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PENDAHULUAN 
Aku tidak tahu apa pun tampak mulai .. Dan setiap orang dari agama 
apapun .. Tidak akan orang atau agama dengan kepercayaan yang korup 
gastrointestinal atau penghinaan bagi wanita .. Fnowinhm cerah dan 
spanduk yang menarik bagi orang-orang itu adalah Guenallm untuk 
membuangnya di tempat yang tidak diketahui kuno .. Dan bencana yang 
kuno memukul mereka menggunakan suara intelektual di bidang bukti 
ilmiah untuk digunakan dalam argumen mereka didasarkan .. Di mata 
orang bijak bahwa para pemikir yang baik emosi atau hakim bahwa 
mereka keliru untuk korupsi keluar dari masalah atau tidak menyesatkan 
percaya hasil terbaik dan pendapat penting . 
Jika kita melihat ke belakang dan beberapa langkah mundur .. Kami 
menemukan bahwa perempuan di era Hammurabi dan hukum ternak 
yang dimiliki digunakan .. Dalam hukum bahwa pembunuhan seorang 
anak laki-laki lain ia harus mengantarkan putrinya dan membunuhnya 
atau dijiwai melakukan apa yang dia inginkan  ..
Dan hukum (Manu) Hindi tidak memberikan kemandirian perempuan 
dalam kehidupan apapun .. Mereka memaksakan pada mereka yang 
kehilangan suami dan ayah dan saudara laki-laki yang dimiliki oleh 
seorang laki-laki dari saudara .. Tidak diberi mandat Ordo di tangannya .. 
Dan mereka sering membakar dengan suaminya jika ia meninggal dalam 
api dan satu  ..
Dalam peradaban Yunani terkenal karena perempuan hanya jika Ghana 
dan korup ... Karena orang-orang Yunani tidak mengizinkan lapangan 
tidak di daerah ini ... Ini adalah kesempatan yang tidak dipanggil untuk 
bangkit dan ketenaran ... Tetapi telah diberi lebih banyak ruang untuk 
penurunan ... Dan lebih  ....  
Sangat aneh bahwa bahkan filosofi adil dalam era tahun terakhir 
mengecilkan hak perempuan sebagai istri dan menikah hidup dalam hak-
hak yang paling penting ... Sebagai contoh ... (Plato) bahwa filsuf besar, 



bukunya yang terkenal (sipil utopia) memiliki pandangan yang sangat 
aneh bahwa perempuan harus mengabdikan diri untuk melahirkan hanya 
jika istri, pengisian budak Alsrrari dan mengasuh anak ... Seolah-olah 
perempuan menyesali untuk menjadi seorang ibu, atau istri mengelola hal-
hal rumah tangga, pengasuh atau perawat anak-anak mereka dan 
membawa mereka dan Tazhm .. Dll, tapi kami telah membuat dalam 
pertimbangan Plato sebagai flip atau kawanan perempuan ini terbuka 
untuk ... Aku tidak tahu bagaimana ini adalah utopia sipil jika perempuan 
mereka begitu banyak?! Bagaimana adil adalah bahwa ia 
memperlakukan hewan perawatan setengah dari masyarakat yang telah 
melahirkan dan dilemparkan !.؟
Pada usia ksatria tidak dapat berkonsultasi suaminya atau bertentangan 
dengan nasihat mereka menyukainya .. Tetapi mungkin menikah dengan 
seorang pria yang tidak tahu untuk memfasilitasi sebuah kesepakatan .. 
Atau jasa sebagai perang politik .. Atau pujian apa .. Dll .. Dapat hidup 
yang paling indah cantik atau pintar atau cerdas dididik dengan seseorang 
Othagaf bodoh gila perang-nya perhatian utama, atau tidak tahu cara 
membaca atau menulis, hanya karena ia Faris, memperlihatkan kepada 
kehidupan dengan kejam orang bodoh nakal .. Sering mengalami 
pemukulan yang parah dan fisik .. Sementara dia pantas hidup yang lebih 
baik atas kemampuan terbang mereka yang  ...  
Bahkan pada masa ketidaktahuan di kalangan orang Arab, kalau 
manusia itu seseorang bayi laki-laki berdukacita Viidha perempuan sangat 
sedih dan menguburkan mereka karena takut malu, dan laki-laki dan 
perempuan turun temurun dimiliki hewan turun temurun .. Dan  ..
Dia datang ke agama Islam menyangkal semua ide-ide dan keyakinan 
sebelumnya menaikkan status perempuan dari selokan ke lampu .. 
Membuat hak untuk mewarisi setengah porsi seperti di atas, maka 
keberatan untuk menuntut kesetaraan Barat .. Pertama-tama: mereka 
tidak untuk mewarisi dalam iman mereka, keyakinan dan gagasan, tetapi 
hanya setelah kesulitan, seperti yang dinyatakan dalam bab puluh tujuh 
nomor yang anak-anak perempuan Zelophehad putra Hepher: ((dan 
terowongan di depan Musa dan Eleazar imam, dan kepada presiden dan 
segenap umat di depan pintu Kemah Pertemuan Qailat: Ayah meninggal 
di alam liar Bukan orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dalam 



jemaat Korah, tetapi meninggal Bouktiier tidak punya putra .. Mengapa 
menghapus nama Bapa-nya klan karena ia tidak mempunyai anak. 
Berikanlah kami pada properti di antara saudara-saudara ayah kami! 
Dawahn diperkenalkan Musa di hadapan Tuhan. TUHAN berfirman 
kepada Musa, mengatakan: kanan berbicara anak-anak perempuan 
Zelophehad. Vtattihn Raja berbagi di antara saudara dan ayah mereka 
memindahkan mereka berbagi ayah mereka, dll ..)) .. Jadi mewarisi, sendiri 
dan perdagangan dan memilih pasangan hidupnya persetujuan atau 
penolakan ... Dll .. Independen Fjalah agama Islam pada kehidupan 
mereka dan takdir  ..
Adapun (budak nafsu) yang mungkin memiliki apa yang disebut 
intelektual Barat Kfroed merasa bahwa perempuan alat kesenangan dan 
menyenangkan saja, jadi disebut untuk dekomposisi dari setiap record dan 
mempertimbangkan nilai-nilai sosial adat dan cita-cita dan ide-ide 
reaksioner hal-hal yang merugikan masyarakat, tidak akan 
menguntungkan dia ... Meningkatkan target untuk tidak manusiawi ini 
slogan-slogan dan membawa spanduk dalam menghadapi segala macam 
manusia dan bagian dalamnya, yang menargetkan orang-orang yang 
berspekulasi tidak jujur . 



HIJAB 
Sejarahnya : 
Jika kita melihat beberapa agama dan kepercayaan dan beberapa negara 
sebelum Islam, kita melihat bahwa jilbab adalah bahwa sekarang ada dan 
lebih militan daripada di agama Islam .. Sejarah membuktikan bahwa 
orang India dan Iran telah  untuk kerudung perempuan mereka 	��ا 
sebelum munculnya Islam dan keyakinan Yahudi menunjukkan 
kehadirannya dalam agama untuk sebuah garis keras hingga ketinggian 
kekejaman dan kebencian terhadap wanita  ..

Misalnya: jika Anda melihat buku (tiga tahun di Iran) untuk (saya 
Gubbio), di mana pandangan bahwa jilbab tidak terbatas pada wanita 
menutup, namun menyembunyikan mereka, terutama jika itu adalah 
sebuah keindahan tersembunyi dari mata, untuk aman hidupnya suami 
dan presentasi  ..
Katakanlah (Will Durant) dalam bukunya (The Story of Civilization :( 
)Hal itu bagi perempuan di tempat Persia pada zaman Sam Zoroaster 
sebagaimana biasanya para veteran akan di antara orang-orang yang 
terang-terangan kebebasan penuh wajah) .. Yang mengatakan: (maka 
status terdegradasi DPR Yosh, khususnya di kalangan orang kaya, baik 
perempuan miskin telah mempertahankan kebebasan bergerak mereka 
karena harus bekerja, sementara non-miskin adalah isolasi dikenakan 
pada mereka pada hari-hari Maheidahn semua benar-benar sampai 
mencakup semua kehidupan sosial mereka .. dan itu merupakan dasar 
sistem purdah di kalangan umat Islam tidak berkasta tinggi wanita berani 
keluar dari rumah mereka hanya di Hoadj Msjnp tidak diperbolehkan 
bergaul dengan laki-laki di depan umum .. dan melarang perempuan 
yang sudah menikah ingin melihat salah seorang pria bahkan jika mereka 
adalah orang-orang terdekat mereka Kabaihn atau saudara-saudara 
tidak mengatakan .. perempuan tidak pernah atau menggambar di 
prasasti atau patung-patung di Persia .( 



Pidato ini dianggap .. Pertama: Kata-kata (dan itu adalah dasar dari 
sistem purdah di kalangan umat Islam) mengatakan bahwa hal itu 
dimaksudkan bahwa agama Islam untuk mengambil tindakan-tindakan 
keras, disebabkan oleh penyebaran cadar .. Bicara tidak sehat .. Di satu sisi 
itu wanita haidh dikecualikan dari berdoa dan berpuasa dan kehilangan 
hubungan seksual dengan suaminya di masa masa nya .. Tapi tidak 
terisolasi dari rakyat dan dipenjarakan di sebuah ruangan dengan orang-
orang itu pergi .. Ini berhubungan dengan semua orang-orang biasa ... dan 
Alquran mengatakan: (hai Muhammad tentang menstruasi kurang 
masalah) kata (kerugian) adalah setiap penyakit, dengan 
mempertimbangkan situasi sebagai materi normal tentu saja itu tidak 
menjamin penghinaan bagi wanita  ..
Walaupun itu dimaksudkan untuk menyebarkan tabir Muslim Iran salah 
Vklamh .. Karena ayat-ayat jilbab diturunkan kepada kaum Muslim 
sebelum Islam Iran  ..
Kedua ن: � warna tindakan-tindakan keras untuk mengisolasi wanita haidh 
dibawa sesuai dengan ajaran agama Parsi .. Tindakan-tindakan ini telah 
menjadi alasan bagi munculnya cadar ketika Iran .. Telah Parsi keparahan 
yang sama agama, tapi sesuatu tentang Yudaisme, orang Yahudi telah 
menjadi paling kejam kebencian dan penghinaan bagi wanita .. The (Will 
Durant) sendiri dalam buku yang sama mengatakan: ((laki-laki dapat 
menceraikan istrinya jika tidak mematuhi perintah dari hukum Yahudi, 
yang berjalan di depan orang telanjang kepala, atau Ghazlt benang di 
jalan, atau berbicara dengan berbagai jenis orang .. atau Jika .. yang keras 
kalau dia sedang berbicara di rumahnya dan tetangga-tetangganya bisa 
mendengar apa yang mereka katakan .. tidak dalam keadaan ini, tetapi 
bereaksi terhadap Baintha .. ( 
Dan kita menemukan dari di atas bahwa ajaran Islam adalah jauh lebih 
sederhana dari sebelumnya sehubungan dengan kerudung .. , Islam 
memberi perempuan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial .. 
Alamat dan berbicara dengan asing jika diperlukan ... Dan hal-hal lain 
kehidupan publik  ...  
Juga, Will Durant berkata dalam bukunya (The Story of Civilization) pada 
halaman 134 : 



) Nabi melarang memakai celana panjang, tetapi beberapa orang Arab 
telah melupakan hal ini dan memerintahkan semua golongan orang-orang 
yang dihiasi ornamen, dan laki-laki perempuan Isthoen bra dan wilayah 
mereka terang dan warna cerah Naqbhn besar, dan berada di Jbahan 
Iaksn .. atau Irslanh rambut di kedua sisi kepala mereka, atau Ijdlnh Fdair 
TNOs di punggung mereka .. tapi kadang-kadang benang hitam Iktrnh 
sutra, di kebanyakan waktu dihiasi dengan perhiasan dan bunga, dan 
dibawa di 715 setelah kerudung dan menutupi wajah mereka di bawah 
mata .. dan meningkatnya penyebaran kebiasaan secara bertahap setelah 
tahun itu.. ( 
Jadi, ia berkata: (The Muslim diwarisi dari praktek Persia kuno .. ( 
Seperti itu juga mengatakan akhir Perdana Menteri India (Jawaharlal 
Nehru :( 
)Walaupun orang-orang Arab telah memenangkan Rumania kerajaan 
dan mengakhiri Kekaisaran Persia, tetapi mereka telah dipengaruhi oleh 
kebiasaan negatif dari dua kerajaan berdasarkan bersejarah transfer 
biasanya mengisolasi wanita dari laki-laki dan sistem purdah Raja antara 
orang-orang Arab pada dampak dari pengaruh kerajaan Persia, Rumania 
dan secara bertahap sistem tertanam dari purdah, harem dan terisolasi 
perempuan dari laki-laki. .)) .. Katanya akhirnya, menyimpulkan: (Sangat 
disayangkan kebiasaan buruk ini berangsur-angsur menjadi salah satu 
kekhususan dari komunitas Muslim, telah dikutip oleh orang-orang Indian 
sampai masuknya Islam ke negeri mereka  ..((..  
Berbicara (Nehru) dengan (Will Durant) jika Islam tidak berbicara kepada 
belum pernah mendengar tentang seorang wanita cadar dan senang .. 
Tidak mengetahui hal-hal sederhana cadar .. Tapi diambil dari kerajaan 
dipengaruhi oleh .. negatif Tapi Islam telah menggarisbawahi antara cadar 
dan sebelum pembukaan Persia dan Roma dan dirinya dalam ayat-ayat 
bukunya Sunan al-Hakim dan Nabi yang mulia  ..
Sebagai contoh, Aisha (RIP) selalu memuji para wanita Ansar, berkata: 
(Aku tidak pernah melihat perempuan lebih baik daripada protagonis, 
apa ayat ini (QS 31 dari cahaya .. ( 



Setiap salah satu dari mereka untuk melakukan itu Mrtha Vsdat SDAP 
Fajtmrt jika mereka hanya gagak di kepala mereka ..)). Ayat dinyatakan 
di dalam Surat Al-partai .. (Tanyakan kepada mereka dari tampak sama 
..) telah menjelaskan Islam jelas jilbab sebagai rinci  ..
Di sisi lain kita melihat sebuah kontradiksi Will Durant dalam kata-
katanya, kadang-kadang ia mengatakan bahwa jilbab kaum muslimin 
pindah dari Iran setelah mereka Islam, dan kadang-kadang mengatakan 
"Islam tujuan apa di balik radikalisasi Muslim terdakwa mata pelajaran 
tertentu ini? Tujuan memasang selubung Iran pergi ke Muslim? Apa yang 
dia ingin memperjelas agama Islam dan menekankan Ksaute atau 
kekurangan mengutip ajaran paling mendasar dari orang lain ... Oleh 
karena itu, Anda mungkin terpaksa menggunakan penipuan dan humor 
... 

Syarat-syarat (Nehru) ketika ia berkata: (The penawaran, sementara 
umat Islam India untuk memasuki negara mereka ..).. Hal ini juga 
diketahui bahwa India adalah pemilik Matematika spiritual dan biara .. 
Mereka bahkan membakar perempuan dan mengubur hidup sebagai iblis 
dan tunduk pada keinginan dan kesenangan .. Mereka juga, telah 
mengenakan kerudung sebelum Islam kencangkan didominasi oleh 
amarah  ..



MENGAPA TUDUHAN !؟

Lihat sejarawan non-muslim kadang-kadang menuduh kaum muslim 
bahwa mereka mengambil gagasan dan filosofi selubung kerajaan 
Rumania dan Iran Mtogl negatif tugu di ide-ide agama Islam, dan kadang-
kadang menuduh Islam radikalisasi ide cadar dengan tingkat keparahan 
agama mereka .. Mengapa !؟
Tentu jelas dalam taktik verbal kebencian kepada Islam ... Kadang-
kadang mereka mengatakan lebih rendah karena tidak mengangkat hal-
hal sederhana cadar dibesarkan oleh semua agama dan kepercayaan, 
termasuk perbedaan dalam ide-ide .. Meskipun telah mendarat banyak 
ayat dari Quran menggambarkan cadar dan karakter serta tujuan dan 
bagaimana pro dengan bicara oleh Nabi Muhammad dan Islam, kerajaan 
ditembak jatuh sebelum kedatangan Islam ke India  ..
Dalam pandangan kami, benci cadar percaya Islam adalah alasan bagi 
kekejaman yang diderita oleh perempuan sebagai akibat dari masalah 
keketatan Almsborp .. Tetapi menurut penelitian dan dengan 
menawarkan apa yang mereka tahu dan berusaha menyembunyikan 
bahwa mereka sulit dalam masalah ini dan mengatur untuk mematuhi 
akhir disintegrasi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan .... Akan 
datang - Insya Allah - dalam bab ini berbicara tentang legislasi cadar Islam 
dan batas-batasnya ... Untuk membuktikan bahwa Islam tidak menerima 
ajaran-ajaran penuh pelengkap itu ... Dan bahwa orang bijak harus 
mengerti bahwa Islam adalah orang yang membuat dan tidak 
mempengaruhi masyarakat Muslim lain diperhitungkan dalam hal ajaran-
ajarannya ... Valaib dalam kerentanan dan melayang .. Tidak hanya 
dalam aturan atau nilai-nilai agama .. Cacat di dalam tanah dan air di 
lapisan tanah yang tidak padat  ..



PENYEBAB  ..
Tangan, ada dua alasan, bagian historis cadar dan Departemen Legislatif 
Adapun bagian sejarah yang dialami oleh keluarga dan perempuan dari 
kondisi mengharuskan feminin cadar pada individu dalam komunitas atau 
keyakinan .. Jika Anda mengetahui keadaan dan penyebab waktu 
membatalkan cadar heran .. Jika mereka tahu apa yang sejarawan 
bingung antara agama Islam dan sejarah bangsa-bangsa, dan biaya 
berkurang dan ilusi  ..
Jika kita melihat satu untuk alasan historis dan keadaan yang 
menyebabkan kita untuk mewujudkan alasan berikut : 

1. Kurangnya jaminan keamanan : 
Itu adalah hilangnya keamanan, kepercayaan dan keadilan sosial berlaku 
di masyarakat yang disebutkan sebelumnya, itu berpengaruh dan kontrol 
Kesultanan Iahjmon gadis mana pun mendengar bahwa wanita cantik itu 
dan suaminya Iktefunha .. Oleh karena itu, kedua wanita cantik ini untuk 
menyembunyikan dan tidak hanya memakai jilbab  ..
Seperti itu dengan dana menyembunyikan harta di bawah tanah, bahkan 
untuk anak-anak mereka dalam mengantisipasi kesalahan ini 
disembunyikan oleh seorang wanita cantik .. Bukan sasaran semua 
kesucian dan kerendahan hati ini .. Tujuan mereka adalah untuk 
menyembunyikan tapi untuk melindungi perempuan dan melindungi 
kehidupan suami sendiri  ..

2. Kepercayaan Gereja : 
Sebuah keyakinan bahwa biarawan dan imam, perempuan dan Setan 
pikiran mereka dengan alat untuk mencapai kesenangan duniawi .. 
Berdasarkan kesenangan ini Isthakar Asthakrt perempuan dan 
diperlakukan dengan kasar daripada laki-laki di terpencil kali Anda 
karena mereka menganggap itu sebagai setan nyata .. Maka gereja 
diblokir dari pandangan untuk mencoba untuk memberikan udara bebas 
dari setan-setan mereka pikir .. Kami pikir orang-orang Yahudi Iqson 
dalam masalah jilbab seperti yang disebutkan di atas, orang-orang Indian 



dengan suaminya, mengubur atau membakar mereka hidup-hidup 
dengan dia .. Sebagai milik dia atau setan yang melekat di dalamnya  ..

3. Kontrol laki-laki terhadap perempuan : 
Hal ini dikenal sejak zaman kuno bahwa laki-laki lebih kuat daripada 
perempuan secara fisik adalah orang yang memerintahkan para istri untuk 
memakai jilbab oleh kecemburuan pria lain, seorang asing menikmati 
keindahan dan Vlhfez olahan jenis dan menyimpan Amati Orde jilbab dari 
mata orang asing  ..
Menurut buku tersebut (pada konstitusi dan mengkritik Iran Perdata) 
sebagai berikut : 
)Singkatnya, orang-orang bahwa mereka berencana untuk tahap eksklusif 
pekerjaan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga dan membesarkan 
anak, dan ketika alat ini keluar dari rumah itu Icksonha dari kepala 
sampai kaki di pangkuan hitam  ..((..  
Sebagai legislatif ² alasan tersendiri bagi Islam, yang merupakan tertinggi 
dan untuk alasan lainnya .. Kami percaya Islam ingin mendorong nilai 
pertama dan terutama perempuan. Sebagai contoh, jika kita menganalisis 
alasan sejarah, kita menemukan bahwa Islam tidak dianggap kerudung 
Bmnzarha untuk memulai .. Contoh : 

1. Hilangnya keamanan: apakah ada jaminan sosial terhadap Islam 
Baadalth diresepkan untuk perempuan untuk mengenakan jilbab dalam 
rangka untuk mencegah terjadinya perzinahan dan belakang penyakit 
fatal akibatnya merugikan masyarakat dan tertarik untuk bencana .. Jika 
salah satu keamanan yang mungkin longgar cabul keamanan adalah 
gender historis tidak ada dalam hal perkosaan perempuan .. Dalam 
semangat itu kita dapat menganalisis bahwa Islam tidak terus selubung 
alasan ini, dan titik ini  ..

2. Kepercayaan dari Gereja .. Pertama: Gereja Kristus berbicara, terkenal 
dan Islam ke agama lain .. Kedua: Islam penolakan terhadap segala 
macam monastisisme dan berspekulasi dan menaikkan nilai perempuan 
sebagai sama dengan manusia, baginya pahala dengan Allah menurut 



karyanya tidak menganggap makhluk tertunda melarikan diri dari orang-
orang . 

3. Kontrol laki-laki terhadap perempuan: Allah berfirman dalam kitab-
Nya Aziz (laki-laki dan pengelola pelindung perempuan) Dalam ayat ini 
kita melihat kepengurusan Ptkadisha laki-laki atas perempuan sebagai 
manusia, karena Islam adalah terbuat dari hak-hak mereka untuk 
memenuhi kebutuhan laki-laki dan dipertahankan oleh sebuah 
pertunjukan dan jika ia mati tanpa adalah seorang martir, dan 
menyediakan mereka dengan kenyamanan Islam tidak membuat orang 
pelayanan berdasarkan ketidakadilan, tetapi untuk membuat kebijakan 
pemesanan hak-hak perempuan  ..
Di sinilah yang menimbulkan pertanyaan yang sama .. Jika itu bukan 
tujuan asli Islam, apa tujuannya?! Apa saja undang-undang bug jilbab  ...  

1. Mencegah eksploitasi perempuan: dari tengara yang terkenal di zaman 
kuno, eksploitasi perempuan sebagai diperlukan oleh para pemangku 
kepentingan dari pria seperti yang kita lihat misalnya, dieksploitasi untuk 
rekonsiliasi politik antara saingan "Dapatkan menikah dengan salah satu 
pihak untuk menghentikan perang, atau eksploitasi ekonomi dan bentuk-
bentuk eksploitasi lain sebagai alat untuk mengelola untuk memenuhi 
minat  ..
Bukan untuk menahan pria dan wanita flouting itu, atau Astnqasa mereka 
tetapi melindunginya dari pria .. Laki-laki selalu berusaha untuk campuran 
mereka untuk mencapai psikologis yang sama dan kenyamanan .. Oleh 
karena itu Islam Hjabh dilindungi oleh undang-undang untuk menaikkan 
status Instrumen kenikmatan untuk pria harga diri dan rasa hormat . 

2. Keseimbangan psikologis: adanya penghalang antara laki-laki dan 
perempuan mencegah terjadinya kebejatan moral, dan dengan demikian 
untuk mencegah penyakit menular seksual .. Dan mencegah disintegrasi 
masyarakat .. Oleh karena itu, kehadiran cadar mengangkat nilai dari 
seluruh masyarakat dan reservasi itu sedang mempertimbangkan 
peningkatan nilai-nilai pendidikan spiritual untuk kedua jenis kelamin .. 
Kami percaya Al-Quran menyarankan: (Katakan yang beriman laki-laki 
untuk menurunkan mereka menahan pandangannya, .. Katakan yang 



beriman laki-laki untuk menurunkan mereka menahan pandangannya, 
dan memelihara perwakilan vagina) .. Ini adalah ayat ini yang 
membedakan orang percaya pertama menutup mata terhadap 
perempuan dan kemudian terburu-buru .. Oleh karena itu keseimbangan 
ilahi ini undang-undang yang terbaik untuk menyelamatkan 
keseimbangan psikologis sama sekali tidak tertarik tercinta Monastisisme 
iman dan bukan komunis Sosial hal seksual yang tidak diinginkan .. Tapi 
itu adalah keseimbangan antara saturasi untuk memenuhi kebutuhan istri 
ia seorang suami dan menyangkal manusia itu sendiri di lain 
menyangkalnya .. Dengan cara ini, status logis Islam batas menit .. 
Pencegahan Islam adalah kegembiraan para pihak untuk mengusir reaksi 
dan penghentian jenis kelamin  ..

3. Mengencangkan dan memperkuat ikatan dengan keluarga: Tidak ada 
keraguan dan tidak ada keraguan bahwa keunikan suami dan istri dari 
suami dan istri menciptakan keunikan dan ramah kehidupan mereka lebih 
dalam daripada jika istri terkait dengan selain suaminya dan suami tanpa 
istrinya secara seksual .. Sense dalam suami dan istri bahwa tidak ada yang 
lain di emosional dan pelecehan seksual membuat keluarga yang lebih 
stabil dan ramah dan mencegah mereka dari perpecahan .. Karena 
mereka menguburkan mereka, Vthio stabil untuk semua yang hidup di 
bawah bayang-bayang cinta dan hormat .. Ini adalah bukti jelas teori ini, 
apa yang kita lihat di negara-negara Barat dan keluarga yang tinggal 
beberapa disintegrasi perceraian .. Sang ayah pergi untuk istri keduanya 
dan ibu kepada suaminya, yang lain .. Sementara anak-anak 
terperangkap dalam Vlach berbeda yang membawa mereka ke rotor 
untuk penyimpangan dan seterusnya ... .. Dovetails masyarakat keluarga 
Ptvkkha kohesi dan hancur .. Karena keluarga dari blok bangunan 
masyarakat  ..
Masyarakat pemuda berbaris menuju hubungan seks dan dilarang, 
semakin sedikit produksi .. Mnasrv karena orang-orang muda dalam hak 
mereka untuk menyembah perempuan, penuntutan dan hal-hal lain 
sembrono transformasi masyarakat dari tahap tahap kemanusiaan, 
sebaliknya fase binatang .. Vtaatattl Untuk alasan ini, energi masyarakat 
untuk merosot di bawah batu setelah beralih ke masyarakat konsumen 
saja . 



4. Mulia dan menghormati wanita: wanita berkerudung wanita yang 
mengenakan seragam martabat dan kesucian yang dapat mendekati 
pemuda ceroboh tindakannya menyakiti .. Dalam hal ini karena dihormati 
oleh orang-orang dari masyarakat .. Sebanding dengan prestise melihat 
ada bisikan atau tergoda untuk menganiayanya .. Vtmshee di antara 
orang-orang yang penuh martabat dan menghormati mereka yang 
pantas, dan dibayangi oleh kesucian, dan akan datang di sebelah 
perempuan bercadar itu lebih menarik bagi seorang laki-laki telanjang 
dengan hormat kita percaya, menghormati dan jelas di setiap komunitas  ..



GRAVITASI YANG BENAR DI 
KERUDUNG  ..

Percobaan sosial masyarakat mengungkapkan kajian ilmiah, tetapi tanpa 
jelas bahwa perempuan memperkenalkan isyarat tidak meningkatkan 
sebanyak manusia terselubung .. Karena perempuan telanjang setelah 
menyelesaikan menampilkan pesona telah menjadi begitu akrab bagi 
orang-orang seperti ini tidak meningkatkan segala hasutan yang 
mengarah dari belakang, menunggu reaksi .. Karena setiap kali 
mengulangi kegembiraan, semakin sedikit reaksi untuk melaksanakannya 
begitu .. Sehingga bebas daripada menunggu laki-laki dan meminta 
mereka  ..
Katakanlah (Will Durant): untuk menahan diri dari pembukaan dan untuk 
menahan diri dari memberi dan memberi perempuan senjata terbaik 
Namun, untuk mencari orang .. Jika menjelaskan anggota tubuh manusia 
yang tersembunyi di tahun depan umum, tidak akan meningkatkan tidak 
relevan, tetapi keinginan dan akan bergerak berdasarkan kelangkaan 
orang muda ingin mata penuh serangan) .. Orang ini berbicara tentang 
sebuah masyarakat adalah fokus dari pembukaan, menghindari etis .. Teori 
ini belum ditemukan baru-baru ini, meskipun Islam undangkan 
pengalaman sebelumnya dalam semua kasus dan bukti bukti terbaik  ..
Pria cenderung untuk mencetak berbagai wanita yang Thirh Kghaz untuk 
menemukannya dan tahu apa itu dan ini adalah apa yang kerudung 
diimplementasikan dengan penghormatan terhadap lawan jenis .. Just say 
(Will Durant) bahwa orang muda ingin mata penuh kerendahan hati .. 
Vbas kesucian secara otomatis membuat kesederhanaan  ..
Dia mengatakan hal yang sama: (kesopanan tidak naluriah tetapi Cosby, 
aku menyadari bahwa wanita membuat diri mereka kepada manusia 
karena daya tarik dan Thkirhn Transfer konsep ini kepada anak-anaknya) 
.. Tapi kita mengatakan bahwa kesopanan adalah naluriah  ..


