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  شرط القرية 
  في صالة الجمعة وتطبيقاتها

  
   )*( بدر ناصر مشرع السبيعي  ٠د                                             

 :مقدمة ال
ــــسنا  ــــاهللا مــــن شــــرور أنف ــــستغفره، ونعــــوذ ب ــــستعينه ون ّإن الحمــــد هللا، نحمــــده ون

َوسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يـضلل فـال هـادي لـه  وأشـهد أن ،َ
  .ًال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ـــــتم مـــــسلمون ﴿ ـــــه وال تمـــــوتن إال وَأن ـــــه حـــــق تقات ـــــذين آمنـــــوا اتقـــــوا الل َياَأيهـــــا ال َُ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ َُ ُ َ ُْ َ َ ِ  َ َ ُ َ َ َ  ُ 
)١(﴾)١٠٢(.  

ِياَأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم م﴿ ِْ َ َُ َُ َُ َ  ُ   ُ  ن نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث َ َ ََ َ ََ َْ َ ْ َ َ َِ ٍ َِ ٍ ْ َ ْ
ْمنهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا الله الـذي تـساءلون بـه واألرحـام إن اللـه كـان علـيكم  ً ُُ َ َْ َ َُ َ َ َ ََ َ   ِ َِ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ً ََ ُ ِ ً ِ َ ْ

ًرقيبا  ِ َ)٢(﴾�)١(.  
ُياَأيهـــا الـــذين آمنـــوا اتقـــوا اللـــه وقو﴿ َ َ َ ُ ُ َ َ ِ َ  ًلـــوا قـــوال ســـديدا ِ َ ًْ َ ْيـــصلح لكـــم َأعمـــالكم ) ٧٠(ُ ُْ َُ ََ ْ ْ ِ ْ ُ

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما  ْ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ ًَ ََ َ َْ َْ َ ُ َُ َ ْ َْ َ َ ِ ْ ُ ُُ ْ)٣(﴾)٧١(.  
ُأما بعد :  

، وقــد حــذر )٤(فــإن صــالة الجمعــة فرضــها اهللا علــى عبــاده، وهــي عيــد األســبوع

                                                           
  . الكويتدولة – وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية –مدرس بإدارة الدراسات اإلسالمية  )*(
  ).١٠٢(سورة آل عمران آية   )١(
  ).١(ساء آية سورة الن  )٢(
  ).٧١ -٧٠(سورة األحزاب آية   )٣(
شـــهدت العيـــد مـــع عثمـــان بـــن عفـــان، فكـــان ذلـــك يـــوم : أخـــرج البخـــاري عـــن أبـــي عبيـــد قـــال  )٤(

يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكـم فيـه : "الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال
 ومــن أحــب أن يرجــع فقــد عيــدان، فمــن أحــب أن ينتظــر الجمعــة مــن أهــل العــوالي فلينتظــر،

، كتــاب األضــاحي، بــاب مــا يؤكــل مــن لحــوم )٧/١٠٣(صــحيح البخــاري: ، ينظــر"أذنــت لــه
  ).٥٥٧٢(األضاحي وما يتزود منها، حديث
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ُكها تهاونا وكسال بالطمس على قلبه، وأن يكتب من الغافلينَالشارع من تر ْ ً ، وقـد )١(ً
: ًاشــترط العلمــاء لهــا شــروطا كــي تجــب علــى المكلــف ولكــي تــصح منــه، ومــن ذلــك

  .اشتراط القرية
ًومع أنه بحث في كتب المتقدمين إال أن بينه وبين غيره من المسائل تداخال،  ٌ

بيقاتهــا، ولــم أتعــرض للــشروط المالزمــة وقــد جــاء هــذا البحــث خاصــا فيهــا وفــي تط
للقريــة كالعــدد واالســتيطان، والتــي قــد تتــداخل عنــد الــبعض مــع شــرطنا، ونــسأل اهللا  

  .التوفيق والسداد وأن يلهمنا الصواب
  :أهمية البحث

 .كون الجمعة من مظاهر اإلسالم وشعائره العظام .١

د أخــذت أغلــب عنايــة الــشارع الحكــيم بأحكــام الــصالة ومنهــا صــالة الجمعــة، وقــ .٢
 .جزء من العبادات

َرغم عظم هذه الشعيرة إال أن بعض شروط صحتها التبس على البعض .٣ ِ. 

ُبــالرغم مــن كثــرة مــا كتــب فــي صــالة الجمعــة إال أنهــا خلــت مــن التطبيقــات لهــا؛  .٤
  .لكي تتضح

  :مشكلة البحث وأسئلته
مـــا هـــي القريـــة؟ وهـــل القريـــة شـــرط لوجـــوب الجمعـــة أم شـــرط لـــصحتها؟ وهـــل 

الة الجمعـة فـي غيـر القــرى؟ ومـا التطبيقـات المعاصـرة التـي تنطبـق علــى تـصح صـ
  شرط القرية؟

  
                                                           

وقد أخرج مسلم عن الحكـم بـن مينـاء، أن عبـد اهللا بـن عمـر، وأبـا هريـرة حـدثاه، أنهمـا سـمعا   )١(
ين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن اهللا لينته«: ، يقول على أعواد منبره �رسول اهللا 

، كتـاب الجمعـة، بـاب )٢/٥٩١(صـحيح مـسلم: ينظـر» على قلوبهم، ثم ليكونن مـن الغـافلين
  ).٨٦٥(التغليظ في ترك الجمعة، حديث
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  :الدراسات السابقة
  :ُهناك بعض الدراسات الفقهية التي وقفت عليها، منها

حـسام فهيـد بـن سـعيد، وهـي : أحكام صالة الجمعة فـي الفقـه اإلسـالمي، إعـداد )١
ت العليــا فــي جامعــة النجــاح رســالة ماجــستير فــي الفقــه والتــشريع بكليــة الدراســا

عبــد اهللا أبــو وهــدان فــي . ، إشــراف د٢٠١٥الوطنيــة فــي نــابلس فلــسطين ســنة 
 .صفحة) ٩٦(

  :لى مقدمة وأربعة فصول وخاتمةإوقد قسمها 
  . الجمعة معناها وصفاتها والحكمة منها وحكمها ووقتها:الفصل األول

 : شروط صالة الجمعة، وفيه أربعة مباحث:والفصل الثاني

جمــع صـــالة الجمعــة مـــع : والثــاني.  اجتمــاع صــالة الجمعـــة مــع العيـــد:ألولا
إعــادة : والرابـع. تعـدد الجمعــة فـي البلـد الواحـد: والثالـث. العـصر بعـذر المطـر

  . الظهر بعد الجمعة بسبب التعدد
  .تعريف الخطبة وأحكامها، ثم الخاتمة: والفصل الرابع

هـا وتكلــم علـى شـرط القريـة فــي ُويالحـظ أنـه لـم يفردهـا فــي البحـث وقـد أشـار ل
ًصــــفحتين تقريبــــا ولــــم يطبــــق عليــــه، ونحــــن إن شــــاء اهللا نــــستوفي دراســــته قــــدر 

 .المستطاع ونطبق عليه بأمثلة

محمـــد : صـــالة الجمعـــة وأحكامهـــا دراســـة مقارنـــة فـــي الفقـــه اإلســـالمي، إعـــداد )٢
ظاهر أسـد اهللا، رسـالة ماجـستير فـي جامعـة أم القـرى كليـة الـشريعة والدراسـات 

ــــي ا محمــــد محمــــد الخــــضراوي ســــنة . صــــفحة، بإشــــراف د) ٤١٢(إلســــالمية ف
 .م١٩٨٢هـ الموافق ١٤٠٢

  .وقد تطرق لشرط القرية في ثالث صفحات، ولم يعرفها، ولم يطبق عليها
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أحمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد . د.شــروط الجمعــة دراســة فقهيــة مقارنــة، تــأليف أ )٣
 . يذكر تطبيقات لها، ولم صفحة، ولم يعرف القرية) ١٤٠(العمري في 

مــع تنبيهــات علــى بعــض األخطــاء، راجعهــا / الجمعــة؛ أحكــام وآداب وفــضائل )٤
القسم العلمي بمدار الوطن في سـت عـشرة : الشيخ محمد صالح المنجد، إعداد

 .صفحة، ولم يتطرق إلى الشرط الذي نحن بصدد دراسته

ث يــوم الجمعــة خــصائص وأحكــام، إعــداد الــشيخ حــسين حــسن الفيفــي فــي ثــال )٥
 .وثالثين صفحة، ولم يتطرق إلى الشرط الذي نحن بصدد دراسته

أحكـــام الجمعـــة والعيـــدين واألضـــحية، جمـــع عبـــد اهللا جـــار اهللا الجـــار اهللا، فـــي  )٦
  .سبعين صفحة، ولم يتطرق إلى الشرط الذي نحن بصدد دراسته

  :منهجية البحث
 .تعريف مفردات البحث واأللفاظ ذات الصلة بالبحث )١

 .ع للمسألة المراد دراستهاتحرير محل النزا )٢

 .ذكر أقوال الفقهاء في المسألة مع أدلتهم، وما يرد عليها من مناقشات )٣

 .ذكر التطبيقات المعاصرة التي تترتب على مسألتنا )٤

 .تفسير ما ورد في البحث من الكلمات واأللفاظ الغريبة )٥

  .ترجمة األعالم الواردة في البحث باختصار، إال من كان في سند الحديث )٦
 .عزو اآليات القرآنية؛ بذكر اسم السورة ورقم اآلية في الهامش )٧

خرجــت األحاديــث النبويــة مــن مـــصادرها األصــلية؛ فــإن كــان فــي الـــصحيحين  )٨
ٕاكتفيت بهما أو بأحدهما، وان كـان فـي غيرهمـا، بينـت مـن خرجـه مـع بيـان مـا 

  .ذكره أهل العلم في درجته  من حيث الصحة والضعف
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  :خطة البحث
  .تمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة: حث إلىقسمت الب

 المقدمة، وأهمية البحث ومـشكلته، والدراسـات الـسابقة، ومنهجيـة :فالتمهيد فيه
  .البحث

  : ففيه فرعان: وأما المبحث األول
   .شرح مفردات البحث: الفرع األول  
  .األلفاظ ذات الصلة: والفرع الثاني  

  .القريةوفيه حكم صالة الجمعة في : والمبحث الثاني
  .وفيه التطبيقات المعاصرة: والمبحث الثالث
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  مبحث األولال
  :وفيه فرعان

  :تعريف مفردات البحث: الفرع األول
ٌ الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعالمة، وما قارب ذلك :ًالشرط لغة

: ًلـشرط أيـضاوا. عالماتهـا: وأشراط الساعة. العالمة: ، والشرط بالتحريك)١(من علم
  . )٢(شروط وشرائط: رذال المال،  والجمع

 ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجـود وال عـدم :ًالشرط اصطالحا
شــرط الوجــوب كــالزوال لــصالة : ، والفــرق بــين شــرط وجــوب، وشــرط صــحة)٣(لذاتــه

الظهـــر، وال يلــــزم المكلــــف تحـــصيله؛ ألنــــه لــــيس باســــتطاعته، وهـــو مــــا يــــصير بــــه 
  .ًسان مكلفا، وشرط الصحة كالوضوء للصالة، ويلزم المكلف تحصيلهاإلن

 عين الفـرق بـين خطـاب وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو
التكليف وخطـاب الوضـع؛ ألن شـرط الوجـوب مـن خطـاب الوضـع، وشـرط الـصحة 
من خطاب التكليف إال أن صحة الواجب قد تشترط لها شـروط الوجـوب مـن حيـث 

  .في الوجوبهي شروط 
 التمكن من الفعل، والفرق بين شرط الوجوب وشـرط األداء، أن :وشرط األداء

كــل مــا ال يطلــب مــن المكلــف كالــذكورة، والحريــة، يــسمى شــرط وجــوب، ومــا يطلــب 
  .)٤( يسمى شرط أداء-يعني للجمعة-منه كالخطبة والجماعة 

                                                           
  ).٣/٢٦٠(معجم مقاييس اللغة : ينظر  )١(
ـــــصحاح : ينظـــــر  )٢( ـــــر ، والمـــــصباح )٨/١٣(، والمحكـــــم والمحـــــيط األعظـــــم )٣/١١٣٦(ال المني

)١/٣٠٩.(  
، وتــــــشنيف المــــــسامع )٨٢(، وشــــــرح تنقــــــيح الفــــــصول )١/١٧٩(روضــــــة النــــــاظر : ينظــــــر  )٣(

)٢/٧٦٠.(  
ُإنمـــا ذكـــرت الفـــرق بـــين شـــرط الوجـــوب والـــصحة، وبـــين شـــرط الوجـــوب وشـــرط األداء؛ ألن   )٤(

َالعلماء منهم من جعل مسألتنا شرط صحة، ومنهم من جعلها شرط أداء، لذلك ذكرتهم هنـا َ .
، ونــشر )١/١٥(، واألصــل الجــامع إليــضاح الــدرر )١/٤٧١(الكــافي شــرح البــزودي : رينظــ

  ).٥٢(، ومذكرة في أصول الفقه )١/٤٣(البنود 
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 جمـــع ٌ القـــاف والـــراء والحـــرف المعتـــل أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى:ًالقريـــة لغـــة
ًكل مكـان اتـصلت فيـه األبنيـة واتخـذ قـرارا: ، القرية)١(واجتماع )القريـة مـن : ، وقيـل)٢

  .)٤(، ويطلق ذلك على المدن واألمصار وغيرها)٣(الضياع: المساكن واألبنية
  : ًاصطالحا: القرية

ــة ــد الحنفي الــضيعة ومــا يقابــل المــصر مــن المعمــورة، وقــد يطلــق :  القريــة:عن
ًكــل مكــان اتــصلت بــه األبنيــة واتخــذ قــرارا: ، وقيــلعلــى المــصر الجــامع  . ثــم قــسمها

هـــي التـــي تقابـــل المـــصر خاصـــة، كـــذا فـــي دســـتور : القريـــة المعمـــورة: إلـــى قـــسمين
ٍهي ذات جماعة وأمير وقاض ودور مجتمعة، كذا في : ، والقرية الجامعة)٥(العلماء

  .)٦(المجمع فهو بمعنى المصر
المــصر والمدينــة، ح الرســالة هــي مــا دون  يفهــم مــن كــالم شــار:عنــد المالكيــة

ـــم تبلـــغ أربعمائـــة، وقـــد تطلـــق القريـــة علـــى المـــصر وعلـــى اوهـــي مـــا قلـــت دورهـــ  ول
  .)٧(المدينة

ويـصلي الجمعـة أهـل القريـة :  قـال فـي المدونـة:وكالمهم فـي القريـة مـضطرب
ٍوكذلك أهل الخـصوص إن كـان علـيهم وال . المتصلة البنيان كالروحاء وما أشبهها

القرية المتصلة البنيان التي فيها األسواق يجمع أهلهـا، ومـرة : وقال مرة. م يكنأو ل
ٕالصحيح عـدم اشـتراط األسـواق، وانمـا ذكرهـا مالـك؛ ألنهـا : وقيل. لم يذكر األسواق

مظنة لكثرة الناس الذين تتقرى بهم القرية فلو اجتمـع مـن تتقـرى بهـم قريـة وال سـوق 
بنيــان فــشرط فلــو لــم تتــصل كــدور جربــة ودور وأمــا اتــصال ال: عنــدهم جمعــوا، قــال

                                                           
  ).٥/٧٨(معجم مقاييس اللغة : ينظر  )١(
  ).١٧٣(كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية :  ينظر  )٢(
  ).٤/٥٦(النهاية في غريب الحديث واألثر : ينظر  )٣(
، )٢/١٨١(، ومشارق األنوار)١٧٣(كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية :  ينظر  )٤(

  ).١٣٣٢(والقاموس المحيط 
  ).٣/٤٩(دستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات الفنون : ينظر  )٥(
  ).١٧٣(التعريفات الفقهية : لم أقف على من عرفها عندهم إال البرتكي، ينظر  )٦(
  ).١/٣٦٤(شرح زروق على متن الرسالة : ينظر  )٧(
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بهذا وقعت الفتيا واألظهر أنهم إن كانوا من القـرب بحيـث . جبال الغرب لم يجمعوا
يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم والدفع عن أنفـسهم جمعـوا؛ ألنهـم وهـم كـذلك 

  .)١(بحكم القرية المتصلة البنيان
شـــــرطي، وأســـــواق  مـــــا خلـــــت مـــــن حـــــاكم شـــــرعي، وحـــــاكم :وعنـــــد الـــــشافعية

  .)٢(للمعاملة
 الموضـع المبنـي بمـا جـرت بـه العـادة بالبنـاء بـه مـن حجـر أو :وعند الحنابلـة

  . )٣(طين أو لبن أو قصب أو شجر أو نحوه قرية كانت أو بلدة
 ال يكاد يبعـد عـن المعنـى اللغـوي، وأنـه مما سبق يتبين لنا أن تعريف القرية

مـــا جـــرت العـــادة ببنائـــه، فهـــذا علـــى : مالمـــدن، وأمـــا قـــوله: مـــا يقابـــل المـــصر، أي
ٕزمانهم، واال ففي زماننا بنيان الشاليهات البحرية وهـو المكـان المعـد للنزهـة البحريـة 
ًبعيــدا عــن المدينــة، والمــزارع البعيــدة عــن المدينــة ومعــدة للزراعــة والنزهــة، بنيانهمــا 

كـل مكـان : ًمثل البيوت بل أحيانا أجمل من المدن، فنستطيع أن نختـار أن مـرادهم
  .اتصلت به األبنية، وخال من حاكم شرعي، وأسواق

:  أصـل الـصالة صـلى، والـصاد والـالم والحـرف المعتـل، أصـالن:الصالة لغة
: ، والـــصالة)٤(أحـــدهما النـــار ومـــا أشـــبهها مـــن الحمـــى، واآلخـــر جـــنس مـــن العبـــادة

َوصل عليهم إن صالتك سكن ل﴿: الدعاء، قال اهللا تعالى ٌَ َْ َ َ ََ َ َ  ِ ِْ َ  ْهـمَ ، وقـال رسـول اهللا )٥(﴾ُ
ٕإذا دعي أحدكم إلى طعـام فليجـب، فـإن كـان مفطـرا فليأكـل، وان «: صلى اهللا عليه ً

                                                           
ــــة : ينظــــر  )١( ــــة )١/٢٣٣(المدون ــــه أهــــل المدين ــــي فق ــــل )١/١٤٢(، والكــــافي ف ، ومواهــــب الجلي

  ).١/٢٦٠(، والفواكه الدواني )٢/١٦٣(
، وتحفــــة الحبيـــب علــــى شــــرح )٣/١٢٦(، وحاشــــية قليـــوبي )١/٤٥٥(الغــــرر البهيـــة : ينظـــر  )٢(

  ).١/٧٠(لبين على حل ألفاظ فتح المعين ٕ، واعانة الطا)٢/٢٨٩(الخطيب 
، والممتـع فـي )١١٣(، والعـدة شـرح العمـدة ص)١/٣٢٥(الكافي في فقه اإلمام أحمد : ينظر  )٣(

  ).٢/١٥٣(، والمبدع )١/٥٣٨(شرح المقنع 
  ).٣/٣٠٠(مقاييس اللغة : ينظر  )٤(
  .١٠٣سورة التوبة آية   )٥(
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كان صائما فليصل   .)٢(ُفليدع لهم بالبركة والخير: أي. )١(»ً
  :ًالصالة  اصطالحا

  .)٣( عبارة عن األركان المعهودة، واألفعال المخصوصة:عند الحنفية الصالة
  .)٤( قربة فعلية، ذات إحرام، وتسليم:ةوعند المالكي

  .)٥( أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم:وعند الشافعية
 أقـــــوال وأفعـــــال مخـــــصوصة، مفتتحـــــة بـــــالتكبير، مختتمـــــة :وعنـــــد الحنابلـــــة

  .)٦(بالتسليم
أقـوال وأفعـال مخـصوصة، :  هو تعريف الشافعية والحنابلة:والتعريف المختار

  .بير، مختتمة بالتسليممفتتحة بالتك
ـــى األقـــوال، والـــصالة فيهـــا أقـــوال وأفعـــال،  ـــم يـــنص عل ألن تعريـــف المالكيـــة ل
ٕوالحنفيـــة كـــذلك لـــم ينـــصوا علـــى األقـــوال، وان كانـــت األركـــان تـــشتمل علـــى بعـــض 

  . األقوال
 أصل الجمعة جمع، والجيم والميم والعين أصل واحد، يدل علـى :ًالجمعة لغة

ُيقــال جمعــت. تــضام الــشيء ً الــشيء جمعــاُ
ُ، ويــوم الجمعــة ســمي بــذلك الجتمــاع )٧(

  .ُإنما سميت الجمعة؛ ألن خلق آدم عليه السالم جمع فيها: الناس به، وقيل

  
                                                           

ألمـــر بإجابـــة الـــداعي إلـــى دعـــوة، حـــديث ، كتـــاب النكـــاح، بـــاب ا)٢/١٠٥٤(أخرجـــه مـــسلم   )١(
)١٤٣١.(  

  ).١/٣٤٦(، والمصباح المنير )٦٥(، وحلية الفقهاء )٦/٢٤٠٢(الصحاح : ينظر  )٢(
، ومجمـــع )١/٥٠(، ودرر الحكـــام )٢/٤(، والبنايـــة )١/٢١٦(العنايـــة شـــرح الهدايـــة : ينظـــر  )٣(

  ).١/٦٧(األنهر 
ــــن عــــرف : ينظــــر  )٤( ــــصر الفقهــــي الب ــــل ، ومو)١/١٨٩(المخت ، و شــــرح )١/٣٧٧(اهــــب الجلي

  ).١/١٦٤(، و الفواكه الدواني )١/١٢٠(مختصر خليل للخرشي
، وتحفــة )٦٨(، والمنهــاج القــويم ص)١/٣٥(، وفــتح الوهــاب )١/٢٤٠(الغــرر البهيــة : ينظــر  )٥(

  ).١/٤١٥(المحتاج 
، وكــشاف القنــاع )١/١٢٥(، ودقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى )١/٢٦٣(المبــدع : ينظــر  )٦(

  ).١/٩٩(، وكشف المخدرات )١/٢٢١(
  ).١/٤٧٩(معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٧(
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: ٕوضم الميم لغة الحجاز، وفتحها لغة بني تميم، واسكانها لغة عقيل، والجمـع
ٌجمع وجمعات، وأما الجمعة بسكون الميم فاسم أليام األسبوع ٌ َ ُ

)١(.  
ً لـم يعـرف الفقهـاء الجمعـة اصـطالحا، ألنهـا ال تخـرج عـن :ً اصـطالحاالجمعة

معناهــا اللغــوي، لــذلك يــذكرون المعنــي اللغــوي فقــط، وتكــون بــذلك بمعنــى االجتمــاع 
لكثـرة مـا جمـع : لصالة الجمعة سواء اجتمع الناس لها أو ألنها تجمع الناس، وقيـل

 . )٢(اهللا فيها من خصائل الخير

  :اظ ذات الصلةاأللف: الفرع الثاني
ملكـت، : أنهـا مفعلـة مـن دنـت، أي:  على وزن فعيلة، وفيه قول آخر:المدينة

َوتجمــع علــى مــدائن بــالهمز، وتجمــع أيــضا علــى مــدن ومــدن، بــالتخفيف والتثقيــل،  َ َ ََ ً
الحـــصن يبنـــى فـــي : ُومنـــه ســـميت المدينـــة، والمدينـــة. أقـــام بـــه: يقـــال مـــدن بالمكـــان

ـــة المـــصر الجـــامعالم: ، وقيـــل)٤( األرض)٣(أصـــطمة أعظـــم : المدينـــة: ، وقيـــل)٥(دين
  .)٦(القرى

  :ًالمدينة اصطالحا
 لم أقـف علـى تعريـف عنـدهم لكـن يفهـم مـن كالمهـم أن المدينـة :عند الحنفية

ويدخل فـي بيـوت المـصر ربـضه، وهـو مـا حـول المدينـة : هي المصر، ومنه قولهم
  . )٧(من بيوت ومساكن
  .)٨(ت وبلغ أربعمائة بيت  ما كثر دياره وتفرق:عند المالكية

                                                           
  ).١/١٠٨(، والمصباح المنير )٨٦(، وحلية الفقهاء )١/٢٥٤(تهذيب اللغة : ينظر  )١(
، واإلقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع )٢/١٩٤(، ومواهـــب الجليـــل )٣/٣٦(البنايـــة : ينظـــر  )٢(

  ).٢/٢٠(، وكشاف القناع )١/١٧٦(
الجاســوس علــى : ينظــر. معظــم الــشيء ومجتمعــه أو وســطه:  صــطم االصــطمة واالســطمة  )٣(

  ).٤/٢٠٤٧(، والمعجم االشتقاقي )٢٤٦(القاموس 
، والقــاموس )١٣/٤٠٢(، ولــسان العــرب )١/٣٥٨(، والمحكــم )٦/٢٢٠١(الــصحاح : ينظــر  )٤(

  ).١٢٣٣(المحيط 
  ).٢/٥٦٦(المصباح المنير : ينظر  )٥(
  ).٩/٦٢٥٠(م ودواء كالم العرب من الكلوم شمس العلو: ينظر  )٦(
  ).١/٣٤٤(، والنهر الفائق )٢/١٣٩(البحر الرائق : ينظر  )٧(
  ).١/٣٦٨(شرح زروق على متن الرسالة : ينظر  )٨(
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 بعدما عرفـوا المـصر أنـه مـا فيـه حـاكم شـرعي وحـاكم شـرطي :وعند الشافعية
أبنيـة أوطـان : المـراد بالبلـد: والبلد ما فيـه بعـض ذلـك، وقيـل: وأسواق للمعاملة، قال

ًالمجمعين، سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا ً ً)١(.  
  .)٢(ت صغيرة أو كبيرة المدينة هي القرية سواء كان:وعند الحنابلة

ًكالم الفقهاء يشعر بأن المدينة قد تكون مصرا إذا توفر فيها صفات المصر، 
وقـــد تكـــون قريـــة إذا خلـــت منهـــا صـــفات المـــصر، لـــذلك تعـــاريفهم غيـــر جامعـــة وال 

  .مانعة، لذلك يكون حكمها على حسب توفر الشروط وانتفاء الموانع فيها
. الكـــــورة، والجمـــــع أمـــــصار: روالمـــــص. واحـــــد األمـــــصار:  المـــــصر:المـــــصر

مدينــة : ومــصر. ًصــار مــصرا: وتمــصر المكــان. ًجعلــوه مــصرا: ومــصروا الموضــع
المـصر فـي كـالم العـرب كـل كـورة تقـام فيهـا : بعينها، سميت بذلك لتمـصرها، وقيـل

ـــل : المـــصر: الحـــد، وقيـــل: المـــصر: الحـــدود، ويقـــسم فيهـــا الفـــيء والـــصدقات، وقي
  . )٣(الحاجز بين الشيئين

  : ًر اصطالحاالمص
  : اختلفوا  في تعريفها على أقوال:عند الحنفية

ـــو حنيفـــة المـــصر كـــل بلـــدة فيهـــا ســـكك وأســـواق، ولهـــا رســـاتيق ووال : قـــال أب
ينصف المظلوم من ظالمه، وعالم يرجع إليـه فـي الحـوادث، وهـو األصـح، كمـا فـي 

  .)٤(البدائع وتبيين الحقائق
ويقيم الحدود، وهذا رواية عـن كل موضع له أمير وقاض ينفذ األحكام : وقيل

أبـــي يوســـف، وهـــو اختيــــار الكرخـــي، وهـــذا التعريـــف هــــو ظـــاهر الروايـــة كمـــا فــــي 
  .)٥(المبسوط

  .  لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم ال يسعهم، وهو اختيار البلخي: وقيل
                                                           

، وتحفــــة الحبيـــب علــــى شــــرح )٣/١٢٦(، وحاشــــية قليـــوبي )١/٤٥٥(الغــــرر البهيـــة : ينظـــر  )١(
  ).١/٧٠(اظ فتح المعين ٕ، واعانة الطالبين على حل ألف)٢/٢٨٩(الخطيب 

  ).٥/٤٣(الشرح الممتع : ينظر. لم أقف على تعريف لها إال عند ابن عثيمين  )٢(
  ).٥/١٧٦(، ولسان العرب )٢/٨١٧(، والصحاح )١٢/١٢٩(تهذيب اللغة : ينظر  )٣(
  ).١/٢١٧(، وتبيين الحقائق )١/٢٦٠(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(
  ).٢/٢٣(المبسوط : ينظر  )٥(
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كل موضع يكون فيه كـل محتـرف، ويوجـد فيـه جميـع مـا يحتـاج النـاس : وقيل
يـــه مفـــت، وقـــاض يقـــيم الحـــدود، وهـــو روايـــة عـــن أبـــي إليـــه فـــي معايـــشهم، وفيـــه فق

  .يوسف
كــل موضــع مــصره اإلمــام فهــو مــصر، حتــى لــو بعــث إلــى قريــة : وقــال محمــد

ًنائبا إلقامة الحدود والقصاص يصير مصرا، فإذا عزله يلتحق بالقرى ً.  
  .يوجد فيه عشرة آالف مقاتل: وقيل
  .أن يكون أهله بحال لو قصدهم عدو يمكنهم دفعه:  وقيل
أن يكون بحال يعيش فيه كـل محتـرف بحرفتـه مـن سـنة إلـى سـنة مـن :  وقيل

  .)١(غير أن يشتغل بحرفة أخرى
  .)٢( ما كثر دياره واتصلت سواء كان عليه سور أم ال:عند المالكية

  .)٣( ما فيه حاكم شرعي، وحاكم شرطي، وأسواق للمعاملة:وعند الشافعية
مكــان اتــصلت بــه األبنيــة، واتخــذ  المــصر الجــامع، أو هــو كــل :عنــد الحنابلــة

ًقــرارا وجمــع النــاس، وتقــع علــى المــدن وغيرهــا، واألمــصار أكبــر، وربمــا توســع فيهــا 
  .)٤(فأطلقت على المدينة وما يليها من البالد

 يفـوق القريـة بكثيـر، وقـد اختلفـوا فـي تعـاريفهم، مما سبق يتبن لك أن المصر
ًنية به، واتخذا قرارا، وفيه جميع مـا ما اتصلت األب: وممكن أن نختار التعريف بأنه 

  .يحتاجه الناس
  

 

                                                           
ـــة )١/١٦٢( تحفـــة الفقهـــاء :ينظـــر  )١( ، والبنايـــة )٢/٦٥(، والمحـــيط البرهـــاني )١/٨٢(، والهداي

)٣/٤٥.(  
  ).١/٣٦٨(، وشرح زروق على متن الرسالة )١/١٥١(عقد الجواهر الثمينة : ينظر  )٢(
، وتحفــــة الحبيـــب علــــى شــــرح )٣/١٢٦(، وحاشــــية قليـــوبي )١/٤٥٥(الغــــرر البهيـــة : ينظـــر  )٣(

  ).١/٧٠(لطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٕ، واعانة ا)٢/٢٨٩(الخطيب 
  ).١/٤٣٠(حاشية الروض المربع : ينظر. لم أقف على تعريف لها إال عند ابن قاسم  )٤(
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  الـمبحث الثاني
  :ةحكم صالة الجمعة في القري

االحتمـال المتطـرق إلـى األحـوال الراتبـة التـي : )١( قال ابن رشد:سبب الخالف
 هــل هـي شــرط فـي صــحتها أو وجوبهــا أم � اقترنـت بهــذه الـصالة عنــد فعلـه إياهــا

 إال فـي جماعـة ومـصر ومـسجد جـامع، فمـن � يـصلهاليست بشرط؟ وذلك أنه لم 
ًرأى أن اقتــران هــذه األشــياء بــصالته ممــا يوجــب كونهــا شــرطا فــي صــالة الجمعــة 

  . )٢(اشترطها، ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره
  :  تحرير محل النزاع

  .)٣(إن الجمعة تجب على المقيمين، وال تجب على أهل الخيام الرحل
  .)٤(ن الجمعة تجب على أهل األمصارإ

  :واختلفوا في وجوب الجمعة على أهل القرى على قولين
 يــشترط إلقامــة الجمعــة أن تكــون فــي قريــة وال يــشترط المــصر، :القــول األول

، وهــو مــروي عــن عمــر بــن )٧( والحنابلــة)٦( والــشافعية)٥(وهــو المعتمــد عنــد المالكيــة

                                                           
هو العالمة، فيلسوف الوقت، أبـو الوليـد محمـد بـن أبـي القاسـم أحمـد ابـن شـيخ المالكيـة أبـي   )١(

شرين وخمــسمائة، وتـــوفي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، ولــد ســنة عــ
ربيـــع األول ســـنة : فـــي صـــفر، وقيـــل: ًمحبوســـا بـــداره بمـــراكش، فـــي أواخـــر ســـنة أربـــع، وقيـــل

بداية المجتهد في الفقه، والكليات في الطـب، ومختـصر : مؤلفاته. خمس وتسعين وخمسمائة
ـــــبالء : ينظـــــر. المستـــــصفى فـــــي األصـــــول وغيرهـــــا ، واألعـــــالم )٢١/٣٠٧(ســـــير أعـــــالم الن

)٥/٣١٨.(  
  ).١/١٧٠(بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ينظر  )٢(
اإلشراف علـى مـذاهب : ينظر. وخالف في ذلك أهل الظاهر إليجابهم الجمعة على المسافر  )٣(

، ١/١٥٩(، واإلقنـــــاع فــــي مـــــسائل اإلجمـــــاع )١/١٦٩(، وبدايـــــة المجتهــــد )٢/٨٤(العلمــــاء 
  ).٤/٥٠١(، والمجموع )١٦٢

ريــة فمــن بــاب أولــى يجــوز فــي المــصر، وأمــا الحنفيــة يــرون الجمهــور يــرون الجمعــة فــي الق  )٤(
اخـتالف : ينظـر. الجواز في المصر فمن هنا يكون إجمـاعهم وقـد نـص بعـض الفقهـاء عليـه

  ).٢/٤٥٧(، والنجم الوهاج في شرح المنهاج )١/١٥١(األئمة العلماء 
ت ، وجــــــامع األمهــــــا)١/٢٣٣(المدونــــــة : ينظــــــر. شــــــرط وجــــــوب: وهــــــي شــــــرط أداء، وقيــــــل  )٥(

  ).٢/٥٢٣(، والتاج واإلكليل )١٢٢(ص
ـــر )١/٢١٩األم: (ينظـــر. وهـــي شـــرط صـــحة عنـــدهم  )٦( ، والمجمـــوع )٢/٤٠٧(، والحـــاوي الكبي

)٤/٥٠١.(  
ٕمــــسائل اإلمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل واســــحاق بــــن راهويــــه : ينظــــر. وهــــي شــــرط صــــحة عنــــدهم  )٧(

  ).١/٣١٢(، ودقائق أولي النهى )٢/١٥٢(، والمبدع )٢/٨٦٢(
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 )٤( وعمــر بــن عبــد العزيــز)٣(د اهللا بــن عمــر وعبــ)٢(وعبــد اهللا بــن عبــاس )١(الخطــاب
  .)٨)(٧( ومكحول)٦( والليث)٥(واألوزاعي

                                                           
المؤمنين عمر بن الخطاب بن نقيل بن عبـد العـزى بـن ربـاح بـن عبـد اهللا بـن قـرط هو أمير   )١(

بن رزاح بـن عـدي بـن كعـب القرشـي العـدوي، أبـو حفـص رضـي اهللا عنـه، ولـد عمـر رضـي 
اهللا عنــه بعــد عــام الفيــل بــثالث عــشرة ســنة بويــع ســنة ثــالث عــشرة واستــشهد فــي أواخــر ذي 

لفتوح بالشام، والعراق، ومصر، وهو دون الـدواوين الحجة سنة ثالث وعشرين، وفتح اهللا له ا
، )٣/١١٤٤(االسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب : ينظـر. في العطاء وأرخ التاريخ مـن الهجـرة

  ).٤/٤٨٤(واإلصابة في تمييز الصحابة 
ٕهــو حبـــر األمـــة، وفقيـــه العــصر، وامـــام التفـــسير، أبـــو العبـــاس عبــد اهللا بـــن عبـــاس بـــن عبـــد   )٢(

 القرشـــي، الهاشـــمي، الـــصحابي ابـــن الـــصحابي ���� بـــن عـــم رســـول اهللالمطلـــب بـــن هاشـــم، ا
المكـــي رضـــي اهللا عنهمـــا، ولـــد بـــشعب بنـــي هاشـــم، قبـــل عـــام الهجـــرة بـــثالث ســـنين، ومـــات 

، وتهذيب األسماء واللغـات )٣/٣٣١(سير أعالم النبالء : ينظر. بالطائف سنة ثمان وستين
)١/٢٧٥.(  

 بـــن الخطـــاب بـــن نفيـــل العـــدوي، أبـــو عبـــد الـــرحمن هـــو  اإلمـــام، القـــدوة، عبـــد اهللا بـــن عمـــر  )٣(
القرشي، المكي، ثم المدني، أسلم وهو صـغير، ثـم هـاجر مـع أبيـه لـم يحـتلم، واستـصغر يـوم 
أحـــد، فـــأول غزواتـــه الخنـــدق، وهـــو ممـــن بـــايع تحـــت الـــشجرة، ولـــد ســـنة ثـــالث مـــن المبعـــث 

 واإلصـابة فـي تمييـز ،)٣/٢٠٤(سير أعالم النـبالء : ينظر. النبوي، مات سنة أربع وثمانين
  ).٤/١٥٥(الصحابة 

هو الخليفة الراشد واإلمام العادل أبو حفص عمر بـن عبـد العزيـز بـن مـروان بـن الحكـم ابـن   )٤(
أبــي العــاص القرشــي األمــوي التــابعي ولــى الخالفــة بعــد ابــن عمــه ســليمان بــن عبــد الملــك، 

ًوكانت خالفة عمر سنتين وخمسة أشهر، فمأل األرض قـسطا وعـدال،  وسـن الـسنن الحـسنة، ً
وأمــات الطرائــق الــسيئة، ولــد ســنة ثــالث وســتين، ومــات يــوم الجمعــة لخمــس بقــين مــن رجــب 

، وســـــير أعـــــالم النـــــبالء )٢/١٧(تهـــــذيب األســـــماء واللغـــــات : ينظـــــر. ســـــنة إحـــــدى ومائـــــة
)٥/١١٤.(  

 هو اإلمام المشهور عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي الشامي الدمشقي أبـو عمـرو،  )٥(
كان إمام أهل الشام في عصره بال مدافعة وال مخالفة، كان أهل الشام والمغرب على مذهبه 
قبل انتقالهم إلى مذهب مالك، وهو من تابعي التابعين، ولد  سنة ثمان وثمانين، ومات سنة 

ـــة ، وســـير أعـــالم النـــبالء )١/٢٩٨(تهـــذيب األســـماء واللغـــات : ينظـــر. ســـبع وخمـــسين ومائ
)٧/١٠٧.(  

اإلمــام البــارع، الحــافظ، الليــث بــن ســعد ابــن عبــد الــرحمن الفهمــي، أبــو الحــارث، مــوالهم هــو   )٦(
الليــث بــن ســعد أفقــه مــن مالــك، إال أن : المــصري، مــن تــابعي التــابعين، وقــال الــشافعي عنــه

 فـــي ســـنة أربـــع - قريـــة مـــن أســـفل أعمـــال مـــصر -أصـــحابه لـــم يقومـــوا بـــه، ولـــد بقرقـــشندة 
تهـــذيب األســـماء واللغـــات : ينظـــر. خمـــس وســـبعين ومائـــةوتـــسعين، مـــات فـــي شـــعبان، ســـنة 

  ).٨/١٣٦(، وسير أعالم النبالء )٢/٧٣(
ابـن أبـي مـسلم بـن شـاذل بـن سـند بـن شـروان : هو عالم أهل الشام، مكحـول بـن زيـد، ويقـال  )٧(

هــذلي، فالكــابلي مــن ســبى كابــل، : بــن يــردك بــن يغــوث بــن كــسرى الكــابلي الدمــشقي، ويقــال
كان مولى لـسعيد بـن العـاص، فوهبـه : ه كان مولى المرأة من هذيل، وقيلألن: والهذيلي قيل

المــرأة مــن قــريش فأعتقتــه، الفقيــه التــابعي، ولــم أقــف علــى ســنة والدتــه، ومــات بدمــشق ســنة 
، وســــير أعــــالم النــــبالء )٢/١١٢(تهــــذيب األســــماء واللغــــات : ينظــــر. ثمــــاني عــــشرة ومائــــة

)٥/١٥٥.(  
ـــــسنن واإل: ينظـــــر  )٨( ـــــر)٤/٢٧(جمـــــاع واالخـــــتالفاألوســـــط فـــــي ال ، )٢/٤٠٧(، والحـــــاوي الكبي

  ).٢/٢٤٦(والمغني
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  :البد من ذكر شروط القرية قبل ذكر األدلة عند من قال بها
 تجب الجمعـة علـى أهـل القـرى، إذا كانـت القريـة كثيـرة، فيهـا :اشترط المالكية

د مالـك فـي ذلـك  تقـام بـه الجمعـة عـشرون، ولـم يحـ مـنسوق، وجامع، وأزقة، وعـدد
ًشيئا، وحد فيه بعض أصحابه ثالثين، ومن أهل المدينـة مـن حـد فـي ذلـك أربعـين، 

تجـوز بثالثـة سـوى اإلمـام، ولغيـرهم فـي : خمـسين، ومـنهم مـن قـال: ومنهم مـن قـال
  .)١(ذلك أقاويل غير هذه واالحتياط في هذا أولى

بنيـة مجتمعـة  يشترط لصحة الجمعـة أن تقـام فـي أ:اشترط الشافعية والحنابلة
َيستوطنها شتاء وصيفا من تنعقد بهم الجمعة وهم أربعون ً ً

)٢(.  
َياَأيهــــا الــــذين آمنــــوا إذا نــــودي﴿ :  قولــــه تعــــالى:الــــدليل األول: أدلــــة القــــول ِ ُ َُ ِ َ َ ِ  َ  َ  

ٌللـصالة مــن يــوم الجمعــة فاسـعوا إلــى ذكــر اللــه وذروا البيـع ذلكــم خيــر ْ َْ ْ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ُ َْ ُ َْ َْ  ِ ْ َِ َ َْ َ ِ ْ  لكــم إن كنــتم ْ ُْ ْ ُ ُْ ِ َ
َتعلمون  ُ َ ْ َ)٣(﴾)٩(  .  

 استدلوا بعموم اآليـة وأنهـا تـشمل القـرى واألمـصار ولـم تنـسخ :وجه االستدالل
  .)٤(ولم تخصص ولم يثبت خالفها في الكتاب والسنة

 واآليــة ليــست بحجــة لـه؛ ألن المكــان مــضمر فيــه :الــرد علــى وجــه االســتدالل
ًالجمعة في البوادي إجماعـا، فـنحن نـضمر المـصر، باإلجماع حتى ال تجوز إقامة 

  .)٥(وهو يضمر القرية
الجمعـة حـق واجـب «:  قال�  عن طارق بن شهاب عن النبي:الدليل الثاني

عبـــــد مملــــوك، أو امــــرأة، أو صـــــبي، أو : علــــى كــــل مــــسلم فـــــي جماعــــة إال أربعــــة
  .)٦(»مريض

                                                           
  ).١/٩٦٩(، وشرح التلقين )١/٢٤٩(الكافي : ينظر  )١(
، ودقــائق أولــي )٢/٢٤٢(، والمغنــي )٤/٥٠١(، والمجمــوع )٢/٤٧٨(نهايــة المطلــب : ينظــر  )٢(

  ).١/٣٠٩(النهى 
  .٩آية : سورة الجمعة  )٣(
  ).٣/٢٨٤(، وعون المعبود )٢/٥٤٨(، والبيان )٢/٤٠٥(الحاوي الكبير : ينظر  )٤(
  ).٢/٥٣(، والعناية شرح الهداية )٢/٩١٥(التجريد : ينظر  )٥(
، كتـاب الـصالة، بـاب الجمعـة للمملـوك والمـرأة، حـديث )١/٢٨٠(أخرجه أبو داود في الـسنن  )٦(

=       ،)١٠٦٢(، كتـــــــــاب الجمعـــــــــة، حـــــــــديث )١/٤٢٥(، والحـــــــــاكم فـــــــــي المـــــــــستدرك )١٠٦٧(
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  .دن والقرى يمكن أن يستدل بعموم الحديث وأنه يشمل الم:وجه االستدالل
إن أول جمعــة جمعــت بعــد جمعــة : " عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: الــدليل الثالــث
  .)٣)(٢(" من البحرين)١( ، في مسجد عبد القيس بجواثى� في مسجد رسول اهللا
 يدل الحديث على جواز إقامة الجمعة بالقرى، و أنهم جمعوا :وجه االستدالل

 وأمـــره � ك مــنهم بـــإذن النبـــيٕ فــي قريـــة جواثـــاء، وانمــا وقـــع ذلـــ�فــي عهـــد النبـــي 
  .)٤(لهم

ـــرد علـــى وجـــه االســـتدالل  ال ينـــافي المـــصرية تـــسمية الـــصدر األول اســـم :ال
َْوقـالوا لـوال ﴿: القرية؛ إذ القرية تقال عليه في عرفهم وهو لغة القرآن، قال اهللا تعالى َ ُ َ َ

ٍنــزل هــذا القــرآن علــى رجــل مــن القــريتين عظــيم  ِ َِ َ ُ َِ ْ َُ ْ َْ ُْ َْ ٍُ َ َ َ َ مكــة والطــائف، وال :  أي)٥(﴾)٣١(َ
  .)٦(شك أن مكة مصر
 ال يــسلم لهــم فيــه وقــد ســميت مكــة أم القــرى؛ وهــذا يــشعر بأنهــا :مناقــشة الــرد

  .)٧(أكبر من القرى

                                                                                                                                             
صـــحيح علــى شـــرط الــشيخين، ووافقـــه الــذهبي وصـــححه النــووي وابـــن الملقــن وابـــن : وقــال=

، والتلخــــــــيص )٤/٦٣٧(، والبــــــــدر المنيــــــــر)٢/٧٥٧(خالصــــــــة األحكــــــــام : ينظــــــــر. حجــــــــر
  ).٢/١٦٠(الحبير

بالــضم، وبــين األلفــين ثــاء مثلثــة، علــم مرتجــل، ورواه بعــضهم جؤاثــا، بــالهمزة، فيكــون أصــله ) ١(
مــذعور، حــصن لعبــد القــيس بــالبحرين فتحــه : هــو مجــؤوث أيمــن جئــث الرجــل إذا فــزع، ف

العــالء بــن الحــضرمي فــي أيــام أبــي بكــر الــصديق رضــي اهللا عنــه، ســنة اثنــى عــشر عنــوة، 
ًوجؤاثــا أول موضــع جمعــت فيــه الجمعــة بعــد المدينــة، وهــي حاليــا مــن قــرى اإلحــساء، : قــالوا
  ).٢/١٧٤(معجم البلدان : ينظر. ًكانت عاصمة اإلحساء سابقا: وقيل

ناحيـــة بـــين البـــصرة وعمـــان علـــى ســـاحل البحـــر، بهـــا مغـــاص الـــدر، ودره أحـــسن : البحـــرين  )٢(
األنـواع، وينتقـل إليهـا قفـل الـصدف فـي كـل سـنة مـن مجمـع البحـرين، وهـو اسـم جـامع لــبالد 
ًعلــى ســاحل بحــر الهنــد بــين البــصرة وعمــان، وهــي شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة، وهــي حاليــا 

  ).٨٧(، وآثار البالد وأخبار العباد ص)١/٣٤٧(جم البلدان مع: ينظر. اإلحساء
  ).٨٩٢(، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث )٢/٥(أخرجه البخاري   )٣(
  ).٢/٣٨٠(، وفتح الباري البن حجر )٨/١٣٧(فتح الباري البن رجب : ينظر  )٤(
  .٣١آية : سورة الزخرف  )٥(
، وفــتح )١/٣٠٠(، واللبــاب فــي الجمـع بــين الــسنة والكتــاب )١/٢٥٩(بــدائع الــصنائع : ينظـر  )٦(

  ).٢/٥١(القدير 
  ).١/٩٥١(شرح التلقين : ينظر  )٧(
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 عـن شــعبة، عــن عطــاء بـن أبــي ميمونــة، عـن أبــي رافــع أن أبــا :الــدليل الرابــع
 أن أجمعـوا :سأله عـن الجمعـة وهـو بـالبحرين؟ فكتـب إلـيهمفيـهريرة كتب إلـى عمـر 

  .)١(حيثما كنتم
  .)٢( أنه يشمل المدن والقرى:وجه االستدالل

 فيـــه تجـــويز الـــصالة فـــي البـــراري، فـــال يـــصح :الـــرد علـــى وجـــه االســـتدالل
  .)٣(االستدالل به

كـان ابـن عمـر يـرى :  عـن عبـد اهللا بـن عمـر، عـن نـافع قـال:الدليل الخـامس
  .)٤(همأهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فال يعيب علي

 ظــاهر الــنص أن الجمعــة لــم تكــن فــي مــصر، فلمــا اختلــف :وجــه االســتدالل
  .)٥(الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع
ــى وجــه االســتدالل  لــيس فيــه دليــل علــى وجــوب الجمعــة علــى أهــل :الــرد عل

  .)٦(القرى
ــدليل الــسادس : ســألت الليــث بــن ســعد، فقــال:  وروى الوليــد بــن مــسلم قــال:ال

فـإن أهـل .  فيها جماعة وعليهم أمير أمروا بالجمعـة فليجمـع بهـمكل مدينة أو قرية"
اإلسكندرية ومدائن مصر، ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهـد عمـر 

  .)٧(بن الخطاب وعثمان بن عفان بأمرهما، وفيها رجال من الصحابة
  

                                                           
، كتاب الجمعـة، العـدد الـذين إذا كـانوا فـي قريـة )٤/٣٢٢(أخرجه البيهقي في السنن واآلثار   )١(

فــتح : ينظــر. صــححه ابــن خزيمــة: قــال ابــن حجــر). ٦٣٣٤(وجبــت علــيهم الجمعــة حــديث 
  ). ١٠/٥٥(ِ، وكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري )٢/٣٨٠(لباري ا

ـــــن حجـــــر: ينظـــــر  )٢( ـــــاري الب ـــــل األوطـــــار )٢/٣٨٠(فـــــتح الب ـــــود )٣/٢٧٨(، وني ، وعـــــون المعب
)٣/٢٨٠.(  

  ).٦/١٨٨(عمدة القاري : ينظر  )٣(
حـــديث ، كتـــاب الجمعـــة، بـــاب القـــرى الـــصغار )٣/١٧٠(أخـــرج عبـــد الـــرزاق فـــي المـــصنف   )٤(

  ).٢/٣٨٠(فتح الباري : ينظر. صححه ابن حجر). ٥١٨٥(
  ).٣/٢٨١(، وعون المعبود )٢/٣٨٠(فتح الباري البن حجر : ينظر  )٥(
  ).٦/١٨٨(عمدة القاري : ينظر  )٦(
، كتـاب الجمعـة، بـاب العـدد الـذين إذا كـانوا فـي )٣/٢٥٤(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )٧(

  ). ٥٦١٢(ث قرية وجبت عليهم الجمعة حدي
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 ســواحل األمــصار والمــدن كــالقرى، فيظهــر مــن الــدليل جــواز :وجــه االســتدالل
  .معة على أهل القرىالج

 عــن عبــد الــرحمن بــن كعــب بــن مالــك، وكــان قائــد أبيــه بعــدما :الــدليل الــسابع
ذهب بصره، عـن أبيـه كعـب بـن مالـك، أنـه كـان إذا سـمع النـداء يـوم الجمعـة تـرحم 

َإذا سمعت النـداء ترحمـت ألسـعد بـن زرارة؟: ألسعد بن زرارة، فقلت له ألنـه : "قـال! َ
نقيــع : لنبيــت مــن حــرة بنــي بياضــة فــي نقيــع، يقــال لــهَأول مــن جمــع بنــا فــي هــزم ا

  .)١("أربعون: "كم أنتم يومئذ؟ قال: ُ، قلت"الخضمات
قريـة : ، وحـرة بنـي بياضـة، يقـال)٢( � كـان ذلـك بـأمر النبـي :وجه االستدالل

  .)٣(على ميل من المدينة، وبنو بياضة بطن من األنصار

لمـصر، وتوابـع المـصر تقـام  أن الحـرة مـن توابـع ا:الرد علـى وجـه االسـتدالل
، )٤(ٕفيهـا، وعنـدنا يجــوز أن يقـام فــي مـصلى المدينـة وان كــان بينهمـا أكثــر مـن ميــل

  .)٥( �  وال حجة لهم في قصة أسعد بن زرارة؛ ألنه كان قبل مقدم رسول اهللا

ِ مـا قـرب مـن البلـد فـي حكـم مـا بعـد عنـه، فغيـر صـحيح؛ :الرد على المناقشة ْ ُ
ُِب لـم يقـصر، ولـو نـوى سـفر مـا بعـد جـاز أن يقـصر، فعلـم ألنه لو نوى سفر ما قر

  .)٦(أن حكم ما قرب قد يخالف حكم ما بعد

                                                           
، كتــاب إقامــة الــصالة والــسنة فيهــا، بــاب فــي فــرض )١/٣٤٣(أخرجــه ابــن ماجــه فــي الــسنن   )١(

، كتاب الصالة، باب الجمعة فـي )١/٢٨٠(، وأبو داود في السنن )١٠٨٢(الجمعة، حديث 
، كتــــــاب الجمعــــــة ، حــــــديث )١/٤١٧(، والحــــــاكم فــــــي المــــــستدرك )١٠٦٩(القــــــرى حــــــديث 

. يث صـــحيح علـــى شـــرط مـــسلم ولـــم يخرجـــاه ، ووافقـــه الـــذهبيحـــد: ، وقـــال الحـــاكم)١٠٣٩(
ـــــن حجـــــر ـــــر : ينظـــــر. وحـــــسن إســـــناده اب ـــــي داود )٢/١٣٩(التلخـــــيص الحبي ، و صـــــحيح أب

)٤/٢٣٥.(  
  ).٢/٢٤٢(المغني : ينظر  )٢(
، وعــون )٣/٢٧٤(، ونيـل األوطــار )٤/٢٢١(، وشــرح الــسنة )١/٢٤٥(معــالم الـسنن : ينظـر  )٣(

  ).٣/٢٨١(المعبود 
  ).٢/٩٢٢(التجريد : ينظر  )٤(
  ).٣/٤٣(البناية : ينظر  )٥(
  ).٢/٤٠٧(الحاوي الكبير : ينظر  )٦(
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كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى :  عــن جعفــر بــن برقــان، قــال:الــدليل الثــامن
ً ينتقلــون، فــأمر علــيهم أميــرا )١(أيمــا أهــل قريــة ليــسوا بأهــل عمــود"عــدي بــن عــدي  

  .)٢("يجمع بهم
  .ل العمود المراد به أهل الخيم، وهذا نص في المسألة أه:وجه االستدالل

ُأنه رأي عمر بن عبد العزيز، وليس بحجة: الرد على وجه االستدالل
)٣( .  

الجمعـة «: � قـال رسـول اهللا:  عن أم عبـد اهللا الدوسـية، قالـت:الدليل التاسع
  .)٤(»ٕواجبة على كل قرية فيها إمام، وان لم يكونوا إال أربعة

 الحــــديث نــــص فــــي مــــسألتنا، وأن كــــل قريــــة يجــــب عليهــــا :لوجــــه االســــتدال
  .الجمعة

  .)٥( أن الحديث لم يصح:الرد على وجه االستدالل
 ال جمعـــــة وال تـــــشريق إال فـــــي مـــــصر جـــــامع، وهـــــو مـــــذهب :القـــــول الثـــــاني

 والحــسن )٨(، وهــو مــروي عــن علــي بــن أبــي طالــب)٧(ٌ وقــول عنــد المالكيــة)٦(الحنفيــة
                                                           

: ويقــال. والــشيء الــذي يــسند إليــه عمــاد، وجمــع العمــاد عمــد. أســندته: عمــدت الــشيء: يقــال  )١(
ويقــال . والعمــود مــن خــشب أو حديــد، والجمــع أعمــدة، ويكــون ذلــك فــي عمــد الخبــاء. عمــود وعمــد

معجـم مقـاييس اللغـة : ينظـر. هم أهـل عمـود، وأهـل عمـاد: ين ال ينزلون غيرهاألصحاب األخبية الذ
  ).٢/٤٢٨(، والمصباح المنير )٤/١٣٧(

، كتـاب الجمعـة ، مـن كـان يـرى الجمعـة فـي )١/٤٤٠(أخرجه ابـن أبـي شـيبة فـي المـصنف   )٢(
، كتـاب الجمعـة، بـاب )٣/٢٥٤(، والبيهقي في السنن الكبـرى )٥٠٦٩(القرى وغيرها حديث 

  ). ٥٦١٤(العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، حديث 
  ).٦/١٨٨(عمدة القاري : ينظر  )٣(
، كتـــاب الجمعـــة، بـــاب الجمعـــة علـــى أهـــل القريـــة، )٢/٣١٢(أخرجـــه الـــدارقطني فـــي الـــسنن   )٤(

، كتاب الجمعة، باب العـدد الـذين إذا )٣/٢٥٤(، والبيهقي في السنن الكبر )١٥٩٢(حديث 
ال يـصح هــذا عــن : ، قــال الــدارقطني)٥٦١٦( فــي قريــة وجبـت علــيهم الجمعــة، حـديث كـانوا

وضــعفه ابــن . الزهــري، كــل مــن رواه عنــه متــروك، والزهــري ال يــصح ســماعه مــن الدوســية
، وخالصة األحكـام )٢/١٠٤(األحكام الوسطى : ينظر. الخراط والنووي وابن الملقن وغيرهم

  ).٤/٥٩٨(، والبدر المنير )٢/٧٧٠(
  ).٦/١٨٨(عمدة القاري : ينظر  )٥(
، )١/٨٢(، والهداية )١/٢٥٩(بدائع الصنائع : ينظر. شرط صحة: وهو شرط وجوب، وقيل  )٦(

  ).١/٢١٧(وتبيين الحقائق 
، والثمــر الــداني )١/٢٥٩(، والفواكــه الــدواني )١/٢٤٩(الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة : ينظــر  )٧(

  ).٢٣٣(ص
المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القرشــي الهاشــمي، أبــو هــو علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد   )٨(

 ولـــم ���� ربـــي فــي حجـــر النبــي. ًالحــسن، أول النــاس إســـالما فــي قـــول كثيــر مـــن أهــل العلــم
 =يفارقـه، وشـهد معـه المــشاهد إال غـزوة تبـوك، ولــد قبـل البعثـة بعـشر ســنين، قتلـه ابـن ملجــم
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  .)٤)(٣(ٕ وابراهيم)٢( وابن سيرين)١(البصري
ال جمعـة وال تـشريق إال : "ً عـن علـي عليـه الـسالم مرفوعـا:أدلة القـول الثـاني

  .)٥("في مصر جامع
  . ظاهر وجه االستدالل من الحديث باشتراط المصر:وجه االستدالل

، ثم ال يصح ألبي )٦(ً لم يصح هذا الحديث مرفوعا:الرد على وجه االستدالل
ً يقول لو أن إمامـا أقـام الحـدود، وقاضـيا نفـذ األحكـام فـي حنيفة االستدالل به؛ ألنه ً

قرية وجب إقامة الجمعة فيها، ولو خرج عن المصر اإلمام والقاضي ولم يـستخلفا، 
  .)٧(لم تلزمهم إقامة الجمعة، فلم يعتمد على ظاهر الخبر في اعتبار المصر

  

                                                                                                                                             
تهـذيب األسـماء : ينظـر. ينفي الكوفة ليلة األحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربع=

  ).٤/٤٦٤(، واإلصابة في تمييز الصحابة )١/٣٤٤(واللغات 
هــو  اإلمــام المــشهور المجمــع علــى جاللتــه فــي كــل فــن، أبــو ســعيد الحــسن بــن أبــي الحــسن   )١(

مــولى جميـــل بــن قطبـــة، ولــد الحـــسن : يــسار التــابعي البـــصري، مــولى زيـــد بــن ثابـــت، وقيــل
تهـذيب األسـماء : ينظـر. ن الخطـاب، تـوفي سـنة عـشر ومائـةلسنتين بقيتا من خالفة عمر بـ

  ).٤/٥٦٣(، وسير أعالم النبالء )١/١٦١(واللغات 
هو اإلمام في التفسير، والحديث، والفقه، وتعبير الرؤيـا، والمقـدم فـي الزهـد والـورع محمـد بـن   )٢(

 ســيرين األنـــصاري، مـــولى أنـــس بـــن مالـــك رضــي اهللا عنـــه، كاتبـــه علـــى عـــشرين ألـــف درهـــم
فأداهـا وعتـق، أدرك ابـن سـيرين ثالثـين مـن الــصحابة، ولـد لـسنتين بقيتـا مـن خالفـة عثمــان، 

تهــذيب األســماء واللغــات : ينظــر. ومــات بالبــصرة ســنة عــشر ومائــة بعــد الحــسن بمائــة يــوم
  ).٤/٦٠٦(، وسير أعالم النبالء )١/٨٢(

يـد بـن قـيس بـن األسـود بـن هو اإلمـام، الحـافظ، فقيـه أهـل الكوفـة، أبـو عمـران إبـراهيم بـن يز  )٣(
ُعمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك النخعي الكوفي، روي عن الشعبي أنه قـال حـين  . ًما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه، ولد سنة خمـسين، ومـات سـنة سـت وتـسعين: توفي النخعي

  ).٤/٥٢٠(، وسير أعالم النبالء )١/١٠٤(تهذيب األسماء واللغات : ينظر
  ).٢/٢٤٦(، و المغني )٤/٥٠٥(، والمجموع )١/٩٤٣(رح التلقين ش: ينظر  )٤(
ضـعفه أحمـد بـن : قـال النـووي. ، باب صـالة العيـدين)٦٠(أخرجه أبو يوسف في اآلثار ص  )٥(

ـــل، وآخـــرون، وهـــو منقطـــع خالصـــة األحكـــام : ينظـــر. ًغريـــب مرفوعـــا: وقـــال الزيلعـــي. حنب
  ).٤/٥٩١(، و البدر المنير )٢/١٩٥(، ونصب الراية )٢/٧٦٥(

  ).٣/٣٧٨(، ونيل األوطار )٢/٤٥٧(، وفتح الباري البن حجر )٤/٤٨٨(المجموع : ينظر) ٦(
  ).٢/٤٠٧(الحاوي الكبير : ينظر  )٧(
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 تـشريق إال ال جمعـة وال: " عن علي رضي اهللا تعالى عنه، قال:الدليل الثاني
  .)١(، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة"في مصر جامع

 كمـا هـو الـرد علـى الـدليل الـسابق، أنـه ال يـصح االسـتدالل :الرد علـى الـدليل
  .)٢(به عند أبي حنيفة، كما سبق

كـــان النـــاس ينتـــابون يـــوم :  قالـــت�  عـــن عائـــشة زوج النبـــي:الـــدليل الثالـــث
ون فــي الغبــار يــصيبهم الغبــار والعــرق؛ فيخــرج الجمعــة مــن منــازلهم والعــوالي، فيــأت

لو أنكم «: � ٌ إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي� َمنهم العرق، فأتى رسول اهللا
  .)٣(»تطهرتم ليومكم هذا

 لو كانت الجمعة واجبة على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكـانوا :وجه االستدالل
ًيحضرون جميعا

)٤(.  
 فــي هـذا مــا يــدل علــى وجــوب الجمعــة علــى  لــيس:الــرد علــى وجــه االســتدالل

  .)٥( لهم بشهود الجمعة� من كان خارج المصر، فإنه ليس فيه أمر النبي
 أن الــصحابة حــين فتحــوا األمــصار والقــرى مــا اشــتغلوا بنــصب :الــدليل الرابــع

المنابر وبناء الجوامع إال في األمصار والمدن، وذلك اتفاق مـنهم علـى أن المـصر 
، وألن الجمعــــة مــــن أعظــــم الــــشعائر فتخــــتص بمكــــان إظهــــار مــــن شــــرائط الجمعــــة
  . )٦(الشعائر وهو المصر

                                                           
، وعبـــد الـــرزاق فـــي المـــصنف )٢٩٩٠(، حـــديث)٤٣٨(أخرجـــه ابـــن الجعـــد فـــي المـــسند ص  )١(

ــــرى الــــصغار، حــــديث )٣/٣١٠،١٦٨،١٦٧( ، ٥١٧٧، ٥١٧٥(، كتــــاب الجمعــــة، بــــاب الق
ال جمعــة، وال : ، كتــاب الجمعــة، مــن قــال)١/٤٣٩(وابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف ) ٥٧١٩

، كتاب )٣/٢٥٤(، والبيهقي في السنن الكبرى )٥٠٥٩(تشريق إال في مصر جامع، حديث 
قــال ). ٥٦١٥(الجمعــة، بــاب العــدد الــذين إذا كــانوا فــي قريــة وجبــت علــيهم الجمعــة، حــديث 

، وما صح من آثار الصحابة في الفقـه )١/٢١٤(دراية ال: ينظر. إسناده صحيح: ابن حجر
)١/٤٦٦.(  

  ).٢/٤٠٧(الحاوي الكبير : ينظر  )٢(
، كتاب الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب، حديث )٢/٦(أخرجه البخاري   )٣(

)٩٠٢.(  
  ).٦/١٩٩(عمدة القاري : ينظر  )٤(
  ).٨/١٦٧(فتح الباري البن رجب : ينظر  )٥(
  ).١/٢٥٩(، وبدائع الصنائع )٢/٢٣(المبسوط : ينظر  )٦(
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ــيهم أنــه ال يــسلم لهــم، وقــد ثبــت خــالف :الــرد علــى الــدليل  يمكــن أن يــرد عل
  !الصحابة في المصر فكيف يستدل على إجماعهم؟

ليس علـى أهـل القـرى جمعـة، إنمـا الجمـع علـى : " قال حذيفة:الدليل الخامس
  .)١(" مثل المدائنأهل األمصار،

ُ تخصيص العبادات بمكان دون مكان ال يعلم إال مـن طريـق :وجه االستدالل
وألنهـــا لــو وجبـــت علــى أهـــل القــرى كوجوبهـــا علــى أهـــل األمــصار ألمـــر . التوقيــف

ْ بــذلك واألئمــة بعــده، ولــو فعلــوا ذلــك لنقــل مــن طريــق االستفاضــة، فلمــا لــم � النبــي  ُ
ينقل دل على أنه ال يصح فع   .)٢(لهاُ
 أن القـول بوجوبهـا علـى أهـل القـرى قـال بـه بعـض :الرد على وجه االستدالل

  .الصحابة، كما سبق ذكره
ــار  هــو قــول الجمهــور القائــل بــشرط القريــة فــي صــالة الجمعــة؛ :القــول المخت

  :ألمور
  . لقول األدلة الدالة عندهم على اشتراط القرية في الجمعة-
  .في مقابل القول األول ضعف أدلة القول الثاني وقلتها -
  . أن الوقع عند الحنفية في بالد الهند وغيرها إقامة الجمعة في القرى الكبيرة-
  . كثرة تعاريفهم للمصر وعدم انضباطه عندهم في المذهب؛ دليل على ضعفه-
  
  
  
 

                                                           
ال جمعـــة، وال : ، كتـــاب الجمعـــة، مـــن قـــال)١/٤٣٩(أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة فـــي المـــصنف   )١(

، ولوين، في جزء فيه حديث المصيـصي لـوين )٥٠٦٠(تشريق إال في مصر جامع، حديث 
ولم أقف على من صححه). ٧٤(حديث ) ٨٧(ص َ.  

  ).١/٢١٧(وتبيين الحقائق ، )٢/٩٢٠(التجريد : ينظر  )٢(
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  الـمبحث الثالث
  رةمعاصات الالتطبيق

  :وفيه ثالثة فروع  

ْحكــم المراكــز الحدوديــة : الفــرع األول ومعــسكرات الجيــوش هــل تجــب علــيهم ُ

  الجمعة؟

 هـــي التـــي تكـــون فـــي حـــدود البلـــد ألجـــل الخـــروج :المـــراد بـــالمراكز الحدوديـــة
والدخول للـبالد، والمعـسكرات العـسكرية للجـيش وغيرهـا، وهـذه المراكـز والمعـسكرات  
ليست بقرية كما عرفها الجمهور، وكذلك تفتقد إلى االستيطان، فال يجوز لمنسوبي 

كز لديكم إقامة صالة الجمعة بمفردهم، وليست واجبة علـيهم، ولكـن علـيهم أن المرا
يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعـة، إن كانـت قريبـة 
ٕمــنهم، وان لــم يكـــن حــولهم مــساجد تقـــام فيهــا صـــالة الجمعــة مــن أهـــل البلــد فـــإنهم 

ًيصلون ظهرا
)١(.  

ي خارج البلد وتبعد عنه ويقـيم فيهـا نـاس للحراسـة المزارع الت: الفرع الثاني

  .وغيرها

ًالمـــزارع معروفـــة، وغالبـــا مـــا تكـــون بعيـــدة عـــن البنيـــان مـــسافة قـــصر، ويعمـــل فيهـــا 
النـاس للزراعــة، وأهــل البلــد ال يقيمـون فيهــا، بــل يأتونهــا فـي األســبوع مــرة أو مــرتين 

ن، إنمـــا إقامـــة حـــسب الحاجـــة، والعمـــال فيهـــا ليـــسوا بمـــستوطنين فـــي محـــل اســـتيطا
هـا، كمـا أنهـا مؤقتة للحراسة أو غيرها، والذي يجلـس فيهـا هـم العمـال للحراسـة وغير

 القريـة التـي اشـترطها الفقهـاء، فـال يجـب علـى هـؤالء الجمعـة، اسـمال تنطبق عليها 
ًوعلــيهم أن يــصلوها ظهــرا، وأمــا إذا كانــت المزرعــة يــستوطنها أهلهــا، ويقيمــون فيهــا 

                                                           
  ).١/٣٨٨(، وشرح عمدة الفقه )٧/٦٠(فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية : ينظر  )١(
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ًصيفا وشتاء، وهم    .)١(ثالثة فأكثر وجب عليهم أن يقيموا الجمعةً
  هل يجب إقامة الجمعة على أهل السجن؟: الفرع الثالث

الـسجن معـروف، وهـو الحــبس الـذي يحـبس بــه مـن كـان عليــه قـضية أيـا كــان  ُ
ً، وتختلـــف الـــسجون فـــي مواقعهـــا، وغالبـــا مـــا يكـــون خـــارج البلـــد، وقـــد يكـــون اســـمها

وأنـه لـم يـرد عـن الـسلف مـع أنـه كـان :  العلمـاءداخله، وقد قـال بعـدم جوازهـا بعـض
في السجون أقوام مـن العلمـاء المتـورعين، والغالـب أنـه يجتمـع معهـم أربعـون وأكثـر 

ووجـه عـدم . ًموصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعـة، فلـو كـان ذلـك جـائزا لفعلـوه
  . )٢(جواز إقامتها في السجن أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار

* *  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                           
فتــاوى نــور : ينظــر. ٕوان تيــسر لكــم الــصالة فــي الجوامــع الموجــودة فالحمــد هللا: قــال ابــن بــاز  )١(

لح ، ومجمـــوع فتـــاوى ورســـائل فـــضيلة الـــشيخ محمـــد بـــن صـــا)١٣/١٤٧،١٤٨(علـــى الـــدرب 
  ).١٦/٧٢(العثيمين 

ومــن أمكنــه الحــضور ألداء صــالة الجمعــة فــي مــسجد الــسجن إذا كــان فيــه : وقــال ابــن بــاز  )٢(
ًمـسجد تقـام فيـه صـالة الجمعـة صـالها مــع الجماعـة، واال فإنهـا تـسقط عنـه ويـصليها ظهــرا ٕ .

، و مجمــوع فتــاوى العالمــة )٣/١٣(فتــاوى ورســائل ســماحة الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم : ينظــر
  ).١٢/١٥٦(عبد العزيز بن باز 
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  :خاتمة البحث

ٍالقرية كل مكان اتصلت به األبنية، وخال من حاكم شرعي، وأسواق � .  
القرية شرط صحة لصالة الجمعـة، وهـو مـا يلـزم المكلـف تحـصيله حتـى تـصح  �

  .منه صالة الجمعة
  .سبب اختالف الفقهاء في شرط القرية هي القرائن المحيطة بها �
افر، وال علــى أهـل الخـيم الرحــل، أجمـع العلمـاء أن الجمعـة ال تجــب علـى المـس �

  .كما أجمع العلماء على وجوب الجمعة على أهل األمصار
  .ال تجب الجمعة على المراكز الحدودية، والمعسكرات الخارجية �
  .ال تجب الجمعة على أهل المزارع التي خارج البلد �
 .ال تجب الجمعة على أهل السجن �

* *  
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  الـمصادر والـمراجع
  .كريمالقرآن ال )١
  ،� المـــــسند الـــــصحيح المختـــــصر بنقـــــل العـــــدل عـــــن العـــــدل إلـــــى رســـــول اهللا )٢

ـــــف ـــــسابوري : المؤل ـــــو الحـــــسين القـــــشيري الني ـــــن الحجـــــاج أب ـــــوفى(مـــــسلم ب : المت
 –دار إحيـاء التـراث العربـي : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر: ، تحقيق)هـ٢٦١

  .بيروت
وســــننه وأيامــــه  � الجــــامع المــــسند الــــصحيح المختــــصر مــــن أمــــور رســــول اهللا )٣

محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداهللا البخــاري الجعفــي، :  المؤلــفصــحيح البخــاري،
مـصورة عـن (دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: تحقيق

  . هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة) السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
بــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد أ:  المؤلــفالــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، )٤

أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، : ، تحقيــــق)هـــــ٣٩٣: المتــــوفى(الجــــوهري الفــــارابي 
            -   هــــــــــ١٤٠٧الرابعـــــــــة :  بيـــــــــروت الطبعـــــــــة–دار العلـــــــــم للماليـــــــــين : الناشـــــــــر
 . م١٩٨٧

          أحمـــد بــن فـــارس بــن زكريـــاء القزوينــي الـــرازي، :  المؤلــفمعجــم مقــاييس اللغـــة، )٥
: عبــد الــسالم محمــد هــارون، الناشــر: ، تحقيــق)هـــ٣٩٥: المتــوفى(أبــو الحــسين 

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر عام النشر
أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده :  المؤلــفالمحكــم والمحــيط األعظــم، )٦

دار الكتــــب : عبــــد الحميــــد هنــــداوي، الناشــــر: ، تحقيــــق)هـــــ٤٥٨: ت(المرســــي 
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، :  بيروت الطبعة–العلمية 

أحمــد بــن محمــد بــن علــي :  المؤلــفالمــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر، )٧
المكتبـــة : ، الناشـــر)هــــ٧٧٠نحـــو : المتـــوفى(الفيـــومي ثـــم الحمـــوي، أبـــو العبـــاس 

 . بيروت–العلمية 
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إبـراهيم بـن إسـماعيل :  المؤلـفكفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغـة العربيـة، )٨
َ األجـدابي، أبـو إسـحاق الطرابلـسي بن عبـد اهللا اللـواتي بن أحمد ْ نحـو : المتـوفى(َ

ــــي حــــسين، الناشــــر: ، تحقيــــق)هـــــ٤٧٠ ــــسائح عل ــــشر : ال دار اقــــرأ للطباعــــة والن
 . الجماهيرية الليبية- طرابلس -والترجمة 

عياض بن موسى بن عياض بن :  المؤلفمشارق األنوار على صحاح اآلثار، )٩
المكتبـة : دار النـشر) هــ٥٤٤ :المتـوفى(عمرون اليحصبي السبتي، أبـو الفـضل 

 .العتيقة ودار التراث
لمبـارك مجد الدين أبو الـسعادات ا:  المؤلفالنهاية في غريب الحديث واألثر، )١٠

بــن األثيــر  بــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري بــن محمــد بــن محمــد  بــن محمــد
ـــــوفى( ـــــة : ، الناشـــــر)هــــــ٦٠٦: المت ـــــة العلمي  -هــــــ ١٣٩٩    بيـــــروت،-المكتب

 . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوي : قم، تحقي١٩٧٩
ـــــفالقـــــاموس المحـــــيط، )١١ ـــــوب :  المؤل ـــــن يعق ـــــو طـــــاهر محمـــــد ب ـــــدين أب مجـــــد ال

مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤســسة : ، تحقيــق)هـــ٨١٧: المتــوفى(الفيروزآبــادي 
مؤســسة الرســالة للطباعــة : ُمحمــد نعــيم العرقــسوسي، الناشــر: الرســالة بإشــراف

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان الطبعة–والنشر والتوزيع، بيروت 
أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القزوينـــي الـــرازي، أبـــو :  المؤلـــفحليـــة الفقهـــاء، )١٢

عبــد اهللا بــن عبــد المحــسن التركــي، . د: ، تحقيــق)هـــ٣٩٥: المتــوفى(الحــسين 
 -هـــــ ١٤٠٣(األولــــى :  بيــــروت الطبعــــة–الــــشركة المتحــــدة للتوزيــــع : الناشــــر
 ).م١٩٨٣

نــــشوان بــــن ســــعيد :  المؤلــــف ودواء كــــالم العــــرب مــــن الكلــــوم،شــــمس العلــــوم )١٣
 -د حـسين بـن عبـد اهللا العمـري: حقيـق، ت)هــ٥٧٣: المتـوفى(الحميري اليمني 

دار الفكـــر  :  د يوســـف محمـــد عبـــد اهللا، الناشـــر-مطهـــر بـــن علـــي اإلريـــاني 
األولــى، : الطبعــة)  ســورية-دمــشق (، دار الفكــر ) لبنــان-بيــروت (المعاصــر 

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠
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محمــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفــضل، جمــال الــدين :  المؤلــفلــسان العــرب، )١٤
دار : ، الناشــر)هـــ٧١١: المتــوفى(ابــن منظــور األنــصاري الرويفعــي اإلفريقــي 

 . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت الطبعة–صادر 
أحمــد فــارس أفنــدي، صــاحب الجوائـــب، :  المؤلــفالجاســوس علــى القــاموس، )١٥

 .هـ١٢٩٩:  قسطنطينية عام النشر–جوائب مطبعة ال: الناشر
مؤصـل ببيـان العالقـات بـين (المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم  )١٦

محمـد حـسن حـسن . د:  المؤلـف،)ألفاظ القرآن الكريم بأصـواتها وبـين معانيهـا
 . م٢٠١٠األولى، :  القاهرة الطبعة–مكتبة اآلداب : جبل، الناشر

أبــو عبــد اهللا :  المؤلــفالجوامــع لتــاج الــدين الــسبكي،تــشنيف المــسامع بجمــع  )١٧
) هــ٧٩٤: المتوفى(بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي الشافعي 

ــــق ــــز : دراســــة وتحقي ــــة -د ســــيد عبــــد العزي ــــد اهللا ربيــــع، المدرســــان بكلي  د عب
مكتبــة قرطبــة للبحــث : الدراســات اإلســالمية والعربيــة بجامعــة األزهــر، الناشــر

 - هــ ١٤١٨األولـى، :  توزيـع المكتبـة المكيـة الطبعـة-ٕي واحياء التراث العلم
 . م١٩٩٨

أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن :  المؤلفشرح تنقيح الفصول، )١٨
طــه عبــد : ، تحقيــق)هـــ٦٨٤: المتــوفى(عبــد الــرحمن المــالكي الــشهير بــالقرافي 

 ١٣٩٣األولى، : بعةشركة الطباعة الفنية المتحدة الط: الرؤوف سعد، الناشر
 . م١٩٧٣ -هـ 

روضـة النــاظر وجنــة المنـاظر فــي أصــول الفقـه علــى مــذهب اإلمـام أحمــد بــن  )١٩
أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة :  المؤلفحنبل،

الجمــــاعيلي المقدســــي ثــــم الدمــــشقي الحنبلــــي، الــــشهير بــــابن قدامــــة المقدســــي 
: عـةّة الريان للطباعة والنشر والتوزيع الطبمؤسس: ، الناشر)هـ٦٢٠: المتوفى(

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية 
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محمــد األمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد :  المؤلــفمــذكرة فــي أصــول الفقــه، )٢٠
مكتبة العلوم والحكم، : ، الناشر)هـ١٣٩٣: المتوفى(القادر الجكني الشنقيطي 

 .م٢٠٠١الخامسة، : المدينة المنورة الطبعة
عبـــــد اهللا بـــــن إبـــــراهيم العلـــــوي :  المؤلـــــفنـــــشر البنـــــود علـــــى مراقـــــي الـــــسعود، )٢١

مطبعة فضالة :  أحمد رمزي، الناشر-الداي ولد سيدي بابا : الشنقيطي تقديم
 .بالمغرب

:  المؤلــفاألصــل الجــامع إليــضاح الــدرر المنظومــة فــي ســلك جمــع الجوامــع، )٢٢
، )هــــ١٣٤٧بعـــد : المتـــوفى(حـــسن بـــن عمـــر بـــن عبـــد اهللا الـــسيناوني المـــالكي 

 .م١٩٢٨األولى، : مطبعة النهضة، تونس الطبعة: الناشر
الحسين بن علـي بـن حجـاج بـن علـي، حـسام :  المؤلفالكافي شرح البزودي، )٢٣

َالــدين الــسغناقي  ْ )فخــر الــدين ســيد محمــد قانــت، : ، تحقيــق) هـــ٧١١: المتــوفى
 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األولى، : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الطبعة: الناشر

محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبــو :  المؤلـفالعنايـة شـرح الهدايـة، )٢٤
عبـــد اهللا ابـــن الـــشيخ شـــمس الـــدين ابـــن الـــشيخ جمـــال الـــدين الرومـــي البـــابرتي 

 .دار الفكر: ، الناشر)هـ٧٨٦: المتوفى(
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد :  المؤلفالبناية شرح الهداية، )٢٥

: ، الناشــر)هـــ٨٥٥: المتــوفى(غيتــابي الحنفــي بــدر الــدين العينــي بــن حــسين ال
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى، :  بيروت، لبنان الطبعة-دار الكتب العلمية 

محمـد بـن فرامـرز بـن علـي الـشهير :  المؤلفدرر الحكام شرح غرر األحكام، )٢٦
دار إحيـاء : ، الناشـر)هــ٨٨٥: المتـوفى( خـسرو - أو منال أو المولى -بمال 

 .الكتب العربية
عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن :  المؤلــفمجمــع األنهــر فــي شــرح ملتقــى األبحــر، )٢٧

، )هـــــ١٠٧٨: المتــــوفى(يعــــرف بــــداماد أفنــــدي ، ســــليمان المــــدعو بــــشيخي زاده
 .دار إحياء التراث العربي: الناشر
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محمـد بـن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي :  المؤلـفالمختصر الفقهي البـن عـرف، )٢٨
حــــافظ عبــــد . د: ، تحقيــــق) هـــــ٨٠٣: المتــــوفى(و عبــــد اهللا المــــالكي، أبــــالتونــــسي 

ـــر، الناشـــر ـــرحمن محمـــد خي ـــة : ال ـــف أحمـــد الخبتـــور لألعمـــال الخيري مؤســـسة خل
 . م٢٠١٤ -  هـ ١٤٣٥األولى، : الطبعة

شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا :  المؤلــفمواهــب الجليــل فــي شــرح مختــصر خليــل، )٢٩
المعــروف بالحطــاب محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلــسي المغربــي، 

ـــوفى(الرعينـــي المـــالكي  ـــة، : دار الفكـــر الطبعـــة: ، الناشـــر)هــــ٩٥٤: المت الثالث
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

محمــد بــن عبــد اهللا الخرشــي المــالكي :  المؤلــفشــرح مختــصر خليــل للخرشــي، )٣٠
 . بيروت–دار الفكر للطباعة : ، الناشر)هـ١١٠١: المتوفى(أبو عبد اهللا 

-أحمد بن غـانم :  المؤلفلة ابن أبي زيد القيرواني،الفواكه الدواني على رسا )٣١
 بــــن ســــالم ابــــن مهنــــا، شــــهاب الــــدين النفــــراوي األزهــــري المــــالكي -)أو غنــــيم(
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر تاريخ النشر: ، الناشر)هـ١١٢٦: المتوفى(

زكريا بن محمـد بـن أحمـد بـن :  المؤلفالغرر البهية في شرح البهجة الوردية، )٣٢
: ، الناشـر)هــ٩٢٦: المتـوفى(نصاري، زين الدين أبو يحيى الـسنيكي زكريا األ

 .المطبعة الميمنية
هــو شــرح للمؤلــف علــى كتابــه هــو مــنهج (فــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــالب  )٣٣

زكريـا :  المؤلـف،)الطالب الذي اختصره، المؤلف من منهاج الطـالبين للنـووي
 يحيـــى الـــسنيكي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكريـــا األنـــصاري، زيـــن الـــدين أبـــو

: دار الفكـــــــــر للطباعـــــــــة والنـــــــــشر الطبعـــــــــة: ، الناشـــــــــر)هــــــــــ٩٢٦: المتـــــــــوفى(
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

أحمد بن محمد بن علـي بـن حجـر :  المؤلفتحفة المحتاج في شرح المنهاج، )٣٤
علـــى عـــدة نـــسخ بمعرفـــة لجنـــة مـــن العلمـــاء، : ُالهيتمـــي، روجعـــت وصـــححت

صطفى محمـــد، عــــام المكتبـــة التجاريـــة الكبـــرى بمـــصر لـــصاحبها مـــ: الناشـــر
 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: النشر
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أحمد بن محمد بن علي بـن حجـر الهيتمـي الـسعدي :  المؤلفالمنهاج القويم، )٣٥
، )هــــ٩٧٤: المتـــوفى(األنـــصاري، شـــهاب الـــدين شـــيخ اإلســـالم، أبـــو العبـــاس 

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر
عبد :  المؤلفرح أخصر المختصرات،كشف المخدرات والرياض المزهرات لش )٣٦

، )هــ١١٩٢: المتـوفى(الرحمن بن عبد اهللا بـن أحمـد البعلـي الخلـوتي الحنبلـي 
 لبنــان -دار البــشائر اإلســالمية : تحقيــق محمــد بــن ناصــر العجمــي، الناشــر

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣األولى، : بيروت الطبعة
صالح الـدين منصور بن يونس بن :  المؤلفكشاف القناع عن متن اإلقناع، )٣٧

دار : ، الناشـــر)هــــ١٠٥١: المتـــوفى(بـــن حـــسن بـــن إدريـــس البهـــوتي الحنبلـــي 
 .الكتب العلمية

: المؤلــفدقـائق أولـي النهــى لـشرح المنتهـى المعــروف بـشرح منتهـى اإلرادات،  )٣٨
منــصور بــن يــونس بــن صــالح الــدين بــن حــسن بــن إدريــس البهــوتي الحنبلــي 

 -هـــــ ١٤١٤األولـــى، : طبعــــةعـــالم الكتـــب ال: ، الناشــــر)هــــ١٠٥١: المتـــوفى(
 .م١٩٩٣

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابـن :  المؤلفالمبدع في شرح المقنع، )٣٩
دار الكتـــب : ، الناشـــر)هــــ٨٨٤: المتـــوفى(مفلـــح، أبـــو إســـحاق، برهـــان الـــدين 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، :  لبنان الطبعة–العلمية، بيروت 
: ميم اإلحسان المجددي البركتـي، الناشـرمحمد ع:  المؤلفالتعريفات الفقهية، )٤٠

 -هــــ ١٤٠٧إعـــادة صـــف للطبعـــة القديمـــة فـــي باكـــستان (دار الكتـــب العلميـــة 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة) م١٩٨٦

شـهاب الـدين :  المؤلفشرح زروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني، )٤١
لفاسـي، المعـروف أبو العباس أحمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عيـسى البرنـسي ا

دار : أحمـــد فريـــد المزيـــدي، الناشـــر: اعتنـــى بـــه) هــــ٨٩٩: المتـــوفى(بــــ زروق 
 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األولى، :  لبنان الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 
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أبـــو محمـــد جـــالل :  المؤلـــفعقـــد الجـــواهر الثمينـــة فـــي مـــذهب عـــالم المدينـــة، )٤٢
: المتوفى(عدي المالكي الدين عبد اهللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي الس

دار الغــرب : حميــد بــن محمــد لحمــر، الناشــر. د. أ: دراســة وتحقيــق) هـــ٦١٦
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األولى، :  لبنان الطبعة–اإلسالمي، بيروت 

أبو عمر يوسف بـن عبـد اهللا بـن محمـد :  المؤلفالكافي في فقه أهل المدينة، )٤٣
محمـد : ، تحقيـق)هــ٤٦٣: المتـوفى(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبـي ا

مكتبة الريـاض الحديثـة، الريـاض، : محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : المملكة العربية السعودية الطبعة

مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك بـــن عـــامر األصـــبحي المــــدني :  المؤلـــفالمدونـــة، )٤٤
 -هــ ١٤١٥األولى، : عةدار الكتب العلمية الطب: ، الناشر)هـ١٧٩: المتوفى(

 .م١٩٩٤
: المؤلـف حاشية البجيرمـي علـى الخطيـب، ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب )٤٥

ّســــــليمان بــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــر البجيرمــــــي المــــــصري الــــــشافعي  ِ َ ْ َ ــــــوفى(ُ : المت
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر تاريخ النشر: ، الناشر)هـ١٢٢١

ة علــى فــتح المعــين هــو حاشــي(إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين  )٤٦
) المــــشهور بــــالبكري(أبــــو بكــــر :  المؤلــــف،)بــــشرح قــــرة العــــين بمهمــــات الــــدين

دار : ، الناشـر)هــ١٣١٠: المتـوفى(عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي 
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، : الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة

ن المحلــي علــى منهــاج حاشــيتا قليــوبي وعميــرة علــى شــرح العالمــة جــالل الــدي )٤٧
ـــــووي، ـــــدين الن ـــــشيخ محيـــــي ال أحمـــــد ســـــالمة القليـــــوبي : مؤلـــــف الالطـــــالبين لل

 بيـــروت  –دار الفكـــر : ، الناشـــر)هــــ٩٥٧(، وأحمـــد البرلـــسي عميـــرة)هــــ١٠٦٩(
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

زين الدين المنجى بن عثمان بن أسعد ابن :  تصنيفالممتع في شرح المقنع، )٤٨ َ ُ
عبـد الملـك بـن : دراسـة وتحقيـق)  هــ٦٩٥ - ٦٣١(المنجى التنـوخي الحنبلـي 
مكتبـة :  م يطلب من٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : عبد اهللا بن دهيش الطبعة

 . مكة المكرمة-األسدي 
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أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد اهللا بــن :  المؤلــفالكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد، )٤٩
لـشهير أحمد بن محمد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمـشقي الحنبلـي، ا

: دار الكتب العلميـة الطبعـة: ، الناشر)هـ٦٢٠: المتوفى(بابن قدامة المقدسي 
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤األولى، 

عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن أحمــد، أبــو محمــد :  المؤلــفالعــدة شــرح العمــدة، )٥٠
دار الحـديث، القـاهرة تـاريخ : ، الناشـر)هـ٦٢٤: المتوفى(بهاء الدين المقدسي 

 . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤: النشر
محمــــد بــــن صــــالح بــــن محمــــد :  المؤلــــفالــــشرح الممتــــع علــــى زاد المــــستقنع، )٥١

األولـى، : دار ابـن الجـوزي الطبعـة: دار النـشر) هــ١٤٢١: المتوفى(العثيمين 
 . هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢

عبد الرحمن بن محمد بن :  المؤلفحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، )٥٢
           : الطبعــــــــــة)  هـــــــــــ١٣٩٢: المتــــــــــوفى(قاســــــــــم العاصــــــــــمي الحنبلــــــــــي النجــــــــــدي 

 . هـ١٣٩٧ -األولى 
ســراج الــدين عمــر بــن إبــراهيم بــن :  المؤلــفالنهــر الفــائق شــرح كنــز الــدقائق، )٥٣

دار الكتـب : أحمـد عـزو عنايـة، الناشـر: ، تحقيـق)هــ١٠٠٥ت (نجيم الحنفـي 
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى، : العلمية الطبعة

زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، :  المؤلــفالبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، )٥٤
تكملــة البحــر : وفــي آخــره) هـــ٩٧٠: المتــوفى(المعــروف بــابن نجــيم المــصري 

)  هـ١١٣٨ت بعد (الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
 .دار الكتاب اإلسالمي: منحة الخالق البن عابدين، الناشر: وبالحاشية

حمـد بـن أبـي أحمـد، أبـو بكـر عـالء الـدين محمـد بـن أ:  المؤلـفتحفة الفقهـاء، )٥٥
 –دار الكتــب العلميــة، بيــروت : ، الناشــر)هـــ٥٤٠نحــو : المتــوفى(الــسمرقندي 
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، : لبنان الطبعة
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محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس األئمــة السرخــسي :  المؤلــفالمبــسوط، )٥٦
 - هـ ١٤١٤: النشر بيروت تاريخ –دار المعرفة : ، الناشر)هـ٤٨٣: المتوفى(

 .م١٩٩٣
عالء الدين، أبـو بكـر بـن مـسعود :  المؤلفبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )٥٧

دار الكتــب العلميــة : ، الناشــر)هـــ٥٨٧: المتــوفى(بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة

ليــل علـي بـن أبــي بكـر بـن عبـد الج:  المؤلـفالهدايـة فـي شـرح بدايـة المبتــدي، )٥٨
:  تحقيــق،)هـــ٥٩٣: المتــوفى(الفرغــاني المرغينــاني، أبــو الحــسن برهــان الــدين 

 . لبنان– بيروت -حياء التراث العربي إدار : طالل يوسف، الناشر
أبــو : المؤلــف، ڤالمحــيط البرهــاني فــي الفقــه النعمــاني فقــه اإلمــام أبــي حنيفــة  )٥٩

َ بـــن مـــازة المعـــالي برهـــان الـــدين محمـــود بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن عمـــر َ َ
عبـــد الكـــريم ســـامي الجنـــدي، : ، تحقيـــق)هــــ٦١٦: المتـــوفى(البخـــاري الحنفـــي 

 - هـــ ١٤٢٤األولــى، :  لبنــان الطبعــة–دار الكتــب العلميــة، بيــروت : الناشــر
 . م٢٠٠٤

القاضـي عبـد :  المؤلـف جامع العلوم في اصطالحات الفنـون،،دستور العلماء )٦٠
عــــرب عباراتــــه ) هـــــ١٢ق : ىالمتــــوف(النبــــي بــــن عبــــد الرســــول األحمــــد نكــــري 

دار الكتــــب العلميــــة لبنــــان بيــــروت : حــــسن هــــاني فحــــص، الناشــــر: الفارســــية
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة

أبو الوليد محمد بن أحمـد بـن محمـد :  المؤلفبداية المجتهد ونهاية المقتصد، )٦١
، )هــــ٥٩٥: المتـــوفى(بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي الـــشهير بـــابن رشـــد الحفيـــد 

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥:  القاهرة تاريخ النشر–دار الحديث : رالناش
علي بن محمـد بـن عبـد الملـك الكتـامي :  المؤلفاإلقناع في مسائل اإلجماع، )٦٢

حـسن : ، تحقيـق)هــ٦٢٨: المتـوفى(الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطـان 
األولــى، : الفــاروق الحديثـة للطباعــة والنـشر الطبعــة: فـوزي الــصعيدي، الناشـر

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤



  
  
  
  
  

  بدر ناصر مشرع السبيعي ٠د                                                        

-٧٤٧-  

بن المنـذر أبو بكر محمد بن إبراهيم : لمؤلف ااإلشراف على مذاهب العلماء، )٦٣
صــغير أحمــد األنــصاري أبــو حمــاد، : ، تحقيــق)هـــ٣١٩: المتــوفى(النيــسابوري 

:  اإلمارات العربية المتحدة الطبعة-مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة : الناشر
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األولى، 

َهبيـــرة بـــن(يحيـــى بـــن :  المؤلـــفف األئمـــة العلمـــاء،اخـــتال )٦٤ ـــرة ) َُْ محمـــد بـــن هبي
الـسيد : ، تحقيق)هـ٥٦٠: المتوفى(ّالذهلي الشيباني، أبو المظفر، عون الدين 

األولـى، : بيـروت الطبعـة/  لبنـان -دار الكتب العلمية : يوسف أحمد، الناشر
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

تهـذيب سـنن أبـي : شـية ابـن القـيمعون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعـه حا )٦٥
محمــد أشـرف بــن أميـر بــن علـي بــن :  المؤلـفٕداود وايـضاح عللـه ومــشكالته،

               حيـــــــدر، أبـــــــو عبـــــــد الـــــــرحمن، شــــــــرف الحـــــــق، الـــــــصديقي، العظـــــــيم آبــــــــادي 
الثانيـة، :  بيـروت الطبعـة–دار الكتـب العلميـة : ، الناشـر)هـ١٣٢٩: المتوفى(

 . هـ١٤١٥
محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا الـــشوكاني : ؤلـــف المنيـــل األوطـــار، )٦٦

دار : عـصام الـدين الـصبابطي، الناشـر: ، تحقيـق)هــ١٢٥٠: المتوفى(اليمني 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األولى، : الحديث، مصر الطبعة

محيي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن محمـد :  المؤلفشرح السنة، )٦٧
-شــعيب األرنــاؤوط: ، تحقيــق)هـــ٥١٦: المتــوفى(بــن الفــراء البغــوي الــشافعي ا

:  دمـشق، بيـروت الطبعـة-المكتب اإلسـالمي : محمد زهير الشاويش، الناشر
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، 

*  *  * 

  


