بسم هللا الرمحن الرحيم
بيان اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث
حول فريوس كوروان ()COVID-19
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني.
وبعد
يف هذه األايم يعاين العامل يف مشارق األرض ومغارهبا من وابء داهم الناس على غري موعد  ،أطلق عليه
الباحثون واملتخصصون فريوس كوروان ،فأاثر خماوف عاملية ،خصوصا بعد كثرة الوفيات يف كثري من بلدان
العامل ،األمر الذي دفع بعض الدول إىل اختاذ إجراءات احرتازية حياله حفاظا على احلياة اآلدمية ،
واجمللس يقدم رؤية شرعية حول اإلجراءات االحرتازية اليت تقلل من خطورة هذا الفريوس ،وحتد من
انتشاره – سائلني هللا تعاىل أن ينقذ اإلنسانية منه ،ويهيء هلا السالمة واألمن واألمان.
األساليب العالجية،
الوسائل الوقائية ،و
ض َع هلا
أوال :إن من عناية اإلسالم بصحة اإلنسان أن َو َ
َ
َ
للمحافظة عليها ،وتَ َوقي اإلصابة ابألمراض قبل حدوثها ،فالنظافة يف اإلسالم عبادة وق ْربَة ،بل فريضة

من الفرائض ،فال تصح الصالة إال ابلطهارة ونظافة الثوب والبدن واملكان ،واألعضاء اليت يتكرر غسلها
يف اليوم مخس مرات حبد أدين هى تلك اليت تتعرض للتلوث وامليكروابت كاليدين والوجه.
اثنيا :حرص اإلسالم على إعطائنا األوامر والتعاليم الطبية الوقائية اليت تؤدي إىل ما نسميه (ابجملتمع
الصحي) .وقد تناولت تعاليم اإلسالم الصحية مجيع أبواب الطب الوقائي وفروعها ،منها :أوامر ملنع
األمراض املعدية مشلت احلجر الصحي ،عزل املريض ،عدم الدخول على الوابء ،عدم الفرار منه ،االستعانة
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ابلطب والدواء ،والتطعيم يف الوقاية والعالج ،فجاءت اآلايت واألحاديث تؤصل لكث رري من اجلزئيات اليت
متثل هذه األصول الطبية ومنها:
أ.

قول النيب -صلى هللا عليه وسلم( :-ال يورد ممرض على مصح) متفق عليه ،وكلمة
املمرض هنا معناها املريض الذي قد ميرض غريه أي ينقل العدوى إليه وهو تعبري آية
يف البالغة ..

ب.

سن الرسول الكرمي -صلى هللا عليه وسلم -مبدأ احلجر الصحي ،أي عزل املريض مرضا
َسد".
معداي ،ويف هذا يقول -صلى هللا عليه وسلم" :-فر م ْن الْ َم ْجذوم فَر َارَك م ْن ْاأل َ
رواه أمحد .

ج  -ويف التعامل مع الوابء وضع اإلسالم قاعدة مهمة سبقت كل املهتمني هبذا الشأن تتوافق مع التوجه
الطيب يف عصران ،إذ يقول -صلى هللا عليه وسلم( :-إذا مسعتم ابلوابء أبرض فال تقدموا إليه ،فإذا وقع
أبرض وأنتم فيها فال خترجوا فرارا منه) متفق عليه .
ومن هنا يهيب اجمللس ابملسلمني وكل من يبلغه هذا البيان األخذ ابحليطة ومجيع اإلجراءات االحرتازية،
واالستماع إىل إرشادات املسؤولني على مجيع املستوايت من مسؤويل الصحة واملناشط والتجمعات
واملراكز واهليئات يف كل قطر .
كما يدعو اجمللس أئمة املساجد والقائمني عليها إىل اختاذ كل سبيل مينع انتشار الوابء ،واملسامهة يف رفع
الوعي ،وجتنب نشر الشائعات املخوفة للناس ،وإذا اقتضى األمر عدم إقامة الصلوات مجاعة ،وكذلك
اجلمعات ،وإغالق ساحات االجتماعات ،وتعطيل املدارس واملعاهد واجلامعات،وما إىل ذلك من
إجراءات احرتازية ،فإن اإلسالم جييز ذلك؛ خاصة وقد اتفق الفقهاء على أن من األعذار املسقطة
لوجوب صالة اجلمعة وحضور اجلماعات املرض أو اخلوف على النفس أو األهل ،وهللا يقول يف حمكم
استَطَ ْعت ْم " التغابن  .16/وقال تعاىل " :يريد اّلل بكم الْي ْسَر َوَال يريد بكم الْع ْسَر"
اآلايت" فَات قوا اّللَ َما ْ
البقرة ،185 /وقال سبحانهَ " :وَما َج َع َل َعلَْيك ْم يف الدين م ْن َحَررج ۚ " احلج.78 /
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وإذا كان الفقهاء قد جوزوا التخلف عن اجلمع واجلماعات ألجل املطر الذي حيمل على تغطية الرؤس
ر
فقد ورد عن َعْبد اّلل بْن َعب ر
ت  :أَ ْش َهد أَ ْن َال إلَهَ إال اّلل ،
اس "أَنه قَ َال لم َؤذنه يف يَ ْوم َمط رري  :إ َذا ق ْل َ
أَ ْش َهد أَن حمَمدا َرسول اّلل ،فَ َال تَقل َ :حي َعلَى الص َالة  ،قل ُّ َ :
اس
ْ
ْ
صلوا يف ب يوتك ْم  ،قَ َال  :فَ َكأَن الن َ
اجلم َعةَ َع ْزَمةر َ ،وإين َكرْهت
استَ ْن َكروا ذَ َاك فَ َق َال  :أَتَ ْع َجبو َن م ْن ذَا  ،قَ ْد فَ َع َل ذَا َم ْن ه َو َخ ْرير من  ،إن ْ
ْ
أَ ْن أ ْخر َجك ْم فَتَ ْمشوا يف الطني َوالد ْحض"  .متفق عليه ،فمن ابب أويل إذا غلب الظن بوقوع الضرر
ونشر املرض ،وقد اشرتط الفقهاء لصحة صالة اجلمعة :صحة البدن وخلوه مما يشق معه -عادة -اخلروج

لشهود اجلمعة يف املسجد ،كمرض وأمل شديدين.
سائلني هللا تعاىل الشفاء العاجل للمصابني  ،وكشف الكرب عن الناس أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني
 08رجب 1441ه املوافق 2020 /03/02م
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