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  الباب الخامس

 اإلختتام

 نتيجةال أ. 

نظرا إىل النتائج يف البحث والدراسة اليت قد حبثت الباحثة يف باب األول حىت الرابع، وبعد 

حاديث النبوية األ النكاح من املهر يفالتحليل الدقيق على البيانات اليت قد ّمجع الباحثة يف البحث 

  لذا خّلصت الباحثة حبثه ودراسته، وخالصته هي : .عند توسيهيكو إيسوزو(دراسة سيمنتكية) 

مبنهج سيمنتيكية الذي فعل توسيهيكو إيسوزو، وجدت الباحثة الكلمة املرتادفة املفتاحية يف 

احلديث الذى يشرح ويبني عن مسئلة املْهر، وهو يستعمل الكلمة الصداق، املهر، حباء، عالئق، 

مبعىن واحد اى املهر او املال الذي يعطى الزوج إىل زوجته ولو كانت الرتمجة هوالء الكلمة املذكورة 

حني عقد النكاح. لكن اصل معىن تلك الكلمات مل يكن متساويا بل حقيقة معناها كانت متفاوتة 

املعىن و مرادها خمتلفة وألّن عند توسيهيكو إيسوزو ليس مرتادف يف الكلمة، وكل الكلمة  ميلك 

ور إذا جيمع على كلمة االخر ميلك نفس املعىن. وجبمع األحاديث سياق الكالم، ولكن كلمة املذك

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

يف كتب التسعة له معنا متفرّقا. وجدت لفظ املهر، الصداق الذي يستعمل يف األحاديث النبوية. 

لصداق ما وجب بتسميته يف العقد يسمى مبهر مسمى. وأما املهر ما وجب ها هي: أّما اقوأما تفري

  بغري بتسميته يف العقد يسمى مبهر املثل.  
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  اإل قتراحات  ب. 

بعد أن تبذل الباحثة جهدها بإلقاء خالصة هذا البحث البسيط، مث عرضت الباحثة عن و 

أنواع اإلقرتاحات والنقديات ترجو الباجثة منها مزيد النفع ومتام القصد و املىن لسائر القارئني و 

  . الباحثني املرتكزين على هذا البحث يف الدراسة علوم احلديث أو  لغري املهتمني على هذا البحث

ولكل من يريد دراسة علم احلديث و معرفة دقيق معناه يلزم عليه ان يعرف علم  .1

املصطلح و علم احلديث رواية كانت او دراية لكى يفهم ورود األحاديث حىت ال شك الصدر وال 

تردد القلب  يف فهم معاىن األحاديث حىت حيصل فهما جيدا و معىن صحيحا بيانا صاحلا ، 

نض ورود احلديث أيضا، لتعرف ما حقيقة احلديث ملن أو ما فائدته. ألن  ومالزمة الدراسة يف

احلديث يتطور مع تطور األزمنة و األمكنة. لذا، يف فهم احلديث ثالث اهليئات، هي القائل هو 

النيب صلى اهللا عليه وسلم، واحلديث نفسه سواء من ناحية األساند و متون ومفعول، مث األخري 

 القارئ.

والبحث يف السند كالدراسة السيمنتيكية البد ان تكون مالزمة و مداومة. الدراسة  .2

ألن هذا البحث مهم جدا لنيل تعريفا كامال عن داللة احلديث يف موضوع واحد او اكثر، ولنيل 

  الفهم الدقيق للحديث.

  

 

  

 


