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موجهات النشر

مجلــة (القُلــزم) للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة م ُحكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث
ودراســات دول حــوض البحــر األحمــر -الســودان بالرشاكــة مــع دار أرثرييــا للنــر والتوزيع -الســودان.
تهتــم املجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة واملواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:

1.1يجب أن يتسم البحث بالجودة واألصالة وأال يكون قد سبق نرشه قبل ذلك.
2.2عــى الباحــث أن يقــدم بحثــه مــن نســختني .وأن يكــون بخــط ()Traditional Arabic
بحجــم  14عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة ويف نهايــة البحــث وقبــل املراجــع عــى أن يشــارك
إىل رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن ().
3.3يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وباألرقــام العربيــة مبــا يف ذلــك الجــداول واألشــكال
التــي تلحــق بالبحــث.
4.4املصــادر واملراجــع الحديثــة يســتخدم أســم املؤلــف ،اســم الكتــاب ،رقــم الطبعــة ،مــكان
الطبــع ،تاريــخ الطبــع ،رقــم الصفحــة.
5.5املصادر األجنبية يستخدم اسم العائلة (.),Hill, R
6.6يجب أال يزيد البحث عن  30صفحة وباإلمكان كتابته باللغة العربية أو اإلنجليزية.
7.7يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة عــى أال يزيــد
عــى  200كلمــة بالنســبة للغــة اإلنجليزيــة .أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون
املســتخلص وافيـاً للبحــث مبــا يف ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج واالســتنتاجات مــا يســاعد
القــارئ العــريب عــى اســتيعاب موضــوع البحــث ومبــا ال يزيــد عــن  300كلمــة.
8.8ال تلزم هيئة تحرير املجلة بإعادة األوراق التي مل يتم قبولها للنرش.
9.9عــى الباحــث إرفــاق عنوانــه كام ـاً مــع الورقــة املقدمــة (االســم رباعــي ،مــكان العمــل،
الهاتــف الربيــد اإللكــروين).
نأمل قراءة رشوط النرش قبل الرشوع يف إعداد الورقة العلمية.


كلمة التحرير

نحمــد اللــه تعالــى حمــدا ً طيبــاً مبــاركاً فيــه ،ونصلــي ونســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه
وصحبــه أجمعيــن
وبعد

القارئ الكريم:

فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر األحمــر -الســودان فــى تفعيل وتنشــيط
البحــث والنشــر العلمــي ،وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن ،رأت وحــدة البحــوث والنشــر
بالمركــز بعــد التشــاور مــع الهيئتيــن العلميــة واالستشــارية إصــدار مجلــة علميــة جديــدة تضــاف لسلســلة
مجــات القلــزم العلميــة الدوليــة الم ُحكمــة المتخصصــة ،تعنــى بالتوثيــق للشــخصيات الرائــدة والرمــوز
فــى مختلــف المجــاالت العلميــة ،االجتماعيــة والدينيــة واالقتصاديــة ،السياســية ،الفنيــة ،والرياضيــة
وغيرهــا ،فــي الســودان ودول حــوض البحــر األحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق للمؤسســات البــارزة التــى
أســهمت فــى الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة الــخ...
تعتبــر مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة التــي تصــدر بالش ـراكة مــع دار آرثيريــا للنشــر
والتوزيــع مــن المجــات المتخصصــة المتفــردة ،ولعلهــا األولــى فــي الســودان والوطــن العربــي ،التــى
اهتمــت بهــذا الجانــب ،وانتهجــت فــى طريقــة تحريرهــا نهجـاً جديــدا ً يعتمــد علــى تكويــن مجموعــات
بحثيــة ذات صلــة ومعرفــة بموضــوع العــدد ،تحــت إش ـراف أحــد العلمــاء فــى المجــال المعنــى.

القارئ الكريم:

هــذا العــدد هــو الرابــع مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي ثــوب
قشــيب تحــت إش ـراف األســتاذ الدكتــور /حــاج حمــد تــاج الســر حــاج حمــد محمــد البــوالدي للتوثيــق
للشــيخ /علــي بيتــاي أحــد الرمــوز الســودانية والعربيــة فــى مجــال نشــر القــرآن وعلومــه ،تنــاول العــدد
جوانــب مختلفــة مــن حياتــه العلميــة والفكريــة ،وبــإذن اللــه تعالــى ســوف تتوالــى األعــداد التوثيقيــة
لتســهم فــى التعريــف بالرمــوز والشــخصيات والتوثيــق لهــا بصــورة علميــة رصينــة.

نسأل الله تعاىل التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير


كلمة مشرف العدد

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد أرشف األنبيــاء واملرســلني ،وعــى
آلــه الطيبــن الطاهريــن ،وصحابتــه الغــر امليامــن ،ومــن اهتــدى بهديهــم واتبــع نهجهــم إىل يــوم الديــن،
وســلم تســليامً كثـراً.
يف البــدء نرســل التحيــة العاطــره ،والتقديــر الكبــر ،والشــكر الجزيــل للزمــاء األكارم مبركــز
بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر األحمــر -الســودان عامــة ،ولإلخــوة يف مجلــة القلــزم للدراســات
التوثيقيــة خاصــة ،واألحبــاب بــدار آريثرييــا للنــر  ،لبتدارهــم فكــرة التوثيــق لألعــام والرمــوز
والشــخصيات واملؤسســات يف كل مــكان ،وإفرادهــم ألول مــرة مســاحة للعلــاء واملفكريــن والباحثــن
واملثقفــن مــن وطننــا الســودان ومختلــف الــدول العربيــة لالنخـراط يف مــروع التوثيــق العــريب املهــم
والهــادف ،فجزاهــم اللــه عنــا كل خــر.
كــا نتقــدم بالشــكر للخليفــة العــام للشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ،وأفـراد أرستــه  ،وخلفائــه
وتالميــذه يف كل الســودان ،ملــا قدمــوه للفريــق الــذي تــوىل أمــر التوثيــق للشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه.
والتحيــة والتجلــة لإلخــوة الزمــاء الذيــن شــاركوا يف إعــداد البحــوث والدراســات للتوثيــق لهــذا العلــم ،ملــا
بذلــوه مــن جهــد يف ســبيل هــذا العمــل الجليــل ،وقــد كانــوا عــى مجموعتــن نصفهــم مــن تالميذ الشــيخ
الذيــن عــارصوه  ،والقســم اآلخــر مــن الباحثــن املختصــن يف كافــة املجاالت.ويــأيت التوثيــق للشــيخ عــي
بيتــاي رحمــه اللــه ملــا لــه مــن جهــد وافــر يف تعليــم القــرآن  ،مــع أنــه رجــل أمــي  ،ويف الدعــوة إىل اللــه
جــل وعــا ،واإلصــاح بــن النــاس ،ومحاربــة العــادات الدخيلــة عــى املجتمــع املســلم ،وبفضــل اللــه
جــل وعــا ،والرؤيــة النبويــة التــي أكرمــه اللــه بهــا ،ومبســاعد أفـراد أرستــه وتالميــذه  ،أرشقــت شــمس
القــرآن يف رشق الســودان ،وتوجــه منهــا إىل كافــة بقــاع البــاد بــل وخــارج الســودان  ،فخالويــه اليــوم
مــلء الســمع والبــر ،مــا كان يعوذهــا ســوى اإلعــام واإلعــان والتوثيــق ،وهــا نحــن عــر مجلــة القلــزم
للدراســات التوثيقيــة نبتــدر التوثيــق للشــيخ عــى بيتــاي رحمــه اللــه ،كأحــد أهــم العلــاء واملصلحــن
الذيــن تركــوا أثـراً باقيـاً حتــى يومنــا هــذا  .ويف الختــام نرجــوا مــن اللــه أن يكــون هــذا العــدد مبــا احتــواه
مــن بحــوث علميــة رصينــة ،و دراســات توثيقــة متينــة ،وتحليــات وتطبيقــات لجهــود الشــيخ يف كافــة
املجــاالت ،أن يكــون اضافــة حقيقيــة للمعرفــة اإلنســانية ،ويســاهم يف التعريــف بهــذا العــامل العلــم
رحمــه اللــه.

أ.د حاج حمد تاج الرس حاج حمد محمد البوالدي
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سيرة حياة ومسيرة دعوة
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كلية الدراسات اإلسالمية
جامعة كسال

مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث الســرة الذاتيــة لحيــاة الشــخ عــي بيتــاي رحمــه
اللــه ،ويتحــدث عــن والدتــه ،ونشــأته وبدايــة دعوتــه يف رشق الســودان ،ورحالتــه
يف ســبيل نرشها،مــع ذكــر أبــرز تالميــذه مــن بعــده .يأتــي ذلــك توثيقــا ً لحياتــه
ودوره يف تغيــر األحــوال يف رشق الســودان عامــة ويف مدينــة همشــكوريب عــى وجــه
الخصــوص وظهــر أثــره يف الســودان وخارجــه ،كمــا يتضمــن هــذا البحــث دراســة
عــن يشء مــن صفــات الشــيخ عــي بيتــاي وأثــر دعوتــه داخــل وخــارج الســودان،مع
بيــان الظــروف التــي عــاش فيهــا ،واملنطقــه التــي خــرج منهــا ،وجهــده يف الدعــوه
ونــر القــران حتــى وفاتــه رحمــه اللــه .وقــد اســتخدم الباحــث يف بحثــه املنهــج
الوصفــي التحليــي واملنهــج التاريخــي ،للوصــول لجمــع حيــاة الشــيخ رحمــه اللــه.
وقــد توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا أن الشــيخ عــي بيتــاي ولــد ونشــأ
بمنطقــه همشــكوريب ،وولــد يف ظــروف متقلبــه ولكنــه اهتــم بنــر القــرآن وتعليــم
النــاس حتــى تــم لــه ذلــك بإحيــاء نــار القــرآن الكريــم وفتــح الخــاوى  ،وأنــه قــد
اختــط منهجـا ً ال زال أثــره ؟اهــرا ً يف همشــكوريب خاصــة ويف الســودان عامــة .وأوىص
البحــث بإقامــة مؤتمــر علمــي دوري يتحــدث عــن جهــود الشــيخ عــي بيتــاي يف كافــة
مناحــي الحيــاه يف رشق الســودان .
الكلمات املفتاحية :بيتاي  -همشكوريب  -كرياتي – الخلوة.
Abstract:
This research deals with the biography of Ali Betay’s life, may
God have mercy on him, and talks about his birth, his upbringing
and the beginning of his da’wa in eastern Sudan, and his journeys
in order to spread it, with a mention of his most prominent students
after him. This comes as a documentation of his life and his role
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in changing conditions in eastern Sudan in general and in the city
of Hameshkoreb in particular, and its impact appeared in Sudan and
abroad. From which he came out, and his efforts in preaching and
spreading the Qur’an until his death, may God have mercy on him.
In his research, the researcher used the descriptive analytical method
and the historical method, to collect the life of the Sheikh, may God
have mercy on him. The study reached a number of results, the most
important of which is that Sheikh Ali Betay was born and raised in
the Hamshkorib area, and he was born in volatile circumstances,
but he was interested in spreading the Qur’an and educating people
until this was done by reviving a fire The Noble Qur’an and the
conquest of Al-Khalawi, and that he had devised a method whose
impact is still present in Hamshkorib in particular and in Sudan in
general. The research recommended the establishment of a periodic
scientific conference that talks about the efforts of Sheikh Ali Betay
in all aspects of life in eastern Sudan.
Keywords: Betai - hamshkorib - kriyati - khilwa.

:املقدمة

 ســيدنا، والصــاة والســام عــى أرشف املرســلني،الحمــد للــه رب العاملــن
 وريض اللــه عــن التابعــن ومــن،محمــد صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وأصحابــه وســلم
.تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن
وبعد
فهــذا البحــث يتنــاول شــخصية هامــة يف تاريــخ وجغرافيــا الفكــر االســامي
 و بــاد الســودان، والقــرن اإلفريقــي وســاحل البحــر األحمــر بصفــة خاصــة،عامــة
وبقــاء أثــره، ومــا جاورهــا مــن بلــدان مــع تأثــره الواضــح عــى رشق الســودان كلــه
 والهــدف مــن هذا.يف مدينتــه التــي أنشــأها كنمــوذج (مدينــة القــرآن) يف همشــكوريب
 ويف بيئــة قاســية،البحــث أن يتنــاول شــخصية قــدر لهــا أن تحيــا يف عــر متأخــر
ومـ ّرت بهــا أحقــاب متتاليــة مــن القتــل، ورثــت الجهــل واملــرض والحــروب املتتاليــة
ً ومركــزا، فجعل مــن هــذه البيئــة مصــدرا ً للنــور ومشــعالً للهدايــة،والنهــب والســلب
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لتعليــم وتعلــم القــرآن الكريــم،و بــث روح املحبــة واإلخــاء والتســامح والتعايــش بــن
القبائــل كافــة  ،ودعــى لإلســتقرار وجمــع القــرى وحفــر اآلبــار ،فتجمــع النــاس
حولــه وتبعــوه واهتــدوا بأقوالــه ،وقلــدوا أفعالــه  ،وهاجــروا إليــه مــن كل املناطــق ،
فقامــت القــرى ونشــأت املــدن ،كل ذلــك بجهــد ومجاهــدة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه
اللــه ،رجــل عالــم عامــل  ،رفعــه اللــه بالعلــم وزينــه بالحلــم  ،عــرف النــاس الحــال
مــن الحــرام ،والحــق مــن الباطــل ،والضــار مــن النافع ،والحســن مــن القبيــح ،فعمت
دعوتــه وســارت بهــا الركبــان  .ويف هــذا البحــث ســنجتهد يف نــر ترجمــة لهــذا العلم،
وتذكــر النــاس بفضلــه ،والتعريــف بســرته الذاتيه،وتتبــع حياتــه الشــخصية ،وذلــك
ألن الكتابــة عــن الدعــاة و العلمــاء واملصلحــن والقــادة ،وتســجيل ســرتهم بعــد
رحيلهــم يــؤدي إىل حفــظ تاريخهــم مــن النســيان ،حتــى يكونــوا قــدوة لغريهــم
فيتبعهــم النــاس و يقتــدون بهــم ويحــذون حذوهم،وحتــى تعــرف هــذه األمــة
للعلمــاء فضلهــم وتحفــظ حقهــم وتجــل قدرهــم وتنزلهــم منازلهــم  ،بوصفهــم معالم
للهدايــة ،ورواد للعلــم والتعلم،مــع األخــذ مــن ســرهم القيــم األخالقيــة الفاضلــة ،
فيقتــدي بهــم كل مقتــدي ويعــرف قدرهــم ويشــكر جهدهــم ،والشــيخ عــي بيتــاي
علــم مــن هــؤالء األعــام الذيــن تــم إغفــال ســرته ومســرته يف الدعــوة واإلصالح،وهذا
ماســيجتهد الباحــث يف إبــرازه مــن خــال هــذا البحــث املوســوم ب(:الشــيخ عــي
بيتــاي ســرة حيــاة ومســرة دعــوة) .
فإنــه مــن املحــزن جــدا ً واملؤســف حقــا  ،وإنــه مــن العقــوق الكبــر أن ينــى
أبنــاء هــذه األمــة عامــة ،وأهل الــرق خاصــة دعاتهــم املصلحــن و علماءهــم العاملني
مثــل الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه وغــره مــن العلمــاء.

مالمح من رشق السودان قبل الشيخ عيل بيتاي رحمه:

يتكــون الســودان حســب تقســيمه الجغــرايف لعــدة أقاليــم ،شــماال ً وجنوبــا ً
ورشقـا ً وغربــا ،ويطلــق رشق الســودان عــر التاريــخ عــى املنطقــة التــي تقــع غــرب
البحــر األحمررشقــا ً  ،وتمتــد شــماال ً وجنوبــا حتــى حــدود الســودان الحــايل مــع
إثيوبيــا وارتريــا ومــر ،وهــي مــا تســمى يف التاريــخ بالســودان الرشقــي ،وهــو
مايعــرف بــأرض البجــة نســبة للمجموعــة القبليــة التــي تســكنها،وتحكمها منــذ
زمــن بعيــد ،والتــي تضــم يف زماننــا الحــارض عــدد مــن الواليــات ،بعــد التقســيمات
اإلداريــة الحديثــة وهــي واليــات -كســا والقضــارف و البحــر األحمــر – التــي
يجمعهــا اآلن مســمى رشق الســودان .وتتميــز هــذه الرقعــة عــر الزمــان بمميــزات
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جعلــت منهــا محــط األنظار،ولعــل أهمهــا املــوارد املعدنيــة الهائلــة ،والطبيعــة الربانية
الســاحرة ،وصالحيــة املنطقــة للرعــي مــع كثافــة الثــروة الحيوانيــة فيهــا ،وأرضهــا
املســطحة الصالحــة للزراعــة ،مــع حــدود داخليــة وخارجيــة ممتــدة ومفتوحــة
يمكــن اســتثمارها اذا تــم تعبيــد الطــرق وتنميــة انســان املنطقــة .وقــد وصــف
املــؤرخ محمــد صالــح رضار أرض البجــا هــذه فقــال (:تبلــغ مســاحة هــذا الســودان
الرشقــي مــا يقــرب مــن  110.000مي ـاً مربع ـا ً تمتــد مــن الشــمال عــى الحــدود
املرصيــة الســودانية مــن موضــع بــر شــاتني شــمال مينــاء حاليــب ،وإىل الجنــوب
حتــى مينــاء مصــوع بأريرتيــا  .أمــا مــن ناحيــة الغــرب فحــدود هــذا اإلقليــم تشــمل
األرايض املحاذيــة للنيــل مــن الشــمال حتــى عطــرة ولكــن ال شــأن لهــا بســهول
النيــل ،ثــم أنهــا تحــوي نهــر عطــرة وضفافــه إىل الحــدود اإلرتريــا األثيوبيــة .أمــا
مــن ناحيــة الــرق فشــواطئ البحــر األحمــر هــي حــدوده النهائيــة.يف هــذه البقعــة
تســكن قبائــل البجــة املختلفــة منــذ آالف الســنني ،فــإن ســكانها جبلــوا عــى التقشــف
وحيــاة الجــدب حتــى أجســامهم ضامــرة ،ووجوههــم نحيلــة ،وملــا قلــت مطالبهــم يف
الحيــاة ،احتفظــوا بكربيائهــم وكرامتهــم ،وبحبهــم لحيــاة االســتقالل الفــردي مــع
شــعور عظيــم بالشــجاعة والتضحيــة واالنتصــار للقريــب وللقبيلــة ،واالبتعــاد عــن
كل مظهــر أجنبــي  ،وعــدم الثقــة فيــه أو االعتمــاد عليــه)  . )1( .وقــد كانــت منطقــة
همشــكوريب التــي تعــرف اآلن (بمدينــة القــرآن) قبــل ظهــور الشــيخ عــي بيتــاي
رحمــه اللــه كانــت مرتعـا ً للصــوص و قطــاع الطــرق  ،و يســود فيهــا قانــون ورشيعة
الغابــة  ،و كان الــراع عــى اوج عظمتــه بــن أكــر مكونــن يف الســودان الرشقــي
 ،قبيلــة البنــي عامر(حيــث تتواجــد يف املنطقــة بحكــم موقعهــا الجغــرايف و قربهــا
مــن اريرتيــا) و قبيلــة الهدنــدوة ،وكان الــراع محتدمـا ُ بينهــم ،والحروبــات ال تــكاد
تنقطــع بــن بطــون القبيلتــن حتــى ظهــور الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ،وكانــت
األرض قاحلــة والطبيعــة قاســية ،واألحــوال اإلقتصاديــة ســيئة ،فــا تجــارة تذكــر
والســيارات للرتحيــل اال الجمــال والحمــر واألرجــل ،مــع كثــرة قطــاع الطــرق وحــاالت
النهــب للبضائع،ويرتكــز عمــل أهــل املنطقــة يف جمــع الســعف مــن الــدوم املنتــر
بكثــرة ،فينســجون منــه بعــض األشــياء ويبيعونهــا أو يبيعــون الســعف لبعــض
املقتدريــن مــن التجــار الذيــن يذهبــون بــه إىل كســا وبورســودان وعطــرة وغريهــا،
مــع شــيئ يســر مــن البهائــم لحلــب لبنهــا والعيــش منــه ،والزراعــة عــى ضفــاف
وادي أوديــب حيــث تجتمــع امليــاه يف الخريف،وشــيئ مــن الفحــم والحبــال .
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همشكوريب معنى اإلسم:

تتكــون كلمــة همشــكوريب مــن مقاطــع هي(همــش كوريــب) وتعنــي كلمــة
همشــكوريب باللغــة املحليــة كمــا قيــل (املنطقــة النائيــة) أي البعيــدة التــي اليصــل
إليهــا أحــد بســهولة ،وقيــل انهــا تعنــي (الــرج األغبــش ) داللــة عــى الفقــر املدقــع
وعــدم وجــود الدهــن حتــى لدهــن الــرج وذلــك لطبيعــة املنطقــة القاســية وبعدهــا
مــن العمــران .)2(.
همشــكوريب ودعــوة الشــيخ -:ولكــن بفضــل اللــه بــرز يف هــذه املنطقة الشــيخ
عــي بيتــاي رحمــه اللــه ،الــذي تحمــل عــبء نــر القــرآن وتعليــم النــاس حتــى ذاع
صيتــه وتوافــد إليــه النــاس مــن كل حــدب وصــوب ،وذلــك بفــض اللــه واإلشــارة التي
تلقاهــا مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بتلــك الرؤيــا التــي أكرمــه اللــه بهــا ،
حيــث بينــت لــه طريــق انتشــال هــذه املنطقــة مــن وهدتهــا ،وذلــك بإعطائــه إرشــاد
القــرآن الكريــم  ،حيــث أورد يف كتابــه الهدايــة إىل الطريــق املســتقيم قائ ـاً( :وعنــد
بلوغــي ســن السادســة مــن عمــري رصت أرى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم
وقــال يل أمتــي أمتــي ورددهــا ســبع مــرات آمنــوا حارضهــم ونســوا آخرتهــم قــل
لهــم يتوبــوا إىل اللــه واقــراء القــران  )3( .).....وتبلــغ مســاحة محليــة همشــكوريب
3988كلــم مربــع )4(.وهمشــكوريب كرقعــة جغرافية(مــن شــمال كســا حتــى إريرتيــا،
رشق القــاش وتــال البحــر االحمــر جنوبــا) لــم تكــن معروفــة قبــل ظهــور دعــوة
الشــيخ رحمــه اللــه وقبلهــا كانــت مشــهورة بالنهــب والقبليــة والغابــات يف أرض قاحلة
مــن الــزرع ويف (ظــام دامــس ،ال إدارة ال حكومــة)  )5(.وقــد بــدأ الشــيخ عــي بيتــاي
رحمــه اللــه دعوتــه مــن منطقــه همشــكوريب الصغــري مــن مناطــق كســا يف عــام
1951م ،ثــم انتقــل منهــا يف عــام 1953م ملنطقــة تلكــوك ليبنــي همشــكوريب الكــرى
()6
ذلــك يف زمــن اإلنجليــز،و منهــا إىل كل املناطــق التــي وصلتهــا الدعــوة اآلن.
همشــكوريب املعنــى واملبنــى -:لــم يذكــر التاريــخ منطقــة همشــكوريب اال بعد
ظهــور دعــوة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه،و مدينــة( القــرآن) همشــكوريب التــي
اجتهــد الشــيخ عــي بيتــاي أن تكــون نموذجــا حي ـا ً للمدينــة النبويــة ،حيــث يطبــق
فيهــا منهــج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم،كما يمكــن استنســاخ نموذجـا ً لهايطبــق
يف غريهــا مــن املــدن والقــرى األخــرى بالســودان وخارجــه  ،و تمتــد همشــكوريب مــن
شــمال كســا حتــى غــرب حــدود ارتريــا ،ومــن تــال البحــر األحمــر رشق و غــرب
القــاش حتــى حــدود البحــر األحمر،حيــث تقــع رشق الطريــق القومــي وعــى بعــد
()80كيلــو مــر رشقــا داخــل سلســلة جبــال البحــر األحمــر ،حيــث تغطــي الجبــال
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الشيخ علي بيتاي سرية حياة ومسرية دعوة

الجهــة الرشقيــة والشــمالية الغربيــة مــن املنطقة،ويشــق املنطقــة وادي (أُودي )وهــو
وادي كبــر عبــارة عــن أرض خصبــة للزراعــة املوســمية  .وهــي منطقــة نائيــة تحيــط
بهــا الجبــال وتنحــدر منهــا الوديان،ويربطــه بكســا الطريــق القومــي مــع شــارع
مســفلت يعتــر أطــول طريــق معبــد داخــل الواليــة بطــول( )272كيلــو مــر )7(.وهذه
املنطقــة اليرتادهــا واليدخلهــا اال الغبــش  ،لفقرهــا وبعدهــا وانقطاعهــا عــن كافــة
املناطــق وكثــرة قطــاع الطــرق بهــا.
همشــكوريب النمــوذج واإلنتشــار:أرشف الشــيخ عــي بيتــاي بنفســه عــى كل
صغــره وكبــرة يف همشــكوريب ،حتــى صــارت مهــوى األفئــدة ،وقبلــة الطــاب
والدعــاة ،ومركــز للتعايــش بــن القبائل،ثــم التحــق بالرفيــق األعــى ،ولهمشــكوريب
يف كل بــاد الســودان فــرع مــن الفــروع ينمــوا ويتطــور ليصــل ملــا وصــل إليــه
النمــوذج يف همشــكوريب األصــل .وبعــد وفــاة الشــيخ ســعى خلفائــه مــن بعــده
لتعميــم النمــوذج يف كل بقــاع الســودان ،حتــى تأتــى ذلــك داخــل الســودان وخارجــه،
بفضــل اللــه والنمــوذج اإلداري املســتحدث إلدارة الخــاوي يف همشــكوريب .

األحوال السياسية قبل دعوة الشيخ عيل بيتاي رحمه الله:

ولــد الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه وترعــرع يف عــر متقلــب األطــوار حــث
قامــت بريطانيــا باحتــال الســودان يف مــا عــرف بفــرة الحكــم الثنائــي ،الــذي
اســتمر قرابــة الســتني عامً ا،حيــث شــهد الــرق بنــاء مينــاء بورســودان بــدال عــن
ســواكن ،وأنشــأ اإلحتــال بعــض املرشوعــات الزراعيــة مثــل مــروع الجزيــرة عــام
1925م ،إلنتــاج القطــن لتغذيــة مصانعهــا يف النكشــاير .كمــا قــام ببنــاء خطــوط
الســكة الحديديــة التــي أنشــئت يف بــادئ األمــر لنقــل الجيــوش خــال الحــرب العاملية
الثانيــة (1945-1939م) ،والعديــد مــن املرشوعــات التــي كانــت تصــب أصــاً يف
مصلحــة اإلحتــال  ،أمــا مــن الناحيــة السياســية فقــد قــام الحــكام الربيطانيــون
بــزرع املشــكالت يف الداخــل ،وتأجيــج الفتنــة والبغضــاء بــن أبنــاء الوطــن الواحــد
،واســتمر الحــال كذلــك حتــى تــم اإلســتقالل عــام 1956م .وذلــك بإعــان اســتقالل
الســودان التــام مــن داخــل الربملــان .وتــم ذلــك تحــت رئاســة الزعيــم اســماعيل
األزهــري رحمــه اللــه يف أول ينايــر 1956م .ولــم تســتقر البــاد كثرياًبعــد اإلســتقالل
،فمــا لبــث أن شــهد الســودان تغيــرا ً بظهــورأول حكومــة عســكرية بقيــادة الريــق
ابراهيــم عبــود يف نوفمــر 1958م وايل اســتمر حتــى عــام1964 -م.واألحــوال كذلــك
حتــى هبــت ثــورة اكتوبــر  ،ثــم جــاءت عــى إثرهــا حكومــة األســتاذ رس الختــم
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الخليفــة يف 1964م .ومــا لبــث الحــال يف التغيــر بعــد أعــوام قليلــة حتــى تــم إنقــاب
آخــر يف عــام 1969م ،بقيــادة العقيــد جعفــر محمــد نمــري الــذي اســتمر بــن(
1985 - 1969م) وهــي الفــرة التــي شــهدت وفــاة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه،
فالحيــاة العامــة كانــت متقلبــة بــن اســتعمار وحكــم عســكري وفــرة انتقــال وحكــم
مدنــي لــم يطــول ،وهكــذا كانــت حياتــه يف هــذه الفــرات ممــا أثــر كثــرا ً يف حياتــه.

التعريف بالشيخ عيل بيتاي رحمه الله :

ترجــع اصــول الشــيخ عــي بيتــاي مــن جهــة والــده لــأرشاف مــن قبيلــة
(البُقلد)،ووالدتــه مــن قبيلــة (الــردي) -بفتــح الــراء والــدال وســكون اليــاء – وكان
والــده يســكن عــى ضفــاف نهــر عطــرة يف منطقــة (قــاش داي) التــي ترجــع
أصولهــا إىل الشــيخ عجيــب ،فتــزوج الشــيخ محمــود والــد الشــيخ عــي بيتــاي مــن
()8
الــردي وأنجــب إبنــه (عــي الكــرار) رحمــه اللــه.
وهــو مــن أصــل البجــا ،مــن قبيلــة الهدنــدوة ،فــرع الجميــاب ،والجميــاب
ينقســمون إىل عــدة بطــون مثل(البقلــد  ،والردي،الهــون وغريهــا).

اإلسم والنسب:

هــو العلــم الزاهد،والســائح العابــد ،وواملخطــط املصلــح املرشــد املربــي،
والداعــي للتخلــص مــن الجهــل ،والســاعي املجتهــد لنــر نــور العلــم ،والرحالــة
املســافر املتنقــل يف ســبيل نــر الدعــوة وخــاوى القــرآن ،العامــل عــى إحيــاء
القلــوب بنــور القــرآن ،ا ُملؤيــد ا ُملصــدق برؤيــة حبيــب الرحمــن صــى اللــه عليــه
وســلم،فهو الشــيخ عيل(الكــرار) بــن الســيد محمــود امللقــب (ببيتــاي) بــن عــي بــن
محمــد بــن عــي بــن انفيــن بــن احمــد بــن محمــود بــن عــي بــن عيــى بــن محمــد
الباقر(عثمــان) بــن الشــيخ عجيــب املانجلــك بــن الشــيخ عبداللــه جمــاع رحمــة
اللــه عــى الجميــع.و ينتهــي نســبه إيل اإلمــام أبــي عبداللــه الحســن بــن عــي كــرم
اللــه وجهــه ،ابــن بضعــة خــر الربيــة الســيدة فاطمــة الزهــراء ريض اللــه عنهــا ،
وأرضاهــا  )9(.وهذاالنســب الرشيــف كتــب ســنة(946ه)بالحرمني الرشيفــن كمــا يف
كتــاب (الســمرقندي).

املولد والنشأة:

ولدالشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه يف (منطقــة همشــكوريب)،وكان ميــاده (ســنة
1350ه)،وقــد كان ذلــك اليــوم هــو املوافق األربعاء ( 21ســبتمرب1930م)( )10وقد نشــأ الشــيخ
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عــي بيتــاي رحمــه اللــه يتيمـا ً عــى يــد أخيــه األكرب محمــد أحمــد بيتــاي رحمــه اللــه ،بعد
وفــاة والــده رحمــه الله،وقــد كان عمــره اذ ذاك أربــع ســنوات ،فكفلــه الشــيخ محمــد أحمــد
بيتــاي ورعــاه واهتــم بــه بعــد والــده رحمــه اللــه ،وعندمــا وصــل عمر الشــيخ ســبعة عرش
عامـا ً،زار منطقــة أســوت بواليــة البحــر األحمــر ودرس بهــا فــرة قصــرة.
أخــوة الشــيخ  -:للشــيخ عــي بيتــاي أخويــن همــا الشــيخ محمــد أحمــد
والشــيخ طاهــر وهمــا أكــر منــه ســناً،وأختني أيضــاَ.
1 .1الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي :الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي رحمــه اللــه هــو
األخ األكــر للشــيخ عــي بيتــاي،و الــذي رعــي الشــيخ عــي رحمــه اللــه بعــد
وفــاة والــده،وكان عمــر الشــيخ عــي بيتــاي اذا ذاك أربعــة أعــوام ،فربــاه
تربيــة كمــا كان يتمنــى والــده ،وكان للشــيخ عــي بمثابــة األب الرحيــم،
واملربــي العــارف بأحــوال املريــد ،و الحــارس األمــن مرافقــا ً لــه يف كل
رحالتــه ،واملبــر بعــد ذلــك بمنهجــه ،واملصــدق األول بالرؤيــا النبويــة، ،و
طــاف معــه يف املناطــق الوعــرة يف الجبــال ،والوهــاد والصحــارى ،مقدمــا لــه
ومعرفــا بفضلــه ،دون كلــل أو ملــل عــى الرغــم مــن تقــدم الســن ،حتــى
عمــت الدعــوة ،وذاع صيــت الشــيخ عيل بيتــاي يف ســفح كل جبــل ،ويف مجرى
كل نهــر أو وادي أو خور،وذكــر اســمه يف الصحــارى والوهــاد،و تــم الوعــي
اإلســامي بهــذه املناطــق التــي أصبحــت اآلن مدنـا ً ومراكــزا ً معروفــة داخــل
الســودان ،وكان ثمــرة جهــده هــذا مــع الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه أن
تــم تأســيس الخــاوي واملســاجد ،يف تلكــوك ،ومامــان ،وكركــون( تواييــت)
وتهــداي وغريهــا مــن املناطق،وتــم جمــع القبائــل التــي كانــت متفرقــة يف
قــرى نمــت وصــارت مــدن كبــرة فيمــا بعد،ومــازال الشــيخ محمــد أحمــد
يتبــع أخيــه األصغــر ،حتــى التحــق بالرفيــق األعــى رحمــه اللــه تعــاىل يف
عــام( 1971م)  ،عــن عمــر مبــارك ناهــز الســتني عامـا ً ،ودفــن رحمــه اللــه
حيــث تــويف بمســجد تهداي.وكانــت وفاتــه وفقــده عظيــم أثــر غايــة التأثــر
يف نفــوس املحبــن واألتبــاع فصــارت قلوبهــم مكلومــة ونفوســهم حزينــة
رحمــه اللــه رحمــة واســعة  )11(.وكان فقــد الشــيخ محمــد أحمــد مؤثــرا ً
يف نفــس الشــيخ ،وفقــده ألنــه كان املربــي واملؤيــد واملرشــد واملصلــح
والرحالــة املجتهــد يف ســبيل نــر الدعــوة.
2 .2الشــيخ طاهــر بيتــاي :بعــد وفــاة الشــيخ محمــد أحمــداألخ األكــر للشــيخ
عــي بيتــاي نهــض معــه الشــيخ طاهــر بيتــاي وكان ســاعده وعضــده
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بعدالشــيخ محمــد أحمد،وواصــل معــه أمــر الدعــوة ،وواصــل معــه
الرحلــة وأكمــل الرتحــال ،هــو الــذي خلــف الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه
اللــه بعــد وفاتــه ،وكان قبــل ذلــك يقــوم بــإدارة الخــاوى ويســهر عــى
أمــر الدعوة،طيلــة الفــرة التــي حــورب فيهــا الشــيخ مــن املســتعمر
ومعاونيــه،ويف فــرة إعتقــال الشــيخ يف الســجن بحلفــا والخرطوم،وطيلــة
اإلقامــة الجربيــة التــي فرضــت عــى الشــيخ ببانــت يف كســا،فكان يقــوم
بــإدارة الخــاوي بهمشــكوريب ،ويتفقــد املســاجد يف القــرى املجــاورة،
ويتواصــل مــع الشــيخ يف منفــاه ومعتقلــه بحلفــا القديمة.،وكذلــك بعــد
وفــاة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه خلفه يف تســيري شــئون الدعوة،و ســد
الفــراغ الهائــل الــذي تركــه الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ،وامتصــاص
أثــر فقــد الشــيخ عــى األرسة الصغــرة وعــى الداخلــن الجــدد يف الدعــوة ،
وقــد شــهدت املنطقــة يف عهــده إزدهــارا ً وتوســعا ً يف الخالوىَ ،حتــى التحــق
بالرفيــق األعــى يف مســاء يــوم الخميــس املوافق(/19ربيــع األول 1403هـــ
 املوافــق  13ينايــر 1983م) بمدينــة القــرآن (همشــكوريب) حيــث دفــنبهــا .ومــن خلواتــه التــي أنشــأها خــارج همشــكوريب خلــوة منطقــة ود
()12
نمــري بدعــوة مــن الســيد الرئيــس القائــد جعفــر محمــد نمــري .
3 .3أختــي الشــيخ -:وكمــا للشــيخ عــي بيتــاي أخويــن فلــه أختني،همــا :أم
الفقــراء(أم الفقــرة) ريــا رحمهــا اللــه وهــي املرشفــة عــى خلــوة النســاء
ولهــا مكانــه خاصــة يف نفــس الشــيخ،ولها احــرام وتقديــر عنــد كل
الكرياتــي ،وذلــك لدورهــا البــارز يف نــرة الشــيخ ،وجهدهــا الواضــح
يف نــر الدعــوة وارشافهــا املبــارش عــى دعــوة النســاء،ووجودها الدائــم
بخلــوة النســاء ،وال يذكــر اســم ام الفقــرة اال رأيــت يف وجــوه الكرياتــي
صــورة الشــيخ عــي بيتاي،وذلــك لجهدهــا الوفــر يف الدعــوة ،وقــد توفيــت
رحمهــا اللــه ودفنــت بهمشــكوريب.
وأخــت الشــيخ الثانيــة هــي نفيســة رحمهــا الله،وهــي التــي تحملــت املســئولية
يف فــرة غيــاب الشــيخ باملنفــى وتولــت امــر الدعــوة يف غيــاب اخويهــا وكبــار الحفــاظ
فارشفــت عــى كل العمــل ،وأرشفــت عــى خــاوى النســاء .)13( .
أرسة الشــيخ عــي بيتاي:والشــيخ عــي بيتــاي أرستــه ممتــدة ،اذكان منهجــه
وفــق املنهــج النبــوي باتخــاذ الــزواج مــن أجــل الدعــوة فقــد كانــت أرستــه مــن كل
()14
القبائــل تأليف ـا ً وإيالف ـا ً خدمــة للدعــوة وذلــك عــى النحــو التــايل:
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 1 .1أم أبــي فاطمــة :وهــي هدندويــة أنجــب منهــا ثالثــة ذكور(أبــو فاطمــة
وإســماعيل وأوشــيك وإبنــة واحــدة).
 2 .2زوجة من األحامدة :لم ينجب منها.
 3 .3زوجة من البني عامر :لم ينجب منها.
 4 .4أم محمــد :وهــي هدندويــة مــن منطقــة همشــكوريب ومــن قبيلــة الشــيخ
عىل(البقلــد) وأنجــب منهــا إبنــة واحــدة وخمســة أوالد هــم محمــد وأحمــد
ومحمديــن ويوســف ومــوىس.
 5 .5أم حســن :هدندويــة مــن قبيلــة الشــيخ عــي بيتــاي (البقلــد) وأنجــب
منهــا أربــع بنــات وولديــن همــا حســن وعثمــان.
6 .6أم ســليمان :وهــي هدندويــة مــن تواييــت وأنجــب منهــا الشــيخ ســليمان
وإبنــة واحــدة.
 7 .7أم محمــد طاهــر :مــن (كركــون) تواييــت وأنجــب منهــا محمــد طاهــر
ومحمــود وإبراهيــم وعيــى ومصطفــي .
8 .8زوجة من قبائل البشارية وأنجب منها إبنة واحدة.
9 .9أم أوهاج  :هدندوية أنجب منها أوهاج وثالث بنات.
1010أم بشــر :وهــي مــن قبائــل الباريــا وأوالده منهــا بشــر وعبداللــه
رحمــه اللــه.
وفاتــه رحمــه اللــه-:ويف فجــر األثنــن الرابــع عــر مــن شــوال 1398م املوافق
 18ســبتمرب 1978م وبعــد صــاة الصبــح تــويف يف املستشــفى العســكري بــأم درمــان
يف الجنــاح الخــاص رحمــه اللــه رحمــة واســعة ،وتــم تكفينــه يف املستشــفى ثــم شــيع
جثمانــه الطاهــر إىل مطــار الخرطــوم العســكري حيــث أعــدت طائــرة خاصــة لنقلــه
ودع جثمانــه الطاهــر بمطــار الخرطــوم العســكري الســيد الرئيــس جعفــر محمــد
نمــري وبعــض الــوزراء وأبنــاء الــرق بالعاصمــة وعــى الطائــرة الحربيــة التــي
وصلــت إىل مطــار كســا حيــث كان يف إســتقبالها محافــظ مديريــة كســا واملســئولون
وجمــع غفــر مــن املشــائخ واملريديــن واملحبــن مــن أبنــاء الشــيخ عــي ،مــن ثــم
حــرت طائــرة عموديــة صغــرة حملــت الجثمــان الطاهــر إىل همشــكوريب وهبطــت
الطائــرة يف همشــكوريب وإســتقبلها الشــيخ طاهــر بيتــاي أخ الشــيخ عــي وأبنــاءه
وخلفــاؤه وأهلــه ومحبــوه ومريــدوه والطــاب .ثــم صــى عليــه الشــيخ آدم محمــد
حامــد شــيخ القــرآن بهمشــكوريب.)15( .
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بعــض تالميــذ الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ولعــل أبــرز
تالميــذه هــم:
.1

.2
.3

.4
.5

.6
.7
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1الشــيخ عمــر بشــر أحمــد عــي :العالــم الكبريوالشــيخ الجليل،املشــهور
بالقــايض فقــد لقبــه الشــيخ بهــذا اللقــب لفصلــه بــن النــاس فيمــا
يختصمــون فيــه ،فــكان يجتمــع عنــده مــن العلمــاء والفقهــاء وحفظــة
القــرءان ويدرســون عنــده العلــوم الرشعيــة واللغــة العربيــة يف مســجد
همشــكوريب وكان إمامهــا و تخــرج عــى يديــه جماعــات كثــرة  ،تــويف يف
عــام 2003م ودفــن يف همشــكوريب. )16(.
2الشــيخ الفقيــه (فكــي) طاهــر رشعاب،وهــو مــن العلمــاء املشــهورين
بــرق الســودان وقــد ســاعد الشــيخ كثــرا ً يف نــر الدعــوة ،وتحفيــظ
القــرآن ،ولــه تالميــذ كثــر يف كافــة أنحــاء الســودان رحمــه اللــه.
3الشــيخ العالــم العابــد الحافــظ ســيدنا مصطفــى حفظــه اللــه ورعــاه،
ويســكن اآلن يف مدينــة تيلكــوك ،وهــو كان اكــر ســنا ً مــن الشــيخ عــي
بيتــاي رحمــه اللــه ،وكان حافظـا ً عاملـا ً جــاء ليخــدم دعــوة الشــيخ ،ودخل
معــه يف الدعــوة وهــو االن بتلكــوك حفظــه اللــه ،الزال يواصــل املســر
يحفــظ القــرآن ويعالــج النــاس  ،ويرشــدهم للخــر.
4وهنالــك مــن تالميــذه  ،الشــيخ عــى الــذي درس املعهــد واكمــل الجامعــة
وصــار إمامــا ملســجد كركــون وهــو املــرف عليــه االن حفظــه الله،واليــزال
يــدرس القــرآن ويــؤم النــاس.
5ومــن تالميــذه أيضـا ً الشــيخ عبــد الرحمــن عبيــد –شــيخ املويلــح بمدينــة
الهــدي بــام درمــان الــذي خلفــه إبنــه دكتــور عبــد الرحمــن ،وقــد نشــأت
مدينــة املويلــح وخالويهــا بجهــود الشــيخ عبــد الرحمــن الــذي جــآء مــن
غــرب الســودان مــن شــمال كردفــان وحفــظ القــرآن بهمشــكوريب واذن
لــه الشــيخ بالذهــاب لبنــاء خلوتــه الخاصــة هنــاك وهــي اآلن معلــم بــارز
يف ام درمــان.
6ومــن تالميــذ الشــيخ طاهــر أبوبكــر محمــود –شــيخ ومؤســس
مركزهمشــكوريب بالبســي بمدينــة الدامــر وهــو القيــم عليهــا الــن حفظــه
الله،ولــه عــدة تالميــذ يدرســون الفقــه ويحفظــون القــرآن.
7ومــن تالميذالشــيخ الدكتــور النــور الطاهــر حســن االســتاذ بالجامعــات
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الســودانية واالماراتيــة وهــو االن بالفتيحــاب بــأم درمــان لــه عــدة كتابــات
ولــه مكتبــة ضخمــة بمنزلــه ،وقــد تفــرغ اآلن لعمــل الخــر وبنــاء املســاجد
وحفــر اآلبــار حفظــه اللــه .وهنــاك تالميــذ اليحــى عددهــم ولعــل أبرزهم
الشــيخ آدم عــي شــبناب ،والشــيخ محمــد نكســوب ،والشــيخ ســيدنا
حســن ،وهنالــك ايضــا الشــيخ محمــد عــي محمــد ,،كذلــك الخليفــة محمد
عــي يعقــوب حامــد مــن النابتــاب وهــو الخليفــة االن بهمشــكوريب واحــد
املرشفــن عــى الخــاوي بها.ومــن تالميــذه محمــد عــي محمدديــن مديــر
املعهدالعلمــي اليــوم بهمشــكوريب  ،والخليفــة أوديــس أبكــراي ،واالســتاذ
محمــود احمــد هــدي رشعــاب موجــه تربــوي  ،ومنهــم الشــيخ محمــد
فكــي طاهــر  -مــرف عــى خــاوى النســاء بهمشــكوريب –اســتاذ
بجامعــة القــران كليــة املجتمــع .ومــن اشــهر تالميــذه وكتــاب خطاباتــه
الشــيخ محمــد طاهــر احمــد حســن االجتماعــي املعــروف، ،وكذلــك
الدكتــور محمــد حســن أوهــاج االســتاذ بجامعــة القــران الكريــم بــام
درمان،وشــقيقه الشــيخ محمــد ديــن حســن أوهــاج ،وكذلــك الشــيخ أحمــد
اوهــاج احمــد عمــر واللــواء دكتــور محمــود اوشــيك والشــيخ عمــر عبدالله
العالــم املعروف،والدكتــور محمــد حســن اونــور عميــد كليــة املجتمــع
بهمشــكوريب ،والشــيخ طاهــر عمــر بشــر الداعيــة املشهور،والشــيخ
النــور ابــو محمــد حامــد االســتاذ باململكــة العربيــة السعودية،واالســتاذ
الشــيخ أحمــد آدم الــذي ترجــم كتــاب الشــيخ عــي بيتــاي للغــة اإلنجليزية
()17
وغريهــم خلــق كثــر اليحــى .

مؤلفاته:

لــم يهتــم الشــيخ عــي بيتــاي بالتأليــف وكتابــة الكتــب ،وذلــك لكثــرة اســفاره
ومواصلــة رحالتــه الدعويــة داخــل وخــارج البالد،وألنــه لــم يكــن يكتــب أصـاً ،ولقلة
الكتبــة اذ ذاك ،ولكــن بعــد أن بعــث عــدد مــن الطــاب للدراســة يف املعهــد العلمــي
 ،وأصبــح عددهــم مناســبا ً أمــى الشــيخ كتابــن  ،أحدهمــا لــم يصــل إلينــا واآلخــر
هــو الكتــاب املوجــود اآلن وهــو املوســوم بالهدايــة إىل الطريــق املســتقيم  ،وقــد طبــع
عــدة طبعــات وقــدم لــه الشــيخ الرشيــف عبــد اللــه الرشيــف الســوري ،واملنتــر
االن طبعــة مكتبــة دار العلــوم الحديثــة  ،أمدرمــان  /ودار جامعــة الخرطــوم للنــر ،
الطبعــة الثانيــة 1996م  .والكتــاب يحتــاج لجمــع نســخه وتحقيقهــا .
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صفاته ومذهبه وأعماله :

أوال ً :مذهبــه الفقهــي والعقــدي والســلوكي -:لــم يلــزم الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه
اللــه نفســه وال طالبــه ،والمــن نــر بينهــم نــور القــرآن مذهبـا ً فقهيـا ً محــدداً،
بــل كان يقــول أن منهجــه هــو القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة املطهرة،حيــث
يقــول رحمــه اللــه تعــاىل (:فالواجــب علينــا أن نســر عــى الكتــاب والســنة وال
نخالــف كتــاب اللــه وســنة رســوله( )r).(18ولذلك النســتطيع أن نصفــه بمذهب
فقهــي معني،إنمــا هودائــر مــع القــرآن والســنة ،يقــول يف كتابــه الهدايــة إىل
الطريــق املســتقيم(وعليكم باألخــاق الحميــدة فهاكموهــا مــن كتــب الســنة
الغــراء) )19(.ويقــول رحمــه اللــه (:فالكتــاب والســنة بــن أيديكــم هــذا حــال
وهــذا حــرام فحللــو حاللــه وحرمــوا حرامــه).)20( .
ثانياً:زهــده وورعــه-:كان الشــيخ عــي بيتــاي موصوفــا ً بالتواضــع والبعــد عــن
التباهــي ،يف ملبســه و مأكلــه ومرشبــه ،وكان ورع ـا ً شــديد التحــري والتحــرز
فيمــا يــأكل أو يــرب أو يلبــس ،ينتقــي الحــال الطيــب ،ويتجنــب الحــرام
واملشــبوه،كريما ً غايــة الكــرم ،ولقــد زان كل تلــك الخــال الفريــدة والخصــال
املجيــدة مالزمتــه للعبــادة ،وحرصــه عــى عــدم تخليــه وقتــه منهــا  ،فــكان
قوامــا بالليــل متهجــدا ً  ،صوامـا ً بالنهــار ،وحــج إىل بيــت اللــه الحــرام ،ومداوما ً
عــى الذكــر واإلســتغفار يف جميــع أحوالــه  ،وكان رحمــه اللــه معظمـا ً لجنــاب
الرســول ﷺ محرتمـا ً لســنته متبعـا ً لهديــه منكــرا ً للبــدع  ،شــديد الوطــأة عــى
()21
املجرتئــن عــى حــدود اللــه تعــاىل .
ثالث ـا ً :رحالتــه الدعويــة -:كان الشــيخ رحمــه اللــه دائــم يف الحركــة الدعويــة ،ولــم
يســتقر يف مــكان حتــى يســافر لغــره يف ســبيل نــر الدعوة،فقــد توجه الشــيخ
نحــو أريرتيــا خــارج الســودان،وزار كل واليــات وأقاليــم الســودان فســافر إىل
الشــمالية والجزيــرة والقضــارف وإىل كردفــان وغريهــا مــن املناطــق الســودانية
،ورحــل يف كل إقليــم رشق الســودان زائــرا ً وداعيـاً.
رابعــاً :إعمالــه مــن أجــل اإلســتقرار والتنميــة -:إســتطاع الشــيخ جمــع القــرى
املتفرقــة ،وإقامــة املــدن الصغــرة يف الرشق،حيــث إقامة املــدارس واملستشــفيات
وآبــار الــرب ،كمــا عمــل عــى إنشــاء مرشوعــات تنموية.كمــا قامــت املنظمــات
االســامية بمســاعدته ودعمــه ،وكان يــرف بنفســه عــى الخــاوي واملــدارس،
وكانــت لــه كاريزمــا القيــادة.)22(.
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مــع الدعــوة العمليــة الســتقرارالقبائل  ،واإلهتمــام بالتعايــش بينهــا ،مما ســاعد
يف تكويــن مــدن جديــدة ويظــر ذلــك يف ثمانيــة مــدن نشــأت وصــارت اليــوم
مــلء الســمع والبــر داخــل واليــة كســا وهــي( :همشــكوريب نفســها -مامــان
–تلكــوك – ايــات أيــوت – تهــداي -درســته – تواييت(كركــون) – يــدروت).)23(.
قــال الدكتــور يوســف الخليفــة ( :أن أفضــل وســيلة االســتقرار الرحــل وتوطينهم
()24
يمكــن أن يتــم عــن طريــق الخــاوي كمــا فعــل بيتــاي رحمــه اللــه ).
ويقــول الدكتــور عــون الرشيــف قاســم  (:لقــد نجحــت دعوتــه يف انشــاء
قــرى كثــرة يف منطقــة ريفــي الحــدود تتمتــع اآلن بخدمــات لــم تكــن تعرفهــا
مــن قبــل ففتحــت املــدارس وشــيدت املراكــز الصحيــة واملستشــفيات وآبــار
امليــاه).)25(.
خامس ـاً :محاربــة الشــيخ للعــادات الضــارة :ولعــل ابــرز اعمــال الشــيخ يف محاربــة
العــادات الضــارة التــي كانــت منتــرة مثــل( :تعاطــي التمبــاك والدخــان
وعــدم حلــق الشــعر وشــلوخ الوجــه واإلختــاط وقطــع الطريــق ونهــب مــال
الغــر والنياحــة وتــرك الغنــاء )
سادســاً :عالقتــه باالخريــن مــن العلماء:فقــد كان الشــيخ عــى بيتــاي رجــل دعــوة
فريد،فقــد قــدم الدعــوة لكافــة العلمــاء لزيــارة همشــكوريب للوقــوف عــى
النمــوذج النبــوي للدعــوة ،فقــد زارهــا عــدد كبــر مــن العلمــاء والدعــاة
والرؤســاء،من املخالفــن واملؤيديــن للشــيخ رحمــه اللــه .فقــد زارهــا قــادة
الجماعــات الســلفية (انصــار الســنة) واشــهرهم الشــيخ محمــد الحســن عبــد
القــادر رحمــه الله.وزارهــا قيــادات الصوفيــة كخليفــة الشــيخ ابوصالــح وخليفة
الشــيخ املريــن وخليفــة ودبــدر ،و زارهــا االمــن العــام لرابطــة العالــم االســامي
،والدكتــور يوســف القرضــاوي وغريهــم ،كمــا زارهــا العلمــاء والقــراء كالشــيخ
صديــق أحمــد حمــدون رحمــه اللــه والشــيخ أبــو طاهــر الســواكني والرشيــف
عبــد اللــه الرشيــف الســوري رحمــه الله،وعلمــاء املعهــد العلمي،وشــيوخ جامعــة
القــرآن الكريــم .والسياســيني والرؤســاء مــن لــدن نمــري والبشــر حتــى اليــوم
.وطــاب واســاتذة الجامعــات الســودانية وغريهــم. )26(.
ســابعاً:إهتما الشــيخ عــي بيتــاي بإفــراد خــاوي خاصــة باملــرأة ،وهــذا شــيئ جديــد
اذا أن غالــب الخــاوى يف الســودان للرجــال وتــدرس املــرأة القــرآن داخلهــا
فقــظ لبنــات مشــايخ الخــاوى ولكــن أن تفصــل خــاوى للنســاء موازيــة
()27
للرجــال فهــذا نهــج جديــد.
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يقــول دكتــور يوســف الخليفــة رحمــه اللــه أيضــا (:أن الســودان لــم يعــرف يف
تاريخــه الطويــل خــاوي خاصــة بالنســاء إال يف حــاالت فرديــة  ،بــل الخلــوة
لــم تقبــل النســاء اللهــم إال مــن يفــد إليهــا مــن األطفــال اإلنــاث يف أعمارهــم
املبكــرة  ،وغالــب مــا يكــون هــؤالء مــن أطفــال البيــت الــذي تقــام فيــه الخلــوة
وبطريقــة عفويــة  ،إال أن خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي قصــدت إىل فتــح خــاوي
خاصــة بالنســاء وبــدأت يف منطقــة البجــا ثــم امتــدت إىل خارجهــا ونتيجــة
لذلــك عرفــت املــراة يف همشــكوريب مفــرة للقــراءان ومعلمــة للمــراث والفقــه
والحديــث. )28(.
ثامناً:الدعــوة للعمــل واملســاهمة يف العمــل العــام والوطنــي ،حســب حاجــة النــاس منذ
عهــد الشــيخ عــي بيتــاي حتــى اليــوم ،فقــد انتقــل الشــيخ بنفســه وطالبــه إىل
مدينــة حلفــا الجديــدة ومدينــة الفــاو للقيــط القطــن ،وكانــت فرصــة لتعليــم
القــرآن ونــر الدعــوة ،خدمــة الدولــة  .ويلخــص الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه
اللــه ذلــك ،فيقــول يف كتابــه ( :فدعونــا العــرب الرحــل لتأســيس خــاوي
القــرءان الكريــم واالســتقرار فتحســنت حالتهــم الدنيويــة اذا كانــوا يعانــون
مــن شــظف يف العيــش وقســاوة يف الحيــاة واالقتصــاد اســاس االســتقرار وهــو
االعتمــاد عــى النفــس وتــرك الكســل والبطالــة والســعي يف كســب الــرزق إذ لنــا
يف اطعــام أهلنــا وأوالدنــا أجــر مــن اللــه).)29( .
وقــد ســاهم الشــيخ عــدة مــرات يف جنــي القطــن بطالبــه وأبــدع نظــام الخلــوة
املتنقلــة ،حيــث أمــر الشــيخ طــاب الخــاوى بالســفر وهــو معهــم وأقــام خلــوة
متنقلــة ،وجعــل الطــاب يعملــون يف جنــي القطــن ،وحــدث ذلــك أيضــا يف منطقــة
الفــاو يف واليــة القضــارف,،يف حلفــا ،فعمــل الطــاب وواصلــوا حفظهم،ولــه أقــوال
كثــرة يف العمــل وإكتســاب الــرزق الحــال قــال :وال تعتمــدوا عــى غريكــم يف الــرزق
()30
فأعملــوا بأيدكــم وأكتســبوا الحــال وإياكــم والشــحذة ) .
تاســعاً:اخرتاع الســبيل اإلعاشــة:انتهج الشــيخ عــي بيتــاي نهجــا جديــدا يف
التغذيــة يف خلوتــه فأنشــأ الشــيخ عــي بيتــاي مؤسســة (الســبيل) وهــي عبــارة عــن
مخــزن كبــر للحبــوب واملــواد الغذائيــة يــرف منــه كل صبــاح إلعاشــة الطــاب
يف الخلــوة والوافديــن يف همشــكوريب ،والشــيوخ وأرس الدعــاة واملســاكني واليتامــى
عــى مــدار الســنة،الزال هــذا الوضــع مســتمرا ً حتــى اليــوم )31(.ممــا ســاعد الكثرييــن
للحضــور للعلــم واإلســتقرار والســكن داخــل همشــكوريب ،ويعتــر هــذا النمــوذج
هــو املطلــوب اليــوم يف كل خــاوى ومــدارس الريــف الســوداني.
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الخاتمة :

ويف خاتمــة هــذا التطــواف حــول حيــاة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ،
حيــث ولــد ونشــأ وترعــرع بمنطقــة همشــكوريب  ،التــي عرفــت بعــد ذلــك بمدينــة
القــرآن ،حيــث كانــت املنطقــة قاحلــة قاســية موحشــة  ،ينتــر فيهــا النهــب والســلب
والقتــل  ،ويســود فيهــا الثــأر بــن القبائــل ،و التوجــد بهــا تنميــة لإلنســان وال األرض
والعمــران ،فجــاء الشــيخ وســاح يف أرجائهــا ،وكان همــه كيــف يتحــول إنســان هــذه
املنطقــة ألحســن مــن هــذا الحــال ،فأكرمــه اللــه برؤيــة النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم  ،وأعطــاه إرشــاد القــرآن  ،فتــوكل عــى اللــه وكان ســنده يف أرستــه الكريمــة
أخويــه اإلثنــن وأختيــه ،وبــدأ يف الرتحــال يف القــرى واملــدن وهــو يدعــوا النــاس
لبنــاء الخــاوى ،وإحيــاء نــار القــرآن ،وتعليــم الرجــال والنســاء  ،وبنــاء املبانــي
الثابتــة واإلســتقرار  ،حتــى تــم لــه ذلــك داخــل همشــكوريب وحولهــا مــن املــدن يف
تلكــوك ومامــان وكركــون وغريهــا ،وانتــر نهجــه ومنهجــه يف أرجــاء الســودان ،ويف
خارجــه ،وعــاش حياتــه ونذرهــا للقــرآن وتعليــم النــاس  ،وبنــاء الخــاوى ،والرحــات
والتســفار املســتمر ،حتــى توفــاه اللــه وخلفــه خليفتــه مــن بعــده ،وســار االمربــه
حتــى انتقــل إىل الرفيــق األعــى فخلفــه خليفتــه املوجــود اآلن الشــيخ ســليمان عــي
بيتــاي حفظــه اللــه ورعــاه.

النتائج:

بعــد أن عرفنــا بالشــيخ عيل بيتــاي ،وأرسه وزوجاتــه وإخوتــه ،وتالميذه،وأعماله
الجليلــة التــي قــام بهــا يف ســبيل نــر الدعــوة اإلســامية ،وتحفيــظ القــرآن الكريــم
ومحاربــة الجهــل والقبليــة ،وإعــداد جيــل جديــد ينتمــي فقــط للكرياتــي نتوصــل
للنتائــج التاليــة-:
1 .1كانــت مناطــق رشق الســودان مناطــق حــروب ونهــب وســلب وظلــت
كذلــك حتــى ســطع فيهــا نــور الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه .
2 .2ولــد لشــيخ عــي بيتــاي يف فــرة متقلبــة سياســيا ً أثــرت عليــه يف حياتــه،
ولكنهــا لــم تعيــق دعوتــه إىل اللــه فجمــع القبائــل وبنــى املســاجد
وأنشــأالخالوى ونــر الدعــوة بينهــم.
3 .3حــارب الشــيخ عــي بيتــاي العــادات الضــارة وســعى لنــر القرآن،كمــا
اهتــم بخــاوي النســاء وتعليمهن،ودعــا الشــيخ للصفــح عــن اآلخريــن
والصلــح معهــم .
مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة ُمحكمة  -العـــدد الرابع  -شــعبان 1443هـ مارس 2022م

24

أ.د .حاج محد تاج السر حاج محد حممد البوالدي

4 .4ولــد الشــيخ يف ارسة مــن االرشاف البقلــد وتربــى فيهــا ،ولــم يــدرس وكان
أميا،ولكنــه خــرج طالبــا كثــر.
5 .5للشــيخ عــي بيتــاي هــدف يف حياتــه تحقــق بفضــل الرؤيــا النبويــة
وبفضــل التزامــه باملنهــج النبــوي وتعليــم القــران يف رشق الســودان،فظهر
مجتمــع جديــد اســمه الكرياتــي.

التوصيات:

ويف الختام نويص باالتي:
1 .1التوثيــق للشــيخ عــي بيتــاي ودراســة منهجــه يف الدعــوة والتعليــم ومعاملة
اآلخــر وتوثيــق رحالتــه داخــل وخارج الســودان.
2 .2إقامــة مؤتمــر علمــي عاملــي برعايــة الدولــة لدراســة مجهــودات الشــيخ
عــي بيتــاي مــع إنشــاء مركــز عاملــي لنــر الدعــوة و ثقافــة الســام عــى
نهــج الشــيخ رحمــه اللــه.
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الهوامش :

 1 .1محمــد صالــح رضار  :تاريــخ رشق الســودان (ممالــك البجــة قبائلهــا وتاريخهــا)،
الجــزء األول – مطبعــة دار اإلتحــاد العربــي للطباعــة (1412هـــ 1992 -م)  ،ص 27
ومــا بعدهــا -انظــر محمــد ادروب اوهــاج  ،مــن تــراث البجــا الشــعبي صفحــة املقدمة
–جامعــة الخرطــوم شــعبة ابحــاث الســودان سلســلة دراســات يف الــراث الســوداني.
2 .2الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك ،حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي
همشــكوريب يف نــر الدعــوة الوســطية يف الســودان يــوم  10شــهر  2مــن العــام
2019محمــد حســن أونــور  ،املنهــج الرتبــوي لخــاوى همشــكوريب ص 403 .3الهداية إىل الطريق املستقيم ،الشيخ عيل بيتاي ص 14ومابعدها
4 .4العرض االقتصادي واالجتماعي (2012م2016 -م)ص 10وزارة املالية –والية كسال
5 .5محمــد حســن اونــور ،املنهــج الرتبــوي لخــاوى همشــكوريب ،ص  - 40حلقــة
النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي همشــكوريب يف نــر الدعــوة الوســطية يف
الســودان يــوم  10شــهر  2مــن العــام 2019م.
6 .6الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك،حلقة النقــاش العلميــة لبحــث خالوي همشــكوريب
يف نــر الدعــوة الوســطية يف الســودان يــوم  10شــهر  2من العــام 2019
7 .7الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك ،حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي
همشــكوريب يف نــر الدعــوة الوســطية يف الســودان يــوم  10شــهر  2مــن العــام
2019مالحظــات الفريــق البحثــي .8 .8أنظــر الشــيخ عــي بيتــاي ،الهدايــة للطريــق املســتقيم ،ص  4-محمــد حســن
أونــور  ،املنهــج الرتبــوي لخــاوى همشــكوريب ص 44
9 .9الشــيخ عــي بيتــاي  ،الهدايــة إىل الطريــق املســتقيم ،مكتبــة دار العلــوم الحديثة ،ام
درمــان ،ص18-محمــد حســن اونور،املنهــج الرتبوي لخــاوي همشــكوريب ص44
1010انظر محمد حسني اونور،املنهج الرتبوي لخالوي همشكوريب ص45
1111أنظر الشيخ طه أحمد طه :مرجع سابق ،ص 43
 1212الشــيخ عــي بيتــاي  ،الهدايــة إىل الطريــق املســتقيم ،مكتبــة دار العلــوم الحديثــة،ام
درمــان ،ص18-محمــد حســن اونور،املنهــج الرتبــوي لخــاوي همشــكوريب ص.49
1313طاهر عمر بشري ،مرجع سابق ص73
1414مقابلــة مــع الشــيخ عمــر عبــد اللــه حامــد –مديــر ادارة اليتامــى بواليــة كســا-
وهــو مــن تالميــذ الشــيخ واحــد كتابــه يــوم الســبت  2020/3/14بــادارة
االرشــاد بواليــة كســا.
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أ.د .حاج محد تاج السر حاج محد حممد البوالدي

1515انظر الهداية للطريق املستقيم ص.47
1616طاهر عمر بشري ،مرجع سابق ص73
1717طه احمد طه ،املجع السابق ص.103
1818مقابلــة مــع الشــيخ  :د /محمــد أحمــد أوهــاج مــن شــيوخ التدريــس يف خلــوة
همشــكوريب حالياً.مكتــب عميــد كليــة املجتمــع 2020م
1919حــاج حمــد تــاج الــر وآخــرون(2019م) :منهــج خــاوي همشــكوريب يف
التعليــم والدعــوة الوســطية يف الســودان ،دراســة ممولــة مــن وزارة العليــم العــايل
والبحــث العلمــي ،بحــث غــر منشــور ،كسال،الســودان.
2020الشــيخ عــي بيتــاي  ،الهدايــة إىل الطريــق املســتقيم ص 23-طاهــر عمــر بشــر،
مصــدر ســابق ص49
2121الشيخ عيل بيتاي  ،الهداية إىل الطريق املستقيم  ،ص45
2222الشيخ عيل بيتاي  ،الهداية إيل الطريق املستقيم  ،ص  ، 22بترصف
2323أنظر طاهر عمربشري أحمد ،مرجع سابق ،ص 23ومابعدها.
2424محمــد أدروب أوهــاج ،مــن تاريــخ البجــا  ،دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ،مطبعــة
جامعــة الخرطــوم ،ص 157ومــا بعدها
2525محمد حسني اونور،مرجع سابق ص64
2626د.يوســف الخليفــة أبوبكــر  :خــاوي النســاء يف الســودان – مكتبــة مركــز التوثيق
الرتبوي -الخرطــوم 1993م  ،ص.6
2727د.عــون الرشيــف قاســم  :وردت يف ورقــة يوســف الخليفــة أبــو بكــر ولــم يــر
إىل مصــدر معــن.
2828طــه احمــد طــه ،مرجــع ســابق ص  – 80طاهــر عمــر بشــر  ،مرجــع
ســابق ص143
2929يوســف الخليفــة أبوبكــر ،خــاوى النســاء يف الســودان ص – 10محمــد رشيــف
فضــل  ،واحــة القــرآن يف الســودان ص.25
3030د .يوسف الخليفة أبو بكر  :مصدر سابق ،ص.6
3131الشيخ عيل بيتاي  :مرجع سابق ،ص 21وما بعدها.
3232الشيخ عيل بيتاي ،الهداية إىل الطريق املستقيم ،ص.36
3333محمد حسني اونور،املنهج الرتبوي لخالوي همشكوريب ص. 57
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الشيخ علي بيتاي سرية حياة ومسرية دعوة

املصادر واملراجع:

(((1محمــد ادروب اوهــاج  ،مــن تــراث البجــا الشــعبي–جامعة الخرطوم شــعبة
ابحــاث الســودان سلســلة دراســات يف الرتاث الســوداني
(((2تاريــخ رشق الســودان (ممالــك البجــة وقبائلهــا وتاريخهــا) :محمــد صالــح
رضار  ،مطبعــة دار اإلتحــاد العربــي للطباعة 1412هـــ 1992 -م.
(((3طاهــر عمــر بشري،الشــيخ عــي بيتــاي ومنهجــه يف الدعــوة إىل اللــه عــز
وجــل دراســة تحليليــة يف كتابــه الهدايــة إىل الطريــق املســتقم،طاهر عمــر
بشــر ،رســالة ماجســتري يف العلــوم اإلســامية –كليــة الرتبيــة ،جامعــة
كســا(2016م).
(((4عبــد اللــه اونــور حســن ،ظاهــرة اإلتجــار بالبــر بالســودان –دراســة
بواليــة كســا ،ص2018م.
(((5الطيــب محمــد الطيــب  ،كتــاب املســيد،الطبعة األوىل 1991م،مؤسســة
الصالحانــي للطباعــة – دمشــق – ســوريا.
(((6طه محمد طه،حياة الشيخ عيل بيتاي ،دار األيام للطباعة 1983 ،م.
( ((7محمــد حســن اونور،املنهــج الرتبــوي لخــاوي همشــكوريب يف
تعليــم اللغــة العربيــة رســالة دكتــوراة قدمهــا لجامعــة القــرآن
الكريــم1425،ه2005 -م.
(((8عــي بيتــاي ،الهدايــة إىل الطريــق املســتقيم  ،مكتبــة دار العلــوم الحديثــة ،
أمدرمــان  /دار جامعــة الخرطــوم للنــر  ،الطبعــة الثانيــة 1996م .
((-(9محمــد رشيــف فضل،همشــكوريب واحــة القــرآن الكريــم يف رشق
الســودان ،إدارة تعليــم العاصمــة القوميــة – الســودان – الخرطــوم  :ذو
القعــدة 1408هـــ املوافــق 1988م.

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة ُمحكمة  -العـــدد الرابع  -شــعبان 1443هـ مارس 2022م

28

الشيخ على بيتاي موقد نار القرآن
الشيخ حممد دين حسن أوهاج

ماجستري يف العلوم الرتبوية جامعة جوبا -معلم
وإداري سابق يف جميع مراحل التعليم العام
أحد تالميذ الشيخ

املستخلص:

يســعى هــذا البحــث لتســليط الضــوء عــي الشــيخ عــي بيتــاي ،والوصيــة
التــي أوىص بهــا مــن بعــده ،والرؤيــة املباركــة للمصطفــي  ،التــي حدثــت لــه ،مــع
بيــان نتائجهــا ،وأثــره يف دعوته،مــع عــدم التطــرق للكرامــات وخــوارق العــادات ألن
الشــيخ عــي بيتــاي كان يحــرص عــي إخفائهــا كــدأب الســلف الصالح.وقــد اســتخدم
الباحــث املنهــج الوصفــي الــردي يف رسد األحــداث النــه كان شــاهدا ً عليهــا ومشــاركا ً
فيهــا ،وتوصــل البحــث إىل لعــدد مــن النتائــج أهمهــا دور الشــيخ يف خدمــة القــران،
ونهجــه يف التصديــق بالرؤيــة النبويــة والتعامــل معهــا.
الكلمات املفتاحية :همشكوريب  ،الرؤية -الوصية ،السلف ،القرآنية
Abstract:
This research seeks to shed light on Sheikh Ali Baitay,
the will that he recommended after him, and the blessed vision
of Mustafa, may God’s prayers and peace be upon him, that
happened to him, with a statement of its results, and its impact on
his call, without addressing the dignities and paranormal habits
because Sheikh Ali Baitay was keen on me. Hiding it like the
practice of the righteous predecessors. The researcher used the
descriptive narrative method in narrating the events because he
was a witness to them and a participant in them, and the research
reached a number of results, the most important of which is the
role of the sheikh in serving the Qur’an, and his approach to
believing in the prophetic vision and dealing with it.
Keywords: - Hameshkorib - vision - will - ancestor - Quran
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الشيخ على بيتاي موقد نار القرآن

املقدمة:

الشــيخ عــي بيتــاي فريــد يف عــره ومجــدد بــا جــدال ،فــإن حركتــه
ودعوتــه وظهــوره يف الزمــان واملــكان والبيئــة واملجتمــع الــذي نشــأ فيــه ،يشــر بأنــه
شــخصية جديــرة بــأن تســلط عليهــا األضــواء ،ويتنــاول ســرتها علمــاء مختصــون
وباحثــون محققون،ولكنــي لســت مــن ذوي اإلختصــاص يف كتابــة الســر والتاريــخ،
ولكــن حســبي أن أشــر إليــه بالبنان ليكــون حافــزا ً للعلماء لســر اغــواره وإســتخراج
جواهــره ،والنظــر إليــه كيــف إســتطاع يف اقــل مــن ربــع قــرن مــن الزمــان أن يغــر
ويصلــح مجتمعــا بــأرسه  ،كان غارقــا يف حيــاة التخلــف والجاهليــة والعــادات
اإلجتماعيــة الضــارة و الراســخة منــذ مئــات الســنني ،كابــرا عــن كابــر وجيــل مــن
بعــد جيــل ،إيل دنيــا العلــم والنــور والحضــارة واملدنيــة  ،وإســتطاع ان يمحــوا األميــة
مــن الرجــال والنســاء بدرجــة لــم يســتطع ان يصــل إليهــا مجتمع أخــر يف الســودان او
العالــم الثالث.ثــم انهــا كيــف إنســابت هــذه الدعــوة القرآنيــة وشــملت جميــع انحــاء
الســودان ثــم إندحلــت ايل الــدول اإلفريقيــة املجــاورة.
مــا الــذي مســح عــن القلــوب اإلقتتــال ووضــع مــكان بينهــم مــن دمــاء
مجتمعــن يف حلقــات القــرآن الكريــم يتلــون ويحفظــون ويطبقــون ويتســابق األبنــاء
الذيــن هــم يف ســن التعليــم النظامــي إيل املــدارس لينهلــوا مــن فيــض العلــم والرتبية.
لقــد هــوت افئــدة النــاس اليهــم واصبحــوا قِ بلــة بعــد ان كان النــاس يفــرون
منهــم فــرار الحمــر مــن القســورة توافــدو مــن داخــل الســودان وبعضهــم مــن
الخــارج يتحدثــون لهجــات مختلفــة ويكونــوا نســيجا ً إجتماعيــا ً متجانســاً.
وقــد تــم يف هــذا البحــث تســليط الضــوء عــي الشــيخ عــي بيتــاي والوصيــة
والرؤيــة املباركــة للمصطفــي صــي اللــه عليــه وســلم ونتائجهــا ولــن أتطــرق إيل
الكرامــات وخــوارق العــادات ألن الشــيخ عــي بيتــاي كان يحــرص عــي إخفائهــا
وهــذا دأب الســلف الصالــح إال َّ ماظهــر منهــا .ولقــد رأيــت بنفــي وملســت وســمعت
الكثــر إبــان فــرة تجــوايل مــع الشــيخ عــي بيتــاي حيــث كنــت كاتبــه الخــاص ألن
إظهــار الكرامــات وتدوينهــا أصبــح فتنــة لكثــر مــن العقــول ولــم يعــد األمــر ســائقا ً
مقبــوال ً يف هــذا العــر الــذي شــغلته مايســمي باملقاييــس العلميــة عــن كل مقيــاس.

مبعث قيادة مرشدة مصلحة للمفاسد:

مــن النظــر إيل أدلــة اإلســام ،الكتــاب والســنة أن ثمــة معانــي تشــر لقائمــن
بأمــر الديــن بعــد إنفــراط عقــده بمجــئ قيــادة مختــارة إلصــاح فســاد األحــوال.
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جــاء يف ســورة آل عمــران َ (:و ْلتَ ُكــن مِّ ن ْ ُك ـ ْم أُمَّ ـ ٌ
ـر َويَأ ْ ُم ـ ُر َ
ـة يَدْعُ ـ َ
ون
ـون إ ِ َل ا ْل َخـ ْ ِ
ـر وَأُو َْل ِئ ـ َك ُه ـ ُم ا ْلم ُْفلِحُ ـ َ
ِبا ْلمَ عْ ـ ُر ِ
ـون) )1( .ويف ســورة املائــدة :
ـن ا ْل ُمن ْ َكـ ِ
وف َويَنْهَ ـو َْن عَ ـ ِ
ـه َف َسـو َ
(ياأَيُّهَ ــا ا َّلذِيـ َ
ـن َءامَ نُــوا ْ مَ ــن يَ ْرتَـ َّد ِمن ُكـ ْم عَ ــن دِ ي ِنـ ِ
ْف يَأ ْ ِتــى ال َّلـ ُه ِب َقـ ْو ٍم يُحِ بُّهُ ـ ْم
ن أَعِ ــ َّز ٍة عَ ـ َ
ـة عَ ـ َ
ـه َوال َ
ـن يُجَ اهِ ــد َ
ـى ا ْل َكافِ ِريـ َ
ـى ا ْل ُم ْؤ ِمنِــ َ
يل ال َّلـ ِ
َويُحِ بُّونَــ ُه أَذِ َّلـ ٍ
ُون ِف َســ ِب ِ
ي ََخ ُ
ـون َلوْمَ ـ َ
افـ َ
ـه يُ ْؤتِيـ ِ
ـة ال ِئ ـ ٍم ذا ِل ـ َك َف ْض ـ ُل ال َّلـ ِ
ـه مَ ــن ي ََشــآ ُء وَال َّل ـ ُه و ِ
َاس ـ ٌع عَ لِي ـ ٌم إِنَّمَ ــا
الصلــوا َة َويُ ْؤتُـ َ
ـن يُقِ ي ُمـ َ
ـن َءامَ نُــوا ْ ا َّلذِيـ َ
َو ِليُّ ُكـ ُم ال َّلـ ُه َو َر ُســولُ ُه وَا َّلذِيـ َ
ـون َّ
ـون ال َّز َكــوا َة و َُهـ ْم
ـه ُهـ ُم ا ْل َغا ِلبُـ َ
ـون وَمَ ــن يَتَـ َو َّل ال َّلـ َه َو َر ُســو َل ُه وَا َّلذِيـ َ
َراكِعُ ـ َ
ـن َءامَ نُــوا ْ َفـ ِإ َّن حِ ـ ْزبَ ال َّلـ ِ
ـون).
ُ
( )2ويف ســورة هــودَ :
ون ِمـ ْ
ان ِمـ َ
(ف َل ـو َْل َك َ
ـن َقبْ ِل ُك ـ ْم أولُــو بَقِ يَّـ ٍ
ـن
ـة يَنْهَ ـو َْن عَ ـ ِ
ـن ا ْل ُق ـ ُر ِ
ـن َ
ا ْل َف َســادِ ِف ْال َ ْر ِض إ ِ َّل َقلِيـ ً
ـن أَنْجَ يْنَــا ِمنْهُ ـ ْم وَاتَّبَـ َع ا َّلذِيـ َ
ـا ِممَّ ـ ْ
ظ َل ُمــوا مَ ــا أُتْ ِر ُفــوا فِ يـ ِ
ـه
َ ()3
ان َربُّـ َك ِليُهْ ِلـ َك ا ْل ُقـ َرى ِب ُ
ن ( )116وَمَ ــا َك َ
َو َكانُــوا مُجْ ِر ِمـ َ
ظ ْلـ ٍم وَأ َ ْهلُهَ ــا م ْ
ُصلِحُ ــون ).
ويف ســورة الحج،وغــر (ا َّلذِيـ َ
ـن إ ِ ْن مَ َّكن َّ ُ
اهــ ْم ِف األ َ ْر ِض أ َ َقامُــوا َّ
الصــا َة وَآتَــوُا الــ َّز َكا َة
ـه عَ اقِ بَـ ُ
ـر َو ِل َّلـ ِ
وَأَمَ ـ ُروا ِبا ْلمَ عْ ـ ُر ِ
ـور) )4( .كل هــذه اآليــات
ـة األ ُ ُمـ ِ
ـن ا ْل ُمن ْ َكـ ِ
وف َونَهَ ـوْا عَ ـ ِ
رصيحــة يف تكليــف أفــراد بالهدايــة والرشــاد ،وروي عــن رســول اللــه  أحاديــث
تطابــق هــذا املعنــي نجــد ذلــك يف قولــه  (:إ ِ َّن ال َّل ـ َه يَبْعَ ـ ُ
ـة عَ ـ َ
ـث لِهَ ـذِهِ األُمَّ ـ ِ
ـى َرأ ْ ِس
ـة َسـن َ ٍة مَ ـ ْ
ُك ِّل ِمائَـ ِ
ـن يُجَ ـ ِّد ُد َلهَ ــا دِ ينَهَ ــا) )5( .وهنــاك مــا يشــر إيل إتيــان قيــادة ملهمــة
ويلهمهــا اللــه الثــواب ويهديهــا إيل الــراط املســتقيم قــال تعــايل يف ســورة غافــر
ـرهِ عَ ـ َ
ـى مَ ــن ي ََشــآ ُء ِمـ ْ
ـات ذُو ا ْلعَ ـ ْر ِش يُ ْلقِ ــى ال ـ ُّروحَ ِمـ ْ
ـن عِ بَــادِ هِ
َرفِ ي ـ ُع ال َّد َرجَ ـ ِ
ـن أَمْ ـ ِ
ون ال َ ي َْخ َفــى عَ ـ َ
ـار ُز َ
ـى ال َّلـ ِ
ـن ا ْل ُم ْل ـ ُك
ـه ِمنْهُ ـ ْم َ ْ
ِليُن ـ ِذ َر يَ ـ ْو َم التَّ ـاَ ِق يَ ـ ْو َم ُهــم بَـ ِ
ش ٌء ِّلمَ ـ ِ
ا ْليَــ ْو َم ِل َّلـ ِ
ـار). )6(.واإلمــام الغــزايل روي يف هــذا الصــدد إنــه عــاش
ـه ا ْلوَاحِ ــ ِد ا ْل َقهَّ ـ ِ
تجربــة روحيــة إســتمرت عــر ســنوات .يصــف حــال الذيــن انرصفــوا للحيــاة
الروحيــة كاآلتي(-:ومــن أول الطريــق تبتــدئ املكاشــفات واملشــاهدات حتــي انهــم يف
يقظتهــم يشــاهدون املالئكــة وأرواح األنبيــاء ويســمعون منهــم اصوات ـا ً ويقتبســون
منهــم فوائــد «حتــي قال»:بالجملــة مــن يــرزق منــه شــيئا ً بالــذوق فليــس يــدرك مــن
()7
حقيقــة النبــوة إال اإلســم وكرامــات األوليــاء هــي عــي التحقيــق بدايــات األنبيــاء») .
إن الكشــف واإللهــام وارد يف التاريــخ اإلســامي ومدعــم بالدراســات يف الــراث
اإلنســاني عامــة ،وهنــاك مــكان واضــح لقيــادة مرشــدة مصلحــة للمفاســد يؤهلهــا
صالحهــا إلســتقبال األنــوار الربانيــة واإللهامــات الروحيــة قيــادة توحــد بعــد تفــرق
يدعــم هدايتهــا إلهــام مــن العنايــة اإللهيــة ،والقــرآن يشــمل ايــات تــدل عــي تكليــف
أنــاس يؤمــرون بهدايــة النــاس وتمكينهــم يف محاربــة الضــاالت قــال تعــايل  :يف
ســورة النــور (وَعَ ــ َد ال َّلــ ُه ا َّلذِيـ َ
الصالِحَ ـ ِ
ـن آمَ نُــوا ِمن ْ ُكــ ْم وَعَ ِملُــوا َّ
ـات َلي َْســتَ ْخل َِفنَّهُ ْم ِف
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اس ـتَ ْخ َل َ
ـن َلهُ ـ ْم دِ ينَهُ ـ ُم ا َّل ـذِي ا ْرتَـ َ
ـن َقبْل ِِه ـ ْم َو َليُمَ ِّكنَـ َّ
ـن ِمـ ْ
ف ا َّلذِيـ َ
األ ْر ِض َكمَ ــا ْ
ـى َلهُ ـ ْم
()8
َ
ُش ُكـ َ
َو َليُبَ ِّد َلنَّهُ ـ ْم ِمـ ْ
ـون ِبــي َش ـيْئًا) .
ـن بَعْ ـ ِد َخوْفِ ِه ـ ْم أمْ نًــا يَعْ بُدُون َ ِنــي ال ي ْ ِ
ثــم يوجــد مــن بقــي يف الوقــت الــذي يعلمــه اللــه ويف تفســر بــن كثــر لقولــه
تعــايل يف ســورة الواقعة(ثلــة مــن األولــن وثلــة مــن اآلخريــن) قال :يقــول رســول الله
صــي اللــه عليــة وســلم ،ولــن تســتكمل ثلثنــا حتــي نســتعني بقــوم مــن الســودان
مــن رعــاة اإلبــل يشــهدون أن اال إلــه إال اللــه )9(.فالنبــي صــي اللــه علية وســلم رؤوف
بأمتــه حريــص عليهــا حتــي بعــد إنتقاليــه إيل الرفيــق األعــي  .فــإذا كان الشــهيد حي
بعــد موتــه فمــن بــاب اويل حيــاة ســيدنا محمــد صــي اللــه عليــه وســلم أفضــل خلق
اللــه جميع ـا ً وأمــا الدليــل مــن الســنة النبويــة منهــا فهنــاك أحاديــث كثــرة منهــا
واحــد رواه البيهقــي يف حيــاة اال نبيــاء يف قبورهم.وعــن أنــس ريض اللــه عنــه جــاء
فيــه أقربكــم منــي يــوم القيامــة يف كل موطــن أكثركــم ع ـي ّ صــاة يف الدنيــا ،مــن
صــي عـي ّ يف يــوم الجمعــة وليلــة الجمعــة قــي اللــه لــه مائــة حاجــة ســبعني مــن
حوائــج اآلخــرة وثالثــن مــن حوائــج الدنيــا ثــم يــوكل اللــه بذلــك ملــكا ً يدخلــه
يف قــري كمــا تدخــل عليكــم الهدايــا يخربنــي بمــن صــي ع ـي ّ بإســمه ونســبه إيل
()10
عشــرته فأثبتــه عنــدي يف صحيفــة بيضــاء.
وقــد ذكــر النبهانــي يف كتابه(أفضــل الصلــوات عــي ســيد الســادات) انــه حكي
عــن رجــل يدعــي العُ تبــي قال(كنــت جالسـا ً عنــد قــر النبــي صــي اللــه عليــه وســلم
فجــاء إعرابــي فقــال الســام عليــك يــا رســول اللــه ســمعت اللــه يقــول (:ولــو انهــم
إذ ظلمــوا انفســهم جــاءوك فاســتغفرو اللــه واســتغفر لهــم الرســول لوجــدوا اللــه
تواب ـا ً رحيمــا) وقــد جئتــك مســتغفرا ً مــن ذنبــي مستشــفعا ً بــك إيل ربــي ثــم أنشــأ
يقول-:
ياخري من دفنت بالقاع أعظمه
فطاب من طيبهن القاع واألكم
نفيس الفداء لقرب أنت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم
انت الشفيع الذي ترجي شفاعته
عيل الرصاط إذا مازلت القدم
وصاحباك فال أنساهما أبدا ً
مني السالم عليكم ما جري القلم
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ثم إنرصف فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله  يف النوم فقال:
(يا عتبي إلحق األعرابي وبرشه بأن الله تعايل قد غفر له ))11(.
فالشــيخ عــي بيتــاي مــدار دعوتــه حــول وصيــة رســول اللــه  ،التــي ال مجــال
للريبــة فيهــا وهــي قوله:أُمتــي أُمتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــو حارضهــم ونســوا
آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إيل اللــه أعطيتــك إرشــاد القــرآن .فلقــد كان مســتقيما ً عــي
طريــق الحــق واملنهــج القويــم داعيـا ً وملتزمـا ً بالرشيعــة اإلســاميه حيــث لــم تحفــظ
عليــه زلــة وال ميــا رعايــة وصونــا مــن الحكيــم الخبــر.

الرشق قبل ظهور الشيخ عيل بيتاي:

ً
خاصــة
مجتمــع البجــا يف هــذه املنطقــة مــن قبائــل الهدنــدوة وفروعهــا
الجميــاب كان جــل يعيــش يف الصحــر،اء ينتجــع الــكالء والعشــب ملاشــيته ،ويعيــش
عــي البانهــا ولحومهــا ،فكانــوا يعيشــون عــي شــظف العيــش فقــد إتســموا بقســوة
الطبــاع وشــدة الشــكيمة ،وخروجهــم عــي كل قانــون ورشيعــة يقتتلــون ألتفــه
االســباب ،حيــث القتــل بطولــة ،والرسقــة رشف ،وقطــع الطــرق والســلب والنهــب
ممارســات يتغنــي بهــا شــعراؤهم يف فخــر وإعتــزاز.
مــاكان عليــه النــاس يف همشــكوريب واألوديــة األخــري مــن جاهليــة أشــبه
بمــا كان عليــه النــاس يف جاهليــة الــرك قبــل بعثــة النبــي صــي اللــه عليــه وســلم
فالحــق دائمـا ً مــع القــوة حيــث تشــن الغــارات والحــروب بالســلب والنهــب والقبيلــة
القويــة تغيــر عــي الضعيفــة لتســلبها مالهــا ومــن اشــهر حروبهــم حــرب الجميــاب
والبنــي عامــر فالعصبيــة القبليــة كانــت هــي املبــدأ لــذا نشــأ يف املجتمــع عــادات
ســيئه للغايــة لبعدهــم عــن الديــن والحضــارة واملدنيــة ،بيــد ان هنالــك كانــت عــادات
حســنة إهتــم بهــا هــذا املجتمــع البــد مــن ذكرهــا  :منهــا قــرى الضيــف وهــو
إطعامــه وهــو مــن الكــرم الــذي يحمــد صاحبــه عليــة إذ قــال :رســول اللــه ( مــن
كان يؤمــن باللــه واليــوم األخــر فاليكــرم ضيفــه)(.)12
وكذلــك الوفــاء بالعهــد ويســمي (القلــد) باللهجــة البجاويــة وهــو ُخلــق
ســامي ورشيــف ومــن عاداتهــم إحــرام الجــوار والنجــدة واألنفــة وعــدم قبــول الــذل
واملهانة،وإحــرام رجــال الديــن والتقــوي وإكرامهــم.
لــم تعــرف هــذه املنطقــة تعليمــا ً نظاميــا ً او غــر نظاميــا ً عاشــت يف ظــا ٍم
دامــس مــن الجهــل واألميــة بعيــدا عــن الحضــارة واملدنيــة وبســبب ذلــك رســخت
عــادات وتقاليــد يف مناســباتهم بعيــدة كل البعــد مــن الديــن ففــي مناســبات املأتــم
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واألفــراح كانــت النياحــة وراء األمــوات تــرب فيهــا الدفــوف وتلطــم فيهــا الخــدود
ويدعــون فيهــا دعــوي الجاهليــة وكانــوا ينحــرون الجــذور واألبقــار ويجلســون األيام
الطــوال ،امــا يف الــزواج فيــرب الشــباب اثنــاء لعبهــم بالســياط والدمــاء تســيل مــن
ظهورهــم وأرجلهــم إظاهــرا ً للقــوة والفتــوة وإكرامــا للعريــس و يطــوف العريــس
ورفقــاؤه للقــري املجــاورة وللعريــس زي مميــز غطــاء مــن قمــاش أحمــر يغطــي
بهــا رأســه وزينــة وحــي يف عنقــه وكفيه،حيــث يجــدون الكــرم والحفــاوة والذبائــح
حيــث مــا حلــوا يف قريــة أوفريــق إيل أن الــزوج ال يــري زوجتــه إيل بعــد مــرور عــام.
ومــن أكثــر العــادات التــي كانــت راســخة يف حيــاة الهدنــدوة إطــاق الشــعر وســف
الصعــود وإدمــان القهــوة ورشب الســجائر .
هــذا هــو الوســط الــذي ظهــر فيــه الشــيخ عــي بيتــاي الــذي غــر وبــدل هــذة
العــادات والتقاليــد الســالبة جملــة وتفصيــا .فمــن هــو الشــيخ عــي بيتــاي؟

األصل والنشأة:

والــده هــو الشــيخ محمــود امللقــب (ببيتــاي)كان يســكن منطقــة قــاش داي
عــي نهــر عطــرة ورأي يف املنــام أنــه يولــد لــه ولــد صالــح يرشــد األُمــة ويحــي
الديــن بطريقــة ســلمية وال يلحــق بإرشــاده عاقبــة ســيئه ورأي يف تلــك الرؤيــا
املناميــة أن أمــه ســتكون مــن جهــة الجبــال الرشقيــة وأخــر بعضــا ً مــن النــاس
بهــذه الرؤيا،وعندمــا ذهــب ايل تلــك املنطقــة إســتقبله أهلــه (بقلــد األرشاف ) وغريهــم
مــن القبائــل وإســتبرشو بقدومــه إليهــم وتمنــي بــل ورغــب أهلــه أن تكــون أم اإلبــن
الصالــح منهــم ولكنــه قــال لهــم أن اإلبــن الــذي رأيتــه ليســت أمــه منكــم ،وكانــت
إرادة اللــه أن يلتقــي الشــيخ بيتــاي بالســيد حامــد محمــود مــن قبيلــة الـ ًردًي التــي
تنتســب إيل قبيلــة قورهبــاب ومســمار أر والــذي إســتقبله قائــا ســتجد أم إبنــك
الصالــح معي.قــال هــذا بعــد ماســقي بهاءمــه مــن مــورد امليــاه ولــم يقبــل أهلــه
بقلــد األرشاف والذيــن ينتمــون للشــيخ عجيــب املانجلــك أن يتــزوج مــن غريهــم وقال
لهــم بيتــاي لــن تندمــوا إذا حرضتــم مدتــه وعــرض حامــد محمــود إبنتــه عليــة وتــم
الــزواج املبــارك وكان قــد ذكــر الشــيخ بيتــاي إســم إبنــه قبــل ان يتــم الــزواج حيــث
قــال ان إســمه عــي كــرار .ثــم عندمــا حملــت ظــن النــاس ان الــذي حملتــه هــو اإلبــن
املنتظــر فقــال إنــه ليــس هــو ولكنــه مرشــد ووضعــت الســيد محمــد أحمــد بيتــاي
وهكــذا كلمــا حملــت توقــع النــاس وبيتــاي ينفــي ذلــك ويف املــرة الخامســة وضعــت
ســقطا ً ثــم إســتمرت بــا حمــل مــدة ســتة ســنوات ثــم حملــت أخــرا ً بعــي كــرار
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والــذي هــو الشــيخ عــي بيتــاي،و يف ذلــك الوقــت كان أبــوه غائبـا ً يف منطقــة قــاش داي
وعــاد وحملهــا آن ذلــك ثالثــة أشــهر فســلم عــي زوجتــه قائــا :مرحب ـا ً بعــي كــرار.
()13عنــد ذلــك عــرف النــاس أن هــذا الحمــل هــو اإلبــن الصالــح ففرحــوا فرحـا ً شــديدا ً
وزبحــوا وأقامــوا األفــراح وعمــت الفرحــة وتمــت عــي أهــل همشــكوريب وضواحيهــا
عندمــا ولــد عــي كــرار يف صبــاح الإلربعــاء 1930/9/21م .ونشــأ يف أرسة كريمــة،
وفقــد والــده وهــو لــم يتجــاوز الرابعــة مــن عمــره فرعــاه وأرشف عــي تربيتــة أكــر
أخوانــه الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي والــذي كان يالزمــه ويتبعه يف فــرة غيبوبتــه حتي
ال يتعــرض عــي مكــروه .والغيبوبــة هــي حالــة مــن الجــذب والصفــاء الروحي وســوف
أتعــرض لهــا الحق ـا ً خــال هــذه الورقــة ثــم كان ســاعده األيمــن يف مــا بعــد عندمــا
كلــف بالدعــوة واألمانــة وعليــه فقــد نشــأ يتيمـا ً وكانــت حرفــة أهلــه الرعــي وقليــل من
الزراعــة وهــم بــدوا رحــل وحالتهــم اإلقتصاديــة صعبــة إذ ال يملكــون إال القليــل مــن
املــال واملاشــية.ولقد ســمعتة يذكــر حادثــة أمــام جمــع غفــر مــن األتبــاع واملريديــن يف
مســجد همشــكوريب الكبريبعــد أداء صــاة املغــرب عــام 1978م اي قبيــل إنتاقلــه إيل
الرفيــق أألعــي بفــرة وجيــزة قــال الشــيخ)14( -:كنــت طفـاً صغــرا ً إذ أخذتنــي والدتي
معهــا لتعمــل يف حصــاد الــذرة يف مزرعــة ألحــد األفــراد لقبيلــة البقلــد لكــي تضمــن لنا
قــوت العــام مــن الــذرة وكان العُ ــرف الســائد أن الشــخص الــذي يحصــد نصيبــه هــو
مقــدار التُســع ممــا يجمعــه مــن املحصــول ويكــون النصيــب األكــر لصاحــب املزرعــة
.عندمــا جمعــت والدتــي قــدرا ً وفرياًمــن ســنابل الــذرة حــر صاحــب املزرعــة وقــال
لهــا كل مــا جمعتيــه هديــة لــك وألوالدك ال أوريــد منه شــيئا ً ففرحت بذلــك فرحا ً شــديدا ً
.ثــم بعــد ذلــك أخذتنــي إيل بعــض أقربائهــا تطلــب شــاة لبــون وأخربتــه بــأن أهــل
والدهــم أعطونــا مايكفينــا مــن الــذرة .وكان هــذا الرجــل صاحــب ماشــية ولكنــه إختار
لنــا شــاة عجفــاء ضعيفــة يابســة الــرع قليلــة اللبــن فاليتيــم واملحتــاج الينــي مــن
كان يكرمــه ويعاملــه معاملــة حســنة.ولقد جربــت يف نفــي اليتــم والحوجــة وتســلط
األعــداء ع ـي ّ بالظلــم مــن كانــت بــه إحــدي هــذه الثالثــة الينــي .وكان يتحــدث عــن
والدتــة دائمــا وكيــف كان يجتهــد يف إرضائهــا وخدمتهــا بنفســه بالرغــم مــن وجــود
إخواتــه ولوأنهــا حــرت زمانــه هــذا ألرضاهــا واســعدها أكثــر.

السياحه والغيبوبة والرؤيا:)1951-1936(:

الغيبوبــة هــي حالــة مــن اإلنجــذاب الروحــي واملحبــة والولــه يف حــب رســول
اللــه  إعرتتــه منــذ طفولتــه وشــبابه منــذ أن كان عمــره ســتة ســنوات حتــي بلــغ
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الســابعة عــر مــن عمــره وكان يتحــدث عنهــا كثــرا ً ولقــد حدثــت لــه مكاشــفات
ومشــاهدات وكرامــات عديــدة اليتســع املجــال لهــا لذكرهــا ولقــد أوضــح الشــيخ
عــي بيتــاي ان الرؤيــا املســتمرة لرســول اللــه  والتــي خصهــا اللــه بهــا والتــي
لــم تنقطــع طيلــة هــذه املــدة هــي ســبب هــذه الحالــة إذ يقــول يف كتابــه الهدايــة
ايل الطريــق املســتقيم (بعــد رؤيتــي للنبــي صــي اللــه عليــه وســلم املســتمره ظلــت
حالــة الغيبوبــة ترتائــى يف ترصفاتــي إيل ان دخلــت يف الغيبوبــة الشــديدة )( )15ويقــول
عــن تلــك الفــرة انــه كان يشــبه الجهــال الذيــن اليتوقــع منهــم إظهــار مثــل هــذا
اإلرشــاد الدينــي وكان يطــوف يف الصحــراء ســائحا ً مــع الوحــوش والغــزالن ويــأكل
معهــم مايقتاتــون مــن النباتــات كالعُ ــر والحنظــل ،والفــرة التــي وصفهــا بالغيبوبة
الشــديدة إســتمرت ثــاث ســنوان حتــي أصبــح عمــره عــرون عامــا .ويصف الشــيخ
عــي بيتــاي حالــة يشــعر بهــا إذ يقــول :عندمــا يخطــر ببــايل إنــي ذاهــب ايل رســول
اللــه صــي اللــه عليــه وســلم اوالرســول قــادم ايل ً ينفحنــي نســي ُم عليــل مثــل النســيم
الــذي يأتــي بعــد ســقوط األمطــار مــن الجهــة التــي ســقطت بهــا األمطــار ويــزداد
كلمــا إقــرب منــي وعندمــا أصافحــه تتصعــد روحــي ايل الرقبــة مــن شــدة الشــوق
ويحملنــي النــور مثــل القرعــة التــي يحملهــا الســيل  ،وعندمــا أكــون يف هــذة الحالــة
التفــر منــي الوحــوش والغــزالن واألرانــب والطيــور ثــم أظــن أن كل صــوت أســمعه
مــن بهيمــة او إنســان أوطائــر هــو مــن محبــة رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم
ويخيــل إيل ً أن الخلــق جميعـا ً يــرون رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم ِمثــي .وعنــد
إذا اصفــوا صفــا ًء شــديدا ً حتــي أظــن أننــي قــويُ وأتكلــم بــكال ٍم مثــل الســكران
أحبتنــي الوحــوش وأحببتهــا وعنــد ذلــك كنــت أقــول للســائلني عــن الرســول صــي
اللــه عليــه وســلم هــو أمامــي اآلن ذلــك ألن صورتــه إنطبعــت يف قلبــي والزمتــه
بســبب الرؤيــا املتكــررة ( )16ويف هــذا يقــول اإلمــام ابــو حامــد الغــزايل :تمتلــئ النفــس
بإنــراح كلمــا كثــرت األنــوار القدســية عــي القلــب وتكثــر األشــعه النورانيــة حتــي
ليضيــئ الجســم كأجســاد األنبيــاء ( يأيهــا النبــي إنــا ارســلناك شــاهدا ً ومبــرا ً
ونذيراوداعيــا ً إيل اللــه بإذنــه ورساجــا ً منــرا)( )17ويف فــرة الســياحة زار مســجد
أســوت بالبحــر الألحمــر وجلــس مــع الشــيخ ســيدنا محمــد طاهــر شــيخ مســجد
أســوت ودرس معهــم يف الخلــوة حتــي ســورة القارعــة ثــم غادرهــم وعــاد ايل تطوافــه
يف الصحــراء مــع الوحــوش وحيــدا ً ثــم بعــد ذلــك زار مســجد الكميــاب يف منطقــة
طوكــر وقــد نــي ماتعلمــه حيــث مكــث معهــم فــرة قصــرة وقــرأ معهــم حتــي
ســورة الــروج مــن جــزء عــم ثــم تركهــم وذهب.ولــم ينخــرط يف تعليــم نظامــي أو
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غــر نظامــي بعــد ذلــك ويصــف نفســه ويقــول أنــه رجــل غــر عالــم يحــب الخــر
للنــاس أجمعــن ويقــوم بتنفيــذ وصيــة رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم ويقــول
الشــيخ عــي بيتــاي :أخــرا ً رأيــت رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم منامـا ً فــوق
الجبــل الــذي يف جهــة القِ بلــة بمســجد همشــكوريب وأنــا يف تلــك الحالــة التــي زكرتهــا
لكــم (حالــة الغيبوبــة) قــال يل  :أمتــي أمتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــوا حارضهــم
ونســوا آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إيل اللــه وأمســكو التهليــل وعــن يل مــكان املســجد
بالوقــوف فيــه وقــال يل أعطيتــك إرشــاد القــرآن .وعندهــا أفقــت مــن الغيبوبــة
كاملنتبــه مــن النــوم وكنــت الأدرك مــرارة الحنظــل والعُ ــر وبعــد إفاقتــي عرفــت
مرارتهــا وذهبــت منــي الوحــوش )18(.وبهــذا قــد تكــون إنطــوت هــذه الفــرة مــن
حياتــه ليتهيــأ ملبــارشة مهــام الدعــوة والتكليــف واألمانــة التــي اُلقيــت عــي عاتقــه
ليواجــه مجتمعـا ً جاهليـا ً متخلفـا ً بعـ ٍ
ـادات وتقاليــد راســخة إبتعــدت بــه مــن حيــاة
التديــن واملدنيــة والحضارةعــي ح ـ ٍد ســواء.

الرؤيــا:

قــول الشــيخ عــي بيتــاي عنــد بلوغــي الســنة السادســة مــن عمــري رست أري
رســول اللــه يف منامــي وكانــت هــذه الرؤيــا تتكــرر ودخلــت يف غيبوبــة شــديدة أفقــت
منهــا برؤيــة للرســول  أمرنــي فيهــا أن أدعــوا النــاس للتوبــة والقــرآن الكريــم
واملداومــة عــي التهليــل وهــي كلمــة ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه كان يتحــدث
كثــرا ً عــن واقعــة الرؤيــا وهــو عــي فــراش املــوت إذ قــال ملريديــه بلغــوا عنــي إنــي
رأيــت رســول اللــه  وحادثــة الرؤيــا مــن أكثــر موضوعــات الشــيخ عــي بيتــاي
جــدال ً ويقــف الكثــرون موقــف التشــكك منها،ولقــد حــرت حــوارا ً مــع جماعــة
انصــار الســنة املحمديــة حيــث قدمــوا إليــه دعــوة ليحــر إليهــم يف منطقــة حــي
بانــت بكســا فوقــف متحدثهــم قائـاً ســمعنا بعــض اإلشــاعات واألقــوال ورأينــا ان
نتبــن منــك اوال ً  :ســمعنا انــك تدعــي بأنــك رأيــت رســول اللــه يغظتــا ً ومنامــا ً
وأنــك تدعــي النبوة(نبــي اللــه عيــي) قــال لهــم الشــيخ أوال رؤيتــي للنبــي  رأيــت
حق ـا ً وحقيقـ ً
ـة وأصبحــت صورتــه تالزمنــي صباح ـا ً ومســاء وللســائلني عنــه كنــت
أقــول لهــم هــو أمامــي اآلن وذلــك إلنطبــاع صورتــه يف قلبــي .وهنــا نســأل هــل
الرؤيــا املناميــة للرســول  مســتحيلة عق ـاً ورشعاً،ليــس للرؤيــا إســتحالة عقليــة
فكلنــا يــري يف منامــه أشــخاصا ً لــم يقابلهــم يف حياتــه وقــد تكــون صــور هــؤالء
األشــخاص مــن الوضــوح بحيــث يســتطيع وصفهــا يف اليقظــة ،وقــد تكــون بغــر هذا
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الوضــوح والرؤيــا مــن حيــث الــرع ثابتــه بالدليــل القطعــي وهــي يف حــق األنبيــاء
صــورة مــن صــور الوحــي ومثــال ذلــك قصــة ســيدنا إبراهيــم عليــة الســام مــع
إبنــه إســماعيل عليــه الســام ،ونجــد يف القــرآن الرؤيــا ليوســف عليــه الســام ولــم
يكــن أرســل من،ثــم تأتــي ذكــري رؤيــا ملــك مــر ،وغريهــا مــن االيــات .والرؤيــا
ثابتــة يف الســنه املطهــرة ،فالرؤيــا الصالحــة بــري مــن الله،ورؤيــا تحزيــن مــن
الشــيطان،ورؤيا بمــا يحــدث املــرؤ نفســه ،فــإن راي أحدكــم مايكــره فاليقــم فاليصيل
واليحــدث النــاس بهــا ويف كتــب الســرة شــواهد كثــرة مــن ُرؤي الصحابــة رضــوان
اللــه عليهــم .وإذا كانــت الرؤيــا حق ـا ً وصدق ـا ً وفيهــا شــواهد مــن القــرآن والســنة
فهــل يف اإلمــكان رؤيــة رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم منام ـاً .ونقــول ذلــك
ممكننــا بحديــث رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم ،وبمــا ورد عــن إشــارة أنــه
يــرئ يف املنــام بواســطة أقــوام لــم يعــارصوه يف حياتــه إن الشــواهد تــدل عــي صــدق
الشــيخ عــي بيتــاي فليــس أمــرا ً عاديــا ان يلتــف حولــه هــذا الجمــع الغفــر مــن
النــاس وأن ينتقــل بهــم مــن حيــاة موغلــة يف الجاهليــة إيل رحــاب اإليمــان والتقــوي
وأن يــرح صدورهــم لإلســام ويســتودع قلوبهــم للقــرآن شــيبا ً وشــبابا ً وأن يجمــع
()20
أعــداء األمــس عــي مائــدة واحــدة متحابــن أخــوان يف اللــه.

إنطالقة الدعوة واإلعتقال:

يف مطلــع الخمســينيات مــن القــرن املــايض صــدح الشــيخ عــي بيتــاي بدعوتــه
منفــذا ً التوجيــه النبــوي املبــارك أثــر الرؤيــا الصادقــة التــي أمــر بهــا بإرشــاد النــاس
وتوجيههــم نحــو القــرآن الكريــم الــذي هــو مفتــاح كل خــر وهــدي وعلــم نافــع يف
الداريــن .
تقبــل النــاس دعوتــه ووصيتــه لينشــئ خلوتــه الكــري همشــكوريب 1951م
بعــد أن تــم تجميــع البــدو الرحــل املتفرقــن يف األوديــة والبــوادي ويف القــري األخــري
عــي طــول املنطقــة وعرضها.عيل مســاحات شاســعه فأنشــأ قــري جديــدة ومجتمعات
ســكنية ليفتــح فيهــا الخــاوي واملــدارس وكانــت البدايــة بتســع مجمعــات كــري
وهــي :همشــكوريب ،مامــان  ،تهــداي ،تلكــوك ،إيــا أيوت،درســة  ،تواييت،يــدروت.
فتســابق النــاس للتوبــة النصــوح والنــدم عــي مــا فــات وأقلعــوا عــن عاداتهــم
منــذ األيــام األويل للدعــوة حلقــوا شــعورهم ونبــذوا رشب التنبــاك والســجائر واملالهــي
وأقبلــوا عــي التعليــم وقــراءة القــرآن  ،وتركــوا النياحــة والعــادات الجاهليــة األخــري،
()21
وقــد إتخــذ منهجـا ً دراســيا ً وتربويـا ً وفــق أهــداف حددهــا:
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أوالً :الرتكيــز عــي قــراءة القــرآن الكريــم مــع فهــم علومــه مــن تجويــد وتفســر مــع
الحفــظ املتقن.
ثانياً :إستقرار العرب الرحل يف تجمعات سكنية
ثالثــاً :اإلنخــراط يف التعليــم النظامــي متزامنــا ً مــع نــار القــرآن والتــدرج عــر
مختلــف مراحلــه والتعــاون بــن الخلــوة واملدرســة يف تربيــة النشــئ.
رابعاً :خلق روح املحبة بني املريدين ونسيان أحقاد وخالفات املايض.
خامس ـاً :تغيــر العــادات اإلجتماعيــة الالدينيــة الراســخة ونــر الثقافــة اإلســامية
والتشــجيع لإلنفتــاح عــي املجتمعــات األخــري البعيــدة لنــر الدعــوة وتبليغهــا.
سادساً :املحافظة عيل الصالوات الخمسة يف جماعة ولو إثنني.

عام الوفود1953م:

خــال عامــن فقــط مــن إنطــاق الدعــوة إنضمــت إليهــا أعــداد غفــرة وكبــرة
مــن مواطنــي هــذه املنطقــة وإلتفــوا حولــه ونشــطو 1يف تأســيس الخــاوي واإلقبــال
إيل التوبــة النصــوح والعلم.وأصبحــت الوفــود تأتيــة مــن كل حــدب وصــوب طلبــا ً
لزيــارة مناطقهــم للوعــظ واإلرشــاد ولقــد وجــدت حركتــه ودعوتــه قبــوال ً منقطــع
النظــر لــكل مــن يســمع بهــا ولقــد جــاءت وفــود مــن إرتريا لهــذا الغــرض وقــد لبي
الدعــوة وتوغــل داخــل الحــدود اإلرتريــة وبرفقــة اآلالف مــن األتبــاع والذيــن ينضمون
إليــه أثنــاء مســرته عــي ظهــور الــدواب ركبانـا ً ورجــاال.ويف تلــك الرحلــة إســتطاع أن
يوحــد بــن القبائــل املتحاربــة ويؤلــف بينهــم بــإذن اللــه وتوفيقــه ويجمعهــم حــول
نــار القرآن.وقــد إقتنعــوا أن الجهــل هــو ســبب شــقائهم والشــيطان الرجيــم مبعــث
تفرقهــم .وعندمــا وصــل الركــب إيل مدينــة أغــوردات داخــل إرتريــا قابلتهــم الحكومــة
اإلثيوبيــة -حيــث كانــت إثيوبيــا تحتــل ارتريــا حتــى نالــت اســتقاللها منــه -شــاهرة
الســاح يف وجوههــم وأوقفــت تقدمهــم وذلــك نتيجــة لبــاغ موجــه مــن الســلطات
الســودانية وخطأتهــم عــي تخطــي الحــدود الدوليــة بمثــل هــذه األعــداد املمتــدة عــي
مــدي البــر وهــم يتســابقون للتوبــة ونظافــة مالبســهم وحلــق شــعر رأســهم.وتم
إرجــاع الشــيخ عــي بيتــاي إيل الســودان بعربــة خاصــة تحــت إرشاف ضابــط إثيوبــي
.وعــاد املريــدون ســاملني إيل ديارهــم .

اإلعتقال والزنزانة 1954م:

تــم إســتدعاء الشــيخ عــي بيتــاي مــن همشــكوريب يف خريــف العــام1954م
ايل منطقــة أودي ووســط حشــد كبــر حــره جميــع العمــد واملشــائخ واعــداد
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كبــرة مــن مريــدي الشــيخ عــي بيتــاي رفــع ناظــر الهدنــدوة الضمانة عنــه مســلما ً أمره
للحكومــة تجنبـا ً ملــا قــد يحــدث يف املســتقبل ومــن حســن الحــظ قــد صــادف ذلــك أوائل
الســودنة وكانــت العدالــة تتحــري وتبحــث عن حقيقــة مايدعيه الشــيخ عــي بيتــاي  ،ولقد
قــررت الســلطات نفيــه إيل حلفــا القديمــة ثــم نقــل ايل أرومــا للتحقيق ثــم إيل كســا حيث
وضــع يف الزنزانــة وشــددت عليــة الرقابة.ثــم إســتمعوا إيل أقوالــه مــرة أخــرى.

النفي إىل حلفا القديمة :1954

نقــل إيل حلفــا القديمــة ومعــه شــقيقه محمــد أحمــد بيتــاي وكاتبــه محمــد
أحمــد ومكثــوا يف املعتقــل عامــن ولقــد شــهدت هــذه الفــرة حــراكا ً واســعا ً وإقبــاال ً
للدعــوة وزيــارة واســفارا ً للمريديــن إيل حلفــا كان يف ظاهــره ظلمـا ً مــن غــر جريمــة
إرتكبهــا ولكنــه صــار فتحـا ً ومفتــاح خــر ووعــي لــه وألحبابــه إذا أن األحبــاب كانــوا
يعيشــون يف عزلــة واليخرجــون مــن جبالهــم وأوديتهــم ومناطقهــم فإنتــر الوعــي
بينهــم عندمــا شــاهدوا ورأوا ماعليــه النــاس اثنــاء ترحالهــم عــر املــدن واملجتمعــات
ووســائل الحركــة مــن العربــات وقطــارات حتــي انهــم اصبحــوا يتكلمــون اللغــة
العربيــة ويتاجــرون ويزرعــون فــإن ذلــك بمثابــة فتــح لبصريتهــم.
ثــم أن الشــيخ عــي بيتــاي كان يذكــر بالخــر معايشــه ومجــاورة الحلفاويــن يف
ديارهــم وكرمهــم الفيــاض نحوهــم ونحــو أرسهــم وضيوفهــم مــدة وجودهــم معهــم
وإنهــم ينســون املــرء أهلــه وعشــرته ووصفهــم باألمانــة والكرم وحســن األخــاق واألخوة

يف ضيافة السيد /عيل املريغني بالخرطوم بحري 1956م:

عندمــا تهيــأت البــاد لإلنتخابــات الربملانيــة بعــد خــروج املســتعمر ،بــدأ
السياســيون يبحثــون عــن أول الــراي واملكانــة ،ولقــد كان مــن أتبــاع الشــيخ عــي
بيتــاي مــن ينتمــون للختميــة واألنصــار والوطــن اإلتحــادي إتصلــوا بإخوانهــم يف
العاصمــة ليجــدوا الضمانــة للشــيخ ويخرجونــه مــن املعتقــل ولقــد ســبق الختميــة
األنصــار يف الضمانــة وجــاء إيل الخرطــوم تحــت ضمانــة( الســيد /عــي املريغنــي
()22
رحمــه اللــه) بــا رشوط.
تــم إســتضافته بالخرطــوم بحــري هــو وأرستــه وكان الســيد/عيل املريغنــي
يكــرم الضيــوف الذيــن يأتــون مــن رشق الســوان لزيارتــه بأعــداد تفــوق املئــات
وأحيان ـا ً العــرات يومي ـاً ،ثــم بعــد فــرة عامــن اوائــل عــام 1959م تــم نقلــه ايل
مدينــة كســا ليقــي عامــن آخريــن تحــت اإلقامــة الجربيــة بحــي بانــت حتــي
أخــرج منــه نهائي ـا ً عــام 1960م بعــد أن قــي ســتة اعــوام يف النفــي واالعتقــال .
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بعد عودته من املنفي عام 1960م وحتي وفاته يف 1978م:

واصــل دعوتــه لتحقيــق أهدافــه وتابــع رحالتــه وأســفاره يف مختلــف بقــاع
الســودان شــماال ً وغرب ـا ً معمــرا ً ومفتتح ـا ً املزيــد مــن الخــاوي ومشــاركا ً ومتعاون ـا ً
ومشــجعا ً للخــاوي القائمــة مؤسســا ً عالقــات متينــة مــع شــيوخها ولقــد إنفــرد
بإســلوب فريــد جمــع بــن العلــم والعمــل.
وكان اليحــب التقديــس والخضــوع إذ يقــول ملريديــه (ينفعكــم العمــل بالكتــاب
والســنة وإنــي أخــاف مــن ذمتكــم وأخــي أن يحــر األجــل قبــل معرفتكــم العلــم
معرفــة تامــة فاجتهــدوا يف التعليم))23(.فالشــيخ عــي بيتــاي كانــت لديــه مقــدرة
فائقــة وملكــة عجيبــة مكنتــه مــن إخمــاد الفتــن وإلصــاح بــن القبائــل املتناحــرة
املتنافســة وحقــن الدمــاء وذلــك بتوفيــق مــن اللــه  ،يــريض بــه الطرفــان املتخاصمــان
وينــزالن عــي حكمــه وهــو يذكــر دائم ـا ً بــأن دعوتــه دعــوة ســلمية ال إكــراه فيهــا.
ففــي منطقــة خــور لنقيــب يف واليــة البحــر األحمــر وكان ذلــك عــام 1976م
ُقتــل رجــل مــن قبيلــة الهــدالب وهــذه املنطقــة تســكنها قبيلــة هــون ســكري حــول

بــر ادارميمش.ومــن عــادة العــرب البــدو إكــرام الضيــف بالذبائــح وال ســيما لــو
حــر إليهــم شــخص ذو مكانــة رفيعــة  ،فأعــدوا ناقــة كومــاء عظيمــة الســنام للذبح
ولكــن الشــيخ عــي بيتــاي أمرهــم بعــدم ذبحهــا وأن يطلقــو رساحهــا وأخربهــم
أنــه اليريــد أي شــيي إيل أن يقــي غرضــه الــذي جــاء مــن أجلــه  .ولقــد رأيتــه
يف مــرات عديــدة يرفــض الهدايــا والعطايــا أثنــاء ســعيه يف اإلصــاح بــن األطــراف
املتنازعــة .ولكــن بعــض شــبابهم ذهبــوا بالناقــة بعيــدا ً وذبحوهــا وراء أكمــة مــن
األشــجار وطبخــوا لحمهــا وقدموهــا لنــا وعندمــا علــم الشــيخ بذلــك طلــب منهــم ان
يقبلــوا ثمنهــا  ،ثــم طلــب منهــم أن يســلموه املتهمــن لتقديمهــم للعدالــة ففعلــوا ذلــك
طواعيــة وإختيــاراً ،حيــث ســلموه تســعة مــن شــبابهم رافقونــا إيل همشــكوريب وتــم
تســليمهم للســلطات بكســا ممــا كان لــه أثــر كبــر يف تهدئــة النفــوس عنــد أهــل
القتيــل والعــودة إيل ديارهــم  ،ثــم واصــل ســعيه حتــي تــم الصلــح بــن القبيلتــن بعد
ذلــك طلــب منــي كتابــة خطــاب إيل محامــي شــهري بالقضــارف يدعــي النــور خميس
للدفــاع عــن هــؤالء املتهمــن وبذلــك ريض الطرفــان وعاشــوا يف ســام ووئــام.ويف
منطقــة متاتيــب توشــاي شــمال مدينــة أرومــا حــوايل عــام 1975م بــن قبيلتــن مــن
الهدنــدوة والرشــايدة وســط مضــارب الرشــايدة عنــد بــر ّ
تشــه ولقــد كان مــن بــن
الحارضيــن قيــادات مــن الهدنــدوة ومنــدوب مــن الشــيخ بــرق عمــر رشيــف مــن
قبيلــة األمــرار ومــن جانــب الرشــايدة العمــدة نافــع بــركات والشــيخ ّ
نفــاع  ،حيــث
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أكرمــوا وفادتــه وإســتقباله إســتقباال ً حاشــدا ً وآتــوا إليــه بهديــة عبــارة عــن مبلــغ
كبــر مــن املــال رفضــه الشــيخ رفض ـا ً بات ـاَ.
ثــم غــادر إيل مدينــة أرومــا وأبلــغ مســئول مركــز رشطــة أرومــا بمــا توصــل
إليــه ومــا يجــب فعلــه مــن الســلطات .لقــد كان ذو حكمــة فائقــه ومقــدرة عجيبــه
يف إدارة شــؤن األزمــات ويف كل األحــوال كان يجــد القبــول والــريض مــن األطــراف
املتنازعــة  .واملجلــس الثالــث مجلــس للصلــح بــن الجبهــات اإلرتريــة املختلفــة ،الجبــه
الشــعبية ،قــوات التحريــر الشــعبية  ،املجلــس الثــوري .وكان ذو عالقــه قويــه بمختلف
الفصائــل اإلرتريــة أبــان نضالهــم لتحريــر إرتريــا مــن دولــة إثيوبيــا .
عقــد مؤتمــر جامــع للصلــح 1977م يف األرايض التــي كانــت تحــت ســيطرة
الثــوار يف غــرب إرتريــا  ،ولقــد تحركنــا مــن منطقــة مســجد مامــان إيل داخــل
األرايض اإلرتريــة عــر معســكرات الجبهــات  ،كنــا نســر ليــاً ونكمــن نهــارا ً مــع
الثــوار يف موقعهــم تفاديــا ً للقصــف الجــوي مــن الطــران األثيوبــي حتــي وصلنــا
موقــع اإلجتمــاع بعــد مســرة يومــن عربطريــق وعــر يســمي طريــق مآقــوف حتــي
دخلنــا منطقــة كثيفــة األشــجار بهــا معســكر كبــر يســمي معســكر لكوييــب واذكــر
مــن الذيــن حــروا ذلــك اإلجتمــاع :الســيد /عثمــان صالــح ســبي والسيد/أســروم
أبرهــة والســيد /عبــد القــادر الجيالنــي والســيد احمــد نــارص .وعــدد آخــر مــن
قــادة الفصائــل وكان مــن املتوقــع أن يحــر الســيد /اســياس أفورقــي .
وكان اإلجتمــاع يف داخــل خيمــة وحولــه جلــوس كل القــادة اإلرتريــون
يف امليــدان.
أوصاهــم بالوحــدة وعــدم التناحــر والتنافــس حتــي يحققــوا هدفهــم األســمي
وهــو تحريــر إرتريــا ،ثــم بعــد التحريــر الوطــن يســع الجميــع املســلم واملســيحي
وغريهــم فالتحكــم األغلبيــة ثــم برشهــم بــأن رأي العلــم اإلرتــري مرفوعــا ً ،وأن
رؤيــاه ســتحقق إن شــاء اللــه ثــم أنهــم ســوف يحــرون إيل إرتريــا لفتــح وإنشــاء
خــاوي القــرآن ولقــد تحققــت هــذه البشــارة بعــد ثالثــة عــر عام ـا ً مــن وفاتــه
وذهــب أبنــاؤه إيل إرتريــا وفتحــوا الخــاوي بقيــادة الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي
وتحــت إرشاف أخيــه الشــيخ بشــر بيتــاي يف املنطقــة الغربيــه لدولــة إرتريــا وســط
قبائــل الباريــة والبــازا ،وورث الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي والــده يف هــذه الخاصيــه
حيــث أنــه إســتطاع ان يصلــح بــن كثــر مــن املتخاصمــن قبائـاً وجماعــات وافــراد
وحقنــت بســببه الكثــر مــن الدمــاء واألمــوال أمــد اللــه يف ايامــه ذخــرا ً للمســلمني .
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أوصافه وشمائله ومرضه ووفاته :

كان الشــيخ عــي بيتــاي  :طويــل القامــه ،خفيــف ُ
الســمرة ،متــن البنيــة ،دائــم
البرش،عادتــه اإلبتســام والضحــك بــدون قهقهــه ،كثــر شــعر الحاجبــن واللحيــه
،يعــرج يف مشــيته عرجــة غــر معيبــة  ،يلبــس األبيــض مــن الثيــاب  ،العمامــة
والجلبــاب والــروال  ،يتلفــح أحيانـا ً بثــوب أبيــض او عبائــة ســوداء لــه عصــا يتوكئ
عليهــا ومســبحة التفــارق يديــه ،متواضعـا ً ومحبوبـا ً مهابـا ً ومطاعـا ً لــم يكــن كبقيــة
النــاس ألنــه كان عبقريـا ً ســابقا ً لعــره وزمانــه يف التفكــر واملبــادرات وكان عظيمـا ً
يف حبــه للخــر للجميــع وحبــه للوطــن وأنــه يــري املنفعــة واللــذة والســعادة فيمــا
يــراه النــاس أملـا ً وتعباًومشــقه  .وكان صاحــب مبــدأ ودعــوة وعقيــده صحيحــة لــم
يــرد ســوي نــرة الديــن ونــر القــرآن وإصــاح أحــوال النــاس لــه مقــدرة عجيبــه
عــي تحمــل التعــب واإلرهــاق الجســماني وأكــر دليــل عــي ذلــك أســفاره الطوليــة
والكثــرة عــي ظهــور اإلبــل وكأن األرض تطــوي تحــت قدميــه إذ لــم تكــن املســاحات
(ربينــا ِربينــا )وتعنــي أرفعــوا رحالكــم
الشاســعة عائقــا ً إلنفــاد مهمتــه وكلمــة ِ
وجهــزو دوابكــم كلمــة إعتــاد عليــا مرافقــوه فيســر الجميــع للوثــوب عــي ِجمالهــم
قبــل أن ينالــوا قســطا ً كافيـا ً مــن الراحــة يف املوقــع الــذي حطــوا فيــه الرحــال  ،كأنــه
يف ســباق مــع الزمــن ولقــد ظــل هــذا التصميــم الحديــدي يالزمــه هــو وأخوانــه
حتــي مماتهــم وقــد فــاق كرمــه وبذلــه وعطائــه كل تصــور كأنــه ينفــق إنفــاق مــن
ال يخــي الفقــر عــي األيتــام واألرامــل واملحتاجــن ويــرف عــي (الســبيل) وهــو
موقــع إطعــام وكفالــة الطــاب املهاجريــن والوافديــن مــن أجــل القــرآن الكريــم
وكذلــك الفقــراء مــن أهــل همشــكوريب  .وكان يحــث أتباعــه عــي اإلنفــاق والكــرم
حتــي أصبحــت هــذه العــاده ميــزة عنــد أهــل همشــكوريب كمــا أنــه كان يؤلــف بــن
القبائــل ويحبــب إليهــم الدعــوة باملصاهــرات والعالقــات اإلجتماعيــة املختلفــة ممــا
كــون نســيجا ً متجانس ـا ً وبنفســه تــزوج عــدد مــن النســاء مــن أجــل هــذا الهــدف
حيــث أنــه صاهــر الباريــا والبنــي عامــر إيل جانــب البشــاريني واألحامــدة باإلضافــة
إيل بعــض البطــون مــن قبيلــة الهدنــدوة الذيــن كان لهــم دور عظيــم يف مســاندته
ودعمــه لتنفيــذ وصيــة رســول اللــه .

مرضه ووفاته1978:م:

ُكنــا يف منطقــة األحامــدة يف رشق النيــل (واليــة الخرطوم)وهــم أصاهــره وبهــا
خــاوي أرســل عربتــه الخاصــه إيل الخليفــة املأمــون يف منطقــة ود أبــو صالــح وعندما
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حــر أجلســه إيل جانبــه يف الرسيــر وتحــدث إليــه حديثـا ً كأنــه يودعــه ويوصيــه فمــا
كان مــن الخليفــة املأمــون أال أن أنهمــرت دموعــه وبكــي بــكاء حاراً،ثــم هــدأه حتــي
ســكن روعــه وكان الشــيخ يف كامــل قوتــه وصحتــه وتجوالــه املعتــاد ،ثــم رجعنــا إيل
الخرطــوم ويف منــزل الشــيخ عثمــان أونســه بشــمبات مقــر إقامتــه حــر إبنه الشــيخ
ســليمان الطالــب آنــذاك يف معهــد أم درمــان العلمــي العــايل قــال لــه :يــا ســليمان
إنــي عندمــا تحملــت مســؤلية النــاس كنــت يف مثــل ســنك تمامــاً ،وعندمــا إنتقــل
الشــيخ بعــد فــرة وجيــزة ايل الرفيــق األعــي وإســتلم الشــيخ ســليمان املســؤلية مــع
عمــه الشــيخ الطاهــر بيتــاي كان يف حــوايل العرشيــن مــن عمــره ،عندئذٍعرفــت معنــي
تلــك العبــارة .
عــاد الشــيخ إيل همشــكوريب وشــعر باإلعيــاء وجيــئ بــه إيل كســا وتــم عرضه
عــي األطبــاء يف إســراحة القــاش بكســا وكانــت األســباب األساســية التعــب واإلرهــاق
الجســماني وبعــد أيــام قليلــة نصحــه األطبــاء الســفر إيل الخرطــوم حيــث تــم نقلــه
إيل املستشــفي العســكري بــأم درمــان بأمــر مــن رئيــس الجمهوريــة نمــري فلــزم
رسيــر املــرض باملستشــفي تحــت عنايــة ورعايــة كبــار األطبــاء املختصــن .
ثــم أن الحكومــة قــررت إرســاله ايل مــر للعــاج حــر إليــه مديــر مكتــب
رئيــس الجمهوريــة وأخــره بأنــه قــد تقــرر ســفره غ ـ ٍد اإلثنيــث إيل القاهــرة وقــد
إكتملــت اإلجــراءات فكانــت املفاجئــة الكــري حيــث أن األرسار كانــت مكشــوفة للشــيخ
عــي بيتــاي ،وأن يف يــوم غدٍاإلثنــن أمــر آخــر ورحلــة أبديــة  ،فأمســك بيــد الســيد/
عمــر املحقــر وهــو مديــر مكتــب الرئيــس فقــال لــه :أوال ً أريــد منــك أن تشــكر األخ
الرئيــس عــي إهتمامــه الفائــق بــي ألنــه إهتمــام بشــيخ مــن مشــائخ القــرآن وأنــي
كتبــت رســالة إيل الســيد /الرئيــس أرجــو أن تحملهــا اليــه ،ثــم أن اآلجــال بيــد اللــه
وأنــي أري أن األجــل قــد دنــي أرجــوا ان تجهــز الرحلــة غــدا ً ايل همشــكوريب بــدال ً من
مــر وأن يتــم تجهيــزي ونقــي إيل همشــكوريب بعــد قضــاء امــر اللــه ألدفــن جــوار
مســجد همشــكوريب  .والجديــر بالذكــر حتــي هــذه اللحظــة فإنــه كان يف كامــل
وعيــه ورباطــة جــأش وصــر ففــي فجــر يــوم اإلثنــن 1978/9/18م باملستشــفي
العســكري بــأم درمــان فاضــت روحــه الطاهــرة الطيبــة إيل بارئهــا الرفيــق األعــي
تــاركا ً مســرة وســرة عطــره بعبــق القــرآن الكريــم وقــد نقــل جســمانه بالطائــرة
ايل همشــكوريب حيــث وري الثــري وصــي عليــه الشــيخ أدم أدروب شــيخ الحفــاظ
بحضــور جمــع غفــر مــن املريديــن وطلبــة القــرآن عــي رأســهم الشــيخ الطاهــر
بيتــاي ولقــد ودع بالتهليــل.
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وهنــا البــد ان اذكــر موقــف الســيدة /ام الفقــراء (ريحــه بيتــاي) شــقيقة
الشــيخ عــي بيتــاي املرشفــة عــي خــاوي النســاء قبــل موارتــه الثــري ودفنــه ،كانــت
هنــاك لحظــات عصيبــة عندمــا حطــت الطائــرة الرحــال يف املقابــر وجــاء املريــدون
وعــي رأســهم الشــيخ الطاهــر بيتــاي والشــيخ ادم أدروب ولكنهــم مــن هــول الصدمة
جلســوا مطرقــن وقــد عمهــم الحــزن إذجــاءت الســيدة /ريحــه بيتــاي وكشــفت عــن
وجهــه وخاطبتــه قائلــة :أيهــا األســد نشــهد أنــك قــد أديــت األمانــة ونفــذت وصيــة
الرســول صــي اللــه عايــه وســلم لألمــة ثــم أقبلــت عــي النــاس تحثهــم عــي واجــب
التجهيــز واإلســتعداد للضيــوف وذكرتهــم أن الشــيخ رباهــم ملثــل هــذا اليــوم.

الخـاتمة:

إجتهــد الشــيخ عــي بيتــاي وأبــي بــا ًء حســنا ً يف تنفيــذ وصيــة رســول اللــه
صــي اللــه عليــه وســلم والتــي عمــت بركتهــا ونتائجهــا جميع مناطــق رشق الســودان
واألقاليــم املجــاورة ثــم إنــداح نورهــا ايل الــدول واملجتمعــات البعيــدة وتغــر النــاس
مــن حيــاة البــداوة والجاهليــة فأصبحــوا دعــاة إنتــروا يف األرض.حيــث تخــرج
واع تنســم أعــي مراقــي التعليــم وتــدرج يف ســلمها حيــث تخــرج اآلالف مــن
جيـ ٍ
ـل ٍ
الخريجــن مــن مختلــف الجامعــات وحملــة الدرجــات العلميــة العليــا بعضهــم
أصبــح اســاتذة يف الجامعــات األجنبيــة ايل جانــب الجامعــات الســودانية وبعضهــم
تخصــص يف الغــات العامليــة (الصينيــة ،اإلنجليزيــه  ،الفرنســية)،بإلضافة ايل اللغــة
العربيــه لنــر الوصيــه.
إنتــرت الخــاوي يف دول القــرن اإلفريقــي وإفريقيــا الوســطي وتشــاد ،خاصة
يف أوســاط املجتمعــات الريفيــه وبــإرشاف مبــارش مــن خليفــة الشــيخ عــي بيتــاي
إبنــه الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي أمــد اللــه يف أيامــه حيــث إنتــرت الدعــوة يف عهــده
وال زالــت تتمــدد والخلــوة الكــري همشــكوريب الزالــت تســتقبل األالف مــن الطــاب
مــن مختلــف أرجــاء الســودان وخارجــه وقــد هيــأ لهــم الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي
كل اســباب اإل ســتقرار مــن إعاشــة وســكن ومــأوي حتــي ينهلــوا مــن القــرآن وعلومه
ليكونــوا رسـاً للدعــوة يف مناطقهــم عنــد عودتهــم إليهــا .وعندمــا إنتقــل الشــيخ عــي
بيتــاي إيل الرفيــق األعــي لــم يتجــاوز عمــره الثامنــة واألربعــون عامـا ً قــي نصفهــا
يف الســياحة والغيبوبــة واإلعتقــال والســجن ولقــد أتــم اللــه عــي يديــه هــذا األمــر يف
بضــع وعــرون عامـا ً  ،فيمــا تعجــز عنــه الــدول واملؤسســات يف مثــل هــذه املســاحة
مــن الزمــان ممــا اليــدع مجــاال ً للشــك انــه مــن الذيــن إدخرهــم اللــه لهــذا الزمــان
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وإختارهــم ليحيــي مــا إندثــر مــن الديــن وينفــض الغبــار ليتألــق النــور اإللهــي ايل
اآلفــاق مــن جديــد ليغــر أمــة مــن النــاس مــن الجاهليــة الجهــاء ايل النــور والعلــم
واإليمــان عــن طريــق املعجــزة الباقيــة ايل يــوم القيامــة القــرآن الكريــم.

النتائج:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1احــي الشــيخ عــي بيتــاي نــار القــران يف الــرق وطــاف القــرى واســس
فيهــا املســاجد ودعــا النــاس للتعليــم وحفــظ القــران.
2ســافر الشــيخ اىل عــدة مناطــق وقــرى وســاعد يف اســتقرارها حول املســجد
ودعــا اهلها لالســتقرار.
3انترشت خالويه قبل موته يف السودان كله ويف ارتريا وغريها يف العالم
4أهتــم الشــيخ بالعلمــاء واكرمهــم وطلــب مــن النــاس احضــار ابناءهــم
للخلــوة ومنهــا يذهبــون اىل املدرســة الحكوميــة.
5كان الشــيخ عــي بيتــاي صابــرا محتســبا دفــع يف ســبيل دعوتــه الكثــر
مــن الجهــد حتــى انــه ســجن عــدة مــرات
6رتــب الشــيخ الخــاوى بحيــث تســتمر حــال وجــوده وغيابــه لذلــك الزالــت
خالويــه تخــرج الحفــاظ حتــى اليــوم.
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الهوامش:

((( سورة ال عمران ،اية رقم 104
((( سورة املائدة  ،آية رقم 56-54
((( سورة هود ،االية رقم 117-116
((( سورة الحج  ،اية رقم 141
((( أخرجــه ابــوداوود يف ســننه 187/4،حديــث رقــم ، 4293وصححــه االلبانــي يف
صحِ يــح ا ْلجَ ِامــعَّ 1874 :
َ
الصحِ يحَ ــة599 :
((( سورة غافر ،اية رقم15
((( املنقذ من الضالل  ،األمام الغزايل ص50
((( سورة النور ،آية رقم 55
((( تفسري القران العظيم،ابن كثري 518/7
( ((1توقري املصطفى ص30
( ((1املصدر السابق ص31
( ((1أخرجــه البخــارى ( ، 2240/5رقــم  ، )5673ومســلم ( ، 69/1رقــم  )48وأبــو
داود ( ، 342رقــم  ، )3748والرتمــذى ( ، 345/4رقــم )1967
( ((1الهداية إيل الطريق املستقيم ،الشيخ عيل بيتاي ص 17
(  ((1املصــدر هــو الباحــث الــذي شــهد الحادثــة النــه احــد تالميــذ الشــيخ
أنظــر الهدايــة للطريــق املســتقيم  ،عــي بيتــاي ص17ومابعدهــا
( ((1الهداية ايل الطريق املستقيم ص14
( ((1املنقذمن الضالل،االمام الغزايل ص51
( ((1الهدايه ايل الطريق املستقيم ص15
( ((1أنظر سورة الصافات االية رقم 102-وسورة يوسف اية رقم 36
( ((1همشكوريب واحة القرآن،ص6
( ((2املصدر الباحث نفسه
( ((2الهدايه ايل الطريق املستقيم ص49
( ((2املصدر السابق ص41
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املصادر واملراجع:

((( القرآن الكريم
((( الغــزايل ،ابــو حامــد محمــد بــن محمد،املنقــذ مــن الضــال -املكتبــة
الثقافيــة -بــروت -لبنــان
((( الشــيخ عــي بيتــاي ،الهدايــة ايل الطريــق املســتقيم -الطبعــة الثانيــة–
دار الســوداني للطباعــة والنــر.
((( عبــد النبــي غالــب محمــد عيــي ،توقــر املصطفــي ،الطبعــة الرابعــة
أكتوبــر1987م دار بــن زيــدون للطباعــة والنــر.
( (( األســتاذ /محمــد رشيــف فضــل ،همشــكوريب واحــة القــرآن يف
رشق الســودان.
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د .حممد حسني اونور موسي

جامعة القرآن الكريم وعلومه.

مستخلص:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتحــدث عــن دور الشــيخ عــي بيتــاي
رحمــه اللــه يف التعليــم عامــة  ،وتعليــم النســاء وكبــار الســن خاصــة  ،يأتــي ذلــك يف
خــاوي همشــكوريب وفروعهــا املنتــرة يف ربــوع الســودان املختلفــة  ،حيــث تســتقبل
الخــاوى طــاب القــرآن الكريــم الرجــال والنســاء ،وتخصــص لهــم أماكــن لتحفيــظ
القــرآن الكريــم وعلومــه مــع الفقــه والعلــوم االخــرى .وهدفــت الدراســة إىل توضيــح
الــدور الكبــر الــذي قــام بــه الشــيخ عــي بيتــاي يف تعليــم ابنــاء الــرق خاصــة
والســودان عامــة رجــا ونســاء يف جهــد غــر مســبوق ،كمــا بينــت الوســائل التــي
اســتخدمها الشــيخ عــي بيتــاي يف التعليــم للجميــع .وقداســتخدمت الدراســة املنهــج
الوصفــي التحليــي لوصــف الحــال قبــل ظهــور الشــيخ وبعــد ظهوره.وقــد توصلــت
الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا أن الشــيخ إجتهــد يف تعليــم الرجــل والنســاء كبار
الســن مــع الصغــار ،وأنــه قــام بــدور كبــر يف التعليــم ،وأنــه جمــع بــن التعليــم
الحكومــي يف املــدارس وتحفيــظ لقــران يف الخلــوة.
الكلمات املفتاحية :الخلوة  -القرانية – التعليم – النساء -كبار السن.

Abstract:

The importance of this study is derived from the fact that it
discusses the role of Sheikh Ali Betay in education in general, and
the education of women and the elderly in particular, and namely
the Holy Quran and its sciences, as well as jurisprudence and other
sciences. The study aims to highlight the great role played by Sheikh
Ali Baitay in educating the sons of the East and Sudan in general,
men and women in an unprecedented effort, as well as the methods
used by Sheikh Ali Baitay in educating all people. A descriptiveanalytical approach was used to describe the situation before and
after the sheikh’s arrival.
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دور الشيخ على بيتاي التعليمي

املقدمة:

تعتــر خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه  ،أول الخــاوى التــي ســعت
لتحقيــق أهــداف الخــاوى يف التعليــم ،وذلــك بمزجــه للتعليــم بــن الكبــار والصغــار،
مــع وضــع خــاوى خاصــة للنســاء كمــا هــي للرجال،وذلــك تحقيقـا ً ألهــداف الخلــوة
القرآنيــة .ويمكــن أن نعــدد أهــداف إنشــاء الخلــوة يف الســودان يف األهــداف التاليــة-:

الهدف االول :

حفــظ القــرآن الكريــم رجــاال ً ونســاءً :يعتــر وجــود الخــاوى يف الســودان عامة
وعنــد الشــيخ عــي بيتــاي خاصــة لــه هــدف علمــي ،ويهــدف التعليــم يف كل خــاوي
الســودان  ،ايل تحفيــظ النســاء والرجــال والصغــار والكبــار مــن أبنــاء املســلمني
القــرآن الكريــم كامــا أو بقــدر مايســتطيعه الطالــب حســب الروايــة املنتــرة يف
الخلوة.،وقــد حقــق الشــيخ عــي بيتــاي ذلــك ،فقــد أشــار الدكتــور يوســف الخليفــة
ابوبكــر يف كتابــه (خــاوي النســاء يف الســودان) ( )1إىل مــا قــام بــه الشــيخ عــي
بيتــاي رحمــه اللــه فقــال (:فتــح الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه  ،الخلــوة للمــرأة
الســودانية  ،فانشــاء ايل جانــب خلــوة الرجــال خلــوة اخــرى للنســاء  ،وكانــت هــذه
املــرة االوىل التــي تجــد فيهــا املــرأه خلــوة خاصــة بهــا  ،لتحفيــظ القــرآن الكريــم ،
وتعليــم القــرءاة والكتابــة  ،وعــى نطــاق واســع يف انحــاء الســودان.
نتيجــة لذلــك عرفــت املــراة يف همشــكوريب مفــرة للقــرآن الكريــم ومعلمــة
للمــراث  ،والفقــه  ،والحديــث والســرة والتجويــد  ،وتدريــس الروايــات الســائدة يف
الســودان كمــا بــن االســتاذ محمــد رشيــف فضــل يف كتابــه واحــة القــران يف رشق
الســودان بقولــه (:ومــن خلــوة الرجــال تذهــب ايل خلــوة النســاء .يف مــكان اخــر مــن
القريــة (أحلــم هــذا أم حقيقــة) ؟ إن املشــاهد يقــف مأخــودا ً بمــا يــرى ويســمع حلقت
النســاء ولقــد انتظمــت بهــا خمســة الــف امــرأه  .حيــث تكــون القارئــات محجبــات
حجابـا ً كامـاً  ،ال تعــرف ان كــن مقبــات  ،ام مدبــرات عليــك  ،مــع العلــم أن الشــيخ
عــي بيتــاي  ،رحمــة اللــه ذكــر أنــه ال يحمــل شــهادات دراســية  ،او خــرة يف الرتبيــة
والدعــوة والسياســة  ،او حتــي العلــوم الرشعيــة  ،وهــو الــذي قــى شــبابه يف غيبوبــة
ويف حالــة يســمون فيهــا باملجنــون !! مــع ذلــك أدار حركــة اجتماعيــة دينيــة  .وأحــدث
تغيــر اجتماعيـا ً وتربويـا ً  ،هائـاً مســتعينا ً لــكل مــا يواجهــه مــن تحديــات وعقبــات
بمــا يناســبها مــن تــرف حكيــم  ،دون تنــازل عــن مبــدأ أو تهــور قاصــم كأنــه
()2
خبــر قــد ســاس مجتمعــات مــن قبــل).
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فهــدف تحفيــظ القــرآن للعامــة تحقــق عنــد الشــيخ عــي بيتــاي ومازالــت
دعوتــه تســر بهــذا النهــج وهــذا املنهــج يف كل فــروع الخــاوي داخــل الســودان
وخارجــه .

الهدف الثاني :

تعليــم القــراءة والكتابــة :أمــا الهــدف اآلخــر للتعليــم يف الخــاوي غــر تحفيــظ
القرآن،فهــو تعليــم القــرآءة والكتابــة كمــا يحــدث يف املــدارس النظاميــة ،فــإن
تعليــم ابنــاء املســلمني تحقــق عنــد الشــيخ عــي بيتــاي يف خالويــه  ،فتعليــم القــراءة
والكتابــة مــع الحفــظ مهــم ،ليتمكنــوا مــن قــراءة القــرآن الكريــم مــن املصحــف
الرشيــف وقــراءة جميــع كتــب اللغــة العربيــة  ،قــرءاة صحيحــة  ،كمــا يتعلمــون
كتابــة االلفــاظ العربيــة مــع أن فيهــم عــدد كبــر أصولــه ليســت عربيــة واليحســن
الحديــث باللغــة العربيــة ،فيتــم تعليمــه اللغــة العربيــة حتــى يجيدهــا ويرجــع إىل
أهلــه حافظـا ً للقــرآن مجيــدا ً للكتابــة والقــرآءة باللغــة العربيــة ،وهــذا مــا تحقــق يف
خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي للكبــار والصغــار .

الهدف الثالث:

تعليــم الفقــه والحديــث والعلــوم الرشعيــة :ولعــل الخــاوى يف الســودان مــن
أهدافهــا تعليــم الفقــه والعلــوم الرشعية،وقــد اشــتهرت خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي يف
همشــكوريب  ،بتعليــم الرجــال والنســاء  ،بحلقــات العلــم يف الفقــه والحديث والتفســر
والســرة ،ومنهــم مــن واصــل تعليمــه ودخــل معهــد همشــكوريب ومنهــم مــن دخــل
الجامعــات ،وصــار علمــا يف مجــال العلــم وهــم كثــر .

ثانيا ً:الوسائلاملستخدمةيفتعليموتربيةالنساءوكبارالسن:

وبعــد أن تحدثنــا عــن أهــداف التعليــم يف الخــاوي ،البد أن نعــرف ماهي الوســائل
التعليميــة والرتبويــة التــي اتخذهــا الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه يف تعليــم الرجــال
والنســاء وتربيتهــم ،وقــد اســتخدم وســائل مختلفــة اذ أخــذ يحــاول اقنــاع االخريــن بهــا
يل َربِّـ َك ِبا ْلحِ ْكمَ ـ ِ
ـة
وهــذه الوســائل تختلــف مــن مجتمــع الخــر وكان شــعاره (ا ْد ُع إ ِ َل َسـ ِب ِ
ـن َ
وَا ْلمَ وْعِ َ
ض ـ َّل عَ ـ ْ
ـي أَحْ َس ـ ُن إ ِ َّن َربَّ ـ َك ُه ـ َو أَعْ َل ـ ُم ِبمَ ـ ْ
ظـ ِ
ـن
ـة ا ْلحَ َس ـن َ ِة وَجَ ادِ ْلهُ ـ ْم ِبا َّل ِتــي هِ ـ َ
َس ـ ِبيل ِِه و َُه ـ َو أَعْ َل ـ ُم ِبا ْلمُهْ تَدِيـ َ
ـن ( )3())125بمعنــى ان الشــيخ يحــاول اســتخدام نفــس
الوســائل التــي ذكرهــا املصطفــي صــى اللــه عليــه وســلم يف الرتبيــة والدعــوة منهــا

51

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة ُمحكمة  -العـــدد الرابع  -شــعبان 1443هـ مارس 2022م

دور الشيخ على بيتاي التعليمي

الرتبيــة بالقــدوة واملوعظــة والعقوبــة وغريهــا ،ونذكــر مــن هــذه الوســائل مايــي:
 .أالرتبيــة بالقــدوة :هــي مــن الوســائل التــي حــث عليهــا االســام  .قــال
ـن َك َ
ـه أ ُ ْسـ َو ٌة حَ َسـن َ ٌة لِمَ ـ ْ
تعــايل َ ( :ل َقـ ْد َك َ
ـول ال َّلـ ِ
ان يَ ْرجُ ــو ال َّلـ َه
ان َل ُكـ ْم ِف َر ُسـ ِ
وَا ْليَــ ْو َم ْالَخِ ــ َر َوذَ َكــ َر ال َّلــ َه َكثِــرًا )( )4وكان يقــول الشــيخ عــي بيتــاي
الصحابــة يجــب ان تكونــوا قــدوة بالصفــات الحميــده  .فدائمــا يقــول
حافظــوا عــى الســنتكم مــن قبيــح القــول .ويختــار الشــيوخ والشــيخات
مــن حفظــة القــرآن الكريــم مــن الذيــن يمتــازون باخــاق عاليــة وتواضــع
وكــرم وهيبــة ووقــار ،فــإذا عــرف انــه القــدوة يمكــن ان يؤثــر يف الخلــوة،
ويجــب ان يبتعــد مــن الرذائــل الن الطــاب يف الخلــوة يقلــدون شــيوخهم
ذكــورا ً او اناث ـا ً .
 .بالرتبيــة بالعقوبــة :ان الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه  .كان يمنــع مــن
عقوبــة الــرب  ،اال يف حــاالت نــادرة وشــاذه جــدا ً ويســتخدم بــدل
العقوبــات تضعيــف الفــره الزمنيــة  ،التــي غــاب فيهــا دارس الخلــوة.
مثـاً فــرة الدراســة التــي يجتمــع فيهــا الرجــال والنســاء وكل يف أماكنهــم
فــرة قليلــة واذا غــاب الرجــل او املــرأة تضاعــف لهــا الفــرة مــن ســاعة
ايل ثالثــة ســاعات وحتــي يحفــظ فيــه اكثــر  ،وال يذهــب لعملــه او دكانــه
او املــرأة الطفالهــا لهــذا كانــوا يتنافســون لحضــور الزمــن املقــرر لهــم .
 .جالرتبيــة باملوعظــة :امــا الوســيلةالتي يركــز عليهــا الشــيخ عــي بيتــاي
رحمــه اللــه لحريانــه وهــي وســيلة املوعظــة وكان يســافر يف بدايــة الدعــوة
بالجمــال مســافات شاســعة ومعــه جمــع كبــر مــن الرجــال فياتــي ايل
النــاس يف اريافهــم ومــكان اجتماعهــم  ،مثــل االبــار واماكــن الــزرع ،
فيخطــب فيهــم ويدعوهــم ايل االســتقرار والتعلــم ويقــول :لهــم انــي رايــت
الرســول  وقــال ىل امتــى امتــى امتــي ســبع مــرات ،امنــوا حارضهــم
ونســواء اخرتهــم  ،قــل لهــم توبــوا ايل اللــه  ،اعطيتــك ارشــاد القــرآن ثــم
يقــول مــن منكــم يريــد خلــوة لتعليــم ارستــه  )5(.وجريانــه فــكل واحــد
يطلــب خلــوة تؤســس لــه خلــوة حتــي يحفــظ ارستــه القــرآن الكريــم ،
ويجلــس مــع االخريــن الذيــن يعلــم انهــم ال يريــدون خلــوة يقــول لهــم
اعطونــي ثالثــة مــن ابنائكــم او اثنــن حتــي اربيهــم لكــم واعلمــه الكتــاب
والســنة والفقــه يف امــور الديــن فياخــذ مــن كل رجــل طفــل او طفلــن
فيذهــب بــه ايل همشــكوريب  .ويخصــص لهــم شــيخا ً يعلــم االطفــال
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قــراءة القــرآن ثــم يجمــع الخــاوي الصغــرة التــي اسســها بعــد فــرة
يف منطقــة واحــده كبــره شاســعه بــرط ان يتوفــر فيــه املــاء واملســاحة
الشاســعة .فمثــاً الشــيخ عــي بيتــاي  -رحمــه اللــه  ،يف بدايــة الدعــوة
كــون اكثــر مــن عــرون خلــوة صغــرة ثــم جمعهــم يف ثمانيــة خــاوي
كبــرة وهــي كاالتــي :
 /2خلوة كركون.
			
 /1خلوة همشكوريب.
				
 /3خلوة تلكوك.
 /4خلوة مامان.
				
 /5خلوة تهداي.
 /6خلوة درسته.
				
 /7خلوة ايالتيود.
 /8خلوة يدروت.
ومن الوسائل املستخدمة يف تعليم النساء – اللوح والقلم واملصحف والدواية.

ثالثــا ً  :الطــرق التعليميــة املتبعــة يف خــاوي همشــكوريب
للرجــال والنســاء:
 - 1طريقة التلقني :

أ /ان الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة اللــه  ،يف بدايــة الدعــوة  ،بعــد ان امرهــم
بالتوبــة النصوحــة ،ولقنهــم كلمــة التوحيــد  ،بالكيفيــة التــي ســمعها مــن الرســول
 . كمــا امرهــم بــان يرددوهــا بعــد صالتــي الصبــح واملغــرب .ثالثـا ً وثالثــن مــرة،
وكان يقــول أن هــذه الكلمــة تكفــر ذنــوب العبــاد كمــا بــن يف الحديــث النبــوي
(كلمتــان خفيفتــان عــى اللســان ثقيلتــان يف امليــزان ،وهــي ســبحان اللــه والحمدللــه
وال إلــه إال اللــه)( )6ثــم يعلــم الشــيخ بالتلقــن قــراءة وحفــظ قصــار الســور و
بعــض كتــب الفقــة والحديــث لتصــح صالتهــم و يامرهــم بــان يحــرو الرجــال
والنســاء صــاة الجماعــة اذ يتلــو الشــيخ قصــار الســور كمــا انزلــت للرســول صــي
اللــه عليــة وســلم ويلقــن او يــرددو النســاء والرجــال حتــي يحفظوهــا عــن ظهــر
قلــب طريقــة التلقــن وتــاوت القــران هــي أمــر مــن اللــه للرســول صــي اللــه عليــة
وســلم يف قولــه تعــاىل (إِنَّمَ ــا أ ُ ِمـ ْر ُت أ َ ْن أَعْ بُـ َد َربَّ َهـذِهِ ا ْلبَ ْلـ َد ِة ا َّلـذِي حَ َّرمَ هَ ــا َو َلـ ُه ُك ُّل
()7
ـن ا ْلم ُْس ـل ِِم َ
ـون ِمـ َ
ش ٍء وَأ ُ ِم ـ ْر ُت أ َ ْن أ َ ُكـ َ
ني ( )91وَأ َ ْن أَتْلُ ـ َو ا ْل ُق ـ ْرآ َ َن.)...
َ ْ
وكان رســول اللــه  يرتــل القــران ترتيــا حتــي تكــون كل آيةينطــق بهــا
واضحــه لــدي املتعلمــن فيتدبــرون معنــاه  ،وكذالــك يف التــاوه امــر مــن الرســول
صــي اللــه عليــة وســلم يحســن االســتماع واالنصــات التــام يقــول تعــايل يف القــران :
َ ()8
ـرئ َ ا ْل ُق ـ ْرآ َ ُن َف ْ
اس ـتَ ِمعُ وا َل ـ ُه وَأَن ْ ِصتُــوا َلعَ َّل ُك ـ ْم تُ ْرحَ ُمــون )
( َوإِذَا ُقـ ِ
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 - 2طريقة القصص :

هــذه الطريقــة مســتخدمه يف القــران الكريــم  ،وهــي عــن حيــاة االنبيــاء
ـص عَ َليْـ َك نَبَأ َ ُهـ ْم ِبا ْلحَ ـ ِّ
والرســل واالقــوام الســابقة عــي االســام ( :نَحْ ـ ُن ن َ ُقـ ُّ
ـق إِنَّهُ ـ ْم
()9
فِ تْيَـ ٌ
ـة آَمَ نُــوا ِب َرب ِِّهــ ْم و َِز ْدن َ ُ
اهــ ْم ُهــدًى)
ـص عَ َليْــ َك ِمـ ْ
ـل مَ ــا نُثَبِّـ ُ
ـت ِبـ ِ
وقــال تعــايلَ ( :و ُك ًّل ن َ ُقـ ُّ
ـه ُفــ َؤا َد َك
ـن أَنْبَــا ِء ال ُّر ُسـ ِ
ظـ ٌ
وَجَ ــا َء َك ِف َهـذِهِ ا ْلحَ ـ ُّ
ـق وَمَ وْعِ َ
ـة وَذِ ْكـ َرى ِل ْل ُم ْؤ ِم ِنـ َ
ن )( )10لــذا ان الشــيخ عــي بيتــاي
رحمــة اللــه اســتخدم اســلوب القصــص ليحثهــم عــي التعليــم و املوعظــه الحســنه
وهنــاك قصتــن مشــهورتني عــن الشــيخ رحمــه اللــه االويل  :مقارنــه بــن ابنــن
لرجــل واحــد .
االبــن االول  :ذكــر الشــيخ رحمــه اللــه ان رجــا علــم احــد اطفالــه حتــي حفظ
القــران وتخــرج مــن املدرســة واســتلم الشــهادات يف فــره ســتة عــرة عــام تقريبـا ً
وحــول ابنــه التانــي ليكــون راعيــا لالبــل مــع احــد اصدقــاءه فــره ســتته عرشة ســنة
تقريبــا وتحصــل عــي عــدد ســتة عــر مــن االبــل أيهمــا اســتفاد اكثــر؟ ثــم اجــاب
بنفســهي قائـاً:ان املتعلــم للقــرآن والســنة وتخــرج مــن الجامعــات يمكــن ان يكــون
رئيسـا ً للدولــه او محاميـا ً يف بعــض املــدن وتســتفيد منهــا القبيلــة او املنطقــه بأثرهــا
امــا االبــن الثانــي :ال يســتطيع ان يدافــع لنفســه او الرستهلجهلــه التــام واذا
رسقــة منــه مايملــك ال يســتطيع ان يذهــب للقانــون لهــذا عليكــم بالتعليــم والتعلــم
واالســتقرار بــدال ً مــن الرتحــال الدائــم .
امــا القصــة الثانيــة  :جــاء رجــل ايل الشــيخ واشــتكاء مــن ابنــه الــذي رضبــه
عــي ظهــره رضبــه قويــة وقــال الشــيخ بــاى يش كلفــت ابنــك وعــي مــاذا تربــي
قــال الرجــل ان ابنــي ربيتــة عــي تربيــت االبقــار والعجــول ولــم اعلمــه حــرف واحــد
وقــال الشــيخ للرجــل لعلــة ظــن انــك بقــرة ورضبــك كمــا يــرب االبقــار ويجــب
ان تعلمــة القــران والســنه النبويــه وكان يشــجع حريانــة بقولــه «وبالعلــم يتقدمكــم
()11
رجــل دونكــم يف النســبي والشــجاعه والكــرم ،انتــم كــرام وابنــا كــرام .

 - 3طريقة الحوار القائم عيل العلم :

ـة وَا ْلمَ وْعِ َ
ظـ ِ
يل َربِّـ َك ِبا ْلحِ ْكمَ ـ ِ
ـة ا ْلحَ َسـن َ ِة وَجَ ادِ ْلهُ ـ ْم ِبا َّل ِتــي
قــال تعــاىل(ا ْد ُع إ ِ َل َسـ ِب ِ
ـن َ
ـن َسـ ِبيل ِِه و َُهـ َو أَعْ َلـ ُم ِبا ْلمُهْ تَدِيـ َ
ضـ َّل عَ ـ ْ
ـي أَحْ َسـ ُن إ ِ َّن َربَّـ َك ُهـ َو أَعْ َلـ ُم ِبمَ ـ ْ
ـن ()125
هِ ـ َ
( )12كان الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة اللــه يســتخدم اســلوب الحــوار والجــدل بالدليل
ويامــر بعــض الشــباب الذيــن تربــو يف الخــاوي و درســو الجامعــات ويقــول لهــم
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د .حممد حسني اونور موسي

ارجــوا تتناقشــو وتتنافســو يف اثبــات رؤيــة هــال رمضــان وكل احــد منكــم يمثــل
طريقــة مــن الطــرق املوجــودة مثــا يختــار منهــم مــن يمثــل الختمــه ويمثــل اخــر
االخــوان املســلمني واخــر انصــار الســنه وكل ياتــي بدليلــة عــي حســب مايعرفــة مــن
ادلــة وهــي طريقــة (الدرامــا) والــكل يســمع النقــاش ويســتفيد منــه .
ويقــول هــؤال كلهــم عــي الكتــاب والســنة واذا اختلفتــم يجــب ان ترجعــو و
تدرســو اربــع ســنوات واذا اخلفتــم اقــرؤا اربــع ســنوات اخــرى حتــي تعــرف الدليــل
الثابــت القــوي او مــا عليــة جمهــور العلمــاء .

رابعــا ً  :الصعوبــات التــي واجهــت الشــيخ عــي بيتــاي يف
تعليــم الرجــال والنســاء :

معلــوم ان جميــع الدعــاة البــد ان تقابلــه بعــض الصعوبــات واملشــاكل التــي
تعــرض امــر الدعــوه  .عــي الرقــم مــن ســلمية دعوة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة الله.
انــه طرحابعيــدا ً حديــث الســيف وعمــل بالســاح الجديــد وهــو اللــوح واالبريــق و
املصاليــة والســبحة  .اال ان االســتعمار الربيطانــي بواســطة االداراه االهليــة نظــر لهــذا
الدعــوة نظــرة ريــب وشــك فــان هــاذا التطــور الرسيــع يف حيــاة الرجــل البــدوي
والقــروي الــذي قــام بــن يــوم وعشــية انمــا هــو نظــر خطــرا ً عــي الحاكــم املتســلط
ان الدعــوه الســلمية مــن قبيــل الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة اســتدعته الســلطان
االنجليــزي بواســطة عمــوم ناظــر الهدنــدوه بارومــا ثــم ذكــر يف كتابــه)13( -:
اذن فنرتكــه ليحكــي لنــا قصتــه مــع ناظــر الهدنــدوة الســيد «ترق»وحللــت باروما
وبهــا قابلــت ناظــر الهدنــدوة واخربكــم بمــا جــرى بينــى وبينــه  ،فقــد لومنــي لذهابــي
ايل ارتريــا بــدون إذن منــه  ،وقــد كان االعتقــال  .والــذي حــدث يل نتيجــة لعــدم تنفيــذي
الــروط التــي اشــطرتها عــى وقــال ىل  :بالنســبة لظــن الحكومة انــي وضعتــك خصيصا ً
يف الجبــال للحركــة رهــن اشــارتي  ،والن الســلطة رأت مــن قبــل حــركات باســم الديــن .
أحدثــت فتنــه  .وعندهــا طلبــت ان يحكــي يل رشوطــه فهــا هــي :
1 .1اعطيكــم عربــة وضابــط هــو عمــر ابراهيــم صديــق وبوليــس فيمــر عــى
جميــع الخــاوي وأمــره بتفريقهــا بــدال ً مــن االســتقرار ويصــروا عــى
حالتهــم القديمــة عربــا ســائرين بعاداتهــم وتقاليدهــم القديمــة وقــال يل
تعــن لهــم يومــا ً معلومــا لتشــتيت الخــاوي املتكونــه  ،والــذي يخالــف
ذلــك يحاكــم بالســجن ســتة أشــهر او الغرامــة بثمانيــة عــر جنيهــا كل
شــهر ثالثــة جنيــة .
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 2 .2أن الوذ بالصمت وال أنصح الخلق اطالقاً.
3 .3ال أذكــر رؤيــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم  ،واصيل واســلم اذا ســمعت
باســمه  .وبعــد ذالــك اذا نفــذت تلــك الــروط حبــب ايل ْ ان اســكن معــه
وؤاســس مســجدا وان اتعلــم فيــه او اعلــم فيــه اذا كنــت ارغــب ويعطينــي
تمنياتــي ثــم قــال يل  :بعــد موافقتــك للــروط املذكــورة  .ســاخذ منــك
جانــب الحكومــة  ،وســالغي كل البالغــات املوجــه ضــد ك ومســتعد للدفــاع
عنــك مــاد مــت حيــا !! وبنفــي لــم ارا فيــك اي عيــب ســوى اقاويــل
مشــايخ الخطــوط و الزعمــاء الدينــن  .فحمــاس اتباعــك شــديد وانــت
بنفســك ال تتحمــل تبعيــت مــن معــك النــك مــا زلــت شــابا ومســح بلحيتي
وقــال هــذه لحيتــك مــازال بهــا احمــرار  .فشــعبك جاهــل وانــت جاهــل
فقلــت لــه بــدوري  -:اذا كنــت تخــاف منــي فأمــن جانبــي حتــي مــن
قطــرت دم تــراق  ،النــي مــن شــدد حنينــي الاطــاء عــي النملــة خوفــا
مــن موتهــا  ،وبــدال مــن الســاح القديــم اتيــت بالجديــد ( اللــوح واالبريــق
واملصاليــة والســبحة واملصحــف )  .داللــة عــي االمــن واســتعداد الرحــل
ايل الــدار االخــره  ،وندمــا وحــرة عــي مــا فرطــوا ســابق ايــام عمرهــم
والذيــن يســتعدون الحــداث الفتنــه يشــهرون الســاح  .ورؤيتــي للرســول
 ال يمكــن ان كارهــا النــي رايتهــا بحــق وحقيقــة  .و الخــاوي امنيتــي ان
ازيدهــا واعمرهــا بــدل مــن تفريقهــا  .مهمــا ياتنــي مــن جــزاء يف ســبيله
مســتعدا لقبولــه فقــال يل اننــا لــم نريفيــك اي عيــب ســوى اقاويــل الناس
ولقــد راينــا فيــك الخــرا ونحــن نحــب الديــن وقــراةء القــران و بانفســنا
نقــرؤه ســوى ان الحكومــة تراقبنــي وتحملنــي املســئولية  ،فــا اتحمــل
مســؤليتك لخــويف مــن الحكومــة  .عــي وعليــك ونرفــع امــرك للدولــه !! الني
ال اعــرف مــا يحــدث منــك يف املســتقبل  .وعليــه فهــي تتحمــل مســؤليتك
نحوهــا فألقــت الســلطات القبــض عليــه وعــي شــقيقه االكــر محمــد
احمــد بتــاي وعــي كاتبــة محمــود احمــد  .ووضعونــي يف ســجن ارومــا
تحــت االقامــه الجربيــه ومنهــا نقلونــي ايل زنزانــه يف ســجن كســا حيــث
امضيــت بهــا ثالثــة اشــهر  .واصــدرت االدارة االهليــة قــرارا ً بنفيــه ايل وادي
حلفــا حيــث الحــدود املرصيــة  .فأخــذ يف املنفــى ســتته اعــوام بــدون اي
جريمــه تذكــر بعدهــا رجــع ايل همشــكوريب وهكــذى تــرى ان الشــيخ عــي
بتــاي رحمــه اللــه قــى نحــو ســتة ســنوات رهــن الســجون واالقامــة
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الجربيــة (  )14()1960—1954وايضـا ً مــن الصعوبــات نُــدرت الشــيوخ يف
املنطقــة الن املنطقــه قبــل الشــيخ تعيــش يف ظــام دامــس ال يوجــد فيــه
مــن يعــرف القــراءة والكتابــة وكان يســافر املســافات الشاســعة لياتــي
بشــيخ بعلــم الحــروف االبجديــه وقصــار الصــور وكل احــد يتعلــم قــراءة
صغــار الصــور يعتــر شــيخا يف قبيلتــة ثــم جمــع الخــاوي املنتــره يف
خلــوه واحــده وكان يــرف عليهــم بنفســه  )15( .ومــن الصعوبــات ايضــا
عــدم اســتقرار اهــل املنطقــة وكان يحــاول اقناعهــم الن العــرب يف عاداتهــم
ال يســتقرون وهــذا ســبب لعــدم معرفتهــم لفائــدت العلــم والقــران .
وكذالــك صعوبــت املنطقــه حيــث الجبــال والوديــان.

خامسا ً  :عدد خالوي النساء التابعة للشيخ عيل بيتاي:

لــم تكــن خلــوة همشــكوريب مكانــا ً يتعلــم فيــه الطــاب أصــول دينهــم
فحســب  .بــل كانــت خلــوة كبــرة تفرعــت منــه خــاوي اخــرى للرجــال والنســاء
اسســها الشــيخ عــي بيتــاي بنفســة ثــم ابنــاءه مــن بعــده بالتعــاون مــع خريجــي
تلــك الخــاوي يف كل مكان،وهــي كثــرة وعــي امتــداد القطــر وخارجــه وعــى ســبيل
()16
املثــال ال الحــر نذكــر منهــا عــى حســب الواليــات.
1 .1واليــة كســا :همشــكوريب  ،تلكــوك  ،يــدروت  ،حلديــت  ،الســديرة ،
درســته  ،مامــان  ،ابالديــوت  ،كركــون
2 .2واليــة القضــارف :مجمــع الشــيخ محمــود عــي بيتــاي بحــي الوحــدة ،
حــي التضامــن  ،ديــم بكــر  ،ود اب عســل  ،الجابــراب
3 .3واليــة ســنار :مركــز بيتاي أبــو حجــار  ،خــور اللبــده  ،روبة  ،ســنجراب،ود
الزاكي.
4 .4واليــة النيــل االزرق  :مركــز بيتــاي  ،الدمازيــن حــي القســمة  ،الرصــرص
 ،الكرمــك  ،قيســان.
5 .5والية النيل االبيض :حفري الشايب ،اب شاتني.
6 .6واليــات الغرب:البشــمة  ،مركــز بيتــاي أبيــي املقدمــة  ،البــان جديــد /
املجمــع العــام مدينــة القــراءن بنيــاال ،مهاجريــه  ،عدالفرســان  ،خــزان
جديــد ،رهيــد الــردي.
7 .7واليــة الخرطوم:مركــز املويلــح قريــة الهــدي  ،القريــات  ،اللحامــده  ،وادي
النيــل  ،الحســانيه  ،ألــوان  /عــد بابكــر.
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دور الشيخ على بيتاي التعليمي

اذ توجــد يف همشــكوريب األم حلقــات كثــره ومتنوعــه للصغــار والكبــار
والرجــال والنســاء فيتعلمــون فيــه أبنــاء املســلمني اذ خصــص الشــيوخ بحلقــات
علميــه بــرط ان يكــون الشــيخ مجــودا ً للهجــه التــي يطلبونهــا تقريبـا ً لفهــم الطالب
فمثـاً ان همشــكوريب فيهــا كل قبائــل الســودان مــن النســاء والرجــال مثـاً ان قبيلة
الفــور لهــم حلقــات خاصــة يــرح فيهــا الشــيخ بلهجتهــم وكذلــك الهدنــدوة لهــم
عــدة حلقــات للنســاء والرجــال يف جميــع العلــوم الرشعيــة وكذلــك الزغــاوة ثــم الربتي
وهــذا رغبــة منهــم آلنهــم وجدوالوقــت املناســب مــع حفــظ القــرآن .
ان عــدد مراكــز النســاء فقــط يف خلــوة همشــكوريب عــرة فلــكل مركــز عــدد
مــن الشــيخات الحافظــات مــن الالتــي تــم تعينهــن يف الدولــة بشــهادة حفــظ القــرآن
الكريــم يف جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم االســامية .
اذ قمــت بطــواف عــى كل هــذه املراكــز فوجدتهــم يحفظــون املتونــه يف النحــو
والفقــه والشــاطبية وســمعنا منهــم نمــاذج يف كل الروايــات املشــهورة يف االســودان اذ
يوجــد بــن الشــيوخ رجــال تخصصــوا يف الروايــات وحفظــو الشــاطبية مــع تعليــم
اللغــة العربيــة والعلــوم الرشعيــة االخــرى .

سادســا ً :الربنامــج اليومــي لكبــار الســن مــن الرجــال
والنســاء يف خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي

أن الشــيخ عــي بيتــاي  ،كان مــن ركائــز دعوتــه االعتمــاد عــى النفــس  .لــذا
كان يــوزع عــي كبــار الســن  ،فــرات للعمــل اليومــي  ،ليعمــل كبــار الســن مــع عــدم
التفريــط يف قــراءة القــرآن الكريــم  ،وهؤاالســاس وكذلــك النســاء لهــم دور يف خدمــة
البيــت واالطفــال وإعطــاء االزواج حقهــن مــع حضــور جلســات القــرآن وصــاة
الجماعــة منفصلــة مــن مســاجد الرجــال.
قســم الشــيخ عــي بيتــاي فــرات لحضــور جلســات القــرآن الكريــم للرجــال
والنســاء (ويســمونه أصحــاب العمــل) وكان يقــول لهــم كل يحــر ويلتــزم الفــرة
االلزاميــة التــي امرتكــم بــه دعــوت اللــه لهــم بــان يبــارك اللــه يف عملــه ويبــارك
يف ذريتــه ويف اعمــاره وجميــع مــا يعملــون فيــه ذكــورا ً وإناث ـا ً وكذلــك يقــول انــي
دعــوة اللــه ســبحانه وتعــاىل كل مــن يخالــف هــذه التعليمــات يحصــل لــه عكــس
ذلــك  ،وكان يقــول ممنــوع فتــح الــدكان ورشب القهــوة والونــس الفــارغ يف وقــت
قــراءة القــرآن الكريــم وكان يقــول كل مــن يؤمــن بانــي رايــت الرســول  يجــب ان
ينفــذ التعليمــات ذكــرا ً كان او انثــي .
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اذا ً البد من توضيح التقسيم الذي ذكره الشيخ وخصصه الصحاب العمل .
 .أالفــرة الصباحية:وهــذه الفــرة تبــدأ بعــد صــاة الصبــح مبــارشة حيــث
ينقســم الدارســون ايل حلقــات يف كل حلقــة عــرة اشــخاص يلتفــون حول
شــيخهم او شــيختهم ليمــي عليهــم ســورا ً يكتبونهــا عــى الواحهــم وتكــون
هــذه الســورة قــد روجعــت يف اليــوم الســابق للشــيخ ثــم يتلــوا عليهــم مــن
املصحــف حتــي اذا اطمئنــه قراءتهــم  ،امالهــا عليهــم صباحـا ً ليحفظوهــا،
بقيــة يومهــم  ،يجلــس املعلــم عــى (شــعبه) وحولــه طالبــه  ،ويمــي عــى
كل طالــب االيــة التــي يطلبهــا  ،عــى الرغــم مــن اختــاف الســور واآليــات
وذلــك عــى حســب اختــاف ســنوات الدراســة ذكــورا ً او اناثـا ً مثـاً يمــي
عــى هــذا آيــة مــن ســورة نــوح وأخــرى مــن ســورة النمــل واخــرى مــن
ســورة البقــرة  ،بحســب طلــب التلميــذ لآليــة  ،وينتهيالطالــب مــن كتابــة
اآليــة التــي طلبهــا  ،فيمــي عليــه الشــيخ اآليــة التــي تليهــا  ،وهكــذا...
وتســمي هــذه العمليــة بـ(الرميــة) ثــم يقــوم الشــيخ بعــد انتهــاء عمليــة
الرمــي بعمليــة تصحيــح الكتابــة عــى االلــواح وذلــك باالســتماع ايل تــاوة
كل طالــب وطالبــة عــى حــدا مــن لوحــه وتســتمر هــذه العمليــة حتــى
الســاعه الســابعه صباحــا ً  .بعدهــا ينــرف املواطنــون ايل منازلهــم
.وتجــدر االشــارة ان هــذه الفــره بالنســبة ألصحــاب العمــل رجــاال ً او
نســا ًء تكــون أقــل  .فيمكــن ان تكــون ســاعة واحــدة فقــط وينرصفــون
ألعمالهــم ليجعــل اللــه يف عملهــم الربكــة  ،كمــا دعــى لهــم الشــيخ عــي
بيتــاي ريض اللــه عنــه وأرضــاه بدعائــه املذكــور ســالفا ً .فيذهــب الرجــال
العمالهــم ويذهــب النســاء لخدمــة بيوتهــم فيعمــل كل واحــد منهــم حتــى
()17
صــاة الظهــر.
 .بفــرة الظهــرة :هــذه الفــرة تبــدأ بعــد صــاة الظهــر مبــارشة ويكــون
الجميــع حضــورا ً يف الخلــوة رجــاال ً ونســاء وشــيبا ً وشــبابا ً كل يف مــكان
بعيــد ومختلــف تمامــا ً عــن االخــر اذ يمنــع االختــاط منعــا ً باتــا ً بــن
الرجــال والنســاء .
 .جحيــث يبقــي الجميــع يف اماكنهــم فــرة قصــرة يعنــي نصــف ســاعة
تقريب ـا ً  .يقــرؤن مــا كتــب عــى الواحهــم ويراجعــون مــع معلمهــم مــن
وقــت آلخــر لالطمئنــان عــى صحــة القــراءة ثــم ينــرف الــكل ملــكان
عملهــم ويعملــون يف أشــقالهم كل عــى حســب مهنتــه .
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 .دالفــرة املســائية :تبــدأ بعــد صــاة املغــرب مبــارشة كمــا أســلفنا للذكــور
واالنــاث ثــم يبــدأ تســميع مــا كتــب يف االلــواح وهــو ان يقــوم التلميــذ
بتســميع مــا حفظــه أمــام الشــيخ مجــددا ً وتســتمر هــذه الفــرة حتــي
أذان صــاة العشــاء  ،ثــم ينرصفــون ايل أعمالهــم .

وهناك بعض املالحظات نذكرها منها :

 /1أن الرجــال والنســاء يف خــاوي الشــيخ يعتمــدون عــى أنفســهم يف حياتهــم
اليوميــة اذ الرجــال يســافرون العمــال خــارج املنطقــة واالخــري يعمــل يف داخــل
املنطقــة الفــرة التــي قررهــا لهــا الشــيخ وكان يقــول ان حريانــي ثالثــة انــواع :
األول  :الذي يسافر ويجلب الرزق الحالل الرسته.
الثاني  :الذي يجلس يف الخلوة ويدير األرسة ويقرأ القران .
الثالث  :بحفظ القرآن ويعلم إخوانه وارسته حتي قراة القرآن
هؤال الثالثه هم حرياني وأنا دعوت لهم بالتوفيق ان شاء الله

سابعا ً  :دور خريجي خالوي الشيخ عيل بيتاي :

إن الشــيخ عــي بيتــاي يركــز عــي تعليــم النســاء وذالــك بافــراد خــاوي
خاصــة بالنســاء  .كمــا ذ كــر الدكتــور يوســف الخليفــة ابــو بكــر يقولــه (ان النســاء
لــم يعرفــوا يف تاريخهــم الطويــل خــاوي خاصــة بالنســاء اال نــادرا !! ) بــل الخلــوه
لــم تقبــل النســاء االمــن يفــد اليهــا مــن االطفــال يف اعمارهــم املبكــره وغالبــا مــا
يكــون هــؤالء مــن اطفــال البيــت الــذي تقــوم فيــه الخلــوه وبطريقــة عفويــه االان
خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه قصــدت ايل فتــح خــاوي خاصــة بالنســاء
وبــدات يف منطقــة البجــا ثــم امتــدة ايل خارجهــا ونتيجــه لذالــك عرفــت املــرأة يف
همشــكوريب مفــر ًة للقــرآن ومعلمـ ً
ـة للفقــة واملــراث واالحاديــث( )18وكان دورهــم
البــارز ان الشــيخ يحــاول ان يــزوج الشــيوخ والشــيخات مــن حفظــة القــران ثــم
يتــم توزيعهــم يف اريــاف الســودان وتاســيس خلــوه للرجــال واخــرى للنســاء الن
الرجــل يعلــم الرجــال وزوجتــة تعلــم النســاء بــدون راتــب يزكــر بــل يشــرط لهــم
بــان يعطهــم مــن االكل والــراب ويعيــش معهــم الشــيخ عــي الكفــاف حتــي يتعلــم
الصغــار والكبــار يف هــذا القريــة (النســاء و الرجال)ويعلــم ارسهــم كمــا هــو موجــود
االن يف همشــكوريب و الشــمالية ومركــز بســي وحلفــا الجديــده وخــاوي الســديرة او
يف غــرب امدرمــان خــاوي املويلــح .
اذا تاسســت خــاوي يف غــرب الســودان وتــم ترحيــل أرسة كبــرة ليكون شــيوخا
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وتــم توزيعهــم يف اريــاف واليــات الغــرب  .وتاسســت مراكــز كبــرة وكلهــا فــروع
تابعــه لخــاوي الشــيخ عــي بيتــاي وتــم تخريــج عــدد ( )500حافــظ وحافظــة عــي
يــد الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي عنــد زيارتــة ملدينــة نيالــه وتــم توزيعهــم يف مــدن
واريــاف واليــات الغــرب (غــرب الســودان) .ان العمــل يف تدريــس القــران للرجــال
والنســاء الزامــي حتــي تنتــر الخــاوي يف املــدن واالريــاف  .وان خريــج الخلــوه لــه
دور بــارز كل حســب طبيعــة عملــه اذ نجدهــم يشــاركون يف ادارة الخلــوه واملناســبات
العامــه داخــل وخــارج الخلــوه ويقومــون بمشــاركة اللجــان الشــعبية الدارة مصالــح
القريــه واســتقبال املســؤلني وعكــس مشــاكل الخلــوه يف املنطقــة وتشــجيع الشــباب
عــي دخولهــم التعليــم النظامــي وربــط املواطــن يف كتــاب اللــه قــوال ً وعمـاً .

ثامنا ً:مقارنةبنيخالويالشيخعيلبيتايوالخالوياالخرى:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
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1تحــرص خــاوي الشــيخ عــي بيتاي عــي اكســاب النســاء والرجــال الفقــة والحديث
وجميــع العلــوم الرشعيــة و الخــره الدعويــة التي تمكنــه من اداء رســالته.
 2يف خــاوي الرجــال والنســاء توجــد كل االعمــار مــن الطفولــه حتــي الشــيخوخه
يف داخــل الخلــوه.
 3فــرت الجلســة لقــراءة القــران الكريــم اجباريــة للرجــال والنســاء مــع توقــف
كل االنشــطه واالعمــال بــل الجميــع يحــر جلســات القــران يف الفــرات الثالثــة
انفــة الذكــر.
4خصــص الشــيخ عــي بيتــاي خــاوي للنســاء بعيــده مــن خــاوي الرجــال
ابتكرهــا الشــيخ دون ســابق.
5املشــاركه االجتماعيــة للرجــال والنســاء باالشــراك يف حمــات الزراعــة ( النفــر)
وكذالــك شــاركة النســاء يف حصــاد زراعــة مــروع الفــاو عــام 1976م يف حيــات
الشــيخ عــي بيتــاي  -رحمــة اللــه.
6بعــض الخالوي يف الســودان تســتخدم اســاليب قاســية يف العقــاب كالقيد بالسالســل
والحبــس يف غــرف مقلقــه واملقصــود تاديــب الطالــب وهــذا االســاليب غــر موجــوده
يف خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي بــل توجــد اســاليب اخــرى مختلفــه تمامــا مثــل
اســاليب الرتغيــب ( االكراميــات للحفظــة والحافظــات ) كمــا نالحــظ ترغيــب االبــاء
للطــاب وكفالتهــم ثــم تزويجهــم مــن حافظــة ليكــون شــيوخا يف قريتهــم.
7تقــوم فلســفة الرتبيــه يف الخــاوي عــي التنشــئه املتحــرره مــن القيــود املوجــوده
يف الكثــر مــن الخــاوي والتــي تبــدأ باقــرار الــدارس بحملــة معطيــات مــن
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الخلــوة كالطريقــه التــي يعتقــد بهــا شــيخ الخلــوة ثــم االلتــزام بالــورد املحــدد
وغريهــا وهــذا غــر ملــزم لخريــج خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي كمــا يربــى
الــدارس عــي عــدم اســتغالل املعرفــه الدنيــة واالشــتقال بعمــل العرافــة والرمــل
والــودع وغريهــا .

تاســعا ً :دور ومنهــج الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة اللــه يف
التعليــم عامــة:

إن الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة اللــه بــدأ دعوتــه بتبيلــغ رؤيــه الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم وهــو يقــول انــي رايــت الرســول صــى اللــه عليــه وســلم يف مدينــة
همشــكوريب وقــال يل امتــي امتــي ءإمنــوا حارضهــم ونســو اخرتهــم قــل لهــم
توبــوا ايل اللــه اعطيتــك ارشــاد القــرآن )19(.وكان يســافر املســافات الشاســعة لنــر
الدعــوة ويخطــب يف الرجــال والنســاء كل يف مكانــه ثــم يقــول لهــم توبــوا ايل اللــه
توبــة نصوحــا ً وامســكوا التهليــل وأقــروا القران.ويقــول لهــم مــن يريــد خلــوة يف
قبيلتــه وكل مــن يطلــب خلــوة يعطيهــم خلــوة حتــي نجــد إن بــكل قبيلــة خلــوة بعــد
مــرور الزمــن جمــع كل الخــاوي يف بضعــة خــاوي كبــره وكــون منهــم قــرى ومــدن
ومحليــات وكان يتحــدث يف تشــجيع النســاء واعطائهــم خــاوي خاصــة ويحثهــم عــى
التعليــم ويشــجع الرجــال كمــا ذكــر يف كتابــة الهدايــة ايل الطريــق املســتقيم()20
(ولــو ان البنــات يحفظــن حــدود اللــه ويقــرن يف بيوتهــن وال يتربجــن ويخفضــن مــن
اصواتهــن راينــا ان يتعلــم البنــون والبنــات عــى حــد ســواء وشــتان مــا بــن متعلمــه
وجاهلــة اذال يســتوى االعمــي والبصــر اذ الجاهلــة تــرى العيــب رشفــا ً وتضيــع
رشفهــا ورشف قومهــا مــن اجــل لقمــة العيــش وال تربــى اطفالهــا تربيــة ســليمة
وعنــد حوجتهــا ال تعــرف ســبل التقــوت وال مــا يجــب لزوجهــا وال تســتحي اال مــن
اولياءهــا وال تتعفــف وال تخــاف حســاب االخــرة  .وكان يأمرهــم بتعليــم األبنــاء فيقول
لهــم( :فعلمــو ابنائكــم وبناتكــم وحثوهــم عــى االخــاق الفاضلــة وعمــل الطاعــة قبــل
البلــوغ ليعتادونــه يف الكــر) 21(.ويقــول للرجــال عليكــم بالتوبــة واالســتقرار يف قريــة
واحــدة وكل مــن يتــوب عليــه ان يتعلــم كيفيــة صــاة الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم ويحافــظ عــى صــاة الجماعــة يف املســجد واحفظواقصــار الســور وتعلمــوا
كتــب الفقــه والحديــث حتــي تعرفــوا مــا يجــب عــى املكلــف ومــا يجــوز  ..الــخ)22(.
كمــا ذكــر يف كتابــة (الهدايــة ايل الطريــق املســتقيم) عــن تعلــم الرجــال بقولــه
 :يجــب ان تعرفــوا ان للتعليــم مكانــة خاصــة يف الــدول فنجــد ان الدولــة عــى كتــف
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رجــل واحــد  .لــه معاونــون مــن تحتــه ووزراء ومــدراء وعلمــاء تعــرف بهــم الدولــة
وهنالــك الذيــن نالــو الدرجــات العلميــة والشــهادات العامليــة فاســالكم ايــه االخــوان
واالبنــاء املتخلفــون عــن التعليــم  .ايــن وزراءكــم؟ وســفراءكم؟ ومحاموكــم؟ الذيــن
يربئــون املتهمــن بمعرفتهــم للقوانــن الدوليــة وأطباءكــم وانتــم كرامــا ً وفــراس
واحــرار لبلدكــم اتــدرون ملــاذا؟! كل ذلــك بالجهــل (وبــه يتقدمكــم رج ـاً دونكــم يف
()23
النســب والشــجاعة والكــرم)
فلســبب هــذا التشــجيع والجهــد املتواصــل اجتمــع النــاس يف قــرى وتكونــة
مســاجد ورغــب النســاء والرجــال يف التعليــم اجتهــد الشــيخ عــي بيتــاي بــان يحمــل
املســؤلية للعلمــاء بعــد تاسيســه لخــاوي القــرآن للرجــال والنســاء وكان يقــول لهــم
وانــا اناشــدكم ايهــا العلمــاء والصلحــاء والعاملــون لخــر املســلمني ان تســعو معــي
لالســتفادة مــن هــذه النفــوس البرشيــة املهيائــة لقبــول االرشــاد والتوجيــه والتنويــر
بنــور القــرآن والســر عــى هــدى الرســول صــى الله عليــة وســلم وبهــذا احمــل اخواني
العلمــاء مســؤلية ذلــك النــي والحمدللــه يل علــم قــد منّــا اللــه عـ ّ
ـى بــه وهــو ان ال ســر
صحيحــة اال بتوجيــه العلمــاء ويحــث عــى التعليــم ومجالســة العلمــاء والجلــوس معهم
ومخالطــة حفظــة القــرآن ويحمــل العلمــاء لكــي يســعاعدوه يف التبليــغ واألرشــاد
وتعليــم النســاء والرجــال كمــا ذكــر يف كتابــه (الهدايــا ايل الطريق املســتقيم )(أناشــدكم
باللــه ايهــا العلمــاء ان تقبلــوا عــى توجيــه اخوانكــم بــا تلــك املتعــه التــي يتمتــع بهــا
ســاكنو املــدن كاملــراوح واملكيفــات ومطايــب االكل وغريهــا مــن امللــذات الشــهوانية
()24
النتشــالهم مــن الجهــل والظــام ايل نــور العلــم والهدايــه ايل الطريــق املســتقيم).
وهــا نحــن اســتجابة لذلــك نكتــب عنــه ونبلــغ عنــه ونوثــق لــه رحمــه اللــه ماقــام بــه
يف تعليــم الرجــال والنســاء كبــار الســن ،كمــا فعــل مــع الصغــار يف كل خالويــه التــي
أسسســها ،واكمــل رســالته مــن بعــده أســافه وفقهــم اللــه.

الخاتمة:

يعتــر الشــيخ عــي بيتــاي صاحــب جهــد عظيــم ومجهــود كبــر يف التعليــم،
يف رشق الســودان خاصــة ،ويف بــاد الســودان عامــة ،بــل ويف كل العالــم  ،يحــث
تنتــر خالويــه اليــوم يف عــدد كبــر مــن بــاد العالــم ،كتشــاد وإفريقيــا الوســطى
والصومــال واريرتيا،واثيوبيــا ،وغريهــا مــن البــاد .وقــد اختــط الشــيخ نهجــا علميـا ً
ومنهجـا ً نبويـا ً بعــد أن رأى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يف املنــام ،وأمــره بتعليــم
القــرآن وبــن لــه ذلــك ،فانطلــق الشــيخ يف بقــاع الــرق كافــة لــم يثتثنــي منهــا
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قريــة اال ودخلهــا ودعــا أهلهــا للقــرآن وتأســيس الخــاوى ،فتبعــه عــدد كبــر يف
بــاد الــرق  ،ثــم اتجــه الشــيخ إىل املناطــق املجــاورة فدخــل الفــاو وحلفــا والرهــد
والقضــارف وغريهــا يؤســس الخــاوى ويدعــوا العامــة للقــرآن الكريــم  ،ثــم عــرج إىل
املناطــق البعيــدة حتــى وصــل دنقــا ودارفــور وكردفــان والخرطــوم وغريهــا مبلغـا ً
عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،فاســتجاب لــه النــاس ,،أســس الخــاوى ،ودعــا
األهــايل لتعليــم أبناءهــم الصغــار وبناتهــم كذالــك عــى حــد ســواء ،وجمــع كبار الســن
وجعــل لهــم حلقــات للتعليــم والتحفيــظ مــع دعوتــه لهــم للجــد واإلجتهــاد وعــدم
البطالــة ،فانتــر التعليــم يف كل مناطقــه التــي زارهــا  ،وطلــب العلمــاء فتوافــدوا
مــن كل الطوائــف عــى همشــكوريب يســاعدون يف التعليــم ،ثــم قــام بنفســه باختيــار
بعــض الطــاب املتفوقــن وادخلهــم املعاهــد والجامعــات فصــاروا اليــوم مــلء الســمع
والبــر ،وهــو أول مــن فصــل خــاوي خاصــة للنســاء يف الســودان،وخالويه هــي أول
خــاوى درســت القــرآن بالروايــة الســائدة وهــي روايــة حفــص عــن عاصــم ،فــدور
الشــيخ عــي بيتــاي يف تعليــم القــرآن وجهــده فيــه ظاهــر التخطئــه عــن داخــل
البــاد وخارجــه.

النتائج :
.1

.2

.3
.4

1أســس الشــيخ عــى بيتــاي مدينــة همشــكوريب بعــد إشــارة لــه يف رؤيــا
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وكانــت قبلــ ُه ال تُعـ ْ
ـرف .فصــارت بعــد
ظهــور الشــيخ قبلــة لالنظــار ومركــزا ً للعلــم والدعــوة ايل اللــه ســبحانة
وتعــى .
2دعــي الشــيخ عــي بيتــاي الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء لتوحيــد املــوىل
عــز وجــل والســر عــى نهــج املصطفــي صــى اللــه عليــه وســلم فجمــع
القبائــل املتفرقــة وجعــل لــكل قبيلــة خلــوة ثــم بنــى املســاجد والخــاوي
فاســتجاب لدعوتــه خلــق كثــر حتــي تغــر حــال املنطقــة وعــم العلــ ُم
ووفــد إليهــا الطــاب مــن كل فــج.
3تفــردت خــاوي همشــكوريب يف كل فروعهــا بتخصيــص خلــوة للنســاء
وأخــرى للرجــال مــع تدريــس روايــة حفــص عــن عاصــم دون غريهــا.
4ان هنــاك عــدد كبــر مــن الطــاب مــن أبنــاء همشــكوريب عــى مســتوى
الجامعــات داخــل الســودان وخارجــه ،كمــا حصــل عــدد منهــم بعــد
التخــرج مــن الجامعــات عــى املاجســتري والدكتــورة.
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5 .5ومــن النتائــج ايض ـا ً ااســتمرار ذلــك الجهــد بتخصيــص خــاوى خاصــة
للنســاء تهتــم مــع القــرآن بحفــظ املتــوون العلميــة يف كافــة رضوب العلــم،
مــع املالحظــة ان جميــع املراكــز التــي تتبــع لخــاوى همشــكوريب فيهــا
خــاوي للنســاء حتــي اليــوم.

التوصيات :

مــن خــال النتائــج التــي تحصــل عليهــا الباحــث يمكــن ان نخــروج بعــدد
مــن التوصيــات:
1 .1تمليك خالوي النساء وسائل انتاج للحرف و الصغرية اليدوية .
2 .2تطوير الوسائل التعليمية املستخدمة.
3 .3إقامة دورات تدريبية للشيخات .
4 .4تخصيــص مكتبــة صوتيــة مثــل املصحــف املرتــل ومصاحــف اخــري
للروايــات الســائدة يف الســودان.
5 .5تخصيص أوقاف للخالوي يف املدن الكبرية .
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الهوامش:
(((أبوبكر،د .يوسف الخليفة ابوبكر( ،خالوي النساء يف السودان).ص82
(((فضل ،محمد رشيف فضل  ،واحة القران يف رشق السودان ،ص34
(((سورة النحل :اآليةرقم .125
(((سورة األحزاب :اآليةرقم21.32
(((بيتاي ،الشيخ عيل بيتاي( ،الهداية ايل الطريق املستقيم ).ص5
(((أخرجــه البخــاري يف 80 :كتــاب الدعــوات 65 :بــاب فضــل التســبيح ويف األيمــان
( ،)6682ويف التوحيــد ( 107-/8 ،)7563ومســلم ( ،)2694والرتمــذي (،)3467
ـائي يف اليــوم والليلــة ( ،)830وابــن ماجــه (.)3806
والنسـ ُّ
(((سورة االعراف :اآلية 91رقم.
(((سورة األعراف :اآليةرقم.201
(((سورة الكهف :االية رقم .13
(((1سورة هود :اآلية رقم 102
(((1بيتاي،الشيخ عيل بيتاي( ،الهداية ايل الطريق املستقيم )ص.42
(((1سورة النحل :اآلية رقم .125
(((1أونور،محمــد حســن أونور(املنهــج الرتبــوي لخــاوي همشــكوريب وتعليــم
اللغــة العربيــة)ص.126
(((1بيتاي  ،الشيخ عيل بيتاي ،الهداية إلىل الطريق املستقيم ،ص123
(((1أونور،محمد حسني أونور(املنهج الرتبوي لخالوي همشكوريب ص.122
(((1أونور،محمد حسني أونور(املنهج الرتبوي لخالوي همشكوريب ص.128
(((1أونور،محمــد حســن أونور(املنهــج الرتبــوي لخــاوي همشــكوريب وتعليــم
اللغــة العربيــة)ص.128
(((1فضل ،محمد الرشيف فضل (واحة القرآن يف رشق السودان).ص64
(((1بيتاي ،الشيخ عيل بيتاي( ،الهداية ايل الطريق املستقيم ) .44
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(((2بيتاي ،الشيخ عيل بيتاي( ،الهداية ايل الطريق املستقيم )44.
(((2بيتاي،الشيخ عيل بيتاي ،الهداية إىل الطريق املستقيم 49
(((2أونور،محمد حسني  ،املنهج الرتبوي لخالوى همشكوريب 169،
(((2بيتاي ،الشيخ عيل بيتاي( ،الهداية ايل الطريق املستقيم )44.
(((2بيتاي ،الشيخ عيل بيتاي( ،الهداية ايل الطريق املستقيم )44.
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املصادر واملراجع:

(((القرآن الكريم وصحف املينة املنورة.
(((اونور،محمــد حســن–املنهج الرتبــوي لخــاوي همشــكوريب يف تعليــم اللغــة
العربيــة ،رســالة دكتورةجامعــة القــرآن الكريــم و العلــوم االســامية عــام2005م.
(((بيتــاي – الشــيخ عــي محمــود – الهدايــه للطريــق املســتقيم مكتبــة دار العلــوم
الحديثــة امدرمــان دار جامعــة الخرطــوم للنــر الطبعــة الثانيــة 1996م
(((فضــل ،محمــد رشيــف – همشــكوريب واحــة القــرآن يف رشق الســودان وإدارة
تعليــم العاصمــة القوميــة – الســودان الخرطــوم 1988م.
(((طه ،طه أحمد ،من حياة الشيخ عيل بيتاي ،دار األيام للطباعة 1983م.
(((ابوبكر ،يوسف الخليفة  ،خالوي النساء يف السودان  ،مركز التوثيق الرتبوي.
(((بشــر ،طاهــر عمــر ،الشــيخ عــي بيتــاي ومنهجــه يف الدعــوة ايل اللــه  ،دراســة
تحليليــة يف كتــاب الهدايــة ايل الطريــق املســتقيم  ،رســالة ماجســتري يف العلــوم
اإلســامية كليــة الرتبيــة  ،جامعــة كســا 2016م
(((حســن ،أمينــة أحمــد ،نظريــة الرتبيــة يف القــرآن وتطبيقاتهــا يف عهــد الرســول
عليــه الصــاة والســام – دار املعــارف ،الطبعــة األوىل .1985
(((حــاج حمــد ،تــاج الــر حــاج حمــد ،دور خــاوي همشــكوريب تفــي الدعــوة
الوســيطة والتعليــم داخــل الســودان  ،الباحــث الرئيــس ومعــه اخــرون 2019م ،هذا
البحــث مــن ضمــن البحــوث الفائــزة بالتمويــل مــن قبــل التعليــم العــايل ،وزارة
التعليــم العــاىل  ،والبحــث العلمــي  ،وهيئــة البحــث العلمــي واالبتــكار بالخرطــوم.
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أستاذ مشارك – قسم الجغرافيا
كلية الرتبية  -جامعة كسال

املستخلص :

هدفــت هــذه الدراســة للوقــوف والتعــرف عــى األدوار املســاندة االجتماعيــة
للشــيخ عــي بيتــاي وذلــك إلبــراز دور الشــيخ املختلفــة يف القضايــا االجتماعيــة وســط
املجتمعــات املحليــة  ،و كيفيــة االســتفادة منهــا يف خدمــة الدعــوة والتعليــم بــرق
الســودان ،وتماشــيا مــع ذلــك هــدف هــذه الدراســة للتعريــف عــي تلــك األدوار يف
التعليــم والدعــوة الوســطية داخــل الســودان،مع التعــرف عــي أهــم مرتكــزات دعــوة
الشــيخ عــي بيتــاي  ،التــي تشــكل شــخص متســامح غــر املتشــدد أو املتطــرف مــن
خــال منهــج الشــيخ عــي بيتاي.وقــد اســتخدمت الدراســة مناهــج متعــددة مــن املنهج
اإلقليمــي والوصفــي التحليــي وباإلضافــة منهــج دراســة الحالــة مــع اإلســتعانه بعــدة
أدوات أخــرى كمجموعــات البوريــة (املجموعــات النقاشــية) مــع املقابــات الفرديــة
الشــخصية لقيــادات همشــكوريب وخريجيهــا يف عــدد مــن مناطــق البالد.وقــد توصلت
الدراســة لعــدد مــن النتائــج مفادهــا أن للشــيخ عــي بيتــاي ادوار للمســاندة االجتماعية
وســط املجتمعــات املحليــة وذلــك مــن خــال املنهــج وضعــه الشــيخ عــي بيتــاي رحمه
اللــه ،هــو ركائــز انتشــار تعاليــم الشــيخ عــي بيتــاي وســط املجتمعــات املحليــة مبنيـا ً
عــى حفــظ القــرآن للرجــال والنســاء،واملزج بــن الخلــوة واملدرســة،مع االلتــزام باألمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر والدعــوة إىل اللــه ،مــع التواصــل مــع الدعــاة،و التنســيق
بــن الجماعــات املختلفــة واالعتمــاد عــي النفــس  ،واحــرام اآلخريــن والتعايــش معهــم
.وخرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا تعــدد وســائل وطرائــق املنهــج الــذي
ســلكه الشــيخ عــي بيتــاي يف ترســيخ مبــادي املســاندة االجتماعيــة وســط املجتمعــات
املحليــة بــي الطــرق منهــا ماهــو اقتصــادي واجتماعــي وثقــايف ممــا جعــل مــن
منطقــة همشــكوريب منــارة التعليــم الدينــي واســتقراره إنســانها
الكلمات املفتاحية :املساندة االجتماعية -الشيخ عيل بيتاي -رشق السودان
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Abstract:
Social Support Roles for Sheikh Ali Batayi in Eastern Sudan
This study aimed to stand and identify the social support roles
of Sheikh Ali Batayi in order to highlight the different role of the
Sheikh in social issues among the local communities, and how
to benefit from them in the service of advocacy and education in
eastern Sudan. With the identification of the most important pillars
of Sheikh Ali Bitai’s call, which constitutes a tolerant person
who is not a fanatic or extremist through the approach of Sheikh
Ali Bitai. The study used multiple approaches from the regional
and descriptive analytical approach, in addition to the case study
approach with the help of several other tools, such as the burial
groups (discussion groups). With individual interviews with the
leaders of Hameshkoreeb and its graduates in a number of regions
of the country. The study reached a number of results that Sheikh
Ali Pettay has roles for social support among local communities,
and that is through the curriculum developed by Sheikh Ali Bittay,
may God have mercy on him, which is the pillars of the spread
of Sheikh Ali Petai’s teachings among the communities Locality
based on memorizing the Qur’an for men and women, and mixing
seclusion and school, with a commitment to enjoining good and
forbidding To deny and call to God, with communication with
preachers, coordination between different groups, self-reliance,
respect for others and coexistence with them. What is the economic,
social and cultural aspect that made the Hameshkorib region a
beacon of religious education and its stability for its human being.
Keywords: social support - Sheikh Ali Batayi - eastern Sudan

:مقدمة

لعــب الشــيخ عــي بيتــاي ادوار مقــدرة يف املســاندة االجتماعيــة بــرق
الســودان الينكرهــا اجاحــد ممــا رســخ لتلــك األدوار عــر األزمنــة التاريخيــة ممــا
 وتعــد تلــك األدوار،جعلهــا كمــورث اجتماعــي بــن النــاس كعهــد املتــوارث بينهــم
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بمثابــة تنميــة برشيــة مــن خــال غــرس تعاليــم اإلســام الجليلــة وكانــت مــؤرشات
تلــك األدوار منهــا ماهــو اجتماعــي واقتصــادي وثقــايف ودينــي وتربويــا األمــر الــذي
انعكــس ايجايــا عــي ســكان املنطقــة الرشقيــة يف الســودان وإال وهــي منطقــة
همشــكوريب مدينــة القــران بواليــة كســا رشق الســودان كمــا أضــاف كل مــن
(شــعبان وهويــدي2001م)( )1ان املســاندة االجتماعيــة هــي مقــدار مايتلقــاه الفــرد
مــن دعــم وجدانــي ومعــريف وســلوكي ومــادي خــال عالقتــه باآلخريــن مــن حولــه يف
الشــبكة االجتماعيــة ايل ينتمــي لهــا الفــرد.

أسباب اختيار املوضوع:

.1

.2
.3
.4

1تقديــم موســوعة علميــة للتعريــف ادوار املســاندة املجتمعيــة للشــيخ عــي بتيــاي
عــي كافــة األصعــدة منهــا طبيعــة وســكانا ً وأثــرا ً داخــل واليــة كســا ويف
الســودان عامــة .
2إبــراز ادوار املســاندة املجتمعيــة للشــيخ عــي بيتــاي يف محاربــة التطــرف
والتشــدد ونــر الوســطية.
3التعــرف عــي أهــم مرتكــزات دعــوة الشــيخ عــي بيتــاي وأبنــاءه وأحفاده،وحريانه
(الكرياتــي) مــن بعــده يف نــر القــران داخل وخــارج الســودان .
4التعــرف عــي أهــم الوســائل واألســاليب التــي اســتخدمت يف نــر الدعــوة
والتعليــم داخــل وخــارج الســودان.

حدود الدراسة:

أوالً :الحــدود الزمانيــة :وهــي الفــرة التــي أعلــن فيهــا الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه
اللــه دعوتــه يف عــام  1950وحتــى اآلن()2022م مــع اســتمرار تجديدهــا
وعطاهــا.
ثانياً:الحــدود املكانيــة :تنحــر الحــدود املكانيــة يف همشــكوريب واملناطــق التــي
تأثــرت بدعــوة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه داخــل رشق الســودان.
ثالثاً:الحــدود املوضوعيــة :تنحــر الحــدود املوضوعيــة يف ادوار املســاندة االجتماعيــة
للشــيخ عــي بيتــاي بــرق الســودان.

أساليب الشيخ عيل بيتاي يف الدعوة ايل الله:

تعــددت أســاليب الشــيخ بيتــاي منهــا ماهــو توجيهــي مخاطبــا العقــل البرشي
يف مضامــن تفكرييــة وعقالنيــة التــي تبــدو يف عمليــات اســتعطاف القلــوب ايل اللــه يف
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الدعــوة ومــن أقوالــه (واعلمـوا إنمــا الحيــاة الدنيــا طيــف وأحــام واســتقراركم يف القبور
ايل حــن) ونجــد ان يف هــذا األســلوب يوضــح فنــاء الدنيــا وإنهــا تمــر برسعــة فائقــة.
كمــا اســتخدم أســلوب الرتغيــب والرتهيــب والتــي تبــدو مؤرشاتهــا كلهــا
مســتمدة مــن القــران الكريــم

الوسائل ايل استخدمها الشيخ عيل بيتاي يف الدعوة ايل الله:

اســتخدم الشــيخ عــي بتيــاي عــدد مــن الوســائل يف إدارة املجتمعــات املحليــة
والتــي تبــدو مؤرشاتهــا كلهــا مســتمدة مــن القــران الكريــم:

 - 1إصالح ذات البني:

بــن القبائــل املحاربــة واملتناحــرة يف رشق الســودان والرصاعــات والنزاعــات
بــن املكونــات اإلثنيــة بــرق الســودان التــي كان معظمهــا مــن اجــل البحــث عــن
املــاء والــكأل والبحــث عــن املراعــي وأحيانــا كانــت مــن بــاب الفروســية والشــجاعة
والتباهــي بالقــوة وإظهارهــا بــن الشــباب

 - 2اإلكثار من الزيارات ملنطقة همشكوريب:
وذلك من اجل االلتقاء بالقدوة الحسنة

 - 3زيادة املسئولني ذهابا وإيابا:

وذلــك مــن خــال تبــادل الزيــارات مابــن الشــيخ عــي بيتــاي واملســئولني
الحكوميــن والتــي مــن خاللهــا يتــم التعــرف عــي احتياجــات املنطقــة يف مجــال
الخدمــات وسياســية البــاب املفتــوح وعــدم اســتعداء الجهــات الحكوميــة وهــذه
خاصيــة البعــد عــن األمــور السياســية والتفــرغ التــام واالهتمــام باملجتمعــات املحلية.

 - 4قضاء حوائج املسلمني:

التــي تتمثــل يف الكســاء واإليــواء وإنشــاء املــدارس وهــذا يف ذاتــه يمثــل بعــدا
تنمويــا وإنســانيا مــن حيــث يســاهم يف اســتقرار أهــايل املنطقــة.

 - 5الفصل يف الخصومات:

الفصــل يف الخصومــات مابــن األشــخاص يف قضايــا األحــوال الشــخصية
واملدينــة (الطــاق –نزاعــات األرايض -الدمــاء –الديــوان -حــل الرقــاب -تضــارب
املصالــح بــن األشــخاص -نــزالء الســجون -العفــو عــن القاتــل مــن أهــل القتيــل )
وغريهــا مــن املشــكالت االجتماعيــة.
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 - 6سبل كسب العيش:

يعمــل الشــيخ عــي بيتــاي عــي تقويــة قيمــة العمــل لــدي إفــراد املجتمــع
املحــي وذلــك بتوفــر وإيجــاد فــرص العمــل يف املطاعــم والتجــارة (خاصــة تجــارة
البهائــم ) والزراعــة والصناعــات الحرفيــة كالحياكــة عنــد النســاء وصناعــة بالــروش
مــن الســعف وخياطــة املالبــس عنــد الرجــال وإعمــال البنــاء والحــدادة للتصنيــع
األســلحة البيضــاء وأدوات الزراعــة وصيانــة األســلحة الناريــة خاصــة لــدول الجــوار
كاريرتيــا ،صناعــة الــدوم ومشــتقاته املتمثلــة يف (التجــارة يف ثمارهــا -صناعــة الربوش
الســعف وكذلــك أخشــاب شــجرة الــدوم نفســها تســتخدم يف أســقف املنــازل)

 - 7مراعاة حقوق اآلخرين:

يعلــم الشــيخ عــي بيتــاي إفــراد املجتمعــات املحليــة مراعــاة حقــوق اآلخريــن
كالعاملــن واألصدقــاء وتحمــل املســؤوليات عنــد وقــوع املشــكالت التــي تقــع عــي
املجتمــع وكذلــك تعليــم القــوة والصــر والجلــد وغــرس قيــم العفــو عنــد املقــدرة.
طاهــر عمــر بشــر احمــد(م2021م())2
ركائز انتشار تعاليم الشيخ عيل بيتاي وسط املجتمعات املحلية:
تقــوم ركائــز انتشــار تعاليــم الشــيخ عــي بيتــاي وســط املجتمعــات املحليــة
عــي عــدد منهــا وهــي عــي النحــو التــايل:
 1.1التوبــة النصحــوة بنيــة خالصــة ويتــم ذلــك عــر الــرد الشــخيص مــن خــال
الكشــف الغبائيــات (اتقــوا فرســة املؤمــن فانــه يــري بنــور ربــه)
2.2الحرص عيل صالة الجماعة حتي لو شخصني
3.3قراءة القران الكريم (رجاال ونساء ) مع معرفة أموره الدينية
4.4عدم التفرقة بني املسلمني برغم من اختالف ألوانهم ولهجاتهم
5.5استقرار العرب الرحل
6.6سرت النساء
7.7االعتماد عيل النفس يف الزرق
8.8عدم االصطدام واالحتكاك مع السلطة الحاكمة

التحديات واملعوقات التي واجهت الشيخ عيل بيتاي:

واجــه الشــيخ عــي بيتــاي عــدد مــن التحديــات واملعوقــات التــي عاقــت
اســتمرارية ادوار الشــيخ يف عمليــات املســاندة االجتماعيــة وســط املجتمعــات املحليــة
بــرق الســودان منهــا .
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 - 1اإلدارة األهلية:

بنســبة لظهــور بــوارد التعليــم وســط حــران الشــيخ الذيــن يطلــق عليهم اســم
(الكرياتــي) مــع اســتقطاب الدعــم الحكومــي املتمثــل يف الخدمــات املجتمعيــة لــم
ترحــب اإلدارة األهليــة بذلــك خوفــا عــي تضعضــع نفوذهــا وســط تلــك املجتمعــات
املحليــة الن معظــم النــاس كانــوا منقســمني بــن فئتــن مــن اصحــاب النفــوذ
1 .1اإلدارة األهلية
2 .2اصحاب الطرق الصوفية التقليدية

 - 2مالحقة السلطات الحاكمة:

تمــت مالحقــة الشــيخ عــي بيتــاي مــن قبــل الســلطات املحليــة بالرغــم مــن
نهجــه الســلمي اتجــاه الســلطات الحاكمــة إال ان أيضــا كانــت الســلطات تخــاف مــن
تمــدد نفــوذ الشــيخ مــع البعــد الجغــرايف ملناطــق اســتقراره وخوفــا عــي تضعضــع
نفوذهــا وســط تلــك املجتمعــات املحليــة فقــد تــم ســجن الشــيخ قرابــة الســت أعــوام
مــن  1984ايل 1960م هــي نتيجــة حتميــة البالغــات الكيديــة ضــد الشــيخ وهــي
كانــت فــرات انقطــاع عــن مواصلــة الشــيخ لــادواره يف املســاندة االجتماعيــة وهــي
كانــت بمثابــة نفــي لــه حيــث وضــع يف اإلقامــة الجربيــة والتحفــظ عليــه يف كل مــن
حلفــا القديمــة والخرطــوم

 - 3قلة الكوادر املساهمة يف التعليم:

مــن املعوقــات التــي واجهــت الشــيخ عــي بتيــاي قلــة الكــوادر املســاهمة
يف التعليــم اآلخريــن وتغلــب عــي تلــك املشــكلة باســتقطاب اآلخريــن مــن الخــاوي
القديمــة مثــل خــاوي املجاذيــب وحلــف القديمــة وذلــك إيمانــا مــن الشــيخ بــان
(الوعــي اقــوي أنــواع األســلحة )

 - 4قلة التمويل العيني:

واجهــت الشــيخ عــي بتيــاي عــدم انتظــام الدعــم املــادي والعينــي وتغلــب
عليهــا مــن خــال إقامــة املشــاريع الزراعيــة واليــة القضــارف تحــت مســمي مــروع
الشــيخ عــي بيتــاي وذلــك إلمــداد الطــاب بالغــذاء ومــع املســاهمة واملشــاركة الفعالة
مــن قبــل القبائــل االخــري وأهــل الــر واإلحســان تحــت( مســمي مائــدة الرحمــن).
كمــا أضــاف (محمــد أوهــاج عــي أوهاج(2022م)()3بــان هنالــك أرايض بدلتــا
القــاش مخصصــة للزراعــة إلطعــام الطــاب مــن خــال مردودهــا املحصــويل والعمل
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يعــد قيمــة تدريبيــة للطــاب بتلــك املناطــق كمــا ان عمليــة اإلطعــام داخــل هــذه
الخــاوي يعامــل معامــل (خالــص) أي ان جميــع مســتلزمات طالبــي العلــم بتلــك
الخــاوي هــي مجانيــة

التناحر القبيل:

وجــد الشــيخ عــي بيتــاي ان هنالــك قبائــل محاربــة ومتناحــرة يف رشق
الســودان والرصاعــات والنزاعــات بــن املكونــات اإلثنيــة بــرق الســودان التــي كان
معظمهــا مــن اجــل البحــث عــن املــاء والــكأل والبحــث عــن املراعــي وأحيانــا كانــت
مــن بــاب الفروســية والشــجاعة والتباهــي بالقــوة وإظهارهــا بــن الشــباب (طاهــر
()4
عمــر بشــر احمــد(2021م)

جغرافية منطقة الدراسة:

تبلــغ مســاحة محليــة همشــكوريب 3988كلــم مربــع  )5(.وهمشــكوريب
كرقعــة جغرافية(مــن شــمال كســا بمحــاذاة الحــدود اإلريرتيــة رشقاً،والضفــة
الرشقيــة لنهــر القــاش غربــا حتــى حــدود واليــة البحــر االحمــر شــماالً) حيــث
لــم تكــن معروفــة قبــل ظهــور دعــوة الشــيخ رحمــه اللــه وقبلهــا كانــت مشــهورة
بالنهــب والقبليــة والغابــات يف أرض قاحلــة مــن الــزرع ويف الحديــث عــن تاريــخ
املنطقــة ومــا كان شــائع فيهــا مــن ســبل كســب عيــش (الرعــي ،قطــع الطــرق،
الرسقــة)  ،وســمعة القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا الشــيخ والرصاعــات داخــل القبيلــة،
والرصاعــات حــول املــوارد ،عــدم وجــود إدارة أو دولــة يف ذلــك الزمــان( .ظــام
دامــس ،ال إدارة ال حكومــة (حــاج حمــد تــاج الــر وآخرون(2019م)()6ولكــن بفضل
اللــه بــرز يف هــذه املنطقــة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ،الــذي تحمــل عــبء نــر
القــرآن وتعليــم النــاس حتــى ذاع صيتــه وتوافــد إليــه النــاس مــن كل حــدب وصــوب
،وذلــك بفضــل اللــه واإلشــارة التــي تلقاهــا مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بتلــك
الرؤيــا التــي أكرمــه اللــه بهــا  ،حيــث بينــت لــه طريــق انتشــال هــذه املنطقــة مــن
وهدتهــا ،وذلــك بإعطائــه إرشــاد القــرآن الكريــم  ،حيــث أورد يف كتابــه الهدايــة إىل
الطريــق املســتقيم قائــاً( :وعنــد بلوغــي الســنة السادســة مــن عمــري رصت أرى
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وكانــت هــذه الرؤيــة مســتمرة ليــل نهــار وأخــرا ً
رايــت الرســول صــى اللــه عليــه وســلم منامـا ً فــوق الجبــل الــذي لجهــة القبلــة مــن
همشــكوريب ،وقــال يل أمتــي أمتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــوا حارضهــم ونســوا
آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إىل اللــه واقــراء القــران  ).....واســمه الكامــل هــو الشــيخ
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عــي الكــرار بــن الســيد محمــود امللقــب بتيــاي بــن عــي بــن محمــد وجــده الشــيخ
عجيــب املانجــاك والصــورة ( )1تؤكــد ذلك(.الهدايــة إىل الطريــق املســتقيم ،الشــيخ
عــي بيتــاي ص 14ومابعدهــا)
صورة( )1الشيخ عيل بيتاي

املصدر  :الشبكة العنكبوتية2022،م
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الخريطة ( )1خريطة والية كسال بمحليات املختلفة

املصدر :وزارة التخطيط العمراني بوالية كسال2018،م
معنــى االســم -:وتعنــي كلمــة همشــكوريب باللغــة املحليــة (املنطقــة النائيــة)
لبعدهــا مــن الســكن ووعــورة الطريــق املــؤدي إليهــا  ،وقيــل أنها تعنــي (الــرج األغبش
)(. )8وهــذا هــو الصحيــح ،وهــي منطقــة نائيــة تحيــط بهــا الجبــال وتنحــدر منهــا
الوديان،ويربطهــا بكســا الطريــق القومــي مــع شــارع مســفلت يعتــر أطــول طريــق
معبــد داخــل الواليــة بطــول( )272كيلــو مــر )9(.وهــذه املنطقــة اليرتادهــا واليدخلهــا اال
الغبــش  ،لفقرهــا وبعدهــا وانقطاعهــا عــن كافــة املناطــق وكثــرة قطــاع الطــرق بهــا.
موقعهــا :وكمــا بينــا ســابقا ً موقــع همشــكوريب فهــي تقــع عــى بعــد حــوايل
(أربــع ســاعات ونصــف الســاعة) عــن مدينــه كســا عاصمــة الواليــة ،يف االتجــاه
الشــمايل الرشقي،ولهــا طريــق داخــي عــر وادي أودي يربطهــا بكســا يبلــغ طولــه
حــوايل ( )240كلــم ،وهــي ذات طبيعــة جغرافيــة محاطــة بالجبــال مــن النواحــي
الشــمالية والرشقيــة والجنوبيــة يف شــكل (قــوس) داخــل سلســلة جبــال البحــر األحمر
،حيــث تغطــي الجبــال الجهــة الرشقيــة والشــمالية الغربيــة مــن املنطقــة ،ويشــق
املنطقــة وادي (همشــكوريب ) وهــو وادي موســمي ،وتحيــط باملنطقــة أشــجار الــدوم
،فوجــود الجبــال مــع الوديــان للزراعــة مــع توفــر أشــجار الــدوم التــي ســهلت بنــاء
املســجد مــن جذوعــه وفروعــه مــع بنــاء الخلــوة األوىل منــه ،جعــل املنطقــة تنمــو
وتزدهــر ويجتمــع فيهــا النــاس وتطيــب فيهــا الحيــاة.
()7
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أدوار املساندة االجتماعية للشيخ عيل بيتاي برشق السودان:

صفــات الشــيخ وارتباطهــا باملنهــج (التطبيــق العمــي لألحاديــث النظرية،
املكافــآت ،الكرم...الــخ) ،مشــاركاته االجتماعيــة وزياراتــه للرشطــة واملدرســة والعمــل
عــى إحــداث نقلــة وتغيــر عــى حيــاة املنطقــة مــن الجوانــب املختلفــة:
 .أاجتماعيــا( :تغيــر الســلوكيات الشــائعة املرتبطــة بالقيــم غــر الحميــدة باملجتمــع،
تشــكيل ســلوكيات جديــدة تتمــاىش مــع منهــج الدعــوة ،الجمــع بــن القبائــل ونبــذ
العنرصيــة ،خلــق التآلــف بــن الجماعــات الدينيــة ،تغيــر وضعيــة املــرأة ،نــر قيم
اإلخــاء ،وحفــظ األمــن عــر الحــدود ،تجميــع القــرى املتباعــدة يعتــر ظهور الشــيخ
عــي بيتــاي رحمــه اللــه وتحملــه للدعــوة لتعلــم القــرآن ،وتغيــر حيــاة النــاس
نحــو التعليــم ،ومحاربتــه للجهــل واألميــة ،وحديثــه عــن تغيــر العــادات الســائدة يف
املجتمــع مــن رسقــة ،وحروبــات بــن القبائــل ،وثــأر بينهــا وبــن القبائــل األخــرى ،
ورشب الدخــان واســتعمال التمبــاك ،وغريهــا مــن العــادات املخالفــة لإلســام)
 .باقتصاديــا( :الســعي لتشــكيل العقليــة االقتصاديــة للمجتمــع مــن جديــد ،فبــدال ً مــن
االعتمــاد عــى الرسقــة وقطــع الطريــق اســتبدلت هــذه الســلوكيات بالزراعــة والتجــارة)
 .جثقافيــا( ً:تــم تغيــر العــادات والتقاليــد الســالبة وتغيريهــا بعــادات وتقاليــد
تتمــاىش مــع القيــم اإلســامية)
 .ددينيــا :أبــرز مرتكــزات املنهــج الدعــوي يف همشــكوريب كمنهــج وســطي
(الوســطية ،الجوانــب الروحيــة يف الدعــوة ،تعليــم املــرأة ،الجمــع بــن التعليــم
النظامــي والدينــي ،الجمــع بــن العلــم والعمــل ،عــدم الــرب وعــدم اســتخدام
الكلمــة الجارحــة ،التســامح وهــذا مــا يجعــل منهــج نبــذ القبليــة ،وااللتــزام
بتدريــس القــرآن مــع العلــوم الرشعيــة األخــرى ،والتســامح وعــدم وجــود
طريقــة صوفيــة  ،أو مذهــب عقــدي واحــد ،أو مذهــب فقهــي ملــزم لــكل
الطــاب جعلــه ميــزة أنتجــت طــاب ومشــايخ تميــزوا بالوســطية  ،يف الدعــوة
إىل اللــه و التعايــش مــع اآلخــر والتســامح مــع كل املســلمني إذ هــم إخــوة كمــا
قــال الشــيخ رحمــه اللــه.).
هــــ :تربويــا :إشــاعة الفصليــة بــن النــاس عــي كلمــة التوحيــد ال الــه إال
اللــه والتحــي بمــكارم األخــاق والتســامح مــع كل املســلمني عــي اختــاف ألوانهــم
()10
ولغاتهــم (حــاج حمــد تــاج الــر وآخــرون(2019م)
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الخاتمة:

لدينــا يف الســودان مثــل موســوم باالتــي (حبــاب النافــع) ويــرب هــذا
املثــل للشــخص الــذي يرجــو منــه خــرا كثــر وفوائــد عــده وهــذا صــادف أهلــه يف
الشــيخ عــي بيتــاي مــن حيــث الســمات والخصائــص املتمثلــة قــي شــخصية الشــيخ
يف معالجــة األمــور الدينيــة واألوضــاع الدنيويــة والتــي تبــدو مؤرشاتــه يف األتــي:
1 .1علــو الهمــة لــدي شــخصية الشــيخ عــي بيتــاي وإرصاره عــي املــي قدمــا
ايل اإلمــام يف مســرته التجديديــة ألمــور الديــن.
2 .2الصــر عــي أذي اآلخريــن يف أفعالهــم لــه عــي املســتوي التــي تصــدر مــن
األشــخاص او الحكومــي
 3 .3إبعــاد األهــل مــن الجهــل والضاللــة والخــروج بالنــاس ايل بــر األمــان مــن
تصحيــح العبــادة وهــي مــن عبــادة العبــاد ايل عبــادة رب العبــاد كمــا قيــل يف
الســلف الصالــح وهــو بذلــك يعــد شــخصية تجديديــة وتصحيحيــة يف أمــور
الديــنوالدنيــاوتنقيتهــامــنالشـوائبوذلــكباســتخدامهمبــدأالقــدوةالحســنة
 4 .4رفع قيمة اإلنسان بالعمل واالعتماد عيل نفسه دوت أي اتكالية عيل اآلخرين.

النتائج :

هنالكتحدياتواجهتالشيخيفمواصلةادواراملساندةاالجتماعيةمتمثلةيفاألتي:
1 .1منهــا (الســجن والتشــكيك يف الدعــوة ،الظــروف املاليــة الصعبــة ،صعوبــة
تغيــر مــا هــو موجــود لرســوخه يف أذهــان النــاس).
2 .2اســتخدم الشــيخ عــي بتيــاي عــدد مــن الوســائل يف إدارة املجتمعــات
املحليــة والتــي تبــدو مؤرشاتهــا كلهــا مســتمدة مــن القــران الكريم(إصالح
ذات البــن -اإلكثــار مــن الزيــارات ملنطقــة همشــكوريب -زيــادة املســئولني
ذهابــا وإيابــا -قضــاء حوائــج املســلمني -الفصــل يف الخصومــات -ســبل
كســب العيــش -مراعــاة حقــوق اآلخريــن)
3 .3هنالــك ادوار املســاندة االجتماعيــة للشــيخ عــي بيتــاي بــرق الســودان تبدو
مؤرشاتهــا اجتماعيــا -اقتصاديــا -ثقافيــا -دينيا بــكل تفاصيلهــا الدقيقة

التوصيات:

تويص الدراسة باالتي:
1 .1دراســة منهــج الشــيخ عــي بيتــاي يف املســاندة االجتماعيــة ونــره
االســتفادة اآلخريــن منــه
 2 .2الرتويــج واإلعــام عــر الوســائل اإلعالميــة الرســمية ملنهــج الشــيخ بغرض
نــر الوعــي بــن الناس.
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الهوامش:

(((حــاج حمــد تــاج الــر وآخــرون(2019م) :منهج خــاوي همشــكوريب
يف التعليــم والدعــوة الوســطية يف الســودان ،دراســة ممولــة مــن وزارة
العليــم العــايل والبحــث العلمــي ،بحــث غــر منشــور ،كســا ،الســودان
(((شــعبان،رضوان ،هريــدي ،عــادل(2001م) :العالقــة بــن املســاندة
االجتماعيــة وكل مــن مظاهــر االكتئــاب وتقديــر الــذات عــن الحيــاة ،
القاهــرة مجلــة علــم النفــس ،الهيئــة العامــة للكتاب،العــدد ( )58ص
.109 7(((الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك ،حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث
خــاوي همشــكوريب يف نــر الدعــوة الوســطية يف الســودان شــهر 2
مــن العــام 2019-محمــد حســن أونــور  ،املنهــج الرتبــوي لخــاوى
همشــكوريب ص 40
(((الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك ،حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي
همشــكوريب يف نــر الدعــوة الوســطية يف الســودان
(((طاهــر عمــر بشــر احمــد( :)2021مــن تالميــذ الشــيخ منــذ خمســن
ســنة وهــو مــازم لخــاوي الشــيخ ولــه ماجســتري يف منهــج دعــوة
الشــيخ عــي بيتــاي مــن جامعــة كســا كليــة الرتبيــة منــذ عــام
2015م (مقابلــة مقابلــة شــخصية) بتاريــخ2021/11/22م ،مــكان
املقابلــة داخــل أروقــة كليــة الرتبيــة فــرع كســا.
(((العرض االقتصادي واالجتماعي (2012م2016 -م) بوالية كسال
(((محمــد أوهــاج عــي أوهــاج ،طالــب دكتــوراه ،جامعــة كســا،
بكليــة الرتبيــة  ،قســم اللغــة العربية(،مقابلــة مقابلــة شــخصية)
بتاريــخ2021/2/28م ،مــكان املقابلــة داخــل أروقــة كليــة الرتبيــة
فــرع كســا.
(((وزارة التخطيــط العمرانــي بواليــة كســا2018،م خريطــة توضيحيــة
ملجليــات واليــة كســا ،الســودان
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املصادر واملراجع:

(((شــعبان،رضوان ،هريــدي ،عــادل(2001م) :العالقــة بــن املســاندة
االجتماعيــة وكل مــن مظاهــر االكتئــاب وتقديــر الــذات والــرذا عــن
الحيــاة  ،القاهــرة مجلــة علــم النفــس ،الهيئــة العامــة للكتاب،العــدد
( )58ص ()109 -7
(((طاهــر عمــر بشــر احمــد( :)2021مــن تالميــذ الشــيخ منــذ خمســن
ســنة وهــو مــازم لخــاوي الشــيخ ولــه ماجســتري يف منهــج دعــوة
الشــيخ عــي بتيــاي مــن جامعــة كســا كليــة الرتبية منــذ عــام 2015م
(مقابلــة مقابلــة شــخصية) بتاريــخ2021/11/22م ،مــكان املقابلــة
داخــل أروقــة كليــة الرتبيــة فــرع كســا.
)(3محمــد أوهــاج عــي أوهــاج ،طالــب دكتــوراه  ،ب جامعــة كســا،كلية
الرتبيــة  ،قســم اللغــة العربية(،مقابلــة مقابلــة شــخصية)
بتاريــخ2021/2/28م ،مــكان املقابلــة داخــل أروقــة كليــة الرتبيــة
فــرع كســا.
(((طاهــر عمــر بشــر احمــد( :)2021مــن تالميــذ الشــيخ منــذ خمســن
ســنة وهــو مــازم لخــاوي الشــيخ ولــه ماجســتري يف منهــج دعــوة
الشــيخ عــي بيتــاي مــن جامعــة كســا كليــة الرتبيــة منــذ عــام
2015م (مقابلــة مقابلــة شــخصية) بتاريــخ2021/11/22م ،مــكان
املقابلــة داخــل أروقــة كليــة الرتبيــة فــرع كســا.

((((العرض االقتصادي واالجتماعي (2012م2016 -م) بوالية كسال
(((حــاج حمــد تــاج الــر وآخــرون(2019م) :منهج خــاوي همشــكوريب

يف التعليــم والدعــوة الوســطية يف الســودان ،دراســة ممولــة مــن وزارة
العليــم العــايل والبحــث العلمــي ،بحــث غــر منشــور ،كسال،الســودان
(((وزارة التخطيــط العمرانــي بواليــة كســا2018،م خريطــة توضيحيــة
ملحليــات كســا
(((الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك ،حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي
همشــكوريب يف نــر الدعــوة الوســطية يف الســودان شــهر  2مــن العــام
-2019محمــد حســن أونــور  ،املنهــج الرتبــوي لخــاوى همشــكوريب
ص 40

81

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة ُمحكمة  -العـــدد الرابع  -شــعبان 1443هـ مارس 2022م

الدور االجتماعي للشيخ علي بيتاي بشرق السودان

(((الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك ،حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي
همشــكوريب يف نــر الدعــوة الوســطية يف الســودان
( ((1حــاج حمــد تاج الــر وآخــرون(2019م) :منهــج خالوي همشــكوريب
يف التعليــم والدعــوة الوســطية يف الســودان ،دراســة ممولــة مــن وزارة
العليــم العــايل والبحــث العلمــي ،بحــث غــر منشــور ،كسال،الســودان
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األلفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق المستقيم
للشيخ علي بيتاي
أ .عبد احلليم إدريس حممد

محارض -قسم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية
كلية الرتبية  -جامعة كسال.

مستخلص:

تأتــي هــذه دراســة عن األلفــاظ واملعانــي يف كتــاب الهدايــة إيل الطريق املســتقيم
للشــيخ عــي بيتــاي،و مهــدت لهــذه الدراســة بالحديــث عــن قضيــة اللفــظ واملعنــى
عنــد علمــاء اللغــة ومــن ثــم تحدثــت عــن نظريــة اللفــظ ونظريــة املعنــى ومــن
ثــم تناولــت نظريــة النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي ومــن ثــم قمــت بتطبيــق
ذلــك وفــق نمــاذج مــن الكتــاب موضــوع الدراســة والهــدف مــن هــذه الدراســة هــو
الوقــوف عنــد هــذا الكتــاب ملعرفــة منهــج كاتبــه مــن حيــث األلفــاظ واملعانــي .
وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أنهــا دراســة توثيقيــة لحيــاة شــيخ أفنــى عمــره يف
الدعــوة إيل اللــه وخلــف كتبــأ تحتــاج إيل أن نقــف عندهــا  .وقــد اتبعــت يف هــذا البحث
املنهــج الوصفــي التحليــي حيــث قمــت بجمــع املــادة التــي تحدثــت عــن القضيــة من
املراجــع ومــن ثــم حللــت نماذجـا ً مــن كتــاب الهدايــة وفــق مــا جمعــت .ومــن أهــم
نتائــج هــذه الدراســة أن منهــج الشــيخ مــن حيــث األلفــاظ واملعانــي يشــابه أيل حــد
بعيــد منهــج عبــد القاهــر الجرجانــي يف دالئــل اإلعجــاز .
الكلمات املفتاحية :األلفاظ –املعاني  ،اإلعجاز  ،الجرجاني  ،نظرية النظم
Abstract:
This comes a study on the words and meanings in the book
of guidance to the straight path of Sheikh Ali Baythai, and I paved
the way for this study by talking about the issue of articulation and
meaning according to linguists, and then I talked about the theory
of articulation and the theory of meaning, and then I dealt with
the theory of systems according to Abdul Qaher Al-Jurjani, and
then I applied that According to samples from the book the subject
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األلفاظ واملعاني يف كتاب اهلداية إيل الطريق املستقيم للشيخ علي بيتاي

of the study, the aim of this study is to stop at this book to know
the approach of its writer in terms of words and meanings. The
importance of this study stems from the fact that it is a documentary
study of the life of a sheikh who spent his life in calling to God and
behind books that we need to stop by.In this research, I followed
the descriptive analytical method, where I collected the material
that talked about the issue from the references, and then analyzed
samples from the book of guidance according to what I collected.
One of the most important results of this study is that the approach
of the Sheikh in terms of words and meanings is very similar to the
approach of Abd al-Qaher al-Jurjani in the evidence of miracles.
Keywords: words - meanings - miracles - al-Jurjani - systems theory

املقدمة :

ابــت أ َ َّن قضي َ
الث َّ
ُ
فــظ واملعنــى مــن القضايــا التــي شــغلت الن ُّ َّقــادِ
َّــة ال َّل ِ
ن نَ َ
ن القدامــى واملحدث ـ َ
والبالغيِّ ـ َ
ـة مــن أهمِّ يَّـ ٍ
ظ ـ ًرا إِىل مــا لهــذه القضيَّـ ِ
ـة ُقصــوى يف
ـان منزل ِتــه .والبالغـ ُ
ـرب ال تَقــو ُم عــى التَّضــا ِّد
ـر العمـ ِ
ـل األَدبـ ِّ
تقديـ ِ
ـة عن ـ َد العـ ِ
ـي ،وبيـ ِ
َ
ـظ واملعنــى ،بــل نجــ ُد أ َّن ال َّلفــ َ
بــ َ
ـة بالغيَّـ ٍ
ـان لحقيقـ ٍ
ن ال َّلفـ ِ
ـة
ظ واملعنــى همــا وجهـ ِ
ـاب أ َ َّن البالغـ َ
ـة العربيَّـ ِ
ـة موجــود ٌة منـذُ نشــأ ِة ال ُّلغـ ِ
ـة ،تمامً ــا كمــا وجــو ِد
واحــدة باحتسـ ِ
ـي ال نظـرَ لــه يف ال ُّلغـ ِ
ال َّلفـ ِ
ـات
ـاز بالغـ ٍّ
ـظ واملعنــى .وقــد نــز َل القــرآ ُن الكريـ ُم عــى إِعجـ ٍ
ـاع العبــارةِ ،فضـ ً
ـر ال َّلفـ ِ
ـا
ك ِّلهــا؛ ألَنَّــه يعتم ـ ُد عــى جمـ ِ
ـال العَ ـ ْر ِض ،وتخـ ُّ ِ
ـظ ،وإيقـ ِ
ـامية ا َّلتــي تدعــو إِىل الحـ ِّ
السـ ِ
عــن معانيـ ِ
ر ،وتنهَ ــى عــن ُّ
ـه َّ
ـر،
الســو ِء ،والـ َّ ِّ
ـق والخ ـ ِ
ـة العربيَّـ ُ
ـت ال ُّل َغـ ُ
ـة بــرأي ال ُّلغويِّـ َ
ـر ،والخطــأ  .وهكــذا باتـ ِ
واالنحـ ِ
ـرب
ـراف ،والكفـ ِ
ن العـ ِ
َ
َ
أَفصــحَ ال ُّلغـ ِ
ـل واملفهــو ِم واالصطــاح .وهــذا مــا أعْ َلنَــ ُه “ال َّزمخــريُّ ”
ـات يف األصـ ِ
ـة العربيَّـ َ
ا َّلــذي عـ َّد ال ُّل َغـ َ
أفصــحَ ال ُّلغـ ِ
ـة َ
ـات ،وبالغتَهــا أتـ َّم البالغاتِوهــو مــا أ َ َّكـدَه “ابـ ُن
ـن أهمِّ يَّـ َ
خلــدون” حينَمــا بـ َّ َ
ـت طبقـ ُ
ـة بالقــول“ :تفاوتَـ ْ
ـة العربيَّـ ِ
ـة ال ُّلغـ ِ
ـات الــكال ِم
ـاوت الدَّاللـ ِ
ـب تفـ ِ
ـة عــى تلــك الكيفيَّــات … فــكان الــكال ُم
ـان العربـ ِّ
ـي بحسـ ِ
يف ال ِّلسـ ِ
ـدت البالغـ ُ
ـي لذلــك أَوج ـ َز وأَق ـ َّل ألفا ً
ـع األَلســن .اِعتمـ ِ
ـة
العربـ ُّ
ظــا وعبــار ًة مــن جميـ ِ
الســحريِّ يف ا ِإلبانـ ِ
ـر الجاهليَّـ ِ
ـة عــى أَصلِهــا ِّ
ـة والتَّوضيــح؛ أل َ َّن
ـرب من ـذُ عـ ِ
عن ـ َد العـ ِ
َ
ـة محكومـ ٌ
ـة العربيَّـ َ
ال ُّلغـ َ
ـاظ .فمعظــ ُم ال ُّلغـ ِ
ـر عنهــا باأللفـ ِ
ـات
ـة بوجــو ِد املعانــي املعـ َّ ِ
مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة ُمحكمة  -العـــدد الرابع  -شــعبان 1443هـ مارس 2022م

84

أ .عبد احلليم إدريس حممد

ـاظ ،أو اهتمَّ ــت باألَلفـ ِ
ـاب األَلفـ ِ
ـاب املعانــي،
ـاظ عــى حسـ ِ
اهتمَّ ــت باملعا ِنــي عــى حسـ ِ
ـة العربيَّـ َ
بي ـ َد أ َ َّن ال ُّلغـ َ
ـبب فصاحتِهــا وبالغتِهــا وأصالتِهــا وغناهــا ،وعبقريَّـ ِ
ـة
ـة ،وبسـ ِ
ال ُّلغويِّــ َ
القــرآن الكريــ ِم
عجــاز ا َّلــذي نجــدُه يف
ن ،اســتطاعت أَن تصــ َل إِىل حــ ِّد ا ِإل
ِ
ِ
ظـ ِم ِّ
ـث النبويَّــة ،ويف ن َ ْ
الشــعر ،وكتابـ ِ
واألَحاديـ ِ
ـي.
ـروع
األدب العربـ ِّ
ـة النَّثـ ِ
ِ
ـع فـ ِ
ـر ،وجميـ ِ
ـة العربيَّـ ُ
ـتفادت البالغـ ُ
ِ
ـة مــن َّ
ر مــن
وقــد اسـ
ـزون الكبــ ِ
ـتقاق ،واملخـ ِ
الســعَ ِة يف االشـ ِ
ـة يف ال ُّلغـ ِ
ـال املرتادفـ ِ
ر املوجــود ِة يف ال ُّلغـ ِ
ـات األُخــرى.
األَســما ِء واألَفعـ ِ
ـة الع َربيَّــة ،وغــ ِ
ـة ل ِإلحاطـ ِ
ـور البالغـ ِ
الســعَ ُة قــد تكــو ُن إِحــدى أَساسـ ِ
وهــذه َّ
ـز
ـة ِبهــذا الكنـ ِ
ـات ظهـ ِ
َ
ـتقاق ،والـ َّ
الســببُ ً
ادف بأســاليبَ بالغيَّـ ٍ
ـر ِ
ـة متنوِّعــة .وهــي َّ
أيضــا يف
الكب ـ ِ
ر مــن االشـ ِ
()1
َّ
ـز عــى دراسـ ِ
ـة ال َّلفـ ِ
ـظ واملعنــى ،وعالقتِهمــا املبــارش ِة بالبالغــة .
التكيـ ِ

ُ
مدرسة ال َّلفظ :

تُعَ ـ ُّد مسـ ُ
ـال الحديــث ،عــى
ـائل عل ـ ِم الجمـ ِ
ـألة عل ـ ِم ال َّلفــظ واملعنــى مــن مسـ ِ
ن فيهــا قبــ َل العــرب .وقــد تحــد َ
َّث األَقدمـ َ
ـغال األَقدمــ َ
ـون عــن
ال َّرغــ ِم مــن انشـ ِ
ُ
ـة املوضوعيَّـ ِ
ر الجماليَّـ ِ
ـي
ـة ا َّلتــي تع ـ ُّد مــن أسـ ِ
ـس الحك ـ ِم عــى العمـ ِ
ـل األدبـ ِّ
املعاي ـ ِ
ـة الفنِّيَّــة .وعليــه ،لــم يغفــ ْل أَرســطو ا ِإلشــار َة إِىل مــا بــ َ
مــن النَّاحيـ ِ
ن األَلفـ ِ
ـاظ
ـلوب يف نظــا ِم الجملـ ِ
ـة ،ويف
ومعانيهــا يف الجمـ ِ
ـل مــن ِصلــة ،ورأى أ َ َّن جمــا َل األُسـ ِ
تــوازي أَجزائِهــا ( ) 2ولقــد عالــجَ الكثـ َ
ـرون موضــو َع ال َّلفـ ِ
ـال
ـظ واملعنــى مــن خـ ِ
ـة والبالغـ ِ
ـف الفصاحـ ِ
تعريـ ِ
ـي مــا
ـة ،والنَّظــم“ .فالــكال ُم الخــايل مــن التَّعقي ـ ِد ال َّلفظـ ِّ
ـن فيــه مــا يخالـ ُ
ـل ،فلــم يكـ ْ
ر
ســل َم نظ ُمــه مــن الخلـ ِ
ـف األَصـ َل مــن تقديـ ٍم أو تأخـ ٍ
ـة ظاهــر ٌة لفظيَّـ ٌ
ـت عليــه قرينـ ٌ
ر ذلــك ،إ ِ َّل وقــد قامَ ـ ْ
ـة أو معنويَّةلكــن
ـار أو غـ ِ
أو إِضمـ ٍ
ثمَّ ـ َ
ـرون نــرُ وا املعنــى (  .) 3وقــد قــا َل ُ
ـة مَ ــن نــرُ وا ال َّلفــ َ
ظ ،وآخـ َ
بعضهــم“ :إ ِ َّن
فصاحــة املتك ِّلــم ،هــي مَ َل َك ٌ
َ
ٍ
بلفــظ
ر عــن املقصــو ِد
ــة ي ُْقتَــ َد ُر بهــا عــى التَّعبــ ِ
ـال مـ َع فصاح ِتــه“ .فالبالغـ ُ
فصيــح” ،وبالغـ ُ
ـة ِص َفـ ٌ
ـة
ـة الــكال ِم مطابقتُــه ملقتــى الحـ ِ
راجعـ ٌ
ـار إِفاد ِتــه املعنــى عن ـ َد َّ
ـة إِىل ال َّلفـ ِ
ـب ،وكث ـرًا مــا يُســمَّ ى ذلــك
ـظ باعتبـ ِ
التكيـ ِ
فصاحـ ً
ـة ً
ـون ا َّلذيـ َ
أيضــا (  ) 4والبالغيُّـ َ
ـن ال َّلفـ ِ
ـظ أَو نــروه لــم يقفــوا
ـن اهتمُّ ــوا بحسـ ِ
دون مراعــا ٍة للمعنــى ا َّلــذي يــد ُّل عليــه ال َّلفــ ُ
عنــ َد حــدو ِد ال َّلفـ ِ
ظ،
ـظ وحــدَه ،مــن ِ
يضــا “ورأَوا أ َ َّن البالغـ َ
ـة املعنــى أ َ ً
بــل أَشــادوا بقيمـ ِ
ـار ،واملعنــى
ـة يف ال َّلفــظ املختـ ِ
َ
ـب ،ومتــى اجتمعــا فقــد اجتمـ َع الحسـ ُن مــن أطرافِ ــه واكتمـ َل الــكال ُم ( َ ) 5
وكان
املنتخـ ِ
ـظ يف كتا ِبــه “الحيــوان” إِذ قــال“ :واملعانــي مطروحـ ٌ
الجاحـ ُ
ظ قــد انحــا َز إِىل ال َّلفـ ِ
ـة يف
ـي ،والبــدويُّ  ،والقــرويُّ  ،وإنَّمــا َّ
ُ
ال َّ
الشــأ ُن يف إقامـ ِ
ـة
ـق
ـي ،والعربـ ُّ
يعرفهــا العجمـ ُّ
طريـ ِ
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ـة ال َّ
ـرج ،وكثــر ِة املــا ِء ويف ِصحَّ ـ ِ
ـظ ،وسـ ِ
ـر ال َّلفـ ِ
ـع ،وجَ ــو َد ِة
ـوزن ،وتخـ ُّ ِ
الـ ِ
ـهولة املخـ ِ
طبـ ِ
ـتم ُل عليــه مــن ألفـ ٍ
ـل بمــا تشـ ِ
َّ
ـاظ
ـي عــى الجمـ ِ
ر األَدبـ ِّ
الســبكوتعتم ُد مــا َّد ُة التَّعبــ ِ
()6
َ
َ
منظومـ ٍ
ـة أو منثــور ٍة يُســتعا ُن بهــا عــى محــاكا ِة األشــيا ِء واألفعــال .
لقــد اهتـ َّم القدمــا ُء “بال َّلفــظ” .وهــذا مــا اعتنــى بــه “أرســطو” ورشحَ ــه حـ َ
ن
ـض َّ
ـول يف الخطابــة .وحــاو َل بعـ ُ
تحـد َ
ـرب مجاراتَه
َّث عــن تنظيـ ِم أَجــزاء القـ ِ
نقــادِ العـ ِ
ـره؛ ولكـ َّ
يف ذلــك ح ـ َ
ن عالجــوا أجنـ َ
ـان
ـاس
األدب العربـ ِّ
ـعره ونثـ ِ
ـي شـ ِ
ِ
ـن عنايتَهــم ببيـ ِ
ـاس كانــت أقــ َّل كثــرًا مــن عنايتِهــم بنقــ ِد الجملـ ِ
ـة
ـال يف هــذه األَجنـ ِ
وجــو ِه الجمـ ِ
ـات املفــرد ِة يف القصيــدة .وهــذا فـ ٌ
ـارق جوهــريٌّ بــ َ
أو األَبيـ ِ
ـي ونقــ ِد
ن النَّقــ ِد العربـ ِّ
ـي ال يكتمـ ُل إ ِ َّل
أرســطو؛ “أل َ َّن أَرســطو ذهــبَ إِىل أ َ َّن الحكـ َم عــى أَجــزا ِء الجنـ ِ
ـس األدبـ ِّ
ـل اإلشــار َة إِىل مــا بـ َ
ـر إِىل طبيعـ ِ
ـي واملوقـ ِ
ن
ـة الجنـ ِ
ـف بعامَّ ــة .ولــم يغفـ ِ
ـس األدبـ ِّ
بالنَّظـ ِ
( )7
األَلفـ ِ
ـلوب يف نظــا ِم الجملــة
ـاظ ومعانيهــا يف الجمـ ِ
ـل مــن ِصلــة ،ورأى جمــا َل األُسـ ِ
ـف أَرســطو طويـ ً
ولــم يقـ ْ
ـا أَمــا َم ال َّلفــظ واملعنــى لريجِّ ــحَ أحدَهمــا عــى اآلخــر .أَمَّ ــا
الن ُّ َّقــا ُد العــربُ فقــد عالجــوا مسـ َ
ـة واملفاضلـ ِ
ـاس املقابلـ ِ
ـة
ـألة ال َّلفــظ واملعنــى عــى أَسـ ِ
بينَهمــا .فمنهــم مــن ن َ َ
ظـ َر إِىل مقوِّمـ ِ
ـي فأَرجَ عَ هــا إِىل املعنــى ،وآخــرون
ـات العمـ ِ
ـل األدبـ ِّ
ـظ واملعنــى ،وأخــرًا ثمَّ ـ َ
أرجعوهــا إِىل ال َّلفــظ ،ومنهــم مــن ســاوى بــ َ
ن ال َّلفـ ِ
ـة مــن
ـاظ مــن جهـ ِ
نظـ َر إِىل األلفـ ِ
ـة داللتِهــا عــى معانيهــا يف نظـ ِم الــكالم“ .والـ َّرأيُ األَخـرُ
أه ـ ُّم اآلرا ِء وأكث ُرهــا أَصالــة ( .) 8
إ ِ َّن انحيــا َز الجاحـ ِ
ـار املعنــى؛ أل َ َّن الــكال َم عن ـدَه
ـظ ل َّلفــظ ،أَل َزمَ ــه انتقــا َد أنصـ ِ
والصياغــة .وقــد القــاه ُ
“قدامَ ــة” يف الفكــر ِة ِ
ِّ
نفســها بقولِــه“ :إ ِ َّن
ـر
يعتمـ ُد عــى التَّصويـ ِ
كالصــورةِ ،فــا ينبغــي الحك ـ ُم عــى ِّ
ـعرِّ ،
املعانــي مــا َّد ُة ِّ
ُّ
ـعر
والشــع ُر فيهــا
الشـ ِ
الشـ ِ
بما َّد ِتــه ،أَي بمعنــاه؛ وإِنَّمــا يحك ـ ُم عليــه بصو َر ِتــه ا َّلتــي تُمث ِّـ ُل ال َّلفــظ (  ) 9وقــد ور َد
ـظ حـ َ
ـع آخـ َر انحيــا ُزه إِىل ال َّلفـ ِ
ن قــا َل“ :وأحسـ ُن
عــن “قدامــة بــن جعفــر” يف موضـ ٍ
ـة َّ
ـوزن ،واشـ ُ
والســجْ عُ ،واتِّسـ ُ
البالغـ ِ
ـتقاق لفـ ٍ
التصي ـعَُّ ،
ـظ مــن
ـاق البنــا ِء ،واعتــدا ُل الـ ِ
)
10
لفــظ (  .وكذلــك تط ـ َّر َق اب ـ ُن خلــدون إِىل هــذه الفكــرةِ“ ،إِذ رأى نتيجـ َ
ـال
ـة االحتفـ ِ
ـاظَّ ،
بالصياغـ ِ
ـة أ َ َّن العــر َة باألَلفـ ِ
ِّ
ـي تَبــ ٌع لهــا(  .) 11وقــد عُ نــي البالغيُّــون
وأن املعانـ َ
ـة ال َّلفظيَّـ ِ
ـان بالحليـ ِ
ـن ال َّلفـ ِ
ـظ ،وجَ ـ ْو َد ِة َّ
ـة املجــا َل
العــربُ بحسـ ِ
الســبك“ .ورأوا يف االفتنـ ِ
َ
َ
َ
األكـرَ للتَّجديـدِ ،إيمانًــا منهــم بــأ َّن األوَّلـ َ
ِ
معظمها،
ـي ،أو أتَــوا عــى
ن اســتغرقوا املعانـ َ
ـة عنهــا ،واسـ ً
يحص ـ ُل املحدَثــون عــى بقايــا تركــت رغبـ ً
ُ
ـتهانة بهــا ،أو لبع ـ ِد
وإِنَّمــا
مطلبهــا( )12ولكـ َّ
ـن أكث ـ َر دعــا ِة ال َّلفـ ِ
ـظ ،وترجيحِ ــه عــى املعنــى ،لــم يُغفِ لــوا املعنــى
إِغفـ ً
ر بالجاحـ ِ
ـازه
ـال .ونجــ ُد أ َ َّن أَبَــا هـ ٍ
ـظ يف انحيـ ِ
ـال العســكريَّ تأَثَّــ َر إِىل حــ ٍّد كبــ ٍ
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ِ
تفضيــل ال َّل ِ
إِىل ال َّل ِ
فــظ عــى املعنــى ،حيــث ور َد يف كتابــه “كتــاب
جهــة
فــظ أَو إِىل
ِ
ـظ ،أ َّنَ
َ
ـل عــى أ َّن مــدا َر البالغـ ِ
ـن ال َّلفـ ِ
ِّ
الصناعتــن” قولُــه“ :ومــن الدَّليـ ِ
ـة عــى تحسـ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
الخ َ
طــبَ ال َّرائعــة ،واألشــعا َر ال َّرائعَ ــة ،مــا عُ م َلــت إلفهــا ِم املعانــي فقــط؛ أل َّن ال ـ َّرديء
مــن األَلفـ ِ
ـاظ يقــو ُم مَ قــا َم الجيِّــد ِة منهــا يف ا ِإلفهــام؛ وإِنَّمــا يَــ ُد ُّل حُ ْســ ُن الــكال ِم،
صنْعَ ِتــه ،و َر ْونَـ ُ
ـق أ َ ِ
وإِحــكا ُم َ
ـل
لفاظــه ،وجَ ـ ْو َد ُة مطالعِ ــه ،وحُ ْسـ ُن مقاطعِ ــه… عــى فضـ ِ
( ) 13
ـاظ َ
ترج ـ ُع إِىل األَلفـ ِ
قائ ِلــه؛ وأَكث ـ ُر هــذه األَوصـ ِ
دون املعانــي
ـاف ِ
اهتمامــه بال َّلفــظ؛ فيقــول“ :إ ِ َّن املزيَّـ َ
ِ
ـة ال
ـال
ـوه يف مجـ ِ
أَمَّ ــا “ال ُّرمَّ انـ ُّ
ـي” فــأَدىل بدلـ ِ
ـظ ،والبالغـ ُ
تكمـ ُن يف املعنــى ،ولكـ ْ
ـن يف صــور ِة ال َّلفـ ِ
ـة ليســت يف إِفهــا ِم املعنــى؛ ألَن َّـ ُه قــد
ـان :أَحدُهمــا بليـ ٌ
ـي يف أهمِّ يَّـ ِ
ـة
ـغ ،واآلخ ـ ُر عيٌّوهــذا التَّربي ـ ُر لل ُّرمَّ انـ ِّ
يفه ـ ُم املعنــى متك ِّلمـ ِ
ـظ يؤ ِّكــ ُد أ َ َّن ال َّلفــ َ
ظ هــو األَصــ ُل وهــو ا َّلــذي يمهِّ ــد للمعانــي املتعــدِّد ِة للفـ ٍ
ال َّلفـ ِ
ـظ
() 14
ِّ
واح ـدٍ ،وفـ َ
ـق ثقافـ ِ
املتلقــي لألَلفــاظ
ـة ومســتوى

الجرجاني:
القاهر
نظري َُّة النَّظ ِم عن َد عب ِد
ِّ
ِ

ِ
دالالت األَلفـ ِ
ِ
باختالف
ـاظ ،واختالفِ هــا
ـرح
لقــد اهتـ َّم عبـ ُد القاهــر الجرجانـ ُّ
ـي بـ ِ
ـب موقعِ هــا يف الجملـ ِ
مواقعِ هــا يف الجُ مــل .والنَّظـ ُم ال يظهـ ُر يف الكلمـ ِ
ـة ،وبهــذا
ـة إ ِ َّل بحسـ ِ
ـمها“ .وكذلــك الجملـ ُ
الصــور ُة ا َّلتــي يهـ ُ
ـة ال يب ـ ُ
ـدف األَديــب إِىل رسـ ِ
ـع تتأث َّ ـ ُر ُّ
ن
املوقـ ِ
ـدف إِليــه هــذه الجملـ ُ
نظمهــا إ ِ َّل إِذا َ
بدورهــا م ـ َع جاراتِهــا ومــا تهـ ُ
حُ ْس ـ ُن ِ
ـة
ائتلفــت
ِ
َ
ـل صــور ٌة أدبيَّـ ٌ
مــن معنــى ،ليتأ َّلـ َ
دون هــذا ال
ـوع الجمـ ِ
ـة كاملةومــن ِ
ـف مــن مجمـ ِ
يكــو ُن الــكال ُم جيِّـدًا يف ِ
ـي أ َ َّن النَّظـ َم هــو مــدا ُر الحســن،
نظمــه(  .) 15وقــد عـ َّد الجرجانـ ُّ
ـظ يف ذا ِتــه منفــردًا؛ إِنَّمــا صياغـ ُ
“متميّ ـ ٌز عــن املعنــى يف ذا ِتــه مج ـ َّردًا ،وعــن ال َّلفـ ِ
ـة
ظ مــن حيـ ُ
الصــور ِة املرادةفاألَلفــا ُ
ـث هــي أَلفــا ٌ
ـل متــآزر ٍة عــى جــا ِء ُّ
ظ
الــكال ِم يف جمـ ٍ
َ
ُ
ال يتص ـ َّو ُر حس ـنُها إ ِ َّل يف خلوِّهــا مــن الغرابـ ِ
ـتعارات
ـر يف النُّطــق .أمَّ ــا االسـ
ـة ،والتَّنافـ ِ
ـنات البديعيَّـ ُ
واملحسـ ُ
ـة فمَ ــ َع جريانِهــا يف األَلفـ ِ
ِّ
ـاظ ،ال يظهــ ُر حســنُها إ ِ َّل إِذا
واملجــا ُز
)
16
(
الصياغـ ِ
ـة والتَّصويــر .وهكــذا تصــ ُل إِىل تأليـ ِ
ـال يف ِّ
ـف
راعينــا فيهــا وجــو َه الجمـ ِ
الصــور ِة األدبيَّــة يف “معانــي النَّظــم” .وقــد ترج ـ ُع أهمِّ يَّـ ُ
ـة االس ـتِعار ِة إِىل ال َّلفـ ِ
ُّ
ـظ مــن
ـة ال قيمـ َ
حيـ ُ
ـازَ ،
دون نظــ ِم الــكالم .ويف هــذه الحالـ ِ
ـة لهــا إ ِ َّل يف
ـث داللتُــه عــى املجـ ِ
ـن النَّظـ َم غالبًــا مــا يضيـ ُ
الصياغــة .ولكـ َّ
ـن موقعِ هــا مــن الجملـ ِ
ـة يف ِّ
ـف إِىل جمالِها،
حسـ ِ
ـة ا ِإلحــكام .وأخـرًا يمكـ ُن القــو ُل إِن صياغـ َ
إِذا كانــت بالغـ َ
ـة النَّظـ ِم هــي ا َّلتــي تؤثِّــر
الصــورة األَدبيَّـ ِ
ـظ يف النَّظــم لتأليـ ِ
ـة .وإِنَّمــا يُعْ نَــى بال َّلفـ ِ
ـف أجــزا ِء هــذه ُّ
يف ُّ
الصــور ِة
َ
ا َّلتــي ال تكتمــ ُل إ ِ َّل َّ
بدقـ ِ
ـة ُّ
ـار األلفــاظ ،ووضعِ هــا يف
ـع يف ذلــك النَّظــ ِم ،وباختيـ ِ
الصنـ ِ
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ـف إِىل مفهــو ِم النَّظـ ِم ا َّلــذي سـ َ
ـي لــم ي ُِضـ ْ
مواضعهــا املالئِمـ ِ
ِ
ـبقه
ـة يف الجمــل .والجرجانـ ُّ
إليــه النُّحــاة شــيئًا جدي ـدًا؛ بــل جع ـ َل مــن هــذا املفهــو ِم إطــا ًرا عامًّ ــا تــدو ُر حو َلــه
ـة ك ُّلهــا بأبوا ِبهــا وفصولِهــا .فالبالغـ ُ
البالغـ ُ
ـة عنــدَه أَو ًَّل وأخــرًا هــي النَّظــمُ ،ســوا ٌء
أكان هــذا النَّظــ ُم حافـ ً
َ
ـن الــكال ِم أو
ـا باملجـ ِ
ـاز أَم ال .وذلــك ال يكــو ُن ســببًا يف حسـ ِ
ـاف ِ
ـب الــكال ِم وائتـ ِ
بعضــه مـ َع
ـح إِىل النَّظــم ،وتركيـ ِ
قبحِ ــه ،إِنَّمــا مَ ـ َر ُّد الحسـ ِ
ـن أو القبـ ِ
( ) 17
ـي بقولِــه“ :النَّظ ـ ُم يف ِّ
توخــي معانــي النَّحْ ــو .
بعــض .وهــذا مــا أ َ َّك ـدَه الجرجانـ ُّ

ُ
مدرسة املعنى:

ـات رمــو ًزا للمعانيوجمــا ُل الكلمـ ِ
عــ َّد أَرســطو الكلمـ ِ
ـات وقبحُ هــا ينشــأ ُ عــن
جرســها أو معناهــا .ومــا الكلمـ ُ
ٌ
دالالت عــى املعنــى .فمــن الكلمـ ِ
ِ
ـات مــا هــي
ـات إ ِ َّل
ـف الـ َّ
ـات أُخــرى ،وألصـ ُ
أصـ ُ
ـق باملعنــى ،أو أكثــ ُر تمثيـ ً
ـيء مــن كلمـ ٍ
ـدق يف وصـ ِ
ـا
لــه أمــا َم العيونوقــا َل أَرســطو“ :يمكـ ُن أن نعـ َّد كلمـ ً
ـة أجمـ َل مــن األُخــرى ،أو أقبــحَ
ـال ،أو معنــى ُ
ـان
ـان معنــى الجمـ ِ
منهــا؛ إِذ إ ِ َّن الكلمتـ ِ
ـح ،ولكنَّهمــا ال تؤدِّيـ ِ
ـن تؤدِّيـ ِ
القبـ ِ
َ
ـال أو القبــح ،حتَّــى لــو اقتــرَت عــى مجـ َّردِ هــذا املعنــى؛ فـ َّ
ـإن
مجـ َّر َد معنــى الجمـ ِ
ـون جميلـ ً
ـاز يجــبُ أَن تكـ َ
ـة واحــدة .فكلمـ ُ
ـن ال تؤدِّيا ِنــه أبـدًا بدرجـ ٍ
ـة يف
الكلمتـ ِ
ـات املجـ ِ
( ) 18
ُ
ذن ،ويف َ
حاسـ ٍ
ـن ،وك ِّل َّ
ـة مــن الحـ ِّ
ـواس األخــرى
الفه ـ ِم ،ويف العـ ِ
األ ُ ِ
ـظ واملعنــىَ ،
ـرب حــو َل مسـ ِ
ـألة ال َّلفـ ِ
كان طبيعيًّــا ،ومنهــم
إ ِ َّن انقســا َم ن ُ َّقــادِ العـ ِ
مــن نظــ َر إِىل مقوِّمـ ِ
ـي فأَرجعَ ــه إِىل املعنــى .ويبــدو أ َ َّن “أَبــا عمــر
ـات العمـ ِ
ـل األَدبـ ِّ
َّ
ـيباني” ،يف مــا رواه الجاحــظ“ .كان ال يحفـ ُل إ ِ َّل باملعنــى .فمتــى كان املعنــى ً
رائقــا
الشـ َّ
ـي” أ َ َّن
حسـنًا ،ظـ َّل كذلــك يف أيَّــة عبــار ٍة وضـ َع فيهــا وقــد اعتــر “الخطيــبُ القزوينـ ُّ
ـة والبالغـ َ
ـار إِفادتِــه املعنــى وأ َ َّن الفصاحـ َ
ـة راجعـ ٌ
ـة صنعـ ٌ
البالغـ َ
ـة إِىل ال َّلفـ ِ
ـة
ـظ باعتبـ ِ
ـاف راجعـ ٌ
وســائ َر مــا يجــري يف طريقِ همــا أوصـ ٌ
ـة إِىل املعانــي ،وإِىل مــا يُــ َد ُّل عليــه
ـاظ َ
ـاظ ِ
دون األَلفـ ِ
باألَلفـ ِ
نفســهاوك ُّل مــا يحــر ُز بــه عــن الخطــأ هــو عل ـ ُم املعانــي.
وك ُّل مــا يحــر ُز بــه عــن التَّعقيــ ِد املعنــويِّ هــو علــ ُم البيانوأَكثــ ُر ا َّلذيــن َّ
تعصبــوا
للمعنــى ،هــو “ابــن جنِّــي” يف كتا ِبــه “الخصائــص” حيـ ُ
ـث قــا َل“ :إ ِ َّن العــربَ كمــا
ظ أَحكامَ هــاِّ ،
ُ
لفاظهــاَ ،فتُصقلُهــا ،وتهذِّبُهــا ،وتالحـ ُ
وبالخ َ
تُعْ نَــى بأ َ ِ
ـب
ـعر تــا َر ًة،
بالشـ ِ
طـ ِ
ـي أَقــوى عندَهــا ،وأكــر ُم عليهــا ،وأ َ َ
ِ
نفوســها…
فخــ ُم قــد ًرا يف
أُخــرى… فــ ِإ َّن املعانـ َ
ـن أ َ َّن العنايـ َ
ـت العــربَ قــد أَصلحــوا أَلفا َ
وحســنوها فــا تَ َريَـ َّ
ف ـ ِإذا رأَيـ َ
َّ
ـة إِذ ذاك
ظهــا
ـاظ ،بــل هــي عندَهــم خدمـ ٌ
ٌ
إِنَّمــا هــي باألَلفـ ِ
وترشيف
ـة منهــم للمعانــي ،وتنويـ ٌه بهــا،
منهاوهــذه هــي وجهـ ُ
ـر ا َّلتــي تقــو ُل :إ ِ َّن األَلفــا َ
ظ تخــد ُم املعانــي ا َّلتــي تحملُها.
ـة النَّظـ ِ
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والشــأ ُن ك ُّل َّ
وأرفــ ُع شــأنًاَّ ،
واملعانــي أَكــر ُم قــد ًراَ ،
ـأن للمعانــي .كذلــك فعــل
الشـ ِ
َّ
“الشيـ ُ
ـف ال ـ َّريض” ا َّلــذي انحــا َز إِىل املعانــي ،بقولِــه“ :إِن األَلفــا َ
ظ خــد ٌم للمعانــي؛
ِ
ـي” مــ َع
ـن
ـق معاطفِ هاوقــد اتفــق “املرزوقـ ُّ
ألَنَّهــا تعمــ ُل يف تحسـ ِ
معارضهــا ،وتنميـ ِ
َّ
الشــع َر عمليَّـ َ
“الشيــف ال ـ َّريض” عندمــا “اعتــر ِّ
ـز
ـراغ للمعنــى يف وعا ِئــه الجاهـ ِ
ـة إِفـ ٍ
لكــي يتــ َّم لهمــا التَّناســبُ واالئتـ ُ
ـاف؛ ومتــى توافقــا ،وتعانقــا ملــ َع نــو ُر البالغـ ِ
ـة،
( ) 19
ـر وش ـيُها ،وتجـ َّ
وأَمط ـ َر ُ
ـى البيــا ُن ،وســط َع ُ
البهــان.
روضهــا ،ونُـ ِ َ
وقــد ذهــب إىل نفــس املذهــب “اآلمــدي” ،إِذ يذكــ ُر مــن امتدَحــوا أبــا تمَّ ــا ٍم
فقالــوا“ :إِن اهتمامَ ــه بمعانيــه َ
لفاظـ ِ
اهتمامــه بتقويــم أ َ ِ
ِ
ـه ،عــى كثــر ِة
كان أَكث ـ َر مــن
غرامــه بال ِّ
ِ
ـس ،واملماثلــة
ـاق ،والتَّجنيـ ِ
طبـ ِ
َ
َ
ـار املعنــى ،فالــكال ُم بالنسـ ِ
ـبة إِليــه هــو
وقــد كان “اآلمــديُّ مــن أشــ ِّد أنصـ ِ
ُ ( ) 20
املعنــى ،واملزيَّــة

ُ
ُ
ائتالف ال َّل ِ
فظ واملعنى:
مدرسة النَّظم:

لقــد أَطلـ َ
ـاف ال َّلفـ ِ
ـي” عــى ائتـ ِ
ـظ واملعنــى ،مصط َلــح النَّظـ ِم حيــث
ـق “الجرجانـ ُّ
ـو يف مــا بـ َ
ـراض ا َّلتــي
ـب األَغـ ِ
يقــو ُل“ :النَّظــم تآخــي معانــي النَّحْ ـ ِ
ن الكلـ ِم عــى حسـ ِ
يُصـ ُ
ـاغ لهــا الــكال ُم ( )21وكثـ َ
ـرون هــم العلمــاءُ ،والن ُّ َّقــا ُد ا َّلذيــن لــم يميلــوا إِىل الــرأي
ـح ال َّلفـ ِ
ـظ وح ـدَه ،أَو املعنــى وح ـدَه ،بــل ذهبــوا إِىل التَّســوية بينَهمــا.
القائـ ِ
ـل برتجيـ ِ
َ
فال َّلفـ ُ
ـي
دون اآلخــر .فالعمـ ُل األدبـ ُّ
ظ واملعنــى وحــد ٌة ال تتجـ َّزأ ،وال يقــو ُم أحدُهمــا مــن ِ
ـي ،وال يكــو ُن عمـ ً
ص ْلنَــا املعنــى عــن ال َّلفــظ؛ أل َ َّن ذلــك بمنزلـ ِ
ـا فنِّيًّــا إِذا َف َ
ـة
كائ ـ ٌن حـ ٌّ
)
22
(
وح عــن الجســد .وممَّ ــن يس ـوِّي ب ـ َ
ن ال َّلفـ ِ
ـظ واملعنــى “اب ـ ُن ُقتيبَــة”،
فصـ ِ
ـل ال ـ ُّر ِ
فخـرُ ِّ
ـن لف ُ
الشــعر عنـدَه مــا حَ ُسـ َ
ظــه ،وجــا َد معنــاه؛ فـ ِإذا قــرَ ال َّلفــظ عــن املعنى،
أو حــا ال َّلفـ ُ
ظ ،ولــم يكــن وراءَه طائـ ٌل ،كان الــكال ُم معيبًاثـ َّم يعتـرُ “ابــن قتيبــة” أ َ َّن
عالقـ َ
ـظ باملعنــى كعالقـ ِ
ـة ال َّلفـ ِ
ـال قولِــه“ :وللــكال ِم جس ـ ٌد
وح بالجس ـ ِد مــن خـ ِ
ـة ال ـ ُّر ِ
() 23
وروحٌ  ،فجس ـدُه النُّطـ ُ
ـق (أي ال َّلفــظ) وروحُ ــه معنــاه
ـي ،فقــد أَبــدى انزعاجَ ــه ممَّ ــن قـدَّروا ال َّلفـ َ
ظ وقدَّموه
ـر الجرجانـ ُّ
أَمَّ ــا عبـ ُد القاهـ ِ
ـاب األَلفـ ِ
ـاظ .بــل املعـ ِّو ُل
عــى املعنــى .وكذلــك ِممَّ ــن أَمَ ــروا بميــز ِة املعانــي عــى حسـ ِ
ـة الن َّ ِ
والصياغــة .وكان يــرى خطـ ًرا مــن النَّاحيـ ِ
ِّ
قدية
ـلوب
عنـدَه هــو عــى النَّظـ ِم واألُسـ ِ
ـن قتيبـ َ
عــى ا َّلذيــن انحــازوا إِىل أيٍّ مــن ال َّلفـ ِ
ـة ،وابــن طباطبــا ،وابــن
ـظ أَو املعنــى “كابـ ِ
ريهــم ،بحيــث إ ِ َّن االنحيــا َز ل َّلفـ ِ
ـل
ـظ أَو للمعنــى يــؤدِّي إِىل قتـ ِ
رشــيق ،والقريوانـ ِّ
ـي وغ ِ
الفكــر .وهــو القائــل“ :ال يكــون الــكال ُم يسـ ُّ
ـة حتَّــى يسـ َ
ـتحق اسـ َم البالغـ ِ
ـابق معنــا ُه
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ظــه معنــاه ،وال يكــو ُن لف ُ
ظــه ،ولف ُ
لف َ
ظــه أ َ ْس ـب ََق إِىل ســمعِ َك مــن معنــا ُه إِىل قل ِبكوقــد
ـرآن ال يتص ـ َّو ُر أن يكـ َ
ـون
أَبــدى الجرجانـ ُّ
ـي رأيًــا متقدِّمً ــا عندمــا قــال :إ ِ َّن إِعجــا َز القـ ِ
ـظ مــن حيـ ُ
ـث هــو صـ ٌ
ـاظ منفــرد ًة… فــا جمــا َل إِذن يف ال َّلفـ ِ
يف األَلفـ ِ
ـوت مســمو ٌع،
وحـ ٌ
ـق ،وإِنَّمــا يكــو ُن ذلــك ملــا بـ َ
ـاق
ن معانــي األَلفــاظ مــن االتِّسـ ِ
ـروف تتــواىل يف النُّطـ ِ
( )24
العجيــب
ـة ثنائيَّـ ُ
فالبالغـ ُ
ً
ـال النَّظــ ِم؛ “ألَنَّهــا تقــو ُم عــى
ـن
وخصوصــا يف مجـ ِ
ـة التَّكويـ ِ
ـاليب األُدبــا ِء ،وبهمــا يتماي ُز
عنــرَي املعنــى واملبنــى؛ ومــن تآلفِ همــا نحصـ ُل عــى أَسـ ِ
ُّ
الشــعراءُ ،والنَّاق ـ ُد َ
الف ـذُّ مــن عـ َ
ـي ال َّرفيــع ( .) 25
ـرف َّ
ر الفنِّـ ِّ
رس التَّعب ـ ِ

تعريف بكتاب الهداية إيل الطريق املستقيم :

كتــاب الهدايــة إىل الطريــق املســتقيم كتــاب عـ ّ
ـر فيــه مؤلفــه الشــيخ عــي
بيتــاى تعبــرا ً واضح ـا ً ملــا يحتاجــه املؤمــن يف مســرة حياتــه إرشــادا ً وتوجيه ـا ً يف
أمــور الديــن والدنيــا والكتــاب يف حــد ذاتــه عصــارة تجربــة روحيــة ودعــوة رصيحــة
إلنقــاذ املؤمنــن واملؤمنــات مــن الجهــا والعبوديــة .ويعتــر كتــاب الهدايــة إيل الطريــق
املســتقيم تجديــد يف أســلوب الدعــوة بالعــودة إيل كتــاب اللــه وســنة رســوله  بالتــي
( 26
هــي أحســن والواقــع أن الكتــاب صــورة صادقــة لدعــوة كتــب اللــه لهــا النجــاح .
) والكتــاب يــرآى للناظــر أنــه صغــر يف مبنــاه والواقــع أنــه كبــر يف معنــاه عظيــم يف
أســلوبه ســهل يف عباراتــه (  ) 27وقــد جــاء الكتــاب تحــت عناويــن غايــة يف األهميــة يف
أمــور الديــن والدنيــا حيــث تنــاول بدايــة الدعــوة وعمومهــا وخصــص بابـا ً للحديــث
عــن معرفــة اللــه والتــوكل عليه ثــم وصــف الكتــاب رحلـ ً
ـة للشــيخ إيل إرتريا يف ســبيل
الدعــوة  ،واشــتمل الكتــاب كذلــك عــى عــدد مــن الوصايــا منهــا وصيــة التقــوى ،
والدعــوة إيل اإلتحــاد وعــدم التنافــر ووصيــة الطرائــق ونصيحــة يف الهديــة ومجموعــة
أخــرى مــن الوصايــا كمــا أفــرد صاحــب الكتــاب بابــا ً كامــاً لرســالة الرتبيــة
والتعليــم وأخــر يف األخــاق ومــا حصــل لكاتــب الكتــاب مــن مشــاهدات وتســخري
وعمــل صالــح وقصــة تواجــده باملنفــى وبعض ـا ً مــن أقوالــه ومزايــاه وكراماتــه.

تعريف بمؤلف الكتاب :

هــو الشــيخ عــى بيتــاى ولــد مــن أبويــن كريمــن عــام  1930م يف يــوم
األربعــاء  21ســبتمرب يف منطقــة همشــكوريب بمديريــة كســا وتــوىف أبــوه بعــد أن
بلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات وقــد كان أهلــه عربـا ً رحـاً وملــا بلــغ السادســة مــن
عمــره صــار يــرى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وكانــت الريــا مســتمرة لي ـاً
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ونهــارا ً وملــا بلــغ الســابعة عــر مــن عمــره دخــل يف غيبوبــة لــم يفــق منهــا إال
بعــد ثــاث ســنوات بعدهــا رأى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم منامـا ً فــوق الجبــل
الــذي لجهــة القبلــة ملســجد همشــكوريب وقــال لــه  :أمتــي أمتــي ورددهــا ســبع
مــرات أمنــوا حارضهــم ونســوا آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إيل اللــه واقــرأوا القــرآن
وأمســكو التهليــل وعـ ّ
ـن يل مــكان املســجد بالوقــوف فيــه وقــال لــه  :أعطيتــك إرشــاد
القــرآن فدخلــت خشــية اللــه يف قلــوب النــاس .وملــا ظهــرت مقاومــة اإلســتعمارقالوا
أن الرجــل مُدعــي النبــوة وكان ذلــك عــام  1954فأخــذوه للتحقيــق ووضع يف الســجن
() 28
ثــم الزنزانــة ثــم املنفــى مــن عــام  1954ـــــ 1960
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كتــاب الهدايــة إيل الطريــق املســتقيم كتبــه كاتبــه بلغــة بســيطة تفهمهــا
الخاصــة والعامــة وذلــك ألن الكتــاب يف الدعــوة واإلرشــاد وجــب أن يكــون بهــذه
اللغــة فاأللفــاظ التــي أختارهــا الشــيخ يف كتابــه ألفــاظ غايــة يف الســهولة والبســاطة
تصلــح لكــي نخاطــب بهــا الخاصــة والعامــة وهــي ألفــاظ خاليــة مــن الغريــب فــكل
الكلمــات التــي اســتخدمها الشــيخ يف هــذا الكتــاب كلمــات مألوفــة تــؤدي غرضــا ً
مهمــا ً وكأنمــا الكلمــات كانــت تقــف بشــخوصها بــن يديــه فيختــار منهــا مــا
يناســب املعنــى الــذي يرمــي إليــه .
فلــو أننــا ألقينــا نظــرة عــى رســالته يف الرتبيــة والتعليــم عــى ســبيل املثــال
ال الحــر نجــده يقــول (:وعــن التعليــم فقــد كان املواطنــون يأنفــون منــه رغــم
أن الواقــع أثبــت جــدواه وإن تركــه مــن أكــر الفدائــح فدعونــا إيل التعليــم جنبــا ً
إيل جنــب مــع نــار القــرآن وقــد رأينــا أن يتعلــم البنــون والبنــات عــى حــد ســواء
وشــتان مــا بــن متعلمــة وجاهلــة ال يســتوي األعمــى والبصــر إذ الجاهلــة تــرى
العيــب رشفــا ً وتضيــع رشفهــا ورشف قومهــا مــن أجــل لقمــة عيــش وال تربــي
أطفالهــا تربيــة دينيــة ســليمة وال تســتحي إال مــن أوليائهــا وال تتعفــف وال تخــاف
حســاب اآلخــرة ( .)29
بهــذه العبــارات املوجــزة املتأثــرة بألفــاظ القــرأن الكريــم شــجع الشــيخ عــي
بيتــاي عــى التعليــم للجنســن والعبــارات مــع أنهــا موجــزة تحمــل تشــديدا ً أكــر
عــى رضورة تعليــم البنــت ملعرفتــه باملجتمــع الــذي عــاش فيــه إال أنهــا تحمــل معاني
كثــرة أفــا نــرى يف وصفــه للمــرأة الجاهلــة أو للجاهــل عموم ـا ً ذك ـ ًر كان أم أنثــى
ومقارنتــه باملتعلــم مأخــوذا ً مــن قولــه جـ ّل وعــا ُ :
(قـ ْل َل أ َ ُقــو ُل َل ُكـ ْم عِ ن ْـدِي َخ َزا ِئـ ُن
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ال َّلـ ِ
ـه و ََل أَعْ َل ـ ُم ا ْل َغيْــبَ و ََل أ َ ُقــو ُل َل ُك ـ ْم إِنِّــي مَ َل ـ ٌك إ ِ ْن أَتَّ ِب ـ ُع إ ِ َّل مَ ــا يُوحَ ــى إ ِ َل َّ ُق ـ ْل َه ـ ْل
َ
ي َْس ـتَ ِوي ْالَعْ مَ ــى وَا ْلب َِص ـرُ أ َفـ َ
ـا تَتَ َف َّك ـ ُر َ
ون --األنعــام اآليــة 50
فالشــيخ لكونــه داعيــة جــل معانيــه إن لــم يكــن كلهــا مأخــوذة مــن كتــاب
اللــه وســنة نبيــه  .ويقــول يف موضــع آخــر يف الكتــاب  ( :إن لســاني يحــاول أن
يفلــت منــي وأن يجــرح قلــوب األمــة وجــرح القلــب ال يــرأ أحذركــم منهــا ومــا
رأيــت يف حياتــي عــدوا ً أكــر منهــا ()30فبهــذه العبــارات املوجــزة قصــد الشــيخ
معنــى أن فقــدان الــورع يف القــول وإطــاق اللســان والبليــة بالعجلــة ســبب الهــاك
ومظنــة العطــب  ،والعاقــل يــدرك أن مــا قيــل ال يــرد فكيــف وقــد قيــل ؟وأمــا مــا لــم
يقلــه املــرء فهــو مخــر بــن امســاكه واطالقــه .ومجمــل القــول أن كتــاب الهدايــة
إيل الطريــق املســتقيم متأثــر بألفــاظ وأســاليب القــرآن الكريــم ومعانيــه مســتوحاة
مــن معانــي القــرأن وأن كاتــب الكتــاب الشــيخ العــارف باللــه كان عــى درجــة مــن
اللســن والفصاحــة مكنتــه مــن أداء رســالته التــي أراد أن يرســلها عــى الوجــه األكمــل
كمــا أن الكتــاب يســهل فهمــه وذلــك لســهولة األلفــاظ التــي إختارهــا الشــيخ ألداء
رســالته فــكل األلفــاظ التــي اختارهــا الشــيخ خاليــة مــن تنافــر الحــروف والغرابــة
وجاريــة عــى امليــزان الــريف وهــذه الثالث هــي رشوط فصاحــة الكلمــة ثم أن الشــيخ
ركــب مــن هــذه الكلمــات جمـاً توافــرت فيهــا رشوط فصاحــة الــكالم ممــا مكنــه عىل
أداء رســالته عــى أكمــل وجــه والــذي أعانــه عــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكريــم ألن
املقــوم األول للســان هــو القــرآن  .والواضــح مــن منهــج الشــيخ يف كتابــه أنــه ســلك
طريقـا ً كالــذي ســلكه عبــد القاهــر الجرجانــي يف دالئــل األعجــاز فألــف بــن ألفاظــه
ومعانيــه ولــم يهتــم باللفــظ دون املعنــى وال املعنــى دون اللفــظ والــذي أســعفه عــى
ذلــك بديهتــه الحــارضة ومعرفتــه بالقــرأن الكريــم وأحاديــث التبــي صــى اللــه عليــه
وســلم  .وألن أغلــب موضوعــات الكتــاب إن لــم يكــن كلهــا يف الدعــوة إيل اللــه والوعــظ
واإلرشــاد وارتبطــت هــذه املوضوعــات بمعرفــة الشــيخ وتفقهــه يف األمــور الدينيــة
فــكان النتــاج هــذا التآلــف بــن األلفــاظ واملعانــي وذلــك ألن كل حــرف يختـ ّ
ـص
بمعنــی مــن املعانــي دون غــره وهومــن ارسار اللغــة العربيــة التــي ق ـ ّل مــن تَنَبَّ ـ َه
لهــا .واملعلــوم أن للحــرف يف اللغــة العربيــة ايحــا ًء خاص ـاً ،فهــوان لــم يكــن يــدل
داللــة قاطعــة علــی املعنــی ،يــد ّل داللــة اتّجــاه وايحــاء ،ويثــر يف النفــس جــوّا ً يهيیء
لقبــول املعنــی ،ويوجــه اليــه ويوحــي بــه وهــذه املعانــي تتبــادر إيل الذهــن ونحــن
نقــرأ كتــاب الهدايــة إيل الطريــق املســتقيم ومــا أوردتــه مــن أمثلــة هــو نــذر مــن
فيــض ولــو أخــذت يف النقــل لتهــت مــن وســع هــذا امليــدان .
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الخاتمة:

الحمــد للــه الــذي بنعمــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام عــى أرشف خلــق
اللــه أجمعــن ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد فهــذه دراســة عــن
األلفــاظ واملعانــي يف كتــاب الهدايــة إيل الطريــق املســتقيم للشــيخ عــي بيتــاي ،بــدأت
الدراســة عــن الحديــث يف قضيــة اللفــظ واملعنــى عنــد علمــاء اللغــة العربيــة ،خاصــة
نظريــة اللفــظ ونظريــة املعنــى ،ومــن ثــم تحدثــت الدراســة عــن نظريــة النظــم عنــد
العلــم الغــوي الكبــر عبــد القاهــر الجرجانــي ،وتــم تطبيــق هــذه النظريــة عــى
نمــاذج مــن كتــاب الهدايــة للطريــق املســتقيم للشــيخ عــي بيتــاي ،حيــث وقفــت عــى
كتــاب الشــيخ عــي بيتــاي وعرفــت بــه ،ومــن ثــم بينــت منهــج الشــيخ عــي بيتــاي
يف كتابــه هــذا مــن حيــث األلفــاظ واملعانــي ،وذلــك بعــد جمــع املــادة التــي تحدثــت
عــن القضيــة مــن املراجــع ،ومــن ثــم تحليــل النمــاذج املختــارة مــن كتــاب الهدايــة
للطــرق املســتقيم وفــق املــادة التــي جمعــت.
وال أدعــي لبحثــى هــذا الكمــال ولكنــه مجــرد محاولــة ملعرفــة منهــج الشــيخ
مــن خــال اســتخدامه لاللفــاظ ومدلوالتهــا مــن خــال كتابــه الهديــة أىل الطريــق
املســتقيم واللــه مــن وراء القصــد وهــو يهــدي الســبيل .

النتائج :
−
−
−
−
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توصلت الدراسة لعدد من النتائج وهي:

−أن قضيــة اللفــظ واملعنــى واملدلــول اللغــوي مــن القضايــا التــي شــغلت
العلمــاء زمنـا ً طويــا ودرســوها باســتفاضة وقعــدوا لهــا النظريات .
َ
−عالــجَ
الكثــرون ن العلمــاء موضــو َع ال َّل ِ
خــال
فــظ واملعنــى مــن
ِ
ـة والبالغـ ِ
ـف الفصاحـ ِ
تعريـ ِ
ـة ،والنَّظم،وهــذا مــا حــاول الباحــث تطبيقــه
عــى كتــاب الهدايــة للطريــق املســتقيم.
−أن منهــج الشــيخ عــي بيتــاي مــن حيــث األلفــاظ واملعانــي يشــابه أيل
حــد بعيــد منهــج عبــد القاهــر الجرجانــي يف دالئــل اإلعجــاز .
ّ −
عبكتــاب الهدايــة تعبــرا ً واضحــا ً ملــا يحتاجــه املؤمــن يف مســرة
حياتــه إرشــادا ً وتوجيهـا ً يف أمــور الديــن والدنيــا والكتــاب يف حــد ذاتــه
عصــارة تجربــة روحيــة ودعــوة رصيحــة إلنقــاذ املؤمنــن واملؤمنــات
مــن الجهــا والعبوديــة.
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−

−

−

−

−يعتــر كتــاب الهدايــة إيل الطريــق املســتقيم تجديــد يف أســلوب الدعــوة
بالعــودة إيل كتــاب اللــه وســنة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم بالتــي
هــي أحســن والواقــع أن الكتــاب صــورة صادقــة لدعــوة كتــب اللــه
لهــا النجــاح .
−أن كتــاب الهدايــة إيل الطريــق املســتقيم كتبــه كاتبــه بلغــة بســيطة
أختارهــا الشــيخ لكــي يخاطــب بهــا الخاصــة والعامــة وهــي ألفــاظ
خاليــة مــن الغريــب فــكل الكلمــات التــي اســتخدمها الشــيخ يف هــذا
الكتــاب كلمــات مألوفــة تــؤدي غرض ـا ً مهم ـا ً وكأنمــا الكلمــات كانــت
تقــف بشــخوصها بــن يديــه فيختــار منهــا مــا يناســب املعنــى الــذي
يرمــي إليــه .
−أن كتــاب الهدايــة إيل الطريــق املســتقيم متأثــر بألفــاظ وأســاليب القرآن
الكريــم ومعانيــه مســتوحاة مــن معانــي القــرأن كمــا أن الكتاب يســهل
فهمــه وذلــك لســهولة األلفــاظ التــي إختارهــا الشــيخ ألداء رســالته
فــكل األلفــاظ التــي اختارهــا الشــيخ خاليــة مــن تنافــر الحــروف
والغرابــة وجاريــة عــى امليــزان الــريف وهــذه الثــاث هــي رشوط
فصاحــة الكلمــة ثــم أن الشــيخ ركــب مــن هــذه الكلمــات جمـاً توافرت
فيهــا رشوط فصاحــة الــكالم ممــا مكنــه عــى أداء رســالته عــى أكمــل
وجــه والــذي أعانــه عــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكريــم ألن املقــوم األول
للســان هــو القــرآن .
−الواضــح مــن منهــج الشــيخ يف كتابــه أنــه ســلك طريقـا ً كالــذي ســلكه
عبــد القاهــر الجرجانــي يف دالئــل األعجــاز فألــف بــن ألفاظــه ومعانيه
ولــم يهتــم باللفــظ دون املعنــى وال املعنــى دون اللفــظ والــذي أســعفه
عــى ذلــك بديهتــه الحــارضة ومعرفتــه بالقــرأن الكريــم وأحاديــث
التبــي صــى اللــه عليــه وســلم .
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الهوامش:

(((د.حامــد حامــد  ،البالغــة بــن اللفــظ واملعنــى  ،مجلــة أوراق ثقافيــة
العــدد التاســع 2020م.
(((محمد غنيمي هالل  ،النقد األدبي الحديث ص . 42
(((الخطيب القزويني  ،اإليضاح يف علوم البالغة ص . 5
(((املرجع السابق ص . 7
(((املرجع نفسه ص . 73
(((الجاحــظ  ،كتــاب الحيــوان  ،تحقيــق عبــد الســام هــارون  ،طبعــة
مصــورة ص .131
(((ارسطو  ،الخطابة  ،الكتاب الثاني ص . 2
(((د.حامــد حامــد  ،البالغــة بــن اللفــظ واملعنــى  ،مجلــة أوراق ثقافيــة
العــدد التاســع 2020م.
(((قدامــة بــن جعفــر ،جواهــر األلفــاظ  ،تحقيــق محمــد عبــد الحميــد ،
بــروت دار الكتــب العلميــة ط 1ص .18
(((1املرجع السابق ص.3
((((1ابن خلدون  ،املقدمة  ،طبعة مصورة ص .528
(((1الجرجانــي  ،عــي بــن عبــد العزيــز  ،الوســاطة بــن املتنبــئ وخصومه
تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابراهيم وعــي البجــاوي القاهــرة ص14
(((1أبــو هــال العســكري  ،الصناعتــن  ،تحقيــق محمــد أبــو الفضــل
ابراهيــم وعــي البجــاوي القاهــرة مطبعــة عيــى البابــي  1971ص12
(((1ال ُّرمانــي  ،النكــت يف إعجــاز القــرآن  ،تحقيــق محمــد خلــف اللــه
أحمــد ،ومحمــد زغلــول ســام مــر دار املعــارف ص120
(((1عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز م.س  ،ص 64
(((1عبــد القاهــر الجرجانــي  ،أرسار البالغــة القاهــرة طبعــة محمــد بشــر
رضا 1939ص 283
(((1املرجع السابق ص .321
(((1أرسطو  ،كناب الخطابة الكتاب الثالث  ،الفصل الثالث ص . 15
(((1د.حامــد حامــد  ،البالغــة بــن اللفــظ واملعنــى  ،مجلــة أوراق ثقافيــة
العــدد التاســع 2020م.
(((2اآلمدي  ،املوازنة بني أبو تمام والبحرتي القاهرة 1956ص 389
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(((2حامد حامد  ،البالغة بني اللفظ واملعنى  ،م.س 2020م.
(((2ابــن قتيبــة الدينــوري  ،الشــعر والشــعراء تحقيــق مفيــد قميحــة ،
بــروت دار الكتــب العلميــة ط 1985 2ص. 3
(((2حامد حامد  ،البالغة بني اللفظ واملعنى  ،م.س 2020م.
(((2عبد القاهر الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز م.س ص .182
(((2املرجع السابق ص.52
(((2الشــيخ عــي بيتــاى  ،الهدايــة إىل الطريــق املســتقيم  ،دار جامعــة
الخرطــوم للطباعــة والنــر ط1996 2ص. 7
(((2املرجع السابق ص. 8
(((2املرجع نفسه ص . 17
(((2الشيخ عيل بيتاى  ،الهداية إىل الطريق املستقيم م.س  ،ص .44
(((3املرجع السابق ص 62
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الرؤية االقتصادية للشيخ علي بيتاي
(دراسة تحليلية)
د .حممود حسن أوهاج

األستاذ بجامعة القران الكريم والعلوم اإلسالمية
وتلميذ الشيخ عيل بيتاي

املستخلص:

جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان الرؤيــة االقتصاديــة للشــيخ عــي بيتاي (دراســة
تحليليــة) لتتنــاول حيــاة الشــيخ عــي بيتــاي والرؤيــة االقتصاديــة الشــاملة التــي
تميــز بهــا الشــيخ ،عــي بيتــاي يف جميــع جوانــب الحيــاة االقتصاديــة ،بــدءا
باهتمامــه بالثــروة الحيوانيــة وكيفيــة املحافظــة عليهــا ونمائهــا وزيادتها وتســويقها،
واهتمامــه بالزراعــة املطريــة الشــاملة واســتنفار النــاس لهــا يف موســم االمطــار ،وكذا
الزراعةاملرويــة يف مــروع القــاش الزراعــي ،نظــرا ألهميتهــا االقتصاديــة وتأثريهــا
عــي اســتقرار النــاس وثروتهــم الحيوانيــة  ،ومشــاركة الدولــة يف حصــاد القطــن
يف مــروع الرهــد الزراعــي وتنــاول كذلــك نظرتــه االقتصاديــة للتجــارة وتشــجيعه
للنــاس عــي العمــل الجماعــي يف التجــارة مــع اهتمامــه بالصناعــات الحرفيــة
اليدويــة وتطويرهــا..وكان منهــج البحــث هــو املنهــج الوصفــي التحليــي املقــارن.
وتوصــل البحــث لعــدة نتائــج أهمهــا أن الشــيخ ســعي لتنظيــم حيــاة النــاس
باالســتقرار ومنعهــم مــن الرتحــال واالنتقــال مــن مــكان إيل مــكان ،واهتــم بالزراعــة
يف مواســمها،وحث عــى العمــل وشــجع عليــه.
الكلمــات املفتاحيــة :الرؤيــة االقتصاديــة –القاش-الرتحــال -الرهــد
الصناعــة اليدويــة.
Abstract:
The purpose of this study was to address the life of Sheikh
Ali Baitay and the comprehensive economic vision which
distinguished Sheikh Ali Baitay in all aspects of economic life
under The Economic Vision of Sheikh Ali Baitay (An Analytical
Study), With his interest in livestock, including how to preserve,
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grow, increase, and market them, as well as in comprehensive
rain-fed agriculture and mobilization during the rainy season as
well as irrigated agriculture in the Gash farm project, In light of
its economic importance, and its impact on people and livestock,
and the state’s participation in cotton harvesting in the Al-Rahad
agricultural project, the research method was comparative analytical
descriptive. In the study, several conclusions were reached, among
them that the sheikh sought to organize people’s lives instability
and prevent them from travelling and moving from place to place,
and he took care of agriculture in its season and encouraged and
promoted work.

املقدمة:

الحمــد اللــه الكريــم املفضــال والصــاة والســام عــى النبــي الحبيــب الرحمــة
املهــداة والنعمــة املســداه ِوالــراج املنــر وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وصحابتــه
ُ
الغ ـ ّر امليامــن ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الدينفــإن اللــه تبــارك وتعــاىل وضــح
يف كتابــه الكريــم إن املســلم أمــره كلــه للــه يف جميــع أحوالــه ،فقــال تعــاىل ُ ﴿ :قـ ْل إ ِ َّن
ـه َربِّ ا ْلعَ ا َل ِمـ َ
ص َل ِتــي َون ُ ُسـكِي وَمَ حْ يَــايَ وَمَ مَ ا ِتــي ِل َّلـ ِ
َ
شيـ َك َلـ ُه َو ِبذَ ِلـ َك أ ُ ِمـ ْر ُت
ن َ -ل َ ِ
()1
وَأَنَــا أ َ َّو ُل ا ْلم ُْس ـل ِِم َ
ني ﴾
أما بعد:
فإنــي أقــدر الجهــد املشــكور الــذي يقــوم بــه مركــز بحــوث ودراســات دول
حــوض البحــر األحمــر عــر مجلــة القلــزم للدراســات التوثيقيــة لطرحهــا مواضيــع
متعــددة مــن حيــاة املصلــح الدينــي واإلجتماعــي الشــيخ عــي بيتــاي وجهــوده املقدرة
يف اإلرتقــاء بانســان املنطقــة خاصــة واالمــة عامــة واختارالباحــث مــن املواضيــع التــي
طرحــت موضــوع {النظــرة االقتصاديــة للشــيخ عــي بيتاي}{دراســة تحليلة}.وهــي
تفــر الواقــع الناشــئ عــن ســلوك االنســان فيــإن عبــادة اللــه وعبوديتــه تقتــي
القيــام بأعبــاء اإلســتخالف وتعمــر األرض وإلحــاق الرحمــة بالعاملــن،اذ يعتــر ذلــك
()2
مــن أعــي أنــواع التنميــة االقتصاديــة والرتقــي اإلنســاني
كمــا أن القيــام بهــذه املهمــة مــن أعــي أنــواع التكليــف والشــيخ عــي بيتــاي
جــزاه اللــه خــرا ينظــر يف األمــور االقتصاديــة يف حيــاة النــاس بمنظــار الدعــوة إيل
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اللــه مــن خــال مــع تأســيس وتوطــن التعليــم ،ومحــو األميــة ومــن خــال الرتكيــز
عــي اإلشــتغال بالقــرآن الكريــم وبــث تعاليمــه بــن النــاس أجمعــن إســتنادا لقولــه
ش ٍء ثُــ َّم إ ِ َل َرب ِِّهــ ْم يُحْ ـ َ
تعــايل( :مَّ ــا َف َّر ْ
ـر َ
ُون) )3( .وقــد تتبــع
ـاب ِمــن َ ْ
طنَــا ِف ال ِكتَـ ِ
الباحــث الرؤيــة اإلقتصاديــة الشــاملة للشــيخ عــي بيتــاي يف جميــع جوانبهــا بــدءا ً
باهتمامــه بالثــروة الحيوانيــة وكيفيــة املحافظــة عليهــا ،ونمائهــا وزيادتها وتســويقها،
واهتمامــه بالزراعــة املطريــة الشــاملة ،واســتنفار النــاس لهــا يف موســم االمطــار ،وكذا
الزراعةاملرويــة يف مــروع القــاش الزراعــي ،نظــرا ألهميتهــا اإلقتصاديــة وتأثريهــا عيل
اســتقرار النــاس وثروتهــم الحيوانيــة ومشــاركة الدولــة يف حصــاد القطــن يف مرشوع
الرهــد الزراعــي وتنــاول كذلــك نظرتــه االقتصاديــة للتجــارة وتشــجيعه للنــاس عــي
العمــل الجماعــي يف التجــارة وذلــك بقيــام التعاونيــات الجماعيــة وتنــاول أيضــا
إهتمامــه بالصناعاتاملتاحــةيف ذلــك الوقــت كالصناعــات الحرفيــة اليدويــة وتطويرهــا
وكذلــك اهتمامــه بالبنيــة التحتيــة واكتشــاف وتحديــد ملســارات الطــرق املغلقــة بفعل
الطبيعــة والتــي لــم تســلك مــن قبــل وتنــاول مشــاركته للعمــل الخــري اقتصاديــا
واجتماعيــا وتنــاول ثنــاء العلمــاء بجهــوده يف ترقيــة انســان رشق الســودان وجعلــه
عــي املنهــج القويــم املفيدواهتمامــه األوســع للســودان واألمــة ووفاتــه ورثــاءه .وكان
منهــج البحــث هــو املنهــج الوصفــي التحليــي املقــارن .وتوصــل البحــث لعــدة نتائــج
أهمهــا أن الشــيخ ســعي لتنظيــم حيــاة النــاس باالســتقرار ومنعهــم مــن الرتحــال
واالنتقــال مــن مــكان إيل مــكان ،واهتــم بالزراعــة يف مواســم األمطــار لتوفــر الغــذاء
لإلنســان والحيــوان وكذلــك اهتــم بالتجــارة لتوفــر مســلتزماتهم اليوميــة وتعبيــد
الطــرق .أويص البحــث بتوثيــق حيــاة الشــيخ عــي بيتــاي وخالويــه يف رشق الســودان
بالصــوت والصــورة ونرشهــا مــع جعــل أوقــاف لدعــم الخــاوى.

الشيخ عيل بيتاي مولده ونشأته:

ولــد يف همشــكوريب يف رشق الســودان يــوم األربعــاء 1930/9/ 21م وهــي
عــي مســافة 270كلــم شــمال رشق مدينــة كســا.
ونســبه :هــو الشــيخ عــي بــن محمــود امللقــب ببيتــاي بــن عــي بــن محمــد
بــن عــي بــن أنفــن بــن محمــد وهــو الــذي تــزوج يف قبيلــة (الكنجــر) وهــي فــرع
مــن قبيلــة (الجميــاب) بــن عــي بــن أحمــد بــن محمــود بــن عــي بــن عيــي بــن
محمــد الباقــر بــن الشــيخ عجيــب املانجلــك بــن الشــيخ عبــد اللــه جمــاع لجمعــه
بــن قبائــل العــرب والــذي يتصــل نســبه إيل االمــام الحســن بــن بضعــة خــر الربيــة
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الســيدة فاطمــة الزهــراء ريض اللــه عنهامــن اإلمــام عــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه
وجهــه ,وأخوالــه مــن قبيلــة (ردي) والتــي تنتســبل قورهبــاب ومســمارأر(. )4

نشأته الشيخ عيل بيتاي :

نشــأ الشــيخ عــي بيتــاي يف أرسة كريمــة جمعــت رشف التقــوي فقــد كان
والــده الشــيخ محمــود امللقــب ببيتــاي رجــا صالحــا تقيــا عابــدا زاهــدا مجاهــداكان
يســكن بلــدة {قــاش ديــاي} عــي نهــر عطــرة وتــويف ابــوه وعمرالشــيخ عــي بيتــاي
اربــع ســنوات وحصلــت لــه رؤيــة مناميــة للنبــي صــي اللــه عليــه وســلم وعمــره
ســت ســنوات ونشــأ وترعــرع يف بيئــة طابعهــا البــداوة وســبيل النــاس فيهــا رصاع
بــن الطبيعــة والبــر وبــن البــر والبــر و لــم تتــح لــه ظــروف هــذه الحيــاة
املضطربــة فــرص التعليــم
إال انــه يف مــدة ســياحته يف الجبــال والوديــان والشــعاب يمــر عــي بعــض
الخــاوي عــل يســاحل البحــر االحمــر فيقــرأ فيهــا مــن بدايــة الحــروف الهجائيــة ا
ب ت ث الــخ حتــي وصــل لســورة والســماء ذات الــروج ويقــول الشــيخ عــي بيتــاي
متحدثــا عــن رؤيــاه للنبــي  {: وعنــد بلوغــي السادســة مــن عمــري رصت أري
الرســول وكانــت هــذه الرؤيــة مســتمرة ليــا ونهــارا .وأخــرا  :رأيــت الرســول 
فــوق الجبــل الــذي لجهــة القبلــة ملســجد همشــكوريب وقــال يل أمتــي أمتــي رددهــا
ســبع مراتءامنــوا حارضهــم ونســو آخرتهــم قــل لهــم توبــو إيل اللــه واقــرءوا القــرآن
وأمســكوا التهليــل وعــن يل مــكان مســجد همشــكوريب بالوقــوف فيــه وقــال يل
أعطيتــك إرشــاد القــران})5( .
واألحاديــث التــي وردت يف رؤيــة النبــي  يف املنــام كثــرة نذكــر منهــا عــى
ســبيل املثــال الحديــث الصحيــح عــن أبــي هريــرة ريض اللــه قــال :ســمعت رســول
ـةَ ،وال َ يَتَمَ ثَّــ ُل َّ
الشــيْ َ
ـرَانِي ِف ا ْلي ََق َ
اللــه  يقــول {:مَ ـ ْ
ظـ ِ
ـن َرآنِــي ِف ا ْلمَ نَــا ِم َف َسـ َ
طا ُن
ِبــي}( )6و االحاديــث النبويــة الصحيحــة تؤكــدة ان رؤيــا التبــي  يف املنــام حقــا
وصدقــا الن الشــيطان اليتكــون كونــه  واليتصــور بصورتــه واملناطــق التــي
ظهرفيهــا الشــيخ عــي بيتــاي وبدايــة دعوتــه.
ظهــر الشــيخ عــي بيتــاي يف مناطــق بعيــدة عــن املــدن والحــر ولــم يتوغــل
فيهــا احــد قبلــه لالصــاح والدعــوة منــذ زمــن بعيــد مــن جــدود جدودهــم باعتبارهــا
مناطــق واســعة وبعيــدة ومغلقــة طبيعيــا بســبب الجبــال والوديــان والشــعاب
والتضاريــس الصعبــة والتباعــد الســكاني بــن مكونــات املجتمــع والــذي يذهــب اليهــا
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يتيــه ويضيــع إال أن يكــون مــن ســكانها يعــرف شــعابها كمــا قيــل يف أهــل مكــة
أهــل مكــة أدري بشــعابها  .وكمــا ذكــر املــؤرخ محمــد صالــح رضار عــن زيــارة
احــد املســؤلني ســنة 1884م حيــث ذكــر املناطــق التــي زارهــا فقــال  {:ويف زيارتــي
()7
للقــاش وقرقــر وتوقــان ومامــان مــن أرايض الهدنــدوة النائيــة}.
ففــي هــذه املناطــق الوعــرة والنــا ئىــة بــدأ الشــيخ عــي بيتــاي جهــوده يف
الدعــوة إىل اللــه تعــايل وذلــك بتأســيس وبنــاء (خلــوة همشــكوريب) فخصــص مــكان
لخلــوة الرجــال وخصــص مــكان آخرلخلــوة للنســاء .و خلــوة همشــكوريب معنــاه :
مدينــة همشــكوريب وهكــذا يف كل خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي يف الســودان وخصــص
فيهــا مــكان كذلــك لبنــاء( الســبيل)ومعناه :هــو مــكان لــكل الــرف العــام إلطعــام
الطلبــة والضيــوف واملحتاجــن وهــو كذلــك محــل إســتقبال أي وارد مــادي يخــص
أهــل القــران وهــي منشــأة إقتصاديــة يف املقــام األولوعــرف تالميــذه باســم (الكرياتي)
وهــو لفــظ( بجاوي)معنــاه :الحواريــون أو األتبــاع )8( .وواصــل تأســيس الخــاوي
وتوجيــه النــاس للتحــرك للقــراءة والكتابــة للتعلــم ورفــع الجهــل واألميــة رجــاال
ونســاءا وشــيبا وشــبابا يف جميــع األعمارنحــو القــرآن الكريــم وعلومهــوكان تحركهفي
مســاحة جغرافيــة تمتــد مــن مدينــة كســا جنوبــا حتــى ســاحل البحــر األحمــر
شــماال ورشقــا مــع حــدود دولــة إرتريــا وأحيانــا يتوغــل داخلهــا لتداخــل القبائــل
وغربــا محــاذات لنهــر عطــرة  ,وكان يتحــرك يف هــذه املنطقــة بوســيلة (الجمــال)
وفيهــا جميــع االحتياجــات محملــة عــي ظهورهــا جيئتــا وذهابــا بــكل ســهولة
ويرسوانضمــام النــاس لــه بعــرات اآل الف مــن الكريــات يمــن عــام 1951م ايل عــام
ايل 1954م وانتــر خــره وعــم املنطقــة كلهــا ووصلــت أخبــاره املســتعمر االنجليــزي
واتصــل بالقيــادات املحليــة والتــي كانــت تحــت ســلطات املســتعمر يف املنطقــة عــن
تحــركات الشــيخ عــي بيتــاي يف جهــة الجبــال الرشقيــة وبلغــوه أنهاحركــة صغــرة
ولكــن الشــيخ عــي بيتــاي عمــت جهــودة املنطقــة كلهــا واستشــعروا بقوتــه وزيــادة
أتباعــه وتواصلــت القيــادات املحليــة معــه ليوقــف نشــاطه وجهــوده ولكنــه أص
إرصاراٍ قويــا ملواصلــة وتنفيــذ وصيــة النبــي صــي اللــه عليــه وســلم مهمــا كانــت
العواقــب .حتــى قــرر االنجليــز ســجنه هــو وشــقيقه الشــيخ محمدأحمــد بيتــاي
وابــن عمــه الشــيخ محمــود احمــد ليوقفــوا نشــاطه فأدخلــوا الســجن والزنزانــة
يف مركــز أرومــا وكســا ثــم أبعــد إيل حلفــا القديمــة مــن عــام 1954م إيل 1960م
وخــرج مــن اإلعتقــال و الســجن يف أوائــل الســودنة واإل ســتقالل وأعيــد إيل الخرطــوم
ثــم إيل كســا وكانــت فــرة الســجن موزعــة ســنتان يف كســا وســنتان يف حلفــا
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الرؤية االقتصادية للشيخ علي بيتاي(دراسة حتليلية)

القديمــة وســنتان يف الخرطــوم وأطلــق رساحــه وخــرج إيل تالميــذه ومحبيــه وواصــل
تحركهودعوتــه وارشــاده فجــزاه خــرا )9( .وقــد ســاعد الشــيخ يف دعوتــه أشــقاؤه
الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي ،و و الشــيخ طاهــر بيتــاي خليفــة الشــيخ عــي بيتــاي
مــن بعــده حيــث توســع يف العمــل الدعــوي واالقتصــادي عــي نهــج اخيــه اول ماقــام
بــه طــور املنشــأ اإل قتصاديــة( الســبيل) فبنــي منشــآت جديــدة أوســع مــن ذي
قبــل وواصــل فتــح الخــاوي يف انحــاء الســودان وارســل املناديــب وزرع املشــاريع
الزراعيــة الخاصــة للســبيل ووقــف معــه جميــع الكرياتــي وتحــرك بنفســه ووقــف
عــي نشــاط كثــر مــن الخــاوي يف ريفــي الحــدود كخــاوي قدماييــب وهشــنيت
ومامــان وتلكــوك وتهــداي وايــاد ايــوت ويــوددروت وادرديــب ودرســة وقرقروهلديت
وتواييــت وكركــون وزار خــاوي نهــر عطــرة خــاوي قبيلــة عــوض رحمــي عــي
الضفــة الرشقيــة لنهــر عطــرة الخليفــة عمــر رشــة وخــاوي قبيلــة البوريشــاب
رشق خــزان خشــم القربــة الخليفــة حامــد ســقرد وغريهــا مــن الخــاوي بالرغــم
مــن مرضــه وكــر ســنه فجــزاه اللــه خــرا } وتــويف 1983م  )10(.وللشــيخ شــقيقتان
الشــيخ عــي بيتــاي همــا كمــا قــال الشــيخ :أختــي وشــقيقتي نفيســة بيتــاي حملتهــا
املســؤولية بجانــب النســاء حتــي توفاهــا األجــل املحتــوم فرحمهــا اللــه ومســكت
()11
بدلهــا أختــي ريحــة بيتــاي .

املرشفون عيل نشاط خلوة همشكوريب اآلن:

− −واملرشفــون واملتابعــون النشــاط اليومــي لخلــوة همشــكوريبهم ابنــاء
الشــيخ عــي بيتــاي وخلفــاءه تحــت ارشاف الخليفــة العامالشــيخ ســليمان
عــي بيتــاي اذكــر منهمعــي ســبيل املثــال ال الحــر الشــيخ يوســف عــي
بيتــاي مــرف عــام والشــيخ عــي محمــد احمــد بيتايوهــو مقيــم يف خلــوة
همشــكوريب ويــرف عــي حلقــات القــرآن والطالبوالشــيخ محمــد أحمــد
طاهــر بيتاييــرف عــي (ســبيل) خــاص للفقــراء واملســاكني والشــيخ
أحمــد عــي بيتايوالشــيخ احمــد محمــد احمــد بيتــاي وهــم أكــر أبنــاء
الشــيوخ ســناويرشفون عــي بعــض األنشــطة املتعلقــة بالدعــوة والخــاوي.

رجال حول الشيخ عيل بيتاي يف الدعوة بمعناه الشامل:

اذكــر بعــض مــن خدمــوا الدعــوة يف جميــع جوانبهــا الدعويــة واالقتصاديــة
وعــي رأســهم أبنــاء عمومتــه مــن قبيلــة بقلــد االرشاف  :الخليفــة أحمــد الحامــداي
والخليفــة نكســوب أبوآمنــة والخليفــة عــي محمدديــن والخليفــة محمــد ابهمجعــور
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وهمــا أقــدم مــن ســلمهم الشــيخ عــي بيتــاي االرشاف عــي الضيافــة وهــي جهــد
مســتمر لكثــرة الــزوار لهمشــكوريبو الخليفــة ابوآمنــة محمديــن أوشــام وهــو الــذي
أســند إليــه الشــيخ عــي بيتــاي الصلــح بــن أي نــزاع قــد يحصــل يف أي أمر مــن أمور
النــاس والخليفــة ابراهيــم محمدديــن اوشــام وهــو يرافــق الشــيخ يف الدعــوة وكذلــك
مــن أخوالــه الخليفــة محمــد أكرمكريــت واشــقاءه والخليفــة احمــد بريقوالخليفــة
عــي ءادم موســيوالخليفة طاهــر حســن مــن قبيلــة رديوهــم املرشفــون عــي خــاوي
جبــال لنقيــب ووربــاب يف واليــة البحــر األحمــر ومناطــق أخــري والخليفــة أحمــد عيل
محمــود مــن قبيلــة هــون ســليمي مرافــق الشــيخ والشــيخ ســيدنا حســينمن قبيلــة(
إبــر) وهــو نســيب الشــيخ عــي بيتــاي وهورجــل صالــح لــه تالميــذ ومريــدون قبــل
الشــيخ ولكنــه آثراإلنضمــام للشــيخ بعــد لقائــه ورؤيتــه والخليفــة حســن أبكــراي
خليفــة شــؤون الكرياتــي العــام وأخــوه الخليفــة أودس أبكــراي مــن قبيلــة املهيــاب
والخليفــة إبراهيــم بابكــر والخليفــة إيمــان عيــي والخليفــة عمــرأدروب مــن قبيلــة
القرعيبمحمــد محمــود مــن قبيلــة نابتــاب وهــم مرشفــون يف الخــاوي والخليفــة بارك
كركريبمشــؤول زراعــة( الســبيل) والخليفــة محمــد مــن قبيلــة االيــري وهــو نســيب
الشــيخ محمــد احمــد بيتــاي والخليفــة ادم هنجومــن قبيلــة هــون وهمــا مــن قيــادات
خــاوي تهدايوالخليفــة محمــد املدنــي مــن قبيلــة هــون والخليفــة محمــد نكســوب
مــن قبيلــة بوقلينــي والخليفــة عثمــان أدرون مــن قبيلــة كرفتــاب والخليفــة محمــد
طــه مــن قبيلــة كميــاب والخليفــة هبنــة مــن قبيلــة بنفتوالخليفــة محمــد عــي مــن
قبيلــة نقدابوالخليفــة احمــد مــن قبيلــة بوفليديوالخليفــة عبــد اللــه حامــد والخليفــة
عبــد اللــه احمــد عمروالخليفــة عــي عمــر حامــد والخليفــة عــي االمــن أالتمــي مــن
قبيلــة الليوالخليفــة حامــد هســاي مــن قبيلــة ســلو والخليفــة محمــود أوتــه مــن قبيلة
أكــردرر والخليفــة حســن أوهــاج ســليمان وأخــوه الخليفــة حامــد أوهــاج ســليمان
مــن قبيلــة بوريشــاب والخليفــة حســن أبوعيــي والخليفــة محمــد احمــد منــي
مــن قبيلــة هــون والخليفــة أبــو مدينــة مــن قبيلــة رشعــاب والخليفــة عمــر شــيبة
مــن قبيلــة ماقيتــي والخليفــة إبراهيــم مدنــي والخليفــة عيــي أبومحمــد مــن قبيلــة
رشقــاب والخليفــة إبراهيــم مــن قبيلــة كمــاالب والخليفــة عمرعاقــة والخليفــة أحمــد
حســن مــن قبيلــة عاقــاب والخليفــة هــج كــرار مــن قبيلــة أرتيقةوالخليفةوهــؤالء
()12
مرشفــون عــي الشــأن العــام يف الخــاوي وغريهــم كثــر .
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الرؤية االقتصادية للشيخ علي بيتاي(دراسة حتليلية)

العلمــاء والفقهــاء والقــراء الــذي وقفــوا مــع الشــيخ عــي
بيتــاي يف الدعــوة:

اذكــر بعــض مــن وقــف مــع الشــيخ عــي بيتــاي يف االمــور الدعويــة
واالقتصاديــة.
أبــدأ بشــيخنا شــيخ الجميعالشــيخ آدم محمــد حامــد امللقــب بــآدم أدروب مــن
قبيلــة هريرويــاب وهــو الــذي أجلســه الشــيخ عــي بيتــاي لتحفيــظ القــرآن يف خلــوة
همشــكوريب الكــري وقــد درس فيهــا خمســن عامــا متواصلــة مــن عــام 1951م ايل
2001م وكل مــن حفــظ القــران يف خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي تتلمــذ عليــه وقــرأ
عليــه أو قــرأ عــي مــن قــرأ عليــه بســند والشــيخ محمــود أحمداألنصــاري مــن قبيلــة
بقلــد االرشاف وكان مــع الشــيخ عــي بيتــاي يف فــرة اإلعتقــال والســجن واملنفــي/
والشــيخ ســيدنا مصطفــي فكيوهــو رجــل صالــح لــه حهــود كبــرة يف الدعــوة وهــو
صاحــب كــرم فيــاض وضيافــة وأخــوه الشــيخ عبــد القــادر مــن قبيلــة الكنجروهمــا
اول مــن اجلســهما الشــيخ عــي بيتــاي يف خلــوة تيلكوكوالشــيخ محمــود اوهــاج أحمــد
مــن قبيلــة أدرس شــيخ خلــوة تيلكوكواألســتاذ محمديــن حســن أوهــاج مــن قبيلــة
بوريشــاب كاتــب الشــيخ عــي بيتــاي والشــيخ طــه أحمــد طــه مــن قبيلــة الــاي
شــبوياب مرافــق الشــيخ عــي بيتــاي يف الدعــوة والخليفــة أحمــد طــه عبــد القــادر من
قبيلــة أكردررولــه خــاوي يف البحــر االحمــر خلــوة تلكــو وشــيخها حســن عــي عبــد
القــادرويف نهــر عطــرة وحلفــا الجديــدة والقضارفوالشــيخ عمــر بشــر مــن قبيلــة
هميســاب وكان إمامــا وخطيبــا وفقيهــا يف مســجد همشــكوريب والشــيخ ابوفاطمــة
ابوبكــر محمــد محمــود وهــو متفــرغ للدعــوة واخــوه الشــيخ طاهــر أبوبكــر محمــد
محمــود وهمــا مــن قبيلــة الكميالبوشــيخ طاهرمرافقللشــيخ عــي بيتــاي يف الدعــوة
ولــه خــاوي يــرف عليهــا يف مناطــق متعــددة يف الســودان والشــيخ آدم ايمانــي
أحمــد وأخــوه الشــيخ شــيقة مــن قبيلــة ســقوياب وهمــا مــن العلمــاء العاملــن
يف الدعــوة والشــيخ فكــي طاهــر مــن قبيلــة رشعــاب والشــيخ عــي محمــد أوهــاج
ســليمان مــن قبيلــة بوريشــاب شــيخان وإمامانفــي خلــوة تواييــت وكركونوالشــيخ
أبوعــي مــن قبيلــة شــياياب وهــو مــن علمــاء األزهــر الرشيــف وصاحــب حلقــات
الفقــه يف خــاوي همشــكوريب وخاصــة خلــوة تواييــت و الشــيخ أوهــاج عــي أوهــاج
ســليمان مــن قبيلــة بوريشــاب وهــو صاحــب حلقــات الفقــه يف تواييــت والشــيخ
محمــود شــنقري مــن قبيلــة ســلو والشــيخ محمــود اوهــاج أونــور مــن قبيلــة اإليــري
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يف خلــوة همشــكوريب والشــيخ عمرعثمــان مــن قبيلــة كنجــر والشــيخ عــي محمــد
أحمــد خرضمــن قبيلــة هــون شــيخا خلــوة إيــاد إيــوت والشــيخ طاهــر أحمــد آدم
مــن قبيلــة اإليــري والشــيخ حامــد أحمــد محمــود مــن قبيلــة اإليــري والشــيخ عمــر
اوهــاج مــويس مــن قبيلــة عمــراب شــيوخ خلــوة تهــداي وهوالــذي أنشــا (ســبيال)
للطلبــة وســانده الشــيخ أحمــد حســن أوهــاج ســليمان مــن قبيلة بوريشــاب والشــيخ
عــي أحمــد دبلــوب والشــيخ محمــد مــويس شــيخا خلــوة درســة قرقــر والشــيخ
محمــد آدم رساج مــن قبيلــة قرعيــب خلــوة همشكوريبوالشــيخ طاهــر ســمرة مــن
قبيلــة هريرويــاب شــيخ خلــوة يــوددروت .والشــيخ ســيدنا أحمــد عيــي مــن قبيلــة
ردي والشــيخ محمــد األمــن مــن قبيلــة تيتــي شــيخا خلــوة مامــان والشــيخ عمــر
محمــد طاهــر والشــيخ عيــي أدروب شــيخا خلــوة قدماييــب والشــيخ أحمــد عــي
والشــيخ االمــن أوكتامــا مــن قبيلــة قرعيــب شــيخا خلــوة هلديتوالشــيخ إبرهيــم أحمد
عــي والشــيخ ســليمان محمــد عثمــان والشــيخ إدريــس عــي أري والشــيخ محمــد عيل
أرقــن مــن قبيلــة النــارا وهــم مــن أخــوال الشــيخ بشــر عــي بيتــاي وقــد انضمــوا
للدعــوة يف وقــت مبكروهــم مــن شــيوخ خلــوة همشــكوريب ولهــم خــاوي يف دولــة
أرتريــا عــي نمــط خــاوي همشــكوريب تحــت ارشاف الشــيخ بشــرعيل بيتــاي وكذلك
الخليفــة عثمــان محمــود مــن قبيلــة بنــي عامــر نابتاب يــرف عــي خــاوي النابتاب
يف أرترياوالخليفــة محمــد مصطفيوالخليفــة محمــد عــي يعقــوب مرشفــن يف خلــوة
همشــكوريبوالخليفة رحمــة وابنــه الشــيخ رحمــة اللــه مــن قبيلــة الكماالبوهمــا مــن
العاملــن يف الدعــوة والخليفــة حســن ود الهجــاي الرفاعــي خلــوة املحرقــات والشــيخ
عثمــان حســن الزبريوإخوانــه مــن قبيلــة الهوســة والشــيخ عبــد القــادر الزبــر شــيخ
خلــوة ديــم بكروأبكــر جربيــل يف مدينــة القضارفوهــم مــن أوائــل الحفظــة شــيخ
خلــوة عندلــة

بعــض مــن كبــار القــراء مــن تالميــذ الشــيخ عــي بيتــاي
شــاركوا أو درســوا القــرآن خــارج الســودان منهــم :
الشــيخ محمدديــن محمــد أحمــد مــن قبيلــة بقلــد والشــيخ النــور أبومحمــد
مــن قبيلــة كنجــرو الدكتــور محمــد أحمــد أوهــاج مــن قبيلــة قرعيــب يف الســعودية
والدكتــور محمــد أحمــد عيــي مــن قبيلــة ردي يف ليبيــا والدكتــور محمــود حســن
أوهــاج مــن قبيلــة بوريشــاب والشــيخ محمــد عــي محمــد محمدديــن مــن قبيلــة
بقلــد والشــيخ مدنــي اوهــاج مدنــي مــن قبيلــة رشعــان والشــيخ عــي احمــد عيــي
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مــن قبيلــة ردي يف اليمــن والدكتــور النــور طاهــر حســن مــن قبيلــة ردي يف االمــارات
والدكتــور محمــد حســن اونــور مرصتخــرج مــن االزهــر الرشيــف .

حــال النــاس االقتصــادي يف رشق الســودان قبــل دعوة الشــيخ
عيل بيتــاي :

كان النــاس يف هــذه املنطقــة حرفتهــم وشــغلهم الشــاغل الرعــي بوســيلة
الرتحــال املســتمر مــع مواشــيهم كرحلتــي الشــتاء والصيــف يف مســاحة طــوال تصــل
ايل خمســمائة كلــم مــن كســا جنوبــا إيل ســاحل البحراألحمــر شــماال يف مناخــات
مختلفــة منــاخ الشــمال غــر منــاخ الجنــوب بعاداتهــم وتقاليدهــم وأعرافهــم
ويمتلكــون جميــع أنــواع املــوايش مــن إبــل وبقــر وغنــم وماعــز كل عــى حســب
بيئتــه فأهــل الجباليمتلكــون اإلبــل واملاعــز يف الغالــب  ،وأهــل الســاحل يمتلكــون
البقــر والضــأن يف الغالــب كذلــك .وليســت هنــاك حيــاة اســتقرار وأرشــدهم الشــيخ
عــي بيتــاي باالســتقرار وتكويــن قــرى ومــدن جديــدة وبفضــل اللــه ثــم بجهــوده
املقــدرة تكونــت فعــا قــري ومــدن جديــدة لــم تكــن موجــودة يف خارطــة رشق
الســودان قبــل عــام 1951م ،وقــد اهتــم الشــيخ عــي بيتــاي يف جميــع جوانــب
حياتهــم بعداإلســتقرار ولفــت انتبــاه املســؤلني يف الحكومــات املحليــة لزيــارة القــري
واملدنالجديــدة للنظــر يف حياتهــم الجديــدة ليقومــو بواجبهــم تجــاه مواطنيهــم وذلــك
يف تقديــم الخدمــات كالعــاج والتعليــم النظاميكاملــدارس واملعاهــد وغريهــا مماهــو
مــن شــأن الحكومةتجــاه شــعبها ومواطنيهــا.

اهتمام الشيخ عيل بيتاي بالثروة الحيوانية :

قــال تعــاىل يف الثــروة الحيوانيــة { وَاألنْعَ ــا َم َخ َل َقهَ ــا َل ُك ـ ْم فِ يهَ ــا دِ ْ
ف ٌء وَمَ نَافِ ـ ُع
() 13
سحُ ـ َ
ـون وَحِ ـ َ
ن تُ ِريحُ ـ َ
ـون َو َل ُك ـ ْم فِ يهَ ــا جَ مَ ــا ٌل حِ ـ َ
و َِمنْهَ ــا تَأ ْ ُكلُـ َ
ـون} .
ن تَ ْ َ
ـر ًة ن ُ ْســقِ ي ُك ْم ِممَّ ــا ِف بُ ُ
ـه ِمـ ْ
طونِـ ِ
ـن َف ـ ْر ٍث
وقــال { َوإ ِ َّن َل ُك ـ ْم ِف األَنْعَ ــا ِم َلعِ ـ ْ َ
ـن بَـ ْ ِ
ِصــا َســائ ًِغا ل َّ
ـاب تَتَّخِ ـذُ َ
ني * و َِمـ ْ
ـار ِب َ
ـن ثَمَ ـ َر ِ
َو َد ٍم َلبَنًــا َخال ً
ون ِمن ْـ ُه
ات النَّخِ يـ ِ
ِلشـ ِ
ـل وَاألَعْ نَـ ِ
َ ( ) 14
َس ـ َك ًرا و َِر ْز ًقــا حَ َس ـنًا إ ِ َّن ِف ذَ ِل ـ َك آليَـ ً
ـة ل َِق ـ ْو ٍم يَعْ قِ لُــون}
ـن بُيُوتِ ُكـ ْم َسـ َكنًا وَجَ عَ ـ َل َل ُكـ ْم ِمـ ْ
وقــال ﴿وَال َّلـ ُه جَ عَ ـ َل َل ُكـ ْم ِمـ ْ
ـن جُ لُــو ِد األَنْعَ ا ِم
بُيُوتًــا تَ ْسـتَخِ ُّفونَهَ ا يَـ ْو َم َ
ظعْ ِن ُكـ ْم َويَـ ْو َم إ ِ َقامَ ِت ُكـ ْم و َِمـ ْ
ـن أ َ ْ
صوَافِ هَ ــا وَأ َ ْوب َِار َهــا وَأ َ ْشــعَ ِار َها
()15
ـن﴾
أَثَاثًــا وَمَ تَاعً ــا إ ِ َل حِ ـ ٍ
فاالهتمــام بالثــروة الحيوانيــة هــو األصــل املــوروث إلنســان املنطقــة  ،وكل
قبيلــة تســكن يف وادي بعيــدة عــن القبيلــة األخــرى لحجــز مســاحات واســعة لرعــي
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ثروتهــم الحيوانيــة مــن إبــل وبقــر وغنــم وضــأن .ومــن أقــوال الشــيخ عــي بيتــاي.
(  ) 16يف اهــل املنطقــة كانــوا عربــا رحــا حرفتهــم رعــي البهائــم وكانــت الحالــة
املاليــة صعبــة عليهــم اذ ال يملكــون اال قليــا مــن املــال وقــال:واردت لهــم التعليــم
لتتحســن الحالــة االقتصاديــة والدينيــة لديهــم وكانــت املشــكلة التــي تواجههــم قلــة
املــاء وال تتوفــر امليــاه إال يف موســم الخريــف ولهــم آبــار إال إنهــا متباعــدة وقليلــة
جــدا وليســت لهــم ثقافــة حفــر اآلبــار اال قليال.ففكــر الشــيخ عــي بيتــاي بعدمــا
جمعهــم يف تجمعــات جديــدة مكون ـا ً مدن ـا ً وقــرى وانشــا لهــم املســاجد والخــاوي
ثــم حفــر اآلبــار لتوفــر ميــاه الــرب لهــم وملواشــيهم فأتــي بالخــراء ملعرفــة تواجــد
اماكــن امليــاه وحفــرت اآلبــار وبذلــك وفرلهــم املــاء قــال تعــايل {:وَجَ عَ ْلنَــا ِمـ َ
ـن ا ْلمَ ــا ِء
ـي أ َ َفـ َ
ـا يُ ْؤ ِمنُـ َ
َاس أ َ ْن تَ ِميـ َد ِب ِهـ ْم وَجَ عَ ْلنَــا فِ يهَ ا
ُك َّل َ ْ
ـون ( )30وَجَ عَ ْلنَــا ِف ْال َ ْر ِض َرو ِ َ
ش ٍء حَ ـ ٍّ
فِ جَ اجً ــا ُسـب ًُل َلعَ َّلهُ ـ ْم يَهْ تَـد َ
ُون} (  ، ) 17ففــي مدينــة همشــكوريب وحدهــا حفــرت
عــرات اآلبــار ويف كل قريــة ومدينــة حفــرت آبــار كافيــة وبذلــك حلــت مشــكلة
امليــاه جذريــا ،وكان يخاطــب النــاس عــى قــدر مايفهمــون ويســتوعبون ويكــون
هــو القــدوة يف كل يشء فــأراد أن يزيــد الثــروة الحيوانيــة فاقتنــي ابــا فســماها
إبــل (الســبيل) الصدقــة وأمــر الرعــاة يرعــون يف األماكــن القريبــة لخالويــه ليــرب
النــاس ألبانهــا ولينحــر منهــا إبــاً آلالف الضيــوف الوافدينلزيــارة همشــكوريب
املركــز األول لإلشــعاع الدينــي واالجتماعــي والوقــوف عــى جهــوده التــي تشــبه
املعجــزة ففــي فــرة وجيــزة حصــل هــذا التغيــر املتكامــل والــذي يشــمل جميــع
جوانــب الحيــاة دينيــة كانتاواقتصاديــة ملجتمعــات بدويــة رعويةولنقــل التجربــة إىل
بلدانهــم وأماكنهــم  ،وخاصــة زيــارت املســؤولني الكبــار مــن الدولةوأشــهر زيــارة
هــي زيــارت الرئيــس األســبق جعفــر محمــد نمرييعــام 1976م ويف مقدمــة مســتقبليه
الشــيخ عــي بيتــاي فنحــر لــه مــن اإلبــل الســمان العــرات لضيافتــه ولضيافــة
الوفــود الكبــرة التــي جــاءت معــه والتــي احتشــدت الســتقباله وكذلــك ذبــح البقــر
والضــان باعــداد كبــرة وكانــت زيــارة الرئيــس لهــا اثرهــا االيجابــي عــي الدعــوة
وانتشــار خــر خــاوي همشــكوريب عــي نطــاق اوســع وكذلــك ينحرالشــيخ عــي
بيتــاي االبــل لطــاب القــرآن الكريــم وهــم عــرات اآللــوف يومــن يف كل اســبوع
وكنــت شــاهداواقتداءا بالشــيخ عــي بيتــاي اقتنــى كثــر مــن تالميــذه إبـاً بعضهــم
كانــت لهــم إبــل موروثــة مــن آباءهــم واجدادهــم وزادو اعدادهــا بالرشاء.وبعضهــم لم
تكــن لهــم إبــل فاقتنــو مــن جديــد فأصبحــت اإلبــل بعــد ذلــك كثــرة وللزائــر ملدينــة
همشــكوريب يــري أحيانــا اإلبــل ترعــي يف جانبــي الطريــق وخليفتــه اآلن الشــيخ

107

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة ُمحكمة  -العـــدد الرابع  -شــعبان 1443هـ مارس 2022م

الرؤية االقتصادية للشيخ علي بيتاي(دراسة حتليلية)

ســليمان عــى بيتــاي عــي أثــر والــده لــه إبــل ملــك لــه ومــع ذلــك يرعــى بهــا
ظــروف الخــاوي ويســد بهــا كل حاجــة املســيد وهــو مشــاهد واســتفاد النــاس منهــا
كثــرا ً مــن هــذه اإلبــل وكذلــك حــث الشــيخ عــي بيتــاي النــاس برتبيــة جميــع أنــواع
املــوايش مــن البقــر والضــأن والغنــم كل عىل حســب اســتطاعته بحيــث اليتعــارض ذلك
مــع الربنامــج التعليمــي وكان يقــول ال اريــد ان يكــون يل محــب جاهــل وكان للحــاج
محمــود اوهــاج ســليمان أبوريــش بقــر كثــر يعتنــي بهــم ويرعاهــم وكان يتحــرك
بــه متتبعــا الــكأل واملــاء ويف حــن غفلــة اختفــت البقــر يبــدوا أنهــا توغلــت داخــل
دولةإرتريــا املجــاورة للحــدود الرشقيــة ولــم يجــد لهــا أثــرا ً وقــام بالبحــث عنهــا هــو
وشــقيقه الحاجحامدأوهــاج ســليمان أبوريــش ولــم يجــدوا لهــا أثــرا وال خــرا وعلــم
الشــيخ عــي بيتــاي بمــا حصــل لهبفقــدان بقــره واهتــم بــه اهتمام ـا ً كبرياوعوضــه
ببقــر مقــدر ليواصــل االهتمــام والحــذر والحفــاظ عليه وشــكر الحــاج محمــود أوهاج
ســليمان أبوريــش شــيخه الشــيخ عــي بيتــاي بالوقــوف معــه يف محنتــه وتعويضــه
إيــاه ،هــذا نمــوذج ممــا شــاهدته وحرضتــه وغــر ذلــك كثــر  ،وكان الشــيخ عــي
بيتــاي يهتــم بالنــاس ويتفقــد أحوالهــم الدينيــة واالقتصاديــة ويقــف بجانبهــم يف
محنتهــم ويعــرف أصحابــه فــردا ً فــردا ً وكذلــك أحوالهــم املعيشــية واالقتصاديــة مــع
كثرتهــم وانتشــارهم يف أماكــن متفرقــة وباملقابــل كان تالميــذه وأصحابــه مخلصــون
بالوقــوف معــه ويســتمعون لتوجيهاتــه باخــاص وتفــان منقطــع النظــر ويبادلــون
شــيخهم املــودة والوفــاء والينســون فضلــه ابــدا .وكان كل أهــل منطقــة يقتنــون نوعــا
مــن الثــروة الحيوانيــة لتناســب بيئتهــم غالباففــي املناطــق الجبليــة كانــت تناســب
معهــم مــن الثــروة الحيوانيــة اإلبــل واملاعــز  ،ألنهمــا يــأكالن مــن األشــجار الواقفــة
والعاليــة  ،واملاعــز تعتــى عــى ســفوح الجبــال لتقتاتمــن الحشــائش وتعتــى األشــجار
كذلــك ،ويف املناطــق املســطحة والخــران والحشــائش املتوفــرة والغابــات وكثــرة ميــاه
الــرب تناســب مــن الثــروة الحيوانيــة (البقــر والضــأن )  ،وأكثــر أصحــاب الشــيخ
عــي بيتــاي يف جهــة القــاش يعتمــدون عــى تربيــة البقــر وخاصة قبائــل الهــون بفتح
الهــاء والــواو مشــددة وهــو فــرع كبــر مــن فــروع قبيلــة الجميــاب وقبيلــة الــايل
كذلــك  ،لهــم بقــر كثــر جــدا  ،وكذلــك الضــأن واشــرط الشــيخ عــي بيتــاي بعــد
مشــاورة العلمــاء والفقهــاء أن يكــون مهــر الزوجــة بقــرة بكــرا ً وثــاث نعجــة ولــكل
شــاب أراد أن يتــزوج البــد أن يدفــع مهــره بقــرة وثالثــة نعجــات لزوجتــه وكان يعمل
الشــباب بجــد واجتهــاد ليوفــر املهــر والصداقوانتقــل البقــر مــن الجهــة الغربيــة يف
خــور القــاش للجهــة الرشقيــة والتــي تتواجــد فيهــا املــدن الجديــدة فأصبحــت كثــر
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مــن النســاء الحافظــات لكتــاب اللــه والدارســات لهــن بقــر يتوالــد ويتكاثــرو بفضــل
اللــه ثــم بجهــود وفكــر وفهــم املصلــح الشــيخ عــي بيتــاي أصبــح ألهــل املنطقــة
ثــروة حيوانيــة مقــدرة  ،ومــع ذلــك عرفــوا األســواق ليبعــوا ألول مــرة مــن ثروتهــم
الحيوانيــة ليشــرو حاجاتهــم اليوميــة  ،ومعلــوم أن مــا قبــل الشــيخ عــي بيتــاي ال
يبيــع أحــد مــن ماشــيته شــيئا ً ويحافــظ عليهــا كأنهــا فــرد مــن أفــراد أرستــه  ،وإذا
مرضــت يعالجهــا امــا تعافــت وإمــا ماتــت ليحــزن عليهــا ويبعــد رمتهــا مــن شــدة
حبهــم للثــروة الحيوانيــة  ،ولكــن تغــرت األحــوال وعــرف النــاس اإلســتفادة مــن
ثرواتهــم الحيوانيــة مــن ألبانهــا ولحومهــا بعــد ظهــور الشــيخ عــي بيتــاي وربمــا
كانــوا يذبحــون ملناســبات الــزواج أو املآتــم  ،وكان ســكان هذهاملناطــق بريفــي الحدود
ال يخرجــون بمواشــيهم مــن حــدود قبيلتهــم الجغرافيــة .وبعــد مــا عمــت الخــاوي
املنطقــة الجغرافيــة لقبيلــة اهلــه وعشــرته تحــرك الشــيخ عــي بيتــاي خــارج
حــدود خارطــة القبيلــة وتجــاوز حــدود مدينــة كســا والبحــر األحمــر إىل املــدن
املجــاورة ومــا بعدهــا اكتشــف تالميــذه أرايض جديــدة فتحركــوا بمواشــيهم غربــا
وخاصــة بالبقــرإىل مــدن غــرب نهــر عطــرة إىل ضواحــي مدينــة خشــم القربــةو
مدينــة الشــواك ومدينةالقضــارف ثــم إىل مدينــة الفــاو حــدود واليــة الجزيــرة ثــم
توســعو يف االســتفادة مــن الثــروة الحيوانيــة فأصبحــوا يشــاركون يف أســواق املــدن
الكــرى وصــارو يشــكلون رقمــا يف أســواق املــوايش يف مدينــة كســا وحلفــا الجديــدة
والقضــارف واســتالم الجــزارات الكبــرة يف العاصمــة الخرطــوم يف الصحافةوحــى
اإلنقــاذ يف تطــور تصاعــدي مــن أصحــاب الثــروة الحيوانية وعــى رأس أســواق املوايش
يف حلفــا الجديــدة قبائــل الهــون ،والــايل  ،ويف مقدمتهــم الحــاج إبراهيــم بابكــر مــن
قبيلــة هــون مــن مدينــة تواييتواســواق املــوايش يف نهــر النيــل الخليفــة كــرار مــن
قبيلــة االدرس والخليفــة ادم اوتــه مــن قبيلــة اكــردرر ويف أســواقاملوايش يف القضــارف
قبيلــة الــآيل وعــي راســهم محمــود بالباسواســواق املــوايش يف مدينــة حواتــه جنــوب
القضــارف قبيلــة الدهيتــي تحــت ارشاف الخليفــة ابوفاطمــة واســواق الفــاو كذلــك
وعــى أســواق املــوايش يف الخرطــوم الصحافــة قبيلــة الدهيتــي ،وعــى رأس هــذه
القبيلــة الشــيخ أبوفاطمــة عــي بيتــاي وهــو يعمــل يف نفــس املهنــة وهــم اخوالــه
مــع االحتفــاظ بمكانتــه الدينيــة واالجتماعيــة ،وكذلــك أســواق املــوايش ببورســودان
قبيلــة اكــردرر وقبيلــة رديوكذلــك تصديــر اإلبــل بكميــات مقــدرة إىل جمهوريــة
مــر العربيــة فهــي مرحلــة متقدمــة يف االســتفادة منهــا  .وكــذا اســتجالب الكرياتــي
البقــر مــن جنــوب الســودان و الضــان مــن غــرب الســودان ليقطعــوا بهــا مســافات

109

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة ُمحكمة  -العـــدد الرابع  -شــعبان 1443هـ مارس 2022م

الرؤية االقتصادية للشيخ علي بيتاي(دراسة حتليلية)

بعيــدة حتــي يصلــوا بهــا اســواق الخرطــوم ويجــب عــي النــاس ان يعملــوا باقــي
مايســتطيعون ويعرفــون لكــي يحققــوا مهمتهــم بوصفهــم خلفــاء يف االطــار العــام
للعبــادة  ) 18 ( .واصبــح فيمــا بعــد مديــر عــام الثــروة الحيوانيــة يف واليــة كســا مــن
تالميــذ الشــيخ عــي بيتــاي االســتاذ عــي احمــد عــي مــن قبيلــة بقلــد االرشاف

اهتمام الشيخ عيل بيتاي بالزراعة املطرية واملروية:

الزراعــة كنعمــة مــن اعظــم النعــم مــن الجوانــب التــي اهتــم بهــا القــران
الكريــم بالحديــث عنهــا وهــو يتحــدث عــن الزراعــة  :بيــان ان هــذه الزراعــة التــي
يزخــر بهــا االرض نعمــة عظمــي ومنــة كــري ال غنــي لالنســان او الحيــوان عنهــا
اذعيهــا قــوام الحيــاة وبهــا تزدهــر ومــن خريهــا تكــون التنميــة املتنوعــة التــي
ماوجــدت يف مجتمــع مــن املجتمعــات اال وعمــه الرخــاء واالمــان واالطمئنــان) 19 (.
قــال اللــه تعــايل يف شــان الزراعــة { و َُه ـ َو ا َّل ـذِي أَن ْـ َز َل ِمـ َ
ـن َّ
الســمَ ا ِء مَ ــا ًء َفأ َ ْخ َرجْ نَــا
ـل ِمـ ْ
ـرجُ ِمن ْـ ُه حَ بًّــا م َُتَا ِكبًــا و َِمـ َ
ـه نَبَـ َ
ِبـ ِ
ـن
ش ٍء َفأ َ ْخ َرجْ نَــا ِمن ْـ ُه َخـ ِ ً
ـات ُك ِّل َ ْ
ـن الن َّ ْخـ ِ
ـرا ن ُ ْخـ ِ
َ
ط ْلعِ هَ ــا قِ ن ْـوَا ٌن دَا ِنيَـ ٌ
َ
ـون وَال ُّرمَّ ـ َ
ـاب وَال َّزيْتُـ َ
ـات ِمـ ْ
ـة وَجَ نَّـ ٍ
ـر ُمتَ َشــا ِب ٍه
ـان م ُْشـتَ ِبهً ا و ََغـ ْ َ
ـن أعْ نَـ ٍ
ان ْ ُ
ـات ل َِقــ ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُـ َ
ـرهِ إِذَا أَثْمَ ــ َر َويَنْعِ ـ ِ
ـه إ ِ َّن ِف ذَ ِل ُكــ ْم آليَـ ٍ
ـون} (  .)20ويف
ظــ ُروا إ ِ َل ثَمَ ـ ِ
الحديــث عــن انــس ريض اللــه عنــه قــال قــال رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم :
ـرٌ أ َ ْو إِن ْ َســا ٌن أ َ ْو ب َِهيمَ ـ ٌ
ـر ُس َغ ْر ًســا َفيَــأ ْ ُك ُل ِمن ْـ ُه َ
(مَ ــا ِمـ ْ
طـ ْ
ـة
ـن م ُْسـ ِل ٍم يَـ ْز َر ُع َز ْرعً ــا أ َ ْو ي َْغـ ِ
( ) 21
صد ََقـ ٌ
إ ِ َّل َك َ
ان َل ـ ُه ِبـ ِ
ـه َ
ـة) .

الزراعة املطرية واملروية:

وقــد اهتــم الشــيخ عــي بيتــاي بالزارعــة يف موســم نــزول االمطــار فيأمــر
جميــع اتباعــه فيخــاوي همشــكوريب بالزراعــة املطريــة  ،وكان هــو القــدوة يف ذلــك
بوقــف الدراســة يف جميــع مــدن القــرآن ويحولهــا إىل أماكــن الزراعــة ،وكنــت شــاهدا
حينمــا حــول خلــوة همشــكوريب الكــري بدارســيها وشــيوخها إىل منطقــة (أودي)
حيــث املســاحات الشاشــعة املرويــة والتــي اقــام فيهــا خــزان ســد بــن جبلني فســمي
خــزان ســد شــلل الرئيــس االســبق جعفــر محمدنمــري ابــان زيارتــه لهمشــكوريب يف
اوائــل الســبعينات  ،وكانــت تقاقيــب القــرآن يتــأ ال نورهــا ليــا ،وكان شــيخنا شــيخ
الحفاظالشــيخ آدم محمــد حامــد امللقب بــادم ادروب يــرف عليهاومعه كبــار محفظي
القــران مــن تالميــذه الشــيخ ادم عــي عبــد القادرمــن قبيلــة كلهناب والشــيخ اوشــيك
احمــد مــويس مــن قبيلــة هــون بركــت والشــيخ عــي محمــد احمــد خرضمــن قبيلــة
هــون والشــيخ اوطــه طاهــر محمــود مــن قبيلــة هريرويــاب والشــيخ عــي احمــد
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دبلــوب مــن قبيلــة رشعابوالشــيخ حســن عــي حســن مــن قبيلــة رشعــاب والشــيخ
اوهــاج محمــد مــن قبيلــة كميــاب والشــيخ بــاكاش هبنــة مــن قبيلــة بنفــت والشــيخ
ابراهيــم احمــد عــي والشــيخ ســليمان محمــد عثمــان مــن ثبيلــة الباريــا والشــيخ
عــي محمــد عمــر مــن قبيلــة اليل والشــيخ ادريــس عمــر مــن قبيلــة نابتــاب وغريهــم
عــى تــاوة القــرآن بااللــواح ليــا حفظــا وتســميعا ويف الصبــاح يتحــول الجميــع
لزراعــة األرض بعــد كتابــة (األلــواح).وكان يرفــع االذان الشــيخ عــي محمــود مــن
قبيلــة بقلدوكذلــك زراعــة مناطــق {قــاش ديــاي} عــي نهــر عطــرة  ،وكذلــك مناطــق
(إقدودنيــب) عــي نهــر القــاش امتــدادا حتــي نهــر عطــرةويف الضفــة الرشقيــة لنهــر
عطــرة خلــوة قبيلــة عــوض رحمــي ويف حلفــا الجديــدة ينتــر الكرياتــي للعمــل يف
مــروع حلفــا الزراعــي وهنــاك خــاوي اللحويــن والشــكرية والدويحيــة التــي مــر
عليهــا الشــيخ عــي بيتــاي ونــر فيهــا فيهــا القــران الكريــم واذكــر منهــا القريــة
 14الشــيخ ابراهيــم احمــد عــي مــن قبيلــة اللحويــن والشــيخ عــي عــوض مــن قبيلة
الدويحيــة عندلــة ،وكذلــك اهــل كل قريــة يزرعــون ماجاورهــا مــن الوديــان بانــواع
الــذرة وامتدادالزراعــة (الســبيل) خــارج جغرافيــة ريفــي الحدودالرشقيــةويف الزراعــة
املطريــة ملشــاريع الســبيل يف واليــة القضــارف يــرف عــي زراعتهــا أصحــاب الشــيخ
مــن قبيلــة الهوســا الســاكنني يف ديــم بكــر وديــم أبكــر جربيــل يف مدينــة القضــارف
الخليفــة حــاج عمــر  ،والخليفــة محمــد داوود ويتابــع الزراعــة مــن قبــل الشــيخ
الخليفــة أحمدعــي محمــود مــن قبيلــة هــون ســليمي وحصيلــة الزراعــة تشــحن إىل
همشــكوريبإىل ادارة (الســبيل).

مساعدة الدولة يف حصاد مرشوع الرهد الزراعي 1976م :

ويف الســبعينيات القــرن املــايض طلــب الرئيــس اإلســبق جعفــر محمــد نمــري
مــن الشــيخ عــي بيتــاي املســاعدة يف حصــاد وتلقيــط القطــن يف مــروع الرهــد
الزراعــي الفــاو ووافــق الشــيخ عــي بيتــاي وطلــب مــن الرئيــس جعفــر محمــد
نمــري توفــر العربــات لنقــل ســكان ريفــي الحــدود مــن جميــع خــاوي القــرآن
الكريــم رجــاال ً ونســاءا ً شيباوشــبابا وقــد وفــر الرئيــس عربــات الحيــش (املجــروس)
ووصــل الجميــع إىل مــروع الرهــد الزراعــي ونظمــوا انفســهم ونقلــوا بيئتهــم
القرءانيــة معهــم  ،وكانــت (تقاقيــب القــرآن الكريــم) يتــأ أل نورهــا لي ـاً يف ســماء
الفاووقــد وزرع النــاس عــى النحــو التــايل:
جهــزت مخيمــات الرجــال -:ان الديــن ال يعيــش بعيــدا عــن واقعهــم بــل هــو
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معهــم يف كل صغــرة وكبــرة تهمهــم توجــه حياتهــم ايل الخــر يف توفيــق عجيــب بــن
( )1()22
مطالــب الــروح والجســد وبــن الديــن والدنيــا.
و خصصــت مســاحات شاســعة مــن الحواشــات للرجــال مــن الشــيوخ
والشــبابومن حفظــة القــرآن الكريــم ومــن الدراســن مــن طلبــة القــرآن الكريــم
وحولــوا البيئــة القرانيــة معهمفيقــرأون القــرآن الكريــم ليــا حفظــا وتســميعا عــي
تقاقيــب القــران وهــي االنــارة ويكتبــون األلــواح صباحــا ثــم ينتــرون انتشــارا
واســعا لجنــي القطــن ولــم يقتــر الشــيخ عــي بيتــاي عــى جلــب عنرصالرجــال
فقــط بــل حــرك الجانــب النســائي لحصــاد القطــن اهتمامــا وتقديــرا لدورهــن الــذي
يقمــن بــه لنــر القــرآن الكريــم وعلومــه يف وســط جنســهن مــن النســاء يف رشق
الســودان ويف الوافــدات مــع اهلهــن مــن كافــة انحــاء الســودان.

وانشئت مخيمات للنساء املرأة العاملة:

مخيمــات لعنــر النســاء الشــيخات الحافظــات للقــرآن الكريــم ومــن طالبــات
القــرآن الكريــم باعــداد كبــرة تعــد بــاآلالف ورتبــن احوالهنعــى نفــس نظــام خالوي
همشــكوريب بعــد تخصيــص مســاحات واســعة لهــن لجنــي القطــن وانخرطــن يف
تــاوة القــرآن الكريــم ليــا حفظــا وتســميعا عــى تقاقيــب القــرآن وكتابــة األلــواح
صباحــا ثــم اال نتشــار لجنــي القطــن وتخصيــص حراســات لهــن مــن اختيار الشــيخ
عــي بيتــاي عــى امتــداد تواجدهــن وكان هــذا انفتاحــا مــن الشــيخ عليبيتــاي دعــوة
واقتصاداخــارج املنطقــة وارادتحســن األحــوال املعيشــة لســكان ريفــي الحــدود
وفيمــا بعــد انتقــل كثــر مــن تالميــذ الشــيخ عــي بيتــاي ملناطــق الفــاو وفتحــوا
خــاوي قــرآن وتقبــل النــاس الدعــوة التــي شــاهدو نماذجهــا يف جوارهــم حينمــا
تحولــت خــاوي همشــكوريب مــن ريفــي الحــدود الرشقيــة ايل الفــاو مــروع الرهــد
الزراعــي و اصبحــت لهــم حواشــات يف املــروع الخليفــة عيــي ادم عيــي وابنــاه يف
القريــة 28شــمال الفــاو .
وقــد صاهــر الجعافــرة الشــيخ عيــي عــي بيتــاي وهــو مــرف خــاوي النيل
االزرق الدمازيــن وكرمــك وقيســان وخــور يابــوس حــدود دولــة جنــوب الســودان
ولنــا خــاوي جنــوب الفــاو القريــة  8ايل القريــة 1وقــد صاهرنــا الكواهلــة فــرع
الواليــة ومحفــظ الخــاوي الشــيخ حامــد حســن أوهــاج ســليمان وكذلــك امتــدت
خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي وســط الجزيــرة قبائــل املســلمية ومــن اصحابــه الحــاج
عثمــان بــرور املســلمي وكانــوا رحــا مــع املــوايش وطلــب الشــيخ مــن املحفــظ ان
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يرحــل معهــم ثــم اســتقرواعيل مائــدة القــران وكان يــرف عليهــم الخليفــة نكســون
ابوءامنــة ابــن عــم الشــيخ عــي بيتــاي وكذلــك تواصــل معهــم الشــيخ محمــود
عــي بيتــاي مــرف عــام خــاوي همشــكوريب رحمهــم اللــه تعــايل وتحســنت
حالتهــم االقتصاديــة ثــم صاهرهــم الشــيخ محمــد محمــود عــي بيتــاي مــرف
خــاوي همشــكوريب وزارهــم الخليفــة العــام الشــيخ ســليمان عــي بيتايــويف هــذا
االنفتــاح غربــا واصــل الشــيخ عــى بيتــاي تحركــه يف الدعــوة وزار كثــرا مــن اماكــن
الخــاوي القديمــة وخاصــة املســلمية ود أبوحنــة و يف خــاوي ام ضوابــان الخليفــة
يوســف ودبــدر وزار كذلــك خلــوة ودابــو صالــح الخليفــة املامــون ودابوصالــح وقــد
اســتصحب الشــيخ عــي بيتــاي الخليفــة املأمــون إيل همشــكوريب يف زيارةوواصــل
تحركهفمرعــي قبيلــة الالحامــدة وقــدم دعوتــه فقبلــوا بــه وأنشــألهم تقاقيــب
القــرآن الكريــم للرجــال والنســاء ومــن أعيانهــم العمــدة إدريــس اوداملقــدم عمــدة
قبيلــة الالحامــدة ثــم اســتجلب لهــم الشــيخ عــي بيتــاي مــوايش كثــرة مــن رشق
السودانلتتحســن حالتهماالقتصاديــةوكان يســوقهامن رشق الســودان عــر البطانــة ايل
ضواحــي الخرطــوم ايل ان وصــل مناطــق قبيلــة الالحامــدة الخليفــة محمــد اوهــاج
وهــدل مــن خــاوي تهــداي ومــن قبيلــة العمــراب ومعــه ءاخرينــووزع فيهــا عــي
حســب توجيهــات الشــيخ عــي بيتــاي وهــي تبعــد مــن الخرطــوم رشقــا عىل مســافة
مائــة كلــم تقريبــا وقــد صاهرهــم الشــيخ عــي بيتــاي مــن أرسة حــاج ســعيد وجعلها
مركــزا لخالويــه ليواصــل تحركــه غربــا ومــن بعــده صاهرهــم ابنــاؤه الشــيخ ابراهيم
عــي بيتــاي مــرف عــام خــاوي همشــكوريب يف الســودان مــن العمــدة إدريــس
وكذلــك صاهرهــم كثــر مــن الكرياتــي مــن مــن قبيلــة الجميــاب اذكرمنهــم الشــيخ
عمرهــداب والنقيــب محمــد عــي أونــور مــن القــوات املســلحة وشــيخ عمــر خالــه
وهمــا مــن قبيلــة (أنــل) والحــاج عــي محمــد عــي مــن قبيلــة يوســاب وطاهرأبوآمنــة
كريــج مــن قبيلــة هــدالب وغريهــم و كذلــك زارالشــيخ عــي بيتــاي قبيلــة البطاحــن
وأنشــأ فيهــا خــاوي وقابــل الشــيخ العمــدة عثمــان عمــدة البطاحــن يف قريــة علــوان
يف رشق النيــل و اســتصحبه الشــيخ عــي بيتــاي يف زيــارة لهمشــكوريبوكنت محفظــا
يف خلــوة العمــدة عثمــان 1983م.
وكذلــك خــاوي الكربــة الخليفــة االســتاذ بابكــر ودعــدار وحفــظ فيهــا شــيوخ
مــن حفظــة همشــكوريب وامتــداد الخــاوي االنقريــاب غــرب ام درمــان الشــيخ
العالــم محمــد محمــد صالــح وخــاوي العركيــن غــرب ام درمــان دونكــي الكــوع
الشــيخ محمــد هــارون العركــي وابنهــم الحافــظ عبــد املنعموخــاوي الكبابيــش غربــا
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وكان يــرف عليهــا الخليفــة ابوفاطمــة ابوبكــر محمــد محمــود مــن قبيلــة الكميــاب
والشــيخ هجينــة مــن قبيلــة رشعــاب وصاهراهمــا .وخــاوي الشــيخ عــي بيتــاي
شــماال يف منطقــة البشــاريني يف مدينــة ام نمــل شــمال مدينــة بربرولهــم امتــداد حتي
حــدود مــر وهــم مــن اوائــل مــن انضمــوا لدعــوة الشــيخ عــي بيتــاي يف ســتينيات
القــرن املــايض وتعتــر مــن اقــدم الخالوي وهــي يف درجــة خــاوي همشــكوريب االويل
وطبــق فيــه نفــس منهــج همشــكوريب وعــي راســهم الخليفــة املــادح محمــد جامــع
عبــد اللــه وابنــاءه الشــيخ الحافــظ العالــم احمــد محمــد جامــع والشــيخ الفقيــة
عمــر محمــد جامــع واعمامهــم وقــد صاهرهــم الشــيخ عــي بيتــاي ومــن بعــده ابنــه
الشــيخ يوســف عــي بيتــاي املــرف العــام ولهــم مراحــات مــن االبــل ويذهبــون
عــي ظهورالجمــال يقطعــون بهــا مســافات بعيــدة لزيــارة خلــوة همشــكوريب
وامتــداد الخــاوي يف نهــر النيــل وتشــمل خــاوي الشــيخ طاهرابوبكرمحمــد محمــود
وخــاوي الخليفــة محمــد عثمــان الجعــي وخــاوي الشــيخ عبــد اللــه ود الكــدر
وفروعهــا املنــرة ايل حــدود مــر شــماال وامتــدت حركــة الشــيخ عــي بيتــاي غــرب
ام درمــان يف قبائــل الهواويــر يف مناطــق وادي املقــدم وعجنــة والبويــرة وبــر املاحــي
وخــور بحــات وانشــالهم خالويالقــران وانفتحــوا الم درمــان واشــتغلوا بالتجــارة
وتحســنت حالتهــم بــدل الرتحــال ايل االســتقرار ومــن اعيانهــم اصحــاب الشــيخ عــي
بيتــاي الخليفــة حــاج الخــر والخليفــة عيــي محمــود والعالــم الفقيــه محمــد عــي
جاديــن ومركزهــم دلــج الفريــواب غــرب ام درمانوحفــظ عندهــم القــران وصاهرهــم
الرشيــف محمــد حســن مــن قبيلــة الحســناب وامتــدت الخــاوي يف بحــر ابيــض
خــاوي الشــيخ مصطفــي الدســوقي مــن قبيلــة الكواهلــة الجميليــة خــاوي للرجــال
وخــاوي للنســاء بالدويــم بالتواصــل مــع الدكتــور محمــود حســن اوهــاج ســليمان
مــن خــاوي همشــكوريب

خالوي الشيخ عيل بيتاي يف كردفان ودارفور:

زارالشــيخ عــي بيتــاي غــرب كردفــان (ديــار دار حمــر) غــرب النهــود منطقــة
ود بنــدة تحــرك فيهــا الشــيخ شــهرا كامــا للدعــوة فوافقــوا دعوتــه وأنشــأ الخالوي
وشــكوا اليــه قلــة املــاء فدعــا اللــه فنــزل املطــر وامرهــم بحفــر االبــار فنبعــت منطقة
تعــرف (عــد دقلــوس) بمــاء وفــر وبصحبتــه يف هــذه الزيارةصاحبــه الخليفــة عبــد
الرحمــن ابراهيــم عيــد مــن قبيلــة الحمــر والخليفــة نكســوب ابوءامنــة والشــيخ طــه
احمــد طــه وواصــل الدعــوة الخليفــة عبدالرحمــن مــن بعــده يف أهلــه وعشــرته.
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ووســع أعــداد الخــاوي وخرجــت هــذه الخــاوي اعــداد كبــرة مــن
الحفظــة والعلمــاءوال يــزال عطاءهــا مســتمراويف عــام 1983م أنشــا الخليفــة عبــد
الرحمنالحمريخلــوة الهــدي غــرب ام درمــان باشــارة مــن الشــيخ لتكــون حلقــة وصل
بــن الــرق والغــرب ومعــه عــدد كبــر مــن الحفظــة عنــد التاســيس مــن خــاوي
همشــكوريب الخليفــة احمــد عــي محمــود وأراد اللــه حرضناعنــد التأسيســوكنت معــه
فــرة مــن الزمــن .

خالوي دار فور:

وأرســل الشــيخ عــي بيتــاي مناديــب لفتــح الخــاوي يف دارفــوريف ســبعينيات
القــرن املــايض أذكــر منهــم الشــيخ بخــت ابراهيــم رشــيد مــن مدينــة كتــم وأخيــه
الشــيخ الجعــي فانشــؤا خــاوي عــي منهجــه يف حيــاة الشــيخ عــي بيتــاي
وأتوهمشــكوريب ورفعــوا تقريــرا للشــيخ بقبــول أهــل دارفــور دعوتــه وتوافــد طــاب
دارفــور إيل همشــكوريب بعــد ذلــك وواصــل أبنــاء وخلفــاء الشــيخ عــي بيتــاي مــن
بعــده يف إنشــاء املزيــد منالخــاوي يف دارفورعــي رأســهم الشــيخ محمــود عــي بيتــاي
املــرف العــام واآلن الشــيخ ابراهيــم عــي بيتــاي والشــيخ محمــد محمــود عــي
بيتــاي اإلرشاف العــام وهــذا الشــيخ محمدديــن عــي بيتــاي بــدوره أنشــا خــاوي
يف دارفوروواصــل التحركحتــي توغــل داخــل حــدود دولــة تشــاد املجــاورة والقبائــل
فيهــا مشــركة وانقطعــت أخبــاره فنســال اللــه ان يحفظــه ونســمع منــه أخبــارا
ســارة بمشــيئة اللــه تعــايل.

الزراعة املروية :

فكانــت الزراعــة املرويــة يف مــروع القــاش الزراعــي هامــة جــدا إلنســان
املنطقــة وأول مــن كلفــه الشــيخ عــي بيتايبالزراعــة يف هــذا املــروع يف بدايــة
الســتينات (الخليفــة بــارك كركريــب) مــن قبيلــة االيريومــن ســكان مدينــة تهــداي
ومــن أعيانهافبــدأ بالزراعــة يف مدينــة (تنــدالي) يف مســاحات صغــرة وحثــه الشــيخ
عــي بيتــاي باالســتمرار يف الزراعــة وبــدأ بثالثــة مزارعــن وزاد العــدد عــام بعــد عــام
حتــى عــم جميــع التفاتيــش وكل مدينــة مــن مــدن القــرآن والتــي أسســها الشــيخ
عــي بيتــاي مــن الجهــة الرشقيــة لنهــر القــاس يزرعــون مــا يقابلها مــن املربعــات أو
التفاتيــش الزراعيــة مــن الجهــة الغربيــة فأهــل ســكان مدينــة( تواييتكركون)والتــي
انتمــي اليهــا يف الضفــة الرشقيــة ملــروع نهــر القــاش تقابــل يف الجهــة الغربيــة
تقتيــش  :منطقــة (مكيل)وهكــذا كل مــدن القــرآن الكريــم التــي أسســها الشــيخ عــي
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بيتــاي { مدينــة تواييــت كركــون ومــكيل خلــوة الشــيخ حســن الزبــر وأرومــا وإيــاد
إيــوت و تهــداي و درســة وقرقــر وهلديــت و يــودروت وأدرديــب و تيلكــوك وهــي
مقــر رئاســةاملحلية و رســاي و مامــان وقدماييــب وهشــنيتولنقيب وعرفــت ودوالبيــاي
وتلكوومدينــة همشــكوريب الكربيوهــي مقــر رئاســة خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي
.ويتفــرغ ســكان مــدن القــرآن تمامــا يف املوســم للزراعــة ويواصلــون يف التطوراملســتمر
لزيــادة الرقعــة الزراعيــة ســنويا عــن طريــق رشاء األرايض الزراعيــة وباإلضافــة لطلــب
التصديقــات للجهــات الحكوميــة وصــار ســكان خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي أكثــر
النــاس إنتاجــا واهتمامــا بــاألرض وهــذه األرض تعتــر مــن أهــم املــوارد املتاجــة للبرش
بماتحويــه مــن تربــة زراعيــة ومصــادر مائيــة وحيــاة نباتيــة وحيوانيــة وتلعــب املوارد
الطبيعيــة األرضيــة دورا هامــا يف البقــاء عــي حيــاة الشــعوب والعمــل عــي رفاهيتهــا
وقــوة اقتصاهــا )1(.حتــى أصبــح اآلن يمتلكــون مــا يقــارب النصــف أو يزيــد مــن
املســاحة الكليــة مــن مــروع القــاش الزراعــي والــذي تبلــغ مســاحته  570الــف فدان
21000كلــم مربع.ويــزرع فيــه محصــول الــذرة والقطــن ومحاصيــل اخــري وقــد
انشــا مــروع القــاش لزراعــة هــذه املحاصيــل 1926م وبعــض مــن مريــدي الشــيخ
عــي بيتــاي وتالميــذه واصلــوا تعليمهــم األكاديمــي بعــد قراءتهم للقــران الكريــم حتي
تخرجــوا مــن الجامعــات بفضــل اللــه ثم بجهود الشــيخ عــي بيتــاي اصبحوا مهندســن
زراعيــن اذكــر منهــم عــي ســبيل املثــال املهنــدس احمــد حســن اوهــاج ســليمان مــن
قبيلــة بوريشــاب واملهنــدس حامــد عبــد اللــه مــن قبيلــة اليل واملهنــدس عمــر حامــد
مــن قبيلــة بقلــد واملهنــدس طاهــر ادروب مــن قبيلــة همدهميــاب واملهنــدس محمــود
ادم محمــد احمــد مــن قبيلــة بوريشــاب واملهنــدس عمــر حامــد مــن قبيلــة بقلــد
واملهنــدس احمــد حامــد اوهــاج مــن قبيلــة بوريشــاب واملهنــدس اوهــاج محمدديــن
حســن اوهــاج ســليمان مــن قبيلــة بوريشــاب وبعضهــم صــاروا يف قيــادة مــروع
القــاش الزراعيفســكرتري اتحــاد مزارعــي القــاش الشــيخ عمــر عبــد اللــه حامدمــن
قبيلــة اليل وبعــده مهنــدس زراعــي محمــود آدم محمــد احمــد ســكرتريا للمــروع مــن
قبيلــة بوريشــاب ونائــب أمــن املــال األســتاذ عمرمحمــد آدم مــن قبيلــة ســعيدي وأمني
الخدمــات األســتاذ أحمــد محمــد عمــر مــن قبيلــة اليل وكان اهتمــام الشــيخ عــي بيتــاي
بالزراعــة كبــرا نســبة ألهميتهــا يف اســتقرار النــاس والتنميــة االقتصاديــة يف االســام
جــزءا مــن التنميــة الشــاملة للمجتمــع بابعادهــا املختلفــة تتضمــن النواحــي املاديــة
والروحيــة والخلقيــة فالتنميــة اذا ليســت عمليــة انتــاج فحســب انماهــي عملية انســانية
( )23
تســتهدف االنســان وتقدمــه ماديــا ورحيــا واخالقيــا.
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د .حممود حسن أوهاج

اهتمام الشيخ عيل بيتاي بالتجارة :

ان املقومــات االساســية للعيــش الكريــم الــذي يليق بانســانية االنســان كمايريده
رب العــزة يف تحقيقــكل مــن االمــن والرزق واشــباع حاجات االنســان االساســية بشــكل
كامــل اخــذا بعــن االعتباراألولويــات( )25فــأول مــا بــدأ بــه الشــيخ عــي بيتــاي
لتطويــر ســكان مدن القــرآن الكريــم الجديــدة بالتعاونيــات يف بدايــة ســبعينات القرن
املــايض ،فاشــار عــى مســتوى امتــداد (الكرياتــي} ليدفــع الفرد(عــر حنيهــات)
ليعملــوا مجمعــات تجاريــة كبــرة لتوفــر الســلع الرضوريــة بإســعار معقولــة ويعمل
يف هــذه املجمعــات ســكان كل منطقــة باعتبارهــا دورة تدريبيــة لهــم تحــت إرشاف
تجــار خــراءيف التجــارة وكل شــخص يعمــل فيهــا ملــدة ســنة يتحــول منهــا النشــاء
تجارتــه الشــخصية او باملشــاركة مــع مــن يشــاء وتطــورت التعاونيــة واســتجلبت
البضائــع مــن األســواق الكبــرة وراجــت التجــارة ونجحــت نجاحــا منقطــع النظــر
فأصبحــت اآلن تجــارة البضائــع منترشةلهــا اســواق يف كل مدينــة مــن مــدن خــاوي
الشــيخ عــي بيتــاي وخصــص لهــم الشــيخ عــي بيتــاي أماكــن خاصــة بهــم وفصــل
األســواق عــن املدينــة القرآنيــة فأصبحــوا يف مســاحة تقــارب ثلــث املســاحة يف املدينــة
املعينــة ويف الغالــب جعــل مــكان األســواقفي الجهــة الغربيــة مقابــل القــادم للمدينــة
مــن الخــارح وجعــل الجهــة الرشقيــة للمســيد والــذي يشــتمل عــى املســجد الجامــع
والضيافــات وداخليــات الوافديــن للقــرآن والجهــة الشــمالية جغرافيــا ســكان املدينــة
مــن املواطنــن اصحــاب البلــد  ،وكذلكخصــص أماكــن لتجــارة املــوايش اإلبــل والبقــر
والغنــم والضــأن  ،وكذلــك تجــارة الــروش واالشــياء املحليــةوكان الشــيخ عــي بيتــاي
يحــب أن يلتحــق جميــع تالميــذه يف جميــع مناحــي الحيــاة االقتصاديــة والخدميةاذكر
منهــم عــي ســبيل املثــال ففــي الرشطــة مثال مــن تالميــذه اللــواء رشطــة محمــود عيل
اوشــيك مــن قبيلــة كتيــوي ورائــد رشطــة مــويس احمــد محمــد عــي مــن قبيلــة بقلد
ويف الجيــش مــن تالميــذه اللــواء الركــن محمــد عيــي عبــد القادرمــن قبيلــة اكــردرر
واملقــدم محمــود ســليمان عــي بيتــاي مــن قبيلــة بقلــد واملقــدم محمــد طاهــر احمــد
حامــد مــن قبيلــة بقلــد واملقــدم محمــود عــي احمــد مــن قبيلــة ســلوواملقدم االمــن
عــي حســن مــن قبيلــة كنجــر ونقيــب محمــد عــي اونــور مــن قبيلــة انــل و نقيــب
محمــد احمــد عيــي حســن مــن قبيلــة بقلــد ومــازم اول عــي ادم اوهــاج مــن قبيلــة
هــون ومــن ضبــاط الصــف مســاعد عــي حســن عــى اوهــاج مــن قبيلــة بوريشــاب
ورقيــب اول احمــد محمــد اوهــاج قبيلــة بوريشــاب عــي ســبيل املثــال وكذلــك الشــيخ
الدكتوراالمــن عــي االمــن مديــر عــام وزارة الشــؤون االجتماعيــة والثقافيــة والدكتــور
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عــي ادم محمــد احمــد مديــر عــام وزارة الصحــة والتنميــة االجتماعيــة .
ومــن تالميــذه الذيــن علمهــم يف قمــة العمــل التجــاري يف الدولــة اذكــر منهــم
عــي ســبيل املثــال االســتاذ احمــد محمديــن مديــر عــام التجــارة والتمويــن يف واليــة
كســا مــن قبيلــة بقلــد االرشافوالريــب ان اوضاعهــم االقتصاديــة تحســنت بفضــل الله
ثــم بجهــود املصلــح الدينــي واالجتماعــي الشــيخ عــي بيتــاي وعــرات اآل الف غريهــم
واليسعهم هذا البحث ذكر عددا اكثر من ذلك.
()24

النقل واملواصالت :

و كان الشــيخ عــي بيتــاي يهتــم بالنقــل واملواصــات كثــرا وينتبــه لهــا
وبراقــب حركــة النــاس ســواء كانــوا بالــدواب او بالســيارات وكانــت هنــاك قوافــل
تتحــرك بالــدواب مــع االبــل كقبائــل الرشــايدة وقبائــل النــوراب والذيــن لــم يســتقروا
بعــد مــن البحــر االحمــر ايل كســا مــرورا بضواحــي خــاوي همشــكوريب ولتســهيل
لحركــة النــاس اقتنــي ســيارات {لــواري} لنقــل النــاس و البضائــع وتســمي ســيارات
(الســبيل )وهــي تنقــل النــاس و البضائــع لصالــح خــاوي القــرآن وأحيانــا يراقــب
قوافــل الرشــايدة والنــوراب ويعــرف اماكــن تواجدهــم وينقــل لهــم باملجــان النســاء
واالطفــال وكبــار الســن يف نفــس خــط ســرهم وينــزل لهــم أمامهــم عــي مســافة
ثالتــة أيــام لينتظــروا قافلتهــم وهــم مرتاحــون وهــذه الحالــة تتكــرر مــن الشــيخ
 ،وكذلــك للكرياتــي ســيارات خاصــة بهــم بــدال مــن مــن ترحيــل البضائعبقوافــل
الجمــال والتــي تســتغرق مــددا طويلــة جيئتــا وذهابا لوعــورة املنطقــة فتطــور الناس
ونقلــوا بضائعهــم بســياراتهم الخاصــة  ،وكذلــك خصصــوا ســياراتللمواصالت العامــة
ولــكل شــخص مقتــدر ســيارته الخاصــة وقــد وضــع الشــيخ عــي بيتــاي األســاس
املتــن املــدروس للعمــل الدينــي والدنيــوي معــا ألنــه كان يؤمــن بالتــوازن بمطلبــات
الــروح ومتطلبــات الجســد يعنــي التــوازن وااليجابيــة وينظــر لالمــور بنظــرة شــاملة
كمــا كان يهتــم بمايــدور حولــه مــن احــداث يف الســودان وخارجــه.
اهتمام الشيخ عيل بيتاي بالصناعة والبنية التحتية:
قــال تعــايلُ { :هــ َو ا َّلــذِي َخ َلـ َ
ـق َل ُكــ ْم مَ ــا ِف األ ْر ِض جَ ِميعً ــا ثُــ َّم ْ
اســتَوَى إ ِ َل
الســمَ ا ِء َف َسـو ُ
َّاه َّن َسـبْ َع َســمَ او ٍ
َّ
ش ٍء عَ لِيـمٌ} (  ) 26ويف ســتينات القــرن
َات و َُهـ َو ِبـ ُك ِّل َ ْ
املــايض الصناعــة املوجــودة صناعــة يدويــة عــى حســب متطلبــات أهــل البلــد يف ذالــك
الوقــت كانــوا يحتاجــون ( رسوج الجمــل) لكثــرة روكوبهــم للجمــال امالتحركهــم
ومشــاركتهم يف ركــب الشــيخ عــي بيتــاي والــذي كان يتحــرك بالجمــال ليمــر عــي
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النــاس يف اماكنهــم ووديانهــم لتبلــغ الدعــوة ولحثهــم لالنضمــام لخــاوي القــران
لالســتماع للوعــظ واالرشــاد والتعلــم او يكلــف بعمــل يخــص الســبيل زراعــة او نقــل
بضائــع مــن مــدن كســا وبورســودان ملــدن القــران الجديــدة وكان هنــاك مــن
تالميــذه ماهــرون يف صناعــة رسوج الجمــال مــن أحســن االنــواع مــن الخشــبوكانت
صناعــة يدويــة رائجــة لهــا اســواق  .ويشــجعهم الشــيخ عــي بيتــاي ويتفقدهــا
وينظــر فيهــا هــل صالحــة ام ال وكذلــك صناعــة االوانــي مــن الخشــب وهــي
صناعــة يدويةفيحتــاج اليهــا هــذا العــدد الكبــر مــن التجمعــات الجديــدة آلنيــة
الطعــام والــراب و تســمى (االقــداح ) باحجــام مختلفــة وكان مــن تالميــذه املهــرة
يف صناعــة هذهاالوانيبأعــداد تجاريــة باعتبارهــا الصناعيــة املتاحــة يف تلــك األزمنــة
وكذلــك صناعــة االباريــق للوضــوء وتعمــل بالفخاروهــي كذلــك صناعــة يدويــة
وتطــورة اليصناعــة األبــواب والشــبابيك لتحــول النــاس مــن بيــوت الــرش والشــملة
ايل انشــاء القطاطــي والعــوض بكثــرة  ،وكذلــك الصناعــة الرائجــة يف ذلــك الوقــت
الســيوف والخناجــر والعــي  ،ثــم تطــور الصناعــة حتــي وصلــت اآلن فأصبحــت
لهــم مصانــع للزيــوت والجلــود واألحذيــة لخــاوي همشــكوريب يف مدينــة كســا.
وكذلــك البنيــة التحيــة وذلــك لشــق الطــرق يف املناطــق املغلقــة بفعــل الطبيعــة مــن
وديــان وقيــزان ورمــال وجبــال اول مــا فعلــه الشــيخ عــي بيتــاي باعتبــاره خبــرا
بــاالرض واالنســان النــه كان يف فــرة ســياحته يمــر عــي جميــع املناطــق ماشــيا عــي
االقــدام يقطــع املســافات البعيــدة فــرة مــن الســنني فاشــار القــرب الطــرق املوصلــة
بــن املــدن الجديــدة التــي انشــاها ووضــح مســارات للنــاس والــدواب ثــم بــن فيمــا
بعــد طــرق للســيارات ثــم تطــورت فيمــا بعــد ايل مســحها ومــن ثــم ســفلتتها كطرق
حديثــة وتبــوا مريــدوه الذيــن علمهــم فيمــا بعــد اعــي املناصــب يف هــذا املضمــار يف
الدولــة واذكرمنهــم عــي ســبيل املثــال املهنــدس حامــد محمــود وكيــل مديــر عــام
الطــرق والجســور القومــي وهــو مــن قبيلــة اليل وكانــت النظــرة البعيــدة والتشــجيع
املســتمر للشــيخ اتــاح حديثــا التفكــر يف انشــاء مصانــع لالســمنت يف منطقــة مامــان
ومصانــع للدباغــة واملنتوجــات الجلديــة ومصنــع للزيــوت وغريهــا.

مشاركةالشيخعيلبيتاييفاعمالالرباقتصادياواجتماعيا:

و يف احــداث حصلــت يف الخرطــوم يف حكــم الرئيــس الســابق جعفــر نمــري فكــر
الشــيخ عــي بيتــاي يف تســيري قطــار محمــل بجميــع مايحتاجــه االنســان مــن حوائــج
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فمــا كل عربــات القطــار ممتــا فشــحن االبــل والبقــر والضــان واملاعــز وكل الحيوانات
و كــذا الدجــاج والبيــض وامل ـواد التموينــة وذلــك بعــد مشــاورة اصحابــه فاشــار اليــه
فيمــا بلغنــي العمــدة طاهــر اوكــر طاهــر قبيلــة الهــون فقــال للشــيخ ارفــع مــن كل
صنــف مــن يمــي عــي رجلــن ومــن يمــي عــي اربــع وكذلكارســل عربــات {لـواري}
محملــة بالــذرة ومـواد تموينيــة للبحــر االحمــر محليــات ســاحل البحــر االحمــر يف بداية
الســبعينيات القــرن املــايض بعــد ندرة الــذرة هنــاك وهذا كلــه معلوم عنــد كبــار الكرياتي
الذيــن حــرو هــذا الحــدث وعندمــا زار العالمــة الرشيــف احمــد ركركــة الشــنقيطي
التجانــي همشــكوريب .وكان لــه صلــة واخــوة مــع الشــيخ وشــاوره بانشــاء مجمــع
يف مدينــة الشــوك فاشــار اليــه بــان ينــي املجمــع فيوســط الجزيــرة موقعــه الحــايل
مربوكــة وارســل الشــيخ عــي بيتــاي رســالة للرشيــف محمــد االمــن يف كركــوج وســلمه
الخليفــة احمــد عــي محمــود ليطلــب منــه ان يختــار موقــع للرشيــف احمــد فاختــار لــه
الرشيــف محمداالمــن منطقــة {مــراو} وشــحن الشــيخ عــي بيتايعربــات {لـواري} مــن
مدينــة همشــكوريب {بــروش} كثــرة جــدا وكنــت حــارضا وارســلها للرشيــف احمــد
ركركةوبصحبــة الرشيــف احمــد ركركــة الشــيخ الفقيــه ادم التجانــي وابنــاءه الحفظــة
شــمس الديــن وبحــر الديــن اللذيــن حفظــا القــران يف خلــوة همشــكوريب.

نصيحة من الشيخ عيل بيتاي لالمة وخاصة الشباب:

طريقــي الــذي اســر عليــه وهــو طريــق القــرآن والســنة والتوبــة النصــوح
ومحبــة اإلخــوان لبعضهــم بعضــا فنحــن جميعــا باســم اإلســام والديــن كالجســد
الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائره بالســهر والحمــى ،أو كالبنيــان
يشــد بعضــه بعضــا .فمــن فتــح اللــه عليــه مــن أبــواب خــره فليجعــل هــذا الخــر
عامــا شــامال يعــم الجميــع وال خــر يف هديــة أعظــم تهــدي للعبــد املؤمنمــن نصيحــة
تنفعــه يف دنيــاه وآخرتــه .وال أنــى أن أوجــه النصــح ألبنائــي الشــباب الذيــن هــم
عــدة املســتقبل وعمــاد نهضــة األمــة أن يتجهــوا بكليتهــم نحــو علــوم الديــن فــإن
يف الديــن العــزة واملنعــة وكل أمــر تتطلبــه الحيــاة الفاضلــة فتأدبــوا بأدابــه واهتــدوا
( . ) 27
بهديــه فهونعــم الهــادي اىل طريــق املســتقيم .

ثناء العلماء يف جهود الشيخ يف العمل الدعوي واالجتماعي:

األ ســتاذ الدكتــور عــون الرشيــف قاســمويز الشــئون الدينيــة واألوقــاف
وكرئيــس للمجلــس األعــى للشــئون الدينيةواألوقــاف يف عهــد الرئيــس االســبق نمــري
.فيقــول (:)28فلــم يكــن الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه مجــرد رجــل مــن العاملــن
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يف حــق الدعــوة اإلســامية وحســب  ،بــل كان ظاهــرة فريــدة يف حياتــه ويف مســعاه
وهــو يف كال الحالــن رمــز لعظمــة اإلســام وأثــره الفاعــل يف نفــوس البــر ويف
حياتهــم العامــة وخاصــة  ،وكان شــيخنا وهــو يجــوب الصحــراء يكتشــف يف أعماقــه
هــذا الجوهــر ويجلــو ماعلــق بــه مــن الشــوائب وحــن شــع عــى حياتــه بعــد جهــد
وجهــاد لــم يكــن مــن العجــب أن تتــواىل عليــه الرؤيــا املناميــة وأن يخاطبــه الرســول
صــى اللــه عليــه وســلم يف احداهــا يف مــا ذكــر ـ بشــأن أمتهوحقيقــة األمــر أن مــا نذر
الشــيخ حياتــه إلحداثــه لــم يكــن باألمــر اليســر يف أيامــه تلكواالســتعمار االنجليــزي
جاثــم عــي صــدر االمــة وكانــت ايل جانــب عــداء االســتعمار لحــركات االصــاح عــداء
جماعــات مختلفــة مــن النــاس قــد يؤثــر هــذا االصــاح عــي مصالحهــم ويضعــف
مــن نفوذهــم ومــن هــؤالء اصحــاب اقتصاديــون وسياســيون ورجــال ديــن تقليديــون
وغريهــم وغريهــم ممــن ترتبــط مصالحهــم بغلبــة الجهــل وشــيوع الطاعــة العميــاء
باســتغالل العــرف القبــي وســلطان الديــن وقــد تضافــرت كل هــذه القــوي عــى
الشــيخ وســعت إىل ابطــال ســعيه بتنفــر النــاس عنــه فرمــوه بشــتى التهــم والصقــوا
بــه فريــة املــروق عــن الديــن وحــن لــم تجــد كل هــذه األســاليب يف إيقــاف ســعيه
وال يف تقبــل النــاس لدعوتــه لإلصــاح لجــأوا إىل حيلــة العاجــز وهــي اعتقالــة وســجنه
لعــدة أعــوام خــرج بعدهــا وهــو أصلــب عــودا وأقــوى شــكيمة وأمــى عزيمــة
عــى املســر يف طريــق اإلصــاح الــذي ارتضــاه ونــذر نفســه لتحقيقــه واتخــذ مــن
موطنــة همشــكوريب نقطــة انطــاق ،وانترشأمــره بــن النــاس وانثالــوا إليــه مــن كل
مــكان وانتــرت خــاوي القــرآن يف الشــعاب والوديــان والجبــال وانتــر معهــا نــور
القــرآن بضيــئ النفــوس ويصقــل األرواح وكان مــن أعظــم آثــار هــذه الحركــة املباركة
انعكاســها عــي حيــاة املــرأة التــي ظلــت كمــا مهمــا لقــرون طويلــة فــاذا بهــا تجــد
فــب نهــج مــن العنايــة والرعايــة مــا جعــل مــن آالف النســاء حافظــات لكتــاب اللــه
الكريــم عاملــات بســنة رســوله العظيــم ســاعيات بالخــر بــن بنــات جنســهن ال يف
منطقــة رشق الســودان وحدهــا بــل يف مناطــق أخــري مــن الســودان ولــم يكــن ملثــل
هــذا العمــل العظيــم أن يقــف عنــد هــذا الحــد بــل كان البــد لــه ان يتســع وينتــر
امــره بــن النــاس فأصبحــت همشــكوريب قبلــة النــاس مــن كل انحــاء الســودان
ومــن أقطــار أخــري وجــاء مــن بــوادي وحــره يطلبــون مــن الشــيخ ان يمــد لهــم
يــد العــون بــان يفتــح لهــم الخــاوي ويبعــث بالشــيوخ املعلمــن وظــل الشــيخ يف
حتــي آخــر أيامــه وهــو يســعي بــن النــاس بالخــر وانتــرت خالويــه يف كثــر مــن
بقــاع الســودان.وانترش تالميــذه معهــا يف كل مــكان وقــد ظلــت صلتــي بالشــيخ عــي
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بيتايوطيــدة وكنــت اتتبــع تحركــه باعجــاب واشــفاق إذ أنــه رحمــه يف ســباق مــع
الزمــن وكان يبــذل مــن ذات نفســه مــاال يســتطيع القيــام بــه أقــوى الرجــال بــل
بــذل جهــده ومالهوحياتــه وكان يقــوم يف دعوتــه بمــاال تقــوي عليــه أجهــزة الدولــة
مجتمعــة .وأمــا االســتاذ ابوطــراف حــاج عــي النمــري عــم الرئيــس االســبق جعفــر
محمــد نمــري فيقــول )29( -- :
وراياتنا فوق السماكني رفرفت ** لعمرك اعالنا ببعث العزائم
مرفوعــة للســيد العظيــم الشــيخ عــي بيتــاي بمناســبة الحفــل الــذي إقامــه
تكريمــا لهأبنــاء عمومتــه احفــاد امللــك عجيــب بشــمبات ممجديــن فيــه املجهــود
العظيــم الــذي بــه ينــر حفظالقــرآن بــن املســلمني واملســلمات يف الــرق.

إذا عَ ل َِقـ ْ
ـت منــى الحنايــا بســيد

فشــيد للقــرآن يف الـ َّ
ـر ِق دولـ ً
ـة
وبــث كتــاب اللــه يف كل قريــة

وهِ مْ ـ ُ
ـب األوليــا ِء املســالم
ـت بقطـ ِ

وه ـذَّبَ قومــا من رعــاء الســوائم
أخــو مذهــب ي َْفــي بــك ّل املغانم

وأرىس تعاليــم النبــي محمــد

وشــيد بنيانــا قــويّ الدعائــم

لــه دانــت العُ صـ ُم وهــن شــوار ُد
فمنــذا الــذي يرقــى رقيّك مرشــدا

كريــم الســجايا من ســليل األكارم
بغــر كتــاب ذلكــم جــد واهــم

فنــورك يف الــرق تب ّلــجَ واضحــا

وشمســك يف أرجائــه واملعالــم

فيــا ناســخا ً ليــل الجهالــة هاربــا

يجـ ُّر ذَيــو َل الخِ ـ ْزي رشّ الهزائــم

كما م ـ ّزق الجيـ ُ
ـش ال ُّلهــام يقودُه

عجيــبٌ غداة الـ ّروع حامــي املحارم

كتائبُهــم فانهــار شــامخ مجْ دهم

فلــوال ْ
وأرس بالقنــا والصــوارم

دعائــم مجــد يف الثريــا أساســه

بنــاه بحــد الســيف ال بالدراهــم

فتشــهد قــرى بانتصــار جيوشــه

وتعرف ســويا حــرب تلك ال ـراذم

وهــا أنت تســت ّل مــن العـ ْزم صارما

يــدك رصوح الجهــل من عهــد أدم

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة ُمحكمة  -العـــدد الرابع  -شــعبان 1443هـ مارس 2022م

122

د .حممود حسن أوهاج

تعنيــك مــن خــر الشــبيبة عصبة

ذووصلــف مــن عبقــريّ وعالــم

فقــد أقســموا أال ّ نكــون مطيــة

ملســتعمر أو مســتب ٍّد وغاشــم
ٍ

ســنبنى وتبنى يف الســها خــر دولة

وفــوق الثريــا راســيات الدعائــم

وراياتنــا فــوق الســماكني رفرفت

لعمــرك إعالنــا ببعــث العزائــم

عزيمــة شــعب وهــي أعظــم قــوة

مــن الفــرد يف انجازنــا والتالحــم

وأصلــب عــودا ال تلــن لفاجــر

إذازلزلــت يف الــرق أرض أعاجم

مرضــه ووفاتــه ورثــاءه -:وعــن مــرض الشــيخ عــي بيتــاي قــال االطبــاء كان
بســبب التعــب واالرهــاق الكثــر ونحــن نعلــم جيــدا ملاراينــا مــن مثابــرة الشــيخ
ونشــاطه املكثــف يف الحــل والرتحــال بغــرض نــر الدعــوة و عــرض عــي االطبــاء
يف مدينــة كســا ثــم نصحــه االطبــاء بالســفر ايل الخرطــوم وارســل لــه الرئيــس
االســبق جعفــر محمــد نمــري طائــرة خاصــة مــن الخرطــوم ايل كســا ونقلتــه ايل
الخرطــوم وعنــد وصولــه وتحــت رعايــة الرئيــس نقــل ايل املستشــفي العســكري بــام
درمــان ولــزم رسيــر املستشــفي تحــت عنايــة كبــار االطبــاء وجــد الشــيخ عنايــة
فائفــة كان لهــا وقــع جميــل عــي نفســه وعلينــا نحــن جميعــا فقــد زاره الرئيــس
وكان الشــيخ يســعد بزيارتــه وقــد زاره عــدد كبــر مــن رجــال الدولــة ورجــال الديــن
واالعيــان واملريديــن واالحبــاب وتوالــت االستفســارات عــن صحتــه مــن مختلــف
اقاليــم الســودان ويف فجــر يــوم االثنــن الرابــع عــر منشــوال 1398هجريــة املوافــق
 18ســبتمرب 1978م وبعــد صــاة الصبــح فاضــت روحــه الطاهــرة ايل بارئهــا وقــام
خليفتــه وابــن عمــه الخليفــة نكســوب ابوءامنــة نقلــه وتكفينــه يف املستشــفي ثــم
شــيع جثمانــه ايل مطــار الخرطــوم العســكري حيــث اعــدت طائــرة خاصــة لنقلــه
ودع جثمانــه بمطــار الخرطــوم العســكري الســيد الرئيــس وبعــض الــوزراء وابنــاء
رشق الســودان بالعاصمــة ويف مطــار كســا نقــل بطائــرة عموديــة صغــرة نقلــت
جثمانــه ايل خلــوة همشــكوريب.
فاســتقبلها الشــيخ طاهــر بيتــاي اخ الشــيخ عــي بيتــاي وابنــاءه وخلفــاءه
واهلــه ومحبــوه ومريــدوه والطــاب ثــم صــي عليــه الشــيخ ادم محمــد حامــد شــيخ
القــران بخلــوة همشــكوريب ووري جثمانــه الثــري فجــزاه اللــه عنــا وعــن املســلمني
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خــر الجــزاء ورثــاء املصلــح الدينــي واإلجتماعــي الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه
مــن األســتاذ أبــو طــراف حــاج عــي النمــري)30(.
كان مجاهدا ورعا جسورا

نعــاك الــرق مطرباعشــيا

غــداة نعيــت محزونــا شــجيا

هــوت شــمس وقــد غــارت نجوم

وأصبــح ألســن الفصحــاء عيــا

نعــاك مروّعــا فيــه اهتــزاز

حزينــا

والثريــا

أتخمــد جــذوة اإلشــارة آهــا

ويلتهــم الــردي ســحرا عليــا

ومصبــاح الدياجــر بعــد ليــل

وشــمس العارفــن وكان حيــا

ونــور املدلجــن وقــد تــوارت

كوائبهــم عــن الركــب عشــيا

فســار يخــب مــن غــر اهتــداء

تعــاوره املفــاوز جانبيــا

فأصمــى املجــد واإلســام ســهم

فصــاب مشــايحا شــهما رسيــا ّ

أخــا ســهر فلــم يهجــع قليــا

مــن الليــل وســجّ ادا رضيــا

وكان مجاهــدا ورعــا جســورا

ذكــي القلــب مقداماســخيا

فمــن للحافظــن وكنــت ركنــا

ومــن للحافظــات وكنــت ريــا ّ

ومــن للمــرة تزجــى إليهــم

للمجــرة

ّ
وكفــك كان مبســوطا نديــا

فكــم شــيدت للقــرآن رصحــا

ويف ِشــعَ ِب الجبــال هزمــت غيــا

ويف غــرب البــاد لكــم أيــاد

هنــا بيضــاء لــن تنــى عليــا

أخــي هِ يــل الــراب عليــك هــا

تــرى األيــام تبعــث عبقريــا

كمثلــك غارقــا يف بحرنــور
ســميك يف الجّ هــاد وذا مضــاء

مــن الفيــض ّ
الســماويّ أبيــا
وذا عــزم يجّ ــرده قويــا ّ

يقــود مســرة القــرآن زحفــا

ليســحق كل جبّــار شــقيا
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وملتزمــا بــرع اللــه نــورا

وتقنينــا ومصباحــا ســبيّا

وربّ البيــت قــد ضقنــا وضاقــت

بنــا أوطاننــا ذرعــا ســويا

غــداة قضيــت فانهــارت رصوح

مــن العليــاء كنــت بهــا حفيــا

فليتــك عشــت أزمانــا طــواال

لتشــهد مــرع الجهــل مليــا

وكيــف الليــل تنســخه شــموس

مــن التبيــان نســخا رسمديــا
ومبعــو ثــا ً أُهــاب بــه رقيــا

ويف عــر الجهالــة عــاش دهــرا

فلــم يلــف ســواك لــه وصيــا ّ

أخــي قــد كنــت للـ ّ
ـرق ضيــاء

الخاتمة :

ويف خاتمــة هــذه الدراســة التــي عشــت فيهــا أياماعديــدة يف حيــاة الشــيخ
عــي بيتــاي ورؤيتــه اإلقتصاديــة  ،ومنهجــه يف التنميــة والعمــران والتجــارة وحفــر
اآلبــار ،واملســاعدة يف اإلقتصــاد القومــي ،كل ذلــك وفــق منهــج النبــي  ،يف منطقــة
كانــت بعيــدة نائيــة فاصبحــت بفضــل اللــه اليــوم مدينــة كبرية،حولهــا مــدن يف
كل الــرق يشــلر إليهــا بالبنــان ،بــل يف كل الســودان يوجــد هــذا النهــج واملنهــج
والرؤيــة نفســها ،وســارت حتــى وصلــت لخــارج البــاد بفضــل اللــه وجهــود
الخليفــة الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي واألرسة الكريمــة واملرشفيــن املخلصــن
واملشــايخ الجاديني.وهــذه الرؤيــة االقتصاديــة التــي ملســت بعــض جوانبهــا هــي
االن حيــة يمكــن لــكل مــن اراد رؤيتهــا ان يصــل ويراهــا بالعــن املجــردة ،فرحــم
اللــه الشــيخ عــي بيتــاي وغفــر لــه .
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الرؤية االقتصادية للشيخ علي بيتاي(دراسة حتليلية)

النتائج:

يف ختــام هــذا البحــث والــذي كان هدفــه بيــان النظــرة االقتصاديــة للشــيخ
عــي بيتــاي حيثمــا بــدأ بتاســيس الخــاوي واملســاجد وشــجع النــاس باإلســتقرار
وتكويــن قــري ومــدن جديــدة عــي خارطــة رشق الســودان وبفضــل اللــه ثــم
بجهــوده املتواصلــة تــم تكويــن القــري واملــدن وبعــد ذلــك ســعي بتنظيــم حيــاة
االســتقرار والتــي تمنعهــم مــن الرتحــال واالنتقــال مــن مــكان إيل مــكان آخــر بحثــا
عــن املــاء والــكإل فاهتــم الشــيخ عــي بالثــروة الحيوانيــة وذلــك بتوفــر املــاء لهــم
ولثروتهــم واهتــم بالزراعــة يف مواســم األمطــار عــي نطــاق واســع وذلــك لتوفــر
الغــذاء لإلنســان والحيــوان وكذلــك اهتــم بالتجــارة لتوفــر مســلتزماتهم اليوميــة
وكذابالصناعــات اليدويــة لتوفــر احتياجاتهــم مــن األوانــي وغريهــا واهتــم كذلــك
بالبنيــة التحتيــة وذلــك بتعبيــد الطــرق املغلقــة بفعــل الطبيعــة والتــي لــم تســلك
مــن قبــل وبذلــك فقــد تــم الهــدف املنشــود وهوحيــاة اإلقامــة واإلســتقرار ووضــع
النــاس عــي الطريــق الصحيــح ليواصلــوا التطوروالنمــاء كل ذلــك بفضــل اللــه ثــم
بجهــود املصلــح الدينــي واالجتماعــي الشــيخ عــي بيتــاي.
وهــو شــخصية متواضعــة ذات أخــاق فاضلــة وكــرم فيــاض مــع هيبــة
وهيئــة وصــر وقــوة تحمــل للصعــاب ويتجاوزهــا بهــدوء ووضــوح يف الرؤيــة
وشــامل يف نظرتــه لألمــور ويشــارك اآلخريــن ورأي ثاقــب وعقــل راجــح مــع تــوازن
وإيجابيــة ويشــاور ويســتمع ويســامح وثابــت عــي مبــادئ اإل ســام عابــدا ذاكــرا
زاهــدا محبوبــا ال تســتطيع مفارقتــه ومحــب للنــاس كافــة والجميــع ينظــر إليــه
أنــه يحبــه أكثــر مــن اآلخريــن والــكل معــه ســواء وال يخــص أبنــاءه وأهلــه بقــرب
أوعطــاء ويســعي لقضــاء حوائــج النــاس واصــاح احوالهــم الدينيــة واالقتصاديــة
فجــزاه اللــه عنــا وعــن األمــة خــر الجــزاء.

التوصيات :

أوصت الدراسة باآلتي :
توثيــق حيــاة الشــيخ عــي بيتــاي وخالويــه يف رشق الســودان بالصــوت
والصــورة ونرشهــا ليقــف النــاس عــي جهــود الشــيخ عــي بيتــاي والتــي أنجزهــا
بالرغــم مــن الصعــاب التــي واجهتــه والبيئــة التــي لــم تكــن لصالحــه مــن اســتعمار
أجنبــي انجليــزي وأمــة كانــت تحــت أوامراملســتعمر ولــم يجــد الشــيخ مــن يقــف
بجانبــه مــن أهــل البلــد الذيــن لهــم نفــوذ ومكانــة ولــم يســجل التاريــخ موقــف
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شــخص واحــد وقــف بجانيــه إال أهلــه وأحبابــه والــذي لــم يتعلمــوا ْ بعــد لــم
يعرفواكيفيــة التفاهــم معهــم ولــم تكــن بأيديهــم حيلــة يعرفونهــا إال مقاومــة
املســتعمر وإرغامــه إلطــاق رساح الشــيخ ولــم تنقصهــم الشــجاعة واإلقــدام
واإلســتعداد النفــي والروحــي ولكــن الشــيخ عــي بيتــاي يحــول دون ذلــك ويقــول
أنــا دعوتنــي ســلمية ويرســل برســائل شــفوية ومكتوبــة مــن محــل إعتقالــه وســجنه
إيل أخيــه الشــيخ طاهــر بيتــاي يأمرهــم بالصــر وكان خليفتــه يف غيابــه وهوبــدوره
كان يأمرهــم كذلــك بالصــر والوقــوف عــي وصايــا الشــيخ باملحافظــة عــي الصلوات
وقــراءة القــران الكريــم والتفقــه يف الديــن .
وأويص كذلــك بالوقــوف عــي نشــاطه خــارج دائــرة رشق الســودان يف إطــار
أوســع وال يســتطيع أحــد أن يتتبــع جميــع خطواتــه يف الدعــوة النــه كان أنفــق فيهــا
عمــره كلــه بجميــع الوســائل بــدءا بركــوب (الجمــال) يف الجبــال والوديــان والشــعاب
ثــم اســتغل الســيارات الكبــرة (اللــواري) ثــم الســيارات ذات األحجــام األصغــراألرسع
(الندكروز)وقــد ركــب الطائــرة لزيارتــه لخــاوي غــرب الســودان ملدينــة األبيــض
وزريبــة الربعــي مــرورا بغــرب كردفــان بــاد دار حمــر يف النهــود وود بنــدة ولكــن
نجتهــد عــي أن نتحــرك يف الدعــوة كمــا كان يتحــرك دائمــا ونجعــل ســرته و منهجــه
يف الدعــوة نرباســا لنــا نســر عليــه.
وأويص الخرييــن مــن املســلمني بجعــل أوقــاف إســامية لدعــم خــاوي
همشــكوريب واملســاهمة يف الــرف عــي الوافديــن للقــرآن والعلــم والــذي لــم يتوقــف
طيلــة ســبعني عامــا مــن( 1951م ايل 2022م ) متواصلــة بفضــل اللــه ثــم بجهــود
الشــيخ عــي بيتــاي وخلفــاءه مــن بعــده الخليفــة الشــيخ طاهــر بيتــاي جزاهمــا اللــه
خــر الجــزاء والخليفــة الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي وفقــه اللــه تعــايل.
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الرؤية االقتصادية للشيخ علي بيتاي(دراسة حتليلية)

الهوامش:

(((سورة االنعام ،اآليات رقم  162ـ163
(((نظرية املخاطرة يف االقتصاد االسالمي ص 22
((( سورة االنعام ،االية رقم 38
(((الهدايــة إيل الطريــق املســتقيم ،الشــيخ عــي بيتــاي ص  - 17كتــاب
الطبقــات ملحمــد ضيــف اللــه ت 1224هجريــة ص .22
(((الهداية إيل الطريق املستقيم ،الشيخ عيل بيتاي ص 15
(((أخرجــه البخــاري يف 91 :كتــاب التعبــر 10 :بــاب مــن رأى النبــي صىل
اللــه عليه وســلم يف املنــام ، 2567/6 ،رقــم .6592
(((تأريخ سواكن والبحر االحمر ،رضار صالح  ،ص 217
(((املصدر الباحث باعتبار انه من ابناء املنطقة وتلميذ الشيخ رحمه الله
(((أنظر الهداية للطريق املستقيم  ،عيل بيتاي ص17ومابعدها
(((1الهداية للطريق املستقيم  ،مصدرسابق ص 20وص47
(((1املصدر السابق  ،ص47
(((1املصدرالباحثنفسهمنخاللمعايشتهللواقعحينماكانيفهمشكوريب
(((1سورة النحل االية 16
(((1سورة النحل االيات 80و81
(((1سورةالحجرات ،اية رقم 30
(((1الهداية للطريق املستقيم ،عيل بيتاي ص26
(((1سورة األنبياء  ،اية رقم 30
(((1انظر اقتصاد االمن االجتماعي التحدي واالستجابة ص 203
(((1حديث القران والسنة عن الزراعة د سيد طنطاوي ص 39
(((2سورة االنعام ،اية رقم99
(((2رواه البخــاري ، 817/2رقــم ، )2195ومســلم ( ، 1189/3رقــم ، )1553والرتمــذى
(، 666/3رقــم)1382وقــال:حســنصحيــح.وأخرجه ً
أيضــا:أبويعــى(، 238/5
رقــم،)2851وأبــوعوانــة(، 332/3رقــم،)5200والبيهقــى(، 137/6رقــم.)11527
(((2انظر االسالم والتحرر من الجوع ص100
(((2انظر قضايا االسكان والتنمية يف السودان د غالم الدين عثمان ص.153
(((2من معايشة الباحث ومشاهداته ومعارفه والواقع باملنطقة االن.
(((2انظر اقتصاد االمن االجتماعي ص.343
(((2سورة البقرة ،اية رقم 29
(((2الهداية للطريق املستقيم ص6
(((2انظــر طــه أحمــد طــه ـ الشــيخ عــي بيتــاي ـ دار األرقــم للطباعــة
والنــر 1983م.
(((2انظر الوجدان يف الفكر اإلسالمي والشعر السيايس والوصفي ص35
(((3املصدر السابق ص35
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املصادر واملراجع:

(((القرآن الكريم
(((البخــاري ،محمــد بــن اســماعيل،صحيح البخــاري  -دار الفجــر للــراث
خلــف الجامــع األزهــر القاهــرة
(((مســلم لإلمــام أبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري
{ت 261هجريــة }  ،صحيــح مســلم،دار ابــن الجــوزي  .مــر .القاهرة.
درب األتــراك خلــف الجامــع األزهر
((( أبــي داوود لإلمــام ســليمان بــن األشــعث { 202ـ 275هجريــة} ،
الســنن،دار الفجــر للــراث خلــف الجامــع األزهــر بالقاهــرة
((( الرتمــذي ،لإلمــام محمــد بــن عيــي بــن ســوره الرتمــذي {210ـ 279
هجريــة} الســنن ،دار الفجــر للــراث خلــف الجامــع األزهــر القاهــرة
((( ابــن ماجــة لإلمــام الحافــظ أبــي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزويني
{ 209ـ 275هجريــة }  ،ســنن بــن ماجــه ،دار الفجــر للــراث خلــف
الجامــع األزهــر القاهرة
(((الشــيخ عطيــة صقر،اإلســام والتحــرر مــن الجــوع  ،القاهــرة وزارة
األوقــاف  2010م
(((أحمــد فــراس ،اقتصــاد األمــن اإلجتماعــي  .التحــدي املعهــد العاملــي
للفكــر اإلســامي بــروت لبنــان 1401هجريــة 1981م
(((الشيخ عيل بيتاي،الهداية إيل الطريق املستقيم 1408م ـ 1988م
(((1أبــو طــراف النمــري ،الوجــدان يف الفكر اإلســامي والشــعر الســيايس
والوصفــي ي 1405هجريــة 1984م أم درمــان الســودان مطابــع
األهــرام القاهــرة مــر
(((1محمــد ســيد طنطــاوي ،حديــث القــرآن والســنة عــن الزراعــة 1426م
مــر القاهرة
(((1محمــد ســليمان حمزة،الكــوارث الطبيعيــة بــن العلــم الحديــث
والقــرآن الكريــم  -مكتبــة الرشيــف االكاديمية الخرطــوم 1427هجرية
2006م ط األويل
(((1عدنــان عبــد اللــه محمــد عووضــة ،نظريــة املخاطــرة يف اإلقتصــاد
اإلســامي -املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي دار مصحــف أفريقيــا
الخرطــوم الســودان 1431هجريــة 1910م
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الرؤية االقتصادية للشيخ علي بيتاي(دراسة حتليلية)

(((1غــام الديــن عثمان،قضايــا اإلســكان والتنميــة يف الســودان -
دارالطباعــة جامعــة أم درمــان اإلســامية للطباعــة والنــر 2013م
(((1طــه محمــد طــه ،الشــيخ عــي بيتــاي تأليــف -تصديــر دكتــور عــون
الرشيــف قاســم دار األيــام للطباعــة والنــر 1404هجريــة 1983م
(((1محمــد صالــح رضار،تاريــخ ســواكن والبحــر األحمــر  -الــدار
الســودانية للكتــب 1408هجريــة 1988م ط الثانيــة
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