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  التصريح

صرحت الباحثة بالصدق واألمانة أّن هذا البحث العلمي ال يتضمن اآلراء من املتخّصصني 

  أو املادة اليت نشرها الّناشر أو كتبها الباحثني إال أن تكون مرجعا ومصدرا هلذا البحث.
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  تصحيح جلنة املناقشة

قد ناقشها جملس جلنة املناقشة )، 094211082لطالبة : حسن اخلامتة  (إّن هذا البحث العلمي 
م  2013ديسمرب  17 : تاريخيف ال ،بكلية أصول الدين جبامعة وايل سوجنو اإلسeالمية احلكومية

  ديث.) يف علم التفسري واحلs.1وقّرر أنّه مقبول للحصول على اللقب العاملي(
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  الشعار

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  1) َوَآتُوا النَساَء َصُدقَاِِن ِحنَْلًة فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا1

أميا رجل تزوج امراة على ما قل من الصداق او كثر وليس يف نفسه أن يؤّدي إليها ) 2

 2يؤّدي إليها حقها لقي اهللا وهو زانحّقها فمات ومل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  4سورة النساء:   1
  قول العلماء  2
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  كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهللا الرمحن الرحيم                               

احلمد هللا رّب العاملني، حنمده محدا يفوق ويعلو محد احلامدين، محدا نستجلب به الرضا، 
سيدنا حمّمد وآله وأهل بيته وأصحابه ونستدفع به سوء القضا. صالة وسالما دائمني متالزمني على 

  أما بعد. معادن الفضل والكرم، وينابيع العلم واحلكم.

ر في النكاح من األحاديث المه: " انتهى البحث العلمي اجلامعي حتت املوضوع قد

حبمد اهللا ، فلذا ما أسعد الباحثة يف هذه املناسبة النفيسة حىت التستطيع ىف تعبري ماخطر  "النبوية
  يف باهلا وذهنها من شدة فرحتها وسعادا العميقة .

  انطالقا من ذلك، تقّدم الباحثة الشكر اجلزيل حلضرة:

فضيلة األستاذ الّدوكتور حمّبني نور املاجستري احلاج مدير اجلامعة وايل سوجنو اإلسالمّية احلكومّية  .1
  بسمارنج. 

فضيلة األستاذ الّدوكتور ناصح أمني املاجستري عميد كلية أصول الّدين جبامعة وايل سوجنو  .2
 اإلسالمّية احلكومّية بسمارنج.

يس شعبة التفسري واحلديث كلية أصول الّدين جبامعة فضيلة األستاذ أمحد مشفق املاجستري رئ .3
  وايل سوجنو اإلسالمّية احلكومّية بسمارنج.

فضيلة األستاذ زهاد مصدوقي املاجستري احلاج واألستاذ أمحد حسن أشعري علماعي املاجستري  .4
  احلاج املشرفني هلذا البحث اجلامعي. 

  تعاىل يف الّدارين.صاحب الفضيلة أيب وأمي وإخويت الشقيقة حفظهم اهللا  .5
  فضيلة األساتذة الذين يربون روحي بعلومهم النافعة. .6
األصدقاء يف الربنامج النموذجي بشعبة التفسري واحلديث لكلية أصول الّدين جبامعة وايل سوجنو  .7

اإلسالمّية احلكومّية بسمارنج من أّي مرحلة كانت اّلذين قد استغرقوا أوقام للنقاش العلمي، 



 ز 

 

صبح جمتمعكم. ومجيع األخوات يف املعهد دار القرآن؛ لطفية النعمة، تري وحي أنا فخورة ا
نعسيه، دوي نبيال، انيسة السعدية ، سيت منرية، اوجي نور الواحدة، جئ أيت ، نورة النعمة، نور 
الفطرية، لينا لطيفة، أسوة عزيزة، أّم خليفة، فرة ذاوي عادال، أسوة حسنة، ارينا رمحة، أيو 

 امانة، وسيت مسلمة. اقول اليكم جزيل الشكر وجزاكم اهللا. مردييانا،
  KKC (kajian keislaman community( اإلخوة واألخوات يف مجعية الدراسة اإلسالمية/ .8

 بإندونيسيا.  

هكذا البحث اجلامعي حتت املوضوع "املهر يف النكاح من األحاديث النبوية 
ومما الشّك فيه أن الخيلو من أحد الزالت واخلطيئات (دراسةسيمنتكية)" الذي قامت به الباحثة، 

إال من عصمة اهللا، ووعت الباحثة كعادية اإلنسان، لضائل علمها فارجاء من عزيزي القارئ إذا 
  وجد اخلطأ أن يغض النظر ويصلح اخلطأ. وكل ابن آدم خطأ وخري اخلطائني التوابون.

ة لنا وملن يريد أن حيي سّنة رسوله عسى اهللا أن جيعل هذا البحث اليسري نافعا ومصلح
صلى اهللا عليه وسّلم ويقتدى مبا محله من ربّه عّز وجّل. والناس يريد واهللا فعال ملا يريد. فجّل من ال 

 عيب وال علل.

  2013نوفمرب  29مسارنج، 

  الباحثة،

  (حسن اخلامتة)

  094211082رقم التسجيل:  
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 ملّخص البحث

  األحاديث النبوية ﴿دراسة سيمنتكية ﴾النكاح من  ؛ املهر يف   املوضوع

  ؛ حسن اخلامتة الطالبةاعداد 

  ى094211082؛  رقم التسجيل

كما عرفنا أن املهر هو املال يف عقد النكاح على الزوج يف مقابلة البضع، وهو مشروعة 
كانت املرأة حرّية ونيل درجة عظيمة، ونيل حقوق اإلنسانية تفضل يف النكاح بعد دخول اإلسالم، و 

بيها وال ألقرب الناس إليها، أن يأخذ شيئا منها إال وهو املهر وجعله حقا على الرجل هلا وليس أل
يف حال الرضا واإلختيار. وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه مل خيل زواجا من مهر، "التمس ولو 

  خامتا من حديد". 

ويف هذا  يف احلديث. ايف داللة كلمة املهر ومرادفهكحتديد املشكلة اليت سيحّلها وهي  
يف  اداللة كلمة املهر ومرادفهللحصول  دراسة سيمنتيكيةة طريقة وصفية بالبحث استعمل الباحث

  مثانية أمساء جيمعها قوله : امساء املهر له احلديث. ونعرف 

  صداق ومهر حنلة وفريضة  #  حباء وأجر مث عقر عالئق

كلهم مرتادف املعىن لكن من اصل الكلمة متفرق، لنعرف معىن امساء املهر يف ضوء 
حبثت الباحثة بدراسة سيمنتيكية كما اشهر توسيهيكو ايسوزو، وجبمع األحاديث مبوضوعة احلديث 

واحدة مثال هذا البحث، يبحث يف مسئلة املهر يف عقد النكاح. وهنا نعرف داللة املهر يف كتب 



 م 
 

التسعة له معنا متفرّقا. وجدت لفظ املهر والصداق والعالئق وسقت وأعطى الذي يستعمل يف 
النبوية. وحاصل، كما أشار رسول اهللا يروى احلديث هي: أّما الصداق ما وجب األحاديث 

 تسميته يف العقد يسمى مبهر املثل.ر مسمى. وأما املهر ما وجب بغري بتسميته يف العقد يسمى مبه
 ولفظ سقت واعطى هو إعطاء املهر للزوجة. ،العطية للغري أو للزوج زائدا على مهرهو احلباء و 

   

 Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa mahar adalah suatu harta 
benda yang diberikan calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya akad 
pernikahan, dank arena atas melakukan hubungan seksual. telah disyariatkanya 
mahar setelah masuknya agama islam, saat ini para wanita memperoleh 
kebebasan, derajat yang tinggi, dan juga memperoleh hak-hak kemanusiaan 
khususnya mendapatkan mahar ketika pernikahan, yang semuanya ini tidak 
didapatkan sebelum masuknya islam yakni zaman jahiliyah. Yang berhak 
memberikan mahar yaitu calon suami harus diberikan kepada calon istri, tidak 
diperkenankan wali atau orang tua dari si istri mengambil alih mahar tersebut 
menjadi haknya, kecuali ada kerelaan dari si perempuan. Rosulullah bersabda 
“carilah, berilah mahar walaupun dengan sebuah cincin dari besi” dengan hadis 
ini mengisyaratkan bahwa mahar harus diberikan walaupun dengan jumlah yang 
sedikit asalkan membawa manfaat bagi yang menerima.  

 Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, 
yaitu bahwa kata mahar memiliki arti kata yang hampir mirip  (sinonimitas), kata-
katanya yaitu : shadaq, mahr, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, uqar, dan alaiq.  Dalam 
redaksi hadits ditemukan dengan menggunakan kata mahr, shadaq, hiba’, suqta, 
a’tha. Dengan menggunakan metode semantic peneliti mengetahui perbedaan arti 
kata tersebut dalam redaksi hadits nabi. 

 Yang asalnya banyak orang mengartikan mahr, shadaq, hiba’, suqta, a’tha 
adalah sama yaitu mahar (maskawin), sebagaimana telah dikemukakan oleh 
Tosihiko Izusu  yaitu tokoh yang memperkenlkan metode semantic dalam 
memahami ayat al-Qur’an, bawa tidak ada sinonimitas dalam kata. Dengan 
menggunakan metode ini penulis mencoba memberikan hasil akhir yang menjadi 
pembahasan ini. Kata  mahr yaitu memberikan maskawin dengan tidak 
menyebutkan/ menetapkan kadar atau bentuknya ketika akad nikah, dalam fiqh 
disebutkan dengan mahr al-misil.  Kata shadaq yaitu memberikan maskawin 
dengan menyebutkan atau menetakpkan bentuknya, dalam fiqh disebut mahr 
mutsamma. kata hiba’ bererti pemberian sebagai tambahan dari mahar. Dan kata 
suqta, a’tha yaitu sebatas pemberian biasa tidak terikat. Wallahu a’lamu bi 
sowab……… 

 


