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 صحفً بٌان

 توفٌقوال عونلل وتعالى سبحانه هللا إلى ونؤٌلج لحكام البشرٌة حاجة على ٌؤكد كورونا فٌروس انتشار

 دون ،الناس بٌن المصابٌن تنقل بسبب نسبٌااً سرٌع باكستان فً (COVID-19) كوروناٌروس ف مرض تفشً كان

 علىو. متأخرة تظهر مااً غالب كوروناٌروس ف رضلم الواضحة األعراض ألن بالعدوى، مصابون أنهم منهم معرفة

 فقط، خفٌف مرض من ٌعانون ومعظمهم ،هللا بإذن المنزل فًاً تمام سٌتعافون فٌروسالب المصابٌن معظم أن من الرغم

 .المستشفى فً النطاق واسعة طبٌة رعاٌة إلى وتحتاج الرئة، أمراض خالل من بشدة مرٌضة ستصبح منهم أقلٌة فإن

 غٌر واالستخدام الذعر، نشر منعب ال،فع   بشكل معالجته ٌجب نهإف المرض، تفشً من بالخوف تعلقٌ فٌماو

 ماحك كان األصل فً. طوٌلة لفترات النفسٌة طوالضغ خالل من المرض ضد المناعة وخفض الطبٌة للخدمات الضروري

 وجدت التً القوٌة اإلسالمٌة المفاهٌم قدٌملت والعلماء اإلعالم ووسائل الحكومٌٌن للمسؤولٌن توجٌهات إصدار ٌنالمسلم

 المرضى لمعالجة قوالتصد   ،ناتإلغاث وتعالى سبحانه هلل الدعاء إلى المسلمٌن توجٌهو. نةمح أي فً فرٌد بشكل الصبر

 ٌُِصٌبُ  َما»: رسول هللا  قال ،اآلخرة فً علٌه سٌؤجره وتعالى سبحانه هللا نإف بالمسلم ٌلحق ضرر أي أن روتذك  

لِمَ ال   ن   َوالَ  َهم   َوالَ  َوَصب   َوالَ  َنَصب   ِمن   ُمس  َكةِ  َحتَّى َغم   َوالَ  أًَذى َوالَ  ُحز  و  ُ  َكفَّرَ  إاِلَّ  ٌَُشاُكَها، الشَّ اهُ  ِمن   بَِها هللاَّ ٌَ  رواه) «َخَطا

 نفلونزااإل بٌنما وحده، هللا بٌد وهو جلاأل انتهاء هو الحقٌقً الوفاة سبب أن نوالمسلم تذكرٌ أن ٌجبو. (البخاري

 .لوفاةل حاالت فقط هً الكوروناو والمالرٌا والتٌفوئٌد

 العائدٌن النظام بقىأ فقد. الناس ضرر فً تسبب مما ،مهمالً  زال وما النظام كان فقد المرض، بانتشار ٌتعلق فٌماو

 فً منازلهم لىإ فعادوا ،اً ٌعجم سراحهم أطلقوا ثم ،صحاءاأل مع هنفس المكان فً أبقاهم بالمرض، مصابٌنوال إٌران من

 اآلن لغاٌة هوف ،أبدا الدرس ٌتعلم ال النظام هذا نإف العادة جرت وكما. المرض انتشار من زاد مما باكستان، أنحاء جمٌع

 هناك كونٌ عندما الالزمة االحتٌاطات ٌتخذ أن ٌهعل ٌجب كانو. األصحاء مع المرضى ختالطا لوقف ٌكفً بما ٌقم مل

الة، رٌقةبط محتمل ضرر ِرضَ  ُتوِرُدوا ال» : وقال (،ماجه ابن) «ِضَرارَ  َواَل  َضَررَ  اَل » : هللا رسول قال فع   َعلَى الُمم 

 خاص اهتمام إٌالء مع ،صحاءاأل من همغٌر عن المرضى فصل المسلمون ٌضمن وبالتالً. (البخاري رواه) «الُمِصح  

 تناولل همتوجٌه ذلك فً بما رئوٌة، أمراض منمسبقا  ٌعانون الذٌن أو المسنٌن مثل المناعة، فً ضعف من ٌعانون لمن

 .الرٌاضة وممارسة السلٌمة التغذٌة

 الحالً االستعماري النظام من الصحً الرعاٌة نظام إهمال أصبح فقد خطٌرة، بأمراض المصابٌن بعالج ٌتعلق فٌماو

 ونالدٌ على المٌزانٌة من األسد نصٌب إنفاق على مارياالستع النظام رك ز فقد. الجائحة هذه خالل مأساوي بشكلاً واضح

اً أبد باكستان تطور ال أن االستعماري النظام ضمن كما. الصحٌة الرعاٌة مثل الناس، بشؤون االهتمام من بدالً  ،الربوٌة

 .الرئة ألمراض تنفسال أجهزة مثل للحٌاة، المنقذة الطبٌة المعدات ذلك فً بما ،اً كبٌراً تصنٌع

وَ ، َراع   َفاإلَِمامُ » : هللا رسول قال !باكستان فً نمسلمولا اهٌأ ُئول   َوه  تِهِ  َعن   َمس  ٌَّ  بدونو ،(البخاري رواه) «َرِع

ً  علٌناو. أزمة أي فً ٌرعانا ولً بدون األٌتامك نظل النبوة، منهاج على الخالفة  البالء، عنا لٌكشف هللا ندعو أن جمٌعا

 رجب من 82 فً الٌوم، هذا مثل فً فقدناها التً الخالفة، قامةإ من نانوٌمك مرضانا شفًٌ نأو ،والعافٌة لصحةاب تعناوٌم

 عنا هللا ٌرضى حتى وتعالى، سبحانه هللا أنزل ماب الحكم إلعادة الجاد عملال اآلن جمٌعاً  وعلٌنا. سنة 99 قبل أي ،2438

 .ضعفنا جبرٌو
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