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  الملخص.                                   

 ةالمهدي أبان ةالدعويالنفسية جاء اختيار هذا العنوان إلبراز شخصية الخليفة عبد هللا 

يط بجانب تسل  منذ مراحلها األولىفي إرساء دعائم الدعوة المهدية  إسهامات الخليفة ثم إظهار
مع المعلومات جب اهتم البحثفي ظل المهدية  النفسيةو  السياسية، الضوء علي شخصيته الدينية 

 هسماتو   همالمح إظهار معإلنجاح الدعوة وتكوين الدولة  كيفية مساندة الخليفة للمهدي الموثقة عن 
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(م 1885_ 1881مابين )لألحداث اتبع البحث منهج السرد التاريخي والتحليل الوصفي . ةشخصيال
: مالمح الخليفة قبل الخالفة تشمل )اسمه، نسبه ،  ألولا المحور:   يناشتمل البحث علي محور 

هامات الخليفة الدعوية إسالمحور الثاني : ( .والتحليل النفسي لشخصيته فلسفته ، مرتكزا ته الفكرية 
صيات ثم و ختم البحث بخاتمة وبعض النتائج و الت واإلستراتيجية من أبا حتى سقوط الخرطوم.

 .ثبت المصادر و المراجع 

 دراسة تاريخية نفسية. المفتاحية :الخليفة عبدهللا ، الدعوة، الكلمات

                                    Abstract.  

  Caliph Abdullah is aman of Dawah. We meant by this title to deepen the 
focus on the Caliph's character as a man of Dawah before and after the 
Mahadi revolution .The paper aims to unveil the role of the Caliph in 
settling the roots of the Mahadi Dawah by the faithfull support that he 
made to Mahadi (mohammad Ahmed) in addition to his strong religious 
charcter and the cluture that he iherted from from his   ancestors.The 
importance of the paper is represented in producing a scientific study 
based on clear meathdolog , that reflects the passed historical incedents 
that connected with the nature of the Mahdi Dawah and her convincing 
address to a nation that has been waiting to get rid of colonization .The 
paper adopted  the historical and the descriptive analytical meathodology 
for the duration between (1881-1885). The research included two 
chapters, the frist one titled: the Caliph before the Mahadi Dawha, while 
the second was (the Caliph realation with the Mahadi and the Mahai's 
Dawah.The research included at the end a conclusion, contained results 
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and some recomondations in addition to the index with refrences and 
sources of the study                                                 

keywords: Caliph Abdullah, the man of da’wah (a historical 
psychological 
study.                                                                       

                                                                            
 :مقدمة 

 وأالتاريخ صورا غير واضحة عن بعض الشخصيات القيادية  يستعرضكثيرا ما 

  نهألربما  ،البيانات والمعلومات  شةناقصة مشو  ا  يقدم في بعض األحيان صور  

 حياتمن تض متناسيا ما قدمهالفرد  ذاك من حياة على جانب واحد فقط وءيسلط الض
 يات التي لم تجدالشخصة عبد هللا تعد من لعل شخصية الخليف ،وفقا لفلسفته القيادية 

ه دكتاتورية تشخصي تاعتبر إذ حظها للتقييم األمثل من قبل بعض الكتاب والمؤرخين 
تربى  ،ا فيهمتناسين الظروف التي حكم  ،متسلطة مارس السياسة بقوة الحديد والنار

قافة والث ونسب وحسب ،وورث المعرفة الدينية،الخليفة ونشأ في بيت علم وجاه 
جل دعوة ر  واجتماعيا فهوأسالفه فوجده المهدي مهيئا  روحيا ، نفسيا  من ،اإلسالمية

 ،سع وأفق وابه من فلسفة جريئة و ذكاء متقد هذا بجانب ما تميز في المقام األول 
ولما  ،تفرد بها الخليفة هي التي قادته لتولي مرتبة خالفة المهدي  إن الصفات التيو 

ليفته خ يختار أنفطنا  فمن غير المعقول  كان المهدي رجال سياسيا محنكا وعبقريا
 المهدي والخليفة أناختيارا  عشوائيا دون دراسة وروية ، لذا 

 مكملتان لبعضهما . شخصيتان
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  أهداف البحث وأهميته 

ن موء على شخصية عبد هللا بن السيد محمد الدعوية تسليط قدر من الض  -1
 .خالل التحليل النفسي

 حثين بقدر من المعلومات الموثقة عن طبيعة تكوين شخصية عبد اإلمام الب  -2
 لتقبل المهدية . النفسي استعداده ة ومدىالدعو قبل  هللا  -3
 إبراز أهمية مقابلة عبد هللا بن السيد محمد بمحمد أحمد في المسلمية وكيف   -4

 حدثت نقطة تحول كبير فيأأصبحت لهذه المقابلة أهميتها التاريخية ، أذا 

 كل منهما .  حياة 

 يار المهدي لعبد هللا خليفة له .محاولة الوقوف على أسباب اخت  -5
 إبراز  أهم  سمات  الشخصية للخليفة عبد هللا . -6

النفسي و اتبع البحث منهج السرد التاريخي مع التحليل الوصفي  :منهج البحث     
كردفان  – األبيضمحور المكان )النيل  1885 -1881الزمان بين ) محور لألحداث .

 ). 

 :  الخليفة قبل الدعوة المهدية:  المحور األول 

   :(الفكرية مرتكزا ته صفاته ،، نسبه ، مولده ، اسمه  )  

 دافوق )دار التعايشة( الواقعة أمولد عبد هللا في منطقة المسيد بالقرب من مدينة   

 الوسطى إفريقياضمن حدود والية جنوب دارفور التي تحازي حدود السودان من  
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 قطبيبن السيد محمد بن ال .هو عبد هللا بن السيد محمد علي الكرار بن السيد موسى 
 م رضي هللا عنه بن علي حسين آل إلى يصل بنسبه أن إلى الواوي 

 ينتمي إلى أسرة محبة للقران والمعرفة وان والده كان  ،  (21،ص2011،فيفان)(1)

 نسإلى تو  يعودأن نسب الخليفة من ناحية والده  و مدرسا للقران والعلوم الدينية 

 يينتمفنسبه من ناحية والدته  وأماالبيت ،  آلفيمتد إلى   حيث آل الحسن العسكري  

 صرة من بطن  أم أوالدالبقارة بمنطقة جنوب دارفور بالسودان من عشيرة  إلى 

          قبيلة بدوية تعتمد على الصيد بصورة فهيالجبارات من قبيلة التعياشة ، 

 نظرا  النتماء آل عبد هللاو  يناالحترام والتقدير الكبير  هاأساسية . مما اكسب 

 أصبحت مثل قريش بين قبائل العرب أو بنو هاشم في قريش هذا حسبما كان  إليها  

 و نشأ  يال .يرويه أهله و ظلت هذه العشيرة مشهود لها بالخصال الفاضلة لعدة أج

 الخليفة في المنطقة الدينية حيث بيت العلم والتقوى والورع ،وقد منحهم شرف نسبهم 

 (.)المرجع نفسه والصفحة( 2حق الحصول على لقب سيد الذي يسبق أسمائهم دائما )

 أعطته ثقة في النفس وهي طبع الفرد ونزعتها الثابتة نسبيا إلى قدوهذا النسب  

 رأة فيالمبادرة والجية،ويتجلى هذا الشعور في والكفاءة واالستقالل الشعور بالقدرة 

 لتعبيرالتنافسية،وااألنشطة وفي المشاركة في القرارات،وفي مواجهة الجماهير، اتخاذ 
بأنه  دمن إدراك الفر  ينبع هذا الشعورء واألفكار بسهولة ويسر ووضوح . كما عن اآلرا
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سلوكه وتصرفاته فهما جيدا .) مهيد محمد  يمتلك قدرات ومهارات جيدة وبأنه يفهم
 .(13 ص، 1999المتوكل : 

لهذه  تيجابي  وتوافق وانسجام اجتماعي حيث كانإ كان للخليفة مفهوم ذات أيضا   
مد القطبي جد محن السيد كاو  ،العشيرة التي ينتمي إليها الخليفة عبد هللا مكانه مرموقة

ها فقرر توفي ودفن ب كان يقيم في تونس حتىشيخا  جليال ، وهو   من أبيهالخليفة 
مناطق بشرق إفريقيا لينشر السالم . فرحل ومعه  إلىتونس  أن يغادر ابنه موسى

رار عمر ،عثمان وعلي الك األبناءكان معه من وقد   وإتباعهعائلته بأكملها وتالميذه 
 تانالدائم وبنابن واحد هو عبد  ، وقدأنجب عمر ابنين هما يعقوب وادم وكان لعثمان

ثالث أحمد وحامد و   أبناء هم  فكان له ثالثة توفيتا في سن مبكرة . أما علي الكرار
،انظرالرشيد  91،ص زلفو، كرري حاشية   (3.) ي بنوخادم ال بنات هن زهراء وحواء

لوطني وثورة اإلنقاذ االسياسي بين الثورة المهدية  الفكر مقاربات في، محمد إبراهيم
 م 2014

  شيخا من شيوخ الطريقة السمانية أبيهكان السيد موسى جد الخليفة من ،  .(63ص

 باعأت من دارفور حتى يكون بالقرب إلىالعلوم الدينية ،قدم  في وعالما متبحرا

 أستقر الشيخ عبد الكريم السماني ( أبناء)أحد  الطريقة السمانية الذين ينتمون  للجنيد 
 الطريقة السمانية وهي فتاة من  أتباعبنات  إحدى السيد موسى بدارفور وتزوج من

سجدا م تعايشة حيث انشأ خلوة وصرة ،وقد استقر وسطهم في دار ال أم أوالد عشيرة
للتعايشة والقبائل المجاورة لها حتى مرض وتوفي في دارهم واخذ يدرس القران الكريم 

. كان الشيخ موس عالما متشربا لعلوم الدين 27صفيفان : مرجع سبق ذكره ( 4)
وقد عرف بالورع والتقوى . كما كان مشهودا له  باستجابة الدعاء ،بجانب أنه كان 
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نال ي متلمسا الشفاء وسوف إليهبالرقية الشرعية يداوي كل من أتى  األمراضيداوي 
لقب والد  )تورشين وحفيده محمد تورشين الكرار مبتغاه بأذن هللا .كما كان ابنه علي

 ومن المعروفين.  أيضامن الفقهاء والشجاعة وهو  الخليفة للداللة على القوة

ع الخالف الذي وق اثر، دارالتعايشة عقب وفاة السيد موسى والده  علي الكرارغادر 
 رام، فاستقر لبعض الوقت في دار الهبانية ) بصرة  أم وأوالدالجبارات  يبين عشيرة بن

 دار الرزيقات ، ثم توفي في هجليجة ) منطقة غير إلي هاوبعد ذلك غادر الكلكة ( ، 
 . قبل أن يتوفي الشيخ علي الكرار  93زلفو: سبق ذكره  (5)بعيدة عن شكا ( 

مكة وقد ب أسالفهدار  إلين ال يقيم في دار التعايشة  وان يعود أمحمد به ابن  ىوص
محمد بذلك  هفوعده ابن.29ص األنصاري ( 6),   هوصالت رحم هبنسبعلما  أحاطه

 بعضو  وإخوانه هوتالميذعدد من المريدين  هوقد تبععقب وفاة والده ،  ثم انطلق 

 كان يرد الدين ف أموريقيم معهم ليعلمهم  أنيحل يطلب الناس منة  أينمافكان  هجيران 

 بالرغم من ذلك كان و هناك ،  أقيمارجع لبيت هللا الحرام وان  أن أريد أني إليهم

  ليهإ يستجيب لطلبهم ويقيم معهم لبعض الوقت فكان يفعل ذلك في كل مكان يذهب

  تىح . ظل الشيخ متنقال هفي أقامفي كل مكان  خلوة وأ مسجدا  يقوم ببناء  كان اكم

 بيأدار الجمع شمال شرق جبال النوبة ، ونزل ضيفا علي الشيخ عساكر  إلي وصل

 ي السنف  هيبقي معهم بعض الوقت ، ورغم تقدم أنفطلب منه الشيخ عساكر  مكال 

 توفي  أن إليبقي هنالك في أبي ركبة و خلوة ومرضه  إال أنه  استطاع  أن يفتح  

 . 97زلفو سبق ذكره ص (7ودفن فيها )
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تفقها الطريقة السمانيه رجال مكان محمد علي الكرار والد الخليفة شيخا جليال من شيوخ 
ديد من قبائل للع اإلسالميةوعالما بعلوم القران الكريم . فقد قام بتدريس القران والعلوم 

أخذوه ا بتدريس م دارفور وكردفان ، فكان له العدد الكبير من التالميذ الذين يقومون 
 هحفظهللا تعالي و  ألسماء هفي دار التعايشة بمعرفتمشهودا له عن شيخهم كما كان 

فل ال الحمالت الدعوية والقوا ، فكانتالذي تميز به والورع والزهد  ى بجانب التقو  لها
 بناءأ لم يوافق ال تخرج . ظل الشيخ محمد يدرس بإذنه فإذا إالتخرج من دار التعايشة 

 قبائلأبناء  سيدر  كان بني هلبة بدارفور وكذلكو قبائل التعايشة والهبانية والرزيقات 
كان للشيخ محمد ف. 23ذكره ص فيفان :سبق( 8لمسرية والهوارة والجمع بكردفان )ا

احدة بنت و  و هللا ، يوسف ، موسي وهرون ،  من عدة نساء منهم يعقوب ، عبد  أبناء
م بنت نعي أم والدة الخليفة فهي تسمي ماهي حليمة التي تزوج بها علي ود حلو . 

له  أنجبتفكانت قبل زواجها من الشيخ متزوجة من السنوسي احمد ، وقد  ،الحسين
كان الشيخ  .أبنائهالشيخ الذي ربي الطفلين مع  بنت واحدة وولدا ثم طلقها ، وتزوجها

اوي عن زعامة الطريقة و والدة محمد القطبي ال هللا وقد خلف موسي جد الخليفة عبد
يعهم شيوخا جموامحمد تورشين ، فكان تالميذ   منعلي الكرار ابنه ه السمانية ، ثم خلف

سئوال عن م هللا عبد الكبار ، فقد كان أبنائهبتربية  االشيخ محمد مهتمفكان للطريقة ، 
ممثلي القبائل و  والزيارات و المقابالت مع زعماءالخارجية كل ما يتعلق باالتصاالت 

 رسلأالخلوة والمسيد لذلك  إدارةالحكومة ، وكان يعقوب مسئوال عن تدريس القران و 
 ليإركبة ، كما دعاه  أبيفي  هيسمح له بزيارت أنخطابا يرجو منه  محمد احمد إليه

بان  ألذنامحمد شريف نور الدائم  هشيخ أعطاه . تم ذلك عندما  أبالجزيرة ا في هزيارت
  .24( فيفان سبق ذكره ص9)له تالميذ وان يعطي البيعة للمريدين  يكون 
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ن لك ورشين ( تخطاب محمد احمد وصل عقب وفاة الشيخ محمد علي الكرار )  لكن
. صيته ذيعألمعرفة شان هذا الشيخ الذي  أباالجزيرة  إليهللا  بان يذهب عبدأبنائه قرر 

 هوالد ، الن األبيضالنيل  إليهللا يقرر الذهاب  عبد جعل آخركما كان هنالك دافع 
مات التي العالدي وسوف تكون وزيرا له وذكر له مهال قال له سوف تقابل هقبل وفات

مهدي المنتظر بحثا عن ال أباالجزيرة  إليهللا في الذهاب  عبد اهتم، لذا  هيستدل بها علي
كثيرا  أنو  ،كرا اليا وذصمزاهدا  هضي حياتقصالحا يرجال  لجزيرة ا . وقد سمع بان في

ناء هللا ومحمد احمد عند ب يلحق به . تقابل عبد أنفقرر  همن الطالب قد التفوا حول
 اأهميتهالمقابلة ( م فكانت لتلك 1880بالمسلمية في العام ) قبة الشيخ قرشي ود الزين 

ن في كان الخليفة حي المهدية هاحمد ودعوت التاريخية كما كانت مقابلة حاسمة لمحمد
م 1930ار في السودان ،( سالطين باشا: السيف والن10)من عمرة  األربعينذلك في 

 . 41ص

 :  صفاته

 تمام ير االهثوالوفاء كان ك المبدأعرف الخليفة بالذكاء والفراسة والمحافظة علي 

 كان الخليفة كما . نشأتهبالصالة ) خاصة صالة الجماعة ( . هذا يدل علي حسن 

  ،الشعر خفيف الشارب واللحية  أشيبطويل القامة قوي البنية اسمر اللون ،  يفانح

 الحلة )الجبة والعمة . عاش حياة البادية والفرقان  لباسهكثير الشبه للمهدي . بشوشا  

 النصرة ومروءة و شهامة ليصبح رجال شجاعا صاحب  التنشئة ههذ ههلتأ* فقلة(تنالم

 وانظر 231ص 1967:جغرافية وتاريخ السودان ،(  شقير11)  عند الفزع 
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 بيئة البادية بما فيها من صفاء أن نتعتقد الباحثتاف .68سالطين  : سبق ذكره ص 

 والعزم  الحزم صفة هللا الخليفة عبد أكسبتحزم قد الجد و الالروح ونقاء السريرة و  

 تنفيذ التي تتجلى في تقبل وتلبية و ،والمسؤولية الفردية واالجتماعية  واإلقداموالقوة 

 واألعمال والمهمات الشخصية واألسرية  باألمورااللتزامات فيما يتصل 

 بجانب التزامه وامتثاله للقوانين واألعراف السائدة في الجماعة، واالجتماعية،

 بالخليفة واإلطار المرجعي الديني والثقافي والبيئة االجتماعية التي كانت تحيط 

 والتغيير والعطاء، والحاجة إلى تقدير الذات والتميز،دفعه إلى بناء الثقة في النفس  

  أن ن و رى الباحثياإليجابي . لذا ظهرت  تجربته القيادية بشكل ناضج ، حيث  

 يته كان لها دور عظيم في مالمح شخص التنشئة االجتماعية التي تربى عليها الخليفة

 لذات ا ، وتنمو والذات هي كينونة الفرد  ،التي أكسبته مفهوما ايجابيا عن ذاته 

 وتنفصل تدريجيا عن المجال االدراكى وتتكون نتيجة التفاعل مع البيئة ، حيث 

 ناآلخريوالذات المثالية وقد تمتص قيم تشمل الذات المدركه والذات االجتماعية 

 تفسر نأن انه يمكن كما يضيف الباحثو  الى التوافق واالتزان والثبات .وتسعى  

 رى منوما ي وتركيب خاص للشـخصية، عقليشخصية الخليفة علي أساس تكوين  

 صيتهعند الطفولة على تكوينشخ علي الخبرات المبكرة تفاعالت بينهما مع التركيز 

 لذلك كان له كيان متكامل وقيم إنسانية عمل علي تنميتها منذ صغره وإمكانيات    
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 لوعياايجابية،ذات مـعني وداللة إنسانية،،وقيم،تلقائية،ومسئولية، أكدت علي وجود 

 الذاتي لإلنسان،وادراكاته لنفسه،ولخبراته الشخصية ، مما يدل على أن شخصية  

 ردود و  اقتراب من الواقع اإليجابي،وخلوه من بعض الخبرات المهددة، الخليفة على

 األفعال اإلنكارية والدفاعية التي جمع  التطابق بين الذات والخبرات، وهذا يحدد 

      (16 -15م ،1997)حامد زهران ،  و صحته النفسية درجة التوافق النفسي للفرد
رد ف أن االخـتالف بين شخصية فرد وشخصـية أي (75ص،1988ذكر) كمال علي : 

حملها ت آخر أمر طبيعي،وهوأمر البد منه إذا أدركـنا العدد الهائل من الخصائص التي
د اإلمكانـيات التي ال حيضاف إلى ذلك  من والديه، " الجينات " إلي الجنين المـتكون 

ك من فروق ذل وما قد يتمخض عن ،لها في التالقي والتجـمع والتفاعل لتلك الخـصائص
تي ذلك جميع العوامل المحيطة الإلى وإذا أضفنا  ،في الحصـيلة الوراثية لجنين أو آخر

 يمكن أن تؤثر في نمو الجـنين وما بعده في تكوين وإمكانـيات 

إلقرار بهذا مع ا  الوراثية،يتضح لنا تعذر حصر أصناف التنوع،تفاعلها مع الحصيلة 
ختلف اهتمامات الخليفة كانت ت أنن  ويرى الباحثو ألحد له في الشخصية.  الـتنوع الذي

نه له ا على بالرغم من تشابه حياة البداوة القاسية وهذا يدل  عن اهتمامات اآلخرين
ركة في المشا وهىواقعا  آخر   .إال أنهعريضة  فلسفة وأفكار عميقة وبعد نظر وأفاق

ضـوح تقلل من و  من شانها أن المشاركة الصـفات التي يتمتع بها اإلنسان ككل،وهذه
 قوة االختالف والتنوع بين الناس إال في الدرجات األكثر

وإذا أضـفنا لذلك بعض أوجه التـشابه في المحيط الحياتي والتجربة الحياتية لإلنسان  
إن نتوقع بعض مظاهر التـقريب بين الناس مما يقلل بدوره الفروق الكامنة توجب علينا 



 

 12 

ق مظاهر التنوع بينهم . غير أن هذا ال يمنع أبدا  من اسـتنفار الفرو  لي يقللبـينهم،وبالتا
رس د الكامنة بين فرد وآخر في الظروف البالغة الشـدة،إذا دعت ضروريات الحياة.

ال قواعد اللغة وفصاحة البدو، ف علوم القران ورضع ونهل من أبيهة و الخليفة في خل
اسة الدهاء والفطنة وسرعة البديهة ، والفر  عربية حيث وأصولغرو فهو من بيئة بدوية 

عبد هللا محمد أحمد حسن : متاحوقت  سرعأمع القدرة علي اتخاذ القرار الصعب في
 (. 234م، ص1965جهاد في سبيل هللا ،

حيث  ألسري امستقرة تنعم بالهدوء  أسريةتوفرت للخليفة حياة  ن قدالباحثتا ضيفوت 
 أهلته لتنقلاوطبيعة حياة  ه المكانو جغرافي هبيئت أنوالتوازن النفسي ، كما  أنينةالطم

ون شجاعا يك أنتقاليد المجتمع التي تفرض علي الفرد  هاجتماعيا وعززت في نفس
( 12)رال يصيح مكان للسخرية والتند حتىارات من قبل القبائل االخري غلا نا حيبتثا

 . (234م، ص1965محمد أحمد حسن : جهاد في سبيل هللا ، )عبد هللا

 :  الفكرية مرتكزا ته فلسفة الخليفة و

 ، حيث كان أسرتهمن  السديد الثاقب والفكر الفطنة استمد الخليفة القوة و  

 ان رجلك هالذهنية عند الضرورة ، كما ان مشهودا له بالكفاية ه تورشين عالماوالد 

  رث من، فقد و  ههللا مثل يصبح ابنه عبد يبا  أنالشدائد وسد الثغرات فليس غر  

 فلسفتهاستقى معرفته و  ه، ولعلاألزماتالقوة والثبات عند  أسبابمن  الكثير أسرته 

 ل هجرتها من دار ولعتحب التنقل  األسرةوالتجوال حيث كانت  لتنقلمن خالل ا 
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عن  حددةم وأفكار أهداف األسرة هذهل أنخير دليل على   األبيضالنيل  إلىالتعايشة 
السودان تاريخ  ،ضرار صالح ضرار)( 13).ألجلهاوتعمل  إليهاالحياة ظلت ترنو 

النيل  إلىمن دارهم  األسرةحول رحلة  اآلراءهناك بعض  ( .271م ،1964،الحديث
المناسك وفي ذات الوقت ربما  ألداءالحجاز  ألرضلذهاب ا.فكان هدفهم  األبيض

السودان يفكرون فيه بل صار يشغل بالهم .  أهلون المهدي الذي كان معظم فيصاد
حياة  أنن م فالبرغم. كانت تبحث عن شي ما  أنهانلحظ  األسرة ههذ مسيرةتبعنا ت فإذا

اصة بنشر الخليفة اهتماماتها الخ ألسرة أن قاسية إالل لقبائل البقارة كانت نقوالت البداوة
 بدأتف      . وشعائرها للحضارة اإلسالميةمما يدل علي فهمها وثقافته قيم الدين 

سوف  أنه ،  اإلسالمي اإلرثحسب ما تواتر في فتبحث عن شخصية المهدي  األسرة
سرعان ة السياسية والفكر  اإلحداث توافقتلما و  ،عدال  ألهيم حيث يظهر في ارض النيل

 ذلك أمرن م للتحقق أباالجزيرة  إليهللا بالذهاب  لعبد  وأشارتذلك  األسرةما صدقت 
 .  126هولت ، ترجمة جميل عبيد،ص(14المصلح الذي ظهر هناك)

ظهور المهدي لذا سرعان ما استجاب لمحمد احمد المهدية و بفكرة تشبعا مكان الخليفة  
يفة عندما ن الخلأود الزين . تذكر الروايات ب شيبناء قبة الشيخ قر  عندما التقيا عند

)  (15)المهديفظ بل هحيا هاستعاد وعي مرتين وعندما هعلي أغمياحمد  التقي بمحمد
 همعه بناء القبة وصحب وأكمللمحمد احمد  تلميذاالخليفة  أصبح( . 643ير .صقش

 لمهديةغرس فكرة ا الخليفة هو الذي أن هشائع مفاد رأيومن هنا برز . أباالجزيرة  إلي
 بروز الفكرة لفي ذهن محمد احمد . بل هو العنصر المحفز 

مقاربات الفكر السياسي بين الثورة المهدية وثورة ’ ( الرشيد محمد إبراهيم 16)وبلورتها
 .  63،صم(2014المكتبة الوطنية ) الخرطوم 1،طالوطني  اإلنقاذ



 

 14 

 .المحور الثاني 

 :عالقة الخليفة بالمهدي والدعوة 

 يبحث  نأالدين خاصة والده تورشين فليس غريبا  بأمرالخليفة مهتمة  أسرةلما كانت 

  اق،كما انه كان توا األبيضالنيل  بأرض يتهصذاع  ذيالخليفة عن ذلك الرجل ال

 جاء  كسوف يكون وزيره. لذل بأنهوالده بشره  ألنخاصة ،حتى يتحقق منه  لمالقاته

 وهو على ظهر دابة )حمار( حتى إليههاجر ، لذا  هاهتمام الخليفة كثيرا لمقابلت

 فكان الناس يستنكرون  ،ارض الجزيرة بعد معاناة الطريق والسؤال عنه إلىوصل  

يبني  ما كاندهللا والتقى بمحمد احمد عن هوفق أن إلىذلك لويسخرون منه لكنه لم يهتم  
واالحتالل البريطاني تاريخ الثورة المهدية تشرشل : ( 17)قبة شيخه القرشي ودالزين

 . 108،ص م(2006للسودان)

  وحينكما ذكرنا من قبل  عليه مرتين  أغمىمرة  ألولالخليفة المهدي  رأىعندما 

 عندما رجع و .25( فيفان سبق ذكره ص18أطلق عليه لفظ المهدي)استعاد وعيه 

 ليه وسلمعهللا  ىحضرة نبوية قال له فيها النبي صل رأى أباالجزيرة  إلىمحمد احمد 

 كان ذلك .57( هولت : سبق ذكره ص19)المهدي المنتظرهو و  تهخليفانه سيكون  

 فال  وتأملهد ز  حينها كان محمد احمد رجال صوفيا يعيش حياة.م 1881في العام 

 كان مهيئا لها. خاصة انه كان غارقا في  ألنهصادقة  في منامه رؤية رأى أنغرو 
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 عن ظهور تتحدث بكتابات ابن عربي التي متأثراالتصوف  التعبد سابحا في بحور

 تاريخ  ،انظر محمد سعيد القدال  )المرجع نفسه والصفحة(( 20)ظرتالمهدي المن 

 عبد أورد حيثوقد اختلف علماء النفس   . 180م ص2002السودان الحديث 

 من علماء النـفس يذهب إلى   ا  ( إلى أن فريق22، 1987الرحمن محمد العيسوي  ) 

 القول بأن الوراثة البيولوجية هي التي تحدد شخـصية الفرد،ويقصد بالوراثة 

 البيولوجية تلك الصفات والخصائص التي تنـتقل من اآلباء واألجداد إلى الذرية عبر 

 فريق آخر من  ؤكد العيسوي أنالجـينات . وي ما يعرف باسم ناقالت الوراثة أو

 سجامها ها وانبكمالها وشمول العقيدة اإلسالمية الفرد أي عقيدة علماء النفس يؤكد أن

 التركيز والعقل وينبغي مع الفطرة ينسجم مع النفس اإلنسانية ومتطلباتها وانسجامها

 الشخصية  ةقو ب  تتسم عليها في بناء أجيال المستقبل،أجيال عقائدية سوية نفسيا 

 ة ن اإلنسان ابن البيئأعلماء النفس يعتقدون كما أن  .قادرة على صنع المستقبل 

   بمعنى انه وليد العوامل التي تكمن في بيئته االجتماعية والمادية كـتأثير األسرة

 حيث  . وخبرات الطفولة، وغير ذلك والتعليم، والمـستوى االقتصادي والثـقافي

  ئةوما لديه من ميراث فطري مع البي تتشكل الشخصية وتنمو نتيجة تفاعل الفرد  
شخصية الغدد الصـم تأثيرَا كبيرا  علي ال يئة االجتماعية والثقافية . كما تؤثرخاصة البـ

لدور العوامل  وان لم تفرز في الجسم بقدر معلوم اختل ميزان الجسم . كما أشار
،ودور االجتماعي االجتماعية والتطبيع الجغرافية وتأثيرها علي الشخصية،والعوامل
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د دور المدرسة وما تقوم به من التطبيع االجتماعي وقاألسرة في الطفولة المبكرة ويليها 
( علي دور األسرة حيث أوضح انه هام  268– 267، 1998أكد مروان القيسي  )

هم فهي البيئة األولي التي يحيا فيها  الفرد، وهي عنصر م،وبالغ في تكوين الشخصية 
ثله األعلى أنهما مولألبوين دور مهم في ذلك من حيث  ،لتنشئته االجتماعية والنفسية 

 الذي يحاول محاكاته والمحاكاة ضرب من ضروب

التعلم،وللتعلم أهمية في بناء الشخصية فقد يكون التعليم غير مقصودا  يقوم علي  
 ال والمحاكاة، وتعلم مقصود  يقوم علي التلقين والتشجيع والجزاء ،واإلسالم ل التقمص

اء د القيسي أيضا آن العامل الحاسم في بنينكر تفاعل العوامل الوراثية والبيئية . أك
ن أن نمو الشخصية عملية اكتساب وتعديل وتحوير الباحثتاضيف وت.الشخصية

ة وحدها وان العوامل البيولوجي،وتهذيب أي انه هو عملية تعلم بأوسع معني لهذه الكلمة 
نفس عوامل التنشئة االجتماعية والثقافية والدينية  أنلذلك  ،لشخصا تؤثر في ال

يه المهدى هي نفس المحيط الذي تربى عل ،الخليفة عبد هللا تربى عليها والنفسية التي
لذلك جاء االلتقاء الفكري والديني و النفسي والوجداني واالجتماعي وسمة القيادة ،

 ى ، من خالل اإلقناع والشور القدرة على إدارة تصرفات اآلخرين بالحكمة الحكيمة وهي
ير وبكث على أداء األعمال والمهمات بروح معنوية عاليةو وتقريب وجهات النظر،  

لوراثية ا لعواملا أن اإلسالم ال ينكر ينللباحثتومما سبق اتضح من الرضا والحماس .
ي على محمد الشيخ القرش أطلقوقد والبيئية والعقائدية وتفاعلها مع بعضها  البعض .  

عامل  نأهذا بجانب    وأبنائه تالميذه إلىبذلك  أشاركما  احمد لقب المهدي المنتظر
ته ،وحسب قترب من نهاييالثالث عشر الهجري  القرن  أنحيث  كبيرا    ا  الزمن كان له دور 
للدين ، كل هذه   مجدد أونهاية كل قرن يشهد ظهور مهدي  أن المعتقد الشائع 
هدي الم بأنهصوفي مخلص االعتقاد الجازم  تولد في نفس زاهد أنالظروف يمكن 
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مأل هللا سبحانه وتعالى لي اختاره الذيدي هالم بأنه هكذا اقتنع محمد احمد .المنتظر
 وظلما، وانه  ملئت جورا أنعدال بعد  األرض

 .134ص،:سبق ذكرههولت ( 21)العالم ويطهره إلىوالسالم  األمنسوف يعيد 

م جمع ث  التي حدثت لههللا بن السيد تورشين سرا بالحضرة  اخبر محمد احمد عبد  
ر.فكان ذلك المنتظلهم بان هللا قد كشف له انه المهدي  وأعلنبعض تالميذه المقربين 

ود السع اأب فأرسلت   أباالحكومة  بما يجري في الجزيرة علمت  م1881في مارس/
م ، في 1881 أغسطسفي  ذلك،كان  عما زعمهللعدول محمد احمد  قناعوإللتحقق 

قام  جاهر بالدعوة مادعن هللا بالمهدية ،الن المهدي عبد إيمانالتاريخ تجلى قوة  هذا
ال له سوف حكومة فقال يقاتل أن ستطيعي ال بأنهعليه رد بالالسعود  أبوممثل الحكومة 

الموت في سبيل ب هللا بالرد قائال نعم راضون  عبد فأسرع ألصحابهبهؤالء مشيرا  أقاتلهم
ي أب إلىت الجميع فالتف هفوافق ،هتفي رضا هللا ورسوله ومهدي أرواحنا وباذلون  هللا

(فيفان سبق ذكره 22) هتشهدحكومتك ما  إلىنقل ألقد سمعت ورأيت ف السعود وقال له
 عبدفة الخلي إصرارن خالل ما تقدم تالحظ للباحثتين مالسعود . أبوففعل . 32،ص

هي  أبارة في واقعة الجزي هعنه، لعل موقف وصاحبها والدفاع هللا على التمسك بالدعوة
ا تكان يدافع عن المهدي دفاعا مستمي فقد، الصادق ئهجل المواقف التي تؤكد والأمن 

اصة محمد احمد برص أصيبدما وعن لهواقيا  ،ويجعل من جسده درعا بسيفه  حميه ي
 يراه هللا بثوبه على الجرح حتى ال عبد فرمى وسال دمهبليغا جرحا  في كتفه وجرح 

 قاتل فيحين قال ن هقلوبهم هذا الموقف يدل على صدق إلىالمقاتلون ويتسرب الخوف 
ن المواقف م هناك الكثير كذلك. الطريق لجنات الخلد  والموت هو،  سبيل هللا والمهدية 

ل بالبقاء تحت ظ إليه أشارالدعوة حين  واهتمامه بصاحب هالتي تدل على حرص
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 باأعقب انتهاء معركة الجزيرة حمايته.يقف على  حتىشجيرات قرب مكان المعركة 
 إليهجرة بال يأمرهمالنبي صلي هللا عليه وسلم  نأوقال لهم  أصحابهجمع محمد احمد 

 .(  17. ) جهاد ، ص  (23)قدير

لطريقة للما كان محمد احمد شيخا و .  هبعدمن المكلفين بقيادة الجيش خلفائه ثم عين   
 التالميذ المقربين  أكثرمن  ألنههللا  فعين عبد ، إتباعهلدي  يمثلوهصوفية اختار خلفاء ال

عيين ت  حيث تمعقب معركة راشد قام بتنظيم الجيش  ،في قدير وكذلك علي و حلو
لثالثة .كما ا رئيسيةالالجيش أقسامقيادة لومحمد شريف  هللا وعلي ود حلو الخلفاء عبد

ة الخلفاء مرتب أصحابهمنح كل واحدمن ب نائبا للنبي )ص( وخليفة لهه بوصف  قام
عمر  كانم هللا في مرتبة الخليفة ابوبكرالصديق وعلي ود حلو . فكان عبد الراشدين 

 ه . علي رضي هللا عن كان في مكان محمد شريف فقد أمابن الخطاب رضي هللا عنه 
مد يدافع عن محمد اح هللا كان ن عبدأ.ف أيمن بكواقعة راشد  إبانالوالء والوفاء  أكد

 انجلتما وعنده عن شمال وتارة أخرى  هوسيفه ويحارب تارة عن يمين هبجسد هويحمي
راشد  هللا وسعد الشايقي احد ضباط ما بين عبد مبارزةقعت فو   ينلمعركة تعقب الفار ا

رصاصة الاء جر  الجرح الذي أصابه بالرغم من هقتلف هللا كن منه الخليفة عبدأيمن تم
 عندما و من بندقية سعد الشايقي . 

العالج و  الراحة ألخذ بالذهاب وأمرهله ودعا له بالخير  تألمالمهدي جرح الخليفة  رأي
بين  األخوية، هذا الموقف يؤكد مدي عمق العالقة 74سالطين سبق ذكره ص( 24)

،  لفائهخ إليالخليفة والمهدي . كان للمهدي خمسة رايات اختار ثالث منها وعهد بها 
ادة الخليفة بقي فكانت الراية الزرقاء التي ضمت كل قبائل السودان من البقارة وغيرهم

 إثناءرب يض الخاص الذي نحاسهابكر الصديق ، فكان لكل راية أبو هللا خليفة  عبد



 

 19 

بوقا دم اس قرن فيل يستخحللن باإلضافة ههللا فقد كان لدي عبدالخليفة  أماالمعارك 
 .       42سالطين ، سبق ذكره ،ص( 25)لنداء ل هللنفخ علي

 ألصيلافي رد الحصان  هلعل موقف اإلسالميةكان الخليفة رجال مطبقا للقانون والنظم 
يؤكد  اعهبإرجشقيق المهدي  أمرهبيت المال عندما  إلىقبل تقسيم الغنائم  أخذهالذي 

 فتنازل الخليفة عن احد الخيول إليهبرد الحصان  أمر، وعندما علم المهدي بذلك ذلك
 جاعإر المهدي في  عن موقف إماالتي كانت من نصيبه في الغنائم لبيت المال . 

ة كثير كان الخليفف.  هيدل علي عمق محبة المهدي لخليفت أنهف  الحصان للخليفة 
انه  إذ .مهدي تدلعلي ذلك للالتي قدمها  نصيحةلعل ال وانتصارهااالهتمام بالدعوة 

ما ك األبيضفي  األولى األنصار هزيمةقدير عقب  إلينصح المهدي باالنسحاب 
تدريب اهتمام الخليفة ب نصح المهدي بضرورة استخدام السالح لرد العدوان ، هذا بجانب

لسابقة ا غنموها في معاركهم يالت األسلحة استخدام حتى يتمكنوا من األنصار أيادي
حت ليقاتلوا ت اديةهمن الج باألصح راية أوللمهدي بتكوين فرقة خاصة  أشار. كما 

 مراءأمن اصدق واقوي  أصبحعنجة الذي  أبورجل من جنسهم فتم اختيار حمدان  إمرة
 ذكره فيفان سبق( 26).فيما بعد المهدية 

 . 51ص 

 وحدد هللا بن السيد محمد خليفة له اقر المهدي وصرح بتعين عبد األبيض سقوطبعد 
ا  الخليفة قائد أصبحكما  .173 -171،ص1( منشورات ج27) مكانته في المهدية

قبائل  كل كانت تضم يتهآر  أن، هذا بجانب  هوقوة شخصيت هعاما للجيش نظرا لشجاعت
 القبلي ابوالئهشديدة التمسك  ، كما كانتقبائل حرب وقتال غرب السودان التي كانت

  منازع، البالخليفة في مقدمة الصفوف  أصبحهكذا  ، فتمتع الخليفة بثقة المهدي وحبه
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 لتعبد فيتشرب التقوى بجانب حبه ل حيث هف والدنتربي في ك ألنهال غرابة في ذلك ف
ا عيما مطاعز  ليصبح مما أهله نظرال فأصبح بعيدالدينية ه ريحتق تتوقدف  الخلوة 

يت الدين وبيئة الفقرا ) المقصود بالعلم نشأ في بيت قد  الخليفة أننغفل  مهابا .كما ال
تزنا انفعاليا يوازن بين حاجاته الخاصة والعامة معتدال في تصرفاته مع م فأصبح( 

الخلوة  للع .وضبط النفس  ورع مشهودا له بال فأصبح، اعترف به  حتى اآلخرين 
تقدمة مجمل الصفات الم نأ . ة الحكيمةوالقيادفي روح الخليفة الصالح الديني غرست 
 هذا ارألنصبين ا تهيحدد بدقة مكان هالمهدي في شخص الخليفة مما جعل التمسها

القائد العام للجيش وهو جزء من المهدي وكل ما يقوم به  أيضا هوف خليفتهبجانب انه 
صي ، الشخ رأيه أو ه هي من الهام هللا تعالي ليست نابعة من هوا  أعمالالخليفة من 

 ى ذن منه ال بمجرد اجتهاد منه وال هو أب أومر النبي )ص( أب هجميع ما يفعل أنوقال 
-66المصدر نفسه ،ص( 28)وسلم  هصلي هللا عليأمره في تنفيذ  هعن نائببل هو 

69  . 

: عالقة  ألولىاالسمة  شخصية الخليفةة في تكوين ن ثالث سمات رئيسالباحثتا تصنف
الخليفة بربه متمثلة في سمات  تتعلق بالعقيدة وتشمل اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه 
ورسله واليوم اآلخر، اإليمان بالقضاء والقدر،اإليمان بالبعث والحساب،الجنة والنا رو 

ن العمل مع بيأيضا الج : وتتمثل في الصالة،الصوم،الزكاةسمات تتعلق بالعبادات 
 والعبادة والجهاد في سبيل هللا بالمال والنفس حيث نهل 

ه متمثلة في : عالقة الخليفة بنفس السمة الثانية. الخليفة عبد هللا من علوم القران والفقه
كان الخليفة نحيف الجسم طويل القامة قوى البنية يميل إلى السمرة  ؛سمات جسمية 

كان لباسه  و   يوالشارب بشوشا  كثير الشبه لألمام المهدأشيب الشعر خفيف  اللحية 
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وسمات عقلية معرفية تشمل  . الجبة ونعله الصندل )حذاء خفيف مصنوع من الجلد(
 اإلدراكلى والفراسة والقدرة ع الذكاءمصحوبا بالتفكير وتدبر القرآن واإلقبال علي العلم 

اء مع المحافظة على المبدأ والوف وث لألحدا واالستدالل واالستنباط واالستقراءوالتنبؤ 
أسرع وقت وسمات انفعالية عاطفية وهي حب هللا  قدرة على اتخاذ القرار الحاسم فيال

وإمام الدعوة المهدية، إضافة إلى حب الخير  وحب الناس بجانب حبه إلخوانه األنصار
و طبع  الفرد وهالخليفة باالتزان والضبط االنفعالي  تميز أيضاوالخوف من عذاب هللا. 

نفعال،بمعنى المثيرة لاليتحكم على نفسه في المواقف الثابتة  نسبيا إلى أن   ونزعته
ة السالبة تصدر عن الفرد االستجابات االنفعالي حتىفيها  التثبت وحبس الجوارح والتحكم

وغير المرغوب فيها  مثل الخوف والغضب والحزن وغيره) مهيد محمد المتوكل : 
 .( 12ص،  1999

: عالقة الخليفة بمن حوله وهي متمثلة في سمات تتعلق بعالقاته األسرية  السمة الثالثة
التوافق والطمأنينة والتوازنو حيث توفرت للخليفة حياة  أسرية مستقرة تنعم بالهدوء 

التنقل يعة وطب االجتماعية الواسعة :أن بيئة وجغرافية المكان،وسمات تتعلق بعالقاته 
 متوافقا اجتماعيا وهي طبع الفرد التي تمكنه من التقرب للناس أن يكون أهلته 

مناسباتهم  كهمفيشار   ويتطوع لمساعدتهم والتعاون معهم هم حتى ينشد رفقتهم،تومخالط
س عزز في نف  االجتماعي لالمي اوهذ . المختلفة، وأن يكون ودود أو لطيف اتجاههم

ا ثابتا يكون شجاع أن على الفرد يفرض الخليفة عادات وقيم وموروثات المجتمع الذي
ري ت ال يصبح مكان للسخرية والتندر .غارات من قبل القبائل األخرى حتى حين ال

مة المالئ ن السمات هي الصفات  الظاهرة للشـخصية وتـشمل الظروفأن تاالباحث
 هو إاّل بعض أو تعددها مار من سمات الشخصية علي اختالفه إلظهارها. وما يظه

الظهور،وتكون في  خافية عن خصية .وان األجزاء األخرى وربما األهم،جوانب الش
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الـسمة تعد حتى اآلن فكرة مجردة أو  و حالة كمون ألي أن ِيجد دافعَا يعجل بظهورها.
تكوين  فرضي  ال مفر منه، وفي الحقيقة فان أحدَا لم ير الـسمة أبدا ، ولـكن بنـفس 

من التراكـيب أو العـمليات الـتي يتـعامل معـها علم  الدرجـة فـلم ير أحـد في الواقـع أياَ 
النـفس كالدوافع   والعـادات والتوقعات واالتـجاهات وغـيرها كالتي  تحدث عند تكوين 

جود فان األدلة علي و  الفرضية والسمة كواحد من هذه التكوينات حتى الوقت الحاضر
االتساق بين األفعال السلوكية المنفصلة التي يمكن مالحظتها ،  الـسمات تأتي من

ارزا هللا دورا ب كان للخليفة عبدومثل هذه األفعال تعد مؤشرَا علي وجود السمات . 
قتالية والمفكر االستراتيجي للخطط ال انه القائد العام للجيش إذومهما في معركة شيكان 

 المهدي .  ألوامر نفذا، كمل كان م

 حكم إلسقاطانتهاء المعركة في شيكان فكر المهدي في حصار الخرطوم عقب 
به  لفوافهبوا جميعا لتنفيذ ما كبصورة جيدة  حصارال إحكامالقادة نحو  هفوج مستعمرال

 هف بنفسالمهدية . فكان يقئون شبمهتما  هوقت معظمقضي يهللا  . فكان الخليفة عبد
قد الجيوش بصفة اخص فكان يتف وأحوالالحرب  ئون علي كل كبيرة وصغيرة خاصة ش

ثهم كما يح  واإلرشادالقوات صباحا ومساءا في كل مواقع الحصار مقدما لهم النصح 
( ميمونة ميرغني حمزة 29)علي الصبر وتحمل الصعاب التي يالقونها في سبيل هللا 

عمل علي رفع الروح  قد فهو وبذلك144م( ص1975،حصار وسقوط الخرطوم ، )
المهدي  مرأكثر لذلك  شهداءم فتح الخرطوم وتحريرها لكن هنالك ت.  هالمعنوية لقوات

( خليفة 30)يطلب من سكان الخرطوم القيام بدفن جثث قتالهم أنالخليفة 
 .  205ص األحكام،17،ص
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 قبةمرابه كلف إذصارمة فيما يتعلق بنساء الخرطوم  أوامر المهدي الخليفة أعطىكما 
 لياءأو الالتي لديهن  أوتسلم كل النساء المتزوجات  أنيجب  كان األمرتنفيذها و 

يجب ف ال يقعن في أي من المجموعتين الالتي أما  أوليائهم أو أزواجهم إلي شرعيين
من هنا  210،األحكام ص40-37( خليفة ص31)بيت المال  تحت رعاية ن وضعه

 أن ماكصادر من المهدي  أمرهللا كان يطيع كل  الخليفة عبد أن تينثتالحظ للباح
لذا  .نفيذالصعبة الت باألعمالأوكل اليه في الخليفة ثقة عالية لذلك  المهدي كان يثق

 هاصمتنقل المهدي ع حترام والتقدير والوالء الكبير .االطابعها العالقة بينهما  كانت
  هطويال ولم يدم حكم لم يعش  دستور للبالد لكنالدرمان حيث وضع أم مدينة  إلى

الدولة   فآلتم .  1885يونيو22هـ /  1302قالئل . توفي في رمضان  أشهروي س
 التي ةسياسال حالناس ووض في عتلي المنبر وخطبأفبحكم منصبه  هللا  ليفة عبدللخ

،  93( شقير سبق ذكره ، ص32)  تختلف عن سياسة المهديوهي ال سوف يتبعها 
ثم كتب منشورا  أمر بتوزيعه وتعليقه في كل مكان ،  .136سبق ذكره ص هولتأنظر 

الكتاب واالستشهاد ب والدالالتفكان منشورا  مشابها  لمنشورات المهدي من حيث اللغة 
  .المصادر نفسها والصفحات (33) السنة .و 

 :تمة خا 

والمكون  واتجاهه الفكري  أسلوبهشخصية تقود إلى فهم أية  إلى أن دراسة خلص البحث
ذلك  النشاطه الذهني . مثبجانب وفلسفته المتعلقة بمعتقده  واالجتماعي النفسي

 بيئة ختالفاشخصية الخليفة عبد هللا التي ال تختلف عن شخصية المهدي بالرغم من 
كل منهما إال أنهما مكمالن لبعضهما .فالمهدي أثرى المهدية اى الدعوة بالفكر والكتابة 

الفكر باإلصالح واإلخالص في العمل و  دعوةالخليفة عبد هللا البينما أثرى  ،للدعاية لها 
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أن الخليفة  اعفأستطوتوظيف القوى البشرية من قبائل السودان  توجيهاالستراتيجي مع 
للجيش  ىاألعلالقائد  فأصبحالثورة  سامية في الدولة بعد نجاح ينجح في إيجاد مكانة

  الدعوية بجانب اإلسهام  في وضع وورجل الدولة األول خاصة في الشئون السياسية 
 .الخطط  واالستراتجيات الحربية 

 :النتائج والتوصيات

 : النتائج  أوال

ديرة شخصيته ج سمات نالع على جهود الخليفة  الدعوية أتبين من خالل االط -1
 .والقيادة الحكيمة بالخالفة 

كنته الدينية التي حظي بها الخليفة صقلته ومو االجتماعية والنفسية  ن التنشئةإ -2
 شخصيته .  من تقوية 

 يرا  في بلورة بإسهاما كبالخليفة  انكانت تحيط التيوالبيئة حياة البادية أسهمت  -3
 . هفكر 

 . وروية ؤدة تب بصورة عشوائية بل أولم يتم اختيار المهدي لخليفته مصادفة  -4
 ثانيًا : التوصيات 

 ر من ببشفافية أكوتصحيحه إعادة كتابة تاريخ الدولة المهدية ضرورة  -1
 خالل مركز الدراسات المهدوية  .

 وصي بدراسة شخصية الخليفة بصورة متعمقة من كافة النواحي .ن -2
نجاح إلضرورة إظهار جهود بعض الشخصيات التي أسهمت بصورة كبيرة   -3

 . الدعوة المهدية 

 قائمة المصادر والمراجع        
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