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تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

بایستگی رعایت حق الناس با محوریت ویروس کرونا
کاظم دلیری

*

مقدمه

شیوع ااانى بیماری مرموز کرونا در ماههای اخیرر خسرارا ،و صردما ،ارانى و
ماحى فراوانى را به اامعه بشری تحمی کرده اسرت و انرارای ایرا داسرران دنباحرهدار
مشاص نیست پس از ماهها مبرارزه برا ایرا بیمراری و زحمرا ،و اانفشرانىهای
پرسن درمانى نیروهای ااادی و مسئو ن کشوری مرأسفانه دوباره شاهد بازگشت
مجدد ایا بیماری و روند صعودی آن هسریم بىتوااى به پروتک هرای باداشررى و
اصول اخالقى مامتریا عام شیوع و گسررش ایا بیماری است از مسرائلى کره در
ایا بیماری واگیر کرونا اهمیت دو چندان یافره است «رعایت حقرو مررد » اسرت؛
زیرا کوتاهى و بىتوااى در ایا زمینه سربب برروز آسریبهای اردی بره سرالمت
شاروندان و توسعه زنجیره ایا بیمراری سرات و کشرنده شرده اسرت ایرا مقاحره
عادهدار بررسى ایا موضوع از منظر اخالقى اسرت و تأکیرد برر ایرا نکرره دارد کره
سرپیچى از دسروراحعم های باداشرى و بىتوااى به آنها از مصادیق ظلم به مررد
و حقاحناس است آنچنانکه اما حسیا

حتور یاران را در قیا خویش منوط بره

رعایت حقاحناس نمود چنانکه شاصى به نا «عمیرر انصراری» مىگویرد در کرربال
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بگو :کسى که به مرد بدهکار است و حقاحنراس بره همره دارد و بررای پرداخرت آن
چارهای نیندیشیده اگر کشره شود اه دوزخ خواهد بود »
لزوم پیشگیری از انتشار بیماریهای واگیر

دیا مبیا اسال برای الوگیری از انرشار بیماریهای واگیر مث وبا طاعون و ارذا
و مبرال نشدن به آنها سفارشهای روشنى دارد کره یکرى از آنهرا دوری از منطقره
شیوع بیماری است اسال به ما توصیه نمىکند که با اسرناد به اص «توک بر خدا» یا
با تکیه به اص «قتا و قدر» خود و عزیزانمان را در معرض خطرا ،ارانى و مراحى
قرار دهیم اصبغ با نُباته مىگوید« :امیراحمؤمنیا

کنار دیوار مایلى بود اای خرود

را عوض کرد و به طرف دیوار (راست) دیگری رفت به او گفرنرد :یرا امیراحمرؤمنیا

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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آیا از قتای خدا فرار مىکنى؟ حتر ،فرمود :أ ِف ُّر ِم ْن قض ِاء الل ِه ِإلی ق َد ِر الل ِاه َعا َو َجال؛
از قتررای خرردا برره سرروی قرردر خداونررد عزوا ر فرررار مررىکنم» بنررابر فرمررایش

1

امیراحمؤمنیا

ما در دایره قتا و قدر مجبور نیسریم تا بنشینیم و خرا شدن دیوار

را بر سرمان تماشا کنیم؛ بلکه از سوی قتای غیر حرمى پروردگار بره سروی تقردیر
مرفاو ،دیگری که خدا برایمان رقم مىزند حرکت مىکنیم
از آنجا که بیماریهای واگیر مانند وبا مناطق مجاور خود را بهتدریج درگیر مىکند و
به صور ،منطقهای گسررش مىیابد یکى از راهای پیشرگیری از آن پرهیرز از ورود

8

به منطقه وبازده و دوری کردن از آنااست از سوی دیگر اگر کسى در میان مردمران
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
ابرالی دیگران حقاحناسى بر عاده او قرار گیرد عبداحرحما برا عروف مىگویرد :از
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اَ ب َهاا َفاَ َت ْاد ُخ ْل َها َوإ َذا َك َ
اان
ِ
َرسول َخدا شنید که مىفرمودِ « :إذا كان الوباء ِباَرٍ و لس ِ
َ ْ
ِبَ ْرٍ َوأ ْن ََ ِب َها فَ َتخ ُر ْج ِم ْن َها؛ 2اگر وبا در سرزمینى باشد کره ترو در آن نیسررى وارد آن

سرزمیا نشو و اگر در سرزمینى باشد که تو در آن هسررى از آن خرارم مشرو» ایرا
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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
منطقة َس ْرغ در نزدیک شا رسید در آناا به خلیفه خبرر دادنرد کره سررزمیا شرا

گرفرار وبا شده است خلیفه نسبت به ورود بره شرا و ادامره انرگ یرا انصرراف از
انگ و بازگشت به مدینه تردید داشت؛ از ایا رو برا مارااریا و انصرار مشرور،

کرد آنان نیز در ایا مسأحه اخرالف نظر داشرند و عدهای موافق ادامره انرگ و ورود
به شا و عدهای دیگر مااحف انگ و موافق بازگشت به مدینه بودند عبرداحرحما
با عوف از راه رسید و سانى را از پیامبر اکر

شنید که مىفرمرود« :اگرر شرنیدید وبرا در

سرزمینى است وارد آن سرزمیا نشوید و اگر وبا در سرزمینى افرراد کره شرما در آن
بودید به اات فرار از وبا از آناا خارم نشوید»

1

درباره بیماری طاعون نیز مشابه همیا مطلب از رسولخدا

نق شده است

2

در داسران بیماری کرونا شاهد رعایت نکردن ایا دو اصر (وارد نشردن بره منطقره
آحوده به بیماری و فرار نکردن از آن منطقه) از سوی بسیاری از مرد هسریم؛ زیررا بره
محض انرشار خبر کرونا در کشور مسافر،های فراوانى از مناطق وضعیت قرمرز بره
وضعیت سفید و باحعکس اتفا افراد که ایا امر زمینه انرشار بیماری را فرراهم آورد و
از ایا با

حقاحناسى به گردن عدهای ماند و مرأسفانه هنوز هرم ایرا مسرافر،های

غیرضرور و انرشار بیماری ادامه دارد
بنابر روایت فو

حرى مسائلى مانند انگ و ااراد نیرز هنگرا شریوع بیماریهرای

واگیر تعطی مىشود بنابرایا کسانى که به اای حفظ مرانت خود و برخورد منطقرى
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
شکسرا درها و حیسیدن ضرریح و امثرال آن روی مىآورنرد در حقیقرت از مرردینیا
 1محمد با اسماعی بااری؛ صحیح احبااری؛ م  9ص  133و  134ر 5046
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بایستگی رعایت حقالناس با محوریت ویروس کرونا

اخرالفا ،بود او گفت :از رسولخدا

نق کرد کره فصر احاطا ایرا
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ناآگاهى هسرند که از اهرما ویىه دیا به امر سالمت و باداشت غافلند
از دیگر نکا ،باداشرى اسال در خصوص بیماریهای واگیر حفظ فاصله خرود برا
بیماران است؛ همان چیزی که در بیماری کرونرا نیرز بسریار اهمیرت دارد و از آن بره
«رعایت فاصله اارماعى» یاد مىشود در روایرى از رسولخدا

نیز کراهرت سراا

گفرا با فرد اذامى آمده است مگر آنکه میانشان به انردازه یرک هراع (حردود نریم
ْ

ُ

َ

َْ

مرر) فاصله باشد حتر ،فرمودِ « :فر ِم َن ال َم ْجذ ِوم ِف َر َارك ِم َن اْل َس ِد؛ 1از اذامى فررار کرا

همچنانکه از شیر فرار مىکنى»
در روایت دیگری از اما باقر
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چنیا نق شده است:
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فماتوا و لم یبق غیرُ ِارت ِحل ِمنها و ِهاَ ذ ِمیماة؛ محمرد برا مسرلم مرىگویرد :بره امرا
باقر

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

خانهنشینى و کنارهگیری از مرد برگزینیم؟ اما فرمودند :چه اشکاحى دارد که از وبراء
و بیماری فراگیر فاصله بگیری در حاحىکه رسول لال

به مردی که به آن حتر،

خبر داد که در خانهای همراه برادرانش بود و برادرانش همه مررده بودنرد و فقرط او
باقى مانده بود فرمود :از آن خانه فاصله بگیر و دور شو در حاحیکه ایا خانه مرذمو
است
اهمیت حقالناس

در آموزههای آسمانى اسال سفارشهای فراوانى نسبت به رعایرت حقرو مررد و
پرهیز از ظلم و سرم به آنان به چشم مىخورد تا اایى کره در برخرى روایرا ،ادای
حقو بندگان خدا با ادای حقو خداوند گره خورده است امیراحمؤمنیا فرمروده
ً
َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ِّ َ ً ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ
َ َ َ َ
اان ذ ِلاُ ُم َي ِّدیاا
بااد الل ِاه ك
وق ِع ِ
است« :جعل الله سبحانه حقوق ِعب ِاد ُِ مقدمة ِلحق ِ
وق ِه فمن قام ِبحق ِ
َ ْ َ ُُ
وق الل ِه؛ 3خداوند سربحان حقرو بنردگانش را مقدمرها بررا حقرو
ِإلی ال ِقی ِام ِبحق ِ
 1محمد با على صدو ؛ کرا ُ ما یحتره احفقیه؛ م  3ص  556و 557
 2حسیا با محمد تقى نور ؛ مسردرك احوسائ و مسرنبط احمسائ م 2ص 96و 97
 3عبداحواحد با محمد تمیمى آمدی؛ غرراححکم و درراحکلم؛ ص340

خودش قرار داد پس کسى که به ادا حقو بندگان خدا قیا کند ایا امرر بره قیرا
به حقو خداوند منجر خواهد شد» بنابرایا کسرى کره حقرو بنردگان خردا را ادا
نمىکند حقو خداوند را هم ادا ناواهد کرد
تتییع حقو بنردگان خردا و سررم بره آنران از گناهرانى اسرت کره خداونرد از آن
ِ
مجرازا ،ایرا کرار بره
نمىگذرد و در صور ،ترک توبه و عد ادای حقرو آنران
فردای قیامت مىافرد اما صاد

َّ َ َّ َ َ ْ ْ
صاد؛ 1بره درسررى کره
در تفسیر آیه « ِإن ربك ل ِبال ِمر ِ

َ
ْ
پروردگار ،در کمینگاه اسرت» فرمرودَ « :ق ْن َط َار ٌ َع َلای ِّ
2
الص َار ِاَل ال َی ُج ُوَ َهاا َع ْب ٌاد ِب َمَ ِل َماة؛

مرصاد پلى است بر صراط که بندهای با گناه حاص از ظلم و سرم از آن نمىگرذرد»
مىکند:
 1ظلمى که آمرزیدنى نیست (شرک به خدا)؛

 2ظلمى که آمرزیده است و بازخواست کردنى نیست (ظلم به خرود هنگرا برخرى
حغزشها و مراد از آن ارتکا برخى گناهان صغیره است احبره اگرر بره همرراه تررک
گناهان کبیره باشد)؛
 3ظلمى که واگذاشرنى نیست
اما

در تشریح قسم سو ظلم مىفرماید:
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ب ْا ُلم َدی َو ال ض ْربا ب ِّ
الس َی ِاَل َو ل ِكنه َماا ُی ْسَ ْصار ُر ذ ِلاُ َم َعاه؛ 3امرا ظلمرى کره واگذاشررنى
ِ
ِ
نیست سرم کردن بندگان بر یکدیگر است قصراص در آنارا سرات اسرت و آن
قصاص از نوع زخم زدن با کارد  -که به تا فرو برند -و یا تازیانه زدن ر که بر بردن
فرود آورند ر نیست؛ بلکه چیز است که ایا دردهرا در برابرر آن کوچرک شرمرده
مىشود

بنابرایا گناه سرم به مرد از گناهانى است که خداوند از آن نمىگذرد و قصراص آن
 1فجر14 :
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بایستگی رعایت حقالناس با محوریت ویروس کرونا

امیراحمؤمنیا

نیز در یکى از خطبههای ارزشمند خود ظلم را به سره دسرره تقسریم

11

به روز قیامت مىافرد و نوع قصاص حقاحناس در روز قیامرت نیرز بسریار سرات و
سنگیا است؛ بهگونهای که درد چاقو و شرال خروردن در برابرر آن نراچیز و آسران
است
آن حتر ،در یکى دیگر از خطبههای خود در مسجد کوفه دربراره اقسرا گناهران
ساا مىگوید و دادخواهى بندگان خدا از یکدیگر را از گناهانى مىداند که آمرزیرده

َ
نمىشود و قصاصاش به قیامت مىافرد« :أماا الاذ ْن ُ الاذي َال ُی ْر َف ُار َف َم ََاال ُم ْالع َ
ااد َب ْع ِض ِاه ْم
ب
ِ ِ ِ
ِ
ِل َب ْعض»؛ یعنى بدون رضایت صاحب حق آمرزیده نمىشود سپس دربراره کیفرر ایرا

گناه مىفرماید:

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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َ ً َ َْ
ِإن الل َه ت َب َارك َو ت َعاالی ِإذا َب َار ََ ِلخل ِق ِاه أق َس َام ق َساما َعلای نف ِس ِاه فقاال َو ِع ِتاا َو َجَ ِلاا ال
َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٌّ َ ٍّ َ َ َ ْ َ ٌ َ ٍّ َ َ ْ َ ُّ ْ َ
ااد َب ْع ِض ِاه ْم ِم ْان َب ْعاض
یجوَ ِنا ظل ُم ظ ِالم و ل ْو كف ِبكف و ل ْو مسحة ِبكف ...فیقاَُّ ِلل ِعب ِ
َ َ
َ َ َ َ
ُ ْ
ْ ٌ ُ
َحَی ال ت ْبقی ِْل َحد َعلای أ َحاد َمَ ِل َماة َّام َی ْب َعاْ ُه ْم ِلل ِح َساا ِ ؛ 1خداونرد تبرارک و تعراحى
هنگامى که بر خلقش آشکار شود [کنایه از روز قیامت که هوا و عقا خدا آشرکار

مىشود] به خودش سوگند مىخورد و مىفرماید :به عز ،و االحرم سروگند کره از
سرم هیچ سرمکار نمىگذر ؛ گر چه با دست به دست کسى زده باشد یا برا دسرت
به کسى دست کشیده باشد  2پس برا بندگان از یکدیگر قصاص مىگیرد ترا دیگرر
چیزی از ظلم از کسى بر کسى نماند سپس آنان را برای حسا بر مىانگیزد
ْ
َ َ ُّ
3
الَ ْل ُم الذي َال َی َد ُع ُه َف ْال ُم َد َای َن ُاة َب ْای َن الع َ
ااد؛
ب
در روایت مشاباى اما باقر مىفرماید« :و أما
ِ ِ
ِ

ظلمى که آن را ترک نمىکند بدهکاری میان مرد است» عالمه مجلسى در شررر
ایا حدیث مىگوید« :مداینه میان بندگان کنایه از مطلق حقو مرد است یا مرراد از
آن محاکمه (و مجازاتى) است که در روز قیامت به سبب حقو مرد میران بنردگان
4

صور ،مىگیرد»
نکره ااحب تواه در ایا روایا ،آن است که در همه آنها ساا از ظلم بره «عبراد»
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص 443

 2ر ک :محمد محسا فیض کاشانى؛ احوافى؛ م  5ص 1030
 3محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص  330و 331

 4محمدباقر مجلسى؛ مرآة احعقول؛ م  10ص 296

یعنى بندگان خدا به میان آمده است و نه ظلم به خصوص «مؤمنران» یرا «مسرلمانان»
ایا امر گویای آن است که ظلم به بندگان خدا به هر شکلى و با هر دیا و آیینى کره
باشد نکوهیده و مسرحق کیفر آخر ،است برای مثال ما حرى نسربت بره کفرار نیرز
حق نداریم بدون دحی با انرشار سالرهای میکروبى و شیمیایى در میران آنران سربب
کشرار و مرگومیر بىمورد آنان شویم
برخى حقو مرد آنچنان اهمیت دارد کره حررى برا بزرگترریا فرداکاریها در راه
خدا یعنى شااد ،در راه او نیز برداشره نمىشود و همچنان بر گردن انسران مىمانرد
تا با حسابرسى روز قیامت تسویه شود اما باقر فرمود:

صاحبش آن را قتا کند [یعنى در خارم از وقت مقررر بپرردازد] یرا ایاکره شراص
حقدار از آن بگذرد
تحقق ظلم و ضمان با ترک اصول بهداشتی

ظلم بر مرد چند قسم است گاهى از انس مراحى اسرت؛ ماننرد دزدی خیانرت در
امانت و رشوه گاهى از انس بدنى و ارانى اسرت؛ ماننرد آزار و اهیتهرای بردنى
همچون ضر و ارر و قر و آزار دیگران گاهى نیز از انس زبرانى اسرت؛ ماننرد
تامت غیبت مساره و فحش دایره ظلم و حقاحناس به مرد به ایا موارد محردود
نیست و مصادیق ظریفتری نیز دارد که گاه به چشم نمىآید رعایت نمىشود و بره
تبع آن مشکال ،فراوانى برای دیگران به وارود مىآیرد بررای مثرال کسرى کره بره
بیماری واگیردار مبرال باشد مسائ باداشرى را رعایت نکند و با حتور در امراکا و
اارماعا ،عمومى دیگران را مبرال کند مرتکب ظلم به دیگران شده و حقى به گردن
او آمده است پس اگر آن فرد از دنیا برود چه بسا در خون او شرریک باشرد و اگرر
خسار ،ماحى و بدنى تحم کند در آنها نقش دارد
به اعرقاد کارشناسان حتور در تجمعا ،و گردهمایىهای فرامیلى مامترریا عامر
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  5ص 94

بایستگی رعایت حقالناس با محوریت ویروس کرونا

َْ َ ُ َ َ َََ
ُ ُ َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ ُ
َ ُ َ ْ
َ
اار ل ُاه ِإال أ َداه ُُ أ ْو َیق ِضااَ
یل الل ِه َع َو َجل ِإال الادین ف ِاناه ال كف
كل ذن َ یكفرُ القَل ِفا س ِب ِ
َ ْ
ُ
َص ِاح ُب ُه أ ْو َی ْعف َو ال ِذي ل ُه ال َح ُّاق؛ 1کشرره شردن در راه خداونرد عزوار هرر گنراهى را
مىپوشاند مگر ِ
گناه بدهکاری که کفارهای از ادای آن [در وقرش] نیست یرا ایاکره
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ابرال به ویروس کروناست بررسىهای انجا شده نشان مىدهد که شرکت در مراسم
عروسى عزاداری مسافر،ها و سابقه حتور در مراکز خرید دحیر اصرلى ابررالی
افراد به ویروس کروناست ابرالی  57نفر در یک عروسى در هرمزگان ابرالی بریش
از  20زن در تشررییع انررازهای در کاکیلویرره و بویراحمررد ابرررالی  73نفررر در یررک
میامانى در بندرعباس ابرالی  40نفر در یک عروسرى در چاارمحرال و باریراری و
ابرالی  30نفر در مراسم ترحیمى در یکى از روسراهای خراسان انروبى تنارا چنرد
نمونه از ابرالی افراد به کرونا پس از شرکت در ایا مراسمهاست 1.بنا برر گزارشهرا
در اسران آهربایجان شرقى پس از برگزاری هر مراسم تررحیم یرا عروسرى بره طرور
مروسط  50مبرال به کرونا شناسایى مىشوند یرک مراسرم تررحیم در اهرواز ناگاران
باعث طغیان کرونا در غر اهواز شد مسئول کمیره آموزش و اطالعرسانى مردیریت
کرونا در هرمزگان گفت:
یک عروس ناق ویروس کرونا در میامانى عروسى خود در قشرم بریش از  70نفرر
از میامانان را به کووید  19مبرال کرد همچنیا مدیر مدرسهای برا برگرزاری اشرنى
در منزحش سبب ابرالی همه میامانان به کرونا مىشود و پس از آن نیز با حترور در
مدرسه سبب ابرالی پرسن مدرسه به ایا بیماری مىشرود بررادر ایرا فررد (مردیر
مدرسه) نیز که کارمند بانک بوده است بعد ازحتور در ایا مراسم به سررکار خرود
مىرود و تعدادی دیگر از کارمندان بانک نیز مبرال مىشوند نریجه ایا کره بره سربب
یک اشا خانوادگى  34نفر به کرونا مبرال مىشوند

2

مرااع تقلید معاصر ضما تأکید بر رعایرت مسرائ باداشررى برر تحقرق ضرمان و
حقاحناس در صور ،کوتاهى فروا دادهاند برای مثال دفرر آیت لال سیسررانى در پاسرخ
به ایا سؤال که «اگر شاصى به ایا بیماری مبرال شود یا برخى از عالئم مشکوک بره
کرونا را داشره باشد آیا اایز است با کسانى که از وضعیت او اطالع ندارند اخررالط
کند؟ اگر ایا کار را انجا داد و سبب انرقال ویروس شد در قبال آنان چره مسرئوحیرى
بر عاده دارد؟» پاسخ داد« :اخرالط او با دیگران بهطوری که احرمال انرقرال ویرروس
 1خبرگزاری مشر نیوز؛ «عروسى و عزا با چاشنى مرگ و کرونا»؛ 1399/04/07
https://www.mashreghnews.ir/news/1088299

 2خبرگزاری تابناک؛ «هر مراسم عروسى و عزا  50نفر را کرونایى مىکند»؛ 1399/04/02
https://www.tabnak.ir/fa/news/985902

به آنان واود داشره باشد اایز نیست و اگر چنیا کاری انجا دهد و مواب ابرالی
کسانى شود که از وضعیت او اطالع ندارند ضاما ضررهایى است که بره آنهرا وارد
مىشود و اگر به همیا سبب کسى بر اهر ابرال به ایا بیماری فو ،کند بایرد دیرهاش
را بپردازد»  1مشابه ایا پرسش و پاسخ نسبت به ضمان دیره و هزینرههای درمرانى از
2
دفرر آیت لال مکار شیرازی نیز صادر شده است
مالاحمد نراقى

در بحث توبه مىگوید:

حقاحناس اگر حق بدنى باشد مث ایاکه او را کشره باشى یا زده باشى یا عترو از
او را شکسره باشى یا مجرور کرده باشى؛ پرس واارب اسرت کره تمکریا کنرى ترا
صاحب حق آن را قصاص نماید و آنچه از ترو نسربت بره او صرادر شرده مرحمر

خدا رفت و عجز و إنابه نمود که صاحب حق را راضرى کنرد و طاعرا ،و عبرادا،
بسیار به اا آورد که عوض حق او گردد

3

لزوم رعایت بهداشت برای احترام به حقوق دیگران

با تواه به شرایط حراد حاضرر و پیردایش مروم ادیرد کرونرا و احرمرال پیردایش
مومهای ادید در آینده باید با رعایت پروتک های باداشررى هرم مراقرب سرالمرى
خود و هم حافظ حقو دیگران باشیم تا مبادا مرد ،طرو نى گرفررار ایرا ویرروس
باشیم
امید که با رعایت دسرورهای باداشرى و اخالقرى شراهد اامعرهای سراحم و پویرا و
سرشار از معنویت باشیم

 1سایت رسمى دفرر آیت لال سید على سیسرانى؛ «اسرفرائاتى درباره ویروس کرونا»؛ راب 1441
www.sistani.org/persian/archive/26399

 2ر ک :خبرگزاری فارسنیوز؛ «مرور فراوای مرااع تقلید درباره کرونا»؛ 1399/01/14
www.farsnews.ir/news/139900114000162

 3مال احمد نراقى؛ معرام احسعادة؛ ص 688

بایستگی رعایت حقالناس با محوریت ویروس کرونا

شو که او نیز نسبت به تو به عم آورد یا اینکره بره عجرز و اححرار یرا احسران و
اِنعا او را از خود راضى ساز و اگر دسررسى به ایاها نباشد باز باید بره در خانره

15

فهرست منابع

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
16

کتب
 1اباحنب احمد با محمد؛ مسند أحمد با حنب ؛ تحقیق شعیب ارنووط و دیگرران؛ چرا
اول بیرو :،مؤسسة احرساحة 1416
 2باار محمد با اسماعی ؛ صحیح احبااری؛ تحقیق وزار ،اوقاف مصر؛ چا دو قاهره:
وزار ،اوقاف 1410
 3تمیمى آمدی عبداحواحد با محمد؛ غرراححکم و درراحکلرم؛ تحقیرق سرید ماردی رارایى؛
چا دو قم :دار احکرا ا سالمى 1410
 4شریف احرضى محمد با حسیا؛ ناجاحبالغة؛ تحقیق صربحى صراحح؛ چرا اول قرم :هجرر،
1414
 5صدو محمد با على؛ احروحید؛ تحقیق هاشم حسینى؛ قم :اامعه مدرسیا 1398
 6ررررررررررررررررررررررر؛ کرا ُ ما یحتره احفقیه؛ تحقیق و تصحیح علرى اکبرر غفرار ؛
چا دو قم :اامعه مدرسیا 1413
 7کلینى محمد با یعقو ؛ احکافى؛ تحقیق و تصحیح على اکبرر غفرار و محمرد آخونردی؛
چا چاار تاران :دار احکرب اإلسالمیة 1407
1406
 8فیض کاشانى محمدمحسا؛ احوافى؛ اصفاان :کراباانه اما أمیراحمؤمنیا على
 9مجلسى محمدباقر؛ مرآة احعقول فى شررر أخبرار آلاحرسرول؛ تحقیرق سرید هاشرم رسروحى
محالتى؛ چا دو تاران :دار احکرب اإلسالمیة 1404
 10نراقى مال احمد؛ معرام احسعاده؛ چا ششم قم :هجر1378 ،ش
 11نور حسیا با محمد تقى؛ مسردرك احوسائ و مسرنبط احمسائ ؛ چا  :اول قم :مؤسسه
آل احبیت

1408

سایتها و خبرگزاریها
 1خبرگزاری تابناک؛ «هر مراسم عروسى و عزا  50نفر را کرونایى مىکند»؛  1399/04/02کد
خبر 985902
 2خبرگزاری فارسنیوز؛ «مرور فراوای مرااع تقلید دربراره کرونرا»؛  1399/01/14کرد خبرر:
139900114000162
 3خبرگزاری مشر نیوز؛ «عروسى و عزا با چاشنى مررگ و کرونرا»؛  1399/04/07کرد خبرر:
1088299
 .4سایت رسمى دفرر آیت لال سید على سیسرانى؛ «اسرفرائاتى درباره ویروس کرونا»؛ راب 1441

