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صرخة الحجاب
ممخص الخطبة

ٔ -عفاف نساء السمف -ٕ .منزلة العمماء في األمة -ٖ .محاربة فرنسا لمحجاب -ٗ .تقاعس

المسممين عن الدفاع عن قضاياىم -٘ .لماذا الحرب عمى الحجاب؟  -ٙفرنسا منطمق الحرب عمى
الحجاب والطير والعفاف -ٚ .مؤامرة تحرير المرأة -ٛ .تناقض فرنسا مع مبادئيا -ٜ .المستقبل

لإلسالم والمسممين -ٔٓ .رسالة لفتاة اإلسالم.
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الخطبة األولى

جاءت امرأة من األنصار تدعى أم خالد ،جاءت تبحث عن ولد ليا قتل في إحدى الغزوات ،تبحث

عنو بين الجثث ،وكانت محجب ًة منقبة ،ال تظير منيا إال عين واحدة ،فتعجب الصحابة واستغربوا

وقالوا ليا :يا أم خالد ،كيف تبحثين عن ولدك بين جثث القتمى وبك ما بك من الحزن عميو وال زلت
تنتقبين؟! أما دفعك َح ّر المصاب وألم الفراق إلى أن تخمعي عنك حجابك؟! فماذا كانت إجابة
المؤمنة التي تخرجت من مدرسة الحبيب محمد ؟! قالت :يا إخوتاه ،إن أُر أز في ولدي وفمذة كبدي

فمن أُر أز في إيماني وحيائي.

اهلل اهلل اهلل يا إخوتاه ،إن أر أز في ولدي وفمذة كبدي فمن أر أز في إيماني وحيائي.

ِ
التيار
يا سيد األبرار أمتك اْلتََوت…في عصرنا ومضت مع

شربت كؤوس ِّ
ِ
األفكار
الذل حين تعمقت…بثقافة مسمومة

ِ
السمسار
إني أراىا وىي تسحب ثوبيا… َمخدوع ًة في قبضة
ِ
األحبار
إني أراىا تستطيب خضوعيا…وتمين لمرىبان و
إني أرى فييا مالمح خطة…لممعتدين غريبة األطو ِار

ميت عميو قبل أن يصمى عميو أحد من العالمين ،وأرسمتو رحمة
ص َ
الميم صل عمى سيدنا محمد الذي َ
لمعالمين ،الميم اجعمنا بالصالة عميو من الفائزين ،وعمى حوضو من الواردين ،وبيديو الكريمتين من
الشاربين ،وبس ِ
نتو من العاممين ،وال تَ ُحل بيننا وبينو يوم الدين ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى
ُ
اهلل بِقمب سميم ،وعمى إخوانو من األنبياء والمرسمين ،وعمى أزواجو الطاىرات أميات المؤمنين ،وعمى

آلو وصحبو أجمعين ،ومن تَبِ َعيُ ْم بإحسان إلى يوم الدين ،وعمينا معيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد :فيا حماة اإلسالم وحراس العقيدة ،العمماء في اإلسالم ىم من األمة بمنزلة السمع والبصر،
في ظممة الطريق وىدأة الوحشة يستيدي بيم الناسِ ،
كشعرى يضيء في ليل ضن فيو القمر بنوره.
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ويوم تخمو األمة اإلسالمية من قيادة الئقة ترنو األبصار جميعيا إلى حممة الرسالة وحراس الشريعة،

أنوار ليم العيون شاخصة ،ومشاعل ليا السواعد رافعة .وحين تداىمنا المممات في إثر بعضيا نفيء
إلى ظالل عممائنا الوارفة ،نتقي بيا حر اليجير.

قبل أيام تجاسر الرئيس الفرنسي "شيراك" عمى حجاب الصغيرات المسممات المؤمنات العفيفات

الطاىرات ،نظر "شيراك" إلى الحجاب عمى َّ
تداءه في المدارس إرىاب ،رأت دولة الحرية والعدل
أن ار َ
والمساواة أن الحجاب تيديد لعممانية فرنسا!
واذ تناىت إلى أسماع معظم عمماء األمة أنباء ىذا الحيف الفرنسي بحق الفتيات الصغيرات فقد

تمنيت قبل أن يقر القانون في البرلمان ،تمنيت أن يعمد وفد من عممائنا األفاضل إلى طرق أبواب

قصر اإلليزيو؛ لينقموا إلى ردىاتو والى ساكنيو غضبة ىذه األمة لكشف ضفائر المسممات العفيفات.
تمنيت وأنا أعمم أن عمماء األمة تكبميم قيود كثيرة ليس أقميا التضييق الممارس عمى تحركاتيم

وانطالقتيم ،ال أقميا رجاء كثير من أنظمة حكميم أن يستميموا حكمة "شيراك" في دوليم المسممة.
تمنيت ونحن نجتر ذكريات وفد العمماء إلى طالبان لبحث قضية تمثال بوذا العمالق في إمارة

نطمئن إلييا ،ولكننا ما أسأنا بيم
أفغانستان يوميا ،كان لموفد الذي قطع آالف األميال رؤيتو التي لم
ّ
الظنون.
واليوم أال تستحق فجيعة ثمث مسممي أوروبا ـ ٘ ماليين مسمم مقيم في فرنسا من بين ٘ٔ مميونا

يقيمون في أوروبا كميا ـ ،أال تستحق فجيعتيم تشكيل وفد كبير من عمماء اليمن والحجاز ومصر

والشام والعراق والمغرب العربي وغيرىم لقطع مسافة تقل كثي ار عن مشقة السفر إلى أفغانستان؛

إليصال احتجاجنا القوي عمى الفعمة الفرنسية النكراء؟! وقد يستجيب "شيراك" وشيعتو أو ال ،ال غرو؛
لكن ىذا الوفد ال شك سيزلزل قصر اإلليزيو أو سيردع غيره أو ال ،فتكفينا منو حينئذ كرامة

المحاولة.

ولكن لألسى واألسف الشديدين تجرعنا الم اررة من ىذا القانون الظالم ،ولكن م اررتو لم تكن أشد من
يبرر لفرنسا ظمميا وجورىا وعدوانيا عمى
تمك الم اررة التي تجرعناىا عندما انبرى شيخ األزىر ّ
العفاف ،ويعطييم الحق في وأد الفضيمة ،ويفتي العفيفات المسممات باالستجابة ليذا القانون وخمع

المضطر.
رداء الحياء؛ ألنين قد أصبحن في حكم
ّ

أييا األحبة ،فيما كان يعاني المسممون ىول الصدمة؛ إذ استل شيخ األزىر فتواه فطعن بيا أفئدة

المميوفين عمى عورات المسممات في فرنسا .فيما كانت صغيرات المسممات في بالد الغال

تد صدى
يستصرخن شيخ األزىر حفظ شعورىن عن أعين الغرباء ،ويصرخن وامعتصماه؛ إذ ار ّ
صوتين من شيخ األزىر لييبا إلى صدورىن.

مر العصور فتاوى شرعية ،إلى أن القيناىا في آخر زمانيم فتاوى
ألفنا فتاوى المسممين عمى ّ
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ديبموماسية ،وتمك أسمى درجات العبقرية! فمئن كان الحجاب عصيا عمى رؤوس النساء ،فثمة من
ىو بو خميق ،فميحتجب من خذلنا ونأى بجانبو عن جادة طريق العفاف الكريم.

إن الحجاب ستر لعورات النساء ،وىو كذلك ستر ألناس ال يأبيون بالحرمات المستباحة .لقد قال

مؤرخ أجنبي في يوم ما" :من لم يذىب إلى مصر ما عرف مجد اإلسالم وال عزه؛ ألن فييا األزىر"،

ب عن حياض الدين ،ولكن عظم اهلل أجركم ـ أييا المسممون ـ في األزىر
يوم كان رأس قمة األزىر يذ ّ
وفي شيخ األزىر.

محتجا عمى
أييا األحبة المؤمنون ،ىل أتاكم نبأ الوفد السيخي الذي ذىب يحث الخطى إلى فرنسا
ً
إدراج العمامة السيخية ضمن القرار؟! ىل عمامتيم أولى من حجاب العفيفات؟! ىل عمامتيم أعز

من عفاف المؤمنات؟! ىل باطميم أقوى من حق الفضيمة؟! ال ،ال ،ولكنيم يعتزون بباطميم في وقت
تخمى المسممون عن دينيم وحقيم.

أييا المؤمنون ،أيتيا المؤمنات العفيفات ،لماذا الحجاب؟! لماذا الحجاب بالذات ىو المستيدف في

أوروبا؟! أتعممون لماذا؟ أتدرون لماذا الحجاب؟ ألن األسرة المسممة ىي المبنة األساسية في بناء

المجتمع اإلسالمي ،وحجاب المرأة جزء ىام من ىذه المبنة يصونيا من غوائل السوء ،ويحفظيا من

لصوص األعراض ،ويقي حياءىا من الخدش ،ويحفزىا إلى نقاء الروح وصالح النفس ،كما يحفظ

شخصيتيا من الذوبان في المجتمعات األخرى ،ليذا كان االستعمار شديد الحرص عمى نزع حجاب

المسممات ليصل إلى ما يتمناه من تمك المجتمعات المسممة.

قال المرحوم محمد طمعت في كتابو" :المرأة والحجاب"" :إن رفع الحجاب واالختالط كالىما أمنية
تتمناىا أوربا من قديم الزمان ،لغاية في النفس يدركيا كل من وقف عمى مقاصد أوربا بالعالم

اإلسالمي".

وفرنسا بالذات قبل غيرىا من دول أوروبا ىي من يتولى كبر ىذه المؤامرة ،فمنيا تخرج رفاعة

داعيا إلى
الطيطاوي الذي بدأ إثر عودتو إلى مصر يميد لمتبرج واالختالط ،وينفي أن يكون ذلك ً
معتبر ذلك ًفنا من الفنونَ ،غير خارج عن قوانين
ًا
معجبا بمراقصة الرجال لمنساء،
الفساد ،وكان
ً

الحياء .وعمى أرضيا درج مرقس فيمي الذي طالب بالقضاء عمى حجاب المسممات ،ودعا إلى

الزواج بين المسممات واألقباط .وفييا نبتت األميرة نازلي فاضل ،فوثقت عالقتيا مع "المورد كرومر"،
وفتحت نادييا لسعد زغمول وقاسم أمين وغيرىما لتنظيم جيودىم ضد اآلداب والتقاليد اإلسالمية.
وفييا نشأت ىدى شعراوي التى كانت أول مصرية مسممة تتمرد عالنية عمى أحكام اهلل فتخمع

الحجاب ،وتنشط في تكوين "االتحاد النسائي المصري" الذي يدعو إلى منع تعدد الزوجات وتقييد

الطالق والغاء بيت الطاعة .ومنيا انطمق قاسم أمين الذي لقبوه بـ"محرر المرأة"! فكان بمثابة قنبمة

كتابيو" :تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة" من دعوة إلى
فجرت في عالم المرأة كل شيء بما نشره في َ
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رفع الحجاب؛ ألنو يحول بينيا وبين العالم الحي ،ويجعميا ال ترى وال تسمع وال تعرف إال ما يقع في

عالميا الضيق من سفاسف األمور .وعمى ثراىا درجت أمينة السعيد التي تأثرت بطو حسين أشد

التأثر ،وراحت تُياجم المحجبات ،وتزدري الحجاب ،وتتطاول عمى قانون األحوال الشخصية،
وتحرض النساء عمى النشوز والفتيات عمى االنحالل .وفي كنفيا ترعرعت نوال السعداوي التي تزعم
ألم ِو ال ألبيو؛ ألن األبوة عمى
أن الحجاب استعباد لممرأة واذالل ليا ،وتطالب بانتساب اإلنسان ِّ

دائما! وتقول :لنفرض أنني سافرت عمى باخرة ،وصادف أن يكون في غرفتي
زعميا مشكوك فييا ً
ير في نفس الغرفة ،ماذا أفعل؟ ىل أترك لو الحجرة؟! ال ،ال بد أن أكون متمردة عمى
رجل يحجز سر ًا
كل القيود ،وواثقة بنفسي .ومن ثقافتيا نيل جميل صدقي الزىاوي الذي يقول في مقال لو في مجمة

المؤيد العراقية" :ليست المرأة المسممة ميضومة من جية واحدة ،بل ميضومة من جيات عديدة.
رمح ٍ
وثالث
وثان
ُ
رمحا و ً
احدا التَّقيتوُ…ولكنو ٌ
ولو كان ً
فيي ميضومة ألن عقدة الطالق بيده يحميا وحده ،وىي ميضومة ألنيا ال ترث من أبوييا إال

نصف ما يرثو أخوىا الرجل ،وىي ميضومة ألنيا وىي في الحياة مقبورة في حجاب كثيف يمنعيا

شم اليواء ،ويمنعيا من االختالط ببني نوعيا واالستئناس بيم والتعمم منيم في مدرسة الحياة
من ِّ

الكبرى ،وليست المرأة المسممة ميضومة في الدنيا فقط ،بل ىي ميضومة كذلك في األخرى" ،وأرجع
تخمف المسممين عمميا إلى حجاب النساء ،ودعا إلى كسر سالسل العادات ورفع الحجاب ،وختم

ِ
مقالو بقولو" :أ َّ
حجاب تشقى بو المسممات" ،ثم نظم قصيدة قال فييا:
األرض
َخ َر المسممين عن أمم
ٌ
االجتماع وخيم
فالحجاب يا ابنة فير…ىو داء في
اسفري
ِ
ُ
غيا ،فقال في قصيدة لو بعنوان" :ابنة يعرب":
واعتبر حجب النساء ً
يعرب…من جيميم و ِ
ٍ
أدوك وأدا
القوم يا ابنة

حجبوك عن ِ
ِ
أبناء ِ
الغي رشدا
نوع ِك…حاسبين َّ
ثم ازدادت وقاحتو وجرأتو في قصيدتو التي أعمن فييا حربو عمى الحجاب وتحريضو عمى السفور

الذي اعتبره عنوان الطير والعفاف ،فقال:

مزقي يا ابنة العراق اْلحجابا…واسفري فالحياة تبغي انقالبا
حارسا كذابا
مزقية وأحرقيو بال َرْي ٍث…فقد كان
ً
طا…في اْلمياوي وأ َّ
زعموا أ َّ
َن فيو خرابا
َن في السفور سقو ً
كذبوا فالسفور عنوان ٍ
طير…ليس يمقى َم َع َّرةً وارتيابا

وعمى نيج فالسفة وأدباء فرنسا سار معروف الرصافي الذي قال في قصيدة لو بعنوان" :التربية

واألميات" ،اتيم فييا المجتمع المسمم بقبر البنات قبل الممات ،ورمى طباع المسممين بالمؤم لحجبيم
النساء ،وأثنى عمى األعراب الذين تبرز نساؤىم حاسرات بحكم البداوة التي يعيشون فييا ،فقال:
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ِ
الممات
لئن وأدوا البنات فقد َقبرنا…جميع نسائنا قبل

لؤما…لما غدت النساء ُمحجبات
ولو عدمت طباع القوم ً
ضر العفيفة كشف وجو…بدا بين ِ
األعفَّاء األُباة
وما َّ
فدى لخالئق األعراب نفسي…وان و ِ
صفوا لدينا باْل ُجفاة
ً
ُ
فكم برزت بحيِّ ِيم الغواني…حواسر غير ما متَريِّب ِ
ات
ُ َ
َ َ
ُ
وظبي…يمر عمى الجداية والمياةِ
ٍ
وكم
خشف بمربعيم ْ
َ
ِ
الفالة
لقمت مرحا…لمن أَِلفوا البداوة في
ولوال الجيل ثََّم ُ

الحد ،بل ترسَّم خطى صديقو الزىاوي في معظم ما قال ،فاعتبر المرأة مظمومة
ولم يقف عند ىذا ّ
ميضومة الحقوق في كل شيء حتى في الميراث ،حيث تأخذ نصف نصيب الرجل ،فتستدعي

الرحمة واإلشفاق ،وقد أنشد في ىذا:
ظمِ َمة… َّ
أحق بالرحمة من مسممة
لم َأر بين الناس ذا َم ْ
ٍ
ٍ
المكرَمة
حجوبة حتى عن
منقوصة حتَّى بِميراثيا… َم
ُ

وفي سوريا التي كانت مستعمرة فرنسية مزق رجال البعث الحجاب في شوارع دمشق ،ومنعوا

المحجبات من دخول المدارس بحجابين .وفي الجزائر التي استعمرتيا فرنسا أكثر من مائة عام دعا

ابن بمّة الجزائريات إلى خمع حجابين ،وقال" :إنني أطالب المرأة الجزائرية بخمع الحجاب من أجل

الجزائر" ،فخرجت العذارى المحاربات من بيوتين ،ونزعن الحجاب ألول مرة منذ أن اعتنقت بالدىن

اإلسالم .أما المجاىد بورقيبة في تونس فقد َّبز أقرانو في حرب الحجاب ،وأصدر مرسومو الشيير
( )ٔٓٛبمنع الحجاب في المؤسسات الرسمية لمدولة ،ودعا التونسيات أن ال ُي ْش ِع ْرَن السياح األجانب
بالغربة في بالدىن.
أييا األحبة المؤمنون ،أيتيا العفيفات المسممات ،ىذه ىي حمقات المؤامرة عمى الحجاب ،عمى

العفاف ،عمى الحياء ،عمى الفضيمة ،فعودوا إلى اهلل ،وتوبوا إلى اهلل ،واستغفروا اهلل إنو ىو الغفور

الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين ،وال عدوان إال عمى الظالمين ،أشيد أال إلو اهلل ولي الصالحين ،وأشيد أن

محمدا عبده ورسولو إمام المتقين وقائد المجاىدين ،صموات ربي عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين.
ً
أما بعد :أييا المسممون والمسممات ،أرأيتم لماذا يخافون من اإلسالم ومن الحجاب؟ إنيا جريمة كبرى
يدعونو من الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،بل
سيسجميا التاريخ لمفرنسيين؛ ألنيم خالفوا ما ّ
ّ
خالفوا دستورىم الذي وضعو "رونان" والذي من مبادئو" :عمى الدولة أن تكون حيادية عندما يتعمق
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األمر بالديانات ،وأن تكون متسامحة مع كل المذاىب".

كان ينبغي عمى فرنسا أن تدعم الحجاب ،وتدعو إليو ،فالسوس ينخر في أمتيم من الفساد

تيز
واالنحالل ،أليس "نابميون" قائدىم
تيز سرير الطفل بيمناىا ّ
المحنك ىو الذي يقول" :األم التي ّ
ّ
العالم بيسراىا"؟! إنيا الصرخة التي أطمقيا "نابميون" لممرأة كي تعود إلى بيتيا.

تتشدقوا بحقوق
أييا الفرنسيون ،ىذا يوم عار في تاريخكم ،فال تذكروا الحرّية الشخصية بعد اليوم ،وال ّ
تدنسون طير ىذه األلفاظ ونقاءىا حين تضعونيا في
اإلنسان ،وال تتكمموا عن تقرير المصير ،إنكم ّ
أفواىكم .ال تحتفموا بيوم الرابع عشر من تموز ،وال تقرؤوا كتب "روسو" و"ىوغو" و"المارتين"

تتبجحوا باألدب الفرنسي؛ ألنكم لم تعودوا خميقين بيذا األدب ،وال تتباىوا
و"الفوازيو" و"ديكارت" ،وال ّ
بثورتكم الكبرى ،فما ىي إال ثورة القتل والتدمير والنيب .أنسيتم ماذا فعمتم بسوريا والجزائر والمغرب

المتحضرون؟! أنسيتم ماذا فعمتم بدمشق أقدم مدينة مأىولة في التاريخ يوم
ومصر وأفريقيا كميا أييا
ّ

أحرقتموىا عمى رؤوس أبنائيا؟!

لقد كتب ممككم "فرانسوا األول" يوما رسالة ألمو يقول فييا" :لقد خسرنا كل شيء إال الشرف" ،اليوم
سيكتب التاريخ أنكم خسرتم كل شيء حتى الشرف.

لممد اإلسالمي أن يخترق أوربا فستصير نكتة مضحكة من نكت الحماقة
أما قولكم :لن نسمح ّ
الفرنسية ،يتف ّكو بيا التاريخ ،وتضحك عميكم بيا القرون اآلتيات ،فنحن قادمون إليكم كاإلعصار،

نحن قادمون إليكم بقوة التيار ،وسنممك بالدكم بإذن اهلل ،وسيصدح األذان في كل مكان :اهلل أكبر،

صوت الخمود يمأل الوجود صوت التوحيد يعمن عمى العبيد ،نحن قادمون إليكم نحمل لكم الحضارة

ليبمغن ىذا األمر ما بمغ الميل والنير،
التي ما قدرتم عمى حمميا ،أخبرنا بذلك الصادق المعصوم ّ (( :
عز يعز اهلل بو
بعز عزيز أو بذ ّل ذليلً ،ا
وال يترك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخمو اهلل ىذا الدينّ ،

ال يذ ّل اهلل بو الكفر)) ،وروى اإلمام أحمد عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل
اإلسالم ،وذ ً
أي المدينتين تفتح أوال :قسطنطينية أم
عنيما قال :بينما نحن حول رسول اهلل نكتب ،إذ سئلّ :
رومية؟ فقال (( :مدينة ىرقل تفتح أوال)) ،ورومية ىي روما عاصمة إيطاليا ،والقسطنطينية ىي
مدينة ىرقل ،وىي اآلن إسطنبول ،وقد فتحت عمى يد محمد الفاتح رحمو اهلل تعالى.

متم
إ ًذا فقد تحقّق الشطر األول من الوعد الصادق ،وبقي الشطر الثاني ،وىو آت بإذن اهلل ،واهلل ّ
نوره ولو كره الكافرون.

وأنت يا فتاة اإلسالم ،يا أخت العقيدة ،يا رمز العفاف ،يا تاج الفضيمة ،إياك ـ يا أختاه ـ أن تنخدعي
بدعواتيم ،إياك أن تنطمي عميك حيميم وشعاراتيم الزائفة ومزاعميم الكاذبة .حذار ـ يا أختاه ـ أن
تسيمي في إنجاح مخططاتيم وتحقيق أىدافيم ،فتكوني سمعة رخيصة بأيدييم ومادة تسويقية

لمنتجاتيم .تأممي يا أخت العقيدة :ىل يمكن أن يسوقوا منت ًجا من منتجاتيم بدون إعالن رخيص
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يعري المرأة؟! ىل يمكن أن يسوقوا مجمة من مجالتيم دون أن يضعوا صورة عارية عمى غالفيا؟!
فيمما أو مسمسالً دون أن يعروا النساء فييا؟! ىل يمكن أن ينشئوا
ىل يمكن أن ينتجوا أغنية أو ً
ساىر دون نساء؟!
ًا
فنيا
فضائية دون مذيعات سافرات مائالت مميالت؟! ىل يمكن أن يقيموا حفالً ً
يا ابنة اإلسالم ،ىل تريدين الحرية؟! ىل تريدين التقدم؟! ىل تريدين الفوز؟! حريتك في حجابك،

تقدمك في عفافك ،فوزك في حيائك ،الحجاب عفة ،الحجاب طيارة ،الحجاب ستر ،الحجاب إيمان،

الحجاب حياء ،الحجاب غيرة .واعممي أن خمع الحجاب سنة إبميسية ،وقصة آدم مع إبميس تكشف

لنا مدى حرص عدو اهلل إبميس عمى كشف السوءات وىتك األستار وأن التبرج ىدف أساسي لو.
ِ
آدم الَ َي ْفتِ َننَّ ُكم َّ
َخ َرَج أ ََب َوْي ُكم ِّم َن اْل َجَّن ِة َي ِ
الش ْي َ
ان َك َما أ ْ
نزعُ
ط ُ
ُ
اسمعي إلى قول المولى جل جاللوَ :يا َبني َ َ
ِ
اسيُ َما ِل ُي ِرَييُ َما َس ْو َءاتِ ِي َما .إبميس ىو صاحب دعوة التبرج والتكشف ،وىو زعيم زعماء ما
َع ْنيُ َما ل َب َ
اىِمي ِ
يسمى بتحرير المرأة .وخمع الحجاب جاىمية :قال تعالى :وَقرن ِفي بيوتِ ُك َّن وال تَب َّر ْجن تَب ُّرج اْلج ِ
َّة
َ َ َ َ َ َ
ُُ
َ َْ
األُولَى.
يا فتاة اإلسالم ،يا صاحبة الفضيمة ،يا حفيدة خديجة الكبرى ،يا بنت فاطمة الزىرا ،يا حفيدة أسماء

وسمية والخنساء وصفية ،يا أختاه ،يا أختاه ،يا أختاه ،اصرخي في وجييم قائمة:
بعز ِ
أصون عرضي في ِحمى جمبابي
يز إيماني
أصون ُُ حجابي…و ُ
ُ
كذب الذين يتاجرون بقصتِي…كذبوا وكانوا مثل ز ِ
يف سر ِ
اب
ّ

خاب من قد سار خمف غر ِ
اب
ىم
ُ
أبصرت ال تَحر َيرىم…قد َ َ
تجري َر ْ
ال لن أكون كما أرادوا سمع ًة…ضاعت بسوق َن ٍ
ِ
وبغاب
خاسة
َ
ِ
كالب
نبح
أحيد عن اْلحجاب وطي ِره…رغم الذئاب ورغم ِ
ال لن َ

ِ
األنياب
وغدا نح ّ
ثار البغاةُ وك ّشروا أنيابِيم… ً
ط ُم صورةَ
سي َر سحابي
يعوي
العبيد عمى صدى أسيادىم…وعوا ُؤىم ما َّ
ُ
ضر ْ
يقتفين َمتابي
كثير
لست وحدي ِفي قرار ّ
أنا ُ
َ
تحجبِي…خمفي ٌ
حياء وفطرتي وكتابي
فمعي
النساء السائر ُ
ات عمى اْليدى…ومعي اْل ُ
ُ
سأظل أرقى لمسماوات العال…و ُّ
ُّ
أظل أحيا في ىدى المحر ِ
اب
ُ
الميم صن عفاف المسممات ،واحفظ حياء المؤمنات ،واحم الفضيمة في نفوس الفتيات ،الميم عميك
بالمتآمرين عمى حجاب المسممات وعفاف العفيفات ،الميم رد كيدىم في نحورىم ،واجعل تدبيرىم

تدمير ليم يا رب العالمين ،الميم احفظ بالدنا ونساءنا وفتياتنا وشبابنا من السفور والفجور ،وافضح
ًا
دعاة السفور والفجور عمى أعين األشياد أينما كانوا يا رب العالمين...

