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 )مًتجم(

 ادلساجد مجيع بإغالؽًا أمر  احلكومة أصدرت، بأسره ملوالعا البالد واجتياحو كورونا فريوس وباء تفشي استمرار مع
 يف صدر الذي التوجيو ىذا. اآلف حىتًا تقريب شهرين دلدة واجلمعة اجلماعة واتصل مجيع تعليق مت مث ومن، البالد يف

 جانب إىلًا ساري يزاؿ ال البالد يف 91-كوفيد من األوىل ادلبكرة احلاالت عن اإلبالغ مت عندما ـ0202 مارسآذار/
 .ـ0202 يونيوحزيراف/ 6 حىت اآلف دتديده مت الذيو  الفجر وحىت ادلساء من فُرض الذي التجواؿ منع

 مراعاة ضرورة على نؤكد فإننا، عاـ بشكل والعامل الدولة يف ستجدادل كورونا فريوس جائحة تأثري ندرؾ حنن بينما
 رسولنا وطّبقها حهاوض كما لإلسالـ النبيلة التعاليم من جزء ىذا فإ حيث الفتاؾ ادلرض هبذا اإلصابة دلنع التدابري مجيع

 .قرنا 91 من أكثر منذ  الكرمي
 أف منا يتطلب مما دهاعب يختربل القدير اخلالق منًا متحانواًا خطري ًا حتدي ميثل الوباء ىذا أف من يقني على أننا كما

 وعباده اهلل دين على جرأة ىو ادلساجد إغالؽ فإف، ذلك ضوء ويف. بو تنّزؿ ادل والطاعة التوبة يف بإخالص إليو نتوجو
 شهر خالؿ الشديد األمل ىذا زاد قدو  ،ادلنتظمة اجلماعة وصالة اجلمعة صالة من منعهم بسبب قلوهبم تتأمل الذين

 بدالً  ادلساجد إغالؽ ادلسلمني القادة من قسم رقرّ ، الدولة حددهتا اليت اإلجراءات قبل حىت، لألسف. ادلبارؾ رمضاف
 ضّلوا أهنم، إيالما واألكثر! اجلماعة صالة استمرار ضماف مع آمنة عليها للحفاظ الالزمة االحًتازية اإلجراءات اختاذ من

 !اخلطري وجههمت لتربير لشرعيةا ألدلةل بتحريفهم الطريق
 :يلي امب ختوفاتنا إىل اإلشارة نودّ  ادلساجد إغالؽ خبصوص لذلك

 انتشار أعقاب يف. النبيلة ديننا تعاليم مع جّدي بشكل يتناقض اجلماعة وصلوات معةاجل صالة تعليق إف: أوالً 
 من ومنعهم ادلصابني عزؿ بلاً، عموم اجلماعة صالة وقف ليس ادلطلوب أف النبيلة اإلسالـ شريعة علمتنا، الوبائي ادلرض
 العدوى دلنع اليدين وغسل الشامل االختبارو ، األقنعة وارتداء، التعقيم مثل تدابريال اختاذًا أيض جيب. ادلسجد دخوؿ

 :قاؿ  النيب عن موسى أيب عن شهاب بن طارؽ عن ادلستدرؾ يف ورد ما ذلك على والدليل. ادلرض وانتشار
، َعْبد  : َأْربَ َعة   ِإَّل  َجَماَعة   ِفي ُمْسِلم   ُكل   َعَلى َواِجب   َحق   اْلُجُمَعةُ »  .«َمرِيض   َأوْ  ِبي ،صَ  َأوْ  اْمَرَأة ، َأوِ  َمْمُلوك 

 يؤديها أف جيب أنو يعين مما الكفاية( على )فرض أهنا على قوةب الشريعة نصت فقد، اجلماعة بصالة يتعلق فيماو 
 عنو اهلل رضي الدرداء أيب عن داود أبو روى. اإلمث يف بأكملو اجملتمع وقوع لتجنب األقل على األشخاص بعض باستمرار
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 َعلَْيكَ  الَشْيطَاُن، َعَلْيِهمْ  اْسَتْحَوذَ  َقدْ  ِإَّل  الَصاَلةُ  ِفيِهمْ  تُ َقامُ  َّل  َبْدو   َوَّل  قَ ْريَة   ِفي َثاَلثَة   ِمنْ  َما» :قاؿ  النيب أف
 .«اْلَقاِصَيةَ  اْلغََنمِ  ِمنَ  الذ ْئبُ  يَْأُخذُ  فَِإنََما بِاْلَجَماَعةِ 

 يف بأسره اجملتمع أوقع ألنو مناسبة خطوة يكن مل ادلساجد إغالؽ أف على جديد من نؤكد، أعاله الرؤية حسبو 
 فتح على احلكومة حنث لذلك. األسبوعية اجلمعةو  اليومية اجلماعة صالة مراعاة يف الفشل بسبب خطرية خطيئة خطر

 حتت بالعمل للمطاعمًا مؤخر  مسحت الدولة أف ادلخلصوف ادلسلموف يرى أفًا حق مزعج ألمر إنو. الفور على ادلساجد
 فيو يذكر الذي ادلكاف العبادة دور إغالؽ فيو تواصل الذي الوقت يف، االقتصادية احلياة الستئناؼ خطوات اختاذ مسمى

 !وإخالص بتفاف اخلالق اسم
 إصابة دلنع اليدين وغسل اجلماعية واالختبارات، األقنعة وارتداء، التعقيم مثل إجراءات تضع أف احلكومة على: ثانياً 

 يف اآلخروف يستمر بينما ادلسجد دخوؿ من 91-كوفيد أعراض عليو تظهر مصل   أي منع بجيو . بادلرض ادلصلني
 ىاتوفري  ميكنهم ال حيث دلواطنيها التسهيالت ىذه مثل توفري يف ادلساعدة ىو األساسي احلكومة واجب إف. صالهتم

 وادلعرفة احلكومة تتلقاه الذي رجيواخلا احمللي والدعم واألمواؿ للمنح اذلائل التدفق مراعاة مع خاص بشكل أنفسهمب
 وعلى ادلساجد إىل للعودة يتوقوف الذين ادلخلصني ادلؤمنني من العديد ىناؾ ادلساجد خيصّ  مبا أنو واثقوف لكننا. العامة

 .الالزمة التسهيالت توفري يف للمساعدة استعداد
 صالة أي أداء من وفادلسلم يتمكن مل إذا خطرية كارثة وستكوف هنايتو من ادلبارؾ رمضاف شهر يقًتب: ثالثاً 

 يفرض كما مجاعة صالهتا إىل نتوؽ اليت ،رمضاف هناية بعد الفطر عيد صالة عن ناىيك، كلو الشهر ىذا يف مجاعة
 ولكن صبورة كانت ادلسلمة اجلالية أف ادلؤكد من. عاجلنيًا ونظر  اىتماماً  ادلسألة ىذه إيالء على حنث ولذلك. اإلسالـ

 .الالزمة االحتياطات أخذ مع ادلساجد إىل عودةلل الوقت حاف
. ادلساجد فتح بإعادة وادلطالبة الدعوة واجبهم من أف عموماً  وادلسلمني سالمياإل الرأي وقادة األئمة نذكر: رابعاً 

 يـو سيحاسبوف أهنم ادلؤكد ومن، ذلم وازدراء أىلوو  للدين إىانة ىو احلايل ادلؤمل الوضع على سكوهتم بأف ننصحهم كما
 خوؼ دوف باحلق صدعبال يأمر الذي وجل عز اهلل أماـ مكانتكم ترفع حىت باحلقيقة والتحدث الوقوؼ يرجى. القيامة

 على واوحصل الظروؼ صعبأ يف باحلق صدعوا الذينعنهم  اهلل رضي النبالء الصحابة مرتبة عن يبحثأف و  ،حماباة أو
 .البشر إىل وادلرسلني األنبياء نزوؿ بعد نازؿادل أعلى

 !رسالتك بّلغنا قد بأننا اشهد اللهمّ 
 

 حزب التحرير                                                                      ىػ9119 رمضاف 01
 كينيا                                                                                     ـ91/20/0202


