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 شود؟می مبتال کرونا ویروس به زمان امام آیا

 1)ایران( احمد موحدی: هنویسند
 19/06/1399: پذیرش                           29/03/1399: دریافت

 چکیده
شیعیان و قائلین به موجود بودن  برخی ذهن در است ممکن کرونا بیماریجهانی  شیوع با

 بیماری این دچار است ممکن هم حضرت آیا که باشد گرفته شکل سؤال این زمانامام 
 110مطابق با آیه  کنند؟می مراجعه پزشک به آیا د،شو بیمار ایشان اگر چنین؟ همشود

 و اکرم پیامبر که شودچنین استنباط می دیگر آیات برخی کلیات کنار درمبارکه کهف  سوره
ی که عصمت و وجودی عظمت همه با عصر ولی حضرت ویژه به و معصوم امامان
 و تمایالت داشتن، جسم و بودن انسان حکم به و بوده انسان خود جنس از یبشر ،دارند

 وقوع .هستند دارا را جسم بر کسالت شدن عارض و بیماری قبیل از انسانی نیازهای
 سوء فردی، هایمراقبت و بهداشت رعایت عدم چونهم عواملی و علل افراد به در بیماری

 معنوی، درجه ترفیع گناهان، کفاره سالم، تغذیه رعایت و اطالع مبه واسطه عد مزاج
 عوامل، این میان که در گیردمی صورت الهی خاص حکمت نیز و امتحان و آزمایش

 دوم گانهسه عوامل اما ممتنع است؛ اوصیای الهی و انبیا حق در نخست گانهسه عوامل
 کسالت و بیماری مثل ایشان هایفتاریگر و ابتالئات برخی در قبولی قابل عامل تواندمی

در عین حال و در پاسخ به  .ندارد پی در نیز شرعی و عقلی باشد و محذور جسمی و بدنی
 دیگر، طرف از و است ابدان به عظیم علم دارای طرف یک از که معصوم سؤال دیگر، امام

 حاذق طبیب دخو که چرا ندارد؛ طبیب به نیازی دارد، مکان و کون عالم در تصرف قدرت
 گرفته تعلق این به خداوند ارادهبنابراین و مطابق با نتایج این تحقیق،  .است طبیبان طبیب و

 راالهی  عدل حکومت داند،که تنها خدا می مناسب زمان در شود تا حفظ زمان امام که
بل که منجر به از دنیا رفتن ایشان تا ق مهلک بیماری یک به بگستراند؛ لذا حضرت جهان بر

 معمولی و عادی هایبیماری به ایشان ابتالی چند هر شد؛ نخواهد مبتال از ظهور شود،
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 و حضرت علم دست به نیز هابیماری گونهاین درماننیست و  شرع و عقل انتظار از دور
 و عقلی این مطلب، استبعاد و است متصور متعال خداوند شفابخشی با و باطنی قدرت
 .ندارد شرعی

 زمان امام کرونا، ویروس دانش، و علم: یواژگان کلید

 مقدمه
 جوالنگاه است، شده معروف اطالعات انفجار عصر به که کنونی عصر در مجازی فضای

 قدرت و توان تمام با که مذهبی شده است باورهای و دین معاندین و مخالفین برای مناسبی
 جابجایی سرعت این با هر چند امروزه .برخیزند خود مقابل طرف با اعتقادی جنگ به

 مختلف ادیان دینی باور یک در خدشه و شبهه یک رسیدن زمان اخبار، و اطالعات
 مقابل، نقطه است و در یافته محسوسی کاهش خاص، هدف مخاطب یک به آسمانی

 تالش دارند؛ اما همواره شبهات این رفع در خود کوشش و سعی با الهی ادیان پیروان
 .است اصالح و کردن درست از آسانتر تر وسریع کاری نمودن ضایع و تخریب
 هاتخریب و شبهات اصلی پیکان ابراهیمی نیز ادیان میان در جاری و عصر در

 و بالندگی که چرا است؛ عشریاثنی شیعه مذهب به ویژه و اسالم دین طرف به
 و ادیان ازآن بیشتر  شکنیدشمن و تر استقوی و بیشتر آن سازیانسان و سرزندگی

 بین از صدد در استثمار موافقان و بشریت آزادی دشمنان لذا ؛است دیگر مذاهب
 القای با مسیر این در و بوده عشریاثنی شیعه مذهب و اسالم دین هایآموزه بردن

 دنیا، سراسر در حقیقت جویای جوانان اذهان نمودن مشوش مسیر در فراوان شبهات
 .هستند تالش و سعی در همواره

 است، مشهور شده مهدویت و گریاصالح و ظهور عصر به هک حاضر عصر
 رسیدن برای که فراوانی سؤاالت مخالفین، و معاندین شبهات کنار در تا شده عاملی

 قرار هدف را تشیع مذهب خصوص به و اسالم دین شود،می مطرح و اظهار حق، به
 فردی از کلیپی مجازی فضای در گذشته، روز چند طی راستا و همین در .دهد
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 در را سؤالی آرام لحنی با که شد پخش مذهب مخالف و متدین غیر ظاهر به
 .کندمی مطرح ولیعصر حضرت شخصی زندگی خصوص
 فراگیر مسئله ضمن دینی کارشناسان از ایعده نظر اظهار موازات به ایشان سؤال

 اذهان در شاید و سائل ذهن دراست،  کرونا بیماری که پیرامون جهان و ایران امروز
و  شود؟می بیمار زمان امام آیا کهاین آن و است گرفته شکل مردم از دیگر برخی

 کند؟می پرستاری و مداوا را حضرت کسی چه است، مثبت پاسخ اگر
الزم  پاسخ در متدین، غیر ظاهر به پرسشگر این مؤدبانه لحن از تقدیر ضمن

 سپس ونمود  اشاره را ینید باورهای در تفریط و افراط و غلو مسئله ابتدا است
 اذهان تانمود  بیان راایشان  بیت اهل و اکرم پیامبر بیماری از تاریخی هاینمونه

 وقوع احتمالی عوامل و علل ادامه نیز در .شود روشن مسئله این به نسبت عمومی
، مزاج سوء فردی، بهداشت رعایت عدم عامل 6 در را معصوم امام در بیماری یک

 بررسی الهی خاص حکمت و امتحان و آزمایش معنوی، درجه ترفیع ،گناهان کفاره
 .کرد تبیین را مسئله این در قبول مورد و منطقی عوامل و علل و نمود

 معصوم امام بیماری چرایی و چیستی تبیین ادامه در پژوهش نیز دوم بخش در
 یبرامعصومین حضرات آیا که شودپرداخته می چالشی و مهم مسئله این به

 مقام دو بررسی و تبیین با مهم سؤال این کردند؟می مراجعه طبیب به خود مداوی
 .خواهد شد نموده واکاوی بیت اهل ایمانی مقام و علمی

 «غلو»مصیبت 
و  انبیاهای مهم مسئله افراط و تفریط در دین و باورهای دینی، همواره یکی از دغدغه

از « غلو»در این میان، مصیبت  و در حق پیروان خویش بوده است اولیای الهی
 جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

 



132  / ( PURE LIFE, Vol. 7, No.22 (Muharram 1442. Shahrivar 1399. September 2020) 

 

 

ّو » ل  و»در فعل مص« غ  رفتن و تجاوز از  افراط، ارتفاع، باال یو به معنا« َغلي َیْغل 
 یقیمت چیز یلذا وقت (۶13 :1412 ،راغب اصفهانیاست؛ )و حدود هر چیز  حد

الت»گویند. یم گران یبه معنا« غال»رود، به آن یمعمول باالتر م از حد  در« غ 
هایی که انسانی را به مرتبه خدایی عبارت است از گروه اصطالح علم فرق و مذاهب

 یا فرد عادی را به مقام پیامبری رسانده باشند.
های غلو آمیز به ایشان بر پیامبران الهی همواره پیروان خود را از دادن نسبت

به اهل که دهد دستور می داوند به پیامبر اکرمگونه که خهمان ؛داشتندحذر می
 :دست از غلو در دین برداریدکتاب بگوید 

ْهَل اْلِکَتاِب اَل َتْغُلوْا ِفي ِدیِنُکْم َواَل َتُقوُلوْا َعَلی الّلِه ِإال  اْلَحقِّ »
َ
 ؛«َیا أ

روی نکنید و درباره ای اهل کتاب در دین خود غلو و زیاده( 1۷1 ،نساء)
 ید.از حق نگویخدا غیر 

 در هشداری فرمودند: نبی مکرم اسالم
یِن َفإ» اُکْم َواْلُغُلو  ِفي الدِّ ینإی  َما َهَلَك َمْن َقْبَلُکْم ِباْلُغُلوِّ ِفي الدِّ  ؛«ن 
از افراط در کار دین بپرهیزید که پیشینیان شما از افراط ( 354 ،الفصاحة نهج)

 در کار دین هالك شدند.

خداوند متعال در دو سوره و با عبارتی واحد به پیامبر خود در همین راستا، 
 دهد:دستور می

 ؛110 ؛ )کهف،«لٌه واِحدن ما إلُهُکْم إأإَلي   َنا َبَشٌر ِمْثُلُکْم ُیوحیأُقْل إن ما »
به مردم بگو همانا من فقط بشری مثل شما هستم  !پیامبر یا( ۶ فصلت،

 شود.به من وحی می که

 سوره شعراء 80مائده و آیه سوره  ۶مثل آیه  ار کلیات برخی آیات دیگره در کناین آی
 ،دعصمت خوبا همه عظمت وجودی و علم و عبودیت و  که پیامبر اکرم رساندمی
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از جنس انسان بوده و به حکم انسان بودن و جسم داشتن، تمام تمایالت و  یبشر
د داشت. از جمله این هاخوراك و پوشاك و خواب را خو از قبیل یانسان ینیازها

به طور کلی و  است حضرتو عارض شدن کسالت بر جسم  یخصوصیات، بیمار
 از لوازم جسم، بیماری است.

 معصوم ائمه مصادیق بیماری
 یبه حکم انسان بودن، تمام تمایالت و نیازها ایشانبیت  و اهل اکرم پیامبر
لذا بیمار شدن ایشان  اند؛ردهک یها زندگرا دارا هستند و مانند سایر انسان یانسان

توان در ایشان را میهای تاریخی از بیماری نمونهدر ادامه  هرگز مستبعد نیست.
  :موارد زیر بیان کرد

 :ندبیمار بود یقبل از رحلت، مدت به نقل از امام صادق پیامبر اکرم -
ِه » َي ِفیهِ َقاَل َرُسوُل الل  ِذي ُتُوفِّ  ؛«ِلي َخِلیِلي... اْدُعوا ِفي َمَرِضِه ال 

 ،کرد رحلت که بیماری آن در پیامبر همانا (29۶ :1ج ،140۷)کلینی، 
 .بخوانید مرا دوست :فرمود

شده بودند  یدر جنگ خیبر دچار چشم درد شدید علی امیرالمؤمنین -
 :شفا گرفته و سپس فرمانده لشکر شدند نبی مکرم یکه با دعا

ْعِطَین  َهِذهِ الر  َخیْ ن  َرُسوَل الّلِه َقاَل َیْوَم أ»
ُ
ُه أَبَر َْل َیَة َغدًا َرُجاًل َیْفَتُح الل 

ُه َوَرُسوُلُه.َع  ُه الل  َه َوَرُسوَلُه َوُیِحب   َلی َیَدْیِه ُیِحب  الل 
  :َفَقاَل 

َ
ِبي َطاِلٍب أ

َ
 ؟ْیَن َعِلي  ْبُن أ

ِه  :َفَقاُلوا  .ُهَو َیْشَتِکي َعْیَنْیهِ َیا َرُسوَل الل 
ْرِسُلوا إ :َقاَل 

َ
ِتَي ِبِه َفَبَصَق رَ َفأ

ُ
ِه ِفي َعْیَنْیِه َو َلْیِه َفأ  ؛«َدَعا َلُه َفَبَرأُسوُل الل 

 (3: 21، ج1403)مجلسی، 
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همانا پیامبر در روز خیبر فرمود: فردا این پرچم را به دست مردی خواهم 
داد که خداوند به دستان او فتح و پیروزی خواهد داد. کسی که خدا و 

پس فرمود:  ا و رسول نیز او را دوست دارند.را دوست دارد و خد رسولش
علی بن ابیطالب کجاست؟ گفتند: ای پیامبر خدا! او دچار درد چشم شده 
است. فرمود: کسی را نزد او بفرستید تا بیاید. پس او را به نزد پیامبر 
آوردند و حضرت آب دهان خود را بر چشمان او مالید و برای او دعا کرد 

 درد او خوب شد.چشم و

 :کندبرای خویش طلب عافیت و سالمتی می چنین حضرتهم -
 ،نهج البالغه؛ )«ْبَدانُلُه اْلُمَعاَفاَة ِفي اْْل أْدَیاِن َکَما َنْس َوَنْسأُلُه اْلُمَعاَفاَة ِفي اْْل »

چنان که از او خواهیم دینمان را سالمت بدارد، آنیمو از او (؛ 99خطبه 
 هامان سالم بماند.خواهیم تنیم

 که نقل مشهور  است:در روز عاشورا  امام سجاد یبیمار -
یًضا َناِئًما َعَلی ِفَراِشهِ »  .َوَکاَن َمِر

ا ُقِتَل اْلُحَسْیُن   .ِشْمُر ْبُن ِذي اْلَجْوَشِن اْقُتُلوا َهَذا َقاَل  َفَلم 
َنْقتُ 

َ
ِه أ ْصَحاِبِه: ُسْبَحاَن الل 

َ
یًضا َلْم َفَقاَل َلُه َرُجٌل ِمْن أ ُل َفًتی َحَدًثا َمِر

 (212: 5ج، 19۶8، زهری ؛ )ابن سعد«ُیَقاِتْل 
 او مریض بود و در بستر بیماری افتاده بود. پس از کشته شدن حسین بن علی،
شمر به سوی علی بن الحسین آمد و گفت: این جوان را بکشید. فردی از 

و در جنگ هم همراهان وی گفت: سبحان الله! آیا جوانی که بیمار است 
شرکت نداشته، بکشیم؟ در این هنگام عمر بن سعد وارد شد و گفت: با 

 این زنان و این بیمار کاری نداشته باشید.
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 :به نقل از امام صادق محمد باقرامام  یبیمار -
ِبي َقاَل ِلي إ»

َ
( 200: 3ج)همان،  ؛...«َیا ُبَني َذاَت َیْوٍم ِفي َمَرِضهِ ن  أ

 م...فرزند ای بیمار بود به من فرمود که لیروزی پدرم در حا

 :فضیل بن یساربه نقل از  جعفر صادقامام  یبیمار -
ِه ِفي َمْرَضٍة َمِرَضَها» ِبي َعْبِد الل 

َ
ُسهَلْم َیْبَق ِمْنُه إ َدَخْلُت َعَلی أ

ْ
 ؛...«ال  َرأ

وقتی امام صادق بیمار بود بر ایشان وارد  (24۶: 2، ج140۷کلینی، )
 نحیف و الغر شده بود. جسم ایشان به علت بیماریکه  ر حالیشدم، د

 :به نقل از ابوهاشم جعفری جعفر هادیامام  یبیمار -
ُبو 

َ
ِد ْبِن َحْمَزة...َوإ اْلَحَسِن ِفي َمَرِضهِ َبَعَث إَلي  أ  (5۶۷: 4؛ )همان، ج«َلی ُمَحم 

 .فرستادنبال من و محمد بن حمزه مریض بود، کسی را به دحضرت که  زمانی

به  گر گرفتاری حضرات معصومینبیان تاریخی هایاین گزارشتمامی 
و منافاتی با مقامات معنوی و باطنی  بودهانسان بودن  یاقتضا است کهبیماری 

 .ندارد ایشان
است، مانند  کرمکه آخرین وصی پیامبر انیز  بر این اساس، امام عصر

 یها ممکن است دچار عوارض جسمانکرده و مانند سایر انسان یسایر ائمه زندگ
 نظام اسباب و مسببات عالم را به هم بریزد.  حضرتقرار نیست ؛ چرا که شود

شود. در این عّلی و معلولی اداره مینظام عالم بر اساس اسباب و مسببات و 
قانون الهی، هیچ فردی مستثنی نیست و هیچ اتفاقی خارج از چارچوب اسباب و 

 و موارد معجزه و خرق عادت نیز به اذن الهی است. ی پیونددمسببات به وقوع نم
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  فرماید:در این زمینه می امام صادق
؛ «ٍء َسَبباً ْسَباٍب َفَجَعَل ِلُکلِّ َشْي أْشَیاَء إال  بِ ْن ُیْجِرَي اْْل أُه َبی الل  أ»
 ها روانخدا از آن ابا دارد که چیزها را جز به اسباب آن (183: 1همان، ج)

 گرداند، این است که برای هر چیز سببی قرار داد.
ست، به بیماری که جزئی از همین عالم ا زمانممکن است امام  بنابراین

 البته بیماری حضرت شود؛که برای سالمتی حضرت دعا  لذا چنین خواسته شده ؛مبتال شود
 ی ثباتروی زمین، برا در ایشانچرا که وجود فیزیکی  ،مهِلک نخواهد بود به صورت

 فرمودند: که امام باقر چنانآن؛ ناپذیر استامری ضروری و اجتناب ارض و سماء
ْرُض َیْومًا ِباَل ِإَماٍم »

َ
ُه َلْو َبِقَیِت اْْل َبُهُم الل  ْهِلَها َوَلَعذ 

َ
ا َلَساَخْت ِبأ ِمن 

اگر زمین روزی خالی از  (204: 1ج ،1395ابن بابویه، ؛ )«َشدِّ َعَذاِبهِبأ
بیت باشد، زمین اهل خود را فرو خواهد برد و خداوند  می از ما اهلاما

 مردم روی زمین را به شدیدترین وجه عذاب خواهد نمود.

 معصوم ائمهعلل و عوامل احتمالی وقوع بیماری در 

 که عروض بیماری و کسالت بر ائمه معصومین در بخش قبل اثبات شد
 چنیننیز  ر خصوص امام زمانلذا د است؛بلکه محقق شده  بوده و لمحتم

از  ایشان بیت حال ممکن است کسی سؤال کند آیا پیامبر و اهلبا این است؛ 
که به بیماری و کسالت دچار شدند یا عامل  رعایت مسائل بهداشتی غافل شدند

 ؟دیگری در کار بوده است
ت که در پاسخ باید بگوئیم که وقوع بیماری در افراد، بسته به علل و عواملی اس

و یا  تا مشخص شود بیماری ائمه معصومین شودبه چند نمونه اشاره می ادامهدر 
 از کدام نوع است. عصرشخص امام 
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 های فردیعدم رعایت بهداشت و مراقبت .1
ها، عدم توجه به بهداشت فردی در ترین علل و عوامل بیماری در انساناز مهم

که  (33)ر. ک: احزاب،  ریفه تطهیرزندگی شخصی و اجتماعی است. در کنار آیه ش
را از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی پاک ساخته است؛  حضرات معصومین

رعایت بهداشت و  از حیثگر این نکته است که بیان ایشانبازنگری در سیره عملی 
 آثار در باالترین درجه بودند که صحت این مطلب با بررسیهای فردی مراقبت

  شود.ان آشکار میتاریخی و سیره ایش
« ةوسن ةمکارم أخالقه وسیر»عنوان  بابابی  1۶جلد در  «بحار األنوار» صاحب

پرداخته؛  خالق و سیره فردی نبی مکرم اسالمای از امجموعهبه بررسی  دارد که
یک نمونه به  اختصاربرای رعایت که در این بخش رعایت مسائل بهداشتی از جمله 
 :شوداشاره می

ًة َقْبَل َنْوِمِه َو َیْسَتاُك ُکل  َلْیَلٍة َثاَلَث َمر   َکاَن َو » َنْوِمِه ًة ِإَذا َقاَم ِمْن َمر  اٍت َمر 
ًة َقْبَل ُخُروِجِه إمَ إَلی ِوْرِدهِ َو  ْبحر   ،1403؛ )مجلسی، «َلی َصاَلِة الص 

های خود را مسواک پیامبر همواره در هر روز سه مرتبه دندان (254: 1۶ج
شد و یکبار قبل یکبار قبل از خواب، یکبار وقتی از خواب بلند می: زدمی

 از نماز صبح.
تند، در رعایت هس که تالی تلو پیامبر اعظم بیت اهلدر همین راستا، 
با  تا جایی که و مقدم بودند پیشتاز حضرتبه یادگار مانده از  آداب و سنن اسالمی

شود عامل فردی در عدم رعایت یروشن م های سیره،در کتاب مطالعه سیره عملی
 منتفی است. بیت و اهل مسائل بهداشتی، در حق پیامبر
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 سوء مزاج )عدم اطالع و رعایت تغذیه سالم( .2
 فرماید:می قرآن کریم در وصف علمی نبی مکرم اسالم

ُه َعَلی اْلُمْؤِمنیَن إ َلَقْد َمن  » ْنُفِسِهْم الل 
َ
َیْتُلوا  ْذ َبَعَث فیِهْم َرُسواًل ِمْن أ

یِهْم َو  ُمُهُم اْلِکتاَب َواْلِحْکَمَة َوإُیَع َعَلْیِهْم آیاِتِه َوُیَزکِّ ْن کاُنوا ِمْن َقْبُل لِّ
خداوند بر مؤمنان منت گذارد  (164؛ )آل عمران، «َضالٍل ُمبین َلفي

ها پیامبری از جنس خودشان برانگیخت که آیات هنگامی که در میان آن
پیش از  هر چند ،ها بیاموزداند و کتاب و حکمت به آنها بخواو را بر آن

 آن در گمراهی آشکار بودند.

 :چنین پیامبری با این سطح از مقام نزد خدای متعال فرمودند
ْبَدان»

َ
ْدَیاِن َو ِعْلُم اْْل

َ
: 1، ج1403؛ )مجلسی، «اْلِعْلُم ِعْلَماِن ِعْلُم اْْل

 شناسی.علم انسان شناسی وعلم دین :علم بر دو گونه است (220

هَ  به سلمة بن که امام باقراز طرفی، با توجه به این کالم  َتیَبة یل وک   :ندفرمود حکم بن ع 
َقا َو » َبا َفاَل َشرِّ ْهَل ال  َشْیئًا َخَرَج ِمْن ِعنْ  َتِجَداِن ِعْلمًا َصِحیحًا إَغرِّ

َ
ِدَنا أ

علم بگردید،  شرق و غرب عالم را (399: 1، ج140۷؛ )کلینی، «اْلَبْیِت 
 بیت منتشر شده است. که از نزد ما اهلکنید مگر اینصحیحی را پیدا نمی

از مزاج و  بیت و اهل پیامبراطالعی اطالعی یا کمجایی برای ادعای بی
چرا که علم کون و مکان در ؛ ماندمناسب با بدن انسان باقی نمیو  تغذیه سالم

 .یار ایشان استاخت

 )کفاره گناهان(  تاوان گناهان گذشته .3
اسباب  -چه خیر و چه شر -دهدهایی که در این عالم رخ میهحوادث و پدید

شود؛ گاهی سبب و عامل بیماری، گناهی است که بشر مرتکب می؛ گوناگونی دارد
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نادرست بشر گونه که بسیاری از ابتالئات و مشکالت زیستی از ناحیه عملکرد همان
 :بوده است

اِس ِلُیذیَقُهْم َبْعَض ِفي اْلَبرِّ َو َهَر اْلَفساُد َظ » ْیِدي الن 
َ
اْلَبْحِر ِبما َکَسَبْت أ

ذي  ُهْم َیْرِجُعونال  فساد در خشکی و دریا به  (41؛ )روم، «َعِمُلوا َلَعل 
خواهد ، خدا میاست اند آشکار شدهخاطر کارهایی که مردم انجام داده

 ید بازگردند.شا ،ها بچشاندنتیجه بعضی از اعمال را به آن

ین یک شود و اها میگیر انساندامن گناهانآیه شریفه، آثار وضعی برخی  مطابق
 :سنت و قانون حتمی الهی است

َه َلْیَس َفَما َزاَلْت ِنْعَمٌة َواَل َنَضاَرُة َعْیٍش إال  ِبُذُنوٍب اْجَتَرُحوا إ» ن  الل 
ٍم ِلْلَعِبید هیچ نعمت و شادابی  (624: 2ج ،1362؛ )ابن بابویه، «ِبَظال 

انی که مرتکب شدند. همانا زندگی از دست نرفت، مگر به سبب گناه
 کند.به بندگان ستم نمی خداوند

گیر برخی گناهکاران تواند یکی از همان آثار وضعی باشد که دامنمی بیماری
 .پاک کرده و گناهانشان را بیامرزدها را در دنیا شود تا آنمی

 رمودند:ف اکرمپیامبر 
ُنوب» ْقُم َیْمُحو الذ   یبیمار( 244: 64، ج1403؛ )مجلسی، «الس 

 کند.یگناهان را نابود م

از  بیت و اهل پیامبربه ویژه آیه تطهیر،  به حکم قرآن کریم در آیات متعدد
 .گناه و معصیت پاک و مبرا هستند

 نویسد:از مفسرین اهل سنت ذیل آیه تطهیر می« آلوسی»
م الذنوب والمعاصي فیما علی ما قیل إنما یرید الله لیذهب عنک المعنی»

ن إنما یرید سبحانه لیذهب عنکم الرجس ویصونکم م يوالمعن نهاکم
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 (12 :22 ، ج1415؛ )آلوسی، «نهی جل شأنهالمعاصي صونا بلیغا فیما أمر و
چه گفته شده این است که خداوند منحصرًا گناه و بر آن معنی آیه بنا

یعنی همانا خداوند اراده  ،اهی خود را از شما برداشته استر نومعصیت د
چه کرده از شما اهل بیت آلودگی را برطرف سازد و شما را از گناه در آن

 امر و نهی کرده، مصون بدارد.

به شرح زیر را  بیت روایتی، مصداق اهل بیانبا  نیز« مسلمصحیح » صاحب
 مشخص کرده است:

ٌل من َشْعر  َأْسَوَد َفَجاَء  قالت َعاِئَشة  َخَرَج » َرحَّ النبي َغَداًة َوَعَلْیِه ِمْرٌط م 
مَّ َجاَءْت َفاِطَمة   َسْین  َفَدَخَل معه ث  مَّ جاء اْلح  اْلَحَسن  بن َعِليٍّ َفَأْدَخَله  ث 

مَّ قال مَّ جاء َعِليٌّ َفَأْدَخَله  ث  یُد الله ِلُیْذِهَب َعْنُکْم » َفَأْدَخَلَها ث   إنما ُیِر
َرُکْم َتْطِهیًرا ْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ

َ
ْجَس أ  ،13۷4 قشیري، یسابورين) ؛«الرِّ

بیرون رفتند و بر روی صبح شه گفت رسول خدا هنگام یعا (1883: 4ج
او  وپس حسن بن علی آمد  ،دار از موی سیاه بوددوش ایشان عبایی طرح

علی آمد او را  پس  ،وارد کردپس حسین آمد  و او را  ،زیر عبا گرفترا 
ها را خواهد از شما اهل بیت پلیدیسپس فرمود: خداوند می و وارد کرد

 دور کند و شما را پاک نماید.

 نویسد: می شیخ صدوق بر این اساس،
أّنهم معصومون مطّهرون  اعتقادنا في األنبیاء والرسل واألئّمة والمالئکة»

 (96 :1414؛ )ابن بابویه، «کبیراال ذنبون ذنبا ال صغیرا وأّنهم ال یمن کل دنس و
بیت و مالئکه این  اعتقاد ما شیعیان در حق انبیاء و پیامبران و ائمه اهل

و هیچ گناهی  هستندها معصوم هستند و از هر گناهی پاک است که آن
 چه گناه کوچک و چه گناه بزرگ. ،شوندمرتکب نمی
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گناه و مسئله کفاره  شدند، به خاطردچار بیماری می بیت بنابراین اگر اهل
 گناه نبوده است.

 ترفیع درجه معنوی .4
 که نه از مسائل بهداشتی غفلت کرده در حالی ؛شودگاهی انسان گرفتار بیماری می

اطالع بوده و نه گناهکار بوده که بیماری او کفاره گناهانش نه از تغذیه سالم بی و
داش اخروی رای اجر و پاب ها، اصابت بیماری به شخصگونه گرفتاریباشد. در این

 ست.و ترفیع درجه معنوی او
صاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة » درباره آیه از امام صادق گویدعلی بن رئاب می

َ
َوما أ

ْیِدیُکْم 
َ
چه از مصائب به علی و اهل بیت بعد او که آیا آن پرسیدم« َفِبما َکَسَبْت أ

که ایشان اهل بیت  لیدر حا شوندرسد، به خاطر گناهانی است که مرتکب میمی
 ؟ حضرت چنین پاسخ داد:عصمت هستند و از ارتکاب گناه معصوم هستند

ِه َو ن  إ» ِه َکاَن َیُتوُب إَلی الل  َة َلْیَلٍة ِمائَ َتْغِفُرهُ ِفي ُکلِّ َیْوٍم َو َیْس َرُسوَل الل 
ٍة ِمْن َغْیِر َذْنٍب إ ْوِلَیاَءهُ ِباْلَمَصائِ َمر 

َ
َه َیُخص  أ ُجَرُه ن  الل 

ْ
ْم َعَلْیَها ِب ِلَیأ

پیامبر خدا در هر روز و  (450: 2، ج140۷؛ )کلینی، «ِمْن َغْیِر َذْنٍب 
که هیچ  صد مرتبه به درگاه الهی توبه و استغفار می کرد، در حالی شب

که گناهی مرتکب نشده بود. همانا خداوند بندگان خاص خود را بدون این
 دهد.ها پاداش کند تا به آنب میگناه کرده باشند، مبتال به مصائ

 آزمایش و ابتالی الهی  .5
 فرماید:قرآن کریم می

ْن ُیْترَ »
َ
اُس أ َحِسَب الن 

َ
ا َو أ ْن َیُقوُلوا آَمن 

َ
 (2)عنکبوت، ؛ «ُهْم ال ُیْفَتُنوَن ُکوا أ

ر خداوند های دیگجریان برخی بالها مثل بیماری بر اساس برخی سنت
. این قانون الهی، عمومی است و مختص است مثل سنت امتحان و ابتال



142  / ( PURE LIFE, Vol. 7, No.22 (Muharram 1442. Shahrivar 1399. September 2020) 

 

 

شود و و اولیای الهی نیز می حتی شامل انبیا ،فرد یا گروه خاصی نیست
 تر نیز باشد. تر و مشکلچه بسا امتحان ایشان سخت

 فرمودند:در همین ارتباط  صادقامام 
ون» وَن ُثم  اْلَوِصی  ِبی  اِس َباَلًء الن  َشد  الن 

َ
ن  أ

َ
 (259: 2، ج140۷، ؛ )کلینی«أ

 هستند. انبیا و سپس اوصیا ، و گرفتاریترین مردم از نظر بالسخت

این  ؛مورد امتحان به خدا نسبت داده شده است 20در قرآن کریم، متجاوز از 
و ای شکوفا کردن استعدادهای نهفته قانون کلی و سنت دائمی پروردگار است که بر

 :زمایدآرش بندگان، آنان را میاز قوه به فعل رساندن و در نتیجه پرو
رِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنًة َوإ ُکل  »  ؛«َلْینا ُتْرَجُعونَنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُکْم ِبالش 

ها و و ما شما را با بدي چشدهر انسانی طعم مرگ را می (35)انبیاء، 
 گردید.و سرانجام به سوی ما باز می کنیمها آزمایش مینیکي

رسیدن به کمال آفریده و این مقام را باید  یخداوند انسان را براه طور کلی، ب
ها قوه انسان ، بلکهشودیعطا نم یاین مقام به رایگان به کس ؛ از طرفیکسب کند

استعداد را شکوفا کنند و استعدادها در باید این  یرسیدن به این مقام را دارند ول
 گردد.یا مها ظاهر شده و شکوفیابتالها و سخت

گویای این حقیقت است که هر یك از پیامبران به سهم خود در کریم قرآن 
قبل از رسیدن به  ایشانحتی جمعی از  و های شدیدی قرار گرفتندکوران آزمایش

و  ورزیده شوندهای مختلف داشتند تا مقام رسالت، یك دوران طوالنی از آزمایش
 (13۷4مکارم شیرازی، ) دا کنند.برای رهبری و هدایت خلق آمادگی کامل پی

نیز از این قانون و قاعده کلی الهی مستثنی نیستند و چه بسا  ائمه معصومین
چنین گونه که در روایتی همان ؛برای امتحان و آزمایش، دچار بیماری نیز بشوند

برادران و  دچار بیماری شده بودند و جمعی از روزی امیرالمؤمنین آمده است که
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که  حالتان چطور است ای امیر مؤمنانعرض کردند:  ه وعیادتش آمدیاران به 
که  ند: این سخن شایسته مثل شما نیستگفت هاآنحضرت فرمود: شر است. 

 فرمود: در پاسخ، چنین حضرت
رِّ َو » َه َیُقوُل َوَنْبُلوُکْم ِبالش  ُة َواْلِغَنی اْلَخْیِر ِفتْ إن  الل  ح  َنًة َفاْلَخْیُر الصِّ

خداوند متعال  (213: 5، ج1403؛ )مجلسی، «اْلَفْقرر  اْلَمَرُض َو َوالش  
کنیم، خیر تندرستی است و گوید ما شما را با شر و خیر آزمایش میمی
 نیازی و شر بیماری و فقر است.بی

 حکمت خاص الهی  .6
بر اساس اصل حسن و قبح عقلی، ارتکاب فعل قبیح از سوی خداوند محال 

 نیز که فاقد غایت باشد، عبث و لغو است و انجام فعل عبث چرا که فعلی ؛است
غایتمند بوده و دارای غرض و حکمت  قبیح است. در نتیجه تمام افعال الهی عقالً 

گاه نباشد چرا که دانش انسان  ،است؛ هر چند بشر به غرض و حکمت افعال الهی آ
 (85. )ر. ک: اسراء، محدود و اندك استعادی، 

با توجه به  چون بیماریهای طبیعی همی ناشی از پدیدههابالیا و مصیبت
ین خالی از غایات معقول نیست؛ هر چند ممکن است ا غایتمندی افعال الهی

 ای شوم و شر تلقی شود.و یا در ابتدای امر، پدیده غایات برای نوع بشر مخفی باشد
نیست و  دانیز از این قاعده ج بیت و اهل بیمار شدن پیامبربر این اساس، 

و یا اغراض دیگری که حکمتش بر  ایشانهیت مدعی اال نچه بسا برای طرد غالیا
 نوع بشر پوشیده است، باشد.

 بندیجمع -
عامل عدم رعایت  3در بیان علل و عوامل ابتال به بیماری و مرض، مشخص شد 

 بیت و اهل پیامبردر حق  رعایت تغذیه سالم و کفاره گناهانبهداشت فردی، عدم 
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و حکمت خاص  فیع درجه معنوی، آزمایش و امتحانعامل تر 3است؛ اما متنع م
و اولیای  های انبیاتواند عامل قابل قبولی در برخی ابتالئات و گرفتاریالهی می

 نیزالهی مثل بیماری و کسالت بدنی و جسمی باشد و هیچ محذور عقلی و شرعی 
 .نداشته باشددر پی 

 کردند؟اوی خود به طبیب مراجعه میبرای مد آیا حضرات معصومین
 شودپرسش دیگری که طرح می، امکان بیماری در امام معصوم نمشخص شد پس از

 کردند؟برای مداوی خود به طبیب مراجعه می این است که آیا حضرات معصومین
تا  ؛ چرا کهاخت حقیقی امام و مقام امامت استدر گرو شن پرسشپاسخ به این 

ه این سؤال قدری ژه امام در عرصه کائنات مبّین نشود، پاسخ بمقام و جایگاه وی
ای مختصر به این دو اشارهکه با توجه به اقتضائات این مقاله،  مشکل خواهد بود

تا روشن شود امام معصوم که خود از یک طرف دارای  شودمیو ایمانی  علمی مقام
نیازی و مکان دارد، علم به ابدان است و از طرف دیگر قدرت تصرف در عالم کون 

 طبیب حاذق و طبیب طبیبان است.، به طبیب ندارد؛ چرا که خود
 بیت مقام علمی اهل .1

 بیت و اهل پیامبرشود که با پژوهش در منابع مستند و معتبر، چنین دریافت می
 به علل و اسباب عاَلم، عاِلم بودند و نیازی به غیر نداشتند. 

 روایتی گویا فرمودند: در امام صادقدر همین ارتباط، 
َبی الل  »
َ
ْشَیاَء إال  بِ أ

َ
ْن ُیْجِرَي اْْل

َ
ٍء َسَببًا َعَل ِلُکلِّ َشْي ْسَباٍب َفَج أُه أ

َجَعَل ِلُکلِّ ِعْلٍم َعَل ِلُکلِّ َشْرٍح ِعْلمًا َو َج َعَل ِلُکلِّ َسَبٍب َشْرحًا َو َج َو 
ِه َو َنْحن َجِهَلُه َمْن َرَفُه َو َبابًا َناِطقًا َعَرَفُه َمْن َع  ؛ «َجِهَلُه َذاَك َرُسوُل الل 

خدا از آن ابا دارد که چیزها را جز به اسباب  (183: 1، ج140۷)کلینی، 
 ببی قرار داد و برای هر سببگرداند، این است که برای هر چیز سها روانآن
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 گویا که هر کس او راو برای هر دانشی دربی  شرحی و برای هر شرح دانشی
 نشناخت. این پیامبر است و ما. ،و هر که او را نشناخت اختشن ،شناخت

از  شنیدم که هنگام دیدار گروهی از امام صادق گویدیحیی بن عبد الله می
 مردم کوفه با ایشان فرمودند:

ُه َعْن َرُس » َخُذوا ِعْلَمُهْم ُکل 
َ
اِس َیُقوُلوَن أ ِه َفَعِمُلوا ِبِه َعَجبًا ِللن  وِل الل 

ْهَل اْلبَ ْوا َو َواْهَتَد 
َ
ا أ ن 

َ
ُخْذ ِعْلَمُه َوَلْم َنْهَتِد ِبِه َو َیَرْوَن أ

ْ
ْهُلُه  َنْحنْیِت َلْم َنأ

َ
أ

ُتُه ِفي َمنَ َو  ی  ْنِزَل اْلَوْحُي َوِمْن ِعْنِدَنا َخَرَج إُذرِّ
ُ
َفَتَراُهْم َلی الن  اِزِلَنا أ

َ
اِس اْلِعْلُم أ

از  (122 :1413مفید، ؛ )«ن  َهَذا ُمَحالَنا إَعِلُموا َواْهَتَدْوا َوَجِهْلَنا َوَضَللْ 
ل اند و بدان عمگویند همه علم خود را از پیامبر گرفتهشگفتم! میمردمان در

کنند که ما اهل بیت پیامبر، و چنان تصور می اندکرده و به راه هدایت رسیده
رزندان او ایم، در صورتی که ما کسان او و فعلم او را نگرفته و به آن راه نیافته

های ما فرود آمد و علم از نزد ما به جانب مردم بیرون هستیم که وحی در خانه
یافته باشند و ما نادان و گمراه باشیم؟ این ایشان دانسته و راهشود آیا می رفت.

 محال است.

درباره علم عالم، پیامبران و اوصیای الهی  در پاسخ به سؤال جابر امام صادق
 :ه و فرمودندم زمین و آسمان دانستالم به تمارا ع

ْنِبَیاِء َو »
َ
ْوِصَیاِء َخْمَس إن  ِفي اْْل

َ
یَماِن اْْل ْرَواٍح ُروَح اْلُقُدِس َوُروَح اْلِ

َ
َة أ

ِة َو  ْهَوِة َفِبُروِح اْلُقُدِس َیا َجاِبُر َوُروَح اْلَحَیاِة َوُروَح اْلُقو  َعَرُفوا ُروَح الش 
َریَلی مَ َما َتْحَت اْلَعْرِش إ  (2۷2: 1، ج140۷)کلینی،  .«ا َتْحَت الث 

هاَو »درباره آیه شریفه  وقتی از امام صادق چنینهم ْسماَء ُکل 
َ
َم آَدَم اْْل « َعل 

 فرمودند: چنین چیست؟« اسماء»پرسیدند که مراد از 
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َجِر َو » َباِت َوالش  ْوِدَیِة َوالن 
َ
ْسَماُء اْْل

َ
ْرضأ

َ
عیاشی، ؛ )«اْلِجَباِل ِمَن اْْل

  (32: 1ج ،1380
 ،ها استمضار و خواص آن که مساوق با مسمی آن… م نبات، شجر واسبنابراین، 

 .انددشناسد و هم دوای هر بیماری را مییعنی امام، هم بیماری را می باشد؛می

 بیت مقام معنوی اهل .2
مقام -اما با روح و نفس قدسی خویش ؛شودیک انسان کامل جسمش مریض می

 کند.در این عالم تصرف می -والیت
 :فرمایندمی امام صادق

ْهَل إ»
َ
َه َجَعَل َواَلَیَتَنا أ ُقْطَب َجِمیِع اْلُکُتِب اْلَبْیِت ُقْطَب اْلُقْرآِن َو  ن  الل 

؛ «یَمانَتِدیُر ُمْحَکُم اْلُقْرآِن َوِبَها ُیوَهُب اْلُکُتُب َوَیْسَتِبیُن اْل َعَلْیَها َیْس 
خدا والیت ما اهل بیت را قطب قرآن و قطب  (5: 1ج ،1380عیاشی، )

گرد این موضوع  محکمات قرآن بر ،های آسمانی قرار دادهمه کتاب
 شود.و ایمان از آن آشکار می ها به آن اشاره کردهو کتاب گرددمی

رسد که به مقامی می ،همین انسانی که از جسم بشری برخوردار استبنابراین، 
دیگران از  ها شفای خود وود در کائنات تصرف کند که یکی از آنتواند با روح خمی

برای  بلکه ؛باشد مقام اختصاصی معصومینکه ایننه  بیماری است. این مقام
 ، ثابت است؛ هر چندکنندافراد معمولی نیز که رعایت تقوا نموده و معصیت خدا نمی

 در مقام رفیعی قرار دارند. بیت اهل
 :نویسندچنین می« ای بر مکاسبحاشیه» برجسته درفقهای ز ا کمپانی آیت الله
نیة علی جمیع األمور التکوینیة السلطنة الباطلهم الوالیة المعنویة و»
ائمه اطهار والیت معنوی و  (3۷9 :2، ج1418 ؛ )کمپانی،«التشریعیةو

ین و تشریع دارند.  سلطنت باطنی بر تمام امور تکو
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 د:ننویسخود می «صباح الفقاههم»آیت الله خوئی نیز در کتاب 
الشبهة في والیتهم علی المخلوق باجمعهم کما یظهر من االخبار »

إذ لوالهم  هم واسطة في االیجاد وبهم الوجود وهم السبب في الخلقلکون
بهم وجودهم وهم الواسطة لما خلق الناس کلهم وانما خلقوا الجلهم و

خوئي، موسوی ؛ )«الخالقبل لهم الوالیة التکوینیة لمادون  في افاضة
و ز مقام علمی و ایمانی رسیده فردی که به این درجه ا (3۶ :۶ج ،13۷4

خداوند برای هدایت و رشد و تعالی افراد جامعه باشد، نادانی و یا فرستاده 
 از بیماری و راه درمان آن، قابل پذیرش نیست. اطالعیکم

سنت مملو از آن است،  شیعه و اهل آثارکه  بیت در کنار مقامات علمی اهل
به نیز  نه فقط در حال حیات که بعد از ممات، کرامت و تصرف در عالم امکان

گر عظمت روحی و باطنی این از ایشان رؤیت و ثبت شده است که نشان فراوانی
ترین از بدیهی که شفا و درمان بیماری خود و دیگران؛ از جمله ذوات مقدس است

 تصرفات است.
قبر که با بیان این -دانشمندان اهل سنت و عالم رجالی معروفاز  -ابن حبان

علی بن موسی الرضا در طوس کنار قبر هارون الرشید قرار گرفته است و زیارتگاه 
 : نویسد، چنین میت و من مکرر آن را زیارت کرده اممعروفی اس
وَسی » ة ِفي َوقت مَقامي بطوس فزرت قبر َعلّي بن م  َما حلت ِبي شدَّ

ة ودعوت الله إَزاَلتَها َعنی إَضا الر   الَّ أستجیب لي وزالت َعنی ِتْلَك الشدَّ
ة علی الله أماتنا ...َوَهَذا َشْيء جربته مَراًرا َفَوَجدته َکَذِلك  المصطفي محبَّ

در مدتی که در طوس ساکن  (45۷ :8، ج1395ان، حب )ابن؛«َبیته َوأهل
ر علی بن موسی الرضا را بودم، هر گاه مشکلی برایم پیش می آمد، قب

وقت  کردم که در اسرعکردم و رفع مشکلم را از خداوند طلب میزیارت می
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له را ئمسشد. من این رسید و گرفتاریم برطرف میام به اجابت میخواسته
 خداوند ما را با محبت مصطفی و خاندانش بمیراند. ام.بارها تجربه کرده

 گیرینتیجه
 مناسب زمان در تا شود حفظ زمان امام که گرفته لقتع این به خداوند اراده

 مبتال مهلک بیماری یک به حضرت بنابراین ؛بگستراند جهان بر را عدل حکومت
 که ایجنبه آن از که دارد وجود امکان این عقلی نظر از در عین حال،. شد نخواهد

که  ودش کسالتی و ناراحتی دچار است ممکن بدناین  ،دارد بدنی و جسم ایشان
 برطرف داده رخ هم اگر یا ندهد رخ حضرت برای کسالت کهاین برای الزم است

 کرد و برای سالمتی حضرت صدقه داد. دعا شود،
 معصوم امام که ایگسترده علم و تکوینی والیت ادله با که است این مهم نکته

هم  کرامت، و عادی غیر صورت به تواندمی و داندمی را درمان راه حضرت دارد،
 به که طبیعی هایراه از تواندمی هم و کند نابود دیگران یا خودش در را بیماری این
 خاطر به؛ هر چند ممکن است کند درمان را دیگران و خود بیماری دارد، علم آن

 .نکند استفاده درمان این از دیگر دلیل هر به یا خواهدنمی خدا که هاییمصلحت
 است مقاله خواهد بود؛ نقل این ختام مفید، حسن شیخ «اختصاص» روایت

 طبیب فرمودند امر حضرت کردند، پیدا فصد به نیاز رضا امام غالمان زمانی
و به طبیبان   کند فصد را مخصوصی رگ غالمان، از کدام هر برای و شود حاضر

 چنین فرمودند:
ا» هَ  اْلَغِد  ِمَن  َکاَن  َفَلم  اِء اْْلِط  َبْعِض  إَلی أُبواْلَحَسِن  َوج   اْفِصْد  َلهُ  َفَقاَل  ب 

 اَل  َیاِسُر  َیا َقاَل  ُثم   َوَکَذا َکَذا ِعْرَق  ُفاَلناً  َواْفِصْد  َوَکَذا َکَذا ِعْرَق  ُفاَلناً 
ْنَت  َتْفَتِصْد 

َ
 رضا امام( 1413؛ )مفید، «َیِدي َفَوِرَمْت  َفاْفَتَصْدُت  َقاَل  أ

 ،کن فصد را مغال فالن رگ آن و رگ این فرمودند و کردند پزشکان به رو
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 تو! یاسر ای: فرمود یاسر به سپس ،کن فصد را غالم این رگ آن و رگ این
 .کرد ورم دستم و کردم فصد من ولی گویدمی یاسر! نکن فصد
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