
 هاي فقهی قاعده

 

  مقدمه
  

اى کـه اگـر پایـه چیـزى برقـرار نباشـد        هاى آن وابسته است؛ بـه گونـه   قوام و استوارى هر چیزى به بنیاد و پایه
هـاى خـود اسـتوارند یـا      یابد، مانند بناهاى محکم که بر پایـه  افتد و تحقق خارجى نمى موجودیت آن به خطر مى

دانشها نیز از این قانون کلـى مسـتثنى نیسـتند؛ امـروزه در     علوم و . هاى خود پابرجا هستند درختان که بر ریشه
در . دانشگاههاى بزرگ، علوم پایه بنیادهاى علمى سایر علوم شناخته شده و براى آن اهمیـت بـه سـزایى قائلنـد    

هاى مهم علوم اسالمى است و مکلفـان بـه یـادگرفتن و عمـل بـه آن       میان علوم اسالمى رشته فقه یکى از رشته
لَـوددت أنَّ أصـحابى   «: کند که امـام فرمودنـد   نقل مى) ع(بن تغلب از امام صادق  اند تا جایى که ابان تکلیف شده

دوست دارم تازیانه بر سر اصحابم زده شود تا اینکه علم فقه بیاموزنـد و   1،»ضُرِبت رؤوسهم بالسیاط حتى یتَفقَّهوا
  ].و در دین دانا گردند[

که سراسر زندگى انسانها، از بدو تولد تا هنگام مرگ را فرا گرفته و تکلیف  اهمیت علم فقه از آن جهت است
براى تحقق و گسترش این دانش علوم دیگرى را باید فرا گرفت، از جمله علـم قواعـد   . آنان را مشخص کرده است

  .ها استوار شده است علم فقه عمدتا بر این قاعده. فقهى
  

  تعریف قواعد فقهى
به طریق واسطه بلکه به طریق  گیرند، لکن نه ایى هستند که در طریق استفاده احکام قرار مىه قواعد فقهى قاعده

  3:توان به پنج قسم تقسیم کرد مجموع قواعد فقهى را مى 2.انطباق و تطبیق مانند انطباق کلى طبیعى بر افرادش
از . از آن جلـوگیرى کنـد  قواعدى که در تمام ابواب فقه به حسب مدلول جارى است مگر اینکه مانعى  اول؛

  .شوند که به نام قواعد عامه نامیده مى» الحرج«و قاعده » الضرر«قاعده : این قواعد است
قواعدى که به باب معامالت به معناى اخص اختصاص دارد و در غیـر آن جـارى نیسـت، مثـل قاعـده       دوم؛

ضمن«، قاعده »تلف در زمان خیار« ضمن و ما الی ضامن نیستامین «و قاعده » ما ی«.  
  .و مشابه آن» تجاوز و فراغ«و قاعده » التعاد«قواعدى که اختصاص به ابواب عبادات دارد، مانند قاعده  سوم؛

  .و غیر آن» طهارت«قواعدى که به معامالت به معناى اعم اختصاص دارد، مثل قاعده  چهارم؛
حجیـت  «گیرند، ماننـد   رار مىقواعدى که براى کشف موضوعات خارجى است که تحت ادله احکام ق پنجم؛

  .»حجیت ذوالید«و » بینه
اثبات حکم شرعى فرعى تکلیفى یا وضعى عام ) 1: هاى فقهى مشتمل بر دو امر است و به طور خالصه قاعده

شیوع آن در جمیع ابواب فقه یا ابواب مسائل مختلف فقهى مانند قضا؛ البته ممکن است برخـى از  ) 2یا نفى آن، 
در این کتاب به بیست و پنج قاعده فقهى اشاره شده است، که در . ه یک معنا قاعده اصولى هم باشدها ب این قاعده

 .دانشگاه به ترتیب سرفصلها در حد ظرفیت دانشجویان مورد تدریس قرار گرفته است
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