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و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اأجمعني، وبعد: 

فاإن درا�سة العلم وحت�سيله ومن ثم تدري�سه يعترب من اأجّل الأعمال، واأعظم القربات، 
واأف�سل الطاعات؛ لأنه بذلك يعرف احلالل من احلرام، وال�سحيح من الفا�سد، ويعبد 

اهلل تعالى على ب�سرية.
واحلاجات  الأول��وي��ات  بح�سب  الأهمية،  متفاوت  اأم��ر  وتدري�سه  العلم  ودرا�سة 
اأولى واأعظم واأرفع  اإلى علم ما، كانت درا�سته  الأمة  والظروف، فكلما م�ّست حاجة 
الأولى  كانت  ال�سناعية،  اأو  الزراعية  العلوم  اإلى  احلاجة  م�ّست  فاإذا  تعالى.  اهلل  عند 
مثاًل،  الأ�سلحة  و�سناعة  الع�سكرية  العلوم  اإلى  احلاجة  كانت  واإذا  وتدري�ساً،  درا�سة 
كانت الأولى، واإذا دعت احلاجة اإلى بيان الأحكام ال�رشعية يف الق�سايا املعا�رشة، وما 
ينزل بالأمة من م�ستجدات، كانت هذه هي الأهم والأعظم ثواباً؛ لأنها من قبيل العبادة 

املتعدية، التي يتعدى اأثرها اإلى الآخرين.
تدري�سية  – خطة  الفقهية  )النوازل  عنوان:  حتت  تقدميه  جاء  الذي  البحث  وهذا 
ملقرر  م�سّغر  اأمنوذج  هو  اإمنا  في�سل(  امللك  بجامعة  العليا  الدرا�سات  ملرحلة  مقرتحة 
مبكان،  الأهمية  من  الزمن  هذا  يف  تدري�سه  اأ�سبح  الذي  املعا�رشة،  الفقهية  الق�سايا 

بالن�سبة لطالب العلوم ال�رشعية.
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منهجية �لبحث:

اتبعت يف كتابة البحث املنهجية التالية: 
حكم  ل�ستخال�س  اجلزئيات،  تتبع  وهي  اأحياناً،  ال�ستقرائية  الطريقة  �سلكت   -1
لدى  املعا�رشة  الفقهية  الق�سايا  تدري�س  مقررات  بع�س  فقد نظرت يف  �سامل. 
القرى،  اأم  وجامعة  الإم��ام،  كجامعة  تاربها،  من  واأف��دت  اجلامعات،  بع�س 

وجامعة املعرفة العاملية اخلا�ضة، فوجدت اأن مقرراتها تتفق يف النقاط التالية: 
 اأ- حتوي على مقدمة عامة يف فقه النوازل: تعريفها، وحكم واأهمية هذه الدرا�سة، 

واأق�سام النوازل، والهيئات العلمية املعنية بالدار�سة، واأبرز هذه امل�سادر.
القرى،  اأم  جامعتي  من  كل  يف  وذلك  النوازل،  لبع�س  تطبيقات  فيها  اأن   ب- 
اأن  فيبدو  الإمام،  جامعة  اأما  واملعامالت،  العبادات  بابي  يف  العاملية،  واملعرفة 

املقرر خاٍل من التطبيقات العملية.
اأما يف  العاملية،  املعرفة  املرحلة اجلامعية يف جامعة  املقرر يدر�س يف  اأن هذا   ج- 

جامعتي: الإمام واأم القرى، فهو خا�س مبرحلة الدرا�سات العليا.
2- �سلكت املنهج العلمي املعهود يف نقل املعلومات، وتوثيقها، وعر�سها، ومناق�ستها.

3- اعتمدت امل�سادر واملراجع الأ�سيلة يف الفقه القدمي والنوازل.
4- جمعت بني اجلانبني: النظري والعملي يف الدرا�سة.

�لدر��صات �ل�صابقة: 

1- عامة كتب النوازل القدمية، والق�سايا الفقهية املعا�رشة.
2- �رشح عمدة الفقه، للدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز بن جربين، الذي ا�ستمل على 

)925( م�ساألة فقهية معا�رشة.
3- فقه النوازل، للدكتور ح�سني اجليزاين )4( اأجزاء، جمع فيه بني اجلانبني النظري 
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والعملي، وقد اأفدت منه كثرياً.
التي  الفقهية املعا�رشة(  الق�سايا  اأ�سيل لدرا�سة  4- بحوث ندوة )نحو منهج علمي 

اأقامها )مركز التميز البحثي يف جامعة الإمام عام 1431ه�(.
هذا، وقد جاء البحث مكوناً من متهيد وثالثة مباحث وخامتة على النحو التايل: 

- التمهيد: وي�صمل اأربع م�صائل: 
الأولى: يف ن�ساأة فقه النوازل.

الثانية: يف الفقه املوروث واملعا�رش.
الثالثة: يف منهجية تدري�س فقه النوازل.

الرابعة: يف تو�سيف اخلطة التدري�سية واأهدافها.
- املبحث االأول: مدخل لدرا�صة النوازل الفقهية. وي�صمل اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف النوازل الفقهية و�سورها، والألفاظ ذات ال�سلة.
املطلب الثاين: حكم درا�سة النوازل الفقهية.

املطلب الثالث: اأهمية درا�سة النوازل الفقهية.
املطلب الرابع: اأبرز امل�سادر يف فقه النوازل.

املبحث الثاين: تاأ�صيل فقه النوازل. وي�صمل اأربعة مطالب: 
املطلب االأول: �رشوط املجتهد يف النازلة.

املطلب الثاين: خطوات درا�سة النازلة.
املطلب الثالث: التكييف الفقهي للنازلة.

املطلب الرابع: الأخطاء املنهجية يف درا�سة النازلة.
- املبحث الثالث: التطبيقات الفقهية ل�صتخراج حكم النوازل. وي�صمل خم�صة 
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مطالب: 
املطلب الأول: نوازل العبادات.

املطلب الثاين: نوازل املعامالت.

املطلب الثالث: نوازل اجلنايات.
املطلب الرابع: نوازل الأحوال ال�سخ�سية.

املطلب اخلام�س: نوازل امل�سائل الطبية.
- اخلامتة: يف اأبرز النتائج والتو�صيات.

ملرحلة  الفقهية،  النوازل  لتدري�س  املقرتحة  اخلطة  من  اإع��داده  ا�ستطعت  ما  فهذا 
كانت  فاإن  الق�سرية،  الزمنية  املدة  هذه  يف  في�سل،  امللك  بجامعة  العليا،  الدرا�سات 
منا�سبًة، فلله الف�سل واملّنة، واإن كانت غري ذلك، فاأرجو األ نحرم الأجر واملثوبة، فاإن 
اهلل تعالى وعد ملن اأ�ساب من عباده باأجرين، وملن اأخطاأ باأجر واحٍد، فهو عمل ب�رش، ل 
بد اأن ي�سوبه النق�س واخللل، فما جعل اهلل تعالى الكمال اإل لذاته العلّية، والع�سمة اإل 
لأنبيائه عليهم ال�سالة وال�سالم، واحلفظ اإل لكتابه العزيز. كما اأرجو اأن ل اأعدم الأخ 
النا�سح، فاملوؤمن مراآة اأخيه املوؤمن، وما غايتنا جميعاً اإل الو�سول اإلى الأمثل، وحتقيق 
م�سلحة الأمة، واهلل على ذلك �سهيد. واحلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل على �سيدنا 

حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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التمهيد
ويتناول امل�صائل التالية: 

الأولى: ن�ساأة فقه النوازل.
الثانية: الفقه املوروث واملعا�رش.

الثالثة: منهجية تدري�س فقه النوازل.
الرابعة: تو�سيف اخلطة التدري�سية واأهدافها.

�مل�صاألة �لأولى

ن�صاأة فقه �لنو�زل

- ظهر هذا الفقه منذ وفاة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأول ق�سية وقعت لل�سحابة 
اأبي بكر ر�سي اهلل عنه، وقد جنحوا يف تخطي هذه  ر�سوان اهلل عليهم، ق�سية خالفة 

الواقعة، بحيث اأجمعوا على خالفته.
- ثم تال ذلك ق�سية امتناع بع�س العرب عن دفع الزكاة، وقد راأى اأبو بكر وجوب 
والرتيث  الت�ساور  وبعد  الأم��ر،  يف  ال�سحابة  بع�س  تردد  حني  يف  املمتنعني،  مقاتلة 

اأجمعوا على قتال مانعي الزكاة.
- ثم كانت واقعة جمع القراآن يف عهد اأبي بكر اأي�ساً، وبعد الت�ساور اأجمعوا على 

جمع القراآن))).
يف  تزداد  وهي  املعا�رشة،  الفقهية  للق�سايا  والدرا�سات  الجتهادات  تتالت  ثم   -
النا�س، وت�سعب  اأحوال  ب�سبب اختالف  الوقائع اجلديدة،  قبلها، لكرثة  كل زمن عما 
�رشيعتنا  يف  وج��واب  حكم  ولها  اإل  واقعة  من  وما  ظروفهم،  واختالف  حاجاتهم، 

)))  ر: مر�حل �لنظر يف �لنازلة )�ل�ساعدي) ))/))9).
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)ت:  ال�سافعي  يقول  القيامة،  يوم  اإلى  النا�س  حلاجات  ملبية  جاءت  التي  الإ�سالمية 
الدليل على  اإل ويف كتاب اهلل  نازلة،  اأهل دين اهلل  باأحد من  204ه�(: »فلي�ست تنزل 

�سبيل الهدى فيها«))).

�مل�صاألة �لثانية

�لفقه �ملوروث و�ملعا�صر

هذه  فاإن  املكلفني،  باأفعال  املتعلقة  ال�رشعية  الأحكام  معرفة  الفقه  غاية  كانت  ملا 
الأفعال باعتبار وقوعها يف الزمن ثالثة اأنواع: 

الأول: وقع يف زمن م�سى، و�سار الآن اأمراً تاريخياً، ل وجود له يف احلياة العملية، 
وهذا النوع بحثه فقهاوؤنا القدامى يف ذلك الع�رش، وقرروا اأحكامه، وتدري�سه وبْحُثه 

يف هذا الزمان مفيٌد من عدة نواٍح: 
- اأنه نوع من الريا�سة الذهنية، ومترين امللكة الفقهية.

- اأنه دراية تاريخية بحال ذلك الزمن، وما كان عليه النا�س.
- اأنه ميكن اأن تخّرج عليه امل�سائل امل�سابهة.

ومثاله: اأحكام الرقيق ونحوه.
الثاين: ما كان ومل يزل واقعاً يعي�سه النا�س، ل فرق بني ع�رش واآخر، كما هو احلال 
اأنه  غري  �رشوري،  اأمر  النوع  هذا  فدرا�سة  املعامالت،  وبع�س  العبادات،  م�سائل  يف 
مبحوث ومقرر يف كتب الفقه املوروثة عن الأئمة ال�سابقني، فهو بني اتفاق م�ستمر، اأو 
خالف م�ستقر، واأحكامه م�سهورة، وم�سائله معروفة لدى العلماء وطلبة العلم عموماً.

قبل،  من  به عهد  للنا�س  يكن  الزمان، ومل  وا�ستجد يف هذا  نزل  ما  الثالث: وهو 

)))  �لر�سالة �ص)0)).
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ومثاله: ما وقع يف زماننا من م�سائل جديدة يف البيوع والأنكحة والأق�سية، وامل�سائل 
اأحكامها،  وبيان  ودرا�ستها،  )نوازل(،  ت�سمى  فهذه  العبادات،  م�سائل  وبع�س  الطبية، 
وتدري�سها الطالب من الأهمية مبكان. اإذ ل ميكن التو�سل اإلى حكمها بتقليب �سفحات 
من  بد  ل  بل  ال�رشعية،  الن�سو�س  ظواهر  يف  ال�سطحي  بالنظر  ول  امل��وروث،  الفقه 
الجتهاد الفقهي. لذا كانت العناية بهذا النوع من الفقه كبرية، وكانت درا�سته واجباً 

�رشعياً، و�رشورة ملّحة، وهو ما ي�سمى بالق�سايا الفقهية املعا�رشة)3).

�مل�صاألة �لثالثة

منهجية تدري�ص فقه �لنو�زل

ثمة م�سلكان لتدري�س فقه النوازل يف الدرا�سات العليا: 
ت�ستوعب  بحيث  م�ستقلة،  علمية  مادة  يف  وجمعها  الفقهية،  النوازل  اإفراد  الأول: 

هذه املادة ما اأمكن من امل�سائل النازلة.
الثاين: اإحلاق كل نازلة مبا ينا�سبها من الأبواب الفقهية، بحيث ت�سم هذه النوازل 

اإلى مادة الفقه.
ولكل واحد من هذين امل�سلكني ما ميتاز به: 

- فامل�سلك الأول: اأجدى يف بحث هذه النوازل وبحث مثيالتها، التي تتجدد بني 
احلني والآخر، واأدعى اإلى ات�ساع النظر وتفرعه، وذلك اأحظى لالخت�سا�س واأهله.

- والثاين: اأقرب اإلى �سبط هذه النوازل، واأي�رش يف ردها اإلى اأ�سولها، واأنفع يف 
تقرير حكمها ومعرفة مدركها)4).

اأن  اإذ  اأن هذا الأخري اأجدى لدرا�سة الق�سايا املعا�رشة يف املرحلة اجلامعية؛  ويبدو 
)3)  ر: �لأخطاء �ملنهجية يف در��سة �لق�سايا �لفقهية �ملعا�سرة، عامر حممد فد�ء )3/)37)) )بت�سرف).

)4)  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/)3)).
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فيه تر�سيخاً لأحكام هذه النوازل يف ذهن الطالب؛ لأنه در�سها على مت�سع من الوقت، 
وناق�سها مع اأ�ساتذته وزمالئه مناق�سة متاأنية، مربوطة باأبوابها الفقهية الأ�سلية.

اأما مرحلة الدرا�سات العليا، التي نحن ب�سددها، فينا�سبها امل�سلك الأول، ولهذا مت 
اقرتاحه، وعر�س بع�س �سوره يف املبحث الثالث من هذه الدرا�سة.

�مل�صاألة �لر�بعة

تو�صيف �خلطة �لتدري�صية و�أهد�فها

اأ- تو�صيفها: 
تو�سف اخلطة التدري�سية هذه باأنها ذات �سقني: 

�سورها،  بع�س  وبيان  الفقهية،  ال��ن��وازل  تعريف  يف  ويتمثل  نظري،  الأول: 
فيها،  املجتهد  و�رشوط  واأهميتها،  درا�ضتها،  حكم  وبيان  ال�ضلة،  ذات  وامل�ضطلحات 
ومراحل النظر فيها، والتكييف الفقهي لبع�سها، والأخطاء يف درا�ستها، واأبرز م�سادرها.

والثاين: عملي، ويتمّثل يف عر�س بع�س النوازل الفقهية املعا�رشة، يف العبادات، 
واملعامالت، واجلنايات، والأحوال ال�سخ�سية، وامل�سائل الطبية.

ب- االأهداف التي حتققها اخلطة: 
اأن يحقق الطالب بع�س الأهداف العلمية واملنهجية، من خالل درا�سة هذا  يتوقع 

املقرر، وهي: 
1- اأن يقف على تعريف النوازل الفقهية وما يت�سل بها، ويعدد بع�س �سورها.

2- اأن يبني حكم درا�سة النوازل الفقهية، ويربز اأهميتها.
3- اأن يذكر �رشوط املجتهد يف النوازل الفقهية.

4- اأن يذكر مراحل النظر يف النوازل الفقهية.
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5- اأن يقف على التكييف والتاأ�سيل الفقهي لبع�س النوازل الفقهية، ويتبني له كيفية 
الإفادة من الأدلة ال�رشعية يف ذلك.

6- اأن يربز الأخطاء املنهجية يف درا�سة النوازل الفقهية..
7- اأن يتكون لديه �سيء من امللكة الفقهية، توؤهله، م�ستقباًل للت�سدي لبع�س الق�سايا 

املعا�رشة، حماوًل اأن ي�سلك خطوات درا�ستها، وبيان اأحكامها.
بع�س  تكييف  على  م�سّغرة  ف�سلية  اأو  �سهرية،  بحوث  خالل  من  يتمر�س  اأن   -8
النوازل، ويناق�سها مع اأ�ساتذته وزمالئه، بق�سد التمر�س والتدريب، دون اعتبار 

ملا ي�سدرها من اأحكام.
9- اأن يقف على اأبرز كتب النوازل، القدمية منها واحلديثة، بحيث ي�سهل الرجوع 

اإليها عند احلاجة.
الدرا�سات  اخلطة يف مرحلة  تدري�س هذه  املتوقع حتققها يف  الأهداف،  اأبرز  هذه 
العليا، يف مقرر النوازل الفقهية، ورمبا تتحقق اأهداف اأخرى من هذا املقرر، مثاًل: عندما 
يطالب الطالب بجمع ما اأمكن من النوازل املعا�رشة، التي مّت اإ�سدار اأحكام ببع�سها، 
املعا�رشين،  وكتب  الفقهية،  واملجالت  اجلامعية،  الر�سائل  من  وذلك  يتم،  مل  والتي 
التي  النوازل  وال�سحف واملجالت، ومن واقع امل�سلمني، ويطلب منهم تنزيل بع�س 
تبنّي حكمها على اأبواب الفقه، فيتعرف الطالب على مظاّنها يف الكتب القدمية، وذلك 

من باب رّد الفروع اإلى الفروع وامل�سائل امل�سابهة ال�سابقة.
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املبحث الأول
مدخل لدرا�شة النوازل الفقهية

وي�صمل اأربعة مطالب: 
املطلب الأول: تعريف النوازل الفقهية و�سورها، والألفاظ ذات ال�سلة.

املطلب الثاين: حكم درا�سة النوازل الفقهية.
املطلب الثالث: اأهمية درا�سة النوازل الفقهية.
املطلب الرابع: اأبرز امل�سادر يف فقه النوازل.

�ملطلب �لأول

تعريف �لنو�زل �لفقهية و�صورها، و�لألفاظ ذ�ت �ل�صلة

�أوًل: تعريف �لنازلة �لفقهية، وبع�ص �صورها: 

1- تعريف النازلة: 
لغة: ا�ضم فاعل من نزل ينزل، والنزول: االنحطاط من علّو، قال بع�ضهم: التنزيل: 
يكون تدريجياً، كنزول �سور القراآن، والإنزال: يكون دفعًة واحدة، كنزول القراآن ليلة 
القدر اإلى ال�سماء الدنيا. ونزل عليه: اأي ال�سيف، والُنُزل: ما يهياأ لل�سيف، والنَّْزل: 
العطاء والف�سل والربكة، يقال: رجل ذو نمَْزل، اأي: كثري النفل والعطاء والربكة. والنازلة: 

ال�سدة وامل�سيبة التي لي�ست بفعل فاعل، قال ال�ساعر:
ولرّب نازلة ي�سيق بها ال�فتى   ...   ذرع��اً وعن��د اهلل منها خمرج

ل الو�سف منزلة املو�سوف، فاأ�سبح ا�سماً لل�سدة من �سدائد الدهر، فالأ�سل اأن  ونُزِّ
يقال: )امل�ساألة النازلة(، وهو ما ترجم به الإمام البخاري )ت: 256ه�( حلديث عقبة بن 
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عامر - ر�سي اهلل عنه - فقال: )باب: الرحلة يف امل�ساألة النازلة وتعليم اأهله())). وتمع 
النازلة على نوازل، وهو جمع مقي�س يف كل فاعلة، �سواء كانت ا�سماً اأو و�سفاً. قال 

ابن مالك )ت: 672ه�(: 
ْوع����ٍل وف����اع�����ِل   ...   وف��اع���الء مع نح����و كاه�����ِل ف��واع��ل لفمَ

وح���ائ����س و�ساه���ل وفاعِ��لمَْه   ...   و�سّذ يف الفار�س مع ما ماثمَلمَْه)6)
وتمع على نازلت قيا�ساً اأي�ساً، قال املتنبي )ت: 354ه�(: 

قد عّر�س ال�سيف دون النازلت به   ...   وظاهر احلزممَ بني النف�س والِغيمَل)7)
ا�سطالحاً: ا�ستخدم الفقهاء عموماً م�سطلح النازلة على معنيني: 

1- امل�سائب وال�سدائد التي تنزل بالأمة، في�رشع لها القنوت.
قال ال�سافعي )ت: 204ه�(: )ول قنوت يف �سيء من ال�سلوات اإل ال�سبح، اإل اأن 

تنزل نازلة، فيقنت يف ال�سلوات كلهن اإن �ساء الإمام())).
2- الوقائع اجلديدة، التي لي�س لها حكم.

قال ال�سافعي: )فلي�ست تنزل باأحٍد من اأهل دين اهلل نازلٌة اإل ويف كتاب اهلل الدليل 
على �سبيل الهدى فيها()9).

وقال النووي )ت: 676ه�(: )وفيه اجتهاد الأئمة يف النوازل، ورّدها اإلى الأ�سول، 

�أر�سعت عقبة و�لتي تزوج، فقال لها  �إين  �إهاب بن عزيز، فاأتته �مر�أة فقالت:  �بنًة لأبي  �أنه تزوج  )))  وهو 
باملدينة   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - �هلل  ر�سول  �إلى  فركب  �أخربتني،  ول  �أر�سعتني،  �أنك  �أعلم  ما  عقبة: 
ف�ساأله، فقال ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم -: ))كيف وقد قيل؟)) ففارقها عقبة، ونكحت زوًجا 

غريه. �لبخاري )))) كتاب �لعلم، باب �لرحلة يف �مل�ساألة �لنازلة، وتعليم �أهله.
)6)  ر: �ألفية �بن مالك مع �سرح �بن عقيل ))/430)، باب جمع �لتك�سري.

)7)  ر: �مل�سباح �ملنري �ص)309)، ومقايي�ص �للغة �ص)94))، وتاج �لعرو�ص ))/33)) )نزل)، ومعجم لغة 
�لفقهاء �ص))47)، و�سناعة �لفتوى �ص)7)).

)))  �لأم ))/36)).
)9)  �لر�سالة �ص)0)).
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ومناظرة اأهل العلم فيها()0)).
ويطلق لفظ النوازل لدى فقهاء املالكية يف املغرب على: الوقائع التي يف�سل فيها 
الق�ساء، كما يطلق على الأ�سئلة والأجوبة والفتاوى، لكن بن�سبة اأقّل. فجاءت موؤلفاتهم 

يف النوازل مربوطة بالق�ساء غالباً، فمنها: 
- مذاهب احلكام يف نوازل الأحكام، للقا�سي عيا�س )ت: 544ه�(.

- الفتاوى والنوازل والوثائق يف الق�ساء املغربي، لعبد العزيز عبد اهلل.
- النوازل الفقهية يف العمل الق�سائي املغربي، للدكتور عبد اللطيف هداية اهلل)))).

اأما تعريف النازلة ا�سطالحاً: فاإنه ل يوجد لدى الفقهاء القدامى تعريف لها باملعنى 
تكاد  م�سميات  ذكرنا - حتت عدة  كما  النازلة عندهم -  لدخول  وذلك  نريده،  الذي 

تكون مرادفة لها، مثل: امل�سائل والأجوبة، الأق�سية، الفتاوى، ونحوها.
- اأما املعا�رشون، فعرفوها على النحو التايل: 

- عرفها الدكتور روا�س قلعجي بقوله: )احلادثة التي حتتاج حلكم �رشعي()))).
اأو  باأنها: )الوقائع اجلديدة، التي مل ي�سبق فيها ن�س  - وعرفها الدكتور القحطاين 

اجتهاد()3)).
اأكرث  الثاين  كان  واإن  والنتيجة،  املعنى  حيث  من  متوافقان  التعريفني  اأن  ويبدو 
تف�سياًل، والآخر اأكرث اإيجازاً. فاحلادثة هي الواقعة اجلديدة، والتي مل ي�سبق فيها ن�س 
اأو اجتهاد، وهي التي حتتاج اإلى حكم �رشعي. والتعريفان جامعان مانعان، ول مطمع 
يف اقرتاح تعريف جديد للنازلة - كما �ساأن عامة الباحثني -؛ لأن الأمر �سيدور حول 

حمور واحد هو: احلدث اجلديد الذي يحتاج اإلى بيان حكم �رشعي.
)0))  م�سلم �سرح �لنووي ))/6)3).

))))  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/))).
))))  معجم لغة �لفقهاء �ص))47).

)3))  منهج ا�شتنباط اأحكام النوازل �س)90).
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- اأما قيود النازلة، فهي ثالثة: 
1- الوقوع: فال ت�سمى نازلة ما مل تقع، وبذلك خرجت امل�سائل الفرتا�سية، التي 

يت�سورها الفقهاء، ثم يجيبون عنها.
2- اجلدة: وخرج بهذا القيد امل�سائل القدمية، التي تناولها الفقهاء، اأو تكررت ثانية.

3- ال�سّدة: ومعناها: اأن ت�ستدعي هذه امل�سالة حكماً �رشعياً، تكون احلاجة اإليه ملّحة)4)).
وخ�سو�س  عموم  عالقة  فهي:  وال�سطالحي  اللغوي  املعنى  بني  العالقة  واأم��ا 
فكذلك  لدفعها،  يحتالون  النا�س،  بعامة  تنزل  �سدة  هي  لغًة  النازلة  اأن  فكما  مطلق، 
النازلة ا�سطالحاً: فاإنها �سدة تنزل باأهل الفقه والنظر خا�سة، يبذلون ق�سارى جهدهم 

واجتهادهم، لإيجاد خمرج منها، باإ�سدار حكم �رشعي فيها.
فاخلال�سة: اأن النوازل وقائع حقيقية، تنزل بالنا�س، فيتجهون اإلى الفقهاء، بحثاً عن 

الفتوى، ومتثل جانباً من الفقه متفاعاًل مع احلياة املحلية)))).
2- تعريف الفقه: 

لغة: العلم بال�سيء والفهم له، وغلب على علم الدين؛ ل�سيادته و�رشفه، وف�سله على 
ې ى ى ائ  ڍ  تعالى:  قوله  الفهم)6)). ومنه  الفقه:  واأ�سل  العلوم.  �سائر 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ 
اهلل  لعبد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  دعا  ولقد  التوبة: 122،  ڍ  ىئ ی ی 
ه يف الدين، وعلمه التاأويل()7)) ، اأي: اأعطه  بن عبا�س ر�سي اهلل عنهما بقوله: )اللهم فقِّ

فهماً يف الدين.

)4))  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/)) - 3)).
))))  ر: �سناعة �لفتوى �ص)7)).

)6))  ر: ل�سان �لعرب )3)/)))) )فقه).
)7))  �لبخاري )43))، كتاب �لو�سوء، باب: و�سع �ملاء عند �خلالء، وم�سلم )477))، كتاب ف�سائل �ل�سحابة، 

باب ف�سل عبد �هلل بن عبا�ص ر�سي �هلل عنهما.
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ا�سطالحاً: »العلم بالأحكام ال�رشعية العملية، املكت�سب من اأدلتها التف�سيلية«)))).
- فالعلم: جن�س، واملراد به ال�سناعة، كما تقول: علم النحو، اأي: �سناعته، وحينئٍذ 

يندرج فيه الظن واليقني.
- والأحكام: جمع حكم، وهي اإثبات اأمر لآخر، �سلباً اأو اإيجاباً، كقولنا: ال�سم�س 

م�رشقة، واملاء غري �ساخن.
- ال�رشعية: قيد لالأحكام، على اأنها من�سوبة اإلى ال�رشع، اأي: ماأخوذة منه راأ�ساً اأو 

بالوا�سطة، وخرج بذلك: 
واأن  حادث،  العامل  واأن  اجلزء،  من  اأكرب  الكل  باأن  كالعلم  العقلية:  الأحكام   اأ- 

الواحد ن�سف الثنني.
 ب- الأحكام احل�سية: الثابتة بطريق احل�ّس، كعلمنا باأن النار حمرقة، واجلّو بارد.

 ج- الأحكام الثابتة بالتجربة: كالعلم باأن ال�سّم قاتل، والدواء الفالين نافع.
 د- الأحكام الثابتة بالو�سع: كالعلم باأن كان واأخواتها ترفع املبتداأ وتن�سب اخلرب، 

ونحو ذلك.
وبيوعهم،  ك�سالتهم  املكلفني،  باأفعال  املتعلقة  اأي:  لل�رشعية،  قيد  العملية:   -

واأ�رشبتهم، وجناياتهم، وخرج بذلك: 
 اأ- الأحكام املتعلقة بالعقيدة: كالإميان باهلل واليوم الآخر.

 ب- الأحكام املتعلقة بالأخالق: كوجوب ال�سدق، وحرمة الكذب.
 ج- الأحكام العملية: ككون الإجماع وخرب الواحد حجة.

�إن  �ملنهاج:  يف  403ه���)  )ت:  �حلليمي  »ق��ال  794ه���):  )ت:  �لزرك�سي  قال   .(((/(( �ملحيط  �لبحر    ((((
تخ�سي�ص ��سم �لفقه بهذ� �ل�سطالح حادث، قال: و�حلق �أن ��سم �لفقه يعم جميع �ل�سريعة، �لتي من 
ور�سوله  �أنبيائه  معرفة  و�إلى  �سفاته،  و�سائر  وتقدي�سه  ووحد�نيته  �هلل  معرفة  �إلى  به  يتو�سل  ما  جملتها 
عليهم �ل�سالم، ومنها علم �لأحو�ل و�لأخالق و�لآد�ب، و�لقيام بحق �لعبودية، قلت: ولهذ� �سنف �أبو حنيفة 

كتاًبا يف �أ�سول �لدين، و�سماه �لفقه �لأكرب«. �لبحر �ملحيط ))/3)).
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وخرج  وال�ستدلل،  النظر  بطريق  التف�سيلية  الأدلة  من  امل�ستفاد  املكت�سب:   -
بذلك: 

غري  فهو  والدليل،  احلكم  يعلم  �سبحانه  لأنه  لذاته؛  لزم  فهو  تعالى:  اهلل  علم   اأ- 
مكت�سب.

 ب- علم الر�سول: فهو م�ستفاد من الوحي، غري مكت�سب.
 ج- علم املقلد: فهو ماأخوذ بطريق التقليد، ل بطريقة النظر والجتهاد.

- الأدلة التف�سيلية: هي الأدلة اجلزئية، التي يتعلق كل منها مب�ساألة خا�سة، وتن�س 
على حكم معني، مثل: 

 اأ- قوله تعالى: ڍ ڍ ڌ ڌ ڍ الن�ساء: 23، فهذا دليل تف�سيلي، 
اأي: جزئي، يتعلق مب�ساألة خا�سة، وهي نكاح الأمهات، وين�س على حكم معني هو: 

حرمة نكاح الأمهات.
د()9)) دليل جزئي، يتعلق   ب- قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )ومن قتل عمداً فهو قمَومَ

مب�ساألة معينة، هي القتل العمد، ويدل على حكم معني، وهو وجوب الق�سا�س.
هي  معينة  م�ساألة  يخ�س  جزئي،  دليل  ال�سد�س،  اجلدة  مرياث  على  الإجماع   ج- 

مرياث اجلدة، ويدل على حكم هو وجوب اإعطائها ال�سد�س.
الفقيه؛  عمل  من  وهي  م�ساألة،  كل  حكم  على  تدلنا  التي  هي  التف�سيلية:  فالأدلة 
ليتعرف على الأحكام التي جاءت بها، وبذلك خرجت الأدلة الإجمالية، التي هي من 
ليتعرف على ما فيها من  الكلية: الكتاب، وال�سنة، والإجماع؛  عمل الأ�سويل، وهي 
اإلى  ي�سل  اجلزئية، حتى  الأدلة  على  الفقيه  يطبقها  التي  القواعد  لي�سع  كلية،  اأحكام 

معرفة احلكم ال�رشعي)0)).
)9))  �أبو د�ود )39)4) كتاب �لديات، باب من قتل بني ِعّمّياء بني قوم.

)0))  ر: �لبحر �ملحيط ))/)) - )))، و�لوجيز يف �أ�سول �لفقه �ص)9 - ))).
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3- �صور من النوازل الفقهية: 
منها  �سوراً  نذكر  النا�س.  واأحوال  الزمن  مع  تتجدد  كثرية، وهي  الفقهية  النوازل 

على �سبيل التعريف بها))))، على النحو التايل: 
اأ- يف العتقاد: 

1- حكم الرقية بوا�سطة ال�رشيط امل�سجل.
2- كتابة الآيات على �سورة طائر.

3- كتابة امل�سحف بالطريقة الإمالئية.
4- حكم اجلهاز الناطق بالقراآن والأدعية عند فتح باب ال�سيارة.

5- التقريب بني الأديان.
ب- يف العبادات: 

1- التطهري بالغ�سل اجلاّف.
2- ال�سالة مع وجود الأنبوب اخلا�س بالبول.

3- اإقامة حفالت الزواج يف امل�ساجد.
4- حكم اأخذ الر�سوم من احلجاج.

5- نقل حلوم الهدي اإلى خارج احلرم.
ج- املعامالت املالية: 

1- حكم غ�سيل الأموال.

2- التحويالت امل�رشفية.
3- التورق امل�رشيف.

4- حقوق التاأليف والبتكار.
5- نظام التقاعد.

))))  وهي ما ذكرها �جليز�ين يف مقدمة كتابه )فقه �لنو�زل).



254
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

د- الأحوال ال�سخ�سية وق�سايا املراأة: 
1- الفح�س قبل الزواج.

2- زواج امل�سيار.
3- زواج )الفريند(.

4- ظاهرة الزواج اجلماعي.
5- �سوت املراأة يف الهاتف والإذاعة.

ه�- امل�سائل الطبية: 
1- و�سائل منع احلمل.

2- طرق الإجها�س احلديثة.
3- ال�ستن�ساخ الب�رشي.

4- التحكم بجن�س اجلنني.

5- زراعة الأع�ساء ونقلها.
و- الأطعمة والأ�رشبة: 

1- الذبائح امل�ستوردة.
2- تناول الدخان وال�سي�سة.

3- الأطعمة املعدلة وراثياً.
4- البوفيه املفتوح.

5- امل�رشوبات الروحية.
ز- اللبا�س والزينة: 

1- جمالت الأزياء.
2- ا�ستخدام الأ�سباغ ال�سناعية وامل�ساحيق.
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3- الأظفار ال�سناعية.
4- حكم احلرير ال�سناعي.

5- لب�س )الباروكة(.
ح- الفن والريا�سة: 

1- الأنا�سيد ال�سعبية والدينية.
2- التمثيل.

3- ا�ستخدام ال�سور واملج�سمات التو�سيحية للتعليم.
4- الحرتاف والتفرغ الريا�سي.

5- بيع الالعبني )تاأجريهم(.
ط- اأحكام عامة: 

1- العمليات الفدائية.
2- اختطاف الرهائن والطائرات.

3- غزو الف�ساء والتجارب العملية.
4- التحاكم اإلى املنظمات واملحاكم الدولية.

5- املظاهرات والإ�رشاب عن الطعام.
هذه بع�س ال�سور من النوازل الفقهية، منها ما �سدرت فيها اأحكام �رشعية، ومنها 
ما ينتظر اإ�سدار اأحكام، وهي كثرية ومتجددة بني احلني والآخر، اقت�رشنا على اأبرزها 
ليتو�سع مفهوم النوازل الفقهية املتجدد، والذي يحتاج اإلى موا�سلة الدرا�سة والبحث 

من قبل اأهل النظر والجتهاد؛ لبيان اأحكامها.
ثانيًا: �لألفاظ ذ�ت �ل�صلة: 

نوجز  امل�سائل.  الفتاوى،  الوقائع،  اأبرزها:  الفقهية،  بالنوازل  �سلة  ذات  األفاظ  ثمة 
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احلديث عنها على النحو التايل: 
1- الوقائع: 

لغة: جمع واقعة، وهي النازلة من �رشوف الدهر، وهي الداهية، وا�سم من اأ�سماء 
يوم القيامة.

ا�ضطالحاً: »احلادثة التي حتتاج اإلى ا�ضتنباط حكم �رشعي«)))).
ويبدو اأن العالقة بني الواقعة والنوازل الفقهية، عالقة ترادف اأي�ساً. وقد جمع بع�س 
ال�سهيد  لل�سدر  كالواقعات  الواقعات،  زمانهم، و�سموها  الفقهية يف  النوازل  الفقهاء 

)ت: 536ه�()3)) ، والواقعات للناطفي )ت: 446ه�()4)).
2- الفتاوى: 

لغة: جمع فتوى، وهي الإجابة، من اأفتى يفتي، والفتيا: تبيني امل�سكل من الأحكام، 
واأفتى املفتي: اإذا اأحدث حكماً)))).

ا�سطالحاً: »الإخبار باحلكم ال�رشعي، على غري وجه الإلزام«)6)).
فعندما  الأخرية،  لهذه  الفتاوى جواب  اأن  الفقهية،  والنوازل  الفتاوى  بني  والفرق 

تقع النوازل ي�ستفتى بها اأهل العلم.
3- امل�صائل: 

لة، من �ساأل ي�ساأل، وهو ما يطلبه الإن�سان)7)). ْفعمَ لغة: جمع م�ساألة، على وزن ممَ
ا�سطالحاً: »الق�سية املطلوب بيانها، ومنه قولهم: ويف هذا الف�سل ثالث م�سائل«)))).

))))  �ملرجع �ل�سابق )497).
)3))  ر: �لأعالم ))/))).

)4))  ر: �ملرجع �ل�سابق ))/3))).
))))  ر: ل�سان �لعرب )))/47))، و�مل�سباح �ملنري �ص)39)) )فتى).

)6))  �لقامو�ص �لفقهي �ص))))).
)7))  ر: خمتار �ل�سحاح �ص)))))، ول�سان �لعرب )))/))3) )�ساأل).

))))  معجم لغة �لفقهاء �ص)))4).
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وبني امل�سائل والنوازل الفقهية عالقة عموم وخ�سو�س مطلق، فامل�سائل اأعّم، فهي 
ت�سمل النوازل الفقهية التي تنتظر حكماً، والقدمية التي �سدرت فيها اأحكام.

هذه اأبرز الألفاظ ذات ال�سلة بالنوازل الفقهية، ق�رشنا احلديث عليها، دون التو�سع 
مبا له �سلة بعيدة، وذلك حر�ساً على منهجية البحث.

�ملطلب �لثاين

حكم در��صة �لنو�زل �لفقهية

االجتهاد يف النوازل الفقهية على ثالثة اأ�صرب: 
�لأول: فر�ص عني، وهو على حالني: 

1- اجتهاد يف حق نف�سه عند نزول احلادثة.
2- اجتهاد فيما تعنّي عليه احلكم فيه، فاإن �ساق الأمر، ودعت ال�رشورة للجواب يف 

امل�ساألة فوراً، كان على الفور، واإل كان على الرتاخي.
�لثاين: فر�ص كفاية، وهو على حالني �أي�صًا: 

1- اإذا نزلت بامل�ستفتي حادثة فا�ستفتى اأحد العلماء، توجه الفر�س على جميعهم، 
�سقط  غريه  اأو  هو  اأج��اب  فاإن  عنها،  بال�سوؤال  ُخ�ّس  من  مبعرفتها  واأخ�سهم 

الفر�س، واإل اأثموا جميعاً.
2- اأن يرتدد احلكم بني قا�سيني م�سرتكني يف النظر، فيكون فر�س الجتهاد م�سرتكاً 

بينهما، فاأيهما انفرد باحلكم فيه �سقط فر�سه عنها.
�لثالث: مندوب، وهو على حالني: 

1- فيما يجتهد فيه العامل قبل وقوعه من نف�سه.



258
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

2- اأن ي�ستفتى العامل عن م�ساألة قبل وقوعها)9)).
بالنوازل قبل وقوعها  القيم )ت: 751ه�( يف م�ساألة الجتهاد  ابن  ل  ولقد ف�سَّ
فقال: »الفائدة الثامنة والثالثون: اإذا �ساأل امل�ستفتي عن م�ساألة مل تقع، فهل ي�ستحب 
اإجابته اأو تكره اأو تخرّي؟ فيه ثالثة اأقوال، وقد حكي عن كثري من ال�سلف اأنه كان 
ل يتكلم فيما ل يقع، وكان بع�س ال�سلف اإذا �ساأله الرجل عن م�ساألة قال: هل كان 
ذلك؟ فاإن قال نعم، تكلف له اجلواب، واإل قال: دعنا يف عافية. وقال الإمام اأحمد 
لبع�س اأ�سحابه: اإياك اأن تتكلم يف م�ساألة لي�س لك فيها اإمام. واحلق التف�سيل، فاإن 
كان يف امل�ساألة ن�س من كتاب اهلل اأو �سنة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأو 
اأثر عن ال�سحابة، مل يكره الكالم فيها، واإن مل يكن فيها ن�س ول اأثر، فاإن كانت 
وقوعها  كان  واإن  فيها،  الكالم  له  ي�ستحب  تقع، مل  ل  مقدرة  اأو  الوقوع،  بعيدة 
غري نادر ول م�ستبعد وغر�س ال�سائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على ب�سرية اإذا 
وقعت، ا�سُتِحب له اجلواب مبا يعلم، ل �سيما اإن كان ال�سائل يتفقه بذلك ويعترب 
بها نظائرها، ويفّرع عليها، فحيث كانت م�سلحة اجلواب راجحة كان هو الأولى، 

واهلل اأعلم«)30).

)9))  ر: �إر�ساد �لفحول �ص)3))).
�أو  ي�سمى �لفرت��سي،  تقع،  �لتي مل  �مل�سائل  �لفقه يف  �لنوع من  �ملوقعني )70/4)). وهذ�  �إعالم    (30(
وقد وجد ذلك  فما حكمه؟  وكذ�،  كذ�  كان  لو  �أر�أيت  بقوله:  �مل�ساألة  �ل�سوؤ�ل عن  يبد�أ  �إذ  �لأر�أيتي، 
لدى فقهاء �حلنفية �ملتقدمني، وهو من قبيل �لرتف �لفقهي، عندما �أجابو� عن م�سائل ع�سرهم، 
بن  �أ�سد  كان  وقد  �أو غري متوقعة مطلًقا.  تكون متوقعة �حل��دوث،  �أخ��ذو� يفرت�سون م�سائل قد  ثم 
�لإمام  �إليه  فاأ�سار  �لفرت��سية،  �لأ�سئلة  هذه  �إلى  يجنح  مالك  �لإمام  تلميذ  3))ه�)  �لفر�ت )ت: 
تهذيب  بالعر�ق«.  فعليك  �لر�أي  �أحببت  »�إن  �مل�سهورة:  قولته  له  وقال  �لعر�ق،  �إلى  بالذهاب  مالك 
�ملدونة ))/)3). وعموًما فاإن �ملتاأخرين �أفادو� من هذ� �لفقه �لفرت��سي بتخريج كثري من �مل�سائل 

�ملعا�سرة عليه.
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�ملطلب �لثالث

�أهمية در��صة �لنو�زل �لفقهية

وتكمن اأهمية هذه الدرا�سة باعتبارين: باعتبار الناظر يف النازلة، وباعتبار املجتمع 
الإ�سالمي.

�أوًل: باعتبار �لناظر يف �لنازلة: 

وذلك من خالل النقاط التالية: 
الدنيوية،  الغايات  عن  املتجرد  فهو   ، وجلَّ عزَّ  اهلل  من  والثواب  الأجر  ك�سب   -1
الذي يريد الو�سول اإلى حكمها ال�رشعي، ببذل اجلهد والجتهاد، ماأجور على 
النظر  اأهل  من  كان  اإن  اأجر،  فله  اأخطاأ  واإن  اأجران،  فله  اأ�ساب  اإن  حال،  كل 

والجتهاد.
2- اأداء الأمانة التي حّملها اهلل -تعالى- العلماء، فقد اأخذ اهلل -�سبحانه- امليثاق عليهم 
ببيان الأحكام ال�رشعية وعدم كتمانها، وح�رش التكليف بهم، فكان لزاماً عليهم 
الت�سدي لدرا�سة هذه النوازل مبا اأوتوا من موؤهالت وقدرات، ذلك اإبراًء للذمة، 
وتبليغاً للعلم، وتنباً لكتمانه. فعن عبد اهلل بن م�سعود -ر�سي اهلل عنه- قال: قال 
�سلى اهلل عليه و�سلم: )من كتم علماً عن اأهله اأجلم يوم القيامة جلاماً من نار())3). 
وعن اأبي هريرة -ر�سي اهلل عنه- قال: قال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: 

)من �سئل عن علم فكتمه اأجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة())3).
باإبراز  وعامتهم،  امل�سلمني  واأئمة  ور�سوله  اهلل  لكتاب  الن�سيحة  واجب  اأداء   -3

الأحكام ال�رشعية ال�سحيحة يف النوازل.

))3)  عز�ه �ل�سيوطي �إلى �بن عدي، ورمز ل�سعفه، ر: �جلامع �ل�سغري )))9)) مع في�ص �لقدير )6/))))، 
و�أ�سار �ملناوي �إلى طرق �أخرى مبعناه برو�يات �سحيحة.
))3)  �أبو د�ود )))36) كتاب �لعلم، باب كر�هية منع �لعلم.
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ثانيًا: باعتبار �ملجتمع �لإ�صالمي: 

فاإن درا�سة النوازل الفقهية حتقق له امل�سالح التالية: 
واإحكام  ب�سبط  وذلك  ب�سرية،  على  -تعالى-  اهلل  وعبادة  احلق،  طريق  اإلى  الهداية   -1
العالقة مع اخلالق �سبحانه، بالعبادات ال�سحيحة، ومع املخلوقني باملعامالت ال�سليمة.

2- التمكني لتحكيم ال�رشيعة يف جميع مناحي احلياة، وقطع الطريق على املرتب�سني 
عجز  بحجة  الو�سعية،  القوانني  ا�سترياد  من  واأعوانهم،  املنافقني  من  بها، 

ال�رشيعة الإ�سالمية عن اإ�سدار الأحكام يف الق�سايا املعا�رشة.
3- تفريج الأزمات والكروب عن اأبناء امل�سلمني، باإيجاد احللول ال�رشعية لهم فيما 

يتعر�سون اإليه من الق�سايا املعا�رشة.
4- اإكمال م�سرية الفقه الإ�سالمي العظيمة على مّر التاريخ، وال�سري على خطا الفقهاء 

القدامى يف ت�سييد بنائه واإحكام لبناته.
قوله  وحتقيق  ومكان،  زمان  لكل  و�سالحيتها  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  كمال  اإظهار   -5

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ڍ  تعالى: 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 
ڌڎ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گڍ املائدة: )33)3.
وي�سري ابن القيم )ت: 751ه�( اإلى اأهمية الفقيه املجتهد، الناظر يف الق�سايا امل�ستجدة 
وخامت  املتقني،  واإمام  املر�سلني،  �سيد  ال�رشيف  املن�سب  بهذا  قام  من  »واأول  فيقول: 
النبيني، عبد اهلل ور�سوله، واأمينه على وحيه، و�سفريه بينه وبني عباده، فكان يفتي عن 

)33)  ر: مر�حل �لنظر يف �لنازلة، د. �سالح �ل�سمر�ين ))/)37 - 373) )بت�سرف).
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اهلل بوحيه املبني... فكانت فتاويه �سلى اهلل عليه و�سلم جوامع الأحكام، وم�ستملة على 
ف�سل اخلطاب، وهو يف وجوب اتباعها وحتكيمها والتحاكم اإليها ثانية الكتاب«)34).

كما ي�سري ال�ساطبي )ت: 790ه�( اإلى اأهمية الجتهاد يف النوازل الفقهية بقوله: »اأما 
الأول، فالأن الوقائع يف الوجود ل تنح�رش، فال ي�سح دخولها حتت الأدلة املنح�رشة، 
وقائع ل  بد من حدوث  فال  القيا�س وغريه،  الجتهاد من  باب  فتح  اإلى  احتيج  لذلك 
تكون من�سو�ساً على حكمها، ول يوجد لالأولني فيها اجتهاد. وعند ذلك فاإما اأن يرتك 
للهوى،  اتباع  اأي�ساً  وهو  اجتهاد �رشعي،  بغري  فيها  ينظر  اأو  اأهوائهم،  مع  فيها  النا�س 
التكليف  تعطيل  اإلى غاية، وهو معنى  التوقف ل  بُدٌّ من  يكون  ف�ساد، فال  وذلك كله 
بد من الجتهاد يف كل زمان؛ لأن  ل  فاإذاً  يطاق.  ما ل  تكليف  اإلى  موؤٍد  لزوماً، وهو 

الوقائع املفرو�سة ل تخت�س بزمان دون زمان«))3).

�ملطلب �لر�بع

�أبرز �مل�صادر يف فقه �لنو�زل

�أوًل: �ملوؤلفات �لقدمية �لتي ُتخّرج عليها �لق�صايا �ملعا�صرة، مثل: 

1- عامة كتب الفقه يف املذاهب الأربعة.
2- كتب الفتاوى، اأبرزها: 

- فتاوى النوازل، اأبوا لليث ال�سمرقندي )ت: 373ه�(.
- عيون امل�سائل، اأبو الليث ال�سمرقندي اأي�ساً.

- اأنفع الو�سائل اإلى حتديد امل�سائل، اإبراهيم علي العر�سو�سي )ت: 785ه�(.
- الفتاوى اخلريية لنفع الربية، اأحمد بن علي، خري الدين الرملي )ت: 1081ه�(.

)34)  �إعالم �ملوقعني ))/9).
))3)  �ملو�فقات )04/4)).
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- واقعات املفتني، عبد القادر بن يو�سف )عبد القادر اأفندي( )ت: 1085ه�(.
3- كتب الأ�سول والقواعد وكتب التخريجات: على اأن درا�سة النازلة حتتاج اإلى 

تاأ�سيل وتقعيد.
ثانيًا: �ملوؤلفات �حلديثة، مثل: 

1- املجالت الفقهية، اأبرزها: 
- جملة املجمع الفقهي، التابعة لرابطة العامل الإ�سالمي.

- جملة البحوث الإ�سالمية، ال�سادرة عن الأزهر.
- جملة البحوث الفقهية املعا�رشة، ال�سادرة يف الريا�س.

2- الر�سائل اجلامعية، املتخ�س�سة يف البحوث الفقهية املعا�رشة.
3- الكتب املخت�سة بالق�سايا الفقهية املعا�رشة، اأبرزها: 

اأ/ يف الق�سايا املالية: 
- ق�سايا فقهية معا�رشة يف املال والقت�ساد، د. نزيه حماد.

- فقه املعامالت املالية، د. عبد الوهاب اأبو �سليمان.
- بحوث يف فقه املعامالت املالية املعا�رشة، د. علي القرة داغي.

- املعامالت املالية املعا�رشة، د. حممد عثمان �سبري.
ب/ يف الق�سايا الطبية: 

- درا�سات فقهية يف ق�سايا طبية معا�رشة، د. عبد النا�رش اأبو الب�سل.
- اأحكام اجلراحة الطبية، د. حممد حممد املختار ال�سنقيطي.

- اأحكام تميل الن�ساء، د. ازدهار املدين.
ج/ يف الأ�رشبة: 

- النوازل يف الأ�رشبة، د. زين العابدين بن اأزوين ال�سنقيطي.
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د/ يف الأحوال ال�سخ�سية: 
- م�ستجدات فقهية يف ق�سايا الزواج والطالق، د. اأ�سامة عمر الأ�سقر.

ه�/ يف الريا�سة والفّن: 
- حكم الألعاب الريا�سية، د. علي ح�سني اأمني موؤن�س.

- حكم ممار�سة الفن يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �سالح اأحمد الغزايل.
و/ يف ال�سيا�سة: 

- فقه الأقليات امل�سلمة، خالد عبد القادر.
ز/ يف الق�سايا العامة: 

- ق�سايا فقهية معا�رشة، حممد تقي العثماين.
- ق�سايا فقهية معا�رشة، د. حممد �سعيد رم�سان البوطي.

- فقه النوازل، د. ح�سني اجليزاين.
- مو�سوعة الق�سايا الفقهية املعا�رشة، د. علي ال�سالو�س.

- فقه النوازل، د. بكر عبد اهلل اأبو زيد.
- منهج ا�ضتنباط اأحكام النوازل الفقهية، د. م�ضفر القحطاين.

4- املجامع الفقهية، اأبرزها: 
- املجمع الفقهي الإ�سالمي، التابع لرابطة العامل الإ�سالمي، مكة املكرمة.

- جممع الفقه الإ�سالمي، التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، جدة.
- هيئة كبار العلماء، الريا�س.

- جممع الفقه الإ�سالمي، ال�سودان.
- املجل�س الأوربي لالإفتاء والبحوث.

- جممع فقهاء ال�رشيعة، اأمريكا.
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5- ال�سبكة العاملية )الإنرتنت(: 
.www.islamonlin.net :موقع اإ�سالم اأون لين -

.www.islam aa.com :موقع الإ�سالم �سوؤال وجواب -
.www.islamtoday.net :موقع الإ�سالم اليوم -

.www.Fatwa.net :موقع الفتوى -
.www.Faah-islam.com :موقع جامع الفقه الإ�سالمي -

.www.almoslim.net :موقع امل�سلم -
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املبحث الثاين
تاأ�شيل فقه النوازل

وي�سمل اأربعة مطالب: 
املطلب االأول: �رشوط املجتهد يف النازلة.

املطلب الثاين: خطوات النازلة.
املطلب الثالث: التكييف الفقهي للنازلة.

املطلب الرابع الأخطاء املنهجية يف درا�سة النازلة.

�ملطلب �لأول
�صروط املجتهد يف النازلة الفقهية)36)

النازلة، وهي من االأهمية مبكان، فال  فهناك �رشوط ال بد من حتققها يف الناظر يف 
ينبغي اأن يت�سدى اإلى اإ�سدار الأحكام ال�رشعية من لي�س كفوؤا لها، وهي: 

�أوًل: �أن يكون من �أهل �لنظر و�لجتهاد، باأن يت�صف مبا يلي: 

1- الإحاطة مبدارك الأحكام واأدلتها من الكتاب وال�سنة والإجماع.
2- العلم مبقا�سد ال�رشيعة.

3- املعرفة التامة باأ�سول الفقه.
4- العلم بل�سان العرب.

5- بذل الو�سع يف البحث والنظر.
فاإذا مل تتوفر يف الناظر يف الق�سية هذه ال�سفات، فال يجوز له اأن يفتي، ول يحل 

)36)  ذكرت هذه ال�شروط ليتنبه طالب ال�شريعة يف املرحلة اجلامعية، وهم يدر�شون فقه الق�شايا املعا�شرة، 
�إلى �أن �لجتهاد فيها لي�ص �أمًر� �سهاًل، فال يهجمو� على �لفتوى و�إ�سد�ر �لأحكام، ف�ساًل عن �لعو�م، �لذين 

ل ي�سعهم �إل �ل�سوؤ�ل وتقليد �أهل �لعلم.
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له اأن يجتهد، وما عليه اإل �سوؤال اأهل العلم وتقليدهم.
اأن  ولكن اجتماع هذه ال�سفات يف الإن�سان، �سبه متعذر يف هذا الزمان، فيجوز 
حت�سل �سفة الجتهاد يف فنٍّ دون فّن، بل يف م�ساألة دون م�ساألة. ويكفي على ال�سحيح 
من اأقوال الأ�سوليني اأن يكون هذا املجتهد - على الأقل - جمتهداً يف امل�ساألة التي 
ينظر فيها وما يت�سل بها، واإن كان جاهاًل مبا عداها من امل�سائل، وذلك اأن وجود املجتهد 

املذهبي يف هذا الزمن اأمر متعذر، ف�ساًل عن املجتهد املطلق.
فالجتهاد - باجلملة - على مراتب اأربعة: 

ملذهب  القواعد  ب��اإدراك  وا�ستقّل  الجتهاد،  رتبة  بلغ  من  وهو  املطلق:  املجتهد   -1
معني، مثل الأئمة الأربعة: اأبي حنيفة، ومالك، وال�سافعي، واأحمد.

2- املجتهد املطلق املنت�سب: وهو من بلغ رتبة الجتهاد املطلق، لكنه ل زال منت�سباً 
اإلى مذهب اإمامه، مثل: اأبي يو�سف، وحممد بن احل�سن، وزفر.

3- املجتهد املذهبي: وهو من يقوم بتقرير اأ�سول الإمام والتخريج عليها، غري اأنه 
ل يتجاوز يف اأدلته اأ�سول ذلك الإمام وقواعده، فهو جمتهد �سمن املذهب، 

مثل: اإمام احلرمني، والرافعي، والنووي.
4- املجتهد اخلا�ّس اأو اجلزئي: وهو املجتهد يف بع�س اأبواب الفقه، اأو بع�س م�سائله، 
ل يف كله، وهو ما يعرب عنه بتجزئة الجتهاد، قال ابن قدامة )ت: 620ه�(: 
»لي�س من �رشوط االجتهاد يف م�ضاألة بلوغ رتبة االجتهاد يف جميع امل�ضائل، بل 
متى علم اأدلة امل�ساألة الواحدة وطرق النظر فيها، فهو جمتهد فيها، واإن جهل 
حكم غريها«)37). وقال ابن القيم )ت: 751ه�(: »الجتهاد حالة تقبل التجزوؤ 
والنق�سام، فيكون الرجل جمتهداً يف نوع العلم مقلداً يف غريه، اأو يف باب 

)37)  رو�سة �لناظر )963/3)، و�لفتاوى لبن تيمية )0)/))))، و�لبحر �ملحيط )0/6))).
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من اأبوابه، كمن ا�ستفرغ و�سعه يف نوع العلم بالفرائ�س واأدلتها وا�ستنباطها من 
الكتاب وال�سنة، دون غريها من العلوم، اأو باب اجلهاد اأو احلج اأو غري ذلك، 
فهذا لي�س له الفتوى فيما مل يجتهد فيه، ول تكون معرفته مبا اجتهد فيه م�سّوغة 

له الإفتاء مبا ل يعلم يف غريه«))3).
وهذه املرتبة الأخرية )املجتهد اخلا�س اأو اجلزئي( هي املتوفرة يف زماننا، واأهلها هم 

املعنيون بدرا�سة امل�ستجدات بح�سب تخ�س�سهم: 
- فهناك فقهاء �رشعيون جمتهدون يف املجال القت�سادي، فهم املعنيون بدرا�سة نوازله.

غريهم  قبل  املعنيون  فهم  و�سعائره،  احلج  مبنا�سك  املخت�سون  الفقهاء  وهناك   -
بدرا�سة نوازله.

ونحوها،  التجميل  وعمليات  الطبية  بالق�سايا  املخت�سون  الأطباء،  الفقهاء  وهناك   -
فهم املجتهدون يف نوازلها.

- وهناك الفقهاء الذين لديهم دراية يف الأمور ال�سيا�سية يف هذا الزمن، ويتابعون 
اأحداث الع�رش، فهم املت�سدون لنوازلها.

اأما املجتهد املنت�سب للمذهب - كما ذكرت �سابقاً - فاأظنه غري موجود يف زماننا، 
ف�ساًل عن املجتهد املطلق.

ثانيًا: �أن يح�صل للمجتهد يف �لنازلة �لت�صور �لتام و�لفهم �ل�صحيح: 

يف  ال�سابقة  الدرا�سات  اإلى  الرجوع   - الأح��وال  اأقل  على   - منه  يتطلب  وهذا 
املو�سوع، و�سوؤال اأهل اخلربة، وال�ستعانة بالأقران.

جهود  من  وال�ستفادة  النظر  عدم  اإلى  الكرب  يدفعه  قد  الباحثني،  من  كثرياً  لكن 
الآخرين، من معا�رشيه وغريهم، ول يلتفت اإلى جهودهم البتة، ب�سبب التعايل والكرب، 

))3)  �إعالم �ملوقعني )66/4)).
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ويكون يف ذلك تق�سري بنّي يف تق�سي حقيقة النازلة وجمع �ستاتها، وهذا ما نهى عنه 
النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- بقوله: )الكرب: بطر احلق)39) وغمط النا�س)40)())4).

فال بد من بذل اجلهد وا�ستفراغ الطاقة، من اأجل ت�سور النازلة، والوقوف على حقيقتها))4).
ثالثًا: �أن ي�صتند �ملجتهد يف �إ�صد�ر حكمه يف �مل�صائل �مل�صتجدة على دليل �صرعي معترب:

 وهذا الدليل قد يكون ن�ساً، اأو اإجماعاً، اأو قيا�ساً، اأو ا�ست�سالحاً، اأو غري ذلك من 
الأدلة ال�رشعية املعتربة، ل اأن يحكم بعقله وهواه. كمن ي�سدر حكماً موهماً الآخرين 
اأنه ا�ستناٌد للم�سلحة، وهي يف احلقيقة موهومة! كالقول بحّل بع�س املعامالت الربوية، 

والتحاكم اإلى املحاكم الدولية، ونحو ذلك)43).
هذه اأبرز �رشوط املجتهد، الناظر يف الق�ضايا املعا�رشة، وهناك �رشط �ضمني، ال بد من توفره 
قبل كل �سيء وبعده، األ وهو تقوى اهلل -تعالى- ومراقبته، وابتغاء وجهه يف هذا العمل، واأن 

تكون غايته ن�رشة دينه و�رشيعته، ودفع احلرج عن امل�سلمني، واإيجاد احللول لق�ساياهم.

�ملطلب �لثاين

خطو�ت در��صة �لنازلة

منذ اأن تعر�س النازلة على الناظر فيها، اإلى اأن ي�سدر فيها احلكم، متّر بعدة مراحل، وهي: 
�أوًل: �لتهيئة �لنف�صية، ويتحقق ذلك باأمرين: 

، والإخال�س له، بحيث يكون الق�سد  الأول: التجرد يف درا�سة هذه النازلة هلل عزَّ وجلَّ
من ذلك اإي�ساح حكمها، ابتغاء لوجهه �سبحانه، بعيداً عن امل�سالح واملطامع الدنيوية.

)39)  �أي: �أن ير�ه باطاًل. ر: ل�سان �لعرب )69/4) )بطر).
)40)  �أي: �حتقارهم و��ست�سغارهم. ر: �ملرجع �ل�سابق )364/7) )غمط).

))4)  م�سلم )47))، كتاب �لإيان، باب حترمي �لكرب وبيانه.
))4)  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/63 - 64).

)43)  ر: �ملرجع �ل�سابق ))/64 - )6).
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لهذه  الدار�س  يطلب  باأن  والدعاء،  بالذكر   - وجلَّ -عزَّ  اهلل  اإلى  التوجه  الثاين: 
الق�سية الفتح وال�سداد واإلهام احلق واإ�سابته، )فقد كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

بمَه)44) اأمٌر �سّلى())4). اإذا حزمَ
قال ابن القيم )ت: 751ه�(: »الفائدة العا�رشة: ينبغي للمفتي املوفق اإذا نزلت به امل�ساألة 
اأن ينبعث من قلبه الفتقار احلقيقي، ل العلمي املجرد اإلى ملهم ال�سواب، ومعلم اخلري، 
ال�سداد، ويدله على حكمه الذي  اأن يلهمه ال�سواب، ويفتح له طريق  وهادي القلوب، 

�رشعه لعباده يف هذه امل�ساألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق«)46).
واأق�سامها،  حقيقتها،  على  ليقف  �لفقهية؛  بالنازلة  �ملتعلقة  �ملعلومات  جمع  ثانيًا: 

نظرياً وعملياً، ورمبا  ا�ستقراًء)47)  املجتهد  يتطلب من  واأ�سباب ظهورها، وهذا  ون�ساأتها، 
مقابالت  اأو  ميدانية،  جولة  اأو  ا�ستبانات،  عمل  اأو  ومعا�رشة،  معاي�سة  اإلى  الأمر  احتاج 
اأهل  اإلى  الرجوع  الأمر  ا�ستلزم  ورمبا  الفقهية،  النازلة  هذه  اأمر  يت�سح  �سخ�سية، حتى 
الخت�سا�س، للتثبت وال�ستزادة. قال ابن القيم )ت: 751ه�(: »ول يتمكن املفتي ول 
والفقه  الواقع  فهم  اأحدهما:  الفهم:  من  بنوعني  اإل  باحلق  واحلكم  الفتوى  من  احلاكم 
فيه، وا�ضتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واالأمارات والعالمات، حتى يحيط به علماً. 
والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه، اأو على 
)ل�سان قوله())4) يف هذا الواقع، ثم يطبق اأحدهما على الآخر، فمن بذل جهده وا�ستفرغ 

و�سعه يف ذلك مل ُيعدم اأجرين اأو اأجراً«)49).

، �أو ��ستد به �لأمر. ر: ل�سان �لعرب ))/309) )حزب). )44)  حزبه �أمر: �أ�سابه، �أي �إذ� نزل به �أمر هام، �أو �أ�سابه غمٌّ
))4)  �أبو د�ود )9)3))، كتاب �ل�سالة، باب وقت قيام �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم من �لليل.

)46)  �إعالم �ملوقعني )4/)3)).
)47)  �ل�ستقر�ء: هو تتبع �جلزئيات، كلها �أو بع�سها، للو�سول �إلى حكم عام ي�سملها جميًعا. ر: �ملنطق ومناهج 

�لعلوم �ص)9).
))4)  هكذ� وردت، ولعلها: على ل�سان نبيه �سلى �هلل عليه و�سلم.

)49)  �إعالم �ملوقعني ))/69).
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ثالثًا: �لت�صور �ل�صحيح للم�صاألة، ويكون ذلك بثالثة �أمور: 

الأول: مبراجعة املخت�سني يف معرفة حقيقتها، فاإن لكل فنٍّ اأو حرفة اأو مهنة اأهلها 
القدرة  لديهم  الذين  وظواهرها،  لبواطنها  املدركني  بدقائقها،  العارفني  بها،  اخلبريين 
مناط  وحتقيق  نظائرها،  من  يتداخل  ما  بني  والف�ضل  منها،  يت�ضابه  ما  بني  التمييز  على 

احلكم ال�رشعي فيها، ببيان �سورتها على احلقيقة والتف�سيل، قال تعالى: ڍ ٱ ٻ 
قال   ،43 النحل:  ڍ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ابن تيمية )ت: 728ه�(: »واملرجع يف كل �سيء اإلى ال�ساحلني من اأهل اخلربة به«)0)). 
فاإن كانت الق�سية يف م�ساألة طبية، فاإنه ي�ساأل اأهل الطب، بل ي�ساأل �ساحب التخ�س�س 
الدقيق فيها، كاأن ُي�ساأل يف م�سائل الإجناب املتخ�س�س يف العقم؛ لأن عنده من العلم 
بدقائق الأمور ما لي�س عند غريه)))). فقد جاء يف املو�سوعة الفقهية ما ن�سه بهذا ال�سدد: 
الت�سور  لتقدمي  اأ�سا�سي  دور  العلوم  �ستى  يف  للمخت�سني  �سيكون  املجال  هذا  »ويف 
اأم  اأو اجتماعية...(  اأكانت نظرية )اقت�سادية  ال�سحيح للوقائع املبحوث فيها، �سواء 
ال�سحيح،  ال�رشعي  احلكم  اإعطاء  يف  اأثره  لذلك  لأن  علمية...(؛  اأو  )طبية  تريبية 
فاحلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره، و�سحة احلكم تتوقف على �سحة الت�سور«)))).

الثاين: معرفة ما يحتّف بالنازلة من قرائن ومالب�سات: فينبغي للمفتي اإذا �رّشح له 
العامي بعبارة اأن يتفقد قرائن اأحواله، ومالب�سات الواقعة، ول يجوز له الهجوم على 
الفتوى دون حتقق وت�سور �سحيح للواقعة. فقد �ساأل رجٌل عبد اهلل بن عبا�س ر�سي 
النار، فلما ذهب قال له جل�ساوؤه: ما  اإل  توبٌة؟ قال: ل،  اهلل عنهما: هل ملن قتل موؤمناً 
هكذا كنت تفتينا! كنت تفتينا اأنَّ ملن قتل موؤمناً توبًة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال: اإين 

)0))  �لفتاوى )9)/6)).
))))  ر: ت�سوير �لنازلة )د. عبد �ل�سالم �حل�سني) ))/))9).

))))  �ملو�سوعة �لفقهية ))/)6).
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اأح�سبه رجاًل مغ�سباً، يريد اأن يقتل موؤمناً، قال: فبعثوا يف اأثره فوجدوه كذلك)3)). فقد 
له، فكانت  امل�ساحبة  بالقرائن واملالب�سات  ال�سائل  يت�سور حال  اأن  الأمة  ا�ستطاع حرب 

نتيجة هذا الت�سور اأن يفتيه بخالف ما كان يقول لأ�سحابه قبل ذلك.
كثرياً  فاإن  والتطور:  والن�ساأة  الطبيعة  حيث:  من  النازلة،  خ�سائ�س  معرفة  الثالث: 
من النوازل يف هذا الع�رش، ن�ساأت يف بيئات غري اإ�سالمية، وهي ل حتتكم اإلى �رشيعة 
الإ�سالم، ول تراعي معاين احلالل واحلرام، ول مكارم الأخالق، اإمنا الغاية هي حتقيق 

الربح باأي �سورة كانت، كما هو �ساأن الأنظمة القت�سادية غري الإ�سالمية.
ومن اأمثلة ذلك: اأن اأجاز بع�س العلماء خ�سم )الكمبيالة()4)) لدى املدين الأول، من 
باب )�سع وتعّجل(، ومل ينتبهوا اإلى اأن خ�سم )الكمبيالة( يعترب العقد الربوي الأغلب 
يف املعامالت، ولذا يعرب عن �سعر الربا ب�سعر اخل�سم، ومل ينتبهوا اإلى الفرق بني خ�سم 
)الكمبيالة( والو�سع والتعجل، حيث يف الثاين: التعجل هو الغاية، والو�سع و�سيلة، 
ويف الأول: الربا هو الغاية، والو�سع و�سيلة. ومما يعني على معرفة خ�سائ�س النازلة؛ 

الرجوع اإلى الأنظمة والقوانني املتعلقة بها)))).
املثال على الت�سور ال�سحيح للم�ساألة اجلديدة: )زواج امل�سيار(: 

1- ا�سم النازلة: زواج امل�سيار.
2- ت�سنيف النازلة: الأحوال ال�سخ�سية - النكاح.

االأركان وال�رشوط،  م�ضتوفياً  اأن يعقد الرجل على امراأة عقداً �رشعياً  3- �ضورتها: 
لكن ب�رشط تنازل املراأة عن ال�ضكن واملبيت والنفقة.

4- تاريخ وقوعها لأول مرة: عام 1417ه�.
)3))  �بن �أبي �سيبة يف �مل�سنف ))/)43).

)4))  �لكمبيالة: �أ�سلها �إيطايل، وهي �ل�سند، ورقة م�سحوبة على �آخر، لأجل دفع در�هم ل�سخ�ص معني، وهي 
بدل �لنقود. ر: �ملنجد �ص)697).

))))  ر: ت�سوير �لنازلة، د. �حل�سني ))/))9 - 930).
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5- مكان حدوثها لأول مرة: منطقة الق�سيم يف ال�سعودية، ثم تلتها منطقة الريا�س وما حولها.
6- ا�سم اأول من اأحدثها: و�سيط زواج يدعى فهد الغنيم.

7- الأ�سباب والدوافع لهذا الزواج: 
- رغبة الرجال يف املتعة.

- عنو�سة املراأة اأو طالقها، اأو حاجتها اإلى الأطفال.
- عدم رغبة الرجال يف حتمل امل�سوؤولية، اأو عدم قدرتهم على ذلك.

- غالء املهور وارتفاع تكاليف املعي�سة.
- رغبة الرجل يف التغيري.

- رف�س الزوجة الأولى فكرة التعدد.
- طمع الرجل يف راتب زوجة امل�سيار.
8- اجلذور التاريخية والتطورات الالحقة: 

- يذكر الفقهاء نوعاً من الزواج، ي�سبه زواج امل�سيار، وهو الزواج بالليليات اأو 
بالنهاريات، وهو: الزواج من امراأة تعمل خارج منزلها بالليل وتاأوي اإلى منزلها 

يف النهار، اأو العك�س، اإل اأن املراأة يف زواج امل�سيار ل تاأوي اإلى منزل زوجها.
- ارتباط زواج امل�ضيار يف الغالب باأنواع اأخرى من الزواج: 

 اأ- كونه �رشياً )زواج �رشعي لكنه غري معلن(.
 ب- كونه عرفياً )زواج �رشعي لكنه بدون اأوراق ر�سمية(.

 ج- ح�سوله من جهة الرجل على �سبيل التجربة )مع نية الطالق(.
9- النت�سار: ينت�رش هذا النوع من الزواج غالباً يف فئة املتزوجني من الرجال، وفئة 
املطلقات والأرامل والعوان�س من الن�ساء. وينت�رش بكرثة بني الن�ساء العامالت، 

والطبيبات على وجه اخل�سو�س.
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10- مدى احلاجة اإليه: يتعلق بحفظ الدين والعر�س.
11- ما يرتتب عليه من امل�سالح: 

- تقليل العنو�سة.
- حت�سيل الولد، بالن�سبة لبع�س الن�ساء.
- حت�سني الرجل واملراأة بطريق م�رشوع.

12- ما يرتتب عليه من مفا�سد: 
- اإهانة املراأة، وال�ستهانة ب�ساأن عقد الزواج.

- م�سكلة اأطفال امل�سيار، و�سعف رابطة الأبوة.
- فقدان املودة وال�سكن بني الزوجني.

13- الدرا�سات ال�سابقة: 
- جملة الأ�رشة، العدد )46( حمرم )1418ه�(.

- كتاب م�ستجدات فقهية يف ق�سايا الزواج والطالق، اأ�سامة الأ�سقر)6)).
لنا الأمر يف امل�ساألة؛ لنبني الت�سور ال�سحيح للق�سية، ملن  هكذا دققنا النظر، وف�سَّ

اأراد درا�ستها؛ ليتمكن من اإ�سدار احلكم فيها على بينة من الأمر.
تت�سم  الأحيان  من  فكثرياً  �لأ�صا�صية:  عنا�صرها  �إلى  �ملركبة  �لق�صية  حتليل  ر�بعًا: 

اأكرث من عن�رش، مثل:  الواقعة مركبة من  بالت�سابك والرتكيب، فتكون  النوازل  بع�س 
املرابحة لالآمر بال�رشاء، فهي عقد مركب من: وعد ملزم من امل�سرتي للم�رشف ب�رشاء 
ال�سلعة، وعقد بيع بني امل�رشف والبائع مالك ال�سلعة، وعقد بيع مرابحة بني امل�رشف 

وامل�سرتي. فالق�سية اجلديدة هي: اجتماع هذه العقود الثالثة يف عقد واحد.
الزمان،  اأربعة:  اأمور  باختالف  تختلف  فالفتوى  و�ملكان:  �لزمان  عو�مل  مر�عاة  خام�صًا: 

)6))  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/)4 - 46).
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واملكان، والأ�سخا�س، والأحوال، والقاعدة يف ذلك: )ل ينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان()7)).
يف  كثرية  ذلك  و�سواهد  والعادات،  الأع��راف  على  املبنية  الأحكام  تغرّي  ينكر  فال 

تاريخ الأمة الإ�سالمية، منها: 
1- م�ساألة الطالق بلفظ الثالث، فقد كان يقع واحدة على عهد ر�سول اهلل -�سلى 
اهلل عليه و�سلم- واأبي بكر -ر�سي اهلل عنه-، و�سنتني من خالفة عمر -ر�سي 
وتتابعوا يف  بالطالق،  احللف  من  واأكرثوا  الزمان،  اأهل  ف�سد  فلما  عنه-،  اهلل 
ذلك؛ اأوقعه عمر ر�سي اهلل عنه ثالثاً ل واحدة، قائاًل: اإن النا�س قد ا�ستعجلوا يف 

اأمر قد كانت لهم فيه اأناة، فلو اأم�سيناه عليهم، فاأم�ساه عليهم)))).
2- يف عام املجاعة يف عهد عمر ر�سي اهلل عنه، عندما قحط النا�س، وتعر�سوا للهالك 
ب�سبب اجلدب، اأ�سبح كثري ممن ي�رشق اإمنا ي�رشق ل�سطراره اإلى ذلك؛ ليدفع 
عن نف�سه الهالك، وهذه احلالة تدراأ عن �ساحبها احلّد، وملا كان الأمر منت�رشاً، 
واختلط من ي�رشق لل�رشورة مبن ي�رشق من دون ذلك، ومل ميكن التمييز بينهما، 

�سار ذلك �سبهًة، دراأ بها عمر -ر�سي اهلل عنه- احلّد عام املجاعة)9)).
وثمة اأمثلة على ذلك كثرية)60)، فاملهم اأن الناظر يف النازلة عليه مراعاة الزمان واملكان 

واأعراف النا�س عند معاجلته للنازلة.
�صاد�صًا: �ل�صتف�صال عن �لنازلة، و�لوقوف على حقيقتها: فقد كان -�سلى اهلل عليه و�سلم- 

ي�ستف�سل عن احلادثة من كل جوانبها، من احلال والزمان، ثم ي�سدر حكمه، ومن ذلك: 

)7))  �ملادة )39) من جملة �لأحكام �لعدلية، وقو�عد �لزرقا �ص)7))).
))))  م�سلم ))47))، كتاب �لطالق، باب طالق �لثالث.

)9))  �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه ))/))))، وعبد �لرز�ق يف م�سنفه )0)/)4)). قال عنه �بن �مللقن: �أثر عمر 
غريب. ر: خال�سة �لبدر �ملنري ))/6)3).

)60)  مثل: - قبول �سهادة �لأمثل يف �لأمثل، و�لأقل فجوًر� فالأقل، عندما ندرت �لعد�لة وعّزت يف هذ� �لزمان. 
- جو�ز �إحد�ث �أحكام �سيا�سية لقمع �لدعار و�لفجور وجر�ئم �لف�ساد، وهذ� ما �أحدثه عمر بن عبد �لعزيز 

قائاًل: »�ستحدث للنا�ص �أق�سية بقدر ما �أحدثو� من فجور«. ر: �سرح �لقو�عد �لفقهية �ص)9))).
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1- ما رواه اأبو قتادة -ر�سي اهلل عنه- قال: خرج ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
خذوا  فقال:  قتادة،  اأبو  فيهم  اأ�سحابه  من  ف�رشف  قال:  معه،  وخرجنا  حاّجاً، 
قبل  ان�رشفوا  فلما  البحر،  �ساحل  فاأخذوا  قال:  تلقوين،  حتى  البحر  �ساحل 
ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأحرموا كلهم اإل اأبا قتادة، فاإنه مل يحرم، 
فبينما هم ي�سريون اإذا راأوا ُحُمرمَ وح�س، فحمل عليها اأبو قتادة فعقر منها اأتاناً، 
فنزلوا فاأكلوا من حلمها، قال: فقالوا: اأكلنا حلماً ونحن حمرمون، قال: فحملوا 
اأتوا ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- قالوا: يا ر�سول  من حلم الأتان، فلما 
اهلل، اإنا كنا اأحرمنا، وكان اأبو قتادة مل يحرم، فراأينا ُحُمرمَ وح�س، فحمل عليها 
اأتاناً، فنزلنا فاأكلنا من حلمها، فقلنا: ناأكل حلم �سيد ونحن  اأبو قتادة فعقر منها 
حمرمون، فحملنا ما بقي من حلمها، فقال: )هل منكم اأحد اأمره، اأو اأ�سار اإليه 

ب�سيء؟(، قال: قالوا: ل، قال: )فكلوا ما بقي من حلمها())6).
ال�سحاك -ر�سي اهلل عنه- قال: نذر رجل على عهد ر�سول  ثابت بن  2- ما رواه 
اهلل  -�سلى  النبي  فاأتى  ببوانة))6)،  اإباًل  ينحر  اأن  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل 
عليه و�سلم- فقال: اإين نذرت اأن اأنحر اإباًل ببوانة، فقال النبي -�سلى اهلل عليه 

و�سلم-: )هل كان فيها وثن من اأوثان اجلاهلية يعبد؟( قال: 
ل، قال: )هل كان فيها عيد من اأعيادهم؟( قالوا: ل، قال

ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: )اأوِف بنْذرِك، فاإنه ل وفاء لنذٍر يف مع�سية اهلل، 
ول فيما ل ميلك ابن اآدم()63).

فقد ا�ستف�سل -�سلى اهلل عليه و�سلم- يف احلديث الأول عن احلال، ويف الثاين عن 
))6)  م�سلم )96)))، كتاب �حلج، باب حترمي �ل�سيد للمحرم.

))6)  ه�سبة من ور�ء ينبع، قريبة من �ساحل �لبحر.
)63)  �أبو د�ود )3)33)، كتاب �لأيان و�لنذور، باب ما يوؤمر به من �لوفاء بالنذر.
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الزمان واملكان، وحال النا�س هناك، ثم اأ�سدر حكمه �سلى اهلل عليه و�سلم بعد ت�سور 
تام و�سحيح عن احلادثة)64).

�صابعًا: �لتاأين وعدم �ل�صتعجال يف �إ�صد�ر �حلكم يف �مل�صاألة، لعله يطراأ ما يغرّي واقع 

امل�ساألة، اأو ي�سل اإلى علم ينايف حقيقتها، ولقد كان بع�س ال�سلف يرتّيث يف اإ�سدار 
الفتوى ويفكر فيها �سهراً، خوفاً من الزلل))6).

فقد  والإجماع،  وال�سنة  الكتاب  من  �ل�صرعية،  �مل�صادر  على  �لنازلة  عر�ص  ثامنًا: 

يجد الناظر يف امل�ساألة نظرياً لها، تقا�س عليه، كما يف م�ساألة لب�س )الباروكة( في�سدر 
الوا�سلة  اهلل  )لعن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حلديث  ا�ستناداً  التحرمي،  حكم  فيها 
وامل�ستو�سلة، والوا�سمة وامل�ستو�سمة()66). وقد ل يجد الباحث ن�ساً �رشيحاً يف النازلة، 

ولكن يجد دللة الن�سو�س عليها باللتزام)67)، اأو الت�سمن))6)، اأو بدللة املفهوم)69).
ن�ساً  يجد  فلعله  الفقهية:  املذاهب  اجتهادات  يف  النازلة  حكم  عن  البحث  تا�سعاً: 
ابن قدامة )ت:  تكلم  فقد  الأمهات،  بنوك لنب  الواقعة، مثل م�ساألة  يخرج عليه هذه 
620ه�( يف كتاب الر�ساع من املغني مبا ي�سبه ذلك فقال: »واإن حلب من ن�سوة، و�سقيه 
ال�سبي، فهو كما لو ارت�سع من كل واحدة منهن؛ لأنه لو �سيب مباء اأو ع�سل، مل يخرج 

)64)  ر: مر�حل �لنظر يف �لنازلة �لفقهية )د. �سالح �ل�سمر�ين) ))/377 - )37).
))6)  ر: مر�حل �لنظر يف �لنازلة )د. منال �ل�ساعدي) ))/)96 - 964).

)66)  �لبخاري )933))، كتاب �للبا�ص، باب و�سل �ل�سعر.
�أو عرًفا،  له عقاًل  �أنه لزم  �إل  �أو �ملجازي،  �للفظ على معنى خارج عن معناه �حلقيقي  �للتز�م: دللة    (67(
و�سميت بذلك؛ لأن �ملعنى �مل�ستفاد مل يدّل عليه �للفظ مبا�سرة، ولكن معناه يلزم منه يف �لعقل �أو يف �لعرف 
�ملنطق  ر:  �ثنني.  على  �لق�سمة  قابليته  ي�ستلزم  فاإنه  �لزوجي،  )�لعدد  قولنا:  مثل:  �مل�ستفاد،  �ملعنى  هذ� 

ومناهج �لعلوم �ص)7)).
))6)  �لت�سمن: دللة �للفظ على جزء معناه �حلقيقي �أو �ملجازي، و�سميت بذلك لأن جزء �ملعنى قد فهم �سمن فهم 
متام �ملعنى، وفهم متام �ملعنى لي�ص مق�سوًد�. مثل: دللة لفظ �إن�سان على �أنه ناطق. ر: �ملرجع �ل�سابق نف�سه.
)69)  مفهوم �ملخالفة: هو ما يكون مدلول �للفظ يف حمل �ل�سكوت خمالًفا ملدلوله يف حمل �لنطق، وي�سمى دليل 
�خلطاب. مثل: قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: )يّل �لو�جد يحل عر�سه وعقوبته) يدل مبفهوم �ملخالفة �أن 

يّل - مطل - �ملدين �لفقري ل يحّل عر�سه وعقوبته. ر: �لوجيز )زيد�ن) �ص)366 - 367).
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عن كونه ر�ساعاً حمرماً، فكذلك اإذا �سيب بلنٍب اآخر«)70).
فهذا الن�س ي�سري اإلى انت�سار احلرمة ب�سبب ال�رشب من بنوك احلليب.

عا�رشاً: البحث عن حكم امل�ساألة يف املراجع املعا�رشة، مثل: 
ما  وهو  املتخ�س�سة،  الفقهية  واملوؤمترات  والندوات  الفقهية،  املجامع  قرارات   -1

ي�سمى بالجتهاد اجلماعي، اإذ ل بد من النظر يف مثل هذه املجامع والندوات.
العلوم  يف  والدكتوراه،  املاج�ستري  كر�سائل  املتخ�س�سة،  العلمية  الر�سائل   -2

ال�رشعية، وفيما يتعلق منها بالنوازل خا�سة.
اجلديدة،  امل�ساألة  هذه  يف  �رشعي  حكم  اإلى  الباحث  يتو�سل  مل  اإذا  ع�رش:  حادي 
توقف عن الإجابة عنها، لعّل اهلل -تعالى- يهيئ من العلماء من يت�سدى لها، ويظهر 

احلكم على يديه، اإذ لي�س اإ�سدار احلكم فيها لزاماً عليه.

�ملطلب �لثالث

�لتكييف �لفقهي للنازلة �لفقهية

العقوبة  اأن  الأ�سل  اأمنوذجاً -  التعزيرية -  العقوبة  التطوعية يف  بالأعمال  الإلزام 
التعزيزية التي ورد فيها الجتهاد الفقهي هي: احلب�س، وال�رشب، والتوبيخ، والغرامة، 

ونحوها.
ومن النوازل الفقهية: التعزير بالأعمال التطوعية، بدًل من العقوبة.

�أوًل: ت�صور �مل�صاألة: 

تاأخذ امل�ساألة �سوراً واأ�سكاًل عديدة، مثل: 
- الإلزام بالعمل يف ق�سم الإ�سعاف يف اأحد امل�ست�سفيات مدة معينة.

)70)  �ملغني )99/9)).



278
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

املكيفات،  �سيانة  مثل:  اخلريية،  املوؤ�س�سات  بع�س  يف  معينة  باأعمال  التكليف   -
ال�سباكة، التجارة، التمري�س، احلالقة، ونحو ذلك.

كمهارة  معينة،  مهارة  اأو  معيناً،  علماً  والفقراء  اليتامى  من  فئة  بتعليم  الإلزام   -
احلا�سب الآيل ونحوه.

- الإلزام بحفظ كذا من القراآن الكرمي، اأو احلديث ال�رشيف.
والأ�سل اأن هذه الأعمال اخلريية، تبذل تطوعاً، واحت�ساباً عند اهلل تعالى، ولكن هل 
ميكن الإلزام بها، تكثرياً لفعل اخلري، وبدًل عن العقوبات التعزيرية الأخرى، التي ل 

تفيد املجتمع ب�سيء، ف�ساًل عن حتميله الأعباء والنفقات؟.
ثانيًا: تكييف �مل�صاألة: 

يبدو اأن امل�ساألة ميكن اأن ي�سلك يف تكييفها م�سلكني اثنني: 
القيا�س))7) وال�ست�سالح))7). نعر�س هذين امل�سلكني يف هذه النازلة على النحو التايل: 

1- القيا�س: وذلك على بع�س الأحاديث، منها: 
اأ- حديث اأبي هريرة -ر�سي اهلل عنه- قال: نهى ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
عن الو�سال يف ال�سوم، فقال رجل من امل�سلمني: اإنك توا�سل يا ر�سول اهلل! قال: 
)واأيكم مثلي! اإين اأبيت يطعمني ربي وي�سقني(. فلما اأبوا اأن ينتهوا عن الو�سال، 
كالتنكيل  لزدتكم(  تاأخر  )لو  فقال:  الهالل،  راأوا  ثم  يوماً،  ثم  يوماً،  بهم  وا�سل 
بهم، حني اأبوا اأن ينتهوا)73). قال ابن حجر )ت: 852ه�(: »والتنكيل: املعاقبة«)74).

))7)  �لقيا�ص: حمل فرع على �أ�سل يف حكم بجامع بينهما. ر: �سرح خمت�سر �لرو�سة )3/)))).
باتباع �مل�سلحة،  �ملكلفني  �أو �ملجتهد يطلب �سالح  �ل�سرع  فاإن  �ملر�سلة)،  ))7)  �ل�ست�سالح: )�تباع �مل�سلحة 

. ر: �ملرجع �ل�سابق )04/3)). وهي جلب نفٍع، �أو دفع �سرٍّ
كتاب  وم�سلم )03)))،  له،  و�للفظ  �لو�سال،  �أكرث  ملن  �لتنكيل  باب  �ل�سوم،  كتاب  �لبخاري ))96))،    (73(

�ل�سيام، باب �لنهي عن �لو�سال يف �ل�سوم.
)74)  فتح �لباري )43/4)).
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فاحلديث ُيعّد اأ�ساًل يف التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية، التي هي من قبيل العبادات   
املح�سة القا�رشة، والعلة اجلامعة بني الأ�سل والفرع: املعاقبة بفعل من نوع الطاعات.

ب- ما فعله -�سلى اهلل عليه و�سلم- مع اأ�رشى بدر، حني طلب منهم تعليم اأبناء 
امل�سلمني الكتابة بدًل من دفع الفداء املايل. فعن عبد اهلل بن عبا�س -ر�سي اهلل 
عنهما- قال: كان نا�س من الأ�رشى يوم بدر مل يكن لهم فداء، فجعل ر�سول اهلل 
اأولد الأن�سار الكتابة، قال: فجاء  اأن يعلموا  -�سلى اهلل عليه و�سلم- فداءهم 
اخلبيث  قال:  قال: �رشبني معلمي،  �ساأنك؟  ما  فقال:  اأبيه  اإلى  يبكي  يوماً  غالم 

ْحِل))7) بدر، واهلل ل تاأتيه اأبداً)76). يطلب بذمَ
الذي  ال�سبه،  قيا�س  باب  من  احلديث  على  ب�سددها  نحن  التي  امل�ساألة  فقيا�س   
يوهم  بو�سف  والفرع  الأ�سل  بني  »اجلمع  باأنه:  794ه�(  )ت:  الزرك�سي  عرفه 
ا�ستماله على احلكمة املف�سية للحكم من غري تعيني«)77). وي�سميه بع�س الفقهاء: 
)ال�ستدلل بال�سيء على مثله( اإذ اأن احلديث لي�س �رشيحاً يف امل�ساألة، والعلة 
غري وا�سحة بني الأ�سل والفرع، اإل اأن ثمة م�سابهة بينهما، من حيث ا�ستبدال 
العمل التطوعي، الذي هو تعليم ال�سغار الكتابة بالعقوبة املالية، التي هي الفداء.

ج- القيا�س على حديث كفارة اجلماع يف نهار رم�سان. فعن اأبي هريرة -ر�سي 
اهلل عنه-، اأن رجاًل وقع بامراأته يف رم�سان، فا�ستفتى ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- فقال: )هل تدون رقبة؟( قال: ل، قال: )هل ت�ستطيع �سيام �سهرين؟( 

قال: ل، قال: )فاأطعم �ستني م�سكيناً())7).

))7)  �لذحل: �لثاأر �أو �لعد�وة و�حلقد، و�جلمع: �أذحال وذحول. ر: خمتار �ل�سحاح �ص)0))).
)76)  �مل�سند )6)))( قال ال�شيخ �شعيب الأرناوؤوط: ح�شن.

)77)  �لبحر �ملحيط ))/)3))، ر: �مل�ست�سفى ))/0)3)، و�سرح خمت�سر �لرو�سة )3/)43)، ونقل �لزرك�سي عن �ملاوردي 
و�لروياين تعريف قيا�ص �ل�سبه بقولهما: »هو ما جتاذبه �لأ�سول و�أخذ من كل �أ�سل �سبًها«. �لبحر �ملحيط ))/40).

))7)  �لبخاري ))))6) كتاب �حلدود، باب من �أ�ساب ذنًبا دون �حلّد.
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فعلة القيا�س اجلامعة بني احلديث، وم�ساألة الإلزام بالأعمال التطوعية، هي الإلزام 
بخدمة فئة حمتاجة من املجتمع، هي حمل التطوع، نتيجة الوقوع يف خمالفة �رشعية، 

ومع اأنها حكم من اهلل تعالى تكفرياً للمع�سية، اإل اأن فيها معنى العقوبة)79).
2- التكييف حتقيقاً للم�سلحة: 

فاملالحظ لهذا الأ�سل )جلب نفٍع، اأو دفع �رشٍّ(، الذي ت�سعى ال�رشيعة لتحقيقه، اأنه 
متحقق يف م�ساألة: الإلزام بالأعمال التطوعية. ومن هذه امل�سالح التي حتقق بهذا الإلزام: 
- ا�ستبدال الأعمال التطوعية بال�سجن، الذي هو اأكرث العقوبات التعزيرية، وفيه 
ال�ضوابق، وتعلمهم  باأ�ضحاب  االأحداث  فيه، من حيث اختالط  ما  املفا�ضد  من 

منهم فنون الإجرام.
- اأن الإلزام بالأعمال التطوعية يوؤدي اإلى رفع همة املعاقب، وانت�ساله نف�سياً من 
املحيط الذي حوله، والق�ساء على البطالة بالعمل والإنتاج، ول يخفى على اأحد 

ما للبطالة من اآثار �سيئة على املجتمع.
- اأن تدريب اجلاين على العمل التطوعي، بك�سبه مهارة، وحت�سيل حرفة معينة مما 

يدفعه اإلى ال�ستمرار يف خدمة جمتمعه.
ملوظفيها  رديفة  تطوعية،  اأعمال  باإجناز  الر�سمية،  وغري  الر�سمية  اجلهات  م�ساعدة   -
الر�سميني، �سواء يف البلديات، اأو دور الرعاية الجتماعية، وامل�ست�سفيات ونحوها.

تتحملها  التي  املالية،  الأعباء  ال�سجون، واحلّد من  التخفيف من الزدحام يف   -
الدول من اأجل تنفيذ عقوبة ال�سجن: من بناء ال�سجون، وتهيزها، 

و�سيانتها، ورواتب العاملني بها، وتاأمني الغذاء والدواء لل�سجناء، وغريها)0)).
فاخلال�سة: اأن م�ساألة )الإلزام بالأعمال التطوعية( على اأنها عقوبة تعزيرية جائز �رشعاً، واهلل 

)79)  ر: �لت�سريع �جلنائي ))/3)6).
)0))  ر: �لإلز�م بالأعمال �لتطوعية �ص)4)). 
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اأعلم، وهذا ما تبني لنا من خالل تكييفها على الأ�سول ال�رشعية، من القيا�س وامل�سالح املر�سلة، 
وال�رشب  بال�سجن  التعزير  اأجلها  من  �رشع  التي  م  احِلكمَ معظم  فيه  يتحقق  الإل��زام  هذا  واأن 

والت�سهري، كما يتحقق فيه تاأديب اجلاين وردعه، واإ�سالحه وتهذيبه، ورّد حق اجلميع.
ومن تاأمل اأدلة ال�رشيعة، يرى اأنها تت�سع لكل عقوبة ت�سلح اجلاين وتوؤدبه، وحتمي 
اجلماعة من الإجرام، فكل ما يحقق هذا املعنى، هو عقوبة حقيقة، �سواء اأكان اإلزاماً 

بعمل تطوعي اأو غريه.
عقوبات  عرفت  قد  ال�رشيعة  كانت  »واإذا  1374ه�(:  )ت:  عودة  القادر  عبد  يقول 
تعزيرية معينة، فلي�س معنى ذلك اأنها ل تقبل غريها، بل اإن ال�رشيعة تت�سع لكل عقوبة 
اأن  ت�سلح اجلاين وتوؤدبه، وحتمي اجلماعة من الإجرام، والقاعدة العامة يف ال�رشيعة: 
كل عقوبة توؤدي اإلى تاأديب املجرم وا�ست�سالحه وزجر غريه، وحماية اجلماعة من �رش 

املجرم واجلرمية هي عقوبة م�رشوعة«)))).

�ملطلب �لر�بع

�لأخطاء �ملنهجية يف در��صة �لنو�زل �لفقهية

فثمة اأخطاء، يقع فيها كثري من املفتني والدار�سني للم�سائل امل�ستجدة، اأبرزها: 
�أوًل: �لتع�صية)))): 

ومعناها: تق�سيم الق�سية امل�ستجدة اإلى اأجزائها التي ترتكب منها، واإعطاء كل جزء 
منها حكمه اخلا�س على حدة، دون اعتبار للم�سطلح الكلي، احلا�سل من تركيب هذه 

الأجزاء واجتماعها.

))))  �لت�سريع �جلنائي ))/6)6).
))))  �لتع�سية لغة: �لتفريق، ماأخوذة من �لأع�ساء، ومنه قوله تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻڍ�حلجر: )9، 

وف�سرها �بن عبا�ص بقوله: جزوؤوه �أجز�ء. ر: ل�سان �لعرب )))/)6) )ع�سا).
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مثال ذلك: اأن يقال يف بيع املرابحة اأنه يتكون من ثالثة عقود، وكلها جائزة، هي: 
فاملرابحة عقد �سحيح ل  التق�سيط.  بيع  بال�رشاء، وعقد  املواعدة  الوكالة، وعقد  عقد 
اإ�سكال فيه، دون اللتفات اإلى هذا العقد املركب ب�سورته الإجمالية، وما يحتّف به من 
حيثيات وظروف وغايات)3)). فهناك من يرى �سحة هذا العقد، اعتباراً ب�سكله الظاهر، 

دون اللتفات اإلى البواعث والغايات.
وهناك من يرى ف�ساد هذا العقد، على اأنه �سورة من �سور التحايل على الربا، حيث 
اأن يقر�س امل�سرتي بفائدة، وهي رغبة امل�سرتي ذاتها،  اإن البائع )البنك املمّول( يريد 
واإمنا جعلت ال�سلعة بينهما حيلة، لتنتقل �سورة الإقرا�س بفائدة اإلى ما ي�سمى باملرابحة.

ثانيًا: جتاهل �لو�قع: 

فعندما ُي�ساأل اأحدهم عن م�ساألة نازلة، يجيب عن حكمها من حيث الأ�سل، متجاهاًل 
واقعها، ذاكراً �رشوط �ضحتها على العموم، وهي يف الواقع غري متوفرة.

فيقول:  بالتمليك،  املنتهي  الإيجار  حكم  عن  املفتني  اأحد  ُي�ساأل  اأن  ذلك:  مثال 
جائز، فيقول ال�سائل: لكنهم يلزموننا بالتاأمني؛ فيقول: ل توافقهم على التاأمني، وخذ 
اأن هذا املفتي ل  تاأمني؛ لأنه حرام وغري لزم! فاأنت تالحظ  ال�سيارة - مثاًل - بدون 
بالتمليك  املنتهي  الإيجار  اأن عقد  الواقع، وهي:  ال�سورة احلقيقية احلا�سلة يف  يجلي 
اأن يقول  الواجب عليه  التاأمني، فهو عموده، فكان  له من  بد  الواقع - ل  - بح�سب 
له: جائز بدون تاأمني، غري جائز مع التاأمني؛ لأنه من عقود الغرر. والأح�سن اأن يف�سل 
القول يف امل�ضاألة فيقول: يكون عقداً جائزاً بال�رشوط التالية، ويحددها له، ومتى اختل 

منها �رشط فهو عقد حمرم.
فاخلال�سة: اأن على املفتي اأو الدار�س للق�سية املعا�رشة اأن يراعي اأمرين: 

)3))  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/)6 - 69).
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الأول: اأن ين�ّس على ال�سورة الواقعة، ول ُيغفل حكمها، فاإن الغفلة عن بيان الواقع، 
اأو احليدة عنه منزلق خطري؛ لأن فيه تلبي�ساً يف الأمور.

الثاين: اأن يذكر حكم االأ�ضل مقيداً ب�ضوابط و�رشوط، ت�ضتوعب ال�ضورة املحتملة 
من ال�سابقة والالحقة.

فمتى كانت الفتوى م�ستوفية لهذين الأمرين، كانت عن اللب�س اأبعد، واإلى ال�سبط 
اأقرب، وكانت �ساملة لالأزمنة الثالثة: املا�سي واحلا�رش وامل�ستقبل، وهذا ما يجعل بعداً 

اأرحب، واأُُفقاً اأو�سع يف الزمان واملكان واحلال)4)).
ثالثًا: عدم جتلية �مل�صطلحات: 

فمن الواجب عند النظر يف الق�سية املعا�رشة، اأن ينظر اإلى حقائق الأمور، وعدم 
ابن  قال  واملباين.  بالألفاظ  باحلقائق واملعاين، ل  تتعلق  الأحكام  اإذ  باأ�سمائها،  الغرتار 
ل قوله -�سلى اهلل عليه و�سلم-: )اإمنا الأعمال بالنيات،  القّيم )ت: 751ه�(: »وقد ف�سّ
واإمنا لكل امرٍئ ما نوى( الأمر يف هذه احليل واأنواعها، فاأخرب اأن الأعمال تابعة ملقا�سدها 
ونياتها، واأنه لي�س للعبد من ظاهر قوله وعمله اإل ما نواه واأبطنه، ل ما اأعلنه واأظهره، 
وهذا ن�ّس يف اأن من نوى التحليل كان حملاًل، ومن نوى الربا بعقد التتابع كان مرابياً، 

ومن نوى املكر واخلداع كان ماكراً خمادعاً«)))).
ل  واملعاين،  للمقا�سد  العقود  يف  )العربة  الفقهية:  القاعدة  عليه  ن�ست  ما  وهذا 
لالألفاظ واملباين()6)). فقد بات التالعب بالألفاظ ال�رشعية �سمًة يف كثري من املعامالت 
امل�سّوهة، واآية ذلك اأنك لو نظرت يف جميع املعامالت ال�سادرة عن البنوك - الإ�سالمية 
ا�سم  عليه  يطلق  معاملة  خدماتها  من  تد  ل  الإ�سالمي،  العامل  يف   - الإ�سالمية  وغري 

)4))  ر: �ملرجع �ل�سابق ))/70 - )7).
))))  �إعالم �ملوقعني )30/3)).

)6))  �ملادة )3) من جملة �لأحكام �لعدلية، و ر: �سرح �لقو�عد �لفقهية �ص)))).
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الربا �رشاحًة! فهل معنى ذلك اأن الربا غري موجود مطلقاً يف هذه البنوك؟ احلقيقة اأنه 
موجود خفي حتت م�سميات اأخرى.

والعمليات الفدائية التي يقوم بها امل�سلمون امل�ست�سعفون يف فل�سطني �سد اأعدائهم 
من اليهود املحتلني، اختلفت فيها اأنظار العلماء وفتاويهم تبعاً للت�سمية، دون النظر اإلى 

حقيقة الأمر: 
- فمنهم من ي�سميها عمليات ا�ست�سهادية، فهي بذلك جائزة.
- ومنهم من ي�سميها عمليات انتحارية، وهي بذلك حمرمة.

ت�سميتها  بتحرميها مع  ي�ستقيم احلكم  اإذ ل  ت�سمية دللتها وحكمها،  وذلك لأن لكل 
ا�ست�سهادية، ول ي�ستقيم القول مب�رشوعيتها مع ت�سميتها انتحارية.

فالأ�سل ا�ستعمال امل�سطلح ال�رشعي يف ت�سمية الأمور ما اأمكن، فاإن وجدت نازلة 
لي�س لها ا�سم �رشعي، فالواجب اأن تعطى ا�سماً لغوياً ينا�سبها، ويدل على حقيقتها من 

حيث الدللة اللغوية)7)).
ر�بعًا: �لغفلة عن تطور �لنازلة و�نقالبها: 

تغرّي حقيقتها  اإلى  يف�سي  قد  ما  والتحول، وهذا  التغيري  من  �سيء  عليها  يطراأ  فقد 
ال�سابقة مع بقاء ا�سمها وحكمها القدمي. فال بد من اإعادة الت�سور والتكييف من جديد، 
ا�ستناداً اإلى حتديث املعلومات، ول �سيما اأننا يف ع�رش ال�رشعة، حيث تتغري الأ�ساليب 

والهيئات والأفكار.
القطاعات،  ببع�س  تخت�س  �سابقاً  كانت  فقد  الأ�سهم،  �رشاء  عملية  ذلك:  مثال 
كاملاء والكهرباء والإ�سمنت ونحوها، وقد اأُفتي بجوازها، على اأنها نوع من اأنواع 
ال�رشكات، اأما يف وقتنا احلايل، فقد تغريت الأو�ساع، فقد اأ�سبحت هذه ال�رشكات 

)7))  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/)7).
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الربوية  البنوك  املالية يف  ال�سيولة  تودع  النا�س،  م�سمع ومراأى من  امل�ساهمة، على 
وتاأخذ عليها الفوائد)))).

فبهذه احلالة، وقد تغري حال النازلة، فينبغي اأن يتغري احلكم؛ لأن الفتوى تتغري يف 
امل�سمى نف�سه تبعاً لتغري الزمان واملكان والأحوال والأعراف، والقاعدة يف ذلك: )ل 
ُينكر تغرّي الأحكام بتغرّي الأزمان()9)). فالواجب على املفتي - فرداً كان اأو جماعة - اأن 
ين�ّس على �سورة النازلة، ويذكر �سوابطها واأحوالها، ثم يقّيد حكمه بتلك ال�سورة، 
اإلى تاريخ الفتوى، وبذلك يرباأ من تبعاتها اإذا تغريت  منبهاً على ماأخذ احلكم، م�سرياً 

وتبدلت اأحوالها.
اأن ينظر فيها، ويقارن بني �سورتها ال�سابقة  اإذا �سئل عن نازلة،  اأن على املفتي  كما 
والالحقة، واأل ي�ست�سحب حالها وي�سحب احلكم ال�سابق على احلال الالحق، وبذلك 

يحّمل الفتوى ما ل حتتمله)90).
ولقد تغرّيت كثري من الأحكام ال�سابقة، تبعاً للظروف الالحقة، مثل: 

اأفتى  فقد  ونحوها،  وال�سالة  كالأذان  ال�سعائر،  اإقامة  على  الأجرة  اأخذ  م�ساألة   -
ال�سابقون بحرمتها، والالحقون بجوازها))9)، حتقيقاً للم�سلحة.

اأنه  - م�ساألة �سق بطن املراأة امليتة لإخراج جنينها احلّي، فقد منعه ال�سابقون على 
ُمثلة، واأجازه املتاأخرون))9).

اعتبار  دون  واملنع،  الت�سديد  اإلى  اأو  و�لتخفيف،  �لتي�صري  �إلى  بالنا�ص  �مليل  خام�صًا: 

ملقا�سد ال�رشيعة.

))))  ر: �ملرجع �ل�سابق ))/73).
)9))  �ملادة )39) من جملة �لأحكام �لعدلية، ر: �سرح �لقو�عد �لفقهية �ص)7))).

)90)  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/74).
))9)  ر: �ملو�سوعة �لفقهية ))/)9)).

))9)  ر: �مل�سوؤولية �جل�سدية �ص))))).
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وتاأليف  ال�سعيفة،  النفو�س  اإلى  الدين  هذا  تقريب  لالأول:  بالن�سبة  فحجتهم   -
القلوب املري�سة، وهو اأمر ح�سن على العموم، لكن ل بد من اأن ي�ستند هذا اإلى 

ن�سٍّ ماأثور، اأو قيا�س مظنون، اأو قول اإمام معتمد.
- وحجتهم بالن�ضبة للثاين: اأن ذلك اأحوط لدينهم، واأ�ضلح الأحوالهم، وقد غلب 
عليهم الت�ساهل والتفريط بالأخذ بعزائم ال�رشيعة، مما يف�سي اإلى الن�سالخ من 
رمي  يف  الرتخ�س  وعدم  الأنابيب،  اأطفال  بتحرمي  مثاًل:  فيفتي  الدين!  اأحكام 

اجلمرات يف ازدحام احلج ونحوه)93).
ال�رشيعة،  ملقا�سد  وخمالف  لل�سواب،  جمانب  الأمرين  كال  اأن  والواقع 
ح�سب  اأخرى،  دون  اأحياناً  مطلوب  والت�سدد  بدليل،  لكن  مطلوب  فالرتخ�س 

الظروف واأحوال املكلفني. يقول ال�ساعر: ]الطويل[
ول تغل يف �سيء من الأمر واقت�سد   ...   ك����ال طرف���ي ق����س�د الأم��ور ذمي��م

به  ي�ستغنى  م�ستنداً  وجعله  عليه،  و�لقت�صار  �جلماعي  بالإفتاء  �لحتجاج  �صاد�صًا: 

عما �سواه: 
الإفتاء اجلماعي: مركب و�سفي، اأي الإفتاء املو�سوف باجلماعي، وهو الإفتاء 

ال�سادر عن املجامع الفقهية واللجان العلمية)94).
التي  اأقوى من تلك  العلم  اأهل  ال�سادرة عن عدد من  الفتاوى  اأن  املعلوم  ومن 
ت�سدر عن اأحدهم. لكن ل يعني اأن الفتوى اجلماعية التي ت�سدرها املجامع الفقهية 

)93)  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/)7).
)94)  �لفتاوى �ملعا�سرة ثالث مر�تب: �أعالها قر�ر�ت �ملجامع �لفقهية؛ لأنها �أكرث �سبًطا و�أعمق فقًها من غريها 
من �لفتاوى �جلماعية، يليها فتاوى �للجان �لعلمية، كاللجنة �لد�ئمة، �ملنبثقة عن هيئة كبار �لعلماء يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�ملنبثقة عن علماء �لأزهر، و�أخرًي� �لفتاوى �لفردية. ر: فقه �لنو�زل ))/76).
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التفاق،  احلجية ول يف  اإليه ل يف  ت�سل  ل  فهي  الإجماع))9)،  الفتوى هي  وجلان 
وذلك لوجود املخالف من جهة، واأن هوؤلء املجتمعني لي�سوا هم جميع الأمة، ورمبا 
وقعت فتاويهم حتت �ضغوط معينة، لذا كان من املقرتحات التي نودي بها اأكرث من 
مرة: اإن�ساء رابطة علماء امل�سلمني، لي�س لأحد عليها �سلطة، تتبنى النظر يف نوازل 

الأمة، وتتولى درا�ستها بكل ترد ومو�سوعية)96).
درا�سة  خماطر  من  وهذا  له:  والت�سليم  الفردي  بالإفتاء  الحتجاج  �سابعاً: 
النازلة، فاإن ال�ستدلل لها بفتاوى الأفراد دون متحي�س قد يجانب ال�سواب، 
بع�س  اأن  كما  الهوى،  واتباع  الت�ساهل  من  املفتني  بع�س  من  عرف  ملا  وذلك 
فتاويهم يراد لها ال�سيوع والظهور لعتبارات معينة، مما يوهم وي�سعر اأحياناً اأنها 

راأي الأكرثين)97).
اأمور  يف  والباحثني  الدار�سني  اأو  املفتني  من  تقع  التي  الأخطاء  اأب��رز  هذه 
بع�سها،  يف  الوقوع  من  حتذيراً  وذلك  تف�سياًل،  ل  اإيجازاً  ذكرناها  النوازل، 

فيوؤدي اإلى خلل يف اإ�سدار احلكم.

))9)  ورد يف فتوى �للجنة �لد�ئمة �ملنبثقة عن هيئة كبار �لعلماء يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية رقم )9636) �أن 
�إجماع  �لعامل �لإ�سالمي - مبثابة  �لتابع لر�بطة  �لفقهي مبكة �ملكرمة -  جاء �سوؤ�ل: هل قر�ر�ت �ملجمع 
�مل�سلمني؟ فكان �جلو�ب: ل يعترب �إجماًعا، وهكذ� �أمثاله من �ملجامع. ر: فتاوى �للجنة �لد�ئمة ))/))).

)96)  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) ))/76 - 77).
)97)  ر: �ملرجع �ل�سابق ))/77).
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املبحث الثالث
التطبيقات الفقهية ل�شتخراج حكم النوازل

وي�صمل خم�صة مطالب: 
املطلب الأول: نوازل العبادات.

املطلب الثاين: نوازل املعامالت.

املطلب الثالث: نوازل اجلنايات.
املطلب الرابع: نوازل الأحوال ال�سخ�سية.

املطلب اخلام�س: نوازل امل�سائل الطبية.

�ملطلب �لأول

نو�زل �لعباد�ت

واحلديث عنها يتناول م�ساألتني: 
�مل�صاألة �لأولى: �ل�صالة يف �لبالد �لتي يطول ويق�صر فيها �لليل و�لنهار

ال�سنة،  من  فرتة  يف  جداً  الليل  فيها  يق�رش  التي  البالد  يف  ال�سالة  اأوقات  تختلف 
�ستة  وغيابها  اأ�سهر،  �ستة  فيها  ال�سم�س  ظهور  ي�ستمر  اأو  فرتة،  يف  جداً  النهار  ويق�رش 
على  مناطق،  ثالث  اإلى  البالد  تلك  اأهل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  ق�سم  ولهذا  اأ�سهر. 

النحو التايل: 
الأولى: وهي التي تقع بني خطي عر�س )45( درجة و)48( درجة �سماًل اأو جنوباً، وتتميز 

فيها العالمات الظاهرية لالأوقات يف اأربع وع�رشين �ساعة، طالت الأوقات اأو ق�رشت.
الثانية: وتقع بني خطي عر�س )48( درجة و)66( درجة �سماًل اأو جنوباً، وتنعدم 



289
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

اأيام ال�سنة، كاأن ل يغيب ال�سفق  فيها بع�س العالمات الفلكية لالأوقات، يف عدد من 
الذي به يبتدئ الع�ساء، وميتد نهاية وقت املغرب حتى يتداخل مع الفجر.

فيها  وتنعدم  القطبني،  اإلى  جنوباً  اأو  �سماًل  درجة   )66( خط  فوق  وتقع  الثالثة: 
العالمات الظاهرية لالأوقات، يف فرتة طويلة من ال�سنة، نهاراً اأو لياًل.

حكم ال�سالة لأهل كل منطقة: 
املنطقة الأولى: يلتزم اأهلها باأوقاتها ال�رشعية يف ال�سالة، عماًل بالن�سو�س ال�رشعية، 

املحددة لالأوقات.
نظرييهما،  على  الن�سبي  بالقيا�س  والفجر  الع�ساء  �سالة  وقت  يعني  الثانية:  املنطقة 
يف ليِل اأقرب مكان تتميز فيها عالمات وقتي الع�ساء والفجر، ويقرتح جمل�س املجمع 
التمييز،  اأو  العبادة  فيها  تتي�رش  التي  الأماكن  اأقرب  باعتباره  درجة  الفقهي خط )45( 
فاإذا كان الع�ساء يبداأ - مثاًل - بعد ثلث الليل يف خط عر�س )45( درجة، يبداأ كذلك 

بالن�سبة اإلى ليِل خط عر�س املكان املراد تعيني الوقت فيه، ومثل هذا يقال يف الفجر.
املنطقة الثالثة: واحلكم فيها اأن تقدر جميع الأوقات بالقيا�س الزمني على نظائرها يف 
خط عر�س )45( درجة، وذلك باأن تق�سم الأربع والع�رشون �ساعة يف املنطقة من )66( 
درجة اإلى القطبني، كما تق�سم الأوقات املوجودة يف خط عر�س )45( درجة، وذلك 
قيا�ساً على التقدير الوارد يف حديث الدّجال الذي جاء فيه: )قلنا يا ر�سول اهلل، وما 
لمَْبُثُه يف الأر�س - اأي: الدجال - قال: اأربعون يوماً، يوم ك�سنة، ويوم ك�سهر، ويوم 
كجمعة، و�سائر اأيامه كاأيامكم، قلنا: يا ر�سول اهلل، فذلك اليوم الذي ك�سنة اأتكفينا فيه 

�سالة يوم؟ قال: ل، اقدروا له قدره())9).

))9)  م�سلم )937)( كتاب الفنت واأ�شراط ال�شاعة، باب: ذكر الدجال و�شنعته وما معه، واأبو داود )))43)، 
كتاب �ملالحم، باب خروج �لدجال. ر: قر�ر �ملجمع �لفقهي رقم )6) �ملنعقد يف دورته �لتا�سعة، �ملنعقد يف 

ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي مبكة �ملكرمة، بتاريخ )) رجب 406)ه�.
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ڻ  ڻ  ڻ  ڍ  معنى:  يف  تعالى  �هلل  �إلى  �لدعوة  دخول  �لثانية:  �مل�صاألة 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ڍ التوبة: 60.

ڻ ڻ  ڍ  اإلى اهلل يف معنى  امل�ساألة: حكم دخول الدعوة  الفقهية يف  النازلة 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ڍ التوبة: 60.
فبعد درا�سة امل�ساألة من قبل املجمع الفقهي الإ�سالمي، تبني اأن للعلماء فيها قولني: 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڍ  معنى  ق�رش  الأول: 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 
ۆ ڍ التوبة: 60 يف الآية الكرمية على الغزاة واملجاهدين يف �سبيل اهلل، وهو 

راأي جمهور العلماء)99).
الثاين: اأن يف �سبيل اهلل �سامل لكل طرق اخلري واملرافق العامة للم�سلمني، من بناء 
امل�ساجد و�سيانتها، وبناء املدار�س والّربط، وفتح الطرق، وبناء اجل�سور، واإعداد املوؤن 
احلربية، وبّث الدعاة، وغري ذلك من املرافق العامة، مما ينفع الدين وامل�سلمني، وهذا 

قول قلة من املتقدمني، وقد ارت�ساه واختاره كثري من املتاأخرين.
بالقول  الأخذ  بالأكرثية  املجل�س  قرر  الفريقني،  لأدلة  واملناق�سة  الراأي  تداول  وبعد 

الثاين، لعدة اعتبارات، اأبرزها: 
1- اأن الق�سد من اجلهاد بال�سالح، هو اإعالء كلمة اهلل تعالى، واأن ذلك كما يتحقق 
ودعمهم،  الدعاة  باإعداد  دينه،  ون�رش  تعالى  اهلل  اإلى  بالدعوة  يتحقق  باجلهاد، 
اأن�س  روى  ملا  جهاداً؛  الأمرين  كال  فيكون  مهمتهم،  اأداء  على  وم�ساعدتهم 

)99)  ر: �جلامع لأحكام �لقر�آن )0)/)7)).
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ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )جاهدوا امل�رشكني باأموالكم 
واأنف�سكم واأل�سنتكم()00)).

2- اأن الإ�سالم حمارب، فكرياً وعقدياً، من قبل املالحدة واليهود والن�سارى، و�سائر 
اأعداء الدين، واأن لهوؤلء من يدعمهم مادياً ومعنوياً، فاإنه يتعني على امل�سلمني 

اأن يقابلوهم مبثل ال�سالح الذي يغزون به الإ�سالم ومبا هو اأنكى منه.
3- اأن احلروب يف البالد الإ�سالمية اأ�سبح لها وزارات خا�سة، ولها بنود مالية يف 
ميزانية كل دولة، بخالف اجلهاد بالدعوة، فاإنه ل يوجد له يف ميزانيات غالب 

الدول م�ساعدة ول عون.
لذلك كله، فاإن املجل�س يقرر - بالأكرثية املطلقة - دخول الدعوة اإلى اهلل تعالى، 

وما يعني عليها ويدعم اأعمالها يف معنى قوله تعالى: ڍ ھ ھ ے ڍ ))0)).

�ملطلب �لثاين

نو�زل �ملعامالت

واحلديث عنها يتناول م�صاألتني: 
�مل�صاألة �لأولى: �إجر�ء �لعقود باآلت �لت�صال �حلديثة

احلكم: هو ما قرره جممع الفقه االإ�صالمي بجدة على النحو التايل: 
الآخر  اأحدهما  يرى  ول  واح��د،  مكان  يجمعهما  ل  غائبني  بني  التعاقد  مّت  اإذا   -1
معاينة، ول ي�سمع كالمه، وكانت و�سيلة الت�سال بينهما: الكتابة اأو الر�سالة، اأو 
ال�سفارة )الر�سول(، وينطبق ذلك على الربق و)التلك�س والفاك�س(، و�سا�سات 

)00)) �أبو د�ود )04))(، كتاب اجلهاد، باب كراهية ترك الغزو، والن�شائي ))309)، كتاب �جلهاد، باب وجوب 
�جلهاد. قال �لنووي: »رو�ه �أبو د�ود باإ�سناد �سحيح«. ريا�ص �ل�ساحلني �ص))40)، حديث )349)).

))0)) ر: قر�ر �ملجمع �لفقهي �لإ�سالمي، �ملنعقد بدورته �لثامنة، �ملنعقد مبكة �ملكرمة، بتاريخ 7) ربيع �لآخرة )40)ه�.
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احلا�سب الآيل )احلا�سوب(، ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند و�سول الإيجاب 
ه اإليه وقبوله. اإلى املوجَّ

2- اإذا مت التعاقد بينهما على النحو ال�سابق، فاإنه يعترب تعاقداً بني حا�رشْين.
3- القواعد ال�ضابقة، ال ت�ضمل النكاح؛ ال�ضرتاط االإ�ضهاد فيه، وال ال�رشف؛ ال�ضرتاط 

التقاب�س، وال ال�ّضلم؛ ال�ضرتاط تعجيل راأ�س املال))0)).
�مل�صاألة �لثانية: تغرّي قيمة �لعملة عند وفاء �لدين

احلكم ال�رشعي: اإن العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي باملثل، ولي�س بالقيمة؛ 
لأن الديون تق�سى باأمثالها، فال يجوز ربط الديون الثابتة بالذمة - اأّياً كان م�سدرها - 

مب�ستوى الأ�سعار)03)).
رم�سان  يف  بجدة،  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  عقدها  التي  الندوة  تو�سيات  ومن 

1407ه� ما يلي: 
1- اأن النقود الورقية تقوم مقام النقدين )الدنانري الذهبية والدراهم الف�سية( يف جريان 
لمَم وم�ساربة، وح�سة يف �رشكة. فهي  الربا، ووجوب الزكاة، وكونها راأ�س مال �سمَ
تقوم مقام النقدين، فينبغي عدم اعتبار الرخ�س والغالء فيهما يف جميع الديون.
قد  القر�س  اأن  تفيد  اجلزئية،  واأدلتها  العامة،  ال�رشيعة  مقا�سد  اأن  العلماء  يرى   -2
اأ�ساًل عماًل من اأعمال الرب واملعروف، والق�سد من م�رشوعيته: الإرفاق  �رشع 
باملقرت�س. ول ي�سح للمقر�س اأن يتخذ القر�س طريقاً ل�ستثمار ماله، واحلفاظ 

على قيمته؛ لأن ذلك يخالف مقا�سد ال�سارع)04)).

))0)) ر: قر�ر جممع �لفقه �لإ�سالمي رقم )))) )6/3) �ملنعقد بجدة، يف موؤمتره �ل�ساد�ص، بتاريخ 7) �سعبان 
0)4)ه� �ملو�فق 4) �آذ�ر 990)م. 

)03)) ر: قر�ر جممع �لفقه �لإ�سالمي بجدة رقم ))4) )4/)) �ملنعقد مبوؤمتره �خلام�ص بالكويت، بتاريخ ) 
جمادى �لأولى 9)4)ه� �ملو�فق 0)/))/))9)م.

)04)) ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين) )6/3) - 7)).
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�ملطلب �لثالث

نو�زل �جلنايات

و�حلديث عنها يتناول م�صاألتني: 

اأو ق�سا�س. احلكم ال�رشعي: ناق�س  زراعة الع�سو امل�ستاأ�سل يف حّد  �مل�صاألة �لأولى: 

جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي الق�سية، من خالل: مراعاة مقا�سد ال�رشيعة، من تطبيق 
احلّد يف الزجر والردع والنكال، واإبقاًء للمراد من العقوبة بدوام اأثرها للعربة والعظة، 
وقطع دابر اجلرمية، ونظراً لأن اإعادة الع�سو املقطوع تتطلب الفورية يف عرف الطب 
اإل بتواطوؤ واإعداد طبي خا�س، ينبئ عن التهاون يف جدّية  احلديث، فال يكون ذلك 

اإقامة احلد وفاعليته، فقرر ما يلي: 
اأوًل: ل يجوز �رشعاً اإعادة الع�سو املقطوع تنفيذاً للحّد؛ لأن يف بقاء اأثر احلّد حتقيقاً 
كاماًل للعقوبة املقررة �رشعاً، ومنعاً للتهاون يف ا�ستيفائها، وتفادياً مل�سادمة حكم ال�رشع 

يف الظاهر.
اأن الق�سا�س قد �رشع لإقامة العدل، واإن�ساف املجني عليه، و�سون حق  ثانياً: مبا 
احلياة للمجتمع، وتوفري الأمن وال�ستقرار، فاإنه ل يجوز اإعادة ع�سو ا�ستوؤ�سل تنفيذاً 

للق�سا�س، اإل يف احلالت التالية: 
1- اأن ياأذن املجني عليه بعد تنفيذ الق�سا�س باإعادة الع�سو املقطوع من اجلاين.

2- اأن يكون املجني عليه قد متكن من اإعادة ع�سوه املقطوع منه.
ثالثاً: يجوز اإعادة ا لع�سو الذي ا�ستوؤ�سل يف حّد اأو ق�سا�س ب�سبب خطاأ يف احلكم 

اأو يف التنفيذ))0)).

))0)) ر: قر�ر جممع �لفقه �لإ�سالمي رقم )))/6/9)، �ملنعقد بجدة، بتاريخ 7) �سعبان 0)4)ه�، �ملو�فق 4) 
�آذ�ر 990)م.
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�مل�صاألة �لثانية: حكم مهرب ومروج �ملخدر�ت: 

وهذه امل�ساألة تناولها جمل�س هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية، يف دورته 
التا�سعة والع�رشين، املنعقد يف الريا�س، بتاريخ: 1407/6/9ه� � 1407/6/20ه�، 

واأ�سدر القرار رقم )138( ون�سه: 
املخدرات  تهريب  ي�سبب  ملا  القتل،  عقوبته  فاإن  املخدرات،  ملهرب  بالن�سبة  اأوًل: 
واإدخالها البالد من ف�ساد عظيم ل يقت�رش على املهرب نف�سه، واأ�رشار ج�سيمة واأخطار 
بليغة على الأمة مبجموعها. ويلحق باملهرب ال�سخ�س الذي ي�ستورد اأو يتلقى املخدرات 

من اخلارج فيمون بها املروجني.
ثانياً: اأما بالن�سبة ملروج املخدرات، فاإن ما اأ�سدره ب�ساأنه يف قراره رقم )85( تاريخ: 
�سواء  يروجها  من  )الثاين:  يلي:  كما  ون�سه  املو�سوع،  كاٍف يف  1401/11/11ه��� 
كان ذلك بطريق الت�سنيع اأو ال�سترياد، بيعاً اأو �رشاًء اأو اإهداًء، ونحو ذلك من �رشوب 
اإ�ساعتها ون�رشها، فاإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً، باحلب�س اأو اجللد اأو 
الغرامة املالية، اأو بها جميعاً، ح�سبما يقت�سيه النظر الق�سائي، واإن تكرر منه ذلك فيعزر 
مبا يقطع �رشه عن املجتمع ولو كان ذلك بالقتل، لأنه بفعله هذا يعترب من املف�سدين يف 
الأر�س وممن تاأ�سل الإجرام يف نفو�سهم. وقد قرر املحققون من اأهل العلم اأن القتل 
�رشب من التعزير. قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت 728ه�( رحمه اهلل تعالى: )ومن 
مل يندفع ف�ساده يف الأر�س اإل بالقتل قتل، مثل قتل املفرق جلماعة امل�سلمني، الداعي 
تعمد  رجل  بقتل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  )واأمر  قال:  اأن  اإلى  الدين(.  يف  للبدع 
الكذب عليه و�ساأله ابن الديلمي عن من مل ينته عن �رشب اخلمر، فقال: من مل ينته عنها 
فاقتلوه(. ويف مو�سع اآخر قال رحمه اهلل تعالى يف تعليل القتل تعزيراً ما ن�سه: )وهذا 

لأن املف�سد كال�سائل، واإذا مل يندفع ال�سائل اإل بالقتل قتل(.
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ثالثاً: يرى املجل�س اأنه لبد قبل اإيقاع اأيٍ  من تلك العقوبات امل�سار اإليها يف فقرتي 
)اأوًل، وثانياً( من هذا القرار من ا�ستكمال الإجراءات الثبوتية الالزمة من جهة املحاكم 

ال�رشعية وهيئات التمييز وجمل�س الق�ساء الأعلى براءًة للذمة واحتياطاً لالأنف�س.
رابعاً: لبد من اإعالن هذه العقوبات عن طريق و�سائل الإعالم قبل تنفيذها اإعذاراً 

واإنذاراً)06)).

�ملطلب �لر�بع

نو�زل �لأحو�ل �ل�صخ�صية

واحلديث عنها يتناول م�صاألتني: 
�مل�صاألة �لأولى: بنوك �حلليب:

احلكم ال�رشعي: ناق�س جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي امل�ساألة، من جانبيها: الفقهي 
والطبي، وبعد التاأمل تبني له: 

اأوًل: اأن بنوك احلليب تربة قامت بها الدول الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بع�س 
ال�سلبيات الفنية والعلمية فيها، فانكم�ست، وقّل الهتمام بها.

ثانياً: اأن الإ�سالم يعترب الر�ساع حلمًة كلحمة الن�سب، يحرم به ما يحرم من الن�سب 
باإجماع امل�سلمني، ومن مقا�سد ال�رشيعة الكلية املحافظة على الن�سب، وبنوك احلليب 

موؤدية اإلى االختالط اأو الريبة.
ثالثاً: اأن العالقات الجتماعية يف العامل الإ�سالمي توفر للمولود، اخلداج، اأو ناق�س 
الوزن، اأو املحتاج اإلى اللنب الب�رشي يف احلالت اخلا�سة ما يحتاج اإليه من ال�سرت�ساع 

الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك احلليب.

)06))  فقه �لنو�زل )�جليز�ين) )460/4-)46).
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ولالعتبارات ال�سابقة، قرر ما يلي: 
1- منع اإن�ساء بنوك حليب الأمهات يف العامل الإ�سالمي.

2- حرمة الر�ساع منها)07)).
�مل�صاألة �لثانية: �لفح�ص �لطبي قبل �لزو�ج.

ومعنى هذه امل�ساألة: هل يجوز الإلزام بالفحو�س الطبية قبل الزواج؟
ال�سابعة  دورت��ه  يف  املكرمة،  مبكة  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  ذل��ك  عن  اأج��اب  فقد 
بني  ملا  املوافق  1424/10/23ه�����،   -  19 من  الفرتة  يف  املكرمة،  مبكة  املنعقدة  ع�رشة، 
م�رشوعية  ومدى  الوراثية(  الدم  )اأمرا�س  مو�سوع  يف  نظره  بعد  7�2003/12/13م، 
الإلزام بالفحو�س الطبية للراغبني يف الزواج. وبعد العر�س واملناق�سة قرر املجل�س ما يلي: 
اأوًل: اإن عقد النكاح من العقود التي تولى ال�سارع احلكيم و�سع �رشوطها، ورتب 
عليها اآثارها ال�رشعية، وفتح الباب للزيادة على ما جاء به ال�رشع، فالإلزام بالفحو�س 

الطبية قبل الزواج اأمر غري جائز.
باأهمية  الوعي  بن�رش  الإ�سالمية  واملوؤ�س�سات  احلكومات  املجل�س  يو�سي  ثانياً: 
الفحو�سات  تلك  وتي�سري  اإجرائها،  على  والت�سجيع  ال��زواج،  قبل  الطبية  الفحو�س 

للراغبني فيها، وجعلها �رشية ل تف�سى اإل لأ�سحابها املبا�رشين))0)).

�ملطلب �خلام�ص

نو�زل �مل�صائل �لطبية

واحلديث عنها يتناول م�صاألتني: 

)07))  ر: قر�ر جممع �لفقه �لإ�سالمي رقم )6/6/)) �ملنعقد بجدة يف موؤمتره �لثاين، بتاريخ 0) ربيع �لثاين 
406)ه�، �ملو�فق )) كانون �لأول ))9)م.

))0))  فقه �لنو�زل )�جليز�ين): )3 /347-346).
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�مل�صاألة �لأولى: �لوفاة �ل�صرعية �لتي ي�صّوغ معها رفع �أجهزة �لإنعا�ص.

احلكم ال�رشعي: هذه الوفاة حددها جممع الفقه الإ�سالمي بجدة بقراره الذي ن�س 
فيه على ما يلي: 

للوفاة  - يعترب �رشعاً اأن ال�سخ�س قد مات، وترتتب جميع الأحكام املقررة �رشعاً 
عند ذلك، اإذا تبينت فيه اإحدى العالمتني التاليتني: 

1- اإذا توقف قلبه وتنف�سه توقفاً تاماً، وحكم الأطباء باأن هذا التوقف ل رجعة فيه.
الخت�سا�سيون  الأطباء  وحكم  نهائياً،  تعطاًل  دماغه  وظائف  جميع  تعطلت  اإذا   -2
اخلرباء باأن هذا التعطل ل رجعة فيه، واأخذ دماغه يف التحلل. ويف هذه احلالة 
ي�سوغ رفع اأجهزة الإنعا�س املركبة على ال�سخ�س، واإن كان بع�س الأع�ساء - 

كالقلب مثاًل - ل يزال يعمل اآلياً بفعل الأجهزة املركبة)09)).
 :)cloning( مل�صاألة �لثانية: �ل�صتن�صاخ�

هو تكوين خملوقني اأو اأكرث، كل منهما ن�سخة اإرثية من الآخر، وهو نوعان: 
الأول: ال�ستتاآم، اأو �سق البي�سة، ويبداأ ببي�سة خم�سبة )بي�سة دخلها �سائل منوي( 
تنق�سم اإلى خليتني، فتحفز كل منهما اإلى البدء من جديد، وكاأنها اخللية الأم، وت�سري 

كل منهما جنيناً م�ستقاًل، واإن كانا متماثلني، ل�سدورهما عن بي�سة واحدة.
الثاين: ال�ستن�ساخ العادي، الذي ل يعتمد على اخلاليا اجلن�سية، واإمنا يكون بو�سع 
نواة خلية ج�سدية داخل غالف بي�سة منزوعة النواة. وتتكاثر اخللية الناتة اإلى جنني هو 

ن�سخة اإرثية، تكاد تكون طبق الأ�سل من �ساحب اخللية اجل�سدية)0))).
احلكم ال�رشعي: فقد �سدر عن جممع الفقه الإ�سالمي بجدة ما يفيد حرمة ذلك يف 

)09))  ر: قر�ر جممع �لفقه �لإ�سالمي رقم )7)/)/3) �ملنعقد يف عمان �لأردن، مبوؤمتره �لثالث، بتاريخ )) 
�سفر 407)ه� �ملو�فق )) ت�سرين �لأول 6)9)م.

)0)))  ر: فقه �لنو�زل )�جليز�ين): )3/4)).
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اجلن�س الب�رشي، بخالف اجلراثيم والنبات واحليوان، وذلك يف دورة موؤمتره العا�رش، 
املنعقد بجدة، خالل الفرتة من: 23-28 �سفر 1418ه�، املوافق: 28 حزيران -3 متوز 

1997م بقراره رقم )10/2/94( ون�سه: 
)اأوًل: حترمي ال�ستن�ساخ الب�رشي بطريقتيه املذكورتني، اأو باأي طريقة اأخرى توؤدي 

اإلى التكاثر الب�رشي.
ثانياً: اإذا ح�سل تاوز للحكم ال�رشعي املبني يف الفقرة )اأوًل( فاإن اآثار تلك احلالت 

تعر�س لبيان اأحكامها ال�رشعية.
ثالثاً: حترمي كل احلالت التي يقحم فيها طرف ثالث على العالقة الزوجية، �سواء 

اأكان رحماً اأم بيي�سة اأم حيواناً منوياً، اأم خلية ج�سدية لال�ستن�ساخ.
اجلراثيم  جمالت  يف  الوراثية  والهند�سة  ال�ستن�ساخ  بتقنيات  �رشعاً  يجوز  رابعاً: 
يحقق  مبا  ال�رشعية،  ال�سوابط  حدود  يف  واحليوان،  والنبات  الدقيقة  الأحياء  و�سائر 

امل�سالح ويدراأ املفا�سد.
خام�ساً: منا�سدة الدول الإ�سالمية لإ�سدار القوانني والأنظمة الالزمة لغلق الأبواب 
اأو الأجنبية، واملوؤ�س�سات البحثية واخلرباء  اأمام اجلهات املحلية  املبا�رشة وغري املبا�رشة 
الب�رشي  ال�ستن�ساخ  لتجارب  ميداناً  الإ�سالمية  البالد  اتخاذ  دون  للحيلولة  الأجانب، 

والرتويج لها.
�ساد�ساً: املتابعة امل�سرتكة من قبل كل من جممع الفقه الإ�سالمي، ملو�سوع ال�ستن�ساخ 
لبيان  الالزمة،  واللقاءات  الندوات  وعقد  م�سطلحاته،  و�سبط  العلمية،  وم�ستجداته 

الأحكام ال�رشعية املتعلقة به.
�سابعاً: الدعوة اإلى ت�سكيل جلان متخ�س�سة ت�سم اخلرباء وعلماء ال�رشيعة، لو�سع 

ال�سوابط اخللقية يف جمال بحوث علوم الأحياء، لعتمادها يف الدول الإ�سالمية.
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باإجراء  تقوم  التي  العلمية،  واملوؤ�س�سات  املعاهد  ودعم  اإن�ساء  اإلى  الدعوة  ثامناً: 
جمال  غري  يف  الوراثية  والهند�سة  )البيولوجيا(  الأحياء  علوم  جمال  يف  البحوث 
ال�ستن�ساخ الب�رشي، وفق ال�سوابط ال�رشعية، حتى ل يظل العامل الإ�سالمي عالة على 

غريه، وتبعا يف هذا املجال.
اأجهزة  ودع��وة  اإ�سالمية،  بنظرة  العلمية  امل�ستجدات  مع  التعامل  تاأ�سيل  تا�سعاً: 
مبا  توظيفها  وتنب  الق�سايا،  هذه  مع  التعامل  يف  الإميانية  النظرة  لعتماد  الإع��الم، 
يناق�س الإ�سالم وتوعية الراأي العام، للتثبت قبل اتخاذ اأي موقف، ا�ستجابًة لقول اهلل 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڍ  تعالى: 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڍ الن�ساء: )))))83.

)))))  �ملرجع �ل�سابق: 4/)6-)6.
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اخلامتة
ملرحلة  مقرتحة  تدري�سية  –خطة  الفقهية  )النوازل  ربوع  يف  التطواف  هذا  وبعد 

الدرا�سات العليا بجامعة امللك في�سل( نخل�س اإلى النتائج التالية: 
1- اأن فقه النوازل ن�ساأ بعد وفاة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وذلك يف ق�سية تخليف 
املرتدين، وجمع  قتال  اأخرى، كق�سية  تلتها ق�سايا  اأبي بكر ر�سي اهلل عنه، ثم 

القراآن ونحوه.
اأّن ثمة تكاماًل وتالزماً بني الفقه املوروث، الذي ا�ستودعه فقهاوؤنا القدامى يف   -2
اهتداًء  املعا�رشون،  العلماء  ي�ستنبطه  الذي  املعا�رش،  الفقه  وبني  الفقه،  كتب 

بالفقه املوروث، فال ينفك اأحدهما عن الآخر.
3- اأّن ثمة م�سلكني لتدري�س فقه النوازل: 

الأول: اإفراد النوازل، وجمعها يف مادة علمية م�ستقلة.
الثاين: اإحلاق كل نازلة مبا ينا�سبها من اأبواب الفقه.

وقد مّت اختيار امل�سلك الأول، ملنا�سبته مرحلة الدرا�سات العليا.
4- اأن اخلطة التدري�سية جمعت بني اجلانب النظري، واجلانب العملي، واأنها ذات 

اأهداف حمددة، يتوقع حتققها لدى طالب مرحلة الدرا�سات العليا.
5- اأن ثمة األفاظاً ذات �سلة بالنوازل الفقهية، مثل: الوقائع، والفتاوى، وامل�سائل.

والندب،  والكفائي،  العيني،  الواجب  بني  يرتاوح  النوازل،  درا�سة  حكم  اأّن   -6
ح�سب الأحوال والأ�سخا�س والظروف.

7- اأّن درا�سة النوازل من الأهمية مبكان، بالن�سبة للناظر فيها، وبالن�سبة للمجتمع الإ�سالمي.
8- اأن للمجتهد يف النازلة �رشوطاً، اأبرزها: اأن يكون من اأهل النظر والجتهاد، واأن 
يح�سل له ت�سور تاّم عن الق�سية، واأن ي�ستند يف حكمه على دليل �رشعي معترب.



301
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

املعلومات،  وجمع  النف�سية،  التهيئة  وه��ي:  النازلة،  لدرا�سة  مراحل  ثمة  اأّن   -9
الزمان  عوامل  ومراعاة  املركبة،  الق�سية  وحتليل  للم�ساألة،  ال�سحيح  والت�سور 
واملكان، وال�ستف�سال عن النازلة، والتاأين وعدم ال�ستعجال، وعر�س النازلة 
الفقهية،  املذاهب  اجتهادات  يف  احلكم  عن  والبحث  ال�رشعية،  امل�سادر  على 
ومن ثم املراجع املعا�رشة، واإذا مل تت�سح الروؤية، فينبغي على املجتهد التوقف 

عن اإ�سدار احلكم.
تكييف  مّت  وقد  معتربة،  ت�رشيعية  لأ�سول  ا�ستناداً  تكيف  الفقهية  النوازل  اأّن   -10
م�ساألة: الإلزام بالأعمال التطوعية يف العقوبة التعزيرية، وت�سحيح ذاك ا�ستناداً 

للقيا�س وامل�سلحة املر�سلة.
11- اأّن ثمة اأخطاء منهجية يف درا�سة النوازل الفقهية، اأبرزها: 

النازلة  تطور  عن  والغفلة  امل�سطلحات،  تلية  وعدم  الواقع،  وتاهل  التع�سية، 
واملنع،  الت�سديد  اإلى  اأو  والتخفيف،  التي�سري  اإلى  بالنا�س  وامليل  وانقالبها، 
الفردي  بالإفتاء  والحتجاج  عليه،  والقت�سار  اجلماعي  بالإفتاء  والحتجاج 

والت�سليم له.
ومنها  القدمية،  والنوازل  الفتاوى  كتب  منها  كثرية،  م�سادر  النوازل  لفقه  اأن   -12

احلديثة، وهي كثرية ومتنوعة.
اأحكامها،  وبيان  �سورها،  بع�س  عر�س  متَّ  كثرية،  فقهية  ن��وازل  ثمة  اأن   -13
وامل�سائل  ال�سخ�سية،  والأحوال  واجلنايات،  واملعامالت،  العبادات،  يف 

الطبية.
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�أما �لتو�صيات، فهي: 

تامة، من قبل املوؤ�س�سات  الفقهية - درا�سة وتدري�ساً - عناية  النوازل  اأن تولى   -1
العلمية عامة والأكادميية خا�سة لأهميتها يف حياة امل�سلمني.

2- اأن يراعى يف اختيار النوازل التي تدر�س حتت اأبواب الفقه املختلفة، اأن يكون 
تكون  اأن  ل  حياتهم،  يف  امل�سلمون  يحتاجه  الذي  العملي،  بالواقع  �سلة  لها 

نظرية، نادرة الوقوع.
3- اأن ت�سكل جلان علمية فقهية يف كليات ال�رشيعة، تتناول بع�س النوازل الفقهية، 

وتعر�س على املجامع الفقهية للنظر فيها، فتكون لها دعماً وعوناً.
واحلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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�مل�صادر و�ملر�جع:
الأخطاء املنهجية يف درا�سة الق�سايا الفقهية املعا�رشة، عامر حممد فداء، بحث يف ندوة:    -1
)نحو منهج علمي اأ�سيل لدرا�سة الق�سايا الفقهية املعا�رشة(، جامعة الإمام حممد بن �سعود 

الإ�سالمية، املنعقدة بتاريخ 1431/5/13ه�.
ال�سوكاين  بن علي بن حممد،  الأ�سول، حممد  اإلى حتقيق احلق من علم  الفحول  اإر�ساد    -2

)ت: 1255ه�(، ن�رش: دار الفكر، بريوت.
الأعالم، خري الدين بن حممود بن حممد، اأبو الغيث، الزركلي )ت: 1396ه�(، ن�رش: دار    -3

العلم للماليني، ط/11، 1995م.
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن اأبي بكر، �سم�س الدين، اأبو عبد اهلل، ابن قيم    -4

اجلوزية )ت: 751ه�(، ن�رش: دار الكتب العلمية، بريوت، ط/2، 1414ه� - 1993م.
الق�سايا  فقه  يف  التميز  مركز  ن�رش:  التعزيرية،  العقوبة  يف  التطوعية  بالأعمال  الإل��زام    -5

املعا�رشة، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�س.
الأم، حممد بن اإدري�س، ال�سافعي )ت: 204ه�(، ن�رش: دار الفكر، بريوت، ط/2، 1403ه�    -6

- 1983م.
البحر املحيط، حممد بن بهادر بن عبد اهلل، بدر الدين، الزرك�سي )ت: 794ه�(، حتقيق: د.    -7

عبد ال�ضتار اأبو غدة، ن�رش: وزارة االأوقاف الكويتية، ط/2، 1413ه� - 1992م.
الت�رشيع اجلنائي مقارناً بالقانون الو�سعي، عبد القادر عودة )ت: 1374ه�(، ن�رش: موؤ�س�سة    -8

الر�سالة، بريوت.
مقدم  بحث  احل�سنّي،  اإبراهيم  بن  ال�سالم  عبد  د.  حكمها،  بيان  يف  واأثره  النازلة  ت�سوير    -9
لندوة )نحو منهج علمي اأ�سيل لدرا�سة الق�سايا الفقهية املعا�رشة(، جامعة الإمام حممد بن 

�سعود الإ�سالمية، املنعقدة بتاريخ 1431/5/13ه�.
10-  التهذيب يف اخت�سار املدونة، خلف بن اأبي القا�سم، اأبو �سعيد، الرباذعي، )ت: 438ه�(، 
ط/1،  دبي،  البحوث،  دار  ن�رش:  ال�ضيخ،  بن  �ضامل  حممد  ولد  االأمني  حممد  د.  حتقيق: 

1423ه� - 2002م.
الباري، ن�رش: دار  البخاري )ت: 256ه�( مع فتح  اإ�سماعيل،  بن  ال�سحيح، حممد  11- اجلامع 

الرّيان، القاهرة، ط/1، 1407ه� - 1987م.
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12- اجلامع ال�سغري، عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين، ال�سيوطي )ت: 911ه�(، مع في�س 
القدير، ن�رش: دار احلديث، القاهرة.

13- اجلامع لأحكام القراآن، حممد بن اأحمد بن اأبي بكر، القرطبي )ت: 671ه�(، حتقيق: د. عبد 
اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، ن�رش: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1427ه� - 2006م.

14- خال�سة البدر املنري، عمر بن علي، ابن امللقن )ت: 804ه�(، ن�رش: مكتبة الر�سد، الريا�س، 
ط/1، 1410ه�.

15- الر�سالة، حممد بن اإدري�س ال�سافعي )ت: 204ه�(، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، ن�رش: املكتبة 
العلمية، بريوت.

16- الرو�س املربع �رشح زاد امل�ستقنع، من�سور بن يون�س، البهوتي )ت: 1051ه�( مع حا�سية 
النجدي، ط/11، 1428ه�.

17- رو�سة الناظر وجنة املناظر، عبد اهلل بن اأحمد، موفق الدين، ابن قدامة )ت: 620ه�(، حتقيق: 
د. عبد الكرمي النملة، ن�رش: مكتبة الر�ضد، الريا�س، ط/7، 1424ه� - 2003م.

18- ريا�س ال�ساحلني، يحيى بن �رشف، اأبو زكريا، النووي )ت: 676ه�(، حتقيق: عبد العزيز 
رباح ويو�ضف الدقاق، ن�رش: دار املاأمون، دم�ضق، ط/12، 1411ه� - 1990م.

الأزدي )ت: 275ه�(، حتقيق: عزت  ال�سج�ستاين،  الأ�سعث،  بن  �سليمان  داود،  اأبي  �سنن   -19
عبيد الدعا�س، ن�رش: دار احلديث، بريوت، ط/1، 1388ه� - 1969م.

ابن  دار  الن�سائي )ت: 303ه�(، ن�رش:  �سنان،  اأحمد بن �سعيب بن علي بن  الن�سائي،  20- �سنن 
حزم، بريوت، ط/1، 1420ه� - 1999م.

القلم، دم�سق،  دار  الزرقا )ت: 1357ه�(، ن�رش:  اأحمد بن حممد  الفقهية،  القواعد  21- �رشح 
ط/4، 1994م.

22- �رشح �سحيح م�سلم، يحيى بن �رشف النووي )ت: 676ه�(، ن�رش: دار القلم، بريوت، ط/1.
)ت:  الطويف  الربيع،  اأبو  الدين،  جنم  القوي،  عبد  بن  �سليمان  الرو�سة،  خمت�رش  �رشح   -23
ال�ضعودية، ط/2، 1419ه� -  716ه�(، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي، ن�رش: وزارة االأوقاف 

1998م.
24- �سحيح م�سلم، م�سلم بن احلجاج، الق�سريي، الني�سابوري )ت: 261ه�(، مع �رشح النووي، 

ن�رش: دار القلم، بريوت، ط/1.
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25- الفتاوى، اأحمد بن عبد احلليم، �سيخ الإ�سالم، ابن تيمية )ت: 728ه�(، ترتيب: عبد الرحمن 
بن حممد بن قا�ضم، ن�رش: وزارة االأوقاف ال�ضعودية، ط: 1416ه� - 1995م.

26- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ن�رش: رئا�سة اإدارة البحوث العلمية والإفتاء، 
الريا�س، ط/2، 1421ه�.

دار  ن�رش:  ابن حجر )ت: 852ه�(،  بن علي،  اأحمد  البخاري،  ب�رشح �سحيح  الباري  فتح   -27
الريان، القاهرة، ط/1، 1407ه� - 1987م.

ابن  دار  ن�رش:  اجليزاين،  ح�سني  بن  حممد  د.   ،- تطبيقية  تاأ�سيلية  درا�سة   - النوازل  فقه   -28
اجلوزي، الدمام، ط/2، 1427ه� - 2006م.

29- في�س القدير �رشح اجلامع ال�سغري، حممد بن عبد الروؤوف، املناوي )ت: 1031ه�(، ن�رش: 
دار احلديث، القاهرة.

30- القامو�س الفقهي، �ضعدي اأبو جيب، ن�رش: دار الفكر، بريوت، ط/2، 1408ه� - 1988م.
31- قرارات وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي، عناية: د. عبد ال�ستار اأبو غدة، ن�رش: دار القلم، 

دم�ضق، ط/2، 1418 - 1998م.
32- ل�سان العرب، حممد بن مكرم، جمال الدين الإفريقي، ابن منظور )ت: 711ه�(، ن�رش: دار 

�ضادر، ط/1، 1410ه� - 1990م.
33- جملة الأحكام العدلية، �رشح: ر�ستم الباز )ت: 1338ه�(، ن�رش: دار اإحياء الرتاث، بريوت.

34- خمتار ال�سحاح، حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر، الرازي )ت: 666ه�(، ن�رش: دار الكتب 
العربية، بريوت.

35- مراحل النظر يف النازلة، د. �سالح ال�سمراين، بحث مقدم لندوة )نحو منهج علمي اأ�سيل 
املنعقدة  الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  املعا�رشة(،  الفقهية  الق�سايا  لدرا�سة 

بتاريخ 1431/5/13ه�.
منهج  )نحو  ندوة:  ال�ساعدي، بحث يف  �سليم  منال  د.  الفقهية،  النازلة  النظر يف  مراحل   -36
علمي اأ�سيل لدرا�سة الق�سايا الفقهية املعا�رشة(، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 

املنعقدة بتاريخ 1431/5/13ه�.
37- امل�ست�سفى من علم الأ�سول، حممد بن حممد، حجة الإ�سالم، اأبو حامد، الغزايل )ت: 

505ه�(، ن�رش: دار الفكر، بريوت.
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38- امل�سند، اأحمد بن حنبل )ت: 241ه�(، حتقيق: �ضعيب االأرناوؤوط، ن�رش: موؤ�ض�ضة الر�ضالة، 
بريوت.

ط/1،  بريوت،  حزم،  ابن  دار  ن�رش:  املو�ضى،  اإبراهيم  بن  اهلل  عبد  اجل�ضدية،  امل�ضوؤولية   -39
1415ه� - 1995م.

40- امل�سباح املنري، اأحمد بن حممد علي، اأبو العبا�س، الفيومي )ت: 770ه�(، حتقيق: يو�سف 
ال�ضيخ حممد، ن�رش: املكتبة الع�رشية، بريوت، ط/1، 1417ه� - 1996م.

41- امل�سنف، عبد الرزاق بن همام ال�سنعاين )ت: 211ه�(، ن�رش: املكتب الإ�سالمي، بريوت، 
ط/2، 1403ه�.

42- امل�سنف يف الأحاديث والآثار، عبد اهلل بن حممد، اأبو بكر، ابن اأبي �سيبة )ت: 235ه�(، 
عناية: كمال يو�ضف احلوت، ن�رش: دار التاج، بريوت، ط/1، 1409ه�.

43- معجم لغة الفقهاء، د. حممد روا�س قلعجي، د. حامد �ضادق، ن�رش: دار النفائ�س، ط/2، 
1408 - 1988م.

44- املغني، عبد اهلل بن اأحمد، موفق الدين، ابن قدامة )ت: 620ه�(، ن�رش: دار الفكر، بريوت، 
ط: 1414ه� - 1994م.

45- املنجد يف اللغة واالأعالم، جمموعة من العلماء، ن�رش: دار ال�رشق، بريوت، ط/ 36.
46- املنطق ومناهج العلوم، د. عبد اهلل بن اإبراهيم املو�سى، مذكرة جامعية، لطالب جامعة الإمام 

حممد بن �سعود الإ�سالمية.
47- املوافقات يف اأ�سول ال�رشيعة، اإبراهيم بن مو�سى، ال�ساطبي )ت: 790ه�(، حتقيق: ال�سيخ 

عبد اهلل دراز، ن�رش: دار املعرفة، بريوت.
48- املو�ضوعة الفقهية )الكويتية(، جمموعة من العلماء، ن�رش: وزارة االأوقاف الكويتية، ط/1، 

1414ه� - 1994م.
بريوت، ط/7،  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  ن�رش:  زيدان،  الكرمي  عبد  د.  الفقه،  اأ�ضول  الوجيز يف   -49

1421ه� - 2000م.

واحلمد هلل رب العاملني،،،


