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 داعش الوردية
 .. وبعد:  رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلنياحلمد هلل 

، مل يسبق هلا مثيل طول التاريخ اإلسالمي  ماكرة محلة خطرية تواجه أمتنا اإلسالمية
احلملة مع غزو احلديث ، وقد ظهرت بوادر هذه  البعثة النبوية وحىت العصر   ءمنذ بد

حذران منها عمياء  ذه احلملة يف حقيقتها فتنة  لبالد املسلمني ، وهاالستخراب العاملي 
الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل ألف وأربعمائة عام ، ومن وقع يف شراك هذه الفتنة 

يف مهالكها حىت خرج البعض من الدين  ا ال تزال ترديهالدمهاء وأوصدته حببائلها فإهن
ه الفتنة أو احلملة تستهدف فئة معينة من أمتنا .. وهي فئة النساء وهذوالعياذ ابهلل ، 

رمات التفلت من األخالق .. وانتهاك احل املرأة املسلمة تدعى إىلو .. فمنذ سنوات 
 .. واخلروج على الدين ؟!.

وُيشاهد كشف الوجوه  ..يف األسواق وعلى الطرقات سفور التربج و ال يُرىاليوم 
الشعور بل تعدى األمر إىل إظهار  برامج التواصل ..يف شاشات و الوإظهار الزينة عرب 

 .الرقص التمايل و االختالط بني الرجال والنساء و وإىل املفاتن ، و 

.. بني األخ وأخته ..  الذكر واألنثىة مصطنعة بني او لق عدحماوالت خل هناكاليوم 
لة يف وسائل ، وصار يعقد أحاديث طوي بني الزوج وزوجته .. بني األب وابنته؟!

ان .. فإ ؟البنت على أبيها د، وكيف تتمر  ؟زوجها تتحرر املرأة منكيف ..  التواصل 
 هلل وإان إليه راجعون .
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ونسمع املرأة ..  حقوق هبدعوى انتهاكاإلسالم  تطعن يفاليوم نسمع دعوات أثيمة 
هناك ب إىل داير الكفر والعربدة .. وأصبح و هلر حترض النساء على اخبيثة  أصوات

 جتمعات شبكية ..و هلا اتصاالت مشبوهة .. وخطط مدروسة .. شيات نسوية يمل
التهديد ابلقتل ككإسقاط الوالية ، أو مزاعم كاذبة    خبيثةومحالت عدائية .. بدعاوى 

. 

 كداعش    املتشددةعات اعلى بالدان وجمتمعنا كخطر اجلم هذه اجملموعات خطرو 
النسوية  احلركات من ذلك أنو بينهما تشابه وتشارك يدل على ضالهلما ، فوأخواهتا ، 

 تكفر كل من خيالفهاتكفريية غالية كالمها متطرف ، فاألخرية   عات املتشددةاواجلم
فئة يف استهداف  ما يشرتكانأهنكما ..  كل الذكور   إقصائية تعاديمتحررة ، واألوىل 

 اجلماعتني ضحاايأن ومن أوجه التشابه بينهما راهقني واملراهقات .. امل :الشباب
بل اآلابء ، أبناء العم واألخوة ..  فكم قتل الدواعش من أقارهبمأقرب الناس إليهم ، 

بل  هديد ابلقتلن يتهمنهم ابلتهالنسوايت أعظم ضحاايهن أهل، وكذا  واألمهات
مشبوهة .. أن كال اجلماعتني تقف خلفهما جهات حتريضية ابلتحرش واالغتصاب 

يعجب املرئ من الدعم و .. من خالل الكبوردات  هُ وج  تتسرت خلف الشاشات ، وتُ 
عات .. فمن أين لفتيات يف بداايت أعمارهن ااملايل واإلعالمي الال حمدود هلذه اجلم

أو غريها كيف لفتاة مثل "رهف"   مثارهبا؟! .. غماألرض و  إىل مشارقاملال يسافرن به 
 ، لتتدخل يف شأهنا ، ويصل خربها األمم املتحدة وال تقعده العاملي تقيم اإلعالمأن 

 وأطفالحوادث القتل والتهجري واإلابدة لنساء وفتيات بينما يتعامى هذا اإلعالم عن 
أين هم عن ، يف الشام؟!  نسائناعن اإلعالم العاملي  .. أين هذا العاملبالد يف شىت 

. فجأة ظهر لنا فتيات مل يعرفن بعلم وال اجناز . يف بورما وتركستان الشرقية؟! أخواتنا
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هن وأطلق برزت أمساءأُ .. فقط حب الظهور والشهرة ومنافع أخرى وال حىت عقل 
..  انشطات" .. كاهلر حيكي انتفاخا  صولة األسد"ومهية تفخيم ألقاب عليهن 

جية ، وبدأن وارتبطن ابلسفارات األجنبية واملنظمات اخلار حقوقيات .. رائدات .. إخل 
 غريها . خيضن جبليل األمور وص

داعش جديدة ما هي إال اجلماعات النسوية أن مرة وهي حقيقة على  كل هذا يوقفنا
علينا كدولة وجمتمع أن نقف حبزم وعزم ضد داعش  فيجب..  بلباس ورديلكنها 

 الوردية كما وقفنا ضد داعش التكيفريية .

 ، وما يةالغربالدوائر ترتبط فكراي  ومعنواي  وماداي  مع النسوية هذه اجلماعات واحلركات 
عام ففي شهر سبتمرب من ،  املكر والتخطيطشاهده اليوم هو حصاد سنوات من ن

ستاذة حصة العون حادثة واقعية روت األ LBCم وعلى الفضائية اللبنانية 2006
ندهتا التغريبية تدل على سعي الدوائر الغربية لتكوين حركات نسوية تنفذ أجمرت هبا 

 وقالت:فقد ذكرت أبن إحدى السفارات زارهتا أكثر من مرة 

)حاولوا معي أكثر من مرة، وطلبوا كمان يعطوين دعم مادي، ويعطوين قروض، 
ويعطوين تسهيالت كثرية، ورفضتها، وزارتين القنصل أكثر من مرة يف مكتيب(. 

 . [2006]حصة العون، قناة إل يب سي، سبتمرب

روضة اليوسف يف مقطع مرئي بثته  منسقة اإلرشاد األسريم ذكرت 2013ويف 
وطلبوا منها االنضمام  جنبيةاأل إحدى السفاراتصحيفة عكاظ أبنه تواصلت معها 

إىل اجلماعات النسوية وأضافت أبهنم خططوا للخروج على أنظمة ويل األمر أبن يقوم 
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ت" ابخلروج إىل أحد املطارات جمموعة من النساء بقيادة ما يسمى بـ"الناشطا
 واالعتصام مع جوازاهتن لالحتجاج على نظام الوالية .

اليوم حيارب األسرة ويظهر ذلك جليا  يف قوانينه وأفعاله فيدعمون الزواج الشاذ  الغرب
، ، وجيرمون الزواج املبكر ويبيحون زان املراهقني واملراهقات  الفطريويضيقون الزواج 

تدل داللة قطعية على الرغبة يف هدم األسرة ال تنتهي يف تناقضات ويقنون النسل 
بشري ، ألن احملرك احلقيقي يف الغرب هو الفطرية والسعي للقضاء على اجلنس ال

ال يؤمنون بوجود اخلالق الرازق املدبر ، وحىت الذين الحدة املعلمانية و الماعات اجل
أبمور احلياة  ور العبادة وال عالقة لهيتعدى د رمزي طقوسي ال هتدين يف الغرباملتدين 

ن البشر أب صرحوا، وقد ، وملا كفروا ابهلل عز وجل شغلهم تدبري الكون وموارد الرزق 
تفيك إحداث توازن عرب  ، لذا سعوا إذن إىلتقل تنقص و وموارد األرض  يف ازدايد

 . السكانليقف منو األسرة 

أفرغ املرأة من عملها اجملتمع ، وقد  تفكيك األسرة وهدميستخدم املرأة يف والغرب 
احلقيقي وأخرجها من بيتها ومن بني أطفاهلا ، لتكون ابئعة ووجهة مجيلة يف احملالت 
التجارية ، واندلة ذات مظهر حسن يف الفنادق الفاخرة ، وصوت استقبايل انعم يف 

  خدمات العمالء .

اقرءوا  ..، ومربية الرجال األجيال املرأة نصف اجملتمع .. املرأة صانعة ملاذا املرأة؟ .. 
حلق العلم  قبل علىرتك الشعر والتغين به وأوكيف أثرت عليه فأم اإلمام مالك  خرب

دفعت ابنها حينما أم اإلمام الشافعي  حىت أصبح أمام الدنيا يف زمانه ، وطالعوا قصة
مرحتال  يف طلب  اآلفاق ، مث بعد ذلك رهنت دارها ليضرب يف  ، إىل الكّتاب اليتيم
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العلم حىت أصبح "كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس" كما قال تلميذه اإلمام أمحد ، 
حينما م اليت كانت له مبنزلة األب واأل عن أمهأمحد  اإلماممع حديث وقفوا متأملني 

قبل صالة الفجر  حفظتين أمي القرآن وأان ابن عشر سنني وكانت توقظين ": عنها قال
، مث تتخمر وتتغطى  ، وتُلبسين مالبسي ماء الوضوء يف ليايل بغداد الباردة وحُتمي يل

،  "ولظلمة الطريق ؛ لبعد بيتنا عن املسجد ، وتذهب معي إىل املسجد حبجاهبا
 .وهكذا جمدد األمة ومغريي التاريخ خلفهم نساء 

وتشتت أفرادها ، وانعدم استقرارها دمت األسرة ، هت سقطتاملرأة عمود األسرة ، إذا 
 األسر اليت حيدث فيها االنفصال، وإىل  قطالليت يقع فيها البيوت اال، انظروا إىل 

املشاكل األسرية  تصدى حلليقاسي أبناءها؟! ، ومن  ميعاين أفرادها؟! ، وك كيف  ..
 ة .األسر محاية كيان أدرك أمهية املرأة يف  ة، واطلع على املؤسسات االجتماعي

الفوضى ،  فيه ، وشاعتوانشر فيه الفساد اجملتمع ،  انشرخت األسرة تفككإذا 
 وأصبح جمتمعا  ماداي  متوحشا  ال رمحة فيه وال سكينة .وخربت الدولة ، 

زوجها .. ووالية قوامة احلركات النسوية تسعى إىل أن حترر املرأة من كل سلطة .. 
 املسلمني!!أبيها .. بل حىت سلطة ويل أمر 

ُ ع ل ي  رسول هللا ق ال  والقوامة والوالية واإلمارة هي تكليف ومسؤولية  ه  و س لَّم : ص لَّى اَّللَّ
َأال ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه فَاْْلَِمريُ الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل "

ُهْم َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت  َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل بَ ْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعن ْ
ُهْم َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِ ِدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه َأال بَ ْعِلَها َوَوَلدِ  ِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعن ْ

 ." رواه البخاري ومسلمَفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 
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يقول هللا عز وجل:  ،، وفطرة بشرية وضرورة حياتية فريضة شرعية ،  وهذه الوالايت
الر َِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضََّل اَّللَُّ بَ ْعَضُهْم َعَلٰى بَ ْعٍض َوِبَا أَنَفُقوا ِمْن }

ويدرك العاقل أن احلياة جبميع كياانهتا ومؤسساهتا ال ميكن ، [ 34]النساء:{َأْمَواِلِِمْ 
 عن أعظم كيان أن تقوم إال إبمارة ورائسة سواء كانت دولة أو إدارة أو شركة فضال  

حىت وجدت ليست عند البشر فقط بل فطرة والرائسة اإلمارة حاجة ، و  وهو األسرة
أمري ،  وأيف بعض البهائم العجماوات فبعضها يعيش يف جمموعات وعليها قائد 

 .وأعظم كيان بشري  أهم فكيف بكيان األسرة الذي هو

أتعجب ممن يرضى بسلطة رئيسه يف العمل الصاعدي: ) بنت علي تقول الدكتورة أمرية
، ويلتزم أبنظمة مديره ، وحيرتم الغرب ، ويتغىن حبضارهتم ، ويتشدق حبقوق اإلنسان 
وحرية األخالق ، مث يطعن يف التشريع ، ويهزأ من تعاليم الدين ، وينادي بتفكك 

، وهل  األسر وحترر النساء ، ويصف والية الرجل على أهله ابلقيد والذل واإلهانة
يرضى أحدهم أن يلقي ماله أمام املارة ، وحيتج بداينتهم وأمانتهم ، بل هو أحرص 
على ماله من حرصه على عرضه، ولنتصور شركة بال رئيس ، ومدرسة بال مدير ، 
ودولة بال حاكم ، وطريق سري بال ضبط ، فكل حر بال قيد ، وسائر بال نظام ، 

لى مسئول حيافظ على رعيته ، وويل يهمه فهل ينتظم أمر العباد ، فكيف يعاب ع
استقرار أسرته ، فيطلب من الويل ترك احلبل على الغارب ، وسقوط الوالية ، واستقالل 
املرأة حبياهتا ، بعيدا عن رعاية وليها ، حيث خترج مىت ما شاءت ، وتسافر أين شاءت 

قيد الويل واشرتاط  ، بدون إذن وال أمر ، ويعدون ذلك متكينا للمرأة ، وحتررا هلا من
احملرم ، وهم بذلك يرضون دعاة احلرية ، وينفذون توصيات االتفاقيات الدولية ، 
وخيالفون التشريعات الرابنية واألنظمة الدستورية احلاكمة ابلكتاب والسنة ، ومن نعمة 
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هللا على هذه البالد ، أن هيأ هلا والة أمر حيفظون دينها ، ويطبقون شرعها ، وحيمون 
دهتا ، ويعينون على استقرار أمنها ، ومن ذلك عدم السماح بسفر املرأة إال إبذن وح

ويل أمرها ، ويف هذا رعاية للمرأة ، ومحاية هلا ، وأداء للمسئولية اليت أُمر هبا ويل 
 .(1))أمرها

أو النسوية  احلركاتاستطاعت و النساء ،  بنيهلا جميبا  لقد وجدت هذه احلمالت 
حية كبرية من ، وأن تتأثر هبا شر اجملتمعات النسائية  بعض خترتق أنداعش الوردية 

 إىل فئات متعددة: النساء ميكن تقسيم املتأثرات وأسباب التأثر

 وذلك ألسباب منها:وظاهر ، وأتثر هذه الفئة مفهوم  املرأة املظلومةالفئة األوىل: 

أهنا تعيش يف بيئة تسودها العادات اجلاهلية الظاملة كحرماهنا من اإلرث أو عدم  أواًل:
احلث على ضرهبا وتعنيفها وكأهنا حيوان تسويتها يف العطاء مع إخواهنا ، وكذلك 

أكرمكم عتذر وعقب بقوله:)احتقارها فإذا ذكر أمسها أُ يتعامل معه ابلعسف ، أيضا  
ال حيضر زواجها أو ال يعزم عليه يف عادات جاهلية  أو ( وكأنه حتدث عن جناسة ،هللا

 ينكرها الشرع والعقل والفطرة .

أهنا تعيش يف أسرة يكون أحد أفراده مدمن خمدرات فيضرب ويسرق  السبب الثاين:
 ويعنف ، سواء كان أاب  أو أخا  أو أبنا  .

فهذه الفئة تنخدع بشعارات احلركات النسوية ملا تواجه من واقع مرير جيب علينا 
 معاجلته حىت ال تنساق خلف اجلماعات املشبوهة .

                                                           

 .موقع صيد الفوائد ، مقالة بعنوان:)الوالية على املرأة تشريع أم تضييق؟(  ينظر:( 1)
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عكس الفئة األوىل وهو ما يدعو للعجب ، وهي املرأة املرفهة وغالبا  ما الفئة الثانية: 
 ا  روحي ا  شن فراغيكن فتيات مراهقات ، وهذه الفئة أخطر الفئات وذلك أهنن يع

.. حفالت .. أسواق .. أغاين .. أفالم .. ولضعف إمياهنن ، وصغر  رتيبة   مملة   وحياة  
أعمارهن ، وقلة جتربتهن ، وسيطرة األحالم واخليال اليت يشاهدنه يف األفالم 
واملسلسالت يرغنب أبمور أكثر إاثرة وجرأة فيقدمن على اهلرب إىل دول األفالم 

 ليعشن الشهوات وامللذات .سلسالت وامل

وهي إنسانة "فالوية" ، ومل نلحظ عليها شيئا يقول والد إحدى اهلارابت عن ابنته: )
: وأقول ]أي يعطيها مال[ ن املمتاز ، وكنت أعطيهاغريبا، وتعاملنا معها أكثر م

ومل يكن هناك مشاكل حىت يف  ،خواتك للموالت وغريوا جو وتسّلواطلعي أنيت و ا
كانت معجبة بكوراي واحلياة هناك ، وكانت تتابع ابستمرار املسلسالت   ت ...البي

 .(2)(وحتاول تعلم اللغة الكورية

 هااخلمر وأكل اوقد قامت إحدى الفتيات اهلارابت عرب وسائل اإلعالم إبعالن شرهب
احلشيش لبيان السبب احلقيقي هلرهبا وهو تتبع امللذات والشهوات  هااخلنزير وتدخين

 إاثرة .األكثر 

وتستخدم هذه الفئة وجود الفئة األوىل ومظلوميتها يف الضغط على اجملتمع والدولة 
 واالنغماس يف امللذات . شهواتلكي حتقق رغباهتا يف الكروع يف ال

، ونوع أتثر  املرأة العادية وهي املرأة اليت تعيش يف بيئات طبيعية هادئةالفئة الثالثة: 
ر احلركات النسوية ، وسبب ذلك هو اهلالة اإلعالمية هذه الفئة هو قبول بعض أفكا

                                                           

 .ه 1438حمّرم  8 صحيفة سبق اإللكرتونية يف  ينظر:( 2)
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التغريبية الضخمة اليت تضخ منذ سنوات طويلة شبهات ممنهجة لتحرير املرأة فوجدت 
  احلركات النسوية بعض البيئات اخلصبة ألفكارها . 

 عباد هللا:

أن هللا ذه األفكار اخلبيثة أن تعلم هبأن من أعظم األمور اليت تقي املسلمة من التأثر 
الرجل واألنثى ليتكاملوا فيما بينهم يف هذه احلياة ، وجعلهم خمتلفني جسداي  خلق 

ونفسيا  ووظيفيا  ، الرجل قوي البنية يتحمل مشاق العمل خارج البيت ، و املرأة 
الذََّكُر َولَْيَس ، قال هللا تعاىل: }رة تلد وترضع وتريب داخل البيت عاطفية صبو 

 [ .36]آل عمران:  {َكاْْلُنَثىٰ  

لتدرك املرأة املسلمة أن طاعتها ألبيها وزوجها هي عبادة وطاعة هلل رب كذلك 
صلى  رسول هللاقال : روى ابن حبان عن أيب هريرة قالالعاملني مأجورة عليها ، فقد 

، حصنت فرجها و ، وصامت شهرها ، إذا صلت املرأة مخسها هللا عليه وسلم: "
 " صححه األلباينأي أبواب اجلنة شئت: ادخلي اجلنة من وأطاعت زوجها قيل ِلا

. 

، ومما ينبغي أن تعيه املرأة املسلمة أن أول ضحااي أفكار داعش الوردية هن النساء 
ألن هذه األفكار ستجعل من املرأة رجال  تزامحه يف مواطن العمل ، وتتغرب لطلب 

طر احلياة وصعوابهتا ، ذكر الدكتور عبدالوهاب املسريي أن املرأة خماالرزق ، وتواجه 
الغربية تعيش يف فزع فعالقتها مع الرجال تتغري كل فرتة فهي يف حالة تعاقد دائمة ال 

كأهنا داخلة يف معركة سياسية ..   يوجد فيها طمأنينة ، فقبل ما تقابل رجل جديد
يف تتمتع به أبقل قدر ممكن؟ .. حاجتها أبكرب قدر ممكن؟ .. ك أتخذ منهكيف 
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فتدخل بعالقة تعاقدية ال عالقة هلا برتاحم وال مودة ، وترفض أن تستثمر فيه ، 
 فحقيقتها أهنا يتيمة على مأدبة اللئام .

االستاذة احملامية عزيزة عباس عصفور عن عمل املرأة وخروجها وامسع حديث 
احلقوق يف األفواج األوىل،  من بيتها حيث تقول: )أما وإنين ممن خرجتهن كلية

وزاولت احملاماة أكثر من عشر سنني، وجنحت فيها جناحا  أمحد هللا عليه، 
وبلوت فيها حالوهتا ومرارهتا معا ؛ فإنين أعلن يف صراحة أن النيابة واحملاماة 

 تتنافيان مع طبيعة املرأة وتتعارضان مع مصلحتها.

قفات الاليت مازلن خبري، أن جيربن وأعلن إشفاقي على البقية من فتياتنا املث
 هذه التجربة املريرة املضنية .

وأهيب هبن أن ينجون أبنفسهن من عاقبة ال يدركن مرارهتا إال بعد أن يقعن 
 فيها، ويهدمن أبيديهن صرح سعادهتن .

من إرهاق املهنة وعنتها، ومن حماربتنا  -حنن احملاميات–لقد حتطمت أعصابنا 
ريق الواقع! فما ظنا ابلنائبات؟! ... ابهلل ماذا تكون العاقبة للطبيعة، وتنكبنا ط

إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت حلقها يف احلياة، فتزوجت ورزقت 
أطفاال ، واقتلعتها من بينهم طبيعة التحقيقات واالنتقاالت واملعاينات، وتركت 

ارج تدور يف زوجها قعيد الدار يريب األوالد "ويرضع" الصغار؟! وهي يف اخل
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كل مكان، كأهنا رجل الشارع الذي يهجر بيته آانء الليل وأطراف النهار؟ 
... 

وماذا تصنع النائبة إذا عينت يف بالد انئية عن أهلها وليس هبا للسكىن غري 
اسرتاحات املوظفني ... إن الدين واألخالق والعرف احلميد حتتم أن تعيش 

 اء والزلل ...املرأة بعيدة عن مواطن الفتنة واإلغر 

إن رسالتها أن تكون زوجة صاحلة، وأما  رؤوما  يرتىب يف أحضاهنا وبني ذراعيها 
 مستقبل الوطن العزيز!

ولقروية ساذجة يف حجرها طفل أفضل لألمة وأنفع للبالد من ألف انئبة 
 [ .165ـــ162وألف حمامية(]من هنا نتعلم، حممد الغزايل، بتصرف صـ

نساءكم فتتخذوا قوامتكم وواليتكم تسلطا  أيها الرجال ال تكون عوان  للشيطان على 
رسول هللا صلى  قالوظلما  وعنفا  بل اجعلوها والية توجيه ومتابعة ورعاية ومحاية ، 

 . وأبو داود أمحدرواه " كفى ابملرء إمثاً أن يضيع من يعول" :هللا عليه وسلم

وتصنيفها ينبغي تعظيم وظيفة املرأة يف تربية األجيال وصنع الرجال وعدم اعتبارها 
 عاطلة ، بل الواجب االحتفاء هبا وتكرميها ومكآفئتها ، وخاصة من اإلعالم بدال  من

 االحتفاء ابملغنيات واملمثالت .

ات أخريا  .. جيب على العلماء والدعاة واملربني والعقالء التصدي هلذه اجلماع
 واحلركات ، ورد شبهاهتا ، وحتذير الناس منها .
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اللهم احفظ نساءان ورجالنا ، اللهم جنبنا الفنت والشرور، وضال األفكار 
وفاسدها ، اللهم احفظ علينا ديننا وبالدان ، اللهم وفق والة أمران للتصدي 
 هلذه النابتة الفاسدة ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ، وصلى هللا

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

 سليمان بن إبراهيم

 ه5/9/1440

 


