
دالوران شجاع، دشمن را قبل از ورود زمینگیر کردند

دالوران شجاع، دشمن را قبل از ورود زمینگیر کردند

روزگار عزت و سربلندي با مجاهدت مردانت بازگشت
و به فضل بازوهاي قهرمانانت آسایش به ما بازگشت
روزگار عزت و سربلندي با مجاهدت مردانت بازگشت
و به فضل بازوهاي قهرمانانت آسایش به ما بازگشت
هزینه هر قدر هم باشد،
اي وطن نگران نباش، هزینه هر قدر هم باشد،

سالح تو همیشه در میدان جنگ سرفراز خواهد بود
پیروزي ات دنیا را تکان داد، ملت تو سر خم نمی کند 
پیروزي ات دنیا را تکان داد، ملت تو سر خم نمی کند 
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الدين پیروزي ات دنیا را تکان داد

بينحين ملت تو سر خم نمی کند

پاسداري می شوداي لبنان خاکت با خون  لبنان يا 

لبنان يا اي لبنان خاکت با خون پاسداري می شود

الدين پیروزي ات دنیا را تکان داد

سر خم نمی کندملت تو  بينحين 

لبنان يا اي لبنان خاکت با خون پاسداري می شود

لبنان يا اي لبنان خاکت با خون پاسداري می شود

العدى شل  دالوران شجاع، دشمن را قبل از ورود زمینگیر کردند

شبنم تبدیل کردندو خارها را به گل و  وندى ورد ترابك 

العدى شل  دالوران شجاع، دشمن را قبل از ورود زمینگیر کردند

وندى ورد ترابك و خارها را به گل و شبنم تبدیل کردند

رحل الغاصب از تیغ قهرمانان، ارتش غاصب فرار کرد

غاصب فرار کرد از تیغ قهرمانان، ارتش رحل الغاصب 

االوطان اغلى اي گرانقدر ترین وطنها، تو بی بدیل هستی

الدين پیروزي ات دنیا را تکان داد

لنا عادت روزگار عزت و سربلندي با مجاهدت مردانت بازگشت

اهلىن شفنا و به فضل بازوهاي قهرمانانت آسایش به ما بازگشت

لنا عادت روزگار عزت و سربلندي با مجاهدت مردانت بازگشت

اهلىن شفنا و به فضل بازوهاي قهرمانانت آسایش به ما بازگشت

هزینه هر قدر هم باشد،اي وطن نگران نباش،  الثمن كان 

الثمن كان اي وطن نگران نباش، هزینه هر قدر هم باشد،

بامليدان عايل سالح تو همیشه در میدان جنگ سرفراز خواهد بود

بينحين ما پیروزي ات دنیا را تکان داد، ملت تو سر خم نمی کند 

بينحين ما پیروزي ات دنیا را تکان داد، ملت تو سر خم نمی کند 

لبنان يا اي لبنان خاکت با خون پاسداري می شود

لبنان يا اي لبنان خاکت با خون پاسداري می شود

روزي ات دنیا را تکان داد،پی الدين 
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الدين هز نصرك  

بينحين ما شعبك  

يا ارضك حمصنة بالدم  

يا ارضك حمصنة بالدم  

الدين هز نصرك  

بينحين ما شعبك  

يا ارضك حمصنة بالدم  

يا ارضك حمصنة بالدم  

  ابوابك على مغوار فارس

ترابك على االشواك خلى  

  ابوابك على مغوار فارس

ترابك على االشواك خلى  

الغاصب جيش البطل سيوف حتت  

الغاصب جيش البطل سيوف حتت  

اغلى يا بدل يف ما عنك  

الدين هز نصرك  

عادت برجالك العز ايام  

شفنا ابطالك زنود وبفضل  

عادت برجالك العز ايام  

شفنا ابطالك زنود وبفضل  

كان مهما وطن يا يهمك ما  

كان مهما وطن يا يهمك ما  

عايل الزمن طول سيفك  

ما شعبك الدين هز نصرك  

ما شعبك الدين هز نصرك  

يا ارضك حمصنة بالدم  

يا ارضك حمصنة بالدم  

الدين هز نصرك  
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