بسم هللا الرمحن الرحيم
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مبا يهم املسلم يف رمضان يف ظل جائحة كوروان
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فإن اجمللس األيرلندي لألئمة ينتتهز هذه األايم املباركة لتهنئة املسلمني يف أيرلندا حبلول شهر رمضان الفضيل
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 1442هـ  ،ونسأل تعاىل أن يعيده علينا وعليكم وعلى العامل أمجع ابخلري واليمن والربكات ،وأن يرفع الوابء
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والبالء ،وأن تنعم اإلنسانية ابلسالم واهلناء ،ويؤكد اجمللس على ما أكده من قبل على اآليت:
أوال :استجابةً لقرارات املختصني يف الدولة ،وفتاوى السادة العلماء نرى إبقاء املراكز واملساجد
اإلسالمية مغلقة ،وصالة اجلماعات ،وصالة اجلمعة ظهرا أربع ركعات يف البيت؛ دفعاً للضرر وحفاظاً على
أرواح الناس .،وهذا من صميم 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 وهو يعلم 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
ض فَ َكأَمَّنَا قَـتَل الن ِ
س أ َْو فَ َس ٍاد ِيف ْاأل َْر ِ
يقولَ ﴿ :من قَـتَل نـَ ْف ًسا بِغَ ِْري نـَ ْف ٍ
ماس
َحيَ َ
اها فَ َكأَمَّنَا أ ْ
ماس َمج ًيعا َوَم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
َ َ
َ
َِ
مج ًيعا ۚ﴾ (سورة املائدة.)32/
اثنيا :عدم جواز إقامة صالة الرتاويح وصالة اجلمعة يف البيوت خلف املذايع أو التلفاز أو البث املباشر أو
غري ذلك من وسائل االتصال الشبكي؛ استناداً ملا أفتت به اجملامع الفقهية بعدم صحة صالة اجلمعة يف البيوت
خلف البث املباشر أو وسائل االتصال احلديثة؛ ولئن ُمنع يف الفريضة فيمنع من النافلة من ابب أوىل.
اثلثا :وأمام استمرار وابء كوروان ومنع إقامة الشعائر يف املساجد ،فتقام صالة الرتاويح يف البيوت إبمامة أحد
حتصيال ألجر صالة
من أهل البيت ،ويكون أقرأهم لكتاب هللا تعاىل ،وال أبس بتدريب أبنائنا ممن يقرأون القرآن؛ و ً
النافلة يف البيوت؛ قال صلى هللا عليه وسلم " :علَي ُكم ِابل م ِ
ِ
صالََة
صالَِة الْ َم ْرِء ِيف بـَْيتِ ِه إِالم ال م
صالَة ِيف بـُيُوت ُك ْم ،فَِإ من َخ ْ َري َ
َْ ْ
الْ َمكْتُوبَةَ" رواه مسلم ،وجتوز القراءة فيها من املصحف لغري احلفظة.
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رابعاً  :ال يصح للمسلم الصحيح القادر على الصيام أن يفطر لقوله تعاىل " :فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم
َّ
ص ْمهُ ۖ" البقرة ،185 /فقد ثبت يقيناً من خالل االتصال ابألطباء واخلرباء وأهل االختصاص،
الش ْه َر فَ لْيَ ُ
وكذا الدراسات العلمية العديدة أن للصوم فوائد مجمة على اجلسم ،ومن فوائده تقوية املناعة الذاتية لدرء األوبئة؛
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Ireland

وهو ما حيتاجه اإلنسان يف مثل هذه الظروف الصحية احلاضرة؛ وعليه.

 وأما الرخص الشرعية ،اليت تعين املريض ،الذي يتعذر عليه الصوم بقرار طيب ملا يرتتب على صيامه من ضررعلى صحته فيزيد من مرضه أو يؤخر برؤه ،فهي رخص مقررة ومعلومة؛ فمن أصابه املرض الذي مينعه من الصيام
فله أن يُفطر؛ فإذا كان مرضه مرضا مزمنا فعليه أن خيرج الفدية إبطعام مسكني عن كل يوم من أايم رمضان،
ِ
يضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر فَعِدمة ِنم ْن أ مَايٍم
وإذا كان مرضه مرضا عارضا فعليه القضاء ،قال تعاىل" :فَ َمن َكا َن من ُكم م ِر ً
ُخ َر" .البقرة.184/
أَ
 ويهيب اجمللس ابلصائمني يف ظل انتشار جائحة كورو ا أن يلتزموا ابلقواعد الصحية اليت تقتضي التباعد
اجلسدي ،وأن يتوقفوا عن اإلفطار اجلماعي أو الدعوة على موائد اإلفطار خاصة يف مثل هذه الظروف.
التقرب إليه
 كما يوصي اجمللس املسلمني يف أيرلندا أن جي نددوا صلتهم برهبم سبحانه وتعاىل ،وأن يكثروا من ن
كثريا أن يرفع الوابء عن بلداهنم،
ابلطاعات من قراءة قرآن وذكر وصالة وصدقة وغريها ،وأن ن
يتضرعوا إليه ابلدعاء ً
وعن بالد الدنيا كلنها ،وأن يداوموا على االستغفار والتوبة الصادقة.

ونسأل هللا تبارك وتعاىل أن يرفع البالء والوابء عن البشرية مجعاء ،وأن يشفي املرضى ،ويعاىف املبتلني.
واحلمد هلل رب العاملني
 30شعبان1442هـ املوافق 2021 /04/12م
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