
الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

جانب من رؤية منع الرجال األتلجسدهااجللباب نوع من لباس شرعى تسرت به املرأة املسلمة

اجللباب يف لغة العرب: يطلق على الثوب املشتمل على اجلسد كله، وعلى اخلمار، .اشيئ من 

وقد جاءت كلمة جلباب بصيغة اجلمع 1.رأةامل

يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل : 

َك أَْدَىن َأْن يـُْعَرْفَن َفال يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل َألْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ َذلِ 

) }.59اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما { األحزاب (يـُْؤَذْيَن وََكاَن 

بأن تسليما، أن يأمر النساء املؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهنيقول تعاىل آمرا رسوله

سباب النزول هذه كانت أو يدنني عليهن من جالبيبهن، ليتميزن عن مسات نساء اجلاهلية ومسات اإلماء.

كان ناس من فساق أهل املدينة خيرجون بالليل حني خيتلط الظالم إىل طرق املدينة، يتعرضون اآلية  

للنساء، وكانت مساكن أهل املدينة َضيِّقة، فإذا كان الليل خرج النساء إىل الطرق يقضني حاجتهن، 

وا عنها. وإذا فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة، كف

مث اختلف أهل التأويل يف صفة اإلدناء 2.رأوا املرأة ليس عليها جلباب، قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها

الذي أمرهن اهللا به فقال بعضهم: هو أن يغطني وجوههن ورءوسهن فال يبدين منهن إال عينا واحدة.

* ذكر من قال ذلك:

.24).جاكرتا:مكتبة علم جايا، ص.1984،( العورة ةاجللباب يف اإلسالمفخر الدين،فؤاد حممد.  1
. 482، ص.6دار طيبة للنشر والتوزيع. ج. م). سعود العربية:1999(القرآن العظيمتفسريالقرشي الدمشقي،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري. 2



معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل حدثين علّي، قال: ثنا أَبو صاحل قال ثين 

من ألْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ ) أمر اهللا نساء املؤمنني إذا خرجن 

3رءوسهن باجلالبيب ويبدين عينا واحدة.و 

يُْدِنَني يف تفسريه أضواء البيان أن قوله تعاىل فيها الشيخ حممد األمني الشنقيطيوكذلك قال 

4يدخل يف معناه سرت وجوههن بإدناء جالبيبهن عليها.َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ 

ع اجلالبيب مجن العلماء املتقدمون هم خيتلفون يف تفسري كلمة اجللباب يف القرآن قيل أن وا

وقيل : كل ثوب تلبسه املرأة ، جلباب وهو على ما روي عن ابن عباس الذي يسرت من فوق إىل أسفل

ن العلماء املتقدمون هم نظرنا أولكن من هنا 5.وقيل هو ثوب أوسع من اخلمار ودون الرداء، 

على وجوب سرت اجلسد ومل خيتلفوا يف حكمه. وهم يعتقدون ان هذه اآلية تدل خيتلفون يف معناه فقط

لسائر املؤمنات دون التفريق بني أزواج النىب ونساء العرب.

"اجللباب، كتابته حممد قريش شهاب يف  ومن ضمنهم ون،ولكن هذا الرأي رده العلماء املعاصر 

قط وال فزواج النىب و نساء العرب أعلىخمصوصةية هذه األفيه أنقالحيثلباس املرأة املسلمة"

ن موهذا اللباس معروف يف العرب وغري معروف يف زماننا احلاضر، و خرى،فيها نساء املؤمنني األيدخل 

67. ختلعهن أافال جناح عليهمن املرأةاجللبابمل يلبس

.325، ص.20م). بريوت: مؤسسة الرسالة. ج. 2000(جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر. 3
.645، ص. 6. جدة:اململكة العربية السعودية،  جممع الفقه اإلسالمي. ج. تفسري أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطى،حممد األمني بن حممد املختار اجلكىن. 4
. 223، ص.16.بريوت: دار الكتب العلمية. ج. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناأللوسي،شهاب الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين. 5
.179-178، ص.7بندوع :مكتبة ميزان. الطبعة ووسان القرآن. حممد قريش. ،شهاب6
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بناء على ذلك نعرف أن حممد قريش شهاب له رأي شاذ يف مفهوم اجللباب يف القرآن، وهلذا 

ومها رأي الشيخ حممد األمني الشنقيطي  و رأي حممد قريش شهاب. تريد الباحثة أن تقارن بني الرأيني 

وتبحث حبثا عميقا بإذن اهللا تعاىل.

أسباب إختيار الموضوع.ب

هذا املوضوع ما يلي :من أهم األسباب اليت دفعت الباحثة إىل اختيار

حيث ال يتم مور الدين ، وهو يتعلق بسرت العورة للنساء املؤمنات أإن لباس اجللباب داخل يف.1

ال بفعله، فلذلك ال بد من معرفته معرفة صحيحة قبل تطبيقه يف البيئة الىت حتيط إميان وال يكمل اإل

حبياتنا.

ن هذا املوضوع يتعلق مبا يعم به البلوى ال غىن عنه املسلمون.إ.2

اختلف العلماء يف قضية اجللباب سواء كان يف تعريفه وصورة لباسه وحكمه. ومن ضمن هذا .3

نه أى أنه غري واجب.  وممن ر أنه واجب على كل مؤمنة، وبالعكس من يرى أختالف من يرىاال

حممد قريش شهاب. وممن رأى أنه غري واجب يعىن ، يالشنقيطحممد األمني الشيخيعىنواجب

وعلى ذلك فأرادت الباحثة كتابة هذا البحث مقارنة بينهما.

أمهية البحث وأغراضه.ج

أجلها تكتب الباحثة هذه الدراسة هي:األغراض اليت من 

قريش شهاب.حممدو يطيالشنقحممد األمنيشيخن عند الآاجللباب يف القر لبيان معىن.1

.ليفهم القراء معىن اجللباب يف زماننا احلاضر.2



الشنقيطي ورأي حممد قريش شهاب).حممد األمنيللرتجيح بني رأيني (رأي الشيخ.3

للحصول على شهادة البكالوريوس ىف كلية أصول الدين جامعة الستكمال من الشروط الالزمة .4

السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية.

د. بيان المصطلحات الواردة في البحث

ومن  املصطلحات املوجودة يف هذا البحث :

َوَعَرفْـَتُه، مأخوذ من الفهم، وهو معرفة الشىء بالقلب، يقال: َفِهْمت الشىء أى: َعَقْلَتُه مفهوم : 

8.وفهَّمت فالنًا وأفهمته، ورجل َفِهيم: سريع الفهم، َوتـََفهَّْمت املعىن: إذا َتَكلَّفت فهمه

جانب من رؤية شيئ من منع الرجال األتلجسدهالباس شرعى تسرت به املرأة املسلمةنوع مناجللباب: 

.ا

حممد األمني الشيخ إستخراج املعلومات اجلديدة عن قضية اجللباب مستندا إىل رأي دراسة مقارنة : 

قريش شهاب.حممد باملقارنة مع رأيالشنقيطي

حدود البحث وتحديده.ه

حدود البحث.أ

الشيخ حممد ية الىت تتعلق باجللباب يف القرآن مقارنة بني رأي هذا البحث يرتكز يف تفسري اآل

حممد قريش شهاب.الشنقيطي ورأي األمني 

تحديد البحث.ب

3481ص : دار املعارف, القاهرة: , لسان العربمنظور,ابن.8



أما حتديد هذا البحث فهو ما يلى:

؟ما هو املفهوم اجللباب عند الشيخ حممد األمني الشنقيطي وحممد قريش شهاب)1

؟عند العلماء املفسرين مفهوم اجللباب). ما هو 2

الشنقيطي ورأي حممد قريش شهاب يف شريعة الشيخ حممد األمنيالفرق بني رأي). ما هو 3

اجللباب؟

الدراسات السابقة.و

كما ذكرنا يف خلفية البحث أن هذا البحث يبحث عن مفهوم اجللباب يف القرآن دراسة مقارنة 

ورأي حممد قريش شهاب. وقد اختلف العلماء املتقدمون يف الشيخ حممد األمني الشنقيطيبني رأي 

ة اختالفية من حيث الشكل والطول والعرض يف حكمه، وإن العلماء املتقدمون هذه املسألة، وهى مسأل

هم يعتقدون أن هذا اجللباب واجب جلميع نساء املؤمنات، سواء كانت نساء النىب أو نساء غريه. ولكن 

العلماء املعاصرين خيتلفون يف شكله وحكمه معا حىت يرى بعضهم أن اجللباب غري واجب ومن ضمنهم 

يش شهاب . حممد قر 

وقد كتبت كثري من املقاالت والرسائل العلمية والكتب للرد هذا الرأي. من إحدى الكتاب الىت وجدت 

الباحثة انتقادا هلذا الرأي هو:

اجللباب يف شريعة اإلسالم (تصحيح للرأي حممد قريش الدكتور أمحد زين النجاح املاجستري، .1

جاكرتا: جكراوىل فبليشيع..)2009(شهاب



. مكتبة علم جايا: جاكرتا).1984(اجللباب يف اإلسالمو العورة ..فخر الدين،الدكتور فؤاد حممد.2

24ص.

). صولو: الكسوة.2011(العارياتحتذير املسلمة من لباس الكاسيات .سعيد،نورة بنت حممد.3

الشيخ حممد األمني مل يكن هناك أي دراسات علمية حبثت عن مفهوم اجللباب عند رأي 

الشنقيطي ورأي حممد قربش شهاب، فأرادت الباحثة أن تبحث هذه املسألة مقارنة بني رأييهما.

منهج البحث.ز

البحث الذى استعملته الباحثة هو البحث املكتىب، يعىن مجع البيانات واملعلومات منهج 

الباحثة 

الشنقيطي ورأي حممد قريش الشيخ حممد األمنيباستخدام املنهج املقارن ملقارنة بني الرأيني ومها رأي

شهاب.

وهلذا اخلطوات الىت استعملتها الباحثة فيما يلي:

مصادر المعلومات.1

نظرا إىل ان هذا البحث حبث مكتيب، فقامت الباحثة جبمع املعلومات من املصادر اآلتية:

الشيخ حممد رأي من الكتب ورسائل العلمية اليت تتعلق باملصادر األولية: هذه املصادر تتكون )1

الشنقيطي ورأي حممد قريش شهاب.األمني 

2(

منهج تحليل المعلومات.2



لبحث، فيعترب هذا البحث من ضمن منهج التفسري. فقد قام الفرموي بتقسيم نظرا إىل هيكل هذا ا

مناهج املفسرين إىل أربعة أقسام:

املنهج التحليلى)1

املنهج املوضوعى)2

املنهج اإلمجاىل)3

املنهج املقارن.)4

أو من هذا املناهج أخذت الباحثة املنهج املقارن، واملراد باملنهج املقارن هو أن يُقارن بني الرأيني

أكثر مث أن يُأخذ اخلالصة منها أو إستخراج املعلومات اجلديدة منها.

خطة البحث.ح

هذا البحث يتضمن على مخسة أبواب:

الباب األول: المقدمة

وبيان ، وأمهية البحث وأغراضه، وأسباب اختيار املوضوع، خلفية البحثفتشمل على: 

وخطة ، ومنهج البحث، الدراسات السابقة، حدود البحث وحتديده، املصطلحات الواردة يف البحث

.البحث

الشيخ محمد األمين الشنقيطي ومحمد قريش شهابترجمةالباب الثانى: 

هذا الباب يشتمل على:

الباب الثالث: دراسة عامة عن الجلباب



الباب يشتمل على:هذا 

مفهوم اجللباب، وظيفته، والنبذة التارخية، وحكمته.

ومحمد قريش شهاب.الدراسة التحليلية ألرآي الشيخ محمد األمين الشنقيطيالباب الرابع: 

هذا الباب يشتمل على:

مفهوم اجللباب على رأيني واملناقشة عليهما.

الذى يتكون من الملخص واإلقتراحات.اإلختتامهو الباب الخامس: 


