
 قواعد فقه مدنی

  پیشگفتار
  

  زالل علم جاري از قلم کرد      به نام آنکه هستی از عدم کرد 
  به انسان شیوه دانایی آموخت      به نور خود چراغ دانش افروخت

بایست متناسب  اجتماعی است، مینظر به اینکه علم فقه بیانگر احکام شرعی افعال آدمیان در جهت فردي و 
الزمه این کار توجه به رشد و . با تحول و توسعه جوامع پاسخگوي مسائل و نیازهاي فقهی هر عصر باشد

  .هاي استنباط احکام فقهی است بالندگی اجتهاد و غنی کردن ابزار شیوه
توسعه یافـت و بتـدریج   دانش اصول فقه که کلید باب فقه است در دامن علم فقه فه وجود آمد و رشد و 

به استقالل و بلوغ خود رسید و ابزار استنباط احکام فقهی گردید و در گذرگاه تکامـل اجتهـاد و تطـور فقـه     
گیري از منابع احکـام   همچنین فقها در طول تاریخ فقه و سیر و تحول اجتهاد با بهره. نقش بسزایی ایفا نمود

و در کتـب فقهـی یـا در    » قواعد فقه استخراج«نیز به عنوان  اسالم و اساس تشریع دینی، اصول و قواعدي را
عرضـه  » الفقهیـه  القواعـد «، »نضـدالقواعد الفهیـه  «، »القواعد و الفوائد«هاي مستقل با عناوینی چون  مجموعه

  .اند کرده
قواعد فقهی اصولی عام و فراگیرند که در بخش عظیمی از فقه کاربرد دارند و مجتهد را در کنـار اصـول   

تردید قواعد فقهی در راستاي رشد و  بی. رسانند و بدون واسطه، در فهم و استنباط حکم شرعی یاري می فقه
هاي اجتماعی نقـش مهمـی دارد؛    بالندگی اجتهاد و کارآمد ساختن فقه و حاکمیت قوانین اسالمی در عرصه

امید اسـت در  . ضروري است البته استخراج قواعد جدید فقهی و بازنگري و تبیین دقیق و گسترده آنها امري
جهت تحقق این هدف و در پرتو تالش مستمر و محققانه فقیهان و کارشناسان فقهی، قواعـد فقـه هـم مثـل     
اصول فقه بتدریج استقالل خود را از غلم فقه باز یابد، تا به کمک و همراهی اصول فقه را متناسب با نیازهاي 

  .ري رسانندزمان در رشد و تکامل و غناي کمی و کیفی یا
در مجموعه حاضر که منطبق با سرفصل درس قواعد فقه براي دانشجویان گرایش فقـه و مبـانی حقـوق    
اسالمی رشته الهیات تدوین شده، هفت قاعده فقهی به طور تفصیلی بررسی شده و در موارد الزم مواد قانون 

  .مدنی و موضوعات حقوقی متناسب با مباحث فقهی نیز بیان شده است
الخصوص در قواعد مطرح شـده در ایـن    شود به طور کلی در موضوع قواعد فقه و علی در پایان یادآور می

وار در دریـاي تتبـع و    کتاب جاي بسی تحقیق و پژوهش است و بر محققان متعهد است کـه همـواره غـواص   
د که ما تنهـا بـه   تحقیق به جستجوي گوهر گرانبهاي معرفت پرداخته و بر تشنگان علم و دانش عرضه نماین

رود  اندازه وسع خود در این زمینه کوشش ناچیزي نمودیم و این نوشتار بضاعت مزجاتی است کـه امیـد مـی   
نیز امید داریم که راهنمایی اساتید معظم و پژوهشگران عرصه اندیشه و . مورد رضاي خواوند متعال قرار گیرد

  .فاضالن متعهد توشه راه باشدفقاهت و یاري 
  

  التکالنُ التوفیقُ و علیه اهللا و منَ
  اسداهللا لطفی    
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