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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 Covid-19 مجلس األيرلندي لألئمة بشأن تطورات فريوس كوروانلل (2)  رقم يانب

 اجلنائزحكام أو  صالة اجلمعة واجلماعاتوأثرها على   

احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على سّيدان حمّمد، وعلى إخوانه من النبيني واملرسلني، وآله وصحبه، 
 .ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.  وبعد

( ليدعوا املسلمني أن   19إن اجمللس األيرلندي لألئمة وهو يتابع تداعيات انتشار فريوس كوروان  )كوفيد  
جيّددوا صلتهم برهبم سبحانه وتعاىل، وأن يكثروا من التقّرب إليه ابلطاعات من صالة وصدقة وصيام وغريها، 

ها، وأن يداوموا ، وعن بالد الدنيا كلّ بلدان إيرلندايرفع الوابء والبالء عن وأن يتضّرعوا إليه ابلدعاء كثريًا أن 
 :على االستغفار والتوبة الصادقة، ويؤكد على التايل

يدعو اأُلسر املسلمة يف أيرلندا بتنظيم الوقت واستثماره واغتنام العزلة يف الربامج العلمّية والروحّية  -1
يما بينهم، التسامح والتواصل الدائم فوالرتوحيّية املفيدة، كما يدعوهم إىل صلة أرحامهم والتغافر و 

وتفّقد أحوال إخواهنم يف حدود ما تسمح به الظروف من التواصل عرب وسائل االتصال 
  .املختلفة، والدعاء ألهلهم وأقارهبم ابلسالمة واحلفظ

بقاء املراكز واملساجد اإلسالمية مغلقة، وصالة اجلماعات يف البيت، وصالة اجلمعة ظهرا أربع  -2
؛ دفعاً للضرر وحفاظاً على أرواح الناس، واستجابًة لقرارات املختصني، وفتاوى السادة ركعات
 .العلماء

كما حيث اجمللس مسلمي إيرلندا رجاال و نساءا ممن جيد القدرة على مد يد العون لكل من  -3
 غبتهم يف العملأن يسجلوا إستعدادهم و ناطقهم و حيتاج إىل أي نوع من املساعدة يف م

 السلطات الصحية يف التعامل مع تداعيات الوابء. عي ملساعدة موظفي الصحة و التطو 
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راءات املشفى إلج الطبيب أو أن يتوجه من يستشعر من نفسه عرضاً من أعراض املرض إىل -4
 .ظاً على سالمته وأمن من حولهالفحوصات الالزمة، وأن يتواصل مع اجلهات املختصة؛ حفا

فإّن اجمللس بعد منقاشات وسؤال   -ال قدر هللا –كوروان يف حالة وفاة املصاب بفريوس   -5
األطباء املختصني يف مناطق الوابء، انتهى إىل ترجيح دفن امليت املصاب بداء كوروان ابلكيس 

ويف التابوت الذي خرج به من املشفى، دون تغسيل أو تيمم، ويصلى عليه يف املقربة، ويدفن ،  
 .ه وهم يف بيوهتمويدعى الناس إىل صالة الغائب علي

وبناء عليه: فإن اجلثمان لن ينقل إىل املركز الثقايف اإلسالمي أو اهليئة اإلسالمية األيرلندية للغسل او 
 .التكفني، بل يؤكد أنه ينقل مباشرة من املشفى إىل املقربة

عاىف املبتلني، واحلمد يونسأل هللا تبارك وتعاىل أن يرفع البالء والوابء عن البشرية مجعاء، وأن يشفي املرضى، و 
 هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
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