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❖ حكم التخلف عن صالة الجمعة والجامعة بسبب انتشار األمراض واألوبئة
السؤال :ما حكم التخلف عن صالة الجمعة والجماعة بسبب انتشار األمراض واألوبئة؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
فإنه ونظ اًر النتشار "فيروس كورونا" في بالدنا الحبيبة فلسطين ،فقد اجتمع مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين ،لبيان موقف الشرع

اإلسالمي في مسألة التخلف عن أداء صالة الجمعة والجماعة في المساجد ،مع استشراء وباء مرضي ،وبعد االطالع على اإلجابات
المعدة من قبل أعضاء المجلس بالخصوص ،ومناقشتها ،قرر المجلس ما يأتي:

أوالً :يحرم شرعاً على المريض بب "فيروس كورونا" ،في حال ظهرت عليه أعراض هذا المرض المعدي ،أن يحضر صالة الجمعة

والجماعة؛ درءاً لنقله المرض إلى غيره ،واألدلة المساندة لذلك كثيرة ،منها:
ِ
أ .قوله تعالى﴿ :وَال تَْقتُلُوا أ َْنُفس ُكم ِإن َّللاَ َك َ ِ
يما﴾ [ النساء.]29 :
ان ب ُك ْم َرح ً
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َعَلى ُمص ٍّح» [صحيح البخاري ،كتاب الط  ،باب ال هامة] ،وفي رواية أخرى« :الَ تُورُدوا
ب .قوله صلى هللا عليه وسلم« :الَ ُيورَدن ُممر ٌ
المم ِرض عَلى الم ِ
ص ِح» [صحيح البخاري ،كتاب الط  ،باب ال عدوى] .والنهي هنا يتعلق باإلبل ،حيث ورد في شرح الحديث " :أن
ُْ َ َ
ُ
المراد بالممرض هنا" :الذي له إبل مرضى ،وقوله« :على مصح» :الذي له إبل صحاح" [عمدة القاري  ،]288 :21ويقاس عليه منع
دخول اإلنسان المريض بوباء ،على اإلنسان الصحيح.
ِ ِ
ت .قوله صلى هللا عليه وسلمِ ِ :
َس ِد» [صحيح البخاري ،كتاب الط  ،باب الجذام].
الم ْج ُذو ِم َك َما تَف ُّر م َن األ َ
«وفر م َن َ
َ
َكل ِم ْن َهِذِه الشج ِرة َ -ي ْعِني الثُّوم َ -فالَ َيْقرَبن مس ِ
ج َد َنا» [صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة
أ
ن
«م
ََ
ث .قوله صلى هللا عليه وسلمَ َ ْ َ :
َ َْ
َ
الصالة ،باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث].

فهذا نهي من النبي ،عليه الصالة والسالم ،لمن أكل الثوم أن يحضر إلى المسجد إليذائه للمصلين ،فمن باب أولى وأوج أن ُيمنع
المصاب بمرض أو وباء سار ،أو من ظهرت عليه أعراض اإلصابة به ،من القدوم إلى المسجد ،ومخالطة المصلين؛ منعاً من انتشار

المرض ،وهذا القول ينسجم انسجاماً تاماً مع مقصد الشريعة اإلسالمية في حفظ النفس ،التي هي من الضرورات الخمس ،التي جاءت
الشريعة لحفظها ،كما أن من قواعد الشريعة" :درء المفاسد مقدم على جل

المصالح" ،وقاعدة" :ال ضرر وال ضرار"" ،والضرر يزال".

اسَ ،ل ْو َجَل ْس ِت
َم َة هللا ،الَ تُ ْؤِذي الن َ
د .عن ابن أبي مليكة؛ أن عمر بن الخطاب ،مر بامرأة مجذومة ،وهي تطوف بالبيت ،فقال لهاَ" :يا أ َ
ِ ِ
ِ
ُطيعه حياً ،وأَع ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ص َي ُه
اتَ ،ف ْ
ان َق ْد َن َهاكَ ،ق ْد َم َ
اخ ُرِجيَ ،فَقاَل ْتَ :ما ُك ْن ُت أل َ ُ َ َ ْ
ال َل َهاِ :إن الذي َك َ
في َب ْيتكَ ،ف َجَل َس ْتَ ،ف َمر ِب َها َر ُج ٌل َب ْع َد ذل َكَ ،فَق َ
َمِيت ًا" [مالك ،الموطأ ،باب جامع الحج ،625/3 :وأخرجه أبو مصع الزهري في المناسك؛ والحدثاني في المناسك؛ والشيباني في الحج ،كلهم عن مالك].
ثانياً :في مثل هذه األجواء التي ينتشر فيها وباء "كورونا" ،يرخص لكبار السن أو من يعاني من األمراض التنفسية ،أو من األمراض

المزمنة ،أو عنده ضعف في جهاز المناعة ،أن يصلوا في البيوت الصلوات جميعها ،ومنها صالة الجمعة.
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ثالثاً :حين يوجد ضرر متحقق ،أو يغل

على الظن انتقال العدوى بين الناس كما هو الحال في بالدنا في هذه األثناء بسب

تفشي

فيروس الكورونا ،يصح للصحيح التخلف عن الجمعة والجماعة ،خشية حصول العدوى له به ،ألن حفظ النفس من األعذار المبيحة
للتخلف عن حضور الجمعة والجماعة ،وذلك ألن الشريعة الغراء جاءت بنفي الضرر ،فقد قال ابن قدامة في هذا" :ويعذر في تركهما –

الجمعة والجماعة -الخائف؛ لقول النبي ،صلى هللا عليه وسلم« ،العذر خوف أو مرض» ،والخوف ،ثالثة أنواع؛ خوف على النفس ،وخوف
على المال ،وخوف على األهل" [المغني البن قدامة.]451/1 :
وفي حالة التخلف عن صالة الجمعة لما ذكر سابقاً ،فإن المصلي يصلي صالة الظهر بدالً من صالة الجمعة ،وأجره على هللا

تعالى.

رابعاً :يج

شرعاً على الموطنين جميعهم االلتزام بالتعليمات كافة الصادرة عن جهات االختصاص ،كو ازرة الصحة؛ للحد من انتشار

هذا المرض المعدي ،وفي هذا أخذ باألسباب للحفاظ على النفس اإلنسانية ،وقد سبق ديننا اإلسالمي الحنيف التشريعات جميعها والقوانين
ِ
الخط ِ
الدولية ،وقرر مبدأ الحجر الصحي ،ف َع ْن َع ْب ِد َّللاِ ْب ِن َعب ٍّ
غ
ان ِب َس ْر َ
اس « :أَن ُع َم َر ْب َن َ
ابَ ،رض َي َّللاُ َع ْن ُهَ ،خ َرَج ِإَلى الش ْأمَِ ،حتى ِإ َذا َك َ
َل ِقيه أُمراء األ ِ
ِ
ال ْاب ُن َعب ٍّ
َخ َب ُروهُ أَن الوَباء َق ْد وَق َع ِبأ َْر ِ
ين
َص َح ُاب ُهَ ،فأ ْ
الم َها ِج ِر َ
َ ُ ََ ُ ْ
َج َناد ،أ َُبو ُع َب ْي َد َة ب ُن َ
اسَ :فَق َ
ض الش ْأ ِمَ ،ق َ
الج ار ِح َوأ ْ
ال ُع َم ُرْ :ادعُ لي ُ
َ َ َ
ِ
ضهمَ :ق ْد َخر ْج َت ألَم ٍّر ،والَ َنرى أ ْ ِ
ال
اء َق ْد َوَق َع ِبالش ْأمَِ ،ف ْ
استَ َش َارُه ْمَ ،وأ ْ
األَولِ َ
ينَ ،ف َد َع ُ
ْ َ َ
َ
َن تَ ْرج َع َع ْن ُهَ ،وَق َ
اخَتَلُفواَ ،فَق َ
اه ْم َف ْ
ال َب ْع ُ ُ ْ
َخَب َرُه ْم أَن َ
الوَب َ
ول َّللاِ ،صلى هللا عَلي ِه وسلم ،والَ نرى أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس وأَصحاب رس ِ
ِ
ال:
ُ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ
َب ْع ُ
الْ :ارتَف ُعوا َعني ،ثُم َق َ
الوَباءَ ،فَق َ
َن تُْقد َم ُه ْم َعَلى َه َذا َ
َ
ض ُه ْمَ :م َع َك َبقي ُة الن َ ْ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
اخَتَلُفوا َك ْ ِ ِ
ِ
ِ
اهَنا
ينَ ،و ْ
الْ :ادعُ لي َم ْن َك َ
الم َها ِج ِر َ
ان َه ُ
الْ :ارتَف ُعوا َعني ،ثُم َق َ
اختالَف ِه ْمَ ،فَق َ
استَ َش َارُه ْمَ ،ف َسَل ُكوا َسِب َ
ص َارَ ،ف َد َع ْوتُ ُه ْم َف ْ
يل ُ
ْاد ُعوا لي األ َْن َ
ِ
ش ِم ْن م َها ِج َ ِرة الَف ْت ِحَ ،ف َد َع ْوتُ ُهمَ ،فَلم َي ْخَتلِ ْف ِم ْن ُهم َعَل ْي ِه َر ُجالَ ِنَ ،فَقالُواَ :ن َرى أ ْ ِ ِ ِ
ِم ْن م ْش َي َخ ِة ُق َرْي ٍّ
الوَب ِاء،
َن تَ ْرج َع بالناس َوالَ تُْقد َم ُه ْم َعَلى َه َذا َ
ْ
ْ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك َقاَل َها َيا
اح :أَف َرًا
الجر ِ
صِب ٌح َعَلى َ
ال ُع َم ُرَ :ل ْو َغ ْي ُر َ
ال أ َُبو ُع َب ْي َد َة ب ُن َ
ار م ْن َق َد ِر َّللا؟ َفَق َ
َصِب ُحوا َعَل ْيهَ ،ق َ
ظ ْه ٍّر َفأ ْ
َف َن َادى ُع َم ُر في الناس :إني ُم َ
ِ
انِ ،إحداهما َخ ِ
ُخ َرى َج ْد َبةٌ ،أََلْي َس ِإ ْن
أ ََبا ُع َب ْي َد َة؟ َن َع ْم َنِف ُّر ِم ْن َق َد ِر َّللاِ ِإَلى َق َد ِر َّللاِ ،أ َأ
ان َل َك ِإِب ٌل َهَب َ
صَبةٌَ ،واأل ْ
َرَْي َت َل ْو َك َ
ط ْت َوادًيا َل ُه ُع ْد َوتَ ِ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
ٍّ
ان متَ َغِيًبا ِفي َب ْع ِ
اجِت ِه -
َرَع ْي َت َ
ص َب َة َرَع ْيتَ َها ِبَق َد ِر َّللاَ ،وإ ْ
ض َح َ
ِن َرَع ْي َت َ
الج ْد َب َة َرَع ْيتَ َها ِبَق َد ِر َّللا؟ َق َ
الخ ْ
اء َع ْب ُد الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْوف َ -وَك َ ُ
الَ :ف َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ض َفالَ تَْق َدموا َعَل ْي ِه ،وإِ َذا وَق َع ِبأ َْر ٍّ
ولِ :إ َذا س ِم ْعتُم ِب ِه ِبأ َْر ٍّ
ض َوأ َْنتُ ْم
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،يُق ُ
الِ :إن ع ْندي في َه َذا عْل ًماَ ،سم ْع ُت َرُس َ
َفَق َ
َ َ
ُ
َ ْ
ول َّللاَ ،
ِ
ِبها َفالَ تَ ْخرجوا ِفر ا ِ
ف» [صحيح البخاري ،كتاب الط  ،باب ما يذكر في الطاعون].
ص َر َ
ُُ ًَ
ار م ْن ُهَ ،ق َ
َ
الَ :ف َحم َد َّللاَ ُع َم ُر ثُم ْان َ
خامساً :األخذ باألحكام المذكورة سابقاً ال يتنافى وال يتناقض بحال من األحوال مع التوكل على هللا سبحانه وتعالى ،كما ال يزعزع
ِ
إيماننا بالقضاء والقدر ،لقوله تعالىُ﴿ :قل َلن ي ِ
ون﴾ [التوبة.]51 :
ص َيب َنا ِإال َما َكتَ َ َّللاُ َل َنا ُه َو َم ْوَال َنا َو َعَلى َّللا َفْلَيتََوك ِل اْل ُم ْؤ ِمُن َ
ْ ْ ُ
وندعو المواطنين الكرام للتوجه إلى هللا سبحانه وتعالى ،بالدعاء والتضرع لدفع هذا البالء عنا وعن عباده كافة.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

