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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

وملَءوالسماِء األرضِ مد والثناء، ملَءهللا أهل احل احلمد ، من شيٍء اُهللا ما أراد بعد 
 وصحبه ، وعلى آلهاخلطباِء وقدوة األئمة مامِ، إاألنبياِء على سيد والسالم وشاء، والصالةُ
النبالء، أما بعد:  

يف اجلوامع مسؤوليةٌ كبريةٌ تستوجب من  اإلمامة يف املساجد واخلطابة يفإنّ تولِّ
ا أن يتفقهوا يف الدين لينذروا قومأصحامسائلِ هم إذا حضروا إليهم، ومن أخص الدين  فقه

  .املستجدة ، واملسائلِاملعيشة بالنوازلِ قما يتعلَّ
وملا أعلن العايلْ املعهد واخلطباِء لألئمة من ضمنِ جعلَ األولِ عن امللتقى العلمي حماوره :

"تاْعلُم األئمة الْوطَخِءاْب مع قْفه النوإلمياين بأمهية هذا احملور، وارتباطه الوثيق  "لِزِاْو
على كتابة هذا البحث للمشاركة به يف هذا امللتقى، وسيكون  بتخصصي ؛ استعنت باهللا

 ،على النحو اآليت وخامتة ،ومبحثنيالبحث يف متهيد:  
ويتضمن التعريف بفقه النوازل وأمهيته وأقسام النوازل يف ثالثة  التمهيد، •

 :مطالب
o تعريف فقه النوازل لغةً: املطلب األولا، واصطالح. 
o النوازلأمهية فقه : املطلب الثاين. 
o أقسام النوازل: املطلب الثالث. 

 :األئمة واخلطباء وتعلّم فقه النوازل، وفيه مطلبان :املبحث األول •
o حكم تعلم األئمة واخلطباء لفقه النوازل: املطلب األول. 
o وسائل تعلّم األئمة واخلطباء لفقه النوازل: املطلب الثاين. 

 :مطالب أربعةنوازل، وفيه وتعليم فقه الاألئمة واخلطباء : املبحث الثاين •
o أمهية دور األئمة واخلطباء يف تعليم فقه النوازل :املطلب األول. 
o حكم تعليم فقه النوازل: املطلب الثاين. 
o وسائل تعليم فقه النوازل: املطلب الثالث. 
o ضوابط تعليم فقه النوازل: املطلب الرابع. 
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 .اخلامتة، وتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته •
  .ل اهللا أن جيعل البحث خالصا لوجهه نافعا لعبادههذا وأسأ

  
  الباحث

 هـ١٤٣٠-٥- ١٤املدينة املنورة 
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  :التمهيد

  :يتناول التمهيد التعريف بفقه النوازل، وأمهيته، وأقسام النوازل، وذلك يف ثالثة مطالب
 .ا، واصطالحلغةً "فقه النوازل"تعريف : املطلب األول •
 .النوازلأمهية فقه : املطلب الثاين •
 .أقسام النوازل: املطلب الثالث •

  

  .تعريف فقه النوازل لغة، واصطالحا: املطلب األول
، وعليه فال بد من تعريفه "نوازلال"و "فقه": لفظٌ مركّب من كلمتني" زلفقه النوا"

  .مبفرديه مثّ باعتباره علما على علمٍ معين
 أصلٌ واهلاء والقاف الفاء: ( -رمحه اهللا-قال ابن فارسفقد  فأما تعريف الفقه لغةً

 العلم(وعرفه صاحب القاموس بأنه ، )١().به والعلْمِ الشيء إدراك على يدلُّ صحيح، واحد
فرق بني العلم والفقه  -رمحه اهللا-  ، ولكن أبا هاللٍ العسكري)٢()والفطْنةُ له والفهم بالشيء

 يقال ال وهلذا ،تأمله على الكالم مبقتضى العلم هو الفقه أن: والعلم الفقه بني الفرق: (فقال
 وال لتعرفه، تأمله أي أقوله ما تفقه: ختاطبه ملن وتقول بالتأمل، يوصف ال نهأل بفقه اهللا إن

 وأما،  )٣()لَا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا(: تعاىل قوله ومنه: ، قالالكالم معىن على إال يستعمل
 أتى ملا فإنه،) ٤()يٍء إِلَّا يسبح بِحمده ولَكن لَا تفْقَهونَ تسبِيحهموإِنْ من ش( :تعاىل قوله
  .)٥()الفقه ذكر قول هو الذي التسبيح بلفظ

  

                                 
 .٤/٤٤٢معجم مقاييس اللغة   )١(
 .١٣/٥٢٢القاموس احمليط، لسان العرب   )٢(

 .٩٣:الكهف  )٣(

 .٤٤:اإلسراء  )٤(

 .معجم الفروق اللغوية   )٥(
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عين األصوليون وأطالوا يف الكالم على تعريف الفقه يف فقد . وأما تعريف الفقه اصطالحاً
  .)١("أصول الفقه"مقدمات كتب األصول؛ ليتوصلوا به إىل تعريف 

ولن أطيل هنا بذكر التعريفات الواردة يف كتبهم وشرحها ومناقشتها، ولكنين أقتصر 
  :على تعريفني متقاربني
  :التعريف األول

العلم : (حيث عرف الفقه بأنه" مجع اجلوامع"يف  -رمحه اهللا-تعريف ابن السبكي
  .)٢()باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية

  .يشمل الظن ألنّ كثري من أحكام الفقه ظنية): العلم: (فقوله
، وخرج به األحكام العقلية الشرعِ من املأخوذة أي): باألحكام الشرعية: (وقوله

  .واحلسية واللغوية والوضعية
  .بأعمال املكلفني، فخرج به األحكام االعتقادية املتعلقة أي :)ةالعملي:(وقوله
خرج به التقليد بغري معرفة الدليل فال يسمى ): أدلتها التفصيلية املكتسب من: (وقوله

  .فقهاً
  : التعريف الثاين

 خمتصر التحرير، وهو قريب من يف -رمحه اهللا- وهو تعريف ابن النجار الفتوحي
القوة ببالفعل أو  الفرعية الشرعية مااألحك معرفة: (التعريف األول؛ حيث عرف الفقه بأنه

  .)٣()القريبة
  .أي باالستدالل): بالفعل: (وقوله 
  .أي بالتهيؤ ملعرفتها باالستدالل): بالقوة القريبة: (وقوله

وهذا التعريف يدخل التهيؤ ملعرفة احلكم الشرعي يف الفقه، فال يشترط لكون اإلنسان 
  .فقيهاً إملامه واستحضاره جلميع املسائل، بل قدرته على ذلك، واهللا أعلم

                                 
نفع اهللا –يعقوب الباحسني . أصول الفقه لشيخنا العامل األصويل د: مناقشتها وشرحهاانظر يف تعريفات الفقه و  )١(

 .٨٧إىل ص ٥٦من ص  -به
 .مجع اجلوامع مع شرح احمللي  )٢(
  .١/٤١خمتصر التحرير مع شرحه   )٣(
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قام يف مناقشة التعريفات وما يدخل حتتها وما يرد عليها؛ ألن خيرج ولن أطيل يف هذا امل
  .بنا عن املقصود، واهللا املستعان

  .)١(بالناس ترتِل الشديدةمجع نازلة، وهي املصيبة : ، فهيتعريف النوازل لغةوأما 
  :ومنه قول الشافعي

بلَرازِلَة ون ٍ يقضـا  يـى  لَهالْفَت  
  

ـ  اهللا وعند ذرعاً،     املخـرج  هامن
    

  .نوعاهي الوقائع املستجدة  :واصطالحا
) اليت يتعلق ا حكم شرعي( أو ) اليت تستدعي حكما شرعيا: (وأضاف بعضهم

  .إلخراج أقدار اهللا كالزالزل والرباكني وحنوها
لكن املختار حذف هذه اإلضافة ألنه ما من واقعة إال وتستدعي حكما شرعيا، حىت 

وجوب الصرب عليها، وعدم االعتراض على قدر اهللا، : نه يتعلّق ا أحكام مثلتلك األقدار فإ
  .وهل تشرع الصالة لوقوعها مثل الكسوف أو ال؟ وغري ذلك من األحكام

  .الوقائع اجلديدة اليت مل يسبق فيها نص أو اجتهاد: وقيل
صوص لكن هذا التعريف غري جامع ألنه يخرج النوازل اليت تدخل يف عمومات الن

  .الشرعية، وألنه خيرج املسألة عن كوا نازلة مبجرد سبق أي اجتهاد فيها
  .احلادثة اجلديدة اليت حتتاج إىل حكم شرعي: وقيل

اليت حتتاج إىل : ( وهذا التعريف فيه تعريف النازلة حبكمها ال مباهيتها وذلك يف قوله
  ).حكم شرعي 

   .لذا فإنّ التعريف األول هو املختار
  .يخرِج ما مل يقع من املسائل االفتراضية، فال تعد من النوازل) الوقائع( :وقولنا
خيرِج املسائل املوروثة عن الفقهاء املتقدمني، والوقائع التارخيية ) املستجدة: (وقولنا

  .السابقة
ليخرج الوقائع املستجدة بأفرادها مع عدم جدة نوعها، مثل الكسوف ) نوعا: (وقولنا

  .عة تتجدد لكن نوعها ليس مستجداًفإنه واق

                                 
 .١١/٦٥٦، لسان العرب ٢/٦٠١املصباح املنري   )١(
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فقه "هي موضوع علم بتعريفها السابق  "النوازل"وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ 
  .)١("النوازل

العلم باألحكام الشرعية للوقائع : ، فهوباعتباره علَما" فقه النوازل"وأما تعريف 
ااملستجدا العلم الذي يبحث فيه عن األحكام الشرعية: ، أوة نوعة نوعللوقائع املستجد.  

ومعرفة حكم التعامل فيها، وحكم زكاا، وكيفية ، نازلةالتعامل باألسهم : مثال ذلك
فقه "، والعلم الذي تبحث فيه هو فقه تلك النازلةحساب زكاا، ووقفها وغري ذلك هو 

  ".النوازل

                                 
: ، انظرالنحو لعلم وكالكلمات الطب لعلم اإلنسان كبدن ةالذاتي عوارضه عن فيه يبحث ما علم كل موضوع)  ١(

 .٣٠٥، التعريفات ص٦٨٥التوقيف على مهمات التعريف ص
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.أمهية فقه النوازل: املطلب الثاين  

  .معرفة األحكام الشرعية املتعلقة بأفعال املكلّفني :عرفنا فيما سبق أنّ الفقه هو
  :وأفعال املكلّفني باعتبار وقوعها يف زماننا أقسام

، وصار اآلن تارخيًا ال وجود له يف حياة الناس اليوم إال ما كان واقعا يف زمنٍ مضىمنها  •
سها وحبثها روا أحكامه؛ فتدريالكتب، وهذا النوع حبثه فقهاء تلك العصور وقر بطون يف

يف هذا الزمان مفيد كنوعٍ من الرياضة الذهنية، ومترين امللكة الفقهية، والدراية التارخيية، 
 .غري أنّ فقه تلك املسائل قليل الفائدة مقارنةً مبا بعدها من األقسام

ال فرق فيه بني عصرٍ وعصر، كما هو احلال  ما كان ومل يزل واقعا يعيشه الناس: ومنها •
من مسائل العبادات، وبعض مسائل املعامالت؛ ففقه هذا النوع مهم وضروري  يف كثري

غري أنه مبحوثٌ ومقرر يف كتب الفقه املوروثة عن األئمة السابقني، فهو بني اتفاقٍ 
 .مسطورة مدونة مشهورة، ومسائلُه بني محلة الشرع مستمر أو خالف مستقر، أحكامه

قبلُ مثل كثري من  الزمان ومل يكن للناس به عهد ما نزل واستجد يف هذا: ومنها •
مسائل املعامالت يف البيوع واألنكحة واألقضية وغريها، وشيٍء من مسائل العبادات 
باعتبار وسائلها وما حييط ا؛ فهذه هي مسائل النوازل، والعلم بفقهها يف غاية األمهية، 

صفحات الفقه املوروث، وال  وذروة احلاجة، إذ ال ميكن التوصل إىل حكمها بتقليب
ا واجب ة؛ فكانت العنايةبالنظر السطحي يف ظواهر النصوص الشرعيا، وضرورةًا شرعي 

 .ملحةً
  :يف النقاط اآلتية تلخيص أمهية فقه النوازلوميكن 
الناس وواقعهم اشتدت احلاجة إليه،  حياةَ؛ إذ ملالمسته سد حاجة األمة إليه .١

ن سحتا ويؤكل حراما وهو ال يدري، وبدونه قد يحجِم فبدونه قد يأكل اإلنسا
 .باسمِ الورع واحليطةاإلنسان عن احلالل أو املندوب أو الواجب رفضا للجديد 

؛ ألن املعرفة والبيان ألحكام النوازل فرض كفائي إذا قام إنقاذ األمة من اإلمث .٢
 .سرهابه من يكفي أسقطَ اإلمث عن سائر األمة، وإال أمثت األمة بأ
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وإن كان منطبقًا على مسائل الفقه عموما إال أنّ مسائل الفقه املوروث قد وهذا 
 .قائمة م -يف اجلملة–كثُر عاملوها ومبينوها كتابةً ومشافهةً فكانت الكفاية 

ويف كل األزمنة، والرد  إثبات صالح الشريعة للحكم يف كل شؤون احلياة .٣
ة الشريعة عن احلكم يف جماالت احلياة، على دعاوى العلمانية الساعية لتنحي

وحيتجون بأنّ يف العصر مستجدات ليس هلا جواب وال حلول يف الشريعة، وأنّ 
 .الشريعة مل تعاجل إال وقائع كانت موجودة عند نزوهلا

فإذا أبان علماء األمة عن أحكام املستجدات احلياتية من نور الوحي، انكشفت 
بهات، وإذا قصروا كان تقصريهم ذريعة تلك الظلمات، واوت تلك الش

  .يتذرع ا أولئك
البشرية األرضية، وتنحية الشريعة  قطع الطريق على املطالبني بتحكيم القوانني .٤

 .الربانية السماوية؛ وهذا فرع مما سبق
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  .أقسام النوازل: املطلب الثالث
على تقسيمات هلا  ميكن تقسيم النوازل باعتبارات متعددة ال حصر هلا، لكنين سأقتصر

  .تأثري واتصال مبوضوع البحث
  .تقسيمها باعتبار عالقتها باإلمام واخلطيب: التقسيم األول

  :تنقسم النوازل باعتبار تعلّقها باإلمام واخلطيب إىل قسمني
استعمال التقنية احلديثة : ، مثلتتعلق باإلمام أو اخلطيب مباشرةنوازل  .١

عجل والتأخر يف تكبريات االنتقال مراعاة والوسائط املتعددة يف اخلطبة، الت
ة، تعليق ، القراءة من املصحف اإللكتروين يف الصال"املكرفون"لالقط الصوت 

 .األذكار يف قبلة املسجد، وغريها مما يقع به من املسائل
اخلطيب، وختتلف من  اإلمام أو هلا تعلّق جبماعة املسجد الذي يؤمهنوازل  .٢

مسجد ألخرى آلخر، ومن بلدة. 
، وهذه كذلك وال مبن يؤمهم ليس هلا تعلّق مباشر باإلمام أو اخلطيبنوازل  .٣

 .ختتلف باختالف املكان واألشخاص
والذي ينبغي أن تكون عناية اإلمام أو اخلطيب ا على ترتيبها املذكور األول آكدها مث 

ه الثالث؛: الثاين وأخريعلى معرفت مه بفقه نفسه مقدومعرفته بفقه  بفقه غريه، ألنّ معرفت
 -إن شاء اهللا–وسيأيت مزيد بيان  حيتاجه األقربون ممن حتمل أمانة إمامتهم أوىل من غريهم،

  .عند احلديث على حكم تعلم اإلمام لفقه النوازل
  

  .باعتبار مكاا: التقسيم الثاين
  :تنقسم النوازل ذا االعتبار إىل أقسام

 ختتلف يف وقوعها من بلد أو مدينة أو قرية ، الواقعة جبميع األماكننوازل  .١
األوراق النقدية فإنك مهما تنقلت بني األقطار : ألخرى، وميكن أن ميثّل هلا بـ

 .فلن جتد قطرا ال بتعامل ا
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االستمطار بالطرق احلديثة، النوازل : ، مثلال تقع إال يف أماكن معينةنوازل  .٢
 .املتعلقة باألقليات اإلسالمية

ة هذا التقسيم بتعامل اإلمام أو اخلطيب أنه يتأكد عليه معرفة فقه القسم األول، وعالق
وأما القسم الثاين فما كان منه واقعا ألهل مسجده فإنّ تفقهه فيه متأكد كذلك، وأما ما ال 

  .يتعلق م فإنه فيه كغريه من جهة تأكد تعلمه
مي معرفة فقه األقليات، خبالف يتأكد على إمام املسجد يف بلد غري إسال: مثال ذلك

إمام املسجد يف بلد إسالمي.  
  

  .باعتبار تكررها: التقسيم الثالث
  :وميكن تقسيمها ذا االعتبار إىل قسمني

التأمني، املتاجرة باألسهم، : وتكررها يف اتمع، مثل يكثر وقوعهانوازل  .١
 .استعمال موانع احلمل احلديثة

 .عود إىل الفضاء اخلارجيالص: ، مثليقل حدوثهانوازل  .٢
وال شك أن الكثرة والقلة نسبية، وختتلف من جمتمع إىل آخر ومن زمان إىل آخر، 
واملهم هنا أنه كلما كانت النازلة أكثر وقوعا وتكررا كانت معرفة إمام املسجد ا آكد 

  .وضبطه ألحكامها أهم، والعكس بالعكس، وخيضع ذلك لبلد املسجد وحال املصلني
  

  .باعتبار وضوحها: سيم الرابعالتق
  :إىل قسمني - باعتبار وضوحها من عدمه–تنقسم النوازل 

ربا البنوك، االكتتاب يف شركات صنع اخلمور، : ، مثلاحلكم واضحةنوازل  .١
 .تلويث البيئة مبا يضر اتمع، ركوب الطائرة، وغريها

بالتمليك، بعض صور اإلجيار املنتهي : وإشكاالت، مثل يكتنفها غموضنوازل  .٢
 .والزواج بنية الطالق يف بعض صوره احلديثة، بعض صور القبض املعاصرة

جدا املطلقة وعدم وجود : وعدم وضوح حكم النازلة له أسباب عديدة، منها
وقوع اإلشكال يف أحباث كافية حوهلا، الغموض يف صورا، تعدد صورها، 
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اء واامع الفقهية واهليئات ، اختالف الفقهتكييفها الفقهي أو آثارها ونتائجها
  ..الشرعية فيها، وغري ذلك

 نسيب أنّ الوضوح والغموض أمر نا هنا ، وبكل حال ف-يف اجلملة–وال شكالذي يهم
بني القسمني، إذ ليس من  -يف خطابه– هو التنبيه إىل ضرورة تفريق اإلمام واخلطيب

وتوقفت فيها  الفقهية ى اامعاملناسب أن خيوض اإلمام واخلطيب يف مسائل أشكلت عل
  .للخالف حسمااهليئات العلمية ليجعل خطبته فيصالً يف القضية، أو 

غفل احلديث عن القضايا الواضحةكما أنعند أهل العلمِ مع جهل  ه ال ينبغي له أن ي
أهل املسجد حبكمها، فغموضها على العوام يستدعي توضيحها وليس هو معيار الغموض 

  .هنا
هما يكن فينبغي للخطيب أن يعرف الفرق بني النوعني، ويضع كل نوع يف حمله وم

  .ويف ترتيبه املالئم يف األولوية واألولية ،املناسب من اخلطاب
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  .األئمة واخلطباء وتعلّم فقه النوازل: املبحث األول

 وسيكون احلديث يف هذا املبحث عن تعامل األئمة واخلطباء مع فقه النوازل تعلما،
  :وسيكون يف اجلواب عن األسئلة اآلتية

 ما حكم تعلّم األئمة واخلطباء لفقه النوازل؟ .١
 ما هي الوسائل اليت ميكن أن يتعلّم إمام املسجد فقه النوازل من خالهلا؟ .٢

  :وسيكون ذلك يف مطلبني
o حكم تعلم األئمة واخلطباء لفقه النوازل: املطلب األول. 
o ة واخلطباء لفقه النوازلوسائل تعلّم األئم: املطلب الثاين. 
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  .حكم تعلم األئمة واخلطباء لفقه النوازل: املطلب األول

تتجدد،  هحبر ال ساحل له، وعلم ال ينتهى منه؛ إذ مسائل" فقه النوازل"ال شك أن 
وفروعه تتعدد، مما يعين أن مطالبة األئمة واخلطباء أو غريهم باإلحاطة به متعذّر، فما هو 

  لب منهم معرفته، وهل تعلّمه واجب عليهم عيناً أوال؟القدر الذي يط
وبالنظر يف طبيعة سبق يف الكالم على أقسام النوازل أن النوازل على عدة منازل، 

  :ميكن أن نلخص حكم تعلم األئمة واخلطباء لفقه النوازل يف قسمني =النوازل وأقسامها
  .اا عينيم فقه النوازل فيها وجوباحلاالت اليت جيب على إمام املسجد تعلّ :القسم األول

  :وهذه احلاالت تتلخص فيما يأيت
النوازل الواقعة بإمام املسجد، فإذا وقعت نازلة بإمام املسجد وجب عليه  .١

وجوبا أن يعرف حكمها إما اجتهادا إن مل ا إن كان من أهله، أو تقليد
 .يكن من أهل االجتهاد

يحتاج إىل حكمها فجأة، ترتل به فسالنوازل اليت مل تقع به لكن علم أا  .٢
مثل لو علم أو غلب على ظنه بقربِ نزول مطرٍ يف وقت صالة الظهر، 

مع تيسر وسائل  فيجب عليه أن يعرف حكم اجلمع بني الظهر والعصر
 .)١(املواصالت

النوازل الواقعة جبماعة مسجده مع حاجتهم إىل معرفة حكمها وعدم  .٣
لو كان يف مسجده أشخاص يتاجرون : وجود من يعلّمهم غريه، مثاهلا

 .بالعمالت وال يعلمون أحكامها، ومل يكن مثّ من يعلمهم غريه
  

  .احلاالت اليت ال يتعين على إمام املسجد تعلّم فقه نوازهلا :القسم الثاين

                                 
هذه املسألة وإن مل تكن نازلة باملعىن االصطالحي من كل وجه إال أنه لتيسر وسائل املواصالت اليوم ووجود   )١(

 .ة من هذا الوجهالسيارات اليت تيسر وصول اإلنسان للمسجد، صارت نازل



14 
 

وهي ما سوى احلالتني املذكورتني يف القسم األول، مثل املسائل اليت ال متس واقعه وال 
مسألة التجنس جبنسية دولة كافرة، إذا كان يف بلد إسالمي ال حاجة : ه، مثل واقع مجاعت

  .البورصة إذا كان يف قرية نائية ال عالقة هلم بالبورصة: ألهله إىل تلك املسألة، ومثل
فهذا القسم ال يتعين على إمام املسجد تعلّم حكمه، لكن يبقى تعلّمه فرض كفاية قد 

عد معرفته بالقسم األول مراعاة ن كان أهال، ويكون ذلك بيقوم به إمام املسجد إ
  .ألولوياتل
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  .وسائل تعلّم األئمة واخلطباء لفقه النوازل: املطلب الثاين
أنْ ثبت بعدأمهيةُ ت تعلّم فقه النوازل، ووجوبي ه عينبسائلٍ ا يف بعض األحوال، كأن

  :الشريف، فأقولُسأل عن الوسائل اليت تتعلّم من خالهلا هذا العلم ي
 أبرزها -هنا–إنّ وسائل تعلّمِ فقه النوازل كثرية متنوعة، وسأوجز:  

  :متابعة االت الفقهية اليت تعتين بفقه النوازل، ومنها: الوسيلة األوىل
، وهي جملة تصدر جملة امع الفقهي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي .١

مع ا، تتضمن األحباث والنقاشاسنويت والقرارات اليت طرحت يف دورة ا
بتعدد األحباث يف املوضوع الواحد، وتضمنها : السنوية، وتتميز هذه الة

 .لنقاشات فقهية عميقة
أن يطلع عليها سنوي إلمام املسجد مكنا ليقرأَوي ا،  ما حيتاجإليه من موضوعا
  .امعية من أمهية علمية ملا للقرارات مع التركيز على معرفة القرارات الصادرة

، تصدر سنويا، جملة امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي .٢
جملة فقهية علمية حمكمة تم بالقضايا الفقهية املعاصرة يف الشريعة وهي 

يف ضوء الكتاب والسنة من خالل نشر أحباث العلماء وأهل  اإلسالمية
كما تم بنشر قرارات جملس امع الفقهي  اإلسالمييف الفقه  االختصاص

 .التابع للرابطة
 القضايا ،، وهي جملة ربع سنوية، تم بجملّة البحوث الفقهية املعاصرة .٣

واملشكالت املعاصرة والبحث عن احللول العلمية والعملية هلا يف الفقه  واملسائل،
 .ومفاهيمه اإلسالمي

، وهي جملة حديثة، تصدر كل ستة أشهر مؤقتا، دف جملة األصول والنوازل .٤
نشر الدراسات اليت تعاجل القضايا املعاصرة والنوازل وفق األصول الشرعية إىل 

 .واألدلة النقلية
تصدر عن الرئاسة العامة  حمكّمة ، وهي جملة دوريةجملة البحوث اإلسالمية .٥

تصدر كل  الرياض، –إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
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وهذه الة وإن مل تكن متخصصة يف فقه النوازل إال أنه  ،- مؤقتا–أربعة أشهر 
 .كثريا ما يكون فيها أحباثًا فقهية متعلقة بالنوازل، إضافة إىل بعض الفتاوى

  .وغريها من االت العلمية الشرعية
  

  :لنوازل، ومنهابفقه ا ةمتابعة مواقع اإلنترنت املهتم: الوسيلة الثانية
وهو موقع فقهيwww.islamfeqh.com(  : ( موقع الفقه اإلسالمي .١

رائد، يتم حتديثه يوميا، باجلديد من األخبار واألحباث والفتاوى والقرارات 
 واملقاالت والتقارير املتعلقة بالفقه اإلسالمي أو اخلادمة له، وفيه قسم خاص

للنوازل الفقهية، وفهرسة دقيقة للمواد الفقهية املعاصرة املوجودة يف املوقع، 
، كما أن فيه غنية خالصة ملا جيري يف الساحة الفقهية واملتابع هلذا املوقع جيد فيه

 .عن كثري من املواقع األخرى
: زاوية فقه النوازل مبوقع املسلم  .٢

)http://almoslim.net/elmy/all_art_elmy2(ا ، وتتضمن عدد
 .من األحباث الفقهية املعاصرة، لكنها بطيئة التحديث نسبيا

وهو منتدى  ،)com/vb-www.mmf.4(، ملتقى املذاهب الفقهية .٣
 .وفيه قسم خاص بفقه النوازل فقهي متخصص،

، وفيه )www.alifta.net( قع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاءمو .٤
 .فتاوى اللجنة الدائمة وجملة البحوث اإلسالمية

مواقع العلماء وطلبة العلم ومواقع الفتاوى على شبكة  ما سبق إىل ويضاف
  .اإلنترنت

  
للمشايخ املعتربين على اإلذاعات والقنوات  الفقهيةمتابعة الربامج : الوسيلة الثالثة

  :الفضائية، ومن تلك الربامج
 .يف إذاعة القرآن الكرمي "نور على الدرب"برنامج  .١
 .يف إذاعة القرآن الكرمي "سؤال على اهلاتف"برنامج  .٢

http://www.islamfeqh.com
http://almoslim.net/elmy/all_art_elmy2
http://www.alifta.net
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عبد الرمحن السند، يف .الذي يقدمه الشيخ د "قضايا فقهية معاصرة"برنامج  .٣
 .رميإذاعة القرآن الك

 .على قناة اد "اجلواب الكايف"برنامج  .٤
 .على قناة اد "مع مساحة املفيت"برنامج  .٥
فضيلة الشيخ  وضيفه هوعلى قناة اد العلمية، " قضايا معاصرة"برنامج  .٦

 .يوسف الشبيلي.د
 .على قناة دليل "فتوى"برنامج  .٧
 .على قناة دليل "األجر واألجران"برنامج  .٨
 .على قناة دليل" فتوى الساعة"برنامج  .٩

ويوجد يف قنوات أخرى برامج أخرى، فحسن بإمام املسجد أن جيعل لنفسه وقتا ملتابعة 
  .ما يناسبه يف القنوات املنضبطة من برامج املشايخ املعتربين

  
، وهي على قلّتها مقارنةً استماع األشرطة املتعلقة بفقه النوازل: الرابعةالوسيلة 

التطويل لسردت منها   أا موجودة متوفرة وهللا احلمد، ولوال خشيةبغريها من األشرطة إال
  .مجلة كبرية

  
، وميكن إلمام املسجد أن قراءة الكتب واألحباث يف فقه النوازل: اخلامسةالوسيلة 

  .يتردد على املكتبات يف كل شهر لالطالع على جديد الكتب يف هذا العلم
حممد بن حسني اجليزاين، .ازل للشيخ دكتاب فقه النو: ومن أمجع الكتب وأخصرها
اجلامع "ت امعية يف شىت مسائل النوازل، وكذلك كتاب وقد تضمن مجلة كبرية من القرارا

صاحل بن محيد، ولو أمتّه لكان كتابا جامعا على / ملعايل شيخنا" اجلزء األول -يف فقه النوازل
  .امسه

  
  :، وله سبل منهاملتخصصنيفقهاء العصر واالتواصل مع : السادسةالوسيلة 

 .حضور جمالسهم، وزيارم .١
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 .االتصال اهلاتفي م لسؤاهلم .٢
 .إللقاء الدروس والكلمات يف فقه النوازل املسجداستضافتهم يف  .٣
مراسلتهم عرب الوسائل احلديثة مثل الربيد اإللكتروين، رسائل اجلوال، والفاكس،  .٤

 .وعرب مواقعهم على الشبكة العاملية
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  .األئمة واخلطباء وتعليم فقه النوازل: ثايناملبحث ال

وسيتناول هذا املبحث دور األئمة واخلطباء يف تعليم النوازل، وحكمه، ووسائله، 
  :وضوابطه، وذلك يف أربعة مطالب

o أمهية دور األئمة واخلطباء يف تعليم فقه النوازل :املطلب األول. 
o حكم تعليم فقه النوازل: املطلب الثاين. 
o وسائل تعليم فقه النوازل: الثاملطلب الث. 
o ضوابط تعليم فقه النوازل: املطلب الرابع. 
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  .أمهية دور األئمة واخلطباء يف تعليم فقه النوازل :املطلب األول

  
ا يف عصر الفضائيات األئمة واخلطباء هم لسان األمة الناطق، وإذاعتها احلية، ولئن كن

ال يصلهم من اإلعالم يف األمة فئاما  واإلنترنت اليت دخلت كل بيت أو كادت؛ فإنّ
العصري صوت وهاد أو ال يصلون إليه ناصح.  

من األمة من ال يصلون إىل ذلك اإلعالم مجلةً وال تفصيالً، مما يعين أن األئمة  بل إنَّ
  .واخلطباء مل ولن يفقدوا دورهم الريادي يف تثقيف األمة وتعليمها أمر دينها

وجوبا  جيبهما انتشرت وتوسعت فلن جتد ساعةً يف كل أسبوعٍ وإنّ وسائل اإلعالم م
على اختالف مستويام الثقافية والتعليمية  أن يستمعوا هلا وينصتوا كل املسلمنيعلى عينيا 

  .عن طوعٍ واختيارٍ
أما خطيب املسجد فقد أوجب اهللا على األمة أن جتلس بني يديه منصتة مستمعة ال 

  .ذ من مس احلصا فقد لغا ومن لغا فال مجعة لهإ ؛تتكلم وال تنشغل عنه
  .أن تصل إليها وسائل اإلعالم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ميكنوهذه مرتلة ال 

وإذا كانت تلك مرتلة حديث اخلطباء على املنرب؛ كان لزاما على من ارتقى ذلك املنرب 
ية واملرتلة، ويكون ذلك باختيار أن يوليه من العناية واالهتمام بقدر ما جعل اهللا له من األمه

  ".فقه النوازل: "املوضوعات اليت تالمس حياة الناس وواقعهم املعيش، ومن أخصها
وإنين أحسب أنّ باستطاعة خطباء اجلمعة لو أعطوا املنرب حقّه أن خيرجوا األمة من 

ألعظم أمةً ظلمات اجلهل إىل نور العلم، والستطاعوا أن جيعلوا األمة يف جمملها وسوادها ا
، وملا مسعنا يف برامج الفتوى من ا، يف النوازل وغريهوثوابته مثقفةً عارفةً مؤمنةً مببادئ دينها

يسأل عن بدهيات اإلسالم، وال من يعيش يقتات احلرام سنوات مل يسمع ومل يدر ومل يفكر 
ي العقدي أو الفكر أنه على خطأ، وال من يفسدون يف األرض بعد إصالحها بالتلويث

  ).وهم حيسبون أنهم حيسنون صنعا(البيئي أواألخالقي أو
وذا يعلم أنّ دور األئمة واخلطباء يف غاية األمهية، وأنّ املسؤولية املناطة م مسؤولية 

  .عظيمة كبرية



21 
 

  :وعودا على بدء ميكن تلخيص أمهية ذلك الدور يف النقاط اآلتية
 .ألمة على اختالف طبقااأنّ صوت األئمة واخلطباء يصل إىل عموم ا •
أنهم يعايشون من خياطبوم معايشة مباشرة؛ فهم أقدر على معرفة ما حيتاجون  •

 .إىل معرفته من األحكام والنوازل
 افأوجبت حضوره مرتلة عظيمةأنّ الشريعة قد أعطت خطبهم على منرب اجلمعة  •

 .اواإلنصات إليه
تعلّم فقه النوازل؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيهفتلك املسؤولية ال ميكن أداؤها بغري: وبعد .  
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  .حكم تعليم فقه النوازل: املطلب الثاين

سبق معنا أن تعلُّم فقه النوازل منه ما هو فرض عنيٍ ومنه ما هو فرض كفاية، وأنّ إمام 
ط املسجد ال ميكن أن يعلّم ما مل يتعلمه ألن فاقد الشيء ال يعطيه، ومن هنا يظهر االرتبا

  .تعلّمٍ بغريِتعليم الوثيق بني التعلّم والتعليم إذ ال 
  فما هو حكم تعليم فقه النوازل؟

  :واجلواب
  :من أحوال أنّ فقه النوازل ال خيلو

إما أن يكون تعلّمعنيٍ على مجاعة ذلك اإلمام أو بعضهم، أو ليس بفرضِ عنيٍ  ه فرض
  .عليهم

إما أن ميكن أن يعلّمهم : ال خيلو ى بعضهموما كان تعلّمه فرضا متعينا عليهم أو عل
  .غريه أو ال

، وهو فرض العني عليهم وال يوجد من يعلمهم غريه، فهذا تعليمه فأما القسم األول
فرض عنيٍ على إمام املسجد، ألن تعليم الفقه املتعين فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا مل 

 ن عليه ايوجد من يقومتعي غري واحد.  
الزكاة يف  وجوب يف قرية صغرية جيهل أهلها لو كان مجاعة مسجد: ذلكمثال 

واحلالة –لغريه من أهل العلم والدعوة وجب عليه  األوراق النقدية، وال يوجد فيها صوت
   .أن يبين هلم ذلك -هذه

وهو ما كان فرض عني عليهم مع وجود غريه ممن ميكنه تعليمهم،  وأما القسم الثاين
عليمهم فرض كفاية على كل من ميكنه أن يعلّمهم، فإن تركوه مجيعا أمث كل فهنا يكون ت

  .إمام املسجد: قادرٍ ويف مقدمة اآلمثني
وينطبق ذلك على املثال السابق لو كان يف البلدة علماء أو طلبة علمٍ غري إمام املسجد 

  .وقصروا يف بيان وجوب زكاة األوراق النقدية أمثوا مجيعا
ما مل يكن تعلّمه فرض عني عليهم فإن تعليمه خلصوص  :، وهوالثالث القسم وأما

مجاعة ذلك املسجد مشروع استحبابا ال وجوبا؛ ألنه فرض كفاية على عموم األمة ال على 
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  .خصوص مجاعة معينة
لو كان يف قومٍ ال يتاجرون يف األسهم فال جيب عليه أن يبين هلم حكم زكاا، : مثاله

من التعليم املشروع استحبابا مع مراعاة عدم تقدميه على ما هو أهم منه، ومراعاة لكنه يبقى 
  .حال املخاطبني ومستوى فهمهم
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  .وسائل تعليم فقه النوازل: املطلب الثالث
  

وسائل التعليم باب واسع ال يقع حتت احلصر، وقبل أن أشرع فيها أحب أن أشري إىل 
؛ استنادا "تعليم فقه النوازل"له حكم املقصد وهو  وسائل تعليم فقه النوازلأن تطبيق 

ففي احلالة اليت يكون تعليم فقه النوازل فيها  ؛"الوسائل هلا أحكام املقاصد"للقاعدة الشرعية 
 ا، وإذا وجدت إذا مل يتم الواجب إال ا يكونُ استعمال وسيلة مؤدية لذلك واجبواجب

  .واحد منها واجبا خمرياعدة وسائل توصل للمقصود كان استعمال 
  :وسأذكر أبرز الوسائل اليت ميكن إلمام املسجد تطبيقها يف تعليم فقه النوازل

، وهي من أهم الوسائل؛ لوجوب حضورها واإلنصات هلا مما خطبة اجلمعة .١
بتخصيص خطبة عن  تفعيل هذه الوسيلة يكونو .يعطيها مرتلة ليست لغريها

حسب – تيج، أو التنبيه عليها يف أثناء خطبتهمسألة من مسائل النوازل إن اح
 .-احلاجة واالقتضاء

، وميكن أن جيعل خطبة اجلمعة للقضايا العامة املهمة، الكلمات، والدروس .٢
 .والكلمات والدروس للتفصيل والبسط ملن رغب يف االستزادة

ا الفقهية واهليئات واللجان العلمية املتعلقة مب تعليق الفتاوى وقرارات اامع .٣
 .حيتاجه مجاعة املسجد، وميكن أن خيصص زاوية أو لوحة أو جملة حائطية لذلك

على مجاعة املسجد لتبقى معهم وليستفيد منها  توزيع أهم تلك الفتاوى .٤
 .أهاليهم يف بيوم

أنّ إمام املسجد طبيب قومه، ينبغي أن يتعاهدهم مبا حيتاجونه بالوسائل  :واخلالصة
  .املناسبة هلم
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  .ضوابط تعليم فقه النوازل: ب الرابعاملطل

ال شك أن فقه النوازل حيتوي على مسائل دقيقة، وقضايا عميقة، جتعل من املهم أن 
وإال فقد يصري الكالم فيه مضرا ال نافعا، وسأورد أبرز هذه اط تعليمه بضوابط وقواعد؛ حي

  :الضوابط
؛ فإنّ كثريا من الناس ال يعلم عدم خوضِ إمام املسجد وال غريِه فيما: الضابط األول

جيعلون إمام املسجد مفتيهم ومرجعهم يف أحكام املسائل النازلة م، وأئمة املساجد 
متفاوتون يف اإلملام باألحكام؛ فالواجب على إمام املسجد أن يتقي اهللا عز وجل وحيذر من 

و حال أكثر أئمة كما ه–القول على اهللا بغري علم، أو االجتهاد إذا مل يكن أهال له 
، أو احلكم بالعقل احملض، أو العاطفة اجلياشة؛ فإنّ القول على اهللا بغري علمٍ كبريةٌ - املساجد

من الكبائر، وجرمية من اجلرائم املنكرة، وكم من إمام أو داعية عرض نفسه للنار وسخط 
  .اجلبار بكلمة مل يلقِ هلا باال حرم ا حالال، أو أحلّ ا حراما

  .سن التأكيد على هذا هنا ألن مسائل النوازل مما يكثر فيه ذلك واهللا املستعانوحي
يف الفهم والعلم، فال حيدث العوام غري  املخاطبنيمراعاة مستوى : الضابط الثاين

املتعلّمني بدقيق املسائل ووعر املصطلحات، كما ال يكرر املثقّفني العارفني حبكم معلوم من 
  .كريا ال تعليماالدين ضرورة إال تذ

فال يشغلُ من جيهلون الواجبات املتحتمة عليهم تقدمي األهم، : الضابط الثالث
  .باملستحبات، وال يتكلّم عن املكروهات يف قومٍ جيهلون احملرمات

قبل غريه، فال حيدث أهل البوادي عن  مراعاة ما حيتاجه املخاطبون: الضابط الرابع
  .اء عن زكاة األسهمأحكام البورصة، وال الفقر

يف املسائل االجتهادية؛ فال جيعلُ احلديث يف  مراعاة اخلالف املعتبر: الضابط اخلامس
املسائل االجتهادية كاحلديث يف الثوابت والقطعيات، فليس من املناسب أن تكون لغة 

  .حتذيره من األسهم املشتبهة كلغة حتذيره من ربا البنوك
؛ فال حيسن أن حيمل الناس املقلدين ليه الفتوى يف بلدهمراعاة ما ع: الضابط السادس

على قولٍ خيالف ما يسمعونه من علماء البلد دون أن يبين هلم ما عليه الفتوى ووجهة قوله 
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  .أن يكون أهال لذلك، وأن يكون املقام حمتمال: بشرطني
س، لكن لو فإن يف إيرادها تشويش للنا عدم إيراد اآلراء الشاذّة،: الضابط السابع

  .انتشر قولٌ شاذٌّ خمالف لقطعي من قطعيات الشريعة تعين رده، وبيان خطئه
، فإذا كان اإلمام عاميا مقلّدا اقتصر أال يتجاوز اإلمام مرتلته العلمية: الضابط الثامن

على نقل كالم أهل العلمِ دون تزيد أو إضافة، وإذا كان طالب علم مستبصرا شرح كالمهم 
له وحنو ذلك، وإذا كان عاملًا جمتهدا اجتهد يف املسائل ورجح فيها، وأوردت هذا ومثّل 

الضابط حىت ال يظن إمام املسجد أن املطالبة بتعليمه فقه النوازل تعين مطالبته باالجتهاد فيها 
  .ما مل يكن أهال لذاك! وإبداء رأيه

من املوضوعات؛ فال  ريهأن ال يطغى احلديث يف فقه النوازل على غ: الضابط التاسع
حيسن باخلطيب إذا مسع أمهية فقه النوازل أن حيول منربه ملدرسة فقهية ختصصية، وإمنا يكون 

  .حديثه متنوعا يف كل جمال حيتج الناس إليه من وعظ ورقائق وفقه وتفسري وسرية وغريها
ليها يطول، هذا املوضوع، وشرحها والتمثيل عهذه بعض الضوابط اليت أراها مهمة يف 

  .لكن وضوحها أغىن عن الشرح والتمثيل، واهللا أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل
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  اخلامتة
  :أمحد اهللا الذي وفّق إلمتام هذا البحث، وأختمه بأهم النتائج، والتوصيات

  :فهي أهم نتائج البحثفأما 
 .العلم باألحكام الشرعية للوقائع املستجدة نوعا: هو فقه النوازل .١
إنقاذ األمـة  : ه النوازل من أهم العلوم ومن أهم ما يترتب على العناية بهأن فق .٢

من اإلمث، وإثبات صالح الشريعة للحكم يف كل شؤون احلياة، و قطع الطريق 
 .على املطالبني بتحكيم القوانني

نوازل لـيس   نوازل تتعلق باإلمام أو اخلطيب مباشرة، و: أنّ النوازل تنقسم إىل .٣
 .ر باإلمام أو اخلطيب وعنايته باألوىل آكدهلا تعلّق مباش

نوازل ال تقع إال يف  نوازل واقعة جبميع األماكن، و: وتنقسم من وجه آخر إىل .٤
 .أماكن معينة، وعنايته باألوىل وما يقع يف بيئته من القسم الثاين آكد

نـوازل   نوازل يكثر وقوعها وتكررها يف اتمع، و: وتنقسم باعتبار آخر إىل .٥
 .حدوثها، وعنايته باألوىل آكديقل 

جيب على إمام املسجد أن يتعلّم من فقه النوال ما حيتاجه يف نفسه، أو ما حيتاج  .٦
 .إليه غريه ممن لن يتعلم إال منه، ويكون فرض كفاية فيما سوى ذلك

ينبغي على اإلمام واخلطيب أن يعتين بتعلم فقه النوازل من خالل وسائل كثرية،  .٧
، األشرطة، الكتب، التواصـل  اقع اإلنترنت، الربامج الفقهيةمواالت، : منها

 .املباشر مع العلماء
دور األئمة يف تعليم فقه النوازل بالغ األمهية مل ولن يفقد حىت مع وجود وسائل  .٨

 .اإلعالم احلديثة
جيب على اإلمام واخلطيب وجوبا عينيا أن يعلّم مجاعته من فقه النـوازل مـا    .٩

 يكن مث من يعلمهم، وجيب وجوبا كفائيا إذا كان مث مـن  حيتاجون إليه إذا مل
يعلمهم، ويستحب تعليمهم ما ال حيتاجونه يف أنفسهم لكن حتتاجه األمة علـى  

 .وجه العموم
إمام املسجد طبيب قومه، ينبغي أن يتعاهدهم مبا حيتاجونه بالوسائل املناسبة  .١٠
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 .هلم لتعليمهم فقه النوازل
عـدم  : لنوازل اليت ينبغي أن يراعيها اإلمام واخلطيبأهم ضوابط تعليم فقه ا .١١

اخلوضِ فيما ال يعلم، مراعاة مستوى املخاطبني، تقدمي األهم، مراعاة ما حيتاجه 
املخاطبون، مراعاة اخلالف املعتبر، مراعاة ما عليه الفتوى يف بلده، عدم إيـراد  

ن ال يطغى احلـديث يف فقـه   اآلراء الشاذّة، أال يتجاوز اإلمام مرتلته العلمية، أ
  .النوازل على غريه من املوضوعات املهمة

 :وأما التوصيات، فأوصي يف اخلتام مبا يلي
إقامة دورات فقهية متخصصة يف النوازل لألئمة واخلطباء، يتم فيها تدريس فقه  .١

النوازل نظريا وتطبيقًا ببيان كيفية تعامل األئمة واخلطباء مع فقـه النـوازل،   
عض النوازل املهمة، وأن يتوىل املعهد العايل لألئمة واخلطباء إقامة هذه ودراسة ب
 .الدورات

تأليف كتاب خمتصر وجامع ألبرز النوازل اليت تكثر احلاجة إليها، ويراعـى يف   .٢
االختصار غري املخل، وسهولة األسلوب ووضوح العبارة، وتقسـيمه  : الكتاب

 .عقب الصالةعلى جمالس ليقرأها إمام املسجد على الناس 
مجع ما أمكن من اخلطب املتعلقة بفقه النوازل يف كتاب واحد ليسـتفيد منـه    .٣

 .اخلطباء، مث توفريها على شبكة اإلنترنت
تكرار هذا امللتقى العلمي بشكلٍ سنوي ليكون ملتقى للبـاحثني يف شـؤون    .٤

 .اإلمامة واخلطابة
  

خالصا، واهللا أعلم وصـلى اهللا   ويف اخلتام أسأل اهللا أن جيعل هذا البحث نافعا ولوجهه
 .وسلّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني

 


