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حيكلال@حمنال@اللهبسكل

محفوظةالطبي9حقو

@لثافيةالصبعه

اهالى9



النسانيةوالفتارس@لاسانل

وخطرهالتبرج

كا

منعلىوالسلاموالصلاةوحده،لتهالحمد
آلهوعلىلعده،ذيلا

نيابك@:

م@كلعلىيخفى@در
البلدانمنكثيرفيالبلوىبهعمتمامعرلةله

منالكئيرتبرجمن
الرجال،منتحجب@هنوعدموسفورهنالناء

حرمالتيزيختهنمنالكثيروإبداء
أنثكولاإبداع@ا،عليهنالله

دلك
حلولأسبابأعطموصالطاهرة.والمعاصيالعظيمةالمكراتمن

ظهورمنوالسفورالترجعلىيزبلما@النقه@ونزولالعقوبات

وعممالحياءوقلةالحرائموارتكابالف@احث@
المساد

وأمنع@اسفهائكم،أيديعلىوخدواالمسلمون،أيهااللهفاتقما"

ممانساءكم
حرم

واحدرواوالتسز،التحجبوألرموهنعليهن،أدنه

@قدعقوبته،وعطيمسبحانه،اللهعضب
أنهجم@،البيصصح

أن@وشكيغيروه،فلمالمنكررأواإذاالناسإن@ا
يعمهم

الله

."بعقابه



ه
النساندةسالغتا،والرسانلا

بنيمنكفرواالذين)ئعقكتالهفيلسحالهاللهقالوقد

مريمابنوعيسىداؤدلسانعلىإبرائيل
يتذونوكفماعصوابماذلك

.@يفعفونكائوامالئ@فعفوةمنكرعنيتناهونلاكانوا

المسدوو
رضيمسعودال@صوعيره

تلاالنبي-جص،أنعه،اثه

عنولتنهؤنوف،بالمعرلتأمرنبيدهنفي@اوالذيقال.تمالآيةهده

بنليضرأوأطرا،الحقعلىولتأطرنهالسميمايدعلىولتأخذنالمنكر،

@اكمالعنهميلفكمثمعلىبعض،بعضكمبقلوبال@ه
البيع@وصح

يستطعأفإنبيده،فليغيرهمنكرامنكمرأى@امنؤالأ@ىأ،
@االإيمانأضعفوفلكفبقلبه،يستطعأفإنفبلسانه،

ولزومه@الاءشحج@الكريمكتالهيسبحانهاللهأمروقد*

ع@لهنعيانةللرحاللالقولوالحصوعالتحمنوحدرالبيوت،

المتنةأيسا@منلهروتحديراالمساد

الأول:الدليل

كأحدلستنالئبني)يانساءتعالى.قال
من

قلااتقيتنإنالنساء

فيوترنمعروناتولأوتلنمرضقتلبهفيائذينيطمعبالقولئخضعن

الزكاةوآتينالصلاةوأقمنالاولالجاهليةتبرثجترجنولائيوتكن
لآية..ا@و.ورشولهاتوأطعن



النسانيهالغتاو@وسانلال@

5-

كى
هنوالمؤممير،أمهاتالكريمالن@يسساءالأيةهدهيسحاله

القولتليينوهوللرحال،لالقولالحصوعع@وأطهرهنالنساءخيرمن

قله@م@ليهريطمعلئلاوترقيقه،
تأ@وطرالرلاشهؤمرص

ترجصوحماصاليوتطرومه@وأ@ردلكعلىيوافقنه
وهوهلية،ا@

4والذروالصدروالعنقوالوحهكالرأسوالمحاسنيةالزإظهار
دلكولحووالاق

دلكلىلماالريةص
م@

والمتةالعطيمالمساد

لاالزألسا@تعاطيإلىالرحالتملو@وتحريكالكيرة

منالميمنيرأمهاتيحذرسبحانهاللهكانوإذا
ةالمنكرالأشيا@هذه

والإنكاربالتحديرأولىفغيرهنوطهارتهنوإيماضهنصلاحهنمع

مصلاتم@وإياكماللهعصماالفتنة،أبابمنعليهنوالحوف

يسحالهقولهولعيرهرله@الحكمعمومعلوسدلالفش،
@

هده

امرالأوهدهفإد@هو،ورسونةاللهوأطعنالربهاةوآتيرالضلاةوأقمن@ال@

وعيرهرلمجم،النيلسماءعامةأحكام

الثاني:الدليل
حجابوراءمنفسئليفنمتاعاسألتموفقوإذاال@وحل.عزقال

@وقلوبهنلقلوبكمأطهرذبكم

الرحالصالساءتححبوحوبلىوأصحلصالكريمةالايةفهده



النسانيةوالغتاوسسانلال@

4

أطهرالتحح@أدالآيةهذهوسبحالهالمحهأوصحوقدمنهم،وتسزص

ع@وأ@دوالساءالرحاللقلو@
إلىسبحالهوأشلىوأساحما،الماخة

طهارةالتحجبوأنونجاسة،خبثالتحجبوعدمالسفورأد

وألرمهااله،أمروامتلواالله،لمادي@لأدلواالمسلميرمعشر

الحاةووميلةالطهارةلسبهوالدكمالالتحح@@ساءكم

لث:انالدليل

منعلبهنبدنيرائؤمنيروناءونجاتكلأزواجكقلالتبئيأيهاالا

زحيما@.غفوراا@تهوكانيؤنينفلايعرفنأنأدنىفلذجلابيبهن

حمعوالجلالب
للتحجبرأسهاعلىالمرأةتضعهماهوحلا@

علحلاسيجه@لإلمح@اءلساءحميم@سحالهاللهأمربه،والتسز

دلكوعيروالحهال@عورم@محاسه@
يعرد@

لاويمتت@دلالالعمة

ليهدحه@عيره@يمش

طلحةأيىسعليقال
إداالمؤمنينلساءاللهأمر@اعاساسع@

لي@هر@م@حرحن
رؤوسهنلوقم@وح@هريعطيرأدحاحة

@اواحدةعيادي@وليص،لحلاسا

محمدوقال
عراذقولعرالسلمانيعدة@اسألتسرسل@



النسانيةالغتاو@واسانل

كا

روأسورأسهحههلمحعطى@خلابيه@منعليهنئدنجبن@وحل.
عه

ى@االيسر

أسهيسحاسهال@هأحرثم
سلصعماحي@5عمور

دلك،@مر

يسحاسهمهوالتحديراليرفل

الر@بع:الدليل

منوالقواعد@تعالى.وقال
فليقنكاخايرجونلااللاتيالشاء

حيريستعفمروأنلريخةفترحاتغيرثائهنيضعنأدجنغعليهن

@غليئمسميغواللهفق

جونيرلااللاتيالعجائزوه@الاء،م@القواعدأدلسحاسهيحر

كنإذاوأيديهنوحوههنعنئاكنيضعنأنعليهنخاحلانكاخا،

تفعأرلهايىسهالمت@@حةأ@لدلكلعلمبزية،مبرحاتكير

@لكوع@@دبهاووحههاعرنو@ا
دلكل@حاحاعليهاأد5رلمتها،م@

إلىيفضيالترحولأدلاقطة،لهاساقطةكللأدعحورا،كانتولو

والحميلةبالابةالحاليكودفكيفعحوزا،كاتولولالمترحة،المتة

كاوالصةأشد،عليهاوالىحأعظم،إثمهاأنشكلاتبرجتإذا

والكاح،يرحودممرتكودألاالعحورحقلىشحانهوعرطلا
ما



ء
النسانيةالفتاوس4سانلال@

والئرحالتحملإلىيدعوهاالمكعرحاءهاأرإلاأعلم-واللهدلك-
طاصيالةمحاسهاعرتياطوصعع@لمححيتالأرواح،طمعا@لالرية

لسحالهالآيةختمثمالم@مة،م@ولعيرها
علىالفواعدسحريص

ألهوأوصحالاستعفا@،
فضلبذلكفظهرترحرفىوإدلهرحير

وصعم@لهروألهالعجائز،منولوبالا@والتسزالتحجب

حيراالزيةإطهارعروالاستعما@التحح@يكودأردوج@التحا@،

ساتلك
أ@سا@صله@وألعدأولى،با@مر

مس:اتالدليل

المأزكىذلكفروحفمويخقظواأبصارهممنيغضواللمؤمنينقل@ال@
أبصلىهقمنيغضضنللمؤماتوفليصنغونب@انجيرا@تهإن

هقبخفروليفربنمنهاظهرماإلازيتتفقيبدينولافروجفنويحقظن

ئعولنهقاباءأوابائهقأولبفولتهنإلأينتفنبئيبدينولاخيوبهنعلى
أوئعولنهنأباءأوأبنائهنأو

ئخاتهنبنيأوإحوانهنبنيأوإخوابهن
جالالرمنالإربةأوليغيرالابعينأوأيماضننملكتماأونسائهنأو

بأرخلهقيفربنولاالاءراتعو"علييظهرواالذين!الطفلأو

لعقكمالمؤمنونأيهجميعااللهإلىوتوبوازيننهنمنئحفينمالئعلنم
ال@تفلحون



النسانية@الفتا@والاسانل

ه

بعضوالمؤمناتالمؤمنيرالكريمتجىالاييصهاتير@سبحانها@تهأمر

لعطمإلاذاكوماالفروخ،وحفظالأبصار،
@تي@وماالزناةفاح@

م@عليها
وساثلم@المصر@للاقولأث!المسلمير،المساد

مرص
مرالصبروعصالماحنه،ووقوعالقلم@

م@السلامة@أ@

اويحفظوأبصارهممنيغضواللمؤمنيرلسحالهءقلقالولهدادلك،

وحمطالصر@عص@يصنعونب@اخبيراللهإدلهمأزكىدلكفروجفم

أعطمم@والمرحالصروإطلاقوالآحرة،الدليالىللمؤم@أركىالمرح
م@العا@يةالله@سألوالآحرة،الدلياووالعداهالعص@ألسا@

دلك

حادية،عليهيحمىلاوأدهالماس،يصعهمماأسهوجلعروأخركر

و@
ماركو@مر@للمؤصتحديردلك

حرم
عماوالإعراصعليه،الله

ترع
وعيرهاالط@مهألعالهولعلماهلسحاسهاللهط@لهوتدكيرله،الله

ر@الضدولمخفيوماالأعيئحائةثيعفمتعالىقالكما

منةنتفواوماشأنوتكوقومالعالى@ال@وقال
تعملونولاقرءانمر

ك@فيهتفيضودإدشهوداعليكمكناإلاعملمن

يسخحيوأرإسه،مجدرأرالعدعلىلالواحص
علىيراهأدمه

م@يمقدهأومعصته
وقل9يسحاسهقالتمعليه،أوحصالتيعتهط

@فروحفنويحمظنأبصارهنم@يغفضنللمحمنات



النسانيةالغتاوس4سانلال@
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سدلكيرالم@كماالفرج،وحفطالبصر،بغضالميمناتفأمر

مرلهرصاسة
رالسلامه،العثةألسا@علىلهريصاوفالمتة،ألسا@

لم
9منهاظهرماإلارينتفنيدينا؟ثوولاسسحالهقال

رصيمسععال@قال
م@ظهرمابذلكيعىم@ا@اطه@@اماعهالله

ذلكفإناللبلس،
معمو

عنه

سدلكومراثه
رصي

الما،عه،الله
لير@يهافخ؟لتهالتيلر

ماوأما
طاسع@يرو@

رصيس
أسهعحما،اله

مهاطهر)مالر

الححا@،آيةولسقلالاءحالةعلىمحمول@هووالكمير(لالوحه

الآياث@سقكماالحمئ@سزعليهىاللهأوح@@قددلكسعدوأما

أرادعاساسأدعلىويدلوع@ههاالأحراسسورةم@الكريما@

إذاالمؤمنيرنساءال@هأمر@اقالألهعهطلحةأرسعليرواهمادلك،

رؤوسهرفوقمنوجوههريعطيرأرحاحةوبيوضهنمنحرحن

دلكعلىلهولد@اواحدةعياويبديربالحلالب
ال@الإسلامشيح

ري@لاالدىالحقوهووالتحقيقالحلمأهلمروع@ههتيمحة
ده

م@والكفىالوحهظهورعلمايزتصماومعلوم%
وقدوالفتنة،الفساد

@حجا@وراءمنفسألوهنماعاصأفموهنوإداتعالى@قالهتقدم

وحملعليها،الأحدكاوالتعويلدمحكمةآيةوهيشيخا،يستشول
م@وعيرصجم@،اليدساءوعام@يهاوالحكمعيها،س@اهما

سا@



النسانيةالغتاوسوالاسانل

وهودلك،إلىيرسدماالورسورهم@وتقدمالمؤمنين،
اللهدكرهما

لترطيرإلاالتيا@وصعهروتحريمالقواعدحقفيلسحاله

ه@ك@أحعمما:
المكعيرخورلا

لالريةالرحعدمالثفي:و

ولرهادطاهرة،ححةالمدكورةالآيهوأددلكعلىالكلامولسق

سمورتحريمعلىقاطع
دالريةوفهحهرالساء

ع@تصماأيصادلكعلىويدل
عاثسة

رصى
قصة@عحا،الله

السلميالمعطلصموادسصوتسمعتلماوحههاخمرتأكاا@لإلك

لعدالساءأدعلىدلكلدلالححما@صقايعرلهاكادإلهوفالت
وللر

وحوههرتحملإههرلس@لريعص@لاالححا@،آيه

مايحمىولا
وإلداءالترحوالوسعمرالي@الساءديهوقع

لىالمحلمر،
المساد،إلىالممصيةالوسائلوحمالدراض،سد

المواخ@روطه@ه

"ء

منكنوسفرهمبالشاء،الرحالحلوةالفسادأسبا@أعظمومن

معإلاامرأةتسافر@الاقالألهلمجلى،الىعرصحوقدمحرمدون

@امحرمدوومعهاإلابامرأةرحليخلودولامحر@،ذي

ثالثهما@االشيطانكانإلابامرأةربرلجملىيالا@لؤنلوظ



كا
النسافيةالفتاو@وسانلال@

ذاأوزوجايكونأدإلاامرأةعندرجلييتر@الاجم@وقال
محرال@ا

صحيحه.@صسلمرواه

مماوامنعوهننائكم،أيديعلىوحذواالمسلمون،أيهااللهفاتقوا

حرم
اقهبأعداءوالثبهالمحاسنوإطهاروالترجالمورمنعليهنالله

ومنالنصارىمن
تنه

النملىكةعنهنالكوتأنوأعلمواكم

اللهلغضبوتعرضرالإثم،في
ثزم@3وإبااللهعافاناعقابه،وعموم

ذلك

@@
والدخولبالنماءالحلحةمنالرحالتحذيرالواجباتأعطموسن

دلكلأدمحرم،بدودكنوالسفرعليهر
@وال@المةوسائلمر

بعديتركت@اماقالأ@@،اليصصخوقد
عليأضزفننة

الناء@امنالرحال

فناظرفبهامسنخلفكماللهوإدحضرة،حلوةالدياإن@اجمموقال

تنةأولفإنالشاء،واتقواالديخا،فاتقواتعملون،كيف
إمرائبلبني

الناء@افيكانت

@اةالآخرفيعلىيةالدنياليكاشة@اربوالسلامالصلاهعليهوقال

كاصياتنساءبعد.أرهماأالارأهلمن@اصنمان.@وقال

)دفمالمائلةالئختكأشمةرؤوسهنيملات،مائلاتعاريات،

جالروريحها.يجدنولاالجنة،يدخلنلاالإلل(،م@الاء@ع



النسانيهوالغتارسسانلال@

كا

@االناسكايضربونالبقركأ@نا@ياطبأيديهم

م@والقصيرالرقيىول@والسفور،الترجمنشديدتحذيروهذا

وتحديرالاطل،إلىوإمالةاالاسوالعمة،الحقصوالملالتياب،

لحرماددلك@عللم@ووعيدعليهم،والحعدفىأحاساطلممرشديد

مرالعاليةاللهلسألالخة،دحول
ذلك

تتئ
منالكثيرلهالفساد.أعظمومن

منالكفاربنساءالشاء

رالشعووإبداءالئيا@،مرالقصيرلبرليوأشاههمالصارى

ووصلوالفسق،الكمرأهلطريقةعلىالثعورومئطوالمحلسن،

@ام@جمهلوط)الباروكة(المماةالصاعيةالرؤوسولبسالشعر،

@افهومنهمبقمتثبه

محعلالتيالقصيرةالملاصوهدهاف،هداعلىيزتصماومعلهم

مرعاريةشهالمرأة
فالواحبالحياءوقلةالدي@ورقةوالفتنةالفساد

م@الحذر
ومعالحدرعايةذلك

عاقتهلأددلك،يوالتدةمهالاء

@الساهليحورول!م،عط@وفساثهوخيمة،
الصعارمإلاتذلك

د،كرإداس@اهلماوكراهيصله،اعسياثصإلى@صيعليهترليته@لأد

لجقع
م@الكيراتفيهاوقعالتيالمحولةوالمحةوالمحدورالفسادلذلك

ماواحدرواالله،عبادانفاتقوا
حرم

الرعلىوتعاولواعلحكم،اله



النسانبةالغتارسوالرسانل
-

ء

سائلكمسبحالهانهأدواعلم@علبه،والصرلالحقوت@اصواوالتموى

وهوأعمالكم،صومحازيكمذلك،ص
سحانه

ومعالصابرين،مع

بحباللهإنواحسن@،الله،واتقواوصابروافاصرواوالمحنينالمتقير

المحسنين.

ال@للىووالقضاةالأمراءمنالأمورولاةعلىالواجبأنريبولامحبم

عليهموالخطرغيرهم،علىالواجبمنكبرالهئاتوأعضاءورؤساء
م@سكوت@والفتةأشد،

سكت
المنكرإنكارلي@عطيمة،محم

خاضا
هموكبارأعيانهمولاسيماالمسلمر-جمغعلىالواج@دلحمم،

ليه،والغلظةالمكر،هداإلكاروأرواجهى-الساءأولياءولالأحص

لسحانهاللهلعلدلك،لىتساهلم@علىوالشدة
يريع

مننزلماعنا

سداءإلىولساءلاويهديااللاء

ا@تهبعث@اماألهجم@،الىصوصح
لهإلاكاننجيمن

من

نخلفإنهاثمبأمره،وبهدونبسنتهيأخذونوأصحابحواريونأمته

فمنيؤمرون،لاماويفعلونيفعلون،لامايقولونخلوتبعدهممن

ومنمفمنفهوبلسانهجاهدهمومنمؤمن،فهويدهحاهدهم

ذلكوراءولي@مؤمن،فهوبقلبهحاهدهم
@اخردلحبةالإي@نمن

أمرنا،ولاةيصلحوأركلمته،ولعليلمحينه،ينمرأنا@تهوأسأل

حممولقمع
يو@قاوأنالبطانة،لهمويصلحالحق،حممصروالمساد،



النسانيةوالفتاوسسانلاله

ء

المعاشلىواللاد،الصادصلاحليهلماالمسلمبروساثروإياهموإباكم

اللهوحسساجدير،ولالإحالةقدير،شيءكلعلىإلهوالمعاد،
ونعم

لاركووسلماللهوصلىالعطيم،العلىلاتهإلاقيقولاحولولاالوكيل،

يومإلىلإحارنعهموم@وصحه،والهمحمد،ورسولهعدهعلى

الدين



 



النسانيةالفتاوس4سانل@ل@

للرجلالمرأةمثاركةخطر

()عملهميدانفي

ء

لتهالحمد
آلهعلىوالأمينرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمن،رب

أجمعينوصجه

ئمابعد:

إلىالمؤ@يالرجلميدادفيللعملالمرأةلرولإلىالدعوةلإد*

دلكأنلححةالتلويحأوالتصريحجهةعلىدلككانسواءالاحتلاط

تعاتهلهجذاحطيرأمرالحصارةومتطلاتالعصرمقتضياتم@

الثرعية،للنصوصمصادمتهرغمالوححمةوع@اقحهالمرةوثمراتهالخطيرة

ليتهالىنحصهاالتيلالأعمالوالقيامليتهالىبالقرارالمرأةتأمرالني

ولحم

م@
صيعر@أنأرادوس

م@الاحتلاطحاهماكت@
لاالتيالمفاسد

العطيماللاءهدافيوقعتالتيالمحتمعاتتلكإلى@لبطرنحصى،

م@لصافاضطرأرا،؟أواختيارا
يجدعدأه،عماللحووتحردلمسه

أةالمرأنملاتعلىوالتحروالحماعيالفرثيالمسنوىعلىالتدمر-
من

فيلهالإسل@ب@ا-محده(1)
1ئعر ثي1

1 1لم6 1للا2 3 9@



-

كا
@لنسانيةفىالخفارسالاسانل

الكتابم@الكثيرلسانعلىواضحاذلكولحدالأسروتفككستها

هدالأدإلالمحلكوماالإعلاموسائلحميعفيلل
لصنقووللمجنمعهدم

بالأجنية،الخلهةتحربمعلىالدالةالمريحةالصحيحة

حرمليماالوقوعإلىالموصلةالوسائلوتحريمإلحها،الطروتحريم
الة،

لنمحريمقاضيةكثيرةأدلة
عفاه.تحمدلاماإلىبؤديلألهالاحتلاط

هذافيالجوي،ومظلقهامملكهاهوالذيبيتهامنالمرأةوإخراج@

إخراج
إلعدةفالىعليها.ا@تهجبلهاالتيوطبيعتهافطرتهاتقتضيهعمالها

المجنمععلىخطيرأمرالرجالتخصالتيالمباثي@والمرأةلرول

لارسائلأعظممنيعترالذيالاحتلاطآتلىهأعظمومنالإسلامي،

وأحلاقهقيمهويهدملالمحتمعيمتكالدقي

تماماعنيختلفخاصاتركيباللمرأةحعلوتعالىتلىكاللهأنومعلوم

@لنيوالأع@للبتهادأخلفيالتيبالأعمالللقياملههيأهاالرجل،تريهب

حسهاباتل@

يعنربخر@جابهمالخاصقالرحاللميدادالمرأةإقحامأدهذا.ومعنى

وقضاءعلىالمرئةعلىكيرةحنايةهذاوفيوطبيعتها،تركيبهالهاص

بر)ناثوذكررسالجيلأولادإكلمحلكويتعدىلها،وتحطيممعويتها

الأأوهوالد@ربهذايقم@الذيوالعطفوالحنانالترليةيمقدودأكم



النسائيهوالفتاوسسانلاله

ء

احةالرتجدأنيمك@لاالتيمملكتهانماماصوعزلتمهدصلتفد

هدافينورطتالتيالمجتمعاتوواقعفيها،إلاوالطمأنينةوالاستقرار

واجباتالزوحيرم@لكلحعلوالإسلاملقول.ماعلىشاهدأصدق

لىالمجتمعباءلدلكليكتمللدورهيقمأنمنهماواحدكلعلىخاصة

خلىحهولىاليتداخل

يقمفالرجلث@
والعط@الأولادلزسيةتقموالمرأةوالاكتابلالنفقة

ة)داروالماتكتعليمتاسبهاالتيوالأعمالوالحضالةوالرصاعةوالحان

المحتصةالأعمالمندلكونحولهنوالتمريصوالتطيبمدارسه@

بمنللبيتضياعايعترالمرأةقبلمنالبيتواجباتفزكلالساء

دلكوعدومعنوحسياالأسرةتفككعليهويترتبفيه.
بصبح

)الرجاذوعلا:حلاللهقالومدىحقيقةلاوصورةشكلاالمجنمع

منأنففواوب@ابعضعلىبعضفما@تهففلب@ااتشاءعلىقوافون

.34ية@@@سعصررة@و@لهمحماأ

عيهافضلوللرجلالمرأةعلىللرجلالقؤامةأنحلقهفياتهلسنة*

دلكعلىالكربمةالآيةكما@لت

اليمعاهالتبرجوشهيهاصليتهالىبقرارهاللمرأة@بحانهاللهوأمر

احدومكانفيالأجنبياتبالناءالرجالابئعوهو:الاختلاطعن

لأرذلكنحوأوالسفرأوالنزهةئوالثراءأوالبغأوالعملبحكم



ه
النسانيةالغتار@رالاسانل

لبالمرأةإقحام
فلكفيوعنه،المهيفيالوقوعإلىحمايؤديالميدانهدا

اللهلأمرمحالفة
منشرعاالمطلرلةاللهلحقوقوتضييع

تقمأنالمسلمة

بها.

يمتحرعلىدلاوالسنةوالكتابحلأ
المفيةال@سائلجمغوتحريمالاختلاط

وحل:عراللهقالإليه

ؤاتينالصلاةواقمنالأولالجاهليةتبرنجتبرجنولانيوتكنفيوتمرن@اله

اليتأهلالرج@عنكئميئذهباللهئريذإنماورشولةا@تهوأطعنالربهاة

اقهإنوالحكمةاللهآياتمنئيوتكنفيئتلىماواذكرنتطهير،وئطهركم

.(3،334الاشد@الأحر@)سررةخبيرا@لطيفاكان

دلكفيداخلاتوالمحمنات@المسل@وحمغالمهصين-أمهاتاللهلأمر

دلكفيلمااليرتفيبالقرار-
وسائلعنوإلعاثصصبانتصم@

قدحاحةلعيرالخروحلأدالفساد،
إلىيفضيقدكماالتبرج،إلىبمضي

صتهاصالتيالصالحةلالأعمالأمرهنتمأخرىشرور
الفحثاء

ولرسولهتهوطاعته@الزكاةوإيتائصالصلاةلإقامتهنودلكوالمكر

لأنوذلكوالآحرة،الدنيافيلالنفععليه@يعرماإلىوحهه@ثمكع،

اللذينالمطصةالبويةولالسثةالكريملالقرآندائماتصالعلىيكن

إلىويرشدوالأنجاسسالأر%،منويطهرهاالقلربصدأيجلومافجهما

تعالى:اللهوقالوالصوابالحق



النسانيةوالغتاوسالاسانل
+2

منعلبهنئدنينالمؤمنينونساءوبناتكلأزواجكقلالنبئيأيهايا@

ره)صرجما@غفهراا@تهوكانيؤنيففلايعرفنأنأدنىنلكجلابيهن

1 (59الابة@حر@1

يقو@أنردهصالمحلعوهووالسلام،الصلاةعليهيهداللهفأمر

دلكوحلاليمه@م@عليه@يدليرالمؤميرلساءوعامةولاتهلأزواحه

وحالحصأرد@إداودلكبالحلابيص،أحسامهنباقيسزيتضمن
ئ@

القلو@مرصىمرالأذيةله@محصللئلأ

جالالرميدادإلىرولها@لالكلمااتمالةحمدهالأمركانلإدافي

كثيرعنوالتنازلالوظيفةبحكمإليهمحاحتهاوإبداءمعهمواحتلاطها

بذلكليحصلحيائهامنكيروذهابمتواهم،ليلتنزلأنوثتهامن

علاوحلاللهقالوصورةمعنىالمختلفينالحنبيىبينالانجام

لهمأزكىنلكفروجهمويحفظواأبصارهممنيئضواللمؤميرفل@@

أبمارهنمنينضضنللفؤمناتوفليصنغونبماخبيرا@تهإن

هنبخفرويضربنمنهاظهرماإلأزبنتفنئبدينولافروجفنويحفظن

كا.ا3،0الالكل@لررره)ص@خئويهنعلى

أروالمؤمناتالمؤميريبلغأدوالسلام،الصلاةعليهلبيهاللهيأمر

هداأدسبحالهأوصحثمالرلا،ع@الفرحوحفطالحصرلغضيلترموأ

منالفرجحفظأنومعلوملهم.أزكىالأمر
يكونإن@الفاحثة



لنساليةالغتاو@ا@سانللاا

كا

بالرجالالاءواخلاطالمرإطلاقأرشكولاوساثلها،باحتناب

وقوعوسائلأعظممنوغيرهاالعملماديفليبالناءوالرجال
مهتحققهمابستحيلالمؤمنمرالمطلوبانالأمرانوهدانالفاحثة

هوو

معيعمل
العملفيلهمثاركةأوكزميةالأحنيةأة

أنهلايئسكمعهاالميداناقتحامهأومعهالجدادهدافاقتحامها
من

علىوالحصولالفرجوإحصانالصرعصعهاصيخيلالتيالأمور

وطهارتهاالنفسزكاة

تالمؤصاللهأمروهكدا
الريةاءإطوعدمالمرحوحمطالصرلعصر

@زالمتضمنالحيو@علىالحماربإسدالانوأمرهنمحاطهرإلاط

عصيحصل@كيصوالوحهالرأسرمحلالحي@لأدووحهها،رأسها

الرحالميدادالمرأةولعدسالريةإسداءوعدمالمرح،وحمطالصر

المطرهدهولالوقوعكميلوالاحتلاطالأعالومعهمواح@لاطها
ير

حلالرمعتيروهيبمرهاتغضأنالمسلمةللمرأةيحصلويه@

حمغلييهنساوأوالأعمالليتشاركهأنهابحجةحنبإلىنجاالأحنبي

ما
بهيقوم

مةالمحرالأمورإلىالموصلةوالدرائعالوسانلحمعحرموالإسلام

الساءعلىالإسلامحرمولدلك
يمضيلكونهللرحالسالقولحص@ه@

عروحلتولهكمافىيهرالطمعلى@
"

@



النسانيةوالغتاوسسانلال@

كا

كأحدلستنالنبتيياناء9
من

بالقولتحضعنفلااتقيرإنالنساء

@-)وفالممعرقولاوقلقمرضققلبهوالدييخطفع

@
@

@

ؤض
س

(33ؤسه@

التحمطيمكرلمحكي@التمهوهمرصريعي
مر

طالاحا،دلك

يم

وأدتكلمهمأرلالدالرحالميدارإلىلرلتإداأكاالدحهىوم@

دوالطالكلام،برققواطوأدالكلام،لهمترقوأدولا@ديكلموها

دلكوراءمر
له،دريسةيمعماخةالطإلىدعوووجمب،يرير

الاسلأدإلاداكوما@،لحطالمرأة،أمرحيثعليم،حكيموالله

اللهبإذنيمنعفالحجا@والعاهر،هروالطحروالطالرليهم
من

الفتنة

والعدصوالنساء،الرحالقلو@طهارةبهوتحصلدواعيهاويحجز

وحلعراللهقالالتهمةمطان

أطقرفلكمحجا@ورأءصفألوهنماغاسألتموفن)وإذا

@-)بهن؟وقلوبفلويكم
صد@1

@

@
(53لأ@ها

هوباللباسوحسمهاوجههاحجا@بعدللمرأةحجا@وخير

مالإسا،عليهاوحرمببها
@ثمهاتعرصلئالآالأحالصالرحالمحالطة

الحروحوعدماليتلاسالقرارهاوأ@ىماشرأوماشرلطريقللمتنة

ماحةلحاحةإلامه
سمىوقدالرعى،الأد@لروممع

المرأةمكثالله

اراستقرففيهالرفيعةالمعانيأسمىمنالمعنىوهذاقرارا،بيتهافي

ع@لمححروحهالصدرهاوانثراحلقلبهاوراحةلنفها
القرارهدا



ء
النسانيهالغتاوسوسانلال@

ل!لماونعريصهاصدرهاأصحمققلهاوفلقلمسهااصطرا@إلىبمحي

ديمعإلاالإطلاقعلىالأنجةبالمرأةالخليةعنالإسلا@

لا@وإعلاقاالمسادلدريعةسذامحرم@يمعإلاالسمروعرمحرم،

محولهذاال@يطانمكايدمر@للوع@وحمايةالرلألسا@وحسماالإتم

بعديتركت@اماقالألهمح@اللهرسولع@
منالرجالعلىأصرفتة

11)الاء@ا

وصح
تةأولفإنالشاءوأتقواالدنيااتقوأ@اقال.أسهجملا،عه

بي

(@)الاء@افيكانتأئيلإص
بعصيتعلقوقد

سصالاختلاطدعاة

افهلؤرإلاصومرماهامعراهايدركلاالتيالرعيةالصوصظواهر

ليوكالتبعصإلىلعصهاالرعيةالأدلةوضمالله،ديرووتثقهفله

لعصرعرسعصهايسحرألاوحدةتصوره

ومر
دلك

سعصحروت
الساء

@،العرو@لعصوجمر،الرسو!مع

أددلكصوالحما@
كادحروحهر

يترتلاكثيرةلمصالحمحلىمصمع

ماعلمه
مرعليهريحى

محلىمه@و)شرا@وتقماه@لإيماحمردالص

لساءالكتيرصحاللحلا@آيته،ولسعدس@لالحطوعايتهرعليهى

د)1(،5

ددصل@ف



الغتاوسوالرسانل

أنومعلومالععر،
تمامايححل@العملإلىستهام@المرأةحرهج

ع@

تلكعلىهدهالعرو@مياسروجم@،الرسولمع@حرحنالتيالحالة

المارقمعتمياسايعتر

هداحولالصالحالسل@فهمهالديلماوأيضا
وهم

ىأثوشكلا

ولسةالهلكتا@العمليالتطحجقإلىوأقربعيرهمم@النصوصبمعاو

الدائرةوسع@اهلالرم@،مدارعلىعحملقلالديهولما@لجز،رسوله

كلل!المرأةسعملأدإلىذلكلىوردماقل@ادالاختلا@دعاةياديكما

ةابمياديرم@ميدان
صعهمومحتلطراحم@اوتراحمهمالرحالمع

إلىتعداهالامعيمةقصاياتلكأددهم@اأ@مأممعها.ويحتلطود

يرها.

أالاريحمدارعلىوالعرواتالإسلاميةالمتوحاتاستعرصماو)ذا

ماأماالطاهرة،هدهلجد
كحديإدخا@م@العصرهداويدعى

لإلسادوسيلةيكودأديتعد@لالهوكالرحلولقاتلاللاحبحمل

إذاالرحلصيعةلأدالحود،ع@الزليهلاممالجيوشأحلاقوتدوب

التقت
وا@هأةرحلكللريكودماالحل@ةعدمنهماكادالمرأةطسيعةمع

يحراليءولعصوالكلام،الحديتإلىوالاستهاحةوالأل@الميل@م@

مروألعدوأحرمأحكمالفتنةلا@وإغلاقإلى@ض
لىالدامة



-

ه
النسانيهالغتاوسوسانلال@

ا@الألووعلقالمفاسدولوءالمصالححلبعلىجذاحريصفالإسلامنش.

وكيرتأتيرالعملميدادوالرحلمعالمرأةولاحتلاطإليها،المفدية

ع@تاريحثاالمعرو@لأدلسقكمامحتمعهاو@سادالأمةالحطاط

ألسدأعطممرأدونحوهماوالونانيةالرومالمةالقديمةالحصارات

ا@مدا@امرالمرأهخروحهوكاالواقراروالا@طالاحط
إلىصر

ومزاحمتهمالرحالميداد
لماوتركهمالرحالأحلاقدسادإلىأسمما

يديع

إلىيؤديالتحاشحالمرأهواشعالوالمعويالماد@الرقيإللأمتهم

ولادصرحهااحميارالأسرة؟لالحلالالأمةوحرادالرحللطالة

كتالهولهالهأحرمالمةلىطالىقوعإلىؤلمح@والأولادأحلاق
م@

جمغعنالمرأةيبعدأنالإسلامحرصوقدالمرأةعلىالرحلقمامة
ما

الدولة،كرئاسةالعامةالولابةتوليمنفمنعهاطبيعنهايخالف

وحمغوالقضاء،
انوو@مبفلح@النلمجملقولهعامة،مئولياتفيما

لمقحصحيحهلىالحاريرواه@اامرأةأمرهم
إلىترللأدالد@

هاارواستقرسعادتهام@الإسلاميريدهلمامحالمايعترالرحاليمداد

يمعلالإسلام
نتوقدالأصيلميداكاعيروالمرأة@سد

مر

لاوالمرأةالرجلأدالمختلطالمحتمع@وحاصهالمحتلمةالتحار@

حلباواصخاوالسنةالكتا@لىوردعماطيعئا@صلاولادطرياديتاوب

الحس@لمساواةيالمحودوالدي@والواحير،احتلا@و



النسائيهس4والغتاالاسانل

كا

أويحهلو@دالرحال@الحصاءوهو@الحليةواتمأاللطي@-

سحماالأساسيهالموارقيئحاهلود

مردكرلالقدتنة
يميدلماالملمولمروالوا@عمالمترعيةالأدلة

لطا!كماية؟مق@شيهمماالهحالأع@الىوأةواشزاكالاحتلاط

رحالكلماتمنيتميدونقدالناسبعصأنإلىنظراولكنالحق،

محم،رسولهوكلا@اللهكلاممنيستمدونمماكثروالثرقالغر@

مافملمحقلأررأياالمسلميرعلماءوكلام
يصمر

ال@@@رحالا@

أ@ولعلمودلدلك،بمتعورلعلهمومماسدهالاحتلاطلمصاروالرو

لهحاءما
الصيالة5الكرامةعيرهوطالاح@ا،العطيمديحم

لأعرالاستهاككا@؟الإصراروسائلمروحمايته@للسطء

اكاإطلألمهطالاحا،إدكوكاللايرالإنجليزيةالكاتبةقالت
أ

كأةدتكوطالاح@ا،@@ةتد،على5حما@طميحال@أة،الطمعتولهدا

علموهرأ@قاأدإلىأةالالعطيماللاءوههاالرساأولاد

لمرصادمر@مر،الطالكدوهر@اقةالرحالعرالاشعاد

الديأحهالىلبصقيفيالعطيمالحللهوقلالألمانيشوبنهوروقال

الخعاليعليهاوسفل@ع@هسادت؟محده،؟علووال@حلكةتما؟المرأةدعا

ثيىءوسلطا@القو@الحدي@ةالمدلمجةألد@الدلةمطامعهالي

ئهاراآ



كا
النسانيةوالغتاوسسانلاله

والمرأةعليهكات@يماالمطالعأيهاتمكرتلوببروناللوردوقال

معيولرأيتللطيعهنحالمةمصطنعةحالةلوحدتها@اليولادقدماءعهد

ليهوملسهاعدائهاتحسرمعانمرلهلالأعمالالمرأةإشغالوحو@

أ@دالغيرالاحلاطع@ححهاوصرورة

لتتعيليقصيالدىالطامإنالإنجليريسمايلسسامويلوقال

عمهثأمهماالمعاملفيالمرأة
هادمهكالتتمحتهفإدلللادال@روةم@

مرقوالأسرهأركادوقوصالمرلهيكلهاحملألهالمرليةالحياةلناء

أقاركمم@والأولادروحهامرالروحةيسلبدإلهالاحتماعيةالروالط
أةالمروطيمةإدالمرأة،أخلاقتسميلإلالهتحيحهلاحاصسنوعصار

أولاث@اوترليةمسكحاترتي@متللالواحاتالقامهيالحقيقية

ولكىاليتيةلاحتباحلتالميام،معمعي@تهاوسائلوالاقتصادي

كيرالمارلأصحتلحيتالواحاتهدهكلتسلحهاصالمعامل

الإهمالروايالىوتلقيالترليهعدمعلىتتالأولادوأصحتمارل،

الطربمةالروجةك@اع@المرأةوحرحتالروجبةالمحةتوالط@

معرصةولاتتوالمثاقالعمليرميلتهوصلىتللرحلالمحةوالقرية

مدارعليهالديوالأحلافيالمكريالتواصععالاتمحوالتيللتأئيرات

حمط

ومرأمريكافيالعائليةالأرماتلسصإنايدايلين.الدكتورةوقالت



النسانيةالغتارس4الاشانل
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ةالأسردحللتصاعفبيتهاتركتالروحةأنهوالمجتمعفيالحرائمكثرة

أثبتتالتحار@إدقالت.تمالأحلاقمستوىوانخمصالدخلفزاد

منالحديدالحيللإلقاذالوحيدالطريقهوالحريمإلىالمرأةعو@ةأد

ميهييرالديالندهور

أنتستطيعالمرأةإدالأمريكي.الكونجرسأعضاءئحدوقال

الألمرةكادهوالدىاليتفيلقيتإداحقاالدولةتخدم

عدمااللهإدآخر.عضووقال
أالأولادإلحابميزةالمرأةمنح

انمزللىالقاءمهمهاحعلللالخلىحلىلتعملتزكهمأدمهايطب

الأطمال.هؤلاءلرعاية

كاملةالمطلقةحريتهاللمرأةاتركماالألملبثوبنهوروقال

دسزتوألكمتنس@اولاالشيحةلترواعاملعدقاللويىتمرقيم@لدود

كدأصا@أوأحطألمولوا.متو)داوالأد@والعمةالمصيلةمعي

رحمهالساعيحسيمصطفىالدكتوركلهاالنقولهدهنكرالحقيقة،

ليرالمرأةكتالهفيالله
د.والقالوالفقه

لستقصيأدأردلاولر
قالهما

الديالاخلا@مصاروالغربمصمو

ولك@المقالشالطالالرحالأعمالميدادإلىالمرأةلزولتيجةهر

العارةطولعنتكفيالمفيدةالإشارة

تدبيرهمنعليهايجببماوالقاميتهافيالمرأةاستقرارأنوالحلاصة"



النساندهالفتارسوالاسانل
كا

ويهانهاوفطرتهاطبيعتهاينلسبالذيالأمرهودينهابأمورالقيامبعد

فضلعندهاكانفإنالناشئةوصلاحالمجتمعوصلاحصلاحهاويه

والتطبللنساء،كالتعليمالنائةالميادينفيتثميلهاالإمكانففي

ميادبنفيالنسائيهالأعمالمنيكونمماذلكونحولهنواقمريض

معوتعاونشاعللهنضغلوفيهاذلكإلىالإثارةسبقتكماالنساء

نىولااختصاصهحهةفيكلرقيهوأسبابالمجتمعأعمالفيالرجال

رصيالميفين،أمهاتها@ور
الله

قمنوماسبيلهنفيسارومنعنهن

رسرلهوعنشحانه،اللهصوتسليغو)رشادوتوجيهللأممةتعليممنبه

ألتهمجزأهن@
معأمثالهنسأليومالمسل@تووأكثرحيهاذلكص

ع@والبعدصياتأ،الححاب
الهوميادينفيالرجالمحالطة

أنالمسئول
الديالوجهعلىأداثهعلىيعينهموأنبراجبهمالجميعيبصر

إنهالشيطادومكايدالفسادوع@املالمتنةوسائلالجميعيقيوأديرصيه

وصحبه.وآلهمحمدليناورسولهعبدهعلىوسلماكوصلىكريمحماد



النسانيةس4والغتاسانلال@

5

ال@عليمفيالاختلاطحكم

لعد.واللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدتهالحمد

يومالصالرة)الساسه(حريدةلسرتهماعلىأطلعتفقد

7 / 24/4 0 5لعددهاا@4 6 صمعاءحامعةمديرإلىمسوتا4،4

عنالطالاتبعزلالمطالبةأدليهرعمالذيالمقالحعدالعريرد

المسلمينلأدالاختلاطح@ارعلىا@دلوقدللثريعة،نحالفةالطلبة

والمرأةالرحلواحدمسحدلىالصلاهيؤ@ودكالواجملا،الرسولعهدو

وقدواحد(مكانفييكونأنلابدالتعليمفإن)ولذلكوفال.

للدلىإسلاميةلجامعهمديرم@الكلامهداملصدوراستغرلت

يوحهأدمهيطل@إسلامى
شعه

السعاثةما@يهإلىوالاءالرحالمى

ل@ةولاحولولاراحعود.إليهوإلاللهلإلاوالآخره،الدليافيوالحاة

لالته.إلا

لأنالإسلاميةالثسريعةعلىعظيمةنجايةديهالكلامهداأدشكولا

هىلللهامحالمةلصعهالمطالةتكودالاختلاطإلىتدعأالريعة

تجترتبرخنولائيوتكنووقرن@نعالى.قالكمادلك،وثددينمنعه

ئلأبها)باتعالى.وفالكث@.@لأله@@حر@)صرر.الأولى@الجاهلبة



ه
النسانهةالغتار@دسانلالا

أ@نىذلكجلابيهنمنعيهنئدنينائزنينونساءوبناتكلأزواجك
قالو.(59@لأله@الأحر@)سيرهرحيما@غف@راا@تهوكانئؤفينفلائعرفنأن

فروجئنويحفظنأبصارينمنيخغضضنللفؤمنات)وفل
لاوخيوصهنعلىبخئرهنويضربنمنهاظهرماإلازينتفنئدينولا

أبناءأوأبنائهنأوئعوقتهنآباءأوآبائهنأولئغولتهنإلازيتفنئدين

ماأونائهنئوأخواتهنبنيأوإخوانجهقبيأوإخواضهنأوئعطتهن

إلي@أي@اخهنملكت
مالئعلمبأرخلهقيفربن)ولاقالأد

)ح.@تفبخونلعلكمالمؤمنونأيهحمياال@هإلىوتوبوازينتهقمنئحفين

د@
رر

رومنفمثيئنمتاعاسألئموفنوإذاتعالى@الةوقال.(3الاله
اء

.(53@لآبة@@لأحر@)سررة@ه.وقلوكنلقلوبكمأطهرذيك@حجاب

الناءلزومشرعيةعلىالطاهرةالدلالة@الكري@الاباتهدهوو

منحذراليوضهن
الفتنة

حذره@ثمالخروجإلىتدعوحاجةمنإلابهن
سحانه

بيروممانحهنمحاسنهنإطهاروهوالحاهلية،تبرحالترجمر

بعديتركت@اماقال:ألهالله-@لا،رسولصصحولدالىحال،
فتة

أسامةحديثمرعلجهمتمؤالنساء،منالرجالعلىأضر
ريدلن

ع@صحيحهفيمسلموحرجهعه،اللهرضي
زبدسب@وسعيدأسامة

رصيلميلعمرولن
الله

سعيدأبيصمسلمصحيحووحميعا،عنهم

رعيالخدري
عهاذ

ةخغرحلوةالدنيادإنألهجم@،النبيص



النمانيةوالغتارس@لرسانل
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النساءواتقواالدنيافاتقواتعملونبهففناظرفيهامستخلفكماتهوإن

تنةأولفإن
@لى،الهرسولصدقولقدالنساء@افيكانتإسرائيلبني

المتةلإد
صه@

أكثرصديهحلعالديالعصرهدالىولاسيماعطمة

اتوالمنكرالفوأحشبسببهوكثرتالحاهليماترحفيهوترصالحجا@

م@الكثيروعزوت
اللهشرععماوالمتاتالتا@

م@كتير@الرواجص

بيروقدالبلاد،
فدلالجميع،لقلو@أطهرالحجابأنسحالهاله

عنوانحرافهمالحميع،قلوبنجاسةإلىأقربزوالهأنعلىفلك

الطالةحلوسأدومعلومالحق،طريق
مع

الدراسةكرلصيلماالطال@

الفتةأسا@أعظمس
وم@

سرعهالديالححا@تركألسا@
اله

سنهمم@لغيرريتهىيدي@أنع@ونهاه@للمؤمنات
فيلسحانهالله

السالقةالآية
حاصبالححا@الأمرأدزعمومرالور،سورةم@

علىالدالةالكثيرةالأدلةوحالصالحعةألعددقدالميمنيرلأمهات

.@و@صهنلقلوبكمأطهر@ذلكمتعالى.قولهوخالصالتعميم

جالروالمؤمنبنأمهاتلقلوبأطهرالحجال@إنيقالأنيجوزلافإنهيملأ

رضيالصحابة
ا@ته

بعدهممنأنولاشكبعدهم،مندونعنهم

لماالصحابةورجالالمؤمنينأمهاتمنالحجابإلى@حوج
منبينهم

الصحالةلإنبالحق،والبصيرةالإي@انقيةفيالعظيم@لفرق
رصي

الله

الأنبياءلعدالاسخيرهمالم@يرأمهاتومحه@ونساءرجالاعنهم



-

ء
النسانيةس4الفتاوالرسانل

الححابكان@إذاالمحيحير،@لمج@،الرسولسصالقرونوأ@صل

ممرإليهاافتقاراوأشدالطهارةهدهإلىأحوحلعدهمفمىلقلوحممأطهر

كايحصأديحورلاوال@ةالكتا@والواردةالصوصولأدقبلهم،

أحد
م@

لحميععامةفهيالتحصيصعلىيدلصحيحلدليلإلاالأمة
عج@ه،رسولهلعثلسحالهلألهالقيامةيومإلىولعدهجملا،عهده@الأمة

)قلوحل.عزقالكماالقيامة،يومإلىولعدهعصرهوالتقليىإلى

1الاله@الأعر@)سررةحميعاال@إليكما@تهرسوذإنيالتا@قأيهابا فالو.(58

كرولكنونذيراير،دللناسكافةإلأأرشلناكالالووما@سحاله

.(28الا@هصأه)صر.@يعلمونلاالناس

لهمأنزلوإلماجملى،اليعمرلأهليرلأالكريمالقرآدوهكدا

لتلسبلاغ)هذاتعالى.قالكماالهكتا@يلغهممرلعدهمولمن
ره)ص@الألبا@أولواوليئكرواحذإلةهوأن@اوليعلموابهوليذزوا

1الاباص@ 5 منوبهلانذركمالقرآنهذاإفيواوحي@وحلعزوقال2

.(19الا،ايا@مامو)سر.@نجلغ

لاوالمساحدلىلالالرحاليحتلطرلاجمر،اليعهدوالساءوكادقي

يهىالديالاحتلاطالأسواق@
آدالقرويرشداليوم،المصلحونعه

فيالشاءكانلللتة،م@حدرامنه،اقحديرإلىالأمةوعلماءوالسة
وكانالرجالع@متأخرةصفو@@الرحالحل@يصليرلمجلى،مسحده



النسانيةالغتاوسرسانللل

ه

صفوفوخيراخرها،و@ثزهاأولهاالرجالصفوف@اخيرجمحرو.يقول

(1)أولها@اومرهاآخرها@نساء
لالرطصفو@احراتتادمرحذرا

ولالزتيؤمرودلمجم،عهدهلىالرحالوكارالساءصسفوفبأول

يمضيحتىالانمراف
م@ويحرح@الساء

سيحتلطلئلاالمسحد

المساحدأب@ابفيالرجال
مع

ما
الإيمادمروناءرحالاحميعاعليههم

يتوسطنأنينهيرالناءوكانتسعدهمصلحالفكيفوالتقوى

ومبلزويؤمرنالطريق
بالرجالالاحتكاكمنحذرايقالطرحافات

ةبممار@والفتة
سبحالهاللهوأمرالطريق،اليريعدبعضابعصهم

رينته@حمايغطيىحتىحلاليمه@م@عيه@يدنينأدالمؤمينلاء

منحذزا
الفتنة

سمىلغير@نزينتهنإبداءعنسبحانهونهاهن@ر
اقه

العفةأسبابفيوتريخباالفتنةلأشابحسماالعظيمكتابهفيسبحانه

صطءحامعةلمديريوعدكيصوالاحتلاط،الفسادمطاهرعنلالبعد

أدويزعمالاحتلاطإلىيدعوأدكلههدالعدرشدهوألهمهاللههداه

اسةالدرساحاتوأدكالمسحدالحامعيالحرموأنإليهدعاالإسلام

ع@عقللم@شاسعوالمونعطبمالمرقأدومعليمالصلاةكساحات

كما،لىيرومالعالهتريعهييبحالهحكمتهوعرفويههأمرهالله

يقولأدلمؤصيجوروكي@والسحاءالرجالشأديالأحكاممنالعطبم



ه
النسانهةالغتاد@والوسانل

معجلوسهامتلالدراسةكرصي@الطال@لحذاءالطالةحلوسإن

مريقولهلاهداالرحالحلصصفو@هرلماأخ@اتها
مسكةأدلىله

م@

الثرعيالححابوحودسلصالوهدايقول،مايعملولصيرةإي@اد

معحل@سهاكادإذا@كي@
وإظهارالترحمعالدراسةكرلصيلىالطال@

المستعادواللهلتة،إلىتحرالتيوالأحاديتالماتةوالمطراتالمحاس@

لكنوالأبصازتعمىلا)فإنهاوحل.عرقاللالله،إلاقوولاحولولا

6،(.@لالهالححه)سو@الضدور@ه@نبالتيالقلو@تعمى

يؤدونكانواجمم،الرسولعهدمنذالمسلمينأن)الواقعوأما-

يكونأنلابدالتعليمفإنولذلكوالمرأةالرجلواحدمسجد@الصلاة

واحد(مكانفي

هدايقالأددلكعرفالحوا@
مؤخرةوالنساءكادلك@صحيح

المساحد
مع

مماوالتحمطوالصايهالححا@
فيوالرحالالفتة،يس@

الصلاةفيويشلىك@والحط@المواعطلسسمع@المحد،مقدمة

ثيهرأحكامولتعلمر
مما

يومفيتن،البيوكادوثاهدر،يسمص

ع@لبعده@ذكرصوليطصالرحاليعطسعدماإليهريده@العيد

قولفيالإشكالوإلماحرحولاليهإشكاللاكلهوهداحطحهسماع

فإن)ولذلكدين@.وولقههقلهوأصدحأدلههداهصنعاء،جامعةمدير

التعليمئئبهأنلالتهيحوزفكيفواحد(مكانلييكونأنلابدالمعليم



النسانيةالفتاوسوسانلاله

ء

معواحدمسحدوالرجاللصلاةعمرلافي
اقعوليرشاسعالمردأد

عهدهوالرحالحلفالساءصلاةواقعوليراليومالمعروفالتعلبم

الساءإفرادإلىالمصلحوندعكاولهدايتن.
التعلجمدور@الرحالع@

العلمتلقيصيتمك@حتىحدة،علىوالابحدة،علىيكننؤ

لأدمتقةولاححا@عيرمرراحةلكلالمدرساتم@
التعليمرم@

محلوالمدرساتص@العلومتلقىولأدالصلاه،زم@سحلا@بطول

مرلهرلعدؤللحميعأصرنحاص
@للظلموأ@المتةأسا@

م@

أسلمكولهمعالمقياتعرالتعليملى@ورالا@دولادالفتة،

سالم
المتة

وحسرحماوشعلهملدروسهمعايتهمإلىأذ@@@هو

المتياتملاحطةصلصدي@عحمالعلومساتدة؟تلميارإلىالاستماع

رالمحوإلىالداعيةوالكلماتالممومةتل!لوتا-@روالالعال

ع@الطالاتعرلإقالدعوةأثأصلحهرعمه-وئمافي
الطلة

دعو@لهيللنريعهومحال@نرمت
ع@

@
عيرهودلكلمسفمه،

القرآسيةالآياثمرلسقسوالحجطهولدإث@دهالصح

ولصيحتىوالحدييى
يتقيأدصعاءحامعه

ا@ه

والحقالصوا@إلىيرحعوأرمهصدرممايسحالهإليهيتو@وأنيئ

العلمطالصتحر@علىوالدليلالثصيلةهرعيردلكإلىالرحوعلإد

الرشادحميغايسيليهدساأدلسخاسهالمسئولواللهوالإنصا@،للحق



4
النمانيةسفىالغتا،سانلال@

الفتنمصلاتومنعلمسيرعليهالقرلمنالمملم@وسائريعيذلاوأد

ليوقادنهمالمسلمينعلماءيوفقأدسبحانهأسألهكماالشيطاد.ونزغات

الحمبعيهديوأنوالمعادالمعاشفيوالعبادالبلادصلاحليهلمامكانكل
محمد،نياعلىوسلماللهوصلىكريم،ح@ادإنهالمستقيمصراطهإلى

الدينيومإلىلإحسانلهموالتالعيروصحهوآله
(1)

س(1)
1@ئحر@ر@هال!الحوتمحله أا-56



النسانيةوالغتارسسانلا@

طلأولادالنساءتعليمخطورة

الابتدانيةالمرحلةق

ه

على@-اطلعت
صحبته

فيخعبء@
ق)8983(،عدشحس

كأت

1 3 9 7 / 2 / 3 @ر@لم@@0
@تعدالله(بنترة@)شسبسمت

ضثءث-اكمىلوحه،)وحهاعواد
شالمد؟ص@@

@ة
صي

ا

بمحليم

عةص
مر

@صعت-عم@روغخحم@اثء

@-
تذ@ظحدةى

ش@
ة

دائرةإلىالدكورة
ا

3
اللادلاهتحعلحم؟الم@إتقيءعدء

كأ

اطرحلةلي
ا

@@خصثف

@يدخلا-ر؟

رهطدثوق

طمففالموه-للأيسا@

لمهعلىور@ميلاتهماولورةهلماضتريوإيىء

صو@

"د@أر@لحتهمس@كدىصصصصعاه؟لدكورلادلاأ@نعيم

له
@ت@دا،قعر@

@

أدودلداءححمحه،صعلااثىو@ذع@م

الأتحدائةالمرحلةوالم@ادلتعليمالاءنولي
احتلاطهرإلىلمصي

يلخحقلاالأولادسع@ملأدالدكور،الأولادمنوابىلعيربالىاهقير

5لالعا،ن@همسع@@لث@شد5اهو،@هه5إلاالالدائيةلالىحلة

@يعت@الع@رللرإدا

ظ،لأا@اوو@إلىلطحهيميل5اظكل

أثيمكر
يروت

لإطايععله@ايمع!5



النصانمةدالفتارسالرسانل
ء

الإلدائيةالمرحلةفيللصجانالاءتعليمأنوهوآخرأمروهناك@

لابفتحفهوالأحر@ماالمراحلإلىثلكيمتدتمالاحتلاط،إلىيمصي

احتلاطعلىيزفماومعلومبلاثك،المراحلجميعوالاختلاط

م@التعليم
هدالعلمرأثوكهاالتيا@وحيمةوالعوالصالكتيرةالمماسد

م@دكلالأخرى،اللادلىالتعل@مم@الوع
لالأدلةعلمأدلىله

علالإسلامةالصيرةنويم@العصرهدافىالأمةولواقعالرعة

هداأدوأعمدللاشك،دلكيدركولالاسا
ألقاهمماالاقزاح

بلاشكوهوالمذكورتينونورةفائزةلسانعلىنوابهبعضأويطانالئ@

مما
يسر

وجهراشإلهيدعونومماالإسلاموأعداءأعداءنا
ا

يبقىوأدالإحكاملعايةالا@هداقملالواح@أدصأرىفإقولدابمي

لاتاتعليميقىكماالمراحلحميع@الرحالتعلبمتحتالدكورأولادلا

مرالمعل@تتعليمتحت
لدينالحتاطولدلكالمراحل،حميعوالناء

المحزمات@المعل@م@و@أعداثاعلىالرحعةحطولقطعولاذا

وعلىلاتا،تعلملىوصروصدقإحلاصلكلوسعصيدلرأر

جمغلىألاظتعليمعلىوصروصدقإحلاصلكليقومداارالرجال

عليهوأفوىايىنعلبمعلىأصرالرحالأدالمعلوموم@المراحل

لهوأدرع
ألالمعلممنأركماالتعليم،مراحلحمغلىالمعللىم@

نهو@زمودي،"المعلميهالونفوقهاوماالإلتدائيةالمرحلةاليري



الفتادى@لن@مانيه@@لرسانل
5

م@لالتعليمالقائمكارلومماواكملاكتريقولماإلىويصعود
الساء

كلهدلكماي@ع
الر@الأخلاقعلماالمرحلةهذهفيالبنيىتربيةم@

و@امرلالالهمجح@اليصصحو@دوقوتهم،وصبرهموشهامهم
ا

ليبينهموفرقوالعشرعليهاواضربوهملسبعبالصلاةئرلادكم

@االمضاجع
ا

ا
ا

الحطرم@دكرلاهماعلىيدلالتريصالحديتوهدا

دلكعلىوالأدلةالمراحلحميمووالحاتالصراخلا@لىالعطبم
م@

ووللاحتصارطدهادكرهالرىلاكيرةالأمةوواقعوالةالكئا@

ماحةدوعلمالمعار@وريرمعاليوعلمالله،ولفهاحكوما،علم

ماالله،ودقهمحمسغا،وحكمتهمالات،لنعليمالرئب@
عىيعى

الأمهصلاحيهمالكلحميغايولفاأداطهوأسألالمفامهداوالط

وصلاحوصلاحا،ولحائها
إلهةوالآحرالدلالىوسعادئهمولتياتاشالا

وسلموصحسهوآلهمحمدلياعلىوسلماللهوصلىقري@صميع
(2)

لمخهررمر@ليرطيىوا@د@ردوألرئحدرو@ه(1)

9@لحححرعلة)؟( 1لم9/4ر3 3 9 75



 



النساندةالفتارسد@لرسانل

منهاالتحذيريجبمنكرةأمور
(11

كا

حيرعلىوأملموأصليالعالميرإ@لتهالحمد
سياأحمعير،حلقه

الدي@يومإلى@ديهواهدقلسهاترومروأصحا@،الهوعلى@مد

عاثهعلحمااللهأ-لعمهأعطملإرلعدأط
هي

الإسلاملعمه

@ح@شريعةلاظثامداية؟

الحرمرالريعههدهتصصحهلودئكا

وساركاتمسكلمرالميامةيوموالحاةالثلاحوالفو@5الدبفوالسعا@ة

الفويمكحهاعلى

وصال@هاأهكرامةعلى@طهسالمطحاءقدالإسلامأديحمىولاألأ

ال@وروصعها
يحدشأويسيحاعمادهاإطعىوحث@االلاثقم

لدلككرامنها
محر@بدونالسفرعروكاهالالأحنبيالخلوةعليهاحر@

دمالدقيا@@جعروكاها
مر@كلسههليهاطاسهء

القها@ساه

المواصوطهورصلساء

الحاهليةترنجترحنولائيرتكنليوقرر@وحل.عرفالك@ا

ا
@(-@

3(؟3ده@-،الاصه
ل@ا

ت
المطإطماه

لم@ماواس@
وكاهاصل@

8عددة@رسحري@و@(1) 13ر7ء7 ا@2/904/



-

ء
النم@انيةالغتارسوسانلال@

محاطتهمعدلالقولوالحصوععها،الأحافبالرحالالاختلاط

سححالهقولهكمايال@ماخة،و@علالطحر5ال@شة،لأسا@حما

كأحدلنال@تييانساء9
من

بالقولئخضعنفلااتق@نادالناء

ض-)وفادمعرقولاوفلنمرضققلبهليالذيفيطمغ
.(32الالهاهالاسه

ودرصرلامهايبالحتمةامرهاشماالتهوهصرهوصوالرصر@@@

الحمغقلو@وطهارةلهاالصيانةمندلكفيلماالحجا@،عيها
يدنيالم@نيزونساءونجاتكلأزواحكفلالنبيأيهايا9تعالى.لمال

اغفهرال@هوكانيؤدينفلايعرفىأدأدنىدلكجلابيبهنم@عيهن

متاغاسألتموفنوإذاسحاله.،قال5(59ا"،،لاصره-)رحيمالا

)صوفلويهن/لقلوبكمأطفردلك@حجالىوراءمنفألوفن
@الاسد@

رصيامتتلروقدظ.
الله

اللهلأهعدر
ورسه

الححا@إلىدادردله

سسددا؟دا@روفلقدسصالاطالرحالعروال@ز
امعرحسر

سلمه

رصي
حرجالايةهدهنزلتلماقالتعهاالله

علىكأنالأنصارناء

كةوعليهنالألشةمنالغربانرؤوسهن
وروقيلبسنهاسهد

حةطواسداودوألوأحمدالإمام
يرالم@أمعر

عائة
رصي

عهاالله

فإدا@خضاللهرسولمعمحرماتونحنبناوديمرالركبار@اكادقالت

جاوزونافإذارأسهامنوجههاعلىحلباكاإحداناسدلتحاذونا

@ا5كشفا



النسانيةوالغتادسسانل@له

ء

صيعائة؟المهميىوأم
وحلماوسلىثيتاالساءأكملهيعهاالله

كفضلالناءعلىعاثةلمجز@افضلالمصطمىحقها@ماقالوأد،،

والحراللحممووالترلد@االطعامسائرعلىالربد

لإحراحأمرلماجملا،الىأدتتوقد-
العيد،مصلىإلىالساء

@اللبسهاالي.-ض@مالحلاهيكور@لاإحداساالهبارسول

أرالحديثهدالمحيخدصوملمالحار@روا@حلباكا@امنأختها

ا،الصط،-روءعدالمعتاد
حرح

يأدد@رنملمحط-،إلااه

أسبا@منلهنوحمايةللقنةحبا@ءرءابعجربالخروججمم،ال@هرسول

ورحال@القرونخيرويعشنأسمعالحميعلقلو@وتطهيرآالفساد

منالإيمانأهلمنونساؤه
ي@والرالتهمعنالناسألعد

عاتلاصنى@دو@
رصيى

@اكادع@ا@التالمحه

نساءمعهفيثحهدالفحريصليالله-،رسول
متلفعاتالمؤماتمن

يوتهر@إلىيرحرنمبمروطهر
ا

م@يعرلر
أحد

العلر@ا@د@دمر

الديرالصحالمحة@ءعادةسثا@ال@ى5هالح@أ@عا@الحديتمدا

وأكملهاوأدتاأحلاقاهاأعا،5حل،5ضكأالمحهوأكرمهاالقرودحيرهم

هملحيروأعمافمكهمسله@الصالحةالتمدوةلهمعملأ،وأصلحهاإيمالا

يلىلعدهمى@



 



النسانيةوالغتادسالاسانل

منكرةأمور

ء

هداعلمإدا-تئ
لمعلهماأ-لير

لعصر
مرمادهدالاء

الت
لالريهح

@ارطوإسالحجا@أمرووالتاهل

هر
لى@لا،

سوا@للاوحهروحر

السل@عليهولماالرعيةللأدلةمحالصأمرمتعطراتمنحملات

اولاةعىفوالهلح،المط
مر

وكأطالعلماءا

م@يملكهوماومقدرته،طاق@هحسصعلىكلإهإقراوعدءتعييرهالحسة

علىالاءوحملالمكرمداإلىصرنؤدقيا@تىوالأ@سا@الوسائل

يراحمرلاوأدروالوظالحتممةللميلسسوأطتر،وال@التحح@

الأسواويالرحال

لأة

صعالرماد؟هداوا@سحدتنعاالتيالمفكرةالأمورمر
ممة

@صللعروس
اتالساوالاءسحمرةروحخاإيئيخل@مالساء

حمرورمماالصرحك
معه

ع@
ه

م@
حالأهسه

السلهداوطالدييهوالعيرةالليحمهالمطرةعلى@وقيلمجىولاننة

الأحالصحالوتمك@الكمير،المسادص@
مر

الماتاتالاءماهدة

دلكعلىيزت@وماالمترجات،
دالواحصالوححمةالعوافم@



4
النسانمةالغتار@دسانلاله

مماالساثية@للمحمطوصيالةالمحةلألسا@حسماعلحةوالقصاءدلك

المطهراكهعيحال@ص

أل@وإق
يتق@الأدوع@ههااللادهدهوالمسلميرإحوايىحمعح

ماكليحدرواوأرلمىء،كل@شرعهوسلترمهاالله،
حرم

علبهم،الله

لرصىالتماشاوع@هها،الأعراسوالمساد@أسا@يخعدواصوأر
وعقالهسحطه@لأ@وتحطوتعالى،لسحالهاشه

ادالكريماللهواسأل
يصر

علا
كتاسهلاتحالمسلميروعى

المس،سصلاتم@يعصبماوأدقي،ليهكد@مكوالت@الكريم

والاطلاتاعهويررقاحقاالحقياىوأدالممولمر،شهوا@والاع
م@ول@ح@إلهاحتاله،ويرإقاطلا،

وصحمهوآلهمحمدلياورسولهعدهعلوساركوسلماللهوصلى



النسانيةالغتار@فى@مانل@ل@

(1)وىلفتاا

ء-

س
فئةهناكا

علىحىالشعبيبالطتيعالحونالنلمرمن

اسمكاكتصليقالأحدهمإلىأتيتوحينماكلأمهم،
والدتكواسم

بكذامصا@إنكلهيقولونالشخصيراحعهموحينماغدا،ر@جعنائم

ال@هكلاميتعملإنهأحدههويقولوكداكداحكوطوكذا
لي

إليهم؟الدها@حكموماهؤلاءمثلفيرأيكمف@ا@ل@لأج
،1

ألهعلىلهوديىعلاحهوا@لأههدايعملكادمر

زيحولاكماعدهالعلاحيحوهللاالمجاتعلمدعيويستحدء

هداوبمملى،اليلقولسؤاله،ولاإلبهالمحيء
@امنالاسمر

فسأل@عرافاأنى
مسلمأحرحه@اليلةأربعبرصلاةلهتقبللمسيءعن

والعرألرالكهادإتيارصال@أحاديتعدةوكلغ،عمهونت

كاهاأتى@امرمحئ.ولصديقهم؟؟قالس@االمع@واليىو@لسحرة

علميدعيصكل5@المجممحمدعلىأنزلب@افقدكفرب@ايقولنصدق

بال@فل@ا.ادءنحلىة(1)
ة(الدس)ك@ا@لا\



-

ء
النسانيةالغتاوس@سانلهال@

سزاوالاشوالتحط@طا@الوثاوالحصىصردىاستعمالد

صألهعلىدليلدلكلكلأقارلهاسمأوأمهواسماسمهصالمريص

وتصديمهمسؤاهمع@حح@،اليكىالديروالكهاسالعراير

رعمهاوإدعدهم،العل!ومرسؤالهم،ومرم@مالحدر@الواحص

مرلأرسالقرآثيعالحودأكم
علر4والحدالاطلعاثة

أحذاعر@مرعلىوالوا@يفولود@ممائصديقهميحور
أثمهم

ي@ير

مرالأمرولاةإلىامره
للدكلواميئاتومراكرواالقصاة

اللهحكمعليهميحكم
ودسالمحعمسرهمالمسلمويسلموحتى

دتهإلا،قهةولاحو@ولاد،المتطوالمحهلاطلالاس،اممالواكلهم

س
جرءم@عينامقررحفطابخككيةفيالطالبكنص2

فهلالئهريةالعاثةموعدمعالاحتبلراتموعدبأتيفأحياناالقران

يص@
لا@،أموحمظهاورقةعلىالسورةكتابةلنا

العلماعقوليأصحوآثفراعةوالعساءللحائمريحوش2ص

سرلدوصلكردلكعراليعلىيدلماتحوتلعدم
وهماالمصحص

@يهاكت@الئيالورقةوهكداوشهه،طاهرك@و@لحائليمسكاهأد

دلكإلىالحاحةعدالقرآد

صحبعحديتديهوردلألهيعتسل،حتىالقرآديقرأدلاالحمصأما

مدتهلألأثالحصعلىوالممساءثصرا@قاسريحورولاالممع،علىيدص



النصانيةرالفتارس@لاسانل

5

يحيسرفإلهالح@لحلا@تطول
يمرعحيرمنوقتكليالعحلله

موج@م@
التوديقوليواللهالحنالة،

س
النوممنأصحوبعدمااحتلاماأفكرالأحيانبعضفي3

ناأفتولا؟أمالغلعلييجبهلالاخلاملذلكأئرأيأرىلاولكن

3جزا
خيرص@ا@ته

هووالماءوحدإداإلااحتلامارأىمرعلىالعسليح@لا.3ص

الماء@اجمه،اليلقولالصي،
م@ديكوالعلماءادومعاهالماء@امن

روحتهحامعإدأماالمحنلمحقوالعلمأهلعدوهدأالصي،ماء

يحرحلمو)دالضلعليهلإن
الختانمقإذا@اكجده.اليلقولالماءمه

صحيحهوملمرواه@ا.العسلوجبفقددان

ج@وفقدجهدهاثمالأربعثعبهابرجلرإذا@اجملى،وتال

@اينر@أ@اوإنصحيحه،لىصلمرادصحتهعلىمتمق@ا.@لفسل

رصيأن@عرالصحيحيروفي
الأنصلىيةسليمأمأدعه،الله

رصياس@أموهي
لااكإرأاللهيارسولقالتع@ماالله

صبشحي

هيإذاغلمنالمرأةعلىفهلالحق
دانعمجم@،الىدقالأاحتلمت

الماء@ا.رأتهيإلمحا

عدوالساءالرجاليعمالحكموهكدا
ليوواللهالعلمأهلحميع



الن@مانيةالغتارسرالرسانل
-

ه

أربعينقبلوتحجوتصليتصمأنالنفساءللمرأةيحوزهل:4س

طهرت؟إذايوما

لروحهاوتعتمرويحلوتحجوتصليتص@مأنلهايحوزلعم4-

وصلتاغسلتيومالعثرينطهرتفلوطهرتإداالأرلعيرووط@ا

كرهالهالعاصايىعمادسصيروقومالروحها،وحلتوصامت

أدتهرحمهمنهاحتهادوهوالتزيهكراهةعلىمحمولدهودلك
ورصي

عه

عليهدليلولا

لاألهوالصوأ@
لإديوماالأرلعيرقلتطصإداذلكلىحرح

تعترهأكالالصحيحالأرلعيرلىالدمعليهاعادلإدصحيحطهرها

وححهاوصلانهاالطهارةحالوصومهاولك@الأرلعيرمدةلىلماشا

كله
صحيح

م@شيءيعادلا
الطهارةلىوقعدامماذلك

أخيبأنهعلما3لاأمصلهأهلالصلاةيؤلمح@لاالاكرأخيس
فقط؟أومن

-
0
ليفوأصحفيأكركمراكافرمتمداالصلاةيتركالدي5

عندفهوكالرل@هاحاحداكانفإنلوح@ها،مقراكانإذاالعلماء
جميع

تركوالركالكفروبيرالرحلمحلى@ابيرالىلقولالعلمأهل

والسلام،الصلاةعليهولقولهصححهفيمسلمأحرحها.الصلاقا

وبينهمبينناالذيالعهدلا
الإمامأحرحهكفردا.فقدتركهافمنالصلاة



النسانيةرالفتارسانل@لر@

ء

@ر@ر@-ا@الحطولأرصحح،لإسنادال@روأهلأحمد

عححمء؟ر؟كمرهوالإيمار@كادالعلمأهللإحمحوله؟ولر@
@رص-

الأ@ولاةعلىدالواحصالحاليركلاوعلىتهاوتا،ئلىكها
ا@سلصر!مر@

دلكوالوارثةللأدلةفل،وإلاتدلإدالملاةنلىكب@ميهاأد

إلىيتو@دع@تهسه@وعدم!ومقاطقهةالصا،لاركهحرح@وال@

اذ
م@

م@وتحديرهالحقإلىودعوتهماصحتهوحو@مم@لث،

ةالصا،تركعلىالملاهتة@العقو،
لعلهوالاحرةالدسياي

الله@مبيتى

للريةالمرأةتقتنيهالديالدهبوالركاة@بهل6

لتجلىة؟وليرفقطوالاستعمال

حلييالركاةوحوهي6بر
@كرولمالص@للعصإداا@ء

إداالركاةدهاتحصأكاواالعلمأهلحلا@لتحلىة

يهولصاللمدلمصكاتال@صا@:لوطغت

ونلانةحيهاعراحدهوممدا@ا،مظعرورالدهىولصا@

كادلا-السعوثى،الجيهئسبح
م

إلاركاةليهاللسدلكشل

م@قمتهاللعتإدامطلشالركاهدميهاللنحلىةنكودئن
أوالدمص

@هوال@مصهنصا@أمالصالا.@لفصة
@رومقدارهمت@مالاوأر@عورمائة

م@الحلىكاردإديالآ"وحمرنستة@لدراهم
دلكأفلالكلصه



-

ء
النسانهةالغتاد@دسانلالر

قيمهاللعتإدأمطلقاالركاةدميهاللتحلىةسكودأدإلاكاةدها@@لمر@

المصةأوالده@@

سرافيوةالرحطوحو@عىوالدجل
للسرالمعدةوالثصةالدمى

زكاتهايؤديلافضةولاذهبصاحبمن@اماع@،الىقولعم@

كارإداإلا
يوم

لهصمحتالقامة
نجهبهالمحيكوىنارم@صمانح

الحديتاوظهرهوحبة

عداللهوحديت
س

ع@
رصيالعاصر@3-

امرأةأدع@ا@االله
أنعطبر@ا@قال@مر@رم@اسحهايدووبقي،اليعىدحلت

الفبامةبو@كمااللهيوركأدآيركاشا@الاهدا@ا@الىركاة

@اورسولهل@ههماوقالتفألقتهمانارمرسوارين
والائيداودأسواه5

؟

سلمةأء
رصي

دهصأوصاخاستلركالتأ@ع@االله

طلتت

سو@ص
@اماكو@المحه

فيصلزكييركىأدبلع

لح@كلتى،لهايقلولىالحاكموصححهقط@والداسداودأ@رواهلكنز@ا

ث
اركاقاالحليؤ@الي@قالأدهجمر،اليعرروىوماركاهالحا

الأحاديتولاالأصللهيعارصرأ@يحورلاصعب@صحديتشبو

ال@وشيوليوالله؟خحيحه

س
@لهورفينيفال@الاسمنالكثرأنالحمغوير@أرى.7



النسانيةالغتاوسسانل،اله

ء

عدويطلبود
طا@بعمرإلى@ة@ة!@ي@بالعباكمترويجهم

حرام.،أمحلالتؤحدالتيالأموالهدهفهلالأحرى

عيلادلكالماوو@عدء5نخلبله5تح@ميفاوو@؟7-

عثهعىوحرصاواولهبا،لكو-دةالواشال@5لأحاديت،

-@جوص*@لأ@واقي@اك
سء

@

@

زصزلدذنحهمى@ص

إلاحدطا5أةاطؤللدلكلىلهم
لا@صاتءطصلهصهطلأها@

لمر
قد5أشص!@؟@ب@دلكض!وإ-بئ،يعوثلا5الت

عباثكممنوالمالحيرمكمالأيامىوأنكخوايسحاله*اللهلق

اللهئعهخفقراءايكو@إنوإمائكم
م@

هفصله
(32سهو@-)

سش@،وشاد
سىحدسى

إصر
الصداث@اح@@@الحه

وصححهددا@ألهحهأص@اأيسره

ألما@،وفال
إ

@صداد
@

@شسخات@5أ،أححاط

حاتماولواقمر@ام،والا،ةالصا،عليهله
رهيحدشلما@حديد@امن

حه

احاط@ا@دثسااكيعلمهاصأ@إباهاعى

@-اتا،5مائهاليءتعادلدكأحىحمسمائهطساثه-روكات
ا،ط

ومهورنفربتا.
سانةسعادد@@عمانةساته

@
اللهتدق!5بخاتلا

هح@ةأسغاللهرسولفيلكمكانلقد"لىظ
-@)ص

@1و@،ؤص-

ا

دلص5واصسطءط-@ثعظاساشل؟التكالدصكالتركللما

ا@لأمةوكأ@والمكراتاخ@@للى



-

ء
النصانمةالغتار@وسانلاله

ود@اخالر؟للالمهوزوالاسوتاسلنصالس@عصمتوثلما

ا
م@إلاوالاقياتالئمد"

اللهشاء

@تيسصعككلالمسلمير@حمير@حصيحتي
وتهيلهال@كلا

مرالحدرك@والحدردلك،ووالتعاور
والحدرالكت@هة،لالمهورالمطالة

مرأيضا
ئكل@لاالتيالئرعةدالوليمةوالاكتماءالولائم@الئكل@

دالسحةللتمسكوو@قهمحمغاالمسلم@حالاللهأصلحكت@هاالروحيى

لتيءوكل

صر
أوالمدرسةإلىتذهبأرأرادتإذاللمرأةيحوزهل8

وتحرج.،تتطبأناروالحر@الأقار@يارةلرأوللمستثمى
وتمرولالاثىمحيمإلىحروحهاكادإداالطي@فمايحور8ص

الرحالليهاالتيالأسالاقإلىلطيصحروحها،أماالرحالالطريو

معناتثهدنفلابخوراأصابتامرأةأيما@ايئ،لقوليحورللا

ولالطصحروحهاولا@@دلكووردتاحر@لاحا@يتو"العتحاء@ا

كالماحدالرحالومحامعالرحالطريو
مر

يحصكماكاالمتةألسا@

لاوئيرنكنفيلأوقرنوعلاحآلمولهالرح،م@والحدرعليها

@ا@لاساه)س@الأولى@الجاهليةترئجترجن
إطهارالترحومن.(53@لأ@هص

وع@ههماوالرأسكالوحهوالمحاسرالمعاتر

س
صلةأقلى@يخهاوليالرياضمدينةفىحالياأسكنأنا.9



النسانيةالفتارسو@لريمانل

ء-

حدا،قريبةوبينهمبينيالقرابة
وزو@اتلتيط)بناتبيهموم@

وتقبيله@عليهرباللامأق@أرورهموعدماأع@مي(وبناتأع@مي

منأتضايقوأناكاشفات،وهنمعيويجلسن
بأنعلمايقة،الطرهده

العالة.،هدهوقولكملماالحنو@،ماطقأعل@فيمنتنرةالعادةهده

حراال@هحزاكمأفيدوقأنا@،أفعلوماذا

للتمل@هطةسة@@الطهده9-
لك5لا@ور@غ

ساتوعمكولا@أعمامكروحاتلأدمصاشحتثرولانفمبلهر

لاوأ-عحكيحتدسأرعليهر،شمح@لكمحارملسرونحوصحالك

ماغاسأقموفنوروإذا@سحالهاللهلقوللك،ريته@يديي

لموقلوكنلقلوبكمأطصذ@كمحب@وراءمنفألوفن
ا-سا@9-@

كللىواحئعمالآيةوهده

حاصة@افال!
لاداط!لفوله@ر

زيديفولاالساء9حقرو

الا@13()صرإهئ@وقهق؟

دلات؟@هؤلاءمرولص

يكأع@وروحاتحالك
دمعى

اوت@تمدثرلابمامخ@@هرادعل@ك

،5

وسرالعلما@قوليأصعوههرع@

ب
سورةلىلسحالهعليه؟قال

اباءأوابائهنأوفبولتهنإلاينتفن

صاحيات
@

ضعمكلات
تط

الواحص5محارمه@،لستأسك

يعدر@ال@متوفهاءعليه@



4
النسانيهالغتار@وسانلالر

سلكلامعليهر،ئسلمأدويمميدلك،والترعحكميعلمم-؟

-

5نح@حار- الاي@ددلاسرل"@حه@1

اللاتول"
أصافحلاإني@اقالتصالحهأدا@وأةادتلماب،@

ئةطولئولالناء@ا،

رصي
يدجمى،الهرسوليدمتحها@اما@اطه

عمائةعرالصجحيروتتيلا@ابالكلامإلايايعهركانماقطامرأة

رصي
لرصمرادصوثمعثلما@فالتأ@االإلكقصةوسهاالله

أدعلىدلك@دلالحجا@(قبلرايىقدوكانوحهي)حمرتالمدطا

أحوالا@هأصلح@الحطالهللعدص:وحوح@ون-@ص@-الاء

5الملمير

الو@يؤلى@واللهالديروالث@مهمحهم

س
أكت@أديحورهلالمملكةحلىجإلىممرنااودكليا"

والدتيلأنيعرفناأحدولاللدناعربعدنالأتاالححلىوأرميوحهي

كصعلىيحر@أنعلىوالديومحرصرتعمل
لأكموجهي

إليهم؟الظرألتأنيوحهيأعطيعدماونبىيقر
1ص مرلالع@@كلك؟شحيالا0

دالكملى؟السئوروسا،الاء

حالالرعرالححا@يحصللالململإ،دلا،@دلكيحوضلاححما

لألهأشدالكملىعنوحولهسلكمزا،أومسلميىكالوااءسهلأحاس

الديرالوطاعةلع@هكولالكمحوشولاالله،معميحر@كلهإيماثلا
ايىكتالهلىيقولسحانهواللهورسولهاللهما-@ءوت@ى@همالا"



النسانيةوالغتادسسانلاله

ءحص

ححا@ورأءمرفسألوفرمتاكاسألتموفن@لإوإذاالأحرا@سورةلي

@وقلوسلفلولكمأطهردلكم
لاء35(ص.@ا@5)ص

الاءححىسمثلاالح@الايهمدهولىوتطلسحالهلير
عر

رالوسورةا@سحالهوقالالحميرلقلو@أطهرالمحارمالرحال

أرإلىنمروحفن!ويحمطرأبصارهرمريغصصنللمؤماتوقلئم

اباءأوألائهرأولعولهنإلارينتهرئبديرلإولاسحالهلال

(31الاسها-اه)سوصل!بعولتهن

س
1 ال@اءواحساموحوهوالرحالللمرالطرحكمما1

أوال@ماأولودالتلي@رشاضاتعلىوصةالمعرالمغ@اتأوالممتلات

الورق،علىالمورهأو

-1 والايهحماالمخهدلكعىهتلمابإليمابحرم1

منيعمواللمؤمنجىكأقلتعالىش@لهصى@الهسورةصلمة

اللهإدأركى@ممدلكوحفمفرو@مظواأبصارهم
يصنعور@بما@ح@

(-".-@
@

(@-
1 3

1

5اتكأاالحموا@ءتعم

س@
اوا-

ع@لاأوالتلثارضاشةد
@

دلك

1س 3@والساثثت@-الخدممقابلةحكمما2

حكموو@يعت@هوهل

تطلىوالدتيبأنعلماأحافا
علىأصعوأدالحدمأمامالحروحمى

هدايحوزفهل@اإشلى@@ارئيم
معميمابعدمأمرناالديالخي@لمحيننالي

اللهأوامر
وجل؟عز



النسانيهالغناو@وسانلالا
-

ه

1ص يحىالرحاللثهحكمحكمهمادموالحطئوالى2

اصولكلالحلؤولالمماالسث@وريحورولاالمحارم،م@ليساكالاإداع@ما

ئالئهما@االثطاندإنبامرأةرحليخلون@الاالى@سلقولمحما،

وحو@@الادلهولعموم
ومحريمالحح@

ال@
لع@رالسثورت

@

"

لاولمحارم

اللهمعاصىم@سىءعيرها@ولاالوالدةطاعةتحور

س
1 وافألا:انمرلفيزوجتيلإعانةحا@هةأطدبعثت3

ملمةبوجدلانهبالمراسلة
ريحوثهلمهالحادمةأريدالديالبدلي

مسلمة؟غيرحالمحمةأستقدمأن

حا@مهاستقداميحورلا.13-
مسلم،عرول!@صسلمهعير

السيلأدلعرليةالحريرغ@لىمسلمعاملولامسلم،عيرمائؤ*@5
-

وامرمهاوالصارفاليهودحراحامرب@ح@
الا

ملمإلاديهايث@ى
مرالمتركرحميعلإحراحوالسلام،الصلاةعلهودالهعد@

هده

ةالحرب

وعلىحطررلاءالرحالمرالكمرةاستقدامودلأد

معلوحىأولادهموترسيةوأحلاقهمعقالدهم
سحالهدلهطاعةدلك

اللهوالمساد،؟لركلمافىوحسمالمج@،لرسوله5
ديقالتولى@

ص
1 تريديبمنيهز@ءصماهوحكم4

الرعيالححا@

حههاوكمها؟وئعطى؟



النسانيةالغتاوسو@لاسانل

5-

يعةدالثرتمسكهأحلم@المسلمأودالمسلمةيستهرىءم@.14-

شرعيااحتحاتاالملمهاحتحال@@دلككارسهاءكالر@هوالإسلامية

عره@أم
عدالهرواهلماا

رصيعمرس
تموكغروة@رحلقالعحماالله

ألسةأكذ@ولادطوداأرع@هؤلاءقرائامتلرأيت@امامحلسلي
لاو

صأحس
رسوللأحرنمالوولكك@اكدل@رحلشقالاللقاء@ا

عداللهلمالالقرآد،لمجلا،؟لرلاللهرسولدلكللع@اجممالله
عمرلر

يقولوهوالححارةتكهجمر،اللهرسوللاشةلحقصمتعلقارأيتهوألا

كاإلماالهيارسول
أبالته@يقوله،جماللهورسولوسلع@لحوص

)ص؟محرمير؟لإكانواحنىوآباط@
أءهاستهرلحعل(66@د@الاطيه@ه

لياعلىاللهوصلىالتوديق،ولالتهورلولهوآياتهلالتهاستهزاءلالمؤمير

وسلموصحمهوآلهمحمد

والالتاءالعلميةللحوتالداثمةاللحه
(1)

2سرالإسمبة@لح@ثمحلة(1)



 



النسانيهالفتار@وسانلالا

5-

الفهرس

الصفحةالموضوء

وخطرهالترحا-

1عملهمدادلىللرجلالمرأةملىكةحطر-2 7

3والتعليمالاحنلاطحكم-3 1

3الاشدائيةالمرحلةلىللأولادالاءتعليمحطورة-4 9

4مهاالنحديريحصمكرةأمور-5 3

للاء94نلىي-6

الح@94واستحدامالعلاحرالتدحيل"

5للقرآنوالمساءرالحائصرالحصاءةحكم* 0

5الاحتلاملسبلالاف* 1

5الأرسعيرتمامقلوصيامهاالمماءصلاة* 2

في

5عمداالملاةتركحكم 2

الحليركاةكم
5 3

الكصء55لايردالخاط@*



ه
النسانمةسوالغقا،الردانل

كللا
متعطرةالمرأةحرو@

الأقاربعلىالكشصحكم*

البلادكلفيواجبلحجابغ"

الرائيدالممثلاتإلىالطر*
السائقأمامسافرةالمرأةظهور*

المسلمةغيرالخاثمةاستقدام*

لالححابالاستهزاءحكمح@

@ا@كلصللثيذ@م@لمر@بممنةثيؤ*:

@لحمم-
للح@+6@لقصيماول@"

5

9ء



 



يلىع@ال@زبرسل@حشتحتص@@عتر-حلالراص@@فرص

لرط(1)لقط

وصردعولهعدالوه@حصدس@مه.لصا@معالمحمعإملاتعوامل
له

بلاإلهلالادسالإب.أموألىمحاعرةالطحاولة.علىايعيق.

ساثىلالركردمر@لىها@أدالملمير.واحىلم.الم@عمل@لل@.

تاثحرمودرساثلصححة.العقيةالإللام.اأركاد
والمم.الركاددي

المؤميرن@ق@لأت.لمامهالمهمةاللووسالصلاة.لىائلردنتر

ليثلر@تلاتالمكر.عروالهيلالمعرودالأصوحو@والمؤمات.

يهمةالعلم.طادمولة.@ر@ا@ايحليرصال@ح.ايحديرص

لهالووحو@الأحلى.محمهالمولر.حكمدىالممدالحوا@الى.علاه

إلى@لتة

دريا(2)لسعرا

توحدالرلول.لهالعملووحو@والةلالكت@الاعمموحو@.

لمادهوماالمرسلير
موالإللامومحاسها.ةالإسلا@النربعهالكمر.س

لعصصأ@لةالأحولةالإسلابة.الأحلاقلواه.لمحيىلهيى@لف@ثب@

مثمةتاوىوالمحاهلير.@طهاد@ملأهله.وئحلاقالعلمالعقية.ساثل

ليهرسوالإيماحابحمبئلالملاة.تعلقمهمةتاوىلععبفىتعلة-،

والعمر@الححمالل
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