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ABSTRAK

AL-RAFIKA MAULIDA (2014): MAKNA JILBAB DALAM ALQUR’AN (STUDY

KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT SYEIKH

MUHAMMAD AMIN ASY-SYANQITHY DAN

MUHAMMAD QURAISH SHIHAB)

Pembahasan ini merupakan penelitian kepustakaan (liberary research), dan  metode

yang di gunakan peneliti adalah metode komparatif. Dan adapun tujuan dari pembahasan ini

adalah untuk mengetahui makna Jilbab dalam Al-Qur’an menurut Syeikh Muhammad Amin

Asy-Syanqithi dan Muhammad Quraish Shihab yang mana mereka berdua keliru dalam

menafsirkan makna jilbab tersebut.

Syeikh Muhammad Amin Asy-Syanqithy adalah seorang ulama terkenal di

mauritania. Beliau dilahirkan pada tahun 1325 M. Dan beliau memiliki beberapa  karya tulis

di antaranya adalah kitab tafsif yang di namakannya dengan Tafsir Adhwa’ul Bayan. Begitu

juga dengan Muhammad Quraish Shihab beliau juga seorang ulama tafsir yang terkenal di

indonesia. Dan beliau juga memiliki beberapa karya tulis yang ditulis oleh mata penanya

telah terbit dan beredar secara nasional lebih kurang 21 buah, di antaranya adalah kitab tafsir

yang sangat terkenal dan beliau menamakannya dengan Tafsir Al-Mishbah.

Dan adapun hasil dari pembahasan ini adalah bahwa jilbab yang dikenal oleh

masyarakat indonesia dengan arti atau bentuk yang sudah berubah dari arti asli jilbab itu

sendiri, dan perubahan yang demikian ini adalah bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah

satunya adalah sebab perjalanan waktu dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang

atau disebabkan jarak antar tempat dan komunitas masyarakat yang berbeda yang tentu

mempunyai peradaban atau kebudayaan berpakaian yang berbeda.



ملخص

بين رأي الشيخ محمد (دراسة مقارنة ن الكريمآمفهوم الجلباب في القر :"هذا البحث موضوعه

، 11032203040الرفيقة موليدة، ورقمها اجلامعي هاتقدماليت"،)األمين الشنقيطي ومحمد قريش شهاب

شريف قاسم اإلسالمية الجامعة السلطان يف الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول الدين، ةطالب،

قسم التفسرييفعلى درجة بكالوريوسللحصول لشروط الالزمة كمال لهذا البحث ميكونو مية.احلكو 

ث.واحلدي

هذا البحث من نوع البحث املكتيب، وقد سارت الباحثة املنهج املقارن. ومن أهداف هذا البحث هو 

مفهومها. 

سنة يف ولد الشيخ (رمحه اهللا) نيا.موريتاالشيخ حممد األمني الشنقيطي من علماء التفسري املشهور يف 
م. وله مؤلفات كثرية منها كتاب التفسري الذي مساه التفسري أضواء البيان. وكذلك حممد قريش شهاب 1325

من العلماء التفسري املشهور يف إندونسيا. وله مؤلفات كثرية كذلك منها كتاب التفسري الذي مساه تفسري 
املصباح.

لباحثة جبمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالبحث مث حتلل الباحثة مبساعدة كتب وهذا البحث استخدمت ا
التفاسري وأقوال العلماء.

هذا و ونتيجة هذا البحث 

التغيري بسبب التأثر الكثري من العوامل، أحدها بسبب مرور الوقت من زمن النىب صلى اهللا عليه وسلم حىت اآلن 

عن اللباس. خمتلفةإىل مكان أو بسبب بعد املسافة من مكان 



شكر وتقدير

بسم هللا الرحمن الرحیم

محدا كثريا طيبا مباركا فيه فإنين أمحد اهللا ، (من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا): انطالقا من قول النيب حممد 
مّن علّي بإمتام هذ البحث العلمي، ويّسرها يل حىت صارت على هذا النحو، فاحلمد كل احلمد له وحده أوال وآخرا.

بالشكر اجلزيل إىل أستاذي الفاضل األستاذ فكري حممود املاجستري الذي تكّرم بقبوله لإلشراف على هذ وأتقدم 
بين رأي الشيخ محمد (دراسة مقارنة ن الكريمآمفهوم الجلباب في القر البحث العلمي حتت املوضوع : "

بكالوريوس يف قسم كشرط من شروط الالزمة للحصول على درجة)األمين الشنقيطي ومحمد قريش شهاب
التفسري واحلديث، جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية. كما أنه حفظه اهللا مل يأل جهدا يف إسداء 
التوجيهات واملالحظات والنصائح الىت استفدت منها كثريا حىت خرجت هذه الرسالة على هذا الوجه، فأدعو اهللا 

واب، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني، إنه ويل ذلك والقادر عليه.تعاىل أن جيزيه أفضل اجلزاء، وخري الث

ويف كتابة هذا البحث وجدت الصعوبات واملشتكالت، وذلك ال ختلو من العون والتشجيع من مجيع املشرتكني يف 

فضيلة مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية، املكرم األستاذ الدكتور حممد نذير .1
ومساعديه.

فضيلة عميدة كلية أصول الدين جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية األستاذة الدكتورة .2
سلمني ييلي ومساعديها.

ويل األستاذ نكسون حسني املاجستري، وسكرتريه األستاذ فضيلة رئيس قسم التفسري واحلديث للمستوى الد.3
فكري حممود املاجستري.

فضيلة املشرف األستاذ فكري حممود املاجستري الذي قد أرشدين يف كتابة هذا البحث..4
فضلية املدرسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف الفصل الدويل خاصة، .5

الدين عامة، ويف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية بيكنبارو.وكلية أصول



فضيلة رئيس مكتبة جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية، ورئيس مكتبة كلية أصول الدين .6

ومن أعطاين القوة واحلماسة من األصدقاء وأشكر لكل من بذل جهده ومساعدته يل يف أداء واجبايت .7
والزمالء والصحابة أمجعني مما أذكر امسهم واحدا فواحد. جزاكم اهللا خريا كثريا.

وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدّي الكرميني (الغزايل ونور جنان)  الذين ربّياين تربية .8
أل اهللا تعاىل أن جيزيهما عين كل خري، وأن حيفظهما من  إميانية،  وشجعاين على طلب العلم الشرعي، فأس

اللهم كما مجعتنا يف هذه الدنيا الفانية فامجعنا مرة كل سوء. وأشكر كذلك إىل إخواين وأخوايت الشقيقة " 
أخرى يف جنتك اخلالدة".  

5/5/2014بيكنبارو، 
الباحثة

الرفيقة موليدة
11032203040
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