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فتوى مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي
رقم ) (11لسنة 2020م
بخصوص ما يتعلق بأحكام أداء العبادات الجماعية
مع انتشار فيروس كوفيد – ) 19كورونا(
)بتاريخ07/07/1441) :هـ( املوافق2020-03-02:
الحمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأت ُّم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني
وبعد:
حـ َـرج ٍ" ســورة الــحج،
جـ َع َل َعـ َليْ ُك ْم ِفــي الـ ِّديـ ِـن ِمـ ْن َـ
اجـتَبَا ُكـ ْم َو َمــا َ ـ
فــانــطال ًقــا مــن قــول اهلل تــبارك وتــعالــى ُ ":هـ َو ْ ـ
سـ َ
ـول َوأُولِــي األ َ ْم ـ ِر ِـم ـن ْ ُك ْم" ســورة
الر ُ ـ
طــي ُعوا ال َّل َه َوأ َ ِـ
اآليــة .78 :وقــولــه تــعالــى" :يَــا أَيُّ َها ا َّل ِذي ـ َن آ َم ـنُوا أ َ ِـ
طــي ُعوا َّ
النساء ،اآلية .59
ومن حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم  ...":وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم  " ...متفق عليه.
وم ــن ال ــقاع ــدة الش ــرع ــية" :درء امل ــفاس ــد م ــقدم ع ــلى ج ــلب امل ــصال ــح" ،وال ــقاع ــدة األخ ــرى" :يُتح ــمل ال ــضرر
الـخاص لـدفـع الـضرر الـعام" ،ونـظرا ً ملـا تـقتضيه املـصلحة الـعا َّـمـة فـي الـتعامـل مـع انـتشار فـيروس كـوفـيد
– ) 19ك ــورون ــا( وض ــرورة ت ــعاون ج ــميع ال ــجهات ف ــي ال ــدول ــة ل ــلتصدي له ــذا امل ــرض والح ــد م ــن ف ــشوه،
واع ــتبارا ل ــوج ــوب ط ــاع ــة ول ــي أم ــر املس ــلمني ف ــي ك ــل م ــا ي ــأم ــر ب ــه م ــن ت ــعليمات ،أص ــدر مج ــلس اإلم ــارات
لإلفتاء الشرعي بالتمرير الفتوى اآلتية:
أوالً :يــجب شــر ًعــا عــلى جــميع فــئات وشــرائــح املــجتمع االلــتزام الــتام بــكل الــتعليمات الــصحية والــتنظيمية
الــصادرة عــن الــجهات املــختصة فــي الــدولــة ،1بــاإلضــافــة إلــى اتــخاذ جــميع الــتدابــير الــالزمــة ملــنع انــتقال
ٍ
حال من األحوال.
املرض وانتشاره ،وال يجوز شر ًعا مخالفتها بأي
ثـانـيًا :يحـرم شـر ًـعـا عـلى كـل مـن أصـيب بهـذا املـرض أو يشـتبه بـإصـابـته بـه؛ الـتواجـد فـي األمـاكـن الـعامـة،
أو ال ــذه ــاب إل ــى املسج ــد ل ــحضور ص ــالة الج ــماع ــة أو الج ــمعة أو ال ــعيدي ــن ،وي ــجب ع ــليه األخ ــذ بج ــميع
 1مـن 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.
ثــال ـثًاُ :ي ــرخ ــص ف ــي ع ــدم ح ــضور ص ــالة الج ــماع ــة والج ــمعة وال ــعيدي ــن وال ــتراوي ــح ل ــكبار امل ــواط ــنني )ك ــبار
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.
ـخص الـحج والـعمرة والـزيـارة الـنبويـة :يـجب عـلى الجـميع االلـتزام بـالـتعليمات الـتي تـصدرهـا
رابـعًا :فـيما ي ُّ
ح ــكوم ــة امل ــملكة ال ــعرب ــية ال ــسعودي ــة؛ ان ــطال ًق ــا م ــن م ــسؤول ــيتها ال ــسيادي ــة والش ــرع ــية ف ــي رع ــاي ــة ال ــحجاج
واملعتمرين والزوار ،وإعان ًة لها في الحفاظ على صحة الجميع وسالمتهم.
خـامـسا :يـجب شـر ًعــا عـلى جـميع الـجهات الـتعاون مـع الـجهات املـختصة وتـقديـم الـدعـم الـالزم لـها  -كـلٌّ
ب ــما ي ــخصه – للحـ ـ ِّد م ــن ان ــتشار امل ــرض وال ــقضاء ع ــليه ،وم ــنع نش ــر ال ــشائ ــعات امل ــتعلقة ب ــه م ــن خ ــالل
االقـتصار عـلى اسـتقاء املـعلومـات الـرسـمية مـن الـجهات املـختصة ،وتـفويـت الـفرصـة عـلى املـتربـصني بـأمـن
واستقرار الدولة عبر الشائعات التي يروجون لها.
ســادســا :دع ــوة ص ــادق ــة إل ــى ج ــميع ال ــجهات واألف ــراد مل ـ ِّد ي ـ ِـد ال ــعون وامل ــساع ــدة ك ـ ٌّـل ب ــاخ ــتصاص ــه ،وع ــدم
استغالل مثل هذه الحاالت من خالل رفع األسعار خاصة الدوائية والعالجية.
سـابـعا :املســتند الشــرعــي لــلفتوىَّ :
دل عــلى الــفتوى الــسابــقة أدلــة مــن :الــقرآن الــكريــم ،والــسنة الــنبويــة،
واإلجماع ،والقياس .نذكر منها:
أوالً :القرآن الكريم:
س ُك ْم إِ َّن اهللََّ َكا َن ِب ُك ْم ر ِ
يما( سورة النساء ،اآلية .29
قول اهلل تعالىَ ) :و َال تَ ْقت ُ ُلوا أَنْفُ َ
ح ً
َ
قول اهلل تعالىَ ) :و َال تُ ْل ُقوا ِبأَيْ ِدي ُك ْم إِ َلى الت َّ ْه ُل َك ِة( سورة البقرة ،اآلية .195
 قــول اهلل تــعالــى) :وإذا جــاءهــم أمــر مــن األمــن أو الــخوف أذاعــوا بــه ولــو ردوه إلــى الــرســول وإلــى أولــياألمر 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 ... » :ف ّـر مـن املجـذوم كـما تـفرمن 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.
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 عــن أســامــة بــن زيــد رضــي اهلل عــنه أن رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم :قــال» :إذا ســمعتم بــالــطاعــونبأرض 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  377 /2مـا حـاصـله" :أ َّن 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".
ض َع َلى امل ُ ِ
 عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،عن النبي ﷺ قال » :الَ تُو ِر ُدوا امل ُ ْم ِر َصحِّ« رواه البخاري.
 عـن عـمرو بـن يـحيى املـازنـي ،عـن أبـيه ،أ َّن 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،ـصرفـات اإلمـام مـنوطـة بـاملـصلحة إال أ ّن تـقديـر هـذه املـصالـح مـوكـول إلـى اإلمـام وإلـى الـجهات الـوالئـية،
وت ّ
ٍ
ـشيء ال ي ــدرون أي ــنتفعون ب ــه أ َ ْم ال ،ف ــعليهم أنْ
ف ــكما ي ــقول الس ــرخ ــسي ف ــي ال ــسير ال ــكبير " إ ْن أم ــره ــم ب ـ
ـنص مـقطوع ٍ بـه .ومـا تـر َّدد لـهم مـن ال َّـرأي فـي أ َّن مـا أُمـر بـه ُـمـنتفعٌ أو
ُيـطيعوه ،أل َّن ف ْـرضـ َّي َة الـطَّاعـة ثـابـت ٌة ب ٍّ
ص املــقطوع" .وأمــر الــحاكــم يُــصير الــجائــزات واجــبة ،كــما يــقول ابــن
ًــ
غــير ُمــنتفعٍ بــه ال يــصلح ُمـ
ـعارضــا لــلن َّ ِّ
عابدين في "باب االستسقاء" من حاشيته.
ثالثًا :اإلجماع:
أجــمع الــعلماء عــلى أنَّ) :الــضرر يــزال( وجــعلوا ذلــك قــاعــدة كــلية؛ ومــما يــدخــل ضــمنها الــبعد عــن مــواطــن
اإلصابة باألوبئة املعدية حفاظًا على النفس من الهالك وسالمة البدن من الضرر.
رابعًا :القياس:
ثــبت أ َّن الشــرع الــحنيف أمــر َمــن بــه رائــحة مــؤذيــة بــاعــتزال املسجــد وخــروجــه مــنه بــل إخــراجــه دفـ ًعا لــألذى
خـطَّ ِ
اب رضـي اهلل عـنه َ
عـن الـناس؛ فـفي صـحيح مسـلم :أ َ َّن ُـع َـم َر بْـ َن ا ْل َ
ج ُـم َع ِة فـكان مـما قـال :
ب يَـ ْو َم ا ْل ُ ـ
خـطَ َ
سـ َ
اس تَأ ْ ُكـ ُلو َن َ
جـ َـرتَـ ْـنيِ َال أ َ َرا ُهـ َـما إِ َّال َ
ـول اهللَِّ
ـت َر ُ ـ
ش َـ
ص َل َوالـثُّو َمَ ،لـ َق ْد َرأَيْـ ُ
خـ ِبيثَت َ ْنيِ َ :هـذَا ا ْلـبَ َ
)ثُـ َّم إِنَّـ ُك ْم أَيُّـ َها الـن َّ ُ
سج ِ ِـد أ َ َمـ َـر ِبـ ِـه فَأ ُ ْ
خـ ِر َج إِ َلــى ا ْلـبَ ِقيعِ ،فَـ َـم ْن أ َ َكـ َل ُه َما
ـح ُه َما ِمـ ْن الـ َّـر ُ ـ
سـ َّل َم إِذَا َو َ ـ
صـ َّلى اهللَُّ َعـ َل ْي ِه َو َ ـ
َـ ـ ـ
جـ َد ِريـ َ
جـ ِل ِفــي ْامل َ ْ
فَ ْليُ ِمت ْ ُه َما طَبْ ً
خا(.
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" )" :(6/422وإذا كـانـت الـعلة فـي إخـراجـه
م ــن املسج ــد أن ــه ُي ــتأذى ب ــه  ،ف ــفي ال ــقياس  :أن ك ــل م ــا ي ــتأذى ب ــه ج ــيران ــه ف ــي املسج ــد ب ــأن ي ــكون  ...ذا
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ريـحة قـبيحة لـسوء صـناعـته  ،أو عـاهـة مـؤذيـة كـالجـذام وشـبهه وكـل مـا يـتأذى بـه الـناس إذا وجـد فـي أحـد
ج ــيران املسج ــد وأرادوا إخ ــراج ــه ع ــن املسج ــد وإب ــعاده ع ــنه ك ــان ذل ــك ل ــهم  ،م ــا ك ــان ــت ال ــعلة م ــوج ــودة ف ــيه
حتى تزول  ،فإذا زالت  ...كان له مراجعة املسجد".
وفـ ــي الـ ــختام يـ ــدعـ ــو املجـ ــلس جـ ــميع املسـ ــلمني إلـ ــى االلـ ــتجاء إلـ ــى اهلل بـ ــالـ ــدعـ ــاء وكـ ــثرة االسـ ــتغفار ،فـ ــإن
االس ــتغفار ي ــرف ــع ال ــبالء وي ــق ّوي امل ــناع ــة ،ك ــما ف ــي ق ــول ــه ت ــعال ــى ح ــكاي ــة ع ــن ه ــود ع ــلى ن ــبينا وع ــليه ال ــصالة
والسـالم) :ويـا قـومـي اسـتغفروا ربّـكم ثـم تـوبـوا إلـيه يـرسـل الـسماء عـليكم مـدرارا ويـزدكـم قـوة إلـى قـوتـكم(
)ســورة هــود  ،آيــة  ،(52فــنسأل 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-عضوا ً
فضيلة الدكتــور /أحمد الحداد-عضوا ً

فضيلة الشيخ /عمــــــر الدرعي-عضوا ً
فضيلة /د .سالم محمد الدوبي-عضوا ً
فضيلة /أحمد محمد الشــحي -عضوا ً

شــــــمــة يوسف الظاهري-عضوا ً
فضيلة/
َّ
فضيلة الدكتورة /أماني لوبيس-عضوا ً

فضيلة /عبداهلل محمد األنصاري-عضوا ً

فضيلة /حـــمـــــــزة يوسف هانسن-عضوا ً
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