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مقدمة
رب العاملــن ،والصــا ُة والســام عــى ســيدنا مح َّمــد ،وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن،
الحم ـ ُد للــه ِّ
وبع ـ ُد:
ـرب مــن أدوات النظــر
فــإن مــن طبيعــة النــوازل أنهــا تعمــل عــى تحريــك البِنــى التحتيــة ،وتقـ ُ
والتوليــد والفكــر ،وتجعلهــا إ َّمــا يف منطقــة التشــغيل والتوليــد ،أو يف منطقــة االختبــار والتغيــر .ومــن
هــذا فقــد أثــارت نازل ـ ُة كُورونــا موج ـ ًة مــن اآلراء واألفــكار والتصــورات ،جــاءت أغلبيتهــا يف مســار
املعالجــات الرشعيــة ،ويف الوقــت ِ
نفســه منهــا مــا يكشــف عــن طبيعــة التفكــر الرشعــي.
والنــوازل تعنــي« :الواقعــات واملســائل املســتج َّدة التــي تنــزل بالعالِــم الفقيــه ،فيســتخرج لهــا
حكـ ًـا رشع ًّيــا .ويُطلــق عليهــا :النــوازل ،والفتــاوى ،واألجوبــة ،واألحــكام ،واملســائل»(.)1
وهــذه النــوازل يف جانبهــا اآلخــر تش ـكِّل جان ًبــا إيجاب ًّيــا ومهـ ًّـا يف الــدرس الرشعــي؛ ألن أدواتنــا
املعرفيــة بحاجــة دامئًــا إىل َصقْلهــا وتنميتهــا وتهيئتهــا ،وال أفضــل مــن النــوازل التــي تدعونــا إىل
اســتدعاء ذلــك اضط ـرا ًرا ال اختيــا ًرا.
وهنــاك منطقــة أخــرى أخربتنــا بهــا النازلــة -وأجدهــا رضوريــة -وهــي الحاجــة الرضوريــة للفقــه
النــوازيل يف الــدرس الرشعــي ،وهــو مــا تقــف عنــده هــذه الورقــة .فــإن اســتدعاء الفقــه النــوازيل يف
الــدرس الرشعــي بوصفــه منه ًجــا تطبيق ًّيــا عمل ًّيــا يُــري املنهــج التأســييس للنظــر الرشعــي ويغذِّيــه
وين ِّميــه؛ أل َّن طبيعـ َة النــوازل تشــتبك معهــا جملـ ٌة مــن املعطيــات عــى مسـ ٍ
ـتويات مختلفــة ،فتحــرك
النظــر بأبعــاد متعـ ِّددة مل يكــن يُ ْعهــد النظــر إليهــا يف الــدرس الرشعــي املنهجــي.
فمــن املعلــوم أ َّن الــدرس الفقهــي أو الرشعــي عمو ًمــا ،غالبًــا مــا يعمــل يف بيئــة لهــا متونهــا
املُق َّننــة ،ولهــا رشوحهــا املعيَّنــة ،ولهــا قواعدهــا املق َّعــدة ،وكُتبهــا ومناهجهــا املح ـ َّددة ،وهــو يســر
ضمــن هــذه املســارات املع ـ َّدة لرســم تصوراتــه وتصديقاتــه .فالطريــق مرتب ـ ٌط برتتيبـ ٍ
ـات منهج َّيــة
مع َّينــة ســلفًا.
وإذا أردنــا أن نقــف عــى وجــه القصــور الــذي كشــف عنــه الفقــه النــوازيل ،فهــو أن هــذا
ـي يغيــب عنــه «قصــة النــص»( ،)2أو والدة النــص ،أو حكايــة الواقــع ،ونشــأة الحكــم
املســار املنهجـ َّ
((( محمــد بــن رشيفــة ،وقائــع أندلســية يف نــوازل القــايض عيــاض ،مجلــة دعــوة الحــق ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية (املغــرب)،
العدد  ،264ص.94
((( امل ـراد بالنــص هنــا مــا هــو أع ـ ُّم مــن النــص القــرآين ،ويشــمل نــص الفقيــه واملجتهــد املــدون ،وليــس مــن قبيــل مســاواته مــع
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والقواعــد ،أو غيــاب البيئــة التــي كانــت تلــك الــوالدات املتعاقبــة للمقــوالت يف َر ِحمهــا .ومــن ث َـ َّم
تغييــب مالزمــات نــص املجتهــد أو الفقيــه التــي تُفصــح عــن املعــاين األساســية يف التشــكيل والتدويــن
واالجتهــاد لهــذا الـراث ،ويف الوقــت ِ
لســر املعالجــات الرشعيــة،
نفســه تخــر عــن األُســس العمليــة َ
التــي تكــون مرتبطـ ًة مبســار ٍ
ات متعـ ِّددة .فالنــوازل تشــتبك عــاد ًة مــع عـ َّدة أمــور :عقديــة وعباديــة
وأخالقيــة وسياســية واجتامعيــة واقتصاديــة« .فالنازلــة الفقهيــة تعكــس صــورة املجتمــع اإلســامي يف
خصوصياتــه ويف مشــاكله وتعقيداتــه .كــا أن غنــى مادتهــا ُي ِّكــن مــن كشــف مــا عجــزت ال َح ْولِيــات
التاريخيــة عــن كشــفه .فالفقــه اإلســامي ليــس مجـ َّرد نظريـ ٍ
ـات ميتــة يف الكتــب فقــط ،بــل هــو فقــه
للحيــاة»( ،)3أو كــا يقــول ابــن ســهل« :التجربــة أصـ ُـل كل فــن»(.)4
وتحتــاج هــذه املســارات إىل قيميــة معرفيــة ســابقة لهــا مامرســة يف طريقــة املعالجــة وكيفيــة
التص ـ ُّور والتكييــف والتنزيــل.
مؤسســا عــى املــوروث يف
إلَّ أن الــدرس الفقهــي قــد غــاب عــن الفقــه النــوازيل بكونــه منه ًجــا
ً
الفقــه النــوازيل.
ـج يف معالجــة
إن هــذا التفكــر املنبـ َّ
ـت عــن حكايــة الواقــع قــد أضعــف -مبــرور الزمــن -املنهـ َ
تظــل غائبــ ًة عــن
النــوازل والواقعــات؛ ألن بيئــة النــص وقصــة النــص والحكايــة املُســببة للنــص ُّ
الذهــن ،وهــي تش ـكُّالت أساســية للنــص وتقييــات للعقــل والواقــع ،ويف الوقــت ِ
نفســه تحمــل يف
طياتِهــا قيم ـ َة املعالجــات الرتاثيــة الواقعيــة.
مبعنــى آخــر ،فــإن املخرجــات الرشعيــة جــاءت معتمــد ًة عــى منطــق الواقعيــة ،فهــي تنتمــي إىل
بيئـ ٍ
ـات تتغيَّــا معالجاتهــا الظرفيــة .فرســمت لهــا جملــة مــن األُســس واملناهــج واملعطيــات بوصفــه
ـج للتدريــس
منه ًجــا للتعامــل والنظــر ،ثــم آلــت هــذه املخرجــات واألدوات كذلــك إىل أن تكــون مناهـ َ
والــدرس الرشعــي املنهجــي.
إلَّ أن هنــاك منطقــة غائبــة ع َّنــا لحظــة وقوعهــا ،وهــي لحظــة االشــتباك مــع النــوازل ،فالــدرس
الرشعــي وإن اســتحرضها إلَّ أنهــا ســتبقى منقوص ـ ًة ،وليســت هــي هــي ،بــل هــي تش ـكُّالت مــن
صــور متع ـ ِّددة تحــاول االق ـراب مــن الواقــع آنــذاك ،هــذا إذا ْاس ـتُ ْد ِعي ،ولكنــه يف الغالــب يظــل
غائ ًبــا.
= النص األم ،لكن من قبيل القراءة التَشَ ُكلِيَّة للعقل الفقهي وطبيعة املدخالت الذهنية واملفهومية.
((( أنور محمود زنايت ،كتب النوازل ،مجلة البيان ،العدد  ،284ص.88
((( ابن سهل ،ديوان األحكام الكربى ،تحقيق :يحيى مراد (القاهرة :دار الحديث2007 ،م) ،ص.26
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ومــن أجــل تعويــض ذلــك النقــص (االنضــام واالنســجام) ،فــإن الدعــوة إىل انضــام الفقــه
النــوازيل إىل املنهــج العلمــي الرشعــي وحضــوره يف أروقــة الــدرس واملعرفــة يش ـكِّل رضور ًة ُمل َّح ـ ًة
للفقيــه واملجتهــد واملشــتغل بالحقــل الرشعــي عمو ًمــا ،فالقـراءة فيــه تعمــل عــى املِـران وال ُّدربــة يف
معالجــة الواقعــات والنــوازل .فالفقــه النــوازيل يف تُراثنــا غزيــر ،لكنــه يف درســنا عزيــز.

وطبيعــة هــذه املؤلفــات أنهــا تحيك قصــة الواقعــة ،بأبعادها االجتامعيــة والسياســية واالقتصادية،
وتُخــر باملجمــل عــن طبيعــة تلــك املجتمعــات وطبيعــة تصوراتهــا وأســئلتها ،فاألســئلة هــي أدواتٌ
كاشــف ٌة عــن التفكــر والواقــع والتحيـزات واملشــكالت والتحديــات واألولويــات.
ـق التفعيــل والتحريك لــأدوات والقواعــد ،وطبيعــة املعالجات.
ثــم تكشـ ُـف يف أجوب ِتهــا عــن مناطـ ِ
كــا أنهــا ت ُخــر عــن وجــه الخلــل والقصــور يف ذاك التو ُّجــه ،وتلك الفتــوى ،وهــذا التحميل.
وابتعا ُدنــا عــن تاريــخ تلــك النــوازل يجعلنــا نعــرف مواطــن الخلــل والصــواب ،وذلــك يحصــل
بعــد الكشــف الواقعــي .ومــن ث َـ َّم تتجـ َّـى الحاجــة إىل فقــه التجربــة؛ وبذلــك نعمــل عــى اعتبــار
التاريــخ الفقهــي والنظــر الرشعــي ،وهــو مــا نصبــو إليــه يف الدعــوة إىل قـراءة الفقــه النــوازيل؛ لِــا
يحــدثُ مــن ِم ـران و ُدربــة ،واعتبــار واختبــار ،وتص ـ ُّور وتكييــف.
ـرب منهجيًّــا مــن الفقــه النــوازيل؛ ألمــو ٍر منهــا ،غيــاب هــذا الفقــه يف
ـدرس الرشعــي ال يقـ ُ
فالـ ُ

املنهــج التعليمــي ،ســواء عــى مســتوى املؤسســات الرســمية ،أو املؤسســات الدينيــة التقليديــة.

ـي باالجتهــاد والنــوازل،
كــا أن املناهـ َ
ـج املتقدمــة ترسـ ُم يف ذهنيــة املتعلِّــم ابتــدا ًء أنــه غــر معنـ ٍّ

ـتقبل.
فلهــا أهلُهــا ،واألهـ ُّم هــو تحصيــل املنهــج ،والعمـ ُـل عــى املعالجــات والنــوازل يحصــل مسـ ً

وهــذا أمــر صحيــح ،لكــن يبقــى الطالــب غائ ًبــا عــن ميــدان التدريــب وامل ـران والخــرة التــي
تؤهلــه لالنطــاق الواقعــي ،ومــن هــذا فإننــا غال ًبــا مــا نجــد دعـ ٍ
ـول وأفــكا ًرا مســتغرب ًة
ـوات وحلـ ً
وبعيــد ًة عــن الواقــع وتحدياتــه ومشــكالته يف بيئــة الرشعيــن؛ ألن امليــدان وســاحة النـزال واالشــتباك

الخاصــة ،وهــي غــر ق ـراءة التنظــر والحفــظ والتلقــن .فنصــوص
لهــا معطياتهــا وقراءتهــا ولغتهــا
َّ
والســنة ،و ُمخرجــات الفقهــاء ،وقواعــد الرشيعــة وأصولهــا ،هــي مفاهيــ ٌم ،والواقعــات
الكتــاب ُّ

والنـ�وازل مصاديقهـ�ا.
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ُمبررات اعتماد الفقه النوازلي في الدرس المنهجي

1.القيميــة املعرفيــة التــي تَزخــر بهــا املؤلفــات يف الفقــه النــوازيل ابتــدا ًء مــن فقــه الصحابــة
ونوازلهــم ،والتــي نجدهــا يف كتــب املصنفــات واآلثــار ،ثــم كتــب النــوازل والواقعــات عنــد
األمئَّــة مبختلــف مذاهبهــم ومناهجهــم.
2.الواقعيــة :فاالقــراب الواقعــي مــن املســائل املعروضــة يجعــل قيمــة الواقــع حــارض ًة يف
املعالجــات؛ ولهــذا نجــد الواقعيــ َة والتجــ ُّدد وتنــ ُّوع التأليــف يف كتــب النــوازل ،ومــن ث َــ َّم
تكــون كتــب النــوازل منجـ ًـا غن ًّيــا مبعلومــات موازيــة يســتفيد منهــا الفقيــه واملــؤرخ والقانــوين
واالجتامعــي( .)5ومــن ث َــ َّم ميكــن القــول :إن فقــه النــوازل هــو معالجــة إشــكاالت الراهــن
املع َّقــد املرتبطــة بالظواهــر االجتامعيــة والسياســية للمجتمــع ،وت ُ َع ـ ُّد منتجاتهــا أكــر منبـ ٍ
ـت
للنــوازل؛ الرتباطهــا باملعــاش والحركــة والوعــي والتعقــل ،وعليــه أصبــح فقــه النــوازل ميثِّــل
الدرايــة املعرفيــة يف مقابــل الدرايــة السياســية(.)6
3.الكشــف عــن طبيعــة املجتمعــات ومســتوى تفكريهــا وأهــم مشــكالتها ،وهــو مــا يفتــح البــاب
للمقارنــة بينهــا وبــن واقعنــا .فــإن كتــب النــوازل تزخر مبــادة تاريخيــة وفقهيــة غايــة يف
ـجل حافـ ًـا لجوانــب كثــرة مــن حيــاة األف ـراد والجامعــات ،وتعمــل عــى
األهميــة ،وت ُ َع ـ ُّد سـ ً
كشــف العديــد مــن القضايــا الفكريــة واالجتامعيــة والترشيعيــة .فالنــوازل تعنــي مــا يعــرض
ألف ـراد املجتمــع مــن قضايــا ومنازعـ ٍ
ـات قضائيــة ت ُطــرح عــى القضــاة ،ولهــذا األمــر قيمــة
عظيمــة بــا شـ ٍّـك ال مــن الناحيــة الدينيــة فقــط ،بــل ألنهــا كذلــك ت ُلقــي الضــو َء عــى كثـرٍ مــن
دقائــق الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة ،كــا ت ُطلعنــا عــى مــدى األصالــة يف الترشيــع ،ومــدى
آثــار البيئــات اإلقليميــة يف هــذا الترشيــع ،كــا تعمــل عــى التعــرف إىل ال ُّنظُــم القضائيــة،
ودور املُفتــن واملشــا َورِين يف إرشــاد املتقاضــن ومنــارصة املظلومــن وتنويــر رأي الحاكمــن،
والتعــرف إىل منشــآت املجتمــع الحبســية ،ومــا ق َّدمــت مــن دعـ ٍـم دائـ ٍـم للمؤسســات الدينيــة
والتعليميــة والجهاديــة(.)7

ـائل يف ش ـتَّى شــؤون الحيــاة .وليســت قيمتهــا الكــرى يف اإلجابــات؛ إذ إن مثلهــا
فهــي تثــر مسـ َ
قــد يعــر عليــه الباحــث يف الكتــب األخــرى ،وإمنــا قيمتهــا يف األســئلة ِ
نفســها ويف مقــدار مــا تصــوره
((( أنور محمود زنايت ،كتب النوازل ،سبق ذكره.
((( بوعرفة عبد القادر ،فقه النوازل املفهوم والحاجة :الونرشييس أمنوذ ًجا ،مدونات الجزيرة ،نُرش  12أكتوبر 2016م.
((( أنور محمود زنايت ،كتب النوازل ،سبق ذكره.
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أول ،وألنهــا يف معظــم األحيــان مقرتنـ ٌة بأحـ ٍ
ـداث واقع َّيــة ،وقـ َّـل منهــا
مــن جوانــب الحيــاة؛ لشــمولها ً
مــا هــو نظــري محــض أو تعليمــي يف غايتــه .ولهــذا الســبب كانــت النــوازل مصــد ًرا لدراســة التاريــخ،
ـاذج
ومــادة خامــة لدراســة النواحــي االجتامعيــة يف العصــور الخاليــة .وقــد ق ـ َّدم الفقــه النــوازيل منـ َ
متن ِّوعـ ًة تتصــل بحيــاة النــاس وشــؤونهم اليوميــة ،وعــرض القضايــا التــي كانــت ته ُّمهــم يف معامالتهــم
ومعاشهم (.)8
وتقــول املســتعربة الفرنســية رايل آريــه« :تش ـكِّل هــذه الفتــاوى أهمي ـ ًة عظمــى ليــس فقــط
أيضــا يف غ ـزارة املعلومــات التــي تق ِّدمهــا لنــا
يف مجــال الفقــه اإلســامي يف األندلــس فحســب ،إمنــا ً
حــول الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة فيــه ،وهــذه املعلومــات تــكاد تخلــو منهــا تقري ًبــا كتــب
املؤرخــن»(.)9
4.القواعــد العلميــة واملنهجيــة التــي تزخــر بهــا هــذه املؤلفــات ،والتــي قــد تكــون غائب ـ ًة يف
��ص نفيس ٍ
ــ« :فــإن القواعد ليســت
كت��ب املناه��ج والقواعدــ ،ويف هــذا يق�وـل اإلم�اـم الق�رـايف يف ن ٍّ
مســتوعب ًة يف أصــول الفقــه ،بــل للرشيعــة قواعــد كثــرة جـ ًّدا عنــد أمئَّــة الفتــوى والفقهــاء ال
توجــد يف كتــب أصــول الفقــه أصـ ًـا ،وذلــك هــو الباعــث يل عــى وضــع هــذا الكتــاب؛ ألضبــط
تلــك القواعــد بحســب طاقتــي ،والعتبــار هــذا الــرط يحــرم عــى أكــر النــاس الفتــوى ،فتأمــل
ذلــك فهــو أمــر الزم»(.)10
كــا أن هــذه اإلجابــات مبضامينهــا وطياتهــا تعطــي للفقــه حركــ ًة مــن طــرا ٍز ال نجــده يف
التآليــف التــي تتشــابه يف العــرف والتنظيــم أو تختلــف ،ولكنهــا يف النهايــة تتالقــى يف بسـ ِ
ـط
األحــكام وطــرق املعلومــات ،وآيــة ذلــك مــا نلمســه يف هــذه األجوبــة مــن ربــط املســائل
بأصولهــا ،ومقارنــة بــن الروايــات وتصويبهــا ،وفقــه وتوجيهــه ،وترشيــع وتعليلــه(.)11
5.االمتزاج بني مسالك التنظري ومسالك التطبيق.
6.املُــرر املقاصــدي ،فــإن أهــ َّم مــا يُعــن عــى اســتحضار الــدرس املقاصــدي هــي النــوازل
والواقعــات.
((( أبــو الوليــد ابــن رشــد (الجــد) ،مقدمــة فتــاوى ابــن رشــد ،تقديــم وتحقيــق وجمــع وتعليــق :املختــار بــن الطاهــر الشــبيل (تونــس:
دار الغــرب اإلســامي ،بــدون تاريــخ) ،ص.69
(9) R. ARIÉ: España musulmana (siglos VIII – XV) : Historia de Españ dirigida por Manuel Tuñón de Lara, III,
Barcelona 1989, p.100.
( ((1القرايف ،الفروق ،تحقيق :خليل املنصور (دار الكتب العلمية1418 ،هـ1998/م) ،ج ،2ص.205
( ((1أنور محمود زنايت ،كتب النوازل ،سبق ذكره.
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7.الكشــف عــن طبيعــة املفتــي واملجتهــد يف اإلجابــات ،والكشــف عــن الحجــب التــي تعيقــه
(مثــل :العامــل النفــي الطبيعــي ،والبيئــة ،والسياســة) ،ونســتطيع الكشــف عــن تلــك الحجب
مــن خــال كتــب النــوازل والواقعــات بشــكل كبــر ،والتأكيــد عليهــا لتجعلنــا مبنــأى عــن
الســقوط يف تلــك الحجــب أو التحي ـزات.
فــإن شــخصية الفقيــه شــخصي ٌة تعرتيهــا مــا يعــري اإلنســان مــن ميــول نفســية عاطفيــة ،وأُخــرى
بيئيــة مجتمعيــة ،وســلطوية سياســية؛ فهــذه وغريهــا لهــا تأثــر كبــر يف العقــل الفقهــي وتص ـ ُّوره
وتطبيقــه لألحــكام(.)12
وكذلــك فــإن كتــب النــوازل تعطــي رؤيـ ًة واضحـ ًة لِــ َـا يعــري الخطــاب الفقهــي مــن مؤث ِّـرات
خارجــة عــن إرادة الفقيــه ،لهــا قــوة وســطوة عــى خطابــه ،وهــي مـ َّـا ال يُذكــر يف كتــب الفقــه إلَّ
بإشــار ٍ
ات يســرة ومتناثــرة هنــا وهنــاك.
وهــذه املســالك مه َّمــة يف ق ـراءة الخطــاب الفقهــي املعــارص؛ ألن الحجــب مســتمرة وليســت
منقطعــة.
وكــم هنــاك مــن املســائل التــي تظــل بحاج ـ ٍة إىل تفســر ميــل الفقيــه إىل هــذا الــرأي أو ذاك،
وهــذا التفســر خــارج عــن الدليــل املتب َّنــى ،مـ َّـا يُثــر تسـ ٍ
ـاؤالت نبحــث فيهــا عــن مناطــق التأثــر.
وهــو مــا ت ُفصــح عنــه كتــب النــوازل والواقعــات.
وبهذا ميكن إجامل تلك املربرات والدواعي يف:
ُ 1.مربر علمي منهجي.
ُ 2.مربر معريف.
ُ 3.مربر واقعي.
ُ 4.مربر كشفي.
ُ 5.مربر مقاصدي.

أهمية التفكير في الفقه النوازلي
أساســا يف
 1.ق ـراءة الســياقات الرشعيــة يف نســق واحــد ،وهــذا مــا اســتصحبه النــص الرشعــي ً
آيــات األحــكام وغريهــا ،ومــن اآليــات الجامعــة التــي تعبِّ عــن هــذه األركان والســياقات امله َّمة
( ((1عبد الله بن رفود السفياين ،حجاب الرؤية :قراءة يف املؤثرات الخفية عىل الخطاب الفقهي (بريوت :مركز مناء للبحوث والدراسات،
ط2016 ،1م) ،ص.37
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فنجــد العقيــدة بجــوار الفقــه والعمــل مــع الســلوك واألخــاق ،ومــن ث َــ َّم فــا بــ َّد أن يســر
رضا الســياقات الرشعيــة األخــرى (العقديــة ،واألخالقيــة املقاصديــة ،والعباديــة
املســار الفقهــي مســتح ً
العمليــة)؛ ألنهــا بجملتهــا تعـرِّ عــن الواقــع الترشيعــي املُنــزل ،وهــو عــادة مــا يجــب اســتحضاره يف
النــوازل ،أو مبعنــى آخــرى غال ًبــا مــا تقــارن النــوازل جملـ ًة مــن املســتويات املختلفــة التــي تحتــاج إىل
رضورة اســتحضارها عنــد معالجتهــا.
ومــن التطبيقــات النوازل َّيــة امله َّمــة مــا ورد عــن ســيدنا عمــر ريض اللــه عنــه عندمــا بعــث« :إىل
حذيفــة بعدمــا َّوله املدائــن وكــر املســلامت :أنَّــه بلغنــي أنَّــك تزوجــت امــرأة مــن أهــل املدائــن
مــن أهــل الكتــاب فطلِّقهــا ،فكتــب إليــه :ال أفعــل حتــى تخــرين أحــال أم حـرام؟ ومــا أردتَ بذلــك؟
فكتــب إليــه :ال بــل حــال ،ولكــن يف نســاء األعاجــم َخالبــة ،فــإن أقبلتــم عليه ـ َّن غلبنكــم عــى
أيضــا« :أخــاف أ ْن تعاطــوا املومســات منه ـ َّن»(.)14
نســائكم .فقــال :اآلن ،فَطَلَّ َق َهــا»( .)13وقــال ً
«وعلَّـ َـل ذلــك بأنَّــه يخــى الفتنــة بــن املســلامت ،أي يف الجزيــرة العربيــة ،إلع ـراض املســلمني
عــن التزويــج منه ـ َّن ،فــكان حكـ ًـا يتصــل تطبيقــه باملصلحــة العا َّمــة يف ظـ ٍ
ـرف مــن الظــروف ،يف
ـوص عليــه يف القـران الكريــم نفســه»( )15وذلــك يف قولــه تعاىل:
حــن أ َّن ِحـ َّـل التــزوج بالكتابيـ ُـات منصـ ٌ
ـن أوتُــوا ْ ٱلۡك َِتٰـ َ
﴿ َوٱل ۡ ُم ۡح َص َنٰـ ُ
ـن ٱلَّذِيـ َ
ـت ِمـ َ
ـب﴾ [املائــدة.]5 :
وهــذه نصــوص قطعيــة يف ثبوتهــا وداللتهــاَّ ،إل أنَّهــا ظنيَّــة يف تنزيلهــا؛ ولهــذا نجــد ســيدنا عمــر
ريض اللــه عنــه قــد اجتهــد يف تنزيــل هــذه النصــوص ،فكــره الــزواج مــن الكتابيــات عندمــا رأى أ َّن
ـي.
ذلــك يــؤدي إىل رض ٍر اجتامعـ ٍّ
( ((1أبو جعفر الطربي ،تاريخ األمم والرسل وامللوك (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1407 ،1هـ)2 ،ج ،ص.437
( ((1أبــو بكــر ابــن أيب شــيبة ،املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،تحقيــق :كــال يوســف الحــوت (الريــاض :مكتبــة الرشــد ،ط1409 ،1هـ)،
ج ،3ص.474
( ((1محمــد فتحــي الدرينــي ،املناهــج األصوليــة يف االجتهــاد بالــرأي يف الترشيــع اإلســامي (بــروت :مؤسســة الرســالة ،ط2008 ،3م)،
ص.17
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وهــي نازلــة تنبــئ بــأن األمــر ال ينتهــي عنــد حــال أو حـرام .كــا يف نــص الروايــة عندمــا قــال
حذيفــة ريض اللــه عنــه« :ال أفعــل حتــى تخــرين أحــال أم حـرام؟ ومــا أردتَ بذلــك؟ فكتــب إليــه:
ال بــل حــال» ،بــل األمــر يتع ـ َّدى ذلــك إىل اســتحضار القيــم واألخــاق مــن األحــكام؛ ألن الرشيعــة
بطبيعتهــا أخالقيــة قيمــة.
فــإذا كانــت األحــكام يف وقـ ٍ
ـت مــا ال تع ـرِّ عــن هــذه القيمــة األخالقيــة أو ال تح ِّقــق مقصــد
أول واألحــكام ثان ًيــا.
الحكــم ،فــإن التطبيــق يتأخــر أو يتعــذر لحــن تق ـ ّدم القيــم ً
ـح ،إلَّ أن الفهــم ال ُعمــري املســتحرض لقيــم التديــن يــأىب التطبيــق
واملالحــظ أن نـ َّ
ـص القــرآن رصيـ ٌ
العشــوايئ .وبهذا فــإن األبعــاد القيميــة واألخالقيــة والرتبويــة والتوجيهيــة ظهــرت يف هــذه النازلــة،
وظهــر كيــف ُعولجــت برؤيــة تســتحرض الســياقات الكليَّــة العا َّمــة للرشيعــة واملوازنــة يف ذلــك ،ومــن
ثَـ َّم تطبيقهــا.
وهــو بعكــس مســار الــدرس املنهجــي املنفصــل عــن هــذه الســياقات امله َّمــة واملؤثــرة يف الحكــم.
فإننــا كل مــا اســتج َّدت نازلــة بــا َن األمــر بــأ َّن العقــل الفقهــي يعــاين مــن ضمــور املعنــى املقاصــدي،
ويف الوق��ت ِ
نفس��ه كي��ف يأخذن��ا التوجي��ه املقاص��دي بق��وة إىل الحض��ور الواقع��ي ملعالج��ة الن��وازل.
وطبيعــة النــوازل تحمــل معهــا ويف ســياقاتها الســياق الفقهــي والعقــدي واألخالقــي ،وهــو مــا يؤكِّــد
أهميـ�ة حضـ�ور الـ�درس املقاصـ�دي يف الواقعـ�ات والنـ�وازل.
غيــاب املعالجــات النص َّيــة املبــارشة؛ وذلــك ألن طبيعــة النازلــة ومقتــى مدلولهــا أن تكــون غــر
معهــودة .ومــن ثَـ َّم ال بـ َّد مــن االســتنجاد بالكل َّيــات واملقاصــد العا َّمــة .والكل َّيــات مشــكلة يف التنزيــل؛
ألنهــا ال تعتمــد الســيولة ،بــل تعتمــد دقَّــة النظــر يف تحديــد أف ـراد الجزئيــات التــي تنتظــم تحتهــا
هــذه الكل َّيــة أو تلــك.

ومــن هــذا قــال ابــن عبــد الســام (749هـــ)َ « :وإِنَّ َــا الْ َغ َرابَـ ُة ِف ْاسـ ِت ْع َم ِل كُلِّيَّـ ِ
ـات الْ ِف ْقـ ِه َوتَطْبِي ِق َها
َعـ َـى ُج ْزئِيَّـ ِ
ـر ُه،
ـات الْ َوقَائِـعَِ ،و ُهـ َو َع ِسـ ٌر فَتَ ِجـ ُد ال َّر ُجـ َـل يَ ْح َفـ ُظ كَ ِثـ ًرا ِمـ ْن الْ ِعلْـ ِـمَ ،ويَ ْف َهـ ُم َويُ َعلِّـ ُم َغـ ْ َ
َوإِذَا ُس ـ ِئ َل َع ـ ْن َوا ِق َع ـ ٍة ِب َب ْعـ ِ
اب َع ْن َهــا»(.)16
ـض الْ َع ـ َوا ّم ِم ـ ْن َم َســائِلِ ْالَ ْ َيــانِ َونَ ْح ِو َهــا لَ يُ ْح ِس ـ ُن الْ َج ـ َو َ
وصنعــة؛ ألن األحــكام تتغـ َّـر بتغـ ُّـر األزمنــة»( .)17ويعلِّــق اإلمــام
«لهــذا اشــتهر بــأن الفتــوى دربــة َ
القـرايف عــى ذلــك قائـ ًـاُ « :هـ َو أَنَّـ ُه َمـ ْن َل بَــا َع لَـ ُه ِف ِح ْفـ ِ
ـظ َم َســائِلِ الْ ِف ْقـ ِه لَ ِكـ ْن َم َعـ ُه ِمـ ْن الْف َِط َنـ ِة
( ((1الفروق للقرايف ،سبق ذكره ،ج ،4ص.97
( ((1املرجع نفسه.
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ـر ِه ،فَ ُه ـ َو َوإِ ْن كَا َن كَ ِث ـ َر ال ِْح ْفـ ِ
َمــا يُ ْد ِخـ ُـل ِب ـ ِه الْ ُج ْزئِ َّيـ ِ
ـت كُلِّ َّياتِ َهــا ب ِِخـ َـا ِف َغـ ْ ِ
ـظ لِ َم َســائِلِ ِه لَ ِك ـ ْن
ـات ت َ ْحـ َ
السـ َـا ِم؛ َولِ َذلِـ َـك نَ َقلْتُــه ِب ُر َّم ِتـ ِه»(.)18
ش ٌء ،كَـ َـا يُ ْر ِشـ ُد إلَ ْيـ ِه ك ََل ُم ابْــنِ َع ْبـ ِـد َّ
لَ ْيـ َ
ـس َم َعـ ُه ِمـ ْن تِلْـ َـك الْف َِط َنـ ِة َ ْ

صنَــا ْال َن شَ ـ ْخ ٌص يَتَ َعاطَــى ال ِّدقَّ ـ َة ِف الْ ِعلْـ ِـم َويُ ْن َهــى َع ـ ْن ُج ْزئِ َّي ـ ٍة فَ َيتَ َج َّن ُب َهــا بِشَ ـ ْخ ِص َها ث ُـ َّم
« َو ِب َع ْ ِ
يَ َق ـ ُع ِف أُ ْخ ـ َرى ِمثْلِ َهــا ،فَ ـ ِإذَا ِقيـ َـل لَ ـ ُه َهـ ِـذ ِه ِمثْـ ُـل تِلْـ َـك تَ َج َّن َب َهــا َويَ َق ـ ُع ِف ث َالِثَـ ٍة َو َعـ َـى َذلِـ َـك»(.)19
فــرض مســار ٍ
ات معرف َّيــة أخــرى ،فاالشــتباك مــع الواقــع وتصـ ُّوره بقــوة ،والكشــف عــن تحيـزات
النفــس ومشــكالتِها يقــي بالحاجــة إىل العلــوم اإلنســانية والتطبيقيــة التــي لهــا خاص َّيــة الكشــف
عــن الواقــع وعــن املًكلَّــف بدقَّــة ،وهــي مــن األدوات التــي يحتــاج إليهــا املجتهــد والفقيــه عنــد
تنزيــل الحكــم عــى النــوازل.
إ َّن الخلـ َـل الــذي أصــاب العقـ َـل املســل َم هــو أ َّن العلــو َم اإلنســانية ضعيف ـ ُة الحضــور يف ال ـراث
الفقهــي ،وتأ َّخــر معــه قيــام الفلســفات التــي تقيــم النظــرة الصحيحــة عــن الحيــاة والنفس واإلنســان
واملجتم��ع والسياســية واالقتص��اد بج��وار الفق��ه .ويف الوقــت ِ
التخصصــات
نفســه ،فــإن أصحــاب هــذه
ُّ
اإلنســانية عندهــم ضعــف يف التص ـ ُّور عــن الرشيعــة ومقاصدهــا .ومــن أجــلِ التوظيـ ِ
ـف الحســن
للرشيعــة والتكامــل بــن العلــوم ،فــإن الســعي إىل دمــج هــذه العلــوم بعضهــا مــع بعــض ينفــع كال
الطرفـين ويقـ� ِّدم رؤيـ� ًة عـ�ن الحيـ�اة والوجـ�ود والغيـ�ب كذلـ�ك ،بطريقـ�ة صحيحـ�ة تتكامـ�ل وال تتقاطع.
1.النــوازل تحــي قصــة الواقــع ،التــي قــد ال نجدهــا يف املدونــات الفقهيــة املعن َّيــة بالتخريــج
والرتجيــح.
يؤســس لفقــه التنزيــل ،ففقــه النــوازل انبعــاثٌ مــن الواقــع للنــص ،ويقابلــه
2.فقــه النــوازل ِّ
فقــه التنزيــل وهــو انبعــاثٌ مــن النــص إىل الواقــع؛فقــه النــوازل حــدث طــارئ ،وفقــه التنزيــل
مؤســس لذلــك؛فقــه النــوازل معالجــة النــوازل اآلنيــة ،والتنزيــل مــن خــال النــوازل
مســار ِّ
يعمــل عــى التأســيس ملــا ســيكون،األول مســاحة التصــور والتنزيــل مســاحة التصديــق .وفقــه
ـابق عــى ر َّدة الفعــل
النــوازل عبــارة عــن ر َّدة فعــل لواقــع النازلــة ،أمــا فقــه التنزيــل فهــو سـ ٌ
ويعالــج املســائل قبــل أ ْن تقــع مــن خــال قواعــده وضوابطــه.
3.تشــرك عـ َّدة أدوات ومفاهيــم يف معالجــة فقــه النــوازل ،وهــي :فقــه الواقــع ،وفقــه املقاصــد،
وفقــه املوازنــات ،وفقــه املــآالت .وهــذه املفاهيــم واملنــارات الهاديــة كلهــا ينبغــي أن تكــون
( ((1املرجع نفسه.
( ((1الحطاب ،مواهب الجليل يف رشح مخترص خليل (بريوت :دار الفكر ،ط1992 ،3م) ،ج ،6ص.87
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حــارض ًة يف فقــه النــوازل؛ ألننــا عندمــا نضيــف النــوازل إىل الفقــه فاملـراد بالفقــه هنــا معنــاه
العــام الــذي يعنــي مطلــق اإلدراك والنظــر والتت ُّبــع وحســن التنزيــل ورصــد املــآالت واملتغـرات.
4.الفقــه النــوازيل يعمــل عــى تحريــك عجلــة االجتهــاد ،وتفعيــل األدوات املنهجيــة وتطويرهــا،
وتوســيع دائــرة النظــر وموضوعيــة مســالك الرتجيــح ودقتهــا ،والتقليــل مــن التحكُّــم
التعصــب والجمــود الفكــري ،وتحريــر
األيديولوجــي والتوظيــف النفعــي املصلحــي ،وقتــل ُّ
العقــل مــن الركــون والتفكــر بعقــل غــره.
5.الفقــه النــوازيل عميـ ُـق املعنــى واألثــر؛ ألنــه ينتقــل إىل املنهــج وضبطــه وأدواتــه يف ق ـراءة
معرضــا عــن املنهــج.
املســائل ،وال ينشــغل بالجزئيــات واإلغــراق بهــا ً
معوقات الحضور
ذكــر شــيخنا َّ
ٍ
معوقــات تعيــق المعالجــات
علمــة الموصــل الدكتــور ريــان توفيــق ثالثــة
ٍ
معوقــات لحضــور الــدرس النوازلــي:
النوازليــة( ،)20وهــي تصلــح ألن تكــون

1.املتن َّيــة :وامل ـراد هــو اللجــوء إىل نصــوص املتــون وقواعدهــا يف معالجــة النــوازل ،مــن غــر
املــرور بالرشوحــات واملصنفــات وكتــب النــوازل والواقعــات ،التــي تبـ ِّـن املـرادات واملشــكالت
واألســباب الداعيــة لألقــوال وتدوينهــا .وقــد خلــق هــذا الســلوك ثقافــة االكتفــاء املوهــوم التــي
أصبحــت فيــا بعــد حجابًــا مينــع مــن املــرور والحضــور للفقــه النــوازيل.
وهــذا الفصــل كثــر مــا يقــع بــه طلبــة العلــم ،ومــن هــذا نبــه اإلمــام القـرايف عــى تلــك
ر مــن مختـرات مذهبــه فيــه مطلقــاتٌ مق َّيــدة
املظاهــرة الخاطئــة فقــال« :يشــتغل مبختـ ٍ
ـاب املعــن حفظــه وفهمــه كذلــك ،أو
يف غــره ،وعمومــاتٌ مخصوصــة يف غــره .ومتــى كان الكتـ ُ
جــوز عليــه أن يكــون كذلــك ،حـ ُرم عليــه أن يفتــي مبــا فيــه وإن أجــاده حفظًــا وفهـ ًـا ،إلَّ يف
مســألة يقطــع فيهــا أنهــا مســتو َعب ُة التقييــد ،وأنهــا ال تحتــاج إىل معنــى آخــر مــن كتــاب آخــر،
فيجــوز لــه أن ينقلهــا ملــن يحتاجهــا عــى وجههــا مــن غــر زيــادة وال نقصــان ،وتكــون هــي
عــن الواقعــة املســؤول عنهــا ال أنهــا تشــبهها وال تخــرج عليهــا ،بــل هــي هــي حرفًــا بحـ ٍ
ـرف؛
ألنــه قــد يكــون هنالــك فـ ٌ
ـروق متنــع مــن اإللحــاق أو تخصيــص أو تقييــد مينــع مــن الفتيــا
باملحفــوظ فيجــب الوقــف»(.)21
وتنزيل (كلية العلوم اإلسالمية جامعة املوصل 3 ،سبتمرب 2020م).
ً
تأصيل
ً
( ((2ريان توفيق ،محارضة يف فقه النوازل
( ((2الفروق للقرايف ،سبق ذكر ،ج ،4ص.176
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1.الظرف َّيــة :أي العيــش يف ظرفيــة معينــة غابــت وانتهــت ،ومل ي ُعــد للواقــع املعيــش مــن اعتبــار.
فتغيــب االعتبــارات الواقعيــة التــي ت ُ َعـ ُّد رشطًــا أساسـ ًّيا لفهــم النــوازل ،لكــون النازلــة منبثقـ ًة
مــن الواقــع ،وهــو مــا يجعــل اعتبــارات النصــوص املتنيَّــة تضعــف يف املعالجــات املســتج َّدة.

املتعصبــة ،وعــدم الخــروج واالنفتــاح عــى
2.األحاديَّــة :أي تكريــس النظــرة الضيِّقــة املتحيِّــزة
ِّ
اآلراء األخــرى ،وهــو عائـ ٌـق كبـ ٌر مينــع مــن عمليــة اســتحضار الفقــه النــوازيل بوصفــه منه ًجــا
عمل ًّيــا تطبيق ًّيــا للنظــر واالجتهــاد والتنزيــل.
وأخــ ًرا ،فقــد آن األوان أن نلحــظ حركــة الواقــع ،واإلبــداع الفقهــي ،والتجديــد املنهجــي مــن
خــال الفقــه النــوازيل ومامرســته العلميــة والعمليــة.

