
 9  محليات  الثالثاء ٢٥ اغسطس ٢٠٠٩   

 أيّد اإلمام األكبر شيخ األزهر 
د.محمد سيد طنطاوي مفتي مصر 
د.علي جمعة في تأجيل العمرة 
واحلج هذا العام لكبار السن أكثر 
من ٥٦ عاما وأصحاب األمراض 
املزمنة واألطفال أقل من ١٢ عاما 
للحيلولة دون إصابتهم مبرض 
أو تعرضهم  انفلونزا اخلنازير 
ألي مخاطر صحية وقال طنطاوي: 
أؤيد وزراء الصحة العرب في كل 
ما قالوه ألنهم هم أهل االختصاص 
والذين يستطيعون أن يقولوا 
الكلمة احلاســـمة في هذا الشأن 

بحكم تخصصهم. 

 أكد مفتي مصر د.علي جمعة جواز تأجيل العمرة 
واحلج بسبب املخاوف من انتشار وباء انفلونزا 
اخلنازير وقال إذا وصل الوضع إلى درجة الوباء 
املســـبب للخطر احملدق والضرر الشامل بصحة 
النــاس وحياتهــم فيكـــــون دفعــه واجبا أخذا 
بالقاعدة الفقهية «درء املفاســـد مقدم على جلب 

املصالح».
  وشدد على أن أخذ املسلم باحملافظة على صحته 
ال يتنافـــى مع التوكل على اهللا فقد ورد عن عمر 
بن اخلطاب ے قوله: «نفر من قدر اهللا إلى قدر 
اهللا» فإذا أصبح الوباء شديدا أصبح الذهاب إلى 
العمرة واحلج من األمور املســـاعدة على انتشار 
الوباء واعتبر مبنزلة إلقاء النفس في التهلكة واهللا 

تعالى يقول: (وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).

 األطباء يؤكدون أن المرض ليس شديد الخطورة ولكنه سريع االنتشار

 دعاة لـ «األنباء»: تأجيل الحج والعمرة ومنعهما بسبب إنفلونزا الخنازير بيد ولي األمر

 ليلى الشافعي

  سـؤال يتبادر إلى أذهان املسـلمني كل يوم هل نذهب للحج والعمرة هذا العام أم ننتظر ونؤجل اداءهما خوفا من وباء انفلونزا اخلنازير؟ األطباء يؤكدون ان املرض ليس شديد اخلطورة 

ولكنه سريع االنتشار وعلماء الشرع منهم جلنة الفتوى في االزهر الشريف اجازت تأجيل رحالت العمرة واحلج حلني انتهاء خطر مرض انفلونزا اخلنازير مؤكدة ان تأجيل رحالت احلج والعمرة 

خوفا من الوباء يسـتند الى قول رسول اهللا ژ: «اذا سـمعتم بالطاعون بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع وانتم بأرض فال تخرجوا فرارا منه». فما رأي علماء الشرع في عموم البلوى وانتشار مرض 

انفلونزا اخلنازير؟ «األنباء» استطلعت اآلراء وفيما يلي التفاصيل:

 أكد رئيس اللجنة االستشارية 
العليــــا للعمل على اســــتكمال 
تطبيق أحكام الشريعة االسالمية 
الكويتية  ورئيس بعثة احلج 
د.خالد املذكور جواز منع العمرة 
واحلج من قبل السلطات وولي 
االمر حال تفاقم مرض انفلونزا 
اخلنازير، وقــــال إن قرار منع 
احلــــج والعمرة ال تســــتطيع 
جلنة شــــؤون احلج ان تقرره، 
ولكن توصي بــــه، ووصاياها 
غير ملزمة. وبني د.املذكور ان 
النصائــــح التي يقدمها االطباء 
مبنع كبــــار الســــن واصحاب 
االمراض واحلوامل واالطفال من 
احلج يجب تلبيتها ألن اعمال 
احلج تتطلب بذل مجهود كبير 
وبالتالي فهم ال يستطيعون بذل 

هذا املجهود.
  واشــــار الى ان حامل مرض 
اذا توجه  انفلونزا اخلنازيــــر 
للحج وهو يعــــرف انه حامل 
املرض فهو آثم ألنه يعرض حياة 

الكثير من البشر للخطر.
  وزاد: حقا ان املرض اصبح 
وباء عامليا عبر احلاالت املوجودة 
سواء في مصر او الكويت او من 
يأتي من دول اخرى حامال لهذا 
املرض واإلنســــان ملزم شرعا 
بإبعاد نفسه عن مخاطر الهالك 

والضرر.

  أسباب الوقاية

  ويؤكد العميد السابق لكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
اإلفتــــاء لوزارة  وعضو هيئة 
األوقاف د.محمد الطبطبائي ان 
عدم السفر إلى البالد املوبوءة 
فيــــه جتنب لألســــباب املهلكة 
واألخذ بأســــباب العافية وهو 
من بذل األسباب الذي ال يتعارض 
مع التوكل على اهللا ســــبحانه 
وتعالى. واستشهد د.الطبطبائي 
بقول الرسول ژ «اذا سمعتم 
به بــــأرض فال تقدمــــوا عليه 
واذا وقع بأرض وأنتم بها فال 
تخرجوا فرارا منه»، واضاف ان 
اهللا سبحانه وتعالى امرنا بأن 
نتخذ اسباب السالمة وما نحن 
فيــــه اال ابتالء من اخلالق ومن 
عقوبــــة للعاصني ورفع درجة 
املتقني، ومن مات من املسلمني 
من هذا الوباء فهو شهيد ملا ورد 
في احلديث الصحيح «الطاعون 

قد تنتج عنه االصابة بسبب هذه 
االمــــراض واالوبئة مما يجعل 
االمر بيد ولي االمر او من ينوبه 
في اتخاذ القرارات املناسبة للحد 

من انتشار الوباء في البالد.
اململكة    وحول فتوى مفتي 
الشــــيخ  الســــعودية  العربية 
عبدالعزيز آل الشــــيخ بحرمة 
الدول املوبوءة قال  الى  السفر 
د.العنزي: ما افتى به ســــماحة 
الشــــيخ مفتي اململكة العربية 
السعودية هو عني الصواب درءا 
للمفاسد وجلبا للمصالح حتى 
ال تصاب البــــالد والعباد بهذه 
االوبئة، وشدد على احلكومات 
التشديد مع الصحة  بضرورة 
العامة فــــي بالدها وان تفرض 
هذه احلكومات القيود على افراد 
مجتمعها في الذهاب الى مثل هذه 
البلدان املوبوءة حتى ال تنتشر 
هذه االمراض بني افراد املجتمع. 
واشار الى ان الشريعة االسالمية 
ال متنع مثل هذه االحكام بل جعل 
الشرع لولي االمر سلطة اتخاذ 

القرار في مثل هذه الظروف.
الفريضة    وبالنســــبة ألداء 
هذا العام قال العنزي من حق 

شهادة لكل مسلم».
  وقال د.الطبطبائي ان الرسول 
ژ نهى عن اخلروج من البلد 
الطاعون منعا  بــــه  الذي وقع 
النتشاره وانه لن يصيب احدا 
اال بإذن اهللا، ودعا الطبطبائي 
الدول الى اتخاذ اسباب العالج 
والوقاية من هذا املرض حلماية 
املجتمعات من مثل هذه االمراض 
الفتاكة ملا لهــــا من مقصد من 
مقاصد الشريعة االسالمية والتي 

يجب احملافظة عليها.

  بيد ولي األمر

  ويرى د.سعد العنزي ان من 
حق ولي األمر او من ينيبه منع 
السفر الى البالد املنكوبة طبيا 
واملنكوبــــة صحيا حفاظا على 
املصلحة العامة ودرءا للمفاسد 
الناجتة عن السفر، وتابع هذا 
ما نالحظه اآلن بعد اكتشــــاف 
وباء انفلونزا اخلنازير ووصول 
عدد من رحالت الطيران القادمة 
من بعض الدول األجنبية وهم 
يحملون الفيــــروس مما يؤثر 
سلبا في الصحة العامة للبالد، 
وكذلك ايضا الذهاب لهذه البالد 

الســــلطات السعودية ان متنع 
للمصلحة العامة دخول االفراد 
الى بالدها ممــــن يحملون هذا 
املرض كما هو منتشر في اميركا 
وكندا وغيرها حتى ال ينتشر من 
خاللهم االوبئة فلها منع دخول 
بعض سكان االماكن املوبوءة 
حتى ال ينتشر املرض، وتساءل 
ملاذا لم يعلن االطباء في منظمة 
الصحة العاملية احلجر الصحي 
وفــــرض احلصار بالكامل على 
الدول املوبوءة؟ ومن املسؤول 
عــــن االرواح التي متوت جراء 

هذا الوباء؟

  االحتياط واجب

  ويوافـــق االســـتاذ بكليـــة 
الشريعة والدراسات االسالمية 
د.سليمان معرفي ما اكده مفتي 
اململكة العربية السعودية الشيخ 
عبدالعزيز آل الشيخ من حرمة 
السفر من الدول التي ظهر فيها 
مرض انفلونزا اخلنازير واليها 
مؤكدا ان هذا هو احلق اذا وقع 
الوباء في بلـــد فال ندخله واذا 
كنا فيه فال نخـــرج منه لنهي 
اهللا عز وجل عن اصابة االنسان 

بالضرر، ففي القرآن الكرمي يقول 
اهللا تعالى (وال تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة)، وقوله تعالى (وال 
تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم 
رحيما)، وقول النبي ژ «ال ضرر 
وال ضرار»، مشيرا الى ان احد 
مقاصد الشريعة العظمى احلفاظ 
على النفس وان منع السفر الى 
البالد املوبوءة بانفلونزا اخلنازير 
حفظ للنفس البشرية وخاصة 
ان الذي يذهب رمبا يأتي بعدوى 
منها وهذا نـــوع من االحتياط 

ومنع انتشار املرض.

  حديث الطاعون

الفتوى    ويرى رئيس جلنة 
بجمعية إحياء التراث االسالمي 
الداعية ناظم املسباح ان تأصيل 
صدور الفتوى التي صدرت على 
اساسها فتوى الرسول ژ في 
حديث الطاعون صحيح ولكن 
يبقـــى مـــدى خطـــورة مرض 
انفلونـــزا اخلنازيـــر فهل هذا 
املرض يقاس على الطاعون من 
حيث اخلطورة ومن حيث سرعة 
انتشاره وتفشيه وعدم توافر 

العالج له؟
  وقال ال يقـــاس على مرض 
الطاعون هذا املرض الفتاك والذي 
ليست هناك سيطرة عليه وان 
املنع على االطالق فيه نظر اذا 
كان السفر لضرورة ما لشخص 
يريد متابعة اعماله ومشاريعه او 
يزور اهله وكان السفر مبسوغ 
شـــرعي فأرى أن ما ذهب إليه 
املشـــايخ األفاضل ينظر فيه، 
ونســـلم بأن هـــذه الفتوى إذا 
كانت بخطورة الطاعون او ازيد 
حتى يكون القياس صحيحا، اما 
ونحن نعيش في زمن متوافر فيه 
العالج ووسائل احلجر الصحي 
املوجودة في كل مكان ما ادى الى 
ان املرض ليست خطورته كمرض 
الطاعون، لذا ال ينبغي ان مننع 
الناس حلاجة ملحة او ضرورة، 
اما اذا منع ولي االمر ذلك من باب 
حتقيق املصلحة فالتقيد هنا من 
طاعة ولي األمر ألنه اقدر على 
املفاسد واملصالح. وعن  تقدير 
منع السفر للحج قال املسباح: 
االمر متروك ألولياء االمور في 
احلرمني الشـــريفني فهم الذين 
يقدرون هـــذا االمر ويصدرون 

الفتاوى فيه. 

 الداعية ناظم املسباح

 الوقاية خير من العالج 

 العلماء مازالوا يبحثون عن عالج فعال للقضاء على وباء االنفلونزا 

 موسم احلج والعمرة مكان لتجمع اآلالف وفرصة الحتمال انتقال االمراض 

 د.خالد املذكور د.محمد الطبطبائي د.سعد العنزي د.سليمان معرفي

 المذكور: توجه حامل المرض للحج مع العلم بإصابته يوقعه تحت اإلثم لتعريضه حياة الكثيرين للخطر

 العنزي: فتوى مفتي السعودية بحرمة السفر للدول الموبوءة عين الصواب ودرء للمفاسد
 الطبطبائي: بذل األسـباب ال يتعارض مع التوكل على اهللا وعدم السـفر فيه تجنب للمهلكات 

 معرفي: الحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة ومنع السفر للدول الموبوءة من هذا الباب

 المسباح: المنع على اإلطالق فيه نظر وعلينا متابعة المرض ومقارنته بالطاعون لجواز القياس

 يعرف الطبيب احلاصل 
على ماجســــتير األمراض 
الباطنية د.منذر احلساوي 
مرض انفلونــــزا اخلنازير 
فيقول: حسب تعريف منظمة 
العاملية هو مرض  الصحة 
تنفسي حاد وشديد العدوى 
أكثر من  أو  ويسببه واحد 
ڤيروسات انفلونزا اخلنازير 
من النمط A ومن أشــــهرها 
النمط الفرعي H١N١ والقابل 
لالنتشال للبشر، ويتسبب 
هذا املــــرض عادة مبعدالت 
مرضية عاليــــة ومعدالت 

وفيات منخفضة، فعلى ســــبيل املثال أصيب 
حوالي ربع مليون شخص في العالم بهذا املرض 
منذ انتشاره في مارس املاضي، ومع هذا فإن 
نسبة الوفيات املسجلة لم تتجاوز الـ ١٪ وهذا 

يدل على ان نسبة الوفيات التزال بسيطة.
  وحول أعراض املرض قال احلساوي: أعراضه 
عند البشر مماثلة ألعراض االنفلونزا املوسمية 
وتتمثل فــــي ارتفاع مفاجــــئ لدرجة احلرارة 
والسعال والرشح واالحتقان وألم في العضالت 
وإجهاد شديد وأحيانا االســــهال والقيء، وال 
ميكن التفريق بني االنفلونزا العادية وانفلونزا 
اخلنازير اال عن طريق الفحوصات املختبرية 
التي حتدد نوع الفيروس. اما عن طريق انتقال 
املرض بني البشر فقال، يعتقد العلماء ان طرق 
انتقال املرض بني البشــــر هي ذاتها التي تنقل 
االنفلونزا املوسمية مثل مالمسة سطح ملوث 
ثم مالمســــة الفم واالنــــف، او عن طريق رذاذ 

التنفس الذي ينتقل بالعطاس والسعال.

  أسباب ظهوره

  ويبني د.احلساوي أســــباب ظهور املرض 
بقوله: هناك حقيقة شرعية وكونية أكدها النبي 
ژ «ال تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن 
مضت على اسالفهم الذين مضوا» ولقد سجل 
العالــــم أكثر من ٣٠ مرضا جديدا خالل الثالث 
عقود االخيرة مثل مرض االيدز وااليبوال وانواع 
من السرطانات ومرض سارس وانفلونزا الطيور 
واخلنازير وغيرها. وال اظن أن هناك آفة على مر 
العصور استحلت واظهرت الذنوب واملعاصي 
كما فعل الغرب اليوم حتى األمم التي أهلكها اهللا 
عز وجل اشتهرت بذنوب معينة مثال قوم لوط 
اشتهروا بالفاحشة وقوم شعيب بتخفيف امليزان 
وهكذا، وأما الغرب والعالم اليوم فإنه استحل 
الذنوب واملعاصي بكل أنواعها وصورها، فتعاطى 
جميع انواع اخلمور واملســــكرات واملخدرات 
التي لــــم تعهدها االمم، أتــــى بفواحش جميع 

انواع اخلمور واملســــكرات 
واملخدرات التي لم تعهدها 
األمم، وأتى بفواحش غريبة 
وممارسات جنسية منحرفة 
مثل زنا احملارم والشــــذوذ 
واتيان البهائم، وغيرها حتى 
وصل الى عبادة الشيطان، 
وهذه كلها اســــباب لظهور 
وتفشــــي األمــــراض. وعن 
إمكانية الذهاب ألداء العمرة 
واحلــــج في ظــــل انفلونزا 
اخلنازير اكد د.احلســــاوي 
ان اغلب احلاالت التي اعلن 
عن وفاتها نتيجة االصابة 
بانفلونزا اخلنازير ونسبتها تقريبا ١٪ جند أنها 
كانت مصابة بأمراض أخرى مثل امراض اجلهاز 
التنفسي، أمراض نقص املناعة سواء املكتسبة 
او الوراثية واألمراض املزمنة ونحو ذلك. وعلى 
هذا فال بد ان يكون هناك قيد على احلج والعمرة 
لالشخاص األكثر عرضة للتضرر من االصابة 
بانفلونزا اخلنازير مثل كبار السن نظرا لقلة 
مناعتهم أو االشخاص املصابني بأمراض مزمنة 
وأمراض اجلهاز التنفســــي والنساء احلوامل 
واألطفــــال. وقال وفي الوقت ذاته أرى أن منع 
احلج والعمرة من اجلميــــع على االطالق هو 
قرار غير منطقي فلو اردنا أن نسير على هذا 
املنهج فالبــــد أن مننع ايضا صلوات اجلماعة 
في املساجد ونغلق جميع املدارس واجلامعات 
وجميــــع املرافق العامة التــــي يرتادها الناس 
مثل االماكن الترفيهية واملجمعات والدواوين 

وغيرها.

  الوقاية

  وعن طــــرق الوقاية من املرض أثناء احلج 
والعمرة أوصى د.احلساوي بعدة وصايا منها 
غســــل اليد باملاء والصابون عدة مرات باليوم 
وخصوصا عند مالمسة االسطح املشتركة في 
األماكن العامة، وحبذا لو كان عند اإلنسان سائل 
معقم يحمله معه ويغسل به يده متى استدعت 
احلاجة، مع جتنب االقتراب من الشخص املصاب 
او الشــــخص الذي تبدو عليه أعراض املرض، 
والتقليل من املصافحة والتقبيل دون حاجة، مع 
أهمية تغطية األنف والفم من السعال ملنع انتشار 

الڤيروس في حال كون الشخص مصابا.
  كما أوصى باســــتخدام كمامات على األنف 
والفم ملنع انتشــــار املرض وجتنب ملس العني 
واالنف والفم عند تلوث اليدين، واالكثار من 
شــــرب الســــوائل ما لم يكن هناك مانع طبي، 
وكذلك البد من التغذية الصحية السلمية، مع 
أخذ لقاح االنفلونزا املوسمية قبل موعد احلج 

والعمرة بأسبوعني وهذا أمر اختياري. 

 د.منذر احلساوي

 د.علي جمعة  د.محمد سيد طنطاوي 
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