
 أوالً: المستجدات العصرية: 

د المستجدات لغة: .1 بالكسر ِجَدًة فهو جديد وىو ِخالف القدمي، وجدد ُفالن األمر وأجده  َيَِ
الزمًا وجّده جدًا فهو جديد فعيل مبعىن مفعول،  "ستجدستعمل "اوقد يُ أحدثُو فتجّدد  ستجده إذا وا

اجِلَداِد واجَلَداِد وأَجّد النخل باإللف: حان ِجداده وىو قطعو، واجلديد ما ال عهد لك بو،  وىذا زمن 
وجّد  ،جديداً  هوصّيَ  استحدثو والشيء جديداً  صار الشيء "استجدّ "ولذلك وصف بو املوت، ويُقال 

 جّد الشيء أي أحدثُو.، وأالشيء ِجَدًة حدث بعد إن مل يكن، وجّد صار جديداً 

املستجدات اصطالحاً: املراد بالتعريف االصطالحي ىو اصطالح الفقهاء على معىن املسألة املراد  .2
تعريفها، ومبا أن لفظ املستجدات ُمصطلح عصري، لذا سأذُكر ُىنا تعريفات اصطالحية لبعض العلماء 

 رين لكلمة املستجدات ومنها:املعاص
 "تقع من قبل، واليت يبحُث العلماء ُحكمها الشرعي، ليعرف املسلمون كيف ثة اليت مل دااملسائل احل

 ."يتصرفون جتاىها

 اصطلح الباحثون يف ىذا العصر على إطالق لفظ املستجدات على عّدة معاٍن منها: وقد 

 
فّصل يف كم ظاىر مُ يف ىذا الزمان، وليس هلا حُ  -ثت أو أُحدِ  -املسائل الفقهية اليت حدثت  - أ

 .املراجع الفقهية القدمية

 

 .ل اليت مل يتقدم فيها قول ملتبوعأو ىي املسائ - ب

 

أو ىي املسائل اليت تغّّيت موجبات احلكم عليها بعامل الزمان أو املكان أو طبيعة حياة اإلنسان.  - ت
لوا: ُعصٌر َمضموم، والَعصران: الليل والنهار العصرية مأخوذة من العصر وىو الدىر، فإذا ثقلوه قا

، واملقصود بالدىر ىو العصر احلايل أو الوقت احلايل الذي والَعِشي الَغداةُ  يَ سُ  ولذلك والعصُر: العشُي،
نزلت وظهرت فيو الكثّي من ىذِه املسائل والقضايا املستجدة اليت حتتاج إىل ُحكم شرعي من الُعلماء 
والُفقهاء عن طريق االجتهاد الفردي واجلماعي، بعد معرفة معىن كل مفردة على حدة ميكن القول إن 

صور القدمية، وقد املستجدات العصرية ىي: األحداث واملسائل اجلديدة اليت مل تُكن موجودة يف الع
 ساعد يف ظهور ىذه املستجدات العصرية أسباب عديدة من تطور العلوم وتعدد الصناعات احلديثة.   

 المسائل المستحدثةثانيا: 
، وعند توضيح معنامها َيب تناول  زئنياملسائل املستحدثة أو مستحدثات املسائل  لفظ يتكون من جُ   
 .معىن "املسائل املستحدثة" بوضوحاً عن اآلخر، ملعرفة زء منفردل جُ كُ 



  
قال  وَتساءلوا سأل بعضهم بعضاً، َمَسَلةٌ املسائل: ومفردىا مسألة، فإذا حذفوا اهلمزة من مسائل قالوا 

َرأَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَليأُكمأ رَِقيب  )تعاىل:  ومعناىا ، 1النساء: (َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْلأ
تطلب فتوى، وبعضهم  أو تطلب حالً ، تتناول قضايا مطلوبة باملسائل ألهناتطلبون حقوقكم بو، وُسيت 

ن أشهر من ألف هبذا بالرد عليها، وم لماءالناس ويتكفل العُ  هاها باألسئلة ألهنا أسئلة يطرحُ يسميُ 
فهي مطلوب خربي يربىن عليو يف ، أما يف املصطلح الُعريف شدرُ  الوليد بن أيب مسائل القاضي االسم:

 العلم.
 واحد أن نرى: الفراء قال، دثحَ  وما قدم ما أخذين: قاليُ  القدمي نقيض احلديثاملستحدثة: 

 ،فحدث اهلل وُ وأحدثَ  ،يكن مل يئش كون: واحلدوث ،للحديث مجعاً  جعلوه ثُ  أحدوثة، األحاديث
 باأللف ويتعدى ذلك قبل معدوماً  وكان جتدد إذا عيب بو" َحَدثَ " قاليُ  ومنوُ ، وقع أي ،اً أمر  وحدث

 .األىواء أىل ابتدعها اليت وىي" األُُمورِ  ُُمَْدثَاتُ " ومنو" َأْحَدثْ ُتوُ " قالفيُ 
طرح قضايا وأفكار  عبارة عن :بعد توضيح املسائل املستحدثة مُيكن الوقوف على تعريف جامع هلا وىو

 . احللول املناسبة هلاطرح من قبل إلَياد وتساؤالت من قبل املستفتني يف أمور جديدة واقعة مل تُ 
  


