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 فتاوا و توصیه های کرونایی

  

 سید علی خامنه ای )رهبر معظم انقالب اسالمی(آیت اهلل 

 

 برگزاری مراسم اعتکاف در خانه

 با توجه به تعطیل شدن مراسم اعتکاف )به جهت ویروس کرونا( ، آیا برگزاری آن در خانه صحیح است؟ 

 .اعتکاف در خانه، صحیح نیست جواب:

 غسل، کفن و نماز میت بر اثر کرونا

اثر بیماری واگیردار کرونا ویروس که طبق نظر متخصصان، سرایت سریعی دارد، فوت اگر شخصی بر  

 کند در خصوص غسل، کفن و نماز چنین میتی وظیفه چیست؟

مجرد ابتالی به این بیماری، موجب سقوط احکام واجب مربوط به میت نمی شود؛ بنابراین با مراعات  جواب:

 مورد در واجب حداقل باید – هزینه صرف با چند هر –ت ایمنی کامل نکات بهداشتی و استفاده از تجهیزا

 ارتماسی، صورت به باید ترتیبی، غسل امکان عدم صورت در. گیرد انجام دفن و میت نماز کفن، حنوط، غسل،

سدر، غسل  و آب با غسل از بدل ترتیب، به را میت میت، دست با غسل، امکان عدم صورت در و شود داده غسل

کفن کرده و دفن  -هر چند از روی لباس  -با آب و کافور و غسل با آب خالص، تیمم داده و حنوط کنند و 

 .نمایند

 نماز با دستکش

 اشکال دارد؟ -هرچند ضخیم باشد  -آیا خواندن نماز با پوشیدن دستکش 

 .اشکال ندارد جواب:

 درمان بیماران مبتال به کرونا

 درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا بر کادر درمانی و پزشکان واجب است؟آیا  

 .حفظ جان مسلمان، واجب کفایی است و خدمت رسانی به بیماران از بهترین اعمال صالح است جواب:

 پاداش خدمت رسانی به بیماران

مبتال به کرونا از دنیا برود، آیا  اگر کسی از کادر درمانی بیمارستان ها، در راه خدمت رسانی به بیماران 

 شهید محسوب می شود؟

 .ان شاء اهلل پاداش عظیم شهدا را خواهد داشت ولی حکم شهید در جنگ را ندارد جواب:
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 هکنند ضدعفونی هایطهارت الکل

از  با توجه به شیوع ویروس کرونا و استفاده از محلول های ضد عفونی کننده حاوی الکل، این محلول ها 

 نظر پاکی و نجاست چه حکمی دارد؟

: الکل هایی که نمی دانید از اقسام مشروبات مست کننده است، پاک محسوب می شود و استفاده از جواب

مایعاتی که با آن مخلوط شده است و نماز خواندن با لباس و بدن آغشته به آن اشکال ندارد، اما اگر بدانید از 

 .ود، بنا بر احتیاط واجب نجس استمشروبات مست کننده محسوب می ش

 حسنه یک ،[کرونا]بیماری این شیوع عدم و جامعه سالمت به کند کمک که چیزی هر یقیناً توصیه :

 خدای. است سیّئه یک ،[کرونا]بیماری این شیوع به کند کمک که چیزی هر مقابل ینقطه در است؛

 احساس مردم، سالمت دیگران، سالمت و خودمان سالمت به نسبت که کرده موظّف را ما متعال

 فریضه خودمان برای میکنند، مشخّص ما برای مسئولین که را مقرّراتی رعایت....کنیم مسئولیّت

 .کنیم عمل و بدانیم الزم و بدانیم

    منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
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 آیت اهلل سید علی سیستانی

  پرسش:

ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان در حال فراگیر شدن است و روز به روز بر شمار افراد 

شود، و موضع مرجعیت عالی دینی درباره این ویروس خطرناک برای ما روشن مبتال به آن افزوده می

شگیری از است )وجوب پیروی از دستورالعمل های صادر شده از سوی نهادهای ذی ربط با هدف پی

شیوع ویروس، از جمله ممنوعیت برپایی هرگونه تجمع و حضور در آن با هر هدفی که دایر شده 

کنیم به باشد(؛ در این باره سؤاالتی خدمت مرجع تقلید عالیقدر داریم که از ایشان درخواست می

آنها پاسخ دهند

اعم از دست دادن و روبوسی کردن  آیا الزم است از هرگونه تماس بدنی با افراد مشکوک به کرونا،. 1

و مانند اینها، اجتناب کرد؟ و آیا اختالط با این افراد بدون رعایت کردن اقدامات پیشگیرانه مانند 

استفاده از ماسک و دستکش، جایز است؟

اگر شخصی به این بیماری مبتال شود یا برخی از عالئم مشکوک به کرونا را داشته باشد، آیا جایز . 2

ا کسانی که از وضعیت او اطالع ندارند اختالط کند؟ و اگر این کار را انجام داد و مسبّب انتقال است ب

ویروس شد در قبال آنان چه مسؤولیتی بر عهده دارد؟

آید که ویروس کرونا در آن فراگیر شده است یا اینکه خودش با بیماران اگر شخصی از کشوری می .3

واجب است برای اطمینان از عدم ابتال به ویروس، خودش را در منزل  مبتال در ارتباط بوده است، آیا

قرنطینه کند یا به مراکز پزشکی معرفی کند؟

آیا مصرف کردن حقوق شرعی، اعم از زکات و خمس، برای تهیه کردن وسایل ضروری برای  .4

دارو، جایز  پیشگیری و درمان مبتالیان مانند دستکش، ماسک، مواد شوینده و ضد عفونی کننده و

است؟

ای برای آنان در این شرایط سخت که مؤمنین با خطرات این ویروس مواجه هستند، چه توصیه. 5

دارید؟

پاسخ: 
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ترسد تماس بدنی با دیگران یا اختالط با آنها موجب سرایت این بیماری به خودش کسی که می. 1

مرگش نشود ـ الزم است از این  شود و درنتیجه متحمل ضرر بسیار زیادی شود ـ هرچند منجر به

کارها اجتناب ورزد، مگر اینکه به سبب رعایت کردن تدابیر احتیاطی الزم مانند ضدعفونی کردن 

و استفاده از ماسک مناسب و دستکش پزشکی، مطمئن شود که بیماری به او سرایت نخواهد کرد. 

واهمه داشت مبتال گردید، از  و در صورتی که موارد مذکور را رعایت نکند و به مرضی که از آن

نظر شرعی معذور نخواهد بود

اختالط او با دیگران به طوری که احتمال انتقال ویروس به آنان وجود داشته باشد جایز نیست، . 2

و اگر چنین کاری انجام دهد و موجب ابتالی کسانی شود که از وضعیت او اطالع ندارند، ضامن 

شود، و اگر به همین سبب کسی براثر ابتال به این بیماری فوت میضررهایی است که به آنها وارد 

اش را بپردازدکند باید دیه

بله، این شخص موظف است ضمن رعایت دستورالعمل های صادر شده از نهادهای ذی ربط، . 3

موارد مذکور را انجام دهد

ین موارد، با رعایت ضوابط از زکات، و سهم امام )ع( از خمس در ا« سبیل اهلل»مصرف کردن سهم . 4

کنیممؤمنان بزرگوار را به امور زیر توصیه می شرعی بالمانع است

الف( پناه بردن به خداوند متعال و تضرّع و استغاثه به درگاه او برای دفع این بال، و اکثار در انجام 

ن مجید و دعاهای دادن کارهای نیک مانند صدقه دادن به فقرا، کمک به افراد ناتوان، خواندن قرآ

عروایت شده از پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت مطهرشان 

ب( بر حذر بودن به تناسب حجم این بیماریِ همه گیر بدون ایجاد آشفتگی و اضطراب، و رعایت 

های اند، به دور از روشکامل عوامل پیشگیری و درمان طبق آنچه اهل اختصاص مقرر کرده

غیرعلمی

کردن دیگران از خطرات کوچک شمردن این ویروس، و ترغیب آنها به رعایت ج( تالش برای آگاه 

دستورالعمل های صادره از سوی نهادهای ذی ربط و عدم تخلف از آن

هایی که به دلیل تعطیلی مشاغل و محدودیت رفت و آمد از وضع موجود متضرر د( کمک به خانواده

اندشده

های دینی و مذهبی، و تالش برای تسلّی دادن و برآورده تسابه( مراقبت از مبتالیان صرف نظر از ان

 خداوند هرگونه بدی و بال را از همه دور گرداندکردن نیازهایشان

هلل آیت دفتر رسانی اطالع پایگاه: منبع   سیستانی علی سید ا
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 ویروس این انتشار بخاطر روزها این در جماعت نماز در شرکت مورد در عالیقدر مرجع نظر پرسش:

 چیست؟

 این باید است ممنوع تجمعات اینگونه کرونا ویروس انتشار از جلوگیری برای که کجا هر در :پاسخ

  شود گرفته جدی منع

   منبع خبر : قدس آنالین

http://www.qudsonline.ir/
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 زنجانی شبیری اهلل آیت

 تجمعات در شرکت شرعی حکم کرونا، مثل ای کشنده و واگیردار بیماری شیوع زمان در: پرسش 

 اینکه بدون شلوغ فضاهای در حضور حکم کلی طور به و شادی و جشن یا ترحیم مجالس مذهبی،

 چیست؟ باشد بین در ضرورتی

 رعایت دانند، می الزم را امری رعایت زمینه این در پزشکی و بهداشتی امور مسؤولین اگر:  پاسخ

 احتمال گونه هر که داد انجام کارهایی نباید کل در. است الزم بیماری انتشار از جلوگیری برای آن

 ضعیف احتمال چند هر باشد، داشته وجود آن در بیماری این به شدن مبتال یا کردن مبتال عُقالیی

 مقدس ساحت به توسل بهداشتی، احتیاطات مراعات کنار در شود می توصیه مؤمنان عموم بهباشد

 است مجرب آن، نفع که نکنند فراموش را( السالم علیه) عصر ولی حضرت

 غسل آب ورود گویند می چون شود، نمی داده غسل کرونا قربانیان جنازه که شده شنیده :پرسش

. دارد وجود نیز دهندگان غسل به سرایت خطر و شود می بیماری گسترش موجب فاضالب در

 حکم. شود نمی داده هم دستکش بدون تیمم اجازه بیماری، سرایت از جلوگیری برای همچنین

 چیست؟ وضعیت این در متدینین شرعی

 فریز با که نیز صورتی در. شود تعبیه شستشو برای ای جداگانه فاضالب لزوم، صورت در :پاسخ

. شود چنین باید باشد داشته وجود -تأخیر با هرچند - کامل تجهیز امکان تمهیدات، سایر یا کردن

 دست نیست الزم غسل، در صورت هر در و است مقدم ارتماسی غسل بر ترتیبی غسل همچنین

 رعایت با چند هر- میت خطر بی دادنِ تیمم امکان چنانچه غسل، امکان عدم فرض در شود کشیده

 با است مقدور اگر هم و دهند تیمم دستکش با را میت هم ندارد، وجود -بهداشتی اصول بیشتر

 است الزم شرعاً میت کامل تجهیز حال هر به دهند انجام را کار این میت خود های دست از استفاده

 .کرد اغماض آن از توان می اضطرار مقدار به فقط و

 واگیردار بیماری به مشکوک افراد نیافتن حضور به متخصصین و پزشکان توصیه به با توجه :پرسش

 این رعایت آیا دارد؟ حکمی چه توصیه این به افراد توجه عدم عمومی، های محیط و مجامع در اخیر

 متخصصین، توصیه وجود با افراد از برخی آنکه ویژه به است؟ الزم نیز شرعی نظر از ها توصیه

 آیا. دانند نمی درست را مذهبی غیر و مذهبی مجالس و مراسم و درس های کالس کردن تعطیل

 دانید؟ می شرعی را کاری چنین
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 است الزم همگان بر پزشکی و بهداشتی ضوابط رعایت بیماری، این جدی خطر به توجه با پاسخ

 کنند عملی بیماری بیشتر شیوع از ممانعت برای را فوری و الزم تدابیر جدیت، با باید نیز مسؤولین

( السالم علیهم) معصومین حضرات به توسل و متعال خداوند به توکل با عزیزمان مردم امیدواریم

 .آیند بیرون سالمت به الهی بزرگ ابتالی این از

 http://zanjani.ir     زنجانی شبیری اهلل آیت رسانی اطالع پایگاه:  منبع

http://zanjani.ir/


 

 فتاوا و توصیه های کرونایی

 

 آیت اهلل وحید خراسانی

 

 

 تعالیباسمه

 بحلق المرضوض الساق ذی المطامیر ظُلم و السُجون قعر فی المعذّب جعفر، بن موسی على صل اللهم

 االستخفاف بذلّ علیها المنادى الجنازة و القیود

 خراسانی وحید العظمی اهلل آیت جامعه، در موجود مشکالت به توجه با و جدید سال یآستانه در

 دستورات برانجام مجدد تأکید با آنان، برای خیر دعای و درمانی کادر زحمات از قدردانی ضمن

 آحاد به شود،می بیماری انتشار موجب کهچهآن از اجتناب لزوم و مردم توسط أمر متخصصین

 دهند انجام را ذیل عمل دو مشکالت، رفع برای فرمودند توصیه جامعه،

 روز اولین با مصادف که علیهماالسالم جعفر بن موسی حضرت شهادت رجب،  یا شب

 آن مصائب و شوند السالمعلیه الحوائج باب به متوسل خانواده، جمع در و منازل در است، جدید سال

 بنمایند ذکر را مظلوم امام

 امام بزرگوار مادر به را آن و نماید تالوت را کریم قرآن است، میسر برایش که قدر هر به کس هر

 نماید هدیه علیهاالسالم خاتون نرجس حضرت ارواحنافداه، زمان

 شامل فرجهتعالیاهللعجل عصر ولی حضرت مقدس وجود عنایت و توجه عمل، این با که است امید

 شاءاهللان گردد حالمان

 منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر ایت اهلل وحید خراسانی 

 نگرانی، و بیماری دفع جهت تا خواستند وحیدخراسانی اهلل آیت حضرت از مومنین از جمعیضمنا 

 بهداشتی، و پزشکی دستورات رعایت ضمن: فرمودند خراسانی وحید اهلل آیت حضرتکند ای توصیه

 روز هر نیز و کنید قرائت را حمد سوره مرتبه هفت و بگذارید قلبتان روی را خود دست روز هر

 .کنید قرائت «الْعَظِیمُ  الْعَلِیُّ هُوَ وَ» تا را الکرسی آیت مرتبه هفت شب و صبح

 منبع: خبرگزاری حوزه    

  

https://www.hawzahnews.com/
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 آملی جوادی اهلل آیت

 

 

 یک درخواست است، نیایش و دعا شده،بیان الهی انبیای توسط که اسالم جهان دقیق مسائل از یکی

 بسیاری و است مستور و گرفته غم غبارگرفته، ما بین در توحید امروز اما شودنمی رد هرگز موحد

 هستند شرک گرفتار مسلمانان از

بیشتر مؤمنین و مسلمانان به پرده رقیقی از شرک گرفتار هستند و این قبیل بیمارها در زدودن 

 منسجم است و بهها نقش عمیقی دارند، انسان باید باور کند که کل نظام خلقت دقیق و این پرده

  وکتاب استمیلیارد مردم انداخته بر پایه حساب ترتیب ویروس کوچکی که لرزه بر اندام  این

شده اما امروز صدها دانشکده و دانشگاه درصدد شناخت بدن آن انسان از یک قطره آب آفریده

های انسان را کشف نشده استهستند و هنوز هم علت بسیاری از بیماری

خواهیم تمام کادر درمانی را کنیم و از خداوند متعال میشناسی میقدر پزشکی حقامعه گراناز ج

اولین گروهی که برای رهایی از ویروس کرونا باید دعا کنند مشمول رحمت ویژه خودش بگرداند

ی کادر پزشکی و درمانی هستند و باید از خداوند متعال بخواهند که علم، کشف دارو و درمان بیمار

ولین جلسه دعا را جامعه پزشکی کشور انجام دهند و از خداوند بخواهند ا ها اعطا کندکرونا را به آن

که توفیق کشف داروی درمان و نجات جامعه را در تمام شرق و غرب عالم را به شما عنایت کند و 

رفع و رفع این  کادر درمانی باید از درگاه خداوند برای تمام جامعه بشری از شما استفاده کنند

بهتر است که انسان به جایگاهی برسد که جوامع دیگر نیز بر سر سفره او بیماری دعا کنند، چه

بنشینند

در مرتبه بعدی، مسووالن جامعه باید از به درگاه الهی دعا و نیایش کنند و از خداوند متعال 

رساندن به ملت بزرگ د در یاریها را باوجود امکانات محدوکران خود آندرخواست کنند باقدرت بی

ایران و سایر جهان یاری نماید

ها بسیار مؤثر بین دعای افراد مبتال و نزدیکان آنهای شکسته است و دراینخداوند در میان دل

است، همچنین عموم مردم هم باید برای رفع و دفع خطر از تمام مبتالیان و جامعه دعا کنند تا با 

ای کنندهدعا این چهار گروه نقش تعیین ه در سایه عقل و عدل اداره شودرفتن این بیماری جامع

در رفع و دفن بیماری کرونا دارد، همچنین صدقه دادن نیز مؤثر است
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چیزی جز خداوند متعال مؤثر قلمداد نشود و به معنای واقعی کلمه در صورتی در قلب انسان هیچ

رخداد تلخ و مهمان ناخوانده کرونا ویروس  شودمیموحد باشد حتماً دعای چنین فردی مستجاب 

که جامعه بشری را گرفتار کرده است بارحمت مطلقه الهی هماهنگ است، گاهی خداوند افراد 

در نظام  کندها را هوشیار میتفاوتهای بیوسیله این امور بیدار و انسانخوابیده و غافل را به

ه جامعه برساند، شر آن بسیار کم است و خیرش بسیار خلقت چیزی شر نیست و اگر اندک آسیبی ب

ها را متوجه ذات هایی برساند، اما دلممکن است این بیماری و ویروس کرونا آسیب باشدزیاد می

کنداقدس اله می

منبع: تابناک    

 برگزاری چنانچه است؟ واجب جمعه نماز برگزاری کرونا، کشنده بیماری شیوع به توجه با :پرسش

 گردن بر مسئولیتی چه و دارد حکمی چه شود، مسلمین مرگ و بیماری موجب فریضه این

  است؟ برگزارکنندگان

 . است تخییری و نیست عینی واجب جمعه نماز :پاسخ

 منبع: ایرنا پالس

https://plus.irna.ir/
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 شیرازیآیت اهلل مکارم 

 

 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ها. بالی اخیر، دردناک طبیعی اسباب و عواملی است برای بیداری و آگاهی انسان ها و حوادثبال

بیماری واگیرداری است که جامعه ما را به خود مشغول و کام ملت عزیز ایران را تلخ ساخته است. 

های مصیبت دیده و داغدار، به خانواده اینجانب ضمن طلب عافیت و شفای بیماران و نیز تسلیت

صبر و اجر بازماندگان و غفران الهی درگذشتگان را از درگاه خداوند منان خواستارم. ان شاءاهلل به 

حول و قوه الهی و با همکاری و بسیج عموم مردم آگاه و فهیم، جامعه پزشکی، مراکز دولتی و 

در اینجا ذکر اموری الزم است. ها شاهد غلبه بر این ویروس باشیمدیگر نهاد

اصول سالمت  اینکه حفظ نفس از دیدگاه اسالم واجب است و همگان موظف اند ضمن رعایت نخست

از وجود خویش مراقبت کنند، ازاین رو اگر متولیان و کادر پزشکی کشور که اهل خبره  و بهداشت

وده، آن دستورات را رعایت کردهستند اموری را دراین جهت الزم بدانند باید به آنان اعتماد نم

های مناسب در ریشه کن کردن این شناسایی بیماران و مداوای به موقع، کنترل شیوع و راهکار دوم:

طلبد. های مرتبط را میویروس، اهتمام و تالش مضاعف وزارت بهداشت، جامعه پزشکی و نهاد

ت درمانی و تمامی آنان که شبانه روز اینجانب از تالش دلسوزانه پزشکان، پرستاران و مجموعه خدما

گونه خدمتی مضایقه ندارند، تشکر نموده و همواره کنند و برای نجات بیماران از هیچفداکاری می

کنم. ان شاءاهلل در کار خود موفق باشندبه آنان دعا می

راه بر آحاد مردم ایران الزم است که دست به دست هم داده از هرگونه کوششی در این  سوم:

کوتاهی نکنند، زیرا رهایی از این بیماری بدون همکاری و مسئولیت پذیری تمامی افراد جامعه 

امکانپذیر نخواهد بود. آن گونه که اطالع یافتیم گروهی از طالب جوان و بسیجیان در 

های مربوط به این بیماری حضور یافته و زیر نظر پزشکان و کادر درمانی همکاری بیمارستان

رسد که متأسفانه د، این کار به راستی مایۀ تقدیر فراوان است. از طرف دیگر به گوش میکننمی

اند که بر مسئولین الزم کسانی با احتکار و گران فروشی اقالم مورد نیاز، سبب نگرانی مردم شده

ریت های مردم، آرامش بازار را مدیاست با قاطعیت و جدیت با آنان برخورد نموده و با رفع نگرانی

نمایند
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الزم است موازین شرعی در انجام غسل، کفن، نماز و دفن مرحومین تا آنجا که امکان دارد،  چهارم:

کند، تغییراتی پیدا کندصورت گیرد و تنها در مواردی که ضرورت اقتضا می

خیرین مجاز هستند از یک سوم سهم مبارک امام )ع( برای کمک به نجات بیماران و  پنجم:

اند، استفاده کنندهای کسانی که عزیزانشان را در اثر این بیماری از دست دادهخانواده

های معنوی در پایان، توجه به این نکته نیز ضروری است که در کنار تدابیر مادی، باید از پشتوانه

ها و توسل به ذیل عنایت ائمۀ معصومین )ع( ضمن تقویت روحیه نیز بهره برد و با دعاها، زیارت

پرهیز از تخریب افکار و ترویج اخبار نگران کننده که باعث خوشحالی بدخواهان و دشمنان و 

گردد، پایان سریع این بالی فراگیر را از خداوند کریم و مهربان استدعا نموده و با توکل و امید می

شاءاهللبه رحمت واسعه الهی بر این بیماری پیروز و آن را ریشه کن کنیم، إن

  آنالین منبع: خبر

https://www.khabaronline.ir/
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 آیت اهلل نوری همدانی

 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سالم علیکم؛

بوده و مشتمل بر موالید پر  صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرارسیدن ماه شعبان که ماه حضرت پیغمبر اکرم

خجسته میالد موال و سرور ما حضرت بقیۀ اهلل صاحب العصر و الزمان علیه السالم می برکت مخصوصاً 

باشد را بر عموم ملت شریف و همیشه در صحنه ایران اسالمی تبریک عرض می نمایم

همچنین با تشکر از همه خدمتگذاران عرصه سالمت، کادرهای پزشکی و درمانی و نیروهایی مسلح 

های تحمل زحمات فراوانی می شوند، با توجه به اعمال، مضمون دعاها و مناجاتکه با اخالص و ایثار م

مطالبی را به مردم عزیز که از لحاظ تعهد اسالمی و « کرونا»این ماه شریف و نیز شیوع بیماری 

شوم که این مطالب برگرفته از آیات باشند متذکر میالسالم ممتاز میمحبت خاندان عصمت علیهم

السالم است نگ اهلبیت عصمت علیهمقرآنی و فره

آید ها پدید میبا در نظر گرفتن فرهنگ اسالمی معموالً بال و مشکالتی که در زندگی انسان .1

ها است و احیاناً امتحان پروردگار را نیز در بر دارد که حضرت های انساننتیجه معصیت

در زندگی انسانها پدید هایی که السالم فرمودند بال و کاهش نعمتامیرالمؤمنین علیه

وَمَا أَصَابَکُمْ مِنْ  کنندآید در نتیجه ارتکاب گناه است و بعد از آن این آیه را تالوت میمی

مُصِیبَۀٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ

خود توبه کنند و بجانب خداوند فرمایند اگر مردم از گناهان و همچنین در جایی دیگر می .2

که پناهگاه عالم هستی است برگردند، خداوند ارحم الراحمین و توبه پذیر، از گناهان آنها 

دهدهای خود قرار میگذرد و مجدداً آنها را مشمول نعمتمی

فرمایندمیحضرت علی علیه السالم در نهج البالغه در خطبه

اِغْالقِ خَزائِنِ الْخَیْراتِ، لِیَتُوبَ تاِنَّ اللّهَ یَبْتَلى عِبا الْبَرَکاتِ، وَ  ائِبٌ، دَهُ عِنْدَ االَعْمالِ السَّیِّئَۀِ بِنَقْصِ الثَّمَراتِ وَ حَبْسِ 

عٌ، وَ یَتَذَکَّرَ مُتَذَکِّرٌ عَ مُقْلِ ها به نقصان و کاهش خداوند بندگان خود را در نتیجه ارتکاب معصیتوَ یُقْلِ

کند تا اینکه توبه کنند و متذکّر خداوند شوندها و بستن راه برکات مبتال میهمحصوالت و میو
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نه اجتماع  -بنابراین تذکر و پیشنهاد ما این است مردم مؤمن و متعهد اگر اجتماع فکری و روحی 

 یک در دارد، عنایت اجتماع به و داردمی دوست را اجتماع حال در دعا داشته باشند چون خدا  -مکانی

 بال این خداوند اهلل انشاء کنند پیدا توسّل و توبه و تضرع حالت خود جای در همگی ساعت یک و روز

کندمی رفع بشری جامعه از را

ضمناً برای این که توجه بیشتر به عظمت فرهنگ اهلبیت عصمت علیهم السالم داشته باشیم به 

 14سلّم که حاوی هشدار به بشریت است و در این حدیث که از پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و 

کند قرن پیش گفته شده است توجه کنید: اسامه از پیغمبر اسالم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم نقل می

در آن بوجود آمده است هرگز به « وبا»ای که شنیده شد مرض که حضرتش فرمودند در هر نقطه

رج نشودآن نقطه وارد نشوید و کسی هم از آن نقطه خا

در پایان برای همه ملت عزیز و شریف ایران از خداوند باری تعالی طلب عافیت و صحت مسئلت می 

 نمایم

ضمن دعا برای شفای همه بیماران بیان موکد مبنی بر عمل به دستورات پزشکی و ایشان همچنین 

تالوت قرآن کریم اند و همچنین توصیه به رعایت آنچه را که مسوالن برای رعایت بهداشت داشته

، خاصه وجود  علیهم السالم و حضرات معصومین صلی اهلل علیه وآله و خواندن ادعیه و توسل به پیامبر اکرم

برای درمان و  علیه السالم ، اجازه فرمودند نصف از سهم مبارک امام عجل اهلل تعالی مقدس حضرت ولی عصر

ماری و در گذشتگان آن در صورت نیاز مصرف های مبتال به این بیجلوگیری و رسیدگی به خانواده

گردد

و غسل اموات این بیماران فرمودند: تاحد ممکن باید غسل  له در پاسخ به سوال تدفینهمچنین معظم

و کفن صورت گیرد و حتماً نماز خوانده شود

  منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل نوری همدانی
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 سبحانی جعفر اهللآیت

 

 پزشکی هایتوصیه و هاهشدار به توجه ضرورت بر تاکید با تقلید مراجع از سبحانی جعفر اهللآیت

 برای کشور درمانی و بهداشتی مسئوالن و پزشکان توصیه: گفتند کرونا، ویروس با مقابله برای

 است حجت ما برای اجتماعات در حضور عدم جمله از کرونا با مقابله

 مسئوالن به باید همه بیماری، این با مقابله برای: افزودند مورد این در ویدیویی فایل یک در ایشان

 این است حجت ما برای ها،اجتماع در نیافتن حضور جمله از آنها توصیه و کنند مراجعه پرشکی

 خداوند جانب از مصلحتی دهد، رخ که ای پدیده هر در قطع طور به: داشتند اظهار تقلید، مرجع

 است، بوده چه مصلحت که این است آمده بیماری این که حاال نداریم، اطالع آن از ما که دارد وجود

 بندگانش به نسبت منان خداوند که بدانیم و باشیم خدا متوجه همیشه باید ما ولی داند می خدا

 را محافظانی خداوند: گفتند کریم قرآن از ای آیه به اشاره با ایشان.است رحیم و رئوف همواره

 این در حافظان هم بال این در و کنندمی حفظ بالیا از بسیاری از را بشر که فرستد می بشر برای

 این کما کند، رفع را بال این خداوند توسل، و دعا با امیدواریم که دارند وجود دیگر شهرهای و شهر

 .است کرده رفع هم سابق در که

 منبع: خبرگزاری حوزه

 بیمارى شیوع با استطاعت

 آن پیشرفت احتمال و کند پیدا شیوع عربستان در «کرونا» ویروسى و کشنده بیمارى اگر پرسش :

 دارد؟ استطاعت بر تأثیرى امر این آیا باشد حج ایام در

 بیمارى این چنانچه اما. نیست استطاعت مانع شد بیان کرونا ویروسى بیمارى مورد در آنچه:  پاسخ

 مهار از را خود اطباء و متخصصین که کند پیدا شیوع آنقدر دیگر مسرى و خطرناک بیمارى هر یا و

. بنماید حجاج اعزام در عمومى ممنوعیت یا و محدودیت اعمال تواند مى شرع حاکم بدانند عاجز آن

 استطاعت زیرا بگیرد نایب باید برود حج به نتوانست بیمارى خاطر به خود مستطیع شخص اگر و

 العالم واهلل.  وجوب شرط نه است مباشر شرط بدنى

 () منبع: سایت دفتر آیت اهلل سبحانی


