
 
 ویروس کرونا محوریتبایستگی رعایت حق الناس با 

*کاظم دلیری
 

 مقدمه

های اخیرر  خسرارا، و صردما، ارانى و  شیوع ااانى بیماری مرموز کرونا در ماه
دار  ماحى فراوانى را به اامعه بشری تحمی  کرده اسرت و انرارای ایرا داسرران دنباحره

های  ها مبرارزه برا ایرا بیمراری و زحمرا، و اانفشرانى مشاص نیست  پس از ماه
  مرأسفانه دوباره شاهد بازگشت پرسن  درمانى  نیروهای ااادی و مسئو ن کشوری
هرای باداشررى و  توااى به پروتک  مجدد ایا بیماری و روند صعودی آن هسریم  بى

تریا عام  شیوع و گسررش ایا بیماری است  از مسرائلى کره در  اصول اخالقى  مام
اسرت؛ « رعایت حقرو  مررد »ایا  بیماری واگیر کرونا اهمیت دو چندان یافره است  

های اردی بره سرالمت  زمینه سربب برروز آسریب توااى در ایا  هى و بىزیرا کوتا
مقاحره شاروندان و توسعه زنجیره ایا بیمراری سرات و کشرنده شرده اسرت  ایرا 

دار بررسى ایا موضوع از منظر اخالقى اسرت و تأکیرد برر ایرا نکرره دارد کره عاده
ق ظلم به مررد  دیامصاز ها   توااى به آن های باداشرى و بى سرپیچى از دسروراحعم 

منوط بره خویش در قیا  را حتور یاران  که اما  حسیاآنچنان  احناس است و حق
گویرد در کرربال  مى« عمیرر انصراری»ه شاصى به نا  کنمود  چناناحناس حقرعایت 

اُه َلایَ  »ما فرمود:  اما  حسیا اِس أالَّ ُیقاِتلنَّ َمعی َرُجٌل َعَلیِه َدیاٌن  َفِان  ِمان َرُجال   ناِد ِفی النَّ
ار اند   به مردمى که برای یاری مرا آمراده شرده 1؛َیُموُت َوَعَلیِه َدیٌن الَیَدُع َلُه َوفاًء ِاالَّ َدَخَل النَّ

                                                           
 حوزه علمیه قم  3آموخره سطح دانش *

  468 ص  حسیا اما  سانان اامع فرهنگ احعلو   باقر پىوهشکده حدیث گروه  1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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احنراس بره همره دارد و بررای پرداخرت آن  بگو: کسى که به مرد  بدهکار است و حق  
 «ای نیندیشیده  اگر کشره شود  اه  دوزخ خواهد بود  چاره

 های واگیر ری از انتشار بیماریلزوم پیشگی
های واگیر مث  وبا  طاعون و ارذا   دیا مبیا اسال  برای الوگیری از انرشار بیماری

هرا  دوری از منطقره  های روشنى دارد کره یکرى از آن ها  سفارش و مبرال نشدن به آن
یا « خداتوک  بر »کند که با اسرناد به اص   شیوع بیماری است  اسال  به ما توصیه نمى

  خود و عزیزانمان را در معرض خطرا، ارانى و مراحى «قتا و قدر»با تکیه به اص  
کنار دیوار مایلى بود  اای خرود  امیراحمؤمنیا»گوید:  قرار دهیم  اصبغ با نُباته مى

را عوض کرد و به طرف دیوار )راست( دیگری رفت  به او گفرنرد: یرا امیراحمرؤمنیا  
ِفرُّ ِمْن کنى؟  حتر، فرمود:  مىآیا از قتای خدا فرار 

َ
ِه   أ اِه َعا   َو َجال    ِإَلی  َقَضاِء الل   1؛َقَدِر الل 

بنررابر فرمررایش «  کنم از قتررای خرردا برره سرروی قرردر خداونررد عزوارر  فرررار مررى
شدن دیوار    ما در دایره قتا و قدر مجبور نیسریم تا بنشینیم و خرا  امیراحمؤمنیا

بلکه از سوی قتای غیر حرمى پروردگار بره سروی تقردیر  را بر سرمان تماشا کنیم؛
 کنیم  زند  حرکت مى مرفاو، دیگری که خدا برایمان رقم مى

کند و  تدریج درگیر مى های واگیر مانند وبا  مناطق مجاور خود را به از آنجا که بیماری
ورود های پیشرگیری از آن  پرهیرز از   یابد  یکى از را ای گسررش مى به صور، منطقه

ااست  از سوی دیگر اگر کسى در میان مردمران   به منطقه وبازده و دوری کردن از آن
آحوده به یک بیماری واگیر باشد  سزاوار نیست که از آن منطقه به منطقه دیگرر کرو  
کند تا بیماری احرماحى خود را به آن مناطق صادر کند و در صور، انرقرال بیمراری و 

گویرد: از  او قرار گیرد  عبداحرحما برا عروف مىعاده ى بر احناس ابرالی دیگران  حق
ٍ  َو »فرمود:  شنید  که مى خدا رسول ْر

َ
ََ ِبَهاا َفاَ َتاْدُخْلَها  َوِإَذا َكااَن  ِإَذا َكاَن اْلَوَباُء ِباَ َلْسا

ََ ِبَها َفَ َتْخُرْج ِمْنَها ْن
َ
ٍ  َوأ ْر

َ
رد آن اگر وبا در سرزمینى باشد کره ترو در آن نیسررى  وا 2؛ِبَ

ایرا «  سرزمیا نشو و اگر در سرزمینى باشد که تو در آن هسررى  از آن خرارم مشرو

                                                           

  369؛ ص احروحید  محمد با على صدو ؛ 1

  203  ص 3 ؛ م مسند احمدحنب ؛    احمد با محمد ابا2
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روایت  شأن نزول ااحب و شنیدنى دارد که در برخى از منابع اسالمى بره ایرا شررر 
 آمده است:

در زمان خلیفه دو   حشکر اسال  برای فرح شا  به سوی آن منطقه حرکت کرد ترا بره 

اا به خلیفه خبرر دادنرد کره سررزمیا شرا   شا  رسید  در آنمنطقة َسْرغ در نزدیک 

گرفرار وبا شده است  خلیفه نسبت به ورود بره شرا  و ادامره انرگ یرا انصرراف از 

رو برا مارااریا و انصرار مشرور،  انگ و بازگشت به مدینه تردید داشت؛ از ایا 

مره انرگ و ورود ای موافق ادا کرد  آنان نیز در ایا مسأحه اخرالف نظر داشرند و عده

 عبرداحرحما   ای دیگر مااحف انگ و موافق بازگشت به مدینه بودند   به شا  و عده

احاطا  ایرا  نق  کرد کره فصر  با عوف از راه رسید و سانى را از پیامبر اکر 

اگرر شرنیدید وبرا در »فرمرود:  شنید  که مى خدا اخرالفا، بود  او گفت: از رسول

سرزمینى است  وارد آن سرزمیا نشوید و اگر وبا در سرزمینى افرراد کره شرما در آن 

   1« اا خارم نشوید بودید  به اات فرار از وبا از آن

 2نق  شده است  خدا بیماری طاعون نیز مشابه همیا مطلب از رسول هدربار
 منطقره بره نشردن واردهد رعایت نکردن ایا دو اصر  )در داسران بیماری کرونا  شا

( از سوی بسیاری از مرد  هسریم؛ زیررا بره آن منطقه از نکردن فرار و آحوده به بیماری
های فراوانى از مناطق وضعیت قرمرز بره  محض انرشار خبر کرونا در کشور مسافر،

بیماری را فرراهم آورد و وضعیت سفید و باحعکس اتفا  افراد که ایا امر زمینه انرشار 
های  ای ماند و مرأسفانه هنوز هرم ایرا مسرافر، احناسى به گردن عده از ایا با  حق

 غیرضرور و انرشار بیماری ادامه دارد 
هرای  بنابر روایت فو   حرى مسائلى مانند انگ و ااراد نیرز هنگرا  شریوع بیماری

انت خود و برخورد منطقرى شود  بنابرایا کسانى که به اای حفظ مر واگیر تعطی  مى
با موضوعاتى مانند تعطیلى موقرت امراکا و اارماعرا، مرذهبى و منرع از بوسریدن 
عربا، مقدسه در ایا  کرونا  به اقداما، غیرمنطقى مانند هجو  بره عربرا، مقدسره و 

از مرردینیا آورنرد  در حقیقرت  شکسرا درها و حیسیدن ضرریح و امثرال آن روی مى
                                                           

  5046  ر 134و  133  ص 9؛ م صحیح احبااری   محمد با اسماعی  بااری؛1

  5045  همان  ر2
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 اهرما  ویىه دیا به امر سالمت و باداشت غافلند  هسرند که ازناآگاهى 
های واگیر  حفظ فاصله خرود برا  از دیگر نکا، باداشرى اسال  در خصوص بیماری

بیماران است؛ همان چیزی که در بیماری کرونرا نیرز بسریار اهمیرت دارد و از آن بره 
نیز کراهرت سراا  خدا شود  در روایرى از رسول یاد مى« رعایت فاصله اارماعى»
  شان به انردازه یرک هراع )حردود نریم که میان با فرد اذامى آمده است  مگر آن اگفر

از اذامى فررار کرا   1؛ِفر  ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمَن اْْلََسِد »مرر( فاصله باشد  حتر، فرمود: 
 « کنى چنانکه از شیر فرار مى هم

  ق  شده است:چنیا ن در روایت دیگری از اما  باقر
ِد ْبِن ُمْسِلم   َعْن  ْي  َقاَل: ُمَحم 

َ
َُ َلُه أ َبا َجْعَفر   ُقْل

َ
اِ ُل َقااَل َو  أ ََ  َنْع

َ
ٍِ أ َوَباٌء ِإَذا َوَقَع َعَلای َاْْلَْر

ِ َل َاْلَوَباَء َو َقْد َقاَل  ََ ْن َتْع
َ
ٌس أ

ْ
ِه  َما َبَ اُه َكااَن ِفاا َدار  ِفیَهاا ِإْخَوُتاُه  َرُسوُل َالل  ن 

َ
ُُ أ ْخَباَر

َ
ِلَرُجل  أ

ُُ ِاْرَتِحْل ِمْنَها َو ِهاَ َذِمیَماة گویرد: بره امرا  محمرد برا مسرلم مرى 2؛َفَماُتوا َو َلْم َیْبَق َغْیُر

گفرم: هنگامى که وباء )بیماری همه گیر( در سرزمینى شیوع پیدا کرد  آیرا مرا  باقر

اما  فرمودند: چه اشکاحى دارد که از وبراء  گیری از مرد  برگزینیم؟ نارهنشینى و کخانه

به مردی که به آن حتر،  که رسول ال ل و بیماری فراگیر فاصله بگیری  در حاحى

ای همراه برادرانش بود و برادرانش همه مررده بودنرد و فقرط او خبر داد که در خانه

بگیر و دور شو  در حاحیکه ایا خانه مرذمو   باقى مانده بود  فرمود: از آن خانه فاصله

 است 

 الناس اهمیت حق 
های فراوانى نسبت به رعایرت حقرو  مررد  و  های آسمانى اسال   سفارش در آموزه

خورد تا اایى کره در برخرى روایرا، ادای  پرهیز از ظلم و سرم به آنان  به چشم مى
فرمروده  است  امیراحمؤمنیاحقو  بندگان خدا با ادای حقو  خداوند گره خورده 

ُه ُسْبَحاَنُه ُحُقوَق »است:  ُِ   َجَعَل الل  َمًة ِلُحُقوِقِه َفَمْن َقاَم ِبُحُقوِق ِع   ِعَباِد یاًا ُمَقدِّ َُ ُمَيدِّ اِه َكااَن َذِلا بااِد الل 
ِه  ا  بررا  حقرو   خداوند سربحان  حقرو  بنردگانش را مقدمره 3؛ِإَلی اْلِقَیاِم ِبُحُقوِق الل 

                                                           
  557و  556  ص 3 ؛ م ما  یحتره احفقیه کرا ُ   محمد با على صدو ؛ 1

  97و  96  ص2   ممسردرك احوسائ  و مسرنبط احمسائ ؛ نور حسیا با محمد تقى   2

  340ص ؛ غرراححکم و درراحکلم  عبداحواحد با محمد تمیمى آمدی؛ 3
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ا  یرا امرر بره قیند  اکا  یه به ادا  حقو  بندگان خدا قکقرار داد  پس کسى خودش 
بنابرایا کسرى کره حقرو  بنردگان خردا را ادا «  به حقو  خداوند منجر خواهد شد

 کند  حقو  خداوند را هم ادا ناواهد کرد  نمى

تتییع حقو  بنردگان خردا و سررم بره آنران  از گناهرانى اسرت کره خداونرد از آن 
ادای حقرو  آنران  مجرازاِ، ایرا کرار بره عد  ذرد و در صور، ترک توبه و گ نمى

َك َلِباْلِمْرصادِ »در تفسیر آیه  افرد  اما  صاد  فردای قیامت مى درسررى کره  بره  1؛ِإنَّ َربَّ
ِلَماة  »  فرمرود: «پروردگار، در کمینگاه اسرت َْ َهاا َعْباٌد ِبَم َُ اَراَِل اَل َیُجو  2؛َقْنَطاَرٌ  َعَلای الصِّ

«  گرذرد از آن نمىگناه حاص  از ظلم و سرم ای با  رصاد  پلى است بر صراط که بندهم
های ارزشمند خود ظلم را به سره دسرره تقسریم  نیز در یکى از خطبه امیراحمؤمنیا

 کند:  مى
   ظلمى که آمرزیدنى نیست )شرک به خدا(؛1
هنگرا  برخرى کردنى نیست )ظلم به خرود     ظلمى که آمرزیده است و بازخواست2

ها و مراد از آن ارتکا  برخى گناهان صغیره است  احبره اگرر بره همرراه تررک  حغزش
 گناهان کبیره باشد(؛

   ظلمى که واگذاشرنى نیست 3
 فرماید:  در تشریح قسم سو  ظلم مى اما 

ِذي ْلُم ال  َُّ ا ال م 
َ
َرُك   َو أ َْ ْلُم اْلِعَباِد َبْعِضِهْم َبْعضًا الْ   اَل ُی َُ ُُ ُهَنااَك َداِدیٌد َلاْیَ  ُهاَو َجْرحاًا َف ِقَصاا

َُ َمَعاهُ   ِبْالُمَدی ْصاَرُر َذِلا ََ ُه َماا ُیْس َیاَِل َو َلِكن  امرا ظلمرى کره واگذاشررنى  3؛َو اَل َضْربًا ِبالسِّ

ارا سرات اسرت و آن   گر است  قصراص در آنیدیکردن بندگان بر ک ست  سرم ین

ه بر بردن کزدن ر  انه یا تازیو  -ا فرو برنده به تک -زدن با کارد  قصاص از نوع زخم 

ه ایا دردهرا در برابرر آن کوچرک شرمرده کز  است یه چکفرود آورند ر نیست؛ بل

 شود  مى

گذرد و قصراص آن  بنابرایا گناه سرم به مرد   از گناهانى است که خداوند از آن نمى

                                                           
  14  فجر: 1

  331  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 2

  255احبالغة؛ تصحیح صبحى صاحح؛ ص   محمد با حسیا شریف احرضى؛ ناج3
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یار سرات و احناس در روز قیامرت نیرز بسر افرد و نوع قصاص حق به روز قیامت مى
خروردن در برابرر آن نراچیز و آسران  ای که درد چاقو و شرال   گونه سنگیا است؛ به

 است 
های خود در مسجد کوفه  دربراره اقسرا  گناهران  آن حتر، در یکى دیگر از خطبه

داند که آمرزیرده  گوید و دادخواهى بندگان خدا از یکدیگر را از گناهانى مى ساا مى
اِذي»افرد:  قیامت مىاش به  شود و قصاص نمى ْنُ  ال  اا الاذ  م 

َ
ااِلُم اْلِعَبااِد َبْعِضاِهْم   أ ََ اَل ُیْرَفاُر َفَم

شود  سپس دربراره کیفرر ایرا  ؛ یعنى بدون رضایت صاحب حق  آمرزیده نمى«ِلَبْعض  
 فرماید:  گناه مى

ْقَساَم َقَسامًا 
َ
ََ ِلَخْلِقاِه أ َه َتَباَرَك َو َتَعااَلی ِإَذا َباَر ِلاا اَل ِإن  الل  ََ ِتاا َو َج َعَلای َنْفِساِه َفَقااَل َو ِع  

ُُّّ ِلْلِعَبااِد َبْعِضاِهْم ِماْن َبْعاض   ََ ... َفَیْقا ِنا ُظْلُم َظاِلم  َو َلْو َكفٌّ ِبَكفٍّ َو َلْو َمْسَحٌة ِبَكفٍّ َُ َیُجو
ُهْم ِلْلِحَسااِ   ُْ ِلَماٌة َُّام  َیْبَعا َْ َحاد  َم

َ
ی اَل َتْبَقی ِْلََحد  َعَلای أ  َ و تعراحى  کخداونرد تبرار 1؛َح

هنگامى که بر خلقش آشکار شود ]کنایه از روز قیامت که هوا  و عقا  خدا آشرکار 

ه از کرفرماید: به عز، و االحرم سروگند  خورد و مى شود[ به خودش سوگند مى مى

گذر ؛ گر چه با دست به دست کسى زده باشد یا برا دسرت  ار  نمىکچ سرمیسرم ه

گیرد ترا دیگرر  گر قصاص مىیدیکپس برا  بندگان از  2باشد به کسى دست کشیده 

 انگیزد  سى نماند  سپس آنان را برای حسا  بر مىکسى بر کچیزی از ظلم از 

ِذي اَل َیَدُعُه َفاْلُمَداَیَناُة َباْیَن اْلِعَباادِ »فرماید:  مى در روایت مشاباى  اما  باقر ْلُم ال  َُّ ا ال م 
َ
 3؛َو أ

در شررر  عالمه مجلسى«  کند  بدهکاری میان مرد  است ک نمىظلمى که آن را تر
مداینه میان بندگان  کنایه از مطلق حقو  مرد  است یا مرراد از »گوید:  ایا حدیث مى

آن  محاکمه )و مجازاتى( است که در روز قیامت به سبب حقو  مرد  میران بنردگان 
 4« گیرد صور، مى

  «عبراد»ها ساا از ظلم بره  ت که در همه آننکره ااحب تواه در ایا روایا،  آن اس

                                                           

  443  ص 2 کلینى؛ احکافى؛ م   محمد با یعقو  1

  1030  ص 5؛ م احوافى  ر ک: محمد محسا فیض کاشانى؛ 2

   331و  330  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 3

  296  ص 10 ؛ م مرآة احعقول  محمدباقر مجلسى؛ 4
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«  مسرلمانان»یرا « مؤمنران»یعنى بندگان خدا به میان آمده است و نه ظلم به خصوص 
ایا امر گویای آن است که ظلم به بندگان خدا به هر شکلى و با هر دیا و آیینى کره 

نیرز  باشد  نکوهیده و مسرحق کیفر آخر، است  برای مثال ما حرى نسربت بره کفرار
های میکروبى و شیمیایى در میران آنران  سربب  حق نداریم بدون دحی  با انرشار سالر

 مورد آنان شویم  ومیر بى  کشرار و مرگ
ها در راه  ترریا فرداکاری چنان اهمیت دارد کره حررى برا بزرگ برخى حقو  مرد  آن

مانرد  ان مىچنان بر گردن انسر شود و هم خدا  یعنى شااد، در راه او نیز برداشره نمى
 فرمود:  تا با حسابرسى روز قیامت تسویه شود  اما  باقر

ُُ   َذْن     ُكُل  ُر ْیَن   ُیَكفِّ ِه َع   َو َجل  ِإال  الاد  ُل ِفا َسِبیِل الل  َْ اُه اْلَق ْو َیْقِضااَ َفِان 
َ
ُُ أ َداُه

َ
ااَرَ  َلاُه ِإال  أ اَل َكف 

ِذي َلُه  ْو َیْعُفَو ال 
َ
شردن در راه خداونرد عزوار  هرر گنراهى را  کشرره  1؛اْلَحاقُّ َصاِحُبُه أ

کره  ای از ادای آن ]در وقرش[ نیست یرا ایا پوشاند  مگر گناِه بدهکاری که کفاره مى

کره شراص  صاحبش آن را قتا کند ]یعنى در خارم از وقت مقررر بپرردازد[ یرا ایا

 دار از آن بگذرد  حق

 تحقق ظلم و ضمان با ترک اصول بهداشتی
ظلم بر مرد  چند قسم است  گاهى از انس مراحى اسرت؛ ماننرد دزدی  خیانرت در 

هرای بردنى  امانت و رشوه  گاهى از انس بدنى و ارانى اسرت؛ ماننرد آزار و اهیت
همچون ضر  و ارر و قر  و آزار دیگران  گاهى نیز از انس زبرانى اسرت؛ ماننرد 

مرد   به ایا موارد محردود  احناس به تامت  غیبت  مساره و فحش  دایره ظلم و حق
شود و بره  آید  رعایت نمى تری نیز دارد که گاه به چشم نمى نیست و مصادیق ظریف

آیرد  بررای مثرال کسرى کره بره  تبع آن  مشکال، فراوانى برای دیگران به وارود مى
بیماری واگیردار مبرال باشد  مسائ  باداشرى را رعایت نکند و با حتور در امراکا و 

عمومى دیگران را مبرال کند  مرتکب ظلم به دیگران شده و حقى به گردن  اارماعا،
بسا در خون او شرریک باشرد و اگرر  او آمده است  پس اگر آن فرد از دنیا برود  چه 

  نقش داردها  خسار، ماحى و بدنى تحم  کند  در آن
امر  ترریا ع های فرامیلى  مام به اعرقاد کارشناسان حتور در تجمعا، و گردهمایى

                                                           

  94  ص 5 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 1
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دهد که شرکت در مراسم  شده نشان مى های انجا   ابرال به ویروس کروناست  بررسى
ها و سابقه حتور در مراکز خرید  دحیر  اصرلى ابررالی  عروسى  عزاداری  مسافر،

نفر در یک عروسى در هرمزگان  ابرالی بریش  57افراد به ویروس کروناست  ابرالی 
نفررر در یررک  73لویرره و بویراحمررد  ابرررالی ای در کاکی زن در تشررییع انررازه 20از 

نفر در یک عروسرى در چاارمحرال و باریراری و  40میامانى در بندرعباس  ابرالی 
نفر در مراسم ترحیمى در یکى از روسراهای خراسان انروبى  تنارا چنرد  30ابرالی 

ا هر بنا برر گزارش 1.هاست نمونه از ابرالی افراد به کرونا پس از شرکت در ایا مراسم
طرور  در اسران آهربایجان شرقى پس از برگزاری هر مراسم تررحیم یرا عروسرى  بره 

اران گشوند  یرک مراسرم تررحیم در اهرواز  نا مبرال به کرونا شناسایى مى 50مروسط 
رسانى مردیریت  باعث طغیان کرونا در غر  اهواز شد  مسئول کمیره آموزش و اطالع

 کرونا در هرمزگان گفت: 
نفرر  70یروس کرونا در میامانى عروسى خود در قشرم  بریش از یک عروس ناق  و

ای برا برگرزاری اشرنى  مبرال کرد  همچنیا مدیر مدرسه 19از میامانان را به کووید 

شود و پس از آن نیز با حترور در  در منزحش  سبب ابرالی همه میامانان به کرونا مى

بررادر ایرا فررد )مردیر  شرود  مدرسه  سبب ابرالی پرسن  مدرسه به ایا بیماری مى

مدرسه( نیز که کارمند بانک بوده است  بعد ازحتور در ایا مراسم به سررکار خرود 

کره بره سربب   شوند  نریجه ایا   رود و تعدادی دیگر از کارمندان بانک نیز مبرال مى مى

 2شوند  کرونا مبرال مى نفر به  34یک اشا خانوادگى  

عایرت مسرائ  باداشررى  برر تحقرق ضرمان و مرااع تقلید معاصر ضما تأکید بر ر
ال ل سیسررانى در پاسرخ  اند  برای مثال دفرر آیت احناس در صور، کوتاهى فروا داده حق

اگر شاصى به ایا بیماری مبرال شود یا برخى از عالئم مشکوک بره »به ایا سؤال که 
رند  اخررالط کرونا را داشره باشد  آیا اایز است با کسانى که از وضعیت او اطالع ندا

کند؟ اگر ایا کار را انجا  داد و سبب انرقال ویروس شد  در قبال آنان چره مسرئوحیرى 
طوری که احرمال انرقرال ویرروس  اخرالط او با دیگران به»داد:    پاسخ «بر عاده دارد؟

                                                           

  07/04/1399  ؛«با چاشنى مرگ و کرونا عروسى و عزا»نیوز؛    خبرگزاری مشر 1
https://www.mashreghnews.ir/news/1088299 

  02/04/1399؛ «کند نفر را کرونایى مى 50هر مراسم عروسى و عزا »  خبرگزاری تابناک؛ 2
https://www.tabnak.ir/fa/news/985902 
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به آنان واود داشره باشد  اایز نیست و اگر چنیا کاری انجا  دهد و مواب ابرالی 
هرا وارد  از وضعیت او اطالع ندارند  ضاما ضررهایى است که بره آن کسانى شود که

اش  شود و اگر به همیا سبب کسى بر اهر ابرال به ایا بیماری فو، کند  بایرد دیره مى
های درمرانى از  مشابه ایا پرسش و پاسخ نسبت به ضمان دیره و هزینره 1« را بپردازد
 2 ال ل مکار  شیرازی نیز صادر شده است دفرر آیت

 گوید:  در بحث توبه مى مالاحمد نراقى
ا عترو  از یا زده باشى یشره باشى که او را ک ایاحناس اگر حق بدنى باشد  مث  ا حق

نرى ترا کا کریه تمکررده باشى؛ پرس واارب اسرت کا مجرور یسره باشى کاو را ش
د و آنچه از ترو نسربت بره او صرادر شرده  مرحمر  یصاحب حق  آن را قصاص نما

ا احسران و یره بره عجرز و اححرار کرنیا ایز نسبت به تو به عم  آورد  یاو نه کشو  
د بره در خانره یها نباشد  باز با ایاِنعا   او را از خود راضى ساز  و اگر دسررسى به ا

نرد و طاعرا، و عبرادا، که صاحب حق را راضرى کخدا رفت و عجز و إنابه نمود 
 3ه عوض حق او گردد کار  به اا آورد یبس

 رعایت بهداشت برای احترام به حقوق دیگران لزوم

با تواه به شرایط حراد حاضرر و پیردایش مروم ادیرد کرونرا و احرمرال پیردایش 
هرم مراقرب سرالمرى های باداشررى با رعایت پروتک های ادید در آینده  باید  موم

مرد، طرو نى گرفررار ایرا ویرروس خود و هم حافظ حقو  دیگران باشیم تا مبادا 
 باشیم 

ای سراحم و پویرا و  امید که با رعایت دسرورهای باداشرى و اخالقرى  شراهد اامعره
 سرشار از معنویت باشیم 

                                                           

  1441راب   ؛«درباره ویروس کرونااسرفرائاتى »ال ل سید على سیسرانى؛    سایت رسمى دفرر آیت1
www.sistani.org/persian/archive/26399  

  14/01/1399؛ «مرور فراوای مرااع تقلید درباره کرونا»نیوز؛    ر ک: خبرگزاری فارس2
www.farsnews.ir/news/139900114000162 

  688؛ ص معرام احسعادة   مال احمد نراقى؛3
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