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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 األيرلندي لألئمةبيان اجمللس 

 (COVID -19)فريوس كوروان تطورات  حول 

 اتصالة اجلمعة واجلماعأنشطة املراكز و وأثرها على   
 

 وبعد،.املبعوث رمحة للعاملنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 

عشر من  السابعهـ املوافق 1441والعشرين من شهر رجب  لثاينافقد اجتمع اجمللس األيرلندي لألئمة بتاريخ 
، ووفقًا ملا ميليه علينا 19 اكوفيد-م، ونظر يف النازلة اليت متر ابلعامل من وابء كوروان 2020شهر مارس لعام

َ َكاَن بِ "اإلسالم من مقصده العظيم من حفظ النفس لقوله تعاىل:  سورة " ُكْم َرِحيًماَوََل تـَْقتـُُلوا أَنُفَسُكْم ۚ ِإنَّ اَّللَّ
 : عليه وسلم، ولقوله صلى هللا195" سورة البقرة/َوََل تـُْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة ۛ وقوله تعاىل: " ،29النساء/

 ضرار((  حدي  ))َل ضرر وَلصلى هللا عليه وسلم:، وقوله النيب األكرم )َل يورد ممرض على مصح( متفق عليه
لى البيان كد عأ ه اجلهات الرمسية يف أيرلندا، فقدومتاشياً مع ما أعلنت  حسن، رواه ابن ماجه والدارقطين وغريمها

 املسلمني يف أيرلندا إىل اآليت: ويدعوالرابع من شهر مارس اجلاري  الصادر يف

 وقف صالة اجلمعة ابملساجد واملراكز حىت إشعار آخر . -1
 . بكل أنواعها إلغاء كافة األنشطة -2
ن يعزل نفسه بعيدا عن اآلخرين، ويبلغ السطات َلختاذ التدابري ِبنه مريض أ لزم على من يشعري -3

 الالزمة.
اعة، على أن بيوهتم مج ، والرخصة للناس ابلصالة يفملساجدمجع صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء اب -4

 الصالة يف أوقاهتا من غري مجع. ايصلو 
 ابآليت: نصحيَ  للضرورة يف حال الصالة ابملسجد  -5

  ابملصلياحضار سجادة خاصة. 
 منه عدم احلضور يف حال املرض أو يف حالة مرض قريب . 
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 إىل املساجد واملراكز عدم اصطحاب األوَلد. 
  املعانقة واَلكتفاء ابلسالم. وأعدم املصافحة 
 .العناية ابلنظافة والوقاية 
  صالة النافلة ابملنزل.أداءعدم البقاء ابملساجد بعد الصالة و 

  َلختاذ اجدمسؤويل املسو  ابجلهات املسؤولة َلتصالاب ابلفريوس، يوصي اجمللس ابيف حال موت املص -6
 .رة إىل املقربة والصالة عليه فيهامباش م نقل اجلثمان، حي  يتالدفنءات إجرا

ن العامل أمجع، رض فتاك عوهنيب ابملسلمني التضرع إىل هللا لكشف الضر والكرابت وفريوس كوروان، وكل م
دعوا املسلمني إىل األخذ ابحليطة ومجيع اإلجراءات اَلحرتازية، نو  يف سالم وطمأنينة وسكينة. اوأن حيي

شط ااملسؤولني على مجيع املستوايت من أئمة وفقهاء، ومسؤويل الصحة واملنواَلستماع إىل إرشادات 
ول النيب صلى هللا لق –إن شاء هللا تعاىل –. ولن يضيع األجر ، ملا فيه سالمتهموالتجمعات واملراكز واهليئات

 .))إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيًما صحيًحا((  رواه البخاريعليه وسلم 
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