مدخل االستجابة
النص المؤطر للدرس

الدرس:4ضوابط فهم النص الشرعي
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مفهوم النص الشرعي وخصائصه
مفهوم النص الشرعي :مجموع ألفاظ القرآن الكريم والسنة
النبوية وما تدل عليه تلك األلفاظ من أحكام ومعاني ومقاصد
،وسميت هذه األلفاظ نصا شرعيا ألن مصدرها الشرع الحكيم
خصائص النص الشرعي:
 إلهي المصدر :فالنص الشرعي بنوعيه (قرآن وسنة) مصدرهمن عند هللا تعالى،قال سبحانه":إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون" وقال أيضا":وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي
يوحى"
 التنجيم والتدرج:فالنصوص الشرعية نزلت مفرقة على حسبالحاجة والوقائع واألحداث،قال تعالى":وقرآنا فرقناه لتقرأه على
الناس على مكث ونزلناه تنزيال"
 اإليجاز واإلعجازفي أسلوبه :من خالل تضمينه أكبر قدر منمعاني في أقل عدد من األلفاظ .

 المرونة والسعة:قال تعالى":يريد هللا بكم اليسر وال يريدبكم العسر".
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حجية النص الشرعي الشرعي ومطلب
االستجابة للحكم الشرعي
يعتبر النص الشرعي حجة على كل
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مناهج استثمار النصوص الشرعية
إن االستثمار األمثل للنصوص الشرعية يقتضي
االلتزام بضوابط فهم النص الشرعي،والتي نذكر
منها:
 ضوابط فهم القرآن الكريم: الجمع بين ظاهر النص ومعناه.– التفريق بين المعاني الشرعية المقصودة والمعاني
اللغوية غير المقصودة.
– التفريق بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية.
ضوابط فهم السنة النبوية:
 التثبت من صحة الحديث.– مراعاة سبب الورود
 -جمع األحاديث الواردة في الموضوع الواحد.

