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ـواِزِل 
ّ
ـة املغـعند فقه ِفقـُه الن ـالكيَّ

َ
 -جـواملنه ،صـائـوالخص ،ومـة في املفهـدراس -اربـةـاء امل

 عبد العزيز وصفي
 املغرب - حسن الثاني الدار البيضاء املحمديةجامعة ال –دكتوراه في الدراسات اإلسالمية 

ق مركـز البصائـر للبحـوث والدراسات ِّ
 منس 

 سطات -باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء أستاذ التربية اإلسالمية 

Wasfi22@gmail.com 

ول 
ّ
 أحمد أيت جل

 املغرب -جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء املحمدية -العلوم اإلسالمية ومقاصدها املنهجية واملعرفية -الدكتوراه باحث في سلك 

 سطات -أستاذ التربية اإلسالمية باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء 
Aitjaloul.a@gmail.com 

 امللخص:
ة املغاربة منذ القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر الهجري،  هدف البحث إلى بيان جانب من فقه النوازل عند املالكيَّ

مستكشًفا أهميته وخصائصه ومميزاته، وذلك من خالل الوقوف على نماذج تطبيقية لبعض أعالم املالكية، كاإلمام الونشريس ي 

 عالم املنهج املَتبع ملعالجة تلك النوازل الفقهية والتاريخية.وغيره، ثم بيان أبرز م

واستيعاًبا ألطراف املوضوع املدروس، ارتأينا أن نتناوله في شقين: شق نظري تأصيلي وآخر تطبيقي عملي، وذلك من خالل تقديم 

ز واألصالة فيها، وكيف تمَّ تكييفها وتنزيلها في بعض النوازل املرتبطة بالواقع املغربي في االجتهاد والفتوى والقضاء، وإبراز جانب الت ميُّ

 واقع املجتمع، مع بيان الجانب الفقهي والعمراني والحضاري فيها.

ـة املغاربـة  ،املذهب املالكي ،كتب النوازل  ،فقه النوازل  ،النوازل  ،فقه الكلمات املفتاحية: ـالكيَّ
َ
 تطبيقات نوازلية. ،فقهاء امل

 :املقدمة
 غدا منهمـًرا الح

ْ
اًجا، ال ينضب ماؤها؛ إذ ة تبياًنا له فأضحت سراًجا وه  نَّ  ومنهاًجا، وجعل السُّ

ً
ْرَعة مد هلل الذي أنزل القرآن شِّ

ـاًجا، سائَغ  ِّ  ثج 
جاًجا، فاستجلْت معالم األحكام، واستبان الحالل والحرام، وأثبتت صالحيتها لكل 

ُ
لًحا أ رياق ال مِّ ِّ

 
سًما كالت

ْ
زماٍن املذاق، َبل

 وأله
َّ

 إال
ٌ
 وللشريعة فيها حكٌم، وال تنزل نازلة

َّ
 إال

ٌ
بات مختلف األقوام، فال تجد حادثة

َّ
ل ومكاٍن، واستيعابها حاجات كل عصر ومتطل

  .(1)العلم والفقه فيها رأٌي وفهٌم 

د أنبيائه، وعلى الم على خيرة خلق هللا في أرضه وسمائه محمد بن عبد هللا؛ سي  الة والسَّ وأصفيائه، وكل من  آله وأصحابه والصَّ

ة منهم.  سار على نهجهم   أما بعُد:واقتفى أثرهم، وورث علم النبوَّ

 فمن ُس 
َ
ة وعظيم ُصنعه في كونه ودالئله على خلقه تعالى هللا نِّ ن ب األحداث واألهوال، وبعث األئمَّ

ُّ
: تعاقب الوقائع واألحوال، وتقل

ين ِّ
ة ك واملجتهدين املجدد  ظر فيها، وجنـي ثمرتها لفي تفسييواصلون النهار بالليل الجبال، أوتاًدا لألمَّ نصوص والنَّ

ُّ
جعلها سهلة املنال؛ ر ال

 و وال يكون ذلك إال لذ
ُ
أي الحصيف، امل  لعلم الشرع املنيف. ون كدرِّ ي الرَّ

ر عليه في حياته، سواء في الة ملح  وإنَّ العبد بحاجة ُملِّ  هذا  يقع عرفة أحكام نوازل عصره فيما يتكرَّ
َّ

عبادات أو املعامالت؛ لئال

ارين إال بالعمل بالوح سأل عنها يوم القيامة، وال سبيل للفالح في الدَّ
ُ
 بين أيدينا ال بدَّ أن ن

ٌ
قرآًنا  -يين فيما حرَّم هللا؛ إذ الحياة أمانة

ة جاة-وسنَّ مو واالرتقاء في جميع امليادين التي تكتنف حي ،؛ فهما طوق النَّ  اة اإلنسان.وَمْهَيُع النُّ

ِّ نازلة، فذ
ة املناسبة لكل  رعيَّ نوا أعمارهم وجهودهم لبيان األحكام الشَّ

َّ
لوا وملا كان األمر كذلك انبرى في كل زماٍن أعالٌم فحوٌل وط

َّ
ل

ِّ األمان، وبرهنوا على صالحية الش
ة إلى َبر  عاب، وأخذوا بيد األم  ِّ

 ريعة لكل زماٍن ومكاٍن.ـالص 

                                         
، ألبي الوليد ابن رشد، تقديم وتحقيق وجمع وتعليق: املختار بن طاهر وفتـاوى ابن رشـد، 20، صوالـّرِسـالة(، 7/271، للشافعي، )األمانظـر في هذا املعنى:  – (1)

لـيلي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط.  (.2/761م، )1987هـ/1407، 3التَّ
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رة ومن خالل هذه الرؤية ِّ
فت  ،الفاحصة املتبص  ِّ

 
فات وأعظم املوسوعات هاتالكتب األمَّ  مئاتأل ، وتنافست املذاهب في واملصنَّ

 
َّ
ة عظيمة وصلت إلى أبعد نقطة في أنحاء العالم، وال زال لتحقيق أعظم اإلنجازات ابق العلميـسهذا الت ى إلى تكوين ثـروة فقهيَّ ؛ مما أدَّ

ِّ شوٍق وإقباٍل ب الغرب يمتح منها إلى يومنا هذا
 .كل 

في مختلف املراحل الفقهية منذ القرنان الثاني  واألقضيات علم النوازل في وقد رافق هذه املادة الفقهية ظهور كتب ومصنفات 

 ُيستجدُّ من أحواٍل ما و  وأحداث، من وقائع اتوالثالث الهجريين؛ مما ساعد على نمو وحركية االجتهاد والفتوى في كل ما ينزل باملجتمع

ا الجتهاد املفتين داخل املذهب الواحد )أي داخل فقه املذهب(؛ ليراعي كل مفتي هم  ؛ وهو األمر الذي ترك هامًشا ُم ومالبساٍت  وظروٍف 

ت النَّ  صة التي يلزم اعتبارها ومراعاتها،ظروف النازلة واملالبسات التي تحيط بها، واألعراف الخا
 
وازل مستجيبة ملتطلبات ـوبذلك ظل

سهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم املتغيرة حسب الظروف واألقاليم، وبقي املسلمون يتحاكمون إلى شريعة هللا آمنين على أنفحياة ال

 .وأحوالهم في املعاش واملعاد وسائر مصالحهم

ق ما تقتضيه قواعد كل مذهب
ْ
دت طرائق املجتهدين من أتباع املذاهب في تأليف وتدوين هذه النوازل َوف دت وقد تعدَّ ، كما تعد 

ن ما لهاأسماء هذه النوازل م ة  ةوتزويدها بمادة غنيَّ  ،ةة والتاريخيَّ راء املادة الفقهيَّ ـادي في إثريَّ  ودورٍ  من أهميٍة  ن مكان آلخر، وهذا ُيبي  ثريَّ

 .من أيدي الناس أبًدا ينها وعطاؤها، وال تنتهي أبعادهامدادها، وال ينضب مع نقطعيال 

ة منصف  على عاقلوال يخفى  فات الفقهيَّ ة هي دِّ أن هذه املصنَّ وازليَّ ـريعة وقبولها  صلبة عامةوالنَّ ٌد لصالحية الشَّ ِّ
 
ورافد قويٌّ مؤك

ر والتجديد في  ِّ زماٍن ومكاٍن؛ ملا تحمله من فقه واقعي عمليللتطوُّ
، ومن صورة حقيقية عن مجريات ر مساير للعصر والتطوُّ  كل 

ة األحداث والتطورات التي عاشته ا املجتمعات اإلسالمية، وكيف تعامل الفقهاء العباقرة مع تلك املستجدات والنوازل بروح اجتهاديَّ

ة فريدة. رة، ونظرة موسوعيَّ ِّ
 مرنة متبص 

مولي ملا قام به ر الشُّ صوُّ ا من هذا التَّ
ً
ة في إنماء وازدها -عبر مختلف العصور  -فقه النوازل  وانطالق ة طالئعيَّ ر من أدواٍر رياديَّ

ة املغاربة تعريًفا عند فقهاء املال الخصب الوقوف على جانٍب مشرٍق من هذا الفقه البحث هذا حركة االجتهاد والفتوى، ُرمنا في كيَّ

ِّ خصائصه مصادره لبعض وتوصيًفا
 ه استناًدا إلى ، مع اإلشارة إلى نماذج منوأهم 

ُ
رجة في باٍب املند (1)لونشريس ي"، لعرِّب"املعيار امل

ة من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر  اإلشارة لبعضًيا وعمرانًيا، ثم دراستها فقهواحٍد، و  فة في الحقبة املمتدَّ
َّ
وازل املؤل كتب النَّ

 هجري.

ية موضوع البحث: : أهّمِ
ا
 أوًل

وازل، وأهميته قة بفقه الن 
 
قائق والفوائد والتنبيهات املتعل ـا تناول هذا العرض بعض الدَّ

َ
ـة املغاربـة، والتي عند فقهاء امل تنبع لكيَّ

ر   : اآلتيمن خالل التصوُّ

:
ا
ِّ سؤاٍل، وتوفير الحلول املناسبة لكل النوازل واملشكالت  أوًل

إظهار مرونة الشريعة اإلسالمية وقدرتها على تقديم الجواب عن كل 

ة طبيق عبر مختلف األزمنة واألمكنة.املستجدَّ  ؛ الش يء الذي يدلُّ على صالحيتها للتَّ

ا: فينـأهمية البحث في النَّ  ثانيا
َّ
ة الشريعة في عالقتها بأحوال املكل وازل تجسيد لواقعيَّ  وازل واملسائل املعاصرة عموًما، باعتبار أن فقه النَّ

باتهم وتساؤالتهم
َّ
 .ومواكبتها ملتطل

ا:
ا
وازل في إ ثالث وما ينزل بها من وقائع  صوى في معالجة قضايا األمةته القمختلف الدراسات القديمة والحديثة له أهمينَّ اعتبار فقه النَّ

ب بيان األحكام الشرعية املناسبة
 
ملا يطرأ داخل املجتمع من  ؛ فهو تجسيد واقعي عمليةجوبة الفقهي  واأل  وأحداث ومستجدات، تتطل

 
ُّ
  ة.ورات، ومن أحوال عادية واستثنائيبات وتطتقل

ا: د رابعا ات على  إن اختالف العادات واألعراف وتجدُّ وازل؛ هو معيار ُيستعان به في الحكم على العصر والواقع، وبه توزن املستجدَّ النَّ

 ضوء املصالح واملفاسد.

                                         
(1)

"، ألبي العباس أحمد بن يحيى الونشريس ي، من أكبر املوسوعات ة واألندلس واملغرباملعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوی علماء إفريقيَّ يعتبر " – 

ة،  ـرين من فقهاء املغرب واألندلس، باإلضافة إلى فتاويه الخاصَّ ِّ
 
مين واملتأخ ِّ

ة في املغرب، جمع فيه مؤلفه فتاوي املتقد  فات التي لها مكانة النوازليَّ وهو من املصنَّ

ة وغيرها حول املسلمين بالغرب اإلسالمي. -إلى يومنا هذا -قضاة في العصور الفائتة، وال يزال مرموقة عند الفقهاء وال  مصدًرا زاخـًرا باملعلومات الشرعيَّ

ه حسب ما جاء في مقدمته حوالي ربع قرن، من نحو عام  استغـرق في تأليفِّ
َ
ف ِّ

 
لى وفاة املؤلف عام هـ إ890 وفيما يتعلق بمكانة هذا الكتاب "أي: املعيار"، أنَّ املؤل

 هـ.914

(، تحقيق: محمد 1/89، للمهدي الوزاني، مقدمة التحقيق، )والنوازل الصغرى املسماة )املنح السامية في النوازل الفقهية(، ص ح، 1، جمقدمة املعيارانظر: 

 السيد عثمان.
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ا: نزيلي واعتبار املآل في بعديه املادي واملوضوعي، حيث ال تظهر قيمة هذا األ  خامسا ة للفقه التَّ طبيقيَّ وازل هي الصورة التَّ خير إنَّ كتب النَّ

الع الحقيقية من  ِّ
 
فوها. ومن هنا وجب االط

َّ
ة التي خل وازليَّ ة واملوسوعات النَّ خالل كتب الفقه املجردة فقط، بل من خالل فتاوى األئمَّ

وازلي لتكتمل الصورة عن هذا الفقه.  على نماذج من عمل املفتي والنَّ

ا:  بيان أحكام الشريعة اإلسالمية املرتبطة بواقع الحياةلدوره الكبير في نظًرا يعتبر فقه النوازل من أهم فروع الفقه اإلسالمي،  سادسا

 .(1)هو تنزيل أحكام الشريعة على الواقع الحياتي ليصبغه بصبغتها، ويجري عليه أحكامها باألساس دورهعامة في جميع مجاالتها، إذ إن 

ا:   البحث: مشكلةثانيا
  فقهإن دراسـة 

َّ
ة، والرجوع إلى تاريخهسـة أعالمـى إال بدراالنوازل عند املالكية وغيرهم ال يتات فاته التراثي 

 
، ليعرف مدى ه ومؤل

فهل لعلم النوازل . على التحاكم إلى الشريعة في حياتهم -سلًفا عن خلف -اهتمام العلماء بهذا العلم، ومدى حرص عامة املسلمين 

 منهج واضٌح يتمُّ من خالله دراسته واإلحاطة به ملعرفة خصائصه ومميزاته وأصوله؟

ا من
ً
ة إشكاليااملحوري  / اإلشكالهذا السؤال وانطالق  ت نوردها في التساؤالت التالية:ظهر لنا أنه تتفرَّع عد 

نة إلثبات سعة شريعة اإلسالم  علمإذا كان  .1 وكمالها وخلودها، وقدرتها على الحكم على كل  ومرونتهاالنوازل وسيلة متعي 

ر   ، فجديد، وتوجيه كل تطوُّ
َّ
  ؟اإلسالميته في التشريع ى أهميأين تتجل

ُ
اإلفتاء في االجتهاد في النوازل و  له الحقل خوَّ وَمن امل

 ؟فيها

 ؟وتطوره هواإلسهام في ازدهار  الفقه النوازليهل لفقهاء النوازل قديًما دور ريادي في إبراز مالمح  .2

رة والنازلة املتعينة، ويجعلونها مناط ون يراعون املالبسات التي تحيط بالفعل والحال الحاضوازليُّ ـوهل كان العلماء النَّ  .3

 التفريع؟

ة املغاربة فكي .4 ل علماء املالكيَّ  ؟الدقيق اإلسالمي لهذا الفقه السابقون  أص 

دين فيههؤالء الوهل كان  .5
 
رين في علم النوازل أو مقل ِّ

ا مقص   ؟لغيرهم علماء حق 

ا: أسبـاب اختيـار املوضـوع
ا
الث

ا
 :ث

ٍ رصي
ِّ بحٍث علمي 

عنا على اختيار البحث في هذا املوضوع عوامل إذا كان لكل  ٍن أسباٌب تستدعي إنجازه والقيام به، فإنَّ الذي شجَّ

ة نذكر من بينها اآلتي:  عد 

:
ا
؛ نظًرا ملا له من أهمية في اإلحاطة بالواقع الذي في حياته إنَّ الباحثين اليوم في حاجة ماسة إلى معرفة علم النوازل واالستنارة به أوًل

ل األحوال والظروف، وما ينتج عن ذلك من طروء عاشه  رات وتبد  املسلمون األوائل، واالستفادة منه فيما يقع ملجتمعاتنا اليوم من تغيُّ

 .املتشابكة املستجدات والنوازل 

ا: ية هذا الفقه الجليل )أي فقه النوازل( وجانب من محاسنه في مختلف مجاالت حياة البشرية ثانيا ِّ
 .مةبصفة عا بيان أهم 

ا:
ا
ة املعروضة عليهم. ثالث ة عند معالجتهم للقضايا املستجدَّ ة والفقهيَّ ة األصوليَّ

َّ
وازليين لألدل  إبراز مدى استصحاب العلماء النَّ

ا: ة املهمة وبأعالمها العظماء الذين خدموا هذا العلم خدمة جليلة منذ قرون طويلة. رابعا وازلية املغربيَّ عريف ببعض الكتب النَّ  التَّ

ا: محاولة اإلسهام في خدمة التراث املالكي في هذه البقعة من العالم اإلسالمي؛ هذا التراث الذي ال زال في حاجة إلى جهد كبير  خامسا

، ثم مذهب اإلمام مالك واألعالم الذين 
ً

واهتمام من طرف أبنائه، ومن ثم القيام بالحد األدنى الواجب علينا تجاه شرعنا الحنيف أوال

 .ءه طيلة القرون املتعاقبة ثانًياحملوا لوا

ا: ة  سادسا عط العناية األندلسية( املغربية)إنَّ كتب النوازل والفتاوى املالكيَّ
ُ
ل املذهب في  الالزمة لم ت ِّ

 
ها تمث التي تستحقها، خاصة وأنَّ

ته وظهوره أو فترات ضعفه وضموره. طبيقي سواء في فترات قوَّ  جانبه التَّ

راسـات ال ا: الّدِ
ابقـة:رابعا  سَّ

ُق 
َّ
له من إضافة نوعية لحقل الدراسات اإلسالمية والتاريخية واالجتماعية، ونظًرا ملا يتعل

 
نظًرا ألهمية املوضوع املبحوث وما يشك

وازل عموًما من جوانب إيجابية تاريخًيا واجتماعًيا واقتصادًيا وعمرانًيا ودينًيا وثقافًيا، فقد تناولته أقالُم الباحث ين والعلماء بفقه النَّ

أليف، وصار لزاًما على من يريد بحثه من جديد أن يتناوله من جوانب وزوايا جديدة  صنيف والت  حقيق والت  بالبحث والدراسة والت 

ريف.
َّ
ة ُيثري بها هذا املوضوع الط ل بذلك إضافة نوعيَّ

 
 وفريدة لم ُتطَرق من قبل؛ لُيشك

                                         
(1)

 .8ور الدين أبو لحية، ص ، لنالنوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معهاانظر في هذا السياق:  – 
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ـوا قـُه الن  ة واإلفادة، مع االستعانة ولهذا ارتأينا أن نتناول بحث "فِّ ـة املغاربة" من زاوية نرى فيها بعض الجد  ـالكيَّ
َ
زِّل عنـد فقهاء امل

 فيما يخدم البحث. وغيره )رحمه هللا تعالى( بنماذج من نوازل "معيار" الونشريس ي

بعض المست كونها  ؛ا، وهي أبحاث لها مكانتهمعينةالتي تناولت املوضوع من زوايا  بحاثواأل  الدراسات أسعفتنا بعضوقد 

 .اودراسته ابحثهب التي قمنا الجزئيات

ة دراسة بعض النماذج التطبيقيَّ  وألم نجد من أفرد هذا املوضوع في بحث مستقل،  لكن الذي نشير إليه في هذا املقام: هو أننا

هذه إحدى الصعوبات التي اعترضتنا في و  ها الفقهية والحضارية والعمرانية،أهميت األصول املعتمدة عليها، إضافة إلى بيان مع بيان

تب في فقه النوازل عامة -ما أمكن -كتابة هذا املوضوع، وقد حاولنا االستفادة 
ُ
تب حول فقهاء املالكية في الغرب اإلسالمي مما ك

ُ
، وبما ك

وازل تأليًفا وتصنيًفا ودراسة، وذلك ق أهدافه من خالل خدمتهم لفقه النَّ  .ميهومرا بما يخدم البحث ويحق 

ا: منهج البحث:  خامسا
ره خالل وذلك ؛ التاريخي اًلستقرائي املنهج يتمَّ فيه توظيفاقتضت طبيعة املوضوع املبحوث أن  ع فقه النوازل وتطوُّ لتتبُّ

عنى ب -قدر املستطاع –، وذلك لإلتيان املاضية عصور ال
ُ
ة التي ت وازليَّ نات النَّ نته تلك املدوَّ فتوى واالجتهاد في فقه والهذا العلى كل ما تضم 

ت االستعانةالشريعة اإلسالمية، وقد   لبعض القواعد والنصوص ووجهات النظر في جوانب البحث. بالوصف والتحليل تم 

 :التي يجب التنبيه إليها ما يليببعض الخطوات املنهجية لتكتمل صورة البحث، ومن تلك األمور  االستعانةوقد كان لزاًما 

 صلية فيما تناوله البحث من مسائل وأحكام وقواعد ونصوص.الرجوع إلى املصادر األ  .1

 إسناد اآليات إلى مواضعها في الكتاب العزيز، وذلك بذكر اسم السورة وترقيم اآلية الكريمة. .2

م يكن فيهما وال في بتخريجه، وإذا ل تم االكتفاءتخريج األحاديث النبوية، فإذا كان الحديث وارًدا في الصحيحين أو أحدهما  .3

ر دهما يتمُّ أح ة.تخريجه مما تيس   من كتب السنَّ

والعلماء من أهل  واألئمة األربعة -رض ي هللا عنهم -نا الصحابة األعالم الواردة أسماؤهم في املتن، وقد استثنيبعض التعريف ب .4

 ظر املعاصرين.ـالفقه والبحث والنَّ 

ة البحث:
َّ
ا: خط  سادسا
 هجية التالية:في معالجة محاور البحث الخطة املن نااعتمد

مة ابقـةوقد : املقّدِ راسـات السَّ ِّ
 ومنهج البحث. اشتملت على أهمية املوضوع وإشكاليـة البحث وأسبـاب اختيـار املوضـوع والد 

ر املنهجي واملصطلحات املرادفة تم التطر ق فيه للتعريف بفقه النوازل  املبحث األول: صوُّ  :التالي، وذلك في أربعة مطالب َوفق التَّ

 ا.ا  ملطلب األول: حقيقة الفقه لغة واصطالحا

 .ا  املطلب الثاني: النوازل لغة واصطالحا

 .ا ازل" باعتباره لقبا  املطلب الثالث: "فقه النوَّ

 .وازل
َّ
 املطلب الرابع: املصطلحات املرادفة للن

 وهي: فيه على إبراز أهمية كتب النوازل، وذلك من خالل أربعة مطالب فتم  االقتصاري: املبحث الثان

 .ا ة فقهيا  املطلب األول: أهمية الكتب النوازليَّ

 .ا نيا ة تديُّ  املطلب الثاني: أهمية الكتب النوازليَّ

 .ا ة تاريخيا  املطلب الثالث: أهمية الكتب النوازليَّ

 .ا ة اجتماعيا  وفي املطلب الرابع: أهمية الكتب النوازليَّ

ة ألربع نإلى املبحث الثالث، وقد تناولنا فيه -بعد ذلك -دلف لن ة من كتاب "املعيار املعرب": دراسة تطبيقيَّ ، مندرجة وازل فقهيَّ

ازلة، ثم ببيان أصول اإلفتاء املعتمدة  ضمن "باب البيوع"، فجاء ذلك في أربعة مطالب، أفردنا لكل نازلة مطلًبا تم استهالله بسرد النَّ

ة امل لنختمهفيها،  اريخيَّ ة والتَّ  شتملة عليها.بذكر أهم الفوائد العمرانيَّ

ا سردً ضم  مطلبين، األول  "، فقد اشتمل علىببليوغرافية بأهم كتب النوازل املغربيةسيماءه " الذي جعلنا الرابع وفي املبحث

قراءة وصفية لهذه الببليوغرافية من خالل رسٍم بياني واصٍف لاملطلب الثاني في حين خصصنا  هذه الكتب مرتبة ترتيًبا زمانًيا، ألبرز 

ة -التأليف  لنسب
َّ
بت مع تذييله  -كثرة أو قل

 
  بخالصة واستنتاج.حسب كل قرن من القرون املذكورة في الث

لها انَّ ضمَّ البحث بخاتمة  ناثم ختم  إليها. ناأهم النتائج والخالصات التي توص 
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به  ويرفع كريم، وأن ينفعالاًبا لوجهه ة بهذا العمل، وأن يـكتبه خالًصا صو األم  سأل هللا العظيم أن َينفع ، نتام هذه املقدمةوفي خ

به، أو كل من ساهم فيه ِّ كلمة. من قريب أو بعيد، بكثير أو قليل كاتبه وكل من قرأه، أو صوَّ
 ولو بشق 

ا. ا كثيرا م تسليما
ّ
ا محمد وآله وصحبه.. وسل

َ
دن ى هللا على سّيِ

َّ
 وّصل

ـوازل  املبحث األول:
َّ
عريف بفقه الن

َّ
 الت

قيقته وكنهه، ومن ثم ه وبيان حدودأي علم وسبر أغواره وبيان أصوله وفروعه وحيثياته، ال بدَّ من ضبط حقبل الدخول في 

ُل ما ا عند  -في اللغة واالصطالح  -" لغة واصطالًحا مقتفين في ذلك أثر أهل الفن فقه النوازل به هذا البحث بيان حقيقة " ناستفتحفأوَّ

ب من جزأين من املص
 
ب بتعريفهم ملا ُرك

َّ
ة، حيث جرت عادتهم على تعريف املرك  الوقوف على أجزائه ثم تعريفه ككلطلحات العلميَّ

 باعتباره لقًبا.

وازل عبر املحاور التالية:  وبناًء على هذه النظرة املنهجية، فقد كشفنا لثام فقه النَّ

  :تعريف الفقه لغة واصطالًحا.املطلب األول 

  :وازل لغاملطلب الثاني  ة واصطالًحا.تعريف النَّ

  :تعريف فقه النوازل باعتباره لقًبا.املطلب الثالث 

ا: املطلب األول   تعريف الفقه لغة واصطالحا

: تعريف الفقه لغة:
ا
 أوًل

َساِني )}: عليه السالم. قال تعالى حكاية عن موس ى العلم بالش يء والفهم لهبمعنى:  اللغة في يأتي الفقه ِ
ّ
ن ل  ّمِ

ا
َدة

ْ
ْل ُعق

ُ
( 27َواْحل

ْوِلي )يَ 
َ
ُهوا ق

َ
ق
ْ
 .(1){(28ف

ا مَّ ِّ
يًرا م  ثِّ

َ
َعْيُب َما َنْفَقُه ك

ُ
وا َيا ش

ُ
ال
َ
، (2)َتُقوُل{ ويأتي كذلك بمعنى: دقة الفهم، ولطف اإلدراك، ومعرفة غرض املتكلم، قال تعالى: }ق

ا{
ً
يث اُدوَن َيْفَقُهوَن َحدِّ

َ
 َيك

َ
َقْومِّ ال

ْ
ءِّ ال

َ
ُؤال

َٰ
َمالِّ َه

َ
 .(3)وقال سبحانه : }ف

"هـ(395)ت. بن فارس قال ا هِّ مِّ بِّ
ْ
ل عِّ

ْ
ْيءِّ َوال

َّ
ْدَراكِّ الش  ى إِّ

َ
يٌح، َيُدلُّ َعل ٌد َصحِّ ْصٌل َواحِّ

َ
َهاُء أ

ْ
 َوال

ُ
َقاف

ْ
َفاُء َوال

ْ
 .(4): "ال

حدة املرامي والغايات -من حيث اللغة -" إذن فمادة "الفقه  الالت ومتَّ ِّ
 . تدور على: الفهم، واإلدراك، والعلم؛ وهي معاٍن متقاربة الد 

ا:  ا:تعريف ثانيا  الفقه اصطالحا

ِّ وأقوالهم فيما يخص تعريف "الفقه" اصطالًحا، وهذه بعض تعريفاتهم نسوقها على سبيل 
لقد تقاربت عبارات أهل الفن 

مثيل ال الحصر وفق اآلتي:    التَّ

بكي )ت.  .1 ه: 756يقول اإلمام السُّ ه بأنَّ ِّ
ة العم))(هـ في بيان حد  ة املكتسبالعلم باألحكام الشرعيَّ ة (5)ليَّ فصيليَّ تها التَّ

َّ
 . (6)((من أدل

ة تعريفات ملصطلح "الفقه" قارًنا ذلك بإبداء ما عنَّ له من مالحظات 885وذكر اإلمام عالء الدين املرداوي )ت.  .2 (هـ عدَّ

ة ))وإشكاالت، وفي ذلك يقول:  ة الفرعيَّ رعيَّ ه نفس األحكام الشَّ و  الذي اختاره ابن  مفلح، : وهو أظهر، وه-وأعقب بقوله -إنَّ

ل به إليها (7)((وابن قاض ي الجبل، والعسقالني، وجمع كثير ، ثم فرَّق بين الفقه الذي هو  نفس األحكام والعلم الذي يتوصَّ

ة ال يكون جنًسا ))فقال:   في املاهيَّ
ً

 في ماهيته، وما ليس داخال
ً

هإذ العلم أو املعرفة بالفقه غير الفقه، فال يكون  داخال ِّ
 .(8)((في حد 

وكاني )ت.  .3 مة الشَّ
َّ

فه العال ة باالستدالل))( بقوله: هـ1250بينما عرَّ فصيليَّ ة عن أدلته التَّ رعيَّ  .(9)((العلم باألحكام الشَّ

                                         
 .28-27( سورة طه، اآليات:  1)

(
2
 .91( سورة هود، اآلية:  

 .78( سورة النساء، اآلية  3)
(4)

(، والقاموس املحيط، للفيروز آبادي، مادة 5/3450(، ويراجع في بيان معنى "الفقه" أيًضا: لسان العرب، مادة "فقه"، )4/442مقاييس اللغة، مادة: "فقه"، ) - 

 .1250فقه(، ص: )
حقيق.  -(5)    لإلشارة هنا، نجد البعض يذكر مصطلح "املكتسبة" بدل "املكتسب"، وهو لفظ مرجـوح؛ ألن "املكتسب" صفة للعلم ال األحكام على التَّ
(6)-

 . 50مهيد في تخريج الفروع على األصول، ص (، واإلسنوي في: الت1/15(، وهو عين ما قاله الزركش ي في كتابه: البحر املحيط )1/28اإلبهاج في شرح املنهاج ) 
 (.1/163التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ) -(7)
 (.163/ 1املصدر السابق، ) -(8)
(9)

 (.1/17إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، ) -
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ه:  عريف القائل بأنَّ ِّ الفقه ومعناه، هو التَّ
ة باألحكام العلم))وعليه فاملشهور عند عامة الفقهاء في حد  رعيَّ

َّ
 من املكتسب ةالعمليَّ  الش

تها
َّ
ة أدل فصيليَّ  .((التَّ

وازل "تعريف  املطلب الثاني:
َّ
 في اللغة واًلصطالح "الن

 :
ا
وازل في اللغة:تعريف أوًل

َّ
 الن

؛ فهي نازلة. جاء في "لسان العرب"، البن منظور:  ،النوازل: على وزن فواعل
ً

زوُل: الحلول، وقد نزلهم، ونزل ))من نَزل ينزِّل نزوال
ُّ
نزل: الن

، والنازلة: الشديدة تنزل بالقوم، وجمعها النوازل 
ً
زِّال

ْ
 وَمن

ً
َزال

ْ
 وَمن

ً
 .(1(()عليهم، ونزل بهم، ينزل نزوال

وازل: ة(2)جمع نازلة فالنَّ ازلة: الشدَّ  .(5)من شدائد الدهر (4)أو الشديدة (3)، والنَّ

ديدة م393وقد عرَّف الجوهري )ت.  ازلة: الشَّ وازل" فقال: "النَّ هر تنزل بالناس"هـ( "النَّ  . (6)ن شدائد الدَّ

ا: تعريف  ا:ثانيا وازل اصطالحا
َّ
 الن

وازل" واختلفت حتى صارت من االصطالحات الخاصة بكل مذهب.  الالت "النَّ دت دِّ  -ففي استخدام الفقهاء القدامى تعدَّ

ِّ ُيطلُق  -الحنفية خاصة
 
ا ُسئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية على "الفتاوى والواقعات"؛ وهي مسائل استنبطها املجتهدون املتأخ

 َ
رون مل

مين، وهم أصحاب أبي يوسف )ت.  ِّ
   .(7) وغيرهمهـ(، وأصحاب أصحابهما، 189هـ(، ومحمد بن الحسن )ت. 182عن أهل املذهب املتقد 

وازل" بأنها: "الواقعات؛ وهي مسائل استنبطها املجتهدون 1252يقول ابن عابدين )ت.  رون ملا ُسئلوا عن هـ( في وصف "النَّ ِّ
 
املتأخ

مين"  (8)ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل املذهب املتقد 

ة  ق وُيراد بها:  -في بالد األندلس واملغرب العربي خصوًصا -بينما في اصطالح املالكيَّ
َ
ها ُتطل ل فيها ))فإنَّ القضايا والوقائع التي َيفصِّ

وازل بهذا االصطالح تأتي بمعنى األقضية، وهي نوازل األحكام من املعامالت املالية، واإلرث، ونحو  القضاة طبًقا للفقه اإلسالمي. والنَّ

ق 
َّ
  .(9)((وتقع فيه خصومة ونزاع بالحقوق ذلك مما يتعل

دائد العويصة التي ُيشرع لها القنوت رع بالشَّ وال )). يقول اإلمام الشافعي: (10)هذا ويرتبط لفظ "النازلة" عند اإلطالق في الشَّ

هن إن شاء اإلمامق
ُّ
لوات كل  فيقُنت في الصَّ

ٌ
بح، إال أن تنزل نازلة لوات إال الصُّ   .(11)((نوت في ش يٍء من الصَّ

 أن
َّ

ازلة يراد بها: إال ائع عند الفقهاء عامة، أنه عند إطالق النَّ م اجتهاًدا، وبيان الجديدة التي تستلز  (12)املسألة أو الواقعة الشَّ

 ع الجديدة التي لم يرد فيها نص أو َسْبُق اجتهاد. أو الوقائ حكم مناسب لها

ا
ً
 : مصطلح "النوازل" عند الفقهاء املعاصرين:ثالث

ارسين  تقدمون فكما عني العلماء امل وازل تعريًفا ودراسة، وتصنيًفا وتأليًفا، فكذلك الشأن بالنسبة للعلماء املحَدثين والدَّ بالنَّ

 ريفها:تع في ذكروهمما و والباحثين املعاصرين، 

فها الدكتور/ وهبة الزحيلي .1 ارئة على املجتمعهي )): بقوله عر 
 
ات الط د  املسائل أو املستجد  ع األعمال وتعقُّ بسبب توسُّ

دة  ِّ
دةاملعامالت، والتي ال يوجد نصٌّ تشريعيٌّ مباشٌر، أو اجتهاٌد فقهيٌّ سابٌق ينطبق عليها. وصورها متعد  ِّ

ومختلفة بين  ومتجد 

ية اليماألقالبلدان أو  ِّ
 
 .(1)((الختالف العادات واألعراف املحل

                                         
(

1
 (.11/658( مادة )نزل(، ) 

 (.  2/915( املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ) 2)

(
3
 (، تحقيق: عبد الحميد هنداوي.9/47( املحكم واملحيط األعظم، ابن سيده، ) 

 (، ترتيب: عبد الحميد هنداوي.4/213(، وكتاب العين مرتًبا على حروف املعجم، للفراهيدي )6/4401( لسان العرب ) 4)

 (.5/442( معجم متن اللغة، أحمد رضا، ) 5)
(6)

حاح، ) - ِّ
(، واملصباح املنير، 6/4401(، ولسان العرب، مادة )نزل(، )5/417(، ويراجع أيًضا: مقاييس اللغة، مادة )نزل(، )5/1829انظر: مادة )نزل(، الص 

 (.30/482، وتاج العروس، للزبيدي، مادة )نزل(، )309للفيومي، مادة )نزل(، ص 
(7)

ر املختار، ) -  (.1/69رد املحتار على الدُّ
 (.1/69املصدر السابق، ) -(8)
ة، ملحمد بن حسن الجيزاني، ) فقه -(9) ة تأصيليَّ  (.1/21النوازل: دراسة تطبيقيَّ
(10)

 (.2/11(، وحاشية ابن عابدين، )1/435(، وشرح فتح القدير، )21/155(، ومجموع الفتاوى، )1/205انظر: األم، ) -
 (.1/205األم، ) -(11)
طلق على كل واقعة مستجدة كانت أو غير مستجدة، ثم  -(12)

ُ
إن هذه الواقعة املستجدة قد تستدعي حكًما شرعًيا وقد ال تستدعيه، بمعنى: أنها قد تكون الوقائع: ت

ة. ة وقد ال تكون ملحَّ  ملحَّ
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م الفقيه، فيستخرج لها حكًما )): هيالدكتور/ أنور محمود زناتي وبتعريف  .2 الواقعات واملسائل املستجدة التي تنزل بالعالِّ

 .(2)((شرعًيا

ق املعنى املراد بالنازلة من حيث كونها: مستجدة، وواقعة، ويصل الفق
َّ
يه بها إلى استخراج الحكم الشرع وهو بهذا التعريف دق

 لها.

ة لم تعرف من قبل، ولم يتطر ق إليها الفقهاء بأي شكل من  "النازلة"وينصرف الذهن عند إطالق مصطلح  إلى حادثة مستجد 

ة التي يعيشها الناس. ل األحداث الحي 
 
 األشكال، وتمث

وازل تشترك في أم (3)من خالل هذه التعريفاتو  ُن أنَّ النَّ زها عن غيرها وهي:يتبيَّ ِّ
 وٍر ُتمي 

رة؛ وهذه املسائل أي الحلول والحصول ال االفتراض الوقوع: .1 ، بمعنى: أن النوازل ال ُتطلق على املسائل االفتراضية املقدَّ

 االفتراضية نوعان: إما مسائل مستحيل وقوعها، وإما مسائل يبعد وقوعها.

ة: .2 تختصُّ  إذنأي عدم وقوع املسائل من قبل؛ فالنوازل  ،نصٌّ أو اجتهاٌد مسبق وهي التي لم يسبق وقوعها، ولم يرد فيها الجدَّ

 بنوٍع من الوقائع وهي املسائل الحادثة التي ال عهد للفقهاء بها، حيث لم يسبق أن وقعت من قبل.

ة: .3 دَّ ِ
ّ
ظر الشرعي الش ة من جهة النَّ حَّ   .(4)أي أن تستدعي املسألة حكًما شرعًيا، بحيث تكون ُملِّ

ن املصطلح )أي فقه النوازل(؛ باعتباره لقًبا، وهو ما تمَّ تناوله فيوب  عد استجالء املعنى اللغوي واالصطالحي للنوازل، بقي لنا أن نبي 

 املطلب املوالي.

ا املطلب الثالث:  تعريف "فقه النوازل" باعتباره لقبا
ة املختلفة، ولهذا ال نجد له في تراثنا  بما أن "فقه النوازل" لم يكن باًبا من أبواب الفقه املعتمدة، وإنما كان ضمن املباحث الفقهيَّ

ا دقيًقا مثلما نجد ذلك في سائر املسائل واألبواب.  الفقهي تعريًفا خاص 

ٍ جامٍع مانٍع لهذا الفقه )أي
ظر ملًيا لم نقف عند العلماء األوائل على تعريٍف علمي  ، فقه النوازل(، باعتباره لقًبا وبإنعامنا النَّ

عت ألفاظهم ومبانيهم د رين الذين تنوَّ ِّ
 
هنا بعض ما ذكره العلماء والباحثون ون مقاصدهم ومعانيهم، ولهذا نذكر بخالف املتأخ

 ِّ
 
رهم له: ـاملتأخ  رون مما يمكن أن يستنتج من خالله تصوُّ

اس قلعجي وصديقه حامد صادق قنيبي بأنه:   .1 فه الدكتور/ رو   .(5(()حكم شرعيالحادثة التي تحتاج إلى ))عرَّ

فه الدكتور/ بكر   .2 ة، والحادثة املشهورة بلسان العصر باسم ))أبو زيد بأنه: بن عبد هللا وعرَّ الوقائع واملسائل املستجدَّ

 .(6(()النظريات والظواهر

ادي بقوله: "هي: تلك الحوادث والوقائع اليومية التي تنزل بالناس وتحتاج إلى   .3 فه الدكتور/ الحسن العبَّ جهون وعرَّ حكم، فيتَّ

 .(7)للبحث عن الحلول املناسبة لها"

فه الدكتور/ نسيم حسبالوي فقال:   .4 ساؤالت التي أجاب ويجيب عنها الفقيه عبر ما يسمى بـ "الفتاوى"، هذه ))وعرَّ
َّ
هو تلك الت

ساؤالت املنبعثة من الناس بمختلف مشاربهم ومستوياتهم، سواء كانت مشافهة، أو بواسطة، أو عب
َّ
 .(8)((ر الكتابةالت

مسماني، فاعتبره أنه:   .5 فه الدكتور/ محمد التَّ ا ينزل بالناس من وقائع ومسائل يطلب حكم الشرع ))وعرَّ أجوبة شرعية عمَّ

نه من  فقه النوازل:))وفي موضع آخر قال عنه أيًضا: ، (9)((فيها ِّ
 
ازلة ومباشرته لها مباشرة ُتمك وازلي في النَّ هو نظر الفقيه النَّ

 .(1)((ل الحكم عليهاتنزي

                                                                                                                         
 .9انظر: سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات املعاصرة، ص -(1)
، معجم لغة الفقهاء، وانظر: 122هـ، ص1432(، 284، مجلة البيان، العدد )ب واألندلسكتب النوازل مصدراا للدراسات التاريخية والقانونية باملغر  -(2)

، لعبد الناصر أبو البصل، بحث منشور ضمن كتاب "بحوث في دراسات فقهية واملدخل إلى فقه النوازل ، 441محمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي، ص 

 (.2/602في قضايا فقهية معاصرة"، )
(3)-

 فات أخرى كثيرة استغنينا عن ذكرها في هذا املقام؛ ألنها تصبُّ في نفس املقصد الذي سرنا فيه مع اختالف العبارات فيما بينها.هناك تعري 
 (.1/22، للجيزاني، )فقه النوازل انظر:  -(4)
 .471ص  ،معجم لغة الفقهاءانظر:  -(5)
(6)

 .8، ص فقه النوازل انظر:  -
 (.1/81بو الحسن الرماني )، أرسالتان في اللغةانظر:  -(7)
 .225م، ص 2012، مجلة الحكمة، العدد الثاني عشر، التاريخ وفقه النوازل بالغرب اإلسالمي: من البداية إلى عصر الونشريس ي -(8)
(9)

 .23م، ص 2013، مجلة اإلبصـار، فبراير اآلثار -الخصائص -فقه النوازل لدى علماء املغرب: الحقائقانظر:  -
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وازل هو: وبعد أن ُسقنا هذه األمثلة من التعريفات لهؤالء الباحثين املعاصرين، يظهر لنا أن  فقه النَّ

ات والحوادث التي تنزل بالناس  ة املالئمة للمستجدَّ نقيب عن الحلول و األجوبة الشرعيَّ ))العلم الذي ُيعنى بالبحث والتَّ

 سبُق اجتهاٍد((. والتي لم يِرد فيها نصٌّ أو 

 ولعل إطالق "النازلة" على "املسألة الواقعة" يرجع لسببين:

ةإما  .1 هل ملا يعانيه الفقيه في استخراج حكم هذه النازلة، ولذا كان السلف يتحرَّجون من الفتوى ويسألون:  ملالحظة معنى الشدَّ

 نزلت؟

 .(2)جهل حكمها تحلُّ بالفرد أو الجماعة؛ فهي مسألة نازلة يملالحظة معنى الحلول أو أنها سميت "نازلة"  .2

ابع: وازل"ملاملصطلحات املرادفة  املطلب الرَّ
َّ
 صطل  "الن

ت  لقد وردت عدة مصطلحات للداللة على مفهوم "النوازل"، وقد أطلق الفقهاء والدارسون على تلك املسائل التي استجدَّ

دت تعبيراتهم وتسمياتهم لهذا اللون من التأليف في الفقه. وكلها ُتطلُق بالناس في عصورهم املتتالية عدة ألفاظ ومصطلحات، كما تعدَّ 

التي اهتمت بتفاصيل شؤون الناس وحياتهم اليومية في مجاالت متعددة  (3)لُيراد بها نوع واحد من الكتب ذات املسائل الفقهية

 .(4)ونحوها من املوضوعات ،)عبادات، معامالت، سلوك...(

 ِّ
 تي ذكرها عدد من الفقهاء والباحثين نشير إلى اآلتي: التسميات ال ومن أهم 

 األجوبة أو الجوابات: .1

. وسميت بذلك؛ (5)ومفردها: إجابة أو جواب، وهو رديد الكالم ورجعه، يقال: أجابه عن سؤاله، وقد أجابه إجابة وإجاًبا وجواًبا

 .(6)ألن فيها أجوبة عن أسئلة وردت

اها بعض علماء األندلس بـ " الجوابات"؛ ألنها مسائل أجاب عنها العلماء بطلب من الناس، وقد شاع استخدام هذا وقد سمَّ

فات الفقهاء. ومن بين ا
َّ
فة في هذا املجال نذكر:لاللفظ )أي األجوبة( في مؤل  كتب املصنَّ

 (، وغيرها.هـ403بس ي )ت. هــ(، واألجوبة، ألبي الحسن علي بن محمد القا307األسئلة واألجوبة، ألبي حفص أحمد بن نصر الداودي )ت.

 الحوادث: .2

، ويقال: الحدث من أحداث الدهر: شبه (7)ومفردها: حادثة، وأصلها من الحداثة أو الحدوث، وهو ما كان على عكس القدم

 .(9)((الحوادث: هي النوازل التي ُيستفتى فيها))، قال الشيخ محمد البركتي: (8)النازلة

إذ هي مسألة حصلت لشخص أو أشخاص لم تكن من قبل؛ فهي جديدة على األقل بالنسبة  ؛ٌر ـومناسبة هذا املعنى للنوازل ظاه

 .(10)للمستفتي، وربما لعموم الناس

 املسائل، أو األسئلة، أو كتب األسئلة: .3

 ومسألة، يقال: سألته الش يء: بمعنى استعطيته إياه، وسألته عن الش يء: أ
ً

ي ومفردهما: مسألة أو سؤال، من سأله يسأله سؤاال

 .(1)استخبرته وطلبت معرفته، وهو املراد هنا

                                                                                                                         
 .م2001مارس  14القنيطرة،  -، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة بن طفيلنوازل في املـذهب املالكيفقه ال -(1)
ه، ضمن أبحاث مجمع الفقه اإلسالمي في املنامـة بالبحرين، الدورة سبل اًلستفادة من النوازل والعمل الفقهي في التطبيقات املعاصرة -(2) ، املحفـوظ بن َبـيَّ

م، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر 1998نوفمبر )تشرين الثاني(  19 - 14هـ املوافق: 1419رجب  30 - 25، في الفترة املمتدة من: الحادية عشرة

 بتصرف. 533م، ص 1998 -هـ 1419، 2(، ج 11اإلسالمي بجدة، ع )
 .128، عمر الجيدي، ص مباحث في املذهب املالكي باملغرب -(3)
(4)

 .20هـ، ص 1423(، 12 -11، مجلة الذخائر، العدد املزدوج )سالك التأليف في فقه النوازل بالغرب اإلسالميم -
 (.1/283، )لسان العرب -(5)
(6)

لندن، ص  -، محمد الحبيب الهيلة، مشاركة في ملتقى مؤسسة الفرقان مناهج كتب النوازل باملغرب واألندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين انظر: -

218. 
 (.2/31، مادة )حدث(، )لسان العرب -(7)
(8)

 (.2/797، مادة )حدث(، )لسان العرب -
 (.1/269، )قواعد الفقه -(9)
، محمد بن مطلق الـرميـح، رسالة ماجستير في الفقه، كلية الشريعة والدراسات النوازل الفقهية املالية من خالل كتاب "املعيار املعرب" للونشريس ي -(10)

 .30م، ص 2011 -هـ 1432اإلسالمية، جامعة أم القرى، 
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 أو تطلب فتوى، وبعضهم يسميها بـ "األسئلة"؛ بوسماها بعض العلماء القدماء 
 

املسائل؛ ألنها تتناول قضايا مطلوبة تطلب حال

ِّ عليها، ومن أشهر من ألف بهذا االسم: القاض ي أبو 
ل العلماء بالرد   الوليد بن رشد.ألنها أسئلة يطرحها الناس ويتكفَّ

 .(2)ووجه العالقة بين املسائل والنوازل: هو أن السؤال مطلوب في الشرع إلزالة الجهل، وبيان العلم

 . (3)وسميت بذلك؛ ألنها حدثت بعد أسئلة وردت على املفتين

 الوقائع أو الواقعات: .4

ازلة من صروف الده
، قال ابن عابدين: "الفتاوى أو الواقعات وهي: (4)رومفردها واقعة، وهي لغة: بمعنى نزل، وتعني: الداهية والن 

 .(5)مسائل استنبطها املجتهدون املتأخرون ملا سئلوا عن ذلك"

 .(6)أما في االصطالح: فهي الحادثة التي تحتاج إلى استنباط حكم شرعي لها، وقيل: هي الفتاوى املستنبطة للحوادث املستجدة

 .(7)ـور الواقعة ال املفروضةواملعنى املالحظ فيها: هي أنها من األم

 الفتاوى: .5

ن (8)بفتح الفاء، وبالياء، فُتضم، وهي اسم مصدر من: أفتاه في األمر؛ إذا أبانه له -بالواو -لغة: هي جمع فتوى  ، وأفتى العالم إذا بيَّ

 . (9)الحكم

 .(10)واصطالًحا: تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه

 .(11)دليل شرعي وقيل: هي اإلخبار بحكم هللا تعالى عن

 أو الغرب اإلسالمي عامة ولإلشارة هنا نجد أن أهل املشرق يستعملون لفظ )الفتاوى( بكثرة لهذا النوع من العلم، أما أهل املغرب

؛ حتى عُ وهو  ،غلبدرجوا عليه حتى الذي فيستخدمونه أيًضا، ولكن مصطلح "النوازل" هو 
ً

 زواـرفوا به وتميَّ ـاألكثر شيوًعا واستعماال

ِّ  فيه عن غيرهم
اني: حمد امة كتاب "النوازل الصغرى"، ملكما قال الدكتور/ عبد الكبير العلوي املدغـري في مقد  ... ذلك أن ))ملهدي الوز 

ة كبيرة، وخاصة في فقه النوازل التي برز فيها املغاربـة فه أسالفنا في املغرب من ثروة فقهيَّ
َّ
 .(12)((ما خل

ة خصوًصا ُتطلق في بالد األندلس واملغرب العربي على: وبناًء على هذا األساس فالن القضايا والوقائع التي يفصل »وازل في اصطالح املالكيَّ

 .(13)«فيها القضاة طبًقا للفقه اإلسالمي

ى أصحابها الجواب عن األ ومن املعلوم أن الكتب ا
 
 لتي يتول

َّ
 جوبـة في املأو التي تجمع األسئلة واأل  ارئةسئلة والوقائع الط

ُ
فتى فيها، سائل امل

ـوازل  ى عند املغـاربـة بـ "النَّ اني،  "تسمَّ هذه ي األحناف بينما يسم   نوازل عبد القادر الفاس ي، ونحوها،الهاللي، و  ونوازل مثل: نوازل الوز 

فات بـ ةوالبز   كما هو الشأن بالنسبة للفتاوى الهندية ،""الفتاوى  املصن   .وغيرها ازي 

                                                                                                                         
 (.11/319)لسان العرب  -(1)
(2)

ة"، ألبي سالم الُجاللي، و"ثالثمائة سؤال وجواب"، مل - حمد بن محمد الدوكالي ومن الكتب التي عنونت بهذا املصطلح: "املسألة اإلمليسية في األنكحة اإلغريسيَّ

 الفاس ي.
 .218لنوازل، ص انظر: مناهج كتب ا -(3)
 (.6/4895لسان العرب، مادة )وقع(، ) -(4)
 (.1/69رد املحتار على الدر املختار، ) -(5)
(6)

 .13 -12املعامالت املالية املعاصرة، محمد عثمان شبير، ص  -
 . 29النوازل الفقهية املالية من خالل كتاب "املعيار املعرب" للونشريس ي، ص  -(7)

 (.15/147لسان العرب ) -(8)

 .512(، ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة، ص 1/164(، وإعالم املوقعين )6/305(، وكشاف القناع )3/483انظر: شرح منتهى اإلرادات، ) -(9)

 (.15/147لسان العرب ) -(10)

 .32مباحث في أحكام الفتوى، عامر سعيد الزيباري، ص  -(11)

ة"، مطبوعات: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، ط. نظر: تقديمه لكتاب النوازل الصغرى املسم  ا (12) ة في النوازل الفقهي  اة: "املنح السامي 

(، تحقيق: املجلس العلمي بفاس، ونوازل املغاربة وأثرها في تطوير 1/256(، وراجـع أيًضا: كتاب النوازل، ألبي الحسن علي العلمي، )1/5م، )1992هـ/ 1412األولى، 

نة )الهند(، العدد الثامن، رجب ا  .222م، ص 2016هـ / أبريل )نيسان( 1437لفقه املالكي خالل العصر الحديث، د. علي مزيان، مجلة املدو 

، ونفس 22م، ص 1983نونبر  11 – 10نظر: الفتاوى والنوازل والوثائق في القضاء املغربي، عبد العزيز بن عبد هللا، مجلة امللحق القضائي، العدد التاسع، ا (13)

ه: الفتاوى والنوازل والوثائق"، منشور ضمن األعمال الكاملة لندوة  "اإلمام مـالك إمام دار التعريف أعاده الباحث في بحث له بعنوان: "القضاء املغربي وخواصُّ

  (. 2/239م، )1980هـ / 1400الهجرة"، فاس، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
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ح لفظ "الفتاوى"؛ ملا فيها من اإلبانة لألحكام الشرعية التي يجهلها املستفتي، مالحظة ملعنى الفتوى وقد أطلق على هذا املصطل

 . (1)اللغوي 

 بين الناس، ومن أمثلتها: الفتاوى الهندية، 
ً

ولعل إطالق اسم "الفتاوى" على "القضايا الفقهية املعاصرة" هو األشهر واألكثر تداوال

 ية، وفتاوى ابن حجر الهيثمي، وفتاوى الشاطبي، ونحوها.وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيم

 

 أو املعاصرة: ،املستجّدات، أو القضايا املستجدة .6

 أنهم فـي التعريف غالًبا ما يكتفون بتعريف النوازل دون 
 
اهتم  كثيٌر من العلماء والباحثين املعاصرين باملستجدات والنوازل، إال

 املستجدات. 

 نا نرى أنين لدى أهل االصطالح، ومن هنا فإن  مترادفيعتبران هما واحد، و  ويراد بهما معنىيطلقان " املستجداتو "النوازل  أنَّ  واملقرُر 

 املستجدات ُتطلق ويراد بها:

رة، ثم إن هذه املسألة الجديدة قد تستدعي حكًما شرعًيا وقد ال  جديدةكل مسألة  سواء كانت املسألة من قبيل الواقعة أو املقدَّ

ةتستدعيه ة وقد ال تكون ملحَّ   .(2)، بمعنى: أنها قد تكون ملحَّ

النوازل والوقائع الحادثة فـي العصر الحاضر، الجديدة فـي وقوعها أو فـي صورتها وحالها، مما لم ُيعرف لها حكٌم  هي)) وبمعنى آخـر:

 .(3)((فقهيٌّ سابٌق 

ات هي: املسائل الحادثة التي لم يكن  .(4)لها وجود من قبل وهذه املسائل يكثر السؤال عن حكمها الشرعي وبناًء عليه، فإن املستجدَّ

وازل املعاصـرة  .(5)وهي بهذا املعنى تعدُّ من املصطلحات املترادفة مع النوازل، وهي مما يغلب استخدامه في النَّ

وأضيف إليها  ،(7)هد ليحكم فيهويعرض على القاض ي أو املجت، (6): فهو جمع قضية، وهي األمر املتنازع عليه"القضايامصطلح "أما 

ات عند هؤالء، فتكون مرادفة للنوازل  ،؛ ألنها مسائل مستحدثة حديثة الوقوععند املعاصرين "املستجدة"   .(8)وهي بمعنى: املستجد 

اللة على ما ُيعرض على املحاكم من نوازل قضائيَّ  ة ومنازعات وُيذكر هذا املصطلح )أي القضايا( في بعض القضايا املعاصرة، وللد 

 .(9)واقعية

فات كثيرة ف املعاصرون في موضوع "القضايا املعاصرة" مصن 
 
ا يصعب حصرها ولقد أل فوه بهذا االسم نذكر:جد 

َّ
 ، ومما أل

اد،  ة معاصرة في املال واالقتصاد، لنزيه حم  ة معاصـرة، للسنبهلي، وقضايا فقهي  ة املعاصرة لقضايا فقهي   عليوموسوعة القضايا الفقهي 

 وغيرها.وس، ـالـلسَّ أحمد ا

 األحكام أو كتب األحكام: .7

ر قيل للحاكم بين الناس:  ومفردها: ُحكٌم؛ وهو لغة: املنع، يقال: حكمُت وأحكمت، بمعنى: منعُت ورددُت، ومن هذا التصوُّ

 .(10)حاكم؛ ألنه يمنع الظالم من الظلم

نت أحكاًما خاصة لحوادث خاصةوق ،(11)والحكم اصطالًحا: هو خطاب الشارع املفيد فائدة شرعية  .(1)د سميت بذلك؛ ألنها بي 

                                         
 .218ل، ص مناهج كتب النواز  (1)
 .3(، واملدخل إلى فقه النوازل، لعبد الناصـر أبو البصل، ص 1/160انظر في هذا السياق: املعجم الوسيط، أشرف على طبعه عبد السالم هارون، ) (2)

عامل الفقهي، عبد هللا الزبير عبد الرحمن، جامعــة الق -(3) كامل املعرفي في التَّ ات العصر ومظاهر التَّ ة، مركز بحوث انظر: مستجدَّ
 
ــرآن الكــريم والعلـوم اإلسـالميـ

ة، أبحاث املؤتمر العلمي العالمي الثاني حول "التكامل املعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون"، م بوي  ة النَّ ـنَّ م  11-9ن: القرآن الكريم والسُّ  -6 :هـ املوافق1430الـمـحــر 

 .4م، ص2009ينـاير  8

 .27سامة عمر سليمان األشقر، ص أل يا الزواج والطالق، مستجدات فقهية في قضا (4)

 (.2/919املدخل املفصل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل، لبكر بن عبد هللا أبو زيد، ) -(5)

 .365(، ومعجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس قلعجي، ص 2/796انظر: املصباح املنير، للفيومي ) -(6)

عرض على القاض ي أو القضاء للبحث وذكر ابن منظور في مادة )قض ى(  -(7)
ُ
أن القضية: هي الحكم، والقضايا األحكام. والقضية: مسألة يقع فيها النزاع، وت

 ( بتصرف.1/186والفصل فيها. انظر: لسان العرب، )

ل إلى فقه النوازل، ألبي البصل ، واملدخ92، ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة، للقحطاني، ص .425، ص معجم لغة الفقهاء نظر:ا -(8)

(2/603.)  

 ( بتصرف.2/638املدخل إلى فقه النوازل، ) -(9)

 (.12/141لسان العرب ) -(10)

 (.1/136إحكام األحكام، لآلمدي ) -(11)
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ة ق بأبواب األقضية واملعامالت املستجدَّ
َّ
 .(2)أو هي غالًبا ما تتعل

امومن كتب األحكام نذكر: 
َّ
، ألبي (3)كتاب أحكام ابن سهل، وكتاب جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتين والحك

 . رزلي وغيرهاـالقاسم البُ 

 العمليات: .8

مه 
َ
وس ي"، و"الرباطي"، و"الفاس ي"؛ الذي نظ ة، مثل: "العمل السُّ وهو مصطلٌح ال ُيستخدم كثيًرا، وقد انفرد به أهل املغرب خاصَّ

ما يجري به العمل في هذه األماكن خاصة، وهو قاصر عليها ال يجوز أن  ، أيهـ(، و"العمل الجبلي"1096عبد الرحمن الفاس ي )ت. 

 .(4)غيرها من بقية األقاليم األخرى يعتمد في 

 املشكالت: .9

ر عنها اإلمام شلتوت حيث قال:  ،(5)جمع مشكلة، وهي في اللغة: من أشكل، يقال: أشكل األمر: إذا التبس مشكالت ))وقد عبَّ

اها الدكتور/ محمد فاروق النبهان(6)((املسلم املعاصر التي تعترضه في حياته اليومية  .(7)في كتابه ، وكذلك سمَّ

ارسين املعاصرين، ومما نعتوها به: أنها نادًرا ما يوجد إجماع بشأن  والجدير باإلشارة
ا كبيًرا بين الد 

ً
أن تعريف املشكلة شهد اختالف

 
ً

د بشأن من سيتمُّ قبول تعريفه، أو عادة ما يتمُّ تعريف املشكالت بالنسبة لحلوٍل مملوكة فعال
 
 . (8)تعريفها، أو غالًبا ما يوجد عدم تأك

 فقه النوازل: .10

ي كثير من العلماء "القضايا الفقهية املعاصرة" فقه النوازل؛ وذلك ألنهم اعتبروا النازلة هي األمر الشديد الذي يقع  ِّ
وُيسم 

 ، وبيان حكمها الشرعي يعني فقه النوازل، فأطلق عليه هذا املصطلح، واشتهر استعماله عند فقهاء املغرب خاصة.(9)بالناس

فات النوازلية املشهو ومن بين امل رة في هذا الفن نذكر: نوازل محمد بن محمد بن عبد هللا بن الحسين الدرعي املشهور بالورزازي صنَّ

 .(10)هـ("1166الكبير )ت. 

 أهمية كتب النوازل في التراث اإلسالمـي املبحث الثاني:
وازل لوًنا جديًدا من املسائل لم يسبق حدوثها، كما يهدف ف عدُّ النَّ

ُ
قهها إلى اإلجابة عن األسئلة التي يطرحها الناس وتقديم ت

بات وطعم خاص تمتاز به، فيقبل 
ُّ
رات وتقل ق بحياتهم اليومية؛ إذ ال تخلو هذه األخيرة من تغيُّ

َّ
الحلول املناسبة للمشكالت التي تتعل

فون إليه ملعرفة كل جديد ولإلحاطة بالحلول املناسبة ملش بة. ومن ثم فإنَّ لكتب عليه الناس بشوٍق، ويتلهَّ
 
كالتهم وأحوالهم املتقل

دة،  ِّ
ية عظيمة في جوانب متعد  ِّ

وازل أهم  هي فما  .واالقتصادي  واالجتماعي والتاريخي والفقهي الدينيالجانب وعلى الخصوص: النَّ

  ؟مظاهر وتجليات هذه األهمية في تراثنا اإلسالمي

واز  املطلب األول:
َّ
ة لكتب الن  ل األهمية الفقهيَّ

تشتمل كتب النوازل الفقهية على أحكام فقهية وتشريعية وقانونية غزيرة في مختلف املجاالت الحياتية، تعود على الفقيه املفتي 

 واملجتهد الناظر في الوقائع املستجدة بالنفع والفائدة العظيمة، ويمكن إجمال األهمية الفقهية في النقاط التالية:

جاه وموقف ص ِ
ّ
: معرفة ات

ا
 احب الفتوى من النازلة، واًلطالع على أصوله التي اعتمد عليها في اجتهاده وفتواه:أوًل

                                                                                                                         
 .218، ص: مناهج كتب النوازل انظر:  -(1)

 .291يغة، صفقه النوازل عند علماء القرويين وأثره في الحركة االجتهادية، أمينة مز  -(2)
بع للمرة األولى بتحقيق الدكتور/ محمد الحبيب الهيلة، ونشرته دار الغرب اإلسالمي في بيروت سنة  -(3)

ُ
ص الجزء األخير 2002ط ِّ

م في سبعة مجلدات، وخص 

 للفهارس العامة.
، وسبل االستفادة من 348املذهب املالكي، لعمر الجيدي، ص بتصرُّف، وانظر أيًضا: العـرف والعمل في  290فقه النوازل عند علماء القرويين، ملزيغة، ص -(4)

 .9النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات املعاصرة، للزحيلي، ص
(5)

 (.11/357لسان العرب، مادة )شكل(، ) -
 انظر كتابه: الفتاوى: دراسة ملشكالت املسلم املعاصر في حياته اليومية العامة، املقدمة. -(6) 
 .392انظر كتابه: املدخل للتشريع اإلسالمي، ص -(7) 
 (8)

ان - طف محمد عبد هللا علي، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عم 
ُ
م، ص 2011األردن،  - انظر: التفكير اإلبداعي لدى املديرين وعالقته بحل املشكالت اإلدارية، ل

123. 
 (.5/1829لسان العرب، مادة )نزل(، ) -(9)
(10)

ت طبعه ونشره وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، الطبعة األولى، قام بدراسته و  -
َّ
 م.2016 -هـ 1437تحقيقه: ذ. عبد العزيز أيت املكي، وتول
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وم لحسن تطبيق األحكام على الواقع، كما أنه يغني الفقيه بعلم ـالسبيل األمثل للنهوض باألمة اإلسالمية والطريق األقفي ذلك و

ة اإلفتاء الستعلماء، فيجعله أكثر من سلفه من ال فادته بفتاوى من سبقه إذا كانت متطابقة مع النازلة املعروضة عليه، أو إتقاًنا ملهمَّ

 .أن يسلك منهجهم في دراسة نوازل عصرهم على نازلة عصره حتى يصل إلى استنباط الحكم الشرعي املناسب لها

ةوإذا أنعمنا النَّ  ، فقد استدلَّ الونشريس ي بأصل (1)جراءخريج أو اإل مدون على أصل التَّ يعت وجدناهم ،ظر في أصول اإلفتاء عند املالكيَّ

رو الفقهاء واملفتون في املذهب املالكي، وقد الحظنا أن أبا العباس لم يشذ عن هذا  ِّ
 
"القياس على النوازل"، وهو أصل اعتمده متأخ

فق التي أجاب عنها غيره على نوازل س تلكفي تعليقه على  اعتمًد هج، فقد أجاب عما ُعرِّض عليه من نوازل، ماملن ازلة و ابقة تتَّ النَّ

 .(2)"املعيار املعرباملعروضة في العلة والحكم، وذلك في مواضع مشهودة من موسوعته "

ا:   ومعرفة مدى جدواها وقابليتها للتطبيق على الواقع: ،اإلسهام في وضع األصول والضوابط اًلجتهاديةثانيا

ُل على الفقيه النوازلي عمله في استنباط ِّ
 عصره.األحكام الشرعية لوقائع  وهذا األمر ُيسه 

ا في كتب الفقه: ا أو ذكرا ة مما ًل نجد له أثرا ا: الوقوف على دقائق املسائل الفقهيَّ
ا
 ثالث

الفتاوى »ذلك أننا نجد في كتب إن االستفادة الفقهية تظلُّ في مقدمة ما يجنيه الدارس؛ ))يقول الدكتور/ إسماعيل الخطيب: 

ما ال نجده في كتب الفقه األخرى؛ وذلك نظًرا الرتباط تلك املسائل بوقائع الحياة وباملشكالت  من دقائق املسائل« النوازل و 

ة  .(3)((املستجدَّ

طبيقي العملي: عرُّف على الفقه التَّ ا: التَّ  رابعا

الع ودراسة إذ ال سبيل لذل ِّ
 
نزيك إال عن طريق االط ظري بالتَّ وازلية التي َدمجت الفقه النَّ ل العملي على واقع الناس هذه الكتب النَّ

أصيل للفقه. نظير والتَّ ة والفائدة املنشودة من التَّ مرة املرجوَّ
َّ
 املعيش، وهذا هو الث

في إحدى دراساتها فاطمة بلهواري  الدكتورة/قد أثبتوا هذه الحقيقة، ومما استخلصته  وال غرابة أن نجد من الباحثين املعاصرين

وازل للموضوع  حص ى، "يعكس أن فقه النَّ
ُ
ة ًل ت ق باملعامالت؛ ففائدته جمَّ ِ

ّ
قضايا ذات طابع نظري وتطبيقي، وبخاصة ذلك املتعل

 .(4)كالتعرُّف واًلستفادة من الفقه التطبيقي"

ا: البرهنة على مدى صالحية الشريعة اإلسالمية واألحكام الفقهية لكل زمان ومكان وملختلف األحوال واألوضاع، مع التدليل  خامسا

 ية هذه األحكام على القوانين الغربية واألحكام الوضعية.على أفضل

 
َّ
ِّ فاملجتمعات اإلسالمية التي حك

ولم  ،زة واستقرار نفس يمت الشريعة اإلسالمية في مختلف جوانب حياتها نعمت بحياة متمي 

هذا دليل عملي ملموس على  تعوزها أحكام هذه الشريعة الربانية عن إيجاد الحلول املالئمة ملستجدات حياتها كيفما كانت، وفي

ختلف األوضاع واملجاالت سياسية كانت، أو مل املستوعبة، وغنى أحكامها، وتنوُّع أصولها لكل املجاالت شمولية الشريعة اإلسالمية

 اقتصادية، أو اجتماعية، أو غيرها.

ا: احتواؤها على فتاوى لبعض العلماء الذين فقدت كتبهم وضاعت:  سادسا

ريهم العصريين جمعُت فيه من أجوبة )): عن سبب تأليفه ومنهجه فيه ""املعيارنشريس ي في مقدمة كتابه يقول اإلمام الو  ِّ
 
متأخ

ميهم ِّ
ه وطريقه، رغبة في عموم  ومتقد  ِّ

 
ده وتفريقه، وانبهام محل مما يعُسر الوقوف على أكثره في أماكنه، واستخراجه من مكامنه، لتبدُّ

 .(5)((النفع به، ومضاعفة األجر بسببه

                                         
(1)

د الذي التزم النظر في وحقيقته: أنه تخريج الفروع على الفروع. ويتقارب مصطلح "اإلجراء" مع مصطلحات أخرى ذات معان متقاربة يستعملها املجتهد املفي -

بة القول املخر ج نصوص إمامه، يستنبط منها ويقيس عليها، ويلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه. ولقد اختلف علماء املذهب املالكي في حكم "التخريج" ونس

ن غير مراعاة قواعد اإلمام بل يخرج على قواعده وقواعد غيره. إلى اإلمام؛ فأجازه عامتهم بشروط منها: مراعاة قواعد اإلمام الخاصة به، وأجازه اللخمي مطلًقا، م

 (،6/94) للحطاب الرُّعيني ومنعه مطلًقا ابن العربي، وابن عبدالسالم، وميارة الفاس ي، وهو ظاهر نقل الباجي. انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،

، وأحكام القرآن، 363وفتح الودود في شرح مراقي السعود، ملحمد يحيى الوالتي، ص  ،107وكشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، البن فرحون، ص 

(، والتنبيه على مبادئ التوجيه )قسم العبادات(، ألبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير، تحقيق ودراسـة: د. محمد بلحسان، 3/1212البن العربي، )

(1/164.) 
و العباس الونشريس ي في فتاوى املعيار املعرب، عفيفة خروبي، ندوة "املدرسة املالكية الجزائرية"، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف األصول التي استند إليها أب - (2)

 .497م، ص2009أفريل   16 -15 -14الجزائر،  -
 بتصرف. 75 - 73هـ، ص ص: 1416مضان ، ر 316أهمية النوازل في الدراسات الفقهية واالجتماعية والتاريخية، مجلة دعوة الحق، العدد  - (3)
 .84انظر: النص النوازلي للغرب اإلسالمي أداة لتجديد البحث في تاريخ الحضارة اإلسالمية، ص  -(4)
(5)

 (.1/1انظـر: ) – 
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ضح من النص أنه   األصيل، وال شرفاإلسالمي والعربي للحفاظ على تراثنا  النفيسة ال مناص من الرجوع لهذه الكتبوالذي يتَّ

ة لألمة اإلسالمية إال باألوبة إلى تاريخها العريق ومجدها العتيق.  وال عزَّ

كر  إن الذي
ُ
 باعتبار أن؛ عظيمة ة وفكرية واجتماعية وتاريخيةلهذه الكتب أهمية فقهية وتشريعي أنيدلُّ بجالٍء على هنا ذ

فات   بمثابة ميدان عملي نكتسب من خالله حسن الربط بين التنظير والتطبيق والفتاوى والقضاء هي النوازل  مصن 
ً

العملي وصال

د ا للحاضر املتجد 
ً
 .باملاض ي التليد واستئناف

دّينية لكتب النوازل  املطلب الثاني:
ّ
 األهمية الت

نية: ما كانت عليه املجتمعات اإلسالمية من تديُّ نقصد ب ديُّ عائر بالش جوانب حياتها، وكذا مدى اهتمامها في مختلف ٍن ـاألهمية التَّ

ة. ِّ
يني  ِّ

نية التي ارتبطت به،وال شك أن كتب النوازل تعكس صورة املجتمع  الد  ديُّ ًنا أهمية  يقول الباحث محمد زاهي التَّ ِّ
في هذا الصدد مبي 

فات هذه امل ةوأثرها صن  نستخلص من خالل النصوص العديدة التي ذكرها الونشريس ي في "املعيار" مدى )): في حياة املسلمين الديني 

 اهتمام املجتمع في املغرب اإلسالمي واألندلس باملساجد ومدى أهميتها في حياتهم الدينية؛ فهو يعطينا فكرة صحيحة عن حالة
الداخل، حيث يذكر أنه تم االهتمام بتزيين املساجد، وإمدادها باملاء للوضوء، وطالء جدرانها املساجد وما كانت تحتوي عليه من 

جاد والُحُصر، وتوفير زيت للوقود... ُرشها بالسَّ
ُ
 وف

ة حقيقة أخرى ذكرها )أي الونشريس ي( عن مدى اهتمام سكان املغرب اإلسالمي لتسهيل فريضة الحج إلى البقاع املقدسة، وذلك  وثمَّ

 .(1)((طريق إنشاء فضاءات الستراحة الحجاج... عن

ُن أن  الونشريس ي كان شاهًدا على مجريات األحداث التي شهده العصر واملجتمع املغربي واألندلس ي،  (2)فمن خالل هذا النص يتبي 

ني، وبالتالي فقد منحنا فكرة واضحة عن هذا الواقع، وقر ب الصورة جلًيا عن   هذا الجانب املهم.خصوًصا في الجانب التديُّ

 : قائلةأمينة مزيغة  ُتضيف الدكتورة/وفي السياق نفسه 
إن معايشة الفقيه لكل املستجدات، جعلته ُيفتي في نوازل دقيقة وآنية تمسُّ جوانب مختلفة من حياة أفراد املجتمع، ))

ؤ عليهاوهذا دليٌل على حرص الناس على معرفة الحالل والحرام، والوقوف عند حدود الشرع، وع  .(3)((دم التجرُّ

اتها أن من له مسكة عقل ال يمكن أن ينكر أن النوازل تحمل في عباراتها وإشاراتها مما سبق: نستفيد إذن ما يفيد في إبراز  وبين طي 

ـن  ة و املجتمعات كل مجتمع من مقياس تدي   اإلسالمية في العصور السابقة. العربي 

 تب النوازل األهمية التاريخية لك املطلب الثالث:

ن ذلك  عتبر كتب النوازل الفقهية من املصادر األساسية للكتابة التاريخية، ويتبيَّ
ُ
 : مما يليت

 
ا
جه أساًسا للحديث عن طبقة خاصة، أوًل : تُمدُّ هذه الكتب الباحث في املجال التاريخي بمادة تزخر بها كتب التاريخ؛ كون هذه الكتب تتَّ

دنا  ِّ
ة ملختلف الطبقات البشرية «كتب النوازل »بينما ُتزو  ة واالقتصاديَّ  من خاللها األوضاع االجتماعيَّ

ُّ
 .(4)بمادة نستشف

فمن الطرائف التي استفدناها من خالل ))ما جاء على لسان الدكتور/ إسماعيل الخطيب بقوله:  ومن األمثلة الدالة على هذا املقصد:

ر غرناطة على تعاونيات لألل«: مسائل ابن لب»من 
ُّ
بان وتعاونيات ملنتجي زيت الزيتون. واملالحظ أن أصحاب هذه التعاونيات هم توف

ي األحوال االقتصادية في غرناطة، وما نتج عن  ِّ
صغار الفالحين، كما استطعنا التعرُّف على األوضاع االجتماعية للطبقات الفقيرة، وترد 

 .(5)((ذلك من أزمات خانقة

                                         
 64 -63م، ص ص: 2015الثامن، مارس انظر: أهمية كتب الفقه في الدراسات التاريخية: كتاب املعيار للونشريس ي نموذًجا، مجلة الحوار املتوسطي، العدد  – (1)

  بتصرف.
ة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية باملغرب واألندلس من خالل ممارسات ا – (2) ا عن الحياة الدينيَّ لشعائر الدينية، هناك نصوص أخرى في املوضوع غنية جد 

قالبة، الَبـربـر...(؛ وهو دليل قوي على حسن التفاهم والحوار والتعايش واللباس واألعياد، والتعايش مع باقي الشرائح األخرى )اليهود، النصارى، ا ـدون، الصَّ ِّ
 
ملول

 الكبير الذي مارسه املسلمون مع غيرهم من املخالفين. للتوسع في هذا املوضوع راجع:

ي، ) ِّ
م، محمد األمين 1141 - 1030هـ / 539 - 422في األندلس (، وتاريخ اليهود 2/256(، و)156و 129 - 10/128املعيار املعرب، للونشريس ي، إشراف: محمد حــج 

    . 178 - 47م، ص ص: 2018ولد أن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .292فقه النوازل عند علماء القرويين، ص  - (3)
 بتصرف. 76 - 73م، ص ص: 1996فبراير  -/ ينايرهـ 1416، رمضان 316أهمية النوازل في الدراسات الفقهية واالجتماعية والتاريخية، مجلة دعوة الحق، ع  - (4)
(5)

 املرجع السابق، نفس املكان.  - 
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ا: سانية دسمة تُهمُّ الدارس للتاريخ الحضاري، باعتبارها الوصف الصحيح والكامل للمجتمع أثناء إن كتب النوازل غنية بمادة إن ثانيا

 .(1)ممارسته لحياته اليومية العقائدية واالقتصادية وحتى السياسية

ر حقول املعرفة التاريخية، وفي غياب وثائق بديلة لجوء الباحثين إلى أدوات مصدرية ))ولقد  جديدة وبديلة يحويها استدعى األمر مع تطوُّ

ن نصوًصا تاريخية ووثائق هامة تعزُّ في  التراث اإلسالمي ال تنتمي من ناحية تصنيف العلوم إلى الحقل التاريخي، غير أنها تتضمَّ

ي فضاءات اجتماعية واقتصادية، ويراد بها على وجه الدقة:  ِّ
 
 .(2)((كتب النوازل الحوليات التاريخية الكالسيكية، وتغط

ِّ ثين؛ ألنها تُ تحظى باهتمام متزايد لدى الباحثين املحَد أنها  :على أهميتها أيًضالُّ ومما يُد 
 
 من أشكال الخطاب التراثي، وهو مث

ً
ل شكال

 
َّ
سم باملحايدة مما يعطيه مصداقية قد يعكس نزعة علمية وسمة واقعية بعيدة عن أي صبغة إيديولوجية أو سياسية، فخطابه يت

 .(3)يتفوق قيمة النص التاريخ

محمد  الدكتور/بيد أن كتب النوازل لم تسلم من االنتقادات من بعض املؤرخين والباحثين املهتمين بالشأن التاريخي، وفي ذلك يقول 

، وأنها نادًرا ما تشير إلى خبر (4)من العيوب التي تؤخذ على النوازل من طرف بعض املؤرخين: أنها ال تعتبر التسلسل الزمني))مزين: 

ها ال يخضسياس ي ص
َّ
ا محدودة في الزمان، بل تريد إبراز  ع ملنطق زمني ملموس من أول قراءةحيح، وأن جل

ً
بحيث إنها ال تقصد أحداث

د عدَم ربطها بزمن ما أو أشخاص بعينهم  .(5)((حاالت تتعمَّ

 ة اًلجتماعيَّ األهميَّ  ابع:املطلب الرَّ 
َّ
 وازل ـة لكتب الن

س من النوازل العادات االجتم قت به الفتوى، ومما يبرهن على ذلك ما نتلمَّ
َّ
اعية السائدة واملنتشرة في املجتمع اإلسالمي التي تعل

رته الباحثة فاطمة بلهواري، حي ت على أن كتب النوازل رفعت قرَّ الُحُجب عن مجتمع الغرب  -من الناحية االجتماعية -ث نصَّ

عريف بتركيبته املتنوعة، وبطبقاته  رة، وطوائفه املختلفة، وقد رصدت طبيعة العالقات األسرية، ورسمت اإلسالمي، وذلك بالتَّ
 
املتجذ

ا لوقائع (6)عاداته وتقاليده وأعرافه"
ً
ل انعكاًسا صادق ِّ

 
شك

ُ
ناته وفعالياته، حيث ت ِّ

ق بتفاعل مختلف مكو 
َّ
ره من معلوماٍت تتعل ِّ

 
، بما توف

قتضيات النابعة من الظروف املختلفة بحكم خصوصية الناس الجارية ومشكالتهم الناشئة، وأقضيتهم الطارئة، بحسب امل

 .(7)املجتمعات في الزمان واملكان

ن املجتمع في املغرب اإلسالمي واألندلس في مساعدة 
ُّ
ومن األمثلة على هذه األهمية: ما ذكره الونشريس ي في "املعيار" من مدى تفن

الل املؤسسات الخيرية الوقفية التي كانت منتشرة في جميع القرى املحتاجين والفقراء، ومدى اهتمامهم بالتضامن االجتماعي من خ

 .(8)واألندلس يواملدن باملغرب اإلسالم

 يدخلها الفقه النوازلي نذكر اآلتي:التي هذا، وإن للنوازل أهمية كبيرة في جوانب أخرى ومجاالت شتى؛ ومن بين املجاالت األخرى 

 :
ا
نه من عقود متنوعة ونصوص ثمينة في بيان األنشطة االقتصادية أسهمت كتب ال في املجال اًلقتصادي:أوًل نوازل بما تتضمَّ

قة باملجتمعات اإلسالمية،واأللوان التجارية  ِّ
 
حيث ))ومن ذلك: ترميمها لجوانب هامة من النشاط الفالحي للغرب اإلسالمي،  املتعل

هر تنظيم البوادي في الغرب اإلسالمي من مختلف األوضاع واملساقاة في إماطة اللثام عن مظا أفادت قضايا املزارعة واملغارسة

 .(9)((والعالقات

ا:  من الباحثين وفير أيًضا، ومما يدلُّ على ذلك: ما أفصح عنه عدد جليلة أهمية إذ نجد أن لكتب النوازل ي: في املجال الصحثانيا

ضح لنا من خالل النصوص العديدة التي )): ريس يلبعض نوازل الونشدراسته  من خالل املعاصرين، يقول محمد زاهي والدارسين  يتَّ

: عن مدى التطور الذي عرفته بالد املغرب اإلسالمي واألندلس في املجال الصحي، خاصة منها األندلس، وعلى "الونشريس ي"ذكرها 

مها ا ِّ
وطعام  ج وعمليات وأدويةمن عال  (عاصمة األندلس)ملراكز الطبية املوجودة بقرطبة سبيل املثال: الخدمات الصحية التي تقد 

                                         
ة، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فـاس، العدد الثاني،  - (1)  107، 106م، ص 1985 -هـ 1406انظر: التاريخ املغربي ومشكل املصادر: نموذج النوازل الفقهيَّ

 بتصر ف.
 .83لغرب اإلسالمي، ص النص النوازلي ل - (2)
 .84املصدر السابق، ص  - (3)
(4)

 يراد بالتسلسل الزمني: تحديد األحداث حسب التسلسل الزمني لها. - 

 بتصرف. 107، 106التاريخ املغربي ومشكل املصادر، محمد مزين، ص  - (5) 
 .  92النص النوازلي للغرب، ص  -(6)
(7)

 .94املصدر السابق، ص  -
 .64الفقه في الدراسات التاريخية، ص  أهمية كتب - (8)
ة في الحضارة اإلسالمية، محمد فؤاد علي، مجلة الوعي اإلسالمي )الكويت(، العدد ) – (9) ـَرُق العمل العلميَّ ، 59م، ص 2018يوليو  -هـ 1439(، ذو القعدة 639فِّ

 بتصرف.  60
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د لنا  كانت مجاًنا، بفضل األوقاف التي كان املسلمون يرصدونها لهذه األغراض اإلنسانية ِّ
 
حقيقة تاريخية  (الونشريس ي)أي )...(، كما يؤك

م الذي عرفه املغرب اإلسالمي واألندلس في املجال الصحي، حيث انتشرت املستشفيات الخاصة ببعض األ   .(1)((مراضعن مدى التقدُّ

ا: 
ا
فات يجدها  :(2)في املجال األمني والعسكري ثالث لُع على مثل هذه املصن 

 
ب لنا الصورة الحقيقية كثيًرا في هذا املجال إذ يجد املط ُتقر 

 ، وما يسود املجتمعات في حالة غياب(3)الدول والشعوب والقبائل والعشائر والجماعات ونحوهاكل املهم والحيوي الذي يشغل بال 

ق بدور املجتمع اإلسالمي  "الونشريس ي"هذا املطلب الضروري للحياة والبناء والعمران. وقد أطلعنا 
َّ
على عدة حقائق تاريخية فيما يتعل

لتلبية حاجات املجتمعات األمنية خاصة في املجتمع األندلس ي، وهكذا يمكن من خالل النصوص الكثيرة التي أوردها استنباط عدة 

ألمنية والحربية )العسكرية( التي استخدمها املسلمون باألندلس من أجل الدفاع عنها وعن مقدسات املسلمين حقائق عن الخطط ا

ِّ العدوان والهجومات املتكررة التي كان يقوم بها العدو اإلسباني في حربهم ضد املسلمين من أجل طرد
هم من الفردوس املفقود لصد 

تعتبر مصنفات النوازل أو الفتاوى اليوم، من أهم املصادر التي يعتمد عليها الباحثون في ))يقول الدكتور/ عبيد بوداود:  )األندلس(،

 ...والثقافي واالجتماعي االقتصاديسيما منه التاريخ  ال الوسيطكتابة التاريخ اإلسالمي 

ِّ الرَّ  إنَّ 
السياس ي والعسكري في املقام األول،  اهتموا بالتاريخ واملسلمينخي التاريخ اإلسالمي الوسيط من العرب عيل األول من مؤر 

ق بتاريخ وحضارة 
َّ
وعادة ما كانوا في موقع الدفاع عن النفس، أو رد الفعل على ما خلفته مدرسة االستشراق من رؤى وطروحات تتعل

ع إلى دراسة التا
ُّ
ريخ االقتصادي العالم اإلسالمي. وملا تم تغطية أغلب القضايا السياسية والعسكرية، أصبح من الضرورة التطل

ومن هنا برزت الحاجة املاسة إلى ضرورة التنقيب عن مصادر جديدة لتغطية  -خصوًصا وأن هذا األمر كان اتجاًها عاًما -واالجتماعي 

 
ً

خين، وتزايد االهتمام بها تحقيًقا واستغالال ِّ
 .(4)((هذا الحقل من الدراسات، ومنذ ذلك الوقت بدأ االهتمام بكتب النوازل من قبل املؤر 

د لنا  ِّ
 
ِّ  ر من املوضوعـجانب آخفي  " أيًضاالونشريس ي"ويؤك

في مجال الدفاع  كمورد مالي للنفقات الضروريةية األوقاف مدى أهم 

 
ُّ
الثغور  تحصين غور الشمالية، فكان الزًما الوقف علىـعن العالم اإلسالمي، خاصة في فترة حروب االسترداد اإلسباني في مناطق الث

 .(5)والحصون 

، ومن األمثلة على ذلك: ما ذكره الونشريس ي آنذاك النوازل على املستوى الثقافي والعلمي السائد في املجتمعالفتاوى و كما ُتطلعنا كتب 

" من مدى اهتمام السالطين واألمراء باملغرب اإلسالمي واألندلس ودورهم الكبير في بناء املدارس والوقف عليها، ومدى هفي "معيار 

جيعهم للعلماء، من خالل اإلنفاق الوقفي عليهم، ومدى الرعاية التي شاهدها طلبة العلم في املغرب اإلسالمي واألندلس، اهتمامهم وتش

صة لسكناهم وأخرى لإلنفاق عليهم   مخصَّ
ٌ
ُم لهم املسكن واملنح الدراسية، فكان للطلبة الوافدين على املدارس أوقاف حيث كان ُيقدَّ

ِّسينورعايتهم، إضافة إلى خدمة 
 .(6)التعليم من طرف أشهر وأمهر العلماء واملدر 

وحريٌّ بنا أن نهتمَّ بها ونصرف  في ميادين عديدة ومجاالت متنوعة. ال يمكن أن نتغاض ى عن أهمية كتب النوازل  هوحاصل القول: إنَّ 

اض علًما كثيًرا ن  هممنا إليها دراسة وتصنيًفا وتنقيًحا وتصحيًحا، لنمتح من معينها الفيَّ
ً

ستفيده في حياتنا وواقعنا حاضًرا ومستقبال

قوا علينا،ووجودنا الفكري والثقافي، ونستلهم من فرائدها ما َنَبزُّ به غير  ومن ي به أنه من ثقافتنا وحضارتنا، ونباه نا، ونعاند به من تفو 

زييف االستشراقي طمس معا
َّ
 يل ذلك.ملها فلن يفلح أبًدا في نأصولنا العريقة التي مهما حاول الت

                                         
 بتصرف. 65ص ، م2015وسطي، العدد الثامن، مارس أهمية كتب الفقه في الدراسات التاريخية، مجلة الحوار املت - (1)
(2)

الدولة، يمكن االستئناس ببعض الدراسات واألبحاث في هذا السياق مثل كتاب: أقوم املسالك في معرفة أحوال املمالك، لخير الدين التونس ي، مطبعة  – 

، 2005، 1ة من خالل النوازل الفقهية باملغرب، إدريس كـرم، ]د. ن[، ط.، والعالقات االجتماعي156، الفصل السابع: في الكالم على تقسيم الجيش، ص 1867

اوي، املقدمة، وقراءة الدكتور/ محمد عبد الرحمن القاض ي لنفس الكتاب ، مجلة الفيصل، والنظام العسكري باألندلس في عصر الخالفة والطوائـف، ملحمد حنَّ

ة 366ع )  .96و 93م، ص 2007يناير  – 2007هـ / ديسمبر 1427(، ذو الحج 
قضايا دقيقة وشائكة عديدة مثل: وسائل النقل والجر البرية والبحرية.. وقد أوردت  -ومنها: البحرية وما يشاكلها  -باإلضافة إلى ذلك تتناول كتب النوازل  – (3)

 10وعبيد املركب والنواتية واألحـرار ونحوها... بعض كتب النوازل نماذج من التقنين لوسائل النقل ال سيما الدواب، وأدوات الحرب واملراكب والسفن، 

 -، وتاريخ األندلس االقتصادي واالجتماعي، إسماعيل سامعي، مركز الكتاب األكاديمي، عمان100 - 98(، وكتاب الجغرافيا، للزهري، ص 2/26لإلدريس ي، )
 .134 - 130، عبد السـالم الجعماطي، ص ص: ار بالغرب اإلسالميودراسات في تاريخ املالحة البحرية وعلوم البح، 225، 224، ص 2018، 1األردن، ط.

(4)
ة وكتابة تاريخ املغرب الوسيط، مجلة املواقف للبحوث والدراسـات في املجتمع والتاريخ، املجلد األول، ال - وازل الفقهيَّ فات النَّ ديسمبر  -عدد األول، جانفي مصنَّ

 بتصرُّف. 127م، ص 2007
 .67ص  املرجع السابق، - (5)
(6)

 . 66نفسه، ص  - 
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 نماذج تطبيقيَّ  املبحث الثالث:
َّ
 (1)للونشريس ي عيار"من خالل "املة وازل الفقهيَّ ة لبعض الن

م حكم النازلة املستفتى فيها، وهذه امليزة  ِّ
ز كتب النوازل عامة بميزة خاصة، فهي تنقل نص السؤال املوجه إلى املفتي ثم تقد  تتميَّ

ة لذلك تعدُّ هذه الكتب من أهم املصادر التي يجب االعتماد عليها في الدراسات الفقهيَّ  تدلُّ على واقعية القضايا املسؤول عنها،

 .(2)ة؛ ألنها تعكس بوضوح واقع املجتمع ومشكالتهة والتاريخيَّ واالجتماعيَّ 

ق بكتاب "
َّ
ضخٍم من النـوازل فـي يجد الباحث ضالته فيه فيما يخصُّ الفقه النوازلي؛ كونه يزخر بزخٍم هائٍل و  ،"املعياروفيما يتعل

ـــ ـــمختلـــف األبـــواب الفقهيَّ رر النفيســـة والفرائـــد ة والعقديَّ بُّ مندهًشـــا لغناهـــا وثرائهـــا بالـــدُّ ـــُه مندهًشـــا وَيشـــَرئِّ
َ
ة، تجعـــل عقـــل الحصـــيف َيل

ة، أو  ة، أو فقهيَّ ة كانت، أو عمرانيَّ ة، ونحوهاالثمينة في مجاالٍت عديدٍة تاريخيَّ ة، أو عسكري   .اقتصادي 

مندرجـة فـي بـاب البيـوع، ومـن نماذج من هذه النوازل، وقد اخترنا من هذا التراث النفيس أربعـة منهـا  على الجانب وجب أن نقف وفي هذا

ـــة  جانًبـــا مضــيًئا مـــنخاللهــا أبرزنـــا  القواعـــد واألصــول العلميـــة واملنهجيـــة املعتمــدة فـــي أجوبتهـــا، وكــذا مـــا احتـــوت عليــه مـــن فوائـــد عمرانيَّ

ة ة. وتاريخيَّ  جم 

ـّبٍ الـغـرنـاطــي ملطلب األول:ا
ُ
 نـازلـــة ابن ل

 ٍ
ِّ  (3)اشتهر الفقيه ابن لب 

ترده  رة في اإلجابة عن قضايا ونوازل كانتـبمشاركته العلمية ألحوال عصره، وباجتهاداته الفقهية الني 

 : ما يليالنوازل التي شهدت له بالرياسة في الفقه واالجتهاد نذكر  من املستفتين. ومن بين تلك

: النازلة
ا
 :(4)أوًل

 بالوباء؟ امليت ثوب عن لب ابن سئل

م))فأجاب:   عائًدا ذكره البائع، كان ذكره إذا النفوس، بحيث في وأثر كراهية اشتهر قد كان البيوع، إن باب في السلعة في عيًبا كونه توهَّ

 . (5)((الناس، ال بحسب حكم الشرع عند ما بحسب ةالسلع في العيوب ألن عيب؛ أنه فيظهر السلعة، في أو بزهد الثمن في بنقص عليه

ا   : األصول والقواعد املعتمدة في الفتوى ثانيا
َّ
 :ازلـة()الن

 ٍ
ة مرتبطة  )النازلـة( لفتوى هذه افي تأصيله ل الغرنـاطي لقد اعتمد ابن لب  ة مهمَّ ة وفقهيَّ وجوابه للمستفتي على قواعد أصوليَّ

ا): ، ونذكر من بينهابالعرف والعادة
ً
ا كاملشروط شرط

ً
مةو)، (6)(املعروف عرف

َّ
ردُّ املعيب على مقتض ى العادة )، وكذا (7)(العادة محك

ـر في املبيع باعتبار عادة الناس وعرفهم؛ لقوله: (8)(والعرف ِّ
 
ا بالعيب املؤث

ً
ِّ منوط

 بحسب السلعة في العيوب ألن))، حيث جعل خيار الرد 

، أنه لم ((السلعة في أو بزهد الثمن في بنقص عليه عائًدا ذكره البائع، كان ذكره إذا بحيث))، ويظهر كذلك في قوله: ((الناس عند ما

                                         
د الونشريس ي التلمساني، الفاس ي الدار واملدفن، حامل لواء املذهب املالكي بالديار اإلفريقية - (1) على رأس املائة  هو اإلمام الفقيه أحمد بن يحيى بن محمَّ

 حلف بالطالق أنه أحاط بمذهب مالك أصوله وفر »التاسعة، قال عنه ابن غازي: 
ً

رهلو أنَّ رجال ق عليه زوجته لكثرة حفظه وتبحُّ
َّ
، له مؤلفات عديدة «وعه لم تطل

املنهج الفائق واملنهل الرائق في أحكام »، و«الفروق»، و«إيضاح املسالك إلى قواعد مالك»، و«املعيار املعرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب»منها: 

 ه(.914) سنة -رحمه هللا  -توفي «. الواليات»، و«الوثائق

، 47(، دوحة الناشر، للشفشاوني، ص 1/156، جذوة االقتباس، للمكناس ي )87، نيل االبتهاج، لبابا التنبكتي، ص 53انظر ترجمته في: البستان، البن مريم، ص 

(، فهرس الفهارس، 265/ 4/ 2)(، الفكر السامي، للحجوي 1/62(، تعريف الخلف، للحفناوي )1/274(، شجرة النور، ملخلوف )4/165االستقصا، للناصري )

 (.1/255(، األعالم، للزركلي )2/1122للكتاني )
 .21م، ص 2002 -هـ 1423(، 12 - 11انظر: مسالك التأليف في فقه النوازل بالغرب اإلسالمي، مصطفى الصمدي، مجلة الذخائر، العدد املزدوج ) - (2)
، أبو سعيد التَّ  - (3) ٍ

ب 
ُ
غلبي الغرناطي، نحوي من الفقهاء العلماء، انتهت إليه رياسة الفتوى في األندلس، ولَي الخطابة بجامع هو فرج بن قاسم بن أحمد بن ل

ى-غرناطة... من مؤلفاته: "الباء املوحدة"، و"األجوبة الثمانية"، و"أرجوزة في األلغاز النحوية"، وغيرها. توفي 
َ
َعال

َ
َمُه هللُا ت عالم، هـ(. انظر في ترجمته: األ 782سنة ) -َرحِّ

 (.5/140للزركلي، )
(4)

ٍ والقت من الباحثين اهتماًما: تقريب األمل البعيد في نوازل األستاذ أبي سعيد  – 
ب 
ُ
ة التي اشتهر بها ابن ل ـوازليَّ ، وقد -نوازل ابن لب الغرناطي -من الكتب النَّ

قها في رسالة علمية لنيل شهادة الدكتوراه الباحثان املغربيان: حسين مختا
ها من الطباعة والنشر في دار حقَّ

 
ر هللا تعالى أن نالت حظ ري وهشام الرامي. وقد يس 

 م. 2004 -هـ 1424الكتب العلمية ببيروت سنة 
(5)

(.6/35املعيار، ) - 
 

 . 237انظر: شرح القواعد الفقهية، ألحمد الزرقا، ص  – (6)
، املنثور في القواعد، 112 – 101النظائر، البن نجيم، طبعة دار الفكر بدمشق، ص ص: (، األشباه و 1/50انظر: االشباه والنظائر، البن السبكي، ) – (7)

، وموسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد البورنو 219، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 36(، مجلة األحكام العدلية، املادة: 2/356للزركش ي، )

، والنصرة بشرح أصول إمام دار الهجرة، رشيد بن عمر السوس ي العتقي املغربي، ص 102 - 94الخياط، ص ص:  (، نظرية العرف، لعبد العزيز338 -6/337)

136 . 
(8)

مة(، ولإلشارة فهناك إحدى عشرة قاعدة تتعلق بالعرف والعادة. - 
َّ
 وهذه القاعدة من فروع قاعدة )العادة محك
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يجعل كل عيٍب مؤثٍر في البيع بحيث يكون سبًبا لفسخه، وإنما خصَّ العيب املوجب للفسخ بالعيب املزهد في السلعة أو املنقص من 

 قيمتها.

ا
ا
ازلـة) طة من الفتوى : الفوائد العمرانية والتاريخية املستنبثالث

َّ
 :(الن

ٍ يظهر من سؤال النَّ 
ل في  (أي القرن الثامن الهجري )الغرناطي  ازلة أن بالد األندلس في زمن ابن لب 

َّ
شهدت اضطراًبا صحًيا يتمث

اك الذي  يسمى بالطاعون األسود الجارف، حيث حصد أرواح العديد من الناس والعلماء، كاإلمام املؤر  خ ابن جابر ظهور الوباء الفتَّ

 هلها عرفوا تدهوًرا اقتصادًيا ونلحظ كذلك أن أ هـ( وغيره،749)ت.  الوادي آش ي األندلس ي
َّ
ِّ للجوئهم  فيى تجل

ت بيع مالبس املي 

بسبب الطاعون!! وهذا دليل على انتشار  ماتالستفتاء عن حكم بيع مالبس املوبوء الذي نها، بل وصل بهم األمر لواالستفادة من ثم

دسغبة آنذاك، ولعل مالفقر وامل
ُ
ةِّ امل

َ
ر بهذا الوباء الُعضالن أهم أسباب هذه الَعْيل

ُّ
َعة التأث  .الذي يحصد األرواح قِّ

 

 نازلـة املـاَزري املطلب الثاني:

ز بها هؤالء  (1)ُسئل اإلمام املاَزري ا من تلك اإلجابات التي تميَّ
ً
الفقهاء كثيًرا في نوازل جاد بها عصره، وننقل هنا أنموذًجا مشرق

فين النوازليين قديًما، ومدى استيعابهم لقضايا عصرهم
 
 .وأحوال املكل

 

 :
ا
 أوًل

َّ
 ة:ـازلالن

  اشترى  ممن املازري وسئل
ً
 العيب خفاء عى، وادَّ وعلًما اوقدرً  معرفة بالدار أنه أحاط اإلشهاد وفي فيها، بعيب القيام أراد ثم دارا

 ال؟ أم قياٌم  له عليه، فهل

 إذا أمكن، ولو بها العلم عدم في قوله يسيرة، والقول  كانت إن قيمتها كثيرة، أو كانت إن بها الرَّد فله بعيوٍب  قام إذافأجاب: 

نة شهدت ِّ
عي أن عنه إال يخفى مما كان إذا ما رآها أنه مالك عند يميٌن  يلزمه له، وال كالم اآلن، فال إلى وقت البيع عليه تخفى ال بأنها بي   يدَّ

ة إياه، وال هأرا أنه البائع ه لقول  حجَّ ق: إنَّ ِّ
 
 . (2)اإلشهاد في قصده عدم تقتض ي في تلفيقهم، والعادة ذلك إذ به أحاط املوث

ا  :)النازلـة( : األصول والقواعد املعتمدة في الفتوى ثانيا

 مستفتي على قواعد فقهية وأصولية من بينها: فتوى وجوابه للري في تأصيله للزبنى اإلمام املا

 .(3)((قول املشتري عند التنازع في عيوب املبيعالقول ))  .1

 أمكن((. إذا بها العلم عدم في (أي املشتري )قوله  ومحلُّ الشاهد: هو قوله: ))والقول 

 .(4)((القول قول املشتري في عيوب املبيع إال إذا أقيمت البينة على خالف ادعائه))قاعدة:   .2

اآلن،  إلى وقت البيع عليه تخفى ال بأنها بينة شهدت أمكن، ولو إذا بها علمال عدم في قوله والقول ))والشاهد على ذلك قوله: 

 .((عنه يخفى مما كان إذا رآها ما أنه مالك عند يمين يلزمه له، وال كالم فال

 .((اإلشهاد في قصده عدم تقتض ي والعادة))، لقوله: (5))العادة محكمة(قاعدة   .3

ا
ا
ة املستخلصة ـ: الفوائد العُ ثالث  :)النازلـة( من الفتوى مرانيَّ

ل نواة للمعامالت نلمس هذه النازلة خالل النظر في من  ِّ
 
شك

ُ
ِّ املعامالت املالية التي ت

أن نظام بيع الدور والعقارات من أهم 

ا حضارًيا في الجانب التجاري.
ً
 التجارية، وموروث

ا بسياج من الدقة والحماية، إذ تبيَّ 
ً
ن من فتوى اإلمام املازري أن عقود بيع الدور خاضعة ألجل ذلك كان هذا النظام مقنًنا ومحاط

بهم الدولة لهذه املهمة. ِّ
 لنظام اإلشهاد والتوثيق من طرف من ُتنص 

ومما نستفيده أيضا من النازلة: أن نظام الحكم الرسمي  ألهل املغرب األقص ى في عهد الدولة املرابطية هو نظام يستمد مرجعيته من 

 انين الوضعية.األحكام الشرعية ال القو 

                                         
: أبا عبد هللا، وهو إمام أهل إفريقية وما وراءها من املغرب، وصار "اإلمام" لقًبا له... نزل املهدية من بالد هو محمد بن علي بن عمر التميمي املازري، ويكنى - (1)

ف مازر إفريقية، وأصله من "
َّ
"، وهي مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحر، أخذ عن اللخمي وأبي محمد عبد الحميد السوس ي وغيرهما من شيوخ إفريقية. أل

 ألصول، وشرح كتاب مسلم، وكتاب التلقين للقاض ي أبي محمد عبد الوهاب.في الفقه وا

 (.250/ 2، البن فرحون، )الديباج املذهبهـ(. انظر: 536توفي سنة )
(2)

 (.6/58املعيار، ) - 
 (.489/ 2انظر: شرح املنهج املنتخب إلى قواعد املذهب، للمنجور، ) – (3)
 (.489/ 2انظر: املصدر السابق، ) – (4)
(5)

 سبق توثيقها. – 
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ـار ة ابنــازلـن املطلب الثالث:
ّ
 الفخ

ومتانة العدالة، وأنه كان من العلماء  العلم والورعمن بينها:  بخصال طيبة وكريمة كثيرة (1)لقد عرف اإلمام الجليل ابن الفخار

ك الذي ال يتوانى في بيان الحق والدفاع املشار  الرباني النوابغ األفذاذ املشاركين في مختلف قضايا عصرهم، يجيب السائل بروح الفقيه

 عنه مهما كان الثمن. ومن بين النوازل التي شارك بها عصره نذكر النازلة التالية:

: النازلة: 
ا
 أوًل

اط سئل ابن الفخار عن  لهمنز  إلى الدقيق، أتى به وقبض -أعطاه الثمن في الحال نقًدا -الثمن  ونقده دقيق أرباع ثالثة الرجل باع (2)حنَّ

 أرطال. ثالثة فنقصه ووزنه

عى العرف؛ ألن يمينه؛ ألنه مع املبتاع قول  القول فأجاب:     .(3)الوزن في الناس ينقصوا أن الحناطين في العرف ادَّ

ا  : )النازلـة( د املعتمدة في الفتوى ـواعـ: األصول والقثانيا

 : منهاعلى قواعد أصولية وفقهية مهمة  جوابه عن املستفتى فيهاستند اإلمام ابن الفخار في تأصيله للفتوى و 

 ـاملعروف عُ )قاعدة:  .1
ً
 رف

ً
 )، وقاعدة (4)(اا كاملشروط شرط

َّ
 .(5)(رفـاملعيب على مقتض ى العادة والعُ  ردُّ )، وكذا (مةـالعادة محك

 من أصول التشريع ُتبنى عليه األ 
ً

ضح أن هذه القواعد كلها تندرج تحت أصل العرف الصحيح، باعتباره أصال  حكام الشرعية.ويت 

، وهذا فيه اعتبار "يمين ((يمينه مع املبتاع قول  القول ))وقاعدة: "القول قول املبتاع عند التنازع في عيوب املبيع"؛ لقوله:  .2

ِّ ملسو هيلع هللا ىلص: املدعي"، وقد قال 
 )البي 

ُ
 .(6)ر(ـعي واليمين على من أنكدَّ نة على امل

ضُح كما  م أنه قد  يت 
َّ
ى -حك

َ
َعال

َ
َمُه هللُا ت الظن )وقاعدة  ،(8)(الحكم للغالب ال النادر)أو  (7)(الغالب كاملحقق)وقاعدة  ائنالقر  -َرحِّ

 بالتعدي من ُعرف خالف من التنازع قول  عند القول  لذا جعل  املدعى عليه عرف باإلنكار والظلم.؛ ألن (الغالب ينزل منزلة اليقين

، واملقابل له مدعى ع األوصاف بهذه املوصوف والظلم، فعدَّ 
ً
 التي تحكيم لغالب الظن وللقرائن هذا ليه فقبل بذلك يمينه، وفيمدعيا

 .(9)بالظلم واإلنكار باملوصوف أحاطت

ا
ا
صلة بالفتوى ثالث ة املتَّ  :)النازلـة( : الفوائد العمرانيَّ

مـــة بخصـــوص بعـــض املكاييـــل واملـــوازين املســـتعملة فـــي بـــالد املغـــرب فـــي عهـــد كـــل  ِّ
م لنـــا هـــذه النازلـــة معلومـــات قي  ِّ

مـــن الـــدولتين ُتقـــد 

ِّ املرابطيَّ 
 دية، واملتمثلة في "الرَّ ة واملوح 

ْ
 .(10)ل"، حيث يزن ستة عشر أوقية، وهذه األخيرة تساوي إحدى وعشرين درهًماط

ه مـن جـواب ابـن الفخـار  ى-وممـا نستشـف 
َ
َعـال

َ
َمـُه هللُا ت ـاطين فـي عهـده عرفـوا بـالغش والتـدليس واالحتيـال للتطفيـف فــي -َرحِّ : أن الحن 

ت"امليزان
ْ
ِّف
 في املكيال حتى يزيدوا في وزنه...!! (1)، ومن أمثلته: ما كان يفعله بعض التجار من وضع "الز 

                                         
سمع شريح  إبراهيم بن خلف األندلس ي املالقي، ابن الفخار، ولد سنة إحدى عشرة وخمسمائة. هو الشيخ اإلمام الحافظ البارع املجود أبو عبد هللا محمد بن -(1)

بن عبد الرحمن القرش ي وطبقتهم... كان صدًرا في  بن محمد الرعيني وأبا جعفر البطروجي والقاض ي أبا بكر بن العربي وأبا مروان بن مسرة ومحمد بن محمد

ًما له في ج
َّ
ا بالورع والفضل، مسل

ً
ا بسرد املتون واألسانيد مع معرفة بالرجال وحفظ للغريب... وكان موصوف

ً
اظ، مقدًما، معروف اللة القدر، ومتانة العدالة، الُحفَّ

 شعبان سنة تسعين وخمسمائة. طلب إلى حضرة السلطان بمراكش ليسمع عليه بها، فتوفي هناك في

ار، )  (.242 -241/ 21(، وسير أعالم النبالء، )69/ 2انظر: التكملة لكتاب الصلة، البن األبَّ
(2)

 أي: بائع الحبوب أو الدقيق. – 
(3)

 (.6/222املعيار، ) - 
، القواعد الفقهية مفهومها 46(، ص 43جلة األحكام، املادة )، شرح م99، األشباه والنظائر، البن نجيم، ص 92انظر: األشباه والنظائر، للسيوطي، ص  – (4)

 .65ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها، لعلي أحمد الندوي، ص 
(5)

 هذه قواعد تدخل في باب العمل بالعرف، وهي متفر عة عن قاعدة )العادة محكمة( وتندرج تحتها. – 

، وشرحها في "درر الحكام"، واملدخل الفقهي 31، ومجلة األحكام العدلية، 99، واالشباه والنظائر، البن نجيم، ص96يوطي، صانظر: االشباه والنظائر، للس

 وما بعدها. 450هـ، ص 1417، 1، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، لصالح بن غانم السدالن، دار بلنسية، الرياض، ط.611(، رقم 1/670العام )
(، وقال عنه اإلمام النووي: ))حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين(( 21733(، رقم: )10/252رجه البيهقى في سننه الكبرى، )أخ - (6)

 . 99انظر: األربعون النووية، ص 

ل قاعدة فقهية. انظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص  ِّ
 
 .369والحديث ُيمث

، وهذه القاعدة فرع من قاعدة كبرى وهي: )ما قارب الش يء 48، ونظرية التقعيد الفقهي، للروكي، ص 1لك في فقه مذهب اإلمام مالك، ق:انظر: أوضح املسا - (7)

 يعطى حكمه(؛ وهي بدورها راجعة للقياس.
(8)

 (.1/129انظر: تبصرة الحكام مع فتح العلي املالك ) – 
( وما يليها، تحقيق: جمال مرعشلي، وانظر أيًضا: السراج الوهاج على متن 169/ 1حكام، البن فرحون املالكي، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األ  - (9)

 .593منهاج الطالبين في مختصر املحرر في فروع الشافعية، كتاب الدعوى والبينات، ص 
(10)

 (. 5/114انظر: صبح األعش ى في صناعة اإلنشاء، ) -



ـوازِلِ ع 
ّ
 الن

ُ
ـة املغـاربـةفِقـه

َّ
ـالكي

َ
 عبد العزيز وصفي، وآخرون                                    -دراسـة يف املفهـوم، واخلصـائـص، واملنهـج - ند فقهـاء امل

 

ـــ املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة  2018  - 2العدد، 1املجلد ـــــــ

 

158 

ق لها العادة وبناًء على ما سبق الحديث عنه بخصوص تلك النوازل نستخلص أن
َّ
 أمرين: في بالعيب في املبيع تعل

 كون العيب معتبًرا أم ال. حقيقة في  األول: 

 العقد. أصل في ذلك وتأثير ومقداره العيب هذا درجة في الثاني: 

فين ومعامالتهم الجارية.
 
ضح لنا مدى أهمية هذا الفقه في إحاطته بأحوال املكل    ومن هنا يت 

 (2)ة ابـن رشـدـازلـن املطلب الرابع:

مـة ابن رشد في ُس 
 

ت في عصره، ونشير كثير منئل الفقيه العال نعرف إلى نماذج من ذلك لكي  في هذا املقام القضايا التي استجد 

فين. النوازلي مدى تفاعل الفقه
َّ
 مع مستجدات الواقع واالستجابة ألحوال املكل

 :
ا
ازلــة:أوًل

َّ
 الن

 وقع؟ إن البيع وهل يفسخ خمًرا، يعصرون وهم للنصارى  الكْرم أصول  بيع عن رشد سئل ابن

 . (3)((التحريم به يبلغ ال مكروه هو))فأجاب: 

ا   ول والقواعد املعتمدة في الفتوى : األصثانيا
َّ
 :ازلـة()الن

ل اإلمام ابن رشد في تأصيله للفتوى وجوابه عن املستفتي على قاعدة أ       سّد )قاعدة صولية مشهورة وهي: عوَّ
َّ
؛ وذلك (4)(رائعالذ

  –بتطبيقها على حكم بيع ما يستعان به على اإلثم وضرر املسلمين حيث أفتى 
َ
َعال

َ
َمُه هللُا ت بكراهة بيع أصل الكرم للنصارى  -ىَرحِّ

رائع ليس 
َّ
الحتمال استعماله في صنع الخمر، بيد أنه لم ُيفت بتحريم ذلك مع ورود االحتمال وعدم قوته، ويرجع ذلك إلى أن سدَّ الذ

 تختلف باختالف ما تؤول إليه الذريعة، ويمكن حصر ذلك في اآلتي:   على درجة واحدة بل له مراتب

 ؛املسلمين للكفار... قتال على به يستعان ما وكل واملركوب السالح املسلمين، كبيع جماعة على إضرار فيه كان ما بيعولى: األ  املرتبة 

 واحًدا.
ً

م قوال  فهذا يحرَّ

 خمًرا... ممن يتخذه العصير كبيع غالًبا، الحرام إلى يؤول ما بيعالثانية:  املرتبة 

ُعْدَواِن لقوله تعالى: ﴿؛ -حسب ما يظهر لنا -راجح حرمة ذلك فال
ْ
ِم َوال

ْ
ى اإِلث

َ
 َعل

ْ
وا
ُ
َعاَون

َ
 ت
َ
 .(6)"الغالب كاملحقق"؛ وألن (5)﴾َوًل

م؛ لوجود  الكرم...؛ فهذا ُيكره أصول  الوارد، كبيع االحتمال لضعف منه؛ وذلك املفسدة وقوع في ُيشكُّ  ما بيعالثالثة:  املرتبة وال ُيحرَّ

ِّ من غير يقين
 .  (7)الشك 

ا 
ا
صلة بالفتوى  :ثالث ة املتَّ  :)النازلـة( الفوائد العمرانيَّ

 ذاَت صبغة اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ لكونها تدل على أن األندلس حاضرة تجمع بين 
ً
تحمل هذه النازلة إشاراٍت مهمة

اإلسالم  دينايش الكل تحت وقد تع -وهم األقلية -والنصارى  -وهم السواد األعظم-سرادقها أناًسا مختلفي امللل والنحل كاملسلمين 

 ، من بيع وكراء وإجارة وغيرها.وحكمه، وتبادلوا املنافع واملصالح فيما بينهم عن طريق املعامالت التجارية

الخمور، وال  ون الحالل في معامالتهم؛ لكونهم يعصرونأن هؤالء األقلية غير املسلمة ال يتحرَّ  :ومما نستلهمه من هذه الفتوى 

 ا.يرون في ذلك بأًس 

 

                                                                                                                         
ِّفت: مادة سوداء  – (1)

ستخدم في تبليط الشوارع واألزقة والطرق واملمرات ونحوها، وهي الز 
ُ
خلط بحجارة صغيرة كي ت

ُ
ستخرج من تقطير املواد القطرانية وت

ُ
لزجة ت

 ما ُيعرف بـ: القـار والقيـر.
هـ، 450الكية وقاضيهم بقرطبة. ولد سنة ، من أعيان املالقرطبي املالكي هللا بن رشد هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد -(2)

رشد الفيلسوف. وأطلق عليه واشتهر بابن رشد الجد تمييًزا له عن الحفيد، وبابن رشد األكبر تمييًزا له عن ابن رشد األصغر، وبابن رشد الفقيه تمييًزا له عن ابن 

حوا قوله أو ذك فاته: املقدمات املمهدات ملدونة الفقهاء في مذهب مالك "ابن رشد"، فإذا نقلوا عنه أو رجَّ روا رأيه وأثبتوه فهم يعنونه وال يقصدون غيره. من مصن 

 .مالك، والبيان والتحصيل، ومختصر شرح معاني اآلثار للطحاوي، واختصار املبسوطة

 (.501/ 19(؛ سير أعالم النبالء )98/ 1انظر ترجمته في: تاريخ قضاة األندلس )
 (.202/ 6املعيار، ) - (3)
قاتها في:  – (4)

 
/ 4، للزركش ي، )والبحر املحيط،  192، البن ُجـزي الكلبي، ص وتقريب الوصول ، 448، للقرافي، ص شرح تنقيح الفصول انظر معنى القاعدة ومتعل

382 .) 
 .2سورة املائدة، اآلية:  - (5)
 (.110/ 1، للمنجور، )شرح املنهج املنتخبانظر:  - (6)
(7)

  (.8/385، )والبحر املحيط، 192، ص وتقريب الوصول ، 448، ص فصول شرح تنقيح الانظر:  - 
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ة املبحث الرابع: وازل املغربيَّ
َّ
ة كتب الن  ببليوغرافيَّ

فات  -بحمد هللا وتوفيقه  -وصلنا  إلى املبحث الختامي الذي نعتقد أننا حاولنا من خالله اإلشارة إلى أكبر عدد ممكن من املصن 

ة وإغفال ع وإحصاء لهذه الكتب عن غيرها من كتب  النوازلية املالكية املغربية؛ وهو أمر ال يخلو من مشق  لبعٍض منها؛ ملا فيه من تتب 

فة من أجل جمعها واإلحاطة بها وتصنيفها  -في حقيقته -أهل األندلس واملغرب العربي؛ وهو عمل 
 
زة ومكث

 
يحتاج إلى جهود جماعية مرك

 ودراستها.

افية وأثرها الكبير في تأطير البحوث العلمية وترشيدها، ومن ال يخفى على جمهور الباحثين والدارسين قيمة األعمال البيبليوغر و 

إلى جمع جملة من عناوين البحوث املتعلقة بالنوازل املغربية، منها الذي شقَّ طريقه إلى  بحثهذا املنطلق توجهت عنايتنا في هذا امل

ا ال زال حبيس الرفوف. وقد عملنا على ترتيبها وفق املناقشة بالجامعات املغربية، ومنها من نال حظه من التحقيق والدراسة، وكثير منه

، واسم الباحث، واسم املشرف، ونوع العمل، واملؤسسة الجامعية 
ً

السنة الهجرية التي توفي فيها صاحبها، مع ذكر عنوان البحث كامال

 وتاريخه.التي نوقش بها، ومكان تواجده 

البيبليوغرافية املتاحة، وكذا سجالت وإعالنات بعض املؤسسات  ومن الضروري التنبيه إلى أننا استفدنا من بعض األعمال

لعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء ودار الحديث الحسنية : )مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية وامعات مثلوالجا

(، وغيرهالية الشريعة بأيت ملول وفاس وك وجامعة ابن زهر املحمديةامعة الحسن الثاني الدار البيضاء جو  وجامعة محمد الخامس

ة ا أيًضا بمواقع الشبكة العنكبوتيةكما استعنَّ   .العامليَّ

نظًرا لعدة أسباب يطول  سير املنال في حدود وقتنا الحاضرة أمر عكما تجدر اإلشارة إلى أن محاولة حصر املصنفات النوازليَّ 

 شرحها وتفصيل القول فيها في هذا املقام.

 من خالل هذا املبحث القيام بمسح تاريخي شبه متسلسل قصد جمع أكبر قدر ممكن من كتب النوازل املغربية لقد حاولنا

بإعداد استبانة قمنا فقد في املطلب الثاني ، أما املطلب األول في ، ووضعها في ببليوغرافية شاملة -كما أشرنا-واألندلسية وتصنيفها 

ـسب تأليف كتب النوازل  ح نِّ ِّ
، بعدها عشر الهجري من القرن الخامس إلى حدود القرن الخامس  بدايةاألندلس، و  غاربةعند املتوض 

 تحليلية مبسطة بشكل مجمل )استنتاج( لهذه النسب املقررة.بقراءة  خرجنا

ز عملنا في هذا املحور 
 
 اآلتي: فيولقد ترك

ـة حسب تاريخ وفاة أصحابها بالتاريخ الهجري  .1 وازليَّ
بنا هذه الكتب الن  . رت   بشكل تصاعدي 

 قمنا بعد ذلك بتحويل هذه املعطيات إلى رسم بياني. .2

لنا الرسم البياني بقراءة وصفية مجملة بما توصلنا إليه من نتائج. .3  ذي 
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 ر ـ ت

 

ف كتب النوازل  ِ
ّ
 القرن الهجري  سنة وفاة املؤل

ن الكتاب إجابات  530) 2011، ملحمد بن سحنون التنوخي القيرواني، طبع بدار ابن حزم في مجلد واحد سنة أجوبة الفقهاء 1 صفحة(. ويتضم 

ة في الفقه اإلسالمي واملالكي على الخصوص.صادرة عن هذا العالم فيم ن أحكاًما شرعي  عة تتضم   ا يتعلق بأسئلة كثيرة ومتنو 

 4 هـ(256)ت. 

 4 هــ(293)ت.  .8178، مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط، رقم: فتاوى أصبغ بن خليل أبي القاسم القرطبي 2

 

3 

د املحقق "فؤاد سزكين" باإلشارة إليه، 10486خطوط بجامع الزيتونة، رقمه )، ألبي حفص أحمد بن نصر الداودي، ماألسئلة واألجوبة (، وقد تفرَّ

 صفحة. 121وذكر أنه يقع في 

 

 هــ(307)ت.

 

4 

 4 هــ(314)ت.   ، لشيخ املالكية أبو عبد هللا  محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي، مولى آل عبيد هللا بن عثمان.فتاوى ابن لبابة 4

، أبي بكر محمد بن يبقى القرطبي، جمعها: يونس القاض ي، أبو الوليد بن عبد هللا بن محمد بن مغيث يعرف بابن الصفار)ت. ائل ابن زربمس 5

 من طرف دار اللطائف. 2011هـ(، وهي من مصادر فتاوى ابن رشد، وقد طبعت باسم )فتاوى ابن زرب( سنة 429

 4 هــ(381)ت. 

 4 هــ(386)ت.  هــ(.2003 -1424، جمعها الدكتور/ حميد لحمر، وطبعت سنة )روانيفتاوى ابن أبي زيد القي 6

اد بكلية اآلداب والعلوم منتخب األحكام 7 ، البن أبي زمنين: محمد بن عبد هللا بن علي اإللبيري، محقق ومطبوع، وقد حققه الدكتور/ محمد حمَّ

 .225، صجهود فقهاء املالكيةاإلسالمية. انظر: اإلنسانية تطوان، لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات 

 4 هــ(399)ت. 

َوْيزي » 8 تيا كما يقول «فتاوى ابن الزُّ
ُ
ة الف ، للقاض ي عبد هللا بن أيمن األصيلي )نسبة إلى مدينة أصيلة( املغربي، الذي كان ُيضرب به املثل في صح 

َوْيزي القاض ي عياض، وكان املغاربة يقولون مقولة مشهورة عنه وهي: "  ". ًل أفعل كذا ولو أفتاك به  ابن الزُّ

 5 هــ(400)توفي في حدود 

 5 هــ(401)ت.  ، ألبي عمر أحمد بن عبد امللك اإلشبيلي.فتاوى ابن املكوي  9

 5 هــ(402)ت.  ، البن بطال املتلمس سليمان بن محمد البطليوس ي.املقنع في مسائل األحكام وفقه القضاء 10

 5 هــ(403)ت.  د.1909، ألبي الحسن علي بن محمد بن خلف التونس ي، مخطوط الخزانة الناصرية بتمكروت، رقم يأجوبة القابس  11

 5 هــ(426)ت.  ، عبد هللا بن الشقاق بن سعيد القرطبي.فتاوى ابن الشقاق 12

ناتي، حاج للفقيه اإلمام الع ،«فقه النوازل على املذهب املالكي )فتاوى أبي عمران الفاس ي(»كتاب  13 مة أبي عمران موس ى بن عيس ى بن أبي حاج الزَّ
َّ
ال

 م.2010، 1الدار البيضاء، ط -الغفجومي، الزناتي، الفاس ي املالكي القيرواني، جمع وتقديم الدكتور/ محمد البركة، منشورات دار أفريقيا الشرق 

 5 هـ(430)ت.

النوازل الصغرى املسماة )املنح ". انظر: معين الحكامبي، ينقل عنها ابن عبد الرفيع في "، ألبي مروان عبيد هللا بن مالك القرط«نوازل ابن مالك» 14

 (.1/95، ألبي عيس ى سيدي محمد املهدي الوزاني، تحقيق: محمد السيد عثمان، )السامية في النوازل الفقهية(

 هــ(460)ت. 

 

5 

ي، وتعرف بـ: "فصول األحكام فيما جرى به عمل املفتين والحكام"، وقد ذكرت في ، ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلس «نوازل الباجي» 15

 "معين الحكام"، البن عبد الرفيع، وفي "املعيار املعرب" للونشريس ي.

 5 هــ(474)ت. 

م لها الدكتور/ حميد لحمر«فتاوى الشيخ أبي الحسن علي بن محمد الربعي الشهير باللخمي» 16 ، طبع بدار املعرفة بالدار ، جمعها وحققها وقدَّ

مقدمة ، وجاء تقسيم الكتاب بين مقدمة وقسمين رئيسيين. انظر: ”نفائس فتاوى فقهاء الغرب اإلسالمي”البيضاء )دون تاريخ( ضمن سلسلة: من 

 (.2/250، للحجوي، اعتنى به: أيمن صالح شعبان، )والفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، 4، صالكتاب

 5 ـ(هـ478)ت. 

، للقاض ي عيس ى بن سهل بن عبد هللا األسدي القرطبي، وقد قام بتحقيقها: محمود علي مكي ومحمد عبد اإلعالم بنوازل األحكام أو األحكام الكبرى  17

 بتحقيق: الدكتورة/ نورة محمد بن عبد العزيز التويجري. الكتاب مقدمةالوهاب خالف. انظر: 

 5 هــ(486)ت.  

بع بتحقيق الدكتور الصادق الحاوي. وقد نال به ، للشعاألحكام 18
ُ
بي أبي املطرف عبد الرحمن بن قاسم املالق، ويسمى بـ "نوازل الشعبي"، وقد ط

هـ. انظر: 1402درجة الدكتوراه في الفقه والسياسة الشرعية من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في تونس بإشراف: محمد الشاذلي سنة 

وقضايا املجتمع املرابطي من خالل ، 86، ص1984، 1، مقدمة املحقق )محمد أبو األجفان(، مطبعة االتحاد العام التـونس ي ، طيفتاوى الشاطب

 (.2/64، )النوازل الفقهية

 هــ(497)ت. 

 

5 

ـوس الزناتي ، وهي نوازل للقاض ي أبي محمد ع«اإلعالم باملحاضر واألحكام وما يتصل بذلك مما ينزل عند القضاة والحكام» 19 بد هللا بن أحمد بن دبُّ

ق الباحث 1/349اليفرني، قاض ي فاس، تقع في أربعة أجزاء، يوجد منها فقط سفران في خزانة القرويين تحت رقم  ة املخطوط، وقد حقَّ رَّ
ُ
، كما في ط

 .21/11/1994مد الخامس، ونوقشت بتاريخ: إدريس السفياني الجزء األول والثاني بإشراف الدكتور/ محمد الروكي في رسالة ماجستير، جامعة مح

 6 هـ( 511)ت. 

، ألحمد بن سعيد اللخمي اللورقي، وقد حققه قطب الريسوني، حيث كان موضوع أطروحته للدكتوراه، وطبع في مجلد واحد نوازل ابن بشتغير 20

ف هذا الكتاب من قسمين: قسم الدراسة، وقد اشتمل على2008بدار ابن حزم سنة 
 
 خمسة فصول، وقسم التحقيق. ، ويتأل

 6 هــ(516)ت. 

، ألبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي، جمعها تلميذاه الفقيهان القرطبيان: أبو الحسن محمد ابن الوزان، وأبو مروان عبد امللك فتاوى ابن رشد 21

 ختار التليلي.، بتحقيق الدكتور/ امل1987بن مسرة، وقد طبع بدار الغرب اإلسالمي في ثالثة أجزاء سنة 

 6 هــ(520)ت. 

، لعبد هللا بن محمد بن السيد البطليوس ي، طبع قسم منه ببغداد بتحقيق الدكتور/ إبراهيم السامرائي في مجموعة سماها: املسائل واألجوبة 22

ان ابن السيد قد طولب بالجواب . وهذا الكتاب يشتمل على الردود واألجوبة، عن بعض املشاكل واألسئلة التي ك1964))رسائل في اللغة(( سنة 

 .عنها، بعضها استفهام واسترشاد وبعضها امتحان وعناد

 6 هــ(521)ت. 

، البن الحاج الشهيد محمد بن أحمد بن خلف التجيبي القرطبي، وهو يحقق حالًيا من نوازل األحكام أو الفصول املقتضبة من األحكام املنتخبة 23

 .226: جهود فقهاء املالكية املغاربة، ص قبل الدكتور/ أحمد اليوسفي. انظر

 6 هــ(529)ت. 

هـ(، وأصله 575، للقاض ي عياض بن موس ى اليحصبي السبتي، وقد جمعها ابنه أبو عبد هللا محمد بن عياض )ت. مذاهب الحكام في نوازل األحكام 24

َنها القاض ي عياض مجموعة من النوازل له ولغيره، تحقيق: د. بيروت، ط.  -محمد بن شريفة، نشر: دار الغرب اإلسالمي  جذاذات وبطائق ضمَّ

 م.1982الثانية 

 6 هـ(544)ت.

، مما عني بجمعه وترتيبه على توالي مدونة سحنون، للشيخ الفقيه أبي «ِاعتماد الحكام في مسائل األحكام وتبيين شرائع اإلسالم من حالل وحرام» 25

 ق. 413في مجلد ضخم بالخزانة العامة بالرباط برقم:  10، 9 ،8، 7علي حسن بن زكون، وتوجد منه األجزاء: 

 6 هـ( 553)ت.

، البن مناصف )نزيل مراكش(، تحقيق: قاسم «اإلنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه» 26

 م.2003الوازاني، منشورات دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت، ط. األولى 

 7 هـ( 620)ت.

ـرر" على املدونة 27
ُ
مة أبي إبراهيم إسحاق بن يحيى ابن مطهر الورياغلي امللقب باألعرج، ذكرها جمع من أهل العلم ممن ترجموا له أو نقلوا "ط

َّ
، للعال

 عنه في تعليقاتهم على "املدونة".

 7 هـ(683)ت. 



ـوازِلِ ع 
ّ
 الن

ُ
ـة املغـاربـةفِقـه

َّ
ـالكي

َ
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ل، أحد األقطاب الذين  ، لعلي بن محمد بن عبد الحق، أبي«فتاوي أو نوازل الزرويلي» 28 ِّ
غير الزرويلي، الفقيه املالكي املحص  الحسن، ويعرف بالصُّ

 ، وأخرى بالخزانة الناصرية. 486هـ(، وتوجد منها نسخة بالخزانة امللكية تحت رقم: 1319دارت عليهم الفتيا أيام حياته ، طبعت حجرًيا بفاس سنة )

 8 هـ(719)ت.

بي محمد عبد هللا بن محمد بن موس ى العبدوس ي، دراسة وتوثيق: هشام املحمدي، منشورات: وزارة األوقاف ، من تأليف أ«أجوبة العبدوس ي» 29

 م.2015هـ/1436والشؤون اإلسالمية، 

 9 هـ(849)ت. 

وري» 30
َ
خمي نسًبا، املكناس ي داًرا ومسكًنا ومولًدا، األندلس ي سلًفا، ا«أجوبة الق

َّ
 ولقًبا، الفاس ي ، ملحمد بن قاسم بن محمد بن أحمد الل

ً
ْوري شهرة

َ
لق

ْوري، مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط، تحت رقم 
َ
، واشتهر بالق

ً
 .10247وفاة

 9 هـ(872)ت. 

غير»  31 ِثير على أجوبة أبي الحسن الصَّ
َّ
ر الن ، إلبراهيم بن هالل السجلماس ي، اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي وأحمد بن علي، وقد صدر عن «الدُّ

 م.2011بيروت، ط. األولى  -الدار البيضاء ودار ابن حزم  -تراث الثقافي املغربي مركز ال

 هـ(903)ت.

 

10 

، ألبي العباس الونشريس ي، طبع املعيار ألول مرة في املطبعة «املعيار املعرب، والجامع املغرب، عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب» 32

 اثني عشر جزًءا، بعناية جماعة من العلماء املغاربة. م( في1897هـ/1314الحجرية بفاس سنة )

 10 هـ(914)ت. 

، لحسين بن داود بن بلقاسم بن الحاج محمد بن يحيى، التفتيني، املعروف بالرسموكي،مخطوط بخزانة «أجوبة ابن داود التاملي الرسموكي»  33

 )مجموع(، نسخة كاملة. 63اإلمام علي بتارودانت، رقم: ك 

 هـ(914)ت.

 

10 

، للقاض ي أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا «مجالس القضاة والحكام والتنبيه واإلعالم فيما أفتاه املفتون وحكم به القضاة من األوهام» 34

 م.2002هـ/1423املكناس ي، تحقيق: الدكتور/ نعيم عبد العزيز سالم بن طالب الكثيري، منشورات: مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث، 

 هـ(917)ت.

 

10 

35 

 

لإلمام أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن غازي املكناس ي، مطبوعة ضمن "أزهار الرياض في  «اإلشارات الحسان املرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان»

. مصطفى هـ(، ضبط وحقق وعلق على األجزاء )الثاني والثالث(: د1041أخبار عياض"، لشهاب الدين أحمد بن محمد، أبي العباس املقري )ت.

د السقا، وإبراهيم اإلبياري، وعبد العظيم شلبي، والجزء الرابع: سعيد أحمد أعراب، محمد بن تاويت، والجزء الخامس: سعيد أحمد أعراب، عب

 -لألبحاث املغربية  السالم الهراس. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر املشتركة بين اململكة املغربية واإلمارات العربية املتحدة، املعهد الخليفي

 م1980بيت املغرب، 

 10 هـ(919)ت.

 ، للحسن بن عثمان التملي السوس ي.«نوازل الجزولي» 36

 (.1/98للمهدي الوزاني، مقدمة التحقيق، ) النوازل الصغرى املسماة )املنح السامية في النوازل الفقهية(،انظر: 

 10 هــ(932)ت.

 رياء البعقيلي السوس ي.، ألحمد بن زك«نوازل عمرو املفتي» 37

أساتذتها ويليه رجاًلت العلم العربي في سوس من القرن الخامس الهجري إلى منتصف القرن الرابع  -نظامها  -مدارس سوس العتيقة انظر: 

 .58، ص عشر

 10 هــ(969)ت.

دكتور/ الحسن العبادي. انظر: الئحة املصادر ، ملحمد بن إبراهيم الشيخ اللكوس ي السوس ي، مخطوط ضمن مجموع خاص عند الأجوبة التمنارتي 38

 .552"، ص فقه النوازل في سوس: قضايا وأعالمواملراجع في كتابه "

 هـ(971)ت. 

 

10 

 10 هــ(992)ت. أحمد بن الحسن بن يوسف الزجلي الشفشاوني.  ،«أجوبة ابن عرضون » 39

40 

 

سن بن عرضون، منشورات دار ابن حزم ومركز اإلمام الثعالبي للدراسات ونشر ، ألبي العباس أحمد بن الح«مقنع املحتاج في آداب األزواج»

 م.2010هـ/1430، 1التراث، دراسة وتحقيق: د. عبد السالم الزياني، ط

 10 هـ(992)ت.

والشؤون  دراسة وتحقيق: د. عبد الواحد لعروص ي، منشورات وزارة األوقاف ،«أجوبة القاض ي سيدي سعيد بن علي الهوزالي الفقهية» 41

 م.2015هـ ـ 1436اإلسالمية، اململكة املغربية: 

 11 هـ(1001)ت. 

42 

 

لعبد هللا بن سعيد بن عبد املنعم الداودي املناني، املعروف بابن عبد املنعم، وهي أجوبة  على مجموعة من  ،«أجوبة ابن سعيد بن عبد املنعم»

ضاء الفوائت في العبادات، والتصدق واآلداب في املسجد، وغيرها، مخطوط بخزانة اإلمام علي املسائل التي سئل عنها منها: الشركاء في املزارعة، وق

 )مجموع(، بها آثار رطوبة لم تؤثر على جودة النص. 63بتارودانت، رقم: ك 

 11 هـ(1012)ت. 

سند املكنى بأبي زكريا َيحيى بن عبد هللا بن«أجوبة في مسائل شتى» 43
ُ
ير امل ي. ومنه نسخة بخزانة  ، للَعالمة األمِّ اودي الَحَسنِّ ي الدَّ سعيد الَحاحِّ

 (.826( ضمن املجموع الخامس، ونسخة بخزانة تطوان، عدد )1824"تمكروت"، عدد )

 11 هـ(1035)ت.

محمد أبو الفضل،  ، ألبي سالم الُجاللي: دراسة وتحقيق: رسالة علمية ألحمد خرطة، تحت إشراف: د.«املسألة اإلمليسية في األنكحة اإلغريسية» 44

 م.2002كلية الشريعة بفاس 

 11 هـ(1047)ت.

45 

 

إشراف: الحسن العبادي، )رسالة  جمعها علي بن أحمد البرجي الرْسموكي، تحقيق ودراسة الطالب الباحث: الحسن الرغيبي،  ،«فتاوي البرجي»

ـاديـر، نوقشت  -دكتوراه(، كلية الشريعة بأيت ملول 
َ
  .م(09/03/2007في: ) أك

 11 هـ(1049)ت.

ة )مجموعة الفتاوى( 46
َ
ْبغ

َّ
هـ( في كتابه "سوس 1383، للعالمة عبد هللا بن يعقوب السماللي األدوزي، ذكرهما املختار السوس ي )ت. جواب في حكم الت

 .183م، ص: 1984هـ ـ 1404، 2، الدار البيضاء، ط«بنميد»العاملة"، منشورات: مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر 

 11 هـ(1052)ت.

(هـ، مخطوط الخزانة الحمزاوية بالراشدية، رقم 1052ملحمد العربي بن أبي املحاسن يوسف الفاس ي )ت.  ،«أجوبة العربي بن يوسف الفاس ي» 47

 هل يجوز استعمالها أم ًل؟ "عشبة طابة":أجاب به عن سؤال وجه إليه بخصوص  ،«سهم اإلصابة في طابة»وله  .1260

 هـ(1052)ت. 

 

11 

ماري، وقد جمع فيه ما وقف عليه «الجواهر املختارة فيم وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة» 48
ُ
من فتاوى ، للزياتي عبد العزيز بن الحسن الغ

رين من أهل فاس وغيرهم، وأضاف إليه من نوازل الونشريس ي وغيرها، مخطوط الخزانة العامة بتطوان تحت رقم:  ِّ
 
. وقد 12/913الفقهاء املتأخ

قت الطالبة الباحثة غنية عطوي في رسالتها للماجستير في التاريخ جزًءا منه وهو:  ِم حقَّ
َ
ل واألنهار  نوازل الجهاد والصرف والقرض وبيع السَّ

 م.2013هـ/1443الجزائر،  -، بإشراف: د. إسماعيل سامعي، جامعة قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والسواقي

 11 ه(1055)ت.

ليوسف بن يعزى الرسموكي قاض ي إيليغ، مخطوط ضمن مجموع خاص عند الدكتور/ الحسن  ،«نوازل القاض ي يوسف بن يعزى الرسموكي» 49

 .555، ص فقه النوازل في سوس: قضايا وأعالمالعبادي. انظر: الئحة املصادر واملراجع من كتابه 

 11 ه(1059)ت.

لإلمام العالمة عيس ى بن عبد الرحمن السكتاني الرجراجي املالكي، جمعه تلميذه أحمد بن الحسن السوس ي الروداني في سفر  ،«األجوبة الفقهية» 50

الدار البيضاء، ودار ابن حزم  -م، منشورات مركز التراث الثقافي املغربي2011هـ/1432، 1الدمياطي أحمد بن علي، ط ضخم. بتحقيق: أبي الفضل

 بيروت. -

ق أجوبة أبي مهدي عيس ى بن عبد الرحمن السكتاني، الطالب الباحث: عبد الكبير أوبريم في رسالته لنيل )دبلوم الدراسات العليا  املعمقة( وقد حقَّ

 م(.24/04/1995اف الدكتور/ محمد جميل، كلية الشريعة بأيت ملول أكادير، نوقشت في: )تحت إشر 

 11 ه(1062)ت.



ـوازِلِ ع 
ّ
 الن

ُ
ـة املغـاربـةفِقـه

َّ
ـالكي

َ
 عبد العزيز وصفي، وآخرون                                    -دراسـة يف املفهـوم، واخلصـائـص، واملنهـج - ند فقهـاء امل

 

ـــ املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة  2018  - 2العدد، 1املجلد ـــــــ

 

162 

رين وكفاية املضطرين في التفريق بين املسلمين بما لم ينزله رب العاملين وًل جاء به الرسول األمين وًل ثبت عن الخ» 51
َ
ت
ْ
غ
ُ
ِصيَحة امل

َ
، «لفاء املهديينن

ارة، دراسة وتحقيق: دة. مينة املغاري، وحفيظة الدازي،أبي عبد هللا للفقيه الرباط  -نشر: دار أبي رقراق للطباعة والنشر  محمد بن محمد أحمد ميَّ

 )املغرب(.

 11 هـ(1072)ت.

الخزانة العامة تحت ألحمد بن محمد بن َيعزى بن عبد السميح التغاتيني الرسموكي، مخطوط ب  ،«نوازل أحمد بن يعزى بن التاغاتيني الرسموكي» 52

 د(. 3566رقم: )

 11 هـ(1080)ت.

ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن ناصر الدين  ،«األجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية»واملعروفة بـ « أجوبة سيدي محمد بن ناصر الدرعي» 53

م(، بعناية أبي الفضل أحمد بن علي 2012هـ/1433نة )الدرعي، جمعها محمد بن أبي القاسم الصنهاجي، طبعتها دار ابن حزم للمرة األولى س

 الدمياطي.

 11 هـ(1085)ت.

بع الكتاب بتحقيق  محمد علي بن أحمد اإلبراهيمي، ضمن منشورات وزارة  ،«األجوبة الصغرى » 54
ُ
للشيخ عبد القادر بن علي بن يوسف الفاس ي، ط

 م، عن دار أبي رقراق بالرباط. 2007هـ/1428ولى سنة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، وقد صدرت الطبعة األ 

 هـ(1091)ت.

 

11 

ألبي محمد عبد القادر بن علي بن أبي املحاسن يوسف الفاس ي، مخطوطة أولها: سئل شيخنا وقدوتنا وإمامنا العالم العالمة  ،«أجوبة فقهية» 55

، بخط مغربي جيد، وهي أجوبة في عشر مسائل، سئل 155/200مقاسها  22، مسطرتها 358/396الحبر البحر الدارك إلخ...، في مجموع من ص: 

هـ، وتوجد نسخة بالخزانة العامة تحت رقم: 1319عنها كل واحدة بمفردها، وهي توجد ضمن "أجوبته الكبرى" املطبوعة بفاس على الحجر سنة 

 د(. 3404/2198)

 هـ(1091)ت. 

 

11 

ف  5820مخطوط بمكتبة جامعة امللك سعود، قسم املخطوطات، تحت رقم: )، «اليوس ي أجوبة العالمة أبي سعيد الحسن بن مسعود» 56

511697.) 

 12 هـ(1102)ت. 

57 

 

هـ(، دراسة وتحقيق: د. هشام الكراس)رسالة دكتوراه(، 1103، لقاض ي فاس محمد بن الحسن املجاص ي )ت. «نوازل محمد بن الحسن املجاص ي»

املوافق  1435من ذي الحجة  28شت بجامعة القاض ي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ مراكش ، في د. أحمد امحرزي علوي، نوق إشراف:  

 .2014أكتوبر  24

 12 هـ(1103)ت.

58 

 

، ألبي الحسن علي بن عيس ى العلمي، طبع الكتاب بتحقيق املجلس العلمي بفاس ضمن منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية «النوازل »

م، والجزء الثالث سنة 1986هـ/1406م، والجزء الثاني سنة 1983هـ/ 1403ملكة املغربية، في ثالثة أجزاء، صدر الجزء األول سنة بامل

 م.1989هـ/1409

 12 هـ(1127)ت.

59 

 

ولى: بخط مغربي ألبي العباس  أحمد بن محمد، الهشتوكي، توجد من املخطوطة نسختان بالخزانة العثمانية بسوس. األ  ،«أجوبة الهشتوكي»

، نسخها: محمد بن أحمد بن عبد هللا املنصوري... ثم الوجاني في 16×  20صفحة ، ضمن مجموع، قياس:  29متوسط مقروء باألسود واألحمر، في 

سخت في 1188رمضان  22
ُ
املحجوبية هـ، ومخطوط بالخزانة 1224ربيع األول  11هـ. والثانية: بخط دقيق مقروء في  عشر ورقات، بدون غالف، ن

 في عشر صفحات. 262بُسوس بخط واضح، ضمن مجموع رقم 

 12 هـ(1127)ت.

ه» 60
ّ
ة، جمعها تلميذه: أحمد بن محمد الخياط بن إبراهيم الدكالي الفاس ي، طبعت على  ،«أجوبة ابن ُبرُدل

َّ
ألبي عبد هللا محمد العربي بن أحمد ُبْرُدل

 هــ(.1344الحجر بفاس سنة )

 12 هـ(1133)ت. 

، ملحمد بن علي املنبهي العالمة املفتي الناقد من أئمة مراكش. جمعها تلميذه علي بن بلقاسم بن أحمد البوسعيدي، نسخة. «نوازل املنبهي» 61

 .4500الخزانة امللكية بالرباط، رقم 

 12 هـ(1133)ت. 

طبوعة على الحجر بفاس فى سفر متوسط، جمعها تلميذه محمد ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد املسناوي الدالئي، م ،«نوازل املسناوي » 62

 م(.1926 -هـ1345بن الخياط الدكالي في سفر طبع على الحجر بفاس ) 

 12 هـ(1136)ت.

ْماللي، جمعها تلميذه: أحمد «أجوبة أبي العباس السماللي» 63 بن إبراهيم ، ألحمد بن محمد بن َمحمد )فتَحا( بن سعيد بن عبد هللا أبو العباس السَّ

ا  600هـ(، طبعت على الحجر )طبعة حجرية( بفاس في جزأين ) 1168بن محمد بن عبد هللا بن يعقوب السماللي )ت.  ق قسًما مهم  صفحة(. وقد حقَّ

برحاب  17/04/2012، )من بداية الكتاب إلى نهاية مسائل الوكالة( في أطروحة الدكتوراه، وقد نوقشت في: محمد املدني السافري منها الباحث 

ـاديـر. 
َ
رسالة  -أيًضا-، من باب الشفعة إلى نهاية آخر الكتاب"، وهي املحفوظ  أكريهيمفاشتغل عليه الدكتور/  أما الجزء اآلخر:كلية الشريعة  بأك

ـاديـر، وكالهما تحت إشراف: الدكتور/ محمد جميل مبارك. 16/4/2012دكتوراه، نوقشت بتاريخ: 
َ
 برحاب كلية الشريعة بأك

 12 هـ(1152)ت. 

، ألحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي، جمع وتقديم ودراسة، )رسالة دكتوراه(، من إعداد الطالب «أجوبة أحمد بن املبارك السجلماس ي» 64

ـو، إشراف: د. عبد هللا الترغي، جامعة عبد املالك     (.13/07/2001السعدي تطوان، نوقشت في: ) الباحث: عثمان رح 

 هـ(1156)ت.

 ودفن بفاس

12 

تقييد في النفقة على العاِلم على من تكون، وهذا إذا لم ينلها من بيت املال ولم يقم بها جماعة املسلمين تصرف له الزكاة، مع نصوص » 65

مة البحر الفهامة: ، ألبي العباس أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي، وأوله: ))الحمد هلل قال شيخنا الفقيه العالم العال «ومراجعات في املوضوع

، بخط مغربي 195X145، مقاسه 27أ، مسطرته 116/ب 115أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك السجلماس ي اللمطي إلخ...(( في مجموع من ورقة 

                      د(.                             3405/1743) واضح منقول من خط عبد الرحمن الزالل، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:

 12 هـ(1156)ت.

َمطي البكري الصديقي ،«جواب في أحكام الطاعون » 66
َّ
 .أبو العباس أحمد بن مبارك بن علي السجلماس ي الل

قاسه ، وم23/ ب، مسطرته 51/ب49الحمد هلل سئل الشيخ األمام العالمة الصالح... ممن حل بالدهم، ونزل بهم إلخ... في مجموع من ورقة  أوله:

225X175 :ى باأللوان، بالخزانة الوطنية تحت رقم
َّ
 د، ولم يذكره "بروكلمان". 3406/1854، بخط مغربي جيد محل

أجوبة فقهية م، أن للمطي كتاًبا بعنوان: "1983وأشار الدكتور/ عبد العزيز بنعبد هللا في  كتابه "معلمة الفقه املالكي" طبعة دار الغرب اإلسالمي، 

 " بمكتبة تطوان.    اعون في أحكام الط

 هـ(1156)ت.
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 الدرعي وطًنا، «نوازل الدليمي» 67
ً

مخطوطات مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث  املصدر:، ملحمد بن محمد بن عبد هللا الْدليمي أصال

 )مجموعة أبي مدين اليزيد(.

/أ(، وهي نسخة تامة ومحالة باللونين األحمر واألخضر، بها 45لورقة /ب إلى ا2)من الورقة  2تقع هذه املخطوطة في مجلد واحد يحمل رقم: 

 تعقيبات وطرر كثيرة ذات فوائد كبيرة.

 12 هـ(1166)ت.

، )رسالة دكتوراه( من إعداد هـ(: دراسة وتحقيق1166نوازل محمد بن محمد بن عبد هللا بن الحسين الدرعي املشهور بالورزازي الكبير )ت.  68

فاس، نوقشت في:  -عبد العزيز أيت املكي، إشراف الدكتور: حميد لحمر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس  الطالب الباحث:

 م(.24/03/2016)

 م2016 -هـ 1437، 1طبعته ونشرته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، ط

 12 هـ(1166)ت.



ـوازِلِ ع 
ّ
 الن

ُ
ـة املغـاربـةفِقـه

َّ
ـالكي

َ
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 ة املغاربةاملالكيَّ عند  نوازل الكتب  ّمِ ـبأه تاريخيٌّ  مسٌ   :املطلب األول 

 ة تحليليَّ قراءة وصفيَّ : املطلب الثاني
َّ
 لي بالغرب اإلسالمي من خالل معطيات اًلستبانةواز ة للتأليف الن

 عن حصيلة 
ٌ
وازل هو حديث  عن النَّ

َ
ةواألجوبة واألحكام غنية من الفتاوي إنَّ الحديث ا سياسيَّ

ً
ة واجتم ، تحكي ظروف ة وتاريخيَّ اعيَّ

ة زت املدرسة املغر  واقتصاديَّ ة التي ميَّ َعة واملرونة والواقعيَّ ة والسَّ ة، كما ُتبرز بوضوح وجاهة ُتبرز لنا الخصوصيَّ ة املالكيَّ بما  النوازليينبيَّ

لوا. صَّ
َ
فوا وجمعوا واستنبطوا وأ

َّ
ل
 
 أ

 

69 

ـاديـر،  -دكتوراه( للباحث: املدني الهرموش، إشراف: د. عز الدين جولييد، كلية الشريعة بأيت ملول ، تقديم وتحقيق )رسالة «أجوبة الويداني»
َ
أك

  م(.17/10/2014)  نوقشت في: 

 م، بتحقيق: أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي.2015هـ ـ 1436وصدر أيًضا عن دار ابن حزم في طبعته األولى، سنة 

 

 هـ(1169)ت. 

 

12 

، كالهما ملحمد بن عبد «عنوان الشرعة وبرهان الرفعة في تذبيل أجوبة فقيه درعة»و، «الجالل في نوازل البالد السائبة والجبال مواهب ذي» 70

ق النوازل األولى األستاذ أحمد التوفيق، ونشرت في بيروت سنة   م.1997هللا بن عبد الرحمن السكتاني الكيكي، وقد حقَّ

 12 هــ(1185)ت.

ِّي القرش ي النجار، «اودي ابن سودةأجوبة الت» 71
ر 
ُ
، ألبي عبد هللا محمد التاُودي بن الطالب بن محمد بن علي بن ُسودة ـ بضم السين وفتحهاـ امل

، وقد قامت الطالبة الباحثة: فدوى شاكير بدراستها وتحقيقها في
ً

)رسالة  الغرناطي األصل، ثم الفاس ي املنشأ والدار، طبعت على الحجر بفاس أوال

  (.15/02/2000)  اجستير(، إشراف: د. السعيد بوركبة ، دار الحديث الحسنية، نوقشت في: م

 13 هـ(1209)ت.

إشراف: د. التهامي الراجي، جامعة محمد  ، )رسالة ماجستير( من إعداد: الدكتورة/ سعاد رحائم، «أجوبة محمد بن عبد السالم الفاس ي» 72

  .22/04/1994  الخامس، نوقشت بتاريخ: 

 13 هـ(1214)ت.

 13 هـ(1241)ت. .428، ملحمد بن محمد الدوكالي الفاس ي ، مخطوط املسجد األعظم بتازة، رقم: «ثالثمائة سؤال وجواب» 73

ورقاتها  للمكي بن عبد هللا بناني )مفتي الرباط(، أولها: الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبذكره تنزل البركات وتهب النفحات. ،«النوازل » 74

 د.3418/1852 ، بخط مغربي جيد، وبآخرها فهرس النوازل، الخزانة العامة بالرباط: 375x225، ومقاسها 39(، مسطرتها 51)

 13 هـ(1255)ت.

 

75 

ُسولي»
ُّ
ب بـ ،«أجوبة الت ُسولي، السبراري امللقَّ

ُّ
ة بفاس دون تاريخ، ، طبع الكتاب طبعة حجري«مديدش»ألبي الحسن علي  بن عبد السالم بن علي  الت

 م.1996بيروت، الطبعة األولى  -ثم أعيد نشره على أوفر نسخه املخطوطة بتحقيق عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح، دار الغرب اإلسالمي

 

 

 هـ(1258)ت.

 

 

13 

 

76 

بع الكتاب بجمع ألبي حفص عمر عبد العزيز الكرسيفي، مطبوع ضمن كتاب األعمال ، «األجوبة الروضية عن مسائل مرضية»
ُ
الفقهية، ط

ا، ضمن منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، الطبعة األولى 
َ
 م.2006 -هـ 1427وتحقيق:  الدكتور/ عمر أف

 

 هـ(1279)ت.

 

13 

، الفاس ي ،ألبي عبد هللا الحاج محمد بن الحاج املدني بن علي َج «أجوبة الشيخ سيدي محمد بن املدني جنون املستاري » 77
ً

ي أصال ون، الـَمْسَتارِّ نُّ

 مولًدا وقراًرا، وهي مطبوعة طبعة حجرية.

 14 هـ(1302)ت.

، ألبي عيس ى محمد «املعيار الجديد الجامع املعرب عن فتاوى املتأخرين من علماء املغرب»املعروفة بـ:  «نوازل سيدي املهدي الوزاني الكبرى » 78

ـ املهدي بن محمد بن محمد بن خضر بن ق اسم العمراني الوزاني الفاس ي الوزاني، تحقيق: عمر بن عباد، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 م.1996هـ/1417املغرب الطبعة: األولى 

 14 هـ(1342)ت.

ن محمد بن خضر بن قاسم للفقيه النوازلي العالمة محمد املهدي بن محمد ب ،«املنح السامية في النوازل الفقهية»املسماة: « النوازل الصغرى » 79

م في 1992 -هـ 1412العمراني الوزاني الفاس ي، طبع الكتاب طبعة حجرية، وأعادت طبعه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية سنة 

 أربعة أجزاء.

 14 هـ(1342)ت.

80 

 

بابن الفقيه )شيخ الجماعة بسال(، وهو كتاب من منشورات الخزانة  للعالمة  أبي العباس أحمد بن إبراهيم الجريري املعروف "النوازل الفقهية"،

 .العلمية الصبيحية بسال، قام بتحقيقه األستاذ مصطفى النجار

 14 هـ(1353)ت.  

 

حث: عبد السالم بالصنهاجي، دراسة وتحقيق )رسالة دكتوراه( للبا ألبي الشتاء الغازي الحسيني الشهير  ،«األجوبة املرضية عن النوازل الوقتية» 81

  م(.19/03/2015في: ) اجميلي، إشراف: د. عبد هللا معصر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس بفاس، نوقشت 

 14 هـ(1365)ت.

)مطبعة ألبي العباس أحمد بن محمد الرهوني التطواني )ثالثة أجزاء(، نشره: الحسن بن عبد الوهاب،  ،«نتائج اإلحكام في النوازل واألحكام»  82

 (. 1941األحرار بتطوان، سنة 

 14 هـ(1373)ت.

 ألبي العباس أحمد بن محمد الرهوني التطواني. ،«الجواهر الثمينة في تصبير أوًلد مدينة» 83

ر ذو اعلم حفظك هللا أن محصل مسألة أوًلد مدينة مع أوًلد الصور ذو العدلين، شهدا بالهبة والحوز، وبيئة أوًلد الصو وأول املخطوطة: "

فيفية شهدت بأن مدينة يتصرف في الغرستين ويعتبرهما... ما يعلمونه رفع اعتماره وتصرفه عنها إلى أن توفي".
ُّ
 الل

 د.3429/2160، بخط املؤلف مغربي متوسط، الخزانة الوطنية تحت رقم: 220/130، مسطرتها مقاسها 159إلى  1وهي في مجموع من ص: 

 14 هـ(1373)ت.

84 

 

اُموِبيلتحفة النبي»
َ
َناني. ،«ل بالّصالة إيماء في ط ي التَّ طِّ

ْ
ش

َ
 سنة   ألبي العباس أحمد بن علي بن إبراهيم الك

ً
م، 1994هـ/1415طبع الكتاب أوال

ْعُمون، ثم طبع بتحقيق: عبد هللا بنطاهر ونشره في  بمطبعة النجاح الجديدة بالدار ا
َ
"، ياملذهب املالكمجلة " لبيضاء، بتقديم: موالي البشير أ

 .149 - 135م(، ص ص: 2011هـ/1432العدد الثالث عشر )خريف 

 هـ(1374)ت. 

 

14 

 

م له  ،«املجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية» 85 ه الدكتور/ عبد هللا الدرقاوي، وقدَّ مة الفقيه املختار السوس ي، والكتاب أعدَّ
 
جمع وترتيب: العال

ـنوني، وهو من منشورات 
َ
مة محمد امل

َّ
ـاديـر، ضمن سلسلة كتب تراثية رقم )العال

َ
(، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 1كلية الشريعة بأك

 صفحة )دون الفهرس(. 291م، 1995هـ/1416، 1ط

 14 هـ(1383)ت.

م، وقد 1934ملولود سنة للفقيه رشيد بن الفقيه محمد الشريف العلمي، ا ،«األجوبة الرشيدية في حل النوازل الفقهية واملعامالت املعاصرة» 86

 م.2004طبعت "األجوبة" باملغرب أول مرة 

 15 (1934)ت. 



ـوازِلِ ع 
ّ
 الن

ُ
ـة املغـاربـةفِقـه

َّ
ـالكي

َ
 عبد العزيز وصفي، وآخرون                                    -دراسـة يف املفهـوم، واخلصـائـص، واملنهـج - ند فقهـاء امل
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مها محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاس ي )ت.  وازلي بالغرب اإلسالمي عموًما جملة من املراحل قس  دوين النَّ لقد عرف التَّ

 هـ( إلى ثالث مراحل:1376

فكير واإلبداع.تمتدُّ ع املرحلة األولى:  بر القرنين الثاني والثالث، وهي أزهى عصور الفقه اإلسالمي من حيث التَّ

ر الفقه اإلسالمي فيها بإغالق باب االجتهاد، ولكن توسع كثيًرا من  الثانية:املرحلة  ف تطوُّ
َّ
وتمتدُّ من القرن الرابع إلى السابع، وقد توق

 
 

ة األخرى. حيث التدوين، وظهرت النوازل فرًعا مستقال  من فروع الفقه، يغلب عليها طابع االجتهاد املذهبي الذي قلَّ في املؤلفات الفقهيَّ

 .(1)وهي ابتداء من القرن الثامن إلى وقتنا الحاضـر الثالثة:املرحلة 

ن املستجدَّ  ِّ
ر الذي عرفه الفقه، وُتبي  طوُّ د التَّ ِّ

 
زت كل مرحلة من هذه املراحل بصبغة خاصة، تؤك ات التي تقع في املجتمع فيواكبها وقد تميَّ

 .الفقه بأحكامه

ة والفتاوي  النوازل  والناظر في ن في  يجدها بالغرب اإلسالمي املالكي  فاتلم ُتدوَّ طرف  خاصة مع تالمذة اإلمام مالك من مصن 

الرحمن بن دينار، وأخيه كيحيى بن يحيى الليثي، وزياد بن عبد الرحمن املعروف بشبطون، والغازي بن قيس، وعبد  األئمة الكبار

جًها إلى هذا النوع من التوغيرهم عيس ى بن دينار وأبنائهم وحفدتهم  دوين والتأليف.؛ إذ لم يكن منهجهم متَّ

تنا؛ فهو أقدم كتاٍب وصلنا في املذهب بعد "املوطأ"، واستناده على وفي ارتباطنا باملوضوع 
 
 ضال

ً
نة" اإلمام مالك مثال نجد في "مدوَّ

نوخي )ت. 179هـ( بما كان سمعه من صحبته لإلمام مالك بن أنس )ت. 191ن القاسم املصري )ت. إجابات اب هــ(، وأسئلة سحنون التَّ

د االهتمام باألجوبة والقضايا الحادثة والطارئة في املجتمع، وكذلك األمر 213هـ(، وقبله سماعات أسد بن الفرات )ت. 240 ِّ
 
هـ(، يؤك

هــ(؛ إذ إن "املستخرجة" هي: 254أو "العتبية"، ملحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي )ت.  "معةبالنسبة "للمستخرجة من األس
ة يرجع معظمها البن القاسم العتقي، عن مالك بن أنس، وهي برواية من جاؤوا بعده مباشرة، )) عبارة عن حصٍر شامٍل ملعلومات فقهيَّ

ٍة لتالم  يذ مالك وخلفائه، وقد أدرج املؤلف هذه اآلراء ضمن مجموعة مسائله دون أن يكون له حقكما أنها تشتمل على آراٍء فقهيَّ

ا ((سماعات أحد عشر فقيًها)) فاملستخرجة إذن هي. (2)((الرواية
ً
ة، وكان الُعتبي حافظ

َّ
، وقد جمع فيها الروايات املطروحة واملسائل الشاذ

وازل، وقد أسه ا بالنَّ
ً
م أبو الوليد بن رشد )الجد( في إعادة االعتبار إلى هذا الكتاب بعد أن شرحه وفكَّ رموزه للمسائل، جامًعا لها، عامل

ل رواياته في موسوعته الفقهية "البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل"  .(3)وأسراره، وأو 

ه ز بجمعها اآلراء واألحكام الفقهية واملسائل الفقهية، فإنَّ عتبر تدويًنا وإذا كانت هذه الكتب تتميَّ
ُ
ا بتناولها للسماعات واإلجابات ت

ـراتها. ة بما حكته من قضايا ووقائع شملت مناحي الحياة وأنماطها وتغيُّ وازل الفقهيَّ  غير مباشر للنَّ

أما الكتب التي تناولت النوازل بشكل موضوعي في مراحله األولى، فنجدها بداية من القرن الثالث الهجري، كالنوازل املنسوبة 

 هـ(.256هــ(، وابنه محمد بن سحنون )ت. 240هــ(، ولعبد السالم سحنون القيرواني )ت. 227لعبد الرحمن بن دينار القرطبي )ت. 

الثانية: املرحلة  هات، وأعظم املوسوعات، وتنافست املذاهب في هذا التسابق العلمي، مما  أما في  فت أهم  الكتب األمَّ
 
فقد أل

م كتب الف ى إلى تضخُّ ة التي أدَّ ستخرج منها مباشرة املسائل الجزئيَّ
ُ
قه كثيًرا، وتشابك فروعها، واستطراداتها، وأصبح من العسير أن ت

 على املسائل التي حدثت
َّ

ة، ال تشتمل إال ٍ من املؤلفات الفقهيَّ
 قد يحتاج إليها، لذلك ظهرت في هذه املرحلة كتب النوازل كفرع مستقل 

ٍ فيها الجتهاد املفتي داخل فقه مذهبه،  بالفعل، وال تتناول من املادة
ق بهذه املسائل من أحكاٍم، مع ترك هامٍش مهم 

َّ
ة إال ما يتعل الفقهيَّ

ت النوازل مستجيبة ملتطلبات حياة 
َّ
ليراعي ظروف النازلة واملالبسات املحيطة بها، واألعراف الخاصة التي تلزم مراعاتها. وبذلك ظل

اتاملسلمين املتغيرة حسب الظروف   .(4)واألقاليم، وحسب ما يطرأ فيهم من مستجدَّ

ة الجامدة من مرحلة الحضيض  ة األثر البالغ في نقل هذه الفترة الزمنيَّ وقد كان لهذه النقلة الكبرى لحركة تدوين النوازل الفقهيَّ

ى ذلك من خالل بروز كوكبة من الفقهاء القضاة وا
َّ
ضوج الفقهي، حيث تجل ة النُّ ملفتين الذين استطاعوا إبراز الحكم العلمي إلى قمَّ

ي. ِّ
ص    الشرعي في آالف املسائل املعضلة من خالل اإللحاق على ما ثبت حكمه بالدليل النَّ

                                         
 (.2/2هـ، )1345هـ، وكمل بمطبعة البلدية بفاس، 1340، مطبعة إدارة املعارف بالرباط، الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالميانظر:  -(1)
(2)

(، 21(، مـج )64رك جزاء الحربي، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية )الكويت(، العدد )انظر: جهود فقهاء املالكية املغاربة في تدوين النوازل الفقهية، مبا -

 .212، ص2006السنة الحادية والعشرون، مارس 
 .307، ص2000 –هـ 1421انظر: تطور املذهب املالكي في الغرب اإلسالمي، محمد بن حسن شرحبيلي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، ط. األولى، -(3)
(4)

 .126انظر: جهود فقهاء املالكية املغاربة في تدوين النوازل الفقهية، ص -
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الثالثة املرحلة  ة، وظهر  بينما عرفت  وازل الفقهيَّ ة من القرن الثامن الهجري حالة َضعف كان لها أثر على تدوين النَّ املمتدَّ

هــ(، وانتهت دولة اإلسالم 897ندلسيين، بسبب االضطرابات السياسية املتالحقة حتى سقوط غرناطة سنة )هذا جلًيا في نوازل األ 

 .(1)باألندلس

ومن أجل تقريب صورة التأليف النوازلي بالغرب اإلسالمي واألندلس عموًما، أنجزنا هذه االستبانة لتجمل لنا النظرة العامة التي 

 ك عبر التاريخ اإلسالمي املديد.طبعت هذه املوضوع الدقيق والشائ

ِ  ِنـسب تأليف كتب النوازل باملغرب
ّ
 )من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر الهجري( استبانة توض

�  
   

      �  

    

 �  

    

   
    

�  
            

            

            

            

            

            

                

                

                

                

                

 
 اج:ـاستنت

ن من خالل هذه االستبانة أن نسبة تأليف كتب النوازل تفاوتت من قرن آلخر، غير أنها عرفت ارت ا وكبيًرا خالل يتبيَّ
ً
فاًعا ملحوظ

ثم العاشر، وهو ما يجعلنا نحكم على أن عصر الدولة  ة مئوية، ويليه القرن الثاني عشرالقرن الحادي عشر الذي احتلَّ أكبر نسب

ليف في هذا في مضمار الكتابة والتأ هامةشهد ازدهاًرا معرفًيا وحركة علمية بارزة وطفرة نوعية قد السعدية والعلوية في بلد املغرب 

 املجال.

 :ةالخـاتمـ
ة عن فقه النوازل ومسيرته وأهميته في تاريخ  العجلى بعد هذه الومضات املغاربة وتراثهم العريق، نصل إلى تقرير بعض املالكي 

لنا إليه من خالل هذا البحث والدراسة والتحليل في نقاط تشمل ما خلص نا إليه الحقائق في خاتمة هذا البحث، ونجمل أهم ما توصَّ

 من نتائج في املوضوع، وبيانها في اآلتي: 

ِّ فروع الفقه اإلسالمي؛ لدوره الكبير في بيان أحكام الشريعة اإلسالمية املرتبطة بواقع الحياة في جميع  .1
ُيعدُّ فقه النوازل من أهم 

 ري عليه أحكامها.مجاالتها؛ إذ يكمن دوره في تنزيل أحكام الشريعة على الواقع الحياتي ليصبغه بصبغتها، ويج

ز النازلة بثالثة أمور وهي: .2  تتميَّ

  .الوقوع: أي الحلول والحصول ال االفتراض :
ً

 أوال

  .ثانًيا: الجدة: وهي التي لم يسبق وقوعها، ولم يرد فيها نص أو اجتهاد مسبق 

 . ـة من جهة النظر الشرعي  ا: الشدة: أن تكون ُملح 
ً
 ثالث

العلم الذي يعنى بالبحث والتنقيب عن الحلول و األجوبة الشرعية املالئمة للمستجدات ))فقه النوازل باعتباره لقًبا يعني:  .3

 .((والحوادث التي تنزل بالناس والتي يرد فيها نص أو سبق اجتهاد

 هناك مصطلحات عديدة تطلق على النوازل منها: األجوبة، واملستجدات، واملسائل، والفتاوي، وغيرها. .4

أريخي، واالجتماعي، واالقتصادي،  تكتسب كتب النوازل أهمية .5 ني، والتَّ دي  كبيرة في مجاالت مختلفة، كاملجال الفقهي، والتَّ

 وغيرها.

وازل املعروضة عليهم وبيان حكمها  إلى قواعد وضوابط فقهية وأدلة أصولية، كالعرف،  .6 استند الفقهاء عند اإلجابة عن النَّ

 وسد الذرائع، والحكم بالقرائن وغالب الظن.

                                         
(1)

 .ل الفقهيةملزيد من التفصيل انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، الجزء الثاني، وبحث: جهود فقهاء املالكية املغاربة في تدوين النواز  -
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وازل بأهمية كبيرة عند الفقهاء املغاربة إال أن نسبة التأليف في هذا الفن تفاوتت في بالد املغرب األقص ى خالل حض ي  .7 فقه النَّ

 الفترة املمتدة من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر.

ع ودراسة كتب النوازل الفقهية عند الفقهاء املغاربة، سواء باأل  إنَّ  وختاًما نقول: ندلس أو بالغرب اإلسالمي خاصة، ينبع من أهمية تتبُّ

ة بهذه املنطقة من العالم، والتي ال يزال الكثير منها حبيس رفوف املكتبات  نت من طرف فقهاء املالكيَّ كم  املؤلفات التي ُجمعت ودو 

من الباحثين املعاصرين ينتظر من يقوم بتحقيقه أو جمعه في مؤلف خاص َوفق املنهجية العلمية والفنية التي اشتغل عليها عدد 

 عن القضايا 
ً

املدققين، من خالل جمعهم لفتاوى فقهاء معينين، كفتاوى ابن أبي زيد القيرواني، وأبي الحسن اللخمي وغيرهما، فضال

، األخرى التي يمكن الرجوع إليها واالشتغال عليها ضمن هذه املصنفات، كمراعاة التقعيد املقاصدي في استنباط األحكام للنازلة

ن البحوث والدراسات املستقلة من الوقوف عليها، وكذلك دراسة الجوانب 
 
والتأصيل لفهم الواقع، وغيرها من األصول التي تمك

 التاريخية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية والحضارية وغيرها التي تحتوي عليها.

عدُّ اليوم من الذخائر النفيسة التي ال ُيستغنى أبًدا عن اإلفادة النوازل في التراث املالكي املغربي خالل ا كتَب  إنَّ  
ُ
لقرون املاضية ت

ن معالم منهج الفقهاء املالكية في استنباط األحكام وكيفية تنزيلها على وقائع الناس املختلفة، ولذلك ُعرف العالم النو  ازلي في منها في تبيُّ

ا لقدٍر كبيٍر من التجارب العملية الغرب اإلسالمي بالعالم املجتهد الذي فاق غيره
ً
  .حالة كونه مالك

 :املراجـع
: الكتب واملوسوعـات:

ا
 أوًل
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Abstract:  The aim of this research is to shed light on some aspects of the jurisprudence of 

contemporary issues for the Moroccan Maliki scholars from the the fifth to the fifteenth century 

AH. First, it will discos its importance and characteristics by exploring some practical examples 
of some Maliki scholars as fatawi al-Wancharissi and others. Than, it will clarify the most 

important features of the method used to deal with these emerging incidents in the Islamic 

jurisprudence and history. 

 For a deep understanding of the topic, the research considers the theoritical and the 

practical sides of the issue. It also gives examples of contemporary incidents in the Moroccan real 

life situations through "ijtihad", "Fatwa" (ruling) and the judiciary high lighting the excellence 
and the muthenticity in the process and has they were adapted and applied i the everyday life 

situations society. More over, it sheds light on some aspects Islamic jurisprudence, architecture 

and civilization in dealing with The issue. 

Keywords: jurisprudence- contemporary issues- The jurisprudence of contemporary issues - 
Contemporary issues boocks- The Malikite Doctine- The Moroccan Malikite jurists- practical 

models of Contemporary issues. 
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