواب و فعالیت خود توجه کند، و به قدرت و سالمت 
و اعتدال بدن خود اهتمام ورزد، و از سالمت اعصاب و روان 
خود محافظت به عمل آورد، و سهم آسايش و خوشى بدن خود 
را در نظر بگیرد. از همین رو هر انسان بايد آگاهى های کلى ای 
نسـبت به مسائل حیات خود، آن میزان که به صالح اوست و 

سود و زيان او در اين عرصه را نشان مى دهد، پیدا کند.
7- انسان ها بايد برنامه مراقبت های بهداشتى جدی و دقیقى 
را بـرای خود در نظر بگیرنـد: از اهتمام به پاکیزگى، دوری از 
مکان های احتمالى انتشـار میکروب ها و بیماری های همه گیر، 
مراجعـه به پزشـک در زمان های مناسـب، و دقـت در اجرای 

توصیه های پزشکان.
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8- جامعه بايد به فرزندان خود به ويژه نسل نوپا اهتمام ورزد، 
و تمام وسايل سالمت جسمى و روانى ايشان را فراهم آورد.

9- فقها بايد احکامى را با الهام گرفتن از اصول کلى دين 
در نسبت با آنچه به سالمت آسیب مى زند و سالمت انسان را 
تهديد مى کند، مانند آلودگى محیط زيست و آلودگى صوتى و 
تشـديد مواظبت بر خورد و خوراک ... و هر آنچه به سـالمت 

انسان مربوط مى شود، وضع کنند.
10- دولت ها و حکومت ها بايد نظارت خود را بر هر چیزی 
که به علت های هالک انسـان مرتبط مى شـود، تشديد کنند؛ از 
تصادفات جاده ای و شـهری گرفته تـا خطرهايى که در کمین 

کارگران و ورزشکاران و ... قرار دارند.
 

2- سالمت و زیان زیاد

حدیث شریف

1- در حديثى از امام صادق  آمده که فرمودند: »ُكلُّ َشْي ٍء 
ْنَسـاِن فِي َبَدنِـِه َوُقوُتُه َفَحَلٌل َأْكُلُه،  ا َيُكوُن فِيِه ِغَذاُء اْلِ ِمـَن اْلَحبِّ ِممَّ
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ْنَسـاِن فِي َبَدنِـِه َفَحَراٌم َأْكُلُه إِلَّ  ُة َعَلى اْلِ َوُكلُّ َشـْي ٍء َتُكوُن فِيِه اْلَمَضرَّ
ُروَرِة«)))؛ )هرگونه از دانه ها که غذای جسـم انسان  فِي َحاِل الضَّ
به شـمار مى آيد و سـبب نیرو بخشـیدن به جسمش مى شود، 
خوردنش حالل است. اما هرچه که به بدن انسان آسیب برساند، 

خوردنش جز در حال ضرورت حرام است).
2- در حديث نبوی مشهور آمده است: »َل َضَرَر َوَل إِْضَراَر 
ْسَلم «)))؛ )زيان ديدن، و زيان رساندن در اسالم نیست). فِي اْلِ
3- ابن ادريس حلى در کتاب )السرائر) گفته است: از سوی رسول 
خدا  و از ائمه از فرزندان آن حضرت  درباره درمان، اوامر 
ُه َداًء إِلَّ َأْنَزَل  و احاديثى وارد شده، که فرمودند: »َتَداَوْوا، َفَما َأْنَزَل اللَّ
َمَعُه َدَواًء«)3)؛ )دردهای خود را درمان کنید، که خداوند بیماری ای 

را نازل نمى کند، مگر اينکه داروی آن را نیز فرو مى فرستد).

احکام

1- برخى بیماری ها چه بسا به مرگ و يا نقص عضو و يا ازمیان 
رفتن قوه ای از قوای بدن منجر نشوند، اما آسیب قابل توجهى به 

))) تحف العقول، ص)5)، )چاپ بصیرتي قم).  
))) من ال يحضره الفقیه، ج4، ص334، ح 8)57.

)3) بحار االنوار، ج59، ص65، ذيل حديث9.



| ((
بدن وارد مى کنند، مانند بیماری قند که چه بسا به مرگ منجر نشود 
و شخص بتواند سالها با آن مدارا کند، اما در عرف گفته مى شود که 
زيان قابل توجهى به فرد وارد مى کند. ظاهرا در چنین بیماری هايى،  

پیشگیری از ابتالی به آن ها واجب مى باشد.
2- بنـا بر نظر قوی تر، اقدام بـرای دفع زيان قابل توجه به 
فـرد، در صورتى که کوتاهى نسـبت بـه آن از مصاديق هالک 
کردن خود تلقى شود، واجب است. بنابراين اگر کسى به چنین 

بیماری هايى مبتال شود بايد بیماری خود را درمان کند.

3- سالمت عمویم و فساد

قرآن کریم

َخاُهْم ُشـَعيْباً قَاَل يَاقَوِْم اْعُبُدوا الَّ َمالَُكْم 
َ
1- ﴿وإَِل َمْدَيَن أ

ِمـْن إَِلٍ َغرْيُهُ قَْد َجآَءتُْكـْم بَّيَِنٌة ِمْن َرّبُِكْم فَاَْوفُوا الَْكيَْل َوالِْمزَياَن 
ْشَيآَءُهْم َوَل ُتْفِسُدوا ِف اَلرِْض َبْعَد إِْصالَِحَها 

َ
َوَل َتبَْخُسوا الَّاَس أ

َذلُِكْم َخرْيٌ لَُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِي﴾))).

))) سوره اعراف: 85.
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)و به سوی مدين، برادرشان شعیب را ]فرستاديم[. گفت: »ای 
قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی نداريد! دلیل روشنى 
از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابر اين، حق پیمانه 
و وزن را ادا کنیـد! و از امـوال مـردم چیزی نکاهیـد! و در روی 
زمین، بعد از آنکه ]در پرتو ايمان و دعوت انبیاء[ اصالح شـده 
است، فساد نکنید! اين برای شما بهتر است اگر با ايمان هستید!«).
ْوِلَآُء َبْعـٍض إِلَّ َتْفَعلُوهُ تَُكن 

َ
ِيـَن َكَفُروا َبْعُضُهْم أ 2- ﴿َوالَّ

فِتَْنٌة ِف اَلرِْض َوفََساٌد َكبرٌِي﴾))).
)کسـانى کـه کافـر شـدند، اولیـاء ]و يـاوران و مدافعـان[ 
يکديگرنـد؛ اگـر ]اين دسـتور را[ انجـام ندهید، فتنه و فسـاد 

عظیمى در زمین روی مى دهد).

بصیرت وحی

خدای سـبحان ترويج فسـاد و تباهى در زمین را به شدت 
حـرام نمـوده، و دوری از فسـاد عظیـم روی زمین را حکمت 
نهى از واليت کافران اعالم نموده، از همین رو عمل برای منع 
انتشار تمام گونه های فساد و تباهى واجب شده است. اهتمام 

))) سوره انفال: 73.
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به بهداشت  عمومى برای جلوگیری از به خطر افتادن سالمت 

مردم نیز در همین چارچوب مى گنجد.

احکام

1- جلوگیری از دست به دست شدن و شیوع غذاهای فاسد، 
از طريق نظارت بر تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذايى در تمام 
سطوح، از کشاورزان و کشتکاران گرفته تا رستوران ها و نانوايى ها 
و کارخانه های مواد غذايى و آسـیاب ها و صنايع کنسروسـازی، 

لبنیات، فرآورده های گوشتى و مانند آن، ضروری است.
2- همچنین بايد بر منابع آب، رودها، مخازن و فرايند پمپاژ 
آب و خطوط انتقال آب نظارت کرد تا مبادا به میکروب و يا 

مواد راديواکتیو و يا ديگر مواد زيان آور آلوده شوند.
3- بايـد از رهگـذر انجام واکسیناسـیون علیـه بیماری های 
همه گیر، و همچنین ممانعت از انتقال مردم مناطق آلوده به مناطق 
پاک، از فراگیر شدن بیماری های کشنده واگیردار پیشگیری نمود.  
4- بايد در مدارس، دانشـگاه ها، ادارات، کارخانه ها و ديگر 
اماکن تجمع مردم برای جلوگیری از انتشار بیماری های همه گیر، 
سیستم های دقیق نظارت بر بهداشت و سالمت در نظر گرفت.
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5- بايد اماکنى را برای قرنطینه کسـانى که به بیماری های 
واگیرداری چون آبله، جذام، سل، ايدز، کرونا و مانند آن دچار 
مى شوند در نظر گرفت تا از ابتالی افراد سالم به اين بیماری ها 

جلوگیری به عمل آيد.
6- برای جلوگیری از انتشار بیماری های جنسى خطرناک 
و حفظ نسـل از دچار شـدن به بیماری ژنتیکى، بايد بر روند 

ازدواج ها نیز نظارت کرد.

4- هبداشت همگاین و حیات طیبه

قرآن کریم

ِي َيُِدونَُه َمْكُتوباً  َّ الَّ ِيَّ اُلّمِ ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسـوَل الَـّ 1- ﴿الَّ
ُمُرُهم بِالَْمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن الُْمنَْكرِ 

ْ
ِعنَدُهْم ِف اتلَّوَراةِ َواِلْنِيِل يَأ

ّيَِباِت َوُيَحّرُِم َعلَيِْهـُم اْلََبآئَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصَُهْم  َوُيِحـلُّ لَُهُم الطَّ
َبُعوا  وهُ َواتَّ ُروهُ َونََصُ ِيَن َءاَمُنوا بِهِ وََعزَّ َوالَْغاَلَل الَِّت َكنَْت َعلَيِْهْم فَالَّ

ِي اُنْزَِل َمَعُه اُْولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾))). الُّوَر الَّ

))) سوره اعراف: 57).
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)همان ها که از فرسـتاده )خدا)، پیامبر اّمى پیروی مى کنند؛ 
پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلى که نزدشان است، 
مى يابنـد؛ آن هـا را به معروف دسـتور مى دهـد، و از منکر باز 
مى دارد؛ اشیاء پاکیزه را برای آن ها حالل مى شمرد، و ناپاکى ها 
را تحريـم مى کنـد؛ و بارهـای سـنگین، و زنجیرهايى را که بر 
آن ها بود، ]از دوش و گردنشان[ برمى دارد، پس کسانى که به 
او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش کردند، و از نوری که با 

او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند).
2- ﴿َوثَِيابََك َفَطّهِْر * َوالرُّْجَز فَاْهُجْر﴾))).

)و لباست را پاک کن، و از پلیدی دوری کن).
ابَِي َوُيِحبُّ الُْمَتَطّهِرِيَن﴾))).    3- ﴿إِنَّ الَّ ُيِبُّ اتلَّوَّ

)خداونـد، توبه کنندگان را دوسـت دارد، و پـاکان را ]نیز[ 
دوست دارد).

بصیرت های وحی

1- پـروردگار متعـال ناپاکى ها و پلیدی هـا را حرام نموده، 
چرا که اين ها به همراه خود بیماری مى آورند، بنابراين مردار، 

))) سوره مدثر: 4و5.
))) سوره بقره: ))).
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گوشـت خوک، مشروبات الکلى، خوراکى ها و آشامیدنى های 

مضر، همه و همه دشمن سالمت انسان مى باشند.
2- خدای متعال بديهای آشکار و پنهان را بر ما حرام کرده، 
چرا که به سالمت ما آسیب وارد مى سازند، همچنین برای رعايت 
سالمتى، به دوری از پلیدی و روی آوردن به پاکى، و پاک کردن 

خود در زمان های مختلف شبانه روز امر نموده است.

احکام

1- ناپاکى ها و پلیدی ها در آموزه های دينى تحريم شده اند، 
و پاکیزگى در تمام سطوح محبوب تلقى شده. آموزه های دينى 
پاکیزگى را از ارزش های ايمان مى دانند، آموزه هايى که هرکس 

بايد به اندازه توان خود به آن ها عمل کند.
2- جامعـه بايـد با تمـام گونه های آلودگى مبـارزه کند، از 
همیـن رو بـرای تضمیـن پاکیزگـى و عاری بـودن مکان های 
مختلـف از میکـروب و ديگر عوامـل آلوده کننده، بايد نظارت 

فراگیر و قاطعانه ای را بر تمام اماکن عمومى در نظر گرفت.
3- حکومت ها بايد کشورها را از ورود بیماری های همه گیر 

و مواد غذايى غیر بهداشتى ايمن سازند.
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5- ابالترین سطوح هبداشت و سالمت فردی

حدیث شریف

1- حضـرت امیرالمؤمین على  مى فرماينـد: »اْلَعافَِيـُة َأْهنَُأ 
النَِّعِم«)))؛ )عافیت گواراترين نعمت هاست). 

َباَسـْين«)))؛ )عافیت  همچنیـن مى فرمايند: »اْلَعافَِيُة َأْشـَرُف اللِّ
شريفترين دو لباس است))3). 

ُة اْلَحَيـاِة«)4)؛ )با  و همچنیـن مى فرماينـد: »بِاْلَعافَِيـِة ُتوَجُد َلـذَّ
عافیت است که لذت زندگى فراهم مى آيد).

ُة َأْفَضُل النَِّعِم«)5)؛ )سـالمتى  حَّ 2- همچنین مى فرمايند: »الصِّ
بهترين نعمت هاست). 

ة«)6)؛ )از رهگذر سالمتى  ِة ُتْسَتْكَمُل اللَّذَّ حَّ و مى فرمايند: »بِالصِّ
و بهداشت لذت کامل مى شود). 

))) عیون الِحَکم والمواعظ، ص)3، ح504.
))) ُغرر الِحَکم وُدرر الکلم، ص88، ح693).

)3) يعنى لباس عافیت شريفتر و مهمتر از لباس معمولي و متعارف انسان است.
)4) عیون الِحَکم والمواعظ، ص88)، ح3854.

)5) همان، ص3)، ح77).
)6) همان، ص86)، ح)377.
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ُة اْلِجْسـِم، َوَتَماُم  ْنَيا: اْلَْمُن َوِصحَّ و مى فرماينـد: »النَِّعيُم فِي الدُّ
النِّْعَمِة فِي اْلِخَرِة ُدُخوُل اْلَجنَّة«)))؛ )نعمت دنیا: امنیت و سالمت 

بدن است، و تمام نعمت آخرت، ورود به بهشت است). 

احکام

1- مستحب است که انسان از باالترين معیارهای سالمت 
و تندرستى برای حفظ سالمتى خود بهره ببرد. مثال تالش کند 
تا اندازه فشار خون، ترکیب مواد تشکیل دهنده خون او، قدرت 
بینايى و شنوايى، ضربان قلبش، همه برحسب بهترين معیارهای 

پزشکى تنظیم شوند.  
2- مسـتحب اسـت که انسـان خود را از گرفتار شـدن به 
هرگونه آلودگى ايمن سازد، و از رهگذر يک نظام تغذيه سالم 
ايـده آل و تحـرک ورزشـى و يا کار بدنى کافـى، فعالیت های 

خود را ايمن سازد.
3- به طور کلى اسالم برخورداری از فاکتورهای بهداشت 
و سـالمت را به عنوان اصلى اساسـى تشويق مى کند. در متون 
شرعى روايت شده از معصومین به ويژه در ابواب مستحبات 

))) معاني االخبار، ص408.
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و آداب، آموزه های بسـیاری را در رابطه با مسـئله بهداشت و 
سالمت مى توان يافت، از مسئله انتخاب همسر گرفته تا آداب 
آمیزش زناشـويى و آموزه های بارداری و نظام تغذيه در دوره 
بارداری و دوران شـیردهى و انتخـاب دايه و آداب خوردن و 
آشـامیدن و خوابیدن و معاشـرت کردن و استحمام کردن و ... 
که اگر جملگى رعايت شوند، به خواست خداوند، طول عمر 

با سالمت و قوت در بدن را به دنبال خواهند آورد.
4- دعا کردن برای درخواست عافیت و سالمتى از خدای 
عزوجل مستحب است، چرا که علل سالمتى و عافیت همه به 
امر خداوند متعال مقدر مى شوند. امام زين العابدين  اينگونه 
از درگاه الهـى طلب عافیت کرده، مى فرمايند: »اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى 
ُد فِي َبَدنِي  ٍد َوآلِِه، َوَعافِنِي َعافَِيًة َكافَِيًة َشافَِيًة َعالَِيًة َناِمَيًة، َعافَِيًة ُتَولِّ ُمَحمَّ
ـَلَمِة  ِة َواْلَْمِن َوالسَّ حَّ ْنَيا َواْلِخَرِة. َواْمنُْن َعَليَّ بِالصِّ اْلَعافَِيَة، َعافَِيَة الدُّ
فِي ِدينِي َوَبَدنِي«))). )خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و 
مـرا عافیت بخش عافیتى کافى، شـفابخش، برتر و روزافزون، 
عافیتى که در بدنم سالمتى تولید کند، و در يک کلمه: عافیت 
دنیا و آخرت. و بر من منّت نِه به تندرستى و امنیت و سالمت 

))) از دعای امام سجاد  در باب عافیت، صحیفه سجاديه، دعای شماره 3).
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در دين و بدن).

5- چون سالمتى ارزشى آرمانى است، لذا بايد از رهگذر 
اجرای آموزه های زير به صورت جدی در راه آن تالش کنیم:
نخسـت: بايـد تا حـد امکان و بـه صورت دائم و مسـتمر 
نظام های مراقبت و پیشگیری در کشور را مورد توجه قرار داده، 
و بـه طور ويژه و بر اسـاس معیارهـای بین المللى به نظام های 
نظارتى مرتبط با خوردنى ها و آشـامیدنى ها و ابزارهای به کار 
رفتـه در آن ها، و همچنین نظام های ايمنى و سـالمت در تمام 

عرصه های تولیدی اهتمام ورزيد.
دوم: آگاه کردن جامعه نسبت به آموزه های عرصه بهداشت 
و سالمت، با هدف بیان کف نیازهای اساسى ای که هر فرد در 
عرصه بهداشت و سالمت به آن نیاز دارد، شامل شناخت قوای 
انسـانى و چگونگى پاسـداری از اين قوا در برابر بیماری های 
مختلـف، و چگونگى افزايش اين قوا از طريق تغذيه سـالم و 
ورزش و...، و همچنین شناخت بیماری ها و علل آن ها و کیفیت 
پیشگیری از ابتالی به آن ها و چگونگى درمان اين بیماری ها.
اين آگاهى بخشـى بايد از طريق مدارس و از همان سـال 
نخسـت تحصیل و تـا آخرين مراحـل دانشـگاهى ادامه يابد. 
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رسانه ها اعم از صوتى، تصويری و متنى نیز ابزارهای ديگری 

هستند که بايد در اين آگاهى بخشى سهیم شوند.
سـوم: تالش برای فراهم ساختن کادر پزشکى و پرستاری 
کافـى و همچنیـن فراهـم آوردن داروی مورد نیاز و سـاخت 
بیمارسـتان و درمانگاه به اندازه کافى، و بهره مند سـاختن تمام 
افـراد جامعـه از خدمات بهداشـتى و درمانى بـه عنوان حقى 
طبیعى برای هر انسـان، از ديگر مواردی هسـتند که بايد مورد 

توجه قرار گیرند.
چهـارم: فقهـا بايد به طور ويژه در مسـائل حـاد مرتبط با 
سـالمت و بهداشـت، مانند دسـتور دادن به واکسیناسـیون به 
هنگام انتشار بیماری های کشنده ورود کرده و فتوا صادر کنند، 
البته اين کار بايد پس از مشورت با کارشناسان و دستگاه های 

مسؤول صورت پذيرد.
پنجم: نیکوکاران بايد توجه ويژه ای به فراهم کردن خدمات 
درمانى و بهداشتى برای نیازمندان نشان دهند، و اين مسائل را 
نیـز ضمن کارهای خیريه خود کـه در راه خدا انجام مى دهند 

قرار دهند. 
ششـم: در صورتى که بحران درمانى و بهداشتى خطرناکى 
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همچون انتشار بیماری های همه گیر و کشنده کشور را فرا گیرد، 
هر يک از افراد امت بايد نقشـى در مبارزه با فساد بهداشتى و 

درمانى ايفا نمايند.

۶- سالمیت و هبداشت، حیق انساین

قرآن کریم

َها الَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ِمن َذَكٍر َواُنَى وََجَعلَْناُكْم ُشُعوباً  يُّ
َ
﴿يَآ أ

َ َعلِيٌم  تَْقاُكـْم إِنَّ الَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكـْم ِعنَد الَّ

َ
َوَقَبآئِـَل تِلََعاَرفُـوا إِنَّ أ

َخبرٌِي﴾))).
)ای مردم! ما شـما را از يک مرد و زن آفريديم و شـما را 
تیره ها و قبیله ها قرار داديم تا يکديگر را بشناسید؛]اين ها مالک 
امتیاز نیست[ گرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ 

خداوند دانا و آگاه است!).
به نظر مى رسد تعارف و شناختى که در اين آيه وارد شده، 
به معنى به رسمیت شناختن حقوق متقابل باشد، که مهم ترين 

))) سوره حجرات: 3).
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آن ها حق حیات مى باشد که حق امنیت و حق سالمت و حق 
برخورداری از رفاه )تغذيه و مسکن و ...) و حق برخورداری 

از تندرستى نیز از آن نشأت مى گیرند.

حدیث شریف

رسول خدا  مى فرمايند: »َمْن َأْصَبَح َل َيْهَتمُّ بُِأُموِر اْلُمْسِلِميَن 
َفَلْيـَس ِمنُْهْم، َوَمْن َسـِمَع َرُجًل ُينَاِدي َيا َلْلُمْسـِلِميَن َفَلـْم ُيِجْبُه َفَلْيَس 
بُِمْسِلٍم«)))؛ )کسى که بامداد برخیزد بى آنکه به فکر سر و سامان 
دادن به کارهای مسـلمانان باشد، مسـلمان نیست. و کسى که 
فرياد »مسـلمانان به دادم برسـید!« را از کسى بشنود و اجابت 

نکند مسلمان نیست).

بصیرت های وحی

1- حق حیات، ريشه تمام حقوق ديگر مى باشد، و تندرستى 
و سالمت جسمى اساس زندگى را تشکیل مى دهد.

2- متـون دينـى ای که بـه انفاق امـر مى کنند، انفـاق برای 
محرومـان در عرصه هـای درمانى و بهداشـتى را نیز به عنوان 

))) کافي، ج)، ص64).
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يکى از برجسته ترين عرصه های کار خیر و همیاری اجتماعى 

دربر مى گیرند.
3- متون دينى ای که بر اهتمام مسـلمانان به يکديگر تأکید 
دارنـد را نیز مى توان دربرگیرنـده زمینه های مختلف اهتمام به 
فراهم آمدن شاخص های سالمتى و تندرستى همگانى دانست.  
4- از گونه هـای مختلف متـون دينى عام نیز مى توان لزوم 
همیاری به میزان ممکن و ضروری در امر بهداشـت و درمان 

را برداشت نمود.
5- توسـعه در عرصه بهداشـت و سـالمتى بايد به هدفى 
تبديـل شـود که مـردم و دولت هر دو با هـم در جهت محقق 
شـدن آن از طريـق تمام ابزارهای ممکن بـرای تک تک افراد 

جامعه تالش کنند.
6- قانون گـذاران بايد قوانین ضروری برای فراهم آمدن و 
محقق شدن حق برخورداری از خدمات بهداشتى و دمانى برای 

مردم را به ياری خدای سبحان وضع نمايند.



بخش دوم

احکام رویارویی اب پیامدهای ویروس کروان

1- حکم عمل به مقررات بهداشتی و درمانی

پرسش:   وزارت بهداشـت - بـه پیروی از سـازمان بهداشـت 
جهانى - مقررات مفصل و متنوعى را در جهت پیشـگیری از 
انتشـار بیماری کرونا در کشور صادر کرده است. اين مقررات 
رفتارهـای شـخصى افراد و همچنین روابـط اجتماعى مردم با 
يکديگـر و چگونگـى تعامـل در بازار و چگونگى اسـتفاده از 
وسـايل نقلیه عمومى و مسـافرت و مانند آن را در بر مى گیرد. 
آيا توجیهى بر اين امر وجود دارد؟ حکم شـرعى ما در چنین 

مواردی چیست؟

در صورتی که انتشار بیماری سریع و جدی است  پاسخ:   
به گونه ای که سـامت جامعه و بهداشـت همگانی 
را تهدیـد می کند و به ابتای تعداد زیادی انسـان و 
مرگ برخی از ایشـان منجر خواهد شد، عمل به این 
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مقررات پیشـگیرانه برای حفظ خود از مبتا شدن به 
کرونا و نیز در جهت رعایت مسؤولیت اجتماعی افراد 
در قبال عدم انتشـار بیماری و در نهایت زیان وارد 
نساختن به دیگران، شرعا واجب است. خدای متعال 
ِة﴾)1)؛ )خود 

َ
ك

ُ
 اتلَّْهل

َ
يِْديُكْم إِل

َ
ُقوا بِأ

ْ
 تُل

َ
می فرماید: ﴿َول

را به دسـت خود، به هاکت نیفکنید!). همچنین در 
حدیث شـریفی که قاعده ای شرعی در فقه به شمار 
ْسلَام «)2)؛ )زیان  می رود آمده: »َل َضَرَر َوَل إِْضَراَر فِي اْلِ

دیدن و زیان رساندن در اسام نیست).

2- حکم قرنطینه اجباری و اختیاری

در منطقه ما دولت، مسافران آمده از کشورهای اروپايى  پرسش:  
و آمريـکا که بیماری کرونـا بیش از هر جای ديگری در آن ها 
انتشـار يافته، را تا ثابت شدن سالمتشان از بیماری به صورت 
قرنطینه اجباری در بیمارستان ها و درمانگاه های ويژه نگهداری 
مى کند، و بعد از احراز سـالمتى اين افراد، آنان اجازه مى يابند 

))) سوره بقره: 95).
))) من ال يحضره الفقیه، ج4، ص334، ح 8)57.
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به خانه و خانواده خود بازگردند. آيا مقیّد بودن به اين قرنطینه 
اجباری برای مسـافران واجب اسـت؟ اگر کسـى بتواند به هر 
نحـوی ايـن تصمیم دولـت را دور بزند، آيا جايز اسـت که از 

قرنطینه اجباری سرپیچى کند؟

اگـر احتمال ابتایش به بیماری و یا احتمال اینکه  پاسخ:   
بیمـاری را به دیگر افراد منتقل کند، احتمال عقایی 
قابل توجهی تلقی شـود، التزام بـه مقررات قرنطینه 
برای حفظ خـود و جامعه از بیماری واجب خواهد 

بود.

احتمـال عقاليى به چه معناسـت؟ منظور از عقال در  پرسش:  
مسائلى از اين دست چه کسانى هستند؟

مراد از عقا کارشناسان هر عرصه می باشند، و در  پاسخ:   
مسـئله احتمال ابتا به بیماری آنچه باید مورد توجه 
قرار گیرد نظر پزشکان و ارگان های عرصه بهداشت 
اسـت که مسؤول سـامت جامعه و درمان همگانی 
می باشـند. احتمالـی که این افـراد و ایـن ارگان ها 
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تشخیص بدهند، باید مورد توجه قرار گیرد و جدی 

تلقی شود.

3- حکم بدهکاری که نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند

بـه دلیل اجـرای مقررات قرنطینـه خانگى و مقررات  پرسش:  
منع آمد و شد در برخى کشور ها، به دلیل جلوگیری از انتشار 
بیماری کرونا، بازارها و مغازه ها و بیشتر فعالیت های خريد و 
فروش به حالت تعطیل درآمده اند، و تاجران خرد و کاسبان با 
مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم مى کنند. عدم توانايى بر 
پرداخت بدهى ها در زمان مقرر يکى از اين مشکالت مى باشد. 
حکم بدهکاری که نتواند در اين اوضاع بدهى خود را بپردازد 

چیست؟ شخص طلبکار در چنین وضعیتى چه بايد بکند؟

الـف: بدهکاری که توان پرداخـت بدهی خود را  پاسخ:   
داشـته باشـد باید بدهی خـود را در صورت مطالبه 
طلبکار اگر بدهی حال باشـد، و اگر زماندار باشد با 

فرا رسیدن موعد بازپرداخت بدهی اش، بپردازد.
ب: اگـر بدهکار توان بازپرداخـت بدهی خود را    
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داشته باشد، و موعد بازپرداخت نیز فرا رسیده باشد، 
به تعویق انداختن و فرار از بازپرداخت بدهی حرام، 

بلکه معصیتی بزرگ تلقی خواهد شد.
ج: اما اگر بدهکار توان پرداخت بدهی خود را در    
چنین اوضاعی نداشـته باشد، بر طلبکار جایز نیست 
کـه او را بـرای بازپرداخت بدهی اش تحت فشـار 
قرار دهد، بلکه واجب است که او را تا وقتی قدرت 

بازپرداخت بدهی را پیدا کند، مهلت دهد.
 

َ
ٍة َفَنِظَرٌة إِل خدای متعال می فرماید: ﴿َوإِْن َكَن ُذو ُعْسَ   

ُموَن﴾)1)؛ )اگر 
َ
ْنُتْم َتْعل

ُ
ُكْم إِْن ك

َ
وا َخْيٌ ل

ُ
ق ْن تََصدَّ

َ
ٍة وَأ َميَْسَ

]بدهکار[ قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام 
توانایی، مهلت دهید! ]و در صورتی که براستی قدرت 
پرداخت را ندارد[ برای خدا به او ببخشید بهتر است؛ 

اگر ]منافع این کار را[ بدانید!).
در حدیث شریفی که از امام صادق  روایت شده    
لِه  َكاَن َيُقوُل: َلْيَس  نیـز می خوانیم: »إِنَّ َأَباَنا َرُسلوَل اللَّ
ِه َيْوَم  ُه بِظِلِّ ُه اللَّ لُِمْسللٍِم َأْن ُيْعِسَر ُمْسلِماً، َوَمْن َأْنَظَر ُمْعِسلرًا َأَظلَّ

))) سوره بقره: 80).
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ُه«)1)؛ )فرموده ی پدرمان محمد  اسـت  َل ظِلَّ إِلَّ ظِلُّ
که: مسلمان حق ندارد مسلمان تنگدست را در فشار 
بگذارد و اگر کسـی بدهکار تهیدسـت را مراعات و 
ماحظه کند، سایه ی خدا بر سر او خواهد بود در روز 
رستاخیز که جز سایه ی خدا، مأوا و پناهگاهی نیست).

4- روزه بیمار کرونایی یا کسی که بیم ابتال به کرونا دارد

وارد مـاه مبارک رمضان شـديم در حالى که ويروس  پرسش:  
کرونا همچنان در اقصى نقاط عالم جوالن داده و منتشر مى شود. 
ايـن در حالـى اسـت که برخى توصیـه مى کنند بـرای کاهش 
احتمال ابتال به اين ويروس خطرناک، افراد در فاصله های زمانى 
کوتاه آب بنوشـند، چرا که کمبود آب بدن بنا به گفته ايشـان، 
موجب تضعیف سیسـتم دفاعى بدن شـده، و اگر اين ويروس 
به بدن کسى راه يابد، خشکى گلوی او، رسیدن ويروس را به 
دستگاه تنفسى او آسان مى کند، اما نوشیدن آب کمک مى کند 
تا ويروس به معده راه يافته و از بین برود. بنا بر آنچه گفته شد 

))) کافي، ج8، ص9.
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آيا روزه ماه رمضان به اين دلیل در سـال جاری از مسـلمانان 

ساقط مى شود؟

بیماران باید روزه ماه رمضان را بخورند و روزهای  پاسخ:   
دیگـری را روزه بگیرند، و حکم فرد سـالمی که در 
صورت روزه داری از دچار شدن به بیماری بیم دارد، 
و یا اینکه روزه، چنان وضع را برای او دشوار می کند 
کـه وی را دچـار حرج خواهد کرد و او را در تنگنا 

قرار خواهد داد، مانند حکم بیمار است. 
اما در شرایط کنونی - که بیماری کرونا همچنان در    
حال انتشار می باشد - مسلمانان باید از اماکن مشکوک 
به انتشـار بیمـاری دوری گزینند، و تمام توصیه های 
پیش گیرانه را رعایت کنند، هرچند وادار شوند برای 
ادای فریضه روزه در قرنطینه خانگی بمانند. در واقع 
این توصیه ها در صورت صحت برای کسـانی است 
که در مکان های عمومی و پر تردد، که احتمال انتشار 

بیماری در آن مضاعف می شود، حضور می یابند. 
روزه از مسـلمانان سـاقط نمی شـود، بلکـه حکم    
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مکلفـان در این مسـئله پس از رعایت تمـام تدابیر 
پیشـگیرانه، بستگی به بیمی دارد که ممکن است هر 

یک، نسبت به ابتا به این بیماری داشته باشد.

5- حکم حج شخص مبتال به کرونا و کسی که بیم دارد 
به کرونا مبتال شود

شـخصى مستطیع شده، و امسال عزم حج داشت، اما  پرسش:  
انتشار بیماری کرونا باعث شد تا از ترس مبتال شدن به کرونا 
در تصمیـم خـود ترديد کند، بـه ويژه اينکـه از بیماری قند و 
فشار خون رنج مى برد، و همین امر احتمال ابتالی او را بیشتر 

مى کند، با اين وجود آيا بايد امسال به حج برود يا نه؟

فراهم آمدن قدرت بدنی الزم برای رفتن به سفری  پاسخ:   
مانند سـفر حج و عاری بودن از بیماری ای که مانع 
سفر حج گزار به حج بشود و یا سفر او را به گونه ای 
غیر قابل تحمل دشـوار گرداند و یـا نبود بیم دچار 
شدن به یک بیماری کشنده به دلیل ازدحام و تجمع 
مردم در یک جا، همه و همه از ابعاد استطاعت برای 
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حج می باشند. 

پـس سـفر حج، از بیمـاری که نتواند بـه بیت اهلل    
الحرام برود و یا این سـفر، سختی زیادی برای او به 
همراه داشته باشد، ساقط می شود، هرچند بقیه شروط 
وجوب حج را داشـته باشد. پس باید منتظر بهبودی 
و یا بازگشـت زندگی اجتماعی به روند طبیعی خود 
و همچنیـن از میان رفتن احتمـال ابتا به بیماری و 
یا انتقال آن به دیگران بماند، تا ان شـاءاهلل بتواند در 

امنیت و سامت حج خود را به جا آورد.
از عبدالرحمـن بن حجاج روایت شـده که گفت:    
از ابا عبداهلل  درباره این گفته خدای متعال: ﴿َوِلِ 
﴾؛ )و بـرای  ً

ِْه َسبِيل َْيِت َمِن اْسَتطاَع إِلَ َعَ انلَّاِس ِحجُّ الْ
خدا بر مردم است که آهنگ خانه ]او[ کنند، آنها که 
توانایی رفتن به سوی آن دارند) پرسیدم. آن حضرت 
ُة فِي َبَدنِِه،  حَّ ]در تبیین معنای استطاعت[ فرمودند: »الصِّ
َواْلُقلْدَرُة فِلي َمالِِه«)1)؛ )صحت و سـامتی در بدن او و 

قدرت در مالش).

))) تفسیر العیاشي، ج)، ص93)، ح7)).
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6- اگر حکومت ها سـفر به سـرزمین های مقدس را 
منع کردند

در صورت اسـتمرار انتشـار بیماری کرونا، و ناتوانى  پرسش:  
جهانـى بـرای کنترل آن به ويژه در شـبه جزيره عربسـتان که 
حکومـت در آن از ضعـف مديريتى در اداره امور بهداشـت و 
درمـان دو میلیون حج گـزار رنج مى برد، آيا بـر حکومت های 
اسالمى جايز است که شهروندان خود را از سفر حج و عمره 

سال جاری منع کنند؟

اگر مصلحت عمومی اقتضا کند، و کارشناسـان و  پاسخ:   
متخصصان قابل اعتمـاد نیز به این امر گواهی دهند 
جایز خواهد بود، بلکه چه بسـا در حالی که خطری 

بزرگ جامعه را تهدید کند، واجب نیز بشود. 

7- ترک مصافحه به دلیل ترس از انتقال بیماری

اگر کسى با من مصافحه کند و يا اينکه دست خود را  پرسش:  
برای دست دادن دراز کند، اما من با او مصافحه نکنم، آيا اين 
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نوعى اهانت به او محسوب خواهد شد، در حالى که مى دانیم 
يکى از بارزترين راه های انتقال ويروس کرونا تماس دستها با 

يکديگر مى باشد؟

در صورت بیم از مصافحه، شایسته است که ترک  پاسخ:   
شـود. عدم مصافحه با کسـی که در اینگونه شرایط 
دسـتش را برای دست دادن دراز کرده، به هیچ وجه 

اهانت محسوب نمی شود.

8- فرار از قرنطینه

برخى کشـورها هرکسى را که از کشورهای کرونايى  پرسش:  
به آن کشور سفر مى کند، در قرنطینه قرار مى دهند. من تاجری 
هسـتم که اگر در قرنطینه قرار بگیرم، تجارتم تحت تأثیر قرار 
خواهد گرفت. آيا حق دارم پرواز خود را به کشور سومى تغییر 

دهم تا از اين طريق بتوانم قرنطینه را دور بزنم؟

فـرار از قرنطینـه در صـورت بیم داشـتن از زیان  پاسخ:   
رساندن به دیگران جایز نیست.
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9- حکم پنهان کردن بیمار

برخى از کشورها شهروندان خود را از سفر به عتبات  پرسش:  
عالیات منع مى کنند، و گذرنامه هر کس که به عتبات مسافرت 
کند را به مدت يک سال توقیف مى کنند. اگر کسى که از عتبات 
آمده، به کرونا مبتال شده باشد، آيا پنهان کردن او جايز است؟ 

اينکه او خود را مخفى کند چه؟

با وجود بیم داشـتن از زیان رساندن به دیگران از  پاسخ:   
طریق انتقـال بیماری، احتیاط عـدم پنهان کردن آن 

شخص است.

10- استفاده از پاک کننده ها و ضدعفونی کننده های الکلی

برخى مواد ضدعفونى کننده از 70 درصد الکل درست  پرسش:  
شده اند. آيا استفاده از اين مواد ضدعفونى کننده جايز است؟

استفاده از ضدعفونی کننده های الکلی در صورتی  پاسخ:   
که از ماده آلی طبیعی بدسـت نیامده باشند اشکالی 

ندارد، علم نداشتن به منبع آن نیز کفایت می کند.
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11- اطالع دادن به مسؤوالن 

اگر فردی از خانواده مبتال به کرونا و يا مشـکوک به  پرسش:  
ويروس کرونا باشد، آيا واجب است که وضعیت او را به مراکز 

درمانى اطالع دهیم؟

بهتـر آن اسـت، بلکـه احتیاط ایجـاب می کند که  پاسخ:   
وضعیت او را به نهادهای مسؤول اطاع دهید، تا از 

خطر نادیده گرفتن بیماری در امان بمانید.

12- کفن و دفن کسی که از بیماری کرونا از دنیا رفته

پروتکل های سـازمان جهانى بهداشت، بر عدم غسل  پرسش:  
جسد کسى که از بیماری کرونا فوت کرده و دفن او در جايى 
که برای قربانیان اين ويروس اختصاص يافته تأکید مى کند، تا 
اين بیماری بیشتر منتشر نشود. آيا التزام به اين پروتکل شامل 

عدم غسل میت و دفن در جايى ويژه واجب است؟

در صـورت امکان باید تمام احکام کفن و دفن را  پاسخ:   
به گونه ای که موجب انتشار بیماری نشود اجرا نمود، 
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اما دفن در مکان های اختصاص یافته به قربانیان کرونا 

اشکالی ندارد.

13- مخالفت با وصیت دفن در مکانی ویژه

اگر کسى که دچار بیماری کرونا است وصیت کند در  پرسش:  
جای ويژه ای دفن شود، آيا بايد به وصیت او عمل کرد؟

در صـورت وجـود بیم انتشـار بیمـاری، عمل به  پاسخ:   
وصیت دفن در مکانی ویژه واجب نیست.

14- حکم احتکار تجهیزات بهداشتی و درمانی

مـن در داروخانه کار مى کنم، و روزی يک نفر حجم  پرسش:  
زيادی وسـايل بهداشـتى پیشـگیری از کرونا از من خريداری 
کـرد، امری کـه به دلیل کمبود اين مواد بهداشـتى و باال رفتن 
قیمت هـا، موجب زيـان ديدن ديگران خواهد شـد، آيا بر من 
جايز اسـت که حجمى بیش از نیاز از اين مواد بهداشـتى را به 

يک نفر بفروشم؟
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اگر بدانید که این فرد مواد بهداشتی ضد کرونا را  پاسخ:   
برای احتکار خریـداری می کند، فروش این مواد به 

او جایز نیست.

15- حاضر نشدن بر سر کار به دلیل بیماری

من کارمند اداره بهداشت و درمان هستم و با همکاران  پرسش:  
و با اطالع مدير توافق کردم که بر سر کار حاضر نشوم چرا که 
از بیمـاری مزمنـى رنج مى برم و احتمال اينکه در معرض ابتال 
به کرونا قرار گیرم بیشتر از ديگران است. حکم حقوقى که از 

اداره دريافت مى کنم چیست؟

اگر این کار شما مخالف مقررات دولت و یا شرکت  پاسخ:   
نباشد، اشکال ندارد.

16- وجوهات شرعی برای درمان بیماران

آيا جايز اسـت که بخشـى از وجوهات شـرعى را به  پرسش:  
مصرف نهادهای ويژه درمان بیماری کرونا درآوريم؟
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مصـرف مبالغـی از وجوهات شـرعی در مقابله با  پاسخ:   
بیماری کرونا و یا در خدمت رسانی به بیماران جایز 

است.

17- ذکرهایی برای دفع بیماری

در فضای مجازی، اذکاری به عنوان دفع بیماری رواج  پرسش:  
يافته اند، آيا جايز است اين اذکار را بازنشر کنیم؟

خواندن و انتشـار هـر ذکری که بـا اصول عقاید  پاسخ:   
منافات نداشـته باشد اشـکال ندارد، البته نه به نیت 
اینکه از سوی معصومان  وارد شده است، بلکه به 

نیت کلی قصد قربت.

18- زیارت عتبات با ماسک و دستکش

آيا اجبار زائران عتبات عالیات به استفاده از ماسک و  پرسش:  
دستکش به بهانه جلوگیری از انتشار بیماری و انتقال ويروس 

صحیح است؟
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اگر مصلحت عمومی ایجاب کند، اشکالی ندارد. پاسخ:   

19- ضد عفونی کردن عتبات و مساجد و حسینیه ها

آيـا ضدعفونى کردن مسـاجد و عتبات و حسـینیه ها  پرسش:  
بـا مـواد پاک کننده جايز اسـت؟ آيـا نافى قداسـت اين اماکن 

نمى شود؟

جایز است و منافاتی با قداست مکان ندارد، به ویژه  پاسخ:   
اگر به دلیل دور نگاه داشتن عامل بیماری همه گیر از 
این اماکن و در جهت حفظ حرمت آنها انجام شود. 
بلکه چه بسا بتوان آن را گونه ای تطهیر و پاکسازی از 
آن نوع که خدای متعال به آن دستور داده تلقی کرد. 
 إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل 

َ
در آنجـا که می فرماید: ﴿َوَعِهْدنَا إِل

ُجوِد﴾)1)؛  السُّ ِع 
َّ
ك َوالرُّ عاكِفنَي 

ْ
َوال ائِفنَي  لِلطَّ بَيِْتَ  را  َطهِّ ْن 

َ
أ

)و به ابراهیم و اسـماعیل فرمان دادیم که: خانه مرا 
برای طواف کننـدگان و مجاوران و رکوع کنندگان و 

سجده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید!).

))) سوره بقره: 5)).
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20- حکم بستن عتبات و مساجد و حسینیه ها

حکم اقدام برخى از حکومت های اسـالمى در بستن  پرسش:  
مسـاجد و مراقد و حسـینیه ها، و يا ايجاد موانعى برای زيارت 

و دخول به اين اماکن چیست؟

اگـر این کار برای حفظ سـامت مردم و ممانعت  پاسخ:   
از انتشـار بیمـاری به دلیل ازدحـام احتمالی و عدم 
مراعات فاصله اجتماعی از سوی مردم در این اماکن 
باشـد، اشکالی ندارد، اما ما به این کشورها سفارش 
می کنیم که برنامه و وسـایل پیشگیری از بیماری را 
فراهم آورده و سپس اماکن عبادی را بازگشایی کنند.

21- حکم تجمع مردم در مناسبت ها

کارشناسان و متخصصان مى گويند که امکان دارد افراد  پرسش:  
سالم از طريق ديگر افرادی که مبتال به ويروس کرونا هستند، به 
اين ويروس دچار شوند، و امکان دارد اين بیماری از طريق ريز 
قطره هايى بسیار کوچک که از بینى و يا دهان شخص مبتال به 
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هنگام سرفه و يا عطسه بیرون مى آيد به افراد سالم سرايت کند. 
اين ريز قطره ها روی اشـیاء و سطوحى که در اطراف شخص 
بیمار قرار دارند مى نشـینند، و افراد سـالم از طريق لمس اين 
اشیاء و سطوح و پس از آن لمس چشم ها و يا بینى و يا دهان 
خود به کرونا دچار مى شوند. همچنین اگر اين ريز قطره هايى 
که در اثر سـرفه و يا عطسـه شـخص بیمار منتشـر شده اند، از 
طريق تنفس وارد بدن افراد سالم بشوند، امکان دارد افراد را به 
بیمـاری کويد 9) مبتال کنند. از همین رو حفظ فاصله مطمئنه 
)حداقل يک متر) با فرد مبتال به کرونا، مسـئله ای بسـیار مهم 

تلقى مى شود.
بنابر آنچه گفته شـد، حکومت ها هرگونه تجمع )چه برای 
شادی و يا سوگواری و چه در مساجد و دانشگاه ها و يا بازارها 
و فروشگاه های بزرگ تجاری و سالن ها و ديگر اماکن تجمع 

مردم باشد) ممنوع اعالم کرده اند:
الف: آيا بى اعتنايى به اين مقررات جايز است؟

اگر بی اعتنایی به این مقررات موجب فراگیر شدن  پاسخ:   
بیماری و انتشار ویروس شود، جایز نیست.
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ب: آيـا کسـى که بـه اين بیماری مبتال شـده و در صورت 
حضـور يافتـن در تجمعات امکان دارد بیمـاری را به ديگران 
منتقل سـازد، اجـازه دارد قرنطینه خانگـى را نقض کرده و به 

مسئله دور ماندن از مردم اعتنايى نکند؟

فراهـم آوردن زمینـه ابتای خود بـه یک بیماری  پاسخ:   
همه گیـر و خطرناک جایز نیسـت، همچنانکه فراهم 
آوردن زمینـه ابتای دیگران به این بیماری نیز جایز 

نمی باشد.

ج: اگر شـخص مبتال به مقررات پیشـگیرانه اعتنا نکرده و 
ملتـزم بـه مقررات منع انتشـار ويروس کرونا نباشـد، و باعث 
ابتالی ديگران به اين بیماری شـود و چه بسـا موجبات فوت 
برخى از ايشان را نیز فراهم سازد، حکم شرعى او چه خواهد 

بود؟

اگر ثابت شود که او باعث بیماری و یا مرگ دیگران  پاسخ:   
شده، ضامن خواهد بود.
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22- حکم کسانی که بیکار شده اند

و  کارگـران  از  بسـیاری  کـه مى دانیـد،  همانطـور  پرسش:  
خرده فروشـان از کار بیکار شـده اند و تنها منبع روزی ايشـان 
بـه دلیل اجرای مقررات عمومى منع رفت و آمد در کشـورها 
و بسـته شـدن بازارها و توقف فرايند داد و ستد و باز ايستادن 
بسـیاری از کارخانه ها و کارگاه ها از کار، بسـته شده است. آيا 

مى توان اين افراد را فقیر تلقى کرد؟

هرکس توان تأمیـن زندگی خود و خانواده اش را  پاسخ:   
)چه بالفعل و چه بالقوه) برای یک سال نداشته باشد، 
فقیر محسوب می شـود، و مؤمنان توانمند باید او را 
در رفع گرفتاری هایش کمک کنند، که این کار اجر 

عظیمی به همراه خواهد داشت.

23- گرفتن وام از بانک های ربوی برای رفع نیاز

پرسش:	 در چنیـن شـرايطى )کـه ويـروس کرونـا به شـکل 
گسـترده ای شـیوع يافته و مشـکالت اقتصادی را بـرای مردم 
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موجب شـده است) آيا جايز است برای انجام کارهای حیاتى 
و ضروری، از بانک های ربوی وام گرفت؟ به ويژه اگر صندوق 
قرض الحسـنه ای نباشد يا اگر هم باشد امکانات محدودی در 

اختیار افراد قرار دهد.

گرفتن وام ربوی جایز نیسـت )چه از بانک گرفته  پاسخ:   
شـود و چـه از افراد)، مگر در حـال ضرورت. چرا 
کـه )ناچاری و ضـرورت موجب مباح شـدن امور 
ممنوع می شود)، و در این امر الزم است که به میزان 

ضرورت بسنده شود.

24- نماز جماعت در دوره انتشار کرونا

پرسش:	 مهمترين عامل انتشـار ويـروس کرونا تجمع و عدم 
مراعات فاصله بین مردم مى باشـد، نهادهای ذيربط نیز توصیه 
مى کنند تا مردم فاصله اجتماعى مورد نظر را رعايت کنند. در 
چنیـن اوضاعى آيا برگـزاری نماز جماعت بـا رعايت فاصله 
اجتماعـى يـک متر و نیم يا دو متر بیـن دو نفر برگزاری نماز 

جماعت صحیح است؟
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با توجه به اشـکال در اتصال مأمومین در صورت  پاسخ:   
رعایت فاصله مورد نظر، صحت نماز جماعت اشکال 

دارد.

25- صله رحم در روزگار کرونا

نظر حضرتعالى در پديده کم شـدن میزان صله رحم  پرسش:  
و حتـى روابط زوجین در روزگار همه گیری کرونا چیسـت؟ 

مگر نه اينکه قطع صله رحم حرام مى باشد؟

در اینگونه شرایط فوق العاده و استثنائی، باید هم صله  پاسخ:   
رحم را به جا آورد و هم از مقررات تخطی نکرد، و در 
واقـع باید بین این دو کار جمع کرد. پس باید از یک 
طرف به تمام توصیه های پیشگیرانه و ضروری گوش 
فـرا داد، و از طـرف دیگر نیز بایـد با تماس از طریق 
استفاده از فن آوری های نوین ارتباط جمعی به حداقل 
واجب صله رحم در ارتباط با خویشاوندان بسنده نمود، 
و دیدارهای رو در رو و مستقیم و عادی غیر ضروری 

را ان شاءاهلل به بعد از شرایط کنونی موکول کرد.
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26- فرار به مناطق کفار برای فرار از ابتال به کرونا

آيـا مهاجـرت به بالد کفر برای فـرار از ابتال به کرونا  پرسش:  
جايز است؟

به لحاظ نظری در صورتی که اطمینان داشته باشید  پاسخ:   
می توانید دین خود را حفظ کرده و شعائر دینی خود 
را انجام دهید، جایز است. البته باید توجه داشت که 
در شـرایط فعلی، باد کفر از خطر بیشتری و امنیت 
بهداشـتی و درمانی کمتری نسـبت به سرزمین های 

مسلمانان برخوردار می باشند.

27- حکم قراردادها و تعهدات مالی

در سايه انتشار بیماری کرونا بیشتر فعالیت های تجاری  پرسش:  
دچار تعطیلى و صادرات و واردات مختل شده است. اين مسئله 
بسـیاری از تعهدات و قراردادهای مالى را دچار اختالل کرده 
اسـت. حکم شـرعى اختالالت به وجود آمده در اين شـرايط 

چیست؟  
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بایـد همـه از روش مصالحه و همـکاری در این  پاسخ:   
مسائل پیروی کنند و تاش نمایند تا تعهداتی را که 
صاحبان آن ها در شـرایط استثنائی فعلی توان انجام 

آن ها را ندارند، به تعویق اندازند.

 28- حکم اطاعت از حاکم ستمگر در مسائل مربوط 
به کرونا

اگر حاکم، ستمگر و طاغوت باشد و در حکومت خود  پرسش:  
به غیر احکام الهى حکم کند، آيا رعايت مقررات حکومت او 

درباره پیشگیری از انتشار بیماری کرونا واجب است؟

توصیه های پیشگیرانه و هشدار دهنده در جهت منع  پاسخ:   
ابتا به بیماری های خطرناک و انتشـار آن بیماری ها 
بیـن مردم، پیش از هر حکومت محلی و یا سـازمان 
بین المللی مورد تأکید آموزه های دینی می باشـند، و 
عمل به آن ها از مصادیق اطاعت از اوامر الهی است 

نه اطاعت از حاکم ستمگر. 




