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 رابعالباب ال

 الخاتمة

 البحث نتائج .أ

ند عن حقوق الزوجين عفهم األحاديث وبعد كتابة هذا البحث العلمي تحت الموضوع "

ه الرسالة ("، البد للباحثة أن تعبر عن هذشرح عقود اللجين)دراسة كتاب الشيخ محمد نووى البنتاني 

أعمق علما من الباحثة نفسه، ولكن كل ذلك  وهو ،الكتاب صاحبعلى العلمية بال نية التذليل 

 الستمرار تطور علم الحديث. ونتائجها كما تلي:

لجين في كتاب شرح عقود ال بنتاني عن األحاديث حقوق الزوجينفهم الشيخ محمد نووى ال .1

ن شرعا بما يستحسالجنس ، ال في ى الزوجةستحقاق المطالبة علأن الحقوق في الوجوب وا

 الزوجة ةفضيلة في الحق من وجوب طاع لزوجول هن.نترك الضرر منهم وممن حسن العشرة، و 

 لهم لما دفعوه إليهن من المهر، وإلنفاقهم في مصالحهن.

وأما المنهج الذي سلكه في فهم األحاديث على ثالث طرق: بيان الحديث بالحديث وهو  .2

ر، وبيان الحديث خبين الموضوع بآرائه ثم نقل الحديث للدليل أو يبين الحديث بالحديث األ

م يذكر آرائه ث تكون عبرة التي يمكن أن بالقرآن موافقا بالبحث، وبيان الحديث بالحكاية

ذه ه بّين األحاديث ببيان طويل وبسيط واألكثر أنه بّين هفهمكان في بعض و  .عن األحاديث

لبنتاني ا األحاديث ببيان مختصر. وبهذه الطريقة تستنبط الباحثة أن منهج الشيخ محمد نووى

ن األحاديث ألنه يبي اإلجتهاد بلونفي كتابه هو المنهج اإلجمالي. ولونه في فهم الحديث 
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، والله أعلم. ثم أن بذل المجهود في طلب المقصود من جهة اإلستداللحقوق الزوجين 

األحاديث في كتاب شرح عقود اللجين يشتمل على مائة حديثا منها أربعة وأربعون حديثا 

يشرحه المؤلف و ستة وخمسون أحاديث ليباين نقلت من كتب التسعة واألحاديث التي 

األخرى نقلت من إحياء علوم الدين والترغيب والترهيب والجامع الصغير وغير ذلك. وأما 

مصادره في فهم الحديث اليستخدم كتب شرح الحديث ولكن من الكتب إحياء علوم الدين 

 لحكاية.وتفسير الخازن وغاية اإلختصار وا

 التوصيات .ب

 التوصيات، كما تلي:ب إهتمت الباحثةالسابقة،  بناءا على النتائج المشروحة

. يسيالمجتمع اإلندونالمشهور في  الفقه المناكحة بكتمن  أحد  شرح عقود اللجينكتاب أن   .1

غة بل، ألنه ينللتفهم حقوق الزوجهذا الكتاب  ايتعلمو  يهتموا أن اإلندونيسي مسلمينلل نبغيفي

 .هولة وبيان مقتصرس

أن للشيخ محمد نووى البنتاني مؤلفات كثيرة فينبغي للطالب أن يدارسوا هذه المؤلفات دراسة  .2

 علمية من أي جهة كانت موافقة بعلومهم.

أن أفكار العلماء اإلندونيسي قد انتشرت في المجتمع انتشارا عظيما بكثرة مؤلفاتهم وتكون  .3

 لطالب المسلمين أن يتعمقواني في دراسة أفكارهم لترقيةمصادرا في تعليمات األمة فينبغي 

 العلوم الدينية.
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