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Abstract: 

The word has its effect on the indication of the legal ruling, 

and its importance is evident from what may be related to 

the slave discharging him from performing his duties, and 

this research aims to show the effect of the meaning of the 

word on the legal ruling as well as its impact on the Saudi 

system. It appears from the results of this research: that the 

verbal indication considers that the word, if the meaning of it 

is intended to be understood, and the explicit word proves 

the legal ruling without stopping on the intention other than 

the kinetic word. Likewise, the regular word is considered an 

expression of the will of the regulator and its significance is 

the first reference in knowing the intention of the regulator, 

and this intention must be evoked in practice. 
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 ادلمذية

 أهًٍة ادلىضىع:
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 انذراسات انسابمة:
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 خطة انبحث: 

ادلمذية
ادلطهب انتًهٍذي

ادلبحث األول

ادلبحث انثانً

اخلامتة  



 م 0202) يونيو (   مجلة كلية البنات اإلسالمية بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

أثر الداللة اللفظية في الفقه اإلسالمي 
 والنظام السعودى

 

 ادلبحث انتًهٍذي
 انتؼزٌف باططالحات انبحث

 ) أثز ـ انذالنة ـ انهفظٍة ـ انفمه االساليً ـ اننظاو انسؼىدي(
 تؼزٌف األثز: 
األثز يف انهغة
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 األثز يف االططالح: 
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 انذالنة انهفظٍة :
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 ـ انفمه اإلساليً: 

 اننظاو انسؼىدي:
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 ادلبحث األول
 أثز انذالنة انهفظٍة يف انفمه االساليً

 متهٍذ:
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 تمسٍى:

 ِّ من  زن رن مم ام يل ىل ملّٰٱ

ِّمئ هي مي حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ّٰٱ
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ادلطهب األول

ادلطهب انثانً

ادلطهب انثانث:

ادلطهب انزابغ
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 ادلطهب األول
 كٍفٍة استؼًال دالنة  انهفظ ػهى ادلؼنً وأثزها يف احلكى

احلمٍمة
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اجملاس
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 حكى احلمٍمة واجملاس:

 يل ىل مل يك ّٰٱ
ِّزن رن مم ام

 ِّ خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ّٰٱ

نهفظ انظزٌح 
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 حكى انظزٌح:

ٌةانكنا
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 حكى انكناٌة:
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 ادلطهب انثانً:
 كٍفٍة دالنة انهفظ ػهى طٍغ انتكهٍف وأثزها يف احلكى

 ِّ ىن  نن من زن ّٰٱ

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ
 ِّيم

 مه جه ين ىن من خن حن ّٰٱ

ِّ ىه

 ِّ رث  يت ىت نتّٰٱ
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 ادلطهب انثانث:
 ػهً ادلؼىن كٍفٍة دالنة انهفظ نغة 

 باػتبار انشًىل وػذيه وأثزها يف احلكى.

 دالنة انهفظ انؼاو: 

انهفظ انؼاو

 ىن ّٰٱ

 ِّ مه  جه ين

حكى دالنة انهفظ انؼاو
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 دالنة انهفظ اخلاص:
انهفظ اخلاص

أنىاع انهفظ اخلاص

حكى دالنة انهفظ اخلاص

 ِّ مئ خئ حئ جئ ّٰٱ

 ِّ هن من خن ّٰٱ
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 نهفظ ادلشرتن: دالنة ا

 حكى دالنة انهفظ ادلشرتن:
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 ادلطهب انزابغ:
 طزق دالنة انهفظ ػهً ادلؼىن وأثزها يف احلكى .
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 طزٌمة احلنفٍة:

 ِّٰذ يي ىي مي خي ّٰٱ

 مه ّٰٱٱ
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 ِّجي يه  ىه

 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئّٰٱ
 ِّجخ مح  جح

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلة كلية البنات اإلسالمية بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

أثر الداللة اللفظية في الفقه اإلسالمي 
 والنظام السعودى

 

 حئ جئ ّٰٱ ٱ
 ِّ جب هئ مئ  خئ

 ـ طزٌمة اجلًهىر: 
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 وتنمسى دالنة انهفظ إىل لسًني:
ادلنطىق

 يي ىي مي خي ّٰٱ

 ِّٰذ

ادلفهىو
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 وخالطة يا سبك: 
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 ادلبحث انثانً

 أثز انذالنة انهفظٍة يف اننظاو انسؼىدي

 متهٍذ:

 تمسٍى: 
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ادلطهب األول
ادلطهب انثانً
ادلطهب انثانث
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 ادلطهب األول:
 أثز دالنة انهفظ ين حٍث انتفسري انتشزٌؼً
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انالئحة

انذوق انؼاو

األياكن انؼاية:
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 نثانًادلطهب ا
 أثز دالنة انهفظ ين حٍث انتفسري انمضائً
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وين األيثهة انؼًهٍة ػهى أثز دالنة انهفظ يف انتفسري انمضائً يف 
اننظاو انسؼىدي
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 ادلطهب انثانث:
 أثز دالنة انهفظ ين حٍث انتفسري انفمهً
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 خامتة انبحث:

 ـ نتائج انبحث: 
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 انتىطٍات:

 مت حبًذ اهلل
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 ادلزاجغ
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