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الملخص.
جاء اختيار هذا العنوان إلبراز شخصية الخليفة عبد هللا النفسية الدعوية أبان المهدية
ثم إظهار إسهامات الخليفة في إرساء دعائم الدعوة المهدية منذ مراحلها األولى بجانب تسليط
الضوء علي شخصيته الدينية  ،السياسية والنفسية في ظل المهدية اهتم البحث بجمع المعلومات
الموثقة عن كيفية مساندة الخليفة للمهدي إلنجاح الدعوة وتكوين الدولة مع إظهار مالمحه وسماته

1

)م1885_ 1881( اتبع البحث منهج السرد التاريخي والتحليل الوصفي لألحداث مابين. الشخصية
،  نسبه، مالمح الخليفة قبل الخالفة تشمل (اسمه:  المحور األول: اشتمل البحث علي محورين
 إسهامات الخليفة الدعوية: المحور الثاني. ) مرتك از ته الفكرية والتحليل النفسي لشخصيته، فلسفته
 ختم البحث بخاتمة وبعض النتائج و التوصيات ثم.واإلستراتيجية من أبا حتى سقوط الخرطوم
. ثبت المصادر و المراجع
. دراسة تاريخية نفسية، الدعوة، الخليفة عبدهللا: الكلمات المفتاحية
Abstract.
Caliph Abdullah is aman of Dawah. We meant by this title to deepen the
focus on the Caliph's character as a man of Dawah before and after the
Mahadi revolution .The paper aims to unveil the role of the Caliph in
settling the roots of the Mahadi Dawah by the faithfull support that he
made to Mahadi (mohammad Ahmed) in addition to his strong religious
charcter and the cluture that he iherted from from his

ancestors.The

importance of the paper is represented in producing a scientific study
based on clear meathdolog , that reflects the passed historical incedents
that connected with the nature of the Mahdi Dawah and her convincing
address to a nation that has been waiting to get rid of colonization .The
paper adopted the historical and the descriptive analytical meathodology
for the duration between (1881-1885). The research included two
chapters, the frist one titled: the Caliph before the Mahadi Dawha, while
the second was (the Caliph realation with the Mahadi and the Mahai's
Dawah.The research included at the end a conclusion, contained results
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and some recomondations in addition to the index with refrences and
sources of the study
keywords: Caliph Abdullah, the man of da’wah (a historical
psychological
study.

مقدمة :
كثي ار ما يستعرض التاريخ صو ار غير واضحة عن بعض الشخصيات القيادية أو
صور ناقصة مشوشة البيانات والمعلومات  ،ربما ألنه
ا
يقدم في بعض األحيان
يسلط الضوء على جانب واحد فقط من حياة ذاك الفرد متناسيا ما قدمه من تضحيات
وفقا لفلسفته القيادية  ،لعل شخصية الخليفة عبد هللا تعد من الشخصيات التي لم تجد
حظها للتقييم األمثل من قبل بعض الكتاب والمؤرخين إذ اعتبرت شخصيته دكتاتورية
متسلطة مارس السياسة بقوة الحديد والنار ،متناسين الظروف التي حكم فيها  ،تربى
الخليفة ونشأ في بيت علم وجاه ،ونسب وحسب ،وورث المعرفة الدينية والثقافة
اإلسالمية ،من أسالفه فوجده المهدي مهيئا روحيا  ،نفسيا واجتماعيا فهو رجل دعوة
في المقام األول هذا بجانب ما تميز به من فلسفة جريئة و ذكاء متقد وأفق واسع ،
وإن الصفات التي تفرد بها الخليفة هي التي قادته لتولي مرتبة خالفة المهدي  ،ولما
كان المهدي رجال سياسيا محنكا وعبقريا فطنا فمن غير المعقول أن يختار خليفته
اختيا ار عشوائيا دون دراسة وروية  ،لذا أن المهدي والخليفة
شخصيتان مكملتان لبعضهما .
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أهداف البحث وأهميته
 -1تسليط قدر من الضوء على شخصية عبد هللا بن السيد محمد الدعوية من
خالل التحليل النفسي.
 -2إلمام الباحثين بقدر من المعلومات الموثقة عن طبيعة تكوين شخصية عبد
 -3هللا قبل الدعوة ومدى استعداده النفسي لتقبل المهدية .
 -4إبراز أهمية مقابلة عبد هللا بن السيد محمد بمحمد أحمد في المسلمية وكيف
أصبحت لهذه المقابلة أهميتها التاريخية  ،أذا أحدثت نقطة تحول كبير في
حياة كل منهما .
 -5محاولة الوقوف على أسباب اختيار المهدي لعبد هللا خليفة له .
 -6إبراز أهم سمات الشخصية للخليفة عبد هللا .
منهج البحث  :اتبع البحث منهج السرد التاريخي مع التحليل الوصفي والنفسي
لألحداث  .محور الزمان بين ( 1885 -1881محور المكان (النيل األبيض – كردفان
).
المحور األول  :الخليفة قبل الدعوة المهدية :
( مولده  ،اسمه  ،نسبه  ،صفاته  ،مرتك از ته الفكرية):
ولد عبد هللا في منطقة المسيد بالقرب من مدينة أم دافوق (دار التعايشة) الواقعة
ضمن حدود والية جنوب دارفور التي تحازي حدود السودان من إفريقيا الوسطى
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.هو عبد هللا بن السيد محمد علي الكرار بن السيد موسى بن السيد محمد بن القطبي
الواوي إلى أن يصل بنسبه إلى آل حسين بن علي رضي هللا عنهم
(()1فيفان،2011،ص ، )21ينتمي إلى أسرة محبة للقران والمعرفة وان والده كان
مدرسا للقران والعلوم الدينية وأن نسب الخليفة من ناحية والده يعود إلى تونس
حيث آل الحسن العسكري فيمتد إلى آل البيت  ،وأما نسبه من ناحية والدته فينتمي
إلى البقارة بمنطقة جنوب دارفور بالسودان من عشيرة أوالد أم صرة من بطن
الجبارات من قبيلة التعياشة  ،فهي قبيلة بدوية تعتمد على الصيد بصورة
أساسية  .مما اكسبها االحترام والتقدير الكبيرين و نظ ار النتماء آل عبد هللا
إليها أصبحت مثل قريش بين قبائل العرب أو بنو هاشم في قريش هذا حسبما كان
يرويه أهله و ظلت هذه العشيرة مشهود لها بالخصال الفاضلة لعدة أجيال  .و نشأ
الخليفة في المنطقة الدينية حيث بيت العلم والتقوى والورع ،وقد منحهم شرف نسبهم
حق الحصول على لقب سيد الذي يسبق أسمائهم دائما ((.)2المرجع نفسه والصفحة)
وهذا النسب قد أعطته ثقة في النفس وهي طبع الفرد ونزعتها الثابتة نسبيا إلى
الشعور بالقدرة والكفاءة واالستقاللية،ويتجلى هذا الشعور في المبادرة والجرأة في
اتخاذ الق اررات،وفي مواجهة الجماهير،وفي المشاركة في األنشطة التنافسية،والتعبير
عن اآل ارء واألفكار بسهولة ويسر ووضوح  .كما ينبع هذا الشعور من إدراك الفرد بأنه
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يمتلك قدرات ومهارات جيدة وبأنه يفهم سلوكه وتصرفاته فهما جيدا  (.مهيد محمد
المتوكل ، 1999 :ص .)13
أيضا كان للخليفة مفهوم ذات إيجابي وتوافق وانسجام اجتماعي حيث كانت لهذه
العشيرة التي ينتمي إليها الخليفة عبد هللا مكانه مرموقة ،وكان السيد محمد القطبي جد
الخليفة من أبيه وهو شيخا جليال  ،كان يقيم في تونس حتى توفي ودفن بها فقرر
ابنه موسى أن يغادر تونس إلى مناطق بشرق إفريقيا لينشر السالم  .فرحل ومعه
عائلته بأكملها وتالميذه وإتباعه وقد كان معه من األبناء عمر ،عثمان وعلي الكرار
 ،وقدأنجب عمر ابنين هما يعقوب وادم وكان لعثمان ابن واحد هو عبد الدائم وبنتان
توفيتا في سن مبكرة  .أما علي الكرار فكان له ثالثة أبناء هم

أحمد وحامد وثالث

بنات هن زهراء وحواء وخادم النبي ( )3.زلفو ،كرري حاشية ،ص، 91انظرالرشيد
محمد إبراهيم ،مقاربات في الفكر السياسي بين الثورة المهدية وثورة اإلنقاذ الوطني
2014م
ص ، ).63كان السيد موسى جد الخليفة من أبيه شيخا من شيوخ الطريقة السمانية
وعالما متبح ار في العلوم الدينية ،قدم إلى دارفور حتى يكون بالقرب من أتباع
الطريقة السمانية الذين ينتمون للجنيد (أحد أبناء الشيخ عبد الكريم السماني ) أستقر
السيد موسى بدارفور وتزوج من إحدى بنات أتباع الطريقة السمانية وهي فتاة من
عشيرة أوالد أم صرة ،وقد استقر وسطهم في دار التعايشة حيث انشأ خلوة و مسجدا
واخذ يدرس القران الكريم للتعايشة والقبائل المجاورة لها حتى مرض وتوفي في دارهم
( )4فيفان  :مرجع سبق ذكره ص .27كان الشيخ موس عالما متشربا لعلوم الدين
وقد عرف بالورع والتقوى  .كما كان مشهودا له باستجابة الدعاء ،بجانب أنه كان
6

يداوي األمراض بالرقية الشرعية يداوي كل من أتى إليه متلمسا الشفاء وسوف ينال
مبتغاه بأذن هللا .كما كان ابنه علي الكرار وحفيده محمد تورشين (تورشين لقب والد
الخليفة للداللة على القوة والشجاعة وهو من الفقهاء أيضا ومن المعروفين.
غادر علي الكرار دارالتعايشة عقب وفاة السيد موسى والده  ،اثر الخالف الذي وقع
بين عشيرة بني الجبارات وأوالد أم صرة  ،فاستقر لبعض الوقت في دار الهبانية ( برام
الكلكة )  ،وبعد ذلك غادرها إلي دار الرزيقات  ،ثم توفي في هجليجة ( منطقة غير
بعيدة عن شكا ) ( )5زلفو :سبق ذكره  . 93قبل أن يتوفي الشيخ علي الكرار
وصى ابنه محمد بأن ال يقيم في دار التعايشة وان يعود إلي دار أسالفه بمكة وقد
أحاطه علما بنسبه وصالت رحمه  )6( ,األنصاري ص.29فوعده ابنه محمد بذلك
ثم انطلق عقب وفاة والده  ،وقد تبعه عدد من المريدين وتالميذه وإخوانه وبعض
جيرانه فكان أينما يحل يطلب الناس منة أن يقيم معهم ليعلمهم أمور الدين فكان يرد
إليهم أني أريد أن ارجع لبيت هللا الحرام وان أقيم هناك  ،وبالرغم من ذلك كان
يستجيب لطلبهم ويقيم معهم لبعض الوقت فكان يفعل ذلك في كل مكان يذهب إليه
كما كان يقوم ببناء مسجدا أو خلوة في كل مكان أقام فيه  .ظل الشيخ متنقال حتى
وصل إلي دار الجمع شمال شرق جبال النوبة  ،ونزل ضيفا علي الشيخ عساكر أبي
كالم فطلب منه الشيخ عساكر أن يبقي معهم بعض الوقت  ،ورغم تقدمه في السن
ومرضه إال أنه استطاع أن يفتح خلوة في أبي ركبة وبقي هنالك إلي أن توفي
ودفن فيها ( )7زلفو سبق ذكره ص.97
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كان محمد علي الكرار والد الخليفة شيخا جليال من شيوخ الطريقة السمانيه رجال متفقها
وعالما بعلوم القران الكريم  .فقد قام بتدريس القران والعلوم اإلسالمية للعديد من قبائل
دارفور وكردفان  ،فكان له العدد الكبير من التالميذ الذين يقومون بتدريس ما أخذوه
عن شيخهم كما كان مشهودا له في دار التعايشة بمعرفته ألسماء هللا تعالي وحفظه
لها بجانب التقوى والورع والزهد الذي تميز به  ،فكانت الحمالت الدعوية والقوافل ال
تخرج من دار التعايشة إال بإذنه فإذا لم يوافق ال تخرج  .ظل الشيخ محمد يدرس أبناء
قبائل التعايشة والهبانية والرزيقات وبني هلبة بدارفور وكذلك كان يدرس أبناء قبائل
المسرية والهوارة والجمع بكردفان ( )8فيفان :سبق ذكره ص. 23فكان للشيخ محمد
أبناء من عدة نساء منهم يعقوب  ،عبد هللا  ،يوسف  ،موسي وهرون  ،و بنت واحدة
هي حليمة التي تزوج بها علي ود حلو  .ما والدة الخليفة فهي تسمي أم نعيم بنت
الحسين ،فكانت قبل زواجها من الشيخ متزوجة من السنوسي احمد  ،وقد أنجبت له
بنت واحدة وولدا ثم طلقها  ،وتزوجها الشيخ الذي ربي الطفلين مع أبنائه .كان الشيخ
موسي جد الخليفة عبد هللا وقد خلف والدة محمد القطبي الواوي عن زعامة الطريقة
السمانية  ،ثم خلفه ابنه علي الكرار من تالميذ محمد تورشين  ،فكانواجميعهم شيوخا
للطريقة  ،فكان الشيخ محمد مهتما بتربية أبنائه الكبار  ،فقد كان عبد هللا مسئوال عن
كل ما يتعلق باالتصاالت الخارجية والزيارات و المقابالت مع زعماء القبائل وممثلي
الحكومة  ،وكان يعقوب مسئوال عن تدريس القران و إدارة الخلوة والمسيد لذلك أرسل
إليه محمد احمد خطابا يرجو منه أن يسمح له بزيارته في أبي ركبة  ،كما دعاه إلي
زيارته في الجزيرة أبا  .تم ذلك عندما أعطاه شيخه محمد شريف نور الدائم األذن بان
يكون له تالميذ وان يعطي البيعة للمريدين ( )9فيفان سبق ذكره ص.24
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لكن خطاب محمد احمد وصل عقب وفاة الشيخ محمد علي الكرار (تورشين ) لكن
قرر أبنائه بان يذهب عبد هللا إلي الجزيرة أبا لمعرفة شان هذا الشيخ الذي أذيع صيته.
كما كان هنالك دافع آخر جعل عبد هللا يقرر الذهاب إلي النيل األبيض  ،الن والده
قبل وفاته قال له سوف تقابل المهدي وسوف تكون وزي ار له وذكر له العالمات التي
يستدل بها عليه  ،لذا اهتم عبد هللا في الذهاب إلي الجزيرة أبا بحثا عن المهدي المنتظر
 .وقد سمع بان في الجزيرة رجال صالحا يقضي حياته زاهدا مصليا وذاك ار  ،و أن كثي ار
من الطالب قد التفوا حوله فقرر أن يلحق به  .تقابل عبد هللا ومحمد احمد عند بناء
قبة الشيخ قرشي ود الزين بالمسلمية في العام ( )1880م فكانت لتلك المقابلة أهميتها
التاريخية كما كانت مقابلة حاسمة لمحمد احمد ودعوته المهدية في كان الخليفة حين
ذلك في األربعين من عمرة ( )10سالطين باشا :السيف والنار في السودان 1930،م
ص.41
صفاته :
عرف الخليفة بالذكاء والفراسة والمحافظة علي المبدأ والوفاء كان كثير االهتمام
بالصالة ( خاصة صالة الجماعة )  .هذا يدل علي حسن نشأته .كما كان الخليفة
نحيفا طويل القامة قوي البنية اسمر اللون  ،أشيب الشعر خفيف الشارب واللحية ،
بشوشا كثير الشبه للمهدي  .لباسه الجبة والعمة  .عاش حياة البادية والفرقان (الحلة
المتنقلة)* فأهلته هذه التنشئة ليصبح رجال شجاعا صاحب شهامة ومروءة والنصرة
عند الفزع (  )11شقير:جغرافية وتاريخ السودان  1967،ص 231وانظر
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سالطين  :سبق ذكره ص .68فتعتقد الباحثتان أن بيئة البادية بما فيها من صفاء
الروح ونقاء السريرة والجد والحزم قد أكسبت الخليفة عبد هللا صفة الحزم والعزم
والقوة واإلقدام والمسؤولية الفردية واالجتماعية ،التي تتجلى في تقبل وتلبية وتنفيذ
االلتزامات فيما يتصل باألمور واألعمال والمهمات الشخصية واألسرية
واالجتماعية ،بجانب التزامه وامتثاله للقوانين واألعراف السائدة في الجماعة،
والبيئة االجتماعية التي كانت تحيط بالخليفة واإلطار المرجعي الديني والثقافي
دفعه إلى بناء الثقة في النفس ،والتميز والحاجة إلى تقدير الذات ،والعطاء والتغيير
اإليجابي  .لذا ظهرت تجربته القيادية بشكل ناضج  ،حيث يرى الباحثون أن
التنشئة االجتماعية التي تربى عليها الخليفة كان لها دور عظيم في مالمح شخصيته
التي أكسبته مفهوما ايجابيا عن ذاته  ،والذات هي كينونة الفرد  ،وتنمو الذات
وتنفصل تدريجيا عن المجال االدراكى وتتكون نتيجة التفاعل مع البيئة  ،حيث
تشمل الذات المدركه والذات االجتماعية والذات المثالية وقد تمتص قيم اآلخرين
وتسعى الى التوافق واالتزان والثبات  .كما يضيف الباحثون انه يمكن أن تفسر
شخصية الخليفة علي أساس تكوين عقلي وتركيب خاص للشـخصية ،وما يرى من
تفاعالت بينهما مع التركيز علي الخبرات المبكرة عند الطفولة على تكوينشخصيته
لذلك كان له كيان متكامل وقيم إنسانية عمل علي تنميتها منذ صغره وإمكانيات
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ايجابية،ذات مـعني وداللة إنسانية،،وقيم،تلقائية،ومسئولية ،أكدت علي وجود الوعي
الذاتي لإلنسان،وادراكاته لنفسه،ولخبراته الشخصية  ،مما يدل على أن شخصية
الخليفة على اقتراب من الواقع اإليجابي،وخلوه من بعض الخبرات المهددة ،وردود
األفعال اإلنكارية والدفاعية التي جمع التطابق بين الذات والخبرات ،وهذا يحدد
درجة التوافق النفسي للفرد و صحته النفسية (حامد زهران 1997 ،م )16 -15،
ذكر( كمال علي ،1988 :ص )75أن االخـتالف بين شخصية فرد وشخصـية أي فرد
آخر أمر طبيعي،وهوأمر البد منه إذا أدركـنا العدد الهائل من الخصائص التي تحملها
" الجينات " إلي الجنين المـتكون من والديه ،يضاف إلى ذلك اإلمكانـيات التي ال حد
لها في التالقي والتجـمع والتفاعل لتلك الخـصائص ،وما قد يتمخض عن ذلك من فروق
في الحصـيلة الوراثية لجنين أو آخر ،وإذا أضفنا إلى ذلك جميع العوامل المحيطة التي
يمكن أن تؤثر في نمو الجـنين وما بعده في تكوين وإمكانـيات
تفاعلها مع الحصيلة الوراثية،يتضح لنا تعذر حصر أصناف التنوع ،مع اإلقرار بهذا
الـتنوع الذي ألحد له في الشخصية .ويرى الباحثون أن اهتمامات الخليفة كانت تختلف
عن اهتمامات اآلخرين بالرغم من تشابه حياة البداوة القاسية وهذا يدل على انه له
فلسفة وأفكار عميقة وبعد نظر وأفاق عريضة .إال أنه واقعا آخر وهى المشاركة في
الصـفات التي يتمتع بها اإلنسان ككل،وهذه المشاركة من شانها أن تقلل من وضـوح
االختالف والتنوع بين الناس إال في الدرجات األكثر قوة
وإذا أضـفنا لذلك بعض أوجه التـشابه في المحيط الحياتي والتجربة الحياتية لإلنسان
توجب علينا إن نتوقع بعض مظاهر التـقريب بين الناس مما يقلل بدوره الفروق الكامنة
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بـينهم،وبالتالي يقلل مظاهر التنوع بينهم  .غير أن هذا ال يمنع أبدا من اسـتنفار الفروق
الكامنة بين فرد وآخر في الظروف البالغة الشـدة،إذا دعت ضروريات الحياة .درس
الخليفة في خلوة أبيه ونهل من علوم القران ورضع قواعد اللغة وفصاحة البدو ،فال
غرو فهو من بيئة بدوية وأصول عربية حيث الدهاء والفطنة وسرعة البديهة  ،والفراسة
مع القدرة علي اتخاذ القرار الصعب فيأسرع وقت متاحعبد هللا محمد أحمد حسن :
جهاد في سبيل هللا 1965،م ،ص.) 234
وتضيف الباحثتان قد توفرت للخليفة حياة أسرية مستقرة تنعم بالهدوء األسري حيث
الطمأنينة والتوازن النفسي  ،كما أن بيئته و جغرافيه المكان وطبيعة حياة التنقل أهلته
اجتماعيا وعززت في نفسه تقاليد المجتمع التي تفرض علي الفرد أن يكون شجاعا
ثابتا حين الغارات من قبل القبائل االخري حتى ال يصيح مكان للسخرية والتندر()12
(عبد هللا محمد أحمد حسن  :جهاد في سبيل هللا 1965،م ،ص.)234
فلسفة الخليفة و مرتك از ته الفكرية :
استمد الخليفة القوة و الفطنة والفكر الثاقب السديد من أسرته  ،حيث كان
والده تورشين عالما مشهودا له بالكفاية الذهنية عند الضرورة  ،كما انه كان رجل
الشدائد وسد الثغرات فليس غريبا أن يصبح ابنه عبد هللا مثله  ،فقد ورث من
أسرته الكثير من أسباب القوة والثبات عند األزمات ،ولعله استقى معرفته وفلسفته
من خالل التنقل والتجوال حيث كانت األسرة تحب التنقل ولعل هجرتها من دار
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التعايشة إلى النيل األبيض خير دليل على أن لهذه األسرة أهداف وأفكار محددة عن
الحياة ظلت ترنو إليها وتعمل ألجلها( )13(.ضرار صالح ضرار ،تاريخ السودان
الحديث1964،م  . )271،هناك بعض اآلراء حول رحلة األسرة من دارهم إلى النيل
األبيض .فكان هدفهم الذهاب ألرض الحجاز ألداء المناسك وفي ذات الوقت ربما
يصادفون المهدي الذي كان معظم أهل السودان يفكرون فيه بل صار يشغل بالهم .
فإذا تتبعنا مسيرة هذه األسرة نلحظ أنها كانت تبحث عن شي ما  .فالبرغم من أن حياة
البداوة والتنقل لقبائل البقارة كانت قاسية إال أن ألسرة الخليفة اهتماماتها الخاصة بنشر
قيم الدين وثقافته مما يدل علي فهمها للحضارة اإلسالمية وشعائرها .

فبدأت

األسرة تبحث عن شخصية المهدي فحسب ما تواتر في اإلرث اإلسالمي  ،أنه سوف
يظهر في ارض النيل حيث يمأله عدال ،ولما توافقت اإلحداث السياسية والفكرة سرعان
ما صدقت األسرة ذلك وأشارت لعبد هللا بالذهاب إلي الجزيرة أبا للتحقق من أمر ذلك
المصلح الذي ظهر هناك()14هولت  ،ترجمة جميل عبيد،ص. 126
كان الخليفة متشبعا بفكرة المهدية وظهور المهدي لذا سرعان ما استجاب لمحمد احمد
عندما التقيا عند بناء قبة الشيخ قرشي ود الزين  .تذكر الروايات بأن الخليفة عندما
التقي بمحمد احمد أغمي عليه مرتين وعندما استعاد وعيه حياه بلفظ المهدي(( )15
شقير .ص . )643أصبح الخليفة تلميذا لمحمد احمد وأكمل معه بناء القبة وصحبه
إلي الجزيرة أبا .ومن هنا برز رأي شائع مفاده أن الخليفة هو الذي غرس فكرة المهدية
في ذهن محمد احمد  .بل هو العنصر المحفز لبروز الفكرة
وبلورتها( )16الرشيد محمد إبراهيم ’ مقاربات الفكر السياسي بين الثورة المهدية وثورة
اإلنقاذ الوطني ،ط1الخرطوم المكتبة الوطنية (2014م)،ص. 63
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المحور الثاني .
عالقة الخليفة بالمهدي والدعوة :
لما كانت أسرة الخليفة مهتمة بأمر الدين خاصة والده تورشين فليس غريبا أن يبحث
الخليفة عن ذلك الرجل الذي ذاع صيته بأرض النيل األبيض ،كما انه كان تواقا
لمالقاته حتى يتحقق منه ،خاصة ألن والده بشره بأنه سوف يكون وزيره .لذلك جاء
اهتمام الخليفة كثي ار لمقابلته  ،لذا هاجر إليه وهو على ظهر دابة (حمار) حتى
وصل إلى ارض الجزيرة بعد معاناة الطريق والسؤال عنه ،فكان الناس يستنكرون
ويسخرون منه لكنه لم يهتم لذلك إلى أن وفقه هللا والتقى بمحمد احمد عندما كان يبني
قبة شيخه القرشي ودالزين( )17تشرشل  :تاريخ الثورة المهدية واالحتالل البريطاني
للسودان(2006م) ،ص. 108
عندما رأى الخليفة المهدي ألول مرة أغمى عليه مرتين كما ذكرنا من قبل وحين
استعاد وعيه أطلق عليه لفظ المهدي( )18فيفان سبق ذكره ص.25وعندما رجع
محمد احمد إلى الجزيرة أبا رأى حضرة نبوية قال له فيها النبي صلى هللا عليه وسلم
انه سيكون خليفته وهو المهدي المنتظر( )19هولت  :سبق ذكره ص .57كان ذلك
في العام1881م .حينها كان محمد احمد رجال صوفيا يعيش حياة زهد وتأمل فال
غرو أن رأى رؤية في منامه صادقة ألنه كان مهيئا لها .خاصة انه كان غارقا في
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التعبد سابحا في بحور التصوف متأث ار بكتابات ابن عربي التي تتحدث عن ظهور
المهدي المنتظر(( )20المرجع نفسه والصفحة) انظر محمد سعيد القدال  ،تاريخ
السودان الحديث 2002م ص . 180وقد اختلف علماء النفس حيث أورد عبد
الرحمن محمد العيسوي ( )22 ،1987إلى أن فريقا من علماء النـفس يذهب إلى
القول بأن الوراثة البيولوجية هي التي تحدد شخـصية الفرد،ويقصد بالوراثة
البيولوجية تلك الصفات والخصائص التي تنـتقل من اآلباء واألجداد إلى الذرية عبر
ما يعرف باسم ناقالت الوراثة أو الجـينات  .ويؤكد العيسوي أن فريق آخر من
علماء النفس يؤكد أن عقيدة الفرد أي العقيدة اإلسالمية بكمالها وشمولها وانسجامها
مع النفس اإلنسانية ومتطلباتها وانسجامها ينسجم مع الفطرة والعقل وينبغي التركيز
عليها في بناء أجيال المستقبل،أجيال عقائدية سوية نفسيا تتسم بقوة الشخصية
قادرة على صنع المستقبل  .كما أن علماء النفس يعتقدون أن اإلنسان ابن البيئة
بمعنى انه وليد العوامل التي تكمن في بيئته االجتماعية والمادية كـتأثير األسرة
والتعليم ،والمـستوى االقتصادي والثـقافي وخبرات الطفولة ،وغير ذلك  .حيث
تتشكل الشخصية وتنمو نتيجة تفاعل الفرد وما لديه من ميراث فطري مع البيئة
خاصة البـيئة االجتماعية والثقافية  .كما تؤثر الغدد الصـم تأثي اَر كبي ار علي الشخصية
وان لم تفرز في الجسم بقدر معلوم اختل ميزان الجسم  .كما أشار لدور العوامل
الجغرافية وتأثيرها علي الشخصية،والعوامل االجتماعية والتطبيع االجتماعي،ودور
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األسرة في الطفولة المبكرة ويليها دور المدرسة وما تقوم به من التطبيع االجتماعي وقد
أكد مروان القيسي ( ) 268– 267 ،1998علي دور األسرة حيث أوضح انه هام
وبالغ في تكوين الشخصية ،فهي البيئة األولي التي يحيا فيها الفرد ،وهي عنصر مهم
لتنشئته االجتماعية والنفسية  ،ولألبوين دور مهم في ذلك من حيث أنهما مثله األعلى
الذي يحاول محاكاته والمحاكاة ضرب من ضروب
التعلم،وللتعلم أهمية في بناء الشخصية فقد يكون التعليم غير مقصودا يقوم علي
التقمص والمحاكاة ،وتعلم مقصود يقوم علي التلقين والتشجيع والجزاء ،واإلسالم ل ال
ينكر تفاعل العوامل الوراثية والبيئية  .أكد القيسي أيضا آن العامل الحاسم في بناء
الشخصية.وتضيف الباحثتان أن نمو الشخصية عملية اكتساب وتعديل وتحوير
وتهذيب أي انه هو عملية تعلم بأوسع معني لهذه الكلمة ،وان العوامل البيولوجية وحدها
ال تؤثر في الشخص ،لذلك أن نفس عوامل التنشئة االجتماعية والثقافية والدينية
والنفسية التي تربى عليها الخليفة عبد هللا ،هي نفس المحيط الذي تربى عليه المهدى
،لذلك جاء االلتقاء الفكري والديني و النفسي والوجداني واالجتماعي وسمة القيادة
الحكيمة وهي القدرة على إدارة تصرفات اآلخرين بالحكمة ،من خالل اإلقناع والشورى
وتقريب وجهات النظر ،و على أداء األعمال والمهمات بروح معنوية عالية وبكثير
من الرضا والحماس .ومما سبق اتضح للباحثتين أن اإلسالم ال ينكر العوامل الوراثية
والبيئية والعقائدية وتفاعلها مع بعضها البعض  .وقد أطلق الشيخ القرشي على محمد
احمد لقب المهدي المنتظر كما أشار بذلك إلى تالميذه وأبنائه هذا بجانب أن عامل
دور كبي ار حيث أن القرن الثالث عشر الهجري يقترب من نهايته ،وحسب
الزمن كان له ا
المعتقد الشائع أن نهاية كل قرن يشهد ظهور مهدي أو مجدد للدين  ،كل هذه
الظروف يمكن أن تولد في نفس زاهد صوفي مخلص االعتقاد الجازم بأنه المهدي
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المنتظر .هكذا اقتنع محمد احمد بأنه المهدي الذي اختاره هللا سبحانه وتعالى ليمأل
األرض عدال بعد أن ملئت جو ار وظلما ،وانه
سوف يعيد األمن والسالم إلى العالم ويطهره( )21هولت :سبق ذكره،ص.134
اخبر محمد احمد عبد هللا بن السيد تورشين س ار بالحضرة التي حدثت له ثم جمع
بعض تالميذه المقربين وأعلن لهم بان هللا قد كشف له انه المهدي المنتظر.فكان ذلك
في مارس1881/م علمت الحكومة بما يجري في الجزيرة أبا

فأرسلت أبا السعود

للتحقق وإقناع محمد احمد للعدول عما زعمه ،كان ذلك في أغسطس 1881م  ،في
هذا التاريخ تجلى قوة إيمان عبد هللا بالمهدية ،الن المهدي عندما جاهر بالدعوة قام
ممثل الحكومة أبو السعود بالرد عليه بأنه ال يستطيع أن يقاتل الحكومة فقال له سوف
أقاتلهم بهؤالء مشي ار ألصحابه فأسرع عبد هللا بالرد قائال نعم راضون بالموت في سبيل
هللا وباذلون أرواحنا في رضا هللا ورسوله ومهديته ،فوافقه الجميع فالتفت إلى أبي
السعود وقال له لقد سمعت ورأيت فأنقل إلى حكومتك ما شهدته ()22فيفان سبق ذكره
،ص .32ففعل أبو السعود .تالحظ للباحثتين من خالل ما تقدم إصرار الخليفة عبد
هللا على التمسك بالدعوة وصاحبها والدفاع عنه ،لعل موقفه في واقعة الجزيرة أبا هي
من أجل المواقف التي تؤكد والئه الصادق ،فقد كان يدافع عن المهدي دفاعا مستميتا
يحميه

بسيفه،ويجعل من جسده درعا واقيا له وعندما أصيب محمد احمد برصاصة

في كتفه وجرح جرحا بليغا وسال دمه فرمى عبد هللا بثوبه على الجرح حتى ال يراه
المقاتلون ويتسرب الخوف إلى قلوبهم هذا الموقف يدل على صدقه حين قال نقاتل في
سبيل هللا والمهدية  ،والموت هو الطريق لجنات الخلد  .كذلك هناك الكثير من المواقف
التي تدل على حرصه واهتمامه بصاحب الدعوة حين أشار إليه بالبقاء تحت ظل

17

شجيرات قرب مكان المعركة حتى يقف على حمايته.عقب انتهاء معركة الجزيرة أبا
جمع محمد احمد أصحابه وقال لهم أن النبي صلي هللا عليه وسلم يأمرهم بالهجرة إلي
قدير( ( . )23جهاد  ،ص . ) 17
ثم عين خلفائه المكلفين بقيادة الجيش من بعده  .ولما كان محمد احمد شيخا للطريقة
الصوفية اختار خلفاء يمثلوه لدي إتباعه  ،فعين عبد هللا ألنه من أكثر التالميذ المقربين
وكذلك علي و حلو في قدير ،عقب معركة راشد قام بتنظيم الجيش حيث تم تعيين
الخلفاء عبد هللا وعلي ود حلو ومحمد شريف لقيادة أقسامالجيش الرئيسية الثالثة .كما
قام بوصفه نائبا للنبي (ص) وخليفة له بمنح كل واحدمن أصحابه مرتبة الخلفاء
الراشدين  .فكان عبد هللا في مرتبة الخليفة ابوبكرالصديق وعلي ود حلو مكان عمر
بن الخطاب رضي هللا عنه أما محمد شريف فقد كان في مكان علي رضي هللا عنه .
أكد الوالء والوفاء إبان واقعة راشد بك أيمن .فأن عبد هللا كان يدافع عن محمد احمد
ويحميه بجسده وسيفه ويحارب تارة عن يمينه وتارة أخرى عن شماله وعندما انجلت
المعركة تعقب الفارين فوقعت مبارزة ما بين عبد هللا وسعد الشايقي احد ضباط راشد
أيمن تمكن منه الخليفة عبد هللا فقتله بالرغم من الجرح الذي أصابه جراء الرصاصة
من بندقية سعد الشايقي  .وعندما
رأي المهدي جرح الخليفة تألم له ودعا له بالخير وأمره بالذهاب ألخذ الراحة والعالج
( )24سالطين سبق ذكره ص ،74هذا الموقف يؤكد مدي عمق العالقة األخوية بين
الخليفة والمهدي  .كان للمهدي خمسة رايات اختار ثالث منها وعهد بها إلي خلفائه ،
فكانت الراية الزرقاء التي ضمت كل قبائل السودان من البقارة وغيرهم بقيادة الخليفة
عبد هللا خليفة أبوبكر الصديق  ،فكان لكل راية نحاسها الخاص الذي يضرب إثناء
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المعارك أما الخليفة عبد هللا فقد كان لديه باإلضافة للنحاس قرن فيل يستخدم بوقا
للنفخ عليه للنداء ( )25سالطين  ،سبق ذكره ،ص.42
كان الخليفة رجال مطبقا للقانون والنظم اإلسالمية لعل موقفه في رد الحصان األصيل
الذي أخذه قبل تقسيم الغنائم إلى بيت المال عندما أمره شقيق المهدي بإرجاعه يؤكد
ذلك ،وعندما علم المهدي بذلك أمر برد الحصان إليه فتنازل الخليفة عن احد الخيول
التي كانت من نصيبه في الغنائم لبيت المال  .إما عن موقف المهدي في إرجاع
الحصان للخليفة

فأنه يدل علي عمق محبة المهدي لخليفته  .فكان الخليفة كثير

االهتمام بالدعوة وانتصارها لعل النصيحة التي قدمها للمهدي تدلعلي ذلك .إذ انه
نصح المهدي باالنسحاب إلي قدير عقب هزيمة األنصار األولى في األبيض كما
نصح المهدي بضرورة استخدام السالح لرد العدوان  ،هذا بجانب اهتمام الخليفة بتدريب
أيادي األنصار حتى يتمكنوا من استخدام األسلحة التي غنموها في معاركهم السابقة
 .كما أشار للمهدي بتكوين فرقة خاصة أو راية باألصح من الجهادية ليقاتلوا تحت
إمرة رجل من جنسهم فتم اختيار حمدان أبو عنجة الذي أصبح من اصدق واقوي أمراء
المهدية فيما بعد )26(.فيفان سبق ذكره
ص. 51
بعد سقوط األبيض اقر المهدي وصرح بتعين عبد هللا بن السيد محمد خليفة له وحدد
مكانته في المهدية ( )27منشورات ج،1ص .173 -171كما أصبح الخليفة قائدا
عاما للجيش نظ ار لشجاعته وقوة شخصيته  ،هذا بجانب أن رآيته كانت تضم كل قبائل
غرب السودان التي كانت قبائل حرب وقتال ،كما كانت شديدة التمسك بوالئها القبلي
فتمتع الخليفة بثقة المهدي وحبه  ،هكذا أصبح الخليفة في مقدمة الصفوف بال منازع،
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فال غرابة في ذلك ألنه تربي في كنف والده حيث تشرب التقوى بجانب حبه للتعبد في
الخلوة

فتوقدت قريحته الدينية فأصبح بعيد النظر مما أهله ليصبح زعيما مطاعا

مهابا .كما ال نغفل أن الخليفة قد نشأ في بيت العلم وبيئة الفق ار ( المقصود بيت الدين
) فأصبح متزنا انفعاليا يوازن بين حاجاته الخاصة والعامة معتدال في تصرفاته مع
اآلخرين حتى اعترف به  ،فأصبح مشهودا له بالورع وضبط النفس  .لعل الخلوة
غرست في روح الخليفة الصالح الديني والقيادة الحكيمة  .أن مجمل الصفات المتقدمة
التمسها المهدي في شخص الخليفة مما جعله يحدد بدقة مكانته بين األنصار هذا
بجانب انه خليفته فهو أيضا القائد العام للجيش وهو جزء من المهدي وكل ما يقوم به
الخليفة من أعمال هي من الهام هللا تعالي ليست نابعة من هواه أو رأيه الشخصي ،
وقال أن جميع ما يفعله بأمر النبي (ص) أو بأذن منه ال بمجرد اجتهاد منه وال هوى
بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره صلي هللا عليه وسلم ( )28المصدر نفسه ،ص-66
. 69
صنفت الباحثتان ثالث سمات رئيسة في تكوين شخصية الخليفة السمة األولى  :عالقة
الخليفة بربه متمثلة في سمات تتعلق بالعقيدة وتشمل اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر ،اإليمان بالقضاء والقدر،اإليمان بالبعث والحساب،الجنة والنا رو
سمات تتعلق بالعبادات  :وتتمثل في الصالة،الصوم،الزكاة أيضا الجمع بين العمل
والعبادة والجهاد في سبيل هللا بالمال والنفس حيث نهل
الخليفة عبد هللا من علوم القران والفقه .السمة الثانية  :عالقة الخليفة بنفسه متمثلة في
سمات جسمية ؛ كان الخليفة نحيف الجسم طويل القامة قوى البنية يميل إلى السمرة
أشيب الشعر خفيف اللحية والشارب بشوشا كثير الشبه لألمام المهدي وكان لباسه
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الجبة ونعله الصندل (حذاء خفيف مصنوع من الجلد) .وسمات عقلية معرفية تشمل
التفكير وتدبر القرآن واإلقبال علي العلم مصحوبا بالذكاء والفراسة والقدرة على اإلدراك
والتنبؤ واالستدالل واالستنباط واالستقراء لألحداث و المحافظة على المبدأ والوفاء مع
القدرة على اتخاذ القرار الحاسم في أسرع وقت وسمات انفعالية عاطفية وهي حب هللا
وحب الناس بجانب حبه إلخوانه األنصار وإمام الدعوة المهدية ،إضافة إلى حب الخير
والخوف من عذاب هللا .أيضا تميز الخليفة باالتزان والضبط االنفعالي وهو طبع الفرد
ونزعته الثابتة نسبيا إلى أن يتحكم على نفسه في المواقف المثيرة لالنفعال،بمعنى
التثبت وحبس الجوارح والتحكم فيها حتى تصدر عن الفرد االستجابات االنفعالية السالبة
وغير المرغوب فيها مثل الخوف والغضب والحزن وغيره( مهيد محمد المتوكل :
 ، 1999ص.) 12
السمة الثالثة  :عالقة الخليفة بمن حوله وهي متمثلة في سمات تتعلق بعالقاته األسرية
حيث توفرت للخليفة حياة أسرية مستقرة تنعم بالهدوء والطمأنينة والتوازنوالتوافق
،وسمات تتعلق بعالقاته االجتماعية الواسعة :أن بيئة وجغرافية المكان وطبيعة التنقل
أهلته أن يكون متوافقا اجتماعيا وهي طبع الفرد التي تمكنه من التقرب للناس
ومخالطتهم حتى ينشد رفقتهم ،ويتطوع لمساعدتهم والتعاون معهم فيشاركهم مناسباتهم
المختلفة ،وأن يكون ودود أو لطيف اتجاههم  .وهذا الميل االجتماعي عزز في نفس
الخليفة عادات وقيم وموروثات المجتمع الذي يفرض على الفرد أن يكون شجاعا ثابتا
حين الغارات من قبل القبائل األخرى حتى ال يصبح مكان للسخرية والتندر  .تري
الباحثتان أن السمات هي الصفات الظاهرة للشـخصية وتـشمل الظروف المالئمة
إلظهارها .وما يظهر من سمات الشخصية علي اختالفه أو تعددها ما هو إالّ بعض
جوانب الشخصية .وان األجزاء األخرى وربما األهم ،خافية عن الظهور،وتكون في
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حالة كمون ألي أن يِجد دافعاَ يعجل بظهورها .و الـسمة تعد حتى اآلن فكرة مجردة أو
تكوين فرضي ال مفر منه ،وفي الحقيقة فان أحداَ لم ير الـسمة أبدا ،ولـكن بنـفس
الدرجـة فـلم ير أحـد في الواقـع أياَ من الت اركـيب أو العـمليات الـتي يتـعامل معـها علم
النـفس كالدوافع

والعـادات والتوقعات واالتـجاهات وغـيرها كالتي تحدث عند تكوين

الفرضية والسمة كواحد من هذه التكوينات حتى الوقت الحاضر فان األدلة علي وجود
الـسمات تأتي من االتساق بين األفعال السلوكية المنفصلة التي يمكن مالحظتها ،
ومثل هذه األفعال تعد مؤش اَر علي وجود السمات  .كان للخليفة عبد هللا دو ار بار از
ومهما في معركة شيكان إذ انه القائد العام للجيش والمفكر االستراتيجي للخطط القتالية
 ،كمل كان منفذا ألوامر المهدي .
عقب انتهاء المعركة في شيكان فكر المهدي في حصار الخرطوم إلسقاط حكم
المستعمر فوجه القادة نحو إحكام الحصار بصورة جيدة فهبوا جميعا لتنفيذ ما كلفوا به
 .فكان الخليفة عبد هللا يقضي معظم وقته مهتما بشئون المهدية  .فكان يقف بنفسه
علي كل كبيرة وصغيرة خاصة شئون الحرب وأحوال الجيوش بصفة اخص فكان يتفقد
القوات صباحا ومساءا في كل مواقع الحصار مقدما لهم النصح واإلرشاد كما يحثهم
علي الصبر وتحمل الصعاب التي يالقونها في سبيل هللا ( )29ميمونة ميرغني حمزة
،حصار وسقوط الخرطوم 1975( ،م) ص144وبذلك فهو قد عمل علي رفع الروح
المعنوية لقواته  .تم فتح الخرطوم وتحريرها لكن هنالك شهداء كثر لذلك أمر المهدي
الخليفة أن يطلب من سكان الخرطوم القيام بدفن جثث قتالهم( )30خليفة
،ص،17األحكام ص. 205
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كما أعطى المهدي الخليفة أوامر صارمة فيما يتعلق بنساء الخرطوم إذ كلفه بم ارقبة
تنفيذها وكان األمر يجب أن تسلم كل النساء المتزوجات أو الالتي لديهن أولياء
شرعيين إلي أزواجهم أو أوليائهم أما الالتي ال يقعن في أي من المجموعتين فيجب
وضعهن تحت رعاية بيت المال ( )31خليفة ص،40-37األحكام ص 210من هنا
تالحظ للباحثتين أن الخليفة عبد هللا كان يطيع كل أمر صادر من المهدي كما أن
المهدي كان يثق في الخليفة ثقة عالية لذلك أوكل اليه باألعمال الصعبة التنفيذ .لذا
كانت العالقة بينهما طابعها االحترام والتقدير والوالء الكبير  .نقل المهدي عاصمته
إلى مدينة أم درمان حيث وضع الدستور للبالد لكن لم يعش طويال ولم يدم حكمه
سوي أشهر قالئل  .توفي في رمضان  1302هـ 22 /يونيو 1885م  .فآلت الدولة
للخليفة عبد هللا بحكم منصبه فأعتلي المنبر وخطب في الناس ووضح السياسة التي
سوف يتبعها وهي ال تختلف عن سياسة المهدي ( )32شقير سبق ذكره  ،ص، 93
أنظر هولت سبق ذكره ص .136ثم كتب منشو ار أمر بتوزيعه وتعليقه في كل مكان ،
فكان منشو ار مشابها لمنشورات المهدي من حيث اللغة والدالالت واالستشهاد بالكتاب
والسنة  )33( .المصادر نفسها والصفحات.
خاتمة :
خلص البحث إلى أن دراسة أية شخصية تقود إلى فهم أسلوبه واتجاهه الفكري والمكون
النفسي واالجتماعي وفلسفته المتعلقة بمعتقده بجانب نشاطه الذهني  .مثال ذلك
شخصية الخليفة عبد هللا التي ال تختلف عن شخصية المهدي بالرغم من اختالف بيئة
كل منهما إال أنهما مكمالن لبعضهما .فالمهدي أثرى المهدية اى الدعوة بالفكر والكتابة
للدعاية لها  ،بينما أثرى الخليفة عبد هللا الدعوة باإلصالح واإلخالص في العمل والفكر
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االستراتيجي مع توجيه وتوظيف القوى البشرية من قبائل السودان فأستطاع الخليفة أن
ينجح في إيجاد مكانة سامية في الدولة بعد نجاح الثورة فأصبح القائد األعلى للجيش
ورجل الدولة األول خاصة في الشئون السياسية و الدعوية بجانب اإلسهام في وضع
الخطط واالستراتجيات الحربية .
النتائج والتوصيات:
أوال  :النتائج
 -1تبين من خالل االطالع على جهود الخليفة الدعوية أن سمات شخصيته جديرة
بالخالفة والقيادة الحكيمة .
 -2إن التنشئة االجتماعية والنفسية والدينية التي حظي بها الخليفة صقلته ومكنته
من تقوية شخصيته .
 -3أسهمت حياة البادية والبيئة التي كانت تحيطان بالخليفة إسهاما كبي ار في بلورة
فكره .
 -4لم يتم اختيار المهدي لخليفته مصادفة أو بصورة عشوائية بل بتؤدة وروية .
ثانياً  :التوصيات
 -1ضرورة إعادة كتابة تاريخ الدولة المهدية وتصحيحه بشفافية أكبر من
خالل مركز الدراسات المهدوية .
 -2نوصي بدراسة شخصية الخليفة بصورة متعمقة من كافة النواحي .
 -3ضرورة إظهار جهود بعض الشخصيات التي أسهمت بصورة كبيرة إلنجاح
الدعوة المهدية .
قائمة المصادر والمراجع
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-10فيفان أمينة ياجي :الخليفة عبد هللا حياته و سياسته – ترجمة مكي
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-11مكي شبيكة :السودان عبر القرون ،بيروت  ،دار الثقافة 1964،م،
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