
داللة اللفظ
على املعىن
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اللفظ املستغرق جلميع أفراده بال حصر

اللفظ املوضوع ملعىن واحد على االنفراد

(اللفظ املوضوع للداللة على معنيني فأكثر أبوضاع متعددة)

اللفظ الدال على مدلول شائع يف جنسه

اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة االستعالء

عام ال يقبل التخصيص وال حيتمله

ما قام الدليل على إرادة أفراده

ما يقم الدليل على إرادة أفراده

اللفظ الدال على طلب ترك الفعل على جهة االستعالء

ما دّل على معّني أو على غري شائع يف جنسه

* يعمل ابملطلق على إطالقه حىت يرد ما يقيده، ويعمل ابملقيد مع تقييده.
   و حيمل املطلق على املقيد إذا احتد احلكم.

* ال يرتتَُّب على الكنايَِة أثٌر مبجرَِّد اللَّفِظ حىتَّ يقِرتَن ابلنِّيَِّة.

* جيُب العمُل ابلظَّاهِر مبُقتَضى ظاهرِِه، وال حيلُّ صْرفُه عنه إالَّ بدليٍل.

* جيُب العمُل قطعا مبا دلَّ عليِه من أحكام وال يعدل عنه إال بنسخ

* اليعمُل بِه إالَّ بعَد إزاَلِة اخلفاِء ابلنَّظِر والتَّأمُِّل

* اليعمُل بِه إالَّ بعَد إزاَلِة اإلشكال ابالجتهاد

* األصُل التَّوقُُّف يف العمل ابجململ حىتَّ يوَجَد بيانه ابلنصوص الشرعية

(كاالشرتاك يف اللفظ، أو التعارض الظاهر بني نصَّني)

* يرتتَُّب على الصريح أثره مبجرَّد التَّلفُِّظ به من غِري افِتقاٍر إىل نيَِّة املتكلِِّم بِه

* يعمل ابلعام على عمومه حىت يرد ما خيصصه.
* العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.

اللفظ املستعمل فيما وضع له
(ما دل على املقصود أبصل الوضع)
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اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له 
لعالقٍة بينهَما مَع قريَنٍة صارَفٍة عن إراَدِة املعىن احلقيقيِّ

(والقرائن: حسية، وحالية، وشرعية)

 ما دّل عليه اللفظ يف حمّل النطق
(مطابقة أو تضمنا أو التزاما)

(عبارة النص)

(إشارة النص)

(داللة النص)

داللة اللفظ على احلكم
بطريق االلتزام

داللة اللفظ على املعىن املوضوع له
بطريق املطابقة أو التضّمن

 ما دّل عليه اللفظ يف غري حمّل النطق

الداللة على املراد من صيغة اللفظ
نفسها دون توقف على أمر خارجي

داللة اللفظ خفية فيتوقف فهم
املراد منه على أمر خارجي

داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه

داللة اللفظ على معىن مقصود للمتكلم
يقتضيه صدق الكالم أو صحته

(املطابقة: داللته على متام املعىن، والتضمن: داللته على جزء منه)

(دليل اخلطاب)

(مفهوم اخلطاب)
(املسكوت عنه أوىل ابحلكم من املنطوق به)

(صيغ العموم: كل، مجيع، أمساء الشرط،أمساء االستفهام،
األمساء املوصولة، النكرة يف سياق النفي ...)

(التخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل متصل أو منفصل)
خمصص منفصل

احلس، العقل، العرف،
النص، اإلمجاع، القياس 

خمصص متصل
االستثناء، الشرط، الصفة،

الغاية، بدل البعض

(داللة تنبيه)

(املسكوت عنه مساو للمنطوق به يف احلكم)

داللة اللفظ على ثبوت نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه
النتفاء قيد من القيود املعتربة يف احلكم

( مفاهيم : الصفة ، الشرط ، الغاية ، احلصر ، اللقب ، العدد )

ÿ€.]ما يتوقف فهم املراد منه على بيان من املُجِمل نفسه

ما خفي املراد منه لعارض من غري صيغته

( إذا فهم املراد من اجململ صار «املبني» )

ما دل بنفسه على معىن راجح مع احتمال غريه

اللفظ الّداّل على معناه داللة قطعية

ما ظهر املراد منه ظهورا بّينا لكثرة استعماله فيه

اللَّفُظ الَّذي استـَتـََر املعَىن املُراُد به فَال يُفهُم إالَّ بقريَنٍة

الزٍم  على  اللفظ  داللة 
يتوقف ال  للمتكلم  مقصود 
عليه صدق الكالم أو صحته
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هي قواعُد لُغويٌَّة متعلِّقٌة أبلفاِظ الكتاِب والسُّنَِّة ودالالهتَا، ُمستفاَدٌة من أساليِب 
لُغِة العرِب، ُتساعُد املُجتهَد على الوصول إىل األحكاِم الشَّرعيَّة، من خالل 

فهم النص الشرعي فهًما صحيًحا، وضبط طرق استنباط األحكام منه.

- تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي ، د. حممد أديب صاحل، املكتب اإلسالمي.
- املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي، د. فتحي الدريين، مؤسسة الرسالة.

- أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، د. مصطفى سعيد اخلن، مؤسسة الرسالة.
-  تعارض دالالت األلفاظ والرتجيح بينها دراسة اصولية تطبيقية مقارنة، د. عبد العزيز العويد،(رسالة دكتوراه)، دار املنهاج.

- دالالت األلفاظ عند األصوليني للدكتور حممود توفيق حممد سعد.مطبعة األمانة مبصر.
- الداللة عند األصوليني لعبد هللا بن صاحل بن حممد العبيد ، دار البشائر اإلسالمية.

- مفاهيم األلفاظ وداللتها عند األصوليني للدكتور بشري مهدي الكبيسي، (رسالة دكتوراه)، دار الكتب العلمية.
ويف كل كتب األصول ابب يف القواعد األصولية اللغوية.
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( إذا صرف عن معناه الظاهر وأريد به املعىن املرجوح لدليل أو قرينة فهو املؤوَّل)

(بسبب نقل املعىن الظاهر إىل معىن شرعي جديد، أو تعّدد املعاين دون ترجيح، أو غرابة اللفظ)

ما خفي املراد منه ابللفظ نفسه لدخوله يف أشكاله فيحتاج إىل قرينة 
متيز املراد من غريه.

* األصل يف النواهي أهنا للتحرمي، إال إذا دل الدليل على الكراهة.
* األصل ىف أوامر الكتاب والسنة أهنا للوجوب، إال إذا دل الدليل على االستحباب أو اإلابحة.
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داللة اللفظ على الزٍم غري 
مقصود للمتكلم من اللفظ ذاته


