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 وصحبه   نا حممد وعلى آله  الم على رسول للا نبي  الة والس  هلل والص   احلمد   ،حيم  الر   محن  الر   للا   بسم   القارئ:
 :راسة الفضيلة""ح   يف كتابه   -هرمحنا للا وإي  -الشيخ بكر بن عبد للا أبو زيد  قال، أمجعني

 احملارم وعلى نساء املؤمننيوجوب الغرية على ؛ األصل العاشر
هللا  رية هي: ما رك به  فور واالختالط، والغ  ج والس  التب   ياج املعنوي حلماية احلجاب، ودفعالغرية: هي الس  

 خلق   رية يف اإلسالموغادر، والغ   م  ر م    كل     ن  رف والعفاف م  والش   روحية حتمي احملارم   ة  قو   ن  م   يف العبد  
ة ري  غ   غار، وإن  ي   املؤمن   هللا يغار، وإن   )إن  : -مى هللا عليه وسل  صل  -مشروع؛ لقول النيب  هاد  ، وج  حممود  
 متفق عليه. (هللا عليه   م  ما حر   أييت املؤمن   هللا أن  
 ن  )م  لفظ:  يفرواه الرتمذي، و  (فهو شهيد أهله   دون   ل  ق ت   )م ن  : -موسل  ى هللا عليه صل  -النيب  ولقول  
 فهو شهيد( ضه  ر  ع   دون   مات  

هذا  على توارث   منها، وابعث   هك، أو ي نال  ت  ن   ت    أن   عظيم على تنمية الغرية على احملارم   ابعث   فاحلجاب  
 ، وغرية  عليهن أوليائهن ، وغرية  هنوشرف   على أعراضهن النساء   راري: غرية  والذ سر  لق الرفيع يف األ  ال  

تها وطهارهتا ولو بنظرة ف  كرامتها وع    رح  ا ي   ب   دش  مات، أو ت  ر  احل   نال  ت   أن ناملؤمنني م   على حمارم   املؤمنني  
 إليها. أجنيب  

ولذا  عليهم. رية له  وال غ   يف أهله   و الذي ي قر  وه ،الغيور: الدي وث د  ايثة، وض  الغرية: الد   د  ض   وهلذا صار  
فيس للشيخ هذا البيان الن   احلجاب وإىل الدايثة، وإليك   ك  ت  املوصلة إىل ه   ر األسباب  املطه   س د  الشرع  
 .رمحه  هللا تعاىل. أمحد شاكر

 رمحه للا، طويل وال شوي؟ ،إىل هنا الشيخ:
ة على الكرامة وعلى مي   عنها ابحلرية ي عب  كما مسعنا الغ    ،ال إله إال للا ،رمحه  للا ،أقول أنخذه ابلتدريج

تؤتى  أن ته  ري  عاىل يغار وغ  وللا ت ،ال قلياًل وال كثرياً  ضه  ر  ع   ابنتهاك    يرضى اإلنسان  وهو أال   ،الشرفرض و الع  
ة ري  غ   ن  م   أتعجبون  ) قال: ،ابلسيف لضربه   على امرأته   الو رأى أحد ه  د أن  عا قال س  ومل   ،واملؤمن يغار ،ارمهحم  

 .(من   وللا أغري   ،منه    ألغري  سعد! وللا إن  
محاية للعرض  ،الشريعة أبحكام   رض والكرامة والشرف، وهلذا جاءتي نتهك الع   أن غضب عن ،غرية
يها زها ويقو  عز  ي   واإلسالم   ،الناس طبعاً  يف بعض   األخالق الكرمية تكون   ن  وهي م   ،رف ابلنسبة للمرأةوالش  

 ت ه (تزن أ م   أو أن   ه  يزن عبد للا أن   نم   أغري   )ال أحد  : -عليه الصالة والسالم-يها قال نم  وي  
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م، كان هذا يف املسلمني ويف العرب قبل اإلسال  ،ل  ص وقتقل   دق وال يزال لكن ،وكان هذا اخل ل ق يف املسلمني
ملسلمني إىل ا ب  ر  هذا االتصال تس ا صار  مل   ،لألعراض مة  ر  ار الذين ال ح  لكف  صال العامل اإلسالمي ابات   ولكن
 أن   ،رمال حم   ب   تسافر   ن  أ ، تشاءن  تذهب مع م   أن   أبهله   الرجال   ن  م   فال ي بايل كثرير  ،ابألعراض االهتمام   عدم  

حىت  ،تمي   ،ريةت الغ  فهو مي   ،ال يهتم لذلك وال يغار ،األجانب وعن جسدها أمام   ،زينتها عن   ف  ش  ك  ت  
بعضهم  وصاروا يرقص   ،ورجل آخر وامرأته ،رجل وامرأته ،ا اجتمعوام رب  ذكروا أن   .. بعض الكبار ذكروا عن  
 !امرأة هذا ن  وهذا م   ،امرأة هذا نهذا م   تمتع  س  وي   ،مع بعض

ختالط الذي ي دعى إليه، رية، هذا االالغ   موت   آاثر   نم    أثرر سهيل يف االختالط إال  والت   وما دعوة االختالط  
رية على ملوت الغ   هذه آاثرر  كل  ودراسة الطالب والطالبات   ،عمل املرأة مع الرجال ،يف األعمال الرضى به  
 .احلرمات

أسوأها  ،والديثة ميكن تكون درجات ،الغرية كما يقول الشيخ هي "الديثة" هذا غيور وهذا "ديوث" د  وض
أو ال  ،أو ميكن يزعل ،عادي يكون ميكن ،يعن ال يبايل لو زنت امرأته   ،يف أهله    واخلىنالسوء   قر  م ن  ي  

 رج  ا ت   وإىل حماسنها ومفاتنها؛ ألن   ابلنظر إىل امرأته   األجانب   يستمتع   أن  ذلك م ن  ال يبايل  يقول، ودون  
حيث النظر  نعلى األقل م   ،استمتاع زوجها با نا أكثر م  ب   تمتعون  س  ي   األجانب ولعل   ،جةإليهم متب  

مع  مع الزمالء فتعيش   عةمتصن   ،هيئة  وهي يف أحسن  إال  عملها ا ال ترج لفإن   ،إذا كانت تعمل ثةواحملاد
ترج  إذا أرادت جار ،ا جاروهذ ،يعن ال هتتم له  تكون عادية  ة ميكنالزوج دنا ع  زميالهتا، أم  و  هازمالئ  
 ،رهاع  ح ش  ل  ص  ل وت  وتتجم   ،ترج بيئة حسنة أن   بد  ا السائي أو عمل فإن  ترج حلفل ن   إذا أرادت ،املرأة

  ن  تعمل م  س  وت   ،وتلبس املالبس الالئقة ،سهاف  ح ن   ل  ص  وت  
 
ح يف ب  ص  هناك عمل ت   يكن إذا مل لكن ،ناتحس  امل

 .هذا هو اجلاري ،بيتها عادية
سيما يف اإلعالم كما  تذهب وال ،يثةالد   ن  قدر م   ده  ن  مع الرجال هذا ع   تعمل امرأته   بايل أنفالذي ال ي  

وتتبادل الكلمات الرقيقة والضحكات، فالذي  ،ل الضحكاتاد  ب  ت    ،تبادل الكالم يعن هناك ،تسمعون
 افظ  الغرية اليت ي   ،ريةلغ   اعنده   ليس   ،قدر من الديثة عنده يكون ن  أ يف مثل هذه األعمال البد   امرأته   تعمل  

أو  أو الزوج ،الشر    فتاح  م  هذا هو مبدأ و  ،الرجال مع   تعمل   أن   المرأته   الرجل   وأصاًل مساح   ،تها على امرأب  
الشيخ  ، اقرأ بيان  ال إله إال للا ،كذلك  يف حميط الرجال تعمل   ب الذي يسمح ملوليته أن  األ ،أيضاً  الويل

 ..شاكر
هذا البيان  احلجاب وإىل الدايثة، وإليك   ك  ت  املوصلة إىل ه   ر األسباب  املطه   ولذا س د  الشرع   القارئ:

ن )ما م  مرفوعاً:  -رضي هللا عنه- عند حديث أيب هريرة -رمحه هللا تعاىل- النفيس للشيخ أمحد شاكر
محه رواه أمحد، قال ر  اجلنابة( ن  ساهلا م  ت  اغ   ل منه  س  ت  غ  حىت ت    هللا هلا صالةً  للمسجد فيقبل   بتتطي   امرأة  
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تها املرأة املسلمة هذا املسلم، وانظري أي   ها الرجل  )وانظر أي  ما نصه:  هللا تعاىل يف حتقيقه للمسند
ا ال ا، أن  لعبادة رب    املسجد   بة تريد  طي  ت  املرأة م   يف خروج   -مى هللا عليه وسل  صل  -رسول هللا  ن  م   التشديد  

 الطيب. أثر   اجلنابة، حىت يزول   الطيب كغسل   ن  تغتسل م   مل هلا صالة إن بل  ق  ت   
 إىل اإلسالم   تسب  ن  ن  ي   ، وه  راتاعاجرات الد  كات الف  ان املتهت  ر  ص  ع   نساء   عل  ف  انظر إىل هذا، وإىل ما ي   

عمون ز  وعلى بديهيات اإلسالم، ي    على هللا وعلى رسوله   ار األجرايء  ج  ساعدهن الرجال الف  زوراً وكذابً، ي  
اللهو  وأماكن   ابغية، وابختالطها ابلرجال يف األسواق   املرأة، وخبروجها عاريةً  بسفور   ال أبس   مجيعًا أن

لمية، ونا ع  سم  م عليها السفر يف البعثات اليت ي  ر  ي   اإلسالم مل   أن   مجيعًا فيزعمون   والفجور، ويرتؤون  
 السياسية.  املناصب  تتوىل   هلا أن   وييزون  

هللا  اليت أمر   عوراهتن   عن كشفن    والطرقات، وقد الفواجر يف األسواق   هؤالء   انظروا إىل منظر   بل
صدرها  ثدييها، وعن عن فت، وكشةكتهت  نة م  ها متزي  رأس   عن كشفت  ها، فرتى املرأة وقد  رت   س  ب   ورسوله  

 .هاوظهر  
تلبس  وقد   ،ظةالعورة املغل   إال   ، السوءةعري عرياًن ما تغطي إال   ،أعوذ ابهلل ع ري ري يعنع   ،ريع   الشيخ:
 ..تبدوضيقاً ف

ا حتتها، عم   ف  ش  شيئاً، واليت ت   رت  س  إبطيها، وتلبس الثياب اليت ال ت   طيها وما حتت  إب وعن القارئ:
تحي س  وال ي   ،تحني  س  ال ي   ،رمضان شهر   بل إننا نرى هذه املنكرات يف نار  هلا،  مظهر   يف أمجل   هره  ظ  وت  

 الرجال. ن  م   هللا إايهن   م ن  اسرتعاه  
 ،د ر  بت وم ر  نت قد لكن ،طبعو قة يف املرأة ل  يعن خ   ،أصل احلياء  ف وإال   ،املرونة أساسه   هذا ... الشيخ:

ا هلا؛ ألن   احلياء   مترين املرأة على عدم  عوامل  أعظم   ن، والتعليم هذا م  صغرها ت رب   نم   ة احلياءل  ن على ق  تتمر  
ب ، تتدر  ق األصيل فيها كما هي عليهل  اخل   يبقىال  ذلك عندهايكون فال  ،وتالقي الرجالتذهب وجتيء 

 وتكون تلزم ، تكون يعن قابعةدعوة املرأة أال   ،قائمة رتث، وهذه دعوةر ك  ما ت   ،ما حتس ،د حلمهاب   ي  د ف   وتتعو  
هذا عندهم غري  [33]األحزاب: {و ق  ر ن  يف  ب  ي وت ك ن  } ، للبيت هذا سجناملرأة   البيت، البيت سجن، لزوم  

 .كم للا ورسوله  ح   ن  "حرج" م   يف نفسه    فيكونامللحد   ا غري  ، وأم  به   ا امللحد فيكفر  مرضي، أم  
 ث"يالرجال "الدايي أشباه   هم بل ،الرجال ن  م   هللا إايهن   وال يستحي م ن  اسرتعاه   ،حني  ت  س  القارئ: ال ي  

 .انتهى. أقول. !".ذلك: "أهؤالء رجاالً ونساًء مسلمون بعد   قل ث  
 .للا رمحه   ،للا املستعان ،يطول ،بس ،إىل آخره الشيخ:
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