
 ملخص البحث

 عن حقوق الزوجين عند الشيخ محمد نووى البنتانيفهم األحاديث  ،1431241011 :خيرالنساء
بكلية أصول  ، الرسالة العلمية، شعبة التفسير والحديث المشروع الخاص(شرح عقود اللجينكتاب )دراسة

الحاج أحمد زماني الماجستير د.ر.س. إشراف: المشرف األول تحت  .4312، الدين والعلوم اإلنسانية
 المشرفة الثانية د.ر.أ. الحاجة نور عينة الماجستير.و ، الديني

و كتاب ، وهالشيخ محمد نووى البنتانيلف ث عما وجدت الباحثة الكتاب الذي أانطلق هذا البح
. وهذا األمر جذب الباحثة للبحث عن هذا الكتاب من ناحية فهمه لألحاديث في كتابه شرح عقود اللجين
 .فهم ذلك األحاديثها في والطرق التى سلك

شيخ الكيف فهم األحاديث عن حقوق الزوجين عند المسائل في هذا البحث محددة كما تلي:  و 
فى فهم نى اتالبننووي محمد الشيخ وما المنهج الذي سلكه  فى كتاب شرح عقود اللجين؟نى االبنتالنووي 

هم فوالمقصود في هذا البحث معرفة . األحاديث عن حقوق الزوجين فى كتابه "شرح عقود اللجين"؟
الزوجين  حقوقمنهجه في فهم األحاديث و نى االبنتنووي محمد الشيخ عن حقوق الزوجين عند األحاديث 

 .فى كتاب شرح عقود اللجين

(، يعني جمع البيانات من الكتب المتنوعة التي Library Researchوهذا البحث بحث مكتبي )
ساسية البيانات ثم إتمامها اذا كانت نقصانا وإختيارها وتفريقها الى البيانات األتتعلق بموضوع البحث. ثم نظر 

 والثانوية. ثم تحليل البيانات بعون النظرية وأخيرا تستنبط منها الباحثة.
 وبعد إجراء الخطوات المستخدمة فالنتيجة من هذا البحث كما تلي:

في كتاب شرح عقود اللجين أن  وجينفهم الشيخ محمد نووى البنتاني عن األحاديث حقوق الز 
رة، بما يستحسن شرعا من حسن العشالجنس ، ال في ى الزوجةستحقاق المطالبة علالحقوق في الوجوب وا

ر، لهم لما دفعوه إليهن من المه ة الزوجفضيلة في الحق من وجوب طاع لزوجهن.ولنوترك الضرر منهم وم
 وإلنفاقهم في مصالحهن.

ه في فهم األحاديث على ثالث طرق: بيان الحديث بالحديث وهو بين وأما المنهج الذي سلك
الموضوع بآرائه ثم نقل الحديث للدليل أو يبين الحديث بالحديث األخر، وبيان الحديث بالقرآن موافقا 



كان في بعض و  .ثم يذكر آرائه عن األحاديث تكون عبرة التي يمكن أن بالبحث، وبيان الحديث بالحكاية
 ه بّين األحاديث ببيان طويل وبسيط واألكثر أنه بّين هذه األحاديث ببيان مختصر. وبهذه الطريقة تستنبطفهم

لون بالباحثة أن منهج الشيخ محمد نووى البنتاني في كتابه هو المنهج اإلجمالي. ولونه في فهم الحديث 
والله  ،صود من جهة اإلستداللبذل المجهود في طلب المقألنه يبين األحاديث حقوق الزوجين  اإلجتهاد

األحاديث في كتاب شرح عقود اللجين يشتمل على مائة حديثا منها أربعة وأربعون حديثا التي أعلم. ثم أن 
يشرحه المؤلف و ستة وخمسون أحاديث ليباين نقلت من كتب التسعة واألحاديث األخرى نقلت من إحياء 

ب ر وغير ذلك. وأما مصادره في فهم الحديث اليستخدم كتعلوم الدين والترغيب والترهيب والجامع الصغي
 شرح الحديث ولكن من الكتب إحياء علوم الدين وتفسير الخازن وغاية اإلختصار والحكاية.

 


