بيان هام
وابء كروان

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  ..وبعد
من املعلوم أن يف مقدمة مقاصد الشريعة املطهرة محاية النفس اإلنسانية من كل ما يشكل مشقة عليها أو حرجا هلا ،فضال
عن خطر يهدد حياهتا.
ولذلك نذكر املسلمني ونؤكد على احلقائق التالية :
• أوال  :أن احلياة واملوت بيد هللا وحده بصرف النظر عن األسباب وقوانينها احلاكمة.
• اثنيا  :أن نفسا لن متوت حىت تستويف رزقها وأجلها ،وأن املوت قدر من أقدار هللا أييت أبسباب كاملرض واحلوادث
وأييت من غري أسباب  ،والواقع يشهد بذلك ويصدقه.
• اثلثا :أخذت األسباب حظا موفورا من عناية اإلسالم هبا وكانت يف الرؤية اإلسالمية جزءا من اإلميان بقدر هللا ،يدفع
املسلم هبا قدر املرض والعدوي بقدر ا لوقاية والعالج والدواء .ومن الوقاية والعالج احلجر الصحي ،وما تفرضه اهليئات
الصحية الرمسية للدولة من عدم املالمسة واملخالطة حيث تكون سبباً لنقل املرض من املريض إىل الصحيح،
وهلذا قال ﷺ "ال يورد ممرض على مصح" (صحيح مسلم).

ومن مث جيب االلتزام ابآليت:
 .1ممتنع املصافحة واملعانقة والقبالت .فليس من املقبول وال من املعقول أن عادات الناس هتزم القواعد الصحية للوقاية
ومحاية األرواح.
 .2عدم حضور اجلمعة واجلماعات ملن تظهر عليه عالمات الربد ويشتبه يف محله للفريوس.
 .3االلتزام بتقصري اخلطبة وعدم اصطحاب من مل جتب عليهم اجلمع واجلماعات ككبار السن واألطفال واملرضي وغريهم إىل
املساجد يف الوقت احلاضر.
 .4عدم جماورة املرضى خشية العدوى ،إال للعالج مع األخذ جبميع وسائل احلماية الطبية،
 .5من أشد الكبائر يف أايم احملن استغالل التجار حلاجات الناس واحتكار السلع بقصد إغالئها عليهم  ،كما حيرم على
املستهلك اإلسراف يف استعمال السلع واإلستئثار هبا دون اآلخرين .
 .6خدمة املرضى والعناية هبم من أعظم القرابت وأكثرها أجرا يف زمن األوبئة ،ويف مقدمة ذلك بذل اجلهل املعملي يف
اها فَ َكأَمَّنَا أَحيا النماس َِ
َج ًيعا} (:32املائدة)
{وَمن أَحيَ َ
َ
البحث عن وسائل حلماية األرواح من الفريوسات ،يقول تعاىل َ
َ
 .7حيتاج الناس يف وقت الكروب إىل املواساة والتعاون والدعم املعنوى للمحتاجني إليه.
 .8رخص الشرع الشريف يف التخلف عن حضور اجلماعات واجلمع يف الليلة الباردة واملطرية كما ثبت يف البخاري ومسلم
عن ابن عباس وابن عمر أن ينادى يف اآلذان (أال صلوا يف رحالكم) ومن مث ميكن الرتخص يف حضور صالة اجلمعة
واجلماعات دفعا لضرر وابء كروان عند تفشيه ،وذلك يتوقف على ما يصدر من اجلهات الصحية الرمسية يف الدولة.
 .9وحنن يف حالة انعقاد دائم وسنوافيكم بكل ما حتتاجون إليه من شؤون دينكم وفقا ملا يصدر من اجلهات الرمسية.

نضرع إيل هللا ونوصى املؤمنني َجيعا أن يضرعوا إىل هللا برفع البالء وحفظ البالد ،والعباد ،وأن يرفع هللا عن الناس هذا
الوابء.
هنيب ابلناس أن يتجنبوا التجمعات واللقاءات غري الضرورية ،ألن من وسائل الوقاية عدم حضور مثل هذه التجمعات.
مالحظة هامة :هذا البيان جزء خمتصر من حبث علمي ،سيكون على موقع جملس اإلفتاء األسرتاىل أو على موقع جملس
األئمة الفدرايل االسرتايل  ،فمن أراد املزيد حول ما جاء يف هذا البيان من أحكام وأدلتها ،عليه أ ن يراجع البحث األصلي
وسيوضع على الصفحة بعد أايم إن شاء هللا.
ندعو هللا أن حيفظكم ويرعاكم.
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