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 العلمية للبحوث دنقال جامعة مجلة
 علمية محكمة  نصف سنويةة ـمجل

 ة دنقال ـجامع –ات العليا ـتصدر عن كلية الدراس
 ودان ـالس –ال ـدنق

  مقدمــة:

نصــف دنقـال   ويـم مجلـة جامعـة ون كليـة الدراسـات العليــا عـمجلــة تصـدر  جامعـة دنقـال للوحـول العلميـةمجلـة  
تتــواير العلميـة التـم  واألوراقتسـم  يـم توسـيا دا ـرع العلـ  والمعريـة و لـل مـن اـالح ن ـر الوحـول علميـة محكمـة سـنوية 

 ن دااــح ومــ الوــاحنينترحــا المجلــة ومســمامات األســات ع . وويــق يــ ر الر يــة  ييمــا األصــالة والمنمجيــة والاا ــدع العلميــة
مـن قوــح او  تن ـر  قــدتكـون اسسـمامات  ال  ــري ة ان , العلمـموالتـم تتــوير ييمـا كـح اساســيات الوحـل  الجامعـة اـار 

 .تحت إجراء الن ر يم اي مجلة ااري
 قواعد النشر:
 ورقيم نالل نسخ م ووعة علم وجه واحـد علـم جلة والوحول ترحا الم A4  ويـوام  واراغـات مددوجـة

والموضوع والمراجا والمالحق  ينصاالملال يديد حج  الوحل عن اروعين صاحة  املة علم ان  س   2.2
 و كح متسلسح .على الجانا األيسر وترق  الصاحات يم األساح  (01ويكون حج  الحرف ) .

  ( اســ ر و01يجــا ان يحتــوي الوحــل علـــى ملاــ  وحــدود )إنكليــــدي(. اللغـــة األصــلية للوحــل )عروــم  
إ ا كـان الوحـل مكتووــال واللغـة العرويــة  وملاـ   واف  واللغــة  نجليديــةاللغـة األواف  و واسضـاية إلـى ملاــ   

 .يةليد جنللغة األالعروية إ ا كان الوحل مكتووال وا

   ــد ــة  والولــ ــة  والجامعـــة  والمدينــ ــ   والكليــ ــ  الواحـــل   والقســ يكتـــا يــــم ودايـــة الوحــــل  عنــــوان الوحـــل  واســ
  تين العروية واألجنوية.غوالل Keywordsوالكلمات الماتاحية 

  او الورقة من حيل الاالصة ومنايج ووسا ح الوحل  يجا ان تتوا ال ريقة العلمية المنلم لعرض الوحل 
ــا   ــا ج التــم تـــ  التوصــح إليمـ اجـــا ويـــق ر والتوصــيات المقدمـــة وقا مــة الم وعــرض الموضـــوع  وتحليلــه والنتـ
 نمج المتوا .مال

  ــالحور األســودوالصـــور الكاح والرســـومات األ ــو يجــا ان يراعـــم تــرقي  الجـــداوح مـــا اسيضـــا   , مرســومة وـ
  علم ان تكون واضحة عند إعادع إنتاجما.   المقاوح لكح  
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 .تاضا الوحول المقّدمة للن ر للتقوي  من قوح ماتصين يم موضوع الوحل 

 والجامعــة التــم ودمانمـا   يجـا توضــيل الدرجـة التــم منحـت للرســالة    يـم حالــة الوحـول واألوراق المســتلة
 قدمت لما واللجنة التم قومتما.

  وعد التحكي  ي لا من الواحل تسلي  الوحل( يم قر  مدمجCD). 

 او تصويا األا اء النحوية    تحرير إجراء التغيرات التم ترايا ضرورية ألغراض الصياغة لمي ة الحق ي
 الترقي .او 

  سيرتم  ال اتية إرياقيرجم من الواحنين . 

 من العدد المعنم.  تينن ر له وحل يم المجلة نسايحق لمن ي 

  للكاتا.رسح إيادع وعد  الن ر تيت  اعتماديا للن ر  و ل  المجلة غير ملدمة ورد األوراق التم  

   ترسح األوراق إلم المجلة علم العنوان التالم 

 

 جامعة دنقال للبحوث العلميةمجلة 

 تحرير ال هيئة
 ا ـات العليـة الدراسـكلي
 74 :ص ب -الـة دنقـجامع

 ودان ـالس –ال ـدنق
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 اإلفتتاحية

 

 

سميدنا محممد  ،والصالة والسالم علي المعظمم شمهنه  ،والشكر له على توفيقه وامتنانه ،الحمد هلل على إحسانه    

 وبعد ... ،صحابه واخوانه اوعلى آله و ،الداعى الى رضوانه

يمة الدراسمما  يسمر كل ،فمى إامار المدور الرسمالى لجامعمة دنقمال والتمى يمثما البحمث العلممى دحمد د مم د مداف ا    

والتمى ت متم بنشمر البحموث والدراسما   ، جامعة دنقال للبحموث العلميمة العليا دن تضع بين ديديكم العدد األوا من مجلة 

وكما البمماحثين ،  والتمى يقموم باجراا ما دعضمماة  يامة التمدريم بالجامعمة وخممار  الجامعمة ، فمى شمتى مجماا  المعرفممة

والموانى ، التمى تخمدم د مدال الجامعمة والمجتممع المحلمى بالوايمة الشممالية ، ة الم تمين بنشر البحوث العلمية الرصين

 القومى واإلقليمى العربى واإلسالمي واألفريقى.

وداخا الواية الشمالية ، و ياة التحرير فى  ذا الجانب تحث كا الباحثين فى كا كليا  الجامعة وإدارات ا    

 المقبلة من  ذه المجلة بالبحوث الرصينة التى ت دل الى الن وض ببالدنا.وخارج ا على اإلس ام فى إثراة األعداد 

 كما ترحب  ياة التحرير بآرااكم ومقترحاتكم التي تس م فى تاوير المجلة.   

 

 وهللا من وراة القصد

 

 

 

 

 هيئة التحرير                               
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 مكتبات األفراد في محافظة دنقال
 ة وصفيةدراسة مسحي

 حسن عود الرحي  يضح محمد د.
  استا  مساعد                                                                         
 جامعة دنقال                                                                        

 مستخلصال
ويم دراسة مسحية وصايه والمدف منما حصر مكتوات األيراد يم محايظة ي ا الوحل عن مكتوات األيراد ومحايظة دنقال 

دنقال لمعرية مجموعاتما ومدي إمكانية االستاادع منما و لل وعمح قوا   ووليوغرايية لمقتنيات ي ر المكتوات حتم يتسنى 
محايظة دنقال. والك ف عن للواحنين الحصوح على المعلومات التم تحويما.كما تمدف إلم معرية مدى الوعم المكتوم يم 

الكنود التم تحويما مكتوات األيراد يم محايظة دنقال.وت جيا إن اء المكتوات الوقاية واسستاادع من نتا ج ي ا الوحل يم 
اتاا  القرارات المناسوة للوضا الراين او المستقوح القريا واصو  التا ي  للادمات المكتوية يم ي ر المحايظة وغية نقح 

لم  التجروة إلم جميا انحاء الوالية ال مالية يم المرحلة القادمة.كما تمدف الدراسة إلم ديادع التعرف على مكتوات األيراد وا 
عداديا الستادامما يم الت ويقات العملية.كما  لم تجميا الويانات وا  وضا اولويات الوحل المستقولم وتحديد م كالته وا 

 المكتوات وقد جاء الوحل يم مقدمة وامسة يصوح وااتمة. يمدف الوحل إلم وناء قاعدع معلومات لم ر
وجود مكتوات يم اى جماعة و رية يعد واجمة حضارية ونقايية لتلل الجماعة ,والمكتوات يم المرآع التم تعكس حظ المجتمعات 

الصة معاريم  لينمح منما من التقد  والرقم وتمنح المكتوات الوعاء النقايم ال ي تصا ييه منتجات عقوح األجداد واآلواء من ا
ن اء المكتوات يمنح  األوناء واألحااد مما يعينم  على مواصلة الحياع يم ضوء العل  ونور المعرية وايتما  الناس وأمر الكتا وا 
ظايرع  ات يكر متقد  لحاظ األرل الو ري.وقد كان لمكتوات األيراد قصا السوق يم مجاح حاظ اوعية المعلومات علم مر 

 ولسنا وحاجة إلم تويان دور المكتوات وأنواعما الماتلاة يم ي ا المجتما ال ى اصوحت ييه نورع المعلومات إحدي اورد العصور 
معالمه واسنسان ال ي يو يدف التنمية واداتما ال يمكنه ان يواكا الت ور المتسارع لحاقال والعصر إال إ ا تسلل وعمق  يم التاكير 

 وتعدد الر ى.
كتوات دورال إنسانيال ونوريال يامال يم تاريخ الو رية وال دالت تقو  وه يم  تم المجاالت. ومن اجح تدعي  دور وقد لعوت الم

 المكتوات يم مجتمعاتنا الود من االيتما  وأمر المكتوات وصورع كايية تتاق والتوسا ال ى ت مدر والدنا يم التعلي .
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واألدواء والعلماء والمتعلمون مكتوات ااصة وم  يم منادلم  من اجح جرت العادع وال تداح ان يجما كنير من المقاين 
االستادا  ال ا  وال داح ي ا التقليد جاريال يم كنير من ديار اسسال   كمكتوة  يخ اسسال  عارف حكمت الحسينم والمدينة 

م تعد من اكور مكتوات األيراد يم ال رق ووعلول يم لونان؛والت 1المنورع والمكتوة النصياية يم جدع ومكتوة عودر مرتضم الحسنم
 األوس  إ ل  تكن اكور مكتوة يمتلكما يرد يم العال  ويم تحوي تحوي اكنر من نالنما ة الف كتاا.

ومن ال اصيات السودانية التم ا تمرت والعل  والتم امتلكت مجموعات من الكتا ال يخ حسن ود وانقا كما ي كر كاتا 
وانقا ادانة كتا عديدع وكلما ضاعت يم دمن الديتردار(.ويم يترع الحك  الننا م والسودان كان القاضم  ال ونة.وقد كان يمتلل ود

عود اهلل احمد يوسف يمتلل مكتوة سمايا والادانة اليوساية وك لل كان ال يخ محمد مج وا الحجاد يمتلل مكتوة وكانت ينالل 
 على اسما  وغيريا من المكتوات.مكتوة ال نقي م.ويم محايظة دنقال نجد مكتوة ال يخ 

وقد ت وح مكتوات األيراد إلم مكتوات وقاية وميدا ما إلم وعض الجمات  واير مناح ل لل مكتوة ال يخ محمد نور الحسن 
على معمد ا  درمان الدينم وال ي اصول ييما وعد جامعة ا  درمان  2  مكتوته الااصة1521اوريح  52ال ى اوقف يم
  اوقات اسرع ال يخ محمد عود الرحي  مكتوته علم دار الونا ق المركدية كما آلت مكتوة الدكتور 1591ا  اسسالمية.ويم ع

 .3 1595التيجانم الماحم إلم جامعة الار و  يم عا  
ويم محايظة دنقال آلت إلم مكتوة ال يخ على اسما  المركدية عدع مكتوات ااصة  منما مكتوة ال يخ علم محمد 

رحمه اهلل.ومكتوة ال يخ مص ام محمد يس كما  4وة ال يخ صالل علم األديري ومكتوة ال يخ احمد علم إسماعيحاسما  ومكت
اوقات مكتوة األستا  محمد الدين ادريس كتوال على مكتوة كلية العلو  الدراعية وجامعة دنقال كما اوقات مكتوة األستا  عنمان الدوير 

 جامعة دنقال.رحمه اهلل على مكتوة كلية التروية و
 اسواا ااتيار الموضوع 

ااتار الواحل ي ا الموضوع أليمية مكتوات االيراد واعتواريا إحدي م سسات المعلومات والتى تعد محورال من اي   .1
محاور عل  المكتوات والمعلومت؛ألن جميا المحاور ترتكد عليما.يمصادر المعلومات وعمليات المعلومات وادمات 

 جميعال لادمة م سسات المعلومات. المعومات تأتم كلما
من اسواا ااتيار الموضوع سوا اا   جا الواحل الاتيار ي ا الموضوع ويو الاا دع التم جنايا الواحل من  .5

منح المكتوات التم  ايديا ووالد الحرمين ال رياين كمكتوة ال يخ الدكتور  -مكتوات األيراد–المكتوات الااصة 
ال يخ الدكتور ناصر العمر وال يخ سعيد ون موارل آح دعير وال يخ صالل  سلمان ون يمد العودع ومكتوة

                                                 
 م.2882.الكويت:دار القبس.أبريل 281مجلة البيان،ع 1
 وتسع مخطوطات.مجلدًا ، 2011حوت هذه المكتبة  2
صيغت شعراً،كما  كتاباً عن غردون 01ختلف العلوم،وقد حوت حوالي مخطوطًا في م 1561بلغت مجموعة مكتبة التيجاني الماحي  3

 ضمت دوريات في مجال الطب  والطب النفسي والجغرافيا.

 م.20/1/2885توفي رحمه اهلل ف  4
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المحيميد وال يخ االد الدوي  وال يخ الدكتور عود الرحمن ون سار الحوالم وال يخ الدكتور إورايي  
ألمر  وي ا ا1الحضيف وال يخ عود العديد الجرووع وغيري  من العلماء األياضح ال ين جاوري  الواحل دياء عامين

حدا والواحل ان ياكر يم الكتاوة يم ي ا الموضوع )المكتوات الااصة( وجما مصادرر من   لل الحين يم مكان 
 . 2يعد ييه القر اس والقل 

 ايمية الدراسة 
تنوا من ايمية المكتوات ناسما علم ااتالف انواعما.يانت ار مكتوات األيراد يك ف عن انت ار الوعم وأيمية الكتاا  

اع الارد محايظة دنقال كما وايضا  قد يك ف عن مدي يوو  مستوي الادمات المكتوية وصورع رسمية يم حي
وانحساريا يم تلل المن قة.وي ا األمر يلجىء وعض األيراد إلم تكوين مكتواتم  ال اصية لتعويض ي ا 

 النق  ولمساعدع اآلارين لإلستاادع من ادمات مكتواتم .
 -دع ايداف من ي ر الدراسة منما المدف من الدراسة ينالل ع

حصر مكتوات األيراد يم محايظة دنقال لمعرية مجموعاتما ومدي إمكانية االستاادع منما و لل وعمح قوا    .ا
 ووليوغرايية لمقتنيات ي ر المكتوات حتم يتسنى للواحنين الحصوح على المعلومات التم تحويما.

 ايظة دنقال.كما تمدف إلم معرية مدى الوعم المكتوم يم مح .ا
 وتمدف إلم الك ف عن الكنود التم تحويما مكتوات األيراد يم محايظة دنقال. .ت
ت جيا إن اء المتوات الوقاية واسستاادع من نتا ج ي ا الوحل يم اتاا  القرارات المناسوة للوضا الراين او المستقوح  .ل

لتجروة إلم جميا انحاء الوالية ال مالية القريا واصو  التا ي  للادمات المكتوية يم ي ر المحايظة وغية نقح ا
 يم المرحلة القادمة.

لم  .  لم وضا اولويات الوحل المستقولم وتحديد م كالته وا  ما تمدف الدراسة إلم ديادع التعرف على مكتوات األيراد وا 
عدادر الستادامما يم الت ويقات العملية.  تجميا الويانات وا 

 حدود الدراسة 
 .وتحد محايظة 1552ة الجغرايية والميدانية ومحايظة دنقال)حسا قرار تقسي  الواليات لعا  حددت الدراسة من الناحي

دنقال من الغدار جنووال إلم اوو يا مة  ماالل والضاة ال رقية ومن الواجا جنووال حتى مجور  ماالل والضاة الغروية.وتنقس  
 -المحايظة إداريال إلم امس محليات ويم 

 محلية مدينة دنقال. .1
 محلية  رق النيح. .5

                                                 
1  
 م.2888يناير -2885فبراير -ذكريات في معتقل أبي رغال،الرياض 2
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 محلية الورقيق. .3
محلية القولد ومن اورد ال اصيات ييما صديق عود الرحي   ال ى ارتو  اسمه وجغرايية السودان ومن علماء ي ر  .1

 المحلية ال يخ حسن الاندقاوي رحمه اهلل وال يخ احمد وديدي ورومم الوكري.
 الدوير محمد صالل  وال ميد صالل يس وغيري .محلية دنقال العجود  ويم من قة ال يخ ساتم ماجد وال ميد  .2

)إحصاء  592111تعد محايظة دنقال من اكور محايظات الوالية ال مالية من حيل تعداد السكان إ  ولغ عدد سكانما 
.وتتكون غالوية السكان من الدناقلة يليم  المحس %19 (.ونسوة كناية السكان والنسوة لسكان الوالية  يمنلون 1551

لنادحين من العرا واوناء الواليات الجنووية والغروية.كما تستقر وعض و ون العرا كالكواوي  والقراري   ووعض ا
والو ارية وغيري  ومنا ق السلي  ومنااض القعوا وعلى ا راف القرى وامتداد النيح.والحرية الر يسة لسكان ي ر المن قة 

 جنوية من اي  السمات اسجتماعية لسكان ي ر المن قة من  القد .يم الدراعة والمجرع واالغتراا إلى الدوح العروية واأل
 مصطلحات الدراسة:

يقصد وما المكتوات ال اصية التم ين  ما األيراد يم مكاتوم  او منادلم   (Individual Libraries)مكتوات األيراد 
ويعنى وما  (Special Libraries)  وقال لميولم  واتجاياتم  الاكرية ال اصية.وي لق الوعض اس  المكتوات الااصة

المكتوات التم تتوا لجمة معينة كالودارات او الم سسات او المصالل الحكومية او المصانا ويو و لل يال  وين 
 Private).وقد ي لق علم المكتوات الااصة  (Specialized Libraries)المكتوات الااصة والمكتوات المتاصصة 

Libraries) وة المندلية.ويراد وما المكت 
ويمكن تعريف مكتوات األيراد او المكتوات الااصة وأنما عوارع عن مجموعات من الكتا التم يقتنيما األيراد ويم يم 
منادلم  الستعمالم  الاا .وي ا النوع من المكتوات منت ر على ن اق واسا وين العلماء واألدواء وجممور المنقاين 

حوون القراءع يمتلكون مكتوات صغيرع  يم منادلم  ومدف التنيقيف ال اتم وسعة والمتعلمين وحتى وعض ال الا ممن ي
اال الع.وكح  الا مدعو إلم إن اء مكتوة ااصة وه يم مندله يودايا ومقتناء كتاا او كتاوين وكلما وجد كتاوال يعجوه 

وتايد جميا ايراد عا لته ومن يود  ويميح إلى قراءته ا ترار واضايه إلى مجموعته يتنمو مكتوته ما مرور الدمن يتايدر
القراءع واال الع.والمكتوات الااصة يم مكتوات األيراد لادمة اغراضم  الااصة.ول ا يمكن ان ن لق عليما المكتوات 
ال اصية .منح مكتوات األدواء والانانين واسات ع الجامعات ورجاح الدولة.ويم كنير من األحيان يوصم صاحا المكتوة 

 ى جمة من الجمات وعد وياته.وميدا ما إل
وتمدف مكتوات األيراد إلم حاظ الممتلكات ال اصية من الونا ق والكتا وكح اوعية المعلومات التم يقتنيما  ا  
الستادامه الاا .وادمات مكتوات األيراد تدويد صاحوما او من يسمل لم  واستادامما وما يوجد ييما من 

ال وسي ال جدال او االية من كح ترتيا ومن الامارس واليعرف  ريقة استادامما إال معلومات وعادع ما تكون مرتوة ترتيو
 صاحوما.
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ويم ي ر الدراسة استوعد الواحل المكتوات الااصة التى ال تتا  االستاادع منما و لل وأن تكون مكتوة مكدسة يم كراتين 
والتالم يمم غير متاحة او تكون مكتوة  ات وحقا ا تصعا االستاادع منما او يكون صاحوما غير موجود والمن قة و 

  اوا اا  و ال تمنح إال إتجايال واحدال وان اوعية المعلومات وما ت مح موضوعات متكررع.
 منمج الوحل 

اتوا الواحل منمج الوحل الميدانم وال ي يمدف إلم الاا دع العملية الناعية وينصا على موقف راين او واقعة آنية 
 لتكرار و لل ومدف دع  العوامح اسيجاوية وتجنا العوامح السي ة والقضاء عليما.حاضرع تندع إلى ا

 وتايد نتا ج لوحل المسحم الميدانم يم اتاا  القرارات المناسوة ومن مت لوات ي ا المنمج 
 تحديد الم كلة والمدف واس لة الدراسة او يروضما. .1
 اولة واالستوانة(.ااتيار األسلوا األمنح لجما الويانات )المالحظة المق .5

 ادمات مكتوات األيراد
 -ادمات مكتوا األيراد مقصورع على 

 صاحوما اومن يسمل لم  صاحوما واستعمالما. .1
 وعادع ما تكون مرتوة ترتيوال وسي ال واالية من الامارس. .5
 ال يعرف استادامما إال صاحوما. .3
 رواد ي ر المكتوات ي  من يسمل لم  صاحوما واستادامما. .1

 وات األيراد ن أع مكت
ن أت مكتوا األيراد من  تاريخ موكر.ياى اوا ح القرن النانم المجرى كنرت الكتا و اعت وين الناس.يقد  كر اون الكان 

يـ( كان إ ا جلس يم ويته وضا كتوه حوله وا تغح وما عن كح 151يم كتاوه )وييات األعيان( ان اون  ماا الديري )
امراته  ات يوِ  واهلل لم ر الكتا ا د على من نالل ضرا ر.ويروى الجاحظ ان  ىء من امور الدنيا حتم قالت له 
يـ( عن العرا الاصحاء قد مألت ويتال له إلم قريا من السقف ن  إنه 121-97الكتا التى كتوما اوو عمرو ون العالء)

سالمية وغيريا من العلو  التم تقرا )اي تنسل( يأحرقما جميعال.وقد كان المدف من المكتوات الااصة التدود والعلو  اس
 تساعد يم ن ر الدعوع اسسالمية.
 مكتوات األيراد يم محايظة دنقال 

وقد اوقف كنير من األيراد ومن قة دنقال كتوم  علم المساجد والمدارس والمكتوات العامة وغرض الصدقة الجارية عمالل 
عمله إال من نالل صدقة جارية او عل  ينتاا وه  او ولد  وقوح الرسوح صلى اهلل عليه وسل   )إ ا مات اونن آد  انق ا

 صالل يدعو له(.
 -ومن اي  الادمات التم تقدمما مكتوات األيراد يم المجتما ما يلم 
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 اإلعـــــــــارة:
اسعارع يدف سامم من ايداف المكتواتوتعتور اسعارع من اي  ادمات المكتوات على ااتالف انواعما  ولكن يعكر 

التأاير وحوس الكتا عن ايلما ولم ا منا كنير من الناس إعارع الكتا ويقوح الداعسة دين العاودين محمد عليما 
احمد )اسعارع  ريق قصير جدال لضياع الكتا( وألجح حوس الكتا المستعارع منا غير واحد من إعارتما.وقد تواينت 

ركة الحديل إعارع الكتا.كما قاح اوو ويا محمد ون اآلراء حوح اسعارع.وقد  كر اسما  وكيا ون الجرا  ان اوح و
مداح  اوح وركة العل  إعارع الكتا.وقد  جا كنير من العلماء إعارع الكتا.قاح احمد ون يحم ون ديد اتم اوا العتايية 

؟ يديا وعض إاوانه يقاح له اعرنم ديتر ك ا وك ا يقاح إنم اكرر  لل يقاح له اما علمت ان المكار  موصولة والمكارر
 إليه الديتر.وقد ان د اوو المكار  اميس ون علم ون احمد الحْودى لناسه يم إعارع األجداء.

 كتوم أليح العل  مو ولة    ايديم  منـح يدي ييما
 متى ارادويا وال منـة     عـارية يليستعيرويا

 حا اى ان اكتمما عنم     واالل كما غيري ياايما
 ة األ ياخ نمضيمااعارنا ا ياانا كتوم     وسن

 كما ان د اوو حا  عمر ون عنمان ال عوم من ايح َجْندع
 ال تمنعن األيح كتول واغتن      يم كـح وقت ان تعير كتاوا
 يمعيرويا كمعير ماعون يمن    يمنعه القم الويح واألنصاوا

اوال.وكح من الموايقين علم اسعارع اما سايان النوري رحمه اهلل يقد كان على النقيض من  لل يمو وقوح ال تعر احدال كت
 والمانعين لم  حججم  يم  لل.وايضح ما سمعته يم  لل قوح اام األستا  ال يخ يقير نصر الدين من محلية الورقيق 

 كرا  اعرناي  يك  ك  اتلاوا       وتعايدوا معنا ولكن ل  ياـوا
   من جاء يقرا مرحوال وقدومه       وا  ا اراد االستعارع نأسـف

وقد عانم كاتا ي ا الوحل من المعاملة الغير كريمة التم تالقيما الكتا المعارع من وعض الناس ال ين ال يقدرونما وال 
يحترمونما.وحدل  ات مرع وانا اتحدل ما اام ال يخ احمد يقير وموضوع حديننا عن اسعارع وم اكلما إ  داح علينا 

لة من صديق كري   ي لا ان اعيرر كتاوال للدكتور احمد  لوم وعنوان  ا  ال نعريه ووا ان سح علينا اع انم رسا
كيف تكتا وحنال او رسالة. يما كان منم إال ان اع يته الكتاا وياءل لصديقم وللدي ة يقد كا يحمح ي ا ال ا  جواالل 

ا ت منه الكتاا وغلاته ومنجالل وعندما اع يته الكتاا يسرعان ما رمار دااح الجواح ما المنجح ال ي يحمله!وعند   ا
 وغالف سميل نجعلته دااح  رد واع يته إيار ولسانم يممم  

 يا مستعير كتاوم    اكرمه يـد والنواا
 ال ت  ر ومنجح        ي ال عين الاراا
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 وح لاه وريـق      واحمله يوق النياا
لدين واصو  اسعارع وجعلنم  لل وحتى اآلن ال ادر ما حدل للل الكتاا!وعند   ت كرت ما قاله اام يقير نصر ا

 الموقف اورد كالمال كنيرال عن اسعارع.
وقد  لا غير واحد ممن كانوي يسمحون واسعارع معاملة الكتاا معاملة كريمة وردر يم موعدر.وقد ان د الحسن ون 

 علم لوعض اصحاوه 
 ايما المستعير منم كتاوال      ارض لم منه ما لناسل ترضم

 عْرُتل ناالل      وتري رد مـا استعرتل يرضا   ال ترد رد ما ا
وقد عانم كنير من ممن يسمحون واسعارع حوس كتوم  دي المستعيرين قاح اوو عود اهلل عود الغاار ون اورايي  القدوينم 

 وحلوان حوس رجح على الحمدونم كتوال استعاريا منه يكتا إليه 
 دمان األوحما واح كتوم يم يديل ريينة    حوست علم كر ال

 يأ ن لما يم االنصراف يمنما   كند عليه إ ا ايتقـرت معولم
 ولقد تعنت حين  اح مقامما     اح النواء علم رسو  المندح 
 وان د اوو عمرو عنمان ون اوم وكر ون محمد الحرانم لوعضم  

 ال تعيرن ديترا     ال ووجـــه وال سوا
 ك  كتاا اعرته     دعموا انه  يـــا

 ما  لوته       اوجا الصد والغضا يم ا
قاح حمدع ون حويا الديات ال تأمنن قار ال على ديتر و ال حماح على حوح.وقد سوق ان مر ونا قوح سايان النوري ال 

 تعر احدال كتاوال.وقد ان د محمد ون مساير الولام 
 اجود وجح مالم ال اوالم   واواح عند مسألة الكتاا

 عديد العمر ايا  ال واا   و لل اننم اينيت ييـه  
 وقد ان د اوو سعد منصور ون محمد العاصمم لناسه 

 ال تستعر  ي ين منم صا    وسوايما يا لا تاد ونجا 
عارع المركوا يمو جناحم  اما الكتاا يمنه لم م نس    وا 

سرجاع وسرعة ويم  لل اما اوو محمد عود اهلل ون ناصر السويدى من ايح ا رويجان يقد كان يوصم واسعارع  ري ة ا
 يقوح 

 اعر صديقل ما حصلت من كتا   تاد و كر اريج الن ر عن كنا
 يمن اعارول ياردديا على عجح   حتم تعار وال منــا وال نصا  
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ووعض اصحاا المكتوات يسمحون واسعارع ويق  رو   يالعالمة ون الدون اوقف وسمل واسعارع ويم ونيقة اسيداء 
 يجود إعارع الكتا إعارع اارجية إال إ ا كان المستعير  اصال  ا سمعة جيدع وامينال و ري ة ان والوقف  كر انه ال

يديا رينال مناسوال ان يرد الكتاا يم مدع اقصايا  مران.وقد استحسن وعضم  اا  الريون من األصدقاء علم إعارع 
لصا غ كتاوال يقاح يات رينال قاح يديعت إليه الكتا وقالوا يم  لل األ عار.قاح السكن  لوت من اوراي  ون ميمون ا

 مصحاال رينال.وقد ان د محمد ون الف المردوان 
 اعر الديتر للصاحا    والريـن الونيق
 إنه ليس قويحال اا      رين من صديق

 وان د علم ون اوم وكر ال ردي 
 يا مستعير كتاوم  التكنرن عتــاوم

 إال ورين ونيق    من يضة او نياا
 ان د اوو الحسن ال وري لوعضم  ووغداد كما 

 جح قدر الكتا يا صا  عندي   يمو اعلم من الجواير قْدرا
 لست يومال معيرر من صديق   ال ومن اخ يحاوح غــدرا

 ما على من يصونه من مال    وح له الع ر ييه سرال وجمرا
 لن اعير الكتاا إال وريــن   من نايس الريون تورال ودرال 

نما ت كير للمستعير ومرجاع الكتاا قاح اوو ويرى وعضم   ان اا  الرين على الكتا ال يعتور  مال لصاحا المكتوة وا 
 حا  عمر ون عنمان الجندّى 

 إ ا ما اعرت كتاوا  يا      على  لل رينال واـح الحياء
 يمنل ل  تتم  مستعيرا       ولكن لت كـــر من األداء

من اسعارع ويتحدل جورا يح نوديه عن اسعارع الاارجية و ر  )اال يتجاود مدتما والغرويون ك لل كان لم  موقام  
اسووعين إح نالنة اساويا على األكنر  على ان تنظ  لما سجالت ااصة تت  وواس تما عمليات الحصر والمتاوعة(,اما 

ة كتا وا تر  عد  إعارع الكتا يـ( يقد ان أ يم مدينة نيساوور دارال للعل  والحق وما ادان131القاضم اون حوان)ت 
إعارع اارجية.ورح  اهلل اسما  النووي يقد كان يحر  على إعادع ما استعارر من كتا والسيما إ ا كانت وقاال.يقد اورد 
 تا  الدين السوكم يم  وقات ال ايعية ان النووي قوح ظمورر غلم نوى رد الكتا المستعارع عندر من األوقاف جميعما.

 مكتوات األيراد وايتمامات اصحاوما  العالقة وين
ليس ينالل  ا  يمكنه ان يقتنى كح ما يود قراءته من كتا وسوا قلة الموارد اسقتصادية المحدودع  وحتى لو تويرت 
الموارد يمنه ن يجد المكان الكايم لوضا ي ر الكتا ولم ا يالمعيار الكمم معيار مضلح ال يك ف حقيقة المكتوات 
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نما  ينوغم ان ان يضاف إليه المعيار الكيام وي ا امر يرتو  و اصية صاحا المكتوة يم ا كان صاحا الااصة وا 
المكتوة جغراييال وعالما وانقى نوعا معينا من الكتا وتاص  يم يرع دقيق من التاص  يسوف يجما مجمعة من 

اية والنوعية اضعاف اضعاف قمتما الكتا  واح حياته العلمية تعتور من المجموعات النادرع التم تاوق قيمتما الكي
 العددية.

ووعض المكتوات الااصة من ي ا النوع لوعض م ايير العلماء ولما قيمة كوري وتحر  المكتوات على محاولة اقتنا ما 
وعد موت صاحوما وتديا لما قيمة مادية اضعاف نمنما ألنما تعتور مجموعة نادرع يم مجالما.وقد انت رت منح ي ر 

م قدي  الدمان وين الحكماء والعلماء. وكان وعض اصحاا المكتوات يحرصون علم تدويد مكتواتم  وكح ما المكتوات ي
يو جديد وكانت لم  صداقات ما اصحاا المكتوات يم مصر ووالد ال ا  والمند وغيريا.وي ا الا اا ويو  

اهلل احمد يوسف يدح على    من ال يخ يوسف الوستانم صاحا مكتوة العرا ومصر إلم القاضم عود11/1/1515
 منح ي ر الصداقات.

"انم سأسعم كح جمدى سيجاد المجلدات الناقصة لك  من دار معارف وجدي قاح لم الع   حاته انه تولم  حن اروا 
نم رين   رود لك  من الكتا عندما كان يم السودان وقوح الحق وااليتاار ان مكتوتك  عامرع داديا اهلل و وح وقا ك  وا 

 ك  يم كح وقت حاظك  اهلل."إ ارت
وكانت الحصيلة مكتوة نرية يم األولم من مكتوات السودان الااصة غتساعال وتنوعال وييما ناا س الترال واألدا 
والتاريخ واللغة والتاسير والسيرع والتراج  ودوا ر المعارف والمجالت.وكان القاضم عود اهلل احمد يوسف يحمح معه ي ر 

حسا  ويعة عمله المتنقلة.ورتوت له الحكومة ما يعينه علم حملما.وي كر القاضم عود اهلل انه ل  المكتوة اينما  يا 
يحصم كتوه ولكنه قد اعتمد يم كح ما ساقه يم كتاوه)النايح( علم مكتوته الااصة.ويو يوضل مدي اتساع ي ر 

نما للم العة والتحصيح.و  وقدر ما  جا على ر يواية النايح   جا المكتوة وان جمعه للكتا ل  يكن لمجرد االقتناء وا 
على يواية اقتناء الكتا يكح ما يمدر واا دع لكتاا النايح ينور واسمه يم الكتاا.وكح من تولغ مكتوته الف مجلد يناح 

 نساة من كتاا النايح.
ينالل العديد من مما سوق يتضل مدي االيتما  وجما الكتا والعناية وما وان ينالل حركة لتجارع الكتا مما يعنم ان 

المكتوات الااصة األاري التم توجد والمنادح.ومن المكتوات التم  كريا يم كتاا النايح مكتوة ال ريف محمد ن 
الماتار ال ى كانت له مكتوة كويرع حيل جاء من المغرا وكتا كنيرع كما انه ا تري من مكتوة السل ان مراد واستانووح 

نم ع ر الف جنيه مصري.ويقوح ان لديه الف كتاا من كتا القو  ااصة.يما والل من ناا س الكتا ما ولغت قيمته ان
 وما عندر من الكتا األاري؟ وك لل قاح يم ديوانه 

 إن كنت يم ارتياا  يم  أن  ا المجاا
 ندي امسون كتاا  تمديل للصــواا
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 ويو يعنى امسين كتاوال من كتا ال ريقة التجانية.
  الارد ومجموعة مكتوته عالقة متالدمة قلما ت  .ياسنسان يقتنى الكتا التم تستمويه وال  ل ان العالقة وين تاص

وت وا رغواته.وكلما تدر  المرء يم مراتا العل  وتاص  تاصصال موضوعيال كلما نحت كتوه إلم ان تكون مكتوة 
امة والتم تاد  اناسال ماتلاين متاصصة.وكلما كان اسنسان موسوعيال يم ا العه كانت مكتوته اقرا إلم المكتوات الع

يم نقاياتم  وميولم  واتجاياتم  واعماري .يام ي ر الحالة تحوي المكتوة ماتلف ضروا المعرية وتكون ادماتما مايدع 
لجممور عريض من المستايدين.وقد وجد الواحل مجموعة من اصحاا المكتوات تاضح ان تقتنم اي كتاا يصدر يم 

عن الموضوعات التم تت  معالجتما يم ي ر الكتا وال يوالم يح عولج ي ا الموضوع  مجاح ايتمامما وغض النظر
وصورع اوسا يم كتاا آار ا  ال؟.ووم ا نجد يم مكتوته مجموعة مكررع من الكتا من نا رين ماتلاين ولكن ال جديد 

 لتوادح وااليداء لكان اجمح.يم ال وعة سوي اسارا  وال واعة.وا  ا كان تجميا ي ر الم ووعات وم ر الصورع وغرض ا
 عالقة مكتوات األيراد وم سسات المعلومات األاري

تعتور عالقة مكتوات األيراد )المكتوات الااصة( وم سسات المعلومات عالقة ونيقة إ  تندر  جميعما تحت محاور عل  
األيراد اوقف مكتوته علم المكتوات والمعلومات.يعالقة مكتوات األيراد ومكتوات المساجد عالقة قوية.وكنير من 

يـ يم جاما 919المساجد وكانت وعض المساجد تض  اكنر من ادانة كما يروي ياقوت الحموي من انه راي يم سنة 
مرو ادانتين كويرتين إحدايما يقاح لما العديدية وكانت مجموعتما اننا ع ر الف مجلد واألاري يقاح لما الكمالية.كما 

و ولغ يم دمانه )اواار القرن السادس واوا ح القرن الساوا المجري( ولغ ع رع  كر ان عدد المكتوات يم مر 
ادا ن وعضما يم الجواما ووعضما يم المدارس ووعضما يم الاوانق  ووعضما يم اونية ااصة.وكانت الميدع التم 

 تمتاد وما جميعما ان الم العة ييما حرع واسعارع الاارجية يم اغلا األحيان ودون رين.
قة مكتوة األيراد والمكتوة المدرسية تن أ من ان المكتوة تن   الم العة وتعمح على إنارع ايتما  ولم األمر نحو يعال

تكوين مكتوة مندلية مناسوة ومراقوة ما يتداوله التالمي  ييما وينم  للم العة المندلية كما توجه ال الا وتر در إر ادال 
ين التلمي  ومواد القراءع يال ا  المن ىء للمكتوة الااصة قد يكون مر  اصيال كارد او عضو يم مجموعة وتقرا و

والمرحلة الدراسية ونمت عندر عادع حا القراءع واس الع من  سنيه األولم وكلما كانت المنايج الدراسية مدعومة 
دع عور المراحح الدراسية والمكتوات المدرسية يمن عادع اال الع والوحل وحا الكتا تن وا على التالمي .وتنمو ي ر العا

الماتلاة.وا  ا اردنا ان نغرس يم ناوس األ ااح عادع حا القراءع التم تستمر معم  االح المراحح التالية من 
له كح صاات المواقف الم اومة يم الحياع  Library Situationحياتم  ييجا علينا ان نضا التلمي  يم موقف مكتوم 

 راف  ا  يحا الكتا حوا حقيقيا.يالتالمي  دااح الاصح يقراون ويتعلمون يم ا الحقيقية على ان يت   لل تحت إ
اح ناي  الكتا يمن تلل الصلة الحسية الموا رع والم ووعات قد يتيسر استغاللما حين يولغ ايتما  ال اح اقصار من 

ا او قراءع ولو قصيرع.ومن االح الت ويق من جانا المدرس  او من االح مواجمة التلمي  لم كلة يستدعم حلما ا الع
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الحقا ق السيكولوجية ان تكرار )مقا عة( ال اح انناء قراءته او انناء قيامه وأى عمح من األعماح ت تت ايتمامه ييديد 
 يم القراءع او لعله ينار منما ييما وعد.

العامة يم تنقيف  وعالقة مكتوات األيراد والمكتوات العامة مونية على الدور الكوير ال ي تقو  وه المكتوة
المجتما ياستعماح المكتوة العامة عادع قد تالد  الارد مدي الحياع سواء ان كان  الوا او اريجا او موا نا عاديا والود 

 من تمميد الصلة وين المكتوات الااصة ووين امكتوة العامة حتى يودو االنتقاح سمالل و ويعيا.
صصة يتدداد ووضو  كلما كان صاحا المكتوة الااصة متاصصال يم اما عالقة المكتوة الااصة والمكتوات المتا

مجاح معين وصادف ان المكتوة المتاصصة تحوي وين مجموعاتما موادا يم مجاح تاصصه  يمن  لل سي جعه على 
 ارتياد المكتوات المتاصصة.

 دور مكتوات األيراد يم المجتما المحي  وما  
يدع لول منايج القي  واألاالق الضرورية سنجا  الورامج االقتصادية النمضة النقايية عادع يم اآللية الوح

الجديدع.وتالف النقاية يعرض الورامج االقتصادية للمديمة عور الاساد وضعف االستجاوة ال عوية.وم كلة النقاية من 
تحمح توعات التغير اكور إ كاليات النمضة التم ين ديا السودان والتى تمدف إلى تغيير اسنسان تغييرا يمكنه من 

 الحضاري وي يله لإل الع والدور الرسالم المرتقا سنسان السودان األمر ال ي يت لا تدعي  قوته الاكرية والمعنوية.
وتورد جليا الحاجة إلم التنقيف وكح جانوه واوعادر ااصة لدى النا  ة ريان المستقوح وامح األمة الواعد والناظر    

يم محايظة دنقال لدى المجتما عامة وال الا ااصة يم كاية مراحلم  الدراسية يجد ضحالة لحاح النقاية واس الع 
واضحة يم النقاية وتجاييا عن اال الع  وعدويا عن القراءع  وغياوا كامال للمكتوات العامة والمكتوات المدرسية ويقر 

 مريعا يم الموجود منما كما وكياا وتأييال.
األيراد)المكتوات الااصة( يم محايظة دنقال لتجاود ي ا الواقا الا ير ال ى ي كح  ويأتم م روع دراسة مكتوات 

عقوة حقيقية للتغيير الحضاري ليست اقح من الصعووات االقتصادية واالجتماعية والسياسية.لقد لجأ الناس إلى المكتوات 
سسات المعلومات األاري وال سيما الااصة ال واع رغواتم  يم اال الع وللتعويض عن الادمات التى ينوغم على م  

المكتوات العامة والمكتوات المدرسية ان تقو  وما.والمالحظ ان م روعات التم تتونايا الدولة يم مجاح المكتوات تونى 
 على عجح  وسرعان ما تموت قوح جنم نماريا.

 المكتوات الوقاية
مصادر تدويد المكتوات والكتا   يقد در  الالااء يعتور وقف الكت وحوسما علم المكتوات مصدرال مممال ور يسيا من 

والحكا  والعلماء واألغنياء غيري  من ايح الاير ان يوقاوا كتوال كنيرع علم المساجد والمدارس والمعايد والمكتوات 
والم ايم اوتغاء نواا اهلل تعالم واألجر يم اآلارع وقد اوقف كنير من المحسنين اوقايال عظيمة علم التعلي  

التدريس.وقد كان للمكتوات نصيا مويور من حسنات المحسنين واوقاف الواقاين وينال انواع كنيرع ونما   من ي ا و 
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الوقف.وقد  كر اون حوان كوف انه عمر دارال للعل  يم ولدر والحق وه مكتوة جعلما وقاال.كما ان الصاحا ون عواد اوقف 
العلماء مكتواتم  وقد اوقف ال يخ محمد النور الحسن كيتال كنيرع كتوه علم مدينة الري.ويم السودان اوقف كنير من 

 على مكتوة المعمد العلمم وأ  درمان وال ى اصول جامعة ا  درمان اسسالمية.
ونجد يم محايظة دنقال كنيرا من الناس اوقاوا كتوم  على المكتوات كمكتوة جامعة دنقال ولمكتة ال يخ على اسما  والتم 

 لمكتوات اآلتية اوقات عليما ا
مكتوة ال يخ صالل على األديري ومكتوة ال يخ احمد إسماعيح ومكتوة األستا  مص ام محمد يس وجدء من مكتوة 
ال يخ الدكتور احمد على اسما  ومكتوة محمد الدين إدريس كما اوقف كنير من الناس مكتواتم  و لل استجاوة لنداء 

 لتعلي  والوالية ال مالية آن ال.الدكتور عنمان اوو ديد ودير التروية وا
مكتوات األيراد يجد ييما المرء كندال من الكتا كما يقوح الدكتور عنمان اووديد وعن يكرع المكتوات الااصة ي كر وأنما 
نوعت من يرضية ان يم الويوت يم الوالية ال مالية وغيريا مجموعة كتا غير مستااد منما ول ا ال ود من وقاما 

ما.يالمكتوة الوقاية تعنى ارو  الكتاا من ملكية ال ا  إلى ملكية هلل تعالم)وو ا تعامح معاملة الوقف( لالستاادع من
يمنال  ا  متاص  يم الدراعة ال يعير الكتا التى يم غير تاصصه اى ايتما  قد نج عندر كتاا  ر  

يمن يرصة اال الع واالستاادع منه ستكون األ مونم وغيرر ولكن ال احد يستايد من ي ا الكتاا  وا  ا اوقف ي ا الكتاا 
متاحة وال سيمح لدارسم اللغة العروية.كما ي كر مناال عن جدر لوالدر وكان يملل كتاوا ما و ا نمينا وقد كان ي ا 

 الما و  مممال حتى انه وجدر يم الكامار!.
ر قد يكون آح غليم  والورنة وعض ال يوخ توجد لديم  مجموعة من الما و ات وعضما وا  ال يوخ اناسم   واآلا

ولكنم  يضنون وما وال يرضون واروجما من  وي ا ي كرنا وقوح اوم الحسن علم ون احمد ون سلل القاح األديا وال ى 
كانت له نساة نادرع يم غاية الجودع من كتاا الجممرع الون دريد ودعنه الحاجة إلم ويعما يا ترايا منه ال ريف 

 -احما يوجد ييه اوياتا وا  وا عما اوم الحسن القالم الرضم وستين دينارا وتص
 انست وما ع رين حوال ووعتما     لقد  اح وجدى وعديا وحنينم

 وما كان ظنم اننى سأويعما        ولو الدتنم يم السجون ديونم
 ولكن لضعف وايتقار وصوية       صغار عليم  تستمح   ونم

 مكوي الا اد حـدين يقلت ول  املل سواوق عورع       مقالة
 وقد تار  الحاجات يا ا  مالل     كرا   من را ومن ضنين

 )رحمه اهلل(.1يأرجا إليه النساة وترل له الدنانير
 يمكن لمكتوات األيراد ان تلعا واألدوار اآلتية يم المجتما المحي  وما. 
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كنيرا من ويوتنا يم محايظة دنقال  ت جيا القراءع على جميا المستويات ومعالجة العدوف عن القراءع.و لل ألن .1
نما  االية من المكتوات المندلية.وقد ودا الويت يتالم عن رسالته والنسوة لألوناء.واصوحت الكتا تقتنم ال لتقرا وا 
نما لقيمتما ال كلية وتحولت المكتوة إلى ق عة من انال الويت يحر  عليما  لتعرض ال لقيمتما العلمية وا 

ا لتديين الجدران ال وقصد النقاية والتعلي .يكنير من األسر دايدع غم القراءع وااصة وعد األغنياء.واصوحت الكت
 يوع وسا ح اسعال  الماتلاة.يالقراءع ضرورع ملحة تمدنا وما نحتاجه من معلومات لت وير مجتمعنا وحح 

  من  الصغر كيف يصح إلى م كالته.ول ا الود من تعويد األ ااح استادا  المكتوة يم الويت والمدرسة حتى يتعل
المعلومات التم يريديا.يالمكتوة تكون الموا ن الصالل الواعم ال ي يسم  يم مجتمعه من النواحم اسجتماعية 
والسياسية والنقايية والعلمية.ويمكن لمكتوات األيراد ان تقو  والمسايمة والم اركة يم المعارض التم تقا  يم 

 األحياء.
التروية والتدريا على النقد المس وح و لل ألن كنيرا من السل ات الحاكمة تمارس الوانا من  تلعا المكتوة دورا يم .5

التسل  واسرياا  حيل ال يسمل والمعارضة او الممارسة لقي  ال وري وال اح وتدريوه على استادا  المكتوة يناتل 
كري ويتدرا على يم  ما يقرار و ريقة  ينه على ما انتجه اآلارون من ادا وعل  وين يم كح مجاالت االنتا  الا

 تمكنه من يم  األحدال وتحليلما وتاسيريا وو ا يمارس حريته القا مة على المعرية والوعم.
ويمكن لمكتوات األيراد ان تلعا دورا يم القضاء على األمية وعد  الردع إلى األمية و لل وت جيا الناس على  .3

ارية لوعض  الوم العل  وما يستجد من م ووعات كما يمكنما القيا  والول القراءع واال الع والقيا  واسحا ة الج
 االنتقا م للمعلومات.

 مكتوات األيراد ت جا التعلي  المستمر. .1
 مكتوا األيراد يمكنما ان تساي  يم حح قضية النقاية الضا عة وس  الوامج االعالمية التايمة او الدعا ية. .2
 حل العلمم والتقنم.يمكن لمكتوات األيراد ان ت جا الو .9

 صيانة المجموعات يم مكتوات األيراد 
كلما كنر استادا  اوعية المعلومات من كتا وم ووعات كلما تعرضت للولم والتمدق وصارت وحاجة ماسة 
للصيانة.والتجليد الموكر للكتا والعناية وما يجعلما صالحة لالستادا  أل وح يترع دمنية.ومن األضرار الكنيرع التم 

 -رض لما الكتاا وت دي إلم قصر عمرر ما يأتم يتع
 إوقاء الكتاا ماتوحال او مقلووال لاترع  ويلة يعرضه للتلف والتمدق واالتساخ. .1
 يتل الكتا وقوع اوتقليا صاحاته وصورع عصوية او تر يا األصاوا واللسان عند تصاحه يعرضه للتمدق. .5
لتمدق وسوا النقح ال ى يكو على الكتا.ومن األيضح وضا الكتا وعضما يوق وعض لاترع  ويلة يجعله عرضة ل .3

 ان تكون الكتا موضوعة جنوال إلم جنا.
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 وضا الكتا و كح ما ح يم المكتوة وأليضح ان توضا و كح قا  . .1
 وضا الكتا  ات الحج  الكوير يوق الكتا الصغيرع مما يجعلما عرضة للتلف والتمدق. .2
 لل عندما تكون األريف غير مناسوة ووما دوا د حديدية او تكون احتكال الكتا انناء االا  واالرجاع ويحدل  .9

 الكتا مددحمة على األريف.
 تعرض الكتا لما يتساق  عليما من  عامأ  راا وال سيما انناء لسار والرحالت او انناء القراءع علم ما دع ال عا . .9
 التم قد تكون والكتاا. الكتاوة علم الكتا وأقال  غليظة او و كح حاد انناء تصحيل وعض األا اء .1
 إيماح الصاحات التم تتعرض للتمدق وعد  االسراع وصيانتما. .5
وضا الكتا علم األرض موا رع يعرضما لألتروة والر ووة.واأليضح وضعما علم لوحة ا وية حتى ال  .17

 تتعرض للر ووة وغيريا من العوامح التم ت دي الم التلف.
تحت االو  او تحويله إلم صندوق يوضا ييه كح  ىء من اقال  تحويح الكتاا الم ووق او ننيه  او وضعه  .11

 وممحاع وغيريا.
 رمم الكتاا او إلقا ر من اعلم.  .15
 وضا الكتا يم كراتين واالحتااظ وما يم المستودعات او النواي  الماتوحة يجعلما عرضة للح رات. .13
قة ت ير إلم مكان الوقوف  ى حا ية صاحة الكتاا لتحديد الصاحات التم وقف عليما  والصحيل وضا ور  .11

 وكتاع عوارات عليما منح ولغنا ينا او نحويا ...
 وقد جما احد ال عراء اآليات التى تتعرض لما الكتا يقاح 

 عليل والحاظ دون الجما يم كتا    يان للكتا آيــــات تتارقما
 الماء يغــرقما والنار تحرقما       والاأر تارقما والل  يسرقما 

 لعدوف عن القراءع من اسواا ا
 قاح اوو عود اهلل 

ْراع    حلت ونا واسواوما اقراء  ٍ  إن العدوف عن القراءع ق 
القراءع والم العة من األمور التم تستموى الناس وتجد عند وعضم  قووال وت جيعا ويد انما تجد عدويا وناورا من 

ع.وتأار امتنا وعد  تقدمما يعود الم يجريا آارين وينالل عدع عوامح واسواا متداالة ت نر على القراءع واال ال
للكتاا  الكتاا األصح المندح تعودا وعمال وقروة )القرآن..المنمج(.وك لل يجريا  للقراءع وقد كان السلف الصالل 

 يمتمون وأمر القراءع ووسا لما.قاح اون الجودي رحمه اهلل " ا ا وجدت كتاوا جديدا يكأنم وقعت على كند".
كنيرع تدعونا إلم القراءع  يمم وجانا انما متعة للناس وغ اء للعقح يمم سياحة يكرية وين رياض الحاضر  ينالل اسواا

وا الح الماضم.يالقراءع تنقلنا من معترل الحياع ينري سير كح  ي  أن من الراحلين من الناس وما تاللما من  مو  
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التجارا التى تايض والنصل واالر اد والتوجيه يالقراءع وعد  وارادع وننمح منم  يناويا صايية من الاورات واالصة 
 تجعح ويننا ووين الم لاين صداقة يكرية ممتعة.

وما اجمح ما اوردر األستا  الدكتور حسن مكى محمد احمد ويو يقد  لكتاا التاوعم يديد ون اوم حويا حيل يقوح " 
قياتما واستاال  الدروس ووضعما يم كتاا.والكتاا يو ويت  وناء األناس والعقوح والكتا وتتاوا األروا  والناوس تر 

.وكما يت  تحير الناوس واألنوياء حيل  -ليست وعيدع عن الجايلية– اكرع األمة واألمة التى ال كتاا لما امة امية 
ا يحررون العويد ويردونم  إلم االقم  على يدى الكتاا.ويرق وين كتاا وكتاا واجود الكتا ما استمد نورر من كتا

 وحم او ييه ومضة نووع او إ راقات صالل تعّرض لناحة من ناحات عل  الكتاا".
 والكتاا كما قاح عنه ال اعر 

 نع  األنيس إ  الوت كتـــاا    تلمو وه إن اانل األصحاا
 ال ما يا ســرا إ ا استودعته     وتناح منه حكمة وصـواا

 يية وو ا يعي  المرء يم كح العصور ويم كح األق ار.والقراءع إدالة للاواصح الدمانية والحواجد الجغرا
 انواع القراءع 

القراءع من اي  وسا ح العل  والنقاية ويم ماتا  للمعرية ومصدر يمدنا عما يقا يم الكون من احدال  وما يدور يم 
ايد وينالل عدع الوي ة من وقا ا وما توصلت إليه العقوح من اورات ويم متعة تعين على محء الوقت ون ا  منمر م

 -انواع للقراءع منما 
 القراءع للترييه. .ا
 القراءع للام . .ا
 القراءع للحصوح على حقا ق محددع. .
  القراءع للنقد.د.

والقراءع إحدى ينون اللغة األروعة ويم التحدل واالستماع والكتاوة والقراءع.وقد جاء االسال  ودعوع واضحة وصريحة 
 ماء على رسولنا صلى اهلل عليه وسل .)اقرا واس  رول ال ى الق(.تتمنح يم اوح آية تتندح من الس

القراءع ن ا  مم  على مستوى األيراد واألم  يأمة ال تقرا يم امة متالاة وادمة القراءع يم امة يم ادمة حضارية  واى 
 تماون يم معالجتما يعد جريمة يم حق األمة.

 ومن اسواا الدوف عن القراءع 
 ى الم العة دااح االسرع وعد  ت جيا األ ااح على ان اء مكتوات مندلية.انعدا  االقواح عل .1
قلة مكتوات األ ااح والمكتوات المدرسية إن ل  نقح انعدامما كما ال توجد مكانة للم العة يم الورامج الرسمية  .5

 التعليمية.
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 عد  وجود الكتاا يم متناوح اليد وغياا المكتوات العامة. .3
 م وعض الكلمات التم يقر ونما  كما ان صيغة واسلوا وعض الكتا غير م وقة.عد  معرية الناس ومعان .1
ارتااع اسعار الكتا و لل وعد ان  ددت الدولة على واعة الكتا المتجولين قرا المسجد العتيق والار و  ومسجد  .2

 عار "الار و   ا  درمان العتيق.ومنح ي ر المكتوات التى على قارعة ال ريق توجد يم كنير من الدوح.ورغ  ريا
 " يما دالت الكتاا وعيد المناح عن ال وقات الوسي ة والتى تحاوح جايدع تويير لقمة 5772عاصمة للنقاية عا  

 العي  الكري .
 المراجع:
اون اوم اصيوعة اوو العواس احمد ون القاس  عيون األنواء يم  وقات األ واء تحقيق ندار رضا.ويروت دار مكتوة  .1

 .1592الحياع 
مد انور عمر المعنى االجتماعم للمكتوة دراسة ألسس الادمة المكتوية العامة والمدرسية.الرياض دار المريخ اح .5

  .1513-يـ1173للن ر 
  .5773-يـ11551.الار و  يي ة رعاية اسوداع العلمم 9 -احمد على اسما  الالوع والعودع الحلوع. .3
.الار و  ودارع ال  ون الدينية واألوقاف.الم وعة حسين عود القيو  محمد ود سوركتى ومدا حه النووية .1

 (.1517الحكومية)
  .1511السمعانم عود الكري  ون محمد ون منصور ادا اسمالء واالستمالء.ويروت دار الكتا العلمية  .2
.القايرع الدار المصرية 5 - عوان عود العديد الياة المحاورات يم منايج الوحل يم عل  المكتوات والمعلومات. .9

  .1511للونانية ا
  .1515.القايرع دار النقاية والن ر والتوديا 3 -عود الستار الحلوجم لمحات من تاريخ الكتا والمكتوات. .9
ا  درمان جامعة ا  - .1512عمر الدين ال يا ن أع المكتوات يم السودان من قيا  مملكة الاونج وحتى عا   .1

 (. )رسالة ماجستير غيير من ورع1555درمان اسسالمية 
5. Clark,John Williams.The Care of Books.Cambridge:The University Press,1901. 

10. Abstract 
11.  

12. Individual libraries in the province of Dongola: descriptive survey  
13.                                         Dr. Hassan Abdulrahim Fadul Mohammed 

14. The existence of libraries in any human group is the interface of cultural and 
civilizational of that group, the mirror that reflects societies progress and prosperity, 

and a library awareness of civilization into which products the minds of 
grandparents and parents of the summary of their knowledge of the draws of the 

children and grandchildren, which help them to continue to live in the light of 
science and the light knowledge. is not surprising that people's interest in order 
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books and the establishment of libraries is a phenomenon of thought advanced to 
save the heritage of humanity. It was for the libraries of individuals lead in the field 

of conservation information sources throughout the ages. The book is the memory of 
the nation for the reason we should be eager to erect libraries. 

15. This study dealing with individual libraries in the province of Dongola  
16. The researcher chose the topic of the importance of libraries as one of the 

individuals and institutions of information, which is the hub of the main axes of 
library and information science, because all the underlying themes, information 

sources, information operations, and information services are all institutions to serve 
all of the information. 

17. There is a special reason encouraged the researcher to choose the subject which is 
interest earned from the libraries of individuals in the Kingdom of Saudi Arabia, 

which benefited from the library of Dr. Sheikh Salman bin Fahd al-Awda, and the 
Library of Dr. Sheikh Nasser al-Omar, and the Library of Sheikh Khalid Daweesh, 

and the Library of Dr. Abdul Rahman bin Hawali, and the Library of Sheikh Dr. 
Ibrahim Hudhaif, and the Library of Sheikh Mubarak Al-Zair, and other 
distinguished scientists who have lived in their neighborhood researcher about two 

years (February 1996 - January 1998) in a place where papers and pen are difficult 
to obtain. 

18. The  study aims to: -  
19. Limited to individual libraries in the province of Dongola to see their collections 

and the possibility of using them and by making lists of bibliographic holdings of 
these libraries so researchers can have access to the information they contain.  

20. Know the extent of awareness of the role of libraries in the province of Dongola.  
21. The study aims to detect the Elbe treasures in the  libraries of individuals in the 

province of Dongola.  
22. It aims to encourage the establishment of endowment libraries.  

23. She spoke of the study on the reluctance to read .. the causes and treatment. 
24. It is a fact are building souls and minds with books, and pursuing lives and souls 

upgrades draw lessons and put them in a book. The book is the memory of the 

nation. There is difference between a book and a book, and the finest books that 
drew light from the Book of Revelation, or the flash of prophecy, or Reflections for 

exposure to a whiff of knowledge of    book. 
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 المعلوماتية في الوالية الشمالية بالسودان

 (اإلمكانات والبعد المفقود)
 إعداد  د. مدنر حسن سال  عدالدين                                                        

 استا  م ارل                                      
 

 المستخلص
 

ومدي ماتتمتا وه من إيتما    إلم التعرف علم اسمكانات المتوايرع للمعلوماتية والوالية ال مالية يديت الورقة
  ومايو مانح من كيانات وال ي ينعكس علم مات  إعتمادر يم الموادنات السنوية ومات  صريه يعالل   يم  لل المجاح

 لل سيعود ومردودات تنموية عالية علم مستوي  وحسوان ان تنظيمية تعنى والمعلوماتية دااح الم سسات الحكومية 
اسيتما  حكومة الوالية والتا ي  المعلوماتية وعد  رو  يم ضعف حيل تتمنح الم كلة التم تناولتما الورقة يم الوالية. 

يم إضاية لعد  تواير يياكح واضحة وياعلة تعنى والمعلوماتية  الا   الموضوعة ومعتمادات مالية يعمح على تنا يا 

 م2102يناير   –العدد االثاني                                                  للبحوث العلمية مجلة جامعة  دنقال 
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الم سسات الحكومية و كح اساسم  مما يعيق تناي  الا   التنموية والوالية. لحح تلل الم كلة ت  وضا الارضيات 
 .استدا  وتناي  اسعتمادات المالية لمحور المعلوماتية وميدانية الوالية يقود إلم النموض والمعلوماتية والوالية ان التالية 

النموض والمعلوماتية يديا نحو عنية وصاة اساسية والمعلوماتية ومديا والكوادر الم يلة المياكح التنظيمية الموان تواير 
ومن ن  تتناوح واقا المعلوماتية   . حيل تت رق الورقة الم الماايي  النظرية المرتو ة ومحور المعلوماتيةوالوالية ال مالية

المتمنح يم و   منح يم ضعف اسيتما  ومحور المعلوماتيةوالتم تت  لتال  الم العديد من النتا ج  يم الوالية ال مالية
وعد  وجود يياكح تنظيمية ووالتالى وظياية   اسنحراف الكوير وين ما يت  إعتمادر وما يت  تناي ر يم الا   السنوية

ميدع يمكن ان تمتا الوالية وكوادر و رية مت تعنى والمعلوماتية وصاة اساسية والم سسات الحكومية والوالية  والرغ  من
إضاية لتواير الونيات    وعد  توير  وكات داالية او اارجية لم ر اسدارات.ت كح حضورال كويرال إ ا احسن استادامما

  ووجود وي ة قانونية م جعة لإلستنمار يم التحتية يم مجاح استصاالت والمعلوماتية وصورع عامة والوالية ال مالية
قد اوردت الورقة عدع توصيات تدور حوح ضرورع وضا سياسات حكومية للنموض ومحور . و مجاح المعلوماتية والوالية

ما وضا ا ة مرحلية لامسة   إضاية للعديد من اسجراءات التنظيمية الملحة للقيا  والمعلوماتية  المعلوماتية والوالية
 ة اسلكترونية. وصوالل للحكوم  اعوا  لحوسوة العمح الحكومم وعمح  وكة معلومات ااصة والوالية

اصوحت المعلومة اليو  ت كح العماد ال ى تنونى عليه الا    وتكون سووال للسوق على اآلارين  وعنوانال  المقدمة:
للتقد  والدقة. إن الحصوح على المعلومة من جمة  والتحليح واسستنتا  منما من جمة نانية  واسستاادع منما من جمة 

الجوانا  تودا واسيتما  من الجمات الرسمية  وتويير الونيات التحتية  والمياكح التم  نالنة  يت لا منظومة متكاملة
ُاعدت ي ر الورقة ضمن مما  التا ي  اسستراتيجم والوالية تعنى وما  والكوادر الم يلة التم تستادمما. ل لل يقد 

ة وتصويوال على احتياجات التا ي  ال مالية. ويم تمدف إلى تقدي  وعض التوصيات الممكنة للنموض والمعلوماتي
اسستراتيجم والوالية يم المقا  األوح. ووالتالم يمن الورقة تستعرض وتستقري وميجاد ما امكن الحصوح عليه من 

  من حيل الونيات التحتية الم لووة والمتوايرع والادمات الموجودع التم المعلومات المتصلة ومحور المعلوماتية والوالية
مكانيات الم سسات تويريا  ر  كات استصاالت والوالية والقدرات الو رية المتواجدع والوالية ومدى جايديتما لإلستادا  وا 

ومن ن  تقد  ر يتما و أن المعلوماتية. إن الحصوح علم ي ر المعلومات يعكس مستوى   التم تعمح على توييريا
 ات   تا ي  اسستراتيجم والوالية  والم سسات األاريم جعا من الجايدية المعلوماتية ومكاتا امانة الحكومة و ال

ما التنويه وضرورع المحايظة علم ي ر الجايدية   يستحق عليه العاملون وما ال كر والنناء  وموضوع الورقة العالقة
 يارات.المعلوماتية وت ويريا. وتوقى الورقة ااضعة لكح ما قد يرد من آراء و أن ما تعور عنه او ما تدعو إليه من ا

ــــن م كلة ال :التي تتناولها الورقة مشكلة تجار   اسيتما  من الجمات الرسمية وحكومة الواليةيم ضعف  ورقةتكمـ
إضاية  التا ي  لمحور المعلوماتية  والمانح يم عد  رو  الا   الموضوعة يم ميدانية الوالية ومعتمادات مالية منا ع 

عالقات واضحة وو وكات داالية واارجية تعنم والمعلوماتية يم الم سسات لعد  تواير يياكح تنظيمية ووظياية و
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تحقيق األيداف النموض ومحور المعلوماتية  ويحوح دون قف حجر عنرع اما  ي الحكومية و كح اساسم  األمر ال ى
  . تنموية والواليةال

يوجود نظا  معلومات جيد   المعلوماتتنوا ايمية الورقة من الدور المتعاظ  ال ي يمكن ان تلعوه  أهمية الورقة:
تحقيق وضا الا   إوتداءال  و ومال   يعتور ومناوة احد العوامح األساسية المحددع لمدي نجا  وي ح اي إدارع يم 

 المستمدف منما وكااءع ويعالية.
  ومدي اسيتماح وما  يةترمم الورقة إلى إوراد ما يتواير للوالية ال مالية من امكانات يم مجاح المعلومات هدف الورقة:

 واسضاية الم توضيل الم لوا يم إحدال نقلة نوعية يم مجاح المعلوماتية والوالية ال مالية.
استدا  وتناي  اسعتمادات المالية لمحور  توجد عالقة وينالتالية   ياتااتوار الارضعلم  ورقةال قو ت :ورقةال ياتفرض

المياكح التنظيمية المعنية وصاة اساسية وان تواير  .النموض والمعلوماتية والواليةالمعلوماتية وميدانية حكومة الوالية و 
يديا نحو والمعلوماتية  ات العالقات التنظيمية الواضحة والمرتو ة و وكات داالية واارجية ومديا والكوادر الم يلة 

 .النموض والمعلوماتية والوالية ال مالية
منمج الوصام التحليلم ال ي يعمح على وصف وتحليح الويانات حوح الوضا القا   تستاد  الورقة ال المنهج المتبع:

 ن  الوصوح إلى نتا ج وتوصيات لتساعد يم إيجاد حلوح للم كلة.  للدراسة

 قسمت ي ر الورقة الم نالل ونود ر يسية يم  ة:ورقخطة ال
 اس ار النظري. .1
 واقا المعلوماتية يم الوالية ال مالية. .2

 توصيات.النتا ج وال .3

 اإلطار النظري:
يم الوقت الراين ويم ظح التنايس الدولم الحاد  تعد المعلومات والمعلوماتية المادع األولية ألي ن ا  إنسانم   

يم اسقتصاد والسياسة واسدارع والتروية والتجارع والصحة...إلخ. واصوحت المعلوماتية معيارال من معايير التقد   تقاس 
 ما  وعدد ونول المعلومات والحواسيا المتاحة للسكان  وحج  تديق المعلومات. وعدد العاملين يي

 ( المعلومات وأنما ويانات تمت 2111يعرف )إيماا ونم يانم ومعن الصقر   مفهوم المعلومات وخصائصها:
. ويضياون انه معالجتما وتاسيريا وتحليلما وتصنياما وتنظيمما وتلايصما  و كح يمكن المستاد  من اسستاادع منما

إ ا كانت الويانات يم صورع تحقق الغرض من إستادامما موا رع تكون يم ي ر الحالة معلومات. ويارق )عارف الحا  
 ( وين الويانات والمعلومات والمعرية  وأن الويانات يم المادع الاا  التم ت تق منما المعلومات  2116عيدروس  

يكار والعمليات التم تعور عن مواقف وايعاح او تصف يديال او ظايرع او واقعال وتمنح األ ياء والحقا ق واآلراء واأل
معينال   دون اي تاسير او مقارنة  ويت  التعوير عنما وكلمات او ارقا  او رمود او ا كاح. ا  المعلومات يم المواد 
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صنعة من المعلومات  ويم حصيلة المصنعة اي المستارجة من الويانات والجايدع لإلستادا . والمعرية يم المادع الم
ما يمتلكه الارد او الم سسة او المجتما من معلومات وعل  ونقاية وترال يم وقت معين  إ ن المعرية يم الحصيلة 

 ( العديد من الاصا   2113اسستنتاجية او الاالصة من الويانات والمعلومات. وحدد )ناوت عود الرحمن إدريس  
مات  والمتمنلة يم التوقيت  الدقة  الالو من الا أ  إمكانية التعوير الكمم  إمكانية التحقق  الم دية إلم جودع المعلو 

 إمكانية الحصوح عليما  الالو من التحيد  ال موح  المال مة  والوضو .
 وكة  ( وين ونل المعلومات و 1985يميد )عامر إورايي  قنديلجم   بنك المعلومات وشبكة المعلومات وقاعدة البيانات:

المعلومات وقاعدع الويانات. حيل ي كر ان ونل المعلومات عوارع عن كمية وييرع وادين كاف وواف من الويانات 
المأاو ع من مجموعة المصادر واألوعية الناقلة للمعلومات والمحاوظة يم جماد او اجموع تادين ومعالجة آلية او غير 

والمادونة واسستاادع منما عند ال لا وويق  رق اسسترجاع المعروية. اآللية. ويمكن استرجاع ي ر الويانات المحاوظة 
إال ان ي ا المص لل إرتو  وعاصر ظمور اجمدع الحاسا اآللم واستادامما يم تادين واسترجاع المعلومات. اما 

مواقا جغرايية   وكة المعلومات يمنما تمنح مجموعة من مراكد المعلومات والم سسات التونيقية والوحنية والعلمية يم
متعددع عور وسا ح إتصاح مناسوة والماتلاة كالمح ات ال ريية المتصلة والمودعة علم تلل الم سسات  ي وكة 
المعلومات ا ن مس ولة عن توديا المعلومات  وقد تستل  كح مح ة من المح ات التم تكون  وكة المعلومات 

ما  و وكة المعلومات تعتمد عادع علم ونل معلومات محدد او والويانات التم تغ ي ال وكة وتديد او تحدل من ادين
اكنر يكون مقرال لم ر ال وكة والمموح الر يسم للمعلومات ييما لألقسا  الماتلاة المستايدع من ادماته. والنسوة لقاعدع 

حاسا. وي ا يحتا  إلم الويانات يمم عوارع عن ملف المعلومات والويانات ال ي يقرا آليال ويمكن الوصوح إليه وواس ة ال
اسلوا ينم مستحدل لتادين واسترجاع المعلومات يم الحاسا و كح ييكح متراو . ويحتوي ونل المعلومات عادع 
علم قاعدع للويانات او مجموعة من قواعد الويانات  للرو  وين مدااح ويانات معينة. ويضيف ان مستلدمات ونول 

داالما وتادينما ومعاجة الويانات و وكات المعلومات تتمنح يم تأمين المعل ومات من حيل إقتنا ما وتنظيمما وا 
 واسترجاعما  إضاية لتويير األجمدع والورامجيات المناسوة  انظمة استصاح  المستلدمات المالية والو رية والمستايدون.

د من العوامح سواء التم  ( العدي2113ي كر )ناوت عود الرحمن إدريس  الحاجة الي المعلومات في المنظمات العامة:
تتعلق والوي ة المحي ة والمنظمات العامة او و ويعة واصا   ي ر المنظمات  والتم تورر الحاجة الحتمية للمعلومات 

 وتتلا  ي ر العوامح يم اآلتم 
ماعية التغيرات المستمرع والسريعة يم الوي ة المحي ة ممنلة يم القوي السياسية والت ريعية واسقتصادية واسجت .1

والتكنولوجية وغيريا. إن التكيف ما ي ر التغيرات ال يمكن تحقيقه ودون تويير المعلومات الدقيقة والكايية 
 والحدينة عنما.
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تدايد سا  الموا نين علم الادمة العامة  وال ي يستوجا ضرورع تواير قنوات ماتوحة لتديق المعلومات عن  .2
مة  من االح الوحول والدراسات الدورية ونظ  ال كاوي  ومن رضا او عد  رضا الموا نين عن الادمة العا

 االح التحليح الدقيق والسريا للويانات المتويرع يم ي ا الصدد.

تساع ن اقما  وال ي يت لا ضرورع التنسيق والمتاوعة من االح  وكة  .3 تعقد ان  ة واعماح المنظمات العامة وا 
 م إنتا  وتوديا المعلومات.معلومات حدينة ومت ورع  ووجود اجمدع متاصصة ي

تديور مستوي الادمة العامة يم العديد من األجمدع اسدارية الحكومية والمنظمات العامة  وال ي قد يرجا الم  .4
ستادا  األساليا العتيقة والمتالاة  سوء استصاح وعد  توير المعلومات الكايية والدقيقة يم الوقت المناسا  وا 

 يم إنتا  وتادين المعلومات.

قيود الوقت المتا  للمس ولين يم األجمدع اسدارية الحكومية والمنظمات العامة التاا  القرارات. يم ا العصر ال  .5
 يقوح اسنتظار ولو لساعات معدودع التاا  القرار.

تر يد إستادا  الموارد واألمواح العامة  حيل ان القرارات التم تصدر وال تستند الم معلومات كايية ودقيقة  .6
وي علم نسوة كويرع من الا أ  ومن ن  إيدار للموارد واألمواح المناقة لتناي  ي ا القرار. وي ا يتعارض ما تن 

 مودا إقتصاديات اداء الادمة العامة.

تويير اسحترا  والقووح للقوانين والقرارات الصادرع من جانا اجمدع الدولة والمنظمات التاوعة لما من قوح  .7
ي ا اسحترا  والقووح لن يتأتم ما ل  يكن ينالل  عور وأنما تعور عن الواقا. ووال وا لن األ راف المعنية وما. 

تكون معورع عن الواقا ودون دراسات واعية ودقيقة تسار عن معلومات حقيقية لمتا ي القرارات من المس ولين 
 يم ي ر األجمدع.

ل والدراسات لتويير المعلومات الكايية العجد يم ال اقة والموارد ال ويعية المتاحة يارض حتمية الوحو  .8
للتا ي  واتاا  القرارات المناسوة ويم الوقت المناسا لتويير مصادر وديلة لل اقة  وموارد وديلة للموارد التم 

رتااع التكلاة.  تتصف والندرع وا 

الماضم. حيل يوين إن نظ  المعلومات ومامومما الحديل يعود الم النصف النانم من القرن  تعريف نظم المعلومات:
 ( انما مجموعة من العناصر تتضمن األيراد والتجميدات واسجراءات 2111)إيماا ونم يانم ومعن الصقر 

والورمجيات وقواعد الويانات وال وكات المتراو ة والمتداالة والمتااعلة ييما وينما  والتم تقو  يدويال او آليال او إلكترونيال 
سترجاع المعلومات  ومن ن   )نظ  ت غيح المعلومات( علم جما وتادين وتنقية وتصاية ومعالجة وتحليح الويانات وا 

ونما ون ريا وعرض المارجات والنتا ج واأل كاح الماتلاة للمعلومات  كالتقارير واأل كاح والرسومات او الما  ات  
 مالم .وحيل تدود النتا ج للمستايدين من نظا  المعلومات وما ياد  قراراتم  ويسمح اع
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 ( ان مكونات نظ  المعلومات ت مح اجمدع الحاسا 2116ي كر )عارف الحا  عيدروس   مكونات نظم المعلومات:
اآللم  الورمجيات  التجميدات  قواعد الويانات   وكات الرو  واستصاح عن وعد  الموارد الو رية  اسجراءات  

 واأليداف.
 ( األنواع الماتلاة لنظ  المعلومات يم  نظ  ت غيح 2113حمن إدريس  )ناوت عود الر  يعدد أنواع أنظمة المعلومات:

المعلومات  نظ  المعلومات اسدارية  نظ  دع  القرارات  نظ  دع  المديرين التناي يين  نظ  التقارير اسدارية  نظ  
 ت ارات(.معلومات المكاتا  انظمة دع  جماعات العمح  نظ  الاوراء  نظ  ال كاء اسص ناعم)نظ  اسس

ت كح المعلومات ونظمما الماتا  ال ي يحقق ايداف اسدارع وصورع  دور نظم المعلومات في التخطيط اإلستراتيجي:
 ( انه ودون نظ  2119عامة وايداف التا ي  اسستراتيجم وصاة ااصة. يوضل )سامم مص ام محمد علم  

دايما  كما انما لن تست يا معرية نقا  قوتما وضعاما معلومات يعالة لن تست يا المنظمة وضا ر يتما وال تحديد اي
ويعاليتما ووضو   ووالتالم ي لما يم وضا ا تما. ويضيف ان نظا  المعلومات يوير الوسا ح واألسس المناسوة 

 للرقاوة علم عمليات التا ي  ومراحح التناي   ومن ن  التقوي  السلي  للا   الموضوعة.
 ( ان كح الكتاا إتاقوا علم ان 2115ي كر)سامم مص ام محمد علم   ظام المعلومات:أنواع الهياكل التنظيمية لن

ينال نوعين من المياكح تتمنح يم النظ  المركدية والنظ  الالمركدية  ما وجود عدد ال نما م من مديج من اسننين 
دية والمستادمين يمكن ادمتم  من وينمما. يام المياكح المركدية تت  كح عمليات معالجة الويانات يم وحدع ت غيح مرك

االح قنوات توصيح للويانات وينم  ووين المركد  ويعتمد علم مكونات ستة  يم استصاالت  واأليراد  وورامج 
الت غيح  واسجراءات  والجانا الانم واآلالت  وقاعدع ت غيح الويانات والت ويق. اما المياكح الالمركدية نجد ان 

تت  و كح ال مركدي يم مواقا الت ويق الماتلاة  وتحت رقاوة موظايم   وال يوجد جماد عمليات الحاسا اآللم 
مركدي  وي ا النظا  يوير ألي مستاد  إمكانية الوصوح ألي ت ويق يم اي مركد معالجة ويم اي نق ة من ال وكة  

 ويو منح ساوقة و ات الستة مكونات. و كح كاوء وياعح. 
 ( األساليا التم يت  إعتماديا يم 2114يصنف )محمد عود حسين آح ير  ال ا م  :الرقابة علي نظم المعلومات

الرقاوة علم نظا  المعلومات الم رقاوة إدارية عامة تنصا علم الجوانا اسدارية وااصة الموارد المتاحة )التنظيمية  
لحصوح عليما و كح ياعح وكاوء وياعح األيراد  التجميدات  وغيريا من الموارد المتاحة(  وضمان ان ي ر الموارد يت  ا

يم ولوغ ايداف نظا  المعلومات  ورقاوة ت غيلية تضمن ان المما  المحددع مسوقال يت  انجاديا  اي انما تنصا علم 
ضمان ان تغ ية ومعالجة  الويانات واعداد التقارير وتوصيلما وتادين المعلومات يت  وال كح الصحيل وويق ما ا   

ر الرقاوة علم المداالت وعمليات المعالجة والمارجات وقاعدع الويانات. ويضيف )السيد عود المقصود لما  وتنصا ي 
 (. ان امن المعلومات يو تقليح احتماالت حدول األا ار والتمديدات 2114دويان وناصر نور الدين عود الل يف 
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من والجوانا الانية األساسية  المتمنلة يم كح إلم اقح حد ممكن  وحتم تتحقق تلل الغاية  ينوغم ان يرتو  موضوع األ
 مكونات الحاسا وورامجه.
 ( ان ياعلية نظا  المعلومات علم انه القياس 2114يحدد )محمد عود حسين آح ير  ال ا م  فاعلية نظام المعلومات:

صنا القرارات و كح لقدرع نظا  المعلومات علم توليد المارجات والاصا   الم لووة  والتم تساي  يم تسميح مممة 
 يحقق رضا المستايدين من ي ر المارجات.

الادمات الحكومية  تعددت تعرياات الحكومة اسلكترونية يمنم  من وصاما على انما  مفهوم الحكومة اإللكترونية:
لكترونية يم اس الحكومة"عور اسنترنت  ومنم  من قصد وما اسدارع العامة اسلكترونية  والتعريف األكنر  موالل يو ان

االولى تعي  يم ال وكات وانظمة المعلوماتية  النساة اسيتراضية عن الحكومة الحقيقية الكالسيكية  ما يارق ان
ومن اجح التسميح نقد  تعرياال آارال  ."تتواجد و كح مادي يم اجمدع الدولة والتكنولوجيا  وتحاكم وظا ف النانية التم

الوسا   اسلكترونية وادوات  نية تمدف إلى تقدي  الادمات الحكومية على إاتاليما عورموّس   " الحكومة اسلكترو  و كح
. وين لق تعريف للحكومة اسلكترونية من حقيقة ان الحكومة اسلكترونية " التكنولوجيا وايمما اسنترنت واستصاالت

عنما  وح الوجه اآلار  لن تكون وديالل تالمس حاجات الناس تمامال كما يعلت وتاعح الحكومات الكالسيكية  ويم  سوف
حكومم  ويو  -الاضاءات الحكومية  ومنما الاضاء اسلكترو لما  ولكن يم الاضاء اسلكترونم. ومن المايد ينا تعريف

معامالت الحكومة اسلكترونية جميعما وتحيا ييه جميا عناصر منظومة الحك   الكيان المن قم ال ي تجري ييه
ووعضما الوعض   حكومم جميا الكيانات المرتو ة والحكومة الكالسيكية وعالقاتما -ح الاضاء المادياسلكترونم  ويمن

 .استصاح وين الاضا ين الم كورين إلى حدوديا الدنيا ومن المم  ان يت  تقلي  نقا 

ي  الادمات آليال حيل تقد تدع  الحكومة اسلكترونية عمليات الحكومة الكالسيكية من اإللكترونية: أهداف الحكومة
تحقيق  اايية اكنر يم عملية الحك   كما تمدف إلى  لجممور المستايدين وم اركتم  يم صنا القرار وصوالل إلى

العامة لجمة كلاة إجراء الادمات ما المحايظة على مستويات عالية لجودع  تاايف األعواء المالية يم اسدارات
تقدي  األيداف  وف تستمدف مجموعات ماتلاة من المستايدين يمكنان الحكومة اسلكترونية س الادمات  ووما

 :حكومية حسا المجاالت التالية -اسلكترو
الحكومة اسلكترونية  يم مجاح عالقة الحكومة وموا نيما  سوف تقا معظ  ايداف  :ال عوم -الحكومم المجاح .1

م األوح تست يا الحكومة توصيح الادمة اسستراتيج يم اانة ريايية الموا ن وم اركته يم الحك   يام المدف
إليما و لل ومستادا  تكنولوجيا اسنترنت واستصاالت  وينما تساعد انظمة  إلى الموا ن ودالل من ان يصح يو

الم اركة ال عوية  اسلكترونية يم مجاح التصويت اسلكترونم واسنتااوات اسلكترونية على توسيا دا رع الحكومة
 .وقرا يةيم العملية الديم
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اسقتصادية عور تسميح  تمدف الحكومة اسلكترونية إلى تن ي  الدورع الم سساتم  – المجاح الحكومم  .2
 .او عالمية معامالت الم سسات التجارية سواءل كانت م سسات محلية  إقليمية

ة الحكومم الداالم  سوف يكون يم صمي  ايداف الحكوم على المستوى :الحكومم –المجاح الحكومم   .3
الاجوع الويانية واسجرا ية وين ماتلف الودارات واسدارات العامة  واسضاية  اسلكترونية المدف الرامم إلى رد 

قويح مكننة جميا  مستويات الكااءع والاعالية واألداء يم اسجراءات واألنظمة الحكومية الداالية من إلى ريا
 .االدارات العامة على سويح المناح

الحكومة  من اي  ايداف الحكومة اسلكترونية يم ي ا المجاح يو عملية دمج  :الاارجم – مالمجاح الحكوم  .4
وعض األيداف التاصيلية   و ريقة انسياوية و ات جدوى إقتصادية ما محي ما الاارجم  ومن الممكن ان نعدد

لاارجية او للم سسات السياحية ا منح ت جيا السياحة عور تقدي  ادمات ومعلومات سياحية عن الولد
 .للموا نين األجانا  إضاية لت جيا االستنمار الاارجم

صورع  اسلكترونية تسعى من االح نمو جما الجديد ان تساي  يم ريد االقتصاد المحلم وتحسين إن الحكومة        
حكومة الموا ن) مركد دراسات ال الوالية و كح عا   واالضاية إلى ادمة العنصر األي  يم المجتما اال ويو

  (.2119لونان  –اسلكترونية  ويروت 

اسنترنت ما يو إال نمو   لل وكات علم مستوي عالمم  حيل ماليين ال وكات واألجمدع موصلة وعدع  رق  اإلنترنت:
ت مح ا و  الماتف  األقمار الصناعية والموا يات الماتلاة. وتكمن ايمية اسنترنت يم تويير المعلومة واستصاح 

لة وميسرع ورايصة. ل ا تتوير  ركات إقليمية تعمح علم تويير الادمة محليال وتسمم ومدودي ادمة وصورع سم
 اسنترنت. كمناح ل لل  ركتم سودانت ودينانت يم السودان.

 واقع المعلوماتية في الوالية الشمالية: 
لية للسير يم ي ا المجاح. توضل إستراتيجية محور المعلوماتية ال ريق ال ي يجا ان تمتدي وه الوالية ال ما

 ( ان الر ية والغاية المن ودع التم ترمم الا ة لتحقيقما 2131 –  2117حيل توين)اسستراتيجية القومية روا القرنية 
تتمنح يم تحقيق مجتما قا   علم قاعدع متينة لصناعة المعلوماتية  تمكن كح  را حه من الناا  إلم وسا   

ا ون ر واستادا  المعلومات علم اوسا ن اق ليسم   لل كله يم تحقيق نمو إقتصادي المعلومات  وي دي إلم تودي
مقدر  ويم تنمية النروع وديادع ير  العمالة وريا معدالت وجودع اسنتا  يم كاية الق اعات واست صاح الاقر. وان 

اسقتصاد العالمم. ويستدعم يكون مجتما معلومات قادرال علم التكامح والتااعح والتنايس ما مجتما المعلومات و 
جراءات معينة ودع  م سسم متكامح وا ة عمح وورنامج  امح  الوصوح إلم ي ر الغاية اتاا  واعتماد سياسات وا 
وأولويات واضحة المعال  يم إ ار ا ة لوناء مجتما المعلوماتية والوالد. إن اولويات اسستراتيجية ت مح األ ر 

ة والتنظيمية ووناء الحكومة اسلكترونية التم تحقق اتممة اعماح الحكومة وادماتما  ووناء الم سسية والت ريعية والقانوني
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القدرات وتنمية الموارد الو رية القادرع علم االستجاوة والتااعح ما مت لوات عصر المعلوماتية  وت وير الونم التحتية 
وتداع مصادر تمويح. والا   الالدمة وتويير  وكات معلومات وتقانات حدينة  وترقية الوحل الع لمم والت وير  وا 

المستمدية لتحريل العمح يم ي ر المجاالت تتمنح يم ا   تحاي ية كالسياسات الضريوية وا   تمويلية وا   
إن ي ر اسستراتيجية وم ا ال كح إن وجدت  ريقما للت ويق يم كح جوانوما ستحدل نقلة نوعية يم مجاح  ت ريعية.

 مستوى الوالية. المعلوماتية على
 ( ان الا ة الامسية المقترحة 2111- 2117ت ير )مالمل اسستراتيجية ال املة للا ة الامسية للوالية 

لمحور المعلوماتية  تمنلت يم م روع إن اء  وكة الكترونية وين امانة الحكومة والودارات والمحليات 
 ( لحوسوة العمح الحكومم والوالية 1111111وتكلاة ) (  واسضاية إلم م روع مكتوة الكترونية 7111111وتكلاة)

 %31   و2119لعا  %31   و2118لعا  %28   و2117لعا  %2مودعين علم سنوات الا ة الامسة ونسوة 
 ( 2111 –  2117 . إال ان  )م  رات األداء التناي ي للا ة الامسية والوالية 2111لعا  %11  و2111لعا 

 (. ويم 5111 (  وما ت   تمويله يعليال مولغ )251111  كان مولغ )2118وادنة العا توضل ان مات  إعتمادر يم م
(   وما ت  تناي ر 4946971  ت  إعتماد مولغ )2111 (  ويم عا  2181111  ت  تويير مولغ)2119موادنة العا  

ت  تمويله إلم ما ت   . وما%11.16  نسوة 2118(. ليصول ما ت  إعتمادر إلم ما ت  إقتراحه لعا  194879مولغ )
  اصول ما ت  إعتمادر إلم ما ت  2111. ويم عا  %1.22. ومات  تمويله إلم مات  إقتراحه نسوة %2إعتمادر نسوة 
 .%8.11. ومات  تمويله إلم مات  إقتراحه نسوة %3.93. وما ت  تمويله إلم ما ت  إعتمادر نسوة %2.6إقتراحه نسوة 

لوالية االح األروا سنوات المنصرمة من عمر الا ة الامسية  يقد  مدت الوالية من ناحية الم اريا المنا ع وا
مركد المعلومات كنوار للمعلوماتية  وت  رو  اجمدع اسدارع و وكة موحدع  ويم مجاح رو  وتنسيق األداء وين اسدارات 

ات سعداد دراسة سن اء ال وكات يم الودارات الماتلاة ت  تكوين لجنة وقرار من المجلس التنسيقم لمراكد المعلوم
الداالية لألمانة العامة للحكومة والودارات والمحليات علم نالل مراحح  ت  ريا تصور المرحلة األولم والتم تتمنح يم 

من  2اسكنرات  وت  تدريا عدد  8 اوعات و  8 وكة األمانة العامة وعدد امس ودارات. كما ت  تركيا حواسيا و 
( موظف من 22اسكنرات  وتدريا عدد) 4 اوعات و 4حواسيا و  4لمحليات ت  تركيا عدد كح ودارع. ويم ا

المحليات. ويم مجاح توادح الاورات والمعلومات  اركت الوالية وعقد ملتقم المعلومات القومم ومدينة سد مروي قدمت 
( استمارع لوناء قاعد ويانات 986مي  عدد)ييه الوالية ورقة عن ورنامج قاعدع الويانات الوال ية كتجروة را دع  حيل ت  تص

. كما  اركت الوالية يم الملتقيات األاري %51دارس والودء ومنداح ويانات الودارات و لل ونسوة  2الوالية وتدريا عدد 
ووالية القضارف والوحر األحمر. وسايمت الودارات والمي ات والوحدات الحكومية والوالية يم دع  م روع محو األمية 

دارس ودارسة. كما تمت حوسوة األراضم وودارع التا ي  العمرانم  61لتقنية للعاملين وعقد اروا دورات تدريوية لعدد ا
واسسكان والمرايق العامة . و اريت الاار  اسستنمارية علم اسنتماء. كما ت  الاراغ من تصمي  موقا الر اسة 
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وضوعة يتقاد  واأليداف ال موحة لتلل الا    سيما وان نجد ان واقا الت ويق للا   الم وصاحات الودارات.
 المعلوماتية ت كح ونية اساسية لكح الم روعات والوالية  ناييل عن كونما تحتا  إلم ونيات تحتية للنموض وما.

 والنسوة للمياكح التنظيمية التم تعنم والمعلوماتية وتقنية المعلومات والوالية توين )م  رات األداء التناي ي
 ( ان ور اسة الوالية يوجد مركد للمعلومات  كما توجد والودارات إدارات 2111 –  2117للا ة الامسية والوالية 

للمعلومات  إال انه ال توجد  وكة داالية ترو  الودارات والمحليات والوالية. كما توضل  ات الم  رات ان عدد العاملين 
عامالل  كما ان عدد اساتصاصيين يم تقنية المعلومات  695سوا يولغوالوالية المتدروين علم استادا  اجمدع الحا

إن ي ا الوضا غير مرضى  يم ر اسدارات والودارات ا وه واألسمية يم ظح ظروف يرد.  96والحاسوا والوالية ولغ 
ومية عد  وجود  وكات داالية  ناييل عن ال وكات الاارجية  ااصة إ ا كان عدد العاملين يم الم سسات الحك

 الوال ية يروو عن الع رين الاال.
و ات الصدد تعمح العديد من الم سسات والوالية يم مجاح وناء وريا القدرات الو رية يم مجاح علو  
الحاسوا وتقنية المعلومات والمعلوماتية علم وجه العمو . حيل نجد ان جامعة دنقال دالت ي ا المجاح من  العا  

وتقنية الحاسوا  وال ي ت ور ليصول كلية التقانة والتنمية الو رية. يقد ارجت    من االح مركد دراسات2112
 الا  722إنال  وقيد الدراسة عدد  239 كور و  112 الا و الوة يم مستوي الدولو  منم   341الجامعة عدد 
ات اسدارية إنال. علمال وأن الكلية ودات يم القووح لوكالريوس نظ  المعلوم 487 كور و 235و الوة منم  

والمحاسوية. إضاية للم ارل يم العديد من الدورات التدريوية لريا قدرات العاملين والوالية يم ت ويقات الحاسوا لعدد  
محاضرين من حملة الماجستير   و  6إنال. اما يي ة التدريس والكلية يتتكون من  71 كور و  116دارس منم   186

تقنم معامح  وواحد ينم معامح) مسجح كلية التقانة والتنمية الو رية(.  2س  و مساعدي تدريس من حملة الوكالريو  2
 الا و الوة يم  12  يم  ات المجاح من االح تاريج عدد 2115كما تساي  جامعة السودان الماتوحة من  عا  

 8الحاسوا  و  يم علو  21 الا و الوة يم تقنية المعلومات  اما المسجلين اآلن يم   4مجاح علو  الحاسوا  و
 الا و الوة)مسجح جامعة  2يم تقانة المعلومات. وقد ودا العمح وورنامج الدولو  العالم لمندسة الورمجيات وعدد 

والنسوة للم سسات المعنية ووناء وريا قدرات للموارد الو رية يم مجاح  من قة ال مالية الماتوحة(. –السودان الماتوحة 
ا الوأس وما  وح ويمكن ان تغ ى حاجة الوالية من الكوادر الو رية الم لووة إ ا وجدت المعلوماتية يم الوالية نجدي

 القليح من اسيتما  والدع  اللوجستى.
علم صعيد متصح تعمح  ركة سوداتح علم تقدي  ادمات إتصاح متنوعة عور  ركة ناوت  من اورديا ادمة 

ان ت كح ونية تحتية للحكومة اسلكترونية. وي ر الادمات متويرع الرو  ال وكم او ال وكة اسيتراضية واسنترنت  يمكن 
وتقنيات ووسا ح نقح متنوعة ومرنة  حيل يمكن تقدي  الادمات عور الكواوح النحاسية او األلياف الضو ية. ويمكن 

  يم الا و  النحاسية  ويم األلياف الضو ية يمكن الوصوح إلم سعات تصح إلم  2Mbpsحمح سعة تصح إلم 
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.155Mbps  كما ان ادمة الرو  ال وكم او ادمة ال وكة اسيتراضية يت  ييما استغالح  وكة احIP Back Bone 
الااصة وسوداتح وتويير رو   وكم لمواقا الم ترل ووالسعات التم يحدديا يم المواقا الماتلاة عور تقنية اح 

SHDSLيل ي ر التقنية سعة غير ت اركية  حيل يتمتا   والتم توير سعة مت اومة يم كح من إتجايم التحميح  وتت
الم ترل وم ر السعة كاملة دون نقصان. ووالنسوة لادمة اسنترنت يمكن توييريا وسعة ت اركية او ماصصة او توييريا 

إن الونيات التحتية التم تويريا ال ركة السودانية للم ترل حسا العدد المرغوا )ال ركة السودانية لإلتصاالت(. 
 صاالت تعد مناسوة  وح متقدمة يم ي ا المجاح إ ا ت  إستادامما واسستاادع منما.لإلت

  يعمح علم ت جيا اسستنمار يم مجاح 2118علم صعيد آار نجد ان قانون تنظي  وت جيا اسستنمار لسنة
ع عااء محدود من الرسو  وا  ااء من تقنية المعلومات وادمات التعلي   من االح منل األرض وسعر ت جيعم وا 

  ان 2118الضرا ا ككح الم اريا اسستنمارية األاري. وجانا  لل يوضل مر د اسعااءات الضريوية لعا  
( من قانون الضريوة علم القيمة المضاية نصت علم إعااء مراكد ومعايد التعلي  التقنم التم تقد  ادمات 37المادع)

ان ت كح حايدال إيجاويال سستنمار الق اع الاا  يم مجاح إن ي ر الت ريعات وم ا الوضا يمكن  تقنية المعلومات.
 المعلوماتية والوالية.

 استنتاجات بشأن المعلوماتية في الوالية:
يتضل واستقراء للمعلومات الواردع اعالر ان الوالية ال مالية ان وممكان الوالية وقليح من العد  يمكن ان ت كح  .1

 ماتلف الصعد  ااصة إ ا استصحونا مايتوير للوالية من كوادر.رقمال واردال يم مجاح المعلوماتية علم 
ومستقراء المعلومات الااصة ومالمل الا ة الامسية الوال ية المقترحة  ومقارنتما والواقا الاعلم من االح  .2

ه تقارير األداء يم الا ة الامسية الوال ية لألروا سنوات المنصرمة  يتضل اسنحراف الواضل وين ما التد  علي
  األمر ال ى سي نر سلوال إستراتيجيال  وما ت  إعتمادر يم الا ة المالية السنوية  ووين ما ت  تمويله و ات الا ة

 على المعلوماتية يم األجمدع الحكومية والوالية.

تعتور الوالية سواقة من حيل توير ييكلية تنظيمية وم سسات الوالية الحكومية الماتلاة تعنم والتعامح ما  .3
وال ى يعود إلم عد  وجود عالقات  تلل الميكح التنظيمية  ياعليةعد  علومات  إال انه من المالحظ الم

تنظيمية واضحة وين تلل اسدارات على ماتلف الصعد وضعف قدرات الكوادر العاملة من جمة وسوء توديا 
 الكوادر المتويرع من جمة اارى.

دارات المعلومات التاوعة للودارات والم سسات الحكومية يتضل عد  توير ال وكات الداالية والاارجية وم .4
والوالية  مما يعيق تديق المعلومات لألجمدع الحكومية والوالية  األمر ال ى يمكن ان يعرقح كاية العمليات 
 المرتو ة وم ر المعلومات  سواء كان من حيل تويريا والقدر والنوع والدقة الم لووة والدمان والمكان المحددين. 
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يتضل من االح إستقراء ويانات الموارد الو رية  والتم يمكن ان ت كح كوادر متميدع يم مجاح تقنية المعلومات  .5
والمعلوماتية و كح عا   ان الوالية تمتلل قدرال من القدرات التم يمكن تلعا دورال يم ي ا المجاح  إ ا وجدت 

 قليح من اسيتما .

دات الم سسات العاملة يم مجاح وناء وريا القدرات والوالية  ات ومستعراض المعلومات الموينة عن مجمو  .6
العالقة ومحور المعلوماتية  يتضل تميد الوالية ووجود م سسات يمكن ان تكون ياعلة وم يلة للقيا  وم ا 

كح الدور  ااصة جامعة دنقال  ممنلة يم كلية التقانة والتنمية الو رية  إال انه من المالحظ  نجديا تاتقر لمي
تنظيمم  ا  ويعة تدريوية متاصصة  كما تاتقر لمستوي تنسيقم علم اساس  راكات واضحة ما الم سسات 

 الحكومية الوال ية للنموض و لل الدور.

يتضل من االح المعلومات الواردع من ال ركة السودانية لإلتصالت والوالية ان الوالية تتمتا وونيات اساسية  .7
قلة النوعية يم مجاح المعلوماتية والوالية  مما يكسا الوالية العديد من المدايا علم درجة تمكن من إحدال الن

  متم ما ت  إستنمار ي ر المدايا من الجمات الحكومية التم يمكن ان تويريا المعلوماتيةالمضاية والقيمة 
 والق اع الاا  ك لل.

ااصة جانا ت جيا ور المعلوماتية  وتناوح المعلومات الااصة والسياسات الحكومية الم جعة للنموض ومح .8
الق اع الاا  لإلستنمار يم مجاح المعلوماتية واسعااءات الضريوية التم يت  منحما للمستنمر  والرغ  من 

يم إستراتيجيات  انما ال ترقم إلم مستوي حيوية ي ا المحور  وال ي تعتمد وقية المحاور عليهإيجاويتما إال 
 .     وا   الوالية

إن الوصوح الم مجتما المعلوماتية يم الوالية ال مالية يم سياق ي ر الورقة ينوغم ان يوجه الجمد نحو  ت:التوصيا
جوانا محددع كأولويات م لووة. ومن اي  التوصيات التم يمكن تناولما يم مجاح ت وير والنموض ومحور المعلوماتية 

 يم 
 أواًل: في مجال السياسات

والية تعمح علم اسيتما  ومحور المعلوماتية كأحد محاور التا ي  اسستراتيجم  ان تتواير إرادع سياسية وال .1
ع ا ما األولوية الم لووة لما لم ا المحور من تدااح ما وقية المحاور األاري.  وا 

 من اي مولغ يصرف لتمويح الم اريا والموادنة ليناق يم مجاح محور المعلوماتية. %5تحديد نسوة  .2

 اوح  واسعااء الكامح لمداالت إنتا  ومارجات المعلوماتية. منل األراضم دون مق .3

 ثانيًا : في مجال التنظيم 
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تاعيح المياكح التنظيمية لإلدارات القا مة علم امر المعلوماتية والم سسات الحكومية الوال ية  و لل من االح  .1
قة التنظيمية وينما ووقية ريا مستوايا يم التنظي  وتتويعما الم اعلم سل ة يم الم سسة  وتوضيل العال

 اسدارات األاري والم سسة والم سسات األاري.
العمح علم تويير وصف وظيام متكامح سدارع المعلومات يم جميا المستويات  وحيل يستصحا معه التنوع  .2

ات الم لوا يم الكوادر التم ستقو  وأمر المعلوماتية يم مجاح اسدااح والورمجيات والتحليح وقواعد الويان
ومراكد المعلومات ويندسة ال وكات ونظ  المعلومات اسدارية والمحاسوية...إلخ. إن ي ا األمر روما يت لا 
إعادع توديا الكوادر المتاصصة يم مجاح المعلوماتية والم سسات الحكومية الوال ية  ي ا إن ل  يت لا األمر 

 اللجوء إلم تعيين كوادر متاصصة مناسوة.

درات يم مجاح المعلوماتية والتدريا للتأييح يم المسار او التدريا التحويلم للمسارات العمح علم ريا الق .3
األاري غير  ات العالقة  سيما وان إدااح الويانات قد ال يت لا والضرورع التاص  يم علو  الحاسوا  

 و لل علم اساس ان مجاح المعلوماتية من المجاالت المت ورع.

حة وين جامعة دنقال وحكومة الوالية ال مالية يم مجاح المعلوماتية  وحيل تلتد  إيجاد  راكات وملتدامات واض .4
الوالية وأن توكح امر المعلوماتية لجامعة دنقال دون سوايا تا ي ال وتناي ال وتدريوال  من ناحية ااري  علم 

المعلومات ليقو  وأمر جامعة دنقال اسلتدا  وم ر ال راكات  واسسراع ومعداد مركد متكامح متاص  يم تقنية 
 تلل ال راكات  سواء وه او عورر.

 ثالثًا: في مجال الحكومة اإللكترونية   

إن العمح يم ي ا الجانا يت لا وضا ا ة مرحلية لمدع امس سنوات تتما م ما الا ة الامسية 
    و لل حسا التالم 2116 - 2112
ح علم توسي  اسجراءات المكتوية واسدارية يم العا  األوح من عمر اسستراتيجية يت لا األمر العم .1

والم سسات الحكومية  ن  تحديد وتويير األجمدع الم لووة للقيا  وم ر اسجراءات  وتدريا القا مين وم ر األجمدع 
 علم إستادامما.

حلية العا  النانم من عمر اسستراتيجية يو عا  الورمجيات والتدريا علم إستادامما وحيل تكون لكح ودارع وم .2
 قاعدع ويانات ومركد معلومات ومواقا إلكترونية للتعامح ما الجممور.

العا  النالل لعمح  وكة معلومات داالية لإلدارات واألقسا  يم جميا الودارات  وعمح الوروتوكوالت  ويو  .3
 الورنامج األساسم ال ي  يجعح التااي  ما وين األجمدع ممكنال.

داالية لإلدارات واألقسا  يم جميا المحليات  وعمح الوروتوكوالت الالدمة العا  الراوا لعمح  وكة معلومات  .4
 لما.
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العا  الاامس يو عا  الحكومة اسلكترونية إ  يتعلق ورو   وكات المعلومات يم اسدارات واألقسا  ووعضما  .5
وكة )يجا يصح الوعض ووقاعدع ويانات ومركد معلومات الودارع او المحلية  عور األلياف الضو ية وماد  ال 

  وكة المعلومات عن  وكة اسنترنت والمواقا اسلكترونية  و لل من اجح تأمين  وكة المعلومات(.

لقد توات ي ر الورقة االيتما  ووعض الجوانا يم مجاح التا ي  االستراتيجم للمعلوماتية والوالية ال مالية  
لمقا  األوح. ولقد اعتمدت الورقة يم  لل على استقراء وع اال على مت لوات وناء القدرات والتنمية الو رية يم ا

المعلومات والويانات التم تويرت لمعديما من المصادر المنوتة وقدر الحاجة. ارجو ان تكون قد ويقت يم تقدي  إضاية 
 مايدع.

 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 أواًل: الكتب باللغة العربية

ين عود الل يف  نظ  المعلومات المحاسوية وتكنولوجيا المعلومات  السيد عود المقصود دويان وناصر نور الد .1
  .2114الدار الجامعية  اسسكندرية  

إيماا ونم يانم ومعن الصقر  انظمة المعلومات التسويقية  ال ركة العروية المتحدع للتسويق والتوريدات   .2
  .2111القايرع  

  .2113العامة  الدار الجامعية  اسسكندرية  ناوت عود الرحمن إدريس  المداح الحديل يم اسدارع .3

  .2116عارف الحا  عيدروس  محاضرات يم نظ  المعلومات اسدارية  م وعة جامعة النيلين  الار و    .4

  .1985عامر إورايي  قنديلجم  ونول المعلومات اآللية و وكاتما  الدار العروية لل واعة  وغداد   .5

ال ريق لمنظمات را دع ومت ورع   سلسلة كتا  –مات اسدارية سامم مص ام محمد علم  نظ  المعلو  .6
  .2115( تصدر عن امانة الوحول والتونيق والن ر والمعمد العالم لعلو  ال كاع وجممورية السودان   4ال كاع)

سامم مص ام محمد علم. نظ  المعلومات اسدارية والتا ي  اسستراتيجم   ركة م اوا السودان للعملة  .7
  .2119ع  الار و   المحدود

محمد عود حسين آح ير  ال ا م  نظ  المعلومات اسدارية المتقدمة  دار وا ح للن ر والتوديا  عمان   .8
2114 .  

 ثانيًا:اإلستراتيجيات والخطط

  .2131- 2117اسستراتيجية القومية روا القرنية  .9

  .2111- 2117الا ة الامسية القومية .11

  .2111- 2117 املة للا ة الامسية الوال يةمالمل االستراتيجية ال.11
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Abstract  
This paper aims at identify the available possibilities for information in the Northern 

State, and the range of interest it has in this field the thing which reflects on what has 
been agreed upon in the annual balancing and what has actually been expended 
considering that will have high developmental revenues at the level of the State. 

 The paper has also considered the theoretical concepts connected with the axial 
of information technology, and henceforth handling the issue of information in the 
Northern State in order to come to numerous results represented in the carelessness of 
the axial information and the big diversion between what is actually agreed upon and 
what is actually executed in the annual plans considering the remarkable human 
resources of the Northern state capable of forming remarkable presence if well exploited, 
in addition to the underlying basics in the field of communication and information in 
general in the Northern State.  

The paper has come out with a number of recommendation rotating the importance 
of setting governmental policies in the axial of information in the Northern State in 
addition to a number of pressing organizational procedures for establishing the issue of 
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information with a five –year- plan for computerizing all government fields and 
establishments and setting an information network specially for the State with the 
intention of arriving at the electronic government.    

 
 
 

 

 تقويم األداء االجتماعى للمصارف االسالمية في السودان

 م (0004م ـ 0000بالتطبيق على عينه من المصارف في الفترة من )

 . أمير محمد ديابد

 أستاذ مساعد

 مستخلص الدراسة 

تسممعى  ممذه الدراسممة الممى تقممويم الممدور اإلجتممماعي للمصممارل اإلسممالمية فممي السممودان . حيممث 

اسة حوا مدى تحقيق المصمارل اإلسمالمية أل مداف ا  اإلجتماعيمة التمي دنشما  ممن تمحور  مشكلة  ذه الدر

 دجل ا .

  دل  ذا  البحث اآلتي :ي 

دال  ماة اإلجتماعي للمصارل اإلسالمية بمعرفمة ممدى إنسمجام النتماام المحققمه ممع األالوقول على األد -

 المحدده لتقدير مستوى فعالية األداة .

اإلحصممااي الوصموي والتحليلممي واإلسممتقرااي واإلسمتنبااي والتمماريخي فممي  لقمد تممم إسمتخدام المممن م 

  ذه الدراسة .

 :اآلتيقد تمثل  في فدما فرضية  ذه الدراسة 

 ا يؤثر الدور اإلجتماعي للمصارل اإلسالمية على األداة العام ب ا . -

 دما د م النتاام التي توصل  إلي ا الدراسة ف ي : 

 المية في نشر الخدما  التعليمية ضعيل جداً.مسا مة المصارل اإلس -

 م2102يناير   –العدد االثاني                                                  للبحوث العلمية مجلة جامعة  دنقال 
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ا يوجد  نالك دور واضح للمصارل اإلسالمية في جمع الزكاة وتوزيع ا على مستحقي ا وكذلك ا  -

 تسا م  ذه المصارل في مساعدة اليتامى والعجزة والمسنين .

 ومن د م توصيا  الدراسة : 

جوانممب اإلجتماعيممة الم مممه مثمما مسمماعدة اليتممامي يجممب  علممى المصممارل اإلسممالمية اإل تمممام بممبعض ال -

 والمسنين والمسا مة في نشر الخدما  الصحية والتعليمية للوقراة والمساكين .

    :مقدمة

تتنمماوا  ممذه الورقممة  عمليممة تقممويم األداة اإلجتممماعي للمصممارل ااسممالمية التممي  تعتبممر م مممه ا بممد مممن 

من تحقيق مما لد ممدال اإلجتماعيممة التممي دنشمما  مممن دجل مما إنجاز مما وذلممك لتحسممين وتامموير دداا مما بممما يضمم

وإستمرار ا قوية قادرة على منافسمة المصمارل والمؤسسما  الماليمة األجنبيمة التمي دضمح  ا حمدود يمنع ما 

 على حسب قوانين التجارة العالمية ودصبح  توتح فروع إسالمية ل ا في الدوا العربية وااسالمية .

 ب التالى:تم توزيع  يكا البحث حس

 دواً: خاة البحث والدراسا  السابقه

 ثانياً: ادبيا  البحث

ًً : الدراسة الميدانية ً  ثالثا

 والدراسات السابقة  خطة البحثأوالً 

 مشكلة البحث:

 تتمثا مشكلة البحث في التساؤا التالي :  

 ؟ دال اإلجتماعية التي دنشا  من دجل ا  ا إستااع  المصارل ااسالمية تحقيق األ

 :البحث أهداف

ب ما وذلمك  األداةاإلجتمماعي للمصمارل ااسمالمية  مو تحسمين وتاموير  األداةإن ال دل من تقويم  

 ممدال المحققممه ممع ممما  ممو مخاما لممه وتحديمد مواقممع القمموة ودعم ما ومواقممع الضممعل ببيمان مممدى تامابق األ

 وتالفي ا .

 :البحثأهمية 



 

42 

 

كمان وا بمد وم،0183ان قمد تمم  دسملمته منمذ عمام سمودمن دن الج از المصرفي فمي ال البحثتهتي د مية 

 مذه المصمارل لتعزيمز نقماا القموة في ما وتقويمة نقماا الضمعل التمي في ما وذلمك ااجتمماعي ل األداةمن تقويم 

  ااجتماعي المناا ب ا.أل مية الدور

 

 

 :البحث يةضفر

اإلجتممماعي  األداةبنيمم  الدراسممة علممى إفتممراض وجممود عالقممة معنويممة ذا  دالممه إحصممااية بممين  

 العام ب ا.  األداةللمصارل ااسالمية و

 :البحثمناهج 

 ى.التحليل ىوالتاريخي الو صو ااستقرااي  اايبالمن م ااستن البحث  اتبع الباحث فى  ذه

 :البحثحدود 

 السودان.في  اإلسالمية العاملةالمصارل  عينة من الحدود المكانية:

 م.2112م وحتى 2111الحدود الزمانية: الوترة من 

 مصادر وأدوات جمع البيانات :

البيانا  الثانوية: تم الحصوا على  ذه البيانما  ممن الكتمب والمدوريا  والمجمال  العلميمة ذا  الصملة  -0

 والرسااا الجامعية والتقارير السنوية الخاصة بالمصارل التجارية والبنك المركزي.

المقمابال  وااسممتبانا  التمي وزعمم  علمى بعممض العمماملين  البيانما  األوليممة : تمم الحصمموا علي ما مممن -2

 بالمصارل اإلسالمية العاملة في السودان.

 الدراسات السابقة :

كوماةة دداة البنموك اإلسمالمية فمي الشمرق األوسما ممن عممام :(0000عباد الحمياد البشاير )دراساة  تنااو 

وماةة دداة البنموك اإلسمالمية فمي م وركمز   مذه الدراسمة علمى معمايير معينمة لتقمويم ك0118م وحتى 0113

الشرق األوسما حيمث ركمز  الدراسمة علمى قيمام األربماح التمي حققت ما  مذه البنموك، وممن د مم النتماام التمي 

 توصل  إلي ا  ذه الدراسة  و دن المصارل اإلسالمية حقق  الكواةة المالوبة .
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التمنيممة اإلجتماعيممة و ممدف   م ( دور البنمموك اإلسممالمية فمي0181اسممة م محمممود األنصماري وتناولم  در

الدراسة دن التمزام العقيمدي يلمزم البنمك اإلسمالمي منمذ البدايمة بالتزامما  تسماعد فمي التخاميا وتشمكيا ال يكما 

التنظيمي دن يتوفر في خياراته ما دوجبه ااسمالم ممن صموا  العمدا والرحممة وعمدم اسمتبداد بمالردي . وفيمما 

في الجانب اإلجتماعي فإنه يقوا يجمب علمى البنموك اإلسمالمية د  تقموم  يتعلق بالدور الم م للبنوك اإلسالمية

بدفع الزكاة والقيام بجمع ا وإنواق ما فمي مصمارف ا الشمرعية ودن دبسما مما يقماا عمن المعنمى الحركمي للمدعوة 

المذي الى الزكاة واحياا ا ودور ذلك في التنميمة اإلجتماعيمة دن الزكماة  مي النتيجمة الحتميمة للموقمل اإليجمابي 

يتخمذه المسمملم حيمماا قضممية اانتمما  دو النشمماا ااقتصممادي النممافع فكممهن ايمممان المسمملم ا يكتممما إا إلذا حقممق 

 إنتاجاً إقتصادياً يسر حاجاته دواً عن ذلك ويتوفر فيه نصاب الزكاه.

ومممن ا ممم نتمماام  ممذه الدراسممة  ممي تحديممده لشممروا نجمماح البنممك اإلسممالمي فممي دداة دوره فممي التنميممة 

 إلجتماعية وخلص   ذه الدراسة الى العديد من التوصيا  :ا

 ضرورة التزام البنك اإلسالمي التزاماً كامالً بهحكام الشريعة اإلسالمية . -

 الوضوح الوكري لم مة ووظيوة البنك افسالمي لدى كا العاملين في البنك . -

 التحري الدقيق في إختيار قيادا  البنك . -

 لنتاام .التقويم المستمر لدداة وا -

 العما على انتشار وحدا  البنك حتى مستوى الحي ما دمكن ذلك  -

العممما علممى إجممراة بحمموث ميدانيممة لتهكيممد اإلثبمما  العلمممي لممدور البنمموك اإلسممالمية فممي التنميممة  -

 اإلجتماعية .

 المصارف اإلسالمية تعريفها ونشأتها وطبيعتها::اإلطار النظري ثانيا: 

 (Islamic Bankالمصمرل اإلسمالمي (م2113، عبد الرحمن  سررح عًرل م: التعريف بالمصرف اإلسالمي 

بهنه مؤسسة مصمرفية ا تتعامما بالواامدة دخمذاً دو عاماةاً. فالمصمرل اإلسمالمي يتلقمى ممن األفمراد نقمود م  (

دون دي التزام دو تع د من دي نوع بإعاماة فواامد ل مم، وحينمما يسمتخدم  مذه النقمود فمي دنشماة اسمتثمارية دو 

رية يكون ذلك علمى دسمام المشماركة فمي المربح دو الخسمارة. وبينمما  مذا التعريمل يضمع تورقمة واضمحة تجا

بين المصرل اإلسالمي وغيمره ممن المصمارل الربويمة،إا دنمه ينصمب علمى ركمن واحمد و مو عمدم التعامما 
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 نالمك  ممع ان .يماً بالواادة.  ذا الركن يعتبر شرااً ضرورياً لقيام المصرل اإلسمالمي، ولكنمه لميم شمرااً كاف

 تعريوا  مختلوة للمصرل اإلسالمي إا دنه وم ما تباين   ذه التعريوا  من الناحية 

 :(2111،  ، العدد الخامس ، مجلة الدراسات المصرفية والمالية: مدن ا تتوق جميعاً في العناصر التاليةنجد النظرية، ف

 م الشريعة اإلسالمية.حشد الموارد والمدخرا  بهساليب وددوا  تتوق مع دحكا -

 توظيل الموارد والمدخرا  الم مة في دوجه ااستثمار المختلوة وفقاً ألحكام الشرع. -

وااجتمماعي لعمليممة التنميممة مممن خمالا توظيممل الممموارد والمممدخرا   ااقتصمماديالتركيمز علممى البعممدين  -

 المجمعة.

اً دو مؤسسمة تمويما إسمالمية.ومن ضرورة وجود إاار مؤسسي منظم ل ذه األعماا، سمواة كمان مصمرف -

الضروري دن يسعى المسا مون والمودعون إلى تنميمة دمموال م سمواة كانم  دسم م فمي ردم مماا المصمرل، 

دو ودااع لديمه. وحتمى يمتمكن المصمرل ممن تحقيمق رغبمة المسما مين والممودعين وضممان اسمتمرار تعمامل م 

ل دوجمه ااسمتثمار التمي تتومق ممع دحكمام الشمريعة معه وجذب المزيد، يجب عليه دن يوزع موارده على مختل

اإلسمالمية. وحتممى يتسممنى تحقيممق  مذه األ ممدال، يتعممين علممى المصمرل اإلسممالمي دن يواكممب تقنيمما  العممما 

المصرفي الحديثة ويضمن سالمته المالية، و ذا األمر في حد ذاته، يتالمب وجمود نظمم رقابيمة تحكمم العالقمة 

 ل المتعاملة معه إدارياً ومحاسبياً وشرعياً. بين المصرل اإلسالمي واألارا

ألنشمماة المصممارل دوا محاولممة  دن (م2111أمنررد عبررد ال رراد   خررا  ،يوضممحم : نشااأة المصااارف اإلسااالمية -

باكستان في إحدى المنااق الريويمة، فمي ن ايمة الخمسمينيا   ممن  مذا القمرن، عمن اريمق ااسالميه كان  فى 

راضم ا إلمى المممزارعين دون عاامد، بما تتقاضممى اق داامع ممن الميسممورين وظ مور مؤسسمة تقموم باسممتقباا الو

دجمموراً رمزيممة تتاممى تكاليو مما اإلداريممة، ولكممن ممما لبممث دن دغلقمم   ممذه المؤسسممة دبواب مما لعممدم وجممود كممادر 

مؤ ما ممن العماملين، وعمدم تجمدد اإلقبماا علمى اإليممداع لمدى المؤسسمة.ثم ظ مر  التجربمة الثانيمة فمي الريممل 

م حيث تهسسم  بنموك ادخمار تعمما وفمق الشمريعة اإلسمالمية،  وتعمد  مذه التجربمة 0143ي العام المصري ف

دوا تجربة مسجلة  في العصر الحديث في  مجاا العما المصمرفي اإلسمالمي، ونتيجمة لعمدم تعامل ما بالواامدة 

في مما  حظيم   ممذه المصممارل المحليمة بتشممجيع مممن ممموااني الريمل ودعم ممم ل مما، حيممث بلم  عممدد المممودعين

( مممودع خمالا ثممالث سمنوا  مممن عمل ما، إا دن  ممذه التجربمة ديضمماً لمم تسممتمر فومي العممام 21111حموالي م
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بمالرغم ممن عممدم  –م تمم إيقمال العمما ب ما نتيجمة لظمرول داخلية.لقممد عكسم   التجربتمان  السمابقتان 0142

تمممي تتوممق ممممع الشمممريعة نجاح ممما  رغبمممة المسمملمين فمممي إيجمماد البمممدااا للمؤسسمما  المصمممرفية القاامممة، وال

اإلسالمية، لذلك ش د  السبعينا  من القمرن الماضمي، اناالقمة جديمدة لوكمرة إنشماة المصمارل والمؤسسما  

م دسم دوا مصرل يقموم بممارسمة النشماا المصمرفي علمى غيمر دسمام الربما، 0120اإلسالمية. فوي العام 

م، ثممم دعقممب ذلممك مصممرفان 0120و ممو بنممك ناصممر ااجتممماعي، الممذي بممدد ممارسممة نشممااه عمليمماً عممام 

م،  مما بنمك دبمي اإلسمالمي  والبنمك اإلسمالمي للتنميمة فمي جمدة، ثمم توالم  حركمة 0122إسالميان معاً عمام 

م، وبنمك فيصما اإلسمالمي السموداني 0122تهسيم البنوك اإلسالمية بظ ور مصرل فيصا اإلسالمي عمام 

ودحمب دن دوضمح  نما دن نشمهة  م.0128ي فمي العمام وبي  التمويا الكمويتي، دعقب ما البنمك اإلسمالمي األردنم

 المصارل اإلسالمية وازدياد نشاا ا واتساع رقعت ا كان بوضا دعالم دخلصوا هلل بالعلم والماا والج د.

للمصارل اإلسمالمية ابيعمة خاصمة، تحكم ما و تميز ما عمن غير ما ممن  طبيعة المصارف اإلسالمية : -

.وحتمى يمكمن ف مم  مذه الابيعمة المتميمزة للمصمارل اإلسمالمية، ابمد المصمارل والمؤسسما  الماليمة األخرى

مممن التعممرل علممى سممما  وخصممااا  ممذه المصممارل، والوممروق بين مما وبممين المصممارل التجاريممة وكيويممة 

و ممذه السممما   عرضمماً ممموجزاً لسممما  المصممارل اإلسممالمية (م1985،نصررح الرردس  الررل النرر ل  م نرردمعمل ا.وقممدم

  ي:ـ

 مصرل عقاادي.المصرل اإلسالمي  -0

 دن ا مصارل تمويا بالمشاركة. -2

 دن ا تربا التنمية ااقتصادية بالتنمية ااجتماعية.  -3

إن توجي مما  اإلسممالم ااقتصممادية  تممربا ربامماً وثيقمماً بممين النممواحي ااقتصممادية  والنممواحي ااجتماعيممة  

د اشممباع الحاجمما  السمموية األخممرى. فتحممريم انتمما  وتممداوا السمملع الضممارة والمحرمممة مممثالً، لتركيممز الممموار

لإلنسان المسلم، والن ى عن الترر والتش والتمدليم فمي المعمامال  منعماً للخصمومة، وبعيمداً عمن دكما دممواا 

 النام بتير حق، والنزاع بين دفراد المجتمع.  ذا من ناحية.

جوانممب البنمماة ممن ناحيممة دخممرى نجممد دن القممرآن الكممريم،  يممربا ربامماً محكممماً بممين التنميممة ااقتصممادية و 

َوَمْن دَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً َوَنْحُشمُرهُ َيمْوَم اْلقَِياَممِة دَْعَمى.َقماَا  قاا تعالى: اإلنساني األخرى.
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ـ  124سر ة   را ااسرا  م لَِك اْلَيمْوَم ُتْنَسمىَربِّ لَِم َحَشْرَتِني دَْعَمى َوَقْد ُكْنُ  َبِصيراً َقاَا َكَذلَِك دََتْتمَك آَياُتَنما َفَنِسميَتَ ا َوَكمذَ 

بُ  وقاا تعمالى:  (126 مَماِة َواأْلَْرِض َوَلِكمْن َكمذَّ َقمْوا َلَوَتْحَنما َعَلمْيِ ْم َبَرَكما ل ِممَن السَّ وا َوَلمْو دَنَّ دَْ مَا اْلقُمَرى آَمُنموا َواتَّ

ُ َممَثالً َقْرَيممًة َكاَنمْ  آِمَنممًة  وقمماا تعمالى:.  (. 96سر  سرر ة  ارعرحال اا) َفهََخمْذَناُ ْم ِبَمما َكمماُنوا َيْكِسمُبوَن(  َوَضممَرَب هللاَّ

ُ لَِبمماَم اْلُجمم ِ َفهََذاَقَ مما هللاَّ ممًة َيهِْتيَ مما ِرْزقَُ مما َرَغممداً ِمممْن ُكمماِّ َمَكممانل َفَكَوممَرْ  ِبممهَْنُعِم هللاَّ وِع َواْلَخممْوِل ِبَممما َكمماُنوا ُمْاَمِانَّ

 ذه اآليا  وغير ا، تبمين ممدى اارتبماا بمين خصمااا المجتممع ديماً كمان، ( .  112آس   س ة  الن ل م َيْصَنُعوَن 

وبمين الحالمة ااقتصمادية السماادة فيمه. فصمالح  مذه الحالمة مر مون باكتسماب المجتممع الخصمااا اإليجابيمة، 

 .ااقتصاديالتي دراد ا هللا دن تكون في كا مجتمع، و ذا  و المو وم اإلسالمي للرخاة 

بممالمو وم اإلسممالمي، ا يكممون إا إذا دخممذ  فممي ااعتبممار  ااقتصمماديا مممما تقممدم إلممى دن الرخمماة نخلمم

النواحي غير المادية المرتباة باإلنسمان، والتمي تتصما مباشمرة بعبوديتمه هلل تعالى.لمذا فاألخمذ بهسمباب التنميمة 

 ،((ااجتمماعي وبياتمه الماديمة يجب دن يتضممن اإلنسمان فمي وضمعه مم  ااقتصاديااقتصادية لتحقيق الرخاة 

وبمعنى آخر دن ترتبا التنمية ااقتصادية ، بتنمية اجتماعية. و مو مما توعلمه المصمارل اإلسمالمية، ممن واقمع 

 التزام ا باإلسالم.

معظممم  م(دن2112يقموا معبدالباسمما وفما، : تجاارب المصااارف اإلساالمية مااع األالاراا االجتماعيااة -

روض الحسنة بمال فواامد وا ديمة دعبماة للمحتماجين ممن المسملمين، إلعمانت م فمي منح القتالمصارل اإلسالمية 

مواج ة األزما  الماليمة  التمي تعمرض فمي حيمات م،  سمواة كمانوا  دفمرادا م مثما القمروض التمي يمنح ما بنمك 

وقيمرة فيصا من زكاة عمالاه ( دو حكوما  م مثا القروض  التي يمنح ما البنمك  اإلسمالمي للتنميمة للبلمدان ال

 282قرضماً مقدممة ألربعمين دولمة عضمو، بقيممة إجماليمة تبلم  نحمو 034م نحو 0111التي بل  عدد ا عام 

مليممون دوار.إن عظمممة حرمممة الووااممد البنكيممة  ممي التممي جعلمم  د مما الوكممر اإلسممالمي التيممورين علممى نقمماة 

لتزم بولسموة  اإلسمالم  فمي دممواا،  المذ بية ااقتصادية  اإلسالمية، ياالبون بإقامة مؤسسا  إسالمية بديلة، ت

دي توظل المدخرا  اإلسالمية فمي التنميمة واانتما  م اقتصماد المشماركة (، وا تتماجر فمي النقمود م اقتصماد 

المداينمة( فقيام مما يعتبممر مبشممراً يشمير إلممى دن لإلسممالم وللمذ بيممة ااقتصمادية اإلسممالمية سممبيالً آخممر متميممزاً، 

ممدخرا  الوانيمة للخمار  دو يسمعى إلمى مشماركة األممواا المكتنمزة التمي ت ماب يسا م في الحمد ممن تسمرب ال

 الربا في عمليا  ااستثمار .
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يجمموز للمصممارل اإلسممالمية، دن ( م1985،نصررح الرردس  الررل النرر ل  م نررد) يممذكر  :توزيااع أمااوا  الصااد ات  - 

رغبمة دصممحاب ا.  تنشم  دج مزة متخصصمة فمي توزيمع  مذه األمممواا، حسمب مصمارف ا، الشمرعية، دو حسمب

ودداة المصممارل ل ممذه الخدمممة، ينالممق مممن واقممع دن  ممذه المصممارل، دحممد األدوا  التممي يممتم مممن خالل مما، 

تابيممق وتنويممذ شممريعة هللا فممي األرض، لممذلك فقيممام المصممارل اإلسممالمية، بتوزيممع الزكمماة فممي مصممارف ا 

ارل، فمي سمبيا مبمادإل اإلسمالم الشرعية، وال با  والصدقا  حسب رغبة دصحاب ا، يعتبر خدمة  ذه المص

 في المجتمع.

يمكممن للمصممرل اإلسممالمي تقممديم ( بهنممه 2113،م نررد اررحب  عبررد ال  رر  يممذكرم تقااديم القااروا الحساانة: - 

مممة، فيقممدم بممذلك خدمممة توممك عسممرة زقممروض بممدون فوااممد، لممبعض دفممراد المجتمممع، الممذين يتوراممون فممي د

القرض بدون زيمادة عليمه. ورغمم دن ااقمراض، ا يمثما المحتا  للماا. ثم يسترد المصرل اإلسالمي دصا 

مصممدراً مممن مصممادر الممربح، فممي المصممارل اإلسممالمية، إا دنممه م ممم لتحقيممق التايممة، التممي يحتم مما عممما 

 المصرل، في إاار الشريعة اإلسالمية . 

القممرض الحسممن مممن ضمممن الصممي  اإلسممالمية  ( بممهنم1985نصررح الرردس  الررل النرر ل  م نررد ، ويضمميل م 

الممذي يجممب دن يقدمممه البنممك لممبعض المحتمماجين دو المعسممرين، واانتظممار علممي م لحممين الميسممرة، و بممدون و

 درباح دو فوااد، و لكن لدسل  ذه الصيتة غير موّعلة.

 تقويم أداء المصارف 

ة بهنه مجموعه من اإلجراةا  التي تقمارن ب ما النتماام  المحققم األداةيعرل تقويم  : األداءمفهوم تقويم  -

بقصمد بيممان ممدى انسمجام تلمك النتماام مممع األ مدال المحمددة لتقمدير مسمتوى فعاليممة  ،للنشماا به دافمه المقمررة

، كما يقارن عناصر مدخال  النشاا بمخرجاته للتهكمد ممن دداة النشماا المصمرفي قمد تمم بدرجمة عاليمة األداة

 من الكواةة و ذا التعريل يس م في توضيح مظ رين  ما:

 .األداةبقيام مدى تحقيق األ دال المقررة دو المخااة، ويعرل بتقويم فعالية يتعلق  األوا:

ويعمرل بتقمويم كومماةة  ،يتعلمق بممدى مالةمممة وكوماةة األسماليب التممي اتبعم  لتحقيمق تلمك األ ممدال الثماني:

) مج رر  اةاألدفعاليممة وكوماةة  ،فمي النشمماا المصمرفي تتالممب التقيمد بممالمظ رين معماً  األداة.وعمليمة تقممويم األداة

 . (2115( 4العدد ) ية والقانونيةاالقتصادالعلوم جامع  تشحس  ، 
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فمي  تسما م بشمكا كبيمر  الرقابة على المصمارل اإلسمالميةدن  معايير تقييم أداء المصرف اإلسالمي : -

ي المصمممرل تممماد علممى معممايير لتقيمميم األداة فمميمكن ااعفممالرقابممة توعيمما  ممذه   جممادرفممع قممدرات ا ومممن 

 برز  ذه المعايير:دومن  ،مياإلسال

مجلااة  ) ااجتممماعي مممن خممالا المعممايير اآلتيممة: األداةيمكممن تقيمميم  حيممث ااجتممماعي األداةمعممايير تقيمميم 

   .(م2112(، دغسام 1، العددمالما  واال تصاد

 االتزام باألولويا  اإلسالمية مالضروريا  فالحاجيا  ( عند دداة الخدما  ااجتماعية . -      

 إفادة اكبر عدد ممكن من العاالين والوقراة والمساكين من الخدما  ااجتماعية . -    

 نشر الدين اإلسالمي بين النام.

 تعريل النام بالمعامال  المالية  المحرمة شرعاً والبديا اإلسالمي ل ا. -

 مساعدة الباحثين في مجاا ااقتصاد اإلسالمي. -

 المسا مة في خدما  السكن والصحة. -

 عدة اليتامى والعجزة والمسنين.مسا -

 

 : الدراسة الميدانية: ثالثاً  -

 مجتمع الدراسة:

مصمرفاً  24يمثا مجتمع الدراسمة مجموعمة المصمارل التجاريمة اإلسمالمية العاملمة فمي السمودان وعمدد ا 

تجارياً تنتشر فروع ما فمي وايما  السمودان المختلومة، ويمكمن التعمرل علمى خصمااا مجتممع الدراسمة عمن 

 يق إسقاا النتاام المستخلصة من دراسة العينة ومن ثم تعميم نتاام الدراسة على المجتمع كله.ار

 عينة الدراسة:

 :(1)بشكا عام  ناك نوعان رايسيان من العينا   ما

 دـ العينا  ااحتمالية                   

 ب ـ العينا  غير ااحتمالية                   

                                                 
 .84م ، ص2114، 2، مطبع  جي تاو  ، أساليب البحث العلمي/ بكح  الط ب م س  ، 1
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لباحمث  مي ممن نموع العينما  غيمر ااحتماليمة و مذا النموع ممن العينما  ا يكمون لكما العينة التي اختار ا ا

مومرده في مما مممن موممردا  مجتمممع البحمث نوممم الورصممة فممي ااختيممار فمي العينممة، وتوجممد  نالممك عممدة دنممواع 

في ما للعينا  غير ااحتمالية، إا دن الباحث اختمار دن تكمون نموع عينمة البحمث تحكميمه و مي العينمة التمي يمتم 

اختيار الموردا  التي يرى الباحث دن تشمل ا العينة. فقمد تمم اختيمار عينمة الدراسمة ممن دربعمة مصمارل بنماًة 

 على نوع ردسماا البنك فقد تم تقسيم المصارل من حيث مصدر ردم الماا إلى دربعة مجموعا  .

 المجموعة األولى: مصارل ردسمال ا مشترك مدجنبي + خاا(.

 :مصارل ردسمال ا خاا.المجموعة الثانية

 المجموعة الثالثة: مصارل ردسمال ا مشترك محكومي + خاا(.

 المجموعة الرابعة: مصارل ردسمال ا حكومي.

لقد تم اختيار مصرل من كما مجموعمة لتجمانم المجموعمة ممن حيمث ردم المماا، حيمث تمم اختيمار بنمك 

المي ممن المجموعممة الثانيمة، ومصممرل النيما األزرق المشممرق ممن المجموعممة األولمى، وبنممك التضمامن اإلسمم

 المزارع التجاري من المجموعة الثالثة،وبنك دم درمان الواني من المجموعة الرابعة.

وتخامميا السياسمما  واسمتخالا النتمماام وإصمدار التقممارير السممنوية تمتم فممي رااسمما   انسمبة لتركممز العمم

ين برااسمما  تلممك المصممارل وخاصممة المصممارل فقممد ردى الباحممث دن تتمثمما العينممة المسممت دفة فممي العممامل

المممديرين ومسمماعدي المممدراة والممموظوين التنويممذيين فممي األقسممام المختلوممة بالمصممرل .وقممد تممم توزيممع عممدد 

علمى  %81علمى الممدراة ومسماعدي الممدراة وتمم توزيمع  %21استبانة لكما مصمرل حيمث تمم توزيمع 31

 ممي مقبولممة إلممى حمدل ممما فممي مجمماا الدراسمما  و %41المموظوين التنويممذيين ولقممد بلتمم  نسممبة العينمة حمموالي 

 ااجتماعية.

 : الدراسة الميدانية وسائ  تحلي  بيانات

 نالممك اممرق ووسممااا كثيممرة لتحليمما البيانمما  ااجتماعيممة إا انممه قممد تممم اختيممار برنممامم حممزم التحلمميال  

 ( .spssاإلحصااية للعلوم ااجتماعية م

 :تحلي  البيانات  -

 :النوع -
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دم درممان الممواني ،  مبحموثين عمن نمموع البنمك المذي يعملمون فيممه و كانم  خيمارات م  مي بنممكتمم سمؤاا ال

 التضامن وبنك النيا األزرق المشرق. المزارع التجاري ، بنك

 

 ( النوع:1جدو  ر م)

 النسبة التكرار البيان
 
 

 
 

 26.2% 27 التضامن

 24.3% 25 الواني دم درمان

 26.2% 27 التجاري المزارع

نياال  23.3% 24 المشرق األزرق 

 100.0% 103 المجموع

 م2008المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 

مممن مجمممما  %24.1( جمماة  ردود المبحمموثين كممما يلممي: نسممبة 0مممن خممالا بيانمما  الجممدوا رقممم: م

ممزارع ممن بنمك ال %24.2من بنك دم درممان المواني ونسمبة  %21.3المبحوثين من بنك التضامن ونسبة 

وبشكا عام تمدا اإلجابما  بمهن النسمب متقاربمة بمين من بنك النيا األزرق المشرق  %23.3التجاري ونسبة 

 المصارل األربعة وقد قام الباحث بدراسة النوع بترض إجراة العالقا  مع متتيرا  الدراسة األخرى.

 

 المصرفي بشك  عام يعد عاليا: األداء -

خيمارا  دوافمق بشمدة  إعاماة موتمم  المصرفي بشكا عام يعد عاليما األداة دنتم سؤاا المبحوثين عن      

 وجاة  إجابات م كما  و موضح في الجدوا التالي :  ، دوافق ، محايد ، ا دوافق ، ا دوافق بشدة

المصرفي بشك  عام يعد عاليا األداء(0جدو  ر م )  
 

 النسبة التكرار البيان

 
 
 
 

 18.4% 19 دوافق بشدة

 61.2% 63 دوافق

 17.5% 18 محايد

 1.9% 2 ا دوافق

 1.0% 1 ا دوافق بشدة

 100.0% 103 المجموع 
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 م2008 االستبانةالمصدر: إعداد الباحث من بيانات 

 ،دوافمق بشمدة %18.4نسمبة :( جماة  ردود المبحموثين كمما يلمي2من خالا بيانا  الجدوا رقم: م       

 ا دوافق بشدة. %1ا دوافق ونسبة  %1.9محايد ونسبة  %17.5ونسبة  ،دوافق %61.2ونسبة 

 :ـمنا شة واختبار الفرضية

العام بالمصرف ووجود التزام من  ب  المصرف بتلبياة الضاروريات  األداءالعال ة بين ارتفاع مستوى 

 :فالحاجيات عند أداء الخدمات االجتماعية

وجمود التمزام ممن قبما المصمرل وم بالمصمرل العما األداةالعالقمة بمين ارتوماع مسمتوى  -( 3جدوا رقم م

 بتلبية الضروريا  فالحاجيا  عند دداة الخدما  ااجتماعية

    
ات وجودإلتزام من  ب  المصرف بتلبية الضروريات فالحاجي

 عند أداء الخدمات االجتماعية

دةدوافق بش     المجموع  ا دوافق محايد دوافق 
ا دوافق 
 بشدة

ارتواع  مستوي 
العام  ةاألدا

 بالمصرل

دوافق 
 بشدة

 التكرار
9 6 2 2 0 19 

 20.2% 0% 2.1% 2.1% 6.4% 9.6% النسبة    

 54 1 6 17 21 9 التكرار دوافق  

 57.4% 1.1% 6.4% 18.1% 22.3% 9.6% النسبة    

 18 0 2 6 5 5 التكرار محايد  

 19.1% 0% 2.1% 6.4% 5.3% 5.3% النسبة    

 2 1 1 0 0 0 التكرار ا دوافق  

 2.1% 1.1% 1.1% 0% 0% 0% النسبة    

ا دوافممممق   
 بشدة

 التكرار
0 0 0 0 1 1 

 1.1% 1.1% 0% 0% 0% 0% النسبة    

 94 3 11 25 32 23 التكرار المجموع

 100.0% 3.2% 11.7% 26.6% 34.0% 24.5% النسبة  

 000.مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =58.548مربع كاي  = 

 م .0002المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة، 
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وجودإلتزام من قبا العام بالمصرل  األداةباحث بهن العالقة بين إرتواع مستوى ل( يستنتم ا3الجدوا رقم م من

مربع كاي  = معنوية وذلك بناةاً على  القة ع المصرل بتلبية الضروريا  فالحاجيا  عند دداة الخدما  ااجتماعية

فالعالقة  1.12العالقة دقا من  بما دن قيمة مستوى عليه 000.مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =58.548

 .تعتبر معنوية

 

العااام بالمصاارف و يااام المصاارف بتعريااف الناااس بالمعااامالت  األداءالعال ااة بااين ارتفاااع مسااتوى 

ًً و البدائ  اإلسالمية لها: ً  اإلسالمية المحرمة شرعا

العممام بالمصممرل وقيمام المصممرل بتعريممل النممام  األداةالعالقممة بممين ارتوماع مسممتوى  -( 1جمدوا رقممم م

ًً و البدااا اإلسالمية ل ا ً  بالمعامال  اإلسالمية المحرمة شرعا

   
مة  يام المصرف بتعريف الناس بالمعامالت اإلسالمية المحر

ًً و البدائ  اإلسالمية لها ً  شرعا

دةدوافق بش     المجموع  ا دوافق محايد دوافق 
ا دوافق 
 بشدة

 التكرار
10 8 0 0 0 18 

 18.4% 0% 0% 0% 8.2% 10.2% النسبة 

 59 0 2 9 29 19 التكرار

 60.2% 0% 2.0% 9.2% 29.6% 19.4% النسبة 

 18 2 0 2 11 3 التكرار

 18.4% 2.0% 0% 2.0% 11.2% 3.1% النسبة 

 2 0 0 0 0 2 التكرار

 2.0% 0% 0% 0% 0% 2.0% النسبة 

 التكرار
1 0 0 0 0 1 

 1.0% 0% 0% 0% 0% 1.0% النسبة    

 98 2 2 11 48 35 التكرار

 100.0% 2.0% 2.0% 11.2% 49.0% 35.7% النسبة  

 114.مستوي المعنوية = 16الحرية = درجة22.996مربع كاي  = 

م0002المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة الخرطوم   
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قيام المصرل بتعريل النام و العام بالمصرل  األداةهن العالقة بين إرتواع مستوى ( ف1الجدوا رقم م من

ًً و البدااا اإلسالمية ً مربع معنوية وذلك بناةاً على  قة غيرعال ل ا ، نجد دن  بالمعامال  اإلسالمية المحرمة شرعا

 1.12من  دكبر العالقة بما دن قيمة مستوى عليه114. مستوي المعنوية =16درجة الحرية =22.996كاي  = 

 معنوية .غيرفالعالقة تعتبر 

 

لباااحثين فااي مجااا  االعااام بالمصاارف و  يااام المصاارف بمساااعدة  األداءالعال ااة بااين ارتفاااع مسااتوى 

 مي:اال تصاد اإلسال

لبماحثين االعمام بالمصمرل و قيمام المصمرل بمسماعدة  األداةالعالقة بين ارتوماع مسمتوى  -(2جدوا رقم م

 في مجاا ااقتصاد اإلسالمي 

  
المي يام المصرف بمساعدة الباحثين في مجا  اال تصاد اإلس     

دةدوافق بش     المجموع  ا دوافق محايد دوافق 
ا دوافق 
 بشدة

 يارتواع مستو
العام  األداة

 بالمصرل

دةدوافق بش  19 0 0 2 8 9 التكرار 

 20.7% 0% 0% 2.2% 8.7% 9.8% النسبة

 54 0 4 8 26 16 التكرار دوافق

 58.7% 0% 4.3% 8.7% 28.3% 17.4% النسبة

 17 1 0 6 6 4 التكرار محايد

 18.5% 1.1% 0% 6.5% 6.5% 4.3% النسبة

 1 0 0 0 0 1 التكرار ا دوافق

 1.1% 0% 0% 0% 0% 1.1% النسبة

ا دوافق 
 بشدة

 1 0 0 0 0 1 التكرار

 1.1% 0% 0% 0% 0% 1.1% النسبة

 92 1 4 16 40 31 التكرار

 100.0% 1.1% 4.3% 17.4% 43.5% 33.7% النسبة  

 367.مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =17.289مربع كاي  = 

م0002الخرطوم  االستبانةباحث من بيانات المصدر: إعداد ال  
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قيام و العام بالمصرل  األداةبين إرتواع مستوى  عالقة غير معنوية   ناك( 2الجدوا رقم م بيانا   من

درجة الحرية 17.289مربع كاي  =  وذلك بناةاً على قيمة المصرل بمساعدة الباحثين في مجاا ااقتصاد اإلسالمي

 معنوية .غيرفالعالقة تعتبر  1.12من  العالقة دكبر بما دن قيمة مستوى عليه367.مستوي المعنوية = 16=

 

 

 

 العام و مساهمة المصرف في نشر الخدمات التعليمية: األداءالعال ة بين ارتفاع مستوى 

العممام وبممين مسمما مة المصممرل فممي نشممر الخممدما   األداةالعالقممة بممين ارتومماع مسممتوى  -(4جممدوا رقممم م

 التعليمية

 مساهمة المصرف في نشر الخدمات التعليمة   

دةدوافق بش     المجموع  ا دوافق محايد دوافق 
ا دوافق 
 بشدة

ي ارتواع مستو
العام  األداة

 بالمصرل

دةدوافق بش  17 0 0 4 4 9 التكرار 

 18.5% 0% 0% 4.3% 4.3% 9.8% النسبة

 54 3 3 17 19 12 التكرار دوافق

 58.7% 3.3% 3.3% 18.5% 20.7% 13.0% النسبة

 18 1 1 8 4 4 التكرار محايد

 19.6% 1.1% 1.1% 8.7% 4.3% 4.3% النسبة

 2 0 0 1 0 1 التكرار ا دوافق

 2.2% 0% 0% %1.1 0% 1.1% النسبة

ا دوافق 
 بشدة

 1 0 0 0 0 1 التكرار

 1.1% 0% 0% 0% 0% 1.1% النسبة

 92 4 4 30 27 27 التكرار

 100.0% 4.3% 4.3% 32.6% 29.3% 29.3% النسبة  

 
 0.714مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =12.434مربع كاي  = 

م0002الخرطوم  االستبانةالمصدر: إعداد الباحث من بيانات   
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مة المصرل في نشر الخدما  مسا باحث بهن العالقة بين إرتواع مستوى األداة العام بالمصرل و ل( يستنتم ا4بيانا  الجدوا رقم م من

عليه بما دن قيمة  1.201مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =12.434مربع كاي  =  عالقة غير معنوية وذلك بناةاً على قيمة التعليمة

 فالعالقة تعتبر غيرمعنوية . 1.12مستوى العالقة دكبر من 

 

 

 

 

 

 مة المصرف في نشر الخدمات الصحية:العام بالمصرف و مساه األداءمستوى ارتفاع العال ة بين 

العممام بالمصممرل و مسمما مة المصممرل فممي نشممر  األداةمسممتوى ارتومماع العالقممة بممين  -( 2جممدوا رقممم م

 الخدما  الصحية

 مساهمة المصرف في نشر الخدمات الصحية   

دةدوافق بش     المجموع  ا دوافق محايد دوافق 
ا دوافق 
 بشدة

ي ارتواع مستو
م العا األداة

 بالمصرل

دةدوافق بش  19 0 1 4 10 4 التكرار 

 20.4% 0% 1.1% 4.3% 10.8% 4.3% النسبة

 53 3 9 26 14 1 التكرار دوافق

 57.0% 3.2% 9.7% 28.0% 15.1% 1.1% النسبة

 18 0 6 8 3 1 التكرار محايد

 19.4% 0% 6.5% 8.6% 3.2% 1.1% النسبة

 2 0 0 1 1 0 التكرار ا دوافق

 2.2% 0% 0% 1.1% 1.1% 0% النسبة

ا دوافق 
 بشدة

 1 0 0 0 0 1 التكرار

 1.1% 0% 0% 0% 0% 1.1% النسبة

 93 3 16 39 28 7 التكرار

 100.0% 3.2% 17.2% 41.9% 30.1% 7.5% النسبة  

 0061.مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =33.721مربع كاي  = 

م0002الخرطوم  االستبانةث من بيانات المصدر: إعداد الباح  
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مسا مة  و العام بالمصرل األداةبين إرتواع مستوى   ناك عالقة معنوية ( 2الجدوا رقم م  بينا  من 

مستوي 16درجة الحرية =33.721مربع كاي  = وذلك بناةاً على قيمة  المصرل في نشر الخدما  الصحية

  فالعالقة تعتبر معنوية . 1.12ى العالقة دقا من عليه بما دن قيمة مستو 0061.المعنوية = 

 

 

 

 

 

العام بالمصرف ومساهمة المصرف فاي مسااعدة اليتاامى و العجازة  األداءالعال ة بين ارتفاع مستوى 

 و المسنين:

العمام بالمصمرل ومسما مة المصمرل فمي مسمماعدة  األداةالعالقمة بمين ارتوماع مسممتوى  -( 8جمدوا رقمم م

 المسنيناليتامى و العجزة و 

 مساهمة المصرف في مساعدة اليتامى و العجزة و المسنين   

دةدوافق بش     المجموع  ا دوافق محايد دوافق 
ا دوافق 
 بشدة

ارتواع  
 مستوي 

العام  األداة
 بالمصرل

دةدوافق بش  19 0 0 4 12 3 التكرار 

 20.9% 0% 0% 4.4% 13.2% 3.3% النسبة

 51 2 4 18 20 7 التكرار دوافق

 56.0% 2.2% 4.4% 19.8% 22.0% 7.7% النسبة

 18 0 5 7 6 0 التكرار محايد

 19.8% 0% 5.5% 7.7% 6.6% 0% النسبة

 2 0 0 1 1 0 التكرار ا دوافق

 2.2% 0% 0% 1.1% 1.1% 0% النسبة

ا دوافق 
 بشدة

 1 0 0 1 0 0 التكرار

 1.1% 0% 0% 1.1% 0% 0% النسبة

 91 2 9 31 39 10 التكرار

 100.0% 2.2% 9.9% 34.1% 42.9% 11.0% النسبة  

 3141.مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =18.171مربع كاي  = 

 م .0002المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة، 
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مسا مة وبالمصرل  العام األداةاحث بهن العالقة بين إرتواع مستوى الب( يستنتم 8الجدوا رقم م من بيانا 

مربع كاي  =  معنوية وذلك بناةاً على قيمة عالقة غير المصرل في مساعدة اليتامى و العجزة و المسنين

 1.12من  ليه بما دن قيمة مستوى العالقة دكبرع 3141.مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =18.171

 معنوية .غيرفالعالقة تعتبر 

  

 

 ياام المصارف بتقاديم القارا الحسان لشاريحة  العاام بالمصارف و داءاألالعال ة بين ارتفاع مساتوى 

 كبيرة من الناس: 

قيمام المصممرل بتقمديم القممرض  العمام بالمصممرل و األداةالعالقمة بممين ارتوماع مسممتوى  -( 1جمدوا رقممم م

 الحسن لشريحة كبيرة من النام 

الناس  يام المصرف بتقديم القرا الحسن لشريحة كبيرة من     

دةدوافق بش     المجموع  ا دوافق محايد دوافق 
ا دوافق 
 بشدة

دوافق 
 بشدة

 التكرار
3 2 8 1 4 18 

 20.2% 4.5% 1.1% 9.0% 2.2% 3.4% النسبة

 51 2 22 15 8 4 التكرار دوافق

 57.3% 2.2% 24.7% 16.9% 9.0% 4.5% النسبة

 18 4 7 4 1 2 التكرار محايد

 20.2% 4.5% 7.9% 4.5% 1.1% 2.2% النسبة

 2 0 0 0 1 1 التكرار

 2.2% 0% 0% 0% 1.1% 1.1% النسبة    

 89 10 30 27 12 10 التكرار

 100.0% 11.2% 33.7% 30.3% 13.5% 11.2% النسبة  

 0391.مستوي المعنوية = 12درجة الحرية =21.854مربع كاي  = 

 م .0002المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة، 
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العمام بالمصمرل وقيمام  األداةبمين إرتوماع مسمتوى  ( نجد ان  نالك عالقمة معنويمة 1الجدوا رقم ممن بيانات 

ودرجة حرية  20.821المصرل بتقديم القرض الحسن لشريحة كبيرة من النام وذلك بناةاً على قيمة مربع كاي 

 فالعالقة تعتبر معنوية . 1.12عليه بما دن قيمة مستوى العالقة دقا من  1.131ى معنوية .وممستو 02

 

 

 

 

 

 

رتفاع مستوى  كاة و  األداءالعال ة بين ا العام بالمصرف و يام المصرف بدور واضح في جمع الز

 توزيعها علي مستحقيها:

ل وقيمام المصمرل بمدور واضمح فمي العام بالمصمر األداةالعالقة بين ارتواع مستوى  -( 01جدوا رقم م

 جمع الزكاة و توزيع ا علي مستحقي ا

 

    
 يام المصرف بدور واضح في جمع الزكاة و توزيعها علي 

 مستحقيها

دةدوافق بش     المجموع  ا دوافق محايد دوافق 
ا دوافق 
 بشدة

 التكرار

4 2 4 7 2 19 

 22.1% 2.3% 8.1% 4.7% 2.3% 4.7% النسبة  

 47 5 19 12 4 7 التكرار

 54.7% 5.8% 22.1% 14.0% 4.7% 8.1% النسبة  

 17 5 3 5 2 2 التكرار

 19.8% 5.8% 3.5% 5.8% 2.3% 2.3% النسبة  

 2 0 1 1 0 0 التكرار

 2.3% 0% 1.2% 1.2% 0% 0% النسبة  
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ا دوافمممممممممق   
 بشدة

 التكرار
0 0 0 0 1 1 

 1.2% 1.2% 0% 0% 0% 0% النسبة    

 86 13 30 22 8 13 التكرار

 100.0% 15.1% 34.9% 25.6% 9.3% 15.1% النسبة  

 6681.مستوي المعنوية = 16درجة الحرية =13.066مربع كاي  = 

 م .0002المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة، 

قيممام المصممرل  و بالمصممرل العممام  األداةإرتومماع مسممتوى   باحممث بممهن العالقممة بممين ل( يسممتنتم ا01الجممدوا رقممم مبيانمما  مممن             

درجة 13.066مربع كاي  = وذلك بناةاً على قيمة   معنوية غير عالقةبدور واضح في جمع الزكاة و توزيع ا علي مستحقيه

 معنوية . غير فالعالقة تعتبر 1.12من  دكبرمستوى العالقة   قيمة بما دن    عليه 668.= مستوي المعنوية 16الحرية =

( والممذي يوضممح اختبممار العالقممة بممين مسممتوى األداة 01وحتممى م (3م  بممالرجوع إلممى الجممداوا باألرقممام

صماة ومتتيرا   ذا الورض ومن خالا اإلحصاة الوصوي الذي تضمنته  مذه الجمداوا وبااعتمماد علمى اإلح

ااسمتدالي و ممو مربممع كمماي الممذي يعاممي بعممض األسممم المن جيممة للتهكممد مممن صممحة العالقممة ،كانمم  النتمماام 

 كاآلتي:ـ 

العمممام بالمصمممرل و وجمممود التمممزام ممممن قبممما المصمممرل بتلبيمممة  األداةالعالقمممة بمممين ارتوممماع مسمممتوي  /0

 1.111علمي مسمتوي المعنويمة معنويمة ، بنماًة عالقة الضروريا  فالحاجيا  عند دداة الخدما  ااجتماعية 

 . 1.12و و دقا من 

العممام بالمصممرل و قيممام المصممرل بتعريممل النممام بالمعممامال   األداة/ العالقممة بممين ارتومماع مسممتوي 2

ًً و البممدااا اإلسممالمية ل مما ً غيممر معنويممة ، بنمماًة علممي مسممتوي المعنويممة عالقممة  .اإلسممالمية المحرمممة شممرعا

 . 1.12من  دكبرو و  1.001

فممي مجمماا  البمماحثينالعممام بالمصممرل و قيممام المصممرل بمسمماعدة  األداةقممة بممين ارتومماع مسممتوي / العال3

 .1.12من  كبرو و د 1.342غير معنوية ، بناًة علي مستوي المعنوية عالقة ااقتصاد اإلسالمي 

العمام بالمصمرل و مسما مة المصمرل فمي نشمر الخمدما  التعليممة  األداة/ العالقمة بمين ارتوماع مسمتوي 1

 .1.12من  كبرو و د 1.201غير معنوية ، بناًة علي مستوي المعنوية عالقة 
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العمام بالمصمرل و مسما مة المصمرل فمي نشمر الخمدما  الصمحية  األداة/ العالقة بين ارتوماع مسمتوي 2

 .1.12و و دقا من  1.114معنوية ، بناًة علي مستوي المعنوية عالقة 

ام بالمصممرل و مسمما مة المصممرل فممي مسمماعدة اليتممامى و العمم األداة/ العالقممة بممين ارتومماع مسممتوي 4

 .1.12من  كبرو و د 1.301غير معنوية ، بناًة علي مستوي المعنوية عالقة العجزة و المسنين 

العمام بالمصمرل و قيمام المصمرل بتقمديم القمرض الحسمن لشمريحة  األداة/ العالقة بمين ارتوماع مسمتوي 2

 . 1.12من  كبرو و د 1.122ناًة علي مستوي المعنوية غير معنوية ، ب عالقة كبيرة من النام

العمام بالمصمرل و قيمام المصمرل بمدور واضمح فمي جممع الزكماة و  األداة/ العالقة بين ارتواع مستوي 8

 . 1.12من  كبرو و د 1.448غير معنوية ، بناًة علي مستوي المعنوية عالقة توزيع ا علي مستحقي ا 

القما  لمتتيممرا  الورضممية نخلمما إلممى وجمود عالقممة غيممر معنويممة بممين دن اسمتناداً إلممى نتمماام جممداوا الع

 ناك عالقة بين األداة ااجتمماعي بالمصمارل اإلسمالمية واألداة العمام بالمصمرل حيمث دظ مر  النتماام دن 

مممن مجممما عالقمما  متتيممرا  الورضممية ، لممذلك فممإن فممرض  %82.2نسممبة العالقمما  غيممر المعنويممة تمثمما 

  البحث صحيح.

 النتائج  :أوالً 

من خالا الدراسة الميدانية التي دجريم  علمي المصمارل محما الدراسمة وبعمد عمرض النتماام              

   التالية:لنتاام ل خلا الباحثار فروض الدراسة بواخت

توصمممل  الدراسمممة إلمممي دن المصمممارل اإلسمممالمية تقممموم بتلبيمممة الضمممروريا  عنمممد دداة الخمممدما    - 0

 ااجتماعية .

 المسماعدة للبماحثين فمي مجماا ااقتصماد اإلسمالميا تقمدم المصمارل اإلسمالمية   الدراسمة دن  وجمد –2

 على عكم دراة المبحوثين الذين لم يوفقوا فى إجابات م  .

 توصل  الدراسة إلي دن مسا مة المصارل اإلسالمية في نشر الخدما  التعليمية ضعيوة . – 3

 الخدما  الصحية .المصارل اإلسالمية تسا م في نشر  – 1

ليم  نالك دور واضمح للمصمارل اإلسمالمية فمي جممع الزكماة وتوزيع ما علمي مسمتحقي ا وكمذلك ا  – 2

 تسا م  ذه المصارل في مساعدة اليتامى والعجزة والمسنين .
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 الدراسة إلي دن المصارل اإلسالمية ا تقدم القرض الحسن لشريحة كبيرة من النام . خلص  – 4

 صياتالتو:ثانياً  

 :فيما يلي عدد من التوصيا  التي تم استخالص ا من النتاام التي توصل  إلي ا الدراسة               

علي المصمارل اإلسمالمية القيمام بالنمدوا  والسممنارا  دو دي دنشماة دخمري تسماعد النمام فمي ف مم  – 0

 المعامال  اإلسالمية المحرمة شرعاً والبدااا اإلسالمية ل ا .

دة الباحثين في مجاا ااقتصاد اإلسالمي كان  ضعيوة عليمه يجمب علمي المصمارل اإلسمالمية مساع – 2

 اا تمام ب ذا الموضوع .

 يوصي الباحث بتوعيا دور المصارل في نشر الخدما  التعليمية  – 3

يجممب دن تسمما م المصمممارل فممي مسمماعدة اليتمممامى والعجممزة والمسممنين لتعزيمممز الممدور ااجتمممماعي  – 1

 للمصارل.

 شريحة كبيرة من النام . تستويد منه ى  القرض الحسن حتفاقوستوصي الدراسة بزيادة  – 2

علي المصارل اإلسالمية القيام بدور واضح فمي جممع الزكماة وتوزيع ما علمي مسمتحقي ا ، وذلمك عمن  -4

 اريق حث النام وتشجيع م بدفع الزكاة من دموال م المودعة بالمصرل .

  ائمة المراجع
 لكريم القرآن ا

 : المراجع باللغة العربيةأوالً 

 ( الكتب:1)

،القمما رة،دميرة المصااارف اإلسااالمية بااين الماضااي والحاضاار والمسااتقب /دحممد عبممد ال ممادي الخممان، 0

 م.0،2111للاباعة،ا

؟دم،دار الن ضممممة هاااا  تسااااتجيب المصااااارف أليدلوجيااااة التموياااا  اإلسااااالميعبممممد الباسمممما وفمممما، / 2

 م.2112العربية،

 م.2113،األسكندرية: الدار الجامعية،ا تصاديات النقود والبنوكمن يسري،عبد الرح/ 3

 م.2113،سلسلة الكتاب الجامعي،التموي  واإلدارة الماليةمحمد فرح عبد الحليم، /1
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،جمده: دار تحليا  نظاري ودراساة تطبيقياة علاى مصارف إساالمينصمر المدين فضما الممولي محممد، / 2

 .م.0182العلم للاباعة والنشر،

 (الرسائ  الجامعية:0) 

 م(.0118م ـ 0113مكفاءة أداء البنوك اإلسالمية في الشرق األوسطعبد الحميد البشير،  -0

 ( الدوريات واإلصدارات:3)  

،العممممدد المعهااااد العااااالي للدراسااااات المصاااارفية والماليااااةمجلممممة الدراسمممما  المصممممرفية والماليممممة، -0

 م.2110الخامم،

 م.2112(،1( العددم22، المجلد مصادية والقانونيةمجلة جامعة تشرين للعلوم اال ت -2

 م.2112(، دغسام 1، العددممجلة الما  واال تصاد - -3

Abstract 
 

        This study aims to evaluate the social role of islamic banks in Sudan. 

The study problem focuses on the ability of the Islamic banks to achieve its 

social objectives. 

This research aims to: 

          Evaluate social peformance of the Islamic banks by recognizing the 

extent of the findings achieving homogeneity with the specified objectives for 

the estimation of performance effectiveness level 

         The statistical and analytical descriptive method as well the inductive 

and the deductive and Historical method have used in this   Study.                                                                  

The study hypothesis have represented in:-                                                             

          The social role of Islamic banks does not affect its general 

performance.  

            The most important findings which the study has reached are:- 
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- contribute of islamic banks in tihe spread of education services is very 

weak . 

- Islamic banks has notplay clear role in collection ،dist i bution of zakat 

and this banksalso can,t contribute in or phans ،aging assitance . 

The most important recommendations of the study is:-  

 Islamic banks should give much concern to the social parts such as 

orphans assistance, aging and contribute in the spread of education and 

health services for poor and needy. 

 

 

 

 

 

 
 المحاسبة عن تكلفة الموارد البشرية وأثرها على رفع كفاءة األداء بمؤسسات التعليم العالى بالسودان

 م3002-م3002للفترة من  -دراسة حالة جامعة دنقال
 أيمن عبد اهلل محمد أبوبكر   د.إعداد: 

 ساعدمأستاذ 
 

 مستخلص الدراسة

إلـى التعــرف علـى المحاســوة عـن تكلاــة المـوارد الو ــرية وانريـا علــى ريـا كاــاءع األداء وم سســات  ورقــةيـديت ال
 التعلي  العالى والسودان و لل والت ويق على جامعة دنقال. 

مح ما المـوارد الو ـرية اال يى ان المحاسوة الحكومية وومقوماتما المستندية والديترية التتعا ورقةتمنلت م كلة ال 
من ناحية تسجيح الرواتا واألجور يق  اى تعاملما كناقات جارية  ووما ان الموارد الو ـرية تقـو  وتقـدي  منـايا واـدمات 
مســتقولية  إال انمــا تعــالج ضــمن مصــرويات الاصــح النــانى للحســاوات الاتاميــة للجامعــة  وحتــى تحقــق الجامعـــة األداء 

 ايجاد المعالجة المحاسوية المنلى لتكلاة ي ر الموارد الو رية. األمنح لما ال ود من

 م2102ناير ي  –العدد االثاني                                        جامعة دنقال للبحوث العلمية          مجلة 
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 متمنلة يى اآلتى ورقة جاءت يرضية ال 
 .ينالل عالقة  ات داللة إحصا ية وين وجود نظا  لمحاسوة الموارد الو رية وكااءع األداء والجامعة

 والعديد من النتا ج والتوصيات ايمما ورقة ارجت ال 
 أواًل: النتائج:

 .ستادا  نظا  لمحاسوة الموارد الو ريةاتتونى ال الجامعة  /1
 .يت  تحديد اسواا واماكن إنحرايات األداء والجامعة/ ال 5

 ثانيًا: التوصيات:
/ ضـرورع االيتمــا  ومحاســوة المــوارد الو ــرية واداــاح وتونــى نظــا  للمحاســوة عــن المــوارد الو ــرية دااــح الجامعــة عــن 1

 االستاادع من اورات ونجاحات الجامعات المحلية والعالمية الرا دع يى ي ا المجاح. ريق الت ويق التدريجى و 
/ ضـرورع االسـراع يـى تحديـد اسـواا وامـاكن إنحرايـات األداء والعمـح علـى ايجـاد انسـا ال ـرق العالجيـة لمعالجـة يـ ر 5

 اسنحرايات.
 مقدمة :
المعريـة حيـل يت لـا اـدمات تكنولوجيــة  صـول المجتمــا يتحـوح الـى اقتصـاد مونـى علــىايـى الوقـت الحاضـر  

من التعلـي  والتـدريا والاوـرع يـى  يضال اوحيل تكون  و كااءع  ووالتالى يت لا عمالة و رية ماتلاة   عاح على مستوىل 
يامنا ي ر ممندسو االلكترونيات امنلة على تلل النوعيات الجديدع من العمالة الم لووة يى مجاالت التاص   ومن األ

سـات ع الجامعـات  كـح يـ الء يعتوـرون ايـراد اـدمات علـى مسـتوى عـاح وعلـى االحساوات االلكترونية والانيـون و ومورمجو 
من الاوـرع والمعريـة  يديم  الى رجاح محتريون على مستوى عاحأ لل يان االقتصاد يتحوح وسرعة من رجاح اليعملون و

 الانية .
 محاسوة الموارد الو رية ويو من الموضوعات الحدينة نسويال ال ويو اي ا التحوح يت لا دراسة موضوع مم   ا ال  

وا ح السوعينيات من القرن الماضى و لل ايى مجاح المحاسوة حيل ظمرت ووادر االيتما  وه من قوح المحاسويين من  
الــ ين  يميـة المــوارد الو ـرية يــى كايــة الوحـدات و لــل نتيجـة ظمــور ال لــا المتدايـد علــى اـدمات األيــراداللتعـرف علــى 

س المـــاح اكنـــر منــه علـــى ر اس المـــاح الو ــرى ايتمــا  علـــى ر يتمتعــون وقـــدرات علميــة وممنيـــة عاليـــة  ووالتــالى تركـــد اس
 المادى.
التعرف على الدور ال ى تلعوه محاسوة الموارد الو ـرية يـى ريـا كاـاءع  الى ورقةحل من االح ي ر الاالويسعى  
ح الدراسـة واعتواريـا واحـدع مـن الجامعـات السـودانية المنضـوية تحـت مظلــة يـى  لـل جامعـة دنقـال كجمـة محـ اـ ال آاألداء 

يـى تنميـة وت ـوير موارديـا الو ـرية ويظمـر  لـل  وـاردال  ودارع التعلي  العالى والدراسة العلمى حيل تلعا جامعـة دنقـال دورال 
ن اال مادات والاورات على جح الحصوح على اوتعانما لمي ة التدريس وتدريا الموظاين و لل من اوصورع واضحة من 
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يعود ي الء من االوتعال ويترات التدريا ويعملوا والجامعة ضعف قيد يترع االوتعال والتدريا   ل لل يسعى الواحل من 
سس والماايي  المتعلقة والمحاسـوة عـن نار المترتوة على ت ويق جامعة دنقال لألُ االح ي ر الدراسة الى التعرف على األ

 .واألنر المترتا من  لل على كااءع األداءة الموارد الو ري
 مشكلة الدراسة :

تمنلت م كلة الدراسة يى ان المحاسوة الحكومية وومقوماتما المستندية والديترية التتعامح ما الموارد الو رية إاّل  
وتقـدي  منـايا واـدمات من ناحية تسجيح الرواتا واألجور يق  اى تعاملما كناقات جارية  ووما ان الموارد الو ـرية تقـو  

مســتقولية  إال انمــا تعــالج ضــمن مصــرويات الاصــح النــانى للحســاوات الاتاميــة للجامعــة  وحتــى تحقــق الجامعـــة األداء 
الس اح التالى حوح  تنير الدراسة  عليه األمنح لما ال ود من ايجاد المعالجة المحاسوية المنلى لتكلاة ي ر الموارد الو رية

  ي ا الموضوع
 الل عالقة  ات داللة احصا ية وين وجود نظا  لمحاسوة الموارد الو رية وكااءع األداء والجامعة؟/ ين1
 
 هداف الدراسة :أ

نريـا علـى ريـا كاـاءع األداء ايداف ي ا الدراسة يى التعـرف علـى المحاسـوة عـن تكلاـة المـوارد الو ـرية و ا تمنلت 
يداف الارعية التالية يمكن التوصح الى  لل من االح تحقيق األنير على جامعة دنقال محح الدراسة و أوتوضيل ي ا الت

 - 
 اتوار العالقة وين تكلاة الموارد الو رية وكااءع األداء يى الجامعة .إ/ 1
 وراد الدور ال ى يمكن ان تلعوه الجامعة يى ي ا الموضوع .إ/ 5
 دا ما العا .اتحسين  / الارو  وعدد من النتا ج والتوصيات والتى تساعد ادارع الجامعة على3
 همية الدراسة :أ

يميـــة الدراســة مـــن االضــايات المتوقـــا تقـــديمما علــى المســـتوى العلمــى والمســـتوى الت ويقــى حيـــل يتوقـــا اتنوــا  
التوصح من نتا ج الدراسة الى تقدي  الالاية العلمية لموضوع المحاسوة عن المـوارد الو ـرية وكيايـة اسـتادامما يـى ريـا 

يـدايما االســتراتيجية عــن  ريــق اامعــة دنقــال  كــ لل التعـرف علــى مــدى نجــا  جامعـة دنقــال يــى تحقيــق كاـاءع األداء وج
يميتـه مـن نـدرع اعتواريـا واحـدع مـن الجامعـات الرا ـدع يـى السـودان  كمـا يسـتمد الدراسـة اتنمية الموارد الو رية وت ويريا و

 د الو رية ووين كااءع األداء.وجود دراسات كنيرع تناولت العالقة ماوين المحاسوة عن الموار 
 الدراسة : ضيةفر 

   الارضية التاليةاتوار إ ي ر الدراسةواحل من االح حاوح الي 
 / ينالل عالقة  ات داللة احصا ية وين وجود نظا  لمحاسوة الموارد الو رية وكااءع األداء والجامعة.1
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 منهج الدراسة :
 يستاد  الواحل المنايج العلمية التالية  

 .لموضوعستعراض الدراسات الساوقة حوح ي ا ااالمنمج التارياى   ومن االله يقو  الواحل و /1
 / المنمج االستنوا ى   و لل لتحديد اوعاد الم كلة . 5
 اتوار يرضيات الدراسة ./ المنمج االستقرا ى   و لل ال3
 اسة الميدانية .جراءات الدر ا/ المنمج الوصاى التحليلى   ومن االله يقو  الواحل وعرض 1
 دوات وأساليب جمع البيانات :أ

سـتويان والمالحظـة  داع اساستادا  مولية وعتمد الدراسة يى حصوله على المعلومات والويانات من المصادر األت 
مـا يـى ضاية للمصادر النانوية والمتمنلة يى الكتا والمراجا والدوريات والويانات واللوا ل والقـوانين المن ـورع والمعمـوح وا

 الجامعة .
 

 مجتمع الدراسة :
واعتواريـا  م سسات التعلي  العالى حم ُاا ت جامعة دنقال كعينة دااح مجت  الدراسـةيتمنح مجتما الدراسة يى  

عضاء يي ة التدريس إاتيار اواحدع من الجامعات الااضعة تحت مظلة ودارع التعلي  العالى والدراسة العلمى حيل سيت  
دالء ووجمــة عتوــاري  ومناوــة عينــة دااــح مجتمـا الدراســة و لــل لــإلامعــة  وى الصــلة وموضــوع الدراسـة ووالمـوظاين والجا

 نظري  حوح ي ا الموضوع.
 حدود الدراسة :

   تتمنح حدود الدراسة يى اآلتى 
   جامعة دنقال. الحدود المكانية/ 1
  .5771  وحتى عا  5773  الاترع من عا   الحدود الزمانية/ 5

  دراسة :هيكل ال
  الى  الادمة ايداف الدراسة يقد ت  تقسيمم

 / الدراسات الساوقة.1
 اال ار النظرى للدراسة. / 5
 / الدراسة الميدانية.3

 : الدراسات السابقة :أوالا 

 ستعراض وعض الدراسات  ات الصلة وموضوع الدراسة على النحو االتم إلادمة اغراض الدراسة ت  
  م(1821) عاطف محمد عواد العوام،/1
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طــار مقتــرم للمحاســبة عــن المــوارد البشــرية لتحقيــق إ)  وعنــوان (م2885عااا م محمااد عااواد العااوام )جـاءت الدراســة  
عـداديا لمـ ا الدراســة وقـد تـ  توجيـه يــ ر إستقصــاء تـ  إجراء دراسـة ميدانيــة مـن اـالح قا مـة ا( و لـل وـمثــلسـتغالل األاإل

جمــاد المركـدى للمحاســوات ووعــض مكاتــا المحاســوة والمراجعــة الااصــة القا مـة الــى وعــض المحاســوين العــاملين يــى ال
 ومصلحة الضرا ا و ركات الق اع العا  يى جممورية مصر العروية .

ى ييما يتعلق وتقيي  الموارد الو رية  انه ل  يستقر الر اساسية ن الم كلة األاييه  توضحا عرضال  دراسةال تقدم
مـر الـ ى دعـا الواحـل الـى تقـدي  نمـو   يقـو    يت  التقيـي  مـن اـالح االنتاجيـة األاساس التكلاة التارياية ايح يت  عح 

 على النظر الى التقيي  من االح االنتاجية .
 تمثلت فروض الدراسة فى االتى :

يميتمــا اع وـح انمــا تاــوق يــى أو علــى مســتوى المن ــايميــة كويـرع ســواء علــى مســتوى الدولـة ان المـوارد الو ــرية لمــا إ/ 1
 وارد المادية .الم
و ارتااع الكااءع االنتاجية للعنصر الو رى م  ر يـدح علـى االسـتاادع مـن المـوارد الو ـرية المتاحـة وتقليـح الضـياع إ/ 5

 الاقد منما .
 جور والريايية على مستوى الدولة .رتااع مستوى األانتاجيتما ووالتالى الى ديادع ايتما  والموارد الو رية ي دى / اس3
من غيريا على ريا الكااءع االنتاجية للعنصر  كنر حرصال ان تكون اح التى تعانى من قلة الموارد المادية يجا / الدو 1

 الو رى ال ى يتعامح ما ي ر الموارد .
 ستطالع راى هؤالء المحاسبين فيما يتعلق بالنقاط التالية :إلقد هدفت الدراسة الى 

 .لعرويةة عن الموارد الو رية يى جممورية مصر اسلوا المحاسواُ / تحديد مدى امكانية ت ويق 1
 سلوا المحاسوة عن الموارد الو رية .السس العملية لت ويق / تحديد األُ 5
 ي  األسواا التى ت دى الى اناااض انتاجية العاملين .ا/ تحديد 3
 هم النتائج التى توصلت اليها الدراسة :أ
تاـا  القـرار ولكـن سـاس الألتر ـيد القـرارات وصـاة عامـة التكاـى وحـديا كن المقاييس الكمية التى تـ  التوصـح اليمـا إ/ 1

تاـا  القــرار انير يـى أعالقـة العـاملين ووعضـم  قــد يكـون لمـا تـ واينـال عوامـح غيـر كميـة منـح عالقــة المن ـاع والعـاملين 
 الاعلى .
  اعلى اسـاس التكلاـة التاريايـة  ُيالحظ الواحل ان الدراسة الساوقة تتناوح كياية تقيي  الموارد الو رية  يح يت  

الجارية؟ و لل وغرض االسـتغالح االمنـح  حيـل يتاـق معـه الواحـل حـوح تقيـي  المـورد الو ـرى وياتلـف معـه يـى تناولـه 
للمعالجـة المحاسـوية االساسـية للمـوارد الو ـرية ويـى كيايـة اظماريـا وـالقوا   الماليـة ومامـدى تـانير  لـل علـى األداء و لـل 

 ى جامعة دنقال .والت ويق عل
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   , Monica Belcourt:   م(3001/ )3

 ( Measuring and Managing the HR Function a Guide for Boards) تناولـت الدراسـة 
ــالت ويق علـــى عينــة مـــن منظمـــات األ عمــاح الت وعيـــة  حيـــل تمنلــت م ـــكلة الدراســـة يــى ان ينـــال القليـــح مـــن و لــل وـ

عمــاح المنظمـة  حيـل قــدمت ا ـ ة ادارع المــوارد الو ـرية رغـ  ايميتمــا علـى نتـا ج المنظمـات التـى تقـو  وقيــاس تـانير ان
( يمكــن اسـتادامه مــن قوـح االدارع العليــا لقيـاس يعاليــة ادارع المــوارد The 5c Model لقـت عليــه )ا الواحنـة نمو جــال 

   (Monica Belcourt. 2001 ) .الو رية يى امسة مجاالت اساسية ويى 
 ( اى قياس مدى التدا  الموارد الو رية وقواعد وقوانين التوظف .Complianceمجاح االلتدا  ) -
 ( .Client Satistaction واع مت لوات العمالء )امجاح  -
 ( .Culture managementدارع النقاية التنظيمية )امجاح  -
 ( .Cost Controlمجاح رقاوة ادارع الموارد الو رية والعاملين ) -
 ( .Cotributionتحقيق مستوى األداء ونتا ج االعماح )مجاح مقدار المسايمة يى  -
 هم النتائج التى توصلت اليها الدراسة :أمن 

 قياس ان  ة الموارد الو رية ت نر على نتيجة اعماح المنظمة . -
ُيالحـظ الواحـل ان الدراسـة الســاوقة تقـو  ودراسـة قيـاس تــانير ان ـ ة ادارع المـوارد الو ـرية وــالت ويق علـى عينـة مــن 

  نظمات االعماح الت وعية حيل ياتلف الواحل ما الدراسة حوح الموضوع والجمة محح الدراسة .م
 ثانياا: اإل ار النظرى للدراسة:

 ظهور محاسبة الموارد البشرية : أسباب
مـدارس علـ   ىحـدات وو ـكح متـوادى نتيجـة لت ـور أا ا نظرنا الى المحاسوة عن المـوارد الو ـرية نجـديا قـد ن ـ 

ن الو ـر يـى المن ـاع يـ  مـوارد تنظيميـة  ات قيمـة  األيـراد والتـى تسـمى " مدرسـة المـوارد الو ـرية " والتـى تاتـرض دارع اا
ــا نالحـــظ ان الوـــاحنين النظـــريين يـــى ادارع األيـــراد منـــح ن تـــدار علـــى يـــ ا األاووالتــالى يجـــا  ودي ورن " ا"  ســـاس. كمـ

عتوـاري  مـوارد تنظيميـة  ات قيمـة ولقـد  كـر ليكـرت اا ما الو ـر ووالواحنين يى سيكلوجية التنظي  منح " ليكرت " تعاملو 
" تتحدد كااءع اى وجه من اوجه ن ا     م(2881 اريك فالمهولز ) ." التنظي  الو رى  ادارته وقيمته "  يى كتاوه وال ى وعنوان

  .المن اع نتيجة للكااءع والدايعية والاعالية للتنظي  الو رى لم ا الن ا  "

حامد  ) وعض األسواا التى ساعدت على ظمور محاسوة الموارد الو رية ي ر األسواا تمنلت يى االتـى  ينالل  

 .(م2885عبد المعطى شعبان 
 )ا( االيتما  والجوانا السلوكية لعل  المحاسوة وظمور مايسمى والمحاسوة االجتماعية.

 لعنصر الو رى.لصقح ممارع واورع ا مممة)ا( االيتما  والتدريا كاحد الجوانا ال
 ) ( ظمور مايسمى والممارات العالية .
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 مفهوم المحاسبة عن الموارد البشرية :
و  ريقــة معينـة لمــا نواوــت و ان مامـو  محاســوة المــوارد الو ـرية يــو " مامــو  يلسـام ولــيس عوــارع عـن نظريــة ا

جـح اة التـم تقـو  ومـا الم سسـة مـن موادئ معينة وانما يـو مامـو  يعنـم كـح العمليـات الحسـاوية الملموسـة وغيـر الملموسـ
نظــا  يـم الم سسـة مـن نظـا  المعلومـات االداري   وجـودعنظمــة المواالعتمـاد علـى كـح األ س مالمـا الاكـري ويـ ااتقيـي  ر 

 .(,R. Likert 2895) .ارى"نظا  مراقوة التسيير وماتلف االنظمة األُ المعلومات المحاسوى  
اـالح العمـح  جـور التـم تعنـى وحسـاا ماتلـف مسـتحقات العمـاح مـنألُ محاسوة الموارد الو رية يم " محاسوة ا

 .(م2881عباس مهدى الشيرازى ) و راتا العامح".اجرع اُ على تحديد مكونات 
مـداد الوحـدات اوقيـاس المـوارد الو ـرية  و  ( وأنمـا "عمليـة تحديـدA.A.Aمريكيـة)تعريمـا جمعيـة المحاسـوة األكمـا 

 م(.1821،على محمد عبد الوهاب  سعيد يس عامر).االدارية المعنية والمعلومات "

المحاسوة التم تمت  وقياس القيمة االقتصادية  ن محاسوة الموارد الو رية يم"امن الماايي  الساوقة يرى الواحل 
الكلم نريما على األداء االحساوية المتعلقة وتقيي  تكلاة واداء المورد الو ري و  العمليات فللموارد الو رية من االح ماتل

ن المقصـود والقيمـة االقتصـادية يـو " قيمـة المـورد االجـدير والـ كر و   للم سسة يم وس  وي ة االعماح التم تن   ييمـا "
سـتق اوه وكــح التكـاليف التـى تنصـا تجايـه للمحايظـة علـى قيمتـه المســتقولية االو ـرى وعـد ت ـويرر اضـاية الـى تكـاليف 

 م(.2886اإلنمائى )األمم المتحدة  برنامج األمم المتحدة ".

 همية محاسبة الموارد البشرية :أ
ــامكانيــات و قــح اسان يعمــح يـــى انســانى يســـت يا ن العنصـــر اسامــن المعلــو    ن مى ناســـه  لــ لل يـــن يونـــى وينم 

 يدايما ودون العنصر االنسانى .ا ان تحقق المن اع وممما عظمت امكانيتما المادية ال تست يا
اتاـــى ان يحــدل للمن ــاع ا ا ا ا تصـــورنا الوضــا الــ ى يمكـــن االنســانى للمن ــاع يميــة العنصـــر اايمكــن تحديــد  

يميــة العنصــر االنســانى اعتواريــا ت يـد وت كــد علــى مصـر االنســانى  لــ لل ينــال دال ــح عديـدع يمكــن اال ــارع اليمــا ونالع
 منلة  ن كر منما وعض األ  للمن اع

ن الماكـر والمناـ  اع  وااصـة يـى المجتمعـات المتقدمـة حيـل ى من ـاانواع األصوح يى اي  انسانى يو / العنصر اس1
 عماح االدارع.اى من اع ي  الو ر ال ين يتولون ايى 
  ي كـد يـ ا يعنـدما اسـتقاح 1519/ العنصر االنسانى له قيمة سـوقية  ومـا حـدل يـى الواليـات المتحـدع االمريكيـة عـا  5

نااضــت اوالعمــح لــدى  ــركة منايســة ويــى  ــركة "ييرت ــيلر" يقــد  قــوالتحا  و ــركة "موتــوروال" و ين نمانيـة مــن كوــار المــدير 
 11سـم  ال ـركة النانيـة ومولـغ رتاعـت القيمـة السـوقية ألامليـون دوالر و  11ولى وحـوالى سم  ال ركة األالقيمة السوقية أل

 ستقالة .عالن اور اساساعة من تاريخ  51مليون دوالر االح 
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حـدى اتمويـح " والوالدراسـات العليـا " قسـ    الوـال  51جريـت علـى عينـة مـن اُ وضـحت وعـض الدراسـات العلميـة التـى ا/ 3
يميـة اعلنـت عـن ان قرارات االستنمار المتعلقة و ـركتين ماتلاتـين كانـت يـى صـالل ال ـركة التـى االجامعات االمريكية 

 م(.1820)هشام حسبو، ما وه .مالعنصر االنسانى وايتما

ة العنصـر االنســانى وعـد  قيـا  المن ـات والمحاســوة عـن المـوارد الو ــرية ن تجايـح ايميـاممـا تقـد  يمكـن القــوح 
جح  لـل داد االيتمـا  ومحاسـوة المـوارد الو ـرية التـى تع ـى االدارع اتاا  قرارات غير سليمة ومن اي دى يى النماية الى 

 .منح للموارد المتاحة والموجودع ألتاا  قراراتما و ريقة ر يدع تحقق االستادا  اااتيار من وين الودا ح و يضح لالا ساسال ا
 م(.1821)عبدالرسول عبد الهادى عبد الرسول،

 :هداف محاسبة الموارد البشريةأ
و الى تحقيق كح ان تصمي  وتناي  نظا  اا  للمحاسوة عن الموارد الو رية يمدف إوصاة عامة يمكن القوح  

 .(م2885عا م محمد عواد العوام ) وعض االيداف االتية  
 : هدف القياس : والً أ

 ساسية مايلى  ايقصد و لل قياس نواحى معينة تتعلق والموارد الو رية وت مح وصاة  
 ستادا   رق علمية مناسوة قاولة للت ويق العملى .ا/ قياس قيمة الموارد الو رية العاملة والم روع و1
 دريا .عداد وتجميد الموارد الو رية منح تكاليف التعيين والتا/ قياس تكلاة 5
 ستادا  الموارد الو رية من مرتوات واجور وغير  لل .ا/ قياس تكلاة 3
 / قياس الكااءع االنتاجية لالصوح الو رية .1
 ستادا  األصوح الو رية .ا/ قياس روحية 2
 / قياس معدح العا د على االستنمار الو رى .9

 : هدف التقرير :ثانياً 
   االتىرية التقرير عن ويانات الموارد الو   ي مح 

 / تسجيح ويانات الموارد الو رية يى ماتلف الو اقات والسجالت المحاسوية .1
 ساليا المحاسوية المعروية لتلاي  الويانات .ستادا  األا/ تلاي  الويانات المتعلقة والموارد الو رية و5
 ليما يى القوا   المالية .ا/ عرض النتا ج التى يت  التوصح 3
 لى جانا القوا   المالية التقليدية .ااصة لعرض ويانات الموارد الو رية عداد قوا   اا/ 1
ارى اُ ى جمات او او المستنمرين ادارع الم روع اعلى رغوات  ال ضايية تتعلق والموارد الو رية وناءاى تقارير اعداد ا/ 2

 اارجية .
عـداد تقـارير كميـة عنمـا ا  و ظـايرع الغيـاا و اح وراق العمـارتااع معـدح إ/ دراسة الم اكح الااصة والموارد الو رية منح 9
.  
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 : هدف ترشيد القرارت :ثالثاً 
  اآلتىي  اغراض تر يد القرارات المتعلقة والموارد الو رية من ا 

اتيار الوديح المناسا و لل لتحقيق االستغالح استغالح الموارد الو رية ومساندع االدارع يى / دراسة الودا ح المتاحة س1
 لعنصر الو رى .منح لاأل
اــر آلـى اســتادا  المـوارد الو ـرية منـح القــرارات المتعلقـة والنقـح والترقيـة واالســتقالة ويكـ ا ا/ تر ـيد القـرارات الااصـة و5

 القرارات  ات الصلة .
ة لى القـوى العاملـاضاية عناصر جديدع ا/ تر يد القرارات الااصة واالستنمار يى الموارد الو رية ويى قرارات تتعلق و3

 التاوعة للمن اع .
سـاليا الرقاوـة علـى التكـاليف المتعـارف اسـتادا  المـوارد الو ـرية و لـل مـن اـالح ت ويـق ا/ يرض الرقاوة على تكلاـة 1

 سلوا المعايرع .اُ عليما منح 
 داء العاملين .ا/ تر يد قرارات تقيي  2
ع ــا م  صــورع واقعيــة عــن حقيقــة مـــوارد او  هســتنمار ييــو الــراغوين يــى اسا/ تر ــيد قــرارات المســتنمرين يــى الم ــروع 9

 الم روع وماييما الموارد الو رية من االح التقرير عن ي ر الموارد يى القوا   المالية .
دارع الم ـروع او تقيــي  الم ـروع كوحـدع واحــدع مـن جانـا جمــات اارجيـة و لـل وعــد  ا/ تر ـيد القـرارات المتعلقــة وتقيـي  9
عاا م محماد ) .ستارا  نسا ومعدالت تتعلق وويانات الموارد الو ريةاي ر النوع من التقيي  وو غااح الموارد الو رية االحا

 .(م2885عواد العوام 
 :التكييف المحاسبى لتكلفة الموارد البشرية وعالقته بكفاءة األداء

 تكلفة الموارد البشرية : 
جـح الحصـوح علـى مناعـة   والتـى تـ نر نمـا   "قيـاس للتضـحية وـالموارد مـن ااتعرف التكلاة وصورع عامة علـى 

 .والنقصان على الموجودات عند اكتساا المناعة والمستقوح" 
ن ا ارع الم الحصوح على المناعة "  حيل ما التعريف الحديل للتكلاة  "يمى مقدار التضحية والموارد دون اسا

ميت يـرادات سُـإ ا لـ  يقاولمـا إمـا امناعـة  جـح الحصـوح علـى االكلاة المستنا ع متى ما قاولما ايراد سـميت مصـاريف مـن 
 .(محمود على الجبالى  قصى السمارائى د.ت) كلاة والرغ  من عد  تحقيق مناعة. يضال االاسارع يى  إ ال اسارع  

 مفهوم تكلفة الموارد البشرية :
د وـه " تكلاـة المـوارد مما ُ كر يان مامو  تكلاة المـوارد الو ـرية نجـدر ُي ـتق مـن المامـو  العـا  للتكلاـة حيـل يقصـ 

 و استودالم  " . ااالقتصادية التى تتحملما المن اع يى سويح الحصوح على الو ر 
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تكلاة ال حيل ان  ان تكلاة الموارد الو رية  كغيريا من تكاليف األصوح االارى  تاضا لمامو  استناا  التكلاة 
تصـادية مسـتقولية  وتكلاـة مسـتنا ع حققـت اـدمات للمن ــاع لمن ـاع منــايا اقلن تحقـق ايتوقـا  صـوالل اُ غيـر مسـتنا ع تمنـح ال

 و غير موا رع .او تكون موا رع او تكلاة يرصة وديلة ان تكون التكلاة مديوعة اوتمنح مصرويات االح الاترع  ويمكن 

 .(م1112رضوان حلوة حنان )
 القياس المحاسبى لقيمة الموارد البشرية :

انمـا ونـد مـن ونـود الموجـودات  قـد ترتـا عليـه اسـتحدال العديـد مـن ال ـرق  ن النظر الى الموارد الو ـرية علـىإ 
 التى تستمدف قياس قيمة منايعما المستقولية وااليصا  و كح كمى يى الك ويات المالية .

مؤياد ) على ضوء  لل يان ال رق التى وصدد تقيي  األصوح الو رية تنقس  الـى مجمـوعتين علـى النحـو التـالى   

 م(.3003،الناصر نور  على الدوغجىالفضل  عبد 
 ساس التكلاة التارياية .ا/  ريقة التقيي  على 1
 ساس التكلاة االستودالية )تكلاة االحالح( .ا/  ريقة التقيي  على 5
 ساس تكلاة الارصة الوديلة .ا/  ريقة التقيي  على 3

 حاوح توضـيحما وو ـم مـن التاصـيح وكمـااليمية ي ر ال رق للقياس المحاسوى للموارد الو ـرية  ياننـا سـن نظرال  
 .م(2881 اريك فالمهولز ) يلى  

 ساس التكلفة التاريخية :أ: طريقة التقييم على  والً أ
صــلية للمــوارد صــح  حيــل تعــرف التكلاــة األصــلية للحصــوح علـى األتتمنـح التكلاــة التاريايــة يــى التكــاليف األ 

وي ا التعريف يو ناسه المامو  المتوا   يى سويح الحصوح على الو ر "الو رية وأنما " التضحية التى تتحملما المن اع 
يى تعريف تكلاة األصوح االارى. وعلى سويح المناح يان تكلاة المعدات واالالت يى التضحية التـى تتحملمـا المن ـاع 

  يى سويح الحصوح على ي ر الموارد .
الود من انه ساس التكلاة التارياية اح االنسانية على ن انصار محاسوة الموارد الو رية يرون عند تقيي  األصو إ 

 رسملة الناقات المتعلقة ووعض التكاليف والمتمنلة يى االتى 
 / تكلفة الحصول على البشر : 1

  معينال  الحصوح على من ي غح مركدال  ن تتحملما المن اع يى سويحات ير ي ر التكلاة الى التضحية التى يجا 
التكلاــة الموا ــرع لالســـتق اا  االاتيــار  التعيــين  والتوظيــف   وكــ لل مجموعــة معينــة مـــن ويــى ت ــتمح علــى كــح مــن 

 التكاليف غير الموا رع منح تكلاة الترقى والندا من دااح المن اع .
 ييما يلى نتناوح تلل التكاليف و م من التاصيح   

المكــون الر يســى لتكلاــة االســتق اا يــى يــى تكلاــة اجتــ اا اعضــاء جــدد محتملــين للمن ــاع  و  ســتقطاب :ا/ تكلفــة اإل
ــ ر  ــا المصـــاريف االداريـــة المتعلقـــة ومــ االعالنـــات واتعـــاا يي ـــات التاـــدي  والتوظيــــف وتكلاـــة الســـار واالنتقـــاالت  وايضــ
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سوق  كرر   يمية يجدر يصلما يى ونود مستقلة واالف مااارى  ات اُ ن تكون ينال عناصر تكاليف اعماح  ويمكن األ
 حج  و ويعة ونوعية المن اع والوظا ف ناسما .ويتوقف  لل على 

يــ  الم ــاكح التــى تواجــه المحاســوة عــن تكلاــة االســتق اا  يــو كيــف يمكــن معالجــة تكــاليف متعلقــة العـح مــن  
وـاأليراد الــ ين لـ  يــت  تعييـنم  والمن ــاع  ويمكـن حــح يــ ر الم ـكلة عــن  ريـق اعتوــار كـح يــ ر التكـاليف ااصــة وــاأليراد 

  اا  الل ين ت  تعيينم  .نه يمكن اعادع تحميح ي ر التكاليف كلما على األام  يق   ومعنى ال ين ت  تعيين
تتحمـح المن ـاع يـ ر التكلاـة يـى سـويح تحديـد مـن يجـا ان يمـنل الوظياـة  ويـى ت ـتمح علـى كايـة  ب/ تكلفـة االختيـار:

ر يسـية لمـ ر التكلاـة يـى تكلاـة " المقــاوالت " اتيـار  ولعــح المكونـات الالتكـاليف التـى تتحملمـا المن ـاع الجـراء عمليـة اس
  .و نصيا كح يرد من ي ر التكلاة يتوقف على المستوى التنظيمى للوظياة الم لوا  غلمااوتكلاة االاتوارات وحج  

و " التعيــين " يـى سـويح اداـاح يــرد جديـد يـى التنظــي  اتتحمـح المن ــاع تكلاـة التوظيـف  ج/ تكلفـة التوظيــف والتسـكين:
 رى للمن اع ووضعه يى الوظياة ال اغرع وت تمح ي ر التكلاة على تكلاة النقح واالنتقاح الى مقر العمح الجديـد ومـادااس

  اوه  لل من ناقات .
مـا تكلاــة التســكين يت ــتمح علــى العديـد مــن التكــاليف  ات ال ويعــة االداريــة والتـى تتحملمــا المن ــاع يــى ســويح ا 

يضـح معاملـة يـ ر التكـاليف و ـكح كلـى  لـل نـه مـن األمياتـه  ومـن الناحيـة العمليـة يوضا الارد ال ى ت  توظياه يـى وظ
ويحمح وما الارد ال ى ت  تعيينه  وياتلف حج  يـ ر  ى ت ا  كلما معال اساسى يو تعيين وتسكين الارد  ان لما يدف أل

 يين عليما .التكاليف من من اع الارى وحسا المستوى الوظياى التنظيمى للوظياة التى سيت  التع
 / تكاليف التاهيل والتدريب : 3

داء معين الى مستوى ان تحدل حتى يمكن نقح الارد من مستوى اتتمنح ي ر التكاليف يى التضحية التى يجا  
 .م(1115 الهادى آدم محمد ابراهيم ) تى  كنر ممارع وت مح ي ر التكاليف اآلا

 ا/ تكاليف تعريف الارد والمن اع .
 جوري  .اُ ديرين و ا/ مرتوات الم

  / تكاليف االنتقاح والمواد المستادمة .
 انناء العمح . يةوالداال يةك لل ت تمح تكاليف التاييح والتدريا على تكاليف الاارج 

  يمما  اُعدع  ن الستادا  مقياس التكلاة التارياية حدودال مما ُ كر يم   
 االقتصادية لالصح الو رى .تت اوق التكلاة التارياية والضرورع ما القيمة  ا/ ال
يـة عالقـة ارتوـا  وديـادع او ا" غير موضـوعى " وال يظمـر  و ا ااء له قد يكون  اتيال اصح ى ديادع يى قيمة األان إا/ 

 اناااض االنتاجية لالصوح الو رية .
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وتكلاة التعل  تاتلف  ن تكلاة الحصوح على الو را / ال ت دى  ريقة التكلاة التارياية الى قي  قاولة للمقارنة  وسوا 
 .(م1112رضوان حلوة حنان ) من يرد الى يرد دااح المن اع الواحدع .

 ساس التكلفة االستبدالية )تكلفة االحالل( : أ: طريقة التقييم على ثانياً 
حالية من موارديا ال ستوداح يى " تقدير التكلاة التى ستتحملما المن اع الحالح موارد و رية جديدع ودالل تكلاة اس 

. " 
 ستوداح الى نوعين كاالتى   يمكن تقسي  تكلاة اسعلى ضوء  لل  

 
 
 
 ستبدال الوظيفى :/ تكلفة اإل1

ــويح إ  ــاع يــى سـ ــالموارد االقتصــادية التـــى ســتتحملما المن ـ ــتوداح الــوظياى يـــى " التضــحية وـ حـــالح إن تكلاــة االسـ
على القيا  وناس المما  وتقدي  ناس  ديح قادرال  ا  محح  ا  اار ي غح وظياة معينة يى التنظي  وحيل يكون الو

 الادمات الالدمة لم ر الوظياة " . 
 .م(2881 اريك فالمهولز ) الوظياى االتى   ستوداحتتضمن تكلاة اال 

 ا/ تكلاة الحصوح . 
 ييح والتدريا .أا/ تكاليف الت

 و االناصاح .ا / تكلاة ترل العمح 
تى تتحملما المن اع حينما يقو  يرد معين و غح وظياة معينة وترل العمح الى تكلاة ترل الادمة يى " التكلاة ال 

ن ت ـتمح علــى اسـوا سـواء واالسـتقالة  او الويـاع او االصـاوة التـى تقعـدر عـن العمــح ومـا الـى  لـل  ويـ ر التكلاـة يمكـن 
 ارى غير موا رع " . اُ عناصر موا رع و 

 / تكلفة االستبدال الشخصى : 3
توداح ال اصــى يــى " تقــدير التكلاــة )تكلاـــة الحصــوح يقــ ( التــى ســتتحملما المن ــاع يــى ســـويح ن تكلاــة االســإ 

 على تقدي  مجموعة الادمات التى يقدمما ال ا  الحالى " .  احالح  ا  محح اار يكون قادرال 
 ىصـح  ومعنــلألعـن القيمـة االقتصـادية  جيـدال  نمـا تمنـح وـديالل اساسـية ل ريقـة تكلاـة االسـتوداح يـى ن الميـدع األإ 

رقا  النما ية تمدف من حيل نما تراعى ووصورع جويرية اعتوارات السوق عند تحديد ارقامما النما ية . ان منح تلل األا
 تكون معادلة لمامو  القيمة االقتصادية لل ا  والنسوة للمنظمة . وأن الجوير 

  يمما  اعدع  ستادا  تكلاة االستوداح حدودال ن سإ 
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 على من تكلاة االستوداح الماصصة .ا  معين والنسوة للمن اع قد تكون / ان قيمة  ا1
 صح و رى معين تكلاة استوداح معادلة ./ قد التتوير أل5
قـح موضـوعية مـن ال ريقـة السـاوقة وسـوا اعتماديــا ودرجـة كويـرع علـى التقـدير ال اصـى والتامـين يـى تحديــد ا/ تعـد 3

  سعار استودالما .اوجود سوق متاص  للموارد الو رية يحدد لعد   قيمة الموارد الو رية  و لل نظرال 
 ساس تكلفة الفرصة البديلة : أ: طريقة التقييم على  ثالثاً           
مه تعـرف تكلاــة الارصــة الوديلــة للمــورد الو ــرى وأنمــا " قيمــة يــ ا المــورد يــى االســتادا  الوــديح المتــا  الســتادا  
 .(م1112رضوان حلوة حنان )."

سـاس ماتصــح اليـه قيمتمــا يـى المــداد العلنـى الــ ى اا يـ ر ال ريقــة يـت  تحديــد قيمـة المــوارد الو ـرية علــى وموجـ 
ن قيمتمـا تحـدد وــالنمن اى اقسـا  يـى المن ـاع للحصـوح علـى المـوظاين  وى الاوـرع والكاـاءع النـادرع  جـرى وـين مـدراء األيُ 

اــر يـــى آالحصــوح علــى موظــف معــين يعمــح يــى قســ  الــ ى يكــون المــدير يــى قســ  معــين علــى اســتعداد لديعــه مقاوـــح 
حسا  نادرال  يكون الموظف عنصرال    والنادرال  عتور عنصرال اُ يكون للموظف قيمة اقتصادية اال ا ا  المن اع  وعلى  لل ال

 ال وتوير ال ر ين التاليين إي ا المامو  
وعد انتماء عالقتما التنظيمية والقس  التاوا  الّ إيكون وامكان القس  الجديد الحصوح على ادمات الموارد الو رية اال / 1

 له يى  لل الوقت .
 يكون واالمكان الحصوح على الموارد الو رية النادرع من اار  المن اع .اال / 5

تكون قيمة  لل الموظف ومامو  تكلاة الارصة الوديلة مسـاوية للصـار   اعالرى من ال ر ين ايى حالة غياا  
 .نادرال  نصرال نه عند   ال يعد عأل

يــ  مــا تحققــه يــ ر ال ريقــة مــن مدايــا  يـى ضــمان نجــا  عمليــة تاصــي  المــوارد الو ــرية والمن ــاع وــين امـن  
نـه يعـاا عليمــا وكونمـا تمـت  وـالموارد  ات الكاايـة الااصــة وتممـح قيمـة األيـراد العـاديين الــ ين ا الّ إاسـتاداماتما المنلـى  

نما ال تحدد قيمة لجميا العاملين يى اى ايعرف والمساومة التنايسية   وح ومايمكن الحصوح عليم  وسمولة وودون الدا
المن اع االمر ال ى يجعح االعتماد عليما يى تقيي  الموارد الو رية يتـرل انـار سـي ة يـى ناسـية العـاملين الـ ين لـ  يـدالوا 

ى يى التقيي  وما يترتا عليه من رجوع المنايسة  ووالتالى ي نر يى انتاجيتم   يضال على استناديا على الراى ال اص
 م(.3003،مؤيد الفضل  عبد الناصر نور  على الدوغجى) الارد الى سوق العويد .

 
 :كفاءة األداءوأهداف قياس مفهوم 

عمليــة  و " الكاـاءع " وعـد مصـ لل التقـوي  وومـا انانـه قـد تـ  اسـتادا  مصـ لل الكاايـة اممـا سـوق يـرى الواحـل 
 عنما كااءع يالواحل يتناوح يى ي ا الموحل مامور كااءع األداء والعوامح الم نرع على قياس األداء. تقوي  األداء ينتج
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 : مفهوم الكفاءة:والً أ
ــيال ا تعتوـــر الكاـــاءع معيـــارال   ــاللحكـــ  علـــى  ساسـ ــة آداء كــــح المن ـ ــايير النانويـــة منـــح المالءمــ ت وجانـــا وعـــض المعـ
 والاعالية.
ــتُ  ــة اع ـ ــا " تكلاــ ــاءع وأنمــ ــدمال رف الكاــ ــددع    مقــ ــتادمة لولـــوغ االيــــداف المحــ  Banker, B., and)".  لمــــوارد المســ

Callen,1986.) 
ــة  ا يُ مـــك ــا  ووـــين المـــوارد االنتاجيــ ــين حجـــ  االنتــ ــاءع " العالقـــة وــ ــوة المارجــــات اُ و وعوـــارع اقصـــد والكاــ اــــرى نسـ
ن  تعتور العالقة وين حج  االنتا  ووين و الموارد االنتاجية( ومن او االنتا ( الى المداالت )االستادامات ا)المنتجات 

 .(م2888عبد الحى مرعى ) .جيةمن مقاييس الكااءع االنتا الموارد االنتاجية مقياسال 
 
 

 على ضوء  لل التعوير الرياضى للكااءع االنتاجية يكون على النحو التالى 
 المارجاتالكااءع االنتاجية = 
 المداالت                         

 ل لل ترتاا الكااءع االنتاجية يى حاالت نالل يى    توعال 
 / ا ا دادت المارجات ما نوات المداالت .1
 / ا ا ظلت المارجات ناوتة ما اناااض المداالت .5
 / ا ا  ادت المارجات ما اناااض المداالت .3

قياس عن  ريق تحديد التالى يتحدد ي ا الموو  تنااض الكااءع االنتاجية يى الحاالت العكسيةعلى ضوء  لل 
 .(م2881محمد سعيد حنفى الشناوى )كح من الوس  والمقا . 

 هداف قياس األداء : أهمية و أ
ل لل ال ود من التعرف عماح و األاسواء كانت يم ق اع الادمات  –ي وحدع اقتصادية انحتا  لقياس دا مال ما 

 على ايمية وايداف قياس األداء 
 أواًل: أهمية قياس األداء:

 تنحصر ايمية قياس األداء يى اآلتى  
/ توجيـه ا ـراف االدارع العليـا الـى مراكـد المسـ ولية ممـا يحقـق ديـادع انتاجيـة الوحـدع والـ ي يـم يـم حاجـة قصـوى اليـه 1

 كنر .امما يترتا عليه تحقيق انتاجية 
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اعم ال ي يمر وه المجتما   و لل / تكييف التنظي  الو ري يم المستقوح ليتواء  ما الوي ة االقتصادية والمناخ االجتم5
و غير او الماسدع ا  والعناصر السلوية  اوراد العناصر الن  ة التم تستحق الترقية عن جدارع والتم يجا االحتااظ وممو

 المنتجة التم يستلد  االستغناء عنما .
داء الوظياـة التـم يتــولى ايــة / المسـاعدع علـى وجـود نــوع مـن االقتنـاع الـوظيام الموا ــر عـن  ريـق ادرال العامـح لكيا3

 . ممامما مقدمال 
 ساس الواقعم ال ي يساعد على ايجاد نظا  يعاح وسلي  للحوايد./ يدودنا والمدف واأل1
منيار محماود ) توجيه جمود رجاح التناي  الى حد كويـر لمظـاير األداء الناجحـة التـم يرغوـون يـم قياسـما والحكـ  عليمـا ./ 2

 .(م2885صالح 
 
 
 

 أهداف قياس األداء:ثانيًا: 
 تتمنح ايداف قياس األداء يى اآلتى  

/ تساعد م  رات األداء على تدويد المستويات االدارية الماتلاة والوسـا ح التـم تكاـح قيـاس وتا ـي  األداء المتعلـق 1
 ن قراراتما يمكن ارتكاديا على حقا ق موضوعية وليس على تامينات  اصية .اودا رع ن ا ما   وعليه نجد 

ــا / تســاعد م  ــرات تقيــي  األداء المســـتويات االداريــة الماتلاــة علـــى اكت ــاف االنحرايــات التـــم يقتضــم األ5 مــر تحليلمـ
عليـه نجـد  ال مكـن  لـل  وونـاءاجـراءات العالجيـة كلمـا يضاحما حتى يمكن اتاا  اسإما   والعمح على اسواوللوقوف على 

الستنناء و لل وتركيد جموديا على المواقف ال ا ع الملاتة للنظر التم االدارع وا ان م  رات تقيي  األداء عن  ريق مودا
 تار  عن ن اق الرقاوة.

ســس ســليمة   ومناوــة نــوع مـن الحــوايد التــم ت ــح  يمــ  التنظــي  اُ / تعتوـر م  ــرات تقيــي  األداء ا ا مــا ارتكــدت علـى 3
ن عمليـة التقيـي  ســوف اموــدع   ويـ ا يرجـا الــى الو ـري والوحـدع االقتصــادية علـى تاجيـر  اقاتــه الاالقـة نحـو األداء ال

 تتولور يم تقيي  موضوعم وليس يم تقدير  اصم .
 االدارية .ةلي و / تحدد عملية تقيي  األداء المدى ال ي يتحقق عندر المس1
ــي  واأل2 ــار / تدودنـــا م  ـــرات التقيـ ــت  ومقتضـ ــدع إســـاس الــــ ي يـ ــين الق اعـــات الماتلاـــة يـــم ا ـــار الوحــ جـــراء مقارنـــات وــ

 االقتصادية من ناحية   والوحدات النوعية يم ا ار الم سسات العامة من ناحية اارى . 
 :الدراسة الميدانيةثالثاا:

 نشأة وتطور جامعة دنقال: 
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ــالم  ــمد العــا   ــا 0110يــم ا ــار نــورع التعلــي  العـ   ايتتــا  جامعــة وادي النيـــح والواليــة ال ــمالية الســاوقة ومقريـ
لواليـة   ومـن وعـد  لـل ومـا الحـدل الكويـر لت ويـق الحكـ  الايـدرالم ان تـ  تقسـي  تلـل الواليـة مدينة الدامر عاصمة تلل ا

إلى واليتين يما نمر النيـح وال ـمالية   وغيريـا ايضـال تقـرر تقسـي  كليـات جامعـة وادي النيـح   وقيـا  جـامعتين تضـ  كـح 
 واحدع منما الكليات التم تستو ن الوالية الجديدع .

  والكليــات النالنـة القا مــة آنـ ال والتــم اصـوحت دااــح  0111 –  0113دنقـال يــم العـا   لقـد ن ـأت جامعــة
الواليـة ال ــمالية الجديــدع  ويــم كليــة العلــو  الدراعيــة وـدنقال وكليــة االنــار والتــرال وكريمــة وكليــة علــو  االرض والتعــدين 

استراحات وان كان قد ت  التصديق لكح كليـة ووادي حلاا  وقد كانت ي ر الكليات يم موأن ي م قتة عوارع عن مدارس و 
ومسـاحات واسـعة مـن األرض يـم تلـل المواقــا كمقـر دا ـ  لمـا  ومـن ايـ  تلــل المسـاحات مـا تـ  تاصيصـما لكليـة العلــو  
الدراعيـة تلــل المســاحة ال اســعة التــم تولــغ مســاحتما قراوــة االلــف يـدان يــم موقــا متميــد علــى  ــا م النيــح يــم مدينــة 

تقا والضاة ال رقية لمدينة )دنقال(  ووعد قيا  الجامعة ُاعيد تا ي ما لتكون المدينـة الجامعيـة واسـتيعاا  )السلي ( التم
 كليات ومراكد علمية ووحنية اارى وجانا كلية العلو  الدراعية المصدق لما اصالل كح ي ر المساحة . 

 أهداف جامعة دنقال:

مجتمــا مـن المجتمعـات   يمـم تمنـح اسنسـانية والحقيقــة إن الجامعـات يـم م سسـات  ات ايميـة والغـة يـم اي 
وتقوح ايكار االارين . كما انما تمنح سير ونم الو ر قـدمال نحـو تحقيـق ايـداف اسـمى  وا ا ايلحـت الجامعـات يـم اداء 

 دوريا على الوجه األمنح  يسينعكس  لل ايرال ووركة على المجتما .
  معة دنقال يم االتم  إ ال من االح ي ا المن لق تتمنح ايداف جا

 / تأكيد يوية األُمة وتأصيح المنايج التم تقريا الجامعة وت وقما .0
 / إجراء الوحول العلمية والت ويقية المرتو ة وحاجات المجتما الماتلاة يم سويح ادمته واالرتقاء وه .2
   وتنمية السودان عامة ./ االيتما  وعلو  الوي ة الصحراوية وال ا واألرض والصناعة يم ا ار االيتما3
/ االيتمــا  والوي ــة الســودانية ووي ــة الواليـــة ال ــمالية ااصــة وتأييــح الكــوادر القـــادرع علــى ترقيتمــا وحــح قضــايا الواليـــة 1

 المتعلقة والوي ة الصحراوية وال ا واالرض والصناعة والنقاية والترال يم ا ار االيتما  وتنمية السودان عامة .
مـوا ن الرياــم وـتام  م ـاكله واالعتـراف ومعريتــه واورتـه والعمـح معـه علــى ت ـوير وي تـه ويـق حاجتــه / التااعـح مـا ال2

 وقيمه .
 لتحقيق تلل األيداف الجامعة تعمح على تحقيق امرين على النحو التالم  

 / تحصيح العل  وتدريسه ون رر للوالد والعواد  0
ــالم علـــى تعمــح الجامعـــة يـــم ا ـــار السياســـة العامـــة للدولـــة والوـــ ــي  العـ رامج التـــم يصـــاما المجلـــس القـــومم للتعلـ

ــال  ــال وعلميــ تحصـــيح العلـــ  وتدريســـه وت ـــوير منايجـــه ون ـــرر و لـــل وغــــرض ادمـــة الـــوالد وتنميـــة موارديـــا ونمضـــتما يكريـ
  واقتصاديال واجتماعيال ونقاييال ما عد  االاالح وعمو  ما تقد   كما تعمح الجامعة على تحقيق االغراض االتية ويم 
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ا/ إوتكار التقنية وتوظياما لادمة المجتما السودانم والتعاون ما الجامعات وم سسـات التعلـي  العـالم والوحـول العلميـة 
 االارى والوالد .

 ا/ االيتما  وقضايا التنمية الو رية والاكر والقي  الدينية .
  / إعداد ال الا ومنحم  إجاداتم  العلمية .

لوالد والعواد والوالية وصاة ااصة وتوظيف  لل علميال واقتصاديال واجتماعيال ونقاييال يم ا ار / االيتما  وتنمية موارد ا2
 الا   القومية والمحلية وااليتما  وما   

ويقــال لــ لل يتمتـــا اعضــاء يي ـــة التــدريس ومســـاعدوي  وال ــالا والجامعــة وحريـــة الاكــر والدراســـة العلمــم وعـــد  
ــت ــاد وي ــة مناســوة للالــق واالوـــداع تحــت رعايــة الســيد ر ـــيس التمييــد يــم ا ــار القــانون والدسـ ور  األمــر الــ ي يمكــن ايجـ

 .(م1119دليل جامعة دنقال ) الجممورية .
والنظر إلى تلل األيداف والغايات التم تسعى جامعة دنقال لتحقيقما نجديا متما ية ما ايداف وغايات التعلي  

لنمضة الوالية ولكن يلدمما تواير االمكانيات وتضاير الجمود دااح  العالم ويم وال ل را عة و موحة ويمكن ان ت  ر
الوي ة الجامعية من اعضاء يي ة تدريس واداريين وموظاين واالضاية إلى تضاير الجمـود الاارجيـة سـواء كانـت رسـمية 

 او  عوية . 
 هيكل جامعة دنقال :

 الداري لجامعة دنقال والتم تتمنح يم االتم ت تمح جامعة دنقال على العديد من األجمدع التم ت كح الميكح ا
 

 مجلس جامعة دنقال :
 للجامعة مجلس م لف من اروعين عضوال  وواحد وع رين منم  من اار 

الجامعـة  مـن ويـنم  ر ــيس مجلـس الجامعـة  وال وــد ان يكـون مـن  وي الكاـاءع واالاتصــا  وااليتمـا  وـالتعلي  والقضــايا 
 دااح الجامعة منم  مدير الجامعة و لل ويق اآلتى   الو نية  وتسعة ع ر عضوال من 

 / ين أ مجلس يسمى ) مجلس الجامعة ( وي كح على الوجه التالم  0
 ا/ ر يس المجلس .

 ا/ االعضاء وحك  مناصوم  وي   
 اوالل   المدير.

 نانيال   نا ا المدير.
 نالنال   الوكيح ويكون مقررال للمجلس.

 راوعال  عميد   ون ال الا.
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 اامسال   امين ال  ون العلمية.
 سادسال   امين المكتوة.

  / اعضاء يت  ااتياري  من دااح الجامعة وي   
 اوالل   نالنة من العاملين اننين منم  من غير اعضاء يي ة التدريس.

 نانيال   عضوان ياتاريما اتحاد ال الا احديما ر يس االتحاد.
 ألسات ع  نالنة منم  عمداء الكليات.نالنال   نمانية اعضاء ياتاري  مجلس ا

 د/ اعضاء من اار  الجامعة وي  
واحد وع رون عضوال   من  وى االاتصا  والكاـاءع وااليتمـا  وـالتعلي  العـالم والقضـايا الو نيـة   مـن اـار  الجامعـة 

 يعينم  راعم الجامعة ) ر يس الجممورية ( وناء على توصية و لل من الودير .
 مجلس اروا سنوات من تاريخ ت كيله ./ تكون مدع ال2
 .(م2886قانون جامعة دنقال ) تحدد اللوا ل حاالت الو مقاعد اعضاء المجلس وكياية محء تلل المقاعد ./ 3

 إجراءات وتحليل بيانات الدراسة:
 أواًل: إجراءات الدراسة الميدانية:

 مجتمع الدراسة:
والســودان حيــل ركـد الواحــل وأاــ  عينـة مــن يــ ا المجتمــا تمنـح مجتمــا الدراســة يـى م سســات التعلــي  العـالى  

 متمنلة يى جامعة دنقال ومعتواريا واحدع من الجامعات دااح ي ا المجتما. 
 عينة الدراسة:

متراميـة األ ـراف حيـل تمتــد والال مركديـة الــ تمنلـت عينـة الدراسـة يـى جامعــة دنقـال ويـى مـن الجامعـات 
 .(م2888موقع جامعة دنقال ) مالية.كلياتما يى جميا انحاء الوالية ال 

نظرال ِلكور عينـة ماـردات مجتمـا جامعـة دنقـال يقـد تـ  حصـر ي ـات مجتمـا الدراسـة الـ ى سياضـا للدراسـة  مـا 
مراعاع ان يت  الحصر دون المساس والاصا   الر يسية المميدع لم ا المجتما  حيل تمنلوا يى اعضاء يي ة التدريس 

 ( ماردع  حيل يمنلون اي  الموارد الو رية والجامعة.111ة دنقال والوالغ عددي  )والموظاين العاملين وجامع
   وجامعة دنقال على النحو التالىحسا الموقا االداري  نةت  ااتيار العيعلى ضوء  لل 

 محاسا. /1
 / مراجا داالى.2
 / موظف   ون عاملين.3
 / اكاديمى.4
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 / ادارى.5
 / اكاديمى ادارى.6

 يانات:أدوات جمع الب
  أواًل: اإلستبيان:

تــ  ااتوــار صـــدق االســتوانة و لـــل عــن  ريـــق عرضــما علـــى عــدد مـــن اصــحاا  وى االاتصـــا  يــى مجـــاح  
و لل للك ف عما يكون يى تصمي  االستوانة من قصـور او اا ـاء علميـة  او منمجيـة تـ نر  والمنمجية للعلميةالدراسة 

 يى موضوعية االستقصاء وصدق محتوار وونا ه.
 114ة   تـ  اسـتال  عــدد اناسـتو 121تحكـي  االسـتوانة واجـراء التعـديالت المقترحـة قــا  الواحـل وتوديـا عـدد  وعـد

 غراض الدراسة.يرى الواحل انما كايية ومناسوة ألو  من عينة الدراسة  %95 نسوة نساة ويى تمنح
 
 

 الطرق المستخدمة في تحليل البيانات :

ال ـرق ( واسـتادا  SPSSنـامج الحدمـة االحصـا ية للعلـو  االجتماعيـة )ت  تحليح ويانات الدراسة عـن  ريـق ور 
  التالية.

 ثانيًا: تحليل بيانات الدراسة:
 )هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين وجود نظام لمحاسبة الموارد البشرية وكفاءة األداء بالجامعة( . الفرضية:

 (1)جدول رقم :            (Cross tabs) :عالقات الفرضية



 

82 

 

 العالقة الرقم
 
 

درجـــــــــــة 
 الحرية

مســـــــــــتوى  مربع كاى
 المعنوية

 النتيجة

تتونـــى الجامعــــة اســــتادا  نظــــا  لمحاســــوة المــــوارد الو ــــرية  تعمــــح  1
 جامعة دنقال على االستغالح االمنح لموارديا الو رية المتاحة

 توجد عالقة معنوية 001. 41.033 19

وارد الو ــــرية  يلتـــــد  تتونــــى الجامعــــة اســــتادا  نظـــــا  لمحاســــوة المــــ 5
 المورد الو رى وتناي  القوانين والقرارات واللوا ل االدارية والجامعة

 ال توجد عالقة معنوية 206. 20.312 19

تتونـــى الجامعـــة اســـتادا  نظـــا  لمحاســـوة المـــوارد الو ـــرية  االلتـــدا   3
 والويانات المالية يق  ال يحقق التوادن يى األداء والجامعة

 توجد عالقة معنوية 019. 29.765 19

تتونى الجامعة استادا  نظـا  لمحاسـوة المـوارد الو ـرية  يـت  متاوعـة  1
 العاملين وتقويمم  واساليا موضوعية سليمة

 توجد عالقة معنوية 001. 39.458 19

تتونى الجامعة استادا  نظـا  لمحاسـوة المـوارد الو ـرية  يـت  متاوعـة  2
 امعةاألداء وقياسه وصورع سليمة والج

 توجد عالقة معنوية 000. 53.766 19

تتونـى الجامعـة اسـتادا  نظـا  لمحاســوة المـوارد الو ـرية  يـت  تحديــد  9
 اسواا واماكن انحرايات األداء والجامعة

 

 التوجد عالقة معنوية 006. 33.476 19

تتونـــــى الجامعـــــة اســـــتادا  نظــــــا  لمحاســـــوة المـــــوارد الو ـــــرية  يــــــت   9
 عالجية لمعالجة ي ر االنحراياتااتيار انسا ال رق ال

 توجد عالقة معنوية 000. 50.237 19

تتونـــى الجامعـــة اســــتادا  نظـــا  لمحاســـوة المــــوارد الو ـــرية  ينالــــل  1
 استغالح جيد للموارد المالية المتاحة للجامعة

 توجد عالقة معنوية 000. 62.036 19

يـت  تر ــيد تتونـى الجامعـة اسـتادا  نظـا  لمحاسـوة المـوارد الو ـرية   5
 الناقات وتنمية االيرادات وجامعة دنقال

 

 توجد عالقة معنوية 000. 51.498 19

تتونـى الجامعـة اســتادا  نظـا  لمحاسـوة المــوارد الو ـرية  يـت  قيــاس  17
 معدح العا د على االستنمار الو رى والجامعة

 توجد عالقة معنوية 000. 102.056 19

حاسـوة المـوارد الو ـرية  يـت  يــرض تتونـى الجامعـة اسـتادا  نظـا  لم 11
 الرقاوة على تكلاة تدريا الموارد الو رية والجامعة

 توجد عالقة معنوية 001. 38.487 19

 م .3010المصدر: اعداد الباحث من بيانات االستبانة، 
 حصـاء الوصـام وجـود م  ـرات وـين يـ ر( يستنتج الواحل من ما تضـمنه يـ ا اس1) من ويانات الجدوح والرق 

 .حصا ية متمنلة يى درجة الحرية  قيمة مروا كاى وقيمة مستوى المعنوية إعنما قي   تالعالقات والتى نتج
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يمى ( 7.72) منلما اكور  قيمة مستوي المعنوية( من إجمالى العالقات %19وأن نسوة )عليه يستنتج الواحل 
يـى ناـس الوقـت نجـد ان   و غيـر الصـحيلدراسـة يرض العد   و والتالم يكون الارض الوديح ويو يـرض التقوح  والتالى
تــريض يــرض العــد  ووالتــالى يكــون ( 7.72) مــنلمــا اقــح  قيمــة مســتوي المعنويــة ( مــن إجمــالى العالقــات%13نسـوة )

 الارض الوديح ويو يرض الدراسة الصحيل .

قـة ذات داللـة هنالـك عال "ن امن االح نتا ج العالقـات السـاوقة يـرى الواحـل وـأن  الارضـية التـم تـن  علـم 
" صـحيحة ويمكـن تعميممـا علـى مجتمـا  احصائية بين وجود نظام لمحاسبة الموارد البشـرية وكفـاءة األداء بالجامعـة

 الدراسة.
 :النتائج والتوصيات

الى التعرف على دور المحاسوة عن تكلاة الموارد الو رية يى ريا كااءع األداء يى م سسات  ورقةيديت ي ر ال 
يى السودان  و لل والت ويق على جامعة دنقال ولتحقيق ي ا الغرض ت  إعداد استوانة ومن االح عرض  التعلي  العالى

 اآلتية  والتوصيات ت  التوصح إلى النتا ج الورقةوتحليح ويانات 
 أواًل:النتائج:

 .احةمنح لموارديا الو رية المتستغالح األتعمح على اسال جامعة دنقال وأن   الورقة/ اوضحت نتا ج 0
 .دارية والجامعةالمورد الو رى يلتد  وتناي  القوانين والقرارات واللوا ل اسوأن   الورقة/ اكدت نتا ج 2
 .لتدا  والويانات المالية يق  ال يحقق التوادن يى األداء والجامعةاسوأن  الورقة/ اوانت نتا ج 3
 .ساليا موضوعية سليمةأو يت  متاوعة العاملين وتقويمم وأنه ال  الورقة/ اظمرت نتا ج 1
 .يت  متاوعة األداء وقياسه وصورع سليمة والجامعةوأنه ال  الورقة/ اوضحت نتا ج 2
 .نحرايات األداء والجامعةإيت  تحديد اسواا واماكن وأنه ال  الورقة/ اكدت نتا ج 4
 .حراياتنيت  ااتيار انسا ال رق العالجية لمعالجة ي ر اسوأنه ال  الورقة/ اوانت نتا ج 2
 .ستغالح جيد للموارد المالية المتاحة للجامعةإينالل وأنه ليس  الورقة/ اظمرت نتا ج 8
 .يرادات وجامعة دنقالتر يد الناقات وتنمية اسوأنه اليت   الورقة/ اوضحت نتا ج 1

 .ستنمار الو رى والجامعةيت  قياس معدح العا د على اسوأنه ال  الورقة/اكدت نتا ج 01
 .يت  يرض الرقاوة على تكلاة تدريا الموارد الو رية والجامعةوأنه ال  الورقةنت نتا ج / اوا00
 .ستادا  نظا  لمحاسوة الموارد الو ريةإتتونى ال الجامعة وأن  الورقة/ اظمرت نتا ج 02
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 :ثانيًا: التوصيات 
 قدمت الورقة التوصيات التالية  

لــل عـن  ريــق قيــا  مركــد لت ــوير وترقيـة األداء والجامعــة ليقــو  وتــدريا يــ ر / اسيتمـا  وــالموارد الو ــرية المتاحــة و 0
 الموارد ومن ن  اسسما  يى ادمة المجتما المحلى.

 / العمح على إعداد التقارير ال املة دوريال وريعما لإلدارع ويجا ان تعكس األداء المالى واسدارى للجامعة.2
مديد من اسيتما  و لـل عـن  ريـق تاعيـح وحـدع إدارع التقـوي  الدااليـة وتـويير كـح / إيالء تقوي  اداء الموارد الو رية ال3

المعينـات الالدمـة التـى تســاعد تلـل اسدارع يـى القيـا  والــدور المنـو  ومـا ووالتـالى العمــح علـى تصـحيل مسـارات الجامعــة 
 الماتلاة.

ى إيجـاد انسـا ال ـرق العالجيـة لمعالجـة يـ ر / ضرورع اسسراع يـى تحديـد اسـواا وامـاكن إنحرايـات األداء والعمـح علـ1
 اسنحرايات.

/ ضـرورع وجـود لجنــة دااليـة لل ــ ون الماليـة تعمــح علـى وضـا الا ــ  حـوح كيايــة إسـتغالح المــوارد الماليـة المتاحــة 2
 والعمح على تر يد الناقات وتنمية اسيرادات وجامعة دنقال.

علــق وجانـا اسســتنمار الو ـرى ومايحققــه مـن عا ــد للجامعـة والعمــح / اسيتمـا  واألن ــ ة اسسـتنمارية وااصــة ييمـا يت4
 على قياس  لل العا د من االح إعداد التقارير المالية الدورية.

/ ضــرورع يــرض الرقاوــة علــى تكلاـــة تــدريا المــوارد الو ــرية و لــل والتقّيـــد وجدولــة الميدانيــات المريوعــة مــن قوـــح إدارع 2
 والدراسة العلمى.التدريا وودارع التعلي  العالى 

/ ضـرورع اسيتمـا  ومحاســوة المـوارد الو ـرية و لــل ومداـاح وتونـى نظــا  للمحاسـوة عـن المــوارد الو ـرية دااـح الجامعــة 8
 عن  ريق الت ويق التدريجى واسستاادع من اورات ونجاحات الجامعات المحلية والعالمية الرا دع يى ي ا المجاح. 

 :قائمة المراجع

 باللغة العربية:  أواًل: المراجع
  (.2116)الار و    م وعة جى تاون   نظرية المحاسبة/ المادى آد  محمد اورايي   1
احمـد حامـد حجـا    :مراجعـةمحمـد عصـا  الـدين دايـد   : تعريـب  ، المحاسـبة عـن المـوارد البشـرية/ اريـل يالممـولد2

  (.1992سل ان المحمد السل ان )الرياض   دار المريخ للن ر   تقديم :
  (.2111مداح نظرية المحاسوة )عمان   دار النقاية للن ر   – ، تطور الفكر المحاسبى/ رضوان حلوع حنان3
 . 151م( ،ص 1991)الك ست : داة الرالسل ل نشح،  نظرية المحاسبةعباس م د  الش حاز  ، / 4
 . (1999ة وم وعة اال عاع الانية  )االسكندرية  مكتو التكاليف في مجالي التخطيط والرقابةعودالحم مرعم   / 5
  (.1984)الرياض   دار المريخ للن ر   محاسبة الموارد البشرية/على محمد عود الوياا  سعيد يس عامر  6
 .ت( ددار وا ح للن ر    عمان ) ، محاسبة التكاليفمحمود على الجوالى    قصى السامرا ى / 7
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)عمـــان   دار المســـيرع للن ـــر  المشـــاكل المحاســـبية المعاصـــرةى  / م يــد الاضـــح  عوـــد الناصــر نـــور  علـــى الــدوغج8
  (.2112والتوديا  

  (.1981)القايرع   دار جامعة عين  مس للن ر   االتجاهات الحديثة فى التحليل المالى/ ي ا  حسوو  9
 ثانيًا:الدوريات:

     .1986  العدد النانى  اكتوور     مجلة االدارع االنفاق على الموارد البشرية,,/ حامد عود المع ى  عوأن  1
   ونمـا     نموذج مقترم لقياس الكفاءة فى الوحدات االقتصـادية غيـر الهادفـة للـربح ,,/ محمد سعيد حناى ال ناوى2

  .1992مجالت الدراسات والوحول التجارية  العدد النانى   
   جامعـة اليرمـول  كليـة االقتصــاد لخدميـةمفهـوم واســس قيـاس كفـاءة األداء فـى الوحــدات ا,, / منيـر محمـود سـال 3
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Abstract 

accounting for human resources and its impact on enhancing 

performance efficiency at the higher education institution in Sudan(case stdy of 
Donglola University- in 2003-2008) 

 The paper aimed to identify accounting for human resources and its impact on 
enhancing performance efficiency at the higher education institution in Sudan, the case of 

Donglola University. 
        The paper problem is that government accounting with its records and documentary 

ingredients only deals with human resource in aspect of salary and wages recording, and 
considered it as current expenses. Notwithstanding of the fact that human resources render 

more future benefits and services, however, it was treated within the second chapter of the 
University final accounts.  

In order for the university to achieve its best performance it is inevitable to find out the 
best accounting treatment for the cost of human resources. 
        The paper hypotheses are represented as follows: 

1. There is a relationship statistically significant between the existence of human 
resources accounting system and the performance efficiency at the University. 

The paper has reached a number of findings the most important of which are the 
following: 

1. The University does not adopt utilization of a human resources accounting system. 
2. There is no specification of reasons and where abouts of performances 

irregularities in the University. 
The paper recommended the following: 

1. Necessity of interest in human resources accounting by insertion and adoption of an 
accounting system for human resources, at the University, throughout gradual 

implementation, as well as to make benefits from experiences and success of local 
and world pioneer Universities in this field. 

  

2. To promptly determine and specify reasons and whereabouts of performance 
irregularities and to work out for the best methods of treating such irregularities. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 م2102يناير   –العدد االثاني                                                      للبحوث العلمية مجلة جامعة  دنقال 
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 التربية األخالقية في اإلسالم

 د.عمر محمد السيمت 
 أستاذ مساعد 

ان الغاية القصوى لكح احكا  ال ريعة الغراء يم التدا  الم من واألاالق الااضلة  اعتقادال ويكرال  سلوكال  مقدمة :
ية واألاالقية  ويم وت ويقال  ألن ال ريعة يم المنوا الصـايم ال ي يجا على الم من ان ينمـح منه يلساـته الروح

والجملة الموج مة له يم الحياع والمعامالت و تى المظاير االجتماعية.إن الموادئ الترووية اسسالمية   ت كح منمجال 
ن لما ايدايال واسسال واضحة تن لق من اصوح اسسال  العامة وقواعدر وم يويته الكونية  متكامالل يم التروية والتعلي   وا 

لتم توقف اسنسان يم حدود إنسانيته دون ان تحاوح ان تجعح منه ملكال او تسمل له واالنحدار إلى واالجتماعية  ا
نما تحايظ على توادن عجيا يتصح وأعماق دوايعه الملحة  والتروية األاالقية من األسس  الحيوانية الماو ة  وا 

وتمنح  والسنة النووية على ايمية التروية األاالقية والموادئ التم تقو  عليما التروية اسسالمية  وقد اكد القرآن الكري 
القي   التروية األاالقية  يم جميا مراحلما ايمية والغة وااصة يم ي ا العصر وتعد اساس المجتما الصالل لغرس

 والعادات واألاالق والاصاح الحميدع واالتجايات االيجاوية ول لل تولم األم  التروية ايمية ااصة يم وناء  اصية
ال اح والعقح والتوجيه والتنمية وغرس الموادئ األاالقية االيجاوية والقي  واالتجايات والمنح العليا والموادئ الدينية 

إلى  والتروية وسيلة منلى يم النموض واألمة والرقم وما.والتروية والتعلي  يما األساس األوح لوناء اسنسان .واألاالقية
عريان وصياغة العقوح؛ يمم تغرس القي  النويلة والسلول السوي الر يد ال ي يو األساس سل  المجد والمعرية والوعم وال

و ات اولوية يم وناء اسنسان وت ويرر وولورع  وللتروية األاالقية دور حيوي مم  يمم حجر الداوية .يم نجا  األم 
عادات األمة وتقاليد المجتما  مااييمه ولقد ركدت التروية على ايمية السلول اسنسانم وت ويرر يم إ ار من

وااالقياته. واألاالق الااضلة كنيرع منما اساال  والصور والحياء والرحمة والتعاون والوياء واسينار واسحسان 
إن تنمية الرو  األاالقية والسلول الر يد تحتا  إلى توجيه وتعلي  وصور يقد كان رسوح الّله  .والتواضا إلى غير  لل

َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب  ال ومرويال ومر دال كماقاح تعالى  ﴿ياديال ومعلم
 صلى الّله عليه وسل ويقوح الرسوح  ]121الوقرع  [﴾ صدق اهلل العظي   َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ 

ويك ا يمن التروية األاالقية تتناوح جوانا متعددع وتت لا ماتلف ال رق واألساليا    ايرك  إسالمال احاسنك  ااالقال :
 ات التأنير المايد والتم تكاح النمج السوي  وتوجد رو  المودع والمحوة  وت دي إلى التعاون وااللتدا  وما اوضحه 

حق رعايتما يم تعاملم  وسلوكم   التم تحك  عالقات الناس وعضم  ما وعض إ ا رعويا والاضا ح اسسال  من اآلداا
إلى االلتدا  والتروية األاالقية اسسالمية  وحياتم  وال ريا إن مس ولية اآلواء والمروين لكويرع يم توجيه اونا م  وتالمي ي 

ومن االجتماد  ريقال لصنا  ق والقدرات ويتا ون من الجد سويالل لتحقيق األيداف المنلى مسلحين والعل  واسيمان واألاال
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مستقوح علمم م رق ومممم  العالية وعدا مم  ال اوة والقيا  ودوري  المن ود يم الحياع واسسما  الااعح نحو تحقيق 
عح الواعم ما ال مو  والت لعات نحو األيضح لتحقيق التقد  لم  ولو نم  وتحقيق رسالتم  يم ي ر الحياع والتاا

 وتوجيمما وما يعود والاير والتقد .  يم ميادين العلو  وضروا النقاية وينون اآلداا الت ورات الحضارية
 مشكلة الدراسة :

وااصة يم ي ا العصر وتعد اساس المجتما الصالل  تمنح التروية األاالقية يم جميا مراحلما ايمية والغة           
االق والاصاح الحميدع واالتجايات االيجاوية ول لل تولم األم  التروية ايمية ااصة القي  والعادات واال لغرس

القي  االتجايات والمنح  ووناء  اصية ال اح والعقح والتوجيه والتنمية وغرس الموادئ االاالقية االيجاوية و
 .العليا والموادئ الدينية واالاالقية

 هدف الدراسة :
 م مامو  التروية الالقية يم اسسال  و لل من االح االجاوة على االس لة التالية  تمت  ي ر الدراسة وتقص      
 مامعنى القيم الخلقية  لغًة واصطالحًا ؟ .1
 ما هي ابرز الوظائف التي تقوم بها التربية الخلقية اإلسالمية ؟ .3
 ما هي ابرز خصائص التربية الخلقية اإلسالمية ؟ .2

 أهمية الدراسة :
مال والتروية األاالقية وتدكية الناس وتعلي  الحكمة؛  لل ان التروية األاالقية ت مر الناس من تقترن التروية عمو 

الردا ــح وتنمــى ييمــا رو  الايـــر  والتعلــي  يــدود العقــح والمعلومـــات  وتعلــي  الحكمــة وصــاة عامـــة  وحكمــة مــا يــتعل  مـــن 
نر ومـا يـتعل  نظريـال وعمليـال. ولمـ ا ارسـح اهلل تعـالى موادئ تجعح الموادئ تتااعح يى العقح  ن  تـ نر يـى الوجـدان نـ  يتـأ

الرسوح صلى اهلل عليـه وسـل  مرويـال ومعلمـال الموـادئ والحكـ  معـال ال مولغـال يقـ . ولمـ ا قـاح تعـالى ايضـال) كمـا ارسـلنا يـيك  
إ ن يجا ان تقترن التروية رسوالل منك  يتلو عليك  آياتنا ويدكيك  ويعلمك  الكتاا والحكمة ويعلمك  ما ل  تكونوا تعلمون( 

 األاالقية والتروية العقلية.
ن الغاية األساسية من الترويـة اسسـالمية  يـى صـقح الـ ات اسنسـانية  وتمـ يا الـرو  وان تتـرج  مـا جـاء يـى  وا 
ة القرآن الكري  إلى سلول  وتعمـح علـى الـق جيـح مسـل  وممـ ا مـن  وى الناـوس الويـة والعديمـة القويـة واسرادع الصـادق

واألاالق السامية. ل لل توـرد ايميـة يـ ر الدراسـة مـن كونمـا تتنـاوح والوحـل والتحليـح عـامالل اساسـيال مـن عوامـح التنميـة 
 الحضارية وكح جوانوما الروحية واالجتماعية والعلمية اال ويم التروية الالقية .

 
 أسباب اإلختيار :
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ــاع يــى المنــدح والمدرســـة الغــرض األســمى مـــن الترويــة الالقيــة حســـن الســلول  واألاــال ق يـــى جميــا  ــ ون الحيـ
والمعمح والمجتما تمدف إلـى الوصـوح إلـى الكمـاح او مـا يقـرا. يالترويـة الحدينـة توجـا علـى المـدرس ان يتـ كر دا مـال 
لسنا يى حاجة إلى العل  يحسا  ولكننا يى حاجة كنر إلى األاالق الااضلة  وتت لا الترويـة الحدينـة مـن المـدرس او 

 ــد ان يتاــ  الــدروس وناــو  المدرســة وســا ح نايعــة يــى تكــوين العــادات الحســنة لــدى المــتعل . ويــم تمــ يا ااالقــه المر 
حياء ضميرر وتروية حواسه وتقوية إرادته  وتوجيه غرا ـدر علـى ال ريقـة الصـالل ومـن العوامـح األساسـية لنجـا  الترويـة  وا 

 الالقية المندح والمدرسة والمجتما.
 منهج الدراسة :

 يم ي ر الدراسة يستاد  الواحل المنمج الوصام التحليلم 
 مفهوم القيم واألخالق :

إن كلمـة قيمـة يـم اللغـة العرويـة ت ـتق مـن القيــا   والقيـا  ومعنـم العـد   وومعنـم المحايظـة واسصـال   ومنـه قولــه       
َساءِ  تعـالى  ﴿ اح السـلول يقـاح  امـة قا مـة متمسـكة وـدينما  مواظوـة [ ويـم مجـ31﴾ ] النسـاء   الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّ

ــَك الــدِّيُن اْلَقــيِّمُ  عليـه. ويـم كتــاا اهلل  ﴿ [ اي المسـتقي  الــ ي ال ديـغ ييــه  وال ميـح عــن الحــق. وقولــه 39﴾ ]التووـة  َذِل
 ( 1استواء ووريان.)[ اي مستقيمـة ُتوّين الحـق من الوا ح على 3﴾ ]الوينة    َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّمُ تعالى   ﴿ 
ومامـو  القـي  اصـ الحال  مجـرد ايتمامـات او رغوـات غيـر ملدمـة  والتحديـد الواسـا لمـا علـى انمـا معـايير مراديـة  

 (.2للنقاية ككح. ياألاـالق يم مجمـوعة الموادئ والقواعـد التم تنظ  السلول اسنسانم )
ن ال رع ومنونقة عن العقيدع اسسالمية يقصديا المسل  اما مامو  القي  يم اسسال  يمم معايير وغايات ناوعة م 

 ( 3عند قيامه واأليعاح  وتقف يم اعاليا غاية الغايات ويم مرضاع اهلل تعالى. )
و لل مما يستدعم وجود معيار لقياس األاالق. يقد اعتور المسلمون ال رع اسلمم ايضح المقاييس لمـا يتميـد  

عليـه. ومعيـار األاـالق يـو ال ـرع   يالحسـن مـا حس ـنه ال ـرع والقوـيل مـا قو حـه  وه من نوات يقلـح مـن يـرض االاـتالف
 ( 4ال رع. )

                                                 

  تحقيــق عوــد اهلل ومحمــد احمــد حســا اهلل وي ــا  محمــد ال ــا لم القايرع  دارالمعــارف د.ت    6( اوـن منظــور   لســان العــرا  1)
 3781-3784 

  مركــد ييصــح للوحــول والدراســات اسســالمية 1صــالل عوــداهلل   المنمــا  المدرســم وصــلته والنظريــة التروويــة     ( عوـد الــرحمن2)
  1986   216 

 6(    8(   العدد )29( محمد يا   ريان   القي  وين اسسال  والنظريات الوضعية    مجلة يدي اسسال    المجلد )3)

  2111  عمــان   مكتوـة النقايــة    1لدوـادي   صــورع ال اولـة يـم الترويــة اسسـالمية    ( إوـرايي  يـس الا يــا   واحمـد محمــد ا4)
   11 
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يمامـو  األاـالق يـم الاكـر اسسـالمم ي ــمح اوجـه الحيـاع كلمـا ألنمـا تحـدد عالقــة المـرء وغيـرر علـى نحـو يحقــق   
 (1الغاية التم الق من اجلما.)

اإلسالم، وهي عالق  التق   ر  صالب الظاهح ل فحد دل ل ع   صالب اارخالق هي ارعنال الصال   التي مث ع   ا 
 ( وهي شام   م ا  اإلنرا  احداً أو جناع ، اي أغحاضا وغاساتا العاج   وااج  .2با نا )

األاــالق والقــي  كعـدد مــن الاضـا ح الموعنــرع كـالل علــى حـدع  كالصــدق واألمانــة   إن التوجيـه اسســالمم ال يقـد 
ياء إنما يقدمما كما يم على الحقيقة نظامال متكامالل لحيـاع  ـاملة  نظامـال يوجـه ويضـو  كـح الن ـا  اسنسـانم  والعاة والو 

                                          يـم  ـتم جوانـا الحيـاع  يالصـدق الـق  ومنلـه الجمـاد يـم سـويح اهلل لتحريـر الو ـر. 
اـالق والـدين وتالدممـا معـه  واوح مـا تر ـد إليـه تلـل التعـاريف وعـد اسيمـان وتظمر يم التعرياات التم  كرت ارتوـا  األ

وـاهلل ورســله ومال كتـه وكتوــه واليــو  اآلاـر  يــو الالــق الحسـن الــ ي يمنــح الايـر يــم الســلول والمعاملـة  وحيــل يصــول 
ــوة المنوــا األصــلم لاضــا ح الســلول ومكــار  األاــالق. ال يــم اصـــولما واحكاممــا الكليــة العامــة يحســا   وــح كــ لل والنسـ

للاضا ح الارعية الجد ية المت ورع المتجددع  ألن ي ر الاضا ح الجد ية تاضا يم النماية إلى تقوي  الدين ومواركته. يما 
وايق منما  رو  الدين واصوله وقواعدر العامة قوله المسلمون واعتورور جدءال من نظامم  الالقم  وما اـالف رو  الـدين 

   تورور يرعا من يروع الر ا ح التم نمى عنما الدين.واصوله نو ور واع
 ارتباط األخالق بالدين اإلسالمي :

ـا ااالقيــال عمليلـا  ــامالل  يـدى ورحمــة للعـالمين.         يــاألاالق مصـدريا الــدين  قـد   اسسـال  لإلنســانية نظامل
ا انا و ر اا م واصيا  يانظروا يم رايى اسسالمم كما جاء يم القرآن والسنة  يعن مالل ون انس انه كان يقوح  إنم
 ( 3يكلما وايق الكتاا والسنة يا وا وه  وكلما ل  يوايق الكتاا والسنة ياتركور )

وكـ لل ألن " يُـدى اهلل يـو المـدى " وان  ـريعة اهلل يـوق  ـرا ا النـاس وان مـا اصـ لل عليـه النـاس مـن قــوانين     
ألنمـا نمـرع عقـح الو ـر يا ـم ويصـيا ويتـأنر وـالموى والغـرض   د والجماعـة وتعالي  ال يمكن ان يكون ييما سعادع الاـر 

وينديا وراء ال موع  ويتأنر والوس  والوي ة وياضا لسل ان العا اة وحك  العادع  ويدور يم يلل محـدود  ال يناـ  عقلـه 
 (4إلى ما وراء محي ه وال تسمو مداركه إلى ما وراء حدودر وقيودر ". )

                                                 

 568( مقداد يالجن   التروية األاالقية اسسالمية  القايرع   مكتوة الاانجم   د.ت   1)

 11( إورايي  يس الا يا   مرجا ساوق    2)

ــ  3) ــان العلـ ــاما ويــ ــر   جـ ــد الوــ ــن عوـ ــر يوســـف وــ ــو عمــ ــله    ( اوـ ــري     4ويضــ ــدع   دار الدييــ ــري    جـ ــواح الدييــ ــو اال ـ ــق اوــ  تحقيـ
1989     39  

 17    1963  وغداد   م وعة المعارف    2( عالء الدين اروية    ر  قانون األحواح ال اصية    4)
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لـى وت ير الدكت     ورع مايدع إلم ايمية اتواع المعيار اسلمم وتست مد وقوح اوى حنياة يم  لل المعنـم وتقـوح   وا 
اليو  ل  يجد اسنسان ايضح من القانون اسلمم مقومال أليعاح اسنسان وما ييما من األنانية وحا األنرع والميح عن جادع 

مـديان المسـل  يـم مسـاعيه  ويوضـحان لـه ايـا مـن ايعالـه يـم الصواا من اجح مصالل ناعية دنيوية  يالاقـه وال ـريعة  ي
حياتـه الااصـة والعامــة  صـالل او  ــالل  صـواا ا  ا ـأ  ااالقــم ا   غيـر ااالقــم  ويقـال لموـادئ اسســال   يقـوح اوــو 

لعــال  حنياـة  إن علـ  ال ـريعة يـو معريـة الحقـوق والواجوـات التـم يســت يا ومـا المـرء ان يراعـم السـلول القـوي  يـم يـ ا ا
 (1ويعد ناسه للحياع المقولة. )

وومـ ا المامـو  يكـون الـدين  " وضـا إلمـم تصـان وـه مصـالل اسنسـان مناـردال ومجتمعـال. ومصـالل  اسنسـان يـ ر 
ترجــا إلــى امـــرين  مصــالل تتعلـــق ومدارتــه وسياســته واعتوـــار كونــه امـــة   ومصــالل تتعلــق وأحوالـــه ال اصــية والعا ليـــة 

(. إن تأكيد االرتوا  الونيق وين األاـالق والـدين قـد ايدتـه كنيـر مـن كتاوـات 2ونه يردال يم امة " )واالجتماعية واعتوار ك
علماء اسسال  المحدنين ال ين تناولوا األاــالق والدراسة والتحليح  يقوح سيد ق ا  "وما يملل احـد يـدرل مامـو  كلمـة " 

لنـاس  او يتمنـح يحسـا يـم  ـعا ري  التعوديـة  او احـوالم  دين " ان يتصور إمكان وجود دين إلمم ينعدح ييـه وجـدان ا
ال اصـية  وال ي ــمح ن ــا  حيــاتم  كلــه  وال يمـيمن علــم واقــا حيــاتم  كلــه  وال يقـود ا ــى حيــاتم  يــم كــح اتجــار  وال 

هلل  .ومن ن  جاء كح دين من عند ا…يوجه تصوراتم  وايكاري  وم اعري  وااالقم  ون ا م  وارتوا اتم  يم كح اتجار 
يقد  للو ر األساس التصوري االعتقادي  ال ي يقو  عليه نظا  حياتم  كلمـا  الوجدانيـة والعمليـة   جـاء ليـرد الو ـر إلـى 
روم   ويرد نظا  حياتم  كلما الوجدانية والعلمية .. جاء لرد الو ر إلى روم   ويرد نظـا  حيـاتم  إلـى منمجـه المتاـرد كمـا 

ـا.)يقـا التـوا    والتناسـق وـين ضـم ( وكتـا 3يري  وواقعمـ   ووـين وجـدانم  ون ـا م   ووـين حـركتم  ونـواميس الكـون ايضل
علــى احمــد مـــدكور عــن  مامــو  األاـــالق يــم التصــور اسســـالمم يقــاح  حقيقــة إن الـــدين عنــد اهلل اسســال   وحقيقـــة ان 

لـه كـح مـا ييمـا  ومـن نـ   اسنسان مالوق مكر  علـى سـا ر المالوقـات يـم األرض  وانـه مسـتالف مـن اهلل ييمـا  مسـار
يليس ييما  ما يعلو قيمة اسنسان والقيمة الوحيدع التم يتااضلون وما يم التقوى والعمح الصالل وومـ ر الااصـية صـلل 

 (4اسسال  ان يكون منمج حياع  امالل متكامالل  منمجال سي مح االعتقاد يم الضمير والتنظي  يم الحياع ".)
ى التروية األاالقية اسيمانية يم اسسال   " ليسـت األاـالق يـم اسسـال  موضـوعال مسـتقالل وي يرعدنان على رضا إل    

ــا ر ن ـــا  اسنســـان. األاـــالق نمـــج ممتـــد يــم نســـيج  اسســـال  كلـــه  يـــم جميـــا نواحيـــه الاكريـــة والناســـية  معــدوالل عـــن سـ

                                                 

 131     1999 عمان  دار مجدالوي للن ر 1( مايدع محمد إورايي    ادمة التروية يم الو ن العروم   1)

ــم الحــديل    2) ــم العــال  العروـ ــد  عنــد ماكـــري اسســال  يـ ــدعان   اســس التقـ ــات  2( يممــم جـ ــة للدراسـ   ويـــروت   الم سســة العرويـ
  436- 435     1981والن ر   

 17و15     1995( سيد ق ا    المستقوح لم ا الدين   ويروت   دار ال روق   3)

 38و76– 75ي النانم   مرجا ساوق     ( علم احمد مدكور   وحول الم تمر التروو 4)
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ة لكح ميـادين الاكـر والـناس والتصـور. وان واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية. يقوح انما يم الصورع العملي
 (1األاالق يم اسسال  يم الممارسة  اسيمانية  يم  اكمح  صوريا واجملما واوسعما  امتدادال" .)

ويم كتاا الاكر الترووي العروم اسسالمم األصوح والموادئ  اورد الم لاون عن رو  األاالق والدين ما يلم   لقد قد  
ــانية ــا  ـــامالل  يــدى ورحمـــة للعــالمين. واألاـــالق يــم اسســـال  مــداح إلـــى كــح العلـــو   اسســال  لإلنسـ ــال عمليل ــا ااالقيـ نظامل

اسنسانية والتجريوية على السواء  يال سياسة او اجتماع او اقتصاد من غير ااالق .. والتروية الالقية يم اسسال   ات 
يصــل تســميته والنظريـة األاالقيــة كمــا توــدو يــم القــرآن   ـقين  اولممــا ال ــق النظــري الــ ي يحـدد اس ــار الاكــري او مــا

الكري  والسنة النووية ال رياة  ونانيمما ال ق العملم ال ي يوين الممارسـات العمليـة األاالقيـة يـم عـال  الواقـا . لقـد قـد  
ــدع األس ــة ت ــــكح القاعــ ــة ااالقيــ ــا نظريــ ــا لتكــــون يـــم مجملمــ ــا وينمــ ــأتلف ييمــ ــة تــ ــادئ ااالقيــــة عامــ ــية لكــــح اسســـال  موــ اســ

الممارسـات العمليـة. واوح يـ ر المحـددات  يـم المحـددات المعرييـة  التـم تتمنـح يـم العلـ  والمعريـة  ونانيممـا المحـددات  
ــا  رادع  االاتيــار ونالنممـ الســيكولوجية " الناســية " التــم تتعلــق واسنســان وال ويعـــة الو ــرية كــاسلدا  والمســ ولية والحريــة وا 

تتعلق وجداء اسنسان على اعماله من نـواا او عقـاا يـم الحيـاع الـدنيا ويـم الحيـاع اآلاـرع. امـا المحددات الجدا ية التم 
الممارسـات العمليــة يتوــين مـدى اتســاق  ســلول اسنسـان مــا منظومــة القـي  األاالقيــة اسيجاويــة التـم امــر اهلل  ومــا  مــن 

احية نانية   يالممارسات العمليـة يـم المحـل  الوحيـد ناحية  واتساقه ما منظومة القي  السلوية التم نمى اهلل عنما من ن
 (2التساق  سلول اسنسان ما النظرية األاالقية يم القرآن الكري  والسنة. )

ونالحـظ ان وعــض الكتــاا قــد يصـح وــين حيــاع المســلمين وديـنم    ويــ ا مــا قــررر يـاروق عوــد الســال   ومحمــود 
 سل ان.

ي ة االجتماعية  إ  يقوح " القي  واألمن الناسم نتـا  لعملـة اساسـية واحـدع إن ياروق عود السال  رد القي  إلى الو
يم عملية التن  ة االجتماعية. يالقي  اكتساا لمحتويات معريية حددتما الوي ة االجتماعية وقامـت ونقلمـا إلـى اونا مـا ". 

(3) 
ااـرى وليسـت يـم الموجمـة  لجميـا  جعح الواحل القي  وليدع الوي ة االجتماعية  وان القي  الدينيـة جـدء مـن قـي 

 انواع القي .

                                                 

  217( عدنان على رضا   مرجا ساوق     1)

  423- 422( احمد عود الرحمن   مرجا ساوق     2)

(   الســنة الراوعــة   رجــا 4( يـاروق عوــد الســال    القــي  وعالقتمــا وــاألمن الناســم   مجلــة كليــة الترويــة   مكــة المكرمــة   العــدد )3)
 121يـ    1399
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إن القــي  اسســالمية ليســت وليــدع الوي ــة االجتماعيــة ألن الوي ــة االجتماعيــة التــم ال تعــرف اهلل تحــدديا ظـــروف 
الناس ورغواتم  وايوا ي   وي ر تكون ماتلاة احيانال ومتناقضة احيانال اارى  ألن المعرية التم توجمما يم معرية و رية 

 ( 1اقصة. وال مجاح إ ن لمقارنة وين القي  التم يضعما اسنسان  والقي  التم يضعما اهلل سوحانه وتعالى. )ن
وي كر محمود السيد سل ان  دور الدين يم التروية والمجتما ويعتور الدين مجموعة من األيكار والقي  والسلول  

 يقوح  
ــا مـا يسـت يا المجتمــا ان ي –" إن المحلـح للمجتمعـات يالحـظ ان الــدين اى ديـن  لعـا دورال مــا يـم حيـاع المجتمـا. يغالول

يجد اجاوات للكنير من قضايار يم واقا الحياع السياسية واالقتصادية واألسرية والترييمية والحروية والقانونية والترووية يم 
ت وال قوس التـم توجـه الحيـاع. ضوء الدين علم اعتوار ان الدين مجموعة من األيكار والقي  والعادات والسلول والممارا

(2) 
محمـود السـيد ســل ان متـأنر وــآراء علمـاء االجتمــاع مـن امنــاح " دور كمـاي " حيــل جعـح اسســال   كـأى ديــن آاـر يلعــا 
دورال ما يم حياع المجتما .. وله ونية منح جميا النظ  االجتماعية .. ويو جدء من نظا  كلى  ونجد الم لف يم وحل 

المنـدح مـن الاـالق سـوحانه وتعـالى  –ية الترووية يم اسسال "  يرد القي  يم اسسال  إلى ديـن الا ـرع آار وعنوان "النظر 
يتعـارض مــا مـا جــاء يـم وحنــه حيـل جعــح الــدين ظـايرع اجتماعيــة تلعـا دورال مــا يـم حيــاع المجتمـا  يقــوح  " إن يــ ر 

ي ـر ال ويعـة الو ـرية؛ عليمـا يالحريـة موـدا إنسـانم  الموادئ ما يم إال استجاوة  ويعيـة لا ـرع اهلل سـوحانه وتعـالى التـم
وم لا ناسم وعقلى والمساواع  وـين الو ـر قيمـة ي ريـة يـم اسنسـان إ ا ايتقـديا احـس وـالظل  ووعـد  الرضـا يـم حياتـه. 

ويع  والعدالة م لا إنسانم اجتماعم ويت لوه اسنسان  وتت لوه الجماعة الو رية ويم غياوما تض را القي  والماايي  
الظلـ  وتعـ  المااسـد وـين النــاس  يـ ر الم الـا توـدو و ــكح واضـل وتظمـر كم الـا إنســانية واجتماعيـة يـم ظـح الا ــرع 

 ( 3الو رية السليمة ".)
ول  يكن نصيا الجانا الالقم من القواعد ال ـرعية وأقـح مـن غيـرر مـن الجوانـا  ونظـرال أليميـة الجانـا الالقـم       

جمــة  ولحاجــة يــ ا الجانــا  إلــم قواعــد وضــواو  اكنــر مــن غيــرر مــن جمــة ااــرى  يمنــه مــن يـم النظــا  اسســالمم مــن 
محاسـن ديننــا اسســالمم تركيــدر علــم الضــواو  والمعــايير اكنــر مـن تركيــدر علــم األحكــا  التاصــيلية ييمــا  وومــ ا جــاءت 

سـن مـن القوـيل  ويعـرف ومـا الضـواو  والمعـايير الالقيـة لتكـون ويـد كـح مسـل   و يـم  متنـاوح كـح  ـا   يـدن ومـا الح

                                                 

 12     1982 كلية التروية   جامعة الملل عود العديد   2  ( حا  التو   تأصيح تروية المعل  1)

  14( المرجا الساوق    2)

( مـارس   المنظمــة 1العـدد ) -(  محمـود السـيد سـل ان "النظريـة التروويـة يـم االسـال    المجلــة  العرويـة للترويـة   المجلـد النالـل 3)
 21    1982ية والعلو  . العروية للتروية والنقا
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الا ـأ من الصواا  يقــوله صلم اهلل عليه وســل   منـال  " الِورُّ ُحسُن الُاُلق واسنُ  ما حاَل يم ناسـل وكِرْيـَت ان َي  لِـَا 
من  ويروت [ ي كح معيارال دقيقال وضاو ال لكنير –عليه الناس" ]صحيل مسل  واا تاسير الور واسن  دار اآلياق الجديدع 

( ووعوارع ااري  إن تنظي  حياع المجتما 1المواقف والتصريات ومنح ي ا كنير يم النصو  ال رعية واألحكا  الالقية )
الدينيـة والالقيـة. ومدالـة المنكـرات التـم تاســد األاـالق والتـم حرمتمـا ال ـريعة وتمي ــة الجـو الصـالل الرتقـاء النـاس القيــال 

ــالم  وتمــ يا ناوســم  والتــداح يــم اعمــاح ا أليــراد الضــارع وــأاالق النــاس الماســدع يمــم ايــ  وكنيــر مــن التــداح يــم اعمـ
 (2االقتصادية  )

َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها َوَقْد َخاَب َمن واسسال  يو ال ي جعح صال  الناوس وتدكيتما اساس الاال    يقاح تعالى  ﴿       
  …قاـال علـم تغييـر ااالقمـا وصـال  ناوسـما   يقـاح تعـالم ﴿ [ وجعـح تاسـير  ـ ون األمـ  و 17-5]ال ـمس    َدسَّاَها﴾
 [ 11﴾ ]الرعد   اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهمْ  ِإنَّ اللَّهَ 

 األاالق يم القرآن الكري   

وويـة يقـوح الغدالـم  إن الوحل يم األاالق اسسالمية يصدر موا رع عن تصور القـرآن الكـري  والسـنة الن       
"القرآن م تمح على صنوف المعارف واألحواح واسر اد إلى ال ريق يما دا  العود ماتقر إلى تم يا األاالق وتحصيح 

( يقد ورد يم القرآن الكري  كنير من اآليات التم  تتصح واألاالق سواء من جانوما النظـرى او مـن جانومـا 3المعارف )
األونـاء تجـار األوـاء المقصـرين او حتـى الكـايرين   األاـالق التـم يجـا ان يتحلـى ومـا كريمـةالعملم  ومن يـ ر اآليـات ال

َواْذُكْر فِي اْلِكَتاِب  نالحظ يم اآليات التالية كيف تعامح " إورايي  عليه السال  " ما اويه الم رل   وكح ادا وااالق  ﴿
 ] 15-11:﴾  ]مـري اَل أِلِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َمااَلََيْسَمعُ َواَلُيْبِصـُر َواَلُيْغِنـي َعنـَك َشـْيئاً ِإْبَراِهَيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيقًا نَِّبّيًا، ِإْذ قَ 

واألاالق التم يجا ان يتحلى وما را األسرع ما ايله  ينالحظ يم اآليات  كيف كان "اسماعيح " يأمر ايله والصالع 
َكـاِة َوَكـانَ َوأْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسمَ والدكـاع ﴿  ـاَلِة َوالزَّ  اِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل نَِّبّيًا َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه  ِبالصَّ

  وكان األمر من اهلل توارل وتعالى لنويه محمد " صلى اهلل عليه وسل  " ومن واا  ]22-21 :مري  [﴾ ِعنَد َربِِّه َمْرِضّياً 
نا  و لا الديادع يم  العلـ   يـالتعلي   يـو اسـاس النمـوض وـاألم    والعلـ  واألاـالق ال ياترقـان يـم ا غاوـت اولى موجه ل

األاـالق يـمن العلـ  وحــدر قـد يـدمر صـاحوه   وكــ لل األاـالق الوـد لمــا مـن مرجعيـة إيمانيـة تســتند إليمـا   حتـى التــتحك  
                                                 

ــ   1422(    82( محمــد اوــو الاــتل الويــانونم   القواعــد ال ــرعية ودوريــا يــم تر ــيد العمــح اسســالمم   مجلــة األمــة   العــدد )1) يــ
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 64    1967  دم ق   دار الاكر   1( محمد الموارل   الدولة ونظا  الحسوة عند اون تيمية    2)

ــاقم3) ــد الوـ ــن عوــ ــد وـ ــل      ( محمـ ــا  مالــ ــأ اآلمـ ــى المو ــ ــانم علـ ــانم    ـــر  الدرقــ ــن يوســـف الدرقــ ــا  2  1وــ   ويـــروت   دار الكتــ
 41يـ     1411العلمية   
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﴾  و التروية اسسـالمية تـدعو إلـى قمـر العا اـة رب زدني علما وقل  والعادات واألعراف الااسدع والموى قاح تعالى  ﴿ 
ا َمْن َخـاَف َمَقـاَم َربِّـِه َوَنَهـى والموى إ ا دعيا إلم منكر  وتصف من ياعح  لل والكياسة والا نة  يقاح تعالى    ﴿  َوَأمَّ

يقـوح الرسـوح صـلى اهلل عليـه وسـل   " الكـيس مـن دان [  و 17﴾ ]النادعات   النَّْفَس َعِن اْلَهَوى َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى
 ( 1ناسه وعمح لما وعد الموت  والعاجد من اتوا ناسه يوايا وتمنى على اهلل ". )

ويوجــه الاكـــر اسســـالمم إلـــى عـــد  اتوـــاع المـــوى ؛ألن المـــوى مـــن اكوـــر العقوـــات لألاـــالق والاكـــر  ال يســـت يا 
تاكير إال إ ا انق ا عن الموى. ولقد تعرض اتواع الموى واالنقياد له لنقد اسنسان ان يصح درجة عالية من األاالق وال

َأَرَأْيـَت ال ع يم التروية اسسالمية  ودعا إلى عد  تحكيمه ألنه إن احكـ  اصـول وننيـال يعوـد مـن دون اهلل. قـاح تعـالى ﴿  
 [. 13رقان   ﴾  ]الا َمن أتََّخَذ ِإَلهُه َهَواهُ َأَفَأنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوِكيالً 

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ ومن اآليات القرآنية التم نجد ييما توجيمال ااالقيال  الق الور والوالدين  قوله تعالى يم سورع اسسراء ﴿ 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَمآ َأْو ِكاَلهُ  َما َفاَل َتُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ َواَلَتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْواًل َتْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاهُ َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّ

والـق الوـر  ]51-53األسـراء   [﴾َكِريمًا، َواْخِفْض َلُهَما َجَناَم الذُّلِّ ِمـَن الرَّْحَمـِة َوقُـل رَّبِّ اْرَحْمُهَمـا َكَمـا َربََّيـَاِني َصـِغيراً 
 ] 59﴾ ]َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبِيل َواَل تَُبذِّْر َتْبِذيراً  َوَاِت َذا اْلقُْرَبى َحقَّهُ واألقارا ﴿

َواَلَتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهـَي َأْحَسـُن َحتَّـى َيْبلُـَ  والق المحايظة على امواح اليتي  والوياء والعمد  يقوح تعـالى  ﴿ 
هُ َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلعَ   [31﴾ األسراء ] ْهَد َكاَن َمْسُئوالً َأُشدَّ

 َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوْا ِباْلِقسَطاِس اْلُمْسَتِقِيم َذِلَك َخْيٌر َوأْحَسُن َتْأِويالً والق امانة المعامالت يم الويا وال راء  ﴿  
 ]32 [﴾ اسسراء 

 ﴾ اسسراء ]  ِبِه َعْلٌم ِإنَّ السَّْمعَ َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْؤَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً َواَل َتْقُف َماَلْيَس َلَك وك لل امانة العل   ﴿  
39[  
ــا  اداا الــتعل  ومعاملـــة العلمـــاء والمعلمـــين  وقـــد      ــتعل   مـــن األاـــالق  التــم يجـــا ان  نحـــر  عليمـ والــق آداا الـ

علـ  ان ينــال مـن اتـار اهلل علــ  لـ  يع ـى لموسـى  يلمــا  يـا موسـى إلــى اع انـا اهلل منـاال لـ لل ونوــم اهلل موسـى حـين 
ــا ُعّلْمــَت ُرْشــدًا﴾الاضـر تواضـا معــه وسـأله يــم ادا وان يتوعـه ليــتعل . قـاح موســى ﴿  َهــْل َأتَِّبُعــَك َعَلــى َأن ُتَعلَِّمــِن ِممَّ

 ] 99 [ الكمف
 ]39[﴾ اسسراء   َلن َتْخِرَق اأْلْرَض َوَلن َتْبُلَ  اْلِجَباَل ُطوالً َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرحًا َإنََّك والق التواضا   ﴿ 

                                                 

  المحقــق احمـد محمــد  ــاكر وآاــرون   ويـروت  دار احيــاء التــرال العروــم    4( محمـد وــن عيســم الترمـدي   ســنن الترمــدي    1)
 638د . ت    
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ْذ َقاَل لُْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ اَل  وياورنا اهلل عد وجح عن عودر  لقمان الحكي  يم سورع لقمان  قاح تعالى  ﴿ َواِ 
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن  ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ ْيَنا اإلِْ * َوَوصَّ

ْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل  اِحْبُهَما ِفي ُتِطْعُهَما َوصَ اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر * َواِ 
َها ِإْن َتُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة ِمْن الدُّْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعمَ  ُلوَن * َيا ُبَنيَّ ِإنَّ

اَلَة َوْأُمْر َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّمَواِت  َأْو ِفي اأْلَْرِض َيْأِت ِبَها اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبيٌر * َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
 َتْمِش ِفي دََّك ِللنَّاِس َوالَ ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر * َواَل ُتَصعِّْر خَ 

ْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر * َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأ
 ]18-13لقمان :  [  ﴾ اْلَحِميرِ 

ومعريته والحياع  يودا وصيته وتوحيد اهلل سوحانه  لقد  اوصى لقمان ونيه ومجموعة من الوصايا  يم االصة تجروته 
وتعالى وعد  ال رل وه  وي ا ركن اسسال  األساسم  ن  يوين له عظمة الاالق عد وجح. وعلمه المحي  ن  ينتقح إلى 

على مناصحة  اونه لاللتدا  وما امر اهلل وه سوحانه وتعالم من اداء الصالع  وامر المعروف  ونمم عن المنكر  وصور 
تحمح األ ى يم سويح دينه  ن  نمار عن وعض الصاات ال ميمة التم ال تجتما ما اسيمان  كاالاتياح والتواتر  
واسعراض عن الناس كورا  واايرا حنّه على التواضا  والتوس  يم الم م من غير تكور وال تجور  وان يااض 

  يصف اهلل سوحانه وتعالى عوادر و يقوح تعالى﴿صوته  يمن ريا الصوت منكر وغير محمود  ويم سورع الارقان 
َذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما * َوالَّ  ًدا َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوًنا َواِ  ِهْم ُسجَّ ِذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِّ

َها َساَءْت ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاًما * َوالَِّذيَن َوِقَياًما * َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا اْصرِ  ْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما * ِإنَّ
اَل َيْقتُُلوَن النَّْفَس الَِّتي َلًها آَخَر وَ ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقتُُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما * َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه إِ 
ْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا * ِإالَّ َمْن َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأثَاًما * ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم ا

ُل اللَُّه َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًما * َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاِلًحا َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا َفأُ  وَلِئَك ُيَبدِّ
وا ِكَراًما  وا ِباللَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ وَر َواِ  ِهْم َلْم  * َوالَِّذينَ َفِإنَُّه َيُتوُب ِإَلى اللَِّه َمَتاًبا * َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ ِإَذا ُذكُِّروا ِبآَياِت َربِّ
يَّاِتَنا قُرَّ  ا َوُعْمَياًنا * َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ وا َعَلْيَها ُصمًّ َة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما * َيِخرُّ

الارقان [  ﴾ َصَبُروا َوُيَلقَّْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَساَلًما * َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاًما *ُأوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما 
 93-99[ 
لقد جما اهلل عد وجح صاات عواد الرحمن   حتى يتصف وما عوادر   يينالوا و لل رضار ونناءر عليم   يمن صااته   

ون وسكينة ووقار من غير تكور والتجور  وانم  ال يجملون مـا ايـح الجمـح والاسـاد  وال انم  يقصدون يم الم م  ييم 
ياال وي  يم مجالسم   وانم  يتعودون هلل عد وجح ليح نمار اوتغاء مرضـاع اهلل  وانمـ  مـا عوـادتم  هلل عـد وجـح يـمنم  

  وسـ  وـين المسـريين الموـ رين ووـين يا ون الع اا  يل لل تجدي  يدعون اهلل سوحانه ان يصرف عـنم  العـ اا  وانمـ
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الـواالء المقتـرين  ولكـنم  يناقـون واعتــداح   وانمـ  ال يتوجمـون والعوـادع إال إلــى اهلل  وال يضـرا وعضـم  رقـاا وعضــم   
إال وـالحق  والينتمكــون اعــراض النــاس وحرمـاتم   واليســاعدون ايــح الــو   يي ـمدون  لمــ  دورا كــ وا  وانمــ  يحــايظون 

وال يانونمـا يـم اللمـو واللعـا  وانمـ  إ ا وعظـوا و كـروا وـاهلل وآياتـه ا ـعوا واسـتجاووا  وانمـ  يسـألوا اهلل عـد   على اوقاتم 
وجح من يضـله ان يـردقم  الدوجـات الصـالحات وال ريـة ال يوـة وان يكونـوا ا مـة يـم المـدى. يـم ا اتصـاوا ومـ ر الصـاات 

مـن اآليـات القرآنيـة التـم نجـد ييمـا  كـر األاـالق نـ كر قولـه تعـالى الحسنة تحلو وما  يمن جداءي  الموعود يـو الجنـة. و 
اِدِقيَن يم سورع التووة  ﴿  َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُكوُنوا َمَع الصَّ [   يم ي ر اآلية إ ارع واضحة 115﴾ ]التووة َيا َأيُّ

 م اسسـال  الحاـاظ علـى كرامـة اسنسـان   قـاح تعـالى  ﴿لرو  المتقين وصدقم  واسيمان ويوا در  والحكمة من األاالق يـ
ـْلَناُهْم  ـْن َخَلْقَنـا َتْفِضـياًل َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّبـاِت َوَفضَّ ﴾ ]  َعَلـى َكِثيـٍر ِممَّ

المرحلة من التاضيح والتقوى  وقد يسر القاضم الويضاوي معنم التقوي وقولـه  [. ويصح اسنسان إلى ي ر97االسراء  
"المتقم اس  ياعح من قولم  وقار ياتقم والوقاية ير   الصيانة  ويو يم عرف ال رع اس  لمن يقم ناسه مما يضرر يـم 

والــزمهم كلمــة قولــه تعــالى اآلاـرع. ولــه نــالل مراتـا  األولــى التــوقم مــن العـ اا المالــد وــالتوري مــن ال ـرل. وعليــه 
والنانيـة التجنــا عـن كـح مــا يـ ن  مـن يعــح او تـرل حتـى الصـغا ر عنــد قـو  ويـو المتعــارف واسـ  التقـوى يــم  التقـوى 

. والنالنة ان يتنـدر عمـا ي ـغح سـرر عـن الحـق  ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا      ال رع  ويو المعنم وقوله تعالى 
 ( .1) اتقوا اهلل حق تقاته  و التقوى الحقيقم الم لوا وقوله ويتوتح إليه و را رر ي

ومن القي  التم يدعو إليما القرآن الكري   العاو عن الظال   يقوح تعالى  ماا وال النوم صلى اهلل عليه يم سورع 
[ يقـوح اوـن  تيميـة  يـم "كتاوـه كتــا 155﴾ ]األعـراف   ُخـِذ اْلَعْفـَو َوْأُمـْر ِبـاْلُعْرِف َوَأْعــِرْض َعـِن اْلَجـاِهِلينَ األعـراف  ﴿ 

ورســا ح ويتــاوي اوــن تيميــة يــم الاقــه"  يــم اســتحواا العاــو عــن الظــال   "ان اهلل امــر نويــه ان يأاــ  وــالعاو يــم ااـــالق 
الناس  ويو ما ُيَقرُّ من  لل.  قاح اون الدوير امر اهلل نويه ان يأا  العاو من ااالق الناس وي ا كقوله )ويسألونل ما ا 
يناقون قح العاو (من اموالم . ي ا من العاو  ويـأمر وـالمعروف ويعـرض عـن الجـايلين ويـ ر األيـة ييمـا جمـاع األاـالق 

 (  2الكريمة. )
ومـن مكــار  األاــالق )ان تعاـو عــن مــن ظلمـل وتع ــم مــن حرمـل وتصــح مــن ق عـل( يــ ا حــديل رســوح اهلل 

يمقى ويى كند العماح ) نالنة من مكار  األاالق عند اهلل ان صلى اهلل عليه وسل  روار على رضى اهلل عنه واارجه الو
رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن تعاو من ظلمل(  يقوح تعالى يم سورع آح عمـران  ﴿ الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ

                                                 

    2115قاسـ   و وعتــه موايقـة لل وعـة النالنـة المحققـة وتحقيــق انـو الوـاد وعـامر الجـدار  دار الويــاء  ( ال ـيخ عوـد الـرحمن وـن 1)
21    /371. 

  تحقيـق عوــد الـرحمن محمــد قسـ  العاصــمم    21( احمـد عوــد الحلـي  وــن تيميـة   كتــا ورسـا ح ويتــاوي اوـن تيميــة يـم الاقــة    2)
  371 – 371مكتوة اون تيمية     
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َذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكـُروا اللَّـَه َفاْسـَتْغَفُروا ِلـُذُنوِبِهْم َوَمـْن َيْغِفـُر النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن * َوالَِّذيَن إِ 
وا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُمونَ  [  ومـن تلـل القـي  والاضـا ح التـم  132 – 131] آح عمران  ﴾الذُُّنوَب ِإالَّ اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّ

ما القرآن قيمة الصالع وايميتما يم اسسال . وك لل نجد القرآن رو  وين قيمة الصور والصالع يم سورع الوقرع   ا ار إلي
َها َلَكِبيَرةٌ ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشـِعينَ  قاح تعالى ﴿ نَّ اَلِة َواِ  ْبِر َوالصَّ [  وقـاح ايضـال يـم سـورع الوقـرع 12﴾ ] الوقـرع   َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

اِبِرينَ َيا َأ﴿ اَلِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ [ ونجد إ ـارع واضـحة يـم سـورع 125﴾ ]الوقرع    يُّ
﴾  َعـاَلِمينَ قُـْل ِإنَّ َصـاَلِتي َوُنُسـِكي َوَمْحَيـاَي َوَمَمـاِتي ِللَّـِه َربِّ الْ ﴿:األنعـا  إلـى قيمـة الصـالع علـى لسـان سـيدنا إوـرايي  

ْل ُدَعاءِ ﴿: [ وك لل دعاء سيدنا إورايي  يم سورع اورايي  195]األنعا    يَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّ اَلِة َوِمْن ُذرِّ  َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّ
 [ 17﴾ ] إورايي   

الصـلة وـين الاـالق  وي ا التوجيه القرآنـم لاليتمـا  والصـالع لمـا يـم الصـالع مـن ترويـة روحيـة  ألن الصـالع يـم
ــال ترويـــة ااالقيـــة ألن الصـــالع تعـــود اسنســـان علـــى مكـــار  األاـــالق وعلـــى معاملـــة النـــاس  والمالــوق  ويـــم الصـــالع ايضـ

اَلَة َتْنَهـى َعـِن اْلَفْحَشـاءِ ﴿  المعاملة األاوية  يقوح تعالى  اَلَة ِإنَّ الصَّ َواْلُمْنَكـِر  اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّ
 [   12﴾. ] العنكووت " َوَلِذْكُر اللَِّه َأْكَبُر َواللَُّه َيْعَلُم َما َتْصَنُعونَ 

ونالحظ مما سوق ان ي ر اآليات القرآنية التـم ا ـرنا إليمـا وغيريـا مـن اآليـات التـم تحـل علـم مكـار  األاـالق 
 ـرحما والتعليـق عليمـا. ويـ ر اآليـات الغـرض منمـا وتنمـم عـن األاـالق السـي ة اكنـر مـن ان نسـت يا  كريـا يضـالل عـن 

ترسيخ قيمة األاالق يم سلول المسل    األاالق ومامومما الواسا التم اتى  وما الرسوح صلى اهلل عليـه وسـل  وتحل ـى 
هلل ومـا اصــحاوه واتواعــه والســلف الصــالل  وانعكســت يــم حيـاتم  الواقعيــة  ويــ ر األاــالق الناوتــة الم لقــة ال ــاملة مــن ا

 سوحانه وتعالى ماروضة على الناس عوادع و ريعة ال يعتريما التناقض وال النق .
 األاالق يم السنة النووية  

وقد جاءت السنة النووية ال رياة وآنار السلف الصالل م يدع يم األارى أليمية األاالق و ارحة وماصلة لما 
نََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  عليه وسل  يم سورع القل  ﴿ اجمله القرآن. يقوح تعالى واصالا ااالق الرسوح صلى اهلل ﴾ ]القل   َواِ 

ُخـِذ  [ . وياسر القر وم  لل وأن رسوح اهلل صلى اهلل عليه وسل    " قاح ادونم روم تأديولا حسـنال إ  قـاح تعـالى   ﴿1 
ــاْلُعْرِف َوَأْعـِرْض َعـِن اْلَجــاِهِلينَ  ( 1[ يلمـا قولـت  لـل منــه قـاح )انـل لعلـم الـق عظــي ( )155﴾ األعـراف ] اْلَعْفـَو َوْأُمـْر ِب

 ( روار الويمقى عن اوى يريرع.2ويقوح الرسوح صلى اهلل عليه وسل  " إنما وعنت التم  مكار  األاالق ". )

                                                 

 228  مرجا ساوق       18ر وم     ( الق1)

  15يـ     1417  ويروت   دار الريان للترال    9( علم ون اوم وكر المينمم   مجما الدوا د ومنوا الاوا د    2)
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ومن مكار  األاالق التم حل عليما الرسوح صلى اهلل عليه وسل   العاو عن الظل   يقوح اوو الحسن المالكم 
ـن يم كتاوه كاا ية ال الا  "وقوله عليه الصالع والسال  امرنم روم ان اصح من ق عنم واع م من حرمنـم واعاـو عم 
ولكـن يمضــم اوــو الحسـن المــالكم إلــى اس ـارع إلــى جملـة األاــالق  إن جملــة آداا الايـر تتاــرع عــن  …مـن ظلمنــم (

ن  " مـن كـان يـ من وـاهلل واليـو  اآلاـر يـال اروعة احاديل مريوعة  احديا قوح النوم عليه الصالع والسال  يم الصحيحي
ــياه  ومـــن كـــان يـــ من وـــاهلل واليـــو  اآلاـــر يليقـــح ايــــرال او  يـــ  ي جـــارر  ومـــن كـــان يـــ من وـــاهلل واليـــو  اآلاـــر  يليكـــر  ضـ
ليصـمت". ونانيـه قولـه عليـه الصـالع والسـال  كمـا يـم المو ــأ  " مـن حسـن إسـال  المـرء تركـه مـا ال يعنيـه". ونالنمـا قولــه 

" ……الصالع والسال  يم الوااري للرجح ال ي ااتصـر لـه يـم الوصـية حـين قالـه لـه اوصـنم  قـاح  "ال تغضـا  عليه
 (.1وراوعما قوله عليه الصالع والسال  ال ي من احدك  حتى  يحـا ألايه ما يحا لناسه.)

صلم اهلل عليه وسل    ومن تلل األحاديل النووية ال رياة التم  كريا القر وم  عن اوم  ر قاح  قاح رسوح اهلل
ات ـِق اهلل حينمـا كنـت  واتوِـِا السـي َة الحسـنَة َتْمُحمـا  واـالق النـاس والـق حسـن". روار الترمـ ى وقـاح حـديل حسـن وروى 
عن معا  وعن اوم الدرداء  سمعت النوم صلى اهلل عليه وسل  يقوح  "ما من  مء يوضا يـم الميـدان انقـح مـن حسـن 

ن صاحا حسن الا لق ليولغ وه درجـة صـاحا الصـالع والصـو ". جـاما األصـوح واارجـه الترمـ ى وعـن اوـم الالق  وا 
يريرع قاح  س ح رسوح اهلل صلم اهلل عليه وسل  عن اكنر ما يداح الناس الجنة  يقاح  " تقوي اهلل وحسن الالق" روار 

ــا يـــو  القيامـــة  الترمــ ى. وعـــن جــاور ان رســـوح اهلل صــلم اهلل عليـــه وســل  قـــاح  "إن  مـــن احــّوك  إلـــىّ  واقــَروك  منـــم مجلسل
 (اارجه الترم ى وجاما األصوح2احاسنك  ااالقال". )

والتد  وه يكان احسن الناس  وحسن الالق من األاالق المحمودع التم حل  عليما النوم صلى اهلل عليه وسل   
 ( متاق عليه.  ن الناس ُالُقال احاسنك  القال  يعن انس رضم اهلل عنه قاح  )كان النوم صلى اهلل عليه وسل  احس

 ( روار مسل .  وقد حدنت عا  ة رضم اهلل عنما عن الق الرسوح عليه الصالع والسال  يقالت  )كان القه القرآن

وقد دعا النوم صلى اهلل عليه وسل  اصحاوه إلى التالق واألاالق الحسنة وح ري  من األاالق السي ة  ووعد اصحاا  
 واألجر الكوير والنواا الجديح. األاالق الكريمة 

ن اهلل يوغض الااح    قاح صلى اهلل عليه وسل   )ما من  مء انقح يم ميدان الم من يو  القيامة من حسن الالق  وا 
 حسن صحيل.  ( روار الترم ي. وقاح  الو ي  

                                                 

ــد القيروانـــم    1) ــالة اوـــم ديـ ــانم ل ـــر  رسـ ــة ال الـــا الروـ ــالكم   كاايـ ــاعم    2( اووالحســن المـ ــد الوقـ ــيخ محمـ   تحقيـــق يوســـف ال ـ
  563-562يـ     1412  دار الاكر   ويروت

 .228   18( القر وم  مرجا ساوق    2)
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 ومن ي ر األاالق الحسنة   

  الحياء: .1

 ل  ويمنا من التقصير يم حق  ي الحق. الحياء  الق يوعل على ترل القوي 
الحياء من اقوى الوواعل على االتصاف وما يو حسن  واجتناا ما يو قويل  يم ا تالق وه المرء سارع إلى مكار   

األاالق  ونأى عن ر ا ح الصاات  وكان سلوكه سلوكال نظياال مم وال  يال يك ا يم القوح  وال ت اوعه ناسه يم اقتراف 
يقد قاح  والحياء وم ا المعنى يو ال ي عنار النوم صلى اهلل عليه وسل  يم حدينه  وحّل عليه صحاوته الكرا .  اسن ..

 ( روار الوااري ومسل .  النوم صلى اهلل عليه وسل   )الحياء ال يأتم إال واير

كأنه يقوح  إن الحياء قد -ياء ومّر رسوح اهلل صلى اهلل عليه وسل  على رجح من األنصار ويو يعظ ااار يم الح 
 ( روار الوااري ومسل .  يقاح صلى اهلل عليه وسل   )دعه  يمن الحياء من اسيمان - اضّر ول

  العفة: .5
 العاة  يم  االمتناع عن الحرا   وكف  الس اح من الناس.  

يصون كرامته ويحاظ ماء وجمه ممما  المسل  الحق عايف مستغن ال يت لا إلى المسألة  وال يريق ماء وجمه  وح 
ساءت وه الظروف  والّمت وه سوء األحواح  يتجدر يت رع والصور حتى يال اهلل عنه الضيق  ومن توّكح على اهلل جعح 

 له مارجال وردقه من حيل ال يحتسا. 

ه وسل   )من يستعاف يعّاه وقد وعد النوم صلى اهلل عليه وسل  المستعف وأن اهلل سيغنيه ويعاه  قاح صلى اهلل علي 
 ( روار الوااري ومسل .  اهلل  ومن يستغن يغنه اهلل

 الكرم: .3
 الكر  يو  الجود والع اء والسااء.  

اسسال  دين يقو  على الو ح واسنااق  ول لل حّوا إلى معتنقيه ان تكون ناوسم  ساية واكام  ندية  ووصاي   
﴾  َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَلُمونَ  وجور الور  قاح اهلل تعالى ﴿والمسارعة إلى دواعم اسحسان و 

 [. 595]الوقرع  
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وعن عود اهلل ون عمرو رضم اهلل عنمما ان رجالل سأح رسوح اهلل صلى اهلل عليه وسل  اي اسسال  اير؟ قاح  )ت ع   
 ( متاق عليه.  ن عريت ومن ل  تعرفال عا   وتقرا السال  على م

والكر  ال ينق  نروع الكري  وال يقروه من الاقر  وح يو  ريق السعة والديادع وسوا النماء  قاح صلى اهلل عليه وسل    
كال )ما من يو  يصول العواد ييه إال ملكان يندالن  ييقوح احديما  اللم  اع  مناقال الاال  ويقوح اآلار  اللم  اع  ممس

 ( متاق عليه.  تلاا

 أخالق مذمومة حذر منها النبي صلى اهلل عليه وسلم: و 
  . الكبر:1

 التكور يو  التعالم عن قووح الحق  والتريا على الالق. 
 التكور يتنايى ما الالق الكري   ويغرس الارقة والعداوع وين الناس  ويق ا ما امر اهلل وه ان يوصح من صالت  ول لل 

 ّن اسسال  عليه حروال  عواء حتى ي ّمر منه الناوس والقلوا  وقد ح ر النوم صلى اهلل عليه وسل  من ي ا الداء 
العضاح  ويّدد صاحوه والع اا والادي  قاح صلى اهلل عليه وسل   )ال يداح الجنة من كان يم قلوه منقاح  رع من 

ُوه حسنال ونُعله حَسَنةل. قاح  إن اهلل جميح يحا الجماح  الكور َوَ ُر الَحق   ِكْور   يقاح رجح  إن  الرجَح يِحاُّ ان يكون نو 
(  روار الوااري  ( روار مسل . وقاح ايضال  )اال ااورك  وأيح النار ) كحُّ ُعُتحٍّ َجو اظ  مستكور   وَغْم ُ الناس

              ومسل .

قاح صلى اهلل عليه وسل   )ال ينظر اهلل  ان اهلل تعالى ال ينظر إليم   وحْسا المتكورين اديال وممانة يم الدار اآلارع 
 (  روار الوااري ومسل .  يو  القيامة إلى من جّر نووه ايالء

  الحسد: .5
 الحسد يو  تمنم دواح النعمة عن صاحوما  سواء كانت نعمة دين او دنيا.  

عليه وسل  ان يستعي  من  رور الحاسدين  ألن الحسد جمرع تتقد يم حر  اسسال  الحسد  وامر اهلل رسوله صلى اهلل  
 الصدر  يت  ي صاحوما وت  ي الناس. 

وقد حّ ر منه النوم صلى اهلل عليه وسل  تح يرال  ديدال يقاح  )إياك  والحسد  يمن الحسد يأكح الحسنات كما تأكح النار  
 م  وحسنه الحايظ العراقم من  ريق اارى يم تاريخ وغداد. ( روار اوو داود. وضعاه السيو م واأللوان الح ا
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ن  إن الحاسد  ا  واين العد   جايح وروه  ووسنته يم كونه  وكان اجدى وه ان يتحوح إلى روه ييسأله من يضله   
 يمن ادا نه سوحانه ليست حكرال على واحد وعينه. 

  الغيبة: .3

عرينا النوم صلى اهلل عليه وسل  والغيوة التم حّرمما اسسال   ريه مما يو ييه. يم  ان تقوح يم اايل ما يك الغيوة 
اهلل ورسوله اعل . قاح  كرل ااال وما  ؟ قالوا  ونّار منما ا د التناير  يقاح صلى اهلل عليه وسل  )اتدرون ما الغيوة

ن ل  يكن ييه ما تقوح يقد ؟ قاح  إن كان ييه ما تق ارايت إن كان يم اام ما اقوح . قاح رجح  يكرر وح يقد اغتوته  وا 
  ( روار مسل .  ومته

يم ال ال يجود  كر الغير وما يكريه من النقا   والعيوا  سواءل كان  لل متصالل ونق  يم ودنه او القه او نسوه؛  
لسان يق   وح  لل يمن  لل مما ينير الاتن ويق ا الرواو  ويمدق الصالت. وليست الغيوة مقصورع على ال كر وال

  [.1﴾]سورع الممدع  ﴿َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ  امح لكح ما يايد معنى التحقير  سواء كان واس ارع او التلميل  قاح تعالى  

( أوالِدُكمْ ُيوصيُكمُ اهللُ في : )دعا القرآن الكري  إلى العناية واألوناء  يقاح تعالى قداإلسالمية والتربية الخلقية لألطفال : 
َها اّلِذين آَمُنوا ُقوا َأنفَسُكْم وَأْهليُكْم ناًرا وُقوُدَها النَّاُس والِحَجاَرةُ : ﴿وقاح[، 11النساء  ] : وقاح[، 9 التحري  ] ﴾َيا أيُّ
ديا ال اح كما اكد الرسوح صلى اهلل عليه وسل  على ايمية تأ[، 135 ه ] ﴾َوْأُمْر َأْهَلَك بالصَّالِة واْصَطِبْر َعَلْيَها﴿

وترويته يقاح  )مروا اوالدك  والصالع وي  اوناء سوا سنين  واضرووي  عليما وي  اوناء ع ر  ويرقوا وينم  يى 
 المضاجا]اووداود[

ن ال اح مستقوح مناعح والمعرية والمعلومات  يم ا ما عرض اآلواء والمعلمون األ ااح والتدريج أليكار وقي   وا 
النضج.      ااح سيستوعوونما حتما وسيعورون عنما يم نماية األمر حيل يولغون مرحلة وتوجيمات مقوولة  يمن األ 

(1) 

ــَ  اأْلَْطَفــاُل ِمــْنُكُم ( لقولـه تعــالى  ﴿2علـى ان التكليــف يوـدا عنــد ولـوغ االحــتال  دون تحديــد لعمـر معــين ) َذا َبَل َواِ 
[ وقـوح الرسـوح صـلى اهلل عليـه وسـل  " ريـا القلـ  عـن  25﴾ ]النـور   َقـْبِلِهمْ  اْلُحلُـَم َفْلَيْسـَتْأِذُنوا َكَمـا اْسـَتْأَذَن الَّـِذيَن ِمـنْ 

نالل  عن النا   حتى يستيقظ  وعن الصوم حتى يولـغ  وعن المعتور حتى يعقح".  غير ان التروية اسسالمية تدعو إلى 
اوـن سـينا علـى ايميـة " التوكيـر" يـم  تعلي  ال اح التروية الالقية وتدريوه عليما يم وقت موكـر قوـح سـن الولـوغ  و ي كـد

                                                 

 71(  حكي  محمد ر يد   مرجا ساوق    1)

 182-181( اون قي  الجودية   تحاة المودود واحكا   المولود   المكتوة القيمة   د . ت    2)
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اكتساا المتعل  العادات المن ودع  و لل وان يكون ي ا يم سنوات ال اح األولى  قوح ان  ترسخ ييه العادات الم مومة 
( امـا إ ا اقتضــت الضـرورع االلتجــاء إلــم  العقـاا  يانــه ينوغــى 1التـم يصــعا إدالتمـا  إ ا مــا تمكنــت يـم ناــس ال اــح )

 مى الحي ة والح ر. مراعاع منت

وقـد  ـد د اسسـال  وركــد علـى حـق ال اــح يـم توجيـه اويــه وترويـة امـه متــى يولـغ ا ـدر ويصــح إلـى سـن ال ــواا 
حسـان ادومــ   إلـى جانــا  المـدرل الـواعم لمنايعــه ومضـارر  كمـا  ــد د علـى واجـا األوــوين يـم االلتـدا  ورعايــة اوالديمـا وا 

حســانا ووـرا ) تنظـي   ــأن األ  لتمـت  وأ االمــا حنانــا ( يالوالــد والــوالم 2وريقـا وتوجيمــا ليمتمـوا يــ  ومــا يـم مــا وعـد  اعــة وا 
ر ـادر وتحريضـه علـى الايـر  وتحـ يرر مـن العاقوـة السـي ة  وتمـ يا  الناصل يو ح جمـدر يـم تقـوي  وليـه  ويـم نصـحه وا 

 السيما وقت ال اولة. -ااالقه 

تروية الوالدين لأل ااح ييقوح   واسنسان المسل  العاقح يممه صال  وي ير عود اهلل ون عود الرحمن الجورين إلى ايمية 
ولـدر واسـتقامتم   ويتمنـى سـالمة ي ـرتم   وتالقمـ  ومعــالم األاـالق ويضـا ح اسعمـاح  وعملمـ  وتعلـي  الـدين الصــحيل  

محوـة الولــد وال ــاقة وي ـقى متــى رآيـ  منحــريين ضـالين قــد اـالاوا ســنه اهلل تعـالم و ــرعه. وقـد جوــح اهلل الوالـدين علــى 
َوَناَدى (  يقاح تعالى   ﴿3عليم  والرحمة وم   يقد حكى اهلل تعالى عن نو  عليه السال  نداءر الونه ال ي عصم عليه )

 [ 15﴾ ]يود   ُنوٌم اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِرينَ 

ا وموقف سيدنا إورايي  عليه السال  و اقته على ولدر  ويك ا حكى اهلل تعالى عن إورايي  ويست مد الكاتا ايض
ــي َجاِعلُـَك ِللنَّـاِس ِإَماًمـا َقــاَل  ممـا يـدح علـى  ـاقته واويـه علـى ولـدر  ياــم مقـا  ال لـا والرجـاء لمـا قـاح اهلل تعـالى ﴿ ِإنِّ

يَِّتي ه لما منحه اهلل ي ر اسمامة التم يم جعلته قدوع واسوع لمن وعدر من [. يل  يغاح عن  ريت151﴾ ] الوقرع   َوِمْن ُذرِّ
الناس ال ين يداي  اهلل إلى اسسال   يلما وعدر  اهلل وم ر اسمامة ل  يغاح عن  ريته  لحرصـه علـى صـالحم   وايليـتم  

 (4الن يكونوا قدوع للناس يم امر الدين. )

                                                 

 288     1991يرع   دار الاكر العروم   (  سعيد اسماعيح علم   اتجايات الاكر الترووي اسسالمم   القا1)

 –( احمد محمد كمـاح   ال اولـة يـم مـنمج الترويـة اسسـالمية   مجلـة اسسـال  اليـو    المنظمـة اسسـالمية للترويـة والعلـو  والنقايـة 2)
 24     1992(   119إسيسكو    العدد )

ــ3) ي  الجمــاح   مجلــة الوحــول اسســالمية  الريــاض   إدارع الوحــول ( عوــد اهلل وــن عوــد الــرحمن الجوــرين   حــوح ترويــة األ اــاح وتعل
 128يـ   1419(   53العلمية واسيتاء   العدد )

 129( المرجا ناسه    4)
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أل ااح الغرض من حياتم   ويو الاضوع هلل والعوادع  قاح تعالم وتستلد  تن  ة المسلمين االجتماعية تعريف ا
َلى اللَِّه َعاِقَبـُة  ﴿ [. نـ  55﴾ ]لقمـان   اأْلُُمـورِ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَلى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوثَْقى َواِ 

َهـاِر ثُـمَّ َيْبَعـثُُكْم ِفيــِه  ى  ﴿الرجـوع إلـى اهلل يـم نمايـة األمـر  يقـوح تعـال ــِل َوَيْعَلـُم َمـا َجـَرْحُتْم ِبالنَّ َوُهـَو الَّـِذي َيَتَوفَّـاُكْم ِباللَّْي
ــُتْم َتْعَملُـونَ  ــُئُكْم ِبَمـا ُكْن ى ثُــمَّ ِإَلْيـِه َمــْرِجُعُكْم ثُـمَّ ُيَنبِّ [ ووســيلة تحقيـق الغـرض وولــوغ 97﴾ ]األنعـا     ِلُيْقَضـى َأَجــٌل ُمَسـمًّ

( وتحل سميرع يياض إلى 1مدف" يم الصرا  المستقي  التم حدديا القرآن الكري  وسنة النوم صلى اهلل عليه وسل . )ال
االيتما  وتروية األ ااح على الاير   ومعريـة الحـالح والحـرا   تقـوح  ال يجـود لنـا ان نتمـاون يـم امـور الحـالح والحـرا  

يف ان سو  الرسوح صلم اهلل عليه وسل  الحسن اا  يم "صغرر" تمـرع ما ا االنا ممما كانت سنم . يام الحديل ال ر 
من تمر الصدقة يجعلما يى ييه   يجعح النوم يلقم وما ويو يقوح  " كخ كخ  ار  وما  اما علمت انا ال نأكح الصـدقة. 

الصـدقة ال تحـح ويى حديل وكيا عن  عوة انا ال تحح لنا الصـدقة ويـى الواـارى امـا  ـعرت إنـا ال تأكـح الصـدقة  إن 
لنا". قد يستمين اسنسان العادي ومنح ي ا الموقف ويظن ان المسألة مسألة تمرر وقد صارت يم يـ  الصـغير  والصـغير 
ن التمـرع  ال يعقح  ولكن الرسوح عليه الصالع والسال  يدرل ان من ين أ على التماون يم الصغا ر سيستمين وغيريا. وا 

( 2ير ما يحح له وما يحـر  عليـه. وحدانـة السـن عامـح يسـاعد علـى التوجيـه ال العكـس)كانت مناسوة ممتادع لتعلي  الصغ
ُهـْم َأْلَفـْوا  واأل اـاح يقتـدون واآلوـاء والمعلمـين والمـروين  كمـا حكـم اهلل  لـل يـم ايـح الجايليـة يـم منـح قولـه تعـالى  ﴿ ِإنَّ

ــاِرِهْم ُيْهَرُعــوَن  [  واألوــاء قـدوع حسـنة او ســي ة ألوالديـ . وتأســم 97-95صـايات  ﴾ ]الآَبـاَءُهْم َضــالِّيَن *َفُهــْم َعَلـى آَث
ال رية واأل ااح وما عليه المروون واولياء األمور  واتواعم  يم ايعالم  واقوالم   دون تاكير يم الحسن والقويل  والضـار 

يقتـدون وـه  يأمـا إن اضـاف والنايا  والاير وال ر  يمتم كان المروم او الولم مستقيمال متوعال للحق  يمن من تحـت يـدر 
إلى ايعاله الحسنة النصل واسر اد  وتوجيه من تحت يدر  وترغيوم  يم يعح الايرات  يحدل وال حر  يمن تأنري  يكون 

ر اداته  وا م نانم  إلـى صـحته مـا يمـديم  إلـم يعلـه. ) ( وويـا اسنسـان العقـح  وجعلـه وسـيلة 3اقوى وا د  لنصا حه وا 
لمالحظــة والتجروـة واالســتدالح للوصــوح إلــى اسيمـان وــاهلل  الــ ي  يعنــم غايـة الكمــاح والر ــاد  قــاح التحـري والمقارنــة وا

ْوا َرَشًداتعالى  ﴿   [. 11﴾ ] الجن  َفَمْن َأْسَلَم َفُأوَلِئَك َتَحرَّ
منـ  الـوالدع إلـى ان ويعتوـر دور األ  يـى يـ ا المجـاح دورلا مـ نرلا وا يـرلا؛ ألنمـا تـالد   المـا  دور األم فـي تربيـة الطفـل:

ي ا ويترعرع ويصول رجال يعتمد على ناسه  وي ر المس ولية كويرع و اقة على األ   ولكنما قادرع عليمـا ومـا ويومـا اهلل 
 من عديمة وصور وحنان على اونا ما.
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 سال .وعلى األ  ان تعمح على تروية  الما إيماني ا واجتماعي ا  وان تعمح على تأديوه وآداا اس        
 وما يعنى تقوية عالقة ال اح وروه  ووحيل يمأل اسيمان قلوه. ومما يساعد على  لل التربـية اإليمانية: 

ن كان ال يعقح ما يسمعه   ا كلمات اهلل  وتسمعه آيات من القرآن الكري   يال اح وا  على األ  ان تردد على مسامعه دا مل
 إال انه ي عر واال م نان والسكينة.

الما على التارقة وين الحالح والحرا   حتى ين أ على االلتدا  وأوامر اهلل واجتناا نواييه  وت جعه على وتساعد  
الصالع وتحادر على ادا ما. ك لل عليما ان ت جعه على حاظ القرآن الكري  وتالوته؛ حتى يتقو  لسانه  وتسمو روحه  

 رضوان اهلل عليم . -وه و ور الحا هلل ورسوله وصحاوته ويا ا قلوه  ويرسخ يى ناسه اسيمان واليقين.تو ر يى قل
وا  ا وصح ال اح إلى سن الساوعة يعليما ان تأمرر والصالع.. روى عن رسوح اهلل  انه قاح  )مروا الصوى والصالع إ ا 

ا من اليو  حتى  ي يق ولغ سوا سنين( ]اوو داود[. ان تدروه على الصو  وأن تجعله يصو  ساعة او ساعتين او وعضل
َوي ا ونت ُمَعو   قالت  ارسح رسوح اهلل صويحة  الصو  يى الكور  وين أ على  اعة اهلل والقيا  وحقه  وال كر له. عن الرُّ
ا يليت  صومه  ومن كان اصول ما رلا  يليت  َوِقي ة يومه(. يكنا  عا وراء إلى قرى األنصار  )من كان اصول صا مل

ون يا إلى المسجد  ينجعح لم  اللُّعوة من الِعْمن  يم ا  -إن  اء اهلل-ا الصغار منم  نصومه وعد  لل وُنَصو   صويانن
 وكى احدي  على ال عا   اع ينار  لل حتى يكون عند اسي ار. ]متاق عليه[.

 ك لل على األ  ان ت دا ولديا على حا رسوح اهلل )وحا آح ويته وتالوع القرآن الكري .. لما روى عن النوى صلى اهلل
عليه وسل  ) انه قاح  )ادووا اوالدك  على نالل اصاح  حا نويك   وحا آح ويته وتالوع القرآن  يمن حملة القرآن يى 

 ظح عر  اهلل يو  ال ظح إال ظله( ]الديلمم[.
ويمكن لأل  ان تنتمد اية يرصة لت ر  له قدرع اهلل عد وجح  وتتدر  معه من المحسوس إلى المعقوح  ومن الجد م 

 الكلى  ومن الوسي  إلى المركا؛ حتى تصح معه يى نماية ال و  إلى قضية اسيمان عن اقتناع ووريان. إلى
على األ  ان تحر  على تعلي  ولديا اآلداا اسسالمية إ ا ولغ سن السادسة  حتى يتعود عليما.  اآلداب اإلسالمية:

ليه. قاح رسوح اهلل ) )يا غال  س  اهلل  وكح ويمينل  كأن تعلمه وأن يسمى اهلل عند األكح  وان يأكح ويمينه  ومما ي
ا  )إ ا اكح احدك  يلي كر اس  اهلل تعالى  يمن نسى ان ي كر اس  اهلل  وكح مما يليل( ]مسل [  وقاح رسوح اهلل  ايضل

 تعالى يى اوله يليقح  )واس  اهلل اوَله وآاَرر(.]اوو داود والترم ي[.
ا الصدق واساال   و لل عن  ريق الوياء والوعود التم تع يما له  وان تكون وعلى األ  ان تغرس يى  الم     

ا  وعلى األ  ان تعل   الما اال يكون منايقلا  ما توضيل عالمات المنايق التم  كرت يى حديل رسوح  قدوع له دا مل
 اهلل  )آية المنايق نالل  إ ا حدل ك ا  وا  ا وعد االف  وا  ا ا تمن اان(]متاق عليه[.

 ان تعلمه آداا الع س.. قاح  )إ ا ع س احدك  يليضا كايه على وجمه وليااض وما  صوته( ]الحاك  والويمقى[.
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  يرحمل اهلل. يم ا قاح يرحمل اهلل  يليقح  يمديُك  -وقاح  )إ ا ع س احدك   يليقح الحمد هلل  وليقح له ااور او صاحوه
 اهلل ويصلل والُك ( ]الوااري والترم ي[.

ا وت كرر ان يقوح  )الحمد هلل ( عند االنتماء من اى عمح يقو  وه. قاح  )إن اير عواد       وعلى األ  ان تحنه دا مل
 اهلل يو  القيامة الحمادون( ]احمد[.

ا وال لعانلا.. قاح  )سواا المسل  يسوق وقتاله كار( ]متاق عليه[.      ا ان المسل  ليس  تامل وعليما ان ت كد له دا مل
 )ليس الم من وال عان وال اللعان وال الااح  وال الو يء( ]الترم ي[.وقاح  
وعليما ان تعلمه ان حق المسل  على المسل  امس.. قاح  )حق المسل  على المسل  امس  رد السال   وعيادع       

جاوة الدعوع  وت ميت العا س( ]متاق عليه[.  المريض  واتواع الجنا د  وا 
ا       يى ااتيار اصدقا ه لما لم  من تأنير  -دون تداح واضل  - ديدلا على م اركة ولديا وتحر  األ  حرصل

كوير على  اصية  الما.. قاح رسوح اهلل  )منح الجليس الصالل  والجليس السوء كمنح حامح المسل  ونايخ الكير  
ا  يوة  ونايخ  الكير  إما ان يحرق نياول  او يحامح المسل إما ان يح يل )يع يل(  او ت ترى منه  او تجد منه ريحل

ا اوينة منتة( ]الوااري[. وقاح  )المرء على دين اليله  يلينظر احدك  من ياالح( ]اوو داود  الترم ي   تجد منه ريحل
احمد[. وتنوه ولديا إلى آداا الصداقة  ييسل  على صديقه إ ا لقيه  ويعودر إ ا مرض  وي مته إ ا ع س  ويعينه يى 

ا على ان ت كد ل الما ان لوالديه وقت ال دع  ويج يوه إ ا دعار  ويمن ه يى المناسوات السارع  وعليما ان تحر  دا مل
عليه حقوقلا  يعليه ان يحترممما ويقدريما ويحسن إليمما  يرضايما من رضا اهلل سوحانه وتعالى  قاح جح  أنه يى 

 [.51﴾ ]اسسراء   رَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًراَواْخِفْض َلُهَما َجَناَم الذُّلِّ ِمَن ال كتاوه الكري   ﴿
وعلى األ  ان تحرل يى اعماق  الما عا اة القراوة  وت جعه على صلة الرح   لتنمو يى ناسه محوة من           

ياي  راو ة النسا حتى إ ا ولغ سن الر د قا  وواجا الع ف واسحسان لم    وتست يا ان ت وق  لل وصورع ترو ه وا 
لمن يرتو ون وم  وصلة قراوة  ييتعود ال اح ي ا السلول  -ما محر   -عملية يتأا   الما معما عند ديارتما 

َتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلقُْرَبى َواْليَ  اسسالمى  قاح تعالى  ﴿
 [.39﴾ ]النساء  ِذي اْلقُْرَبى
وعليما ان ت ر  له ان عليه حقوقلا لجيرانه  يعاملم  ومحسان  وال ي  يم   وح يحميم  ممن يتعرض لم  وسوء..        

يأمن جارر ووا قه ) رورر( ]متاق قاح رسوح اهلل  )واهلل ال ي من  واهلل ال ي من(. قيح  من يا رسوح اهلل؟ قاح   )ال ى ال 
 عليه[.
وعلى األ  ان تنوه ولديا إلى احترا  معلمه  وتوقيرر  وان  له لمعلمه عد  وتواضعه له ريعة.. قاح رسوح اهلل         

 )ليس من امتى من ل  يجح كويرنا  ويرح  صغيرنا  ويعرف لعالمنا حقه( ]احمد[.
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الصغر آداا االست  ان  حتى ال يداح ويت احد وغير إ ن صاحوه  ما تعليمه وعلى األ  ان تعل   الما من          
َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا  ان يستأ ن نالل مرات قوح الداوح  قاح تعالى ﴿ َيا َأيُّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ه  ﴿[ وقول59﴾ ]النور   َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها َيا َأيُّ
َشاِء َثاَلُث َعْوَراٍت َلُكْم اْلعِ  ِمْنُكْم َثاَلَث َمرَّاٍت ِمْن َقْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمْن َبْعِد َصاَلةِ 

﴾ ُه َلُكُم اآْلَياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ َلْيَس َعَلْيُكْم َواَل َعَلْيِهْم ُجَناٌم َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَّ 
 [.21]النور  

جته  و لل يى األماكن الماصصة  وعليما ان تعلمه وأن يداح تلل وعليما ان تعلمه كياية قضاء حا          
األماكن ورجله اليسرى ما التدا   كر دعاء الداوح  ويو كما قاح رسوح اهلل  )وس  اهلل  اللم  إنى اعو  ول من الاول 

 والاوا ل( ]متاق عليه[.
ــة اهلل و           ــ ــيك  ورحمــ ــ ــــال  علــ ــــال  " الســ ــة اسســ ــ ــه تحيــ ــ ــا ان تعلمــ ــ ــــ ا وعليمــ ــــن الكــ ــــرر مــ ــــى األ  ان تناــ ــه ".وعلــ ــ وركاتــ

ــــح  ــ ن الرجـ ــار  وا  ــ ــ ــــى النـ ــ ــــدى إلـ ــ ــــور يمـ ــ ن  الاجـ ــــور  وا  ــ ــــى الاجـ ــــدى إلــ ــ ــــ ا يمـ ــ ــمن الكـ ــ ــ ــــ ا  يـ ــ ــاك  والكـ ــ ــ ــاح  )إيـ ــ ــ ــ اوين  قـ ــ والكــ
ــه  ــ ــــ كر لـ ــــدق  وتـ ــــى الصـ ــــه علـ ــــح تحنـ ــــى المقاوـ ــه[. ويـ ــ ــ اولا(]متاق عليـ ــ ــد اهلل كـ ــ ــــى يكتـــــا عنـ ــــ ا حتـ ــــرى الكـ ــــ ا ويتحـ ليكـ

ــه اسســــال .. ــه الــــق  يــــا امــــر وــ ــــح  انــ ن الرجـ ــة  وا  ن الوــــر يمــــدى إلــــى الجنــ ــاح )  )إن الصــــدق يمــــدى إلــــى الوــــر  وا  قــ
ــه[. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يقلا(]متاق عليـ ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد اهلل ِصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا عنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى يكتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدق حتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ليصــ

ــــق            ن الــ ــا  وا  ــ ــــن القلـ ــــح ديــ ــاح )  )إن لكـ ــ ــــال   قــ ــــالق اسسـ ــــن ااــ ــــا مـ ــــق  يــ ــاء الـ ــ ــه ان الحيــ ــ ــا ان تعلمـ ــ وعليمـ
ــــرس يــــى ــا ان تغـ ــه[. وعليمــ ــاء( ]اوــــن ماجــ ــاح  اسســــال  الحيــ ــ ــه.. قـ ــين قلوــ ــاكين حتــــى يلــ ــــراء والمســ ــة علــــى الاقـ ــه الرحمــ قلوــ

ــد[. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي  ( ]احمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى راس اليتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكين  وامســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ ع  المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل  يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــين قلوــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  )  )إن اردت ان يلــ
 تروـية ال وق 

وتروية ال وق وتنميته يى ناوس ا االنا امر م لوا  ل لل يمن على األ  ان تحر  على تدريا  الما على       
تعويدر على المحايظة على وقاء األ ياء الجميلة  يال يتلف المدروعات  وال يق ف األديار من  ت وق الجماح  ما

الحدا ق  ومن المستحا ان تكلف األ   الما ورعاية وعض النواتات الموجودع يى الويت كنواتات الدينة منال  وتعلمه 
 صغرر. كياية ترتيا حجرته  وتنظي  حاجاته  حتى يتعود على ت وق الجماح من 

ا ان تعلمه اصوح الا اا ما الغير  ومراعاع عد  جر  م اعر اآلارين  ومعاملة الناس            ومن ال وق ايضل
واحترا  ولواقة  ما ااتيار األلااظ المم وة  وااض الصوت  وعد  ريعه  ااصة ما من يكورونه يى السن والمقا .قاح 

ا لسنه  إال  قيض اهلل له من يكرمه عند سنه( ]الترم ي[  وورد عن رسوح اهلل  )ليس رسوح اهلل )  )ما اكر   اا  يال
منا من ل  يرح  صغيرنا  ويوق ر كويرنا( ]الترم ي[ وعلى األ  ك لل ان توضل ل الما ان العيا كح العيا ان يمدا من 

حا له تقويح يد الكوير الكوير  او يسار منه او يسىء األدا معه.وديادع يى تعويد ال اح على احترا  الكوير  ييست
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نداح الناس منادلم   و ر  اال يغالى يى  لل وال يديد  ااصة الوالدين والجدين حتى ين أ الولد على التواضا واالحترا  وا 
 يى االحترا  عن الحد ال ى امر وه ال رع الحنيف كاالنحناء انناء القيا  او الركوع انناء التقويح.

ان تسعى جايدع لتعلي   الما من  ن أته التدا  اآلداا االجتماعية الااضلة المستقاع من  على األ  التربـية االجتماعية:
ديننا اسسالمى الحنيف حتى يست يا ال اح يم المستقوح االلتدا  وما دون ان ي عر انما ت كح عو لا عليه  ك لل يمن 

قو  دعا مه على األاالق والقي  اسسالمية قيا  األ  وم ا الدور على وجمه الصحيل  يسم  يى إقامة مجتما إسالمى ت
 الرييعة.
﴾ ]الحجرات  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ل لل يمن على األ  ان تعل   الما األاوع  والحا يى اهلل... قاح تعالى  ﴿       

ر  وحسا امرئ من ال ر [  وقاح عليه الصالع والسال   )المسل  ااو المسل  ال يظلمه وال يسلمه وال يا له وال يحقر 17
ان يحقر ااار المسل   كح المسل  على المسل  حرا   دمه  وماله  وعرضه  التقوى ياينا( )نالل مرات( وي ير إلى 

صدرر ]الترم ي[. وقاح  )منح الم منين يى توادي  وتعا ام  وتراحمم  كمنح الجسد الواحد إ ا ا تكى منه عضو تداعى 
 حمى( ]مسل [.له سا ر األعضاء والسمر وال

وعليما ان تعلمه اسينار  ويو  ان ياضح غيرر على ناسه يى الايرات  ويمكنما ان تدروه على  لل وأن             
تع يه  ي لا يحوه حولا  ديدلا  وت لا منه وريق وحنان ان يع يه ألايه  ييتعود من  الصغر على ي ر العادع اسسالمية 

﴾  ُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوُيْؤثِ السامية.. قاح تعالى ﴿
 [.5]الح ر  
وعلى األ  ان تعل   الما التسامل والعاو عند المقدرع  يم ا اعتدى عليه احد األ ااح  ت لا منه األ  ان           

َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن  ه  ألن اهلل سوحانه وتعالى يحا العايين عن الناس.. قاح تعالى  ﴿يسامحه  وان يعاو عن
 [.131﴾ ]آح عمران   َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 

لية  يم ا اا أت  وعليما ان تعلمه ال جاعة والجراع وقوح كلمة الحق  ويمكنما ان ت وق  لل و ريقة عم           
وادرل ال اح  لل ينومما إلى الا أ  يال تعناه او تعاقوه على جراته  وح ت جعه على  لل وأن تقوح له  نع  اا أت 
ا  ال يسكت عن الحق يى المستقوح  ألنه تعود عليه من  الصغر.  ولن اكرر  لل مرع نانية. يين أ ال اح جري لا  جاعل

 ن تعمح على على األ  ا التربـية الجنسية:
تصحيل المعلومات واأليكار واالتجايات الاا  ة نحو وعض انما  السلول الجنسى ال ا ا.تروية األ ااح على        

 ستر عوراتم  حتى يترووا على الحياء والح مة.
ه.التارقة وين تنمية الضمير الحى ييما يتعلق وأى سلول جنسى يقو  وه ال اح وحيل ال يقو  إال وما ي عرر واحترامه ل ات

األوناء والونات يى المضاجا إ ا ما ولغوا ع ر سنين.. يقد ورد عن النوى ) انه قاح  )مروا اوالدك  والصالع وي  اوناء 
 سوا سنين  واضرووي  عليما لع ر  ويرقوا وينم  يى المضاجا( ]اوو داود واحمد[.
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 التروية الالقية اسسالمية واالمن االجتماعم 
نظ  المجتمـا  وحكــ  قواعـد عامــة  ويـ ر القواعــد توـدو يــم األسـرع  ويــم الجماعـات  ويــم الدولــة  إن اسسـال  يــ 

ويـم العالقـات اسنسـانية وـين النـاس  مممـا تاتلـف الــوانم  واجناسـم  واديـانم  ويـ ر القواعـد تـتلا  يـم المحايظـة علــى 
ــا   والمــودع  و  الرحمــة واسنســانية  والمصــلحة   وديــا الاســاد عـــن الكرامــة اسنســانية  والعدالــة وكــح صــوريا  والتعــاون العـ

 ( 1األرض. )
إ  اإلسالم وضع نظاًما م  الق  ، سلبط با الفحد والجناع  ل  قق مص    العباد اي الدن ا وااخح  معا، 
إنا وب ذا النف  م الشامل النتكامل لنق ما  النن ج اإلسالمي وخصائصا ال نق ل إنا من ج قابل ل تطب ق، بل نق ل: 

من ج قد  بق بالفعل ع ي مد  قحو    س  ، وتحبت اي ظ ا أج ال عدسد . وأخحج  لإلنران   أم  وصف ا  هللا بق لا 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعنِ ﴿ ِ  كُنْتُْم َخيَْر أُمَّ  [ 117﴾. ]آل عنحا   الُْمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّللَّ
عوارع اارى  يدف الدين من إن اء المجتما ال ي يريدر وال عوا ق حقيقية ويضا له قوانينـه ونظمـه  ويتـولم وو

وقـد  …يم الوقت  اته ضميرر وروحه  كما يتولم سلوكه ومعامالته  ويجما وين الـدنيا والـدين يـم توجيماتـه وت ـريعاته 
عـي  يـم ضـمير الاـرد  كمـا يعـي  مـن واقـا الجماعــة  وال قـا  علـى توحيـد عـال  األرض وعـال  السـماء يـم نظـا  واحـد  ي

 (2يناصح ييه الن ا  العملم عن الوادع الدينم.)
والترويـة ضـرورية للتماسـل االجتمـاعم والوحــدع يمـم عامـح ممـ  يـم توحيــد االتجايـات الدينيـة والاكريـة والنقاييــة 

د يـم ا ـار المجتمـا الـ ي ينتمـم إليـه  ويـم إ ـار التـرال لدى ايراد المجتما  والتروية الالقية تمت  والنمو األاالقم للار 
 النقايم من عقيدع ومنح وقي  وااالق وتقاليد المجتما ومعددا للنمو االجتماعم.

وموقف اسسال  من األمن االجتماعم  والتوجيه األاالقم  نجد ان اهلل سوحانه وتعالى كر  اسنسان واعلى من 
َوَلَقْد ير مما الق  ياستحق ان يتووا المكانة الرييعة يم ي ر المعمورع  قاح تعالى ﴿ مندلته يم المالوقات  وسار له كن

ْلَناُهْم َعَلى َكثِ  ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ﴾ )اسسراء   يٍر ِممَّ
ــالى ﴿  97 ــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوَأْتَمْمــُت َعَلــْيُكْم ِنْعَمِتــي (  ومـن مظــاير تكريمــه ان رضـــى لمــ  اسســـال   قــاح تعـ اْلَيــْوَم َأْكَمْل

ْسـاَلَم ِديًنـا (( ان اسسـال  ديـن الرحمـة والريـق والسـال  والتكـري    والتكـري  يقتضـم الحاـاظ 3﴾ )الما ـدع ) َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ
مات الد  واألمواح واألعراض  يال يجـود ألمـري ان ينتمـل  ـي ا منمـا  قـاح صـلى اهلل عليـه وسـل   " كـح المسـل  على حر 

على المسل  حرا  دمه وعرضه وماله " ) روار مسل  والترمدي (  واكد  لل عليه الصـالع والسـال  يـم ا وـة حجـة الـوداع 
مك  ي ا يم  مرك   ي ا يم ولدك  ي ا  اال يح ولغـت ( ) روار   ) إن دماءك  واموالك  واعراضك  حرا  عليك  كحرمة يو 

 الوااري ومسل  وغيريما(.

                                                 

 29( محمد اوو ديرع   تنظي  االسال  للمجتما   دار النقاية العروية لل واعة   د. ت     1)

 9( سيد ق ا   المرجا الساوق     2)
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ولقد اجما العلماء على ان ولم األمر يجا عليه ان يتا  اسجراءات الكايلة لحماية المجتما من ا ى العاونين 
ْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ وامن الناس   قاح تعالى على لسان اورايي  ﴿  اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَْصَناَم َواِ 

(  39 - 32﴾ )إوـرايي   يمٌ * َربِّ ِإنَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َفَمْن َتِبَعِني َفِإنَّـُه ِمنِّـي َوَمـْن َعَصـاِني َفِإنَّـَك َغفُـوٌر َرِحـ
ة العقيدع والتمسل وما ووأمن المجتما  والوعد واسنصراف عنما يقود إلى الضالح والاساد  ي ر االية توضل وجالء عالق

كمـا دعـا سـيدنا إوـرايي  عليـه السـال  علـى التمسـل والعقيــدع الصـحيحة وامـن الولـد والوعـد عـن عوـادع األصـنا   حيـل كــان 
 عاونين.يمنح ولم األمر يم تلل الدعوع ومس وليته يم حاظ وحماية المجتما من ال

 
 
 
 

 في ضوء ما تم من استعراض في هذه الدراسة يمكن تقديم الخالصة اآلتية: خاتمة:
   تالحظ االرتوا  الونيق وين األاالق والدين اسسالمم ألن آيات القرآن الكري  واألحاديل النووية تحل

 على مكار  األاالق يم سلول المسل  يم ايجاد الالق الحسن والمجتما الصالل .
 نمــا يـم نمـج ممتــد ليسـ ت األاـالق يــم اسسـال  موضـوعا مســتقال معـدوال عـن ســا ر ن ـا  اسنسـان . وا 

ــــة  ــادية واالجتماعيـ ــية واالقتصــ ــية والناســ ــة والسياســ ــه الاكريــ ــه   يــــم جميــــا نواحيــ ــيج اسســــال  كلــ يــــم نســ
 والسياسية والعسكرية وغيريا .

 ية على السواء .األاالق يم اسسال  مداح إلى كح العلو  اسنسانية والتجريو 
 . ضرورع التالد  الونيق وين  ويعة التصور االعتقادي اسسالمم ووين النظا  األاالقم االجتماعم 
  تكــون الموــادئ األاالقيــة اسســالمية النظريــة األاالقيــة التــم ت ــكح القاعــدع األساســية لكــح الممارســات

 العملية .
 نما مصدريا الدين اسسالمم المنوا األصلم لاضا ح القي  اسسالمية ليست وليدع الوي ة االجتماعية   إ

ن اسسال  وضا نظاما من القي    يضو  وه الارد والجماعة ليحقق مصلحة  السلول ومكار  األاالق وا 
 العواد يم الدنيا واآلارع. 

 . ركد الدين اسسالمم على الضواو  والمعايير اساالقية اكنر من تركيدر على االحكا  التاصيلية 
 رتوا  الونيق وين العل  واألاالق   يالتعلي  يو اساس النموض واألم  وللتروية االاالقية دور حيوي اال

مم  و ات اولوية يم وناء اسنسان وت ويرر وولورع مااييمه ولقد ركدت التروية على ايمية السلول 
 يم إ ار من عادات األمة وتقاليد المجتما وااالقياته . اسنسانم وت ويرر
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 روية األسالمية تدعو إلى تعلي  ال اح التروية الالقية وتدريوه عمليا يم وقت موكر من سن الولوغالت.  
 .  دد اسسال  على واجا األووين يم االلتدا  ورعاية اوالديما واسحسان إليم  
 . يمانية  الت ديد على دور األ  يم تروية ال اح تروية إسالمية وا 

 المصادر والمراجع
 صادرأواًل : الم

 اب  ق   الج زس ، ت ف  الن ةود بأمكام الن ل د، القاهح  ، النكتب  الق ن ، د. . (1)

، ت ق ق عبد هللا وم ند أمند مرب هللا وهشام م ند الشاذلي، القاهح ، داة 9اب  منظ ة، لرا  العحب، ج  (5)

 النعاةل، د. 

، ت ق ق س سف الش خ،  5واني، جأب  ال ر  النالكي، كفاس  الطالب الحباني لشحب ةسال  أبي زسد الق ح  (3)

 هـ.1115ب حو ، داة الفكح، 

، ت ق ق عبد الحمن  م ند قر   57امند عبد ال     ب  ت ن   ، كتب وةسائل واتاو  اب  ت ن   اي الفق ، ج  (1)

 العاصني، مكتب  اب  ت ن  ، د. .

 هـ.  1179 تحاث، ، ب حو ، داة الحسا  ل5ع ي أبي بكح ال  ثني، مجنع الزوائد ومنبع الف ائد، ج (2)

، ت ق ق امند عبد الع    البحواني ، القاهح ، 1ج 5م ند ب  أمند أبي بكح القح بي ، الجامع المكام القحآ ،    (9)

 ه.1395داة الشعب، 

، ب حو ، داة 5ج 1م ند ب  عبد الباقي ب  س سف الزةقاني، شحب الزةقاني ع ي مؤ ا االمام مالك،    (9)

 هـ.1111الكتب الع ن  ، 

ب  ع ري التحمذ ، سن  التذمز  ، ت ق ق أمند م ند شاكح وآخحو ، ب حو ، داة إم اء التحاث  م ند (1)
 العحبي، د.  

، 1ناصح  الدس  أبي الخ ح عبد هللا ب  عنح ب  م ند الب لاو ، تفر ح ان اة التنزسل وأسحاة التأوسل، ج (5)

 هـ.1311مطبع  عثنان  ، 

 ثانيًا : المراجع :
، عنا ، مكت   1وأمند م ند الزباد ، ص ة  الطف ل  اي التحب   اإلسالم   ،   إبحاه   ساس   الخط ب (17)

 م .5777الثقاا ، 
أمند عبد الحمن  وآخحو ، الفكح التحب   العحبي اإلسالمي، ت نس، الننظن  العحب   ل تحب   الثقاا  والع  م،  (11)

 م. 1519داة الب  ث التحب س ، 

 م. 1515جامع  الن ك عبد العزسز،  –، ك    التحب   5  بش ح ماج الت م، تأص ل تحب   النع  ، (15)

 م.1555ثابت كامل مك   وآخحو ، ارص ل الف رف   ل تحب  ،  (13)
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 م.1551سع د إسناع ل ع ي، اتجاها  الفكح التحب   اإلسالمي، القاهح ، داة الفكح العحبي   (11)

 م.1552الشحوق،  س د قطب، النرتقبل ل ذا الدس ، ب حو  اإلسالمي ومق ماتا، ب حو ، داة (12)

، محكز الن ك ا صل ل ب  ث 1عبد الحمن  صالح عبد هللا، النن اج الندةسي وص تا بالنظحس  التحب س ،   (19)

 م.1519والدةاسا  اإلسالم  ، 

النظحس  والنن ج، الحساض، داة الن    ل نشح والت زسع،  –عدنا  ع ي ةضا الن   ، التحب   اي اإلسالم  (19)

 م.5777

 م.1593، بغداد، مطبع  النعاةل، 5، شحب قان   االم ال  الشخص  ، جعالء الدس  احوخ  (11)

 م.1515ع ي أمند مدك ة ، النفاه   ارساس   لنناهج التحب  ، الحساض، داة أصال  ل نشح والت زسع،  (15)

، ب حو ، النؤسر  العحب   5ا ني جدعا ، أسس التقدم عند مفكح  اإلسالم اي العال  العحبي النعاصح،   (57)

   والنشح، د. .ل دةاسا

 م ند أب  زهح ، تنظ   اإلسالم ل نجتنع، داة الثقاا  العحب   ل طباع ، د. . (51)

 م.1599، دمشق، داة الفكح، 1م ند النباةك، الدول  ونظام ال رب  عند اب  ت ن  ،   (55)

 م.1595، القاهح ، داة النعاةل، 1م ن د  الر د س طا ، مقدم  اي التحب  ،   (53)

 م.1555، عنا ، داة مجدالو  ل نشح، 1زم  التحب   اي ال    العحبي،  مف د  م ند إبحاه  ، ا (51)

 م 1599مقداد سالج ، التحب   االخالق   اإلسالم  ، القاهح ، مكتب  الخانجي،  (52)

 
 ثالثًا : المجالت والدوريات والمؤتمرات

اإلسالم   ل تحب   والع  م أمند م ند جنال، الطف ل  اي من ج التحب   اإلسالم  ، مج   اإلسالم ال  م ،الننظن   (1)

 م 1555(، 175أسر رك ، العدد ) –والثقاا  
(، 2(، العردد )9سن ح  ا اض، تحب   ار فال اي التحب ر  اإلسرالم مبردأ وتطب قراً، مج ر  هرد  اإلسرالم، النج رد ) (5)

 م.1513

(، 23 ، العردد ) عبد هللا عبد الرحمن  الجبرحس ، مر ل تحب ر  ار فرال وتع ر   الج رال، مج ر  الب ر ث اإلسرالم  (3)

 هـ.  1115
(، 1ااةوق عبد الرالم، الق   وعالقات ا بارم  النفري، مج   ك    التحب  ، مك  النكحم ، الرن  الحابع ، العدد )  (1)

 هـ. 1355ةجب 

(، 15م ند أب  الفت ب الب ان ني، الق اعد الشحع   ودوةها اري تحشر د العنرل اإلسرالمي، مج ر  ارمر ، العردد )  (2)

 هـ.1155
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(، 1(، العرردد )55م نرد هاشر  ةسرا ، القرر   بر   اإلسرالم والنظحسررا  ال ضرع  ، مج ر  هررد  اإلسرالم، النج رد )  (9)

 م.1512
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 ملخص الدراسة : 
 دف   ذه الدراسة إلى تسليا الضوة على التربية األخالقية في الوكر اإلسالمي ، وإبراز ا تمام القرآن 

في مجاا التربية األخالقية ، بحيث تتمثا في ما األصالة والمعاصرة . الكريم والسنة النبوية الما رة 
وقد استخدم الباحث المن م الوصوي التحليلي ، وقد خلا إلى دن النظرة اإلسالمية للتربية األخالقية 

شاملة لجميع حياة اإلنسان فردا دو جماعة ، و ي ايضا مدخا إلى كا العلوم اإلنسانية والتجريبية على 

 اة . السو
وقد اشتمل  على كثير من المبادإل التربوية ، كاألخالق في القرآن ، واألخالق في السنة النبوية       

الكريمة ، واإلسالم والتربية األخالقية لداواا ودورااباة وبصوة خاصة األم في تولي ا التربية الخلقية 
ادإل األخالقية اايجابية وااتجا ا  د مية خاصة في بناة شخصية الاوا بالعقا والتوجيه وغرم المب

 الدينية . 
القية كما دظ ر  الدراسة د مية التربية والتعليم و ما األسام لبناة اإلنسان بتنمية الروح األخ     

ب  إلى االتزام والسلوك الرشيد الذي يحتا  إلى توجيه وتعليم وصبر، ود مية المربين في توجيه الاال
ق .سالمية لتحقيق األ دال المثلى و م مسلحين بالعلم واإليمان واألخالبالتربية األخالقية اإل                                                                                                                                                   

 
 Summary of the study: 

This study aimed to shed light on the moral education in Islamic 
thought, and to highlight the attention of the Holy Quran and the 

Sunnah in the field of moral education, so thatis where tradition and 
modernity. The researcher used the descriptive method of 

analysis, have concluded that theIslamic 
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view of moral education inclusive of all human life,individual or 

group, which is also the entrance to both the humanities and 
experimental alike. 

       Have included many of the educational principles,Kalokhalaq in the 
Qur'an, and ethics in the Sunnah-precious stones, and Islam and 

the moral education of children andDoralaaba and in particular the 
mother in taking values education is particularly important in building 

a child's personality, intellect and guidance and instilling ethical 
principles and positive religious trends. 

      The study also showed the importance of education, education, 
and are the basis for building human development of the spirit of 

ethical and rational behavior that needs toguide and teach, 
patience, and the importance of educatorsin guiding students to commit 

to education Islamic moral to achieve optimal They are armed with 
knowledge, faith andethics. 

 

   
 

 مدرسة  ترج  اإلسالمية أول مدرسة  نظامية  في  السودان
 ماج مند تاج الرح ماج مند د.

 استاذ مراعد

 المستخلص

شككك مدرسة تكككارعكككة رإلسالميةكككارإلةتكككيسةاريريف مكككارمميةكككاراككككيمرارإلسينالمكككةخررم،سكككار إلسينالمكككةخرإلسكككة  ر  ككك  ر ككك، رير  سكككك ر

سة إلتككارإلسءك لرممككهريف كك د،رس كك ر  كك  راككيمرإلسر كك رم، ككةرس تكك رحةككترعم ككهرهكك  رإلر ،مينب، هك،رو  رسة تككاريفي،سةككارارإلس كك  إل ر 

  ين صكهرهك إلرإلسب ككتريرع تكة رإل ة تكارير سالك راميكارعككة رير ررو  ر مك  رارإلس ك  إل رارسة  كار يف كيرير    روح كك،  رسك ر الكة ر 

هرإل ك،س هرير    هك،رارعيكك  ةرسك ر ةك، رإل كةرعيسةك ه،ر س ك، ا،رارإلس ك  إل ر  ، وكهير    هكك،رارج  ك، رسك اةر اينكفروة كة رارإلس  ك

يفيك،مرإلسينالمكةخر إلسكينالمخرير   ك،لرإل  كك،وةرير يفيك،مرإلةوك،ي رإلسالميةكاريرسكك رإلتكينةال،ترإل كةو رارإلسكينالمخر إل كك رإل ة تكار إل كةر سك رارإلس كك  إل ر

رص، ترسال،هةرميمةارس  صمار ريرحيت

 م2102يناير   –العدد االثاني                                                      للبحوث العلمية مجلة جامعة  دنقال 
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التج سرد واإلتقررا  ،اانتشرح ا ررا ال نررد ا الرذ  أنرراة برالد الررر دا  برالقحآ  ، ونشررح ا را دوة ال فرر  و :المقدماة

اإلسالم بفلل هللا وةس لا وج د الص اب  والتابع   ،ا ا ال ند ع   هذه النعن  العظ ن  والنن  الج     ونش د إال الا إال 

هللا ومده ال شحسك لا خالق الخ ق وضام  الحزق وص   هللا ع   س دنا م ند عبده وةسر لا النبعر ث ةمنر  ل عرالن   

والترابع   وترابعي الترابع   ’وأقنراة الردج  ’وصر با نجر م ال رد  ’    ع  را وع ر  آلرا الط بر   الطراهحس  اص ي ال ’

روع   م  اهتد  ب داه  وساة ع   ن ج ٍ  إل  س م الدس  .’
حسال  ،وأد  انش د أنا ب غ ال’ونشحا لدس  هللا ب   ارنام ’أما بعد، اقد أةسل هللا نب ا ص   هللا ع  ا وس    لتب  غ اإلسالم 

وقد وصل ’اانتشح اإلسالم اي مشاةق ارةض ومغاةب ا ’ث  خ فا م  بعده أص ابا ةضي هللا عن   ’ارمان  مق ارداء 

أل نا اي الر دا  ع   حسق التجاة والع ناء الذس  وادوا إل  البالد م  مصح وال ن  وال جاز .اانتشح اإلسالم وهاجح 
وع  الع  ، وقد كا  هذا الج د م  ااحد و جناعا  تأتي ’هل الر دا  ونشح القحا  والفقا الع ناء م  ت ك  البالد لتع    أ

اصاة بذلك ’ وتحجع إل   بالدها مت  جاء غالم هللا ب  عائد  ألحكابي اي القح  الثام  ال جح  وأسس خ    ل قحا  
مت  قام أمفاده م  بعده بتأس س ’النظام الجدسد  . وم  بعده انتشح هذا1أول منشئ ل خ    الثابت  ل تع    اي بالد الر دا  

مع د أو مدةس  نظام   ل ف   القحا  ، وتع     الفقا النالكي اي منطق  تحج اي شنال الر دا .اأصب ت أول مدةس  
 ع ن   نظام   لتدةسس القحا  والفقا اي الر دا .وهي التي س ق م البامث بدةاست ا وب ا  م قع ا وتأس ر ا ومن ج ا.

 
تنبع أهن   الب ث اي هذا الن ض ع  اي الت ث ق ل ذه الندةس  العحسق  ول ننطق  التي أق نت ا  ا  -: أهمية البحث

  2مت  ال سندثح هذا التاةسخ’الس نا بعد ق ام سد محو  اي هذه الننطق  ’
ي الق اد  اإلسالم   والع ن   مع ب ا  عحاقت ا وسبق ا ا’وسل ع الفلل ارول ل ذه البقع  الط ب  اي الدع   إل  هللا 

 وأصالت ا وص ت ا بالن ة اإلل ي وال د  النب   الكحس  .’
 ما من ني ع   الكتاب  اي هذا الن ض ع ه  ق   مثل هذه الب  ث -أسباب اختيار البحث: 

ةس  أوالد وانصحال بعض  البامث   ع  الب ث اي تاةسخ دخ ل اإلسالم اي الر دا  عام  ومد’والدةاسا  اي بالدنا 

وغ اب ال ف  والت ث ق ل ذه الفتح  الن ن  م  تاةسخ ’ ودوة أهل الع   م  تالم ذ هذه الندةس   ’ جابح اي تحج خاص 

 والج ل  بربق هذه الننطق  اي الع   ونشحه اي بالد الر دا  وااحسق اٍ .’البالد

 س دل هذا الب ث إل  ما س ي : أهداف البحث:

ودوةها اي نشح اإلسالم عام  والقحا  الكحس  ومذهب ’ج اإلسالم   مع ب ا  م قع ا واسن ا أوال: التعحسف بندةس  تح

 اإلمام مالك ةمنا هللا خاص  .
 وج د تالم ذه  م  بعده  اي الع   والتع   .’ثان ا: تر  ط الل ء ع   م  أسس هذه الندةس  

بعد ق ام سد محو  والت  ل ’ اةسخ الننطق  وتاةسخ الر دا ثالثا: اتح الباب أمام البامث   لنثل هذه الدةاسا  ل ت ث ق لت
 الذ  مدث ا  ا بعد ق ام الرد .

 ةابعا: اظ اة دوة شنال الر دا  وال ا ع   بق   اجزاء البالد وااحسق ا عام  .
 أسئلة البحث:

                                                 
1 (1 ٍٍ  .4ه ص1394(1الدةاسا  الدسن    )  مص   ’(:انظح التع    اي الخ    اي الر دا  .د امند م ند إسناع ل الب  ٍي

 ( . 1425-4..2-نظ  تع    القحا  الكحس  اي الر دا .ا.د.س  نا  عثنا  .مج   جامع   القحا  الكحس  والع  م اإلسالم  )العدد التاسع 

 
 م(1..2)2الخح  م . ’مطبع  ال  ا  الجدسد ’ 11محو  النط ح والج هح . اا ن  امند ع   ص  2

 الخح  م’داة عز  ل نشح و الت زسع  – 58ص’س  اي الق م   الر دان   ( عصام الدس   بش ح م ند ك ك  .)دةا  
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 أس  تقع جزسح  تحج ،وم  أس  جاء هذا االس  ل ذه الننطق  ؟ -أ

 دةوا ل ر دا  ،وما ه  دوةه  اي نشح الع   ا ا؟وم  أس  ان ’م  ه  أوالد جابح  -ب

 وم  ه  أش ح تالم ذ هذه الندةس  وما آثحه  الع ني اي الر دا  ؟’ما من ج مدةس  تحج اإلسالم    -ج    

 ما ه  دوة مدةس  تحج اي تع    النحأ  اي الر دا  ؟ -د   
 تفص   ا كارتي :وستك   ه كل الب ث م  تن  د وثالث  مبامث وخاتن  هيكل البحث: 

 *التن  د وست دث ع  جزسح  تحج وم قع ا وه  بعن ا )تحج االس  والن قع(. 

*النب ث ارول وا ا تعحسف  بن  أسس هذه الندةس  و التعحسف بغالم هللا ب  عائد وه  بعن ا  )التعحسف بأوالد جابح 
 وأص    (.

والنن ج ’تط سح الذ  أمدثتا اي تدةسس القحا  والفقا *النب ث الثاني وس ضح تاةسخ الندةس  ومن ج ا الع ني وال
 التع  ني والر  كي ل ندةس  وعن انا )من ج مدةس  تحج الع ن  (.

 *النب ث الثالث وسب   اثح تالم ذ هذه الندةس  مع التعحسف ببعل   وه  بعن ا  )أثح تالم ذ مدةس  تحج اإلسالم  ( .
 وم  ث  ا حس ل نحاجع والنصادة . *الخاتن  وا  ا النتائج وبعض الت ص ا  .

 
 

 تمهيد:
اي والس  ن ح الن ل ،م     ’تقع جزسح  تحج )بفتح التاء و الحاء وسك   الج   ( اي شنال الر دا  ترج االسم والموقع:

محو  )ومد  كحسن  اإلداةس ( ع   بعد خنر  أم ال شنال مدسن  ن ة  ،شحق مجح  الن ل.وجزسح  تحج تقع اي بالد 
. وهذه الننطق  مجن ع  م  الجزة ع   1وهي الننطق  الن ص ة  ب   الشالل الحابع  ومنطق  الدب  ال ال   ’ق   الشاس

 الدقاوست (وتقع ك  ا ب   ن ة  والكاسنجح .-اقح -تحج-الب ل-الن   التالي )اش شي

 2ااخت ف  اي اس  تحج ع   أق ال أهن ا االسم والمعنى:
او الحم ز اي الزم  الرابق ’ر  الفعل )تحج (معناه استتح ،احبنا استتح ا  ا أمد  الش  خ )أ(: أن ا م  معن  اإلستتاة 

. 
)ب(: أن ا م  نبا  )االتحج(وه  ااك   ةبنا كانت الجزسح  مكا  نبت هذه الفاك   وقد جاء اي ال دسث)النؤم  الذ  

 سقحأ القحآ  كارتحج  ( .
احبنا كانت الجزسح  كث ح  ارسد اي اتح  م  اتحا  ’ضع سكنا ووج ده )ج(: أ  االس  جاء م  متحج  ارسد وهي م 

 م ا  الناس ا  ا .
وما تعاةل ’ ولعل كل الدةاسا  وارسناء  ص     اي مدود ما وص ت إل ا النعاني ال غ س   -تحج ارصل والنقصد:

وه  ’  تحج التي تقع ب   ال جاز وال ن  اما اس  تحج الذ  عناه أجداد اوالد جابح ه’ع  ا الناس م  الحواسا  الشف س  

وه  ’وه  واد  معحول عند العحب با ك  ل وأودس  وجبال شاهق  ’م قع مش  ة ،وه  منطق  ب   ال ن  والرع دس  

ومنطق  تحج وصف ا ال نداني اي كتابا (’م  ئ باالس د مت  صاة عند العحب مثل سق ل )أجح  م  الناشي  بتحج 

تحج اي الجن ب اي م ااظ  ب ش   وسقع واد  3ل اي م اضع ارسد )أسد تحج  وتبال  وب ش  ( صف  جزسح  العحب اقا

                                                 
 )ةسال  ماجرت ح جامع  الن     ( 6ارثح الثقااي واالجتناعي رسح  الب  اب عبد الخالق بابكح ال ر   ص 12انظح نظ  تع    القحا  الكحس  اي الر دا  .ا.د س  نا  عثنا   ص: 1

 .( ..2.1-2-4الحائد .مقال بعن ا  دسل أه ي )بتاةسخ  جحسد 

 
 النصادة الرابق   2
 64\1صف  جزسح  العحب .ال نداني ، 3
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.(ك    متح ،وسحبط ب   ب ش  وم ااظ  النناص ،اي منطق  عر ح جن ب النن ك  العحب   الرع دس  .ومنطق  22بامتداد)

ثابت ةضي هللا عنا سندب أص اب تحج هي مرك  قب    بني ال اةث ،وهي مذك ة  اي أشعاة العحب قال مرا  ب  

 الني ص   هللا ع  ا وس   :

 أسد بب ش  اي أةساغ ا ادع-----كأن   اي ال غ  والن   مقنع 
 --وقال اوس ب  مجح :

 سحمي اللحسح بخشب الط ح واللال---وما خ  ج م  النحو  ذو مدب
 ل وال مغب بتحج  ب     أشبا       -------س ما بأج د منا م   ترألا    

وهي منطق  سكن ا بني مخزوم ث  بني ال اةث ،ومح ع   ا أجداد أوالد جابح اي تحمال   م  ال ن  إل  ال جاز إلي 

 1الر دا  وال بش  والص مال ،وهذا س ض ا وج د جده  امند ب  عنح الزس عي اي ال ن  منطق  ال     جن ب ال ن 
ند ب  عنح الزس عي اي مدسن  وقبح جده  إبحاه   النقب ل ب  ام’ووج د قبح جده  ارقحب غالم هللا ب  عائد بال جاز 

  2جد  
واي الر دا  اشت ح غالم هللا ب  عائد   3و اي الص مال قامت دول  الزسالع  ،وهناك م ناء زس ع ع   الب ح ارمنح  

تحج الذ  ان دةوا منا  التي أنشأها أجداده  اي منطق  مشاب   ل اد ’ وأمفاده أوالد جابح الذس  سكن ا منطق  تحج 
ارن ت ’ ا ي منطق  شبا جزسح  ا  ا جبال عال   ،وغابا  كث ف  وودسا  تر ل من دة  ن   الن ل م  الشحق ’وعبحه 

 هذه تحج ع   ذلك النرن  . 
 المبحث األول: التعريم بأوالد جابر وأصلهم

 المطلب األول: أصل أوالد جابر ودخولهم السودان
وعبد الحم   واسناع ل ’إبحاه   ) الب الد (وعبد الحمن  ’ه  أةبع   إخ   ’ر ا مدةس  تحجأوالد جابح الذس  أس

 واخت   اا ن  .’
هنا جبحا ا وجابح وإل ا ’ا   نرل جابح ب  ع   ب  س    ب  غالم هللا ب  عائد الحكاب   ، وقد أنجب ع   ولدس  

  4وأوالد جابح أم   صاا  ’  أسلا وأنجب جبح هللا’ سحما سنترب أوالد جابح ارةبع  وأخت   اا ن   زوج  م ند ب  

وع   هذا اجابح ه  ب  م ند ع   )ع   هللا(ب  أمند س    ب  م ند النحابط ب  أمند )غالم هللا ( النرن  الغالم 

الذ  سنت ي النجنح ب  عائد أو عبد الفتاب ب  إبحاه   النقب ل ب  صفي هللا أمند ب  عنح الزس عي العق  ي ال اشني  )

نربا إل  عق ل ب  أبي  الب ةضي هللا عنا( ساك  ال     بال ن  التي قدم من ا غالم هللا ب  عائد  الحكابي إل  الر دا  

  5الثام  ال جح ’اي القح  الحابع عشح الن الد  

الننر ب الزس ع  ،  الدس  ، س طا  العاةا   ، ش اب الدس  ، النكن  أب  العباس ، ه  صفي بن عمر الزيلعي : احمد 

العق    ، ال اشن   ، الجبحت  . وه  الذ   سعحل بصامب الن ن ل نرب  إل  مرجد ع   سامل الن الب ، والن ن ل 

. ك    وه  عباة  ع  جزسح  12قحس  م  قح  واد  م ة غحب ال     تقع ع   الب ح ارمنح شنال ال دسد  بنراا  
                                                 

  انظح النب ث ارول  . النط ب ارول .تعحسف  امند ب  عنح الزس عي . 1

2
 5.5\1الآللئ الرن   اي ارعقاب العق    .امند ب  ع ي ألحاج ي  
ارمنح ب   ال ن  وال بش  ، ث  است لت ع   ا الص مال.و إل  ا سنرب مجن ع  م  اردباء أمثال الفق ا أمند ب  عنح الزس ع   زس ع : جزسح  ا  الب ح3

  1/755معج  الب دا  والقبائل ال نن    –والشاعح عبد هللا ب  أب  بكح وغ حه  

 . 77كلكم . عصام الدين  بشير ا  – 7ود ضيل هللا ا  –:  الابقا   4

ك ك  )دةاس  اي الق م   الر دان   ( عصام – 296النر د .الط ب م ند الط ب ص—6انظح أعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  . دكت ة سح الخت  عثنا   ص 5

 58 الدس  بش ح م ند ص
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كنا أ  أةض ا غ ح صال   ل زةاع . وسحجع تاةسخ عناة  الندسن  إل  ’ نالم  متص   بال ابر  ومحاؤها غ ح صالح ل 

أوائل القح  الثام  ال جح  بعد أ  أست  ن ا الفق ا  الص اي  أمند ب  عنح الزس ع  العق    ، قادماً م  جزسح  زس ع .  

عنح ةضا ك ال  ’القبائل العحب   معج  -.2/137هـ .( انظح معج  الب دا   والقبائل ال نن     7.4)وت ا  ب ا سن  

 . 138\1الآللئ الرن   ،الحاج ي -436\2

  1مدسن  ال     ع   سامل الب ح ارمنح.  وه  أمند ب  عنح الزس ع   ةضي هللا عنا ال اشني القحش .

وع ر  ، وت ا  الش خ ع  أبناء أش حه  العباس الذ  سكن  با ، وإبحاه   ، وأب  بكح وعنح ، وع   ،   -:أبناءه 

وم ند ، وعثنا  ، وم س  ، عبد القادة ، عبد الغفاة ، عبد ارول ، قادة  والنقب ل ، عبد هللا ، عبد الحمن  ، إبحاه   

  2النقب ل الذ  سنتني لا غالم هللا ب  عائد ، الذ  سنترب إل ا أوالد جابح.

 -هـ 719ده ا  ا معحول، كانت وااتا سن  :  ت ا  اي قحس  ال     ، ودا  ب ا، وقبحه اا  ب ا سزاة ومرجوفاته

  3م13.4

هـــ  أمند )غالم هللا()الغالم النجنح( ب  عبد الفتاب )عائد( ب  عبد النعب د ب  إبحاه   النقب ل ب  غالم هللا بن عائد : 

عبح الب ح ارمنح ، قدم غالم هللا ب  عائد م  مدسن  ال     اي ال ن  ل ر دا   4.امند ب  عنح الزس عي  العق    ال اشن 

وأستقح بدنقال عندما كانت ال     ماضح  الع   ، وم    الع ناء  ، وسؤسد ذلك ما أوةده أمند ب  ع   الحاج   عندما 

ت دث ع  م    آل العق    الزس ع  أمفاد أمند ب  عنح اذكح مك  النكحم  والندسن  النب س  وجد  وال ن  وملحم   

 5والر دا . 

غالم هللا ب  عائد ه  مف د أمند ب  عنح الزس عي ةضي هللا عنا.وقد قدم غالم هللا  ال  الر دا  وع   هذا اإ  

وم  ث  تبعا الع ناء والفق اء .م  مصح وال جاز وقد كانت دنقال عاصن  ’ واسس اول خ    لتع    القحا  اي دنقال 

  وه  سصف االق    )..ث  سقطع االق    ب ح الق زم ل دول  النر     االول  اي الر دا  ،وهي مذك ة  اي الكتب القدسن

 6ا نح اي بالد ال بش  وسقطع ن ل مصح وسنحاي مدسن  من ك  ال بش  ودنقال مدسن  الن ب ( 

 وهذا سب   أ  العحب عحا ا أ  دنقال بالد ملاة  منذ القدم ،لذلك قصدوها بالدع   االسالم  .

                                                 
. الآللئ  الرن   اي  2/282  الج  س . الن س   نزه – 1/186اإلعالم . خ ح الدس  الزة ك    – 1/1.4خالص  ارثح ا  أع ا  القح  ال اد  عشح . الن ب   1

                         1 /1اإلعقاب العق     . امند ب  ع   الحاج   

 .وما بعده  1/515الآللئ الرن   . أمند ب  ع     – 135ك ك  . ص – 1/84الط ب م ند الط ب  –النر د  2
   1/146العق د الؤلؤس  اي الدول  الحس ل   . الخزةج   – 7/317النج م الزواهح  – 1/18ارعالم . الزةك    3
 .296النر د .الط ب م ند الط ب ص– 7أعالم التحب   ا  الر دا  ا  الر دا  . دكت ة عثنا  ص  – 48ك ك  . عصام الدس  بش ح ص –4الطبقا  . ود ض ف هللا ص 4
 117جزء ارول صالآللئ الرن   اي ارعقاب العق     .أمند ب  ع ي الحاج ي ال 5

ٍٍٍٍ
ٍٍٍ.  

 .41ك ك  .عصام الدس  بش ح ص 6
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بحاه   النقب ل ب  أمند ب  عنح ودا   بندسن  جد  بالنن ك  العحب   ت ا  إإبراهيم المقبول جد أوالد جابر : 

وأمفاد إبحاه   ه  أبناء غالم هللا ب  عائد  1.الرع دس  وقبحه اا  ب ي الب د )ماة  النظ  م( وذةستا ببالد الر دا 

 2وه  ةكاب ، وةبا  وس طا  وزساد . 

وه  اي  3.ومب ب وعج ب وهنا شق ق  . وزسد الفحسدأمفاد ةكاب ه  عبد هللا وعبد النبي وهنا شق ق   .  -أ

 الر دا  اي قبائل الدوال ب والعش باب والصادقاب . 

أمفاد ةبا  النرن  م ند النحابط ه  س    وإدةسس . وس    سقال إ  إسنا أمند. وأعقب س    م ند ع   أو   -ب

 جابح ارةبع  أمند ع   النرن   ع   هللا  الذ  أعقب جابح ب  ع   الذ  أعقب أوالد

جابح ب  ع   والد أوالد جابحارةبع : ولد بدساة الشاسق  ، وأنجب أوالده ارةبع ، وأقام مع أخ الا ا  ا ،اي منطق  

ن ة  وكانت لا خ    معحوا  اي )العفاض ( ث  هاجح إل  أةض الزوةا  )أمح  ( ال ال  ، واستقح بجزسح  تحج 

 4.  ،وأسس ب ا خ  تا وأنجب أوالده ارةبع

   المطلب الثاني: إبراهيم البوالد مؤسس مدرسة ترج العلمية

ابحاه   ب  جابح ه  اإلمام ال ج   أكبح إخ تا ،وه  مؤسس مدةس  تحج اإلسالم   ، ولد بجزسح  تحج بعد أ  ةمل     

 5م ث كانت ترن  الزوة  أو )الزوةا  (وهي منطق  أمح  ال ال    وأما اسن ا صاا  . ’إل  ا والده 

نشاء اي أسح  دسن   ومف  القحا  ع   والده ،وم  ث  سااح إل  مصح ل دةاس  ا  ارزهح ودةس ع   الش خ             

البن اح  وعاد اي أول مك  عج ب  النانج ك م  قبل عناة  دنقس اي أوائل القح  العاشح  اي النصف الثاني منا. 

أدخل ةسال  أب  أب  زسد الق حاوان  . والب الد ق ل أن ا محتب   وه  أول م  دةس ) مختصح الش خ خ  ل ب  إس اق( و

  6ع ن   ، وق ل ه  ال دسد الف الذ . وأخذ عنا الع   أةبع   إنراناً صاةوا ك    أول اء وأقطاب كنا قال أب  ض ف هللا .

ب ح ر  م ند الصغ ح ه  وأعقب إبحاه    الب الد  ولدس  هنا مند وم ند ، وم ند هذا ه  م ند الك نسل البوالد : 

اب  اا ن  بنت جابح الذ  أشت ح بالصغ حو . وأنتقل أمفاد إبحاه   الب الد إل  منطق  ارب اب ا  اتح  مك  الش خ 

  7.ال د. وتفحق هؤالء لنشح القحآ  عج ب النانج ك  م ث أكحم   وأمفاده  ، وه   النعحوا  ال  م الجابحاب أو الب 

خ ق كث ح أش حه  صالح ولد مندت ،  واخ ه عبد الحمن   واختا اا ن  وغ حه  م  ارول اء  وأخذ عنا تالميذه : .

 1والع ناء. 
                                                 

 (1993داة جامع  ام دةما  ال ) 16تن سح الغبش اي الل الر دا  وال بش . اب  الفحج اب  الج ز  ص 1
 .  1/5.5الآللئ الرن   . أمند ب  ع   الحاج     2

 1/5.6النصدة الرابق  3
  6انظح:ك ك .عصام الدس  بش ح ص 4

 . 73عصام الدس   بش ح ص ك ك  .  5
 . 6. الطبقا  ص 46أعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  . سح الخت  عثنا  ص – 73ك ك  ص 6
 . 9أعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  . دكت ة سح الخت  عثنا   ص 7
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 المطلب الثالث: عبد الرحمن بن جابر باني النهضة في ترج

وس ل ’اي ال ف  ل قحا  وتدةسس الفقا ’عبد الحمن  ب  جابح الذ  وضع من ج التط ة لندةس  تحج الع ني          

وه  كنا وصفا ود ض ف هللا )القطب الكامل الحباني والغ ث ’ذلك المقا عند ال دسث ع  من ج الندةس نب   

وأوةع    إسناع ل ’وأص     عبد الحمن  ’ مت  قال :أوالد جابح ارةبع  أع ن   إبحاه   ’الصنداني ش خ اإلسالم 

  ث  ةمل ال  مصح وعاد إل  تحنج ومل مكا  أخ ا وأعبده  عبد الحم  . و ه  أمد تالم ذ أخ ا إبحاه    الب الد، وم

إبحاه   بعد وااتا. وبن  ثالث مراجد وامد اي داة الشاسق   والثاني بك ةت  والثالث بننطق  الدااة سنل  اي كل  وامد 

 2.أةبع  أش ح ، وذلك كنا كا  سفعل ش خا البن اح  وخت  مختصح خ  ل أةبع   ختن 

  .، وه  الذ  خ ف عنا إسناع ل اي التدةسس اي مدةس  تحج أشت ح بابنا إدةسس أبناءه: 

 أشت ح تالم ذه بالزهد والتص ل وه  كثح ومن   :  تالميذه:

 3الش خ عبد هللا العحك  أخ  الش خ داع هللا .  -1

 4.النر ن  ود أب  ون ر ا  -2

  5.الش خ أب  دلق بدنقال  -3

 6عبد الحمن  ب  الش خ الن سح  .  -4

  7اللحسح . سعق ب ب  الش خ بانقا -5

 8الش خ لقاني خال الش خ مر  ود مر ن  .  -6

 9ع ر   ب  م ند ع ر  س اة الذهب .  -7

أخذ الع   ع  أخ ا إبحاه   أوالً ، ول  تذكح عنا  النصادة ش ئاً س   ذلك ، قال ود ض ف هللا :  عبد الرحيم بن جابر : 

ذا ما أظنا الذ  جعل ذكحه خااتاً اي الع   والتع   ب   أخ تا أ  أنا أكثحه  انشغاالً بالعباد  ، وه  10.عبد الحم    أعبده  

 وهللا أع  . 

                                                                                                                                                                            
 . 6الطبقا   .ود ض ف هللا ،ص 1
 .16ص’ إعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  .دكت ة سح الخت  عثنا   . 66التحب   اي الر دا  . عبد العزسز عبد النج د ص  2

 
 . 7الطبقا  .ص 3

 . 11الطبقا  ص  -74ك ك  . عصام الدس  بش ح ص  4
 . 17أعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  . د. سح الخت  عثنا  ص  5
 74. ك ك  ص  111الطبقا  ص 6

   74ك ك  ص  – 17صأعالم التحب   اإلسالم   . مصدة سابق  7
   17إعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  ص  – 111الطبقا  ص  8

 
 . 17أعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  ص  9

 17أعالم التحب    . مصدة سابق ص  10
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بدأ الع   ع   أخ ا إبحاه   ، وج س ل تدةسس بعد عبد الحمن  ، ث  ذهب إل  مصح وأجتنع بالش خ  اسماعيل بن جابر : 

قد مج ب ت هللا ومعا اب  أختا البن اح  وأجازه ، ث  بعد واا  أخ ا عبد الحمن  ج س ل تدةسس ، وكا  أزهد أخ تا و

 1م ند ب  سحما  وأختا اا ن  . 

 2: وم  أش ح تالم ذه اب  أختا الش خ م ند ب  سحما  ) صغ حو ( والش خ عبد الحمن  ود منت  . تالميذه

هي قحسن  إخ ت ا اي الع   ،كانت عالن  مااظ  تدةس القحا  ،تزوج ا الش خ م ند ب  سحما  اي فا مة بنت جابر: 

 . 3ع د أخ  ا عبد الحمن  ،وأنجب من ا م ند )الصغ حو  ( كنا كا  س قبا خالا إسناع ل  ، ولا من ا عدد م  اربناء

ث  جاء م  بعده أخ ا عبد ’   4.إذا أسر ا إبحاه   ب  جابح  الب الد’ وبناء ع   ذلك اقد مح  مدةس  تحج بنحامل عد  

ث  جاء م  ’ وأعقبا ع   ا أخ اه عبد الحم   و إسناع ل ’ ام   ل ا ووضع أسس نظ’ الحمن  وقام بتط سح مناهج ا 

 بعده  إدةسس ب  عبد الحمن  وم ند ب  سحما  الصغ حو  . 

 المبحث الثاني: منهج مدرسة ترج العلمية
 :الخلوة وحفظ القران أساس العلم  في ترج المطلب األول

الر دا  ،وت از  ما سعحل اي بق   الب دا  اإلسالم   بالكتاب الخ    نشأ  بعد النرجد ،وهي أقدم مؤسر  ل تع    اي 

ا   واضع  5)بل  الكال واتح التاء وسك   الباء (،و سعتبح الش خ غالم هللا ب  عائد أول مؤسس ل خ    اي الر دا .

لدسني  كنا بدأه مت  بذة  التع    التق  د  اي دنقال اي النصف الثاني م  القح  الحابع عشح الن الد  ، وصاة التع    ا

جاء أمفاده ، وأسر ا محكزا ع ن ا اي تحج صاة قب   لطالب الع   ، وضع ا  أسس جدسد  ل تع    الدسني، وذلك بتط ة 

 الخ    ، وبناء مراجد جدسد  ، ووضع من ج لكتب  اقا ل  تدةس قبل ، وتع    النحأ  ، ومنح إجازا  ع ن  . 

ء وسقصد ب ا أ  ستخذ ةجل الدس  لنفرا  خ    ستعبد ا  ا ،وستأمل اي الك   بع دا ع  الخ    م  االختال تطوير الخلوة:

 6الناس ،ث  ستجنع الناس م لا ،ل تع ن ا منا القحا  والع   والر  ك ال ر  وه  اس  م  ي خاص بأهل الر دا  .

اةاً لنشح الع   ومر د ل  ف  ، وم قا  كانت الخ    مكاناً ل ف  القحآ  ، اصاة  بعد قدوم إبحاه   الب الد م  مصح ، د 

ل تفر ح ، ومدةس  لتدةسس الفقا النالكي ، والت م د والن   وال غ  ، مع ذلك ا ي خ    ن ل سجتنع ا  ا الطالب ،  وذلك 

 --بعد ق ام دول  الف نج اإلسالم    وخط ا  التط سح اي النن ج هي :

                                                 
 . 74ك ك  ص – 17النحجع الرابق ص 1

 . 5.9/ 1سابق ص الآللئ الرن   اي ارعقاب العق     . مصدة  – 75ك ك  . مصدة سابق ص 2
 .     16ص’إعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  .مصدة سابق ---  225الطبقا  . مصدة سابق ،ص 3
ـ اأاتاه بدخ ل النص ف لق لا ) 4 ( اإلنعام . ارناه  مااح نا ا  الكتاب م  شئسن  إبحاه   بالب الد ر  ةجل سال أ  سدخل ب تا كل شئ ا   سرتط ع 

  . 13أعالم التحب   ص  – 46ب الد البح . وق ل الب الد ه  الف الذ بالفاةس . وق ل الب الد محتب  ع ن  . أنظح الطبقا  ص الش خ البن اح  
ارثح التحب   ل خ    اي أم ض ابا  .ن ال م ند ع ي ،ةسال  ماجرت ح جامع  – 16أعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  . د. سح الخت  عثنا   ص  5

 . 4الطبقا  ص ---296النر د .مصدة سابق ص -  41ك ك  ،مصدة سابق ص– 5ص  الن    
  .15نظ  تع    القحا  لكحس  ،س  نا  عثنا   ص–.  5ارثح التحب   ل خ    .ن ال م ند ع ي ، ص 6
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 خ الخ    ( ه  أساس الع   ، اإذا كا  الش خ كامل التأه ل  كا  تالم ذه أ_ وج د الش خ ال اا  الفق ا ،انع   القحا  )ش

كذلك ،ومدةس  تحج كل مشاسخ ا مفظ ا القحا  عند ثقا  الع ناء ،داخل الر دا  وم  ث  ةم  ا ل ع   خاةج الر دا  ، 

ع ارزهح ث  ج ر ا وعبد الحمن  وعبد الحم   وغ حه  دةس ا اي الجام وهذا ن ج جدسد ومن ج متط ة اإبحاه   

ل تدةسس بعد ذلك قال : الب  ي )ش خ الخ    ه  النع   ارول وارساس اي الخ    وسكترب مع   القحا  النؤهل الع ني 

 1م  إجاز  ال ف  م  الش  خ الذس  أخذ عن   اي الخ    ( 

عنحه، وعندما جاء  مدةس    االش خ سع   الكتاب  ل  حول وال حكا  اإلعحاب  ،مع ت ف   القحا  كل  مرب     -ب

                                2.تحج صاة ل طالب زم  ه  خنس أع ام ،ست  ا  ا ال ف  وسج ده 

العنل مع الع   وهذا أبحز ما م ز تالم ذ مدةس  تحج ،اكان ا م  وةع   وتق اه  ال سأك    منا  سجحسا ال كام   –ج 

    ،وال سشحب   م  جداول النزاةع    بدع   )أ  ث حا  هذه الر اقي ع   الفقحاء ،و الب الع   اي الخالو

  3(مغص ب  

إقام  عدد م  النراجد م  ق ب ا الخ    ،وهذا ت  اي اتح  الش خ عبد الحمن  ب  جابح، م ث بنا عدد م  النراجد اي  -د

 4.كل م  ك ةتي و الدااة  وبالد الشاسق   ارخح  

ول مح  اي الر دا  ،وذلك بت ف   أخت   اا ن  القحا  ،والفقا مت  ج رت لتع   اي تحج إدخال تع    النحأ  ر –ه 

 5،اكانت مدةس  تحج ةائد  تع    النحأ  .

إدخال اإلجاز  الع ن   الن ثق  كتابتا ،وسظ ح ذلك اي اإلجاز  التي كتب ا عبد الحمن  ب  جابح لت ن ذه م ند ود أم  -و

 6   اي مدةس  تحج . ةابع  ،بعد أ  مف  واقا الع

وهكذا اقد أدخ ت مدةس  تحج الع ن   ،تغ  حا  اي نظام الخ    التق  د  الذ  كا  سائدا منذ قدوم غالم هللا إل  الر دا  

 ،وس ل نفحد مطالب خاص  لتع    النحأ  ،ولبناء النراجد وغ حها .

 تدريس الفقه المالكي: المطلب الثاني
ت اي الر دا  ل فقا، ت ك النق   التي قام  ب ا أوالد جابح اي مدةس  تحج  الع ن   ،وذلك لعل أكبح نق   مدث          

بتدةسس كتب جدسد  ،ووضع  من ج متط ة لدةاس  الفقا ،وسفح عدد م   الب الع   لنصح لدةاس  الفقا اي ارزهح 

بالد الر دا  ع   حسق التجاة ،وبناء عدد م  النداةس اي بالد الر دا      وكنا ه  معحول اقد دخل اإلسالم 

                                                 
 4( ص1394) 1التع    اي الخ    اي الر دا  ،د.امند م ند إسناع ل الب  ي ،مص    الدةاسا  الدسن   .  1

 15أنظح نظ  تع    القحا  اي الر دا  ،مصدة سابق  ص 2
3

   15أنظح نظ  تع    القحا  اي الر دا  ،مصدة سابق  ص 
 66التحب   اي الر دا  .عبد العزسز عبد النج د ص–16أعالم التحب   اإلسالم  .مصدة سابق ص 4
 . 19أعالم التحب   اي الر دا  ،مصدة سابق ص– 225الطبقا  ،مصدة سابق ص  5
 . 33انظح الطبقا . مصدة سابق ص 6
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والدعا  الذس  جاءوا إل ا اي دول  بني أم   قال ود ض ف هللا ) ل  تشت ح اي ت ك البالد مدةس  ع   وال قحا  وكا  أ  

 1الحجل سط ق النحأ  وستزوج ا غ حه اي ن اةه م  غ ح عد .مت  قدم الش خ م ن د العحكي ( 

م  دةس الفقا اي الر دا  ،وهي مرب ق  إل  ذلك ولك  هي التي   ةتا وهذا س ضح أ  مدةس  تحج ل رت هي أول 

،وذلك اي النصف الثاني م  القح  العاشح ،عندما ت ل  ال ك  عناة  أب  سك ك   اي دول  سناة وكا  اي الر دا  

الن   والع  م الشنالي  الش خ عج ب النانج ك* واي أول م كا   جاء م  مصح إبحاه   الب الد ،بعد أ  دةس الفقا و

 2.الشحع   بارزهح 

الفقا النالكي اي بالد  اي 3سعتبح إبحاه   الب الد*  أول م  دةس مختصح خ  ل ب  إس اق  إدخال كتب جديدة.:

الر دا ، وكا  الطالب قب ا سدةس   الحسال  رب  أب  زسد الق حواني ، وه  ل نبتدئ   اي النذهب النالكي ، وهذا ما  

حاجع بأ  إبحاه   ه  أول م  دةس مختصح خ  ل اي بالد الف نج. قال دكت ة سح الخت  : ) اصاةوا قحةتا جن ع الن

قب   ل طالب الذس  سشدو  الحمال إل    م  مخت ف البالد ولعل أه  ج  د  )إبحاه  ( الع ن   أنا أول م  دةس مختصح  

 4خ  ل ب  إس اق  اي بالد الف نج(.

ذا الربق النعتحل با لكفاها ،ولكن ا ل  تقف عند ذلك بل  عاد عبد الحمن  م  ارزهح اإ  ل  سك  لندةس  تحج إال ه

 بعد واا  إبحاه   ،أسس عدد م  النداةس اي بالد الشاسق   .
اقد أقام عبد   5.وهذا تط ة آخح ج با عبدا لحمن  م  مصح ،مق دا لش خ ا البن اح  --جعل النراجد مداةس ل فقا :

 -:6د هيالحمن  ثالث  مراج
)أ( : بن  مرجد اي تحج مع الخ    وواصل التدةسس كنا بدأه إبحاه   بتدةسس مختصح خ  ل والحسال  الب  أبي 

 زسد وه  اساس اي الفقا النالكي، والقحا  الكحس  .
لل )ب (: بن  مرجد اي منطق   الدااة اي بالد الشاسق   واشت ح  بندةس  )من ك  الدااة بدنقال  ( وهذا سحجع الف

 7ا ا لعبد الحمن  ب  جابح ،ودةس ا ا الفقا مع القحا  .
)ج (: بن  مرجد اي ك ةتي)بل  الكال وسك   ال او والحاء وكرح التاء(  أصبح مدةس  ل فقا  .وكا  سدةس اي 

 1كل مرجد أةبع  أش ح ث  سنتقل إل  الندةس  ارخح  ،كنا كا  سفعل الش خ البن اح  اي مصح .
                                                 

* النانج ك تعني الر د والش خ أ  ق هذا ال قب ع   الش خ عج ب  وه  ةجل م  الصال    كا  صامب ع   واقا وم ك عظ      5الطبقا  .مصدة سابق  ص 1

 . . 5الطبقا  .ل د ض ف هللا ص سلاهي م ك م  ك سناة عاش وما  ودا  اي منطق  قح  شنال الخح  م ب  الي ست   ك    متح .انظح
* سن  إبحاه   بالب الد ر  ةجل سال أ  سدخل ب تا كل شئ ا   سرتط ع ـ اأاتاه بدخ ل النص ف لق لا  5.9\1االلئ الرن   ، مصدة سابق  -. 5النصدة الرابق ص 2

لبح . وق ل الب الد ه  الف الذ بالفاةسي وق ل الب الد محتب  ع ن  . أنظح الطبقا  ( س ة  االنعام . ارناه الش خ البن اح   بب الد ا ما اح نا ا  الكتاب م  شيءتعال ) 

 .  13أعالم التحب   ص  – 46ص 

  

 
ه،ولا عدد م  النؤلفا  مثل  776ه  خ  ل ب  إس اق ب  م س  الجند  الفق ا النالكي الن قق ت ل  اإلاتاء ع   مذهب اإلمام مالك ،جاوة بنك  وت ا  سن   3

 . 92ت ش ح الدسباج ص-  86\2الدة الكامن  -12والنختصح وغ حها (انظح مقدم  مختصح خ  ل ص–ض ح )الت 
 .  15الطبقا  .مصدة سابق  ص  4
تصح خ  ل الش خ م ند البن اح  م  ع ناء ارزهح وم  مشاسخ النالك   اشت ح بالع   وال ةع واخذ الع   م  الش خ أل قاني والتا ج ة  كا  سخت  مخ 5

هللا  أةبع  أش ح كا  سقلي أةبع  أش ح اي القاهح  ،وارةبع  ارخح  اي اإلسكندةس  ،وارةبع  ارخح  اي ب ت هللا وزساة  ةس لا الكحس  ص   اي
 11نقال ع  أعالم التحب   اي الر دا  ص 34ع  ا وس   . انظح ن ل االبت اج بتطحسز الدسباج ص

 . 62ك ك  ،مصدة سابق  ص– 11سابق ص انظح أعالم التحب   اي الر دا  . مصدة 6

  . 62ك ك  ،مصدة سابق ص 7
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أمدثت مدةس  تحج تط ةا هائال اي تدةسس الفقا النالكي ،اادخل إبحاه   مختصح خ  ل مع  وكنا ه  واضح اقد
الحسال  ،وبن  عبدا لحمن  النداةس النظام   ل فقا ،ووزع ا ونزل ب ا ل ناس اي أماك  سكن   ،اي شنال الر دا  

سحتبط النرجد  بالنجتنع وسع  الع    اي الدااة وك ةتي ، نشحا ل ع   و تنظ نا ل فقا اي النراجد التي بناها ، مت 
 الشحعي .

 تطوير التعليم الديني المطلب الثالث: 
أمدثت مدةس  تحج تط سحا هائال اي الع   الشحعي ،اقامت بإصالب النن ج التق  د  ل خ    الذ  أدخ ا جد أوالد      

 محام ا ومالم ا .اي ااتي : جابح  وم  ث  أنشأ وا  مدةست   ع   ن ج جدسد  من ج احسد ،س ل نعدد أبحز

 أوال : إدخال تدةسس الفقا مع القحا  الكحس   .

 2ثان ا: إدخال كتب جدسد  اي الفقا النالكي ل  تعحل عند غ حه  كنختصح خ  ل.

د ثالثا : الحم   اي   ب الع   : و الحم   اي   ب الع   والتع   من ج متبع لد  الع ناء ، وذلك لنا ا ا م  أهن   إلعدا

الداع   النر   ، ولنا ا ا م  التحب   ع   البعد ع  ارهل ، والتخ ي ع  الدساة ، ومفاةق  ارمباب ومصامب  الحجال ، 

ومخالط  الع ناء واالستزاد  م  الع   ، وتن ع الش  خ ، منا سؤهل العال  وسعده ل نرتقبل مت  سب غ دع   هللا ع   

 بص ح .    

نأ  ع  ذلك ، اقد نشأوا اي أسح  دسن   ، تع   أهن   الحم   لط ب الع   ، وآباءه  ه  م  ول  سك  أوالد جابح بن    

أدخل الع   والدع   إل  الر دا ، م اجحســ  م  الننبع الصااي اي بالد ال حم   ، كنا اعل جده  أمند ب  عنح 

 ح أبناءه ل تع   خاةج الر دا . الزس عي، ومف ده غالم هللا ب  عائد جد أوالد جابح .ارقحب ولذلك أةسل جاب

أةسل الش خ جابح أبنا اركبح إبحاه   إل  مصح ل دةس بارزهح الشحسف ، ادةس الفقا النالكي   الرحلة إلى مصر :

  3ع   أمد أعالما أال وه  الش خ م ند البن اــــح  وأجازه اي تدةسس النذهب النالكي .

ع   ش خا ، وما ترن تا  مت  أصبح سجت د اي بعض النرائل التي تعحضادةس الفقا النالكي ، والن   وارص ل ،  

بالب الد م  ش خا إال دالل  ع   نب غا ، وسع  ع نا ووص لا لدةج  الع ناء النجت دس  . ث  ةمل عبد الحمن  إل  

، وةمل  مصح ، ودةس ع   سد الش خ البن اح  ث  عاد إل  تحج ، وكذلك عبد الحم   وإسناع ل ، ةمال إل  مصح

 إسناع ل إل  بالد ال جاز مع أختا اا ن  واب  أختا م ند الصغ ح ) صغ ح و ( .

بعد أ  ةجع إبحاه   م  مصح وكا  ذلك اي ع د الش خ عج ب النانج ك ، بدأ اي  رابعا: تفعيل رسالة المسجد :

ا  اإلسالم   اي الر دا  ، تأس س النراجد ، ووضع من ج ل ع   الشحعي منا جعل هذه الفتح  م  أزه  عص ة الثقا

 4ابن  أول مرجد بجزسح  تحج ببالد الشاسق   ، وصاة سدةس ا ا مت  ت ااه هللا بعد سبع سن ا  . 

                                                                                                                                                                            
  . 6الطبقا  مصدة سابق ص– 15أعالم التحب   ،مصدة سابق ص 1
 انظح النط ب الثاني .تدةسس الفقا النالكي 2

  62دة سابق  صك ك   ،مص– 6الطبقا    ،مصدة سابق ص-. 16أعالم التحب   اإلسالم   اي الر دا  . د. سح الخت  عثنا   ص  3
 . 5.9\1ألآللي الرن   ،مصدة سابق  

  58تاةسخ الثقاا  العحب   اي الر دا  . عبد العزسز عبد النج د ص – 45الطبقا  . ود ض ف هللا ص 4
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وبعد واا  إبحاه    خ فا أخاه عبد الحمن  الذ  كا  أمد تالم ذه ، اصاة سدةس مكانا ، اأنشاء  ثالث مراجد بداة 

ة سنل  اي كل وامد أةبع  أش ح ، سع   الفقا والقحآ  والت م د ، وذلك كنا الشاسق   ، ومنطق  ك ةت  ومنطق  الداا

 1كا  سفعل ش خا البن اح  . 

وبعد عبد الحمن  جاء عبد الحم   وبعده إسناع ل ، اراةا ع   ن ج أخ س نا ومن ج نا ، سدةسا  اي الخ    ، 

كتب الزهد وال ةع التي تع   ع   الر  ك الق س  والنرجد جنباً إل  جنب  القحآ  الكحس  والفقا االسالمي ،و بعض 

 ل نحسد . 

 2خامرا : إدخال تع    النحأ  اي أول سابق  ع ن   اي بالد الر دا  وس ل ن ضح ذلك  .

سادسا : ت دسد زم  لتخحسج الطالب كنا ب نا ذلك عند ال دسث ع  الخ    ومن ج ا ،وكذلك مدد عبدا لحمن  ب  جابح 

 مختصح خ  ل لطالبا ،اي كل مرجد م  النراجد التي بناها اي بالد الشاسق   .   أةبع  أش ح لتدةسس

اإلجاز  الع ن    تق  د إسالمي ةاسخ ، ا ج ز العال  ت ن ذه بعد صق ا ، والتأكد م  سابعا : منح اإلجازات العلمية و

ـ والق ام بال اجب ن اب  ع  ش خا ، الذ  ه  امتداد  لا ، وهذا ه  من ج الر ف الذ  تبعا أوالد مقدةتا ع   تب  غ الدع   

جابح ، اقد أةس ا تق  د منح اإلجازا  الع ن   لتالم ذه  اي خط   تعتبح ارول  م  ن ع ا ، وه  البذة  التي بدأ  من ا 

ن ذه النعاهد الع ن   الدسن   والنداةس ال دسث  اي الر دا  ، وذلك مثل اإلجاز  التي من  ا عبد الحمن  ود جابح لت 

 3إبحاه   ود أم ةابع  بعد أ  أكنل من ج التع    اي مدةس  أوالد جابح . 

ولنعحا  النن ج التحب   لندةس  تحج، البد م  استص اب كل التط ةا  التي مدثت  المنهج التربوي لمدرسة ترج :

ل ا ‘ د ، وال دل الذ  تحمي بعد هذه الندةس ، والتي كا  روالد جابح القدب النع   ا  ا، وذلك ب ض ب الغاس  الننش

 مدةست  .

وقد كانت غاس  أوالد جابح تخحسج  الب متشبع بتعال   اإلسالم، سنكنا إنشاء مدةس  لتدةسس الفقا وت ف   القحا ، مع 

تزوسده بش اد  تخحج ع ن   معتند  م  ش خ الندةس ، وإلزاما بالحج ع إل  و نا. وس ضح ذلك دكت ة سح الخت  

ما غاس  أوالد جابح اي مراجده  وخال وس   ا ي إعداد الت ن ذ الن   بالنعحا  والع   عنده  غاس  ولكنا عثنا  قال: )أ

أسلا وس    إلعداد النر   ولذلك جاء  تحب ت   أخالق   خالص  تتج   ا  ا الق   والنثل اإلسالم  .......وخ ح مثال 

 .4من  ا عبدا لحمن  ب  جابح لت ن ذه إبحاه   ود أم ةابع  ( لنعحا  اتجاهات   التحب س  هي اإلجاز  )الش اد (التي 

 )انظح اإلجاز  اي الن  ق (

                                                 
 16أعالم التحب   اإلسالم   . سح الخت  عثنا  ص  – 66تاةسخ الثقاا  العحب   . مصدة سابق ص  1
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افي هذه اإلجاز  ش د عبد الحمن  لت ن ذه ،بالع   والنعحا  ،وب   ا  ا مزاساه ارخالق   ومكانتا الحوم   ،وب   انا 

دةج  الع ناء ،ا صفا بالت اضع واردب واالمتحام  است ق الر اد  واإلمام   ،وانا ذو صفا  سام   ت  ق هذا الت ن ذ ب

،اي إشاة  لصفاتا التي غحست  ا ا اي  مدةس  تحج ،وهي ش اد   تف ق اي الع   ومر  أدب وس ح وس  ك .وس ضح 

عبد الحمن  أ  ت ن ذه هذا سص ح ل تدةسس وسعحل واجباتا الدسن   واالجتناع   ،وهذه غاس  سنشدها النع   وسحشد إل  ا 

، ا ق ل اي اإلجاز    الم ذه، وسب ن ا ل عام  مت  سع ن ا قدة هذا الت ن ذ الذ  صاة ش خا سق م  بنا كا  سق م با ش خات

ولعل الالات     -عدم تولى وظائم الدولة : 1.)ا   محب ا ل نحسدس  وقدو  ل نرتحشدس  وم جأ ل فقحاء والنراك   ( 

ل  ، مع مكانت   الع ن   وامتحام مشاسخ العبدالب ل   ، ا   سعحل ع  أمد ل نظح زهد أوالد جابح اي ت ل  أعنال الدو

من   أنا ت ل  الفت   باس  الدول  ، أو ت ل  القلاء الشحعي ، منا سدل ع   زهده  اي الدن ا  ، مع أ  هنالك م  

د جابح ل ع   والتع   ونشح تالم ذه  م  ت ل  القلاء ، كنا اعل الش خ عبد هللا ب  داع هللا العحكي ، اقد تفحغ أوال

  2الدع  .

وتأس راً ع   ما سبق ، نرتط ع أ  نرتنبط أ  أوالد جابح أسر ا مدةس  ع ن   مدسث  ،وأمدث ا نق   اي التع    الدسني ،  

ك بإم اء دوة الخ    وتط سح النرجد كندةس  ع ن   ، وإدخال كتب متقدم  اي الفقا النالكي ل  تدةس قب    ، وتت سج ذل

بننح إجازا  ع ن   مكت ب  لتالم ذه  منا سؤكد نظحت   ل نرتقبل ومحص   ع   تط سح التع    الدسني ومتابع   الب   

 اي النرتقبل ،ووض ب النن ج والغاس  التي تصب ا إل  ا مدةس  تحج الع ن   النظام   االسالم  .

 مدرسة ترج رائدة تعليم المرأةالمطلب الرابع: 
مدةس  تحج أول بداس  لتع    النحأ  اي الر دا  ،وسعتبح أوالد جابح ه  ةواد تع    النحأ ، وأعظ  دالل   تعتبح         

ع   ذلك ه  أخت   اا ن  بنت جابح، أم الش خ صغ ح و ، ا ي أول امحأ  تذكح اي تاةسخ الر دا  بالع   والتع   مع 

 أخ ت ا الحجال .

 3.ـ  كانت نظ حت   اي الع   والدس ( قال: ود ض ف هللا ) أ  أخت   اا نــــ

وأشت ح اس  اا ن  مت  سنع م ند ب  سحما  ب ا قال دكت ة سح الخت  : ) ارنع أ  ل   أخت ترن  اا ن  ، تتصف 

 4بالع   والصالب ، وتنفق ع   التالم ذ انال لالقتحا  ب ا(. 

سدل ع   مكانت ا عند إخ ت ا الع ناء ، وذلك الذ  داع  ا ي صنٌ  إلخ ت ا اي الع   والدس  ، واإلنفاق ع   التالم ذ ، منا

أخاها إسناع ل ر  تك   هي وأبن ا ةا ق   لا اي ال ج ، وزساد  ل ع   اي بالد ال جاز. والدل ل ع   سبق   اي تع    

اذ  آمال عباس ما النحأ  ما ذكحه الش خ بابكح بدة  ةائد تع    النحأ  اي الر دا  ،وش ادتا ل   بذلك .اقد أوةد  ارست
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(م وكا  هنالك خطاب 1947نصا أن ا ملح  امتفال ال  ب ل الفلي لك    النع نا  بأم دةما  وقد كا  ذلك عام)

) سنعت بعض الناس سعتقدو  أنني أول م  نظح اي تع    البنت الر دان   منا  -ل ش خ بابكح بدة  اقال  أمام   ال فل :

  -ق  الغامل  ا اك  ما مص ت ع  ا م  ب ثي :دعاني ل ب ث الدق ق ع  هذه ال ق 

 : تع   البنا  كا  قاصحا ع   قحاء  القحآ  وكتب  الدس  اقط.   أوالا 

إ  أول بنت تع نت هي اا ن  بنت جابح  التي مفظت القحآ  ع   والدها  وقحأ  الع  م الدسن ــــ  ع   أخ ت ا  -: ثانياا 

 1ـــذا قبـــل ثالثنائـــ  وأةبع   سن  ( ارةبع  الذس  تع نـــ ا مختصح خ  ل وه

اأوالد جابح ه  أول م  ع   النحأ ، وأخت   أول م  تع نت اي خط   ل  سربق     إل  ا   غ حه  وتكف  ش اد  الش خ  

بابكح بدة  الذ  سدع  بعض البامث   ، أنا أول م  ع   النحأ ، ولكنا ه  الذ  ةع  النحأ  اي العصح ال دسث،تكن   

نفر ا عالن  تخحج ع   سدس ا نراء عالنا  ،ولد  ع ناء ،اقد كانت    د أوالد جابح اي مدةس  تحج ،وكانت اا ن لج

م ش  بنت اا ن  وأخت ا أمن  )أب هنا الش خ صغ حو  ( عالنت   كأم نا  ،وأنجبت آمن  بنات ا )ق تا وةابع  وبح  ( 

نجبت م ش   بنت اا ن  أب  ال ر  ب  صالح ألع د   .وكذلك وولد  ق تا م ند  ب  مر   النش  ة ب د أم ق تا .وأ

 2كانت زهحاء بنت إدةسس ب  عبد الحمن  عالن  . 

وةابع  بنت آمن  تزوج ا عبد الحمن  ولد منت  ت ن ذ إسناع ل ود جابح وأش ح م  تخحج م  مدةس  تحج ،وأنجب 

 3من ا ولدس  عالن   هنا ش خ ارعرح ومند ارغبش .

 حأ  وجع  ا اخت   قدو  لطالبا  الع   ،اصاةواةواد تع    النحأ  اي الر دا  .اع ن ا الن

 المبحث الثالث :أثر تالميذ مدرسة ترج اإلسالمية 

 أثر تالميذ مدرسة ترج في الدعوة المطلب األول: 

عبدا ا ب  داع هللا  أنتشح تالم ذ أوالد جابح اي بالد الر دا  ووصل أثحه  إل  خاةجا ،وذلك عندما ج س الش خ       

وأخذ الع   ع  أوالد جابح خ ق كث ح، دةس ا اي  العحكي ل تدةسس اي ال حم النب   ،اي مقام اإلمام مالك ةمنا هللا .

مدةس  تحج ع   امتداد ش  خ ا  اإبحاه   ب  جابح مؤسس تحج دةس ع  ا أكثح م  أةبع    صاةوا ك    ع ناء ، قال 

أ  صاةوا معحوا   س جأ إل    الناس ،  4.الع   أةبع   إنراناً ، صاةوا ك    أول اء وأقطابا( ود ض ف هللا :) أخذ عنا 

ومش  ةس  ب ن   بالع   والصالب وسظ ح أثحه  اي الش خ صالح والش خ عبد الحمن  ولد  مندت  ، الذ  تزوج بنت 

ذ عبد الحمن  ب  جابح ه  عبد هللا ب  داع هللا وأش ح تالم .ش خا وةمل ب ا وأوالدها إل  ال الل   وإنشاء خ  تا ا  ا 

العحك  ، الذ  ت ل  القلاء ل ش خ عج ب وأشت ح بالعدل والتدةسس وب غ با ال ال أنا ج س سدةس الفقا اي مقام اإلمام 
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 وم  تالم ذه أسلا  عبد الحمن  ب  مش خ الن سح  الذ  ت ل  القلاء ل ن ك دك   وه  صامب ع   اي النذهب  1.مالك

  2النالكي ولا اتاو  واجت اد ا ا .

وم  تالم ذه أسلا سعق ب ب  بانقا  اللحسح العال  النش  ة،وم ند الصغ حو  وم  أش ح تالم ذه إبحاه   ودبح   

  3والش خ أةباب العقائد الذ  تت نذ ع  ا مند وخ ج ي النش  ةس  ،و كذلك الش خ احب ود تكت ك .

أخذ الع   ع   م ند ب  إبحاه   وأخ ا مند عدد م  التالم ذ ،وأش حه  مدرسة ترج :  أثر أحفاد أوالد جابروتالميذ   

 ه  إبحاه   جد خ ج ي

 

  4أب  الجاز ، النش  ة بالخح  م ب ح  . وأب  الجاز نفرا ت ن ذ الزس  ب  صغ حو   مف د أوالد جابح.

   اي الر دا  بعد ذلك ،كع ي ودبح  ولن ند ب  سحما  الصغ حو  عدد م  التالم ذ ،الذس  أصبح ل   قدة عظ

 5وأةباب العقائد  . 

وعبد هللا ب  م ند ارغبش الذ  تخحج ع   سدسا الش خ م ند الخ ح ، أستاذ  اإلمام الن د  ةمنا هللا . هناك مامد أب  

 6عصا وغ حه م  تالم ذ الزس  ب  صغ حو  .ومند الن ال  ود التحابي ت ن ذ م ند التنقاة  . 

مدةس  تحج  من   م  ت ل  القلاء ، ومن   م  أنشأ الخالو  وتفحغ ل ف  القحآ   ، كع ر  ود س اة الذهب  وتالم ذ

، والنر   ود أب  ون ر  وغ حه  كث ح ، ومن   م  أهت  بإةشاد الفقحاء  ، واإلنفاق ع     ، ومن   م  ج س ل فت   

نشح الر  ك وال ةع والتق   والزهد كالش خ سعق ب ب  بانقا كالش خ أب  دلق وعبد الحمن  ود منت ا ، ومن   م  أهت  ب

اللحسح ولقاني خال الش خ ود مر ن ،وباختصاة اقد كا  لتالم ذ أوالد جابح أثح اي ال  ا  اي دول  الف نج ، وما بعدها 

 مت  ال  م،اال تجد مر د وال خ    قائن  اي الر دا  إال وكا  لندةس  تحج أثح وتأث ح ا  ا  .

 طلب الثاني: قبس من سيرة بعض تالميذ مدرسة ترجالم

ولد بأب ض دسح  ومف  الكتاب ودةس الع   ع   عبد الحمن  ب  جابح ،سك   -) أ(:عبد هللا ب  داع هللا العحكي : 

 ال الل   وشحع اي التدةسس ،ث  ت ل  القلاء ل ش خ عج ب ،ااشت ح بالعف  والنزاه  ،مج أةبع  وعشحس  مح  .

 7.ال جاز مت  دةس الفقا النالكي اي مقام اإلمام مالك ،ت ا  ودا  بأبي محاز  واشت ح اي
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)ب( : عبد الحمن  ب  مش خ الن سح  ،أخذ الع   ع  عبد الحمن  ب  جابح اي تحج،ت ل  القلاء بأمح الن ك دك   

   1.ت ا  ودا  ب    الففحآء قحب اةب ي 

وامد م  الربع  الذس  وج    الش خ عج ب لت قي الع   م  عبد  )ج( أب  دلق تفقا ع   عبد الحمن  ب  جابح وه 

 2.الحمن  ب  جابح اي تحج سك  دنقال الدااة  

)د (سعق ب ب  بانقا اللحسح أخذ ع   الشائع والدس  م  عبد الحمن  ب  جابح ،أوقد ناة القحآ  بعد قدوما م  تحج 

 3م ذ كثح واتاو  وأمكام . ووجد أباه قد ت ا  اج س مكانا لتحب   النحسدس  ،لا تال

)ه ( م ند سحما  الع د  هاجحوا لده م  م  نا اي جزسح  اةق ا إل  داة الشاسق   ،وولد ابا بجزسح  تحج ادخل ابنا 

مدةس  تحج ،بعد زواجا م  اا ن  بنت جابح  مج مع خالا إسناع ل وأما ،لقب بالصغ حو   ،ةمل إل  بالد الجع     

 لع   ( ت ا  اي ق ز النطحق )ق ز ا

ودا  بق ز النطحق )بل  الن   وسك   الطاء واتح الحاء (وهي منطق  غحب الن ل بالقحب م  النتن  تتبع ل الس  ن ح 

 4الن  ٍس  ،وكا  لا ولدا  بحزا اي الع   الشحعي ، هنا إبحاه    والزس  والذ   خ ف والده  بعد وااتا . 

م ند س اة الدهب تفقا ع   عبد الحمن  ب  جابح وه  امد التالم ذ )و ( : ع ر  ب  صالح البدسح  والد الش خ 

 5ارةبع   الذس  وص  ا أع   محاتب الع   والفقا والصالب  ت ا  والده وج س ه  بعد ه  اي م قتا . 

وهذا سب   أ  هذه الندةس  قد خحجت عدد م  النشاسخ الذس  اشت حوا اي الر دا  ،مت  صاةوا ع ناء سشاة إل    

 البنا  .ب

 الملحق: إجازة الشيخ عبدا لرحمن بن جابر لتلميذه ود أم رابعة

 ال ند ا ةب العالن  ، وسالم ع   النحس   ، )أما  قال عبد الحمن  ب  جابح:)ال ند ا ةب

 ب  أم ةابع  است ق الر اد  و   بعد ( اإ  الخ الفق ا الصالح النتأدب  النت اضع  الش خ  إبحاه 

  تا قطبا اي مكانا ولرانا اي عصحه وتحجنانا اي أوانا  ومحب ا  ل نحسدس  و   قدو  اجع اإلمام 

 ل نرتحشدس  وم جأ ل فقحاء والنراك    و مظ حا شنس النعاةل بعد غحوب ا  اآذنتا اي كل ما 

 مقق نق ا وسنعا  مني أ   سغش ا و سع نا  ل ناس مخ صا وأذنت لا بأش اها و إش اة ما  ا  ا و 

 ع ما أشحنا إل ا وم  ب غا شيء م  ذلك  ا   ذة كل ال ذة م  خحاب البا   .(تش  

 بتاةسخ اثن   وثنان   وترعناس  م  ال جح  النب س .كتبا الفق ح اب  جابح م  ذةس  الراسح أمند 
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 1ب  عنح الزس عي  ساك  ال     . 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

 ) أ( :  النتائج :

 حج التي أسر ا أوالد جابح هي أول مدةس  إسالم   نظام   اي بالد الر دا  .أ  مدةس  ت -أ

 أ  اس  تحج جاء م  واد  تحج اي جن ب الرع دس  وشنال ال ن  .-ب

أ  أوالد جابح ه  م  أسس مدةس  تحج اي شنال الر دا  .وأن   جاءوا إل  الر دا  م  ال ن  ،وكا  جده  غالم –ج 

 س خ    ل قحا  اي الر دا  .هللا ب  عائد أول م  أس

 مدةس  تحج ت  ا  ا رول مح  تدةسس مختصح خ  ل وتنظ   التع    ال دسث .–د 

 مدةس  تحج هي أول م  دعا لتع    النحأ  القحا  والفقا وصاة  تدةس لغ حها .–ه 

 وضعت مدةس  تحج نظام الش اد  الع ن   رول مح  اي الر دا   )اإلجاز  الع ن   ( .–و 

خحجت مدةس  تحج ع ناء كا  ل   أثحه  الفاعل اي الر دا  وخاةجا ،وت ل  تالم ذ هذه الندةس  القلاء –ز 

 والتدةسس اي كل أن اء الر دا  .

اشت ح تالم ذ مدةس  تحج وتالم ذه  م  بعده  وكا  ل   دوة هام اي الع   والتع   والر  ك اي الر دا   بعد  –ك 

 مشاسخ   .

  -)ب ( الت ص ا  :

 ن صي بدةاس  تاةسخ النداةس اإلسالم   التي نشأ  اي الر دا  ع   مح العص ة . -أ

ن صي الجامعا  بأ  ت ث  الب ا لدةاس  مناهج التع    ل قحا  والفقا اي الر دا   ،ونخص بذلك جامع  دنقال -ب

 الفت   لإلهتنام بتاةسخ هذه الننطق .

 ل   الفلل ع   كل البالد وإاحسق ا،ودةاس  س حت   ونشح ذلك .التعحسف بع ناء شنال الر دا  الذس  كا   –ج 
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ABSTRACT 

 

 
 

- Taraj scientific Islamic school it was created , a major shift in scientific education in 

general and religious education in particular, and that as the first regular and formal 

school in Sudan. 

-  This study shed light on the establishment of it, since it's inception and 

Ghlamallah Bin Ayed the first founder (Khalwa) in the Sudan at Dongola Town, and 

the role of his descendants in developing it's lilt it        le came a school after him. 
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-  The study investigating , The establishment of the school, and meaning of the 

word (Taraj) indicating the impact of its students and Teachers (Sheiks) in and 

outside the Sudan, and its role in the insert of curriculum and new books in Maliki 

jurisprudence, and its role in the development of education and learning, and the 

building of mosques, and scientific license regulation, with the absorption of women 

in the learning within the school and the impact of that in Sudan, until it became a 

separate scientific institutes. 

 
 

 النماذج الصناعية

 )طبيعتها القانونية وتكييفها الشرعي(

 د. عبد الحميد يوسف
 مساعدأستاذ 

 مستخلص ال
   لحماية حقوق اصحاا النما   الصناعية من التعدي والسرقة .1591صدر قانون النما   الصناعية لسنة       

ي تر  القانون لحماية النمو   الصناعم ما يلم           

/ الصاة الصناعية للنمو   الصناعم.1  

/ ان يكون النمو   الصناعم جديدال.5  

الصناعم م روعال. / ان يكون النمو  3  

ق يعتد وما إن حقوق النما   الصناعية حقوق ااصة ألصحاوما  ولما قيمة مالية يم العرف المعاصر  وي ر الحقو     

 يم الاقه اسسالمم وال يجود االعتداء عليما   ويجود التصرف ييما.

موتكرون ومودعون قدموا ا كاالل جديدع  إن التقد  والرقم ال ي ي مدر العال  يم ا كاح الصناعات كان وراءر مقدمـة :
من الصناعات  ات  اوا ينم يج ا العمالء ويميديا عن غيريا من المنتجات   ولحماية حقوق اول ل الموتكرين 

 م2102يناير   –العدد االثاني                                                      للبحوث العلمية مجلة جامعة  دنقال 
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للنما   الصناعية صدرت ت ريعات و نية ودولية لصون حقوقم  من التعدي والسرقة  وي ر الت ريعات يم الت ريعات 
  .1591كية الاكرية   ويم ي ا اس ار صدر قانون النما   الصناعية السودانم لسنةالمتعلقة وحقوق المل

 اوالل   م كلة الدراسة  
 تتمنح م كلة الدراسة يم اسجاوة عن األس لة التالية 

 ما يو مامو  النمو   الصناعم ؟ -1
 ما يم  رو   الحماية القانونية للنمو   الصناعم ؟ -5
 ناعم ؟ما يم حقوق مالل النمو   الص -3
 ما يو التكييف ال رعم لحقوق النما   الصناعية؟ -1

 نانيال   ايمية موضوع الدراسة  
 تنوا ايمية موضوع ي ر الدراسة من اآلتم  

ما سوق اس ارع إليه من دور الموتكرين يم ت وير الحركة الصناعية ووجوا حماية حقوقم  وعليه تأتم ايمية  -1
 قوق المنتجات الاكرية الااصة والموتكرين.موضوع ي ر الدراسة من صلتما وحماية ح

اما  المحاك  السودانية مما  –ومنما حقوق النما   الصناعية  –كنرع الدعاوى المتعلقة وحقوق الملكية الاكرية  -5
 ادى إلى إن اء محكمة متاصصة وحقوق الملكية الاكرية والار و    وي ا يستدعم دراسة ي ا الموضوع.

صر يعور حقوق النما   الصناعية امواالل مملوكة ألصحاوما ويت  التصرف ييما   إن العرف التجاري المعا -3
 وي ا يوجا الوحل يم التكييف ال رعم لنووت تلل الحقوق والتصرف ييما.

 نالنال   يرضيات الدراسة  
 ترتكد ي ر الدراسة على جملة الارضيات آالتية 

النما   الصناعية   ويكاح الحماية القانونية لحقوق  إن الت ريا السودانم يواكا االيتما  العالمم وحقوق -1
 .النما   الصناعية 

 .إن حقوق النما   الصناعية حقوق مصونة  رعال وال يجود االعتداء عليما  -5
 .يجود  رعال التصرف يم حقوق النما   الصناعية من قوح مالكيما  -3

 راوعال   منمج الدراسة  
الوصام يم تجميا وعرض المعلومات المتعلقة وم كلة الدراسة   كما  الاتوار يرضيات الدراسة اتوعت المنمج

 .استادمت المنمج التحليلم يم تاسير المعلومات المتعلقة وم كلة الدراسة 
 اامسال   ييكح الدراسة  

 ت  تقسي  الدراسة إلى مقدمة وامسة م الا وااتمة كما يلم  
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 ويرضياتما ومنمجما وييكلما.المقدمة   وييما م كلة الدراسة وايمية موضوعما 
 الم لا األوح   مامو  النمو   الصناعم.

 الم لا النانم    رو  حماية النمو   الصناعم. 
 الم لا النالل   حقوق مالل النمو   الصناعم. 

 الم لا الراوا   الحماية القانونية لحقوق النما   الصناعية.
 الصناعية.  الم لا الاامس   التكييف ال رعم لحقوق النما  

 الااتمة   وت مح اي  النتا ج التم توصلت إليما الدراسة.  
 لمطلب األولا

 مفهوم النموذج الصناعي
  النمو   الصناعم وأنه  ))يقصد وه اي تجميا لا و  او ادوات 1591عرف قانون النما   الصناعية لسنة    

و  كح والستيكم سواء كان متعلقال او غير صممت وحيل تضام مظمرال ااصال على اي إنتا  صناعم او حريم ا
 متعلق واأللوان و ر  ان يكون من المست اع استادا   لل التجميا او ال كح ومناوة نمو   صناعم او حريم(( .

(1)   
وال ي يتضل من ي ا التعريف ان النما   الصناعية عوارع عن الوان وا كاح  ات  اوا ينم   ت وق على    

 ما سكسا ما  وقال ومظمرال جميالل يجت ا العمالء و يميديا عن غيريا.المنتجات عند صنع
والارق وين النما   الصناعية واالاتراع ان االاتراع عامح من عوامح اسنتا  الغرض منه ما يعقوه من إمكان   

ق ا  ل  يسار. ت ويقه وتناي ر يم المجاح الصناعم   سواء اسار عن مظمر ينم يستحق االستحسان ويميح إليه ال و 
اما النما   الصناعية يوجوديا يتجس  ييما ا و  وا كاح والوان  ات  اوا ينم جمالم تكسا المنتجات الصناعية 
جماالل و وقال وتعد من قويح الان الت ويقم او الصناعم ويمكن ان نضرا لم ا التعريف منالل    اوتكار  كح جديد 

  صناعم   اما اوتكار مصاويل ويقال لمعيار من معايير االاتراع ييجعح من المصاويل الكمروا ية يتماض عنه نمو 
  .(3)من  لل اوتكار يستحق الوراءع

 المطلب الثاني
 شروط حماية النموذج الصناعي

لما كانت النما   الصناعية تحتا  إلى تويير الحماية القانونية لما يقد قامت الت ريعات المعاصرع و لل     
حماية  رو  معينة والقاعدع العامة يم تلل الت ريعات انه ال ود من تسجيح النمو   الصناعم حتى وا تر ت لتلل ال

  على انه )) ال تتمتا النما   الصناعية 1591يحظى والحماية القانونية   ن  قانون النما   الصناعية لسنة 
 . (2) والحماية المنصو  عليما يم ي ا القانون إال إ ا سجلت  وقال ألحكامه ((
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جراءات تسجيله يم الاروع اآلتية    ل ا سنتناوح  رو  حماية النمو   الصناعم وا 
 الارع األوح  ال رو  الموضوعية لحماية النمو   الصناعم 

ويقصد و لل ان ياص  النمو   الستادامه يم اسنتا  الصناعم   اي أواًل: الصفة الصناعية للنموذج الصناعي: 
.  ويم  لل ن  (1) لى المنتجات الصناعية وحيل يندمج يم المنتجات التم ي وق عليما يكون قاوالل للت ويق ع

  على انه  ))ال تمتد الحماية الممنوحة لم ا القانون ألي  مء يم النمو   1591قانون النما   الصناعية لسنة 
المعد لالستادا  غير  يالنمو   .  (5) الصناعم إ ا كان استادامه مقصورال على الحصوح على نتيجة ينية((

    1591الصناعم منح االستادا  الانم الوحت ال يتمتا والحماية القانونية وموجا قانون النما   الصناعية لسنة 
نما يتمتا والحماية وموجا قانون المصناات الانية واألدوية.   وا 

ديدال وحيل يكون ماتلاال ااتاليال وينال ويقصد وم ا ال ر  ان يكون النمو   الصناعم ج ثانيًا: جدة النموذج الصناعي:
عن النما   الساوقة عليه وال يعتور النمو   الصناعم جديدال لمجرد انه تضمن ااتاليات نانوية والمقارنة ما نما   
صناعية ااري ساوقة او ألنه يا  نوعال من اسنتا  مغايرال لتلل النما   الصناعية   ولقد ن  قانون النما   

  على انه  ))تتمتا النما   الصناعية الجديدع دون غيريا والحماية المنصو  عليما يم ي ا 1591لسنة الصناعية 
    .  (1)القانون(( 

ويعنى و لل ان يكون النمو   الصناعم م روعال وحيل ال يكون يم استعماله  ثالثًا: مشروعية النموذج الصناعي:
ة او مناياع لآلداا العـامة ويم  لل ن  قانـون النما   الصنـاعية ماالاة للقانون او ييه إاالح والمصلحة العام

  على انه  )) ال تتمتا النما   الصناعية والحماية المنصو  عليما يم ي ا القانون إ ا كانت تتعارض 1591لســنة 
حتى ال تتا  . ولقد احسن الم رع وم ترا ه ي ا ال ر  يم ي ا الن  و لل (7)ما المصلحة العامة او اآلداا(( 

 النما   ا كاالل تاالف القانون  وحو ا إ ا عدح الن  ومنا ما ياالف ال ريعة اسسالمية من ي ر النما  .
 الارع النانم  إجراءات تسجيح النما   الصناعية 

تودا إجراءات تسجيح النمو   الصناعم وتقدي   لا التسجيح لمكتا النما    أواًل: طلب التسجيل ومشتمالته:
 صناعية ومدارع الملكية الاكرية   ويجا ان ي تمح على اآلتم ال
  لا لتسجيح النمو     اي ان يكون موضوع ال لا لتسجيح النمو  . -ا

 اس  وعنوان مقد  ال لا والكامح   وا  ا كان عنوانه اار  السودان ييجا ان يوين عنوان محله الماتار. -ا
   الصناعم او صورع يوتوغرايية او رس  تا ي م للنمو   الصناعم عينة من المادع التم يتألف منما النمو  - 

 واأللوان إ ا كان  لل ممكنال   والقالا المعماري او اية  ريقة ااري لإلنتا  تكون قد استالصت منما ي ر الصورع. 
درجة او  ويان عن نوع إنتا  النمو   الصناعم إ ا كانت القواعد تن  على التصنيف ييقد  ايضال ويان عن -د

 درجات اسنتا  التم ت ملما .
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ويجود ان يتضمن ال لا من واحد إلى امسين نمو جال صناعيال إ ا كانت المنتجات الموضحة يم ناس العينة او    
 .   (2)العينات او يم حالة وجود قواعد تن  على التصنيف إ ا كانت من ناس الدرجة او الدرجات

يقو  المسجح وقيد النمو   الصناعم والسجح متى ما لسجل واستخراج الشهادة:ثانيًا: قيد النماذج الصناعية با
استويى ال لا كح المت لوات القانونية والقواعد المنظمة للتسجيح   وي مح تسجيح النمو   الصناعم على صورع 

  وق األصح من النمو   الصناعم موينال ييما رق  التسجيح واس  وعنوان المالل المسجح.
 . ( 8)  يستار  المسجح  مادع التسجيح ويرسلما والوريد المسجح إلى عنوان المالل المسجحن      

 مدع وتجديد التسجيح 
يكون تسجيح النمو   الصناعم ساري الماعوح لمدع امس سنوات محسووة من تاريخ ال لا وي ر المدع يم مدع   

ٍل  لل رو  الم لووة ما ل  تنته ي ر المدع قوح  لل وسوا الحماية القانونية للنمو   الصناعم ال ي ت  تسجيله ويقال
 .     (10)التنادح او الو الن

 .  (11)ويجود تجديد تسجيح النمو   الصناعم لمدتين متتاليتين كح منما امس سنوات ومجرد ديا الرسو  المقررع
 الارع النالل   و الن التسجيح  

ى انه يجا على المحكمة و لا  ا  يكون له مصلحة   عل1591ن  قانون النما   الصناعية لسنة       
قانونية او سل ة ماتصة ووعد ان تتيل للمالل المسجح يرصة للرد ان تعلن عن و الن تسجيح النمو   الصناعم 

 .  (13)إ ا ل  يت  ويقال ألحكا  القانون او إ ا ل  يكن مستوييال ل رو  الحماية الم كورع يم القانون
رار إعالن الو الن الكلم او الجد م للتسجيح نما يال يعتور التسجيح يم حدود القرار وا الل من ومتى ما اصول ق   

 . (12)تاريخ  لل التسجيح
 المطلب الثالث

 حقوق مالك النموذج الصناعي
 

   على عدع حقوق لمالل النمو   تتلا  ييما يلم 1591ن  قانون النما   الصناعية لسنة       
 ممنوحة والتسجيح  اوالل  الحقوق ال

 يمنل تسجيح النمو   الصناعم للمالل المسجح الحق يم منا الغير من التصريات اآلتية   
 استادا  النمو   الصناعم يم تصنيا السلعة  -ا

 استيراد السلعة الناتجة من النمو   او عرضما للويا او ويعما او استغاللما او إعادع إنتاجما وعد تمتعه والحماية  -ا
 االحتااظ وتلل السلعة وغرض عرضما للويا او لويعما او االنتااع وما. - 
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ولقد حصر القانون الحقوق الممنوحة والتسجيح ون  على انه ال تمتد الحقوق الممنوحة وتسجيح النمو   الصناعم 
النمو   إال إلى األعماح التم انجدت ألغراض صناعية او تجارية  كما ن  على ان الحقوق الممنوحة وتسجيح 

الصناعم ال تمتد لألعماح المتعلقة ومنتا  سلعة انتجت واستادا  النمو   الصناعم المعنم وعد ان يكون اسنتا  قد 
 . (11) ويعت و ريقة م روعة يم السودان

 نانيال  تحويح  لوات وتسجيالت النمو   الصناعم 
او انتقالما والميرال   وال يكون التحويح او ن  القانون على جواد تحويح  لوات وتسجيالت النمو   الصناعم   

 . ( 15) االنتقاح ناي ال يم مواجمة الغير إال وعد ان يقيد يم ديتر التسجيح
 نالنال  منل الترااي  

  على انه يجود لمالل النمو   الصناعم ان يمنل  ا  آار وعقد 1591ن  قانون النما   الصناعية لسنة      
تغح النمو   الصناعم   ويجا ان يكون التراي  مكتووال وموقعال عليه من األ راف او وتعمد تراايصال ليس

المتعاقدع  كما يجا ان يسجح التراي  او ملا  وايم منه يم مكتا النما   الصناعية   وال يكون التراي  
 (  .  11)ناي ال يم مواجمة الغير إلى ان يسجح 

 راوعال  التنادح من التسجيح 
ون النما   الصناعية على انه يجود للمالل المسجح للنمو   الصناعم ان يتنادح عن التسجيح ن  قان      

وموجا إقرار مكتوا معنون لمكتا النما   الصناعية ويجا ان يسجح التنادح وين ر  وواس ة مكتا النما   
 الصناعية وال يكون ناي ال إال وعد تسجيله. 

ترايصال متعلقال والنمو   الصناعم ال يقيد التنادح عنه إال وعد تقدي  اسقرار  إ ا سجح مكتا النما   الصناعية      
من التنادح   و لل ما ل  يكن المرا  له قد تنادح صراحةل عن ي ا الحق يم  ال ي وموجوه وايق المرا  له

 .(17)التراي 
 المطلب الرابع

 الحماية القانونية لحقوق النماذج الصناعية
 

 حماية المدنية الارع األوح  ال
اجاد القانون لمالل النمو   الصناعم المسجح ال ي يددت الحقوق الماولة له وموجا احكا  القانون واالنتمال     

  7او انتمكت يعالل ان يتا  اسجراءات القانونية الكايلة ومنا االنتمال او وقف استمرارر
الصناعم ان ي الا والتعويض ووتوقيا اي جداء مدنم  ويم حالة انتمال الحقوق يجود للمالل المسجح للنمو      
 . (12)آار
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ومن ت ويقات الحماية المدنية للنما   الصناعية يم المحاك  السودانية ما جاء يم  ساوقة  ركة ماران انا      
النمرع   و       التجارية المحدودع )ال اعنة( ضد  ركة الراعم للصناعة واالستنمار المحدودع ) الم عون ضديا( 

 وتتلا  الوقا ا يم ان المدعية )الم عون ضديا( ريعت دعوى اما   (18)  /)غير من ورع(529/5772ع/    /
 ( وال كح المميد له وان المدعى 57/5773المحكمة التجارية والار و  وادعت ييما وأنما المالكة للنمو   رق )

وتقو  وعرضه وويعه كما اتوعت وسا ح غير  رياة  – تجاريال  –عليما)ال اعنة( تقو  وصنا ي ا النمو   الاا  
ومالة لقواعد المنايسة لتسويق منتجما قاصدع و لل تضليح الجممور مما سوا للم عون ضديا ضررال ولغ 

دينار ي الوت الحك  والتعويض وم ا المولغ كما  الوت ومنا ال اعنة من استعماح النمو   الصناعم 5.111.777
ألساليا غير ال رياة يم التجارع ما حصر الوضا ا التم تحمح النمو   وتسليمما إليما ) ومنعما من اتاا  ا

الم عون ضديا (  كما  الوت ومعالن الحك  يم الصحف لمدع نالنة ايا  متتالية يم الصاحة األولى وعلى ناقة 
 .ال اعنة كما   الوت ايضا وأتعاا المحاماع والرسو 

 اعنة ادعاءات الم عون ضديا وديعت وان جميا غساالت الم عون ضديا تاتلف يم رديا على الدعوى انكرت ال
 .تمامال عن ما تنتجه من غساالت من وجور عديدع ومن مكونات وماردات داالية والتوصيالت الكمروا ية من الدااح

ولما  .عوىقامت محكمة الموضوع وتحديد نقا  النداع وعلى ضو ما سمعت الدعوى واصدرت حكمال قضت و  ا الد
 ل  ترض الم عون ضديا  الل الحك  استأناته اما  

محكمة االست ناف يجاء قراريا القاضم وملغاء حك  محكمة الموضوع واألمر ومعادع األوراق إليما مرع اارى للعمح 
 وي ا القرار يو محح ال عن ويرتكد ال عن على سووين يما  .ويق موجمات وردت يم الحك  

 .  على نحو ما يصله يم صحياة ال عن 1591قانون النما   الصناعية لسنةإن القرار ماالف ل -1
 .انه جاء ضد الودن السلي  للوينات -5

 رد الم عون ضدر على ال عن وتمسل والحك .    
والناوت ان الم عون ضديا صنعت الغساالت وودا إنتاجما يم  :((ومما جاء يم حك  المحكمة العليا     
ويعنم  لل ان المنتج ومواصااته المدعاع قد عرض للويا 777يم معرض الار و  الدولم  وت  عرضما 5773يناير

  يانه يجا ان يتوير ييه  رو  1591وللم الوة وحمايته ويقال لقانون النما   الصناعية لسنة  777قوح تسجيله
تمتا النما   الصناعية إال ( من القانون الم كور ويو انه ال ت1( )9 كلية وموضوعية وال ر  األوح ورد يم المادع)

( وأنه تتمتا النما   الصناعية الجديدع 1( )9إ ا سجلت ويقال ألحكامه  كما ان ال ر  الموضوعم نصت عليه المادع)
( من القانون ان النمو   الصناعم ال يكون حدينال إ ا اصول يم 5( )9دون غيريا والحماية  ولقد نصت المادع )

ن ووأية كياية سواء كان واستعماله او وعرضه قوح  لا التسجيح او تاريخ احقية متناوح الجممور يم اي مكا
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الم الوة القانونية والنسوة له ما ل  ينوت ان موتكر النمو   الصناعم ل  يكن يم وضا يمكنه من معرية ان النمو   
 الصناعم قد اصول يم يد الجممور.

ضديا يم األسواق قد ودا يم وقت ليس والقصير من  يتضل من قضية االدعاء ان عرض وويا نمو   الم عون
تاريخ تسجيله ووالتالم يان إسواغ الحماية القانونية عليه وم ا القانون غير ممكن لعد  توير ال رو  ال كلية 

ومن ناحية اارى يان من الناوت ايضا ان ينالل انواع من الغساالت م اومة . والموضوعية للنصو  الم ار إليما 
ا راف النداع قوح إنتاجما لسنوات ماضية وكانت معروضة للويا و ارع الحرية والار و  ووالار و   لمنتجات

وحري)صناعة ع ورع( وك لل والمعروضات المصرية و لل من  حيل ال كح االس وانم والغ اء الدا ري ويتضل 
حيل ال كح الظايري الاارجم  ويروقال واضحة وين نوعم النمو جين من من الوينات المتويرع ان ينال ااتاليات

ومن محتويات الداالم وقد وينما  مود الدياع ومنم  من كان ينيال ومسوقال ومنم  من كان مس وح النما   الصناعية 
وان ي ر الاروق ظايرع وكايية للتمييد وين الغسالتين يغساالت اوو سياين وما ا و  امسة ا ان مضغو ان من 

يم مديونة ولون الغسالة يم حين ان غساالت الراعم ومما ا  اسود اعلى الغسالة الدااح ونالنة ا و  واردع و 
وآار اسالما وغساالت اوو سياين وما ار و  للميار  و لون اويض اما غساالت الراعم يالار و  ولون الغسالة 

الت المصراوي كما ما وجود ات  على الحلة واس  غساالت الراعم  اما غساالت اوو سياين يموجود عليما اات  غسا
إ ن النمو جان ماتلاان ااتاليال وينال ويقال لم ر  .ان كال النوعين ديواجته التجارية الااصة وه والتم تميدر على االار

 .الاروق
إن ودن األدلة مما تات  وه محكمة الموضوع وال معقا عليما يم  لل إ ا كان استاالصما سا غال ومقووالل وله     

ومحكمة الموضوع ل  تاالف ي ا النظر وما انتمت إليه وقد كان قراريا صا وال وما توير 777يحملهمن األسواا ما 
 .إن قرار محكمة الموضوع جاء صحيحال ويجا تأييدر(( 777وين يديما من ادلة

 وناءال على ما سوق جاء  األمر النما م للمحكمة العليا واألغلوية كما يلم 
 .إلغاء الحك  الم عون ييه-1
 .استعادع حك  محكمة الموضوع والقاضم و  ا الدعوى-5
 .إلدا  الم عون ضديا ورسو  الدعوى ورسو  ي ا ال عن-3

والراي عندي صحة ما  يوت إليه محكمة االست ناف ومعادع األوراق  :((وينالل راي ماالف يم المحكمة العليا يقوح 
األمر ال ي ي دي إلى حس  النداع على نحو ما يو موين  لمحكمة الموضوع لسماع الوينة حوح الت اوه وين النمو جين

 .يم الحك  الم عون ييه ول ا ارى تأييد الحك  الم عون ييه و  ا ال عن والرسو ((
وارى ان ما حكمت وه المحكمة العليا واألغلوية يو الصحيل  وال حجة للراي الماالف ألن الوقا ا توضل قوع      

 ن النمو جين. الوينات علم عد  الت اوه وي
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 الفرع الثاني: الحماية الجنائية:
  ماالاة كح انتمال مقصود لحقوق المالل المسجح للنمو   1591اعتور قانون النما   الصناعية لسنة     

 .الصناعم المقررع وموجا احكا  القانون
تتجاود ستة ا مر او وغرامة ما ة دينار كما قرر القانون عقووات جنا ية على تلل الماالاة و لل والسجن لمدع ال     

 .سودانم او والعقووتين معال 
وا  ا كان مرتكا الماالاة سوق ان ادين يم ماالاة اارى ممانلة يم االح الامسة سنوات الساوقة موا رع لتاريخ 

 . (30) ارتكاوه  للماالاة ييضاعف الحد األقصى للعقووة
لحماية الجنا ية للنمو   الصناعم ما جاء يم ساوقة محاكمة محمد صال  ومن ت ويقات المحكمة القومية العليا يم ا

  والتم تتلا  وقا عما يم ان ال اكم يم ي ر ( 31)   )غير من ورع(925/5779الدين محمد والنمرع    ع/   / 
نه يملل الدعوى يمتلل مصنعال مسجالل تحت اس  وست للوالستيل والار و  وحري اقا  ي ر الدعوى تأسيسال على ا

( من الملق التجاري حسا قانون النما   39  وت  ن رر يم الجريدع الرسمية العدد)3/2/5779النمو   المودع يم 
وان المتم  محمد صال  الدين محمد قا  وانتمال حقوقه وسوء قصد وتقليدر واستادامه  7 1591الصناعية لسنة 

دون موايقته  ت  إجراء تحري وعدر ت  القوض على المتم   للنمو   الاا  وه واحتاظ والسلعة وغرض عرضما وويعما
 .( عووع والستيل تا  المتم 597الم كور وت  تاتي  محله وحجد على )

وعد انتماء التحري احيلت الدعوى إلى محكمة الار و  التجارية وحقوق الملكية الاكرية والتم قضت و  ا الدعوى 
  ويد ان محامم ال اكم لجأ لمحكمة 1551جراءات الجنا ية لسنة ( من قانون اس1( )111عمالل ون  المادع)

االست ناف الماتصة  اعنال يم القرار األوح من محكمة اوح درجة و  ا الدعوى قضت محكمة االست ناف وملغاء 
عادع األوراق لمحكمة الموضوع لمواالع السير يم إجراءات المحاكمة ويق ما جاء  قرار   ا الدعوى الجنا ية وا 

 .وم كرتما
ت  ال عن يم قضاء محكمة االست ناف للمحكمة العليا التم قضت وموجا حكمما والنمرع   ع/      
  و  ا ال عن تأسيسال على ان إعادع الدعوى لمحكمتما لمديد من التحقيق ال تعد ماالاال للقانون 235/5779 /

 .يضالل على ان اسعادع ال تعنم االدانة
متما وجمت تممة للمتم  وسمعت ردر عليما ودياعه حيل توصلت إلى وراءع المتم  وتأييد وعد إعادع الدعوى لمحك

مما جاء يم الحك  ما يلم  ))توقى ان نوضل  . حكمما من محكمة االست ناف وراي األغلوية مما كان سووال يم  عن
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 الع على الوعا يين على ال ويعة يم النماية اننا استجاوة ل لا األستا  المحتر  مقد   لا ال عن ال ي نا دنا اال
 لمالحظة الاارق وينمما  اكرال العوارع القا لة )ليس من سما كمن راى(  لونا إحضار الوعا يين 

المانلين امامنا اآلن وقمنا وتصوريمما وحاظ الصورع والملف لمالحظة االاتالف القا   وين الوعا ين لمن اراد وقد 
لوس او  ل يم وجود االف ظاير وواضل ال تا  ه العين يوعاء ال اكم عوارع  اتضل لنا وما ال يدع مجاالل ألي

( يم الحج  والعووع ويو 5جردح صغير ووعاء المتم  عوارع عن علوة صغيرع تساوي نصف الجردح المعروض رق )
وين  ي ا ولما كان الغرض من الحماية يو عد  الال  وااللتواس 777اويض اللون ووعاء ال اكم ااضر اللون 

المنتج المحمم والمنتج اآلار المقلد لدى من يتعامح والسلعة ل  نجد اي ال  او التواس يمكن ان يحدل يم التمييد 
وين الوعا ين يال يوجد اي تقليد لوعاء ال اكم اما تقرير الوحول ال ي يرى ال اعن الداميته يمردود على  لل انه 

ن ماالاال للوينة وواقا الحاح يالناوت ان ينالل االيات جويرية وين ليس على المحكمة إلدا  وقووح التقرير إن كا
وعليه نرى انه ال توجد قرصنة او تغوح على حقوق ال اكم حتى يحك  لصالحه ومن  .الوعا ين المانلين امامما االن

نون وال نرى سووال ن  يمن قضاء محكمة  االست ناف واألغلوية الم يد للحك  الصادر والوراءع جاء متاقال وصحيل القا
ا ار مقدمه  .((.يدعونا للتداح مما يستلد    ا ال عن المقد  وا 

 
 المطلب الخامس

 التكييف الشرعي لحقوق النماذج الصناعية
 

إن حقوق النما   الصناعية منلما منح الحقوق المعنوية األارى كحق االاتراع وحق الم لف ترد على ا ياء         
ق واستق اا انظار الجممور إليما   اي انما إحـدى الحقـوق التـم يمكـن تقويممـا والمـاح وتتسـ  غير مادية تتميد والسو

 والجدع.
ــال ينســحا عليـــه القاعــدع الاقميـــة         ويــ ا النـــوع مــن الحقـــوق الاكريــة اصـــول معلومــال لـــدى الكايــة  ألنـــه صــار عريـ

ة ناتجة عن جمد موا  وح مندوا ويو الحل علم . وحقوق النما   الصناعي( 55)))التعيين والعرف كالتعيين والن ((
الاكر واسوداع مما يساي  يم عمارع األرض  واصول ويعمـا معرويـال  والقاعـدع الاقميـة تقـوح  ))المعـروف يوسـا ييـه مـا 

              .(53)ال يوسا يم غيرر((
و جه الصناعم   كما ان صاحا وناءال على ما سوق يان مالل حق النمو   الصناعم احق واستنمار مدايا نم    

وراءع االاتراع احق واستنمار مدايا ااتراعه الصناعم وحماية حق النمو   الصناعم م لووة  رعال منح وقية الحقوق 
التم وردت يم قرار مجما الاقه اسسالمم الدولم الاا  والحقوق المعنوية وان ل  يرد حق النمو   الصناعم 

انه يلحق وتلل الحقوق قياسال عليما الن القرار وين  رعية تلل الحقوق على ان تلل الحقوق تحديدال يم  لل القرار إال 
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اصول لما يم العرف المعاصر قيمة مالية معتورع لتمويح الناس لما وي ر الحقوق يعتد وما  رعال  يال يجود االعتداء 
 .(31)عليما ويجود التصرف ييما

النما   الصناعية ونقلما وعوض مالم إنتااء الغرر والتدليس والغ  وي تر  يم جواد التصرف يم حقوق       
ومعتوار ان حق النمو   الصناعم اصول حقال ماليال. يم ا كان النمو   الصناعم و كح معين ونقح النمو   لغير 

ي  مء مالكه  ييجا ان يع م المالل األصلم كح ما يحتا  إليه المالل الجديد من المعلومات او الاامات او ا
ال كان يم  لل غررال  . والغرر الااح  محر  يم ال ريعة (52)آار وحيل ال ياتلف النمو   الجديد عن األصح وا 

 .    (59)اسسالمية ألن الرسوح صلم اهلل عليه وسل  نمى عن ويا الغرر
  لل مء احد والنمو   من اي  عناصر الم روع الصناعم  إ  ال يااى ان المنظر الجمالم وال كح العا      

عناصر نمنه ورواجه يم السوق ول لل يعتد وه  رعال   وتقليد النمو   الصناعم لون من الاداع والغ  يضالل عن 
 .  (37)كونه اعتداء على ناتج يكر من اوتكرر وصممه

ة ال رعية وناءل على ما سوق يان النمو   الصناعم تتوير له الحماية ال رعية متى ما تويرت ييه  رو  الحماي     
التم جاءت يم إحدى االجتمادات المعاصرع والقوح))ي تر  لتويير الحماية للمنتج الاكري نووت الحق ييه وم روعيته 
واتسامه وقدر من االوتكار واسوداع  وورودر و كح محسوس وحسا  ويعته سواء ن  صاحا الحق على حاظ حقه 

وال 7 (32) عرف مستمر وحاظ الحق لصاحوه ولو ل  يصر  و لل(( والعوارات او الرمود المتعارف عليما او كان ينال
)) واما تحري  ويا األصنا       يجود ان يتا  النمو   يم  كح محر  منح صن  او صليا يقوح العالمة اون القي 

  .(38) ((ييستااد منه تحري  ويا كح آلة متا ع لل رل على اي وجه كانت  ومن اي نوع كانت صنمال او وننال او صليوال 
 الااتمة   
 وعد حمد اهلل على إتما  ي ر الدراسة يمكن تلاي  اي  نتا جما ييما يلم  

تعرف النما   الصناعية وأنما   الوان وا كاح  ات  اوا ينم  ت وق على المنتجات عند صنعما  -1
 سكسا ما  وقال ومظمرال جميالل تجت ا العمالء ويميديا عن غيريا. 

 و   الصناعم ويق القانون السودانم ما يلم  ي تر  لحماية النم -5
 الصاة الصناعية للنمو   الصناعم.  -ا
 .جدع النمو   الصناعم -ا
 .م روعية النمو   الصناعم -ت
 تتمتا النما   الصناعية المسجلة والمستوياع ل رو ما القانونية والحماية المدنية والجنا ية. -3
اصر قيمة مالية معتورع لتموح الناس لما   وي ر إن حقوق النما   الصناعية اصول لما يم العرف المع -1

 الحقوق يعتد وما يم ال ريعة اسسالمية   وال يجود االعتداء عليما.
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ال يجود  رعال ان يتا  النمو   الصناعم يم  كح محر  منح صن  او صليا او غيريا من األ كاح  -2
 .المحرمة

نوصم ومن اء محاك  متاصصة والواليات كما يو  –ناعية ومنما حقوق النما   الص –لحماية حقوق الملكية الاكرية 
 .الحاح يم والية الار و 

 .ي ا واسأح اهلل تعالى ان يجعح ي ر الدراسة االصال لوجمه وان يناا وه  وآار دعوانا ان الحمد هلل را العالمين
 الهوامش:

  .1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 5( المادع )1)
 عمان   دار  511– 517ين عود الل يف النايم  الوجيد يم الملكية الصناعية والتجارية   ( د. صال  الد5)

  .1513  1الارقان   
  .1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 1( )9( المادع )3)
 وعة  الار و    ركة م 99(حسا  احمد حسين   الملكية الاكرية ويقال لما عليه العمح يم القانون السودانم  1)

 . 5773النيلين المحدودع   
 . 1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 5( )2( المادع )2)
  .   1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 5( )9( المادع )9)
   .1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 5( )9( المادع )9)
  .1591عية لسنة ( من قانون النما   الصنا1,1( )12( انظر  المادع )1)
 7 1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 3 -1( )57( انظر  المادع )5)
  .1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 53( انظر  المادع )17)
  .1591(  من قانون النما   الصناعية لسنة 51( انظر  المادع )11) 
  .1591عية لسنة ( من قانون النما   الصنا1( )39( انظر  المادع )15)
  . 1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 1( )39( انظر  المادع )13)
  . 1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 5 1( )59( والمادع )1 5( )52( المادع )11)
 . 1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 1 1( )59(  المادع )12)
 7 1591النما   الصناعية لسنة  ( من قانون1-1( )55( المادع )19)
 7 1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 32(انظر  المادع )19) 
  .1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 5-1( )31( المادع)11)
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(اللجنة الانية سعداد الملتقى الدولم لر ساء القضاء واوراء القانون حوح حقوق الملكية الاكرية   مجموعة 15)
 . 5771  السودان   م وعة القضا ية  511سواوق القضا ية المتعلقة والملكية الاكرية المجلد األوح  ال
  .1591( من قانون النما   الصناعية لسنة 5-1( )35( انظر   المادع)57)
 .557( انظر   مجموعة السواوق القضا ية المتعلقة والملكية الاكرية المجلد األوح  51)
  و د. عمر عود اهلل كامح   القواعد الاقمية الكورى وانريا يم  125   1الموسو    ( السراسم   55)

  .5777   1  جدع  دلة الوركة      555   1المعامالت المالية   
 .155   1( انظر   د. عمر عود اهلل كامح   القواعد الاقمية وانريا يم المعامالت المالية   53)
  ق ر  ودارع األوقاف 197مم الدولم   قرارات وتوصيات مجما الاقه اسسالمم  ( انظر  مجما الاقه اسسال51)

 يـ.1153وال  ون اسسالمية  
  الدوحة  دار النقاية  915   5( د. علم احمد السالوس   االقتصاد اسسالمم والقضايا الاقمية المعاصرع   52)
  1551.  
   األردن  ويت األيكار الدولية   د.ت.  593(   1213)( انظر  صحيل مسل  و ر  النووي   حديل رق  59)
( 1محمد داود وكر  التعويض عن التعدي على الحقوق المعنوية  مجلة حولية الوركة العدد )7( انظر  د59)
 5775   25. 
كة   جدع  دله الور  59( مجموعة دله الوركة   ملحق قرارات وتوصيات ندوات الوركة يم االقتصاد اسسالمم  51)
 .يـ1152 
  .1519-يـ 1179  12ويروت م سسة الرسالة    991  2( اون القي   داد المعاد  55)
 

 أهم المراجع والمصادر 
 

   1591قانون النما   الصناعية لسنة -1 
 .   الوجيد يم الملكية الصناعية والتجارية   دار الارقان  عمان1513النايم  صال  الدين عود الل يف   -5 
   الملكية الاكرية ويقال لما عليه العمح يم القانون السودانم   ركة م وعة النيلين 5773ن  حسا  احمد  حسي -3

 .المحدودع  الار و 
  5771اللجنة الانية سعداد الملتقى الدولم لر ساء القضاء واوراء القانون حوح حقوق الملكية الاكرية    -1

 .لكية الاكرية  م وعة القضا ية  السودان مجموعة السواوق القضا ية المتعلقة والم
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يـ  قرارات وتوصيات مجما الاقه اسسالمم الدولم ودارع األوقاف وال  ون 1153مجما الاقه اسسالمم الدولم    -2
 اسسالمية  ق ر.

 .(25(  جدع  صاحة) 1   مجلة حولية الوركة  العدد)5775مجموعة دلة الوركة   -9
 .يـ  ملحق قرارات وتوصيات ندوات الوركة  دلة الوركة  جدع1152مجموعة دلة الوركة   -9
    داد المعاد  م سسة الرسالة  ويروت.1519 -يـ 1179اون القي   محمد اون اوو وكر   -1
   1د. عمر عود اهلل كامح   القواعد الاقمية الكورى وانريا يم المعامالت المالية   جدع  دلة الوركة      -5

5777.  
  .1551علم احمد السالوس   االقتصاد اسسالمم والقضايا الاقمية المعاصرع   الدوحة  دار النقاية    د. -17
 يحم ون  رف النووي   المنما   ر  صحيل مسل  ون الحجا    األردن  ويت األيكار الدولية   ودون تاريخ.  -11

Abstract 

Sudanese Industrial Designs Act was issued in 1974 to protect the rights of owners of 

industrial designs from the infringement upon. 

Law for the protection of industrial models required the following: - 

1 - industrial character of the design 

2 - modern Industrial Design 

3 - legitimacy of industrial design. 

The rights of industrial designs are considered copyright of their owners, which in modern 

practice and considerable financial value of these rights are respected in the Islamic 

jurisprudence should not be violated . 
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The Nile Basin in the African Assian Relations 

A study of the commercial Activities during Mereo – Axum era 

 

Dr.Seif Eleslam Bedowi Bashier* 

Abstract 

              This paper deals with the global development of the commercial relation between 

the Nile Basin and the Afro-Asian countries. The examined period analyzes the relations 

between Meroitics and Aksum, the two African kingdoms. During which there were a lot 

of improvements trade infrastructure occurred, in which paving roads and commercial 

caravans expanded. Those improvements played an important role in refining relation 

between the two regions. 

The paper cast light upon some of the commercial codes dominant during that time, and 

how they played an important role. Moreover, the positive affecting factors and the code of 

sovereignty between the two regions were analyzed. The infiltration of European 

merchants into the establishment of commercial centers and points, is also analyzed and 

documented, as well as the penetration of the Catholic missions into that region.   

The most important issue is the examination of the methodology of Bart- reships exhibited 

there, where the natives did not deal with coins or monetary document, on the contrary it 

depended mostly  in commodities  exchanging operations  with other regions,  especially  

in the borders and  the Red Sea  coastal areas.    

 Introduction:- 

       The Sudanese Abyssinian (Ethiopia) relations before the (Sennar) kingdom were 

commercial political, religious and military relations between the two neighboring 

countries. This relation returned to the periods of the Meroetic and Aksum civilizations in 

ancient times before B.C That due to the geographic circumstances and neighboring 

borders which led the two countries to mix with each others through the  adjacent natives  

on the borders .   
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1- Aksum Kingdom and Sudan:- 

Recently Sudan together with the greatest part of Ethiopia were under "Aksum Kush 

Kingdom " during the seventh and the third century B.C and before the migration of Arabs 

to this land , because of natural , economical and political reasons from the south- west 

provinces of Arabian peninsula towards the African Horn1 .  

They settled inside the living land which surrounded the city of Aksum , they 

intermixed with the natives and the Kushians and along times they created a new society 

with new civilization and culture , also anew language the (Gees), and new races appeared 

which afterwards established the ( Aksum Kingdom ) with it's northern provinces 2.  

About the rising and establishment of the city "Aksum" , it returned to the first half 

century after birth , and the first builder of the city was (( Koscales) who was the king at 

that time 3 .  

The saying which says that all the kings of Ethiopia were Irsraellians descended 

from the race of King Solomon the son of David the king and the founder of the Jewish 

United Kingdom.  

The saying  that said king Solomon married (( Makeda )) the Queen of Sheba in 

Yemen and from her son ((Menelik the first )) descended all the Kings of Ethiopia , This 

reassure the essential race of these Kings and the relations between Abyssynia and Yemen 

4 Christian kingdom in Ethiopia and it's internal weak circumstances1, led to the spreading 

of  Islam in Ethiopia .  

                                                 

Faculty of Art AlNeelain University, Associate Professor of History-*1 \ Tamart, T., 
Church and Ethiopia 1270-1527, (Oxford at clarendon  press, 1972) p.5 and note 5. 
2 \ Ullendroff, E. The Ethiopians, An Introduction to Country and Peoples, (London, 1967) 
pp47-54.  
3 \ Mathew, C. The dating and Significance of the perilous of the Erythraean Sea, (London 
1976, pp.153, 155-156.     

   
4 \ Budge, E A W, The Queen of Sheba and her only son Menyelek .(London, 1922) . PP 

6-10. 
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What we saw thought the development and establishment of Aksum-Kingdom 

reflected through it's foreign corrections and relations with " ancient Sudan " and the 

extention of it's border during the time of Zague family (Zague Denasty)  till the city of 

Sennar and Matoumma 2. 

2- Commercial Bonds and World trading movements 

 Those who shared with the commercial movements above the Red Sea surface 

besides Aksum –Kingdom which extend during the fourth century up to the border of 

Somalia Egypt and Nubian Nile 3 , those who             shared with were Egypt which 

reached with it's trade up to Somalia "Blad Punt ", also the Hebreus from their coast, the 

southern Arabians and the ptolemies during their occupation of Egypt. The Romam had a 

small role over the red coast because of their direct trade with India across the ports of 

"Alhijab " and "Assier " the capital and the ports of Ethiopia also the Nubians ports and 

Egypt, also by land through the northern parts of Arabian peninsula and the meadows of " 

Alhijab " in the south and East through "Jamama" Eastern towards "Jamama " and the 

ports of the Arabian Gulf 4. 

 In the middle of these net of roads was (Adulis) or (Zula) in the direction to recent 

"Masawa". It was a very important port because it was the only gate for "Aksum ". It was 

the center of gathering raw materials and from the Basin of the Blue Nile, middle Africa 

and Goods which imported from eastern Assia , it was the joint point between Africa and 

the countries of the basin of meditnanian sea 5.What increased it's importance that it 

control all the roads which crossed Aksum, Asmara and a collection of other cities .The 

                                                                                                                                                                            

 

 
3 \ Kirwan ,L.P. The Christian Topography and the Kindom of Aksum, G.J.Vol.1 140.138 

part 2,1972,  
     pp 167-77 ,168,169 . 
4 \ Pankhurst ,E.An Introduction to the Economic History of Ethiopia,  From Eerily Times  
To The 1800. London .1961, pp 18-19  
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importance of Aksum kingdom came  from it's protection for all sailing ships on the Red 

Sea along it's coast .It's an active position for exporting ivory, Gold ,Ostrich feathers, 

paraffins , Slaves and other African raw materials . 

 It was the most important guard for Christianity over the whole Red Sea district1. 

 The beginning of the Abyssinians (Ethiopian) history returned to three thound B.C. 

The drawings of the pharophs of Egypt showed many military troops to the land of (punt) 

to import, wood, paraffins, gold, and ivory. These Egyptian troops traveled across the red 

sea coast south to Abyssinia and Somalia "The land of punt". All this was on the third third 

thousand B.C; it appeared on the drawings of the pharophs.   

 These Egyptian military troops brought wood paraffins, Gold, ivory from the 

southern land of the red sea coast which known as (Abyssinia and Somalia) the land of 

(punt) .  

As a result of these commercial activities different races settled in (Koloe) and 

(Aksum) , for trading . That was before (Ezana) declared Christianity over the whole 

country in the fourth century after birth.  

How did "Aksum" obtained such a very important commercial position in the 

ancient world.  

Aksum had a very important meeting position at that time. And had owned a very 

important navy for transport .It sailed over the red sea with goods besides others navies 

from different countries to Egypt 2 

All goods to Aksum kingdom came from Syria, Egypt, Persia ,Greece land ,China 

and the rich island of sellan .It consist of cotton, , cloth silk , weapons for coats and leather 

                                                 

 
2 \ Kirwan, L.P" the decline and fall of meroe " Kush, vol .III (1966), p.163 ff . 2 \  
Kobischchanov, Y. " The  Sea Voyage of Ancient  Ethiopian in the Indian Ocean", pices, ( 

Addis Ababa,1966), pp 12-22, Sergwe, H.S. Ancient and Medieval  Ethiopian History To 
1270 London, 1972, pp 67 232 .  
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coats , liqueurs from Syria and Oil . All coins came from Egypt to satisfy the merchants  

needs, also Egyptian glass pots1. 

Abyssinia exported ivory, rhinoceros horns, tetra shells. (Bellieny) added to this list 

gold and paraffins.  

(Cosmas) mentioned that (Adulis) exported diamonds and rave stones from the 

eastern "Beja" district to India.   

When the Abyssinians obtained the precious stones and diamonds from the northern 

eastern district of "Beja" which bordering with Aksum 2 then they transported to Adulis 

the port and from there to be exported to India where with its prices they bought Asian 

goods.  

The Abyssinians imported ivory from the land beyonded the Blue Nile which called 

(Ceyenoum)3. (Sennar). They transported it to their port (Adulis) they brought turtle shells 

from (Dahlek) island. They brought slaves from the district of (Barbari), and brought 

Baraffing and wood from the far western district of Ethiopia which called (Sassoo) (3.54)  

The security of the roads to the ports reflected the great role of "Meroe" and 

"Aksum" of directed the commercial activities in the ancient world. Because of their 

strategic positions in Africa that gave them the chance to connect between hinterland 

district and the coast where new important cities appeared just like (Koloe) about three 

days from Adults the port and the capital Aksum the most important commercial center 

besides Meroe inside the land.  

The trading activities of Aksum affected by two important factors:-  

a) Transporting of Persians "war to the African coast which reduced the importance 

of its commercial activities.  

                                                 

 
2 \ Arkell, A.J., " cosmas and the Gold Trade of Fazogli", Man , Vol 44 (1944 ) No .24 

pp.30-31 . 
3 \ MaCrindle, J.W., The Christian Topography of Cosmas, Ancient Monk,  (London, 

1897) .p.52-54.  
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b) The defeat of Aksum's friends the "Blemmyes" "Beja" by the Nubian king (Silko) 

and the end of their role as the guards and protectors of the Aksum important 

commercial roads across their land to Egypt and the Arabian peninsula .  

All these movements led to a great commercial activity between Aksum kingdom and 

Meroe kingdom, Aksum city which led to the port Adulis which played an important 

commercial position for the African goods instead of Meroe which had this 

importance before.1. 

From Aksum spared a net of roads separated from these were important ones 

as :-  

a) internal net roads specially the one between Aksum and the (Blemmyes) across the 

northern meadows to the eastern part of Sudan .this road used by Aksum merchants of 

diamonds and the precious stones .This roads used later by the king (Ezana) against the 

rebellions of the (Blemmyes ).  

b) The road's net which directed to the north from Aksum across "Afan" kingdom2. 

Besides these roads there were extra roads 3as the roads directed along Erythrae to 

inside by the northern western and western direction to the Sundaes meadous around 

the "Nile Basin". This road was the cause of establishing, "Koloe" as a centralized city 

for the merchants who comes from northern eastern, from "Erythra "also Aksum and 

(ceyenoum ) sennar, the meeting point beyond the river from the west .  

It was clear that, the two kingdoms had played their role properly and regularly.  

                                                 
1 \ Kirwan,L.p ., :Rome byond the southern Egyption frontier " , GJ, Vol 123 (1935), p18  
2 \ Loc. Cit.,  
3 \ Wainwright , G.A., "Iron in the Napatian and Meroitic Ages. SNR,Vol., 26 (1945)  
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In spite of the great productions of Meroe kingdom, but it's trouble came from it's 

lack of centers of exports and ports to foreign markets except those centers in 

(Elephantine) south of Egypt and at (Adulis ) in the east 1. 

Though the meroetic kingdom connected with outland through (Elephantien) and 

(Adulis) for trade with Egypt, Rome, and India.                                                              

It was through Adulis they exchange their natural production, animalis or plants  as 

wory crops, ostrich feathers and eggs, Rhinoceros ,horns , turtle shells , All these would be 

brought from the capital Meroe , (Ceyneoum "Sennar" , "yellow Masuwaart" and "wad 

Banaga" also other centers which got proper positions in the south of the kingdom .The 

great production brought and protected by great caravans thought all the roads with 

supplies of water and food on the meadows and rivers to get to the important places in the 

kingdom2 .  

The Nubian kingdom obtained a very famous world commercial position through 

historic stages from ancient times, because of it's recourses of raw materials and industries 

which were in two kinds:- 

a) Local great production. 

b) Imported from neighboring districts as. 

1) Meroetic Mudindustry :- 

The Meroetic kingdom obtained a word famous position with fine 

multindusrty it produced beautiful vase and pots which had been discovered in 

Aksum .The pots that discovered in Aksum belonged to the meroetic kingdom and 

that proved the relations between the two civilizations.  

2) Gold:-                            

                                                 
1 \ Shinnie , P.N., Meroe, A Civilization of the sudan, ancient people and places, London, 

1967, P.190 .  

2 \ Arkell , A. J., A history of the Sudan from the Earliest times to 1821 A..D., (London , 

1955), P P.166-167,note 3  
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The second production of exported meroetic goods was gold .Meroe produced great 

amount of gold and was very famous for that .All of the gold production came from the far 

Nubian districts between the second water fall and Aswan, also from the desert which 

extend between the nile basin up to the Red Sea mountains to "Batun elhajar" also on 

wawat 1province. 

All the gold in Aksum kingdom which was brought from "Dammoat" province in 

the west was red, but the yellow gold was the Nubian one.  

The king "Ezana " in Aksum produced gold coins for foreign trade. .His people also 

produced the fine industry of gold in his throne and crown just like the Nubians. 

The Aksum gold to Rome expressed the friendship between the two countries and 

Aksum services for the Romans in East Assia 2. 

All the gold in Aksum was not the local red gold, but a great deal of the Nubian's 

yellow gold added to it. The yellow Nubian's gold was from the water of the Blue Nile as 

(Cosmas) reported. when mentioned "Sasso" province as ((Crawford)) said ,inspite of the 

different ideas of it that "Wady Toommat" at the Sudanese border to the south from 

"Fazogoli" was the place of gold .King "kaleb"543-514, yearly ordered the ruler of 

"Agwa" to prepare a well province at the blue nile to the west of the border for gold which 

proved the story of "Cosmas" the visitor of Abyssinia the year "525" which connected with 

gold in "Fazogli" in "Sasso" .(Cosmas) used to exchange gold by salt , iron and meat .the 

natives gave their local gold instead 3.  

                                                 
1 \ Kirwan, L.P, "the Christian"., p,169, Pankhurst, R., OP.Cit., pp 402-5 , Appendix B.,  
2 \ Munro-hay, S., "The Forgen Trade of the Aksumite Port of Adulis", Azania, ( 

Nairobi,1982) , p. III , pankhurst ,  R., OP. Cit., pp .31-33, 402-4 . 424.  
3 \ Tamarat, T., "A short Notes on the Traditions of pagan Resistance to Ethiopian Church, 

JES Vol .X. Nol (1972), Idem., "Ethiopia the Red Sea and  the Horn ", In Cambridge 
History of Africa 1050-1600, Vol.3 (London 1977) pp. 112-118.   
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3-Ivory:-  

It was one of the most important Nubians exported goods inspite of  Aksum taxis to 

bring it to (Adulis ) the port .Ivory was the best meroetic trade, because of it's prafits 

especially to eastern Assia, to bring by it prices the Chinese silk to the Romans through 

Aksum .It was €also an important trade to the ports of the south east of 'Adulis' .  

They brought it from 'ceyeroum' sennar across 'koloe' the first market of ivory. 

Grory shared in many world industry during old times also others handworks of ancient 

world1 . 

 4) Iron: - "Belliny" mentioned bars of Iron with copper for     

     Weapon industry. 

Iron industry took a great part in the history of the meroetic civilization .They 

surrounded that by serenity because of the industry of weapons .They built the stoves 

near the temples.  

Because of shortage of coins during Aksum period they used iron coins instead of 

gold and other metals2. 

5) Others different exported goods:- 

      Meroe shared in the world commercial activities with precious stones and 

diamonds, gold, slaves, ostrich feathers Rhinosores horns and cotton. In ancient writing 

and drawings they did not mention cotton , but Aksum king "Ezan"drew it in his 

drawings during his attack to the Nubian districts .He saw that it was one of the reasons 

which strengthend the Meroetic economics .Some thought it was the bridge which 

connected the nile basin with India the real land of the plant . 

Imported goods to the Nile basin:-  

       The imported goods generally well manufactured , luxurious and expensive ,It 

volumes never equaled the exported gods , but they brought it to the kingdom and it 
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expressed the good standard of living of the meroetic individuals .In this book they 

mentioned clock, threads ,Indian kitten and tools. Also metal tools, bronze, silvery 

things and statues and hilinistic prizes1. 

Oil, paraffins and sandul wood all came from the meditranian countries especially Syria 

Palestine, and other countries up to Greece land and all these goods transported through 

Egypt2. 

With exception of the goods which would be brought by the Indian navy to Aksum and 

be exchanged by the meroetic productions . Indian goods consisted of paper, paraffins , 

medical grass and Indian swords and spears3. 

Means of transport:- 

      The Meroetic people used animals  especially elephant for transporting goods inside 

the  hinterland or outland .The caravans took roads along the Nile the    cient road to the 

north, to eastern directions the quick current prevented them also the great slope of the 

mountains, but both of that dilnat prevent the Meroetic people from Aksum through the 

mentioned netroads and the important one which extend from "Wad-Bnaga" to 

"Kassala " then across the "Butanna meadows" across the "Takaz river" of Bara up to 

Aksum . Then to "koloe" .All these roads  

Served the Meroetic people, culturally, economically to extend. Meroetic civilization to 

east and west of ancient world4. 

 

 

  

The system of the commercial exchange :-   

                                                 
1 \ Sergew, H.S.  OP. Cit., pp 71, 73-4, 84-5 Munro-Hay .S.Op .Cit, pp 110,114-115. 
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      It was a system of exchangement between the people also between the two 

kingdoms, because of the unexcited coin-system 1.This system known up to the sixteen 

century 2with ecception of late Askum kingdom which used iron coins.  

     The Aksum coins was printed by Grece and Abyssinian during the third century, 

but generally the two systems were used together (coins and exchangement), that appeared 

by using iron and salt inside the hinterlands. 

 The appearance of Islam at the beginning of the seventh century after birth in the 

Arabian peninsula formed the new special relations instead of the commercial relations 

between Arabs and Ethiopia . 

These relations and friendship returned to the time of prophet Mohammad and the 

migration of the first Muslims to Ethiopi during the time of ((Almagrashy)) who received 

them generously and kindly in spite of the geography of the land and it's culture and the 

poverty of it's mountains. 

 

These relations together with the political, cultural and commercial circumstances of 

Ethiopia prevented and delayed the Islamic invading to Ethiopia , but Islam expanded by 

                                                 
1 \ Adams, W.Y., Nubia Corridor to Africa, First Published, (London, 1977), pp.184, 
188,241. 
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trade through western coast of the red sea and the great numbers of scientists and   

propagators and the development of the Islamic empire, also the establishment of Islamic 

commercial centers in (Masaua, Zeeleg, and Magadishu besides the Christian kingdom in 

Ethiopia and it's internal weak circumstances1, led to the spreading of  Islam in Ethiopia .  

The first Islamic kingdom in Ethiopia related to (Shawa) Islamic kingdom in the 

middle province of the land. This Islamic kingdom founded by (Wad-Ibn-Hisham-

Almagozoomy)2. 

At the beginning of the twelfth century Islam spreaded from "Dahlik Fiord" near 

(Masawa) across the Somalian coast up to the neighboring northern tribes (Beijja) and 

(Gabarta).  

Along the coast and the middle land raised many Islamic kingdoms also between the 

inland and the red sea .They had different economical important positions according to 

the writing of the Arabian historian "Galgashandy". These Islamic kingdoms in the 

African horn fought against Christian's central kingdom from the beginning of the 

second half of the thirteenth century to the first half of the sixteenth century till it 

reached its zenith by the invading of "Imam Ahmed Ibrahim Harran" in the year 1537.  

Conclusion: 

The examined period analyzes the relation between the Meroitic and Asumtic kingdom in 
the Nile Basin aria. Hence the development of the commercial relations between the two 

African kingdoms and the role played by their actives and connections towards Assia and 
the others commercial center son the over Seas. The research illustrated the exported 
commercial codes dominant and the imported ones, the means of transport as well as the 

means exchange, and their reflections in the hinterland and beyond the border of the two 
Monarchs. 
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 المستخلص

 دا  اراحسق   تعني هذه ال ةق  الع ن    بنلام   التط ةارمني ل عالقا  التجاةس  ب   منطق  م ض الن ل والب  
الي قامت لتصل  لتاةسخ   الننتخب  العنل ع ي ت   ل واستقصاء اوج   ال شائجارس  س  وت اول م  خالل ت ك الفتح  ا

م  االس اما  الي  ب   كل م  " محو " و" أكر م" النن كت   اإلاحسق ت   النتجاوةت  . وقد مف ت ت ك لفتح  بالعدسد
واجاً جاةس  منا انعكس ةم د  لبن   ت ت   لتط ة تجاة  اي مجال معابح التجاة  ومراةات ا ومحك  الق اال الت

  وما لعبتا ازدهاًةا تجاةساً ب    اإلق  ن   . كنا تطحقت ال ةق  م ض   لنجن ع  ارعحال والتقال د التي ساد  الننطق
ب    تجاةاً م  دوة اي الت  ئ  لنناخ تجاة  مالئ  . وتأتي " العنال " ك س ط ل تداول التجاة  أكثح إةتبا اً باروة

ركا  الن        كاث ل ك  . واره  اي ارمح ان ا ل  تك  م  ص ة التبادل النتعاةا  ب   القا   م  الومبشحس  لبعثا
نح.  وإننا جح  االعتناد ع   ا عنصحاً ل تداول والحواج التجاة  ع ي اال حال ال دودس  والرام    م  الب ح االم  
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Introduction 

Brucellosis (Bangs disease, contagious abortion) is an important zoonotic disease 

caused by six species of the genus Brucella, namely: B. neotamae, B. suis, B. canis,  B. 
abortus, B. ovis and B. melitensis. The last three species involved in cattle, sheep and goats 

brucellosis respectively (Fraser et al., 2003). 
The Brucellae are primarily animal pathogens. Cattle, sheep, goats and pigs are 

particularly affected and they are the main source of human infection (undulant fever). 
Brucellosis is considered as a disease with important effect on both public and animal 
health (Norello, 2004). In cattle, goats and sheep Brucella is responsible for primary 

infection in the form of contagious abortion. The inflammatory response affecting 
reticuloendothelial system and placenta during pregnancy and culminating in the death of 

the fetus. When the disease established in the herd, however, it gives rise to chronic low-
grade form infection and latent form, which can be detected only by serological methods 

(Smits et al., 1999). 
Serological tests are quite suitable for diagnosing brucellosis indirectly. 

Demonstration of Brucella antibodies is commonly seeked in materials such as serum, 
milk and vaginal discharge (Azimum, 2007). Brucella Bacteria contain in their outer 

membrane antigens reactive in serology. These antigens are immuno-dominout and in their 
nature represent smooth-lipo polysaccharied (S-LPS). Most tests detect this type of 

antigens which are equally sensitive and adequate for the diagnosis of B. abortus infection 
in cattle and B. meltensis in small ruminants (Waynant et al., 1997).  The present work 

studied seroprevalence of Brucellosis in three mentioned species of animals in Atbara and 
Eddamer localities, River Nile State. 

 

 

 

Materials and methods 
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Samples collection: 
A total of 300 serum samples were collected from cattle, sheep and goats in Atbara 

and Eddamer localities (100 for each species) .All samples were collected from 
unvaccinated animals with different sexes and ages .  

In Atbara , samples were collected from food  security a scheme , Elmorada and 
Gazira Nawawy . While Eddamer's samples were collected from Eddamer Market and 

Eddamer private pens (table, 1). 
Blood collected from the jugular vein of animals in plain vacutainer tubes and then 

allowed to clot overnight at room temperature. Clotted blood was centrifuged at 3000 
r.p.m. for 10 min. and separated sera stored in ice champers at 20°C till used (Ibrahim et 

al.,2002).   
 

Table (1): Samples size versus localities: 
 

locality cattle Goats sheep 

 male Female  Male Female  male Female  

Food security (Atbara) 7 19 7 23 30 18 
Nawawy (Atbara) 5 11 - 12 - 18 

Morada (Atbara) - 7 10 5 8 - 

Eddamer pens 27 10 11 20 10 11 
Eddamer Market - 14 12 - - 5 

 

Laboratory examination: 

All samples were screened for brucellosis  by Rose Bengal Plate Test (RBPT) in 

Atbara  Veterinary  Research  Laboratory  and then positive  samples  confirmed  by 
Serum Agglutination Test (SAT) in Soba, Central Veterinary  Research  Laboratory. 

Samples subjected  to RBPT  using Rose Bengal  antigen buffered to 3.65 ± 0.05 pH. 
Positive samples  were confirmed  by SAT using  B. abortus  antigen  99  with  the  

addition  of EDTA  according  to Nasir et al.,(2005) . 
 

 
.Results 

The results summarized in table No.(2) and  No. (3) respectively. Data analysis 
showed 10.2% prevalence rate of brucellosis in cattle at Atbara  area and 5%  prevalence 

rate of the total of cattle in  whole studied area , while in sheep and goats all tested samples 
revealed negative results. regarding sex factor, disease prevalence occurs only in cows 

with a rate of 7.57%, while in bulls was zero % . The overall prevalence rate among 
studied groups of  animals was 1.7%  in the whole studied area and 2.6% in Atbara area. 

All samples collected from Eddamer area showed negative results. 
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Table No. (2) Prevalence rate (%) among target animals in both areas with overall 
prevalence rate.   

  

Animal 

species 

Area 
Total +ve % 

Atbara +ve % Eddamer +ve % 

Cattle 49 5 10.2 51 0 0 100 5 5 

Sheep 74 0 0 26 0 0 100 0 0 
Goats 57 0 0 43 0 0 100 0 0 

overall 180 5 2.8 120 0 0 300 5 1.7 

 

 
Table No. (3) ) Prevalence of brucelloseis according to sex  

 

Animals Female % Males % 

Cattle 61 7.57 39 0 

Sheep 52 0 48 0 

Goats 60 0 40 0 

 

 

 Discussion 
The overall  seroprevalence of  brucellosis in cattle was (5%) which is higher  than 

the overall seroprevalence of  brucellosis (2%) reported   by (Amin  et al.,2005) also 
3.14% reported by Drawish and Benkirane (2001). It is in agreement with (Rahman et al., 

2006) hwo reported  seroprevalence  rate in cattle 2.4%  by other vision seroprevalence of 
brucellosis in cattle was found higher in females (7.57%) than in males (0%). This result 

was similar to the result recorded by Sharma et  al.,(2003) in this research brucellosis is 
not spread as endemic disease in this state but few cases indicate that brucellosis is still 
representing  a big problem that  affect the domestic animals , that agreed with Damir et 

al., (1984) who examined 740 camels in eastern, western and central Sudan.  
Undetectable prevalence for the disease in Eddamer area may be attributed to the 

proportionally negative response to the animal breeds improvement projects in the area.  
Interferon which secreted by the fetus masks the antibodies from the first trimester 

of pregnancy up to three weeks post parturition or abortion (Bekele et al., 2000).. So, 
infected pregnant females may reveal false negative results. That may explain the lower 
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prevalence detected in females, as the pregnancy status was not detected in examined 
animals. 
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Abstract    
The present work was carried out on bovine and small ruminants (sheep and goats) 

brucellosis in Atbara and Eddamer localities, River Nile State.  A total of three hundred 

serum samples collected from animals by one hundred  each species. All samples were 
subjected to Rose Bengal Plate test (RBPT) for detection of Brucella species antibodies. 

Reactive samples were retested for confirmation using serum agglutination test (SAT). The  
overall prevalence rate was 1.7%, of which 10.2%) prevalence was among cattle in Atbara 

area. All ovine and caprine samples were non-reactive. On the other hand, all bovine, 
carpine and ovine sera collected from Eddamer area were serologically negative. All 
reactive samples exhibited strong positive reaction when tested using SAT.  

Although the overall prevalence rate of cattle brucellosis detected in the 
present study  is not high, but it indicates an increasing evidence 
simultaneously with the policy of admission of animal production in 
irrigated schemes. That should be limited with suitable control methods to 
minimize and eradicate the disease in the State herd. 
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أجحست هذه الدةاس  ع   بحوس ال اربقاة والنجتحا  الصغ ح  )اللا  والناعز( اي م   تي عطبح  والدامح 
ب الس  ن ح الن ل. ت  جنع عدد ثالثنائ  ع ن  مصل ب اقع مائ  ع ن  م  كل ن ع. أخلعت كل الع نا  الختباة  بق 

لع نا  التي أظ ح  تفاعالً ت  إعاد  ا ص ا تأك دساً باختباة الحوز بنقال الستكشال ارجرام النلاد  ل بحوس ال. ا
ب ننا كل  %11.2كانتشاة ك ي وظ ح االنتشاة اي اربقاة اي عطبح  بنرب   %1.7تحاص النصل. أظ ح  النتائج 

 الع نا  النجن ع  م  اللا  والناعز اي عطبح  كانت سالب . وع   صع د آخح، كل الع نا  التي جنعت م  الدامح
م  اربقاة والناعز واللا  أظ ح  نتائج سالب . عند تأك د الع نا  الن جب  باختباة التحاص، أظ ح  كل الع نا  

                                                                تفاعالً اسجاب اً ق ساً. 
دةاس ، إال أ  هنالك مؤشح لقاب    بالحغ  م  عدم وج د معدل عال ل نحض اي اربقاة بالننطق  اي هذه ال

زساد  انتشاة النحض بالت از  مع س اسا  ت ر   النرل بالنشاةسع النحوس . الشيء الذ  ستط ب تبني بحنامج لتق  ل 
 واستئصال النحض بقط ع ال الس .
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A comparative study between soil chemical properties before and after leaching of 
salts by irrigation water and tillage treatments in a calcareous soil 

Mohamed Abdel  ,2 , Abdel Moneim Elamin Mohamed 1Salah Abdel Rahman Salih

4Abdel Rahman Mohamed Nourand  3Mahmoud Elsheikh 

Abstract: The research was conducted during two summer seasons of 2009 and 2010 at 

the Demonstration Farm of the Faculty of Agricultural Technology and Fish Science, 

University of Neelain, to determine the different between some chemical composition of 

the soil before and after leaching of salts by irrigation water quantities and tillage 

treatments. The two water quantities used were crop water requirement + 10% or 20% of 

the crop water requirement as a leaching fraction. Four tillage treatments namely, disc 

plow, chisel plow, disc harrow and zero tillage were used. The variables compared were 

pH, sodium adsorption ratio (SAR), electrical conductivity (ECe) and calcium carbonate 

(CaCO3). The results indicated that pH and CaCO3 increased but SAR and ECe decreased 

during the two seasons.                                                             

Key wards: leaching salts, irrigation, tillage, calcareous soil, sodium adsorption ratio, 

electrical conductivity. 

Introduction: In arid and semiarid regions of the world, salinity and sodicity is a 

permanent problem inherited due to climatic conditions, high temperature and low rainfall 

(Zaka et al., 2005). The pH of a soil refers to how acid or alkaline the soil  
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). It is the logarithm of the +is. pH value represents the concentration of hydrogen ions (H

reciprocal of the hydrogen ion concentration. A value of pH below 7 indicates acidic 
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character, pH value more than 7 is indicative of alkaline character, while pH of 7 is neutral 

(Varshney et al., 1983).The availability of nutrients is directly affected by soil pH. If the 

soil's pH is too high or too low, some nutrients  

become insoluble, limiting the availability of these nutrients to the plant root system 

(Michael, 1978). Some factors, including soil type and organic matter, affect the amount of 

materials needed to change soil pH. Fertilizers and rain affect soil pH. Organic matter, soil 

texture, and soil microorganisms, are a few other factors that affect soil pH. Agricultural 

limestone normally is used to increase the soil's pH. Sulfur is normally used to lower the 

soil pH. But fertilizer and water normally change the soil pH more rapidly (Bresler et al, 

1982). Soil pH is one of the most important measurements of soil fertility. It indicates 

whether a soil could contain toxic levels of aluminum and manganese, whether it may be 

low in bases such as calcium and magnesium, and therefore lime is needed (Zaka et al., 

2005).                          

Soil salinity is usually measured and expressed on the basis of the electrical conductivity 

of the saturation extract of the soil (EC). The EC is defined as the electrical conductivity of 

the soil water solution after the addition of a sufficient amount of distilled water to bring 

the soil water content to saturation (FAO, 1998). Electrical conductivity is expressed in 

). It is well established that soil salinity does not reduce crop 1-decisiemens per meter (ds m

yield significantly until a threshold value of EC is reached. Beyond this value, yield 

decreases almost linearly as salinity increases (Ragab, 1996). For purposes of definition, 

saline soils are those which have an electrical conductivity of the saturation soil extract of 

more than 4 ds/m at 25°C. This value is generally used the world over although the 

terminology committee of the Soil Science Society of America has lowered the boundary 

between saline and non-saline soils to 2 ds/m in the saturation extract. Sodium levels in 

soil are often reported as the sodium adsorption ratio (SAR). This is a ratio of the amount 

of cationic (positive) charge contributed to a soil by sodium, to that contributed by calcium 

and magnesium.                                  
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The SAR is determined from a water extract of a saturated soil paste. SAR value below 13 

is desirable. If the SAR is above 13, sodium can cause soil structure deterioration and 

water infiltration problems. Sensitive plants may show injury or poor growth at even lower 

levels of sodium (Davis et al., 2003). Yadav and Girdhar (1981) reported increased 

dispersion of clay particles and reduced hydraulic conductivity when the Mg/Ca ratio was 

increased at a given SAR and electrolyte concentration. A better understanding of the role 

of magnesium in relation to other ions will provide more sound criteria for judging the 

suitability of different water for irrigation under different soil and agro climatic condition. 

Methodology: The experiment was conducted at the Demonstration Farm of the Faculty 

of Agricultural Technology and Fish Science, University of Neelain during 2009 and 2010 

seasons. Average temperature was 29.9C° for the two seasons. The treatments were 

compared in complete randomized block design replicated three times. Soil samples were 

augured from each plot at three depths, 0 – 30, 30 – 60 and 60 -90cm before sowing and 

after harvesting. Samples were taken to the   laboratory in a plastic tray for air-drying. The 

pH of the soil was potentiometrically measured in the supernatant of a 1:2.5 soil: liquid 

mixture. The apparatus used was pH meter with glass-calomel electrode with buffer 

solutions, pH 4.00, 7.00 and 9.00. Electrical conductivity was measured in the saturation 

extract using a conductivity bridge Model 4460 mentioned by Hach (1962). Sodium 

adsorption ratio (SAR) was determined by first extracting the ions from the soil into 

solution then analyzed to determine concentrations of the selected ions. Na+, Ca2+, and 

Mg2+ concentrations were commonly determined using atomic absorption spectrometry 

(AA). Percent calcium carbonate (CaCO3%) was measured using acid neutralization 
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method cited by Page et al., (1982). The samples were treated with dilute acid and the 

residual acid (not consumed by carbonate) was titrated. 

Results and Discussion: Tables (1), (2) and (3) shows a comparison between soil pH 

before cultivation and after harvesting as affected by soil depths, tillage treatments and 

irrigation water quantities during 2009 and 2010 seasons. A significant difference (P ≤ 

0.01) level in which, pH values were significantly higher after harvesting than before 

cultivation. The increases in pH values may be due to the large amount of free carbonates 

which resisted any decline in soil pH as mentioned by Van Hoor and Gran Alphen (2006). 

Leaching may also result in a slight increase in soil pH due to lowering of salt 

concentration as mentioned by FAO (1988). Also increase in pH may be due to the 

reaction of sodium-carbonate with water to produce carbon-dioxide (CO2 ), escaping as a 

gas and sodium-hydroxide (Na
+
OH

-
), which is alkaline and gives high pH values. 

Tables (4), (5) and (6) show a comparison between soil SAR before cultivation and after 

harvesting as affected by soil depths, water quantities and tillage treatments during 2009 

and 2010 seasons. As for the effect of soil depths, analysis of variance showed a highly 

significant difference for all depths during 2009 season and a significant difference at (P ≤ 

0.05) level during 2010 season, in which SAR before cultivation showed higher values 

than SAR after harvest. This was the result of leaching of salts by water. As for the effect 

of water quantities there was a highly significant difference (P ≤0.01) for the two water 

quantities during the two seasons. This means that both leaching fractions gave the same 

result with respect to leaching of salts. As for the effect of tillage treatments there was a 

highly significant difference (P ≤ 0.01) for all tillage treatments during 2009 season. While 

for 2010 season, disc harrow showed a highly significant difference (P ≤ 0.01) and disc 

plow showed a significant difference (P ≤ 0.05). The rate of decrease in SAR was greater 

in the upper soil layer than at lower depths. This pattern was attributed to the decreasing 

Ca2+: Na+ ratio in the soil solution as it moved down the profile displacing exchangeable 
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Na+ as mentioned by Hussain et al. (2001). Deep ploughing has been reported to be a 

useful practice for improving sodic soils with hardpans or dense clay subsoil layers 

(Rasmussen et al., 1972). The success of deep ploughing chiefly depends on the mixing of 

low-clay calcareous or gypsiferous subsoil material with high-clay B horizon material to 

provide a more favorable physical matrix for water movement and root penetration and to 

provide a source of calcium for replacement of exchangeable sodium in the profile.                                                                                                                

Tables 7, 8 and 9 show soil ECe before cultivation and after harvesting as affected by soil 

depths, water quantities and tillage treatments during 2009 and 2010 seasons. Analysis of 

variance showed a highly significant difference (P ≤ 0.01) for the three depths, the two 

water quantities and the four tillage treatments during 2009 and 2010 seasons, in which, 

ECe values before cultivation were higher than after harvesting. This was the result of 

leaching of salts by water down the soil profile as the leaching fraction decreased as 

mention above by Ayers and Westcot (1994). Also Miyamoto et al., (1986) mentioned that 

the key to controlling soil salinity is adequate soil drainage which allows salts to be 

leached below the root zone. He continues that, there are no amendments that can directly 

control soil salinity, some amendments can improve soil drainage, and indirectly help 

control soil salinity by improving conditions for leaching salts. Maintaining soil drainage 

and providing good irrigation management are the factors under the grower’s control that 

can help control soil salinity. 

 Tables 10, 11 and 12 show soil CaCO3% before cultivation and after harvesting as 

affected by soil depths, irrigation water quantities and tillage treatments during 2009 and 

2010 seasons. Analysis of variance showed a highly significant difference (P ≤ 0.01) for 

all depths during 2009 season and 30 – 60 and 60 – 90cm during 2010 season and (P ≤ 

0.05) for 0 – 30cm during 2010 season. These results indicated that salt was leached from 

the upper layer to the lower ones. Reeve and Fireman (1967) mentioned that when water 

applied is sufficient, some soluble salts are dissolved and carried further down the soil 

profile. Effect of irrigation water quantities on CaCO3% gave a highly significant 
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difference (P ≤ 0.01) in both seasons. Rhoades et al., (1973), reported that salt 

concentration in soil is affected by the composition of irrigation water, the leaching 

fraction, and soil properties such as texture and porosity. CaCO3% before cultivation and 

after harvesting as affected by tillage treatments show a highly significant difference (P ≤ 

0.01) during 2009 season for all the tillage treatments. Whereas during 2010 season, there 

was a highly significant difference (P ≤ 0.01) for chisel plow and disc harrow, significant 

difference (P ≤ 0.05) for disc harrow but no significant difference was found for zero 

tillage. For all these, CaCo3% after harvesting showed higher values over CaCO3% before 

cultivation this may be due to the increase in pH and alkalinity. Various means have been 

suggested and devised for mechanical mixing to radically alter soil profile conditions. At 

the present time, deep plowing is the most practical means of significantly and 

economically modifying adverse soil profile conditions on a large scale as mentioned by 

Sandoval and Reichman (1971). The success of deep plowing depends on the mixing of 

low-clay calcareous or gypsiferous subsoil material with high-clay, B-horizon material to 

provide a more favorable physical matrix for soil water movement (physical reclamation) 

and to provide a source of calcium for replacement of exchangeable sodium in the profile 

(chemical reclamation) as mentioned by Rasmussen et al.,(1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table (1) Comparison between pH before cultivation and after harvesting as affected 

by soil depths 
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            a- 2009 

Depths (cm)                pH        d.f S.E ± Level of 

significance 

before 

cultivation 

after 

harvesting 

0 - 30  7.82b 8.81a 14 0.02 ** 

30 - 60  7.80b 8.89a 14 0.02 ** 

60 - 90 7.83b 8.86a 14 0.01 ** 

Overall depth 7.82b 8.85a 46 0.004 ** 

 

                      b- 2010 

Depths (cm)                     pH           d.f S.E ± Level of 

significance 
before 

cultivation 

after 

harvesting 

0 - 30  8.89b 9.31a 14 0.03 ** 

30 - 60  8.88b 9.28a 14 0.02 ** 

60 - 90  8.84b 9.24a 14 0.02 ** 

Overall depth 8.87b 9.28a 46 0.01 ** 

# Means in the same row with similar letters are not significantly different at P ≤ 0.05 level of probability 

according to DNMRT. 

 **: Significant at 0.01 level of probability. 

 

 

 

 

Table (2) Comparison between pH before cultivation and after harvesting as affected 

by water quantities 

            a- 2009 
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Water quantities                  pH         d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

CWR+ 10% L.F. 7.82b 8.80a 22 0.01 ** 

CWR+ 20% L.F. 7.82b 8.87a 22 0.01 ** 

Overall water 7.82b 8.85a 46 0.004 ** 

 

                 b- 2010 

Water quantities                  pH        d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

CWR+ 10% L.F. 8.87b 9.30a 22 0.01 ** 

CWR+ 20% L.F. 8.88b 9.26a 22 0.02 ** 

Overall water 8.88b 9.28a 46 0.007 ** 

 

                         # Means in the same row with similar letters are not significantly different at P ≤ 0.05 

level of probability according to DNMRT.                                                                                

                          **: Significant at 0.01 level of probability 

 

 

 

 

Table (3) Comparison between pH before cultivation and after harvesting as affected 

by tillage treatments 

            a- 2009 

Tillage                   pH      d.f S.E ± Level of 
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treatments before 

cultivation 

after 

harvesting 

significance 

Zero tillage  7.81b 8.88a 10 0.01 ** 

Disc plow  7.78b 8.90a 10 0.02 ** 

Chisel plow  7.88b 8.87a 10 0.009 ** 

Harrow  7.80b 8.74a 10 0.021 ** 

Overall tillage 7.82b 8.85a 46 0.004 ** 

            b- 2010 

Tillage 

treatments 

                 pH        d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

Zero tillage  8.87b 9.29a 10 0.03 ** 

Disc plow  8.91b 9.19a 10 0.03 ** 

Chisel plow  8.79b 9.32a 10 0.03 ** 

Harrow  8.92b 9.31a 10 0.03 ** 

Overall tillage 8.87b 9.28a 46 0.03 ** 

# Means in the same row with similar letters are not significantly different at P ≤ 0.05 level of probability 

according to DNMRT.                                                                                                                                      

 **: Significant at 0.01 level of probability. 

 

 

 

Table (4) Comparison between SAR before cultivation and after harvesting as 

affected by soil depths 

            a- 2009 

Depths (cm)                    SAR        d.f S.E ± Level of 
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before 

cultivation 

after 

harvesting 

significance 

0 - 30  3.54a 2.60b 14 0.16 ** 

30 - 60  4.47a 3.31b 14 0.22 ** 

60 - 90 7.05a 3.54b 14 0.37 ** 

Overall depth 5.02a 3.15b 46 0.20 ** 

 

                         b- 2010 

Depths (cm) 

                     SAR         d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

0 - 30  2.46a 2.12b 14 0.15 * 

30 - 60  3.19a 2.96b 14 0.10 * 

60 - 90 3.28a 2.96b 14 0.12 * 

Overall depth 2.98a 2.68b 46 0.04 ** 

# Means in the same row with similar letters are not significantly different at P ≤ 0.05 level of probability    according to 

DNMRT. 

  *: Significant at 0.05 level of probability. 

  **: Significant at 0.01 level of probability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table (5) Comparison between SAR before cultivation and after harvesting as  
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affected by water quantities 

            a- 2009 

Water quantities                          SAR                     d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

CWR+ 10% L.F. 
4.28a 2.48b 22 0.17 ** 

CWR+ 20% L.F. 5.76a 3.82b 22 0.20 ** 

Overall water 5.02a 3.15b 46 0.09 ** 

 

                       b- 2010 

Water quantities                        SAR             d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

CWR+ 10% L.F. 
2.55a 2.22b 22 0.07 ** 

CWR+ 20% L.F. 
3.41a 3.14b 22 0.07 ** 

Overall water 
2.98a 2.68b 46 0.04 ** 

      

     # Means in the same row with similar letters are not significantly different      at P ≤ 0.05 level of 

probability according to DNMRT. 

       **: Significant at 0.01 level of probability. 
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Table(6) Comparison between SAR before cultivation and after harvesting as 

affected by tillage treatment   

 a- 2009 

Tillage 

treatments 

                           SAR             d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

Zero tillage  6.08a 3.49b 10 0. 47 ** 

Disc plow  6.01a 2.90b 10 0.48 ** 

Chisel plow  3.29a 3.14b 10 0.22 ** 

Harrow  4.70a 3.12b 10 0.37 ** 

Overall tillage 5.02a 3.15b 46 0.40 ** 

         b- 2010 

Tillage 

treatments 

                            SAR             

d.f S.E ± 

Level of 

significance 

before 

cultivation 

after 

harvesting 

Zero tillage  2.88a 2.63a 10 0.22 n.s 

Disc plow  3.00a 2.52b 10 0.17 * 

Chisel plow  2.78a 2.82a 10 0.20 n.s 

Harrow  3.25a 2.76b 10 0.14 ** 

Overall tillage 2.98a 2.68b 46 0.04 ** 

 n.s: not significant   *: Significant at 0.05 level of probability  **: Significant at 0.01 level of probability. 

# Means in the same row with similar letters are not significantly different at P ≤ 0.05 level of probability 

according to DNMRT. 
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Table (7):  Comparison between ECe before cultivation and after harvesting as 

affected by soil depths 

 a- 2009 

Depths (cm) 

                  ECe     d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

0 - 30  
 1.06a 0.88b 14 0.02 ** 

30 - 60  
1.51a 1.09b 14 0.07 ** 

60 - 90 
2.04a 1.19b 14 0.09 ** 

Overall depth 
1.54a 1.05b 46 0.02 ** 

b- 2010 

Depths (cm)                    ECe       d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

0 - 30  0.97a 0.87b 14 0.01 ** 

30 - 60  1.19a 1.03b 14 0.02 ** 

60 - 90 1.27a 1.04b 14 0.04 ** 

Overall depth 1.14a 0.98b 46 0.01 ** 

# Means in the same row with similar letters are not significantly different at P ≤ 0.05 level of probability 

according to DNMRT. 

 **: Significant at 0.01 level of probability. 
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Table (8):  Comparison between ECe before cultivation and after harvesting as 

affected by water quantities. 

 a- 2009 

Water quantities                    ECe         d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvestin

g 

CWR+ 10% L.F. 1.43a 1.04b 22 0.05 ** 

CWR+ 20% L.F. 1.65a 1.06b 22 0.05 ** 

Overall water 1.54a 1.05b 46 0.02 ** 

 

 b- 2010 

Water quantities                    ECe        d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

CWR+ 10% L.F. 1.14a 0.99b 22 0.02 ** 

CWR+ 20% L.F. 1.14a 0.96b 22 0.02 ** 

Overall water 1.14a 0.98b 46 0.01 ** 

# Means in the same row with similar letters are not significantly different at P ≤ 0.05 level of probability 

according to DNMRT. 

**: Significant at 0.01 level of probability. 
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Table (9):  Comparison between ECe before cultivation and after harvesting as 

affected by tillage’s. 

 a- 2009 

Tillage 

treatments 

                     ECe           d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

Zero tillage  
1.62a 1.08b 10 0.10 ** 

Disc plow  
1.73a 1.02b 10 0.12 ** 

Chisel plow  
1.02a 1.05a 10 0.04 n. s 

Harrow  
1.77a 1.05b 10 0.10 ** 

Overall tillage 
1.54a 1.05b 46 0.02 ** 

 

 b- 2010 

Tillage 

treatments 

                      ECe          d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

Zero tillage   1.25a 1.10b 10 0.04 ** 

Disc plow  1.12a 0.92b 10 0.05 ** 

Chisel plow  1.11a 0.94b 10 0.03 ** 

Harrow  1.09a 0.96b 10 0.03 ** 

Overall tillage 1.14a 0.98b 46 0.01 ** 

 # Means in the same row with similar letters are not significantly different at P ≤ 0.05 level of probability 

according to DNMRT.  n.s: not significant 

    **: Significant at 0.01 level of probability. 
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ting as affected by soil depthsbefore cultivation and after harves% 310 CaCOTable  

               a- season 2009 

Depths (cm)             CaCO3 % d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

0 - 30  2.67b 6.57a 14 0.07 ** 

30 - 60  2.87b 6.65a 14 0.07 ** 

60 - 90 2.75b 6.48a 14 0.06 ** 

Overall depth 2.76b 6.57a 46 0.02 ** 

               b- season 2010 

Depths (cm)              CaCO3 % d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

0 - 30  6.45b 6.63a 14 0.06 * 

30 - 60  6.64b 7.02a 14 0.04 ** 

60 - 90 6.84b 7.26a 14 0.03 ** 

Overall depth 6.64b 6.97a 46 0.02 ** 

 
# Means in the same row with similar letters are not significantly different at the prescribed  level of 

probability according to DNMRT.                                                                                                                              

*: Significant at P ≤ 0.05 level of probability.                                                                                                          

**: Significant at P ≤ 0.01 level of probability. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Table 11 CaCO3 % before cultivation and after harvesting as affected by water 

quantities 
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             a- season 2009 

Water quantities              CaCO3 % d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

CWR+ 10% L.F. 
2.63b 6.80a 22 0.03 ** 

CWR+ 20% L.F. 
2.90b 6.34a 22 0.04 ** 

Overall water 
2.72b 6.57a 46 0.02 ** 

           b- season 2010 

Water quantities              CaCO3 %  d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

CWR+ 10% L.F. 
6.75b 6.96a 22 0.04 ** 

CWR+ 20% L.F. 
6.54b 6.97a 22 0.03 ** 

Overall water 
6.65b 6.97a 46 0.02 ** 

Means in the same row with similar letters are not significantly different      at P ≤ 0.01 level of 

probability according to DNMRT. 

 **: Significant at P ≤ 0.01 level of probability. 

 

 

 

 

 

 

 

Table 12 CaCO3% before cultivation and after harvesting as affected by tillage  

treatments 
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          a- season 2009 

Tillage 

treatment 

                         CaCO3 %          d.f S.E ± Level of 

significance before 

cultivation 

after 

harvesting 

Zero tillage  2.83b 6.71a 10 0.09 ** 

Disc plow   2.57b 6.60a 10 0.10 ** 

Chisel plow  2.78b 6.50a 10 0.08 ** 

Harrow  2.87b 6.48a 10 0.07 ** 

Overall tillage 2.76b 6.57a 46 0.08 ** 

       b- season 2010 

Tillage 

treatment 

                       CaCO3 %           

d.f S.E ± 

Level of 

significance 

before 

cultivation after harvesting 

Zero tillage  6.82a 6.87a 10 0.09 n. s 

Disc plow   6.64b 6.79a 10 0.06 * 

Chisel plow  6.53b 7.12a 10 0.07 ** 

Harrow  6.59b 6.93a 10 0.06 ** 

Overall tillage 6.65b 6.93a 46 0.02 ** 

** Means in the same row with similar letters are not significantly different at the prescribed level of 

probability according to DNMRT.                                                                                                                              

n. s: Not sign, *: Significant at P ≤ 0.05 level of probability, **: Significant at P ≤ 0.01 level of 

probability. 
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Abstract: 

 The research was conducted during two summer seasons of 2009 and 2010 at the 

Demonstration Farm of the Faculty of Agricultural Technology and Fish Science, 

University of Neelain, to determine the different between some chemical 

composition of the soil before and after leaching of salts by irrigation water 

quantities and tillage treatments. The two water quantities used were crop water 

requirement + 10% or 20% of the crop water requirement as a leaching fraction. 

Four tillage treatments namely, disc plow, chisel plow, disc harrow and zero tillage 

were used. The variables compared were pH, sodium adsorption ratio (SAR), 

electrical conductivity (ECe) and calcium carbonate (CaCO3). The results indicated 

that pH and CaCO3 increased but SAR and ECe decreased during the two seasons.  
                                                            

 

 ملخص البحث :

 
بنزةع  ك    التقان  الزةاع   وع  م ارسناك جامع  الن      2111و  2119أجح  هذا الب ث خالل م سن   

 ن ائ  ل تحب  قبل وبعد غر ل ارمالب ب اسط  كن ا  مخت ف  م  م اه الرح  لنعحا  اإلختالل ب   التحك ب الك

م  اإلمت اج النائ   %21أو  %11ومحاثا. كن ت  م اه الح  التا  أستخدمتا هنا اإلمت اج النائ  ل ن ص ل + 
 كجزء تحش   . أةبع  أن اع مر  ال حاثر  أسرتخدمت هر  الن رحاث القحصر ، الن رحاث اإلزم  ر ، الن رحاث

النشط  والزةاع  بدو  محث. النتغ حا  الت  ق ةنرت هر  ارس ال  ردةوج ن ، نررب  الصر دس م النردمص، 

الت ص ل الك حبائ  ونرب  كحب نا  الكالر  م. أوض ت النتائج أ  ارس ال  دةوج ن  وكحب نا  الكالر  م قد 

  سن  .ذاد  ولك  نرب  الص دس م الندمص والت ص ل الك حبائ  قد نقصت خالل الن
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Abstract 

 

The effect of seedcoat powder and extracts of Acacia stenophylla were studied against 
Macrophominaphaseolina, the causal pathogen of charcoal rot in common bean ,in 

laboratory and pots trails compared to control and fungicide (Benlate ) and gave 
significant difference ,When extract obtained from 1 gram of the powder was used per 

100ml PDA , the colony diameter of the fungus was reduced to 1.817cm on the contrast to 
the colony diameter in case of the check was 9 cm indicating no retardation of the myceial 

radial growth .Growth of the fungus was inhibited when extracts from 2 grams of the 
powder or more were used. Similar results were obtained when the same grams of powder 

was added directly to the media. Results on disease incidence obtained when the soil was 
treated with 20 gram of the powder or when the seeds were dressed with Benlate at 2g/kg 

seeds were generally comparable .The maximum disease incidence (35% an average) was 
recorded in season 2003/2004 in case of the two treatments as contrasted to nearly73% 

incidence in the untreated control . Effects of the seed coat powder or extracts from the 
powder on the rate of the radial growth of the fungus and disease incidence increased with 
the amounts used in the culture medium and the soil respectively. Preliminary 

photochemical screening of Acacia stenophylla seed coat extract was carried out. Results 
indicated the presence of four chemical group’s viz. Triterpenes, Flavonoides, Saponins 

and Tannins. More work will be carried out as to identify the different constituents in the 
above mentioned chemical groups. 

 

Introduction 

Phaseolus vulgaris was grown in vast areas in both RiverNileState and KhartoumState. 
Common bean is considered as the second important food legumes next to faba bean it is 

also second to cereal in their importance as human food. It is subjected to several serious 
diseases including dry rot (charcoal rot) which caused by Macrophominaphaseolina 

(Tassi), an important fungal pathogen that limits production of many cool season food 
legume crops. Chemical tested so far to control the charcoal rot on common bean such as 

Benlate, Vitavax and Vincit gave protection against the disease only at early seedling stage 
and the crop become infected later in the seedling or particularly at the flowering and 
podding stages, therefore there is still a need for more potent fungicides and such situation 

have lead to the search for save chemicals, particularly of plant origin. The objective of 
this work is to study the possibility of using Acacia stenophylla seed coat powder in 
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controlling the disease, as it proved affective against the pathogen according to the results 
of some preliminary laboratory test.   

 

 

Material and Methods 

 

Preliminary Photochemical Screening for Acacia stenophylla seed Coat Extract 

 
Photochemical screening was carried out at Medicinal and Aromatics Plant Research 

Institute, the NationalCenter for Research (NCR), and KhartoumState. An amount of 10g of 
seed coat powder were refluxed with 100ml of 80% ethanol (Et-OH) for 4h. The cool 

solution was filtered and residues on filter paper were washed by adding enough volume of 
ethanol (80%) until the final volume of the filtrate was100 ml. This prepared extract (PE) or 

original dried powder was used to test the presence of the flowing chemical groups:  

 1-Unsaturated Sterols and Triterpenes 

2- Tannins  

3-Flavonoides 

4-Saponins  

5-Cyanogenic glycoside  

6-Alkaloids  

7-Anthraquinone  

8-Cumarins 

 

 

 

 

 

Investigation on the Effect of Water Extracts from Acaciastenophylla Seed Coat 
Powder on Macrophominaphaseolina 

 

Seed coat of Acacia stenophylla were collected, air dried and milled. 
Eight weights i.e.(0.125 g, 0.25 g, 0.5 g, 1.0 g, 2.0 g, 3.0 g, 4.0 g and 5.0g ) had 
been taken .Every dose was put in 250 ml Erlnmeyer conical flask and 50ml 
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sterile distil water was added and then the flasks were placed on a bench for 
24hr. The concentration had been centrifuged (3500rpm); each extract was 
added to PDA medium which was then reach up to 100 ml with distilled 
water. Myceial disk (5mm in diameter) was placed on the surface of the 
medium in each of 3- replication. Growth rate determined at 12/h intervals of 
3- day by the average of two diameters at a right angle for each colony.  

 
Investigation on the Effect of Acacia stenophylla Seed Coat Powder on 

MacrophominaPhaseolina  

 

Eight weights of Acacia stenophyllaseed coat powder in PDAmedium i.e. (0.125 

g, 0.25g, 0.5g, 1.0g, 2.0g, 3.0g, 4.0g, and 5.0g) were tested against the pathogen in 
Petri dished Myceial disk (5 mm in diameter) was placed on the surface of the 

medium in each of 3- replication for each concentration. Growth rate per 12h was 
determined by the average of two diameters at right angle for each colony.  

 

Effect of Seed Coat Powder of Acacia stenophylla on Incidence of Charcoal Rot  

 

The seed of Acacia stenophylla was air dried and milled. The powder 
was then mixed with sterilized soil at 10 and 20g / kg soil. Sterilization of the 
soil was carried out in an oven at 120c for 24h. After sterilization an amount 
of 2kg of soil was put in each pot. Pots were arranged in an RCB design with 
3- replication. Five seeds of R0/21 common bean variety were sown in each 
pot. Artificial inoculation was carried out. As controls seed were also sown 
in soil untreated with the seed coat; treated with Benlate (2g/kg seed); 
treated with seed coat with out inoculation with the pathogen or untreated 
with seed coat and non- inoculated with the pathogen. 

 
 

 

Results 

 

Preliminary Photochemical Screening for Acacia stenophylla Seed Coat Extract  

Based on the results of the chemical analysis the flowing groups were identified 
i.e.Triterpenses, Flavonoides, Saponins and Tannins and all other tested groups gave 

negative result 
 

 Investigation on the Effect of Acacia stenophyllaSeed Coat Extract and Powder on 

Macrophominaphaseolina 
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The growth of the fungus was reduced when it was treated with extracts obtained 
from 0.125g up to 1g of seed coat powder. No growth was obtained when amount used in 

extraction was 2.0g or more. Result obtained with the lowest amount used 0.125g were 
comparable to those of the control. (Table 1 and 2) 

 

Table (1)  
Reduction of the Radial Mycelial Growth of Macrophominaphaseolina by extract from seed coat powder of 

Acacia Stenophylla 

 

Colony diameters (cm) 

 

Incubation   period (day) 
Amount of 

powder (g) used 

in extraction 

preparation   
6 5 4 3 2 1 

9.00a 

9.00 A 

2.75 B 

2.150C 

1.82 D 

0.0 E 

0.0 

0.0 

0.0 

8.22a 

8.08 A 

2.73 B 

1.88 C 

1.47 D 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.05a 
7.22 A 
1.92 B 
1.45 C 
1.30 C 

0.0 
.0.0 
0.0 
0.0 
 

6.22 A 

5.52 B 

1.63 C 

1.18 D 

0.98 E 

0.0

F 

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

 

 

4.27a 

3.62b 

1.08c 

0.0d 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

 

2.067a 
1.18a 
0.0 c 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0. 
 

 
 

 
 

Control 

0.125 

0.25 

0.5 

1.0 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

3.47 5.81 5.44 6.67 8.63 19.99 

C.V % 
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Table (2) 
Reduction of the Radial Myceial Growth of Macrophominaphaseolina by 

Seed Coat Powder of Acacia Stenophylla 
 

Colony diameters (cm) 

 

Incubation   period (day) 
Amount of 
powder (g) 

used in 
extraction 

preparation 

6 5 4 3 2 1 

9.1 
9.1 

2.88 
2.33 

2.16 
1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
 

3.31 
 

8.43 
8.32 

2.45 
2.15 

1.55 
1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
 

5.22 

7.43 
7.48 

2.18 
1.55 

1.37 
1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
 

6.20 

6.25 
5.55 

1.72 
1.27 

1.1 
1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
 

7.10 

4.3 
3.7 

1.1 
1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
 

7.30 

2.25 
1.45 

1.1 
1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
 

18.29 

1.1 
1.125 

1.25 
1.5 

1.1 
2.1 

3.1 
4.1 

5.1 
 

C.V% 
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Effect of Seed Coat Powder of Acacia stenophylla on Charcoal Rot Incidence 

Results obtained were presented in table 3a and 3b for seasons 2002/2003 and 

2003/2004 respectively.It evident that seed coat powder decreased incidence as compared 
to the control treatments. Results obtained two weeks after planting showed that the effects 

of the two concentrations and the fungicide Benlate were similar. However, one week after 
that analysis recorded significant differences between the two concentrations in the disease 

incidence but both showed later similar results which did not differ significantly from 
those obtained with fungicide.in general the higher concentration (20g/kg soil) gave the 

pest results. Less disease incidence (0.57%) could be recorded in case of the three control 
treatments compared to 30.78% recorded at pot planted with seed with out fungicide or 

stenophylla. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Table 3 
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Effect of Seed Coat Powder of Acacia Stenophylla on Charcoal Rot Incidence 

(%) in Common Bean. 

 

 (a) Season 2002/2003 

 

+ES 

 

Cvs 

Seed 

with-

out any 

thing 

Seeds 

fungicide 

Seed 

+stnophyla 

Control  Benlate 2 

/kg seed 

20gm /kg 

soil  

10 g/kg soil   Treatment 

Weeks after 

sowing  

9.43 

5.35 

4.40 

2.54 

3.95 

125 

87.7 

58.8 

24.0 

22.8 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

60.0 

60.0 

68.1 

72.3 

72.3 

17.7 

17.7 

17.7 

39.2 

43.08 

0.58 

0.57 

17.7 

30.8 

39.23 

20.2 

35.0 

35.0 

50.8 

54.99 

 

1 

0 

0 

6 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 (b) Season 2003/2004 
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+SE Cvs 
Seed 

without 

any 

thing 

Seeds 

fungicide 
Seed 

+stnophyla 
Contr

ol 

Benlate 

2 /kg 

seed 

20gm /kg 

soil 

10 g/kg soil 
Treatment 

Weeks 

after 

sowing 

2.01 
 

4.25 
 

6.22 
 

7.32 

 
7.96 

64.39 
 

52.64 
 

51.62 
 

39.82 

 
18.36 

 
 
 

 
 

 
 

17.9 

17.9 

19.72 

30.78 

30.78 

 

0.57 

0.57 

0.57 

0.57 

9.23 

9.23 

9.23 

17.7 

17.7 

17.92 

9.23 

26.56 

19.23 

50.77 

50.77 

0.57 

0.57 

9.23 

17.7 

17.9 

0.57 

9.23 

9.23 

17.7 

17.9 

0.57 

35 

35.0 

43.08 

46.92 

2 

3 

4 

5 

6 
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Effect of Seed Coat Powder of Acacia Stenophylla on 

Charcoal Rot (2003/2004)

0
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Time
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is
e
a
s
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n
c
id

e
n
c
e

10g 20g Fungicide control S+St. S+Fu. Seed

 

Discussion 

 
As shown in the results the crude water extract of Acacia stenophylla seed coat 

powder caused retardation or even complete cessation of myceial growth of different 
concentrations tested. This might be explained by presence in the extract of different 
compounds, which are known to have inhibitory effects of the fungal growth. Chemical 

analysis of the extract indicated the presence of Tannins, Triterpenes, Saponins, and 
Flavonoides.Some of these compounds such, as Tannins are present in high concentration 

in cells of young fresh leaves or seed and have been reported as responsible for the 
resistance of young tissues to pathogenic microorganism (1). Tannins are also potent 

protection denaturants and consequently act as enzyme inhibitor, antisporulants and mild 
antibiotics. The possible increased in the level of Tannins in parenchymatic cells in 

response to vascular invasion by microbial pathogens has been reported by (2). Performed 
Saponins have antifungal membranolytic activity. Moreover, they can exclude fungal 

pathogens, which lack the ability to synthesize saponinases, which break down the 
Saponins and, therefore, protect the plant host from being infection (3). In foliage of 

different Gossypium species pigment glands.Lysigenous glands –contain the Terpenoid 
aldehyde gosspol and 15 additional Terpenoid and over 20 volatile terpenes in resistant 
plant this glands release their contents into intercellular space in response to microbial 

pathogen.Terpenoids also are exuded by roots and exudation increased by microbial 
infection (4). Based on the results of the laboratory test these chemicals can be easily 
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extracted by the water , therefore, it is expectable that the same compounds were resealed 
by irrigation water and affected the growth of the pathogen, so the drop in disease 

incidence as compared with control could attributed to the effect of the same chemical 
commend on the pathogen.     
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 ملخص الورقة:

ومرتخ صررررررات ا ع رررررر   Acaciastenophyllaٍ  ترررررر  دةاسرررررر  معن  رررررر  وارررررري النشررررررتل لنررررررر  ق غررررررالل بررررررذة  
عنررد  Benlate  الف نرري ارري الفاصرر ل ا مقاةنرر  بنب ررد النررربب لنررحض العفرر Macrophominaphaseolinaاطررح

س  اي أ باق الكنتحول. وجد  احوقا  معن س  اي نن  9س  مقاةن  ب1.817تحك ز كا  قطح النرتعنح   %1استخدام 
أو النرتخ صررا   Acacia stenophyllaالفطرح عنرد معام ترا بتحك رزا  مخت فرر  مر  مرر  ق برذة  شررجح  ارك شر ا  

جحام م   مر  ق البذة  أو استخدام   21التحك زا  النخت ف . وجد أ  النت ج  متقاةب  عند معام   التحب  بالنائ   ل ذه 
 %73م مقاةنر  ب2114 -2113اري م سر   %35جحام / كج  م  البذوة . أع   معدل ل نحض ب رغ  Benlate 2مب د 

 ل كنتحول.

نر  اطرح النررتعنح  اري النعنرل أو معردل النرحض اري تأث ح مر  ق غالل بذة  ارك شر ا ومرتخ صرات ا ع ر  معردل ن
 ( او التحب  ع   الت الي .cultureالنشتل سذداد بإذدساد الكن   النرتخدم  اي ال سط الغذائي ) 

 ,Triterpenesالت   رررل الك ن رررائي لغرررالل برررذة  ارك شرررر ا أظ رررح  النترررائج وجررر د النجررررام ع الك ن ائ ررر  اات ررر  
Flavonoides, Saponins and Tannins.   .  مزسررد مرر  ارب راث سجررب تنف ررذها ل تعررحل بالنجررام ع الك ن ائ رر

 النذك ة . 
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Weed survey on onion (Allium cepa L.) in Dongla area, Northern State, Sudan 

Mukhtar A. Mohamed.  

Faculty of Agriculture, El Selaim, Dongola University 

Abstract 

A weed survey was carried out in seven hamlets namely: Eldoum Elawazma, El 

Selaim basin, Elatroona, Irtidi, Elmasakeen, Kawa and Agja in Dongola area during 

the winter season of 2010 to determine the most common and prevalent weed species 

associated with onion(Allium cepa L.) cultivation. A stratified random sampling 

procedure was adopted, whereby each land was divided into fields of which 10 were 

randomly selected. Number of individual weed species was determined in 10 

quadrates each 1 m2. The field density, field frequency, field uniformity, relative field 

density, relative field frequency, relative field uniformity and relative abundance of 

the species were determined. Data revealed the presence of 34 species of annual and 

perennial plants belonging to 18 families. The highest number of species occurred in 

Agja whilst the lowest was recorded in Elatroona. C. dactylon, C. album, C. 

rotundus, C. murale, S. arvensis, C. arvensis and E. colona were weeds that occurred 

UNIVERSITY OF DONGOLA JOURNAL FOR RESEARCH       ISSUE NO.1,  2011 
 



 

198 

 

at high relative abundance. Species with moderate relative abundance included M. 

palviflora, S. arundinaceum ,T. hamosa and E. rauwolfii. The other species exhibited 

low to very low relative abundance and occurred in few hamlets.  

Introduction 

Onion (Amaryllidaceae) is the most important and popular vegetable crop in Sudan, 

which is grown for its nutritive and economical values (Dafalla et al., 2009; Asim, 2007 

and Nasr Eldin et al., 2003). It is produced by small farmers in the Sudan mostly 

throughout the year. The annually cultivated area was estimated in 1999 as 61 thousand 

hectares with total production of around one million tons of fresh bulbs. In recent years, 

there is an increasing interest in the production of onion bulbs in larger areas for both the 

traditional land then either for domestic markets or developing export business (Asim, 

2007 and Ahmed, 2004). 

The crop has an open canopy which makes it sensitive to weed competition during its 

growth in the field that may takes 4-6 months according to the purpose of production 

method. It suffers greatly from weed competition particularly in the early stage of growth. 

Unrestricted weed growth may reduce onion bulb yield by > 70 % (Dafalla et al., 2009; 

Asim, 2007 and Nasr Eldin et al.,2003). Weeds constitute a serious constraint to onion 

production. They compete with it for available moisture, nutrients, sunlight and space and 

directly cause reduce crop growth, quality and yield and indirectly interfere with the 
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utilization of land and water resources and adversely affect  human welfare (Hamada et al., 

2009; Mukhtar et al., 2007 and Nasr Eldin and Babiker, 2004).  

The lack of past surveys or existing information regarding weed status in lands in 

Dongla area necessitates undertaking weed surveys to enable generation of information on 

the species, density and distribution of weeds. Data generated will help in understanding 

the size and extent of the problems that may arise due to weeds and in developing 

management practices.  A weed survey was, therefore, conducted in different hamlets in 

Dongla area to determine the most common and prevalent weed species associated with 

onion production.   

Materials and Methods 

The study was conducted in Dongola area which is true desert with extremely high 

temperatures and  radiation in summer, low  temperature in winter, scarce rainfall and high 

wind speed. The mean maximum and minimum temperatures are 36.8 and 19.5°C, 

respectively. The climate is hyper arid with a vapor pressure of only 10.8 mb and a relative 

humidity of less than 20% (Osman, 2004). The soils of the hamlets are loamy, with 31.5% 

sand, 46.5% silt and 22% clay (Hamada et al., 2009; Osman et al., 2005 and Ibrahim, 

1987).   

A weed survey was undertaken in farmers' fields in Eldoum Elawazma, El Selaim 

basin, Elatroona, Irtidi, Elmasakeen, Kawa and Agja hamlets 4 weeks after onion sowing 
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in winter  season 2010. This period coincided with weeds growth in the hamlets. A count 

of weeds at this time may indicate the size and extent of weed populations. The survey was 

undertaken by using the commonly accepted  botanical survey methods to locate and 

identify weeds present in the hamlets. The survey methods involved searching, identifying 

and counting different weed species. 

A stratified random sampling procedure as described by Thomas (1985) was adopted. 

The surveyed area in each land was divided into fields of which 10 were randomly 

selected. The number of individual weed species was determined in 10 quadrates each 1 

m2. Data was processed to indicate the distribution, field density, frequency, uniformity, 

relative density, relative frequency, relative uniformity and relative abundance of the 

species and it is summarized using the following quantitative measures: 

 

.2Density (D) = number of individuals of a certain species (K)/m 

 

Mean field density (MFD) = Total of each field density X 100 

                                                   Total number of fields  

Frequency (F) = Number of fields in which species (K) occurs X 100 

                                    Total number of fields   

Uniformity (U) = Number of sampling locations in which species (K) occurs X 100 
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                                              Total number of samples 

) = KRelative mean field density for species K (RMFD 

                          Mean field density value for species K 

                Sum of mean field density values for all species       

) = KRelative frequency for species K (RF 

                            Frequency value for species K 

                     Sum of frequency values for all species 

) = KRelative field uniformity for species K (RU 

                        Field uniformity value for species K  

                 Sum of field uniformity values for all species 

 

 K+ RU K+ RF K) =   RMFDKRelative abundance for species K (RA 

Results and Discussion 

Data revealed the presence of 34 species of annual and perennial plants belonging to 

18 families (Table 1). Of these species, 28 were dicotyledonous and 6 were 

monocotyledonous. The Families Poaceae, Chenopodiaceae, Cruciferae, Euphorbiaceae 

and Amarnthaceae formed 28%, 17%, 17%, 17% and 17%, respectively, of  the total 

× 100 

× 100 

× 100 
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number of species. The remaining weed species belonged to the other 13 families.  The 

highest number of species (20) occurred in Agja, followed by El Selaim basin (19), Irtidi 

(18), Kawa (15), Eldoum Elawazma (14), Elmasakeen (14). whilst the lowest was recorded 

in Elatroona (13). Of the 34 species recorded in the hamlets, each of 9 species (denoted by 

* in Table 1) occurred in only one of the hamlets at very low density (0.03 – 0.60 

plants/m2) and are not considered in the analysis and presentation of the results.  

C. dactylon,  C. rotundus, S. arvensis and M. prviflora prevailed in all hamlets whilst 

C. album, E. colona and E. sativa were present in all hamlets except  only one hamlet. 

Mean field density of C. dactylon  ranged from 49.98 in Eldoum Elawazma to 135.96 in 

Elmasakeen  with mean  91.05 plants/m2 (Table 2). Its occurrence at high density is 

attributed to the counting method used where a stolon is considered an individual plant. 

Mean field density (MFD) of C. album ranged from 0.00 in Elmasakeen  to 193.72  in 

Kawa with mean 86.56  plants /m2.  MFD of C. rotundus ranged from 8.36 in Elatroona to 

103.38 in Eldoum Elawazma with mean 69.14 plants /m2. MFD of C. murale ranged from 

0.00 in Eldoum Elawazma and  Elatroona to 153.72 in Elmasakeen  with mean 54.77 

plants /m2. MFD of S. arvensis ranged from 4.16 in Agja to 103.38  in Elatroona with 

mean 45.41plants/m2 (Table 2). MFD of C. arvensis ranged from 0.00 in Eldoum 

Elawazma and Kawa  to 146.76  in Agja with mean 43.19 plants/m2 . MFD of E. colona 

ranged from 0.00 in Elmasakeen to 86.28 in Elatroona with mean 36.42 plants/m2. MFD of 

S. arundinaceum  ranged from 0.00 in three hamlets to 108.80 in Kawa with mean 32.77 
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plants /m2. T. hamosa was absent in four hamlets. Its maximum MFD (121.06) was 

displayed in Eldoum Elawazma with mean 30.73 plants/m2. E. rauwolfii was present only 

in Eldoum Elawazma and El Selaim basin. Its maximum MFD (102.32) was displayed in 

El Selaim basin with mean 27.21 plants/m2. MFD of M. parviflora ranged from 4.04 in El 

masakeen to 42.12 in Elatroona with mean 23.02 plants /m2. MFD of D. stramonium 

ranged from 0.00 in 3 hamlets  to 24.16 in Elmasakeen with mean  9.65 plants /m2. MFD 

of E. sativa ranged from 0.00 in Irtidi  to 28.50 in Eldoum Elawazma with mean 8.68 

plants /m2. Other weed species occurred in few hamlets at very low MFD, which averaged 

0.31 to 4.19 plants/m2 (Table 2). 

C. dactylon had a field frequency (FR) of 40 in Eldoum Elawazma  and Kawa to 100 

in Irtidi and  Agja with mean 68.57% (Table 3).  C. rotundus had a FR of 10 in Elatroona 

and 90 in Eldoum Elawazma with mean 64.29%. C. album had a FR of 0.00 in 

Elmasakeen and 100 in Kawa with mean 51.43%. The FR of S. arvensis ranged from 10 in 

Irtidi and Agja to 80 in Elatroona with mean 38.57%. The FR of C. murale ranged from 

0.00 in Eldoum Elawazma and Elatroona   to 80 in Elmasakeen with mean 34.29%. The 

FR of M. prviflora ranged from 10 in Elmasakeen to 60 in Elatroona with mean 32.68% 

(Table 3). The FR of C. arvensis ranged from 0 in Eldoum Elawazma and Kawa  to 90 in 

Agja with mean 31.43%. E. colona had a FR of 0 in Elmasakeen and 60 in El Selaim basin 

and Elatroona with mean 31.43%. The FR of S. arundinaceum ranged from 0 in 3 hamlets  

to 80 in Kawa with mean 24.29%. The FR of T. hamosa ranged from 0 in 4 hamlets to 70 
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in Eldoum Elawazma with mean 21.43%. E. rauwolfii was present only in Eldoum 

Elawazma and El Selaim basin. Its maximum FR (80) was displayed in Eldoum Elawazma 

with mean  21.43. D. stramonium had a FR of 0 in three hamlets and 30 also in other three 

hamlets with mean 14.29%.The FR of E. sativa ranged from 0 in Irtidi  to 20 in 3 hamlets 

with mean 12.86%. Other weed species were observed in few hamlets at a very low FR 

level (mean  2.86 – 11.43%) as shown in Table 3. 

          Field uniformity (FU) of C. dactylon ranged from 32 in Eldoum Elawazma 

and Kawa to 84 in Agja with mean 56.57% (Table 4). FU of C. album  ranged from 

0  in Elmasakeen to 100 in Kawa with mean 48.29%. FU of C. rotundus ranged 

from 8 in Elatroona to 68 in Eldoum Elawazma with mean 47.43% (Table 4). FU of 

C. murale ranged from 0 in Eldoum Elawazma and Elatroona to 78 in Elmasakeen 

with mean 30.57%. FU of S. arvensis ranged from 6 in Agja to 64 in Elatroona with 

mean 30%. The average uniformity of C. arvensis was 25.71%. The highest field 

uniformity (84%) occurred in Agja whilst the lowest (0%) was displayed in Eldoum 

Elawazma and Kawa (Table 4). FU of E. colona ranged from 0 in Elmasakeen to 
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54 in Elatroona with mean 24.86%. The mean uniformity of M. prviflora was 

21.43%. The highest uniformity (48%) occurred in Elatroona whilst the lowest (6%) 

was displayed in Elmasakeen (Table 4). FU of S. arundinaceum ranged from 0 in 

Eldoum Elawazma, El Selaim basin and Agja to 68 in Kawa with mean 19.43%. 

FU of T. hamosa ranged from 0 in four hamlets to 68 in Eldoum Elawazma with 

mean 18.29%. The mean uniformity of E. rauwolfii was 16.29%. The highest 

uniformity (60%) occurred in El Selaim basin whilst the lowest (0%) was displayed 

in five hamlets (Table 4). Other weed species occurred at low uniformity (1.14 -

8.86%) as presented in Table 4. 

          C. dactylon had the highest (15.49%) relative mean field density (RMFD) than any 

of the other species. It was followed, in descending order, by C. album, C. rotundus, C. 

murale,  S. arvensis , C. arvensis, E. colona, S. arundinaceum , T. hamosa, E. rauwolfii 

and M. palviflora  which attained a RMFD of 14.76, 11.69, 9.25, 7.87, 7.15, 6.42, 5.61, 

5.14, 4.79 and 3.94, respectively. Other weed species occurred at low RMFD (0.05 -

1.63%) (Table 5). 
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Relative field frequency (RF) of individual species showed that C. dactylon was the 

most frequent species (12.95). It was followed, in descending order, by C. rotundus, C. 

album, S. arvensis, C. murale, M. prviflora, E. colona and C. arvensis which attained a RF 

of 12.17, 9.69, 7.64, 6.45, 6.40, 6.09 and 5.86, respectively. Other weed species  revealed 

relative frequency less than 5 (Table 6).  

The maximum field uniformity (RFU) (14.51) was achieved by C. dactylon. It was 

followed, in descending order, by C. album, C. rotundus, C. murale, S. arvensis, C. 

arvensis,  E. colona, M. palviflora,  S. arundinaceum, T. hamosa and E. rauwolfii which 

ranged from 4 to 12.49. Other weed species displayed a RFU less than 3 (Table 7).  

The important feature of this survey is the method of ranking species on their relative 

abundance. The survey system provided quantitative comparison of the common species.  

C. dactylon, C. album, C. rotundus, C. murale, S. arvensis, C. arvensis  and E. colona 

were weeds that ranked high in the survey. C. dactylon, C. rotundus and C. arvensis  are 

perennials that are difficult to control by hand weeding or herbicide application and 

accordingly displayed  high MFD, FR and FU. On the other hand, C. album, C. murale, S. 

arvensis and E. colona are a cultivated small seeded crops that are easily disseminated in 

the hamlets. Weed species with moderate relative abundance (RA) included M. palviflora, 

S. arundinaceum, T. hamosa and E. rauwolfii. The other weed species exhibited low to 

very low relative abundance (less than 7%) (Table 8).  

Table 1. Scientific name, local name and family of weed species. 
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Scientific name Local name Family  

Cynodon dactylon (L.) pers. نجيل Poaceae 

Cyperus rotundus L. سعدة Cyperaceae 

Sorghum arundinaceum. (Dew.) Stapl. عدار Poaceae 

Amaranthus viridis L. لسان  ير كبير Amaranthaceae 

Echinochloa colona (L.) دفرة Poaceae 

Gynandropsis gynandra (L.) Briq. تمليكة Capparisaceae 

Convolvolus arvensis L. عليق Convolvulaceae 

Solanum nigrum L. عنب الديب Solanaceae 

Chenopodium murale L. درورة حمراء Chenopodiaceae 

Chenopodium album L. درورة أبورقيبة Chenopodiaceae 

Malva . palviflora L. خبيزة Malvaceae 

Sinapis arvensis L. فجيلة Cruciferae 

Amaranthus retroflexus L. عرف الديك Amaranthaceae 

Sonchus oleraceus L.   بلدى  Asteraceae موليتة 

Trigonella hamosa L. حندقوق Fabaceae 

Convolvulus althaeoides L. عليق Convolvulaceae 

Eruca sativa Mill. جرجير Cruciferae 

 (Vahl.) A. Jus. ex Spreng. Chrozophora 

plicata 

 Euphorbiaceae تروب

Datura stramonium L.  )سكران )عفنة Solanaceae 

Echium rauwolfii Del. كحلى Boraginaceae 

Sinapis alba L. كبر Cruciferae 

Amaranthus graecizans L. لسان  ير صغير Amaranthaceae 

Calotropis procera (Ait) Ait. f. عشر Asclepiadaceae 

Abutilon pannosum (Forst. F.) Schlecht. هامبوك Malvaceae 

Tribulus terrestris L. ضريسة Zygophyllaceae 

Dinebra retroflexa (Vahl.) Panz.* ام قنيقرة Poaceae 

Euphorbia aegyptiaca Boiss.* ام لبينة مصرية Euphorbiaceae 
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Beta vulgaris L.* سلق Chenopodiaceae 

Portulaca oleracea L.* رجلة Portulacaceae 

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.* حنظل Cucurbitaceae 

Imperata cylindrica (L.) Raeuschel* حلفا Poaceae 

Xanthium echinatum Murr.* رانتوك Asteraceae 

Cassia italica (Mill.) Lam.* سن الكلب Caesalpiniaceae 

Ricinus communis L.* خروع Euphorbiaceae 

 

Table 2. Mean field density (MFD) of common weed species (plant / m2).  

Name of 

species  

Eldz Els Elat Irt Elm Kaw Agja Mean 

C. dactylon  49.98 56.32 100.16 103.78 135.96 56.56 134.62 91.05 

C. album 96.00 83.40 29.06 136.38 0.00 193.72 67.38 86.56 

C. rotundus  103.38 74.98 8.36 55.70 78.68 72.58 90.28 69.14 

C. murale 0.00 12.66 0.00 70.08 153.72 49.18 97.76 54.77 

S. arvensis 38.78 44.64 103.38 18.56 46.66 61.68 4.16 45.41 

C. arvensis  0.00 13.98 57.90 32.44 51.24 0.00 146.76 43.19 

E. colona  34.44 73.96 86.28 37.96 0.00 6.58 15.74 36.42 

S. 

arundinaceum 

0.00 0.00 31.94 30.38 58.30 108.80 0.00 32.77 

T. hamosa 121.06 8.92 85.12 0.00 0.00 0.00 0.00 30.73 

E. rauwolfii  88.18 102.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.21 

M. palviflora 38.74 30.84 42.12 9.40 4.04 16.46 19.52 23.02 
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D. stramonium   0.00 10.98 0.00 0.00 24.16 9.98 22.40 9.65 

E.  sativa 28.50 5.98 11.04 0.00 3.58 1.40 10.28 8.68 

A. viridis  0.00 0.00 0.00 25.36 3.26 0.00 0.68 4.19 

C. althaeoides 16.32 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00 1.24 3.67 

A. retroflexus  0.00 0.00 0.00 11.90 2.66 10.86 0.00 3.63 

S. oleraceus  0.00 0.00 7.78 6.48 6.28 3.20 0.00 3.39 

G.. gynandra  0.00 0.00 0.00 3.58 0.00 5.62 10.84 2.86 

A.  graecizans 7.44 1.96 0.00 2.64 0.00 0.00 4.92 2.42 

S. nigrum  0.00 3.10 0.00 4.04 3.56 0.00 5.28 2.28 

C.  plicata 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 1.94 1.96 

T.  terrestris 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 1.54 

S. alba 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 2.96 0.00 1.31 

A. pannosum 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.96 

C.  procera 1.38 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.42 0.31 

Key:Eldz: Eldoum Elawazma, Els: El Selaim basin, Elat: Elatroona, Irt: Irtidi, Elm: Elmasakeen, Kaw:  Kawa and Agj: Agja 

 

Table 3. Field frequency (FR) of common weed species. 

Name of 

species  

Eldz Els Elat Irt Elm Kaw Agja Mean  

C. dactylon  40.00 50.00 60.00 100.00 90.00 40.00 100.00 68.57 

C. rotundus  90.00 60.00 10.00 70.00 80.00 60.00 80.00 64.29 

C. album 60.00 50.00 30.00 80.00 0.00 100.00 40.00 51.43 

S. arvensis 30.00 60.00 80.00 10.00 30.00 50.00 10.00 38.57 
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C. murale 0.00 20.00 0.00 40.00 80.00 40.00 60.00 34.29 

M. palviflora 50.00 40.00 60.00 20.00 10.00 30.00 20.00 32.86 

C. arvensis  0.00 10.00 30.00 30.00 60.00 0.00 90.00 31.43 

E. colona  30.00 60.00 60.00 30.00 0.00 20.00 20.00 31.43 

S. 

arundinaceum 

0.00 0.00 20.00 30.00 40.00 80.00 0.00 24.29 

T. hamosa 70.00 20.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.43 

E. rauwolfii  80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.43 

D. stramonium   0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 14.29 

E.  sativa 20.00 10.00 20.00 0.00 10.00 10.00 20.00 12.86 

G.. gynandra  0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 30.00 30.00 11.43 

S. oleraceus  0.00 0.00 20.00 30.00 20.00 10.00 0.00 11.43 

A. viridis  0.00 0.00 0.00 40.00 10.00 0.00 10.00 8.57 

C. althaeoides 20.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 10.00 8.57 

A.  graecizans 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 20.00 7.14 

S. nigrum  0.00 20.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 7.14 

A. retroflexus  0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 10.00 0.00 5.71 

C.  procera 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 4.29 

C.  plicata 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 10.00 4.29 

T.  terrestris 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.86 

A. pannosum 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.86 

S. alba 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 2.86 
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Key:Eldz: Eldoum Elawazma, Els: El Selaim basin, Elat: Elatroona, Irt: Irtidi, Elm: Elmasakeen, Kaw:  Kawa and Agj: Agja  

 

Table 4. Field uniformity (FU) of common weed species. 

Name of 

species  

Eldz Els Elat Irt Elm Kaw Agja Mean  

C. dactylon  32.00 46.00 60.00 66.00 76.00 32.00 84.00 56.57 

C. album 56.00 50.00 22.00 72.00 0.00 100.00 38.00 48.29 

C. rotundus  68.00 56.00 8.00 38.00 54.00 48.00 60.00 47.43 

C. murale 0.00 12.00 0.00 38.00 78.00 28.00 58.00 30.57 

S. arvensis 24.00 44.00 64.00 10.00 24.00 38.00 6.00 30.00 

C. arvensis  0.00 8.00 30.00 14.00 44.00 0.00 84.00 25.71 

E. colona  24.00 52.00 54.00 20.00 0.00 8.00 16.00 24.86 

M. palviflora 32.00 28.00 48.00 8.00 6.00 14.00 14.00 21.43 

S. 

arundinaceum 

0.00 0.00 20.00 14.00 34.00 68.00 0.00 19.43 

T. hamosa 68.00 8.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.29 

E. rauwolfii  54.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.29 

D. stramonium   0.00 10.00 0.00 0.00 22.00 12.00 18.00 8.86 

E.  sativa 16.00 6.00 12.00 0.00 6.00 2.00 12.00 7.71 

A.  graecizans 30.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 6.00 6.29 

C. althaeoides 12.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.29 

G.. gynandra  0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 12.00 12.00 4.29 

S. oleraceus  0.00 0.00 10.00 8.00 8.00 4.00 0.00 4.29 
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A. viridis  0.00 0.00 0.00 20.00 4.00 0.00 2.00 3.71 

A. retroflexus  0.00 0.00 0.00 14.00 4.00 6.00 0.00 3.43 

S. nigrum  0.00 6.00 0.00 4.00 4.00 0.00 6.00 2.86 

T.  terrestris 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.71 

A. pannosum 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.71 

C.  plicata 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 2.00 1.71 

C.  procera 4.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.14 

S. alba 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 1.14 

Key:Eldz: Eldoum Elawazma, Els: El Selaim basin, Elat: Elatroona, Irt: Irtidi, Elm: Elmasakeen, Kaw:  Kawa and Agj: Agj 

 

Table 5. Relative mean field density (RMFD) of common weed species.  

Name of 

species  

Eldz Els Elat Irt Elm Kaw Agja Mean  

C. dactylon  8.00 10.70 17.53 18.47 23.52 9.45 20.73 15.49 

C. album 15.36 15.85 5.09 24.28 0.00 32.35 10.38 14.76 

C. rotundus  16.54 14.25 1.46 9.92 13.61 12.12 13.90 11.69 

C. murale 0.00 2.41 0.00 12.47 26.59 8.21 15.06 9.25 

S. arvensis 6.21 8.48 18.09 3.30 8.07 10.30 0.64 7.87 

C. arvensis  0.00 2.66 10.13 5.77 8.86 0.00 22.60 7.15 

E. colona  5.51 14.05 15.10 6.76 0.00 1.10 2.42 6.42 

S. 

arundinaceum 

0.00 0.00 5.59 5.41 10.09 18.17 0.00 5.61 

T. hamosa 19.37 1.69 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 5.14 
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E. rauwolfii  14.11 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 

M. palviflora 6.20 5.86 7.37 1.67 0.70 2.75 3.01 3.94 

D. stramonium   0.00 2.09 0.00 0.00 4.18 1.67 3.45 1.63 

E.  sativa 4.56 1.14 1.93 0.00 0.62 0.23 1.58 1.44 

A. viridis  0.00 0.00 0.00 4.51 0.56 0.00 0.11 0.74 

A. retroflexus  0.00 0.00 0.00 2.12 0.46 1.81 0.00 0.63 

C. althaeoides 2.61 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.19 0.60 

S. oleraceus  0.00 0.00 1.36 1.15 1.09 0.53 0.00 0.59 

G.. gynandra  0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.94 1.67 0.46 

A.  graecizans 1.19 0.37 0.00 0.47 0.00 0.00 0.76 0.40 

S. nigrum  0.00 0.59 0.00 0.72 0.62 0.00 0.81 0.39 

C.  plicata 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.30 0.34 

T.  terrestris 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.24 

S. alba 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.49 0.00 0.22 

A. pannosum 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.16 

C.  procera 0.22 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.07 0.05 

Key:Eldz: Eldoum Elawazma, Els: El Selaim basin, Elat: Elatroona, Irt: Irtidi, Elm: Elmasakeen, Kaw:  Kawa and Agj: Agja 

 

Table 6. Relative field frequency (RF) of common weed species.  

Name of 

species  

Eldz Els Elat Irt Elm Kaw Agja Mean  

C. dactylon  7.84 9.80 12.48 17.50 18.36 7.68 17.00 12.95 

C. rotundus  17.64 11.76 2.08 12.25 16.32 11.52 13.60 12.17 
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C. album 11.76 9.80 6.24 14.00 0.00 19.20 6.80 9.69 

S. arvensis 5.88 11.76 16.64 1.75 6.12 9.60 1.70 7.64 

C. murale 0.00 3.92 0.00 7.00 16.32 7.68 10.20 6.45 

M. palviflora 9.80 7.84 12.48 3.50 2.04 5.76 3.40 6.40 

E. colona  5.88 11.76 12.48 5.25 0.00 3.84 3.40 6.09 

C. arvensis  0.00 1.96 6.24 5.25 12.24 0.00 15.30 5.86 

S. 

arundinaceum 

0.00 0.00 4.16 5.25 8.16 15.36 0.00 4.70 

T. hamosa 13.72 3.92 12.48 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 

E. rauwolfii  15.68 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 

D. stramonium   0.00 1.96 0.00 0.00 6.12 5.76 5.10 2.71 

E.  sativa 3.92 1.96 4.16 0.00 2.04 1.92 3.40 2.49 

S. oleraceus  0.00 0.00 4.16 5.25 4.08 1.92 0.00 2.20 

G.. gynandra  0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 5.76 5.10 2.05 

C. althaeoides 3.92 0.00 6.24 0.00 0.00 0.00 1.70 1.69 

A. viridis  0.00 0.00 0.00 7.00 2.04 0.00 1.70 1.53 

S. nigrum  0.00 3.92 0.00 1.75 2.04 0.00 1.70 1.34 

A.  graecizans 1.96 1.96 0.00 1.75 0.00 0.00 3.40 1.30 

A. retroflexus  0.00 0.00 0.00 3.50 2.04 1.92 0.00 1.07 

C.  procera 1.96 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 1.70 0.77 

C.  plicata 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 1.70 0.74 

S. alba 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 1.92 0.00 0.57 
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T.  terrestris 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.52 

A. pannosum 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.52 

Key:Eldz: Eldoum Elawazma, Els: El Selaim basin, Elat: Elatroona, Irt: Irtidi, Elm: Elmasakeen, Kaw:  Kawa and Agj: Agja 

 

Table 7. Relative uniformity (RFU) for common weed species. 

Name of 

species  

Eldz Els Elat Irt Elm Kaw Agja Mean  

C. dactylon  7.62 11.64 15.24 18.94 20.67 8.51 18.98 14.51 

C. album 13.33 12.65 5.59 20.66 0.00 26.60 8.59 12.49 

C. rotundus  16.18 14.17 2.03 10.91 14.69 12.77 13.56 12.04 

C. murale 0.00 3.04 0.00 10.91 21.22 7.45 13.11 7.96 

S. arvensis 5.71 11.13 16.26 2.87 6.53 10.11 1.36 7.71 

C. arvensis  0.00 2.02 7.62 4.02 11.97 0.00 18.98 6.37 

E. colona  5.71 13.16 13.72 5.74 0.00 2.13 3.62 6.30 

M. palviflora 7.62 7.08 12.19 2.30 1.63 3.72 3.16 5.39 

S. 

arundinaceum 

0.00 0.00 5.08 4.02 9.25 18.09 0.00 5.21 

T. hamosa 16.18 2.02 13.21 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 

E. rauwolfii  12.85 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 

D. stramonium   0.00 2.53 0.00 0.00 5.98 3.19 4.07 2.25 

E.  sativa 3.81 1.52 3.05 0.00 1.63 0.53 2.71 1.89 

A.  graecizans 7.14 1.01 0.00 1.15 0.00 0.00 1.36 1.52 
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S. oleraceus  0.00 0.00 2.54 2.30 2.18 1.06 0.00 1.15 

G.. gynandra  0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 3.19 2.71 1.09 

C. althaeoides 2.86 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.90 1.05 

A. viridis  0.00 0.00 0.00 5.74 1.09 0.00 0.45 1.04 

A. retroflexus  0.00 0.00 0.00 4.02 1.09 1.60 0.00 0.96 

S. nigrum  0.00 1.52 0.00 1.15 1.09 0.00 1.36 0.73 

C.  plicata 0.00 0.00 0.00 2.87 0.00 0.00 0.45 0.47 

T.  terrestris 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 0.40 

A. pannosum 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.40 

S. alba 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 1.06 0.00 0.31 

C.  procera 0.95 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.45 0.28 

Key:Eldz: Eldoum Elawazma, Els: El Selaim basin, Elat: Elatroona, Irt: Irtidi, Elm: Elmasakeen, Kaw:  Kawa and Agj: Agja 

 

Table 8. Relative abundance (RA) of common weed species.  

Name of 

species  

Eldz Els Elat Irt Elm Kaw Agja Mean  

C. dactylon  23.46 32.14 45.25 54.91 62.28 25.64 56.71 42.91 

C. album 40.45 38.30 16.92 78.94 0.00 78.15 25.77 39.79 

C. rotundus  50.36 40.18 5.57 33.08 44.62 36.41 41.06 35.90 

C. murale 0.00 9.37 0.00 30.38 64.13 23.34 38.37 23.66 

S. arvensis 17.80 31.37 50.99 7.92 20.72 30.01 3.70 23.22 

C. arvensis  0.00 6.64 23.99 15.04 33.07 0.00 56.88 19.37 
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E. colona  17.10 38.97 41.30 17.75 0.00 7.07 9.44 18.80 

M. palviflora 23.62 20.78 32.04 7.47 4.37 12.23 9.57 15.73 

S. 

arundinaceum 

0.00 0.00 14.83 14.68 27.50 51.62 0.00 15.52 

T. hamosa 49.27 7.63 40.59 0.00 0.00 0.00 0.00 13.93 

E. rauwolfii  42.64 48.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 

D. stramonium   0.00 6.58 0.00 0.00 16.28 10.62 12.62 6.59 

E.  sativa 12.29 4.62 9.14 0.00 4.29 2.68 7.69 5.82 

S. oleraceus  0.00 0.00 8.06 8.70 7.35 3.51 0.00 3.95 

G.. gynandra  0.00 0.00 0.00 5.86 0.00 9.89 9.48 3.60 

C. althaeoides 9.39 0.00 11.22 0.00 0.00 0.00 2.79 3.34 

A. viridis  0.00 0.00 0.00 17.25 3.69 0.00 2.26 3.31 

A.  graecizans 10.29 3.34 0.00 3.37 0.00 0.00 5.52 3.22 

A. retroflexus  0.00 0.00 0.00 9.64 3.59 5.33 0.00 2.65 

S. nigrum  0.00 6.03 0.00 3.62 3.75 0.00 3.87 2.47 

C.  plicata 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 0.00 2.45 1.56 

T.  terrestris 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 1.16 

C.  procera 3.13 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 2.22 1.10 

S. alba 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 3.47 0.00 1.10 

A. pannosum 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 1.09 

Key:Eldz: Eldoum Elawazma, Els: El Selaim basin, Elat: Elatroona, Irt: Irtidi, Elm: Elmasakeen, Kaw:  Kawa and Agj: Agja 
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قح  ه  الدوم الع ازم ، م ض الر   ، العطحون ، إةتد ، النراك  ، ك    أجح  مصح ل خشائش ا  سبع            

لت دسد أن اع ال شائش الشائع  و الرائد  و الت  تحااق  2111وأقج   بننطق  دنقال خالل الن س  الشت   لعام  

ش ائ اّ ا  كل قحس ، مق ل ع  11البصل. ت  إستخدام نظام  الع ن  الطبق   العش ائ   ا  أخذ الع نا  و ت  إخت اة  

عدد ال شائش ا  النتح النحبع لكل ن ع ت  مرابا ع   حسق خشب  مرتط   . كثاا  ال قل، التكحاة، التجا نس، 

 الكثاا  النرب  ، التكحاة النرب ، التجانس النرب  والغزاة  النرب    ل  شائش ت  مراب ا.

عائ  . أكبح عدد رن اع  18ال  ل   والنعنح  وتنتن  !ل  ن ع م  ال شائش  34ب انا  ال صح أظ ح  وج د           

ال شائش قد سجل ا  أقج  ب ننا أدناه كا  ا  العطحون . مشائش النج ل، الدةوة ، الرعد ، الدةوة  ال نحاء، 

الفج   ، الع  ق والداح  ظ ح  بغزاة  نرب   عال   ب ننا مشائش  الخب ز ، العداة،ال ندق ق والك ال  ةصد  

زاة  نرب   معتدل . ارن اع ارخح  النتبق   م  ال شائش النحااق  ظ ح  ا  قح  ق     بغزاة  نرب   ق     بغ

 إل  ق     جداّ.
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ABSTRACT 

This study was concerned preliminary on the occurrence of the sooty canker disease on 

date palm   (Phoenix dactylifera L) in the Northern state of the Sudan which caused by the 

fungus Nattrassia mangiferae.The survey for the disease conducted in 2007-2008 which 

covered 54 orchards in different localities in the Northern state namely Halfa, Dongola, El 

daba, and Marawi, Symptoms of the disease in date palm first appear as chlorosis on the 

tip of the leaf followed by necrosis and dryness, trees wilt and die-back, black sooty 

canker layers of spores are revealed when the infected parts was removed from infected 

areas.The occurrences of the sooty canker disease frequency was high in Halfa and 

Marawi (31.7, 26.3%) respectively but lower in Dongola and Eldaba(20.7, 21.3% ) 

respectively.The high incidence of the disease was recorded in Dalgo (41%), Argo 

(35%),Elkarad (36%),East Labab(30%).The mean of infestation in date palm was high 

which  was 25% as compare to the other host trees mango, citrus, ficus was 

13.5%.Nattrassia mangiferae isolated from different infected parts of date palm trees and 

identified as causal agent of sooty canker disease. The fungus was the most dominant 

species isolated from all samples examined than other fungi which were 25%, while 

Diplodia phonicum, was11.5%, and Thielaviopsis paradox11 %. 

Key words: date palm(Phoenix dactyliferaL)  ,sooty canker ,Nattrassia mangiferae. 
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INTRODUCTION 

Date palm (Phoenix dactylifera L) is widely cultivated in thearid regions of the Middle 

East, North Africa and arid sub-Sahara areas such as the Northern Sudan for its economic 

values (Purseglove, 1981). 

In the Sudan it is grown mainly along the Nile valley in the Northern  Sudan state 

which extends from latitude 22ºN to latitude 15·5ºN in the South (Salih 2003).  Small 

numbers of date palm trees are also grown in Khartoum state, Nile state and Darfur states 

(Ahmad, 2003). Date palm plays important role in the local economy in the Northern 

Sudan (Mahadi, 2001). In the Northern Sudan the fruit is either consumed as food for its 

high carbohydrates content, the trunk is used for house building or furniture's 

the fiber for ropes, the flower stalks for weaving baskets, pollen grains mixed with 

honey for human consumption, stones of fresh fruits for animal  

feed or mixed with milk for medicinal purposes, the date palm trees are also grown for 

shade or prestige values (Osman, 1979). 

   Under local conditions, date palm trees are vulnerable to infection with some destructive 

diseases which are responsible for decline and considerable losses in the number of trees 

(Bliss, and Djerbi, 1983). Several soil-borne fungi attack date palm causing root rot, wilt 

and decline diseases (ELarosiet al, 1983). 

   The dominant fungi associated with date palm death and decline were Fusarium 

oxysporum, Diplodia phoenicum, Ceratocystis radicicola, and Phonopsis phoenicola, 

(Ellis 1976, Rottan and Al-Dboon 1980, Mousiri et al., 2001). N.mangiferae causes wilt 

and sooty canker disease of date palm (Elshiekh 2004). The disease sooty canker was 

observed in date palm in Sudan during a survey undertaken by Ahmed and Yassian (1992).  

The fungus N. mangiferae was identified to be the causal organism of the sooty canker of 

date palm which was reported by Bagdadi and Abu elgasim (2003). 
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  The symptoms of sooty canker disease caused by N.mangiferae  on date palm observed 

by Elshiekh (2004) include;General wilt of the trees and maceration of off-shoot in which 

the leaves become almost white. Cross-section in diseased off-shoot revealed black layer 

of sooty masses of arthrospores.Black colour and destruction of conductive system. The 

trunks of the infected trees become small and the roots turn to black colour.Leaf   bases are 

easily detached and the fibers turn to cottony texture. 

  The sooty canker disease  of date palm caused losses of yield ( 30-60 % ), as well as high 

loss of mature trees and off-shoot in the main growing areas in the Northern state 

(Elsheikh ,2004). 

    The symptoms and activity of N.mangiferae were reported on Persian Walnut by Wilson 

(1949), and Ogawa (1954) , on citrus by Calavan Wallace (1954),on fig by Paxonet al 

(1964),on grapevine by Wangikar, Raut and Gapalkrishna (1975),and on Ficus 

bengalensis by Giha(1975),on Gmelina orborea  by Nair  (2001), on Ficus nitida by Nori 

(1996) ,on date palm  by Elshiekh (2004), on Accacia by Eltaher (2004) ,and on mango by 

Abed –Elkarim (2004). 

                The specific objectives of this study were to: 

i) Survey the incidence of the sooty canker disease of date palm in the Northern state 

of Sudan, 

ii) Study the occurrences of sooty canker disease on date palm trees in Northern 

state,  

iii) Isolate and identify N.mangiferae that infect date palm trees was it to confirm. 

MATERIAL AND METHOD 

1. Survey of the sooty canker disease  

     1.1. Frequency of infection         

    The survey was carried out in the season 2007-2008 in Marawe , Halfa , Al Debba and 

Dongola  localities in the  Northern state of the Sudan  between latitudes 16- 22 N and 
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longitudes 20 -32 E . The objectives of the surveying were to determine the frequency of 

infection and epidemic outbreak of the disease on date palm trees. Each tree showing 

foliage symptoms such as chlorosis and necrosis wilt, drying and becoming white and 

presence of sooty black layer of spores on the leaf bases or off-shoots . Characteristic of 

N.mangiferae was counted as infected. 

   In each inspected orchard twenty to thirty trees where chosen randomly for the study. 

% of the affected trees was calculated as follows: 

             % infection =                  Number of infected trees          ×    100  

                                               Total number of trees examined  

1.2 Collection of plant material 

    Random samples from infected trees and off-shoots were collected from foliage, bark 

basal part of the inner most leaves, terminal bud and root of infected date palm trees and 

off-shoots. Woody samples were taken by means of borer which was inserted into the 

infected stem or root to depth of 5cm. The samples of each tree were kept inside polythene 

bags and kept in a refrigerator for further analysis and transferred to plant pathology lab. In 

the crop protection directory (Ministry of Agric.) 

2. Isolation of microorganism  

2.1. Isolation from plant materials    

   The objective of this work was to isolate the causal agents from plant materials. The 

samples were cultured on PDA medium in the laboratory. Small pieces of 5mm size from 

diseased tissue, root, leaves, bud, and inside tissue were surface sterilized with 0.1% 

mercuric chloride for one minute, then washed thoroughly in three changes of sterile 

distilled water and dried up on filter paper. Each sample was placed at the centre of   Petri-

dish (PDA medium) using a needle flamed to redness and then cooled. All cultures were 

inoculated at room temperature 25- 30 Cº, the fungal growth was observed daily. 
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2.2. Identification of the fungus   

   The fungus N. mangiferae was identified based on morphological and histological 

features as described by Ellis (1976). After 1-3 days of cultures inoculation the 

microorganisms were examined under light microscope. 

RESULTS 

1. Survey of the sooty canker disease 

         Following reconnaissance survey, in the Northern state of Sudan manifested severe 

incidence of sooty canker disease caused by N.mangiferae                 on the areas 

cultivated by the date palm 

namelyDongola(E.Labab,Gordote,Dongola,Elborgig,Abufatma,ArgoEldaba(Elgaba,Elgoli

d,Hamoor, Elcarad, Bnganarti,Eldaba, Goshabi), Halfa (Firage, Abri, Dalgo, Oshamato, 

Saadinfanti, Sabo, Saadeenkorta),  and Marawi( Elgorar, Marawi, Karima, Tangasi). The 

total fields surveyed include 54 fields. 

   Within the tree surveyed the disease of sooty canker on date palm caused by 

N.mangiferae is predominant in date palm and becoming epidemic in the Northern state 

Table (3). 

   The occurrences of the sooty canker disease frequency was high in Halfa and Marawi 

(31.7, 26.3%) but lower in Dongola and Eldaba(20.7, 21.3% ). Table (2). 

    The disease incidence of sooty canker on date palm is high in Dalgo (41%), Argo 

(35%), Elkarad (36%), and lower in Hamoor (21%), Elgaba (16%), and Benganarti 

(2%).Table (1). 

   The disease however was detected on date palm in trees of different ages ranging from 

off-shoot to mature trees. 

     N.mangiferae was highly frequent on date palm with the other fungi in the Northern 

state, Table (3). 



 

226 

 

Barakawi is a highly susceptible variety but Jawa is resistant. Table 4-B   Infestation of 

other trees species were also reported but with lesser frequency such as Citrus spp., 

Pasidium spp., Mango, Ficus spp.,and Eucalyptus.  Table (4-A). 

2. Description of symptoms  

     Depending on the severity of infestation many symptoms recorded:- 

1. Leaf chlorosis : 

    Show different shades of chlorosis, (yellowing), rolling of the leaves starting from the 

upper part of the trees downwards.  

2. General wilt: 

    Infected trees become wilted and maceration of the off-shoot in which leaves become 

almost white.  

3. Leaf dryness and die back. 

4. Leaf basis peeling off 

5. Cross section in diseased off- Shoot revealed black layer of sooty masses of 

arthrospores,  

6. The trunk of infected trees becomes small and the root turn thin black colour.  

7. The leaves of the heart easy to remove and become black with smooth sooty layer.  

8. Death of heart of trees and become black in colour. 

9. Leaf bases were easy to cut and the fiber turn to cottony texture.  

10. Conductive plant system (xylem) becomes black in colour and becomes destroyed. 

3. Frequency of the infestation. 

   It is evident that the frequency of infestation by sooty canker caused by N.mangiferae 

was extremely high in all locations surveyed (Table 2). Infestation in Halfa and Marawi 

was 31.7 % and 26.3 % respectively, however the level of infestation in Dongola and 

Eldaba is relatively low and was 21.3% and 20.7%, respectively. 

4. Frequency of microorganism isolated. 
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      Table (3) show the frequency o microorganism isolated from date palm at different 

locations in Northern state. N.mangiferae was the most dominant species isolated from all 

samples examined than other fungi which were 25%, while Diplodia phonicum, 

was11.5%, andThielaviopsis paradoxa10%. 
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Table 1. Disease incidence on date palm field in different Localities in Northern State 

Locality Area % infection 

 ELkarad 36 

 ELgaba 16 

ELdaba ELgold 24 

 Benganarty 2 

 Hamoor 21 

 ELdaba 29 

 Means 21.3 

Dongola ELbrgag 11 

 Abu Fatima 13 

  Argo 35 

 Dongola 4 

  East Labab 30 

 Gordote 31 

                  Means 20.7 

 Dalgo 41 

 Oshamato 29 

Halfa  Sabo 29 

 Saadeenkorta 35 

 Abri 25 

  Abu Sari  31 

                Means 31.7 

 ELgorar 22 

Marawi Tangasi 29 

 Karima 28 

                 Means 26.3 
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Table 2.The occurrence of sooty canker disease of date palm 

Trees in different localities in N.S. 

Locality Disease incidence (%) No. of field 

surveyed 

ELdaba 21.3 19 

Marawi 26.3 9 

Dongola 20.7 12 

Halfa 31.7 14 

Means 25 Total=54 

 

 

Table 3. Fungi and their frequency (%) isolated from naturally infected 

Samples of date palm that exhibited typical symptoms of 

N. mangiferae 

Frequency (%) 

Fungi Dongola ELdaba Marawi Halfa Mean 

Nattrassia mangiferae 20.7 21.3 26.7 31.7 25 

Theilaviopsis paradoxa 5 8 17 12 10.5 

Diplodia phoenicum. 12 11 10 13 11.5 

Ceratocystis paradoxa 10 3 5 7 6.25 

Fusarium spp. 11 12 8 7 9.5 

Rhizoctonia spp. 10 6 7 12 8.75 
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Table 4-A .Disease incidence on other hosts in 

Different areas in N.S. 

Infection (%) 

Area Citrus Ficus Eucalyptus Mango Guava 

Argo 33 - - 18 10 

Dongola - 20 5 - - 

Tangasi 7.5 - - - - 

ELgaba 15.4 - - 23 - 

ELkarad 28 - - - - 

 

 

Table 4-B .Susceptibility of different date palm varieties 

To N. mangiferae 

 

Varieties Jawa Barakawi Gundaila Bentamoda Meshregi 

Susceptibility - ++++ +++ ++ + 

 

 

        - Resistant, ++++ High susceptibility, +++ Medium susceptibility,    ++ Moderate 

susceptibility,   + Low susceptibility 
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Discussion 

   In Sudan sooty canker disease caused by N. mangiferae in date palm was reported by 

Ahmed and Yassin (1992), Baghdadi,et al., (2003), Elshiekh (2004). Microscopic 

examination revealed the presence of the fungus N.mangiferae as the causal agent of 

branch wilt, sooty canker and die-back. The symptoms observed were similar to those 

mentioned in literature by several authors Paxon and Wilson, 1964; Davison,1972;  

Samoluddin, et al., 1987; Pandey, et al., 1981; Giha, 1996; Baghdadi et al., 2003; 

Elshiekh, 2004.      Its appearance on difference trees in Sudan directly threatens the future 

of these plants. The survey of disease conducted in 2007 and 2008 has shown the severe 

damage in Northern State on date palm, mango and citrus trees. 

   The study suggests clearly that the fungus has potentials to cause significant damage 

upon a wide range of unrelated tree species. 

The survey confirmed the occurrence of the disease at an epidemic level in date palm and 

other fruit trees such as mango, citrus and guava in the Northern State.   The existence of 

the fungus is an epidemic level makes a great threat to date palm trees. The frequency of 

infestation of date palm range between 20.7- 31.7 % and in mango citrus, and guava, the 

range is between 5 - 22 %.    

   The development and spread of N.mangiferae sooty canker disease have been a function 

of interaction among cultural practices, edaphic and climatic conditions. Temperatures 

have been a factor in the frequency of infestation in the Northern State. Variation in the 

frequency of infestation in the Northern State cloud be attributed to cultural practices, for 

instance the spacing between trees is very close in Halafa, Marawi which might enhance 

the transmission of pathogen from one tree to another, moreover irrigation canals are 

contacts which facilitate the transmission of the fungus from soil by water, the spores of 

the fungus are easily transmitted by water from one tree to another. This is in agree with 

Giha1975, Nori 1996.  



 

232 

 

   Various grades of symptoms were reported in the present study, they may be 

summarized as chlorosis, necrosis and yellowing of the leaves, black sooty canker on the 

basal part of the leaves then partial or total wilt and mortality. These symptoms are typical 

of N.mangiferae as reported before (Giha1975, Bagadadi et al 2003, and Elshiekh (2004). 

   The colony of N.mangiferae effused dark blackish brown to black,smooth2-8 μ thick, 

spores were 3.5-6.0μ wide and 9.8-14.7μ long. This finding is in agreement with Ellis 

(1976). 
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س  الشنال    الذ  سربب  النخ ل اي ال ال واوةاق اي س قا القحم  الرخامب  هذه الدةاس  خاص  بنحض           

اي م   ا   2118-2117بدأ  الدةاس  بإجحاء مرح  م داني ل نحض اي م س    Nattrassiam angiferaeالفطح

مزةع  نخ ل, أعحاض اإلصاب  بالفطح اي النخ ل تبدأ  54. وقد شنل النرح الن داني م الي  م فا,دنقال,الدب  ومحو

وم   اروةاق ,ذب ل ارشجاة وم   اإل حال مت  تن   الشجح  باصفحاة اي قن  اروةاق سعقبا جفال 

          بكام  ا,تتقحب ارجزاء النصاب  وتظ ح  بق  س داء ناعن  م  الجحاث   الفطحس  النن ز  لفطح النتحاس ا.                             

نت م     م فا أكثح الننا ق إصاب  بالفطح اي ال الس  وكا % 31.7-  %21وقد تحاومت نرب  اإلصاب  بالفطح ما ب   

.واكثح الننا ق اصاس  هي دلق ,اةق ,الكحد,ولبب شحق   % 26.7ت   ا محو   %731.م ث سج ت نرب  مئ س  ب غت 

( ع ي الت الي. مت سط االصاب  بالنحض  اي اشجاةالنخ ل كانت  %31,%36,%35,%41م ث كانت نرب  االصاب  )

 %13.5بالع ائل االخح  م  االشجاة مثل النانج ,الن الح,والف كس ب غ مقاةن   %25عال  ب غت 

والتعحل ع    م  جن ع الع  نا  النصاب  م  النخ ل كنربب لنحض ذب ل Nattrassia mangiferaeن  عزل الفطح

 %25بت  وتقحب وجفال الق ف اي النخ ل وم   الفرائل وه  الفطح الرائد النعزول اي معظ   الع نا  م ث ب غت نر

 Thielaviopsis paradoxa    (11  %.)و  Diplodia phonicum (11%)ب ننا الفطحسا  االخح  متل  
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Efficacy of neem and ash against faba bean beetle (Bruchidius incarnatus Boh.) 

infesting stored faba bean in Northern State, Sudan 

1Mukhtar A. M.   Dr. Associate professor and 1l A. N.Lecturer Ama 

  Department of Crop Protection, Faculty of Agricultural Science, University of 

Dongola 

Abstract 

         This study was carried out in the Faculty of Agricultural Sciences, University of Dongola, El 

Selaim, during summer season of 2007 to evaluate the efficacy of neem seed powder (NSP), neem leaf 

powder (NLP), neem fruit water extract (NFWE) and ash treatments in the control of faba bean beetle 

(Bruchidius incarnatus (Boh). 

          The treatment levels were: neem seed powder (1, 2, 4 g /50g seed), neem leaf powder (5, 10, 15 g 

/50g seed), neem fruit water extract (2, 5, 10 ml /50g seed) and ash (5, 10, 15 g /50g seed) under 

laboratory conditions at 30 ± 2 °C and 70 ± 5 %  R.H. 

           Results showed that, all treatments except (neem fruit water extract at its low rate) significantly 

reduced number of total eggs laid per female as well as number of hatched eggs compared to control. Also 

all treatments except (neem leaf powder at its low rate and neem fruit water extract at its low and medium 

rates) significantly reduced number of insects that emerged compared to control. The best faba bean bettle 

control was achieved by use of neem seed powder. It was followed by ash treatment. 
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         Faba bean (Vicia faba L.) is the most important food legume for both rural and urban dwellers. Like 

other food grain legumes, it is characterized by relatively high contents of protein and carbohydrate. It 

also contains a significant amount of crude fiber, lipids, minerals and vitamins (El Tinay et al., 1993 and 

Alonso et al., 2000). 

           Faba bean has the potential to contribute to world food supplies in a sustainable way. It is a major 

source of human nutrition in developing countries such as Wana, China and Latin America, where it is 

part of the daily diet. In developed countries, by contrast, it is used as animal feed. It also increases soil 

nitrogen levels (through biological nitrogen fixation) without causing pollution. Therefor it is being used 

as a break crop in cereal rotation system to sustain soil fertility (ICARDA, 2002). 

          Faba bean (V. faba L) is widely grown throughout the world (covering 2.3 million hectares), though 

it is concentrated in temperate and subtropical climate. With regard to its production, 43%, 35%, 7%, 6%, 

5% and 2% occurs in Asia, Africa, South America, Europe, Australia and North and Central America, 

respectively (ICARDA, 2002).  

          In store, faba bean seeds are subject to attack by many coleopteran insects of the family Bruchidae (  

Siddig,1981). 

Cardona et al. (1985) stated that, Bruchidius incarnatus is an important pest of faba bean in Egypt and 

Sudan. Chemical control of these pests can be achieved by DDT and BHC (Gamaxane) dust or by 

spraying with dimenthoate (Rogar), carbaryl (Sevin) or by fumigation with phostoxin (Bushara et al., 

1982). 

           Sudan with its variables geographical regions is rich in endogenous or a exotic plants which may 

represent a promising reservoir of naturally occurring toxicants that can be used as an effective 

components of integrated pest management (IPM) programmes. In the Sudan examples of the promising 

chemical source plants includes, neem tree, Azadirachta indica (A. Juss), sadom apple (Usher) Calotropis 
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procera (J), fenugreek (Hilba) Trigonella foenum (G), (garlic) Allium sativum (L), (sesame) Sesamum 

indicum (L) and sweet basil (Rehan) Ocimum basilicum (L) (Fageer, 1999).  

           Based on growing importance of this pest and its serious impact on stored faba bean, this study was 

initiated to investigate the possible control measures for the B. incarnatus (Boh). Thus the main objectives 

of this study were: 

1. To determine the efficacy of neem and ashes compounds in controlling the B. incarnatus (Boh). 

2.  To evaluate the efficacy of powder ashes and powder and extracts of selected locally plant ''neem'' 

(Azadirachta indica A. Juss) in the repellency, adult emergence, hatchability, fecundity and 

control of B. incarnatus (Boh).  

  

Materials and Methods 

         This study was carried out in the Faculty of Agricultural Sciences, University of Dongola, El 

Selaim, during summer season of 2007 to evaluate the efficacy of neem seed powder (NSP), neem leaf 

powder (NLP), neem fruit water extract (NFWE) and ash treatments in the control of faba bean beetle (B. 

incarnatus (Boh). 

          Neem seed and neem leaf powders were mixed separately with faba bean seeds with concentrations 

of 1, 2, 4 g/50g seeds and 5, 10, 15 g/50g seeds respectively. However, neem seed water extract at 

concentrations of 2, 5, 10 ml/50g seeds were added to undamaged faba bean seeds in large storage jars. A 

charcoal ashes were added to undamaged faba bean seeds at concentrations of 5, 10, 15 g/50g seeds. The 

treated seeds with the compounds and concentrations were then shaken well for ten minutes to have a 

good coverage of the seed surface. About 50 gm treated seeds from each concentrations and control 

(untreated seeds) with four replications were put in small glass jars (120 ml). B. incarnates insects were 

obtained from culturess. Every specimen was infested with 3 pairs of insects (0 - 24 hours old) in a 
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randomized complete block design, then the jars immediately covered with muslin cloth. After two weeks 

the adults were removed and number of eggs laid on each seed and those that had hatched were counted 

and recorded. Eggs that turned white and opaque were judged to be hatched. Seeds were then returned to 

their jars and the insects were allowed to develop. 

The number of insects which emerged were removed and counted every other day until no adult emerged 

in five consecutive days (about six weeks from the day of infestation). The number of eggs laid per one 

pair of it, the number of hatched, non hatched, total eggs and the number of adult that emerged were 

recorded and data collected was subjected to analysis of variance. 

Results and Discussion 

                  Results of each parameter were presented together in the same table and figure for ease of 

comparisons.  

                Results indicated that, the number of hatched and total eggs laid per one pair of it significantly 

decreased with increase of neem concentrations except (neem fruit water extract at its low rate) and ash 

concentrations. Also the number of non hatched eggs laid per one pair of it increased with increase of 

neem and ash concentrations (Table 1). These results are in line with the findings of Ahmed (2002) who 

indicated that, the significant reduction in oviposition was recorded with high application of neem kernel 

powder demonstrated the deterrence or avoidance of treated seed faba bean for oviposition.  Similar 

results were found by Singal et al. (1998) who explained that, neem seed oil and neem seed kernel powder 

individually prevented egg-laying of pulse beetle on stored grains for up to 8 months and other non toxic 

materials like ash also afforded some protection for 8 months. These results were in agreement with those 

obtained by Boeke et al. (2004) who showed that, development of faba bean beetle eggs laid on seeds 

treated with neem oil was hampered. These results could be attributed to the kernel powder layer 

surrounding the seed deter the female from depositing its eggs on the seed surface. This result could be 

attributed to the physical mode of action of different doses of neem. Also it could be suggested that, neem 
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seed powder is ovicidal by blocking egg pores (micropyle) causing anoxia with a lethal critical efficacy, 

which increase in molecular weight and viscosity. Also vegetable oil is effective against storage pests 

because it has a slippery and/or oily property in which the eggs of the insect could not be attached to the 

grain surface. It could also have a repellent character whereby the insect can not come in contact of the 

grain (Haili, 2006).  

           All treatments of neem at its all concentrations except ( neem leaf  powder treatment and neem 

fruit water extract at their low and medium rates) and all concentrations of ash significantly decreased 

total number of adults of B. incarnatus insect emerged from faba bean seeds infested by one pair of it as 

compared to control (Table 2 and Fig 1). These findings are in line with those of previous work of Mulatu 

and Gebremedhin (2000) who found that, the oil of A. indica was the most effective in partially or 

completely preventing pulse beetles emergence from the laid eggs. Similar results were reported by 

Ignatowicz and Banasik (1995) who said that, powdered seeds and leaves of neem tree were found to 

exhibit repellent effect against pulse beetle. The same results were obtained by Kumari and Singh (1998) 

who concluded that, neem leaf dust was proved to be equally effective in respect of number of total adults 

emerged and reduction in damage to grains by the pest. These results were concluded by Levinson and 

Levinson   (1998) who referred that, Preservation of grains for future use was achieved by adding soil 

dust and ashes causing lethal dehydration of insect pests in the grains.  Mendki et al. (2001) found that, no 

adult pulse beetle was found in pulses treated with ash even after 12 months of treatment. These results 

were supported by the work of  Maheshwari et al. (1998) who found that, the stored product insects can 

be controlled by plants oils such as neem oil. These findings were obtained by Miah et al. (1996) who 

reported that, the A. indica at 2.0 ml / 2 g soil and Vitrex negunda leaf powder significantly reduced adult 

bruchid emergence. Also this result was confirmed by Mueke and Apuuli (1988) who reported that, ash 

mixed with cowpea seeds gave satisfactory control of C. maculatus. Similar results were obtained by 
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Dunkle et al. (2005) who said that, neem oil and kernel powder have proved effective as storage 

protectants against cowpea weevil, bean bruchid, beetle and grain borers. 

         The reduction in adult emergence could either be due to egg or larval mortality or even reduction in 

the hatching of the eggs. Also vegetable oil is effective against storage pests because it has a slippery 

and/or oily property in which the eggs of the insect could not be attached to the grain surface. It could also 

have a repellent character,  the insect can not come in contact of the grain. The low grain damage in oil 

treatments might be due to the decrease in the number of adult emergence that results in less weight loss 

and less kernel damage (Haili, 2006).  
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Table 1: Effect of different concentrations of neem and ash treatments on mean  number of               

                               hatched eggs, non  hatched eggs and total eggs laid per one female of 

Bruchidius                                                    incarnatus (Boh) on faba bean seeds  

Treatment8 Number of 

hatched eggs 

Number of non-

hatched eggs 

Number of 

total eggs 

Neem seed powder 1g 

Neem seed powder 2g 

Neem seed powder 4g 

Neem leaf powder 5g 

Neem leaf powder 10g 

Neem leaf powder 15g 

Neem fruit water extract 2ml 

Neem fruit water extract 5ml 

Neem fruit water extract 10ml  

Ash 5g 

Ash 10g 

Ash 15g 

Control 

Sig. level 

C.V.%  

SE± 

f20.2  

g 7.0 

g 2.1 

bc 66.1 

bc 60.3 

de49.7  

ab73.7  

c61.5 

de42.7  

d51.2  

e 46.5 

f34.0  

a80.1  

*** 

11.94 

1.65 

d6.3  

abc7.2  

abc7.9  

bcd7.1  

abc8.7  

acb9.0  

bcd7.8  

ab10.7  

a11.5  

cd6.0  

abcd8.2  

a14.2  

cd8.1  

** 

24.96 

1.02 

f26.5  

g14.2  

g10.0  

bc73.2  

c69.0  

d58.7  

ab81.5  

c72.2  

de54.2  

de57.2  

de54.7  

e48.2  

a88.2  

*** 

10.14 

1.66 

Means with the same letters in the same column are not significantly different at 5% level of probability                                  
according to Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 
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Table 2: Effect of neem and ash on total number of adult faba                                                                                                       

 bean beetle emerged from faba bean seeds infested by                                                                                                           

 one pair of the insect after six weeks from treatment 

 

Treatments Total number of insects 

emerged 

Neem seed powder 1g 
Neem seed powder 2g 

Neem seed powder 4g 
Neem leaf powder 5g 

Neem leaf powder 10g 
Neem leaf powder 15g 

Neem fruit water extract 2ml 

Neem fruit water extract 5ml 
Neem fruit water extract 

10ml 
Ash 5g 

Ash 10g 

Ash 15g 
Control 

 

Sig. level 
C.V.%  

SE± 

g4  
g2  

g1.5  
ab47.7  
bc41.5  
c39.2  

a49.5  
abc46.5  

d29.5  
de25  

ef18.7  
f13  

a53  

 
*** 

16.01 
1.51 

Means with the same letters in the same column are not significantly                                                            

                                      different at 5% level of probability according to Duncan’s Multiple                        
                                                                              Range Test (DMRT). 
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Fig. 1: Effect of neem and ash on number of total adults of B. incarnatus emerged from infested 

faba bean seeds by one pair of  it 
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 مستخلص البحث

لتق ر   اعال ر  بردة  برذوة النر  ،  2117، جامعر  دنقرال، الرر    خرالل اصرل صر ف أجحست هذه الدةاس  بك  ر  الع ر م الزةاع ر 

 Bruchidiusبرردة  أوةاق النرر  ، مرررتخ ص ثنرررح  النرر   النررائي والحمررراد لنكاا رر  خنفررراء الفرر ل النصرررح  الصررغ ح  )

incarnatus Boh.  .) 

جرر (،  15، 11، 5جرر (، برردة  أوةاق النرر   ) 4 ،2، 1برردة  بررذوة النرر   ) -وقررد شررن ت الدةاسرر  إسررتخدام النعررامال  التال ررا:

 2±  31جرر ( ت رت الظررحول النعن  ر  )دةجرر  مررحاة   15، 11، 5مرل( والحمرراد ) 11، 5، 2مررتخ ص ثنررح  النر   النررائ  )

 (.5±  71وة  ب  نرب   

إلر  نقرص معنر   ار  أوض ت النتائج أ  كل النعامال  عدا )الجحع  الننخفل  لنرتخ ص ثنرح  النر   النرائ ( أد            

عدد الب ض الك   الذ  تلعا ارنث  ال امد  وكذلك عدد البر ض الفراقس مقاةنر  بالشراهد. أسلرا كرل النعرامال  عردا )الجحعر  

الننخفل  لبدة  أوةاق الن   والجحعت   الننخفل  والنت سط  لنرتخ ص ثنح  الن   النرائ ( أد  إلر  نقرص معنر   ار  عردد 

  بالشاهد. أالل معام   لنكاا   خنفرراء الفر ل النصرح  أنجرز  بإسرتخدام  بردة  برذوة النر   ت   را ال شحا  الخاةج  مقاةن

 معام   الحماد.

 

 

 

 

 


