
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (دام ظله)مكتب مساحة املرجع الديين األعلى السيد السيستاني 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

يتسع انتشار فريوس كورونا يف الكثري من بلدان العامل وتزداد اعداد املصابني به يومًا بعد يوم وقد علمنا مبوقف    
إّتباع التعليمات الصادرة من اجلهات املعنّية بهدف احلّد من انتشار هذا الوباء اخلطري املرجعية الدينية العليا من )وجوب 

ومن ذلك املنع من اقامة التجمعات واحلضور فيها ألّي هدف كان( ولدينا عدد من االسئلة نتوجه اىل سيدنا املرجع 
 :األعلى دام ظله بطلب االجابة عليها

اآلخرين ـ ممن حيتمل اصابتهم باملرض ـ باملصافحة أو املعانقة أو التقبيل أو ما ماثل  ـ هل يلزم التجنب عن املماسة مع 1  
 ذلك، وهل جتوز املخالطة معهم من دون اختاذ االجراءات االحتياطية كلبس الكمامات الطبية وحنو ذلك؟

 علموني ال ممن باآلخرين طخيتل أن له جيوز هل به لإلصابة احملتملة العالمات بعض عنده ومن املرض بهذا املصاب ـ2
 جتاههم؟ مسؤوليته هو فما اليهم العدوى وانتقلت بذلك قام واذا حباله،

 باحلجر لتزمي أن عليه جيب هل به املصابني ببعض اختلط او الفريوس فيه انتشر آخر بلد من البلد اىل يقدم من ـ 3  
  ال؟ أو املرض هذا من سالمته من للتأكد الطيب للفحص نفسه عرض او املنزلي

 من ىالعدو انتقال من للحماية الضرورية االدوات توفري يف واخلمس الزكاة من الشرعية احلقوق صرف جيوز هل ـ4    
 اليها اجةاحل متس مما األخرى واملستلزمات االدوية وكذلك واملعقمة املنظفة واملواد الطبية والكمامات كالكفوف املصابني

 الوباء؟ هذا مكافحة يف

              طري؟اخل الوباء هذا فيه يواجهون الذي العصيب الظرف هذا يف املؤمنني تنصحون مباذا ـ 5  

 املؤمنني من مجع                                             

 

 

 



 الرحيـم الرمحن اهلل بسم

من خيـشى أن تنتقل اليه العدوى نتيجة للمماسة أو االختالط فيتضرر به ضرراً بليغاً ولو دون املوت يلزمه التجنب  -1
عن ذلك، اال مع اختاذ االجراءات االحرتازية الالزمة ـ كالتعقيم واستخدام الكمامة املناسبة والكفوف الطبية ـ 

قيد برعاية ما ذكر واصابه ما كان خياف منه فلن يكون معذورًا حبيث يطمئن معها بعدم اصابته باملرض، واذا مل يت
 .يف ذلك شرعًا

ال جيوز له أن خيتلط باآلخرين حبيث حيتمل انتقال العدوى اليهم، ولو فعل وتسـبب فـي اصابة غيـره ممن ال يعـلم  -2
 .حباله كان ضامنًا ملا يلـحق به من الضـرر، ولو مات جراء االصابة لزمته ديته

  .يلزمه ذلك مراعيًا التعليمات الصادرة من اجلهات ذات العالقة بهذا الشأننعم   -3

( من اخلمس يف ذلك مع ليه السالمال مانع من أن يصرف من سهم سبيل اهلل من الزكاة ومن سهم االمام )ع  -4
   .رعاية الضوابط الشرعية

 :نوصي املؤمنني الكرام )اعّزهم اهلل تعاىل( بأمور  -5

 اهلل عّز وجل والتضرع اليه لدفع هذا البالء، واالكثار من االعمال الصاحلة كالتصدق على الفقراء أ ـ االلتجاء اىل 
 .(عليهم السالم)واعانة الضعفاء وقراءة القرآن اجمليد واالدعية املأثورة عن النيب )ص( واهل بيته االطهار 

بأمّت اسباب الوقاية والعالج منه وفق ما يقرره اهل ب ـ احلذر الالئق حبجم هذا الوباء من غري هلع واضطراب واألخذ  
 .االختصاص بعيدًا عن االساليب غري العلمية

ج ـ العمل على توعيه اآلخرين مبخاطر االستهانة بهذا الفريوس وحّثهم على االلتزام بالتوجيهات الصادرة من اجلهات  
 .املعنّية وعدم التخّلف عنها

  .ن الوضع الراهن بسبب تعّطل االعمال وتقييد حركة الناسد ـ مساعدة العوائل املتضررة م 

   .هـ ـ رعاية املصابني بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية واملذهبية والسعي يف التخفيف عنهم واعانتهم فيما حيتاجون اليه

  .أبعد اهلل عن اجلميع كل سوء وبالء. والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته   
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