 ‐ 334078آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ﯾ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ روزﻫﺎی دﺷﻮار ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در آن ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ،ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰای ﻧﯿ دﻫﺪ و ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از ﺷﺮ اﯾﻦ وﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﭘﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎرۀ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (334353ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (226242و ) (129214اﻧﻮاع ﺷﻬﺪا و ﺿﺎﺑﻄﮥ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺷﻬﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ از دو ﺟﻬﺖ اﻣﯿﺪ ﺷﻬﺎدت او ﻣرود:
ﻧﺨﺴﺖ:
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ رﯾﻪ آﺳﯿﺐ ﻣزﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﭘ آن ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻞ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻠﻪ
از آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﻞ ﻧﻮﻋ آﺳﯿﺐ در رﯾﻪ اﺳﺖ و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﻞ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧ از ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳ و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ از ﻋﺒﺎده ،و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن را ﺑﻪ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ارﺟﺎع داده ﮐﻪ از راﺷﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺶ رواﯾﺘﺶ ﮐﺮده و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و ﻧﺰد وی از راﺷﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻟﻔﻆ ﺳﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺳﯿﻦ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻻم«
)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(۴۳ /۶ :
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ﺣﺪﯾﺚ راﺷﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺶ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱۵۹۹۸رواﯾﺘﺶ ﮐﺮده ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت
ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد رﻓﺖ ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﻣداﻧﯿﺪ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺷﻬﯿﺪ
اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺣﺎﺿﺮان ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺎده ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ .او را ﺗﯿﻪ دادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آنﮐﻪ ﺻﺎﺑﺮ و
ﻣﺤﺘﺴﺐ اﺳﺖ.
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﻬﺪای اﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد :آنﮐﻪ در راه اﻟﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه و آنﮐﻪ در ﻃﺎﻋﻮن ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و آنﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه و آنﮐﻪ از ]درد و ﺑﯿﻤﺎری[
ﺷﻢ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه و زﻧ ﮐﻪ در اﺛﺮ زاﯾﻤﺎن ﻣﺮده را ﻧﻮزادش ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺑﺮد و اﺑﻮاﻟﻌﻮام ﮐﻠﯿﺪ دار
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﻓﺰود :و آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﺳﯿﻞ.
ﻣﻨﺎوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺳﯿﻦ ﻣﺸﺪد و ﯾﺎء :ﯾﻌﻨ ﻏﺮق ﺷﺪن در آب .ﻣﺼﻨﻒ آن را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ آن را دﯾﺪهام و آنﭼﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﺪه و ﺳﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺮﯾﻔ از ﺳﻮی ﻧﺎﺳﺨﺎن اﺳﺖ« )ﻓﯿﺾ
اﻟﻘﺪﯾﺮ.(۵۳۳ / :
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ) (۳۸۰ /۲۵ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او :ﺳﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻫﻤﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ آﻣﺪه و در ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ،و
اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﺮﯾﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۴۳ /۶ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻞ :ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺳﯿﻦ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻻم .ﯾﻌﻨ
ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺮده ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻞ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﻨﺎوی در ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ) (۱۴۵ /۴ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻞ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ :ﻣﻨﻈﻮر زﺧﻤ اﺳﺖ در رﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺒ ﺧﻔﯿﻒ.
دوم:
اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﺷﻮد و در اﺛﺮ آن ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺒﻄﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻬﺪا ﭘﻨﺞ]دﺳﺘﻪ[ اﻧﺪ :ﻣﻄﻌﻮن )ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﺎﻋﻮن ﺑﻤﯿﺮد( و ﻣﺒﻄﻮن )ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ درد و ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻢ ﺑﻤﯿﺮد(
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد و ﮐﺴ ﮐﻪ در زﯾﺮ آوار ﺑﻤﯿﺮد و ﮐﺴ ﮐﻪ در راه اﻟﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۲۸۲۹و ﻣﺴﻠﻢ
).(۱۹۱۴
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﻣﺒﻄﻮن ﮐﺴ ﮐﻪ دﭼﺎر درد ﺷﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﻬﺎل اﺳﺖ .ﻗﺎﺿ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻧﻔﺦ و آوردﮔ ﺷﻢ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺶ دﭼﺎر درد ]و ﺑﯿﻤﺎری[ اﺳﺖ و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ درد و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻢ ﺑﻤﯿﺮد.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ» :در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺒﻄﻮن ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺒﻄﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ
ﮐﺴ ﮐﻪ در اﺛﺮ آﺳﯿﺐ و ﻣﺸﻞ ﮐﺒﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد؟
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻋﻠﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺒﻄﻮن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درد ﺷﻢ ﺑﻤﯿﺮد و ﻇﺎﻫﺮا ﮐﺴ ﮐﻪ در اﺛﺮ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﻤﯿﺮد ﻧﯿﺰ از
ﺟﻨﺲ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ از دردﻫﺎی ﺷﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﻞ ﮐﺒﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﻧﯿﺰ از
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از دردﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪۀ ﺷﻢ اﺳﺖ« )ﻓﺘﺎوی اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪﻋﻮة(.
ﺣﺎﺻﻞ آنﮐﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻤﯿﺮد اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ داﺧﻞ در ﻟﻔﻆ ﻃﺎﻋﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎرۀ ) (333763ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ.
از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻼ و وﺑﺎ را از ﻣﺎ دور ﺳﺎزد و ﻣﺎ و دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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