
الرحيم    الرحمن الله  بسم

الُسجوِن               ِمَن َليِك ِإ َوَمَشت َعت َتَرعَر َعريِن ال َأشباُل ِمصُر يا
13ُأسودا  . 

َمعقودا               ِهم ِت هاما َعلى ًا تاج َلت ّب َق َو ُد ِبل ال ُهُم َد ُجهو َلت ِب 14َق  .

َمجهودا                ِهم ِن أوطا
َ َعلى ّنوا َم َول ُهم َحناِجَر ّدوا َم َفما 14َخَرجوا  .

ُأريدا                ِد ِبل ِبال َشّر ُكّل ِل َو ٍة َع َخدي ُكّل ِل ُهم َن َط أف
َ كاَن 14ما  . 

ُقيودا                 ِد ِبل ِلل ّطُم ُيَح ذا َمن ُه َد َقي ّطُم ُتَح ًا َيد الَسجيُن َد 14َوَج  . 

ُمبيدا                 ِللُشعوِب ًء دا َكالَجهِل َأِجد َلم َف الُشعوِب ِإلى َظرُت َن ّني 16ِإ
.

ص                َعبيدا ِرجاِل ال أحراَر
َ َفيَت َأل ًا ِلس َمج ّلُط الُمَس ُد َفر ال َسبى ِإذا َو

17 .

َتديص                َيع َول َد الِحق َيحِمُل ل َقنا ال َعفيِف ٍز غا ِتٍح 33ِبفا  .

السدا              أشباله في الله ويحفظ حوزتها بالشبال تعزز  حتى

 ثورتها

ص                عددا لهم تنقص ل المكارم ذا يا حاضرة والمال أهتف 50هناك

ص              الفراد من مصيبتنا وأرى غيرهم قوم كل مصيبة 60وأرى  

الجناد             عن به الثبات ناب بموقف البلد عهد على ثبتوا

عوادي            الشراع رائحة والفلك حنيقة والملوك يرعد  والعصر

عتاد             خير الحزم وكان لهم ناصر أكرم العزم فكان  فأبو

الصبر

القواد             ودربة الجنود بأس بنافع ليس حين ينصر  والحق



الساد               صدى الدنيا إلى نقلت الورى في لك صيحة من فكم فاسأل

61ص   

والضداد            الحق والغاصبين العدى على المبين بالنصر  وتفوز

ص              والساد المن في وتقيمه آفاته من السودان 62وتطهر  .

ص                 ِد الَسدا ِنصُف ِر لمو
ُ ا َفهَم ِإّن ٍم َفه ِل ِة الَحيا في ُتّن َرَجع 78َهل  .

ُفرادىص               َنلقاها َيوَم ال َنحُن َو ًا َجميع َنلقاها َأمِس 105َمَشينا  

ص                َفسادا ال ُنناِقشها َأن َعَجزنا ّتى َح ِلصلِح ا َعِن ّلتنا أض
َ105

ص                َعتادا ال ُد َنِج َفل َنلقاها َو الَصياصي ُد َنِج َفل 105ُتلقينا  .

َتفادىص                  َأو َق َتَمّز ناٍب َول ٍر َظف ِر َغي ِب َع الِسبا ِقَي َل 105َوَمن  .

ص                 ُنسادا َأن َة َد الِسيا ّهمنا َو َت ّتى َح ّق الَح ّو ُل ُع ِمن َفضنا 105َخ  

ص                ِنجادا َوال ِئَل الَحما َتناَزعنا ًا ّد َر ِللَسيِف َننل َلم َلّما 105َو  .

ص                َرشادا ُبُه ِل َتق َغّي ال ُء َتجي ٍر زو أقواِل
َ َعلى َبلنا َأق 105َو  .

َوالَسوادا                َعنها َء َنش ال َدعنا َخ ِمنها ّد ُب ل ٍة َق َحقي 106َوُرّب  .

ُمرادا               ُظَمت َع ُفٍس َأن ِة ِهّم ِب َلجوها عا َليها َع َلعوا َط َلو 106َو  .

ِعنادا               َلُه ّد ِع ُت َنًة ِو َوآ ًا َصبر ِم ّيا ل
َ ا ِدِث ِلحا ّد ِع 106ُت  .

ص              الِصعادا ِة َف ّق َث الُم ِبالُخلِق َو الَمواضي البيَض َنهِي ِبال ِلُف ُتخ َو
106 .

َوشادا                 َبنى ُكهوُل ال َنِت َب َكما ٌع َجم ِم َقو ال َشباِب ِمن َبَل أق
َ 108َو  

ص                ِتشادا ِاح ِر الدا في َنحِل َكال ُهم َو الَخليا ِر الدا ِنَب َجوا أّن
َ َك

108 .



ص                 ِعهادا ال َأرضى ل ِتبَر ال ُسقيِت َعوالي ال ِم ِهَم ال ِمن ًا دار َفيا
108 .

ص                  ّتئادا ِا ُيعَط َلم ُء ّنا َب ال ِإذا ٍء ِبنا في َنُة الَمتا ُترجى 108َول  .

ص                 ُرقادا َأو ّيِل الُمَخ ِنّي َأما َنراها ّنا ُك ّلتي ا الداَر 109َبنى  . 

ص                  ِبعادا ال ِهَمُم ال َلُه َبت ِك َر ِإذا َمراٌم َنفٍس َعلى ُعد َيب َلم 109َو  .

ص                الِجيادا َق َتَر ِاخ َف َق الَسب َيروُم َوَشّك َريٍب في َوالناُس َجرى
109 .

ُيعادىص                 َأن ِد ّد الُمَج َشأِن َوِمن َبناها ّتى َح َنها دو َي ِد 109َوعو  .

ص                  َوكادا َسعى ِلّي َو ال ِإذا َليَك َع ّو ُد َع أعدى
َ ِمن ُد َكي ال 109َيهوُن  .

ص                  ِد َد ُير ِة ّي ِر َب ال في َنَك َمكا ّدي ُر ِه ِب با َة ّد َوُس الوادي َة ُغّر 111يا  .

ص                  َتد َو ال الغاِب ِمَن الِشبُل َع َنَز َلَسد ا ِم الَضي َعلى ُيقيَمّن 115ل  

ص               َبد ُل ِبال ُه ِكبا َمن ّطى َغ َت َو ُبُه نا ّبت َوَش الِشبُل ُبَر 115َك .

ص                 ُذد َي الغاِب ِحمى َعن ُه َدعو َو ِه آجاِم في َيمِش ُه 116ِاتُركو  

ص                َلَسد ا الوادي ِمَن الِشبُل َدعا َو ُهم َئ آبا َهضوا َتن ِاس َبنوَن 118ال  

ص                 َغد الَر ُدنياَك َو ِعّز ال ُدَك َغ ٍد َغ ِل َنرجو ّلذي ا الجيُل ّيها 118َأ  

ص                  َقد َر الَسيِل َمدَرِج في َمن َضّل َقد َو الَسيِل ِة َمدَرَج في أنَت
َ

118 

ص                 ُد َرشي َيسيُر َأو ٍو غا ِهّن َلي َع َتدي َيه ِئُر َبصا الماضي في ِللناِس َو
120

ُد                َيجو َو َوه الَمحضوُر َع َجز ِإذا ًا ِبر صا َنفِس ِبال الماِل َد َبع ُدَك َوجو
121ص



ُد                َيذو َو َنُه دو ُيحامي َكيَف َو الِحمى َهوى َكيَف الَحّي َء َنش ِلُم ُيع
121

الفطنص              أهل على عار ثمن بل الفختر 160طلب  

الساد             هيبة الرض تحرس وقامت والزئير القوم قعد

ص    آساد 165فتية  

ص                 حقد ول رياء ل الطوايا كريم مضائها النفسجم إباء 176كثير  

ص              فيشتد الخطوب وتشتد فينموا صروفها تنموا اليام مع 176ول  

ص                سودد وهضبة عرفان وزاخر مكارم بناء إل حافظ 213وما  

تونس   وما

ص               المرتاد وسائل المراد دون وتقطعت سبيله عز 217هيهات  

حين     الثورة هذه  ..... جاءت

سباتها    إخمادها عز  هيهات

ص                  النجاد وقائع بذكر إل للعل يحرك ل نشأ 220فهززت  

ص               الميلد من عروتها فكان وثقت قد بيينا العلقة 221إن  

ص                 جهاد بعد الترك يستطعها لم خطة جهاد بل 221أتحاولون  

والثورة         والحماية الساسة بين التكامل من بد  ل

وتفديص            الدماء تبذل لبنها غضبى كالبوءة مصر 227وإذا   

لعزها   لدينها

العثور             ول بالجزوع وجلت حدثت إذا كنت   ما

َهصور              ٍد َأَس في َأظفاَر ال َأنَشَب َهصوٌر ٌد َأَس



َفخور              ال َول َدِعّي ِبال ل ّلذي ا الَجيُش ّيها َأ يا

ُظهور             ِبال ّيَة ِر َب ال َفَت َل الِحمى َع ري ِإن َف َيخفي

الَزئير               في ِرُف ُيس َليَس َو ِل الِفعا في ِرُف ُيس َليِث َكال

239ص   

ص              وكفرا آخرين وفسق منهم عصبة فأله له الرجال 218ذكر  

ومتجرا           للنفوس دنيا ومجر بينكم ًا وخلف هوى تجعلوه  ل

ًا            مضمر السياسة خدع من كان ما فأظهرت المور صرحت اليوم
282ص 

الَشرى                َعلى ُأغيَر ِإذا ِئروَن َوالزا الِحمى ِإلى َء أسي
ُ ِإذا ِرخوَن الصا

ُترا                َبخ َت ِد ُقيو ال َهِب َذ في َيمشوَن ُللى ا َول العاِجزوَن ِهلوَن الجا ل

283ص   

الُشجعاِن               ُع ِر َمصا َكيَف َعَرفُت َو الَشرى ُد آسا َتموُت َكيَف َأيُت َوَر
.... ص

ِر              الَجّرا َدّجِج َت الُم ِة صوَر في الَشرى ِد ِبآسا ُه َد ّي أ
َ َلُه ال

ص                ِر ّطا الَخ َقنا ال َعلى ِزليَن النا ُظبى ال َعلى ّو ُد َع ال ِإلى الصاِعديَن
302 

ِر             لعما
َ َوا لمواِل

َ َوا أزواِج
َ َوال ِء لبنا

َ ِبا َلَه ال َتريَن الُمش

ص               ِر لنصا
َ ا ِزَل َمنا الُمنَزليَن ِه ّي ِب َن ِء ِلوا َعلى ِئميَن 303القا

ص              السفار وعزائم السرى همم دونها من التي الملك يارحلة
329 

 العز

والنار                 عزماته من بالسيف فالقها شبابك إلى الخطوب  تشكو



ص    ليلقها 330الشباب  

المسلك              في العون الرفيق يخنه نفسه غير أمره في يستعن ومن
, الوعر

ص ,,,,   جديدة       338التكامل قيادات إلى تحتاج الراهنة الظروف وإن
صدر          على الجاثم البناء ذلك وهدموا حرروا الذين أولئك من

الرسول           نهج على والسير الرجوع إلى يحتاج البناء كن ول المسلمين
في            السلم دولة بنوا حين الراشدين والخلفاء وسلم عليه الله صلى

العزة  .....         ابتغينا فإذا بالسلم الله أعزنا قوم فنحن تاريخية فترة
في           لهم تغريبية حملة أكبر يعيشون اليوم والمسلمين الله أذلنا بغيره

يزعم              من لكل ننساق ول الوعي خق ديننا نعي أن من بد فل تاريخهم
مفاهيم     ...... ويكون السلم على  أنه

ص           والقدار المور يقدرون قوم بالعز القوام 345وأحق  

الخطار             سبيلها في ركبوا للمعالي سعوا إذا   ورجال

والفخارا             اهلها المجد علم بأرض ساس العز ما 346ص وإذا  

الشجر              أصل في الظل أن بيد سابغ وظل نام  شجر

ص                 ُتساُر ِد َقتا ال في َشعٍب ُطواُت ُخ ِه ِد َور ِنِع يا َودوَن ِء الَجل دوَن
358 

ِإطاُر                الَزماِن ِم ِعل َوِمن َوٌر ُس ُنهى ال ِمَن ِه َلي َع َأخلٍق ُء ِبنا َو

َوِغماُر               َلها ُغَمٌم َلت ِانَج ّتى َح ِهم ِر ِبَصب ِدثاِت الحا ِرجاُل ال ِقَي َل

الناُر                ِه َلي َع َمَشت ِد الَحدي َليَن ٍة َب َوَصل ٍة ّد ِش في َلها لنوا

ِثماُر                ِة الَحيا في ٍد ُجه ُكّل ِل َو ِدها ُجهو ِثماَر ِه ِب ُد ِبل ال َتجني

َفثاروا               الِسلَح َيِجدوا َلم َبنيَن َو ِهم ِبِسلِح َمَشوا ٍء آبا ُبنياُن

ِجداُر               َوالُسجوِن ِنِق الَمشا َوِمَن ِئٌط حا َدّرِج الُم َتّل ال ِمَن ِه في



َلحراُر              ا ِبالواِجِب أو
َ ّق ِبالَح َدت ّي َق َت َو َهوى ِبال َد ّي َق َت ال َبِت أ

َ

ِشعاُر                الَصلِح َغيَر َول ِه في َهٌج َمن َد الَمراِش ِسوى ِرجاِل ِلل ما

الداُر              ِئّن َتطَم َو َقّر َت ّتى َح َلت ِز ُزل ٍر دا أهِل
َ َك َونوَن َتعا َي

ِلعصاُر              َوا ُفلِك ال دوَن َوالريُح َكها ُفل َو لموَر
ُ ا ِرفِق ِبال ُيجروَن

ِعثاُر              ِبالِجماِح ِد ّد الُمَج َع َوَم َسلَمٌة ِة َلنا ِبا ِد ّد الُمَج َع َوَم

َوَمناُر              ًى ُهد ُتُه َزعاَم باٍن َءها ِبنا َوَرّص َفت َل َت ِائ لّمُة
ُ ا

يوم

ص                َنهاُر الُمبيِن ّق ِللَح َو ُصبٌح ُهدى ِلل ِرَك َفج َء َورا الَخميِس َيوَم
360 

ِدياُر              ِم ِزحا ال َخلَف َتت ّف َل َت َو ُأّمٌة ِنَك ِمهَرجا ُتزاِحُم َكَرت َب

َلخباُر             ا ِلها ِبَجل َلت ّق َن َت َو ِه ِل َِله الَزماُن َبَك ِك َموا َوَروى

ّظاُر              ُن ال ِه ِت َقَسما في َتّن َيف ًا ِهر زا َلَج َأب ِر ُدستو ِبال َبلَت أق
َ

القرآن   على  أقبل

َأنصاُر              َيٌة ِفت َو ُد َيذو َشيٌخ ُه َد َمه َيحُرُس َو َفُه ِئ َلفا َيحمي

316ص 

الِمغواُر                َقنا ِبال َتُح َيف َليَس ما ِلٍح ُمص ٍد ها ُكّل َتُح َيف ّق ِبالَح

362ص   

ِبه                َوغا الُمبيِن ّق الَح ِة ُبحبوَح ِإلى ُدنيا ال ِطِل با ِمن ِه ِب ... ساروا

ص               وساروا الجدود تحمله ًا عز عنده يطلب الشمس حجاب يبغي
370 



ص            أخطار ترابها وملء غرر سرابها ملء الصحراء جائب 372يا  

ص                ونهار خلت غوائلها من لك ليلة الشجاعة همم من 372تكفيك  

الغار                  الظافرين هام يعلة لم الوغى في وجرحى قتل يكن لم لو
373ص 

ص               ِر ِديا َو ِزٍل َمنا َد َبع ِر َقف ِبال ِدروا َوغو لكَرميَن
َ ا َوكانوا 385هانوا  

ِر               لخطا
َ ا ِئُل َجل ُتناُل ِه ِب َو ِه ِئ ِبنا ّق َح الُملُك ُيبنى ِم ِعل ِبال

ِر                  ّطا الَخ َقنا ال َعلى ُد ُيشا ل ما ُعل ال ُشّم ِمن ِه َلي َع ُد ُيشا َقد َل َو

ص                   ِر ِجدا َخيُر ماَل أن
َ َءها سا َقد ِجداَرها َقمَت َأ َأن َسّرَك كاَن ِإن

389

ِر                لفكا
َ ا َوغى في َرأٍي ُع َوُشجا َوغى ال في َقلٍب ُع ُشجا َوالباِسلِن

390ص    

َوُصدوُر              َلُه أقياٌل
َ ُيذِعُن َو ِلٌك َوَمما ِه ِب ُحكوماٌت ُتساُس

ُيغيُر                َف ًا آِمن ًا َشعب ِدُف ُيصا ِرٌف وا َو َوه ّلها ِظ في َعَجٍب َوِمن

ص                َيميُر َو َكالَحصى ًا ُجيوش ُيؤوي َو ِه ِب َكس َو ِر َفقي ال قوِت ِمن ُذ َيأُخ َو
397 

ص                 َأّخرا َو ِرجاَل ال َعَمُل ال ّدَم َق َكم ُه َد َوح ِتَب الَمرا ُيعلي ل ِعلُم ال
401 

ص               ّورا ُمَص َعظيَم ال َق ُل الُخ ِنَي أرا
َ َف َيًة ِروا ِم َعظي ال ُلِق ِبالُخ َوَسِمعُت
401 

ِد               الَمزي َلِب َط في َدوَت َغ َو ِه ِد ِلَمج ِهرَت َس َكم لعادي
َ ا َد ِه َش

ُمَشّمرا

َأقَصرا              َف ُظنوِن ال ُعدواَن َوَرَميَت َتُه َفع َتد ِاس َو َد َكي ال َقيَت ّت ِا ِم َك َو



ِبرا                َتع الُمس َد الواِج الَشباَب كاَن ٍد واِح في ُهم َع َجم َلَك لسى
َ ا َع َجَم

403ص   

الخطر        يركب والذي الندى يتفذ  الذي

والحجر        الس واضع عظموا القوم  أيها

الظفر         إلى يمشي وهو لواءه أنسى لست

ص             زمر إثرها زمر تحته الناس 407حشر  

الكبرى           الجامعة هو الغبرا على الموت  أرى

ص               الخرى إلى الدرب هو الدنيا إلى الدرب 445هو

ص             ًا حر فمت شئت وإن عبدا فمت شئت 449فإن  

النوب              جسمه وافنت قواه وهت أن بعد من الشرق شباب أعدت
ص   458الغبر  

ص                الشهر بايامه بفديه الدين إلى محبب أغر يوم إنه 459أل  

وينصر               الكريم يعليه والحق له ًا منتصر الحق شأن  عززت

ص                 بظهر ما والفتى فيه فظهرت مرتد حلة الصدق إل وأبيت
الحمر             483 اللواء غرتك وأعير ًا رونق جمالك به الخميس وكسا

485ص   

ص              زئير له الحقوق دون فضيغم استثير 532فإذا  

ص              .   حذر على الدنيا من يبيت ول للغير يهتز ل كالنصل 487الحر

 

إلى               أفضى إن العيش في خير ل مطالبه عزت إن يسأم والحر
 . الضجر



ص              مشتهر الجأش بثبات وقائد مشتمل باليمان اروع كل 488من  

ص               شرر بل لبارود بكاه فما قنابلها يخشى ل المدافع 489يلقى  

ص               صغر على أحصاها تجارب ذي من تعزية السلم صارم يا إليك
489 

ص             بأنوار الدنيا إلى لتخرجن ًا معتصم الليل ظلم في بها 492فسر
 بتضرف

ص            المدابر هم الصدام وفي السلم مغاوير 504وهم  

نكابر               أو الحقائق في نغالط أن أضيق  الوقت

الحواضر         الفرص فليغنم فرصة يغنم كان  من

طائر          للمجد وغيره السلحفاء يمشين  ل

المظاهر            كذب في والعلياء المجد يحسبن 506ل  

يفاخر          بأنساب وذا يتيه بألقاب  هذا

ص              والمنائر المحارب على فالسلم هذا دام 506إن  

يسير            عزمت إن عسير فكل والحجى الشجاعة الداتين  جمعت

يسير             كيف الشرق دل وجدك أمة المشارق في علينا  أتعلوا

شعور             للحياة ًا قوم ويرجع همة للنجم الوطان ترفع  وقد

ص              قبور الحالكات المجهلت من تضمه ًا شعب العلم نور ويبعث
516 

ونزار            شرخها في بهم مضر تمخضب الكرام العرب هم  قوم

الجار            سار حيث المكارم فيه ونقلوا الشم بلبان  نزلوا

ص      ..................... ديار للكريم الكارم 518ساح  

منهار            وركنه وتداركوه وصفوها الحياة الشرق على  ردوا



 كريمة

ص             أخبار مماتهم بعد والناس أخبارهم من الكرماء 519يتعلم  


