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 )ج(مشهج البحث :

 اتبعت في كتابة ىحا البحث السشيج التحميمي والػصفي التاريخي .   

 مدتخلص البحث:

 .ا لمعمع نبػغا وتفػقانذأة وشمبالتعخيف باإلمام السيجي مػلجا و تزسشت ىحه الجراسة           

 . تعسخ سدا  لمشخدالدػدان وإقامة الجولة السدمسة  اىتسامو بتػحيج أىل        

تذخيعات السيجي الستزسشة إحياء الكتاب والدشة السقبػريغ واجتياداتو الخاصة السجعػمة        
 باإلليام اإلليي  والحزخة الشبػية . وإلغاء السحاىب واالعتساد عمى  مشذػراتو وراتبو .

ثع إعحاره فيسا بجأ مغ خصأ في بعس اجتياداتو , ورفع السالم عشو ؛النذغالو باألمػر           
 الحخبية وتأسيذ الجولة لقرخ الفتخة الدمشية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

abstract 

        This study included a definition of the Imam Mahdi, and the 

emergence of a generator and application of science and Nboga 

superiority 

       Interest in unification of the people of Sudan and the establishment 

of a Muslim state parcels colonizer 

                Mahdi legislation included the revival of the Quran and 

Sunnah Almqpourin of his efforts and subsidized private divine 

inspiration and Hadra prophetic. And the abolition doctrines and rely on 

his publications and his salary 

                Then Excuses began with a mistake in some of his efforts, 

and raise blame him; the preoccupation with matters of war and the 

establishment of the state of the short time period 
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 )د( خطة البحث:

   اشتسل ىحا البحث عمى :      

 لسحة مزيئة عغ اإلمام السيجي  . السبحث األول :

 السبحث األول:  تػشئة : السيجي التخبية والشذأة والتعميع والسعتقج:

 األول: نذأة اإلمام السيجي تخبيتو. السصمب

لــــج بجديــــخة لبــــب, بسجيشــــة دنقــــال فــــي شــــسال الدــــػدان عــــام        ىــــػ دمحم أحســــج بــــغ عبــــج هللا . وب
بجديــخة األشـخاف ألســخة مــغ الجناقمـة , تشتدــب إلــى سـاللة الحدــغ بــغ  م 1844ه. السػافـ  1260

عمـي أأبـػ العذـخة جـج السئـة    هللا صمى هللا عميو وسمع . وجـجه حـاج شـخيف بـغ رسػلحفيج  يعم
الدـيج عبـج هللا   كان قج ذاع صيتو كخجل صالح في جدائخ األشخاف بمبب وىػ مجفػن بيا . وأبػه 

 بغ فحل , اشتيخ بحخفة صشاعة السخاكب وانتقمت إليو عسادة األسخة .

 نذــــــــــــــــــــــأتو:

درمان حيث تػفي والجه بعج وصػليع بقميل انتقمت األسخة وىػ شفل إلى بمجة كخري شسال أم      
ــخف باســع أوادي ســي جنا  ندــبة لػالــجىع عبــجهللا وكمســة أ ســي جنا   تصمــ  فــي األدب  ودفــغ فــي وادر عب
الذــعبي الدــػداني عمــي الذــيخ أو الف يــو صــاحب الخمــػة الــحي  عمــع شالبــو القــخ ن الكــخيع والعمــػم 

وحامـــج والمــحان اســـتسخا فـــي تجــارة صـــشاعة السخاكـــب  اإلســالمية. وبعـــج وفــاة والـــجه كفمـــو شــ يقاه دمحم
كذأن والجىسا . ثع انتقمت األسخة لإلقامة بسجيشة الخخشػم لػقت وجيد حيـث تػفيـت والـجتيع زيشـب 

 .1 بشت نرخ ودفشت في الزخيح القائع اليػم بالقخب مغ مدتذفى الذعب التعميسي

 السصمب الثاني : شيػخو ونبػغو في العمع.

أبـان دمحم أحســج عـغ شــغ  مبكـخ ونبــػ  فــي تمقـي العمــع والتبحـخ فــي عمـػم الدىــج والترــػف        
ل فالتح  بخمػة الذيخ الف يو الياشسي بكخري وحفظ القخ ن عو عمي ذلظ ش يقاه ويدخا لو الدبوشج

                                                           

وركري ،سياحت في راحب االهام الوهذي، الذار السىداًيت للكخب , البروفيسىر هىسي عبذهللا حاهذ،  حبصرة   - 1
 م.7991الخرطىم 



5 

 

بسدـيج ود ييدـي   الكخيع وىػ في سغ مبكخة . ومغ ثـع انتقـل الـي خمـػة الذـيخ األمـيغ الرـػيمحي
بـالجديخة حيــث أصــاب قــجراع مــغ العمــػم الذــخيية. ودفعــو شــغفو لمسديــج مــغ التحرــيل إلــي االلتحــاق 

 بخبـخ فـالتح  بالذـيخ دمحم الخيـخ عبـجهللا خـػجمي تمسيـحاع وىـػ دون العذـخيغ بسجيشة  بخالوي الغبر
:   لقـج  قـائال بخـالوي الغـبرخة السيـجي فتـ عبـجالػدود شـمبي. وير  الباحث السرـخي الـجكتػر 2

أدرك فــي تمــظ الدــغ السبكــخة مــغ العمــػم مــا لــع يجركــو أنــجاده د فقــج حفــظ القــخ ن وجــػده ولــع  فتـــو 
لشحػ والفقـو و الترـػف والتفدـيخد وأولـع بـاألدب والعمـػم العقميـة فـجرس الفمدـفة والعمـػم الرخف وا

الصبيعية والسشص  وعـخف الغدالـي وابـغ رشـج وابـغ سـيشا وغيـخىع مـغ عمسـاء السدـمسيغ, ووبجـج بخـ  
أكثــخ مــغ ســبعة وســبعيغ مــخة عمــي مذــائخ  تفدــيخ الجاللــيغيــجه مــا  فيــج بأنــو قــخأ ندــخة مــغ كتــاب 

 خـالوي الغـبرعغ مثالية سمػك السيجي كتمسيـح فـي  عبجالػدود شمبيمختمفيغ . ويتحجث الجكتػر 
: أ كــان ال  أكــل مــغ الصعــام السقــجم لصــالب الخمــػة ؛ ألن مرــجره مــغ مــال الحكػمــة  حــيغ  قــػل

التـي تجســع أمػاليـا عــغ شخيـ  أثقــال كاىـل األىــالي بالزـخائب الباىطــة فيتخقـب رســالة أىمـو ليــجفع 
حاجة والجػع ثع يشتيي بو األمخ إلي أن يترجق بالسال كمـو ويعتسـج عمـي نفدـو عغ نفدو غائمة ال

بالخخوج الي الغابة لقصع األخذاب ويبيع ما  قجر عمي حسمو مشيا إلي الدػق فيأكل ببعس ثسشـو 
  3 ثع يترجق بالباقي عمي الفقخاء 

لقــج كــان لفتــخة دراســتو بخمــػة الذــيخ دمحم الخيــخ األثــخ األكبــخ عمــي مدــتقبل الثــػرة التــي           
يحه القج ع سيقػم بيا الحقاع وستكػن سيختو الحدشة الجافع األكبخ لذيخو دمحم الخيخ ليبا عو ويتبع تمس

حيغ  عمغ ثػرتو ضج الحكػمة االستعسارية القائسة فيكخم التمسيح شيخو ويقمجه إمارة شسال الدػدان 
ويقػد مع عذيختو في بخبخ ومجسػعة مغ قبائل شسال الدػدان جيػش الثػرة السيج ة التي قاومـت 

إلــي االندــحاب مــغ الجــير البخيصــاني ب يــادة الجشــخال أولــدي  فيػقعــػن بيــع خدــائخ تــجفعيع دفعــاع 
 الدػدان دون تحقي  أىجافيع الستسثمة في إنقاذ الجشخال غخدون.

                                                           

, حبصرة وركري ،سياحت في راحب االهام الوهذي، الذار السىداًيت للكخب ,  هىسي عبذهللا حاهذالبروفيسىر  - 2
 .22-22م,ص 7991الخرطىم 

الوهذي السىداًي ودعىحه ، دار الوعارف ، القاهرة الذكخىر عبذ الىدود شلبي ,األصىل الفكريت لحركت    -- 3

 .م7919
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
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ـــس  التحـــ         وتقـــجم  م1871وتتمســـح عمـــى الذـــيخ دمحم شـــخيف نـــػر الـــجائع عـــام  انيةبالصخيقـــة الد 
بدخعة في مدالظ الصخيـ  . ثـع انتقـل ليعـير حيـاة الدىـج بقخيـة الجديـخة أبـا بسشصقـة الشيـل األبـيس 

جاع وخمـػة أو مجرسـة لتحظـيظ القـخ ن الكـخيع حيث تدوج ببشت عسو فاشسة بشت الحاج . وأسذ مدـج
وتعميع الفقو والعمػم اإلسالمية واشتيخ بيغ سكان السشصقة باالستقامة والػرع فتجافع نحػه السخيجون 
ومــشيع الذــيخ عمــي ود حمــػ والــحي سيرــبح أحــج خمفائــو الثالثــة فيســا بعــج وشــ يقو األصــغخ الذــيخ 

مشصقة الشيـل األبـيس ك بائـل د ـيع وكشانـة والكػاىمـة مػسي ود حمػ . كسا تػافجت وفػد مغ قبائل 
انية.   يسػن معو يتعمسػن مـغ عمسـو. و جـاء أشـقاله الثالثـة دمحم وحامـج  والحدش ات واليب انية والحد 
وعبجهللا  لإلقامة معو وعسمػا عمي االستفادة مغ خذب غابات السشصقة في تجارة صشاعة السخاكب 

 . 4التي بخعػا فييا

ديــارة شــيخو حتــى اختمــ  معــو الحتفالــو بختــان أبشائــو برــػرة لــع يتقبميــا تمسيــحه الداىــج اســتسخ ب  
فصخده الذيخ وأقراهد وقيل إن مغ أسباب شخده أن التمسيح الججيج بـجأ  قرـجه السخيـجون أكثـخ مـغ 
شيخو مسا أثار حش  أستاذه عميو وقال نعػم شقيخ إن سـبب اختالفـو معـو ىـػ قيـام تمسيـحه بـجعػي 

ة. وعمي الخغع مغ اختالف الذيخ دمحم شخيف نػر الجائع مع السيـجي إال أنـو لـع  كـغ  ذـكظ السيج 
أبجاع في ورعو وزىجه واستقامتو وقـج عـاش دمحم شـخيف نـػر الـجائع شـػيالع بعـج انتيـاء الجولـة السيج ـة 

 ر   وشيج عػدة االحتالل االنجميدي لمدػدان فمع  غب تمسيحه عغ ذاكختو وأنذج أبياتو السذيػرة
 : فييا حال السيجي حيشسا كان تمسيحاع في شخي  الترػف

 كع قام د كع صمي وكع تمي ... مغ هللا ما زالت مجامعو تجخي 

 وكع بػضػء الميل كبخ لمزحى ... وكع ختع القخ ن مغ سشة الػتخ

وبعج خالفو مع شيخو التح  بالذيخ القخشي ود الديغ بسشصقة الحالويغ في الجديخة وىػ       
شافذ لمذيخ دمحم شخيف في الصخيقة الدسانية وكان يتفػق عميو بأنو أخح الصخيقة الدسانية م

                                                                                             مباشخة مغ الذيخ أحسج الصيب البذيخ 
رحب الذيخ القخشي بتمسيحه الججيج ورد عمي مصالبة الذيخ دمحم شخيف لو بصخده مغ الصخيقة 

                                                           

األسخار عبذالرحوي إبراهين الحلى،  الخليفت علي ود حلى صاحب الرايت الخضراء ، شركت هطابع السىداى   -- 4
 م2172للعولت ، الخرطىم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1871
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.                                                                       5: أإنشي رأيت الذيخ دمحم ـأحسج مدتحقاع ومشع السدتح  ضمع  بالعبارة التالية
 بسحسج أحسج السيجي إلي أبعج مغ ذلظ حيشسا زوجو بشتو الديجةومزي الذيخ القخشي في تخحيبو 

 الشعسة والتي ستربح والجة ابشو عمي.

فــي أثشــاء عسمــو ببشــاء قبــة عمــى قبــخ شــيخو التقــى بعبــجهللا التعا ذــي الــحي أخبــخه كســا أخبــخ       
سشتطــخ وأن الدبيــخ باشــا ردمحم شــخيف نــػر الــجا ع مــغ قبــل  بأنــو رأه رليــا خالصــتيا أنــو السيــجي ال

عبجهلل ىػ حػاريو األول ونذأت بيشيسا صجاقة وثيقة وفيسا بعج سيكػن خميفتو فـي الـجعػة السيج ـة 
. كســا جسعتــو د ــار الحالويــغ بالذــيخ عبـــجالخحسغ القخشــي ود الــديغ والذــيخ دمحم الصيــب البرـــيخ 

زــا بعبــجالخحسغ أ فييــا والذــخيف أحســج الكــػقمي والذــيخ عبــج القــادر إمــام ود حبػبــة د وقيــل التقــي 
الشجػمي ردمحم عثسان أبػ قخجة وعجد  خخ مقجر مغ الخجال الحيغ سيربحػن القػام السبكخ لمثػرة 

  .6السيج ة 

 ما تحكع بو الخخشػم  قبل الحرار. :  السبحث الثاني

كــل مشــاحي حياتــو مســا ال شــظ فيــو أن الذــعب الدــػداني  السدــمع يتعبــج هللا تعــالى فــي           
. فالذـــعب بســـا فـــي ذلـــظ الخخشـــػم التـــي تعـــاني وتـــئغ تحـــت ووشـــأة السدـــتعسخ  الحشيـــف ,بالذـــخع 

قمبو قبمة كسا قال هللا تعالى :  أَوَأْوَحْيَشا ِإَلى مبػَسـى َوَأِخيـِو َأْن َتَبـػ   والسػاشغ الدػداني جعل بيتو و 
َسا ِبِسْرَخ ببيبػتعا َواْجَعمبػا ببيبػَتكبْع ِقْبَمةع َوَأِقي ْؤِمِشيَغ  ِلَقْػِمكب ِخ اْلسب اَلَة َوَبذِ   .7 سبػا الر 

 كان  حكع بالقػانيغ الػضعية ال  عشيو ديغ اإلسالم وال السدمسيغ لكغ الحاكع الغاصب السدتعسخ
 ..السهاطن الدهداني  خات البمج واستعبادالسحكػميغ بذيء بقجر ما كان  ىسو نيب وسمب خي

بغير ما أنزل هللا برغم الذعائر التي كان يطبقها  فشدتطيع القهل بأن الخرطهم تحكم          
 ومعامالته . الفرد في نفده
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 عات أثشاء الحرار.ياألحكام  والتذخ  السبحث الثالث :

 في السعامالت . : األول السطلب  

 من أحكام األرض :

ـــان تكـــػن األ ـــة : مـــالبالشدـــبة لاشي ع  كـــغ رض تابعـــة لرـــاحبيا بسػجـــب اإلقـــخار والذـــيادة األميش
االســـتيالء وضـــع اليـــج زائـــجاع عمـــى الدـــبع ســـشيغ لمحاضـــخ,  وأمـــا الغائـــب فتدـــسح لـــو الـــجعػة إال إذا 
حزخ نحػ ىـحه السـجة فـزن زاد عمـى الدـبع ال تدـسح السـجة. وأمـا بالشدـبة لالسـتيالء غيـخ األشيـان 

  . 8 قبل الفتػح  ريخ رفعيا وال تدسح فتدسح مغ وقت فتػح السجيخية وأما 

إن كانت لخجل واحج فتؤخح مشيا الدكاة إذا بمغـت مـا فيـو الشرـاب كالسذـخوع . فـزذا كانـت الداقية 
لجساعة مذتخكيغ فييا وتؤخح الدكاة مغ جسمتيا  وإن كانت لجساعة مذتخكيغ فييا ولكغ كل واحج 
مـشيع سـائ  لشفدـو ببيائسـو وخجامـو ومتفخقـة خجمـة الجسيـع وكـل مـشيع يشـتج لشفدـو فتؤخـح زكـاة كـل 

 .  9مشيع وحجه إذا بمغ الشراب الذخعي وصاحب الصيغ لو ما يتخاضػن بوواحج 

:                                                                           والعقارات األراضي ملكية
 م :1884نػفسبخ  26ىـ  ـــ  1302صفخ  7مشو إلى كافة أحبابو في  بخبخ 

ضي أو نخيل وواضع يجه عمييا لسجة شػيمة أست وستػن سشة مـثالع مغ كان  سمظ مداكغ أو أرا 
بال مشازع  تثبت ممكيتو ليا د وكحلظ مغ كان مالكاع لعقار وواضع يجه  عميو مجة سبع سشػات فق  

 .10بال معارضة تثبت ممكيتو لو كحلظ وال تجػز مشازعتو فيو 

حـج مـغ السرـالح وال  عـخض ليـا أ تشـتج مشيـاأمخ السيجي أن  خمي اإلخػان جسيـع السػاضـع التـي 
ــجكاكيغ والػكــاالت والقرــيخيات والعراصــيخ والصــػاحيغ والبشــػك التــي كانــت  األنرــار كجسيــع ال
بدــاحل البحــخ لإل جــار ولــػ كانــت مدــكػنة فيخــخج مشيــا مــغ ىــػ ســاكغ بيــا ويسكــغ لمدــاكغ بتمــظ 

                                                           

   56ه ص1302صفخ  3االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د مغ خصاب الي دمحم عبج هللا الخػجمي  8

 . 212المجلد الرابع ، ص الكاممة لإلمام السيجي ,د . دمحم ابخاهيع ابػ سميع . اآلثار  9

 . 84االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د ص  10



9 

 

 زــاف لبيــت الســال كــل السيــخي وبيـــػت   . 11الذــكاكيب   الجيــات ان يتــجارك لــو  مدــكشا بشحــػ
 12الكبار والحوات مغ التجار ومدتخجميغ الجيػان. وقج أمخ الشبي صمى هللا عميو وسمع بحلظ 

 :   السذارع

خـخ جسـاد   8مغ السيـجي الـى كافـة أحبابـو وأعػانـو فـي الـجيغ  قـخر وجـػب دفـع أجـخة السخاكـب    
 م .1885مارس  26

ن  عصـي األجـخة كـامالع صـغيخاع أو السخاكـب , معاشـاع او غيـخه وأ ل فيحج دخأن  عصي األجخة كل أ
كبيخاع غشياع او فقيخاع د إذ أن كل درىع مغ أجخة السخاكب  ذتخك فييا جسيع السدـمسيغ , فـزن لـع  عـ  
األجـخة خاصــسو جسيــع السدــمسيغ يــػم ال يامــة , وكــحلظ الســؤجخ ولــػ كــان مدــكيشاع لــو حــ  فــي بيــت 

ــا حــ  السخ  اكبيــة القــائسيغ برــالح الجسيــع. عمــى كــل مــؤمغ بــاأ ورســػلو وميج ــو أن الســال, وأ زع
 13يجفع األجخة في السخاكب وإن دخل فييا ربع اردب

 إدارة الجشائن

ن تقـػم أم انـا 1885يشـايخ 27ه_1302ربيع الثـاني  9لى أحسج دمحم حاج شخيف بعجمغ خصابو إ
 يػاف  وت يع عمييا مغ يػافـ  مـع الذـػره  نيا وتخخج مغ لعرتيا وتقػم لكل جشيشة قيع  قػم شأبشطا

 .14ميغ بيت السال أحسج سميسان كػنو السشػط بحلظفي مع أ

  : التكيــــــــــــــــة

اىتع السيجي  بالعسا ا   فـأمخ بجسعيـع وعسـل تكيـة ليـع مـغ بيـت السـال ورتـب ليـع السػنـة باعتبـار 
د وعبيـــج د وجســـال لجمـــب السيـــاه  ربـــع غـــالل ألربعـــة أنفـــار فـــي اليـــػم د وخـــج ع لرـــشاعة مـــأكػليع

لسذـــخوبيع د ومرـــاريف فـــي كـــل كـــع يـــػم خسدـــة وســـتة ريـــال د ورتـــب ليـــع كدـــػة د وإمـــام إلقامـــة 
الرمػات الخسذ حتى تحدغ حاليع ويدول ضعفيع . ولسا اعتـجلت حـاليع صـاروا يبيعـػن العـير 
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صيقـػا السكـث ببيـت خظية ولع تدتقع ليع حالة . ومغ ذلـظ بـادي مـشيع كثـخة التزـخر والدـؤال ولـع  
أمـيغ بيـت السـال لـخغبتيع لمشفقـة عمـييع بالخـارج أسـػة بالسدـاكيغ د فسـا  السال . وعشج ذلظ أخـخجيع ع
كان مشيع إال أن اتجيػا بالذكػه لمسيجي حتى صجر األمـخ شـفاىي بـخاحتيع . وعشـج ذلـظ خـابخىع 

 دمحم بذيخ فيسا  ك  شكػاىع فخغبػا مشو الػاحج في اليػم نر  ربع يير 

ىــحا وبســا أن الســحكػريغ تجــاوزوا الحــج ولــع  كتفــػا بكثيــخ وال بقميــل . فاجــل رفــع تزــخرىع  
رب  لمفقيخ مشيع في األسبػع  نرـ  ريـال . فـزن كـان ذلـظ صـػاب الحسـج هلل وإال فسـا تأمخونـا بـو 

 . 15األمخ متبع

مـا  أجاب السيجي بأن ال  زجخوا مشيع بـل  جـخوا عمـييع سـاب  مـا ىـػ مجـخه عمـييع مـع   
وبعــج ىــحا فمتدــج عمــييع  لمحــال وحدــساع إلكثــار الدـؤال. اع زاده ليـع الحبيــب ولــج بذــيخ ومــغ معـو ســتخ 

 . 16الصخق  و ال  خخجػا وال يتكمسػا زيادة مسا رب  ليع

أدخميـع أمـيغ بيـت السـال الدريبـة وعـيغ ليـع مقـجاراع  العسيـاويغاإلخـػان سشجنا ووصـلتشا إلـر راشـا : 
معمػماع  عصى ليع كل يػم د فبعج أن مزى عمييع يػميغ أو ثالثة شمبػا مشا أن نديجىع عمى ذلظ 
د وتمصفــاع بحــزليع وخػفــاع مــغ تذــكييع عمــى ســيادتكع أجخيشــا زيــادتيع بــجون عمــع أمــيغ بيــت المســال د 

ا مشــا أن نديــجىع د ونحــغ حدــساع لعــجم تذــكييع نعصــييع مــا وىكــحا ففــي شــل قميــل مــغ األ ــام  صمبــػ 
 صمبػنــو حتــى بمــغ ذلــظ ثسانيــة أربــاع تعصــى ليــع عــغ كــل يــػم ولــع يدالــػا فــي ازد ــاد . والحــال أن 
جسمــتيع أربعــة وعذــخيغ نفــخ. وحدــب السقــتغ عشــجنا لمفقــخاء بالدريبــة نعصــي الثسانيــة أربــاع لثســانيغ 

ة نعصـييع ريـال لـإلدام . وكـل ذلـظ خػفـاع مـغ وقـػفيع عمـى فقيخ كل يػم . ومع ذلظ ففـي كـل جسعـ
ســيادتكع ومذــغػليتكع . فســا نذــعخ إال وقــج شــكػا عمــى أمــيغ بيــت الســال . ولســا ســألشا أمــيغ بيــت 
السال مغ ذلظ عخفشاه بح يقة حاليع واتزـح لـو شسعيـع ومـا ىـع عميـو صـخف الشطـخ مـغ فزـػليع 

تيع كأمثـاليع السدـاكيغ وبسعـخفتيع يتعيذـػا حيـث أنيـع بالدريبة كسا كانػا وأمخنا بأن نعصـييع صـخفي
ال زالػا يتذكػا ومتدببيغ في مذغػليتشا مغ تخويج مبا عات بيت السال وإدخـال مـا يـخيح السدـمسيغ 
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فيــو وبــحلظ أخخجشــاىع مــغ الدريبــة وأعــجناىع بخاحتــو كــأقخانيع د وأمــيغ ســيادتكع السجــحوب حاضــخ 
.                                                                                  17دة عــــــــــــــــــــــــغ كفــــــــــــــــــــــــايتيععمــــــــــــــــــــــــى إقــــــــــــــــــــــــخارىع بزعصائشــــــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــير زيــــــــــــــــــــــــا

 .  335أيج السيجي ىحه اإلجخاءات بخصابو إلى أحبابو وأصظيائو بالتاريخ الداب  د انطخ صفحة 

غ  الجـػع أىل مجيشة الخخشػم الحيغ  خخجػن مغ السجيشـة ويشزـسػن إلـى السيـجي تحـت ضـ      
والحاجــة صــمح حــاليع . وتــع حرــخىع أربــع  الف وســتسائة وتدــعة وتدــعػن نفــخ , ببيــان األســساء 

 . 18وال بائل را ة را ة جاري الرخف ليع 

 14تمغخافـظ السحـخر لـي بتـاريخ  م(25/8/1885هــ )1302القعـجة  14إلر أحسج سليسان فـي 
لعسػميـة الرـادرة فـي السرـالح الجيشيـة مـغ ىحا الذيخ قـج وصـل وفيـع . إن ال يـام بتشفيـح األوامـخ ا

األمــػر السيســة التــي حــس عمييــا الذــخع السحســجي. إنــي مــغ مــجة نبيــت غيــخ مــا مــخة بعــجم تيــج ع 
مشدل واحج مغ مشازل الخخشػم عمى وجو العسػم مغ غيخ استثشاء د وأكجت فـي ذلـظ غا ـة التأكيـج 

تدـتصع مشعـو خـابخني بـو . ومـا تخكـت وأعمستظ بأنو إذا حرل مغ أي أحج ىجم بيت واحج فزذا لع 
لــظ فــي ىــحا الخرــػص شــيئاع . وقــج كشــت أضــغ أنــظ تقــػم فــي تشفيــح ىــحا األمــخ بيســة عاليــة ولكــغ 
بحزــػري الخخشــػم ومشــاضختي إليــو وجــجت كثيــخ مــغ السشــازل ميــجوماع بــل وجــجت البمــج فــي بعــس 

وال أخبختشــي بأقــل  السحـالت صــار خخابــاع. وكــل ذلــظ حرــل وأنــت بالبمــج ال مشعــت مــغ ارتكــب ذلــظ
شيء في ىحا الخرػص. عمى أنو لع  خ  عمى هللا أمخ الشاس الحيغ أجـخوا ذلـظ لسـا أنـو ضـاىخ 
عمى مداكشيع د وقج كان الػاجب عميظ والالئ  بحالظ االىتسام بتشفيح ىحا األمـخ أول صـجوره مشـا 

فـظ ىـحا  ـأتيشي مشـظ لسا أنظ تعمع أنو ال قرج لي غيخ ما فيـو مرـمحة الـجيغ العسػميـة وحـ  تمغخا
أوالع قبــل خــخاب البمــج إلمكــان السجاركــة وإجــخاء مــا فيــو اإلصــالح والسدــاواة بــيغ الســؤمشيغ. ونعمســظ 
أنظ كشت في مبجئ األمـخ مـغ أجـل األصـحاب الستسدـكيغ بسقتزـى العسـل بقػلـو صـمى هللا عميـو 

يشــا كافــة محســػد وســمع : الســؤمغ  حــب ألخيــو كســا  حــب لشفدــو . وحالــظ مــع اإلخــػان السشتســيغ إل
وســائخ معيــع بغا ــة السحاببــة والسحانشــة فــي هللا . مــغ مــجة أره مشــظ االن بــاض مــغ جيــتيع وعــجم 
تسكــغ محبــتيع مــغ قمبـــظ واضــسارك عمــييع خـــالف ضــاىخك معيــع وعـــجم تعيــج أحــػاليع وتزـــخرك 

                                                           

 9الثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د مغ دمحم بذيخ ويػس  سميسان وأحسج الدشي إلى السيجي د ا 17
 .  334ـــ  333م د ص  1885فبخايخ  25ىـ  1302جساد أول 

 15ه_ 1302صفخ  26االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د مغ أحسج سميسان الي السيجي  18
 116م ص1884د دسبخ 
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ة وتأذ ظ مغ أقل شيء  قع مغ جيتيع مع أنيع األصحاب الحيغ قامػا في نرخة الجيغ وقت العدـخ 
ولـيذ ليـع تعــخض ألمـػر الــجنيا ومتحفطـيغ مـغ جسيــع مـا يــجخل عمـى اإلخـػان أمثالــظ جخحـاع. مــع 
عمسي بسا أنت عميو مغ جيتيع صافح عشظ الرـفح الجسيـل ومحدـغ بـظ الطـغ ومشبـو عمـى كافـة 
مغ يشتسي إلي بسخاعاتظ وتحديغ الطغ بظ ونداىة الصـخف عشـج التصمـع إلـى شـيء مـغ ىـحا الستـاع 

لع أعتبظ في شـيء أجخيتـو عمـييع مـغ جيـة د وسـامحتظ فـي جسيـع مـا مزـى والزلـت  الفاني. فمحا
إلى اآلن في مدامحة مغ جيتي نطخاع لكػنظ مغ األصحاب الدابقيغ د ولكغ لسا أره مغ تساد ظ 
عمــى ىــحا األمــخ الــحي  عــػد عميــظ بالزــخر أحببــت أن أذاكــخك فــي هللا محبــة إل رــال الخيــخ لــظ 

ح حالــظ. راجــع نفدــظ إذا وجــجتيا عمــى حــب إخػانــظ الســحكػريغ وكــغ وإرشــادك إلــى مــا فيــو صــال
معيع كحالتظ الدابقة وعامميع بالخف  والسالشفة والسحاببة والسباشخة الصيبة وحدغ الطـغ والخمـ . 
يشبغــــي أن تفيــــجني بعــــجد السشــــازل التــــي ىــــجىا عبــــج الــــخحسغ الجعمــــي إلدراكيــــا وأجــــخي مــــا يػافــــ  

 .  19بخرػصيا

 األحهال الذخرية . : السطلب الثاني

 :  من أحكام الشداء

قال السيجي عميو الدـالم  إن القاضـي إمـا أن  حكـع بكتـاب هللا وسـشة رسـػلو صـمى هللا عميـو      
 .20وســـــمع وإن التـــــبذ عميـــــو األمـــــخ فميدـــــألشا نحـــــغ ربشـــــا يميسشـــــا الرـــــػاب فشكمســـــو بـــــو ثـــــع  حكـــــع 

 . 21وفعل الفػاحر مغ الدنا والشص  بياواالختالط  مع الشداء وعجم الدتخ مغ الشداء   

 .22وحكع عميو الدالم بخجع  امخأة محرشة  تدوجت في عجة زوجيا 

ْع ...   وَجيب ـــــــــــــــــــــــخب ــــــــــــــــــــــْؤِمِشيَغ َ غبُزــــــــــــــــــــــػا ِمـــــــــــــــــــــــْغ َأْبَرــــــــــــــــــــــاِرِىْع َوَيْحَفطبــــــــــــــــــــــػا فب ــــــــــــــــــــــْل ِلْمسب                                     .23أقب
ن نحجخ جسيع الشداء مغ الخخوج والسذي بصخقـات الخجـال الـحيغ ال عرـسة ليـغ إال بيـحا وجب أ

الحجخ ,  وقج قال صمى هللا عميو وسمع : باعجوا بيغ انفاس الخجال والشدـاء , وقـال البشتـو فاشسـة 
                                                           

19   334 – 332د. دمحم إبراهيم أبو سليم ، محررات الخليفة عبد هللا ، المجلد األول ،  ص  
  

 . 249 د . دمحم ابخاهيع ابػ سميع د اآلثار الكاممة لإلمام السيجي , السجمج الدابع , السجمذ األول, ص   20

م،  1882فبراير  11هـ 1299ربيع أول  21،  السجمج األولد . دمحم ابخاهيع ابػ سميع . اآلثار الكاممة لإلمام السيجي ,  21
 .ٍ 115ص 

 . 231 د . دمحم ابخاهيع ابػ سميع . اآلثار الكاممة لإلمام السيجي , السجمج الدابع , ص   22
 . 31سورة النور اآلية  - 23
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أما أحدغ مـا تكـػن عميـو السـخأة ا فقالـت :أأال يخاىـا رجـل وأال  تـخه رجـال فقـال ذريـة بعزـيا مـغ 
 . 24س بع

ـــى األســـػاق والصخقـــات إال بشـــت صـــغيخة ال   ـــع الشدـــاء جسيعـــا مـــغ الخـــخوج إل ـــحلظ أن نسش ل
تذتيي أو متجالة ومغ انقصـع إرب الخجـال عشيـا غالبـا وحتـى االمـاء الذـباب  سـشعغ مـغ الخـخوج, 
إال فــي محــل ال  كــػن بــو رجــال .  ومــغ خخجــت بعــج ىــحا التشبــو بثالثــة أ ــام تزــخب مائــة صــػت 

 .25عبخة لغيخىا زجخاع ليا و 

مغ يتدوج تكػن وليستو بتسخ كػليسة فاشسة بشت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع او مع  
شعام كػليسة أم السؤمشيغ , ومغ لع  قجر ولع  ص  قمبا كسا ذكخت فال يديج عمى خخوف, وذلظ 

   عمى ثػبيغ .إسخاف . وال تداد العحبة عمى خسدة ريال وال البكخ عمى عذخة ريال والمباس ال يديج 
ن السال هلل ومبحول إوكل ذلظ خخوجا مغ السباىاة وحب الجنيا . فسا زاد عمى ما ذكخت_ مادام 

ن يؤخح وعميو البيعة_ فال  خمػ مغ سخقة  حيث ال إذن مشا عمى ذلظ والزم ألمجياد في سبيل هللا 
 . 26مشو لمسداكيغ والسجاىجيغ في سبيل هللا 

الققختيغ أ األبيس وبارا  بعج خخوج زوجيا وانزسامو إلى   هإن كل امخأة  تخمفت بزحج
األنرار السحاصخيغ أو حزػره لصخفشا فيي شال  . وكل مغ ىاجخت ولػ باالنزسام إلى 
األنرار كسا مخ وتخم  زوجيا عشيا فيي شال  . فيشبغي أن تججدوا عرع ندائكع الدابقات 

الدابقة وت يسػا معيغ بجون تججيج إن ذلظ والستأخخات عشكع في الخخوج وال تعػلػا عمى العرع 
 .  27محطػر 

                                                           
 3/41خلية األولياء  -  24
 16ه_ 1301جساد االول _ 18, مشذػر كغ السيجي في حجخ الشداء ,  299_298مشذػرات , ص  25

 م1884مارس 
نػفسبخ 1م_1882نػفسبخ  12_1300, مشذػر مكغ السيجي في تخظيس نفقات الدواج , 300مشذػرا ص  26

1883_ 

مشذػر السيجي  305د صم   1979, 2مشذػرات السيج ة , تحقي  د: دمحم ابػ سميع,  دار الجيل بيخوت,ط 27
_ 1300القعجة 13عغ عرع زوجات الحيغ كانػا بسجيشتي االبيس وبارا قبل أن يتع فتحيا والمدوم تججيج العقج , 

 م 1883سبتسبخ  15
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ج  سشـــع زواج األنرـــار مـــغ الشدـــاء ليـــػ مــغ السيـــجي الـــى عسالئـــو ون بائـــو وأنرـــاره بــج ع ا
م: ان كـل مـغ ليـا زوج تدـمع 1885فبخايخ 5ه _1302ربيع اخخ18الخارجات مغ ققخة الخخشػم 

 دـمسػىغ لمسـؤتسغ حتـي نـخه حكـع هللا  لو, وكحلظ مغ ليا ولـي محـخم تدـمع لـو بالزـسان والباقيـات
 فييغ.

الشاشدة والكارىة لدوجيا , فزنيا تخد كـل مـا كـان دفعـو الـدوج مـغ صـجاق غيـخه, وأن  عفـي عشيـا ال 
 باس بيا وال فائجة فيو .

السخأة التي تكػن خارجة أمغ  الققخة  وزوجيا فييا ... إلخ. فان كانت مدـمسة ميـاجخة فيـي شالقـة 
 اقيا . لقػلو تعالى : أإذا جاءكع السؤمشات مياجخات...  .عغ زوجيا برج

مغ كانت لو جارية وحبديا حتى استػلجىا ومات ولجىا ثع اعتدل عشيـا فػلـجت مـغ السساليـظ .... 
إلــخ ال بــأس بخــجمتيا لــو بخضــائيا ولكشيــا ىــي حــخة ومــا ولجتــو مــغ السساليــظ بعــج اســتيالدىا مــغ 

 . 28سيجىا احخارا مثميا

الشداء ذوات الرغار وليذ ليغ مغ  خجميغ  جػز خخوجيغ لقزاء حـػائجيغ ... إلـخ , إذا كشـا 
متجاالت وانقصع إرب الخجال مشيغ أو ال  خذي مـشيغ فتشـة فـال بـأس مـغ خـخوجيغ بعـج تدـتخىغ 

 .29بثياب الداتخات, وإال فال 

حشـــث مـــغ أفـــي فتـــػه مـــغ قاضـــي اإلســـالم فـــي الصـــالق  إن الحـــخام والصـــالق اذا وقـــع ال
الحال  فيو فييسا فـال يمدمـو فيـو سـػه األدب وكفـارة اليسـيغ , وال  حخمـان الدوجـة  وانسـا يمـدم فيـو 

  .30كفارة وىي شعام عذخة مداكيغ أو صػم ثالثة ا ام 

م: بعـج اشالعكـع عمـى 1885ابخيـل  26ه_1302رجب 11مشو إلى كافة أحبابو في هللا 
الدبيـــخ ولـــج رحســـة بالتســـاس العفـــػ عشيـــا وعـــغ زوجيـــا األعــخاض باششـــو السقـــجم لصخفشـــا مـــغ كخيســـة 

وإخػانيــا وأخػاتيــا وجسيــع دائــختيع الخرػصــية السشدــػبة لػالــجىع ولحقــػقيع, فــال  كــغ ألحــج مــشكع 

                                                           

 .212ص  د . دمحم ابخاهيع ابػ سميع د اآلثار الكاممة لإلمام السيجي , السجمج الخابع , 28
 . 213ص ر الكاممة لإلمام السيجي , السجمج الخابع , د . دمحم ابخاهيع ابػ سميع . اآلثا 29
م  د مغ خصاب إلى دمحم الصيب 1979, 2مشذػرات السيج ة , تحقي  د: دمحم ابػ سميع,  دار الجيل بيخوت,ط 30

 210البريخ عغ بجء  السيج ة د ص
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تعــخض عمــى الســحكػريغ .. فــي خاصــة نفدــيع وال فــي حقــػقيع الخالرــة بػجــو مــا , نطــخاع لعفػنــا 
. الســحكػريغ 31عديــد قــػم ذل وغشــي قــػم افتقــخ عــشيع وعســال بقػلــو صــمى هللا عميــو وســمع: أكخمــػا 

 . 32كانػا كخاماع وأذليع التخك .. والجىع مدمػم بالبعج عشيع بيج أعجاء الجيغ

إذا رأه شــيػد العــػرة والسقاربــة مــغ غيــخ أن يــخوا الــحكخ فــي الفــخج اشــتبو بالسػاســات أو و  
 . 33سديغ سػشاع أو السائتيغغيخ ذلظ لدم ضخبو زجخاع لو مغ ىحا الفعل ويكػن نحػ السائتيغ والخ

 رأي الباحث :

مــــغ السالحــــظ  أن ىــــحه األحكــــام والتذــــخعات التــــي أصــــجرىا اإلمــــام السيــــجي تأخــــح أحكــــام       
ما  فػق الحج . وقج مشح لشفدو ىحا الحـ  تعديخا االجتياد وىحا في اإلسالم جائد لمحاكع أن  عدر 

 عمييا .ال يا لالجساع وال ياس مغ األدلة الذخيية الستف  

ويالحــــظ ىشــــا أن اإلمــــام اليــــجي اســـــتثشي وقــــجر حاجــــة ذوات الرــــغار والستجــــاالت بحكـــــع       
 الزخورة لمخخوج .

كحكسـو بـخجع  امـخأة محرـشة  تدوجـت  ادات فقـج خالفـت الشرـػصأما ىشالـظ بعـس االجتيـ      
 .34في عجة زوجيا

 الخجع .فيحا ليذ بدناع صخاحة إنسا ىػ نكاح شبو  جب فيو التعديخ ال 

 : التشبـــــــــــــــــــاك

مغ شخب الخسخ واستعسل التشباك  زخب ثسانيغ سػشا  د فزن لع يختجع  حبذ ويدجخ د وإن     
لــع يختــجع ال مــانع مــغ تأديبــو بأخــح بعــس مالــو د فــزن لــع يختــجع ال بــج مــغ تغشيســو زجــخاع لــو وعطــة 

. قال عميو الدالم أخبخنـي الشبـي صـمى هللا عميـو وسـمع فقـال لـي شـارب التشبـاك ذنبـو أثقـل 35لغيخه 

                                                           
 هنالك تصحيف )ارحموا بدل أكرموا( .  1/3454السيوطي الجامع الكبير   - 31

 462االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د ص 32
م د السجمج األول  ,   1990دمحم إبخاهيع أبػ سميع, اآلثار الكاممة لإلمام السيجي, دار جامعة الخخشػم لمشذخ,  33

 . 446م د ص 1883د دسبخ  1و 1882نػفسبخ  12ىـ  1300
 . 231 مام السيجي , السجمج الدابع , ص د . دمحم ابخاهيع ابػ سميع . اآلثار الكاممة لإل  34
 . 254ص   35



16 

 

ألن شـارب الخســخ  زـخب ثسـانيغ سـػشاع وشــارب التشبـاك  زـخب مئـة ســػشاع ؛ مـغ شـارب الخسـخ 
 .37. قال عميو الدالم إن التشباك أشج مغ الخسخ وفداده شجيج36

 38حدب اجتياد الحاكعوأما لعب السشقمة والصاولة والصاب فيؤدب ب

 رأي الباحث:

أ زــاع مــغ السالحــظ أن اإلمــاتع السيــجي جعــل عقػبــة متعــاشي التشبــاك حــجاع أكبــخ مــغ حــج         
 الخسخ أم الكبائخ بجعػه رأ ا مشامية رأه فييا الشبي صمى هللا عميو وسمع وأخبخه بيحا الحكع .

ب  عمييـا حكـع تكميفـي أال رله األنبيـاء وىحا الفيع مخال  الجساع العمساء في أن الخله ال يشص  
 والخسل عمييع الدالم.

 في الغشائم والدبايا. : السطلب الثالث

 التعامل في الرقيق

فبخايخ 10السػاف   1302ربيع  خخ 23مغ خصاب السيجه إلى أحسج سميسان بتاريخ قبل 
ألـــ  د وبيانـــظ الجيــػش الكثيـــخة التـــي  18م :إرســالظ لســـا كــان مـــغ ثســـغ الخقيــ  الـــحه ىــػ 1885

تصمب الرخف مع قمة إيخاد بيت السال . ما وججت فأعصو ليع حدب اإلحدان د وما لع تجج فقل 
. ما وضع الخف  في شـيء اال زانـو ومـا وضـع الخـخق فـي شـيء إال شـانو . ليع بالتي ىي أحدغ 

 .39فزنسا أنت سبب

الخقيــ  الــحه م  1885فيخايــخ 15السػافــ   1302 ربيــع  خــخ28مــغ أحســج ســميسان إلــى السيــجه 
وقــج صــخف عميــو مــا يشــػف عــغ   ائع الخخشــػم تكــاثخ ببيــت الســال ,تجســع فــي تمــظ األ ــام مــغ غشــ

األلفيغ ريال  في خاصة السعا ر فزالع عغ زيادة السذغػلية بدببو ...  نأمل إرشـادنا بسـا يػافـ  

                                                           
 . 254ص   36
 .231، ص  السجمذ األولد . دمحم ابخاهيع ابػ سميع . اآلثار الكاممة لإلمام السيجي , السجمج الدابع ,   37
الجعمييغ الس يسيغ د . دمحم ابخاهيع ابػ سميع . االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د مغ خصاب الي  38

 109م ص1884د دسبخ  14ه _1302صفخ  25بجة القزارف 

 298-297االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د ص  39
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إجــخاه فيــو ســػه أن كــان ببيعــو أو بتػزيعــو عمــى جيــات لترــخيفو وانتفــاع السدــمسيغ بتػريــج أثسانــو 
 لبيت ماليع .

 28خض أحسج سميسان في الخصـاب الدـاب  بتـاريخ مغ السيجه إلى الخميفة عبج هللا  ذيخ إلى ع 
م : أكتــب إلــى أحســج ســميسان أمــيغ بيــت الســال تــأمخه 1885فبخايــخ 15السػافــ   1302ربيــع  خــخ 

بــأن يــػزع الخقيــ  عمــى الجــير ولــػ  كــغ لمعذــخة أنفــار والعذــخيغ نفــخ راس حدــب السػجــػد حدــب 
 .40تشديل السجاىجيغ بالجفاتخ 

م . ورد لصخفشــــا خصــــابكع 1885مــــايػ  9ه_1302رجــــب  23ي مشــــو إلــــى عبــــج الــــخحسغ الشجــــػم
رجب سشة تاريخـو ومـا ذكختـو فـي أمـخ الخسدـة عذـخ جاريـة التـي أجـخيتع تقدـيسيا عمـى  8السؤرخ 

اإلخػان بالشطخ الى األوجـو التـي ذكختسػىـا بخصـابكع فقـج امزـيشا مـا فعمتسـػه وقبمشـاه . حيـث أنكـع 
محتاجػن لزخورة الجير تذييالع وازالة ضخوريات وقتية , عمى جشاح الدفخ وقج ذكختع مخاراع أنكع 

                 عشج االلتفات مشيع لسثل ذلظ مسا يػجب شغل القمب بغيخ ما أنتع برجده .

 فتح الخرطهم

 ربيــــــــــــع اخــــــــــــخ12مشـــــــــــو الــــــــــــى محســــــــــــػد عبــــــــــــج القــــــــــــادر  فيـــــــــــجه بفــــــــــــتح الخخشــــــــــــػم    
فـي حاشـية وقـج فـاز بالذـيادة عذـخة مـغ أصـحابشا فـي ىـحا الفتـػح ولـع  م1885يشايخ30ه_1302

  .41 ريب الباقييغ شيئا مغ جخاح 

ىل مجيشة الخخشػم الحيغ  خخجػن مغ السجيشة ويشزسػن إلى السيجي تحـت ضـغ  الجـػع أ        
والحاجــة صــمح حــاليع . وتــع حرــخىع أربــع  الف وســتسائة وتدــعة وتدــعػن نفــخ , ببيــان األســساء 

  42ال بائل را ة را ة جاري الرخف ليع و 

                                                           

 306االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د ص  40

 278االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د ص 41

 15ه_ 1302صفخ  26السيجي د السجمج الخابع د مغ أحسج سميسان الي السيجي  االثار الكاممة لإلمام 42
 116م ص1884د دسبخ 
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أ بعـج فـتح الخخشـػم   مـغ السيـجي إلـى عسالئـو ون بائـو وأنرـاره بـج ع اليـػج  سشـع زواج األنرــار 
م. ذوات 1885فبخايـــــخ  5ه _1302ربيـــــع  خـــــخ18مــــغ الشدـــــاء الخارجـــــات مـــــغ ققـــــخة الخخشـــــػم 

 . 43الجػاري والدخاري مغ استمع مشيغ شيئا يخجعو عشج بيت السال

بشت وداعة ليا زوج مغ مرخ, وىي مغ السؤمشات السياجخات, وقج بخيـت مـغ زوجيـا ,   
فال يتعخض أحـج ليـا بدوجيـا . وقـج كتبشـا فـي مشذـػر إلـى األحبـاب بـالخخشػم قبـل قـجومشا إليـو أن 
السخأة السؤمشة السشزسة عميكع وزوجيا بال يقخ أو مع الكفخة ال  كـػن حقيـا وصـجاقيا غشيسـة . فـال 

  .                                                                   حج لساليا وصجاقيتعخض أ

تقديم الجهجية علر األمراء بعج فتح الخرطهم ، وما يخص راية الخليفة دمحم شريف يزم لعبج 
 حسن الشجهمير ال

م : 1885فبخايـخ  4ه_ 1302ربيـع اخـخ 17الى الخميفة عبج هللا بـغ دمحم خميفـة الرـجي 
استحدشا تجسيع العسالء الكائشيغ بجيات اليـػي وتقدـع ليـع الجياد ـة بتعمـ  مجيشـة الخخشـػم , كـل 

خـــز بـــػارق ورد الخميفـــة دمحم شـــخيف  كـــػن ضـــسو عمـــى عبـــج الـــخحسغ   أميـــخ عذـــخيغ نفـــخ. ومـــا
 .44الشجػمي جسيعو لكي  كػنػا عسالء محال واحجا

 :امـــــــأحك

م ان بعـس 1885يشايخ 29ه_ 1302ربيع أول 21يجي _لى السدمحم عثسان إبي قخجة إ
اإلخــــػان كــــانػا تخكــــػا زوجــــاتيع بققــــخة الخخشــــػم وىــــع خــــارجيغ وحالــــت بيــــشيع السحاصــــخة والتحقــــػا 

راغبيغ  ألزواجيغبالسحاصخة لمققخة , واآلن زوجات كل مشيع خخجشا مغ الخخشػم وحزخوا لصخفشا 
ال يـتع إال بشطـخ الدـيادة  لظ الكتاب بكػن أن ذلظاجتساع حخيساتيع عمييع بعقج ججيج كسا أشار بح

 .45صجور األمخ لمعسل بسػجبو . نخجػ 

                                                           

 287االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د ص 43

 284االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د ص 44
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ـــى دمحم عثســـان أبـــي قخجـــة رب ـــع أولمـــغ السيـــجي إل ـــاس 1885يشـــايخ  29ه _1302_12ي م: ال ب
لع تػفي العجة السعمػمـة والتـي  أما مغاال ما لع تػفي العجة السعمػمة .بعقجىع عمى ندائيع الجسيع 

 . 47وليكظيو الداب  46ىي قخء واحج فال تحتاج لتججيج عقجىا 

مشو إلى حسج الشيل حامج  قػل: إن أخت فخج الديشي باشا ليا بشـت عشـجنا وأن أىميـا أرادوا 
 .48اآلنرار خخوجيغ مغ الجاللة والسبيع, أرسمت إبخاهيع األميغ إلى بيت السال ليخسل بيغ إليشا 

 الخاتسة :

الحســج هلل الــحي بشعستــو تــتع الرــالحات . أحســجه ســبحانو عمــى تػفيقــو وإحدــانو عمــى إتســام ىــحا   
البحــث الستػاضــع ولعمــي أكــػن قــج ســاىست بكمســات فــي إبــخاز بعــس الجػانــب السذــخقة لذخرــية 

 اإلمام السيجي . واجتياداتو وفقيو في بشاء دولة السيج ة .

 :)د( الشتائج والتهصيات 

 إلى اآلتي:  خالل الجراسة تػصل الباحث مغ

 اإلمام السيجي  مغ الذخريات  ال ياد ة الفحة . – 1 

 . بيع إال نادراع  غ األئسة العطام الجيغ قل أن  جػداإلمام السيجي م -  2

بـل إلـى عمـع والـجيغ إلـى سـمػك فـخدي وجسـاعي واقعـي اإلمام السيجي إمام ف يو عالع تخجع ال -  3
 عمى مشياج الشبػة .دولة راشجة 

وضـع عميـو  ت اإلمام ضج السدتعسخ لتحخيخ الدـػدان لـع  فـفي ضخوف الحخوب التي قادىا  – 4
 يا البالد . لقػانيغ السدتعسخ التي كان  حكع باإلسالمية البجيمة  التذخيعات

 

                                                           

ابخيل  26ىـ_1302رجب ىـ  10اآلثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د الي انراره واعػانو بالستسة  46
 461مد ص 1885

 274إلمام السيجي د السجمج الخابع د صاالثار الكاممة لِ  47

 190االثار الكاممة لإلمام السيجي د السجمج الخابع د ص 48
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