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 آيات األحكام من كتاب اجملموع لإلمام النووي 
ُ
من أول سورة ( هـ676: ت)فقه

 ةمن سورة النساء مجعًا ودراس( 34)البقرة إىل نهاية اآلية 
 طالل أحمد عبدهللا الزهراني :اسم الطالب

 

فهذه رسالة تحتوي : وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، ثم أما بعد الحمدهلل

احتوت . على مقدمة، وتمهيد، وقسم دراسي، وصلب البحث، وخاتمة، وفهارس

على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، إضافة إلى الدراسات السابقة، وخطة : المقدمة

« آيات األحكام» ف مصطلح على تعري: واحتوى القسم الدراسي. البحث، ومنهجه

،وَعَدِد تلك اآليات، وعلى نشأة علم التفسير الفقهي وتاريخه، وأهم الكتب المؤلفة في 

. -رحمه هللا  -، وأفرد قسما ً دراسيا ً في ترجمة اإلمام النووي «أحكام القرآن» 

به على جمع آيات األحكام التي استدل بها اإلمام النووي من كتا: واحتوى صلب البحث

من سورة النساء، مبيناً وجه ( 34)المجموع، وتحديداً من أول سورة البقرة إلى اآلية 

استدالله باآلية على الحكم الفقهي مبتدئاً بتحرير مذهب الشافعية في المسألة مع 

وقد بلغ . توثيقه، ثم دراسة فقهية مقارنة، بذكر أدلة كل فريق ثم المناقشة، والترجيح

آية، وعدد األحكام الفقهية المستنبطة ( 72)لواردة في هذا البحث عدد آيات األحكام ا

إلى بيان أهمية موضوع فقه آيات : وقد خلص هذا البحث. حكماً فقهياً ( 68)منها 

األحكام، وضرورة العناية به، وتعلقه بالقرآن، وأن الكتابة فيه تنمي لدى الباحث ملكة 

حكام عنداإلمام النووي من خالل كتابه فهم نصوص اآليات، وكذلك إبراز فقه آيات األ

من سورة النساء، وبيان ( 34)المجموع وتحديداً من أول سورة البقرة إلى اآلية 

وقد ختمت هذا البحث بتوصيات . باآلية على الحكم الفقهي -رحمه هللا  -استدالله 
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Abstract 

PROVISION VERSES FROM AL IMAM AL NAWAWI S 

BOOK ALMAJMOUA FROM SURAT ALBAQARAHTO 

VERSE (43) OF SURAT AL-NESAA- COLLECTIONS AND 

STUDY 

 

This study includes a preamble ،an introduction ،an academic 

section ،the subject matter ،conclusion and references. The 

Preamble Section highlights the significance of the subject 

matter ،the reasons for selecting such a topic in addition to 

presentation of literature review.Also in this section ،the 

research methodology and approach are presented.The 

Academic Section is concerned with providing the definition of 

the term “Verses of Provision  


