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اعتطدد ف  ددا اددحا الى ددو عئددو الؾطددات  ألالطةظؾطدداف الوددئ إ ىددؽ   دد  الؾوددؾل  لددو           
السس ألالقؾاع  ألالساليب التا  تىعتها الطه يإ ، إلع اد القادة. ألستةتئف دراستا عدؽ ثييدم ىدؽ 

لتددا ثت دد   ددا الطؾاددؾك ألىددا كاك  ي لن ثتددابتا ي تتددعطم ألطددا ثتىدد  ألعددض ال ا ددب ال راسدداف ا
الحيؽ عاشؾا تئػ الح اث  ا عمألف عصيىإ ا عكس  عئدو ىدا سدائؾا، ألي التدأم أل ىدؽ ألطدا ثتدب 
ل   يقدؾم عئدو ا تماداف ئاطودإ ألت سديم ىقماد  . اليدؾرة الطه يدإ  ماد  ألاسعداس ألا تسد   سدطعإ 

ألاحا الؾاسع تعارض ىع ىصالح الظغام ال أللا،  كدان يبد  ىدؽ الدتةئص ىدؽ  عئو الظظاق ال أللا،
اليؾرة الطه يإ ىؽ ث  الظؾاحا ألبك  ىا ت ط  العىداراف ىدؽ عد ا اف لئطه يدإ تدتةئص عدؽ طم د  
ادح  الططارسداف الطاديددإ ألالطعظؾ دإ عئدو الطه يددإ. ألسد  ألادع  الدد ألل اإلسدتعطار إ الةظد  لئ ددم  

ل ضدددارف،  ئدددحلػ ثدددان  صددديب اإلستوصدددال الطدددادف ألالطعظدددؾف لةئ  دددإ اإلعالى دددإ . ليست صدددال ا
الطهدد ف  عغددؼ لئدد ألر العغدد ؼ الددحف ثددان ينديدد . أللددؼ يكددؽ ثدد  ىددا ثتددب ألسيدد  ودد ساس، أللعدد  الكييددم 
ىطددؽ يهطدد   ىددم ئئ  ددإ الصدد ي  ألالتددار ق العم دد  يت قددؾن ىعددا عئددو  ن اظدداك ت ددؾ هاف ىقصددؾد  

       ل ةصيتإ، ل ألر  العغ ؼ الحف ثان يندي .
 
 :األهمية 

 هدؾد ئئ  دإ الطهد ف  دا دعدؼ  :ىؾادؾك ادؾ الدحف الطؾادؾك ألعاط دإ اظا الاط إ تعتا           
. ألبالتدددالا  اط دددإ الددد ألر الدددحف ثدددان ينديدددإ حئ  دددإ الددد عؾة الطه يدددإ أل طدددم كلدددػ  دددا ت م دددم الةمطدددؾم

 التدا الطهطدإ الىدؾر ىدؽ يعد  الظاودع الطهد ألف  الد عؾف  تماطظدا  دا  دنن الى دو  طدؼ الطهد ف  ألىدؽ
  .بها اإلعتظا  ال ارسيؽ عئو ياب

 :األهجاف

 ىادايف ألىظهدا الطادايف ىةتئدف  دا ع يد ة ألاسدهاىاف يتطيدأ الطهد ألف  تماطظدا                 
 هدؾد ئئ  دإ الطهد ف  دا دعدؼ  ابدما  حاأللد  لدحلػ اإلسالى إ، ألالاهاد، ألالةظ  العسكم إ. ال عؾة

 عئدو لئطهتطديؽ ألتقد يطها ، الاا دب ادحا  دا اسدهطؾا الدحيؽ ألئئ  إ الطه ف اؾ ىدؽ ال عؾة الطه يإ
 .أل   األس 

 ىؾادؾك ألادؾ ئئ  دإ الطهد ف  دا س طا ي الطه يإ ال عؾة سضايا ىؽ الكييم عؽ الستار ا الإ     
  .الى و ىؽ لئطأ   ي تاج
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 :المنهج

أللقد   .الطقدارن  ألثدحا ، الت ئيئدا التار ةا الؾو ا  الطظهج استة ام عئوّ  ت مض الى و ط  عإ  ن
اعتطددد ف  دددا ادددحا الى دددو عئدددو الؾطدددات  ألالطةظؾطددداف الودددئ إ ىدددؽ   ددد  الؾودددؾل  لدددو السدددس 

 . ألالقؾاع  ألالساليب التا  تىعتها الطه يإ  ا الك ادة، ألإع اد القادة

 المبحث األول: خليفة المهجي وآل بيت المهجي
 ي بؾال ت  السي ة  م  ع ؼ بظ  ع  هللا بؽ ع  المحطؽ بدؽ    دمك   الةئ  إ لؼ يكؽ تع   اس  

 ىؽ الاىاراف الطت معيؽ ىؽ س يئإ التعاي إ ألاؼ ىؽ سضاعإ أل هيظإ يظتطؾن  لو عم  س ظان.  
أل ىددا ألالدد   السددي    الطئقددب ألددالتقا  هددؾ شددم ق حسدديظا ااشددطا سمشددا عدد  ا ا أل ف لقددب لؾالدد   

ألال أللددإ الطه يددإ سدد    تدد  الطه يددإ ألتادداأل   العددمف اإلسددالىا ألالددؾطظا  ئئ  ددإ الطهدد ف س دد  الدد عؾة
ىديالس ألىيئظدا  عئدو أل أللددو  ن اإلىدام عئدا رادا هللا عظدد  ثدان يئقدب ألدعبا تددما   تالشدو الئقدب ىددع 
تسط إ  ىيم الطنىظيؽ ،  دال ىعظدو ألي ىىدأن ىدؽ  لصداق اسدؼ التعاي دا ألتؾرشديؽ أل  ضد  أل حسدؽ 

هد ف  أل اسددط  الكددم ؼ ألاسددؼ ألالدد   الكدم ؼ بالةئ  ددإ ع دد هللا بددؽ السددي    ىظهطدا اسددؼ أللقددب ئئ  ددإ الط
ئئ  إ الطه ف( ألكلػ  ألاح أل حدب لاطداايم ال صدار ألال دم ا  ىدؽ  اد  السدؾدان ألالطسدئطيؽ  دا 
ى ارق الرض ألىىاربها ألساتم ال عؾ  ألس  ألرد  ا ب تا  الظ اتس  ا  ئ ار ألآطار ال د ق   بدؾ 

 ن الةئ  إ ع  هللا ثان ثان س  سدئط   14ل   ع  الط ي   بؾ القاسؼ و  إ القاسؼ  حط  ااشؼ( لطن 
رسددالإ ىددؽ ىئددػ ال ى ددإ آ ددحاك لتئة صددها ألعماددها عئ دد  أللكظدد  س دد   ن ي عدد  كلددػ   تقدد  المسددالإ 
الطددحثؾرة أل عدد   حدد   ىالتدد   ددا الدد يؾان  راد الكيدد  لدد   ددااتؼ لددحلػ ألئ ددا ى ىددإ الىددم  ددعئ م  ئددا  

م  عستعاكا ألاهلل عئو كلػ طؼ ألاعا ئظإ إلستمداد المسالإ ألكلىدا  دا الصدىاح ال  ق الظيب ألالى
الىا م لطظأل ال ةص الطتهؼ ألائح المسالإ لأ ارت  ألثا   ى ا عة ل  ألدئال  ا غم ت  الةاوإ ألد  
تددؾاس ألطئىددا ىظدد  ت ضدديم طعددام ال ظددؾر لهطددا  محددب بهطددا ااشدداس ألاشدداس بددحلػ رغددؼ حصددؾل الط ا ددعة 

عددام أل ددا اددح  ال تددمة  ئددح ال دد ق الظيددب  حطدد  ااشددؼ يى ددو عددؽ المسددالإ بدديؽ ألدئدد  لت ضدديم الظ
ألألاددعها  ددا   عئددحاا تددب ثا دد  ألالىم ددإ ألحسددب الةظددإ أل دد  المسددالإ ألعيظهددا دائدد   حدد  الكتددب 

 يى  ثعن لؼ ي ص  شا  حتو  دا  الظعدام  دع ال ألألدعدا  ألا صدم ا ألكد  تدندة ألطىداف بد ألن كثدم 
ي غيدم أل ىدا الصدؾرة  ألالهدام سإ ألعظايإ  له إ أللظف ربا اشا  ...  هحا ىامد ح س وادق أل ما

بوؾرة الطااا  الط ار (  ها لم     صارف ىدؽ س يئدإ الكدارا ي ودئإ لد  ألصدؾرة ئئ  دإ الطهد ف 
  لاعئددداألتؾ ددد  لددد  ودددؾرة ألادددؾ ىطتظ ددداس  دددؾاد  بعصدددار( الدددحف سدددال عظددد  ال ددد ق  حطددد  ألد سدددع  

 السع ابا : 
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 ىي  الهالإ  ؾسؾ دارف ال صار.     ش أللؾ رثب   ؾق  ال صان  عصار  
 الك مة الظاؾس ىؽ غيم  هاد ألحصار    طارأل ىظؾ  ف المو ص ال الؾ عصار.      

ألئئ  إ الطه ف عئ   راؾان هللا. ان ىدؽ  ألسدؼ أل ىئدح أل طيدب  الم دال  أل ادؾااؼ، ألاداح الط  دا 
التاىددددإ ألالتؾحيدددد  ألالصدددد م ألسددددام اليظايددددا ر سدددد  هللا تعددددالو اإلسددددتقاىإ ألالصددددالح ألال ددددالح ألال ددددااعإ 

 . 1ألالطصابمة ال طئؾى ىإ هللا ألرسؾل  ألاإلئالص ليىام الطه ف ألاتىاع  ألى  ت 
، ألدرس العئدؾم ال يظ دإ ألال قد  ألالئىدإ العمب دإ ىدع الةدالألف  ح ظ ع   هللا القمآن عئو طم قإ

 ئؾا ددد  عئدددو يددد  ألالددد  ، أل ىضدددو ح اتددد  الأللدددو ثىك دددإ الط دددال  دددا كاك الطسدددا  الدددحف ثدددان س ئدددإ 
 لظال ا القمآن ألالعئؾم ال يظ إ  ا دار ؾر.

ي م ال  ق   شم ق  ؾر ال اتؼ أل ئح عظ  طم قت  الصدؾي إ أل  يدم عئ د  القدؾل ألع د     
ن ىددؽ ا كددم  ث ددم  ددع يم ال دد ق ىددؽ  صدد   أل ه دد  عددؽ كلددػ حتددو أل  الطهدد ف الطظتغددم شددم ق  اددؾ

 ئ ددم  ئ ددم تئطيددح  السدداب     حطدد  الطهدد ف الددحف طددمد  ألاسصددا  ألسدد ب ادعاتدد  الطه يددإ.  ارت دد  
 . 2التعاي ا ىؽ  ؾر  عئو اطم الطه ف حتو لك   ألاؾ ي ظا قىإ ال  ق القمشا ألالطسئط إ

، ألسدددمل كلدددػ  يعدددا اس لددد  بئعدددب دألر    حطددد  الطهددد ف حغدددا ع ددد  هللا ألااتطدددام ألدددال  ىدددؽ
 ألل ئئ اتد  الربعدإ، ألثدان ى ؾرف  ا ىسيمة ال عؾة الطه يإ، حيو  سم الطه ف ألعن ع   هللا  اؾ 

الم    لطدع الةئ دا  أل سدؾااؼ شةصد إ  دا  درا د  لظ  عدإ ألىىدأن الطه يدإ  عا د  عئدو كلدػ ثيدمة ىدا 
 ددان يسددطع  ىددؽ  ائدد  ىظظقت بالتعاي ددإ( ألئصؾودداس ألالدد   ألددالتظ ن ألغهددؾر الطهدد ف الددحف ىددؽ شددع   

دأللدإ ال دم عإ التدا اىتد ف   ها  الؾ ؾد التمثا الطصمف ألى ؾ الطغدالؼ عدؽ  اد  السدؾدان ألإساىدإ 
 ت ط    أا  ألاسعإ ىؽ السؾدان ال الا. 

بدد   ع دد هللا ىظتسددىاس  ددا الظم قددإ ىددؽ  ألل ىايودد  الددو    حطدد  أللكظدد  ارت ددع  ددا  سدد  ىددؽ 
طددالث سددظؾاف الددو الم دد  الألل يدد طؽ حؾلدد  ىددؽ ر ددال... ث ددق ألسددع اددحا     دد   ماسددإ    حطدد  

ال ألادرا دد  لئطئكدداف الكاىظدد  ألس رتدد  عئددا شدد  اددح  الطئكدداف ألا .  الم دد3 بما اددا ألتظؾ ماددا ألتؾ يههددا
الةال ددإ اددا رتاسددإ عاىددإ لئطسددئطيؽ  ط عدداس  ددا الدد   ا إلساىددإ  حكددام ال ددمك اإلسددالىا، ألإكا ثا دد  

ألحطدد  الدد عؾة اإلسددالى إ  لددو العددالؼ، ألاددا عيظهددا اإلىاىددإ،  اإلىاىددإ ألالةال ددإ ألطعظددو ألاحدد . ألسدد  
يؽ الكئطتيؽ ألطعظو ألاح ، أللؼ يمد لف ىظهطا ىعظدو يةدالف ىعظدو ألردف الحاديو الص   إ بهات

الئمن  ا  ف  ص شمعا،  ف ي  ا الكتا  ألي  ا السّظإ ل هطدا ألحد اطا الظصدؾص ال دم  إ. 
  .ألي ياب  ن يئتأم احا الئ ظ  ف اإلىاىإ  أل الةال إ، ألإ طا يئتأم ى لؾل 

                                                           
1
 4م العدد ......... لسنة......... ص2112ٌونٌو  27صحٌفة ألوان األربعاء - 

2
  -ص1ج–اام إ 1319 بمال ؼ  ؾ ف, السؾدان يؽ ي ف غمدألن ألثت ظم, طىعإ  القاامة ,  - 

3
 225ص–م 2114الخرطوم  -مركز أبو سلٌم للدراسات–الخصومة فً مهدٌة السودان  - 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
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 سظدار العدالؼ. ألالك دام بهدد ثالك دام ألدعف ألإساىإ ئئ  إ  مض عئو الطسدئطيؽ ثا دإ  دا  ط دع 
 دمض ىددؽ ال دمألض التددا  ماددها هللا عئدو الطسئطيؽ.ددد اددؾ  ىدم ى ددتؼ ي تةييددم ي د  ألي اددؾادة  ددا 

  .شع  ، ألال لي  عئو أل ؾ   ساىإ الةئ  إ عئو الطسئطيؽ ثا إ: الكتا  ألالسظإ ألإ طاك الص األإ
 ىددددددؽ عئددددددؾم الدددددد يؽ أل  عالدددددد  قدددددد  ثددددددان الةئ  ددددددإ ع دددددد  هللا التعاي ددددددا الددددددا  ا ددددددب عغدددددد ؼ 

ألثان  ارسا ىىؾارا يظئع  ا  حؾال سؾى  ألىهاألا أل عئح تظ يح  حكام القا ؾن ألكد  شدااعإ أل  صداف 
ألىظتصم لئ   ألي يعبا  ا  صمة ال   ألي يةاف  ا الظاس لؾىإ يتؼ ، ألثحلػ يدمد الغئدؼ لائد  

إئالود  لئدؾطؽ عدام ثاىد  ألاؾ ىاع ا كلػ ثان ر ال ألطظ ا ألىيابما ألس  ع  عئدو عهد   ألأل اتد  أل 
ألع  اأ طإ  يؾش   ا ىعمثدإ ثدمرف ألسد  تدؾ ا عئدو  ا دب سد     دا ىعمثدإ  م دب كدماف ألباا ىد  

 (.4ألعض الىما ب
 :ترابط الخليفة بالمهجي: المبحث الثاني

 عط  ايىام   احط  الطه ن  ااد اس ىظدح اعدالن ىه يتد  ىدؽ بظدا  ىاتطعداس اسدالى اس يائدح         
 غط  ألتقالي   ىؽ عه  المسؾل عئ   السالم، ألس  ع م الطه ن عؽ احا ألقؾل  ان  ىظ  ىظد رج ىدؽ 
 ىددؽ المسددؾل عئ دد  السددالم ألا دد  يقت ددو  ددو اعطالدد  اطددم المسددؾل عئ دد  السددالم ألثددان الىددا   لئطددحااب 

ة ألالظدددمق الصدددؾي إ ألالت اسددديم ألال دددؾال ألاعتطددداد  عئدددو الكتدددا  ألالسدددظإ  قددد  تظ  قدددا  عطئ ددداس لهدددح
ئو هللا عئ د  ى دابه  لسديمة المسدؾل ود اإلىكانالط األلإ، أللق  عظو الطه ن  ن تكؾن سيمت  ألق ر 

سد يم ثطدا ادا م   لدو  ألداعئ   السالم ألس  ادا م ىدؽ  الظ ااسؼ  ليؾطئب لىو اسط  الطمثّ ألسئؼ  ع
 د  ىظد  ىدؽ لد  حد  عئ يعئدح  ن  و األ الط يظإ،اؾ س  ر ا ىؽ   لوالمسؾل عئ   السالم ىؽ ىكإ 

عاودطإ   دايعديؽ ىكا د    ن  راد  ئ   عئو   ؾ ىا  ع  المسؾل عئ   السالم، أللطا  يعتا  نس   
عئ د   الظ داألطدا  عد    سدؾةبمثد  ي د  ألكلدػ  الدحفالطكان   األ  ظو بيت    أل طئقهادأللت  رثب  اسإ 

 .5السالم عظ ىا دئ  الط يظإ

المسدؾل عئ د    عتىاك  تىاع يكؾن   نيتمسؼ ئظو المسؾل عئ   السالم ثان يب   الطه فلطا ثان 
السددالم ألىاتطعدد  ثطاددتطعهؼ  ا دد  ائددح عددؽ ىاتطددع المسددؾل عئ دد  السددالم ثييددماس ىددؽ الكدد ؼ ألالطيدد  

 ألاللقدا العؾاتد    لىدو، ثطدا الع ل ألالطساألاة،ألال ااعإ ألاإلئدا  ألاإلئدالصىاتطع ،   األ ماها 
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عه  الظ ؾة ساع   كلػ ىاتطدع السدؾدان عئدو أل د  العطدؾم ألىاتطدع ثمد دان عئدو   الؼ تكؽ  التا
 .6أل   الةصؾص

استدىس  ىدؽ عهد   ألإ طدالؼ يقتىس ىؽ عهد  المسدؾل عئ د  السدالم  قد   الطه ف  احط    اإلىام   
  ثا د  الةال دإ ىدؽ عطد ألإ طاح اتد ،  داالماش يؽ، المسؾل وئو هللا عئ   ألسئؼ لؼ يكؽ ل  ئئ ا  

لدؼ يكدؽ  الطهد فألادع   الدحفال ك قإ التار ة دإ تد ل  ألدان  غدام الةال دإ  ألاح الطسئطيؽ ألع  أل ات ،
تظ  قاس لقادة ألاع  ي طا ألع . ألالةئ ا  الماش ألن لدؼ  ألإ طاعئ   السالم  الظ ااستىاساس لظغام ألاع  

 التددا  الغددمألف تطدد  ألييددإ ثدد  ىددظهؼ أل دد ألإ طدداسدداب  لتمتيددب ألييددتهؼ   عدد ادأل دد    الةال ددإيتؾلددؾا 
 .7ألالطسئطيؽ  حاط 

اليالطددإ ئيددم   لقاألدد تطيئهددا  ألالتددا الطهدد فتقددؾم عئيهددا دعددؾة  التددا الساسدد إألسدد  حدد دف الطمتكددأاف 
  نالطظتغددم( ألبئئ  ددإ رسددؾل هللا( ىسددار دعؾتدد   ألئدد  سدديم  ، ألالؾااددح  الطهدد ف( ألباإلىددامتطيي ب

ثددا ؾا عئددو يقدديؽ ىدؽ ودد ق رسددالتهؼ ألىددؽ طددؼ ثدان ىددؽ ل ددؾا دعددؾة الطهدد ن ألآىظددؾا  أل  صددار  الطهد ف
بمسالت  اؼ الطسئطؾن الصادسؾن، ألىاع ااؼ اؼ الك ار الحيؽ ياب  هاداؼ،  الطه ن الطظتغم اؾ 

ال د  حيدو العد ل ألال ضديئإ ألسد  ت دؾ   اإلسدالمايىام الحن ائتار  هللا له ايإ ئئق  ل قؾداؼ لطاتطع 
الكىددار ألاددؼ  أل ودد األ ىددؽ المسددؾل عئ دد  الصددالة ألالسددالم  بتعييدد اددحا الطظصددب  الطهدد ف   احطدد 

يقؾد  طاعإ ال صار الحيؽ ل ؾا   ا  لحلػ  هؾ ساتد   ل  ئئ ا  الةئ ا  الماش يؽ، ألبحا ألاؾ الىان 
. أل دا ئظدا  الطهد ف عئ دد  8القدمن ألالطصدئح ألالطادد د لسدظإ رسدؾل هللا  ىدامألادؾ  اإلسدالى إالىدإ 

الحف يحثم ي   ئال إ ئئ ا  الةئ ا  الماش يؽ الدحيؽ ادؼ ثىدار ىسداع ف الطهد ف:  لئسظؾساسالم ال
 ... طددددؼ حصددددئ  حضددددمة عغ طددددإ عدددديؽ الظ ددددا وددددئو هللا عئ دددد  ألسددددئؼ  يهددددا ئئ دددداس لودددد األ  ىددددؽ 

ألكددم الصدد ي  ، أل حدد اؼ عئددو ثمسددا عطددم،   بددا ودد ابا،  ددع ئس  حدد   ودد ابا عئددو ثمسددا 
أل  ئددس  حد   ودد ابا عئددو ثمسددا عئددو  السظؾسدداا الكمسددا يبددؽ أل ألسدف ثمسددا عيطددان  قددال ادح

 .9راؾان هللا عئيهؼ   طعيؽ
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ى ددؾر  اددا ألالتددا اإلسددالمىددمتى  ىددع  كددمة الهاددمة أل كددمة الدد  اك عددؽ ديددار  الطهدد فعظدد   ألالاهدداد
بدد   الددحاؽ ،  لددوالاهدداد أل قدداس عئددو ال ددم  ثطددا تىددادر   ددا الطهدد ف  سددئؾ لئدد عؾة الطه يددإ،أل كؽ 

  لدا، ألثان يصد   ا ا  ع ة رسات  ي يؽ  يها   الطه فالط ض   ق  او ر   سئؾب  ا   المسات  
  نتئدػ المسدات    داىدؽ الكتدا  ألالسدظإ ألسد  حدحر  السدا ي ال ادج ألكثدم   ألإيدماد اإلسظداك  لو يها 

  لددو رسدداتئ   أللددوألاحدد ة ىددؽ   دداألالسدد ق . ألسدد   ددا     سظاعدد ىددؽ لددؼ تقظعدد  الكئطددإ  السدد ي   لددو 
 دعدا   نألاشا ساتالسب... ألبع   عئو ىقتضو الطكاتىإ  دالىم الطظئدؾ  ث د    ر ألفال كط ار   

ىدؽ سدي  الؾ دؾد ودئو هللا  ىم الةئ  عئدو تقدؾ ؼ السدظإ ألالهادمة ألالد يؽ ىطدا عئ دإ الظىداك الأىظ دإ،
  دالد  هللا  طؽ تىع وار ىؽ الطىمبيؽ ألىؽ ئالف ائح الطظتغم الطه ف ألا ا ألاإلعالمعئ   ألسئؼ 
 أللكدؽ الطعئدؾم ا د   تدا ا ى ظ إ  طؽ لؼ يص ق طهدم  السد ق  هاالطؾاعظ لئطنىظيؽ   ىاال ار ؽ ...

ألىددؽ  ا دد  ي يظصددم عئددو ىعدد  احدد  أل عئطدد سدد ق  السظددا ىددؽ ال ضددمتيؽ حضددمة الظ ددؾة ألحضددمة 
  10هللا ألالةسف األ الىمق ألكلػ  عالم ىظ  وئو هللا عئ   ألسئؼ ... يعئح ألالع األة   تا ا

ىما دأ ااىدإ ألاسدماؼ   ربعدإعئدو ىدؽ ي دىئؾن  استعئطؾا ل دظ الةئ  دإ ال صار  ن س  أل تضح ىطا 
اعت دم   سد  ئئ  دإ   الطهد ف،   سد  الطهد ف هدؾ ىمثدأ   الألل  احط  عئو كلػ  دالطمثأ  اإلىام

ألادؼ:   عؾا د ادؾ ىمثدأ ثىدار  اليدا ا، ألالطمثدأ ادح ألصد ت   ألالحكدامرسؾل هللا ألاو ر الت دم عاف 
ألكم الص ي  ألالةئ  إ عئو ألد حئؾ اؾ ألطياألإ الةئ  إ  بؾ اؾ ألطياألإ الةئ  إ  الحفالةئ  إ ع   هللا 

 الطهددد فطالدددب بيظطدددا عدددمض   بدددوبدددؽ الةظدددا  ألالةئ  دددإ   شدددم ق ألادددؾ ألطياألدددإ عئدددو بدددؽ  عطدددم
 اادالطه يدإ   ا ألع  إ. ألثا    ألل السظؾسا الطه فالطظصب اليالو عيطان بؽ ع ان عئو   

الط   ددإ  ألالعطدداليتددؾي  يقددؾم  الددحفألددا ألثددان  يددام   الؾع  ددإ اددح لقدد  عهددمف  الطهدد فألع  ددإ  اتددب 
حئددد  ى ددد   اتدددب  التددداألقددد يم ألألع  دددإ الةئ  دددإ  الطهددد فألالعسدددكم إ ىعا.ألسددد  عهدددمف ألعددد  حئدددؾل 

العسدددكم إ ألالط   دددإ  ألددداإلدارةالدددحيؽ يقؾىدددؾن   عؾا ددد يظئددد  عئدددو ثددد   الةئ  دددإ. ألثدددان ل دددظ  الطهددد ف
ىؾن بها.  الئ ظ يظئ  عئو الةئ ا  اليالطإ الحيؽ اشتهمألا ؾ يق التا ألالدألارألصمف الظغم ىكا تهؼ 

 .11الظاؾىو ألرحطإ ىظؾ    ىيالألالعسكم إ  اإلدار إألعئو ىؽ تؾلؾا الك ادة  الص إ بهح ي طا ألع  
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  داتعد ي    ألل الطهد ف   دمن اسعدإ الؾ  ادح طؼ  ا  ت ؾ   ث يم ألعد  ألاسعدإ ال داللو. يىعد          
ال أللددإ، ألبطقتضددو اددحا التعدد ي  استصددم اسددتعطال ل ددظ الةئ  ددإ عئددو سددادة المايدداف ع دد  هللا    غطددإ

  لدوبد ل الةئ  دإ ألالظسدىإ   ىيماستعطال  عئو غيماؼ. ألس  استعط  ل ظ  أل ألظ ألال ئؾ و  شم ق 
ادؾ القاتد   الطهد فادة المايإ  ق  ألسد  ثدان ق  القادة الصىار، ألألع  إ الةئ  إ  و الظغام الا ي  اؾ

 .12لئا ش ألاؾ ر س التظغ ؼ العئو

: المايددإ الأرسددا  أل قؾداددا الةئ  ددإ ع دد  هللا ادداالمايدداف طددالث  اددح ألسدد  اشددتهم ىددؽ                
ألالمايإ ال طما  أل قؾد  الةئ  إ   شم ق ألاظاك رايإ  ألالمايإ الةضما  أل قؾداا الةئ  إ عئو ألدحئؾ

ألادو رايدإ الك دادة ألسد   دىاد   ع د ا هالمايدإ شدك ق     ادح   س  أل قدؾد  الطه فرايإ  ااب ضا  
 .13 هايإ الطه يإ  لورايإ الةئ  إ شم ق أللكؽ المايإ ألقي    لوالمايإ ي طا ألع   اح 

  وددى ؾا  ددا  ىددؽ حيددو الطماتددب يىعدد   ن ثددا ؾا ىاددمد ئئ ددا ألسدد  ارت عدد  ىكا ددإ الةئ             
ثدا ؾا يقؾىدؾن  التدا العطدالالصد إ ل سد  لهدا عالسدإ  عئ دإ ألظ  عدإ  ألادح ئئ دا  لئةئ دا  الماشد يؽ 

 الطهددد فىسدددالإ تتصددد  ألطماتدددب الطه يدددإ ،  قددد  ثدددان ىدددؽ ايعتقددداداف ال ددداتعإ  ن  ادددا ألإ طدددابهدددا 
 اح  الطه فالطمتىإ ألس  اتىع   ع  لك  تاألع عطالس يؾا ن احالطماتب ألا   يا لتىاع الطظتغم يعيؽ 

  د دو  تىاعد   نعئدو  الطه فتظغ ط   غام الطماتب .. ألس   ص   ايكؾن   نالقاع ة ألعط  عئو 
لد  ىمتىددإ ع دد  القددادر الا ال ددو ألادو ىمتىددإ القظ  ددإ أللكظدد  حتددو ألادع  لئتظغدد ؼ الا يدد  لددؼ يةظدد  

ر س اؾ  الحف  الطه فالطماتب  لهح  الد وا ت و بؾاع ال    ألإ طا ت صيئ إالطماتب ألك ف إ  اح 
 .14ىمتىإ المسؾل عئ   السالم تئاىمت ت   الهمم ألاؾ ئئ  إ رسؾل هللا  ف

ساتدد اس  ألاعتىددار  ع دد ا ه ىددم الطهدد ف  ط ددع الىددما  ألالطقدداديؼ  ن يظصدداعؾا أل ظقددادألا لألاىددم الةئ  ددإ 
، ألإلددو   ئالدد   سدد  عاىئدد   ددا 15  ىددؽ  ىيددم  ىددال تقئدداعاىدداس لايددؾل الطه يددإ ألثتددب رسددات  لكدد
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، ع د ا ه.  طئدب ىدظهؼ طاعدإ  ألاىدم الةئ  دإ 17. ألإلو   ع   الكدم ؼ عاىئد   دا ثمد دان16دار ؾر
أل ن يعت مألا  ف  ىم وادر ىؽ الةئ  إ ثع   وادر ىظ  اؾ شةص اس ألححراؼ ىؽ التصدم اف التدا 

 .18ألايتصالتظا ا شوؾن الط ىإ 

ألس   ا و الطه ف عئ د  السدالم عئدو ىظصدب القاتد  العدام لايؾشد  ود إ الق اسدإ ألالتدؾسيم        
 ددا اددحا الطظصددب تددؼ ألددعىم ىددؽ رسددؾل هللا  ع دد ا هألايحتددمام عظدد ىا  عئددؽ  ن  ىددم تعيدديؽ الةئ  ددإ 

ع د  هللا  ألااد إ لطكا دإ الةئ  دإ  شدارة الطه ف  احط   اإلىام.     ي يم 19وئو هللا عئ   ألسئؼ
ىظ دؾر  العدام عدؽ ىقدام الةئ  دإ   دا هؾ يقدؾل  شنألن الىالد ألالعىاد  دارة  األ اتى   ئئ  ت  عتىار ألا

 أل ىيدمالص ي  ألالطقئ  ألقالت  الصد ق ألالتصد ي ( طدؼ يقدؾل ا د ب ئئ  دإ الةئ دا   ئئ  إا  ب  ع  ا ه
ي دددديؽ الطأايددددا ال ةصدددد إ ثكؾ دددد  ئئ  ددددإ ألوددددادساس  الألل دددد ش الطه يددددإ( ىددددؽ الؾااددددح  ن ال ددددظم 

ألال مبدا، يتضدح ىطدا   دا التظغد ؼ اإلدارف ي ديؽ ألع  تد    اليدا األىص سا لد  ىدؽ حيدو  ن ال دظم 
الةال دإ  ألدعىمشنألن الىالد ألالك دام   دارة  اىؽ يةئ     ىمحسؼ  الطه فىام   احط  س    ن اإل

ادؾ  الطهد ف اإلىدامىدظهج ألسدئؾك   داالةال دإ  عىم دأل  م ال عؾة الطه يإ دائد  السدؾدان ألئار د  
 اإلىاميةئف  الحف ىم ديؽ ألد  ا، لحلػ ثان حمو  عئيها ش ي ، ق   أل ات  ثان الاط ع يعئؼ ألان 

 . ع  ا هاؾ الةئ  إ  الطه ف

 مكانة الخليفة عنج المهجي:

تعدددالج ىؾادددؾك ألالظصدددؾص التدددو ت ددديم ألطقدددام الةئ  دددإ ع ددد  هللا ثييدددمة ألىتعددد دة ألادددو            
ثدان لئتعاي دا ث يدم الطدم  دا ال مثدإ الةئ  إ ألص ت  ىساع  الطه ن أل    ال طظو ألئئ  ت  ايألل. 

الطه يإ ئالل ح اة الطه ف ألبع  أل ات ، حيو يحثم الأبيم ألاشا     التقو التعاي ا س   اليؾرة أل ن 
اؾ الطه ف ألان التعاي ا س كؾن ىؽ  تىاع .  كحأل  الأبيم  - ف الأبيم-التعاي ا  سم لئأبيم ألع  

أل ىم ألقتئ   ي  ن العئطا  ىؽ ىست ارف الأبيم لؼ يقمألا ستئ   اطئق  الأبيم ألومح بظ ى  عئو كلػ 
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ومح الطه ف ألعن ئئ  تد  التعاي دا أللدا ىدؽ  ألل دا  هللا أل  د  ألطظألدإ  بدا .[6]ألع  ق ام اليؾرة الطه يإ
ألاعئطؾا  ن  ط دع   عالد  أل حكاىد  »:ألكم الص ي  أل ن الظ ا الةضم أل  م  ألشه  ل  ألالعصطإ  قال

ألئددؾف ىددؽ عارادد  ألةسددمان الدد   ا «الةظددا  ى طؾلددإ عئددو الصددؾا  ل دد   ألتددا ال كطددإ أل صدد 
ألىؽ تكئؼ  ا حق  أللؾ ألالكالم الظ سدا  أىدا  قد  ئسدم الد   ا ألاآلئدمة كلدػ ادؾ »:ألاآلئمة حيؽ سال

الةسددمان الط دديؽ أل ة ددو عئ دد  ىددؽ الطددؾف عئددو سددؾ  الةاتطددإ ألالع دداك ألدداهلل...ألان ر يددتؼ ىظدد   ىددما 
التعأل   ال سؽ ألاعت مألا يا أللا الألصار ألقصدإ ئال ا  ا الغاام  احطئؾ  عئو الت ؾ ض ألعئؼ هللا أل 

 «[4]ىؾسو ألالةضم عئيهطا الصالة ألالسالم

ععظدددا  الطهددد ف سدددئظإ ىظئقدددإ عئدددو  تىاعددد  أل عددد  طاعتددد  ىدددؽ طاعدددإ هللا ألرسدددؾل  ألان ئدددالف  
 .ال م عإ

يتضح لظا ىمثأ إ شةص إ ئئ  إ الطه ف ألطقإ الطه ف ي   ألاعتطاد  عئو ىق رات . عئو المغؼ ىؽ 
 ن  واف ثا   تعارض ىمثأ إ الطه ف، ألتىيم ىؽ ىؾاع  أل ن الطه ف ثان ىصماس عئ   لطؾسعد  

لددد عؾة.ىي  حادطدددإ الةدددالف بيظددد  ألبددديؽ  بظدددا  ال ددد ق  دددؾر الددد اتؼ، لقدددم  الظدددم يؽ  لدددو سئدددب ىدددؽ ا
الطه ف. سال اإلىام الطه ف عئ   السالم  ا رسدالإ لهدني :  ألسد  كثدمتكؼ   كدؼ ثدنئؾا ا ىدؽ الدمحؼ 

ن الحيؽ ىاتؾا  ا هللا شه ا  أل  تؼ ئئف عظهؼ ،  ك  ن اتصال ال يؽ  شّ  ىؽ اتصال الؾال يؽ أل ئؾا
البددؾ ؽ... أل  ددتؼ تعئطددؾن  حىددابا ىكا ددإ ئال ددإ الصدد ي  ألاتصددال  ألسمبدد  ألاىتأا دد  ثع دد    سددا ألسدد  
اشدددمف لكددد  الطدددنىظيؽ بدددحلػ ألئصؾوددداس الوددد ا  ي سددد طا ألسددد  ئصصددد  ال  يدددب الطكدددمم ع ددد  

 .20الط طؾد ألنشارة سؾ إ  ا احا ال عن ل كؾن عئو ألصيمة ىؽ  احا الىم أل حثم الئؾان 

  : الثبات والحدم وحدن رأي خليفة المهجيالمبحث الثالث

ثدددددان لةئ  دددددإ الطهددددد ف  رادة سؾ دددددإ  ؾي  دددددإ ي تأحأحهدددددا ألي تأعأعهدددددا الةظدددددؾ                   
ألالح اث. لق  ثان  س اى   ا ح  كاتد  ىاا  دإ ئارسدإ تد ل عئدو  رادتد  القؾ دإ اليابتدإ، ألحسد ظا  ن 

الطه يدددإ العدد اد القئيئددإ التددا ثددان يؾا ددد  بهددا القاتدد  العددام لقددؾاف الطهددد ف   ددحثم  ددا ب ايددإ ىعددمك
 اددعاف  اددعا هؼ ىددؽ  يددؾل ايتددماك ألىددؽ عدداأل هؼ. أل قددؾل  بددؾ سددئ ؼ  ددا ثتاألدد  الةصددؾىإ  ددا 
ىه يإ ىه ف السؾدان: ألعاام ىؽ ى مراف الةئ  إ  ا  يام الطه ف     ثان يصمف الىدؾر بيقدإ 

                                                           
20
 219ص-396رقم  – 3مجلد –أبو سلٌم اآلثار الكاملة -أنظر المحرر بهذا األمر - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A#cite_note-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A#cite_note-.D8.B3.D9.84.D9.8A.D9.85-4
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و أل دداق ىددع الطهدد ف  ددا ثدد  ىددا يصدد ر أل تدد األل ىعدد   ددا ايىددؾر ألحسددؼ، ألبددالظىع  ن دد  ثددان عئدد
 .21الك يمة

أل ددا   اتتدد  لئطهدد ف، ثددان يقددف عددؽ يطيظدد  ي مسدد  أل ك دد  بظ سدد  ىددؽ ألسددع المودداص. ألتددارة يتقدد م 
عئدا الطهدد ف عئ دد  السددالم ألتظددارة يتددعئم عظدد  ألتدارة يكددؾن ب طيظدد  ألتددارة يكددؾن أل ددطال ، ألاكددحا أل ددا 

األإ روداص لد   دا ر س ثت د  اليطدؽ  محداس شد ي اس حتدو  ئتضدب حالإ ال م   مح الطه ف ألعو
 غئدددب  سددد   ال دددم ق ألالددد م. ألسددد  ثدددان ئئ  تددد  اي  دددم رادددا هللا عظددد  سددداعإ ال دددم  يقدددم  ىدددؽ 
الطه ف عئ   السالم أل   ؾ ىظ  حتو يئص   سط  ألاسط  عئ   السالم ل ك   بظ س ، حتو يؾد لؾ 

يقتدم  ىدؽ الطهد ف حتدو يطدس الي دا  التدا عئدو  ن رواوإ  ت    ؾ الطه ف تقع عئ د .  كدان 
الطهدد ف عئ دد  السددالم ... ألثددان يطددس ط األدد   ن ثا دد  عيئهددا بددمألدة يدد عئؼ ا هددا ىددؽ الظدد ن السدداس  
آئم الئي  ل ؼ الؾس  ح يو عهد  بظدأألل الطظدم . ألاكدحا ي عد   لدو  ن ىدس ط األد  ىدمة  ؾ د   يهدا 

عئ دد  السددالم سدد   ددمح   ددمك راددا هللا عظدد  حددمارة  عئددؼ   هددا حددمارة دم  عشددا ىددؽ  ددمح، ألعئددؼ  ن 
يطسح ال م بي    ئطا تكاطم ال م الظا ل ىؽ ى   الامح  ئح ئئ  إ الطه ف طؾباس ألطمح  عئدو ى د  

  22الامح ألغظا  أل 

أل عئددد  الكمد دددا ا سددداتالس:  ألادددحا ىدددؽ طىددداف سدددي  ا ئئ قدددإ الطهددد ف ألحسدددؽ ر تددد  ال ددداى  ألتددد بيم   دددا 
   23ىؾاطؽ ال م .

 ا ألىؽ ى اسدؽ ئئ  دإ الطهد ف التدا ىظ د  هللا بهدا ىدؽ بديؽ سداتم اآل دام . ألي غدمأل أل قؾل الكمد ا
  هؾ الطنت  ىؽ هللا تعالو... الططظؾح بظؾال ال قات  التا  عاأف الةالت   هطها، .      

 المبحث الرابع: مزايا خليفة المهجي القيادية وأثرها في تحرير الخرطهم:

                                                           
21
 128-م ص2114 –الخرطوم  –م للدراسات مرمز أبو سلٌ -الخصومة فً مهدٌة السودان –دمحم إبراهٌم أبو سلٌم  

22
-ت - 2ط -بٌروت –دار الجٌل  –تحقٌق أبو سلٌم  -سعادة المستهدي بسٌرة اإلمام المهدي –اسماعٌل عبد القادر الكردفانً  - 

 128م ص1982

23
  129ص -مصدر سابق –اسماعٌل عبد القادر الكردفانً 
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ا اس ألكدد  ىعظددو الكئطددإ، ألاددب لئك ددادة ثدد  ىددا يطئددػ ىددؽ رألح أل هدد  ثددان لةئ  ددإ الطهدد ف ق اديدداس ىطتدد 
ألألسدد  لددحلػ  وددىح ساتدد اس ىطتددا اس . حقدد  ىعاددأاف عسددكم إ  اطددع عؾاىدد  تكددؾ ؽ شةصدد إ ىطتددا ة، 

 :24ألىأايا سات اس ألارعاس.  ألتتئةص ىأايا الك ادة العسكم إ  ا اآلتا

  –شجاعة شخصية    –عقلية متزنة      –ضبط متين       –عقيجة راسخة     

  معنهيات عالية.    -قابلية بجنية        –تجريب جيج    

 ا  تظظ   اح  الطأايا  ا ئئ  إ الطه ف  

 / عقيجة رأسخة:1 

 هؾ  ألل ال صار  يطا اس ألطه يإ اإلىام الطه ف ب  تظىع ألد  س د  عهدؾر .  ئدحلػ ادؾ  رسدق ال صدار 
الم سةإ التا د عتد   ن يظئدب الطدؾف  دا ىغا د .  هدؾ عقي ة أل ش اؼ اىظاس ألطاعإ. تئػ العقي ة 

. ألصدد إ عاىددإ 25  تسددب ىكا ددإ ث يددمة لدد ن شدد ة  سابئهددا ألددالؾي  التددام . ألتقدد يؼ الط ددؾرة الظيىددإ لدد 
اغ ئؾا اإليطان ال يظا ل ن الطه ف ألسؾت  العسكم إ. ألىؽ طؼ اإليطان ل ن ئئ  ت  ألالحف ُحغا ألع   

ا ألكدددم الصددد ي  ىدددؽ الظ دددا ودددئو هللا عئ ددد  ألسدددئؼ ألحغدددا  ألل الطصددد سيؽ ألارتقدددو  لدددو ىكدددان  بددد
. اىتا  ئئ  إ الطه ف عئو  سما   بتقطص  رألح ال عؾة الطه يإ ألرألح اإلسالم ىدؽ أل هد  26ألةال ت 

    القاام الةال ، ىظح  ن آىؽ ألالطه يإ.

 ضبط متين:  

بيقددإ ألحسددؼ ألبددالظىع  ددا ثدد  ىددا يصدد ر أل تدد األل ىعدد   ددا   ددان ئئ  ددإ الطهدد ف يصددمف اإلىددؾر 
 الىؾر الك يمة. 

عئدو ال دمس الطدحثؾر   ا  ألدا أللطدا ثدان ألسد  الئقدا  ثدان الطهد ف عئ د  السدالم را ىداس  عقلية متزنة:
 ظئى  ئئ  ت  ال  م  ن يظأل ىظ   عراد  ن يظأل ،  قدال ألعدض ال اادم ؽ ىدؽ الود ا  ي تظدأل 

ىظددم ألطدديؽ ألعئطدد ،  ددعأللو  ن تكددؾن عئددو ال ددمس،  ظددأل عئ دد  السددالم ىددؽ يددا سددي ف لن الؾسدد  
                                                           

24
 كاب خاص بالجٌش.– 21ص – 4مج –العراقً  مطبعة الجٌش–فوج المشاة فً المعركة –التعبٌة  - 

25
 57-ص –المهدٌة فً السودان  –هولت  - 

26
 226-ص–الخصومة فً مهدٌة السودان  –دمحم إبراهٌم أبو سلٌم - 
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ال مس ثطا طئب ئئ  ت  ال  م  ساعإ  أألل  ىؽ ال مس  ت  رواودإ ىدؽ العد أل  ضدمب  ال دمس 
الطحثؾر حتو ألسع عئو الرض.  تعاب  ط ع ال اام ؽ ىؽ تؾ ي  ئئ  دإ الطهد ف عئ د  السدالم 

، ألعئطدددؾا  ن  ط دددع   عالددد  ىن ددد ة ىدددؽ هللا، ألث دددق ي تكدددؾن سدددي  ا الةئ  دددإ ع ددد هللا رادددا هللا عظددد 
ألاشتهم ألالد  ع د هللا بديؽ التعاي دإ بتقدؾا  ألىدا ل يد  ىدؽ  27  عال  راا هللا عظ  ىؾا قإ الصؾا ... 

ىؾلىدددإ   يعتقددد ألا ي ددد    ددد  عئددد ؼ ألالىيدددب  ألىدددؽ طدددؼ ثا ددد  الق يئدددإ تعتطددد  عئدددا تظ ناتددد  عظددد  الك دددام 
ئ ، ألبعد   غدم . ألاكدحا ثدان ئئ  دإ الطهد ف، عئدو ر احد  عقد  . ألاح  ىؽ ر اح  عق28ألالىأألاف

 ألبع  الظغم. 

 شجاعة شخصية:  

 كدددان ئئ  دددإ الطهددد ف يقتدددم  ىدددؽ الطهددد ف حتدددو يطدددس الي دددا  التدددا عئدددو الطهددد ف عئ ددد           
السالم ... ألثان يطدس ط األد   ن ثا د  عيئهدا بدمألدة يد عئؼ ا هدا ىدؽ الظد ن السداس  آئدم الئيد  ل دؼ 

يو عه  بظأألل الطظم . ألاكدحا ي عد   لدو  ن ىدس ط األد  ىدمة  ؾ د   يهدا حدمارة  عئدؼ   هدا الؾس  ح 
حمارة دم  عشا ىؽ  مح، ألعئؼ  ن عئ   السالم س   مح   مك راا هللا عظ  يطسح ال م بي    ئطا 

  29تكاطم ال م الظا ل ىؽ ى   الامح  ئح ئئ  إ الطه ف طؾباس ألطمح  عئو ى   الامح ألغظا  أل 

الكمد دددا ا سددداتالس:  ألادددحا ىدددؽ طىددداف سدددي  ا ئئ قدددإ الطهددد ف ألحسدددؽ ر تددد  ال ددداى  ألتددد بيم   دددا أل عئددد  
   30ىؾاطؽ ال م .

أل قؾل الكمد ا ا ألىؽ ى اسدؽ ئئ  دإ الطهد ف التدا ىظ د  هللا بهدا ىدؽ بديؽ سداتم اآل دام . ألي غدمأل 
  .  هؾ الطنت  ىؽ هللا تعالو... الططظؾح بظؾال ال قات  التا  عاأف الةالت   هطها

 قابلية بجنية: 

                                                           
27
 128 -ص–دمحم إبراهٌم أبو سلٌم _ سعادة المستهدي بسٌرة اإلمام المهدي - 

28
 58-ص –المهدٌة فً السودان  –هولت  - 

29
 128ص –تحقٌق أبو سلٌم  -سعادة المستهدي بسٌرة اإلمام المهدي –اسماعٌل عبد القادر الكردفانً  - 

30
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 ق  ثان الةئ  إ ع   هللا التعاي ا  ارسا ىىؾارا يظئع  ا  حؾال سؾى  ألىهاألا أل عئح تظ يح  
 حكام القا ؾن ألك  شااعإ أل  صاف ألىظتصم لئ   ألي يعبا  ا  صمة ال   ألي يةاف  ا الظاس 

 (.31ما ....بلؾىإ يتؼ ، ألثحلػ يمد الغئؼ لائ  ألاؾ ىاع ا كلػ ثان ر ال ألطظ ا ألىياب
  

  معنهيات عالية:

  ق ثان ئئ  إ الطه ف أل يؾش  حيؽ دئؾل الةمطؾم ألاؼ يطضدؾن ألكد  ألسدالإ ألىعظؾ داف عال دإ 
ل طضدددؾا  لدددو عددد ألاؼ ألنيطدددا هؼ ألسددديؾ هؼ ألادددؼ يؾا هدددؾا السدددالح الظدددارف ألتقت طدددؾن عئدددو العددد أل، ي 

ىددؽ دئددؾل الةمطددؾم.  يهددابهؼ ىددؽ ي طدد  السددالح الظددارف ،  يطددظعهؼ الطصدديم الددحف يصددظ ىؾن ألدد 
ألتهدددابهؼ حتدددو ال ددد اطيؽ الدددحيؽ ثدددا ؾا ىدددع العددد أل. ألثددد  ر يدددإ  ن لدددؼ يكدددؽ ىعهدددا ىئدددػ، يكدددؽ ىعهدددا 
شددد ظان. أل دددحثم  بدددؾ سدددئ ؼ  دددا اآلطدددار الكاىئدددإ لئطهددد ف: با تطددداك ال ددد اطيؽ يقؾلدددؾن ثدددان    دددظا 

ظع عئيظا    ظا أللؾي  ن ع  هللا أل  ماس ل  أللؾ ثان ألالىش ألالطكم ألالة اك ألالكح .  عتو الطه ف  ق
لؾ ثان احا اإلعتقداد  دا ئئ  دإ الطهد ف ألىدض الظغدم  32الةئ  إ غيم  لكظا  ا   ا الطه يإ دئؾيس(

عؽ و إ احا الكالم  أل اىكا يت . احا ي ل عئو شةص إ  ئمن لةئ  إ الطه يدإ ألادحا لطدؽ يعدمف 
 33َ  َعَئْ ُكْؼ ِ َعَطُ  َعاِاَمةس أَلَباِطَظإس  الظعؼ الىاطظإ يقؾل تعالو :  أَلَ ْسىَ 

لقدد  تددؾلو ئئ  ددإ الطهدد ف الك ددادة الكاىئددإ لئطعددارك الك ددمن  ددا الطه يددإ.  هددؾ ىددؽ  ألددا ألإلددو        
ت م ددم الةمطددؾم ثددان القاتدد  العددام لقددؾاف الطهدد ف عئ دد  السددالم. ألثا دد  لدد   ىقم تدد   ددا ال ددمأل ، 

  احإ عقئ   ا الئ غاف الصعىإ. ئئظغم لطؾاس    ا  طظا  الطعارك ألر 

 

 

 

                                                           
 ( ال ثتؾرة ي ف ان  ىيظإ يا ا، تم طإ ال ثتؾر ىكو أل يم ىصظ و، الةئ  إ ع   هللا التعاي ا ح ات  ألس است   31

32
 182ص  - 3مجلد –اآلثار الكاملة  -أبو سلٌم  -- 

33
 21آٌة  –سورة لقمان  - 
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 الخاتمة:

 أواًل: النتائج:

  قدددددد  ثددددددان الةئ  ددددددإ ع دددددد  هللا التعاي ددددددا الددددددا  ا ددددددب عغدددددد ؼ ىددددددؽ عئددددددؾم الدددددد يؽ أل  عالدددددد         
ألثان  ارسا ىىؾارا يظئع  ا  حؾال سؾى  ألىهاألا أل عئح تظ يح  حكام القا ؾن ألكد  شدااعإ أل  صداف 

  ا  صمة ال   ألي يةاف  ا الظاس لؾىإ يتؼ ،   ألىظتغم لئ   ألي يعبا

ىكا إ ئئ  إ الطه فبع  هللا التعاي ا(  ألي  : التقا ألط ط   حط  الطه ف. ألو إ ألال   ألعن ي تطدا 
اإلئددا  بدديؽ ع دد  هللا –ى ددارثت   ددا بظددا  اددم ح ال دد ق القمشددا ألد الددأ ؽ  – لددو ألعددض الط دداتق 

 التعات ابئئ  إ الطه ف(.التعات ا ألعئا ، طؼ تمسا ع  هللا 

ألشةص إ ئئ  إ الطه ف ألالتا ىؽ سطاتها ال سؼ ألتصمف الةئ  إ الىؾر بيقإ. ألطىاف ئئ  دإ     
الطه ف أل سؽ ر ت . ألىؽ طدؼ دعدؼ ئئ  دإ الطهد ف لئد عؾة الطه يدإ. تدماأل  الةئ  دإ ألالطهد ف ألااتطدام 

 الطه ف أل .

رة شدنألن الدىالد ألالعىداد هؾ يقدؾل  دو ىظ دؾر  العدام الةئ  إ ع   هللا ألاعتىارة ئئ  تإ أل اتى   دو ادا  
عؽ ىقام الةئ  إ ع  هللا ا  ب ئيئ إ الص ي  ألالطقئ  ألقالت  الص ق ألالتص ي ( طؼ يقؾل ا  ب ئئ  إ 
الةئ ا  ألاىيدم  د ش الطه يدإ( ىدؽ الؾاادح  ن ال دظم ايألل ي ديؽ الطأايدا ال ةصد إ ثكؾ د  ئئ  دإ 

م اليدددا و  ي ددديؽ ألع  تددد   دددو التظغددد ؼ ايدارن ألال مبدددو، ألودددادساس ألىصددد سا لددد  ىدددؽ حيدددو  ن ال دددظ
ألالظصدؾص التددو ت دديم ألطقددام الةئ  دإ ع دد  هللا ثييددمة ألىتعدد دة ألادو تعددالج ىؾاددؾك الةئ  ددإ ألصدد ت  
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 كا دد  لدد  ىؾاس دد  الاهاديددإ العغ طددإ أل  اتيتدد  ليىددام  .ىسدداع  الطهدد ن أل دد   ال طظددو ألئئ  تدد  ايألل
   م الةمطؾم.ىطا ا عكس  طم كلػ  ا ت م  ،الطه ف

 ثانيًا: التهصيات: 

ي ب  ىؽ العط  عئو اعادة سما ة تار ق اليؾرة الطه يإ ألطا يتؾا   ألالح اث  ا اح  ايلف إ.. لكدا 
يتؼ تؾوي  اح  الطادة اليمة ىؽ حيو ال كم ألايب اك لأل  ال الالحقإ ل هدؼ حك قدإ ادح  اليدؾرة التدا 

هدددا الغئدددؼ ألال سددداد بددديؽ الظددداس ىدددؽ س ددد  ايسدددتعطار  ا ددد  تغددداامة أل ددد  ألحك قدددإ ئدددالل  تدددمة  اك  ي
  الى  ض.

 المصادر والمراجع:  

  أليس: القمآن الكم ؼ.

 1ج–اام إ 1319 بمال ؼ  ؾ ف, السؾدان يؽ ي ف غمدألن ألثت ظم, طىعإ القاامة ,  -1

الةئ  دإ ع د  هللا التعاي دا  ال ثتؾرة ي ف دان  ىيظدإ يدا ا، تم طدإ الد ثتؾر ىكدو أل ديم ىصدظ و، -2
 ح ات  ألس است  

 م 1992-ف  –بيمألف   -دار الاي   –أل ؾث  ا تار ق السؾدان  - بؾ  سئ ؼ -3

  3م ج1967 -بيمألف –دار اليقا إ – ىماي إ ألتار ق السؾدان  – عؾم شقيم - 4

 م1981ف –ل ظان –بيمألف  – بؾ سئ ؼ ال مثإ ال كم إ  ا الطه يإ _  دار الاي  - 5

 دار الؾطات  القؾى إ الةمطؾم           -2ج-ال يؾااف الؾا  إ بىةظؾط(–الطسئطا - 6

باإلتحاراف( ئظا  ىؽ الطهد ف  لدو عاىئد   دا ثمد دان_ دار الؾطدات   -2ىظ ؾراف الطه يإ ج- 7
 8/3/19ىه يإ 

 بحضمة   ؾ إ تعمض  يها الطه ف لطؾاا ع  ىةتئ إ، 8/1/2ىه يإ  - 8

 -396رسؼ  – 3ىائ  – بؾ سئ ؼ اآلطار الكاىئإ -ا الىم  غم الط مر بهح - 9

 الةمطؾم  –ىمىأ  بؾ سئ ؼ لئ راساف  -الةصؾىإ  ا ىه يإ السؾدان –   بمال ؼ  بؾ سئ ؼ  -10
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ت قيد   بدؾ سدئ ؼ  -سعادة الطسته ف ألسيمة اإلىام الطه ف –اسطاعي  ع   القادر الكمد ا ا  - 11
 م 1982-ف - 2ط -بيمألف –دار الاي   –

 ىظىعإ الا ش العماسا . ثا  ئاص ألالا ش.– ؾج الط اة  ا الطعمثإ –التع  إ  --12

    بمال ؼ  بؾ سئ ؼ _ سعادة الطسته ف ألسيمة اإلىام الطه ف--13

ال ثتؾرة ي ف ان  ىيظإ يا ا، تم طإ ال ثتؾر ىكو أل يم ىصظ و، الةئ  إ ع د  هللا التعاي دا -14
 ح ات  ألس است  

 م1991ف-3ج -دار  اىعإ الةمطؾم لئظ م –اآلطار الكاىئإ  -سئ ؼ   بؾ ---15

 م الع د 2012يؾ يؾ  27و   إ  لؾان الربعا   -16

 

  

 

 

 

  

 


