


َلْستْ ْيَر َأ ّد َخ ّلَهاَ َمَع ُك
َنَفًراً
ُدوُاً ُهْم َقْوٌم ْدًراً َشِه َب

َأْجَمِعِهْم ِب
ُه َيُعو َباَ َلْم وَُ ُكْث َف ْن ِبِه َي

ٌد َأَح

َيْوَم ّبَحُهْم وَُ ِفيِ َص
ُأُحٍد ِمْن اًلّشْعِب

َيْوَم َيْوَم َقَرٍد ِذيِ وَُ
َثاََر َت ِبِهْم اًْس

َذاً ْيَرِة وَُ ْلُعَش َجاَُسوَهاَ اً
ِلِهْم ْي ِبَخ

َيْوَم ّداًَن وَُ َلْواً وَُ َلُه َأْج َأْه

َرَقًصاَ
َلًة ْي َل ُبواً وَُ َل ِفيَهاَ َط

ُدوُُّهْم َع
ًة ُثّم َنْجٍد َيْوَم وََُغْزوَُ

َلُهْم َكاََن
َلًة ْي َل ْيٍن وَُ َن ُدوُاً ِبُح َل َجاَ
َمَعُه

َة ْلَقاَِع وََُغْزوَُ َناَ اً َفّرْق
ُدوُّ ْلَع ِبِه اً
َيْوَم ِيَع وَُ ُنواً ُبو َأْهَل َكاَ

ِتِه ْيَع َب
َة ْتِح وََُغْزوَُ ْلَف ُنواً اً َكاَ

ُعّمواً ُهْم إْن وََُمْعَشًراً
ِإْن ُلواً وَُ ُحِص
َلْواً َفَماَ اًلّرُسوِل َمَع آ
ُلواً وََُماَ َذ َخ

ْنُهْم َلْم ِم ِفيِ َيُك وَُ
ِنِهْم َدَخُل إيَماَ

َكَحّر َرِصيٌن َضْرٌب
ّناَِر َتِعُل اًل ُمْش
َلىَ َياَِد َع ْلِج َفَماَ اً

ُلواً وََُماَ َخاَُمواً َك َن
ْيَهاَ اًلّرُسوِل َمَع َل َع

ْيُض َب ْل َْلَسُل اً وَُاً
ْيِل ْلَخ ّتىَ ِباَ َناَ َح َنَهاَ
ْلَحْزُن َبُل اً ْلَج وَُاً

ّلِه ّلُه ِل َاًل ِبَماَ َيْجِزيِهْم وَُ
ُلواً َعِم

ِبَهاَ اًلّرُسوِل َمَع
َْلْسَلُب ّنَفُل اً وَُاًل

ّلُهُم ِفيَهاَ ْلَحْرِب َيِع ِباَ
ْذ ُلواً إ َنَه

َق َكَماَ ُدوَُن َتَفّر
ْلَمْشَرِب اًلّرَسُل اً

َلىَ ْلِجَلِد َع ُه اً َفآََسْو
ُلواً وََُماَ َد َع

ِطيَن ِب َطاَُشواً َفَماَ ُمَراً



ِتِه ِفيِ ّي َسِر
َيْوَم َبَر وَُ ْي ُنواً َخ ِفيِ َكاَ

ِتِه َب ِتي َك
ْيِض َب ْل ِفيِ َتْرَعُش ِباَ
ْيَماَِن َْل َيًة اً َعاَِر

َيْوَم ّلِه َرُسوُل َساََر وَُ اًل
ًباَ َتِس ُمْح
ْلَحْرِب وََُساََسُة إْن اً

َدْت َحْرٌب َلُهْم َب
ِئَك َل ْلَقْوُم ُأوُ ْنَصاَُر اً َأ

ِبيِّ ّن وَُُهْم اًل

ُلواً وََُماَ َعِج
ّلُهْم َيْمُشوَن ُك

ْبِسٌل َت َطُل ُمْس َب
اًلّضْرِب ِفيِ َتْعَوّج
ًناَ َياَ َتِدُل َأْح َتْع وَُ

َلىَ ُبوَك إ ُتُه وَُُهْم َت َياَ َراً
ُْلوَُُل اً
ّتىَ َداً َح َباَُل َلُهْم َب ِْلْق اً

ْلَقَفُل وَُاً
ْيِهْم َأِصيُر َقْوِميِ َل إ

ّتِصُل ِحيَن َأ

ال   عروش فزلزلت  ذعرت لين ظا

أصداء      نهم تيجا على وعلت

بغوا       فان الشعوب شرف من والحرب


