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با اذن رهبرم ،از جانم بگذرم ،در راه این حرم ،در راه یار
یا حیدر گویم و شمشیری جویم و اندازم لرزه بر جان کفار
هم پیمان گشته اند کفر و تکفیر
شیطان است و زر و زور و تزویر
اما از وعد حق دل آگاه است
پیروز این نبرد حزب هللا است
نماز صبح در کربال ،نماز ظهر در سامرا
نماز عصر ان شاء هللا ،بقیع و مسجد االقصی
(لبیک یا علی یا مرتضی)
سیفُه ُمل ِهمي ،هو اإلمام
ِلعلي أ ْنت َميُ ،حبُّه في دَميَ ،
من به علي(ع) منسوبم عشق او در خون من و شمشیرش الهام بخش من است؛ اوست كه پیشواست!
واعل ُموا َّ
فخر ال ِكرام
ْض بِ ِ
أن لي ،نَب ٌ
داخلي ،سمیتُهُ عليُ ،
بدانید و آگاه باشید كه درون من ،تپشي است كه آن را علي نامیده ام؛ مایه افتخار كریمان
منهُ نَ ْست َل ِه ُم رو َح اإلیمان
ما جوهر ایمان را از او الهام گرفتیم
نخاف الریاح إنا بُركان
ال
ُ
از هیچ بادي نمي هراسیم كه خود آتشفشانیم
ْ
ْ
صبرك
صبرك
یا تكفیري!
اي تكفیري! صبر كن صبركن
قبرك
إنا
سوف نَح ِفر َ
َ
ما گور تو را خواهیم كَند
(لبیک یاعلی ،یا مرتضی)
سوف نعُود ،لالنتقام
یا أحفادَ ثمود ،یا جُرذانَ الیهود! إنا
َ
اي نوادگان ثمود ،اي موش هاي یهود! ما براي انتقام بر مي گردیم
سكم ،تحت األقدام
إن کنتُم داعشاً ،فإنا
داعس ،سوف نَد َع ُ
ٌ
اگر شما داعش هستید ما نیز "داعس" ( له كننده) هستیم و شما را زیر گام هاي خود له مي كنیم
یف مسلُول
س ٌ
إنا في المعركة َ
ما در میدان نبرد شمشیر عریانیم

صفا ً مأكول
سنَجْ علُ ُكم َع ْ
َ
و شما را مانند لقمه ي جویده شده خواهیم ساخت
إن الموتَ یُصبِح قوتك
قطعا ً مرگ و نابودي ،قوت و غذاي تو مي شود
لكن قبلَه جیبْ تابوت َك
اما پیش از آن  ،تابوتت را همراه بیاور
یا إسرائیل! خیبر خیبر!
ای اسرائیل خیبر را به یاد بیاور
جیش حیدر
إنا وهللا
ُ
به خدا سوگند که ما سپاه حیدریم
(لبیک یاعلی ،یا مرتضی)
(لبیک یا حسین ،یا ثارهللا)

