
مجع نازلة وىي الشديدة تنزل بالقوم، قال الفيومي يف املصباح املنري: "النازلة"  النوازل لغةً:ثبلثب: 
 ىي: املصيبة الشديدة تنزل بالناس. 

 لفقو النوازل، اً قدمي اً اصطالحي اً ترييف مل أجد ل البث  نن تريي  النوازل اصطالحاً اصطالحاً: من خال
فهم اجتهدوا يف تريي ّتاب والرلماء املراصيينيف ذلك، غري أن الك   -املتقدمني هلم مؤلفات -مع أن 

 :للنوازل بترييفات نديدة منهم
 ."شيني كمح   إىل حتتاج اليت املستجدة احلادثة ىي"  .1
 واملتميز والتشابك، بالترقيد املتميز الرصي طابع هارظم  م   نلى يغلب ستجدةم   قضايا" :ىيأو  .2

 ببال ختطي نتك   مل جديدة وسائل ستثداثاو  وحديثة، قدمية تنونةم   ملشكالت نلمية حلول بابتكار
 ."الدىي من يوماً  البشي
 ."والظواىي النظييات سماب املستجدة، واحلادثة املشهورة بلسان الرصي الوقائع واملسائل"ىي أو  .3

تشابكة حتتاج إىل حلول فقهية جديدة من قبل أن النوازل ىي: قضايا نصيية م رّقدة وم  هلذا يتبني 
 الر لماء واجملتهدين املراصيين الذين هل م ملكة تؤىلهم إلجياد احللول هلذه  النوازل. 

 
، أي باحليب الوقرة من اسم وىي واملصادمة الدىي صيوف من والنازلة القيامة الواقعة لغةً:رابعبً: 
 ح كم شيني هلا. طاليت حتتاج إىل استنبا الشديدة احلادثة

 فيها جيدوا ومل ننها ئلواس   ملا املتأخيون اجملتهدون استنبطها مسائل نلى أهنا: الواقرات اصطالحاً:
ياد باملتأخيين كما يقول ابن نابدينرواية

 
 ا،مأصثاهب وأصثاب وحممد يوس  أيب أصثاب مى  ": ، وامل
 ."كثريون وىم ،جياً  ىلمّ 

لواقرات ىو تريي  شامل وواضح املرىن والذي من خاللو نقول إن الواقرات ىي: احلوادث فتريي  ا
، وبرد َمريفة مرىن النازلة يتبني لنا أنو ال فيق بني الواقرة والنازلة، اليت حتتاج إىل استنباط ح كم شيني

( لَْيَس ِلَوقْ َعِتَها  1ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة ))قولو تراىل:   حدوث أمي جديد وشديد، مثل فالواقرة والنازلة ىي
 بالوقوع وو صفت، القيامة قامت إذاوذكي مرىن الواقرة يف تفسري البثي املديد أي ، 1،1( الواقعة:َكاِذبَةٌ 
 .نزولو األمي ووقوع، حمالة ال تقع ألهنا

 

سؤال وقد مي تريي  وتوضيح مرىن السؤال أو املسائل يف موضوع املسائل مجع  :األسئلة :خبمسبً 
املستثدثة، وقد ت طلق كلمة أسئلة وي ياد هبا املسائل املستجدة والرصيية اليت حتتاج إىل ح لول م ناسبة، 

رية يف الق يآن الكيمي يف مواضع كث "يسألونك"ويأيت السؤال ملريفة شيء م بهم أو جديد، وقد وردت كلمة 
اليسول صلى اهلل نليو وسلم فكانت  ها األولون لذلك سألوا ننهاب غية التوصل إىل مريفة أشياء مل يريف



وقال  ،42: النازنات ( َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها: )، قال تراىلاإلجابة من اهلل سبثانو وتراىل

أما اإلجابات فقد ذَكي ابن  181البقية:  (ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحج  َيْسأَلُوَنَك َعِن اْْلَِهلَِّة )تراىل: 
 نن َأجابَو تقول الكالم َرْجع   واإل جابة   والطاقة الطانة   مبنزلة اجلَابة   واالسم اإل جابة  منظور يف لسان الريب 

اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعن ي فَِإن ي )، قال تراىل: س َؤالو َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 مساىا برض   فهي مجع جواب وقد، ليجيبوينف َأي ،181البقية:  (ِلي َوْليُ ْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ 

ال  الناس ويف اللغة يقولون: بطلب من اءملنلماء األندلس باجلوابات ألهنا مسائل أجاب ننها الر  
يَاَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ) ، قال تراىل:سمى جواب إال برد طلبي  

 ، أي إذا طلَب منكم.24االنفال:  (ُيْحِييُكمْ 

  


