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க ோவிட-்19ஐ க யோள்வதற்கு முன்னனசச்ரி ்க  

நடவடி ்க  ள் குறித்த ஃபத்வோ அறி ்க   

 

1. சிங்கப்பூரில் ககொவிட்-19 கிருமிப் பரவலின் அண்மம நிலவரத்மை ஃபத்வொ குழு 
கருத்ைில் ககொண்டுள்ளது. பள்ளிவொசல் மூடப்படுவைொக 12 மொர்ச் 2020 அன்று 
அறிவிக்கப்பட்டபபொது,  இருந்ை நிலவரத்துடன் (சுமொர் 187 பநொயொளிகள்) 
ஒப்பிடுமகயில், 23 மொர்ச் 2020 நிலவரப்படி பநொயொளிகளின் எண்ணிக்மக 509 ஆக 
உயர்ந்ைபைொடு, இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். உலககங்கிலும் நிலவும் ககொவிட்-19 கிருமிப் 
பரவல் நிலவரத்மையும் ஃபத்வொ குழு கவனத்ைில் ககொண்டுள்ளது. உலககங்கிலும் 
பநொயொளிகளின் எண்ணிக்மகயும் உயிரிழந்பைொரின் எண்ணிக்மகயும் கவகுவொக 
அைிகரித்துள்ளன. ககொவிட்-19 நிலவரம் அைிக ஆபத்ைொகி வருவமையும், 
நம்பிக்மகயளிக்கும் எந்ைவிை முன்பனற்றமும் கைன்படவில்மல என்பமையும் இது 
கொட்டுகிறது. குறிப்பொக, பள்ளிவொசல்களில் வழக்கமொக நமடகபறும் கைொழுமகக் 
கூட்டங்கள் மற்றும் கவள்ளிக்கிழமம கைொழுமககள் பபொன்ற கபரிய கூட்டங்களின் 
பபொது கிருமி கைொற்றக்கூடிய அபொயம் இன்னும் நீடிக்கிறது.  எனபவ, நிமலமம 
சீரமடந்து, கிருமித்கைொற்றின் எண்ணிக்மக கட்டுக்குள் வரும்வமர பள்ளிவொசல்கமளத் 
கைொடர்ந்து மூடி மவத்ைிருக்க ஃபத்வொ குழு ைீர்மொனித்துள்ளது. சிங்கப்பூர் சுகாதார 
அமைச்சகம் ைற்றும் சுகாதார வல்லுநர்கள் வழங்கிய அறிவுமரயின் அடிப்பமடயில் 
இத்ைீர்மொனம் எடுக்கப்பட்டது. 

2. அமனத்து வமகயொன ைீங்கும் ஆபத்தும் ைவிர்க்க பவண்டும் எனக்கூறும் 
ஷரியாவின் ைதக் ககாள்மககள் ைற்றும் அடிப்பமைகளுக்கு இணங்க இந்ை ஃபத்வொ 
கவளியிடப்படுகிறது. பின்வரும் பகொட்பொடுகள் அவற்றுள் அடங்கும்: (அ) அமனத்து 

வமகயொன ைீங்கு அகற்றப்படபவண்டும் (al-dharar yuzāl) (ஆ) ஆபத்து ைற்றும் தீங்கு 
விமைவிக்கும் அமனத்து காரணத்மதக் குமறக்க பவண்டும் (Sad al-Zarāʾiʿ). அைொவது, 



ைீங்கு பநரக்கூடிய சூழ்நிமலயில், தனிநபர்கள் மற்றும் கபொதுமக்களின் உயிமரயும்1 
உடல்நலமனயும் பொதுகொக்க முன்கனச்சரிக்மக நடவடிக்மககள் பமற்ககொள்ள 
பவண்டும். 

3. ைற்பபொமைய சூழ்நிமல, ககொவிட்-19 கிருமிப் பரவமலக் கட்டுப்படுத்ை ைகுந்ை 
நைவடிக்மக பமற்ககொள்ளொவிட்டொல் ைனித உயிர்கள் ைற்றும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தும் 
அவசரநிமையாக கருதைாம். இந்நிமலயில், சமூகத்தினரின் உயிமரயும் நலமனயும் 
பொதுகொப்பபை எங்களின் முைற்கடமம. முஸ்லிம்கள் கைொடர்ச்சியொக மூன்று 
கவள்ளிக்கிழமம கைொழுமககமளத் ைவறவிட்டொலும், கவள்ளிக்கிழமம கைொழுமக 
கட்டொயமில்மல எனக் கருைப்படும். ஒரு மனிைர் அைட்சியைாக கவள்ைிக்கிழமை 

கதாழுமகமய தவறவிைக்கூைாது என்று அறிவிக்கும் ஹதீஸ் சாதாரண 
சூழ்நிமைகளுக்கானமவ. தற்பபாது அதிகரித்து வரும் பகாவிட்-19 கிருைித்கதாற்று 
சூழைில் அது கபாருந்தாது என்பமையும் ஃபத்வொ குழு வலியுறுத்துகிறது.  

4. கிருமிப் பரவல் சூழ்நிமலமய எைிர்பநொக்கும்பபொது, நபி (ஸல்) அவர்கள் 
வழங்கிய வழிகாட்டுதல்கமைப் பின்பற்றுைாறு, அதாவது, வடீ்டில் தங்கி 
கபாறுமையாக இருக்கும்படி ஃபத்வா கைிட்டி சமூகத்தினருக்கு அறிவுறுத்துகிறது. நபி 
(ஸல்) கூறியைொவது: பிபைக் எனும் ககாள்மை பநாய் நிகழும் காைத்தில் 
அல்ைாஹ்வின் அருமை எதிர்பார்த்து வடீ்டில் கபாறுமையாகத் தங்கியிருப்பமதத் 
தவிர பவறு வழியில்மை. பைலும், அல்ைாஹ் அவருக்கு நாடியுள்ைமதத் தவிர பவறு 
எதுவும் அவருக்கு ஏற்பைாது; அப்படிபய அவருக்கு ஏதாவது ஏற்பட்ைால் அவர் ”ஷஹதீ்” 
(வரீ தியாகியின்)2 அந்தஸ்த்மதப்கபறுவார். 

5. எனபவ, இன்று நமது முைற்கடமம நம் பொதுகொப்மபயும் உடல்நலமனயும், 
நமக்கொகவும், நம் குடும்பத்ைிற்கொகவும், சமூகத்ைிற்கொகவும் பொதுகொப்பபை. அபை 
சமயத்ைில், வடீ்டில் நம் குடும்பத்துடன் கைொழுமகமயத் கைொடரலொம். மனிைகுலம் 
முழுவதும் எைிர்பநொக்கும் இச்பசொைமனமய அல்லொஹ் சுப்ஹானஹு வதஆைா நீக்கி, 
இமற நம்பிக்மகயுடன் இைமனக் கடந்து வர  நமக்குப் கபொறுமமமயயும் 
மனத்ைிடத்மையும் அளிக்கட்டுமொக! 

                                                           
1 ஷரீஆ வின் அடிப்பமடயொக விளங்கும் ஐந்து முக்கிய பகொட்பொடுகளில் ஒன்று உயிர்ப் பொதுகொப்பு. இது al-
Daruriyat al-Khamsah (அத்ைரூரியொத் அல்-கம்சொ) எனப்படும். 
2 இமொம் புகொரி, இமொம் அந்நஸய,ீ இமொம் அஹ்மத் ஆகிபயொரொல் அறிவிக்கப்பட்ட ஹைீது 


