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 فعاليات المساجد أثناء شهر رمضان المبارك
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
Zürich, 19. April 2020 

 
 

 أيها األخوة األعزاء

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 تم إعداد هذا البيان بالتعاون مع االتحادات المدرجة في نهايته وكذلك بعد فحصه واالتفاق عليه من قبل مجلس األئمة . 

 

مكافحة  أبلغ المجلس االتحادي عن تدابير لمكافحة فيروس كورونا وفي تفسيرات الالئحة المتعلقة بهذه التدابير من أجل 

نّصه :   ما ٢٠٢٠أبريل   ١٧الصادر بتاريخ  ٢األمر اإلداري رقم  ١٩فيروس كورونا التاجي   

 ك اجتماعات الطوائف الدينية األخرى "ال يُسمح باالجتماعات في الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية وكذل" 
 

: فيما يلي شرح لما يعنيه ذلك بالنسبة لعباداتنا وممارساتنا الدينية خالل شهر رمضان  

٢٠٢٠أبريل   ٢٤وفقاً للحسابات الفلكية هو يوم الجمعة    يكونّن أول يوم صيام في شهر رمضان سللعلم فإو  

 

نود أن نؤكد مرة أخرى ونشير إلى أّن صحة الناس وحمايتهم بشكل كامل لها أهمية قصوى. وفي ضوء ذلك نود تقديم 

 التوصيات اآلتية: 

 

Tarāwīḥ-Gebete              صالة التراويح 

أساسي عند وجود اتصال وثيق وطويل األمد. ولذلك نّصت اللوائح الفيدرالية على  ينتقل فيروس كورونا الجديد بشكل 

أن تُقام صالة التراويح في المساجد.  مكن استمرار حظر التجمعات الدينية. وبناًء عليه فإنه ال ي  

 توصية: 

 صلى هللا عليه وسلم قد  العديد من صحابة رسول هللافي البيوت مع عائلتكم .   العامننصحكم بإقامة صالة التراويح هذا 

 صلّوا التراويح في بيوتهم ، فليس في ذلك أي مخالفة وخاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها .  

 

Freitagsgebete                صالة الجمعة 

 يمكنمماثلة كالتي منعت إقامة صالة التراويح في المساجد وهي االتصال والمكوث الطويل فإنه كذلك ال ألسباب 

إقامة صالة الجمعة . العودة إلى   

 توصية: 

 بدالً من صالة الجمعة ينبغي إقامة صالة الظهر وننصحكم بكثرة الدعاء. 

في  في أماكن خاصة أو  صالة الجمعةبمبادرات خاصة ومن بينها الجماعة وات صالنود كذلك أن نُشير إلى أّن تنظيم 

شرعي يستند إليه. في هذا الوقت ليس له أصل مقار الجمعيات   

المبادرات الخاصة لصلوات    –مثل هذه التصرفات إلى أّن  يكرروا تنبيههم وهنا نرجو من الجميع وخاصة األئمة أن 

. شرعي  أصلفي مثل هذا الوقت ليس له   -الجماعة   
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 الدروس لألطفال والبالغين

في حال  و. ٢٠٢٠مايو  ١١مغلقة حتى مبدئيا لدروس في المساجد ممنوعة. كذلك المدارس الحكومية سوف تبقى تبقى ل

٢٠٢٠ نيسان -ابريل ٢٩وجود أي تغييرات يخطط المجلس االتحادي لإلبالغ عنها في   

 توصية: 

يونيو  ٨الدروس عبر األنترنت حتى ه ينبغي ان تقام  كل  أن على في أسفل هذا البيان مذكورة تتفق جميع االتحادات ال

  تعتبر هذه اللقاءات السبب الرئيسي لذلك هو أّن زّوار المساجد يأتون من أماكن مختلفة ويلتقون في المسجد و. و ٢٠٢٠

انتشار الفيروس بسرعة.  لتسهيله  اً خطر  

٢٠٢٠مايو من  ٢٧من جديد في الـ  عن الموضوعالمجلس االتحادي وسوف يبلغ   

 

العلم المفيد وكذلك  على االستفادة من الوقت في هذا الشهر المبارك لتعلم نوصي اآلباء أن يُحفّزوا ويشّجعوا أبناءهم 

قراءة القرآن .  زيادة  

 

 اإلفطار

الجمعيات . وإنما يتم اإلفطار وكذلك السحور مع العائلة في  مباني في المساجد أو في الجماعي  اإلفطار مكن تنظيم ال ي

 البيت . 

 توصية: 

بالتبرع إلفطار صائم . اتصل مع إمامك " الشيخ " ومسجدك واستفسر عن مكان التبرع وكيفية إيصال صدقة   مننصحك

. وشكلها اإلفطار  

 

 صالة العيد
 

ستكون التعليمات الخاصة بمنع التجمعات ، وبما أن الزّوار أّن صالة العيد تحظى بحضور عدد كبير من من المعلوم 

إقامة صالة عيد الفطر. فإنه لن يكون من الممكن سارية المفعول حتى وقت صالة عيد الفطر    

 توصية: 

عبر برنامج السكايب أو برنامج زووم أو غيرهما .  بشكل افتراضي نوصي األئمة باالتصال مع أعضاء المسجد   

إقامة تجمعات لصالة ال يجوز للمسلمين  في رسالة قبل وقت صالة العيد أن يُكثروا من التنبيه أنهوينبغي على األئمة 

  يس له سند فيولوأّن هذا الشيء مخالف لسنّة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بمبادرات شخصية أو خاصة العيد 

اإلسالم .تعاليم   

 

 الجنازة

الجنازات  حضور أناس من محيط االسرة لمراسم تم تخفيف اإلجراءات المتعلقة ب  

 

 توصية: 

مع إمام المسجد أو المنظمة االتحادية  في الكانتون أو مباشرة مع مكتب الدفن في بلديتك. واتواصل  
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 هذا البيان مدعوم من قبل االتحادات اآلتية:
 

 
Dachverband der Albanisch-Islamischen 

Gemeinschaften in der Schweiz 

 
 

Dachverband islamischer Gemeinden der 

Ostschweiz und des F. Liechtenstein 

 
Türkisch islamische Stiftung Schweiz 

 
Islamische Gemeinschaft der Bosniaken 

 
 

Ligue des Musulmans de Suisse 

 
Schweizerische Islamische Gemeinschaft 

 
Union Neuchateloise des Organisations 

Musulmanes 

 
Union des organisations musulmanes de 

Genève 

 
Union des Associations Musulmanes de 

Fribourg 

 
 

Union Vaudoise des Associations 
Musulmans 

 
 

Verband Aargauer Muslime 

 
Vereinigung der Islamischen 

Organisationen in Zürich 

  
Young Swiss Muslim Network 

 

 
 

Basler Muslim Kommission 

 نتمنى لك ولعائلتك رمضان مبارك 

 رمضان كريم
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