ف ريوس الكورونا و رمضان
بسبب رفيوس الكورونا تم تعديل العمل و التعليم يف هولندا .
الكثي من النشاطات لم تعد مستمرة  ،مثل ااالحتفال مع بعض بعيد
ر
.
الفصح يف الكنيسة  ،حفالت يوم الملك و عيد التحرير  ،الرياضة و الفعاليات بسبب الكورونا التستطيع أنت أيضا أن تحتفل
برمضان كما يف السنوات األخرى  .صلوات المساء  ،األكل معا بعد الصيام ( االفطار ) و عيد الفطر ستكون مختلفة .
الممي .
لحسن الحظ يمكنك أن تحتفل بشكل مختلف يف هذا الشهر
ر
اذا كنت بصحة جيدة  ،عندها يمكنك :
 الصيام مثل العادة يف رمضان . األكل مع األشخاص اللذين تعيش معهم يف بيت واحد  ،مثال عائلتك أو رفاقك يف البيت . يمكنك أن تستقبل ثالثة أشخاص كحد أقىص ف ميلك  ،و لكن فقط مع الحفاظ عىل مسافة واحد و نصف رمي
ي
فيما بينهم  .اتفق عىل هذا جيدا مع زوارك .
 متابعة اجتماعات المسجد عي راالنينت  ،و الصالة يف الميل .
ر
عي االتصال بالفيديو ( واتس اب  ،فيسبوك  ،سكايب )
 تناول االفطار مع عائلتك و االخرين رلذلك ر
ابق قدر االمكان يف الميل .
ما الذي اليمكنك فعله :
استقبال رأكي من ثالثة أشخاص يف الزيارة .
 الذهاب ف زيارة مع االخرين اذا كان هناك راكي من ثالثة ضيوف .
ر
 راالقياب يمن االخرين  ،ر
ابق دائما عىل مسافة واحد و نصف مي من االخرين .
 المصافحة  ،التقبيل أو معانقة االخرين . الذهاب مع مجموعة اىل المسجد أو اىل صالة رالياوي ح .
عي االن رينت .
اعتمد عىل االحتماالت المتاحة ر
ماذا يقول األئمة ( االمام ) :
المريضي  .هذا يسبب ضر عىل الصحة  .اذا عادت صحتك بشكل
 القران يمنع صيام األشخاصر
ر
.
جيد  ،يمكنك تعويض هذا الصيام يف فية الحقة يف السنة ( صورة البقرة  )2:184و يقول القران
أيضا أنه ال يجب أن تقود نفسك اىل الموت ( صورة البقرة  . )2:195لذلك عليك أن تصوم فقط اذا
كان جسمك قادر ا عىل ذلك .
.
تعان من مرض مزمن اليمكنك
 انتبه بشكلاضاف اذا كانت صحتك ر
غي جيدة  ،اذا كنت مريضا أو ي
ي
أن تسبب الخطر ( الضر ) عىل صحتك .
 تناقش مع طبيب األرسة الخاص بك اذا كنت تشك أن جسمك يمكنه الصيام  .أو من أجل تعديلأدويتك .
لتحم نفسك ضد رفيوس الكورونا .
أنت تحتاج لمناعة جيدة
ي
نحن نتمن لك و ألحبائك وقتا جيدا .

