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البحث الداللي واالستنباط الفقيي

بحث مستل لطالب الدكتوراه ( جاسم مزعل لفتة )

بإشراف أ.د عالوي سادر جازع وأ.د حميد آدم ثويني
جامعة بغداد – كمية التربية /ابن رشد

ممخص البحث
نن ملييية االسيتنباط
إن هدف البحث هو بيان العالقة بين البحث الداللي واالستنباط الفقهيي وقيد بيين البحيث ّ
ّ
الفقهييي التييي يلارسييها الفقيييع تعتلييد ميييل نحييو نسيياس ميييل ميييت ن ييو الفقييع الييذي يعتبيير ليين نهييت لقولييا مليييية
االسييتنباط وان القوامييد اي ييولية ميييل قسييلين رديسييين نحييدهلا د لييا يتعي ي بسييند اليين
يتعي بداللة الن
ولادالي

ال رمي وان البحث الداللي ي ت

ال ييرمي وا

يير لييا

بدراسة القست الثاني لن القوامد .

ايحاييات ال ييرمية ًالبياً لييا تاييون لسييتقا ليين ن ييو

ييرمية اليياهر ىييي داللتهييا ميييل لعانيهييا ىهييذا لييا

إن اًيييت ايحاييات ال ييرمية تاييون حيندييذ لح يالً لال تهيياد
يعطييي ليبحييث الييداللي نهليتييع ىييي االسييتنباط الفقهييي إذ ّ
واالستنباط الفقهي .

هفهىم الداللة
الداللة لغة واصطالحاً :

يان الي ييدا ّ والي ييالت – د ّ – ن ي ييالن نح ييدهلا د إباني يية ال يييي بالي ييار وا
نلي ييا لإي يية ىي ي ّ
ّ
اضييطرات ىييي ال ييي ىييايو قييولهتد دليي ا ىالنياً ميييل الطريي والييدلي د االلييار ىييي ال ييي وهييو
بيينن ال
الداللية وال نداللية واي ي ا

الثيياني الدلدليية

()2

ي ييرد

ير قييولهت د تدليد ال يي واضيطرات

ال الدالليية ىينح يير لعنييل الدالليية باي ي ايو

()1

ول يدر مييل اي ي

وهييي بهييذا اللعنييل (ل ييدر

االاناية وااللار والدا لين ح ي لنيع ذليو واليدلي ىيي اللبالإية اعيالت وميييت وقيادر وقيدير
()3

سلل الدا والدلي د داللة لتسلية ال ي بل در )
ثت اي ّ
ّ
بيع إليل لعرىية ال يي اداللية ايلفياال مييل اللعياني وداللية ا
ىالداللة (لا ايتو
والرلوز والاتات والعقود ىي الحسات)

والهداية

()5

()4

ىال ت ت

وا بانة وا مالت بيفال نت بإير .

.

يا ار

الداللة بالرلوز اليّإوية واّنليا تعنيي ا ر ياد
()6

وهيي

يإة د ّ ىي القرآن الاريت – بل تيف ا تقاقاتها – ىي ثلانيية لواضي
وقد ورد
تعنيي ىيي تيييو اللواضي ليعياً ا ر يياد وا ميالت سيوا ً ناييان ذليو ت رييداً نت حسياً ( )7نحيو قولييع

تعالل فََْسَِْسَلََُنَا الصَِّٔطَاٌُلُِٔبِدَِٖلََُنَا مَا ُّّزَِٖ عَيَُِنَامًِِ سَِْآتَِِنَا َّقَالَمَاىَََاكُنَا زَبُّكُنَا عًَِ ٍَرِِِ الصَّجَسَِٗإِالَّأٌَِ
َتكُْىَامَلَكًَِِٔأَِّتَكُْىَامًِِالِخَالِدًَِٓ * َّقَاسَنََُنَاإِىِّيٕلَكُنَيالَنِيًِ اليَّاِِي ِ َ*فَيدَالٍَُّنَابُُِيسُّزٍ
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ىفيي ا يتيين تعنيي د ّ ا ر ياد الت رييدي

وىي قولع تعالل فَقَالَتِ ٍَلِأَدُلُّكُهِ عَلَٙأٍَِلِبَِٔتَٓكِفُلُْىَُلَكُيهِ ٍَُّيهِلَيُىَاِِي ٌَُْ
الحسي .

()11

تعنيي ا ر ياد

الفالس ي ييفة واللناطق ي يية

نل ي ييا ا ي ييطالحاً ىالدالل ي يية ل ي ييطيا ق ي ييديت ن ي ييد ى ي ييي ل ي ييطيحا
وّ
واللتايلين واليّإويين واي وليين ( )11والتعريف ال اد لها هو ّننهاد (اون ال يي بحالية يييزت لين
()13

()12
سلل لدلوالً
سلل داالً والثاني اي ّ
العيت بع العيت ب ي آ ر) وال ي ايو اي ّ
ىالدالل ي يية (ه ي ييي العالقيي يية القادل ي يية بيي ييين ال ي ييدا والل ي ييدلو بحي ي ييث ل ي ييو ميلن ي ييا بال ي ييدا ميلنيي ييا

.

باللدلو )(.)14

أقسام الداللة :
نن الدالليية ميييل ثالثيية نقسييات رديسيية وان لييت يايين هييذا
ثليية تواى ي مييات منييد العييرت ميييل ّ
ّ
()15
.
ح اًر مقيياً واّنلا هو استقرادي
وايقسات هي د
 -1الداللة الوضعية :

نن
وهي التي (تتحق ىيلا إذا اان اللالزلة بين ال يدين تن أ لين التواضي واال يطالح مييل ّ
و ييود نحييدهلا دليييالً ميييل و ييود الثيياني)( )16ىهييذ الدالليية هييي الدالليية االتفاقييية اللتعييارف مييهييا

ادالليية إ ييا ار اي ييرس وا ييا ار الالسييياي والرلييوز الحسييابية والهندسييية ورلييوز سييادر العيييوت
اي رى وايلفاال التي ا عي
 -2الداللة العقمية :

دليالً ميل لقا د النفس

()17

.

وهييي دالليية ي ييد العقي بييين الييدا واللييدلو مالقيية ولالزليية ذاتييية ىييي و ودهلييا ال ييار ي ينتقي

للييا يعنييي ح يير الدالليية العقيييية بعالقيية العيييية س يوا ً ناييان ذلييو ليين اسييتيزات
ي يهييا لنييع إليييع ّ
اللعي ييو ليعي يية ااس ييتيزات ال ييد ان لين ييار نت العا ييس ااس ييتيزات الن ييار ليحي يرار نت ل يين اس ييتيزات نح ييد

اللعيولين لآل ر ااستيزات الد ان ليحرار

()18

 -3الداللة الطبعية (أو الطبيعية) :
وهي التي تتحق (ىيلا إذا اان

.

اللالزلة بين ال يدين لالزلة طبعيية يقتضييها طبي ا نسيان

ااقتضييا طب ي بعييس النيياس نن يقييو (آخ) منييد ا حسيياس بييايلت و(آ ) منييد التو ي

و (نف)

يان ذهنيع ينتقي لين نحيد اللتالزليين
مند التو ي ونحيو ذليو ىياذا مييت ا نسيان بهيذ اللالزليا ى ّ
نن قاديها يحس بايلت وهاذا (. )19
إلل ا ر ىعندلا يسل ايلة (آخ) ينتق ذهنع إلل ّ
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ثانوييية نحييو تقسيييت الدالليية

وثليية تقسيييلا
هييذ هييي التقسيييلا الرديسيية ليدالليية منييد العييرت
ّ
الوضييعية ميييل قسييلين د لفالييية وًييير لفالييية وتقسيييت الدالليية اليّفالييية ميييل ثالثيية نقسييات د لطابقييية
وتضلنية والتزالية

()21

.

يعتد بع اي وليون والبالًيون هو الداللة الوضعية اليّفالية وهي التي
والقست ايهت الذي ّ
ياون ىيها العيت بالوض اليّإوي هو الطري ليعيت باالرتباط بين الدا اليّفالي ولدلولع(.)21
علن الداللة
بأنع العيت الذي ييدرس اللعنيل نو هيو ىير لين مييت اليّإية يتنياو نالريية
امنرف ميت الداللة ّ

اللعنييل نو هييو الفيير الييذي يييدرس ال ييروط الوا ييت توىرهييا ىييي الرلييز حتييل ياييون قيياد اًر ميييل حلي
اللعنل
الرلز

()22

.

ويسييتيزت التعريييف اي ييير نن ياييون لوضييو ميييت الدالليية ا ي

()23

ييي يقييوت بييدور العالليية نو

ني ياون اللوضو حيندذ لراباً لن زنين نحدهلا د اللعنل وا

ر د الرلز اليذي

تنبيع لهيذين
ي ير لذلو اللعنل والرليز يلاين نن يايون لإويياً ويلاين نن يايون ًيير لإيوي وقيد ّ
القسييلين ليين الرلييوز ال ارًييت ا ييفهاني إذ ذارهلييا ىييي نثنييا تعريفييع ليدالليية الييذي نقينييا سييابقاً
بأن ّ ّ هييا د (لييا يتو ي بييع إلييل لعرىيية ييي ادالليية ايلفيياال ميييل اللعنييل ودالليية
مرىهييا ّ
حييين ّ
ا ييا ار والرل ييوز والاتاب يية والعق ييود ى ييي الحس ييات)( . )24ىعي ييت الدالل يية يت يياوز إط ييار اليّإ يية ويه ييتت
بدراسة الرلوز اليّإوية وًير اليّإوية ولان ميل الرًت لن اهتلالع بدراسة الرلوز ونناللتها حتل
نهليية

لا اان لنها ارج نطا اليّإة ىانع يراز مييل اليّإية لين بيين نناللية الرليوز لاونهيا ذا
ا ة لإلنسان ( )25ولذا ام الد ميت الداللة لن ميت اليّسانيا ( )26وىرماً لن ىيرو مييت اليّإية
اليّإوية

()28

لستبعداً ينيوا ن يرى لين الداللية تيد

قلة الدراسا
ب ّ
ا ت بها ميت نا ي آ ر هو ميت الرلوز ). )29((Simiologie

()27

ىيهيا رليوز ًيير لإويية

(ىثليية
ولايين ليين ال ييعت اال تنييات ميين الرلييوز ًييير اليّإوييية وا ار هييا ميين ميييت الدالليية ّ

منا ي يير ًيي يير لإويييية ذا

د ي ي ابيي يير ىي ييي تحديي ييد اللعني ييل ب ي ي هيييي ي ييز نو ن ي ي از لي يين لعني ييل
()31

الاييالت)( )31والسي ّييلا إذا ن ييذنا بلفهييوت (دي سوسييور)
ضلن النالات اليّإوي العات امالً لن اليّإة نالالاً لين ا

ميين اليّإيية إذ ند ي الرلييوز ًييير اليّإوي ية
يا ار التيي تاعنبير مين ايىايار ويلاين

يتعلية منييد ىاقييدي السييل والنطي
ت ييبيع هييذا النالييات بنالييات الاتابيية نو ايلييف بييا اللسي ة
ولانع نهلها ليعاً ىاذا نردنا نن ندرو الطبيعية الحقيقيية ليّإية ىعيينيا نن نفهيت ارتباطهيا
الرلزية
ّ
بايناللة اي رى لإل ا ار

()32

.
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وليين هنييا نييرى اتفييا ميلييا الدالليية ميييل م ي ند ميييت الدالليية ميييت د ارسيية اللعنييل ب ي سي ّيلا

بعضهت بعيت اللعنل ( . )33ىإاية هذا العيت ولوضومع ايساس هو اللعنل واللعنل اليا اي يار إلييع
بالرلز اليّإوي – وهو الإالت – اي ار إليع بالرلز ًير اليّإوي .
ىالرلز اليّإوي وان اان الرايز اياثر نهلية ىيي مييت الداللية الرتباطيع بحييا ا نسيان ىيي

نن هييذا ال يلن ي ليين نن ياييون
ا ي اللسييتويا
إذ ّإنييع اياثيير تييداوالً ىييي حياتييع اال تلامييية بيييد ّ
الرلز ًير اليّإوي رايز ن رى وان اان نق نهلية .

نن مي ييت الدالل يية يت يياوز إط ييار اليّإ يية مي ييل ال ييرًت ل يين ّننه ييا لادت ييع
ومي ييل ض ييو ذل ييو تب ي ّيين ّ
ايساس.
التسوية والجذور :
مييت الداللية ا ييطالح حيديث الهيير ىيي

ييورتع الفرنسيية ) (semantiqueميييل ييد اليّإييوي

الفرنسي لي ا بلاير ىيي نوا ير القيرن التاسي م ير (1897ت) ونقيي
عيع لتداوالً

()34

وحالي با لا
إلل االناييزية ) (semanticsا
ىلي ييا ب ييلاير نو ل يين اس ييتعل ل ييطيا (س يييلانتيو) و ييار ه ييذ الايل يية لقبول يية ى ييي
االناييزية والفرنسية

()35

.

اتيت اليّإية هيذا اال يطالح

.

وقييد ا تيييف العيلييا والبيياحثون العييرت ىييي تر ليية هييذا الل ييطيا إلييل العربييية ىقسييت ليينهت

سلا (ميت اللعنل) وًيرهت نطي مييع است (السيلانتيو) ن يذاً
سلا (ميت الداللة) وقست آ ر ّ
ّ
()36
.
لن الايلة االناييزية نو الفرنسية
()37

لييورود ايليية

والل ييطيا العربييي اياثيير يييوماً منييد اللحي ةيدثين ا ن هييو (ميييت الدالليية)
بل اال تقرت لن طبيعة
(الداللة) ىي التراث العربي وانت ارها ىي ل نفا مربية قديلة تت

ين ىيييع ملولياً ليين هية وليين هيية
هيذا العيييت ىيي ييورتع اللعا ير وتاي ايرو ل ييطيا اللعنيل
ّ
ن ييرى ال يعييين ميييل ا ييتقاقا ىرمييية لرنيية ن ييدها ىييي ليياد د د ّ الييدا ّ اللييدلو اللييدلوال
()38

ىضالً من ال
نن الداللة هي لح

ل لو اللعياني اليّإويية التيي يتضيلنها

الداللي
الدالال
ّ
نلا اللعنل ىواحيد لين اللفهوليا
اليّفال وهي وسيية الو و إلل اللعنل ىبها اي ار إلل اليّفال ّ
()39
عد الداللة نوس لن اللعنيل ون يل
ىيدر اً ليّيبس وتحدييداً
الداللية التي ي ير إليها اليّفال لذا تا ّ
طار الدراسة العيلية استقر رني ميلا اليّإة اللح ةيدثين مييل اسيتعلا ل يطيا مييت الداللية لرادىياً
لل طيا السيلانتيو باي نبيية ونبعيدوا ل يطيا اللعنيل وح يرو ىيي الد ارسية ال لاليية ل لفياال

والتراايت اليّإوية وهو لا ي

ميت اللعاني ىي البالًة العربية)
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ىان استعلا لي ا بيلاير لهيذا الل يطيا ال دييد ايان إييذاناً بيوالد مييت
ولهلا يان لن نلر ّ
نن بذور التفاير اليداللي ليت تاين لو يود ليدى العيليا القيدلا
نن هذا ال يعني ّ
لستق بذاتع بيد ّ
إال حييين ابتايير لي ييا بييلاير هييذا الل ييطيا

()41

نن اللفا يرين لييت يهتل يوا بد ارسيية لعيياني الايلييا
وّ
ىالل تلعا الب رية لت تنتالر نهاية القرن التاس م ر ايلا تيدرس قضيايا الداللية وتوليهيا اهتلالهيا

()42
تعرس الفالسفة اليونانيون لن قديت الزلان للوضوما تا ةع ّيد لين
ىقد ّ
يان الهنود نق ّ اهتلالياً بلباحيث الداللية لين اليونيانيين ىقيد ميال وا لنيذ وقي

يليت مييت الداللية وليت
لباير يداً اثيي اًر لين

اللباحيث التييي تيرتبط بفهيت طبيعيية اللفييردا وال لي وال نإييالي إذا قينييا ّإنهيت ناق يوا لعالييت القضييايا
يعدها ميت اليّإة الحديث لن لباحث ميت الداللة(. )43
التي ّ
لنييا الد ارسييا

اليّإوييية الحديثيية الاثييير ليين هييذ اي ييو

نلييا ىييي التيراث العربييي ىقييد (ا ييف
ّ
التييي ييا بهييا العيلييا القييدلا ب ييالف يسييير ىييي ىهييت حقيقيية الل ييطيا وتحديييد

ل ي ىيير ىييي

()44
لوزمية ىيي ل تييف العييوت
نن تييو اللباحيث ااني
اللد نو ىي نسيوت لعال ة اليّإية)
ّ
بييد ّ
لييذا ال نعييدت نن نييرى نسس ياً ون يوالً ت ييبع لييا تو ي إليييع ميييت الدالليية بلفهولييع الحييديث لنثييور هنييا
()45
إن الفاير العربيي اسيتطا نن يتو ي
وهناو ىي التراث العربي
ب ليس لن اللبالإية القيو د ّ
ىييي لرحيتييع اللتييأ ر إلييل وض ي نالرييية لسييتقية و ييالية يلايين مي ّيدها نالي النالريييا التييي سييبق

االت اهييا

اللعا يير

()46

 .وسيييأتي لييا يثب ي

ذلييو منييد بيييان بع يس اللسيياد الداللييية  -الباحييث

الوض والسيا – ولا اان لها لن حضور ىي التراث العربي .

ولان ييع ال
نن ل ييطيا الدالليية وان ا ييان قييديلاً منييد العييرت ّ
والييذي ينبإييي التنبيييع ميي ييع هييو ّ
ي يرادف ميييت الدالليية بلفهولييع الحييديث ىايليية (ميييت) ىييي (ميييت الدالليية) ليس ي لضيياىة إلييل الدالليية

بلفهولهي ييا القي ييديت مني ييد العي ييرت ولي ييذا اس ي ي نلي بعيي ييت اللعني ييل ونبقي ييا بعضي ييهت ميي ييل اسي ييلع اي نبي ييي
(السيلانتيو) .
االستنباط الفقهي
االسيتنباط ىيي اليّإيية بلعنيل االسييت راج

()47

 ,ولييس ليع منييد اي يوليين والفقهييا

لعنيل آ يير

ًير لعنا اليّإوي  ,واذا نردنا نن نعرف حقيقة االستنباط الفقهي ينبإي لعرىة ميت الفقع ولوقعع ىيي

لنالولة العيوت ا ساللية.

الفقو وموقعو في منظومة العموم اإلسالمية .
الفقع لإة بلعنل الفهت

()48

وقد ورد بهذا اللعنل ىيي ميدد لين ا ييا

تعالل فَنَالِ ٍَؤُالءِالِقَِْوِ الَٓكَادٌََُّٓفِقٌَََُْ حَدِٓثاّ
َٓا شُعَِٔبُمَاىَفِقَُ كَثِرياّمِنَّاتَقُْلُ

()51

()49

(ني ال يفهلون لعنا )

ني ال نفهت لعنل االلو
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يان ايلي يية الفقي ييع اان ي ي تاطية ي ي ميي ييل ا ي ي لعي ييارف الي ييدين ا سي يياللي –
نلي ييا ا ي ييطالحاً ىي ي ّ
وّ
بأنعد لعرىة النفس لا
االمتقادية والعليية واي القية – ولذا ان است إلل ا لات نبي حنيفة تعريفع ليفقع ّ
لها ولا مييها لي ل تيو ال وانت الثالثة

()53

وبهذا اللعنل ورد قولع تعيالل فَلَِْالىَفَيسَمِيًِ كُيلِّ

َلَُهَِٓ ِرَزٌَُّ ,)54(بدلي ال
إن ا نذار ّإنلا
َقَُْافِٕ ا لدًِِّٓ َّلُِٔيرِزُّاقَِْمََُهِإِذَا زَجَعُْاإِلََِِٔهِلَعَّ
فِسِقَ٘مِيَُِهِ طَاِئفَْ٘لََِٔتفَّ
يتت بالتفقع ىي الدين ليعع

()55

وال ي ت

ب انت لن وانبع ىضالً من ال
نن التفقع تعي بالدين

والدين يضت ال وانيت الثالثية ليعهيا  .وورد بهيذا اللعنيل ىيي ميدد لين ايحادييث النبويية نيضياً

لنها لا ورد منع  د (لن يرد اهلل بع ي اًر يفقهع ىي الدين)(.)56
لي ييت

ولايين ل ييطيا الفق ييع تضي ّييق

داد يير داللت ييع نتي يية ليتلييايز الت ييدري ي ليلع ييارف الديني يية

بد ارسيية ال انييت العليييي ليين ال يريعة ا سيياللية ىاسييتق منييع لييا ي ييت

بالعقادييد ون ييو

الييدين إذ تا ّف ي بد ارسييتع ميييت الاييالت واسييتق منييع لييا يتعي ي بيياي ال وميييت النفييوس إذ تا ّف ي
بدراستع ميت اي ال .
وثلة ميوت رمية ن رى نحو ميت التفسير  -وهيو يل ّيد ال وانيت الثالثية باللعيارف وايحايات
ّ
 -وميييت الر ييا وميييت د ارييية الحييديث وميييت ن ييو الفقييع وهييذ ليس ي ميول ياً لسييتقية واّنلييا هييي

لقدلا

لعيت الاالت وميت الفقع .

ىعيي ييت الفقي ييع ا ي ييت ّ بد ارسي يية ال اني ييت العليي ييي لي يين ال ي يريعة ا سي يياللية وال اني ييت العليي ييي
بتفا ييييع ايه ييا يس ييتومبع الحا ييت ال ييرمي إذ (ل ييا ل يين واقع يية ل يين وق يياد الحي ييا إال وله ييا حا ييت ى ييي

()57
يان مييت الفقييع ي يت
ال يريعة ا سياللية اليا هيو لقتضيل يلوليتها)
ولييذا ى ّ
ايحاييات ال ييرمية وقييد اسييتاعل ل ييطيحاً ا ياً بعيييت ايحاييات ال ييرمية ىييي نواسييط القييرن الثيياني

بد ارسية اسييتنباط

استقر ميل هذا اللعنل امنرف مند الفقها بتعريفا
اله ري ( )58وهو حين
ّ
اللضلون وهود العيت بايحاات ال رمية العليية من ندلتها التف ييية (. )59

لتقاربة تيتقي مند هذا

حقيقة االستنباط الفقيي

إن واليفة ميت الفقع هي تحديد الحات ال رمي تحديداً استداللياً وهذا لا ايطية مييع مليية
ّ
()61
()61
.
إن (ميت الفقع هو ميت استنباط ايحاات ال رمية)
االستنباط الفقهي
 ,إذ ّ
ولن هنا نعرف الدقة ىي ا تيار ايلة (االستنباط) ليداللية مييل هيذا اللعنيل إذ االسيتنباط

ني اسييت راج واّنلييا اسييت راج ايليير الييذي ليين ييأنع نن
ىييي اليّإيية بلعنييل االسييت راج ولايين ليييس ّ
ي فييل ميييل ًييير لسييتنبطع ولنييع اسييتنباط اللييا ليين البديير والعييين ( )62ولييذا لييت يسييتعل الفقه يا
واي ييوليون ايليية اسييت راج واّنلييا اسييتعليوا ايليية (اسييتنباط) للييا تحليييع هييذ الايليية ليين لعنييل
يتال ت ل طبيعة اال تهاد الذي يحتاج إلل إقالية اليدلي مييل الحايت ال يرمي وهيذا لين يأنع نن
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ىي استنباط ايحاات ال رمية وهو الفقيع الل تهيد ليذا ىال ي

ن

ال

ياييون ىقيهياً إال إذا اييان لتلانياً ليين االسييتنباط باقاليية ايدليية ميييل ايحاييات ال ييرمية وبلعنييل آ يير

ال
ين الفقيع – الا ي ار اي وليون – لن
تاون لع لياة ىقهية وحيندذ ايطية مييع الل تهد والفقيع
اان لع لياة االستنباط واان الفقع س ّية لع (. )63

ضرورة االستنباط الفقيي

ايحاات ال رمية ليس لن ايلور البديهية التي ال تحتاج ىي إثباتهيا إليل دليي وبرهيان واّنليا هيي
نليور نالريية تتوقيف مييل اليدلي والبرهييان ( )64ىهيي ليسي واضيحة وضيوحاً بيديهياً لي ليي واال

لاان تحديدها نل اًر ليسو اًر لا نحد وللا احتاج إلل بحث ميلي ودراسة واسعة

()65

.

نلا للاذا ن بح نحاات ال يريعة ليسي بديهيية ي ىييلان نن ايعيزى ذليو إليل سيبت ردييس
ّ
وهييو طييو الفا ي الزلنييي بيننييا وبييين م يير الت يري وابتعادنييا ميين الالييروف واللالبسييا التييي
ييدر ىيهييا الن ييو

ال ييرمية

()66

وهييذا لييا نييت منييع أم رران د األول :مييدت وضييوح الن ييو

ال رمية سنداً نو داللة .

نلي ييا ميي ييل لسي ييتوى السي ييند ىاسي ييتدمل ذلي ييو لي ييزوت تلحي ييي
ّ
ايحادييث ليسي قطعييية ال يدور وال يتيسير االطييال اللبا ير ميييل
اثير لن ايحيان ليفقها القدلا

()67

ايسي ييانيد إذ ن ي ييبح

.

ناثي يير

يحتها اليا اييان ليسيو اًر ىييي

نلا ميل لستوى الداللة ىأ ّدى ذلو إلل تإيير اثيير لين نسياليت التعبيير ,وقيرادن التفهييت
وّ
واللالبسا التي اان تاتنف الن و ال رمية (. )68
إن تطور الحيا يفرس مدداً ابي اًر لن الوقاد والحوادث ال ديد التي لت يرد ىيها ني
والثانيّ :
ىالبد لن استنباط حالها ميل ضو القوامد العالة(. )69
ا
ّ

إذ واليف يية مي ييت الفق ييع رىي ي

وهن ييا تب ييرز نهلي يية االس ييتنباط الفقه ييي الت ييي يق ييوت به ييا الفقه ييا

يان الفقيييع ىييي ميييت
الإلييوس ميين ايحاييات ال ييرمية وامطييا رني ال يريعة ىييي اللسيياد ال ديييد ىي ّ
الفقع – الا تقدت – يلارس إقالة الدلي ميل تعيين اللوقف العليي ىي ا حدث لن نحداث الحيا
وناحية لن نواحيها وهذا هو الهدف لن مليية االستنباط الفقهي

()71

.

أىمية عمم أصول الفقو في عممية االستنباط الفقيي
ّ
ىي مليية االستنباط الفقهي يتقاست البحث ىيي اللسياد اليّإويية اي لين مييت اي يو ومييت

ميليين لإيويين واّنليا مييت ن يو
الفقيع – باالسيتعانة بعييوت اليّإية اي يرى – وهليا بطبيعتهليا ليسيا ة
الفقع هو (العييت بالعنا ير الل يتراة ىيي ملييية اسيتنباط الحايت ال يرمي)( )71ليذا ىهيو ال يتنياو –
ميل نحو نساس – لن ايبحاث اليّإوية إال لا ياون من اًر ل يترااً ىيي ملييية االسيتنباط لثي
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يإة ايلر ميل الو وت و يإة النهي ميل الحرلة وندا ال رط ميل اللفهيوت ونحيو
ىي مليية االستنباط وهي ليس

منا ر ل تراة ولت ا
تف

نلا اللساد اليّإوية التي تد
ّ
ىتحلي لسيياوليتها ميييت الفقييع لثي تفسييير ايليية ال ييعيد ىييي قولييع تعييالل
اليّإيية بحقهييا ليين البحييث
ّ
فَتََٔنَّنُيييْا َِي يعِٔداّ طَِّٔبيياّ

اِلكَعِبًَِِٔ

()73

()72

ونحو ذلو

نو الاعييت ىييي قولييع تعييالل َّامِسَي ي ُْابِسُءُّسِي يكُهِ َّأَزِجُلَكُي يهِإِلَيييٙ

()74

.
د

نن مليية االستنباط الفقهي تتوقف ميل نومين لن اللقدلا
وبذلو ّ
يتبين ّ
األول  :العناصر المشتركة د وهي اللقيدلا التيي ال ت يت بلسيألة لين دون ن يرى بي
لها الحية الد و ىي استنباط حات نية لسألة لن اللساد التيي يت ّيدى الفقييع السيتنباط حالهيا
ىهذ اللقدلا هي قوامد مالة تد ىي ملييا استنباط نحاات مديد ميل لوضوما ل تيفية

()75
يدرس ضييلن ميييت الفقييع إلييل نن نان ييي ميييت ييا
 .وقييد ااني هييذ القوامييد العاليية الل ييتراة تاي ة
لدراستها هو ميت ن و الفقع (. )76

الثرراني  :العناصررر الخاصررة  :وهييي اللقييدلا

لسألة ىقهية

التييي تتإييير ليين لسييألة إلييل ن ييرى إذ لا ي

و ياتها التي تلينزها من اللساد اي رى وهذا لا يدرسع الفقيع ضلن ميت الفقع
وايدل يية ال ا يية الت ييي تي يرتبط بتي ييو اللس ييألة وي ييدرس قيل يية تي ييو الرواي ييا

ىيتتب ي بدق يية الرواي ييا
ّ
ويحاو ىهت نلفاالها والهورها العرىي ونسانيدها

()77

.

ولنضرت لثاالً لتوضيا الفر بين هذين النومين لن اللقدلا
َِعِٔداّ طَِّٔبياّ

()78

تيد

د ارسية

ييإة ىعي ايلير ضيلن مييت اي يو

التيلت.
وقامد مالة لعدت ا ت ا ها بلسألة ّ

ىفي قوليع تعيالل فَتََٔنَّنُيْا
ينهيا تا ةع ّيد من ي اًر ل يترااً
ّ

نلا دراسة لعنل ايلة (ال عيد) ىال تد ضلن ميت اي و واّنلا يدرسها الفقيع ضلن
ّ
ينهييا قضييية ا يية ال مالقيية لهييا بعلييييا االسييتنباط ىييي اللسيياد اي ييرى واّنلييا ت يرتبط
ميييت الفقييع ّ

بلسألة التيلت ا ة .

نن مييت اي يو اليذي يلثي العنا ير الل يتراة هيو مييت النالرييا
(وهاذا نعرف ّ
وميت الفقع الذي ي تل ميل العنا ر ال ا ة هو ميت تطبي تيو النالريا ىي ل ا العنا ير

ال ا ة ولا لنهلا دقتع و هد العيلي ال ا

العالية

)

()79

.

نن الفقيع ىي للارستع لالستنباط الفقهي يقوت بألرين د
وميل ضو ذلو ّ
يتبين لنا ّ
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األول  :دراسة العنا ر الل تراة والقواميد الاييية ليح ي مييل النالرييا

العالية وهيذ

الدراسة تاون ارج إطار ميت الفقع إذ يدرسها الفقيع ىي ميت اي و .
الثاني  :تطبي النالريا

العالة اي ولية ميل العنا ير ال ا ية وهيذا ليا يبحثيع الفقييع

ضلن ميت الفقع .

ىلا ينتهي إليع الفقيع ىي ميت اي و لن نتاد ونالريا

ايطبنقهيا ىيي مييت الفقيع لسيتعيناً

بالعيوت اي رى لث ميوت اليّإة وميت الدراية ومييت الر يا وًيرهيا ىالفقييع يبحيث ىيي مييت اي يو

يي ليضي قواميد اييية ايطبنقهيا ىيي مييت الفقيع مييل زدييا
الدلي
الايي وليا ييد ميييع لين حايت اي ّ
ّ
ايدلة الستثلار الحات التف ييي منها (. )81

ود ارسيية العنا يير الل ييتراة والقوامييد الايييية تلث ي ايسيياس الييذي يعتلييد الفقيييع ىييي مليييية

االستنباط ىهي نهت لن العنا ر ال ا ة التي تاون زدية وًير لح ور وال تق تحي

ضيوابط

نن اللساد اي ولية تحتاج إلل بحث نمل لين
ايية إذ لا لسألة ندلتها ال ا ة ىضالً من ّ
اللس يياد الفقهيي يية إذ الفقيي ييع مني ييدلا يريي ييد لعرىي يية ايل يية (ال ي ييعيد) لي ييثالً يتتب ي ي اسي ييتعلاال العي ييرت
واللع لييا اليّإوي يية والفه ييت العرى ييي اللعا يير وحيند ييذ ي ا
عل ي ليات ييع الفقهي يية وا ته يياد لي ي ي إل ييل
ا
اللعنل الدقي ليايلية ضيلن الين ال يرمي اليذي ورد ىييع ىيي حيين اي يولي حتيل ليو تو ي
إلييل اللعنييل الييدقي ليايليية لإيية ال ياتفييي بييذلو ىيياذا تو ي إلييل دالليية

يييإة ىع ي ايليير ميييل

ىانع ال ياتفي بذلو واّنليا يبحيث مين ايفيية داللتهيا مييل الو يوت ىهي تيد مييل
الو وت لثالً ّ
اللر نو التارار ي وه داللتها ميل الفور نو الت ار ي ي وه تبقل الداللة ميل الو وت بعد الحضر
ّ
ي ولا إلل ذلو لن بحوث تتعي ب يإة ىع ايلر .

وبنا ً ميل ذلو يتضا ايثر الابيير لعييت ن يو الفقيع ىيي ملييية االسيتنباط الفقهيي إذ ليا
يان هنيياو تالزل ياً وثيق ياً بييين الفقييع
دات اسييتنباط ايحاييات ال ييرمية لتوقف ياً ميييل ميييت ن ييو الفقييع ىي ّ
واي ييو ( )81ولييا دات ميييت اي ييو يقي ندت لعليييية االسييتنباط العنا يير الل ييتراة والقوامييد الايييية

ويض ي لهييا نالالهييا العييات ىهييو م ييت الحيييا ىيهييا وليين دون ميييت اي ييو يوا ييع الفقيييع راال ياً

لتناث اًر لن الن و

وايدلة دون نن يستطي ا ىاد لنها ىي مليية االستنباط (.)82

عالقة البحث الداللي باالستنباط الفقيي

يدرين
تعي ي ّيدد ل ي ييادر االسي ييتنباط الفقهي ييي مني ييد اللسي يييلين ولاي ي ّينهت اتفق ي يوا ميي ييل ّ
نن الل ي ي ة
نليا ليا ميداهلا  -نحيو العقي وا ليا
ة
ايساسين لالستنباط هلا د القرآن الاريت والس ّينة اللطهير و ّ
ىانلا اير ة إليع ل ىقد الن
والقياس واالستحسان والل الا اللرسية – ّ
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القرآنيية اللتعيقية بيايلور الت يريعية ونسيلوها آييا

تعرس العيلا اللسيلون لين يو
وقد ّ
ايحاات وحاولوا استق ا ها ىأو ييها قسيت لينهت إليل لسيلادة آيية وقسيت نو ييها إليل ناثير لين
()83

ىعدوها لادتين آية
ذلو وآ رون لت ي يوا إلل هذا العدد ّ
وهذا اال تالف ىي العدد نات من تفاو اينالار ىي ليدلو الحايت وىيي و هيا
التي تعطيها ا آية

()84

.

.

الداللية

نن طريقة القرآن الاريت مند تناولع ل حاات ال يرمية تقيوت – ًالبياً – مييل نسياس
اللالحال ّ
و ة
وضي القواميد العاليية ون يو ايحايات تاراياً ليس ّينة بييان التفا ييي (( )85ىيال ت يد ىييي الس ّينة نلي اًر إال
()86

.

والقرآن قد د ّ ميل لعنا داللة إ لالية نو تف ييية)
وي ةع ّد الاتات الاريت دليالً رمياً لفالياً ( )87نليا الس ّينة اللطهير ىالقسيت ايماليت لنهيا يتلثي
ا
نل ييا الفعي ي والتقري يير ل يين الس ي ّينة
بالس ي ّينة القولي يية ويتض ييا ذل ييو ب ييأدنل ل ار ع يية ليل ييالي الروادي يية ّ

نن ميت الداللة هو ميت دراسة اللعنل والا ف من
ىيد الن ىي ميت الداللة بنا ً ميل لا تقدت لن ّ
اللعنل ال يقت ر ميل الرلز اليّإوي واّنلا ي ل الرلز ًير اليّإوي .

للا لع داللة ميل
ىالدلي ال رمي – لفالي نو ًير لفالي – (هو ا لا ي در لن ال ار ّ
الحاييت ال ييرمي)( )88وان اييان الييدلي ال ييرمي اليّفالييي – الرلييز اليّإييوي – يلث ي القسييت ايمالييت للييا
ي در لن ال ار

ولذا حالي

الدراسا

اليّإوية مند اي وليين بالترايز والتعل ىي ىهت نسرارها

ميييل لسييتوى اليّفاليية اللفييرد وميييل لسييتوى التراايييت ىيياىتتحوا ل يينفاتهت بييالبحوث اليّإوييية التييي

ينتالت زاها ايابر ىي العالقة بين اليّفال واللعنل نو الداللة التي تلث بنية ميت ن و الفقع ىي

ال طات ال رمي

()89

وتناولوا ىي دراساتهت الداللية اثي اًر لين ال وانيت التيي ليت يطرقهيا ًييرهت لين

نحويين وبالًيين والسياللا ميل لستوى التراايت(.)91

والذي يلينز الدراسا الداللية مند اي وليين من دراسة البالًيين والنحا هيي ّننهيا تحياو
الو ييو إلييل نتيياد نو ق يوانين نو لالحالييا ماليية يعتلييد مييهييا ىييي ىهييت الن ييو ال ييرمية ي ي

استنباط ايحاات ال رمية ب ا ة

()91

.

يان
واذا ااني مليييية االسييتنباط الفقهييي تعتلييد ميييل نحييو نسيياس ميييل ميييت ن ييو الفقييع ىي ّ
السنة تقست ميل قسلين رديسين هلا د
القوامد اي ولية ىي الاتات و ّ
 -1لييا يتعي ي بلييتن ودالليية ال يين

ال ييرمي وهييو لييا ايطية ي ميي ييع ىييي ميييت اي ييو (لباح ييث

ين ايلفيياال تلثي القسييت ايمالييت ليين اللباحييث الداللييية وان ااني
ايلفيياال) تإييبياً
ّ
لباحث ليس لفالية .
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()92

نو إثبيا

ال يدور

 -2لا يتعي بسند الن ال رمي وهو لا ايطية مييع د لباحيث الح ية
()93
درس ىي ميت اي و التواتر وا لا وح ية بر الواحد وال هر والقيياس ونحوهيا
ا
ىي ة
للا يلان نن ياون ح ة ودليالً يستند مييع الفقيع ىي مليية االستنباط .
ّ
ولن هة ن رى يلان تقسيت ايحاات ال رمية بيحاال لا تاستةقل لنع ميل قسلين هلا د
نن تاييون تيييو ايحاييات لسييتقا ليين ن ييو

قطعييية ال ييدور وقطعييية الدالليية لث ي ىريضيية

ال ال والزايا و يوت يهر رلضيان وحرلية الزنيا والربيا ونحيو ذليو لليا ورد ىيي القيرآن الايريت نو

ورد ى ييي الس يينة ال ي يريفة لثي ي م ييدد راع ييا

ال ييال ولواقيته ييا ىلثي ي ه ييذ ايحا ييات ال ل ييا ىيه ييا

لال تهاد واالستنباط الفقهي وال ي وز ل الفتها بحا

()94

.

 -1نن تاييون تيييو ايحاييات ال ييرمية لسييتقا ليين ن ييو

النييية السييند نو النييية الدالليية وهييذ

ايحاات تاون لحالً لال تهاد واالستنباط ولحتلية لال تالف بين الفقها

()95

وال أن لنا بالنية السيند هنيا ونليا النيية الداللية ىهيي السيلة الإالبية لين يو

.

ال يرمية -

يان دالالتهييا ميييل ايحاييات ال ييرمية النييية إال لييا نييدر – وسيييأتي توضيييا ذلييو ىييي
اتاب ياً وسي ّينة – ىي ّ
الثاني ضلن البحث ىي قامد الالهور .
الف

اًيييت

وميييل ضييو ذلييو تتبي ّيين العالقيية بييين البحييث الييداللي واالسييتنباط الفقهييي ىلييا دالي
الن و النية الداللة ىهذا ي عيها لحالً لال تهاد واالستنباط الفقهي ولن نهت ايسبات التي تادي

إلل اال تالىا

الفقهية ىضالً من ال
نن اللباحث الداللية تلث ال انت ايهيت لين القواميد اي يولية

ينها تح ندد لقا د ال ار ىي طاباتع ال رمية ل اللايفين .
ّ
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الهىاهش

(ٌَُ )1ظر  :هععن هماَُص اللّغح 262 -252/2 :

.

(ٌَُ )2ظر  :الماهىش الوؽُط والماتىش الىضُط فٍ اللّغح . 333/3 :
()3

هفرداخ غرَة المرآى . 131 :

()4

ًفطه .131 :

()5

ٌَُظر  :علن الذاللح  ،أصىله وهثاؼصه فٍ الرراز العرتٍ .23 :

( )6األعراف ،22 :طه 42 :و ،122الفرلاى ،45 :المصص ،12 :ضثأ ،14 ،3 :الصف. 12 :
()3

ٌَُظر  :علن الذاللح (هٌمىر) .23 :

( )8األعراف .23 -22 /
( )2طه . 22 :
( )12المصص .12 :
(ٌَُ )11ظر  :ك ّشاف اصطالؼاخ الفٌىى والعلىم  ، 383/1:والثؽس الذاللٍ عٌذ اتي ضٌُا  ، 36 :وداللح الطُاق 33 :
.
()12

الرعرَفاخ  ، 23 :وكشاف اصطالؼاخ الفٌىى .383/1 :

()13

ٌَُظر  :الرعرَفاخ  ، 23 :وك ّشاف اصطالؼاخ الفٌىى .383/1 :

()14

دروش فٍ أصىل فمه اإلهاهُح .12/2 :

(ٌَُ )15ظر :علن الذاللح عٌذ العرب( فاخىرٌ) . 13 :
( )16الوٌطك . 36/1 :
(ٌَُ )13ظر ًفطه  ، 36/1 :وعلن الذاللح عٌذ العرب (فاخىرٌ) . 15 :
(ٌَُ )18ظر :كشاّف اصطالؼاخ الفٌىى  ، 388/1:والوٌطك، 5/1 :وعلن الذاللح عٌذ العرب (فاخىرٌ) .23 :
(ٌَُ )12ظر  :الوٌطك . 36/1 :
(ٌَُ )22ظر  :الوٌطك . 38 -36/1 :
(ٌَُ )21ظر  :داللح األلفاظ علً الوعاًٍ عٌذ األصىلُُي . 32 :
(ٌَُ )22ظر  :علن الذاللح ( أؼوذ هخرار عور ) . 11 :
(ٌَُ )23ظر ًفطه . 11 :
( )24هفرداخ غرَة المرآى . 133 :
(ٌَُ )25ظر  :علن الذاللح (أؼوذ هخرار عور) . 12 :
(ٌَُ )26ظر :علن الذاللح( تالور). 3 :
(ٌَُ )23ظر :علن اللّغح همذهح للمارٌء العرتٍ .261 :
(ٌَُ )28ظر ً :فطه  261 :و . 221
(ٌَُ )22ظر  :علن الذاللح العرتٍ . 8 :
( )32علن اللّغح (الطعراى) . 263 :
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( )31فردٌَاى دٌ ضىضىر (ُ )1213 -1853ولِذ فٍ ظٌُف فٍ ضىَطرا  ،أشهر لغىٌ فٍ العصر الؽذَس  ،شيُّذ علين
ُرفد هذرضره اللّغىَح فُوا تعذ تالوذرضح الرركُثُح (أو الثٌُىَح) ٌَُ :ظر علن اللّغيح العيام  ،همذهيح
اللّغح الؽذَس  ،وع ِ
الوررظن . 4 -3 :
(ٌَُ )32ظر  :علن اللّغح العام . 35 -34 :
(ٌَُ )33ظر  :علن الذاللح (أؼوذ هخرار عور) . 11 :
(ٌَُ )34ظر  :علن اللّغح (الطعراى)  ، 222 -221 :وعلن الذاللح العرتٍ (الذاَح) . 6 :
(ٌَُ )35ظر  :علن اللّغح (الطعراى)  ، 221 :وعلن الذاللح (أؼوذ هخرار عور)  ، 22 :وهٌهط الثؽس اللّغيىٌ85 -84 :
.
(ٌَُ )36ظر :هٌاهط الثؽس فٍ اللّغح ،242:ودراضاخ فٍ علن اللّغح  ،14:وعلن الذاللح (أؼوذ هخرار عور) .11 :
(ٌَُ )33ظر  :هٌهط الثؽس اللّغىٌ . 86 :
(ٌَُ )38ظر  :علن الذاللح العرتٍ (الذاَح) . 2 -8 :
(ٌَُ )32ظر  :الثؽس الذاللٍ فٍ الرثُاى فٍ ذفطُر المرآى . 3 :
( )42علن الذاللح (هٌمىر) . 23 :
(ٌَُ )41ظر  :علن الذاللح ( ظىى الٌَس) . 2 :
(ٌَُ )42ظر  :علن الذاللح العرتٍ (الذاَح) . 3 :
(ٌَُ )43ظر  :علن الذاللح (أؼوذ هخرار عور) . 18 -13 :
( )44الثؽس الذاللٍ عٌذ اتي ضٌُا  ،38:وٌَُظر  :أضىاء علً الذراضاخ اللّغىَح الوعاصرج.38 :
(ٌَُ )45ظر  :علن الذاللح عٌذ العرب (تؽس)  ،علُاى الؽازهٍ  ،هعلح ظاهعح أم الميري لعليىم الشيرَعح واللّغيح العرتُيح
وآداتها  ،هعلذ  ، 15 :عذد1424 ، 23هـ  ، 323 :والثؽس الذاللٍ فٍ الرثُاى . 14 :
(ٌَُ )46ظر  :علن الذاللح عٌذ العرب (فاخىرٌ) . 5 :
( )43الصؽاغ ذاض اللّغح وصؽاغ العرتُح ً( 162/3 :ثط)  ,وهععن هماَُص اللّغح ً( 381/5 :ثط) .
( )48صؽاغ اللغح ( 2243/6 :فمه) .
( )42الٌطاء . 38 :
( )52الرثُاى فٍ ذفطُر المرآى . 264/3 :
( )51هىد . 21 :
(ٌَُ )52ظر  :الرثُاى  ، 53/6 :والكشاف (السهخشرٌ) . 288/2 :
(ٌَُ )53ظر  :الثؽر الرائك شرغ كٌس الذلائك  ,16/1 :وأصىل الفمه اإلضالهٍ . 12/1:
( )54الرىتح . 122 :
(ٌَُ )55ظر  :الوُساى . 424/2 :
( )56صؽُػ الثخارٌ ، 32/1 :كراب العلن  ،تاب  ، 13غ. 31
الومارى  , 222 :وٌَُظر اإلذماى فٍ علىم المرآى . 466 -465/2 :
( )53األصىل العاهح للفمه
َ
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(ٌَُ )58ظر  :الثؽس الٌؽىٌ عٌذ األصىلُُي . 33 :
(ٌَُ )52ظر ً :فطه ، 33 :وأصىل الفمه (السؼُلٍ) . 12/1 :
(ٌَُ )62ظر :الوعالن العذَذج لألصىل .6 :
(ً )61فطه . 3:
(ٌَُ )62ظر  :لطاى العرب ، 122 -128/6 :وإعالم الوىلعُي عي رب العالوُي . 323/2 :
(ٌَُ )63ظر  :هٌاهط االظرهاد فٍ اإلضالم . 26 :
(ٌَُ )64ظر  :الرٌمُػ فٍ شرغ العروج الىشمً – كراب االظرهاد والرملُذ – .25 :
(ٌَُ )65ظر  :الوعالن العذَذج لألصىل . 5 :
(ٌَُ )66ظر  :الفراوي الىاضؽح . 88 :
(ٌَُ )63ظر  :الوعالن العذَذج لألصىل . 23 :
(ٌَُ )68ظر  :الفراوي الىاضؽح . 88 :
(ٌَُ )62ظر ً :فطه . 88 :
(ٌَُ )32ظر :الوعالن العذَذج لألصىل . 6 :
(ً )31فطه . 8 :
( )32الٌطاء . 43 :
( )33الوائذج . 6 :
(ٌَُ )34ظر  :تؽىز فٍ علن األصىل (ذمرَراخ تؽس الطُذ هؽوذ تالر الصذر) . 222/1 :
(ٌَُ )35ظر  :الوعالن العذَذج لألصىل .12 -11 :
(ٌَُ )36ظر ً :فطه . 12 -11 :
(ٌَُ )33ظر  :دروش فٍ علن األصىل . 42/1 :
( )38الٌطاء . 43 :
( )32الوعالن العذَذج لألصىل . 18 :
(ٌَُ )82ظر :علن أصىل الفمه( خالف) .14 :
(ٌَُ )81ظر  :أصىل الفمه اإلضالهٍ (السؼُلٍ) . 2/1 :
(ٌَُ )82ظر  :الوعالن العذَذج لألصىل . 15 :
(ٌَُ )83ظر  :هصادر الرشرَع اإلضالهٍ وهٌاهط االضرٌثاط . 26 :
(ٌَُ )84ظر ً :فطه . 23 -26 :
(ٌَُ )85ظر  :األصىل العاهح للفمه الومارى . 113 :
( )86الوىافماخ فٍ أصىل الشرَعح . 12/4 :
(ٌَُ )83ظر  :دروش فٍ علن األصىل . 83/1 :
(ً )88فطه . 83/1 :
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(ٌَُ )82ظر  :الثؽس الذاللٍ عٌذ اتي ضٌُا . 34 :
(ٌَُ )22ظر  :دراضح الوعًٌ عٌذ األصىلُُي . 2 :
(ٌَُ )21ظر ً :فطه . 1 :
(ٌَُ )22ظر  :أصىل الفمه (الوظفر) . 5/3 :
( )23دروش فٍ علن األصىل . 83/1 :
(ٌَُ )24ظر  :هٌاهط االظرهاد فٍ اإلضالم  ، 42 :والفراوي الىاضؽح . 122 :
(ٌَُ )25ظر  :هٌاهط االظرهاد فٍ اإلضالم42:

المصادر والمراجع
القرآن الكريم


اإلتقان في عموم القرآن :ال الدين مبد الرحلن بن نبي بار السيوطي



األصول العامة لمفقو المقارن :لحلد تقي الحايت لن و ار ذوي القربل قت 1428هي.
.1986



أصول الفقو اإلسالمي :وهبة الزحييي دار الفار دل



أضواء عمى الدراسرات المّغويرة المعاصررة :نيايف رليا سيسيية ميالت اللعرىية الل ييس اليوطني ليثقاىية والفنيون
وا دات الاوي .



إعررالم المرروقعين عررن رب العررالمين :ابيين قيييت ال وزييية لحلييد بيين نبييي بايير بيين نيييوت ( 751ه يي) دار ابيين
ال وزي السعودية 1423هي.



البحث الداللي في التبيان في تفسير القراند ابتها اا د ياسر الزيدي نطروحة داتو ار
التربية ليبنا

العة بإداد ايية

.2114



البحث الداللي عند ابن سينا :ل اور ااالت العوادي لاسسة البالغ بيرو .2113



البحث النحوي عند األصوليين :ل طفل لا الدين دار الر يد بإداد .1981



البحر الرائق شرح كنرز الردقائقد ابين ن ييت الل يري زيين اليدين بين إبيراهيت بين لحليد ( 971هيي) دار الاتيت
العيلية بيرو .1997
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بحوث في عمم األصول (تقريرات بحث السيد محمد باقر الصردر)  :لحليود الها يلي الل لي العيليي لي يهيد
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Semantic Research and Juristical Deduction
Abstract
The aim of this research is to demonstrate,the relationship between semantic research
and Juristical Deduction, and the research that the process of elicitation
Jurisprudence practiced by the jurist based on a foundation of knowledge assets of jurist
prudence which is one of most important element of the process of deduction, and that
the rules of fundamentalism on the two main sections, one of them: associated bail text
legitimate, and the other in terms of text associated legitimate, and that the semantic
search in examining the second section of the rules.
As long as the legitimacy adjudgments tends to be drawn from the texts of legitimacy
apparent to their meaning, this is giving the importance of research in semantic
inference jurisprudence, since most of the legitimacy adjudgments in that case the
object of judgment and inference jurisprudence.
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