
  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود
  ارجع بالنصر الموعود          حزب اهللا برجالک جود
  القصیر بتشھد والنبک        یا مقاوم روح اهللا معک

  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود 

 کن یرا حتم یبرودات در  یروزيپ
 موعود بازگرد یروزيو با پ/ مردانت را بفرست ياهللا با جوانمرد حزب

 و نبک شاهدند یرالقص/ مقاوم برو خدا به همراهت اي
  کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي

  نتحدى الموت وما نھاب    نحن رجال الحزب الغالب
  بھمة حیدر داحي الباب        یا نصرهللا نلبی الواجب
  حتخلی ایامک سود         یا تکفیری جایی جنود
  إحسم نصرک بیبرود          یا حزب اهللا اهللا معک

  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود

 یمترس یو نم یمطلب یمرگ را به مبارزه م/ یمهست یروزمردان حزب پ ما
 فاتح قلعه ها یدربا همت ح/ ییمگو یم یکنصر اهللا ما لب اي
 خواهند کرد یاهروزگارت را س/ یندآ یدارد سرباز م یريتکف اي
  کن یرا حتم یبرودات در  یروزيپ/ حزب اهللا خدا به همراهت اي

  کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي

  ارجع بالنصر الموعود          حزب اهللا برجالک جود
  القصیر بتشھد والنبک       یا مقاوم روح اهللا معک

  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود
  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود

 موعود بازگرد یروزيو با پ/ مردانت را بفرست ياهللا با جوانمرد حزب
  و نبک شاهدند یرالقص/ مقاوم برو خدا به همراهت اي

 کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي
 کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي

  حررنا ساحتک کال           نصرک یا لبنان تجلى
  زمن الھزائم قد وّلى         إحذر یا جیش اإلرھاب
  إسأل عن ماضینا وعود         مھدینا النصر الموعود

  ھأل دورک بیبرود            حطمنا جیش الیھود
  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود

 یمات را آزاد کرد یادینهمه م/ ات آشکار شد یروزيپ لبنان
  خورد یمشکست نخواه یگرما د/ مراقب باش یستارتش ترور اي

 یماناز گذشته ما بپرس و وعده ها/ موعود ما است یروزيپ مهدي
 است یبروداالن نوبت تو در / یمرا نابود کرد یهود ارتش

  کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي

  ارجع بالنصر الموعود           حزب اهللا برجالک جود
  والنبک القصیر بتشھد        یا مقاوم روح اهللا معک

  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود
  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود

 موعود بازگرد یروزيو با پ/ مردانت را بفرست ياهللا با جوانمرد حزب
 و نبک شاهدند یرالقص/ مقاوم برو خدا به همراهت اي

 کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي
  کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي

  شعبی صامد مش رح یرکع       إسمع یا إرھابی إسمع
  رعب بقلبک جینا نزرع         ما نھاب من التفجیرات

  ما یھمنا نار و بارود     ارض الھرمل ارض صمود 
  یمحو وجودک بیبرود     من ضاحیتی طلو اسود

  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود

 زند یاست و زانو نمملت من ثابت قدم / خوب گوش کن یستترور اي
 یافکنیمترس را در قلبت ب یمو آمد/ یمترس یاز انفجارها نم ما

 یستمهم ن یمانآتش و تفنگ برا/ است یمرديپا ینهرمل سرزم سرزمین
 محو خواهد کرد یبرودکه وجودت را از / سر برآوردند یرهاش یهضاح از

  کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي

  ارجع بالنصر الموعود         حزب اهللا برجالک جود
  القصیر بتشھد والنبک       یا مقاوم روح اهللا معک

  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود
  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود

 موعود بازگرد یروزيو با پ/ مردانت را بفرست ياهللا با جوانمرد حزب
 و نبک شاهدند یرالقص/ هتمقاوم برو خدا به همرا اي

 کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي
  کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي

  حزب اهللا راسک بیطال           یا تکفیری مھما طال
  یحمی وجودک أو عرسال            ما تفکر إنو الشمال
  دم الشھدا المالو حدود           وحیاة الرب المعبود

  م فی یبرودسنصر الحا        الحدودما تحلم تقطع 
  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود

  حزب اهللا دستش به سرت خواهد رسید/ اي تکفیري هرجا بروي
  می تواند حامی تو باشد/ فکر نکن که شمال یا عرسال

  خون شهدا مرز نمی شناسد/ قسم به خدا که
  یبرود استنصر حتمی ما در / خواب نبین که از مرز رد شوي

  پیروزي ات در یبرود را حتمی کن

  ارجع بالنصر الموعود         حزب اهللا برجالک جود
  القصیر بتشھد والنبک      یا مقاوم روح اهللا معک

  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود
  إحسم نصرک إحسم نصرک إحسم نصرک بیبرود

 موعود بازگرد یروزيو با پ/ مردانت را بفرست ياهللا با جوانمرد حزب
 و نبک شاهدند یرالقص/ مقاوم برو خدا به همراهت اي

 کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي
   کن یرا حتم یبرودات در  پیروزي

 محمود علوي: ترجمه 
 www.moodkerbes.info 

http://www.moodkerbes.info

