
گــروه اندیشه-حوادثی مانند همین شیوع 
بیماری ویروسی کرونا که پیش می آید، برای 
انسان درس هــای فراوانی دارد. مؤمن دنیا را 
کالس درس می داند و انسان، دانش آموز مدرسه 
هستی است؛ به این دنیا آمده ایم تا چیزهایی 
را یاد بگیریم تا در عالم دیگر، از این آموخته ها 
استفاده کنیم و یک زندگی شاد و نورانی داشته 
باشیم و هر چیزی را باید وسیله درس گرفتن 
قرارداد. بهترین درس گرفتن، درس گرفتن در 
میدان عمل است نه در کالس درس.شیوع کرونا 
که زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار داده، میدان 
عملی است که به ما درس هایی می دهد؛ یکی از 
این درس ها، قدرت نمایی خدا و متقاباًل، عجز 
و ضعف انسان است. بشر فراموش می کند که 
ضعیف، محتاج و بنده است، قدرت مطلق ندارد. 
اُس َأْنُتُم اْلُفَقراُء  خدای متعال می گوید: »یا َأُیَّها الَنّ
ُ ُهَو اْلَغِنُيّ اْلَحِمیُد«)فاطر-15(؛  ِ َو الَلّ ِإَلی الَلّ
ای مردم شما فقر محض هستید؛ عین احتیاج 
هستید، خداست که بی نیاز است. برای این که 
انسان به این معرفت دست پیدا کند، باید آیاتی 
ــار را  ــروردگ ــدرت پ باشد کــه ضعف انــســان و ق
نشان بدهد، سبک انبیا نیز چنین بوده است. 
»َو ُیُروُهْم آَیاِت َاْلَمْقِدَرِة «)نهج البالغه-خطبه 
ــدرت خــداونــد را  ــردم نشانه های ق ــک(، به م ی
نشان می دهند؛ حادثه هایی که پیش می آید، 
از نشانه های قــدرت پروردگار و از نشانه های 
ضعف و عجز انسان است. امیرمؤمنان)ع( در 
ُروا في َعظیِم  نهج البالغه فرموده است: »لو َفَكّ
ریِق  الَطّ إَلی  عَمِة َلَرَجُعوا  الِنّ الُقدرِة و َجسیِم 
ــذاَب الَحریِق«)خطبه - 184( اگر  و خاُفوا َع
مردم معرفت پیدا می کردند، نسبت به قدرت 
عظیم پروردگار و نسبت به نعمت های بزرگ 
پروردگار، همه توبه می کردند و به راه می آمدند. 
این ماجرای شیوع کرونا، هر دو را نشان می دهد؛ 
هم ضعف و عجز انسان را و هم قدرت نمایی 
پــروردگــار را. باید بدانیم غرق در نعمتیم و از 
مهم ترین نعمت ها، نعمت سالمتی است؛ این 
که من سالمم یعنی صدها بیماری و بال از من دور 
است که تا بیماری نیاید متوجه نعمت سالمتی 
نیستم؛ در دعــای کمیل می خوانیم: »كم من 

فادح من البالء اقلته«.

خطرناک تر از بیماری جسمی     
امیرالمؤمنین )ع( در نهج البالغه فرموده است: 
الفاقة  البالء الفاقة، وأشّد ِمَن  ــَن  ِم »أال وإّن 
مــرض الــبــّدن، وأشــُد ِمــْن َمــَرض البّدن مرض 
القلب«)حکمت 385(؛ بی پولی گرفتاری است، 
از آن بدتر بیماری است و بدتر از بیماری جسمی، 
بیماری روحی است. گاهی مبتال به بیماری 
بدتری هستیم به نام بیماری روح؛ در حادثه 
اخیر و اتفاقات پیرامون آن، بیماری روح جامعه 
هم آشکار شد. گروهی پیدا شدند که خواستند 
از این واقعه تلخ، سوءاستفاده کنند؛ مثاًل ماسک 
را احتکار کردند یا به قیمت گزافی در اختیار 
مــردم قــرار دادنــد؛ ایــن نشانه بیماری روحی 
جامعه اســت. خود این بیماری  را باید نتیجه 
بی مباالتی های بشر بدانیم؛ دقت نکردن ها و 
رعایت نکردن مقررات الهی؛ چون بدی ها به 
انسان برمی گردد و خوبی ها به خداوند؛ »َما 
َئٍة  ِ  َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسِیّ َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الَلّ
َفِمْن َنْفِسَك« )نساء-79( یعنی انسان مانند کره 
زمین است که ذاتش تاریک و سرد است و اگر 
نوری دارد و گرمایی، از خورشید دارد. هر چه 
خوبی در وجود انسان است از خداست و هر چه 
بدی است به خودش برمی گردد و خدای متعال 
در این بالها و گرفتاری ها، چون انسان را دوست 

دارد، می خواهد انسان برگردد و توبه کند.

آثار گناه     
در روایـــت داریـــم گناهان تــازه بــالهــای تــازه 
می آورند. باید بدانیم گناه اثر دارد. گناه، یعنی 
طبق دستور خدا نزیستن و خالف دستور او 
زندگی کردن. هر گناهی دارای سه اثر است؛ 
اولین اثر گناه بر جان انسان است، گناه روح 
انسان را کثیف و سیاه می کند، جان او را آماده 

ــش جهنم مــی کــنــد، آتــشــی کــه ما  اشــتــعــال آت
نمی توانیم آن را بفهمیم، فقط می دانیم آتشی 
است که جان و دل را هم می سوزاند؛ درحالی که 
آتش دنیا جسم را می سوزاند. »َكاَلّ َبْل راَن َعلی  
)مطففین-14(  َیْكِسُبوَن «  ُقُلوِبِهْم ما كاُنوا 
گناهان پیوسته، دل انسان را پر از زنگار می کند؛ 
ایــن اولین اثــر گناه اســت، دومین اثــر گناه بر 
طبیعت است، محیط زندگی انسان را خراب 
می کند؛ این که خدای متعال به پیامبر اکرم 
َعَلی  َنْفَسَك  »َفَلَعَلَّك َباِخٌع  می فرماید:  )ص( 
آَثاِرِهْم«)کهف - 6( تو می خواهی خودت را به 
سختی بیندازی بر آثار مردم، چون پیامبر مانند 
پدری است که بر کودکش اِشراف دارد، می داند 
این کودک دارد چه آثار بدی بر خودش به جا 
می گذارد. بچه خودش نمی فهمد، بچه لباسش 
را کثیف می کند، خــودش هم نمی فهمد؛ اما 
ــادر او حــرص مــی خــورنــد. پیامبر پدر  پــدر و م
امت اســت، از سطح باالیی از درک، آگاهی و 
اشــراف برخوردار است، می بیند این مردم با 
این اعمالشان چه جنایتی بر جان خودشان 
و طبیعت اطرافشان بر جا می گذارند. این که 
می گویند استغفار کنید تا باران ببارد، به این 
دلیل است که گناه باران را کم می کند؛ استغفار 
نعمت را افزایش می دهد و بالها را دفع می کند. 
اثر دیگر گناه در آن عالم است، همزمان آن عاَلم 

را خوبی ها و بدی ها تحت تأثیر قرار می دهد.

جهانی نگاه کنیم     
منشأ ویروس کرونا، کشور چین است؛ اما کم کم 
ــرده؛ یعنی یک گناه، یک جا  دنیا را درگیر ک
نمی ماند، یک ویروس یک جا محصور نمی شود. 
ما اگر دوست داشتیم که کشورمان آلوده نشود، 
باید از ابتدا به فکر چین می بودیم، آن هایی که 
می گفتند: چین به ما چه مربوط اســت، االن 
متوجه فکر غلطشان شدند. اگر انسان فقط 
به فکر خــودش هم باشد، مجبور است به فکر 
ــالم می گوید نگاه  دیــگــران هم باشد. لــذا اس
ُهمَّ  جهانی داشته باش. در دعا می خوانیم: »اللَّ
ُهَمّ اْشِف ُکَلّ َمِریٍض«؛ این نگاه  َأْغِن ُکلَّ َفِقیٍر، الَلّ
کالن داشتن، درسی است که ما از حادثه کرونا 
می گیریم که باید به فکر دیگران باشیم؛ ما در این 
جهان سرنشین یک کشتی هستیم، نباید نسبت 

به دیگران بی تفاوت باشیم.

پاسخ به یک شبهه     
بعضی ها می پرسند: چرا نماز جمعه را تعطیل 
می کنید؟ چــرا در حــرم امــام رضــا )ع( مهرها 
ــام رضــا )ع(  و فــرش هــا را جمع می کنید؟ ام
می تواند شفا بدهد؛ حرم امام رضا)ع( شفاخانه 
است؛ اما شما دِر شفاخانه را بستید و تعطیل 
کردید. در پاسخ باید گفت دنیا، دنیای اسباب و 
مسببات است؛ خداوند در این دنیا کارهایش را با 
اسباب انجام می دهد: »َأَبَی الّلُ َأْن ُیْجِرَی اأُلُموَر 
ــی/7/183/1(،  ــاف ِااّل ِبَأْسباِبها« )اصــول ک
ــدون اسبابش  ــور ب ــدای متعال از این که ام خ
جریان پیدا کند، امتناع دارد. خداوند برای 
هر چیزی، اسباب قــرار داده اســت. به زمین 
ــه آب خــاصــیــت رفــع  ــه داده، ب ــاذب ــروی ج ــی ن
کنندگی عطش را بخشیده و به آتش خاصیت 
سوزاندن. مسبب االسباب خداست و اوست 
که این سبب ها را می دهد و هر موقع اراده کند، 
را بگیرد؛ دست های  ایــن خاصیت  می تواند 
ِ َمْغُلوَلٌة  خدا بسته نیست: »َوَقاَلِت اْلَیُهوُد َیُد الَلّ
ُغَلّْت َأْیِدیِهْم« )مائده-64( یهود می گویند که 
دست خدا بسته است، اما دست های خودتان 
بسته است، خدای متعال آتش را بر ابراهیم)ع( 
سرد می کند، به آتش گفت: »ُقْلنا یا ناُر ُكوِني 
َبْردًا َو َسالمًا َعلی  ِإْبراِهیَم«)انبیاء-69( آب که 
سیال است و باید فروبریزد، برای موسی)ع( 
ْوِد  آب ها مانند کوه بر روی هم قرار گرفت؛ »َکالطَّ
اْلَعِظیِم« )شــعــرا-63(. این خاصیت را از آب 
گرفت، یعنی آب حالت سیالیتش را از دست 
داد. این اسباب مؤمن و کافر نــدارد؛ شمشیر 
بر ابــی عــبــدا...)ع( اثر مــی گــذارد، سم بر امام 
حسن مجتبی)ع( اثر گذاشت؛ بر امام رضا)ع(، 
بر امــام حسن عسکری)ع( اثر گذاشت؛ ائمه 
معصومین)ع( اگر بخواهند می توانند جلوی 
اثر آن را بگیرند، اما نمی خواهند. خدای متعال 
اصرار دارد که مردم هم به اسباب توجه کنند 
و متوجه باشند که ایــن اسباب در ید قدرت 
خداوند است؛ یعنی در اسباب نمانند، پشت 
پرده اسباب، ملکوت اسباب را ببینند، ملکوت 
اسباب، خدای متعال است؛ لذا قرآن با تفکری 
که می خواهد به اسباب بی توجهی کند، مبارزه 
و  تو  گفتند:  موسی  به  می کند.بنی اسرائیل 
خدایت بروید و بجنگید، ما همین جا نشسته ایم؛ 
»َفاْذَهْب َأْنَت َو َرُبَّك َفقاِتال ِإَنّا هاُهنا قاِعُدوَن« 
)مائده-24( ممکن است اشکال شود خدا که 
می تواند ما را بر دشمن پیروز کند، چرا نمی کند؟ 
پاسخ این است که آری! خداوند می تواند، اما 
قرار است تو آزمایش شوی. درجای دیگری از 

ْو َیَشآُء الل َأْطَعَمُه «  قرآن می خوانیم: »َأُنْطِعُم َمن َلّ
)یس-47(، ما شکم کسی را سیر می کنیم که 
اگر خدا می خواست، آن را سیر می کرد؛ بله! اگر 
خدا می خواست، می توانست همه فقیران را 
توانگر کند، اما در این جریان، تو داری آزمایش 
می شوی، خدا هر کاری انجام نمی دهد؛ بلکه 
هر کاری که مطابق حکمت و مشیتش باشد، 
انجام خواهد داد؛ بنابراین، قــرآن ایــن تفکر 
که خدا کارها را انجام دهد، رد می کند. قرآن 
ُروْا َما  ی ُیَغِیّ ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّ می گوید: »ِإَنّ الَل اَل ُیَغِیّ
ِبَأْنُفِسِهْم«)رعد-11( خدا زمانی شرایط را تغییر 
می دهد که انسان خــودش تغییرات را شروع 
کند؛ تو تغییرات را شــروع کن، بعد می گوید 
تو که تغییرات را شروع کنی، خدا به تغییرات 
اثر می دهد و تغییر ایجاد می کند؛ اما بازهم تو 
نیستی! بعضی مشرک هستند؛ فقط سبب ها 
را می بینند. از آن طــرف بعضی می خواهند 
سبب ها را نبینند؛ موحد خیالی هستند! موحد 
واقعی کسی است که سبب ها را ببیند و سبب ها 
را خدا نداند؛ بلکه خدا را حاکم بر سبب ها بداند 
و چون مؤمن، خدا را حاکم بر سبب ها می داند، 
اگر سبب دارد، از آن ها استفاده می کند و در 
هنگام استفاده می گوید: بــســم ا... الرحمن 
الرحیم؛ یک دانش آموز مؤمن، درس می خواند، 
ولی دعا هم می کند؛ وقتی نوح)ع( می خواهد 
کشتی را بــه دریــا بــیــنــدازد، می گوید »بْسِم 
الِل َمْجریها َو ُمْرساها« )هود-41(، جریان این 
کشتی باخداست، لنگر انداختن و ایستاندنش 

هم باخداست، باید از او مدد بگیریم.

اسباب را ُبت نکنیم     
نکته قابل توجه دیگری هم هست؛ برخی از ما، 
معمواًل در اسباب گیر می کنیم و اسباب بت ما 
می شود؛ لذا خداوند که بت شکن است، نعمت، 
امنیت، سالمتی و ... را می گیرد تا انسان متوجه 
خدا بشود؛ در دریــای توفانی، انسان مخلصانه 
 َ خدا را می خواند:»َفِإذا َرِكبوا ِفي الُفلِك َدَعُوا الَلّ
ُمخِلصیَن َلُه الّدیَن« )عنکبوت-65( وقتی نجات 
پیدا می کنند، مشرک می شوند:»َفَلّما َنّجاُهم إَِلی 
الَبِرّ ِإذا ُهم ُیشِركوَن«)عنکبوت-65(. ما معمواًل 
در گرفتاری ها خدا را می بینیم همین که خدا سبب 
را فراهم می کند، باز در سبب گیر می کنیم! نباید 
سبب را نفی نکرد، باید از سبب استفاده کنیم؛ ما 
حق نداریم در خودرویمان را باز نگه داریم، بگوییم 
توکل بر خدا! خدا می تواند حفظ کند، اما حفظ 
نمی کند، سبب حفظ شدن وسیله ات این است 
ــوی اشتر را  که قفل بزنی؛ فرمود: »با توکل زان
ببند«، اول ببند بعد توکل کن؛ البته دلت به این 
قفل خوش نباشد، دلت به خدا خوش باشد، بگو 
بقیه اش با تو، من وظیفه ام را انجام دادم. خدایا 
ــده.االن ویروسی دارد  تو به عمل من اثر و ثمر ب
تکثیر می شود که سرعت انتقالش زیاد است؛ این 
دستور دینی است که جانتان را حفظ کنید، آلوده 
نشوید و دیگران را آلوده نکنید. نمی توانیم بگوییم 
این قضیه فقط باید در سینما و ورزشگاه رعایت 
شود، خیر! باید در حرم هم رعایت شود، حرم امام 
رضا)ع( باید بیشتر مراقب بشود؛ این توهین به آن 
حضرت نیست، این قواعد عالم است. امام رضا)ع( 
دوست ندارد تو فکرت به سمت اشتباه برود و فکر 
کنی قرار است قواعد عالم به هم بخورد؛ اگر قرار 
بود قواعد عالم به هم بخورد، امام رضا)ع( با سم 
شهید نمی شدند. پس وقتی سم روی بدن مبارک 
امام)ع( اثر می گذارد، ویروس می تواند روی در 
حرم آن حضرت هم اثر بگذارد و زائر را گرفتار کند؛ 
همان طور که هنگام رسیدن ناپاکی به حرم، باید 
محل را آب کشید و شست، در مقابل این ویروس 
هم باید چنین رفتار کرد؛ اسالم دین عقالنیت 
اســت؛ منتها اســالم می گوید نگاه مــادی صرف 
نداشته باش، بهداشت را رعایت کن و بسم ا... 
بگو؛ بگو خدایا بال را دفع کن؛ اگر تمام ماسک ها 
را داشته باشی و تمام مواد شوینده را نیز مصرف 
کنی، بازهم نباید خود را مصون بدانی؛ ما از بال 
ایمن نیستیم.به همین دلیل، ما از تولیت آستان 
قدس رضوی که به فکر آلوده نشدن حرم مطهر به 

ویروس خطرناک هستند، تشکر می کنیم.

دعا پشتوانه  استفاده از اسباب     
یکی از صفات خداوند در قــرآن کریم »مؤمن« 
)حشر/23( است؛ خداوند ایمنی می دهد. در 
این بالها، باید به خدا پناه برد؛ از کرونا به خدا 
پناه می بریم. بعد خــدا می فرماید آن چــه عقل 
می گوید را رعایت کن و به شست وشو هم پناه ببر. 
در این بالها یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، 
استعاذه است. استعاذه، یعنی پناه بردن به خدا، 
پناه به خدا، یعنی پناه به طرح خدا برای زندگی، 
پناه بردن به دستورهای خدا. ما وقتی که سالم 
هستیم، باید دعا کنیم، وقتی هم گرفتار شدیم، 
باز باید دعا کنیم. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: 
 کسی که در گرفتاری است، احتیاجش به دعا 
بیشتر نیست از آن کسی که در متن رفــاه است 
ولی ایمن از بال نیست)حکمت 302(. رفاه مثل 

این که وقتی مواد شوینده داریم، دست هایمان 
را می شوییم و دعا هم می کنیم. دانش آموزی که 
درس نخوانده است، حق ندارد بگوید خدایا کمک 
کن نمره من خوب شود؛ خوب نمی شود! چون تو 
می خواهی قواعد عالم را به هم بزنی؛ باید درس 
خواند، دعا هم کرد. در روایت داریم که موسی)ع( 
هنگام بیماری دارو نمی خوردند، خداوند فرمود: 
شفایت نمی دهم، باید خودت را مداوا کنی. دارو 
سبب اســت، انسانی که موحد است می گوید: 
خدا این خاصیت را به دارو داده است. این در همه 
عرصه ها وجود دارد، در جنگ هم چنین است؛ 
نمی توانی تیراندازی نکنی و بگویی خدایا این ها 
را از بین ببر! خدا می گوید تو قواعد تیراندازی 
را خــوب رعــایــت کــن، خــوب نشانه گیری کن، 
ولی وقتی تیر انداختی، خدا می گوید تو نبودی 
که تیر انداختی، ما بودیم که انداختیم: »َو ما 

َ َرمی  «)انفال-17( َرَمْیَت ِإْذ رَمْیَت َو لِكَنّ الَلّ
بنابراین توسل به اهل البیت)ع(، پشتوانه اسباب 
است، دعاها پشتوانه اسباب هستند؛ حال اگر 
در شرایطی قرار گرفتیم که سببی نبود، مؤمن 
ناامید نمی شود، چراکه مسبب االسباب هست؛ 
او می تواند سبب های جدید ایجاد کند، منتها 
این سبب های جدید را خداوند برای کسی ایجاد 
می کند که از سبب های موجودش استفاده 
کرده است. در زمان جنگ، امثال حاج قاسم 
سلیمانی ها اهل تدبیر بودند، شجاع بودند، 
برنامه ریزی و دقت می کردند، اما اسبابشان کم 
بود، پول و امکاناتشان کم بود، خدای متعال 
اسباب غیبی را به کمک فرستاد و ما توانستیم 
بر دنیای کفر پیروز شویم، سپاه طالوت که در 
برابر لشکر جالوت قرار گرفت، برخی گفتند: »اَل 
َطاَقَة َلَنا اْلَیْوَم ِبَجاُلوَت«)بقره-249(  ما طاقت 
نداریم، مشرک شدند و گفتند: این جمعیت را و 
امکاناتش را ببین! ولی کسانی که به میدان آمده 
ْت  بودند، دعا کردند: »َرَبَّنا َأْفِرْغ َعَلْیَنا َصْبًرا َوَثِبّ
َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلی اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَن «)بقره-

250(، با یک ضربه داود که به جالوت اصابت 
کرد، جالوت بر زمین افتاد، خدا ترس را در دل 
جالوتیان انداخت و همه فرار کردند.  در روایت 
داریم » َمن سألنا اعطیناه و مِن استغنی أغناه 
ا...«؛ هرکس از ما اهل بیت چیزی بخواهد، به 
او عطا می کنیم و هرکس بی نیازی بجوید خدا 
او را بی نیاز می کند.  منظور از این بی نیازی، 
بی نیازی معنوی نیست، نیازمندی معنوی خوب 
است اما باید توجه داشــت که اسباب معنوی 
قرار نیست جای اسباب مادی را بگیرد؛ اسباب 
معنوی باید پشتیبان اسباب مادی باشد و اگر 
اسباب مادی هم از کار افتاد، توصیه می کنند: 
باز ناامید نباش، زیرا تو مسبب االسباب)خدا( 
را داری و همچنین اهل بیتی داری که خداوند 
اسباب این عالم را به دست آن ها داده است. 
بنابراین، بیماری ها به اراده الهی است، شفا هم 
به اراده اوست، باید توجه داشت که همه کاره 
خداست؛ اهل بیت)ع( هم به ما آموزش می دهند 

که از اسباب استفاده کنید.

از دعا غفلت نکنیم     
ضمن رعایت دستورات پزشکی، نباید از نقش 
دعا غافل شد، نباید از انجام وظایف غفلت کنیم؛ 
یکی از آن وظایف دعاست: » ُقل َما َیْعَبُؤا ِبُکْم 
َرِبّي َلْو ال ُدعاُؤُکْم «)فرقان-77(، خداوند در 
قرآن می فرماید: ای پیامبر! بگو اگر اهل دعا 
نباشید، خدا به شما اعتنا نمی کند. »اْدُعوِني 
َأْسَتِجْب َلُكْم«)غافر-60( ، فرمود دعا کنید تا 
اجابت کنم. این ماه، ماه رجب، ماه رحمت، ماه 
امید به خداست؛ باید خوف  و رجا داشته باشیم، 
هم بترسیم و هم امید داشته باشیم، به اندازه ای 
ــدام کنیم و تحرک  بترسیم که عمل کنیم، اق
داشته باشیم و نه آن قدر امیدوار باشیم که خوش 

خیال شویم و قدمی برنداریم. در این ماه به ما 
یاد داده اند که بگوییم: »یا َمْن ُیعطي من َسَئَلُه«، 
خدا سائلی را از در خانه اش رد نمی کند، »یا َمْن 
ُیْعطي َمن َلم َیْسَئلُه و من َلم َیْعِرفه«، خدا حتی به 
کسانی که سؤال نکردند و او را نشناخته اند، عطا 
می کند، چه رسد به آن ها که سؤال و خواهش 
دارنـــد. عطاهای خــداونــد بــر دو قسم اســت، 
بعضی هایش را به کسانی می دهد که سؤال 
می کنند، بعضی ها را ســؤال نکرده می دهد؛ 
»ما نبودیم و تقاضامان نبود/ لطف تو ناگفته 
ما می شنود«. همین نعمت وجود و بسیاری از 
نعمت ها را، خداوند بدون این که از او بخواهیم، 
به ما داده است، حال اگر از او چیزی بخواهیم، 
چه خواهد کرد؟ بنابراین، برای دفع بال باید از 
ُهَمّ  خدای متعال کمک خواست؛ باید بگوییم »الَلّ
اْجَعْلِنی ِفی ِدْرِعَک اْلَحِصیَنِة اَلِّتی َتْجَعُل ِفیَها 
َمْن َتشاء«، خدایا مرا در دژ مستحکمت قرار بده، 
همان دژی که هرکس را اراده کنی در آن دژ 
قرار می دهی. از دعا و از توسل به ائمه اطهار)ع( 
غافل نشویم، از نذر کردن و توبه کردن و »ذکر 
یونسیه« غافل نشویم؛ قرآن می گوید که حضرت 
یونس گفت: »اَل ِإَلَه ِإاَلّ َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإِنّی ُكنُت 
اِلِمیَن«)انبیاء-87(؛ خداوند او را از  ِمَن الَظّ
غصه نجات داد و مؤمنین را این چنین از غصه 
ْیَناُه ِمَن  َوَنَجّ َلُه   نجات خواهد داد:»َفاْسَتَجْبَنا 
)88 الغِمّ َوکَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن «)انبیاء-
از ذکــر صلوات هم در هر حالتی که هستیم، 
فراموش نکنیم؛ امام صادق )ع( فرمود: هر موقع 
حاجتی از خداوند دارید، اول صلوات بفرستید و 
بعد حاجتتان را بگویید و دوباره صلوات بفرستید، 
زیرا صلوات، دعایی مستجاب است و کرامت 
خدا اجازه نمی دهد از سه دعا، اولی و آخرش را 

اجابت کند و وسطی را اجابت نفرماید.

اندیشه دوشنبه  12 اسفند 121398
7 رجب 1441.شماره 20332

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! شــما می توانیــد 
پرســش های خود را در تمام زمینه های 
حقوقــی، از طریــق پیامــک بــه شــماره 
2000999 ارسال کنید. لطفًا در ابتدای 
متن پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید 

فرمایید.

در این بالها، باید به خدا پناه 
برد؛ از کرونا به خدا پناه می بریم. 

بعد خدا می فرماید آن چه عقل 
می گوید را رعایت کن و به 

شست وشو هم پناه ببر. در این 
بالها یکی از کارهایی که باید 

انجام دهیم، استعاذه است. 
استعاذه، یعنی پناه بردن به 

خدا، پناه به خدا، یعنی پناه به 
طرح خدا برای زندگی، پناه 

بردن به دستورهای خدا

اگر قرار بود قواعد عالم به هم 
بخورد، امام رضا)ع( با سم 

شهید نمی شدند. پس وقتی 
سم روی بدن مبارک امام)ع( اثر 

می گذارد، ویروس می تواند روی 
در حرم آن حضرت هم اثر بگذارد 

و زائر را گرفتار کند؛ همان طور 
که هنگام رسیدن ناپاکی به حرم، 

باید محل را آب کشید و شست، 
در مقابل این ویروس هم باید 
چنین رفتار کرد؛ اسالم دین 

عقالنیت است

حجت االسالم والمسلمین محمدجواد نظافت، استاد حوزه تبیین کرد

کالبدشکافی رفتارهای انحرافی در مواجهه با پیامدهای »کرونا« 
چرا اقدامات پیشگیرانه در حرم های مطهر،منافاتی با دارالشفا بودن آن ها ندارد؟

پرسش: آیا پس از کشیدن کروکی در صحنه 
تصادف توسط افسر راهنمایی و رانندگی، 
می توان به نظر او، نزد مقام دیگری اعتراض 

کرد؟ مهلت انجام این کار چند روز است؟
پاسخ: در صورتی که به نظر افسر راهنمایی و 
رانندگی اعتراض داریــد، از ایشان درخواست 
کنید که کروکی غیر سازشی تنظیم کند. در این 
صورت هر کدام از دو طرف می تواند برای دریافت 
خسارت از طرف دیگر به دفتر خدمات الکترونیک 
قضایی مراجعه و با تنظیم دادخــواســت، علیه 
طرف دیگر دعوای مطالبه خسارت طرح کند. 
دادخواست برای خسارت بیش از20  میلیون 
تومان به دادگاه و برای کمتر از 20 میلیون تومان 
به شــورای حل اختالف ارجــاع داده می شود. 
اگر خواهان)یعنی ارائــه دهنده دادخواست( 
ــه نظریه افــســر اعــتــراض  ــه ب شخصی اســت ک
دارد، باید این موضوع را در دادخواست قید و 
درخواست کند که برای رسیدگی به موضوع، 
هیئت کارشناسی تشکیل شود. در صورتی که 
دادخواست از سوی طرفی ارائه شود که به نظریه 
افسر اعتراضی نــدارد، طرف دیگر می تواند در 
جلسه اول رسیدگی، به نظریه افسر اعتراض 
و تقاضا کند که موضوع به هیئت کارشناسی 
ارجاع شود. برای اعتراض به نظریه کارشناس 
در قانون مهلتی تعیین نشده است. اگر قاضی 
رسیدگی کننده مهلتی تعیین کند، اعتراض 
باید در مهلت تعیین شده انجام شود. در غیر این 
صورت، به نظر می رسد اعتراض باید َحَسب مورد، 
ضمن دادخــواســت یا در جلسه اول رسیدگی 
انجام شود. در هر صورت پرداخت حق الزحمه 
که  ــت  اس طرفی  عهده  بــر  کارشناسی  هیئت 
درخواست کرده است تا موضوع به هیئت ارجاع 
شود. برابر ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات 
»نظر   1390 مصوب  رانندگی،  و  راهنمایی 
اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و 
رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. 
نظر  رسیدگی کننده،  قاضی  نظر  به  چنان چه 
کارشناسی مبهم یا ناقص باشد، موضوع برای 
رفــع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس 
دیگر ارجــاع می شود و در صــورت مغایرت نظر 
کارشناس با اوضـــاع و احـــوال مسلم قضیه یا 
اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به 
هیئت کارشناسی، مطابق مقررات آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب ارجاع خواهد شد.« 

دیدگاه

کتاب فروشی ها و مسئولیت  تقویت 
روحیه مردم هنگام کرونازدگی 

یک ناشر گفت: با توجه به شرایط اســتــرس زا و 
ــردم نباید  ــت، م بحرانی که در جامعه حاکم اس
خوراک روحی خود را از دست بدهند و تعطیلی 
کتاب فروشی ها این صدمه را به مردم خواهد زد. 
به گــزارش ایبنا، محمد تقی حق بین، با اشــاره به 
تمهیدات بهداشتی برخی کتاب فروشی ها برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: بهداشت 
ــرار داده ایـــم.  ــه اول اهمیت ق نیروها را در درج
ــزود: کف پوش کتاب فروشی دوبــار در روز  وی اف
ضدعفونی می شود و کلیه سطوح چوبی و فلزی را با 
فاصله زمانی هر نیم ساعت یک بار، تمیز می کنیم. 
دستگاه های کارت خوان نیز، در اختیار مردم است 
که با استفاده از دستکش و دستمال کاغذی از آن 
استفاده می کنند. وی با اشــاره به این که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتحادیه کتاب فروشان، 
باید محلول های ضدعفونی کننده را برای بهداشت 
مراجعه کنندگان و کتاب فروشی ها فراهم کنند، 
بیان کرد: مواد بهداشتی در بازار ناموجود است و 
سازمان متولی حوزه فرهنگ، باید حجم باالیی از 
این مواد را تهیه کند و در اختیار کتاب فروشان قرار 
دهد تا اهالی کتاب با خیال راحت به خرید کتاب 
بپردازند. این ناشر افزود: در این چند روزی که از 
شیوع ویروس کرونا در ایران می گذرد، با 40 درصد 
کاهش مخاطب مواجه شده ایم؛ اما همچنان مردم 
برای خرید کتاب به کتاب فروشی مراجعه می کنند. 
وی ادامه داد: ما سفارش آنالین نداریم، اما سفارش 
های تلفنی را با پیک برای مخاطبان و مشتریان 
ــال خواهیم کــرد. حق بین بــا بیان این که  ارسـ
اصلی ترین چالش جامعه در مواجهه با این ویروس، 
فشار روحی و استرس است، خاطرنشان کرد: بخش 
عمده ای از فعالیت  رسانه ها و شبکه های مجازی، 
باید بر معرفی کتاب هایی متمرکز باشد که به تقویت 

روحیه و روان مخاطب کمک می کند.


