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 الصغار والبلدان القرى في الجمعة تعدد منع في الفقهاء أقوال

 "وتحقيق دراسة" الطويل عبداهلل الهادي لجامعها

 الهادي محمد الهادي الطويل
 جامعة سيدي محمد بن عبداهلل، فاس، المغرب

Email: alhadialttaweel@gmail.com 

 الملخص

خراجةةة  بتراثنةةةا العنايةةةة إن  األمةةةة لحضةةةار  اسةةةتمرار   وفيهةةةا الواجبةةةا ، أوجةةةب مةةةن تعةةةد   وا 
 مةا    بةال التة  اأُلّمةة ألنّ  والخلةف  الّسلف بين وربط   وثقافتها، هويتها على وحفاظ   اإلسالمية،

 .لها ُمستقبل ال
 ومنظةوم، منُثور بين كبير  فقهّية ثرو    ترُكوارحمهم اهلل  الّليب ّ  القطر ُعلماء أنّ  غرو   وال 
 العاّمةةةةة والخةةةة ا ن المكتبةةةةا  رفةةةةوف حبيسةةةةة غالبهةةةةا فةةةة  تةةةة الُ  وال ودراسةةةةة ، إخةةةةرا  إلةةةةى تحتةةةةا ُ 

 .والخاّصة
رحمة  اهلل  الطويةل الهةادي: الجةدّ  للشةي  الرسةالة هةذ  وتحقيق دراسةل دفعن  األمر وهذا 

خةةرا  بةة  والّصةةلة البةةرّ  بةةاب مةةن  بةةبع  والت امةةا   بهةةم  والتنويةة  البلةةد بعلمةةاء والتعريةةف تراثةة ، وا 
 .حقوقهم

 وقةة  فةة  انتشةةر  التةة  الصةةغير  القةةر  فةة  الجمعةةة تعةةدد مسةةةلة تتنةةاول الرسةةالة وهةةذ 
 وقةد المسةاجد، إلنشةاء الملحةة والحاجةة وكثةر  السةكان، العمران ، للتوسع نظرا   رحم  اهلل  الشي 
 إلةى اسةتنادا   بةالمنع الشي  رأي وكان السابقة، للمصلحة ذلك  بجوا  مصراتة فقهاء بع  أفتى
 .  للمسلمين لجماعة تفريق في  الصغير  القر  ف  التعدد أنّ 
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 منهجةين والتحليلة  الوصةف  والمنهج البحث، ف  ر يسا   منهجا   التوثيق  المنهج وسةعتمد
 .مساعدين
 

 الجمعة، القر ، الصغار. تعدد، ، منع،أقوال الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي جعل ميراث النبو  للعلماء، واصةطفى لةذلك مةن النةاس أولة  
الفضل األتقياء، والصال  والسالم على سيدنا محمد أشرف الرسل وخاتم األنبيةاء، 

 وعلى آل  األصفياء األنقياء، ومن تبع  إلى يوم الحشر واللقاء.
 أما بعد:

خراجةةةة  تعةةةةد  مةةةةن أوجةةةةب الو   اجبةةةةا ، وفيهةةةةا اسةةةةتمرار  فةةةةلن العنايةةةةة بتراثنةةةةا وا 
لحضةةةةار  األمةةةةة اإلسةةةةالمية، وحفةةةةاظ  علةةةةى ُهويتهةةةةا وثقافتهةةةةا، وربةةةةط  بةةةةين الّسةةةةلف 

 والخلف  ألّن اأُلّمة الت  بال ما   ال ُمستقبل لها.
ترُكوا ثرو   فقهّية كبير  بةين  -رحمهم اهلل-أّن ُعلماء القطر الّليبّ   وال غرو   

ودراسةةةة ، وال تةةة اُل فةةة  غالبهةةةا حبيسةةةة رفةةةوف منثُةةةور ومنظةةةوم، تحتةةةاُ  إلةةةى إخةةةرا  
 المكتبا  والخ ا ن العاّمة والخاّصة.

: المةةةرتمر محةةةاور مةةةن الثالةةةث المحةةةور فةةة  للمشةةةاركة دفعنةةة  األمةةةر وهةةةذا 
 اهلل عبةد الهةادي: الجةدّ  للشةي  الرسةالة هةذ  وتحقيةق بدراسةة وذلةك الفقهةّ ، الجانب
 يمينةة ، خطّةة  بمةةا النةةاس وانتفةةا  بةة ، والّصةةلة البةةرّ  بةةاب مةةن -اهلل رحمةة -الطويةةل

 حقةةةةةوقهم بةةةةةبع  والت امةةةةةا   بهةةةةةم  والتنويةةةةة  الليبةةةةة ّ  القطةةةةةر وبعلمةةةةةاء بةةةةة  والتعريةةةةةف
 .وواجباتهم

وهةذ  الرسةالة تتنةاول مسةةةلة تعةدد الجمعةة فة  القةةر  الصةغير  التة  انتشةةر  
  نظةةةرا  للتوسةةةع العمرانةةة ، والحاجةةةة الملحةةةة إلنشةةةاء -رحمةةة  اهلل- فةة  وقةةة  الشةةةي 

بجةةوا  ذلةةك  للمصةةلحة السةةابقة، وكةةان   المسةةاجد، وقةةد أفتةةى بعةة  فقهةةاء مصةةرات
ريةةق لجماعةةة رأي الشةةي  بةةالمنع اسةةتنادا  إلةةى أّن التعةةدد فةة  القةةر  الصةةغير  فيةة  تف
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وفةق - وقد نقل جملة من نصةو  فقهةاء المةذهب ،للمسلمين، وتشتي   لجماعتهم
 فكان عنوان بحث :  -رأي 

عةةدد الجمعةةة فةة  القةةر  والبلةةدان الصةةغار لجامعهةةا أقةةوال الفقهةةاء فةة  منةةع ت
 .الهادي عبداهلل الطويل "دراسة وتحقيق"

وسةةعتمد فة  هةةذا البحةث المةةنهج التةوثيق  منهجةا  ر يسةةا ، والمةنهج الوصةةف  
 والتحليل  منهجين مساعدين.

 .وتتكون خطة البحث من مقدمة ومبحثين
ورسالت   -رحم  اهلل-التعريف بالشي  الهادي الطويل  المبحث األوليشمل 

، -رحمةة  اهلل-فةة  منةةع تعةةدد الجمعةةة، وفيةة  مطلبةةان: األول فةة  التعريةةف بالشةةي  
 . -رحم  اهلل-ثان : ف  التعريف برسالة الشي  وال

 : النّ  المحقق.المبحث الثان ويتناول 

 أهداف الدراسة

 ظ  من البحث والدراسة،ذي لم ينل حالتعريف بشخصية هذا العلم ال .1
تفةةةا  بهةةةا مةةةن خةةةالل إظهارهةةةا بيةةةان جهةةةود  فةةة  مجةةةال الفقةةة  والفتةةةو ، واالن .2

 األدب  والشرع . علما ناونشرها، إيفاء  بحق 
           

ورسالته في ل: التعريف بالشيخ الهادي الطويل رحمه اهلل المبحث األو

 منع تعدد الجمعة

 اهلل المطلب األول: التعريف بالشيخ رحمه

 اسمه ومولده ونشأته:  أواًل/
هةةو الفقيةة  الفرضةةّ  الهةةادي بةةن عبةةد اهلل بةةن محمةةد بةةن عبةةد اهلل الطويةةل بةةن 
عبد الحفيظ الملقب بالتريك  بن عل  بن مرمن بن أبو القاسم بةن علة  بةن عمةر 
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بن عل  بن سيدي إبراهيم المحجوب، الذي ينته  نسب  إلى الحسن بن عل  بةن ا
 عن  وفاطمة ال هراء بن  رسول اهلل أب  طالب رض  اهلل

(1). 
م ب اوية المحجوب بمصراتة 1912هة/ 1330عام  -رحم  اهلل-ولد الشي  

فةة  بيةة  علةةم  وصةةالا فكةةان والةةد  إمامةةا  لمسةةجد أبةة  هةةادي بمنطقةةة المحجةةوب، 
مةن عمةر ،   عشةر وأحد أعالمها المعُروفين، وقد توف  والد  وهو ف  سّن السادسةة 

وتةةرك لةة  والدتةة  وشةةقيق  األصةةغر وشةةقيقتي ، فتةةولى رعةةايتهم والقيةةام بشةةرونهم مةةع 
 .(2)صغر سن  وشظف العيش ف  ذلك الوق 

 طلبه للعلم وشيوخه وتالميذه: ثانيًا/
التحق الشي  منذ صغر  ب اوية جد  سيدي إبراهيم المحجوب، فتعلم بها 

آن الكريم على يد الشي  المهدي أحمد أبو مبادئ القراء  والكتابة، وبدأ حفظ  للقر 
نما أخذ علي  ثالثة أربا  من  فقط.  عبد اهلل، ولم يتم علي  حفظ القرآن كامال ، وا 

م، فةةةتم بهةةا حفةةظ 1929هةةة/1348ثةةم رحةةل إلةةى  اويةةة السةةبعة بةة ليتن عةةام 
القرآن الكريم على  يد الشةي  مفتةاا بةن محمةد البكةوش، وأخةذ العلةم فيهةا علةى يةد 

  أحمد بن حامد الفيتوري، ثةم رجةع مةر  أخةر  إلةى  اويةة جةد  سةيدي إبةراهيم الشي
المحجةةةوب، وأخةةةذ عةةةن بعةةة  مشةةةايخها مةةةنهم: الشةةةي  محمةةةد الصةةةفران ، والشةةةي  
أحمد المبسوط، ثم بعد ذلك سافر إلى طرابلس، وبدأ يشتغل فيها، واسةتغل فرصةة 

التركةة ، والشةةةي  إقامتةة  هنةةاك فةةة  األخةةذ عةةن علما هةةةا مةةن أمثةةال: الشةةةي  م حمةةد 
المهةدي أبةو شةعالة، والشةي  علة  المسةةالت ، وغيةرهم، وكانة  لة  صةال  علميةةة، 
وتشاور فة  الفتةو  وبعة  المسةا ل العلميةة مةع الشةي  ارحومةة الصةاري، والشةي  

 منصور أبو  بيد ، وغيرهما رحم اهلل الجميع.
وهةةو فةة  طةةرابلس،  -رحمةة  اهلل-م ُأرسةةل للشةةي  الهةةادي 1957وفةة  سةةنة 

وبللحةاا مةن -ر  علي  التدريس ف  ال اويةة فةرف  فة  بدايةة األمةر، إال أنة  وعُ 

                                                           
 اهلل وقرأُتها علي .ورقة مكتوبة فيها نسب الشي  رحم  اهلل تحصل  عليها من الشي  رحم   (1
 م.19/6/2019مقابلة شخصية مع ابن الشي : عبد اهلل الهادي الطويل، بتاري :  (2
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وافةةق علةةى ذلةةك فتةةولى التةةدريس فةة   اويةةة  -الشةةي  المهةةدي أبةةو شةةعالة رحمةة  اهلل
 جّد  فكان بذلك أول شي  للعلم من أبناء المنطقة ف  ذلك الوق .

م  ار وفةةةد مةةةن معهةةةد السةةةيد محمةةةد بةةةن علةةة  السنوسةةة  1958وفةةة  سةةةنة 
لةةدين  بالبيضةةاء  اويةةة سةةيدي إبةةراهيم المحجةةوب، والتقةةى بالقةةا مين عليهةةا، ومةةنهم ا

اف الحةةةديث، مترجمنةةةا الةةةذي كةةةان يشةةةغل وقت ةةةذ  مدرسةةةا  فيهةةةا، وتبةةةادل معهةةةم أطةةةر 
م، وُعةين الشةةي  1958إلةى المعهةةد المةذكور منتصةف سةنة  فُضةّم  ال اويةة بعةدها

معلما  بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمعهد المحجوب الت  أصبح  تابعة للمدرسة 
 السنوسية وقتذاك. 

م ُكلّةةةف بالقيةةةام بشةةةرون المدرسةةةة إضةةةافة  للتةةةدريس 1958وفةةة  نهايةةةة سةةةنة 
  أربع سةنين ونّيةف م، واستمر ف  منصب  ُمد1958اعتبارا  من أول ديسمبر سنة 

ولةةم يعجبةة  البقةةاء فةة  هةةذا المنصةةب نظةةرا  لمةةا سةةتقوم بةة  إدار  المعهةةد مةةن تحةةديث 
دخةةال بعةة  المةةواد الحديثةةة،  لغةةاء األلةةواا واتخةةاذ الةةدفاتر بةةدال  عنهةةا، وا  للتعلةةيم، وا 

وكتبهةةةا ونقلهةةةا إلةةةى طةةةرابلس  ،مثةةةل: الرياضةةةيا ، وغيرهةةةا، فعةةة م علةةةى االسةةةتقالة
ت رك  بعدم االستقالة، وبق  ف  منصب  إلى أن عينةُ  شةي  فنصح  شيخ  م حمد ال

الجامعة بقرار  من  واعظا  بلدار  الوعظ واإلرشاد التابعة للجامعة اإلسالمية اعتبارا  
م، وذلةةك بللقةةاء درسةةين يومّيةةا  أحةةدهما بمسةةجد المحجةةوب، 1962مةةن بدايةةة سةةنة 

الجانةب الفقهة  منهةا  والثان  بمسجد آخر وفق نةّ  القةرار، وتركةُ  الةدروس علةى
على أال تقّل عن نصف الدروس األخر ، فتصّدر للوعظ واإلرشاد بمسجد سيدي 

م ثم أحيةل 1972إبراهيم المحجوب ومسجد سيدي أب  هادي حتى منتصف سنة 
 على التقاعد.

ثةةم التحةةق بالهي ةةة العامةةة لاوقةةاف فكةةان واعظةةا  تابعةةا لهةةا، ثةةم اسةةتقال مةةن 
م إال أن  لم ينقطع عن الةوعظ واإلرشةاد بشةكل 1976منصب  مر  أخر  عام سنة 

تةةام حيةةث كلةةف بللقةةاء الةةدروس الرمضةةانية، والمحاضةةرا  الموسةةمية فةة  رمضةةان 
   المبارك، وغير ذلك.
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 ،(1)وسةذكر ترجمة بع  شيوخ  الذين درس عليهم ف  أماكن متفرقة
 وهم: 

 مفتاح بن محمد بن سعيد البكوش:. 1
ف  القرن التاسع عشر الميالدي، أخذ علوم  ب اوية السبعة عن  ولد ب ليتن

ابن عّم  الشي  م حمد بن منصور البكوش، وعن : ابن  م حمد بن مفتاا البكوش، 
سةةةةةنة مةةةةةن  71والشةةةةةي  مفتةةةةةاا الصةةةةةغير الفيتةةةةةوري، وبقةةةةة  مدرسةةةةةا  بال اويةةةةةة مةةةةةد  

م، تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوف  رحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اهلل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة 1938ه/1357-م1867ه/1283
 .(2)م1940ه/1359

 أحمد بن حامد الفيتوري: . 2
ولد ب ليتن أوا ل القرن العشرين الميالدي، وتلقى تعليم  ف   اوية السبعة، 
ودرس بها مد  من ال من اآلجرومية، والعشماوية، والصفت ، والفلك، والفرا  ، 
ثم انتقل إلى مصراتة واستقر ب  المقام ف   اوية المحجوب ودرس بها مد  طويلة 

، أخذ عن  الشي  الطيب المصرات ، وغير ، وتصدق بمكتبت  على العقيد  والفق 
عام  مقبر  الثالثاءف  مصراتة ودفن بها ف   -رحم  اهلل- اوية المحجوب، توف  

 . (3)م1943
 إبراهيم المبسوط:أحمد بن علي بن . 3

م، قرأ شي ا  من القرآن والفق  على مشاي  البلد ، 1872سنة  ولد ب ليتن  
ثم انتقل إلى تونس حيث التحق بمسجد  بمدينة القيروان  لكون مستوا  العلم  ال 
يرهل  لاللتحاق بجامع ال يتونة، وبعد حفظ  للقرآن بالقيروان التحق بجامع 

بعد رحلة علمية  ال يتونة وتلقى العلوم المختلفة ب ، ثم رجع إلى مسقط رأس 
استغرق  اثنتين وعشرين سنة، حيث تّم تكليف  بالقضاء، فباشر  مد  قليلة، ثم 

                                                           
م، ومةةع ابنةة : عبةةد اهلل الهةةادي الطويةةل، بتةةاري : 28/9/2016بتةةاري   -رحمةة  اهلل-مقابلةةة شخصةةية مةةع الشةةي   (1

 .م19/6/2019
 .5-4: عمال مرتمر الفق  المالك : فق  الكتاب والسنة،  نماذ  من فتاو  الشي  امحمد البكوش، لعل  الحارس، أ (2
: قيقأحكام الطهار  والصال  من كتاب الشذرا  الشذية على الدرر السنية، للشي  الطيب المصرات ، تح (3

 ، وترجمة خطية تحصل  عليها من األستاذ عل  الحارس.24 :العماري  ايد،  مصطفى فر  
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كلف بتدريس اللغة العربية بلحد  المدارس اإليطالية، فةضاف مع هذ  الماد  
منهجا  دينيا  من تلقاء نفس  يشرح  للطلبة، ثم انتقل إلى  اوية عبد السالم األسمر 

  العلم ف  هذ  ال اوية محمد عبد الحميد العات  ومفتاا مدرسا  بها، وأخذ عن
أحمد حبيش وعل  الشويطر وغيرهم، وقد فقد  آثار  العلمية، توف  يوم الجمعة 

 .(1)م25/6/1965الموافق 
 محمد بن علي الّصفراني الفيتوري: . 4

م، كان 1891ولد ب ليتن أواخر العقد األخير من القرن التَّاسع عشر سنة 
، درس العلوم شريفا   ، كريما ، نصوحا ، عفيفا ، ذا أخالق حسنة عالية، وعلم وفير 

العقلية والنقلية ب اوية السبعة على يد الشي  منصور أب   بيد  فكان من أوا ل 
الطلبة الذين تلقوا عن  بعد عودت  من تونس، ودرس علي  كتبا  ف  الفق  والنحو 

 المحجوب العلوم الشرعية للعوام إلى غير ذلك، دّرس ف  مسجد سيدي إبراهيم
وطلبة العلم مد  تسع سنوا  متواصلة، وذلك ف  عهد االحتالل اإليطال ، وف  
وق  الناظر الشي  أحمد كريديش، وفتح  علي  الفتوحا  الربانية ف   اوية 

 الشي  المحجوب وكتب ف  ذلك قصيد  طويلة.
م انتقل إلى مدينة بنغا ي ُمعّلما  ألبناء تلك المدينة فكان 1937وف  سنة 

من بين من أخذ عن : محمد الس ودان ، ومحّمد بشير المغيرب ، وعبد الهادي أبو 
أصبع، وم حمد يعقوب، وغيرهم، وف  أواخر األربعينيا  من القرن العشرين توّلى 

(2)م14/10/1966منصب ُمفت  برقة، توف  رحم  اهلل يوم 
. 

 : المهدي بن محمد بن علي أبو شعالة. 5
م وبها حفظ القرآن 1909عام  الفقي  المالكّ  األشعرّي الور ، ولد بمصراتة

وق على كلٍّ من الّشي  أحمد منصور، والّشي   الكريم ف   اوية الشي  أحمد  ر 
محّمد فلفل، ثم انتقل إلى  اوية الشي  عبد السالم األسمر، ودرس بها، انتقل 
بعدها إلى مدينة طرابلس والتحق بجامع مي ران، ثم التحق بكلية أحمد باشا، 

                                                           
 .48: الشي  منصور أبو  بيد ، حيات  وفتاوا ، لعل  ديهوم،   (1
 -، ومقابلة شخصية مع الشي  الهادي الطويل71: الشي  منصور أبو  بيد ، حيات  وفتاوا ، لعل  ديهوم،   (2

 م.5/11/2018بتاري :  -رحم  اهلل
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غل بالتدريس بها، تلّقى تعليم  على الشي  عبد الرحمن وبعد تخرج  اشت
البوصيري، والشي  عل  الغريان ، والشي  عل  النَّجار، وغيرهم، وت ت لمذ  علي  
ُعلماء ُكثر منهم: عبد الكريم الرّيان ، وعبد السالم البي نط ، وعمر مولود، 

لتوحيد إلى غير وغيرهم، ل : منظومة على أقرب المسالك، ومنظومة  بد  عقا د ا
هة الموافق 1392صفر  23ذلك من المنظوما  والمرلَّفا ، توف  رحم  اهلل 

7/4/1972(1)
 . 

 علي بن حسن الليثي المسالتي: . 6
م تقريبا ، أقبل على حفظ القرآن الكريم منذ صغر  على 1911ولد سنة 

ادئ عم  الشي  محمد بن محمد العرب  ب اوية سيدي عل  الفاس ، كما تلقى مب
العلوم ف  ال اوية نفسها على الشي  عبد القادر المجذوب، وأتم حفظ القرآن على 
الشي  رجب أبو جناا، ثم انتقل إلى  اوية الشي  عبد السالم األسمر وأخذ عن 
الشي  رحومة الصاري والشي  منصور أبو  بيد ، وبعدها انتقل إلى طرابلس 

فيها أخذ عن: الشي  عبد الرحمن مي ران، ثم كلية أحمد باشا و  والتحق بجامع
عل  النجار، والشي  عل  الغريان ، وغيرهم، تولى قضاء  البوصيري، والشي 

ككلة وسوق الجمعة، وكان محمود السير  ف  قضا  ، وتولى التدريس ف  جامع 
أحمد باشا بعد ترك  للقضاء، وعن  أخذ خلق كثير منهم: الشي  خليل الم وغ ، 

، والشي  أحمد الخليف ، والشي  عبد السالم البي نط ، توف  والشي  عل  القلعاوي
(2)م16/3/1979هة الموافق: 1399ربيع الثان   17رحم  اهلل ف  

   . 

 

 

                                                           
 9: ، ومقدمة كتاب  بد عقا د التوحيد، للمهدي أبو شعالة،  407: الجواهر اإلكليلية، لناصر الشريف،   (1

وما بعدها، وجوانب من  39وما بعدها، وورقا  مطوية ف  تراجم أعالم المسابقة القرآنية، لخالد سعيدان،  
سنة: ، ال2تاري  الحيا  التعليمية ف  مدينة طرابلس، ألحمد محمد الخليف ، مجلة كلية الدعو  اإلسالمية، العدد: 

 .236-235: م،  1985
جوانب من تاري  الحيا  التعليمية ف  مدينة طرابلس، ألحمد محمد الخليف ، مجلة كلية الدعو  اإلسالمية،  (2

، وورقا  مطوية ف  تراجم أعالم المسابقة القرآنية، لخالد سعيدان، 236-235 :م،  1985، السنة: 2العدد: 
 : 66-69. 
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 تالميذه:
تةةولى الشةةي  رحمةة  اهلل التةةدريس فةة   اويةةة جةةد  فةة  نهايةةة الخمسةةينا  مةةن 

وطةةرابلس، ولةةم  القةةرن الماضةة  بعةةد رحلتةة  فةة  طلةةب العلةةم منةةذ صةةغر  إلةةى  ليةةتن
ينقطع عن التةدريس والةوعظ واإلرشةاد حتةى بعةد اسةتقالت  مةن منصةب ، فكةان يقةوم 

خلةةق كثيةةر مةةن عةةوام النةةاس   عنةةبالتةةدريس بعةةد ذلةةك حسةةبة هلل دون مقابةةل، وأخةةذ 
وس،  وطلبةةةةة العلةةةةم مةةةةنهم علةةةةى سةةةةبيل المثةةةةال: ابنةةةة  محمةةةةد، ومحمةةةةد امحمةةةةد هةةةةر 

ِشةةةنبير ، وعبةةةد اهلل أحمةةةد أبةةةو القاسةةةم، ومصةةةباا المغربةةة  المجةةةري، وعلةةة  إبةةةراهيم 
 وخميس بن غربية، وغيرهم كثير.  

 آثاره العلمية: /ثالثاً 
لةةةةم يكةةةةن لعلمةةةةاء ليبيةةةةا اعتنةةةةاء بالتةةةةةليف  النشةةةةغالهم بالتةةةةدريس، والتحكةةةةيم، 
واإلصةةالا بةةين النةةاس، إال أن هةةذا كلةة  لةةم يمةةنعهم مةةن القيةةام بالكتابةةة فةة  بعةة  

  ن مرلفا  الشي  الهادي رحم  اهلل:المواضيع المهمة ف  وقتهم، وم
 .(1)مناسك الحّج والُعمر  وآداب  يار  المدينة المنّور  .1
 وقةةةد ُعةةةر  علةةةى الشةةةي  رحومةةةةم سةةةّر  الّنةةةاظرين فةةة  حفةةةظ الوقةةةف للةةةّدين  .2

أبياتةةا  رحةةم اهلل  أحمةةد، وكتةةب فيةة  الشةةي  محمةةد قريةةو وابنةة  الشةةي  الصةةاري
 الجميع، إال أن  ومع األسف فقد هذا الكتاب ولم يعثر علي .

وهةذا نةة   الرسةةالة التةة  بعةث بهةةا الشةةي  محمةةد قريةو رحمةة  اهلل إلةةى الشةةي  
إلى النجيِب األديب، والحبر اللبيةب، ذي العقةل الفهةيم، »الهادي رحم اهلل الجميع: 

ل العصةر مةوال   فةةخر  علةى يدية  مةا والذوق السليم، الذي قد تفّضةل بة  علةى أهة
كةةان مسةةتترا  فةة  خبايةةا ، بةةارك اهلل فيةة  وفةة  أعمالةة ، وأكثةةر فةة  هةةذا ال مةةان وغيةةر  
مةةن أمثالةة ، أخينةةا الشةةي  السةةّيد: الهةةادي بةةن عبةةد اهلل الطويةةل المحُجةةوب  دام اهلل 

 بقاءُ  آمين، أما بعد:
فها هو يةتيك مع حامل هذا الجواب كتاب مسر  الناظرين، وقد سردنا  فمةا 
وجةةةةدنا فيةةةة  شةةةةي ا يعةةةةاب، أو كةةةةان خةةةةالف الصةةةةواب، حتةةةةى يحتةةةةا  إلةةةةى التغييةةةةر 

                                                           
 م.2019والثانية عام:   م2017طبع مرتين، األولى عام:  (1
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والتبةةديل، ال كثيةةرا  منةة  وال قليةةل، وقةةد أرينةةا  إلةةى أسةةتاذنا الشةةي  ارحومةةة الصةةاري، 
فلةم يجةدا فية  شةي ا كةذلك، وقةد  وابن  الشي  أحمد، فتتبعا  من أول  إلى آخر  أيضا  

 أعجبهم منك هذا الصنيع:

   في  كفاية، والسالم عليكم ورحمة اهلل من أخيكم محمد قريو.
الجمعةة فة  القةر  والبلةدان الصةغار، رسالة ف  أقوال الفقهاء فة  منةع تعةدد  .1

(2)وه  موضو  التحقيق
. 

اإلسالم بي  المسةلمين وحرَّاُسة  الفقهةاء وعلمةاء الةّدين، وهة  رسةالة فيهةا رد  .2
على علماء الطبيعة والفلسفة وعلماء اإلفرنج، وه  لاسف ُفقد  ولم ُيعثر 

 عليها.

                                                           
هةةةة، 1362رمةةة  لهةةةا الشةةةي  محمةةةد قريةةةو رحمةةة  اهلل بحسةةةاب الجمةةةل بكلمةةةة انبتغةةة ( وهةةةو بالعةةةام الهجةةةري عةةةام  (1

 م.1943وبالميالدي 
يةةةل، م، ومقابلةةةة مةةةع ابنةةة : عبةةةد اهلل الهةةةادي الطو 28/9/2016بتةةةاري   -رحمةةة  اهلل-مقابلةةةة شخصةةةية مةةةع الشةةةي   (2

 .م19/6/2019بتاري : 

 إن نظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الناظرينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 
 
 
 
 

           
 

 نظةةةةةةم عقةةةةةةد حةةةةةةو  الجمةةةةةةان الثمينةةةةةةا 
 فهةةةةةةةة  شةةةةةةةةمس جةةةةةةةةواهر قةةةةةةةةد تسةةةةةةةةةر   

 
 قلةةةةةةةةب مةةةةةةةةن فيهةةةةةةةةا قةةةةةةةةد يةةةةةةةةردد عينةةةةةةةةا 
 حكمةةةةةةةةة قةةةةةةةةد بةةةةةةةةد  ألهةةةةةةةةل ال مةةةةةةةةان         

 
 بعةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةا كمنةةةةةةةةة  عديةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةنينا 
 عةةةةةةةةةصرفيهةةةةةةةةا أسةةةةةةةةف علةةةةةةةةى أهةةةةةةةةل  

          
 فرطةةةةةةةةةوا حتةةةةةةةةةى أصةةةةةةةةةبحوا جاهلينةةةةةةةةةا 
 وبهةةةةةةةا العةةةةةةةون فةةةةةةة  انتشةةةةةةةار العلةةةةةةةوم 

       
 

 مةةةةةةةةةةةةةةع ترغيةةةةةةةةةةةةةةب أهلةةةةةةةةةةةةةة  القار ينةةةةةةةةةةةةةةا 
 وبهةةةةةةةةا الجةةةةةةةةد فةةةةةةةة   صةةةةةةةةيانة وقةةةةةةةةف 

       
 مةةةةةةةةةةةع  تعميةةةةةةةةةةةر معهةةةةةةةةةةةد المرمنينةةةةةةةةةةةا 
 بةةةةةل بهةةةةةا الحةةةةةث عةةةةةن تعصةةةةةبنا فةةةةة  

       
 ديننةةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةةن أعةةةةةةةةةةةةدا نا الكافرينةةةةةةةةةةةةا 
 برهنةةةةة  عةةةةةن صةةةةةفاء مةةةةةرآ  مةةةةةن قةةةةةد    

 
 جةةةةةةةةةةةةةاء  مخترعةةةةةةةةةةةةةةةةا لهةةةةةةةةةةةةا ومبيةةةةةةةةةةةةةةةةنا 
 إن هلل در  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  نجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب      

 
 ذلةةةةةةك الهةةةةةةادي قةةةةةةد هةةةةةةد  المهتةةةةةةدينا 
 ف  التاري  حكمةا بمةا قةد (1)انبتغ ( 

     
 تقتضةةةةةةةةة  مةةةةةةةةن جماعةةةةةةةةة المسةةةةةةةةلمينا 
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يةةةرث جةةةدول مختصةةةر فةةة  المواريةةةث، وفيةةة  بيةةةان مةةةن يةةةرث بةةةالفر ، ومةةةن  .3
 . (1)بالتعصيب، ونصيب كل وارث، ومن يحجب 

 كثير من الفتاو  ف  مواضيع مختلفة. .4
 وظائفه وأخالقه:  /رابعاً 

نظةةرا  للمكانةةة العلميةةة التةة  وصةةل إليهةةا الشةةي  رحمةة  اهلل فقةةد كلةةف بالعديةةد 
مةةةن المناصةةةب منهةةةا: كلَّفةةةُ  ُنظّةةةار وقةةةف سةةةيدي إبةةةراهيم المحجةةةوب بمهمةةةة الةةةوعظ 
واإلرشاد فكان أول شةي  يةدرس فة   اويةة الشةي  مةن أبنةاء المنطقةة، ثةم كلةف مةن 

نفسةةها، ثةةم ُكلاةةف نةةاظرا   م بالمهمةةة1958قبةةل الجامعةةة اإلسةةالمية بالبيضةةاء سةةنة 
م، ثم كلف بةالوعظ واإلرشةاد اعتبةارا  1958لمدرسة المحجوب القرآنية أواخر سنة 

م، 1972م واسةةتمر فةة  منصةةب  حتةةى ُأحيةةل علةةى التقاعةةد سةةنة 1962مةةن بدايةةة 
كما تولى الخطابة فتر  من ال َّمن، إلى جانب قيام  بمهمة اإلفتاء واإلصالا بةين 

 الناس. 
ذا تكلةةم أمةةا عةةن أخال قةة  وصةةفات  فكةةان كثيةةر الصةةم  ال يةةتكلم إال قلةةيال ، وا 

فةةةةةال يةةةةةتكلم إال بةةةةةالعلم، وكةةةةةان كثيةةةةةر النصةةةةة  واإلرشةةةةةاد لجلسةةةةةا  ، ويحةةةةةثهم علةةةةةى 
اإلخال  ف  القول والعمل، مسترشدا  بكةالم ابةن عطةاء اهلل السةكندري الةذي كةان 

، (2)«فيهةةا األعمةةال صةةور  قا مةةة، وأرواحهةةا وجةةود سةةر اإلخةةال »يةةردد  كثيةةرا : 
وكةةةةان كريمةةةةا ، عفيةةةةف الةةةةنفس،  اهةةةةدا ، صةةةةبورا ، حليمةةةةا ، متواضةةةةعا ، ويجلةةةةُس علةةةةى 
األر  متوجها  للقبلة أثناء إلقاء درس  ويةبى الجلوس على الكرسّ ، وال يفتة  إال 
بالمشهور من المذهب وال يخةر  عنة ، وكةان يحةب  الصةالحين وية ورهم، وكةان ال 

يغضةةةب إذا سةةةةلت  عةةةن هةةةذا الموضةةةو ، وكةةةان يةةةتكلم عةةةن نفسةةة ، وال يحةةةب ذلةةةك و 
تلةةك أعمةةال  أودعناهةةا هلل، فةةال نةةدري هةةل ُقبلةة  فتكةةون أعمةةاال  لنةةا، أو لةةم »يقةةول: 

، وكةةان «تُقبةةل فتكةةون كةةةن لةةم تكةةن  ولةةذلك فةةلن سةةيرت  الذاتيةةة عنةةد رقيةةب وعتيةةد

                                                           
 طبع  مرتين. (1
 . 111: الحكم العطا ّية مع شرا ابن عّباد النف ي، البن عطاء اهلل السكندري،   (2
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كثيةةر الحةةديث عةةن العلمةةاء العةةاملين أهةةل الخشةةية والتقةةو ، ويحةةث علةةى التةّسةة  
 التخلق بةخالقهم، ويردد بيتا  ف  هذا الشةن: بهم، و 

ولو كةان فة  العلةم ُدون التقةى 
 شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف  

 

 لكان أشرُف خلِق اهلِل إبليُس  
 وفاته: /خامساً  

قةةل بعةةد ذلةةك إلةةى بعةةد مسةةير  علميةةة حافلةةة بالعطةةاء مةةر  شةةيخنا أيامةةا  وانت
مةةةن شةةةهر رجةةةب الحةةةرام  30م الموافةةةق: 05/04/2019الجمعةةةة ليلةةةة  جةةةوار رّبةةة 

سةةنة، ودفةةن يةةوم الجمعةةة بمقبةةر  الثالثةةاء ب اويةةة  107هةةة، عةةن عمةةر نةةاه  1440
  المحجوب.

 التعريف برسالة الشيخ رحمه اهلل المطلب الثاني:

 عنوان الرسالة وتوثيق النسبة للمؤلف: /أوالً 
أقةوال الفقهةاء فة  منةع تعةدد الجمعةة فة  القةر  »ما أثبت  ف  عنوان البحث 

ب  المرلف رحم  اهلل على صدر تةليف  وكتب  بخةط يةد ، صّرا « والبلدان الصغار
فهةذ  » -رحمة  اهلل-وأخبرن  ب  بنفس ، كما بين ذلك ف  مقدمة رسةالت  حيةث قةال

جملة مةن نصةو  الفقهةاء وأقةوالهم فيمةا يتعلةق  بتعةّدد الُجمعةة، ُجمعة  فة   مةن  
رّدي إلةةى فةةا  فيةة  المةةال، ... وال ريةةب أّن تعةةد د الجمعةةة بةةدون حاجةةة وضةةرور  ُيةة

تشةةتي  جماعةةة المةةرمنين، وتفةةرقهم فةة  المشةةهد العظةةيم  سةةّيما فةة  القةةر  والُبلةةدان 
غار ، كل ذلك يثب  بما ال يد  مجاال للّشّك بةن عنوان الرسالة هو ما أثبت  «الصا

 المرلف رحم  اهلل على رسالت   فلذلك كان  الرسالة ل  عنوانا  ومضمونا .
 سبب تأليف الرسالة:  /ياً ثان

هةةذ  الرسةةالة تناولةة  مسةةةلة تعةةدد الجمعةةة فةة  القةةر  الصةةغير ، وقةةد انتشةةر 
بناء المساجد فيها  من الشي  مما دفعة  إلةى الكتابةة فة  هةذ  المسةةلة، قةال رحمة  

فهذ  جملة من نصو  الفقهاء وأقوالهم فيما يتعلق  بتعّدد الُجمعة، ُجمع  »اهلل: 
البنةةاء، واشةةتدَّ  فيةة  الرغبةةة إلنشةةاء  فةة   مةةن  فةةا  فيةة  المةةال، وتةةوفَّر  فيةة  مةةواد

المسةاجد التة  تقةام فيهةا الجمعةة، وال ريةب أّن تعةد د الجمعةة بةدون حاجةة وضةرور  
ُيرّدي إلى تشتي  جماعة المرمنين، وتفرقهم ف  المشةهد العظةيم  سةّيما فة  القةر  
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غار، ولما كان بناء المساجد مةن األعمةال المرّغةب فيهةا شةرعا ، ومةن  والُبلدان الصا
الحسةةنا  التةة  يجةةري نفعهةةا لدنسةةان بعةةد موتةة ، فيجةةُب علةةى مةةن أراد أن ُيرسةةس 
مسجدا  أن ال ُيشّيد  بمال  حرام، وال فوق أر   ُمغتصةبة، وال لتفريةق الجماعةة فة  
صةةةةال  الجمعةةةةة فةةةة  الجةةةةامع العتيةةةةق، وال لتكثيةةةةر مسةةةةاجد الجمعةةةةة بةةةةدون ضةةةةرور   

 «.وحاجة
  منهجه وأسلوبه في رسالته:  /ثالثاً 

اتبع الشي  رحم  اهلل ف  رسالت  منهجا منضبطا ، يمكن تلخيص  ف  
 النقاط التالية:

رسةةالت  ببيةةان مضةةمونها، وأنهةةا تحةةوي ُجملةةة مةةن  -رحمةة  اهلل- الشةةي  بتةةدأا .1
 نصو  الُفقهاء فيما يتعلق بتعّدد الجمعة ف  القر  الصغير .

بتعةّدد  صو  الفقهاء وأقوالهم فيمةا يتعلةقمن نفهذ  جملة »قال رحم  اهلل:   
 «.الُجمعة، ُجمع  ف   من  فا  في  المال...

طريقةةة كثيةةر مةةن المتةةةخرين فةة  التةةةليف فةةاكتفى  -رحمةة  اهلل-سةةلك الشةةي   .2
بنقةةل األقةةوال دون التطةةرق لادلةةة سةةواء نقليةةة أو عقليةةة، إال أنةة  فةة  بعةة  

 و  إلي .األحيان يذكر دليال  منقوال  عن غير  ويع  
بمةا  -رحمة  اهلل-وُسة ل الشةي  محمةد علةيش»ن أدلةة: مثال ذكر  لاقةوال دو 

ةةة :  مةةةا قةةةولكم فةةة  مسةةةجد  ُمحةةةدث  قريةةةب مةةةن قريةةةة الُجمعةةةة، هةةةل هةةةو »نص 
 «.كالمحدث فيها؟

فة   -رحمة  اهلل- وقال العالمة النفراوي»ومثال ذكر  لادلة نقال  عن غير : 
ةة :  خليةةل: ول مةة  المكلَّةةف الحةةّر الةةذكر، قةةال »شةةرح  علةةى اّلرسةةالة مةةا نص 

ن بقريةة نا يةةة، بكفرسة  مةةن المنةار، خالفةةا  ألبة  حنيفةةة فة  نفيةة  الوجةةوب  وا 
 جم يل ىل مل خل ٱُّٱعةةةن الخةةةار  عةةةن المصةةةر، دليلنةةةا قولةةة  تعةةةالى: 

وهةةةذا عةةةام [ 9]سةةةور  الجمعةةةة:  َّ خن حن جن يم  ىم مم خم حم
ةةِمع  الناةةد اء  : » فةة  األمصةةار والقةةر ، وقولةة   ةةنع س  ل ةةى م  روا  «. الُجُمع ةةُة ع 

 «.أبوداوود
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ف  ع و األقوال ألصحابها، فال يكاد يترك قوال  إال  -رحم  اهلل-دقة الشي   .3
 وينسب  إلى صاحب .

وفةةة  شةةةرا الع ّيةةةة لعبةةةد البةةةاق  مةةةا حاصةةةُل : أنةةة  يجةةةب علةةةى »مثةةةال ذلةةةك: 
عد  منةا لهم عةن محلهةا المستوطنين بموضع الجمعة أن يسعوا إليها ولو ب

بةكثر من ستة أميال، ويجُب السَّعُ  إليهةا علةى مةن كةان خارجةا  عةن بلةدها 
 «.بثالثة أميال وربع الميل من المنار

تنوعةة  طريقةةة الشةةي  فةة  اإلحالةةة علةةى المصةةادر التةة  اعتمةةد عليهةةا، فمةةر   .4
وقةال الشةي  عبةدالرحمن »يقوم بذكر اسم المرلةف وكتابة ، مثةال ذلةك قولة : 

الغةةةر  مةةةن صةةةال  الجمعةةةة، هةةةو أن »لج يةةةري فةةة  كتابةةة  فقةةة  المةةةذاهب: ا
 «. يجتمع الّناس ف  مكان  واحد  خاشعين لرّبهم

 -وُسة ل الشةي  محمةد علةيش»ومر  يكتف  بةذكر اسةم المرلةف فقةط، كقولة : 
ةةةة :  -رحمةةةة  اهلل مةةةةا قةةةةولكم فةةةة  مسةةةةجد  ُمحةةةةدث  قريةةةةب مةةةةن قريةةةةة »بمةةةةا نص 

 .«الُجمعة، هل هو كالمحدث فيها؟
ففة  الجة ء الثةان  مةن » وتار  يقةوم بةذكر اسةم الكتةاب فقةط، كمةا فة  قولة : 

المعيار عند ذكر البد  ما نص  : ومنهةا كثةر  المسةاجد فة  المحلّةة الواحةد ، 
 «.فقد ورد أّن من أشراط الساعة كثر  المساجد وقّلة المصّلين فيها

لمةدن اآلهلةة اعتماد الشي  على جريان العمةل فة  جةوا  تعةدد الجمعةة فة  ا .5
 بالسكان، دون التعدي إلى القر  الصغير .

وقةد جةر  العمةل بتعةد د الجمعةة فة  الحواضةر العظةام والمةدن » مثال ذلك: 
ُرور  والحاجة  «.اآلهلة بالسكان  للضَّ

ذكةةةر  أخيةةةرا  الحاصةةةل مةةةن أقةةةوال الفقهةةةاء فةةة  المسةةةةلة بعةةةد إيةةةراد نصةةةو   .6
اختصةةارا  للقةةارئ، وتسةةهيال  لةة  لجمةةع الفقهةةاء وأقةةوالهم، وع وهةةا ألصةةحابها  

 شتا  المسةلة.
ةا تقةدم: أنَّ الُجمعةة ال تتعةّدُد فة  قريةة، وال فة  بلةد »قال رحم  اهلل:  فُعلةم ِممَّ

صةةةغير، إال بُبعةةةد الجديةةةد عةةةن العتيةةةق بمسةةةافة ت يةةةد علةةةى ثالثةةةة أميةةةال، أو 
 «.بوجود واحد من األمور اآلتية...
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 مصادره:  /رابعاً 
رحم  اهلل ف  رسالت  على مصادر متنوعة، ولم يترك نقةال  أو اعتمد الشي  

مةا بواسةطة،  قوال  دون ع و وال إثبا ، إال أن  إمةا أن ينقةل مةن المصةدر مباشةر  وا 
 وفيما يل  عر   لهذ  المصادر:

  ،قو  القلوب ف  معاملة المحبوب ووصف طريةق المريةد إلةى مقةام التوحيةد
 ه(. 386لمتوف : ألب  طالب محمد بن عل  المكّ ، اا

  :ه(. 776مختصر الشي  خليل بن إسحاق، االمتوفى 
 وفى: ةةةةةةةةةةةةةةةةةالمختصةةةر الفقهةةة ، لمحمةةةد بةةةن محمةةةد بةةةن عرفةةةة الةةةورغم ، االمت

 ه(. 803
   معونةةةةة الطالةةةةب وتحفةةةةة الراغةةةةب فةةةة  شةةةةرا مختصةةةةةر ابةةةةن الحاجةةةةب، ألبةةةة

 ه(. 863العباس أحمد بن محمد القلشان ، االمتوفى: 
  ،المعيةةار المعةةرب والجةةامع المغةةرب عةةن فتةةاو  إفريقيةةة واألنةةدلس والمغةةرب

 ه(. 914ألب  العباس أحمد الونشريس ، االمتوفى: 
  :ه(. 1099شرا الع ية، لعبد الباق  ال رقان ، االمتوفى 
  الفواكةةة  الةةةدوان  علةةةى رسةةةالة ابةةةن أبةةة   يةةةد القيروانةةة ، لشةةةهاب الةةةدين أحمةةةد

 (.ه 1126النفراوي، االمتوفى: 
  :الشةةةرا الكبيةةر مةةع حاشةةية الدسةةوق ، ألحمةةد بةةن محمةةد الةةدردير، االمتةةوفى

 ه(. 1201
  :شرا نظم العمل المطلق، لمحمد بن قاسم السجلماسة  الفياللة ، االمتةوفى

 ه(. 1214
  حاشةةية اإلمةةام الرهةةون  علةةى شةةرا ال رقةةان  علةةى مختصةةر خليةةل، لمحمةةد

 ه(. 1230 الرهون ، االمتوفى:
  فت  العل  المالك ف  الفتو  على مذهب اإلمام مالك، ألب  عبد اهلل محمةد

 ه(. 1299عليش، االمتوفى: 
  :ه(. 1360الفق  على المذاهب األربعة، لعبد الرحمن الج يري، االمتوفى 
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  ، اد المسةةلم فيمةةا اتفةةق عليةة  البخةةاري ومسةةلم، لمحمةةد حبيةةب اهلل الشةةنقيط 
 ه(. 1363االمتوفى: 

 وصف المخطوط: /خامساً 
اعتمةةةد  علةةةى نسةةةخة وحيةةةد  مكتوبةةةة بخةةةّط الشةةةي  رحمةةة  اهلل كتبةةة  بخةةةطٍّ 

سةةةةةطرا ،  21، ومسةةةةةطرتها: 12.5×17واضةةةةة ، تقةةةةةع فةةةةة  سةةةةة  ورقةةةةةا   مقاسةةةةةها 
 م.1996وخطها: مشرقّ ، تاري  النس : 

 عملي في التحقيق: /سادساً 
سةةر  خةةالل هةةذا العمةةل وفةةق منهجيةةة منضةةبطة بضةةوابط البحةةث العلمةة ، 

 ن تلخيصها فيما يل :ويمك
 نسخُ  المخطوط مع اعتماد الرسم اإلمال   الحديث أثناء الكتابة. -
اعتمةةد  الرسةةم القرآنةة  فةة  كتابةةة اآليةةا  القرآنيةةة، وع وتهةةا إلةةى موضةةعها  -

 من المصحف برواية ورش عن نافع، مع ذكر اسم السور  ورقم اآلية.
حين أو فةةةة  قمةةةة  بتخةةةةريج األحاديةةةةث النبويةةةةة فمةةةةا كةةةةان منهةةةةا فةةةة  الصةةةةحي -

 أحدهما اكتفي  ب ، وما لم يكن فيهما خرجت  من كتب السنة األخر .
ترجمةةةة  لاعةةةةالم فةةةة  الةةةةن  المحقةةةةق، والت مةةةة  فةةةة  ذلةةةةك بعةةةةدم الترجمةةةةة  -

 للصحابة المشهورين واأل مة األربعة.
مكانيةةة الوقةةوف  - قمةة  بعةة و األقةةوال واآلراء إلةةى أصةةحابها بحسةةب توفرهةةا وا 

 المطبوعة أو المخطوطة.عليها، سواء ف  الكتب 
 شرح  ما يحتا  إلى شرا من األلفاظ والمفردا  الغريبة. -
لةةم ألتةة م بةةذكر بينةةا  الكتةةاب كاملةةة عنةةد ورود  ألول مةةر ، واكتفيةة  بةةذكرها  -

 .ف  فهرس المصادر والمراجع، حتى ال أثقل الهامش بذلك
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 : النّص المحققالمبحث الثاني

 بداية المخطوط
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 نهاية المخطوط
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمةد هلل الةذي فّضةل  المسةاجد علةى سةةا ر البقةا ، وأمةر بالّسةع  إلةى ذكةةر  
ةةةال  والسَّةةةالم علةةةى سةةةيدنا محمةةةد وعلةةةى آلةةة   ونهةةةى عةةةن التفةةةر ق واالنقطةةةا ، والصَّ

 وصحب  وسا ر األتبا ، أّما بعد: 
بتعةّدد الُجمعةة، ُجمعة   يتعلقصو  الفقهاء وأقوالهم فيما فهذ  جملة من ن

فةة   مةةن  فةةا  فيةة  المةةال، وتةةوفَّر  فيةة  مةةواد البنةةاء، واشةةتدَّ  فيةة  الرغبةةة إلنشةةاء 
المسةاجد التة  تقةام فيهةا الجمعةة، وال ريةب أّن تعةد د الجمعةة بةدون حاجةة وضةرور  
ُيرّدي إلى تشتي  جماعة المرمنين، وتفرقهم ف  المشةهد العظةيم  سةّيما فة  القةر  

غار.والبُ   لدان الصا
ولمةةا كةةان بنةةاء المسةةاجد مةةن األعمةةال المرّغةةب فيهةةا شةةرعا ، ومةةن الحسةةنا  
الت  يجري نفعهةا لدنسةان بعةد موتة ، فيجةُب علةى مةن أراد أن ُيرسةس مسةجدا  أن 
ال ُيشةةةّيد  بمةةةال  حةةةرام، وال فةةةوق أر   ُمغتصةةةبة، وال لتفريةةةق الجماعةةةة فةةة  صةةةال  

 ثير مساجد الجمعة بدون ضرور   وحاجة.الجمعة ف  الجامع العتيق، وال لتك
ة :  ومنهةا كثةر  المسةاجد »فف  الج ء الثان  من المعيار عند ذكةر البةد  مةا نص 

فةةة  المحلّةةةة الواحةةةد ، فقةةةد ورد أّن مةةةن أشةةةراط السةةةاعة كثةةةر  المسةةةاجد وقلّةةةة المصةةةّلين 
 .  (1افيها

يكرهةون فة  كتابة : وقةد كةانوا  -رحمة  اهلل- (2اقال اإلمام أبةو طالةب المكة 
 .(3اكثر  المساجد ف  المحلة الواحد 
ةا خطةا ُخطةوتين رأ   ُروي أّن أنس بن مالك  لما دخل البصر  جعةل ُكّلم 

مسجدا  فقال: ما هذ  البدعة؟! كلما كثر  المساجد قلَّ المصل ون، أشهد لقد كان  

                                                           
 .2/490المعيار، للونشريس ،  (1
هو: أبو طالب محمد بن عل  الحارث  المك ، من أهل الجبل بةين بغةداد وواسةط، وسةكن مكةة فنسةب إليهةا، لة :  (2

، واألعةةةةالم 4/303، خلكةةةةان هةةةةة. وفيةةةةا  األعيةةةةان، البةةةةن386وعلةةةةم القلةةةةوب، وغيرهةةةةا، تةةةةوف  سةةةةنة  قةةةةو  القلةةةةوب،
 .6/274لل ركل ، 

 .1/467قو  القلوب،  (3



 
 
 

 "وتحقيق دراسة" الطويل عبدهللا الهادي لجامعها أقوال الفقهاء في منع تعدد الجمعة في القرى والبلدان الصغار

 

 مجلة الجامعة األسمرية
390 

الواحد القبيلة بةسرها ليس لها إال مسجد واحد، وكان أهل القبيلة يتناوبون المسجد 
 .(1اف  الحّ  من األحياء

واخُتلف ف  أّيهما ُيصةلى إذا اتَّفةق مسةجدان فة  محلّةة، فمةنهم مةن قةال فة  
ليةة  ذهةةب أنةةس ابةةن مالةةك وغيةةر  مةةن الصةةحابة، قةةال: وكةةانوا يجةةاو ون  أقةةدمهما، وا 

 .(2ا«المساجد المحدثة إلى المساجد العتاق
ة :  قاصةد االجتمةا  فة  مةن أعظةم م»وف  الج ء األول من المعيار مةا نص 

فتتضةةاعف علةةيهم  الصةةلوا  علةةى إمةةام واحةةد أن يصةةير الكةةل  كالشةةخ  الواحةةد،
يكةةةون فةةة   أنةةةوار قلةةةوبهم وسةةةطو  ضةةةيا ها علةةةى جمةةةيعهم، وقةةةد الّرحمةةةة  الجتمةةةا 

بسةبب ، ويغفةر للجميةع مةن أجلة ، فةلن لةم يتفةق حضةورهم  الجماعة من ُيرحم الكةلّ 
عيةةاد والجمعةةا ، ورعايةةة هةةذا مّمةةا يحمةةل فةة  سةةا ر الصةةلوا  حضةةروا معةة  فةة  األمعةة  

مةن    انتظام الكةل  فة  جةامع واحةد مةع مةا فة  ذلةك مةن متابعةة مةا كةان علية  السةلف
 القيام بالجمعة ف  موضع واحد إال عند الضرور  القاطعة.

وقد ُعلم ما ف  الشريعة من إجا   صال  الخةوف علةى مةا فيهةا مةن مخالفةة 
 .(3ا«محافظة على اّتحاد الجماعة واإلمام؟نظام الصال ، وهل ذلك إال 

الغةر  مةن »فة  كتابة  فقة  المةذاهب:  (4اوقال الشي  عبةدالرحمن الج يةري
صال  الجمعة، هو أن يجتمع الّناس ف  مكان  واحد  خاشعين لرّبهم  فتتوّثق بينهم 
روابط األُلفةة، وتقةو  صةالُ  المحّبةة،  وتحيةا فة  أنفسةهم عاطفةة الّرحمةة والّرفةق، 
وتمةةةةوُ  عوامةةةةل البغضةةةةاء والحقةةةةد، وكةةةةل  مةةةةنهم ينظةةةةر إلةةةةى اآلخةةةةر نظةةةةر  المةةةةوّد  
واإلخاء، فُيعين قوّيهم ضةعيفهم، وُيسةاعد غنةي هم فقيةرهم، ويةرحم كبيةرهم صةغيرهم، 
ويةةوقار صةةغيرهم كبيةةرهم، ويشةةعرون جميعةةا  بةةةنهم عبيةةد اهلل وحةةد ، وأنةة  هةةو الغنةة   

                                                           
 ، وابةةن الحةةا  فةة  المةةدخل،1/467 لةةم أقةةف عليةة  فةة  أي مصةةدر  غيةةر مةةا نقلةة  أبةةو طالةةب المكةةّ  فةة  كتابةة ، (1
   ، ناقال  عن .2/100
 .2/490، والمعيار، للونشريس ، 1/467قو  القلوب، ألب  طالب المك ،   (2
 .1/233المعيار، للونشريس ،  (3
هةةو: عبةةد الةةرحمن بةةن محمةةد عةةو  الج يةةري، ولةةد بمصةةر وتعلةةم فةة  األ هةةر، ودّرس فيةة ، وعةةين مفتشةةا لقسةةم  (4

أصةول الةدين، لة : الفقة  علةى المةذاهب هةة، فكبيةرا للمفتشةين، فةسةتاذا فة  كليةة  1330المساجد بو ار  األوقاف سةنة 
 .3/334م. األعالم، لل ركل ، 1941هة/1360عام  -رحم  اهلل-األربعة، وتوضي  العقا د، وغيرها، توف  
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الت  ال حدَّ لها  ذلك بع  أغةرا  الشةريعة  الحميُد ُذو الس لطان القاهر والعظمة
 اإلسالمّية من حّث الّناس على االجتما  ف  العباد .

ةةةةا ال ريةةةةب فيةةةة  أّن تعةةةةّدد المسةةةةاجد لغيةةةةر حاجةةةةة يةةةةذهب بهةةةةذ  المعةةةةان   وممَّ
السةامية  ألّن الُمسةةلمين يتفّرقُةون فةة  المسةاجد، فةةال يشةعرون بفا ةةد  االجتمةةا ، وال 

الخالق الذي يجتمعون لعبادت  خاضعين ُمتةذّللين  فمةن أجةل تتةثَُّر أنفسهم بعظمة 
ذلةك، قةال بعة  األ مةة: إذا تعةّدد  المسةاجد لغيةر حاجةة فةلن الجمعةة ال تصةة    
ةا  إال لمن سبق بها فة  هةذ  المسةاجد، فمةن سةبق بهةا بيقةين  كانة  الجمعةة لة ، وأمَّ

 .(1ا«غير  فلن  ُيصليها ظهرا  
فةةةة  الحواضةةةةر العظةةةةام، والمةةةةدن اآلهلةةةةة  وقةةةةد جةةةةر  العمةةةةل بتعةةةةد د الجمعةةةةة

ُرور  والحاجة، وفة  كتةاب  اد المسةلم للشةي  محمةد مةا  (2االشةنقيط  بالسكان  للضَّ
نص  : فجوا  الّتعد د بحسب الحاجة هو الذي اعتمد  المحقاُقون من ُمتةخري فقهاء 
المالكيةةةةةة... إلةةةةةى أن قةةةةةال: وعلةةةةةى الحاجةةةةةة المةةةةةذكور  ُيحمةةةةةل قةةةةةول نةةةةةاظم العمةةةةةل 

 :(3امطلقال
ط  أ نع ت تَِّحةةةةةةةةةةةةد ا ةةةةةةةةةةةةرع  و أ لعةةةةةةةةةةةةِر ِفيه ةةةةةةةةةةةةا ش 

 
ةةِر ب ةةلع ي ُجةةوُ  أ نع ت ع ةةدَّد ا   (4اِفةة  العِمصع
وقد مضى : »(1اف  شرح  لمختصر ابن الحاجب (5اوكذا قول القلشان  

وأمَّا ف  الُبلدان  ،(2ا«العمل ف  حاضر  تونس وغيرها من كبار الحواضر بالّتعدد
 الّصغار والُقر  فال يجوُ  فيها الت عّدد. 

                                                           
 .1/350الفق  على المذاهب األربعة، لعبد الرحمن الج يري،  (1
نقيط، واسةةتوطن مكةةة، ثةةم اسةةتقر هةةو: محمةةد حبيةةب اهلل بةةن عبةةد اهلل بةةن أحمةةد الجكنةة  الشةةنقيط ، ولةةد وتعلةةم بشةة (2

يقةةةاظ األعةةةالم فةةة  رسةةةم المصةةةحف، وغيرهةةةا،  بالقةةةاهر ، مةةةن كتبةةة :  اد المسةةةلم، فيمةةةا اتفةةةق عليةةة  البخةةةاري ومسةةةلم، وا 
 .   6/79هة. األعالم، لل ركل ،  1363سنة  -رحم  اهلل-توف 

ل الفاسةة ، وشةةرا اليواقيةة  هةو: أبةةو عبةةد اهلل محمةةد بةةن أبة  القاسةةم السجلماسةة  ثةةم الربةةاط ، صةاحب شةةرا العمةة (3
تحةاف المطةالع، 351، 2/350. الفكر السام ، للحجوي، ه 1214سنة  -رحم  اهلل-الثمينة، وغيرهما، توف   ، وا 

 .1/92البن سود ، 
 .2: / 12شرا العمل المطلق، للسجلماس ، م (4
التونسة ، ولة  قضةاء الجماعةة بتةونس، وال م اإلمامةة بجةامع ال يتونةة،  هو: أبو العباس أحمد بن محمد القلشان  (5

أخذ عن: أب  مهدي عيةسى الغبرين ، وغير ، وعن : أبو الحسن القلصةادي، وغيةر ، لة : شةرا ابةن الحاجةب، وشةرا 
 .  1/372، وشجر  النور، لمخلوف، 116: هة. نيل االبتها ، للتنبكت ،  863عام   -رحم  اهلل-الرسالة، توف  
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فةةة  جةةةواب لةةة :  -رحمةةة  اهلل- (3اوفةةة  المعيةةةار قةةةال الشةةةي  محمةةةد أحمةةةد القطةةةان
ِريهم» وتلخيصةةةةهم ألقةةةةوال المتقةةةةدمين  الظَّةةةةاهُر مةةةةن ُمتقةةةةدام  أ مةةةةة المةةةةذهب ونقةةةةِل ُمتةةةةةخا

ةةةغير ال يختلةةةف فةةة  منةةع إقامةةةة الجمعةةةة فيةةة  فةةة  جةةةامعين،  وتفصةةيلهم، أنَّ المصةةةةر الصَّ
نما إقامة الجمعة ف  جامعين مخصو  بالمصر الكبير كثير الناس  .(4ا«وا 

:  -رحمةة  اهلل- (5اوفيةة  أيضةةا قةةال الشةةي  محمةةد بةةن محمةةد بةةن  أبةة  غالةةب
جةةامعين فةة  المصةةر الّصةةغير ال يجةةوُ ، وال يختلةةف  اعلةةم أّن إقامةةة الُجمعةةة فةة »

   .(6ا«المذهب ف  ذلك
ة :  -رحمة  اهلل-وقال الشةي  محمةد الشةنقيط   فة  كتابة   اد المسةلم مةا نص 

وغيةةر  مةةن ُمتةةةّخري ُفقها نةةا أنَّةة  ال خةةالف فةة   (7احاصةةل مةةا فةة  حاشةةية الّرهةةون »
غير  .(8ا«منع تعد د الُجمعة ف  اِلمةصر الصَّ

ما قةولكم فة  مسةجد  »بما نص  :  -رحم  اهلل- (1االشي  محمد عليشوُس ل 
ُمحةةةدث  قريةةةب مةةةن قريةةةة الُجمعةةةة، هةةةل هةةةو كالمحةةةدث فيهةةةا؟ ومةةةا قةةةولكم فةةة  قةةةر  

                                                                                                                                           
هو: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر الكةردي المصةري، كةان والةد  حاجةب األميةر عة  الةدين الصةالح ،  (1

أخذ عن األبيةاري، وغيةر ، وعنة  جماعةة، مةنهم: القرافةّ ، والقاضة  ناصةر الةدين بةن المنيةر، لة : مختصةر  الفرعةّ ، 
، وشةةةةجر  النةةةةور، 89-2/86المةةةةذهب، البةةةةن فرحةةةةون، هةةةةة. الةةةةديبا   646سةةةةنة  -رحمةةةة  اهلل-واألصةةةةولّ ، تةةةةوف  

 .1/241لمخلوف، 
، ومعونة الطالب وتحفةة الراغةب فة  شةرا مختصةةر ابةن الحاجةب، للقلشةان ، امة ( 281، 4/280 اد المسلم،   (2
 /و.1/125
 لم أقف على ترجمت . (3
 .1/230المعيار، للونشريس ،  (4
المكناسةة ، المعةةروف بةةابن السةةكاك، قاضةةى الجماعةةة بفةةاس، أخةةذ عةةن هةةو: أبةةو عبةةد اهلل محمةةد بةةن أبةةى غالةةب  (5

هةةةة. در  818سةةةنة  -رحمةةة  اهلل-الشةةةريف أبةةة  عبةةةد اهلل التلمسةةةان  وابةةةن عبةةةاد، لةةة : نصةةة  ملةةةوك اإلسةةةالم، تةةةوف  
 .1/372، وشجر  النور، لمخلوف، 2/284الحجال، البن القاض ،

 .1/236المعيار، للونشريس ،  (6
م حمَّد فتحا بن أحمد الرهون ، أخةذ عةن: الشةي  التةاودي، وغيةر ، وعنة : الهاشةم  بةن التهةام ،  هو: أبو عبد اهلل (7

ومحمةةد بةةن أحمةةد ابةةن الحةةا ، وغيرهمةةا، لةة : حاشةةية علةةى شةةرا ميةةار  الكبيةةر، وحاشةةية علةةى شةةرا ال رقةةان  علةةى 
وشةةةةجر  النةةةةور،  ،4/215هةةةةة. إتحةةةةاف أعةةةةالم النةةةةاس، للسجلماسةةةة ، 1230سةةةةنة  -رحمةةةة  اهلل- المختصةةةةةر، تةةةةوف 

 .1/541لمخلوف، 
 .4/280، و اد المسلم، للشنقيط ، 2/150حاشية الرهون  على شرا ال رقان  على مختصر خليل،  (8
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متقاربة جدا  ُأقيم  فيها الجمعة ولم يعلم الّسابق منها، واستمّر العمةل علةى ذلةك؟ 
 أفيُدوا بالجواب.

السةالم علةى سةيدنا محمةد رسةول اهلل، فةجاب بمةا يلة : الحمةد هلل والصةال  و 
ن كةان بة يةد منهةا ففية   إن كان ُقرب  من  ثالثة أميال فهو كالمحدث فيها اتّفاقا ، وا 

: ال يجةةةةو  (2اخةةةةالف، والجمعةةةةة المقامةةةةة فةةةة  القةةةةر  ُتعةةةةاد ظهةةةةرا ، قةةةةال ابةةةةن عرفةةةةة
 «.(3اإحداثها، أي: الجمعة بقربها، أي قرية الجمعة بثالثة أميال اتفاقا

ضةةةرور  تةةةدعو إلةةى إحةةةداث جمعةةةة ثانيةةةة فةة  القةةةر  والبلةةةدان الصةةةغار، فةةال 
 بخالف المدن الم دحمة بالس كاَّن.

مةةا حاصةةُل : أنةة  يجةةب علةةى المسةةتوطنين  (4اوفةة  شةةرا الع ّيةةة لعبةةد البةةاق  
بموضةةع الجمعةةة أن يسةةعوا إليهةةا ولةةو بعةةد  منةةا لهم عةةن محلهةةا بةةةكثر مةةن سةةتة 

مةةن كةةان خارجةةا  عةةن بلةةدها بثالثةةة أميةةال وربةةع  أميةةال، ويجةةُب السَّةةعُ  إليهةةا علةةى
 .(5االميل من المنار

ةة :  -رحمةة  اهلل- (6اوقةةال العالمةةة النفةةراوي فةة  شةةرح  علةةى اّلرسةةالة مةةا نص 
ن بقريةةةة نا يةةةة، بكفرسةةة  :(1اقةةةال خليةةةل» مةةةن  (2اول مةةة  المكلَّةةةف الحةةةّر الةةةذكر، وا 

                                                                                                                                           
ةةةد بةةةن أحمةةةد علةةةيش الطرابلسةةة ، أخةةةذ عةةةن: الشةةةي  األميةةةر الصةةةغير، وغيةةةر ، لةةة : شةةةرا  (1 هةةةو: أبةةةو عبةةةد اهلل محمَّ

، واألعةالم، 1/551هة. شجر  النةور، لمخلةوف، 1299سنة   -اهللرحم  -صر، وحاشية علي ، وغيرها، توف  المخت
 .6/19لل ركل ، 

هةو: أبةو عبةد اهلل محمةد بةةن محمةد بةن عرفةة الةةورغم  التونسة ، أخةذ عةن: أبة  عبةةد اهلل محمةد بةن عبةد السةةالم،  (2
هةة. الةديبا  803سةنة  -رحمة  اهلل-لمختصةر الفقهة ، وغيرهةا، تةوف  وأب  عبداهلل محمد بةن هةارون، وغيةرهم، لة : ا

 .463: ، ونيل االبتها ، للتنبكت ،  2/331المذهب، البن فرحون، 
 .1/141، وفت  العل  المالك، لعليش،1/385المختصر الفقه ، البن عرفة،  (3
هو: أبو محمَّد عبد الباق  بن يوسف بن أحمد ال رقان ، أخذ عةن: النةور األجهةوري، وغيةر ، وعنة : ابنة  محمةد،  (4

ةةد الصةفار القيروانةة ، لةة : شةةرا علةى المختصةةةر، وشةةرا الع يةةة، وغيرهةا، تةةوف  وأبةو  سةةنة  -رحمةة  اهلل-عبةةداهلل محمَّ
 .1/441، وشجر  النور، لمخلوف، 2/287هة. خالصة األثر، للحموي، 1099

 .195:  شرا الع ية، لعبد الباق  ال رقان ،  (5
، فقي  من بلد  نفر  بمصر، لة : الفواكة  الةدوان  علةى الرسةالة، ورسةالة هو: شهاب الدين أحمد بن غانم النفراوي (6

، واألعةالم، لل ركلة ، 1/148هةة. سةلك الةدرر، للمةرادي، 1126سةنة  -رحمة  اهلل -ف  التعليق على البسملة، تةوف 
1/192. 
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، دليلنةا (4اعةن المصةر، خالفا  ألب  حنيفة فة  نفية  الوجةوب عةن الخةار  (3االمنار
امنةةوا إذا نةةودي للصةةلو  مةةن يةةوم الجمعةةة فاسةةعوا إلةةى الةةذين ء يةيهةةااقولةة  تعةةالى: 
  :وهةةةةةةةةةةةةةةةةةذا عةةةةةةةةةةةةةةةةةام فةةةةةةةةةةةةةةةةة  األمصةةةةةةةةةةةةةةةةةار والقةةةةةةةةةةةةةةةةةر ، وقولةةةةةةةةةةةةةةةةةة   (5اذكةةةةةةةةةةةةةةةةةر اهلل(

ل ى م نع س ِمع  الناد اء  »   .(7اداوود روا  أبو، (6ا«الُجُمع ُة ع 
 .(8اكما ف  المعيار وغير والّنداء يسمع من ثالثة أميال عند هدوء الراي  

فةةة  شةةةرح  الكبيةةةر عنةةةد قةةةول  -رحمةةة  اهلل- (9اوقةةةال الشةةةي  أحمةةةد الةةةّدردير
، ومحةل  ُبطالنهةا فة  الجديةد مةا (10ا«وبجامع مبنىٍّ ُمّتحد  والُجمعة للعتيةق»خليل: 

لم يحكم حاكم بصحتها ف  الجديد تبعا لحكم  بصحة عتق  لم يهجر العتيق، وما
لةةم يحتةةاجوا للجديةةد لضةةيق  لةةى صةةحة الجمعةةة فيةة ، ومةةاعبةةد معةةين مةةثال علةةق ع

 العتيق، وعدم إمكان توسعت .

                                                                                                                                           
التوضةةي ، هةةو: أبةةو المةةود  ضةةياء الةةدين خليةةل بةةن إسةةحاق الجنةةدي، لةة : شةةرا مختصةةر ابةةن الحاجةةب المسةةمى ب( 1

، وشةةجر  168: هةةة. نيةةل االبتهةةا ، للتنبكتةة ،   776هةةة، وقيةةل: سةةنة 767سةةنة  -رحمةة  اهلل -والمختصةةر، تةةوف 
    .1/321النور، لمخلوف، 

 =ميةةل 3×متةةرا  1855الفرسةة : ثالثةةة أميةةال، والميةةل ألفةةا ذرا  علةةى المشةةهور، وبالتقةةدير الحةةديث الميةةل يسةةاوي:  (2
: ، والمكاييةةل والمةوا ين الشةةرعية، لعلة  جمعةةة،  1/363الربةان  مةةع حاشةية العةدوي، كةم. كفايةة الطالةةب  5655

53. 
 .45: مختصر خليل،   (3
 .39: مختصر القدوري،   (4
 .9سور  الجمعة، من اآلية  (5
، قةال 1056، رقةم الحةديث: 1/278أخرج  أبةو داود فة  سةنن ، أبةواب الجمعةة، بةاب: مةن تجةب علية  الجمعةة،  (6

نما أسند  قبيصة.  أبوداود: رو  هذا الحديث جماعة، عن سفيان، مقصورا على عبد اهلل بن عمرو، ولم يرفعو ، وا 
 .1/262الفواك  الدوان ، للنفراوي،  (7
 .197: ، وشرا الع ية، لل رقان ،  1/262، والفواك  الدوان ، للنفراوي، 2/47التوضي ، لخليل،   (8
هةةةو: أبةةةو البركةةةا  أحمةةةد بةةةن محمةةةد العةةةدوي الخلةةةوت ، الشةةةهير بالةةةدردير، أخةةةذ عةةةن الشةةةي  الصةةةعيدي، وأحمةةةد  (9

الّصةةةباو، وعنةةة : الدسةةةوق ، والعقبةةةاوي، والصةةةاوي، وغيةةةرهم، لةةة : أقةةةرب المسةةةالك وشةةةرح ، ورسةةةالة فةةة  متشةةةابها  
     .1/516، لمخلوف، هة. شجر  النور1201سنة  -م  اهللرح-القرآن، وغيرها، توف  

 .44: مختصر خليل،   (10
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قول : لضيق العتيق، أي: ولحدوث عداو ، فلذا حصل  عداو  : (1االّدسوق 
بةةةين أهةةةل البلةةةد وصةةةاروا فةةةرقتين وكةةةان الجةةةامع الةةةذي فةةة  البلةةةد فةةة  ناحيةةةة فرقةةةة، 

الجامع، فلهم أن يحدثوا جامعا  ف  وخاف  الفرقة األخر  على نفسها إذا أتوا ذلك 
ناحيتهم، ويصلون في  الجمعة، فةلن  الة  العةداو  فةال تصة  الجمعةة للكةّل إال فة  

 .(2االعتيق
 فُعلم ِممَّا تقدم: 

أنَّ الُجمعةةةة ال تتعةةةّدُد فةةة  قريةةةة، وال فةةة  بلةةةد صةةةغير، إال بُبعةةةد الجديةةةد عةةةن 
 من األمور اآلتية: العتيق بمسافة ت يد على ثالثة أميال، أو بوجود واحد

هجةةةر العتيةةةق فةةةلن رجعةةةوا إليةةة  مةةةع إقامتهةةةا فةةة  الجديةةةد بطلةةة  فةةة   األول:
 الجديد، وصح  ف  العتيق.

حكةةم الحةةاكم الحنفةة  بصةةحتها فةة  الجديةةد، تبعةةا  لحكمةة  بعتةةق عبةةد  الثاااني:
 معين.

 العداو  بين فرقتين فلذا  ال  العداو  بطل  ف  الجديد. الثالث:
ضةةيق العتيةةق وعةةدم إمكةةان توسةةعت ، فةةلذا  ال الضةةيق بةةنق  أهةةل  الرابااع:

البلةد أو بتوسةيع العتيةق بطلة  الجمعةة فة  الجديةد، فةالحكم يةدور مةع علتة  وجةودا 
 وعدما.
وقةةةد نةةة  الفقهةةةاء علةةةى أن الجةةةامع العتيةةةق إذا ضةةةاق بةهلةةة  ُيوّسةةةع ولةةةةو  

 .(3ابالطريق والمقبر ، ويجبر الجار على البيع  لتوسعت ، ولو وقفا  
األمور األربعة ف  نظم   -رحم  اهلل-وقد جمع الشي  المهدي أبو شعالة  
 فقال:

ةةةةةةةةةةةةةحَّ ع بِةةةةةةةةةةةةةالعع ِتيِق ِإنع ت ع ةةةةةةةةةةةةةدَّد ا  و ص 
 

ةةةةةةةةةةةةن ُهمع ق ةةةةةةةةةةةةدع ُوجةِةةةةةةةةةةةةةةد ا   ِإالَّ ِلب ةةةةةةةةةةةةاس  ب يع
 

                                                           
هةو: أبةةو عبةةد اهلل محمةةد بةن أحمةةد بةةن عرفةةة الدسةوق ، أخةةذ عةةن الصةةعيدي، والةدردير، لةة : حاشةةية علةةى الةةدردير  (1

، واألعةالم، لل ركلة ، 1/520هة. شجر  النور، لمخلوف،  1230سنة  -رحم  اهلل- على المختصر، وغيرها، توف 
6/17.   
 .375، 1/374الدسوق ، الشةرا الكبير مع حاشية  (2
   .7/95شرا مختصر خليل، للخرش ،  (3
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ةةةلَّى  ةةةنع ص  ل ةةةى م  د  ع  ةةةج   أ وع ِضةةةيِق م سع
 

ةةةةةةةنع ُصةةةةةةةلاي  ع ِفيةةةةةةةِ  أ وَّال    ةةةةةةةِر م   أ وع ه جع
ةةةةةةةةةةمع    ك  ة  ِفيه ةةةةةةةةةةا ح  ةةةةةةةةةةاِكم  ِبِصةةةةةةةةةةحَّ  أ وع ح 

 
مع   ن ِفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍّ ل ف ِقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  العت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ك ح 
ةةةةةةةةةةُهور  ع   ةةةةةةةةةةة  م شع ُلوم   ِفةةةةةةةةةة  ُصةةةةةةةةةةور    م عع

 
 

الا ب ط ل ةةةةةةةةةةة ع ِفةةةةةةةةةةة  ُكةةةةةةةةةةةلا ُصةةةةةةةةةةةور  ع    و ا 
قعةةةةةة ِ   ةةةةةةدث اُ  ِفةةةةةة  ذ ا العو  ِمنعه ةةةةةةا العُمحع  و 

 
ةةةةةةةةةةةةةنع  فيع  ةةةةةةةةةةةةةةةِ   نانِةةةةةةةةةةةةة  ل ُمنعِكةةةةةةةةةةةةةةر  ع   و اِ 
ةةةةةةةةةةِل العِعلعةةةةةةةةةةِم   ةةةةةةةةةةاِلُفون  ِمةةةةةةةةةةنع أ هع  ِإذع ُيخ 

 
ُرُجةةةةةةةةةةةةةةةةون    ي خع هةةةةةةةةةةةةةةة ب  و  ةةةةةةةةةةةةةةِري   م ذع  ص 
رع   ةةةةةةر  ةةةةةةا ُدون  ض  ه ِب األع ِ مَّ ةةةةةةذع ةةةةةةنع م   ع 

 
ةةةةةةةةةةةِعيِف ال  ُتععت ب ةةةةةةةةةةةرع    و العف تعةةةةةةةةةةةو   ِبالضَّ
لُةةةةةوا  و  نع ُدُعةةةةةوا ِإل ةةةةةى التَّةعِسةةةةةيِس ه رع  و اِ 

 
ةةةةةةةةةةل وا  ةةةةةةةةةةِجد  و ص  ط ُبةةةةةةةةةةوا ِفةةةةةةةةةة  م سع  و خ 
ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةا و الطَّع ام   او أ ك لُةةةةةةةةةةةةةةةةةوا الل ُحوم 

 
ُبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا ُمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدَّت ه ا آث ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاما    ت ك   و ارع
ُبةةةةةةةوا  ت ك  ةةةةةةةا ارع ِتِهمع م  ةةةةةةةوع  ف ل ةةةةةةةمع ي ُمةةةةةةة ع ِبم 

 
ت ةةةةةةبُ   ل ةةةةةةيعِهمع ُتكع ق ابةةةةةةا  ع   ب ةةةةةةلع ت بعق ةةةةةةى أ حع
ةةةةةةةةةةةةةةعع ِعلعِمِهةةةةةةةةةةةةةةمع ِبة نَّه ةةةةةةةةةةةةةةا ب اِطِلةةةةةةةةةةةةةةة     م 

 
ةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةة   ِإذع م  ةةةةةةةةةةةةةت ن د  و ُحجَّ  ل هُةةةةةةةةةةةةةمع ُمسع
ف ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  وَّ  و اهلُل ِفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ِكت ابِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  خ 

 
ال فعن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِبِفتعن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ت ُعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  ِإنع خ 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةا   أِل نَّ الةةةةةةةةةةةةةةةةةداين  و الةةةةةةةةةةةةةةةةةد ن ا ِبالعُعُلم 

 
ا  ل يعن ةةةةةةةةةةةا انعع ةةةةةةةةةةةد م  ةةةةةةةةةةةا د لَُّسةةةةةةةةةةةوا ع   ِإذ ا م 
ِجُعةةةةوا  ةةةةنع ق ِريةةةةب  ت ةةةةةعِت  ِإنع ل ةةةةمع ي رع  و ع 

 
ل ُعةةةةةوا و ُحةةةةةبَّ    العف ةةةةةاِن  ِمةةةةةنع ُقلُةةةةةوب  ي خع
 فتحّصل ممَّا تقدم: 

جوا  التعدد عند الحاجة والضرور  ف  أن المحققين من المتةخرين اعتمدوا 
ن الصةغار والقةةر  األمصةار العظةام، والمةدن اآلهلةةة بكثةر  السةكان، وأمةا فةة  البلةدا

تعةةدد الجمعةةة فيهةةا مطلقةةا، فةةال يجةةو  إحةةداث مسةةجد إلقامةةة  فةةال خةةالف فةة  منةةع
الجمعة في  مع وجود العتيق، إال بعد المسافة المذكور ، أو بواحد من أمةور أربعةة  

 تقدم. كما
وال يلتفةة  إلةةى مةةن يفتةة  العةةوام بجةةوا  التعةةدد، ولةةم يفةةرق بةةين بلةةد صةةغير 
ومصةةةر كبيةةر، ويحمةةل النةةاس علةةى التفةةرق المنةةاف  للحكمةةة المقصةةود  مةةن صةةال  
الجمعةةة، ويخةةالف مةةا جةةر  بةة  عمةةل األ مةةة األعةةالم وعلمةةاء األمصةةار، أسةةةل اهلل 
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وفةة  هةةذا القةةدر كفايةةة، واهلل  تعةةالى أن يلهمنةةا رشةةدنا، ويمةةّن علينةةا بحسةةن الختةةام،
 أعلم.

 جر  على يد كتاب  الراج  عفو رب : 
 م،1996عبد اهلل الطويل، بتاري   الهادي

 والحمد هلل أوال وآخرا،
  وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آل  وصحب  وسلم

 المصادر والمراجع

األعيةةان وأنبةةاء أبنةةاء ال مةةان، وفيةةا  (. 1900ا أبةة  العبةةاس شةةمس الةةدين أحمةةد بةةن محمةةدابةةن خلكةةان، 
 لبنان.بيرو ،  ،: إحسان عباس، دار صادرقيقتح

 بةد عقا ةد التوحيةد المرمةل جامعة  خةرو  المكلةف بة  مةن ربقةة (. 2010شعالة، المهدي بةن محمةد ا أبو
 .ليبيا ،دار الكتاب، طرابلسط األولى، التقليد، 

دار ط األولةةى، م أعةةالم المسةابقة القرآنيةةة، ة فةة  تةراجورقةا  مطوّيةة(. 2017بةن سةةعيدان، خالةد محمةةد اا
 .ليبيا ،الكاتب، طرابلس

ط األولةى، إتحاف المطةالع بوفيةا  أعةالم القةرن الثالةث عشةةر والرابةع، (. 1997بن سود ، عبدالسالم اا
  لبنان. : أحمد حج ، دار الغرب اإلسالم ، بيرو ،قيقتح

: محمةد قيةقفة  معرفةة أعيةان علمةاء المةذهب، تحالديبا  المذهب بن فرحون، إبراهيم بن عل  اد. (. ا
 ، مصر.األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهر 

: عبدالحميةد قيةقتحط الثانيةة،  نيةل االبتهةا  بتطرية  الةديبا ،(. 2000العباس أحمد بابا ا والتنبكت ، أب
 .ليبيا ،عبد اهلل الهرامة، دار الكاتب، طرابلس

دار ط األولةى، الفكر السام  ف  تاري  الفق  اإلسالم ، (. 1995الثعالب ، محمد بن الحسن الحجوي ا
 .لبنان، الكتب العلمية، بيرو 

، دار الكتةةب العلميةةة، بيةةرو  ط الثانيةةة،الفقةة  علةةى المةةذاهب األربعةةة، (. 2003الج يةةري، عبةةدالرحمن ا
 لبنان.

، فةةة  أعيةةةان القةةةرن الحةةةادي عشةةةر، دار صةةةادر، بيةةةرو خالصةةةة األثةةةر الحمةةةوي، محمةةةد أمةةةين اد. (. 
 لبنان.
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للطباعةةةة،  الفكةةةر للخرشةة ، دار خليةةةل مختصةةر عبةةداهلل محمةةةد بةةن عبةةةداهلل اد. (. شةةةرا والخرشةة ، أبةةة
 بيرو ، لبنان.

جوانب من تاري  الحيا  التعليمية ف  مدينة طةرابلس، مجلةة كليةة الةدعو  (. 1985الخليف ، أحمد محمدا
 .2 دد:اإلسالمية، الع

بيةةرو ، الشةةةرا الكبيةةر بحاشةةية الدسةةوق ، دار الفكةةر، الةةدردير، أبةة  البركةةا  أحمةةد بةةن محمةةد اد. (. 
 لبنان.

 حاشية اإلمام الرهون  على شرا ال رقان  علةى مختصةر خليةل،ه(.  1306الرهون ، محمد بن أحمد ا
 .المطبعة األميرية، مصر

 .، مصرع ية، المطبعة األ هرية المصريةه(. شرا ال 1319ا بن يوسف ال رقان ، عبدالباق 

العلةم للماليةين،  دارط الخامسةة عشةر ، ألعةالم، (. ا2002ا خير الةدين بةن محمةود بةن محمةدال ركل ، 
 بيرو ، لبنان.

ط إتحةةاف أعةةالم النةةاس بجمةةال أخبةةار حاضةةر  مكنةةاس، (. 2008السجلماسةة ، عبةةدالرحمن بةةن محمةةد ا
 .مصةر ،الثقافة الدينية، القاهر : عل  عمر، مكتبة قيقتحاألولى، 

(. الحكةةم العطا ّيةةة مةةع شةةرا ابةةن عّبةةاد النفةة ي، ط األولةةى، تحقيةةق: 1988السةةكندري، ابةةن عطةةاء اهلل ا
 محمد عبد المقصود هيكل، مرك  األهرام للترجمة والنشر، القاهر ، مصر.

ط الجةةةواهر اإلكليليةةةة فةةة  أعيةةةان علمةةةاء ليبيةةةا مةةةن المالكيةةةة، (. 1999الشةةةريف، ناصةةةر الةةةدين محمةةةد ا
 .عّمان، األردن دار البيارق،األولى، 

تةةةراث  اد المسةةةلم فيمةةةا اتفةةةق عليةةة  البخةةةاري ومسةةةلم، دار إحيةةةاء ال(. اد. الشةةةنقيط ، محمةةةد حبيةةةب اهلل 
 بيرو ، لبنان. العرب ،

 .مصر التراث، عبداهلل محمد اد. (. المدخل، دار والفاس ، أب

 م.1995الفواك  الدوان  على رسالة ابن أب   يد القيروان ، لشهاب الدين أحمد النفراوي، دار الفكر، 

 فاسية. شرا نظم العمل المطلق، طبعة حجريةالفيالل ، محمد بن قاسم السجلماس  اد. (. 

القةدوري فة  مختصةر (. 1997ا أحمةد بةن محمةد بةن أحمةد بةن جعفةر بةن حمةدانالحسةين  والقدوري، أبة
، بيةرو ، دار الكتةب العلميةة، : كامل محمد محمد عويضة، ط األولى، تحقيقالفق  الحنف 

 لبنان.

معونة الطالب وتحفةة الراغةب فة  شةرا مختصةةر ابةن العباس أحمد بن محمد امخطوط(.  والقلشان ، أب
 .2087رواق المغاربة، برقم:  ،الحاجب، المكتبة األ هرية
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ط سةةلك الةةدرر فةة  أعيةةان القةةرن الثةةان  عشةةر، (. 1988محمةةد خليةةل بةةن علةة  االفضةةل  والمةةرادي، أبةة
 ، بيرو ، لبنان.دار البشا ر اإلسالمية، دار ابن ح م الثالثة،

 الةةدرر علةةى (. أحكةةام الطهةةار  والصةةال  مةةن كتةةاب الشةةذرا  الشةةذية2007المصةةرات ، الطيةةب عثمةةان ا
 ليبيا. اآلداب، جامعة المرقب، ايد، كلية  العماري فر  السنية، تحقيق: مصطفى

: الّرجةةال، ط األولةةى، تحقيةةق أسةةماء فةة  الحجةةال (. دّر 1971محّمةةد ا بةةن أحمةةد العّبةةاس والمكناسةة ، أبةة
 تونس. العتيقة، التراث، القاهر  والمكتبة النور، دار أبو األحمد  محمد

ووصةف طريةق المريةد قةو  القلةوب فة  معاملةة المحبةوب (. 2001طالةب محمةد بةن علة  ا والمكّ ، أب
 ، مكتبة دار التراث، القاهر ، مصر.: محمود إبراهيم الرضوان قيقإلى مقام التوحيد، تح

 محمةد الشةي  (. كفاية الطالب الربةان  مةع حاشةية العةدوي، تحقيةق: يوسةف1994الحسن ا والمنوف ، أب
 الفكر، بيرو ، لبنان. البقاع ، دار

: حةةافظ محمةةد قيةةق، تحط األولةةىالمختصةةر الفقهةة ، (. 2014، محمةةد بةةن محمةةد بةةن عرفةةة االةةورغم 
 .، دب ، اإلمارا  العربية المتحد خير، مرسسة خلف أحمد الخبتور لاعمال الخيرية

المعيار المعرب والجةامع المغةرب عةن فتةاو  إفريقيةة (. 1981العباس أحمد بن يحيى ا والونشريس ، أب
 ، المغرب.ن، منشورا  و ار  األوقافي: محمد حج  وآخر قيقوالمغرب، تحواألندلس 

 مصر. القاهر ، والنشر، لدعالن ط الثانية، القدس الشرعية، والموا ين (. المكاييل2001جمعة، عل  ا

الشي  منصةور أبةو  بيةد ، حياتة  وفتةاوا ، كليةة اآلداب والعلةوم، الخمةس، (. 2007ديهوم، عل  عبداهلل ا
 ليبيا. المرقب،جامعة 

فت  العل  المالك فة  الفتةو  علةى مةذهب اإلمةام مالةك، دار عبداهلل محمد بن أحمد اد. (.  وعليش، أب
 .لبنان ،المعرفة، بيرو 

: أحمةد جةاد، دار الحةديث، قيةقتحط األولةى، مختصر خليل بةن إسةحاق، (. 2005ابن اسحاق، خليل ا
 مصر.القاهر ، 

: قيةةةقتحط األولةةةى، شةةةجر  النةةةور ال كيةةةة فةةة  طبقةةةا  المالكيةةةة، (. 2003مخلةةةوف، محمةةةد بةةةن محمةةةد ا
   .لبنانبيرو ، عبدالمجيد خيال ، دار الكتب العلمية، 

نمةةاذ  مةةن فتةةاو  الشةةي  امحمةةد بةةن منصةةور البكةةوش "دراسةةة وتحقيةةق"، لعلةة  الحةةارس، ضةةمن أعمةةال 
اإلسةالمية ومركة  الشةي    كليةة الةدعو  تةظمنمرتمر الفق  المالك  فقة  الكتةاب والسةنة الةذي 

  الطاهر ال اوي للدراسا  واألبحاث.


