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 ) طرق استنباط األحكام وقواعده (
إن طرق االستنباط وقواعده تقوم عمى العممم بالقواعمد األلمولال المةوامل ق ودقالمد التامرام العادمل 
ق وكافاممل ر ممم التعممارا بممان األدلممل وتممرىاب بعومميا عمممى بعمما ودعر ممل الناسمم  والدنسمموخ   وعمممى ىممذا 

 سنقسم الدحاورات الى ثالثل أقسام :
 قواعد األلولال المةوال  األول :  ي ال

 الثاني :  ي دقالد التارام العادل  
 الثالث :  ي الناس  والدنسوخ والتعارا والترىاب  

 القسم األول : القواعد األلولال المةوال
 :   القواعد األلولال

لعممرال ىممي قواعممد لةواممل دتعمقممل بكلفمماا الكتمماال والسممنل ودالالتيمماق دسممتفاد  دممن أسممالاال لةممل ا : * تعرافيمما
 تساعد الدىتيد عمى التولل إلى األحكام الارعال 

 : ق ىي عالقل المفا بالدعنى واقعل عمى أربعل أقسام : * أقساديا
 : الخاصق العامق الداترك  ق واندرج تحتو أبحاث ىي م ووم المفا لمدعنى1
ق اقممل والدىمماز: الحق ممم اسممتعدال المفمما  ممي دعنمماه الممذي ووممم لممو أو ممي أاممرهق وانممدرج تحتممو أبحمماث ىممي2

   اللراب والكناال
مممم داللمممل المفممما عممممى دعنممماه دمممن حامممث الووممموح والخفممماظق وانمممدرج تحتمممو أبحممماث ىمممي: الاممماىرق المممنصق 3

   الدتاابوق  ق واقابميا: الخفيق الدىدلق الداكل الدفسرق الدحكم
امارتوق ودال4 لتموق واقتوماؤهق م كافال داللل المفا عمى الدعنمىق وانمدرج تحتمو أبحماث ىمي: عبمار  المنصق وا 

   ودفيودو
 : ووم المفا لمدعنى:  القسم األول

 م الخاص1
 لةل: عبار  عن التفردق اقال: ) الن خص بكذا( أي: أ رد بو ال اااركو  او أحد  : * تعرافو

   والطالحا: كل لفا استعدل لدعنى دعموم عمى االنفراد
أاممرق و )العممممم( لفمما اسمممتعدل لمداللممل عممممى امممل ال د: )دحدمممد( لفمما اسمممتعدل لمداللممل عممممى دعنممى العم دثممل

دعنى دعان اقابل لفا )الىيل( ق و )رىل( لفا اسمتعدل لمداللمل عممى نمو  دمن ىمنس اونسمان وىمو المذكر 
الذي تىاوز حد اللةر ال اراد بو أامرهق و )إنسمان( لفما اسمتعدل لمداللمل عممى ىمنس دمن الدخموقمات ىمو 

   ىذا الحي الدتكمم



 2 

)واحمدق ثالثمملق عامر ق عامرونق دلملق ألمظ( ألفمماا اسمتعدمت لمداللمل عممى نمو  دعممان  وألفماا األعمداد دثمل:
 دن ىنس العددق ال احتدل المفا دنيا أار دعنى واحدق ىو إ اد  ذلك العدد الدحلور 

 واندرج تحت الخاص دباحث آتال بعدهق ىي: الدطمق والدقادق األدر والنيي 
 :حكم الخاص 

: أن المفمما ال احتدممل أاممر دعنممى ودعنممى ذلممك    قطعامملدووممو  لممو داللممل الداللممل )الخمماص( عمممى دعنمماه 
   واحد اختص بوق ال اااركو  او أاره دن ىنسو أو دن أار ىنسو

 :تو دن أدثمو 
[ ق  داللمل ايامل قطعامل  مي 98م قولو تعالى  ي كفار  الادان: } دن لم اىمد  لماام ثالثمل أامامل االدالمد : 1

  لاام ىذا العدد دن األاام
م قولو تعالى: }ولكم نلظ دا ترك أزواىكم إن لم اكن لين ولد  إن كان لين ولد  مكم الربم ددا تمركنل 2

[ ق لفا النلظ والربم لفاان خالان ال احتدالن إال دعنى العدد الدحلمور المذي اسمتعدال 12االنساظ: 
  او 
ا  إلممى عاممران ودلممل(( احممداث : )) ممي سممالدل الةممنم  ممي كممل أربعممان امم-لمممى اع عماممو وسمممم  -ممم قولممو 3

لممحاب أخرىممو ألممحاال السممنن وأاممرىم[ ق حممد ال ازاممد وال اممنقصق وال احتدممل أاممر دعنممى واحممد ىممو دمما 
 استعدل  او لفا )أربعان( أو لفا )عاران ودلل(  

 : الدطمق والدقاد -
 * تعرافيدا:

 الدطمق: ىو المفا الدال عمى  رد أار دعانق أو أ راد أار دعانان 
 ىل( لفرد أار دحددق و )رىال( أل راد أار دحددان دثل: )ر 

 والدقاد: ىو المفا الدال عمى  رد أار دعانق أو أ راد أار دعانان دم اقترانو بلفل تحدد الدراد بو 
 دثل )رىل بلري( ق و )رىال لالحون(  

 المفا الدطمق باق عمى إطالقو حتى ارد دلال التقااد :  الدطمقحكم * 
 :تو دن أدثم

قولو تعالى  ي كفار  الايار: }والذان اااىرون دن نساليم ثمم اعمودون لدما قمالوا  تحرامر رقبمل دمن قبمل م 1
 [  3أن اتداسال االدىادلل: 

    لفا }رقبلل دطمق دن أي قادق  مو أعتق الدااىر رقبل عمى أي ولظ أىزأه دؤدنل كانت أو كا ر 
[ ق  مفما }ولمالل 11ولمي بيما أو دامنل االنسماظ: م قولو تعمالى  مي أحكمام الدوارامث: }دمن بعمد ولمال ا2

بتقااده بالثمثق كدا  ي حداث سعد بن أبي وقماص رومي اع عنمو قمال: كمان  دطمق ورد الدلال دن السنل
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اعودني عام حىل الودا  دن وىم ااتد بيق  قممت: إنمي قمد بمم  بمي  -لمى اع عماو وسمم  -رسول اع 
إال ابنمملق أ كتلمممدق بثمثممي دمماليال قمممال: ))ال((  قمممت بالاممطرال  قمممال:  دمممالق وال ارثنممي دممن الوىممم وأنمما ذو

))ال(( ق ثممم قممال: ))الثمممث والثمممث كباممر )أو كثاممر( ق إنممك أن تممذر ورثتممك أأنامماظ خاممر دممن أن تممذرىم عالممل 
 اتكففون الناس(( الحداث ادتفق عماو[  

   اىال العدل بالقاد إال إذا قام دلال عمى إلةالو : الدقادحكم * 
 :تو ن أدثمد
[ 4م قولو تعالى  ي كفار  الايار: } دن لم اىد  لاام ايران دتتابعان دن قبل أن اتداسمال االدىادلمل: 1

 ق  قولو: }دتتابعانل قاد اىال إعدالوق  ال تىزيظ الكفار  لو لام ايران دقطعان 
[ ق  قولو: } مي 23نساظ: م وقولو تعالى: }وربالبكم الالتي  ي حىوركم دن نسالكم الالتي دخمتم بينل اال2

ندا خرج دخرج الةالالق ألن بنت الزوىل تكون أالبا دم أديا      حىوركمل قاد لكنو ال أثر لو وا 
 ال * دتى احدل الدطمق عمى الدقاد

م كدمما تقممدم م وىمموال إعدممال القاممدق ولكممن إذا ىمماظ القاممد دنفلممال عممن حكم إذا ورد القاممد دقترنمما بممالمفا  ممال
 ا  ي نصق وىذا  ي نص آخرق  مو أربم حاالت:اوطالقق بكن اىيظ ىذ

 م إذا اتحد  ي الحكم والسبالق  اىال حدل الدطمق عمى الدقاد 1
[ ق دم قولو: }قل ال أىمد  مي دما 3دثالو: قولو تعالى: }حردت عماكم الداتل والدم ولحم الخنزارل االدالد : 
[ ق 145ا أو لحم خنزامرل ااألنعمام: أوحي إلي دحردا عمى طاعم اطعدو إال أن اكون داتل أو ددا دسفوح

 مفا )الدم(  ي ايال األولى دطمقق و ي ايامل الثانامل دقامد بالدسمفوحق الحكمم: حردمل المدمق والسمبال: بامان 
    ي اياتان والدم  ايدا واحد حكم الدطاعم الدحردل

   م إذا اختمفا  ي الحكم والسبالق  ال احدل الدطمق عمى الدقاد2
[ دمم قولمو: }اما أايما المذان آدنموا إذا 39لى: }والسمارق والسمارقل  ماقطعوا أامدايدال االدالمد : دثالو: قولمو تعما

[ ق  مفمما )األاممدي( دطمممق  ممي اياممل 6قدممتم إلممى اللممال   اأسممموا وىمموىكم وأاممداكم إلممى الدرا ممقل االدالممد : 
رقلق وحكمممم الثانامممل األولممىق ودقامممد  ممي ايامممل الثانامملق لكمممن حكممم األولمممى وىمموال قطمممم األاممديق وسمممببيا السمم

   وىوال أسل األاديق وسببيا القاام إلى اللال 
 الدقاد   عالقل التكثار دنعددل بان الحكدانق  ال الب حدل الدطمق عمى

فمما لق وقممد اعتوممد بكلممل اممرعيق ذلممك أن  ولممذا روي  ممي السممنل تقااممد القطممم بممالكظ إلممى الرسمم 
اممراد بممو إلممى الدنكممالق والحممد اسممقط بالاممبيلق كدمما ال  )الاممد( اممراد بممو الكممظق كدمما اممراد بممو إلممى الدر ممقق كدمما

 اتىاوز بو قدر الاقانق والاقان ىينا بقطم أدنى دا اسدى اداق وبو اتحقق الدقلود 
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   الدقاد م إذا اختمفا  ي الحكم واتحدا  ي السبالق  ال احدل الدطمق عمى3
[ ق دمم 6وىموىكم وأامداكم دنمول االدالمد : دثالو قولو تعالى: } مم تىدوا داظ  تاددوا لعادا طابا  ادسحوا ب

قولو قبل ذلك  ي ايال: }اا أايا المذان آدنموا إذا قدمتم إلمى اللمال   اأسمموا وىموىكم وأامداكم إلمى الدرا مقل 
 مفا )األادي( ق  ي الدووم األول دطمقق و ي الثماني دقامد )إلمى الدرا مق( ق السمبال دتحمد  مي النلمانق 

  لكن الحكمم دختممظ  فمي األول وىموال التمادم لملمال  عنمد  قمد الدماظق و مي  كالىدا  ي القاام إلى اللال
 الثاني وىوال الوووظ 

 ال الب  ي ىذه الحالل أن اقال: تدسمب األامدي  مي التمادم إلمى الدرا مقق حدمال لمدطممق  مي نمص 
 التادم عمى الدقاد  ي نص الوووظ 

 -لمممى اع عمامممو وسممممم  -ذلممك قولمممو ولممذا ىممماظت السممنل بعمممدم اعتبارىمما ىمممذا القامممد  ممي التمممادم ق و 
لعدار بمن ااسمر: ))إندما كمان اكفامك أن تومرال بامداك األراق ثمم تمنف ق ثمم تدسمب بيدما وىيمك وكفامك(( 

  ادتفق عماو[ 
 الدقاد   ي الحكم واختمفا  ي السبالق  ال احدل الدطمق عمى ام إذا اتحد4

سماليم ثمم اعمودون لدما قمالوا  تحرامر رقبمل دمن دثالو قولو تعمالى  مي كفمار  الايمار: }والمذان ااماىرون دمن ن
[ ق 82[ ق دممم قولممو  ممي كفممار  قتممل الخطممإ: } تحراممر رقبممل دؤدنمملل االنسمماظ: 3قبممل أن اتداسممال االدىادلممل: 

 مفا )رقبل(  ي ايال األولى دطمقق و ي الثانال دقاد باوادانق الحكم واحد ىو الكفار ق والسمبال دختممظق 
 ل القتل  األولى الايارق والثانا

 ال الب  ي ىذا الحالل حدل الدطمق عمى الدقاد عنمد الحنفامل ودمن وا قيمم خال ما لماما عالق اؤامد 
ق قممد تايممر وقممد  ذلممك  ممي الدثممال الدممذكور أن الكفممار  عقوبممل اممرعت لعممملق ولكممل حكممم عمتممو الدناسممبل لممو

القامد  مي ىمذا الحكمم تامداد تخفىق ولعمل الدقمام ىنما أن امدد  مي كفمار  القتمل لامد  أدمره بخمالظ الايمارق و 
كدمما ال اخفممىق واع تعممالى رحممام بعبممادهق  حاممث لممم ااممدد  ممال اقممال: أراد ىنمما التاممداد لكونممو اممدد  ممي حكممم 

 ق  تمك زااد   ي الار  وداقل عمى األدل  آخر داثل ىذا الحكم  ي دسداه


