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 ىـــــا َمْغنــــُزوُر ِدیارًا ما ُنِحّب لَھنَ
   َدىـــــــــــَنُقوُد إَلْیَھا اآلِخذاِت َلَنا الَم

        َوُنْصفي الذي ُیكنى أبا الحسِن الَھَوى
                    َناـــــــوَن أّنــــــَوَقْد َعِلَم الّروُم الّشِقّی

    َوأّنا إذا ما الَمْوُت َصّرَح في الَوَغى
       اؤهــــــــــَقَصْدَنا َلُھ َقْصَد الَحبیِب ِلق
   َدَماـــــــــَوَخْیٍل َحَشْوَناَھا األِسّنَة َبع
   ًةــــــــــــُضِربَن إَلْیَنا بالّسیاِط َجَھاَل

    ًةـا الجیَش لمسَتَعدَّ الُقَرى َواْلُمْس بن
     ْمـــــــــَفَقْد َبَرَدْت َفْوَق اللَُّقاِن ِدماؤھ

   َوإْن كنَت َسیَف الدْوَلِة الَعْضَب فیھِم
       َرًةــــــــفَنحُن اُأللى ال َنأَتلي لَك ُنص

  لىــَیقیَك الّرَدى َمن َیْبَتغي عندك الُع
        ىـــــــفَلْوالَك لم َتجِر الّدماُء َوال اللَُّھ
 ىـــــــَوَما الَخْوُف إّال َما َتَخّوَفُھ الَفت

  

 اــــــــــــَوَنْسأُل فیھا َغیَر ساِكِنَھا اإلْذَن
  ّناـــــــــالُكماُة الُمْحِسنوَن بھا َظ علیھا 

  ىــنـاإللَھ َوال ُیك َوُنْرِضي الذي ُیسمى
 اـــــــــْدَنـإذا ما َتَرْكنا أْرَضُھْم خلَفنا ُع

 اـــَّطْعنــلِبسنا إلى حاجاِتنا الّضْرَب وال
 اــــــــُلّمنَّــَھ وِف ـــــُللّسی  ُقْلَنا َو  إَلْیَنا

 اـــــــــَومن َھّن  من َھّنا َعَلْیَنا تَكّدسَن 
 اــــــّنــَع  َھاــب ُضِربَن   َتَعاَرْفَنا َفَلّما 

 ىـــــــــَدَك الُیْمنــُنَباِر إلى ما َتشَتھي َی
 اـــــخَنــــُاِرَد الّســَونحُن ُأَناٌس ُنْتِبُع الب

 اـــدَنــفَدعنا نكْن قبل الّضراِب القنا اللُّ
 ىـــــــــَوْحَدُه أغن أّنُھ  َلْو   َوأْنَت الذي

 َوَمن قال ال أْرَضى من العیش باألدَنى
 ىــــال أھِلھا َمْعن َو ا ـــــللّدْنی َیُك   َولم

  اـــــــتى أْمَنــــّال ما رآُه الَفَوَما األْمُن إ


