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 مقدمة عن الفقه المعاصر

إىل  مث التدوين، انتهاء  بعصر النشوء  ار متعددة ابتداء  بأدو  -كما ىو معلوم-لقد مر الفقو اإلسالمي 
العصور ادلتأخرة اليت حنن فيها، وىذه ادلراحل اليت مر هبا الفقو اإلسالمي ادلذىيب والعام ادلقارن أسهم 

واستفتاءات ومستجدات وكان ألصلو "أصول الفقو" ومقاصده ل ما يعرتضو من وقائع بإجياد احللول لك  
عطائو اخلصوبة والسيولة غ الكبري يف إادلتمثلة مبصاحل الناس والتيسري ذلم ورفع احلرج عنهم األثر البال

عاجلة على م   صال " م صلح للزمان وادلكان، وقادرفقها  وأن اإلسالم "عطينا يقينا أوادلرونة ادلنضبطة، اليت ت  
قضايا العصر، ومشكالتو، ووقائعو، ومستجداتو مما يزيدنا اعتقادا  بصالحية الفقو اإلسالمي وكمال 

 .ادلؤمنني، وجالء لش بهات ادلشككنيب منهجو وأنو بَ َرٌد على قلو 

كمها، عرض علينا يف كل وقت وحني الكثري من اإلشكاالت الفقهية، اليت حتتاج البحث يف ح  واليوم ت  
اليت تستمد منها األحكام والقواعد األصولية والفقهية  وادلقاصد وىذا كلو يدعونا إىل العودة إىل األصول

 . الفقو اإلسالمي مشيدا   يف بناء اليت أرست ركنا  

ن ت فكرية تسعى إىل القضاء عليو، وأاجملتمع اإلسالمي يعيش يف ىذه اآلونة وسط تيارا نخاصة  وأ
ستجدة يف خمتلف شؤون احلياة حتتاج إىل إصدار حكم شرعي حياذلا، األمر الذي جيعل ىناك مسائل م  

فكان من كمال رمحتو لول ادلناسبة ذلا، تها وإبداء احلاألمة اإلسالمية يف حاجة إىل اجتهاد مجاعي لدراس
ونازلة  ل مسألة، وواقعةكم يف ك  خبلقو أن اختار ذلم اإلسالم دينا ، شريعة وعقيدة، وجعل للشريعة ح  

ستحدثة، وقضية معاصرة، ودلا كانت الوقائع ال تنتهي يف كثرة جتددىا، باختالف الزمان وادلكان، وم  
كان من ادلناسب، بل من الضروري، اخلوض يف غمار جتدد الفقو وتطور العلوم، وتعّدد احلياة لذلك  



اإلسالمي ومنوه وتطوره ومواكبتو لواقع احلياة من خالل ىذه الدراسة التأصيلية والتطبيقية، والوقوف على 
 .المي إلثبات صالحيتوكم على التجدد احلاصل يف الفقو اإلسالضوابط والقواعد ادلناسبة يف احل  

، ال ب دَّ من اإلشارة إىل األلفاظ وادلعاين اليت مار بعض ادلسائل الفقهية ادلعاصرةاخلوض يف غلذلك وقبل 
عطي نفس ادلعىن ، حيث  جيب الوقوف على ىذِه األلفاظ ألهنا ت  مبوضوع الفقو ادلعاصر ذلا صلة وعالقة

 وتسميات ختتلف يف ، وقد أطلق الف قهاء على ىذا الفن يف ىذِه العصور عّدة مصطلحاتللفقو ادلعاصر

ادلعاين واأللفاظ يف التأليف ذلذا النوع من الفقو، خاصة  وأن العلماء والفقهاء ادلعاصرين قد اىتموا ببيان  
األلفاظ وادلعاين اليت ت شري إىل ىذا النوع من الفقو وذلك ألمهية ىذا النوع ألنو  يدخ ل يف كافة رلاالت 

وتعددت فإن ادلعىن ال خيتلف، ألن ىذا التعدد يف التسميات  احلياة، وأن ىذه األلفاظ مهما اختلفت
 د يف ىذه ادلسائل اليت تظهر من وقت آلخر.     ىو نتيجة التجد  


