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بسم الراحمن الرحیم

به نام خداوند بخشایندهٔ مهربان

فتوای شورای امارات برای صدور فتواهای شرعی - شماره (۱۱) برای سال ۲۰۲۰ میالدی در مورد

آنچه مربوط میشود به عبادات دست جمعی و اجتماعی با شیوع ویروس کوید – ۱۹ (کورونا)

سه شنبه ۸ برج رجب سال ۱۴۴۱ هجری شمسي

ســـپاس وســـتايـــش مـــخصوص خـــداونـــدي اســـت كـــه پـــروردگـــار جـــهانـــيان اســـت، و بهـــتریـــن درود وســـالم بـــر پـــیامـــبر مـــا حـــضرت محـــمد 
مصطفی صلی اهلل علیه وسلم و خانواده و اصحاب اش.

بـنا بـرفـرمـوده اهلل (ج) کـه مـیفرمـایـد: ﴿هـواجـتباکـم ومـا جـعل عـليکم فـي الـديـن مـن حـرج﴾ (الـحج: ۷۸) او شـما را بـرگـزيـده و 
ـِذیــَن آمَــنُوا أَطِـــیُعوا اهللَ َوأَطِـــیُعوا  در ديـــن و آيـــني خـــود کـــار ســـنگني و شـــاقـــي بـــر شـــما نـــگذارده اســـت. ومـــیفرمـــایـــد ﴿یــا أَیــَها الّـَ
الـرَّسُـــوَل َوأُولِـی األَمْـِر مِـنْکْم﴾ (الـنساء: ۵۹) ای کـسانـی کـه ایـمان آورده ایـد اطـاعـت کـنید خـدا را واطـاعـت کـنید پـیغمبر واولـی 

االمر از خودتان را.

و ازحــدیــث رســول  اهلل صــلی اهلل عــلیه وســلم کــه مــیفرمــایــد: .... َومَـا أَمَـرْتُـُكْم بِــِه فَـأْتُـوا مِــنُْه مَـا اسْــــتَطَْعتُْم .... (مــتفق عــلیه) و آن 
چــــه شــــما را بــــه آن امــــر كــــردم، انــــجام دهــــيد تــــا آن جــــا كــــه تــــوانــــايــــى آن را داريــــد. وقــــاعــــده شــــرعــــی ایــــن اســــت کــــه “درء املــفاســد 
مــقدم عــلى جــلب املــصالــح” یـــعنی جـــلو گـــیري از شـــر بهـــتر اســـت از جـــلب مـــنافـــع. وقـــاعـــده فـــقهی دیـــگري اســـت کـــه “يُتحــمل 
ل مـیشود. بـنا بـه مـقتضیات مـنافـع عـام درارتـباط  الـضرر الـخاص لـدفـع الـضرر الـعام” بـرای دفـع خـساره عـام خـساره خـاص تحـمُّ
بــه تــعامــل و بــر خــورد بــا شــیوع ویــروس کــویــد – ۱۹ (کــورونــا) و بــنا بــه ضــرورت هــمکاری تــمام دســت انــدرکــاران دولــت درجــلوگــیری 
ازایــن مــرض و کــاهــش دادن آن، وبــنا بــه ضــرورت، اطــاعــت کــردن ازســرپــرســت مســلمانــان درتــمام دســتور الــعمل هــا شــورای امــارات 

برای صدور فتوا های شرعی فتوای ذیل را صادر کرد:

اول: ایــن وظــیفه شــرعــی هــمه اقــشار جــامــعه  اســت کــه بــه طــور کــامــل کــلیه رهــنمایــی هــا و مــقررات مــربــوط بــه صــحت عــمومــی تــهیه 
شــده تــوســط ادارات اخــتصاصــی دولــتی را کــامــال رعــایــت نــمایــند1. و هــمچنین تــمام اقــدامــات الزم را بــرای جــلوگــیری از انــتقال و 

شیوع بیماری را انجام دهند. مخالفت با این دستورات شرعی به هیچ صورت جواز ندارد.

_____________________________
1 ازایــنگونــه دســتور الــعملها: شســنت دســت هــا بــا آب و صــابــون بــطور دوامــدار مــیباشــد، چــون نــظافــت از آداب دیــن اســالم مــیباشــد قــسمیکه درحــدیــث شــریــف 
مــتفق عــلیه آمــده اســت: عَـــْن أَبِــي هُـــَريْــرَةَ أَنَّ رَسُــــــوَل اهللَِّ صَــــــــــلَّى اهللُ عَـــَليِْه َوسَــــــلََّم قَــاَل: « إِذَا اسْــــــتَيَْقَظ أَحَـــــُدكُـــْم مِـــْن نَــْومِـــِه فَْليَْغسِـــــْل يَــَدهُ قَــبَْل أَْن يُــْدخِــــَلَها فِــي االنــاء ثــالثــة» 
هـنگامـی کـه یـکی از شـما از خـواب بـیدار مـی شـود ، بـایـد قـبل از قـرار دادن در ظـرف آب ، سـه بـار دسـتان خـود را بـشویـید. و ازجـمله محـدود کـردن سـالم کـردن 
بـه دیـگران بـه سـالم هـای کـالمـی و جـلوگـیری از دسـت دادن و بـغل کـشی مـیباشـد. رعـایـت آداب و مـعاشـرت مـناسـب هـنگام عـطسه زدن، از جـمله پـوشـانـدن دهـان 

و بینی با آرنج یا دستمال وغیره. 

 



دوم: هـر کـسی کـه بـه ایـن بـیماری مـبتال بـاشـد یـا حـتی شـخصی کـه تـصور مـی شـود در مـعرض خـطر عـفونـت اسـت بـرای وی ورود 
بــه امــاکــن عــمومــی یــا رفــنت بــه مسجــد بــرای هــمه نــمازهــای جــماعــت ، از جــمله نــماز جــمعه و نــماز عــید ، شــرعــا مــمنوع اســت. بــرای 
چــنین شــخص وظــیفه داده مــیشود كــه تــمام اقــدامــات احــتیاطــی الزم را كــه تــوســط مــراجــع صــحی بــیان داده شــده اســت ، از جــمله 
رعــایــت قــرنــطین و پــایــبندی بــه هــرگــونــه درمــان تــجویــز شــده ، انــجام دهــد. ایــن امــر بــه گــونــه ای اســت کــه فــرد بــیماری را بــه دیــگران 

منتقل نمی کند.

ســوم: بــرای ســاملــندان ، کــودکــان ، هــرکــسی کــه از مــشکالت تــنفسی رنــج مــی بــرد و افــرادی کــه مــصونــیت ایــمینی ندارنــد ، بــرای 
شـرکـت نـکردن در هـمه نـمازهـای جـماعـت از جـمله نـماز جـمعه ، نـماز عـید و نـماز تـروایـح ، رخـصت دیـنی وجـود دارد. چـنین افـرادی 

ممکن است در خانه های خود و یا هر کجا که هستند ، نماز بخوانند و میتوانند به جای نماز جمعه ، نماز ظهر بخوانند.

چـهارم: دارتـباط بـه حـج ، عـمره و بـازدیـد از زیـارت پـیامـبر صـلی اهلل عـلیه وسـلم ، رعـایـت کـلیه دسـتورالـعمل هـای صـادر شـده تـوسـط 
دولــت پــادشــاهــی عــربســتان ســعودی ، کــه مــسئولــیت دولــتی و مــذهــبی را بــرای رفــاه هــمه زائــران بــرعهــده دارد ، واجــب اســت. رعــایــت 

این دستورالعمل ها باعث اطمینان صحت و سالمتی شان میباشد. 

پنجـم: ایــن وظــیفه شــرعــی هــمه طــرف هــا اســت کــه بــا مــقامــات اخــتصاص داده شــده، هــر یــک در ظــرفــیت مــربــوطــه ایــشان هــمکاری 
کـنند تـا شـیوع بـیماری را محـدود کـنند و بـرای ریـشه کـن کـردن آن تـالش نـمایـند. آنـها هـمچنین نـبایـد اطـالعـات غـلط و یـا شـایـعات را 
منتشـــر کـــنند و فـــقط بـــایـــد بـــه اظـــهارات رســـمی مـــقامـــات مـــربـــوطـــه اعـــتماد کـــنند. افـــراد متعهـــد بـــه ایـــمنی و ثـــبات جـــامـــعه بـــایـــد تـــمام 

شایعات بی اساس را نادیده بگیرند و از گسترش آنها جلوگیری کنند.

شـشم: هــمه ســازمــان هــا و افــراد بــایــد بــا هــر ظــرفــیتی کــه قــادر بــه انــجام ایــن کــار بــاشــند ، بــا یــکد یــگر کــمک و پشــتیبانــی کــنند و 
بـازرگـانـان بـایـد بـا اسـتفاده از چـنین مـوقـعیت هـا افـزایـش قـیمت هـا سـرمـایـه گـذاری نـکنند ، خـصوصـاً مـوارد کـه مـربـوط بـه دوا سـازی 

و مراقبت های صحی میباشد.

هـفتم: اسـاس ایـن فـتوا از مـنابـع مـتعددی گـرفـته شـده اسـت، از جـمله آیـاتـی از قـرآن کـریـم ، احـادیـث نـبوی، اجـماع عـلمی، و قـیاس 
میباشد که قرار ذیل ذکر میگردد:

اول از قرآن کریم: 

اهلل (ج) میفرفاید: ﴿واََل تَْقتُُلوا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما ﴾ (النساء: ۲۹) و خود (و يكديگر) را نكشيد، -
همانا خداوند نسبت به شما همواره مهربان بوده است. 

وهمچنان اهلل تعالی میفرماید: ﴿ واََل تُْلُقوا ِبأَيِْديُكْم إَِلى التَّْهُلَكِة ﴾ (البقره: ۱۹۵) وخود را به دست خود، به -
هالکت نیفکنید.

ومـیفرمـایـد: ﴿ َوإِذَا جَــاَءهُـْم أَمْـٌر مّـَِن اأْلَمْـِن أَِو الْـَخوِْف أَذَاعُـوا بِـِه ۖ َولَـوْ رَدُّوهُ إِلَـى الـرَّسُـــوِل َوإِلَـىٰ أُولِـي اأْلَمْـِر مِـنُْهمْ -
يْطَاَن إاِلَّ قَـلِيًل﴾ (الـنساء: ۸۳) و  لَـَعلَِمُه الّـَِذيـَن يَسْـــتَنِبطُونَُه مِـنُْهْم ۗ َولَـواَْل فَـْضُل اهللَِّ عَـَليُْكْم َورَحْــَمتُُه اَلتَّبَْعتُُم الـشَّ
هـنگامـی کـه خـبری از ایـمنی و تـرس بـه آنـان [کـه مـردمـی سسـت ایـمان انـد] رسـد، [بـدون بـررسـی در درسـتی و نـادرسـتی 
اش] آن را منتشـر مـی کـنند، و [در صـورتـی کـه] اگـر آن خـبر را بـه پـیامـبر و اولـیای امـورشـان [کـه بـه سـبب بـینش و بـصیرت 
دارای قـــدرت تـــشخیص و اهـــل تـــحقیق انـــد] ارجـــاع مـــی دادنـــد، درســـتی و نـــادرســـتی اش را در مـــی یـــافـــتند؛ [چـــنانـــچه بـــه 
مـصلحت جـامـعه بـود، انـتشارش را اجـازه مـی دادنـد و اگـر نـبود، از انـتشارش مـنع مـی کـردنـد] و اگـر فـضل و رحـمت خـدا 

بر شما نبود، یقیناً همه شما جز اندکی، از شیطان پیروی می کردید.

دوم از سنت نبوی:

عـــن أبـــي هـــريـــرة رضـــي اهلل عـــنه، ان رســـول اهلل صـــلى اهلل عـــليه وســـلم قـــال: "......فــرمــن املجــذوم كــما تــفر مــن األســد" رواه 
بخاری. ازجذامی قسمی بگریزید مثلی که از شیر میگریزید. 

 



جذام نوعی بیماری مسری است و دلیل فرار از آن، این است که به کسی دیگری سرایت نکند. اثبات این است که ما -
اعتقاد داریم که بیماری ها به اجازه خداوند به دیگران منتقل می شود و باید از منابع واسباب آن فاصله بگیریم.

از اســــا مــــه بــــن زیــــد رضــــی اهلل عــــنه روایــــت اســــت کــــه رســــول اهلل صــــلی اهلل عــــلیه وســــلم فــــرمــــود: " إذَا ســِمْعتُْم الــطَّاعُـــونَ -
بِـأَرٍْض، فَـالَ تَـْدخُــُلوهَــا َوإذَا وقَـعَ بِـأَرٍْض، َوأَنْـتُْم فِـيَها، فَـالَ تَخْــرُجُـــوا مِـنَْها " مـتفٌق عـليِه، اگـر شـنیدیـد کـه از بـیماری 
سـاری هـمه گـیر یـک سـرزمـین رنـج مـی بـرد ، وارد آن نـشویـد ، و اگـر زمـینی را کـه در آن هسـتید ، رنـج مـی بـرد ، آن را تـرک 

نکنید.

یـکی از دالیـلی کـه یـک فـرد آلـوده از خـروج از مـکان بـیماری هـمه گـیر مـنع شـده اسـت بـه گـونـه ای اسـت کـه چـنین فـرد بـیماری را بـه 
دیـگران مـنتقل نـمی کـند. در عـوض، او بـایـد خـود را حـتی از افـراد سـالـم آن مـنطقه نـیز قـرنـطین کـند. و در تـاریـخ ابـن االثـیر الـکامـل 
۲/ ۳۷۷ ذکـر گـردیـده: کـه عـمروبـن الـعاص رضـی اهلل عـنه هـنگامـی کـه گـرفـتار طـاعـون شـدنـد ، بـا مـردم یـکجا فـرار کـرد و بـه کـوهـها 
رفـتند تـا ایـنکه خـداونـد (ج) آن را از آنـها دور کـرد  و از ایـن عـمل وی بـه عـمر بـن الخـطاب رضـی اهلل خـبر رسـید او بـه عـنوان خـلیفه 

اقدامات عمروبن العاص رضی اهلل عنه را مناسب و مجازدانست.

از ابی هریره رضی اهلل عنه روایت است که نبی کریم صلی اهلل علیه وسلم فرمود: " ال توردوا املْمرِض على -
املصح"  حیوانات آلوده را به یک گله سالم یکجا نکنید. بخاری شریف (معنی حدیث نبوی شریف این است که: حیوان مریض 

نزد حیوان تندرست برده نشود، و یا مطلق مریض خواه انسان باشد، خواه حیوان نزد مطلق تندرست خواه انسان باشد و خواه حیوان، برده 
نشود، و در هر دو صورت، این حدیث داللت بر این دارد که مریض نزد تندرست برده نشود.- فیض الباره شرح مختصر صحیح البخاری)

عـمروبـن یـحیی املـازنـی، از پـدرخـود، روایـت مـیکند کـه رسـول اهلل صـلی اهلل عـلیه وسـلم فـرمـود: "  ال ضـرر والضـرار"  {روا -
یــت امــام مــالــک دراملــوطــآ}.  قــاعــده ال ضــرر از قــواعــد مــشهور فــقهی اســت کــه در بیشــتر ابــواب فــقه کــاربــرد دارد و مــضمون 

آن این است که ضرر در اسالم مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسالم نفی شده است.

احـادیـث اطـاعـت درصـحیح مسـلم شـریـف و دیـگر کـتب احـادیـث در مـورد الـزام بـه اطـاعـت از مـقامـات دولـتی ،الـزام بـه پـیروی -
از رهــنمودهــا و دســتورالــعمل هــای آنــها زیــاد اســت. رهــبر ایــن وظــیفه را دارد کــه بــه نــمایــندگــی ادارات مــناســب دولــتی ، بــه 

نفع ملت عمل کند.

قــسمیکه الســرخــسی درســیر الــکبیر بــیان مــیکند: اگــر رهــبر بــه مــردم دســتور دهــد كــه كــاری انــجام دهــند و در مــورد ایــنكه فــایــده آن 
چیسـت یـا خـیر ، مـشخص نیسـت ، بـایـد از او پـیروی كـنند. ایـن امـر بـه ایـن دلـیل اسـت کـه تعهـد بـه اطـاعـت از رهـبران بـا مـتون بـدون 
ابـهام بـه خـوبـی تـثبیت شـده اسـت. در مـورد شـبهات آنـها در مـورد ایـنکه آیـا ایـن امـر اثـبات اسـت یـا خـیر، هـیچ تـوجـیهی درتـضاد بـا 
مــتون مــنبع نــامــشخص نیســت. " و بــنابــرایــن ، آنــچه در قــانــون مــجاز اســت در صــورت دســتور دولــت بــه یــک تعهــد تــبدیــل مــی شــود و 

عمل به آن الزم است (چنانچه ابن عابدین در باب االستسقأ در حاشیه ذکر کرده است)

سوم اجماع علمی:

عـــلماء بـــه اتـــفاق آرا مـــوافـــق هســـتند كـــه "ضـــرر از بـــین بـــرود" و ایـــن را یـــک قـــایـــده کـــلی دانســـته انـــد. تـــحت ایـــن اصـــل مـــا مـــی تـــوانـــیم 
ازمناطقی که به بیماری همه گیر مبتال هستند به منظور محافظت از زندگی انسان و سالمتی بدن جلوگیری کنیم.

چهارم قیاس:

ایــن یــک قــانــون اســاســی در قــوانــین مــقدس دیــن اســالم اســت کــه شــخص بــا داشــنت بــوی بــد و اذیــت کــننده از مــساجــد دوری کــند و 
چنین شخص باید از مسجد خارج شود تا از آسیب رساندن به دیگران جلوگیری شود.
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عـــمر بـــن الخـــطاب رضـــی اهلل عـــنه درخـــطبه روز جـــمعه گـــفت : " ثـــم إنـــكم أيـــها الـــناس تـــأكـــلون شجـــرتـــني ال أراهـــما إال خـــبيثتني : هـــذا 
الــبصل والــثوم لــقد رأيــت رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم إذا وجــد ريــحهما مــن الــرجــل فــي املسجــد أمــر بــه فــأخــرج إلــى الــبقيع فــمن 
أكـلها فـليمتهما طـبخا " (صـحیح مسـلم). ای مـردم  شـما از دو درخـت (ازدو مـاده) اسـتفاده مـی کـنیدو مـن از آن دو نـفرت دارم کـه 
آن پـیاز و سـیر اسـت. زیـرا دیـدم کـه اگـر رسـول صـلی اهلل عـلیه وسـلم بـوی آنـها را از کـسی  مـی دیـد ، دسـتور مـی داد کـه او را از 
مسجـد خـارج کـنند ، و او را بـه بـقیع بـبرند. بـنابـرایـن هـرکـسی کـه آنـها را مـی خـورد ، بـایـد انـها را پـخته بـخورنـد و بـا پـخنت آنـها بـوی 

آنها را خنثی کند.

اگــر خــارج کــردن چــنین اشــخاص فــقط بــخاطــر جــلوگــیری از اذیــت کــردن تــوســط بــوی بــد بــاشــد ، پــس در مــورد آســیب یــک بــیماری 
مسـری کـه مـی تـوانـد کـشنده بـاشـد چـه بـایـد شـود؟ در ایـن بـاره حـافـظ ابـن عـبد الـبر رحـمه اهلل در تـمهید خـود (۴۲۲/۶) گـفته اسـت: 
“اگــر اخــراج وی از مسجــد بــه ســبب آســیب رســانــدن بــه دیــگران بــاشــد ، پــس هــمه چــیزهــایــی کــه بــه جــماعــت در مسجــد آســیب مــی 
رسـانـد ، چـه بـوی نـاخـوشـایـند و چـه وضـعیت صـحی ، مـانـند جـذام یـا مـانـند آن ، و هـر چـیز دیـگری کـه بـاعـث آسـیب رسـانـدن افـراد 
بـه آنـها شـود وقـتیکه در کـنار هـم بـاشـند بـه آن قـیاس مـیشود. اگـر مـردم بـخواهـند چـنین شـخصی از مسجـد خـارج شـود و در آنـجا 
دور نـــگه داشـــته شـــود ، ایـــن حـــق آنـــهاســـت تـــا زمـــانـــی کـــه عـــلت آســـیب وجـــود داشـــته بـــاشـــد. وهـــر زمـــانـــیکه عـــلت آســـیب دور شـــود فـــرد 

مذکور میتواند پس به مسجد بازگردد. 

در خــاتــمه ، شــورای صــدور فــتوا از هــمه مســلمانــان مــی خــواهــد كــه از طــریــق دعــا و اســتغفار، بــه ســوى خــدا روی آورنــد. و هــمین 
اســتغفار رنــجها و بــال هــا را بــرطــرف كــرده و منجــر بــه افــزایــش قــدرت مــی شــود. مــا ایــن را در قــرآن مــی بــینیم ، جــایــی کــه خــداونــد 
مـتعال حـکایـت هـود عـلیه السـالم را بـرای پـیامـبر اکـرم صـلی اهلل عـلیه وسـلم نـقل وبـیا مـی کـند و مـیفرمـایـد: ﴿ َويَـا قَـوْمِ اسْـــتَْغِفرُوا 
ْدرَارًا َويَـزِْدكُــْم قُـوَّةً إِلَـىٰ قُـوَّتِــُكْم﴾ (هـود: ۵۲) و اي قــوم مــن! از پــروردگــارتــان  َماَء عَــَليُْكم مّـِ ُكْم ثُـمَّ تُـوبُـوا إِلَـيِْه يُـرْسِـــِل الـسَّ َربّـَ
طلب آمرزش كنيد سپس به سوي او باز گرديد تا (باران) آسمان را پي در پي بر شما بفرستد و نيروئي بر نيروي شما بيفزايد.

بــنابــرایــن مــا از خــداونــد مــتعال مــی خــواهــیم کــه لــطف و حــفاظــت وعــافــیت خــود را بــرای دولــت و مــلت امــارات متحــده عــربــی، اعــم از 
رهبری وساکنین آنها بیفزاید، واین بیماری را از بین تمام مسلمانان و کل جهان برطرف کند. و خداوند متعال بهتر می داند.

شورای امارات متحده عربی برای صدور فتواها

رئیس شورا عالمه شیخ عبداهلل بن بیه

مشاوردکتور ابراهیم / عبید آل علی - عضو

شیخ عمر الدراعی – عضو                                 دکتور احمد آل حداد - عضو

دکتور سالم الدوبی – عضو                       دکتر شممه یوسف الظاهری - عضو

احمد محمد الشیحی – عضو                   دکتوره امانی لوبیس - عضو

شیخ حمزه یوسف هانسون – عضو عبداهلل محمد آالنصاری – عضو           
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رئیس شورا امارات متحده عربی برای صدور فتواهای شرعی

 


