
الرحيم الرحمن الله بسم

كل من الله حفظه الشعيبي عقلءا بن حمود الشيخ فضيلة
 سوءا

 وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
وبناتنا لنسائنا .. تكيد مدسوسة بالية مجموعة أقلما تتوجه

المملننوءاة بيننوتهن مننن وبناتنننا نسننائنا .. لتخننرج وأبنائنننا
.. العفننة مننن والنسننلخا الرذيلة مواقع إلى والعفة بالخير

يننا أتحفتنننا فلننو..  المزعومننة النسننائية النننوادي هنني تلك
بهنا وتندرأ الغمنة بهنا تزيننل عامننة برسنالة الفاضل شيخنا
فنني تقنوله مننا وجعنل..  شننيخنا يننا بننك اللننه نفع..  الفتنة
 آمين..  حسناتك ميزان

:  النجنواب

النأبيمماء أشممرف علممى والسمملما والصمملةا العممالمين رب للممه الحمممد
بعد أما..  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نأبينا والمرسلين

 
يقمموما الممتي المفسممدةا الفاسدةا الثورةا تلك الجميع على يخفى ل فإنأه
طريممق أي عممن يبحثممون فممتئوا ما والذين..  والفساد العلمنة أهل بها

بيممت مممن وإخراجهن لفسادهن نأسائنا على بها يدخلوا حتى يسلكونأه
. والفضيلة العفة

يقضمموا بممأن الفرصة لهؤلء يدعوا أل والدين العلم أهل على والمتعين
عممموما مممن لعجممب .. وإنأممي المممرأةا عممن الممدفاع باسممم الممدين على

.  يريدونأه وما هؤلء يتركون كيف المسلمين

هممي هممؤلء بهمما يطممالب الممتي النسائية الرياضية النوادي أن يخفى ول
المممرأةا لظإهممار الّسممقط أولئممك قبممل مممن المسمملوكة الطممرق إحممدى

الممذين النفممر أولئممك ، وقالبمما قلبمما الغربيممة المممرأةا بصممورةا المسمملمة
, وأن تحريرهمما باسمم والبغمماء الفسمماد مممواطن إلممى إخراجها يريدون
, البهيميممة وشهواتهم رغباتهم لقضاء الفجار بها يتزايد سلعمة يجعلوها
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النمموادي تلممك إلممى بإخراجهمما للمرأةا إعزاز وأي حرية وأي كرامة وأي
مممن الربممح هممو ممما ؟ والنأحطاطا والختلطا التفسخ , نأوادي المفسدةا

؟!! بالجانأب مختلطة عارية العفيفة المسلمة المرأةا نأجعل أن
: ( ما قال وسلم عليه الله صلى الرسول أن الله رحمه داود أبو روى
) تعالى الله وبين بينها ما هتكت إل بيتها غير في ثيابها تخلع امرأةا من

 .

مخالفممة الفاسممدةا النوادي هذه إلى إخراجها من المقصود أن شك ول
اللممه أن يخفممى ول.  يشممينها عممما المممرأةا صيانأة من الشارع لمقصود
أجممل مممن بالرجممل أنأاطهمما التي عنها الواجبات أسقط وتعالى سبحانأه

فممي خصوصمما اليوما الشباب نأرى أنأنا العلم .. مع صلحها لها ييسر أن
التعممري مممن الجميممع علممى يخفممى ل مممما يعممتريه ممما يعممتريه الرياضة

تقحممم .. فكيممف اللممه ترضممي ل الممتي المنكممرات بعممض إلى والنمزول
.. بهمما والغممرار مخادعتها وسهولة ضعفها نأعلم ونأحن ذلك في المرأةا

أن إل شمميء ينقصممها فلممم عظيممما مبلغا بلغت زمانأنا في المرأةا فهل
. المنتنة البؤر هذه في تقحم

كممانأت عنهمما اللممه رضممي عائشممة أن يفقهممه ل ممما يقممول من احتج وقد
. وسلم عليه الله صلى الرسول تسابق

: لمور مردود الحديث بهذا المرأةا إفسادهم على واستدللهم

عليمه اللمه صملى زوجهما إل تسابق لم عنها الله رضي عائشة -   أن1
يتقممدموا أن أصممحابه أمممر والسمملما الصلةا عليه أنأه العلم مع ، وسلم
. عليها أبصارهم تقع ل حتى

عائشممة أن لوصمملنا للرياضة مقصودةا كانأت لو المسابقة تلك -   أن2
مممن المتكممرر المنمموال ذلممك علممى كممن المسمملمين نأسمماء من وغيرها

عنممد مشممهور وغيممره بالخيممل الرجممال سممباق أن العلم مع ، المسابقة
إل كررتهمما عنها الله رضي أنأها يجيء .. ولم وقبله السلما في العرب

مممع سممباقها مقصممود يكممن لممم الرياضممة أن يبيمممن . وهممذا واحدةا مرةا
. وسلم عليه الله صلى الله رسول

فممي ترمممل أن المممرأةا , لمممرت للمرأةا مشروعا السباق كان -   لو3
. الرجال مثل والمسعى المطاف
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بالمعاكسمات يمؤذيهن مممن يشمتكين المسملمين نأساء نأرى ذلك ومع
؟؟!! النوادي إلى خرجن لو فكيف..  أسواقهن في والمضايقات

.. وأخيرا

فممي {وقمرن والسملما الصمملةا عليمه نأمبيه لنسماء وجمل عز الله يقول
الطمماهرات العفيفممات وهممن الولى} الجاهلية تبرج تبرجن ول بيوتكن

عورةا : ( المرأةا والسلما الصلةا عليه ويقول.  سوء كل من المبرآت
. الترمذي ) رواه الشيطان استشرفها خرجت فإذا

.. وتممدع تتممدبره و فتقممرأه الله بكتاب تهتم أن المسلمة المرأةا فعلى
وبعلهمما بيتهمما و بأبنائها تهتم أن .. وعليها منها يراد وما لها يكاد ما عنها
ّوج التي الهتمامات عنها وتدع ْلتعلممم..  أعداءها طريق عن لها تر أن و
.. تضميعها فل القياممة يموما عنهما سيسمألها أمانأممة أّمنهمما وجل عز الله

التي الماكن في المنكر عن والنهي بالمعروف بالمر تقوما أن وعليها
. الرجال إليها يصل ل

يمكر .. وأن نأحورهم إلى الدين أعداء كيد يرد أن وجل عز الله نأسأل
.. المسلمين بنساء مكروا كما بهم

 أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نأبينا على الله وصلى

أمله
الشعيبي عقلء بن حمود.  أ
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