




المقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.

أّنى كان مصدر اجلائحة التي أصابت العامل فإّنا تكشف عن 
ضعف جدي ملؤسسات الدول الصناعية، حيث إنا مل تقدر عىل 

التصدي هلذه اجلائحة.
واذا تأملنـا فإّنا تدل عىل نقـاط ضعف عميقة يف حضارهتا 
التي لو مل يتصدَّ هلا االنسـان بكل قوة فانا قد تسـبب يف انيار 
بنى املدنية. وها نحن نقدم باذن اهلل تعاىل مجلة حقائق حول هذه 
اجلائحة، ثم نذكر مجلة من أحكام الصحة والسالمة، ويف األخري 
بعض االحكام املتعلقة بكيفية التعاطي مع وباء كورونا، آملني 

أن تكون نرباسًا لنا مجيعًا يف سبل معاشنا مستقباًل.

أواًل: هل هي فتنة؟

البرش يف الدنيا يف معرض ابتالء، سواًء عىل مستوى كل فرد 
فرد أو عىل مستوى املجتمع، وقد قال رّبنا سبحانه: ﴿إِنَّا َخلَْقَنا 
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ْمَشاٍج نَبَْتلِيهِ فََجَعلَْناهُ َسِميًعا بَِصرًيا﴾))).
َ
نَْساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ اْلِ

وَن َوَكَن َربَُّك  تَْصِبُ
َ
وقال: ﴿وََجَعلَْنا َبْعَضُكْم ِلَْعٍض فِتَْنًة أ

بَِصرًيا﴾))).
وقـال سـبحانه: ﴿ِلَْفتَِنُهْم فِيهِ َوَمْن ُيْعرِْض َعْن ذِْكرِ َرّبِهِ 

يَْسلُْكُه َعَذابًا َصَعًدا﴾))).
ُهْم  نَّ

َ
َوَل يََرْوَن أ

َ
وهذه اجلائحة فتنة عظمى، حيث قال سبحانه: ﴿أ

ُروَن﴾))). كَّ َتْيِ ُثمَّ َل َيُتوُبوَن َوَل ُهْم يَذَّ ْو َمرَّ
َ
ِ َعٍم َمرَّةً أ

ُيْفَتُنوَن ِف ُكّ
وعلينـا فيهـا - كام يف كل فتنة - حماسـبة أنفسـنا، ومراجعة 

سلوكنا وأنظمة حياتنا، واصالح ما فسد منا.

ثانيًا: هل هي عذاب؟

ألّن كّل ما جيري يف الدنيا هو بأمر اهلل سبحانه وإذنه، أليس ربنا 
هو اخلالق املدبر وقد قال تعاىل: ﴿الرَّْحَُن َعَ الَْعرِْش اْسَتَوى * 
َى﴾))).  رِْض َوَما بَيَْنُهَما َوَما َتَْت الثَّ

َ
َماَواِت َوَما ِف اْل َلُ َما ِف السَّ

))) سورة االنسان: ).
))) سورة الفرقان: 0).

))) سورة اجلن: 7).
))) سورة التوبة: 6)).

))) سورة طه: )و6.
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لذلك فإّن السؤال األسايس: هل رّبنا سبحانه غضب عىل البرشية 
مجيعًا، ألّنم أساؤوا الترّصف يف اخلليقة وأفسدوا الطبيعة حتى 
ظهر الفسـاد يف الرب والبحر كام قال سـبحانه: ﴿َظَهَر الَْفَساُد ِف 
ِي َعِملُوا  يِْدي الَّاِس ِلُِذيَقُهْم َبْعَض الَّ

َ
ِ َواْلَْحرِ بَِما َكَسَبْت أ الَْبّ

لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾))).
وألّنم ظلموا أنفسهم أشّد الظلم، أمل تصادر فئة حمدودة ال 
تشكل إاّل نسبة مئوية حمدودة حقوق األغلبية يف العامل ورصفوا 
مواردهم يف سـبيل صناعة األسـلحة الفتاكة التـي تنذر بنهاية 
فضيعـة للحياة عىل األرض؟ ثم أليس القانون احلاكم يف العامل 

اليوم هو أسوء من قانون الغاب يف الرصاع وإشاعة الرعب؟ 
ْن َيبَْعَث َعلَيُْكْم 

َ
أليس رّبنا هو القائل: ﴿قُْل ُهَو الَْقادُِر َعَ أ

ْو يَلْبَِسُكْم ِشَيًعا 
َ
رُْجلُِكْم أ

َ
ْو ِمْن َتِْت أ

َ
َعَذابًا ِمْن فَوْقُِكْم أ

َس َبْعٍض انُْظْر َكيَْف نَُصُِّف اْليَاِت لََعلَُّهْم 
ْ
َوُيِذيَق َبْعَضُكْم بَأ

َيْفَقُهوَن﴾))).
نعود ونقول: هل هذه اجلائحة هي عذاب أليم بسبب غضب 
الـرب علينا، أم أنا جمرد تذكرة ملا هو أدهى، وإنام ابتالنا الرب 

))) سورة الروم: )).
))) سورة األنعام: )6.
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رنـا، لعلنا نعود اىل رشـدنا ونصلح أمورنا،  هبـذه اجلائحة ليذكِّ
وهكذا تكون مسـؤولياتنا عظيمة ترتفع اىل مسـتوى التصدي 
دَْن 

َ
لنقاط ضغفنا، وقد قال سبحانه: ﴿َوَلُِذيَقنَُّهْم ِمَن الَْعَذاِب اْل

ْكَبِ لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾))).
َ
ُدوَن الَْعَذاِب اْل

د سقوط احلضارة لوال  فالغاية هي االنتباه اىل أنَّ هناك ما هيدِّ
العمل جّديًا ملواجهة الوضع القائم.

ثالثًا: العزلة والتباعد

حينـام نصـح األطباء النـاس بالعزلـة االختياريـة والتباعد 
االجتامعي انقسم املجتمع بني من التزم بذلك طواعية أو كرها 
وبـني من مترد. حّقًا كانت تلك جتربة رائدة يف مدى عمق ثقافة 
الناس ووعيهم، وهكذا اكتشفنا مدى حاجة الناس اىل املزيد من 
الثقافة، وأنَّ الوسائل االعالمية - رغم كثرهتا - كانت عاجزة 

عن ابالغ احلقائق للناس.
بىل، كان فريق من املؤمنني قد اتبعوا أوامر القيادات الدينية، 
والتزموا طوعًا بام أوىص به اخلرباء، تقّربًا اىل اهلل سبحانه، وخشية 

من عقوبته، وهكذا عرفنا مدى حاجة الناس اىل الدين.

))) سورة السجدة: )).
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رابعًا: الحجر البيتي

هناك من اعتكف يف داره وتنعم هبذا االعتكاف، كيف؟
ألـف: فمنهم من اغتنم فرصة اخللـوة لكي يزداد صلًة بربه 
الرمحن الرحيم، عرب تالوة كتابه املجيد، وقراءة األدعية املأثورة، 

وقضاء ما فاته من صالة أو صيام.
بـاء: ومن الناس من اكتشـف للتو أّن لـه أرسة طيبة، حيث 
تعّمقت صلته هبم، وعرف كم كانت خسـارته حينام كان يتخذ 

ارسته جمرد وسيلة لقضاء حاجاته املادية العاجلة.
جيم: ومنهم من دعاه تأّمله يف نفسه اىل اكتشاف بعض نقاط 
ضعفـه وعرف مـدى ضحالـة معلوماته، فطفق يقـرأ الكتب، 
ويشرتك يف الندوات والدورات الثقافية، وباخلصوص ما يتصل 
بالوعي الديني والثقافة االسالمية، وهكذا بام يتصل بالسالمة 

والصحة.
دال: ومـن الناس من قـاده تفكره يف احلياة اىل إصالح نمط 

معيشته مستقباًل مما حيافظ عليه مستقباًل بإذن اهلل تعاىل.

حممد تقي املدريس
كربالء املقدسة
11رمضان املبارك 1441هـ



القسم االول
أحكام الصحة والسالمة

تمهيـد

احلياة الطيبـة))) إحدى قيم اإليامن، ومـن ركائزها العافية، 
وحتقيقها يكون بالوقاية، والعالج، وسكينة النفس.

ومـن الوقاية؛ هجر الرجز، والتطهـر، وجتنّب اإلرساف يف 
الرشاب والطعام، ونبذ اخلبائث، وانتخاب الطيبات.

ومن العالج؛ الصيام، وإقامة الصالة، وحج بيت اهلل احلرام، 
واالستشفاء بالعسل.

وسكينة النفس تقي اإلنسان من أمراض كثرية، وتساهم يف 
االستشفاء من غريها.

أحكام الصحة

يبدو من مجلة النصوص أن احلياة الطوبى من كلامت اإليامن، 
ومـن توابعها العافية )بتاممها ودوامها(. وهي عىل مسـتويات؛ 

))) هذا القسم مقتبس من كتاب )فقه احلياة الطيبة( لسامحة املرجع املدريس حفظه اهلل.
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بعضها واجبة يلزم حتقيقها واملحافظة عليها، وبعضها مرغوب 
فيها مندوب إليها، وهي التالية:

ألف: املسـتوى األدنى مـن العافية، ما حيافـظ هبا عىل حياة 
النفس وبقاء األطراف، وهو واجب.

باء: املسـتوى الذي حيافظ عىل اإلنسـان من خشـية الرضر 
البالـغ املـؤدي مثاًل إىل الضعـف العام، أو نقـص كبري يف قوى 
البرش، يف سـمعه وبرصه ونطقه وقوته اجلنسـية، ولعله واجب 

أيضًا.
جيم: املستوى الذي حيافظ عىل الصحة العامة، مما يؤثر فقده 

يف فساد كبري، مثل نرش األوبئة الفتاكة ، وهو واجب.
دال: املستوى الذي يصون املجتمع من األوبئة غري الفتاكة، 
ولكـن التـي قـد تـؤدي إىل وفـاة البعـض بسـبب املضاعفات 
الصحية، مثل املحافظة عىل البيئة ضد األنفلونزا، ولعله واجب 

أيضًا يف بعض الظروف.
هاء: املستوى األعىل من الوقاية الصحية التي تضمن سالمة 
اإلنسان من خمتلف األمراض ، وهو مندوب إال إذا وجب بأمر 

احلاكم الرشعي.
وإليك تفصيل القول يف هذه املستويات اخلمسة: 
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1- حفظ النفس واألطراف

القرآن الكريم

ِ َولِلرَُّسوِل إِذَا َدَعُكْم  ِيَن َءاَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلَّ َها الَّ يُّ
َ
)- ﴿يَآ أ

لَِما ُيْيِيُكْم َواْعلَُموا اَنَّ الَّ َيُوُل َبْيَ الَْمرْءِ َوقَلْبِهِ َواَنَُّه إَِلْهِ 
وَن﴾)1). ُتَْشُ

نَْيا َحَسَنًة َوِف الَِخَرةِ  )- ﴿َوِمنُْهْم َمن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ادلُّ
َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب الَّارِ﴾))). 

ْمَوالَُكم بَيَْنُكم 
َ
ُكلُوا أ

ْ
ِيَن َءاَمُنوا َل تَأ َها الَّ يُّ

َ
)- ﴿يَآ أ

َتْقُتلُوا  ن تَُكوَن ِتَاَرةً َعن تََراٍض ِمنُْكْم َوَل 
َ
أ إِلَّ  بِاْلَاِطِل 

َ َكَن بُِكْم رَِحيماً﴾))). نُْفَسُكْم إِنَّ الَّ
َ
أ

ِ َوَل تُلُْقواْ بِاَيِْديُكْم إَِل اتلَّْهلَُكةِ  نْفُِقْوا ِف َسبِيِل الَّ
َ
)- ﴿َوأ

ْحِسُنوا إِنَّ الَّ ُيِبُّ الُْمْحِسنَِي﴾)4).
َ
َوأ

ْو  اُنَث وَُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه 
َ
)- ﴿َمْن َعِمَل َصاِلاً ِمن ذََكٍر أ

))) سورة االنفال: )).
))) سورة البقرة: )0).

))) سورة النساء: ٩).
))) سورة البقرة: )٩).
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ْجرَُهم بِاَْحَسِن َما َكنُوا َيْعَملُوَن﴾)1).
َ
َحَياةً َطّيَِبًة َوَلَْجزَِينَُّهْم أ

بصائر الوحي

1- لقـد دعـى الدين احلنيـف إىل احلياة الطوبـى )الطيبة(، 
وأمرنا الرب أن نسـتجيب لرسـوله إذا دعانا ملا حييينا، وكانت 
دعـوة الصاحلـني حياة حسـنة يف الدنيا ويف اآلخـرة، وُجعلت 
وسـيلتها العمل الصالح، كام أنَّ العافية من رشوط تلك احلياة 

الطيبة. 
)- من جهة أخرى، فانَّ حتصــني النفــس واملحافظة عىل 
احلياة، من الواجبات الفطرية التي وضع الرشع املقدس املئات 
مـن األحكام واآلداب لتحقيقها، ولسـنا هنا بصـدد تعدادها، 

ولكن نشري فيام ييل إىل أمهها.

األحكام

1- ال ريـب يف أن إتالف احليـاة ، وإزهاق النفس، وإبطال 
األطراف والقوى اجلسمية عمل حمرم رشعًا.

)- وهذه احلرمة تنسحب إىل حرمة األسباب املؤدية إليها، 

))) سورة النحل: ٩7.
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ومنها اإلمهال املتعمد الذي يؤدي إىل الوفاة، أو إىل نقص عضو، 
أو فقد قدرة، أو املبادرة إىل االنتحار.

)- إنَّ حرمـة إلقـاء النفـس يف التهلكة، قـد تعني وجوب 
املحافظة عليها عرفًا، فمن قرصَّ يف حفظ النفس وهو عامل قادر 

عىل ذلك، واعُترِب مهلكًا هلا عرفا، ارتكب حمرمًا.
4- بناًء عىل وجوب حفـظ النفس، جيب إختاذ اإلجراءات 
الصحية بمقدار ما حيافظ عىل النفس من اهلالك وعىل األطراف 

واألعضاء والقوى من التلف.
5- هنـاك مجلـة من املحرمات الرشعية التـي بنّي الرشع أنَّ 
سـبب حرمتها هو إرضارها بحياة البرش أو بصحته، فالواجب 

االجتناب عنها.
6- عىل اإلنسان أن ينظر لنفسه، ويدير حياته الشخصية بدقة 
وحكمة، فيالحظ طعامه ورشابه، ومنهجية نومه ونشاطه، وهيتم 
بقوته ورشـاقته وصحته، وحيافظ عىل سـالمة عقله وأعصابه، 
ويعطي جلسـمه نصيبه من املتعة والراحة، ومن أجل كل ذلك، 
البد لكل إنسان من معرفة حياتية شاملة بام يصلح له وما ينفعه 

أو يرضه.
7- وعـىل كل إنسـان أن يفـرض عىل نفسـه رقابـة صحية 
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صارمة، مـن: االهتامم بالنظافة، واالبتعاد عـن مظان اجلراثيم 
واألوبئة، ومراجعة األطباء يف الوقت املناسب، والدقة يف تطبيق 

وصاياهم.
8- وعىل املجتمع أن هيتم بأبنائه، وبالذات بالنشء اجلديد، 

وتوفري كل وسائل السالمة البدنية والعصبية هلم.
9- عىل الفقهاء أن يرشعوا األحكام املسـتوحاة من املبادئ 
العامـة للدين، فيام يتصل بام يرض الصحة وهيدد السـالمة؛ من 
تلـوث البيئـة، ومن الضوضـاء، وتشـديد الرقابة عـىل الطعام 

واملاء.. وكلام يتصل بالسالمة الصحية.
10- كـام أنَّ عـىل الدول تشـديد الرقابة عـىل كل ما يتصل 
بأسـباب اهلـالك، من حـوادث السـري، إىل أخطـار العمل، إىل 

أخطار األلعاب الرياضية، وما أشبه.

2- الصحة والضرر البالغ

السنة الشريفة

1- جاء يف حديث ماثور عن اإلمام الصادق g: »ُكلُّ َشْي ٍء 
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ْنَسـاِن فِي َبَدنِِه َوُقوُتُه َفَحاَلٌل  ا َيُكوُن فِيِه ِغَذاُء اإْلِ ِمَن اْلَحبِّ ِممَّ
ْنَساِن فِي َبَدنِِه َفَحَراٌم  ُة َعَلى اإْلِ َأْكُلُه، َوُكلُّ َشْي ٍء َتُكوُن فِيِه اْلَمَضرَّ

ُروَرِة«))). َأْكُلُه إاِلَّ فِي َحاِل الضَّ
)- ويف احلديث النبوي املشـهور: »اَل َضَرَر َواَل إِْضَراَر فِي 

ْساَلم «))). اإْلِ
)- وقال ابن إدريس يف )الرسائر(: قد ورد األمر عن رسول 
اهلل، ووردت األخبـار عن األئمة من ذريتـه بالتداوي، فقالوا: 

ُه َداًء إاِلَّ َأْنَزَل َمَعُه َدَواًء«))).  »َتَداَوْوا، َفَما َأْنَزَل اللَّ

األحكام

1- هناك أنواع من املرض قد ال تؤدي إىل الوفاة أو إىل نقص 
عضـو أو فقدان قـوة، ولكنها تؤدي إىل رضر بالـغ، كاالبتالء 
بمرض السـكري مثاًل، فقد ال يعني الوفاة، بل يمكن التعايش 
معه طوياًل، ولكنه لدى العرف يشـكل رضرًا بالغًا عىل الفرد، 
فالظاهر يف مثل هذه األمراض وجوب حفظ النفس عن االبتالء 

هبا.

))) حتف العقول، ص)))، )طبعة بصرييت قم(.  
))) من ال حيرضه الفقيه، ج)، ص)))، ح 8)7).
))) بحار االنوار، ج٩)، ص)6، يف ذيل احلديث٩.
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)- واألقـوى وجـوب املبـادرة إىل دفع الـرضر البالغ عىل 
الفرد، إذا اعُترِب االمهال فيه إهالكًا للنفس، فإذا ابتيل بمثل هذه 

األمراض فعليه املعاجلة والتداوي.

3- الصحة العامة والفساد

القرآن الكريم

الَّ  اْعُبُدوا  يَاقَْوِم  قَاَل  ُشَعيْباً  َخاُهْم 
َ
أ َمْدَيَن  ﴿وإَِل   -1  

فَاَْوفُوا  َرّبُِكْم  ِمْن  بَّيَِنٌة  قَْد َجآَءتُْكْم  هُ  َغرْيُ إَِلٍ  ِمْن  َمالَُكْم 
ْشَيآَءُهْم َوَل ُتْفِسُدوا ِف 

َ
الَْكيَْل َوالِْمزَياَن َوَل َتبَْخُسوا الَّاَس أ

اَلرِْض َبْعَد إِْصالَِحَها َذلُِكْم َخرْيٌ لَُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِي﴾)1).
ْوِلَآُء َبْعٍض إِلَّ َتْفَعلُوهُ تَُكن 

َ
ِيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم أ )- ﴿َوالَّ
فِتَْنٌة ِف اَلرِْض َوفََساٌد َكبرٌِي﴾))).

بصيرة الوحي

لقد حرم اهلل سبحانه نرش الفساد يف األرض، حترياًم شديدًا، 

))) سورة االعراف: )8.
))) سورة االنفال: )7.
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واعترب جتنّب الفسـاد الكبـري حكمًة للنهي عـن والية الكفار، 
ولذلك وجب العمل عىل منع انتشار الفساد بكل أنواعه، ومن 
ذلـك االهتامم بالصحة العامة منعًا من تعريض سـالمة الناس 

للخطر والفساد.

األحكام

1- ينبغي منع تداول األطعمة الفاسدة، بالرقابة عىل منتجي 
وبائعي املواد الغذائية عىل كل املسـتويات، ابتداء من الفالحني 
واملزارعني، وانتهاًء باملطاعم واألفران واملخابز، ومرورًا بمصانع 
املواد الغذائية، واملطاحن، ومصانع التعليب واأللبان، واللحوم 

وما أشبه.
)- وكذلك ال بد مـن اإلرشاف عىل منابع املياه، واألنار، 
وخمازن ومضخات املياه، وخطوط األنابيب الناقلة، للمحافظة 
عليهـا من التلوث بامليكروبات أو املواد املشـعة أو سـائر املواد 

الضارة.
)- وجيب التوقي من األوبئة القاتلة بالتطعيم ضد األمراض 
السـارية، وبمنع انتقال الناس من املناطق امللوثة هبا إىل املناطق 

النظيفة.
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4- وال بـد مـن فرض نظـام الرقابـة الصحيـة يف املدارس، 
والدوائر، واملصانع، وسائر مناطق التجمع، منعاً النتشار األوبئة.

5- وال بـد مـن توفـري املالجئ حلجـر املبتلـني باألمراض 
السارية؛ مثل اجلدري، واجلذام، والسل، واإليدز، والكورونا، 

وما أشبه، توقيًا لألصحاء من االبتالء هبا.
6- وينبغـي مراقبة عمليات الزواج ملنع انتشـار األمراض 
اجلنسـية اخلطرية، وكذلك حلفظ النسـل من العاهات الناشـئة 

من اجلينات.

4- الصحة العامة والحياة الطيبة

القرآن الكريم

ِي َيُِدونَُه َمْكُتوباً  َّ الَّ ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل الَِّبَّ اُلّمِ 1- ﴿الَّ
ُمُرُهم بِالَْمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن 

ْ
َواِلْنِيِل يَأ ِعنَدُهْم ِف اتلَّوَراةِ 

ّيَِباِت َوُيَحّرُِم َعلَيِْهُم اْلََبآئَِث َوَيَضُع َعنُْهْم  الُْمنَْكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ
ُروهُ  ِيَن َءاَمُنوا بِهِ وََعزَّ إِْصَُهْم َوالَْغاَلَل الَِّت َكنَْت َعلَيِْهْم فَالَّ
ِي اُنْزَِل َمَعُه اُْولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾)1). َبُعوا الُّوَر الَّ وهُ َواتَّ َونََصُ

))) سورة االعراف: 7)).
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)- ﴿َوثَِيابََك َفَطّهِْر * َوالرُّْجَز فَاْهُجْر﴾)1).
ابَِي َوُيِحبُّ الُْمَتَطّهِرِيَن﴾))).   )- ﴿إِنَّ الَّ ُيِبُّ اتلَّوَّ

بصائر الوحي

م ربنـا اخلبائث ألنا تورث األمـراض، فامليتة  1- لقـد حرَّ
وحلم اخلنزير ومعاقرة اخلمر وما يرضك من الطعام والرشاب، 

كل أولئك أعداء صحتك.
)- وحّرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي ترض 
بالصحـة، وأمر باجتناب الرجز، والتـامس الطهر، والتطهر يف 

أوقات خمتلفة، رعاية للعافية.

األحكام

م التعاليـم الدينيـة اخلبائث، وحتبِّـب التطهري بكل  1- حتـرِّ
مسـتوياته، وجتعل النظافة من قيم اإليامن، وعىل كل إنسـان أن 

يطبق ما يستطيع من هذه التعاليم حسب قدرته.
)- وعىل املجتمع مكافحة التلوث بكل ألوانه، ولذلك جيب 
أن تكون الرقابة شاملة وصارمة عىل كافة املرافق العامة لضامن 

))) سورة املدثر: )و).
))) سورة البقرة: ))).
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النظافة من خمتلف اجلراثيم.
)- وعىل احلكومات أن تعمل عىل صيانة البالد من دخول 

األمراض السارية، واملواد الغذائية غري الصحية.

5- أعلى مستويات الصحة الفردية

السنة الشريفة

1- قـال اإلمام أمري املؤمنـني g: »اْلَعافَِيُة َأْهنَـُأ النَِّعِم«)))، 
َباَسـْين«)))، وقال أيضـًا: »بِاْلَعافَِيِة  وقـال: »اْلَعافَِيُة َأْشـَرُف اللِّ

ُة اْلَحَياِة«))). ُتوَجُد َلذَّ
ِة  حَّ ُة َأْفَضُل النَِّعـِم«))). وقال: »بِالصِّ حَّ )- وقـال g: »الصِّ
ُة  ْمُن َوِصحَّ ْنَيـا: األَْ ة«))). وقـال: »النَِّعيُم فِي الدُّ ُتْسـَتْكَمُل اللَّذَّ

اْلِجْسِم، َوَتَماُم النِّْعَمِة فِي اآْلِخَرِة ُدُخوُل اْلَجنَّة«)6). 

))) عيون احِلَكم واملواعظ، ص))، ح)0).
))) ُغرر احِلَكم وُدرر الكلم، ص88، ح)6٩).
))) عيون احِلَكم واملواعظ، ص88)، ح))8)

))) املصدر، ص))، ح77).
))) املصدر، ص86)، ح)77).

)6) معاين األخبار، ص08).
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األحكام

1- يسـتحب أن حيافظ اإلنسـان عىل سـالمته حسب أعىل 
املقاييس الصحية، فيسعى لكـي يكون معدل ضغط الدم عنده، 
وطبيعة تركيب املواد يف دمه، وقدرة عينه وأذنه، ونبضات قلبه 

و.. كلها حسب املقياس األفضل طبيًا.
)- يستحب أن يصون االنسان نفسه من أن يصاب بأي نوع 
من التلوث، وأن حيافظ عىل نشاطه بنظام غذائي أمثل، ونشاط 

ريايض أو عميل كاف.
ب اإلسـالم يف توفري الصحـة والعافية  )- بشـكل عام رغَّ
كقيمة أساسـية، وهناك يف نصـوص الرشيعة املأثورة يف أبواب 
املندوبـات واآلداب، نجد الكثري الكثري من التعاليم التي تنفع 
العافيـة، ابتـداًء من مقيـاس اختيـار القريـن والقرينـة للحياة 
الزوجيـة، ومرورًا بـآداب املضاجعة، وتعاليـم احلمل، ونظام 
التغذيـة أثنـاءه، والرضـاع واختيـار املرضعة، وانتهـاًء بآداب 
الطعـام، والرشاب، واملنام، والعرشة، واالسـتحامم، و.. وهي 
بمجموعها تورث - بمشيئة اهلل سبحانه - طول العمر وسالمة 

اجلسم وقوته.
4- يستحب الدعاء بطلب العافية من اهلل عز وجل، فأسباب 
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ة بأمر اهلل عز وجل، وكان من دعاء  الصحة والعافية كلها مسريَّ
ٍد  عيل بن احلسني j إذا سأل اهلل العافية: »اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ُد فِي  َوآلِـِه، َوَعافِنِـي َعافَِيًة َكافَِيًة َشـافَِيًة َعالَِيًة َناِمَيـًة، َعافَِيًة ُتَولِّ
ِة َواأْلَْمِن  حَّ ْنَيا َواآْلِخَرِة. َواْمنُْن َعَليَّ بِالصِّ َبَدنِي اْلَعافَِيَة، َعافَِيَة الدُّ

اَلَمِة فِي ِدينِي َوَبَدنِي«))).  َوالسَّ
5- ألن الصحـة من القيم املثـىل، فعلينا االهتامم اجلدي هبا 

من خالل تنفيذ التعاليم التالية:
أوالً: االهتـامم الدائـم باألنظمـة الوقائية يف البالد حسـب 
القدرة، وبالذات فيام يرتبط بنظام الرقابة عىل الطعام والرشاب 
واألدوات املسـتخدمة فيهام، وأنظمة األمن والسـالمة يف كافة 

املنتوجات حسب أعىل املقاييس الدولية.
ثانيـًا: التوعيـة الصحية للمجتمع، التي هتـدف بيان أقل ما 
حيتاجه الفرد من التعاليم للمحافظة عىل صحته، من معرفة قواه، 
وكيفية املحافظة عليها من اإلصابة باألمراض، وكيفية تنميتها 
بالطعـام والـرشاب وممارسـة الرياضة وغريهـا، وأيضًا معرفة 

األمراض وأسباهبا، وكيفية التوقي منها وعالجها.
وينبغـي أن تكـون هـذه التوعية عـرب املدارس، منذ السـنة 

))) من دعاء اإلمام السجاد g إذا سأل اهلل العافية، الصحيفة السجادية، دعاء رقم )).
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الدراسـية األوىل وحتـى آخر مرحلـة جامعية، كـام تكون عرب 
أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة.

بتوفـري األطبـاء واملمرضـني واألدويـة  ثالثـًا: االهتـامم 
واملستشـفيات واملصحات، وجعل التمتع باخلدمات الصحية 

حقًا طبيعيًا لكل إنسان.
رابعًا: عىل الفقهاء إصـدار فتاوى رشعية حمددة يف القضايا 
الصحية احلـادة، مثل األمر بالتطعيم عند انتشـار وباء مهلك، 

وذلك بعد استشارة اخلرباء واألجهزة املسؤولة.
خامسـًا: عىل املحسـنني االهتامم بتوفري اخلدمات الصحية، 

وجعلها مما ينفقونه يف سبيل اهلل سبحانه.
سادسـًا: عىل أفراد االُمة أن يسامهوا مجيعًا يف حماربة الفساد 
الصحـي، إذا دامهـت الوطن نازلـة صحية خطـرية، كاألوبئة 

الفّتاكة.

6- الصحة حق إنساني

القرآن الكريم

َها الَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ِمن َذَكٍر َواُنَث وََجَعلَْناُكْم  يُّ
َ
﴿يَآ أ
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تَْقاُكْم إِنَّ 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد الَّ

َ
ُشُعوباً َوَقَبآئَِل تِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

َ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾)1). الَّ
يبـدو إن التعارف الوارد يف اآليـة بمعنى االعرتاف املتبادل 
باحلقوق، وأهم احلقوق هو حق احلياة، ومنه يتشعب حق األمن، 
وحق السالمة والرفاه )الطعام ، والرشاب، والسكن، و..و..( 

وحق الصحة. 

السنة الشريفة

قال رسـول اهلل f: »َمْن َأْصَبَح اَل َيْهَتمُّ بُِأُموِر اْلُمْسِلِميَن 
َفَلْيـَس ِمنُْهْم، َوَمْن َسـِمَع َرُجاًل ُينَاِدي َيا َلْلُمْسـِلِميَن َفَلْم ُيِجْبُه 

َفَلْيَس بُِمْسِلٍم«))). 

بصائر الوحي

1- حـق احليـاة هو أصل سـائر احلقوق، وتشـكل الصحة 
والسالمة البدنية أساس احلياة.

)- النصـوص التـي أمرت باإلنفاق ، تشـمل اإلنفاق عىل 
املحرومـني يف الشـؤون الصحية، كأحد أبرز جمـاالت اإلنفاق 

))) سورة احلجرات: )).
))) الكايف، ج)، ص)6).
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والتكافل االجتامعي.
)- كـام إن النصـوص التـي تؤكـد عـىل اهتـامم املسـلمني 
ببعضهم، هي االُخرى تشـمل جماالت االهتامم بتوفري أسباب 

الصحة للجميع.
4- نسـتنبط من خمتلف النصوص العامـة لزوم التكافل يف 

أمر الصحة بالقدر املمكن والرضوري.
)- وهكـذا ينبغـي أن تكـون الصحـة هدفًا يسـعى الناس 
والدولة لتحقيقها بالنسبة إىل كل شخص، وتوفري كل الوسائل 

املمكنة.
عني وضـع القوانني الرضوريـة لتوفري هذا  6- وعـىل املرشِّ

احلق بإذن اهلل سبحانه.



القسم الثاني
احكام التعاطي مع وباء كورونا

1- حكم التقيد بالتعليمات الصحية

وزارة الصحة - تبعا ملنظمة الصحة العاملية - اصدرت  سؤال:  
تعليامت مفصلة ومتنوعة بشـأن االحرتاز والوقاية من انتشار 
مـرض كورونـا يف البـالد، هـذه التعليامت شـملت السـلوك 
الفردي للشخص، كام شـملت العالقات االجتامعية وطريقة 
التعامل يف االسـواق، ويف وسائط النقل العامة، والسفر، وما 
ر لذلك؟ وما هو حكمنا الرشعي يف مثل  شاكل، فهل من مربِّ

هذه االمور؟

اذا كان انتشار عدوى املرض رسيعا وجديا بحيث هيدد  جواب:   
سالمة املجتمع والصحة العامة ويؤدي اىل اصابة اعداد 
هائلـة من البرش ووفاة بعضهم، فـان التقّيد بالتعليامت 
االحرتازيـة والوقائيـة واجب رشعا حلفـظ النفس من 
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االصابة، وعماًل باملسؤولية االجتامعية يف عدم التسبب 
 

َ
بإدخال الرضر عىل اآلخرين، فربنا املتعال يقول: ﴿َول
ِة﴾)1). واحلديث الرشيف 

َ
ك

ُ
 اتلَّْهل

َ
يِْديُكْم إِل

َ
ُقوا بِأ

ْ
تُل

- الذي يعـد قاعدة رشعية يف الفقه - يقول: »اَل َضَرَر 
ْساَلم«))).  َواَل إِْضَراَر فِي اْلِ

2- حكم العزل االجباري واالختياري

يف منطقتنـا فرضت احلكومة عـىل القادمني من البالد  سؤال:  
االوروبيـة وامريـكا التـي اجتاحها وبـاء كورونـا اكثر من كل 
مناطق العامل، فرضت احلجـر الصحي االجباري يف مصحات 
ومشاٍف خاصة حتى تثبت سالمة الشخص عن االصابة باملرض 
فُيسمح له للعودة اىل بيته وارسته، فهل جيب عىل املسافر أن يلتزم 
بذلك؟ واذا كان بامكانه عدم الرضوخ هلذا القرار بأّي شـكل 

من االشكال فهل جيوز له ذلك؟

إذا كان احتـامل اصابتـه هو باملرض او تسـّببه يف نقل  جواب:   

))) سورة البقرة: )٩).
))) من ال حيرضه الفقيه، ج)، ص)))، ح 8)7).
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املرض لغريه احتامال عقالئيا معتدا به، فالواجب االلتزام 
باحلجر الصحي حفاظا عىل النفس وعىل املجتمع.

ماذا يعني االحتامل العقالئي؟ ومن املقصود من كلمة  سؤال:  
العقالء يف مثل هذه املسائل؟

املقصـود اخلـراء يف كل موضوع، ففـي مثل احتامل  جواب:   
االصابة باملرض فان املعتد به هو رأي االطباء والدوائر 
الصحية املهتمة بالسـالمة االجتامعية والصحة العامة، 

فان احتامل هؤالء ُيعتد به وينبغي أخذه بمأخذ اجلد.

3- حكم المديون غير القادر على الدفع

بسـبب احلجـر البيتي ومنـع التجـول يف بالدنا للحد  سؤال:  
من انتشـار وباء كورونا تعطلت االسواق واملحالت التجارية 
وأغلب أنشطة البيع والرشاء، وبالتايل فان صغار التجار والكسبة 
اصبحوا يواجهون مشـاكل اقتصادية، وامهها عدم القدرة عىل 
د، فام هو حكم املديون غري القادر  تسديد الديون يف أجلها املحدَّ

عىل الدفع؟ وماذا عىل الدائن أن يفعل؟
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ألـف: جيب عىل املديون املورس أداء دينه لدى مطالبة  جواب:   
الدائن إذا كان الديـن حاالً، ولدى حلول وقت األداء 

إذا كان الَدْين مؤجاًل.
باء: إذا كان املديون قادرًا عىل األداء وكان وقت األداء    
قد حان، حرم عليه املامطلة والتهرب من أداء الدين، بل 

يعد ذلك معصية كبرية. 
جيـم: أما إذا كان املديون ُمعرسًا ال يقدر عىل األداء    
- مثل الظروف احلالية للكثري من املديونني - فال جيوز 
للدائن الضغط عليه وإعسـاره باملطالبة، بل جيب عليه 

أن يمهله حتى حصول القدرة عىل األداء. 
ٍة   َميَْسَ

َ
ةٍ َفَنِظَرةٌ إِل يقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْن َكَن ُذو ُعْسَ   
ُموَن﴾)1).

َ
ْنُتْم َتْعل

ُ
ُكْم إِْن ك

َ
وا َخْيٌ ل

ُ
ق ْن تََصدَّ

َ
وَأ

 g ويف احلديـث الرشيف املروي عن االمام الصادق   
ِه f َكاَن َيُقوُل: َلْيَس لُِمْسلٍِم  يقول: »إِنَّ َأَباَنا َرُسوَل اللَّ
ِه َيْوَم  ُه بِظِلِّ ُه اللَّ َأْن ُيْعِسـَر ُمْسلِمًا، َوَمْن َأْنَظَر ُمْعِسرًا َأَظلَّ

ُه«))). اَل ظِلَّ إاِلَّ ظِلُّ

))) سورة البقرة: 80).
))) الكايف، ج8، ص٩.
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4- صوم المصاب بالكورونا أو الذي يخشى االصابة

دخلنا شـهر رمضان املبارك وفريوس كورونا ال يزال  سؤال:  
يواصل االنتشار يف خمتلف املناطق، والبعض يويص برشب املاء 
يف فرتات متقاربة لتقليل احتامل االصابة هبذا الفريوس اخلطر، 
ألنَّ قلة املاء يف اجلسم - حسب هذا االّدعاء - تقلل من مناعته، 
وجفاف احللق لو وصل اليه الفريوس يفسح له املجال لالنتقال 
اىل اجلهـاز التنفيس، يف حني أن رشب املاء يسـاعد يف نزوله اىل 
املعدة والقضاء عليه فيها، فهل يسـقط صيام شهر رمضان عن 

املسلمني يف هذه السنة هبذا السبب؟

عـىل املريـض أن يفطـر يف شـهر رمضان ثـم يصوم  جواب:   
عدة من أيام أخر، ويلحـق بحكم املريض، الصحيح 
الذي خيشـى املـرض مع الصيـام، أو يصعب عليه اىل 
درجـة جيعلـه حرجيا عليه. ويف مثـل الظروف احلالية 
- حيث انتشـار وباء الكورونا - عىل املسلم ان يبتعد 
عـن مظان انتقال املرض الوبائـي ويلتزم بكل التدابري 
الوقائية واالحرتازية ولو بالبقاء يف احلجر البيتي، لكي 
يتسنّى له أداء فريضة الصوم، والتوصيات املشار اليها 
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- لـو صّحت - انام هي ملـن يتواجد يف مواقع التالقي 
مـع الناس مما يضاعـف احتامل العـدوى. فالصوم ال 
يسـقط عن املسـلمني، بل لكل مكلَّف حكمه حسب 
معيار اخلوف العقالئي من االصابة باملرض، مع اختاذ 

كافة التدابري االحرتازية والوقائية.

5- حكم الحج للمصاب والخائف من االصابة

شـخص مسـتطيع للحج، وكان عازما عىل احلج هذا  سؤال:  
العـام، إاّل ان انتشـار وباء كورونا جعله يرتدد يف ذلك بسـبب 
خشيته من االصابة هبذا املرض، خاصة وانه يعاين من داء السكر 
والضغط مما يرفع احتامالت اصابته، فهل جيب عليه احلج رغم 

كل ذلك أم ماذا؟

من مفردات االسـتطاعة توّفر القدرة البدنية الالزمة  جواب:   
للقيام بمثل سـفر احلج، واخللو من مرٍض يمنع احلاج 
عن القيام بسفر كسفر احلّج أو جيعله شاّقًا عليه بحيث 
ال ُيطيقه، أو خيشـى من الصابة باملرض القاتل بسبب 
االحتشاد والتجمع. فاملريض الذي ال يقدر عىل الذهاب 
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إىل بيت اهلل احلرام أو يصعب عليه صعوبة بالغة، يسقط 
عنه احلّج حتى ولو توّفرت لديه سـائر رشوط وجوب 
احلّج، وهكذا ينتظر الشـفاء من مرضه، أو عودة احلياة 
االجتامعية اىل حالتها الطبيعية وانتفاء احتامالت االصابة 
باملرض او التسـبب يف انتقاله، حتى حيّج بأمان وسـالم 

إن شاء اهلل تعاىل.  
روي عـن عبد الرمحـن بن احلجاج، قال: سـألت أبا    
َْيِت َمِن  عبد اهلل g عن قوله: ﴿َوِلِ َعَ انلَّاِس ِحجُّ الْ
﴾ قال ]يف تبيني معنى االستطاعة[: 

ً
ِْه َسبِيل اْسَتطاَع إِلَ

ُة فِي َبَدنِِه، َواْلُقْدَرُة فِي َمالِِه«)1). حَّ »الصِّ

6- لو منعت الحكومات السفر للديار المقدسة

يف حال اسـتمرار انتشار مرض كورونا وعدم القدرة  سؤال:  
عـىل ضبطـه يف العامل وخاصـة يف اجلزيـرة العربية التـي تعاين 
احلكومة من ضعف بنّي يف ادارة الوضع الصحي ملليوين حاج، 
هل جيوز للحكومات االسالمية منع مواطنيها من السفر للحج 

))) تفرس العيايش، ج)، ص)٩)، ح7)).
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والعمرة هذا العام؟

اذا اقتضـت املصلحـة العامة ذلك وبشـهادة اخلراء  جواب:   
واملختصني املوثوقني جاز ذلك، بل قد جيب يف حاالت 

احتامل اخلطر الكبري للمجتمع.

7- ترك المصافحة بسبب الخوف من انتقال المرض

اذا صافحني احد او مدَّ يده ايلَّ ومل اصافحه، فهل يعترب  سؤال:  
ذلك اهانة له، عىل أنَّ تالقي األيدي يعد من أبرز طرق انتشـار 

وباء كورونا؟

مع خوف الرضر من املصافحة ينبغي تركها، وال يعتر  جواب:   
عدم املصافحة مع من يمّد يده اهانة.

8- التهّرب من الحجر الصحي

سؤال:  بعـض الـدول حتجـر عىل مـن يـأيت اليها مـن الدول 
املوبـوءة، أنـا تاجر تتأثر جتاريت اذا ُحِجر عـيّل، فهل يل احلق أْن 

اغرّي رحلتي اىل دوله ثالثة لكي اجتاوز احلجر الصحي؟
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التهـّرب مـن احلجر الصحـي مع خـوف الرضار  جواب:   
باآلخرين ال جيوز.

9- حكم التستر على المريض

بعـض الـدول متنـع مواطنيها مـن الذهـاب للعتبات  سؤال:  
املقدسـة، ومن قـام بالذهاب ُيسـحب جوازه ملدة عـام كامل، 
فـإذا كان القادم مصابـا بداء كورونا فهل جيوز التسـرت عليه او 

اخفاء نفسه؟

مـع خـوف الرضار باآلخريـن عـر نقـل املـرض،  جواب:   
االحوط عدم التسرت.

10- استخدام المطّهرات والمعّقمات الكحولية 

رات فيها نسبة كحول 70% هل جيوز  بعض انواع املطهِّ سؤال:  
استخدامه؟

رات الكحولية إذا مل تكن من  ال بأس باستخدام املطهِّ جواب:   
مصدر عضوي، ويكفي عدم العلم.
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11- اإلخبار عن المصاب

اذا كان فـرد مـن العائلـة مصابا أو مشـكوكا بإصابته  سؤال:  
بالفريوس، فهل جيب عيّل اخبار الفرق الصحّية؟

األفضل بل األحوط اخبار اجلهات املختصه لتجنّب  جواب:   
اخلطر الناشئ من جتاهل املرض.

12- تجهيز الميت بمرض  الكورونا

سؤال:  بروتوكـوالت منظمة الصحـة العاملية تنص عىل عدم 
تغسـيل جثة امليت املصـاب بفريوس كورونا، ثـم دفنه بمكان 
خمصـص لضحايا هذا الفريوس لعدم تفيش املرض، فهل جيب 
االلتـزام هبـذا الربوتوكول من عدم التغسـيل والدفن يف مكان 

خاص؟

مـع المكان جيـب اجراء كل مراسـيم الدفـن بام ال  جواب:   
يتسـّبب يف افشـاء املرض، وأما الدفن فال بأس بالدفن 

يف مواقع خاصة.
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13- مخالفة الوصية بالدفن في مكان خاص

لـو اوىص املصـاب بـداء كورونـا ان ُيدفـن يف مكان  سؤال:  
خاص، هل جيب تنفيذ الوصية؟

ال جيـب العمل بالوصية بالدفـن يف مكان خمصوص  جواب:   
عند اخلوف من انتشار املرض.

14- حكم احتكار الملزومات الصحية

انا صيـدالين، يـأيت فرد يشـرتي مني وسـائل الوقاية  سؤال:  
بكميات كبرية، وسيؤدي ذلك لإلرضار باآلخرين لشحة املواد 

وارتفاع اسعارها، فهل جيوز يل بيعه اكثر من حاجته؟

اذا ُعـرف أنَّ الشـخص يشـرتي املـوادَّ اخلاصة بمنع  جواب:   
املرض من اجل الحتكار، ال جيوز بيعها له.

15- عدم الدوام بسبب المرض

انا موظف يف دائرة الصحة، اذا اتفقت مع زمالء العمل  سؤال:  
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بعلـم املدير عىل عـدم الدوام، كوين اعاين مـن مرض مزمن مما 
جيعلني اكثر عرضة لالصابة بمرض الكورونا، ما حكم الراتب 

الذي آخذه؟

اذا مل يكـن عملـك هـذا خمالفـا لتعليـامت الدولة او  جواب:   
الرشكة فال بأس.

16- الحقوق الشرعية لمعالجة المرضى

هل جيوز لنا رصف جزء من احلقوق الرشعية عن طريق  سؤال:  
مؤسسات خمتصة  ملعاجلة مرض كورونا؟

جيوز رصف مبالغ من احلقوق الرشعية ملواجهة مرض  جواب:   
الكورونا او يف خدمة املرىض.

17- أذكار لدفع المرض

ُتنرش عىل بعض مواقع التواصل االجتامعي اذكار لدفع  سؤال:  
املرض، فهل جيوز لنا اعادة نرشها؟

كلُّ ذكـٍر ال يتنـاىف مـع اصـول العقيدة جيـوز قراءته  جواب:   
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ونرشه، ال بنّية الورود عن املعصومني h بل بنّية القربة 
املطلقة.

18- زيارة العتبات بالكمامات والقفازات

هـل مـن الصحيح فـرض االسـتفادة مـن الكاممات  سؤال:  
والقفازات عىل زائري املراقد املقدسة بداعي منع انتشار املرض 

وانتقال الفريوس؟

إذا كانت املصلحة العامة تستدعي ذلك، فال بأس به. جواب:   

19- تعقيم المراقد و المساجد والحسينيات

هل جيوز تعقيم املسـاجد واملراقد واحلسينيات باملواد  سؤال:  
رة؟ أال يتناىف ذلك مع قدسية هذه األماكن؟ املطهِّ

جيوز وال منافاة، خاصة حينام يكون العمل عىل إبعاد  جواب:   
عوامل املرض الوبائي من هذه األماكن من أجل حفظ 
حرمتها بل قد يعتر ذلك نوعًا من التطهري الذي أمر اهلل 
عاكِفنَي 

ْ
ائِفنَي َو ال را بَيِْتَ لِلطَّ به حينام قال سبحانه: ﴿َطهِّ
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ُجوِد﴾)1). ِع السُّ
َّ
ك َو الرُّ

20- حكم غلق المراقد والمساجد والحسينيات

ماذا عن قرار بعض احلكومات االسالمية بشأن اغالق  سؤال:  
املسـاجد واملراقد واحلسـينيات، او وضع قيود عـىل الزيارات 

ودخول هذه األماكن؟

اذا كان ذلك من أجل احلفاظ عىل سالمة الناس واملنع  جواب:   
مـن تفيش املرض بسـبب التجمع وعدم مراعاة املسـافة 
االجتامعية، فال مانع منه ولكنّنا ننصح تلك الدول بتوفري 

وسائل الوقاية من املرض ومن ثم فتح مواقع العبادة. 

21- حكم التجمعات في المناسبات 

يقـول اخلـرباء واملختصـون: إنـه يمكـن أن يصـاب  سؤال:  
األشـخاص بعـدوى مـرض فـريوس كورونـا عـن طريـق 
األشخاص اآلخرين املصابني بالفريوس. ويمكن للمرض أن 

))) سورة البقرة: ))).
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ينتقل من شـخص إىل شـخص عن طريـق الُقطريات الصغرية 
التي تتناثر من األنف أو الفم عندما يسـعل الشـخص املصاب 
بمرض فريوس كورونا أو يعطس. وتتساقط هذه الُقطريات عىل 
األشياء واألسطح املحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب 
األشـخاص اآلخرون بمرض فريوس كورونا عند مالمستهم 
هلذه األشياء أو األسطح ثم ملس العينني أو األنف أو الفم. كام 
يمكـن أن يصاب األشـخاص بمرض كوفيد-٩) إذا تنفسـوا 
الُقطريات التي خترج من الشـخص املصاب باملرض مع سعاله 
أو زفريه. ولذا فمن األمهية بمكان االبتعاد عن الشخص املريض 

بمسافة تزيد عىل مرت واحد )) أقدام(.
بناًء عىل ذلك منعت احلكومات كل أنواع التجمعات )سواء 
يف االفراح او االحزان، وسواء يف املساجد او اجلامعات، وكذلك 
يف االسواق، واملحالت التجارية الكربى، والصاالت، واملحال 

املختلفة التي حيتشد فيها الناس(:
ألف: هل جيوز لنا عدم االعتناء بمثل هذه التعليامت؟

اذا كان عـدم االعتناء يسـبب تفيش املرض وانتشـار  جواب:   
الفريوس فال جيوز. 

بـاء: هـل جيوز للشـخص املصاب هبـذا الفـريوس والذي 
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يسبب العدوى بحضوره يف التجمعات أن يرفض احلجر البيتي 
واالنعزال عن الناس؟

ال جيوز التسبب يف اصابة النفس بمرض وبائي خطري،  جواب:   
كام ال جيوز التسبب يف اصابة اآلخرين بذلك.

جيـم: اذا امهـل الشـخص املصـاب االلتـزام بالتعليـامت 
االحرتازية والوقائية بشـأن املنع من انتشـار فـريوس كورونا، 
وتسـبب يف اصابة اشـخاص آخرين وربام وفاة البعض بسببه، 

فام هو حكمه الرشعي؟

حكمه الضامن اذا ثبت أنه املسبِّب. جواب:   
  

22- حكم العاطلين عن العمل 

كـام تعلمون هنـاك الكثري مـن العامل وصغـار الباعة  سؤال:  
تعطلوا عـن العمل وانقطع مصدر رزقهم بسـبب احلظر العام 
الـذي تشـهده البـالد، واغـالق االسـواق، وتوقـف احلركـة 
التجاريـة، وتوقـف الكثري مـن املعامل واملصانع عـن العمل، 

فهل ُيعد مثل هؤالء من مصاديق الفقراء؟
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كل من ال يقدر عىل تأمني معاشـه ومعاش عياله لسنة  جواب:   
كاملة )بالفعل او بالقوة( فهو فقري، وعىل املؤمنني القادرين 

مساعدته يف رفع احلرمان عنه، ففي ذلك عظيم األجر.

23- التسليف من البنوك الربوية لقضاء الحاجة

يف مثـل هذه الظروف )انتشـار الوباء وبروز مشـاكل  سؤال:  
اقتصادية للناس( هل جيوز االقرتاض من البنوك الربوية لتمشية 
االمور احلياتية الرضورية، خاصة وليس هناك صناديق للقرض 

احلسن او أنا حمدودة االمكانات لو ُوجدت؟

االقـرتاض الربوي غري جائز )سـواء مـن البنوك او  جواب:   
من االفراد( اال يف حال الرضورة، فـ)الرضورات تبيح 

املحضورات( وجيب االقتصار عىل قدر الرضورة.

24- صالة الجماعة في ظل انتشار كورونا 

نظـرا ألن أهـم عوامـل انتشـار فـريوس كورونـا هو  سؤال:  
االحتشاد والتصاق الناس بعضهم ببعض، ولتوصية املؤسسات 
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املختصة باملسـافة االجتامعية او التباعد االجتامعي، فهل تصح 
اقامة صالة اجلامعة مع وجود املسافة االجتامعية مرت ونصف او 

مرتين بني شخص واخر؟

مشكل لصعوبة توفري رشوط اجلامعة من االتصال. جواب:   

25- العالقات الرحمية في ظل تفشي الوباء

مـا هـو رأي سـامحتكم يف تدين صلـة االرحام وحتى  سؤال:  
العالقات الزوجية يف ظل تفيش وباء كورونا؟ اليس من املحرم 

قطع الصلة باالرحام؟

يف مثـل هـذه الظـروف الطارئـة واالسـتثنائية ينبغي  جواب:   
اجلمـع بـني االمرين، وذلـك بالعمل بـكل التوصيات 
االحرتازية والوقائية الرضورية من جهة، واالقتصار عىل 
اقـل الواجب يف صلة الرحـم من جهة ثانية، وذلك من 
خالل االتصال باالرحام باالسـتعانة بالوسائل احلديثة 
للتواصل االجتامعي، وتأجيل الزيارات املبارشة العادية 

غري الرضورية ملا بعد هذا الظرف ان شاء اهلل تعاىل.
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26- الهجرة الى مناطق الكافرين فرارا من العدوى

هـل جتوز اهلجرة من بالدنا االسـالمية اىل بالد الكفر  سؤال:  
فرارا من االصابة بالوباء جراء فريوس كورونا؟

نظريا جيوز مع الثقة باحلفاظ عىل الدين واقامة الشعائر  جواب:   
الدينية، رغم انه يف الظرف االسـتثنائي احلايل )جائحة 
كورونـا( اصبحت بالد الكفر اكثر خطرا وأقل أمنا يف 

املجال الصحي من بالد املسلمني.

27- حكم العقود وااللتزامات المالية

سؤال:  يف ظـل تفـيش كورونا الذي تسـبب يف تعطيل اغلب 
االنشطة التجارية وفعاليات االسترياد والتصدير، االمر الذي 
أخل بالكثري من االلتزامات املالية والتقيد بالعقود، فام هو احلكم 

الرشعي يف هذا املجال؟

ينبغي عىل اجلميع انتهاج اسـلوب املصاحلة والتعاون  جواب:   
يف هذه االمور والسـعي لتمديـد االلتزامات التي يعجز 
اصحاهبا عن الوفاء هبا بسبب الظرف االستثنائي القائم.
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28- حكم طاعة الحاكم الجائر فيما يرتبط بالوباء

اذا كان احلاكم جائرا وحيكم يف سلطته بغري ما انزل اهلل،  سؤال:  
فهل من الواجب طاعته فيام يصدر من تعليامت بشأن االحرتاز 

من تفيش مرض كورونا؟

التوصيات االحرتازية والوقائية ملنع االصابة بمرض  جواب:   
خطري ومنع انتشاره بني الناس هي توصيات تؤكد عليها 
التعاليـم الدينية قبل أية حكومة حملية او منظمة دولية، 

فالعمل هبا هو طاعة هلل وليس طاعة للحاكم اجلائر.
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