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 زينب الكعبية
 
 

 أيها السائل عن قومي تمهل

 فحديثي لك مشروح مفصل

 اّن قومي لهم العليآء ارث

 فاسأل العليآء عما أنت تجهل

 د فان المجد ثوٌبوسل المج

 لبني قومي به اُهللا تفضل

 فهم الخير اذا أجدب عاٌم

 وهم الموت اذا ما الح قسطل

 وهم األمن اذا حل طريٌد

 يدفعون الشر عنه حيثما حل

 وهم النور لمن ضيع ُرشدًا

 ُسنُن االرشاد يهدون لمن ضّل

 وهم الشعر اذا ما الح بدٌر

 فلهم بالليل شعٌر يتغزل

 ًا و حديثًاسيرة العرب قديم

 آرٌم عٌز و اطعاٌم و فيصل

 ليس سرٌّ بل خذ األمر عيانًا

 ثم فيما نجن نلقاُه تأمل

 أو لسنا من غزي ايوان آسري

 بخميٍس آل فرد فيه جحفل

 ثم نحو الروم صلنا فقصدنا

 قيصر الّروم فجر عناه حنظل

 سلها) غرناطة(أيها السائل 

 )1(فهي تعطيك من األنبآء مُجمل



 )جرجان وُبصريالري و(وسل 

 )2(وسل الدنيا فان األمر أشمل

 عّرج ثم عّرج) المنيور(و علي 

 )3(ماذا فيه قد حل) لغدير الدعج(

 فيه قومي أعلنوا الحرب جهادًا

 ضد من جآء الي األوطان يحتل

 بذلوا األرواح في نصرة دين

 هو للناس بشرع اهللا أآمل

 و بأرض الدورق المعطاء حرٌب

 )4( الُمعجلجّرعت انجلترا الموت

 في الحسينٌي و في أرض الُمدينة

 )5(تلكم األجداث للتأريخ مشعل

 عّنا) ثورة االسالم(ثم سلها 

 )من الي االسالم قد وّفاه دينًا( 

 من بها قد آان سدًا ال ُيزلزل

 من سوي أبناء قومي أو قدوها

 نار حرب لجيوش الغدر تذهل

 

 سائلي وجه لنحو القدس طرفًا

 لتري في ساحها للُعرب محفل

 و تري فيها بني قومي شبابًا

 بنجيع النحر للموت تسربل

 

 ان للعرب صفاٌت ليس تحصي

 من ذري عز ومن مجد مؤّثل

 من عطآٍء و سخاٍء و فداٍء

 فبني قومي لكّل الخير منهل

 ان للعرب جنانًا و لسانًا

 و بيانًا فيه قرآٌن ُمنزل



 ها السائل عن قوم يتمهلأي

 فحديث العرب مشروح مفصل

 

 

 :الهوامش
 

 .من مناطق األندلس في اسبانيا: غرناطة) 1

 .في الشام) بصري(في ایران و : الري و جرجان) 2

 . الحميدیه جرت فيه معرآة الجهاد ضد االنجليز–في طریق األحـواز ) الدعي(المنيور و غدیر الدعج ) 3

 .فالحيـــة الحالية و مایليها و تمتد الي مشارف شيراز برًا و بحرًامنطقة ال: الدورق) 4

 .من مناطق الدور و فيها قبور شهداء معرآة الجهاد ضد االنجليز. تصغير مدینة: الحسيني و الُمدینة) 5

 
 

 صحيفة صوت الشعب: المصدر
 

 )ي صحيفة أحــوازية تصدر من طهران و ه( 
 
 

 :مالحظة 
 

  لقد ورد في آلمات األخت العربية بعض التسميات الفارسية بحكم وجودها في عربستان و تحت المنع                                           

اإلیراني للتسميات العربية في اإلقليم العربي ، لذا ال یستطيع آتابنا و آاتباتنا من أن یكتبوا في مجال                                                    

 .سميات العربية الصحافة في ایران بالت

  )األحــواز:  األهواز   (فقد بدلنا                     

  )عرب عــربستان:  عرب خوزستان (و            
 

 


