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 بدع هللا الخحسغ الخحيع

الخخشػم )دراسة  تحميمية  تحخيختحميل خصاب الشز األدبي في عرخ اإلمام السيجي وأثخه في 
 أدبية (

الجكتػر/ بخيت عثسان جبارة تقل_ أستاذ الشحػ والرخف السذار ك بجامعة  الفاشخ_ كمية 
 مجيخ مخكد التشسية السيشية والتصػيخ السدتسخ اآلداب _ قدع المغة العخبية_ ونا ئب

 ممخز البحث:

فيحا البحث مػضػعو: )نحػ قخاءة ججيجة في تحميل خصاب الشز األدبي في عرخ اإلمام  
السيجي وأثخه في فتح الخخشػم( قرجت بو السذاركة في مؤتسخ) أسباب ونتائج في فتح 

م  با لتعاون مع 2017/ 1 -26 -25تخة مغالخخشػم( بكمية اإلمام اليادي بأمج رما ن ،في الف
مخكد الجرسات السيجوية، بجا معة اإلمام السيجي في الجديخة أبا،  ومسايعاب عمى جيمشا 
ىػضعف الحذ  بتاريخ الػشغ بل والجيل بو، وإنَّ  شخرية كا اإلما م  دمحم أحسج السيجي، 

حة العخبية أو األمة اإلسالمية مألت الجنيا وشغمت الشاس ليذ في الدػدان، والعمى نصاق الدا
فحدب، بل والعالع  كمو،   ولقج جعل هللا سبحانو وتعالى إردة اإلندان  ىي مفتاح التغييخ 

، وعسمية 11واإلصالح، فقال تعالى: )إنَّ هللا اليغيخ مابقػم حتى يغيخواما بأنفديع( الخعجاآلية/
الػاقع، واإلدراك الكامل لو،وتحميمو،  البج أن تدبق باكتذاف -كسا ىػمعخوف -التغييخ واإلصالح

والسفارقة بيشو وبيغ مايجب أن يكػن، ومغ ثع التفكيخ في الكيؽيات والسشاىج  والبخامج التي تعيج 
مديخة ىحا الػاقع إلى الجادة الرحيحة، في ضؤ الدشغ التي تأخح با العتبار واإلمكانات 

زاري، وعقيجة األمة ومعادلتيا االجتساعية الستاحة، والطخوف السحيصة، والسيخاث الثقافي والح
وحالتيا الثقاؼية. وقج قدست ىحا البحث إلى أربعة مصالب ومقجمة وخاتسة ومخاجع البحث 

 ومرادره.

 السصمب األول: تحميل األدب الدػداني وأثخه الفكخي واالجتساعي في عرخاإلمام السيجي.

ن مبشي  عمى الفكخ الخوحي، رأى عبج القادر  عشج ما قامت  ثػرة اإلما م  دمحم أحسج السيجي وكا
باشا حمسي حكسجار الدػدان أن يقاوميا بشفذ سالحو، فأوعد إلى عمساء الخخشػم ليؤلفػا 
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ثع شبعت ىحه  الخسائل في مصبعة الحجخ بالخخشػم، ووزعت 1الخسائل في تكحيب  ىحه الجعػة(
األزىخيابغ الذيخ إسساعيل الػلي السدساة في أنحاء البالد. وأىع ىحه الخسائل: رسالة، إلى/ أحسج 

" الشريحة العامة ألىل اإلسالم عغ مخالفة الحكام والخخوج عغ شاعة اإلمام" وكحلظ ما قام بو 
غخدون، فقج جسع عمساء الخخشػم، واستكتبيع نرحًا شخعيًا ببصالن دعػة السيجية وتكح يبيا، 

فقج أصجر الدمصا ن عبج الحسيج مشذػرًا وبعث بيحا الشرح لمسيجي في األبيس ومغ جية أخخى 
إلى جسيع البالد االسالمية بتكحيب ىحه الجعػة، كسا استفتي عمساء األزىخ فييا، فأفتػا بتكحيبيا، 

 ونذخ مجمذ السطار بسرخ مشذػرًا بيحه الفتػى.

يجىا  ورغع ىحه السحاربة الجنية مع الػقائع الحخبية إلى جا نبيا، فقج انترخت السيجية، وسقط في
الخخشػم عاصسة البالد في العرخ التخكي، بعج مقتل غخدون الحاكع العا م في قرخه 

وبعج ىحا االنترا ر لمسيجيية لع يمبث السيجي أن تػفى في نفذ  2م(188ىـ/ 1302ستة
 م.1881ىـ / 1298الدشة،وكانت بجاية ثػرتو سشة 

جتساعية في فتخة السيجية، رغع االلتفاف لمحياة اال يالشطام القبمأما السشاخ االجتساعي، فقج عاد  
فقج قامت عمى ىحا الشطام القبمي تشطيع الجير لحج كبيخ، وحجثت االسالمية.  حػل راية الجياد

مجال  تعالييساحدب  -في السيجية غعمى أنو لع يك خالل السيجية احتكاكات قبمية متعجدة.
األمخاء والعامميغ فكميع عمى حّج سػى إال  لمشطام الصبقي، فالسيجي في أحج مشذػراتو يقػل: "وإنَّ 

عمييع في السخكب والسمبذ واألكل فسغ فعل ذلظ فيػ  ن وال يتفاضمػ في األمخ والشيي فميحبػىع 
ولكغ كان ىشاك بصبيعة الحال مغ قخِّبيع الػضع كاألمخاء والقػاد والسخمريغ  لمسيجي 3مخدود مشا"

 4األسبؿية في االنزسام إليو" أو الخميفة، وكانت مخاتبيع عشج السيجي حدب

ولقج ضل مجتسع السيجية مجتسعًا رعػيًا كسا كان في العيجيغ الدابقيغ، غيخ أن السجتسع في 
أما في عاداتو وتقاليجه فقج ضل كحلظ السيجية  شغل كثيخًا عغ حياتو ىحه بالحخب والجياد.. 

مى السيت مثاًل، وىشا يقػل السيجي: امتجاًد لػضعو الدابق أال ما حاربتو السيجية  مشيا كالبكاء ع
"بكت أوسّػدت الباب أوناحت أوحّجت عمى غيخ زوجيا فتؤدب حتى تطيخ تػبتيا بالزخب 

                                                           
1
 .952-783شولٌر،ص  نعوم - 
2
 .82الماهرة،ص العربة والدراسات البحوث معهد االمٌن،ط الدٌن عز السودانً، الشعر تراث - 
3
 .84 السابك،ص المصدر - 
4
 .141ص الماهرة واآلداب، الفنون لرعاٌة األعلى المجلس ط ، بدوي عبده السودان، فً الحدٌث الشعر- 
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ولقج خمقت السيجية مجتسعًا إسالميًا قائسًا عمى تعاليسيا  5والدخط بسا يشاسب ليا"
ع يكغ يصسئغ إلييع، ومعتقجاتيا،ولكغ كانت تذػب حياة ذلظ السجتسع معاممة الخميفة يعشف لسغ ل

كسا كانت تذػبو مزايقات بعس أنرار السيجية في السعا مالت العامة، وقج يرل ذلظ إلى 
 درجة وشاية بعزيع ببعس.

أّما السشاخ الفكخي، فقج قام السيجي بأعسال أنكخىاعميو بعس العمساء، إذ تفخد في تعاليسو الجيشية 
إرشادات كثيخة يختمف معو العمساء في بعزيا، بسحىب اجتيادي خاص، وكانت لو أوامخ ونػاٍه و 

ومسايجل عمى حؿيقة السػقف بيغ السيجي والعمساء اعتخف السيجي بو  6ويقخونو في بعزيااآلخخ"
أحج قػاد التخكية بالدػدان، وكان السيجي  مازال في قجيخ  7في كتا بو ليػسف حدغ الذاللي"

جيالء والسجػس فاعمسػا أن أتباع الخسل مغ قبمشا حيث قال لو: " وقػلكع ما اتبعشا إال البقارة ال
وأتباع نبيشا دمحم صمى هللا عميو وسمع الزعفاء والجيالء واألعخاب الحيغ كا نػا يعبجون الحجخ 
والذجخ. وأما العمساء واألغشياء وأىل التخف فمع يتبعػىع إال بعج أن يخخبػا ديارىع  ويقتمػا أشخافيع 

عمى محىب السيجي بعج انترا رات السيجية أن أبصل العسل  ..، وتختب8ويسمكػن بالقيخ"
بالسحاىب األربعة، وأحخق كل كتب الدشة والتفديخ، كسا أحخق  معيا جسيع الكتب الجيشية 
والعمسية حتى لع يبق غيخ القخآن والرحيحيغ وإحياء عمػم الجيغ لمغدالي،مع راتبو ومشذػراتو،  

بيا إذنًا خاصًا ككذف الغسة لمذعخاني والجدولية. وتبع  ومع كتب أخخى سسا ىا ألنراره،  وأذن
وكان مغ رأي السيجي أن تعج د السحاىب واختمف  9ذلظ أن مشعت دروس الفقو بػضعيا القجيع"

السمل والشحل وكثخة الذخوح والحػاشي،كل ذلظ حجب نػر الحق والجيغ، وباعج بيغ السدمع وبيغ 
آن والدشة. ومثل ىحه الذقة كان السيجي يخى أنيا قج مرجري الزياء والتذخيع، أال وىسا القخ 

 10حجثت بعسل شيػخ الصخق الرػؼية، وأّن ىحه الصخق قجأضمت عامة السدمسيغ"

وقج كتب السيجي"كخاسًا" يػضح ؼيو كيؽية ؾيام رمزا ن، وكان قج شخع في تأليف  كتاب أسساء 
، وكان يخيج أن يزسشو األحكا م السجمذ"ضسَّشو إرشادات في الرالة واألذ كار وقخاءة الخاتب

                                                           
5
 .944ص نعوم - 
6
 .942ص نفسه، المصدر- 
7
 من ،نمالا  لدٌر جبل لرب الجرادة بجبل وكانت الشاللً والعة باسم التارٌخ فً عرفت المهدٌة ولائع من والعة فً م1882سنة لتل - 

 85السودانً،ص الشعر تراث كتاب
8
 .661-662شولٌرص نعوم، - 
9
 .941- 204شولٌر،ص نعوم - 
10
 .86 السودانً،ص الشعر تراث- 
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ىح وإن مصبعة 11الذخعية والجيانة، لتكػن مثبتة، وتربح سشة متبعة، ولكشو تػفي قبل أن يكمسو"
الحجخ التي وقعت في يج السيجية بعج فتح الخخشػم، قج استفاد مشيا السيجي وخميفتو مغ بعجه في 

 12شبع السشذػرات وغيخىا "

لججيجة إ قفال السجارس" والخالوى"  وإلى تعصيل دروس العمع التي وقج أدت ىحه الحخكة العمسية ا
كانت قائسة عمى الشيج الدابق  واختفى العمساء الحيغ لع يكػنػا مػاليغ لمسيجي. وانزع إليو 
بعس العمساء مسغ أصبح يعتسج عمييع في نذخ تعاليسو وإفتائو، وقج قال السيجي: " فأما العالع 

ػ كانبي السخسل، والعامي التابع لي كختبة الذيخ عبج القادر الجيالني ، التابع لي في ميجيتي في
  13والعا لع السخالف لي كفخعػن والعا مي السخالف لي كيامان "

ولسا تػلى الخميفة عبج هللا التعايذي األمخ بعج السيجي ازداد تزيقًا عمى مخالؽيو مغ العمساء  ، 
سالم الحي كان قج عيشو السيجي، فقججخده مغ ذلظ ما حجث لمقاضي  أحسج عمي قاضي اال

م، وذلظ حيغ وجيت إليو تيع 1894الخميفة مغ أ مػالو وندائو،وسجشو حتى مات  في سجشو سشة
كان مشيا قبػلو الخشػة.وقج أسشج القزاء مغ بعجه إلى سميسان الحجاز مغ تجار بخبخ الستفقييغ، 

مػت السيجي قج جسع العمساء في أم درمان، ثع تاله الذيخ الحديغ الدىخاء، وكان الخميفة بعج 
والذيخ الحديغ الدىخاء  مغ بيشيع ، وعيج إليو بتج ريذ الحجيث وعمع السيخاث في السدجج، ثع 

 م.1895واّله القزاء، ولكشو لغ يخض عشو أخيخًا، فحبدو حتى مات  في سجشة 

لذجخة وسط الدرع، فإنيا وقج روى عغ الخميفة قػلو: إن مثل العا لع بيغ أصحاب السيجي مثل ا
تؤوي الصيخ  الحي يفدج الدرع، فسا يدتخيح الدارع حت يقصعيا  مغ أصميا. ولقجرووا أنو قال 

 14ذلظ في الذيخ الحديغ الدىخاء "

والذيخ الحديغ الدىخاء  مغ الذعخ السججيغ مغ أىل الدػدان، بل ىػ السفخد العمع وزيشة البيان 
قخية قخيبة مغ " وادي شعيخ" سافخة إلى القاىخة في نحػ  والقمع وىػمغ قبيمة صغيخة تدكغ

العذخيغ مغ عسخه فمحق باألزىخ الذخيف وأقام ؼيو سبع سشػات كان يتمقى في خالليا دورسًا في 
 الفمدفة والصبيعات.

                                                           
11
 .943-942شولٌرص نعوم- 
12
 .1291-204السابك،ص المصدر- 
13
 .945ص السابك، المصدر- 
14
 .87ص السودانً الشعر تراث - 
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وكان  رحسو هللا  شيخًا مغ الذيػخ التقاة يخفل في حمل الرالح شاعخًا كبيخًا وكاتبًا لبيبًا وعالسًا 
العمساء األجالء سائخًا  بساتقتزيو الذخيعة الحدشاء وال عجب فقج مات شييجًا آمخًا با  مغ

لسعخوف ناـيًا عغ السشكخ غيػرًاجخيئًا ال تأخحه في هللا لػمة الئع ال يياب السمػك و ال األمخاء 
 ولو قريجة رفعيا إلى السيجي بقػلو :

ل في جير اإلمام السيجي ويذيخ إلى أنيع ويرف الذاعخ الذيخ  الحديغ الدىخاء بدالة األبصا

يخػضػن غسار السعارك ضج األعجاء مغ أجل الحق ورفع راية) ال إلو إالَّ هللا دمحم رسػل هللا(.. 

 وىي معارك  تؤيجه السال ئكة بقػلو:

 ُمَيٌج تقعقع ؼيذتات جدػميا ........فكأنيا بشذيج ىا أعػادُ 

 ِة تخصػبيا اآلسابُ وكأنيا يػم الػغى في كخبيا .... بخصػب

 وعيػنيا مغزػضُة بعيػبيا  ............ والحُق أبمج والػرى أشيادُ 

 بيغ الخقاِق البيس واُلدسخ القشا .......... بحمػميا تتخاقُز العباد ُ 

 حخٌب بسحخاِب اليجى مغ بأسو ............بذتاتيا تتدلدل األشػادُ 

  الدساواِت العال.......... في جير ميجي الػرى أجشاجُ  ُ لِع ال وأمالك

 

 

والذاعخ الحديغ  أيزًالو  قريجة يعخِّض فييا بأمخاء السيجية، وىي قريجة شػيمة  
تقع في مائة واثشي عذخ بيتًا، وقج دخل فييا الذاعخ في مػضػعو مباشخة دون نديب كسا  ذكخ 

   15في القريجة األولى ومصمعيا)(ا

                                                           
15
 .91،ص1969 الماهرة والدراسات، البحوث معهد األمٌن،ط الدٌن السودانً،عز الشعر ـتراث 
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 الخفا ما الحق ؼيو خفاء ........... وتػالت اآليات واألنباءبخح 

 فاألمخ جج والقمػب  مخيزة........والجاء  داء والجواء  د وا   ء

 والحا دثات مراعق بسشابخ ....بعطاتيا تتػاضع األشياء

والحق أضيخ أن يخى  بذػاىج .. لع ال وقج قامت بو األ سساء ، وأىع مايدحق  أن  يذار إليو 

في ىحه القريجة، ىػدعػتو لمعمساء لأليسان  با لسيجية، ثع الجانب الخاص بالحسمة عمى الػالة، 

 وبالجعػة إلسشاد أمخ الػالية.لمعمساء فسغ قػلو في دعػة العمساء:

 ولو اإلشارة مغ أ لدت  بخبكع.............شػعًا لو وليدسع العمساء

 ليع مسايذيغ ِفجاءُ  ما حاليع ما باليع لع يدسعػا...........نفدي

 إلى قػلو:

 عمساء أمة أحسٍج ناشجتكع........رّدوا جػابي إنكع عمساءُ 

 أرضى وتخضػن الزالل ُبعيج ما.....ضيخ اليجى وانجاب عشو قحاء

 ويخيب ضشي ؼيكع وعذيختي..........أنتع وتقسع جسعشا الغخباء

 خقاءونكػن دون الجون مغ بيغ الػرى..........كمتا يجي إحدانشا خ

 رّدوا عمّي أٌعيحكع مغ شامٍت........لكغ أجيجوا فالجػاب شفاء

 ومغ قػلو في الحسمة عمى الػالة:

 جيل الػالِة أمات ديغ محسٍج........... وأُىيمو ماتػا وىع أحياء
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 وتخاكست ضمساتيع بيغ الػرى........لّسا اشساّن ليع ودام والء

 :إلى أن يقػل شالبًا إسشاد األمخاء لمعمساء

 فتشاولْشو مغ المثام  وأعصو ......... صشف االكخام فأىٌمُو العمساء

 واشخط عمييع ماأردت مغ اليجى ُيعصػا العيػد ألنيع أمشاءُ 

ومغ أبيات القريجة ما يذيخ ؼيو إلى قتل غخدون وسقػط الخخشػم في يػم االثشيغ التاسع مغ 

 ه، يقػل:132ربيع الثاني سشة 

مت ............بيُس الَسيا وجػاىٌخ ونداءفي ثان أيام الجنيِّة   ُعصِّ

 وأيزًا يقػل الحديغ وهللا دَمخ مْغ شغى وأباده.......حتى تػلى قتمو الزعفاءُ 

 

 السصمب الثاني:الذعخ اء السذاىيخ وأثخىع في انترارات الثػرة السيجية. 

يع الدىخاء والذيخ دمحم عسخ البشا، والذيخ  لعل أ بخز شعخاء ىحا العرخ ىع الذيخ الحديغ بغ إبخـا
عسخ األزىخي، والذيخ دمحم الصاىخ السجحوب والذيخ حسجان أبػ عشجة، وفي مذيج تاريخي مجيج 

 نتابع ؼيسا يمي استعجاد اإل مام السيجي السجاىج لسحاربة    "ىكذ " في شيكان .

يجي، كانت في الػقت الحي كان ضؤ الفجخ يبجد  حالة الطمسة التي أحاشت بسعكدخ اإلمام الس
حخكة السجاىجيغ تذتج، وتتدايج وتتجتسع لتحجد في ثالث مجسػعات كبخى الخايية الدرقاء، 
والخزخاء، والحسخاء وقبل أن يعمغ السؤذن صالة الفجخ وبجءاليػم، انصمق حسجان  أبػعشجة 

 مشذجًا برػتو الجيػري مغ صيػة جػاده الستبختخ أمام صفػف الخايةالدقاء قائاًل:

 ب السشتطخ ياسامعػنحغ أصحا

 نحغ إذا رأيشا العجو لمقتال سارعػ
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 نحغ ألىل القتال ندعدعػ

 ولجيار أىل الكفخ نخخب ونذمعػ

 أناحسجان أبػعشجة لمخجال أوجعػ

 أناسيف السشتطخ ليامة الكافخ يفقيػ

 نحغ لمسذخكيغ..نخدعػا

 فيشا خميفة رسػل هللا ياقارعػ

 نقصع دابخ كل مغ لجيشا يجارعػ

 حسي الػشيذ لمعجو إذا

 نججل األبصال ولمحي تخمعػ

وعشجما حاذ ت صفػف الخاية الدرقاء مكان اإلمام السيجي ىتف حسجان أبػعشجة قائاًل" الخيخ 
 قخب" فابتدع السيجي وأجاب: صجقت ياحسجان الخيخ قخب..فقج كان ذلظ ىػ اليػم السػعػد.

جي في شخيقيا لتأ دية صالة الربح ومغ وقعة تحت شجخة التبمجية مخت صفػف الخايات بالسي
وكأنسا أصبحت تمظ الذجخة الشبيمة معمسًا تاريخيًا يخصج السعخكة بسخاحميا وأشػارىا السختمفة.. 
فسغ تحت التبمجية األبيس، كان السيجي يعع الشاس جشػده ألسابيع خمت وتحتيا وقف مدتطاًل 

ليػم يؤم السرميغ في فجخ السعخكة يذاىج خخوج جيػشو لمسعخكة وأ ما م التبمجية وقف ذلظ ا
ومشيا تقجم ليقػد السعخكة الفاصمة.. وعمى جحع تبمجيةف في "شيكان لقي العجو حتفو وسصخ 

 الفرل الختامي لسعخكة األسابيع الدتة، وحقق الشرخ السؤز.

 ومغ األبيات الذعخية  الحساسية السعبخة أصجق تعبيخ عغ معاني البصػلة والجياد  في سبيل هللا
إبان احتجام معارك العدة والكخامة التي قادىا اإل مام السجاىج دمحم أ حسج السيجي ضج جيػش 
السدتعسخ الج خيل تمظ األبيات الذعخية الخالجة التي  صاغيا الذاعخ األستاذ دمحم عسخ البشا 

 وىي شعاركل جشجي يجاىج في سبيل هللا والػشغ:
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 السػُت في شأن اإللو حياةالحخُب صبٌخ والمقاُء ثبات.............و 

 الٌجبُغ عا ٌر والذجا عٌة  ىيبٌة ..............لمسخِءما اقتخنت بيا العدماتُ 

 والربخ عشج اليأس  مكخمة ومق ........دام الخجال تيابو الػقعات

 واالقتحام إلى العجو مدية   ........اليدتصاع لشيميا غايات

 والعسخ في الجنيا لو أجل متى...........يقزى فميذ تديجه خذيات

 فعالم خػف السخء أن غذى الػغى...........نفذ الكخيع وحانت األوقات

 والفخخ كل الفخخ بيع الشفذ هلل .........العمي وأجخىا الجشات

 إن الجياد  فزيمة مخضية...........شيجت بحكع  أجخىا اآليات

 خار جسيعو.........صحب اإل مام الدادات القاداتقج حاز ىحا االفت

 قػم إذا حسي الػشيذ رأيتيع.............شع الجبال ولمزعيف حساة

 ولباسيع  سخد الحج يج وبأسيع ..........شيجت بو يػم المقا الغارات

 وخمػفيع صجأ الجروع لحدميع .........قتل األعادي عشجىع عادات

 ًا ......أثخ الدجػد عمييع وسساتفي الدمع تمقاىع ركػعًا سجج

 وتخاليع يػم الجالد ضخاغسًا.........أسج وأسل رماحيع غابات

 ركبػا الجياد وغادروا شمػ العجى...........رزق الشدػر ولحسيع أقػات

 والخيل تخقز با لكساة كأنيا.......تختال في ميجانيا فتيات
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 إذ عمت أصػات فأثخن  نقع السػت في عخصاتيع .......وأغخن صبحاً 

 وذباب أسياف  السشية فػقيا.............رعفت دمًا وجالؤىا اليا مات

 واألرض سالت بالجماء وما بيا......غيخ الجساجع والذعػر نبات

 ضشػا جباليع السشيعة تؿية......وتػىسػا أن الرعػد نجاة

 ذىمػا أصيحاب اإلمام ومادروا.........إن الذػامخ عشجىع صخخات

 ائخىع وتمظ مريبة...... ندلت بيع وعقػليع أشتاتعسيت بر

 16يا أييا األنرا ر إن صشيعكع .........شكخاإل لو لو وتمظ ـبات)(

 أعميتع ديغ اإل لو وما بكع ..........إال الثبات تديشو الػثبات

 وشخحتع صجر الخسػل دمحم........بالفتح وانكذفت بكع ضمسات

باتورىبتع العمج الكفػر بديفكع......  ...والجيغ ترمح شأنو الـخ

 وسقيتع األعجاء كأس مشية ....عبخاتيا ما  مثميا عبخات

 فرعػدكع متغ الجبال داللة......إذ اليحط لقجركع درجات

 فالفخخ فخخكع وفخخ سػاكع...........محس ادعاء مالو إثبات

 أنتع جيابحة كخام ما لكع...........في الرجق مغ شبو والشبيات

 العشاية قارنت عدم الفتى.........نجحت مداعيو وىان مسات وإذا
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 خالي متى أنتع قعػد تشطخو.......ن لػعجىع وىع الجسيع غداة 

 الديف أصجق ناصح في حقيع.............والفتظ فييع حدشتو إساة

 إلى أن يقػل:

 دمتع ودام ثشاؤكع متتابعا........ماىب ريح الشرخ والشدسات

 غ الدىخاء:وأيزًا يقػل الحدي

 وهللا دَمخ مْغ شغى وأباده.......حتى تػلى قتمو الزعفاءُ 

د جدسو بخماحيع ........فكأن مغ خمقو أشالء  ولقج تبجَّ

 صالػا بو وذويو بيغ حرػنيع ......... في خشجٍق عدت بو األذواءُ 

 شادوه بالِحرِغ القػي وأيجوا بالشار......... َمْغ في الشار فيي َجشاءُ 

 غاٍل شخارُة بشجق.........رامٍ  شػى َمغ في يجيو خػاء في كل مد

 وكخوبيع كالخعج بيغ صػاقٍع....لمسدمسيغ وكل ذاك عجاءُ 

 هللا أكبخ أن يخد وجػىيع............عغ شأنو أوُتسشُع البؤساءُ 

 وَلَجػه عسجًا باختيا ٍر صادَق........وليع يُج في فتكو خخقاءُ 

 ..ميجييع وجشػده شيجاءُ وفي بحمو أحسج ودمحم .........

 السصمب الثالث:تحميل خصاب الشز األدبي وأثخه في فتح الخخشػم.
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يقػل  الذاعخ دمحم عسخ  في حساستو لإل مام السيجي في فتح الخخشػم فقال مشذجًا في معمقتو  
 السذيػرةاقائاًل:

 فانيس إلى الخػشػم إن بدػحو ... أىل الغػاية والسفاسج باتػر

 ثع صجوا ... معذخ في هللا لع تعخف ليع وغباتبصخوا ورادوا 

 وتكبخوا وعتػا عتػ فاثقا... وهللا أكبخ   والديػف          ىجاة 

 نبحو الذخيعة مغ وراء شيػرىع... عغ ديشيع شغمتيع الذيػ ات

 هللا  أكبخ لغ يجوم صشعيع.. ىحا    وأنتع        لألنام        رعاة

 ىحه القريجة:ويقػل الذاعخ في مػضع آخخ مغ  

 قػم إذا حسي الػشيذ رأيتيع.............شع الجبال ولمزعيف حساة

 ولباسيع  سخد الحج يج وبأسيع ..........شيجت بو يػم المقا الغارات

 وخمػفيع صجأ الجروع لحدميع .........قتل األعادي عشجىع عادات

 في الدمع تمقاىع ركػعًا سججًا ......أثخ الدجػد عمييع وسسات

 وتخاليع يػم الجالد ضخاغسًا.........أسج وأسل رماحيع غابات

 ركبػا الجياد وغادروا شمػ العجى...........رزق الشدػر ولحسيع أقػات

 والخيل تخقز با لكساة كأنيا.......تختال في ميجانيا فتيات

 فأثخن  نقع السػت في عخصاتيع .......وأغخن صبحًا إذ عمت أصػات 
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ػرة تبيغ لشا في وضػح وجالء فطائع الحخب الصا حشة وىي التقل في وال شظ أن ىحه الر

صجقيا عغ تمظ الرػرة األدبية التي رسسيا الذاعخ أبػ تسام لفتح عسػرية .تمظ السجيشة 

الحريشة، بالدروعي والبداتيغ ،التي أعيت السمػك واألؼيال غيخ أن الخميفة السعترع أراد أن 

  17وىب جيذو واحجة إلنقاذ البالد مغ بخاثغ الطمع واال ستعباد" يجتث مشيا أسذ الفداد والصػيان

وقج صػر الذاعخ أبػتسام  يػم الفتح ترػيخًا ييد أعساق القمػب كسا صػر الحخب الصاحشة 

،ترػيخًا يسأل األنطار واألسساع جسيعًا. وقج حاول الديج دمحم عسخ البشا أن يبمغ شأو أبي تسام 

 يب ممحػظ.في اإلبجاع فكان لو مشو نر

وقج بيغ الذاعخ دمحم عسخ البشا أن السيجي لع يذغ الحخب الزخوس رغبة في إزىاق األرواح 

 وإراقة الجماء، وإنسا مغ أجل تجعيع أن كامل  الجيغ وقصع دابخة الفتشة فقال :                                                

 ... أىل الغػاية والسفاسج باتػر فانيس إلى الخػشػم إن بدػحو

 بصخوا ورادوا ثع صجوا ... معذخ في هللا لع تعخف ليع وغبات

 وتكبخوا وعتػا عتػ فاثقا... وهللا أكبخ   والديػف          ىجاة 

وقج دعا الذاعخ إلى فعل الغداة األوائل في عيج الخسػل صمى هللا عميو وسمع فمع تكغ قػة 

يع أو تحػل بيشيع وبيغ أمانييع ميسا  شال األمج وتػالت األحاث ترخفيع عغ تحقيق ، أغخاض

وقج كانت حرػن خيبخ  مغ  أمشع حرػن الييػد وكامػا يدتسيتػن في الجفاع عشيا إيسانًا مشيع 

بأن ىديستيع أمام دمحم صمى هللا عميو وسمع. قزاء أخيخ عمى بشي إسخائيل في بالد العخب 

مى هللا عميو وسمع  أبا بكخ إلى حرغ كي يفتحو فقاتل ورجع وتتابعت األ يام ؼبعث الخسػل ص

ولع يكغ الحرغ قج فتح وبعث الخسػل صمى هللا عميو وسمع . إلى عسخ بغ الخصاب مخة أخخى 
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عمى جير قػي العتاد والعجة إال أن عسخ بغ الخصاب كان كع أبي   بكخ فجفع  الخسػل صمى  

وقال لو: خح ىحه الخاية فامس بيا  حتى يفتح هللا  عميو وسمع .بالخاية إلى عمي بغ أبي شالب

عميظ ومزى عي بالخاية فمسا دنا مغ الحرغ خخج إليو أىمو  فقاتميع فزخبو رجل مغ الييػد 

فصاح تخسو فتشاول عمى باب الحرغ، فتخس بو فمع يدل في يجه يقاتل حتى فتح الحرغ وتع 

عسخ البشا فأرد أن يتخحىا السدمسػن مثاًل الشرخ لمسدمسيغ وقج راقت ىحه الغدوة الذاعخ دمحم 

 أعمى في الربخ والجالد والتزحية والفجاء  وبحل الشفذ والشؽيذ فقال:

 خح جيذظ السشرػر التحفل بيع... ولتقجمغ أمامو الخايات

 فتدػروا ليع الخشاق وافعمػ .. فعل الرحابة إذ أتت غدوات

 ىمكات فتحػا حرػن الخيخييغ التي .. زعسػا بأ ن حخوبيع

تمظ ىي قريجة دمحم عسخ البشا في حخب السيجي وىي  مذيػرة اشتيار السعمقات في الدػدان، 

ومغ القرائج الغخ والكمسات األبكار التي حفل بيا تاريخ األدب الدػداني فالغخو أن يقف 

الذاعخ أحسج دمحم صا لح بعج ذلظ عمى قبخ شاعخنا يدكب الجمع اليتػن ويخسل الدفخات الحخي 

 يقػل:و 

 أخفيت بجرًا ساشعًا وستخت نجسا ثا...ؾبًا وحجبت شسذ نيار

 هللا أكبخ قج ىػى الصػد الحي...قج كان مشبع حكسة و     وقار

 وذباب أسياف  السشية فػقيا.............رعفت دمًا وجالؤىا اليا مات

 واألرض سالت بالجماء وما بيا......غيخ الجساجع والذعػر نبات
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 سشيعة تؿية......وتػىسػا أن الرعػد نجاةضشػا جباليع ال

 ذىمػا أصيحاب اإلمام ومادروا.........إن الذػامخ عشجىع صخخات

 عسيت برائخىع وتمظ مريبة...... ندلت بيع وعقػليع أشتات

 18يا أييا األنرا ر إن صشيعكع .........شكخاإل لو لو وتمظ ـبات)(

 بات تديشو الػثباتأعميتع ديغ اإل لو وما بكع ..........إال الث

 السصمب الخابع:أثخ األدب الدػداني في رثاء اإلمام السيجي

وأمَّا إذا انتقمشا إلى فغ الخثاء في عرخ السيجية، فدشجج ه  يحسل في شيات أحدانو تأييج 

وإذا دققشا   السيجية، وتأييج دعػتيا، وكان ىحا الخثاء قالبًا آخخ لحلظ التأييج غيخ قالب السجح،

ية أكثخ مشيا  الشطخ في رثاء  اإلمام السيجي وأنراره.وبسا كانت الرػرة الذخرية ىشا تبج وا زـا

في السجح،وكان مغ الصبيعي إال بكاٌء  عمى مغ فقجتيع    الثػرة السيجية مغ قاد تيا وأبصاليا، 

 م.1879الستػفى بجنقال سشة إالَّ مانجر  كخثاء األستاذأ حسج  لمديج عبج العال ابغ الديج إدريذ 

يع الجوالبي ، والذيخ دمحم السجحوب، والذيخ   وإذا نطخنا في مخاثي شعخاء السيجية: الذيخ إبخـا

 إسساعيل عبج القادر الكخدفاني، وجسعييع كان يخثي، السيجي

خ، أما الذيخ الجوالبي الكخدفاني ، ىػ أحج  شعخ اء الدػدان الستقج ميغ ، وىػ أحج خخيجي األزى

وىػ شاعخ كبيخ وشيخ متػقج الحىغ لو مغ أدبو  ولدانو وما يشصق بفزمو ، وخالصة القػل  إنو 

شيخ جميل وعمع نبيل .تحفع لسثمو البالد أعطع ذكخى في العمع واألدب  والجيغ  واألدب ،فقج بجأ 

 قريجتو بػصف وقع نعى السيجي عمى نفدو حيث قال يخثي السيجي:
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 ػر.......ورقػء دمع محاجخى السفجػركيف التئام فؤادى السفص

 أم كيف يشفعظ الزشا عغ ميجة........... أحذاؤىا ترمى عمى تشػر

با.........قج كان معرػمآ عمى السحطػر)(   19أسف عمى السيجي مغ ميج الرِّ

واستصخد في ذكخى محا مج السيجي  وفزائمو وما يعتقجه ؼيو أتباعو كسا جاءت  بح لظ تعاليع 

خة ومشػرة حتى بمغ السيجية: ف يػ معرػم عغ ارتكاب السشييِّ عشو، وإن العشاية اإلليية تػلتو مبرِّ

السقام األعمى.وقج جعمو الشبي صمى هللا عميو وسمع خميفة لو في مذيج مغ األولياء، فجعا لمجيغ 

ولع بديفو، ودعا لو باإلنحار والتبذيخ، فكان أن فتح الفتػح، ودمخ بجيذو الكفار الحيغ حاربػه 

يؤمشػا بسيجيتو، ويقػل الذاعخ إن مغ اىتجى بيجي السيجي كدب رضي هللا ،ومغ انتسى لغيخه 

ضلَّ حائخًا،و إن السيجي جسع بيغ  الذخيعة والحؿيقة، وىػ سخ الػجػد، وتخجسان الحزخة العميا، 

 ومطيخ الغيب ،و إن هللا قج كخمو بتحيتو، وىكحا. ومغ ذلظ قػلو: 

 ة يغتحي .....بجقائق التبريخ والتشػيخالزال في كشف العشاي

 حتى انتيى لسقامو األعمى الحي .........عشو الشيى في حيخة وقرػر

 وأقامو السختار عشو خميفة...........خمعت عميو مالبدا مغ نػر

 ورقى إلى كخسيو متدشسًا....في مذيج باألو لياء معسػر

 ثع يقػل إنو بعج أن أدى رسالتو:

 العمّية روُحٌو.......وسعت لسقرج صجقيا السحخػرتافت إلى الحاَت 
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وعاد ليتحجث عغ أثخ فقجه، فحكخ بكاء السداجج والسحاريب لو،وأن األرض التي ضّستو أضحى 

ليا شيب يفػق عْخف السدظ والكافػر، ودعا بعج ذلظ  بالربخ آل ل بيت السرصفى، وعدَّاىع في 

 و عميو، ثع أشاد بخميفتو عبج هللا فقال:مريبة السيجي بالسريبة  ؼيو صمػات هللا وسالم

 وإذا تػارت  في الثخى شسذ اليجى .........فيشاك بجُر ىجى عطيع الشػر

 أبقاه ميجيُّ اإل لو وراءه .............خمفًا يديخ بديخه السذكػر

 ويدػق لمشُّيج القػيع بحالو..........ومقالو وحدامو السذيػر

 ......َوِسَع الػرى بالحمع والتجبيخىػذاك عبج هللا نجل دمحم .....

 وخميفة الفاروق نجع ..ثاقب         بزيائو يجمػ ضالم الدور               

 وخميفة الكخار سيف مشتزي      بالحق يقصع ىام كل كفػر              

 بصل إذا اقتحع الكتيبة غادر ا ال      بصال بيغ مزخج  وأ سيخ            

 فييع قػام الجيغ بعج إمامو            وبيع تسام ضيػره السأثػر          

 صمى اإللو عمى ضخيح ضسو         أزكى صالة في السدا وبكػر   

 وأما الذيخ إسساعيل عبج القار،يرف ؾبة السيجي:

 سست ؾبة السيجي مججًا وسؤددًا...ونيصت بيا الجػزاء عقجًا مشزجاً 

 ميا ..... وسال بيا نيخ   السجخة        مدبجاوصيغ مغ اإل تاج ليا

 والحت بأنػار اليجاية شسديا.... فأشخق مشيا الكػن وانقذع الخدى
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 بشية مجج شادىا الحمع والتقى....يصػف بيا الدوار مثشى ومػحجا  

 هللف مغشا ىا ومحكع صشعيا  ..وروضيا الدىخاء بالفزل والشجى

 ضست ألفزل وارث...لخيخ الػرى شو السذفع أحسجا ولع الوقج

 خالصة ضفػ السجج عغ آل ىاشع...وأفزل مغ في الخيخ راح واغتجى

 أمام لو في كل مجج وسؤٍد....مآثخ فزل ماأجل وأمجج 

 دمحم السيجي يذخى دمحم ...شؽيع الػرى في الحذخ مغ شاب محتجا

 شخيف. وكان السيجي قج أعمغ عغ نفدو ويشتقل ليذيج بخمفتيغ  آخخيغ،ىسا عمي ولج حمػ ودمحم

أنو خميفة رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع ،ثع جعل لشفدو خمفاء متابعًا في تشطيسيع الخمفاء 

 الخاشجيغ،فشطسيع عمى الشحػ التالي:

أوليع عبج هللا التعايذي خميفة أبي بكخ الرجيق،والثاني عمي ولج حمػ خميفة عسخ الفاروق، 

خيف ابغ عسو خميفة اإلمام عمي الكخَّار.و أما الثالث  أي خميفة اإلمام عثسان فقج والخابع دمحم ش

  20جعمو دمحم الدشػسي بميبيا، ولكغ الدشػسي لع يقبل ىحه الخالفة، فطلَّ كخسيو شاغخًا)(

يع شخيف الحي أشاد  بالخميفتيغ عمي ولجحمػ ودمحم شخيف بعج إشادتو بالخميفة  ونعػد لمذيخ  إبخـا

 عبج هللا التعايذي حيث قال: األول

 وخميفة الفاروق نجٌع ثاقب ...........بزيائو يجمػ ضالم الدِور

 وخميفة الكخار سيف مشتزى.........بالحق يقصع ىام كل كفػر
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 بصل إذا اقتحع الكتيبة غادر األبصال بيغ مزخج وأسيخ

 وقج قال الذاعخدمحم الصاىخ السجحوب في رثاء السيجي:

 خس القمب نابيا........ ويػقج في االحذاء نارًامشا بيادىتشا دواه يز

 غجاة نعي الشاعػن ميجيشا الحي......بو ممةاإل سالم جل مرابيا

 إمام اليجى السيجي أفزل مغ دعا.....إلى هللا مفتاح الشجاة وبابيا

 أالقج أصبشا إذ عجمشا حبيبشا..........وضاقت بشا األرض الػسيع رحابيا

 الحشيف وممة..........أبان ىجاىا حيغ تع خخابيالبيظ لو الجيغ 

 فقجناك يا ميجيا يتسشاه يفقجه .......فقجناك ياشسدًا دىانا غيابيا

 إلى هللا إنا راجعػن ىػ الحي.....إليو نفػس العا لسيغ إيا بيا

 ىػ الفاعل السختار باق وإنسا......نفػس الػرى جسعًا إليو انقالبيا

 و ........بحي الجار حتى صاح فيشا غخابياوكشا نخى أنا نفػز بػصم

 فمع يبق فييااآلن مايبتغي لو ......بقاىا فقج اضحى سخابًا شخابيا

 سقى هللا ارضًا ضسشتو بقاعيا.........بو فاقت العخش العطيع ؾبابيا

 عداء إلى الرجيق نائبو الحي ........بو السمة الغخاء شج انترابيا

 بو..........لجى نعع الجنيا الغخور اجتشابيا عداء إلى الفاروق مغ كان دأ

 عداء إلى الكخار ذي الشاصخ الحي......لجيو يياب الباتخات ذبابيا
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 عداء إلى اآلل الكخام أولى التقي....عمى هللا ىاتيظ الخزايا احتدابيا

 والحقشا السيجي في جشة العمى ......ليحىب عغ ىحي القمػب اكتئا بيا

يع  والسالحطة القػية في ىحه القريجة  أن اإل شادة بخمفاء   السيجي ىشا دون  إشادة لمذيخ إبخـا

 شخيف  ثع ختسو بقػلو:

 أال بمغػا عشا ضخيح  أبى اليجى ....تحايا إلى الل الكخيع انتدابيا

 وىحا   أبمغ تعبيخ  في رثائو لمسيجي.

وختاما فال بج مغ اإلشارة عمى أن األدب في عرخ السيجية والذعخ لع يكغ عمى درجة واحجة 

مغ الكثخة والجػدة خالل  فتخة السيجية كميا، بل تتفاوت  نساذجو مغ فتخة إلى أخخى، فقج قيل إن  

ع أكثخ الذعخ وأعاله جػدة فشية خالل فتخة حياة السيجي، حيث كان أقػى خيااًل وعاشفة، وأسخ 

تأثيخٍا في الشفذ وعمػقًا با لقمب، عمى حيغ انرخف أكثخ الذعخاء عغ الذعخ في عرخ الخميفة، 

 أوجاءت نساذج الذعخ باىتة.

وشعخاء السيجية أكثخىع مسغ تخخج في األزىخ الذخيف أودرس في حمقات العمساء في الدػدان 

الثقافة الفقييةوالعقجية، أ و  ومغ ثع كان أثخ الثقافة اإلسالمية واضحًا في شعخىع مغ حيث شيػع

مغ حيث االقتباس مغ القخآن الكخيع والحجيث الذخيف، أومغ  حيث الخوح العامة التي  تكػنت 

 في مجتسع لو تقا فتو الجيشية  الرػؼية ومغ الشتائج التي تػصمشا إلييا ؼيسا يمي:

 عشج الحديغ الدىخاء. ـ الرشعة والتكمف،وىحه قج تسثمت معطع الذعخ في ىحا  العرخ، وأكثخىا1

ـ التكمف في التعبيخ، وكان مغ الذعخاء مغ يتكمف التعبيخ في السعاني واأللفاظ مسا يؤدي 2

أحيانًا  لمغسػض والتعقيج، بل ويعػق االنصالق  الذعػري واالنحجار التعبيخي  أكثخ مغ غيخه مغ 



21 
 

اني بعرػرىا الثالث  الدشاري ألػان التكمف. وأخيخًا نػصي  اإلخػة الباحثيغ بجراسة األدب الدػد

 والتخكي والسيجية وما بعجىا وهللا اليادي إلى  الرػاب والسعيغ عميو .

                      

 

 قائسة السرادر والسخاجع        

 ـ نفثات اليخاع في األدب والتمخيخ واال جتساع ،تأليف دمحم عبج الخحيع ،ط الخخشػم.1

 ف عد الجيغ  األميغ،ط معيج البحػث والجراسات العخبية.ـ تخاث الذعخ الدػداني،تألي2

 ـ مختارات مغ األد ب الدػداني تأ ليف عمي السظ،ط ،الجوحة قصخ.3

 ـ الذعخ الدػدني ،تأليف مرصفى عػض هللا بذارة,ط الخخشػم  مصابع العسمة.4

 ـ  مػاقف ورؤى في الذعخ الدػداني السعا صخ ،تأليف عػض هللا بذارة.5

مغ شعخاء السيجية،قخشي دمحم حدغ،ط السجمذ القػمي لخعاية اآلداب والفشػن وزارة  قرائج -6
 الثقافة واإلعالم, الدػدان.

 مغ الذخق والغخب دراسات في األدب الدػداني ،د /جسال الجيغ الخمادي.-7

 أقػال متشاثخة في حزخة اإلما السيجي شعخ التجاني حديغ. – 8

 حجيث،فزيمي جساع.قخاءة في األدب الدػداني ال -9

 


