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 معرفة تقسيمات دالالت االلفاظ  إدراك معنى ومفهوم دالالت األلفاظ لغة واصطالحا هدف المقرر ،

باعتباراتها المتعددة ، إدراك أسس استنباط األحكام ، وإدراك أسباب االختالف في 

 الفهم والتطبيق ، العائد إلى دالالت األلفاظ وأثره على اختالف الفقها 
 

  موضوعات
 المقرر

 مفهوم الداللة ، وأقسامها  ) داللة المطابقة والتضمن والتزام(

 أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث الوضوح والخفاء ،عند الجمهور ) النص والظاهر والمجمل  (

وعند الحنفية: الواضح الداللة ) الظاهر، النص، المفسر، المحكم( وخفي الداللة) الخفي، المشكل، 

 متشابه(  المجمل، ال

 أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث االستعمال ) الحقيقة والمجاز (والتعريف بكل قسم مع األمثلة  

داللة (/ داللة األمر : تعريفها ، القواعد المتعلقة بها 1أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث  الطلب 

أو التراخي، داللة األمر بعد الحظر، داللة األمر المطلق على والجوب وغيره ـ  داللة األمر على الفور 

 األمر على التكرار، داللة األمر المجرد على الوجوب أو الندب واالختالف في ذلك(

الخالف و  داللة النهي: التعريف بها، صيغ النهي، داللة النهي على الفور، مقتضى النهي للفساد والبطالن

 .    في ذلك

 حيث العموم والخصوص  ، صيغ العموم، عموم المقتضى. أنواع العمومأقسام داللة اللفظ على معناه من 

 المراد بالتخصيص . أنواع المخصصات ، مع األمثلة .

أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث اإلطالق والتقييد ) المطلق والمقيد (.أقسام حمل المطلق على  

 المقيد ، وحكم كل قسم .
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أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث النطق وعدمه )المنطوق والمفهوم أقسام المنطوق ، وتعريف كل  

 قسم ، وأنواعه ، وحجيته ،وأمثلته .

 داللة المفهوم: أنواع المفهوم والتعريف بكل قسم وأنواع مفهوم المخالفة وحجيته

 المراجع 
 
 

 

 السلمي أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله, د.عياض

 
 

 


