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 بدم هللا الخحسن الخحيم

 ورقة عالسية بعشهان

 الخخطهم في تحخيخ دور شعخاء السهجية

 إعجاد/ دكتهر أمشة الجسيل على

 كلية التخبية –أستاذ/ مداعج جامعة نياال 

 

 مقجمة6

إن للذععععخ فزعععاال إندعععانيةد والذععععخ دلعععهان الععععخد الخالعععجد العععحأل لتحعععج هن  يععع  ععععن سعععستهم ا  عععلد     
كسععا أن الذعععخ جععهعخ السعخفععة اوندععانية وروحهععا الل يعع د و ن  ا مجععادد وكععخااسهم ا شععجار حهم وسععساا

 الذاعخ عه  خخة الجفاع عن ال بيعة اوندانيةد يحسل  مع  ألشسا سار تعاطفا وحبًا 

هعا وأجلها وأعظسهعا نذعخ المعيم والساعل التعي تذعثل السااليعة كسعا حخاععا ويحب جداماً نجج أن للذعخ مهامًا     
جيععة الذعععخ نحععه رسععالة العظسععي وميستععة الدععاميةد اذ أن السجتسعع د والسجتسعع  عشرععخ مهععم مععن عشا ععخ ته 

إجتسععاعي لععف خ فععي السجتسعع  الععحأل يتععير  يعع  ويتعع  خ بعع  فععي أفعالععة ولفتعع  وسععلهكةد وميسععة  الذععاعخ كععاان
سعععيجنا عسعععخ حعععن الذععععخ العظسعععي لعععجركها الشفعععاد مشعععح أمعععاد طعععهاا  واذا نزعععا فعععي أنعععهار التعععاري  نلحععع  أن 

الخسعالة الدععامية للذععخد اذ يثتععأ الععى أحعي مهسععى ا شععخ  أمععخًا لعع   الخ عاد ررىععى هللا عشع ر لععجر  تلعع 
واالدد  ر1رحتعلععيم الشذعععع الذععععخد اذ يقعععها6 رمعععخ معععن قبلععع  حععتعلم الذععععخ فععع ن لعععجا علعععى مععععالى ا  ععع  ر

يدععاعج فععي حشععاء ندععيع السجتسعع  حشععاءًا ميسععا ويدععاعج علععى نذععخ  –عسهمععًا والذعععخ علععى وجعع  الخرععهص 
الفزعععيلةد ومشعععاوأة الخزيلعععةد والعععحأل حشظعععخ العععي أمهعععام السرعععادر للحععع  ذلععع  ا معععخ حيشعععًا كالذعععسي فعععي راد 
الزحيد ومن ا مالة قها سيجنا معاوية حن أحي سيفان6 رألتى ليلة الهخيخ من  فين وقج أنبتا بفخس اعد 

من ا رض وأنا أريج الهخد لذجة البلهنيد فسا حسلي على اوقامعة اال أحيعام عسعخو حعن مجسل بعيج الب ي 
 االطشابة 

 وأ حأل الحسج بالاسن الخبيح لى عستى وأعج اي أحت
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 وىخبي عامة الب ل الستديح    واقجامي على السثخوة نفدي

 مثان  تحسج  أوتدتخ يحي    وقهلى كلسا جذام وجاشت

هجوأل لهججنا أن  قج ركد على الذعخ والسخيح كهسيلة للتعبئة الذععبية فعي سعبيل الاعهرة وذا ن خنا للتخاث الس
ومجح الاهارة ومعجح بقعهعمد وكهسعيلة للتعخابل والتخبيعة الخوحيعة بالرع ة علعى الخسعها  على هللا عليع  وسعلم 

 وذكخ مشاقأ ا اسةد وذم ال  ح والجعهة للر ح 

وقج اعتم االمام السهجأل بالذعخ والذععخاء وكعان أحعج الذععخاء أميعخًا بالسهجيعة وععه ا ميعخ و ود التعهيم وقعج 
 ألحقة االمام السهجأل ب سخت  تكخيسًا ل  

ومسا لفكج ايسان السهجأل بالذعخ ورسالة الذعاعخ فعي الحيعاة والعجور العحأل للتبعة فعي ميعادة السجتسع  الاعهرأل 
 كتبها الي شعخاا  و ود التهيم روعه أميخ بالسهجيةر وأحسج ود تسيم وأحسج ود سعج تل  السشذهرام التي 

وبالخنم من أن فتخة السهجية وتداوأل أقل من رب  فتخة الحكية اال ان  رنظم في  هرة السهجأل شععخا أثاعخ مسعا 
لحأل أنا برجد الشظخ افي العهج الحكير وكسا قاا و و على وو ف ذل  الذعخ قااً  رعحا الذعخ نظم 

 يع  مععديع مععن الععجلن والدياسعية فالذعععخ الععجلشي قععج ت عهر ذلعع  الشععهع الععحأل رألشعا  فععي طبقععام ود ىععي  هللا 
ومعالهم معن مذاي  ال خ  ور عاءعم واالسعتفاتة حهعم وفي مخ هطة ةثاتأ الذهنةد وكانت مهىهعات  مجح 

لي  وسلمد وت عهر فعي أسعلهب  فا عح ش حام ت هر في مهىهع  فا بح حشظم في مجح الشبي  لى هللا ع
سععيالخ الذعععخ التقليععجألد وامشععدب الذعععخ بالدياسععة روامتععداب الععجلن بالدياسععة فععي شعععخ لععختبل بالسهجيععة أمععخ 

 طبيعير 

فسععشهم مععن نلععأ علععى شعععخ  الجانععأ  وبالشدععبة لسععدب الدياسععة بالععجلن فقععج ا تلععف الذعععخاء فععي عععحا االتجععا 
وو ف السعار      ال  وان كان اليخله من نفحة روحيعةد ومتدعم  السادأل من حياة السهجأل فحث الجشهد

من نلأ على شععخ  الجانعأ الخوحعي فدعبح مع  السهعجأل فعي نيبعةد ووشعح شععخ  بظع ا وأىعهاء معن ذلع  
وان بعععع   خيععاا وان الذععععخ الدععهداني قبلعععة يثععاد يخلعععه مشعع دويقععها ان شععععخ السهععجأل اتدعععم بال ر1رالعععالم 

نسعععاذجهم مفعسعععة بالعاطفعععة الحعععارة و ا عععة الذععععخ العععحأل نظعععم فعععي ر عععاء السهعععجأل  و   عععة القعععها ان ععععحا 
  الذعخ في عسهم  قج استهفي عشا خ الذعخ

مد ويسثععععن إرجععععاع جععععدور الاععععهرة وأسععععباد الخععععل البععععال  1441الاععععهرة السهجيععععة فععععي أندعععع ذ انععععجلعت     
خ السهجيعة معن وجهعة الشظعخ ععح  للفقعخاء او علسعاء العجلند ولعحل  للجساعيخ نتيجة الزخااأ الباعظعةد وتعتبع
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ثان من الس ام تسامًا أن يثهن قااجعا رجً   ه يَاد وجاءم الاهرة نتيجة لدهء اودارة الحثهميةد مسا أدأل 
 ر1الي كخاهية الشظام التخكي السرخأل  ر

يعة أولعى حخكعة للتحعخر العهطشي قامعت ويحعأ أحج الجارسين الدهدانين رالي أن السهجأل تعتبعخ معن ناح    
ىج االستعسار ا جشبي  لبجأن نجاح الرهرة السهجية أظهخ مج  القجرة التعي تسعت  حهعا ال هااعف الجلشيعة 
ورجاالم ال خ  الره ية والعلساء والفقخاء على ار ارة الخهاطخ وعلى اععجاد الجيعهش وتعبئتهعا وعلعى  لع  

 دولة بالسعشي الحميقي 

م كانت الظخوف مها ية ليلقي نجاحًا مبثخًا ففعي 1441عشجما أعلن السهجأل مهجلت  في أند ذ عام      
م تسععخد الجععير السرععخأل بميععادة عخاحععي باشععا وفععي لهنيععه مععن نفععذ ذلعع  العععامد الحعع  السهععجأل 1441سععشة 

 11ي الهديسععة بععالقهام السرععخية فععي جبععل قععجلخد وفععي لهليععه ىععخد ا سعع ها البخي ععاني اوسععثشجريةد وفعع
ا حعهاا معن سعع العي أسعهأ   هرة عخاحي في مهقعة التل الكبيخد أما في الدهداند فقج سارمأثتهبخ سحقت 

م سعق ت ا حعي  فعي ألعجأل قعهام السهجيعةد وفعي الشرعف الاعاني معن 1441بالشدبة لسرخ في لشالخ عام 
 ىج القهام السرخية ذل  العام انتذخم الهية الاهرة في شخ  الدهداند وكدأ عاسان دقشة عجة جهالم 

وفععي نععهفسبخ تععم القزععاء علععى قععهام عثععذ فععي معخكععة شععيثان جشععهد ا حععي د وعشجاععح فقععج ته ععلتد     
حخي انيا الي الشتيجة القاالة بزعخورة تخلعي مرعخ ععن الدعهدان واجع ء الحاميعام السرعخية علعى ان تبقعي 

 على الحجود فقل 

مخكدسععهاثن بععال  الخ ععهرة وفععي أندعع ذ عععام  وبعععج أن سععق ت سععشكام فععي لععج عاسععان دقشععةد أ ععبح    
م نجا الدهدان ب سخ  في ألج  أنرار السهجأل  ولم تب  اال الخخطهم تحت مبزة القعهام السرعخية 1441

وتحععت امععخة الجشععخاا نععخدون الععحأل قععج أوكععل اليعع  وىعع  التختيبععام الزععخورية الجعع ء القععهام السرععخية عععن 
 الدهدان  

الخخطهم حهاس ة ا نرار وقتل نخدون وأىعحي انترعار السهعجأل  م حه خم1441لشالخ عام  12وفي 
 نهاايًا وكامً د ومن  م انت  الي نيخ رجعة حثم االتخا  وجباة الزخااأ و لقااهم من الدعساء الجلشي 

شخريت  وقجرت  على التع  يخ  ويخأل حخمشجهام أن الدخ في االنترارام التي أحخزعا السهجأل يسثن في قهة
الدعهدانين رمبقعي ا سعاس سعخيعي االنفععاا لكعل معا بع تبهم معن الخعارب ععن طخيع  اويحعاء وااليععاز  على 

لحل  فهه القااج الحأل أوججت  ظخوف  ا عة لشعهع فخيعج معن الذععهر العهطشى فعي الدعهدان ويثسعن وراء كعل 
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وععي عقيعجة كانعت تفعخض  عحا الستقاد  وايسان  الراد  الحأل ال لهتد حخسالة التي بعات  حها القهة اولهية  
 ر1رت  يخًا ال راد ل  على ا  خين  

ان التفاني واو  ص للجعهة السهجية قج قفعي علعى كعل والء قبلعي ودلشعى كعان يدعتقخ فعي قلعهد الدعهدانين 
وكانت الجساعيخ التي  اطبها مفلفة من السفهجلن والسدتفلين الحلن كانها مشح أمعج بعيعج تعهاقين العي ظهعهر 

 هم من الظلم واالى هاد مشقح لخ  

انقفت السخحلة ا وا من مخاحل ت هر  هرة السهجية أأل مخحلة الاهرة واالنترارد عشجما انتقل السهعجأل العي 
 الخفي  ا على حجأم السخحلة الاانية ا ثبخ  عهبة وعي مخحلة  ل  وت سذ الجولة الدهدانية 

 الذعخاء وفتح الخخطهم

 / الذاعخ و عسخ البشا16

 في و فة لألنرار6 قريجت  السذههرة رالحخد  بخر

 شم الجباا وللزتي  حسععاة  قهم إذا حسي الهطيذ رألتهععم

 أ خ الدجهد عليهم وسسعععام في الدلم تلقاعم ركهعا سجععجا 

 والدخل على الفداد6 قاا الذاعخ6و يسا الاهرة 

 أعل الفهاية والز لة باتها فا نهفى الي الخخطهم ان بدهح 

 ر1رعن دلشهم شفلتهم الذههام نبحوا الذخيعة من وراء ظههرعم

 / الذي  الحدين إحخاهيم الدعخاء16

وعه من العلساء السخمهقين بالسهجيعةد ولع  قرعيجة نظسهعا بسشاسعبة فعتح الخخطعهم و اطعأ  يسعا عذعخت  معن 
 العلساء قاا6

 ردوا جهاحي انكم علساء علساء أم  أحسج ناشجتكم

 ظهخ الهجأل وانجاد عش  قحاء بعيجما أرىى وتخىهن الز ا

 انتم وتاس  جسعشا العدباء     ويخيأ ظشى  يثه وعذيختى
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 ثلتا لجأل احداسشا  خقاء ونكهن دون الجون من حين الهرأل 

 لكن أجيجوا فالجهاد شفاء     ردوا على أعبحكم من ش مت

 وقاا فيها وا فًا أيام السهجية وأن أعجاءعا بقتلهن بحخ  أجدادعم 

 عذأ لعسخأل أن ذا  ب ء        الشار تخعي في الجدهم ك نها

 تجخأل حهم وجدهمهم سهداء ما الشار ش ن الشار أعجأ ما أرأل 

 في أمخعا وليعل مش  بثاء      عشها استفج  بخًا وكن متبعخاً 

  الذي  و البشا6

 فهه يذج  على السديخ الي الخخطهم للقزاء على االتخا  الكفار6

 أعل الفهاية والسفاسخ باته   الخخطهم ان بدهح  فالفع  الي

 عن دلشهم شقلتهم الذههام    نبحوا الذخيعة من وارء ظههرعم

 ولتقج من امام  الخايام ح جيذ  السشرهر االتحفل حهم      

 ر1رفعل الرحابة اذ أتت ندوامععععععها       فتذهرا لهم الخشاد  وافعل           

وروح الحساسة والفحهلة عح  نججعا في شعخ و ال اعخ السجحود الحأل كان يثتأ شعخ  وعه يذعار  فعي 
 السعار  مذاركة فعلية تحت ميادة عاسان دقشة في شخ  الدهدان  يقها مفتخخًا6

 ثي  اتجهشا للسراعأ  عشجود تعخف  بخنا

 كي  ادرعشا للسرااأ   تذهج عخفشاوعايم 

  يج الفزشفخ للتعالأ باظالسًا  جنا حها 

 ثالخعج اذ مالذخ   ااأ جيذًا لخن س حة

 انا لجأل الهيجاء نزارد وسهاثن تجرأل حشا

واستسخ عحا السخ وسار الذعخ في مهكأ الحساس وسار الذعخ فعي مهكعأ الحسعاس حتعي انترعخم الاعهرة 
 السهجية 
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حخ الباعخ فسشعح االنترعار م بدخعة مدعلةد وفي جه من الد1441تحخكت االحجاث في الدهدان في عام 
ا وا للاهرة السهجية في أبا تعاقبت االحجاث الفخيعجة وسعارم الاعهرة معن انترعار العي ا عخ حتعى تعم الشرعخ 

 م 1441لشالخ  12بدقهط الخخطهم في 

 / الذي  و أحسج عاشم16

 ولة قريجة في فتح الخخطهم6

 حلجا ظلم الشفا  ب  اوس م قج الحسج هلل بالفتح السشيخ دجي 

 بفتح  خطهم تهتي نلشا كل رجاء     والذثخ هلل زيج الذثخ شاثخة

 وعلت فه  الاخيا علها زارعا درجا واستهجبت سفددا سهدانشا

 تدعه ب  الدب  حتي ماحها عخجا    فتح ل  ارتجث االرىهن من فخح

 شسذ الذخيعة مح أحجم لها سخجا وانفعج ركن من الكفار فانبلجت

 ة لهما حيهم6الي ان يرف السعخك

 في من ربي  الااني واحتهجا تحخ  السهجأل ذا السيحهن طلقة

 أ حابة من علها اعلى العلي حخجا وذا  باالحج السبخو  وانتخبت

 و بحها الكفخ طعشا أو ل الخخجا ويهم ا شين من ديم الشجهمي أته

 حتي انجلى الليل واال باح قج حلجا   والحخد دارم على سا  مشاجدة

 والشار كالخعجكم قج أذعبت مهجا والخيل ترهل واالرماح شاعخة

 بحسل  عشهة قج أظهخم فججا   اقتحسها حتي حجم فخ ة للخشج 

رالشا كي  كتأ السهجأل الحسخ و أحه شخيعة بعلسعة ان مثانيتع  بعالعفه واالجعازة فعي انذعاد الذععخ قعج  وقج
فععي انذععاد الذعععخ والسععجح فععي الخسععها  ععلى هللا عليعع  وسععلم وفععي  طلبيععة بععالعفه وبععاالذنو ععلت د  يجيععأ 

 السهجأل والجهاد والخ هط العخيزة التي وىعها للحثم 

رفقععل ماشععئت فيشععا مععن نيععخ اطععخاء فسخحعع  مقبععها عشععجنا فععانتعر بعع  فععي نفدعع  وحععخض عليعع  ا هانعع  مععن 
 التباد وتدش  اسسامهم 
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 / الذاعخ مختار و مختار16 

 في السهجية وعه شاعخ الشذيج الذهيج6 من أحخز الذعخاء

 ياشباد االمام     الي االمام الي االمام

 زحم الشجهم والدسا عحا االمام قج سسا

 نفعل ونحن انسا وان يقل  هىه الخما

 جشهد  لهم الرجام

 ر1ول  كحل  قريجة رااعة يرف فيها واقعة الجديخة أبا االولي مشها6 ر

 بالخوح من لهم طههر لهم الجديخة تفشج 

 مشهلل عتن نديخ    حبا   هد بجلجل

 وبا ا ا الشرخ الذهيج      ياىه حجر في الدمان

 ل  نخة معلهمة تبقي      على مخ الجعهر

 هللا عهض  ي  يا     لسهجأل اركان الفجهر

 وحسي شخيعة أحسج     بذبا  هارم  الحكهر

 بالسهجية وم لعها6رلهم الفتحر عن فتح الخخطهم كحل  قريجة ول  

 يانخة في جبين الجعخوالدمن      روا  روا   هد العارض الهتيح

 وقريجة ذكخ  وتسجج السهجية وم لعها6

 حيا  مشهل الفسام الهاثف    زمن الرهارم والهشيح الخاعف

 فله ان ماء الجفن من ساا       لدقيت من دمعى العديخ الحارف

ال هر الاالث في االدد السهجأل  وحيشسعا قعام الشسعخأل بع ع ن قعهانين سعبتسبخ  وقج استسخ عحا الذاعخ حتي
 بادعاء ت بي  الذخيعة كتأ قريخت  الن انتم من شخعة اوس م وم لعها6م 1541

 الن انتم من شخعة اوس م       باىعاف الشفهس واالح م
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 محجهد ود سسهرة الجب حي6/ 1

 ر6ومن أشهخ قرااج  رنيخ أحه  مين

 كبخ هللا وطخد الج يل    الحخفته رماح سي  و يل

 نيخ أحه  مين

 روحه في ش ن هللا  يخاالسهجلته ربشا ألجا

 جس  أنرار هللا عاعجا     ثانت السداجج أرشجا

 قاد  فهف سهدا نهمهحجا     للهطن والجلن بالخوح فجا

 الس اكة جاته مداعجا     كبخ هللا وللديهف جخدا

  سجانيخان السهاق  

 التاري  يذهج حشبًا     واقعة قجلخ وم ساة أبا

 أتدر عثذ أدا  مثاتب      عثذ جخد لجيذه وعبا

 بالبحخ والبخحام ذاهبة     اعجاد في الهف متزاربة

 القاعا االمام ب  حبا     أنرار ب  ابع  تحدبا

 في سبيل هللا متكخبة     كم باحهر نخ  في السهم غبا

 الحهم شب  لسن أبا مشه

 أقام الجلن وحخر للهطن     أقام الجولة أع مها لخفخفن

  لقها أ حاحه  يلهم يرهلن     شيثان وا حي  يذهجن

 في الخخطهم ىحي  يله جن     الج يل جيهشه اتحا خن 

 نخدون عن سس  طار عقلهجن      حشته ليهه في قرخو ان عن

 تاري  أحي السجاف  للديهف سلسن        ه ليشا 

 نفخخبي  ل ها الدمن
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 وكحل  قاا6
 في الخخطهم د ل رفخفخم أع مه
 واعتد الجه حتكبيخ ربشا الع مه

 والذباد وقف قلعام لحف  نظامه
 جل هللا حين رد االمام س مه 

 حدن ط 6  /2
ولقأ شاعخ السفتسخ  تلقي تعليس  بثلية نخدوند وعسل مفتذشا بالدثة حجلج ونااأ مامهرد  م مجرسًاد    

لسهاقفعععة الرعععلجة دا عععل معععفتسخ الخعععخيجين لععع  ععععجد معععن القرعععااج مشهعععا االععععجاء رالحععع  أحلععععرد رأبعععا دوحعععة 
السهععجألر ريا ععاد  الدععهدانرريا قااععج الذعععأرد رالذعععأ سععيج نفدعع ر رالذعععأ والتععاري ر رسععخ فععي طخيعع  

 الح ر ومشها يقها6
 اع عيهام لبعت  طسهح مخ  في ذمة التاري  نجج تالج

 بجسهنة بجحا فل و يال  قج  انة ا ججاد  خحا وانبخوا
 اال الي هللا البجي  الخال    ما كان لألنرار ان لشتلسها

 في وحجة وتازر وتهاف  قج نا خوا السهجأل  فًا مفمشاً 
 للحدشين بثل عدم  اد  في هللا في الهطن الحبيأ تجافعها

 ال ح ال فخ  حين الداح  و  الجلن والجلشا طخي  واحج
 للسجج يعلية كفاح الراد   والربخ واال قجام وجها عسلة

م والععج  الدععيج الشععهر و جععاحخ ووالجتعع  الدعععيجة 1511سععبتسبخ  14ولععج فععي أم درمععان حععي العععخد فععي / 3
الخىعية و عبععجالشتيم وتعلععم فععي  لععهة الداثععي و لععهة الفكعي ا مععين بحععي العععخد  ععم مجرسععة العشايععة ا وليععة 

 ععم مجرسععة الهجععخة ا وليععةد  ععم السعهععج العلسععي بعع م درمععان  ععم التحعع  بالسعهععج الفشععيد التحعع   بحععي العععخدد
م أنذ  م  احن  الة ا ستاذ و أحسج عبجالخحسن جخيجة حعجار الدكعخأل بعشعهان 1511بذباد ا نرار عام 

ي بع  بععج وبععج  م ا تيخ سثختيخًا لذباد ا نرار لسجلخية الحخطعهم لع  دلعهان كبيعخ لعم1521الحميقة وفي 
 من أشهخ شعخاء الكيان في ال هر الاالث 
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 الخاتسة6
عح  الهرقة وىتية مخرة كسا قعج معن لهعاد وععي التعجعي اوحاطعة ولكشهعا تحعاوا سعيخ أنعهار الذععخ فعي 
السهجيععة ومهامعع  الجدععامد والذعععخ دلععهان العععخد الخالععج الععحأل لتحععج هن  يعع  عععن سععستهم ا  ععل وسععااحهم 

وكععخااسهم االتجععاد  كسععا أن الذعععخ جععهعخ السعخفععة اوندععانية وروحهععا الل يعع د و ن الذععاعخ عععه االيجععادد 
  خخة الجفاع عن ال بيعة اوندانية 

 تشاولت الجراسة الذعخاء وفتح الخخطهم وته لت الجراسة الي الشتااع االتية6
 ان الذعخاء ساعسها في حشاء السجتس  الدهداني على ا     الحسيجة والميم السالي  أواًل:

  انيًا6 الذعخ الحساسي كان جدء من التعبئة السعشهية لجيهش السهجية 
ت ععععهر ا دد الدععععهداني فععععي فتععععخة السهجيععععة والععععحأل يعتبععععخ شعععع  علععععى ارتبععععاط بععععالت هرام الدياسععععية  ثالثااااا:

 لسهجية واالجتساعية التي الزمت ا
للذعخاء دور في مخحلعة االععجاد والتحعخي  للجهعادد ومخحلعة االنترعار ودحعخ السدعتعسخ واالسعتيىء  رابعًا:

 على الدل ة وتحخيخ الخخطهم 
انبخأل للجفاع عن السهجأل والجعهة للاهرة كهكبة من العلساء والذعخاء وفي مقجمة عفالء كان الذعي   خامسًا:

 الدين درسها في االزعخ حدين الدعخاء وعه من العلساء 
وفي  ر1رظهخم أنهاع مختلفة للذعخ في تل  الفتخة في شتى بقاع الدهدان ففي الغخد لهجج الهجاأل سادسًا:

السعجيح ومعف خًا حعخز فعن الحأل اشعتهخ  يع  نيعخ العجامخ وفعي ا وسعل لهجعج  ر1رشعخ الخياعيامالذساا لهجج 
 أمجاد ا مة الس حم التي ساعم فيها الدخ قجور أولها ملحسة 

 السرادر والسخاج 
 1مد العسععجة فععي محاسععن الذعععخ وادابعع  ونقععج د ب1111الغيخوانععيد أحععه علععى الحدععن حععن رشععي د  -1

  15د ص1تحقي  عبج الحسيج عشجاوألد السثتبة السرخيةد حيجاد حيخومد ط
 م1113رباح الراد د ا دد الدهدانيد  -1
  م1525 – 1511في الدهدان  و عسخ سيخد تاري  الحخكة الهطشية -1
 و و علىد دلهان الحان واشجان  -1
 م 1525ا زعخيةد القاعخةد و و علىد الذعخ الدياسي في الدهدان  مثتبة الكليام  -1

                                                           
1
ضرب من الشعر الفلكلوري المرتجل فً غرب السودان بؤدٌة الرجال باستخدام الصٌغ واألفكار السائدة زائدا الموهبة  الهداي )بشده فً الدال( 

 الفردٌة للشاعر.

المطبوع المرحوم الطٌب دمحم الطٌب. فً كتابة الروٌاى وكذلك . وٌسمً أٌضا الدوٌاى والمسدار وقد ٌحر فً بحث هذا الضرب الفلكلوري 2

 جامعة الخرطوم. –حامد حرٌر فً كتابه فن السراد منشورات معهد الدراسات االفرٌقٌة واالسٌوٌة  الدكتور سٌد
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القعععاعخة  –إحععخاهيم الدشهسعععيد الذععععخ الحعععجلث فعععي الدععهداند معهعععج الجراسعععام العخبيعععة العالسيعععة و  -2
 م 1511

 م 1512ال ب  والشذخد الخخطهم ام الخاع في االدد والتاري  واالجتساع شخكة و عبج الشتيم نفت -3
 م بعة رسيدي بالفحالةد القاعخةد ددم  –سعج مشجاايلد شعخاء الدهدان  -4
 م 1511الذبثذيد القاعخة عبج السجيج عاحجلند تاري  الاقافة العخبية في الدهدان م بعة  -5
  1525معهج الجراسام العخبية العالسية  القاعخة  عدالجلن ا ميند  خاث الذعخ الدهدانيد -11
 م 1532د 1د دار جامعة الخخطهم للشذخد ط1عبجهللا و عسخ البشاد دلهان البشا ب -11
 عبجهللا السهجأل السجحودد مشاحخ دلهان شعخ دار الجيلد حيخومد د م  -11
 و السهجأل السجحودد نار السجازين دلهان شعخ دار الجيلد حيخوم  -11
 د الخشج  لل باعة والشذخ 1امخد دلهان شعخد بحثيم الج -11
 حدن ط د  ادميام في الذعخ الدياسيد دلهان شعخ  -11
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