
 

فتوى مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي
رقم (11) لسنة 2020م

بخصوص ما يتعلق بأحكام أداء العبادات الجماعية
مع انتشار فيروس كوفيد – 19 (كورونا)

    الثالثاء 8 رجب 1441هـ - 3 مارس 2020م

الحمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني
وبعد:

فــانــطالقًــا مــن قــول اهلل تــبارك وتــعالــى :"هُـــَو اجْـــــتَبَاكُـــْم َومَــا جَـــــَعَل عَـــَليُْكْم فِــي الــدِّيــِن مِـــْن حَـــــَرجٍ" ســورة الــحج، 
اآليــة: 78.  وقــولــه تــعالــى: "يَــا أَيَُّها الَِّذيــَن آمَـــنُوا أَطِـــــيُعوا اللََّه َوأَطِـــــيُعوا الرَّسُـــــــوَل َوأُولِــي األَمْـــِر مِــــنُْكْم" ســورة  

النساء، اآلية 59. 
ومن حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم :"... وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم ... " متفق عليه. 

ومـــن الـــقاعـــدة الشـــرعـــية: "درء املـــفاســـد مـــقدم عـــلى جـــلب املـــصالـــح"، والـــقاعـــدة األخـــرى: "يُتحـــمل الـــضرر 
ـة فـي الـتعامـل مـع انـتشار فـيروس كـوفـيد  الـخاص لـدفـع الـضرر الـعام"، ونـظراً ملـا تـقتضيه املـصلحة الـعامّـَ
– 19 (كــــورونــــا) وضــــرورة تــــعاون جــــميع الــــجهات فــــي الــــدولــــة لــــلتصدي لهــــذا املــــرض والحــــد مــــن فــــشوه، 
واعـــتبارا لـــوجـــوب طـــاعـــة ولـــي أمـــر املســـلمني فـــي كـــل مـــا يـــأمـــر بـــه مـــن تـــعليمات، أصـــدر مجـــلس اإلمـــارات 

لإلفتاء الشرعي بالتمرير الفتوى اآلتية:
: يــجب شــرعًـــا عــلى جــميع فــئات وشــرائــح املــجتمع االلــتزام الــتام بــكل الــتعليمات الــصحية والــتنظيمية  أوالً
، بــاإلضــافــة إلــى اتــخاذ جــميع الــتدابــير الــالزمــة ملــنع انــتقال  1الــصادرة عــن الــجهات املــختصة فــي الــدولــة

املرض وانتشاره، وال يجوز شرًعا مخالفتها بأي حاٍل من األحوال.
ثـانـيًا: يحـرم شـرعًــا عـلى كـل مـن أصـيب بهـذا املـرض أو يشـتبه بـإصـابـته بـه؛ الـتواجـد فـي األمـاكـن الـعامـة، 
أو الــــذهــــاب إلــــى املسجــــد لــــحضور صــــالة الجــــماعــــة أو الجــــمعة أو الــــعيديــــن، ويــــجب عــــليه األخــــذ بجــــميع 

1  مـن هـذه الـتعليمات: غسـل الـيديـن بـاملـاء والـصابـون بـاسـتمرار، فـالـنظافـة مـن آداب اإلسـالم، حـيث جـاء فـي الحـديـث املـتفق عـليه عـن أبـي 
هـريـرة أن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم قـال: (إذا اسـتيقظ أحـدكـم مـن نـومـه، فليغسـل يـديـه قـبل أن يـدخـلهما فـي اإلنـاء ثـالثـا)، ومـنها االكـتفاء 

بإلقاء السالم وتجنب املصافحة باليد والعناق، العناية بآداب العطاس من خالل تغطية األنف والفم بالكوع أو باملنديل... وغيرها.
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االحــتياطــات الــالزمــة: بــدخــولــه فــي الحجــر الــصحي، والــتزامــه بــالــعالج الــذي تــقرره الــجهات الــصحية فــي 
الدولة؛ وذلك حتى ال يسهم في نقل املرض إلى غيره.

ثــالــثًا: يُـــرخـــص فـــي عـــدم حـــضور صـــالة الجـــماعـــة والجـــمعة والـــعيديـــن والـــتراويـــح لـــكبار املـــواطـــنني (كـــبار 
الــسن)، وصــغار الــسن، ومــن يــعانــي مــن أعــراض األمــراض الــتنفسية، وكــل مــن يــعانــي مــن مــرض ضــعف 
املناعة، ويؤدون الصالة في بيوتهم، أو مكان تواجدهم، ويصلون صالة الظهر بدالً عن صالة الجمعة.  
رابـًعا: فـيما يـخصُّ الـحج والـعمرة والـزيـارة الـنبويـة: يـجب عـلى الجـميع االلـتزام بـالـتعليمات الـتي تـصدرهـا 
حـــكومـــة املـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة؛ انـــطالقًــــا مـــن مـــسؤولـــيتها الـــسياديـــة والشـــرعـــية فـــي رعـــايـــة الـــحجاج 

واملعتمرين والزوار، وإعانًة لها في الحفاظ على صحة الجميع وسالمتهم.
خـامـسا: يـجب شـرعًـــا عـلى جـميع الـجهات الـتعاون مـع الـجهات املـختصة وتـقديـم الـدعـم الـالزم لـها - كـلٌّ 
بــــما يــــخصه – للحــــدِّ مــــن انــــتشار املــــرض والــــقضاء عــــليه، ومــــنع نشــــر الــــشائــــعات املــــتعلقة بــــه مــــن خــــالل 
االقـتصار عـلى اسـتقاء املـعلومـات الـرسـمية مـن الـجهات املـختصة، وتـفويـت الـفرصـة عـلى املـتربـصني بـأمـن 

واستقرار الدولة عبر الشائعات التي يروجون لها.
ســادســا: دعـــوة صـــادقـــة إلـــى جـــميع الـــجهات واألفـــراد ملـــدِّ يـــِد الـــعون واملـــساعـــدة كـــلٌّ بـــاخـــتصاصـــه، وعـــدم 

استغالل مثل هذه الحاالت من خالل رفع األسعار خاصة الدوائية والعالجية.
سـابـعا: املســتند الشــرعــي لــلفتوى: دلَّ عــلى الــفتوى الــسابــقة أدلــة مــن: الــقرآن الــكريــم، والــسنة الــنبويــة، 

واإلجماع، والقياس. نذكر منها: 
: القرآن الكريم:  أوالً

قول اهلل تعالى: (واََل تَْقتُُلوا أَنْفَُسُكْم إِنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما) سورة النساء، اآلية 29. -
قول اهلل تعالى: (واََل تُْلُقوا ِبأَيِْديُكْم إَِلى التَّْهُلَكِة) سورة البقرة، اآلية 195. -

- قــول اهلل تــعالــى: (وإذا جــاءهــم أمــر مــن األمــن أو الــخوف أذاعــوا بــه ولــو ردوه إلــى الــرســول وإلــى أولــي 
األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) سورة النساء، اآلية 83.   

ثانيًا: السنة النبوية:
- عـن أبـي هـريـرة رضـي اهلل عـنه، أن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم قـال: « ... فـّر مـن املجـذوم كـما تـفر 

من األسد» رواه البخاري.
والجــذام مــرض مــعد، وفــي الحــديــث الشــريــف األمــر بــالــفرار مــنه كــي ال تــقع الــعدوى وفــي ذلــك داللــة عــلى 

إثبات التأثير للعدوى بإذن اهلل تعالى والحث على البعد عن أسبابها.

 2



- عــن أســامــة بــن زيــد رضــي اهلل عــنه أن رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم: قــال: «إذا ســمعتم بــالــطاعــون 
بأرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها» أخرجه البخاري.

ومـن أسـباب نـهي املـصاب عـن الخـروج مـن بـلد املـرض لـئال يـنقل املـرض إلـى غـيره بـل يـعزل عـن األصـحاء 
فـي ذلـك الـبلد؛ وقـد ذكـر ابـن األثـير فـي الـكامـل فـي الـتاريـخ 2/ 377 مـا حـاصـله: "أنَّ عـمرو بـن الـعاص 
رضــي اهلل عــنه، خــرج بــالــناس عــندمــا أصــابــهم طــاعــون عــمواس إلــى الــجبال، حــتى رفــعه اهلل عــنهم، وأن 

فعله هذا بلغ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه فلم ينكره".
» رواه البخاري. - عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : «الَ تُورُِدوا املُْمرَِض َعَلى املُِصحِّ

- عـن عـمرو بـن يـحيى املـازنـي، عـن أبـيه، أنَّ رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم، قـال: «ال ضـرر وال ضـرار» 
رواه اإلمام مالك في املوطأ.

- أحـاديـث وجـوب الـطاعـة الـكثيرة فـي صـحيح املسـلم وغـيره، الـدالـة عـلى وجـوب امـتثال أوامـره وتـعليماتـه، 
وتـصرّفـات اإلمـام مـنوطـة بـاملـصلحة إال أّن تـقديـر هـذه املـصالـح مـوكـول إلـى اإلمـام وإلـى الـجهات الـوالئـية، 
فـــكما يـــقول الســـرخـــسي فـــي الـــسير الـــكبير " إْن أمـــرهـــم بـــشيٍء ال يـــدرون أيـــنتفعون بـــه أَْم ال، فـــعليهم أنْ 
يُـطيعوه، ألنَّ فـرْضـيََّة الـطَّاعـة ثـابـتٌة بـنصٍّ مـقطوعٍ بـه. ومـا تـردَّد لـهم مـن الـرَّأي فـي أنَّ مـا أُمـر بـه مُــنتفعٌ أو 
غــير مُــنتفعٍ بــه ال يــصلح مُــعارضًــــــــــا لــلنَّصِّ املــقطوع". وأمــر الــحاكــم يُــصير الــجائــزات واجــبة، كــما يــقول ابــن 

عابدين في "باب االستسقاء" من حاشيته. 
ثالثًا: اإلجماع:

: (الــضرر يــزال) وجــعلوا ذلــك قــاعــدة كــلية؛ ومــما يــدخــل ضــمنها الــبعد عــن مــواطــن  أجــمع الــعلماء عــلى أنَّ
اإلصابة باألوبئة املعدية حفاظًا على النفس من الهالك وسالمة البدن من الضرر.

رابًعا: القياس:
ثــبت أنَّ الشــرع الــحنيف أمــر مَــن بــه رائــحة مــؤذيــة بــاعــتزال املسجــد وخــروجــه مــنه بــل إخــراجــه دفــًعا لــألذى 
عـن الـناس؛ فـفي صـحيح مسـلم: أَنَّ عُــَمَر بْـَن اْلخَـــطَّاِب رضـي اهلل عـنه خَــطََب يَـْوَم اْلجُــــُمَعِة فـكان مـما قـال : 
ـَها الــنَّاُس تَأْكُـــُلوَن َشجَـــــرَتَــنْيِ اَل أَرَاهُـــَما إاِلَّ خَـــِبيثَتنَْيِ : هَـــذَا الْــبََصَل َوالــثُّوَم، لَــَقْد رَأَيْــُت رَسُــــــوَل اهللَِّ  ـُكْم أَيّـُ (ثُــمَّ إِنّـَ
صَــــــــــلَّى اهللَُّ عَـــَليِْه َوسَــــــلََّم إِذَا َوجَـــــَد ِريــَحُهَما مِـــْن الــرَّجُـــــِل فِـــي امْلَْسجِـِد أَمَـــَر بِـــِه فَأُخْـــِرَج إِلَــى الْــبَِقيعِ، فَــَمْن أَكَـــَلُهَما 

فَْليُِمتُْهَما طَبًْخا).
فـإذا كـان هـذا اإلخـراج ملجـرد األذيـة بـالـرائـحة الـكريـهة؛ فـكيف بـأذيـة الـعدوى الـتي قـد تـودي بـحياة الـناس؛ 
وفـي ذلـك قـال الـحافـظ ابـن عـبد الـبر رحـمه اهلل فـي "الـتمهيد" (6/422):  "وإذا كـانـت الـعلة فـي إخـراجـه 
مـــن املسجـــد أنـــه يُـــتأذى بـــه ، فـــفي الـــقياس : أن كـــل مـــا يـــتأذى بـــه جـــيرانـــه فـــي املسجـــد بـــأن يـــكون ... ذا 
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ريـحة قـبيحة لـسوء صـناعـته ، أو عـاهـة مـؤذيـة كـالجـذام وشـبهه وكـل مـا يـتأذى بـه الـناس إذا وجـد فـي أحـد 
جـــيران املسجـــد وأرادوا إخـــراجـــه عـــن املسجـــد وإبـــعاده عـــنه كـــان ذلـــك لـــهم ، مـــا كـــانـــت الـــعلة مـــوجـــودة فـــيه 

حتى تزول ، فإذا زالت ... كان له مراجعة املسجد".
وفـــــي الـــــختام يـــــدعـــــو املجـــــلس جـــــميع املســـــلمني إلـــــى االلـــــتجاء إلـــــى اهلل بـــــالـــــدعـــــاء وكـــــثرة االســـــتغفار، فـــــإن 
االســتغفار يــرفــع الــبالء ويــزيــد مــن الــقوة ، كــما فــي قــولــه تــعالــى حــكايــة عــن هــود عــلى نــبينا وعــليه الــصالة 
والسـالم: (ويـا قـومـي اسـتغفروا ربّـكم ثـم تـوبـوا إلـيه يـرسـل الـسماء عـليكم مـدرارا ويـزدكـم قـوة إلـى قـوتـكم) 
(ســورة هــود ، آيــة 52)، فــنسأل اهلل تــعالــى أن يــديــم لــطفه وحــفظه وعــافــيته عــلى دولــة اإلمــارات، بــمن فــيها 

وما فيها، قيادةً وشعبًا، وأن يرفع هذا املرض عن املسلمني والعالم أجمعني"، واهلل تعالى أعلم.

مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي
رئيس املجلس

معالي العالمة الشيخ/ عبداهلل بن بيه
املستشار الدكتور/ إبراهيم عبيد آل علي-عضواً
                                           

ً فضيلة الشيخ/ عمــــــر الدرعي-عضواً          فضيلة الدكتــور/ أحمد الحداد-عضوا
ــة يوسف الظاهري-عضواً                 فضيلة/ د. سالم محمد الدوبي-عضواً          فضيلة/ شــــــمَّ

فضيلة/ أحمد محمد الشــحي -عضواً           فضيلة الدكتورة/ أماني لوبيس-عضواً
فضيلة/ عبداهلل محمد األنصاري-عضواً       فضيلة/ حـــمـــــــزة يوسف هانسن-عضواً

                        
                 عـــبداللـــه بن بيــــــه

                 رئيــــس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي
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