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 ینیکرونا و مناقشات د
 

ند آن را خداو ایبود که گو غوریمسلمانان او تیدر باب کرونا که به راه افتاد ربط دادن آن به وضع ینیمناقشه د نیاول
 یمدیبه اپ لیتبد روسیو نیبلکه اگر ا ست،ین نیاند که چن برده یآورده است. اکنون همه پ دیانتقام از کافران پد یبرا

 یسن ینخواهد گذاشت. به همان جهت مراکز عباد نید یو ب ندارید انیم یشود، که خطرش وجود دارد، فرق یجهان
 یتیمصئون کدام چیو ه کسانند،ی ثیح نیو هندو از ا کیو س یهودیو  یحیمسلمان و مس ریو مسلمان و غ عهیو ش

 .ندارد

 

گسترش  یها از راه یکی ،یاماکن جمع گریاست که، مانند د یمذهب یدر باره اشتراک در مراسم جمع یبعد مناقشه
 نیاز ابتال به ا یریگ شیو پ هیوقا یها راه نیاز بهتر یکیکه  کنند یم هیاست. همه متخصصان توص یماریب نیا
 مانند مجتمع یاز رفتن به اماکن سربسته عموم یخوددار خصوصها و به  به حد اقل رساندن رفت و آمد ،یماریب

 .است یگروه یها و کلوب ها، سایکل ها، هینیمساجد، حس ،یورزش یها ومیمنازیج ،ها فروشگاه یها

 

نه  کردیرو نیمقابله کنند. ا ها هیتوص نیمنظر با ا نیاز ا خواهند یو م کشند یم شیرا پ ینیمباحث د یپا یاعده
 .جاهالنه است ییخونیعاقالنه بلکه برخاسته از د ینداریاز د یناش

 

یها را به خطر م و سالمت انسان شود یشده پخش م ادی یها مرض از راه نیثابت باشد که ا یاز نظر علم یوقت
 یاچاره یزندگ یها که بنا به ضرورت یکسان یاماکن حرام است، مگر برا نیرفتن به ا یاز نظر شرع اندازد،

 !( شودالمحظورات حیبالضرورات ت) اتینداشته باشند، و موضوع به اصطالح داخل مبحث ضرور

 

بارها تذکر رفته است که به خاطر آن  دید و در قرآن مجقرار دار عتیدر رأس همه مقاصد شر یجان و زندگ حفظ
 !اجازه است که گوشت خوک هم خورده شود یحت

 

افراد  دیاسالم )ص( منسوب است، با امبریکه در چند منبع از صحاح سته به پ یثیطبق احاد ،ینید اتیاساس روا بر
رض المم دخلیال “است:  نیا تیآن روا یکنند. متن عرب یافراد سالم و بر عکس، خوددار نیاز وارد شدن به ب ضیمر
جب و ابن ر یمثل ابن حجر عسقالن یو دانشمندان تهها سال قبل مورد بحث قرار گرف موضوع صد نیا ”.المصح یعل

در  یاسالم در باب جذام وجود دارد که بخار امبریاز پ زین یگرید تیاند. روا به آن پرداخته گرید یاریو بس یحنبل
 رگید رداریاز درندگان. هر مرض واگ زیمانند گر ختیاز آن گر دیشده است که با دیب خود آورده و در آن تاککتا

 .شودیبر غلظت حکم آن افزوده م کندیم دیکه تول یخطر زانیجذام را دارد، و بسته به م کمهم ح

 

 ریو غ یبه سخنان سطح گران،یخود و د یکمک به حفظ جان و زندگ یشود که برا هیبه همگان توص دیبا ن،یبر ا بنا
 ریغ یها به خطر انداختن سالمت جامعه نکنند. بهتر است رفت و آمد یبرا یارا بهانه نیگوش ندهند و د یعلم

شود.  یخطر، خوددار نیتا هنگام رفع ا گران،یبدون موجب با د یها شود، و از تماس دهیبه حد اقل رسان یضرور
 .گوش همه ماست خیخطر ب نیا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Moheq_m_Corona_monaqshat_deni.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Moheq_m_Corona_monaqshat_deni.pdf

