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 المستخلص

 

الة والسَّالم على رسول هللا، وبعد  :بسم هللا، والحمد هلل، والصَّ

، فهي طريق من الطرق الموصلة إلى  فإن لمعرفة آيات األحكام فائدةً عظيمةً للباحث الفقهيِّ

معرفة الحالل والحرام، واستخالص األحكام منها أمر جدير باالهتمام؛ لما له من أثر في بناء 

 .العقلية الفقهيَّة

فقه آيات "د وقع اختياري على هذه الرسالة التي هي جزء من مشروع مبارك لدراسة وق 

، وكان نصيبي منه آيات األحكام من سورة التَّوبة إلى "األحكام في كتاب المجموع لإلمام النَّووي  

عة، مع سورة النَّحل، وفيها قمت بدراسة األحكام دراسةً فقهيَّةً مقارنةً بين المذاهب الفقهيَّة األرب

 .الرجوع الى الكتب المعتمدة في كل مذهب عند تحرير المذاهب

ل  سالة في مقدَّمة وفصلين، متبوعة بالفهارس، وكان عنوان الفصل األوَّ : انتظمت الرِّ

ا الفصل الثَّاني فكان بعنوان. وكتابه المجموع التعريف بآيات األحكام، واإلمام النَّووي   آيات : أمَّ

وقد بلغ عدد آيات . للنَّووي  من سورة التَّوبة إلى سورة النَّحل" المجموع"في كتاب األحكام الواردة

األحكام فيه أربع عشرة آية، وبلغ عدد المسائل الفقهيَّة المستنبطة منها أربعة وعشرين مسألة، 

كاة، واألطعمة وغيرها الة، والزَّ عت بين أبواب الطَّهارة، والصَّ  .تنوَّ

رحمه  -إبراز فقه آيات األحكام عند اإلمام النووي : إلى عدة نتائج منهاوخلصت هذه الدراسة  

، وبيان طريقة "التوبة إلى سورة النحل"، وتحديداً من سورة "المجموع"من خالل كتابه   -هللا 

يعين الباحث على الحكم على النوازل حكام األفقه آيات أن علم . استدالله باآلية على الحكم الفقهي

أن كتاب . تتبع مناهج الفقهاء وطريقة تعاملهم مع النصوص ل؛ من خالفي عصرهالمستجدة 

، بل هو موسوعة شاملة للعديد من العلوم أن . المجموع لإلمام النَّووي  ليس مجرد كتاٍب فقهيِّ

األحكام الفقهيَّة يترتَّب بعضها على بعض، فقد تُعطَى المسألة حكماً بناًء على حكم مسألة أخرى، أو 

 حكام، حيث إنه ليس وليد القرون المتأخرة، بل قد ُوجَد منذ عهد األفقه آيات علم  ةأصال .ساً عليهاقيا

 اآليات لصحابته رضوان هللا عليهم  عندما كان يُبي ن فقه الرسول 

ضرورة ربط آيات األحكام بواقعنا المعاصر، وتيسير شرحها للشباب؛ : ومن أهم التوصيات

 .م ربه، موقٌِّر للنصوص واألحكام الشرعيةلينشأ جيل عالم بأحكا
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Abstract: 

 All praise be to Allah, and peace and blessings of Allah be upon His 

Messenger. 

 Having knowledge of the verses on rulings has a great benefit for the 

jurisprudential researcher. It is the way towards knowing and 

understanding Allah’s Law. From them we know what is lawful and what 

is unlawful. To look into them in order to deduce the rulings from them is 

worthy of attention because of its impact on building the jurisprudential 

mentality. 

 From this perspective comes my choice of this thesis, which is part 



of a blessed project to study the topic of ‘Understanding the verses on 

rulings in Imam Al-Nawwawi’s book ‘Al-Majmoue’. My share is about the 

verses on rulings from Chapter (Attawbah-Repentance) to Chapter (Al-

Nahl-The Bee). I have made a comparative jurisprudential study of the 

rulings among the four schools of jurisprudence, with reference to the 

approved books in each school. 

 The study is divided into an introduction, and two chapters, followed 

by indexes. Chapter One is dedicated to introducing the verses on rulings, 

their origin and the most important books on them, in addition to 

introducing Imam Al-Nawawi and his book (Al-Majmoue). Chapter Two 

includes the verses on rulings mentioned in (Al-Majmoue), from chapter 

Attawbah to chapter Al-Nahl. The number of questions deduced from these 

verses is 24 questions which are varied to include chapters on purification, 

prayer, Zakat. . . etc. 

 I have reached several conclusions among which are: The science of 

the verses on rulings is not a new one; it existed during the Prophet’s time 

(PBUH) and his companions’, though the terms were different. Besides, 

Al-Nawawi’s book (Al-Majmoue) is not just a book of jurisprudence; 

rather, it is a comprehensive encyclopedia of many arts, and the 

jurisprudential rulings are consequential on each other in the sense that a 

question might give a ruling based on the ruling of another question, or by 

analogy. In addition, the differences among the jurists might be attributed 

to their difference in understanding the texts or in judging hadiths. 

 Therefore, I recommend that fellow researchers and educators should 

link the verses on rulings to our contemporary reality, facilitating their 

understanding to the youths so that a generation would be brought up that 

knows the rules of its Lord, showing high regard to the religious texts and 

rulings 
 

 


