
- 0 - 
 

ِشيِِِّة ك    ةِ فَ لَ مخِ لِ  وِ ػمِ في  مَ َتَحجيَّات ِبَجايَّة الَسيِجيِّ الِجيِِّ
 دراسة مقجمة لمسؤتسخ الجكلي تحت عشػاف: 

 ة( يجيِِّ السَ  ة فيِّ يِّ انِ دَ ػ  ة الد  لَ ك  ء الجَ اَ شَ ت بِ اَ جيِّ حَ )تَ السؤتسخ األكؿ: 

 السؤتسخ الثاني: )تحخيخ الخخشػـ(
 تشطيع

  السيجي ماـمعة االمخكد الجراسات السيجكية بجا

 كمخكد االماـ عبجالخحسغ لمتخاث كالتػثيق بكمية االماـ اليادي

 الدػداف 

 2017يشايخ  25 تاريخيا: 

 امجرماف

 

 

 إعجاد 

 محسػج عبجالػخحسػغ عخيػف.د

  في تاريخ العخب الحجيث كالسعاصخ استاذ زائخ

 كالدياسة الخارجية كتاريخ العلقات الجكلية

 مػرػخ –شسذ  جامعػة عيػغ



- 1 - 
 

 مقجمة:

السيجية كاحجة مغ الحخكات الثػرية التي ضيخت في العالع العخبي كاإلسلمي مع نياية القخف   
ىػ  السؤسذ .يلدي، كىي ذات مزسػف ديشي سياسيالتاسع عذخ كبجاية القخف العذخيغ الس

لج في جديخة لبب جشػب مجيشة دنقمة، (1)ـ(1885ػ  1845)دمحم أحسج السيجي يقاؿ بأف ، ك 
ندبو يشتيي إلى األشخاؼ. حفظ القخآف كىػ صغيخ كنذأ نذأة ديشية متتمسًحا عمى الذيخ 

عغ شيخيا دمحم شخيف  امحسػد الذشؿيصي، سالًكا الصخيقة الدسَّانية القادرية الرػؼية، متمؿيً 
 عخب مفكخكف  حخكتو مع تعاشف .(2)ـ استقخ في جديخة أبا1870في عاـ ك  نػر الجائع.
  . (3عبجه) دمحم كالذيخ األفغاني الجيغ جساؿ مشيع بارزكف  كاسلميػف 

، سبحانو كتعالىاإلسلـ ىػ الجيغ الخاتع الحي ارتزاه هللا لعباده لي شطِّع علقتيع بو  كألف 
 تزسغ ا مفرًل أندؿ هللا كتابً فقج  .(4)، كيشطع علقتيع بالكػف كموعزيعكيشطع علقتيع بب

كأرسل رسػلو الخاتع سيجنا دمحم بغ عبجهللا ليبمغ رسالة ربو كيذخح  األمع،قرز الدابقيغ مغ 
عمى درجة عالية مغ  رضػاف هللا عمييع""ككاف أصحابو  ،يبيِّغ ما أ جسل في القخآف الكخيعك 

ففيسػا مشيجو (، 5)اقيا كلصيخ سخائخىع كنػر برائخىعالفيع الػاعي لتفتح مجاركيع كسعة آف
 .(6)التعامل مع الشز كالػاقعكاستػعبػا أسمػبو في 

، كأف ي بحاجات السجتسعات التي حكستياكالػاقع أف الذخيعة اإلسلمية استصاعت أف َتفِ   
، كيعػد ذلظ (7)حمَّت بيا بأعجؿ الحمػؿ كأصمحياتعالج كافة السذكلت في كافة البيئات التي 

                                                           
 .1987عبج السحسػد أبػ شامة، مغ ابا الي تدمياي، السصبعة العدكخية، اـ درماف - 1
 .2011-1-7صحيفة الخكاكبة، ، السيجي كفظ االشتباؾ دمحم أحسج شػقي إبخاـيع عثساف،- 2
 .122, ص 1987عمي شمر، جساؿ الجيغ االفغاني بيغ دارسيو , دار الذخكؽ , القاىخة - 3
 عبػج السحسػد أبػِّػ، السخجع الدابق.- 4
ارة أحسج بغ حسج الخميمي, بياف أثخ االجتياد كالتججيج في تشسية السجتسعات اإلسلمية، مصبػعات كز - 5

 .18األكقاؼ كالذؤكف الجيشية، ص
دمحم عبجالخحسغ السخعذمي، اختلؼ االجتياد كتغيخه كأثخ ذلظ في الفتيا، السؤسدة الجامعية لمجراسات - 6

 .9لبشاف، ص –ـ  بيخكت  2003 -ىػ 1424كالشذخ كالتػزيع ، الصبعة األكلى 
فقو العرخ مشاىج التججيج الجيشي كالفقيي،  -قييةعبػج السحسػد أبػِّػ، الشجكة الخابعة عذخ تصػر العمـػ الف- 7

 ـ، مدقػط.2015أبخيػػل  8 -5اؼ كالذئػف الجيشيػة، سمصشػة ع سػاف، ، قػكزارة األك 
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ز أدلة التذخيع ؼيسا ال نز ؼيو ا حيث الستخككة قرجً  (8)سعة مشصقة الَعْفػ، لعػامل أىسيا َتْبخ 
ة ف (.9)، كالعخؼ(الؿياس، كاالستحداف، كاالسترلح)ك االجتياد في كل عرخ ضخكرة م ِمحِّ

   (.10)عيةت َحتِّسو حاجة الشاس إلى األحكاـ الذخ 

ال تحطى بالسكانة السشاسبة فى الػعى العخبى، كىى ال تكاد ىشا  الجيشيةأف الثػرة الحادث   
حاضخة فى دكائخ التفكيخ الدياسى الشطخى فى العالع العخبى. ربسا ألنيا بعيجة بحكع تكػف 

فيى فى الدػداف الحى تبجك أحجاثو بعيجة عغ السذخؽ العخبى ككحلظ السغخب. كبيغ  السكاف.
ا، كبقيت ألنيا بجأت بعيجً  -اأيًز -زمانشا كزمانيا الكثيخ مغ األحجاث كالخخائط. كربسا 

ا مغ الطمع الدػداف كرأى كثيخً  في ساحالحي ، مسيجيالجيشية ل أةشذمع ال ذلظ .(11)ابعيجً 
  اإلنحخافات عغ اإلسلـ في أنحاء البلد. ك 

حجث تصػر ميع في علقة حيث الخبع األكؿ مغ القخف التاسع عذخ تعػد البجاية إلى   
العثسانييغ بالدػداف كذلظ عشجما شمب دمحم عمي في تمظ الفتخة مغ الدمصاف العثساني إصجار 
فخماف/قخار يخػؿ لو دخػؿ الدػداف كضسو باسع الجكلة العثسانية. كرغع عجـ رضاء الدمصاف 

ت كضيخ األحجاث كاف كانت تصػرت . (12)اف لسحسج عميالعثساني بحلظ إال أنو أصجر ىحا الفخم
تسكغ جير دمحم عمي مغ ىديسة  1839في عاـ ف ،برػرة كاضحةىحه األىجاؼ ؼيسا بعج 

 (.  13)(1839يػنيػ  24)الجير العثساني في مػقعة نديب في 

                                                           
ـ فيػ حخاـ، كماسكت عشو فيػ - 8 كإنسا سسيت كحلظ مغ لفظ حجيث "ما أحل هللا في كتابو فيػ حلؿ، كما حخِّ

"التمخيز" صحيح، الجرداء كقاؿ الحىبي في (، عغ أبي 2/375َعْفٌػ..." الحجيث ركاه الحاكع في السدتجرؾ" )
السخعذمي، مخجع سابق،  عبجالخحسغ كالسقرػد: السشصقة التي تبخز أدلة التذخيع ؼيسا النز ؼيو. أنطخ، دمحم

 .11ص
 .11السخجع الدابق ص - 9

 8-7أحسج الخميمي السخجع سابق، ص-10 
 . 2015-06-16أحسج السدمساني، صحيفة الػشغ، الثلثاء - 11
، الصبعة الثانية، مخكد عبج الكخيع ميخغشي، 1955-1820دمحم سعيج القجاؿ، تاريخ الدػداف الحجيث - 12

 ،  .36، ص. 2002الخخشـػ
كساؿ بكجيممي، "الجكلة العثسانية مغ معاىجة قيشارجو الرغخى حتى االنييار"، الجكلة العثسانية تاريخ - 13

 .102-101، ص. 1994كحزارة، الجدء األكؿ، اسصانبػؿ، 
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الجشخاؿ عيغ ك  .(14)مرخ الخجيػي إسساعيل بحمػؿ مشترف القخف التاسع عذخ، حكع  
 . كبعج تخمي1873حاكًسا عمى األقاليع االستػائية الدػدانية عاـ  تذارلد غػردكف الريشي

الخجيػي إسساعيل عغ العخش، كجج غػردكف أف الجعع يشخفس برػرة دراماتيكية. كفي نياية 
، بعج أف استشفجتو تساًما سشػات العسل كتخكو في كقت 1880السصاؼ تخمى عغ مشربو عاـ 

 .مبكخ مغ العاـ التالي

 أرسل الحكسجار رؤكؼ باشا سخيتيغ مغ العداكخ بؿيادةتصػرت األحجاث ؼيسا بعج ف  
 كانصمق العداكخ في رست الباخخة ليًل  ،ػ الدعػد لمؿبس عمى السيجيالقػمشجاف دمحم بيظ أب

جىا الحكسجار ألكؿ مغ يؿبس ا في تخؾية كعفػضى كلجىا التدابق عمى اعتقاؿ السيجي شسعً 
 .بجاية الثػرة السيجية 1881أغدصذ  12ؼيسا بعج اعتبخت مػقعة الجديخة أبا في  عميو.

، كفي    ـ اشتجت السعخكة 1885يشايخ  26التقى جير السيجي بجير غػردكف في الخخشـػ
و كب ِعَث بو إلى السيجي الحي كاف يأمل إلقاء الؿبس عميو حيِّا  دَّ رأس  كق ِتل غػردكف الحي ج 
ليبادؿ بو أحسج عخابي الحي أ جبخ عمى مغادرة مرخ إلى السشفى. ككاف سقػط الخخشـػ بيغ 

مغ يػميا لع يبق لمسيجي  .آنحاؾ إيحاًنا بانتياء العيج العثساني عمى الدػدافيجي السيجي 
مشافذ حيث قاـ بتأسيذ دكلتو مبتجًئا ببشاء مدججه الخاص الحي تع إنياء  بشائو في 

 ىػ.1305جسادى األكلى 17

حقج كإزاء ىحا الكيج الشرخاني لإلسلـ كالسدمسيغ، كأماـ الكثيخ مغ األحجاث التي دلت عمى   
داعيًة إلى بعث األمة مغ  ،قامت الثػرة السيجية متأصل في نفدو عمى اإلسلـ كالسدمسيغ،

ىحه الثػرة كمفجخ شخارتيا، دمحم  ججيج، كإحياء مججىا، كتصبيق نطاميا اإلليي. ككاف زعيع
، فتجاكب معو (ال إلو إال هللا وهللا أكبخ كهلل الحسج)كأشمق صيحتو األكلى  ،أحسج السيجي

)ثيخكف الك
15

). 

رة ضج حكع األتخاؾ، ثع تحػلت إلى ثػ  ،بجاياتيا حخكة إصلحية يف جاءت ثػرة السيجىلقج   
 اسيِّجً  أصبح السيجى 1884عاـ  يالدػداف. ف يعجة معارؾ ضج األتخاؾ ف كخاض السيجى

                                                           
 .أحسج السدمساني، مخجع سابق- 14
 .513 – 8/502انطخ: التاريخ اإلسلمي، لذاكخ. - 15

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86
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. نجح 1885يشايخ عاـ  26 يعمى الدػداف ما عجا الجشػب، ثع أسذ السيجى دكلتو ف
، ثع مخحمة يإقامة دكلتو، كأدخل فييا العشرخ األسػد، كبعج مخحمة اإلصلح الجيش يف السيجى

الشزاؿ ضج األتخاؾ، جاءت مخحمة الرخاع مع بخيصانيا. كتتستع كقائع الثػرة السيجية كحخكبيا 
 االحتلؿ جيػش قاـك كالحي التعايذي دمحم الديج بغ عبجهللا الخميفة خمفو .(16)باإلثارة

 .(17)ًزاأي البخيصاني

 أىجاؼ الجراسة:

 التحجيات الجيشية التي كاجيت السيجي في ثػرتو الجيشية قبل الدياسية.-

 (صمي هللا عميو كسمع)مسا كضعو الشبي  اأف نطاـ الخلفة عشج السيجي لع يكغ اقتباسً بياف  -
لقاعجة ضيخت ؼيسا بعج، كبحلظ فإف أسذ تختيب خمفاء السيجي لع يتقيج بشطع  اكإنسا كاف تصبيقً 

ميو في العرخيغ األمػي ذلظ العيج، كتعييغ اشخاص معيشيغ عشج السيجي يخالف ما كاف ع
 .كالعباسي

تذخيح نطاـ الخلفة ككالية العيج في كل الجػانب في مقارنة جيجة كقخاءة متأنية بيغ  -
حات كالتذابو لخمفاء الخاشجيغ كبيغ عيج السيجي كلتجاخل السرصمالعيجيغ الشبػي كا

 .كالتعارض

لقب خميفة السيجي الحي نأخحه عمي علتو ، ك ية لع تزسغ في الخلفةفكخة الػالتػضيح أف -
استعسمو األنرار بعج   دكف تفكيخ في بجاية استعسالو الحي لع يعخؼ في حياة السيجي، كإنسا

 ... الخيفة أك خميفة أك أميخ جير السيجيمغ الخم كفاتو، بجاًل 

  اشكالية الجراسة:

 .ايانً أحالشرػص تعارض ، كذلظ ليكتشفو بعس الغسػض، السيجي، كمػقع الخميفةعشج خلفة ال
فالسيجي يسيد )بيغ الخلفة بسعشاىا الػضيفي فيػ يرفو بالخميفة أك خميفة الرجيق عشجما 

                                                           
 . صحيفة الػشغ، مخجع سابق أحسج السدمساني،- 16
-566، ص1973صبعة العدكخية اـ درماف، تحميل عدكخي لسعخكة اـ درماف, الس-عرست زلفػ، كخري - 17

570. 
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االجتساعية كسساتو الذخرية، بيشسا يرفو بالشائب عشو أك يقرج مختبتو في السيجي كمكانتو 
 .(الػزيخ عشجما يقرج كضيفتو في الجكلة

  الجراسات الدابقة:

ناقذت سسح بو الدمغ كتيدخ،  في بحثي ليحا السػضػع اشمعت عمى بحػث متعجدة حدب ما
مػسعة لجيػد اسة در  التججيج كالسججدكف في أصػؿ الفقو، كمغ ىحه البحػثاالصلح الجيشي، 

 ، ككحلظ أحكاـ الشػازؿ الفقيية(أبي الفزل عبجالدلـ بغ دمحم بغ عبجالكخيع)السججديغ
بة الدحيمي)، كتججيج الفقو اإلسلمي(مدفخ القحصاني)السعاصخة  ، كبياف أثخ (جساؿ عصية كـك

نحػ ، ك (أحسج بغ حسج الخميمي)سعات اإلسلمية السعاصخة التججيج كاالجتياد في تشسية السجت
، كالتججيج في أصػؿ الفقو: مذخكعيتو كتاريخو (يػسف القخضاكي )فقو ميدخ معاصخ

 .(خميفة بابكخ حدغ)عاصخةكإرىاصاتو الس

 الجيشية تحجيات بجاية السيجية: السبحث األكؿ

  نذأة كتعميع السيجي الجيشيةالسصمب األكؿ: 

 بعج كالجه تػفي حيث درماف أـ شساؿ كخري  بمجة إلى شفل كىػ أسخة دمحم أحسج لقج انتقمت  

 كفمو كالجه كفاة كبعج. (.18لػالجىع) ندبة" سيجنا كادي" باسع ع خؼ كاد   في كدفغ بقميل كصػليع
 االسخة انتقمت ثع. كالجىسا كذأف السخاكب صشاعة تجارة في استسخا كالمحاف كحامج دمحم شؿيقاه

 الزخيح في كدفشت نرخ بشت زيشب كالجتيع تػفيت حيث كجيد لػقت الخخشـػ بسجيشة قامةلإل
 .التعميسي الذعب مدتذفى مغ بالقخب اليـػ القائع

 كالترػؼ الدىج عمـػ في كالتبحخ العمع تمقي في كنبػغ مبكخ شػف عغ احسج دمحم أباف  
 كحفظ بكخري  الياشسي الفؿيو الذيخ بخمػة فالتحق الدبيل لو كيدخا شؿيقاه ذلظ عمي كشجعو

 كد بسديج الرػيمحي األميغ الذيخ خمػة الي انتقل ثع كمغ. مبكخة سغ في كىػ الكخيع القخآف
 إلى التحريل مغ لمسديج شغفو كدفعو. الذخعية العمـػ مغ اجرً قَ  اصاب حيث بالجديخة عيدي

                                                           
كمسة "سيجنا" تصمق في األدب الذعبي الدػداني عمي الذيخ اك الفؿيو صاحب الخمػة الحي يعمع شلبو - 18

القخآف الكخيع كالعمـػ االسلمية. أنطخ، مػسى عبج هللا حامج، تبرخة كذكخي، سياحة في راتب االماـ السيجي، 
 .1997 ،الجار الدػدانية لمكتب, الخخشػـ
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 تمسيحاً  خػجمي عبجهللا الخيخ دمحم بالذيخ فالتحق( مجيشة) بخبخ بسجيشة الػبر بخلكي  االلتحاؽ

 . (19)العذخيغ دكف  كىػ

 الشيل بسشصقة أبا الجديخة بقخية الدىج حياة ليعير انتقل ثع. الصخيق مدالظ في بدخعة تقجـ  
 االسلمية كالعمـػ الفقو كتعميع الكخيع القخآف لتحؽيظ مجرسة اك كخمػة امدججً  كاسذ ،االبيس
 كد عمي الذيخ كمشيع السخيجكف  نحػه فتجافع كالػرع باالستقامة السشصقة سكاف بيغ كاشتيخ

 كسا. الحمػ كد مػسي الذيخ االصغخ كشؿيقو بعج ؼيسا الثلثة خمفائو احج سيربح كالحي حمػ
 كاليبانية كالحدشات كالكػاىمة ككشانة دغيع كؿبائل االبيس الشيل مشصقة ؾبائل مغ كفػد تػافجت

 .عمسو مغ تعمسػف ي معو يؿيسػف . كالحدانية

 خذب مغ االستفادة عمي كعسمػا معو قامةلإل كعبجهللا كحامج دمحم الثلثة اشقائو كجاء  

 الذيخ اختلؼ مغ الخغع كعمي .(20)فييا بخعػا التي السخاكب صشاعة تجارة في السشصقة غابات
 كقج كاستقامتو كزىجه كرعو في اابجً  يذكظ يكغ لع انو اال السيجي مع الجائع نػر شخيف دمحم

 االنجميدي  االحتلؿ عػدة كشيج السيجية الجكلة انتياء بعج شػيًل  الجائع نػر شخيف دمحم عاش
   .ذاكختو عغ تمسيحه يغب فمع لمدػداف

 كىػ الجديخة في الحلكييغ بسشصقة الديغ كد القخشي بالذيخ التحق شيخو مع خلفو كبعج  
 الدسانية الصخيقة اخح بأنو عميو يتفػؽ  ككاف الدسانية الصخيقة في شخيف دمحم لمذيخ مشافذ
 مصالبة عمي كرد الججيج بتمسيحه القخشي الذيخ رحب. البذيخ الصيب احسج الذيخ مغ مباشخة
 احسج دمحم الذيخ رأيت انشي: "  التالية بالعبارة الصخيقة مغ بصخده لو شخيف دمحم الذيخ

)"ضمع السدتحق كمشع مدتحقا
21
).  

 كنذأت  التعايذي بعبجهللا هللا عبج الخميفة التقى شيخو قبخ عمى ؾبة ببشاء عسمو أثشاء في  
 ديار جسعتو كسا.. السيجية الجعػة في خميفتو سيكػف  بعج كؼيسا كثيقة صجاقة بيشيسا

                                                           
لدػدانية لمكتب, الخخشـػ برخة كذكخي، سياحة في راتب االماـ السيجي، الجار امػسى عبج هللا حامج، ت- 19

. كحلظ عبج الػدكد شمبي، االصػؿ الفكخية لحخكة السيجي الدػداني كدعػتو، دار 23-22, ص1997
 .1979السعارؼ، القاىخة 

 .1975الرادؽ السيجي، يدألػنظ عغ السيجية، دار القزايا، بيخكت، - 20
غ إبخاـيع الحمػ، الخميفة عمي كد حمػ صاحب الخاية الخزخاء، شخكة مصابع الدػداف لمعسمة، عبج الخحس- 21

 .2012الخخشػـ 
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 احسج كالذخيف البريخ الصيب دمحم كالذيخ الديغ كد القخشي عبجالخحسغ بالذيخ الحلكييغ
 ودمحم الشجػمي بعبجالخحسغ ايزا التقي فييا كقيل حبػبة، كد اماـ القادر عبج كالذيخ الكػقمي

)السيجية لمثػرة السبكخ القػاـ سيربحػف  الحيغ الخجاؿ مغ مقجر اخخ كعجد ابػقخجة عثساف
22

).  

 إلى حببتو الخصابة عمى مقجرة اكتدب السدتسخ كالتعمع الدىج خلؿ مغ :أكرفالجر كصفو  
 قاسًيا يكػف  قج انو رغع. ىادئة ابتدامة كلو لمغاية لصيفة بصخيقة بتحجث كاف كقج الشاس
 لمسدافخيغ محصة فييا اصبح شػيمة لسجة أبا الجديخة في كيفو في اعتكف كقج. اأحيانً 

)اليجايا بعس يسشحػنو ك. البخكة ابتغاء يدكركنو
23

). 

 لمسيجية الجحكر الفكخية كالعقائجية: السبحث الثاني 

إلى حكع مرخ، فعيج  إسساعيل عشجما كصلكسا أسمفشا، تبجأ مأساة الدػداف مع اإلنجميد   
إلى ضابط انجميدي يجعى صسػئيل بيكخ لتشفيح أغخاضو، كندي أف بيكخ ال يسكغ أف يكػف ؼيو 
خيخ لسرمحة اإلسلـ. كلسا لع يؤِد بيكخ السيسة السكمف بيا مغ قبل إسساعيل كإنسا أدى 

شا ىػ ضابًصا آخخ كسا أسمفالسيسة السمقاة عمى عاتقو مغ قبل انجمتخا، اختار إسساعيل 
ػردكف إلى بث الفػضى كإثارة االضصخابات، كاإلساءة إلى زعساء الؿبائل في غفعسج ػردكف، غ

 .(24)السشصقة، كالتفخقة بيغ السرخييغ كالدػدانييغ

ػردكف إمارة كخدفاف كفتح شخؽ الحج كحقغ دماء غلسا عخض عمى السيجي الجشخاؿ   
السدمسيغ، فأجابو: "أما فتح شخيق الحج، فإنيا خجيعة مشظ كتطاىخ بحساية الجيغ اإلسلمي 
مع أنظ ال تؤمغ بحخؼ مسا جاء في ىحا الجيغ، كإنظ لسغ معذخ عخفػا بعجائو ككخىو. فإف 

يا، دظ كتخمريا مغ سخط خالقكشت مسغ يذفق عمى السدمسيغ، فأكلى بظ أف تذفق عمى نف
كلسا جاء إلى الخخشـػ ضابط مرخي، أخبخ أف رسل  .(25)"كتحسميا مع أتباع الجيغ الحق

                                                           
 .1994(، دار كخري لمصباعة كالشذخ، اـ درماف 1885-1846عرست زلفػ، الخميفة )الدشػات االكلي - 22
 .2008جػزؼ اكرفالجر، عذخة سشػات مغ االسخ في معدكخ السيجي، تخجسة عػض أحسج الزػ، - 23
 .123. كحلظ، اإلسلـ كحخكات التحخر، ص 270االستعسار كالعالع اإلسلمي"، ص أنػر الجشجي، "- 24
. جخيجة األىخاـ السرخية في عجدىا بتاريخ 275دمحم عسارة، "تيارات الفكخ اإلسلمي"، ص- 25

 .259ص  ،ـ. كالعخكة الػثقى20/10/1967
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الكاثػليظ في تمظ السجيشة تحت كشف دمحم أحسج السيجي عمى حخية تامة، تجخي عمييع األرزاؽ 
 .(26)األبػابمغ شخفو لمػاحج مشيع في كل شيخ خسذ رياالت كنرف، كأف كشيدتيع مفتحة 

ا مغ مذايخ الصخؽ الرػؼية عشجما كانت دعػة السيجية في مخاحميا لع يمق السيجي تأييجً   
ا فعسل خ عغ السيجية في أشػارىا األكلى جعل السيجي يبتعج مشيع ركحيً يإحجاـ السذا، ك الدخية

 .(27)ـ في جديخة أبا كأصبح لو أتباع كثيخكف 1879ا لمتعبج مدججه كغارً 

ـ، كقاـ في كحذية بخبخية ال مثيل ليا 1898انترخ كتذيشخ في معخكة أـ درماف عاـ عشجما   
بإخخاج رفات السيجي الحي دفغ في قبخ عسيق في ذات الغخفة التي مات فييا لكي يشتقع 

ككاف مغ أكبخ ، (29)بعج أف انترخ عمى خميفة السيجي عبج هللا التعاير، (28)كيتذفى في عجكه
السيجي السقخبيغ، كضل بعج كفاتو كؼيًا لمخميفة التعاير. كلسا حمت اليديسة مدتذاري اإلماـ 

بجير السيجي كقتل الكثيخ مغ أتباعو، قاـ الذيخ عبج القادر بالثػرة، كحخؾ أبشاء األمة، 
 (30)كقاتل االنجميد بزخاكة حتى ؾبس عميو

 تحخيخ العقل الجيشي : لثالسصمب الثا

عمى محتػى سياسي شاغي،  السيجية في الدػداف قج انصػتاف الجعػة  ال خلؼ حػؿ  
عبخت عشو ايجيػلػجيا ثػرية تحخيخية كاف ىجفيا الخئيدي ىػ تحخيخ األرض مغ السحتل 

ا أحج األبعاد التججيجية اك عمى األجشبي كتحقيق اإلستقلؿ الدياسي الػششي. كىشا يكسغ أيًز 
كىػ أف ، خف التاسع عذخ. كذلظ لدبب رئيديقاألقل غيخ التقميجية في السيجية، بسعاييخ ال

ا ا مدمسً السيجي "الجياد" ضجه لع يكغ فقط شخفً االخخ في الحخب الحي اعمغ األتخاؾ الصخؼ 
التي يػجب الفقو الدشي التقميجي  كإنسا كاف يسثل شخعية دكلة الخلفة اإلسلمية في تخكيا،

ىحه الداكية يسكغ الشطخ لخؤية السيجي كمغ  شاعتيا كيجـخ الخخكج عمييا ميسا كانت األسباب.

                                                           
 .243"العخكة الػثقى". ص- 26
 .السخجع الدابق شػقي إبخاـيع عثساف،- 27
 .133اإلسلـ كحخكات التحخر. ص- 28
 .1/311. ك"السػسػعة السيدخة". ص 133 – 131"اإلسلـ كحخكات التحخر". ص- 29
صجيق دمحم أحسج البادي، لسحات مغ حياة كثػرة كمجائح الثائخ البصل عبج القادر كد حبػبو، دار األياـ - 30

 لمصباعة كالشذخ.
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الحي عبخت  الدياسية بإعتبارىا سابقة لإلرىاصات األكلى لبدكغ الػعي القػمي لعخب الذاـ
 . ـ الخاضعة حيشيا لمديصخة التخكيةعشو الحخكات كالجسعيات القػمية الدخية في بلد الذا

كبيجػمو ىحا كضع إصبعو عمى بيت ، اا عشيفً ىاجع السيجي "عمساء" الجيغ الخسسييغ ىجػمً   
الجاء. كلغ ندتغخب أف تخسل القاىخة العثسانية غخدكف باشا لمخخشـػ إلشفاء ذلظ المييب 

عتبخ دراسة يك اإلسلمي كإرجاع السدمسيغ في الدػداف سيختيع األكلى كىي الخشػع لألجشبي. 
في كيؽية معاممة  ستخاتيجيباشا قسة في الجرس التكتيكي كاال خصابات السيجي مع غخدكف 

ا، العجك، رغع أف غخدكف أتي بتسثيمية إخلء السرخييغ كالبخيصانييغ مغ الدػداف تكتيكيً 
 كتدميع الحكع لمدػدانييغ، كلكغ ىحه الحيل لع تفت عمى السيجي ككزرائو السؤمشيغ بثػابتيع. 

قج يباعج بيشو كبيغ ما دعا إليو الذيخ دمحم بغ عبج  رغع أف إعلف دمحم أحسج السيجي  
الػىاب، إال أف الستتبع لديختو سػاء مشح بجاية دعػتو كبعج إعلف السيجية كمغ خلؿ تخاثو 
الفكخي بعج السيجية الستسثل في مشذػراتو كمجالدو كخصبو باإلضافة إلى حكػمتو اإلسلمية 

ية التي حسمت التػجيو اإلسلمي الخالز، يلحظ التي أقاميا في الدػداف، كسياستو الخارج
 .(31)دمحم بغ عبج الػىاب الدمؽيةالسيجية في الدػداف كدعػة  مجى عسق العلقة بيغ

سحسج بغ عبج الػىاب مشح بجاية دعػتو فقج ضل فتخة مغ الدمغ ب دمحم أحسج السيجيتأسى   
ا بالسػاعظ كالكتب كالخسائل كالػفػد، لمعػدة إلى مشابع الجيغ األكلى كتخؾ البجع يجعػ سمسً 

كمطاىخ الذخؾ، كإحياء سشغ الذخيعة، كالدىج في الجنيا كاإلؾباؿ عمى اآلخخة، كمحاربة 
الفداد.. كىحا يتفق مع ما جاء في دعػة الذيخ دمحم بغ عبج الػىاب الدمؽية مشح بجايتيا أيزًا 

 (.32)مو بالجعػة إلى بعس بمجاف كإمارات نججكحسلت رسائ

ثع نلحظ أسمػبو الجيادي كعقيجتو الدمؽية كمشيجو الدمفي في اإلصلح في معطع مشاشيخه   
ع القائع كنياية الحك” الخخشـػ“حتى فتح ” أبا“التي تغصي الفتخة مشح إعلنو السيجية في 

كإزالة مطاىخ الذخؾ كالبجع كإقامة  دمحم بغ عبج الػىاب لتبميغ الجعػةكعسـػ دعػتو، مثل 

                                                           
جامعة "،  دراسة تاريخية كثائؿية، كتأثخىا بالجعػة الدمؽية الجعػة في الدػداف، عسخ سالع عسخ بابكػر- 31

 قدع التاريخ اإلسلمي. -كمية الذخيعة كالجراسات اإلسلمية  -أـ القخى 
 السخجع الدابق.- 32
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ا مشيجو مجتسع إسلمي في حكسو، كضيخت عقيجتو الدمؽية بػضػح في تمظ السشاشيخ كأيًز 
الدمفي لإلصلح كنلحظ االتفاؽ في السزسػف ؼيسا دعا إليو االثشيغ مغ العػدة باإلسلـ إلى 

ف كل كاحج مشيسا كاف يخاشب عرػره الداىخة كتخؾ البجع كالسشكخات كإف اختمفا في األسمػب أل 
  (.33)ا إلى السعاني ال إلى العباراتقػمو بالمغة التي يفيسػنيا ككاف ىع كل مشيسا مشرخفً 

تخاذ مػؾف كقخار فكخي بالغاء جسيع السحاىب اإلسلمية بإعتبارىا إجتياد بذخي غيخ جاء ا  
)حتى في عرخنا الكثيخكف يقػى  مغ الخصػرة بحيث الا عمى درجة يسثل حجثً لممـد لمسدمسيغ 

لسجى خصػرة ا كامل اإلدراؾ اف السيجى كاف مجركً  عمى مجخد التفكيخ ؼيو. كال شظالخاىغ( 
. كيسكغ اف نخى بعس علمات ىحا السذخكع التججيجي السبكخة في بعس مشذػراتو كبذكل قخاره

جة بأف ىحه ا في بعس قخارتو الدياسية الجخيئة كغيخ التقميجية. يسكغ السحاجأكثخ كضػحً 
ا العػدة لمشز الجيشي األصمي اليسكغ اف تعشي شيئً  السيجي بقخار بتجرىاإالثػرة الفقيية" التي "

ييجؼ الى تحخيخ العقل السدمع  ،)غس الشطخ عغ حجكده كمجاه(اخخ غيخ مذخكع إصلح ديشي
مغ إستعسار الذخكح كشخكح الذخكح الدمؽية، مثمسا نجح الذق الدياسي مغ ثػرتو في 

يدتمـد بالزخكرة  تحخيخ التخاب الدػداني مغ اإلستعسار األجشبي. كأي مذخكع إصلح ديشي
سيجية ضخكرية تجاكز التفديخات التقميجية القجيسة لمشز الجيشي األصل، كسقجمة تاإلبتجاء ب

لتجشيغ عسمية إعادة قخاءة كتفديخ ججيجيغ لمشز عمى ضػء السعارؼ كالحقائق الػاقعية 
  الججيجة التي تذكل عرخ السرمح كمرادر كعيو. 

)ككحلظ إستبعاد( أي أراء فقيية اك معتقجات تشتسي لسحىب ا في تبشيكجج السيجي نفدو حخً   
ا لسحىب آخخ مختمف. كىحا يقػدنا سي تاريخيً معيغ كفي اف يعسل عمى غخسيا في فزاء يشت

ف فكخة السيجي افالحي ال خلؼ عميو  ،ا تتعمق بجػىخ السذخكع السيجكي لشقصة ىامة ججً 
ا ال نطيخ السشتطخ نفديا تشتسى في األساس لمفقو كالتخاث الذيعيغ. كلكغ السيجي نجح نجاحً 

  . (34)ا كأف يدتقصب ليا آالؼ "األنرار"لو في أف يغخسي

                                                           
 السخجع الدابق.- 33
 .ناصف بذيخ األميغ، السخجع الدابق- 34
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ا لمسؤىلت السعخؼية السعيارية الذخط السصمػب تػفخه في السرمح السججد، باإلضافة شبعً ك   
ىػ الذجاعة الفكخية التي يػلجىا  السصمػبة في كل مشخخط اك متخرز في مػضػعو،

اإلتفتاح العقمي كعبقخية الخكح الثػرية الستسخدة التي تشفخ بصبيعة تكػيشيا مغ قيػد التقميج 
ىحه الجرجة العالية مغ اإلنفتاح العقمي كإتداع تجاكز. كتشدع لمتحخر كلمتججيج كالكالعادة 

ا في مثل ضخكؼ الخؤية كالتحخر مغ قيػد اإلنتساءات األكلية كتجاكزىا يرعب اف نجج ليا نطيخً 
 انيا تتفػؽ لحجكد كبيخة عمىبل زماف السيجي كبيئتو التقميجية التي نذأ كتخبى كتتمسح فييا. 

في عيجىا عػدة العربيات الجيشية  مةكالتي شيجت األ قمية العجيج مغ الؿياداتكعتكػيغ 
كالصائؽية كالعخؾية كالجيػية بقػة شاغية، بذكل مدؽ كيسدؽ الشديج اإلجتساعي الحي كاف 

 .السيجي أحج الخمػز التاريخييغ الحيغ صاغػا لحستو كسجاه

السذخكع  لمسيجية لتقجيسيا كأحج جحكر ليتخكيب كتقجيع تأكيل أصػ  تحاكؿ اتكثيخ مغ الكتاب  
. كىع يعتسجكف في ذلظ عمى السسارسة الدياسية كالتذخيعية كالقزائية في األصػلي الدمفي

دكلة السيجية. التي تسيدت بالحخكب الجيادية كالشداعات األىمية كالدياسة الحرخية القابزة 
ا ا ججاليً ا مػضػعً جانب يذكل أيًز كتصبيق بعس أحكاـ الحجكد. يجب اإلعتخاؼ ىشا بأف ىحا ال

)الفقيية( التي بيغ الثػرة الفكخيةيجب التسييد  متعجدة كمتزاربة. مع ذلظ تتشازعو كجيات نطخ
أف رؤية كلة السيجية مغ جية أخخي. ك ناقذشاىا مغ جية كالثػرة الدياسية لمسيجية ثع د

الثػرة السيجية التي قادىا السيجي اإلصلحية التججيجية التي اشخت الييا ىي أقخب لسخحمة 
 السيجي مشيا لسخحمة الجكلة السيجية التي غاب عشيا.

 ايو، كالدخط العاـ الحي كاف سائجً إف شخرية السيجي القػية، كالسعتقج الجيشي الحي يجعػ إل  
 ضج الػالة الحيغ كانػا يفخضػف الزخائب الباىطة عمى الشاس، كتفذي الخشػة كالسطالع،

كاإلنجميد، كاف ذلظ كمو دكر ميع في تجسع الشاس حػؿ ىحه الجعػة بيجؼ كسيصخة األتخاؾ 
 التخمز مغ الػضع السدري الحي ىع ؼيو إذ كججكا في السيجي السشفَح كالسخمَِِّز.

شة دكف غيخىسا مغ الكتب التي لقج    دعا السيجي إلى ضخكرة العػدِة مباشخة إلى الكتاب كالدُّ
أكؾف العسل بالسحاىب ك  كشخكرىا عغ فيع السدمع البديط العادي.يخى أنيا تبعج بخلفاتيا 

الفقيية السختمفة، كحـخ االشتغاؿ بعمع الكلـ، كفتح باب االجتياد في الجيغ، كأقخ كحلظ كتاب 
 كذف الغسة لمذعخاني، كالديخة الحمبية، كتفديخ ركح البياف لمبيزاكي، كتفديخ الجلليغ!!
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بصل جسيع األكراد داعيِّا الجسيع إلى نبح الخلفات كااللتفاؼ ألغى جسيع الصخؽ الرػؼية كأك 
بػتقة  يقخءكنو يػميِّا، كمغ ىحا الباب دخمت مخة أخخى في اليع كردً  احػؿ شخيقتو السيجية مؤلفً 

 .الرػؼية كانريخت فييا

كاف يمح عمى ضخكرة التػاضع كعجـ البصخ كتذجيج الشكيخ عمى االنغساس في السلذ كالبحخ   
ـ االشتغاؿ ك  .عمى التقخيب بيغ شبقات السجتسع لشعسة، كيعسلكا مشع البكاء عمى األمػات، كحخَّ

قى كالتسائع، كحارب شخب الجخاف كزراعتو كاالتجار بو، كشجد في تحخيسو. أقاـ حجكد ك  بالخُّ
الذخيعة في أتباعو كالقراص كحيازة خسذ الغشائع كمرادرتو أمػاؿ الدارقيغ كالخساريغ، 

أقاـ في السشصقة التي  ىػ.1302ـ جسادى األكلى 1885سمة باسسو ابتجاء مغ فبخايخ كصظ الع
امتج إلييا نفػذه نطامًا إسلميِّا، كنطع الذؤكف السالية كعيغ الجباة لجسع الدكاة، ككانت مالية 

 . مكػنة مسا يجبى مغ زكاة كجباياتالجكلة التي أقاميا 

 مخلفة لالسيجي مفيـػ : السبحث الثاني

السيجية أكؿ نطاـ إسلمي استعسل ىحا المفظ عمي مخاكد متسيدة كمختمفة، ألف ىحا  ضيخ أف  
ىحا عالج كنا بخأس الجكلة فقط كلجالالت مفيـػ الخلفة الكثيخة، المقب مغ قبل كاف خاًص 

شطخ إلي ىحا السػضػع مغ مشطػر الػاقع االجتساعي ي  ، ألنو اسػًض غل يد نحاكؿ أف نالجانب ك 
ؿ إلي كضيفة نائب السيجي كفكختيا كبجاية تصبيقيا كتصػرىا، انتقال كا .الدياسي كالػاقع
ؿ لفظ األميخ بجؿ الخميفة كالقاب ار لفظ الخميفة عمى قادة الخايات دكف غيخىع، كاستعساكاقتر
ر كضائف ديشية كإدارية مثل ػ ا لمقب األميخ كضيا ججيجً تعخيفً مغ السيجية  وكضعتما ك  .ليؤالء

 .لـ كأميغ بيت الساؿ برلحيات كاسعةقاضي االس

لمسدمسيغ لمعسل عمي  اغيخ مدبػؽ لمخلفة، جعمو دستػرً  اكضع اإلسلـ نطامً بجاية فقج   
ضػئو ككاف بحلظ أعطع تذخيع بالؿياس إلي ما كانت عميو األمبخاشػريتاف الخكمانية 
كالفارسية، كاستسخ ىحا الشطاـ في عيج الخلفة الخاشجة الحي ارتكد عمي الذػري، كالتقيج بسا 

 .(35)في عيج الشبػة اكاف سائجً 

                                                           
35- ، دمحم إبخاـيع ابػ سميع، مفيـػ الخلفة ككالية العيج في السيجية، مخكد ابػ سميع لمجراسات، الخخشـػ

 عخض، يحي دمحم ابخاـيع.، 1989
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شي أمية كما تله إلي ممظ عزػض في عيج ب سباب كثيخة تحػؿ ىحا الشطاـ الذػري أل اكتبعً   
، كلعمو ػغ شخعي ليحا التغييخبحث عغ مد  ، ليػ معاكية ما حجث عقب سيجنامغ عرػر، ك 

 .أكؿ دعاء سياسي تبخيخًا لسا سيديخ عميو في سياستو نحػ الخعية

كجاء العباسيػف كادعي الخميفة ابػ جعفخ السشرػر أنو مفػض مغ هللا، كىػ خميفتو في   
لدياسة الغاية تبخر  اار يرجره مغ هللا، ككاف ىحا دعسً األرض كأنو يدتسج أي تذخيع أك قخ 

الػسيمة، كفيع الشاس مغ ىحا الذعار عجـ شخعية السعارضة لدياستو فاستكانػا عمي مزس 
 .حساية كخامتيع

 اكمخكرًا بادعاء الفاشسييغ كابغ تػمخت إلي عرخنا الحاضخ في ضلؿ ىحه الجعػة ملزمً   
 (صمي هللا عميو كسمع)مغ شعار العػدة إلي مجتسع الخسػؿلمجكؿ اإلسلمية، ككانت الدمؽية تع

مع اختلؼ كاتفاؽ في اسمػب الجعػة، كشيج العالع االسلمي حخكات التججيج كاإلصلح في 
الحجاز كاليسغ كمرخ كغخب أفخيؿيا كالدػداف الحي شيج ميلد دعػة كمػاءمة بيغ الشطخية 

 .يقكالتصب

شسل  يميو مخكدكضيخ  ،اسيجي في أمػر الجكلة كالجعػة معً كاف لكبار األعػاف كالسداعجيغ لم  
ي إمارة كجاء صغار السداعجيغ مغ قادرة عدكخييغ كادارييغ لألقاليع كقج تصػر ىحا السخكد إل

 .بخميفة خميفة السيجي الحي تػاله الخميفة عبج هللا بعج السيجي االسخكد الخابع خاًص 

 بيحا تعتبخ السيجية أكؿ نطاـ إسلمي استعسل ىحا المفظ عمي مخاكد متسيدة كمختمفة، ألف  
أف بحيث  ،ـ الخلفة الكثيخةبخأس الجكلة فقط كلجالالت مفيػ  اىحا المقب مغ قبل كاف خاًص 

بالسخكد الخابع مخكد الخميفة  –يقترخ عمي بياف علقة السخكد الثاني خلفة الخمفاء الكبار 
و، كقج عالج السؤلف ىحا الجانب كأزاؿ عسػضًا كنطخ إلي ىحا السػضػع مغ مشطػر الػاقع نفد

 .االجتساعي كالػاقع الدياسي

ؿ إلي كضيفة نائب السيجي كفكختيا كبجاية تصبيقيا كتصػرىا، كاقترخ لفظ الخميفة انتقباال ك 
ككضعت  .ليؤالء عمى قادة الخايات دكف غيخىع، كاستعسل لفظ األميخ بجؿ الخميفة كالقاب

السيجية تعخيفًا ججيجًا لمقب األميخ كضيخت كضائف ديشية كإدارية مثل قاضي االسلـ كأميغ بيت 
 .الساؿ برلحيات كاسعة
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 (صمي هللا عميو كسمع)مسا كضعو الشبي انطاـ الخلفة عشج السيجي لع يكغ اقتباسً الػاقع أف   
لقاعجة ضيخت ؼيسا بعج، كبحلظ فإف أسذ تختيب خمفاء السيجي لع يتقيج بشطع  اكإنسا كاف تصبيقً 

ذلظ العيج، كتعييغ اشخاص معيشيغ عشج السيجي يخالف ما كاف عميو في العرخيغ األمػي 
كالعباسي، ففييسا كاف تختيب أكلياء العيج غيخ مقيج كغيخ ثابت عمي خلؼ األمخ عشج 

 .السيجي

ككالية العيج في كل الجػانب في مقارنة جيجة كقخاءة متأنية بيغ تذخيح نطاـ الخلفة ب  
العيجيغ الشبػي كالخمفاء الخاشجيغ كبيغ عيج السيجي كلتجاخل السرصمحات كالتذابو كالتعارض 
أنتيي الي أف فكخة الػالية لع تزسغ في الخلفة ثع يشاقر لقب خميفة السيجي الحي نأخحه 

استعسمو   استعسالو الحي لع يعخؼ في حياة السيجي، كإنساعمي علتو دكف تفكيخ في بجاية 
 ... الخيفة أك خميفة أك أميخ جير السيجياألنرار بعج كفاتو، بجاًل مغ الخم

)بيغ الخلفة كىػ القػؿ الفرل، فالسيجي يسيد –كضع مفيـػ السرصمح عشج السيجي كيجب  
عشجما يقرج مختبتو في السيجي بسعشاىا الػضيفي فيػ يرفو بالخميفة أك خميفة الرجيق 

كمكانتو االجتساعية كسساتو الذخرية، بيشسا يرفو بالشائب عشو أك الػزيخ عشجما يقرج 
 .ؿكضيفتو في الجك

، فيي مغ العسق كالثقافة الجيشية كالمغػية كالتاريخية انباه الكثيخيغ السيجيلقج لفتت رسائل ك   
مغ الحخكييغ اإلسلمييغ كؾياداتيا. ما يكتبو متقجمة بذكل مجىر عسا نقخأه في ىحه األياـ 

، خاص السيجي  ا، تقييع رسائلتقميجي. عسػمً  ة الدمفيػف كمذتقاتيع فيػاإلسلميػف اليـػ
اصة أف اإلماـ السيجي الحي بذخنا ا لكي تفيع شخرية السيجي أك تحمميا، خنقصة ميسة ججً 

شتباؾ أحسج السيجي. فكيف يسكششا فظ اال( ليذ ىػ اإلماـ دمحم مى هللا عمية كسمع)صبو الخسػؿ
 (.36)أك ىحه السذكمة أك حل ىحا التشاقس؟

" كاف يعخؼ أنو ليذ السيجي السشتطخ الحي ذكختو كتب ماـ دمحم أحسج عبج هللا "السيجياإل  
مى هللا )صالسيجي الحي ذكخه رسػلشا الكخيع مامية، فحلظجيث كالديخ لجى الدشة كالذيعة االالح

تخار ربو في الدػداني أنو اس االماـعقمو قط. أقرى ما عـد عميو ( لع يخصخ في عميو كسمع

                                                           
 الدابق. السخجع  شػقي إبخاـيع عثساف،- 36
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" عمى كل مغ كحؿيقة، يسكغ إشلؽ لفطة "ميجي " في مجلػليا المفطي.استخجاـ كمسة "ميجي
كسشة  "عميكع بدشتيفحتى كتب الحجيث تذيخ إلى ذلظ:  ا بيا،ىجاه هللا، خاصة إذا كاف ججيخً 

 .(37)"، كىػ حجيث شػيلسيجييغالخمفاء الخاشجيغ ال

ا تجاكز نقصة الحخج أف دمحم أحسج السيجي ليذ ىػ السيجي ككحلظ لع يدتصع األنرار الحقً   
مع السيجي، ف الحؿيقي، رغع أنو مغ الديػلة تفديخ األساس الذخعي كالجيشي الحي أنصمق مشو

مى )صبشز قػؿ الخسػؿال تشقرو اليجاية يكحب، كلع يخخج عغ الذخع الدشي قيج أنسمة، فيػ 
 .(38)اشجيغ السيجييغ( عميكع بدشتي كسشة الخمفاء الخ هللا عميو كسمع

كالحق أف أمخ خلفة السيجي، كمػقع الخميفة شئ يكتشفو بعس الغسػض كالشرػص   
كج أف الخميفة عبج هللا لع يتػؿ نتأعشجما  اما نخاه مجخًل أك مخخجً  كلكغ ،اتتعارض أحيانً 

قخب السعشى عغ سبب لشتداءؿ نج نداع شػيل كىشا كصميا بع السيجي مباشخة كإنساالخلفة بعج 
نداع األشخاؼ كالسصالبة بخلفة العيج اذا كاف السيجي يشز عمي أف يمي الخميفة عبج هللا 

لو ما جاء في حزخة نبػية تعيغ الخميفة عبج  ابعجه، كلكغ لألنرار رأي آخخ يدػقػف تبخيخً 
آخخ غيخ ىحه الخؤيا. لعل كفاة السيجي  اىحا السشرب كىع لع يقجمػا مدتشجً  هللا باالسع لتػليو

السيجي بخلفة  دكف تعييغ خميفة كاف سبب الخلؼ مسا يؤكج أنو ليذ ىشاؾ نز مغ
 .. مسا أعصي مجااًل لمسصالبيغ بالخلفةالخميفة عبج هللا

 نياية السيجي كأىع ما قيل عشو

خاشب االماـ السيجي احسج كد سميساف باإلسخاع في تجييد الجير الستجو لتحخيخ سشار   
.. كلعميا اكلي الػثائق التي الحزػر لتػديع الجير بشفدو لسخضوكذكخ عجـ تسكشو مغ 

. كعمي الخغع مغ اشتجاد السخض عمي السيجي اال اف (39)مخضو يتحجث فييا السيجي عغ
كاالداري السرخي الحي كقع في اسخ الثػار بعج تحخيخ الخخشـػ ابخاـيع فػزي باشا الزابط 

كصمي : "يمة الشرف مغ شعباف حيغ يقػؿيحكخ ما يفيع مشو انو صمي خمف السيجي صلة ل
                                                           

 السخجع الدابق.- 37
 السخجع الدابق.- 38
، أنطخ كحلظ ابػ 1885ق مايػ السػاف 1885أحسج كد سميساف، خصابات السيجي، بتاريخ اكائل شعباف - 39

  .183مرجر سابق ص  ،سميع
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ا صػتو بالقخاءة رافعً السيجي بالشاس في ليمة الشرف مغ شعباف مائة ركعة بالقخآف كمو 
الي مجيشة اـ  عاد السيجي عػدتو االخيخة ق1302كفي اليـػ األخيخ مغ شعباف . (40)اباكيً 

كالدىج التي زارىا لتفقج احػاليا فازعجو ميل بعس االنرار عغ التقذف درماف مغ الخخشـػ 
.. فخصب الخخشـػ كباشػاتيا مغ السدتعسخيغيع في قرػر أعياف كإيثارىع لحب الجنيا كسكش

 َكَسَكشت عْ .. كتمي قػلو تعالي )اشيفً ا عخيعً خصبة الجسعة االخيخة في مدججىا كقخع ذلظ السدمظ تق
عْ  َضَمس ػاْ  الَِّحيغَ  َمَداِكغِ  ِفي . كستكػف تمظ اخخ صلة لو (41)(ِبِيعْ  َفَعْمَشا َكْيفَ  َلك عْ  َكَتَبيَّغَ  َأنف َدي 

 . (42)اتوبسدجج مجيشة الخخشـػ قبل كف

كبعج صلة السغخب شمب االماـ السيجي مغ الشاس العفػ  ق1302عشج ثبػت ىلؿ رمزاف   
مع مزسػف اخخ مشذػر  اكيتػافق ما تقجـ ذكخه تسامً . (43)فشاء الجنيا كخيخ اآلخخة كذاكخىع في

 .(44)(ـ1885 يػنيػ 14)السػافق بالتقخيب ق(1302اخخ شعباف )لمسيجي كالحي صجر في 

ه في السيجي الي اف انتقل الي رحسة مػالفي ثاني اياـ رمزاف اشتجت الحسي عمي االماـ   
فغ في ذات الحجخة التي تػفي ـ فج1885يػنيػ  22السػافق  ق1302ثامغ اياـ رمزاف 

سخه آنحاؾ الثانية ع ىج ؼيو ضخيحو الحالي كلع يتخص.. كىي ذات السكاف الحي يػجفييا
  كاالربعيغ بعج.

اث العالسية آنحاؾ فكتبت صحيفة االحجا عمي خارشة ا بارزً لقج شكمت كفاة السيجي حجثً   
"Shefield Daily Telegraph ا تحت عشػاف ا صحؽيً السيجي تحؿيقً " البخيصانية بعج كفاة
"How the Mahdi diedكخمرت الي انو تػفي بالحسي" اك "كيف تػفي السيجي .." 
تػفي في يػنيػ حتي  19التي اشتجت عميو مشح جحت انيا حسي مختبصة بسخض الججري" ك ر "

.. كسا ذكخت اف اخخ كصايا السيجي كانت مػاصمة حخب التحخيخ ضج الغداة 1885يػنيػ  22
.. كفي نياية التحقيق اشارت عبجهللا قج خمفو في إدارة الجكلةكاشارت الي اف الخميفة 

                                                           
 .26ابخاـيع فػزي، الدػداف بيغ يجي غخدكف ككتذشخ، مصبعة اآلداب كالسؤيج، القاىخة، ص - 40
 . 45إبخاـيع، اآلية  سػرة- 41
 ،.89ص  ،دار الػثائق الدػدانية أكراؽ الديج عمي السيجي، ندخة بخط يج الذيخ سميساف اديب،- 42
  .89عمي السيجي، مرجر سابق، ص - 43
  . 207نز السشذػر كامًل في "االثار الكاممة لإلماـ السيجي"، ص  ، السخجع الدابق،ابػ سميع- 44
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الرحيفة الي اف خبخ كفاة السيجي قج تشاكلتو عجد مغ ابخز صحف العاصسة الشسداكية "فييشا" 
 . (45)خ مػت السيجي لمحكػمة البخيصانيةبجكرىا تيانييا الحارة عغ خب كنقمت

شساؿ إنجمتخا  ىقرأصانية كالتي ترجر مغ مجيشة دـر ب" البخيHartlepool Mailاما صحيفة "
" اك "ركسيا ككفاة Russia and the Mahdi s deathا بعشػاف "فقج نذخت تحؿيقً 

.. اشارت ؼيو الي اىتساـ الرحف الخكسية بخبخ كفاة السيجي كذكخت تحجيجا صحيفة السيجي"
Novo Vermya كسا اشارت لقمق ركسيا مغ لذييخة كاىتساميا بشذخ ىحا الشبأالخكسية ا .

الشتائج الستختبة عمي ذلظ ألنيا ستعصي بخيصانيا شعػرا بالخاحة مغ خصخ الثػرة السيجية عمي 
 .(46)اسيا الػسصي كىػ ما تخذاه ركسيامق يجىا في مشصقة مدتعسخاتيا مسا سيص

" االنجميدية الػاسعة االنتذار فقج ذىبت الي آفاؽ Western Daily Pressاما صحيفة "  
ا الي مجيشة سػاكغ لتغصية اثار كفاة السيجي عمي  صحؽيً ابعج مغ غيخىا حيشسا أكفجت مخاسًل 

ة السيجي عمي الرعب تسامًا تحجيج اثخ كفا الدػدانييغ ىشاؾ كنػىت في تغصيتيا انو مغ
خ الؿبائل كاالمخاء قج عسيع الحدف كالكخب لسػت قائجىع كلكغ ذلظ لع يالشاس كذكخت اف مذا

يفت مغ عزجىع بل يبجك انو زادىع ترسيسا ، فيع يرمػف صباحا كمداءا لمسػت اك الجشة 
"praying night and day for death and heaven ميخ ت الرحيفة اال".. كسا كصف

" الحي استصاع تثبيت قمػب السئات مغ اتباعو Wonderful manعثساف دقشة بالقائج الخائع "
اآلالؼ مغ  10كعمي الخغع مغ اف اتباعو ال يفػقػف السئات اال انو قادر تسامًا عمي محاصخة 

 . (47)يعالقػات البخيصانية في أماكش

" البخيصانية تحت York Heraldعذخ لػفاة السيجي كتبت صحيفة " كفي الحكخي الخامدة  
 .. خمرت الرحيفة الي انو كاف رجًل "The Sudanese Views of the Mahdiعشػاف "

ي يـد في معخكة قط شػاؿ حياتو  .. كسا اشارت الي انو لع"He was a great manا "عطيسً 
"He never saw a defeatخيصاني اف ىحه الحؿيقة قج جابيو " كيحكخ صاحب السقاؿ الب

في  ابيا احج الحيغ استصمعيع مغ الدػدانييغ كقج أكقعتو صحة السعمػمة التي كاف يعخفيا سمفً 
                                                           

45 -Shefield Daily Telegraph  ارشيف الرحافة البخيصانية. 1885اغدصذ  1, عجد الدبت , 
46 - Hartlepool Mail ارشيف الرحافة البخيصانية.1885يػليػ  30، عجد ، 
 ، ارشيف الرحافة البخيصانية. 1885اغدصذ  19عجد  , Western Daily Pressصحيفة  - 47
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 This was so trueلسػضػع مع الذخز السدتصمع رأيو حخج بالغ اضصخ معو الي تغييخ ا
that I changed the subject(48) . 

شيل رئيذ كزراء بخيصانيا البخيصانييغ فقج كتب كندتػف تذخ عمي مدتػي السؤرخيغ ك   
عاصخ أحجاثيا كسخاسل حخبي  .. في معخض تقييسو ألحجاث الثػرة السيجية كالتياألسبق
، ؼيجب اف ال : "ميسا قيل عغ السيجيا عمي إنجازات السيجي قبل كفاتوقً .. كتب معمكمؤرخ

. لقج كاف ىػ الدعيع الحي كششونشدي انو القائج الحي بث ركح الحياة كاالمل في قمػب بشي 
ل الي حياة مفعسة كمميئة حخر بلده مغ الحكع األجشبي كحػؿ شعبو مغ حياة بائدة بل أم

ساء عة شعمة الػششية كاالنت. لقج أشعمت ركح السيجي بيغ صجكر الدػدانييغ الستػاضبالخكعة
. كصارت الحياة مميئة بالسخاشخ السبيجة كالسثيخة فعاش الدػدانيػف في عالع ججيج رائع لمجيغ

.. كاف لقػا حتفيع ػمػف بجلئل االعساؿ، فديق.. فيع اف عاشػا في ىحه الجنياعأليب خيالي
 ، فسريخىع جشة الدساكاتلبخيصاني اك القػات السرخيةفي اثشاء اشتباكيع مع مخبعات الجير ا

" كلحلظ فإنشي اعتقج انو في سشػات السدتقبل ثع يدتصخد في حجيثو الي اف يقػؿ "..عشجىا
ع في ذات السدار لذعب القخيب اف ىبت رياح التقجـ كاالزدىار كأعقبيا قصار الػعي كالتعمي

.. اف بي يػد اف يػثق لتاريخ تمظ االمة.. لغ يشدي, فعشجىا لغ يشدي اكؿ مؤرخ عخ كادي الشيل
 . (49)"احسج السيجي في مقجمة ابصاؿ شعبوسع دمحم يكتب ا

عمي  A.B.Theoboldكفي ذات الدياؽ عمق استاذ التاريخ البخيصاني البخكؼيدػر ثيػبػلج   
" حيشسا The Mahdiya.. مغ خلؿ سفخه الؿيع "سيجي كانجازاتو في حياتو القريخةكفاة ال

بشي  تحفظ اسسو لألجياؿ القادمة مغكانت شيخة دمحم احسج السيجي كفيمة باف كتب قائل: "
يغ انترخ انترارًا كبيخا عمي قػتك  .. في خلؿ اربع سشػات.. صشع مججه مغ العجـ..كششو

.. قاـ بػضع أسذ الجكلة الػششية الججيجة.. كسا دكليتيغ تفػقانو عجة كعتادا )بخيصانيا كتخكيا(
ج الدػدانييغستيجفت إصلح ما فدج مغ ديغ شعبو.. ك قاـ بجعػة إصلحية ا شخيقة غيخ . ك .حِّ

الحخية  .. كقادىع نحػا اكبخ بسقجراتيع كبأنفديعكإيسانً مشحيع ثقة كأسمػب حياتيع لألفزل.. ك 

                                                           
 البخيصانية.، ارشيف الرحافة 1899يػنيػ  30، عجد York Heraldصحيفة - 48
-52، ص2013ة بتاريخ , ندخة الكتخكنيMau Publisingكندتػف تذختذل: حخب الشيخ، الشاشخ.. - 49

53.  
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.. ىشالظ مة كاحتخاميع كتقجيخىع اللمحجكد.. اكتدب شاعة شعبو الكامكاالنعتاؽ.. كمع كل ىحا
ػا مثمسا فعل يدتصيعػف اف يفعمعجد محجكد مغ الخجاؿ عمي مخ التاريخ اإلنداني مسغ 

 . (50)السيجي في الدػداف"

اما ؼيسا يختز باستسخار كاريدما القائج بعج كفاتو فقج تعخض ليحا االمخ بالتفريل   
مغ البخكؼيدػر االمخيكي ريتذارد ديكسيجياف استاذ العمـػ الدياسية بجامعة جشػب كاليفػرنيا 

.. حيث قاـ بإجخاء يادة في االسلـ، ميجي الدػداف"ؿكاريدما الخلؿ بحثو األكاديسي بعشػاف "
مي ا ع.. مدتشجً دة كاالمخاء الحيغ سانجكا السيجيمغ القا 140دراسة أكاديسية اشتسمت عمي 

السيجي السبكخة اال اف  فخمز الي انو عمي الخغع مغ كفاة ..مرادر تاريخية متعجدة كمتشػعة
يع كاخلصيع لسبادئو حتي كاصمػا عمي كالئمشيع قج (، ٪90).. اي ما يعادؿمشيع 126

ا لجراستو فقج استدمع فقط مغ قادتيا ككفقً  (،٪10).. بيشسا تخاجع عغ مبادئ الثػرةالشياية
.. كيقخر ديكسيجياف اف تمظ سقاكمة حيشسا صارت اليديسة كشيكةمعطع ىؤالء اك تخاجعػا عغ ال

.. بل خيظ الجساىيخ حتي بعج كفاتوفي تحالشدبة تعبخ بػضػح عغ استسخار كاريدما القائج 
ا عمي سيصخة بخيصانيا عمي مرخ ا حؿيؿيً كيحكخ اف السيجي لػ عاش قميل لذكل تيجيجً 

كمدتعسخاتيا في افخيؿيا.. كيعبخ دكيسجياف عغ اعجابو بكاريدما القائج حيغ يقػؿ: "لقج كانت 
ػضػح السصمػب.. في مقجرة السيجي عمي مخاشبة كتحخيظ الجساىيخ افزل مثاؿ لمبداشة كال

مجتسع معقج كمتعجد األعخاؽ كالثقافات كسا ىػ حاؿ الدػداف في القخف التاسع عذخ.. كانت 
ة الثػرة السيجية تسثل نقصة التقاء لسصامح كاماؿ عخيزة لقػي قبمية كاجتساعية كسياسي

بخ في ك. لقج كاف لكاريدما الؿيادة عشج السيجي الجكر األ مختمفة قاكمت االحتلؿ األجشبي
استخضاء اشتاتيا السختمفة كتحقيق التجانذ كاالنريار بيشيا ثع تجاكز تقاشعات تمظ القػي ك 

 . (51)الػحجة الػششية كمغ ثع االنترار لمثػرة"

                                                           
 :THE MAHDIYA، 1899-1881السيجية.. تاريخ الدػداف االنجميدي السرخي  ،اي. بي. ثيػبػلج- 50

A HISTORY OF THE ANGLO-EGYPTIAN SUDAN,1881-1899 : الشاشخ ،Longman 
 &green ،1965 130، لشجف، ص. 
ريتذارد ديكسيجياف كمارغخيت كزمػريدكي: كاريدما الؿيادة في االسلـ: ميجي الدػداف، جامعة - 51

 .1972نيػريػرؾ، الػاليات الستحجة،
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.. كسا لع تتعجي حياة قريخة بحداب الدمغ كاالرقاـصفػة القػؿ اف االماـ السيجي قج عاش   
انيا كانت حياة حافمة بالعجيج مغ الػقائع كاالحجاث التي فتختو في الؿيادة األربع سشػات اال 

 مغ أسيست بقجر كبيخ في تذكيل ملمح الدػداف الحجيث.. كلع يخمف كرائو إرثا ىائًل 
االدبيات السكتػبة في الحاكخة الػششية كالغخبية كحدب بل خمف كرائو دكلة كششية متكاممة 

.. كبقيت تقاـك افخيؿيا القخف التاسع عذخ قمة فيكانت الجكلة الػحيجة السدت األركاف..
 االستعسار البخيصاني بذخاسة حتي نقصة الشياية.

 الشتائج كأىع التػصيات

 اكاحجً  اأف تريخ الدػدانييغ في بػتقة كاحجة، كجعمت مشيع شعبً السيجية  الثػرةلقج استصاعت 
جاىج مع قائجه كزعيسو الخكحي كحقق انترارات باىخة عمى أعجائو، كقج أسقصت السيجية 

 عمى الفخائس األخخى.كقج اعتبخت الجياد ضج الكفار مقجـ  ،يةالسحىبية كألغت الصخؽ الرػؼ
ما يداؿ لمسيجية أنرار كثيخكف يجسعيع حدب األمة الحي يديع في األحجاث الدياسية ك 

ف. كسا أف ليع تجسعًا كأنرارًا في أمخيكا كبخيصانيا يعسمػف عمى نذخ الحالية في الدػدا
 أفكارىع كمعتقجاتيع بيغ أبشاء الجاليات اإلسلمية بعامة كالدػدانييغ بخاصة.

السيجي ىػ مذخكع لع يتبمػر رة الفقيية الحي كاف يحسمو مذخكع اإلصلح اك الثػ أف ك   
ا بعس لغاء السحاىب زائجً الستحقق مشو ىػ إعلنو إيء. ككل بالكامل لخحيمو الدخيع كالسفاج

القخارات كالسػاؾف كالتي تجؿ بػضػح عمى انيا كانت ترجر عغ خمؽية كمشيج تفكيخ مشفتحيغ 
القبمية الدائجة حيشيا. كالسؤكج أف السيجي لػ -كمتحخريغ مقارنو بالعقمية الفقيية التقميجية

ا في ىحا الجانب ، لكانت الرػرة أكثخ كضػحً عاش حتى كلػ لدشػات قميمو بعج فتح الخخشـػ
كلخبسا كرث الدػدانيػف عغ اإلماـ السيجي ليذ فقط تاريخ أكؿ دكلة مدتقمة في أفخيؿيا في 

يجب ك  ا البحكر الجشيشية لسذخكع إصلح ديشي سػداني مبكخ.القخف التاسع عذخ، كلكغ أيًز 
ف يتسكغ السيجي اك أي مرمح اخخ ا الدياؽ التاريخي كإستحالة ااف نزع في اإلعتبار أيًز 

                                                                                                                                                                      

 Richard H. Dekmejian and Margaret J. Wyszomirski (1972). Charismatic 
Leadership in 
 Islam: The Mahdi of the Sudan. Comparative Studies in Society and History. 
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في زمانو كضخكفو مغ تقجيع تفديخ ججيج لمشز الجيشي يتجاكز بالكامل كل عشاصخ األحكاـ 
 .(52)عية في الفقو اإلسلمي التقميجيالدمصانية كالحجكد الذخ 

 كخمز البحث إلى الشتائج التالية:

ضل محل إىتساـ مشح عرخ الخلفة الخاشجة كإلى  ،ػضػع اإلصلح كالتججيج كاالجتيادمأف -
يػمشا ىحا، فالقزايا التي استججت في حياة الشاس أكجبت البحث عغ حمػؿ تدتشبط مغ 

ا، كلكشو لع يغب ا كيتخاجع أحيانً السرادر الذخعية لمتعامل بيا، صحيح أف السػضػع يتقجـ حيشً 
لسعخفة حكع الذخع في  ،السدمسيغ الحيغ يخجع إلييع عامة عغ باؿ أىل الذأف مغ العمساء

، "عمى الخغع مغ شيػع فكخة إغلؽ باب االجتياد في أكاخخ القخف الخابع تي تػاجييعالقزايا ال
 (.53)، مغ الشاحية الشطخية"إلى عرخنا الحاضخ، بيغ أىل الدشةاليجخي كمابعجه 

 ، أكلسجتيجيغاجو السدمع ؼيدأؿ عشيا ادكافع االجتياد تتمخز في الحػادث التي تػ أف -
السػازنة بيغ الصخؽ الخاصة باالجتياد التي تدع السجتيجيغ ، مع الستعمقة بالكميات الخسذ

لتحقيق الغخض مغ مذخكعية االجتياد، كىػ إيجاد الحمػؿ الذخعية عمى ضػء األدلة مغ 
 (.54)ج الذخيعة اإلسلميةالكتاب كالدشة كمقاص

ا لجي عجد مغ ا بل ممحً كاإلصلح كالتججيج صار غالبً االتجاه الحي يجعػ إلى االجتياد أف -
الحيغ  ،لسجتيجيغالزخكرة بالغة في حياة األمة إلى كجػد العمساء ا، ك اء الحيغ يعتج بخأييعالعمس

يجمي ليع خفايا األمػر، كيبرخىع بحكع األحكاـ كعمل  جسعػا مغ عمع السعقػؿ كالسشقػؿ ما
مع إال انو  (.55)أمخ مشدلو، كيعصى كل حادث حكسو التذخيع كمقاصج الذخع حتى يشدلػا كل

                                                           
 .ناصف بذيخ األميغ، السخجع الدابق -52
بة الدحيمي، تججيج الفقو اإلسلمي ص- 53  .220ـك
بحػث نجكة االجتياد في اإلسلـ التي نطستيا كزارة األكقاؼ كالذؤكف الجيشية بدمصشة  ،دمحم أحسج الذامي- 54

 عساف. 
-46أحسج بغ حسج الخميمي، بياف أثخ االجتياد كالتججيج في تشسية السجتسعات اإلسلمية السعاصخة, ص- 55
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الفقو ضمت بخكز الحجيث عغ أىسية االجتياد كضخكرتو إال أف الجيػد السبحكلة لتججيج أصػؿ 
 (.56)إنيا تتشاكؿ السػضػع عمى استحياءف ،محجكدة، كمع محجكديتيا

خلؿ القخف الثامغ عذخ السيلدي حتى إذا ما أشل  الدػداف ذركتو في اإلسلمي بمغ السج-
قج استقخت في الجدء األعطع مغ سػداف كادي  اإلسلمية القخف التاسع عذخ كانت العقيجة

ذاتو احتفطت العشاصخ األخخى التي كفي الػقت ، السجتسعالشيل ضاربة بجحكرىا في أعساؽ ذلظ 
قاليج كاألعخاؼ كضمت العخبي بإرثيا مغ السعتقجاف كالمغات كالت اإلسلمي لع تشريخ في السجتسع

بيخ عمى السجتسع الك اإلسلـ تؤدي شقػسيا كشعائخىا الجيشية في رحاب الدساحة التي أضفاىا
 .الحي تفاعمت معو

ا" عمى الػصاية الجكلية كعمى دمحم عمى كذريتو كالقػي التي ا إسلميً الثػرة السيجية "ردً أفَّ -
بقػة  الدػداف ا لحكع "عمساني" فخض عمى أىلمكشت لو في كادي الشيل كسا كانت اقتلعً 

بعج غيبة جاكزت  ،بغس الشطخ عغ فكخة السيجية، اإلسلمية ا بعػدة الذخيعةالدلح كإيحانً 
في شؤكف الحكع كاإلدارة كالقانػف  اإلسلـ ا تجاكز خلليا دمحم عمى كأحفاده تعاليعالدتيغ عامً 

أف  يػاؿ الذخرية" أحكحيػتيو في دائخة ضيقة ال تجاكز "األ اإلسلـ كاالقتراد كحرخ شسػؿ
الخسسي"  اإلسلـ" فكخة –ألكؿ مخة- الدػداف دمحم عمي فرل الجيغ عغ الجكلة كأدخل في

دة مغ سقتبك"العمساء السػضفػف" كثشائية التعميع فابتجعت فكخة التعميع السجني كالتعميع الجيشي ال
 . (57)ربيةاألك نطع التخبية 

حتلؿ أف رصانة أسمػب السيجي كجساؿ بلغتو كخصابو الديل السستشع يؤىلنو عغ ججارة ال-
أفزل  السكانة الخؼيعة التي كضعو فييا بعس السؤرخيغ. كالسقرػد ىشا أكلئظ الحيغ اعتبخكه

كتاب العخبية في عرخه. ىحه السعخفة الفقيية السػسػعية كالتسكغ مغ عمـػ كفشػف المغة 
العخبية كالبياف، مغ شخز لع يكغ قج جاكز األربعيغ حيغ أشيخ دعػتو، يجالف عمى أف الخجل 
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كاف يعج نفدو لسا ىػ أكبخ بكثيخ مغ مجخد أدكار الؿيادة الجيشية كالدياسية التقميجيغ، في 
  .تسع تقميجي كالسجتسع الدػداني في القخف التاسع عذخمج

ىحه دعػة لمجراسة كالشطخ الفكخي كالتاريخي في سيخة اإلماـ دمحم أحسج السيجي مغ زاكية 
تدمة مشيا لمجراسة السم الجيشية، مختمفة قميل. كىي اقخب لمتأمل الحاتي في سيخة اإلماـ السيجي

لمجراسة العمسية كالتاريخية الجادة مغ قبل السختريغ مغ  دعػةإف كانت بالذخكط األكاديسية. ك 
ختراصي تاريخ األفكار كالشرػص كاإلسلميات، لمشطخ في السذخكع السيجكي امؤرخيغ ك 

ا، كىي زاكية السيجي السفكخ كالسجتيج كالسرمح الدػداني مغ زاكية مختمفة كججيجة ندبيً 
ىتساميا، السيجي كالسيجية يجج انيا قج ركدت الستفحز لغالب الكتابات العجيجة حػؿ اك  الجيشي.

ككحلظ عمى السػاىب الحخبية  في الغالب األعع، عمى السيجية كثػرة سياسية جيادية,
ستثشائي. كاىسمت لحجكد كبيخة جػانبيا الفكخية استخاتيجية كالتكتيكية لمسيجي كقائج عدكخي اال

قائج لثػرة سياسية ىجفت لتحخيخ  خاصة التججيجية كاإلصلحية. فاإلماـ السيجي مثمسا ىػ
ا لجيو عتقاد انو كانت أيًز حتلؿ األجشبي، يػجج ما يحسل عمى االالتخاب الػششي مغ اال

تيجؼ لتحخيخ العقل الجيشي مغ اسخ العربية السحىبية  ترػرات )كلػ أكلية( لثػرة فقيية
 (.58)كالتقميج

 السرادر كالسخاجع
 .عة اآلداب كالسؤيج، القاىخةالدػداف بيغ يجي غخدكف ككتذشخ، مصب ،ابخاـيع فػزي -
دراسة مػسعة لجيػد  –الفزل عبجالدلـ بغ دمحم بغ عبجالكخيع ، التججيج كالسججدكف في أصػؿ الفقو  أبػ-

ـ 2007-ىػ1428الصبعة الثالثة  السججديغ مغ عمساء األصػؿ تشتيي إلى استخلص مشيج إصلحي سجيج،
  .ق1431/ 20/5تاريخ التدجيل  109709دجج الشبػي الذخيف رقع الكتاب مكتبة الس

 . 2015-06-16أحسج السدمساني، صحيفة الػشغ، الثلثاء -
 .أحسج بغ حسج الخميمي، بياف أثخ االجتياد كالتججيج في تشسية السجتسعات اإلسلمية السعاصخة-
  .1885السػافق مايػ  1885ل شعباف بتاريخ اكائ ، خصابات السيجي،حسج كد سميسافأ-
 .1975 بيخكت، القزايا، دار السيجية، عغ الرادؽ السيجي، يدألػنظ-
ط الشجكة العالسية لمذباب  .1/310". السػسػعة السيدخة في األدياف كالسحاىب كاألحداب السعاصخة"-
 ىػ.1424 .الخياض ،سلمياإل
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 .لسخجع الدابقاألميغ، اناصف بذيخ - 58
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 لمصباعة كالشذخ.
عبج الخحسغ إبخاـيع الحمػ، الخميفة عمي كد حمػ صاحب الخاية الخزخاء، شخكة مصابع الدػداف لمعسمة، -

 .2012الخخشػـ 
 .1987اف عبج السحسػد أبػ شامة، مغ ابا الي تدمياي، السصبعة العدكخية، اـ درم-
فقو العرخ مشاىج التججيج الجيشي كالفقيي،  -عبػج السحسػد أبػِّػ، الشجكة الخابعة عذخ تصػر العمـػ الفقيية-

 ـ، مدقػط.2015أبخيػػل  8 -5، كالذئػف الجيشيػة، سمصشػة ع سػافاؼ قػك كزارة األ 
 .1979السعارؼ، القاىخة عبج الػدكد شمبي، االصػؿ الفكخية لحخكة السيجي الدػداني كدعػتو، دار -
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