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 صحفً بٌان

 منع انتشار كورونا مسؤولٌة شرعٌة تؤكدها القٌم اإلسالمٌة

على إثر تفشً فٌروس كورونا واعتباره وباء عالمٌا، سارعت الحكومة التونسٌة إلى إجراءات لمنع انتشار الفٌروس 

مفتوحة بشكل ٌومً  فعلقت الدراسة وأغلقت المساجد ومنعت صالة الجماعة، لكنها تركت المقاهً والمالهً والمطاعم

ة للتقلٌل من التزاحم باعتباره أحد أهم ظجراء فٌما ٌخص وسائل النقل المكتإلى حدود الرابعة عصرا، ولم تتخذ أي إ

 لفٌروس، معرضة مصٌر الناس للخطر.وسائل الحد من انتشار ا

 نتوجه ألهلنا فً تونس بالنصح األمٌن: / والٌة تونسوإننا فً حزب التحرٌر

ماكن خطوات النظافة الشخصٌة وتعقٌم األوسٌلة لمجابهة الفٌروس هً الوقاٌة من اإلصابة باتباع بعض  . إن أهم1

نف والعٌن بدون غسل األٌدي قبل المالمسة واالمتناع عن السالم باألٌدي والقبالت، الكثٌرة اللمس وعدم لمس الفم واأل

لمرض أو السعال أو ارتفاع درجة الحرارة، فقد أوصى واالبتعاد عن التجمعات والمرضى أو من تظهر عندهم أعراض ا

فِرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم »رواه البخاري، وعند أحمد فً مسنده  «الَ ُتوِرُدوا الُمْمِرَض َعلَى الُمِصحِّ »  رسول هللا بذلك بقوله

 .«فَِراَرَك ِمَن اأْلََسدِ 

تعلٌمات الالزمة باتخاذ كافة التدابٌر لمنع انتقال .عدم مغادرة المنزل، ومن ٌخرج لضرورة العمل فعلٌه اتباع ال2

المرض له وألهله، والتعقٌم وغسل األٌدي قبل الدخول على األهل واالختالط بهم، فتلك مسؤولٌة عظٌمة أمام أهل بٌته، 

ََ اَل » لقوله  َِ اَل وَ  رَ رَ    .«ارَ رَ  

السالم  رعٌة، فقد قال علٌه الصالة وش . وجوب االلتزام بالحجر الصحً لمن أصابه المرض، باعتباره مسؤولٌة3

اُعوِن بِأَْرٍض َفالَ َتْدُخلُوَها، َوإَِذا َوَقَع ِبأَْرٍض َوأَْنُتْم بَِها َفالَ َتْخُرُجوا ِمْنَها» رواه البخاري، وسألت أمنا  «إَِذا َسِمْعُتْم بِالطَّ

ًُّ هللَاِ  عائشة رضً هللا عنها رسول هللا  َشاُء، َفَجَعلَُه »:  عن الطاعون َفأَْخَبَرَها َنبِ ٌَ ُ َعلَى َمْن  ْبَعُثُه َّللاَّ ٌَ ُه َكاَن َعَذاًبا  أَنَّ

هُ  ْعلَُم أَنَّ ٌَ ْمُكُث فًِ َبلَِدِه َصابًِرا،  ٌَ اُعوُن، َف َقُع الطَّ ٌَ َس ِمْن َعْبٍد  ٌْ ُ َرْحَمًة لِْلُمْؤِمنٌَِن، َفلَ ُ لَُه، َّللاَّ ٌُِصٌَبُه إاِلَّ َما َكَتَب َّللاَّ إاِلَّ َكاَن  لَْن 

ِهٌدِ   رواه البخاري. «لَُه ِمْثلُ أَْجِر الشَّ

سالم كإغاثة الملهوف ومساعدة الضعٌف والتعاون مع بالقٌم الرفٌعة التً أوصى بها اإل. ضرورة تحلً الجمٌع 4

ُكلُُّكْم »: كل القوى الحٌة فً البالد للتصدي لهذا الوباء، باعتباره مسؤولٌة الجمٌع، كل فً موقعه، فقد قال المصطفى 

تِِه، َوالرَّ  ٌَّ تِِه، اإلَِماُم َراٍع َوَمْسؤولٌ َعْن َرِع ٌَّ تِِه، َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِع ٌَّ ُجلُ َراٍع فًِ أَْهلِِه َوُهَو َمْسؤولٌ َعْن َرِع

ِدِه وَمْسؤولٌ  ٌِّ تَِها، َواْلَخاِدُم َراٍع ِفً َماِل َس ٌَّ ِت َزْوِجَها َوَمْسؤولٌَة َعْن َرِع ٌْ ٌة ِفً َب ٌَ تِِه،  َواْلَمْرأَةُ َراِع ٌَّ َقالَ:  -َعْن َرِع

ُجلُ َراعٍ  تِهِ  َوَحِسْبُت أَْن َقْد َقالَ: َوالرَّ ٌَّ تِهِ  - فًِ َماِل أَبٌِِه َوَمْسؤولٌ َعْن َرِع ٌَّ  .«َوُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسؤولٌ َعْن َرِع

ذ تواجه هذا الوباء، فإنها تواجهه بالتوكل على هللا واألخذ بأسباب الوقاٌة والعالج، متسلحة إ سالمٌة. إن األمة اإل5

 .لمفاهٌم العقدٌة التً توجب على المؤمن التسلٌم بقضاء هللابالصلة باهلل واالتكال علٌه واالستغفار واستحضار ا

إن البشرٌة الٌوم بأمس الحاجة للرعاٌة الحقٌقٌة من دولة تقدم الرعاٌة والقٌم اإلنسانٌة على القٌم المادٌة والربح، 

نسانٌة إى أنها قضٌة تعامل مع األمراض علفالبشرٌة بأمس الحاجة لدولة الخالفة التً تجلب النور والرحمة للعالمٌن وت

 فتقدم كل اإلمكانٌات لمعالجة الناس ومنع انتشار األمراض. ،ولٌست قضٌة خسارة أو ربح مادي أو تنافس على المصالح
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