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 دور الخليفة دمحم شريف في فتح الخرطىم

 مفيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    الخ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

 همقدم

فيي قههيا  ام في التاريخ الدػدان  الحي اجعفلها دور ه هتشاولت هحه الجراسة الحجيث  شخرية تاريخية مهس
واليحيغ تتبيػا هشهيا فيي جػاليت السذيخقة تحريار وفيت    قبل معاصيخيها والسيخرن غ وليع سعايذ ال اتيت اءفتيخا 

ميغ  اءنيخيغ وي يخم ميغ ال تياا  بيالخيع  ذتخا سساه ل ال خ دفالي بالسه الخلفا الخخشػم اشاروا لها فهط تسا 
ان فت  الخخشػم تع بػاسصه الخاسة الحسخا  التي  اوتل لها فت  الخخشػم ومرخ ، وتاليت هيحه الذخريية هيي 

 اتشييياول هيييح هيييي شخريييية الخليفييية م شيييخي  قاميييج ، وقيييجاء   خخشيييػماألهليييق لهيييػاا فيييت  الخريييية الها يييج ش
اتيه ميغ هشياك اليي وتتبي  قي البحث  الحجيث هغ شخرية م شخي  بيغ قاميج ذليظ الفتيي اليحي وليج فيي لبيت

ي ه غ  ديشييالييحي الهدييع الييي شيي اتييه لييع اءا  الخوقييي ، وتعليسييهالجديييخم  ابييا ،والييخ الب  يية هلييي قيالخخشييػم و 
في الجهاد وهػ ابغ هذخ سشػاا ، وتجلي شخر ته وشبعه الهػي الحاد الصي  الحي قياده فيي  دور ،هداخي 

 ومعختة شياان وهػ في الخابعة هذخ وق ل اله   اءبيسودور البارز في فت الحسخا  الخاسةقجيخ إلي ر اسة 

ع دوره في ههج الخليفة وما اإلمام السهجي لام في فت  الخخشػم ،وبعج الفت  في قيقاتل هاذ ودور اءساسي 
قايع الخليفية تسيا ييخي للهزيا  هليي  لييذ  تعس له مغ جػر وسجغ واهاله بالخقع مغ اله قج ليار ليػرم ميخع

تعيخض  في تيخري  وميا امافة لحلظ دورم الػششي  للبعس إ لسا شار ألسباا  هجيج سشعخض دانل البحث ،
استذيهاده بصيم ميغ ابصيال السهجسية والتهيال اليي قييام الخليػد وهيي ميا  اليي وادي قلفيا له بعج تيخري ميغ الشفيي

 الفردوس مثواهوجعل رحمه هللا  ب غ الثامشة والعذخيغ والثمل غ مغ هسخه .

 ث :مشكلة ال ح
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 :. ال حث  أهميه

 الباقثة ان لهحا البحث اهسية  تبخي لعجم اسباا : تخي 

ادسة هداخيه اُهسلت مغ ال ث خيغ بهرج يخيه وادارية ، قيػالت شخرية تار سعسل هلي اماشة اللثام هشج ج -1
 بغ خ قرج .  وا

 .الذاابه الدا خ ،  تجخهت تأس الطلع مخاا هجيجه ججرانشخرية  -2

 . هوم ت ابه قيهالزػ  هلي شخرية مه الغا  -3

 هداف البحث:أ

ف هحا البحث لعخض جػالت شخرية م شخي  الهادسة وهداخية السحش ة والتي اتهست بالجهل مي  الهيا  يهج
هلييي العلسييا  ، هيييخض دوره صييشي  اإلمييام السهييجي السخبيييي اءول ف ييي  سعيي غ اإلميييام السهييجي  نليفيية جاهيييل 

 الحسخا   .والتي تان دوره ف ها اساس ألله ر يذ قػاا الخاسة  ابا إلي الخخشػم مغالجهادي 

 حدود البحث:

  1899 -1871يشحرخ  في الفتخم ما ب غ 

 (  ي)استشباش يالسشهج تاريخي وصف

 فيها الصبي ة التي عاشالبيئ

 مغ لمث جدر ن العخض والتي تت ػ  ولج م شخي  في لبت بالهخا مغ دلهم 

رمليييه    ذاا تثبييان صييحخاويههييا الرييبي وهييي عبيياره هييغ مشصهييه خافي والتييي ولييج ف اءشيي‘ }آا تختييي ،مييخار 
الييحرم    ، قل ييل مييغسييخ ، الهوالخزيي وتييدر   هلييي مييفاف الش ييل اشييجار الشخ ييل سذييفها الش ييل ويعبييخ شييمءتها 

   اسيه هجخها اهلها وم  ذلظ وصلت  إل ها اسخم م شخي  ولتجه لطخوف السشصهة اله

 :. الصبي منها نحدراالشجرة التي  األسرة أو
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وميخا بسريخ  مػي في العهج اء ُهخفت باألشخاف هاجخاا مغ شبه الجديخم العخبية مغ اسخمالحجر م شخي  
ها السهيام فيي لبيت ت جشػبيا  ق يث اسيتهخ هاميا ليع تشحي هذيخيغ ة(ججم لجع اليجيغ  بياا اليػزيخ )الهلعيق ث قاع 

ألهييل   بتعليييع الهييخانالهييخان ، ال ييخم ال ييياض ، إبييػا  الزيي ػف وهسييل معطييع افخادهييا  وقفييع ،واشييتهخا بييالعلع 
وناصيية جييجم قييا  شييخي  ودهلييي الييحي لييدل هليييه الشيياس  مييغ تييل قييجا  السشصهيية وتييالػا اصييحاا نييموي 

 وصػاا وقج هسل والجه برشاهة الدػاقي .

 طفولة المبكرة :.الو  ةميالد والنشأال

  وذتيخ اسيحدمحم م الخليفية  م1868لبيت جدييخم مييمده بذلفيػ ذتيخ هريست  باإلميام السهيجي :  هالسيمد وصلت
ت م وامه ام الحد غ بشت شيس في قزغ والجه قامج م وراق م 1871غ ان ميمده م قدشخي  وقخشي 

 .   هبجهللا ود فحل والج اءمام )هسه (اقسج م هبج الرادق قا  شخي  وججته ألبيه شػه بشت فحل  شقيهة 

وهيػ رميي  ليحلظ ليع سذيعخ بفهيج  هامي فيامبعيج و تيه  قاميت بتخبخبي في  قزغ نالتيه صي ية بشيت مدميل والتيي ت
اهليه اليحيغ هياجخوا إليي الػسيط  غاقت لفده للبحيث  هيتم تسا سعتسج  البعس هشجما يبلغ الدابعة مغ هسخه األ

 وت بيجصيحخا  ب ػميه  الخخشػم هشج شخييدمحم الستجه إلي ةم  الهافل همػسي  الحي صحب ود هصهخ  بخفهة فخخ 
 .متاهت الدخي والخاقة لهارا  و راهت م

 أثر ال يئة  لي الص ي :.

التحسيل ، الريبخ هليق هيجرم والللب  ة الرحخاوية اليخ تب يخ فيي ت يػيغ الريبي الجديسالي ق يث الديبته الهيػم ، 
، والتسدييظ  اإلرادمقييػم تهييػم الذخرييية الشاتجيية هييغ القيادسيية  قييت السغييامخم والتجييارا ، إلييي جالييت الرييفااو 

الخخشػم ( الجييخام، الرييجق ، شييجم الترييسيع  الييحي سرييل إلييي بيي جييجقشييا  ابييه )اسييتصا   قشييا  اءنييخيغي واابييالخ 
 ، ال خم . الدهج و درجه العشاد ، الصب  الحاد ،اللصف

 قامج شخي    شػا  ودال هشه ابػ قخون بجلسا ق

 مغ الخخي   الجي   ال فػ

 في الحػية مخ وفي الب ت لصي   
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  )الفخدوسي(لتتسا في ضله الػري  

 ب الروحي :.الصبي واأل

ليييدل فيييي السهيييخن بيييالخخشػم هشيييج ججتيييه ذلفيييػ وال خدفيييالي ان م شيييخي   ذتيييخ  م شيييخي  فيييي الخخشيييػم وابيييا 
ييخم  ابيا مايث فتيخم قري خم بذيهاوم د هللا للج فاشسة بشت فحل هسية اإلميام السهيجي بعيج ان هليع بخق يل ابشيا  هبيج

فذيل بديت اليه تيان سهيحف التخاليت  ول شيهالليسيػن "   بيي "   التجيارمقاوليت ججتية ادناليه فيي سيلظ ‘ اءشفال 
فيي ابيا وجيج اءميان والعليع   لػهبوالحيغ  اسيته ابا  الجديخمجه في جإلي ابشا   هلي ضهخ وابػر لحجاره  فأرسلته 

 لييه قسييج وقييام هلييي تخب تييه وتعليسييه هييغ شخيييدمحم الهييجرم الحدييشه ، والخلييػم واجييخي شيييخ م ا هق ييث اقتزييشه هسيي
با  يج السهجي في الخلػم التي افتتحها  في ا تعليسه هلي جل هلي صغخ سشه )الدابعة ( بجا  يهسلية الختان مسا 

فيي لفيذ  صيب  ليه ماياناميخه لريجسهه الحسييع هليي ودقليػ واليحي ال خدفيان تيخك  يوهشجما نخ  للدياقة اءول
يج  ق غ  هلهع هغ شخيدمحم التلم قدغ ان تعليسه ت  يوذتخ قخش الربي  فيسا بعج سػف تشاول ذلظ ءقها  ..

ليه  هتهج ان لهحا الدبت لع لجيجا الخط و ا م دترف بخ اخ و نآوشيخ هلي  ودقلػ (  تسا ذتخلا و يسهجمام الاإل
الثيالي  ي هبيج اليخقسغ  الشجيػمي ، اميا الذيدمحم يجالالس هغ شخيدمحم الها ج تيأباا ورسا ل فهج تالت الخسالة تنصا

اد هيجي هلييه لسيا وجيجه فييه ميغ صيفاا واسيتعجسبه هبج الخقسغ الشجػمي  ورتد اءمام ال وتلامغ التعليع فهج 
خب غ هيوالس  ناحبه معيه والح يخ صاءبيغ البيار ألبييه واليحي اصي ةخافهيمام السهيجي  مللتعلع وضل الربي مخافها  لإل

 . الذيخ الهخشي ود الديغ (  قبةلبشا  

  دوره الجهادي

الد ج هللا بغ  امثال هبج الذيخ الهخشي ود الديغ ةقب تذ ج ب غ مشه الشا يبالجهػم الدخية للهخ  يبجا اإلمام السهج 
صييب  لييه دور أف غ }اهييل الييجهػم الدييخية  بيي ف ييان مييغ األوا ييل السج  الرييبي م شييخي و هلييي ود قلييػ  م ،

 سخ لهع السهجي بها .اشخاص الحيغ الجهػم ، وتان نلفه الػصل ب غ اإلمام السهجي واألوام  في 

 فهج شاف معه مشاشدمحم تخدفان .   الجهػم الجهخية  ا ءزم اإلمام في الدياقة الثالية }تس    

هلييي يييج األمييام السهييجي  الهييخان تعلييعسيييمد الثييالي للعيي غ ق ييث الن الجديييخم ابييا هييي أولخييخ  مييغ هييحا الفرييل بيي
 وفشػن الحخا  هلي  يج هبج الخقسغ الشجػمي واصب  جشجي  مغ جشػد السهجسة .
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 الفصل الثاني 

 دور دمحم شريف الجهادي 

الثييػرم السهجسيية فهييج شييارك فييي ابييا وهييػ ابييغ هذييخم اهييػام تحييت )راسييه م  ةلعييت الرييبي  دورا  هامييا  فييي معادليي
 قساسة اءسخ .  وتختد دورم في قساسة  ضهخ، اءشخاف هلي السخن والفجا ،  اءم غ(

 .صغخ سشه -1

 . الهتال دانل السعختة الخبخم في تي ية الج ػش والتداامخاقبه تحختاا    -2

 في قخا الفجار وتان دور جس  الش ل .  ل صلي هللا هليه وسلع هشجما اشتخكاءقتجا  بالخسػ  -3

  . هومهاراتل مػاهبه هص -4

او  وبعيج السعختية  ب يػم غميغ اءشفيال  رارههسلحساسه الذجيج وصمبه هػده فهج تان مشح الرغخ سهلت مغ 
            ب غ   :.بلد قخر السهجي الهجخم الي الهجيخ ةلمل

 . } هليه ال فار الخشاق }هشجما م دمحم السجيشة –صلي هليه هشجما هاجخ  مغ ماة ي بالشب تجا اءقن جدي -1

اذػفه ء ترل  للخصة الخفاهة التيي سيار ممتشاول يج الحاػمة  و  ابا فيمشصهة الجديخم  –سبت هداخي  -2
 هل ها اإلمام .

 اقام لطام اقترادي }ب يت السيال   هدياخي  تهدييع الج يػشالترػر اءداري والعداخي وفي قجيخ بجا السهجي 
هللا هشييج الخاسيية بيػباخ الرييجيدمحم رمييي ا بييغ الديي ج م نليفييةفجعييل الخليفية هبييج هللا الخلفييا   غ اليي الخاسيياا وتعيي

 الدرقا      }قبا ل الغخا   

 ) م شخي  قامج(ف نليفة ال خاراالخاسة الحسخا  }ابشا  الش ل اءشخ 

 يع وتشاله  هلي ودقلػدغالخاسة الخزخا  }

 ان بغ هفان م بغ الدشػسي نليفة  هثس اخ اإلمام سة اءمام السهجي  م بغار البيزا  } الخاسة

 اسباا :. ملعج سشه وذلظ لخاب  ريع صغخا الخليفة جي ه غ م شخي اإلمام السه  ان والسمقع 

 يتخدد في اقتحام الرعاا .  اهة  فهج تان ء يهاا  السػا  وءجصفة الذ  -1

 ، رقه الذسا ل م  قجم للصب  .وللجخا م  الفراقة  -2

 خ ل.لألسلحة ورتػا ال  هستخجاماهة في االبخ  -3
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 مغ اءوا ل في الجهػم )اهل  الجهػم الدخية( . -4

بيية واليتعلع    اإلميام السهيجي فيي التخ يشه وسيلع فيي تهخبييه لعليي ف يان هيػ صيبيالشبي  صيلي هللا  هليي سشا  يت -5
 ج صهخه . فيسا بع

 شريف وفتح الابيض :.  دمحم

  التشف ح ، فهج  تان الشياة وسخههجم التدود  هوفت  اءبيس تسا تهجم  هشلعت الربي دور وام  في قرار 
ن تسا سهػلػن  فسا تان مشه اء ا راسعخفة انبار  الثػ اءتخاك  ألنحه  اس خا لقػله  هجد تب خ مغ  تفشػافه ال

هلييي  عييهالسػقييف وهيياد وم قلجلييا قدييارا   قتييشييا  وي سس هنييح سزييخا بديييفاالة و   ضهييخ قرييماهييت  اسييخ   فييي
إلييه قيج قيجث ، وفيي  ػسريب ي مياسيخور  وقبصيه لألميام اليحي  ييخ  الي  اإلمام سالسا ف ان ذلظ مريجر ودقلػ

ش غ )قدييغ ، فييذ ال ييػم  جسيي  السهييخب غ ونلفييا  وزوجييه بشتييه ال بييخن زيشييت  والتييي  الجبييت لييه الحدييلمدييا   
وتييان م  شييخي  مييغ اوا ييل واسييتسخ الحرييار لسييجم اربعيية اشييهخ  - ام ال ييخام  وام تلثييػم (   غ ، اءميي غقديي 
ألميام السهيجي  اهبجهللا  شه دمحم  لهػاا السهجي بعج استذهاد م ورسسي  ومبلغ  نل غ لها ولس  دورم تشاشدمحماالج

 . وتػزي  قػاا  الخاسة البيزا    لبقية الخاساا 

 :.معركة شيكان 

ومخاسيلي  الريحف  بحت ف هيا ال خامية البخيصاليية هليي رميال الديػدان مسثلية  فيي هايذ ذهي السعختة  التي 
بعس  باله شجاهة  لادره وذتخ ال سزا  بجور اساسي  وا تةشارك  م شخي   في هحه السعخ البخيصالية، وقج 

شيي  السيا ييجل بة في ضهخه وان دل هيحا  هليي بحخ  هصابابعج الهديسة فتابعه و   خارقتل  هاذ الحي قاول الف
 . اربعه هذخ هاما   داكاستخجام اءسلحة وتان هغ هسخه ال  هلي بارهته في

 -: الفصل الثالث

 دور دمحم شريف في افتح الخرطىم

ع تل السشاشدمحم  يخا الدػدان تخدفان ، دارفػر باإلمافة اليي بحيخ تراراا  اإلمام  هلي  اءتخاك ومبعج ال
هييجاد الخصيط والت تييظ اءداري الحخبيي  العديياخي إب لفيت  الخخشيػم  فهياملسهيجي الدقييف الغيدال ، قيخر اإلميام ا

 في هجم محاور 
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 . ل هدل الخخشػم  هغ العالع الخارجي وقص   اءترال بػاسصه هثسان دقشه ، م الخ خالسحػر اءو  -1

 .ارسال العلسا  والسذاسخ لسحاصخم الخخشػم  -2

 هل الجديخم .ا هغ شخيدمحم  فمهقجد تػف خ الصعام واأل -3

فت  الخخشػم للخاسة الحسخا   بقييادم م شيخي  الها يج األهليق للهيػاا  فبيجا بأرسيال قيادم الخاسية  ةاوتل مهس -4
 الحسخا  الي الخخشػم .

م هثسييان ابييػ قخجييه  الييحي لقبيية بييأم خ البييخيغ والبحييخيغ  هبييج الييخقسغ الشجييػمي ام ييخ امييخا  السهييجي  والييحي  
لييع تحييخك الها ييج األهلييق لهييػاا الفييت  م شييخي  بييغ قامييج والييحي تييان نلفيية  ييية بييخي اقاييع الحرييار مييغ لاق

 .للػصل ب غ اإلمام

لفا  في ابػ سعج لع هبخوا الش ل خالالشاشدمحم الخسسي لهػاا الفت   لدل  اإلمام السهجي و  والهػاا امافه الي اله
،والها يييج  الحريييار بػسييصة الهييادم اقاييامشيييجخم محػبييظ ، فييتع الييت الجسػعيييه وتدليييػا  بييالهخا مييغ سديياهجم مخ ب

 قميا قالحريار قتي  فأقاستالس خان الشجػمي )الخاسة الحسخا  ( والتي قجد لها فت  الخخشػم لع فت  مرخ  
ألسيباا  اخ لتطار  قسلة اءلهياذ التيي تيأنا ورق الذجخ ، ويخدون فيو  ال ما و  خ الحس اللػ االحال بالشاس و 

وهشييجما ميياق الحييال باهييل الخخشييػم قييام يييخدون  بأرسييال الشدييا  واءشفييال   – هاحتخ ليي ال اآلن مجييهجيييجم  ء
والزعفا  الي اإلمام السهجي  الحي الخمهع ، وفي جالت اءنخ بعيج جيجال اسيتسخ لملية اشيهخ  ارسيلت قسلية 

 ونيييخ  ‘ دا يييع  هيييادعال الي ههيييج مجليييذ الذيييػر واليييحي  تيييان فيييي قييياءلهييياذ ، وهشيييجما   هليييع بهيييا اإلميييام السهيييج
 فيقسلة  اءلهاذ  بقيادم  مػسي ود قلػ ول غ استذهج تل مغ ف ها  ش  س خلسجلذ بأرسال قسلة  لعخقلة وما

قا يج  الفخقية وضليت الحسلية فيي تهيجم    ػارن خي بقييادم  الشيػر هشهيخه فهتيل اسيتشابي شل  ، لع ارسلت قسلية  اني
 .بقيادم ولدلي

 شيحح ليقق اليحي قفيخه اءلجل يد وهسيل همبيالي بالخشيج ي يخ  الهجيػم بيجواميخ ب تهجم الها يج األهليق لهيػاا اوهش
 1885يشايخ  26تطهخ في  الشرخ ش خاتبا الهسع في اوءد البلج  فالجفعػا تالد ل السشهسخ دانل الخخشػم وبج

،  الزيييخيخ ، م الديييهااءمييي غ  وقيييج اميييخ اإلميييام  السهيييجي بعيييجم التعيييخض للعلسيييا  } امثيييال الذييييخ  م وسيييبدمحم
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بالخسيػل صيلي هللا  هلييه وسيلع  هشيجما دنيل  ماية   اقتيجا قيػم ذلل (  وهديد  بخيصاليا }يخدون  )الخمػا هدييد
 ،مشترخا  

تػصيياا وبيخيع ميغ  " بيياهخ "ا ييخي اليبعس فيجا  ولييذ تسي  وتحلظ دهػته إلسمم  وارساله داعية  بخيصاليا 
اله قج قتل بدبت مهاومته . فاضهخ الها ج األهلق  م شخي   اشيج  السهجي الست خرم للحفاظ يلي يخدون  اء

اقسج هبج اءسف ،  وهشجما  قجم له راس  يخدون قاول معخفة الهاتل ف ػن لجشه مغ السهجم  اقسج شػقي    
ييجوره إليي  قديغ ول يغ ليع تريل لتيجية فارسيل اليخاس إليي اقسيج سيليسان واليحي ارسيله ال خيع ، هبج الهادر ود 

 مام السهجي فامخ بجفشه .اإل

 دمحم شريف في الخرطوم :.

تهييجسع الشرييا    الشفييػس ، ع وبييالخيع مشييجور السهييجي  فييي تييخويسبعييج الفييت  ت ابييل الييبعس هلييي لهييت الغشييا 
لييػ فييي الغشييا ع ، لييع هيي غ  م شييخي   الغحاا الييجليا فاصييجر مشذييػر بحييحر فيييه مييغ الصسيي  و لييوم  وامييخهع بتييخك

اإلسيممية فهيام بهيحا اليجور   الذيخيعة ألقايامقتيي  ييتع تػزيعهيا وفيدمحم  السشهػبية الغشا ع ء هادهريع صغخ سشه 
الييبعس الييه تشييازل هييغ ا ع إلصييما اقييػال رايتييه ويييخ هييغ لريي به فييي الغشييه تشييازل هييجوقييحم ، ولد  باييل ججسيية

بتػزييي  الغشييا ع وفييدمحم  تسييا ان  اإلمييام امييخ الييه قييدمحم ء سساشييه اقييف هلييي هييحا باهتبييارلريي ت قػاتييه ول ييغ ء او 
 الذخيعة .

خلفيا  البت اءمغ  بالخخشػم ، بعجها هبخ اإلمام السهجي و توضل محل استذار ه ل ل صغ خه وتب خ قتي اس
ذيخق ومسيا الذسال  ال ل ممزما  للسهجي وساان في الجد سعج لع سار الي وسط ام درمان  وض يالي اب الشهخ

 ل السهييجي  لثهييةغ قييال الخسييذ الييحي سرييخف مشييه  هلييي آميي غ لبيي ه شيية اءمييام ايييجل هلييي هلييػ ماالتييه فهييج 
 . ال ب خم فيه  ولحاجه ب ت السال  لخجل مثله السهجي

 . اجله امخه  بتجه ده إلي مثػاه اءن خ  وقج فعل ذلظ ت اإلمام  الذجيج له هشجما شعخ بجلػولح 

 دمحم شريف في عهد الخليفة :.
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فهيجم الخليفية   يجبي غ السهجسية  ول يغ اءسيج هسيل بػصيية اإلميام السهيجاقجث ا وفام السهجي لصسة قػية في 
 بعييج صييمم  الخليفييةحزييػر  مجلييذ ءسييتسخار لذيياشه الدييابهة تهبييج ليهييػم بالرييمم هليييه ، لييع باسعييه  التييدم با

صيمم   الجولية ميا بي غ مة ال ػميية ، تشياول  انبيارخ ، مخاقبة الع وتفهج اقػال  الخاسة الحسخا  والخاتت ( رب ال
ليييذ للهزييا    ه  م شييخي  وهريييالو لخييخ  مييغ األسييباا التييي ادا لسغييخا والعذييا  ، ول ييغ  هشيياك العجيييجا

الذييجيج الػميي  هشييجما تشييازل  هييغ    ولدهييجهبعس ، ءتباهييه األوامييخ السهييجي قاييع  الخليفيية تسييا يييخي الييهلييي 
 فييه لسيغ هليف وفي الػقيت اليحي ء سسليظ  البشا الغشا ع في فت  الخخشػم ، وقخا الحبذة لسحسج  ه هغلر ب

بي غ  اءشيخاف  قخشيي م قديغ  واءرجي  ان الجفيػمشيخي  و  الخ ل تسا جيا  هليي لديان اسيحدمحم م الخليفية 
واقزيخه ءم  الخليفية هليي بخ يت  اليحي ليع يػافيدمحم هلييه  محسيػد هبيج الهيادر ( وتعي غوالخليفة  بجاا  سسيػا )

 .ه غ ي خه و لػاا الخسذ ،الرملدما  لها في  درمان وجعله

 لاليا  :.هسل هلي ابعاد قػاا ألشخاف نار  ام درمان  بأرسال اقسج هبج ال خيع لفت  سشار.

وفيخض هلي هع الهجيخاا الجساعيية  التيي ادا  اقخبا يهلالثا    :.تجخيج ابشا  الش ل مغ الػضا ف اإلدارية  وتع غ 
 . اهةسجألقجاث ال

 بالحاع والدلصة .:. الفخاد الخليفة  رابعا  

 نامدا  :.قص  الخاتت الذه خي ألسخم اإلمام السهجي  .

 :.اإلجحاف العام الحي لحدمحم باألشخاف. سادسا  

ل اء ءا تييخدد م شييخي  ول شييه فعيي تدييليع سييابعا  :.تجخيييج اءشييخاف مييغ الدييما هشييجما شلييت مييغ م شييخي 
م  صيباا الجسعية فيخفس األسيبػعيةالعخمية  قزيػر مشيه لسا قيػل الخليفية ازءل م شيخي  هشيجما شليت 

 ليابة هغ  شخي  وارسل )م اقسج بغ ادريذ (

  وتحلظ ابعاد اقسج ود سليسان مغ ب غ السال  وتع غ )ود هجءن(

لييع اضيافخ اءشيخاف  الي ته الخليفة  شجيج الحتا  والجها  لجأوبهحا قخر م شخي  وم  قج لهحا الجػر ول غ 
ع تحه يدمحم وهشيجما لي ألشيخافجهػته ممزمة السجلذ والرلػاا  م  اءلتدام الػهػد لتشف ح مصالت  وم شخي  ب
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مي غ ار الخليفية فيي ليػا مع غعهيج اجتسيا  قزيخم  هيجد ميغ ميػال اءشخاف الي الثيػرم السديلحة ب السصالت لجأ
 الخليفة لسػاجهة  الثػرم بحتا  . وهشجها استج

 قساسة ب غ السال يشذخ الجهادسة   -1

شييخي  الػسيياشة قييا م  }ء   وسييصا   فيي هع الذيياهخ الحخدلييػ فييخفس وقييل السػقييف بييجون صييجام بأرسييال مجلييذ
ش غ ( فأرسل هلي ودقلػ الحي  تان له مااله في لفذ م شخي  باهتباره األا والسخبيي  فهبيل م السغ سهبل

ول يغ الخليفية  الحتخ الدالفةشخي  بالخيع مغ تخد اءشخاف ، فػهج الخليفة هبج هللا بتشف ح السصالت  والحهػق  
لتييأديبهع   ولييع ارسييالهع الييي الخجيياف اقسييج سييليسان   خي  الفتشييه بسييا فيي هعدييهلييي م بييالقبسبالعهييج وامييخ  ل ييث

والجساهييية  اقتجاجيييه فيييأتهص  هشيييج صيييمم الجسعييية هيييغخ م شيييخي  ول يييغ  التأدييييت وصيييل اليييي اءهيييجام فعبييي
ة دان لسحالستييه ووصييل هييجد اءهزييا  سييتواهترييع  بسشدلييه فذييال الخليفيية مجلييذ مييغ تييل ابشييا  قبا ييل الدييػ 

سييجا  لسييغ جعييل اءسييتهامة شخيهييا بعييجم  اءسييتهامة )قق ييث وصييفػم  مجحفييةوتالييت السحاسيية  واربعييػن هزييػا
 للدممة(  

 ةهلي قجم الرجق فراروا مغ اهيل ال خامي )شاخا  لسغ وقف ذوي  البرا خ إلي الػقػف  البر خمػه بعجم وصف
، التعيحيت  ومي   (  وقاست السحاع هليه باإلهجام والحي تحػل اليي الديجغ بعيج اإلهالية ال خاميية ،والزيخا

 ته ج وتدجغ معه . دمػ  األم قبػله التي شبت انله تػسما األسخم و ع تذف  اله ج ول

وتخت يت  قريج بهياقبل الحاع بيشفذ راميية واسساليا  بالهيجر قفاضيا  هليي اهليه ميغ اءسيتهجاف اليحي  ول شه اءسج
 هلي ذلظ

 قبذ ابشا  السهجي بسشدل اقسج شخي  -1

خ  لدجغ الحي تان بسثابة الخليػم التيجبفي ا فتخم ليذ بالهرخمي  لبث م شخي  لهل اءشخاف إلي ودلػباو  -2
ولييع  بصييمق بشييت الخليفيية  بييغ السهييجي لييع تجييجي تػسييما اءسييخم هبييخ م موم الهييخان والخاتييت والريييام ولسيياتيي

خ زهييخا  سديي خ الثيي سييجهشييجما ريييت الخليفيية فييي تييدويج بشت هييا الخمييية مييغ البذيي خي ، فخييخ  اءسصلييدمحم سييخاقه اء
  ل الدع جم (جس ل الهشجام يشتع انالهجم غ سحسل مرمته هلي ضهخه )بعج ان تقافي 
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 الفصل الخامس 

 دمحم شريف في كرري

 هلي نخوجه تهجم الجير  الفا د فعهجوقتا  شػيم  ولسا هاد لسجلذ الخليفة ولع سسزي نخ  اءسج مغ العخيغ
والتخصييط  لسػاجهية الحسلية ول يغ  ظييت ل خه فيي التسحسج شخي   ارا  لاد للحخا وتالت الخليفة السجلذ السعت

 تليييظبعيييج لهاسييية  اسيييتخاتيجيةشيييمل  الديييبلػقه  مشصهيييه  ي ان سايييػن السعدييياخالخليفييية ليييع سأنيييح بخا يييه  هشيييجما را
للغييخا  يخافهييهان م شيخي   مييغ الثيخ مييغ الشتيي هذييخ  الييف شيه ج شلييت الخليفية فيييهالسعختية والتييي استذيهج 

ابيا هشيج ال يػم   لحيػ الجدييخمبهيا  اتجهن يلحهه به بعج تام غ اءسخم والتي ال خ ول غ م شخي  وهجه ا إلهادم
 لي(ة )بي غ سيشار وميجقخية الذااب ع تحجيج اقامتهع فيءم مهبػلة وارسالهع لػادي قلفا تع اسخه ابشا  السهجي وات

مهاوميية اءلجل ييد  اشيياهه تهييػل ان م شييخي  يشييػي  وقتييا  شييػيم  وصييلت وتعتبييخ الدييجغ الثييالي ، ولييع سسزييا
 ةعيير ذبالديمم وهيػ جيالذ  تخيح اإللجل يد هيجم اقتيخام  م شيخي او )صال  جبخيل ( ليتهز الحهيا دمحم فارسل له
 الجشييػد فريياا اقييج اءشييخاص )يخقييان فييي الييجيغ( فخزييخ السفييتر ومعييه مجسػهييه مييغ ق ييل هشييه ا لتثب ييت ميي

سيخيعة لسحسيج شيخي  وابيغ  السهيجي   صحيه الحخا فاراد وه قتيم  ومعه سبعه هذخ شخز وههيجا محالسية
هلييػا بالحجييار  وقييحف بهيع فييي الش ييل الييحي اليحيغ ل لألنييخيغ الثمليية اءودفيغ الجسييي   باإلهييجامالفاميل وللبذيي خ 

 . ه مغ تاريخ السهجسةا صفحه ل خ صػ لاد الصاهخم فادتلظ اءج مع

 

 

 الخاتمة

 لي اءستذهاد لخخ  باءتي :.م شخي   مغ السيمد إ مغ نمل لسرحاتشا 

 بالب  ة الصبيعة مغ صحخا   ، اءقتجا  باإلمام السهجي  األ خ شخريه قػيه ت -1

 السػا . تخاف جيجه الترسيع ال قج العتاد  مهجامه ءشخرية قػيه اءرادم ن ش -2
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قيييػه التحسيييل  واءسيييتعجاد لريييهل السهييياراا وضهيييخ هيييحا فيييي  الع يييج ميييغ الريييفاا تاليييحتا  ، الريييبخ قيييػا -3
 واستخجام اءسلحة ورتػا الخ ل. السعارك

الحي تان دورم في السخنخم والتيي تاليت بسثابيه التيجريت للسعيارك  ابا * شارك م شخي  في تل السعارك مغ 
وتيان اول اليجانل غ ال هيا وتيحلظ معختيه شيياان ييخي اليبعس  المقهة بخر دورم بػمػا في السعختية اءبييس 

 اله قاتل هاذ 

 لسيييا ألسيييباا تعيييخض ألهاليييه والديييجغ الصػييييل اار م شيييخي  ميييج الخليفييية لييييذ للهزيييا  هليييي الحايييع  و * لييي
 هلي لع تان مدظ الختام فيي الذياابها وبالخيع مغ ذلظ نخ  اءسج للجفا  هغ الػشغ وشارك في تخري تها ج 

.  

ومغ لتا ج الهامه ان لسحسج شخي  دور اساسي في فت  الخخشػم ألله تان للها ج األهلق لهػاا الفت  وهحا ء 
لحي تان الها يج الس يجان ول يغ لألسيف ليع خون ان قا ج  هػ هبجالخقسغ  الشجػمي ام  البعس الحي ي يتعارض

 يحتخ اسع الها ج األهلق بهرج او بجون قرج . ان م شخي  مهاا قيا  وم تا  .

 التوصيات

ول يع مشيي اليف اليف   ميجرمان اميغ شيػار  ق شيار  ه هلياسيسا شلهػ او   هغ هحا الفتي الهسام  اللثام اميصػ    
 .تحية وسمم 

 ون هبجهللا قخون قخ  اللػا  ابػولختع بأبياا الذاهخ الفد 

   قامج شخي  ػ ودبجش

 الخخي   مغ نلجل فػ اا

 الفي الحػية مخ

 وفي الب ت لصي  

  في ضله الػري  )الفخدوس( لجسا
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 هوصف

 يل قيػي الخصيي لح سيخي  فيت  ميغ وجهيها الليػن  جديجه خاسيس  شي غ ب غ واس  الع السش سالهامه ، هخي  ػ مخب
 .الذارا   ة والب شه  اسػد اللحي


