بسم هللا الرحمن الرحيم

بيان اجمللس األيرلندي لألئمة
حول ضرورة االلتزام ابلتدابري الصحية واالحرتازية اخلاصة بوابء كوروان ()COVID -19
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني.وبعد،

The Irish Council
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فإن اجمللس األيرلندي لألئمة يؤكد على أن التدابري الصحية واالحرتازية من العدوى ،وعدم انتهاكها هو من صميم

19 Roebuck Road
Dublin 14
Ireland

روح اإلسالم وأوامره اليت تدعو إىل احلفاظ على النفس ورعايتها من كل ما يسبب هلا أذى أو مكروه ،وأن كل من
يتسبب يف إصابة نفس ابلعدوى فهو آمث ،وخمالف لتعاليم اإلسالم ،وهدي الرسول األكرم حممد صلى هللا عليه وسلم،
وقد يكون متسبباً يف قتلها ،لو أدى ذلك إىل موهتا ،وهللا تعاىل يقولَ ﴿ :من قَ تَل نَ ْف ِ
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كما يؤكد اجمللس على ما سبق أن أصدره من بياانت حول وابء كوروان ( )COVID -19لعموم املساجد واملراكز
واملؤسسات واألئمة واملسوؤولني بضرورة االلتزام بقرارات اجلهات الرمسية والصحية خبصوص وابء كوروان
( )COVID -19يف كل األحوال.
ويف اخلتام :يهيب اجمللس بكل املؤسسات واملراكز اإلسالمية إىل اختاذ كل السبل والتدابري الالزمة للمحافظة على
األرواح ،وااللتزام التام بكل ما يصدر عن اجلهات الرمسية من قرارات وإرشادات مبا يف ذلك إغالق املساجد خالل
فرتات احلظر املعلنة من قبل املسؤولني.
كما ندعو إلقامة الصلوات يف البيوت حفاااً على األرواح .وأي خمالف يف ذلك يتحمل عاقبة نفسه واملؤسسة اليت
ميثلها ،كما وأنه يكون خمالفاً ملا جيب أن يلتزم به جتاه اجملتمع الذي يعيش فيه.
سائلني هللا تعاىل الشفاء العاجل للمصابني ،وكشف الكرب عن الناس أَجعني،
واحلمد هلل رب العاملني.
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