
 

 

ضوابط فهم اانص ااشرعي:4ااددر    االستجابةمدخل  ااثانية بكااوديا 

محاور الدرس 

حسب الإطار 

 المرجعي

 مفهوم اانص ااشرعي وخصائصه
 

 مناهج استثماد اانصوص ااشرعية

 

 حجية اانص ااشرعي ومطلب االستجابة الحكم ااشرعي

 

َبِغي َلُو ِإْن ُىَو ِإَّلَّ  :"قال تعالى ْعَر َوَما يَ ن ْ َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
68يس " ِ ْ رٌر َو ُ ْرَ نٌر ُمِب ٌر   

مجموع ألفاظ القرآنالكرٌم والسنة النبوٌة وما تدل علٌه تلك 
األلفاظ من معانً وأحكام ومقاصد ظنٌة أم قطعٌة،وسمٌت 

...   هذه األلفاظ نصا شرعٌا ألن الشرع الحكٌم هو مصدرها

                                 

الجمع بٌن ظاهر النص - 

ومعناه                        

التفرٌق بٌن المعانً - 

الشرعٌة المقصودة 

والمعانً اللغوٌة غٌر 

المقصودة                    

التفرٌق بٌن المعانً  - 

 الحقٌقٌة والمعانً المجازٌة

مصدره  (قرآن وسنة)فالنص الشرعً بنوعٌه :إلهي المصدر
" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون:"من عند هللا،قال تعالى

"وما ٌنظق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى:"وقال سبحانه  

 

 خصائص النص الشرعي

َوَلْو  :"ٌعتبر النص الشرعً حجة على كل مسلم،قال تعالى
 ْ  ُ ُ ْ  َلَعِلَمُو الَِّ يَي َيْ  َ ْنِبُ ووَُو ِمن ْ "  َ  ُّدوُه ِإَ  الرَُّ وِو َوِإَ  ُ وِو اْاَْمِر ِمن ْ

وواجب علٌه إذا ثبت الحكم بالنص الشرعً  83النساء 

َفََل َو َبَِّك ََّل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ  :"االستجابة له واإلذعان له،قال تعالى
نَ ُ ْ  ُثَّ ََّل ََيُِدوا َ َضْيَت  ِف  َوْ ُفِ ِ ْ  َحَرًجا ِمَّا ُُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

65 النساء "َوُيَ لُِّموا َتْ ِليًما   

 مفهوم اانص ااشرعي وخصائصه
 

 ضوابط فهم ااقرآن ااكريم

 

 حجية اانص ااشرعي ومطلب االستجابة الحكم ااشرعي

 

 ربط السورة بالدرس

ٌبٌن لنا هللا سبحانه وتعالى فً الىٌة السابقة أن 
الوحً ألهً المصدر  فً رد صرٌح على الذٌن 

 كانوا ٌدعون أنه من تألٌفه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

أي أن الوحً نزل مفرقا على :التنجيم والتدرج

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على :"سنة،قال تعالى23مدة

"مكث ونزلناه تنزٌال  

 

إن االستثمار األمثل للنصوص الشرعٌة ٌقتضً االلتزام 

 بمجموعة من الضوابط لفهم النص الشرعً 

 مناهج استثماد اانصوص ااشرعية

 

من خالل تضمٌن أكبر قدر من :اإليجاز واإلعجاز في أسلوبه
 المعانً فً أقل عدد من االلفاظ

ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال :"قال تعالى:خاصية المرونة والسعة

"ٌرٌد بكم العسر  

 ضوابط فهم ااسنة اانبوية

التثبت من صحة - 

الحدٌث                    

مراعاة سبب الورود    - 

جمع األحادٌث الواردة - 

 فً الموضوع الواحد

 اانص اامؤطر الددر

ُ ْ  َلَعِلَمُو  :"قال تعالى َوَلْو َ  ُّدوُه ِإَ  الرَُّ وِو َوِإَ  ُ وِو اْاَْمِر ِمن ْ
 ْ  ُ 83النساء "  الَِّ يَي َيْ  َ ْنِبُ ووَُو ِمن ْ  




