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 كلمة الشكر والتقدير

 الله الرحمن الرحيمبسم 

ي ل  صممممممالصمممممممد اليي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كدوا أحد  وأ  حمد لله تعالى الواحد األحد ال

 نبي ي وأ ممممممممممررش رسممممممممممولم المبعو ش ب رف  دلي ي وأند ش مدلولم سممممممممممل  وأ  
م على نبيه ورسمممممممممموله محمدي أكرمش

معجزات ب قالم ال نبوتهالشمممولم المنصمممو  علم المخصممو ش حكم   ممريعته بشممممول العموم وعمومش 

ادلش البررل العد و وبنانش المنقول في سممرور الصممدور و رون النقول  وعلى  له  م اليين لوأصممحابه السممِ

 عليهم المشْعول  في الهداية وإليهم الع د ولم ما ح ر شر منقوٌل وح ب شر مقول  أما بعد:

دار اليي قد من علي للخالق المتعال العزيز الغ من خالل هيه السممممممممرور سمممممممم نتاول  ممممممممكرا

يتركهمما  نعدراسمممممممممممممميممة األكممادميممة    نى للرال  منونما  لتقممديم بحممث جممامعي  بعمما  لميلمم  تكلي  المم

فى علم التدسير والحديث ( S.Th.I)ألنها  رط من  روط للحصول على الشهادل الجامعية األولى 

جامعة أنتسمممماري الحديث بو   ممممعبة التدسممممير والعلوم اإلنسممممانية المشممممروخ الخا  بكلية أصممممول الدين

 اإلسالمية الحكومية بنجرماسين 

لعلمي بالعجز عن اإلحا ة واإلسممممممتيعا  لجوانا تال التكلي  فدون حصممممممره خرط القتاد  

وفت األكبادم فال يدى بهيا التكلي  الكبير والبحر الزاحر برون الكتا ومضمممامين األسمممدار فضمممال  

دراسمممممممممات  ويلة وعميقة ومواممممممممموعية وبجانا  خر عن هيه األوراق والسمممممممممرورم فم له بحاجة إلى 

 تيحتاج إلى المسممممماعدات والعنايات واإلر مممممادات والتوصممممميات والتوجيهات واإلقتراحات والمعلوما

 الكمال والتمام  إلىو ير تل  ما يؤدى هيا البحث 



 ح

 

اكتِظ بها صممممممممممدري وفاء وعرفانام وأولى هيه  ةية المرار أود البوح بكلمات  الموفي نها 

لممات دعوات اممممممممممممممارعمات إلى ر  البريمات أن يجع  عملي هيا امتدادا لغران والدي  اليين ما الك

فتئا صمممابرين داعيين الله أن يكتا التوفيق للباح ة وبح هام إم إلى من له يد المسممماعدل والمسممماهمة 

 حسيا:م  ير أني أخص باليكر رسميا  إستعرااا بيكر اسمآئهم

م والعلو    عميممد لكليممة أصممممممممممممممول الممدينالممديني الممماجسممممممممممممممتيرعبممد اللممه كريم الحمماج د   أ   أ

 اليي قد منح قرارته بإجراء المناقشة على هيه الرسالة العلمية  اإلنسانية

لمشمممممممروخ ارئيس  مممممممعبة التدسمممممممير والحديث و الدينيم تير الدكتور سمممممممي  الدين الماجسممممممم   

 مية لحكو بجامعة أنتساري اإلسالمية ا والعلوم اإلنسانية الخا  بكلية أصول الدين

اليي قد بسط للباح ة  مد ر ن  الحاج أحمد زماني الماجستير الدينيالمشرر األول   ج
يد المساعدات والعنايات واإلر ادات والتوصيات والتوجيهات واإلقتراحات والمعلومات 

 ام ث التالبحو ير تل  ما يؤدى هيا البحث إلى 

م التي قد بسممممممممممممممرت للباح ة يد الحاجة نور عينة الماجسممممممممممممممتير  د ر أ المشممممممممممممممرفة ال انية  د

المسممممماعدات والعنايات واإلر مممممادات والتوصممممميات والتوجيهات واإلقتراحات والمعلومات 

 ام بحث التالو ير تل  ما يؤدى هيا البحث إلى 

المي فى المعهد اإلسمممممممممممم يينالدكتور تكري نروانا الماجسممممممممممممتير الديني و عبد الع يمم مرب  ه

 أنتسمممممممممممماري دين والعلوم اإلنسممممممممممممانية بجامعةالمشممممممممممممروخ الخا  للبنات بكلية أصممممممممممممول ال

قد ر مممممممممممممدني ك يرا فى كتابة هيا البحث  أسمممممممممممممم ل الله أن  اإلسمممممممممممممالمية الحكومية اليين

 فى الدنيا واألخري  مايرحمه



 ط

 

فى هيا المجال   يدوتني أن أقدم الشمكر والعرفان واإلمتنان إلى جمي  األسمماتيي الكرام   و

ودعائه يسممممير م  سمممير هيا الجهد المتواامممم  والموظدين والمسمممؤليين وك  من كان فكره 

 ام بحث التالحتى  يق  فى ساح  

ما فتئا يرفعا  نيالصابر  تسعنية بنت بستانيووالدتي  مسران ح مينان بن سماحة والدي   ز

يداهما إلى قالخ السمممممممممممممموات السمممممممممممممب  ألكون النجاح والدوز والخير في الدنيا وا خرل  

 ياني صممممممممممممممغيرا  عسممممممممممممممى أنالله لهما ويرحمهما كما رب  يغدر وأقول وأدعوا الله لوالدي أن 

 يبع هما الله مقاما محمودا 

وجمي  الزمالء واألصممممممممممدقاء اليين قاموا بالمسمممممممممماعدل  ر مممممممممميدل يتوالشممممممممممكر الجزي  ألخ  ح

ة الله إلى األسممممممممتات النور هداي والتوجيه للباح ة في كتابة هيا البحث العلمي خصممممممموصمممممممما

يكرهن يتس  المقام لالخا  الساب  الالتي  المشروخ  جمي  صماحباتي فيوروحنشمةم و 

  هنا جميعهم  جزاهم الله خير الجزاءم  مين

يةم  م ف رجو للقارئين أن يقترحوا باقتراحات إصالحو  يدوت هيا البحث من النقصان والخر
 وعسى الله أن يند  هيا البحث للباح ة خاصة وللقارئين عامةم  مين 

 م4312يوليو  41بنجرماسينم 
 كاتبة البيان      

 
 خيرالنساء                                                                                   

 



 ي

 

 

 ملخص البحث

الشيخ محمد نووى البنتاني عن حقوق الزوجين عندفهم األحاديث  م1431241011 :خيرالنساء
م الرسالة العلميةم  عبة التدسير والحديث ( رح عقود اللجين)دراسة كتا     

إ رار: المشرر األول تحت   4312م بكلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية  المشروخ الخا 
المشرفة ال انية د ر أ  الحاجة نور عينة و م الديني الحاج أحمد زماني الماجستير د ر ن  

 الماجستير 

 مالشيخ محمد نووى البنتانيل  ث عما وجدت الباح ة الكتا  اليي أانرلق هيا البح
  وهيا األمر جي  الباح ة للبحث عن هيا الكتا  من ناحية فهمه  رح عقود اللجينوهو كتا  

  فهم تل  األحاديث ها فيلألحاديث في كتابه والررق التى سلك

كي  فهم األحاديث عن حقوق الزوجين عند المسائ  في هيا البحث محددل كما تلي:  و 
نووي حمد مالشيخ وما المنهج اليي سلكه  فى كتا   رح عقود اللجين؟نى االبنتالشيخ النووي 

مقصود في هيا وال  فى فهم األحاديث عن حقوق الزوجين فى كتابه " رح عقود اللجين"؟نى االبنت
جه في فهم منهو نى االبنتنووي محمد الشيخ عن حقوق الزوجين عند فهم األحاديث البحث معرفة 
  حقوق الزوجين فى كتا   رح عقود اللجيناألحاديث 

(م يعني جم  البيانات من الكتا Library Researchوهيا البحث بحث مكتبي )
ها وتدريقها البيانات إم إتمامها اتا كانت نقصانا وإختيار المتنوعة التي تتعلق بمواوخ البحث  إم ن ر 

 الى البيانات األساسية وال انوية  إم تحلي  البيانات بعون الن رية وأخيرا تستنبط منها الباح ة 
 وبعد إجراء الخروات المستخدمة فالنتيجة من هيا البحث كما تلي:

 لجينفي كتا   رح عقود ال وجينبنتاني عن األحاديث حقوق الز فهم الشيخ محمد نووى ال
ن بما يستحسن  رعا مالجنس م   في ى الزوجةستحقاق المرالبة علالحقوق في الوجو  واأن 

هم لما ل ة الزوجفضيلة في الحق من وجو   اع لزوجهن ولنحسن العشرلم وترل الضرر منهم وم
 دفعوه إليهن من المهرم وإلنداقهم في مصالحهن 



 ك

 

وأما المنهج اليي سلكه في فهم األحاديث على إال   رق: بيان الحديث بالحديث وهو 
بين المواوخ بآرائه إم نق  الحديث للدلي  أو يبين الحديث بالحديث األخرم وبيان الحديث 

 رائه عن  إم ييكر تكون عبرل التي يمكن أن بالقر ن موافقا بالبحثم وبيان الحديث بالحكاية
 ه بي ن األحاديث ببيان  وي  وبسيط واألك ر أنه بي ن هيه األحاديثفهمكان في بعض و   األحاديث

ببيان مختصر  وبهيه الرريقة تستنبط الباح ة أن منهج الشيخ محمد نووى البنتاني في كتابه هو 
يل بألنه يبين األحاديث حقوق الزوجين  اإلجتهادبلون المنهج اإلجمالي  ولونه في فهم الحديث 

ود األحاديث في كتا   رح عقم والله أعلم  إم أن ود في  لا المقصود من جهة اإلستد لالمجه
اللجين يشتم  على مائة حدي ا منها أربعة وأربعون حدي ا التي يشرحه المؤل  و ستة وخمسون 
أحاديث ليباين نقلت من كتا التسعة واألحاديث األخرى نقلت من إحياء علوم الدين والتر يا 

والجام  الصغير و ير تل   وأما مصادره في فهم الحديث  يستخدم كتا  رح الحديث  والترهيا
 ولكن من الكتا إحياء علوم الدين وتدسير الخازن و اية اإلختصار والحكاية 
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