
 صالة اجلمعة يف البيوت زمن الكوروان
 رؤية فقهية مقاصدية

 د. وصفي عاشور أبو زيد
 

حُت  تعددت اآلرء الفقهية والفتاوى الشرعية بعد نزول ىذه النازلة الكبَتة على األمة بل البشرية كلها
الذي راح ضحيتو آالف البشر يف كل ببلد الدنيا، وأصيب بو مئات  ،(ٜٔ-فَتوس كوروان )كوفيدظهر 

 اآلالف، والعدد يف زايدة.

وقد تناقش فقهاء العصر يف مسائل كثَتة تتعلق بصبلة اجلمع واجلماعات وإغبلق ادلساجد، وصدرت 
 ىذه النازلة إن النظر الشرعي يفالفتاوى هبذا الشأن ما بُت رليز ومانع، وما بُت زللل وزلرم، واحلق أن 

 يتأسس على عدد من النقاط:

فرض عُت ال  على كل مسلم ابلغ عاقل مقيم حر ذكر، وىي تقرير فرضية صالة اجلمعة أوال:
يسع مسلًما ترُكها، وحكى اخلطايب عن بعض الفقهاء: أن صبلة اجلمعة فرض على الكفاية، وقال القرايف: 

فعي يف اجلديد وأمحد أهنا فرض مستقل وليس الظهر ىو وجو لبعض أصحاب الشافعية، وذىب مالك والشا
بدال عنها، وال ىي بدل عن الظهر، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن فرض وقت اجلمعة يف األصل إمنا ىو 
الظهر، إال أن من تكاملت فيو شرائط اجلمعة اآليت ذكرىا فإنو مأمور إبسقاطو وإقامة اجلمعة يف مكانو على 

 مل تتكامل فيو شرائطها، فيبقى على أصل الظهر. سبيل احلتم، أما من

سلتلف فيو بُت قائل مبكة وقائل ابدلدينة، ومن قال مبكة قرر ثبوت صبلة أسعد  زمن فرضها اثنيا:
بن زرارة ابدلدينة قبل ىجرة النيب، وكان يًتحم عليو كلما أقام اجلمعة، وصلى أسعد بنفر قليل، وعللوا عدم 

 عدم توافر كثَت من شرائطها ومنها أن شعارىا اإلظهار، وكان ملسو هيلع هللا ىلص مستخفيا فيها.إقامة النيب ذلا مبكة ب

، قال الدىلوي يف حجة هللا البالغة: "إنو دلا كانت إشاعة الصبلة احلكمة من مشروعيتها اثلثا:
انو بسرعة حىت ال يف البلد حبيث جيتمع ذلا أىلها متعذرة كل يوم، وجب أن يعُت ذلا ميقات ال يتكرر دور 

تعسر عليهم ادلواظبة على االجتماع ذلا، وال يبطؤ دورانو أبن يطول الزمن الفاصل بُت ادلرة واألخرى، كي ال 
يفوت ادلقصود وىو تبلقي ادلسلمُت واجتماعهم بُت احلُت واآلخر. ودلا كان األسبوع قدرا زمنيا مستعمبل 



وجب جعل  -ط الدوران والتكرار بُت السرعة والبطء لدى العرب والعجم وأكثر ادللل، وىو قدر متوس
 .(ٔ)األسبوع ميقاات ذلذا الواجب"

هناك شورط للصحة والوجوب معا، وشروط للصحة فقط، وشروط  رابعا:
  :(2) للوجوب فقط

 :فأما شروط الصحة والوجوب معا
أن تقام يف ادلصر وتوابعو، ومن مل يكن فيهما فبل يطالبون إبقامتها وال تصح منهم اجلمعة  .ٔ

وىذا شرط احلنفية، ومل يشًتط غَتىم ذلك؛ فادلالكية اشًتطوا أن تقام يف مكان مستوطن 
صاحل للعيش، والشافعية اشًتطوا أن تقام يف خطة أبنية سواء أكانت بلدة أو قرية، واحلنابلة 

 إقامتها يف الصحاري فضبل عن البلدان والقرى.  أجازوا
ن السلطان أو حضوره أو حضور من ينيبو، وىو شرط احلنفية، ومل يشًتط غَتىم أن تكون إبذ .ٕ

 ىذا الشرط ال إذان وال حضورا وال إانبة.
دخول الوقت، ووقتها عند اجلمهور غَت احلنابلة وقت صبلة الظهر وال تصح الصبلة إن بدأ  .ٖ

اخلطبة قبل دخول وقت الظهر، وهناية الوقت دخول وقت العصر، وال تقضى صبلة اإلمام 
 اجلمعة بل تصلى ظهرا عندئذ، واحلنابلة يرون أن وقتها ىو أول وقت صبلة العيد.

 فلم خيتلف فيها الفقهاء، وىي:  وأما شروط الوجوب،
عن  العاىات ادلقعدةالسبلمة من  -٘. احلرية -ٗ. الصحة البدنية -ٖ. الذكورة -ٕ .إلقامةا -ٔ

 .فيو على تفصيل الذىاب،

 وأما شروط الصحة: 
 اخلطبة. .ٔ
اجلماعة، وفيها اخلبلف ادلعروف يف العدد، فاحلنفية قالوا واحد سوى اإلمام أو ثبلثة غَته  .ٕ

حيضرون اخلطبتُت، وادلالكية اشًتطوا حضور اثٍت عشر من أىلها، والشافعية واحلنابلية اشًتطوا 
 أربعُت من أىلها وشرطوا حضور اخلطبتُت.أال يقل عن 

                                                             

 مٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔلبنان. الطبعة األوىل. –. دار اجليل، بَتوت ٗٗ/ٕ( حجة هللا البالغة:  ٔ)
 .ٕٗٓ-ٕٜٔ: ٕٚ( ىذه الشروط والفرضية وزمنها واحلكمة مستفادة ابختصار شديد من ادلوسوعة الفقهية الكويتية: ٕ)



أن تؤدى إبذن عام يستلزم االشتهار يف مكان ابرز معلوم للناس مع فتح األبواب للقادمُت  .ٖ
، واحلكمة من ىذا الشرط ما قالو صاحب البدائع: "وإمنا كان ىذا شرطا؛ ألن هللا تعاىل عليو

إذا نودي للصبلة من يوم اجلمعة  شرع النداء لصبلة اجلمعة بقولو: }اي أيها الذين آمنوا
فاسعوا إىل ذكر هللا{. والنداء لبلشتهار؛ ولذا يسمى مجعة، الجتماع اجلماعات فيها فاقتضى 

 .(ٔ)أن تكون اجلماعات كلها مأذونُت ابحلضور إذان عاما حتقيقا دلعٌت االسم"
ع والتبلقي، وينافيو أال تتعدد يف ادلصر الواحد، قالوا: ألن احلكمة من مشروعيتها ىي االجتما  .ٗ

التفرق بدون حاجة يف عدة مساجد، وألنو مل حيفظ عن صحايب وال اتبعي جتويز تعددىا. 
 وعند دمحم وأيب يوسف جيوز إذا دعت احلاجة.

 

 انزلة كوروان:
ر الشروط ادلتنوعة لصبلة اجلمعة أعبله كان ألمهيتها يف تنزيل احلكم على ىذه النازلة، ومن مث فإن ذكْ 

األمر ال يتعلق بعدد فقط كما يُتداول بُت بعض فقهاء العصر، وإمنا ينبغي حتصيل الشرائط األخرى سواء 
 صحة، أم وجواب فقط، أم صحة فقط.و أكانت وجواب 

ادلبلمسة،   وأطباء يف فَتوس كوروان أنو مهلك، ومتعدٍّ ومعٍد مبجرد االجتماع والذي قرره اخلرباء من األ
كما أن اإلنسان قد حيمل الفَتوس ويكون كامنا دون أن تظهر عليو أعراض ادلرض ويكون نقاال لو أثناء 

 محلو لو يف ىذه احلالة.
شاره ابألمر ابلتزام البيوت، وقد اختذت اجلهات ادلختصة تدابَت صحية مهمة للوقاية منو واحلد من انت

واحلجر الصحي، وإلغاء رحبلت الطَتان، وبلغ األمر إىل فرض حالة الطوارئ يف كثَت من الببلد، مع تقدمي 
 النصائح الطبية بوسائل النظافة وادلعقمات الوقائية وما يتصل بذلك.

 

 وى املعاصرة يف انزلة كوروان:ااجتاهات الفت
من الذين "أفتوا" يف ىذه النازلة حرموا إغبلق ادلساجد، وحرموا تعليق اجلمع واجلماعات،  هناك فريق

وأن  ! فكان النيب إذا حزبو أمر ُىرع إىل الصبلة!والدعاء فيها وقرروا أنو عند النوازل جيب اذلروع إىل ادلساجد
                                                             

 م.ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔ. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية. ٜٕٙ/ ٔ( بدائع الصنائع:  ٔ)



لَ  َوَمن  الذين دينعوهنا يف ادلساجد يدخلون حتت طائلة قولو تعاىل:  َكرَ  أَن ٱّللَِّ  َمَسـِٰجدَ  مََّنعَ  شلَّن مُ أَظ   ِفيَها يُذ 
ُوُۥ ۚ   ِفی َوَسَعىٰ  ٱۡس  كَ  َخرَاهِبَۤا ُخُلوَىاۤ  أَن ذَلُم   َكانَ  َما أُ۟ولَـٰۤىِٕ ِفَُت   ِإالَّ  يَد  َيا ِفی ذَلُم   َخۤاىِٕ نـ  ی ٱلدُّ َاِخَرةِ  ِفی َوذَلُم  ࣱ ِخز  ـ 

 ٱل 
 .[ٗٔٔ البقرة﴾ ]ࣱَعِظيم َعَذابٌ 

 رأى جواز صبلة اجلمعة يف البيوت، مرجًحا رأي احلنفية يف العدد الذي تنعقد بو اجلمعة اثن  وفريق 
خيصص ىذه  مستدال أبن شرائط صحة صبلة اجلماعة ىي نفسها شرائط صبلة اجلمعة دون ختصيص

 .الشروط، وأن إقامتها يف البيوت أوىل من صبلهتا ظهرا

ذىب إىل جواز تعليق العمل بصبلة اجلماعات واجلمع، مع استبقاء ادلسجد لرفع األذان،  وفريق اثلث
 وصبلة اإلمام الراتب فيو، فهو مجاعة وحده، كما ذىبت ادلالكية.

 

 :الثالثة الرأي يف االجتاهات
ًتتب على الفريق األول أمهل ابلكلية رأي اخلرباء يف ادلسألة وغض الطرف دتاما عن اذلبلك واإلىبلك ادل

االجتماع كما قرره اخلرباء واألطباء وادلختصون يف الفَتوسات، ومن مث فهو أنزل رأيو الشرعي دون رعاية لفقو 
كما قرر   – احلق الواقعة والنازلة مع إمهال كامل لرأي اخلرباء ادلتعلق ابلواقعة، وىو ما ال ديكن قبولو، فالفقيو

 ب والواقع".ابن القيم حبق: "ىو الذي يطبق بُت الواج
بعض الشروط، وىي العدد بأخذ  : قدَّر رأي اخلرباء من األطباء واجلهات ادلختصة، لكنووالفريق الثاين

أنفسهم من اشًتاط أن تقام  احلنفية، وأمهل الشروط األخرى اليت ذكرىا عند احلنفية الذي تنعقد بو الصبلة
توح للساعُت إليها، وىي شروط صحة، أي ال الصبلة يف مكان مشتهر ومعروف أنو تقام فيو الصبلة، ومف

 تصح الصبلة بغَتىا.

وال حيتج ىنا أبن العدد الذي تنعقد بو صبلة اجلماعة تنعقد بو صبلة اجلمعة، وال خيصصو شيء يف 
، فهذا صحيح من حيث العدد لكنو غَت صحيح من حيث صبلة اجلمعة كما ذىب عبد احلق اإلشبيلي

، والذي خيصصها ىي طبيعة صبلة ذلا شرائط ختتلف كثَتا عن صلوات اجلماعة؛ فإن صبلة اجلمعة اجلملة
 يقام اجلمعة سوى ما وأن اخلمس، للصلوات مفارقةٌ  اجلمعة أن ادلذىب خيتلف وملقال اللخمي: "اجلمعة، 
 وإذا بعدمو، وتسقط حبصولو اجلمعة تقام وقدرًا تطلب، وصفة آخر، حكًما للجمعة وأن واالثنُت، ابلواحد



 فيو؛ دلختلف تقم مل عدم فمىت هبا، يتوجو اخلطاب وأن عليها، رلمع صفة على إال تقام أال وجب ذلك كان
 (.ٔ")فيو مبشكوك عنو ينتقل فبل أربع، الظهر أصل ألن

اۡسها ادلقتضي لبلجتماع واالشتهار واالنفتاح، كما أن اۡسها يستوجب السعي إليها طبًقا لآلية كذلك و 
 إىل وادلشي الذىاب يعٍت: عطاء قالقال صديق حسن خان يف "فتح البيان: "( هللا ذكر إىل فاسعوا)الكردية: 
 وابن اخلطاب بن عمر قراءة ذلك على ويدل واحد، معٌت يف والذىاب والسعي ادلضي: الفراء وقال الصبلة،
 ىو ما وهللا: احلسن قال القصد، ادلراد: وقيل سيجيء كما هللا، ذكر إىل فامضوا: عنهما هللا رضي مسعود
 وليس فضيلة وذلك األقدام، على السعي بو ادلراد: وقيل. والنيات ابلقلوب قصد ولكنو األقدام، على سعي

 أراد من: )كقولو ادلشي، يف السرعة بو ادلراد ليس يعٍت: عباس ابن قال العمل ىو: وقيل أوىل، واألول بشرط،
 ،(سعى ما إال لئلنسان ليس وأن: )وقولو( لشىت سعيكم إن: )وقولو( مؤمن وىو سعيها ذلا وسعى اآلخرة
 هللا ذكر إىل ادلضي على فاعملوا أي اجلمهور، قول وىذا: القرطيب قال .وضلفد نسعى وإليك: الداعي وقول

 لوحاً  اخلطاب بن عمر معي رأى قال احلر بن خرشة وعن إليو، والتوجو والوضوء الغسل من أبسبابو واشتغلوا
 أقرأان أبياً  إن: قال كعب بن أيبّ : قلت ىذا؟ عليك أملى من: فقال( هللا ذكر إىل فامضوا): فيو مكتوابً 
 وسعيد فضائلو يف عبيدة وأبو شيبة أيب وابن األنباري وابن ادلنذر ابن رواه هللا؟ ذكر إىل فامضوا أقرأىا ادلنسوخ

 .(ٕ)"منصور بن
فالسنة قول وفعل وتقرير، وقد نقلت صبلة اجلمعة عن  وخيصص ذلك قبل ىذا كلو فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص،

النيب ملسو هيلع هللا ىلص جيبل بعد جيل على الصفة اليت أداىا، وىذه الصفة ىي اليت استنبط منها الفقهاء شروط ىذه 
 الصبلة

 أما الرأي الثالث فقد ذىب إىل جواز تعليق صبلة اجلمع واجلماعات مع بقاء ادلسجد يرفع فيو األذان،
؛ رعاية حلفظ النفوس، ونزوال على رأي ويصلي فيو اإلمام الراتب، مع تقدير واعتبار ادلسألة الفنية الطبية

 .اخلرباء، ومنًعا للضرر

 الرأي املختار:

                                                             

. أبو احلسن، ادلعروف ابللخمي. دراسة وحتقيق الدكتور أمحد عبد الكرمي صليب. وزارة األوقاف ٚٙ٘/ ٕ( التبصرة:  ٔ)
 م.ٕٔٔٓ -ىـ ٕٖٗٔوالشؤون اإلسبلمية، قطر. الطبعة األوىل. 

. دمحم صديق خان الِقنَّوجي. قّدم لو وراجعو َعبد هللا بن إبراىيم األنَصاري. ٖٛٔ: ٗٔ(فتُح البيان يف مقاصد القرآن/ ٕ)
َكتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا 

 م.ٕٜٜٔ -ىـ َٕٔٗٔبَتوت.  –ادل



كون زلور االجتهاد، ويكون يف بؤرة ة ورأي اخلرباء والفنيُت جيب أن توالذي أؤمن بو أن ادلسألة الطبي
ففي مثل جنًبا إىل جنب مع النصوص الشرعية ادلتعلقة ابدلسألة زلل االجتهاد؛ الشعور، ويف عمق االىتمام، 

، ومن ادلعلوم أن رأي اخلرباء ىنا يتضمن حقيقة ىذه النوازل ال تتأسس فتاوى الفقهاء إال على تقارير اخلرباء
 .% من عملية االجتهاد فيهآ٘ما ال يقل عن  "فقو" الواقعة الذي ديثل

َُلۤوا۟ ﴿وقد اعترب القرآن الكرمي ادلسألة الفنية، بل أمر هبا بشكل صريح حُت قال:  ـ  لَ  َفس  رِ  أَى   ِإن ٱلذِّك 
َلُمونَ  اَل  ُكنُتم    .[ٚ األنبياء﴾ ] تـَع 

، فإن األقرب إىل سجدمنع صبلة اجلمع واجلماعات يف ادل وإذا كان االجتاه الثالث ذىب إىل جواز
مع استمرار إقامة األذان وصبلة اإلمام الراتب مبا ىو مجاعة  منعها من ادلساجد "وجوب"روح الشريعة ىو 

؛ استنادا دلا ىو مقرر عند اخلرباء من األطباء واجلهات ادلختصة اليت رأت ونشرت وحده طبًقا دلذىب ادلالكية
واستبقاء للمهج، وإبعاًدا للضرر وادلرض، وصبلة الظهر تكون  أنو فَتوس مهلك ومعٍد؛ وذلك حفظا لؤلرواح

 بدال منها، كما ىو مذىب أيب حنيفة وأيب يوسف يف بدلية صبلة الظهر عن اجلمعة.
كما أن صبلة اجلمعة يف البيوت ال تستكمل فيها شرائط الصحة لصبلة اجلمعة، فالذي أيخذ برأي 

يو يف ادلسألة مبا يتضمنو من شرائط وغَت ذلك، ال أن جيب أن يستكمل رأ -كاألحناف مثبل   –مذىب 
أيخذ شرطا ويهمل الشروط األخرى ادلتضمنة لبلشتهار وادلعلومية واالنفتاح، و"السعي" إليها، كما ورد يف 

 سورة اجلمعة.
يضاف ذلذا أن صورة إقامة صبلة اجلمعة يف البيوت ال تتحقق هبا مقاصدىا، من االجتماع احلاشد، 

ف لطبيعة ء واالحتفال؛ فاجلمعة عيد يف األرض وعيد يف السماء، كما أن صبلهتا يف البيوت سلالواالحتفا
 اۡسها "اجلمعة" ومقتضاه، ومن أجل ىذه ادلعاين ذىب فريق من الفقهاء إىل منع تعددىا يف ادلصر الواحد.

دة وعبلمة صحة إديان ، فهذه عاطفة زلمو ادلساجدومن امود أن يتأمل ادلسلم للحرمان من صبلهتا يف 
 مِرض إذاوعبادة، ولكن العزاء فيما أخرجو البخاري بسنده عن أيب موسى األشعري أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "

  .(ٔ)"َصحيًحا ُمقيًما يَعَملُ  كان ما ِمثلُ  لو ُكِتبَ  ساَفر أو العبدُ 
 وهللا تعاىل أعلى وأعلم وأحكم.

                                                             

 (.ٜٜٕٙرقم )  اإلقامة.كتاب اجلهاد والسَت. ابب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف  ( صحيح البخاري: ٔ)


